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 GISPlusمعرفی 

 تیشروع به فعال ۱۳۹۴از آذر ماه سال  ،یمکان یهایبا هدف گسترش دانش فناور GISPlusگروه 

مطرح کشور، در  یهاسال تجربه در پروژه ۱۰ بیش از گروه با داشتن نیا گذارانبنیان نمود. هم اکنون

مختلف  یبر بسترها یاطالعات مکان یهاسامانه یاندازآموزش و راه ،یسیمشاوره، برنامه نو نهیزم

(WebGIS  وMobileGISدر حال فعال )باشندمی تی. 

 

 رسالت ما

 یهمه افراد جامعه با استفاده از اطالعات مکان یتواناساز

 آموزش

 Web GIS  وMobile GIS 

 مشاوره

 های اطالعات مکانیسامانه

 سازیطراحی و پیاده

Web GIS  وMobile GIS 

 خدمات ما

کنیدیادگیری و مشاوره را شروع   

 میبه شما کمک کن یاطالعات مکان ی سامانهسازادهیو پ یریادگیمشاوره،  یتا برا میاآماده
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 معرفی شرکت بهین

Web GIS 

 بی نقشه به راه نزنید

منـــدراهکـــارهای مکان  

Mobile GIS 

سال  سهامی خاص(،  در  ستفاده  1392شرکت بهین رایانش آزاد ) سب و کارها و جامعه با ا سازی ک ازفناوری  اطالعات مکانی با  هدف توانمند

گذاران آن بیش از یک دهه پیشنینه موفق در پروژه های بزرگ کشور در زمینه سامانه تاسیس گردید. اگرچه شرکت، جوان است و نوپا اما بنیان

باشنند که تکنولوژی مییکی از مباحث نو در دنیای  (Open Computing)به انگلیسننی  آزاد رایانش باشننند.های اطالعات مکانی را دارا می

گونه خود را در سرآغاز نام خود نهادیم تا همواره کارها را به بهترین شکل به انجام برسانیم و این بهین .گذاران شرکت به آن عالقمند هستندبنیان

صه ” بهین رایانش آزاد”“را  صورت خال سی آزاد به با  صدا بزنید.” ”شرکت بهین“نام نهادیم. ما را به  ستر صارگرایی و د رویکرد خروج از انح

کنیم و همواره پشننتیبان نگرش و اندیشننه ارایه می (Open Source)به انگلیسننی باز اطالعات و ابزارها، ما راهکارهای خود را بر پایه دنیای متن

 دو کار انجام می دهیم:باز هستیم. ما می خواهیم جامعه را با استفاده از اطالعات مکانی، توانا کنیم. ما متن

  آموزش و مشاورهWeb GIS  وMobile GIS   پیاده سازیWeb GIS  وMobile GIS 

رین تباز، مهمها و سایر افراد جامعه و نیز توسعه سامانه های اطالعات مکانی وب و موبایل با استفاده از رویکرد متنهم اکنون آموزش سازمان

باز تنهای اطالعات مکانی مسامانه. این شرکت در زمره معدود شرکت هایی است که در کشور، باشندمیهای متخصصین این شنننرکت فعالیت

 توسعه داده است. (OGC)را با استفاده از استانداردهای کنسرسیوم آزاد مکانی 

 بهسام
 سامانه اطالعات مکانی تحت وب

 بهپو
 سامانه اطالعات مکانی تحت موبایل

 رهیار
 سامانه برداشت

 اطالعات معابر و شهر 

 رهپو
 سامانه برداشت 

 خرابی آسفالت معابر

 یارترافیک
 سامانه نظارت بر 

 پرسنل میدانی

 

 بهبین
 سامانه گزارش 
 مشکالت شهری

 شهرپو
 سامانه ثبت وقایع ترافیکی

 و تصادفات 

 محصوالت

 کارهاراه

 www.BehinLabs.com 0903 034 1808 031-37789606 ارتباط باشید:با ما در 
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چنین ترجمه منابع مایه این آموزش، تالش شده تا با توجه به تجارب چندین ساله و همدر گردآوری درون

ه کای عاری از اشتباه را فراهم نماییم تا خواننده به سادگی، مطالب را دریافت نماید. از آنجاییانگلیسی، نوشته

پذیریم که تالش ما نیز بدون اشکال نبوده است و باشد، لذا میپروردگار ماست که مطلق میدر گیتی، تنها 

 قدر و اساتید امر، اشکاالت مشاهده شده را به ما انتقال دهند.بسیار خرسند خواهیم شد که خوانندگان گران

که در منابع د. از آنجاییی خرسندی خواهد بوکپی برداری و انتشار مطالب گردآوری شده، کامال آزاد و مایه

بر  های آموزشی، عالوه بر تکیهشود، لذا در گردآوری نوشتههای تخصصی کمتر یافت میپارسی، چنین آموزش

تجارب چندین ساله، همواره زمان صرف کردیم و از منابع اصلی استفاده نمودیم. امروز خرسندیم که نتیجه این 

ت ایم، بهتر اسآوریم. اگر احساس کردید در این گردآوری تالش نمودهزمان گذاشتن را برای شما به ارمغان می

 ها نام نویسنده را ذکر نمایید.در انتشار نوشته

 پیروز و سربلند باشید          

                

 سخنی با شما

www ● GISPlus ● ir 

www ● GISPlus ● ir 
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 مقدمه
 حجم چیست؟ GIS راستی به که شوندمی مواجه سوال این با بسیاری ،آن کاربردهای و GIS گسترش با

 ،زیست محیط طبیعی، منابع نظیر ،زمین با مرتبط مختلف هاینظام در هاآن روزافزون کاربردهای و داده زیاد

 عبمنا جمله از هانظام از بعضی در آنها تغییرپذیری و پویایی ماهیت و سو یک از ...و شناسی زمین و خاک

 مطرح را وینن روشهای و الکترونیکی کمکی ابزارهای از استفاده ضرورت دیگر، سویی از زیست محیط و طبیعی

 در ،آن افزارینرم و افزاریسخت هایبخش در ایرایانه آوریفن سریع بسیار تکامل و توسعه. اندساخته

 هایادهد گرافیکی و هندسی پردازش با رابطه در زیادی بسیار فنی تسهیالت و امکانات ابتدا اخیر هایدهه

. تساخ فراهم مجزا طور به را موضوعی اطالعات بکارگیری و مدیریت سازماندهی، همچنین و زمین با مرتبط

 هایداده اب رابطه در توامان و یکپارچه طور به فوق تسهیالت بکارگیری و داشتن اختیار در ضرورت تشخیص

 است ادرق جغرافیایی اطالعات سیستم. گردید جغرافیایی اطالعات هایسیستم ایجاد و طراحی به منجر زمینی،

 به و نگهداری یکپارچه طور به آنها توصیفی اطالعات همراه به را هاپدیده مکانی موقعیت به مربوط هایداده

 .دهد قرار استفاده مورد مشکالت حل و ریزیبرنامه طراحی، جهت همزمان طور

 از بسیاری در عظیمی هایجهش و تغییرات بروز به منجر ،جغرافیایی اطالعات هایسیستم بکارگیری و ایجاد

 کالسیک و سنتی هایزمینه تغییر موجب GIS. است شده داریجنگل و سرزمین آمایش زیست، نظیر هازمینه

 مرتبط هاینظام بین بهتر تبادالت ترتیب این به و است گردیده مفصل و پیچیده لیمسا راهکارهای و هافعالیت

 .است نموده فراهم را آن تخصصی هایزمینه از یک هر متقابل تاثیرگذاری و لیمسا با
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GIS مخفف Geographic Information System اطالعات های سیستم یا)مکانی  اطالعات سیستم معنی به 

 .باشد می( جغرافیایی

 اییجغرافی اطالعات تحلیل و تجزیه و مدیریت نگهداری، ذخیره، برای بستری( GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم

 .ستا شده طراحی دارند، توصیفی و( جغرافیایی) مکانی وابستگی که هاییداده با همزمان کار جهت و باشدمی

 وافری اهمیت دارای هاداده این از نیاز مورد اطالعات استخراج و بهنگام هایداده داشتن اختیار در امروزه

 مطرح زمین هایداده مدیریت در مهم ابزاری عنوان به جغرافیایی اطالعات هایسیستم رابطه این در. باشدمی

 اطالعات استخراج امکان مختلف، منابع از حاصل هایداده سازییکپارچه امکان ساختن فراهم با که باشندمی

 در زمینی، هایداده .نمایندمی فراهم را مختلف هایپدیده مابین ناپیدای و پیچیده ارتباطات کشف و نیاز مورد

 وسیعی طیف نیازهای پاسخگوی ،جغرافیایی اطالعات هایسیستم لذا .باشندمی نیاز مورد کاربردها از بسیاری

 .باشند می کاربران از

. مکانمربوط به آن  توصیفات و مکان .دارند سروکار هاداده از مختلف جنبه دو با هاسیستم این فنی دیدگاه از

 جغرافیایی اطالعات سیستم به ورود برای ایپایه عنوان به رقومی جغرافیایی هایداده داشتن اختیار در نتیجه در

 .باشد می بسزایی اهمیت دارای

 سپس و GIS  سیستم از صحیح درک به  نیاز اول درجه در ،GIS یک قابلیتهای از  صحیح گیریبهره برای  

 اطالعات ساختار و ماهیت به توجه ،GIS سیستم یک سازیپیاده جهت .باشدمی آن در اطالعات ساختار

 تعیین را آن هایپتانسیل و هاتوانمندی و داده تشکیل را  GIS سیستم هر اساسی رکن که آن متشکله جغرافیایی

 .است ناپذیر اجتناب کند،می

می نیاز حسب بر آن مختلف هایداده به دستیابی قابلیت و اطالعات مدیریت اطالعاتی، پایگاه یک قابلیتهای از

 ایگونه به هاداده ساختار شده، انجام نیازهای تحلیل اساس بر  GIS سیستم اطالعات پایگاه طراحی در. باشد

 هایداده مدیریت سیستم بتوان آن براساس و شده حفظ هاداده بین منطقی هایارتباط که گردد طراحی باید

 باید اطالعاتی بانک هایداده تکمیل در اطالعاتی متفاوت منابع از استفاده به توجه با. نمود سازیپیاده را موجود

 بر اطالعاتی منابع سایر  اطالعاتی هایالیه و رکوردها به دسترسی و بازیابی قابلیت با هاداده مدیریت الگوریتم

 و انتخاب GIS بستر افزاری نرم محیط در و طراحی کاربر، نیاز مورد شرایط در و جغرافیایی موقعیت حسب

 .گردد سازیپیاده
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 جغرافیایی اطالعات سیستم تعریف
 به. کنندمی هدفی مشخص، همکاری به رسیدن برای که است اجزای محدود از ایمجموعه ،سیستم

 محیط بیرون با روابط از ایهمچنین مجموعه و هاآن بین روابط و اصلی عناصر شامل سیستم دیگر، بیانی

 ژیانر آن خروجی و سوخت آن ورودی که است ساده سیستم یک ساختمان، یک حرارتی سیستم. باشدمی

 روابط و اتییجز تعریف با سیستم هر بررسی. است گیریاندازه قابل که است گرمایی میزان آن بازده و است

 در خام هایادهد. باشندمی سیستم یک جز کوچکترین و اساس و پایه ها،داده بنابراین شود،می شناخته آنها بین

 .روند کار به صحیح هایگیریتصمیم جهت اطالعات تولید برای تا شوندمی پردازش هاسیستم

 نوع .کنندمی و پردازش نگهداری را اطالعات یا هاداده که هستند ایرایانه هایسیستم اطالعاتی، هایسیستم

 کار نیز هنقش با حروف و اعداد بر عالوه هاسیستم این از بخشی. است اطالعاتی سیستم در عنصر مهمترین داده

 مکانی العاتاط هاسیستم این در. نامندمی جغرافیایی )مکانی( اطالعات هایسیستم را، هاسیستم این که کنندمی

 نامیده مکانی هداد د،نباش آن به نزدیک یا و زمین سطح به مربوطها داده اگر. کندمی اشاره فضایی نوع هر به

 .دنشومی

 در که پردازدمی هاییداده تحلیل و تجزیه بازیابی، نگهداری، تولید، آوری،جمع بهسیستم اطالعات جغرافیایی  

 دست به زمین از را خود هایداده از بخشی که هاییرشته هکلی بنابراین. اندنموده اشغال را فضایی واقعی دنیای

 و جغرافیایی هایداده در نگریجامع و یکپارچگی دلیل به جغرافیا. شوندمی محسوب  GIS کاربران از آورندمی
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 افزاید.می نیز سیستم این غنای به ،مکانی هایتحلیل در GIS از استفاده بر عالوه سیستمی، نگرش از استفاده

 هایماهیت مکانی هایهداد دهد،می نشان شکل این که همانطور. دهدمی نمایش را مکانی هداد مفهوم زیر شکل

 شامل را غیره و ونقلحمل پستی، هایداده تا ایماهواره تصاویر از برداشت شده هایداده از دارند را متفاوتی

 مختصات دارای مکانی هایداده دیگر بیانی به. است آنها بودن مرجعزمین آنها، مشترک وجه که شوندمی

 .است شده تعریف تصویر سیستم یک قالب در که باشندمی

 

 یمکان یهاداده نییتب 1 تصویر
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 سیستم اطالعات جغرافیایی هایلفهوم
 ورود هایولفهم از ایرایانه هایسیستم سایر مانند که باشدمی ایرایانه سیستم یک جغرافیایی، اطالعات سیستم

 در GIS هایمولفه که تفاوت این با شودمی تشکیل داده خروجی و داده تحلیل و تجزیه داده، مدیریت داده،

 شوندمی محسوب GIS ورودی رقومی، هاینقشه اگرچه مثال عنوان به. گیرندمی شکل و آمده بوجود باهم ارتباط

 .نمایدمی تعیین را خروجی روش پردازش، نوع یا کندمی تعریف را داده ورودی فرمت وتحلیل،تجزیه نوع اما

 

 اطالعات جغرافیاییاجزای سیستم 2 تصویر
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 عبارتند از: GISهای یک مولفه

 ورودی داده -1

 مدیریت داده -2

 کاوش و پردازش داده -3

 هاسازی دادهوتحلیل و مدلتجزیه -4

 هاخروجی داده -5

 داده ورودی

 توپوگرافی، هاینقشه شامل ندنتوامی GIS در داده منابع. شودمی تامین مختلف منابع از GIS در داده ورودی

 هاادهد این باشند. ... و اقلیمی و هیدرومتری مانند شده گیریاندازه هایداده ای،ماهواره تصاویر هوایی، هایعکس

 عوامل به GIS محیط به داده ورود هایروش. سازدمی فراهم را آن تبدیل ابزار  GIS باشند، شکلی و قالب هر به

 نوع و مطالعه مورد مقیاس ، GIS از بکارگیری هدف تحلیل، مدل شامل آنها مهمترین که دارد بستگی متعددی

 .باشندمی داده منابع

 

 داده مدیریت 

 ، GIS در داده ورود محض به. گیردمی بر در را مراحل تمام که باشدمی GIS هلفوم مهمترین داده مدیریت

ذخیره داده، ساختار جمله از عواملی به داده، مدیریت روش گیریشکل. شودمی مطرح آن مدیریت ضرورت

 توسط ایداده هایبانک مدیریت امروزه. دارد بستگی آن گذاریاشتراک به و بازیابی داده، حفاظت و سازی

 سازییکپارچه هپای بر ساختار این زیرا .است شده ترتوانمند مکانی هایداده تولید در Geodatabase ساختار

 با انآس ارتباط بودن، فایل تک تولید، روش و ماهیت مختصات، و تصویر سیستم نظر از مختلف هایداده

 .است استوار. ..و کم حجم وب، صفحات
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 ها در سیستم اطالعات جغرافیاییمدیریت داده3 تصویر

 داده پردازش و کاوش 

 و بررسی مورد را هاداده که است توابعی شامل لذا کند،می آماده تحلیلوتجزیه برای را هاداده کاوش، عملیات

 نظر، مورد تحلیل انجام برای داده قابلیت ،آزمون و گیریاندازه پرسش، با مرحله این در. دهدمی قرار جستجو

 متفاوت هایماهیت با هاییداده بهو  کندمی خارج اولیه فرمت از را هاداده ،پردازش عملیات. شودمی سنجیده

 هایداده آنالیز از حاصل نتایج انطباق و ارتفاع رقومی مدل به ارتفاعی هایهداد تبدیل مثال برای. کندمی تبدیل

 ثروم پردازش روش در نیز سازیمدل و وتحلیلتجزیه نوعهمچنین . باشدنوعی پردازش می آن با ایماهواره

 .است

 هاداده سازیمدل و وتحلیلتجزیه 

 مثال برای .شوندمی آماده برای پذیرش مدل، توابعی توسط و است نموده طی را پردازش داده، ،مرحله این در

 احدو در پدیده یک تغییرات الیه یا ازتفاع رقومی مدل از شیب الیه تهیه اقلیمی، هایداده یابیدرون ،توانمی

 برای. شودمی مدل پذیرش آماده و شودمی بررسی نیز متغیرها روابط ،داده وتحلیلتجزیه در. را ذکر کرد سطح

 یا هاالیه مختلف سطوح گذاریوزن ،مناسب روش یابی،مکان پروژه یک یا بندیپهنه پروژه یک اجرای در مثال

 . گرددمی تعیین هاالیه بر ضریب اعمال
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 هاداده خروجی

 نتایج تا ندسته قادر هاسیستم این. دندار خروجی هیارا در ایویژه توانمندی ،جغرافیایی اطالعات هایسیستم

 هایسیستم ورودی تواندمی GIS خروجی. دننمای هیارا ...و فیلم جدول، تصویر، نقشه، داده، بانک در قالب را خود

. گیرد قرار استفاده مورد مدیریتی افزارهاینرم در تواندمی جغرافیایی داده بانک مثال برای. گیرد قرار دیگر

 .باشند متنوع ،خروجی هایقالب اساس بر دنتوانمی نیز  GIS در خروجی ابزارهای

 سامانه اطالعات جغرافیایی چیست؟یلم ف

 

 
 

 
 

 

 

 

 

شاهدهم  
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 جغرافیایی اطالعات سیستم یک اصلی وظایف
 :گیرددر بر می را زیر اصلی فعالیت پنج ،جغرافیایی اطالعات سیستم یک
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 اطالعات ورود -1

 اطالعات ویرایش و دستکاری -2

 اطالعات مدیریت -3

 اطالعات وتحلیلتجزیه و پاسخ وپرسش -4

 اطالعات نمایش -5

شود و در فرآیند آموزش با این وظایف در ادامه در مورد هریک از این وظایف، توضیح مختصری آورده می

 بیشتر آشنا خواهیم شد.

 اطالعات ورود

 هب اطالعات این بایستمی گیرند، قرار استفاده مورد و شده GIS محیط وارد بتوانند مکانی اطالعات آنکه از قبل

  تمسیس یک نیاز مورد اطالعات کننده تولید منابع .شوند تبدیل ،GIS سیستم قبول قابل  رقومی ساختار و قالب

 باشند:اطالعات جغرافیایی به شرح زیر می

 دور از سنجش هایتکنیک و ایماهواره تصاویر -

 فتوگرامتری هایتکنیک و هوایی هایعکس -

 کالسیک بردارینقشه -

 (GPS) جهانی موقعیت تعیین سیستم -

 موجود های نقشه و مدارک اسناد، -

 ، آشنا خواهید شد.1GISها جهت ورود به سازی دادهدر ادامه مراحل آموزش، با فرآیند آماده

 

 اطالعات دستکاری

 به اطالعات آن دستکاری و تبدیل نیازمند ، GISخاص پروژه یک نیاز مورد اطالعات و داده انواع از استفاده

 مختلف استانداردهای در مکانی اطالعات مثال، عنوان به. باشدمی سیستم در آنها نمودن استفاده قابل منظور

 نرم محیط در سازییکپارچه از قبل فوق اطالعات بایستمی GIS در آنها از استفاده منظور به و دارند وجود

 .شوند تبدیل واحد، استاندارد یک به ،GIS افزار

                                                           
1 GIS-Ready 
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 اطالعات مدیریت 

 ساده اطالعات و هافایل قالب در مکانی اطالعات مدیریت و سازیذخیره امکان ،GIS کوچک هایپروژه برای

 راترف محدود تعداد یک از سیستم کاربران تعداد همچنین و باشد زیاد اطالعات حجم هنگامیکه اما دارد وجود

 به این سیستم. باشد می  1دادهپایگاه مدیریت سیستم از استفاده اطالعات، مدیریت برای روش بهترین رود،می

 .گیردمی استفاده قرار مورد GIS در جغرافیایی اطالعات مدیریت و سازماندهی سازی،ذخیره منظور

 میان، این از که دارد وجود... و گرایش ای،رابطه ای،شبکه مراتبی، سسله قبیل؛ از مختلفی دادهپایگاه هایمدل

  گیرند. می قرار هاستفاد مورد GIS افزارهاینرم در وسیع صورت به 3گراشی و 2ایرابطه داده هایمدل

 

 اطالعات تحلیلوتجزیه و پاسخوپرسش

 4پاسخ و پرسش 

 توصیفی و مکانی اطالعات براساس تا دهندمی قرار کاربر اختیار در را قابلیت این جغرافیایی اطالعات هایسیستم

 به ،پاسخ و پرسش این انواع. نماید خود نظر مورد هایپاسخ و پرسش انجام به اقدام سیستم، در شده ذخیره

 :باشد می زیر شرح

  مکانی هایرسشپ

 نمونه، عنوان به. دنپذیرمی صورت GIS داده پایگاه در موجود عوارض و مکانی اطالعات براساس هاپرسش این

 اشاره آبریز حوزه یک در واقع هایرودخانه یا استان یک محدوه در واقع برق هایپست وجویجست به توانمی

 .نمود

 

  توصیفی هایرسشپ

 عنوان به. دنپذیرمی صورت عارضه، هر برای دادهپایگاه در شده ذخیره توصیفی اطالعات اساس بر هاپرسش این

 .نمود اشاره مشخص، نام با آبریز، حوزه یک یا و رودخانه یک یافتن به توانمی نمونه،

                                                           
1 Database Management System (DBMS) 
2 Relational 
3 Object Oriented 
4 Query 
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 شرطی/ تابعی هایرسشپ

 به توانمی نمونه عنوان به. پذیردمی صورت پرسش، معیار عنوان به شرط یک معرفی براساس پرسش این

 اشاره باشد،می مشخص مقدار یک از بیش سال طول در آنها در بارندگی حجم که آبریز هایحوزه جستجوی

 .نمود

 

  تغییرات روند  هایرسشپ

 مونه،ن عنوان به. دنشومی انجام ،مشخص زمانی در یک بازه متغییر اطالعات و پارامترها اساس بر هاپرسش این

 الس چندین طی در آبریز حوزه یک بارش میزان تغییرات روند بررسی منظور به پرسش انجام به توانمی

 .نمود اشاره گذشته،

 

 ترکیبی هایرسشپ

 .شوندمی انجام شرطی، و توصیفی مکانی، هایپرسش از ترکیبی صورت به هاپرسش این

 

 1تحلیل و تجزیه

نمونه. باشندمی اطالعات تحلیل و تجزیه جهت متنوع ابزارهای یادار ی،جغرافیای اطالعات هایسیستم عموماً 

 .است همپوشانی ابزارها این از ای

 

  2اطالعات مپوشانیه

 این ساده، بسیار حالت در. شودمی شناخته همپوشانی، عنوان تحت ،GISدر مختلف اطالعاتی هایالیه ترکیب

 به مفهوم  این تر،وسیع  مفهوم در اما کندمی اشاره همدیگر روی بر اطالعاتی الیه چند نمایش امکان به مفهوم

 اشاره دید،ج اطالعاتی الیه یک تولید و کاربر توسط شده تعریف معیارهای اساس بر اطالعاتی الیه چند ترکیب

 منظور به را... و زمین شیب گیاهی، پوشش نوع خاک، نوع به مربوط اطالعات توانمی نمونه عنوان به. دارد

                                                           
1 Analysis 
2 Overlay 
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 را صوصخ این در پتانسیل دارای مناطق و کرده ترکیب یکدیگر با منطقه، یک در سیل وقوع امکان بررسی

 .نمود مشخص جداگانه، اطالعاتی الیه یک تحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم اطالعات جغرافیایی پایه مفاهیم و اصطالحات
 می فادهاست زیاد آنها از اطالعات جغرافیایی، سیستم در که پردازیممی اصطالحاتی تعریف به بخش، این در

 .شود
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 مقایسه دنیای خارج با سامانه اطالعات جغرافیایی4 تصویر

 1عارضه

. گرددمی اطالق عارضه شود،می داده نمایش نقشه یک روی بر که خارج جهان در اشیای موجود از یک هر به

 و لموسم است ممکن مکانی عوارض. باشدمی نقشه اطالعاتی اقالم سطح کوچکترین عارضه دیگر، عبارت به

 .دنباش( میزان منحنی یک نظیر)قراردادی و غیرملموس یا( تونل و چاه یا رودخانه یک نظیر) فیزیکی

 

 2الیه

 تواندیم نقشه هر. شودمی گفته الیه شوند،می داده نمایش نقشه یک روی بر که همنوع عوارض از ایمجموعه به

 هاالیه. (سطحی یا خطی ای، نقطه) هستند نوع یک از همگی الیه یک داخل عوارض. باشد الیه چند یا یک شامل

 داشته جود... وو CAD هایایلف ،Geodatabase هایکالس ،Shape file نظیر مختلفی هایدر قالب توانندمی

 .باشند

 

                                                           
1 Feature 
2 Layer 
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 نقشه

یم تشکیل الیه چندین گذاریهم روی و ترکیب از که خارج جهان در اشیا مکانی موقعیت از است نمایشی

 هایالیه ارتباطات و منبع نمایش، نحوه درباره دنشومی ذخیره نقشه فایل یک در که اطالعاتی مهمترین. گردد

 .دنباشمی شده تعریف

 

 1مختصات سیستم

 ای مانیتور مثل) مسطح فضای روی را زمین کره بر واقع عوارض نمایش نحوه که ریاضی هایفرمول و روابط

 :کرد بندی تقسیم کلی طبقه دو در توانمی را مختصات هایسیستم. کنندمی تعریف ،(کاغذ

 : 2جغرافیاییسیستم مختصات      -

 رویک مختصات از بنابراین و نشده تعریف مسطح فضای بر عوارض شدن تصویر نحوه هاآن در که

 همین به و باشندمی ایدرجه نوع از آن در گیریاندازه واحدهای. شودمی استفاده نمایش جهت آنها

 .نیستند استفاده قابل کاربردها از بسیاری در دلیل

 : 3شده تصویرسیستم مختصات      -

 جهت یخط مختصات از بنابراین و شده تعریف مسطح فضای بر عوارض شدن تصویر نحوه هاآن در که

 دلیل همین به و باشندمی( متر نظیر) خطی نوع از آن در یریگاندازه واحدهای. شودمی استفاده نمایش

 مختصات هایسیستم ترینمعروف از Lambertو  UTM. شود می استفاده هاسیستم این از موارد اکثر در

 .باشندمی نوع این از

 

 4(مکانیجغرافیایی ) اطالعات

می کیلتش را گرافیکی نقشه نهایت در و الیه هندسی، عوارض مکانی موقعیت که دنباشمی اطالعاتی مجموعه

 .شوندمی نگهداری و ذخیره 6تصویری و 5برداری شکل دو به اطالعات این. دهند

                                                           
1 Coordinate System 
2 Geographic 
3 Projected 
4 Spatial 
5 Vector 
6 Raster 
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 توصیفی اطالعات

 هاآن با مرتبط هایموجودیت یا و نقشه در موجود مکانی عوارض خصوص در توصیفی و تشریحی اطالعات

 .دنگیربرمی در را مرتبط هایموجودیت یا عوارض این از هاییتوصیف که دنباشمی
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 سیستم مختصات و سیستم تصویر
 یک رو د آورده دست به مختلف منابع از را اطالعات توانمی اطالعات جغرافیایی سیستم یک از استفاده با

 این بتوان ات باشد یکسان باید نقاط تمامی تصویر سیستم که کرد دقت باید ولی. کرد کار هاآن همه با زمان

 در هایهال تصویری و سایر سیستم یک در استان سطح اگر مثال عنوان به. درآورد نمایش به هم با را اطالعات

 است ممکن صورت آن در دهیم، نمایش باهم را هاالیه تمامی بخواهیم و باشند دیگری تصویری سیستم یک

 حیحص انتخاب. باشند استان سطح آنها در اصلی موقعیت از مکانی فاصله اختالف یک دارای هارودخانه خطوط

 .شد خواهد آنها صحیح نمایش به منجر یکسان تصویر سیستم

 سیستم یک اندازه و شکل .شوندمی تقسیمکروی و بیضوی،  دسته دو به جغرافیایی مختصات هایسیستم

 در شودمی بنا دایره یک اساس بر کره یک. گرددمی تعیین 2بیضوی یک یا و 1کره یک از استفاده با مختصات

 .گیردمی شکل بیضی اساس بر بیضوی یک صورتیکه

 حالت بلکه باشدنمی کروی صورت به آن سطح هایناهمواری و مختلف مناطق در آن ثقل نیروی دلیل به زمین

 مناطق با متناسب را مختلفی هایبیضیتوان می رو این از .باشدنمی نیز کامل بیضوی یک حتی و دارد گونبیضی

 از سیاریب در لذا است نزدیکتر بسیار بیضوی یک به زمین شکل که گفت توانمی واقع در. کرد تصور مختلف

( مدارات و اراتالنه نصف) جغرافیایی مختصات سیستم است الزم دقیقتر، و بزرگتر مقیاس با کارهای در و مواقع

 انندم کوچک مقیاس با کارهای در معموالً ) مواقع بعضی در این وجود با. گردد تعریف بیضوی یک روی بر

می بزرگتر و 1:1٫000٫000 مقیاس با کارهای در. شود گرفته نظر در کره عنوان به تواندمی(  1:5٫000٫000

 قابل هامقیاس این در زمین گرفتن نظر در و کره از ناشی خطای که چرا کرد استفاده بیضوی از احتم بایست

 .باشدنمی قبول

های مختصات شویم بهتر است قدری با مفاهیم ریاضی دستگاه مختصات قبل از آنکه وارد جزییات سیستم

 جغرافیایی آشنا شویم.

 جغرافیایی مختصات دستگاه

 را زمین یرو بر اینقطه هر مکان توانمی آن با که است مختصات دستگاه یک ،جغرافیایی مختصات دستگاه یک

 هنقط ارتفاع یا عمودی مکان ،عدد یک که شودمی انتخاب طوری معموالً مختصات. کرد مشخص عدد چند توسط

                                                           
1 Sphere 
2 Ellipsoid 
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 ستگاهید مختصات، دستگاه برای معمول انتخاب یک. کنند مشخص را افقی مکان هم عدد دو و کند بیان را نظر مورد

 .است جغرافیایی عرض و طول ارتفاع، دارای

 جغرافیایی عرض و طول

 به عرض هم نقاط اتصال با. است استوا خط به نسبت مدارها از نقطه هر جنوبی یا شمالی زاویه  (φ)جغرافیایی عرض

 از آن شعاع که است دایره یک کدام هر واقع در که آید،می بدست( مدارها) استوا خط موازی خطوطی یکدیگر،

 استوا ، (N  ۹۰°) شمالی درجه ۹۰ شمال قطب جغرافیایی عرض. است متفاوت هاقطب در کمترین تا استوا در بیشترین

 .است (S  ۹۰°)جنوبی درجه ۹۰ جنوب قطب و صفر

 است درجه صفر که  امبد النهارنصف به نسبت النهارها نصف از نقطه هر غربی یا شرقی زاویه( λ)جغرافیایی طول

 و طولی بزرگ دوایر از یهایدایرهنیم النهارها نصف. است( W) غربی یا( E) شرقی( ۱۸۰°) حداکثر زاویه این. باشدمی

 .رسندمی هم به هاقطب در متقابل نقطه دو در که انداندازه هم

 

 جغرافیایی دستگاه مختصات 5تصویر 
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 طول جغرافیایی )خطوط عمودی( و عرض جغرافیایی )خطوط افقی( 6تصویر 

 دکارتی اتمختص دستگاه با را شوندمی مشخص جغرافیایی عرض و طول مختصات دستگاه با که یطنقا تمام توانمی

 .کرد مشخص نیز

 

 کروی جغرافیایی مختصات هایسیستم

 مختصات سیستم یک. کندمی استفاده نقطه یک موقعیت تعیین برای بعدیسه کره یک از مختصات سیستم این

 سطح یک و (گرینویچ معموال) مبدا النهارنصف یک( درجه معموال) زاویه گیریاندازه واحد شامل جغرافیایی

 نام به که عرضی، و طولی درجه اساس بر زمین کره سطح در عارضه یک موقعیت 1.باشدمی مسطحاتی مبنای

 خطوط کروی، مختصات سیستم در. هستند گیریاندازه قابل شوند،می شناخته 2GCS یا جغرافیایی مختصات

 مالیش همان یا عمودی خطوط و جغرافیایی عرض نمایانگر باشند می مدارها همان که غربی شرقی همان یا افقی

 .باشندمی جغرافیایی طول نمایانگر باشند،می النهارهانصف همان که جنوبی

 هایطول امبد. شودمی محسوب جغرافیایی هایعرض امبد که شودمی نامیده استوا ،قطب دو بین میانی مدار

 برن، النهار نصف از کشورها بعضی در که باشدمی انگلستان شهرگرینویچ از عبوری النهارنصف نیز جغرافیایی

 .شودمی استفاده پاریس یا و بوگوتا

                                                           
1 Datum 
2 Geographic Coordinate System 
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 سیستم مختصات کروی 7 تصویر
  بیضوی مختصات جغرافیایی سیستم

 یک شکل. دگیرمی شکل بیضی اساس بر بیضوی یک صورتیکه در شودمی بنا دایره یک اساس بر کره یک

 .کوچک شعاع بزرگ و شعاع گردد.می تعیین شعاع دو با بیضی

 

 های بیضیشعاع 8 تصویر

 کوچک محور اندازه با معموال بیضوی یک. گیردمی شکل بیضوی یک ،کوچک محور حول بیضی یک گردش با

 زیر فرمول از که 1تسطیح ضریب از b جای به والممع البته. گرددمی تعریف( b) آن بزرگ محور و ( a) آن

                                                           
1 Flattening 
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 می استفاده آن معکوس از است کوچک خیلی f عددی مقدار آنجاییکه از. شودمی استفاده گردد،می محاسبه

 .شود

F=(a-b)/a 

 

 ایجاد بیضوی 9 تصویر

 

 

 

 .است آمده زیر شکل در WGS- 84 بیضوی پارامترهای
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 WGS-84پارامترهای بیضوی  10تصویر

 تشریح امکان که ایگونه به جغرافیایی مختصات سیستم قالب در زمین ابعاد و شکل دقیق سازی شبیه برای

 تعریف ایگونه به مناسب ابعاد با بیضوی یک است الزم باشد، داشته وجود زمین روی عوارض هایموقعیت

 یک صورت به زمین واقعی شکل که آنجایی از اما. گردد( 1ژئوئید سطح) زمین واقعی شکل با منطبق که گردد

 بر را ویبیض یک که هنگامی بنابراین است، بیضی شبیه نامنظم شکل یک واقع در و باشدنمی منظم بیضوی

 بیضوی نای با منطبقکامال  ،(شمالی آمریکای)مثال  زمین روی بر منطقه یک است ممکن کنیم،می منطبق زمین

 یستمس اینکه به توجه با است بدیهی. باشد نداشته وجود تطابق این ،(ایران )مثال دیگر ایمنطقه برای اما شود

 بالطبع و عوارض موقعیت تعیین مبنای بیضوی، این روی بر النهاراتنصف و مدارات و جغرافیایی مختصات

 دقت باشد، نداشته وجود انطباق این که ایمنطقه برای شرایطی، چنین در بنابراین باشد، می هااندازه محاسبه

 کشوری، یا و منطقه هر برای یابیم، دست باالتری هایدقت به اینکه برای لذا داشت، انتظار تواننمی نیز مناسبی

. باشد داشته منطقه آن با را تطابق بیشترین بیضوی این که ایگونه به گرددمی تعریف منطقه آن خاص بیضوی

 ویبیض حالیکه در دارد شمالی آمریکای منطقه با را انطباق بهترین  Clark 1866 نام با بیضوی مثال، عنوان به

International 1909  اندازه در ها بیضوی این بین فرق. است مناسب ایران برای a 1 و/f  امروزه. باشدمی آنها 

 .اندآمده دست به باالتری دقت با هایبیضوی ای،ماهواره هایگیریاندازه پیشرفت با

                                                           
1 Geoid 
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 نیروی هم سطح ژئوئید، سطح. شودمی داده نمایش ژئوئید سطح بوسیله زمین واقعی شکل که است ذکر به الزم

 و کوهها) زمین سطح هایناهمواری. است آزاد آبهای سطح متوسط بر منطبق بسیار که است زمین ثقل میدان

 سطح به نسبت توصیفی مشخصه یک عنوان به و ندارند دخالت( ژئوئید سطح) زمین شکل تعیین در( دریاها

 .گردندمی تعریف ژئوئید

 

 

 مقایسه سطح بیضوی و ژئوئید 11تصویر 

 : ژئوئید ارتفاع

 ژئوئید تفاعار اگر.  نامندمی مطلق ارتفاع معموال را ارتفاع نوع این. گویند را مرجع بیضوی و ژئوئید بین جدایی

 هندوستان جنوب رد ژئوئید ارتفاع ترین بزرگ. است نسبی آن ارتفاع صورت آن در بسنجیم بیضوی به نسبت را

 . است واقع متر 100 اندازه به

 : اورتومتریک ارتفاع

 اورتومتریک ارتفاع را( شاقولی خط) ژئوئید بر قائم طول در ژئوئید و زمین سطح از نقطه یک بین هندسی فاصله

 آن تغییرات و بهجاذ میزان با اورتومتریک ارتفاع بنابراین است پتانسیل هم سطح یک ژئوئید که آنجا از. گویند

 . دارد ارتباط محل در
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 :ژئودتیک ارتفاع

 که گویند یکژئودت ارتفاع را بیضوی بر قائم طول در بیضوی یک سطح با زمین سطح در نقطه یک بین فاصله

 . باشد می ریاضی فضای به وابسته کامال ژئودتیک ارتفاع. آیدمی بدست  GPS با

 

 1دیتوم

 زمرک به نسبت را بیضوی آن قرارگیری محل دیتوم یک زند،می تقریب را زمین شکل بیضوی، یک که حالی در

 آن به مربوط بیضوی خاص، منطقه یک در مختصات گیریاندازه برای که ایگونه به کندمی مشخص زمین

 هایگیریاندازه برای را چارچوبی دیتوم واقع، در. باشد داشته زمین واقعی سطح با را انطباق بیشترین منطقه

 دیگر خصوصیت همچنین. سازدمی فراهم خاص منطقه یک برای دقیق شکل به زمین سطح روی عوارض مکانی

 .است زمین کره جرمی مرکز به بیضوی مرکز انتقال دیتوم

 تعریف ،مشخص ناحیه یک در ژئوئید سطح با انطباق بهترین ایجاد برای و محلی بصورت اهمدیتو گذشته، در

 ستد به بیضوی دادن شیفت با نظر مورد ناحیه با بیشتر خوانیهم برای معموال محلی هایدیتوم. اندگردیدهمی

 دیتوم ایران، برای. اندگرفته قرار استفاده مورد جهان مختلف کشورهای برای محلی دیتوم 150 از بیش. آیندمی

European 1950  مبنای بیضوی با International 1909 گسترش با اخیر سالهای در. است شده بکارگرفته 

 هایگیریاندازه برای و زمین کره با باال همخوانی و دقت با هایدیتوم ای،ماهواره هایگیریاندازه آوریفن

 و دنیا کشورهای از بسیاری در حاضر حال در. باشدمی WGS84 آنها معروفترین که اندشده داده توسعه جهانی

 .باشدمی هانقشه تولید و تهیه مبنای نام، همین به بیضوی با دیتوم این ما، کشور در جمله از

                                                           
1 Datum 
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 مقایسه سطح بیضوی و ژئوئید 12تصویر 

 :هستیم درگیر پارامتر سه با ،دیتوم تعیین از پس

 بیضوی تا زمین سطح فاصله ( h: )بیضوی ارتفاع -

 ژئوئید تا زمین سطح فاصله ( H: )اورتومتریک ارتفاع -

 بیضوی تا ژئوئید فاصله ( N: )ژئوئید ارتفاع -

 هر ارتفاع محاسبه در ما هدف بنابراین باشد،می ژئوئید ارتفاعی، محاسبات مبنای سطح شد گفته که همانطور

 اند.مشخص گردیده 11این پارامترها در تصویر شماره  .باشدمی نقطه آن اورتومتریک ارتفاع محاسبه نقطه،

 

 تصویر هایسیستم

 تعیین دید،گر بحث که شرایطی با زمین کره روی بر هایموقعیت تعریف برای جغرافیایی مختصات سیستم

 دو افص سطح یک که نقشه روی بر جغرافیایی هایپدیده به مربوط اطالعات اینکه به توجه با اما. است شده

 باشد،نمی صاف سطح یک بصورت شدن مسطح قابل کره یک طرفی، از و شوند می داده نمایش است، بعدی

 بر زمین طحس کردن تصویر یندآفر. شوند تصویر صاف سطح یک به کره سطح از عوارض است الزم بنابراین،

 .نامندمی نقشه کردن تصویر را صاف سطح یک روی

 یطمح استوانه یک دادن قرار صاف، سطح یک روی بر کره یک سطح کردن تصویر هایروش ترینساده از یکی

 بیفتد استوانه روی بر کره سطح نقشه شود می باعث که است کره مرکز در چراغی کردن روشن و کره به شده
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 باعث صاف سطح یک روی بر زمین سطح نمایش. یافت دست مسطح نقشه یک به استوانه ندکر باز با سپس و

 ختصاتم ریاضی، روابط از استفاده با نقشه تصویر سیستم یک. شودمی جهت یا و فاصله سطح، شکل، در تغییراتی

 نای از عدد دو یا یک کردن کمینه برای تصویری سیستم هر. کندمی تبدیل صاف سطح مختصات به را کروی

 .دهدمی تغییر را شکل اما کندمی حفظ را مساحت ،تصویر سیستم یک مثال. است شده طراحی پارامترها

 

 تصویر کردن کره بر روی سطح صاف 13تصویر 

 

 بزرگ هاینقشه برای است ممکن ،تصویر سیستم یک. شوندمی طراحی خاص مقاصدی برای تصویر هایسیستم

منطقه برای و مقیاس کوچک هاینقشه برای دیگری که حالی در باشد مناسب کوچک محدوده یک در و مقیاس

 را آن از بخشی باشد قرار که زمانی است، بعدیسه زمین کره اینکه به توجه با. باشد داشته کاربرد بزرگ ای

 تصویری ختصاتم سیستم به جغرافیایی مختصات سیستم تبدیل در مشکالتی دهند، نمایش بعدی دو شکل به

 حلی راه نقشه روی بر ارتفاع نمایش برای بایستمی که شودمی حذف ارتفاع یعنی بعد یکابتدا  .آیدمی پدید

 اشکال و اه اندازه ابعاد، در تغییراتی سبب مسطح سطح به محدب سطح یک کردن تبدیلهمچنین  .کرد پیدا

 .شودمی

 زمین روی بر گیریاندازه برای یکسانی واحد دارای جغرافیایی عرض و طول ،تصویری مختصات سیستم در

 جغرافیایی عرض روی بر که حالی در باشدمی کیلومتر 111 حدود استوا در جغرافیایی طول درجه یک .نیستند
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 هایعرض در جغرافیایی طول درجه یک( کیلومتر) طول زیر جدول در. باشدمی کیلومتر 55 معادل ،درجه 60

 .است آمده مختلف جغرافیایی

 کیلومتر عرض جغرافیایی

0 111.319 

5 110.899 

10 109.639 

15 107.551 

20 104.647 

25 100.950 

30 96.486 

35 91.288 

40 85.394 

45 78.847 

50 71.696 

55 63.944 

60 55.800 

65 47.176 

70 38.187 

75 28.902 

80 19.393 

85 9.735 

90 9.000 
 طول یک درجه جغرافیایی در عرض های مختلف بر حسب کیلومتر 1جدول 

 

 برداریهای تصویر در نقشهانواع سیستم

 توانندمی که یهندس اشکال اساس بر تصویر هایسیستم ترینساده از بعضی باشد،می مسطح نقشه آنجاییکه از

 پذیروسعهت هایرویه به که گیرندمی شکل شوند تبدیل صاف سطح به دادن شکل تغییر یا و آمدن کش بدون
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 صویرت سیستم یک. سطوح و هااستوانه ها،مخروط از عبارتند هارویه این متداولترین از بعضی. هستند معروف

 از یکی ویر بر ریاضی هایالگوریتم از استفاده با کره سطح روی از را نقاط موقعیت سیستماتیک صورت به

 .کندمی تصویر الذکر فوق سطوح

 تماس نقطه عنوان به نقطه چند یا یک گرفتن نظر در دیگر، سطحی به سطح یک از تصویرکردن از مرحله اولین

 1ایفحهص تصاویر سیستم در بطوریکه شودمی نامیده مماسی خط یا و نقطه تماس، خط یا و نقطه هر. باشدمی

 مماس تصویر، سطوح با کره سطح یک خط، طول در ای،استوانه و مخروطی تصویر هایسیستم در و نقطه یک در

 .شوندمی

 

 مخروطی تصویر سیستم

 کره با نمعی جغرافیایی عرض یک در مخروط که است آن مماسی نوع مخروطی، تصویر سیستم نوع ترینساده

 روی بر تصویرشدن از بعد النهارهانصف. شودمی شناخته 2استاندارد مدار نام به خط این. گرددمی مماس زمین

 در. شوندمی نمایان کمان صورت به مدارها و کنند می قطع را همدیگر مخروط سار نقطه در مخروط، سطح

 را آن مقابل النهارنصف که گرددمی مسطح و شودمی بریده النهارنصف یک راستای در مخروط نهایت

 پیدا افزایش اعوجاجات استاندارد، مدار از گرفتن فاصله با تصویر سیستم این در. نامندمی 3میانی النهارنصف

 باعث( وندشمی تصویر آن روی بر شمالی نواحی که) هرم فوقانی هایقسمت گذاشتن کنار بنابراین ،کنندمی

-شرقی ایگستره که میانی عرض در واقع نواحی برای تصویر سیستم این. شد خواهد نهایی نقشه دقت افزایش

 .باشدمی مناسب بسیار دارند غربی

 

 سیستم تصویر مخروطی تک عرض 14تصویر 

                                                           
1 Planar 
2 Standard Parallel 
3 Central Meridian 
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 به. کندمی قطع را زمین کره سطح عرض دو در مخروط مخروطی، تصویر هایسیستم از بعضی در مواردی در

 استاندارد مدار دو با که گویندمی 1مخروطی متقاطع تصاویر سیستم مخروطی، تصویر هایسیستم از نوع این

 در مسیست این. دارد استاندارد مدارهای بین فاصله به بستگی جغرافیایی عوارض نمایش. گرددمی تعریف

 .باشدنمی مساحت هم و شکل هم ولیکن باشدمی فاصله هم جنوبی شمالی راستای

 

 سیستم تصویر مخروطی دو عرض 15تصویر 

 

 ایاستوانهسیستم تصویر 

باشد. سیستم تصویر دارای دو نوع مماسی و متقاطع می های تصویر مخروطی، این سیستممشابه با سیستم

باشد که استوانه در استوا با کره زمین مماس میها می( یکی از متداولترین این نوع سیستمMercatorمرکاتور )

شوند و فاصله مدارها از یکدیگر با استوانه تصویر میالنهارات به صورت هندسی بر روی سطح گردد. نصف

النهارات در این سیستم بر یکدیگر عمود شوند که در نهایت مدارات و نصفاستفاده از روابط ریاضی محاسبه می

النهارات در نهایت گردد. نصفالنهار بریده شده و مسطح میخواهند بود. در نهایت استوانه در راستای یک نصف

های مکند. این نوع سیستصله خواهند بود ولیکن فاصله مدارات با نزدیک شدن به قطبین افزایش پیدا میهم فا

های کنند در نتیجه در این نوع از سیستمجهت را نیز حفظ می ،شکل هستند و در راستاهای مستقیمهم ،تصویر

شوند ولی خطوط و خطوط با آزیموت ثابت به صورت خط راست نمایش داده می 2خطوط کشتیرانی ،تصویر

استوانه در راستایی غیر  ،های تصویرکنند. در موارد خاص از این نوع از سیستممنحنی، شکل خود را حفظ نمی

 Transverseبه طور مثال در سیستم تصویر مرکاتور معکوس ) .گردداز راستای استوا بر کره مماس می

Mercatorدر نتیجه مدارهای استاندارد شمالی ،گرددالنهار بر کره مماس می( استوانه در راستای یک نصف- 

 جنوبی خواهند بود.

                                                           
1 Secant Projections 
2 Rhumb Lines 
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 ایهای تصویر استوانههای ممکن مماس شدن استوانه با کره در سیستمانواع حالت 16تصویر 

اعوجاجی وجود ندارد و  ،خطوط مماسی و یا متقاطعهای تصاویر، در راستای در تمامی انواع این دسته از سیستم

 باشد.هم فاصله می ،در این راستا نقشه

 

 ایسیستم تصویر صفحه

ای بر سطح کره مماس های تصویری، سطح کره را بر روی یک سطح مسطح که در نقطهاین دسته از سیستم

گویند. ( نیز میZenithal( و یا زنیتی )Azimuthalکنند که به آنها سیستم تصویر آزیموتی )باشد، تصویر میمی

شود ولیکن نوع متقاطع آنها ای هستند که صفحه در یک نقطه با کره مماس میگونه به ها معموالاین سیستم

شود که مرکز سیستم مختصات محسوب ( شناخته میFocusنیز وجود دارد. این نقطه به عنوان نقطه کانونی )

( استوایی Polarل جغرافیایی و یک عرض جغرافیایی مشخص می شود. انواع قطبی )گردد و با یک طومی

(Equatorial( و مایل )Oblique.در این سیستم تصاویر وجود دارد ) 

 

 ایهای تصویر صفحههای ممکن مماس شدن صفحه با کره در سیستمانواع حالت 17تصویر 
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 های تصویربندی سیستمطبقه

ها خطوط طول و عرض جغرافیایی اند که در بعضی از آنبرای تصویر نقشه به وجود آمدههای مختلفی سیستم

کل، ش در انتخاب یک سیستم تصویر چهار خصوصیت : مساحت، باشد.مستقیم و در بعضی به صورت منحنی می

 باشد:بایست مد نظر باشد. سواالت زیر نشان دهنده انتخاب نوع سیستم تصویر میفاصله و جهت می

 خواهیم آن را نگهداری کنیمدر انتخاب سیستم به کدام یک از این خصوصیات احتیاج داریم و می -

 نقشه در کجای جهان واقع شده است : در قطب یا استوا -

 شکل نقشه مربعی است یا کشیدگی از غرب به شرق دارد -

های سیستم ،باشدمهمتر می 1پرتوافکنیبعد از عمل  ،بر این اساس که کدامیک از پارامترهای هندسی تصویر

 شوند:بندی میتصویر به انواع زیر طبقه

 

 (Conformalسیستم تصویر هم شکل )

حفظ کننده شکل هستند. برای حفظ زوایا که معرف روابط مکانی اشکال می ،های تصویراین نوع از سیستم

درجه بر  90ی با زاویه یهاهم را بصورت شبکه بایست خطوط عمود برشکل میباشند، یک سیستم تصویر هم

ها به طور محسوسی در نقشه نسبت به روی نقشه نمایش بدهد. البته نتیجه حفظ شکل این است که مساحت

های مناطق تواند شکلکنند. به طور کل هیچ سیستم تصویری نمیواقعیت آنان بر روی زمین تغییر پیدا می

 صویر به شرح زیر است:های تسیستماین ای از حفظ کند. نمونه را وسیع

- Lambert Conformal Conic 
- UTM  
- Mercator 

                                                           
1 Projection 
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 شکلسیستم تصویر هم 18تصویر 

 

 (Equivalentمساحت )سیستم تصویر هم

کل، فاکتورهای دیگر از قبیل ش ،به تبع حفظ مساحت حفظ کننده مساحت هستند. ،های تصویراین نوع از سیستم

النهارها ممکن است با های تصویر، مدارها و نصفزاویه و مقیاس دچار تغییر خواهند شد. در این نوع از سیستم

 زاویه درست به هم تالقی پیدا نکنند. نمونه هایی از این سیستم تصویر عبارتند از:

- Albers equal-area conic 
- Lambert azimuthal equal-area 
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 مساحتهمسیستم تصویر  19تصویر 

 (Equidistantفاصله )سیستم تصویر هم

تمسسی کننده فاصله بین نقاط هستند. در هر صورت معموال در این نوع ازحفظ ،های تصویراین نوع از سیستم

طور مثال در سیستم به  باشد.یک یا چند خط وجود دارد که در راستای آن مقیاس نقشه درست می ،های تصویر

استوا و به طور کلی مدارها دارای طول واقعی خود هستند. باید به بخاطر داشت  ،(Sinusoidalتصویر سینوسوئی )

 ای که فاصله تمام نقاط در تمام جهات واقعی باشند وجود ندارد.فاصلهکه هیچ سیستم تصویر هم

 

 مساحتسیستم تصویر هم 20تصویر 
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 (True-directionجهت )تصویر هم سیستم

کوتاهترین فاصله بین دو نقطه در یک سطح منحنی مانند سطح زمین در طول هم ارز کروی یک خط مستقیم 

گذرد قرار باشد. این فاصله در واقع بر روی بزرگترین دایره از کره که از این دو نقطه میدر یک سطح صاف می

ای هستند که جهات تمامی خطوط ( گونهAzimuthalوتال )جهت و یا آزیمهای تصویر همگرفته است. سیستم

مساحت و شکل، همهم ،های تصویر همزمانباشد. بعضی از این سیستمدر آنها بر پایه همین کمترین فاصله می

 های زیر اشاره کرد:توان به سیستممیدر مورد این سیستم تصویر،  فاصله نیز می باشند.یا هم

- Lambert azimuthal (equal-area)  
- Stereographic (conformal) 

 

 

 مساحتسیستم تصویر هم 21تصویر 

 

 های تصویر مورد استفاده در ایرانسیستم

درجه  19٫5و طول  (درجه شمالی 40درجه شمالی تا  25از ) درجه 15ای به عرض کشور ما ایران، در گستره

 شرقی بر روی زمین واقع شده است. -در ربع کره شمالی (درجه شرقی 63٫5درجه شرقی تا  44 از)
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 گستره جغرافیایی ایران بر روی زمین 22تصویر 

ین یک در هیچ راستایی کشیدگی ندارد( تعی توان گفتمیمربعی ایران ) کمابیشبا توجه به وسعت زیاد و شکل 

 بیشتررو باشد. از اینممکن می سیستم تصویر خاص که در تمامی مقاصد بتوان از آن استفاده کرد، کاری غیر

ای که قرار است تهیه شود و همچنین رای هر مقصد خاصی بسته به گستره ناحیه مورد مطالعه و مقیاس نقشهب

های به دست آمده انجام پذیرد، سیستم تصویر مناسب انتخاب میست بر روی نقشهای که قرار انوع مطالعه

افزارهای کاربردی در این زمینه به راحتی و در و نرم 1گردد. امروزه با توسعه روز افزون علم و فن ژئوماتیک

یستم یک س توان با مشخص بودن پارامترهای سیستم مختصات هر نقشه رقومی، به راحتی بهکمترین زمان می

 مختصات دیگر تبدیل نمود.

                                                           
1 Geomatic 

http://www.GISPlus.ir
http://www.GISPlus.ir
http://www.GISPlus.ir
http://www.GISPlus.ir
http://www.GISPlus.ir


 مبانی و مفاهیم سیستم اطالعات جغرافیایی
 

45 

 

www●GISPlus●ir 

 1LCC سیستم مختصات المبرت هم شکل

ای طراحی شده است که خطاها و اعوجاجات برداری ایران به گونهاین سیستم مختصات توسط سازمان نقشه

شویم های سیستم تصویر المبرت هم شکل، متوجه میباشد. با نگاهی به ویژگیآن در کل سطح ایران کمینه می

 باشد:ه دالیل انتخاب این سیستم تصویر از قرار زیر میک

های های تصویر برای عرضترین سیستمترین و کاربردیستم تصویر یکی از بهترین، کم خطااین سی .1

میانی )بین قطبین و استوا( می باشد و با توجه به اینکه کشور ما نیز در یک چنین جایی واقع شده است 

 رسد.تصویر مناسب به نظر می لذا استفاده از این سیستم

توان با درجه آزادی شود، لذا میاز آنجاییکه در این سیستم تصویر از دو مدار استاندارد استفاده می .2

 ای که خطاها کمینه گردند.را برای منطقه مورد نظر سفارشی کرد به گونه بیشتری آن

منطقه وسیع مانند ایران کمینه در این سیستم تصویر برای یک  ،خطاهای موجود در مساحت و شکل .3

های کوچک و متوسط مانند مطالعات کالبدی و حتی منطقهرو استفاده از آن در مقیاسباشد از اینمی

به صورت یکپارچه طراحی گردد، بسیار متداول می نهایی دادهای و در مواردی که قرار است پایگاه

 باشد.

 باشند:یپارامترهای این سیستم مختصات از قرار زیر م

Projection: Lambert Conformal Conic 

Ellipsoid: International 1909 or WGS 84 

Datum: European 1950 (ED50) or WGS 84 

False Easting: 2000000 

False Northing: 40000 

Central Meridian: 54 

Latitude of Origin: 24 

Scale Factor: 1 

                                                           
1 Lambert Conformal Conic 
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Standard Parallel 1: 30 

Standard Parallel 2: 36 

 

 

 شمای کلی سیستم مختصات المبرت یزد تعریف شده برای کل ایران 23تصویر 
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 نحوه توزیع خطاها در سیستم مختصات المبرت 24تصویر 

 UTMسیستم مختصات 

ها های تصویر از نظر خطاها و اعوجاجات چه در اشکال و چه در جهتاین سیستم مختصات از بهترین سیستم

ترین مشکلی که در این سیستم تصویر وجود دارد این است که ساختاری باشد. در عین حال اصلیها میو مساحت

 ،زون 60های دیگر است به طوری که تمامی مانند زون به درستییکپارچه ندارد و ساختار و مختصات هر زون 

سازد. کشور ما با توجه به وسعت تمایز میمختصاتی یکسان دارند و فقط شماره زون است که آنها را از یکدیگر م

قرار گرفته است. شکل ذیل نحوه قرارگیری ایران در این چهار زون را  41و  38، 39، 40آن در چهار زون 

 دهد.نمایش می
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 41، 40، 39، 38در ایران از سمت چپ به راست  UTMهای زون 25تصویر 

کیلومتر از نصف 180ای حدود باشد و در فاصلهمی 0٫9996النهار میانی هر زون برابر فاکتور مقیاس در نصف

می 1کند( این فاکتور برابر النهار میانی در استوا )که با نزدیک شدن به قطبین این فاصله نیز کاهش پیدا می

ای انتخاب شده است ونهها به گمختصات تمام زون اباشد، مبدباشد و در راستای این خطوط مقیاس واقعی می

باشد و از آنجایی که ایران در نیمکره شمالی است، استوا به عنوان متر می 500000النهار میانی که طول نصف

 باشد.ها مانند یکدیگر میشود. بدین ترتیب مختصات تمام زونها در نظر گرفته میعرض امبد
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 UTMشمای کلی سیستم مختصات  26تصویر 

 

 در دو زون UTMنحوه توزیع خطاها در سیستم مختصات  27تصویر 
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باشد که پارامترهای آن در سطح می Transverse Mercatorدر واقع نوعی از سیستم  UTMسیستم مختصات 

توان بر حسب گستره پارامترهای مرتبط را می TMجهانی به صورت استاندارد تعریف شده است. در سیستم 

م ر شرایطی که وسعت منطقه برای استفاده از این سیستد بیشترمنطقه مطالعاتی بر روی زمین، تعیین نمود و 

درجه جغرافیایی باشد( اما گستره منطقه مورد مطالعه در  6مناسب باشد )طول جغرافیایی منطقه کمتر از 

آن در یک زون و بخشی از آن در زون دیگر باشد،  قرار نداشته باشد یعنی بخشی از UTMمحدوده یک زون 

 استفاده نمود. TMاز سیستم  UTMتوان به جای استفاده از بنابراین می

 پارامترهای این سیستم تصویر عبارتند از:

Projection: Transverse Mercator 

Ellipsoid: International 1909 or WGS 84 

Datum: European 1950 (ED50) or WGS 84 

False Easting: 500000 

False Northing: 0 

Central Meridian: Based on Area Extent 

Latitude of Origin: 0 

Scale Factor: 0.9996 

 Mercatorسیستم تصویر مرکاتور 

کند. این سیستم های دریایی استفاده میاز این سیستم تصویر برای تهیه چارت همواره برداریسازمان نقشه

ها واقعی باشد چرا که در آن جهتهای تصاویر برای مقاصد دریایی و دریانوردی میاز بهترین سیستم تصویر

گیری آزیموت بر روی این نقشهتوان خطوط کشتیرانی را بر روی آنها براحتی ترسیم نمود و با اندازهاست و می

ر یستم تصویر در عدم توانایی تصوییها را تعیین و تصحیح کرد. به هر حال تنها مشکل این سها مسیر کشت

باشد که البته در دریاهای ما چه در جنوب و چه در شمال مشکلی از این بابت وجود کردن مناطق قطبی می

های دریایی مربوط به خلیج فارس و جزیره الوان که در سازمان نقشهندارد. شکل زیر، نمونه ای از چارت

 دهد.ر تهیه شده است را نمایش میبرداری کشور و در سیستم تصویر مرکاتو
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 و جزیره الوان چارت دریایی خلیج فارس 28تصویر 

باشد که به طور تقریبی می Vertical Datum( یا Chart Datumها مبنای ارتفاعی چارت دیتوم )در این نقشه

گیری و (، اندازهTide Gaugeگیری جزر و مد )های اندازهباشد و با دستگاهکمینه سطح آب در موقع جزر می

تواند یکسان نباشد لذا های ارتفاعی )عمقی( در شیتهای مجاور میگیریرو مبنای اندازهشود. از اینمحاسبه می

ای یکپارچه با کنار هم قرار دادن چند شیت تهیه گردد، این مورد باید مد نظر در مواقعی که قرار است نقشه

 بیشتر،( نیز Horizontal Datumگردند. مبنای مختصات مسطحاتی ) قرار گیرد و تصحیحات مربوطه اعمال

 باشد.می WGS84بیضوی 

های تهیه شده های مختصاتی که در نقشهترین سیستمهای مختصاتی که در باال ذکر گردید، از اصلیسیستم

حتم در موارد خاص باشند لیکن به ها و مراکز تهیه نقشه در ایران به کار گرفته شده است، میتوسط سازمان

های مختصات دیگری نیز استفاده نمود. به هر حال امروزه با توجه به پیشرفت روز افزون نرمتوان از سیستممی

یک سیستم مختصات را های تهیه شده در توان انواع نقشهافزارهای کاربردی در زمینه ژئوماتیک به راحتی می

توان با استفاده ای با سیستم مختصاتی دیگر تبدیل نمود. حتی مینقشه( به برداری و تصویریهای )اعم از نقشه

های کاغذی قدیمی به تصحیح هندسی آنها پرداخت و تا حد زیادی افزارها و با اسکن کردن نقشهاز این نرم

اهش ها وجود داشته و یا بر اثر مرور زمان در آنها ایجاد شده است را کخطاهایی که در موقع تهیه این نقشه

 داد.
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 اطالعات جغرافیاییمنابع 

اطالعات جغرافیایی، مکانی و  تعریفهای داده مکانی آشنا شویم، بهتر است با قبل از آنکه با مدل

 طالعاتا توصیفی آشنا شویم. لذا در این بخش به تفصیل، به بررسی و توضیح این موارد خواهیم پرداخت.

 :از عبارتند که شوندمی تقسیم دسته دو به جغرافیایی

 مکانی اطالعات     -

 توصیفی اطالعات     -

 چون مواردی شامل توپولوژی. باشندمی توپولوژی و عارضه هندسه، عارضه موقعیت دهندهنشان مکانی اطالعات

 .گرددمی 2تقاطع و1مشمول عارضه، چند یا دو مجاورت

 .شودیم جغرافیایی اطالعات به مربوط ،اطالعات جغرافیایی سیستم یک تولید زمان و هزینه درصد 80 تا 60

 :گردندمی سازیذخیره یک سیستم اطالعات جغرافیایی، در صورت دو بهتوصیفی،  اطالعات

 های ثابتداده -

                                                           
 دیگر عارضه درون عارضه یک گرفتن قرار - 1

 کندمی قطع را همدیگر عوارضی چه آنکه توصیف - 2
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 های پویاداده -

 ؛مالک نام نندما. نیستند تغییر حال در پیوسته هاداده این و کنیممی سیستم وارد بار یک تنها را ثابت هایداده

 .ستنده متغیر و شوندمی محاسبه تحلیلی توابع سری یک به توجه با که هستند هاییداده پویا، هایدادهاما 

 

 داده مکانی

ها با عدد، متن، های پدیده یا به بیانی دیگر توصیف پدیدهداده، عبارت است از تشریح کمی و کیفی ویژگی

های خاص است های رقومی، اطالعات کد شده و ساختار یافته برای پردازشاما داده ... .گرافیک، مختصات و 

های خامی گیرد و به تنهایی ارزش کمی ندارند بلکه آگاهیای شکل میدر یک سیستم رایانه به گونه فراگیرکه 

نامرتب اولیه های ای و منطقی روی آنها انجام نشده است. بنابراین برخی آگاهیهستند که هنوز عملیات محاسبه

ها، جداول ها، نقشهها، شکلیند. به بیانی دیگر اعداد، گزارشگوهای مرتب شده را اطالعات میرا داده و آگاهی

و نمودارهایی که هیچ گونه پردازش روی آن صورت نگرفته و به صورت خام نگهداری شده باشند را داده می

 نامند. 

 ،ها برای نمایش ویژگی مکانیبدین معنا که این داده .اندارزش مکانیکه دارای  هایی هستندداده مکانی، داده

های غیرمکانی مانند، اندازه، ها، شهرها و روستاها و همچنین برای تعریف و توصیف ارزشمانند موقعیت جاده

برداری، قشههای مکانی از طریق نروند. دادهوسعت، شدت، تراکم، تعداد، کیفیت، طبقه یا گروه و غیره به کار می

گردند . از لحاظ جمع آوری می ...برداری و تصویربرداری از دور، شمارش، اندازه گیری، پرسشنامه وعکس

آوری دادهگیری از وسایل جمعهای ثبت مکانی و ادوات اندازهها، سنسورها، سیستمتجهیزات، دوربین، سنجنده

 های مکانی هستند.

 ان داده مکانی ثبت شوند که:بنابراین عناصری می توانند به عنو

هر برای مثال ش .به این معنا که در روی کره زمین حضور داشته باشند ،دارای موقعیت مکانی باشند .1

 داده مکانی است زیر ا مکانی را به خود اختصاص داده است. ،تهران

کند. تهران شهری زلزله خیز است یا قابل تعریف باشند، اینکه با عدد تعریف شوند یا با متن فرقی نمی .2

 هر دو عبارت تعریف از تهران است. .میلیون جمعیت است 9تهران دارای 

به عنوان یک نقطه تعریف می شود. اما در مقیاس  1:1000،000دارای مقیاس باشد. تهران در مقیاس  .3

 به عنوان سطحی که خود دارای عوارض مختلف است، تعریف می شود. 1:50،000
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در تهران قابل  ...بندی باشد. جمعیت، کاربری، اشتغال وبندی باشد یا به عبارتی قابل پهنهطبقه قابل .4

 بندی است.طبقه

 .های توصیفی یک پدیده تفکیک نموددر داده مکانی نباید موقعیت مکانی را از ویژگی ،با توجه به تعریف فوق

ها به طور منسجم تولید و استفاده شوند. که دادهدر طراحی داده مکانی الزم است ساختاری را دنبال نمود 

دار دنیای های مکانهای توصیفی تشریح کننده پدیدهای از دادههای اطالعات مکانی قادرند مجموعهسیستم

ها و مدیریت سازی و بازیابی دادهکه امکان ویرایش، بهنگام دهی نمایندواقعی را در یک رایانه به نحوی سازمان

 .نامندمی 1داده مکانیها را، پایگاهاین مجموعه داده .ها به سرعت بازیابی شوندر شوند و در تحلیلیسها مداده

هماهنگ  باشند که بههای مدیریت اطالعات میسیستم ،در درجه اول ،های اطالعات مکانیبنابراین سیستم

 کنند.کمک می ،شوندآوری میجمع ،های مختلفاطالعاتی که توسط بخش نمودن

 

 های مکانی و دنیای واقعیداده 29تصویر 

 ساختار داده مکانی

کلیه عوارض دنیای واقعی که در نقشه  GISساختار اطالعات مکانی، مجزا از ساختار اطالعات توصیفی است. در 

 شوند که عبارتند از:بندی میکالس اصلی تقسیم 3د، در نکنرقومی نمود پیدا می

                                                           
1 Geodatabase 
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 1نقطه 

 2خط 

 3سطح 

، ابتدا بایستی اطالعات نقشه رقومی  GISحمل و نقل کشور در 4 سازی پایگاه نقشه پایهعنوان مثال در مدلبه 

 های مختلف ارائه شوند: به شکل الیه

 های اصلی(ها و جادهها )بزرگراهشبکه راه -

 آهنشبکه راه -

 هافرودگاه -

 استانی و کشوری سیاسی –بندی مرزی تقسیمات کشوری و حوزه -

 جمعیت تمرکز نقاط و شهری زمراک  -

 ...و -

 .دگیرنلیگون قرار میکالس عمده نقطه، خط و یا پ 3در قالب یکی از  GISهای نقشه در از این الیه یک هر سپس

 کالس عارضه مثال از عارضه ردیف

1  شهرها و مراکز جمعیتی 

 هافرودگاه 

 هاپایانه 

 هاراه و باسکولهای پلیسپاسگاه 

 گمرکات 

 (Pointنقطه )

2  هاشبکه راه 

 آهنبکه راهش 

 (Lineخط )

3  تقسیمات کشوری 

 ر مناطق تحلیل ترافیکدهای حمل و نقل محدوده 

 (Polygonچندضلعی )

 

                                                           
1 Point 
2 Arc 
3 Polygon 
4 BaseMap 
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نموده و  GISافزار با توجه به مطالب گفته شده، روش کار این است هر الیه از نقشه مورد بحث را وارد نرم

اطالعات  هایشود. الیهاد میآن ایج ییهای اطالعات جغرافیاار، الیهافزسپس با فرامین ساخت توپولوژی در نرم

ی بجز قابلیت نگهداری اطالعات مکانی و توصیفی عارضه در یک محیط یکپارچه، قابلیت انجام یجغرافیا

ی به یهای اولیه به منظور جوابگوه اطالعات نقشهآورند. بدیهی است، کلیهای مکانی را نیز فراهم میتحلیل

یابی( در قالب مختصات دنیای واقعی و به شکل مختصات های مهندسی، )نظیر مسافتگیریها و اندازهتحلیل

شان در ها و یا مسافت مابینه گردد. با معرفی مختصات دو نقطه، فاصله مستقیم میان آنیباید ارا نکارتزی

 شود.گذرنده از آن دو روی شبکه قابل محاسبه میهای راستای جاده

 های داده مکانیمدل

های مکانی نیز به دو مکانی تقسیم کرد. دادههای غیرهای مکانی و دادهی دادهتوان به دو دستهها را میداده

 شوند.تقسیم می 2تصویریو  1ی برداریدسته

 

 

 های داده مکانیمدل 30تصویر 

 مدل داده برداری

 شوند. سه نوع شی برداری داریم که عبارتند از: شان نمایش داده میعوارض با مختصات ،در این مدل داده

                                                           
1 vector 
2 raster 
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 نقطه -

 خط -

 چندضلعی -

گیرد. مثال ممکن است یک از این سه دسته قرار می یدر یک ،ی مورد نظربا توجه به مقیاس نقشه ،یک عارضه

 ی کوچک مقیاس با یک نقطه نمایش داده شود.هو در نقش چندضلعیی بزرگ مقیاس با یک شهر در نقشه

 داریم که عبارتند از:  برداری دو مدل داده

 ی اسپاگتیمدل داده -

 کی توپولوژیمدل داده -

روابط توپولوژی بین اشیا را به صورت آشکار نداریم. مثال در این ساختار نقاط با  ،ی اسپاگتیدر مدل داده

د. این مدل برای نشوی آنها مشخص میبا یک رشته از نقاط تشکیل دهنده هاچندضلعیو  شان، خطوطمختصات

های رقومی موثر نقشه و نمایش پاسخگویی به سواالت توپولوژی مناسب نیست ولی برای کارهایی مانند چاپ

 است.

 

 اسپاگتی یشکل مدل داده 31تصویر 

 ،مدل دادهاین شود. به عنوان مثال در روابط توپولوزی بین اشیا نیز ذخیره می ک،ی توپولوژیاما در مدل داده

آزاد است  arcاست یا در انتهای یک  arc چند یا دو تقاطع ینقطه  node ،است. در این ساختار arcالمان پایه 
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 هایarc، nodeها تشکیل شده است. در این ساختار برای هر  arcای از ی بستهاز زنجیره چندضلعیو یک 

 هایnodeشروع و انتها و  هایnodeو مختصات  arcچپ و راست در جدول توپولوژی  چندضلعیشروع و انتها و 

احت با مس یک چندضلعییک تک نقطه به عنوان  ،د. در این ساختارنشوذخیره می arcمیانی در جدول مختصات 

دهند یک هایی که یک جزیره را تشکیل میarcدر ابتدای  چندضلعیشود. در جدول صفر در نظر گرفته می

 پاسخ داد. کهای توپولوژیبه پرسش به سرعتتوان می ،با استفاده از این ساختار شود.صفر قرار داده می

 

 

 

 کی توپولوژیشکل مدل داده 32تصویر 
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 ک چندضلعیی توپولوژیشکل مدل داده 33تصویر 

 

 

 کی توپولوژیشکل مدل داده 34تصویر 
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 های برداریفرمت

 های برداری عبارتند از:برخی فرمت

Hardware Specific Format 

هایی که در آنها مختصات زمینی واقعی داده حفظ شده و مورد استفاده قرار از دو نوع تشکیل شده است: فرمت

از این فرمت، فرمت کنند. نمونه ای دیگری از نقشه استفاده می page descriptionهایی که از گیرد و فرمتمی

(Hewlett-Packard Graphics Language)  است که یک زبانpage description  بوده و با پرینترها و پالترها

 گیرد.مورد استفاده قرار می

PostScript 

گیرد. از گرافیکیا پرینت نقشه مورد استفاده قرار می exportبوده که بیشتر برای  page descriptionیک زبان 

پرینترها  بیشترگیرد و مورد استفاده قرار می Adobeتوسط  هموارهکند و ی پشتیبانی میتصویرای برداری و ه

 قادر به خواندن آن هستند.

 

 (Digital Exchange Format) DXF 

 AutoCADافزاری است. این فرمت توسط های نرمها بین کامپوترها و بستهیک فرمت خروجی برای تبادل فایل

( است. در آن توپولوژی text، رنگ، style)مانند پهنای خط،  drawingیاتی در مورد یشود و دارای جزایجاد می

الیه بوده که هر الیه از عوارض مختلفی تشکیل شده است و به کاربر اجازه داده می 64شود. شامل ذخیره نمی

 شود که عوارض را از یکدیگر جدا کند.

(Digital Line Graph) DLG 

 importای  GISافزارهای توان به اغلب نرمشوند و این فرمت را میهای جداگانه ذخیره میعوارض در فایل

 توان ارتفاع را ذخیره کرد.بیشتری روی داده دارد و در آن نمی manipulationکرد. این فرمت اغلب نیاز به 

TIGER 

بوده  node/arcاست. از نوع  address matchاست. شامل توپولوژی و  DBF/DIMEو  DLGترکیبی از فایل های 

)برای نواحی( تشکیل شده است  Two cells)برای خطوط( و  One cells)برای نقاط(،  Zero cellsو از سه فایل 

 هستند و با استفاده landmarkاند. در آن بعضی عوارض به عنوان به هم لینک شده cross-indexingکه توسط 

 شوند.به یکدیگر متصل می GISهای از آنها الیه
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(Scalable Vector Graphic) SVG 

است  XMLای که قادر به تشخیص است و لذا هر برنامه XMLاز زبان  extensionباشد. یک می Imageیک 

کردن روی تصویر، قدرت  zoom inباشد بدین معنا که با می Scalableباشد. نیز می SVGقادر به نمایش تصویر 

 ( کوچکتر و سریعتر است.GIF,PDF,JPEGهای سنتی تصویر ) مانند یابد. نسبت به فایلتفکیک آن کاهش نمی

Shapefile 

ی موقعیت، شکل و توصیفات عوارض جغرافیایی است که در مجموعهی برداری برای ذخیرهیک فرمت داده

 است. feature classد و شامل یک شونهای مرتبط با هم ذخیره میای از فایل

Arc-Info Coverage 

ای از کند. مجموعهرا ذخیره می ArcInfoیک مدل داده است که عوارض جغرافیایی مورد استفاده در نرم افزار 

کند. معموال یک الیه )خاک، جاده، کاربری( را نمایش میرا به عنوان یک واحد ذخیره می thematicهای داده

( tic ,link ,annotation( و عوارض ثانویه )polygon,arc ,pointآن عوارض به عنوان عوارض اولیه )دهد. در 

 ArcGISرضه ذخیره می شود. دراشود. توصیفات عارضه به صورت مستقلی در جداول توصیفات عذخیره می

 توان آن را ویرایش کرد.نمی

Arc-Info Interchange File (.e00) 

های مختلف مربوطه بین ماشین INFOو جداول  TIN ,grid ,coverage. برای تبادل یک یک فایل خروجی است

 از چندین فایل جدا تشکیل شده است. e02,.e01..…ای هشود. نسخهاستفاده می

Geodatabase 

ها به در آن عوارض جغرافیایی و توصیفات آن که باشدمی RDBMS بصورتگرا است و ی شییک مدل داده

 , relationship classesها ) مانند  objectباشد و در آن می توان ها می objectها و روابط بین  objectعنوان 

non-spatial tables , feature data sets, feature classes .را ذخیره کرد ) 
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 ی برداریمدل داده 35تصویر 

 

 تصویریمدل داده 

، 1 تصویریای یا مدل داده شبکه المان پایه در مدل دادهگویند. ای نیز میای، مدل داده شبکهبه این مدل داده

ی زمینی سلولی است که منطقه پیکسل ترکیبی، ل نماینده قسمتی از زمین است. یکاست. هر پیکس 2پیکسل

با توجه به ابعاد پیکسل مشخص  نآ 3قدرت تفکیک و مربوط به آن از بیش از یک کالس تشکیل شده باشد

 سازی آن وجود دارد تا حجم آن کاهش یابد.هایی برای فشردهراه و شودمی

 

 تصویرفرمت های 

 عبارتند از: تصویرهای برخی از فرمت

Standard Raster Format 

یا  keywordبا طول ثابت و یک  headerاست. ساختار فایل آن شامل یک  photographicهای براساس فرمت

magic number هایی برای تشخیص فرمت است و اغلب دارای یک جدول رنگ برای توضیح اینکه چه رنگ

 .، استتصویر شده اند

(Tagged Image File Format) TIFF 

                                                           
1 picture element 
2 Pixel 
3 resolution 
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های گیرد. در آن می توان از تکنیکهای اسکن شده مورد استفاده قرار میرای ذخیره کردن و خواندن فایلب

 رنگ محدود نمی باشد. 256به  GIFاستفاده کرد و مانند فرمت  run length و  یفشرده ساز

Geo-TIFF 

 رسیم.ها را قرار دهیم به این فرمت میهای پیکسلطول و عرض جغرافیایی لبه headerفرمت  TIFFاگر در 

(Graphic Interchange Format) GIF 

گیرد و استفاده از آن در اینترنت مورد استفاده قرار میهای شارپ( )به خصوص با لبه تصویریهای برای فایل

 معمول است.

(Joint Photograph Experts Group) JPEG 

کند و دارای سازی با قدرت تفکیک متغیر استفاده میاست. از یک سیستم فشرده تصویریک فرمت معمول 

resolution recovery ی و کلی است.یجز 

(Digital Elevation Model) DEM 

 تولید شد و دارای دو نوع نمایش است: National Mapping Division of USGSتوسط 

 1:24000ای با مقیاس دقیقه 5/7های متری از نقشه 30های ارتفاعی داده

 1:250000ثانیه و در مقیاس  3های رقومی زمین با دقت داده

(Band Interleaved by Pixel) BIP و (Band Interleaved by Line) BIL 

های مختلفی برای ذخیره کردن مقادیر روشنایی که به تولید شد. از تکنیک RSهای این فرمت توسط سیستم

 کند.آید استفاده میصورت همزمان در چندین رنگ یا باند طیفی به دست می

 

RS Landsat 

 ,Map Factory, GRASSهای شود. در برنامهستفاده میا BILو اطالعات  Landsatای در آن از تصاویر ماهواره

IDRISI گیرد.مورد استفاده قرار می 
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 ی تصویریمدل داده 36تصویر 

 

 تصویریخصوصیات و مقایسه داده برداری و 

 داده همقایس خصوصیات و رفتار متفاوت از یکدیگر دارند که در اینجا به تصویری،های های برداری و دادهداده

 .پردازیممی تصویری و برداری

 

 مقایسه بردار و تصویر 37تصویر 
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 داده برداری:

 .یک ساختار داده فشرده بوده و به فضای دیسک کمتری نیازمند است 

  در آن می توان توپولوژی را به صورت آشکار بیان کرد و پرسمان توپولوژی ) مانند

proximity,network.انجام داد ) 

 ی مقیاسشود و در همهسازی ذخیره میدر آن داده در قدرت تفکیک اصلی خود و بدون هیچ خالصه

 ها نمایش گرافیکی دقیقی داریم.

 گیرد. در آن تبدیل مختصات به آسانی صورت می 

 های دستی شبیه تر است.ای به نقشههای شبکهخروجی گرافیکی آن نسبت به داده 

  به صورت آشکار ذخیره شود.، 1راسالزم است که هر 

 تری را داراست.ی پیچیدهساختار داده ،ایهای شبکهنسبت به داده 

 ست.، مناسب نی2های سنجش از دوربرای داده 

 .تکنولوژی آن نسبتا گران است 

 شوند.های پیوسته در آن به صورت کارا نمایش داده نمیداده 

 سازی آن ساده نیست.شبیه 

 .انجام برخی آنالیزهای مکانی در آن مشکل یا غیر ممکن است 

  زمانبر است. ،چند الیه 3همپوشانیدر آن 

 ل شکم ،ها با توجه به سیستم مختصات یا سیستم تصویر مورد استفادهی فاصلهممکن است محاسبه

 باشد.

 .نمایش مناسبی از واقعیت است 

 ها و توصیفات وجود ندارد.سازی گرافیکسازی و خالصهدر آن امکان بازیابی، بهنگام 

                                                           
1 Vertex 
2 Remote Sensing 
3 Overlay 
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 سازگارتر است. ای،داده رابطهپایگاههای با محیط 

  نمایش و پالت کردن آن ) به خصوص درdrawing  ها و رنگ آمیزی ها وshading  های با کیفیت

 باال( زمانبر و گران است.

 ی آن و توپولوژی ی خالصه)به علت ساختار داده .تر استمشکل ،ایاخذ آن نسبت به اخذ تصویر شبکه

 بین اشیا و توصیفات(

 هر عارضه یک شی گسسته است که مرز آن توسط بردارها نمایش داده می شود. ،در آن 

 :تصویریی داده

 دهیم.سازی انجام میلذا فشرده حجم داده زیاد است 

 .نمایش روابط توپولوژی مشکل است 

  رود.ست میدز ازیادی  یاتیو جزاطالعات  ،سازیفشردهبا 

 .تبدیل مختصات در آن مشکل است 

 های های خروجی سیستماکثر نقشهgrid-cell .اغلب نیاز به کارتوگرافی با کیفیت باال ندارند 

  ن در آموقعیت یک سلول توسط موقعیتcell matrix شود.سازی میپیاده 

 .اندازه و شکل سلول یکسان است 

 ی آن ساده است.ساختار داده 

 های اسکن شده کارا است.ادهد و  سنجش از دورهای برای داده 

 .تکنولوژی آن ارزان است 

 های پیوسته است.نمایش مناسبی از پدیده 

 سازی آن آسان است.شبیه ،هایکسان سلولی به دلیل اندازه 

  مانند( انجام برخی آنالیزهای مکانیfiltering, overlay.در آن ساده است ) 

 رضایت بخش نباشد. ،ی پیکسلممکن است خروجی گرافیکی آن با توجه به اندازه 
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 رضایت بخش نیستند. ،ای خامهای شبکهنقشه 

 است. ها مشکلهای مختلف بین الیهداشتن مقیاس 

 کند.قدرت تفکیک داده را مشخص می ،ی سلولاندازه 

 گاهی مشکل است. ،نمایش مناسب عوارض خطی با قدرت تفکیک سلولی داده شده 

 بر است.اگر حجم داده زیاد باشد پردازش داده زمان 

 

 ایهای دادهتبدیل مدل

لذا  ،است برداریهای روی داده هاو پردازش تصویرهای ورودی و خروجی به فرمت از آنجاییکه اغلب داده

 .نیازمندیم تصویربه  بردارو برای پالت کردن به تبدیل  برداربه  تصویرها به تبدیل برای پردازش

ی افزاری مختلفی برای این منظور وجود دارد. فاکتورهایی که روی زمان و هزینههای الگوریتمی و سختروش

ها، های کارا، انتخاب نامناسب الگوریتم، کمبود الگوریتممشکلی ذات این عملیات اثر دارند عبارتند از پیچیدگ

که فرآیند تبدیل در سطح تا وقتی ها به کدهای کامپیوتری و ترکیبی از این عوامل.ی ضعیف الگوریتمترجمه

 کارآیی،مربوط به باشد و علت مشکالت پذیر نمیاجتناب ،مشکالت سیستماتیک ،توجه قرار گیرد وری موردئت

 سه عملیات اساسی داریم که عبارتند از: ،برداربه  تصویردر تبدیل  دقیقا قابل تشخیص نیست.

1. Skeletonization /Line Thining 

2. Line Extraction / Vectorization 

3. Topology Reconstruction 

 دو عملیات فرعی دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از:

1- Line Smoothing 
2- Spike and Gap Removal 

 شامل دو مرحله است که عبارتند از: تصویربه  بردارتبدیل 

4. Rasterization / Scan Conversion 

5. Line Thicking 

 باشد.نیز می Line Smoothingی این فرآیند شامل عملیات ثانویه
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 های مکانیتوپولوژی داده
مابین اجزای تشکیل دهنده عوارض را در حالت ریاضی باشد که ارتباط ای از علم ریاضی میشاخهی، توپولوژ

ای از باشد و عبارت است از مجموعهشناسی میکند. به بیان دیگر توپولوژی به معنای مکان)عددی( بیان می

ها و عوارض که به منظور طراحی دقیق مدل ژئومتریک، بر اساس انطباق هندسی قوانین و روابط مکانی بین داده

 گیرد.ستفاده قرار میعوارض مورد ا

گردند. مدل برداری ذخیره می تصویریبه دو صورت برداری و  GISهای مکانی در داده ،دانیمهمانطور که می

عوارض مکانی یا  ،باشد. در مدل اسپاگتیخود شامل سه مدل اسپاگتی، شبکه نامنظم هندسی و توپولوژی می

ارتباطات مکانی را  ،ساختار اسپاگتی، در حقیقت .ا هم ندارندای بگرافیکی هیچگونه ارتباط مکانی شناخته شده

سازی اطالعات دهد و ارتباط مکانی بین عوارض باید به وسیله محاسبات ایجاد گردد. ساختار ذخیرهتشخیص نمی

 .باشدای از مدل اسپاگتی مینمونه ،CADفایل های 

 NODEباشد و می ARC ،المان پایه در توپولوژی شود زیرامی شناختهنیز  ARC-NODEمدل توپولوژی بنام مدل 

 :کنیماستفاده می به شرح زیر،ینه اصلی توپولوژی از سه گز GISدر . شودایجاد می ARCاز تقاطع چند 

 مجاورت )همسایگی عوارض(  -

 شمول )نحوه قرار گرفتن عوارض نسبت به هم(  -
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 اتصال )ارتباط بین عوارض(  -

 قوانین توپولوژی

های صفر وجهی )نقطه( ، یک وجهی )خط( ، دو وجهی عوارض را در حالت ،بحث توپولوژیبطور کلی در 

ها ایجاد کنند و قوانین را ما بین این گزینه( بیان میچندضلعی( و سه وجهی )مخلوطی از نقطه، خط و چندضلعی)

 .شروط زیر بایستی بر قرار باشند:کنیمو برقرار می

 فر وجهی تشکیل شده است.هر عارضه یک وجهی از دو عارضه ص .1

 هر عارضه یک وجهی با دو عارضه دو وجهی بایستی همسایگی داشته باشد)چپ و راست( .2

هر عارضه دو وجهی در دور تا دور محیط خود )بصورت دایره ای(از عوارض صفر و یک وجهی  .3

 ایجاد می شود.

 ده است.ور تا دور یک نقطه )عارضه صفر وجهی( توسط عوارض یک و دو وجهی محاط شد .4

 تشکیل شود. NODEتواند بوسیله دو هر عارضه یک وجهی تنها می  .5

 توانند در محیط قرار بگیرند:هر یک از عوارض بوسیله سه مشخصه زیر می GISدر 

 interiorداخل   -

 out ofخارج   -

  boundaryروی محیط   -

 :حالت زیر را داشته باشند 8توانند بر همین اساس عوارض نسبت به هم می

- Covered by 
- Contains 
- Covers 
- Overlap 
- Disjoint 
- Meet 
- Equal 
- Inside 

 گردند:گیرند که شامل قوانین زیر میو بر همین اساس قوانین توپولوژی در رابطه با عوارض مختلف شکل می
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 1قوانین عوارض سطحی

1. Must not overlap 

  عوارض سطحی نباید هم پوشانی داشته باشند.

2. Must not have gaps  

 در عوارض سطحی نباید هیچگونه فضای خالی وجود داشته باشد

3. Must not overlap with  

 عوارض یک الیه نباید با عوارض الیه دیگر هم پوشانی داشته باشند.

4. Must be covered by feature class of  

وارض وم باید ععوارض یک الیه باید توسط عوارض الیه دیگر کامال پوشیده شوند. در حقیقت عوارض الیه د

 شود.الیه اول را در برگیرد. در غیر این صورت خطا محسوب می

5. Must cover each other  

 این قانون همانند قانون قبلی می باشد با این تفاوت که ترتیب الیه ها مهم نیست.

6. Must be covered by:  

 عوارض یک الیه باید شامل عوارض الیه دیگر باشد.

7. Boundary must be covered by:  

 خطوط مرزی عوارض سطحی باید توسط عوارض خطی الیه دیگر پوشیده شود.

8. Area boundary must be covered by boundary of:  

 مرزهای یک عارضه سطحی می بایست مرزهای الیه سطحی دیگر را در بر گیرد.

9. Contains point:  

ک عارضه نقطه ای از الیه دیگر باشند )عوارض نقطه ای می بایست عوارض الیه سطحی باید حداقل حاوی ی

 کامال درون عوارض سطحی قرار گیرند نه بر روی مرزهای آن(.

 

                                                           
1 Polygon Ruls 
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 1قوانین عوارض خطی

1.  Must not overlap  

 عوارض یک الیه خطی نباید با همدیگر هم پوشانی داشته باشند.

2. Must not intersect  

 یکدیگر تالقی داشته باشند. عوارض الیه خطی نمی بایست با

3. Must not have dangles  

انتهای هر عارضه خطی باید به یک عارضه خطی دیگر از همان الیه متصل باشد. در حقیقت توسط این قانون 

 می دهند. loopهمه عوارض خطی تشکیل 

4.  Must not have pseudo nodes 

ها  loopهر عارضه خطی می بایست حداقل به دو عارضه خطی دیگر از انتها متصل گردد. این قانون در مورد 

 کاربرد دارد .

5. Must not intersect or touch interior  

 هر عارضه خطی بنابر این قانون نمی بایست با خودش تالقی و یا تماس داشته باشد.

6. Must not overlap with  

 ک الیه نباید با عوارض خطی در الیه دیگر هم پوشی داشته باشند.عوارض خطی ی

7. Must be covered by feature class of  

عوارض خطی یک الیه الزم است توسط عوارض خطی الیه دیگر پوشیده شوند در غیر این صورت خطا محسوب 

 میشود.

8. Must be covered by boundary of  

 ی عوارض سطحی پوشیده شوند.عوارض الیه خطی باید توسط مرزها

9. Endpoint must be covered by  

انتهای هر عارضه خطی می بایست یک عارضه نقطه ای قرار گیرد. در حقیقت عوارض نقطه ای الزم است 

 انتهای عوارض خطی را بپوشانند.

                                                           
1 Line Rules 
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10. Must not self-overlap  

 عوارض خطی یک الیه نباید با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند.

11. Must not self-intersect  

 عوارض خطی یک الیه نباید با هم تالقی داشته باشند.

12. Must be single part  

 در این قانون خطا محسوب می شوند. multipartعوارض 

 

 1ایقوانین عوارض نقطه

1. Must be covered by boundary of  

قرار گیرند در غیر این صورت  تمامی عوارض نقطه ای بر حسب این قانون باید روی مرز عوارض سطحی

  خطا به حساب می آیند.

2. Must be properly inside polygons  

 عوارض نقطه ای می بایست کامال درون عوارض سطحی قرار گیرند و نه بر روی مرز و یا بیرون آنها.

3. Must be covered by Endpoint of  

 خطی الیه دیگر باشند. های عوارض Endpointعوارض نقطه ای باید کامال منطبق بر

4. Must be covered by line  

عوارض نقطه ای یک الیه می بایست بر روی عوارض خطی الیه دیگر قرار گیرند، در غیر این صورت خطا 

 محسوب می شود.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Point Rules 
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 توابع تحلیل مکانی

نمایند. طراحی ابزارهایی اجرایی هستند که عملیات از پیش تعیین شده را اجرا می GISتوابع تحلیل مکانی در 

را یک زبان فرض  GISای دارد. برای درک این مطلب اگر اهمیت ویژه ،های مکانی در انتخاب توابعفرمت داده

ماهیت اسامی، استفاده شناخت  به خودی خود،های آن زبان و توابع، افعال آن هستند. های مکانی، اسمکنیم، داده

 :باشندبه شرح زیر می ،GISسازد. توابع پرکاربرد در بهتری از افعال را فراهم می

 (Overlayتوابع همپوشانی )

o  تابعIdentity در تابع همپوشانی برداری 

o  تابعIntersect در تابع همپوشانی برداری 

o  تابعSymmetrical difference در تابع همپوشانی برداری 

o  تابعUnion هم قرارگیری برداریدر تابع روی 

o  تابعUpdate در تابع همپوشانی برداری 

o  تابعZonal Statistics  تصویریدر تابع همپوشانی 
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o  تابعCombine  تصویریدر تابع همپوشانی 

o تابع همپوشانی وزنی 

 توابع مجاورت

o  تابعBuffer در توابع مجاورت برداری 

o  تابعNear داریدر توابع مجاورت بر 

o  تابعPoint Distance در توابع مجاورت برداری 

o های تیسنایجاد پلیگون 

o  تابعNetwork distance در توابع مجاورت برداری 

o  تابعEuclidean  تصویریدر توابع مجاورت 

o  تابعCost  تصویریدر توابع مجاورت 

o  تابعCorridor  تصویریدر توابع مجاورت 

o  تابعSurface Length  تصویریدر توابع مجاورت 

 توابع ریاضی

o های بدون دادهتابع تعیین سلول 

o عملگر های ریاضی 

o  عملگرAnd 

o  عملگرOr 

o  عملگرNot 

o  عملگرXor 
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 GISهای مکانی برای استفاده در سازی دادهفرآیند آماده
های روز یکی از بحثشود. ، گفته میGIS ،GIS-Readyهای مکانی جهت استقرار در سازی دادهبه فرآیند آماده

های ها و نقشههای مکانی است، چرا که بسیاری از دادهنمودن داده GIS-Ready در کشور ما بحث GIS در زمینه

باشند، از این رو برای استفاده از این ها قبل تهیه و گردآوری شده و به صورت کاغذی و سنتی میموجود، سال

نمودن تنها شامل  GIS-Ready نمود. فرآیند GIS-Ready ها راابتدا نیاز است تا آن  ،GIS هایها در سامانهنقشه

های مکانی و هم برای داده Attribute اطالعات باشد، بلکه بحث تکمیلهای کاغذی نمیدیجیتایز کردن نقشه

مکانی برای ورود به سیستم  سازی اطالعاتهدف از انجام ویرایش و آمادهباشد. چنین تهیه متادیتا و ... نیز می

عرها(، الق ، کنترل سمبولوژی عوارض، صحت ارتباط عوارض )مانند عبور آبریزها از خطجغرافیاییهای اطالعات 

حذف عوارض تکراری، حذف خطاهای ظاهری در المانهای فایل رقومی، تشکیل فایل استاندارد از هر فایل 

 باشد.مجاور میهای دو فایل استاندارد هرقومی و برقراری پیوستگی عوارض و انطباق لب

سازی اطالعات گرافیکی میآماده ،باشد. هدفاطالعات مکانی حاوی اطالعات گرافیکی و اطالعات توصیفی می

 عبارت  GIS Ready مرحله در. سه دنگرده مییارا  تصویریبرداری و   باشد. اطالعات گرافیکی به دو فرمت

 :از است

 ظاهری(خطای دقتی،بی ،)اشتباهکشف و تشخیص خطا  -1

 تعیین موقعیت عارضه دارای خطا -2
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 برطرف ساختن خطا -3

عمدتا از نوع خطاهای ظاهری  تصحیح گردند  بایستمی GIS خطاهایی که جهت ورود اطالعات برداری به محیط

 می باشند. این خطاها به شرح زیر هستند:

 

Sliver- Gap 

باشد. سهم دارد می چندضلعی که در تشکیل هر دوی آنهاهای ایجاد خطا در مرز مشترک بین دو یکی از مکان

آید ها پدید میچندضلعیباره مرز بین وها که بر اثر رقومی سازی دچندضلعیخطاهای موجود در مرز مشترک 

 باشد .می Gap و Sliver شامل

ها چندضلعیعلت ایجاد این خطاها عدم تطابق دقیق دو خطی است که در مرحله ترسیم مرز مشترک بین 

آید. برای اجتناب از این خطا بهتر است که مرز مشترک دو سطح مجاور تنها یکبار ترسیم شود و بوجود می

 بعد در مرحله تعریف توپولوژی، همسایگی برای دو سطح مجاور تعریف گردد.

 

 Sliverو  GAP 38تصویر 

 

Over Shooting 

برای مثال دیوار به باشد. در محل اتصال آنها می Node از هم رد شدن خطوط و عدم وجوداین خطا مربوط به 

بینیم که دیوار تا کمی بعد از محل برخوردش شود ولی در نقشه میرسد و در آنجا تمام مییک عارضه خطی می

ای برای شبکه معابر و خطوط انتقال نیرو که در یا مثال ساختار شبکه  پیدا کرده استبا عارضه مورد نظر ادامه 
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ها باید هر خط در محل اتصال به خطوط دیگر قطع شود که تشکیل یک الگوی اتصال یا پیوستگی را بدهد آن

 )نقطه،گره( ایجاد شود.  Node  یعنی در محل اتصال

 
Under Shooting 

 زا درست عکس خطای قبلی است. در این حالت دیوار قبلباشد. می بهم نرسیدگی خطوطاین خطا مربوط به 

 شده است . ، ناگهان در نزدیکی آن تمامبرسد اینکه به عارضه بعدی که با آن اتصال دارد

 

 هاچندضلعیبسته نبودن 

ست یباوحی که میست تصحیح گردند این خطا است. در این حالت سطیبایکی دیگر از خطاهای ظاهری که می

 اند .ند حداقل در یک محل بسته نیستند و دو خط به هم نرسیدهشبسته با

ها معموال ناشی از چندضلعیخطاهای از هم رد شدن و بهم نرسیدگی خطوط و همچنین بسته نبودن 

 بیشتر دهند که یکی از دالیل این امر سرعت بخشیدنیم عارضه رخ میسکردن اپراتور در هنگام تر  Snapعدم

شود وقت زیادی در مرحله ویرایش جهت یافتن و اصالح این خطاها هزینه باشد که متاسفانه سبب میبه کار می

 شود.

 

 اند.خطوطی که بر روی زمین عمود بوده عمود نبود

 اند .خطوطی که بر روی زمین موازی بوده موازی نبودن

 خطوط مستقیم غیر هموار بودن

خطاهایی که  دهند.رخ می کنندهکننده یا ترسیم بدلیل عدم دقت اپراتور برداشتاین سه خطای آخر معموال

 یش برطرف گردند.ابایست در مرحله ویرذکر شدند تقریبا اکثریت خطاهایی بودند که می
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 Undershootو  Overshoot 39تصویر 

. در این رسدهای مکانی میدادهدر انتهای مرحله ویرایش و اصالح نوبت به ادغام و ورود اطالعات به پایگاه

های مجاور در ادغام اطالعات مورد لحاظ قرار گیرد. عمل انطباق های برگ نقشهلبه انطباق بایستمرحله می

های مجاور تا خطوط امتداد یافته تا لبه مشترک برگ نقشه تواند بصورت خودکار یا دستی انجام شودها میلبه

ها باید متصل شوند. همچنین اطالعات توصیفی عوارض واقع در مرز لبه نقشه به صورت منطبق و هموار به هم

های مکانی یکپارچه نگهداری دادهبا هم مطابقت داشته باشد؛ در صورتیکه اطالعات مکانی در یک سامانه پایگاه

یکدیگر میه بها های نقشهشوند. عوارض خطی که در دو یا چند برگ نقشه وجود دارند در زمان انطباق لبهمی

همچنین عوارض سطحی که در مرز مشترک برگه .بایست تبدیل به یک عارضه منفرد شده و یکپارچه شوند

 واحد را دهند. چندضلعیها قرار دارند باید ادغام و تشکیل یک 
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 دهی جغرافیاییآدرس
باشد. به عبارت واگذاری یک مکان یا موقعیت به یک آدرس می فرآیند Geocodingدهی جغرافیایی یا آدرس

نامیده  Geocodingها یا اطالعات غیرمکانی، نام مکان ها،تر مراحل و فرآیند ایجاد عوارض نقشه از آدرسساده

ها به های مختلف در نقشه، از طریق دادهدهد موقعیتاین است که امکان می رد Geocodingشود. ارزش می

 قابل شناسایی باشد. لت در دسترس وسهو

های آدرس معمولی از شماره خانه که های گوناگونی باشند، مانند فرمتها و شکلتوانند در فرمتها میآدرس

اطالعات بعدی به توصیفات مکانی دیگر مثل منطقه پستی یا حوزه  شود وبه وسیله نام خیابان متابعت می

 کند.درس شامل نوعی از اطالعات است که یک مکان را متمایز میآ ،. به عبارتی، اشاره دارندآماری

Geocoding تواند استفاده شود. با مدیریت مشتری می ها تا تجارت ودر کاربردهای مختلف از آنالیز ساده داده

الگوها را  توانیم مکان آدرس را به صورت موقعیتی یا مکانی نمایش دهیم وشده ما می Geocodeهای آدرس

 در داخل اطالعات شناسایی کنیم. 

 داشتن یک نقشه صحیح است. یعنی نقشه ما باید جزئیات کافی اولین مرحله برای یافتن اطالعات بر روی نقشه،

کنیم داشته باشد. مثال فرض کنیم ما به دنبال یک چیزی که ما جستتجو می منطقه برای اشاره دقیق به آن

 NewYork 380آدرس ما به صورت  شهرهای بزرگ را دارد و ها وبزرگراها جزئیات گردیم و نقشه مدرس میآ

street in Redlands,California بنابراین با داشتن این نقشه هیچ روشی برای پیدا کردن دقیق آدرس . است

استفاده می هایی که مابنابراین الیه وجود ندارد چون جزئیات کافی روی نقشه برای این کاربرد وجود ندارد.
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یاتی که ما انتظار داریم را داشته باشند. وقتی که ما میئهای مرجع معلوم هستند باید جزبه عنوان داده کنیم و

ه اما یک نقش .خواهیم جستجوی آدرس را انجام دهیم، داده مرجع اولیه معموال شامل یک شبکه از خیابان است

خواهیم ها جزئیاتی که ما میاین است که داده چالشبراین مهمترین تواند به خوبی استفاده شود. بناپارسل نیز می

 د.نپیدا کنیم را داشته باش

یا  دادهس های ذخیره شده به صورت جدول پایگاهرها )لیستی از آده جدول آدرسب، Geocodingبرای انجام 

ها را مشخص آدرس هاتوان روی آنهای مرجع )همانند معابر( که میای از دادهنیز به مجموعه فایل نوشتاری( و

یاب بر نیازمند یک مکان Geocodingهای مرجع، عالوه بر یک جدول آدرس و داده کرد نیاز داریم.

 باشد.مینیز  1آدرس  اساس

 یاب بر اساس آدرسمکان

 Address locator،  یک ابزار اصلی برایGeocoding  است. یکAddress locator  فایلی است که به یک تعداد

اشاره دارد یا به عبارت دیگر  Geocodingقانون پایه  و Geocodingهای مرجع، موتور دیگر از منابع مانند داده

اطالعات توصیفی مناسب آن بوده و همچنین دارای قواعد  های مرجع وفایلی است که توصیف کننده داده

وجود دارد، انتخاب کردن درست یکی از  Address locatorف های مختلروش باشد.می Geocodingمختلف 

 دارد. ،دنهای ما در چه فرمتی باشکه آدرس چالشاین  های مرجع وهها بستگی به نوع داداین روش

است، که اطالعات مختلف را به هر کجا که آن نیاز دارد  فرآیندنیروی محرک پشت سر  Geocodingموتور 

هایی است که یک مجموعه از فایل Geocodingمی فرستد. قانون پایه  استنیاز  فرآیندو برای اجرا کردن 

شود که های مختلفی در قانون پایه استفاده میفایل .د چگونه آدرس مخصوص ما ترجمه شودندهدستور می

 دارد. ،کنیم آن را پیدا کنیمهای مرجع و نوع آدرسی که ما سعی میبستگی به فرمت داده

Geocoding  با ایجاد یکAddress locator شود. آغاز میAddress locator  ها به روش های مختلفی آورده

وش در ادامه، چند ر .مرجع مناسب با اطالعات توصیفی مختلف به کار گرفته شوند ،شوند تا برای هر دادهمی

 توضیح داده شده است.

                                                           
1 Address Locator 
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 Single Fieldروش 

 مورد هستنده شامل یک فیلد توصیفی منفرد از اطالعات جغرافیایی های مرجع کتنها برای داده این روش

شده می Geocodeهای باشد. داده ستانونه ممکن است این فیلد نام امها برای نگیرد. در نقشهاستفاده قرار می

 صحیح قرار گیرد اما نه با دقت بیشتر از آن. ستانتواند در ا

 

 ZIPروش 

های مرجعی کاربرد دارد که دارای یک فیلد توصیفی شود با دادهنامیده می ZIPکه  Address locatorروش دیگر 

ZIP Code .باشد 

 

 US Streetروش 

شود که دارای فیلدهای توصیفی نام معبر و همچنین های مرجع معبری استفاده میبا داده US Streetروش 

تواند با ا میهسراست. جدولی از آدهای آدرس برای هر طرف از یک معبر انتهای محدوده دارای ابتدا و

 Address locatorشود. هر روش  Geocodeهای تقریبی در طول یک معبر و در طرف صحیح آن معبر، موقعیت

 نیازمند این است که همان اطالعات توصیفی معین در جدول آدرس آن به خوبی ارایه شده باشد.

 

 دهی جغرافیاییمفاهیم آدرس

 آدرس چیست؟

شود. بر خالف یک ای است که برای توصیف کردن یک مکان یا موقعیت استفاده میروش ساده ،یک آدرس

را  GISداده های موجود در پایگاهیک مکان بر اساس ویژگیبه مقدار مختصاتی، یک آدرس چگونگی مراجعه 

برای مثال اگر ما  باشد.کند. در بسیاری از موارد این نحوه توصیف نسبتا برای درک کردن ساده میتوصیف می

های را معلوم کنیم و موقعیت آن را با داده NewYork., Redlands,CA,92373″ 380“احتیاج داریم آدرس 

کشد. ما ممکن است صحیح خیابان مشخص کنیم، این موضوع زیاد برای پیدا کردن موقعیت دقیق طول نمی

را پیدا کنیم. همچنین ممکن است از یک نقشه کدهای پستی استفاده  Redlandsسپس شهر  ، وCaliforniaابتدا 

کد متناظر را مشخص کنیم. سپس خیابان مورد نظر را پیدا می ZIPمنطقه پوشش داده شده به وسیله  کنیم و

 گیرد.آدرس قرار می 300کنیم در کجا و در کدام طرف بلوک کنیم و در پایان توجیه می
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 غرافیاییدهی جآدرس 40تصویر 

موقعیت  ،های ابتدا و انتهای هر خیابان با استفاده از توابع خطیبا داشتن شبکه معابر و معرفی کردن پالک

های آخر منهای پالکآید و نحوه محاسبه آن بدین صورت است که پالکآدرس روی شبکه معابر بدست می

صورت خروجی نقطه روی نقشه نشان داده شود و موقعیت به های داده شده ضربدر طول تقسیم بر اختالف می

گیرد در خیابان مشخص میفرد نیز سمتی که مکان قرار می های زوج وشود. با استفاده از محدوده پالکمی

 شود.

 های آدرسالمان 

های معین آدرس است و در یک محدوده از درس شامل المانآها مشخصات مخصوصی دارند. یک آدرس

های آدرس المان شود وشود، فرمت آدرس تفسیر میانجام می Geocoding. وقتی که شودها معرفی میفرمت

 شود.های مرجع مقایسه میدر دادهموجود های شوند و با المانشناسایی می

 هاینالما. پستی و کد خیابان نام خانه، شماره مثل است آدرس در منحصر بفرد مولفه یک آدرس المان یک 

 کنند.می مرتبطکنند و یک آدرس را به دقت به یک مکان خاص کمک می Geocoding جستجوی در آدرس
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 های آدرسفرمت

شده در آمریکا  شوند. یک فرمت عمومی استفادهها نمایش داده میها در یک محدوده گسترده از فرمتآدرس

 باشد:بصورت زیر می های آدرسشامل المان

 .ZIP code اطالعات زون مثل شهر، استان و شماره خانه، اسم خیابان، نوع خیابان و

 

فرمت استفاده شده در  ،مثال به عنوانشوند. های مختلف معرفی میها با فرمتدر بسیاری از مناطق، آدرس

Queens,NewYotk   استبصورت زیر: 

 

همانند  دهد.شامل یک مقدار عددی اضافی است که نزدیکترین تقاطع خیابان را نشان می ،این فرمت آدرس

 های دیگر در مناطق مختلف دیگر وجود دارد.این فرمت، فرمت

پیدا شود. در این مناطق  Wisconsin.Illinois مناطق در تواندمی است آمریکا در که هایفرمت این از دیگر یکی 

به صورت ساده یک بلوک ” grid zone“شود. یک را شامل می” grid zone“فرمت آدرس یک المان آدرس 

باشد. شماره خانه متناظر در خیابان بر اساس مکان و بلوک گیرد میبزرگتر یا گریدی که آدرس در آن قرار می

مخصوص در  zoneبه اشاره کردن شماره خیابان به یک ” grid zone“مخصوص خیابان واگذار می شود. مقدار 

 کند.داخل جامعه کمک می

 

ها معرفی شوند. برای مثال یک آدرس برزیلی محدوده از فرمت تواند در یکهای بین المللی نیز میآدرس

ها در یک الگوی مختصری متفاوت قرار میاگرچه آن .شودهای آدرس پایه را شامل میبیشتر المان ،متعارف
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تواند می چالشبه هر حال این  کنیم.گیرند. همچنین گاهی استان یا ایالت خاص را به طور مستقیم مشخص نمی

 پستی یا شهر مشخص شود.از کد 

 

 

 جغرافیایی دهیآدرس 41 تصویر

های آدرس معلوم حذف شوند. برای مثال، در بدلیل بعضی تغییرات در زبان، این مساله ممکن است که المان

های یک عرف تواند به یک ترم ملحق شوند. درک کردن زبان وآلمان، اسم خیابان به عالوه نوع خیابان می

 کند.های ناآشنا را آسان میصورت خیلی زیاد تفسیر فرمتمنطقه به 

 

مانند. هر آدرس شامل ها فرق دارند، بعضی چیزها ثابت باقی میها در بعضی درجهدر حالیکه همه این آدرس

باشد که در یک فرمت آدرس مخصوص معرفی شده است و برای آنهایی که در منطقهچند المان آدرس می

ها شامل المان های آدرس مخصوص در درک کردن پروسه است. درک کردن آن همه آدرساند شناخته شده 

Geocoding ترجمه نیاز شده به وسیله هر قانون پایه  وGeocoding مخصوص برای تفسیر کردن کمتر فرمت

 کند.های آدرس متعارف کمک می
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 GPSکار با 
GPS چیست؟ 

 

 GPSهای ماهواره 42تصویر 

 گران وگردشمردم و به خصوص افرادی مانند  ،زمانی که تکنولوژی پیشرفته امروزی وجود نداشت، گذشتهاز 

 ودخ دقیق مکان از دیگر کشورهای و شهرها خصوص به و جغرافیایی گستره یک در اوقات گاهیجهانگردان 

 ،از سوی دیگر در دنیای قدیم .کردندها و دریاها مسیرخود را گم میابانبی در نیز گاهی و حتی نبودند باخبر

بطور  ،ضمن اینکه همه این موارد ،گشای بشر بودای راهنما وسایرعوامل طبیعی تا اندازهقطب، استفاده از ستارگان

اعم  ،ییهای جغرافیادرحالیکه امروزه پیچیدگی .دادقرار می یمورد هدایت و راهنمای کلی انسان عصرگذشته را

 .است دهکر معناو بی منتفی حد زیادی تا را هاروش اینگونه از استفاده زمینه ... اصوالخیابان و از بافت شهر و
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 ای مدرن وهاین مشکل توسط یک سیستم ماهوار، های گوناگونبه هرصورت درشرایط فعلی با گسترش فناوری

حقیقت دنیای امروز، باشد، رفع شده است. در می جهانییاب که به معنای سیستم موقعیت 1GPSپیشرفته با نام 

 دنیایی است که هیچ فردی در آن گم نخواهد شد و همه چیز بر روی تمام نقاط زمین قابل شناسایی است و

 اند.در اساس کامپیوترها، در اختیار بشر قرار داده ها وهای شناسایی را ماهوارهاین قدرت دستیابی به سیستم

که توسط ارتش  ،ستا ایی ماهوارهییستم ناوبری رادیویک س NAVSTAR GPSسیستم تعیین موقعیت جهانی 

ای کاربرده این سیستم اساسأ یک سیستم نظامی است و ایالت متحده آمریکا طراحی و ایجاد شده است.

لیکن ، ای استدارای تکنولوژی بسیار پیشرفته و پیچیدهGPS  های خاصی است.غیرنظامی آن دارای محدودیت

های مختلفی ها و دقتدارای کاربری GPSتکنیکهای مختلف تعین موقعیت  است. کاربردهای آن بسیار ساده

ی و یکاربردهای سیستم را از تعیین موقعیت بسیار دقیق ژئودتیک تا ناوبری هوا یای که حیطهبه گونه ،هستند

 اند.دریایی گسترش داده

گونه ای که  به ،ماهواره فعال یدکی ( است 3ماهواره فعال و  21ماهواره ) 24بر اساس  GPSطراحی سیستم 

که تحت هر شرایط  شوندامواج در طیفی از امواج الکترومغناطیس ارسال می تمام سطح زمین را پوشش دهند.

ماهواره در  4ای از زمین در تمام ساعات شبانه روز حداقل همچنین در هرنقطه جوی قابل دسترسی باشند.

دریافت نموده  را GPSهای های خاصی امواج ارسالی از ماهوارهکاربر با گیرنده اند.باالی افق کاربر قابل مشاهده

استقرار آنتن  یمختصات نقطه، ماهواره دارای موقعیت معلوم 4سنجی به حداقل با استفاده از شبه فاصله و

 آید.گیرنده بدست می

و ساعت  گیری طول استیک سیستم اندازه GPSلیکن سیستم  ،طول کافی است 3گیری از لحاظ هندسی اندازه

بنابراین یک مشاهده اضافی برای تعیین خطای غیرهمزمانی ساعت  ،ماهواره همزمانی کامل ندارند گیرنده و

 گیرنده و ماهواره مورد نیاز است.

                                                           
1 Global Positioning System 
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 GPSاجزای  سامانه  43تصویر 

 GPSتاریخچه 

باشد که امروزه ای اســت و تنها سیستمی مییک سیستم هدایت )ناوبری( ماهواره ،یابی جهانیسیستم مکان

هر مکان و در هر هوایی مشخص کند. این  قادر است، موقعیت دقیق شما را بر روی زمین در هر زمان، در

در سال  GPSره اند. اولین ماهواها به سفارش وزارت دفاع ایاالت متحده ساخته و در مدار قرار داده شدهماهواره

 سال پیش در مدار زمین قرار گرفت. 35یعنی حدود  1978

 و استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد 1980این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 

 رسیده است. 28ماهواره تشکیل گردیدکه امروزه تعداد آنها به عدد  24شبکه ای شامل 1994سرانجام در سال 

خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در 

اند و استفاده از آن دگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفتهندسترس است. پدید آور

 رایگان است.

نظر کارآیی و توان عملیاتی در حال حاضر  ه ازدارند که البت GLONASSبا نام  GPSروسها نیز سیستمی مشابه 

 رسد.نمی GPSبه پای سیستم 
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 GPSدستگاه 

 

 GPSگیرنده  44تصویر 

هر روز دوبار در یک مدار   GPSهایباشد. ماهوارهها مییک نوع گیرنده امواج رادیویی ماهواره  GPS دستگاه

تواند موقعیت کاربر را می GPS فرستند.به زمین میهای حاوی اطالعات را گردند و سیگنالدقیق دور زمین می

دستی قابلیت دریافت سیگنال را   GPS هایمشخص نموده و روی نقشه الکترونیکی نمایش دهد. اغلب دستگاه

شود که به صورت همزمان های کمی یافت میباشند ولی با توجه به شرایط جوی و جغرافیایی مکاندارا می

 را دریافت نمود. هابتوان کلیه سیگنال

موقعیت )طول و عرض جغرافیایی(  2ماهواره را برای تعیین دقیق  3های بایستی حداقل سیگنال  GPS یک گیرنده

موقعیت )طول، عرض جغرافیایی و ارتفاع(  3تواند ماهواره یا بیشتر می 4های ء دریافت نماید و سیگنالیک شی

یابی، جستجو، زمان طلوع و غروب گیری سرعت، جهتبرای اندازهتوان می  GPS را نشان دهد. همچنین از

 خورشید و غیره نیز استفاده کرد.

 

 GPSکاربردهای 

GPS باشند ، اساساً ها دارای کاربردهای متنوعی در زمین، دریا و هوا میGPS  هر جایی قابل استفاده است مگر

نقاط زیرزمینی دیگر و  ها ، غارها ودر نقاطی که امکان وصول امواج ماهواره درآنها نباشد مانند داخل ساختمان

های باشد. در دریا نیز ماهیگیران، قایقهیابی برای هوانوردی تجاری میادر ر GPSکاربردهای هوایی  .یا زیر دریا

 کنند.هیابی استفاده میابرای ر GPSی از احرفه دریانوردان تجاری و
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برای استفاده از قابلیت و دقت زمان GPSباشد. مراکز علمی از تر میبسیار گسترده GPSهای زمینی استفاده

برای توسعه منطقه کاری خود  GPSکنند. نقشه برداران از اش استفاده میاطالعات مکانیهمچنین  اش وسنجی

ها عالوه  GPSآورند. هایی تا یک متر را فراهم میبرداری دقتهای گرانقیمت نقشهرند. سایتگیبــــهره می

نیز به  GPSهای تفریحی از استفاده آورند.ها به ارمغان میهای بهتری را برای این سایتدقت ،جوییبر صرفه

 گردشگراننوردان ونوردان، کوههای تفریحی متنوع است. به عـنوان مثال برای شکارچیان، برفتعداد تمام ورزش

ا یا ب دارد، راهش به چه سمتی است و در نهایت باید گفت هرکسی که می خواهد بداند که درکجا قرار... . و

 د . استفاده کن GPSتواند از یک حرکت است می چه سرعتی در

دستگاه  1200است. در حال حاضر برای پیش بینی زلزله بیش از  GPSکاربردهای  دیگر پیش بینی زلزله از

GPS ،گیری ل اندازهاح دستگاه در 250در ژاپن نصب شده و همچنین فقط در اطراف شهر لس آنجلس آمریکا

 ساعته هستند. 24و فعالیت 

 وار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:از دیگر کاربردهای این سیستم بطور فهرست

کاداستر ، کنترل امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک، کنترل حرکات تکتونیکی زمین، کنترل جابجایی سدها و 

پس از  GPSبرج های بلند، پیش بینی وضع هوا )از طریق اندازه گیری میزان انرژی موج فرستاده شده از سوی

ی موجود در منطقه مورد نظر(، هیدروگرافی)آبنگاری(، تعیین موقعیت سکوهای عبور از الیه های جو و ابرها

های تعیین کردن دریا، بروزرسانی سیستم SCAN یابی،تعیین موقعیت جزیره های مرجانی، مین دریایی نفتی،

 ... .کاربردهای وسیع نظامی و موقعیت اینرشیال، استفاده جهت کنترل ماهواره های سنجش از دور و

نکته که باید هنگام استفاده از این سیتم حتما مورد توجه قرار گیرد این است که در زمان هایی که احتمال  یک

می رود به هیچ عنوان نمی توان روی داده های ارائه شده توسط  GPSارسال امواج پارازیت برروی گیرنده های 

 نده های غیر نظامی حساب باز کرد.گیر

 

 GPSتکنیک های مختلف تعیین موقعیت 

 m150و دقت ارتفاعی  mm100تعیین موقعیت مطلق: نقطه تنها با دقت مسطحاتی  -4

تعیین موقعیت نسبی: دقت های باال برای کاربرد های ژئودتیک وعمرانی با استفاده از حداقل  -5

وقعیت نسبی م دو گیرنده. از تعیین موقعیت مطلق بیشتر برای ناوبری استفاده می شود.تعیین

 دارای تقسیمات زیر است:
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 تعیین موقعیت استاتیک -

 تعیین موقعیت کینماتیک -

 (stop&goرو )-روش ایست -

 روش شبه کینماتیک -

 تکنیک تعیین موقعیت استاتیک سریع -

 DGPSتکنیک تعیین موقعیت  -

 (RTKتکنیک تعیین موقعیت کینماتیک آنی) -

کی یرد و در آن حداقل یگن حداقل دو ایستگاه انجام مین بیدر روش تعیین موقعیت استاتیک مشاهدات همزما

، های خاصاز نقاط دارای مختصات معلوم است. در مرحله پردازش با استفاده از این مختصات معلوم و الگوریتم

 مختصات نقاط دیگر حاصل می شوند.

طول  n-1نقطه در یک جلسه مشاهداتی تعداد  nها است. برای نآهای مبنا و حل اساس پردازش تشکیل طول

است و دقت چند سانتی متر  GPSترین روش تعیین موقعیت مبنای مستقل قابل تشکیل است. این روش دقیق

 در چند صد کیلومتر قابل دستیابی است.

ود. در این ها آغاز شگیریهای عملی حل شده و سپس اندازهدر روش کینماتیک ابتدا باید ابهام فازها به روش

آید. تواند حین حرکت تعیین موقعیت نماید. البته مختصات در مرحله پردازش بدست میگیرنده می ،حال

گیرد و های مختلفی انجام میگویند که به روشمی Initializationبدست آوردن ابهام فاز در ابتدای کار را 

ای کاربرد روش کینماتیک در ناوبری از تکنیکداشتن یک طول مبنای معلوم است. بر، هااساس اغلب این روش

 شود.( استفاده میotf) on the fliهای حل ابهام فاز در حین حرکت 

انجام شده و در نقاطی که نیاز به  initizationرو اساسا یک روش کینماتیک است. یعنی ابتدا -روش ایست

ها تعیین موقعیت با حفظ ارتباط با ماهوارهشود و مختصات دقیق دارند به مدت جند دقیقه استقرار انجام می

شود. دقت این روش شبه کینماتیک نامیده می ،رو-شود. در برخی از منابع روش ایستنقاط دیگر نیز انجام می

در فواصل چند کیلومتری در حد دسیمتر است. اساس روش شبه کینماتیک و استاتیک بر تغییر وضعیت 

(configuration) مشاهدات ، لیکن در روش استاتیک در حین مدت تغییر وضعیت، شده است ها بناماهواره

بصورت مداوم مشاهده  مرجعگیرد ولی در روش شبه کینماتیک در حالی که از نقطه بصورت مستمر انجام می

شود. به این صورت که ابتدا در یکی از نقاط مجهول چند دقیقه شود روی نقاط دیگر گیرنده جابجا میانجام می
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شود و در آنجا نیز چند دقیقه گیرد سپس گیرنده خاموش شده و به نقطه دیگر منتقل میشاهده انجام میم

 شود.مشاهده انجام می

پس از مدت یک الی دو ساعت به نقطه مجهول اول بازگشته  این عمل برای تمام نقاط مجهول انجام شده و

گیرد. بدین ترتیب در ط مجهول نیز این کار انجام میسپس برای سایر نقا گیرد وچند دقیقه مشاهده انجام می

شود و در مرحله پردازش ( مشاهدات انجام میconfigurationها )دو وضعیت مختلف از ترکیب ماهواره

 شود.مختصات نسبتا دقیق حاصل می

متر انتیند سچ استفاده از این روش برای مناطق با فاصله کوتاه و تعداد زیاد نقطه مناسب است. دقتی در حدود

ند کیلومتری قابل دسترسی است. انجام روش استاتیک سریع کامال شبیه روش استاتیک است چهای برای طول

کند و دلیل آن استفاده از با این تفاوت که زمان استقرار از چند ساعت به حدود پانزده دقیقه کاهش پیدا می

 سریع است. ابهامهای حل تکنیک

 

 GPSتعیین موقعیت آنی در 

 

 RTKتکنیک  45تصویر 

RTK1 تعریف نمود.  2ای با استفاده از یک یا چند ایستگاه معلومتوان تکنیک تعیین موقعیت دقیق ماهوارهرا می

شوند و تجهیزات مربوطه ای به کار گرفته میهای زمینی مشاهدات ماهوارهها که به عنوان ایستگاهاین ایستگاه

                                                           
1 Real-Time Kinematic 
2 Base 
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باشد قادرند در بازه زمانی کوتاهی از طریق ارتباطات رادیویی، سرویس می بر روی آنها نصب مییدا به صورت

های تصحیحات محاسبه شده براساس مشاهدات خود را برای گیرنده ،پیام کوتاه و یا اتصاالت بیسیم و اینترنتی

وقعیت ایستگاه مجهول با دقت باالیی ارسال نمایند. بدین ترتیب م 1ای متحرک و مستقر بر نقاط مجهولماهواره

 بدست خواهد آمد.

ایستگاهی، تجهیزات بر  RTKشامل دو حالت ایستگاهی و شبکه ای می باشد. در  RTKتکنیک تعیین موقعیت 

کیلومتر کاربر  20روی یک نقطه نصب شده است و در طول بازهای )فاصله گیرنده تا ایستگاه اصلی( حداکثر 

 متری دست یابد.ان کوتاهی به دقت سانتیدت زمقادر خواهد بود در م

در این روش فاصله نقطه مجهول از ایستگاه دایمی با دقت تعیین موقعیت آن نسبت عکس خواهد داشت. در 

است. به عبارت دیگر با دور شدن از ایستگاه  baseاز  roverحقیقت مهمترین محدودیت روش ایستگاهی، فاصله 

کیلومتر غیر دقیق  20عیت به تدریج کاهش یافته و در نهایت با گذشتن از مرز اصلی دقت و صحت تعیین موق

 خواهد بود.

 :RTKمزایای 

 توان به مواردی از قبیل:ای، میشبکه RTKاز مزایای استفاده از 

 منطقه کامل پوشش -

 متری در حداقل زمان ممکنرسی به دقت سانتیدست -

 اصلی ایستگاه از گیرنده فاصله به تصحیحات دقت وابستگی رساندن حداقل به -

 شبکه داخل نقاط در یکنواخت دقت به دستیابی -

 هزینه کاهش درنتیجه و کمتر اصلی هایایستگاه به نیاز -

 برداریهای نقشهو بهبود صحت بسته شدن شبکه short line تعداد کاهش -

 رسدمی نظر به ممکن غیر عادی شرایط در ،که دور بسیار کنترل نقاط به اتصال توانایی -

 دقیق بسیار کنترلی عملیات یک عنوان به نامنظم طبیعی مرزهای آسان برداشت توانایی -

 برداران نقشه توسط کارگیری به جهت آسان و سریع -

های اشاره کرد. در این روش یکی از ایستگاهها به عنوان ایستگاه مرکزی انتخاب شده و از طریق زیرساخت

 باشد.ارتباط میها در مخابراتی با سایر ایستگاه

                                                           
1 Rover 
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 :RTKقلمرو و کابردهای 

 RTKگیری فاصله و زاویه و همچنین موقعیت یک نقطه سروکار دارد در قلمرو هرفعالیتی که به نوعی با اندازه

 توان به موارد ذیل اشاره داشت :گیرد که از آن جمله میجای می

یی در هوا هایعکس  کنترل نقاط گیریاندازه مانند پایه هاینقشه اطالعات تولید:  پایه بردارینقشه -

بندی، کنترل روند تبدیل، ایجاد نقاط مبدا و همچنین بروزرسانی فتوگرامتری، کنترل محاسبات مثلث

های ها و تعیین مدلمطالعات ژئودزی نظیر برآورد پارامترهای مسیر ماهواره ی تولید شده،هانقشه

 یونسفری و تروپوسفری

 ارتفاعی رقومی مدل تولید -

 پروژه رقوم کنترل و هااتوبان و هاخیابان آکس ،هاها مانند پلسازی سازهراه و ساختمان : پیاده -مرانع -

 سازی و، پیاده GIS محیط در آنها سازیپیاده و شهری مبلمان و اینقطه عوارض برداشت: شهری امور -

سازی هر گونه ابنیه فنی شهری، ایجاد پیادهها و مجاری عبور شبکه برق و آب و گاز، یا برداشت کانال

 Street Viewهای های شهری، برداشت مکانی پروژهو برداشت محدوده

 اراضی کاربری مونیتورینگ اراضی، حدود برداشت: کاداستر -

 اورزی مکانیزهکش در زهکشی مسیر سازیپیاده و اتوماتیک ناوبری بزرگ، هایزمین تسطیح: کشاورزی -

 ...نشانی، تریلرهای ترانزیت بار وجهت آمبوالنس، آتش LBS سرویسهای: یکاتومات ناوبری -

 هاگسل رفتارسنجی بزرگ، هایساختمان هاوسازه ارتعاش و لغزش مونیتورینگ: میکروژئودزی -

 

 GPSانواع دستگاه 

 کال از نظر کاربری به پنج گروه تقسیم می گردند:  GPSگیرنده های 

 دستی

متر موقعیت  3های کوچک به اندازه گوشی موبایل هستند که با دقت حدود دستی دستگاه GPSهای یرندهگ

شود که برخی از آنها ه مییها اراهای متنوع این گیرندهنمایند. امکانات مختلفی روی مدلکاربر را معین می

 عبارتند از:

 کانال دریافت اطالعات از ماهواره 12 -
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 ساعت 36عمر باطری )قلمی آلکاالین( تا  -

 (Landmarkنقطه حافظه ) 500تا  -

 (Trackخط سیر ) 10نقطه در  10000ثبت تا  -

 شاخه 125( در Routeمسیر ) 50ثبت تا  -

 امکان اتصال به کامپیوتر -

 قطب نمای الکترونیکی -

 ارتفاع سنج بارومتریک -

 پروفیل ارتفاعی -

 مگابایت حافظه نقشه 24تا  -

 محاسبه مساحت -

 بعدی 3صفحه ناوبری هدایت  -

 آنتن جدا شونده -

 امکان اتصال به آنتن خارجی -

   هدایت خیابان به خیابان در مسیر -

 ییهوا

های دستی هستند، با این تفاوت که صفحات نمایش و امکانات نصب و ی مشابه دستگاهیهوا GPSهای گیرنده

 همچنین اطالعات داخل آنها برای استفاده روی هواپیما و یا بالگرد بهینه شده است. 

   

 ییدریا

های دستی هستند، با این تفاوت که صفحات نمایش و امکانات نصب ی نیز مشابه دستگاهیدریا GPSهای گیرنده

 ها بهینه شده است. و همچنین اطالعات داخل آنها برای استفاده روی شناورها و کشتی

   

 دقیق

میلیمتر  5ا تها ح خطا، دقت دستگاهشود تا با اصالهای مختلفی استفاده میدقیق از روش GPSهای در گیرنده

ها عموما به صورت شود. این دستگاهبرداری استفاده میهای دقیق و نقشهها برای برداشتباال رود. از این دستگاه
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های دستی اختالف زیادی دارند. ها با دستگاهروند. قیمت این دستگاهی ارائه شده و به کار مییتا 3یا  2های ست

  مریکاست . آاز  Ashtechشرکت  GPSوع نین تولید کنندگان این یکی از بهتر

   

 دیابیر

مخصوص ردیابی بصورت بورد و آنتن جداگانه، و یا ماوس )بورد و آنتن با هم(، بدون صفحه  GPSهای گیرنده

 است. و ردیابی استفاده شده trackingهای ها در سیستماز این دستگاه شوند. ه میینمایش و صفحه کلید ارا
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 GISکاربردهای 
 های مختلف خواهیم پرداخت.در حوزه GISدر ادامه به بررسی کاربردهای 

 حمل و نقل و ترافیک

 هاایمنی راه -1

وسایل نقلیه ها و نمودارهای مربوط به تصادف نقشه توانمیGIS  ها در سیستمبا استفاده از تجزیه و تحلیل داده

روها ها، امکانات روشنایی و وضعیت پیادهگذاری افقی و عمودی راهو عابرین پیاده را تهیه و به منظور عالمت

 .در مناطق حادثه خیز اقدامات اساسی را انجام داد

 های هوشمند حمل و نقلسیستم -2

های های دیجیتال، سیستموربینهای روز نظیر دای از به کارگیری فناوریسیستم هوشمند حمل و نقل مجموعه

از آنجا که نیاز اصلی مدیریت هوشمند ترافیک  .استGISهایهای هوشمند و سیستمو الگوریتمGPSیابموقعیت

هایی با دقت و کیفیت مناسب و در شرایط ترافیکی گوناگون برای تولید اطالعات ترافیکی آنی گردآوری داده

های مکانی توزیع یافته مرتبط با مدیریت هوشمند تحلیل و ارایه دادهتواند امکان جمع آوری، می GIS است،

های کنترل ترافیک توان تعداد و محل دوربینمیGISترافیک را برای کاربران فراهم کند. همچنین با استفاده از

 .های حجم تردد مشخص کردو تابلوهای پیام پذیر را با تحلیل داده
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 بندی چراغ های راهنمازمان -3

که ارائه GISها با پایگاه اطالعاتهای هوشمند شمارش وسایل نقلیه در تقاطعد ارتباط همزمان میان سیستمایجا

زمان بندی همتوان زمانها است، میها و عرض راهها مانند فاصله تقاطعدهنده اطالعات وضعیت هندسی راه

 .ها را به بهترین وجه انجام دادهای راهنمایی تقاطعچراغ

 دارهای چراغمان تاخیر در تقاطعز محاسبه -4

از آنجا که بر میزان وقت افراد، هزینه مصرف سوخت، آلودگی هوا و در کل بر هزینه استفاده از شبکه موثر 

توان به میGISهایباشد در مطالعات ترافیک از جایگاه خاصی برخوردار است. بنابراین با استفاده از قابلیتمی

 .های چراغدار و کاهش حجم ترافیک پرداختاطعمحاسبه زمان تاخیر در تق

 

 شناسی و معدنزمین

 اکتشاف معادن -1

باشند و به کارگیری دهنده وجود معدن میای نشانشناسی که به گونههای مختلف زمینبا تلفیق الیه

این مورد  های اشتباه و از روی حدس و گمان را کاهش داد. درهای ناشی از حفاریتوان هزینهمی GIS هایمدل

 برای تهیه نقشه پتانسیل معدنی طراحی نمود. DesktopGIS توان یکمی

 سی به معدن و انتقال ذخایر معدنیطراحی مسیر بهینه برای دستر -2

گردد، نیاز است تا راه دسترسی به آن ایجاد گردد، این راه دارای استانداردها و زمانی که معدنی کشف می

باشد. برای این منظور بایستی اطالعات مکانی و توصیفی بسیاری در معدنی میشرایط خاصی برای انتقال ماده 

 رد.یآوری و مورد تحلیل قرار گجمع GISسامانه یک

 

 مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

به  رسانی خود راتوانند خدماتها در صورتی مینشانی یا اورژانس بیمارستانهای امدادی مانند آتشایستگاه

های مناسب مستقر باشند و بتوانند در کمترین زمان و بدون مواجه موقع و مطمئن انجام دهند که در مکان

 ای دچار حریقنند. فرض کنید منطقههای محیط شهری خود را به محل حادثه برساشدن با موانع و محدودیت
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نشانی وارد عمل شود. در این مورد اولین اقدام، مشخص کردن منطقه مورد نظر شده و الزم است سیستم آتش

سیر به محل ترین مترین و سریعنشانی به محل حادثه و اقدام بعدی یافتن کوتاهترین ایستگاه آتشو نزدیک

در  (NetworkAnalystو برنامه جانبی تحلیل شبکه )WebGISستفاده از سیستمخوشبختانه با ا حادثه دیده است.

برای راهنمایی گروه نجات  MobileGISهمچنین وجود یک .توان تمامی مراحل فوق را انجام داداین سیستم می

 برای رسیدن به نقطه حادثه بسیار ضروری است.

 

 بازاریابی

مدیریت و از آنها استفاده کنند. این اطالعات شامل یک موقعیت کسب و کارها باید دنیایی از اطالعات را 

هایی برای فروش و مسیرهای تحویل که بتواند دهی، محلجغرافیایی، یک آدرس، یک محدوده و منطقه سرویس

های با تجارت و کسب و کار، داده دتوانمی این اطالعات .باشدد، میند و تحلیل گردندر یک نقشه دیده شو

تولید کند که  WebGIS های مشتریان، یکپارچه شود و به این ترتیب یکهای جغرافیایی و دادهسرشماری، داده

 .توانند در سرتاسر یک سازمان بطور کامل از طریق اینترنت به اشتراک گذارده شوندمی

ها، های کاربردی جغرافیایی که شامل بهترین سایتبرنامه بازگشت سرمایه را روی یک میزبان این سیستم

ها در زمان واقعی و تعبیه و ایجاد نمایش عملکرد مشتریان، تحلیل محدوده بازار، به روزآوری و مدیریت دارایی

 کند.باشد، حداکثر میمی  خدمات مبتنی بر محل استقرار برای مشتریان

 

 ساخت و سازهای عمرانی

 ،تلفن و مخابرات و گاهی سیستم فاضالب گانه آب، برق، گاز،پنجهای عمرانی، زیرساختهای در ساخت و ساز

بصری  های زیرساختی، افزایش زیباییجویی در هزینهگردند که نقش موثری در تامین ایمنی، صرفهمسیریابی می

 ی خواهد داشت.های شهرلودگی موجود و سازماندهی نظام مدیریت زیرساختآبه همراه کاهش میزان انواع 

 بخشد.های الزم برای اهداف فوق را تسهیل میتمامی تحلیل Desktop به صورت GIS استفاده از سیستم

شود برای مثال تونل مشترک شهری در همجواری شبکه های عمرانی الزاماتی در نظر گرفته میهمواره در پروژه

ین گردند های شهری نیز تامنعتی بایستی زیرساختهای صکگردند و یا در ایجاد شهراصلی ارتباطی مستقر می

های مانند موانع مالکیتی زمین و ... در نظر گرفته شود. که دراین راستا به منظور تسریع بخشی در و محدویت

 رسد.ضروری به نظر می GIS تعیین فرایند مطالعات وشکل گیری وجود یک سیستم
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 ناوبری

ز ها اهای وسیع است. این قابلیتبا برخورداری از قابلیت سیستم ناوبری،  Mobile-GIS یکی از کاربردهای

قرارگیری  منظور دیدن مکان واقعیه کننده سیستم ناوبری بترین آن که قابلیت مرور نقشه توسط استفادهساده

د نیابد. در سیستم مسیریابی هوشمباشد آغاز شده و تا سیستم مسیریابی هوشمند توسعه میدر نقشه می

Mobile-GIS رد نظر منظور دستیابی به مقصد موه استفاده کننده را برای یافتن بهترین و سریعترین مسیر ب

تر شدن محور در حال هرچه عمومیهای مکانبر مبنای داده GIS گیری ازمسیریابی با بهره .نمایدراهنمایی می

های متعدد طراحی دهیینه را برای سرویسمسیر به Mobile-GISاست. در سیستم مسیریابی،  در صنعت خودرو

د مختلفی های مسیریابی برای مقاصنماید. سیستمدر هر لحظه معرفی می پویاکرده و کوتاهترین مسیر را بصورت 

چون پیدا کردن نزدیکترین مکان، یافتن کوتاهترین مسیر، معین نمودن سریعترین مسیر و طراحی سفر بهینه با 

  رود.اصد مختلف بکار میمشخص کردن مسیر به مق

 

 توریسم و گردشگری

های های گردشگری، حفظ آثار باستانی و جاذبههای مناسب برای توسعه قابلیتامکان سنجی تعیین مکان

گردشگری، تعیین بهترین مسیرها و طراحی سفر برای انتقال گردشگران با استفاده از سیستم اطالعات 

با  Mobile-GIS پذیر است. از طرفی استفاده ازامکان اطالعات گردشگریو استفاده از سیستم  جغرافیایی

برای  ...و ترین مراکز خدماتی نظیر رستوران، مرکز خرید، بیمارستانه نزدیکیهایی نظیر ناوبری، اراقابلیت

 در صنعت توریسم و گردشگری است. GIS از دیگر کاربردهای سیستم ،گردشگر با توجه به موقعیت او

 

 

 

 دیریت شهریم
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ریزی شهری، طراحی شهری، مدیریت های برنامهتواند در زمینه، این سیستم میGIS هایبا توجه به قابلیت

بحران، مدیریت مشارکتی و ایجاد یک پایگاه اطاعات مکانی در عرصه مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد 

 .پردازیمکه در ادامه به شرح مختصری از هریک از این موارد می 

 برنامه ریزی شهری -1

تواند در می GISسیستم و هدایت نظارت شهر، تحت یک برای و اجتماعی فیزیکی، اقتصادی ریزیبرنامه

هر، های مناسب مسکن در شهای شهری با کیفیت، تولید و انتخاب گونههای مختلفی همچون ایجاد محیطزمینه

مک ریزی، کریزی و دخالت مردم در برنامهشهری، مشارکتی کردن برنامهریزی برای رشد معقول نواحی برنامه

 .های اشتغال و توسعه اقتصادی و تحول در ساماندهی حمل و نقل، انجام گیردبه ایجاد فرصت

 طراحی شهری -2

رنگ آمیزی، نورپردازی، نمایش بافت و جنس اشیا از جمله عناوین مشترک میان نیازهای حرفه طراحی شهری 

های شهری بر مختصات جغرافیایی و خصوصیات چند بعدی است. انطباق فعالیت GISهیدات موجود درو تم

بندی عوارض تحت مطالعه و ارزیابی شرایط زیست محیطی آن، تعیین کاربری اراضی مرجع، الیهعوارض زمین

در طراحی  GISهایتسازی عوارض و طراحی و آنالیز محیطی از قابلیهای ترسیمی، متحرکبه انضمام قابلیت

 .شهری است

 مدیریت مشارکتی -3

 وری پیشرفته جوابگویاسازی مجازی به عنوان دو فنهای شبیههای اطالعات جغرافیایی و مدلامروزه سیستم

ار را برای ای پایدگیری شهری هستند و آیندههای کارشناسی و مشارکت بهینه مردم در فرآیند تصمیمتحلیل

برای مثال مدیران شهری برای ایجاد فضای سبز شهری یا گسترش شبکه معابر  .آوردشهر به ارمغان خواهد 

کنند که مردم هایی را آماده میها و مدلطرح، GISنیاز به همکاری شهروندان دارند. از این رو با استفاده از

یزان رمدیران و برنامهتوانند تغییرات مورد نظر را مشاهده کرده و در این زمینه با عادی و ساکنان منطقه می

 .شهری همکاری کنند

 پایگاه اطالعات مکانی -4

مکان ،اند که بخش اعظمی از این اطالعاتتولیان مدیریت شهری با حجم بسیار زیادی از اطالعات مواجهم

 دار مدیریت شوند. سیستمتواند مفید باشد که به صورت یکپارچه و هدفاین اطالعات زمانی می مرجع هستند.

عات جغرافیایی به علت قابلیت تقریباً منحصر به فردش در اتصال اطالعات مکانی به اطالعات توصیفی اطال
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 های اطالعاتی به عنوان یک وسیله توانمند و تکنولوژیهای تخصصی ایجاد پایگاهتوانسته در کنار سایر برنامه

های مکانی دیریت و سازماندهی دادهامکان م، GIS، در حقیقت کارآمد در تشکیل بانک اطالعات به شمار آید.

 .کندگیری بهینه میسر میو توصیفی را با هدف تصمیم

 

 دریانوردی

های دریایی و شکن، بارانداز و غیره، تعیین مسیرهای دریایی، ردیابی بویهیابی برای احداث بندر، موجمکان

جمله عملیات در حوزه دریانوردی هستند که با استفاده  از سازی نحوه گسترش آلودگی در دریاها و مدلکشتی

 دهد، انجام پذیر است.در اختیار قرار می GIS هایی که سیستماز ابزارها و تحلیل

 نظامی

 GISدر علوم نظامی کاربردهای متعددی دارد که بعضی از آنها عبارتند از: 

 عات عملیاتفرماندهی، کنترل، ارتباطات، سیستم جاسوسی و اطال         ·

  سیستم ردیابی یک گروهان نظامی         ·

های توزیع، ها، مدلیات راهیسیستم اطالعات پشتیبانی: این سیستم برای امور لجستیک با تعریف جز         ·

های پشتیبانی و دیگر موضوعات وابسته، تحلیل مسیرهای کوتاه، جستجو و نمایش امکانات و زیرساخت

  .شده استطراحی  GIS توسط

ها و مناطق تحت وتحلیل و نمایش سیستم تحلیل فرکانستجزیه برای GISسیستمهای توان از قابلیتمی         ·

ی و رادارها، تحلیل مناطق تحت پوشش، تحلیل پخش امواج، زاغه یهای رادیویابی آنتنپوشش رادار برای مکان

 استفاده کرد.ها، سیستم مختصات پروازی و غیره مهمات و موشک

 

 صنعت نفت

المللی در صنعت نفت به قدری چشمگیر است که هر ساله در ایالت تگزاس آمریکا کنفرانس بین GISکاربرد

های مختلف صنعت نفت از مراحل اکتشاف در مراحل و بخش GISگردد. در صنعت نفت برگزار می GISکاربران

 GISارتی رود. به عبپتروشیمی به مشتریان به کار میو استخراج تا مرحله فروش و تحویل محصوالت نفتی و 
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هایی گیرد. در زیر به نمونههای باال دستی و هم پایین دستی صنعت نفت مورد استفاده قرار میهم در بخش

 های باالدستی و پایین دستی صنعت نفت اشاره شده است.در بخش GISعملی از کاربرد 

 اکتشاف -1

نگاری ای، فتوگرامتری هوایی، لرزههای مختلف دریافتی از تصاویر ماهوارهدهد تا دادهمیامکان  GIS در این بخش،

های اطالعاتی )با امکان دسترسی آسان و به موقع( شناسی با یکدیگر ادغام شده و به صورت الیهو زمین

 بندی گردند.طبقه

 

 تولید و توزیع -2

ها، ردیابی تانکرهای سوخت رسان در حال به پمپ بنزین ریزی برای سوخت رسانیبرنامه مسیریابی و تحویل

بکه ها و شها و الگوهای تحویل، انتخاب بهترین مسیر بر اساس آدرسها، تحلیل و بررسی روشحرکت در جاده

 قادر به انجام آنها هستیم. GIS ها از جمله مواردی هستند که با استفاده ازراه

 رسانی دید سوختهای جیابی برای احداث جایگاهمکان -3

GIS های رسانی فعلی، برنامههای سوختکند تا بر اساس تراکم جمعیتی، موقعیت جغرافیایی جایگاهکمک می

 .های جدید سوخت رسانی انتخاب شوندای و عوامل دیگر بهترین مکان برای احداث ایستگاهتوسعه منطقه

 

 صنعت برق

اصله یک دکل/ ها، تعیین فانتقال، انتخاب بهترین مکان نصب دکلدید سه بعدی منطقه، تعیین مسیر بهینه خط 

های واقع در محدوده یک پست و ... نسبت به عوارض دیگر )شهر، دکل، پست و ...(، تعیین موقعیت پست

زات هایی که دارای تجهیهای واقع در یک فاصله مشخص از مرز شهر، تعیین پستاستان، تعیین موقعیت دکل

 باشد.در صنعت برق می GIS ند و... از جمله مهمترین کاربردهایباشمشخصی می

GIS های زیر مورد استفاده قرار گیرد:می تواند در صنعت برق در حوزه 

 حوزه مهندسی -

 ریزیحوزه برنامه -
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 برداریبهره حوزه -

 حوزه خدمات مشترکین -

 

 حوزه مهندسی -1

 در مدیریت بحران شبکه توزیع برق GISکاربرد 

باشند که با فراهم ساختن امکان عنوان ابزاری مهم در مدیریت مطرح میه اطالعات جغرافیایی بهای سیستم

نیاز و کشف ارتباطات پیچیده  های حاصل از منابع مختلف، امکان استخراج اطالعات موردسازی دادهیکپارچه

ف عات جغرافیایی پاسخگوی طیهای اطالنمایند. امروزه سیستمهای مختلف را فراهم میو ناپیدای ما بین پدیده

های انتقال و توان به مدیریت بحران در شبکهها میباشند. از جمله کاربردهای این سیستموسیعی از کاربران می

 توزیع برق اشاره نمود.

های آزمایش شده برای مقابله با چنین بینی شده و پروسههای از قبل پیشتجربه نشان داده است که برنامه

تواند بطور قابل توجهی در جلوگیری از تلفات جانی و کاهش خسارت به اموال و صنایع و محیط ی میاتفاقات

ناسایی نقاط در ش ،هایی نظیر سیستم اطالعات جغرافیاییثر باشد. بر همین اساس استفاده از سیستموزیست م

 ثر باشد.وتواند بسیار مبحران می

های ها و نیز با توجه به امکان آنالیزهای پیچیده مربوط به دادهکردن دادهدر ترکیب   GIS هایبا توجه به توانایی

ها عنوان بهترین وسیله در تعیین مناطقی که بیشترین احتمال بروز بحران در آنبه   GIS،مکانی و غیرمکانی

مترین ه در کآوری و استفاده از اطالعات مکانی مربوط به وضعیت کنونی حادثشود. جمعشناخته می ،وجود دارد

باشد. تجربیات در این زمینه گویای آن است زمان ممکن از جمله نیازهای اساسی در مدیریت بهینه حوادث می

عبارتی دیگر هر یک از ه گردد. بهای درگیر مدیریت حوادث میسر نمیکه این امر جز با همکاری سازمان

انی مورد نیاز در مدیریت حوادث را برعهده آوری بخشی از اطالعات مکبایستی جمعهای مذکور میسازمان

چارچوب  ،GIS .های مسول قرار دهندگذاری این اطالعات، آن را در دسترس سایر ارگانگیرند و با به اشتراک

مناسبی برای مدیریت اطالعات مکانی در شرایط بحرانی بوده و با استفاده از این چارچوب مدیریت بحران را 

 ای ارتقا داده و تسهیل نمود.حظهتوان بطور قابل مالمی
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 در توسعه و احداث شبکه های توزیع برق GISکاربرد 

 بندی نمود:توان در دو بخش طبقهای توزیع را میدر توسعه و احداث شبکه GIS کاربرد

 و عتوزی هایپست بهینه جایابی بار، بینیپیش های جامعسازی طرحجهت پیاده GIS استفاده از سیستم -

 فیدرها مسیریابی توزیع، فوق

 شبکه راحیط طراحی شبکه فشار ضعیف، ،مین برق متقاضیانااستفاده در طراحی شبکه توزیع جهت ت -

 .هاپست طراحی متوسط، فشار

بدین ترتیب بعد از اینکه طرحی به واحد طرح و نظارت ارجاع داده شد، طراح بدون بازدید مستقیم از محل، با 

نماید. در این سازی میهای جغرافیایی پیادهطراحی را انجام داده و آن را بر روی نقشه GIS استفاده از سیستم

 نماید.صورت طراح فقط زمان پیکتاژ محل را بازدید می

 

 در بخش اتفاقات و عملیات GISکاربرد 

ن اساس ای تواند مشترکین حوزه یک خاموشی خاص را در سیستم تعیین نماید. برکاربر می ،GIS با استفاده از

و ارسال  یر خاموشی و تهیه گزارشاثپس از تعیین فیدر خاموش شده در سیستم، با تعیین مشترکین تحت ت

 شود.، قابلیت پاسخگویی به مشترکین حوزه خاموشی فراهم می121افزار لیست مشترکین به نرم

ه باشد. به این معنا کمکانی میها بصورت در بخش اتفاقات، ثبت اطالعات خاموشی GIS یکی دیگر از کابردهای

وان تیت باشد. در اینصورت میوبه صورت مکانی بر روی نقشه شهری قابل ر امکان مشاهده اطالعات خاموشی

با یک فرآیند گزارشگیری برای مثال آمار کلیه مشترکینی را که در یک بازه زمانی خاص بیشترین تعداد 

لیل به اند براحتی پیدا نمود و پس از تحترین زمان خاموشی را داشتهاند یا مشترکینی که بیشخاموشی را داشته

 رفع عیب و پیشگیری برای سایر مشترکین اقدام نمود.

 

 در مانور و رهگیری شبکه GISکاربرد 

های مانوری و به روز نگهداشتن اطالعات وجود نقشه ،های توزیعبدیهی است یکی از نیازهای اساسی شرکت

، در  GIS از استفاده با لذا. است ...فیدرهای مانور شده، نقاط مانور شامل تیغه، سکسیونر و فیدرهای برقدار،

یر قطعی قرار ثافیدر یا فیدرهایی که تحت ت ،ی نقشه انتخاب کندرو را نظر مورد کنندهقطع  صورتیکه کاربر،
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 قرار شناسایی مورد شوندمی قطع که ...ها وروی نقشه انتخاب شده و کلیه مشترکین، ترانس ،خواهند گرفت

 .بود خواهد مناسب گزارش هیارا و سیستم کارشناس برای تحلیل قابل راحتی به و گیرندمی

 

 بازار برق در  GISکاربرد

ها دریافت سهام بیشتر از سهم بازار و ارضای نیاز مشتریان به منظور تغییر و کاهش ریسک کار خرده فروش

سیسات امانند خدمات تحت وب و قراردادهای حفظ و نگهداری تجهیزات و تبازار و فروش خدمات دیگر 

ها اساساً خصوصی هستند، محدود به قلمروی خدمات محدود شده سنتی باشد. از آنجائیکه خرده فروشمی

های مدیریتی دولتی نبوده و به این معنی است که هزاران خرده فروش در حوزه صنعت مشغول توسط سیستم

 اهند شد.به کار خو

زار دارند. به همین دلیل از ها نیاز به اطالعاتی در مورد بازار و محل و چگونگی به دست آوردن باخرده فروش

تواند براساس موقعیت مکانی مشترکین اطالعات صحیحی از موقعیت و پروفیل بار می GIS یکه سیستمیآنجا

 د داشت.آوری اطالعات خواهه دهد، کاربرد مهمی در مرحله جمعیارا

الگوهای خرید را از لحاظ  GIS اگر خرده فروشی بخواهد بداند که کجا باید پتانسیل فروش را متمرکز کند،

تواند یک نقشه مکانی از مشتریان دهد. با استفاده از منابع داده موجود، خرده فروش میجغرافیایی نشان می

ه دهد. خرده فروشان با استفادتریان را نشان میهای محل مشه کند که ترکیبی از الگوهای مصرف و نقشهیارا

خواهند توانست به سرعت سهم بازار را به دست آورده و با توسعه اطالعات در مورد مشتریان  GIS از سیستم

 و کاهش ریسک برنده رقابت بازار باشند.

 

 (PMبا نرم افزار تعمیرات و نگهداری ) GISارتباط 

شود که برای حفظ یک واحد صنعتی در حد استاندارد هایی گفته میفعالیتنگهداری و تعمیرات به مجموعه 

ه یها و اراآوری دادهوری تولید در اثر جمع، افزایش بهرهPM ورد استفاده از سیستماشود. مهمترین دستانجام می

 گردد.می نهای به موقع مدیراباشد که این امربه نوبه خود باعث تصمیم گیریگزارشات مختلف مدیریتی می

های برق، استفاده از بانک اطالعاتی سیسات و تجهیزات در شبکهامرجع برخی از تبا توجه به ماهیت مکان

عهده دارد، پاسخگوی نیاز به سرعت باال جهت دسترسی به ه غیرمکانی که وظیفه تعمیرات و نگهداری را ب
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باشد این مرجع میکه دارای ماهیتی مکان GIS یباشد. از این رو با بکارگیری تکنولوژاطالعات مورد نیاز نمی

سازد تا عالوه بر پایش مکانی عوارض و اطالعات مربوط به آنها، بستر الزم جهت سهولت امکان را فراهم می

 دسترسی به این اطالعات فراهم آید.

 تند از :عبار نماید،برخی از مشکالتی که در صورت عدم وجود سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات بروز می

 حجم زیاد بایگانی سوابق و مشکل دسترسی به اطالعات موردنیاز 

 عدم وجود ارتباط سریع بین مستندات 

 گیری درست و بموقع مدیران به دلیل مشکالت تهیه گزارشعدم تصمیم 

  عدم دقت کافی در محاسبات و… 

 شده است: با سیستم اطالعات جغرافیایی در زیر آورده PM برخی از مزایای تلفیق

 گزارش کارکرد پرسنل واحد تعمیرات 

 ای استفاده از تجهیزات مختلف با در نظر گرفتن سازندگان مختلفگزارش مقایسه 

 های تعمیرات و نگهداریبهینه نمودن و تحلیل هزینه 

  های تعمیراتیبندی فعالیتاولویت 

 امه کاریریزی زمان انجام تعمیرات در جهت جلوگیری از تداخل با برنبرنامه 

 یابی سریعها با استفاده از مکانکاهش زمان خاموشی 

 های انجام شده بر روی تجهیزات در یک بازه زمانی وگزارش هزینه… 
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 حوزه برنامه ریزیدر  GISکاربرد  -2

 در پروژه طرح جامع شبکه توزیع برق GISکاربرد 

های مختلف شدن توسعه در شبکه در سالمنظور یک جهت ه ر طراحی شبکه نیاز به یک دیدگاه بلند مدت بد

های بعدی باشد و هزینههای سالهای نزدیک بایستی بسترساز طرحهای سالباشد. به عبارت دیگر طرحمی

 برداری قرار گیرد.های مختلف به نحوه بهینه مورد بهرههای انجام شده برای یک طرح بایستی در سال

ازماندهی باشد. لذا اهمیت سهای توزیع برق میاال بودن تلفات در شبکههای قدرت ناشی از بعمده تلفات سیستم

های گردد. یکی از راههای توزیع کشور برای کاهش و بهبود این تلفات مشخص میو مهندسی نمودن شبکه

 یباشد. پروژه طرح جامع از دو جنبه، یکبهبود این تلفات و استاندارد نمودن آنها، تهیه پروژه طرح جامع می

ه راهکارهای عملی جهت ساماندهی و دیگری یبررسی وضعیت موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه و ارا

 باشد.های میان مدت و بلند مدت مورد اجرا میه طرح برای آینده در افقیبررسی و ارا

طالعات فیدر، گذاری، اهای مختلف همچون خازنیک پروژه طرح جامع با دید حداقل شدن تلفات از بین گزینه

 قرار برداریبهره مورد ...سازی بار وتوزیع، متعادلهای توزیع و فوقتغییرات آرایش فیدرها، جایابی بهینه پست

 نقاط نتیجه زا پیش و بررسی نیز شبکه اطمینان قابلیت و حفاظتی وضعیت همچنین مطالعات این در. گیردمی

های زمانی کوتاه مدت، های جامع معموالً در بازهمطالعات طرحها جهت بهبود ارائه خواهد شد. طرح ضعف

اقتصادی صورت پذیرفته و  -ساله( و با در نظر گرفتن مالحظات فنی 10ساله( و بلند مدت ) 5میان مدت )

ها در ادامه ه خواهند شد، به نحوی که طرحیهای آینده اراها به تفکیک هر سال یا هر چند سال در سالطرح

بار و کاهش ها مشکالت مختلف شبکه مانند افت ولتاژ، اضافهه این طرحیکمیل کننده یکدیگر باشند. با اراهم و ت

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد ...تلفات و

 

GIS  در بخش خدمات مشترکین 

 هایاز دیرباز یکی از نیازهای اساسی واحدهای خدمات مشترکین و واحدهای خدمات پس از فروش در شرکت

توان به عدم بوده است. از جمله دالیل این نیاز می یت مکان مشترکین بر روی نقشه جغرافیاییوامکان ر، توزیع

سازی آن، ت کنتور و بهینهیبندی مشترکین جهت قراشعاب، سیکلنیاز به مراجعه به محل متقاضی، فروش ان

 در ترتیب بدین. کرد اشاره ...وش ویت سایر تجهیزات موجود در محل تقاضای انشعاب و خدمات پس از فرور

اطالعات  رسای همراه به نقشه روی بر مشترکین مکان مشاهده امکان ،مناسب شهری نقشه یک از استفاده صورت
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گردد. اطالعات مذکور شامل دو دسته اطالعات عمومی مشترک )شماره فراهم می Billingهر مشترک در بانک

 العاتاط و( ...مصرف، آدرس، کدپستی، تلفن، نام مشترک و نوع کنتور واشتراک، شماره شناسایی، آمپراژ 

ت مصرف که به راحتی قابل دستیابی اس اطالعات از استفاده و ریاضی هایروش با است بدیهی. باشدمی مصرف

، تلفات و سایر هاسازی محل پستتوان به تفکیک برآورد بار، بهینهو مربوط به یک ناحیه یا یک منطقه است می

 های توزیع است را به انجام رساند.نظر را که یک نیاز اساسی شرکت نیاز محدوده مورد های موردتحلیل

ثال گزارش باشد. به طور مشترکین نیز یکی دیگر از کاربردهای این قابلیت میگزارشگیری براساس اطالعات م

ارش ت شده است، گزیاز کلیه مشترکینی که کنتور آنها در یک روز کاری توسط یک کنتورخوان خاص قرا

 دهستن گزارشاتی جمله از ...ت انجام شده، مشاهده کلیه مشترکین مربوط به یک منطقه روی نقشه ویآخرین قرا

 با قابلیت فوق قابل تهیه است. که

 

 GIS های کاربردی ازمثال

 ل مختلف آورده شدههای گوناگون برای حل مسایو شرکت هادر سازمان GIS های کاربردی ازدر ادامه مثال

آوری اطالعات، پردازش و نمایش خروجی یندهای زیر، در مراحل مختلف اعم از جمعآاست. در هر یک از فر

 گردد.استفاده می GIS ها و ابزارهایروشاز 

 کند.ا پیداند می تو، کندمیرج خاار مدآب را از لوله ه که شای شیرن آب: مازسا -

ی اـه هـموثر بر برنامرت نظاران و نه مامواهوشمندار ستقرای ابررا جنابت م و جری لگوهااپلیس: اداره  -

 محلی مطالعه می کند.ی گشت ها ل ورـکنت

ی شهری هامشخص میکند. همچنین نقشهرا لزله از زد بعات تعمیرای لویت مناطق برب: اوفاضالاداره  -

 مسیر انتقال خطوط آب را تهیه می کند.  وستایی و رو

ای رـبی زـیربرنامهی نقشههاو میکند رت پلها نظا وها دهضعیت جاوبر اداره راه: مهندسی فتر د -

 کند.یتولید م طبیعیی بالیا اـه بـمقابل

ی هرـنه شی روزامدهاوآفت ای ربرو... را چرخه ه دویژی ونقشه مسیرهای: نقل شهرو حمل ن مازسا -

 کند.یـد مـتولی

اه رـن همـنتن جدید تلفاث آحداجهت زم الی هانیافتن مکاای بررا مین ارض زعوات: شرکت مخابر -

 .کندیـه مـمطالع

 .کندمیا یک خط لوله جدید پید ایبررا ترین مسیر کم هزینه شرکت نفت : -
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ات تجهیزار ستقرامحل و کند میزی سالمد، وفت نیرزی اساقلاحدای برد را خوی هاارمدق: براداره  -

 .کندریزی میرا طرحجدید 

 .کندمنتشر می، ندار دارمسیر توفانی قردر مناطقی که ای برزم را الی هاارهشدسی: شنااوه -

 کند.میسی ربریز برزه آبر حوز را ساو ساخت  یهاتاثیر برنامهسی: یست شناز -

کم اپر ترط به نقارا براساس نزدیکی  دجدید خوی هامختلف نمایندگیی هامحلهری: شرکت تجا -

 کند.ارزیابی می نمشتریا

حی استرسی طرن دمکاو ا هایمندزنیازی ساطریق مدلادی را از مدت اتسهیالبحران: کمیته مدیریت  -

 کند.می

ا ضع هوو ومین ت زطالعاا ده ازستفاابا را جنگلی زی سوتشآیک ش گستره انی: نحونشتشآتیم  -

 کند.می بینیپیش

 کند.میا پیدرا به سانحه ن سیدای ربرراه را ترین : سریع110پلیس ام عزل و اکز کنترمر -

 کنند.مییابی ه ردکنندده لوآحتمالی امنابع و یافتن منشا ای بررا خانه ن رودجریاآب: مدیریت منابع  -

  د.هندمی ار سی قرربررد مود را موجوی یهاارید متناسب با ناهمودنظامی: مسیر ی بانهاه یدد -

 هد.دمیم نجاب اسیالی بندخانه پهنهژی رودلوروهیدو لیک روند هیدرومتناسب با آب: مهندسین منابع  -

 مطالعه میکنند.ساالنه ی مادمتوسط ان میزاز ما دهمی هاجو: نقشهم متخصصین علون و شناسااهو -

 کند.میده ستفاایختن بمب ی رهاشناسایی محلو ها وازپری یزرحطرای برGIS  ینقشه هااز تش: ار -
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 GISهای استفاده از روش
اند توسعه اند و باعث شدهشده لیتبد هایریگمیبه رکن چهارم در تصم یاطالعات مکان امروزه

این توسعه، همگام با رشد تکنولوژی بوده و با تغییر تکنولوژی . ابدی شیافزا زین یسامانه اطالعات مکان

نیز تغییر داشته است. به صورت کلی، سه روش برای استفاده از  GISدر علوم رایانه، نحوه استفاده از 

GIS :وجود دارد 

- Desktop GIS 

- Web GIS 

- Mobile GIS 

-نولوژیتا شما با تک میده حیرا توض یاستفاده از سامانه اطالعات مکان یهاروش در این بخش قصد داریم،

تی مشکال ممکن است، GIS یایاز مزا یبهرمند یبرا، آشنا شوید. Mobile GISو  Web GIS های نوین

 در سازمان یا کسب و کار شما وجود داشته باشد.
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 در سازمان ها GISمشکالت اساسی در استفاده از 

نیاز به  ،GIS افزارهاینرم کار با یدگیچیپکنید، مشکالتی نظیر در تصویر باال مشاهده میطور که همان

ها و اطالعات مکانی برای ورود به سامانه افزارها و عدم وجود دادهنیروهای متخصص برای کار با این نرم

GISتوانند وابسته به روش استفاده از باشند. این مشکالت میترین این مشکالت می، از جمله مهمGIS ،

 کاهش یا افزایش یابند.

Desktop GIS چیست؟ 

را در سازمان خود مورد استفاده  GISتا  رندیگمیرا به کار  GISمتخصص  یروهایها نسازمان برخی از

 GIS یافزارهانرم یاندازبا استفاده از تخصص و مهارت خود، اقدام به نصب و راه روهاین نی. اقرار دهند

ا در ر ییایاطالعات جغراف یهامانهصورت، استفاده از سا نیو بد ندینمایآن سازمان م یهاانهیرا یبر رو

 یروهایوجود ن ازمندیهمواره ن ،نحو نیبد GIS یایاستفاده از مزا یاز طرف  سازند.یم سریسازمان، م

روش مورد استفاده  نیکه در ا GIS یافزارهاباشد. به نرمیافزارها منرم نیاستفاده از ا یمتخصص برا

های یکی از شرکت Esriشرکت  .ندیگویم Desktop GIS یا یزیروم GIS یافزارهانرم م،یدهیقرار م

را روانه بازار کرده است  ArcGISباشد. این شرکت محصولی با نام می Desktop GISپیشگام در زمینه 

بایست بر روی هر رایانه نصب شوند تا بتوانیم از مزایای باشد که میهای مختلف میکه دارای بخش
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GIS صورت تجاری موجود است و باید برای استفاده از آن، هزینه بهرهافزار بهبهرمند شویم. این نرم-

باشند. شرکت دیگری نیز موجود می Desktop GISافزارهای پرداخت گردد. نرم Licenseبرداری یا 

AutoDesk هایی نظیر افزارنیز نرمAutoCad Map 3D .را به صورت تجاری به بازار ارایه کرده است 

 دارد. یبیو معا ای، مزاDesktop GISاستفاده از 

 Desktop GIS  مزایای

 تواند مزایای زیر را برای شما به دنبال داشته باشد:می Desktop GISروش 

 هااستفاده از نیروهای متخصص و بهرمندی از مهارت آن 

 افزارهایتر نرمهای پیشرفتهاستفاده از قابلیت GIS 

 افزارهای بلوغ نرمDesktop GIS 

 Desktop GIS  معایب

 هزینه باالتر به علت نیاز به نیروهای متخصص 

 افزارهایاندازی نرمبه علت نیاز به خرید، نصب و راه هزینه باالتر GIS بر روی هر رایانه 

  افزار توانمندترها با سخترایانههزینه باالتر به علت نیاز به 

 افزارهایپیچیدگی کار با نرم GIS 

 آموزش نیاز به GIS صورت تخصصی برای پرسنلهب 

 ها و اطالعات مکانی تنها در سازمان و عدم امکان دسترسی از هر جادسترسی به نقشه 

 عاملوابستگی به سیستم 

 

Web GIS چیست؟ 

 نسبت به مزایای آن، وزن بیشتری دارند. Desktop GIS نمایید، معایب روشگونه که مشاهده میهمان

ای است که ممکن است برای ، افزایش هزینهDesktopصورت به GISبزرگترین عیب روش استفاده از 

 کارگیری سامانه هایهبرای غلبه بر معایب ذکر شده، روش دیگری در ب شما به دنبال داشته باشد.

 افزارهایکه بر روی هر رایانه سازمان، نرمجای اینهب ،اطالعات مکانی، پیشنهاد می شود. در این روش

GIS افزاررا نصب نماییم، اقدام به نصب یک نرمGIS  نماییم. به این بر روی یک رایانه قدرتمند می
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نخواهند   GISافزارهایهای سازمان، نیاز به نصب نرمگوییم. سایر رایانهمی GIS 1دهندهه، سرویسرایان

ها نیاز نیست دارای توان پردازشی باالیی باشند. هر رایانه با باز کردن مرورگر وب داشت. این رایانه

، GIS دهندهو وارد کردن آدرس سرویس (Google Chrome یا  Internet Explorer مثال) خود

دهنده نصب که بر روی سرویس GIS افزارتواند به سامانه اطالعات مکانی دسترسی داشته باشد. نرممی

ه دهنده بباشد. افزون بر این، اگر سرویسشود، امکان دسترسی از طریق مرورگرهای وب را دارا میمی

 دهنده، به سامانه اطالعاتسرویستوان از هرکجای دیگر با وارد نمودن آدرس اینترنت متصل باشد، می

مکانی سازمان خود دسترسی داشته باشید. بدین نحو، ما دسترسی به سامانه اطالعات مکانی را مبتنی بر 

چنین به فرآیند استفاده از گوییم. هممی Web Based GISیا  Web GIS ایم و به آنوب فراهم نموده

  گویند.نیز می  Web Mappingها از طریق وب، اطالعات مکانی و نقشه

 Web GISتعریف 

و  یها و اطالعات مکاناستفاده از نقشه، یعنی Web GISسامانه اطالعات جغرافیایی تحت وب یا 

 با شرایط زیر: یفیتوص

 هر جا از 

 زمان نیکمتر در 

 افزاربه نصب نرم ازین بدون 

 نیآنال صورتبه 

 .باشداین روش نیز دارای مزایا و معایبی می

 Web GIS  یایمزا

 یافزارهانرم دیبه خر ازیبه علت عدم ن نییپا نهیهز GIS انهیهر را یمجزا برا 

 دهندهسیسرو انهیرا کیقدرتمند )تنها  یهاانهیرا دیبه خر ازیبه علت عدم ن نییپا نهیهز 

 (ستا یقدرتمند کاف

 از هر جا یمکان یهالیها و تحلو نقشه یبه اطالعات مکان یدسترس 

 متخصص یرویبه ن ازیافزار و عدم ننرم یریکارگهدر ب سهولت 

 عاملستمیبه س یوابستگ عدم 

                                                           
1 GIS Server 
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 Web GIS  بیمعا

 های کوچکسازمانباالتر در  هیاول یاندازراه نهیهز 

 یهابلوغ سامانه عدم  Web GIS 

 

 Web GISبا  شتریب ییآشنا

 

 
Web GIS چیست؟ 

 

 
Web GIS کند؟طور کار میچه 

 

 Web GISکاربردهای 

وان تبر باشد. کاربردهای بسیار زیادی را می، می تواند بسیار زمانWeb GISصحبت درمورد کاربردهای 

کنیم تا شما با برخی از را معرفی می Web GISجا، چند سامانه ، برشمرد. در اینWeb GISبرای 

 ، آشنا شوید.Web GISکاربردهای 
 

 سامانه نقشه گردشگری

اده مورد استفسامانه نقشه گردشگری، به منظور ارایه هر چه بهتر خدمات به گردشگران و شهروندان، 

وجود های م. هدف از این سامانه، آن است که گردشگران به سهولت با استفاده از قابلیتگیردقرار می

ترین ند. مهممند شوهدر سامانه، بتوانند به بهترین نحو از خدمات الکترونیکی مرتبط با گردشگری، بهر

 های موجود در این سامانه، عبارت است از:قابلیت

 ...دسترسی به نقشه شهر و اماکن شهری اعم از گردشگری، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و 

 جستجوی سریع معابر و اماکن شهری 

 مسیریابی بین اماکن مختلف 
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 ترین اماکن موجود در اطراف محل گردشگرنمایش نزدیک 

  مسیرهای گردشگرینمایش 

 ها و گزارشات مختلف توسط گردشگران و شهروندانامکان ثبت مکان 

 رسانی مکانمند به گردشگران و شهروندان از رویدادهای مختلف شهراطالع 

 

 سامانه نقشه شعب

 هکند که شعب خود در سرتاسر کشور را بر روی یک نقشها کمک میسامانه نقشه شعب، به کسب و کارها و سازمان

سامانه برای بانک شتریان خود نمایش دهند. این  شرکتها، بیمهبه مخاطبان و م ستورانها،  سازی، ر  ها وهای خودرو

شایانی میای، مراکز فروش زنجیرههای زنجیرههتل شعب و مراکز خود را ای و... کمک  نماید تا اطالعات نزدیکترین 

 های این سامانه عبارتند از:ترین قابلیتدر اختیار مخاطبین خود قرار دهند. برخی از مهم

 نقشه معابر و اماکن کل کشور 

 بندی بر اساس فیلدهای مختلفنمایش شعب بر روی نقشه با امکان دسته 

 بندی شعبروشن و خاموش کردن دسته 

  شعبجستجوی سریع 
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 کاربرموجود در اطراف  شعبترین نمایش نزدیک 

  شعب جدید توسط شماامکان ثبت 

 

 

 هایدارشهر Web GISسامانه 

های های مکانی در حوزهکه دسترسی، پردازش و استفاده از داده Webسامانه اطالعات جغرافیایی تحت 

مدیریت شهری، شهرسازی و نوسازی، ممیزی امالک و... را برای کارشناسان، مدیران و شهروندان فراهم 

 است از:های این سامانه عبارتند نماید. از جمله قابلیتمی

 ای و...ای، تصایر ماهوارههای نقشهنمایش انواع الیه 

 سبه عقبقابلیت شامل: محا صی حوزه امالک  ص سازیهای تخ شینی، آزاد سبه ارتفاع ن ها، محا

 مجاز، استخراج ابعاد و تفکیک ملک

 ها بر روی نقشههای مشتری و نمایش اطالعات آنبرقراری ارتباط با سایر سامانه 

 ک، معابر، اماکن و مصوبات شهرجستجوی امال 

 مسیریابی بر روی نقاط مختلف 
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 سامانه ثبت وقایع ترافیکی

و یک اپلیکیشن موبایل  GISسامانه ثبت وقایع ترافیکی، متشکل از یک وب سایت مجهز به امکانات 

 یشهر را براطح سی کیتراف عیتوانند گزارش وقا یشهروندان م ل،یموبا شنیکیبا استفاده از اپلباشد. می

، کیل ترافکارشناسان مرکز کنتر وب سایت این سامانه،با استفاده از  .ندیارسال نما ک،یمرکز کنترل تراف

 کیرافو کنترل ت تیریمد نموده و اقدامات مناسب جهت دییو تا یبررس توانند گزارشات شهروندان رایم

اطالعات  مشارکت شهرونـدان در برداشـتاستفاده از این سامانه مزایایی نظیر  شهر را انجام دهند.

 لیو تحل عیبستر تجم یفراهم آور، به هنگام یشهرونـدان با اطالع رسان یتمندیرضا شیافزا، یکیتراف

داشت.  را به دنبال خواهد مکانمند یها لیبا استفاده از تحل نهیبه یریگ ــمیتصمو  یکیاطالعات تراف

 باشند:زیر می های این سامانه به شرحبرخی از قابلیت

  امکان ارسال گزارشات شهروندی از: تصاوفات سطح شهر، تخلفات رانندگان، رخدادها، وضعیت

 خرابی تجهیزات ترافیکی و...ترافیک، 

 گزارشات شهروندان تیریمد 

 ارسال پاسخ به شهروندان 

 یارسال اعـالن فــور ــستـمیس 

 امدادرسان یارتباط با دستگاه ها 
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 یلیتحل گزارشات مکانمنـد و 

 اطالعــات ـتیریداشبـورد مد 

 

 سامانه برداشت اطالعات معابر

وبایل و یک اپلیکیشن م GIS، متشکل از یک وب سایت مجهز به امکانات برداشت اطالعات معابرسامانه 

 در معابر شهر را از موجود یهااطالعات انواع المان توانیم ل،یموبا شنیکیبا استفاده از اپلباشد. می

 تیبا استفاده از وب سا برداشت نمود. کم و دقت باال نهیدر زمان کوتاه و با هز ا،یپو یهافرم قیطر

ات اطالع یگردآور یهاها و فرمانواع المان جادیتوانند اقدام به ایاطالعات معابر، کارشناسان م تیریمد

 تیریمد ت،یسا نیدر اکاربران  یها را به کاربـران اختصـاص دهند. اطالعـات ارسـالو آن ندینما

ن استفاده از ای شوند.ینـه در مـورد معابر، آماده میبه یریگمیتصم یشـوند و انواع گزارشات برایم

 شیزابرداشت و اف مینظارت بر عملکرد ت، کاهش زمان برداشت اطالعاتسامانه می تواند مزایایی نظیر 

 مکانمند یهالیبا تحل نهیبه یریگــمیتصم و اطالعات برداشت شده عیآسان و سر یاعتبارسنج، یبهرور

 باشند:های این سامانه به شرح زیر میترین قابلیتبرخی از مهم را به دنبال داشته باشد.

 نقشه یهاهیال تیریمد 

 یکاربران و دسترس تیریمد 
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 برداشت ندیفرآ یزیربرنامه 

 هاستمیس ریبا سا تبادل اطالعات 

 برداشت ندینظارت و کنترل فرآ 

 برداشت اطالعات ایپو یهافرم یطراح 

 سطح و خط ،نقطه از نوع یبرداشت عوارض مکان 

 نیو آفال نیعملکرد آنال 

 نظارت بر برداشت تیقابل 

  های برداشت اطالعاتبه فرم صدا و لمیف ،عکس وستیپامکان 

 

 

 سامانه نام گذاری معابر و اماکن

تر نمودن ، به منظور کارآمدتر و جذابGISهای گذاری معابر و اماکن شهری، از قابلیتسامانه نام

وده های مکانی، استفاده نمسازی انواع تحلیلچنین پیادهگذاری معابر و همهای نامفرآیندهای کمیسیون

 توان موارد زیر را برشمرد:های این سامانه، میاست. از جمله قابلیت
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 گذاری معابرایجاد کارتابل اشخاص به منظور اتوماسیون فرآیند نام امکان 

 گذاری معابرجلسات کمیسیون نامثبت صورت 

 های راهنمایی، تابلوی معابر، بیلبوردها و...های شهری شامل: چراغامکان ثبت المان 

 ها بر روی نقشهیافتن معابر بدون نام و معابر با نام تکراری و نمایش آن 

 ای در نقشه و جستجوی اطالعات معابر آنمحدوده انتخاب 

 ...ثبت اطالعات معابر مانند وجه تسمیه، پوشش معبر، نام معبر و 

 گذاری بایگانی سوابق نام 

 

 

 سامانه مدیریت روسازی معابر

آوری، نگهداری و یک سامانه منسجم و جامع جهت جمع 1PMSیا سامانه مدیریت روسازی معابر 

ازی بینی وضعیت روسها و زمان بهینه برای تعمیرات از طریق پیشاطالعات، تعیین اولویتمدیریت 

د، اقتصادی کارا برای ایجا یهامعابر در آینده است. این سیستم، به مدیران در دسترسی به سیاست

                                                           
1 Pavement Management System 
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مانه های این ساکند. از جمله قابلیتدهی میها در شرایط مطلوب، خدمتارزیابی و نگهداری روسازی

 توان موارد زیر را برشمرد:می

 های اطالعاتی بر روی نقشه شامل: شدت خرابی به صورت گرافیکی و عددی، نمایش انواع الیه

 های برداشت شده و...انواع خرابی

 محاسبه و نمایش وضعیت روسازی معابر به صورت گرافیکی بر روی نقشه 

 زی معابر در آیندهبینی وضعیت روساپیش 

 خواههای دلندی معابر بر اساس شاخصباولویت 

 کارتابل فرآیند تعمیر و نگهداری 

 

 

 تاسیسات Web GISسامانه 

هایی جهت ، قابلیتWeb GISتاسیسات که عالوه بر داشتن امکانات پایه یک  Web GISسامانه 

ه زیر را اشارتوان موارد های این سامانه، میباشد. از جمله قابلیتمدیریت تاسیسات شهری را دارا می

 کرد:

 های مرتبط با تاسیسات شهری شامل: خطوط آب، برق، گاز و...نمایش انواع الیه 
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  ثبت و مدیریت اطالعات تاسیسات 

 های تاسیسات، تصاویر و...ثبت اسناد و اطالعات مرتبط با تاسیسات شامل: نقشه 

 

 

Mobile GIS چیست؟ 

 نیای؛ هر دستگاه قیدر هر مکان و از طر GIS یایاستفاده از مزا یعنی  Mobile GISبه زبان ساده،

هر  ایخودرو و  کیساعت هوشمند،  کی، Tablet کیهوشمند تلفن همراه،  یگوش کیتواند یدستگاه م

، گوگل های. در نقشهمایما از نقشه گوگل استفاده کرده شتریامروزه، ب .باشد یگریدستگاه متحرک د

اطالعات را از  نیاماکن سطح شهرها وجود دارند. گوگل ا نیچنو هم یو معابر شهر یشهر نیب هایراه

 شنیکیاپل نیچنقرار داده است و سامانه تحت وب و هم ایهمه مردم دن اریدر اخت نقشه، تیوب سا قیطر

ورگر رم قیاز طر میتوانیم یراحتهها فراهم کرده است. امروزه ما بنقشه نیکار با ا یبرا لیتحت موبا

 می بپرس. مثالمباشی داشته جو و پرس هاو از آن میها را مشاهده کننقشه نیا ل،یموبا شنیکیاپل ایوب و 

 تحال در بروم؟ جاتوانم به آنیطور مهشهر اصفهان باشم چ یو سه پل کجاست و اگر من در ورود یس

  نمونه نریتساده نیروز، ا یاما با استفاده از تکنولوژ ،دیدار ازیشهر اصفهان ن چاپی شما به نقشه ،سنتی

Web GIS  و Mobile GIS ساده است و امروزه  ارینمونه بس نی. البته امیشما مثال زد یهست که برا
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 یشتریب اریامکانات بس دیبا  Mobile GISکیقطعا  و شودیم ادی 1های پویانقشه عنوان به هااز آن

وارد  یبهتر است قدر د،یآشنا شد Mobile GIS ساده و روان از فیتعر کیکه با  نکیاد. داشته باش

 .میکن هیارا لیتحت موبا GIS تر ازفنی و ترقیدق فیتعر کیو  میبشو اتیجزئ

Mobile GIS ،مند تلفن همراه هوش هایدستگاه یبر رو ترشیاست که ب ییایسامانه اطالعات جغراف کی

از هر  یمکان یهاها و داده، امکان استفاده از نقشهGIS لی. با موباردگییقرار م ها مورد استفادهTabletو 

 قت،یاست. در حق Mobile GISهمان هدف استفاده از  نای و شودیم ریامکان پذ یهر کس یو برا ییجا

Mobile GIS یاز سه تکنولوژ یقیتلف GIS ،GPS باشدیم مسییب هایو شکبه. 

 Mobile GISتعریف 

ها و اطالعات استفاده از نقشه، یعنی Mobile GISسامانه اطالعات جغرافیایی تحت موبایل یا 

 با شرایط زیر: یفیو توص یمکان

 از هر جا 

 زمان نیدر کمتر 

 هر دستگاه یبررو 

 نیآنال ای نیآفال صورتبه 

 

 Mobile GIS  یایمزا

 الوصولسهل 

 یبه آموزش تخصص ازیعدم ن 

 دون اتصالب به نقشه ها از هرجا یدسترس 

 یاستفاده از تکنولوژ GPS 

 یساده و آسان به اطالعات مکان یدسترس 

 یدانیم اتیو دقت عمل یبهرور شیافزا 

 Mobile GISمعایب 

 های باال در هزینه باال برای دستیابی به دقتGPS 

                                                           
1 Interactive Map 
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 و توان دستگاه خواهد شد منجر به اشغال حافظه هاآفالین کردن نقشه 

 های ارتباطی ضعیف منجر به کاهش کیفیت خواهد شدزیرساخت 

 Mobile GISبا  شتریب ییآشنا

 

 
Mobile GIS چیست؟ 

 

 
Mobile GIS کند؟طور کار میچه 

 

 Mobile GISکاربردهای 

 حیچند کاربرد مهم آن را به شما توض جانای در .باشند یو گسترده م ادیز اریبس GIS لیموبا یاربردهاک

 .میدهیم

 

 نقشه همراه شنیکیاپل

 روی بر را هانقشه هرجایی در تا دهدیامکان را م نی، به مردم و شهروندان اMobile GISاز استفاده

نقشه مشاهده کنند، بدانند  یخود را بر رو تیتلفن همراه خود داشته باشند و بتوانند موقع یگوش

 شنیکیاپل قیطر ازتوانند می هاوجود دارد و دور و برشان چه خبر است. آن ییزهایاطرافشان چه چ

 یرا بر رو جی، نتاGIS مجهز به شنیکیاست نام آن را وارد کنند و اپل یبگردند. کاف یزیدنبال چ ل،یموبا

 یوشگ یتوانند به راحتیبروند، م گرید یبه جا ییجاخواهند از یم یدهد. وقتمی نشان هانقشه به آن

 دامک جارفتن به آن یبرا ریمس نیبهتر دیبگو هاآن، به GIS شنیکیاپل کیخارج کنند تا  بیخود را از ج

 یینسورهاو با استفاده از انواع س نترنتیهوشمند متصل به ا هایشدن دستگاه رفراگی لطف به امروزه. است

 یاطالعات، هوشمند نیشده است. ا یو نگهدار دیتول ایدر دن جامعی اطالعات دارند، هادستگاه نیکه ا

تلفن همراه شما که به  یگوش یموجود بر رو شنیکاپلی امروزه. اندبه ارمغان آورده ا،یمردم دن یرا برا
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 دیگومی شما به و دهدیم شیشهر را نما یهاابانیخ کیبه شما تراف ینقشه هم مجهز است، به راحت

نقشه  شنیکیلاپ کیکاربرد  نتریتنها ساده نیبه مقصدتان کدام است و ا دنیرس یبرا ریمس نتریعیسر

 .عموم مردم و شهروندان هستند یبرا Mobile GIS از کاربرد یکوچک هایها نمونهنای. باشدیم

 

 لیاطالعات با موبا یآور جمع

 قدرت Mobile GIS با د،یشرکت هست ایسازمان  کیکارشناس در  کی ایو  GIS متخصص کی اگر

GIS  ی. تکنولوژدیکنیمنتقل م اتیعمل دانیتان به مانهیرا از دفتر کارتان و پشت را Mobile GIS  به

 ،یرسانروزبه ،یسازرهیذخ ،ییایاطالعات جغراف یآوردهد تا جمعیامکان را م نیا یدانیمتخصصان م

 اریآمده و کار متخصصان را بس GIS لیانجام دهند. موبا یراحتها را به آن لیو تحل هیو تجز ینگهدار

داشته  اطالعات یآورجمع ایکنند و  یخواهند آماربرداریکه م ییهاها و شرکتساده کرده. سازمان

کرده و نه تنها مدت زمان  حذفخود  یندهایتوانند کاغذ را از فرآیم Mobile GIS باشند، با استفاده از

 یآورجمع یهاداده یداده و اعتبارسنج شیرا کاهش دهند بلکه دقت اطالعات را افزا برداشت اطالعات

 .لیبا موبا یاطالعات مکان یآورجمع یعنی نیانجام دهند. ا یشده را به راحت

 

 مانکارانیبر پرسنل و پ نظارت

به کمک شما   Mobile GIS د،یخود دار مانکارانیپ ایو  یدانیبه نظارت بر عملکرد پرسنل م ازین اگر

 یا کارهاها نه تنهو آن دیها قرار دهآن اریدر اخت لیموبا شنیکیاپل کی دیتوانیم ی. شما به راحتدیآ یم

ها، مدت توقف و توقف آن یهاها، مکانحرکت آن ریآن ثبت و ضبط کنند بلکه مس یخود را بر رو

گاه، قابل حافظه دست یاطالعات بر رو نیشوند. ایثبت م کیبه صورت اتومات گرید یپارامترها یاریبس

ارسال  شما یمرکز انهیآن ها را به را نترنت،یارتباط با ا یتوان پس از برقراریهستند و م یسازرهیذخ

 ییهادستگاه . اگردییعملکرد پرسنل خود نما شاهدهپنل تحت وب، اقدام به م کینمود تا شما با استفاده از 

 یحل فعلدر دفتر کار خود، م دیتوانیمتصل باشند، شما م نترنتیلحظه به ادر  دیاکه به پرسنل خود داده

 امیپ کی دیتوانیاند. شما ممودهیرا پ ییرهایامروز چه مس دینیو بب دیینقشه مشاهده نما یها را بر روآن
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 یابزار نظارت کی Mobile GIS . پسدیها در ارتباط باشگونه با آن نیو ا دیینما ارسالها به آن یفور

 .است یعال

 

 اطالعات یسنج صحت

دغدغه  کیهمواره صحت اطالعات برداشت شده،  ،یآماربردار یندهایاطالعات و فرآ یآورجمع در

 یرساقدام به بر یدانیکه به صورت م دیناظر دار کیمعموال شما  ،یو سنت یکاغذ یهاباشد. در روشیم

 یریشود. با به کارگیاعالم م یبیو همواره صحت اطالعات به صورت تقر دینمایم یچند نمونه تصادف

Mobile GISبرداشت اطالعات، حتما در محل برداشت  مانکارانیکه پرسنل و پ دی، شما مطمئن هست

 دیتوانیدستگاه، م GPS اند. با استفاده ازاند و اطالعات ثبت شده را مشاهده نمودهاطالعات حاضر شده

در  دیوانتیم نی. همچندیینما رهیذخ کیمحل برداشت اطالعات را به صورت اتومات ییایمختصات جغراف

 ایو  لمیف ر،یکه مجاب به ثبت تصو دییبگو مانکارانیبرداشت اطالعات، به پرسنل و پ یهادستورالعمل

 لینظارت بر عملکرد پرسنل با استفاده از موبا ندیفرآ ،گونه نیصدا از اطالعات مشاهده شده هستند. ا

GIS  اگر ناظران  نیچن. همردیانجام پذ یدفترتواند به صورت یاطالعات م یسنجصحت نیو همچن

ت در محل حاضر شده و در صور ل،یتوانند با استفاده از دستگاه موبایم ،باشند یدانیبه نظارت م لیما

موظف به اصالح آن  مانکاران،ینکرده تا پرسنل و پ دییرا تامشاهده نواقص، اطالعات برداشت شده 

 .اطالعات شوند

 

 لیموبا GIS یکاربردها ریسا

 Mobile گریچند کاربرد د ،یجا به صورت کلنیشوند. در ایموارد ختم نم نیبه ا GIS لیموبا یکاربردها

GIS  کرد. امروزه میرا ذکر خواه Mobile GIS ان، مهندس س،ی، پلهانشانآتش وسطت یااستفاده گسترده

 ،ابانیبازار ،یسرشمار نیپست، مامور نیادارات آب، برق، گاز و تلفن، مامور نیبرداران، مامورنقشه

 GIS لیتوانند توسط موبایکاربران م نیافراد دارد. ا ریو سا مهیمحصوالت، کارشناسان ب عیتوز یروهاین

 :را انجام دهند ریز یکارها

 نقشههای عوارض الیهو تکمیل  هیته 
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 ها در محلنقشه یو بروزرسان شیرایو جاد،یا 

 

 Mobile GISچند نمونه اپلیکیشن 

بر باشد. کاربردهای بسیار زیادی را ، می تواند بسیار زمانMobile GISصحبت درمورد کاربردهای 

رخی کنیم تا شما با برا معرفی میاپلیکیشن نمونه جا، چند ، برشمرد. در اینMobile GISتوان برای می

 ، آشنا شوید.Mobile GISاز کاربردهای 

 

 اپلیکیشن ثبت گزارشات ترافیکی شهروندان

توانند گزارش یشهروندان م ،باشدنیز می GISکه مجهز به امکانات  لیموبا شنیکیاپلاین با استفاده از 

 هر شهروند از واقعه مد نظر ی .ندیارسال نما ک،یمرکز کنترل تراف یسطح شهر را برای کیتراف عیوقا

یا شبکه متصل، دریافت شده و به همراه توضیحاتی  GPSگیرد، محل واقعه نیز از طریق سنسور عکس می

نترل کارشناسان مرکز ک شود.کند، برای مرکز مدیریت و کنترل ترافیک ارسال میکه شهروند وارد می

نموده و  دییو تا یبررس توانند گزارشات شهروندان رایموب سایت این سامانه، با استفاده از  کیتراف

 شهر را انجام دهند. کیو کنترل تراف تیریمد اقدامات مناسب جهت
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 اپلیکیشن برداشت اطالعات معابر

توانند اطالعات ها میشهرداری ،باشدنیز می GISکه مجهز به امکانات  لیموبا شنیکیاپلاین با استفاده از 

ر دارای هر معب .آوری کرده و یک بانک اطالعاتی از معابر را تشکیل دهندمعابر شهری را جمعمرتبط با 

و... از  های اتوبوس، تابلوهای تبلیغاتیباشد. برای مثال نیمکت، سطل زباله، ایستگاهیک سری المان می

ها ختلف شهرداریهای مها و بخشها مورد نیاز سازمانآوری اطالعات آنجمله مواردی هستند که جمع

آوری این اطالعات، کارشناسان مربوطه، یک فرم را در وب سایتی که در اختیار باشد. برای جمعمی

گیرند. کنند و آن را برای یک کاربر درنظر میطراحی می Drag & Dropدارند به سادگی با امکانات 

در سطح شهر اقدام به برداشت و پر شود و کاربری و گذرواژه خود وارد اپلیکیشن میآن کاربر با نام

هنده دنماید و سپس اطالعات را به صورت آنالین و یا آفالین برای سرویسکردن اطالعات آن فرم می

 نماید.موجود در شهرداری ارسال می

  
 

 اپلیکیشن برداشت خرابی روسازی آسفالت معابر

 .باشدیها مو مکان آن شدت، ی آسفالتهایمربوط به معابر، ثبت انواع خراب اطالعات نیتراز مهم یکی

ه شود و بر اساس تجزیه و تحلیلی کاز این اطالعات برای ارزیابی وضعیف آسفالت معابر استفاده می

، تعمیر سازیگیری در خصوص چگونگی صرف بودجه برای بهگیرد، تصمیمروی این اطالعات صورت می

 گرفت.یصورت م یکاغذ صورتهو ب یعمل قبال به صورت دست نیاشود. معابر، استفاده می و نگهداری
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باشد  یم ازین انهیها در راو ثبت آن اطالعات میدانیجهت برداشت  یشتریروش به تعداد افراد ب نیدر ا

 .است یعاد یامر زیها نخطا در داده یسرانجام وجود مقدار تر،شیو وقت ب نهیو با وجود صرف هز

مورد نیاز را  اطالعاتتر عیتر و سرساده توانمی خرابی آسفالت معابر،برداشت  شنیکیبا استفاده از اپل

را نیز تا حدود بسیار خوبی کاهش ها داده ی، مقدار خطانهیو عالوه بر کاهش زمان و هز برداشت کرد

 داد.

 

 
 

 اپلیکیشن گزارشات شهروندی هدررفت آب

 ـنیچن، شـهروندان و همباشدمجهز می GISکه به نقشه و امکانات  لیموبا شنیکیاپل این با استفاده از

گزارشات خود  مصـرف آب، نظارت، مـراقبـت و فرهنـگ ـجیترو یتوانند برایگشت آبفا م نیمـامور

 آب را به شرکت آب و فاضالب، اطالع دهند.  یهاهدر رفت زیو ن مصرف و بد مصرف پر نیاز مشترک

که شهروندان  یتوانند گزارشاتیم ی که در اختیار دارند،تیریمد تیبا استفاده از وب ساکارشناسان آبفا 

ده و ها ارسال کرآن یبرا یاند را مشاهده کنند و پاسخ مناسبکرده ارسال لیموبا شنیکیاپل قیاز طر

 نـهیبه یریگمیتصم یبرا یلیمند و تحلالزم را در دستور کار قرار دهند. انواع گزارشات مکان اقدامات

 بخش قابل استخراج است. نیدر مـورد نحوه مصرف آب، در ا
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 هابرای سازمان Mobile GISو  Web GISدوره های تخصصی 

 

   
 
 
 
 
 

  

 

 

که در این کتاب  Mobile GISو  Web GISهای برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص سامانه

 معرفی شدند، با شرکت بهین رایانش تماس بگیرید.

 0903 034 1808 با ما در ارتباط باشید: 0903 034 1808 031-37789606 با ما در ارتباط باشید:

 دانلود رزومه شرکت

 دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ
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