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و  هاسازمانی مکانی، هادادهی دسترسی، هاشبکهها، استانداردها، ی از سیاستامجموعهزیرساخت داده مکانی 

حوزه  ی مکانی را درهادادهی، دسترسی و استفاده بهینه از سازرهیذخی، آورجمعمردم بوده که امور مختلف تولید، 

 .زدسایممشخصی تسهیل و هماهنگ 

افزاری مناسبی را های مکانی بستر نرمبرداری کشور در راستای استقرار زیرساخت ملی دادهسازمان نقشه

ملی ال ژئوپورت افزاری،درگاه این بستر نرم است.  سازی و سفارشی کردهمتناسب با شرایط و نیازهای کشور، انتخاب، پیاده

و تمامی  شدههای مکانی، ایجاد گذاری دادهترسی و به اشتراکبستری برای جستجو، بازیابی، دس عنواناست که به

گذاری داده و مستندات و امکان جستجو، به اشتراکملی باشند. ژئوپورتال می بازمتندر آن  کاررفتهبهافزارهای نرم

اری سپجمعاز طرفی،  کند.ل فراهم میبر روی ژئوپورتا ارائه شدههای از طریق الیه را نظر های موردهمچنین ایجاد نقشه

معی برای ردن خرد جسپاری به معنای کاربردی و اجرایی کباشد. برونسپاری میهای برونسپاری یکی از گونهیا انبوه

های ادهحوزه د در د.باشین برای کسب نتایج سودآور میجمعی از کاربران آنال تولید محتوا توسطبکارگیری دانش و 

 پاریسآوری جمعفن. وددر تامین داده با بکارگیری مشارکت کاربران مختلف استفاده نم ن روشاز ایمکانی نیز میتوان از 

بایل زی برنامه تحت موساآوری در طراحی و پیادهگویند که در این پروژه از این فنمی VGIهای مکانی را در حوزه داده

فاده بوده، است یعوارض شهر بندیطبقه نی وانتساب اطالعات توصیفی به عوارض مکاگویاسازی رقومی که ماهیت آن 

 شده است. 
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 مقدمه

کت و در سایه مشار های مکانیکنندگان دادهسعی بر ایجاد محیطی دارد که در آن تمام تولید مکانی هایدادهزیرساخت 

را  غیردولتی ی دولتی وهاهای اطالعاتی مورد نیاز بخشالیه ،های موجودوریآهمکاری با یکدی ر و استفاده بهینه از فن

 ،نیمکا هایادهدزیرساخت  از د. هدفنسازمیهم ارها را برای کاربران فو استفاده از آن برداریبهرهتولید کرده و امکان 

ی و بستر الکترونیک باشد.های مکانی میداده استفاده ازسازی امر تبادل و  د محیطی جهت تسهیل و هماهنگایجا

ئوپورتال ده که با استفاده از درگاه ژهای مکانی بوهای مکانی شبکه مرکز هماهن ی دادهافزاری زیرساخت دادهنرم

 ذیرد.پهای مکانی صورت میدهی به کاربران زیرساخت دادهسرویا

های لیان دادهبرداری کشور به صورت توزیع یافته طراحی شده است. از اینرو متومعماری ژئوپورتال سازمان نقشه

ها را در های مرتبط با این سرویا، فرادادهWFSو  WMSمثل  استاندارد های مکانیمکانی پا از ساخت سرویا

 در نمایند. های خود رادر ژئوپورتال ثبت میکاتالوگ سرویا پا از آنخود ایجاد نموده و  استاندارد کاتالوگ سرویا

 .سازدمیژئوپورتال امکان جستجو و دسترسی به اطالعات مکانی را تسهیل نهایت 

 شوند:آوری میهای ذیل جمعشهای متولی به رواطالعات مکانی توسط دست اه

 برداری زمینینقشه 

 میآنالوگ و یا تصاویر رقو هایعکااده از ستفبرداری هوایی و تهیه داده مکانی با انقشه 

 ای تصاویر رقومی ماهواره 

 لیدار 

 ... لیزر اسکنر و 

بحثی که در دنیای  رادارند.های مکانی معایب و مزایای مختص به خود های فوق برای تهیه دادهتمامی روش

نیاز به داده مکانی بهن ام شده در  ،بردیتبع آن در هر کاربه است کهامروزه مطرح است، تغییرات مداوم دنیای اطراف 

نوین از مباحث  هایروشبهن ام با  های مکانیآوری دادهتولید و جمع. بنابراین، نیاز به است یافتهتوسعه هایسامانه

 تعیین همراه به سیستم هایدست اهتجهیز انواع  و Web 2.0 آوری وب. با ظهور فنهستهای مکانی مطرح در علوم داده

 تولید محتوا توسطدانش و  کارگیریبهکردن خرد جمعی برای به معنای کاربردی و اجراییسپاری آوری جمعوقعیت، فنم
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است. با  پیداکردهای در تولید انواع داده در دنیای امروزه جای اه ویژه ،جمعی از کاربران آنالین برای کسب نتایج سودآور

زمان ممکن با جلب مشارکت کاربران سیستم، به منابع بزرگی از داده  در کمترین توانمیاستفاده از این روش، 

سپاری در آوری جمعتوان از فنهای مکانی نیز می. در حوزه دادهیافتدستتوسط خود کاربران و بهن ام  شدهآوریجمع

گفته 1مکانی داوطلبانه  که به این فن آوری اطالعات مشارکت کاربران مختلف استفاده نمود، کارگیریبهداده با  تأمین

 شود. در چنین فضایی، محتوای مکانی توسط کاربران تولید می شود. می

در بستر ژئوپورتال زیرساخت داده مکانی سازمان اطالعات مکانی داوطلبانه آوری تاکنون چند برنامه کاربردی فن

 Django  Webازها با استفاده این برنامهسازی شده است که هم ی نمونه طراحی و پیاده صورتبهبرداری کشور نقشه

Framework های و زبانJava Script  و غیره به هسته اصلیGeoNode افزاری ژئوپورتال سازمان که بستر اصلی نرم

 ها و زیرساخت اطالعات مکانیدر اداره کل سامانه اخیراًسازی رقومی که یا. برنامه گواندشدهاضافهبرداری کشور بوده، نقشه

در سامانه زیرساخت اطالعات مکانی داوطلبانه  ییاجراسازی شده است، اولین نمونه برداری طراحی و پیادهسازمان نقشه

سازی و تست نهایی را گذرانده است. این برنامه تحت موبایل، که مراحل پیاده استبرداری های مکانی سازمان نقشهداده

، برداشت و ویرایش اطالعات توصیفی و هندسی عوارض زمینی را با سامانه ، امکان ثبتکل زمینیبه کارشناسان اداره 

 . آوردبرخط فراهم می

 كلید واژه ها

                                       Spatial Data Infrastructure  (SDI)                               زيرساخت داده مکاني

                        
ها، آوریهای دسترسی، فنها، استانداردها، شبکهای از سیاستاست از مجموعهعبارت ده مکانیزیرساخت دا

های آوری، دسترسی و استفاده بهینه از دادهها و نیروی انسانی که امور مختلف تولید، جمعهای مکانی، سازمانداده

 .سازدمکانی را تسهیل و هماهنگ می

 

                                                           
1 Volunteered Geographic Information (VGI)  
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                                                                                                crowd sourcing گسترداده های مردم 

           

 .باشدمی گسترو اصطالحا همان رویکرد مردم  به معنای استفاده از دانش جمعی

 

   Volunteered Graphic Information                                                                  اطالعات مکانی داوطلبانه   

 

انه داده در سام آوری محتوای مکانی و بارگزاری آنبه رویکردی که به کاربران داوطلب شبکه مجوز تولید و جمع 

 شود. گفته می Volunteer Geographic Informationشود، رویکرد می

 

 Digital rationalization                                                                                      گویاسازی رقومی
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 نیاز به فرايند گوياسازي رقومي در اداره كل زمین سنجي و نقشه برداري زمیني

ز قالب ا فرایندرتقاء این ا منظوربهعوارض شهری و  بندیطبقهبا توجه به فرآیند انجام عملیات گویاسازی و 

داره )ا زمینی بردارینقشهکارشناسی در اداره کل زمین سنجی و  هایبررسیآنالوگ و نیمه رقومی به تمام رقومی، 

ازمان رتال سووپگردید با استفاده از توانمندی و پتانسیل مناسب سامانه ژئ پیشنهادو شد اطالعات توصیفی( شروع 

توسعه ویاسازی جهت انجام عملیات گ ایسامانههای اطالعات مکانی، ها و زیرساختل سامانهاداره ک کشور، بردارینقشه

 ومکانی  هایدادهکارشناسان اداره اطالعات توصیفی و اداره زیرساخت  بین. طی برگزاری جلسات کارشناسی دهد

 ردموستادی  وایش میدانی یه و جهت آزمنسخه اولیه این سامانه ته نهایتاً ،اطالعات مکانی هایسامانههماهن ی کاربران 

ز منطقه اران اداره اطالعات توصیفی از عملیات میدانی که توسط همکا آمدهعملبه هایبررسیقرار گرفت. با  استفاده

ویاسازی و جرای عملیات گابرای این سامانه قابلیت انجام پذیرفته و با کنترل و نظارت ستادی،  کریمرباطشهری و حومه 

 درگیرد.  همورد استفادو نیمه رقومی  آنالوگ هایروشبرای  یجای زین عنوانبه تواندمیو  تائید شدهرقومی را  بندیطبقه

ز سامانه منظور استفاده مناسب ابه .دریافتی قابل توسعه خواهد بود هایپیشنهادنظرات و  این سامانه بر اساس ضمن

 دد.گرمذکور راهنمای آموزشی در ادامه ارائه می

 بندي و گوياسازي رقومي:معرفي سامانه طبقه (1

 مکانی و هایدادهاطالعات مکانی/ اداره زیرساخت  هایو زیرساخت هاسامانهاداره کل  توسطاین سامانه 

 زمینی/ اداره برداریشهنقاداره کل زمین سنجی و و همکاری اطالعات مکانی و با پیشنهاد  هایسامانههماهن ی کاربران 

 است.  رسال گردیدهو نسخه اولیه آن جهت استفاده و بررسی به اداره اطالعات توصیفی ا شدهتهیهتوصیفی  اطالعات

 شهري مقیاسبزرگ هاينقشهآشنايي با ساختار عوارض در  (2

 ستاندارد و دستورالعملا با مطابق ،شهری مقیاسبزرگ هاینقشهو گویاسازی رقومی در  بندیطبقهعملیات 

 در، ده در آن دستورالعملهر دامشخصات و  هادادهنوع  است. انجام شده مقیاسبزرگیاسازی نقشه و گو بندیطبقه

 .گرددمیارائه  زیرجداول 
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 هاآن يفیتوص يهامشخصه و عوارض ستیل: (1) جدول

فیلد وضعیت  فیلد جنس فیلد نوع فیلد نام نام عارضه)التین( نوع عارضه

 كاربري

یلد ف

وضعیت 

 تداوم

فیلد 

نحوه 

 ايجاد

فیلد وضعیت 

 يبرداربهره

 Water reservoir انبارآب

   نام خاص

احداث  است درد

در حال  -

 - برداریبهره

     متروکه

 Water fall آبشار

    نام خاص

 -دائمی

   فصلی

        Fire station ینشانآتش

       نام خاص Freeway آزادراه

 Pool استخر 

 

 -ذخیره آب 

پرورش آبزیان 

 -نا ش -

      یرهغ -آبیاری 

 Pier اسکله

 نام خاص

 -تجاری 

 -مسافری 

 -تفریحی 

  صیادی

دردست احداث 

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Mill آسیاب

 نام خاص

 -ادی ب -آبی 

  برقی

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

        Hangar آشیانه هواپیما

         

       نام خاص Shrine امامزاده

ایست اه تنظیم 

 فشار

Gas pressure 

regulating st  

 -فت ن -آب 

      گاز

ایست اه خدمات 

 عمومی

 

       نام خاص

 Railway station آهنراهایست اه 

 نام خاص

 -ایست اه 

      ایست اهنیم

       نام خاص Swamp باتالق

       نام خاص Scale ولباسک

        Orchard باغ

)باغ وحشباغ

 پرندگان(

Zoo 

       نام خاص

 Air strip باند فرودگاه

 

 -خاکی 

  آسفالت

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه
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       نام خاص Bank بانک

        Watch tower برج دیدبانی

 Air traffic control برج مراقبت پرواز

tower        

       نام خاص Pond برکه

       نام خاص Highway راهبزرگ

       نام خاص Monument ادبودیبنای 

  بند

  

تنی ب  -خاکی 

 غیره -

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

       نام خاص  بخشداری

         زاربوته

 Avalanche ریگبهمن

gallery        

       نام خاص Grove زارشهیب

 Hospital بیمارستان

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Park پارک/بوستان

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 open پارکینگ روباز

parkingOpen  

parking 

   نام خاص

احداث  دست در

ر حال د -

 - برداریبهره

    متروکه

 Roofed parking پارکینگ مسقف

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

  پارک جن لی

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Terminal پایانه

 نام خاص

 -مسافری 

      باربری

       نام خاص Post office پست

پست برق)ایست اه 

 تغییر ولتاژ(

Transformer 

       نام خاص

       نام خاص Bridge پل

        Floating bridge پل شناور

پل عابر 

 زمینی)زیرگذر(

Pedestrian 

bridge(under  

pass)        

 Pedestrianپل عابر 

bridge(over pass)        
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 هوایی)روگذر(

یروی ن-پلیا

 یانتظام

Police 

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Theatre تئاتر

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

        vineyard تاکستان

 Lagoon تاالب

    نام خاص

 -دائمی

   فصلی

 cultural hall تاالر فرهن ی

   نام خاص

احداث  دست در

حال در  -

 - برداریبهره

    متروکه

       نام خاص Hill تپه

       نام خاص Sand dunes یاماسه یهاتپه

تلفن)مرکز 

 مخابرات(

 

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Purification خانههیتصف

facilities اضالبف -آب  نام خاص      

        Public Toilet توالت عمومی

       نام خاص Tunnel تونل

جای اه 

 یرسانسوخت

Fuel station 

      نزینب -گاز  

 Forest جن ل

 نام خاص

 -طبیعی 

      مصنوعی

        Tribe tent چادر عشایری

 ایرب -دایر       نام خاص Water well چاه آب

        Gas well چاه گاز

        Oil well چاه نفت

        Tea plantation یکاریچا

 Light house چراغ دریایی

   

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Spring چشمه

    نام خاص

 -دائمی

   فصلی

        Grass land چمنزار

       نام خاص Religious center حسینیه

  حصار

 

رچین پ -نرده 

 خاردارسیم -

      دیوار -
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  نه بهداشتخا

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

       نام خاص Ruins خرابه

        Power  line خط انتقال نیرو

       نام خاص Cable way خط تله کابین

      روزمینی  Water pipe خط لوله آب

      روزمینی  Gas pipe خط لوله گاز

      روزمینی  Oil pipe خط لوله نفت

       نام خاص Gulf خلیج

       نام خاص Estuary خور

 Street خیابان

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Court دادگاه

 نام خاص

 -دادگستری 

مجتمع 

 -قضایی 

  دادسرا

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

داروخانه 

 یروزانهشب

Day & Night 

Pharmacy نام خاص       

 Livestock دامداری

 نام خاص

گوسفند  -گاو 

  اسب -شتر  -

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 University دانش اه

 نام خاص

 -دانش اه 

 -دانشسرا 

  آموزشکده

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

        Woods درختکاری

مرکز 

 درمانی)درمان اه(

Clinic 

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

       نام خاص Valley دره

       نام خاص Sea دریا

 Lake دریاچه

    نام خاص

 -دائمی

 فصلی

 -طبیعی 

  مصنوعی

       نام خاص Plain دشت

        Power Pylon یفشارقودکل 

 Communication دکل مخابراتی

Tower 

 

 -مخابراتی 

 -رادیویی 

      تلویزیونی

         دودکش
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 Asphalt road راه آسفالته

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Rail way آهنراه

   نام خاص

احداث  دست در

ر حال بهره د -

    تروکهم -برداری 

        Track road راه خاکی

        Gravel road راه شوسه

        Path راه مالرو

         ردبف درخت

         ردیف نخل

 River رود

    نام خاص

 -دائمی

   فصلی

       نام خاص  روستا

       نام خاص Cultivation زراعت

 Sport field زمین ورزشی روباز

 نام خاص

 -استادیوم 

پیست اسکیت 

پیست  -

      اسکی

تحقیقات  یهانیزم

 کشاورزی

Agricultural 

research field        

       نام خاص Prison زندان

        Drainage زهکش

 Place of زیارت اه

pilgrimage نام خاص       

 Administrative ساختمان اداری 

building نام خاص       

 Commercial تجاری ساختمان

building 

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

        Sports building ساختمان ورزشی

        Shade سایبان

 Concrete dam سد بتونی

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Earth dam سد خاکی

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Small Hydro سیل بند

Strueture        

 Cement silo سیلوی سیمان

   

احداث  دست در

در حال  -

    - برداریبهره
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 متروکه

 Grain silo سیلوی غالت

   

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Cinema سینما

   نام خاص

حداث ا دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

       نام خاص  شهر و روستا

       نام خاص  شهرک مسکونی

       نام خاص  شهرک صنعتی

 -شهرک اداری 

 تجاری

 

       نام خاص

  یشهرباز

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

        Rice land شالیزار

        Sandy land شنزار

       نام خاص Municipality شهرداری

        Salt land زارشوره

        Estival یکاریفیص

         صخره

       نام خاص Cave غار

سنسور 

خورشیدی)پانل 

 خورشیدی(

Solar sensor 

       

       نام خاص  فرمانداری

       نام خاص Cemetery قبرستان

 Qanat قنات

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

       نام خاص  قله

 Factory کارخانه

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Canal کانال

 نام خاص
 اضالبف - آب

 

 اکیخ -بتونی 

 

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Library انهکتابخ

   نام خاص

احداث  دست در

   در حال  -
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 - برداریبهره

 متروکه

  کشتارگاه

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Church کلیسا

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Temple آتشکده

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Synagogue کنیسه

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

       نام خاص Alley کوچه

 Brick Furnace کوره آجرپزی

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

       نام خاص Mountain کوه

 Green house گلخانه

   صنام خا

احداث  دست در

ر حال بهره د -

    تروکهم -برداری 

        Marsh مانداب

 Metro مترو

 نام خاص

 -زیرزمینی 

      روزمینی

 Residential مجتمع مسکونی

complex نام خاص       

        Pay  toll محل اخذ عوارض

 یآورجمعمحل 

 اجناس اسقاطی

Scrap yard 

       

 یآورجمعمحل 

 الهزب

Disposal area 

       

محل فرود 

 )بال رد(بال رد

Heli  pad  

       

       نام خاص District محله

        Storage Area محوطه انبار روباز

محوطه انبار مسقف 

 سرخانه-

Warehouse  

       

 Water reservoir مخزن آب

 

 -هوایی 

     تونیب -فلزی  زمینی

 Gas reservoir مخزن گاز

 

 -هوایی 

      زمینی
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مخزن مواد 

 شیمیایی

Chemical 

reservoir 
       

        Oil reservoir مخزن نفت

 School مدرسه

 نام خاص

 -دبستان 

 -راهنمایی 

 -دبیرستان 

  هنرستان

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

        Pasture مرتع

 Poultry مرغداری

 نام خاص

 -رغ م

 -شترمرغ 

اردک  -کبک 

  یرهغ-غاز -

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Mosque مسجد

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Tram way مسیر اتوبوس برقی
       

       نام خاص Flood way مسیل

 Mine معدن

 نام خاص

 -ا م -آهن 

 - سنگزغال

  غیره

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Tomb مقبره

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Historical area منطقه باستانی

 نام خاص

 - باستانی آثار

      آثار تاریخی

 Commercial مرکز تجاری

Center 

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریرهبه

    متروکه

منطقه 

 کمپینگ)اردوگاه(

Camping 

       نام خاص

       نام خاص Religious area منطقه مذهبی

        Military area منطقه نظامی

 Exhibition منطقه نمایش اه

 نام خاص

 -تجاری 

گل  -صنعتی 

  یرهغ -و گیاه 

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Water pump آب موتورخانه

   

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 Break water شکنموج

   

احداث  دست در

   در حال  -
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 - برداریبهره

 متروکه

 Museum موزه

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

        Mono rail مونوریل

 Square میدان

   ام خاصن

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

        Palm grove نخلستان

         یجو نهرو

        Rush نیزار

       نام خاص Hotel هتل

 Metro هواکش مترو

Ventilation        

       نام خاص Metro entrance ورودی مترو

  نیروگاه

 نام خاص

 -ازی گ -آبی 

ل ترکیبی سیک

 -تمی ا -

 -بادی 

-ژئوترمال 

      غیره

  مزارع پرورش قارچ

   نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

ایست اه خدمات 

 عمومی

 

       نام خاص

  پاالیش اه

  گاز - نفت نام خاص

احداث  دست در

در حال  -

 - برداریبهره

    متروکه

 

 و گوياسازي رقومي بنديطبقهداردهاي و استان هادستورالعمل (3

  1384وب تیرماه مص 0/1ن ارش  1:2000 مقیاسبزرگ هاینقشهو گویاسازی  بندیطبقهدستورالعمل 

  مصوب  2ن ارش  1:2000، 1:1000، 1:500 مقیاسبزرگ هاینقشهو گویاسازی  بندیطبقهدستورالعمل

 1390 اسفندماه
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 هابندیدستهتمامی این  (2)جدولگانه، مطابق  4 هایکالسعوارض مکانی در  : برای آشنایی با نحوه قرارگیرینکته

 .گرددمیارائه 

 گانه 4 يهاكالسه در يمکان عوارض يبنددسته: (2)جدول

 نوع عارضه نام زير كالس

اطالعات نقاط 

 1نوع

 ریدهدا –شهر  –روستا  –میدان  –مسجد  –مدرسه  –کوچه  –خیابان  –بزرگراه  – بانک –آزادراه 

 

 

 

 

 

 

اطالعات نقاط 

 2نوع

 – خانهتصفیه –ذر( پل عابر هوایی)روگ –پل عابر زمینی)زیرگذر(  –پل شناور  –پل  –ایست اه تغییر ولتاژ  –پست برق 

دکل  –ه نفت خط لول –خط لوله گاز  –خط لوله آب  –خط تله کابین  –خط انتقال نیرو  – رسانیسوختجای اه 

 –تمان ورزشی ساخ –تحقیقات کشاورزی  هایزمین –زمین ورزشی روباز  – آهنراه –دکل مخابراتی  – فشارقوی

 –نه آب موتورخا –منطقه مذهبی  –منطقه باستانی  –مخزن گاز  –مخزن آب  –کنیسه  –کنشت  –کلیسا  –کارخانه 

پلیا)نیرو  –پست  –پارکینگ مسقف  –پارکینگ روباز  –بیمارستان  – نشانیآتش –اردوگاه( منطقه کمپینگ)

 –درمان اه  –دانش اه  – روزیشبانهداروخانه  –دادگاه  –حسینیه  –توالت عمومی  –تاالر فرهن ی  –تئاتر  –انتظامی( 

 –مترو  –خانه کتاب –شهرداری  –سینما  – ساختمان تجاری –ساختمان اداری  –راه شوسه  –راه خاکی  –راه آسفالته 

محله  –کونی مجتمع مس –پارک  –هتل  –موزه  –منطقه نمایش اه  –مرکز تجاری  –اجناس اسقاطی  آوریجمعمحل 

 –تی شهرک صنع –شهرک مسکونی  –خانه بهداشت  –تلفن)مرکز مخابرات(  –فرمانداری  –بخشداری  –سایبان  –

 –شهری)مترو(  آهنراه –دکل حفاری  –دفتر خدمات ارتباطی  –عوارض دی ر  –ربازی شه –شهرک اداری یا تجاری 

 ماندگارنقاط  –زیارت اه)قدم اه(  –آتشکده  –استانداری 

 

 

 

 

 

 

اطالعات نقاط 

 3نوع
 

 

 

 

 

 –لرو راه ما –دامداری  –خرابه  –چراغ دریایی  –چادر عشایری  – گیربهمن –آسیاب  –اسکله  –آبشار  – انبارآب

 –ی کوره آجرپز –قنات  –قبرستان  –سیلوی غالت  –سیلوی سیمان  –سیل بند  –سد خاکی  –سد بتنی  –زهکش 

 –محوطه انبار مسقف  –محوطه انبار روباز  – بال ردمحل فرود  –زباله  آوریجمعمحل  –محل اخذ عوارض  –گلخانه 

 –تنظیم فشار  ایست اه –امامزاده  –آشیانه هواپیما  –استخر  –کانال  –مونوریل  – شکنموج –معدن  –مرغداری 

 –پایانه  –بنای یادبود  –رواز پبرج مراقبت  – بانیدیدهبرج  –باند فرودگاه  – وحشباغ –باسکول  – آهنراهایست اه 

مسیر  –ترو ورودی م –هواکش مترو  –سنسور خورشیدی  –زیارت اه  –زندان  –چاه نفت  –چاه گاز  –چاه آب  –تونل 

دمات ایست اه خ –تغییر وضعیت  –مخزن مواد شیمیایی  –مخزن نفت  –مقبره  –منطقه نظامی  –اتوبوس برقی 

 –یش اه پاال –نیروگاه  –کشتارگاه  –مرکز معاینه فنی خودرو سبک و سن ین  –دودکش  –پارک جن لی  –عمومی 

سد  –بند  –احداث  دست درسازه  –ریل  بندراه –ل دهانه تون –پرچین  –نرده  – خاردارسیم –فنا  –دیوار  –حذف 

 طرفبه – ریزخاک –گودبرداری  –دپو  –پارک آبی  –دیوار ساحلی  –دریچه تنظیم آب  –تنظیم انحرافی 

 

 

اطالعات نقاط 

 4نوع

دریا  –دره  –خور  –خلیج  –چمنزار  –چشمه  –جن ل  – ایماسه هایتپه –تپه  –تاالب  – زاربیشه –برکه  –باتالق 

 –نخلستان  –زار شالی –نیزار  –مسیل  –مرتع  –مانداب  –کوه  –غار  – زارشوره –شنزار  –رود  –دشت  –دریاچه  –

ردیف  –ردیف درخت  –بوته زار  – جوی نهرو –زراعت  –درختکاری  –تاکستان  –باغ  – کاریصیفی – کاریچای

 تخریب شدهجن ل  –مزارع پرورش قارچ  –قله  –صخره  –نخل 
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  يساز ياگو APIدستورالعمل نحوه كار با   (4

 گردیده  یطراحهای همراه یشگواستفاده از  باژئوپورتال  در بستر ی اطالعات نقشهسازیاگو منظوربهاین رابط کاربری 

یژگی های و صات وبا استفاده از این رابط عوامل گویاکننده داده های جغرافیایی می توانند بصورت رقومی مشخاست. 

. بمنظور ر دهندعوارض را جمع آوری نموده و بصورت آنالین در اختیار سایر کاربران داده های اطالعات مکانی قرا

 ردند.گاستفاده مناسب از قابلیت های سامانه گویاسازی رقومی فرآیند انجام مطابق مراحل ذیل تعریف می 

 :تعريف پروژه 

 انه تعریفدر سام با توجه به نوع پروژه، نام و مشخصات محدوده عملیات رادر ابتدا عامل گویاکننده می بایستی 

( 1ق شکل)ی مطابنماید. بدین منظور با استفاده از آیکن تعریف پروژه موجود در صفحه اصلی سامانه گویاسازی رقوم

ر را ژه مورد نظپرو " روژهافزودن و ویرایش پ "مشخصات محدوده کاری به همراه نام پروژه را وارد نموده و با زدن دکمه 

 (1ثبت می نماید.شکل)

 

 منوی تعریف پروژه -1شکل 
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، در پنجره باز شودیممالحظه   شکلکه در  طورهمانای سمت راست سامانه در ادامه؛ با باز کردن منوی کرکره

 های پایهو تقسیمات کشوری درنظر گرفته شده است. نقشه ی پایههانقشهزمینه دو گروه برای نمایش اطالعات شده، 

ی بر اساس تقسیمات بنددسته. همچنین در این پنجره است 1:25000ی هانقشهی و اماهواره، تصویر شامل معابر

این  اقدامات آتی در جهت ارتقا بخشی ازتوفتو رهای اوافزودن سرویا ، شهرستان و بخش وجود دارد.کشوری، استان

 (2شکل) .گردیدبندی اضافه خواهد که در بخش دسته  بودهسامانه 

 

 ياسازيگو اطالعات كردن وارد به مربوط صفحه شينما -2 شکل

اده دان از لیست می تو بر اساس تقسیمات کشوریمحدوده های جغرافیایی کشور ی بنددستهبمنظور استفاده از 

 (3کیل گردیده استفاده نمود. شکل)ها که در سطوح استان، شهرستان و بخش تش
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 تعیین موقعیت بر اساس تقسیمات كشوري - 3شکل 

 :افزودن و ويرايش داده هاي توصیفي 

ه ش پروژدر بخ "نمایش فرم "بمنظور ورود و ویرایش داده های توصیفی عوارض جغرافیایی، با فشردن دکمه 

ام پروژه ن " پروژه انتخاب" گردد. در این صفحه ابتدا از بخش جعبه ای با نام اطالعات گویاسازی باز می  ((3)شکل)ها

 (4می توان انتخاب نمود.شکل)های که در مرحله قبل ایجاد گردیده است را 

خش بهرستان و تان، شدر این پنجره می توان عالوه بر انتخاب پروژه، محدوده مکانی منطقه مورد نظر براساس نام اس

 (5. شکل). با معرفی موارد مدنظر محدوده در مرکز صفحه نمایش رویت می گرددرا از فهرست کشویی انجام داد
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 انتخاب پروژه مورد نظر از منوي انتخاب پروژه - 4شکل 

 

 ي براي منطقه مشخصساز ياگواطالعات  واردكردن - 5شکل 
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این پنجره  ، پایین صفحهشودیممشاهده  شکل که در  طورهمان در ادامه، در پنجره فرم اطالعات توصیفی،

(scroll به سمت پایین،)  نوع 2، نام نقطه 1ویرایش، شناسه عارضه، نام فارسی، نام نقطه های ستون دارایجدولی ،

ضعیت عارضه، وضعیت کاربری، تاریخ، نام شهر، کاربرد، جنا، وضعیت تداوم، نحوه ایجاد، نام داخلی، توضیح، و

نقاط این جدول به منظور نمایش و ویرایش اطالعات مذکور برای . نمایش داده شده استی، رونوشت و نام کاربر برداربهره

 (6شکل).طراحی شده است شدهثبت

 

 يساز ياگونمايش جدول اطالعات  - 6شکل 
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(، اطالعات مربوط به یک 1)شماره « افزودن»تواند با استفاده از کلید یم کاربر شکل در این پنجره مطابق با 

تواند اطالعات موجود بر روی جدول یمی کند )اضافه نمودن اطالعات نقاط جدید(. همچنین سازیاگومنطقه و یا محل را 

 (7شکل).نماید(، تغییر دهد و یا ویرایش 2)شماره « ویرایش»را با استفاده از کلید 

 

 

 يساز ياگوافزودن و يا ويرايش اطالعات  - 7شکل 
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از فهرست کشویی  شکل های موجود در جدول را مانند یتمآتواند یم« افزودن»کاربر با کلیک بر روی دکمه 

 (8شکل).نماید بخش مربوطه درجدر  یا موارد مورد نظر را کردهها انتخاب یتمآمربوط به هریک از 

 

 يساز ياگونمايش فهرست كشويي مربوط به ورود يا ويرايش اطالعات  - 8شکل 

 

افزودن نقطه »باید بر روی دکمه  ابتدا شکل ی یک منطقه یا عارضه مانند ساز یاگواطالعات  تکمیلپا از 

 (9شکل).کلیک شود« مکانی
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 شده بر روي نقشهيفتعرمکاني  نقطهافزودن  - 9شکل 

 

، نقطه را بر شکل شده مانند یینتعمحدوده  تواند دریکاربرم، «افزودن نقطه مکانی»پا از کلیک بر روی دکمه 

 (10شکل)کند.با یک کلیک، ثبت  روی محل موردنظر خود
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 اضافه شدن نقطه با كلیک بر روي نقشه - 10شکل 

 

افزودن یا »شود و با کلیک بر روی دکمه یم نمایش داده شکل ای مانند ، پنجرهپا از تعیین نقطه موردنظر

برای تکمیل و  شودیمصفحه ظاهر  ( بر روی2ید اضافه شدن نقطه )شماره تائی حاوی پیغام اپنجره(، 1)شماره  «ویرایش

 (11شکل)گردد.یمکلیک  «OK»عملیات بر روی دکمه 
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 دريافت پیغام اضافه شدن نقطه جديد -11شکل 

 

عالمت بستن صفحه،  کاربر پا از کلیک بر رویپا از ثبت داده توصیفی، بمنظور بستن پنجره بانک اطالعات توصیفی 

 (12شکل).بنددیماین پنجره را  شکل مطابق با 
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 بستن پنجره براي ورود به مرحله بعد -12شکل 

می ده مشاه هربوطآخرین سطر جدول م در در بانک اطالعات توصیفی شدهاضافهنقطه  ،با بسته شدن این پنجره

 (13شکل).گردد
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 در جدول اطالعات گويا سازي شدهاضافهنمايش نقطه  - 13شکل 

( در سطر مربوط به نقطه موردنظر کلیک 1)شماره  «افزودن یا ویرایش»روی دکمه  بر، برای ویرایش نقاط

د افزودن یا شود. برای ویرایش یا بروز رسانی نقطه بر روی کلییمیش داده نما شکل شود. با کلیک بر روی این دکمه یم

 (14شکل)گردد.یم( تکمیل 2)شماره  «OK »گردد و در پایان، عملیات با کلیک بر روی دکمه یمویرایش کلیک 
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 يساز ياگونمايش دكمه ويرايش اطالعات  - 14شکل 

صفحه گوشه سمت چپ  در شکل مانند  «یابیمکان»تواند از دکمه یمتر یقدقکاربر برای دریافت موقعیت 

 (15شکل) .نماید استفاده
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 يابيمکاننمايش دكمه  - 15شکل 

 یینتعبرروی سامانه گویاسازی رقومی کاربر یت مکانی موقع ،شکل پا از کلیک بر روی این دکمه مشابه با 

 (16شکل) ش داده می شود.گردیده و نمای
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نمايش موقعیت كاربر - 61شکل   
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 رقومي گوياسازيو  بنديطبقهاستفاده از سامانه  يمزايا (5

 

باشد که در ذیل به قبل از خود میآنالوگ های مذکور دارای مزایایی نسبت به روشاستفاده از سامانه 

 ها اشاره شده است:آن

ای و هواره، تصاویر ماپایه هایاستفاده از نقشهبا و گویاسازی رقومی  بندیطبقهیات باال بردن سرعت انجام عمل 

 عوارض کمک نماید. بندیطبقهدر تفسیر و  کننده گویابه عامل  تواندمی که 25000های نقشه

رحله ادغام دو م، پذیرفتمیآنالوگ و نیمه رقومی انجام  صورتبه درگذشته گویاسازی هایروش کهازآنجایی 

ردن بدر باال  تواندمی زمانهم صورتبهبه پای اه داده اطالعات توصیفی  هاآنو انتقال  هادادهو اخذ  آوریجمع

 .باشد مثمر ثمر تولیدشدهارزش کیفی و کمی محصول 

ان قومی به نمایندگر گویاسازیو  بندیطبقهروز در انتقال سریع مطالب آموزش  هایتکنولوژیاستفاده از  

 ترآسانو  ترراحت هااستان ریزیبرنامهو همکاران سازمان مدیریت و  هاشهرداری –خصوصی  هایبخش

 .باشدمی پذیرامکان

بران د. لذا کارتفاوت را داربه کاربران م توصیفی مکانی و اطالعات گذاریاشتراکبهو  این سامانه قابلیت دسترسی 

و در  خود را دریافت نموده وردنیازماطالعات  توانندمیکشور  بردارینقشهبا اخذ مجوز از سازمان  راحتیبه

 حقوقی و حقیقی قرار دهند. هایبخشاختیار کاربران 

 هایمحیطدر  یک دیتابیا اطالعات توصیفی صورتبهامکان دانلود و استفاده از اطالعات توصیفی گویا  

 وجود دارد.  GIS افزارینرم

تخاب ن ام ثبت و انهلذا در  باشندمی مکانینه دارای مختصات و موقعیت در این ساما شده گویاتمامی عوارض  

 . این موضوع زمانی حائزگرددمی، مختصات جغرافیایی آن نیز ثبت گویاسازیو  بندیطبقه منظوربهعارضه 

از ه و راجعه نمودم موردنظربه محل  شدهثبتاهمیت است که ناظرین پروژه با استفاده از مختصات جغرافیایی 

 رقومی را کنترل نمایند. گویاسازیو  بندیطبقهنزدیک عملیات 

 

 


