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نظر به اینكه صنعت گردشگري در برخی کشورها سومین اقتصاد پویا و درحال توسعه پس از صنایع نفت وخودرو محسوب

میشود وسازمان توسعه وهمكاري جهانی این صنعت را پس از بانكداري دومین بخش خدمات در تجارت معرفی نموده است،
بنابراین برنامهریزی برای پیشرفت این صنعت در هر منطقه جهت رونق اقتصادی آن از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.

صنعت گردشگري و اطالعات مكاني ارتباط تنگاتنگی با یكدیگر دارند و نیازمند به یك سیستم جهت جمعآوري ،ذخیرهسازي
و تجزیه و تحلیل این اطالعات هستند .به همین علت سیستمهای اطالعات مكانی نقش قابل توجهي در توسعه صنعت

گردشگري و حفظ میراث فرهنگي دارد .این پژوهش به منظور دسترسي گستردهتر ،سریعتر ،ارزانتر و راهنمایی گردشگران به
اطالعات گردشگری و خدماتی شهر کرمان ،به بررسی نقش GISواستفاده از محیطهای وب مربوط به آن( )Web GISپرداخته
است .ابتدا دادههای گردشگری شهر کرمان که شامل خیابانها ،میادین ،آثار باستانی ،سینماها ،پارکها ،رستورانها و غیره

است تهیه و برداشت شد .سپس پایگاه دادههای زمین مرجع ( )Geodatabaseدر محیط  SQL Serverو نرمافزار

ArcSDE

طراحی گردید .با مشخص نمودن سطوح دسترسی هر کاربر و استفاده از نرمافزار  ArcGIS Serverنقشه گردشگری شهر در

محیط  Web GISبا قابلیت کاربرد و اطالع رسانی مراکز تفریحی و گردشگری شهر کرمان برای گردشگران و مسافران تهیه

گردید .در نقشه مذکور کاربران توانایی جستجوی هر مكان از شهر ،پرسش و پاسخ ()Queryو غیره را دارند .همچنین در این

پژوهش جهت استفاده از تحلیلهای مربوط به شبكه معابر شهری مانند مشخص نمودن نزدیكترین مكان گردشگران به مقاصد

مورد نظرشان ،شبكه هندسی خیابانهای شهر کرمان نیز طراحی گردیده است .در واقع در این پژوهش یك سیستم اطالعات
گردشگری برای شهرکرمان تهیه شده است.

واژههای کلیدی :سیستمهای اطالعات مكانی ،Web GIS ،پایگاه داده زمین مرجع ،ArcGIS Server،نقشه گردشگری.

*********

 -1عضو هیأت علمی دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی سیرجان

kazeminiya14@yahoo.com

 -2عضو هیأت علمی دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی سیرجان (نویسنده مسئول)

sm_parizi20@yahoo.com

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافیایي (

) دوره ،27شماره  ،107پاییز 97

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.27,No.107, Autumn 2018 / 166

مقدمه

با توجه به این که صنعت گردشگری در اقتصاد هر
کشور میتواند سهم بسزایی ایفا نماید ،بنابراین برنامهریزی
و دسترسی آسان گردشگران و مسافران به مکانهای
گردشگری یا میراث فرهنگی وخدماتی در هرمنطقه یا
کشور میتواند درآمد حاصله از این صنعت را چند برابر
نماید (ابزاري وهمكاران .)25:1388،همچنین سازمان جهانی
گردشگري پیشبینی کرده است که تاسال2020میالدي،
جمعیت گردشگران جهان به یک میلیارد نفر و درآمد حاصله
به یک تریلیون و  360میلیارد دالر برسد .بنابراین مدیران
شهري ،خصوص ًا مدیران فعال در این صنعت باید بادرایت
کامل امکان بهرهبرداري از فرصتهاي حاضر را براي خود
فراهم ساخته و عملکردسازمانی خود را ارتقا دهند .لزوم
توجه به گردشگري و استفاده از فناوريهاي نوین براي
گسترش آن و استفاده نمودن از مزایاي بیشمار اقتصادي
آن براي کشورها ،تحقیق و پژوهش پیرامون رابطه بین
گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات ،توسعه گردشگري
را ضروري نموده است (سجادیان و همكاران.)31:1393،
سیستمهای اطالعات مکانی ) (GISبه همراه سیستمهای
ارتباطی مانند اینترنت ) (Web GISاز فناوریهایی هستند
که در توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه مناسب
میباشند .براي نائل شدن به این هدف و ارتقاي گردشگري
در کشور ،سیستمهاي  GIS Desktopکه استفاده از آنها ملزم
به داشتن تخصص  GISمیباشد ،در اولویت نخواهد بود.
لذا براي طراحی سیستمی که بتوان فاکتورهاي فوق را درآن
پیادهسازي نمود ،راه حلی به جز استفاده از شبکه اینترنت
باقی نخواهد ماند ،به طوري که با تکیه بر فنآوري موجود
در این زمینه میتوان سیستمی طراحی و پیادهسازي نمود
که در اختیار عموم قرار گیرد ،هزینه زیادي بابت استفاده
از آن پرداخت نشود ،نیاز به تخصص ویژه جهت استفاده
از آن وجود نداشته باشد و همه جا قابل دسترس باشد
(آلشیخ و همكاران .)48:1387،استفاده از تکنولوژی Web GIS
موجب رفع محدودیتهایی مانند عدم به اشتراکگذاری

دادهها و اطالعات متفاوت بین مراکز ،عدم دسترسی آسان
به اطالعات مورد نیاز در زمانها و مکانهای مختلف و
مشکالت مرتبط با به روزرسانی آنها در پایگاه دادهای
میشود .همچنین این تکنولوژی یک سیستم اطالعات
مکانی توزیع شده در شبکههای کامپیوتری است که برای
ادغام و انتشار گرافیکی اطالعات در یک سیستم  WWWو
اینترنت بکار میرود ) .(Gillavry,2000:21نحوه عملکرد Web
 GISشبیه تبادل اطالعات براساس ساختار Client/Server
میباشد) (Helali,2001:89به طوری که در آن تقاضای هر کاربر
از طریق اینترنت و سرور وب به سرور نقشه منتقل شده
وسرور نقشه آن را به زبان نرم افزار  GISترجمه کرده و نقشه
اینترنتی و گزارشات تولید شده در نرمافزار  GISاز سرور
نقشه به سرور وب ترجمه شده و ازطریق اینترنت به کاربر
میرسد (قلیچخانی و همكاران .)101:1387 ،بکار بردن سامانه
اطالعات مکانی) (GISتحت شبکههای اینترنت به دلیل
نوپا بودن این تکنولوژي داراي ویژگيهاي خاصي است
که عین ًا شبیه مراحل توسعه  Desktop GISنبوده و اهمیت
مراحل و ترتیب اجراي آن متفاوت است (Alesheikh & Helali,
) .2001:90متأسفانه کشورما با وجود بسیاري از ویژگیهاي
الزم براي صنعت گردشگري نتوانسته است زمینههای
الزم را برای توسعه این صنعت فراهم نماید .کارشناسان
و صاحب نظران دالیل فراوانی را به عنوان موانع بر سر راه
رشد این صنعت بیان نمودهاند .بعضی از این موانع عبارتند
از :ضعف مدیریت کالن در صنعت گردشگري ،عدم توجه
به توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگري ،ضعف در
اطالع رسانی و سایر موارد (سجادیان و همكاران.)31:1393،
شهر کرمان که به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده به
علت داشتن مراکز تفریحی و گردشگری از اهمیت باالیی
برخوردار است ،همچنین عدم وجود سیستمی جامع و
تحت  WEBکه تمامی مراکز گردشگری را به بهترین شکل
ممکن به نمایش و در اختیار گذارد خللی برای گردشگران
میباشد .بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده که کاربرد
 GISدر طراحی و تهیه یک سیستم اطالعاتی بر پایه وب
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) (Web GISجهت خدمات رسانی به مسافران و گردشگران مبانی نظری

داخلی وخارجی اعم از مراکز توریستی و خدماتی این
شهر را معرفی نماید .برخی پژوهشها واقداماتی که دراین
زمینه انجام گرفته ،به این شرح است :سکر 1و همکاران
در سال  2004برای مدیریت گردشگری سواحل دریای
مدیترانه در کشور ترکیه یک سیستم اطالعات مکانی بر
2
پایه اینترنت را معرفی نمود ) .(Seker et al,2006:19ماهش رآو
و همکاران در سال  2007در ایالت اکالهامای
کشور آمریکا برای ارزیابی و مدیریت منابع طبیعی و
گردشگری یک سیستم GISبر مبنای وب ) (Web GISرا
3
طراحی نمودند ) .(Mahesh Rao et al,2007:1270-1280یوری
در سال  2011استفاده از  GISبرای تجزیه و تحلیل
و ترویج گردشگری از طریق یک برنامه تحت وب
4
را اجرا کردند ) .(Yuri et al,2011: 1435-1437ژیااوفی
و همکاران در سال  2012توسعه گردشگری در کشور
چین بر مبنای  WEB GISرا مطرح نمودند ((Xiaofei
5
 Yan and Yanqiu Wang,2012:249-257.شمیم احمدشاه
و همکاران در سال  2015استفاده از فنآوری مکانی برای
ارتقاء صنعت گردشگری در شهر سرینگر کشور هندوستان
را مطالعه کردند) .(Shamim & Muzafar,2015:37-50وحید نیا
و همکاران در سال  1387به بررسي نقش  Web GISدر
میراث فرهنگي و صنعت گردشگري پرداختند و یک نمونه
آزمایشي براي نشان دادن قابلیتهاي آن اجرا کردند (وحید
نیا و همكاران .)1387،قلیچ خانی و همکاران در سال 1387
برای اطالع رسانی گردشگری شهر قم با استفاده از نرم افزار
 ARCIMSسیستم WEB GISرا طراحی نمودند (قلیچ خانی و
همكاران .)65:1387،سجادیان و همکاران در سال  1393کاربرد
 WEBGISرا در اطالعرسانی و مدیریت گردشگری بر
اساس یک تحقیق معرفی نمودند(سجادیان و همكاران.)31:1393،
1- Seker
2- Mahesh Rao
3- Yuri
4- Xiaofei
5- Shamim Ahmad Shah

ترکیب سامانههای اطالعات مکانی) (GISو سیستمهای
ارتباطی (اینترنت یا اینترانت) را  WEB GISگویند .به عبارت
دیگر  WEB GISیک سیستم اطالعات مکانی توزیع شده در
شبکه کامپیوتری است که برای ادغام و انتشار گرافیکی
دادههای مکانی در سیستم  WWWو اینترنت استفاده میشود
) .(649-661Gillavry,2010:در سالهاي اخیر ،قابلیت دسترسي به
دادههاي مکاني جهت فرآیندهاي تحلیلي در اینترنت و در
نتیجه قابلیت دسترسي جهاني به این دادهها انگیزهاي براي
گسترش سیستمهاي اطالعات مکاني تحت وب )(WebGIS
شده است) .(Sebillo et al,2003:33سیستمهای  GISتحت وب
عالوه بر رفع محدودیتهای سامانههای  GISمحلی،
امکان یکپارچه سازي اطالعات ،مدیریت ،به هنگام سازي
و ایجاد تغییرات سریع و آسان در پایگاه اطالعاتی مرجع
و انعکاس آن به تمام کاربران و همچنین امکان دسترسی
به اطالعات در زمانها ومکانهاي مختلف را فراهم کرد
) .(Njegus,2007:104سامانه  WebGISدر زمینههای مختلفی
مانند حمل و نقل و ترافیک ،مدیریت محیط زیست ،منابع
طبیعی ،جنگلداری ،گردشگری و بطور وسیعی در مدیریت
زمینهای شهری و امالک بکار گرفته میشود & (Surveying
) .Mapping,2009:162-164در این پژوهش کاربرد سامانه GIS
تحت شبکه اینترنت( ،)WebGISدر اطالعرسانی صحیح
مکانهای گردشگری و خدماتی میباشد و سعی در مرتفع
نمودن آن با استفاده از ابزاري میشود که از طریق آن
گردشگران و مسافران داخلی و خارجی ،بتوانند در هر زمان
و مکانی به اطالعات دقیق و به هنگام از وضعیت جاذبههاي
گردشگري مانند موزهها ،پارکها ،حیات وحش ،آثار باستانی
وهمچنین سازمانهاي خدماتی مرتبط با میراث فرهنگی و
گردشگري مانند آژانسهاي مسافرتی ،هتلها ،بانکها،
اقامتگاهها ،رستورانها و غیره دسترسی یابند .سیستمهای
اطالعاتی مانند  GISو گاهی GPSها حتی ميتواننداطالعاتي
در خصوص نقشه راهنما و وضعیت آب و هوا ،ترافیک و
سایرخدمات مشابه و حتي تبدیل پولهايشان را در اختیار
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گردشگران قرار دهند .این پایانههاي متحرک و پویا شیوههاي
جدیدي را براي حمایت از گردشگران فراهم میسازند..
) (Maedche & Stabs,2003:124-133امروزه سازمانهاي مرتبط
با صنعت گردشگری با بکارگیري سیستمهاي اطالعاتي
رایانهاي و بوسیله بازاریابي از طریق شبکه جهاني اینترنت
توانستهاند ،اطالعات به روز را در اختیار جهانگردان قرار
دهند .از طرف دیگر سیستمهاي اطالعاتي ميتوانند در
کلیه سطوح سازماني از عملیات روزانه گرفته تا تصمیمات
استراتژیک مدیریتي به سازمانها کمک کنند .منافع حاصل
از به کارگیري سیستمهاي اطالعاتي در صنعت گردشگري
موجب آن گردید که بسیاري از سازمانهاي جهانگردي خود
را به این سیستم مجهز نمایند (مهدی پور و همكاران.)63:1384،

نقش  WEB GISدر گردشگری

صنعت گردشگري و میراث فرهنگي مدنظراست ،ميتوان
یک  WebGISطراحي نمود و آنرا در خدمت گردشگري
و میراث فرهنگي در آورد ).(Shamim & Muzafar,2015:37-50
مهمترین و کاربرديترین قابلیتهایي که  WebGISدرحوزه
میراث فرهنگي و گردشگري دارد شامل موارد زیر ميباشند
که در نهایت منجر به توسعه گردشگري و کمک به
درآمدزایي بیشتر خواهند شد:
 -1دسترسي کاربران به اطالعات مکاني و توصیفي اماکن
میراث فرهنگي
 -2مسیریابي بهینه جهت بازدید از اماکن
 -3برنامهریزي و پیشنهاد بهترین تور گردشگري در زمان
معین
 -4شبیهسازي مدل اماکن ویژه گردشگري
 -5جستجو براساس توصیفات اماکن گردشگری
 -6جستجو براي نزدیکترین تسهیالت گردشگري
 -7استفاده از نمادهاي ویژه براي نمایش انواع الیههاي
اطالعاتي
 -8اتصال به اسناد و مدارک
 -9قابلیتهاي مدیریتي :در سطوح مدیریتي این امکان
وجود دارد که مدیران از نحوه اطالعرسانی ،به روز بودن
اطالعات و اعمال هرگونه تغییرات آگاه باشند.
سیستمهای تحت وب  GISو حتی  GPSنیز میتوانند
اطالعات الزم در هر نقطهای (رستورانها ،هتلها ،خطوط
هواپیمايی) را در اختیار گردشگران قرار دهند .اين سیستمها
همچنین ميتوانند اطالعاتي در خصوص نقشه راهنما و
وضعیت آب و هوا ،ترافیك و ساير خدمات مشابه وحتي
تبديل پولهايشان را در اختیار گردشگران قرار دهند .اين
پايانههاي متحرك و پويا شیوههاي جديدي را براي حمايت از
گردشگران فراهم ميسازند (Surveying & Mapping,2009:162-164).

با توجه به این که میراث فرهنگي و صنعت گردشگري
با اطالعات مکاني در ارتباط ميباشد ،به یک سیستم جهت
جمعآوري ،ذخیرهسازي و تجزیه و تحلیل این اطالعات
نیازمند است .به همین علت  GISنقش قابل توجهي در
توسعه و رونق صنعت گردشگري و حفظ میراث فرهنگي
دارد .درعصرحاضرسازمانهاي جهانگردي با بکارگیري
سیستمهاي اطالعاتي رایانهاي و به وسیله بازاریابي از طریق
شبکه جهاني اینترنت توانستهاند اطالعات برخط و به روز
را دراختیار جهانگردان قرار دهند.از سوي دیگر سیستمهاي
اطالعاتي ميتوانند در کلیه سطوح سازماني از عملیات
روزانه گرفته تا تصمیمات استراتژیک مدیریتي به سازمانها
کمک کنند .اطالعات مربوط به میراث فرهنگي که آن نیز
وابسته به مکان است ،خود شامل اطالعاتي است که یک
گردشگر به آن نیازمند میباشد .سیستم اطالعات گردشگري
مبتني بر وب روشهاي جدیدي را براي تغییر رفتار مصرف
کننده ارائه ميکند که موجب تعهد و وفاداري هر چه بیشتر
آنها ميگردد و از طرف دیگر زمان تصمیمگیري را کاهش مراحل طراحی وایجاد سامانه GISWeb
هر برنامه کاربردي شامل سه جزء اصلي نمایش ،منطق
ميدهد .باتوجه به ویژگيهاي برشمرده و همخواني این
ویژگيها با آنچه که از اطالعات مکاني و توصیفي در و داده است (نگاره .)1در صورتي که این سه جزء برروي
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کامپیوترهاي مختلف توزیع شده باشند در این صورت ساختار
 serverو( Clientخادم و مخدوم) به وجود ميآید (وحیدنیاو
همكاران  .)81:1387،یک  Web GISمعموالً داراي چهار قسمت
اساسي مخدوم ،برنامهای که برروي مخدوم قرار دارد ،خادم
نقشه و خادم داده ،میباشد .قسمت مخدوم به عنوان استفاده
کننده سیستم است .به عنوان مثال ،استفاده کنندهاي که با
کامپیوتر شخصي خود کار میکند ،و با استفاده از مرورگرهاي
 Webهمچون Internet explorerبه سایتها دسترسي دارد و با
دادهها کار میکند (Brodeur,2003:21). WebGISحالت خاصي از
معماري خادم/مخدوم است که در آن تعاملپذیري بین خادم و
مخدوم از طریق وب صورت میگیرد که در نهایت این عمل
موجب ميشود که اطالعات تحت وب راحتتر در اختیار
کاربر قرارگیرد .همچنین نحوه قرارگیري سه جزء اصلي این
برنامه کاربردي برروي  serverو  Clientميتوانددر حالتهاي
مختلفي صورت گیرد که منجر به تعاریف فیزیکي و مفهومي
از  serverو  Clientميشود .اما به طورکلي جزء ارسال کننده
درخواست به  Clientوجزءپاسخ دهنده درخواست به server
شناخته ميشوند(Peng & Tsou, 2003:445).
دادﻩ

مﻨﻄﻖ

نﻤایﺶ

نگاره :1ساختار یك برنامه کاربردي (وحیدنیا و همكاران )82:1387،

نگاره  :2ساختار

سامانهWEBGIS

*مرحله اول :هدف طرح وتحلیل نیاز کاربران :درگام اول
توسعه  GISWebهدف طرح و توابع تحلیلی مورد نیاز
( ،Pan، Zoomجستجو جهت یافتن یک محل ،پرسش و
پاسخ از نقشه موردنظر) ،(Queryتعیین بهترین مسیر ،روشن
و خاموش کردن الیهها و غیره) معین میگردند.
* مرحله دوم :طراحي مفهومي تحقیق و بررسي دادههاي
در دسترس :معموالً در توسعه  GISWebبحث از دادههاي
موجودي است که هدف انتشار آنها در اینترنت ميباشد .به
همین دلیل در بررسي دادهها مهمترین مسأله ،طرح موجود
بودن داده براي رسیدن به اهداف پروژه ميباشد ،که وجود
یا عدم وجود این نوع دادهها هدف پروژه را تحت تأثیر قرار
ميدهد به طوري که بررسي دادهها همزمان با مرحله تعیین
نیازها و اهداف شروع ميشود تا طراحي مفهوميصحیحي
صورت گیرد ).(Alesheikh,2000:12
* مرحله سوم :تحقیق نرمافزار و سختافزار :انتخاب نرم
افزار مناسب از مهمترین نکات پروژه ميباشد تا با کمترین
هزینه امکان ایجاد کلیه قابلیتهاي طراحي مفهومي را داشته
باشد .مهمترین نرمافزارهایی که در زمینه ایجاد وب GIS
بکاربرده میشوند عبارتند از  Arc IMSو .ArcGIS Server
سخت افزار :مهمترین مسأله سختافزار  WebGISسرعت
خط اینترنت است).(Marshall,J.,2001:67
*مرحله چهارم :طراحي و ایجاد پایگاه داده

گردشگری)(Puhretmair et al,2001 :87
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نگاره :3موقعیت منطقه

* مرحله پنجم :طراحي و ایجاد واسطه کاربر) userبا جمعیتی  835هزار نفری به عنوان مهمترين و بزرگترين
 :(Interfaceطراحي و توسعه واسطه کاربر با استفاده از شهر جنوبشرق کشور میباشد .به علت تاريخی بودن
 ،HTML JavaAppletو  JavaScriptانجام ميشود.
و داشتن مراکز باستانی و تفريحی در بیشتر ايام سال
* مرحله ششم :ایجاد مدل اولیه
گردشگران زيادی را بسوی خود جذب مینمايد بنابراين
* مرحله هفتم :توسعه نرمافزار
طراحی سیستمی نیاز است که بتواند بدون محدوديت زمانی
* مرحله هشتم :ادغام سیستمها
و مکانی اطالعات مورد نیاز کاربران مختلف را با اعمال
* مرحله نهم :استفاده و نگهداري
آخرين تغییرات ارايه دهد.
همان طور که در نگاره  2مشاهده میگردد ،در سامانه
 WEBGISمربوط به گردشگری ،مسافر یا گردشگر روش تحقیق
برای اطالع رسانی و پاسخگويی به نیازهای مختلف
درخواست خود را غالب ًا توسط پروتکل  HTTPبه Server
منتقل میکند و سپس  Serverدرخواست را مورد بررسي گردشگران مانند اطالعرساني مکانهای تفريحی ،آثار باستانی،
قرارداده و دادههاي مورد نیاز را پس از پردازشهاي الزم مراکز فرهنگی ،خدماتی شهر کرمان ،مسیرها (خیابانها) و
بر رویدادهها ،نتیجه را مجددا ً توسط پروتکل  HTTPو به همچنین اجرای توابع تحلیلی موردنیاز هر کاربر(گردشگران
صورت یک صفحه (به طورمثال صفحه  )HTMLدر اختیار داخلی ،خارجی ،مسافران وشهروندان) بر روی نقشه
کاربر قرار ميدهد(Jovanovic& Niegus, 2008:265).
گردشگری شهر مانند جستجو جهت يافتن يك محل ،پرسش
و پاسخ از نقشه مورد نظر) ،(Queryتعیین بهترين مسیر،
موقعیت منطقه مورد مطالعه
روشن و خاموش کردن اليهها ،شناسايی عوارض ،انتخاب،
در این پژوهش برای ارتقای صنعت گردشگری با
ذخیره سازي و چاپ قسمتي از نقشه ،با همکاری سازمان
استفاده از  ،GISاقدام به طراحی و تهیه نقشه گردشگری
آمار و فناوری اطالعات شهرداری کرمان ،اقدام به طراحی
تحت وب ) (WEB GISشده که شهر کرمان به عنوان منطقه
و اجرای سامانه  WEB GISگردشگری شهر کرمان شد .در
مورد مطالعه انتخاب گرديده است .اين شهر در موقعیت
راستاي پیادهسازي و عملیاتي کردن چنین سیستمي ساختار
 57درجه و  4دقیقه طول 30 ،درجه و  17دقیقه عرض
ومراحل انجام اين تحقیق در جدول  1ارايه گرديده است.
جغرافیايی و با سطحی در حدود  13000هکتار و همچنین
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جدول :1مراحل انجام تحقیق
مراحل انجام تحقیق
برداشت ،گردآوری و تهیه دادهها ،سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز
ایجاد پایگاه داده

GIS

ترسیم و تهیه نقشههای مورد نیاز

درGIS

تصحیح نقشهها با استفاده از عکسهای هوایی ،تصاویر ماهوارهای منطقه
مورد مطالعه و GPS
تهیه و تکمیل جدول توصیفات نقشههای مورد نیاز
 Hyperlinkکردن دادهها با عوارض مربوطه
ترسیم نقشه نهایی گردشگری شهر کرمان
بارگذاری نقشه گردشگری شهر کرمان در وب و تعیین سطح دسترسی هر
کاربر

در این پژوهش ابتدا با استفاده از نقشههای موجود،
عکسهای هوایی تصحیح شده با مقیاس  1:5000مربوط به
سال  1392و تصاویر ماهوارهای و  GPSاقدام به برداشت
مراکز تفریحی ،تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی ،خدماتی و
معابر شهر کرمان گردید .بعد از برداشت عوارض مربوط
به گردشگری و مشخص نمودن نوع نرمافزارGIS (Arc
) ،GIS10.2دادههای مورد نیاز گردشگری با فرمت مناسب
جهت ذخیرهسازی و طراحی پایگاه داده زمین مرجع با
استفاده از نرم افزار  ArcSDEاز محیط  GISوارد پایگاه
داده مکانی ایجاد شده  SQL Serverشد .نگاره  4پایگاه داده
طراحی شده را نشان میدهد .بعد از طراحی پايگاه داده،

نگاره  :4پایگاه داده زمین مرجع
شهرکرمان

نگاره :5عوارض مربوط به گردشگری
(آثار باستانی ،مراکز خدماتی ،مراکز
درمانی و غیره) شهر کرمان
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نگاره  Hyperlink :6کردن نقشه
گردشگری شهرکرمان

نگاره :7نقشه نهایی گردشگری
شهرکرمان

نقشههای عوارض مربوط به گردشگری منطقه مطالعاتی در
محیط  GISتهیه و ترسیم گرديد(نگاره.)5
در نقشه گردشگری نیز برای راهنمایی بهتر مسافران و
گردشگران ،برای تمام عوارض مربوطه (آثار باستانی ،خدماتی،
فرهنگی و مذهبی) ،تصویری از آنها در محیط  GISبه عارضه
مورد نظر متصل گردید که به آن  Hyperlinkگفته میشود.
با حرکت موس روی عوارض و با کلیک کردن در محدوده
عارضه ضمیمهای که پیوست شده در نقشه گشوده خواهد شد.
نقشه نهايی گردشگری درمحیط  GISبا تمام عوارض
مورد نیاز گردشگران تهیه و ترسیم گرديد(نگاره .)7نقشه
نهايی گردشگری شهر کرمان شامل خیابانهای اصلی ،مراکز

تفريحی و تاريخی ،پمپ بنزينها ،هتلها ،بیمارستانها،
فرودگاه ،راه آهن و ترمینال اتوبوسهای اين شهر است.
برای سهولت رسیدن گردشگران و مسافران به مقاصد
خود از روی نقشه تحلیلهای شبکهای )،(Network Analyst
ابتدا نقشه خیابانها ویرایش و سپس توپولوژی برای آنها
تعیین و در نهایت شبکه هندسی معابر شهر کرمان طراحی
گردید .هر گردشگر یا مسافری با مشخص نمودن مبداء
و مقصد خود از روی نقشه میتواند مسیر رسیدن به آن
را با توجه پارامترهایی مانند ترافیک ،نوع خیابان و غیره،
کوتاهترین مسیر دسترسی از نظر زمان را در روی نقشه
تعیین نماید(نگاره.)8

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافیایي (

)

استفاده از  GISدر ارتقای صنعت گردشگری 173 / ...

نگاره :8تعیین بهترین مسیر رسیدن بین دو مكان بر روی نقشه گردشگری

در نهایت برای بارگذاری نقشه گردشگری شهر کرمان
بر روی وب ) (WEB GISنرمافزار و سخت افزارهای مورد
نیاز تهیه گردید .سختافزارهای مورد نیاز جهت طراحی
نقشه  Web GISگردشگری سعی شده طوری انتخاب شوند
که توانایی باالیی برای پاسخگویی سریعتر به کاربران را
داشته باشند.
بنابراین ابتدا یک دستگاه سرور مناسب و همچنین
خطوط پرسرعت اینترنت در نظر گرفته شده است .در
زمینه نرمافزار ،نرمافزارهای  ArcGIS – Server 9.3.1و
 ARC GISDesktop 10.2انتخاب گردید .نرمافزار ArcGIS
 – Serverبا ارائه مجموعهای از ابزارها و کنترلهای تحت
وب امکان تولید و برنامه نویسی ابزارهای کنترل نقشه و
توابع زمین مرجع را در نرمافزارهای تحت وب در اختیار
کاربران و توسعه دهندگان خود میگذارد .نرمافزارArcGIS
 – Serverیک پالتفرم برای تولید نرمافزارهای Server
( Sideعمده پردازشها و انتشار اطالعات و ...در سرویس
دهنده متمرکزاست) به دو صورت ابزارهای تحت شبکه و
تحت وب است .از این ابزار میتوان هم در راه انداختن
سرویسهای تحت وب و هم در زمینه تولید ابزار های تحت
وب استفاده نمود(نگاره .)9

نگاره :9معماری نرم افزار

)ArcGIS-Server(Esri,2009

تولید سرویسها و ابزارهای تحت وب با بکارگیری
 ArcGIS – Serverو با در دسترس بودن مجموعه ابزارهای
 ArcGISامکان تولید تمامی محصوالت مورد نیاز در یک
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سیستم اطالعات مکانی(از  Desktopتا محیط  )Webرا در کاربران ،با استفاده از نرمافزار ،ArcGIS Serverتهیه و ابتدا
دسترس کاربران و توسعه گران سیستم قرار میدهد(نگاره .)10در شبکه محلي( )LANجهت ارزیابي اولیه و رفع اشکاالت
قابلیتهای نرم افزار  ArcGIS – Serverعبارتند از  :نصب احتمالي مورد آزمایش قرار گرفت (نگاره.)11
بر پالتفرمهای مختلف مانند Windows,UNIX,Linux,Sun
 ،Solaris,Red Hatپشتیبانی تعداد زیادی از وب سرورهای
مختلف ،پشتیبانی از زبانهای توسعه نرمافزار مانند Net
 ،…, C++ ، Javaاز برنامههای جانبی) (Extensionموجود
در نرم افزار  ArcGISمانند3D Analyst Spatial Analyst:
و  Network Analystپشتیبانی میکند .قبل از نصب
 ArcGIS Serverبر روی سختافزار در نظر گرفته شده
نرمافزارهای جانبی :سیستم عاملهای Microsoft Windows
 VistaیاMicrosoft Windows 7,8، Windows Installer 3.1،
Microsoft Windows Server 2008, ، Microsoft .NET
Framework ، Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions

 1.0وInternet Explorer 6.0 or higherنصب شدند .بعد از
نصب و راه اندازی سیستم که شامل نصب نرمافزارها و
در مرحله نمایش وب سایت و بررسی امکانات و
سخت افزاری سرور و کالینت است وب سایت ارایه دهنده ابزارها ،وب سایت طراحی شده بر روی سرور وب قابل
سرویس نقشه وب تولید میگردد .بنابراین مدل اولیه وب دسترسی بوده و میتوان با استفاده از مرورگر وب Internet
نقشه گردشگری شهر کرمان بعد از تعیین سطح دسترسی  Explorerآن را مشاهده و بررسی نمود.
نگاره :10المانهای کلیدی

نگاره :11مدل اولیه وب نقشه گردشگری

(ArcGIS Serser(Esri,2009
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سیستم و امنیت دادهها دسترسی هر کاربر مشخص شده
است .سپس این نقشه در سایت شهرداري کرمان بارگذاری
گردید .در نگارههای 12و 13بعضی از تواناییهای این نقشه
مانند جستجوی هر مکان بر روی نقشه گردشگری ارایه
شده است که هر گردشگر یا مسافر حتی با گوشی همراه
خود می تواند مکان مورد نظر را از روی نقشه پیدا و مسیر
رسیدن به آن را مشخص نماید.

نتایج و پیشنهادات

امروزه اطالعات مکاني تولید شده در محیط
توسط ارگانها و سازمانهاي متعدد ،محیطي مناسب نیاز
دارند ،که در اختیار کاربران قرارگیرند ،تکنولوژي Web
 GISاین امکان را در اختیار قرار داده تا تولیدکنندگان،
اطالعات خود را باتکنیکي ویژه ارائه کرده و کاربران نیز در
کمترین زمان ،بیشترین و بهترین اطالعات را کسب نمایند.
کاربرديترین تواناییهای  WebGISدرگردشگري که سبب
توسعه گردشگري و کمک به درآمدزایي بیشتر برای شهر
کرمان خواهدشد عبارتند از :دسترسي کاربران به اطالعات
مکاني و توصیفي اماکن میراث فرهنگي ،مسیریابي بهینه
GIS

نگاره :12قابلیت جستجو در نقشه

بعد از قرار دادن مدل اولیه در شبکه محلی ،نرم
افزار  ArcGIS Serverتوسعه داده شده و قابلیتهای
جستجو( Query،پرس و جو) ،ویرایش ،تحلیل شبکه
( )Analyst Networkو چاپ نقشه به آن اضافه گردید .در
مرحله بعد مدل نهایی نقشه تحت وب تهیه و برای قرار
دادن در شبکه  WANآماده گردید .بنابراین برای استفاده،
مدیریت و نگهداري وب و همچنین اطمینان از عملکرد

نگاره :13قابلیت جستجو در نقشه گردشگری تحت وب شهر کرمان
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گردشگري در زمان معین ،جستجو براساس توصیفات و
یافتن نزدیکترین تسهیالت گردشگري ،اتصال به اسناد و
مدارک و قابلیتهاي مدیریتي.
مهمترین مسائلي که موجب پیادهسازي  Web GISنقشه
گردشگری شهر کرمان شد اهداف ،استفاده و پاسخدهي به
تقاضاهاي متفاوت چندین کاربر به طور همزمان میباشد.
ارایه اطالعات به این روش می تواند راهکاری برای توزیع
و انتشار دادههای مورد نیاز بر روی وب و استفاده همگانی
فراهم کند.
مزیتهای استفاده از  Web GISشامل دسترسی به
نقشهها و دادهها بصورت آنالین و به هنگام شده از طریق
ارتباط اینترنتی ،امکان چاپ نقشه از مکان مورد نظر و
غیره میباشد .تفاوت انجام این پژوهش نسبت به سایر
پژوهشهایی که در زمینه مشابه انجام شدهاند ،استفاده از
نرمافزار ArcGIS Serverاست.
با این پژوهش میزان قابلیتهاي نرمافزار ArcGIS
 Serverمشخص گردید .همچنین استفاده از برنامهنویسي
(قابل درک براي عموم و در محیط فارسي با تسهیالت
بیشتر) و خط اینترنت مناسب در طراحی  Web GISکاربر
پسندو پاسخگویی سریع به نیازهای کاربران موثر است.
تهیه نهائي اطالعات معابر شهری کرمان ،آثار باستانی و
مراکز تفریحی ،مذهبی و فرهنگی ،همچنین افزودن سایر
عوارض مکانی شهر به همراه تسهیالت تجزیه ،تحلیل و
آنالیز در اینترنت فوائد متعددي را به دنبال خواهد داشت
که ميتواند موجب افزایش دسترسي سازمانهای دولتي،
خصوصي و عموم مردم جهت خدمت رسانی بیشتر به
دادههاي مکاني موجود شود.
از نتایج دیگر انجام این پژوهش این است که میتوان از
سامانه  Web GISدر سایر بخشهای زیر ساختی و خدمات
رسانی شهر کرمان مانند مدیریت امالک ،ترافیک شهری و
غیره استفاده نموده و زمینه ایجاد شهر الکترونیکی کرمان
را فراهم ساخت.
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