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. تسْیل دس تَسؼِ تاصاس اعالػات ٍ صٌؼت -

اسائِ خذهات ًَیي ٍ تْیٌِ تِ کاستشاى تا استفادُ اص فٌاٍسی  -
. اعالػات

افضایص اهٌیت اجتواػی تا تِ کاسگیشی اعالػات هکاًی دس  -
. هذیشیت تحشاى

گیشی اص تستشّای اسائِ خذهات تْیٌِ تِ کاستشاى تا تْشُ -
. تَاًوٌذساصی ٍ اعالػات هکاًی 

هحیغی حاصل افضایص هٌافغ اقتصادی، اجتواػی ٍ صیست -
 ّای هکاًی هَجَدسٍی دادُتشّای اًجام ضذُ گزاسیاصسشهایِ

تَسظ ساصهاًْای هختلف 

ای،  تَاًذ دس سغَح هختلف جْاًی، هٌغقِ هی SDIساصی پیادُ

ساصی آى پیادُ هشاحل . هلی، استاًی، هحلی ٍ ساصهاًی تاضذ

: ػثاستٌذ اص

ّای دس ساصهاى)ّای هَجَد  ساصی ٍ تشسسی دادُ فشٌّگ -
(. هختلف

. ّا، عشاحی ٍ ساخت پایگاُ دادُ تْیِ استاًذاسد دادُ -

 .SDIساصی ػولی ٍ پیادُ Clearinghouseعشاحی  -

Spatial Data InfraStructure  :SDI                            

 زیر ساخت دادٌ مکاوی

صیشساخت دادُ هکاًی تا ّذف ایجاد هحیغی جْت تسْیل 

ّای گزاسی دادُساصی اهش تثادل ٍ تِ اضتشاکٍ ّواٌّگ

هکاًیضهی پایذاس تشای تِ ػٌَاى  SDI. تاضذ هکاًی هی

اتصال اعالػات هکاًی، کاستشاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى دادُ ػول 

ّا، ای هشتثظ اص فٌاٍسیًوایذ کِ ضاهل هجوَػِهی

ّای دستشسی، هٌاتغ ّا، استاًذاسدّا، ضثکِسیاستگزاسی

ساصی، تَصیغ ٍ آٍسی، پشداصش، رخیشُاًساًی الصم تشای جوغ

ّا ٍ اعالػات هکاًی دس سغَح ساصی ٍ استفادُ اص دادُتْیٌِ

گیشی ٍ هذیشیت هختلف تِ هٌظَس تسْیل دس سًٍذ تصوین

داسای خاصیت سلسلِ هشاتثی  SDIهحیظ  .جاهؼِ است

(Hierarchy ) تَدُ تِ ایي هفَْم کِ استثاعی هیاى سغَح

جْت ( هحلی، ضْشی، استاًی ٍ هلی)هختلف یک جاهؼِ 

ختلف، فشاّن ّای مّا دس هحیظتثادل اعالػات ٍ سشٍیس

دس ایي سلسلِ هشاتة ّشچِ اص پاییي ّشم تِ سوت . ضَدهی

ّا ٍ تاالی آى حشکت هی ًوایین، جضئیات هشتثظ تا دادُ

ایي ساختاس سلسلِ هشاتثی سا . یاتذهی   اعالػات کاّص 

: هی تَاى تِ ضکل صیش ًوایص داد

هضایای تسیاس صیادی داسد کِ هْوتشیي آى  SDIاستفادُ اص 

ّای تکشاسی ٍ ّای ًاضی اص تَلیذ دادُصیٌِکاّص ُ

سایش هضایای ایجاد ٍ . ّای تا دقت تاالستدستشسی تِ دادُ

: هطتول تش SDIاًذاصی ساُ

. تسْیل دس تثادل، ادغام ٍ تکاسگیشی اعالػات هکاًی -
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 Sentinel دسترسی رایگان تٍ دادٌ َای ماًَارٌ 

ٍ ( ESA)، آطاًس فضایی اسٍپا (EC)کَپشًیکَس، یک تشًاهِ سصذ صهیي است کِ اص عشیق ّوکاسی تیي کویسَى اسٍپا 

ّای کَپشًیکَس، دستشسی آساى، قاًَى ٍاگزاسی اسٍپا دس هَسد دادُ. ػولیاتی ضذُ است( EEA)صیست اسٍپا آطاًس هحیظ

 Sentinelّای آٍسی ضذُ اص هاَّاسُّای جوغّا ٍ اعالػات ایي تشًاهِ سا کِ ضاهل دادُهتي تاص ٍ سایگاى کاستشاى تِ دادُ

تِ فضا  2014َّاسُ است کِ اٍلیي آى دس تْاس ها 5ضاهل  Sentinelّای هجوَػِ هاَّاسُ. خَاّذ تَد؛ فشاّن کشدُ است

 :ّا ػثاستٌذ اصایي هاَّاسُ. پشتاب ضذ

Sentinel 1 ّا ٍ خطکی استهاَّاسُ ساداسی تشای هطاّذُ سغح آب  .

Sentinel 2 دّذّای صهیي اسائِ هیتصاٍیش تصشی تا قذست تفکیک تاال اص سغح خطکی  .

Sentinel 3پشداصدای سغح صهیي هیُّا ٍ خطکیتِ هطاّذُ سغح آب  .

4  ٍSentinel 5 ُکٌذّایی تشای ًظاست تشکیثات اتوسفشی تِ تشتیة اص هذاس ثاتت ٍ قغثی تشداضت هیداد .

  کاستشاى . دّذتشای جستجَی کاستشاى اسائِ هی ّا سالیستی اص هجوَػِ دادُ GMES Data Access Portfolioلیٌک 

 .ّای هَسد ًیاص سا جستجَ کٌٌذّایی ًظیش ًَع سشٍیس، گشٍُ هاهَسیت، هاهَسیت ٍ اتضاس، دادُتٌذیتَاًٌذ اص عشیق عثقِهی

 
اص جولِ فشستٌذُ، گیشًذُ، ایي عشح تواهی فٌاٍسی ّای الصم 

ایي عشح  .داسدساصی ٍ عشاحی سا ّای کٌتشل، ضثیِساهاًِ
 .تشای اٍلیي تاس دس ایشاى اًجام ضذُ است

تَاى تِ ساخت یک فشستٌذُ سادیَیی تا ایي عشح هی اص ًتایج
هگاٍاتی،   1کیلٍَاتی ٍ  15دٍ ًَع فٌاٍسی، سَئیچیٌگ 

فشستٌذُ ایي ساهاًِ کِ  .اضاسُ کشد eLoran ساص سیگٌالضثیِ
ًیست ٍ  دس فضا ّای فؼلییابضذُ تش خالف هکاىعشاحی 

 .گیشدسٍی صهیي قشاس هی

 طراحی شد« GPS»یاب تًمی جایگسیه مًقعیت

اضتش هَفق تِ عشاحی ٍ هحققاى داًطگاُ صٌؼتی هالک
تَاًذ جایگضیي پایِ ضذًذ کِ هییاب صهیيساصی هَقؼیتتَهی

. تاضذGPS هٌاسثی تشای 
یاتی، ًاٍتشی ٍ صهاى سٌجی اص ًیاصّای دیشیي تطشی هَقؼیت
 .اص اسکاى جَاهغ اعالػاتی آیٌذُ تِ ضواس هی سٍدٍ یکی 

ّای هختلفی اص جولِ سای پاسخگَیی تِ ایي ًیاص ساهاًِب

ٍ « OMEGA  ٍLoran-c»پایِ هاًٌذ ّای صهیيساهاًِ
 GOLANS ،GPS ،IRNSS»پایِ ًظیش ّای فضاساهاًِ

Beidou »تَسؼِ دادُ ضذُ است. 

ٍ ًسخِ تْثَد یافتِ آى  Loran-cیاتی ساهاًِ هَقؼیت
اهشٍصُ تِ ػٌَاى یک ساهاًِ هحلی دس تسیاسی اص کطَسّای 

           .کٌذتِ کاستشاى هحلی خذهات اسائِ هی جْاى تؼثیِ ضذُ ٍ
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 GISتا اصًل  ورم افسار اودريیدی ديرٌ آمًزشی آشىایی

افضاسّای سایگاى آهَصضی اسائِ ضذُ تَسظ یکی اص هجوَػِ ًشم " GISآضٌایی تا اصَل "افضاس اًذسٍیذی دٍسُ آهَصضی ًشم
ّای هختلفی چَى آهَصش دٍسُ آضٌایی تا افضاس آهَصضی داسای تخصًشمایي . تاضذّای هجاصی پاسس هیهشکض تَسؼِ آهَصش

ّای هجاصی الوللی هشکض آهَصشّای پایاى دٍسُ هؼتثش ٍ تیي، هجَصّای هشکض، اعالػات هشکض ٍ ًوًَِ گَاّیٌاهGISِاصَل 
  ّای هجاصی پاسس دس سایتّای اًذسٍیذی هشکض تَسؼِ آهَصشتواهی اپلیکیطي. پاسس است

http://elearnpars.org/gis-android.html سایت تاصاس قاتل داًلَد است ٍ .

 تِ تاال 2.2اًذسٍیذ : پیص ًیاص اًذسٍیذ                       هگاتایت 9.87: حجن تشًاهِ اًذسٍیذ                 

 
 

 WebGIS  ِاصغالح ًضدیک تInernet GIS ایي دٍ . است
ضًَذ ٍ ٍاطُ ّوَاسُ تِ ػٌَاى هتشادف یکذیگش استفادُ هی

 Internetدس ٍاقغ . تفاٍت جضئی تیي ایي دٍ ٍاطُ ٍجَد داسد
تاضذ سا یکی اص آًْا هی Webّا کِ تسیاسی اص سشٍیس

 Internetتٌاتشایي ها سیستوی سا هی تَاًین . کٌذپطتیثاًی هی
GIS یٌتشًتی تسیاسی کِ ّای اتٌاهین کِ اص سشٍیسWeb 

service ایي تؼشیف، . ًیض یکی اص آًْاست، استفادُ کٌذ
. ساصدهی Web GISسا ٍسیؼتش اص  Internet GISهشصّای 

Web geospatial  یاGeoWeb اصغالح دیگش کِ دس ،
 Web GISضَد، اها تؼشیف استفادُ هی Web GISاستثاط تا 

تِ ػٌَاى  تَاًذهی GeoWeb .یکساى ًیست Geoweb تا
هکاًی ًظیش عالػات هکاى هثٌا تا اعالػات غیشتشکیثی اص ا

 .تؼشیف ضَد... اخثاس، تصاٍیش ٍ 

WebGIS چیست؟ 

WebGIS  اص تشکیة فٌآٍسی ٍب ٍ سیستن اعالػات

جغشافیایی تَجَد آهذُ ٍ تِ ػٌَاى یک تکٌَلَطی سسوی 

ساصی، تاصیاتی، هذیشیت ٍ تحلیل دادُ هکاًی جْت رخیشُ

 WebGISلزا . کٌذاص تشکیة اتضاس کاس ٍ دادُ ػول هیػوذتاً 

یک سیستن اعالػات جغشافیایی تَصیغ ضذُ است کِ اص 

ّای ٍب غالثاً تشای استثاط تیي اجضا هتفاٍت تکٌَلَطی

 WebGISتشیي هؼواسی دس سادُ. کٌذسیستن استفادُ هی

. ٍجَد داضتِ تاضذ serverٍ یک  Clientتایذ حذاقل یک 

client  تشًاهِ یکdesktop  یا یک تشًاهِ هشٍسگش ٍب است

دّذ ٍ کِ تِ کاتشاى اجاصُ تشقشاسی استثاط تا سشٍس سا هی

server یک تشًاهِ ٍب سشٍس است ،. 
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 :َای آمًزشی مرتثط کتابمعرفی 

         GISراَىمای دیداری طراحی ي ساخت وقشٍ در محیط  -طراحی وقشٍ  -1

هجیذ ضادهاى هٌْذس  -دکتش سیذ ػلی تذسی  -دکتش حسٌؼلی فشجی سثکثاس : هتشجن         دًیس ٍٍد -جاى کشایگش : ًَیسٌذُ

 ساصهاى فٌاٍسی اعالػات ٍ استثاعات ضْشداسی تْشاى: اًتطاسات       1000: ضواسگاى        1391 –چاج اٍل : تاسیخ چاج    

 در مدیریت مىاتع آب ي حًضٍ َای آتریس GISکارترد  -2

طئَهشفَلَطی : جاى جی لیَى صهیٌِ : ًَیسٌذُ

( تیآکاسضٌاس اسضذ ساصُ ّای ) ٍ هشین اکثشتشٍجشدی ( یسیکاسضٌاس هتشجن صتاى اًگل)ًذا تختیاسی: هتشجن

 

( Grading Object)ایجاد یک عارضٍ شیة تىدی : وکتٍ آمًزشی 

هشصی جسوی است کِ  کِ ًوایاًگش خغَط ،یا سد پا است Footprintتٌذی تشسین یک جاد یک ػاسضِ ضیةاٍلیي قذم دس ای

تَاًذ اص یک خظ پیَستِ دٍ تؼذی یا سِ تؼذی یا خظ ٍ هٌحٌی  ایي سد پا هی. تٌذی اص سٍی آى اًجام ضَدخَاّیذ ضیة هی

. تطکیل ضذُ تاضذ

صهاًی کِ ضوا . گشدًذ ضًَذ ٍ استفاػات هاتقی ًقاط دسٍى یاتی هی ّا رخیشُ هی  ّا ٍ کٌج  دس سد پاّا اعالػات استفاػی گَضِ

. ّا سا ٍاسد ًواییذ  استفاع کٌج استفادُ ًوَدُ ٍ Grading Wizardیک سد پا سا تشسین کشدیذ اص 

: سٍش کاس

. سا اًتخاب ًواییذ Grading Wizardٍ سپس  Slope Gradingگضیٌِ  Gradingاص هٌَی -1

ٍاسد کٌیذ ٍ ( Base Elevation)یک استفاع هثٌا . ًام ٍ تَصیفی سا تشای سد پای خَد ٍاسد ًواییذ Footprintدس صفحِ  -2

. تَاًیذ تشای ّش کٌج تِ صَست جذاگاًِ ایي کاس سا اًجام دّیذ تَد هی اگش ًیاصی تِ ٍیشایص استفاػات

( یک استفاع یا یک فاصلِ, یک سغح. ) تاسگت هَسد ًظش تاى سا ٍاسد ًواییذ,  Targetsدس صفحِ -3

. ّا سا هطخص ًواییذ  ًَع ضیة تٌذی گَضِ Cornersدس صفحِ -4

 Appearanceدس صفحِ .افضایص خغَط پشٍطُ سا تٌظین ًواییذیک سٍش فاصلِ گزاسی ٍ هقذاس  Accuracyدس صفحِ -5

 .ًحَُ ًوایص اص ًظش سًگ ٍ ًَع خظ سا هطخص ًواییذ
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