
 

 ػٔيذ سؿيذي  ًَیسٌذُ هکاتثِ کٌٌذُ :
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 چکیذُ :
اص وبسثشد لذيٕي خٛد دس  GISٞبي ٔخشّف أٛس ِ٘بٔي وبسثشد داسد. أشٚصٜ سىِٙٛٛطي ( اص ٌزؿشٝ دس حٛصGISٜػيؼشٓ اًالٓبر ٔىب٘ي)

ؿٛد وٝ ّٕٓيبر ِ٘بٔي، ٔؼبئُ ِ٘بٔي فبكّٝ ٌشفشٝ اػز ٚ سجذيُ ثٝ ٔٛهٛٓي حيبسي دس ايٗ صٔيٙٝ ؿذٜ اػز. ايٗ ثيبٖ اص آ٘دب ٘بؿي ٔي

ثٝ د٘جبَ يبفشٗ ثبؿذ. دس ايٙدب سحّيُ ثش سٚي سٛدٌٛشافي صٔيٗ ٔيٚٞبي ػٌح صٔيٗ ٚ سدضيٝدس ٕٞٝ ا٘ٛاّ خٛد، ٚاثؼشٝ ثٝ ؿٙبخز ٘بٕٞٛاسي

اي وٝ لبثّيز ٔذيشيز اًالٓبر ِ٘بٔي سا داسا ثبؿذ ٚ ثشٛا٘ذ ٞؼشيٓ، ثٍٛ٘ٝ GISافضاسٞبي سدبسي ثٙذي ٘شْافضاسي ٔٙبػت ٚ سسجٝٔحيي ٘شْ

ذ ٘يبصٞبي ثبيؼشي داؿشٝ ثبؿذ سب ثشٛا٘ GISافضاس ٞبيي وٝ ٘شْٞبي سخللي ِ٘بٔي سا ثشآٚسدٜ وٙذ. اثشذا لبثّيزسحّيُٚ٘يبصٞبي سدضيٝ

ثبؿٙذ ٞبي ٔخشّف ٌٔشح ٔيوٝ دس حٛصٜ GISافضاسٞبي سدبسي ٌيش٘ذ. دغ اص آٖ ٘شْوبسثشدٞبي ِ٘بٔي سا ثشآٚسدٜ وٙذ ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٔي

، ArcGIS ،GlobalMapper ،GeoMedia ،GenaMap ،CadCorpافضاسٞب ؿبُٔ ؿٛ٘ذ. ايٗ ٘شْٞب ٚ أىب٘بر سٛػٔٝ ثشسػي ٔياص ِ٘ش لبثّيز

SmallWorld  ٚTerraBuilder ٞبي ٕٓٛٔي، ثٙذي دبسٔششٞبي ٔٛسدسٛخٝ ثٝ دٙح دػشٝ ٔٔيبس ؿبُٔ لبثّيزثبؿٙذ. دس ٟ٘بيز ثب سمؼيٓٔي

( ثٝ AHPثٔذي ٚ وبسثشدٞبي ِ٘بٔي ٚ ثىبسٌيشي سٚؽ سحّيُ ػّؼّٝ ٔشاسجي )ٞبي ديـشفشٝ، ٕ٘بيؾ ٚ آ٘بِيض ػٝلبثّيز سٛػٔٝ، لبثّيز

 ArcGIS ،GeoMedia  ٚTerraBuilderافضاسٞبي دٞذ وٝ ٘شْدشداصد. ٘شبيح ٘ـبٖ ٔيافضاس سدبسي ٔٛخٛد دس ثبصاس ٔيْسشيٗ ٘شا٘شخبة ٔٙبػت

 ثٙذي وؼت وشد٘ذ.ٞبي اَٚ سب ػْٛ سٚ دس ايٗ سسجٝثٝ سشسيت سسجٝ
 

   افسار تجاري، سیستن اطالعات هکاًی، کارترد ًظاهی، تحلیل سلسلِ هراتثیًرم ّاي کلیذي :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

GISػيؼشٓ اًالٓبر ٔىب٘ي)
افضاس، ٘يشٚٞبي ٔشخلق، افضاس، ٘شْاي ػبخشبسيبفشٝ اص ػخزسٛاٖ ثٝ كٛسر ٔدٕٛٓٝ( سا ٔي1

ثبؿنٙذ ونٝ   ٞبي سٛكيفي ٔيٞبي ٔىب٘ي ٚ دادٜٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ ؿبُٔ دادٜٞب دسِ٘ش ٌشفز. دادٜٞبي ٔىب٘ي ٚ ٔذَدادٜ

ثبؿٙذ ونٝ  دٞٙذٌبٖ ٚ وبسثشاٖ ػيؼشٓ اًالٓبر ٔىب٘ي ٔيؿٛ٘ذ. ٘يشٚٞبي ٔشخلق، سٛػٔٝثٝ ٞٓ ٔشسجي ٔي GISسٛػي 

ٜ      ٚ سحّيُٞب ٚ سدضيٝٚ ا٘دبْ دشداصؽ GISدس صٔيٙٝ ايدبد ٚ اػشفبدٜ اص  دادٜ ٞنب ثنش سٚي اًالٓنبر رخينشٜ ؿنذٜ دس دبيٍنب

ثبؿذ وٝ اي ٔٛسد اػشفبدٜ ثٝ ٕٞشاٜ وّيٝ سدٟيضار خب٘جي ٔيٝفشْ سايب٘افضاسي، دّزوٙٙذ. ِٔٙٛس اص خضء ػخزفٔبِيز ٔي

ْ ثشاي ٚسٚد ٚ دشداصؽ اًالٓبر ٚ ٕٞچٙيٗ اسائٝ خشٚخي ٔٙبػت ثىبس ٔي افنضاسي ٘ينض ثنٝ ِٔٙنٛس ٚسٚد ٚ     سٚد. اص خضء ٘نش

ثشايٗ وٝ ثبينذ لنبدس ثنٝ    افضاس ٓالٜٚؿٛد. ٘شْٞب اػشفبدٜ ٔيسحّيُ ثش سٚي دادٜٚػبصي ٚ ا٘دبْ سدضيٝثبصيبثي اًالٓبر، ٔذَ

 . ]1[ساحشي ثب وبسثش اسسجبى ثشلشاس وٙذا٘دبْ سٕبٔي آ٘بِيضٞبي ٔٛسد٘يبص ثبؿذ، ثّىٝ ثبيؼشي ثشٛا٘ذ ثٝ

اص ونبسثشد   GISٞبي ٔخشّف أٛس ِ٘بٔي وبسثشد داؿز. أب أنشٚصٜ سىِٙٛنٛطي   ػيؼشٓ اًالٓبر ٔىب٘ي اص ٌزؿشٝ دس حٛصٜ

ٌشفشٝ اػز ٚ سجذيُ ثٝ ٔٛهٛٓي حيبسي دس ايٗ صٔيٙٝ ؿذٜ اػز. ايٗ ثيبٖ اص آ٘دنب  لذيٕي خٛد دس ٔؼبئُ ِ٘بٔي فبكّٝ 

ٝ ؿٛد وٝ ّٕٓيبر ِ٘بٔي، دس ٕٞٝ ا٘ٛاّ خٛد، ٚاثؼشٝ ثٝ ؿٙبخز ٘بٕٞٛاسي٘بؿي ٔي سحّينُ ثنش   ٚٞبي ػٌح صٔيٗ ٚ سدضين

 GISافضاسٞبي سدنبسي  ثٙذي ٘شْٝافضاسي ٔٙبػت ٚ سسجٔحيي ٘شْثبؿذ. دس ايٙدب ثٝ د٘جبَ يبفشٗ سٚي سٛدٌٛشافي صٔيٗ ٔي

ٞبي سخللني ِ٘نبٔي   ٚ سحّيُاي وٝ لبثّيز ٔذيشيز اًالٓبر ِ٘بٔي سا داسا ثبؿذ ٚ ثشٛا٘ذ ٘يبصٞبي سدضيٝٞؼشيٓ، ثٍٛ٘ٝ

 .]2[سا ثشآٚسدٜ وٙذ

ثبيؼشي داؿشٝ ثبؿذ سب ثشٛا٘ذ ٘يبصٞبي وبسثشدٞبي ِ٘بٔي سا ثشآٚسدٜ وٙذ، ٔٛسد اسصينبثي   GISافضاس ٞبيي وٝ ٘شْاثشذا لبثّيز

ٞنب ٚ أىب٘نبر   ثبؿٙذ اص ِ٘ش لبثّيزٞبي ٔخشّف ٌٔشح ٔيوٝ دس حٛصٜ GISافضاسٞبي سدبسي ٌيش٘ذ. دغ اص آٖ ٘شْلشاس ٔي

ٞنبي ٕٓنٛٔي،   دٙح دػشٝ ٔٔيبس ؿبُٔ لبثّينز  ثٙذي دبسٔششٞبي ٔٛسدسٛخٝ ثٝؿٛ٘ذ. دس ٟ٘بيز ثب سمؼيٓسٛػٔٝ ثشسػي ٔي

ثٔذي ٚ وبسثشدٞنبي ِ٘نبٔي ٚ ثىنبسٌيشي سٚؽ سحّينُ ػّؼنّٝ      ٞبي ديـشفشٝ، ٕ٘بيؾ ٚ آ٘بِيض ػٝلبثّيز سٛػٔٝ، لبثّيز

AHPٔشاسجي )
 دشداصد.افضاس سدبسي ٔٛخٛد دس ثبصاس ٔيسشيٗ ٘شْ( ثٝ ا٘شخبة ٔٙبػت2

 هیّاي هَردًیاز در کارتردّاي ًظاقاتلیت-2

ٞنب دس  سٟيٝ ٌشديذ. ايٗ لبثّيز GISافضاس ٞبي ٔٛسد٘يبص ثشاي ٘شْٞبي وبسثشاٖ ِ٘بٔي، ِيؼشي اص لبثّيزثب ثشسػي ٘يبصٔٙذي

 ثبؿٙذ:ثٙذي ؿذ٘ذ وٝ ثٝ كٛسر صيش ٔيدٙح ٌشٜٚ وّي دػشٝ

 :]3[ٞبي ٕٓٛٔيلبثّيز

 ٜٞبي ثشداسيدـشيجب٘ي اص داد 

 ٜٞبي سػششيدـشيجب٘ي اص داد 

  ٖٞبي دادٜاسلبَ ثٝ دبيٍبٜأىب 

  اٌ٘جبق ٚ دـشيجب٘ي اص اػشب٘ذاسدOGC 

 ٝ3ٌزاسي، چٍبِي ٘مبىثٙذي، ٕ٘ٛداسٞب، ثشچؼتاي، ٕ٘بدٌزاسي، ًجمٝػبصي ؿٕبسيه: ؿبُٔ ٕ٘ٛداس ٔيّٝ٘مـ  ٚ

 ثبؿذ.... ٔي

                                                 
1
Geospatial Information System 

2
 Analytic Hierarchy Process 

3
 Dot Density  
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 ...ي شىاسایی GISافزارَای تجاری بررسی ورم

 ي َمکاران سعید رشیدی

 ٗأىب٘بر چبح ٚ خشٚخي ٌشفش 

 ٌيشد.ٚ... سا دس ثشٔي ٞبى، خٌٛى ٚ چٙذهّٔيسِٛيذ ٚ ٚيشايؾ دادٜ: ٌشافيه دٚثٔذي ٔب٘ٙذ اثضاسٞبي ايدبد ٘مب 

 ٔخشلبر، سجذيالر ٞٙذػي، ػيؼشٓ سلٛيش 

 :]4[لبثّيز سٛػٔٝ

 ْافضاسأىب٘بر سٛػٔٝ ٘ش 

 لبثّيز وذ٘ٛيؼي 

 :]5[ٞبي ديـشفشٝلبثّيز

  دـشيجب٘ي اصGPS 

 ايدبد سٛدِٛٛطي 

 ٝثبؿذ.خّٕٝ آٖ ٔي ػبصي، ثشؽ، سمبًْ ٚ ... اصسِٛيذ ٚ ٚيشايؾ ديـشفشٝ: سِٛيذ آفؼز، خالك 

 ٝػبصي ؿٕبسيه ديـشفشٝ: آ٘بِيض دّيٍٖٛ ٘مـthiessen   ُٔآ٘بِيضٞبي سػششي، سِٛيذ ٔٙحٙي ٔينضاٖ ٚ ... سا ؿنب ،

 ؿٛد.ٔي

 :]6[ثٔذيٞبي ٕ٘بيؾ ٚ آ٘بِيض ػٝلبثّيز

 ٝثٔذي ٚ سِٛيذ أىبٖ ٕ٘بيؾ ػterrain ُٔ5ٔذَ سلٛٔي صٔيٗ، 4ؿجىٝ ٘بِٔٙٓ ٔثّثي: ؿب،  ٝ خنبسي  ، 6ص٘ني ػنبي

 ٚ ... ٞؼشٙذ. 7ؿذٖ آة دس ػٌح

 آ٘بِيض  8ديذ آ٘بِيض ٚterrainسٛاٖ خي ديذ، ؿيت، خٟز ؿيت ٚ ... سا ٘بْ ثشد.: اص خّٕٝ ايٗ آ٘بِيضٞب ٔي 

 ٞبي ِ٘بٔي:وبسثشد دس صٔيٙٝ

 ٝ٘ٚافضاسٞبي سخللي لبثُ ٘لت ثش سٚي ٘شْافض 

 وبسثشد دس صٔيٙٝ ِ٘بٔي 

 GISافسارّاي تجاري تررسی ًرم-3

 ArcGISافسار ًرم-3-1

ثبؿذ. ثنذيٗ كنٛسر ونٝ سىِٙٛنٛطي     ، صيشػبخز سىِٙٛٛطي اًالٓبر سدبسي ٔيESRIٔحلَٛ ؿشوز  ArcGISافضاس ٘شْ

ٔٛسد اػشفبدٜ دس ٌزؿشٝ ثؼيبس ٔشفبٚر اػز. اينٗ ٔٛهنّٛ سا ثنب ٔفٟنْٛ ّٕٓينبر ؿنجىٝ        GISٞبي سِٛيذي اص سىِٙٛٛطي

ٓ     سٛاٖ سٛهيح داد. ثٟشش ٔي 9ٔحٛس ٌيش٘نذٌبٖ دس  ّٕٓيبر ؿجىٝ ٔحٛس ثٝ ٔفْٟٛ اػنشفبدٜ اص ؿنجىٝ ثنشاي اسسجنبى سلنٕي

ثبؿذ. ٔبٞيز اكّي ّٕٓيبر ؿنجىٝ ٔحنٛس، حشونز ثنٝ ػنٛي ٕٔٔنبسي       ٞبي ِ٘بٔي ٚ حشي فشاسش اص آٖ ٔيػشسبػش حٛصٜ

                                                 
4
 Triangular Irregular Network (TIN) 

5
 Digital Terrain Model (DTM) 

6
 shading 

7
 surface draping 

8
 viewshed 

9
 Network Centric Operations (NCO) 
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دس اينٗ ساثٌنٝ،    وٙذ. لؼٕز وّينذي ٞبي ٔخشّف ثشلشاس ٔيثبؿذ وٝ ػبصٌبسي آؿىبسي ثيٗ حٛصٌٜشا ٔئذسٖ ٚ خذٔبر

٘منؾ اػبػني دس    ArcGISثبؿنذ.  سدبسي ٔي GISصيشػبخز ٔشثٛى ثٝ أٛس دفبٓي، اًالٓبسي ٚ اثضاسٞبي ٔىب٘ي يب ٕٞبٖ 

 :  ]7[وٙذٞش وذاْ اص ػٝ ٔفْٟٛ ٔشسجي ثب ّٕٓيبر ؿجىٝ ٔحٛس ايفب ٔي

 ٞبدادٜ ٔىب٘ي دس ػشسبػش ؿجىٝٞبي ٞب دس ٔيذاٖ ٘جشد ثب دبيٍبٜادغبْ سٕبٔي ػٙدٙذٜ اًالٓبر، ِ٘بسر ٚ ؿٙبػبيي:

سا دس صٔبٖ وٕشش ثب سلنٕيٕبر   C4Iٞبي ٔخشّف حٛصٜ GISفشْ فشٔب٘ذٞي ٚ وٙششَ، اسسجبًبر، وبٔذيٛسشٞب، اًالٓبر: دّز

 وٙذ.ؿذٜ دـشيجب٘ي ٔيسيضيٞبي ثش٘بٔٝٔٙبػت، ثب اػشفبدٜ اص اثضاسٞبي ٔخشّف آ٘بِيض، اسصيبثي ٚ فٔبِيز

-سٛخٝ ثٝ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثٝ ِٔٙٛس دػشيبثي ثٝ ؿشايي ٔٛسدِ٘ش ٔني ٍي سدٟيضار اص وبسافشبدٜ ثبسٔبُٔ دليك: ؿبُٔ ٕٞبٞٙ

 .]7[ثبؿذ

 ArcGISّاي دفاعی حلراُ -3-1-1

ْ   حُسيضاٖ ِ٘بٔي ساٌٜشاٖ اًالٓبر ٔىب٘ي ٚ ثش٘بٔٝسحّيُ ٖ    ٞبي دفنبٓي اينٗ ٘نش ٞنبي ونبسي   افنضاس سا ثنشاي ايدنبد خشينب

ٜ ٞنب سا فنشاٞٓ ٔني   ٌيشيوٙٙذ وٝ أىبٖ اخشاي دليك ٚ ػشيْ سلٕيٓدٜ ٔيفشآيٙذٞب ٚ ٕ٘بدٌزاسي اػشفب وبسٞنبي  وٙنذ. سا

 :]8[ثبؿذٞبي وبسثشدي صيش ٔيخضء وّيذي اص ثخؾ ArcGISدفبٓي 

 . ٔذيشيز ٔيذاٖ ٘جشد    3       سيضي اسفبلبر ٚ دبػخٍٛيي ٔٙبػت   ثش٘بٔٝ .2            فشٔب٘ذٞي ٚ وٙششَ    .1

 ػبصي                  ػبصي ٚ ؿجيٝ. ٔذ6َٞب       سيضي ٔبٔٛسيزآٚسي اًالٓبر ثش٘بٔٝ. خ5ْٕ                . خؼشدٛ ٚ أٙيز  4

 ٞبي ٔىب٘ي دفبٓي ٚ اًالٓبسي       سحّيُٚ. سدضي7ٝ

ونبسثشاٖ دفنبٓي سا   ثبؿنذ ونٝ ٘يبصٞنبي خنبف     ايٗ افضٚ٘ٝ ؿبُٔ ٔدٕٛٓٝ اثضاسٞبيي ٔني : ArcGIS 10آ٘بِيض ِ٘بٔي  افضٚ٘ٝ

ُ سا ثشاي ثش٘بٔٝ GISاي وبسايي كٛسر لبثُ ٔالحِٝػبصد. ايٗ اثضاسٞب ثٝثشًشف ٔي ٌنشاٖ اًالٓنبسي   سيضاٖ ِ٘بٔي ٚ سحّين

وٙنذ. اينٗ افضٚ٘نٝ ٕٞچٙنيٗ     ثخـذ. ايٗ افضٚ٘ٝ اػشفبدٜ اص ٔدٕٛٓٝ ٔحلٛالر اػشب٘ذاسد دفبٓي سا ثيـنيٙٝ ٔني  ثٟجٛد ٔي

ٞنبي  ، سجنذيُ ػنشيْ دادٜ  COMٞبي وبسثشي ثٝ صثبٖ ٌزاسد. ايٗ أش اص ًشيك ٚاػيبسثش ٔيسِٙيٕبر وبّٔي دس اخشيبس و

ٌزاسي ٌيشد. اثضاسٞبي ٕ٘بيـي ٚ آ٘بِيضي أىبٖ ثٝ اؿششاناي اص اثضاسٞب كٛسر ٔيسػششي ٚ ثشداسي ثٝ يىذيٍش ٚ ٔدٕٛٓٝ

وٙنذ. ثنب   دنزيش ثنشآٚسدٜ ٔني   ٔدنذد ٚ ٔمينبع  اي ثب لبثّيز اػشفبدٜ ٞب ثٝ كٛسر ؿجىٝٞبي دفبٓي سا ثشاي ػيؼشٓٔحيي

ٞنبي  ٞبي ٔىب٘ي سا ثنٝ فشٔنز  سحّيُ ٚ ٕ٘بيؾ دادٜٚدبػخ، سدضيٝٚسٛا٘ٙذ سِٛيذ، دشػؾاػشفبدٜ اص ايٗ افضٚ٘ٝ، وبسثشٞب ٔي

 .  ]8،9[ٔخشّف ا٘دبْ دٞٙذ

وٙذ. ايٗ ثش٘بٔٝ اػنشفبدٜ  ٔيٞبي دفبٓي ٚ اًالٓبسي فشاٞٓ سحّيُ دادٜٚػبصي، ٔذيشيز ٚ سدضيٝٔٙجْ ٚاحذي ثشاي ثلشي

-ٞبي ٔىب٘ي دفبٓي سا ثب خٛا٘ذٖ ٚ س٘ذسيًٙ ٔؼشميٓ ٔحلٛالر سػششي ٚ ثشداسي ثٝ ثبالسشيٗ ػٌح ٔني اص سِٛيذار دادٜ

ٞنبي آ٘نبِيض   ػنبصي ٚ چنبسچٛة  ٞبي ٚيشايـني، ثلنشي  سٛا٘ذ اص ٔضيزٔي ArcGISافضاس اي ثشاي ٘شْٓٙٛاٖ افضٚ٘ٝسػب٘ذ. ثٝ

ٚ  ArcGIS Engineسٛا٘نذ ثنب اػنشفبدٜ اص   ٞبي وبسثشدي ػفبسؿي سا ٘يض ٔني ثشايٗ، ثش٘بٔٝثٟشٜ ثٍيشد. ٓالٜٚ ArcGISٔىب٘ي 

Arc Objects دٞذ ونٝ دس  ٞبي وبسثشي ػبصٌبس، أىب٘بر ٚ سِٙيٕبر وبّٔي اسائٝ ٔيسِٛيذ ٕ٘ٛد. ايٗ افضٚ٘ٝ اص ًشيك ٚاػي

 .]8،9[ػبصدسٞبي ٕ٘بيـي ٚ آ٘بِيضي ايٗ أش سا ٕٔىٗ ٔياي اص اثضاٞبي ثشداسي ٚ سػششي ثب ٔدٕٛٓٝٞدْٛ دادٜ

ْ ؿنٛ٘ذ. ثنب ٚخنٛد دّنز    ٞبي ٔشّٙٛ سِٛيذ ٔيٞب ٚ فشٔزاي ِ٘بٔي دس ٔميبعٔحلٛالر ٘مـٝ اثضاسٞبي ٕ٘بيـي، ٞنبي  فنش

ِبٔي أىنبٖ  سيضاٖ ٘، ثٝ ِٔٙٛس اػشفبدٜ ٔٛثش اص ايٗ ٔحلٛالر، اثضاسٞبي ٔذيشيز دادٜ ايٗ ثش٘بٔٝ، ثٝ ثش٘بGISٝٔلذسسٕٙذ 
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ثبؿذ وٝ ٔخلنٛف حنُ   اي اص اثضاسٞب ٔيؿبُٔ ٔدٕٛٓٝ دٞذ. اثضاسٞبي آ٘بِيض ٘يضٞبي دفبٓي سا ٔيػبصي ا٘ٛاّ دادٜثلشي

ٞبي ػٌح صٔيٗ سنب ٔجبحنژ طئنٛدصي    ٔؼبئُ ِ٘بٔي ٚ دفبٓي ًشاحي ؿذٜ اػز. دأٙٝ ايٗ اثضاسٞب اص آ٘بِيضٞبي ٘بٕٞٛاسي

 .  ]8،9[ثبؿذٔي

 وٙذ.  دـشيجب٘ي ٔي 11ؾ ٔخشلبسي ٚ سجذيالر دادٜ سا دس ػيؼشٓ ٔشخْ ؿجىٝ ِٔٙٓ ِ٘بٔياثضاس ٔخشلبر: ٕ٘بي

 وٙذ.ٞبي وبسي سا فشاٞٓ ٔيٞب ٚ ثبسٌزاسي خشيبٖػبصي دادٜاثضاس سجذيُ: أىبٖ سجذيُ ٌشٚٞي ٔخشلبر، آٔبدٜ

دينذ ؿنٔبٓي ٚ خٌني،    سٟذينذ، خني  ، آ٘نبِيض  آ٘بِيض دينذ ديذ، ٞبي ػٌح صٔيٗ: ثشاي آ٘بِيضٞبيي ٔب٘ٙذ خياثضاس ٘بٕٞٛاسي

 ؿٛد.  اػشفبدٜ ٔي 12سٚؿٗػبيٝسشيٗ ٘مٌٝ ٚ ٘مـٝ ٔحبػجٝ ثبالسشيٗ ٚ دبييٗ

ٞبي ٔشٙي، كفحٝ ٌؼنششدٜ  وٙذ. اص فبيُسجذيُ ٔيوالع ٓٛاسم ٞبي ٔخشّف سا ثٝ ٞب ثب فشٔزاثضاس دشداصؽ ٔىب٘ي: فبيُ

 ٞب اػشفبدٜ ؿٛ٘ذ. ٌٖٛفوبيي، ثيوٛي ٔجٙب ٚ دّيٞبي اليٗسٛاٖ ثشاي سِٛيذ دّيٞبي خذِٚي ٔييب دادٜ

دٞذ وٝ ثٝ كٛسر سٔبّٔي دٚايش ِٓيٕٝ ٚ خٌٛى وـشيشا٘ي ثب دلز ٔٙبػت اثضاسٞبي طئٛدصي: ثٝ وبسثشاٖ ايٗ أىبٖ سا ٔي

ٚ داس ٔـخق وٙٙذ ٚ ٔؼيش دايشٜ ِٓيٕنٝ  سٛا٘ٙذ دٚ ٘مٌٝ ٔخشلبرٌش طئٛدصي، وبسثشاٖ ٔيايدبد وٙٙذ. ثٝ وٕه ٔحبػجٝ

سٛا٘ذ طيضٔنبٖ، آصيٕنٛر، فبكنّٝ ٚ    ٌش طئٛدصي ٕٞچٙيٗ ٔيخي وـشيشا٘ي يب ٔؼيش خي طئٛدصيه سا ايدبد وٙٙذ. ٔحبػجٝ

ٞبي كحيح ٔشحنذإِشوض  ثٝ وبسثشاٖ أىبٖ سِٛيذ ثيوٛي 13ٔخشلبر ٘مٌٝ دبيب٘ي سا ٔحبػجٝ وٙذ. اثضاس ايدبد حّمٝ دأٙٝ

 دٞذ.سا ٔيؿذٜ سٛػي وبسثش ٞبي سٔشيفطئٛدسيىي دس ٔحذٚدٜ

 

 ] ArcMap ]9در هحیط  MA: جسئیات دستَرّا ٍ اتسارّاي هرتَط تِ افسًٍِ 1شکل

14 افضٚ٘ٝ
MOLE: ٕٝٓٛاي اص اخضاء ٔدCOM ٞبي ونبسثشدي ٔخشّنف   ٞب ثشاي ايدبد ثش٘بٔٝ٘ٛيؼبٖ اص آٖثبؿذ وٝ ثش٘بٔٝٔي

 MIL-STD-2525B ٚNTO’s APP-6A، 15ٞنب اص اػنشب٘ذاسدٞب ٚ خلٛكنيبر ثخنؾ دفنبٓي     وٙٙذ. ايٗ ثش٘بٔٝاػشفبدٜ ٔي

ٞنبي ِ٘نبٔي سا   وٙذ وٝ ثٝ ساحشي ثشٛاٖ سِٛيذ، ٕ٘بيؾ ٚ اكالح ٕ٘بدٌزاسيوٙٙذ. افضٚ٘ٝ ايٗ أىبٖ سا فشاٞٓ ٔيديشٚي ٔي

ٝ دس ٘مـٝ ٞنبي ونبسثشدي فشٔب٘نذٞي، وٙشنشَ ٚ ٔبٔٛسينز سا اص ًشينك سشوينت ثنب         ٞب ا٘دبْ داد. ايٗ ثش٘بٔٝ، وبسايي ثش٘بٔن

ونبسثش   MOLEثخـنذ. ثنب اػنشفبدٜ اص افضٚ٘نٝ     ٞنبي يىؼنبٖ ِ٘نبٔي ثٟجنٛد ٔني     ٚ ٕ٘بدٌزاسي ArcGISٔىب٘ي  آ٘بِيضٞبي

 :]8،9[سٛا٘ذ ٔي
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 ٜٞب سٔييٗ ٔٛلٔيز وٙذ.ٞبي ٔخشّف سا ثيبفضايذ ٚ ٕ٘بدٞبي اػشب٘ذاسد سا ثش سٚي آٖٞبي خغشافيبيي ثٝ فشٔزداد 

 ٝافشذ.ٞبي چٙذٌب٘ٝ وٝ دس ٔٛلٔيز ٚاحذ اسفبق ٔيكٛسر خٛدوبس يب دػشي ثٝ ٕ٘بدافضٚدٖ خٌٛى سإٞٙب ث 

 ٝافشٙذ.ثٙذي ٕ٘بدٞبي ٔشثٛى ثٝ ٚاحذٞبي ٔـبثٝ وٝ دس ٔٛلٔيز اسفبق ٔيدػش 

 ٝ٘ٛيغ ٘مـٝ سا اص ًشيك ٚػبيُ خشٚخي اػشب٘ذاسد چبح وٙذ.ٞبي ديؾ٘ؼخ 

 ٌٝشافيىي سِٛيذي سٛػي  اص ٘مـMOLE ٓٞبي ثش سٚي ػيؼشArcGIS شفبدٜ وٙذ.ٔجشٙي ثش ٚيٙذٚص اػ 

 

 ]ArcMap ]9در هحیط  MOLE: جسئیات دستَرّا ٍ اتسارّاي هرتَط تِ افسًٍِ 2شکل

ٝ   اي اص اثضاسٞب ٔي: ؿبُٔ ٔد16ٕٝٓٛافشٚ٘ٝ ٔذيش ؿجىٝ ِٔٙٓ ٞنبي ٔنِٙٓ چٙذٌب٘نٝ، ؿنجىٝ     ثبؿذ وٝ أىنبٖ سِٛينذ ؿنجى

، 17ِٔٙٓاثضاس ؿبُٔ اثضاس ايدبد ؿجىٝٔدٕٛٓٝدٞذ. ايٗ ٞب سا ٔيٌشفشٗ ثشاي ا٘ٛاّ ٘مـٝاِٟٙبسار ٚ خشٚخئذاسار ٚ ٘لف

ٝ  ٔي 19ِٔٙٓٚ ٕ٘بيؾ خشٚخي ؿجىٝ 18ِٔٙٓٞبي ؿجىٝٔدٕٛٓٝ سِٛيذ ؿجىٝ ِٔٙٓ، اثضاسٞبي افضٚدٖ دادٜ -ثبؿنذ. ؿنجى

 .]8،9[ثبؿٙذٞبي ٔخشلبر ٚ ٚاحذٞب ٔيٞب، ػيؼشٓٞبي ِٔٙٓ سِٛيذ ؿذٜ ؿبُٔ ٔٛلٔيز خغشافيبيي، ٔميبع

 

 ] 9[: جسئیات افسًٍِ هذیر شثکِ هٌظن 3شکل

٘يض  ArcGISافضاس اص ايٗ أىبٖ اػشفبدٜ وشد، وٝ دس ٘شْ VBA٘ٛيؼي سٛاٖ اص ًشيك صثبٖ ثش٘بٔٝٔي اثضاسٞبي ثش٘بٔٝ ٘ٛيؼي:

ثنٝ ونبسثش   سٛا٘ذ ثب ٞش صثبٖ ديٍشي ٘يض ػنبصٌبس ؿنٛد. اينٗ لبثّينز     ٔذِ٘ش لشاس ٌشفشٝ اػز. أب ثٝ ًٛس وّي ايٗ ثش٘بٔٝ ٔي
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ؿٛد. ثنٝ  وبسٞبي ِ٘بٔي ديـشفشٝ ٕٔىٗ ٔيدٞذ وٝ دس ٘شيدٝ آٖ سِٛيذ ساٜٞبي وبسثشدي خذيذ سا ٔياخبصٜ ػبخز ثش٘بٔٝ

 .]8[ؿٛ٘ذٕٞشاٜ ٔي 21ثٔذيٚ آ٘بِيض ػٝ 20آ٘بِيض ٔىب٘ي ٞبيٞب ثب افضٚ٘ٝٚيظٜ صٔب٘ي وٝ ثش٘بٔٝ

 Global Mapperافسار ًرم-3-2

ٝ اٖ ثشاي ػيؼشٓ اًالٓبر ٔىب٘ي ٔيثش٘بٔٝ وبسثشدي لٛي ٚ اسص ٞنبي  اي خنبْٔ اص اثضاسٞنبي دنشداصؽ دادٜ   ثبؿذ. ٔدٕٛٓن

وبسٜ ونٝ ثنٝ ٓٙنٛاٖ    افضاسي ٕٞٝوٙذ. ٘شْٞبي دادٜ سا فشاٞٓ ٔيثبؿذ وٝ أىبٖ دػششػي ثٝ ا٘ٛاّ ٔخشّف فشٔزٔىب٘ي ٔي

صٌبسي وبُٔ ٚ دـنشيجب٘ي اص ا٘نٛاّ ٔخشّنف    ثبؿذ. ػبٔي GISٚ ٔىّٕي ثشاي ايدبد صيشػبخز  GISٞبي اثضاس ٔذيشيز دادٜ

ٞبي لذسسٕٙذ ٚ ػِٟٛز اػنشفبدٜ، دـنشيجب٘ي فٙني    ا٘ذاصي آػبٖ، ايدبد سٔبدَ ٔٙبػت ثشاي دشداصؽ دادٜدادٜ، ٘لت ٚ ساٜ

 .]10[ثبؿذٞبي آٖ ٔيٌزاسي ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ اص خّٕٝ ٚيظٌيسايٍبٖ ٚ ٘بٔحذٚد ٚ ليٕز

سٛا٘ٙنذ ثنٝ   ٞنب ٔني  ثبؿنذ. اينٗ دادٜ  ٞبي ٔىب٘ي ٔني سحّيُ ا٘ٛاّ ٔخشّف دادٜٚٚ سدضيٝافضاس لبدس ثٝ ٕ٘بيؾ، سجذيُ ايٗ ٘شْ

ْ     كٛسر دٚثٔذي يب ػٝ افنضاس  ثٔذي، ٔحّي يب ثش سٚي اثش، سػششي يب ثشداسي، فبيُ فّز ينب دبيٍنبٜ دادٜ ٔىنب٘ي ثبؿنٙذ. ٘نش

22أىبٖ سجذيُ، ٚيشايؾ، ا٘شـبس، چبح، سديبثي 
GPSوٙذ. ونبسثشاٖ ٘ينض ٔني   ػبصي سا فشاٞٓ ٔي، ٔٛصاييه  ٝ -سٛا٘ٙنذ سدضين

، ٔحبػنجبر  terrain، آ٘نبِيض  23آثخيض، آ٘بِيض حٛهNDVIٝٞبي ٔىب٘ي دس ثبالسشيٗ ػٌح، ؿبُٔ سـخيق سغييشار ٚسحّيُ

 .]10[ٞبي ديٍش سا ا٘دبْ دٞٙذحدٓ ٚ ثؼيبسي سحّيُ

 Global Mapperافسار هشخصات ًرم -3-2-1

ٞنب ثنٝ   ٚ افضٚدٖ لبثّيز 24دسافضاايٗ أىبٖ ثٝ وبسثشاٖ ٚ ٔـششيبٖ دادٜ ؿذٜ اػز سب اص ًشيك ايدبد  ٞب:دـشيجب٘ي اص افضٚ٘ٝ

ْ    ٞب ثٝ سٕبٔي دادٜٔٙذ ؿٛ٘ذ. ايٗ افضٚ٘ٝافضاس اص ٘ٛاس اثضاسٞبي سِٛيذي خٛد ثٟشٜ٘شْ افنضاس  ٞبي ثبسٌنزاسي ؿنذٜ ثنش سٚي ٘نش

 .]11[دػششػي داس٘ذ

ثٔنذي ٘ينض ونبس وٙنذ.     ٞبي ػٝسٛاٖ ثب دادٜوٙيٓ، ٔيٞبي دٚثٔذي وبس ٔيوٝ ثب دادٜ ثٝ ٕٞبٖ ػِٟٛشي ثٔذي:ٞبي ػٝدادٜ

ٝ ٘شْ وٙنذ. اينٗ   ٚ ... سا دـنشيجب٘ي ٔني   3D PDF ،Collada ،Wavefront ،3Ds Maxثٔنذي ٔب٘ٙنذ   افضاس چٙذيٗ فشٔز ػن

 .]11[ؿٛدض ٔيثٔذي ٘يٌيشي ٓٛاسم دس حبِز ٕ٘بيؾ ػٝلبثّيز ٕٞچٙيٗ ؿبُٔ سٛا٘بيي ا٘شخبة ٚ ا٘ذاصٜ

ْ  ٞبي ٔٙحلشثٝيىي اص ٚيظٌي ٌشفشٗ دادٜ:ٚسٚد ٚ خشٚخي ثبؿنذ.  ٞنبي ٔشٙنّٛ دادٜ ٔني   افنضاس، دـنشيجب٘ي فشٔنز   فنشد ٘نش

ُ    ٘نّٛ دادٜ سػنششي، ثنشداسي ٚ دادٜ    250دػششػي ٔؼنشميٓ ثنٝ ثنيؾ اص     سا  3D PDFٞنبي  ٞنبي اسسفنبٓي، ؿنبُٔ فبين

 .  ]11[وٙذدـشيجب٘ي ٔي 25ثشافضاٞبي ٔىب٘ي سا ثذٖٚ احشيبج ثٝ دادٜافضاس سمشيجبً سٕبٔي ا٘ٛاّ ػبصد. ٘شْٔي ٕٔىٗ

افضاس دبيٍبٜ ثبؿذ. ٘شْٞبي ٔىب٘ي ٔيٌشفشٗ دادٜ اص دبيٍبٜ دادٜدـشيجب٘ي اص دبيٍبٜ دادٜ ٔىب٘ي: ِٔٙٛس اص آٖ ٚسٚد ٚ خشٚخي

، ESRI، SQL Server ،My SQL Spatial، دبيٍبٜ دادٜ ؿخلي ESRI، دبيٍبٜ دادٜ فبيّي ArcSDEٞبي ٔىب٘ي ٔب٘ٙذ دادٜ

Oracle Spatial ،Post GIS/ Postgre SQL  ٚSpatial Lite/ SQLite  11[وٙذسا دـشيجب٘ي ٔي[. 

ػنبصد.  ٞبي ٘مبى ثب ثنيؾ اص ٔيّيبسدٞنب ٘مٌنٝ سا فنشاٞٓ ٔني     اثشٞبي ٘مٌٝ ِيذاس: ايٗ ٚيظٌي أىبٖ ٕ٘بيؾ ٚ دشداصؽ فبيُ

ٝ  ٞبي ِيذاس، لجُ اص سِٛيذ ٔذَٕ٘بيؾ فبيٌُيش دس ػشٓز دشداصؽ ٚ افضايؾ چـٓ ٞنبي  ٞبي ػٌحي ثب اػنشفبدٜ اص ؿنجى

                                                 
20

 spatial analyst 
21

 3D analyst 
22

 Global Positioning System 
23

 watershed 
24 add-in 
25 add-on 
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ٞنب دس حنيٗ ٚسٚد ٚ س٘نذسيًٙ اثشٞنبي ٘مٌنٝ دس      ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ چٙذ ٌضيٙٝ ثشاي فيّششوشدٖ دادِٜٔٙٓ ثؼيبس ٔفيذ ٔي

 . ]11[اخشيبس ٌزاؿشٝ ؿذٜ اػز

-ثبؿٙذ. سبثْ دادٜ آ٘اليٗ ٘شْٚة ٔيٞبي سحزًشيك ػشٚيغػٔي دس سٛصيْ دادٜ اص  ٞبي آ٘اليٗ: أشٚصٜدػششػي ثٝ دادٜ

سٛاٖ سلبٚيش ٞٛايي ٔشثٛى ثٝ ؿٛد. اص خّٕٝ ٔيٞبي دادٜ سا ؿبُٔ ٔيٞبي ٔؼشميٓ ثٝ ثؼيبسي اص ايٗ ػشٚيغِيٙه افضاس،

-بٞي، وبسنبِٛي ٞبي سٛدٌٛشافي، سلبٚيش ٔبٞٛاسٜ ِٙذػز، دادٜ دٛؿؾ ٌين ٞبي اسسفبٓي وُ د٘يب، ٘مـٝايبالر ٔشحذٜ، دادٜ

 . ]11[سا ٘بْ ثشد Open Street Mapٞبي ثشداسي ، ٕ٘ٛداسٞبي حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛايي ٚ دادGISٜٞبي وبُٔ 

-ٞبيي سا ثنب فشٔنز  سٛا٘ذ ٚسٚدي ٚ خشٚخيافضاس ًٛسي ًشاحي ؿذٜ اػز وٝ ٔي٘شْ :Google Earthافضاس دـشيجب٘ي اص ٘شْ

ٝ   دـشيجب٘ي وٙذ. ٕٞچٙيٗ أىبٖ خشٚخي kml/kmzٞبي   Google Web Map  ٚkml/kmzٞنبي  ٌنشفشٗ ٚ ا٘شـنبس ٘مـن

Web Map 11[وٙذسا ثشاي ايدبد ٚاػي وبسثشي آ٘اليٗ دِخٛاٜ وبسثش فشاٞٓ ٔي[  . 

وٙذ سب اص ًشيك آٖ ثشٛاٖ يه اليٝ سػنششي  اكالح سلٛيش: سبثٔي اػشب٘ذاسد أىبٖ ٚسٚد سمشيجبً ٞش فبيُ ٓىؼي سا فشاٞٓ ٔي

دبد وشد. فشآيٙذ اكالح سلٛيش، ٚسٚد دػنشي ٘منبى ٓىؼني ٚ ٘منبى وٙشنشَ صٔيٙني ٔشٙنبُش سا        دزيش ٚ سشاصؿذٜ ائميبع

ٌيشي ٔدذد ٚ سغيينش دبسأششٞنبي   وٙذ. سِٙيٕبر اهبفي ديـشفشٝ أىبٖ ا٘شخبة سٚؽ اكالح سلٛيش ، ٕ٘ٛ٘ٝدـشيجب٘ي ٔي

 .]11[ػبصدسجذيُ سا فشاٞٓ ٔي

ٜ  ٞبي آ٘اليٗ اص لجُ سٔشيفػشٚيغسٛا٘ذ ثب اػشفبدٜ اص طئٛوذػبصي ٔي طئٛوذػبصي: ٞنبي ٚسٚدي سٛػني   ؿنذٜ ٚ ؿنجىٝ سا

ٞنب ونٝ ؿنبُٔ ٔمنبديش     دٞنذ، ا٘دنبْ ؿنٛ٘ذ. اينٗ دادٜ    وبسثش ثشاي سٔييٗ دليك ٘مبًي وٝ ٔٛلٔيز ٞش آدسع سا اسائنٝ ٔني  

 .]11[سٛا٘ذ ثٝ كٛسر خذَٚ ثش سٚي ٘مـٝ خشٚخي ٌشفشٝ ؿٛ٘ذثبؿٙذ، دس كٛسر ٘يبص ٔيٞب ٔئخشلبر

ٞنبي سِٛينذ   دٞذ. ا٘ٛاّ ّٕٓيبرٞبي ثبسٌزاسي ؿذٜ ٔيٌشاف ٚ چبسر: ثٝ وبسثش أىبٖ سِٛيذ ٌشاف ٚ چبسر سا اص دادٜٔذيش 

-ٌزاسي ٌنشاف دس اينٗ ٌنشٜٚ دـنشيجب٘ي ٔني     ػبصي ٚ  اؿششان، رخيشterrainٜٞبي ا٘ٛاّ ٕ٘ٛداسٞب، ٞيؼشٌٛشاْ ثشاي اليٝ

 .]11[ؿٛ٘ذ

ػنبصي ٔشٙنٛٓي ثنشاي سِٛينذ ٚ ٚينشايؾ      ٞبي ٔىب٘ي، اثضاسٞبي سلنٛٔي ٓٝ دادٜػبصي: ثٝ ِٔٙٛس دػششػي ثٝ ٔدٕٛسلٛٔي

وٙذ. ٕٞچٙيٗ سٛاثْ سِٛيذ ٘مٌٝ، خي ٚ ػٌح ٚ اثضاسٞبيي ثشاي سِٛينذ ٓنٛاسم ٞٙذػني    ٓٛاسم ثش سٚي ٘مـٝ فشاٞٓ ٔي

 .]11[ثبؿذٞبي آٖ ٔيٞبي ِٔٙٓ ٚ ٔٙبًك ثبفش اص ديٍش ٚيظٌيٞبي دأٙٝ، ؿجىٝسخللي ٔب٘ٙذ حّمٝ

افضاس أىب٘بر ٔحذٚدي ثشاي اخشلبف ٔـخلبر ثلشي خبف ثشاي ٓنٛاسم ثنشداسي ثنش سٚي    س٘ذسيًٙ ٓٛاسم: ايٗ ٘شْ

ٞبي خٌٛى چٙذٌب٘ٝ ثشاي ٓٛاسم خٌي ٚ ٞبي ٘لت ؿذٜ يب ػفبسؿي ثشاي ٘مبى، اػشبيُدٞذ. ػٕجُ٘مـٝ ديـٟٙبد ٔي

 . ]11[ذثبؿٞب ٔيٞبي ػبِيذ ٚ اٍِٛداس ثشاي ٓٛاسم ػٌحي اص خّٕٝ آٖٞچ

ٝ    ٘ٛيؼي:ثش٘بٔٝ ُ ثشاي ٚسٚد دادٜ، سجذيالر دادٜ، ا٘دبْ سجذيُ ػيؼنشٓ ٔخشلنبر، سدضين ٞنب، ٔحبػنجبر اًالٓنبر    ٚسحّين

-ٞبي دـشيجب٘يٌشفشٗ ثٝ سٕبٔي فشٔزٞب، اػشفبدٜ اص وبسثش ثٝ كٛسر سٔبّٔي ٚ ٕٞچٙيٗ خشٚخيسٛكيفي، خذاػبصي اليٝ

ٝ   ذ ٔني ٞبي لذسسٕٙؿذٜ دادٜ وبسثشد داسد. اػىشيذز ٞنبي ؿنشًي ٔب٘ٙنذ    اي ٘ٛؿنشٝ ؿنٛ٘ذ ونٝ دنشداصؽ    سٛا٘ٙنذ ثنٝ ٌٛ٘ن

if/then/else 11[سا ٘يض ؿبُٔ ؿٛ٘ذ[. 

دٞذ. ايٗ سٛاثْ ثٝ ٓٙنٛاٖ ثخـني   ٞبي اسسفبٓي سا ٔيػبصي دادٜ: ايٗ اثضاسٞب ثٝ وبسثش أىبٖ دشداصؽ ٚ ٔذTerrainَآ٘بِيض 

 :]11[ٞبي اهبفي ٘ذاسد. ايٗ آ٘بِيضٞب ٓجبسسٙذ اصٞب يب دالٌيٗثبؿذ ٚ ٘يبص ثٝ افضٚ٘ٝافضاس اػشب٘ذاسد ٔياص ٘شْ
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 ...ي شىاسایی GISافزارَای تجاری بررسی ورم

 ي َمکاران سعید رشیدی

 . سِٛيذ خٌٛى ٔٙحٙي ٔيضاٖ  4    . ٔحبػجٝ حٛهٝ آثخيض3 آ٘بِيض ديذ   . ٔحبػجبر 2  دشٚفيُ خٌي/ خي ديذ  .1

 . ثبالآٔذٌي ػٌح آة دسيب7 / سؼٌيح terrain. اكالح 6حدٓ ّٕٓيبر خبوي ٝ. ٔحبػج5

سنٛاٖ ا٘شخنبة ػيؼنشٓ    ثشد. اص خّٕنٝ ٔني  ٞبي ٚسٚدي ثىبس ٔيسا ثشاي دشداصؽ دادٜ ثؼيبسي افضاس سٛاثْ٘شْ دشداصؽ دادٜ:

 .]11[سلٛيش، ٔذيشيز اًالٓبر سٛكيفي، اػشخشاج ٓٛاسم، ٔحبػجبر سشاوٓ ٚ دشداصؽ ٌشٚٞي سا ٘بْ ثشد

ػنبصٌبس   GPSػشفبدٜ اص يه ٌيش٘نذٜ  ثبؿذ. ثب أي GPSٞبي افضاس ؿبُٔ ٔٙٛي وبُٔ ثشاي ٔذيشيز دادٜ٘شْ :GPSسديبثي 

سٛا٘ذ ٔٛلٔيز سا ثٝ كٛسر آ٘ي ثش سٚي ٞش اليٝ اًالٓبسي يب ٘مـٝ ٔٛخٛد سديبثي ؿٛد، وبسثش ٔيوٝ ثٝ وبٔذيٛسش ٔشلُ ٔي

 .]11[وٙذ

سيبهي سٛا٘ذ ثشاي ا٘دبْ ّٕٓيبر سٛاٖ دس ٔٙٛي آ٘بِيض ديذا وشد. ايٗ اثضاس ٔيٌش سػششي سا ٔئحبػجٝ ٌش سػششي:ٔحبػجٝ

ؿنذٜ  ٞبي اص لجُ سٔشيفسٛا٘ذ فشَٔٛثش سٚي سلبٚيش چٙذثب٘ذي يب اػشخشاج ا٘ٛاّ ٔخشّف اًالٓبر اػشفبدٜ ؿٛد. وبسثش ٔي

ٞبي ٔٛسدِ٘ش خٛد سا ثب اػشفبدٜ اص ٍّٕٓشٞنبي سيبهني ٔشنذاَٚ سِٛينذ     سا ثٝ وبس ثجشد ٚ يب فشَٔٛ NDVI  ٚNDWIٔب٘ٙذ 

 .]11[وٙذ

  GeoMediaافسار ًرم-3-3

ثبؿذ وٝ ونبسثشاٖ سا ثنشاي دسن   لذسسٕٙذ ٔي GISاػز، ٔدٕٛٓٝ ٔذيشيشي  ايٙششٌشافافضاس وٝ ٔحلٛالر ؿشوز ٘شْ ايٗ

ٞبي ٔخشّف دادٜ سا فشاٞٓ صٔبٖ ثٝ سمشيجبً سٕبٔي ؿىُافضاس دػششػي ٞٓػبصد. ٘شْوبُٔ اص ٔٙبثْ اًالٓبر ٔىب٘ي لبدس ٔي

ؿنٛ٘ذ سنب دنشداصؽ، آ٘نبِيض، اسائنٝ ٚ ثنٝ       اي سِٛيذ ٘مـٝ ٚاحذ سشويت ٔني ٞب ثٝ كٛسر يىذبسچٝ ثشوٙذ. سٕبٔي ايٗ دادٜٔي

ؿنٛد.  افضاس ثبٓژ ايدبد سٛاِي دس فشآيٙذٞبي دشداصؿي ٔني ٌزاسي ٔٛثش حبكُ ؿٛد. ّٕٓىشد ٔؼشميٓ ٚ دٛيبي ٘شْاؿششان

ٚدبػنخ  دشػنؾ  ؿنٛد. اثضاسٞنبي  ثذيٗ كٛسر وٝ ٘شيدٝ يه ّٕٓيبر، ثٝ كٛسر ٔؼشميٓ ثشاي ّٕٓيبر ثٔذي اػشفبدٜ ٔي

 ػبصد.  ٞب فشاٞٓ ٔيٌشفشٝ ثش سٚي دادٜلذسسٕٙذ، أىبٖ ثشٚصسػب٘ي اسٛٔبسيه ٘شبيح سا دس دبػخ ثٝ سغييشار كٛسر

 سٛاٖ دس ٔٛاسد صيش خالكٝ وشد:افضاس سا ٔئـخلبر ثبسص ٘شْ

ٜ  افضاسٔي٘شْ ػبدٜ، ػشساػز، دػششػي آػبٖ ٚ ٔذيشيز دادٜ: ٞنبي دادٜ ٔىنب٘ي ٔب٘ٙنذ    سٛا٘ذ ثٝ كٛسر ٔؼشميٓ ثنٝ دبيٍنب

SQL Server ،Oracle ،Postgre SQL ٜٚسٛا٘ذ ثٝ ثؼنيبسي اص فشٔنز  ثشايٗ، ٔئشلُ ؿٛد. ٓال   ُ ٞنبي  ٞنبي ٔشنذاَٚ فبين

ٞنبي  سا ثنشاي دادٜ  ERDAS APOLLOافضاس ٕٞچٙيٗ وبٚؿٍش خذيذ وبسبِٛي ثنٝ ٘نبْ   ٔىب٘ي دػششػي داؿشٝ ثبؿذ. ٘شْ

 .]8[ؿٛدٝ ثشاي ٕ٘بيؾ دس فوبي ٘مـٝ ثٌٛس ٔؼشميٓ اػشفبدٜ ٔيدٞذ وسلٛيشي ثذٖٚ ػبخشبس اسائٝ ٔي

دٞنذ ٚ ايٙىنٝ دس   ٞنب ديـنٟٙبد ٔني   ٞبي ثؼيبسي ثشاي إًيٙبٖ اص ويفيز دادٜيىذبسچٍي دادٜ، ويفيز ٚ حفبُز: ٌضيٙٝ

ٞب سا ثنٝ ٔحنيي   افضاس افضٚدٖ حدٓ صيبدي اص دادٜوٙٙذ. ٘شْٞب ٘يض ويفيز خٛد سا حفَ ٔئذر صٔبٖ اػشفبدٜ اص ايٗ دادٜ

افضاس لجُ اص دزيشؽ دادٜ، يىذنبسچٍي دبيٍنبٜ دادٜ   ثشايٗ، ٘شْدبيٍبٜ دادٜ ػبدٜ ٚ ايٗ فشآيٙذ سا ثٟجٛد ثخـيذٜ اػز . ٓالٜٚ

 .  ]12[وٙذٞب سوٕيٗ ٔيسا ثب ثشسػي ويفيز ٞٙذػي، ٔحشٛا ٚ وبُٔ ثٛدٖ آٖ

ٝ افضاس ثٝ وبس٘شْ ٞب:ٞبي ديچيذٜ ٚ دٛيبي دادٜسحّيُٚسدضيٝ ُ ٚثش لذسر ا٘دبْ سدضين ٞنبي ديچينذٜ ثنشاي اػنشخشاج     سحّين

ٞبي ٔخشّف ٚ ثٝ فشْٞبي دادٜ چٙذٌب٘ٝ، ثش سٚي دّزٞب دس دبيٍبٜدٞذ. ايٗ دادٜٞب سا ثٝ كٛسر يىجبسٜ ٔياًالٓبر اص دادٜ

-سا فنشاٞٓ ٔني  دبػخ ثب خضئيبر ٔخشّف ٚسٛا٘ٙذ رخيشٜ ؿذٜ ثبؿٙذ. ٕٞچٙيٗ ؿشايي ايدبد دشػؾٞبي ٔخشّف ٔيفشٔز

ٞبي ديٍش اص أىب٘نبر ديٍنش   ٞب ثشاي دشػؾ ٚ دبػخٞب ثٝ يىذيٍش ٚ اػشفبدٜ اص ٘شبيح آٖدبػخٚوٙذ. ايدبد ٚ اسلبَ دشػؾ

 .  ]12[ثبؿذافضاس ٔي٘شْ
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ْ   ٚسي ٚ دلز خٙجٌٝزاسي ٚ چبح اًالٓبر: ثٟشٜآٚسي، ٚيشايؾ، ثٝ اؿششانخْٕ آٚسي ٚ ٚينشايؾ  ٞنبيي اػبػني دس خٕن

سٛا٘ٙنذ اص ينه سٚؽ ايدنبد ٞٙذػنٝ     ثبؿٙذ. وبسثشاٖ ثٝ ػشٓز ٚ ػِٟٛز ٔيٞبي دادٜ ٔىب٘ي ٔيثشداسي دس دبيٍبٜٓٛاسم 

ٞب ٚ ٓٛاسم ثٝ سٚؽ ديٍش سغييش ٚهٔيز ثذٞٙذ. ٕٞچٙيٗ لبثّيز ثباليي ثشاي سِٛيذ، ٚيشايؾ ٚ ٍٟ٘ذاسي اًالٓبر دبسػُ

 . ]12[ٞب داسدٔحذٚدٜ

اي ػبصٔب٘ذٞي ؿذٜ اػز وٝ وٕششيٗ ٔينضاٖ خبثدنبيي   افضاس، ثٍٛ٘ٝشافيىي ػبدٜ ٘شْٚاػي وبسثشي ٌ ٔحٛس:-ًشاحي وبسثش

ثٙنذي ٚ دس لؼنٕز   ٔٛع ٚ سٔذاد وّيه الصْ ثبؿذ، سب ثبالسشيٗ وبسايي حبكُ ؿٛد. دػشٛسار ثٝ كنٛسر ٌٔٙمني ٌنشٜٚ   

دٞذ، سب ٔشٙبػنت  سثشي سا ٔيٞبي ٔخشّف ٚاػي وبافضاس ثٝ وبسثش أىبٖ ٚيشايؾ ٚ سِٙيٓ لؼٕزا٘ذ. ٘شْسيجٖٛ آٚسدٜ ؿذٜ

 .  ]12[ٞب سا سِٙيٓ وٙذٞبي وبسي خبف ػبصٔبٖ ثشٛا٘ذ آٖثب خشيبٖ

ٞبي ٔٛسد٘يبص خنٛد دػنز يبثنذد ثنذٖٚ ايٙىنٝ ثخٛاٞنذ ثنشاي        سٛا٘ذ ثٝ لبثّيزػبصي ثب احشيبخبر وبسثش: وبسثش ٔئشٙبػت

 . ]12[اي سا ٔشحُٕ ؿٛدوبسي ٘يبص ٘ذاسد، ٞضيٙٝخلٛكيبسي وٝ دس خشيبٖ

 GeoMediaافسار افسًٍِ ًرم -3-3-1

ٞب، ثٙبدس دسيبيي، حُٕ ٚ ٞب، فشٚدٌبٜافضٚ٘ٝ ٔذيشيز حُٕ ٚ ٘مُ: اثضاسٞبيي ثشاي وٕه ثٝ ٔشخللبٖ ٔشثٛى ثٝ ؿٟشداسي

وٙذ، سب ثٝ كٛسر ٔنٛثشي  ٞبي خٌٛى ِِٛٝ سِٛيذ ٔيٞبي خٌٛى آثي ٚ ّٕٓيبر٘مُ سيّي، آطا٘غٚٞبي حُٕ٘مُ، ؿشوز

  .ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ ثىبس سٚديض صيشػبخزثشاي آ٘بِ

ٝ    : لبثّيزGeoMedia 26ػبصي ٔذيش ٘مـٝ سا ثنشاي سِٛينذ    GISثنشداسي ٔنشسجي ثنب    ٞنبي ونبسسٌٛشافي ٚ اسٛٔبػنيٖٛ ٘مـن

 .وٙذاي دليمي اص ِ٘ش وبسسٌٛشافي سِٛيذ ٔيثخـذ ٚ ٔحلٛالر ٘مـٝاي ثٟجٛد ٔئحلٛالر ٘مـٝ

ٞبي ٔشثٛى ثٝ ٓنٛاسم ٚ ساٞىنبس ٔجشٙني ثنش دبيٍنبٜ دادٜ ثنشاي اًالٓنبر ٚ        ٔذيشيز دادٜٔذيش دبيٍبٜ دادٜ: لبثّيشي ثشاي 

 .وٙذٞبي ٔىب٘ي اسائٝ ٔيٍٟ٘ذاسي دادٜ

ػنبصد. اينٗ دٙدنشٜ أىنبٖ     افضاس ٕٔىنٗ ٔني  ثٔذي سا دس ٔحيي ٘شْػبصي ػٝ: ثلشيGeoMediaافضاس ثٔذي ٘شْافضٚ٘ٝ ػٝ

 . ]12[ػبصدثٔذي سا ٕٔىٗ ٔيٞبي ػٝادٜػبصي، خبثدبيي، آ٘بِيض ٚ سٔبُٔ ثب دثلشي

 GenaMapافسار ًرم-3-4

اي ٌؼششدٜ اص ثبؿذ وٝ ٕٔٔبسي خبدْ/ٔخذْٚ ديـشفشٝ سا ثب دػششػي آػبٖ ثٝ ٔدٕٛٓٝػيؼشٓ اًالٓبر ٔىب٘ي خبْٔ ٔي

ٚاحنذ، ػنبصٌبس ٚ   ٞنبي سػنششي ٚ ثنشداسي سا دس ٔحيٌني     افضاس لنذسر آ٘نبِيض ٚ ٕ٘نبيؾ دادٜ   وٙذ. ٘شْٞب فشاٞٓ ٔيلبثّيز

ػنبصي  دٞذ. ثنشاي فـنشدٜ  ٞبي سٛإ٘ٙذي ثشاي ٔذيشيز اًالٓبر ٔىب٘ي ثٝ وبسثش اسائٝ ٔيوٙذ. ٌضيٙٝيىذبسچٝ سشويت ٔي

ٞبي وٙذ. ٚاػي وبسثشي ٌشافيىي ثب اػشفبدٜ اص سٚؽٞب، ٔحيٌي سٛػٔٝ يبفشٝ سا فشاٞٓ ٔيٞب ٚ اػشفبدٜ آػبٖ اص آٖلبثّيز

ؿنٛد. ٚاػني ونبسثشي،    ٞبيي وٝ ثب صثبٖ اػشب٘ذاسد ٘ٛؿشٝ ؿذٜ ٔشلُ ٔني ٜ اػز ٚ ثٝ اػىشيذزسِٛيذ ؿذ 27وّيهٚ ٘مٌٝ 

 .]13[وٙذػبصي ٔيدٞذ ٚ ػٌح خضئيبر ٕ٘بيؾ يبفشٝ سا ثٟيٕٙٝ٘بيـي ٔشٕشوض اص اًالٓبر ٔىب٘ي اسائٝ ٔي

ٚدبػنخ ٚ آ٘بِيضٞنبي   دشػنؾ  وٙششَ وبّٔي ثش سٚي فشآيٙذ ػبخشبسدٞي ٚ ثشسػي سٛدِٛٛطي كحيح، سِٛيذ دادٜ ثشاي ا٘دبْ

ٞب دس دػنششع ٞؼنشٙذ.   ٞب ثشاي ٔدٕٛٓٝ دادٜوشدٖ ِجٝٞبي ٔىب٘ي ٚ ٔچدادٜ چؼجب٘ذٖٔىب٘ي داسد. سٛاثْ دبوؼبصي ثشاي 

اي ثشاي سجنذيُ ػيؼنشٓ سلنٛيش،    ؿٛد ٚ دـشيجب٘ي ٌؼششدٜسٛدِٛٛطي ديٛػشٝ ثش سٚي ٔدٕٛٓٝ ٔٙبثْ دادٜ ٔدضا حفَ ٔي

 . ]13[ثيٙي ؿذٜ اػزٞب ديؾٞب ٚ ديشْٛثيوٛي

                                                 
26
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 ...ي شىاسایی GISافزارَای تجاری بررسی ورم

 ي َمکاران سعید رشیدی

 سٛاٖ ثٝ كٛسر صيش خالكٝ وشد:افضاس سا ٔيٞبي ثبسص ٘شْٚيظٌي

ٓ سحّيُ ثش سٚي دادٜٚدبػخ ٚ سدضيٝٚٞبي دشػؾآ٘بِيضٞبي ثشداسي: ّٕٓيبر دٛؿنب٘ي، ثنبفش   ٞبي ثشداسي ؿبُٔ ا٘شخبة، ٞن

ٓ   ، ادغبْ ٓٛاسم، ينبفش thiessenٞبي ثٙذي، سشػٓ چٙذهّٔيصدٖ، ٘ضديىي، ًجمٝ ثٙنذي ٚ  ٗ ٘مٌنٝ دس چٙذهنّٔي، سمؼني

ٝ   ٞبي كحيح ٕ٘بيؾ ٔىب٘ي، آ٘بِيضٞبي ثشداسي ديچيذٜ سا ػبدٜ ٔيٌيشد. سٚؽسشػيٓ دٛيب سا دسثشٔي -وٙنذ ٚ صثنبٖ ثش٘بٔن

 .  ]13[ػبصد٘ٛيؼي أىبٖ ا٘دبْ خٛدوبس آ٘بِيضٞب سا ًجك دػشٛسار سٔشيف ؿذٜ سٛػي وبسثش فشاٞٓ ٔي

افضاس، ثٝ ًٛس وبُٔ ثب سٛاثْ ثشداسي ادغبْ ؿذٜ اػز. ثنٝ  دبػخ ٚ آ٘بِيضٞبي سػششي دس ٘شْٚسٛاثْ دشػؾ آ٘بِيضٞبي سػششي:

ٞبي سػششي ٚ ثنشداسي دس ينه ّٕٓينبر ٚاحنذ دػششػني      سٛا٘ذ ثٝ ٞش دٚ ّ٘ٛ دادٜدبػخ ٔيٚٓٙٛاٖ ٔثبَ ّٕٓيبر دشػؾ

ٖ داؿشٝ ثبؿذ. ّٕٓيبر ، grid، ؿنجىٝ ٔنِٙٓ   kriging٘حٙنب،  ٞنبي حنذالُ ا  ينبثي )ثنٝ سٚؽ  ٞبي آ٘بِيض سػششي ؿنبُٔ دسٚ

quintic splineثٙنذي، ادغنبْ، اػنشخشاج    ثٙذي ٔدذد، ًجمٝثشداسي ٔدذد، والػٝٞبي ثشداسي، ٕ٘ٛ٘ٝػبصي دادٜ(، سػششي

ٞبي سػششي، آ٘نبِيض ٔدنبٚسر،   ٞبي سيبهي ثش سٚي دادٜٞب، ّٕٓيبرسبيي، ؿٙبػبيي ِجٝثٙذي، فيّششٞبي ٘ٝٓٛاسم، سمؼيٓ

 .]13[ثبؿذػبصي ٚ آ٘بِيض ديذ ٚ... ٔيوشدٖ، ٘شْ، خٟز ؿيت، اػىٗسٚؿٗ٘مـٝ ػبيٝؿيت،  ضآ٘بِي ثٙذي،صٖٚ

سشيٗ ٔؼيش، سخليق وٙذ. ايٗ سٛاثْ ؿبُٔ وٛسبٜاي ٌؼششدٜ اص سٛاثْ ؿجىٝ سا دـشيجب٘ي ٔيافضاس ٔدٕٛٓٝآ٘بِيض ؿجىٝ: ٘شْ

ٝ ٔٙبثْ دس يه ٌٔٙمٝ، آ٘بِيض فشٚؿٙذٜ دٚسٜ َ   ٔني  ٌشد ٚ سشػيٓ ؿنجى ، خبرثنٝ ٚ  28ٔملنذ -ػنبصي ٔجنذا  ثبؿنذ. سٛاثنْ ٔنذ

ٖ  دػششػي ٔي ٞنب ثنشاي خبٕ٘نبيي    سٛا٘ذ ثشاي آ٘بِيض ٔٙبًك خٕٔيشي ثٝ وبس سٚد. ايٗ سٛاثْ ثٝ ِٔٙٛس سٔييٗ ثٟشنشيٗ ٔىنب

 .  ] 13[ؿٛدٔشاوض خذٔبسي اػشفبدٜ ٔي

ونشدٖ  ٌشافيىي سا ثٝ آػنب٘ي اؿنبسٜ ٚ وّينه   ٞبي وبسثشدي ثبؿذ وٝ ػبخز ٚ اخشاي ثش٘بٔٝ: اثضاس ٚاػٌي ٔيgeniusاثضاس 

وٙذ ٚ ؿنبُٔ ٔدٕٛٓنٝ لنٛي اص    سا ثٝ ًٛس وبُٔ دـشيجب٘ي ٔي OSF/Motif1.2اثضاس ٔدٕٛٓٝ اثضاسن ايٗ ػبصد. ٕٔىٗ ٔي

 .  ]13[ثبؿذدػشٛسار ٔذيشيز دس صٔبٖ اخشا دس ساثٌٝ ثب ٚاػي وبسثشي ٔي

ٞنبي ٔىنب٘ي اص   دبػخ ٚ آ٘نبِيض سا ٌٛيٙنذ. ٕ٘نبيؾ   ٚٞبي دشػؾّٕٓيبرٞبي سِٛيذي دس ٘شيدٝ ٕ٘بيؾ دادٜ ٕ٘بيؾ ٔىب٘ي:

 . ]13[ٌيشدٞبي ٔدبصي كٛسر ٔيًشيك ٔدٕٛٓٝ دادٜ

دزيشي ثنٝ چٙنذيٗ دبيٍنبٜ    افضاس اسسجبى ٔٛثش ٚ اٌ٘ٔبفاًالٓبر سٛكيفي خبسخي: ػشٚسٞبي دبيٍبٜ دادٜ خبدْ/ ٔخذْٚ ٘شْ

ٚ  Oracle ،Informix ،Ingres ،Sybaseٞبي اكّي ؿنبُٔ  ثيـشش ؿشوزوٙذ. ػشٚسٞبي دادٜ ثٝ كٛسر ٕٞضٔبٖ ايدبد ٔي

 .  ]13[ؿٛ٘ذ... سا دـشيجب٘ي ٔي

 CadCorp SISًرم افسار -3-5

افنضاس داساي ػنبخشبس دبيٍنبٜ دادٜ    دزيشد. ايٗ ٘شْٞبي سػششي سا دس ػٌح ٕ٘بيؾ ٔيثبؿذ ٚ دادٜثشداسي ٔي GISافضاس ٘شْ

اي وٝ اػز. دبيٍبٜ دادٜ  31ايٚ ساثٌٝ 30ٌشادس ٚالْ سّفيمي اص ػبخشبسٞبي دبيٍبٜ دادٜ ؿيثبؿذ وٝ ٔي 29ٌشاؿي-ايساثٌٝ

ْ    Accessوٙذ، دبيٍبٜ دادٜ فشم اػشفبدٜ ٔيافضاس ثٝ كٛسر ديؾ٘شْ ٜ   افنضاس ٔني  اػنز. ِٚني ٘نش ٞنبي دادٜ  سٛا٘نذ ثنب دبيٍنب
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 مُىدسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 ODBCثٌنٛس ٔؼنشميٓ ينب اص ًشينك      Oracle ،Oracle 8i ،FoxPro ،SQL Server ،Excel ،Paradoxٔخشّفي اص لجينُ  

 :]14[افضاس داساي چٟبس ٔبطَٚ اكّي اػزاسسجبى ثشلشاس وٙذ. ٘شْ

CadCorp Map Viewerسنٛاٖ اص  ٞبي ٔخشّنف سا داسد ٚ ٔني  : ايٗ ٔبطَٚ لبثّيز ٕ٘بيؾ ٚ چبح اًالٓبر ٔٛخٛد ثب فشٔز

 ٞبي ٔٛهٛٓي اػشفبدٜ وشد.آٖ ثشاي سِٛيذ ٘مـٝ

CadCorp Map Managerٜٞبي سػششي : ايٗ ٔبطَٚ لبثّيز ٕ٘بيؾ اًالٓبر، افضٚدٖ دادٜ ٚ چبح ٔحذٚدٜ ٚػئي اص داد

ٞب سا ثٝ آػب٘ي سٔشيف وشدٜ ٚ ٕ٘بيؾ داد. ايٗ ٔنبطَٚ، اثنضاس ٚينشايؾ دادٜ ٚ    سٛاٖ دادٜٚ ثشداسي سا داسا اػز. ٕٞچٙيٗ ٔي

دٞذ ٚ أىبٖ سٔشيف ػيؼشٓ سلٛيشٞبي ٔخشّف ثنب  س وبسثش لشاس ٔيٞب سا دس اخشيبدبػخ اص دبيٍبٜ دادٜٚلبثّيز ا٘دبْ دشػؾ

 ٕ٘بيذ.ٞبي ٔشخْ ٔشّٙٛ سا فشاٞٓ ٔيثيوٛي

CadCorp Map Editorٝثبؿذ ٚ أىنبٖ سٔشينف   ٞبي سػششي ٚ ثشداسي ٔي: ايٗ ٔبطَٚ داساي لبثّيز ٔذيشيز ٚ چبح ٘مـ

ٞنبي فنٛق، دسثشٌيش٘نذٜ وّينٝ     ثنش لبثّينز  يٗ ٔبطَٚ ٓالٜٚثيٙي ؿذٜ اػز. اٞب دس آٖ ديؾػبخشبس سٛدِٛٛطي ثش سٚي دادٜ

 ثبؿذ.  ٘يض ٔي Cadcorp Map Managerٞبي سٛا٘بيي

CadCorp Map Modellerثٔنذي،  ٞبي ػٝثبؿذ. أىبٖ دزيشؽ دادٜافضاس ٔيٞبي ٘شْ: ايٗ ٔبطَٚ دسثشٌيش٘ذٜ وّيٝ لبثّيز

ٝ سحّيُ ؿنجىٝ ٚ ينبفشٗ ٔؼنيش ثٟيٙنٝ، لبثّينز      ٚثٔذي، سدضيٝ، ثشلشاسي ديذ ػTIN  ٚDEMٝلبثّيز سِٛيذ  دادٜ ٔدٕٛٓن

 ثبؿذ.اص خلٛكيبر ايٗ ٔبطَٚ ٔي 32ا٘ذوغ

 ّاي عوَهی ًرم افسارقاتلیت -3-5-1

 :]14[ثٙذي وشدسٛاٖ ثٝ كٛسر خالكٝ دس ٔٛاسد صيش دػشٝافضاس سا ٔيٞبي ٕٓٛٔي ٘شْلبثّيز

 ٕٝٓٛخٛد رخيشٜ ٕ٘ي ثبؿذ وٝ دادٜ سا دسٌشي ٔي: اؿبسٜدادٜ ا٘ذوغٔد   ٜ ٞنبي  وٙذ ٚ ثشاي سِٛينذ آػنبٖ دبيٍنب

 ؿٛد.دادٜ اػشفبدٜ ٔي

  سِٛيذTIN  ٚGrid ٝٞبي ؿجىٝ(ٞبي ِٔٙٓ ٚ ايدبد ثٔذ ػْٛ دس ػَّٛ)سجذيُ ٓبسهٝ يب يه ٌٔٙمٝ ثٝ ؿجى 

 ٜثٔذي ٞبي ػٝٞبي سػششي يب ثشداسي سٚي دادٜاٌ٘جبق دادDTM  ٚTIN ٝثٔذيدس فوبي ػ 

 ٝاي جىٝسحّيُ ؿٚسدضي 

 ٕٜٝ٘ٛ٘ٞبي سػششيثشداسي ٔدذد داد 

 ا٘دبْ ّٕٓيبر ٌٔٙمي ثٝ وٕه خجش ثِٛيٗ سٚي ٓٛاسم ػٌحي 

 ايدبد ػبخشبس سٛدِٛٛطيه 

 سلحيح آٛاخبج سلبٚيش 

 ٞبي ّٕٓيبر ايدبد چٙذهّٔيthiessen 

 ٝسحّيُ ٌٔٙمٝ حبئُّٕٚٓيبر سدضي 

  اسائٝ ػيؼشٓ ثب لبثّيزCAD 

 ٞبي ثبال دس چبح ٘مـٝلبثّيز 

 لبثّيز ٕ٘بيؾ چٙذٔميبػي ٓٛاسم 

 دبػخ سٚي اًالٓبر سٛكيفيٚلبثّيز دشػؾ 
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 ...ي شىاسایی GISافزارَای تجاری بررسی ورم

 ي َمکاران سعید رشیدی

 ٚدبػخ سٚي اًالٓبر ٔىب٘يلبثّيز دشػؾ 

 ٞبي وبسسٌٛشافيدشداصؽ 

 ٞبي آٔبسيسشػيٓ ٕ٘ٛداسٞب ٚ ٌشاف 

 ٜٞبي سػششيػبصي دادٜفـشد 

 سجذيُ سلبٚيش سٍ٘ي ثٝ ػيبٜ ٚ ػفيذ 

 ٜٞبي ٌشافيىي ثشاي ٚسٚد ثٝ ٔحيي دشداصؽ دادGIS 

 ٝ٘ٞبي ٔٛسدِ٘ش وبسثش ثشاي وبسثشٞبي ٔخشّفايدبد وشبثخب 

 لبثّيز سجذيُ ػيؼشٓ سلٛيشٞبي ٔخشّف ثٝ يىذيٍش 

 ُٞبي ٔشفبٚر دس يه اليٝٞبيي ثب فشٔزثبصوشدٖ اًالٓبر فبي 

  ايدبد ٔٙحٙي ٔيضاٖ سٚيTIN 

 ٝافضاسٝ ٘شْٞبي خذيذ ثوشدٖ فٛ٘زأىبٖ سٛػٔٝ ثشاي اهبف 

-ٔني  CadCorp SIS SDKافضاس داساي ٔبطِٚي ثٝ ٘نبْ  ٞبي وبسثشدي، ٘شْدس ساثٌٝ ثب لبثّيز سٛػٔٝ ػيؼشٓ ٚ ايدبد ثش٘بٔٝ

ٞبي وبسثشدي سا ثب اػشفبدٜ اص افضاس سا دس اخشيبس وبسثشاٖ لشاس دادٜ ٚ أىبٖ سٛػٔٝ ثش٘بٔٝثبؿذ. ٔبطَٚ ٔزوٛس وّيٝ سٛاثْ ٘شْ

 .  ]14[ػبصدٚ ... فشاٞٓ ٔي Visual C++ ،Visual Basic ،Delphi٘ٛيؼي ٞبي ثش٘بٔٝصثبٖ

   Smallworld GISًرم افسار -3-6

33افضاس ٔحلَٛ ؿشوز ايٗ ٘شْ
GENS ْافضاس اػز. ٘شSmallworld  ٝٞثشاي وبسثشدٞبي خذٔبر ؿنٟشي   90دس اثشذاي د

ٞبي ثنبص سا  وٙذ. ػبخشبس ػيؼشٌٓشا اػشفبدٜ ٔياص خّٕٝ ثشق ؿٟشي ًشاحي ٚ اسائٝ ٌشديذ. ايٗ ٔحلَٛ اص ٔذَ دادٜ ؿي

سٛا٘نذ سٚي ػنىٛٞبي ونبٔذيٛسشي    دنزيشد. ثٙنبثشايٗ ٔني   وٙذ ٚ وّيٝ اػشب٘ذاسدٞبي لبثُ لجَٛ وبٔذيٛسشي سا ٔني لجَٛ ٔي

ٞنبي ٔخشّنف   ٞنبي رخينشٜ ؿنذٜ دس دبيٍنبٜ دادٜ    اخنشا ؿنٛد ٚ ثنٝ دادٜ    Unixٚ يب  NTٞبي ٓبُٔ خشّف سحز ػيؼشٓٔ

 . ]15[دػششػي داؿشٝ ثبؿذ

دادٜ، ثنب  ٌشدد. دس اخشاي ايٗ دبيٍبٌٜشا دس ػىٛٞبي وبٔذيٛسشي ٔخشّف اخشا ٔيدادٜ ؿيافضاس، يه دبيٍبٜدادٜ ٘شْدس دبيٍبٜ

ٚ ينه   Smallworld Magikاي ثنٝ ٘نبْ   ٘ٛيؼي ٔحنبٚسٜ اي، اص سشويت يه صثبٖ ثش٘بٔٝدادٜ ساثٌٝيٍبٜاػشفبدٜ اص فٙبٚسي دب

ٚ  "ؿني "ثنٝ ينه    "سوٛسد"ٌشدد. دس ايٗ اسسجبى ٌشا اػشفبدٜ ٔياي ٚ ؿيٌشا ثيٗ د٘يبي ساثٌٝؿي 34ٚاػٌٝ ػٌح دبييٗ

ٞبي ثنشداسي ٚ سٛكنيفي سا ثنب    سٛا٘ذ دادٜٟٙب ٔيؿٛد. ػيؼشٓ دادٜ ثشداسي اػز ٚ سسلٛيش ٔي "دادٜ سٛكيفي"ثٝ  "فيّذ"

ٝ  وٙذ. ٘شْٞٓ دس يه ػيؼشٓ رخيشٜ وٙذ ٚ يه اسلبَ خبسخي ٘يض ثٝ دبيٍبٜ دادٜ ديٍش فشاٞٓ ٔي -افضاس داساي صثنبٖ ثش٘بٔن

ٝ  ثبؿذ وٝ يه ٔحيي يىذبسچٝ سا ثشاي سٛػٔٝ ػيؼشٓ فشاٞٓ ٔني ٔي Magikاي سحز ٓٙٛاٖ ٘ٛيؼي ٔحبٚسٜ -وٙنذ. ثش٘بٔن

 . ]15[ؿٛدافضاس، ٍٕٞي ثب ٕٞبٖ صثبٖ ا٘دبْ ٔيػبصي ٘شْػيؼشٓ، سٛػٔٝ وبسثشدي، يىذبسچٍي ػيؼشٓ ٚ اخشلبكي سيضي

 هشخصات اصلی ًرم افسار -3-6-1

 :]15[سٛاٖ ٔٛاسد صيش سا ٘بْ ثشدافضاس ٔياص خّٕٝ ٔـخلبر اكّي ٘شْ

 ٜوٙذ.ٔي ٞبي ثشداسي ٚ سٛكيفي سا ثب ٞٓ يىذبسچٝدبيٍبٜ دادٜ ٔدبصي وٝ داد 

                                                 
33
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34
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 مُىدسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

  وٙنذ ونٝ ؿنبُٔ ٞٙذػنٝ ػنبخشبس يبفشنٝ       ٞش ٓبسهٝ خغشافيبيي سا ثٝ كٛسر يه ؿي لبثُ ٔذيشيز سٔشيف ٔني

 ثبؿذ.ٞبي ٔفٟٛٔي ٔيوٙٙذٜثٙذيسٛدِٛٛطيىي ثب والػٝ

 ٜٞنبيي دس  دٞنذ ونٝ سٚؽ  وٙذ ٚ ثٝ ايٗ اؿيبء اخبصٜ ٔيٞبي وبسثش ثٝ كٛسر اؿيبء سا حٕبيز ٔيايدبد ٔذَ داد

 اؿشٝ ثبؿٙذ.داخُ خٛد د

 ٝثبؿذ.ٞب ٚ ... ٔيدٛؿي چٙذهّٔيخٛاسي، سِٛيذ ٘ٛاحي حبئُ، ٞٓسحّيّي ؿجىٝ ثشداسي، ٞٓٚداساي سٛاثْ سدضي 

 وٙذ.ٞبي دادٜ ٔٛخٛد فشاٞٓ ٔيػشي اص دبيٍبٜدبػخ ٔٙحلش ثٝ فشدي ثشاي يهٚٔحيي دشػؾ 

 ٕٝ٘بيذ.ٝ ٔيٌزاسي ٔىب٘ي اسائٞبي ؿبخقٞبي دبيٝ يىذبسچٝ ثشاي ٔىب٘يضْ٘مـ 

 ٝٞبي ٔخشّف دس حنيٗ إٓنبَ سغيينشار سا داسا    ٞب ٚ حفَ ٘ؼخٝٞب سا ثشاي ٔذيشيز ٍ٘بسؿي دادٜٔذيشيز ٘ؼخ

 ثبؿذ.ٔي

 وٙذ.٘ٛيؼي اػشفبدٜ ٔيػبصي ػيؼشٓ  اص صثبٖ ثش٘بٔٝثشاي سٛػٔٝ وبسثشدي ٚ اخشلبكي 

 وٙذ.شاٞٓ ٔيٞب سا فٞبي اؿيبء ٚ سٚؽٌشا، يه وشبثخب٘ٝ ٚػيْ اص والعٔحيي ؿي 

 ٍیصگی ّاي فٌی ّستِ ًرم افسار -3-6-2

ٜ  ٞبي وبسي:دٞٙذٜ ثٝ ايؼشٍبٜٕٔٔبسي ػشٚيغ آٚسد. دادٜ فنشاٞٓ ٔني  ايٗ ػبخشبس أىبٖ اسلبَ وبسثشاٖ ٔشٔذد سا ثٝ دبيٍنب

ٟٓنذٜ داسد.  دٞٙذٜ فمني ُٚيفنٝ سٛصينْ دادٜ سا ثنٝ     ؿٛد ٚ ػشٚيغوبسي وبسثش ا٘دبْ ٔيٞب ثش سٚي ايؼشٍبٜوّيٝ دشداصؽ

 .]15[ٔب٘ذثٙبثشايٗ ثب صيبد ؿذٖ سٔذاد وبسثشاٖ ثبصدٜ ػيؼشٓ ثبثز ٔي

سٛا٘ذ ٘ؼخٝ خبف خٛد سا اص دبيٍبٜ دادٜ داؿنشٝ ثبؿنذ. دادٜ ٔـنششن    ٞش وبسثش ٔي ٞبي ٔشٔذد دبيٍبٜ دادٜ:ٔذيشيز ٘ؼخٝ

إٓبَ ؿذٜ دس ٘ؼنخٝ خنبف ٞنش     ٌشدد. سغييشاردٞٙذٜ ثيٗ ٕٞٝ سٛصيْ ٔيؿٛد ٚ سٛػي ػشٚيغثيٗ وبسثشاٖ وذي ٕ٘ي

 .]15[ٌشدد ٚ اثضاس ا٘شمبَ سغييشار ٚ ٔمبيؼٝ ٔشٙبلن دس ػيؼشٓ سٔجيٝ ؿذٜ اػزوبسثش ايدبد ٔي

افضاس داساي ٔحيي ثؼيبس لٛي ثشداسي اػز، سٛا٘بيي خٛا٘ذٖ، ٞبي ثشداسي ٚ سػششي: دس ٓيٗ حبَ وٝ ٘شْدـشيجب٘ي اص دادٜ

ٖ   اي ٚ ٓىغؿذٜ، سلبٚيش ٔبٞٛاسٜٞبي اػىٗ٘يض داساػز. ٘مـٝٞبي سػششي سا ٕ٘بيؾ ٚ دشداصؽ دادٜ -ٞنبي ٞنٛايي ٔىنب

    ً الٓننبر ثلننشي سا دس ػيؼننشٓ  ٔشخننْ ٔؼننشميٕبً دس دبيٍننبٜ دادٜ لبثننُ ثبسٌننزاسي ٞؼننشٙذ ٚ ثننٝ ػننشٓز وٕجننٛد ا

 .]15[وٙذ ٔي خجشاٖ

يذٜ سا دس ِ٘ش ثٍيشيذ. ٓنالٜٚ  ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ يه ؿي خغشافيبيي ديچ د٘يبي داخّي ٚ ٞٙذػٝ ٔشٔذد ثشاي ؿي خغشافيبيي:

سٛا٘نذ ؿنبُٔ ينه    سشي ٘يض سـىيُ ؿذٜ ثبؿذ. ثٙبثشايٗ ؿي ٔني ثش ٞٙذػٝ ثيشٚ٘ي ؿي، ٕٔىٗ اػز ؿي اص اخضاي خضئي

د٘يبي داخّي ٘يض ثبؿذ. ٞش وذاْ اص ايٗ اخضا داخّي، يه ؿي خغشافيبيي ثب وّيٝ خلٛكيبر ٞٙذػي ٚ سٛكنيفي اػنز ٚ   

 .]15[اخّي ديٍشي ثشاي خٛد داؿشٝ ثبؿٙذسٛا٘ٙذ د٘يبي دحشي ٞش يه ٔي

-ثبؿٙذ ثٝ ٘حٛي وٝ ٕٓالً ثشاي وبسثشدٞنبي ٔخشّنف ٔني   ٞبي خغشافيبيي ثؼيبس سخللي ٔييبفشٝ: ٔذَدبيٍبٜ دادٜ سٛصيْ

ٞبي دادٜ سخللي سٛػي ٔٛػؼبر ٚ وبسثشاٖ داساي آٖ سخلق ٚ كالحيز سٟيٝ ٌشد٘ذ. ٔـخلبً اًالٓبر ثبيؼز دبيٍبٜ

ٞب ٍٟ٘ذاسي ٚ ٔذيشيز ٌشدد. ِٚني دس  ثبيؼز سٛػي ٔؼئِٛيٗ ٔشثًٛٝ ٚ دس ٔحُ آٌٖٝ ٞش سخللي ٔيسٟيٝ ؿذٜ دس حي

ٞنبي  سٛا٘ذ دبيٍبٜٔي Smallworld GIS، وبسثش ثٝ اًالٓبر خبْٔ ٘يبص داسد وٝ غبِجبً دس سّٕه ديٍشاٖ اػز. يه GISيه 

ْ ىذبسچٝ ٚ خبْٔ دس ايؼشٍبٜٞبي ٔخشّف سا خٛا٘ذٜ ٚ ٕٞٝ سا ثٝ كٛسر ييبفشٝ دس ٔحُدادٜ سٛصيْ آٚسي ٚ وبسي وبسثش خٕن

 .]15[ثبصيبثي ٕ٘بيذ



 

14 

 ...ي شىاسایی GISافزارَای تجاری بررسی ورم

 ي َمکاران سعید رشیدی

وبسي ٔٙفلُ اص ؿنجىٝ ونبسثش   سىِٙٛٛطي رخيشٜ ٔٛلز دبيٍبٜ دادٜ ثش سٚي خبدْ يب ايؼشٍبٜ اػشفبدٜ ٔٙفلُ اص دبيٍبٜ دادٜ:

ْ   سا لبدس ٔي يٍنبٜ دادٜ ثذنشداصد. دس فشكنز    آٚسي دادٜ دس دبػبصد سب ثذٖٚ اسلبَ ثٝ ؿجىٝ ثٝ دشداصؽ، ٚينشايؾ ٚ ينب خٕن

 .]15[ٌشدد ٔحيي رخيشٜ ٔٛلز سغييشار سا ثب دبيٍبٜ دادٜ اكّي سجبدَ خٛاٞذ وشدثٔذي وٝ سٕبع ثب ؿجىٝ ثشلشاس ٔي

ثبؿنذ. اينٗ ونبسثشاٖ داساي    يه ػيؼشٓ اًالٓبر ٔىب٘ي ٕٓٛٔبً داساي چٙنذيٗ ونبسثش ٔني    :35ٔذيشيز داد ٚ ػشذ وبسثشاٖ

سٛا٘ذ اخبصٜ وبس ثب چٙنذيٗ ونبسثش سا ثنٝ ًنٛس     افضاس ٔيثبصيبثي، ٚسٚد دادٜ يب سغييش دادٜ ٞؼشٙذ. ٘شْ٘يبصٞبي ٔخشّف اص ِ٘ش 

ٕٞضٔبٖ ثذٞذ. ٕٞچٙيٗ ػٌح دػششػي ٚ ٕٓك دػشيبثي ثٝ دبيٍبٜ دادٜ سا ًجك ثبيذ ٚ ٘جبيذٞبي ػيؼشٓ وٙشنشَ ٕ٘بينذ.   

 .]15[آخشيٗ ٚهٔيز لجّي ثشٌشدا٘ذدادٜ سا ثٝ سٛا٘ذ دس ٞش ٔشحّٝ اص وبس، دبيٍبٜٕٞچٙيٗ وبسثش ٔي

سفىيه ٔشفبٚر دس يه دبيٍنبٜ دادٜ  ٞب ٚ لذسرٞبي خغشافيبيي ثب ٔميبعٌيشي اص دادٜأىبٖ ثٟشٜ دبيٍبٜ دادٜ چٙذٔميبػٝ:

ٜ  ٞب سا دس ٔميبعاي اص دادٌٜشدد سب وبسثش ٔدٕٛٓٝ ديٛػشٝثبٓژ ٔي ٞنب دس  دادٜ داؿنشٝ ثبؿنذ. دادٜ  ٞبي ٔخشّنف دس دبيٍنب

 .]15[ٌشد٘ذٞبي ٔخشّف ثٝ سٙبػت ثضسٌٕٙبيي كفحٝ ٕ٘بيؾ، ثٝ كٛسر خٛدوبس ا٘شخبة ٔيعٔميب

ؿٛد. ثٝ اينٗ سشسينت   دس دبيٍبٜ دادٜ رخيشٜ ٔي 37ٞش ؿي خغشافيبيي ثٝ كٛسر يىذبسچٝ :36دبيٍبٜ دادٜ خغشافيبيي ديٛػشٝ

ٙي ثش ؿيز ٘مـٝ ٞؼشٙذ، دس ٔحُ اسلنبَ  وٝ ٔجش GISافضاسٞبي ٞبي خغشافيبيي ٚخٛد ٘ذاسد. دس ػبيش ٘شْٔشصي ثيٗ دادٜ

-ؿٛ٘ذ، ايٗ خٛد ٔـىالر ثؼيبس صيبدي دس دشداصؽ دادٜ ثٛخٛد ٔيٞب، ٓٛاسم خغشافيبيي ثٝ چٙذ ثخؾ سمؼيٓ ٔي٘مـٝ

 .]15[آٚسد

 TerraBuilderافسار ًرم-3-7

ٌؼششدٜ ٔحلٛالر آٖ ثٝ وبسثش أىنبٖ  ثبؿذ. دأٙٝ ٞبي وبسثشدي سٔبّٔي ٔياي اص ثش٘بٔٝٔدٕٛٓٝ SkylineGlobeافضاس ٘شْ

ٝ وشدٖ ٘يبصٞبي وبسثش سا ٔيٞبي اخشلبكي ثشاي ثشًشفػبصيًشاحي ٚ ديبدٜ ْ   دٞذ. ٌضيٙن افنضاس ؿنبُٔ   ٞنبي سٛػنٔٝ ٘نش

ونشدٖ  ٌنزاسي ثنشاي ٕٓنْٛ ينب ٔحنذٚد     ثبؿذ. ايٗ ؿشايي أىبٖ ثٝ اؿنششان اي ٚ آفاليٗ ٔيلبثّيز وبس دس ٔذٞبي ؿجىٝ

ػبصد وٝ ثشاي ٞبي وبسثشي ػفبسؿي سا فشاٞٓ ٔيافضاس أىبٖ سِٛيذ ٚاػيػبصد. ٘شْٝ سا فشاٞٓ ٔيٞبي سحز ؿجىدػششػي

      ْ ْ    TerraBuilderافنضاس  دـشيجب٘ي اص ٘يبصٞبي ونبسثشاٖ ٔخشّنف ًشاحني ؿنذٜ اػنز. ٘نش افنضاسي  خضئني اص ٔدٕٛٓنٝ ٘نش

SkylineGlobe ٞنبي  ٞنب ٚ ويفينز  سسفبٓي سلٛٔي ثب ا٘نذاصٜ ٞبي ااي ٚ ٔذَٞبي ٞٛايي، سلبٚيش ٔبٞٛاسٜثبؿذ وٝ ٓىغٔي

سٛا٘نذ  ثٔذي ٔيػٝ terrainثب دلز ٔىب٘ي ثبال دػز يبثذ. ايٗ دبيٍبٜ دادٜ  terrainدادٜ وٙذ سب ثٝ دبيٍبٜٔخشّف سا ادغبْ ٔي

 .]16[اػشفبدٜ ؿٛد TerraExplorerدبيٝ دس ٔبطَٚ  terrainثٝ ٓٙٛاٖ 

ينبثي ثنٝ دبيٍنبٜ دادٜ    ؿٛ٘ذ ٚ ػذغ ثشاي دػزي سػششي ثٝ فبيُ دشٚطٜ اهبفٝ ٔيٞب، فبيterrainُثشاي سِٛيذ دبيٍبٜ دادٜ 

افضاس ؿبُٔ ثنشؽ، سٔنذيُ ٚ ػشؿنىٙي، سجنذيالر ٔىنب٘ي ٚ      ٞبي ٚيشايؾ ٘شْؿٛ٘ذ. لبثّيزثٔذي ٔٛسدِ٘ش ٚيشايؾ ٔيػٝ

MPTٚ ثنٝ فشٔنز    سٛا٘ذ ثٝ ًٛس وبُٔ دشداصؽ ؿنٛد ثبؿٙذ. فبيُ دشٚطٜ ٔيسغييشار دسخبر خبوؼششي ٚ اسسفبّ ٔي
دس  38

سٛا٘نذ اص ساٜ دٚس ٚ ثنب   ثبسٌزاسي ؿنٛد. ٕٞچٙنيٗ ٔني    TerraExplorerثيبيذ ٚ ػذغ ثٝ كٛسر ٔؼشميٓ دس ٔحيي ٔبطَٚ 

ٜ  TerraExplorerثش سٚي  TerraGateٔشثٛى ثٝ ٔبطَٚ  terrainاػشفبدٜ اص ػشٚيغ   terrainٞنبي دادٜ  دبثّيؾ ؿٛد. دبيٍنب

                                                 
35

 Transaction Authorization 
36

 seamless Geo DataBase 
37

 Entity wise 

38
 single stream-optimized file(MPT) 
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MPT  ٚ39ؿبُٔ 
TBP سٛا٘ٙذ ثٝ ٔخنذْٚ  ٔيWMS/WMTS       ٞنبي ٘ينض خنذٔز ثذٞٙنذ. ثنب اػنشفبدٜ اص ػنشٚيغSFS   ٚ

WMS/WMTS  َٚٔٛخٛد دس ٔبطTerraGate 16[افشذايٗ أش اسفبق ٔي[. 

ٞبي خغشافيبيي سا ثنش سٚي  ٌزاسي، اسػبَ، دسيبفز ٚ ثبسٌزاسي دادٜٞبيي ٔب٘ٙذ اؿششانسٛا٘ٙذ فٔبِيزوبسثشاٖ ثٝ آػب٘ي ٔي

 TerraCatalogثيٙي ؿذٜ دس ايٗ ٔدٕٛٓٝ ثٝ ٘نبْ  دادٜ وبسبِٛي ديؾٞب ثب اسلبَ ثٝ دبيٍبٜ٘دبْ دٞٙذ. ايٗ فٔبِيزافضاس ا٘شْ

-ػبصي، ػبصٔب٘ذٞي ٚ ٔذيشيز اسلبَ ثٝ سلبٚيش ٚ ٔٙبثْ اسسفنبٓي سا ٕٔىنٗ ٔني   ؿٛ٘ذ. ايٗ ٔبطَٚ أىبٖ رخيشّٜٕٓي ٔي

 .]16[ػبصد

ٞبي ؿنٟشي سا ثنب   ٞبي اخشلبكي ٔذَثٔذي سِٛيذي ٚ اليٝٞبي ٔؾ ػٝاس، ٔذَافضايٗ ٘شْ CityBuilderثش٘بٔٝ وبسثشدي 

ٝ  ؿٛ٘ذ ٚ دبيٍبٜثٙذي ؿذٜ ٔؾ سشويت ٔيٞب ثب اًالٓبر ًجمٝوٙذ. ايٗ اليٝٞٓ ادغبْ ٔي سا سِٛينذ   40ثٔنذي دادٜ ٔنؾ ػن

ٞنبي  شفبدٜ اص آ٘بِيضٞب ٚ لبثّينز وٙذ. ثب اػٞبي ٔىب٘ي ٚ سٛكيفي سا دـشيجب٘ي ٔيدبػخٚدادٜ حبكُ دشػؾوٙٙذ. دبيٍبٜٔي

 .]16[ؿٛدسحّيُ ٔىب٘ي ٘يض فشاٞٓ ٔيٌٚيشي، سدضيٝٔٛخٛد، أىبٖ ا٘ذاصٜ

ٞنبي ثنبسص اينٗ    وٙذ. اص ٚيظٌني ثٔذي ثب ويفيز ثبال سِٛيذ ٔيٞبي ٔؾ ػٝافضاس ٘يض ٔذَ٘شْ PhotoMeshثش٘بٔٝ وبسثشدي 

ثبؿذ وٝ ػنجت ونبٞؾ دس ٞضيٙنٝ ٚ صٔنبٖ     وبٔالً خٛدوبس ٔي ػبصي ػٙشي، دشداصؽٞبي ٔذَػيؼشٓ دس ٔمبيؼٝ ثب سٚؽ

ٞننبي دادٜ حدننيٓ سا ؾ دبيٍننبٜسٛا٘ننذ سِٛيننذ ٚ دننبثّي اي ٚ چٙننذوبٔذيٛسشي ٔننيٞننبي چٙذٞؼننشٝؿننٛد. دننشداصؽٔنني

 . ]16[ثخـذ ػشٓز

 افسارهشخصات اصلی ًرم -3-7-1

ثبؿذ وٝ ؿبُٔ سٕبٔي اًالٓنبر  ٘شـبس ثٟيٙٝ ٔي، فبيُ فـشدٜ چٙذ سصِٚٛؿٙي ٚ ثب ػشٓز اMPT: فبيُ terrainدادٜ دبيٍبٜ

ثش سٚي  TerraGateسٚ٘ذ يب اص ًشيك ٔبطَٚ دادٜ ثٝ كٛسر ٔحّي ثىبس ٔيؿٛد. ايٗ دبيٍبٜٞبي كٛسر ٌشفشٝ ٔيٚ ٚيشايؾ

-سا ٔني  TBP، ثٝ وبسثش أىبٖ دشٚاص ٔؼشميٓ ثنش سٚي فبينُ   Direct Connectؿٛ٘ذ. ٕٞچٙيٗ ٔبطَٚ ايٙشش٘ز دبثّيؾ ٔي

 . ]17[ؿٛدٔي MPTخٛيي دس صٔبٖ ٚ ٔٙبثْ ٔٛسد٘يبص ثشاي سِٛيذ . ٕٞچٙيٗ ثبٓژ كشفٝدٞذ

سٛا٘ٙنذ  ٞنب ٔني  ثٔذي ثبسٌزاسي وٙذ. اينٗ دادٜ ػٝ terrainٞبي سػششي سا ثشاي سِٛيذ سٛا٘ذ دادٜوبسثش ٔي ٞبي سػششي:اليٝ

افضاس سٕبٔي ٔٙبثْ سلٛيشي ٞبي ٘شْوٙٙذٜسّفيكٞبي ٔىب٘ي ٔخشّف ثبؿٙذ. ٞبي سلٛيش ٚ سصِٚٛؿٗٞب، ػيؼشٓداساي فشٔز

ٝ ا٘ذاص٘ذ. وبسثش ٔيٞب سا ثش سٚي ٔذَ اسسفبٓي ٔشثًٛٝ ٔيآٚس٘ذ ٚ آٖسا ثٝ كٛسر ٔٛصاييه دس ٔي ٞنبي ٚسٚدي دس  سٛا٘ذ الين

اثٔنبد ٚ  ٞب ؿبُٔ ثشيذٖ، سغييش ا٘ذاصٜ، خبثدنبيي ٚ سغيينش دسخنبر خبوؼنششي، اكنالح      دشٚطٜ سا ٚيشايؾ وٙذ. ايٗ ٚيشايؾ

ْ ٞب سِٛيذ دبيٍبٜثبؿذ. ٘شيدٝ ايٗ ّٕٓيبرسصِٚٛؿٗ اليٝ ٔي -ٌشايب٘نٝ ٚ ثنب اًالٓنبر دلينك خغشافينبيي ٔني      ٞبي دادٜ ٚالن

 .  ]17[ثبؿذ

 :]17[ثبؿذاثضاسٞب: ٟٕٔششيٗ ايٗ اثضاسٞب ثٝ كٛسر صيش ٔي

  ُسجذيُ فبيASCII  ُاسسفبٓي: ايٗ اثضاس، فبيASCII اسسفبٓي سا ثٝ فبيُ ثب فشٔز GRW
وٙنذ  سجذيُ ٔي 41

 سب ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٙجْ دادٜ اسسفبٓي دس دشٚطٜ اػشفبدٜ ؿٛد.  

 ُٞبي ؿجىٝ اسسفبٓي ٘بِٔٙٓ ٔثّثي: ايٗ اثضاس، فبيXYZ ،DXF ػبيش فشٔز ٚ ُ ٞنبي  ٞبي ثشداسي سا ثٝ فبين

 وٙذ سب ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٙجْ دادٜ اسسفبٓي دس دشٚطٜ اػشفبدٜ ؿٛ٘ذ.  )ٔثّثي( سجذيُ ٔي TRIثب فشٔز 

                                                 
39

 Terra Builder Project(TBP) 
40

 3DML 

41
 Binary Geo Raw 
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 ْٕ43ٞبي ثب فشٔز : ايٗ اثضاس چٙذيٗ فبيُ سا ثٝ سٔذاد دِخٛاٜ اص فبيُ 42ؿذٜٞبي سمؼيٓآٚسي فبيُخ
TLT 

 وٙذ.  سجذيُ ٔي

 ُٞبي ثب فشٔز سمؼيٓ ٚ ادغبْ فبيMPU-MPTُٞنبي ثنب فشٔنز    : ايٗ اثضاس أىبٖ سمؼيٓ فبيMPU-MPT 

ٞبي ثؼنيبس ٔنٛثش ٚ وبسآٔنذ فنشاٞٓ     شٔزا٘ذ سا ثٝ كٛسر فسش سِٛيذ ؿذٜٞبي لذيٕيوٝ ثب اػشفبدٜ اص ٘ؼخٝ

 ػبصد.  ٔي

 ٜٞبي دادٜ ايدبد دبيٍبterrain  ػشٚسٞبي ٚTerraGate      أٗ: اثضاس أٙيز ثٝ ونبسثش أىنبٖ افنضايؾ أٙينز

MPT  ػشٚسٞبي ٔحّي يب وٙششَ اص ساٜ دٚس ٚTerraGate ػبصد.  سا ثب افضٚدٖ ٌزسٚاطٜ/وّٕٝ ٓجٛس فشاٞٓ ٔي 

سٛا٘بيي ػبخز، ٕ٘بيؾ ٚ آ٘بِيض سلبٚيش ّٕٓيبسي دس ينه ٔشخنْ    ثٔذي:أٛس دفبٓي ٚ اًالٓبسي ػٝ ٞبيوبسثشدٞب دس صٔيٙٝ

ْ ثبؿذ. ٔدٕٛٓٝ ثش٘بٔٝآٔيض ٔيٞبي ِ٘بٔي ٚ اًالٓبسي ٔٛفميزٔىب٘ي، أشي حيبسي ثشاي ا٘دبْ ّٕٓيبر -ٞبي وبسثشدي ٘نش

ػنبصي آ٘ني اص   دٞنذ. اينٗ اثضاسٞنب اص ثلنشي    اسائٝ ٔي ٔشاست ِ٘بٔيافضاس، اثضاسٞبي ٔٛسد٘يبص سا ثشاي ػٌٛح ٔخشّف ػّؼّٝ

ٞبي ِ٘نبٔي  ؿٛد. لبثّيزٔيذاٖ خًٙ، سب لبثّيز آ٘بِيضٞبي سبوشيىي ػشيْ  ٚ آػبٖ ٔٛسد٘يبص ثشاي سصٔٙذٌبٖ سا ؿبُٔ ٔي

 :]17[افضاس ٓجبسسٙذ اص٘شْ

 . اثضاسٞبي ٕٞىبسي4. ثشٚصسػب٘ي دٛيب     3    ٞبي ٔىب٘ي   . دـشيجب٘ي ا٘ٛاّ داد2ٜ              ادغبْ دادٜ        .1

 . ؿجىٝ يىذبسچ8ٝ  . ٕ٘بيؾ دٛيب        7      . اػشب٘ذاسدٞبي ثبص                  6    ثٔذي. ػشٓز دس سِٛيذ ٔذَ ػ5ٝ

 . ػشٚسٞبي لذسسٕٙذ                                                        10ثٟيٙٝ   cacheٞبي دادٜ ثب . دبيٍب9ٜ

 :]17[سٛاٖ ثٝ كٛسر صيش خالكٝ وشدافضاس سا ٔئـخلبر اكّي ٘شْ

 ٜٞبي دادٜ حديٓ، ثذٖٚ ٔحذٚديز دس ا٘ذاصٜدـشيجب٘ي ٔٛثش اص دبيٍب 

 ٝاي ٚ چٙذوبٔذيٛسشيٞبي ٔحّي ثٝ كٛسر چٙذدشداص٘ذٜسٛصيْ حدٓ وبس دس ؿجى 

 ٌٝٙشايب٘ٝ ٚ ثب خضئيبرثٔذي ٚالْٞبي ػٝسِٛيذ كح 

 ٜػبصي ثش سٚي ديؼه يب دٟٙبي ثب٘ذ ثشاي ؿجىٝوشدٖ فوبي رخيشٜشاي حذالُػبصي دادٜ ثفـشد 

 ٞبي دادٜ اػشب٘ذاسددـشيجب٘ي اغّت فشٔز 

 ٞبي ٔٙبثْ دادٜ خذيذ اص ًشيك دالٌيٗ دس ٚاػي وبسثشيدـشيجب٘ي اهبفي ثشاي فشٔز 

 ٓٞثيشي 64ٞبي ٞبي فبيٌُشػبصي دػششػي ػشيْ ثٝ دبيٍبٜ دادٜ ثب حدٓ ثيؾ اص سشاثبيز اص ًشيك اؿبسٜفشا 

 ٜٞبي ٔخشّفٞب ثب سصِٚٛؿٗادغبْ خٛدوبس )ٔٛصاييه وشدٖ( داد 

 ٞبي وبسثشي ديـشفشٝ ثشاي سِٙيٕبر دػشي ٚ خٛدوبس دبيٍبٜ دادٜٚاػي 

 ٝٙٞبي لذسسٕٙذ ثشاي ٕ٘بيؾٞب ٚ لبثّيزٌضي 

 ٝؿذٜ سٛػي وبسثشٞبي سٔشيفاثضاسٞبي ٚيشايؾ ٔشٔذد ثشاي سٛػٔٝ الي 

  ٖٞبي سػششي ٔجشٙي ثش ػشٚسفبيُٚاسد وشد 

 ٜٚاػي وبسثشي ثب سيجٖٛ ػبد 

                                                 
42

 Tiled Files 
43

 Tile Text File 
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  اسسجبى ثبTerraCatalog 

 44ػبصيدـشيجب٘ي وبُٔ اص ٔحّي
 

 تِ رٍش تحلیل سلسلِ هراتثی GISافسارّاي تجاري ارزیاتی ًرم-4

ٓ  ٌيشي اص ِحبٍ فوبي سلٕيٓ ثٝ دٚ ٌشٜٚ ديٛػشٝ ٚ ٌؼؼشٝ سمؼيٓ ٔني ثٌٛسوّي فشآيٙذ سلٕيٓ ٌينشي دس  ؿنٛد. سلنٕي

سٛا٘ذ دس حبِز سه ٔٔينبسٜ ينب چٙنذٔٔيبسٜ ثشسػني ؿنٛد.      ثبؿذ، ٔيفوبي ٌؼؼشٝ وٝ فوبي ٔؼئّٝ ٔٛسد ثشسػي ٘يض ٔي

ٌيشي كحيح ثب حوٛس ٔٔيبسٞبي ويفي، وٕي ٚ سشويجي )وٕي سٚؽ سحّيُ ػّؼّٝ ٔشاسجي سٚؿي اػز وٝ أىبٖ سلٕيٓ

 .]18[ؿٛدػشيبثي ثٝ سلٕيٓ ٟ٘بيي دس ػٝ فبص ا٘دبْ ٔيثشاي د AHPػبصي سٚؽ وٙذ. ديبدٜٚ ويفي( سا فشاٞٓ ٔي

ٌيشي ٚ دس چٟبس ػٌح ٞذف، ٔٔيبسٞب، ٌيشي دس لبِت دسخز سلٕيٓايدبد ػبخشبس ػّؼّٝ ٔشاسجي: ٓٛأُ ٔٛثش دس سلٕيٓ

ْ افضاس ٔٙبػت، اِشش٘بسيٛٞب ؿٛد. ثشاي ٔؼئّٝ ٔٛسد ثشسػي ٞذف ا٘شخبة ٘شْصيشٔٔيبسٞب ٚ اِشش٘بسيٛٞب ثيبٖ ٔي افنضاس  ٞفز ٘نش

 .]18[ثبؿٙذٔي 4ٚ ٔٔيبسٞب ٚ صيشٔٔيبسٞب ٌٔبثك ؿىُ 3ٔٛسد ثشسػي دس ثخؾ GISسدبسي 

 

 گیري تِ رٍش تحلیل سلسلِ هراتثی: ساختار سلسلِ هراتثی فرآیٌذ تصوین4شکل

اِشش٘بسيٛٞب ثشحؼنت  آيذ. ثشاي ٞش وذاْ اص ٔٔيبسٞب ٚ صيشٔٔيبسٞب ٚ دس ٟ٘بيز اِشش٘بسيٛٞب أشيبصي ثذػز ٔي AHPدس سٚؽ 

وٙذ، ثٟششيٗ ٌضيٙٝ ثشاي اي وٝ ثيـششيٗ أشيبص سا وؼت ٔيؿٛ٘ذ. ٔؼّٕبً ٌضيٙٝثٙذي ٔيا٘ذ سسجٝأشيبصي وٝ وؼت وشدٜ

سٚد ثشاػبع ٔمبيؼبر صٚخي اػشٛاس اػز. ثب سٛخٝ ثشاي ٔحبػجٝ أشيبصٞب ثىبس ٔي AHPا٘شخبة خٛاٞذ ثٛد. سٚؿي وٝ دس 

ٞنب ٚ  ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفز. ايٗ لبثّيز GISافضاسٞبي سدبسي ٞبي ٘شْٞب ٚ سٛإ٘ٙذيبٔي، لبثّيزٞبي وبسثشاٖ ِ٘ثٝ ٘يبص

ثشاي ٞش صيشٔٔيبس ٔـخق ؿنذٜ اػنز. ثنب دسِ٘شٌنشفشٗ ٚصٖ      5سب  0ٞبي ثب اسصؽ 1افضاس دس خذَٚٔيضاٖ سٛا٘بيي ٞش ٘شْ

ْ يىؼبٖ ثشاي ٞش وذاْ اص صيشٔٔيبسٞب دس ٌشٜٚ ٔشثًٛٝ، ٔيضاٖ ٔيبٍ٘ي افنضاس ٔحبػنجٝ ؿنذ٘ذ. اص    ٗ لبثّيز ثشاي ٞش ٔٔيبس ٘نش

 .]18،19[ايٗ خذَٚ دس ٔمبيؼبر صٚخي ٔٔيبسٞب اػشفبدٜ ؿذ

ؿنٛد ٚ  ا٘دبْ ٔمبيؼبر صٚخي: ٓٙبكش ٞش ػٌح ٘ؼجز ثٝ ٓٙلش ٔشثًٛٝ خٛد دس ػٌح ثبالسش ثٝ كٛسر صٚخي ٔمبيؼٝ ٔي

ُ  ٘ؼجي، ٚصٖ ٟ٘بيي ٞش آِشش٘بسيٛ ٔـخق ٔيٞبي ٌشدد. ػذغ ثب سّفيك ايٗ ٚصٖٞب ٔحبػجٝ ٔيٚصٖ آٖ -5ؿنٛد. دس ؿنى

 . ]18،19[اي اص ٔمبيؼٝ آِشش٘بسيٛٞب ٘ؼجز ثٝ ٔٔيبس وبسثشد ِ٘بٔي ٕ٘بيؾ يبفشٝ اػزساػز ٕ٘ٛ٘ٝ

                                                 
44

 localization 
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 ي َمکاران سعید رشیدی

ٌينشي ثنشاي   ثٔذي، ويفيز سلٕيٓٞبي ػٝٞب ٚ سحّيُثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ دس وبسثشدٞبي ِ٘بٔي دس كٛسر اػشفبدٜ اص ٘مـٝ

يبثذ. ٚص٘نذٞي ٔٔيبسٞنب سا ثنٝ    ثٔذي وبٞؾ ٔيٞبي دٚيبثذ ٚ أىبٖ ثشٚص اؿشجبٞبر ٔشذاَٚ دس ٘مـٝضايؾ ٔيفشٔب٘ذٞبٖ اف

 دٞذ.افضاس سا ٕ٘بيؾ ٔيچخ ٔمبيؼٝ ٔٔيبسٞبي ٔذِ٘ش ٔؼئّٝ سٔييٗ ثٟششيٗ ٘شْ-5چخ ا٘دبْ ؿذ. ؿىُ-5كٛسر ؿىُ

  GISافسارّاي تجاري : تررسی قاتلیت ًرم1جذٍل

ٞب
يبس

ٔٔ
 

 افضاسٞبي ٘شْلبثّيز

 افضاسي سدبسي ػيؼشٓ اًالٓبر ٔىب٘يِيؼز ٘شْ

ArcGIS 
Global 

Mapper 

Geo 
Media 

Gena

Map 
CadCorp 

Small 

World 

Terra 

Builder 

ز
ثّي

لب
ي

ٔٛ
ٕٓ

ي 
ٞب

 

 5 5 5 5 5 5 5 ٞبي ثشداسيدـشيجب٘ي دادٜ

 5 3 1 5 5 5 5 ٞبي سػششيدـشيجب٘ي دادٜ

 5 4 3 4 3 5 4 اسلبَ ثٝ دبيٍبٜ دادٜ

OGC   اٌ٘جنننبق ٚ دـنننشيجب٘ي اص

 اػشب٘ذاسد  
4 2 2 3 4 4 5 

 3 4 5 4 4 5 5 ػبصي ؿٕبسيه٘مـٝ

 5 5 5 5 5 5 5 چبح ٌشفشٗ

 5 5 4 4 4 5 5 سِٛيذ ٚ ٚيشايؾ دادٜ

ٔخشلنننبر/ سجنننذيالر ٞٙذػننني/ 

 ػيؼشٓ سلٛيش
5 5 4 4 4 4 4 

 5 4 4 4 4 5 5 لبثّيز ٔمذٔبسئٔيبس ٔيبٍ٘يٗ 

ٝٔ
ٛػ

ز س
ثّي

لب
 

 5 4 5 4 3 3 5   سافضاأىبٖ سٛػٔٝ ٘شْ

 5 5 5 4 5 5 5 لبثّيز وذ٘ٛيؼي

 5 5 5 4 4 4 5 ٔيبٍ٘يٗ ٔٔيبس لبثّيز سٛػٔٝ

ز
ثّي

لب
شٝ

شف
يـ

ي د
ٞب

 

 4 4 4 1 5 5 5 خي دي اعدـشيجب٘ي اص 

 5 5 5 4 5 3 5 ايدبد سٛدِٛٛطي

 3 4 4 4 4 4 5 سِٛيذ ٚ ٚيشايؾ ديـشفشٝ

 3 3 4 5 5 4 5 ػبصي ؿٕبسيه ديـشفشٝ٘مـٝ

 4 4 4 4 5 4 5 ٔيبٍ٘يٗ ٔٔيبس لبثّيز ديـشفشٝ

ػٝ
ض 

بِي
 آ٘

ؾ ٚ
ٕبي

٘
ي

ٔذ
ث

 

terrain   سِٛيذ ٕ٘بيؾ ػٝ ثٔنذي

 ٚ 
5 5 4 4 5 1 5 

viewshed ٚ terrain   5 1 5 4 4 5 5 آ٘بِيض 

ٔيبٍ٘يٗ ٔٔينبس لبثّينز ٕ٘نبيؾ ٚ    

 آ٘بِيض ػٝ ثٔذي
5 5 4 4 5 1 5 

ي
ِبٔ

د ٘
سثش

وب
 

 1 1 1 1 3 1 5 ٞبي سخللي ِ٘بٔيافضٚ٘ٝ

 3 1 1 1 3 3 5 وبسثشد دس صٔيٙٝ ِ٘بٔي

 2 1 1 1 3 2 5 ٔيبٍ٘يٗ ٔٔيبس وبسثشدٞبي ِ٘بٔي
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 افسار)چپ(افسارّا تراي هعیار کارتردًظاهی)راست( هقایسِ زٍجی هعیارّاي اًتخاب تْتریي ًرم: هقایسِ زٍجی ًرم5شکل

ثبؿذ. چٖٛ ٔؼئّٝ ٔٛسد ثشسػني ٔؼنئّٝ ٔىنب٘ي    ٌيشي: آخشيٗ ٌبْ ٔحبػجٝ ٔبسشيغ سلٕيٓ ٔيٞب ٚ سلٕيٓٔحبػجٝ ٚصٖ

اػنشفبدٜ ؿنذ    Expert Choiceافضاس ثبؿذ، ِزا اص ٘شْافضاس ثب وبسثشد ِ٘بٔي ٔييبثي ثٝ ثٟششيٗ ٘شْ٘يؼز ٚ ٞذف فمي دػز

وٙنذ.  يشي سا حُ ٚ ػبصٌبسي ٚ ٘بػبصٌبسي آٖ سا ثشسػني ٔني  ٌوٝ ٚصٖ ٔٔيبسٞب ٚ آِشش٘بسيٛٞب سا ٔحبػجٝ، ٔبسشيغ سلٕيٓ

 .]18،19[دٞذٞبي ٔحبػجٝ ؿذٜ ثشاي ٔٔيبسٞب ٚ آِشش٘بسيٛٞب سا ٘ـبٖ ٔيٚصٖ 6ؿىُ

 

 گیري)چپ(تراي کارتردّاي ًظاهی)راست( ٍزى هَثر هعیارّا در تصوینري افسارّاي تجا: هیساى هطلَتیت ًرم6شکل

 کارترد ًظاهی افسار هٌاسة تااًتخاب ًرم-5

آيٙذ. اينٗ ٘شنبيح   ثذػز ٔي 6افضاسٞب، ٘شبيح ثٝ كٛسر ؿىُثب ٔحبػجٝ ٚصٖ ٔٔيبسٞب ٚ سٔييٗ ٔيضاٖ وبسايي ٞش وذاْ اص ٘شْ

ٚ  GeoMediaافضاسٞنبي  دس ثبالسشيٗ اِٚٛيز ٚ ٘شْ ArcGISافضاس ػبصي ؿذٜ اػز. ثذيٗ سشسيت ٘شْخالكٝ 2ٚ3دس خذاَٚ

TerraBuilder  ٚGlobal Mapper ٞبي ثٔذي لشاس ٔيدس اِٚٛيز   ْ ٚ  SmallWorld ،GenaMapافضاسٞنبي  ٌيش٘نذ. أنب ٘نش

CadCorp .اص ويفيز الصْ ثشاي اػشفبدٜ دس وبسثشدٞبي ِ٘بٔي ثشخٛسداس ٘يؼشٙذ 

 تر حسة درصذ GISافسارّاي تجاري ّاي هَثر هعیارّاي هرتَط تِ ًرم: ٍزى2جذٍل

 ٔٔيبسٞب ٚصٖ ٔٔيبس

 لبثّيز ٕٓٛٔئٔيبس  3.6

 ٔٔيبس لبثّيز سٛػٔٝ 8

 ٔٔيبس لبثّيز ديـشفشٝ 14.5

 ثٔذئٔيبس لبثّيز ٕ٘بيؾ ٚ آ٘بِيض ػٝ 26.9

 ٔٔيبس وبسثشدٞبي ِ٘بٔي 47.1
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 ( ترحسة درصذAHPافسارّا تِ رٍش تحلیل سلسلِ هراتثی )تٌذي ًرم: اٍلَیت3جذٍل

 ٔٔيبسٞب ٚصٖ ٔٔيبس

21.9 Arc GIS 

16.1 GeoMedia  

15.1 TerraBuilder 

14.7 Global Mapper   

12.8 CadCorp 
11.3 GenaMap  
8.1 SmallWorld 

 ًتایج ٍ پیشٌْادّا-6

، ArcGIS ،GlobalMapper ،GeoMediaٞبي ٔخشّنف ؿنبُٔ   ٔشذاَٚ دس حٛصٜ GISافضاسٞبي سدبسي ٞبي ثبسص ٘شْٚيظٌي

GenaMap ،CadCorp ،SmallWorld  ٚTerraBuilder ٞب دس لبِت دٙح ٔٔينبس  ٔٛسد ثشسػي ٚ اسصيبثي لشاسٌشفشٙذ. لبثّيز

ٝ  terrainاكّي ؿبُٔ لبثّيز ٕٓٛٔي، لبثّيز سٛػٔٝ، لبثّيز ديـشفشٝ، لبثّيز ٕ٘بيؾ ٚ آ٘بِيض  -ٚ وبسثشدٞبي ِ٘بٔي دػنش

ٔ  دٞي ثٝ ٔٔيبسٞب اػشفبدٜ ؿذ. ٚصٖثٙذي ؿذ٘ذ. اص سٚؽ سحّيُ ػّؼّٝ ٔشاسجي ثشاي ٚصٖ ٔيبسٞنب ثنب ٔمبيؼنٝ    ٞنبي ٔنٛثش 

ْ     2ٞب ثٝ كٛسر خذَٚصٚخي آٖ ثنش سٚي   AHPافضاسٞنب ٘ينض ونٝ ٘شيدنٝ إٓنبَ سٚؽ      حبكُ ؿنذ. ٔينضاٖ ٌّٔٛثينز ٘نش

ثذػز آٔذ. ثذِيُ ايٙىٝ ٔؼئّٝ ٔٛسد ثشسػي ٔبٞيز ٔىنب٘ي ٘ذاؿنز اص    3ثبؿذ ٌٔبثك ثب خذَٚآِشش٘بسيٛٞبي ٔٛسدِ٘ش ٔي

 ثبؿذ.ٔي AHPافضاس سخللي سٚؽ ْاػشفبدٜ ؿذ، وٝ ٘ش Expert Choiceافضاس ٘شْ

ُ   ثب سٛخٝ ثٝ سّٙٛ افضٚ٘ٝ ArcGISافضاس دٞذ وٝ ٘شْ٘شبيح ٘ـبٖ ٔي ٝ  ٞب، ثٛيظٜ دس صٔيٙنٝ ٕ٘نبيؾ ٚ سحّين ثٔنذي ٚ  ٞنبي ػن

ْ      21.9ٞبي سخللي ِ٘بٔي ثب افضٚ٘ٝ -دسكذ ٌّٔٛثيز، اص ثبالسشيٗ ػٌح ٌّٔٛثيز ثشخنٛسداس اػنز. دنغ اص آٖ ٘ينض ٘نش

ٞبي ثٔذي خبي ٌشفشٙذ. أب دسكذ ٌّٔٛثيز دس خبيٍبٜ 15.1ٚ  16.1ثٝ سشسيت ثب  GeoMedia  ٚTerraBuilderافضاسٞبي 

ْ   SmallWorld  ٚGenaMapافضاسٞبيي ٔب٘ٙذ ٘شْ -اص ٌّٔٛثيز دبييٙي دس صٔيٙٝ ِ٘بٔي ثشخٛسداس ٞؼشٙذ. ٞشچٙذ اينٗ ٘نش

 باليي اص خٛد ٘ـبٖ دٞٙذ.ٞبي غيشِ٘بٔي ٚ وبسثشدٞبي ديٍش ٌّٔٛثيز ثافضاسٞب ٕٔىٗ اػز دس حٛصٜ

ْ   ٘شبيح ثشاػبع ٔٔيبسٞبي ٔٛسِ٘ش ٘ٛيؼٙذٜ ٚ ثشاي وبسثشدٞبي ِ٘بٔي حبكُ ؿذٜ اػز ٚ سسجٝ افضاسٞنب دس  ثٙنذي وّني ٘نش

ْ  ا٘ذ، أب ٔيثشسػي ؿذٜ GISافضاسٞبي سدبسي ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ فمي ٘شْٞب ٕ٘يسٕبٔي صٔيٙٝ افضاسٞنبي  دا٘يٓ وٝ أنشٚصٜ ٘نش

سٛاٖ ٍ٘بٜ سا ثنٝ ػنٕز   ٞبي آسي ٔيثبؿذ. ثٙبثشايٗ ثشاي سحميك٘يض ثب سّٙٛ ثبال دس دػششع وبسثشاٖ ٔيثبص -سايٍبٖ ٚ ٔٙجْ

 ثبص ٌٔٔٛف وشد.-افضاسٞبي ٔٙجْ٘شْ
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Abstract: 

 

Geospatial Information System (GIS) used in the past in various fields of military affairs. Today GIS 

technology applications in military issues goes far away of its old usage and has become a crucial issue in 

this field. This statement arises from the idea that military action, in all its forms, depends on the 

understanding of terrain and analysis on the topography of the Earth. We try to find the appropriate 

software environment and ranking GIS  commercial software, such that it will be able to manage 

information system and can meet the needs of military technical analysis. First the GIS software 

capabilities are assessed in order to be able to meet the needs of military applications. Then the 

commercial GIS software , which is used in various areas, is studied in terms of its capabilities and 

possibilities of development. These softwares includes ArcGIS, GlobalMapper, GeoMedia, GenaMap, 

CadCorp, SmallWorld, TerraBuilder. The parameters considered are divided into five general criteria 

including general capability, expandability, advanced functionality, display and analysis of three-

dimensional and military applications using Analytical Hierarchy Process (AHP) to select the most 

appropriate commercial software available on the market. The results show that the software ArcGIS, 

GeoMedia and TerraBuilder are the three highest in the respective ranking of their business. 
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