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چکیده
دسترسی سریع به اطالعات مکانی یکی از اساسیترین ارکان عملیاتهای حال و آینده محسوب میگردد .در
این حوزه ،موضوع مسیریابی و آگاهی نسبت به جغرافیای نظامی منطقه عملیات از چالشهای فرماندهان و
مدیران در سطوح مختلف سازمان در رزم میباشد .سامانه  Web-GISابزاری قدرتمند برای طراحی و برنامهریزی
هرگونه عملیات مکانی بوده و امکانات زیادی را در اختیار قرار میدهد .بخش عمدهای از اقدامات نظامی زمینی
در نواحی برونشهری بوده و مسیرهای دسترسی تعریفشده زیادی از آنها موجود نیست ،لذا الزم است تا با
ایجاد سامانهای مسیریاب بتوان مسیرهای مواصالتی در این نوع مناطق را بررسی نمود .این تحقیق سعی بر آن
دارد تا با ایجاد سامانه جامع  GISتحت وب ،بتواند در یك شبکه جامع فرماندهی و کنترل در محیط کاربری با
امنیت باال ،اطالعات مکانی موردنیاز صحنه نبرد را ارائه داده و نیز فرآیند مسیریابی جهت طرحریزی عملیاتهای
آتی را مطابق با پارامترهای مدنظر انجام دهد .اطالعات ورودی سامانه مسیریاب با استفاده از تکنیك مثلثبندی
و با بهکارگیری تابع هزینه مناسب در منطقه مطالعه پیشپردازش شده و موجب کاهش حجم داده و افزایش
سرعت پردازش میگردد .این سامانه با بهکارگیری پایگاه داده  ،PostgreSQLوبسرور آپاچی و افزونههای
متنباز ،تشکیل یك مجموعه عامالمنفعه را میدهد .همچنین سعی شده تا رابط کاربری ایجادشده کاربرپسند
بوده و حاوی ابزار کافی به منظور استفاده کاربران هدف باشد .بهکارگیری سامانه مسیریاب  ،Web-GISنقش
اساسی این سامانه در موقعیتیابی در میدان نبرد ،دسترسی به نقشههای اردوگاهها و ایجاد سامانه جامع آفالین،
مدیریت لجستیك ،فرماندهی و کنترل عملیاتهای نظامی آینده نمود پیدا خواهد کرد.
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مقدمه
دنیای حال حاضر ،دنیای اطالعات و مدیریت بهینه و صحیح آنهاست .بخش زیادی از تصمیمات
اخذ شده توسط متخصصین علوم گوناگون ،به نحوی با عوامل محیطی و مکانی در ارتباط هستند.
لذا وجود اطالعات مکانی دقیق ،مطمئن ،یکپارچه ،استاندارد و نیز مدیریت بهینه آن ،از مباحث
اساسی در موفقیت این تصمیمات و اجرای آنها میباشد (پیروی0333 ،؛ همت و همکاران،
 .)0363یکی از اصول مهم در دفاع عامل و غیرعامل درک و شناخت ناحیه نبرد ازجمله مسیرهای
حرکتی است و بدون آگاهی از وضعیت آنها طرحریزی عملیات ارزشی ندارد .در مباحث نظامی
داشتن اطالعات دقیق از عوارض و پدیدههای مکانی سطح زمین در تصمیمگیری فرماندهان برای
طرحریزی منطقه عملیات و اجرای آن بسیار مهم است .این در حالی است که امروزه به علت
رشد سریع فناوری و دخالت عوامل مختلف در تصمیمگیری ،طراحی منطقه نبرد در شرایط عدم
اطمینان بسیار دشوار است (روشن و اردکانی .)0377 ،توانایی تصمیمگیری سریع و مطمئن
بهوسیله فرماندهان در سطوح عملیاتی بسیار حائز اهمیت است .تصمیمگیری صحیح و دقیق به
علت حجم باالی اطالعات ،مشکل بوده ،لذا در این موقعیت نقش سیستمی جهت مدیریت حجم
باالی اطالعات نمود پیدا میکند تا بتواند فرماندهان و طراحان نظامی را در فرآیند تصمیمگیری
و یکپارچه کردن تالشهای نیروهای رزمی در منطقه عملیاتی در آینده ،یاری نماید ( Srivastava,
.)2006
یکی از این سامانهها که اطالعات درست و خالصه شدهای را در زمان مناسب به کاربران ارائه
و امکان تصمیمگیری صحیح و دقیق را فراهم میآورد« ،سامانه اطالعات جغرافیایی »0است .یکی
از مهمترین عملکردهای این سامانه همراه با تصاویر ماهوارهای ،شناخت ،تفسیر و تحلیل منطقه
عملیات میباشد که نقش مهمی در تعیین چگونگی قرارگیری و آرایش نیروها دارد .با این
تکنولوژی ،فرمانده میتواند موقعیتهای استراتژیکی را بدون حضور فیزیکی در منطقه ،تعیین و
در کمترین زمان ،دستورات خود را صادر و افراد خود را هدایت نماید .این سامانه میتواند در
حداقل زمان و هزینه ،حداکثر اطالعات جغرافیایی الزم را تأمین کند (حاتمی.)0333 ،
مهمترین ویژگی این سامانه ،امکان شناسایی روابط میان عوارض مختلف روی نقشه میباشد.
این سیستم ،ابزاری است که برای اهدافی خاص ،اطالعات را ذخیـره میسازد .سیستم اطالعات
جغرافیایی ،اطالعات مکانی فضایی را با اطالعات جغرافیـایی یك پدیدة خاص روی نقشه ارتباط
میدهد .امروزه از دادهها و سرویسهای موجود در سیستمها اطالعات مکانی به شکل محلی
1

). Geospatial Intelligence System (GIS
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استفاده میگردد .یك  GISمحلی در بخش محدودی از کاربردها استفاده میگردد .ازجمله معایبی
که یك  GISمحلی دارد میتوان به چند مورد که توضیح داده میشوند اشاره نمود؛  )0عدم
امکان به اشتراکگذاری اطالعات متفاوت بین مراکز مختلف برای استفاده از اطالعات یکدیگر،
ناهماهنگ بودن اطالعات یکسان بین مراکز مختلف  )2در دسترس نبودن اطالعات در مکانهای
دلخواه بهنحویکه اطالعات و دادهها فقط در مرکز موجود بوده و در خارج از آنها نمیتوان به
آن دسترسی داشت )3 .دشوار بودن بهروز نگهداری اطالعات در تمام مراکز زیرا که با تغییر در
اطالعات یك مرکز باید تأثیرات آن به تمام مراکز دیگر ارسالشده و آنها نیز با اطالعات جدید
تصمیمهای خود را اخذ نمایند )Dragic´evic´ & Balram, 2004( .بنابراین با توجه به
محدودیتهای موجود در یك  GISمحلی که قادر به پوشش دادن نیازهای بخش گستردهای از
کاربران نبوده و به دنبال آن مسئله کمبود تعاملپذیری در روشهای مبتنی بر  GISمحلی به
چشم میخورد ،میتوان با استفاده از  GISدر شکل و ساختار جدیدی در بستر ،Web-GIS
سیستمهایی را بروی شبکه ایجاد نمود که منتج به تولید یك سامانه  GISمبتنی بر وب شود.
مطابق با توضیحات بیان شده GIS ،بهصورت محلی دارای محدودیتهایی بوده که با فناوری
 GISتحت وب میتوان عالوه بر استفاده از تمامی امکاناتی که وب در اختیار ما قرار میدهد ،در
راستای ارتقا و رفع ایرادات  GISمحلی استفاده نماییم)Yang et al., 2004( .
در طرح پژوهشی حاضر به طراحی سامانه  Web-GISمبتنی بر مسیریابی بهینه بین نقاط
مختلف صحنه نبرد در راستای مدیریت و طرحریزی عملیاتهای نظامی آینده پرداخته میشود.
در سامانه موردنظر سعی بر آن شده تا با بهکارگیری ابزار و ساختار جامع و محیط کاربری با
امنیت باال ،در آینده در شرایط صحنه نبرد که دسترسی به نقشههای مناطق عملیاتی از اهمیت
باالیی برخوردار بوده و امکان دسترسی به اینترنت و نقشههای آنالین کم بوده ،بتوان فرآیند
مسیریابی را مطابق با هرکدام از پارامترهای مدنظر که پیشبینی صحیحتری از وضعیت موجود
ال آفالین و بدون نیاز به اینترنت انجام داد .درنهایت هدف بر آن است
میدهد را در شرایط کام ا
که در آینده با استفاده از سامانه ایجاد شده در صحنه عملیات بتوان در نهایت سرعت و دقت
اطالعات مکانی را در اختیار کاربر نظامی قرار داد .در ضمن وجود چنین سامانهای برای ارگانهای
نظامی بسیار کاربردی بوده و در اجرای عملیات نظامی تأثیر بسزایی را از خود نشان میدهد.
عالوه بر یگانهای نظامی ،یگانهای امدادی ،کوهنوردان و اشخاصی که از مسیرهای فاقد نقشه
دسترسی رفتوآمد میکنند نیز میتوانند از این سامانه مسیریاب بهرهمند گردند.
اهداف عمده این پژوهش به شرح ذیل عنوان میگردد:
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ارائه سامانه  Web-GISمبتنی بر مسیریابی بهینه بین نقاط مختلف صحنه نبرد در
عملیات نظامی و شناخت کاربردهای آن
انجام آنالیزهای تحلیل شبکه بهمنظور پیدا کردن بهینهترین مسیر ،به شکلی که کاربر
بهراحتی قادر به انتخاب نقطه مبدأ و مقصد در محیط وب باشد و نتیجه آن به شکل
یك مسیر در مرورگر به کاربر نمایش داده شود.
پیادهسازی واسط کاربرپسند برای تعامل بهتر با سامانه تحت وب ،به گونهای که کاربران
بتوانند به خوبی با سامانه تعامل داشته باشند.


 ایجاد یك سامانه مسیریاب با استفاده از ابزار و افزونههای رایگان و عامالمنفعه.
ارائه روشی مؤثر و کارآمد در تصمیمسازی ،جهت طراحان نظامی

مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
سامانه Web-GIS

 Web-GISشکل پیشرفتهای از  GISاست که بر بستر وب موجود میباشد .انتقال اطالعات در
Web-GISبین سرور و کاربر انجام میگیرد .سرور یك سرور سیستم  GISاست و کاربر یك
مرورگر وب ،برنامه موبایل و برنامه دسکتاپ است Web-GIS .اطالعات موجود در  GISرا به
دست مردم میرساند که باعث کاهش نیاز به ایجاد برنامه سفارشی میشود .این امر بستری برای
ادغام اطالعات  GISبا سایر سیستمهای تجاری و همکاری متقابل سازمانی را امکانپذیر و فراهم
میکند Web-GIS .به سازمانها اجازه میدهد تا تمام دادههای جغرافیایی خود را بهدرستی
مدیریت کنند Web-GIS .تجزیهوتحلیل دادههای مکانی یا جغرافیایی را به روشی که درگذشته
ممکن نبود ،در دسترس قرار میدهد .پیشازاین ،دادههای مکانی برای پاسخ به مجموعهای از
سؤاالت از پیش تعیین شده میبایستی پردازش ،ویرایش ،اصالح و استخراج میشدند ( Ananda
 .)et al., 2016سرور دارای یك منبع خاص ،یك منبع یاب ) (URLدر وب است تا کاربر بتواند
به راحتی به آن دسترسی پیدا کند .ارسال درخواستهای کاربر به سرور به مشخصات پروتکل
انتقال ) (HTTPبستگی دارد .سرور عملیات  GISدرخواستی را انجام میدهد و پاسخها را با
استفاده از HTTPبه کاربر ارسال میکند .قالب پاسخ ارسال شده به کاربر میتواند در بسیاری از
قالبها مانند  ،HTMLتصویر باینری JSON1 ،و  XML2باشد (.)Alesheikh et al., 2002
1

. Java Script Object Notation
. Extensible Markup Language

2
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فرآیند مسیریابی

مسیریابی از مسائل اساسی در تئوری شبکههای هندسی در  GISمیباشد .در فرایند مسیریابی
پارامتر زمان و امنیت مسیر حائز اهمیت است (نیك سیرت .)0363 ،مسیریابی الگوریتمی برای
برنامههای رایانهای است که هدف آن غالب اا یافتن کوتاهترین مسیر بین دو نقطه است .مسیریابی
ارتباط زیادی با مسئله کوتاهترین مسیر در نظریه گرافها دارد ( .)Eiza & Ni, 2013در واقع این
مسئله به شرح این میپردازد که چگونه سریعترین ،ارزانترین و کوتاهترین مسیر را بین دو نقطه
در یك شبکه به دست آوریم .در گذشته برای حل این مسئله الگوریتمهایی مانند دایجسترا
( ،A* ،)Dijkstraبلمن فورد ،فلوید وارشال و … ارائه شده است .در سالهای اخیر ،با استفاده از
روشهای هوش مصنوعی ،0متدهای جدیدی برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر ارائه شده است.
مسئله مسیریابی به دو زیر مسئله قابل تقسیم است که عبارتند از:
 )0ایجاد یك گراف  )2یافتن مسیر موردنظر روی گراف با طراحی الگوریتم مسیریابی
در ابتدا سعی بر این است که فضای پیوسته به فضایی گسسته تبدیل شود .لذا گراف
) G (V, Eبهعنوان نمایندهای از فضای گسسته به وجود میآید که در آن ( Vمجموعه رئوس
گراف) نماینده نقاطی از فضای پیوسته و  ( Eمجموعه یالهای گراف) نماینده ارتباط بین دو
نقطه از فضای پیوسته است .این گراف در مرحله دوم به عنوان ورودی در یك الگوریتم مسیریابی
فراخوانی میشود .خروجی این الگوریتم آرایش منظمی از رئوس است که برای رسیدن به رأس
هدف باید آنها را به ترتیب دنبال نمود (.)Chen et al., 2019
الگوریتمهای مسیریابی
2

الگوریتمهای مسیریابی در شبکه بهطورکلی به دو دسته الگوریتم سیلآسا و الگوریتم کوتاهترین
مسیر 3تقسیم میشود.
 )0الگوریتم سیلآسا
الگوریتم سیلآسا سادهترین روش انتقال داده از مبدأ به مقصد است .هنگامیکه دادهای دریافت
شود ،مسیریاب آن را به تمام رابطهای کاربری به جز همان دریافتکننده یا نقطه مبدأ میفرستد
(.)Jingyu & Kouichi, 2011

1

. Artificial Intelligence
. Flooding
3
. Shortest Path
2
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شکل ( )2تصویری شماتیک از نحوه عملکرد الگوریتم سیلآسا ()Jingyu & Kouichi, 2011

 )2الگوریتم کوتاهترین مسیر
تصمیم مسیریابی در شبکهها ،عمدت اا بر اساس هزینه بین منبع و مقصد صورت میگیرد .تعداد
گرههای میانی نقش عمدهای در اینجا ایفا میکند .الگوریتم کوتاهترین مسیر یك تکنیك است
که با استفاده از الگوریتمهای مختلف برای تصمیمگیری یك مسیر با حداقل تعداد گره بکار
میرود .در این پژوهش از الگوریتم کاربردی دایجسترا استفاده شده است .این الگوریتم بهطور
نمونه ،در شبکههای جادهای بسیار پرکاربرد است (.)Tommiska & Skyttä, 2001
معماری سیستمهای  GISمبتنی بر وب )(Web-GIS

 ،Web-GISیك سامانه اطالعات جغرافیایی است که در شبکه رایانهای جهت ترکیب ،انتشار و
پیادهسازی اطالعات مکانی در شبکه اینترنت گسترده شده است .در اجرا و بهکارگیری  GISتحت
وب ،این سرویس مشابه معماری  Clientو  Serverشبکه است Client .بهطورکلی یك Web
 Browserاست Server.متشکل از یك  Map Server ،Web Serverو یك برنامه شامل نرمافزار
و پایگاه داده است ( .)Alesheikh et al., 2002در این پژوهش از پایگاه داده  PostgreSQLاستفاده
شده است که یك سیستم پایگاه داده متنباز و دارای افزونههای متعدد و پرکاربردی است.
( Web Server .)Agrawal & Gupta, 2017شامل یك کامپیوتر و نرمافزار است تا بتواند اطالعات
را در  Webاز یك یا چند  Clientبهوسیله HTTPتوزیع کند.
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شکل ( )3کلیت معماری Client/Serverدر سیستم )Alesheikh et al., 2002( Web-GIS

سرویس انتقال داده
سرویس انتقال داده در واقع همان وب سرور میباشد .در این پژوهش از نرمافزار متنباز Xampp

و وب سرور آپاچی استفاده شده است Xampp .محبوبترین محیط توسعه زبان  PHPاست .در
واقع نرمافزار  Xamppکدهای  phpرا بهصورت شبکه محلی در سیستم اجرا میکند و با این کار
میتوان قبل از آپلود کردن کارها روی شبکه اصلی وب ،آنها را روی کامپیوتر شخصی تست کرد
(.)Dvorski, 2007
رابط کاربری

در ایجاد رابط کاربری ( )Clientبهصورت پایهای از زبانهای برنامهنویسی  css ،php ،sql ،htmlو
 Java Scriptsاستفاده شده است .زبانهای برنامهنویسی در نوشتار وب به دو دسته Client Side
و  Server Sideتقسیم میشوند .زبانهایی مانند  css ،htmlو  Java Scriptsبهعنوان زبان سمت
کالینت شناخته میشوند .زبانهایی مانند  sqlو  phpاز جمله زبانهایی هستند که در رابطه با
ارتباط کالینت و پایگاه داده به کار میروند ،لیکن عمدت اا بهعنوان زبان سمت سرور شناخته
میشوند (.)Tilkov & Vinoski, 2010
پیشینه پژوهش
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جدول ( )1پیشینه تحقیقات انجام شده
کشور

اهداف

افق زمانی

روششناسیها

چین

ارائه سامانه هوشمند حملونقل

 07سال

بررسی روشی جهت توسعه Web-GIS
مبتنی بر سیستم نرمافزار  ITSبا تکنولوژی
 GISوب سرور در راستای نظارت بر
حملونقل عمومی

چین

پرتغال

ایجاد سیستم مبتنی بر پیشبینی
رواناب و ارزیابی زمان واقعی ایجاد
منابع آب پکن
توسعه سیستم اطالعات مدیریت
کشاورزی مبتنی بر راهحلهای
متنباز

 02سال

انتخاب یك سیستم سرور مرورگر ساختاری و
ترکیب با مدل هیدرولوژیك توزیع یافته و
تکنیكهای Web-GIS

 7سال

توسعه یك سامانه جهت ایجاد یك سیستم
 Webجهت مدیریت شرکتهای کشاورزیGIS

ایجاد یك برنامه Web-GIS
آمریکا

برای تجزیهوتحلیل سیستماتیك
اتصال از راه دور و توسعه پایدار

 3سال

نشان دادن عملکرد  GeoAppبا استفاده از
آن در یك مطالعه موردی با سیستمهای
دوردست در فضا و زمان و دارای تعامل.

اسپانیا

رویکرد  Web-GISبرای
حفاظت پیشگیرانه از بناهای
میراثی

 0سال

ایجاد یك فناوری پیشرفته  Web-GISبا
شهود  391درجه پانوراما و ابرهای سهبعدی در
ترکیب با اینترنت اشیا

ایران

بررسی کاربردهای  Web-GISدر
مدیریت شهری

 01سال

بررسی و کاربردهای  Web-GISدر مدیریت
شهری و کاربردهای آن در شهر

ایران

اطالعرسانی از طریق Web-GIS
و کاربرد در مدیریت گردشگری

 7سال

اشتراکگذاری دادههای مکانی به اطالعرسانی
در خصوص گردشگران و مسافران با بهرهگیری
از سامانه Web-GIS

ایران

طراحی و اجرای Web-GIS
آتشنشانی با تأکید بر مسیریابی
بهینه به محل حادثه

 9سال

استفاده از نرمافزار  Arc GIS Serverو
طراحی و اجرای سامانه Web-GIS
آتشنشانی یك منطقه جهت مدیریت حادثه

ایران

پیادهسازی سامانه Web-GIS
اداره گاز شهری بهمنظور مدیریت
حادثه با تأکید بر مسیریابی بهینه

 3سال

ایران

ارائه مدل مدیریت آنالیز تولید
انرژی برق از مزارع بادی با استفاده
از سیستم Web-GIS

 3سال

استفاده از نرمافزار  ArcGis Serverجهت
ایجاد سامانه  Web-GISو کاربردهای آن در
مباحث مدیریت بحران
ایجاد یك سیستم مناسب جهت مدیریت تولید
و مصرف از توربینهای انرژی بادی با استفاده
از پایگاه داده تحت سامانه Web-GIS
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روششناسی پژوهش
معرفی منطقه موردمطالعه

منطقه موردمطالعه کویر سیاهکوه است که در  21کیلومتری جنوب شهر انارک و  01کیلومتری
شمال شهر اردکان قرار دارد .بخش عمده کویر سیاهکوه در استان اصفهان از توابع بخش انارک
قرار گرفته است .این کویر از سمت جنوب به کوه نمك و گریگون ،از غرب به بیابانهای نایین و
نوگنبد و از شمال به ارتفاعات انارک محدود شده است .میانگین ارتفاع این کویر از سطح آبهای
آزاد در حدود  690متر است( .نوجوان و هاشمی)0362 ،

شکل ( )4منطقه موردمطالعه

در یك نگاه کلی به نقشه ناهمواریهای منطقه میتوان گفت که کویر سیاه کوه از لحاظ تنوع
توپوگرافی در مرتبه باالیی قرار دارد .ارتفاعات منطقه بهصورت تقریب اا پیوسته در امتداد محور
طولی منطقه گسترده شده است .فایل  DEMورودی در این مطالعه ،محدودهای است که با کادر
قرمزرنگ در تصویر هوایی در شکل ( )0مشخص شده است.
تشریح روش پژوهش

فایلهای اولیه از مناطقی مشابه با منطقه موردمطالعه ما که در این پژوهش به کار میآیند از نوع
رستری  DEMهستند .این الیه  ،DEMالیه زیرین و ثابت است و هر الیه از مابقی مشخصات
توپوگرافیك منطقه بر روی این الیه قرار میگیرد .فایل  DEMورودی موردنظر در این پژوهش

73
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دارای پیکسلبندی با دقت  07*07متر است که دقت نسبتاا خوبی در مطالعات پژوهشی در حوزه
مسیریابی میباشد .با توجه به مطالبی که در قسمت الگوریتمهای مسیریابی بیان شد ،جهت
انجام فرآیند مسیریابی نیاز به یك گراف (ساختار داده برداری) از منطقه موردنظر داریم .با توجه
ساختار داده  DEMکه از نوع رستری است ،تعداد و پراکندگی دادهها زیاد بوده و تحت این
شرایط اجرای فرآیند مسیریابی سخت و چالشبرانگیز است .لذا نیاز است تا فایل اولیه ورودی
پیشپردازش شده و با اجرا یكسری راهکار دادههای ورودی جهت تحلیل سیستم مسیریاب
بهینه شود .در ابتدا برای پیشبرد درست پژوهش ،از فایل رستری  DEMیك شبکه میسازیم.
اینکار موجب کاهش حجم دادههایی میشود که جهت پردازش موردنیاز هستند .عالوه بر آن
ساختار داده ،مناسب با ساختار شبکهای جهت مسیریابی شده و همچنین سرعت پردازش در
سامانه مسیریاب افزایش پیدا میکند .برای ساخت یك شبکه از فایل رستری  ،DEMفایل
موردنظر کافی است یكبار پیشپردازش شود .سپس فایل پیشپردازش شده در پایگاه داده قرار
گرفته و جهت مسیریابی بر روی آن به تعداد دلخواه میتوان پردازش صورت داد .طرز کار این
سیستم مسیریابی بهطورکلی بدینصورت است که در این سرویس دو نقطه بهعنوان مبدأ و مقصد
در سیستم مختصات موردنظر از کاربر اخذ شده ،مطابق با الگوریتم مسیریابیای که پیشتر شرح
داده شد ،مسیر موردنظر تعیین شده و در قسمت کالینت در نقشهای که در صفحه مرورگر برای
کاربر در نظر گرفته شده نشان داده خواهد شد .الزم به ذکر است که در سمت سرور یك سرویس
موجود است که وظیفه آن ایجاد ارتباط بین کالینت و پایگاه داده است و بهعنوان وب سرور
(خدمات دهنده وب) شناخته میشود .این سرویس نقاط موردنظر کاربر را از کالینت گرفته ،به
سرویس پایگاه داده منتقل کرده ،مسیر را از پایگاه داده گرفته و به کالینت داده که در نهایت به
کاربر در صفحه مرورگر نشان داده خواهد شد.
فرآیند اجرای پژوهش

بهطورکلی جهت اجرای این سامانه مسیریابی  ،Web-GISنیاز به دو آیتم اصلی زیر است:
 )0ایده اصلی
 )2روش مسیریابی
در این قسمت در ابتدا مراحل انجام پژوهش در قالب یك فلوچارت به شکل زیر آورده شده است.
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اطالعات ورودی به سامانه

نقشههای اردوگاهها و

فایل رستری پیشپردازش شده

مناطق عملیاتی

پ داده
پایگاه

وب سرور

کالینت (صفحه مرورگر)
شکل ( )5فلوچارت مراحل انجام پژوهش

ایده اصلی
پیشپردازش داده ورودی

مطابق با توضیحات ارائه شده در قسمت فرآیند مسیریابی ،مهمترین مسئله در ابتدای این فرآیند
ایجاد گراف است .اگر این گراف بخواهد در ابتدا بر روی فایل رستری  DEMایجاد شود ،تعداد
گرهها بسیار زیاد خواهد شد .در واقع اگر نقطه مرکز هر پیکسل از داده  DEMرا معادل نماینده
آن پیکسل و بهعنوان یك گره در نظر بگیریم ،در این صورت تعداد گرهها و دری آن تعداد یالهای
ال مسیریابی در این شرایط سخت و زمانبر است .با توجه
گراف موردنظر افزایش پیدا کرده و عم ا
به آنکه در یك منطقه موردمطالعه ،در یك سری نواحی تغییرات توپوگرافی کمتر است ،میتوان
این نواحی را معادل با یك نقطه و یا گره در نظر گرفت و یا از تکنیك مثلثبندی استفاده کرد
( .)Roy & Mandal, 2012بهطورکلی نیاز است تا با یكسری راهکارها تعداد گرهها و در پی آن
یالهای گراف را کم کرد تا هم بهنوعی دادهها بهینه شده ،محاسبات مشخص و دقیقتر شده،
حجم محاسبات کمتر شده و در نهایت زمان موردنیاز جهت مسیریابی در گراف موردنظر کاهش
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پیدا کند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه داده ورودی به پایگاه داده پردازش شده است ،نیاز
سامانه  Web-GISبه وجود خادم نقشه مرتفع خواهد شد.
در راستای پیش پردازش که در واقع ایجاد زیرساخت مناسب جهت تبدیل داده رستری به
داده برداری بهمنظور رسیدن به گراف موردنظر است ،میبایستی دادهها طوری ناحیهبندی شوند
که هم حجم محاسبات کاهش پیدا کرده و در ضمن خاصیت توپوگرافی حفظ شود و شکل
تغییرات ارتفاعی سطح زمین در نهایت تغییر نکند .بهطورکلی دو راهحل اصلی جهت پیشپردازش
فایل ورودی در چنین مواقعی وجود دارد.
 )1روش خوشهبندی

در زمانی که با طیف وسیعی از داده سروکار داریم ،میتوان نقاط مشابه و با ویژگیهای
مشترک را معادل با یك نقطه در نظر گرفت .این راهحل بسیار کاربردی بوده و در پی
آن حجم محاسبات بهشدت کاهش پیدا میکند .خوشهبندی بهطورکلی با استفاده از
الگوریتمهای هوش مصنوعی و یا یادگیری ماشین 0انجام میگیردMu & Wang, ( .
)2008
 )2تکنیک مثلثبندی

یکی از راهحلهای کاربردی و عمده در تبدیل داده رستر به بردار استفاده از تکنیك
مثلثبندی 2و یا ایجاد شبکه نامنظم مثلثی است و در این پژوهش از این روش جهت
تبدیل داده رستر به بردار استفاده شده است.
برای بکار بردن این روش میتوان از ابزاری استفاده کرد که در نرمافزار  ArcGISموجود است.
بهطورکلی بنابر تغییرات توپوگرافی ناحیه مورد بررسی ،ابعاد مثلثبندی طوری در نظر گرفته
میشود که در نهایت مثلث بندی شکل و روندی منطقی پیدا کرده ،توپوگرافی حفظ شده و
درعینحال حجم محاسبات زیاد نشود .در این قسمت شبکه نامنظم مثلثی و نحوه ایجاد آن
بهطورکلی شرح داده شده است.
شبکه نامنظم مثلثی (TIN)3

یك شبکه نامنظم مثلثی ،نمایشی از سطحی پیوسته است که از اضالع مثلثی تشکیل شده است.
هر مثلث نمایانگر یك سطح در فضای سهبعدی است و رئوس این مثلثها نیز نقاطی دارای
مختصات بوده و سهبعدی هستند .این نقاط از طریق روشهای میدانی مانند نقشهبرداری
1

. Machine Learning
. Triangulation
3
. Triangulated Irregular Network
2
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زمینی ،سیستم تعیین موقعیت جهانی  GPSو  ،RTKفتوگرامتری یا برخی روشهای دیگر ،به
دست میآیند .بهبیاندیگر ،شبکه نامنظم مثلثی ،مدلی برداری است که با استفاده از آن میتوان
سطح زمین و توپوگرافی آن را نشان داد .برای ایجاد شبکه نامنظم مثلثی میتوان از نرمافزارهایی
نظیر  QGIS ،ArcGISو  ...استفاده کرد که در این پژوهش از نرمافزار قدرتمند  ArcGISنسخه
 10.5استفاده شده است.

شکل ( )6تصویری شماتیک از ناحیه موردنظر در نرمافزار  ArcGISپس از ایجاد شبکه نامنظم
مثلثی )(TIN

جهت تولید شبکه نامنظم مثلثی ،نیاز به مقداردهی به یكسری پارامتر در نرمافزار است که
نرمافزار بهطور پیش فرض ،با توجه به الگوریتمها و توابع آمار و احتماالتی خود ،این پارامترها را
محاسبه کرده و ما نیز از همین مقادیر پیشفرض استفاده کردیم .البته الزم به ذکر است که فایل
 TINتولید شده میبایستی طوری باشد تا خاصیت توپوگرافی حفظ شده و بهطور شماتیك
محسوس باشد.
همانطور که در شکل ( )9مشاهده میشود ،مثلثبندی در نواحی سفیدرنگی که تغییرات
ارتفاع بیشتر است (مثل رشتهکوه ،دره و  )...متراکمتر بوده و گویی اثر توپوگرافی در فایل برداری
تولیدشده محسوس میباشد.
تجمیع و آمادهسازی دادهها در پایگاه داده

پس از تولید شبکه نامنظم مثلثی ( ،)TINدر واقع از فایل رستری به فایل برداری و در نهایت به
گراف موردنظر خود دست پیدا کردهایم.
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شکل ( )7تصویری از جدول دادهها در نرمافزار ArcGIS

شکل ( )7مقادیری از جدول دادهها را نشان میدهد .پس از استخراج مقادیر الزم و اعمال آنها
در جدول موردنظر ،این فایل برداری نهایت اا میبایستی در پایگاه داده فراخوانی شود .در پایگاه
داده جهت بررسی و اعمال الگوریتم مسیریابی دایجسترا ،تابع هزینهای با عنوان  Costنوشته شده
است تا کوتاهترین مسیر طی شده با ارضا شروط قید شده جهت شیب ماکزیمم و مینیمم به
دست آید .برای آنکه دو پارامتر طول یال و شیب بین دو گره در تابع هزینه اعمال شود ،نیاز است
تا این دو پارامتر یکسانسازی شده و اثر بعد و واحد اندازهگیری در آن مرتفع شود .لذا نیاز به
دادههای نرمال داریم که مطابق با تحلیل ریاضی از رابطه زیر به دست میآید:
)Slope  Slope(min
رابطه ( :)0-3شیب نرمال
)Slope(max)  Slope(min

رابطه ( :)2-3طول نرمال

)Length  Length(min
)Length(max)  Length(min

NormalSlope 

NormalLength 

در این قسمت جدول دادهها با فرمت
 Shapefileدر پایگاه داده فراخوانی شده و سپس در افزونهای از پایگاه داده  PostgreSQLبه نام
 PostGISقرار داده میشود که قابلیت مکانی شدن را به دادهها میدهد .یکی از دالیل اصلی
استفاده از پایگاه داده  ،PostgreSQLپشتیبانی آن از اجزاء جغرافیایی است ،لذا میتوان از آن
برای ایجاد خدمات مکانی و سیستمهای جغرافیایی استفاده نمود .برای درک تصویری ()Visual
و گرافیك درست از تمامی عملیاتی که در پایگاه داده  PostgreSQLانجام میشود از افزونه
 PGAdminاستفاده میشود .جهت انجام فرآیند مسیریابی و اعمال الگوریتم مسیریابی دایجسترا،
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از افزونه  PgRoutingاستفاده میشود .در این قسمت نیاز است تا تابع هزینهای مطابق با خواسته-
های اصلی ما جهت مسیریابی و رسیدن به کوتاهترین مسیر طی شده بین دو نقطه مبدأ و مقصد
دلخواه ،در افزونه  PgRoutingدر نرمافزار رابط  PGAdminنوشته شود .دو مورد از شروط اصلی
در فرآیند مسیریابی در این مطالعه ،شیب مجاز و کوتاهترین فاصله طی شده است .مطابق با
شروط طی شده ،بهترین مسیر میبایست طوری انتخاب شود که در عین کوتاه بودن آن ،در
محدوده مجاز شیب تعیین شده قرار داشته باشد .بهگونهای که مسیر انتخاب شده توسط پیاده-
نظام و عابر موردنظر جهت عبور از مسیرهای مواصالتی قابل پیمایش باشد .بهطور پیشفرض و
با توجه به تحقیقات انجام شده ،راحتترین شیب برای پیمایش یك عابر پیاده کمتر از %7
میباشد .شیب متوسط برای پیمایش عابر پیاده در محدوده  %7الی  %01میباشد .شیب سنگین
برای پیمایش عابر پیاده بیشتر از  %01میباشد.
تابع

هزینه1

بهطورکلی در الگوریتمهای کوتاهترین مسیر ،تابع هزینهای وجود دارد که با بررسی هر کدام از
گرههای مجاور گره مبدأ  ،هزینه عبور را محاسبه کرده در نهایت مسیری را طی میکند که در
نهایت مسیر بهینه از لحاظ مقدار عددی تابع هزینه باشد .بهطورکلی تابع هزینه تابعی است از
پارامترهای موردنظر که در یکسری ضرایب از پیش تعیین شده ضرب شده و در نهایت هزینه
عبور از مسیرهای از پیش تعیین شده مطابق با این تابع برآورد شده و در مسیری که این تابع در
مینیمم مقدار خود باشد ،آن مسیر بهعنوان مسیر نهایی و موردنظر انتخاب میشود .در این
قسمت نمونهای از توابع هزینه آورده شده که به زبان  SQLمیباشد.
case
when slope >= 0.1 then
cost = (normalslope*1000) + normallength
when 0.05 <= slope and slope < 0.1 then
cost = normalslope*10 + normallength
when slope < 0.05 then
cost = normallength + normalslope

مطابق با تابع هزینه نوشته شده ،مالحظه میشود که فرضاا در دو مسیر با طول یکسان ،اولویت
با مسیری است که شیب آن کمتر باشد .همچنین در بعضی مواقع ممکن است مسیری طول آن
کمتر و شیب آن بیشتر باشد که بسته به مقدار شیب آن و برآورد تابع هزینه ممکن است مسیر
با شیب بیشتر و طول کمتر بهعنوان مسیر بهینه انتخاب گردد.
1

. Cost Function
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روش مسیریابی

در این قسمت قصد داریم تا با توضیح بر روی فلوچارت سیستم مسیریاب موردنظر در شکل ()3
و تشریح کدهای موجود در پایگاه داده ،روش کلی مسیریابی این سیستم مسیریاب را شرح دهیم.
شکل زیر بهطورکلی نحوه عملکرد سیستم مسیریاب را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود این سامانه مسیریاب بهطورکلی به  3قسمت مجزای  Web Server ،Client Sideو
 Server Sideتقسیم میشود .مطابق شکل ( )3قسمتی که کاربر موردنظر با آن سروکار دارد،
قسمت پنل کاربری  0میباشد .قسمتی که دادهها و پردازش بر روی آن صورت میگیرد خدمات
دهنده 2میباشد .در این بین ما با یك واسط و رابط سروکار داریم که خدمات دهنده وب 3میباشد.

شکل ( )8فلوچارت روش کار سیستم مسیریاب در این پژوهش
همانطور که مالحظه میشود ،تمامی دستورات و خواستههای کاربر از  Clientبه Web Server

منتقل شده و از آنجا به  Serverختم میشود و پس از پردازش و دریافت از  Serverبه رابط
 Web Serverو از آنجا به  Clientرسیده و در نهایت پاسخ موردنظر به کاربر نشان داده میشود.
این ارتباط از  Clientبه  Serverو بالعکس توسط یك کد در زبان  Jqueryصورت میگیرد که در
هر دو قسمت  Clientو  Serverنوشته شده است .در واقع  Web Serverعالوه بر ایجاد ارتباط
بین  Clientو  ،Serverمانع از ارتباط مستقیم بین این دو قسمت میشود .این امر موجب ارتقا
سطح امنیت سامانه و عدم دسترسی مستقیم به اطالعات موجود در پایگاه داده و همچنین تا حد
امکان از هك شدن سیستم پیشگیری میکند .لذا جهت آغاز فرآیند مسیریابی توسط این سامانه
ابتدا میبایستی وب سرور که در قالب نرمافزار متنباز  Xamppاست ،آغاز بکار کند .از بین وب
1

. Client
. Server
3
. Web Server
2
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سرورهای موجود ،وب سرور آپاچی 0در این مطالعه مدنظر است .وب سرور آپاچی از جمله وب
سرورهای قوی و پرسرعت و بسیار پرکاربرد میباشد که در ادامه در قسمت سرویس انتقال داده
راجع به آن توضیح داده میشود .سپس کاربر در مرورگر خود یك لینك  URLوارد میکند که
این لینك آدرسی است که به پنل حساب کاربری ورودی به سامانه مسیریاب ختم شده و در
پایگاه داده ثبت شده است .جهت آغاز فرآیند مسیریابی در ابتدا میبایست کاربر  2نقطه دلخواه
مبدأ و مقصد را انتخاب نماید .با انتخاب این  2نقطه و کلیك بر روی ابزار مسیریابی ،این دو نقطه
به وب سرور منتقل میشود .وب سرور متعاقباا این دو نقطه را به سرور و پایگاه داده منتقل
میکند .افزونههای پایگاه داده بر روی داده موجود پردازش کرده و در ابتدا نزدیكترین نقاط
موجود در دادههای گراف قرار داده شده در پایگاه داده را بهعنوان مبدأ و مقصد انتخاب میکنند.
سپس در افزونه  PgRoutingالگوریتم مسیریابی دایجسترا در کتابخانه پایگاه داده PostgreSQL
انتخاب شده و بر اساس مقادیر عددی حاصل از تابع هزینه موردنظر ،نقاط مابین دو نقطه انتخاب
شده مبدأ و مقصد توسط کاربر به وب سرور منتقل شده و در نهایت کوتاهترین مسیر قابل پیمایش
از وب سرور به کالینت انتقال پیدا کرده و در پنل کاربری (مطابق شکل ( ))3نمایش داده میشود.
الزم به ذکر ا ست که در این سامانه با توجه به استفاده از وب سرور آپاچی ،مسیریابی ما بهصورت
محلی ،2درون شبکه ای و آفالین بوده و از لحاظ مسائل امنیتی و عدم دسترسی به سرویس
مسیریاب و اطالعات موجود در پایگاه داده ریسك نفوذ به سیستم کاهش مییابد .عالوه بر این،
جهت نمایش نقشه از  2حالت نمایش نقشه استفاده شده است .حالت اول نمایش نقشه بهصورت
آنالین بوده که در قالب نقشه  Bingو  3OSMمیباشد .حالت بعدی نمایش نقشه بهصورت آفالین
است که در قالب سرویس  wmsبوده و با در اختیار داشتن لینك دسترسی به نقشه ذخیره شده
میتوان بهصورت آفالین و بدون اتصال به اینترنت  Globalبه نقشه محدوده موردنظر دسترسی
داشت.
تجزیهوتحلیل یافتهها
تابع هزینه اصالحشده

یکی از یافته های مهم در این مطالعه ،در قسمت ابتدایی فرآیند مسیریابی و آمادهسازی داده-
هاست .در این مطالعه شروط در نظر گرفته شده در فرآیند مسیریابی ،حد مجاز شیب و کوتاهترین
1

. Apache
. local
3
. Open Street Map
2
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فاصله طی شده است  .در صورت وجود و درنظرگیری پارامترهای دیگر ،میتوان تابع هزینه را
طوری نوشت تا اثر پارامترهای دیگر نیز لحاظ شود .در واقع یکی از اهداف این مطالعه ،تجمیع
دادهها و سرعت دادن به پردازشگر سامانه با کاهش دادههای خارج از مقیاس مطالعه است.
Cos tFunction   Li   Si   Vi   Hi   Ri  ...

 :)Length( Lطول طی شده
 :)Slope( Sشیب طی شده
 :)Vegetation( Vپوشش گیاهی
 :)Height( Hموانع مرتفع
 :)River( Rرودخانه
پارامترهایی که در مسیریابی ایجاد چالش میکنند ،با اعمال ضرایبی با مقادیر باال ،هزینه عبور
مسیر از آن پارامترها را باال برده و مسیر در نظر گرفته شده از آن پارامترها عبور نمیکند.
همچنین اگر اثر هر کدام از این پارامترها مطرح نباشد ،ضریب آن پارامتر را برابر با صفر قرار داده
و گویی در تابع هزینه در نظر گرفته نمیشود .در واقع با این کار هر الیهای از پارامترهای مختلف
دیگر نظیر پوشش گیاهی ،رودخانه ،زهکشها ،موانع طبیعی و مواردی از این دست را میتوان بر
روی الیه  DEMثابت زیرین قرار داد و در پایگاه داده با اعمال ضرایب مشخص در تابع هزینه به
نوعی اثر هریك از این موارد را لحاظ کرد .با انجام پیشپردازش روی فایل  DEMاولیه و سپس
تجمیع دادهها ،در واقع داده یكبار برای همیشه آماده برای تحلیل شده ،در پایگاه داده قرار گرفته
و به تعداد دلخواه میتوان بر روی آن پردازش صورت داد .با این کار گویی حجم داده کاهش
ال دیگر نیازی
یافته و بهینه شده و سرعت پردازش سیستم مسیریاب افزایش مییابد .همچنین عم ا
به خادم نقشه 0برای استخراج داده از نقشه نیست ،زیرا این کار توسط دو قسمت پیشپردازش و
ال ذکر شد ،انجام شده و داده نهایی و مناسب در پایگاه داده جهت تحلیل قرار
تجمیع داده که قب ا
میگیرد .الزم به ذکر است که این قسمت بهعنوان ایده اصلی در تولید داده مناسب نیاز به تکمیل
و پیشرفت بیشتر دارد و خود میتواند جداگانه بهعنوان یك موضوع جهت تحقیق در آینده
موردمطالعه قرار گیرد.
امکانات ارائه شده توسط سامانه مسیریاب  Web-GISدر کالینت به کاربر

سامانه مسیریاب  Web-GISموردنظر عالوه بر انجام تحلیل و پردازش جهت یافتن کوتاهترین
مسیر قابل پیمایش بین دو نقطه مبدأ و مقصد دلخواه ،امکانات و ابزارهایی را در اختیار کاربر
1

. Map Server
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قرار میدهد .امکانات سامانه موردنظر در قالب جدول ( )2بهصورت خالصه نشان داده شده
است.
جدول ( )2امکانات مهم سیستم مسیریاب Web-GIS

شرح امکانات اصلی
نمایش آنالین و آفالین نقشه
انواع سیستم مختصات (جغرافیایی و دکارتی)
تغییر دقت اندازهگیری رقم اعشار (تا  6رقم)
اندازهگیری فاصله (طول خط) و مساحت
امکان مسیریابی با درنظرگیری پوشش سطحی زمین و محاسبه و نمایش طول مسیر
قابلیت استخراج خروجی  GPXبرای استفاده در دستگاه GPS
قابلیت اتخاذ پرینت از نقشه موردنظر
اجرای فرآیند مسیریابی بهصورت آفالین بین دو نقطه مبدأ و مقصد انتخاب شده توسط کاربر

سامانه موردنظر به نحوی طراحی شده تا عالوه بر جامع بودن و برطرف نمودن نیازهای فرمانده
جهت طرحریزی عملیات ،یك کاربر ساده بدون نیاز به اطالعات و در اختیار داشتن دانشی از
 GISنیز بتواند با سامانه موردنظر کار کرده و به اهداف مطلوب خود دست پیدا کند.

مقصد
][X2,Y2

مبدأ
][X1,Y1

شکل ( )9تصویر مرورگر از کوتاهترین مسیر قابل پیمایش توسط سامانه مسیریاب
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در سامانه تهیه شده ،عالوه بر آفالین بودن سرویس مسیریابی ،نمایش نقشه نیز بهصورت آفالین
بوده و همچنین میتوان نقشهها را بهصورت آنالین در آن نمایش داد .در سامانه موردنظر نقشه-
های مناطق عملیاتی متفاوتی تعبیه شده تا کاربر بتواند مناطق عملیاتی مختلف را زیر نظر داشته
باشد .هم چنین مطابق با توضیحاتی که در قسمت قبل ذکر شد ،در سامانه موردنظر میتوان
عملیات مسیریابی را با درنظرگیری پارامترهای مختلف نظیر پوشش گیاهی ،عوارض سطحی،
رودخانه و  ...انجام داد .سامانه موردنظر امکان این را دارد تا طول مسیر در نظر گرفته شده پس
از عملیات مسیریابی را محاسبه کرده و به کاربر نمایش دهد .این مورد میتواند در ارزیابی و
صحتسنجی و بررسی حاالت مختلف در طرحریزی عملیات به فرمانده نظامی کمك کرده و مؤثر
واقع شود .سامانه موردنظر دارای قابلیت استخراج خروجی  GPXبوده که میتوان آن را در دستگاه
 GPSفراخوانی کرده و مختصات مسیر موردنظر را در اختیار داشت .همچنین ابزاری برای دریافت
پرینت از نقشههای مدنظر نیز تعبیه شده است.
امنیت سامانه مسیریاب

سامانه مسیریاب در ابتدای ورود دارای یك پنل کاربری است که جهت امنیت بیشتر سامانه در
نظر گرفته شده است و تنها در صورت در اختیار داشتن نام کاربری و رمز عبور صحیح میتوان
به سامانه مسیریاب دسترسی داشت.

شکل ( )11تصویر مرورگر از پنل کاربری جهت ارتقا امنیت سامانه مسیریاب
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در ابتدا مدیر سایت اطالعات را ثبت کرده و برای کاربر نام کاربری و رمز عبوری متناسب با سطح
دسترسی مطلوب آن کاربر ارائه میدهد که این امر موجب ارتقا سطح امنیت سامانه و در پی آن
کنترل صحیحتر سامانه خواهد شد .عالوهبراین ،با توجه به آفالین بودن فرآیند مسیریابی و نمایش
نقشهها ،امکان نفوذ به اطالعات و هك شدن سیستم کاهش پیدا میکند .در ضمن با توجه به
اتصال غیرمستقیم کالینت به سرور توسط وب سرور ،امکان نفوذ و هك شدن اطالعات موجود
در پایگاه داده کاهش پیدا میکند.

شکل ( )11تصویر مرورگر از پنل کاربری مدیریت کاربران و ایجاد سطح دسترسی

نتیجهگیری و پیشنهادات

در این پژوهش سامانه مسیریابی با ساختار  Web-GISایجاد شده است .بهطورکلی هدف از ایجاد
این سامانه ،دسترسی به مسیرهای مواصالتی مناسب و همچنین در اختیار داشتن یك سرویس
شبکه داخلی با امنیت باال و همچنین ساده و قابلفهم برای کاربر عادی میباشد .در این پژوهش
بر دو رویکرد عمده میتوان اشاره داشت .رویکرد اول در رابطه با ارائه روش مناسب جهت آماده-
سازی و تجمیع داده جهت باال بردن سرعت پردازش موتور جستجوی سامانه مسیریاب است که
با این کار حجم زیادی از محاسبات سیستم مسیریاب کاهش پیدا کرده و داده نیازی به پردازش
مجدد در طول فرآیند مسیریابی نخواهد داشت .رویکرد دوم استفاده از افزونههای متنباز جهت
کاربری بهتر است که با این کار اعمال خواستههای متفاوت کاربران و در پی آن ارتقا سیستم
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مسیریاب آسودهتر خواهد شد .در این قسمت به شرح چند مورد از نتایج اصلی این مطالعه
میپردازیم:
 )0برخالف پژوهشهایی که اکثراا در گذشته انجام میشد ،در این پروژه دادههای ورودی دادههای
پردازش شده و مناسب جهت انجام فرآیند مسیریابی بر روی آن میباشد .با انجام این کار حجم
داده های خارج از مقیاس موردنظر ما کاهش پیدا کرده و سرعت پردازش سیستم مسیریاب
بهشدت باال میرود .با این کار داده موردنظر یكبار پردازش شده ،در پایگاه داده قرار گرفته و به
تعداد دلخواه کاربر میتواند مورد پردازش قرار گیرد .عالوه بر این ،نیازی به استفاده از خادم نقشه
در سامانه مسیریاب نخواهد بود.
 )2سامانه مسیریاب ایجاد شده در این تحقیق ،با بهکارگیری ترکیب پایگاه داده PostgreSQL
که متشکل از افزونههای متنباز شامل  Postgisو  Pgroutingو وب سرور آپاچی تشکیل یك
سرویس مسیریاب متکی به نرمافزارها و افزونههای متنباز 0را میدهد که تمامی این ابزار عام-
المنفعه بوده و میتواند بهصورت رایگان در اختیار عموم قرار بگیرد.
 )3انجام فرآیند مسیریابی بهصورت آفالین و درون شبکهای انجام شده و متکی به شبکه اینترنت
جهانی نیست .عالوه بر این ،نمایش نقشهها در قسمت کالینت که کاربر با آن سروکار دارد به هر
دو صورت آنالین و آفالین امکانپذیر میباشد .در ضمن در سامانه موردنظر نقشههای اردوگاهها
و مناطق عملیاتی مختلفی تعبیه شده است که دید مناسبی را برای فرمانده نظامی ایجاد خواهد
کرد.
 )0سامانه موردنظر قابلیت این را دارد تا در عملیاتهای نظامی در آینده بتواند اطالعات مکانی
و نقشههای کافی جهت مدیریت و طرحریزی صحیح عملیات را در اختیار نیروهای نظامی قرار
داده و درک بهتری از منطقه رزم را در اختیار فرماندهان قرار دهد .با در اختیار داشتن این سامانه
میتوان در مناطق صعبالعبور و دشتها و نواحی دورافتاده که نقشه راه و جزئیات عوارض آن
در نقشهها موجود نیست ،با درنظرگیری پارامترهای دلخواه مسیریابی کرده و طول مسیر و زمان
تخمینی رسیدن به مقاصد موردنظر را ارزیابی نمود.
 )7سرویس مسیریابی در این پروژه طوری طراحی شده که هم قابلیت کاربری در یك مجموعه
نرمافزار متنباز و همچنین قابلیت استفاده در یك نرمافزار سرور تجاری نظیر  Arcgis Serverرا
داشته باشد.

1
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پیشنهادات برای مطالعات آینده

 )0بحث پیشپردازش دادهها میتواند پیشرفتهتر و با بهکارگیری الگوریتمهای هوش مصنوعی و
یادگیری ماشین انجام بگیرد که خود میتواند بهعنوان یك موضوع جداگانه مورد بررسی و مطالعه
قرار گیرد.
 )2در بحث تجمیع و آمادهسازی داده میتوان با درنظرگیری هریك از عوامل محیطی بهصورت
جداگانه در سمت کاربر ،تأثیر عوامل مختلف را با یکدیگر مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار داد.
 )3در قسمت کالینت عالوه بر زبانهای یاد شده میتوان از زبانهایی نظیر ،Nodejs ،Bootsrap
 Reactو  ...استفاده نمود.
 )0با ایجاد یك نرمافزار تحت اندروید میتوان سامانهای مشابه با  Mobile GISایجاد کرده و این
سامانه را در قالب یك نرمافزار واحد در موبایل ،تبلت و  ...داشته باشیم.
 )7می توان سامانه موردنظر را در حالتی طراحی نمود تا فرآیند مسیریابی بهصورت دینامیك
انجام شده و با درنظرگیری احتماالت مختلف و ایجاد مخاطرات توسط دشمن ،مسیرهای
جایگزینی جهت تداوم عملیات توسط سامانه به کاربر پیشنهاد گردد.
 )9بتوان سامانه را عالوه بر پیادهنظام برای تجهیزاتی نظیر تانك و خودروهای نظامی نیز به کار
گرفت.
قدردانی
از کلیه اساتید و خبرگانی که ما را در فرایند انجام این پژوهش یاری رساندند ،کمال تشکر و
قدردانی را داریم.
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