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با افزایش روزافزون جمعیت جهان و رشد بی رویه شهرها و نیز مشکالت امروزی جوامع بشری،
بیش از پیش نیازمند مدیریت صحیح و علمی جامعه هستیم.
همه ما با بانک های اطالعاتی و سیستم مدیریتی و قدرت و توانایی های آنها آشنا هستیم.
به کارگیری علوم مختلف از قابلیت های بانک های اطالعاتی  ،محصوالتی با کارآیی هایی به
مراتب بیشتر را ارائه می دهد.
از آنجا که قسمت عمده ای از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و برنامه ریزان به مکان و
موقعیت خاصی مربوط می باشند ،لذا وجود اطالعات جغرافیایی دقیق و مطمئن و بهنگام و نیز
مدیریت بهینه آن از موضوعات بسیار اساسی در موفقیت این تصمیمات و اجرای آنان می باشد.

با روی کار آمدن کامپیوتر ،روند تجزیه و تحلیل و ترکیب اطالعات جغرافیایی وارد مرحله نوینی
شد و شکل تکامل یافته آن امروزه به نام سیستم اطالعات مکانی (جغرافیایی) شناخته می شود.
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دقیقترین تعریف مربوط به موسسه تحقیقات سیستمهای محیطی در ردلند کالیفرنیا
سیستمهای اطالعات مکانی مجموعهای از سختافزار ،نرمافززار ،دادههزای جغرافیزایی و منزابع انسزانی
است که به منظور کسب ،ذخیره ،بهروزرسانی ،بزهکارگیری ،تحلیزل و نمزایش کلیزه اشزکا اطالعزات
جغرافیایی طراحی میشود.
در يک سيستم اطالعات مکانی : Geographic Information System

واژه ) (Geographicیا جغرافیا عبارت است از موقعیت مواضع های داده ها ،برحسب مختصات
جغرافیایی (طو و عرض).
واژه ) (Informationیا اطالعات نشان می دهد که داده ها در  GISبرای ارائه دانسته های مفید به
صورت نقشه ها ،تصاویر رنگی ،جداو و پاسخ های نمایشی متنوعی سازماندهی می شوند.
واژه ) (Systemنیز نشان دهنده این است که  GISاز چندین قسمت متصل و وابسته به یکدیگر
برای کارکرد های گوناگون ،ساخته شده است.
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اولین بار در اواسط دهه  1960در ایاالت متحده کار بر روی این سیستم ها آغاز شد.
در این سیستم ها عکس های هوایی ،اطالعات کشاورزی  ،جنگلداری  ،خاک  ،زمین شناسی و نقشه
های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند.
اولین نمونه از یک جی آی اس ملّی ،جی آی اس کانادا است که از اواخر دهه  1960مورد استفاده
قرار گرفته است.
در دهه های  1970و  1980میالدی پیشرفت های قابل مالحظه ای در این فناوری به وجود آمد
بطوری که برآیند حاصل از این سیستم ها در خط مشی های دولت ها به کارگرفته شد.
سازمانهای نقشه برداری ملی کشورها متولی اجرای  Gisشدند.
سازمانهای پیشرو بین المللی در این زمینه عبارتند از:
 کمیته داده های جغرافیایی فدرا در امریکا ()FGDC -مرکز نقشه برداری ملی انگلستان ()Dradance Survey

 -سازمان زمین شناسی امریکا ()USGS
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آغاز به کار اين سيستم در ايران
اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از این سامانه را در کشور آغاز کرد ،سازمان نقشه بزرداری
کشور بود که در سا  1369براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی ،عهده دار طرح بزه کزارگیری
این سامانه شد.

فعالیت های اجرایی پروژه ایجاد سیستم اطالعات جغرافیایی در وزارت صنایع و معادن ،در سا
 1379آغاز گردید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در سا  1387فاز مطالعاتی ایجاد  Gisرا در حوزه ستادی و
شرکتهای وابسته انجام داده است.
از دیگر مؤسساتی که در زمینه این سیستم فعالیت می کنند می توان شهرداری های کالن شزهرها،
وزارت مسکن و شهرسازی ،وزارت جهاد کشاورزی ،مؤسسه بین المللی زلزلزه شناسزی و مهندسزی
زلزله ،و  ...را نام برد.
از نقطه نظر رشته های دانشگاهی ،بسیاری از دانشگاه ها مقاطع کارشناسی ارشزد و دکتزری  Gisرا
از سا  1378ارائه کرده اند.
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 -1کاربران )(User
مهارت در انتخاب و استفاده از ابزارها دریک سیستم اطالعات جغرافیایی و شناخت کافی از اطالعاتی که
استفاده می شوند ،از وظایف یک کاربر می باشد.
 -2سخت افزارها )(Hardware
امروزه شبکه های  GISشامل تعدادی کامپیوتر ،چاپگر ،پالتر و  ...می باشد که معرف مؤلفه سخت افزاری
یک سیستم اطالعات مکانی می باشند.
 -3نرم افزارها )(Software
به منظور استفاده بهتر از یک سیستم اطالعات مکانی ،استفاده از نرم افزارهای به روز و توانمند توصیه می
شود.

 -4داده ها )(Data
قلب هر  GISپایگاه های اطالعاتی آن است.

 -5روش ها )(Methods
شیوه های صحیح به کارگیری اطالعات در جهت رسیدن به اهداف ویژه دریک سیستم اطالعات مکانی از
مهمترین مؤلفه های آن است.
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داده هایی که در سیستم اطالعات جغرافیایی می توانند وارد شوند دو نوع هستند :
 -1داده های مکانی
موقعیت جغرافیایی عوارض را نشان می دهند مانند ،نقاط یا خطوطی که عوارض جغرافیایی مانند
خیابان ،دریاچه و غیره را نشان می دهند.

جهت نمایش داده های مکانی از دو ساختار برداری و رستری (شطرنجی) استفاده می شود.
در ساختار برداری (وکتور) هر پدیده ای در جهان طبیعی به وسیله نقطه ،خط و یا پلی گون
نمایش داده می شود.
در ساختار رستری ،پدیده ها و عوارض بصورت صفحات شطرنجی در آمده و موقعیت آنها
بوسیله موقعیت سطر و ستونی که در آن قرار دارند مشخص می شود.

 -2داده های توصیفی (غیر مکانی)
به توصیف خصوصیات عوارض می پردازند ،اطالعاتی مانند اسم یک خیابان.
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در ساختار برداری (وکتور) هر پدیده ای در جهان طبیعی به وسیله نقطه ،خط و یا پلی گون نمایش
داده می شود.

نقطه

خط

پلی گون

در ساختار رستری ،پدیده ها و عوارض بوسیله موقعیت سطر و ستونی که در آن قرار دارند
مشخص می شود.
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داده های مکانی مورد نیاز یک سیستم اطالعات جغرافیائی می تواند از منابع مختلفی از جمله موارد زیر
جمع آوری و تأمین شود:
اسناد  ،مدارک و نقشه های موجود
نقشه برداری زمینی
سیستم تعیین موقعیت جهانی ()GPS
عکس های هزوایی
تصاویر ماهزواره ای (سنجش از دور )

یکی از روش های جمع آوری اطالعات مکانی ممیزی است که بیشتر در محیط های شهری انجام شده
و از منابع فوق در آن استفاده می شود.
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ترکیب الیه های اطالعاتی مختلف در ، GIS
تحت عنوان  Overlayشناخته می شود.
این مفهوم به امکان نمایش چند الیه اطالعاتی
بر روی یکدیگر اشاره می کند.

در دیدگاه وسیعتر  ،ایزن مفهزوم بزه ترکیب
چند الیه اطالعاتی بر اساس معیارهای تعریف
شده توسط کاربر و تولید یک الیه اطالعاتزی
جدید ،اشاره دارد.
به عنوان نمونه می توان اطالعات مربوط به نوع خاک ،نوع پوشش گیاهی ،شیب زمین و  ...را به منظور
بررسی امکان وقوع سیل در یک منطقه ،با یکدیگر ترکیب کرده و مناطق دارای پتانسیل در این
خصوص را تحت یک الیه اطالعاتی جداگانه ،مشخص نمود.
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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
چه مکان هایی با شرایط  Xوجود دارد؟

بررسی روند تغییرات
در طو زمان چه تغییراتی در یک مکان به وقوع پیوسته است؟
بررسی الگوها
چه الگوی های فضایی وجود دارد؟
مد سازی
سؤا چه خواهد شد اگر؟
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قابلیت های سیستم اطالعات مکانی نسبت به سیستم های اطالعاتی مشابه و روش های دستی :
قابلیت جمع آوری ،ذخیره ،بازیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات با حجم زیاد

قابلیت برقراری ارتباط بین اطالعات جغرافیایی )نقشه) و اطالعات غیرجغرافیایی(جداو اطالعاتی)
و ایجاد امکانات تجزیه و تحلیل اطالعات جغرافیایی با استفاده از اطالعات غیرجغرافیایی و بالعکس
توانایی انجام طیف وسیعی از تحلیل ها مانند :روی هم قراردادن الیه ها ،پیداکردن اشیاء ،شبیه
سازی و ...
داشتن دقت ،کارآیی ،سرعت عمل زیاد و سهولت در بهنگام سازی داده ها

توانایی انجام محاسبات آماری مانند محاسبه مساحت و محیط پدیده های مشخص شده
قابلیت ردیابی و بررسی تغییرات مکان های جغرافیایی در طو زمان
قابلیت استفاده برای مکان یابی پروژه های مختلف

کیفیت باالی تحلیل داده ها و امکان تجزیه و تحلیل آنها با روش های پیشرفته.
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قابلیت های سیستم اطالعات مکانی نسبت به سیستم های اطالعاتی مشابه و روش های دستی :
روشهای بهتر برای تهیه نقشه های مختلف و امکان به روز کردن آنها.

کاهش زمان ،هزینه و مواد مصرفی و پو ساز و اشتغا زا بودن آن.
استفاده وسیع آن در علوم مختلف.
اداره و سازماندهی وسیعی از داده های زمین مرجع .

قابلیت بازبینی روشها.
مد سازی ،فرضیه ،آزمایش و پیشگویی.
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از جمله عواملی که مانع توسعه سریع سیستم اطالعات مکانی می شود :
عدم اعتقاد و اعتماد برخی مدیران به این فناوری
عدم مشارکت و حمایت ذینفعان
عدم اطالع از قابلیتهای این سیستم و نحوه استفاده از آن
هزینه بر بودن پروژه
عدم سیاست گذاری صحیح جهت نگهداری سیستم و به روز رسانی اطالعات
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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فهرست برخی از معروفترین نرمافزارهای مطرح در زمینه جی آی اس از این قرار است :
Arcgis , Microstation , ArcView , ILWIS , CARIS , GRASS , IDRISI , SAGA ,
LANDSERF , SAMT , Qgis
پایگاه داده های مختلفی در سیستم اطالعات مکانی مورد استفاده قرار می گیرند.
یکی از قویترین پایگاه داده هایی که استفاده می شود  postgisاست که بر روی پایگاه دادۀ
 postgresqlنصب می شود و امکانات بسیار زیادی در اختیار ما قرار می دهد.
ابزارهای توسعه محیطهای جیآیاس :
ArcObjects , MapObjects , Avenue , MapGuide

ابزارهای معروف ارائه خدمات جیآیاس روی وب :
ArcIMS , MO IMS , MapGuide
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کامپیوترهای شخصی
کامپیوترهای جیبی
وب جی آی اس
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نقشه برداری

امور نظامی

بخش های مختلف کشاورزی

برق و گاز

منابع آب

مدیریت شهری

زمین شناسی

آبخیزداری

آمار

صنعت حمل و نقل هوایی

منابع طبیعی و محیط زیست

هواشناسی

حمل و نقل

پست

آب و فاضالب

و دهها کاربرد دیگر
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سیستم اطالعات مکانی مناسب ترین راه حل برای مدیریت کالن شهری است.
مدیریت بحران (امداد نجات)
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.
آتش نشانی و خدمات ایمنی
پیدا نمودن مکان مناسب جهت راه اندازی ایستگاه های آتش نشانی
بررسی وضعیت آتش نشانی های موجود از لحاظ  Overlapبودن یا  Gapدر خدمات
یافتن بهترین و نزدیکترین مسیر جهت عزیمت به محل حادثه یا برگشت از محل حادثه
تعیین موقعیت ماشین های خدمات رسان بر روی نقشه با استفاده از GPS
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
یافتن سریعترین مسیر توسط مرکز کنتر جهت اعزام پلیس
مشخص نمودن پراکندگی رویدادهای جنایی در سطح شهر و منطبق نمودن نشانی های وقایع ثبت
شده با محل های جغرافیایی آنها جهت تشخیص الگوهای جنایی و تعیین میزان کنتر گشتی های
پلیس
تعیین نقاط حادثه خیز جاده ها و مسیرهای بین شهری جهت تامین نیروی کنترلی الزم
تعیین موقعیت ماشین های پلیس بر روی نقشه با استفاده از GPS
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
این سیستم ها فاقد آنالیز مکانی/توصیفی می باشند
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ابزاری برای ذخیره  ،بازیابی و آنالیز داده های غیر مکانی و توصیفی
این سیستمها فاقد ابزار کار با داده های مکانی می باشند

27

ابزاری برای ترسیم ،ویرایش،
آماده سازی و آنالیز داده های
مکانی  ،ذخیره ،بازیابی و آنالیز
داده های غیر مکانی و آنالیز
توام داده های مکانی و توصیفی
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محيط

تصميم

ورود

ArcGIS
ArcInfo
...

Digits
Map
Cad
MicroStation
…

محيط

GIS Ready

…

داده های
توصيفی

تطبيق نقاط مشابه

Digits

بهترين مسير
کمترين هزينه
کمترين زمان

GIS

ورود

تحليل

Data

بررسی

Oracel
SqlServer
Access

DBMS

داده های
مکانی

CAD
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در سیستم اطالعات مکانی برای سالها اساس ذخیره سازی و به اشتراک گذاری اطالعات بر مبنای
استفاده از فایل های مستقل بود مانند استفاده از فرمت های اطالعاتی مانند  shapefileها.

استفاده از این استراتژی دارای مزایایی بود مانند سادگی استفاده و ارزان بودن روش نگهداری و
استفاده از داده ها که هر کسی را قادر به استفاده و ویرایش اطالعات می نمود بدون آن که بابت
استفاده از یک پایگاه اطالعاتی هزینه و سرمایه گذاری نیاز داشته باشد.
اما این سیستم ها فاقد قابلیت الزم برای نگهداری و مدیریت حجم باالی اطالعات با انواع داده
های متفاوت که در یک سیستم اطالعات جغرافیایی به آن نیاز است ،بودند.

توانایی های سیستم های مدیریت بانک های اطالعاتی در زمینه نگهداری داده های متنوع از نظر
نوع اطالعات و بازیابی و امکان جستجو ها و پشتیابی از تراکشن های بزرگ باعث شده است که
بیشتر سیستم های اطالعات جغرافیایی چند کاربره مدیریت اطالعات خود را به وسیله سیستم
های مدیریت پایگاه داده انجام دهند.
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مزایای استفاده از یک پایگاه داده رابطه ای در سیستم اطالعات مکانی
یکپارچگی سیستم مورد استفاده برای ذخیره سازی اطالعات مکانی و اطالعات توصیفی
امکان مدیریت همزمانی کاربران در یک محیط

مدیریت استاندارد داده ها مانند تهیه پشتیبان از داده ها ،بازیابی اطالعات ،انتشار داده ها و...
حفظ قابلیت ها با افزایش تعداد کاربران
امکان نگهداری اطالعات برای دوره های طوالنی مدت حتی با وجود تغییرات پرسنلی و تغییرات
امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان و ارگان
وجود قابلیت های بازیابی اطالعات در صورت وقوع اشکاالت و نواقص در سیستم

پشتیبانی از استاندارد های کامل در زمینه سیستم های سرویس دهنده و سرویس گیرنده و
معماری اینترنتی ( امکان وب بیس )
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طراحی پایگاه داده شامل تعیین ساختار فایلهای مکانی ،ساختار اطالعات توصیفی ،نحوه سازماندهی،
ذخیرهسازی ،مدیریت اطالعات ،امنیت و ...میباشند.
بطور کلی اجرای این فرآیند در طی مراحل ذیل اجرا میگردد:

شناسایی منابع تأمین دادهها (اسناد ،نقشهها ،فایلهای رقومی و  ،)...برای هر موجودیت مکانی و
اطالعات توصیفی آن
طراحی مد داده واقعی پایگاه داده (مد منطقی و فیزیکی)
تعریف پروسه تبدیل داده ها از منابع داده به پایگاه داده
تعریف پروسه های مدیریتی و نگهداری پایگاه داده
بدین ترتیب نسل جدیدی از سیستم های ذخیره سازی داده های مکانی با عنوان ژئودیتابیس
( )Geodatabaseبه وجود آمد.
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واژه  Geodatabaseکه ترکیب دو کلمه  Geoبه معتی اطالعات مکانی و  Databaseبه معنی
مخزن اطالعات است شامل مجموعه ای از دیتاست های جغرافیایی (جداو ) که همگی سیستم
ذخیره سازی یکسان و مشابه دارند .
مد  Geodatabaseبه منظور مدیریت انواع داده های رستری و وکتوری  GISدر پایگاه داده
رابطه ای استفاده می شود  .این مد  ،بسیاری از مزایای مدیریت داده ها در  DBMSرا دارد.
ژئودیتابیس ساخته شرکت  ، ESRIبهترین فرمت برای ذخیره و مدیریت داده های مکانی است.
شرکت  ESRIارائه دهنده خدمات و سرویس های نرم افزاری،
یکزی از شرکت هزای پیشگزام در ارائه سیستزم های اطالعات
مکانزی است.

 Arcgisیکزی از محصوالت ایزن شرکت است که به کاربزران
اجازه ساخت یک سیستزم کامل اطالعات مکانزی را مزی دهد.
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 .1ژئوديتابيس تک کاربره
این سیستم ژئودیتابیس برای سیستم  GISتک کاربره در محیط دسکتاپ فراهم شده است.

دو روش برای ایجاد ژئودیتابیس های تک کاربره معرفی شده است :
File GeoDatabase

مخزن ذخیره سازی اطالعات یک فولدر در حافظه  Localاست
عدم محدودیت برای ذخیره سازی به عنوان مثا جداو با اندازه  256ترابایت
مناسب برای کار بر روی سیستم های اطالعات مکانی کوچک یا نسبتا بزرگ
Personal GeoDataBase

از  Microsoft Accessبرای ذخیره سازی استفاده می کند
محدودیت در اندازه فایل ( 2گیگابایت)
استفاده فقط یک کاربر در هر لحظه
فقط در سیستم عامل ویندوز قابل استفاده است

35

 .2ژئوديتابيس چند کاربره
این نوع ژئودیتابیس از تکنولوژی  ArcSDEبرای ارتباط با نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده رابطه
ای استفاده می کند که این ابزار امکان استفاده از این سیستم را در بستر شبکه بصورت همزمان
توسط چند کاربر می دهد.
قابلیت هایی که این دیتابیس در اختیار کاربران قرار می دهد :

قابلیت مدیریت استفاده همزمان چند کاربر از داده ها و ویرایش آنها
نداشتن محدودیت در حجم ذخیره سازی اطالعات مکانی
استفاده کاربران از چند سرویس دهنده در شبکه و اینترنت به صورت هم زمان
امکان ایجاد نرم افزار های سفارشی بر مبنای سیستم های . ArcGIS, ArcIMS, ArcObject
سیستم بانک اطالعاتی برای ذخیره سازی داده ها در ژئودیتابیس چند کاربره :
Microsoft SQL Server , Oracle , DB2 , IBM Informix , PostgreSQL
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مزایای استفاده از ژئودیتابیس چند کاربره :

مدیریت مرکزی اطالعات
تامین امنیت بیشتر برای داده ها
قابلیت برقراری ارتباط برای کاربران پراکنده در شبکه های بزرگ
سه نوع ژئودیتابیس چند کاربره وجود دارد که بسته به الیسنس برنامه قابل استفاده اند :
WorkGroup
Desktop
EnterPrise
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سیستمهای اطالعات مکانی نقشی عمدهای در تامین و مدیریت نیازهای اطالعاتی بازی میکنند.

 GISتوان تولیدی کارمندان را افزایش داده ،کیفیت را بهینه کرده و در نهایت دسترسی به
اطالعات را آسانتر کرده است  .در حقیقت  GISمتضمن نقش هدایت کننده جامعه در عصر
اطالعات میباشد.
با وجود مشکالت و مسایلی فرا روی سیاستگذاران ،مدیران و کارشناسان در امر به کارگیری
فنآوری  ، GISنخستین گام برای گذر از مسایل و مشکالت ذکر شده ،داشتن آگاهی و شناخت
درست و دقیق نسبت به این کمبودهاست.
الزم است سازمانها و نهادهایی که در سطح ملی مسئولیت مرتبط دارند با توجه به نیازهای
روزافزون در این عرصه برنامهریزی کرده و با تعیین شاخصهایی برای ارزیابی فعالیتها و
اقدامهایی که باید صورت گیرد ،سازمانها و نهادهای مربوط را یاری داده تا در جهت تحقق GIS
ملی گام اساسی بردارند.
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