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In this article, we examine changes and trends in Finnish cartography using
examples from the history of map-making and from our own empirical landscape research. Three major issues of data sources, combined uses of spatial
data, and interactive spatial information services are emphasised. The Finnish
map-making tradition illustrates well the close linkage between cartography,
society, and surveying techniques. Sweden and Russia influenced the mapping traditions until the twentieth century. Geographers published the world’s
first National Atlas in 1899. Comprehensive state-run mapping has characterised Finnish cartography from the early twentieth century onwards. New techniques and data have modernised map-making, but the recent convergence of
automated positioning, wireless communication, and digital spatial information handling are currently creating previously non-existing ways of cartographic communication. Spatial or geographic information systems enable the collection, management, and analyses of spatial information for a wide variety of
uses. The contents and means of delivering cartographic information to the
public is broadening and new digital spatial information services are designed
for resource management, retailing, and tourism. A critical examination of data
quality, visualisation, and the ethical and sociological consequences of these
trends are needed to sustain the Finnish cartographic tradition in the Information Age.
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Introduction
Map users in the twenty-first century will witness
changes in the visualisation and application of spatial information. The convergence of enabling technologies, such as automated positioning, wireless
communication, and digital spatial information
handling, will permit the development of previously non-existing implementations of cartographic
communication (Burnett & Kalliola 2000). The
adoption of cartographic developments in mainstream society must not, however, be viewed as a
simple deterministic cycle of technological wonders begetting societal benefits. Much of the public discourse regarding future cartographic tools is
filled with uncritical enthusiasm. Graham (1998)
cautions against such stary-eyed utopianism. The
role of the scientific community, including cartographers and those working with the perception of

space and the human context, is to critically investigate the interactions between digital spatial
information and society (Kalliola et al. 2001).
The evolution of cartography as spatial information communication is driven by changes in societal need and in the state of measurement and
presentation techniques (Robinson et al. 1995;
Keates 1996). Throughout their evolution, maps
have increased their agency for conveying information and expanded into new societal uses that
include – but are not restricted to – teaching, geopolitics, military needs, resource exploitation, logistics, marketing, and tourism. While the necessity to communicate cartographically in these forums will remain, developments in digital cartographic communication will add new rings (socio-technical artefacts) to an already existing
chain of past advances in map-making (Mellaart
1963; Bagrow & Skelton 1985; Campbell 1993;
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Dorling 1997). In this article, we take the perspective that these new artefacts will draw heavily
from conventions established through the history
of cartography while adding unforeseen models
of cartographic information exchange.
Undoubtedly, digitalisation has already induced
important changes in cartography. In the late
twentieth century, the introduction of remote
sensing and Geographic Information Systems
(GIS) were quickly adopted for map production
tasks worldwide (Morrison 1989; Artimo 1994).
GIS has made it easier to reproduce, update, customise, cross-analyse, and perform a variety of
other spatial operations and analyses (Aronoff
1991; Laurini & Thompson 1992; Jones 1997;
Clarke 2001). In the majority of these applications, however, GIS only help users gain speed
and efficiency in their work. Thus, the view of GIS
as a revolutionary approach to cartography is partly a myth. More specifically, it is a myth, if developments in society are ignored in favour of onesided views of technology ‘impacting’ society.
The work of the Finnish geographer J. G. Granö
(1930, 1997) is an illustrative example of a predigital cartography, where a highly organised
landscape analysis system was developed half a
century before the introduction of the GIS technology. It is worthy of note that even with the ‘advanced’ GIS tools, good geographic analysis has
remained true to the Granö tradition. Granö’s synthesis was a delicate process of data combination,
fulfilled with a careful synthesis and analysis of
landscape regions. The presence of this care and
attention in contemporary cartography, whether in
creating tourist information systems or landscapeecological assessments, lies at the core of balanced use of modern geographic information.
In this article, we examine cartography as a coevolutionary process of society and technology. We
use examples from the history of cartography in
Finland and from our own empirical landscape research on the island of Ruissalo in southwestern
Finland (Vuorela 2000, 2001; Burnett & Toivonen
2001). We examine five themes: the history of cartography in Finland; new digital data sources; issues arising from data combination; new digital
cartographic services; and digital map reliability.

Landmarks of cartography in Finland
Finland can be considered one of the frontline
countries in the evolution of map-making over the
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past few centuries. This situation results partly
from a fruitful mixture of versatile map production efforts and traditions drawn from two neighbouring countries, Sweden and Russia. They impacted Finnish map-making tradition from the late
seventeenth to the twentieth century. More precisely, the national trends in map-making illustrate
well the close linkage between cartography, society, and surveying techniques.
The centuries-long influence of Sweden resulted in a strong map-making tradition in Finland. The
introduction of triangulation and plane table methods to map-making in the seventeenth century improved the accuracy of maps greatly (Niemelä
1984: 2). As Finland was economically and strategically important to Sweden, tax collection and
implementation of land reforms were planned with
the aid of the early maps. The Swedish King initiated mapping in Finland during the 1630s. These
mappings were targeted to measure the extent and
quality of arable land and meadows and became
known as geometrical or geographical maps (Lönborg 1901; Johnsson 1965).
During the period when Finland was a Grand
Duchy under the Russian Empire (1809–1917),
new trends and styles were adopted in map production and design. The Land Survey administration still developed along the lines of the Swedish system, however. Overall, the progress of cartography slowed down during these years, but
military mapping was carried out both by Finns
and Russians (Niemelä 1984: 2). The previous
mapping by the Russian Topographic Service (in
eastern Finland, part of Russia before 1809) was
extended to the rest of the country, mainly south
and west. Between 1870 and 1917, a series of
maps was created to cover large parts of Finland
at scales of 1:21 000 and 1:42 000 (Gustafsson
1932, 1933: 86–88). Finland thus became topographically described relatively early compared to
other European nations (Paulaharju 1947;
Niemelä 1984, 1998). These Russian Topographic Maps constitute important documents of the
time, as they include typical features of the
present-day basic maps, such as arable land,
meadows, roads, and buildings in addition to
landforms.
Maps also became a valuable means of characterising Finnish identity and nationality at the
end of the nineteenth and beginning of the twentieth century. As an effort of geographers, the first
edition of the National Atlas of Finland was published in 1899. This first national atlas in the world
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represented Finland through a variety of thematic maps showing characteristic features of the
country (Niemelä 1982: 170). Immediately following Finland’s independence in 1917, map production developed into an organised, state-run
mapping system, where the Military Topographic
Service carried out military mapping and the National Land Survey of Finland (NLS) other mappings (Lyytikäinen 1983: 448). Until the 1940s,
two main products, the Parish Map and the Topographic Map, were produced. Production of the
former had started already in 1825. By the time
the program terminated in 1950, these maps had
covered approximately 27 percent of Finland
(Niemelä 1998: 27). Due to their long production
history the parish maps vary, reflecting changes
in printing techniques and visualisation. Topographic maps were produced between 1917 and
1947 (Niemelä 1998: 40).
A significant change in the underlying mapping
techniques occurred in the 1930s. Instead of the
plane table measurements, mapping was now
based on aerial photography. The role of remote
sensing has been central ever since. As remote
sensing gained wider use in map production, the
National Land Survey renewed its maps during
the 1940s. The parish map and the topographic
map were combined to produce the Basic Map
of Finland (1:20 000) (Niemelä 1984). Basic maps
included general information about the landscape
and were designed for a large audience of both
professional and accustomed users (Niemelä
1998: 54). The mapping was based on aerial photography acquired at a scale of 1:10 000 and cartographic visualisation was based on a six-colour
printing.
The social and technical change that drives cartographic evolution is propelling changes in cartographic models, methods, and maps, and
putting pressure on large governmental organisations such as the National Land Survey of Finland.
The implementation of computer technology and
new storage systems for geographical object locations and attributes have diversified the possibilities of designing and making maps. Instead of
storing spatial information statically on a printed
map, location-related data is increasingly stored
in digital Geographic Information (GI) databases
and further visualised in printed form or as computer display maps (Artimo 1996).
The 50-year-old Finnish Basic Map production
system has had to adjust to the new developments
(Artimo 1996; Niemelä 1998). From the 1970s

onwards, the map production chain has been
changed into a GI-based storage and visualisation
system (Niemelä 1998). Currently, the production
of the Basic Maps relies on digital databases (topographic database, map database) with thematic
or attribute information attached to vector format
geographic objects. The accuracy of the topographic database varies between 1:5 000 and
1:10 000. They are updated every 5–10 years, except for roads, which are updated every year
(Niemelä 1998: 134).
Due to these technical changes, the NLS is providing customers with new product types and
map visualisation options. The Basic Map can be
purchased either as a printed map (in Finnish,
maastokartta) that introduces a different set of colours and symbols compared to the previous Basic Map, or as a digital vector format Basic Map
Dataset (maastotietokanta), which can be adjusted to a customer’s needs. These data are available for manipulation in the end-user’s computer
system. Similarly, Basic Maps can be purchased
in raster format (Perus-CD), where different thematic information layers can be explored.

New cartographic data sources and
processing
Developments in the technology of new data
sources and processing methods tend to be adopted into mainstream use approximately a decade
after the first prototypes are built. Recent improvements in data collection technology in the fields
of surveying and remote sensing are changing cartography. In survey science, satellite-based global
positioning systems (GPS) and hand-held infra-red
(IR) electronic measuring devices have increased
the accuracy of traditional surveying methods.
Expensive ground-based GPS survey systems that
make use of differential GPS with kinematic and
ionispheric corrections can claim centimetre accuracies. GPS systems are also used in the creation of digital orthophoto mosaics. The accuracy
of consumer GPS systems improved in May of
2000, when the US government removed the signal accuracy degrading “selective availability.”
GPS instrument manufacturers now produce instruments that track both the American GPS satellites and the Russian GLONASS satellites. Future
reliance on these foreign systems may decrease at
least in Europe, where the national governments
within the European Union have recently pledged
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support for a European satellite navigation system
called Galileo (Ochieng & Chen 2000).
In the field of remote sensing, several new digital satellite, airborne, and terrestrial systems have
been, or will soon be, deployed. There are tens
of satellite-based systems already in operation that
can provide useful data for cartographers. These
include Landsat and SPOT with nominal ground
resolutions between 10 and 30 metres, and
IKONOS and EROS-1 at 1 metre. Some 30 satellite launches are planned for 2001. They focus on
earth observation missions, most being military or
weather satellites. Several, however, will collect
data of interest to the civilian and governmental
mapping markets. These include the first sub-metre resolution satellite-based sensor (Quickbird2,
61 cm) and the first satellite-based imaging spectrometer (ARIES-1). A full summary of space and
remote sensing research and industry projects
conducted under the recent five-year TEKES (National Technology Agency) Globe 2000 and Space
2000 programs is given in Fabis and Gudmandsen (2001). Fabis and Gudmandsen (2001) estimate that approximately 20 research organisations
and groups, as well as several companies, participate in research activities that focus on increasing Finnish space-technological capacity and remote sensing expertise. Airborne data acquisition
systems that are being developed or are in operation in Finland include digital cameras/semi-automated image mosaicking (Holm et al. 1999), the
AISA Airborne Imaging Spectrometer (Okkonen et
al. 1997; Mäkisara et al. 1997), an airborne SAR
(Kallio et al. 2000; Martinez et al. 2000), and a
number of companies and government agencies
that produce digital orthophotos (e.g., FM-Kartta
Oy, NLS of Finland). In the terrestrial mode, video cameras are being installed and connected via
telecommunications networks to provide realtime geographic information via the Internet (Travel… 2001).
The range of data processing tools and methodologies being developed in Finland is enormous and only a sample is mentioned here. The
modern analogue to the topographic map is the
digital elevation model (DEM), created either by
stereo-photogrammetry (using digitised aerial
photography) or, more recently, directly from
LIDAR (LIght Detection And Ranging) height
measurements and scanning laser (see Samberg
1997). DEMs have many uses, from modelling
landscape processes to image drapes, but perhaps
the most useful, cartographically, is the creation
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of geometrically corrected aerial photography, or
digital orthophotography. Orthophotos can be
used like maps, but they contain more information as they have not been generalised. The NLS
of Finland creates its DEM from the contour lines
and coastline elements of the Basic Map by triangulated network interpolation into a grid model where the grid cell size is 25 x 25 metres.
Mosaics of aerial photographs and video or digital camera data are increasingly used as GIS base
maps. The mosaicking of images and subsequent
atmospheric correction procedures are challenging data processing steps, which Finnish scientists
have explored thoroughly (Holm et al. 1999; Pellikka 1998; Pellikka et al. 2000). Holm (1995) has
taken the processing of stereo imagery a step further, reconstructing complete image models
(buildings and trees as well as the elevation model). Elevation models may also be produced by
using scanning LIDAR (scanning laser) data. Using a combination of aircraft XY and altitude position (GPS) and attitude (GPS or attitude sensor),
LIDAR data can be accurately corrected to ground
heights above sea level. The difference between
the NLS DEM and the LIDAR DEMs is mainly in
regard to resolution: the latter is able to provide
sub-metre 3D surveys. Scanning LIDAR data has
been used in the modelling of buildings, utility
line corridors, and trees (Ziegler et al. 2000).
A great deal of mapping research in Finland has
focused on delimiting the boundaries and deriving the attributes of trees and forest stands from
remotely sensed data. Examples of this type of
analysis include the k nearest neighbor (KNN)
method of forest inventory developed at METLA
(Finnish Forest Research Institute) (Tomppo 1996,
1998), individual tree crown mapping, and automated stand mapping using segmentation. CDFigure 1 shows two examples of these applications. In the first example, the mapping of individual tree crowns is intended as the first of several semi-automated steps that will take combinations of remotely-sensed and field data and produce forest habitat compartment maps (Burnett &
Toivonen 2001). The second example of forest
mapping shows 1.6-metre ground resolution AISA
data of a forest scene segmented into polygons in
a semi-automated fashion using algorithms developed at METLA (Haapanen & Pekkarinen 2000).
In summary, several trends in new data sources and processing can be identified in Finland.
Firstly, improvements in technology (optics, electronics, computers, etc.) are producing new geo-
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graphic information data sources. Depending
upon their cost, some of these sources are becoming available to the general public (e.g., terrestrial video data and digital map data from the NLS).
Secondly, remotely-sensed images are used increasingly in combination with vector-form map
data. Most of these data sets, however, are either
too expensive or require a large amount of expert
processing. Thirdly, development of data processing methods and applications are related to increases in the number and quality of data sources. This development is cyclical in nature: applications create markets (demand), which drive the
development of new data sources. These, in turn,
create application potential. Finnish scientists are
leading the way in many processing research
themes, especially in those related to mapping.

Possibilities for flexible data
combination and visualisation
It would probably have been unimaginable to a
seventeenth-century surveyor to see the potential
that digital systems give to the usage of old maps
or to realise the value of these maps as information sources to present-day researchers. Especially for landscape researchers, old maps are the primary representations of the past features and characteristics of the landscape. Maps can be used in
a broad spectrum of landscape research, from ecological and geomorphological to political, social, and cultural topics (Dickinson 1979; Sporrong 1990; Roeck Hansen 1996).
Maps have been a major source of inspiration
to study landscape evolution from the historical
times to the present-day. Even though maps are
widely used in landscape research, in few countries the variety and availability of maps are as
good as in Finland. Due to the rich history of mapmaking in Finland, the possibilities for landscape
change research are manifold. Further, combined
uses of maps have expanded, since digital tools
enable transformation of old maps into digital spatial data. Similarly, demands for a careful assessment of their information contents have increased.
Most often, the transformation of printed maps
into geographic information requires unique solutions that differ from those used in remotely
sensed data transformations (Vuorela et al. 2002).
Visualisations in CD-Figure 2 illustrate how combinations of multi-temporal GI, originating from
different sources (e.g., remotely sensed images,

old maps, written records), can reveal interesting
links between valuable landscape features and
other environmental factors, such as topography,
soils, and land uses (see Vuorela 2000, 2001).

Combining landscape information to explain
distribution of oaks
The current distribution (1998) of old oaks on
Ruissalo Island in southwestern Finland (CD-Fig.
2A) is fragmented within the woodland areas. This
pattern is very difficult to explain unless both land
use history and natural edaphic factors are taken
into account. Most of the oaks seem to be concentrated on slopes (CD-Fig. 2B) and near edges
of the wooded areas (CD-Fig. 2A). The lack of oak
both from the upper parts of the hills and from
low clay areas can be explained in the following
manner: soil conditions affect species distribution
profoundly. Oaks do not grow on the tops of the
hills because they are too rugged and nutrientpoor. Edaphic conditions thus determine the upper margin of the oaks. Similarly, oaks do not exist in clay areas, because these areas have been
in agricultural use (arable land, meadows) continuously after their exposure from the sea (land
uplift). Therefore, the lower margin of the oaks
shows adaptation primarily to land use changes.
The key to explaining the distribution patterns
of oaks is related to the natural site conditions and
land use changes of the slope areas. Slopes can
be identified both as edaphic and land use transition zones. Here, clay deposits change into rugged bedrock areas, but the change is not always
abrupt and different types of shallow moraines
can be identified within the bedrock areas. These
often provide suitable sites for an oak to grow.
Slope areas have, however, experienced fluctuation and shifts in land uses over time. Oak was a
typical tree on meadows and pastures that were
characteristic to gentle slopes (CD-Fig. 2C)
(Ekqvist 1846). Since the end of the animal husbandry agriculture, some of the wooded meadows were cleared for agricultural land. Others remained wooded and changed gradually into different types of woodlands, which have been lightly managed over the last century (CD-Fig. 2D).
Altogether, the present-day distribution of Ruissalo’s large oak individuals reflects the natural
potential of the sites convolved with land use variations at work over hundreds of years. In other
words, oak woodlands reflect the diversity of natural and human induced environmental factors
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that have evolved and changed through time (see
Vuorela 2000, 2001).
The Ruissalo example shows how maps provide
a unique information source for reconstructing,
describing, and understanding the development of
landscapes through time (Tollin 1991; Skånes
1996; Cousins 2001). For many applications, there
are needs to combine data originating from different sources (e.g., information services). Visualisation of cartographic (spatial) information is based
on the combination of data within the shared coordinate reference system. The digital data format
makes combining data technically relatively easy.
Many data types (like old maps), however, require
specific solutions to data format transfer and spatial adjusting (accuracy). Similarly, different digital media (e.g., mobile phones, laptops) require
unique solutions to visualise data. Further, as information content and its representation are so variable in different data sets, conversion into GI
should be a selective process where spatial, temporal, and thematic data properties are evaluated
(Faiz & Boursier 1996; Richardson 1996). An illustrative example of the possibilities and restrictions of data combination can be found from Vuorela et al. (2002), where a collection of nine maps
were evaluated from the perspective of combining them in a GIS to perform landscape change
analysis. It is possible to improve the usability of
GI originating from many data sets, if an attempt
is made to control and adjust the spatial, thematic, and temporal accuracy of data sets. Only when
data combination is properly made, the provision
of good services that are based on digital locational multi-source data is possible.

Expansion of the digital media:
interactive spatial information services
Digital map production has influenced the contents and means of delivering information services to the public. Geographic information services are being promoted as ‘useful’ in several fields
of the information society, including resource
management, retailing, and tourism (Kasvio
1997). There is also an increasing demand for flexible access to digital geographic information within Finnish government and corporations. As maps
often form a backbone to an information system,
printed maps have been either accompanied or
replaced by digital spatial information accessed
through several types of digital interfaces (e.g.,
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mobile phones, the Internet, information kiosks).
By augmenting or replacing paper versions, the
model of map use has changed from static to interactive. This means that geographic attribute
data (including spreadsheets, 3D animations, and
video) are accessed through a dynamic interface.
Contemporary developments in Finnish mapmaking show an increase in the number and type
of digital spatial registers and customised map
services. Many municipalities and marketing
companies have established their respective map
databases on the Internet, with specifically designed search, query, and multimedia functions.
New data is now collected directly into digital
form (e.g., high-resolution airborne remotely
sensed data) and existing analogue data sets are
converted into digital data formats. For example,
the seventeenth-century geometric maps of Finland were digitised in a shared effort by the Department of History of the University of Jyväskylä
and the Center for Scientific Computing (CSC).
The result can be accessed through the Internet
(www.csc.fi/maakirjakartat/). Further, the “Karttapaikka” searchable Internet map database, implemented by the National Land Survey in 1996
(www.kartta.nls.fi/), enables a user to explore
maps from any region in the country up to the
scale of 1:50 000. Finer-scale maps are available
upon a prepaid session fee (Niemelä 1998: 92).
Digital GI is also distributed in form of digital atlases on compact disks and sold to clients with
map-reading software. Digital atlases are also
made GPS compatible. Among the first products
to appear in the market in 1998 and 1999 for digital navigation were two raster-based road maps
(GT-Suomi, CD-Tiekartasto) and two vector-based
route planning systems (Genimap AT and YT). An
Internet-based search engine for environmental
literature in the Archipelago Sea Region, using a
map interface, has been established recently
(Tolvanen 2001).
When access to the Internet through wireless
devices comes into mainstream use, data is not
only explored in an interactive manner, as with
stationary Internet access devices, but the user’s
location becomes an input variable. Cartographic services that are keyed to this location variable
have been dubbed “Location Based Services”
(LBS). The key to LBS is then to facilitate the access to selected information contents, appropriate in context (users requirements), location, and
time. For example: While the traditional use of
city maps is based on reading their information,
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future mobile devices can transfer the same message in many different ways. It is often unnecessary to see the information plotted over a map if
the same message could be delivered otherwise,
for example, by spelling out: “Just continue walking along this road.” Even in these connections,
however, the primary function of the automated
system is based on digital GI and coordinates,
maps, and algorithms concerning their relations.
If LBS systems, such as personal navigation,
penetrate into everyday use, future travellers may
load their portable communication platforms with
map information and, having set their individual
content preferences, interact with a four-dimensional data set (geographic dimensions and time)
as they move through the physical world. While
moving, navigation systems with real-time GPS
linkages will then activate the relevant information based on the position of the user and the predefined sites of interest. With the eventual introduction of the third-generation (3G) mobile
phones and hand-held computers, all the necessary equipment will be carried along easily (Kalliola 2000a). Working LBS prototypes already exist. Much development is still needed on technical issues (such as data, software, and communication standards), but some of the most essential
research concerns the sociological, ethical, and
legal issues accompanying LBS systems.
We outline the following model for a traveller’s information service of the early twenty-first
century. The system envisioned is a wireless navigation and information assistant running on a
hand-held computer and linked to a GPS, using
third-generation mobile phone networks for GI
data transfer (CD-Fig. 3). This concept is based on
linking the real-time position of the user with remote dynamic GI databases that contain contextual data on the user’s environment. For the system to function, all relevant data sources relating
to the same area (ranging from historical maps to
accurate satellite imageries) are first made compatible with each other and stored in a distributed computer environment (Krisp 2000; Lähde
2001). Their substance contents can be linked
with each other interactively to fit ideally to the
actual needs of information, reaching hundreds
of years backwards in some areas. Query results
can be visualised in a number of ways, including
cartographic representations, virtual landscapes,
and multimedia solutions. The interface provides
access to common mapping queries, such as
search, location finding, zoom, pan, and help. In

the first example (CD-Fig. 3A), our hypothetical
guide shows the position of the user vis-à-vis a
three-dimensional visualisation of the landscape
from 1690 and 1998 data sources. In the second
example (CD-Fig. 3B), the guide shows three visualisations of park management effects in the forest at the user’s position (Tahvanainen et al. 2001).
In the light of these trends, the ways that spatially organised geographic information is stored
and delivered to the people has expanded during
recent years. The traditional cartographic communication model is becoming more dynamic. GI
systems that enhance a user’s experience in reality are being developed. In these systems, real-time
data from sensors are incorporated into maps
(Raper 2000) and reality is supplanted by letting
a user explore GI-based virtual realities (Rakkolainen et al. 1998). Digital databases have introduced a multifaceted model of cartographic
reality, where information is stored both as locational and non-locational data using either vector or raster data structures (formats). Locational
data that refers to coordinate information is used
in drawing and displaying geographic features,
while non-locational information (i.e., attribute
data) of the mapped features forms ‘the message’
on the interface (Robinson et al. 1995: 169–177).
As a result, the three basic map attributes of scale,
projection, and symbolisation (Monmonier 1996)
are being changed and adjusted by the map users when creating their own maps. Maps are also
becoming not only abstractions of a physical reality, but spaces that the users can explore. As an
example, mapping based on remote sensing may
employ image and sound (and eventually smell
and touch) recorders with real-time links to the
map interface. With such a system of sensors connected to a location-aware mapping system, the
‘map’ becomes, in actuality, an image (or sensual representation, if other senses are evoked) of
the user in the ‘mapped’ environment (Burnett &
Kalliola 2000). Such maps may update in real
time and will include over-laid directional and
velocity vectors or other data.

Digital maps – reliable maps?
In parallel with the trends of expanding cartographic communication in the digital realm, pressure is increasing for (1) a critical examination of
methods for increasing and communicating data
quality; (2) an improved understanding of the in-
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teractive spatial information exchange model; and
(3) ideas on how to address issues of privacy and
data ownership. Burnett and Kalliola (2000) argued that the changes we now engender and witness are so unique that they herald a new era in
spatial information communication. These changes relate to how our societal changes are generating demand for digital technologies and to science and technological actors that respond with
rapid artefact development.
Digital maps, created from GI databases, suffer
from the same malaise as printed maps: they may
be as inaccurate and misleading as any printed
map despite being products of the most recent
technology. These problems do not necessarily
relate to their digital format as such, but, rather,
to our weakness in handling and using digital data
and – often – lack of product-related information.
Some fundamental principles in mapping, such as
geodesy and survey technique, run through all
historic cartographic production modes and have
remained unchanged despite the rally of spaceborne remote sensing and automatic positioning
techniques. Three major causes for inaccuracy
and poor quality in digital maps can be addressed. These problems arise with the combination of digital data, the visualisation of geographic data, and the production of digital maps in a
market economy.
Firstly, since GI is increasingly stored in digital
and geo-referenced formats, data combinations
can be created in a very flexible manner, at times
creating poor-quality maps. Even though much of
the confusion in data properties can be tested,
modelled, and documented, there will be increasing heterogeneity and inconsistency between GI
datasets. This is due to combining spatial information produced by different disciplines and organisations. Thus, there is a need to assess the
nature of spatial information in a broader sense
to be able to understand spatial and temporal
scales and relations of GI. Much discussion has
been involved around metadata (structured information on the content and format of datasets)
standards and GI data structures (ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatics Metadata). Welldocumented and described metadata about GI is
essential and should provide the user with relevant knowledge of the data characteristics (such
as its processing history) and help in the task of
evaluating and combining GI from different sources. Metadata, however, is not necessarily effective enough to overcome the ontological differ-
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ences of spatial information coming from different sources (Bowker 2000).
Secondly, a variety of cartographic visualisation
techniques, such as the use of colors, is directly
applicable in the digital realm. Yet, novel solutions
are needed to better meet the restrictions and possibilities computer and GSM phone displays and
new printing tools bring about (Kraak & Ormeling
1996). To design a map layout requires knowledge
of how colour combinations can best be related
to the message the map is supposed to deliver
(Monmonier 1996; Nurmi 1999). As non-professional map makers (who may be unfamiliar with
basic visualisation rules) can now access digital
data (e.g., from a digital topographic database
purchased from the NLS), there is a risk that map
products will perform poorly. On the other hand,
when professionals have access to a digital GI
database, incorporation of new information and
changes to the visual appearance of the map can
be tested and implemented efficiently.
Of course, society must accept or reject these
changes. It was no surprise that when the visualisation of the Basic Map of the Finnish NLS was
changed during the 1990s, much criticism was
presented towards accuracy and usability of these
maps compared to the previous map versions. The
critics focused especially on cartographic visualisation and applicability of the natural landscape
features (e.g., topography, soils, forest cover). For
example, no longer was it possible to distinguish
pine from a spruce forest, one of the most important tree species indicating differences in soils and
moisture (Shemeikka 1998; Kallio 1999). As these
visualisation changes were made simultaneously
with digitalisation, much of the blame was put on
these production changes. Digitalisation generally widened cartographic information, however,
since no longer are the printed and the digital
product the same. In other words, much ancillary
information for each Basic Map lies in the digital
database and only a selection is visualised on a
printed map. These differences between digital
and analogue maps are not necessarily clear to
map users. Once a single digital product has been
criticised, the criticism is misdirected to digitalisation in general.
The third major source of map quality problems
is the effect of GI, GI tools, and digital communication modes (Internet, CD) on marketed products. Some alarmingly unsatisfactory digital map
products and freeware base maps have been distributed. They have already damaged the ‘image’
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of, or public trust in, digital products in general.
If maps contain obvious location, naming, and
content errors, like in the case of some Internet
map sites, false data get distributed widely. Also,
many commercial GIS packages contain example
data sets, which may not be meant for any serious use. They are widely used, however, and also
silently accepted (Kalliola 2000b). Government
mapping institutions have traditionally set the
standard for cartographic products. Partly as a
cost-recovery method and partly to control the
quality of associated products, these institutions
charge significant sums of money for digital data.
Companies that create new products have access
to fewer resources than government agencies and
are usually not able to finance purchases of government databases. In addition, these companies
are often in a competitive situation, which prioritises rapid development over map quality. This
problem is thus a juxtaposition of two broader
technology issues set within a digital cartography
context: ‘data quality versus cost’ and ‘state versus market-determined standards’. We believe
that this quality problem is a part of normal socio-technical artefact development and that the
criticism regarding the dubious quality of earlyto-market products and the lack of standards is
an important part of this evolution.

Conclusions
For present-day scientists, the Finnish cartographic
legacy is a windfall as archives burgeon with valuable representations of the country’s landscape.
These historical maps reveal important changes
in the landscape and document the ways land was
used and maps were made at different times. We
believe that this cartographic tradition is an important guide to the development of new and innovative, but reliable and sustainable, ways of
producing and using GI in the coming decades.
New data sources and processing methodology
continue to test the skills of GI experts and open
up interesting new cartographic ‘views’ on human
and natural worlds. Geographic information can
now be combined to produce a myriad of userdefined thematic maps. This utility only arises,
however, with careful attention to the spatial accuracy and thematic content of the created digital data layers. All use of combined data must be
conducted with reference to data individuality
and intricacy.

Once digital GI data is combined, new services may be developed quickly, especially when
connected to automated locational systems and
portable computing devices. The challenge here
is to understand the human–computer interaction
factors so that larger societal issues of usability,
privacy, sustainability, and copyright are accounted for. Finally, issues of data quality must be foremost in the minds of cartographers. Whereas traditionally the requirements of the government dictated standards, now many parties, both public
and private, create maps. The speed with which
digital geographic data can be collected, processed, and distributed to the public has increased
enormously. Changes both in cartographic design
and conventions of distribution (including standards of acceptable accuracy for different levels of
digital map data) will come about. Cartographers
and geographers will play an active role in these
technical and social changes, helping to guide the
future of maps in Finland.
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نقشههایرقومی:چشماندازفنالندی 
سنتهایکارتوگرافیکیوآینده 


نویسندگان :نینا ورال ،چارلز برنت و ریستو کالیوال

در این مقاله ،ما با استفاده از مثالهایی از تاریخچه تهیه نقشه و با کمک تحقیقات تجربی از منظر خودمان تغییرات و
جدیدترین تکنیکها را در کارتوگرافی کشور فنالند بررسی خواهیم کرد .سه موضوع اصلی منابع دادهها ،استفاده
تلفیقی از دادههای مکانی و خدمات اطالعات مکانی تعاملی مورد تأکید قرار خواهند گرفت .سنت تهیه نقشه در
فنالند ،پیوند نزدیک بین کارتوگرافی ،جامعه و تکنیکهای نقشهبرداری را بهخوبی نشان میدهد .تا قرن بیستم
کشورهای سوئد و روسیه بر روشهای تهیه نقشه تاثیر میگذاشتند .جغرافیدانان اولین اطلس ملی جهان را در سال
 1899منتشر کردند .تهیه نقشه جامع با اجرای دولت ،کارتوگرافی فنالندی را از اوایل قرن بیستم به بعد شکل داده
است .تکنیکها و دادههای جدید ،تهیه نقشه را مدرن کردهاند ،اما همگرایی اخیر بین موقعیتیابی خودکار،
ارتباطات بیسیم و مدیریت اطالعات مکانی رقومی ،در حال حاضر روشهایی را در ارتباطات کارتوگرافیکی ایجاد
کردهاند که پیش از این وجود نداشتهاند .سیستمهای اطالعات مکانی یا جغرافیایی جمعآوری ،مدیریت و تجزیه و
تحلیل اطالعات مکانی را برای طیف گستردهای از کاربردها امکانپذیر میسازند .محتویات و ابزارهای ارائه
اطالعات کارتوگرافیکی برای عموم در حال گسترش میباشد و خدمات اطالعات مکانی رقومی جدید برای
مدیریت منابع و گردشگری طراحی شدهاند .یک آزمایش مهم از کیفیت دادهها ،بصریسازی دادهها و پیامدهای
اخالقی و جامعه شناختی این روند برای تداوم سنت نقشهبرداری فنالندی در عصر اطالعات مورد نیاز است.

نییناوورال،گروهجغرافیا،دانشگاهتورکوFIN-20014،
تورکو،فنالند.پستالکترونیکی niina.vuorela@utu.fi:
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مقدمه
کاربران نقشه در قرن بیست و یکم شاهد تغییراتی در بصریسازی و کاربردهای اطالعات مکانی خواهند بود.
همگرایی توانمندسازی ،تکنولوژیهایی از قبیل موقعیتیابی خودکار ،ارتباطات بیسیم و مدیریت اطالعات مکانی
رقومی موجب توسعه در پیادهسازی ارتباطات کارتوگرافی ناموجود در گذشته خواهد شد 1.هرچند نباید پذیرش
توسعهی کارتوگرافی در جامعهی پر رونق ،بهعنوان یک چرخهی قطعی ساده از پدیدههای تکنولوژیکی انگاشته
شود که فواید اجتماعی را بهوجود میآورند .بسیاری از گفتگوهای عمومی در زمینهی ابزارهای کارتوگرافیکی
آینده مشتاقانه و غیر منتقدانه است .گراهام در سال  1998در برابر چنین آرمانگرایی رویایی هشدار میدهد .نقش
جامعه علمی ،از جمله کارتوگرافها و کسانی که با استنباط از فضا و زمینههای انسانی سروکار دارند این است که
تعامل میان اطالعات مکانی رقومی و جامعه را به صورت منتقدانه بررسی کنند .2تکامل کارتوگرافی تحت عنوان
ارتباطات اطالعات مکانی با تغییرات در نیازهای اجتماعی و با سنجش و ارائه تکنیکها به وجود آمده و هدایت
میشود 3.در جریان این تکامل ،نقشهها قابلیت خود را برای انتقال اطالعات افزایش داده و به کاربردهای جدید
اجتماعی گسترش دادهاند که شامل اما نه محدود به آموزش ،ژئوپلیتیک ،نیازهای نظامی ،بهره برداری از منابع،
تدارکات ،بازاریابی و گردشگری میباشد .در حالی که ضرورت ارتباطات به صورت کارتوگرافیکی در جامعه
باقی خواهد ماند ،تحوالت در ارتباطات کارتوگرافیکی حلقههای جدیدی (مصنوعات اجتماعی -فنی) را به زنجیره
موجود از پیشرفتهای گذشته در تهیه نقشه اضافه میکنند 4.در این مقاله ،ما از این دیدگاه استفاده میکنیم که این
مصنوعات جدید ضمن اضافه کردن مدلهای غیرقابل پیشبینی مرتبط با مبادله اطالعات کارتوگرافیکی ،به شدت از
رسوماتی ناشی میشوند که در طول تاریخ کارتوگرافی ایجاد شده است .بدون شک ،رقومی شدن در گذشته
تغییرات مهمی در کارتوگرافی ایجاد کرده است .در اواخر قرن بیستم ،سیستمهای سنجش از دور و سیستمهای
اطالعات جغرافیایی( )GISبه سرعت برای کارهای تولید نقشه در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گرفتند.

5

سیستمهای اطالعات جغرافیایی تکثیر ،بهروزرسانی ،سفارشیسازی  ،تحلیل متقابل و انجام انواع دیگر عملیات و
تحلیلهای مکانی را آسانتر کرده است 6.با این حال ،در اکثر این برنامهها GIS ،فقط به کاربران کمک میکند تا
در کارشان سرعت و بازدهی داشته باشند .بنابراین ،دیدگاه  GISبه عنوان یک رویکرد انقالبی در کارتوگرافی تا
1

Burnett & Kalliola 2000
Kalliola et al. 2001
3
Robinson et al. 1995; Keates 1996
4
(Mellaart 1963; Bagrow & Skelton 1985; Campbell 1993; Dorling 1997
5
Morrison 1989; Artimo 1994
6
Aronoff 1991; Laurini & Thompson 1992; Jones 1997; Clarke 2001
2
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حدودی غیر واقعی است ،به طور خاص زمانی که از تحوالت جامعه و تأثیرگذاری آن بر فناوری چشمپوشی شود.
کار جغرافیدان فنالندی به نام  7 J. G. Granöنمونه بارزی از کارتوگرافی پیش از رقومی شدن است؛ این نمونه
یک سیستم بسیار سازمان یافته از تحلیل مناظر است که نیم قرن پیش از معرفی فناوری  GISایجاد شده است .شایان
ذکر است که حتی با ابزارهای پیشرفته  ،GISتجزیه و تحلیل جغرافیایی خوبی هنوز در روش سنتی  Granöباقی
مانده است .روش  Granöیک فرایند ظریف از ترکیب دادهها بود که با یک تجزیه و تحلیل دقیق از مناطق
چشمانداز صورت میگرفت .وجود این دقت و توجه در کارتوگرافی معاصر ،چه در ایجاد سیستمهای اطالعاتی
گردشگری و چه در سنجش چشماندازهای زیستمحیطی برای استفاده متعادل از اطالعات جغرافیایی مدرن نهفته
است.
در این مقاله ،ما کارتوگرافی را به عنوان یک فرایند تکاملی جامعه و فناوری مورد بررسی قرار میدهیم .ما
نمونههایی از تاریخچه کارتوگرافی در فنالند را از تحقیقات چشمانداز تجربی خودمان در جزیره رویسالو
( )Ruissaloدر فنالند جنوبی به کار میبریم 8.ما پنج موضوع را بررسی میکنیم :تاریخچه کارتوگرافی در فنالند؛
منابع جدید دادههای رقومی؛ مسائل ناشی از ترکیب دادهها؛ خدمات جدید کارتوگرافی رقومی؛ و قابلیت اطمینان
نقشههای رقومی.

تحوالتتاریخینقشهبرداریدرفنالند 
فنالند را میتوان یکی از کشورهای پیشگام در تحوالت تهیه نقشه طی چند قرن گذشته دانست .دلیل این پیشگام
بودن ترکیب مفید روشهای متنوع تولید نقشه با روشهای سنتی متداول در دو کشور همسایه فنالند یعنی سوئد و
روسیه میباشد .این کشورها روشهای تولید نقشه در فنالند را از اواخر قرن هفدهم تا قرن بیستم تحت تأثیر قرار
دادهاند .بهطور دقیقتر ،روندهای ملی تهیه نقشه ارتباط تنگاتنگ بین کارتوگرافی ،جامعه و تکنیکهای نقشهبرداری
را بهخوبی نشان می دهند.
طی قرنها کشور سوئد بر روشهای تهیه نقشه در فنالند بسیار اثرگذار بود .معرفی روشهای مثلثبندی و جدول
مسطح در تهیه نقشه در قرن هفدهم دقت نقشهها را بسیار بهبود بخشید 9.از آنجا که فنالند از نظر اقتصادی و
7
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استراتژیکی برای سوئد مهم بود ،جمعآوری مالیات و اجرای اصالحات ارضی با کمک نقشههای اولیه برنامهریزی
شده بود .پادشاه سوئد نقشهبرداری را در فنالند طی دهه  1630آغاز کرد .این نقشهبرداریها برای اندازهگیری میزان
و کیفیت زمینهای زراعی و مراتع هدفگذاری شده بودند و به عنوان نقشههای هندسی یا جغرافیایی شناخته
میشدند 10.در دوره ای که فنالند تحت امپراتوری روسیه بود ( ،)1979-1809گرایشات و سبکهای جدیدی در
تولید نقشه و طراحی آن اتخاذ شد .با این حال ،مدیریت نقشهبرداری زمینی همچنان در راستای سیستم سوئدی
توسعه یافت .در کل ،پیشرفت کارتوگرافی طی این سالها کند شد ،اما نقشهبرداری نظامی هم توسط فنالندیها و
هم روسها انجام شد 11.پروژه نقشهبرداری قبلی توسط مرکز خدمات توپوگرافیکی روسیه (در شرق فنالند که قبل
از سال  1809بخشی از روسیه بود) به بقیه کشور ،عمدتاً در جنوب و غرب گسترش یافته بود .بین سالهای  1870تا
 1917مجموعهای از نقشهها برای پوشاندن بخشهای بزرگی از فنالند در مقیاسهای  1:21000و  1:42000تهیه
شدند 12.بنابراین فنالند در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی از لحاظ توپوگرافی نسبتاً زود توصیف شد 13.این
نقشههای توپوگرافی روسی اسناد مهمی از نظر زمانی میباشند ،زیرا دربرگیرندهی عوارض نمونهای موجود در
نقشههای مبنایی امروزی مانند زمینهای زراعی ،چمنزارها ،جادهها و ساختمانها میباشند .همچنین نقشهها در پایان
قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم به وسیلهای ارزشمند برای توصیف هویت و ملیت فنالندی تبدیل شدند .به کوشش
جغرافیدانان ،چاپ اول اطلس ملی فنالند در سال  1899منتشر شد .اولین اطلس ملی در جهان ،ویژگیهای بارز
کشور فنالند را به کمک انواع نقشههای موضوعی نشان میدهد 14.بالفاصله پس از استقالل فنالند در سال ،1917
تولید نقشه به یک سیستم نقشهبرداری سازمان یافته و دولتی تبدیل شد که در آن مرکز خدمات توپوگرافی انجام
نقشهبرداری نظامی و سازمان ملی نقشهبرداری زمینی فنالند ( )NLSانجام دیگر امور نقشهبرداری را برعهده
گرفتند 15.تا دهه  1940دو محصول اصلی تحت عنوان نقشه شهرها و نقشه توپوگرافی تولید میشدند .تولید نقشه
شهرها در سال  1825آغاز شده بود .با پایان یافتن این برنامه در سال  ،1950نقشههای شهری تقریباً  27درصد فنالند
را پوشش داده بودند 16.به دلیل سابقه طوالنی تولید ،نقشه شهرها متفاوت از یکدیگر هستند که این امر نشان دهنده
تغییر در تکنیکهای چاپ و بصریسازی در طی زمان است .نقشههای توپوگرافی بین سالهای  1917تا  1947تولید
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شدهاند 17.تغییر قابل توجهی در اساس تکنیکهای نقشهبرداری در دهه  1930اتفاق افتاد .به جای اندازهگیریهای
مسطحاتی زمینی ،نقشه برداری مبتنی بر عکسبرداری هوایی شد .از آن زمان به بعد سنجش از دور نقش و اهمیت
بسیار زیادی داشته است .با گسترش کاربرد سنجش از دور در تولید نقشه ،سازمان ملی نقشهبرداری زمینی فنالند،
نقشههای خود را در دهه  1940بهطور مجدد و به شکل تازهتری تولید کرد .نقشه شهرها و نقشه توپوگرافی برای
تهیه نقشه مبنایی فنالند در مقیاس  1:20000ترکیب شدند 18.نقشههای مبنایی شامل اطالعات کلی در مورد
چشمانداز زمین بوده و برای مخاطبان زیادی از جمله کاربران حرفهای و عادی طراحی شدهاند 19.نقشهبرداری بر
اساس عکسهای هوایی گرفته شده در مقیاس 1:10000و بصریسازی کارتوگرافیکی بر اساس چاپ شش رنگ
انجام شد.
تغییرات اجتماعی و فنی که باعث تحوالت کارتوگرافی می شوند باعث ایجاد تغییرات در مدلها ،روشها و
نقشههای کارتوگرافی و فشار آوردن به سازمان های بزرگ دولتی مانند سازمان ملی نقشهبرداری زمینی فنالند
میشوند .پیادهسازی فناوری رایانه و سیستمهای ذخیرهسازی جدید برای موقعیت و ویژگیهای عوارض جغرافیایی،
امکان طراحی و تولید نقشه ها را متنوع کرده است .به جای ذخیره اطالعات مکانی بهصورت آماری بر روی نقشه
چاپی ،دادههای مربوط به موقعیت مکانی بهطور فزایندهای در پایگاههای اطالعات جغرافیایی رقومی ذخیره میشوند
و سپس در قالب چاپی یا به عنوان نقشههای تصویری رایانهای نمایش داده میشوند 20.سیستم  50ساله تولید نقشه
مبنایی فنالند باید با تحوالت جدید سازگار شود 21.از دهه  1970به بعد ،زنجیره تولید نقشه به یک سیستم
ذخیرهسازی و بصریسازی مبتنی بر اطالعات جغرافیایی تبدیل شده است 22.در حال حاضر ،تولید نقشههای مبنایی
متکی به پایگاه دادههای رقومی (پایگاه داده توپوگرافیکی  ،پایگاه داده نقشه) با اطالعات موضوعی یا توصیفی
متصل شده به عوارض جغرافیایی با فرمت برداری میباشد .صحت این پایگاه دادههای توپوگرافیکی بین  1:5000و
 1:10000متغیر است .آنها هر  5تا  10سال به روز رسانی میشوند ،به جز جادهها که هر ساله به روز رسانی
میشوند 23.با توجه به این تغییرات فنی ،سازمان ملی نقشهبرداری زمینی فنالند انواع محصوالت جدید و گزینههای
مختلفی از نقشههای بصریسازی شده را در اختیار مشتریان قرار میدهد .نقشه مبنایی را میتوان هم به صورت یک
17
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نقشه چاپی 24خریداری کرد که مجموعهای متفاوت از رنگها و نمادها را در مقایسه با نقشه مبنایی قبلی نشان
میدهد و هم میتوان آن را به صورت یک فرمت برداری رقومی 25که قابل تنظیم با نیازهای مشتری است خریداری
نمود .این دادهها قابل دستکاری در سیستم رایانهای کاربر نهایی میباشند .به طور مشابه ،نقشههای مبنایی را میتوان
در فرمت رستری 26،که در آن الیه های مختلف اطالعات موضوعی قابل بررسی است ،خریداری کرد.

آنها 
دادههایکارتوگرافیکیوپردازش 
منابعجدید 
تقریباً یک دهه پس از ساخت اولین نمونههای آزمایشی ،پیشرفتهایی در جریان اصلی بهکارگیری فنآوری منابع و
پردازش جدید دادهها حاصل شده است .پیشرفتهای اخیر در فنآوری جمعآوری دادهها در زمینههای نقشهبرداری
و سنجش از دور موجب تغییر در علم کارتوگرافی شدهاند .در علم نقشهبرداری ،سیستمهای موقعیتیاب
جهانی( )GPSمبتنی بر ماهواره به عالوهی ابزارهای دستی اندازهگیری الکترونیکی مادون قرمز موجب افزایش
صحت در روش های سنتی نقشهبرداری شدهاند .سیستمهای پرهزینه نقشهبرداری زمینی مبتنی بر  GPSکه از GPS
تفاضلی با اصالحات کینماتیک و یونوسفریک استفاده میکنند ،میتوانند صحتهایی در حد سانتیمتر داشته باشند.
از سیستمهای  GPSهمچنین در ساخت موزائیکهای ارتوفتوی رقومی استفاده میشود .در ماه می سال  2000دولت
ایاالت متحده به اعمال خطا در سامانه  GPSکه به منظور کاهش صحت و دقت سیگنالها انجام میگرفت خاتمه
داد و به این ترتیب صحت سیستمهای  GPSمصرف کننده بهبود پیدا نمودند .تولیدکنندگان ابزار  GPSاکنون
ابزارهایی را تولید میکنند که هم ماهوارههای  GPSآمریکایی و هم ماهوارههای  GLONASSروسیه را ردیابی
میکنند .در آینده ممکن است اعتماد به این سیستمهای خارجی حداقل در اروپا کاهش یابد ،چرا که دولتهای
ملی اتحادیه اروپا اخیراً قول دادهاند که از یک سیستم ناوبری ماهوارهای اروپایی به نام گالیله حمایت کنند 27.در
زمینه سنجش از دور ،چندین ماهواره دیجیتالی جدید با سیستمهای هوایی و زمینی مستقر شدهاند یا به زودی مستقر
خواهند شد .دهها سیستم ماهواره-محور فعال در حال حاضر وجود دارند که میتوانند دادههای مفیدی را برای
کارتوگرافها فراهم کنند .این سیستمها شامل  Landsatو  SPOTبا قدرت تفکیکهای زمینی اسمی بین  10تا
 30متر و  IKONOSو  EROS-1با قدرت تفکیک  1متر میباشند .حدود  30پرتاب ماهواره برای سال 2001
24
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برنامهریزی شده است .مأموریت این سیستمها که بیشتر آنها ماهوارههای نظامی یا هواشناسی هستند متمرکز بر
مشاهده زمین میباشد .با این حال ،بسیاری از آنها دادههای مورد عالقه بازارهای نقشهبرداری غیرنظامی و دولتی را
جمعآوری میکنند .این ماهوارهها شامل اولین سنجندهی ماهوارهای با قدرت تفکیک کمتر از متر 28و اولین طیف
سنج تصویربرداری ماهوارهای 29میباشند .خالصهی کاملی از پروژههای صنعتی و تحقیقاتی فضایی و سنجش از
دور که تحت برنامههای پنج ساله ( TEKESآژانس ملی فناوری) با عناوین  Globe 2000و Space 2000
انجام شدهاند ،توسط فابیس و گودمندسن در سال  2001ارائه شده است .فابیس و گودمندسن (در سال )2001
تخمین می زنند که تقریباً  20سازمان و گروه تحقیقاتی و نیز چندین شرکت ،در فعالیتهای تحقیقاتی که بر افزایش
ظرفیت فنآوری فضایی فنالندی و تخصص سنجش از دور متمرکز شده اند ،شرکت میکنند .سیستمهای هوابرد
جمعآوری داده که در فنالند در حال توسعه و یا فعالیت هستند شامل دوربینهای دیجیتالی یا موزاییک تصویری
نیمه خودکار ،30طیفسنج تصویربرداری هوایی AISA

31

و سیستم تداخلسنج راداری هوایی 32میباشند؛ همچنین

تعدادی از شرکتها و آژانسهای دولتی که ارتوفتوهای رقومی تولید میکنند 33،نیز در این دسته قرار دارند .در
حالت زمینی ،دوربینهای فیلمبرداری از طریق شبکههای ارتباط از راه دور نصب و متصل میشوند تا اطالعات
مختصات جغرافیایی آنی را از طریق اینترنت فراهم سازند 34.طیف ابزارها و روشهای پردازش داده در فنالند بسیار
زیاد است و فقط نمونهای از آنها در اینجا ذکر شده است .مشابه با مدرنسازی نقشههای توپوگرافی ،مدرنسازی
مدل ارتفاعی رقومی( )DEMاست که قبال با استفاده از برجستهبینی به روش فتوگرامتری (با استفاده از عکاسی
هوایی دیجیتالی) ایجاد میشده است و اخیراً به صورت مستقیم از اندازهگیریهای ارتفاعی و لیزر اسکن به روش
لیدار ایجاد میشوند .مدلهای ارتفاعی رقومی کاربردهای زیادی دارند ،از مدلسازی پردازشهای تصاویر زمینی
گرفته تا یکپارچهسازی تصاویر ماهوارهای ،اما از نظر کارتوگرافیکی شاید مفیدترین آنها اصالحات هندسی
عکسبرداری هوایی یا ارتوفوتوگرافی رقومی است .ارتوفوتوها میتوانند مانند نقشهها استفاده شوند ،اما از آنجا که
خالصهسازی نشدهاند ،حاوی اطالعات بیشتری هستند .سازمان ملی نقشهبرداری زمینی فنالند مدل ارتفاعی
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رقومی( )DEMخود را از منحنیمیزانها و عوارض ساحلی نقشه مبنایی با استفاده از درون یابی شبکه مثلثبندی در
یک مدل گریدبندی شده ایجاد میکند که در آن اندازه هر واحد گرید شبکه  25در  25متر است.
موزاییک عکسهای هوایی و دادههای دوربینهای ویدئویی یا دیجیتالی بهطور فزایندهای به عنوان نقشههای پایه
 GISاستفاده میشوند .موزاییکسازی تصاویر و مراحل بعدی اصالحات اتمسفری ،مراحل پردازش دادهها را به
چالش میکشد در حالی که دانشمندان فنالندی به طور کامل این موارد را کشف کردهاند 35.هولم (سال  )1995در
مورد پردازش تصاویر استریو یک قدم جلوتر برداشته و مدلهای تصاویر کامل (ساختمانها و درختان و همچنین
مدل ارتفاعی) را بازسازی کرده است .مدلهای ارتفاعی همچنین میتوانند است با استفاده از دادههای اسکن شده
لیدار (لیزر اسکنر) تولید شوند .با استفاده از ترکیب  Xو  Yحاصل از هواپیما و موقعیت ارتفاعی  GPSو حالت یا
وضعیت آن ( GPSیا وضعیت سنجنده) ،دادههای لیدار را می توان با صحت در ارتفاعات زمین باالتر از سطح دریا
تصحیح کرد .تفاوت بین مدل ارتفاعی رقومی( )DEMسازمان ملی نقشهبرداری زمینی فنالند و مدلهای ارتفاعی
رقومی حاصل از لیدار عمدتاً مربوط به قدرت تفکیک آنها است :دومی قادر است نقشههای سهبعدی کمتر از یک
متر را ارائه دهد .از دادههای اسکن شده لیدار در مدلسازی ساختمانها ،مسیرهای خطوط انتقال نیرو ابزار و درختان
استفاده شده است 36.
تحقیقات نقشهبرداری بسیاری در فنالند که متمرکز بر تعیین مرزها و استخراج ویژگیهای درختان و جنگلها است،
به کمک دادههای سنجش از دور انجام شده است .روش نزدیکترین همسایه( )KNNکه در موسسه تحقیقات جنگل
فنالند( )METLAبر روی عوارض موجود در جنگل انجام شده است،

37

نقشهبرداری از تاج تک درختان و

نقشهبرداری ایستاده خودکار با استفاده از تقسیم بندی نمونههایی از این نوع تحلیلها میباشند .شکل  1دو نمونه از
این کاربردها را نشان میدهد .در مثال اول ،نقشهبرداری از تاج تک درختان به عنوان اولین گام از چندین مرحله
نیمهاتوماتیک در نظر گرفته شده است که ترکیبی از دادههای از سنجش از دور و دادههای زمینی را به کار برده و
نقشههای تقسیمات زیستگاههای جنگلی را تولید میکند 38.مثال دوم از نقشهبرداری جنگل ،دادههای  AISAبا

35

Holm et al. 1999; Pellikka 1998; Pellikka et al. 2000
Ziegler et al. 2000
37
Tomppo 1996, 1998
38
Burnett & Toivonen 2001
36
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قدرت تفکیک زمینی  1/6متر از یک بخش جنگل را نشان میدهد که با روش نیمهاتوماتیک و با استفاده از
الگوریتمهای موسسه تحقیقات جنگل فنالند( )METLAبه چندضلعیهای مختلفی تقسیم شده است.

39

به طور خالصه ،گرایشات مختلفی در زمینه منابع دادههای جدید و پردازش آنها در فنالند قابل شناسایی است.
اولین مورد ،پیشرفت در فنآوری (اپتیک ،الکترونیک ،رایانه و غیره) است که منابع دادهای جدید از اطالعات
جغرافیایی را تولید میکنند .بسته به هزینه آنها ،برخی از این منابع در دسترس عموم قرار میگیرند (به عنوان مثال،
دادههای ویدئوهای زمینی و دادههای نقشههای رقومی از سازمان ملی نقشهبرداری زمینی فنالند) .در مرحله دوم،
تصاویر سنجش از دور به طور فزایندهای در ترکیب با دادههای موجود از نقشههای برداری یا وکتوری استفاده
میشوند .با این حال ،بسیاری از این مجموعه دادهها یا خیلی گرانقیمت هستند یا نیاز به پردازشهای تخصصی
زیادی دارند .در مرحله سوم ،توسعه روشها و برنامههای پردازش داده با افزایش تعداد و کیفیت منابع دادهها مرتبط
میباشند .این توسعه طبیعتی با بازخورد مثبت دارد :برنامههای کاربردی باعث ایجاد بازارها (تقاضا) میشوند و این
امر باعث توسعه منابع جدید دادهها میشود .اینها ،به نوبه خود ،پتانسیل برنامههای کاربردی را ایجاد میکنند.
دانشمندان فنالندی در بسیاری از موضوعات تحقیقات پردازشی ،به ویژه در موضوعات مربوط به نقشهبرداری
پیشگام میباشند.

سازیآنها 


وبصری
دادههایانعطافپذیر
امکانموجودبرایترکیب 
احتماالً برای یک نقشهبردار قرن هفدهم پتانسیل استفاده از نقشههای قدیمی یا ارزش این نقشهها به عنوان منبع
اطالعاتی در سیستمهای دیجیتالی برای محققان امروزی غیرقابل تصور بود .به ویژه برای محققان مناظر زمینی،
نقشههای قدیمی نمایانگر اصلی عوارض قدیمی و خصوصیات آنها است .نقشهها میتوانند در یک منظر جادهای از
تحقیقات مناظر زمینی ،از مباحث زیست محیطی و ژئومورفولوژیکی گرفته تا سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مورد
استفاده قرار بگیرند 40.
نقشهها منبع اصلی الهام بخش برای مطالعات تکامل مناظر زمینی از زمانهای گذشتهی دور تا به امروز بودهاند.
اگرچه نقشهها در تحقیقات مناظر زمینی به طور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند ،کشورهای اندکی از نظر

Haapanen & Pekkarinen 2000
Dickinson 1979; Sporrong1990; Roeck Hansen 1996
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40

تنوع و دسترسپذیر بودن نقشهها به خوبی فنالند هستند .با توجه به سابقه غنی نقشهبرداری در فنالند ،امکان تحقیق
در زمینه تغییرات مناظر زمینی چند برابر است .عالوه بر این ،استفادههای ترکیبی از نقشهها گسترش یافته است ،چرا
که ابزارهای دیجیتالی امکان تبدیل نقشههای قدیمی به دادههای مکانی رقومی را دارند .به همین ترتیب ،تقاضا برای
ارزیابی دقیق از محتوای اطالعات آنها افزایش یافته است .بیشتر اوقات ،تبدیل نقشههای چاپ شده به اطالعات
جغرافیایی نیاز به راه حلهای منحصر به فرد دارد که متفاوت از روشهایی است که در تبدیل دادههای سنجش از
دور به کار میروند 41.بصریسازی دادهها در شکل  2نشان میدهد که چگونه ترکیب اطالعات مکانی چند زمانی
از منابع مختلف (بهعنوان مثال ،تصاویر حاصل از سنجش از دور ،نقشههای قدیمی ،سوابق کتبی) میتوانند پیوندهای
جالبی را بین عوارض ارزشمند مناظر زمینی و سایر عوامل محیطی مانند توپوگرافی ،خاک و کاربری اراضی نشان
دهند 42.

ترکیباطالعاتمناظرزمینیبرایتوصیفنحوهتوزیعدرختانبلوط 
توزیع فعلی (سال  )1998درختان بلوط قدیمی در جزیره رویسالو در جنوب غربی فنالند (شکل  2Aدر  )CDدر
مناطق جنگلی به صورت تکه تکه مشخص شده است .توضیح این الگو بسیار دشوار است مگر اینکه هم تاریخچه
استفاده از اراضی و هم عوامل تأثیرگذار طبیعی در نظر گرفته شوند .به نظر می رسد بسیاری از درختان بلوط در
دامنه های شیبدار (شکل  2Bدر  )CDو در نزدیکی لبه های مناطق جنگلی متمرکز شدهاند (شکل  2Aدر .)CD
عدم وجود درختان بلوط هم در قسمتهای باالی تپهها و هم در مناطق با خاک کم رسی بهصورت زیر قابل توضیح
است :شرایط خاک بر توزیع گونهها بهطور عمیق تأثیر میگذارد .درختان بلوط در قسمتهای باالی تپهها رشد
نمیکنند زیرا این قسمتها بسیار ناهموار بوده و مغذی نیستند .بنابراین شرایط خاک حاشیه باالیی درختان بلوط را
تعیین میکند .به همین ترتیب ،درختان بلوط در مناطق خاک رسی وجود ندارند ،زیرا این مناطق پس از قرار گرفتن
در معرض دریا (زمین باال آمده) بهطور مداوم در مصارف کشاورزی (زمینهای قابل کشت ،چمنزارها) قرار
داشتهاند .بنابراین ،حاشیه پایینی درختان بلوط ،در درجه اول سازگاری با تغییرات کاربری اراضی را نشان میدهد.
کلید توصیف الگوهای توزیع درختان بلوط مربوط به شرایط مکانهای طبیعی و تغییر کاربری اراضی مناطق
شیبدار است .دامنهها را میتوان هم به عنوان زمین خاکی و هم بهعنوان مناطق انتقال کاربری زمین شناسایی کرد.
Vuorela et al. 2002
see Vuorela 2000, 2001
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42

در اینجا ،رسوبات رسی تغییر کرده و به مناطقی با بستر ناهموار تبدیل میشوند ،اما این تغییر همیشه ناگهانی نیست و
انواع مختلفی از یخهای سفت شده کم عمق را میتوان در مناطق بستر شناسایی کرد .اینها اغلب مکانهای مناسبی
برای رشد درختان بلوط فراهم میکنند .با این وجود ،مناطق شیبدار با گذشت زمان دچار نوسان شده و تغییر
کاربری اراضی در آن اتفاق افتاده است .بلوط یک درخت معمولی در مراتع و چمنزارها بود که مشخصهی
دامنههای کم شیب بود (شکل  2Cدر  .43)CDاز زمان پایان کشاورزی دامپروری ،برخی از چمنزارهای جنگلی
برای زمینهای کشاورزی پاکسازی شدند .بقیه به صورت جنگل باقی مانده و به تدریج به انواع مختلف جنگلها
تغییر یافتند ،که در طول قرن گذشته بهراحتی مدیریت شدهاند (شکل  2Dدر  .)CDدرمجموع ،توزیع امروزی
تکدرختان فراوان بلوط در جزیره رویسالو نشان دهنده پتانسیل طبیعی زمینهایی است که در اثر تغییرات کاربری
اراضی طی صدها سال تغییر یافتهاند .به عبارت دیگر ،جنگلهای بلوط نشان دهنده تنوع محیطی ناشی از عوامل
طبیعی و انسانی است که با گذشت زمان تکامل یافته و تغییر کردهاند.

44

مثال جزیره رویسالو نشان میدهد که چگونه نقشهها منبع اطالعاتی منحصر به فردی را برای بازسازی ،توصیف و
فهم توسعه مناظر زمینی در طی گذشت زمان فراهم میکنند 45.بسیاری از برنامههای کاربردی نیاز به ترکیب
دادههای به دست آمده از منابع مختلف را دارند (به عنوان مثال ،سرویسهای اطالعاتی) .بصریسازی اطالعات
کارتوگرافیکی (مکانی) بر اساس ترکیب دادهها در سیستم مرجع مختصات مشترک است .فرمت رقومی دادهها
ترکیب دادهها را از نظر فنی تا حدودی آسان میکند .با این حال بسیاری از انواع دادهها (مانند نقشههای قدیمی)
برای انتقال فرمت داده و تنظیم مکانی (صحت) نیاز به راه حلهای خاصی دارند .به همین ترتیب ،رسانههای
دیجیتالی مختلف (به عنوان مثال ،تلفنهای همراه ،لپ تاپها) برای بصریسازی دادهها به راه حلهای منحصر به
فردی نیاز دارند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه محتوای اطالعات و نمایش آنها در مجموعه دادههای مختلف بسیار
متغیر است ،تبدیل به اطالعات جغرافیایی باید فرایندی انتخابی باشد که خصوصیات دادههای مکانی ،زمانی و
موضوعی ارزیابی شوند 46.نمونه بارزی از احتماالت و محدودیتهای ترکیب دادهها را میتوان در مقالهی ورال و
همکارانش در سال  2002یافت ،که مجموعهای از نه نقشه به صورت ترکیبی در یک سیستم اطالعات جغرافیایی
برای تجزیه و تحلیل تغییرات مناظر زمینی مورد بررسی قرار گرفتند .در صورت تالش برای کنترل و تنظیم صحت
مکانی ،موضوعی و زمانی مجموعههای داده ،میتوان قابلیت استفاده از اطالعات جغرافیایی به دست آمده از بسیاری
43

Ekqvist 1846
see Vuorela 2000, 2001
45
Tollin 1991; Skånes 1996; Cousins 2001
46
Faiz & Boursier 1996; Richardson 1996
44
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از مجموعه دادهها را بهبود داد .فقط هنگامی که ترکیب دادهها به درستی انجام شود ،ارائه خدمات خوب که مبتنی
بر دادههای رقومی محلی از چند منبع باشند ،امکانپذیر است.

رسانههایدیجیتال:خدماتاطالعاتمکانیتعاملی 

گسترش
تولید نقشههای رقومی یا دیجیتالی بر محتویات و روشهای ارائه خدمات اطالعاتی به مردم تأثیر گذاشته است.
خدمات اطالعات جغرافیایی در چندین زمینه از جامعه اطالعاتی از جمله مدیریت منابع ،خرده فروشی و گردشگری
به عنوان «اطالعات مفید» تبلیغ میشوند 47.همچنین تقاضای فزایندهای برای دسترسی انعطافپذیر به اطالعات
جغرافیایی رقومی در دولت و شرکتهای فنالند وجود دارد .از آنجا که نقشهها اغلب ستون فقرات سیستم اطالعاتی
را تشکیل میدهند ،نقشه های چاپی همراه با و یا جایگزین شده توسط اطالعات مکانی دیجیتالی هستند که از طریق
چندین نوع رابط دیجیتالی (به عنوان مثال تلفنهای همراه ،اینترنت ،کیوسکهای اطالعاتی) قابل دستیابی هستند .با
افزودن یا جایگزینی نسخههای کاغذی ،مدل استفاده از نقشه از حالت ایستا به حالت تعاملی تغییر یافته است .این
بدان معنی است که دادههای توصیفی جغرافیایی (از جمله صفحات گسترده ،انیمیشنهای سهبعدی و فیلمهای
ویدئویی) از طریق یک رابط پویا قابل دسترسی هستند.
تحوالت معاصر در تولید نقشه در فنالند ،افزایش تعداد و نوع ثبتهای مکانی رقومی و خدمات نقشههای سفارشی
را نشان میدهد .بسیاری از شهرداریها و شرکتهای بازاریابی پایگاه دادههای نقشه مربوط به خود را در اینترنت و
با عملکردهای جستجو ،پرسش و چندرسانهای خاص طراحی کردهاند .در حال حاضر ،دادههای جدید به صورت
مستقیم به فرم دیجیتالی (به عنوان مثال ،دادههای حاصل از سنجش از دور هوایی با قدرت تفکیک باال) جمعآوری
میشوند و مجموعه دادههای آنالوگ موجود به فرمت داده دیجیتالی تبدیل میشوند .به عنوان مثال ،نقشههای
هندسی قرن هفدهم فنالند با تالش مشترک توسط دپارتمان تاریخ دانشگاه جیواسکیال و مرکز محاسبات
علمی( )CSCرقومی شدند.
از طریق اینترنت میتوان به نتایج حاصل دست یافت) .(www.csc.fi/maakirjakartat/عالوه بر این ،پایگاه
داده نقشههای قابل جستجوی اینترنتی تحت عنوان « »Karttapaikkaکه توسط مرکز ملی نقشهبرداری زمینی در
سال  (www.kartta.nls.fi/) 1996پیادهسازی شد ،به هر کاربر این امکان را میدهد که به نقشهی هر منطقهای
Kasvio 1997
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47

از کشور تا مقیاس  1:50000دسترسی داشته باشد .نقشههایی با مقیاس بزرگتر با پیشپرداخت هزینه در دسترس
هستند 48.اطالعات جغرافیایی دیجیتالی همچنین به صورت اطلسهای دیجیتالی بر روی لوحهای فشرده توزیع شده
و همراه با نرمافزار نقشهخوانی به مشتریان فروخته میشوند .اطلسهای دیجیتالی با  GPSنیز سازگار میشوند .از بین
اولین محصوالتی که در سال  1998و  1999برای ناوبری دیجیتالی در بازار ظاهر شدند ،دو نقشه مسیر به شکل
رستری 49و دو سیستم برنامهریزی مسیر 50وجود داشت .اخیراً یک موتور جستجوی مبتنی بر اینترنت برای ادبیات
محیطزیستی در منطقه دریایی مجمعالجزایر با استفاده از یک رابط نقشه ایجاد شده است.

51

هنگامی که دسترسی به اینترنت از طریق دستگاههای بیسیم به استفاده اصلی تبدیل میشود ،دادهها تنها بهصورت
تعاملی همانند دستگاههای دسترسی به اینترنت ثابت ،کاوش نمیشوند ،بلکه موقعیت مکانی کاربر به یک متغیر
ورودی تبدیل میشود .خدمات کارتوگرافیکی که در این متغیر مکانی مهم هستند «خدمات مبتنی بر مکان»
( 52)LBSلقب گرفتهاند .اهمیت خدمات مبتنی بر مکان تسهیل دسترسی به محتویات اطالعات منتخب و تناسب با
متن (نیاز کاربران) ،مکان و زمان است .به عنوان مثال :در حالی که استفاده سنتی از نقشههای شهری مبتنی بر خواندن
اطالعات آنها است ،دستگاههای تلفن همراه در آینده میتوانند همان پیام را به روشهای بسیار مختلفی انتقال بدهند.
اگر همان پیام به هر صورت دیگر قابل تحویل باشد ،برای مثال به صورت گفتن فقط به راه رفتن خود در این مسیر
ادامه دهید ،اغلب نیازی به دیدن اطالعات ترسیم شده بر روی یک نقشه نیست .با این حال حتی در این ارتباط ها
هم ،عملکرد اولیه سیستم خودکار بر اساس اطالعات مکانی رقومی و مختصات ،نقشهها و الگوریتمهای مربوط به
روابط آنهاست .اگر سیستمهای LBSاز جمله ناوبری شخصی به کاربرد روزانه نفوذ کنند ،مسافرین آینده ممکن
است چارچوبهای ارتباطی همراه خود را با اطالعات نقشه بارگذاری کنند و ارجحیت های محتوایی مورد نظر
خود را تنظیم کنند و در حالیکه در دنیای واقعی حرکت میکنند با یک مجموعه داده چهار بعدی (ابعاد جغرافیایی
و زمان) در تعامل باشند .در حالیکه شخص حرکت میکند ،سیستمهای ناوبری با اتصاالت  GPSدر زمان واقعی
اطالعات مرتبط را بر اساس موقعیت کاربر و مکانهای مورد عالقه از پیش تعریف شده فعال میکنند .با معرفی
تلفنهای همراه نسل  3کنونی ) (3Dو رایانههای قابل حمل ،تمام تجهیزات مورد نیاز به آسانی حمل میشود
(کالیوال  .)2000 aنمونههای کاری اولیه  LBSدر حال حاضر وجود دارند .هنوز پیشرفت بیشتری در موضوعات فنی
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مورد نیاز است (از جمله دادهها ،نرمافزار و استانداردهای ارتباطی) ،ولی برخی از اساسی ترین پژوهش ها معطوف به
موضوعات اجتماعی ،اخالقی و قانونی همراه با سیستم های  LBSاست.
ما مدل زیر را برای خدمات اطالعات مسافر در اوائل قرن  21ترسیم کرده ایم .سیستم مجسم شده یک ناوبری بیسیم
و دستیار اطالعات است که بر روی یک رایانه ی همراه کار میکند و متصل به  GPSاست که از شبکههای تلفن
همراه نسل سوم برای انتقال دادههای اطالعات مکانی( 53)GIاستفاده میکند ( .)CD-Fig 3این مفهوم بر اساس
اتصال مکان واقعی کاربر با پایگاههای دادههای اطالعات مکانی پویا در دوردست که شامل دادههای متنی در محیط
کاربر است شکل میگیرد .برای اینکه این سیستم عملی باشد ،تمام منابع دادهای مربوطه مرتبط با همان مکان (از
نقشه های تاریخی گرفته تا تصویربرداری های ماهواره ای دقیق) ابتدا با یکدیگر سازگار میشوند و در محیط
رایانهای توزیع شونده ،ذخیره میشوند (کریسپ  ، 2000الده  .) 2001محتوای موضوعی آنها میتواند با یکدیگر به
شکل فعال متصل شود تا به صورتی ایده ال متناسب با نیازهای دقیق اطالعاتی در برخی حیطهها ،صدها سال به عقب
برود .نتایج جستجو به روشهای زیادی شامل ارائه کارتوگرافیکی ،مناظر مجازی ،و راه حلهای چند رسانه ای قابل
مجسم سازی است .میانجی های رایانه ای امکان دسترسی به درخواست های نقشه ای معمول از جمله جستجو ،مکان
یابی ،بزرگنمایی ،گسترده کردن و کمک را فراهم می کند .در مثال اول ( ،)CD-Fig 3Aراهنمای فرضی ما
موقعیت کاربر را در برابر مجسمسازی سه بعدی منظره از منابع داده ای از سال  1690و  1998نشان میدهد .در مثال
دوم ( )CD-Fig 3Bراهنما ،سه مجسمسازی از اثرات مدیریت پارک در جنگل در موقعیت کاربر(تاهواناینن و
همکاران )2001 ،را نشان میدهد.
به کمک این رویه ها ،روشهایی که از طریق آنها اطالعات جغرافیایی سازماندهی شده ،ذخیره و به مردم تحویل
داده میشوند در سال های اخیرگسترش یافته است .مدل ارتباطی کارتوگرافی سنتی در حال پویاتر شدن است.
سیستمهای اطالعات مکانی که تجربه یک کاربر را در واقعیت ارتقا میدهند در حال بهوجود آمدن هستند .در این
سیستمها ،دادههای در لحظه از سنجندهها با نقشهها ترکیب میشود (راپر  )2000و واقعیت با امکان دادن به یک
کاربر برای گردش در واقعیت مجازی بر اساس اطالعات مکانی ظهور میکند (راک -کوالینن و همکاران.)1998 .
پایگاه دادههای رقومی مدل چند وجهی از واقعیت کارتوگرافی را معرفی کرده است که در آن اطالعات هم به
صورت مکانی و هم غیر مکانی با استفاده از ساختارها (فرمتهای) دادهای وکتوری یا رستری ذخیره میشود.
دادههای مکانی که به اطالعات مختصاتی اطالق میشود در ترسیم و نشان دادن عوارض جغرافیایی به کار میرود،
Geographic Information
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در حالی که اطالعات غیرمکانی (یعنی دادههای توصیفی) مربوط به عوارض تبدیل به نقشه شده ،پیام ها را در رابط
یا میانجی شکل میدهند ( رابینسون و همکاران .) 169-177 : 1995 ،در نتیجه ،سه ویژگی اصلی نقشه یعنی مقیاس،
پروجکشن و شبیه سازی تغییر یافتهاند و توسط کاربران نقشه در حالی که نقشههای خود را ایجاد میکنند ،تعدیل
میشود .نقشهها هم نه تنها برگرفتهای از واقعیت فیزیکی هستند ،بلکه مکانهایی هم هستند که کاربران میتوانند
سیاحت کنند .برای مثال ،تهیه نقشه بر اساس سنجش از دور ممکن است ضبط کننده تصویر و صدا ( وگاهی اوقات
بویایی و المسه) را با اتصاالت زمان واقعی با رابط نقشهای به کار گیرد .با چنین سیستمی از سنجندههای متصل به
سیستمهای نقشهای مکان-آگاه ،نقشه در حقیقت تبدیل به یک تصویر(یا ارائه حسی در صورتی که حواس دیگر
برانگیخته شوند) از کاربر در محیطی که تبدیل به نقشه شده است ،میگردد (برنت و کالیوال  .)2000چنین
نقشههایی ممکن است در زمان واقعی بهروز شوند و وکتورهای جهت و چرخش و دیگر دادهها بر روی آنها قرار
بگیرد.

نقشههایرقومی-آیاقابلاعتمادند؟ 
به موازات گرایشهای توسعه ارتباط کارتوگرافی در قلمرو رقومی ،فشار برای این موارد در حال افزایش است .1 :
بررسی انتقادی روشها برای افزایش و ارتباط کیفیت دادهها  .2درک بهبود یافته از مدل تعاملی تبادل اطالعات
مکانی و  .3ایدههای مربوط به چگونگی برخورد با موضوعات محرمانگی و مالکیت دادهها .برنت و کالیوال (سال
 )2000ادعا کردندکه تغییراتی که ما هم اکنون با آن مواجهیم و شاهد هستیم چنان منحصر به فرد هستند که یک
عصر جدید را در ارتباطات اطالعات مکانی نوید میدهند .این تغییرات وابسته به چگونگی تغییرات اجتماعی ما
هستند که سبب بهوجود آمدن تقاضا برای فنآوری های رقومی و درخواست ازگردانندگان علم و فنآوری برای
پاسخگویی به تحوالت سریع ساخته های بشری هستند.
نقشههای رقومی بهوجود آمده از پایگاههای دادههای اطالعات مکانی ،نیز همان اشکال نقشههای چاپی را دارا
هستند .این نقشهها هم ممکن است درست به اندازه نقشههای چاپی غیر دقیق و گمراه کننده باشند ،اگر چه حاصل
جدیدترین فنآوری ها باشند .این اشکاالت لزوما به دلیل رقومی بودن آنها نیست بلکه بیشتر به دلیل ضعف ما در به
کارگیری و استفاده از دادههای رقومی و اغلب یه دلیل فقدان اطالعات مربوط به تولید است .برخی از اصول بنیادی
تهیه نقشه همچون تکنیکهای ژئودزی و نقشهبرداری در طول تمام دورههای تاریخ تولیدات کارتوگرافی ،علیرغم
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بهوجود آمدن تکنیکهای موقعیتیابی خودکار و سنجش از دور فضایی ،همچنان بدون تغییر ماندهاند .سه علت
اصلی را برای نادقیق بودن و کیفیت پایین در نقشههای رقومی میتوان برشمرد .این مشکالت ناشی از ترکیب
دادههای رقومی ،مجسمسازی دادههای جغرافیایی و تولید نقشههای رقومی در اقتصاد بازاری است.
در ابتدا ،از آنجا که اطالعات مکانی به شکلی فزاینده با فرمت های رقومی و مکان مرجع ذخیره می شود ،ترکیب
دادهها میتواند به روشی بسیار انعطافپذیر صورت پذیرد که گاهی سبب تولید نقشههای بی کیفیت میگردد .اگر
چه بسیاری از پیچیدگیها در ویژگی دادهها قابل آزمایش ،مدلبندی و مستندسازی است ،از همگسیختگی و
ناپیوستگیهای رو به افزایشی در مجموعه دادههای اطالعات مکانی وجود دارد .این به دلیل ترکیب کردن اطالعات
مکانی تولید شده توسط قواعد و ارگانهای متفاوت است .بنابراین ،الزم است طبیعت اطالعات مکانی در یک
مفهوم وسیعتر ارزیابی شود تا بتوان مقیاس مکانی و زمانی و روابط اطالعات مکانی آنها را دریافت .بحث بیشتری
در مورد استانداردهای متادیتاها (اطالعات ساختارمند در مورد محتوا و شکل مجموعه دادهها) و ساختار دادههای
اطالعات مکانی ( ) ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatics Metadataدر جریان بوده
است .متادیتاهای به خوبی مستندسازی شده و توصیف شده در مورد اطالعات مکانی بسیار ضروری است و باید
برای کاربر ،آگاهی مربوط به ویژگیهای دادهها (همچون تاریخ پردازش آنها) را فراهم نماید و به وظیفه ارزیابی و
ترکیب اطالعات مکانی از منابع مختلف کمک نماید .با این حال ،متادیتا لزوما آنطور که باید در غلبه بر تفاوتهای
هستیشناختی 54مابین اطالعات مکانی مختلفی که از منابع مختلف آمدهاند ،موثر نیست (بوکر .)2000
دوم اینکه ،بسیاری از تکنیکهای مجسمسازی کارتوگرافی ،از جمله استفاده از رنگها مستقیما در قلمرو رقومی
قابل کاربرد است .با این حال ،راه حلهای اساسی الزم است تا بتوان بهتر با محدودیتها و تواناییهایی که
نمایشهای کامپیوتری و تلفنهای همراه  GSMو ابزارهای چاپی جدید بهوجود میآورند ،مواجه شد(کراک و
اورملینگ .)1996 ،برای طراحی محتوای نقشه الزم است بدانیم ترکیب رنگها چطور باید باشد تا به بهترین شکل آن
نقشه بتواند پیامی را که قرار است منتقل کند ،در اختیار قرار دهد(مون مونیه  ،1996نورمی  .)1999از آنجایی که
تولیدکنندگان غیر حرفهای نقشه (که ممکن است با قوانین پایه مجسمسازی ناآشنا باشند) هم اکنون میتوانند به
دادههای رقومی دسترسی داشته باشند (برای مثال از طریق پایگاه دادههای رقومی خریداری شده از سازمان
نقشهبرداری فنالند) ،این خطر وجود دارد که تولیدات نقشهای بی کیفیت باشند .از طرفی ،وقتی حرفهای ها به پایگاه
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داده های اطالعات مکانی رقومی دسترسی دارند ،تلفیق اطالعات جدید و تغییرات در ظاهر بصری نقشه ،قابل
آزمایش و پیادهسازی به روشی موثر است.
البته جامعه باید این تغییرات را یا بپذیرد و یا رد کند .تعجبی نداشت که وقتی مجسمسازی نقشه پایه فنالند توسط
سازمان نقشهبرداری فنالند در طول دهه  1990تغییر کرد ،بیشتر انتقادها به سمت دقت و قابلیت استفاده این نقشهها
در مقایسه با نسخههای نقشه قبلی نشانه رفت .منتقدین بیشتر بر مجسمسازی کارتوگرافی و قابلیت کاربرد عوارض
منظره طبیعی (برای مثال توپوگرافی ،خاک ،پوشش جنگل) تمرکز داشتند .برای مثال دیگر نمیشد یک جنگل کاج
را از صنوبرکه یکی از گونه های درختی مهم در تشخیص خاک و رطوبت است ،از هم تشخیص داد (شملکا ، 998
کالیو  .)1999از آنجایی که این تغییرات در مجسم سازی همزمان با رقومی سازی صورت گرفت ،بیشتر تقصیر به
گردن این تغییرات در تولید افتاد .رقومیسازی در مجموع اطالعات کارتوگرافی را وسعت داد ،با این حال از آن به
بعد دیگر محصوالت چاپی و رقومی یکسان نبودند .به عبارت دیگر ،بسیاری از اطالعات اصلی برای هر نقشه پایه
در پایگاه رقومی قرار میگیرد و تنها قسمتهایی از آنها در یک نقشه چاپی به نمایش در میآید .این تفاوت ها در
نقشههای رقومی و آنالوگ لزوما برای کاربران نقشه قابل تشخیص نیست .وقتی یک محصول رقومی مورد انتقاد
قرار میگیرد ،این انتقاد به اشتباه به حساب کل روند رقومی سازی نوشته میشود.
سومین منشا اصلی مشکالت کیفیت نقشهها ،اثر اطالعات مکانی ،ابزارهای اطالعات مکانی و شکلهای ارتباط
رقومی(اینترنت )CD ،در محصوالت بازاریابی شده است .برخی نارضایتیها از محصوالت نقشهای رقومی و
ابزارهای رایگان مبتنی بر نقشه اظهار گردیده است .در حال حاضر این نارضایتیها بهطور کلی به تصویرات ذهنی و
باور عمومی به نقشههای رقومی لطمه زدهاند .اگر نقشهها شامل اشتباهات آشکاری در مکان ،نامگذاری و محتوا
همچون برخی از سایت های اینترنتی باشند ،اطالعات غلط به حد زیادی گسترش پیدا میکند .بسیاری از بستههای
تجاری  GISهم شامل چنین مجموعه دادههایی میشود که ممکن است برای استفاده جدی نباشند ولی به طرز
گستردهای استفاده می شوند و در سکوت پذیرفته شدهاند(کالیوال  .)2000 bنهادهای تهیه نقشه دولتی به طور سنتی
استانداردهایی را برای تولیدات کارتوگرافی ایجاد کردهاند .این نهادها مبالغ قابل توجهی را برای دادههای رقومی
هزینه میکنند که بخشی از آنها به عنوان روش جبران هزینهها و بخشی دیگر برای کنترل کیفیت محصوالت
مشترک میباشند .شرکتهایی که محصوالت جدید تولید میکنند نسبت به سازمانهای دولتی به منابع کمتری
دسترسی دارند و اغلب قادر به خرید پایگاههای دادهها مثل دولتها نیستند .عالوه بر این ،این شرکتها اغلب در
یک وضعیت رقابتی هستند که باعث میشود تولید سریعتر را به کیفیت نقشه ترجیح دهند .بنابراین این مشکل ،باعث
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رو در رو قرار گرفتن دو موضوع وسیعتر فنآوری در حیطه کارتوگرافی رقومی میگردد :کیفیت داده در برابر
هزینه و استانداردهای دولتی در برابر استانداردهایی که بازار تعیین میکند .ما معتقدیم که این مشکل کیفیت ،بخشی
از توسعه طبیعی ساختههای فنی -اجتماعی است و اینکه انتقاد به کیفیت دوگانه محصوالتی که زود روانه بازار
میشوند و نبود استانداردها ،بخش مهمی از این تکامل است.

نتیجهگیری 
برای دانشمندان کنونی ،میراث کارتوگرافی فنالند ثروت بادآورده ایست مانند بایگانیهای آن که از معرفیهای
ارزشمندی از مناظر کشور پر است .این نقشههای تاریخی نشان دهندهی تغییرات مهمی در منظر و مستندات
روشهای استفاده از زمین و تولید نقشهها در برهههای زمانی مختلف است .ما معتقدیم که این سنت کارتوگرافی
یک راهنمای مهم برای پیشرفت روشهای جدید و خالقانه و در عین حال قابل اعتماد و پایدار در تولید و استفاده از
اطالعات مکانی در دهههای آینده است .منابع دادهای جدید و روششناسی پردازشی به آزمایش مهارتهای
متخصصان اطالعات مکانی ادامه میدهد و دیدگاههای کارتوگرافی جالب جدیدی را به روی دنیا و انسانها
میگشاید .اطالعات جغرافیایی امروزه قابل ترکیب است تا نقشههای موضوعی کاربر پسند بسیاری را تولید کند .با
این حال ،این قابلیت فقط زمانی رشد خواهد کرد که با توجه دقیق به دقت مکانی و محتوای موضوعی الیههای
دادههای رقومی ایجاد شده باشد .تمامی استفاده از دادههای ترکیبی باید با مستندات مربوط به فردیت و پیچیدگی
دادهها همراه شوند.
وقتی که دادههای اطالعات مکانی رقومی ترکیب می شوند ،ممکن است خدمات جدیدی به سرعت بهوجود آیند
خصوصا وقتی که به سیستمهای خودکار مکانی و تجهیزات رایانهای قابل حمل متصل میشوند .چالش در اینجا این
است که فاکتورهای تعاملی بین انسان و کامپیوتر درک شوند تا موضوعات اجتماعی وسیعتری از جمله قابلیت
استفاده ،خصوصی بودن ،تداوم و حق بهرهبرداری به حساب آیند .در نهایت ،موضوعات کیفیت داده ها باید بیش از
هر کسی در ذهن کارتوگرافها باشد .در جایی که به طور سنتی نیازمندیهای دولتی استانداردها را تعیین کرده
است ،هم اکنون بسیاری از بخشها ،هم دولتی و هم خصوصی ،نقشه تولید میکنند .سرعت جمعآوری دادههای
جغرافیایی رقومی ،پردازش و توزیع آنها در بین عموم بسیار افزایش یافته است .تغییرات هم در طراحی کارتوگرافی
و هم قواعد توزیع (شامل استانداردهای دقت قابل قبول برای سطوح مختلف داده های نقشه رقومی) رخ خوهد داد.
18

کارتوگرافها و جغرافیدانها در این تغییرات فنی و اجتماعی نقش پویایی را خواهند داشت و به هدایت آینده
نقشهها در فنالند کمک خواهند کرد.
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ABSTRACT:
The amount and the quality of 3D spatial data are growing constantly, but the data is collected and stored in a distributed fashion by
various data collecting organizations. This may lead to problems regarding interoperability, usability and availability of the data.
Traditionally, national spatial data infrastructures have focused on 2D data, but recently there has been great progress towards
introducing also 3D spatial data in governmental services. This paper studies the process of creating a country-wide 3D data repository
in Finland and visualizing it for the public by using an open source map application. The 3D spatial data is collected and stored into
one national topographic database that provides information for the whole society. The data quality control process is executed with
an automated data quality module as a part of the import process to the database. The 3D spatial data is served from the database for
the visualization via 3D service and the visualization is piloted in the National Geoportal.

1. INTRODUCTION
The production volume of 3D spatial data is growing constantly
due to the utilization of remote sensing technologies, such as
LiDAR, that enable the 3D data to be produced with higher
resolution and lower costs. Although the amount of 3D data is
growing, the data might not reach the users. The 3D spatial data
is collected and stored in a distributed fashion by the various data
collecting organizations, which makes it difficult for the users to
find the specific data for their needs.
At the same time, we are only beginning to recognize the use
cases that could benefit from the use of 3D spatial data.
According to the recent research (Acil Allen Consulting and CRC
for Spatial Information, 2017), by integrating the 3D data models
of built environment produced by private companies with models
produced by the public sector and making those available for
potential users, even 20% of planning and construction costs
could be saved. A recent report published by the Finnish Ministry
of Agriculture and Forestry (Finnish Ministry of Agriculture and
Forestry, 2018) states that the importance of 3D spatial data in
design, building and maintenance workflows will grow in the
near future. It is estimated that just data model-based building
permit process will save approximately one million euros in an
actively developing city in Finland.
Visualizing data on a map is a very efficient way of
understanding and communicating various phenomena. Versatile
visualizations may help to detect whole new dependencies
between datasets. Traditionally map applications have had an
important role in utilizing spatial information. This role can be
seen growing even stronger in the future when 2D datasets are
reinforced with 3D data information. As users have become
accustomed to quality map services and applications for the use
of 2D data, this sets high expectations for similar services for 3D
data. Although the costs of 3D data and 3D applications have
been reduced and technologies for generating and maintaining
3D information have matured, many governmental organizations
are hesitating to introduce 3D applications and technologies in
their processes. The hesitation in these organizations can be seen
to be caused by the lack of knowledge in 3D domain and the

shortcomings of the processes to handle the 3D information in
the current Spatial Data Infrastructure (SDI). (Stoter et al., 2011)
National Spatial Data Infrastructures have generally focused on
2D data. Only recently there has been great progress in
introducing 3D data in governmental services. Examples of 3D
SDI can be found for example in Netherlands (Stoter et al., 2011)
and UK (Capstick et al., 2007).
The report on spatial data policy in Finland (Finnish Ministry of
Agriculture and Forestry, 2018) states that the future needs of
transport infrastructure require precise and rich content of 3D
information covering the entire country. The National Land
Survey of Finland (NLS) will be responsible for the production
of country-wide 3D data. The 3D data produced by the NLS will
be enriched with the more accurate and detailed models produced
by cities. This will create the foundation for the 3D SDI being
developed. The harmonized and maintained 3D spatial dataset
opens possibilities for developers and suppliers to innovate new
products and services.
This paper studies the process of creating a country-wide 3D data
repository and visualizing it for the public by using an open
source map application. The structure of the paper is as follows.
In section 2 we make an overview of the 3D SDI process. Section
3 describes in more detail the processing of the 3D data and
section 4 the quality control of the 3D data. Finally, in section 5
we describe the process of visualizing the 3D data in a browserbased map application.

2. OVERVIEW OF THE 3D SDI PROCESS
Since 2017, the Public administrators in Finland have been
working together to harmonize the spatial data of the state,
municipalities and other regions and making them available for
companies and communities. The work is implemented in the
Geospatial Platform project. The goal of this project is to create
a shared spatial data platform for the public administration. The
spatial data platform will offer common specifications and
services for the data producers in the public administration,
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shared and coherent data sets for all data users and common user
services. The first phase of the project will be completed at the
end of 2019.
The National Topographic Database program is a sub-program of
the Geospatial Platform project. It digitalizes and unifies the core
spatial data themes of Finland to one national topographic
database (NTDB) that provides information for the whole
society. The NTDB will include buildings and structures, traffic
network, hydrography, land cover and elevation data. In addition,
the database includes geographical names, aerial images, digital
elevation models and laser scanning data. Data collection for the
NTBD is performed by various municipalities and governmental
agencies.
The data collection process where many organizations are
producing the 3D data, may lead to inconsistent results.
Therefore, a robust quality control process is needed. In the
NTDB, the quality control process is executed with an automated
data quality module called “QualityGuard”, that works as a part
of the import process to NTDB. Data producers can also use it
independently to find possible errors in their data. QualityGuard
returns a data quality report, which contains statistics and a
quality error dataset regarding the imported data.
The data in the NTDB will be available for the public via
different information services connected to the NTDB. 3D
service will offer 3D buildings in the 3D Tiles format for the
visualization. 3D Tiles is the Open Geospatial Consortium’s
(OGC) community standard (OGC, 2019).
The 3D data will be visualized in The National Geoportal of
Finland. The National Geoportal is a browser-based map
application developed and maintained in the National Land
Survey of Finland and it includes over 1600 map layers from
various data producers.
The National Geoportal is built on top of an open source map
application platform called “Oskari”. Oskari is developed
originally in the NLS but nowadays there is a stakeholder
community responsible for the development. Oskari is used
widely by the Finnish authorities and other stakeholders to build
their own browser-based map applications. By building 3D
support to Oskari we enable visualization of 3D data not only in
the National Geoportal but also in any map application built on
top of Oskari. This works also as a driver for the data producers
to import their 3D data to the NTDB.
Figure 1 shows the steps of the process from collecting the 3D
data to visualizing it on a map application.

Figure 1 Geospatial Platform architecture

3. 3D DATA PRODUCTION AND MANAGEMENT
3D buildings were chosen as the starting point for the 3D
development as several cities and other data producers already
had existing workflows and datasets for them. This made it
possible to test the early implementations with different 3D
building products from different workflows.
As with 2D geospatial data, the 3D data collection for the NTDB
is also performed by various organizations. The country-wide 3D
data produced by the NLS will create the basis for the national
3D data repository. This data is supplemented by the, often higher
quality, data produced by cities that produce their own 3D city
models. The aim is to have the country-wide 3D data produced
as consistent to CityGML LoD2. CityGML is an OGC
community standard (OGC, 2012). The NTDB data model allows
capture of the data in LoD0 to LoD3.
3.1 3D Building production
Promotion of interoperability for the 3D models of different data
producers is a vital step for the usability of 3D spatial data
(Ahonen-Rainio et al., 2014). As the data is produced by
municipalities and governmental agencies, interoperability is one
of the major challenges. Currently there are no extensive national
guidelines available in Finland for the modeling of 3D buildings.
Typically, the 3D buildings are modelled either by using the
OGC CityGML standard or the guidance provided by Special
Interest Group 3D (SIG 3D, 2013). One of the problems with this
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approach is that the concept of LoDs is rather ambiguous leading
to various interpretations of the 3D modelling as stated by
Biljecki et al. (2014).
The national 3D modelling guidelines, as a part of the conceptual
model, is currently being processed to be accepted as a national
specification
under
the
Public
Administration
Recommendations. This should be a common specification
among the data producers and harmonize the spatial data in
Finland, including the 3D. The specification is based on
CityGML,
INSPIRE,
other
Public
Administration
Recommendations, and similar guidelines from other countries.
The specification follows the CityGML definitions but specifies
them for the national needs.
The 2D and 3D data are maintained in the same database using
the same processes and therefore they also share the same
persistent IDs. These persistent IDs are given to each feature in
the NTDB and remain static throughout each feature's lifecycle.
With these IDs, the production and data management of 3D
buildings can be based on existing 2D building data. The 3D
geometries are part of the abstract building and cannot be
imported into the database without an existing 2D geometry.
When a 3D building is added to the NTDB, existing 2D
geometries are checked against the 3D geometry to ensure that a
correct corresponding 2D building is utilized in the NTDB. Since
each feature corresponds to just one real world object and the
different instances of the object's digital twins are linked to that
feature, the data management process is simplified.

3.2 New Aerial Laser Scanning Program
As stated in Oude Elberink et al. (2013) the increasing density of
point cloud data has allowed the reconstruction of more detailed
and reliable description of objects. Currently the program to
laser-scan the whole country of Finland with the point density of
0.5 pts/m² is almost finished. As the needs for higher point
density data have arose in recent years, the NLS has started
another laser scanning program to scan Finland with point
density of 5 pts/m². Each year approximately half of the scanning
areas are flown during spring season without leaves on the trees
and half during summer season with leaves on the trees. The
different time windows can be seen to affect the quality of the 3D
production as during the spring season there will be less
occlusion from the trees. This highlights the importance of
accurate metadata for the created products.
Among other benefits, the higher density point cloud data will
allow the production of 3D buildings that are consistent with
CityGML LoD2. The aerial laser scanning program is planned to
cover the whole country every 6 years, excluding the most
northern parts of Finland where the changes are seen to happen
less frequently. Following this, also the 3D building production
will cover and update the whole country in 6-year intervals.

Since each feature in the NTDB is given a persistent ID, the
NTDB also supports 4D data management. The changes to the
feature's geometry, semantic or attribute data can be tracked
through version numbering. This allows users to query and
analyze data at different points in time.
The production of national 3D building data will be based on the
new higher density laser scanning data alongside with the
existing 2D building footprint data. The production is planned to
be as automatic as possible with a human operator confirming
that the quality of the produced data is within defined quality
standards.
The produced 3D buildings will be modelled according to the
modelling guidelines and conceptual model that are under
development. As with CityGML version 2, the NTDB building
can consist of one or more building parts. Although the division
of a building into building parts is also rather ambiguous as
mentioned in Eriksson et al. (2018) they also highlight the many
benefits that can be achieved through building parts.

Figure 3. New laser scanning program production areas

4. QUALITY CONTROL
Figure 2 3D building model
A key component in reaching better harmonization across the
national spatial data in Finland will be an automated data quality
evaluation process named as QualityGuard, which will be applied
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on all spatial data that will be imported to the national
topographic database. QualityGuard works in two modes: a) as a
part of the import process to NTDB, and b) independently. Users
can validate their data using the QualityGuard to find possible
errors in their data and fix them. Once the data is corrected and
passes the validation process, the data producers can import their
data to the NTDB. The data providers will receive a data quality
report that contains statistics on the data quality and a quality
error dataset regarding their imported data.
The data quality evaluation is based on validating the data’s
conformance against the data product specifications that are
expressed as quality rules. Three different quality elements are
utilized from the ISO 19157 standard: format consistency,
domain consistency and topological consistency. The quality
rules have been defined in co-operation with specialists in the
field and the technical developing team. The quality rules
concerning the geometrical consistency of 3D solids are derived
mainly from the definition of solids described in ISO 19107:
Geographic information - Spatial schema standard. The rules
regarding the semantics are based on the logical order of faces
and on the definitions in the CityGML standard.
A country-wide, centralized automated spatial data quality
process is one of the key elements in order to harmonize the data
that will be imported to the NTDB. Oude Elberink et al (2013)
describe the many benefits that come with validated spatial data.
One of these benefits is the interoperability between different
systems and data formats, which is also one of the aims of the
NTDB program.

product, which means that Cesium JS was better option for this
use case. Cesium JS is also possible to integrate easily to the
Oskari Platform since it uses OpenLayers for mapping and there
is available an open source library ol-Cesium to integrate
CesiumJS 3D globe with the 2D map provided by OpenLayers.
Since Cesium JS was chosen for 3D map rendering it was natural
to use 3D Tiles as a format for streaming the 3D data, but there
aren’t currently any open source tools for producing 3D Tiles
from the 3D dataset. Cesium JS has developed Cesium ion
platform for tiling and streaming 3D geospatial data, but it
requires commercial licence for governmental use. In this project
we used Cesium ion free community account for evaluating if
Cesium ion would be suitable for our needs.
Cesium ion accepts CityGML or KML/Collada as input data,
which means that the data from the NTDB must be first converted
to CityGML. FME data integration platform was used for
integrating database with Cesium ion since it enables
transforming and transferring data from different formats to
Cesium ion with CesiumIonConnector plugin. Cesium ion
community account is hosted in the cloud and the produced 3D
Tiles can be requested from there with specific id that is given to
the tiles of each dataset. Figure 4 shows the architecture of the
3D service used in this project.

The greater aim is to achieve compliance with the auditing
process described in the ISO 19158 standard. The purpose of the
quality control process is to ensure that the supplying
organizations are capable of delivering data of expected quality.
However, implementing a country-wide process is rather
challenging because municipalities and other organizations
might not have the capability or resources to repair the quality
issues identified by the QualityGuard. The QualityGuard has
enabled an automated spatial data quality validation process for
incoming data and it is currently being evaluated in practice. The
results have already been well received by the users. We believe
this will be a common practice with all SDI datasets in Finland.

5. DATA VISUALIZATION
3D data from the NTDB will be visualized in the National
Geoportal of Finland, which is built on top of Oskari. So far,
Oskari has supported only 2D data, but during the project support
for 3D buildings, point clouds and digital elevation model will be
developed. Data visualization process consists of two parts: Map
application for rendering the 3D data and 3D service for serving
the 3D data for the application from the NTDB.
5.1 3D service
In order to be able to show 3D data in a browser-based map
application, the data must be in a format supported by the
rendering 3D library. At the beginning of the project the available
libraries for visualizing 3D data and formats for streaming 3D
data were identified and two libraries were chosen for further
analysis: Cesium JS and ArcGIS API for JS. Cesium JS and
ArcGIS API for JS support different OGC community standards
for streaming 3D data: Cesium JS supports 3D Tiles and ArcGIS
API for JS supports I3S (OGC, 2017). Cesium JS is an open
source library whereas ArcGIS API for JS is a commercial

Figure 4. 3D Service components

5.2 The National Geoportal and Oskari
The National Geoportal of Finland has been for 10 years the
platform for piloting the possibilities of geospatial data
infrastructure. Since the National Land Survey of Finland is now
producing a uniform 3D dataset from the whole country, there is
a need to support also 3D data in the National Geoportal.
The National Geoportal is built on top of Oskari. Oskari can be
used either as a standalone service or by publishing an
embeddable map to be used on another website. The embedded
map can be customized and interaction between the website and
map can be added using the Oskari RPC API. This enables
integrations to existing browser-based services and facilitates the
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development of new services which require a map component.
The communication between the embedded map and the parent
web page is two-way, i.e. user interactions can trigger changes in
either one.
Since 3D support is built as part of Oskari, 3D features can be
used in any map applications utilizing Oskari. Oskari enables
reviewing the imported 3D data against any map layer available
via standard interfaces such as Web Feature Service and Web
Map Service. It will also enable displaying property information
of buildings, rule-based rendering, time control and as the most
important feature: offering embedded maps containing 3D spatial
data.
5.3 3D data visualized in the National Geoportal
The 3D datasets for piloting the 3D visualization included
Helsinki city 3D buildings and Tampere city 3D buildings from
the NTDB and Kuopio city point clouds produced by the NLS.
The 3D building data to the NTDB were produced by the cities
of Helsinki and Tampere since the NLS 3D building production
process hasn’t started yet. 3D building datasets from the NTDB
were processed through the 3D service pipeline. Because the
database doesn’t support textures yet, the styles were set
manually.

Figure 7 HRI 3D buildings in the National Geoportal
Cesium ion supports also point cloud data. Kuopio city point
cloud data was imported to Cesium ion and visualized in the
National Geoportal by configuring the size and colors of the
points.

Figure 8 Kuopio city point cloud data
6. DISCUSSION
Figure 5 Helsinki 3D buildings from the NTDB
Some of the Tampere city buildings had also property
information and those buildings are visualized with red color.
The information can be seen by clicking the building.

Figure 6 Tampere city 3D buildings with property information
Helsinki city 3D model by the Helsinki Region Infoshare (HRI)
was also used for piloting the visualization to compare if the
Cesium ion 3D tiling was as successful for the data from different
sources. The data of HRI was already in the CityGML format and
it was uploaded straight to Cesium ion. The HRI data had some
errors that had to be corrected before it could be successfully
imported to Cesium ion.

The current iteration of 3D buildings is focused on creating the
initial country-wide 3D building repository. As the next 6-year
cycle approaches, the updating process of the 3D buildings must
be investigated. As the production is currently based on the laser
scanning data, it is possible that a building's point cloud data
might have been higher quality on the previous scanning round
than the newer one. This requires a process where we compare
the old 3D buildings to the new 3D buildings and determine
which ones should be the primary data in the repository. The
updating process also creates challenges for the 3D tile
production. It is still unclear if the tiles in our workflow can be
indexed such that only the tiles that have changed need to be
updated or if the whole 3D tile dataset must be re-created.
Building 3D SDI for the whole country is a massive task that
requires co-operation between different parts of the project. The
support for 3D visualization was developed at the same time
with the 3D data collection infrastructure and the 3D service.
This enabled agile development not only inside the sub-projects
but also between them, helping them to meet the requirements
they set for each other. The drawback still was that only small
amount of 3D data was available at the time of developing the
support for 3D visualization. Therefore, the evaluation of the
software performance was difficult. It was also hard to evaluate
the size of the server capacity needed for the 3D service.
Currently, the use cases of the National 3D SDI of Finland are
unclear. This project offers the basic 3D infrastructure as a
starting point for companies and public sector to take the full
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advantage of the continuously developing 3D data. Identifying
the needs for 3D information by potential users could be used for
demonstrating the use cases in the National Geoportal. This could
help other organizations to identify how they could use the 3D
information. In the Netherlands there has been a study (Stoter et
al., 2011) regarding the user needs for 3D SDI and some of these
use cases could be demonstrated in the National Geoportal.

7. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
The Public Administration Recommendation that is currently
under development creates a first step towards higher degree of
harmonization between the data producers. The 3D modelling
guidelines, which are a part of the recommendation, create a basis
for the 3D data produced in Finland. The guidelines still require
revising. As the experience with the guidelines grows in practice
and the produced 3D data gets adopted by more and more users,
the guidelines can be updated to function as an all-purpose
modelling guide for 3D spatial data.
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With this project, the framework for the 3D SDI has been
developed, but it requires still efforts for getting the
municipalities involved in the 3D data production. This can be
promoted by communicating the benefits of the data
harmonization. In addition, the guidance and specifications must
be easily accessible and understandable.
The process of visualizing the 3D data from the NTDB was
piloted in this project with only a few datasets. In the future
development still needs to be done regarding every part of the
process in order to handle the country-wide 3D spatial data. The
performance of the visualization process is a key issue regarding
the user experience. The updating process for the 3D data must
also be developed in the future.
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تولید و نمایش مخزن داده های سه بعدی به پهنای کشور ،در فنالند
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کلمات کلیدی(3D SDI :سه بعدی) ،تولید داده های (3Dسه بعدی) ،نمایش ( 3Dسه بعدی) ،هماهنگسازی
داده های مکانی  ،کیفیت داده های مکانی
چکیده:
مقدار و کیفیت داده های مکانی سه بعدی بطور مداوم در حال رشد است ،اما دادهها توسط سازمانهای مختلف
جمعآوری داده ها ،به روشهای (متفاوت) توزیع و ذخیره می شوند .این ممکن است به مشکالت مربوط به قابلیت
تعامل ،قابلیت استفاده و در دسترس بودن داده منجر شود .به طور مرسوم ،زیرساخت های داده های مکانی ملی بر
روی دادههای دو بعدی متمرکز شده اند  ،اما اخیراً پیشرفت زیادی در جهت معرفی داده های مکانی سهبعدی در
خدمات دولتی نیز صورت گرفته است .این مقاله به بررسی فرایند ایجاد یک مخزن داده سه بعدی در سطح کشور
فنالند و نمایش آن برای عموم با استفاده از یک برنامه نقشه منبع باز ،پرداخته است.
دادههای مکانی سهبعدی در یک پایگاه داده ملی توپوگرافی جمع آوری و ذخیره می شود که اطالعات را برای کل
جامعه فراهم میکند .فرایند کنترل کیفیت داده با یک ماژول کیفیت دادههای خودکار به عنوان بخشی از فرایند
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ورود داده به پایگاه انجام می شود .داده های فضایی سه بعدی ،از طریق سرویس سه بعدی ،از داخل پایگاه داده
برای نمایش ارائه می شوند و نمایش در ژئوپورتال ملی انجام می شود.

 .1مقدمه
حجم تولید داده های مکانی سه بعدی به دلیل استفاده از فناوری های سنجش از دور ،مانند  ، LiDARبه طور مداوم
در حال رشد است و باعث می شود داده های سه بعدی با وضوح باالتر و هزینه های پایین تر تولید شوند .اگرچه
مقدار داده های سه بعدی در حال رشد است اما ممکن است داده ها به دست کاربران نرسد .داده های مکانی
سهبعدی توسط سازمان های مختلف و با شیوه های خاص همان سازمان ها ،توزیع ،جمع آوری ،و ذخیره می شوند
و این امر باعث می شود تا کاربران برای یافتن داده های مورد نیاز خود دچار مشکل گردند.
در حال حاضر ،ما فقط شروع به شناسایی موارد کاربردی می کنیم که می توانند برای استفاده از داده های مکانی
سهبعدی مفید باشند .طبق تحقیقات اخیر ( آشیل آلن مشاور و  CRCبرای اطالعات مکانی ،)2017 ،با
یکپارچهسازی مدل های داده های سه بعدی که توسط بخش دولتی از بناهایی که شرکت های خصوصی میسازند
تولید میشوند ،و با در دسترس قراردادن آنها برای کاربران بالقوه ،حتی می توان  ٪20از هزینه های برنامه ریزی و
ساخت و ساز را کاهش داد .در گزارشی که اخیراً توسط وزارت کشاورزی و جنگلداری فنالند منتشر شده است
(وزارت کشاورزی و جنگلداری فنالند )2018 Finnish Ministry of Agriculture and Forestry /آمده است
که اهمیت داده های مکانی سه بعدی در طراحی ،ساخت و نگهداری گردش کارها در آینده نزدیک رشد خواهد
کرد .تخمین زده میشود که تنها پروسه مجوز ساخت مبتنی بر مدل داده ،تقریباً یک میلیون یورو در یک شهر فعال
در حال توسعه در فنالند ذخیره میکند.
نمایش دادهها بر روی نقشه روشی بسیار کارآمد برای درک و برقراری ارتباط مابین پدیدهها است .بصریسازیهای
کارا ،میتوانند کمک کنند تا وابستگیهای کامالً جدیدی در بین مجموعه دادهها قابل تشخیص گردند .بهطور
مرسوم ،برنامههای کاربردی نقشه ،رول مهمی در استفاده از اطالعات مکانی دارند .هنگامی که مجموعه دادههای دو
بعدی با اطالعات داده های سه بعدی تقویت شوند ،می توان این نقش را در آینده در حال رشد حتی بیشتر نشان داد.
همچنان که کاربران به استفاده از خدمات نقشه با کیفیت و برنامه های کاربردی برای استفاده از داده های دو بعدی
عادت کرده اند ،این موضوع موجب باال رفتن انتظارات از سرویس های مشابه برای داده های سه بعدی میشود.
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اگرچه هزینه های داده های سه بعدی و برنامه های سه بعدی کاهش یافته و فناوری های تولید و نگهداری اطالعات
سهبعدی پیشرفت کرده است ،اما بسیاری از سازمان های دولتی از معرفی برنامه های کاربردی و فناوریهای
سهبعدی در فرایندهای خود دریغ میکنند .تردید در این سازمان ها می تواند ناشی از عدم دانش در حوزه سه بعدی
و نقص فرآیندهای بکارگیری اطالعات سه بعدی در زیرساخت داده های مکانی فعلی ( )SDIباشد( .استوتر و
همکاران)2011 -
زیرساختهای داده ملی مکانی به طور کلی بر روی دادههای دو بعدی متمرکز شده است .فقط اخیراً پیشرفت
زیادی در معرفی داده های سهبعدی در خدمات دولتی حاصل شده است .نمونه هایی از  SDIسه بعدی را میتوان
به عنوان مثال در هلند (استوتر و همکاران  )2011 ،و انگلیس (کپستیک و همکاران  )2007 ،یافت.
در گزارش سیاست دادههای مکانی در فنالند (وزارت کشاورزی و جنگلداری فنالند  )2018 ،آمده است که در
آینده زیرساخت های حمل و نقل نیازمند محتوای دقیق و غنی از اطالعات سه بعدی است که کل کشور را پوشش
دهند .سازمان نقشه برداری ملی زمین فنالند ( )NLSمسئول تولید داده های سه بعدی در سراسر کشور خواهد بود.
دادههای سه بعدی تولید شده توسط  NLSبا مدل های دقیقتر و پرجزییات تر تولید شده در شهرها غنی میشوند.
این پایه و اساس توسعه  SDIسه بعدی را ایجاد میکند .مجموعه داده های مکانی سه بعدی و هماهنگ ،امکان
توسعه و ارائه محصوالت و خدمات جدید را برای توسعه دهندگان و تأمین کنندگان فراهم میکنند.
این مقاله به بررسی فرایند ایجاد یک مخزن داده سه بعدی در سطح کشور و نمایش آن برای عموم با استفاده از یک
برنامه نقشه منبع باز می پردازد .ساختار مقاله به شرح زیر است .در بخش  2مروری بر روند  SDIسه بعدی خواهیم
داشت .بخش  3با جزئیات بیشتر پردازش داده های سه بعدی و بخش  4کنترل کیفیت داده های سه بعدی را توضیح
می دهد .سرانجام ،در بخش  5روند نمایش داده های سه بعدی را در برنامه نقشه مبتنی بر مرورگر شرح می دهیم.

 .2نمای کلی از فرآیند  SDIسه بعدی
از سال  ، 2017مدیران دولتی فنالند در حال همکاری با یکدیگرند تا داده های مکانی دولت ،شهرداری ها و مناطق
دیگر را هماهنگ نموده و آنها را در دسترس شرکت ها و جوامع قرار دهند .این کار در پروژه بستر اطالعات مکانی
 Geospatial Platform/انجام شده است .هدف این پروژه ایجاد یک بستر داده مکانی مشترک برای مدیریت
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عمومی است .بستر داده مکانی مشخصات و خدمات مشترکی را برای تولیدکنندگان داده در مدیریت عمومی،
مجموعه داده های مشترک و منسجم برای همه کاربران داده ها و خدمات مشترک کاربر ،ارائه می دهد .مرحله اول
این پروژه در پایان سال  2019به اتمام می رسد.
برنامه ملی پایگاه دادههای توپوگرافی یک برنامه فرعی و زیر مجموعه پروژه بستر اطالعات مکانی است که مضمون
اصلی داده های مکانی فنالند را به یک پایگاه داده ملی توپوگرافی  NTDBرقومی و یکپارچه که اطالعاتی را برای
کل جامعه فراهم می کند ،تبدیل می کند NTDB .شامل ساختمانها و بناها ،شبکه ترافیک ،آبنگاری و دادههای
مربوط به پوشش زمین و ارتفاع است .عالوه بر این ،پایگاه داده شامل نامهای جغرافیایی ،تصاویر هوایی ،مدلهای
ارتفاع رقومی و دادههای لیزر اسکن است .جمعآوری دادهها برای  NTDBتوسط شهرداریهای مختلف و
سازمانهای دولتی انجام می شود.
فرایند جمعآوری داده ها که در آن بسیاری از سازمان ها داده های سه بعدی را تولید میکنند ،ممکن است منجر به
نتایج متناقضی شود .بنابراین ،یک فرایند کنترل کیفیت قوی الزم است .در  ،NTDBفرایند کنترل کیفیت با یک
ماژول خودکار کیفیت داده به نام محافظ کیفیت"QualityGuard" /محقق میشود ،که به عنوان بخشی از فرایند
ورود داده به  NTDBعمل میکند .تولیدکنندگان داده همچنین میتوانند از آن بطور مستقل برای پیدا کردن
خطاهای احتمالی در داده های خود استفاده کنند .محافظ کیفیت یک گزارش کیفیت داده را نشان میدهد،که
شامل آمار و مجموعه خطاهای کیفیت در مورد داده های وارد شده است.
اطالعات موجود در  NTDBاز طریق سرویس های اطالعاتی مختلف متصل به  NTDBدر دسترس عموم قرار
خواهند گرفت .سرویس سه بعدی ،برای نمایش ،ساختمان های سه بعدی را در قالب موزاییک های سه بعدی ارائه
می دهد .موزاییک های سه بعدی یک استاندارد در جامعه کنسرسیوم باز ) (OGCاست)2019 ،OGC( .
دادههای سه بعدی در ژئوپورتال ملی فنالند قابل مشاهده خواهند بود .ژئوپورتال ملی یک برنامه کاربردی نقشه
مبتنی بر مرورگر است که در سازمان نقشه برداری فنالند تهیه و نگهداری می شود و شامل بیش از  1600الیه نقشه
از تولید کنندگان داده های مختلف است.
ژئوپورتال ملی بر روی یک بستر برنامه کاربردی نقشه منبع باز به نام "اسکاری" ساخته شده است .اسکاری در
اصل در  NLSتوسعه یافت ،اما اکنون یک گروه ذینفع مسئول توسعه آن است .اسکاری به طور گسترده ای توسط
مقامات فنالندی و سایر ذینفعان برای ساخت برنامههای نقشه مبتنی بر مرورگر مورد استفاده قرار می گیرد .با ساخت
برنامه پشتیبانی سه بعدی اسکاری ،نمایش داده های سه بعدی نه تنها در ژپوپرتال ملی بلکه در هر برنامه کاربردی
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نقشه ساخته شده بر روی اسکاری نیز امکان پذیر خواهد بود .این همچنین به عنوان یک درایور برای تولید کنندگان
داده برای وارد کردن داده های سه بعدی خود به  NTDBبکار می رود.
شکل  1مراحل فرآیند را از جمع آوری داده های سه بعدی تا نمایش آن در یک برنامه کاربردی نقشه نشان میدهد.

شکل  1معماری بستر اطالعات مکانی
 .3تولید و مدیریت داده های سه بعدی
ساختمانهای سه بعدی به عنوان نقطه شروع برای توسعه سه بعدی انتخاب شدند زیرا چندین شهر و سایر
تولیدکنندگان داده قبالً گردش کار و مجموعه داده های موجود برای آنها داشتند .این امر باعث می شود که
پیادهسازی های اولیه را با محصوالت مختلف ساختمانی سه بعدی از جریان های کاری مختلف آزمایش کنیم.
مانند دادههای مکانی دوبعدی ،جمع آوری داده های سه بعدی برای  NTDBنیز توسط سازمان های مختلفی انجام
میشود .دادههای سه بعدی که در سراسر کشور توسط  NLSتولید می شود ،پایه ای برای مخزن داده ملی سه بعدی
ایجاد میکند .این داده ها ،اغلب با داده های با کیفیت باالترکه توسط شهرهایی که مدل های سه بعدی خود را
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تولید میکنند ،تکمیل میشوند .هدف این است که دادههای سهبعدی در سطح کشور مطابق با  LoD2از
CityGMLتولید شود ،CityGML .یک استاندارد جامعه  OGCاست (  .)2012 ،OGCمدل داده  NTDBاجازه
میدهد تا داده ها از  LoD0تا  LoD3ثبت شوند.

 3.1تولید ساختمان سه بعدی
ارتقاء قابلیت تعامل برای مدلهای سه بعدی تولیدکنندگان داده های مختلف  ،گامی اساسی برای قابلیت استفاده از
دادههای مکانی سه بعدی است (آهونن -راینیو و همکاران  .)2014 ،از آنجا که داده ها توسط شهرداریها و
سازمانهای دولتی تولید میشوند ،قابلیت تعامل یکی از مهمترین چالش ها است .در حال حاضر هیچ دستورالعمل
ملی گستردهای در فنالند برای مدلسازی ساختمانهای سه بعدی وجود ندارد .به طور معمول ،ساختمانهای سهبعدی
یا با استفاده از استاندارد  CityGMLیا راهنماییهای ارائه شده توسط گروه ویژه ذینفعان سهبعدی (،SIG 3D
 )2013مدلسازی میشوند .یکی از مشکالت رویکرد حاضر این است که مفهوم LoDها بسیار مبهم بوده و منجر
به تفسیرهای متفاوتی از مدل سازی سه بعدی می شود که توسط بیلجکی و همکارانش بیان شده است)2014( .
در حال حاضر ،دستورالعملهای مدل سازی سه بعدی ملی ،به عنوان بخشی از مدل مفهومی ،پردازش می شوند تا به
عنوان یک خصیصه ملی تحت تاثیر نظریه های اجرایی عمومی پذیرفته شوند .این باید یک خصیصه مشترک مابین
تولیدکنندگان داده باشد و دادههای مکانی ازجمله دادههای سهبعدی را درکشور فنالند ،هماهنگ نماید .این
مشخصات بر اساس  ، INSPIRE ،CityGMLسایر دستورالعملهای مدیریت عمومی ،و دستورالعمل های مشابه از
کشورهای دیگر است .این مشخصات از تعاریف  CityGMLپیروی نموده و آنها را براساس نیازهای ملی معین
مینمایند.
داده های دوبعدی و سه بعدی در همان پایگاه داده با استفاده از همان پردازش ها حفظ می شوند ،بنابراین آنها نیز
همان شاخصههای پایدار را به اشتراک می گذارند .این شاخصههای پایدار به هر عارضه در  NTDBداده میشود و
در طول چرخه عمر هر عارضه ایستا باقی می ماند .با استفاده از این شاخصه ها میتوان تولید و مدیریت دادههای
ساختمانهای سه بعدی را براساس دادههای موجود در ساختمان دو بعدی انجام داد .هندسه های سه بعدی ،بخشی از
سادهسازی ساختمان هستند و بدون هندسه دو بعدی موجود نمیتوانند به پایگاه داده وارد شوند .هنگامی که یک
ساختمان سه بعدی به  NTDBاضافه میشود ،هندسههای دو بعدی موجود در برابر هندسه سهبعدی بررسی میشوند
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تا اطمینان حاصل شود که یک ساختمان دو بعدی صحیح و مرتبط در  NTDBبهکار رفته است .از آنجا که هر
عارضه فقط مربوط به یک شیء در دنیای واقعی میباشد و نسخههای مختلف دوقلوهای دیجیتالی این شیء به آن
عارضه پیوند دارند ،فرایند مدیریت داده ساده می شود.
از آنجا که در  NTDBبه هر عارضه ،یک شاخصه پایدار داده میشود ،لذا میتواند با همان ساختار خود ،از مدیریت
دادههای چهاربعدی نیز پشتیبانی کند .روند تغییرات در هندسه عارضه ،داده توصیفی یا معنایی را میتوان از طریق
شمارهگذاریهای نسخه ردیابی کرد .این به کاربران امکان میدهد دادهها را برای زمانهای مختلف واکاوی و
تجزیه و تحلیل کنند.
تولید داده ملّی سه بعدی برای ساختمان ،بر اساس داده های جدید لیزر اسکن با چگالی باالتر درکنار ردپای داده ها
با ساختمان دو بعدی موجود ،خواهد بود .برنامهریزی شده است که تولید تا حد امکان بهطور خودکار و با تأیید
یک اپراتور انسانی انجام شود ،بهگونه ای که کیفیت دادههای تولید شده در حد استانداردهای کیفیت مشخص شده
باشد.
مدلسازی سه بعدی ساختمانها مطابق دستورالعملهای مدلسازی و مدل مفهومی که در حال توسعه هستند صورت
خواهد پذیرفت .مانند  CityGMLنسخه  ،2ساختمان  NTDBمیتواند از یک یا چند بخش ساختمانی ،تشکیل
شود .اگرچه تقسیم یک ساختمان به اجزای آن همانطورکه در اریکسون و همکاران ذکر شد نسبتا مبهم است،
( )2018اما مزایای بسیاری را می توان از طریق همین تجزیه ساختمانی به دست آورد.

شکل  2مدل ساختمان سه بعدی
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 3.2برنامه جدید لیزر اسکن هوایی
همانطور که در اود البرینک و همکاران بیان شد ( ، )2013تراکم فزاینده داده های ابری نقطه ای امکان بازسازی
توضیحات دقیقتر و مطمئنتر از عارضه را فراهم آورده است .در حال حاضر برنامه لیزر اسکن در کل کشور فنالند
با تراکم نقطه ای تقریباً  ، pts/m² 0/5به پایان رسیده است .با توجه به نیازهای روز افزون به داده های با چگالی
نقطه ای باالتر در سال های اخیر NLS ،برنامه لیزر اسکن دیگری را برای اسکن کشور فنالند با چگالی نقطه ای 5
 ، pts/m²آغاز کرده است .تقریبا هر ساله نیمی از مناطق اسکن شده در فصل بهار با درختان بدون برگ و نیمی
دیگر در فصل تابستان با درختان پوشیده از برگ است .در فصل بهار که درختان کم برگ تر و کم پشتتر
میشوند ،به دلیل کیفیت تولیدات سه بعدی ،پنجره ها در بعضی زمان ها دیده می شوند .این اهمیت ابردادههای دقیق
را برای محصوالت ایجاد شده برجسته میکند.
از جمله مزایای دیگر دادههای ابری با چگالی باالتر این است که این داده ها باعث تولید ساختمانهای سهبعدی
سازگار با  LoD2میشوند .برنامه لیزر اسکن هوایی قرار است هر  6سال یکبار کل کشور را تحت پوشش خود
قرار دهد ،به استثنای مناطق شمالی فنالند که به نظر می رسد این تغییرات در آنجا کمتر اتفاق می افتد.به دنبال این،
همچنین تولید ساختمان سه بعدی کل کشور را در فواصل  6ساله تحت پوشش و به روز رسانی قرار میدهد.

شکل  .3مناطق تولید برنامه لیزر اسکن جدید
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 .4کنترل کیفیت
یک مؤلفه اصلی در دستیابی به هماهنگی بهتر بین داده های مکانی ملی فنالند  ،فرایند ارزیابی خودکار کیفیت
دادهها به نام  QualityGuardیا محافظ کیفیت خواهد بود که بر روی تمامی داده های مکانی که به پایگاه داده
ملی توپوگرافی وارد می شوند ،اعمال خواهد شد .محافظ کیفیت QualityGuard/در دو حالت کار میکند:
الف) به عنوان بخشی از فرآیند ورود داده به  ، NTDBو ب) بطور مستقل ،کاربران می توانند داده های خود را با
استفاده ازمحافظ کیفیت اعتبار دهند تا خطاهای احتمالی در داده های خود را پیدا کرده و آنها را برطرف کنند .پس
از اینکه دادهها تصحیح شده و فرآیند اعتبارسنجی را گذراندند ،تولید کنندگان داده میتوانند دادههای خود را به
 NTDBوارد کنند .تامین کنندگان داده،گزارشی از کیفیت داده دریافت میکنند که شامل آماری در مورد کیفیت
داده ها و خطای کیفیت در مجموعه داده های وارد شده توسط آنهاست.
ارزیابی کیفیت دادهها مبتنی بر اعتبارسنجی مطابقت دادهها با مشخصات محصول داده است که به عنوان قوانین
کیفیت بیان میشوند .از استاندارد  ISO 19157سه عنصر کیفیت مختلف بهکار گرفته می شود :ثبات شکل ،ثبات
دامنه و ثبات توپولوژیکی .قوانین کیفیت در همکاری با متخصصان این رشته و تیم توسعه فنی بیان شده است .قوانین
کیفیت مربوط به ثبات و قوام هندسی جامدات سهبعدی عمدتاً از تعریف مواد جامد شرح داده شده در
 ISO19107بدست آمده است :اطالعات جغرافیایی -استاندارد طرح واره مکانی .قوانین مربوط به معناشناسی
براساس ترتیب منطقی منظر ها و تعاریف موجود در استاندارد  CityGMLاست.
فرایند کیفیت داده های مکانی متمرکز خودکار در سطح کشور ،یکی از عناصر اصلی به منظور هماهنگی داده هایی
است که به  NTDBوارد می شود .اویود ایلبرینک و همکاران ( )2013مزایای بسیاری که با داده های مکانی معتبر
ارائه میشود ،را توصیف میکنند .یکی از این مزایا قابلیت تعامل بین سیستم های مختلف و قالب های داده است که
همچنین یکی از اهداف برنامه  NTDBاست.
هدف بزرگتر ،دستیابی به انطباق با فرآیند بازرسی است که در استاندارد  ISO 19158شرح داده شده است .هدف
از فرآیند کنترل کیفیت ،اطمینان از اینکه سازمانهای تأمین کننده قادر به ارائه دادههایی با کیفیت مورد انتظار
هستند ،میباشد .با این حال ،اجرای یک فرایند در سطح کشور بسیار چالش برانگیز است زیرا شهرداریها و
سازمانهای دیگر ممکن است توانایی یا منابع الزم برای ترمیم موضوعات کیفیتی که توسط محافظ کیفیت یا
 QualityGuardمشخص شده است را نداشته باشند .محافظ کیفیت یا  QualityGuardفرایند اعتبار سنجی کیفیت
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دادههای مکانی خودکار را برای داده های ورودی فعال کرده است و در حال حاضر و به طور عملی مورد ارزیابی
قرار میگیرد .نتایج قبالً مورد استقبال کاربران قرار گرفته است .ما معتقدیم که این یک روش معمول با تمامی
مجموعه های داده  SDIدر فنالند خواهد بود.
 .5نمایش داده ها
داده های سهبعدی  NTDBدر ژئوپورتال ملی فنالندکه بر روی اسکاری Oskariساخته شده است ،به نمایش در
خواهد آمد .تاکنون ،اسکاری فقط از دادههای دوبعدی پشتیبانی کرده است ،اما در حین پشتیبانی پروژه برای
ساختمان های سه بعدی ،ابر نقطه ها و مدل ارتفاعی دیجیتالی نیز توسعه مییابند .فرایند نمایش داده ها از دو بخش
تشکیل شده است - :برنامه کاربرد نقشه برای نمایش داده های سه بعدی و  -خدمات سه بعدی برای ارائه دادههای
سه بعدی از داخل  NTDBبرای برنامه.
 5.1خدمات سه بعدی
برای اینکه بتوانید داده های سهبعدی را در یک برنامه نقشه مبتنی بر مرورگر نشان دهید ،داده ها باید در یک قالب
پشتیبانی شده توسط کتابخانه ارائه دهنده باشند .درابتدای پروژه ،کتابخانههای موجود برای نمایش دادههای سهبعدی
و قالبهای پخش دادههای سهبعدی شناسایی گردیده و دو کتابخانه برای تجزیه و تحلیل بیشتر انتخاب شدند:
 Cesium JSو  ArcGIS APIبرای  JS.این دو کتابخانه از استانداردهای مختلف انجمن  OGCبرای پخش
اطالعات سه بعدی پشتیبانی می کند Cesium JS :از موزاییک های سه بعدی پشتیبانی میکند و ArcGIS API

برای  JSاز  I3Sپشتیبانی میکند (  Cesium JS.)2017 ،OGCیک کتابخانه منبع باز است در حالی که ArcGIS
 APIبرای  JSیک محصول تجاری است  ،به این معنی که  Cesium JSگزینه بهتری برای این مورد استفاده بود.
 Cesium JSهمچنین میتواند به راحتی در بستر اسکاری ادغام شود زیرا از الیههای باز OpenLayers/برای
مدیریت نقشه استفاده میکند و یک کتابخانه منبع باز  ol-Cesiumبرای ادغام کره  CesiumJSسه بعدی با نقشه
دوبعدی تهیه شده توسط الیه های باز OpenLayers/در دسترس است .از آنجا که  Cesium JSبرای ارایه نقشه
سهبعدی انتخاب شد طبیعی است که از موزاییکهای سه بعدی به عنوان قالبی برای پخش دادههای سهبعدی استفاده
نماید ،اما در حال حاضر هیچ ابزار منبع بازی برای تولید موزاییک های سه بعدی از مجموعه داده های سهبعدی
وجود ندارد Cesium JS .پلتفرم یون  Cesiumرا برای موزاییک بندی و پخش داده های مکانی سه بعدی توسعه
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داده است ،اما برای استفاده دولتی نیاز به مجوز تجاری دارد .در این پروژه برای ارزیابی اینکه یون سزیم برای
نیازهای ما مناسب است یا خیر از حساب رایگان عمومی آن استفاده کردیم.
یون سزیم ،قالبهای  CityGMLیا  KML / Colladaرا به عنوان داده ورودی می پذیرد و این بدین معنی است
که داده های  NTDBابتدا باید به  CityGMLتبدیل شوند .بستر ادغام داده  FMEبرای ادغام بانک اطالعاتی با یون
سزیم مورد استفاده قرار گرفت زیرا امکان تبدیل و انتقال داده از قالب های مختلف به یون سزیم از طریق پالگین
 CesiumIonConnectorرا فراهم می کند .حسابهای انجمن یون سزیم در ابر میزبانی میشوندو موزاییک های
سهبعدی تولید شده را میتوان از همان جا با استفاده از شاخصههای خاصی که به موزاییک های هر مجموعه از
دادهها اختصاص داده شده ،درخواست کرد .شکل  4معماری سرویس سه بعدی مورد استفاده در این پروژه را نشان
میدهد.

شکل  .4اجزای خدمات سه بعدی
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 502ژئو پورتال ملی و اسکاری
ژئو پورتال ملی فنالند  10سال است که سکوی هدایت امکانات زیرساخت داده های مکانی است .از آنجا که
درحال حاضر سازمان نقشه برداری زمین ملی فنالند یک مجموعه داده سه بعدی را از کل کشور تولید می کند ،نیاز
به پشتیبانی از داده های سهبعدی در ژئو پورتال ملی نیز وجود دارد.
ژئو پورتال ملی بر روی اسکاری ساخته شده است .اسکاری می تواند یا به عنوان یک سرویس مستقل یا با انتشار
نقشه جاسازی شده در یک وب سایت دیگر مورد استفاده قرار گیرد .میتوان نقشه جاسازی شده را سفارشیسازی
کرد و تعامل بین وب سایت و نقشه را میتوان با استفاده از  Oskari RCP APIاضافه کرد .این عمل امکان ادغام در
سرویسهای مبتنی بر مرورگر را فراهم میکند ،و توسعه خدمات جدیدی که نیاز به یک جزء از نقشه دارند را
تسهیل مینماید .ارتباط بین نقشه جاسازی شده و صفحه اصلی مادر به صورت دو طرفه است ،یعنی عملیات کاربر
میتواند باعث ایجاد تغییر در هر یک شود.
از آنجا که پشتیبان سهبعدی به عنوان بخشی از اسکاری ساخته شده است ،عوارض سهبعدی در هر برنامه کاربردی
نقشه که درآن اسکاری بکار رفته است ،قابل استفاده میباشد Oskari .امکان بررسی اطالعات سه بعدی وارده در
برابر هر الیه از نقشه موجود از طریق رابطهای استاندارد مانند سرویس عوارض وب و سرویس نقشه وب را
امکانپذیر میکند .همچنین امکان نمایش اطالعات ملکی ساختمانها ،ارائه مبتنی بر قانون ،کنترل زمان ،و به عنوان
مهمترین قابلیت :ارائه نقشههای جاسازی شده حاوی داده های مکانی سه بعدی را فراهم مینماید.
 5.3داده های سه بعدی که در ژئوپورتال ملی نمایش داده می شوند
مجموعه داده های سه بعدی برای بصریسازیهای سه بعدی ساختمانهای سهبعدی شهر هلسینکی و ساختمانهای
سهبعدی شهر تامپره از  NTDBو ابر نقطه شهرکیوپیو ،توسط  NLSتولید شده اند .از آنجا که فرایند تولید ساختمان
سهبعدی  NLSهنوز آغاز نشده است ،داده های ساختمان سه بعدی  NTDBتوسط شهرهای هلسینکی و تامپره تولید
شده است .مجموعه داده های ساختمان سه بعدی از  NTDBاز طریق خط خدمات سه بعدی پردازش شدند .از آنجا
که بانک اطالعاتی هنوز از نمای ساختمانها پشتیبانی نمیکند  ،این استایل ها به صورت دستی تعریف شدند.
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شکل  - 5ساختمانهای سه بعدی هلسینکی از NTDB

برخی از ساختمانهای شهر تامپره نیز اطالعات مربوط به امالک را دراختیار داشته و آن ساختمانها با رنگ قرمز
مشخص می شوند .اطالعات را میتوان با کلیک کردن بر روی ساختمان مشاهده کرد.

شکل  - 6ساختمانهای سه بعدی شهر تامپره با اطالعات مربوط به امالک
مدل سه بعدی شهر هلسینکی توسط مرکز اشتراک اطالعات ناحیه هلسینکی ) (HRIبرای راهنمایی نمایش عوارض
مورد استفاده قرار گرفت تا مقایسه کند که موزاییک بندی سه بعدی یون سزیم برای داده های منابع مختلف
موفقیت آمیز بوده است .داده های  HRIقبالً در قالب  CityGMLبوده و مستقیماً در یون سزیم بارگذاری شده
است .داده های  HRIدارای خطاهایی بودند که باید قبل از ورود موفقیت آمیز به یون سزیم اصالح میشدند.
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شکل  - 7ساختمانهای سه بعدی  HRIدر ژئو پورتال ملی
یون سزیم همچنین داده ابرنقطه را پشتیبانی میکند .داده ابرنقطه شهرکیوپیو به یون سزیم وارد شد و با پیکربندی
اندازه و رنگ نقاط ،در ژئو پورتال ملی به نمایش در آمد.

شکل  8داده های ابر نقطه شهر کیوپیو

 .6گفتگو /مباحثه
گفتگوی کنونی در مورد ساختمانهای سهبعدی بر ایجاد مخزن اولیه ساختمانهای سهبعدی در سطح کشور متمرکز
شده است .با توجه به چرخه رویکردهای  6ساله بعدی ،روند به روزرسانی ساختمانهای سهبعدی باید مورد بررسی
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قرار گیرد .از آنجا که تولید در حال حاضر بر اساس داده های لیزر اسکن است ،این امکان وجود دارد که دادههای
ابر نقطه یک ساختمان در دوره اسکن قبلی ،از کیفیت باالتری نسبت به دور جدید آن برخوردار باشد .این امر به
فرایندی نیاز دارد که در آن ساختمانهای سهبعدی قدیمی را با ساختمانهای سهبعدی جدید مقایسه کنیم و مشخص
کنیم که کدام یک از اطالعات اولیه موجود در مخزن هستند .همچنین ،فرایند به روزرسانی باعث ایجاد چالشهایی
برای تولید موزاییکهای سه بعدی می شود .هنوز مشخص نیست که آیا میتوان موزاییکهای موجود در گردش
کار را به این صورت فهرست کرد که آیا فقط موزاییکهایی که تغییر کرده اند نیاز به بهروزرسانی دارند یا اینکه
باید مجموعه دادههای موزاییک بندی سه بعدی دوباره ایجاد شود.
ساخت  SDIسه بعدی برای کل کشور یک کار عظیم است که نیاز به همکاری بین بخشهای مختلف پروژه دارد.
پشتیبانی از نمایش سه بعدی هم زمان با زیرساختهای جمعآوری دادههای سه بعدی و خدمات سه بعدی ایجاد شد.
این پیشرفت سریع نه تنها در داخل پروژههای فرعی بلکه در بین آنها نیز امکانپذیر شد و به آنها کمک کرد تا
الزامات تعیین شده برای یکدیگر را برآورده کنند .اشکال هنوز هم این بود که فقط مقدار کمی از دادههای سهبعدی
در زمان پیشرفت پشتیبانی برای نمایش سه بعدی موجود بود .بنابراین ،ارزیابی عملکرد نرم افزار دشوار بود .همچنین
ارزیابی اندازه ظرفیت سرور مورد نیاز برای انجام خدمات سه بعدی ،کار سختی بود.
در حال حاضر ،موارد استفاده از  SDIسه بعدی ملی فنالند نامشخص است .این پروژه زیرساختهای سهبعدی
اساسی را به عنوان نقطه شروع کار برای شرکت ها و بخش های دولتی به منظور بهره گیری کامل از دادههای
سهبعدی و بهطور مداوم ارائه میدهد .شناسایی نیازهای اطالعاتی سهبعدی توسط کاربران بالقوه میتواند برای نشان
دادن موارد استفاده در ژئوپورتال ملی مفید باشد .این امر به سازمانهای دیگر کمک میکند تا ازچگونگی استفاده
از اطالعات سهبعدی مطلع شوند .در هلند مطالعهای انجام شده است (استوتر و همکاران  )2011 ،در مورد نیاز
کاربران به  SDIسه بعدی و برخی از این موارد استفاده میتواند در ژئو پورتال ملی نشان داده شود.

 .7نتیجه گیری و کار آینده
توصیه مدیریت عمومی که هم اکنون در دست تدوین است ،اولین قدم را به سمت درجه باالتری از هماهنگی بین
تولیدکنندگان داده ایجاد میکند .دستورالعملهای مدل سازی سه بعدی ،که بخشی از این توصیهها است ،پایهای
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برای دادههای سهبعدی تولید شده در فنالند است .دستورالعمل ها هنوز نیاز به بازنگری دارند .با افزایش تجربه عملی
در تدوین دستورالعملها و استفاده بیشتر کاربران از تولیدات داده های سه بعدی ،این دستورالعملها میتوانند بهروز
شوند تا به عنوان یک راهنمای مدلسازی همه منظوره برای دادههای مکانی سه بعدی عمل کنند.
با این پروژه ،چارچوبی برای  SDIسه بعدی تدوین شده است ،اما برای مشارکت شهرداریها در تولید دادههای
سهبعدی ،تالشهای زیادی الزم است .این امر میتواند با برقراری ارتباط مزایای هماهنگسازی دادهها ارتقا یابد.
عالوه بر این ،راهنماییها و مشخصات باید به راحتی در دسترس بوده و قابل درک باشند.
فرایند نمایش دادههای سه بعدی از  NTDBدر این پروژه تنها با چند مجموعه داده هدایت شده است .در آینده
هنوز هم باید در مورد هر بخش از فرآیند به منظور دستیابی به دادههای مکانی سهبعدی در سطح کشور ،اقدامات
الزم انجام شود .عملکرد فرایند نمایش موضوعی کلیدی در رابطه با تجربه کاربران است .روند بهروزرسانی
دادههای سهبعدی نیز باید در آینده توسعه یابد.

مترجم :فاطمه عمادیان مهر
کارشناس زبان فنی – اداره امور بین الملل
اسفند 98
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ABSTRACT:
The National Land Survey (NLS) has had a digital topographic database (TDB) since 1992. Many of its features are based on the
Basic Map created by M. Kajamaa in 1947, mapping first completed in 1977. The basis for the renewal of the TDB begun by
investigating the value of the TDB, a study made by the Aalto University in 2014 and a study on the new TDB system 2030
published by the Ministry of Agriculture in 2015. As a result of these studies the NLS set up a programme for creating a new
National Topographic Database (NTDB) in beginning of 2015. First new version should be available in 2019. The new NTDB has
following key features: 1) it is based on processes where data is naturally maintained, 2) it is quality managed, 3) it has persistent Ids,
4) it supports 3D,4D, 5) it is based on standards.
The technical architecture is based on interoperable modules. A website for following the development of the NTDB can be accessed
for more information: kmtk.maanmittauslaitos.fi.

1. INTRODUCTION
Topographic Databases produced by national mapping
organisations are changing. The main use is no longer making
printed maps as it was when for example National Land Survey
of Finland (NLS) created the digital version of the basic map in
1992. Today the main use is for location reference as a base
map available now through various formats and services.
The use for analysis purposes is also increasing and linking
other data with the basic reference. The availability of new data
collection methodologies is also chancing the role of the
national mapping. Data production is happening everywhere
based on different needs. What is needed now is co-ordination
and quality assurance for maintaining the national reference
information. In this paper we present how the NLS Finland
plans to react to this change by introducing the National
Topographic Database (NTDB).
2. USER REQUIREMENTS AND BENEFITS
2.1 Need for change
There have been two dissertations in Finland which relate to the
NTDB concept. The first one was on “Multiple Representation
and Generalisation of Geo-databases for Topographic Maps”

(Kilpeläinen,

1997) and the second one “On the Future of

Topographic Base Information Management in Finland and
Europe” (Jakobsson,Kilpeläinen(1997)2006)arguedthat.
multiple representation gives flexibility in updating. Jakobsson
(2006) suggested the need for harmonized specification, quality
management and the need to incorporate municipality data to
the national topographic data.
2.2 Study on value of the TDB
The basis for the renewal of the TDB begun by investigating the
value of the TDB, a study made by the Aalto University in
2014. There were two main parts in this study. First part was the

user study on the effects of opening topographic data in
Finland. Second part was to find most efficient ways to improve
the value of the TDB in future.
2.2.1

Effects of opening topographic data in Finland

National Land Survey of Finland made all topographic data
available as open data in May 2012. According to the study,
there were many totally new topographic data users after
opening especially in small enterprises (41 %) and citizens (60
%), but also in public sector (27 %) and large enterprises (25
%). In total there were 3711 respondents in this study (Mäkelä,
2014).
The main factors influencing to the success of the opening the
topographic data were: data is free and open to any use without
restrictions and availability of a download service for accessing
data easily. They also found some other benefits for users
(Ahonen-Rainio et al, 2014):
• Time-saving and reduced costs
• Less field measurements
• Better quality, better planning
• Data use in research and teaching
• New products and services
• Environmental protection
• Better decisions
• More hiking and recreation in nature.

2 .2.2

User requirements

Main focus in the second part of the study was on improving the
value of the TBD. The five main development points were
identified (Ahonen-Rainio et al, 2014):
• The TDB and municipalities base data should share a
common data model
• Life cycle rules should be introduced
• Better metadata for each feature
• 3D

• 24/7 available download and web services.

2.3 Study on the TDB in 2030
The Ministry of Agriculture and Forestry made a study on the
vision for the national TDB in 2030 (MMM, 2015). In all 74
organizations were interviewed during 2014.
The aim was to increase the usage of the TDB and save costs in
production. The co-ordination should still be kept within
government but all other options were considered. The main
outcomes of the interviews were:
•
The TDB and municipalities base data should share a
common data model
•
The TDB should be interoperable with other public
(topographic) data
•
Updating may be shared with other organizations (if
needed)
•
Persistent identifiers should be set for main features
•
Not necessary universal classification of land cover
•
3D and life cycle rules
•
Planning information to be maintained in a separate
dataset
•
Base information financed by the government
•
Data may be charged if massive use within
commercial services
•
Use conditions may vary
•
Separate legislation should be introduced.

3. THE NTDB CONCEPT
3.1 Programme to create the new NTDB
In 2015 the NLS decided to establish a programme for creating
the new National Topographic Database (NTDB). The target for
this programme was set for 2019. By then we should have a
first new operational system in place.
The changes we seek to introduce are:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feature types are critically reviewed. Only needed
data should be included. This could mean for example
that only basic geometry is included and all other
attribute information is kept somewhere else
The NTDB is considered to be a basic registry and
linked with other basic registries
Updating is linked with processes where information
originates
The NTDB supports 3D and 4D
Quality is managed
Co-operation is a key
Existing data is used and linked to the system
Data is open but also data protection is maintained for
sensitive and personal data
New system should introduce return on investment
(ROI)
Use on public safety has a high priority.

As a starting point three projects within the programme were
initiated. The first project is a pilot project on buildings. There
we will demonstrate the whole process from data collection to
data use. In this project open source solutions have a priority.
The second project is defining new data quality management
process for the NTDB and the third project was defining the

persistent IDs. In beginning of 2016 five new pilot projects were
initiated. These will pilot the persistent IDs, generalisation
between NTDB City and Topo layers, automation of production
using laser scanned and other remote sensing data, use of UAV
and mobile production for the NTDB City and crowd sourcing.
In addition we are now building the common data model,
processes (business and technical) and the technical
architecture. During 2017-2018 implementation of the new
system will be completed.
3.2 Content
Figure 1 depicts the planned content for the NTDB. The
principal idea is that the NTDB builds the basic location
reference connecting to other basic registers which maintain
attribute information. Connection to the thematic information is
looser offering still the basic reference.
Themes we are considering to include are
•
Hydrography
•
Land Cover/Land use
•
Buildings
•
Road addresses
•
Transportation network
•
Pipelines and electrical network
•
Governmental Facilities (schools and hospitals)
Strongly linked themes include
•
Building data and addresses (maintained by the
Population Register Centre)
•
Public road attributes (maintained by the Road
Authority)
•
Hydrology (maintained by the Finnish
Environment Institute)
•
Land Use (maintained by the Finnish
Environment Institute)
•
Protected Sites (maintained by the Finnish
Enviroment Instute and other agencies)
•
Cadastral Parcels (maintained by the NLS)
•
Administrative Units (maintained by the NLS)
•
Planning
information
(maintained
by
municipalities)
•
Land Parcels (maintained by Agency for Rural
Affairs)
•
Forestry (maintained by Forest Centre).

Figure 1. Content of the NTDB and connections with other
governmental agencies and data

3.3 Level of details in Features and Geographical Areas
For feature level of details (LoD) we plan to utilise the
CityGML classification. The basic idea on level of details is as
follows:
•
•
•

Class A: A city centre, features are represented in
LoD2 (or better if available from plans).
Class B: Other densely populated area or industrial
area, features are represented in LoD2. Class B may
also contain shore areas with recreational activities.
Class C: Other area, features are represented in LoD1
or LoD2

The class A and B areas should have data from the
municipalities and class C areas are coming from the NLS.
3.4 Division of work
Figure 2. Technical Architecture of the NTDB
National Land Survey goal is to stop duplication of work. If a
municipality is keeping its basic geographical information upto-date then the NTDB incorporate this data. There is a
possibility that an agreement on cost sharing is agreed between
a municipality and the NLS in some areas of maintenance (e.g.
laser scanning)
National Land Survey does a lot of co-operation with other
public administration organizations. Here we also want to avoid
duplication of work. One already achieved example is the
National Aerial Imaging Programme (NLS, 2015) agreed
between the NLS, the Finnish Forest Centre and the Agency for
Rural Affairs.

The preference is towards open source modules if available.

5. CONCLUSIONS
Similar initiatives are already implemented in Netherlands,
Denmark, Sweden, Switzerland and Norway. The European
Location Framework project (Jakobsson, 2012) has developed
many concepts and modules that will be utilized in this national
development project. For example quality gatekeeper concept,
quality rules, generalisation, edge matching and change
detection tools will be utilized. National Topographic Database
will create an open collaboration platform building a key
component for the Finnish National Spatial Data Infrastructure.

4. TECHNICAL ARCHITECTURE
As the project is in the beginning we only have draft technical
architecture available. Figure 2 illustrates the basic principles.
The
existingmaintenanceNLS’senvironmentTDBwill
be
continued at least until 2020. It will be used for periodical
updating of the NTDB. For the municipalities two options are
offered. They may utilize the NTDB directly with an editing
interface or they may create an interface using they own GIS
solution. Number of modules needed for the NTDB has also
been identified. These modules include:
•
Plan: Management of schemas and data models
•
Edit: Editing, including a 3D Edit
•
Validate: Validating a schema
• Coordinate
Transformation:
Co-ordinate
transformation (local to national)
•
Schema Transformation: Schema transformation
service
•
Quality: Validating data quality
•
Change: Change management (if persistent ID is not
managed)
•
Synchronisation: Changes updated to and from the
NTDB with changes log and persistent ID
•
Publish: publishing products
•
Generalisation: Making a generalisation between
layers
•
User Feedback: Management of feedback
•
Process management: Management of processes
•
API: Application Programming Interface
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بازسازی پایگاه دادههای توپوگرافی ملی
تاریخ مقاله :ژوئن ۲۰۱۶
نویسنده مقاله :الف جاکوبسن -آر .الیوز
سازمان نقشه برداری فنالند
گردهمایی ISPRS_UNGGIM
کلمات کلیدی :نقشههای توپوگرافی ،دادههای اساسی ،ساخت دادههای مکانی  ، 4D، 3D ،شاخصههای
پایدار
سازمان نقشهبرداری ملی فنالند ( )NLSاز سال  ۱۹۹۲یک پایگاه دادههای توپوگرافی ملی( )TDBداشته است.
بسیاری از ویژگیهای آن بر اساس نقشه پایهای است که توسط  M Kajamaaدر سال  ۱۹۴۷بهوجود آمده
بود .تهیه نقشه اولین بار در سال  ۱۹۷۷کامل شد .مبنای بازسازی پایگاه داده توپوگرافی( )TDBفنالند با تحقیق
درمورد ارزشمندی این پایگاه داده صورت گرفت ،مطالعهای که در سال  ۲۰۱۴توسط دانشگاه آلتو صورت
گرفت و مطالعهی دیگری که توسط وزارت کشاورزی برای تدوین سیستم جدید پایگاه داده
توپوگرافی( )TDBدر سال  ۲۰۳۰انجام گرفت و در سال  ۲۰۱۵منتشر شد .بر اساس این مطالعات ،سازمان
نقشهبرداری فنالند در آغاز سال  ۲۰۱۵برنامهای را برای ایجاد یک پایگاه دادههای توپوگرافی ملی()NTDB
جدید تدوین نمود .اولین نسخه جدید در سال  ۲۰۱۹در دسترس خواهد بود .پایگاه ملی دادههای
توپوگرافی( )NTDBجدید این ویژگیهای کلیدی را دارد .۱ :این پایگاه براساس پردازش در محلهایی است
که دادهها به طور ذاتی در آن محلها نگهداری میشوند .۲ .این پایگاه برخوردار از مدیریت کیفیت میباشد.۳ .
شاخصههای پایدار دارد .۴ .دادههای  ۳و  ۴بعدی را پشتیبانی میکند .۵ .بر اساس استانداردها استوار میباشد.

 .1مقدمه:
پایگاه دادههای توپوگرافی ملّی که توسط سازمانهای نقشهبرداری درکشورها تولید شدهاند ،در حال تغییر
هستند .مثل استفاده همگانی از نقشههای چاپی قدیمی که در سال  ۱۹۹۲توسط نسخههای رقومی نقشههای
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مبنایی سازمان نقشهبرداری فنالند جایگزین شد .امروزه استفاده اصلی ،برای مرجع مکانی است چراکه امروزه
یک نقشه پایه از طریق فرمتها و سرویسهای گوناگونی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
استفاده برای اهداف تحلیلی و همچنین اتصال دادههای دیگر با مرجع اصلی نیز رو به افزایش است .حضور
روششناسیهای جدید جمعآوری دادهها نیز در حال تغییر دادن نقش سازمانهای تهیه نقشه ملی میباشد.
تولید دادهها بر اساس نیازهای مختلف در همه جا صورت میگیرد .آنچه که امروزه الزم است ،همکاری و
تضمین کیفیت برای نگهداری اطالعات مرجع ملی است .در این مقاله نشان داده میشود که چگونه سازمان
نقشهبرداری ملی فنالند( )NLSبرنامه دارد تا با معرفی پایگاه ملی دادههای توپوگرافی( )NTDBبه این تغییر
واکنش نشان دهد.

 .2سودمندیهای ناشی از تامین نیازمندیهای کاربر
 2 .1نیاز به تغییر
دو نوع نظریه در فنالند در رابطه با مفهوم  NTDBوجود داشته است .یک نظریه «استفاده از جنرالیزاسیون
در جهت ارائه چندگانه پایگاههای دادههای مکانی برای نقشههای توپوگرافی» بود
( )Kilpelanen,1997و نظریه دوم در مورد سازگاری با «آینده مدیریت اطالعات پایه توپوگرافی در
فنالند و اروپا» ( )Jacobsson۲۰۰۶است )Kilpelanen,1997( .معتقد بود ارائه چندگانه،
بهروزرسانی را انعطافپذیر میکند .جاکوبسون ( )۲۰۰۶الزاماتی را شامل :هماهنگی در تعریف شاخصهها،
مدیریت کیفیت دادهها ،و یکپارچگی دادههای شهرداری با دادههای توپوگرافی ملی ،توصیه نمود.
 2 .2مطالعه در مورد ارزش پایگاه داده توپوگرافی
مبنای بازسازی پایگاه داده توپوگرافی با بررسی ارزش پایگاه داده در مطالعهای که توسط دانشگاه آلتو در
سال  ۲۰۱۴صورت گرفت ،آغاز شد .دو بخش اصلی در این مطالعه وجود داشت .بخش اول مطالعه بر
روی اثرات بازکردن دادههای توپوگرافی فنالند در کاربران بود .بخش دوم پیدا کردن موثرترین راهها
برای بهبود ارزش پایگاه داده توپوگرافی درآینده بود.
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 2 .2 .1اثرات بازکردن داده های توپوگرافی در فنالند
سازمان نقشهبرداری فنالند در سال  ۲۰۱۲تمامی دادههای توپوگرافی موجود را به عنوان دادههای باز اعالم
کرد (مترجم :البته تا کنون در عمل ،تنها موفق به باز کردن بخشهایی از این دادهها شده است).
بر طبق مطالعه ،طبق بررسی پس از باز شدن دادهها ،کاربران کامال جدیدی به خصوص در بنگاههای
کوچک ( ) % ۴۱و در شهروندان ( )% ۶۰و همچنین در بخش عمومی( )% ۲۷و بنگاههای بزرگ ()% ۲۵
بهوجود آمد .در این مطالعه در مجموع  ۳۷۱۱نفر پاسخ داده بودند(.)Makela 2014
عوامل اصلی موثر در موفقیت در باز کردن داده های توپوگرافی عبارت بودند از :داده ها رایگان و برای هر
نوع استفاده ای ،بدون محدودیت هستند و دسترسی به خدمات دانلود برای دستیابی به داده ها به آسانی
صورت می گیرد.این پایگاه ها بعدا فواید دیگری نیز برای کاربران پیدا کردند( Ahonen-Rainio et
:)al,2014
 حفظ زمان وکاهش هزینه ها


اندازهگیری های میدانی کمتر



کیفیت بهتر ،برنامه ریزی بهتر



استفاده داده ها در پژوهش و آموزش



تولیدات و خدمات جدید



حفظ محیط زیست



تصمیمات بهتر



راه پیمایی و سرگرمی های بیشتر در طبیعت

2 .2 .2

نیازمندی های کاربر

تمرکز اصلی در بخش دوم مطالعه بر روی بهبود بخشیدن ارزش پایگاه داده های توپوگرافی بود
(:)Ahonen-Rainio et al, 2014
 دادههای پایه در پایگاه دادههای توپوگرافی و در شهرداریها باید مدل دادهای مشترکی داشته باشند.
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 الزم است قوانین چرخه عمر معرفی شود
 متادیتاهای بهتر برای هر عارضه
 سه بعدی بودن
 خدماتدهی هفت روزه ۲۴ /ساعت برای دانلود وسایر خدمات وب

2. 3

مطالعه بر روی پایگاه داده های توپوگرافی در سال2030

وزارت کشاورزی و جنگلداری فنالند مطالعه ای را در مورد دورنمای پایگاه داده توپوگرافی ملی در سال
 ۲۰۳۰انجام داد ( .)۲۰۱۵ ، MMMتمام  ۷۴سازمان در آن مطالعه در طول سال  ۲۰۱۴مصاحبه شدند.
هدف افزایش استفاده از پایگاه دادههای توپوگرافی و صرفه جویی در هزینههای تولید بود .همچنین بنا بود
که انجام هماهنگیها همچنان در بدنه دولت حفظ شود ولی تمامی دیگر گزینهها مورد بررسی و
تصمیمگیری قرار بگیرند .نتایج اصلی مصاحبه ها چنین بود:
 داده های پایه در پایگاه داده های توپوگرافی و شهرداری ها باید دارای مدل داده ای مشترکی باشند.
 پایگاه داده های توپوگرافی باید با دیگر داده های (توپوگرافی) عمومی قابلیت تعامل داشته باشد.
 به روز رسانیها (در صورت نیاز) ،با مشارکت دیگر سازمان ها ممکن باشد.
 برای عارضه های اصلی شاخصههای پایدار باید تعیین شوند.
 طبقه بندی جهانی پوشش اراضی ،ضروری نیست.
 سه بعدی بودن و دارا بودن ضوابط طول عمر
 نگهداری اطالعات طرحهای توسعه (ازقبیل طرحهای جامع و تفصیلی) ،در یک مجموعه داده جداگانه
 تامین مالی اطالعات پایه با دولت باشد.
 در صورت استفاده فراوان داده ها در خدمات تجاری ،میتوان پرداخت هزینه تعیین نمود.
 شرایط استفاده ممکن است متفاوت باشد.
 قانون گذاری جداگانه ای باید معرفی شود.
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 .3مفهوم پایگاه ملی دادههای توپوگرافی()NTDB
 3. 1برنامه برای ایجاد پایگاه داده های توپوگرافی جدید
در سال  ۲۰۱۵سازمان نقشه برداری فنالند تصمیم گرفت برنامه ای برای ایجاد یک پایگاه ملی دادههای
توپوگرافی ( )NTDBجدید بهوجود آورد .هدف گذاری برای ایجاد این برنامه برای سال  ۲۰۱۹تعیین شد .تا
آن زمان ،این سازمان باید اولین سیستم عملیاتی جدید را دارا شده باشد.
تغییراتی که این سازمان بهدنبال معرفی آنهاست ،عبارتند از:
 انواع عارضه به صورت اساسی مورد بازبینی قرار گرفته اند .تنها داده های مورد نیاز باید شامل شوند.
این ممکن است به این معنا باشد که برای مثال تنها هندسه پایه شامل شود و تمامی دیگر اطالعات
توصیفی در جای دیگری نگهداری شوند.
 پایگاه داده های توپوگرافی ممکن است به عنوان یک رجیستری اصلی در نظر گرفته شود و به دیگر
رجیستری ها اصلی متصل باشد.
 به روزرسانیها متصل به پردازشهایی است که از سوی متولی اطالعات صورت میگیرد.
 پایگاه داده های توپوگرافی ،داده های ۳و  ۴بعدی را پشتیبانی میکند.
 برخوردار از مدیریت کیفیت میشود.
 مشارکت ،نقش کلیدی دارد.
 داده های موجود مورد استفاده قرار می گیرند و به سیستم متصل میشوند.
 داده ها باز هستند ولی حفاظت داده ها برای داده های حساس و شخصی صورت میگیرد.
 سیستم جدید باید نشان دهدکه بازگشت سرمایه دارد.
 استفاده با حفظ امنیت عمومی اولویت باالیی دارد.

سه پروژه به عنوان نقطه شروع در برنامه آغاز گردید .پروژه اول یک پروژه آزمایشی در مورد ساختمان هاست.
در آن پروژه تمام مرحله از گردآوری داده ها تا استفاده ،نشان داده میشوند .در این پروژه ،راه حلهای منبع باز
دارای برتری هستند .پروژه دوم روند جدید مدیریت کیفیت دادهها برای پایگاه دادههای توپوگرافی را توصیف
میکند و پروژه سوم توصیف کننده شاخصههای پایدار بود .درآغاز سال  ۲۰۱۶پنج پروژه آزمایشی جدید آغاز
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گردید .این پروژه ها شاخصههای پایداری ،جنرالیزاسیون بین  NTDBشهری و الیههای توپو ،خودکار نمودن
تولید با استفاده از داده های اسکن شده لیزری و دیگر دادههای سنجش از دور ،استفاده از پهباد و تولیدات سیّار
برای  NTDBشهری و جمعسپاری را مورد آزمایش قرار خواهد داد .عالوه بر این ،سازمان نقشهبرداری فنالند
در حال حاضر مشغول کار بر روی ساخت مدل دادههای مشترک ،روندها (تجاری و فنی) و معماری فنی است.
پیاده سازی سیستم جدید در طی سال های  ۲۰۱۷و  ۲۰۱8کامل میشود.

 3 .2محتوا
شکل  ۱نشان دهنده محتوای طراحی شده برای  NTDBاست .ایده اصلی اینست که  ، NTDBمرجع مکانی
اصلی را میسازدکه با دیگر رجیسترهایی که نگه دارنده اطالعات توصیفی میباشند مرتبط است .ارتباط با
اطالعات موضوعی تنگاتنگ نیست ولی همچنان مرجع پایه را در اختیار قرار می دهد.
موضوعاتی را که سازمان نقشه برداری فنالند مایل است در نظر داشته باشد عبارتند از:
 آبنگاری
 پوشش زمین/کاربری زمین
 ساختمان ها
 آدرس راه ها
 شبکه حمل و نقل
 لوله کشی ها و شبکه برق
 امکانات دولتی(مدارس و بیمارستان ها)
موضوعات خیلی مرتبط شامل:
 داده های ساختمان و آدرس ها (نگهداری شونده توسط مراکز ثبت جمعیت)
 عارضههای جاده ای عمومی (نگهداری شونده توسط مسئولین راه ها)
 آبنگاری(نگهداری شونده توسط موسسه محیط زیست فنالند)
 کاربری اراضی (نگهداری شونده توسط موسسه محیط زیست فنالند)
 محل های حفاظت شده (نگهداری شونده توسط موسسه حفاظت محیط زیست و دیگر سازمان ها)
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 پارسلهای کاداستر(نگهداری شونده توسط سازمان نقشه برداری فنالند)
 واحد های اداری (نگهداری شونده توسط سازمان نقشه برداری فنالند)
 اطالعات طرحهای توسعه شهری (نگهداری شونده توسط شهرداری ها)
 پارسلهای روستایی (نگهداری شونده توسط سازمان امور روستایی)
 جنگلبانی (نگهداری شونده توسط مرکز جنگل ها)

شکل  -۱محتوای  NTDBو ارتباطهای آن با سایر ارگانهای دولتی و دادهها

 3 .3سطح جزئیات در عارضه ها و مناطق جغرافیایی
برای سطح جزئیات عارضه ،سازمان نقشه برداری فنالند برنامه دارد تا طبقه بندی  CityGMLرا به کار ببرد.
ایده اصلی در سطح جزئیات به صورت زیر است:
 کالس : Aیک مرکز شهری ،عارضه ها در  LoD۱2ارائه می شوند (و یا بهتر اگر از برنامه ها موجود
باشد).
 کالس : Bدیگر مناطق پرتراکم جمعیتی یا مناطق صنعتی ،عوارض در  LoD2ارائه می شوند .کالسB
ممکن است شامل مناطق ساحلی با فعالیت های تفریحی نیز باشد.
LoD: Level of Detail
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 کالس : Cمناطق دیگر ،عوارض در  LoD1یا  LoD2ارائه می شوند.
مناطق کالس های  Aو Bباید داده های خود را از شهرداری ها و مناطق کالس Cاز سازمان نقشه برداری
فنالند دریافت کنند.
مناطق کالس های  Aو Bباید داده های خود را از شهرداری ها و مناطق کالس Cاز سازمان نقشه برداری
فنالند دریافت کنند.

 3 .4تقسیم کار
هدف سازمان نقشه برداری فنالند جلوگیری از دوباره کاری است .اگر یک شهرداری اطالعات خود را به روز
نگاه می دارد ،سپس  NTDBاین داده ها را یکپارچه میکند .این امکان وجود داردکه توافقی در مورد اشتراک
هزینه ها بین شهرداری و سازمان نقشهبرداری در برخی حیطههای نگهداری (مانند اسکن لیزری) صورت گیرد.
سازمان نقشه برداری فنالند با دیگر سازمان های امور عمومی همکاری های بسیاری می کند .در اینجا نیز این
سازمان مایل است از دوباره کاری پرهیز شود .یک نمونه پیش از این به دست آمده ،برنامه تصویربرداری
هوایی ملی است (سازمان نقشه برداری فنالند )۲۰۱۵ ،که بین سازمان نقشه برداری فنالند ،مرکز جنگلداری
فنالند و سازمان امور روستایی توافق شده است.

.4

معماری فنی
از آنجا که پروژه در آ غاز خود است ،ما تنها معماری فنی اولیه را در دسترس داریم .شکل  ۲اصول اولیه را
نشان میدهد .این محیط موجود نگهداری پایگاه دادههای توپوگرافی ملی سازمان نقشهبرداری فنالند
حداقل تا سال  ۲۰۲۰ادامه خواهد یافت .از آن برای به روز رسانی دورهای پایگاه استفاده خواهد شد .برای
شهرداری ها دو گزینه ارائه شده است .آنها می توانند این پایگاه را مستقیما با یک واسط کاربری ویرایشی
استفاده کنند یا می توانند یک واسط کاربری با استفاده از راه حل  GISخود ایجاد نمایند .تعداد ماژول های
مورد نیاز برای پایگاه نیز مشخص شده است .این ماژول ها عبارتند از:
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 : Plan مدیریت برنامه ها و مدل های داده ها
 : Edit ویرایش ،شامل یک ویرایش سه بعدی
 : Validate صحت سنجی برنامه
 : Coordinate Transformation تبدیل مختصات (محلی به ملی)
 : Schema Transformation تبدیل طرحواره
 : Quality صحت سنجی کیفیت داده ها
 : Change مدیریت تغییر(اگر شاخصه های پایداری مدیریت نشده اند)
 : Synchronisation تغییرات و به روز رسانیها با تغییرات در الگ فایل و شاخصه های پایداری
صورت میپذیرند
 : Publish انتشار محصوالت
 : Generalisation ایجاد جنرالیزاسیون بین الیه ها
 : User Feedback مدیریت بازخوردها
 : Process management مدیریت فرایندها
 : API رابط برنامه ریزی برنامه ها

شکل  ۲معماری فنی NTDB
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 .5نتیجه گیری
چنین اقداماتی پیش از این در هلند ،دانمارک ،سوئد ،سوئیس و نروژ صورت گرفته است .پروژه چارچوب
مکانی اروپا (جاکوبسن )۲۰۱۲ ،مفاهیم و ماژولهای زیادی را بهوجود آورده است که در این پروژه توسعه ملی
به کار خواهند رفت .برای مثال فیلتر ارزیابی محتوا ،ضوابط کیفیت ،جنرالیزاسیون ،ابزارهای تطابق لبهها و
تشخیص تغییرات مورد استفاده قرار خواهند گرفت .پایگاه دادههای توپوگرافی ملی یک چارچوب باز را ایجاد
خواهد کرد که سازنده ارکان اصلی برای زیرساخت دادههای مکانی ملی کشور فنالند خواهد بود.

مترجم :صدیقه مقدمی ،رئیس اداره همکاری های بین المللی
سازمان نقشه برداری کشور
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