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 پيشگفتار

و برنامه و ارتقـاي كيفيـت34و23ريزي كشور، طبق مواد سازمان مديريت و بودجه، بـه منظـور ايجـاد همـاهنگي  قانون برنامه

مي هاي فني، داراي مسئوليت فعاليت :باشد هاي زير

و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحت• و استانداردها، همچنين اصول كلي .هاي عمراني عيين معيارها

و طرح نظارت بر اجراي فعاليت• مي ها و عمراني دولت تامين . شود هاي عمراني كه هزينة آنها از محل اعتبارات جاري

و مورد توافق براي اجرا هـاي بـرداري، مجموعـه دسـتورالعملو نظارت قراردادهاي نقشه به منظور ايجاد معيارهاي فني مشخص

و به عنوان مـالك عمـل در اختيـار) 119نشريه شماره(برداري همسان نقشه  و بودجه تدوين، توسط معاونت امور فني سازمان برنامه

و پيمانكاران نقشه  او. هاي عمراني قرار گرفت برداري در طرح تمامي مشاوران  به چاپ 1371لين نگارش آن در سال اين مجموعه، كه

و پيشرفت و فـن رسيد، با گذشت زمان . بـرداري، ديگـر پاسـخگوي نيازهـاي فنـي روز نبـود آوري نقشـه هاي قابل توجـه در دانـش

و همچنين مطرح شدن مقوله پيشرفت هـاي اطالعـات بـرداري، از قبيـل سيسـتم هـاي جديـد در رشـتة مهندسـي نقشـه هاي علمي

س (GIS)مكاني و تعيين موقعيت جهاني، نقشه يستم، و توسعه داده كرد كه دستورالعمل ايجاب مي ... هاي رقومي  هاي مزبور بازنگري

. شوند

و اطالعـات مكـاني، بـا هـاي نقشـه برداري كشور به عنوان سازمان مادر تخصصي در زمينه سازمان نقشه،1380در سال بـرداري

م  و برنامه هماهنگي معاونت امور فني سازمان هـاي ريزي كشور، مأموريت يافت تا نسبت به بـازنگري مجموعـه دسـتورالعمل ديريت

و معاونت فني سازمان نقشه بدين منظور، گروه. موجود اقدام نمايد  و راهبري زير نظر كميتة استاندارد برداري كشور تشكيل هاي كاري

و بازنگري دستورالعمل  بـرداري، هـاي همسـان نقشـه سـري جديـد دسـتورالعمل. اقـدام نماينـد هاي مزبور گرديد تا نسبت به تدوين

مي11اي شامل مجموعه مي فهرست جلد. باشد كه جلد حاضر بخشي از اين مجموعه است جلد :باشد هاي سري مزبور به شرح زير

و ترازيابي): 119-1(جلد اول•  ژئودزي

)كليات(برداري هوائي نقشه): 119-2(جلد دوم•

)كليات(سيستم اطالعات مكاني ): 119-3(جلد سوم•

)كليات(كارتوگرافي ): 119-4(جلد چهارم•

 ميكروژئودزي): 119-5(جلد پنجم•

و تصويري هاي شبكه داده): 119-6(جلد ششم•  اي

 آبنگاري): 119-7(جلد هفتم•

و دستورالعمل تهيه نقشه): 119-8(جلد هشتم•  1:500و پايگاه داده توپوگرافي مقياس استاندارد

و دستورالعمل تهيه نقشه): 119-9(جلد نهم•  1:1000و پايگاه داده توپوگرافي مقياس استاندارد

و دستورالعمل تهيه نقشه): 119-10(جلد دهم•  1:2000و پايگاه داده توپوگرافي مقياس استاندارد

و دستورالعمل تهيه نقشه): 119-11(جلد يازدهم•  1:10000و 1:5000 مقياس استاندارد



و همگامي با پيشرفت و دستورالعمل براي حفظ هماهنگي و جهاني، استانداردها هاي تدوين شـده در مواقـع لـزوم مـورد هاي ملي

و پيشنهادات  مي تجديد نظر قرار خواهند گرفت هـا بنابراين براي مراجعه به اين مجموعـه. گيرد در هنگام تجديد نظر مورد توجه قرار

. نگارش آنها استفاده نمودبايد همواره از آخرين 

: برداري كشور، به شرح زير است اسامي اعضاي گروه راهبري در سازمان نقشه

 معاون فني مهندس محمد سرپولكي-
 رئيس كميتة استاندارد مهندس شاهين قواميان-
و برنامه مهندس بهداد غضنفري-  ريزي مدير پژوهش
 برداري نقشهرئيس آموزشكده مهندس مرتضي صديقي-
 برداري هوايي مدير كل نقشه مهندس علي اسالمي راد-
و كنترل فني زاده مهندس محسن رجب-  مدير امور نظارت

.توسط اعضاي گروه كاري زير تدوين شده است) كليات(مجلد حاضر، تحت عنوان سيستم اطالعات مكاني

: اعضاي گروه كاري

ك(مهندس رضا احمديه- )اريمسئول گروه
 مهندس شاهين قواميان-
 مهندس غالمرضا فالحي-
 مهندس هوشنگ عيوضي-
 مهندس صغري درزي-

. تشكر شوداند حاضر همكاري داشتهكه در تهية مجموعه آبادي الملوك علي سركار خانم شمسجا دارد كه از



3 مقدمه-1 فصل

 مقدمه-1

وميي رسيدن به يك يا چند هدف مشخص با هم كار از اجزاي مرتب كه به طور هماهنگ برا استاي سيستم، مجموعه كننـد

مي) پردازش نشده(هاي خام سيستم اطالعاتي نيز نوعي از سيستم است كه روي داده  و توليد اطالعات هـاي سيسـتم.نمايد كار كرده

كه نوع خاصي از سيستم (GIS)اطالعات مكاني  و تحليل قـرار دهنـد را مورد هاي مكاني داده قادرندهاي اطالعاتي هستند .پردازش

و لذا سيستم اطالعاتي جهت نيل به اهدافش نياز به مجموعه اي از توابع دارد كه اين مجموعه طيفي از پردازش ها از انجام مشاهدات

و اخذ تصميم، اندازه گيري گرفته مي، تا پيش بيني . دهد را تحت پوشش قرار

از اي سازمان يافته مجموعه)GIS(سيستم اطالعات مكاني: تعريف و نيروهـاي، داده، رويـه افـزار نـرم، افزار سختمتشكل هـا

و تحليل جمع آوري انساني براي  و تجزيه هاي دادهانواع) آناليز(، آماده سازي، ساختاردهي، ذخيره سازي، بروزرساني،پردازش، نمايش،

بهها هدف در اين نوع سيستم. استمكاني مي منظور مديريت اطالعات مكان مرجع .باشد اتخاذ تصميمات بهينه

به)غير مكاني(عادي سيستمهاي اطالعات آن تنها قادر و تكميل  كه در مورد توصيفات يـك هستند هايي دسته از داده مديريت

م جنبـه هايي را به كار ببرند كه عالوه بر توصـيفات، اما سيستمهاي اطالعات مكاني قادرند كه داده، باشدميشيء كـاني ماننـد هـاي

و عوارض را نيزو ارتباطات مكاني هندسه،موقعيت مياشياء .گيرد در بر

،)آب، بـرق، گـاز، راه(از جملـه مـديريت انـواع شـبكه هاي مختلف يار وسيعي در زمينهامروزه اين سيستمها داراي كاربردهاي بس

و حيات وحش، جنگلداري، كشاور زي، مديريت بحـران، بازاريـابي، اقتصـاد، طرحهـاي مديريت خدمات شهري، مديريت منابع طبيعي

و من وتوسعه شهري ميمي ... طقه اي و بدين منظور طراحي .گردند باشند

و مشخصات فني الزم دستورالعمل هـاي ديدگاه مشتركي را در خصوص ايجاد سيسـتم، حاضر كوشش دارد كه با ارايه خط مشي

.اطالعات مكاني بوجود آورد





5 داده-2فصل

 داده-2

 تعريف داده-2-1

.مجموعه اي مرتب از واقعيتهاي بهم مرتبط كه با فرمت خاصي تنظيم شده باشند

 داده مكانيتعريف-2-2

ايداده مكاني مي. كه به موقعيتي منتسب شده باشد استداده :باشد داده مكاني داراي دو مولفه

.باشدمي عارضههاي موقعيتي يا گرافيكي كه ارائه دهنده موقعيت داده•

.استهاي توصيفي كه مبين توصيفات داده داده•

ميهاهداد . توان به چهار دسته تقسيم نمودي توصيفي را از نظر ماهيت

مي:Nominal)(اسمي•  مانند جنس خاك،توان گفت يك مقدار با مقدار ديگر يكي است يا خير در اين نوع داده فقط

در،ي ترتيب بوده ولي تفاضل آنها داراي معني نيست اين مقادير دارا:)Ordinal(ترتيبي•  مانند رتبـه شـركت كننـدگان

و ميداني  يك مسابقه دو

مي:)Interval(فاصله اي• و تفاضل بين آنها معني دار ،باشد ولي فاقد صفر مطلق هسـتند اين مقادير داراي ترتيب بوده

 مانند درجه حرارت ذكر شده بر حسب درجه فارنهايت

مي:)Ratio(نسبي• و معني دار بودن تفاضل داراي صفر مطلق نيز  مانند طول،باشند اين مقادير عالوه بر داشتن ترتيب

 داده مدل-2-3

و ميزان بيشمار جزئيات موجود در آن با توجه به پيچيدگي و، جهان واقعي و نمـايش داده از طريـق سـاده سـازي  ذخيره سـازي

و نمـايش داده مـي.ودش خالصه كردن آنها انجام مي شـوند كـه ايـن كـار لذا معموال جهان واقعي به صورت المانهايي مجزا ذخيـره

مي، مدلسازيفراينددر.شود مدلسازي داده ناميده مي .توانند ارائه شوند اطالعات موقعيتي به يكي از اشكال زير

 (Network)، شبكه)Surface(، رويه)پليگون( نقطه، خط، سطح



)كليات( مكاني سيستم اطالعات: جلد سوم–برداري دستورالعمل هاي همسان نقشه 6

كه: نقطه• و براي نمـايش آنهـا از مختصـات يـك نقطـه بكار مي باشد ابعاد آنها مد نظر نمي براي نمايش اشيايي رود

.شود استفاده مي

و لذا براي نمـايش: خط• و بين دو نقطه امتداد دارند بكار ميرود براي نمايش اشيايي كه داراي يك گستره خطي بوده

و پاي .ان مورد نظر استآنها مختصات حداقل دو نقطه آغاز

باشند بكار ميرود لذا يك رشته از نقاط داراي مختصاتة بسته مي براي نمايش عوارضي كه داراي يك محدود: سطح•

و آخر بايد بر هم منطبق باشند .براي نمايش الزم است كه مختصات نقطة اول

مختص سوم. مختصات سه بعدي الزم استة آنها براي نمايش عوارضي مورد استفاده قرار ميگيرد كه براي ارائ: رويه•

 )Z(و يا دانسيتمي .ة جمعيت باشدتواند نمايانگر كميتي مانند ارتفاع

 پيوسـته را بهم مرتبط بكار ميـرود كـه يـك شـبكه عوارض متشكل از يك سري قطعه خطوط براي نمايش: شبكه•

. دهند تشكيل مي

.باشند رايج ميGISسه شكل اول بيش از همه در

و يا به عبارت ديگر ميGISارض فوق در عو بههاهمدلسازي دادتوانند به دو روش مختلف ارائه شوند دو صـورت كلـيي مكاني

و برداري: است .رستري

 رستريمدل داده-2-3-1

و منظم كه پيكسل نيز ناميده مي شود تقسيم مـي مدلدر . شـود رستري كل سطح گرافيكي نقشه به شبكه اي از سلولهاي ريز

mn در واقع يك آرايهيفرمت رستر ها نمايش دهنـده يـك موقعيـت در سـطح هر يك از اين پيكسل. ها است از اين پيكسل×

و متناظر با يك محدوده مكاني در دنياي واقعي مي باشد  و مقادير مربـوط بـه آنهـا يـك اليـه.زمين است  يك مجموعه از پيكسلها

.شود ناميده مي

و ستون آن ها است مشخص مي گردد موقعيت اين پيكسل ها و. به صورت يك زوج مرتب كه نشان دهنده سطر شمارش سطر

و شـمارش سـتون از بـاال بـه پـايين. ستون از گوشه باال در سمت چپ از شماره صفر آغاز مي گردد  شمارش سطر از چپ به راسـت

.افزايش مي يابد

در صـورتي. مي شـود ناميده قدرت تفكيكو قابل تشخيص مي باشد كوچكترين جزء معرف اندازه ضلع پيكسل در دنياي واقعي

و اين امر باعث كاهش دقت  كه عوارض متفاوتي درون يك پيكسل جاي گرفته باشند، پيكسل تنها به يكي از آنها اختصاص مي يابد

.هندسي در نمايش داده مي گردد

 آن مكان در جهان واقعي است ذخيره مي گردد كـه بـه آن در هر يك از اين سلول ها يك مقدار عددي كه نشان دهنده طبيعت

Digital Number (DN)به اين ترتيب با پيوستگي يا جدايي پيكسل هاي هم مقـدار يـا پيكسـل هـاي بـا مقـدار. گفته مي شود

كل. عوارض نمايش داده مي شوند،مشابه دامنطقه مورد نظر همان طور كه گفته شد و . باشد ميDNراي در رستر موزاييك مي شود

. خواهد بود DNبه اين ترتيب قسمت هايي از نقشه نيز كه عارضه اي در آن وجود ندارد داراي مقدار
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 برداريمدل داده-2-3-2

 برداري هر نقطـه بـه صـورت مدل دادهدر. همه اشياء به صورت نقطه، خط يا پليگون نمايش داده مي شود در مدل داده برداري

د و ثبت مي گردد) سه بعدي(يا سه مولفه) دو بعدي(و مولفه يك مختصات با عوارض خطي بـه صـورت رشـته اي از نقـاط. تعريف

و ثبت مي  و ثبـت مـي گـردد.دنگرد مختصات دار به هم متصل شده، نمايش داده . سطح نيز به صـورت خطـوط بسـته نمـايش داده

شافهرستيهاي برداري را مي توان به صورت داده و مختصات آن ها در نظر گرفت از مقادير، .مل شماره شناسايي نقاط

و توپولوژيكي داد مدل داده ي اسپاگتي ارتباط عوارض با هم تعريفهاهدر داد. را ذخيره مي نمايدهاه برداري به دو شيوه اسپاگتي

و استخراج ارتباط عوارض در اين نوع داد و يا ناممكن مي نمايدهاهنشده است . مشكل

به اين ترتيب ارتبـاط بـين عـوارض.ي توپولوژيكي ارتباط بين عوارض به همراه موقعيت مكاني آنها ثبت مي گرددهاهداداما در

و همسايگي به راحتي قابل استخراج مي باشد  ، شمول ي مكـاني يـك امـرهاهوجود ارتباط بين عوارض در داد. مختلف، مانند تقاطع

براي مثال يافتن كوتاه ترين مسير در يك شـبكه راه مسـتلزم آن اسـت كـه. مي باشد GIS حياتي براي برخي از آناليز هاي سيستم

.بدست نخواهد آمددر غير اين صورت جواب درستي از انجام اين آناليز. تقاطع خطوط شبكه تعيين شده باشد 

و برداري-2-3-3  مقايسه مدل داده رستري

جا مدل داده هر يك از دو و برداري در در رستري و معـايبي دارنـد كـه بررسـي آنهـا و هريك مزايا و كارآ هستند يگاه خود مفيد

و معايب اين دو مدل داده در جدول ذيل ارائه گرديده است.مقايسه با هم ملموس تر مي گردد . مزايا

 رستريداده برداريداده ويژگي رديف

كم حجم داده1  نسبتا زياد نسبتا

دكن سريع سرعت نمايش داده2

 ناممكن ممكن ذخيره سازي اطالعات توصيفي3

 زيادكم خطاي نمايش4

 زيادكم زيبايي بصري5

 سخت آسان آناليز شبكه6

 آسان سخت آناليز هم پوشاني7

 سخت آسان توپولوژي8

و رستريهاي مدل مقايسه-1جدول  داده برداري
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)Layer( اليه تعريف-2-4

د در ادهصرفنظر از نوع مدل داده، لذا نمايش يك ناحيه توسط تعدادي اليه انجـام. شوند در قالب يك سري اليه ارائه مي GISها

الي هاي يك منطقه بايد براي فراهم ساختن امكان تحليل روي اليه. شود مي سيستم( مكاني مشترك مرجع داراي سيستمهاه تمام

و سيستم تصوير  . باشند) مختصات

و كيفي-2-5 ت داده خطا

و قسمت اصلي يك سيستم اطالعاتهاهداد نتيجه ارايه شده توسط سيسـتم، وابسـتهو دقت درستي مكاني را تشكيل مي دهند

، مستقيما روي نتايج خروجيهاهبه بياني ديگر هرگونه خطا در داد. داده مي باشدخصوصاً، هر يك از اجزاي سيستمو دقت درستيبه 

آ و مـورد را هـاهكيفيـت داد مناسـب، بايد به نحـوهاهاز اين رو پيش از به كارگيري داد. نها را نامطمئن مي سازدسيستم تاثير گذارده

.ي آن ذيال ذكر گرديده استهاه مولفبرخي از مهمترينكه صورت گيردي مختلفهاهاز جنببايد ارزيابي كيفيت،. ارزيابي قرار داد

و دقت-2-5-1  تعريف درستي

و يا پيش بيني ها به مقدار واقعي  ) Accuracy( درستي•  كميـت مـورد عبارت است از ميزان نزديكي نتايج، محاسبات

و مقدار مرجع مورد قبول،نظر . يا ميزان توافق بين نتيجة يك آزمون

. ميزان نزديكي كميتهاي مورد اندازه گيري نسبت به ميانگين كميت مـورد نظـراز عبارت است  ) Precision( دقت•

.باشد نميلزوماً دقت باال به مفهوم درستي باال

ي مكانيهاهي تعيين كيفيت دادهاه مؤلف-2-5-2

)Positional Accuracy( درستي موقعيت•

)Attribute Accuracy(ي توصيفيهاهدرستي داد•

)Logical Consistency( سازگاري منطقي•

)Completeness( كامل بودن•

)Lineage( پيشينه•

)Resolution( قدرت تفكيك•

 درستي موقعيت-2-5-2-1

 ميليمتـر در 0,5 در حـد 1:10000 اگـر درسـتي نقشـه.مثالً. عبارت است از ميزان نزديكي اطالعات موقعيتي به موقعيت واقعي

. متر خواهد بود5 خطاي روي زمين برابر،مقياس نقشه باشد
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 موقعيتيدرست روشهاي مختلف ارزيابي-2-5-2-1-1

ة مقايسه نتايج اندازه گيري با نتايج حاصل از يك منبع اطالعاتي با دقت باالتر مثالً يك نقشه با مقياس بزرگتـر از داد•

و يا نتايج حاصل از بكار بردن .GPSبرداري مانند هاي دقيقتر نقشه روشمورد نظر

بة ميانگين تعدادي از ايرادات از قبيل از هم ردشدگمحاسب• ياي ها، و . ها در سطح دادهGapهم نرسيدگي ها

 محاسبه دقت از روي خطاهاي ايجاد شده در مراحل مختلف•

ي توصيفيهاه درستي داد-2-5-2-2

.اطالعات توصيفي با مقادير واقعي شان) ميزان مطابقت( عبارت است از نزديكي

:باشند اطالعات توصيفي دو نوع مي

. طول خيابان، درجه حرارتمانند ) Continuous( پيوسته•

.مانند نام خيابان يا كد كالس كاربري ) Categorical( گسسته•

ي توصيفي از نوع پيوسته از روش ذكر شده براي ارزيابي درستي موقعيت استفاده ميشـود ولـي بـرايهاهبراي ارزيابي درستي داد

ب،ي توصيفي از نوع گسستههاهارزيابي درستي داد و يا همان از ماتريس طبقه . استفاده ميشودCross-Tabulationندي

 ماتريس طبقه بندي تشكيلنحوه-2-5-2-2-1

و از كالس هاي مختلف در سطح مجموع ة داده انتخاب شود، سپس كالس اين نقاط تعدادي نقطه به طور تصادفي در سطح داده

و يا از طريق مراجع و ماتريسي تشكيل شود كه سـطرهاي منطقه به از روي يك منبع اطالعاتي با دقت باالتر ة مورد نظر تعيين گردد

و ستونهاي آن نمايانگر كالس در سـطح مجموعـة داده باشـد در. آن نمايانگر كالس در زمين در حالـت ايـده آل بايـد تمـام نقـاط

رخ ميدهـد كـه ) Commission(و افزونگـي  ) Omission( هاي قطري ماتريس قرار گيرند اما معموالً خطاهاي جاافتـادگي درايه

و افزونگي به مفهوم دادة اضافي در يـك كـالس در مجموعـة جاافتادگي به مفهوم داد  ة غايب از كالس واقعي خود در مجموعة داده

. نسبت به كالس واقعي خود است،داده

 سازگاري منطقي-2-5-2-3

 وجود ارتباط منطقي بين عوارضعبارت است از



)كليات( مكاني سيستم اطالعات: جلد سوم–برداري دستورالعمل هاي همسان نقشه 10

ع سازگاري منطقيانوا-2-5-2-3-1

، ماننـد) مراجعه شـود11-2به بند(سازگاري مكاني يا توپولوژيكي كه عبارتست از ميزان متابعت از قوانين توپولوژيكي•

 گـره عدم وجود چند سنتروئيد در يك پليگون، يا عدم تقاطع جاده با بلـوك سـاختماني، بسـته بـودن پليگونهـا، وجـود

)Node(در محل تقاطع عوارض خطي .

ي توصيفي مثالً اطالعات توصيفي مساحت،هاهكه عبارتست از عدم تناقض در داد  ) Thematic( موضوعيسازگاري•

و يـا جمعيـت يـك شهرسـتان نبايـد بيشـتر از و چگالي جمعيت براي تمام المانها بايد سازگاري داشته باشـند جمعيت

. جمعيت استان مربوطه اش باشد

 اري منطقي ارزيابي سازگ-2-5-2-3-2

و جمعيـت)Redundant( استفاده از اطالعات توصيفي افزونه• ،، مثالً در صورت وجود اطالعات مربـوط بـه مسـاحت

.توان سازگاري اطالعات توصيفي چگالي جمعيت را ارزيابي كرد مي

و اجراي آنها جهت يافتن موارد ناسازگاري ) Topologic Rules( تعريف قواعد توپولوژيك•

: نكته

.آورد يافتن يك ناسازگاري لزوماً امكان تصحيح آن را فراهم نمي•

.باشد عدم وجود ناسازگاري ضرورتاً به معني درستي داده نمي•

 كامل بودن-2-5-2-4

و يا ارتباطات آنها .عبارت است از وجود يا عدم وجود عوارض، اطالعات توصيفي

 كامل بودن مدل•

 كامل بودن داده•

و همـينتامورد ارزيابي قرار گيرد ) DB(پايگاه داده بايد مشخصات فني،ارزيابي كامل بودن براي  وجود يا عدم وجـود كالسـها

و خالصه سازي در آن تعريف شده باشد .طور ميزان جنراليزه
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هاه پيشينه داد-2-5-2-5

آنزاجـ.ا براي توليد مجموعه داده موردنظرو عمليات انجام شده روي آنهيعبارتست از سابقه مربوط به منابع اطالعات اي اصـلي

:عبارتند از

. مجموعه داده را تشريح نمايدمنشااطالعات منبع كه بايد•

و تبديالت انجام شده بر روي مجموعـ• و اطالعات مربوط به مراحل پردازش كه بايد سرگذشت ة داده را توصـيف كنـد

و زمان پردازشهايي باشد كه به و ابقا بايد شامل نوع ي مجموعـه داده انجـام صورت دوره اي يا پيوسته براي نگهداري

.شده است

 قدرت تفكيك-2-5-2-6

 عبارتست از ميزان جزئيات قابل تشخيص در مجموعه داده

در بـركه داده چكترين واحد قابل تشخيص در مجموعهكو ) : Spatial ( قدرت تفكيك مكاني• حسـب ابعـاد پيكسـل

ميي برداريهاهو يا كوچكترين المان ارائه شده در دادي رستريهاهداد .شود ذكر

:Temporal ( قدرت تفكيك زماني• از) اگر عمـر يـك عارضـه.ة زماني انجام عمليات نمونه برداري باز عبارت است

. داده وجود نداشته باشددر مجموعهكمتر از قدرت تفكيك زماني باشد، عارضه ممكن است 

 بندي از ميزان تفكيك بين طبقات مختلف در طبقهعبارت است ):Thematic( وعيقدرت تفكيك موض•

 مكانيدهي مرجع-2-6

و سيستم تصوير مختصات سيستم-2-6-1

و سيستم مشخصات سيستم و هاي تصوير مورد استفاده در نقشه هاي مختصات، سطوح مبنا هاي توپوگرافي ايران، در جلد ژئودزي

عالوه بر موارد ذكـر شـده، احتمـال دارد كـه مرجـع مختصـات. است هاي حاضر آورده شده مجموعه دستورالعمل جلد كارتوگرافي از 

عوبراي سيستم بطور كلي، انتخاب مرجع. ديگري مورد نياز باشد :زير صورت گيردامل بايد بر اساس

 وسعت منطقه•

 موقعيت منطقه•

و دقت الزم•  مقياس

 هاي مد نظر نوع تحليل•

 هاي مكاني دادهنحوه ارائه•

ها هاي هندسي در هنگام تصوير شدن داده حفظ بعضي ويژگي•
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 دهي جهاني يا محلي نياز به مرجع•

•... 

در اين حالت الزم است. باشند قرار داشته هاي مختصات متفاوتي در سيستم GIS به هاي ورودي در مواردي ممكن است كه داده

كـاهشها در اين تبديالت بايد مالحظات الزم صورت گيرد تا دقت داده. بيايد كه تبديل مختصات صورت گيرد تا يكپارچگي بوجود 

. يا آنكه ميزان خطا تحت كنترل باشدنيافته

 (Georeferencing) زمين مرجع كردن داده-2-6-2

 به يك مجموعه داده رستري يا برداري بر اساس يك سيستم مختصات معلومدادن عبارت است از مختصات

با مرجع-2-6-3  مكاني شناسه استفاده از دهي

باشد كه براي انطباق آنهـا بـاميهاي مكاني، مانند كد پستي يا آدرس خيابانها شناسه هاي ديگر ارائه موقعيت، بكارگيري از روش

م. استفاده شود(Geocoding) از عمليات ژئوكدينگ بايدسيستم مختصات جغرافيايي  نتسـب كـردن منظور از ژئوكـدينگ، فرآينـد

 ژئوكـد GISدر. اي روي نقشـه نمـايش داد هاي پستي است بطوريكه بتوان آنها را به صورت عوارض نقطـه به آدرس x,yمختصات 

.هاي منطقه مورد نظر باشد كردن با استفاده از آدرس نياز به يك مجموعه داده مرجع دارد كه حاوي آدرس

ي مكانيهاه روش هاي جمع آوري داد-2-7

)و GPSتئودوليت،(داري زمينيبرهنقش• ... 

 فتوگرامتري•

 دوركاوي•

 داري با سيستم هاي جاروب ليزريبر نقشه•

ي موجودهاهرقومي نمودن نقش•

•..... 

ني. براي كسب اطالعات در خصوص دستورالعملهاي مربوطه به ساير مجلدات اين مجموعه مراجعه گردد از به توضيحات به لحاظ

.توضيحات تكميلي در ذيل آورده شده است" هAB ?>@>د >?< 9=>دن 6789ر4"بيشتر در مورد 
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 روش هاي جمع آوري اطالعات توصيفي-2-8

 مراجعه حضوري•

و منابع موجود•  استخراج از ساير مدارك

) Digitizing(سازيرقومي روشهاي-2-9

 (Digitizer)گر رقوميرقومي سازي با دستگاه•

نررقومي سازي با دستگاه اسك•

)تبديل رستر به بردار(گر رقوميافزار نرمرقومي سازي به كمك•

، جلد چهارم، كارتوگرافي 119ره شما داريبر نقشه به دستورالعمل هاي همسان سازيبراي كسب اطالعات بيشتر در مورد رقومي

. مراجعه شود)كليات(

 رقومي سازينكاتي در مورد-2-9-1

:به موارد مهم زير توجه شودگر سازي با دستگاه رقومي وميدر صورت استفاده از روش رق

د سازي رقوميموقع• و همين طور خـودگر رقوميبايد موقعيت نقشه روي ميز  از لحـاظ گـر دسـتگاه رقـومي ثابت باشد

و ثابت باشد و موقعيت تنظيم .مكان

دو ماننـد(گي قابـل تشـخيص باشـد شود، موقعيت اين نقاط بايد بساد رقومي براي هر نقشه سه نقطه يا بيشتر• تقـاطع

با) يا تقاطع خطوط شبكه نقشهة يك ساختمان گوش، جاده الترو مختصات اين نقاط بايد از يك منبع اطالعاتي با دقت

قابل استخراج باشد، اين نقاط به عنوان نقاط كنترل براي انجام ترانسفرماسـيونهاي رياضـي جهـت تبـديل مختصـات 

كا(صفحه كاغذ  بـه سيسـتم مختصـات جهـان  ) On-Screen Digitizingدر حالـت(ة نمايش يا صفح) غذينقشه

.واقعي استفاده ميشود

ميسازي رقومي• .تواند در دو مد مختلف انجام شود نقشه

.حالت نقطه اي كه در آن روي نقاط مورد نظركليك ميشود-

و كه در آن فقط ماوس روي امتـداد عارضـه حركـت داده ميشـ Streamحالت- ثبـت نقـاط بـه صـورت ود

.انجام ميشود) نقطه در ثانيه10مثأل( اتوماتيك 

و ثابـت در حالت نقطه اي معموالً دقت باالتر است چون ثبت نقطه وقتي انجام مي• شود كه دست اپراتور حركت نداشته

. چنين نيستStreamباشد ولي در حالت 
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 ماننـد، باشـد كه در آنها تضاريس زياد نيسـت مناسـب مـي يا سطحيو حالت نقطه اي براي عوارض نقطه اي، خطي•

 مـورد Stream حالـت، ها يا بلوكهاي ساختماني، ولي براي عوارضي چون منحني ميزان هـا يـا خطـوط سـاحلي جاده

.استفاده قرار گيرد

و غير ضروري گردد ميStreamحالت• .تواند منجر به توليد نقاط زائد

) مات كـردن(د روي مدرك مورد نظر برخي عمليات آماده سازي انجام شود مانند حذف بايسازي رقوميقبل از انجام•

و يا بارزسازي برخي عوارض مانند لب و يا خطوطي كـه كمرنـگ هسـتند يـا بازسـازيهاهعوارض ناخواسته ي مشترك

.قسمتهاي پاك شده

در. مشخص گردد قبل از آغاز عمليات سازي بايد رقومية تعيين نحو• مورد عوارض نقطه اي كه معموالً به صورت مثالً

 بايد به عنوان مبداء آن در نظر گرفته شود يا اينكه در مورد عوارض خطي آيا محـور از نماد باشند، كدام قسمتمي نماد

 در مورد عوارض سطحي مـثالً مرزهـاي مشـترك فقـط يكبـار همچنين، عارضه يا خطوط كناري آن بايد ترسيم شوند

.رقومي شوند

.باشدميكردن Snap نحوه مانند،يافزار نرماستفاده از ابزارهاي مناسب در محيط نحوه عوامل مهم ديگر تعييناز•

و متراكمهاهبراي ورود اطالعات نقش• هاي شود ولي براي نقشه توصيه مي On-Screenبروش سازي رقومي،ي شلوغ

ازميكم عارضه . نيز استفاده نمودگر ميز رقوميتوان

 اسكن كردني در مورد نكات-2-9-2

لك( تميز باشد بايد تا جاي ممكن مدرك مورد استفاده و كه)ي زائد باشدهاهفاقد خطوط و خطوط زائدهاهنوشت زيرا احتمال دارد

ف آنهـا اقـدام اي، بايد در حين ويرايش نسبت به حـذ در صورت وجود چنين عناصر ناخواسته. در اسكن با عوارض اشتباه گرفته شوند

. اسكن شوند كه بايد مورد ويرايش قرار گيرند(Complex) پيچيدهممكن است به عنوان عوارضنيزها نماد. گردد

با رقوميبين عوامل مؤثر در انتخاب-2-9-3 "اسكن كردن"و"گر دستگاه رقومي" سازي

ميهاهنقش: نوع سند ورودي• ياي كاغذي ولرقومي توانند اسكن .ي تصاوير معموالً بايد اسكن شوندشوند

و براي مدل دادة بـرداري، براي مدل داد: GIS نوع مدل داده مورد استفاده در• سـازي رقـومية رستري، اسكن كردن

.شود توصيه مي

 كاربرد مورد نظر•

 هاي ورود اطالعات افزار سخت-2-10

:باشندميهاي متداول به شرح زيرافزار سختدر زمينه ورود اطالعات برخي
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يا:صفحه كليد• ي مكاني مانند مختصات نقاطهاه خاصي از دادانواع براي ورود اطالعات توصيفي

اي: ماوس•  براي كار در محيط هاي گرافيكي رايانه

:Digitizer(گر رقوميدستگاه• ي هـاهي مكاني كه به فرمت نقشه هسـتند، بـه دادهاه اين ابزار براي تبديل داد)

م مي)Tablet Digitizer(گر ميز رقومياين ابزار كه به نام. رونديرقومي بكار  در ابعاد متفاوت وجـود شود نيز شناخته

و براي رقومي كردن نقش ميهاهدارد ازي كم تراكم توصيه و معموال دقت در آنها بهتر . استmm0,1شود

)ي كاغذي موجـودهاهنقش(يده شده اند براي تبديل تصاويري كه بر روي كاغذ كش  ): Scanner( اسكنر دستگاه•

. به فايلهاي رقومي تصويري بكار برده مي شونديا فيلمهاي آنالوگ

 (Digitizer)گر دستگاه رقومي عوامل موثر در انتخاب-2-10-1

.ابعاد ديجيتايزر كه بسته به نوع مدرك بايد انتخاب شود: ابعاد•

و عبارت است از ميزان نزديكـي دو قرائـت انجـام ) Precision(معادل دقت ): Repeatability(قابليت تكرار• است

25 ايـن ويژگـي بايـد در حـد.دوبار دقيقا در يك محل گذاشـته شـود) چيزي مشابه ماوس(Puckشده در حالتي كه 

.ميكرون باشد

) Accuracy( در امتداد يك فاصـله طـوالني حركـت داده شـود درسـتي Puckيعني اگر ): Linearity(خطي بودن•

حد.اندازه گيري فاصله در تلرانس خاصي از ميزان واقعي قرار گيرد . ميكرون مناسب است76 معموال در

ميكوچكترين واحد اندازه گيري است كه توسط ديجيتايزر ): Resolution(قدرت تفكيك• در.باشد قابل ثبت  معموال

مي25حد .باشد ميكرون مناسب

و مبين آن است كه چهار گوشه ديجيتايزر يـك ميزان مستطيلي بو ): Skew(كجي• دن نتايج روي ميز ديجيتايزر است

مي از ميز ديجيتايزر را مشخص مي سطحياين عدد. يا خير دهد مستطيل را ارائه مي  تواند براي رقومي كـردن كند كه

.مورد استفاده قرار گيرد
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 انواع اسكنر-2-10-2

 اسكنر تخت روميزي-2-10-2-1

و قدرت تفكيك پاييني دارند سيستمها ي مكـاني هـاه از اين رو براي رقومي سازي دقيـق داد.ي متداول از اين نوع معموال دقت

ي صفحه اصلي اين دستگاهها، نمـي تـوان آنهـا را بـراي رقـوميهاهاز طرف ديگر با توجه به محدوديت در انداز. شوند توصيه نمي

. سازي قطعات بزرگ نقشه بكار گرفت

 اسكنر غلطكي-2-10-2-2

 اما بسته به اندازه غلطك، مـي تواننـد، اين نوع اسكنرها در مقايسه با اسكنرهاي تخت از دقت هندسي كمتري برخوردار هستند

، اطمينان از دقت هندسـيه شود در مورد كار با اين نوع اسكنرها بايد در نظر گرفت آنچه خصوصاً.گ نقشه را رقومي كنند صفحات بزر

و تميز نگاه داشتن سطح رويي غلطك آن مي باشد اين در. اسكنرها و زيرا به مجرد جرم گرفتن اين سطح، نقشه روي آن ليز خـورده

. نتيجه فايل خروجي دچار اعوجاج خواهد شد

اي-2-10-2-3  اسكنر استوانه

و در نهايت ميانگيني از اسـكن گر، اسكن در اين اسكنرها براي دستيابي به دقت باال، هر قسمت چندين بار توسط حس  مي شود

از اين اسكنرها مـي. اين اسكنرها قادر به دستيابي به دقت هاي باال در حد چند ميكرون هستند. هاي متفاوت در نظر گرفته مي شود

. توان براي كارهاي بسيار دقيق مانند رقومي سازي تصاوير هوايي استفاده كرد

: اسكنرهاي دسته بنديهاه مشخص-2-10-2-4

حداقل قدرت تفكيك بـراي اسـكن. شود بيانگر ميزان جزئياتي است كه اسكن مي  ): Resolution( قدرت تفكيك•

ميdpi250 تا dpi150 نمودن نقشه حدود  غير رقومي با توجـه بـه مقيـاس شود ولي براي عكس هاي هوايي توصيه

و نقشه تبديل شده، بين .باشدميdpi2800 تا dpi850 عكس

. وجود دارندA0و ابعاد بزرگتر در حد A4در ابعاد استاندارد  ): Size( ابعاد•

•Spot Size : اندازه ناحيه روي نقشه كه توسط كاشف )Detector ( مي و معموال انداز اسكنر ديده يي در حـد هـاهشود

مي20 .شود ميكرون توصيه

اي: نوع اسكنر•  تخت، غلطكي، استوانه

و يا رنگيعبارت: قابليت رنگي• و سفيد  است از قابليت اسكن تصاوير سياه
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 توپولوژي-2-11

ميخواص اشكال به آن دسته از توپولوژي  پـيچش، تغييـر شـكل، عمليـاتي چـون(كه بـا اعمـال تبـديالت هندسـي شود، گفته

مك. شوند دچار دگرگوني نمي) به غير از پارگي،كشيدگي اني بين عـوارض گونـاگون اسـتفاده از اصول توپولوژي براي بيان ارتباطات

و كارآتري بـراي ايـن منظـور مـيبس كه نسبت به مختصات، روش منا گردد مي  يـا همبنـدي  ) Adjacency( مجـاورت. باشـد تر

)Connectivity(باشندميط توپولوژيكبروااز جمله.

و3 بعدي،2 بعدي،1عوارض در فضاهاي دو. اي روابط توپولوژيك خاصي مي باشند بعدي دارn... بعدي براي مثال در فضـاي

.شكل زير حالتهاي مختلف ممكن را نمايش مي دهد. بعدي، دو عارضه مشخص، داراي روابط گوناگوني نسبت به هم مي باشند

و خطي، خط و پلي گوني،خطي ويحالت هايي نظير حالت هاي باال براي عوارض خطي پلـي گـوني وجـودو نقطه اي، نقطه اي

به بياني ديگر عوارض نسبت بـه هـم،. اين حالت ها روابط توپولوژيك موجود بين عوارض در دنياي واقعي را نمايش مي دهند.دندار

. دردنياي واقعي ممكن است يكي از حالت هاي باال را داشته باشند

شوبسياري از تحليل ها در فضاي يك بعدي، دو بعدي، سه بعدي يا بيشتر، بر .دن پايه روابط توپولوژيك انجام مي

به. نيز به كار گرفتهاهتوپولوژي را مي توان در زمينه كنترل صحت داد به هر صورت توپولوژي به هر منظوري كه استفاده شود

ذخيره شـود جانبي، در قالب يك سري فايل ممكن است توپولوژي مورد نظر. شودها به كار گرفته مي افزار نرمدو صورت كلي توسط 

و به دست آيد  ، توپولوژي مورد نظر محاسبه هر يـك از ايـن دو روش.و بعد مورد پردازش قرار گيرد يا ممكن است در زمان استفاده

و برتري هاي خاصي است كه بسته به نوع كاربرد خاص، باعث انتخاب يكي از روش ها مي  در استفاده از توپولوژي داراي نقصان ها

. شود

در محيط دو بعدي سه نوع. هر نوع توپولوژي در محيط دو بعدي الزم است ساختار عوارض در اين محيط بررسي گرددبراي فهم

و پليگوني وجود دارد . عارضه نقطه اي، خطي

دوو تشكيل شده)node(گره يك عارضه نقطه اي از يك و انتهـا nodeيك عارضه خطي از . شـودي آن تشـكيل مـي در ابتدا

و به همـين nodeيك پليگون ممكن است از يك يا چند. تشكيل شده باشد)Vertex( ممكن است خود از چندين رأس Arcيك



)كليات( مكاني سيستم اطالعات: جلد سوم–برداري دستورالعمل هاي همسان نقشه 18

چنانچه دو عارضه يكديگر را در يك نقطه قطع كرده باشند، محل هاي تقاطع به عنوان. تشكيل شده باشد Arcترتيب از يك يا چند

nodeشناخته مي شود .

 Node Attribute Table ،Arc Attributeژي عمومي مي توان سه جدول ايجاد كرد كـه عبارتنـد از براي ذخيره يك توپولو

Table  وPolygon Attribute Table . براي مثال در شكل زير روابط توپولوژيك در قالـب سـه جـدول بـاال مـورد بررسـي قـرار

. گيرد مي

: دهندبا توجه به شكل فوق جداول زير اين روابط را نمايش مي
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. ها در پلي گون متصل نشده استArc، به سايرc بعدي يعني Arc ها بدين معني است كه Arcاضافه كردن عدد صفر در بين

توپولوژي توليد شده در باال ممكن است براي برخي كاربردها مناسب باشد ولي همان طور كه پيش از اين اشاره شد، براي انجـام

يهاه براي ايجاد توپولوژي بايستي داد.تخصصي ديگر نيازمند استخراج روابط توپولوژيك ويژه اي خواهيم بود بسياري از كاربرد هاي 

 Clean( پاكسـازي عمليـات هـاه لذا الزم اسـت روي داد.مكاني از لحاظ ارتباط بين المانهاي گرافيكي عاري از ايرادات خاصي باشند

. نمودن انجام شودGIS-Readyيا)كردن

بههاه آماده سازي داد-2-12  GISي برداري براي ورود

و آماده سازي اطالعات مكاني براي ورود به سيستم و صحت ارتبـاط آنهـا، حـذف GISهدف از انجام ويرايش ، كنترل عوارض

و برقراري پيوستگي عوارض مي باشد، عوارض تكراري .حذف خطاهاي ظاهري در فايل رقومي

 داده) كردنClean( پاكسازي-2-12-1

 روي آن فايـل ايجـاد GIS به كليه عملياتي كه روي عوارض فايل رقومي صورت مي گيرد تا امكان انجام آناليزهـاي: تعريف

و نتيجه درستي استخراج گردد، عمليات . گفته مي شودپاكسازيشود

:نمودتوان به دو دسته تقسيم بندي اين عمليات را مي

ميموجود در يك اليه اطالعاتي عملياتي كه روي عوارض- .شود انجام

الي- ميي اطالعاتي مختلفهاهعملياتي كه روي عوارض موجود در .شود انجام

:هستنداين عمليات بشرح زير

)Node( گره ايجاد-2-12-1-1

ال يا تقـاطع المانهـاي در محل اتص گره يكي از اشكاالت گرافيكي موجود درون فايل هاي گرافيكي، خطاي ناشي ار عدم وجود

و يا ديجيتايز كردن(براي جلوگيري از بروز چنين ايراداتي بايد در مرحله ورود داده. خطي مي باشد  به) تبديل فتوگرامتري عامل اقدام

هـا بـه افزار نـرم در محل تقاطع المانهاي گرافيكي نمايد يا اينكه در مراحل بعدي با استفاده از امكانات موجـود در ) Node(ايجاد گره 

.طور اتوماتيك اين كار انجام شود
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و نرسيدگياصالح-2-12-1-2 ) Over / Under shoot(رد شدگي

و رد شدگي در رقومي سازي، عدم انطباق دقيق خطوط در محل برخورد مي باشد براي جلوگيري از اين موارد. منظور از نرسيدگي

 استفاده گردد يـا در مرحلـه Snap ماننداز ابزارهاي مناسب،)ل فتوگرامتري يا ديجيتايز كردن تبدي، مثالً(نيز بايد در مرحله ورود داده 

و و رفـع آن بصـورت نيمـه اتوماتيـك و آماده سازي با تنظيم تلرانس مناسب به طور اتوماتيـك يـا بـا يـافتن محـل ايـراد ويرايش

. غيراتوماتيك اقدام شود

) كردن قطعه خطوط بهم متصلUnsplitيا  ( Pseudo Nodesرفع-2-12-1-3

Pseudo Nodeدوهاهها، گر  در صـورت هـاهپس از يافتن محل اين نوع گـر. منشعب شده باشدArcيي هستند كه از آنها فقط

. يا در واقع ايجاد يك قطعه خط يكپارچه اقدام گرددود آنها، بايد نسبت به حذف آنها عدم ضرورت وج

خو-2-12-1-4 )Self Intersections(د متقاطعاصالح خطوط

در صورتي كه يك خط در فايل گرافيكي خودش را قطـع نمـوده باشـد،. بنابر تعريف، يك خط نبايد با خودش تقاطع داشته باشد

و رفع گردد .اين خطا بايد كشف

 حذف خطوط كوچك اضافي-2-12-1-5

 صحيح خطوط اصلي، ايجاد مي گردد كه بايد آن ها را حذف در پاره اي موارد خطوط كوچك ناخواسته اي به سبب عدم ويرايش

.نمود

 Sliverو Gapحذف-2-12-1-6

علـت ايجـاد. يكي ديگر از خطاهاي موجود در فايل گرافيكي، خطاي ناشي از رقومي سازي دوباره مرز بين دو پلي گون مي باشد

دوباره رقومي سازي مرز مشترك بين پلي گون ها بـه وجـود مـي، عدم تطابق دقيق دو خطي است كه در اثر Sliverو Gapپديده 

.آيد

و اگر بين آن دو فضايي خالي بمانـد Sliverدر صورتي كه دو پلي گون در قسمت مرز هم پوشاني پيدا كنند خطاي  رخ مي دهد

و برطرف نمودن آنها اقداGapخطاي .م شود رخ داده است كه بايد نسبت به يافتن محل وقوع اين ايرادات
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 رفع پليگون هاي زائد-2-12-1-7

گردد كه براي حذف آنها يا تركيب آنها بـا پليگونهـاي پليگون هاي زائد اغلب بر اثر خطاي رقومي سازي عامل در فايل ايجاد مي

در. اقدام نمود بايدهم مرز ميكنند مساحتشان بسيار نزديمي كه اين پليگونها ماهيت مستقلي پيدا موارديمعموال .باشدك به صفر

) Overlapping( يا همپوشان)Duplicate(رفع خطوط تكراري-2-12-1-8

گردد كه بايد رفع گاه به دليل اشتباه عامل رقومي ساز، يك عارضه خطي به طور تكراري، دقيقا يا بطور جزيي روي هم ايجاد مي

.گردد

لب-2-12-1-9 و انطباق  در فايل هاي مجاورهاهكنترل يكپارچگي عوارض

ي فايل هاي مجاور با هم انطباق داشتههاههمواره بايد فايل هاي گرافيكي در مرز خود با فايل هاي مجاور بررسي شوند كه در لب

. خطا ايجاد نشود)Seamless(تا در صورت استفاده در يك پايگاه داده يكپارچه

اي-2-12-1-10 )Island Polygons(تشكيل پلي گونهاي جزيره

سـطح پليگون داخلي از  ) Exclude( گيرند بايد نسبت به خارج كردن در مواردي كه دو يا چند پليگون در داخل يكديگر قرار مي

.اقدام شود) پليگون در بردارنده( پليگون خارجي 

) Self Overlap(حذف همپوشاني در سطح يك اليه-2-12-1-11

.و بر طرف گردندشناساييچنين اشكاالتي بايد. اليه نبايد با يكديگر همپوشاني داشته باشند پليگونهاي موجود در يك

 در سطح چند اليه)Overlap(حذف همپوشاني-2-12-1-12

.پليگونهاي موجود در يك اليه نبايد با پليگونهاي موجود در يك اليه ديگر همپوشاني داشته باشند

 عوارص نقطه اي در داخل پليگونقرار گرفتن-2-12-1-13

سـطحي قـرار اليه در مواردي ماهيت داده به گونه اي است كه يك عارضه نقطه اي بايد لزوماً در داخل پليگون موجود در يك

.گيرد كه در اين صورت اين مورد بايد كنترل شود
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بر-2-12-1-14 ي عوارض خط)End Point( نقاط انتهاييانطباق عوارض نقطه اي

ــ ــك عارض ــه ي ــه اي اســت ك ــه گون ــت داده ب ــواردي ماهي ــر در م ــد ب ــق باش ــد منطب ــاً باي ــه اي لزوم ــايية نقط ــه انته  نقط

)End Point (يك عارضه خطي، در اين صورت اين مورد نيز بايد كنترل شود.

)Metadata(فراداده-2-13

و مديريت داد ميهاهتبادل مهاهكند كه دادي رقومي ايجاب و توضيحات مربوطه باشند تا اين اطالعات بـراي همراه با شخصات

 بـه اطالعـاتي ماننـد فـراداده. باشدميهاه در حكم شناسنامه داد فرادادهپس. مورد استفاده قرار گيردهاهتشخيص ميزان كاربري داد 

و ساير ويژگي هاي داد، سيستم مختصات،كيفيت،محتوا . پردازدميهاه توليد كننده

م و حاضـر هـاي از مجموعـه دسـتورالعملي مكاني در جلد هاي مربوط به هر مقياسهاهالزم براي داد فراداه شخصات فهرست

. آورده شده است
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ي توصيفيهاه سازماندهي داد-3

GIS و اطالعات توصيفي اتصالهاه بايد بين داد  دادنايـن اتصـال معمـوالً از طريـق اختصـاص. ايجاد كند  ) Link(ي مكاني

ميبه هر عارض )  ID يا Identifier( ناسهش در،باشـند مـي ID كه هر يك داراي ايـني توصيفيهاهسپس داد. شودة مكاني انجام

درها IDدر واقع اطالعات مكاني توسط اين. شود يك يا چند فايل مجزا ذخيره مي متصـل پايگـاه داده به اطالعات توصيفي خاصي

شو به صورتهاي مختلف در پايگاه داده تواندمياين اطالعات توصيفي. وندش مي .دذخيره

 پايگاه داده-3-1

و ارتباط آنها با يكديگر يي هـاه هدف مرتبط ساختن داد،در يك پايگاه داده. پايگاه داده، اجتماعي است از اطالعات در مورد اشياء

تركيبي  ) Database Management System- DBMS( يك سيستم مديريت پايگاه داده. است كه قبالً از يكديگر مجزا بوده اند

ميهاهكه دادييها است از مجموعه برنامه  و نگهداري  GIS يكي از قسمتهاي بسـيار مهـم DBMS. كندي درون پايگاه داده را اداره

.است

 مزاياي پايگاه داده•

 كنترل متمركز داده-

 به اشتراك گذاري داده-

يدي كاربرهاه از برنامهاهاستقالل داد-

 كاهش افزونگي-

 هاي مختلف براي كاربران مختلف با در نظر گرفتن ميزان دسترسي آنانViewة ارائ-

ان- و  داده) Integrity(جامسحفظ كيفيت

و استانداردجلوگيري از ناسازگار-  يها با تعريف قواعد

 امنيت داده-

ي سيستمهاهامكان ايجاد تغيير در داده بدون ايجاد تأثير روي مؤلف-

 معايب پايگاه داده•

 هزينه-

 باشد زش فايل كه امروزه رايج نميپيچيدگي نسبت به حالت پردا-

.از بين خواهد رفت نسخ پشتيبان، داده وجودعدمو خطر تمركز كه در صورت از بين رفتن داده-
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 كالسيك داده انواع مدل-3-2

از. نامندمي)Data Model( پايگاه داده را مدل داده دهي داده در سازمان از اجراييانواع مدل دادهبرخي : عبارتند

)Hierarchical( سلسله مراتبي يا درختي•

)Network( شبكه اي•

)Relational( رابطه اي•

)Object Oriented( شي گرا•

)Object Relational( شي گرا–رابطه اي•

شددر .ادامه سه نوع اول توضيح داده خواهد

و كليد ركور-3-3  د، فيلد

كه: ركورد• و ركورد گروه كوچكي از اقالم داده بهم مرتبط است توان آنرا بـه عنـوانمي در كنار يكديگر ذخيره ميشوند

. ركورد نمايانگر اطالعات مربوط به يك المان يا عارضه است. يك سطر از جدول فرض كرد

مي: فيلد• شا يك ركورد به تعدادي فيلد تقسيم .ستهاهمل يك قلم از دادشود كه هر يك

كه: كليد• مييك ركورد امكان بازيابي كليد عبارت است از يك يا چند فيلد  داراي دو ويژگـي بايـد كليـد.كند را فراهم

.باشد

.مقدار آن براي هر ركورد منحصر بفرد باشد-

بـ،افزونگي نداشته باشد- ودن بهـم خواهـد يعني اگر يك فيلد از آن كنار گذاشته شود ويژگي منحصـر بفـرد

.خورد

هرچه فيلـدهاي كليـدي كمتـر باشـند فايـل داده. نيز ناميده ميشوند ) Attribute Field( فيلدهاي كليدي، فيلدهاي توصيفي

و عمليات جستجو سريعتر انجام خواهد شد   اما هرچه تعداد آنها كمتر باشد محدوديت براي انواع جستجوها نيز بيشـتر.متراكم تر شده

ش .د لذا در انتخاب اين فيلدها بايد حداكثر دقت بعمل آيدخواهد

 مراتبي يا درختيسلسله مدل دادة-3-4

مي. با ساختار درختي سازماندهي ميشوندهاهدر اين مدل، داد بـاالي درخـت، ريشـه. تواند وجود داشته باشد فقط يك فيلد كليدي

)Root ( داهبه استثناء ريش. ناميده ميشود گفته ميشـود ) Parent(راي يك المان مربوطه در سطح باالتر است كه به آن والد هر المان

يك. داشته باشد ) Child(و هر والد ميتواند يك يا چند فرزند  -One( يا يك به چنـد ) 1-1(در اين مدل ارتباط از نوع ساختار يك به

To-Many (و اطالعات بوسيل . پيمايش ساختار درختي بازيابي ميشوندهاست
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 مزايا•

 به حجم عظيم دادهباال سرعت دستيابي-

 ساده بودن ساختار-

 معايب•

.عدم امكان جستجو در فيلدهاي غير توصيفي كه در صورت نياز بايد پايگاه داده بازسازي شود-

.ة تمام پرسشها از قبل بايد معلوم باشددامن-

.هاهمشكل بودن اصالح ارتباط داد-

كم- ن كارايي ي واقـع در سـطوح پـايينهاهياز به پيمايش سلسله مراتب براي دستيابي به داد بازيابي به علت

.درخت

.غير قابل انعطاف بودن-

. چند والد وجودعدم امكان-

.GISدر كاربردهاي عدم توفيق-

 افزونگي داده-

اي-3-5  مدل داده شبكه

و معايب آن و مزايا .بشرح زير استاين مدل برخي مشكالت مدل سلسله مراتبي را حل كرده

 مزايا•

 دسترسي به ركوردها بدون نياز به پيمايش تمامي سلسله مراتب باالي ركورد-

 عدم نياز به ريشه-

 امكان وجود چند والد براي يك فرزند-

)Many-To-Many( امكان ارتباط چند به چند-

 انعطاف پذيري بيشتر نسبت به مدل سلسله مراتبي-

مد- ل سلسله مراتبيافزونگي كمتر داده نسبت به

 سازگاري بيشتر با پيچيدگي هاي جهان واقعي-

بـي سـرعت بازيـابي اما نسبت به سلسـله مرات(سرعت باالي بازيابي به علت كدگذاري از قبل المانهاي داده-

).كمتر است
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 معايب•

 پيچيده بودن مدل-

ا-  تصاالتبزرگ بودن حجم فايل به علت نياز به ذخيره سازي اطالعات بيشتر مربوط به

 نياز به زمان بيشتر براي بازسازي اطالعات در صورت ايجاد تغيير-

 GIS به علت انعطاف پذيري باالتر مدل رابطه اي براي كاربردهاي GISعدم توفيق در كاربردهاي-

ايداده مدل-3-6  رابطه

فهاهداد، در اين مدل بهـم) فيلدهاي مشترك(يلدهاي كليدي به صورت مجموعه اي از جداول دو بعدي ذخيره ميشوند كه توسط

ميدر واقع يك كالس عارضه توسط يك جدول با فيلدهاي مشترك. ميشوند) Logical Join(وصل  جـدول بـه نامهـاي. شود ارائه

.نيز ناميده ميشود) Tuple( يا چندتايي ) Relation(رابطه 

 مزايا•

عب- و عدم محدوديت در پرسش دهي يا به و انعطاف پذيري باال ارت ديگر امكان انجام جستجو در هر جدول

.بر اساس هر فيلد توصيفي

و جلوگيري از توليد افزونگي ) Join( عدم نياز به ذخيره سازي جدول الحاقي-

.و حداقل افزونگي ميشود ) Integrity( نرمال بودن جداول كه باعث ايجاد انسجام-

شب- و ايافزونگي كمتر نسبت به مدل هاي سلسله مراتبي  كه

و رياضي-  داراي پايه تئوري دقيق

 سادگي ساختار-

 سادگي ايجاد تغييرات-

 هـاي مختلـف كـاربرد RDBMSكه در  ) SQL ) Structured Query Languageوجود زبان استاندارد-

.دارد

 در مدلهاي رابطه اي مختلفSQLقابليت استفاده-

در-  به علت انعطاف پذيري باال GISو كاربردهاي GISهاي تجاري افزار نرمرايج ترين مدل

 معايب•

و اجرا-  سخت بودن پياده سازي

و كند بودن سيستم بخاطر عدم وجود اتصاالت فيزيكي يا اشاره گرها- )Pointers( كارآيي كمتر
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 مناسب نبودن براي كار با اشياء پيچيده-

 ميزان باالي بروز اشتباهات منطقي به علت انعطاف پذيري باالي مدل-

دروانايي هايت-3-7  مكاني پايگاه داده مورد نياز

.اند هايي باشد كه مهمترين آنها در زير قيد شده براي دارا بودن عملكرد مناسب بايد داراي ويژگي مكاني پايگاه دادهيك

و تماميت ) Integrity Rules( امكان تعريف انواع قواعد پيچيده انسجام مكاني• .هاهداد براي حفظ صحت

 بـا اسـتفاده از قواعـد  )  Transaction(بـر اسـاس مفهـوم تـراكنش  ) Concurrency( اتوماتيك همروندي كنترل•

Check Out / Check In براي قفل كردن )Lock (  و آزاد كردن)Unlock ( در سيستم هاي چنـد كـاربرههاهداد 

.ي ناهماهنگهاهجهت جلوگيري از ايجاد داد

هاهداد )  Locking(كردني قفلهاهامكان تعيين محدود•

 امكان تعيين سطوح مختلف قفل كردن داده•

 پايگاه داده در سطح تمام-

 Viewدر سطح-

 در سطح جدول-

 در سطح ركورد جاري-

 در سطح يك فيلد-

. براي مواقعي كه يك درخواست نتواند مورد پردازش قرار گيردDead Lockامكان مديريت•

.و سطح دسترسي به داده براي كاربران مختلف ) Security(امكان تعريف سطوح مختلف امنيتي•
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 استاندارد-4

 كليات-4-1

و توسعه سيستم در طراحي، پياده و دستورالعمل هاي اطالعات مكاني بايد همواره استاندارد سازي هاي موجود مد نظـر قـرار داده ها

و امكان توسعه آسان. شوند س رعايت استاندارد سبب كاهش ريسك مي يستمتر . گردد ها در زمان طول عمر آنها

و ويژگي و مجري سيستم اطالعات مكاني بايد متناسب با اهداف و طراح و همچنين نوع محصول، نسبت به شناسائي هاي پروژه

 داشـته"اي صيهتو"يا"الزامي"ها ممكن است كه براي داخل كشور ماهيت اين استاندارد. هاي مورد نياز اقدام نمايد بررسي استاندارد 

و سپس در صورت عدم وجود استاندارد الزامي بـراي سـاير بخـش. باشند هـاي بـاقي مانـده، ابتدا بايد الزامات مورد توجه قرار گرفته

و دستورالعمل . اي متعلق به مراجع معتبر مورد بررسي قرار گيرند هاي توصيه استانداردها

ي خاص بستگي به عوامل مختلفي دارد كه بايـده گرايش دادن سيستم بطرف استاندارد يا تعيين نحو در نهايت، انتخاب استاندارد

مي. مورد بررسي قرار گيرند :توان به موارد زير اشاره نمود از جمله اين عوامل

و گستردگي سيستم•  اهميت

 اهداف سيستم•

و ارتباط آن با ساير سيستم•  هاي موجود محيطي كه سيستم در آن فعاليت خواهد كرد

و برنامه• آن هاي انجام شده در خصوص نسل ريزي طول عمر سيستم  هاي بعدي

و مجريان بايد در جريان آنها قرار داشته باشند سازي در سطح بين سه فعاليت استاندارد و ملي در جريان هستند كه طراحان . المللي

: در زير به اين موارد اشاره شده است

 در خصوص اطالعات مكانيISO19100هاي سري استاندارد-4-2

از صـورت مـي (ISO)المللـي اسـتاندارد موسسـه بـين TC211هدف اين فعاليـت كـه توسـط كميتـه فنـي پـذيرد، عبارتسـت

به موقعيت روي زمـين مـرتبط) مانند كد پستي(يا غير مستقيم) مانند مختصات(سازي در زمينه اطالعاتي كه بطور مستقيم استاندارد

كه استاندارداين. باشند و عملها كوشش دارند . تسهيل نمايندراهاي مختلف اطالعات مكاني تبادل داده بين سيستمپذيري متقابل

د، بنـابرايننـو جنبه مفهومي دار داده را مورد خطاب قرار"داده" بيشتر موضوع ISO19100هاي الزم به ذكر است كه استاندارد

. هاي مكمل باشد نياز به فعاليتسازي آنها ممكن است كه براي پياده

مي ها بصورت توصيه اين استاندارد و سيستم استاندارد اي منتشر گيـري در خصـوص سازي ملي هركشور نسـبت بـه تصـميم شوند

و بسط آن اقدام مي .نمايد نحوه پذيرش
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 Open Geospatial Consortium (OGC)هاي فني دستورالعمل-4-3

و دانشگاه اي است از شركته مجموع OGCكنسرسيوم كننـد تـا امكـان ارتبـاط بـين ها كه مشـتركاً كوشـش مـي ها، موسسات

هـاي فنـي در ايـن زمينـه اقـدام بدين منظور نسـبت بـه تـدوين دسـتورالعمل. هاي مختلف اطالعات مكاني را بوجود آورند آوري فن

و به جزئيات اجرائي مورد نيـاز بـراي پيـاده هماهنISO19100هاي ها با استاندارد اين دستورالعمل. نمايند مي سـازي سيسـتمگ بوده

مي،ها اين دستورالعمل. پردازند مي .دهند بيشتر مشخصات سيستم را مورد خطاب قرار

و دستورالعمل استاندارد-4-4 و داخلي ها  هاي ملي

و داخلي، عالوه بر مطالب ذكر شده در خصوص استاندار غالباً استاندارد المللي، به موضوعاتي كه جنبـه خـاص هاي بيندهاي ملي

و تعريف عوارض، مدل: به عنوان مثال. پردازند براي آن كشور دارد نيز مي   مختصات، مفهومي، پارامتر هاي كيفيت، سيستم فهرست

و ارائه داده نحوه جمع . آوري، پردازش

و نحوه شكل معموالً بخشي از مجموعه و داخلي، به محتوا مي هاي ملي با توجـه بـه دامنـه. پردازد گيري مدل در حوزه مورد نظر

و استاندارد وسيع كاربران سيستم  و دستورالعمل هاي اطالعات مكاني، الزم است كه محصول نهائي به روشني تعريف گردد كه ها هائي

ب گوي نياز شوند پاسخ به عنوان پايه بكار گرفته مي و الزامات فني در آن حوزه . اشدهاي كاربر
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 مراحل ايجاد سيستم اطالعات مكاني-5

و پيچيدگي گيري كل سيستم در يك حركت به نـدرت وجـود هاي ايجاد سيستم اطالعات مكاني، امكان شكل به علت گستردگي

ن، تعـدادي از بنـابراي. هاي كاربران در طـول پـروژه اسـت ها، تثبيت تدريجي نياز هاي اين نوع پروژه عالوه بر آن يكي از ويژگي. دارد

. بايد بصورت تكرار انجام شوند تا در نهايت به نتيجه مطلوب برسند بسته به نوع متدولوژي انتخاب شدهمراحل زير

 انتخاب متدولوژي مناسب براي پروژه-5-1

و فعاليت ايجاد نظام آ مند هر سيستمي مستلزم داشتن متدولوژي است كه مراحل و همچنين ترتيـب نهـا را بـه هاي مختلف پروژه

و كاربرد خاصي مي باشـند متدولوژي. اي مناسب مشخص نمايد گونه مـدير پـروژه. هاي مختلفي وجود دارند كه هر كدام داراي مزايا

و ويژگي  تـوان بـه ها مـي از جمله متدولوژي. هاي پروژه، نسبت به انتخاب متدولوژي مورد نظر خود اقدام نمايد بايد با توجه به اهداف

: اشاره نمودموارد زير

 حلزوني روش•

 تكرار روش•

)Unified Process(فرآيند يكپارچه•

•....... 

 سنجي امكان-5-2

و ميزان عملـي بـودن سـاخت سيسـتم اسـتفاده مـي در مرحله امكان و مالي براي برآورد پتانسيل . شـود سنجي از اطالعات فني

سي امكان مي ستمسنجي به ارزيابي سيستم مورد نظر يا مقايسه آن با و. پردازد هاي مشابه هدف از اين كار مشخص كردن نقاط قـوت

و شناسائي عواملي است كه مي  و همچنين، امكان. تواند باعث شكست آن شود ضعف پروژه پذير بودن پروژه با توجه به بودجه موجود

مي نياز مي هاي اعالم شده مورد بررسي قرار و بهترين راه حل انتخاب ا.دشو گيرد شـناخت كلـي از الزم است كه سنجي،ز امكانقبل

و نيازاهداف  ازسنجي به آن توجه شود عبارتن مسائلي كه بايد در مطالعات امكان. آمده باشدهاي كاربر بدست سيستم :د

 شرح سيستم•

ها فرض پيش•

 بندي پروژه زمان•

 ...)مالي، انساني، تجهيزات،(منابع موجود•

و زيان•  سود

و اطالعات مكاني مورد نيازهاي توليد نقش روش• ه

ها محدوديت•
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 عوامل خطرزا•

 هاي ثانويه گزينه•

ها توصيه•

•... 

 سنجي نياز-5-3

از. گيـرد شود، مورد بررسـي دقيـق قـرار مـي دراين مرحله، سازماني كه سيستم براي آن اجرا مي هـدف ايـن بررسـي عبارتسـت

و نيازهاي  هاي كارفرما مـورد در اين مرحله بايد همواره درخواست. اطالعاتي كاربرشناسايي دقيق اهداف سيستم، فرايندهاي سازماني

و توصيه و تحليل قرار گرفته . اي از نيازها حاصل گردد تا فهرست بهينهشودهاي كارشناسي الزم ارائه تجزيه

 اهداف سيستم شناسايي-5-3-1

:در انجام اين مرحله بايد به نكات زير توجه شود. تعيين شوددر ابتداي پروژه الزم است كه اهداف ايجاد سيستم اطالعات مكاني

و واقع•  گرايانه باشند اهداف واضح

و امكانات موجود در نظر گرفته شده باشد•  شرايط

 هاي آتي نيز توجه شود در صورت امكان، هنگام تعيين اهداف به برنامه•

و فرآيند-5-3-2  هاي كاري ذيربط شناخت سازمان

براي. ها شناسائي شوند هاي سازماني عمل نمايد، بنابراين الزم است كه اين فرآيند آيند عات مكاني بايد متناسب با فر سيستم اطال

از اي از اين روش نمونه. كار گرفته شودب، يا تركيبي از آنها، بايد روشي كه متناسب با شرايط باشد اين فرآيندهاشناسائي :ها عبارتند

 سازمانيمصاحبه با مسئولين•

 هاي افراد در سازمان تنظيم گردد برنامه مصاحبه بايد با توجه به مسئوليت-

 نامه پرسش•

كم- و زمان و فرايندهاي سازماني با صرف هزينه  براي شناسايي سطحي واحدها

و سـطح جزئيـات درخواسـت شـده- و روشـن بـوده مطالب پرسشنامه بايد طوري تنظيم شده باشند كه ساده

و جزئيات مورد نياز باشد پاسخمسئوليتمتناسب با  . دهنده
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 استفاده از مستندات سازماني•

 باشـد، از ايـن مـدون اجرائـي هـاي روشاگر سازمان مربوطه داراي مستنداتي مانند چـارت تشـكيالتي يـا-

.توان براي استخراج اطالعات مختلف در خصوص وضع موجود استفاده كرد مستندات مي

و توصيفيهاي اطالعات نيازي شناسائ-5-3-3  مكاني

 اقالم اطالعاتي•

اين شناسائي بايد منجر. به منظور طراحي پايگاه داده مورد نياز سيستم، بايد اقالم اطالعاتي شناسائي شوند-

و ارتباطات بين . آنها گردد به فهرستي از عوارض، اطالعات توصيفي

 هاي ورودي مشخصات فني داده•

و اطالعات توصيفي مورد نياز براي ايجاد سيستم بايد تعيين گردد مشخصات فني داده- به لحاظ. هاي مكاني

ماهيت تخصصي اين كار، امكان تعيين مستقيم مشخصات توسط كاربر وجود ندارد، بنابراين الزم است كه با 

:جويا شدن مطالبي مانند

ها هدف نهائي كاربر از پردازش داده�

تهاي مورد درخواس نوع خروجي�

�........ 

. گيري در مراحل بعدي صورت گيرد آوري گردد تا تصميم گر جمع اطالعات الزم توسط تحليل

 شناسائي كاربران سيستم-5-3-4

و در. نوع ارتباط آنها با سيستم بايد مشخص باشد كاربران سيستم و امكانـاتي اسـت كـه اين ارتباطات مشخص كننده نوع توابع

.اهد گرفتدسترس كاربر قرار خو

و پارامتر تحليلنوع تعيين-5-3-5 و سخت هاي نرم هاي مورد نياز سيستم  افزاري افزاري

و تحليل به،هاي مورد نياز سيستم با تعيين تجزيه و غيرمكاني تشكيل دهنده فرآينـد تعيين نسبت هـاي مـورد نيـاز، توابع مكاني

اج بدين منظور كاربري. گردد اقدام مي  و تغييرات اعمالي به هر جز به عنوان يك تـابع در نظـرازهاي خاص به ي ساده شكسته شده

.شود گرفته مي

و خروجي با توجه به روش انجام فرآيند هاي توابع، نسبت به انتخاب پردازنده، سيستم عامل هاي مورد نياز، همچنين حجم ورودي

و منابع تصميم  هاي حمايت كننـده افزار با مشخص شدن اين انتظارات نرم.شود مي گيري بكار گيرنده پردازنده وروش بكارگيري توابع

مي اين سياست .شود ها مشخص
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 (External Model) مدل خارجي-5-3-6

و ارتباطات بين آنها، الزم است كه مـدل خـارجي تهيـه شـود مـدل خـارجي. به منظور ساماندهي اقالم اطالعاتي شناسائي شده

و عملكرد سيستم از ديدگاه كاربر مي انعكاس دهنده مفاهيم مرب  و تحليل نياز وط به محتوا هـاي كـاربر بوجـود باشد، بنابراين از تجزيه

. آيد مي

 (Conceptual Model) مدل مفهوميطراحي-5-4

را براي طراحي مدل مفهومي، بايد تحليلگر سيستم يـ( اطالعات مكاني واقعيت موجـود و اشـيا دنيـاي واقعـي ا شـامل عـوارض

و غير مكاني در آورد entityهاي ارتباط دهنده آنها، در قالب همراه فرآيند) سازماني و روابط مكاني بعضي موارد كه در اين فرآينـد. ها

:تبديل حائز اهميت هستند در زير آمده است

و نيز جلوگيري از افزونگيentityها خصوصاٌ entityتوصيفات الزم انتخاب•  هاي مكاني

 تركيبي توصيفات جاداجتناب از اي•

 روابط  ordinalityو cardinalityبيان دقيق•

 گانه گيري از ايجاد روابط چندوجل•

و اجتناب از ايجاد آن دسـته• و دقيق از روابط مكاني  روابطـي كـه توانـائي ايجـاد آنهـا در زمـانازاستفاده درست، بجا

 پردازش وجود دارد

ب• و اطمينان كمك شبيهه كنترل مدل ناسازي  همخواني منطقي در مدل از عدم وجود

 هاي موجود بررسي داده-5-5

و همچنين با توجه به طراحي مفهومي، بايد مطالعات الزم جهت شناسائي داده هاي مناسـب بر اساس نتايج نيازسنجي انجام شده

و زمان با توجه به هزينه باالي داده. براي سيستم صورت گيرد  د آنها، الزم است كه قبل از اقدام بـه سـفارش بر بودن تولي هاي مكاني

مي. هاي موجود اقدام گردد هاي جديد، نسبت به شناسائي داده توليد داده هـاي مـورد نظـر باشـند توانند تامين كننده داده از منابعي كه

:توان به موارد زير اشاره نمود مي

و سازمان وزارتخانه•  هاي دولتي ها

نق شركت•  برداريشههاي مهندسان مشاور

 هاي اينترنت سايت•

:هاي موجود نكات زير مد نظر قرار داده شوند در انتخاب داده

عوامـل مهـم در ايـن بررسـي. گيرنـد ها، مورد بررسي قـرارو گزارش فني داده (metadata) فرادادهدر صورت وجود،•

: عبارتند از
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 تاريخ تهيه داده-

 كيفيت داده-

و مفهوم- و فرمت فايل داده از قبيل نوع محتوا  عوارض، تعاريف عوارض

 ساختار داده-

هاي مورد نياز موجود نبوده يا مشخصات فني آنها پاسخگوي نياز نباشد، آنگاه بايد نسبت به توليد يـا سـفارش در صورتي كه داده

.توليد اقدام نمود

و انتخاب-5-6  افزار سختو افزار نرم ارزيابي

:يد به گونه اي باشد كه پاسخ گوي عوامل زير باشدباافزار سختو افزار نرمانتخاب

 داراي توابع مورد نياز باشد•

 عملكرد آن متناسب با نوع كاربري باشد•

 خدمات مناسب پس از فروش داشته باشد•

و توسعه داشته باشدcustomizeامكان•  كردن

و بودجه باشد هزينه• و نگهداري متناسب با ابعاد پروژه  هاي خريد

و. باشدي سيستمهاي اطالعات مكاني، قسمت پردازنده مي افزار سختتقسممهمترين پردازش اطالعات مكاني سنگين، زمـانبر

رو. حساس است  معمـوال. هاي مكاني نيز تا حدي متفاوت با ساير سيستمهاي پردازش اطالعات اسـت پردازش دادهافزار سختاز اين

.عملكرد مناسبي داشته باشند،از لحاظ سرعتبايد پردازشگرهايي مورد استفاده قرار گيرند كه 

يك.، بخش اصلي وظايف اجرايي سيستم را بر عهده دارند GISها در يك سيستم افزار نرم  افـزار نرماين قسمت مي تواند شامل

. باشدافزار نرميا چندين

: افزاري سيستم را مي توان در سه گروه اصلي قرار داد اجزاي مختلف نرم

نر• و ساختاردهيممجموعه  افزارهاي مديريت

و مجموعه نرم•  توابع پردازش افزارها

و توابع نمايش دهنده مجموعه نرم•  افزارها

و ساختاردهي مجموعه نرم-5-6-1  افزارهاي مديريت

و بازيابي در يت پايگـاه داده هاي مـدير افزار نرمدر زمينه مديريت داده، بخش عمده اي از توابع مورد نياز جهت اخذ، ذخيره سازي

و چند كاربره تقسيم مي شوند افزار نرماين. تامين مي شود  هايي كـه از يـك پايگـاه در سيستم. ها به دو دسته پايگاه داده تك كاربره

و تحليل چندين كاربر همزمان روي داده و غير مكاني وجود دارد داده چند كاربره استفاده مي كنند، امكان دسترسي . هاي مكاني
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 افزارها وتوابع پردازش مجموعه نرم-5-6-2

 هاي مكاني سازي داده افزارهاي آماده نرم-5-6-2-1

در افزار نرماين. هاي داده را بر عهده دارند هاي مكاني براي ورود به پايگاه افزارها وظيفه آماده سازي داده گروهي از نرم ها معموال

و برداري تخصافزار نرمدو دسته  .صي شده اندهاي رستري

و پـردازش در سيسـتم مـي كننـد هاي رستري داده افزار نرم حـال آنكـه،هاي رستري از قبيل تصاوير مـاهواره اي را آمـاده ورود

هـا را بـه شـكل اين بدان معني اسـت داده. هاي برداري كار مي كنندو ايجاد ساختار در داده كردنCleanافزارهاي برداري روي نرم

.ي سيستم تبديل مي كنندقابل استفاده برا

 افزارهاي پردازش مكاني نرم-5-6-2-2

امكان بدين وسيله. باشد مي توابع مكاني اعمال خاص از طريق به اهداف در دستيابي،GISبطور كلي هدف اساسي يك سيستم

مي انجام انواع تحليل  هـا تعدادي از اين تحليـل هاي خود داراي متناسب با توانمندي افزار در حال حاضر هر نرم. شود هاي مكاني فراهم

بنا بر ايـن.دنها طيف كاملي از توابع مورد نياز را پوشش نمي ده افزار نرمولي نكته قابل توجه اين است كه هيچ يك از اين. باشد مي

و توسعه در اين  .ها الزامي مي باشدافزار نرموجود يك محيط قابل گسترش

 نمايش دهندهافزارهاي مجموعه نرم-5-6-3

در. يا هر دو حالـت را دارنـد بعديسهيا به صورت دو افزار توانايي نمايش بر حسب نوع نرم GISهاي ها در سيستم نمايش دهنده

، نمايش دو بعدي داده ، وابسـته بـه اصولها ناگزير به رعايت افزار نرمهاي مكاني  كارتوگرافي بوده ولي روش برنامـه نويسـي در آن

و بر حلدر.ي داردافزار نرمنامه زبان ، برنامه نويسان معموال از راه مي هاي نرم نمايش سه بعدي .كنند افزاري خاصي استفاده

و فيزيكي-5-7  طراحي مدل منطقي

 (Logical Model) مدل منطقي-5-7-1

مي پس از انتخاب نرم طراحي مدل منطقي اري است كه مورد استفاده قـرار خواهـد افز گيرد زيرا وابسته به ساختار نرم افزار صورت

.افزاري سيستم مديريت پايگاه داده فراهم نمايد سازي مدل مفهومي را در ساختار نرم امكان پيادهمدل منطقي بايد. گرفت
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 (Internal/Physical Model) فيزيكي/مدل داخلي-5-7-2

و ذخيره افزاري سيستم مـديريت پايگـاه در محيط نرم مذكورزي ساختارسا سازي بايد نسبت به پياده پس از پايان طراحي ساختار

مي. داده اقدام شود  و نيز جلوگيري از برخي اشتباهات، توصيه افـزاري شود كه اين مرحلـه بصـورت نـرم به منظور تسريع اين مرحله،

. حاصل گرددافزاري اطمينان هاي نرم در صورت استفاده از روش مذكور بايد از همخواني محيط. صورت گيرد

و نيز امكانات نرم افزاري موجود در پايگاه داده، پس از اتمام سـاختار آن بايـد با توجه به سنگين بودن فرآيند نگهداري پايگاه داده

. اقـدام گـرددو قواعـد توپولـوژيكي (Integrity Rules)الزم از قبيل تعريف قواعـد انسـجام افزاري هاي نرم نسبت به ايجاد روال

.و سطوح دسترسي آنان جهت حفظ امنيت سيستم اقدام شودانين در اين مرحله بايد نسبت به تعريف كاربرهمچن

 سازي سيستم يكپارچه-5-8

بمراحلسازي به تركيب نتايج مرحله يكپارچه ميا قبلي سيسـتم بـر،در پايـان ايـن مرحلـه. پردازد هدف ايجاد سيستم مورد نظر

و سخت نرماساس طراحي با استفاده از  مي افزار از. گيرد افزار انتخاب شده شكل :اجزاي اين مرحله عبارتند

و ايجاد فايل آوري دادهجمعسفارش يا• و توصيفي  هاي رقومي هاي مكاني

باشـد تـا در صـورت بكار رفته در اين مرحله فقط در حد مورد نياز براي اجراي پروژه راهنمـا مـي حجم داده-

ه .زينه كاهش يابدوجود ايرادات، اتالف

مي هاي تعيين شده در مرحله امكان در صورت موجود بودن داده- .گردد سنجي، نسبت به تهيه آنها اقدام

و وارد سيستم شوند سنجي، بايد اين داده هاي تعيين شده در مرحله امكان در صورت عدم وجود داده- . ها توليد

هاي مشابه استفاده وجود نداشته باشد، آنگاه بايد از دادهها در حد محدود در صورتي كه امكان توليد اين داده(

) نمود

. ها بايد از مشخصات قيد شده در مرحله طراحي طبعيت نمايند داده-

 سيستم اطالعات مكاني تشكيل•

و مطابق مستندات پياده ي كه بطور مشخص در موارد. سازي شود در اين مرحله بايد سيستم بر اساس طراحي انجام شده

و اجراي سيستم ازانجاممرحله پياده سازي : خواهد شد عبارتند

 پايگاه دادهياده سازيپ-

آن مناسبو افزار نرماستقرار-  براي كاربران پروژهسازي

ي مورد نيازهاافزار سخت سازي آماده-

 در حد مورد نياز براي اجراي پروژه راهنمايستمس به داده ورود-
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و ارزيابي سيستم (Pilot) انجام پروژه راهنما-5-9 )Bench Marking(و تست

و با داده هدف از اجراي پروژه راهنما، آزمايش كردن سيستم ايجاد شده در منطقه مي اي محدود در هنگام اجراي. باشد هاي نمونه

و همچنين برآورد  و نقاط ضعف شناسائي شوند و تصـحيح هاي انجام پروژه راهنما بايد كوشش شود كه ايرادات احتمالي شده كنتـرل

از اهداف پروژه. گردند : راهنما عبارتند

 ارزيابي طراحي سيستم•

و سخت ارزيابي عملكرد نرم•  افزار افزار

و بهبود برآورد ارزيابي كيفيت داده• و مالي جمع ها )در صورت موجود نبودن داده از قبل(آوري داده هاي زماني

و روش•  هاي اجرائي آزمايش گردش كار

و ورود داده توان نسبت به پياده راهنما مي پروژهه به نتايج بست هاي كل منطقه اقدام نمود، يا آنكه به اصـالح سازي كامل سيستم

. نواقص مراحل قبل پرداخت

 سيستمسازي نهايي پياده-5-10

و ارزيابي سيستم در هنگامي كه نتيجه به مثبت باشد، آنگاه مي راهنما پروژه تست و آوري داده ادامه جمعتوان نسبت هاي مكاني

و آماده  و ورود آنها به سيستم اقدام نمود توصيفي الزم براي كل منطقه پروژه اندازي شده اين مرحله سيستم عمالً راه پاياندر. سازي

. گرددو تحويل كارفرما مي

و پشتيباني سيستم-5-11  نگهداري

و  همچنين تاثير تغييرات گوناگون، الزم است كـه متناسـب بـا ميـزان تـاثير ايـن به علت ماهيت پوياي سيستم اطالعات مكاني

و پشتيباني اقدام نمود با توجه به ماهيت كار، ممكن است كه وظائف نگهداري بـر عهـده. تغييرات، نسبت به انجام اقدامات نگهداري

و خارج سازماني گذاشته شود . متخصصين داخل

م : باشدينگهداري سيستم داري سه جنبه
 هاي پشتيباني تهيه نسخه•

مي داده و حفـظ آن در مكـاني مطمـئن باشد، بنابراين تهيه كپي پشتيباني از داده هاي سيستم با ارزشترين بخش سيستم هـا

افـزاري، ويـروس اين نسخه پشتيباني بخصوص در زماني كـه سيسـتم بـه عللـي ماننـد نقـص سـخت. اهميت زيادي دارد 

ميتيدق كامپيوتري يا بي مي ها دچار خرابي يا مشكل .باشد شود مفيد

و روند تغيير داده برنامه زمان و استراتژي تهيه نسخه پشتيبان به ميزان كاركرد سيستم .ها بستگي خواهد داشت بندي
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 معمولهاي سازي بهنگام•

ايـن. هاي جديد وجـود داشـته باشـدههاي موجود يا ورود داد سازي داده احتمال دارد كه در طول عمر سيستم، نياز به بهنگام

در. اي، اطالعات توصيفي يا فراداده داشته باشند ها ممكن است جنبه نقشه داده براي انجام اين امور الزم است كه مالحظات

و كنترل كيفيت آن مد نظر قرار داده شوند .نظر گرفته شده براي نحوه ورود داده

 بهبود سيستم•

س بهبودبه منظور و بسته به ماهيت،. يستم، احتمال دارد كه نوآوري يا ارتقا بعضي از اجزاي سيستم الزم باشد عملكرد  نـوع
. خـدماتي مسـتقل از آن گيري نمود كه آيا اين تغييرات جزو نگهداري سيستم تلقي شـود يـاميحجم اين تغييرات بايد تصم

ازهايي نمونه : از بهبود سيستم عبارتند

 افزار ارتقاي سخت-
 افزار نگارش جديد نرمنصب-
 هاي كاربري موجود سيستم بهبود بخشيدن به برنامه-
 هاي كاربري جديد اضافه نمودن برنامه-

 سازي مستند-5-12

و همچنين حفظ مشخصات فني سيستم اطالعات مكاني براي فعاليـت وضعيتبه منظور ثبت و توسـعه يا سوابق پروژه هـاي هـا

و تحويل داده آتي، الزم است كه در مراحل مشخ  و همچنين در پايان كار مستندات آن تهيه ايـن مسـتندات بـه. شـوند صي از پروژه

. افراد ذيربط كمك خواهد كرد تا همگي ديدگاهي يكپارچه نسبت به وضعيت سيستم داشته باشند

:توان موارد زير را نام برد از جمله موارد ضروري در مستند كردن سيستم مي

 اهداف سيستم•
 هاي كاربر نياز•
و مدل•  هاي داده طراحي انجام شده
 راهنماي بكارگيري سيستم•
 ...اي، سنجي، پروژه راهنما، گزارشات مرحله گزارشات مختلف امكان•
•... 

 آموزش-5-13

ني. باشد هاي كاري كارفرما همراه با بعضي تغييرات در روش ممكن است اندازي سيستم اطالعات مكاني راه از، بنابراين، در صورت

ايـن. بيني شـود هاي مختلف به منظور حصول اطمينان از فعال شدن سيستم جديد پيش آموزش پرسنل در ردهبهبايد مسائل مربوط 

.سازي به آن اشاره گرديد باشد كه در بخش مستند"راهنماي بكارگيري سيستم"ها بايد مكمل آموزش

و بـراي هـائي دوره اجـراي دارند،را GIS، مانند اي نوينه آوريفنبكارگيري كه قصد هائي اصوالً براي سازماني ارتقـاي دانـش

مي مهارت . باشد كاركنان آن ضروري



 
  : عنوان فارسی •

 )کلیات(سیستم اطالعات مکانی :  جلد سوم-برداری  های همسان نقشه دستورالعمل
  

  : عنوان انگلیسی •
Unified Specifications for Surveying and Mapping – 
Volume 3: Geospatial Information Systems (General) 
 

  :دستورالعمل •
 23 به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایـی طرحهـای عمرانـی، موضـوع مـاده                "

قــانون برنامــه و بودجــه و در چهــارچوب نظــام فنــی و اجرایــی طرحهــای عمرانــی 
بـه پیوسـت جلـد      ) ـ هیات محترم وزیـران    ه14898ت/24525مصوبه شماره   (کشور

دفتـر امـور فنـی، تـدوین معیارهـا و کـاهش             ) تجدیـد نظـر اول     (119سوم نـشریه    
 جلـد   -برداری   های همسان نقشه   دستورالعمل« خطرپذیری ناشی از زلزله، با عنوان       

       شود تا از تاریخ        از نوع گروه        ، ابالغ می            » )کلیات(سیستم اطالعات مکانی    : سوم
 .به اجرا درآید

رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و عوامل             
 .دیگر در طرحهای عمرانی الزامی است

ــماره    ــتورالعمل ش ــایگزین دس ــتورالعمل ج ــن دس ــورخ 1-56/17549-2009ای  م
  "گردد  می3/11/71
  

  در پیشگفتار آمده است: ترکیب اعضای گروه •



  
 : جلدمتن پشت •

برداری است کـه در سـال         های همسان نقشه    مجلد حاضر جلد سوم از دستورالعمل     "
منتـشر  ) 119نشریه شماره   (برداری    های تیپ نقشه     تحت عنوان دستورالعمل   1372

شده و پس از تجدید نظر کلی از نظر محتوی و جزئیات، مجـدداً بـه چـاپ رسـیده                    
  .است

مـشی و مشخـصات فنـی کلـی، دیـدگاه      مجموعه حاضر بر آن است که با ارایه خط      
. بوجـود آورد   (GIS)هـای اطالعـات مکـانی       مشترکی را در خصوص ایجـاد سیـستم       

پـردازد و در نهایـت مراحـل کـاری        بنائی الزم می    های اولیه به ذکر مطالب زیر       بخش
، به جز در      آوری داده   موضوع جمع . شود   می  ایجاد سیستم اطالعات مکانی شرح داده     

بـرداری ارجـاع      هـای همـسان نقـشه       هـای دسـتورالعمل     ه سایر جلد  مواردی خاص، ب  
های خـاص     های مربوط به مقیاس      در جلد  ،مطالب ذکر شده در جلد کلیات     . گردیده
  .گردد نمیتکرار 

هـای کـاری تـدوین شـده          این مجموعه بر اساس آخرین استانداردها و دستورالعمل       
  .توسط مراجع داخلی و خارجی تنظیم شده است

امل مفاد این نشریه از طرف دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و عوامل            رعایت ک 
  ".دیگر در طرحهای عمرانی الزامی است

  
  : خالصه به زبان انگلیسی •

This is the third volume in a series of specifications titled, "Unified Specifications for 
Surveying and Mapping" which were first published in 1993 as Specification No. 119. 
These specifications are being published after major revisions in content and details. 
Volume 3 implies a uniform approach to developing geospatial information systems 
(GIS) by stating guidelines and general specifications. The beginning sections state 
the fundamentals and the final section states the stages of GIS development. The 
subject of data acquisition is not dealt with here, with certain exceptions, and 
reference is made to other volumes of the series.    
These topics will not be repeated in the volumes related to specific scales. 
This document is based on the latest domestic and foreign standards. 
Conformance to the contents of this publication is mandatory for executive 
organizations, consulting engineers, and others, working on development projects. 
 




