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 چکیدُ :
دس ًشم افضاس ّای هختلف ٍ چگًَگی پیادُ ػاصی ّش یک اص آًْا اص فشایٌذّای هتٌَػی اػتفادُ هی ؿَد کِ دس هدوَع اهکاى تْشُ تشداسی 

عشاحی ؿذُ دس ایشاًیض هؼوَال هـتول تش ّؼتِ ای غیش تَهی ٍ تا اتضاسّا ٍ  GISگًَاگَى ٍ یا هـاّثِ سا ؿوال هی گشدد. ًشم افضاس ّای 

گشدد ٍ تا هـکالت تؼضایی اص تْشُ تشداسی ٍ یا تغییش ػاختاس هَاخِ هی گشدد. دس ایي همالِ ٍ پیادُ ػاصی تِ َهی عشاحی هیسٍیِ ّای ت

 GISٍ اخشای ّؼتِ تَهی پشداختِ ؿذُ اػت کِ ًیاصّای ها اس اص ّؼتِ ّای غیش تَهی هشتفغ ػاختِ ٍ ها سا دس تَلیذ ًشم افضاسّای تَلیذ 

 خَدکفا هی ػاصد.

دس اکثش اداسات هاًٌذ ػذم اػتفادُ اص اهکاًات ٍ تحلیلْا تَػظ دفاتش، ػذم استثاط  GISیؼٌذگاى تشًاهِ خْت ًیل تِ حل هـکالت تخؾ ًَ

GIS  ٍ تا ػایش ػیؼتوْا، ٍخَد فشهْای ًظاست تِ كَست کاغزی ٍ تالاػتفادُ ٍ اهٌیت ًمـِ ٍ اعالػات الذام تِ تْیِ ًشم افضاسّای ٍب

دس ًظش  ESRIًوَدُ اػت. پغ اص هغالؼات گؼتشدُ تَػظ تین، ًشم افضاس تا ّؼتِ تَهی تذٍى اػتفادُ اص هحلَالت ؿشکت  GISهَتایل 

هاى ًوایؾ اعالػات تؼییي ؿذ. گشفتِ ؿذ ّوچٌیي صتاى تشًاهِ، دیتاتیغ، ًحَُ استثاعات هاتیي ػشٍسٍ ٍ کالیٌت، ًحَُ ٍ چیذ

ای هاًٌذ ش یکپاسچِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ دس ػیؼتن ٍب داسای اهکاًات ٍ ًَاس اتضاسّای ٍیظُافضاسّای ایداد ؿذُ تِ كَست یک تؼتًشم

تاؿذ. تؼالٍُ دس لؼوت هَتایل توام فشهْای تشٍى ٍیشایؾ پیـشفتِ، تَپَلَطی، تحلیل ؿثکِ، دسختَاسُ کاتالَگ، گضاسؽ ػاص ٍ... هی

گشدیذُ ٍ یک ًشم افضاس فشهؼاص دس فضای ٍب  GISصی ٍاسد ػیؼتن هَتایل ػاصهاًی ؿشکتْای آب ٍ فاضالب  تشق  پغ اص اػتاًذاسد ػا

ٍ  122ًَؿتِ ؿذُ اػت. خْت یکپاسچِ ػاصی دٍ ػیؼتن سّیاتی خَدسٍّای اتفالات ٍ تشداؿت آًالیي اعالػات تَػظ اکیپْای اتفالات 

 ُ ؿذُ اػت.اػتفاد GPSٍ ّوچٌیي اػتفادُ اص تحلیلْای ٍب تَػظ آًْا اص تکٌَلَطی هَتایل  121
 

  ، آتفای اػتاى یضدGPS، هَتایل GIS، هَتایل GISٍب  ّای کلیدی :ٍاشُ
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تِ عَس هؼوَل ػیؼتوْای اعالػات هکاًی خْت یکپاسچِ ػاصی ٍ ّوچٌیي هذلؼاصی خْاى ٍالؼی تِ کاس تشدُ هیـوَد  

 GISٍب  [6].ًیض خَد سا تا ایي هحیظ ػاصگاس ًوَدُ ٍ پیـشفت ًوَد  GIS. تا گؼتشؽ ایٌتشًت ٍ ؿثکِ خْاًی ٍب، [8]

. [5]فوشاّن هوی کٌوذ     HTTP  ٍHTMLسا دس ایي فضا اص عشیك  GISهتشادف اػت تا ػیؼتوْای اعالػاتی ٍب کِ اسائِ 

ٍ   GIS ٍب ت ػیؼوتن  یک ػیؼتن اعالػات خغشافیایی اػت کِ اص تکٌَلَطی ّای ٍب غالثا تشای استثاط تیي اخضا هتفوا

اص تشکیة في آٍسی ٍب ٍ ػیؼتن اعالػات خغشافیایی تَخَد آهذُ اػت کوِ یوک      GIS   ٍب اػتفادُ هی کٌذ. دس ٍالغ

تکٌَلَطی تِ سػویت ؿٌاختِ ؿذُ ٍ ػوذتا تشکیثی اص اتضاس کاس تا دادُ تِ هٌظَس رخیشُ، تاصیاتی، هذیشیت ٍ تحلیول دادُ  

 تایذ حذالل یوک  GIS ٍب دس ػادُ تشیي هؼواسی .ػاتی تَصیغ ؿذُ اػتًَػی ػیؼتن اعال  GIS ٍب هکاًی اػت. پغ

یا یک تشًاهِ هشٍسگش ٍب اػت کوِ توِ کواتشاى     تحت ٍیٌذٍص ٍ یک تشًاهِ ذ. کالیٌتٍخَد داؿتِ تاؿ ػشٍس ٍ یک کالیٌت

  .اخاصُ تشلشاسی استثاط تا ػشٍس سا هی دّذ ٍ اص عشفی دیگش ػشٍس، یک تشًاهِ ٍب ػشٍس اػت

تا تَخِ تِ لاتلیت اًؼغاف، ػوادُ توش توَدى آى ًؼوثت توِ      GIS هَتایل ػیؼتن اعالػات خغشافیایی هَتایل یا تِ اختلاس 

ٍ دس خْوت   ؿذُ، ًیاص تِ تخلق کوتش ٍ ًیض کوتش ّضیٌِ تش تَدى آى، ٍاسد ػشكِ ّای هختلف GISػیؼتن ّای ػٌتی 

هدوَػِ گؼتشدُ تشی اص تکٌَلَطی ّای ػیؼوتن اعالػوات    دس داخلGIS هَتایل اّذاف هختلف تِ کاس تشدُ ؿذُ اػت. 

 خغشافیایی، تکٌَلَطی ّای تیؼین ٍ تکٌَلَطی ػیؼتن هَلؼیت یاب خْاًی ػول هی کٌذ.

 دس هحافل ػلوی ٍ اخشایی کـَس، ٌَّص اغلة هذیشاى، کاسؿٌاػاى ٍ GIS اؿاػِ ػالْا اصآًچِ هؼلن اػت تِ سغن گزؿت 

 پشػـْای خَد پیشاهوَى هثواًی   اًذ ٍ تِ تَاًایی الصم تشای پاػخگَیی تِ ن آى آؿٌا ًـذُپظٍّاى تذسػتی تا هفاّی داًؾ

GIS اكالح ٍ تَػؼِ ؿثکِ ّای آتفوا، سػواًذى آب کوافی ٍ ػوالن،      .اًذ ًیافتِ ّا ٍ کاستشدّای آى دػت ّا، هؤلفِ ، لاتلیت

آتفوا اػوت کواهال توِ اعالػوات ٍاتؼوتِ       تْشُ تشداسی ٍ ّوچٌیي  تؼویش ٍ ًگْذاسی اص ؿثکِ ّا کِ ّذف تؼیاس حؼواع  

سٍد کِ ایي ػاهاًِ تتَاًذ دس تلوین گیشی ّوا،  داسد اًتظاس هی Web GISهیثاؿذ. تا تَخِ تِ لاتلیت ّایی کِ تکٌَلَطی 

 اخشا ٍ تحشاى ًمؾ هْوی ایفا کٌذ.  

GIS  ص ًمـوِ ّوای ؿوْشّای    ؿشٍع تِ کاس کشدُ اػت. عی ایي دٍسُ تا توِ اهوشٍ   1379ؿشکت آتفای اػتاى یضد اص ػال

اػتاى تکویل ؿذُ ٍ اعالػات تَكیفی ًیض تشداؿت ؿذُ اػت. ّوچٌیي سًٍذّای هختلفی تشای تِ سٍص هاًذى اعالػوات  

کوثَد یک ػاهاًِ خْت یکپاسچِ ػاصی، ٍسٍد ٍ تحلیول اعالػوات هکواًی خْوت      1392ًیض عشاحی ؿذُ اػت. اص ػال 

ذ. لزا تیوی هتـکل اص کاسؿٌاػاى ٍ هـاٍسیي خْت پیادُ ػاصی ػواهاًِ  اػتفادُ دس توام ػغَح ٍ دفاتش آتفا احؼاع ؿ

هاُ هغالؼوِ ٍ تشسػوی همواالت ٍ     6تـکیل ؿذ ٍ عی ، سدیاتی ٍ ًاٍتشی خَدسسٍّای اتفالات GISهَتایل ، GISٍب ّای 

ٍ اص اتتذای ًَؿتي ًشم افضاس ؿشٍع ؿذ  1393عشح فَق ًگاؿتِ ؿذ. دس ػال  RFBػاهاًِ ّای هـاتِ داخلی ٍ خاسخی، 

 پیادُ ػاصی آى کلیذ خَسدُ اػت.   1394ػال 
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کِ تَاًایی استثاط توا ػوایش ػیؼوتن ّوا ٍ اهکاًوات هوَسد ًیواص         GISتَلیذ یک هَتَس تَهی تا لاتلیت ٍ اهکاًات گًَاگَى 

ٍ تَلیذ کٌٌذگاى ًشم افضاس سا داسا تاؿذ اص اّذاف اكلی پشٍطُ هی تاؿذ. لزا دس ایي پشٍطُ ٍ همالِ تِ اهکاًوات   GISکاستشاى 

سا  GISٍ تَاًوٌذی ّای تَلیذ ؿذُ دس کـَسهاى ایشاى پشداختِ ؿذُ تا تِ گًَوِ ای تتَاًوذ ًیاصّوای کلیوذی ٍ پایوِ ای      

هشتفغ ػاصد. اص ػَی دیگش ًوًَِ اخشایی ٍپیادُ ػاصی ؿذُ هحلوَل   تاهیي ًوَدُ ٍ ٍاتؼتگی تِ ّؼتِ ّای غیش تَهی سا

 تَلیذی ًیض دس اداهِ هؼشفی گشدیذُ تا تا ًوًَِ ٍالؼی دس آب ٍفاضالب اػتاى یضد هغشح ٍ اسائِ ؿذُ تاؿذ.

ؿوشکت  دس تلویوات دفواتش ٍ هوذیشاى    GISدًثال هیگشدد اػتفادُ اص اعالػات  GISاٍلیي ّذفی کِ دس اًدام پشٍطُ ٍب 

تَكیفی دس تلوویوات ٍ تحشاًْوا، ضوشسّای صیوادی ّون توِ       -اػت. هتاػفاًِ ػذم اػتفادُ ٍ اػتمثال اص اعالػات هکاًی
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کوِ تیـوتش ؿوشکتْای    ٍ کاسکٌاى هشتَعِ صدُ اػت. هـکل دیگشی کِ  GISؿشکتْای خذهات سػاى ٍ ّن تِ ٍاحذّای 

آى اػت، اًثاؿِ ؿذى اعالػات کاغزی ٍ ػذم تحلیل آًْوا کوِ   دس پی سفغ  GISٍ ػاهاًِ هَتایل  آتفا تا آى سٍ تشٍ ّؼتٌذ

تاؿذ. ایي اعالػات ؿواهل  ًتیدِ سلَهی ٍ تِ ٌّگام ًثَدى آًْاػت، ٍ ًتیدتا ػذم دخالت ایي اعالػات دس تلویوات هی

ّای شٍطُخشٍخی ًظاستْای فٌی، کٌتشل کیفی، ًت، ػًَذاطّا، اتفالات، هـتشکیي ٍ ... اػت. تِ عَس خالكِ اّن اّذاف پ

 ؿاهل هَاسد ریل اػت:  GISٍب ٍ هَتایل 

اػتفادُ دفاتش ٍ ٍاحذّای هختلف آتفا اص ًمـِ ٍ اعالػات هشتَعوِ ٍ دس دػوتشع توَدى ًمـوِ ّوا توذٍى حضوَس  ٍ یوا         

اػتفادُ اص فضای ًشم افضاسی ػادُ ٍ لاتل اػتفادُ تشای ّوِ ّون توشای تَلیوذ کٌٌوذگاى ٍ ّون      . GISدسخَاػت اص ٍاحذ 

کوِ هؼووَال توا کواّؾ      ArcGISفاسػی تَدى دػتَسات ٍ کاّؾ کالػْای آهَصؿی هشتَط توِ  . ػتفادُ کٌٌذگاىتشای ا

ٍ آًالیي ًوَدى اػتفادُ اص ًمـِ ّا ٍ دسًتیدوِ   GISهَتایل لاتلیت پیادُ ػاصی . یادگیشی دس عَل هذت صهاى ّوشاُ تَد

آًالیي ًوَدى ٍ ًووایؾ ًمـوِ ای   . ذاسی، هـتشکیي ٍ...افضایؾ دلت تاصدیذّا تاالخق دس هَسد ًاظشیي،  تؼویشات ٍ ًگْ

ٍ... ٍ تحلیل ًتایح آًْا تِ كوَست   PM، 122اتلال ًمـِ ّا ٍ اعالػات تِ تاًک هـتشکیي، . اتفالات ٍ هکاًیضُ ًوَدى آى

ِ كوَست  ٍسٍد اعالػوات تو  . اهکاى تْیِ گضاسؽ آًالیي ٍ اػتفادُ اص اعالػات دػتِ اٍل تِ خای اعالػات لذیوی . هکاًی

. حزف تؼیاسی اص فشهْای کاغزی ٍ لاتلیت تْیِ گضاسؽ هکاًی اص آًْوا توِ خوای تایگواًی    . ػادُ تا لاتلیت ًظاست دلیمتش

توَهی ػواصی فشایٌوذ ٍسٍد ٍ تدضیوِ ٍ تحلیول      . حزف آهَصؿْای الصم تشای یادگیشی ًشم افضاسّای تخللوی ٍ خواسخی  

پش سًگ ؿذى هَاسد کوثَد اعالػات تَػظ کاسؿٌاػاى هختلوف ٍ  ٍ ًْایتاً  اػتفادُ اص تلَیش هاَّاسُ ای تِ سٍص. اعالػات

 .GISّذفوٌذ ؿذى فؼالیت ٍاحذ 
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 تِ هَخَداستثاعی ٍ تا تَخِ تِ حدن دادُ ّای ّش تخؾ ٍ پٌْای تاًذ  ؿشکتتا تَخِ تِ ًیاصّای تشسػی ّای چٌذهاِّ 

اػوتفادُ اص  هٌتح ؿذ. ػلل اكلی تلووین فوَق   تَهی )هَتَس(  iّؼتِهال ٍب تیغ تا کا GISپیادُ ػاصی ًشم افضاس گضیٌِ 

 ، حوایوت اص تَلیوذات داخلوی، ػوذم    دس دػتشع تَدى کاهل هشخوغ ٍ هٌثوغ تَلیوذ کٌٌوذُ    ، تکٌیک خذیذ ٍ تِ سٍص ٍب

ِ  ّوش  دس اػوتفادُ  . لاتلیتتِ ّش گًَِ ػخت افضاس خاف ػذم ٍاتؼتگی ٍ کاتشاى تؼذاد دس هحذٍدیت دًیوا،   ٍ ایوشاى  ًمغو

ِ  حتی دس كَست ًیاص توِ تغییوش ػیؼوتن ػاهول، لاتلیوت      اصًی كَست دس تَػؼِ ٍ تؼظ لاتلیت  SDI لالوة  توشای  تَػوؼ

سا هیتَاى رکش ًوَد. دس ایوي صهیٌوِ    ػایش ػاصهاًْا GISٍب ٍ  SDIػشاػشی ٍ تا دس حذالل حالت اهکاى اتلال تِ ؿثکِ 

ِ  توَدى، ًیاصهٌوذی   ؿکؼتِ ، لفلغیش تَهی تَدىتِ دالیل  ArcGIS Server  ٍArc Objectاػتفادُ اص هَاسد   اهکاًوات  تو

،اهکاى ػشلت اعالػات ٍ اتْام دس استماء ًشم افضاس کٌاس گزاؿوتِ   حفاظتی ٍ اهٌیتی ًاهـخق، هؼائل هاًَس ، لذستًثیخا

 ؿذ.

اًتخاب ؿذ؛ کِ دس عوشف کالیٌوت    (J2EE)خْت اًدام هْن فَق اص صتاى تشًاهِ ًَیؼی خاٍا  [7]تا هغالؼات اًدام گشفتِ 

iگاّی تِ خاٍا اػکشیپت i    تثذیل هیـَد؛ صیشا خاٍ تشای تَلیذ یک تشًاهِ تحت ٍب گضیٌِ تؼیاس هٌاػثی توَدُ ٍ لاتلیوت

iتَػؼِ پزیشی تاالیی داسد. ّوچٌیي یک صتاى کاهال ؿیء گشا i i  ( اػت کِ تا  ّش ػیؼتن ػاهل کاس هیکٌوذWindows, 

Linux, …  .) 

ػواصی  دس هذل Rational Roseاص اتضاسّای اػت ٍ  " "RUPافضاسی  َطی تِ کاس گشفتِ ؿذُ خْت تَػؼِ ػیؼتن ًشمهتذل

  ّای تَلیذ ؿذُ ٍ خَدکاسػاصی فشایٌذ تَلیذ هؼتٌذات اػتفادُ ؿذُ اػت. ّای هتٌی هذلتلَیشی، ًگْذاسی تخؾ

 دؿواى تشخَسداس ّؼتٌذ ٍ اًتخواب آًْوا تؼوتگی توِ کاستش    ّا ًیض هاًٌذ صتاى تشًاهِ ًَیؼی اص تٌَع ّای هختلفی  دیتاتیغ

تفاٍت ػوذُ ای تا ػایش ًشم افضاسّوا ٍ ػیؼوتوْای اعالػواتی     GISتا تَخِ تِ ایٌکِ دیتای هَخَد دس ٍب  .خَاّذ داؿت

داسد ٍ اص خولِ ٍخَد دًٍَع اعالػات تَكیفی ٍ هکاًی اػت ٍ ػیؼتوْای اعالػواتی دیگوش تٌْوا اعالػوات تَكویفی سا      
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-ًیؼت. تواهی دیتاتیغ GISهل هیـًَذ؛ تٌاتشایي اًتخاب ًشم افضاس هذیشیت تاًک اعالػاتی دس آًْا تِ پیچیذگی ٍب ؿا

ّای هَخَد تَاتغ هشتَط تِ اعالػات تَكیفی سا پـتیثاًی هیکٌٌذ دس حالیکِ ایي هَضَع تشای اعالػات هکواًی هتٌوَع   

 . [4]تشای ایي پشٍطُ اػتفادُ ؿذُ اػت  Postgre SQLد ّای هَخَتا تشسػی ٍ همایؼِ تیي دیتاتیغ لزا اػت. 

iدس اػتفادُ اص تکٌَلَطیْای تیي کالیٌت ٍ ػشٍس، اص تشکیة اػتاًذاسد v ّایWMS ،WFS ،WPS    ُ[3][1]اػوتفادُ ؿوذ 

تایوذ   .[2]ًیض تْشُ تشداسی ؿوذُ اػوت    Ajaxخْت ػشػت ػول پشداصؿْای تیي کالیٌت ٍ ػشٍس اص تکٌَلَطی ّوچٌیي 

اص خولِ ًکات ؿواخق ایوي پوشٍطُ ػوذم     اػتفادُ ؿذُ ٍ  vهتي تاصخْت ًوایؾ دادُ ّا اص ًشم افضاسّای تَخِ داؿت کِ 

ّوای کواستشی    هتوذّای اًتموال هحتوَی خْوت ًووایؾ ٍاػوظ      ّوچٌویي   .تاؿذهی ESRIاص هحلَالت ؿشکت  اػتفادُ

 هی تاؿذ.   " DHTML,XHTML,CSS"آى افضاسی تحت ٍب تا تَخِ تِ کاستشد  ّای ًشم گشافیکی دس ػیؼتن

 ابسارّای هَجَد در ًرم افسار  -4

کِ دس هاطٍلْای هتفاٍت ٍ دایٌاهیک خای گشفتِ اػت. تؼویاسی اص  دػتَس ٍ دکوِ اػت  171داسای تیؾ اص  فَقػاهاًِ 

سد ادیتْای ّوشاُ تا گضاسؿات، تْیِ خشٍخی ٍ دس تؼضی هَا Viewerهَخَد دس ایشاى داسای فضای  GISػاهاًِ ّای ٍب 

ػادُ اًذ ٍلی ػاهاًِ هَخَد دس آتفای اػتاى یضد خْت ًیل تِ سفغ ًیاص ٍاحذّای هختلف، تِ خض هَاسد فَق کوِ دس ًوَاس   

ایي ًشم افضاس لشاسدادُ ؿذُ؛ اتضاسّای هٌحلش تِ فشدی داسد کوِ توِ تؼضوی اص آًْوا اؿواسُ       TOOLSاتضاسّای اػتاًذاسد ٍ 

 خَاّذ ؿذ:

تِ خض اتضاسّای ٍیشایؾ ػادُ، توام دػتَسات کاستشدی هشتَط تِ ٍیشایؾ پیـشفتِ یص پیطرفتِ: ًَار ابسار ٍیرا -4-1

تیٌی ؿذُ اػت. اتضاسّای یواد  ؿذُ دس ػاهاًِ پیؾکِ تَػظ اپشاتَسّا تِ کاس تشدُ هی ArcGISهَخَد دس فضای اتَکذ ٍ 

 تاؿذ.ؿذُ دس ساػتای تشػین ػَاسم خغی تذٍى ٍخَد خغاّای تَپَلَطیک هی

( دس ایي ًشم افضاس تِ كَست کاهال دایٌاهیک عشاحی ؿذُ اػت. تْیوِ  Layoutتْیِ ًمـِ )ًَار ابسارتْیِ ًقطِ:  -4-2

ًمـِ تا ػیوثلْای دلخَاُ ٍ اػتفادُ اص ساٌّوا ّوشاُ تا اضافِ ًوَدى فشهْای اػکي ؿذُ تِ ػٌَاى پوغ صهیٌوِ ٍ ًْایتوا    

 تاؿذ.         هٌحلش تِ فشدی آى هی تْیِ خشٍخی تا کاغز اػتاًذاسد اص هَاسد

دس ایي اتضاس تِ هذیش ػیؼتن ٍ اپشاتَسّا ایي اهکواى دادُ ؿوذُ توا پوغ اص پایواى ٍیوشایؾ،       ًَار ابسار تَپَلَشی:  -4-3

خغاّای تَپَلَطیک احتوالی دس اعالػات هکاًی سا گضاسؽ دّذ. ًَع خغاّا تَػظ هذیش ػیؼتن تؼیویي ؿوذُ ٍ تَػوظ    

 اؿاسُ کشد. "تِ ّن ًشػیذگی"ٍ  "اص ّن سدؿذگی"گیشی اػت. اص خولِ ایي خغاّا هیتَاى تِ اپشاتَسّا لاتل پی

ٍخَد داؿتِ دس ایوي ًوشم    ArcGISآًالیضّای ؿثکِ کِ دس ًشم افضاسّای هکاًی اص خولِ  ًَار ابسار آًالیس ضبکِ: -4-4

آًالیضّای تاالدػوت ٍ پواییي دػوت ٍ ایضٍلوِ      افضاس تاصعشاحی ؿذُ اػت. اص خولِ آًْا هیتَاى تِ کاستشدی تشیي آًْا هثل

 ًوَدى هٌغمِ هَسد ًظش اؿاسُ کشد.

ًَؿتِ ؿذُ ٍ هَاسدی توِ آى اضوافِ    ArcGISًشم افضاس  Arc Catalogایي فضا تا الگَ تشداسی اص  فضای کاتالَگ: -4-5

، shp ،kmlای دیگوش  )هاًٌوذ   گشدیذُ اػت. دس ایي فضا ػیوثلْا ػاختِ ؿذُ ٍ ٍسٍد اعالػات هکاًی ٍ تَكیفی اص فشهتْ

dxfگیشد. کاستشد هٌحلش تِ فشد ایي لؼوت اػتفادُ اص ( ٍ یا تثذیل هاتیي آًْا كَست هیshp files     ؿخلوی ّوش کواستش

 اػت کِ اپشاتَس هیتَاًذ اص دیتای ؿخلی خَد اػتفادُ کٌذ.  

ؿذُ اػوت ٍ هیتوَاى دس ّوش الیوِ      ایي اهکاى دس ًَاس اتضاس دیتاتیغ تؼثیِجستجَی پیطرفتِ )گسارش ساز(:  -4-6

ػاسضوِ هوَسد ًظوش سا     Arc Mapهاًٌذ اتضاس هَخوَد دس   SQLاعالػاتی کِ حالت ّیالیذ داؿتِ تاؿذ تا ًَؿتي یک خظ 
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یافت. ّوچٌیي خؼتدَ ّا هیتَاًذ رخیشُ ؿذُ ٍ تِ كَست یک الگَ دس دػتشع هذیشاى ٍ یا دیگش کاستشاى لوشاس گیوشد.   

 تاؿذ.یفی ّش ػاسضِ اص دیگش اهکاًات ًَاس اتضاس دیتاتیغ هیهذیشیت خذٍل اعالػات تَك

تشای خلَگیشی اص ٍسٍد اعالػات تَكیفی تِ كوَست دػوتی تَػوظ اپشاتَسّوا، اهکواى ایدواد        داهٌِ تَصیفات: -4-7

 همادیش پیؾ فشم تشای فیلذّای تَكیفی دس ًشم افضاس ٍخَد داسد. 

viٍ اتصال viایجاد ارتباط -4-8 i :تِ خض استثاعات کِ تَػظ عشاحاى دیتاتیغ دس ًشم افوضاس دس ًظوش    هابیي جداٍل

 گشفتِ ؿذُ اػت؛ هذیش یا اپشاتَس هیتَاًذ خذاٍل هَخَد سا تش اػاع فیلذّای کلیذ تِ ّن هشتثظ ػاختِ ٍ یا اتلال دّذ.  
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 در ابفای استاى یسد GIS: ساهاًِ ٍب 1اضکال ضوارُ 

 تاهیي اهٌیت اطالعات:  -5

 :GISساختار فٌی هَبایل   -6

، ًظواست کِ هذتْاػت دس کـَسّای پیـشفتِ پیادُ ػواصی ؿوذُ اػوت، اهکواى      GISهَتایل تا اػتفادُ اص تکٌَلَطی سٍص 

دس یک پایگاُ دادُ تَصیغ یافتِ تا اهٌیت تاال ٍ اًؼکواع آى توِ    ٍ آًالیيهذیشیت، تِ ٌّگام ػاصی ٍ ایداد تغییشات ػشیغ 

، تْشُ توشداسی ٍ  تشداؿت اعالػات کیفی آب، فؼالیتْای ػاصهاًی ًظاست GISهَتایل  تا ٍخَدسد. کاستشاى هختلف ٍخَد دا

ّوذف اكولی   . ؿوَد تِ سٍص، دلیك ٍآػواى هوی  ّوچٌیي  تؼویش ٍ ًگْذاسی اص ؿثکِ ّا کِ ّذف تؼیاس حؼاع آتفا اػت 

سٍد کوِ تتَاًوذ دس   داسد اًتظواس هوی   GISٍب تکٌَلوَطی  یکپاسچگی اعالػاتی کوِ توا   تا تَخِ تِ پیادُ ػاصی ػاهاًِ فَق 

 .تلوین گیشی ّا، اخشا ٍ تحشاى ًمؾ هْوی ایفا کٌذ

 دس سا کواستشدی  ٍ دلیوك  اتوضاسی  کِ ػاصهاًی اػت تشٍى ٍ ػاصهاًی دسٍى هختلف فشایٌذّای تش هـتول ّای فَق ػاهاًِ

ٍ هـوتشکیي   PMؿاهل ًاظشیي فٌی، ًاظشیي کٌتشل کیفی، تْشُ توشداساى ٍ ّوچٌویي هواهَسیي     ػیؼتن کاستشاى اختیاس

ٍ    GISتشداؿت ٍ اسػال اعالػات تِ ػاهاًِ ٍب  ػیؼتن ایي دس. اػت دادُ لشاس  تِ عشق آًالیي ٍ آفالیوي كوَست گشفتوِ 

 دّذ.هی شاسل فاضالب ٍ آب هدوَػِ ٍ هذیشاى اختیاس دس سا کلیذی تلویوات ٍ گضاسؿات ًْایتا

خْت عشاحی ػاهاًِ فَق فشهْای خاسج ػاصهاًی هَخَد پغ اص اػتاًذاسد ػاصی ٍاسد ػاهاًِ هَتایول ؿوذُ ٍ ّوچٌویي    

 عشاحی گشدیذُ اػت.  GISػاص دس تخؾ ٍب خْت ّشگًَِ تِ سٍص آٍسی فشهْا، ػاهاًِ فشم
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ّا ٍ دسًتیدِ افضایؾ دلت تاصدیوذّا تواالخق   آًالیي ًوَدى اػتفادُ اص ًمـِ اّذاف اكلی اص عشاحی ػاهاًِ فَق ؿاهل 

حزف تؼیاسی اص فشهْای کاغزی ٍ لاتلیت تْیِ گضاسؽ هکواًی اص  ، دس هَسد ًاظشیي،  تؼویشات ٍ ًگْذاسی، هـتشکیي ٍ...

اتَهاػیَى کاهل اص فؼالیتْای هـاّذُ، تاصسػی، ًظواست ٍ خووغ آٍسی اعالػوات هکواًی ٍ     ، عشاحی آًْا تِ خای تایگاًی

 تَدُ اػت. GISٍخَد گضاسؽ ػاص تَهی ٍ دایٌاهیک خْت تَلیذ اًَاع فشهْای هَتایل  ،خاسج اص ػاصهاى تَكیفی

 :سازفرم افسار ًرم  -7

اص ٍیظگیْای لاتل تَخْی اػت کِ ػاهاًِ دس اختیاس کواستشاى   GISؿٌاٍس تَدى ٍ ایداد ساتغِ هتماتل تیي ػشٍس ٍ هَتایل 

 ػیؼتن ٍ فشهْای هَتایل سا داسا تاؿذ. لشاس خَاّذ تا دس ّش صهاى اهکاى کٌتشل

کاستشاى ٍ کاسؿٌاػاى خْت تشسػی ّای فٌی ٍ دادُ آهایی خَد ّوَاسُ دس حال عشاحی ٍ تغییش فشهْوای اعالػوات هوی    

ٍب   ٍ GISتاؿٌذ کِ ایي ػیؼتن تایذ دس فشهْای هَتایلی ًیض اهکاى تغییش ٍ تلحیح سا داسا تاؿذ. لوزا ػیؼوتن هَتایول    

GIS اى سا داسًذ تا تا اتضاس فشم ػاص اعالػات سا دس اختیاس یکذیگش لشاس دٌّذ. فشم ػاص عشاحی ؿذُ فشهْای هوَسد  ایي اهک

ًیاص کاستشاى سا تا ػاختاس هَسد ًظشؿاى آهادُ ػاصی ًوَدُ ٍ دس اختیواس هَتایول هشتَعوِ لوشاس خَاّوذ داد، ایوي فشایٌوذ        

 د عشاحی ؿذُ یاسی خَاّذ سػاًذ.ٍ فشم اػتاًذاس GISکاسؿٌاػاى سا تا اتضاس هَتایل 

اص ػَیی دیگش ػاختاس فشم ػاص تِ گًَِ ای عشاحی گشدیذُ تا اص اًَاع پایگاُ دادُ ّا پـتیثاًی ًوَدُ ٍ اهکواى اتلوال توِ    

 ًوایذ. آًْا سا داسا تاؿذ. ایي تثادل اعالػات دٍ ػَیِ تَدُ ٍ اهکاى تاسگزاسی ٍ تخلیِ اعالػات سا اهکاًپزیش هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIS: ساهاًِ هَبایل 2ضکل ضوارُ 

 خَدرٍّا:  AVLًَار ابسار  -8

تشای ٍسٍد اعالػات هحل حادثِ  GISسدیاتی خَدسٍّای اتفالات ٍ ّوچٌیي اػتفادُ اکیپْای اتفالات اص ػیؼتن هَتایل  

فادُ ؿذُ اػوت.  اػت GISٍ هَتایل  GPSتَدُ اػت. لزا دس ایي ػیؼتن اص تلفیك دٍ اهکاى  122دیذُ دٍ ًیاص هثشم ٍاحذ 

لزا تثلتْایی دس خَدسٍّای اتفالات ًلة ؿذُ ٍ هذیشیت ٍ هًَیتَسیٌگ خَدسٍّا ٍ اتفالات تِ كَست یک ًوَاس اتوضاس دس   

ِ  توِ کووک   اتفالوات  کواستشاى  ػولکوشد  توش  ًظواست  ٍ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. هواًیتَس  GISفضای ٍب   تلواٍیش  ٍ ًمـو

ِ  تا اػت لادس ػیؼتن پزیشد. ایياًدام هی GPSٍ تا اػتفادُ اص تکٌَلَطی هَتایل  (خَدسٍیی Tracking) ای هاَّاسُ  تَخو

 اکیوپ  اص هؼیش کَتاّتشیي ٍ کلی هؼیشّای حادثِ، هحل تِ آصاد اکیپ ًضدیکتشیي اًتخاب اص پغ اتفاق، هحل ًوایؾ تِ

ِ  ؿوذُ  یاد ػیؼتن تؼالٍُ. تپشداصد اتفالات خَدسٍّای سدیاتی تِ ٍ گزاسدُ ًوایؾ تِ ًیض سا حادثِ هحل تِ فَق  کووک  تو
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 آب کٌٌذُ لغغ ؿیشّای خَدسٍیی، هَتایل دػتگاّْای تِ آى ًتایح اسػال ٍ ؿذُ اًدام ٍب سٍی تش کِ ؿثکِ تحلیلْای

 .ًوایذ اػالم اکیپْا تِ سا ؿیشّا پَؿؾ تحت هٌاعك ٍ دادُ پیـٌْاد اهذاد اکیپ تِ ٍ ؿٌاػایی سا هٌغمِ

ِ     اص هضایای اػتفادُ اص  ّوای ػوخت افوضاسی    ایي تکٌَلَطی تِ خای سدیاب خَدسٍیی هیتوَاى توِ یکپاسچوِ ػواصی ّضیٌو

، فشػتٌذُ، دٍستیي ٍ...(، لاتلیت استماء تؼیاس تاالی ػخت افضاس تا پیـشفت تکٌَلَطی، لاتلیت استماء GPS)هاًیتَس، گیشًذُ 

ای هختلف ٍ اهکاى تؼوت ٍ تَػوؼِ آى دس ّوش تشّوِ     تؼیاس تاالی ًشم افضاس، اهکاى تَػؼِ ًشم افضاس تش سٍی ػیؼتن ػاهلْ

ّای لاتل تَخِ ػخت افضاس ٍ ًشم افضاس ، اهکاى اػتفادُ ٍ پیادُ ػواصی هاًیتَسیٌوگ   صهاًی ٍ تش حؼة ًیاص، کاّؾ ّضیٌِ

viتش سٍی ّش یک اص اًَاع ٍػایل ًملیِ هَتوَسی ٍ حتوی پشػوٌل ٍ ًیشٍّوای پیوادُ      i i      توذٍى تغییوش ٍ اػوتفادُ اص اًوَاع

GPSی ػخت افضاسی هختلف تشای ّش کاسکشد، ثثت ٍ ضثظ اعالػات هتٌَع هاًٌذ دیتا، ػکغ، فیلن، كوذا ٍ...،لاتلیوت   ّا

ایداد ٍ ساتغِ هتماتل دٍ عشفِ )خَدسٍ تا هشکض ٍ تالؼکغ( تا اهکاًات تؼیاس تاال هاًٌذ هتي، كذا، تلوَیش حتوی توش تؼوتش     

VOIP .اؿاسُ کشد 
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دس تووام اسکواى ؿوشکت     GISساُ حل تؼیاس هٌاػثی تشای خاسی ًوَدى اهکاًات  GISٍخَد ًشم افضاس ّای ٍب ٍ هَتایل 

 افضاس خَد سا تا ٍیظگیْای ریل ایداد ًوَدُ اػت:تاؿذ. لزا ؿشکت آتفای ؿْشی اػتاى یضد ًشمآتفا هی

ادُ اص ػاهاًِ ّای هـاتِ خاسخی : اکثش ػاهاًِ ّوای هَخوَد دس ػواصهاًْا اص    تَهی تَدى ّؼتِ اكلی ًشم افضاس تذٍى اػتف

گوشدد  اٍال  تاػو  هوی   اػتاى یوضد )لفل ؿکؼتِ( اػتفادُ کشدُ اًذ. تَهی تَدى ًشم افضاس  ArcGISّؼتِ اكلی ًشم افضاس 

لثوا اص اسػوال اعالػوات توِ ػوشٍس      اهٌیت اعالػات تاال سٍد، ثاًیا تتَاى ّش اهکاًاتی سا دس ًوشم افوضاس پیـوثیٌی کوشدُ ٍ ثا    

ٍ سدیواتی    GIS ،122، ٍب GISهَتایول  کـَسّای كاحة ًشم افضاس خلَگیشی تؼول آٍسد. ّوچٌیي تتَاى چٌذ ػواهاًِ  

 سا تِ كَست یکپاسچِ هؼتمش ًوَد.خَدسٍّای اتفالات 

اػتفادُ توام هؼاًٍتْا، دفاتش  : ػاهاًِ ّای فَق خْتGISخاهغ ٍ کاهل تَدى حَصُ اػتفادُ اص ػاهاًِ ّای ٍب ٍ هَتایل 

ٍ کاسؿتٌاػاى تا ػغَح دػتشػی ٍ اهٌیت تاال پیـثیٌی ؿذُ تِ كَستیکِ دػتشػوی ّوا توشای ّوش ؿوخق دس ػوغَح       

 اعالػات )چِ هکاى ػَاسم ٍ چِ تَكیف آًْا( ٍ اتضاسّا تؼشیف ؿذُ اػت.

احتیواج توِ استمواء پٌْوای تاًوذّای فؼلوی        ػشػت لاتل لثَل دس  پٌْای تاًذ کن: تشای اخشای ػاهاًِ ّای یاد ؿذُ فَق

 ًیؼت. دس حالیکِ خْت اػتفادُ ػاهاًِ ّای هـاتِ خاسخی تایذ ؿثکِ داخلی تا ػشػت تاال دس اختیاس داؿت.
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 …و GIS، موبایل GISنگاشت نرم افسار  وب 

 فرزام خسرویانی، علی محرابی

کاستش پؼٌذی ػاهاًِ ّا: دس عشاحی ػاهاًِ ّای فَق ػؼی ؿذُ تا کاستشاى اص فضای ًشم افضاسّوای لثلوی  هثول اتَکوذ ٍ     

ArcGIS ًذ تا کاس تا ًشم افضاس تا حذالل آهَصؽ كَست پزیشدفاكلِ ًگیش 

 SDIتؼتش ػاصی اعالػات دس لالة اهي دس ساػتای تْیِ صیشػاخت 

 ػذم ًیاص تِ ًلة ٍ یا ساُ اًذاصی ّشگًَِ تشًاهِ اضافی تش سٍی ایؼتگاّْای کاسی

اتَهاػیَى کاهل اص فؼالیتْای هـاّذُ، تاصسػی، ًظاست ٍ خوغ آٍسی اعالػات هکواًی ٍ تَكویفی خواسج اص ػواصهاى توا      

 GISهَتایل اػتفادُ اص ػاهاًِ َّؿوٌذ 

 GISّواٌّگی کاهل تیي ػاهاًِ ّای ٍب ٍ هَتایل 

 ٍ.... PM، هـتشکیي، 122اهکاى تِ سٍص سػاًی اعالػات تِ کوک  دادُ ّای ػایش ػیؼتوْای هَخَد آتفا هاًٌذ 

 اهکاى تْیِ گضاسؿْا ٍ آهاسّای پیـشفتِ هذیشیتی خْت ایداد تؼتش تلوین ػاصی تا اهکاى ایداد ػغَح دػتشػی

 GIS ٍخَد گضاسؽ ػاص تَهی ٍ دایٌاهیک خْت تَلیذ اًَاع فشهْای هَتایل

 ٍ كشفِ خَیی دس تْیِ ػایش ػخت افضاسّا GISخَدسٍ تا اػتفادُ اص ػاهاًِ هَتایل  AVLاهکاى 

 ٍخَد اتضاسّای پیـشفتِ ٍیشایؾ هکاًی اعالػات

 هراجع

از هٌظهر   Web-GISهقایسهِ هموهاری ّهای هفتله      فشًمی، هْذی، هْذی پَس، فاعوِ، آل ؿیخ، ػلی اكغش،  -1

ِ    ،اهکاًات ٍ ًحَُ پیادُ سازی ای کوِ ًموؾ ًَیؼوٌذُ سا داسد، ّووایؾ      ًام خاًَادگی، ًام ًَیؼٌذگاى یوا ًوام هَػؼو

 .1384طئَهاتیک، تْشاى، 

در برًاههِ ّهای    AJAXبررسی استفادُ از في آٍری ًَساهلل دٍػت، هدیذ، آل ؿیخ، ػلی اكغش، ّوشاُ، هدیوذ،   -2

 .1387، ّوایؾ طئَهاتیک، تْشاى، Web GISکاربردی 

3- Alesheikh, A. A., Helali, H., Behroz, H. A., Web GIS: Technologies and its applications, K.N. Toosi 

university of technology, 2002  

4-  Bonnici, A. M., Geomatics Dept., Sir Sandford Fleming College, 2005 

5-  Shanzhen, Y., Lizhu, Z., Chunxiao, X., Qilun, L., Yong, Z., Semantic and Interoperable WebGIS, 

Proceedings of the Second International Conference on Web Information Systems Engineering, Kyoto, 

Japan, 2001, Vol. 2, pp. 42-47. 

6- Shekhar, S., Vatsavai, R. R., Sahay, N., Lime, S., WMS and GML based Interoperable Web Mapping 

System, Proceedings of the 9th ACM international symposium on Advances in geographic information 

systems, Atlanta, Georgia, USA, November 2001, pp. 106-111. 

7-  Swendson, K., A Comparative Analysis of Programming Languages for GIS, Department of Resource 

Analysis, Saint Mary’s University of Minnesota, Minneapolis, MN 55404, 2010  

8-  Wong S. H., Swartz S. L., Sarkar D., A Middleware Architecture for Open and Interoperable GISs, 

IEEE MultiMedia, April 2002, Vol. 9, Issue 2, pp. 62-76. 

 



 

9 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی اولین کنفرانس ملی

1394دی ماه  30و  29  

                                                 
i Engine 
ii Java Script 
iii Object Oriented 
iv OGC 
v Open Source 
vi Relationship 
vii join 
viii Personal Tracking 


