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 (1394 ارديبهشتب يخ تصوي، تار1393 آبانافت يخ دري)تار 

 

 دهیچک

هاي اضطراري و مديريت ي واکنشهاي اساسي در حوزهموقع اطالعات مکاني چالشگذاري، تلفیق و بکارگیري بهاشتراککشف، به

مندي از مبنا با بهرهها در مديريت بحران، استفاده از معماري سرويسي منابع پردازشي و دادهيافتهبحران است. بدلیل ماهیت توزيع

 Webهاي بحراني است. دستورالعمل استاندارد پذير و مطمئن براي مقابله با انواع موقعیتها راهکاري بهینه، انعطافي سرويسزنجیره

Processing Service )WPS (حلي کارا و پذيرفته شده براي پردازش دادهمبنا را به راههاي مکاني در يک معماري سرويسپردازش داده-
دهد که طي آن با اخذ و ارائه مي OGCهاي سرويسيک معماري برمبناي وب مقالهوب تبديل نموده است. اين  تحت هاي سنجش از دور

-شود. در اين معماري ترکیبي از وبسوزي استخراج و به افراد ثبت شده در سیستم مخابره ميآتش اي، نقاطپردازش تصاوير ماهواره
رساني آن بکار رفته است. و نمايش و اطالع MODISسوزي از تصاوير اي براي تشخیص خودکار نقاط آتشهاي پردازشي و دادهسرويس

سوزي تجمیع گشته است. براي استخراج نقاط آتش و آبشاري متمرکز هايدر معماري WPSتحت يک سرويس ها اي از پردازشمجموعه

ها معرفي هاي مکاني مورد مطالعه قرار گرفته است و نقاط قوت و ضعف آنها و ابزار ترکیب سرويسها، روشبدين منظور انواع معماري

اي ترکیب مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تحقیق بر WPSسرويس استاندارد هاي موجود، وبشده است. با توجه به ابزار و محدوديت

ي وسیعي از عملگرهاي هاي مکاني برجسته شده است که قادر به فراخواني گسترهسرويسي وبافزار در حوزهبعنوان يک میان WPSنقش 

در قالب يک کاربرد واقعي از شده طرحباشد. کارآمدي معماري عنوان يک موتور ترکیب ميهها بسرويسسازي ساير وبمکاني و زنجیره

هاي افزاربا استفاده از ابزار و نرم مکاني مخدوميسوزي ارزيابي شده است. ي نقاط آتشسوانح بحراني به منظور کشف، نمايش و مخابره

است اجراي پردازش در ، ايجاد درخوMODISهاي بارگذاري داده که امکان سازي گشته استي کاربردهاي تحت وب پیادهباز توسعهمتن

ها و مزاياي اين چارچوب ترکیب . بررسي قابلیتسازدرا فراهم مي سوزيهاي مورد نظر و ارسال نقاط آتشقالبي استاندارد، بازيابي خروجي

 باشد.هاي محیطي ميبکارگیري اين رويکرد در انواع کاربردهاي مکاني مخصوصا مديريت بحران و پايش ي امکاندهندهسرويس نشان

  ، سیستم هشدار به موقع، مديريت بحرانWeb Processing Service (WPS) ترکیب سرويس،  سوزي،تشخیص آتش  :یدیکل واژگان

                                                           
 نويسنده رابط ∗
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 مقدمه -1 

 و ريزيهفرايندهاي برنامعملکرد طیف وسیعي از 

 وابسته طبیعي بالياي اثرات کاهش منظوربه سازيتصمیم

 اين داشتن اختیار در بدون و باشدمي مکاني هايداده به

 نخواهد فراهم موثر و کارا تصمیمات اخذ امکان اطالعات

 هاي مکاني بخصوصداده تعداد کاربران شيافزا با. [1]بود

 نيا دکنندگانیتول شيافزا نیو همچن ايهماهوار ريتصاو

 هاييسقابل توسعه از سرو رساختيز کيبه  ازنی ها،هداد

 کرديرو نیطرف، چن کي. از ابدييم تیاهم يمکان

 مربوط مسائل از را دهندگانکاربران و توسعه ايتهافييعتوز

 نيا گر،يو از طرف د کندمي آسوده هاهداد نيا نگهداري به

 کنديخود م يابزار توسعه يرو کزافراد را قادر به تمر

 هاداده نيا يریدر مورد اخذ و بکارگ ينگران کهيبطور

 هايفناوري است مشخص همانطورکه. [2]باشند نداشته

در  ايماهواره هايداده عيتوز عيرا در تسر يوب نقش مهم

منظور، الزم است  نبدي .کنديم فااي هاانواع داده ريکنار سا

 يرساختيدر ز افتهيعيتوز ايو داده يکه منابع پردازش

د تا امکان نبکار گرفته شو رپذيفو انعطا ريپذتعامل

در مديريت  منابع نياستخراج دانش و اطالعات موثر از ا

 باشد.  سریم ي بالياي طبیعيبهینه

ناهمگوني و عدم سازگاري بین منابع و جريان 

ا مراحل ها و نهادهاي مسئول در ارتباط باطالعاتي سازمان

ي هاي اساسي اين حوزهمختلف مديريت بحران از چالش

-موقع آتشتشخیص و هشدار به .[3]باشدعملکردي مي
هاي باشد که سازمانسوانح طبیعي مي از جملهسوزي 

در دسترس سازد. متعددي را براي مقابله با آن درگیر مي

در لحظه وقوع  يمکان هايهو داد هالیبودن انواع تحل

 نيکه ا باشديم ياتیح يمرتبط امر هايبحران از سازمان

و  ياطالعات رساختيز ياستانداردساز قيمسئله تنها از طر

 است. رپذيمرتبط بصورت برخط امکان يکاربردها يارائه

گرايي در پذيري و سرويساستانداردسازي، تعامل

تنها منجر به گستردگي و ي اطالعات مکاني نهحوزه

هاي اطالعاتي و ارتباطي ي روزافزون انواع سیستمتوسعه

هاي اداري و سازماني شده است، بلکه امروزه انواع سازمان

هاي اطالعاتي مکاني و فیق سیستمتجاري بدنبال تل

ها را ارتقا باشند تا میزان کارايي سیستمغیرمکاني مي

هاي يافته سیستمدر مورد زيرساخت توزيع .[4]دهند

پذيري و استانداردها مالحظاتي اطالعات مکاني، تعامل

زيرساخت وابسته به باشند که موفقیت اين اساسي مي

سهولت دسترسي و تعامل کاربران و امکان ترکیب 

بدلیل طبیعت توزيع  .[5]هاي مستقل از هم استسرويس

يک زنجیره سرويس مکاني  يافته فناوري اطالعات مکاني، 

هاي با پیچیدگي و پذير براي پردازش دادهابزاري انعطاف

-ال فراهم مييافتگي بسیار زياد با گستره کاربرد باتوزيع
هاي از سرويس يک سرويس مرکب، يک زنجیره کند.

ها و پذير، دادهپردازش مکاني است که به طريقي تعامل

کند، که در آن هر جزء زنجیره ها را ترکیب ميسرويس

مسئول يک وظیفه خاص است، بدون اينکه از هدف کلي 

 .[6]سرويس مرکب آگاه باشد

ها در سرويسسازي وبزنجیرهترين مزاياي يکي از مهم

با تر فرايندهاي پیچیدهها و پردازشسازي تسهیل پیاده

باشد. اين امر موجب ميتر هاي سادهاستفاده از پردازش

در دسترس به  سيسرو نيچند تیقابلشود که از مي

 رییتغ يها يازمندیبا ن عتريسر قیو تطب ييمنظور پاسخگو

سازي مجدد ي نمايیم و نیازي به پیادهبرداربهره افتهي

سازي فرايندهاي . عدم پیاده[7]هاي موجود نباشدقابلیت

ها و سرويسوب موجود موجب کاهش افزونگي در قابلیت

-ها ميسرويسسازي وبکاهش هزينه و زمان پیاده
. در ضمن بدين دلیل که هر جزء يک زنجیره وب [8]گردد

یح و سرويس بطور مستقل در دسترس است امکان تصح

-سرويس و ارتقاي سطح بازدهي بیشتر میسر ميتغییر وب
 . [9]باشد

 ی تحقیقپیشینه - 2

ي هاي تحت وب و همچنین ارائهي فناوريبا توسعه

ز مندي اباز مکاني، بکارگیري و بهرهابزار نوين و متن

گرا سهولت هاي مکاني در قالب معماري سرويسسرويس

گیري هاي تصمیميافت که موجب بهبودي سیستم

هاي پايش محیطي و هشدار ي سیستمبخصوص در زمینه

سوانح طبیعي شده است. مولفین متعددي به بحث ترکیب 

 اند که طي آن قابلیت انواعهاي مکاني پرداختهسرويس

هاي استاندارد در سرويسسازي وبهاي زنجیرهمعماري

رايي هاي اطالعات مکاني و میزان کاي انواع سامانهتوسعه

 وآن در ابزارهاي نوين مديريتي را هم از لحاظ مفهومي 

 اند. ز لحاظ فني بررسي و ارزيابي نمودههم ا
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Stollberg وZipf ي از فعالترين محققین در زمینه

 WPSهاي مکاني با استفاده از سرويس ترکیب سرويس

هاي مطالعاتي متعددي که . با نمونه[11, 10, 1] اندبوده

هاي مکاني براي کاربردهايي در رابطه با بکارگیري سرويس

اند، محیطي داشته ي مديريت بحران و پايشدر حیطه

ابزاري مناسب و کارا براي  WPSاند که سرويس نشان داده

-در يک پیادهباشد. هاي مکاني ميسازي سرويسزنجیره
سازي مرتبط با مديريت بحران، از سرويس استاندارد 

WPS هاي مکاني بمنظور ها و دادهبراي ترکیب پردازش

ي در منطقهي گذاري و تخلیهمديريت سوانح ناشي از بمب

. در اين تحقیق بدلیل معضالت [10]خطر استفاده شد

اعم از عدم پشتیباني از  BPELفني بکارگیري سند 

-دادهو همچنین مشکل انتقال  SOAP/WSDLپروتکل 
مانند تصاوير توسط اين سند استفاده از رقومي هاي 

نیز به همراه  Mayerترجیح داده شد.  WPSسرويس 

Stollberg  وZipf يک کاربرد ترافیکي را در قالب زنجیره-
هاي مکاني ارائه نمود که طي آن با بازيابي اي از سرويس

و  SOSهاي هاي حسگرهاي ترافیکي از طريق سرويسداده

هاي مکاني و همچنین قیود کاربران آنها با ساير داده تلفیق

 Zipfو  Stollberg. [12]يک کاربرد مسیريابي ارائه نمود

تر يک راهکار جديد براي ي مطالعاتي جامعدر يک نمونه

هاي مکاني ارائه نمودند. در اين راهکار يک ترکیب سرويس

هاي مکاني بعنوان يک ي سرويسالگوي کلي براي زنجیره

XML Schema  معرفي شد و با استفاده از اين الگو اين

ر هاي مکاني دامکان وجود داشت يک زنجیره از سرويس

بعنوان  WPSتهیه شده و با واسط استاندارد  XMLقالب 

 .[1]يک سرويس جديد ارائه شود

GEOSS 

 ي پايش آلودگي هوادر قالب پروژه 1

سیستمي را ارائه نمود که در آن متخصصین علوم مختلف 

باشند که با تعیین منطقه مورد مطالعاتي زمیني قادر مي

 SOSهاي هاي سرويسخود داده

هاي که براي ثبت داده 2

اند را بازيابي کنند و تحت يک حسگرها توسعه داده شده

تايج درونیابي ن WPSهاي درونیابي سرويس سري پردازش

دريافت  WCSرا يا بطور مستقیم و يا از طريق سرويس 

و همکاران نیز به منظور  Rautenbach. [13] نمايند

هاي موضوعي از ترکیب انواع گذاري و نمايش نقشهاستايل

هاي مکاني استفاده هاي مکاني در قالب پرتالسرويس

                                                           
۱ Global Earth Observation System of Systems 
۲ Sensor Observation Service 

هاي مربوطه از سازي سرويسکردند که براي زنجیره

 ThematicWSسرويس تحت عنوان 

در قالب يک  3

هاي مختلف براي فراخواني سرويس WPSسرويس 

 .[7]استفاده شد

-نیز در پیاده BPELبکارگیري موتور ترکیب سرويس 
 BPELهاي متعددي موردتوجه مولفین بوده است. سازي

است  هاي کاريمبنا براي روال XMLيک زبان توصیفي 

. [14]کندپشتیباني مي SOAP/WSDLکه از پروتکل 

Chen  و همکاران به منظور تلفیق چارچوب حسگرهاي

هاي کاري پردازش مکاني از موتور و روال 4تحت وب

BPEL محتمل آتش بهره برد تا ضمن استخراج نقاط-
 EO-1سوزي از تصاوير 

، هشدارهاي بموقع ايجاد و به 5

و  Friis-Christensen. [15]مقامات ذيربط ارسال گردد

همکاران نیز در يک کاربرد مکاني براي مديريت ريسک 

-سوزي جنگلبمنظور کشف میزان خسارات ناشي از آتش
هاي ها، الگوهاي متفاوت معماري را ارزيابي نموده و روش

مختلف کنترل جريان داده را مورد بحث و بررسي قرار 

  . [16]داد

 های مکانیترکیب سرویس - 3

هاي اساسي ها يکي از قابلیتسرويسپذيري وبترکیب

باشد. منظور گرا ميها در يک معماري سرويسسرويسوب

ها ترکیب انواع استانداردها و سرويساز ترکیب وب

 هايي قابلیتباشد که منجر به ارائهها ميدستورالعمل

-وب ISO 19119. استاندارد [6]گرددتري ميپیچیده
از  يتوال"کند: مرکب را بدين گونه تعريف مي سرويس

مجاور، وقوع اقدام  سيهر جفت سرو يها که برا سيسرو

 . [5]"باشد يدوم م سياقدام سرو ياول الزمه  سيسرو

هاي بعنوان استاندارد سرويس پردازش WPSسرويس 

سازي براي پیاده OGCهاي اساسي مکاني يکي از سرويس

باشد که درکنار پشتیباني از انواع کاربردهاي مکاني مي

ها در علوم مختلف تحقیقاتي و سازي انواع پردازشپیاده

ها براي مندي از ترکیبي از سرويسکاربردي، امکان بهره

هاي کاري پیچیده را نیز میسر انواع روالفراهم نمودن 

هاي براي ترکیب سرويس WPS. استاندارد [17]سازدمي

مکاني سه روش مختلف را در دستورالعمل اشاره کرده 

                                                           
۳ Thematic Web Service 
٤ Sensor Web Enablement 
٥ Earth Observing-1 
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هاي کاري قابل تکرار با استفاده است که امکان ايجاد روال

هاي ترکیب يابد. اين روشها سهولت مياز اين روش

 :[17]هاي مکاني عبارتند ازها و پردازشسرويس

که  BPELبکارگیري يک موتور ترکیب سرويس  •

 را فراخواني و WPSهاي ي سرويس از پردازشيک زنجیره

 نمايد.سازي ميهماهنگ
به منظور  WPSسازي يک پردازش طراحي و پیاده •

-شهاي حاوي ساير پردازسرويساي از وبفراخواني توالي
سازي و ترکیب ، که بعنوان يک موتور زنجیرهWPSهاي 

 کند.سرويس عمل مي
تواند در قالب ساده نیز ميي سرويس يک زنجیره •

پردازش سرويس  Executeقسمتي از يک درخواست ساده 

WPS ي سرويس آبشاري مياجرا گردد. چنین زنجیره-
اجرا  WPSسرويس  GETتواند از طريق واسط پروتکل 

 گردد.
BPEL  سندXML هاست مبنا براي ترکیب سرويس

 OASISکه توسط 

ها بعنوان استاندارد ترکیب سرويس 1

هاي مختلفي که از سازيدر پیاده. [16]پذيرفته شده است

هاي مکاني بکار رفته، مشکالتي اين روش براي سرويس

براي  WSDLها لزوم تهیه سند ذکر شده که از جمله آن

هاي . عدم پشتیباني سرويس[18]است OGCهاي سرويس

OGC  از پروتکلSOAP باشد که نیز مشکل ديگري مي

را بعنوان موتور ترکیب سرويس مکاني امکان بکارگیري آن

آنجا که تمامي  . همچنین از[19, 8]کاهش داده است

است معضالت  XMLمبتني بر  BPELتبادالت در رويکرد 

. [10]گرددهاي باينري ايجاد ميفني براي تبادل داده

است که در اين  SOAPمبتني بر پروتکل  BPELرويکرد 

پروتکل امکان بازيابي خروجي تنها در قالب استاندارد 

XML  در ساختارExecuteResponseDocument  طبق

باشد و به همین دلیل پذير ميامکان WPSاستاندارد 

 WCSو يا  WMSهايي نظیر امکان تعبیه خروجي سرويس

باشند مي XMLکه يک تصوير باينري غیر از فرمت 

 .[17, 10]گرددني نميپشتیبا

دو  WPS، سرويس استاندارد BPELعالوه بر استاندارد 

کند که ها پیشنهاد ميروش ديگر را براي ترکیب سرويس

ي فراخواني ساير متناسب با نوع مديريت توالي و نحوه

پذيرد. در روش سازي انجام ميها اين زنجیرهسرويس

                                                           
۱ Open Accessible Space Information System 

 WPS، بکارگیري سرويس 2هاسرويسمتمرکز ترکیب 

يک موتور ترکیب سرويس پیشنهاد شده است که  بعنوان

ي در آن اين سرويس بعنوان سرويس مرکزي وظیفه

ها و هاي مکاني و تامین وروديفراخواني ساير سرويس

. اعمال توالي [20]ها را برعهده دارددريافت خروجي

ها برعهده سرويس مرکزي است که براساس سرويس

هاي مشخص شده ها و خروجيها و وروديترتیب پردازش

پذيرد. سرويس مرکزي در سطح برنامه اين امر انجام مي

پس  براساس الگوي زنجیره سرويس اول را فراخواني نموده

شود و در از اتمام پردازش به سرويس دوم رجوع مي

شود تا صورت نیاز خروجي پردازش اول به آن سپرده مي

اينکه سرويس نهايي خروجي نهايي را به موتور ترکیب 

 (. 1ارائه دهد)شکل 

 
 رويس مرکب با روش متمرکزس -1شکل 

ها با سرويس مرکزي در روش متمرکز تمامي سرويس

هستند و  از اين طريق کل پردازش پیگیري در ارتباط 

با  3هاشود. اما در روش آبشاري ترکیب سرويسمي

سرويسي که قرار است خروجي نهايي را تولید کند اولین 

(. درخواست اجراي 2)شکل  [20]شودارتباط برقرار مي

-ها بصورت تودرتو در اين پردازش قرار ميساير پردازش
-ها تا جايي بصورت تودرتو فراخواني ميگیرد. درخواست

گردند که پاسخ آخرين درخواست تهیه گردد و به صورت 

 ها بازگردانده شود. بازگشتي درخواست

                                                           
۲ Centralized Service Chaining 
۳ Cascaded Service Chaining 
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 رويس مرکب با روش آبشاريس -2شکل 

های مکانی برای کشف ترکیب سرویس - 4

 سوزینقاط آتش

جهت معرفي قابلیت سیستم ارائه شده يک معماري 

ات اي و استخراج اطالعکلي براي پردازش تصاوير ماهواره

گرا ارائه شده است. در معماري تحت معماري سرويس

اي در سیستم، ي تصاوير ماهوارهپیشنهادي با تغذيه

-ي مکاني براي استخراج نقاط آتشهاي پردازشزنجیره
سازي گردد. پس از ذخیرهسوزي بطور خودکار آغاز مي

هاي مکاني روي ي پردازشها در سیستم، زنجیرهداده

-زشاي اجرا شده و بعد از اجرا شدن پرداتصاوير ماهواره
گردد هاي مربوطه خروجي نهايي در سیستم ذخیره مي

 (. 3)شکل 

ماژول مرکزي  تحت عنوانافزار ي میانيک اليه

به منظور ارتباط  (GeoPortal Central Module) ژئوپرتال

هاي ها و سرويسي داده با ساير قسمتبخش تغذيه

ي يک مخدوم براي موجود در معماري و همچنین ارائه

نمايش و ايجاد ارتباط منطقي با کاربر در معماري مدنظر 

مديريت ارتباطات  قرار گرفته است. با استفاده از اين اليه

هاي مختلف سیستم با هم و بخصوص با قسمت قسمت

هاي موجود در اين شود. اجزا و سرويسنمايش تسهیل مي

توان تقسیم کرد که هاي مختلفي ميمعماري به قسمت

هاي هاي متمايزي خواهند داشت. سرويسهرکدام قابلیت

WFS  وWCS هاي قسمت دسترسي و بازيابي سرويس

که در معماري تحت  [22, 21]باشندمکاني مي هايداده

-گیرند. پردازشقرار مي هاي دسترسي به دادهاليهعنوان 
-پیاده WPSهاي مکاني که در قالب سرويس استاندارد 

-تعبیه مي ي منطقياليهسازي گرديده است در قسمت 
قرار  هاي دادهاليهي در هاي داده در اين معمارشود. پايگاه

اي و سازي تصاوير ماهوارهمنظور ذخیره گیرند که بهمي

ها از قبیل دماي درخشندگي، ماسک ابر خروجي پردازش

هاي موجود روند که با سرويسسوزي بکار ميو نقاط آتش

 ارتباط خواهند داشت.  هادسترسي به دادهي در اليه

نیز به جهت تبادل مستقیم  WMSسرويس استاندارد 

. از [23]گیرندي خروجي قرار ميداده با کاربر در اليه

نیز به منظور ارسال هشدارهاي  WNSسرويس استاندارد 

-سوزي استفاده ميي نقاط آتشايجاد شده در زمینه
 WPSهاي مکاني موجود در سرورهاي . پردازش[24]گردد

اي هگردد که طي آن ابتدا دادهبه ترتیبي اجرا مي

MODIS  در خادمWCS ذخیره شده و سپس پردازش-
گردد. در سوزي اجرا ميهاي مربوط به استخراج نقاط آتش

-سوزي نوبت به ذخیرهنهايت هم پس از کشف نقاط آتش
، ارسال هشدار ايجاد شده WFSسازي اين نقاط در خادم 

به افراد ثبت شده در سیستم از طريق سرويس استاندارد 

WNS .و نمايش اين نقاط در سمت کاربر خواهد بود 
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 سوزيمعماري کلي سیستم کشف آتش - 3شکل 

 

 سوزیآتش تشخیص -1-4

ي تصاوير سوزي بوسیلهبمنظور استخراج نقاط آتش

MODIS مولفین متعددي هاي مختلفي توسط الگوريتم

ها بکارگیري سازي شده است که يکي از کاراترين آنپیاده

 Enhanced Contextual Fire Detectionالگوريتم 

Algorithm باشد که توسط ميGiglio  و همکاران در سال

ارائه شد. در اين الگوريتم باندهاي متعددي از  2003

رود سوزي بکار ميبراي تشخیص آتش MODISتصاوير 

ها و تصحیحات امکان ه طي آن با بکارگیري انواع ماسکک

دهد. الگوريتم براي وقوع خطا در تشخیص را کاهش مي

و  4سوزي دماي درخشندگي باندهاي استخراج نقاط آتش

ي ماسک ابر (، براي محاسبهT11و  T4میکرومتر )  11

( و همچنین T12میکرومتري ) 12دماي درخشندگي باند 

ي ماسک ابر هشدار غلط و محاسبهبراي اجتناب از 

هاي قرمز و نزديک مادون قرمز، باندهاي با طول موج

𝝆𝟎.𝟔𝟓  و𝝆𝟎.𝟖𝟔[25]گیرد،را بکار مي . 

ي دماي درخشندگي از باندهاي حرارتي براي محاسبه

شود که در آن با ي قانون پالنک استفاده مياز رابطه

مشخص بودن مقدار طول موج و مقدار راديانس هر 

 : [27]آيدپیکسل دماي درخشندگي بدست مي

(1) 
 

باشد که مقدار آن ثابت پالنک مي h( 1در معادله )

6.626068برابر  ∗ نیز ثابت بولتزمن  kژول ثانیه و  10−34

1.38066است که مقدارش برابر  ∗ ژول بر درجه  10−23

باشد که نیز سرعت نور در خالء مي cاست. پارامتر 

2.997925مقدارش بر حسب متر بر ثانیه  ∗ است.  108

که  MODISدماي درخشندگي باندهاي حرارتي تصاوير 

ين معادله  سوزي الزم است طبق ابراي استخراج نقاط آتش

گردد که مقادير راديانس و طول موج نیز محاسبه مي

. با [27]گیرددر رابطه قرار مي 𝜆و  Lمعادل پارامترهاي 

ست که ماسک استخراج دماي درخشندگي در ابتدا الزم ا

استخراج نموده و در  MODISهاي ابر و آب را از داده

ها را بکار گرفت. براي سوزي آناستخراج نقاط آتش

ابر در شرايط روز از هاي پوشیده از تشخیص پیکسل

 :[26]شرحبه ( 2معادالت )

(2) 
( 𝝆𝟎.𝟔𝟓 +  𝝆𝟎.𝟖𝟔 > 𝟎. 𝟗 ) 𝒐𝒓 
( 𝑻𝟏𝟐 < 𝟐𝟔𝟓 𝑲 ) 𝒐𝒓           
( 𝝆𝟎.𝟔𝟓 +  𝝆𝟎.𝟖𝟔 < 𝟎. 𝟕 𝒂𝒏𝒅 𝑻𝟏𝟐 < 𝟐𝟖𝟓 𝑲 )      

هاي پوشیده از ابر در شرايط و براي تشخیص پیکسل

 گردد:( استفاده مي3شب از معادله )

(3) T12 > 265 K 

)12ln(
1)( 152 +

= −− Lhck

hc
T

λλ
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ي آب نیز از ماسک هاي در برگیرندهپیکسل

خشکي/دريا با قدرت تفکیک يک کیلومتري از محصوالت 

MODIS Geolocation dataset  تحت عنوانMOD03 

گردد. با در اختیار داشتن دماي درخشندگي، استخراج مي

ماسک ابر و ماسک آب و بکارگیري الگوريتم تشخیص 

توان نقاط محتمل را استخراج نمود. دماي آتش مي

ي هايي که در رابطهو يا رفلکتانس پیکسلدرخشندگي 

هاي غیرآتش هستند. کند قطعا جزء پیکسل( صدق مي4)

سوزي حذف هاي محتمل آتشها از بین گزينهاين پیکسل

  :[25]گردندمي

(4) T4  <  315 K (305 K at night) or 
𝑇4 − 𝑇11 <  10 𝐾 (3 𝐾 𝑎𝑡 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡) 𝑜𝑟   

ρ2  > 0.3 (daytime only)     

همانطور که ذکر شد براي جلوگیري از تشخیص 

کنند از ( صدق مي4ي )هايي که در رابطهاشتباه پیکسل

سوزي هاي مورد جستجو براي تشخیص آتشبین پیکسل

هايي که اين شرايط را نداشته شوند و پیکسلحذف مي

شوند. شناخته مي 1سوزيبعنوان پیکسل بالقوه آتشباشند 

حل وجود سوزي فعال دو راهبراي يافتن نقاط دچار آتش

دارد. روش اول يک روش مطلق است که در آن دماي 

هر پیکسل به تنهايي مورد ارزيابي قرار  T4درخشندگي 

ي دما به حدي باال اختیار گیرد. در اين ارزيابي آستانهمي

مکان تشخیص اشتباه کاهش يابد. اين ارزيابي شود که امي

 :عبارت است از 1بعنوان تست 

(5) test(1): T4 >  360 K (320 K at night) 

در فاز  ،در کنار ارزيابي مطلق يک پیکسل به تنهايي

-هاي يک پیکسل نقاط آتشاز همسايگيبا استفاده دوم 
گردد. بدين منظور تعدادي تست ديگر سوزي استخراج مي

ها بتوان تشخیص محاسبه گردد که از ترکیب آنبايد 

هاي اي از تعدادي از پیکسلدرستي انجام داد. پنجره

-سوزي براي ارزيابيمعتبر به مرکزيت پیکسل بالقوه آتش
هاي باشد. در اين پنجره پیکسلهاي مورد نظر الزم مي

( در بر گرفتن 1معتبر شامل اين شرايط خواهند بود که: 

( عاري 3( واقع بر روي زمین، 2مشاهداتي قابل استفاده، 

 2سوزيي آتشهاي با زمینه( جزء پیکسل4از پوشش ابر و 

                                                           
۱ Potential Fire Pixel 
۲ Background Fire Pixel 

توان از سوزي را نیز ميي آتشزمینهنباشد. پیکسل با پس

 :[25]( محاسبه نمود6ي )رابطه

(6) 
T4 > 325 and T4 − T11 > 20 K  for DayTime 

𝑇4 > 310 𝑎𝑛𝑑 𝑇4 − 𝑇11 > 10 𝐾  𝑓𝑜𝑟 𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒 

حول هر  3×3ي انجرهترتیب با در نظر گرفتن پبدين

گردد. شروع ميمحاسبات سوزي ي آتشپیکسل بالقوه

يابد پیکسل افزايش مي 21×21ي ابعاد اين پنجره تا اندازه

هاي تعداد پیکسل %25ي حداقل که به اندازهتا زماني

اي معتبر هعدد جزء پیکسل 8پنجره و همچنین حداقل 

ها به قرار گیرند. در صورتیکه در يک پنجره از همسايگي

هاي معتبر دست يافته شود آنگاه تعداد مناسبي از پیکسل

بايد تعدادي پارامتر آماري محاسبه گردد. اين پارامترها 

𝑻𝟒عبارتند از: 
̅̅ ̅ ،𝜹𝟒 ،𝑻𝟏𝟏

̅̅ ̅̅ ̅ ،𝜹𝟏𝟏،∆𝑻̅̅ ̅̅ ،𝜹∆𝑻  که به ترتیب

 𝑻∆و  𝑻𝟒 ،𝑻𝟏𝟏میانگین و انحراف از میانگین پارامترهاي 

(𝑻𝟒 − 𝑻𝟏𝟏هاي معتبر ي مورد نظر از پیکسل( در پنجره

�́�𝟒هستند. همچنین میانگین و انحراف از میانگین )
̅̅ ̅،�́�𝟒 )

ي آتش نیز بايد زمینههاي غیر معتبر با پسپیکسل

مترهاي آماري نامبرده پنج محاسبه گردد. با استفاده از پارا

-هاي الزم براي استخراج نقاط آتشتست ديگر به ارزيابي
 :[25]گردد که عبارتند ازسوزي اضافه مي

(7) 

𝑡𝑒𝑠𝑡(2):  ∆𝑇 > ∆𝑇̅̅̅̅ + 3.5 × 𝛿∆𝑇 
𝑡𝑒𝑠𝑡(3):  ∆𝑇 > ∆𝑇̅̅̅̅ +  6 𝐾 
𝑡𝑒𝑠𝑡(4):  𝑇4 >  𝑇4̅ + 3 × 𝛿4 
𝑡𝑒𝑠𝑡(5):  𝑇11 >  𝑇11

̅̅ ̅̅ +  𝛿11 − 4 𝐾 
𝑡𝑒𝑠𝑡(6):  �́�4 >  5 𝐾 

سوزي پذيرش يک پیکسل بعنوان پیکسل آتش

تحت يکي از حاالت زير هاي نامبرده مستلزم تحقق تست

 است که در آن براي تصوير با گذر روز:
 صحیح باشد يا 1تست  •
 صحیح باشد؛ 6يا  5و تست  4تا  2تست  •

 و براي تصوير با گذر شب: 

 صحیح باشد يا 1تست  •
 صحیح باشد؛ 4تا  2تست  •

-رآتشیغ کسلیموردنظر پ کسلیپ نصورتيا ریدر غ
ها براي در صورتیکه هیچکدام از تست .باشديم يسوز

شناسايي پیکسل مربوطه مؤثر نبود پیکسل مربوطه بعنوان 

ي اين گردد. نتیجهبندي ميپیکسل ناشناخته طبقه
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شامل استخراج  4ها که مطابق شکل زنجیره از پردازش

ي قواعد دماي درخشندگي، ماسک ابر و آب و محاسبه

شد که در آن باسوزي تصويري صفر و يک ميآتش

سوزي خواهند بود. در نقاط آتش 1هاي با مقدار پیکسل

ي رستري به برداري الزم نهايت يک پردازش تبديل داده

سوزي را در قالب هاي دچار آتشباشد تا بتوان پیکسلمي

ي برداري نقطه در پايگاه داده مکاني ذخیره نموده و داده

ن بحران مخابره گیرندگان و مديرادر صورت نیاز به تصمیم

 .نمود

 
 سوزيهاي تشخیص نقاط آتشي پردازشزنجیره -4شکل 

 هاترکیب سرویس -2-4

 هارویکرد آبشاری ترکیب سرویس -1-2-4

اين امکان وجود دارد  WPSبا توجه به سند استاندارد 

که فراخواني يک سرويس ديگر را در سند درخواست 

Execute  بعنوان ورودي پردازش کد نمود. بدين ترتیب

، WFSسرويس  GetFeatureتوان براي مثال درخواست مي

يا درخواست  WCSسرويس  GetCoverageيا درخواست 

Execute  سرويسWPS  را بعنوان ورودي سرويس کد

ها ي سرويسنمود. بدين ترتیب امکان فراخواني زنجیره

سازي د. در اين زنجیرهگردبصورت الگوي آبشاري میسر مي

پذيرد و ها بصورت بازگشتي صورت ميتعامل سرويس

سرويسي که قرار است آخرين ورودي را تهیه کند در ابتدا 

فراخواني شده و سرويسي که بايد اولین پردازش را انجام 

-دهد در آخرين درخواست بصورت تودرتو فراخواني مي
 گردد. 

استاندارد به دو طريق پارامترهاي ورودي طبق سند 

( با مقداردهي مستقیم و 1گردد که عبارتند از: فراهم مي

هاي ( با تامین اطالعات مورد نیاز براي دريافت داده2

هاي ديگر. ورودي، بخصوص از طريق فراخواني سرويس

سازي يک ، معماري و روال کاري پیاده5 مطابق شکل

ع يافته براي هاي مکاني توزيي سرويس از پردازشزنجیره

گونه خواهد سوزي در اين حالت ايناستخراج نقاط آتش

بود که طبق معماري پیشنهادي در ابتدا سرويس تشخیص 

 GeoPortal Centralتوسط  Fire_Detectionسوزي آتش

Module گردد. اين سرويس براي تعیین نقاط فراخواني مي

سوزي نیاز به سه مورد از محصوالت دچار رخداد آتش

ها دماي درخشندگي دارد. اين ورودي MODISصاوير ت

و همچنین ماسک ابر بدست  31و  22شده از باند محاسبه

 MOD03هاي آمده از اين تصاوير و ماسک آب از داده

 است.

 
 روال کاري در يک الگوي آبشاري ترکیب سرويس -5شکل 

با  Fire_Detectionبراي آغاز اجراي زنجیره، سرويس 

ها در آن کد شده است که ساير فراخواني Executeسند 

 ها بصورت مستقلگردد. در صورتیکه وروديفراخواني مي

محاسبه و ذخیره شده باشند توسط سرويس 

Fire_Detection گردند که در قسمت ورودي بازيابي مي

درخواست بازيابي اين  WPSسرويس  Executeدرخواست 

، به 5ن مطابق شکل تواشود. ولي ميها کد ميورودي

ها را بصورت ترتیبي که در زير آمده است ساير سرويس

 فراخواني نمود: Executeتودرتو در سند 
 31و  22براي دريافت دماي درخشندگي باندهاي  -1

پردازشي  فراخواني سرويس
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Brightness_Temperature  در سندExecute  تعبیه

سرويس  GetCoverageهاي گردد که درخواستمي

WCS ها کدگذاري شده است.براي اين دو باند در آن 
پردازش محاسبه ماسک ابر،  WPSسرويس  -2

Cloud_Maskها مناسب در سند ، با تامین ورودي

Execute گردد. ورودي اين سرويس فراخواني مي

 پردازشي هم به شرح زير بايد تامین گردد:
دو باند  GetCoverageبا فراخواني درخواست  •

 گردد.بازيابي مي WCSاز سرويس  2و  1نعکاسي ا
ي ماسک ابر نیاز هاي محاسبهبراي تکمیل ورودي •

منظور باشد. بدينمي 32به دماي درخشندگي باند 

نیز  WPSسرويس  Brightness_Temperatureپردازش 

 نیز در قالب درخواست 32بايد فراخواني گردد که باند 

GetCoverage  پردازش گردد.درون آن بازيابي و 
با  WCSدر نهايت نیز ماسک آب از سرويس  •

توسط سرويس  GetCoverageدرخواست 

Fire_Detection گردد.بازيابي مي 
 

 
 وال کاري در يک الگوي متمرکز ترکیب سرويسر - 6شکل 

 هارویکرد متمرکز ترکیب سرویس -2-2-4

توان چندين مي WPSسازي يک سرويس در پیاده

يک توالي مشخص فراخواني نمود و تعامالت  سرويس را در

مديريت  WPSها را درون يک سرويس سرويسبین وب

ي مديريت تعامالت بین که وظیفه WPSنمود. سرويس 

ها را برعهده دارد نقش يک موتور مرکزي براي سرويسوب

کند. به عبارتي ها را ايفا مياجراي ترکیبي از سرويس

برعهده دارد عبارت است  وظايفي که اين سرويس مرکزي

هاي موردنیاز هر ها و خروجيسازي ورودياز فراهم

ي تعامل با هر سرويس سرويس و همچنین مديريت نحوه

-ي خروجي نهايي براي درخواستمکاني و در نهايت ارائه
-ي اين سرويس که تمامي اين موارد در هنگام پیادهکننده

ي نین زنجیرهسازي چشود. معماري پیادهسازي لحاظ مي

خواهد بود  6هاي مکاني مطابق شکل سرويسي از پردازش

سوزي هاي ورودي کشف آتشکه طي آن تمامي داده

و ماسک آب توسط  32و  31، 22، 2، 1شامل باندهاي 

سرويس مرکزي فراخواني و بازيابي شده و سپس يک 

هاي مربوطه فراخواني و اجرا توالي مشخص از پردازش

هاي مکاني اجراي اين زنجیره ازسرويس گردد. برايمي

 GeoPortal Centralطبق معماري پیشنهادي در ابتدا 

Module هاي مکاني سرويس مرکزي که بايد ساير سرويس

گردد. را با رعايت توالي تعامالت مديريت کند فراخواني مي

سوزي به هاي موردنیاز براي کشف نقاط آتشورودي

 Fire_Detection_Engineسرويس مرکزي تحت عنوان 

هاي مورد نیاز را شود. در ادامه اين سرويس دادهارائه مي

نمايد. براي برقراري ها را اجرا ميبازيابي نموده و پردازش

هاي مکاني بايد تعامل بین سرويس مرکزي و ساير سرويس

سرويس  GetCoverageبه طريقي استاندارد درخواست 

WCS  يا درخواستExecute س سرويWPS  در سرويس

کد شود و به اين  Fire_Detection_Engineمرکزي 

 ها ارسال گردد.سرويس

که سرويس مرکزي زماني 6مطابق شکل 

Fire_Detection_Engine سوزي براي کشف نقاط آتش

فراخواني گردد اين سرويس  Executeمطابق سند مناسب 

 رها به شرح زيبا رعايت توالي اجرا و فراخواني سرويس

 کند:سوزي را استخراج و مخابره مينقاط آتش

 ابتدا تمامي باندهاي موردنیاز براي استخراج نقااط •

گاردد. بازيابي ماي WCSسوزي از سرويس استاندارد آتش

هاي و باناد 2و  1اين باندها عبارتند از: بانادهاي انعکاساي 

 و همچنین ماسک آب. 32،  31، 22حرارتي 
تماامي بانادها  سپس سرويس مرکزي باا دريافات •

و  31، 22ي دماي درخشندگي سه باناد شروع به محاسبه

منظاااور سااارويس پردازشاااي نماياااد. بااادينماااي 32

Brightness_Temperature کند.را براي هرکدام اجرا مي 
امکااان  32بااا دريافاات دماااي درخشااندگي بانااد  •

ي گاردد. باراي محاسابهمحاسبه ماسک ابر نیز فراهم ماي

ماساااک ابااار سااارويس مرکااازي سااارويس پردازشاااي 

Cloud_Mask و  2، 1هاااي باناادهاي را بااا تااامین ورودي

 کند.فراخواني مي 32دماي درخشندگي باند 
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درنهايت با دراختیاار داشاتن دمااي درخشاندگي  •

توان نقااط و ماسک ابر و ماسک آب مي 31و  22باندهاي 

مرکزي  سوزي را استخراج نمود. بدين منظور سرويسآتش

Fire_Detection_Engine  آخرين سرويس پردازشي يعني

Fire_Detection هاي نامبرده فراخاوانيرا با تامین ورودي 

 کند.مي

 نتایج عملی و ارزیابی -5

سازي معماري پیشنهادي سیستمي به منظور پیاده

ي سازي شده است که در آن امکان بارگذارطراحي و پیاده

باشد. شروع موجود مي MODISاي هاي ماهوارهداده

از زماني آغاز  MODISفرايند پردازشي بر روي تصاوير 

ين ها در پايگاه داده ذخیره شوند. در اشود که دادهمي

-تحقیق هر دو معماري پیشنهادي متمرکز و آبشاري پیاده
( براي 7 سازي شده است و يک مخدوم ساده )شکل

اي نیز بکار هاي تصاوير ماهوارهنمايش خروجي پردازش

هاي در نظر گرفته شده در اين رفته است که قابلیت

 سیستم از طريق اين مخدوم قابل عرضه و بکارگیري است.

 

 
و تشخیص  MODISهاي مخدوم سیستم بارگذاري داده - 7شکل 

 WNS رابط کاربري براي سرويس -سوزي آتش

و کشف و  MODISبر امکان بارگذاري تصاوير عالوه

پايین سمت چپ(، در  7سوزي)شکل نمايش نقاط آتش

براي انتشار  WNSاين سیستم از سرويس استاندارد 

بدست آمده، استفاده شده   MODISنقاطي که از تصاوير 

اند است که اين نقاط به کاربراني که در سیستم ثبت شده

گردد. بدين منظور براي ثبت کاربر در سیستم از ارسال مي

و براي ارسال هشدار از  RegisterUserاست درخو

استفاده شد که در قسمت   DoNotificationدرخواست 

مخدوم نیز واسطي براي اين منظور ارائه شده است )شکل 

 پايین سمت راست(. 7

 هاسازی دادهبارگذاری و ذخیره -1-5

در پايگاه  MODISهاي از طريق اين پرتال مکاني داده

هاي مورد نیاز گردد. براي تامین دادهداده بارگذاري مي

 - MOD021KMهاي سوزي دادهبراي استخراج نقاط آتش

Level 1B Calibrated Radiances - 1km  به منظور

 - MOD03استخراج باندهاي انعکاسي و حرارتي و 

Geolocation - 1km مرجعبراي استخراج اطالعات زمین-
از سنجنده  به ازاي هر پیکسل MODISهاي سازي داده

Terra هاي با پیشوند و يا دادهMYD021KM  وMYD03 

گردد بارگذاري مي hdfقالب در  AQUAاز سنجنده 

-هاي بارگذاري شده در يک ساختار سلسله(. داده8)شکل 
-مراتبي براساس تاريخ اخذ داده که از نام داده بدست مي

 گردد. آيد در پايگاه داده ذخیره مي

 
 ها به سیستم براي اجراي پردازشدادهارسال  -8شکل 

، بايد HDFقالب با  MODISهاي پس از بارگذاري داده

از هم تفکیک شود و امکان دسترسي  MODISباندهاي 

ها فراهم گردد. براي تفکیک به اين داده WCSسرويس 

در  GDALو ابزار  Rافزار از نرم MODISهاي باندهاي داده

 HDFي استفاده شد که طي آن هر داده WPSقالب سرويس 

تبديل شده و توسط  GeoTIFFي تصاوير به مجموعه

گردد. سرويس ذخیره مي WCSدر سرويس  WPSسرويس 

اين  North ◦52توسعه داده شده توسط گروه  WPSاستاندارد 

هاي پردازش را در يکي از دهد که خروجيامکان را مي

ذخیره نمود. براي اين  WCSيا  و WMS ،WFSهاي سرويس

اي نامبرده از هاي دادهمنظور کافیست که تنظیمات سرويس

 WPSافزار خادم سرويس سرويس در نرم Portقبیل آدرس و 
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سازي خروجي اين پردازش در صورت پذيرد. براي ذخیره

با  Executeخروجي پردازش در سند قالب ، WCSسرويس 

گردد. در سمت خص ميمش application / WCSپارامتر 

هاي مخدوم طراحي شده ابزاري براي انتخاب و بارگذاري داده

MODIS سوزي ارائه شده است. براي اجراي پردازش آتش

دسامبر  5هاي تاريخ براي سنجش قابلیت کل سیستم داده

براي هر دو  TERRAو  AQUAهاي از سنجنده 2010سال 

 ها استفاده شده است.گذر اين سنجنده

استخراج  هایپردازش یرهیزنج یاجرا -2-5

 سوزینقاط آتش

و  MODISهاي پس از اتمام فرايند بارگذاري داده

و  MODISهاي همچینین فرايند استخراج باندهاي داده

 GeoPortalي ، وظیفهWCSتغذيه در سرويس استاندارد 

Central Module  است که سندExecute  را براي اجراي

اي مکاني ايجاد و فراخواني نمايد. در هي سرويسزنجیره

هاي ي آبشاري پردازشهدف اجراي زنجیره صورتیکه

-اجراي پردازش تشخیص آتش xmlمکاني باشد يک سند 
هاي گردد که در آن درخواستسوزي تهیه مي

GetCoverage هاي درون درخواست Execute  کدگذاري

 Executeهاي شده است و همچنین تعدادي از درخواست

-نیز بصورت آبشاري درون درخواستي ديگر کدگذاري مي
اجراي پردازش ماسک ابر در  گردد. قسمتي از درخواست

نشان داده شده است که در آن درخواست اجراي  9شکل 

ي دماي درخشندگي فراخواني شده و پردازش محاسبه

در  URLهاي مورد نیاز نیز از طريق يک آدرس داده

 ار گرفته است.اختیار سرويس قر

<wps:Input> 

  <ows:Identifier xmlns:ns1="… 
">Temperature_of_EV_1KM_Emissive_b32</

ows:Identifier> 

<wps:Reference 

xlink:href="http://localhost:8080/wps/

WebProcessingService" 

mimeType="image/tiff"> 

<wps:Body> 

<wps:Execute service="WPS" 

version="1.0.0"> 

<ows:Identifier>org.n52.wps.server.r.B

rightnessTemperature</ows:Identifier> 

<wps:DataInputs> 
 قسمتي از درخواست آبشاري ماسک ابر – 9شکل 

هاي موجود در اين معماري، بدلیل محدوديت

مندي بیشتر از بکارگیري معماري متمرکز براي بهره

رسد. براي سودمندتر به نظر مي WPSهاي سرويس قابلیت

مثال در معماري آبشاري تنها يک خروجي ممکن است که 

سوزي خواهد بازيابي گردد که در اينجا همان نقاط آتش

 هايتوان خروجي پردازشبود. اما در معماري متمرکز مي

 10صورت نیاز بازيابي نمود که در شکل میاني را در 

ي درخشندگي و ماسک توان دماگردد که ميمشاهده مي

سوزي بازيابي نمود. سپس ابر را به همراه نقاط آتش

 براساس پارامترهاي ورودي و خروجي درخواست استاندارد

گردد. در سوزي تشکیل مياجراي پردازش کشف آتش

 trueبا جايگذاري مقدار  Executeضمن در درخواست 

یزم اين امکان وجود دارد که از مکان statusبراي پارامتر 

Pull model  در ساختار سرويسWPS  استفاده نمود که

-درصد پیشرفت پردازش را با ارسال درخواست گزارش مي
 دهد. 

<wps:ResponseForm> 

  <wps:ResponseDocument 

storeExecuteResponse="true" 

status="true"> 

    <wps:Output asReference="true"> 

      <ows:Identifier>Fire_Points</ows

:Identifier> 

    </wps:Output> 

  </wps:ResponseDocument> 

</wps:ResponseForm> 

 عیین وضعیت پیشرفت پردازش ت - 10 شکل

شود بايد استفاده مي Pull modelکه از مکانیزم زماني

بطور تناوبي درخواست ارسال گردد تا در نهايت خروجي 

نهايي ارائه گردد. بدين منظور با اولین ارسال سند 

سندي تحت عنوان  Executeدرخواست 

ExecuteResponse شود که در اين سند دو فراهم مي

اهمیت دارند.  Statusو  statusLocationپارامتر 

statusLocation  حاوي يک آدرسURL باشد که ميمي-
ي آن از وضعیت پردازش و بارهتوان از طريق بازيابي چند

که خروجي نهايي آگاهي يافت. بازيابي اين آدرس تا زماني

پردازش صد در صد تکمیل گردد بايد ادامه يابد. اما در 

ي وضعیت پردازش دهندهعبارتي که نشان Statusقسمت 

 Processاست شود که در اولین درخواست ارائه مي

Accepted شود در اين قسمت توسط سرويس نوشته مي

 (.11)شکل 
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<ns:Status creationTime="2014-04-

07T13:27:03.791+04:30"><ns:ProcessAcce

pted>Process 

Accepted</ns:ProcessAccepted></ns:Stat

us></ns:ExecuteResponse> 
 درخواست اولین به پاسخ در ExecuteResponse سند -11 شکل

ت اشاره شده در قسم URLي اين فرايند بايد در ادامه

statusLocation ت بازيابي گردد تا به تناوب درمورد وضعی

رساني صورت پذيرد. در اين حالت در پردازش اطالع

دهد را نمايش مي ProcessStartedپارامتر  Statusقسمت 

 (.12)شکل 

<ns:Status creationTime="2014-04-

07T13:27:03.791+04:30"> 

    <ns:ProcessStarted 

percentCompleted="43"/> 

  </ns:Status> 

</ns:ExecuteResponse> 
 در حین پردازش ExecuteResponseسند  - 12 شکل

براي نمايش درصد انجام پردازش نیز عبارت 

percentCompleted نمايش  13رود که در شکل بکار مي

 داده شده است.

<ns:Status creationTime="2014-04-

07T13:27:03.791+04:30"> 
<ns:ProcessStarted 

percentCompleted="100"/></ns:Status></

ns:ExecuteResponse> 

 تکمیل پردازش  ExecuteResponseسند  - 1 شکل

 وضعیت پردازشبا دريافت مقدار صد در صد براي 

د و توان براي آخرين بار آدرس مربوطه را بازيابي نمومي

ير قادسند پاسخ نهايي را دريافت نمود. با آخرين بازيابي م

در سند پاسخ از  Statusتعبیه شده در پارامتر 

ProcessStarted  وpercentCompleted  به همراه درصد به

ProcessSucceeded  وProcess successful یر ميتغی-
-آمیز پردازش ميي اجراي موفقیتدهندهکنند که نشان

براي عبارت  trueباشد که در صورتیکه مقدار 

asReference  درخواست شده باشد يک آدرسURL  براي

 شود.بازيابي خروجي نهايي پردازش ارائه مي
اشاره شده  WPSهمانطور که در توضیحات سرويس 

در  WPSز سرويس بود، براي بازيابي چندين خروجي ا

که براي فراخواني  XMLسند  ResponseFormقسمت 

گردد بايد از پارامتر ارسال مي Executeدرخواست 

ResponseDocument  (.14استفاده نمود)شکل 

 
مخدوم تعیین پارامترهاي اجراي پردازش و همچنین  - 2شکل 

 گزارش وضعیت پردازش

براي اجراي  14قسمتي از سندي که مطابق شکل 

ارسال  WPSپردازش در سمت مخدوم تولید و به خادم 

 XMLنشان داده شده است. در اين  15گردد در شکل مي

ها در سمت خادم ذخیره شده درخواست شده که خروجي

(storeExecuteResponse="true" و يک )URL  از آن در

(. در ضمن با قید "asReference="trueپاسخ ارائه گردد)

ز امکان آگاهي از وضعیت پردازش نی"status="true پارامتر

 در اين فراخواني فراهم شده است.

<wps:ResponseForm> 

    <wps:ResponseDocument 

storeExecuteResponse="true" 

status="true"> 

      <wps:Output asReference="true" 

mimeType="image/geotiff"> 

        <ows:Identifier>Temperature</o

ws:Identifier> 

      </wps:Output> 

      <wps:Output asReference="true" 

mimeType="image/geotiff"> 

        <ows:Identifier>Cloud_Mask</ow

s:Identifier> 

      </wps:Output> 

      <wps:Output asReference="true" 

mimeType="text/xml; 

subtype=gml/3.0.0"> 

        <ows:Identifier>Fire_Points</o

ws:Identifier> 

      </wps:Output> 

    </wps:ResponseDocument> 

  </wps:ResponseForm> 

 tExecuteDocumenسند  ResponseFormقسمت  - 3 شکل
 

ي برا 18:45سازي از تصاوير گذر ساعت در اين پیاده

ر د  Aquaي براي ماهواره  9:00و ساعت  Terraي ماهواره

براي ارزيابي سیستم ارائه  2010دسامبر سال  5تاريخ 

ماسک ابر، دماي  16 شده استفاده شد که در شکل

 کنید.اين گذر را مشاهده مي 22درخشندگي و باند 
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 22ماسک ابر، دماي درخشندگي و باند  - 4شکل 

-ماهواره سوزي مستخرج از پردازش تصاويرنقاط آتش
-مي در نهايت در سمت مخدوم نمايش داده MODISاي 

گردد اين نقاط مشاهده مي 17 شود. همانطورکه در شکل

که اجراي پردازش بطور کامل انجام پذيرفت و زماني

سوزي نمايش نقاط آتشبعبارتي صد در صد شد، ضمن 

 ي ارائه شده از کشور، در صورت نیاز ماسکبرروي نقشه

ابر و دماي درخشندگي محاسبه شده نیز بصورت يک 

 گردد.فراهم مي URLآدرس 

 
، ماسک ابر و دماي درخشندگي گذر نمايش نقاط آتش - 5 شکل 

 Aquaي سنجنده 2010دسامبر  5 00:09

اي نیز خروجي پردازش تصاوير ماهواره 18در شکل 

 نمايش داده Terraهاي  از ماهواره MODISي سنجنده

سوزي مناطق سوزي را براي آتششده است که نقاط آتش

 در تاريخ  Terraي براي ماهواره  18:25مختلف در ساعت 

 دهد.را نمايش مي 2010دسامبر سال  5

 
، و ارائه ماسک ابر و دماي درخشندگي نمايش نقاط آتش - 6 شکل

 Terraي ماهواره 2010دسامبر  5 25:18گذر 

-نقاط نمايش داده شده تحت اين سیستم براي آتش
دسامبر سال  5هاي مناطق مختلف ايران در تاريخ سوزي

تقريبا نقاط مشابهي را  Terraو  Aquaبراي دو گذر  2010

اين نقاط در مناطق مربوط به استان دهد. نشان مي

را نشان  1389آذر سال  14سوزي تاريخ گلستان آتش

دهد که در تحت هر دو گذر ثبت شده است. ساير نقاط مي

نشان داده شده در کشور در صورت عدم ارتباط به يک 

تواند به سکوهاي نفتي مربوط باشد سوزي واقعي ميآتش

اين سکوها از  ي مختصاتکه در صورت حذف محدوده

سوزي فعال بدست ترين نقاط آتشنقاط نهايي محتمل

سوزي واقعي مربوط به آيد. براي حذف نقاط غیرآتشمي

سکوهاي نفتي کافیست ماسکي شامل مختصات تقريبي 

-هاي در محدودهاين سکوها اعمال نمود که در آن پیکسل
ي سکوهاي نفتي حذف گردند. در اين صورت تنها نقاط 

زي محتمل واقعي نمايش داده خواهد شد. براي سوآتش

مثال در تاريخ ذکر شده نقاطي در استان گلستان از 

 ماندسوزي باقي ميبعنوان نقاط آتش MODISتصاوير 

 (.19 )شکل

 
 مختصات سکوهاي نفتيسوزي باماسکآتشنقاطنمايش – 7 شکل

نشان داده شده  18و  17 هايهمانطورکه در شکل

ز ده اهاي مبنايي با استفااست امکان بکارگیري انواع نقشه

ن براي اين سیستم وجود دارد که در اي OpenLayersابزار 

بکار  Bing Terrainو  Bing Mapها بعنوان نمونه شکل

گرفته شده است. درضمن باتوجه با اينکه از سرويس 

WNS ( 7 کلنیز در اين سیستم استفاده شده است )ش

 توان با ثبت کاربر در اين سیستم نقاط را به آدرسمي

 الکترونیکي کاربران ارسال نمود.

 گیرینتیجه - 6

ي علوم زمیني اي در حیطهبکارگیري تصاوير ماهواره

ي مديريت بحران بسیار حائز اهمیت و بخصوص در زمینه

هاي باشد که بدلیل حجم باال و پردازشسودمند مي

مند زيرساختي توزيع يافته مبتني بر معماري پیچیده نیاز
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گرا خواهد بود. در اين مقاله نیز سعي شده است با سرويس

تر کاربردي اي سادههاي پردازشي و دادهترکیب سرويس

هاي مکاني تر را ارائه نمود. براي ترکیب سرويسپیچیده

و يا  BPELدو راهکار مبتني بر سند  WPSاستاندارد 

بعنوان ابزار ترکیب نام برده  WPSس بکارگیري سروي

هاي مکاني با هاي اساسي سرويساست. بدلیل تفاوت

 SOAP/WSDLهاي هاي مبتني بر پروتکلسرويس

هايي هم از لحاظ دچار محدوديت BPELبکارگیري سند 

باشد. عدم پشتیباني اجباري تئوري و هم از لحاظ فني مي

هاي توسط سرويس SOAPو پروتکل  WSDLاز سند 

OGC هاي سند ترين محدوديتاز مهمBPEL باشد. مي

هاي باينري در قالب همچنین مشکالت فني تبادل داده

هاي مبتني بر سرويسبخصوص براي وب XMLفرمت 

هاي اين از ديگر محدوديت WCSو  WMSتصوير مانند 

 SOAPباشد. همچنین بدلیل استفاده از پروتکل روش مي

وجود  BPELني آبشاري در روش امکان بکارگیري فراخوا

 ندارد.
هاي براي ترکیب سرويس WPSبدين ترتیب سرويس 

براي  WPSمکاني مورد استفاده قرار گرفت. استاندارد 

کند که ترکیب سرويس مکاني دو راهکار را پیشنهاد مي

 ابيسازي و ارزيهر دوي اين راهکارها در اين تحقیق پیاده

ب آبشاري و متمرکز براي ترکیشد. هرکدام از راهکارهاي 

 کنند که بههاي مکاني مزاياي خاصي را ارائه ميسرويس

 اختصار شرح داده شده است:
ي براي مديريت خطاها در جريان اجراي زنجیره •

یق لحظه و دقها، معماري متمرکز قادر به ارسال بهسرويس

دگي باشد که در معماري آبشاري به دلیل پیچیها ميپیغام

-رساني کاهش يافته يا از دست ميطات دقت اطالعارتبا
 رود.
براي آگاهي از وضعیت پردازش و درصد پیشرفت  •

زنجیره در معماري آبشاري بدلیل بکارگیري خروجي در 

اين امکان وجود ندارد، ولي  RawDataOutputقالب 

مندي از سند رويکرد متمرکز با بهره

ExecuteResponseDocument طي و الگوهاي ارتباPull 

Model  وPush Model کند.اين قابلیت را فراهم مي 
ها فقط در صورت لزوم در رويکرد آبشاري داده •

قال انت يابد در حالیکه رويکرد متمرکز با افزونگيانتقال مي

ه ها مواجه است کداده بدلیل تعامالت متعدد بین سرويس

 او ي URLتوان از ارجاع داده با براي مقابله با آن مي

 د.بکارگیري حالت ترکیبي با رويکرد آبشاري استفاده نمو
سازي خروجي در رويکرد متمرکز امکان ذخیره •

 هاي میاني يا نهايي با استفاده ازهرکدام از پردازش

ExecuteResponceDocument باشد درحالیکه میسر مي

در رويکرد آبشاري تنها خروجي نهايي بصورت 

RawDataOutput گرددفراهم مي. 
از  WPSدر رويکرد متمرکز با استفاده از سرويس  •

-آنجاکه کل زنجیره در قالب يک سرويس کدنويسي مي
سي گردد براي تغییر زنجیره بايد مجددا کل زنجیره کدنوي

 Executeگردد ولي در حالت آبشاري فقط سند درخواست 

 بايد تغییر نمايد.
در رويکرد متمرکز در صورت تبادل مستقیم داده  •

ر يابد درحالیکه داجرا و تکامل زنجیره افزايش ميمدت 

 نجري نیاز، مرويکرد آبشاري بدلیل بازيابي داده در لحظه

 گردد.به بهینگي اجراي پردازش مي

هاي مکاني ي سرويسسازي در حوزهفرايند زنجیره

 هايبدلیل در نظر گرفتن مسائلي مانند حجم باالي داده

هاي ها، ساختار و فرمتسازي آنمکاني و نوع ذخیره

یده هاي پیچها، انواع پردازشمتعدد موجود براي اين داده

در علوم و کاربردهاي مختلف و همچنین ضرورت 

 هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي در يکبکارگیري فناوري

ود خها و معضالت متعددي را با يافته چالشمعماري توزيع

براي ارتقاي  توانخواهد داشت. براي تحقیقات آتي مي

سطح اتوماسیون و همچنین هوشمندي زنجیره از 

موتورهاي ترکیب سرويس و سرويس کاتالوگ استفاده 

 نمود که بايد براي اين منظور راهکارهاي مناسبي براي

 رو ارائه نمود.هاي پیشچالش
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