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 های اطالعات جغرافیایی تاریخچه سیستم

  سال قبل از میالد توسط اراتوستن از جغرافیدانان قدیم یونان ارائه شد. 200اولین داده مکانی در 

  های مکانی بوجود آمد و  های مناسب، تکنولوژی الزم برای کار با داده به دلیل امکان دسترسی به رایانه 1970از دهه

 ها بوجود آمدند. فیایی برای افزایش توان تحلیل حجم زیادی از دادههای اطالعات جغرا سیستم

  پیشرفتGIS اند از: پیشرفت سریع محاسبات کامپیوتری،  توان مدیون سه عامل دانست که عبارت را می 1960ی  در دهه

 ا زمین.ها در علوم و فنون مرتبط ب پیشرفت در علوم فتوگرامتری، کارتوگرافی و تمایل به بررسی کمی داده

تری  اند ولی دو شی نزدیک به هم )از نظر فضایی و زمانی( ارتباط بیش تمامی اشیاء با اشیاء دیگر در ارتباط قانون اول جغرافیا:

 دارند تا دو شیء دور از هم.

عبارتی دیگر یا به  کنند. ای از اجزاء محدود است که برای رسیدن به هدف خاصی با هم همکاری می تعریف سیستم: سیستم مجموعه

 ای از روابط میان سیستم و محیط آن است. ها و مجموعه سیستم شامل عناصر اصلی و روابط بین آن

 و انواع آن تعریف داده

 شوند تا برای  ها پردازش می های خام در سیستم داده ترین جزء یک سیستم است. داده پایه و اساس هر سیستم و کوچک

 ی صحیح به کار روند.ها گیری تولید اطالعات جهت تصمیم

  داده یاData ها با عدد، متن،  های پدیده یا به بیانی دیگر، توصیف پدیده عبارت است از تشریح کمی و کیفی ویژگی

 گرافیک، مختصات و ...

 ای شکل  های خاص است که عموما در یک سیستم رایانه های رقومی اطالعات کد شده و ساختار یافته برای پردازش داده

 د.گیر می

 گویند. های مرتب شده را اطالعات می های نامرتب اولیه را داده و آگاهی آگاهی 

 های مکانی مانند  ها برای نمایش ویژگی اند، بدین معنا که این داده اند که دارای ارزش مکانی هایی های جغرافیایی، داده داده

های غیرمکانی مانند اندازه، وسعت، شدت،  زشچنین برای تعریف و توصیف ار ها، شهرها و روستاها و هم موقعیت جاده

 روند. تراکم و ... به کار می

 های مربوط به جهان واقعی بر حسب: هایی است که نمایشگر پدیده های جغرافیایی یا فضایی، داده منظور از داده 

 ها نسبت به سیستم مختصاتی شناخته شده موقعیت آن .1

 طح دریا، نوع خاک و پوشش گیاهیها مانند ارتفاع از س های توصیفی آن ویژگی .2

این ویژگی به عنوان توپولوژی هاست.  دهنده چگونگی اتصال و ارتباط پدیده ها نسبت به هم که نشان روابط فضایی آن .3

 ها مانند متصل بودن است. های فضایی پدیده شود و مشخص کننده فضا و ویژگی شناخته می
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 Meta Data: Data about Dataمتادیتا 

ای  های مرجع ساختاریافته کنند. در واقع داده های دیگر را توصیف می شود که داده هایی گفته می تا یا فراداده اغلب به دادهمتا دی

هایی که  متا دیتا عبارت است از دادهکنند، کمک خواهند کرد.  هایی که توصیف می سازی و شناسایی صفات داده هستند که به مرتب

 دهد: متادیتا به سواالت زیر پاسخ می  دهند. ح میهای ما توضی در مورد داده

 ( اطالعات ما چی هستند؟what) 

 ( این اطالعات برای چی هست؟why) 

 آوری کرده است این اطالعات را چه کسی و چه ارگانی جمع( ؟who) 

 ( زمان تهیه اطالعاتwhen) 

 اطالعات چگونه تهیه شده ( اند؟who) 

 ( مربوط به کجاست؟where) 

 ها تعامل داشته باشد. کند که چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا، چرا و چگونه با داده ادیتا توصیف می: متنکته

 مزایای متادیتا

 شود ها مشخص می ماهیت داده .1

 دهد( ها نیست و خود متادیتا توضیح می کند )یعنی نیازی به اشخاص برای توضیح داده ها را مستقل از اشخاص می داده .2

 دهد. ها را می روی دادهوجو  امکان جست .3

 ای جغرافیایی ثبت شوند که: توانند به عنوان داده عناصری می

 دارای موقعیت مکانی باشد. .1

 قابل تعریف باشد. .2

  دارای مقیاس باشد. .3

 بندی باشد. بندی یا به عبارتی قابل پهنه قابل طبقه .4

Data Dictionary 

تواند شامل نوع داده، حداکثر طول فیلد، اسم  دهد که این اطالعات می به ما می ها سازی داده اطالعاتی را که در رابطه با نحوه ذخیره

 فیلد و ... باشد.

 

 



 
 GISسیستم اطالعات جغرافیایی  3

 های اطالعات سیستم

 ترین عنصر در سیستم اطالعات است. کنند. نوع داده مهم ها یا اطالعات را نگهداری و پردازش می هایی هستند که داده سیستم 

 نامند. ها را سیستم اطالعات مکانی می کنند که این سیستم عداد و حروف با نقشه نیز کار میها عالوه بر ا برخی از این سیستم

 شود. مبنا تقسیم می-مبنا و سازمان-مبنا، پایگاه داده، سیستم-تعاریف سامانه اطالعات جغرافیایی به چهار دسته ابزار

 تر از ابزارهای مورد نیاز، مورد تاکید است. بیشهای مکانی  مبنا نقش سازمانها و مردم در داده –در تعاریف سازمان 

  GIS تعاریف

 سازی، بازیافت،  سازی، بهنگام افزار و نیروهای متخصص که جهت اخذ و ذخیره افزار، نرم ای سازمان یافته از سخت مجموعه

وجی مورد استفاده قرار های مکان مرجع و گرفتن خر سازی، نمایش و تجزیه و تحلیل داده تغییر و تحول، تلفیق یا یکپارچه

 گیرد. می

 ( یک سیستم اطالعات مکانیGISبه جمع ،) پردازد که در  هایی می آوری، تولید، نگهداری، بازیابی، تجزیه و تحلیل داده

 اند. دنیای واقعی فضایی را اشغال نموده

 های ورود داده،  ای از مولفه نههای رایا ای است که مانند سایر سیستم های اطالعات جغرافیایی یک سیستم رایانه سیستم

 شود. مدیریت داده، تجزیه و تحلیل داده و خروجی داده تشکیل می

 های  آوری، ذخیره، استخراج، آنالیز و تبدیل و نمایش داده ای از ابزار قدرتمند برای جمع سامانه اطالعات جغرافیایی مجموعه

 مکانی از جهان واقعی برای حل مسئله یا مسائل معین است.

 باشد. های مختلف می در نظر متخصصان انواع رشته GISهای مهم  های مکانی از توانمندی های غیرمکانی و داده نکته: تلفیق داده

 افزار، داده، توابع، کاربران متخصص. افزار، نرم جزء اصلی است: سخت 5یک سیستم اطالعات جغرافیایی دارای 

 افزار: در یک  سختGIS سازی و  افزارهای ذخیره افزارهای ورود داده، سخت ریم. سختافزار دا سه نوع سخت

 دهند. افزارهایی که خروجی را نمایش می ها و سخت پردازش داده

 آفزار: یک سیستم  نرمGIS .خطی و کاغذی نیست بلکه دارای ماهیت رقومی و کامپیوتری است 

 اصلی جزء  5های جهان واقعی مکانی هستند از بین  درصد داده 80ها:  دادهGIS  داده مهمترین جزء است ما

های غیرمکانی: که شامل اطالعات توصیفی و زمانی است  . داده2های مکانی و  . داده1دو نوع داده داریم: 

 که ماهیت مکانی ندارند.

 آوری داده توابع: شش نوع توابع داریم: جمع ( هاData Acquisition ،)( حفظ و نگهداری دادهData 

maintenanceازیافت داده(، ب ( هاData Retrival( پرسش و پاسخ ،)Query تجزیه و تحلیل ،)

(Analysis( نمایش ،)Presentasion.) 



 
 GISسیستم اطالعات جغرافیایی  4

  کاربران متخصص: کار آن دستور دادن، طراحی و کار کننده و دستور دهندهGIS  هستند. کار کاربران

افزارها  حی سیستم و تعیین بهترین نرمها، طرا ها و نوع داده ها، ساختار داده متخصص تعریف توابع و الگوریتم

 افزارها. و توابع الزم بر روی نرم

جزء مشخص و قابل تفکیک تشکیل شده است که عبارتند از:  6بندی دیگر، سامانه اطالعات جغرافیایی از  : در یک تقسیمنکته

 ها افزار، مردم و سازمان ها، سخت ها، روش افزار، داده شبکه، نرم

 هاست. افزار مورد استفاده در سامانه اطالعات جغرافیایی برای ورود داده ترین سخت ده مهمکنن : رقومینکته

 کارآمد: GISعوامل مهم در یک سیستم 

 های مناسب بدست آوردن داده .1

 ها سازماندهی داده .2

 گیری مدل تصمیم .3

 گیری اعتبارسنجی خروجی مدل)های( تصمیم .4

 ها: فاکتورهای مهم در کیفیت داده

 باشند. ها تا چه اندازه صحیح می این است که داده ردقت: بیانگ .1

 هاست. کامل بودن: بیانگر بودن کامل بودن داده .2

 ها تا چه اندازه به روز و جدید هستند. به روز بودن: بیانگر این است که داده .3

 اند. آوری شده ها در چه زمان یا در چه دوره زمانی جمع زمان: داده .4

 افیاییهای جغر های اصلی داده مولفه

بندی: به عنوان مثال: جمعیت یک شهر یا پهنای یک جاده )بعد فیزیکی(، نوع صخره یا نوع پوشش  بعد فیزیکی یا طبقه .1

 بندی( گیاهی )طبقه

 شود. معموال نسبت به یک سیستم مختصات مانند طول و عرض جغرافیایی تعیین میموقعیت مکانی:  .2

 باشد. شود، ولی دارای اهمیت حیاتی می نمیزمان: اگر چه مولفه زمان به صورت صریح ذکر  .3

های زمین مرجع با اطالعات توصیفی است که  ( ترکیب کردن دادهGISنکته: توانایی اصلی یک سیستم اطالعات جغرافیایی )

 شود. ها را شامل می های مختلفی از داده وجوی مکانی و انطباق الیه عملیاتی نظیر جست
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 ها ورودی داده

افزارهای مختلف و  ها و نرم ها به یک فرمت یا شکل قابل خواندن توسط برنامه ها عبارت است از روند کدگذاری داده هوارد کردن داد

 .GISها در پایگاه اطالعاتی  درج داده

 های توصیفی غیرمکانی . داده2های مکانی      . داده1شوند:  به دو نوع کلی تقسیم می GISها در  نکته: داده

 دسته تقسیم نمود: 4توان به  فی را از نظر ماهیت میهای توصی داده

توان گفت یک مقدار با مقدار دیگر یکی است یا خیر، مانند جنس  در این نوع داده فقط می (:Nominalهای اسمی ) داده -

 خاک.

کنندگان  به شرکتها دارای معنی نیست، مانند رت این مقادیر دارای ترتیب بوده ولی تفاضل آن (:Ordinalهای ترتیبی ) داده -

 در یک مسابقه

باشد ولی فاقد صفر مطلق  دار می ها معنی (: این مقادیر دارای ترتیب بوده و تفاضل بین آنInterval)ای  های فاصله داده -

 هستند، مانند درجه حرارت برحسب درجه فارنهایت.

باشند، مانند  فاضل دارای صفر مطلق نیز میدار بودن ت (: این مقادیر عالوه برداشتن ترتیب و معنیRatioهای نسبی ) داده -

 طول.

 باشند: های توصیفی دو نوع می داده

 (: مانند طول خیابان، درجه حرارت، رطوبت، بارش و ...Continuousپیوسته ) -

 (: مانند کد کالس کاربری، نام خیابان، ...Categoricalگسسته ) -

 های جغرافیایی منابع داده

 ی افقی، که  ری است از قسمتی یا تمامی کره زمین با یک مقیاس معین بر روی صفحههای کاغذی: نقشه تصوی نقشه

ها با توجه  ی یک سری عالئم قراردادی بر روی آن نشان داده شده است، انواع نقشه های مختلف به وسیله عوارض و پدیده

 های موضوعی قرار دارند. های عمومی و نقشه به محتوی آن در دو گروه نقشه

های  های توپوگرافی هستند که اهمیت باالتری دارند در واقع نقشه ترین نقشه عمومی، نقشه ای عمومی: مهمه نقشه -

ها به دلیل نمایش جزئیات زیاد، مقیاس باالیی دارند که  این نقشه اند. های مربوط به زمین توپوگرای مادر تمام نقشه

 است. 1:500000تا  1:2500ها بین  مقیاس آن

های ناوبری دریایی،  شوند. نقشه وعی یا ویژه: برای استفاده در این زمینه تخصصی خاص تهیه میهای موض نقشه -

و  های پراکندگی ، نقشهبرداری از زمین های بهره های ژئومرفولوژی، نقشه های هواشناسی، نقشه ها، نقشه های راه نقشه

... 
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های کروکروماتیک،  مثل نقشه دهند. یی پراکندگی یک موضوع خاص را نمایش م های پراکندگی نحوه نقشه -

 کروپلیت، ایزوپلیت و ...

 منابع سنجش از دور 

های هوایی: اولین روش تولید داده از طریق سنجش از دور، عکسبرداری هوایی بوده است که توسط  عکس -

ع مختلف به های هواییی در انوا عکس شدند. های عکسبرداری تعبیه شده در هلیکوپتر یا هواپیما تهیه می دوربین

صورت سیاه و سفید معمولی، سیاه و سفید مادون قرمز، رنگی حقیقی و رنگی مجازی موجود است. متداولترین 

 1:40000،  1:20000، 1:55000های  متر است که در ایران در مقیاس سانتی 23 × 23های هوایی در ابعاد  عکس

 موجود است.

شوند و در  ها قرار دارد، تهیه می های الکترونیکی که در ماهواره سنجندهای توسط  ای: تصاویر ماهواره تصاویر ماهواره -

ها مدار خورشید آهنگ  اکثر این ماهواره های هواشناسی قرار دارند. های منابع زمینی و ماهواره دو گروه از ماهواره

(Sun - Synchronus.و نزدیک قطبی دارند ) 

 عات جغرافیاییها در یک سیستم اطال های مختلف ثبت داده روش

ها  شوند. در برخی موارد این داده های توصیفی توسط صفحه کلید ثبت می : اغلب دادهها توسط صفحه کلید ثبت داده .1

 اند، بدست آیند. ها توسط صفحه کلید به ثبت رسیده توانند به شکل رقومی از یک پایگاه اطالعاتی موجود که در آن داده می

 ی زیادی دارد، مهارت کمتری نیاز دارد، اساسا کم هزینه است.این روش نیاز به کار اپراتور

دقت بسیار باالیی  رود. این روش برای ثبت رکوردهای اطالعاتی مربوط به زمین به کار می: (COGOهندسه مختصات ) .2

 .دهد دارد. زمین را مانند نقشه به صورت دقیق همانگونه که در مدارک قانونی و کاداستری بیان شده نشان می

سازی  های رقومی سازگار با کامپیوتر را رقومی های سنتی کاغذی یا سایر مدارک گرافیکی به داده تکنیک تبدیل نقشه .3

 نامند. می

میزان کارایی این روش بستگی به  باشد. ها می های مکانی از روی نقشه ترین روش ثبت داده : گستردهرقومی کردن دستی .4

نیاز به محاسبات کمتری دارد. تجهیزات نسبتا ارزانتر  ر رفته و نیز مهارت اپراتور دارد.افزار به کا افزار و نرم کیفیت سخت

گیر است. کار مداوم اپراتور سبب پایین آمدن  این روش وقت سبب سهولت ساخت پایگاه داده در هر مکانی شده است.

 شود. کیفیت کار می

کنیم. نسبت به حالت  سازی می اسکن شده را رقومی: ابتدا نقشه اسکن شده و سپس نقشه On Screenسازی  رقومی .5

 پذیر است. فرآیند بروزرسانی به سادگی انجام .است تر، سریعتر سازی دستی راحتر، دقیق رقومی

ها در  داده شود. : یک تصویر رقومی از نقشه اصلی با حرکت دادن یک نوار الکترونیکی در سطح نقشه تهیه میاسکن کردن .6

 آیند و در صورت لزوم باید به ساختار برداری تبدیل شوند. ساختار رستری در می هنگام اسکن کردن به

 باید یک استاندارد واحد تعریف شود. ی رقومی موجودها گذاری داده برای اشتراک: های رقومی موجود وارد کردن فایل .7
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شود. اما برای سندهای  وماتیک استفاده میسازی نیمه ات : برای سندهای ساده که نیاز به توضیحات کمی دارند از روش رقومینکته

 شود. سازی اتوماتیک استفاده می ساده یا مجزا که فقط دارای یک نوع اطالعات هستند از روش رقومی

سازی عوارض  سازی عوارض خطی، رقومی ای، رقومی2سازی عوارض نقطه سازی دستی عبارتند از: ثبت، رقومی مراحل رقومی

 اطالعات توصیفی سطحی یا چندضلعی، افزودن

سازی عبارت است از تبدیل اطالعات نقشه از حالت خطی و غیر رقومی به شکل رقومی و  ترین مرحله در رقومی : اولین و مهمنکته

 سازگار با کامپیوتر.

 های دستی و آنالوگ های رقومی بر داده مزایای داده

 تر است. بروزرسانی کردن آن آسان 

 نگهداری راحتر 

 تر نحمل و نقل آسا 

  کپی پشتیبانیBack up 

 تکثیر و انتشار راحتر 

 بندی اطالعات راحتر است. طبقه 

 سازی بدون تخریب فیزیکی سهولت ذخیره 

 سهولت تغییر و تنظیم اندازه و مقیاس نمایش 

 .ارتباط بین اطالعات راحتر است 

 تر وجوی راحت جست 

 دقت باالتر 

 تر سازی راحت مدل 

شوند و با  های جهان واقعی محسوب می های مجازی داده ه مشخصه مهم مورد بررسی در مدلها س : زمان، مکان و ویژگینکته

 خای زمینی قابل حصول است. ها، اطالعات مجازی بسیار مفیدی در رابطه با پدیده های زمان و مکان و ویژگی ارتباط منطقی داده

 ساز های رقومی انواع دستگاه

 دستی هستند. Cursorیک میزهای دیجیتایزر که شامل یک صفحه و  -

است که بصورت منظم تمام سطح تصویری  Sensorیک  Scannerباشند جزء اصلی  های خطی می اسکنرها با آرایه -

 کند. می Scanرا نقطه به نقطه و در راستای خطوط موازی 

 کنند. باشند که از روی صفحه مانیتور عوارض را رقومی می هایی می دسته دیگر دستگاه -
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 سازی  رقومی عایبمزایا و م

 قیمت نیست. نیاز به تجهیزات گران .1

 سازی دستی است. ترین روش برای کدگذاری عوارض مکانی، رقومی رایج .2

 نیاز به آموزش کمی دارد. .3

 های با کیفیت باالی نیست. نیازی به نقشه .4

 نیاز به کار اپراتوری زیادی دارد. .5

 گیر است. وقت .6

ها دارای شرایط  هایی که باید تبدیل شوند کم باشد. نقشه که تعداد نقشه تر است سازی دستی زمانی کم هزینه رقومی .7

 ها دارای اطالعات زیادی بوده و نیاز به تفسیر داشته باشند. مناسب و خوبی نباشند. نقشه

 نقطه مرجع مربوط به نقشه را ثبت کرد. 4سازی، ابتدا باید حداقل  برای شروع عملیات رقومی .8

باشد. اطالعات توصیفی در پایگاه داده  سازی وارد کردن اطالعات توصیفی عوارض می یک عملیات رقومی: آخرین مرحله از نکته

دو  توانند قبل ما بعد و یا حتی همزمان با دیجیتایز کردن عوارض در پایگاه داده قرار گیرند. شوند. این اطالعات توصیفی می ذخیره می

 مکانی وجود دارد: های روش برای برقرای اطالعات توصیفی و داده

های مکانی متناظر باید با استفاده از یک شناسه منحصربفرد  یا منطقی هم اطالعات توصیفی و هم داده Logicalدر روش  .1

 مشخص گردد. این شناسه منحصربفرد برای هر عارضه باید در مرحله رقومی کردن و ورود اطالعات توصیفی معرفی گردد.

ای که باید به  طالعات توصیفی متعلق به یک عارضه به همراه یک نقطه در کنار عارضهمجموعه ا  Positionalدر روش  .2

 گیرد. آن متصل شود قرار می

سازی عبارتند از: اشتباه، حذف عوارض، عدم شناسایی درست نقاط کنترل، عدم بسته بودن  انواع خطاهای موقعیتی در رقومی

 هم ردشدگی و .... ها، اتصال غلط نقاط، به هم نرسیدگی، از پلیگون

 اسکن کردن زایا و معایبم

 شود. به راحتی انجام می .1

 روشی سریع برای تولید اطالعات رقومی است. .2

 کنند. های رستری حجیم هستند و حجم زیادی از حافظه را اشغال می فایل .3

 گونها متصل شوند. توانند به عوارض خطی یا پلی های توصیفی مستقیما نمی داده .4

 شود. به راحتی حل نمی Line Scalingمسئله  .5

 های عاری از خطا و با خطوط واضح مورد نیاز است. نقشه .6

 تر هستند. افزار در این روش معموال گران قیمت تجهیزان و نرم .7
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 نیاز به کارمندان مجرب دارد. .8

ا تعداد زیادی ه ها تمیز و ساده بوده و اطالعات کمی داشته باشند. نقشه تر است که نقشه اسکن کردن زمانی کم هزینه .9

 ها دارای اشکال هندسی نامنظم متعدد باشند. گون داشته باشند. نقشه پلی

 

 ای. دو دسته اسکنر وجود دارد: اسکنرهای تخت و اسکنرهای استوانه هستند. GISافزارهای ورودی داده در  نکته: اسکنرها از سخت

تر  رایج 3000نقطه در اینچ دارند. تفکیک  6000ی از اسکنرها توانی تا شود. انواع نکته: توان تفکیک اسکنر به نقطه در اینچ بیان می

تری از نقشه برداشت خواهد شد و برعکس با افزایش توان  تر انتخاب شود، جزئیات بیش است. هر چه اندازه قدرت تفکیک کوچک

 تر خواهد بود. ی حاصل از عمل اسکن بیش تفکیک حجم پرونده

GIS Ready کانیهای م کردن داده 

 وجود دارد: GISدو نوع داده مکانی جهت ورود به محیط 

 های هوایی یا تصاویر مربوط به اماکن موجود( ای یا عکس های رستری )مانند تصاویر ماهواره داده -

 های برداری )انواع نقشه( داده -

ی ظاهری موجود در نقشه باید تصحیح شوند. این خطاها جزو خطاها GISخطاهایی که جهت ورود اطالعات برداری به محیط 

 باشند. می
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1. Sliver – Gapهای ایجاد خطا در مرز مشترک بین دو پلیگون که در تشکیل هر دو پلیگون سهم دارد،  : یکی از مکان

آیند شامل  ها پدید می سازی دوباره مرز بین پلیگون ها که بر اثر رقومی باشند.  خطاهای موجود در مرز مشترک پلیگون می

Sliver  وGap باشد. می 

برای  آید. ها بوجود می ها عدم تطابق دقیق دو خطی است که در مرحله ترسیم مرز مشترک بین پلیگون علت ایجاد این خطا

اجتناب از این خطا بهتر است که مرز مشترک دو سطح مجاور تنها یکبار ترسیم شود و بعد در مرحله تعریف توپولوژی، 

 گردد.همسایگی برای دو سطح مجاور تعریف 

تواند به صورت اتوماتیک پاک  سازی خطوط است و می هایی با مساحت خیلی کوچک غالبا مربوط به خطا در رقومی پلیگون

 شود.

 
2. Over- Shooting خطای از هم رد شدن خطوط و عدم وجود :Node ها. برای مثال دیوار به عارضه  در محل اتصال آن

 ار تا کمی بعد از محل برخوردش با عارضه موردنظر ادامه پیدا کرده است.بینیم که دیو رسد ولی در نقشه می خطی می

 
 

3. Under– Shooting ،خطای بهم نرسیدگی خطوط. در این حالت دیوار قبل این که به عارضه بعدی که با آن اتصال دارد :

  ناگهان در نزدیکی آن تمام شده است.
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بایست بسته باشند، حداقل در یک محل بسته نیستند و دو خط به هم  ها: در این حالت سطوحی که می بسته نبودن پلیگون .4

 اند. نرسیده

 

اند، غیر هموار  ی که بر روی زمین موازی بودهموازی نبودن خطوط اند، طی که بر روی زمین عمود بودهعمود نبودن خطو سه خطای

 دهند. کننده رخ می بودن خطوط مستقیم معموال بدلیل عدم دقت اپراتور برداشت کننده یا ترسیم

کردن اپراتور در  Snapها معموال ناشی از عدم  خطاهای از هم رد شدن و بهم نرسیدگی خطوط و همچنین بسته نبود پلیگون نکته:

شود که وقت  باشد که متاسفانه سبب می دهند که یکی از دالیل این امر سرعت بخشیدن به کار می هنگام ترسیم عارضه رخ می

 ه ویرایش جهت یافتن و اصالح این خطاها هزینه شود.زیادی در مرحل

 های مکانی کردن داده GIS Ready ها هنگام سایر خطاهای موجود در نقشه
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بایست انطباق  رسد. در این مرحله می در انتهای مرحله ویرایش و اصالح نوبت به ادغام و ورود اطالعات به پایگاه داده مکانی می

تواند بصورت دستی  می (Edge matching) ها مجاور در ادغام اطالعات مورد لحاظ گردد. عمل انطباق لبه های های برگ نقشه لبه

بایست تبدیل به  های نقشه به یکدیگر می عوارض خطی که در دو یا چند نقشه وجود دارند در زمان انطباق لبه یا خودکار انجام شود.

ها قرار دارند باید ادغام و  هایی که در مرز مشترک برگه وارض سطحی و پلیگونیک عارضه منفرد شده و یکپارچه شوند، همچنین ع

 تشکیل یک پلیگون واحد را دهند.

 

قبل از  شود. استفاده می Clearinghousesها از  ها، تبادل اطالعات و جلوگیری از تهیه مجدد آن گذاری داده نکته: به منظور اشتراک

یک ساختار فیزیکی است  Clearinghousesیک  وجو بر روی متادیتا خواهد بود. کنیم و جست عه میها را مطال هر کاری متادیتا نقشه
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متادیتا نقش مهمی را در  رود. ها بکار می های رقومی و اطالعات مربوط به این داده که برای اندوختن و توزیع نمودن داده

Clearinghouses کند. ایفا می 

 از:عبارتند  Clearinghousesاهداف 

 آوری داده های تکراری برای جمع به حداقل رساندن تالش .1

 ها گذاری داده استفاده از منافع به اشتراک .2

نقش  دهد. ها را می های جغرافیایی و دسترسی به آن کنندگان داده اجازه ثبت داده به تهیه Clearinghousesنکته: 

Clearinghouses باشد. وجو می های جغرافیایی و امکانات جست های داده ینکبه صورت یک کاتالوگ به همراه پشتیبانی از ل 

 ها و متادیتا کیفیت داده

باشد، کیفیت داده گویند.  دهنده میزان تطابق آن با نیازمندیهای مورد نظر می ای که نشان های یک محصول داده به تمام ویژگی

 شود. کیفیت به معنای مناسب بودن برای استفاده بیان می

 و دقت تعریف درستی

 ( درستیAccuracyعبارت است از میزان نزدیکی نتایج محاسبات و یا پیش :) ها به مقدار واقعی کمیت مورد موردنظر،  بینی

 با میزان توافق بین یک آزمون و مقدار مرجه مورد قبول.

 ( دقتPrecisionعبارت است از میزان نزدیکی کمیت :) ت موردنظر، )لزوما گیری نسبت به میانگین کمی های مورد اندازه

 باشد(. دقت باال به مفهوم درستی باال نمی

 های مکانی های تعیین کیفیت داده مولفه

 ( درستی موقعیتPositional Accuracy) 

 درستی داده ( های توصیفیAttribute Accuracy) 

 ( سازگاری منطقیLogical Consisteness) 

 ( کامل بودنCompleteness) 

 ( تاریخچهLineage) 

 قدر( ت تفکیکResolution) 

 ها: عوامل مهم در تعیین کیفیت داده

ها  های منفرد داده ها مربوط به هر یک از المان ( : این مولفهMicro Level Componentsهای ریز مقیاس ) مولفه .1

 شوند. ی میت باالیی از اطالعات ارزیابها در مقابل منابع مستقل با کیفی باشند و معموال به وسیله تست آماری داده می
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عبارت است از خطای موقعیت یک نقطه و یا انحراف موقعیت (: Positional Accuracy) صحت موقعیت -

صحت موقعیت معموال با دو جزء  جغرافیایی یک نقطه بر روی نقشه نسبت به موقعیت واقعی آن بر روی زمین.

اختالف سیستماتیک بین موقعیت . بایاس عبارت است از Biasو  Precisionشود که عبارتند از:  مشخص می

ال باید صفر باشد. بایاس معموال بوسیله تعیین خطای  نشان داده شده و موقعیت واقعی یک نقطه و به طور ایده

 شود.  گیری می متوسط موقعیت یک سری نقاط نمونه اندازه

یا پیوسته  گسستهتوانند متغیرهای  ها می مشخصات داده: (Attribute Accuracy) های توصیفی صحت داده -

که یک متغیر پیوسته  تواند مقادیر مشخص و محدودی را داشته باشد. در حالی یک متغیر گسسته فقط می باشند.

 تواند هر مقداری را بپذیرد. می

همگونی منطقی عبارت است از چگونگی حفظ روابط بین اجزاء : (Logical Consistency) همگونی منطقی -

 آید. از خطوط وسط جاده نباید بگذرد و این نقص منطقی به حساب میها، مثال مرز جنگل  داده

ها عبارت است از کوچکترین واحد قابل  قدرت تفکیک یک مجموعه از داده: (Resolution) قدرت تفکیک -

ای این قدرت تفکیک  های هوایی و تصاویر ماهواره در مورد عکس .تشخیص نمایش داده شده در آن مجموعه

 نامند. تواند تشخیص داده شود که این مطلب را قدرت تفکیک فضایی می وچکترین شی که میعبارت است از ک

ها به عنوان یک کل  هایی هستند که به مجموعه داده : مولفه( Macro Level Componentsهای بزرگ مقیاس ) مولفه .2

 کنند. نگاه کرده و آن را تحت یک مجموعه واحد بررسی می

 بندی بررسی و تحقیق. بندی، کامل بودن طبقه (: کامل بودن الیه، کامل بودن طبقهCompletenessکامل بودن ) -

. زمان فاکتور بسیار مهمی در تعیین های اولیه موجود در یک الیه (: عبارت است از تاریخ تهیه دادهTimeزمان ) -

 سریعا در حال تغییر هستند.های جغرافیایی در طول زمان  باشد، زیرا بسیاری از دادههای جغرافیایی می کیفیت داده

ها عبارت است از تاریخچه، سرچشمه و  در یک مجموعه داده Lineage(: منظور از Lineageها ) تاریخچه داده -

 ها. مراحل پردازش بکار گرفته شده در ایجاد مجموعه داده

باشند به منابع سازمان  می ها موثر ها که در کیفیت داده : این مولفه(Usage Level Componentsهای کاربردی ) مولفه .3

ها ممکن است  یک مجموعه مشخصی از داده ها بستگی به منابع مالی یک سازمان دارد. گردند. مثال تاثیر هزینه داده برمی

قابلیت در دسترس بودن  گیرد. برای یک سازمان پر هزینه باشد، در حالیکه برای سازمان دیگر هزینه کمتری را در بر می

های کاربردی محسوب  ها یکی دیگر از مولفه ارت است از میزان سهولت به دست آوردن و استفاده از دادهها که عب داده

 شود. می

 GIS منابع خطاها معمول در استفاده از

 ها های موجود، خطا در آنالیز داده آوری داده، خطای نقشه آوری داده: خطا در زمینه جمع جمع -

 دقتی ناشی از عوارض جغرافیایی یتایز کردن، بیدقتی در دیج ها: بی وارد کردن داده -

 ها: دقت عددی نامناسب، دقت فضایی نامناسب سازی داده ذخیره -
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که در مرحله  Sliverها، خطای ناشی از همپوشانی، خطای  ها: کافی نبودن فاصله کالس تغییر و تحول داده -

 ها بوجود آمده است. گون پوشانی پلی هم

 ن در معرفی مقیاس، خطای ناشی از دقت نداشتن دستگاه مورد استفاده برای خروجیها: دقت نداشت خروجی داده -

 (، mediumخطای ناشی از پایدار نبودن )

 خطا در استفاده از نتایج: فهم غلط اطالعات، استفاده نامناسب از اطالعات -

 باشد. ها می نکته: هدف از بررسی خطاها، حذف این خطاها نبوده بلکه چگونگی اداره کردن آن

متادیتا حاوی اطالعاتی  Meta Data = Data about dataها باید متادیتا داشته باشیم.  گذاری داده نکته: همواره برای اشتراک

 .ها در حق چاپ ها، ترتیب جزئیات و قیمت، محدودیت ها، فرمت داده هایی موجود است؟، کیفیت داده همچون: چه داده

 های مکانی های داده انواع مدل  

 دو روش کلی برای نمایش اجزاء فضای اطالعات جغرافیایی وجود دارد: 

 ها در جهان واقعی به وسیله مجموعه نقاط و خطوطی که مرزهای  مدل برداری: در این مدل اشیاء با موقعیت

تری در موقعیت عوارض در فضا را  مدل برداری دقت بیش شوند. کنند نمایش داده می آنرا تعیین می

های بکار برده شده برای یک مقدار در کامپیوتر  در حقیقت سطح دقت به تعداد بیت سازد. ر میپذی امکان

در  است. )ساختار منظم( و توپولوژی )ساختار نامنظم( مدل داده برداری دو ساختار اسپاگتی گردد. محدود می

کند، اما  تری ارائه می یقهای دق شود و خروجی سازی و تعمیم کلی بهتر انجام می این مدل بازیافت، بهنگام

افزاری  تری نسبت به رستر دارد، فناوری آن گران است بخصوص زمانی که دقت باالی سخت ساختار پیچیده

تواند هر عارضه را بصورت مستقل و جداگانه داشته  مدل برداری بعلت اینکه می افزاری ضروری است. و نرم

را بصورت مستقل و  Objectمدل مجزا است که هر گویند. این مدل یک  Object Based Modelباشیم، 

 مجزا داریم.

ها،  ها، کارایی از نظر ذخیره داده دقیق بودن ارائه و نمایش داده GISدالیل مهم استفاده از مدل برداری در 

پوشی، تحلیل و  های عملیاتی مانند هم کیفیت کارتوگرافیک خروجی و امکان دسترسی با ابزارها و روش

 هاست. تصویری نقشه های سیستم

 هایی )که معموال دارای شکل مربعی هستند(، تقسیم  مدل رستری: در این مدل فضا به طور منظم به سلول

کنند، تعیین  هایی که اشغال می گردد. موقعیت اشیاء یا شرایط جغرافیایی به وسیله سطر و ستون سلول می

شود که ارزش هر یک از این  یا سلول نامیده میتر، پیکسل ی رس دهنده ترین عنصر تشکیل کوچک گردد. می

های یک داده رستری هیچ  بین سلول ی زمینی است. ها، نمایانگر اطالعات طیفی یا توصیفی عارضه سلول

اند.  ای دارای ساختار رستری های حاصل از اسکن کردن و تصاویر ماهواره داده ی منطقی وجود ندارد. رابطه

هاست و دارای یک ارزش  است که هر سلول همگن و مستقل از سایر سلولمشکل عمده در این مدل این 


