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،ریبشجوامعامروزیمشکالتنیزوشهرهارویهبیرشدوجهانجمعیتروزافزونافزایشبا
.هستیمجامعهعلمیوصحیحمدیریتنیازمندپیشازبیش
.یمهستآشناآنهاهایتواناییوقدرتومدیریتیسیستمواطالعاتیهایبانکباماهمه

بهییاهکارآییبامحصوالتی،اطالعاتیهایبانکیهاقابلیتازمختلفعلومکارگیریبه
.دهدمیارائهرابیشترمراتب

ومکانبهریزانبرنامهومدیرانتوسطشدهاخذتصمیماتازایعمدهقسمتکهآنجااز
نیزوبهنگامومطمئنودقیقجغرافیاییتااطالعوجودلذا،باشندمیمربوطخاصیموقعیت
.باشدیمآناناجرایوتصمیماتاینفقیتمودراساسیبسیارموضوعاتازآنبهینهمدیریت

نوینیرحلهمواردجغرافیاییاطالعاتترکیبوتحلیلوتجزیهروند،کامپیوترآمدنکاررویبا
.شودمیتهشناخ(جغرافیایی)مکانیاطالعاتسیستمنامبهامروزهآنیافتهتکاملشکلوشد
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رنیادقیق ترین تعریف مربوط به موسسه تحقیقات سیستم های محیطی در ردلند کالیف

انی مجموعه ای از سخت افزار، نرم افززار، داده هزای جغرافیزایی و منزابع انسزمکانیسیستم های اطالعات 
اطالعزات است که به منظور کسب، ذخیره، به روزرسانی، بزه کارگیری، تحلیزل و نمزایش کلیزه اشزکا 

.طراحی می شودجغرافیایی

:Geographic Information Systemمکانیيک سيستم اطالعاتدر

مختصاتبرحسبها،دادههایضعاموموقعیتازاستعبارتجغرافیایا(Geographic)واژه
.(عرضوطو )جغرافیایی

بهمفیدهایدانستهارائهبرایGISدرهادادهکهدهدمینشاناطالعاتیا(Information)واژه
.شوندمیسازماندهیمتنوعینمایشیهایپاسخوجداو ،رنگیتصاویر،هانقشهصورت

یکدیگربهوابستهومتصلقسمتچندینازGISکهاستایندهندهنشاننیز(System)واژه
.استشدهساختهگوناگون،هایکارکردبرای
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.آغاز شداین سیستم هابر روی در ایاالت متحده کار1960اولین بار در اواسط دهه 
نقشهوشناسیزمین،خاک،جنگلداری،کشاورزیاطالعاتهوایی،هایعکسهاسیستمایندر

.های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند

مورد استفاده 1960دهه اولین نمونه از یک جی آی اس ملّی، جی آی اس کانادا است که از اواخر
.قرار گرفته است

آمدوجودبهفناوریایندرایمالحظهقابلهایپیشرفتمیالدی1980و1970هایدههدر
.شدکارگرفتهبههادولتهایمشیخطدرهاسیستماینازحاصلبرآیندکهبطوری

.شدندGisسازمانهای نقشه برداری ملی کشورها متولی اجرای 

:در این زمینه عبارتند ازبین المللی سازمانهای پیشرو 

(FGDC)کمیته داده های جغرافیایی فدرا  در امریکا -

Dradance)مرکز نقشه برداری ملی انگلستان - Survey)

(USGS)سازمان زمین شناسی امریکا  -
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آغاز به کار اين سيستم در ايران

ه بزرداری اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از این سامانه را در کشور آغاز کرد، سازمان نقش
براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، عهده دار طرح بزه کزارگیری1369کشور بود که در سا 

.این سامانه شد

سا ردمعادن،وصنایعوزارتدرجغرافیاییاطالعاتسیستمایجادپروژهاجراییهایفعالیت
.گردیدآغاز1379

وستادیحوزهدرراGisایجادمطالعاتیفاز1387سا دراطالعاتفناوریوارتباطاتوزارت
.استدادهانجاموابستهشرکتهای

، الن شزهرهاهای کاز دیگر مؤسساتی که در زمینه این سیستم فعالیت می کنند می توان شهرداری 
سزی وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه بین المللی زلزلزه شناسزی و مهند

.را نام برد...زلزله، و

را Gisریمقاطع کارشناسی ارشزد و دکتزبسیاری از دانشگاه هااز نقطه نظر رشته های دانشگاهی، 
.ارائه کرده اند1378از سا 
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(User)کاربران-1

کهاتیاطالعازکافیشناختوجغرافیاییاطالعاتسیستمدریکابزارهاازاستفادهوانتخابدرمهارت
.باشدمیکاربریکوظایفازشوند،میاستفاده

(Hardware)افزارهاسخت-2

اریافزسختمؤلفهمعرفکهباشدمی...وپالتر،چاپگرکامپیوتر،تعدادیشاملGISهایشبکهامروزه
.باشندمییمکاناطالعاتسیستمیک

(Software)افزارهانرم-3

میتوصیهندتوانموروزبهافزارهاینرمازاستفادهی،مکاناطالعاتسیستمیکازبهتراستفادهمنظوربه
.شود

(Data)داده ها-4

.استآناطالعاتیهایپایگاهGISهرقلب

(Methods)روش ها-5

ازیانمکاطالعاتسیستمدریکویژهاهدافبهرسیدنجهتدراطالعاتکارگیریبهصحیحهایشیوه
.استآنهایمؤلفهمهمترین
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:هستندنوعدوشوندواردتوانندمیجغرافیاییاطالعاتسیستمدرکههاییداده

مکانیهایداده-1
انندمجغرافیاییعوارضکهخطوطییانقاطمانند،دهندمینشانراعوارضجغرافیاییموقعیت
.دهندمینشانراغیرهودریاچهخیابان،

.شودمیاستفاده(شطرنجی)رستریوبرداریساختاردوازمکانیهایدادهنمایشجهت

گونیپلیاوخطنقطه،وسیلهبهطبیعیجهاندرایپدیدههر(وکتور)برداریساختاردر
.شودمیدادهنمایش

نهاآموقعیتوآمدهدرشطرنجیصفحاتبصورتعوارضوهاپدیدهرستری،ساختاردر
.شودمیمشخصدارندقرارآندرکهستونیوسطرموقعیتبوسیله

(مکانیغیر)توصیفیهایداده-2
.خیابانیکاسمماننداطالعاتیپردازند،میعوارضخصوصیاتتوصیفبه
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ون نمایش هر پدیده ای در جهان طبیعی به وسیله نقطه، خط و یا پلی گ(وکتور)در ساختار برداری
.داده می شود

پلی گونخطنقطه

نددارقرارآندرکهستونیوسطرموقعیتبوسیلهعوارضوهاپدیدهرستری،ساختاردر
.شودمیمشخص
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مله موارد زیر داده های مکانی مورد نیاز یک سیستم اطالعات جغرافیائی می تواند از منابع مختلفی از ج
:  جمع آوری و تأمین شود

نقشه های موجود اسناد ، مدارک و
نقشه برداری زمینی 

(GPS)سیستم تعیین موقعیت جهانی

عکس های هزوایی
(سنجش از دور )تصاویر ماهزواره ای 

شدهانجامشهریهایمحیطدربیشترکهاستممیزیمکانیاطالعاتآوریجمعهایروشازیکی
.شودمیاستفادهآندرفوقمنابعازو
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، GISترکیب الیه های اطالعاتی مختلف در
.شناخته می شودOverlayتحت عنوان 

الیه اطالعاتیاین مفهوم به امکان نمایش چند
.دیگر اشاره می کندیکبر روی 

ترکیبهزبومزمفهنزای، وسیعتردیدگاهدر
تعریفمعیارهایاساسبراطالعاتیالیهچند
یزاطالعاتالیهیکتولیدوکاربرتوسطشده

.دارداشارهجدید،

منظورهبرا...وزمینشیبگیاهی،پوشش نوعخاک،نوعبهمربوطاطالعاتتوانمینمونهعنوانبه
ایندریلپتانسدارایمناطقوکردهترکیبیکدیگربامنطقه،یکدرسیلوقوعامکانبررسی
.نمودمشخصجداگانه،اطالعاتیالیهیکتحتراخصوص



14

:  سؤاالتی که سیستم اطالعات جغرافیایی قادر به پاسخ گوئی می باشد

سؤاالت مربوط به یک مکان
در یک مکان مشخص چه چیزی وجود دارد؟ 

سؤاالت شرطی
وجود دارد؟Xشرایطبا هاییمکانچه 

بررسی روند تغییرات
مکان به وقوع پیوسته است؟ یک چه تغییراتی دردر طو  زمان

بررسی الگوها
وجود دارد؟های فضاییالگویچه 

مد  سازی
سؤا  چه خواهد شد اگر؟
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:ستینسبت به سیستم های اطالعاتی مشابه و روش های دسیستم اطالعات مکانیقابلیت های 

زیادحجمبااطالعاتتحلیلوتجزیهوبازیابیذخیره،آوری،جمعقابلیت

(اطالعاتیجداو )غیرجغرافیاییاطالعاتو(نقشه(جغرافیاییاطالعاتبینارتباطبرقراریقابلیت
بالعکسواییغیرجغرافیاطالعاتازاستفادهباجغرافیاییاطالعاتتحلیلوتجزیهامکاناتایجادو

بیهش،ءاشیاپیداکردنها،الیهقراردادنهمروی:مانندهاتحلیلازوسیعیطیفانجامتوانایی
...وسازی

هادادهسازیبهنگامدرسهولتوزیادعملسرعتکارآیی،دقت،داشتن

شدهمشخصهایپدیدهمحیطومساحتمحاسبهمانندآماریمحاسباتانجامتوانایی

قابلیت ردیابی و بررسی تغییرات مکان های جغرافیایی در طو  زمان

قابلیت استفاده برای مکان یابی پروژه های مختلف

.امکان تجزیه و تحلیل آنها با روش های پیشرفتهکیفیت باالی تحلیل داده ها و
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:ستینسبت به سیستم های اطالعاتی مشابه و روش های دسیستم اطالعات مکانیقابلیت های 

.روشهای بهتر برای تهیه نقشه های مختلف و امکان به روز کردن آنها

.بودن آنزاکاهش زمان، هزینه و مواد مصرفی و پو  ساز و اشتغا  

.استفاده وسیع آن در علوم مختلف

 .سازماندهی وسیعی از داده های زمین مرجعاداره و

.قابلیت بازبینی روشها

.آزمایش و پیشگویی، مد  سازی، فرضیه
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:از جمله عواملی که مانع توسعه سریع سیستم اطالعات مکانی می شود 

این فناوریعدم اعتقاد و اعتماد برخی مدیران به 
عدم مشارکت و حمایت ذینفعان

عدم اطالع از قابلیتهای این سیستم و نحوه استفاده از آن
هزینه بر بودن پروژه

و به روز رسانی اطالعاتعدم سیاست گذاری صحیح جهت نگهداری سیستم
عدم تامین هزینه ها در زمان مناسب

طوالنی شدن بیش از حد پروژه
عدم توجه به مدیریت حرفه ای پروژه به عنوان یک تخصص
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:ت اس از این قرار اسفهرست برخی از معروف ترین نرم افزارهای مطرح در زمینه جی آی

Arcgis , Microstation ,  ArcView ,  ILWIS ,  CARIS ,  GRASS ,  IDRISI , SAGA , 
LANDSERF ,  SAMT , Qgis

.گیرندمیقراراستفادهموردمکانیاطالعاتسیستمدرمختلفیهایدادهپایگاه
دادۀپایگاهرویبرکهاستpostgisشودمیاستفادهکهییاهدادهپایگاهقویترینازیکی

postgresqlدهدمیقرارمااختیاردرزیادیبسیارامکاناتوشودمینصب.

:ابزارهای توسعه محیط های جی آی اس

ArcObjects ,  MapObjects ,  Avenue ,  MapGuide

:ابزارهای معروف ارائه خدمات جی آی اس روی وب

ArcIMS ,  MO IMS ,  MapGuide
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کامپیوترهای شخصی
کامپیوترهای جیبی
وب جی آی اس
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نقشه برداری

بخش های مختلف کشاورزی

منابع آب

زمین شناسی

آمار 

منابع طبیعی و محیط زیست

حمل و نقل

آب و فاضالب

امور نظامی

برق و گاز

مدیریت شهری

آبخیزداری

صنعت حمل و نقل هوایی

هواشناسی

پست

و دهها کاربرد دیگر
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.سیستم اطالعات مکانی مناسب ترین راه حل برای مدیریت کالن شهری است

( امداد نجات)مدیریت بحران 
تعیین خطوط حمل و نقل اضطراری

تعیین محل استقرار تسهیالت کنتر  و فرماندهی
جستجوی نزدیک ترین محل برای امداد مثل بیمارستانها یا مراکز درمانی 

پیدا نمودن محل مناسب جهت استقرار نیرو های امدادی 
مشخص نمودن درصد خسارت در مکان های مختلف

ارایه داده ها در قالب های ویژه جهت توزیع بودجه امدادی 
تجزیه و تحلیل مکانی جهت استقرار نیروگاه اضطراری

...و 
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.سیستم اطالعات مکانی مناسب ترین راه حل برای مدیریت کالن شهری است

و خدمات ایمنیآتش نشانی

آتش نشانیایستگاه هایپیدا نمودن مکان مناسب جهت راه اندازی
در خدمات  Gapبودن یا  Overlapسی وضعیت آتش نشانی های موجود از لحاظ ربر

دثهیمت به محل حادثه یا برگشت از محل حازمسیر جهت عو نزدیکترین یافتن بهترین 
GPSتعیین موقعیت ماشین های خدمات رسان بر روی نقشه با استفاده از 

اطالع از مشخصات سازه ای مکان بروز حادثه قبل از رسیدن به محل
تشخیص نحوه گسترش آتش در یک آتش سوزی جنگلی

...و 
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.سیستم اطالعات مکانی مناسب ترین راه حل برای مدیریت کالن شهری است

پلیس و راهنمایی و رانندگی

مرکز کنتر  جهت اعزام پلیستوسط سریعترین مسیر یافتن 
ثبتایعوقهاینشانینمودنمنطبقوشهرسطحدرجناییرویدادهایپراکندگینمودنمشخص

هایگشتیکنتر میزانتعیینوجناییالگوهایتشخیصجهتآنهاجغرافیاییهایمحلباشده
پلیس

تعیین نقاط حادثه خیز جاده ها و مسیرهای بین شهری جهت تامین نیروی کنترلی الزم
GPSتعیین موقعیت ماشین های پلیس بر روی نقشه با استفاده از 

بررسی میزان ترافیک در چهارراه ها و گره ها و پیشنهاد مسیرهای جایگزین
...و 
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ابزاری برای ترسیم، ویرایش و آماده سازی داده های مکانی

دتوصیفی می باشن/این سیستم ها فاقد آنالیز مکانی



27

وصیفیابزاری برای ذخیره ، بازیابی و آنالیز داده های غیر مکانی و ت

این سیستمها فاقد ابزار کار با داده های مکانی می باشند
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،ویرایشترسیم،برایابزاری
هایدادهآنالیزوسازیآماده
الیزآنوبازیابیذخیره،،مکانی
آنالیزومکانیغیرهایداده
فیتوصیومکانیهایدادهتوام
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Data

GIS

داده های
توصيفی

داده های
مکانی D
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تحليل

CADمحيط  

DBMSمحيط 

Digits

Map

بهترين مسير 
کمترين هزينه
کمترين زمان

…

تطبيق نقاط مشابهتصميم

Oracel

SqlServer

Access

Cad

MicroStation

…

ArcGIS

ArcInfo

...
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مبنایرباطالعاتگذاریاشتراکبهوسازیذخیرهاساسسالهابرایمکانیاطالعاتسیستمدر
.هاshapefileماننداطالعاتیهایفرمتازاستفادهمانندبودمستقلهایفایلازاستفاده

وگهدارینروشبودنارزانواستفادهسادگیمانندبودمزایاییدارایاستراتژیاینازاستفاده
بابتهکآنبدوننمودمیاطالعاتویرایشواستفادهبهقادرراکسیهرکههادادهازاستفاده
.باشدداشتهنیازگذاریسرمایهوهزینهاطالعاتیپایگاهیکازاستفاده

دادهواعانبااطالعاتباالیحجممدیریتونگهداریبرایالزمقابلیتفاقدهاسیستمایناما
.بودند،استنیازآنبهجغرافیاییاطالعاتسیستمیکدرکهمتفاوتهای

نظرازمتنوعهایدادهنگهداریزمینهدراطالعاتیهایبانکمدیریتهایسیستمهایتوانایی
کهاستهشدباعثبزرگهایتراکشنازپشتیابیوهاجستجوامکانوبازیابیواطالعاتنوع

سیستملهوسیبهراخوداطالعاتمدیریتکاربرهچندجغرافیاییاطالعاتهایسیستمبیشتر
.دهندانجامدادهپایگاهمدیریتهای
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مکانیاطالعاتسیستمدرایرابطهدادهپایگاهیکازاستفادهمزایای

فی یکپارچگی سیستم مورد استفاده برای ذخیره سازی اطالعات مکانی و اطالعات توصی

امکان مدیریت همزمانی کاربران در یک محیط 

...  ها ومدیریت استاندارد داده ها مانند تهیه پشتیبان از داده ها، بازیابی اطالعات، انتشار داده

حفظ قابلیت ها با افزایش تعداد کاربران

غییرات امکان نگهداری اطالعات برای دوره های طوالنی مدت حتی با وجود تغییرات پرسنلی و ت
امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان و ارگان 

وجود قابلیت های بازیابی اطالعات در صورت وقوع اشکاالت و نواقص در سیستم 

رنده و پشتیبانی از استاندارد های کامل در زمینه سیستم های سرویس دهنده و سرویس گی
(امکان وب بیس ) معماری اینترنتی 
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سازماندهی،نحوهتوصیفی،اطالعاتساختارمکانی،فایل هایساختارتعیینشاملدادهپایگاهطراحی
.می باشند...وامنیتاطالعات،مدیریتذخیره سازی،

:می گردداجراذیلمراحلطیدرفرآیندایناجرایکلیبطور

ونیمکاموجودیت هربرای،(...ورقومیفایلهاینقشه ها،اسناد،)داده هاتأمینمنابعشناسایی
آنتوصیفیاطالعات

(مد  منطقی و فیزیکی)طراحی مد  داده واقعی پایگاه داده 
تعریف پروسه تبدیل داده ها از منابع داده به پایگاه داده

تعریف پروسه های مدیریتی و نگهداری پایگاه داده 

یسژئودیتابعنوانبامکانیهایدادهسازیذخیرههایسیستمازجدیدینسلترتیببدین
(Geodatabase)آمدوجودبه.
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معنیبهDatabaseومکانیاطالعاتمعتیبهGeoکلمهدوترکیبکهGeodatabaseواژه
مسیستهمگیکه(جداو )جغرافیاییهایدیتاستازایمجموعهشاملاستاطالعاتمخزن
.دارندمشابهویکسانسازیذخیره

دادهپایگاهدرGISوکتوریورستریهایدادهانواعمدیریتمنظوربهGeodatabaseمد 
.داردراDBMSدرهادادهمدیریتمزایایازبسیاری،مد این.شودمیاستفادهایرابطه

.استمکانیهایدادهمدیریتوذخیرهبرایفرمتبهترین،ESRIشرکتساختهژئودیتابیس

افزاری،نرمهایسرویسوخدماتدهندهارائهESRIشرکت
اطالعاتهایسیستزمارائهدرپیشگزامهزایشرکتازیکزی

.استمکانزی

Arcgisکاربزرانبهکهاستشرکتایزنمحصوالتازیکزی
.دهدمزیرامکانزیاطالعاتکاملسیستزمیکساختاجازه
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کاربرهتکژئوديتابيس.1
.استشدهفراهمدسکتاپمحیطدرکاربرهتکGISسیستمبرایژئودیتابیسسیستماین

:استشدهمعرفیکاربرهتکهایژئودیتابیسایجادبرایروشدو

File GeoDatabase

است Localمخزن ذخیره سازی اطالعات یک فولدر در حافظه
ترابایت256اندازهباجداو مثا عنوانبهسازیذخیرهبرایمحدودیتعدم

بزرگنسبتایاکوچکمکانیاطالعاتهایسیستمرویبرکاربرایمناسب

Personal GeoDataBase

کند برای ذخیره سازی استفاده میMicrosoft Accessاز
(گیگابایت2)محدودیت در اندازه فایل

استفاده فقط یک کاربر در هر لحظه
فقط در سیستم عامل ویندوز قابل استفاده است
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کاربرهچندژئوديتابيس.2

طهرابدادهپایگاهمدیریتافزارهاینرمباارتباطبرایArcSDEتکنولوژیازژئودیتابیسنوعاین
همزمانصورتبشبکهبستردرراسیستماینازاستفادهامکانابزاراینکهکندمیاستفادهای

.دهدمیکاربرچندتوسط

:دهدمیقرارکاربراناختیاردردیتابیساینکهیهایقابلیت

آنهاویرایشوهادادهازکاربرچندهمزماناستفادهمدیریتقابلیت
مکانیاطالعاتسازیذخیرهحجمدرمحدودیتنداشتن
زمانهمصورتبهاینترنتوشبکهدردهندهسرویسچندازکاربراناستفاده
,ArcGISهایسیستممبنایبرسفارشیهایافزارنرمایجادامکان ArcIMS, ArcObject.

:کاربرهچندژئودیتابیسدرهادادهسازیذخیرهبرایاطالعاتیبانکسیستم

Microsoft SQL Server , Oracle , DB2 , IBM Informix , PostgreSQL
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:کاربرهچندژئودیتابیسازاستفادهمزایای

مدیریت مرکزی اطالعات 
تامین امنیت بیشتر برای داده ها

بزرگهایقابلیت برقراری ارتباط برای کاربران پراکنده در شبکه

:اندهاستفادقابلبرنامهالیسنسبهبستهکهداردوجودکاربرهچندژئودیتابیسنوعسه

WorkGroup

Desktop

EnterPrise
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.ی کنندمبازیاطالعاتینیازهایمدیریتوتامیندرعمده اینقشیمکانیاطالعاتسیستم های

GISبهیدسترسنهایتدروکردهبهینهراکیفیتداده،افزایشراکارمندانتولیدیتوان
عصردرجامعهکنندههدایتنقشمتضمنGISحقیقتدر.استکردهآسان تررااطالعات
.می باشداطالعات

یریکارگبهامردرکارشناسانومدیرانسیاستگذاران،رویفرامسایلیومشکالتوجودبا
ناختشوآگاهیداشتنشده،ذکرمشکالتومسایلازگذربرایگامنخستین،GISفن آوری
.کمبودهاستاینبهنسبتدقیقودرست

هاینیازبهتوجهبادارندمرتبطمسئولیتملیسطحدرکهنهادهاییوسازمان هااستالزم
و هافعالیتارزیابیبرایشاخص هاییتعیینباوکردهبرنامه ریزیعرصهایندرروزافزون
GISتحققجهتدرتادادهیاریرامربوطنهادهایوسازمان هاگیرد،صورتبایدکهاقدام هایی

.بردارنداساسیگامملی


