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 «ArcGIS( و سامانه GISسیستم اطالعات جغرافیایی )»

 

 مقدمه 

ٞب خغشافیبیی آغبص ؿذ. دس ایٗ ػیؼتِٓیٗ ػیؼتٓ اعالػبت ٚٔیالدی دس ایبالت ٔتحذٜ وبس ثش سٚی ا 0961ثشای اِٚیٗ ثبس دس اٚاػظ دٞٝ 
ثب  0971ٞبی ٔشثٛعٝ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٙذ. دس دٞٝ ٞبی ٞٛایی، اعالػبت وـبٚسصی، خٍّٙذاسی، خبن، صٔیٗ ؿٙبػی ٚ ٘مـٝػىغ

اعالػبت خغشافیبیی ٞبی ٔىب٘ی، ػیؼتٓ ٞبی الصْ ثشای وبس ثب دادٜٞبی وبٔپیٛتشی ٚ تىِٙٛٛطیپیـشفت ػّٓ ٚ أىبٖ دػتشػی ثٝ فٙبٚسی
ٞبی اخیش ثٝ ػجت ٌؼتشؽ دسدٞٝ ٞبی خغشافیبیی ؿىُ ٌشفت.ٞبی ثضسي داد، ثشای فشاٞٓ آٚسدٖ لذست تدضیٝ ٚ تحّیُ حدGISٓیب 

-ٞبی صٔیٗ ٔشخغ ٚ ٘یض أىبٖ تشویت ٔدٕٛػٝ دادٜٞبی اعالػبت خغشافیبیی أىبٖ ٍٟ٘ذاسی ثٝ سٚص دادٜٞبی وبٔپیٛتشی، ػیؼتٓتىِٙٛٛطی

-ٞبی ػّٕی، ٔذیشیت ٔٙبثغ ٚ رخبیش ٚ ٕٞچٙیٗ ثش٘بٔٝثشای تحمیك ٚ ثشسػی  GISا٘ذ. أشٚصٜ ٔختّف سا ثٝ عٛس ٔٛثش فشاٞٓ ػبختٝ ٞبی

 ؿٛد.ای ثٝ وبس ٌشفتٝ ٔیٞبی تٛػؼٝسیضی

  سیستم اطالعات جغرافیاییتعریف 

ػبٔب٘ٝ سایب٘ٝ  یه، «GIS » یب« ػبج» یب ثٝ اختصبس  Geoghraphic Information Systemػیؼتٓ اعالػبت خغشافیبیی یب 
ٞبی ٔىبٖ داس سا ثٝ عٛس سلٛٔی وؼت، ٍٟ٘ذاسی، ثبؿذ دادٜاػت وٝ لبدس ٔی ٚ سٚؽ ٞب وبسثش ،ٔتـىُ اص ػخت افضاس، ٘شْ افضاس، دادٜ

خغشافیبیی  ٔٙظٛس اص اعالػبت خغشافیبییدسیه ػیؼتٓ  ٚ ثٝ عٛس ٔتٙی ٚ ٌشافیىی اسائٝ ٕ٘بیذ. ثبصیبثی، ٔذِؼبصی ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ ٕ٘ٛدٜ
(Geographic) آٟ٘ب اػت، (ػشض ٚ )عَٛ ٞب، ثشحؼت ٔختصبت خغشافیبییٞبی دادٜٔٛلؼیت ٔٛضٛع. 

ٞب ٚ تصبٚیش سٍ٘ی  ٞبی ٔفیذ، ٘ٝ تٟٙب ثٝ صٛست ٘مـٝثشای اسائٝ دا٘ؼتٝ GIS ٞب دس دٞذ وٝ دادٜ ٘ـبٖ ٔی  (Information)اعالػبت  
 .ؿٛ٘ذ ٞبی ٕ٘بیـی ٔتٙٛػی ثٝ ٔٙظٛس خؼتدٛٞبی ػّٕی ػبصٔب٘ذٞی ٔیٞبی آٔبسی، خذاَٚ ٚ پبػخثصٛست ٌشافیهثّىٝ 

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ، ػبختٝ اص چٙذیٗ لؼٕت ٔتصُ ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ یىذیٍش ثشای وبسوشد GIS ٘یض ٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ اػت وٝ  (System)ػیؼتٓ
 ٘ـبٖ ٔی دٞذ. ثٝ صٛست ؿٕبتیه یه ػبٔب٘ٝ اعالػبت خغشافیبیی ؿىُ صیش الیٝ ٞبی اعالػبتی ٔختّف سا دس .اػتؿذٜ 

  

 یجغرافیای اطالعات سیستم یک های مولفه 

 اص ػجبستٙذ تشتیت ثٝ ػیؼتٕی چٙیٗ ٞبی ٔؤِفٝ 
ٟٔبست دس ا٘تخبة ٚ اػتفبدٜ اص اثضاسٞب دسیه ػیؼتٓ اعالػبت خغشافیبیی ٚؿٙبخت وبفی اص اعالػبتی وٝ اػتفبدٜ  (User): وبسثشاٖ(0

 ثبؿذ. اػت، وٝ ایٗ اص ٚظبیف یه وبسثش ٔی GISؿٛ٘ذ، یىی اص ٔٛاسد اػبػی ثشای ٔٛفمیت دس اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛطی  ٔی
، وبٔپیٛتشٞبی ؿخصی، چبپٍشٞب ٚ workstation, x-stationُ تؼذادی ؿبٔ GISأشٚصٜ ؿجىٝ ٞبی  (Software): افضاسٞب ػخت(2
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 ثبؿٙذ. ثبؿذ وٝ ٔؼشف ٔؤِفٝ ػخت افضاسیه ػیؼتٓ اعالػبت خغشافیبیی ٔی پالتشٞب ٔی
تٛصیٝ  ذثٝ ٔٙظٛس اػتفبدٜ ثٟتش اص یه ػیؼتٓ اعالػبت خغشافیبیی، اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاسٞبی ثٝ سٚص ٚ تٛإ٘ٙ (Hardware):  افضاسٞب ٘شْ(3

 .ArcGIS ٚ IDRISIٕٞب٘ٙذ  ،ؿٛد ٔی
ٞبیی اص لجیُ چٝ ؿىّی اػت؟ ودبػت؟ ٚ ٞب ثٝ پشػؾٞبی اعالػبتی آٖ اػت. دس ایٗ پبیٍبٜپبیٍبٜ GISلّت ٞش ،  (Data) دادٜ ٞب(4

 ؿٛد. دادٜ ٔی پبػخ ؟ؿٛد چٍٛ٘ٝ ثٝ دیٍش اؿىبَ ٔشتجظ ٔی
اعالػبت دسخٟت سػیذٖ ثٝ اٞذاف ٚیظٜ دسیه ػیؼتٓ اعالػبت خغشافیبیی اص ٞبی صحیح ثٝ وبسٌیشی ؿیٜٛ (Methods)  ٞب سٚؽ(5

 ٞبی آٖ اػت.تشیٗ ٔؤِفٟٝٔٓ

 دٞذ.٘ـبٖ ٔی ثٝ صٛست ؿٕبتیه یه ػبٔب٘ٝ اعالػبت خغشافیبیی سا ٞبیِٔٛفٝؿىُ صیش 

 

 های سامانه اطالعات جغرافیایی ویژگی 

ٞبی ( دا٘ؼت. دادNon Spatial Dataٜ( ٚ غیش ٔىب٘ی )Spatial Dataٔىب٘ی )ٞبی سا ثبیذ أىبٖ تحّیُ دادٜ GISتشیٗ لبثّیت ٟٔٓ
ثشداسی ٚ یب اػبٔی سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ ...( ٞبی تٛصیفی آٖ )ؿبُٔ، ػٕك چبٜ، ٚضؼیت ثٟشٜٔىب٘ی ٔب٘ٙذ ٔٛلؼیت صٔیٙی یه چبٜ یب سٚدخب٘ٝ ثب دادٜ

ٞبی خذِٚی ثٝ عٛس وبسثش سا لبدس ثٝ ٕ٘بیؾ ٚ تحّیُ ٘مـٝ ٚ دادٜ GISیبثذ. ٔی ٚ ٕ٘بیؾ تشویت ٚ ثٝ عٛس ٕٞضٔبٖ تحّیُ  GISدس ٔحیظ 
ؿٕبسی سا اص تٛا٘ذ ثب وٕه تٛاثغ تحّیّی خٛد اعالػبت ثیٔی  GISٕ٘بیذ. ٔی ك یىی اص آٖ ٞب دیٍشی سا ثبصیبثیوٙذ ٚ اص عشیٕٞضٔبٖ ٔی

ٞب ثٝ فشٔت ٞبی ٞب، تجذیُ ٚ ا٘تمبَ دادٜبصی ٚ پیؾ ثیٙی ثپشداصد. أىبٖ تجذیُ ػشیغ ٘مـٝٞبی ٔٛخٛد اػتخشاج وٙذ ٚ ثٝ ٚٔذِؼدادٜ
ٌیش٘ذ وٝ دس ٌزؿتٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼبئّی الیٙحُ ٔغشح لشاس ٔی GISٞبی ٔختّف، تٟیٝ ٌضاسؽ ثٝ اؿىبَ ٔتؼذد دس صٔشٜ آٖ دػتٝ اصلبثّیت

سا اص ٔٙبثغ ٔختّفی اص لجیُ ٘مـٝ، تصبٚیش  ثشداسی ٚ پیىؼّیایٗ ػبٔب٘ٝ ػالٜٚ ثش اعالػبت تٛصیفی، أىبٖ ٚسٚد اعالػبت . ثٙبثشایٗ ثٛد٘ذ
ٞبی ٔىب٘ی ٔٛسد ٘یبص وبسثش سا  ٚپبػخ پشداصؽ ٚ پشػؾ تحّیُ، أىبٖ ا٘دبْ ٚ ثشداسی ٚ غیشٜ داسد ، تدٟیضات ٘مـGPSٝای،  ٞٛائی ٚ ٔبٞٛاسٜ

ٞب اص  دس عشاحی ٚ تِٛیذ ایٗ ػبٔب٘ٝ آٚسد. سا فشاٞٓ ٔیأىبٖ اسائٝ ٘تبیح دس لبِت ٘مـٝ، ٌضاسؽ، خذَٚ ٚ ٕ٘ٛداس ٚ دس ٟ٘بیت  ثٝ ٚخٛد ٔی آٚسد
 .ؿٛد ثشای ٘یُ ثٝ خصٛصیبت فٛق اػتفبدٜ ٔی GIS ٟٔٙذػیافضاس، ٟٔٙذػی اعالػبت )ٔذَ دادٜ( ٚ  ٞبی ٟٔٙذػی ٘شْ ٔدٕٛػٝ فٙبٚسی

 ٜٞبی خغشافیبیی داد 

دادٜ ٞبی  ٚ ای تصبٚیش ٔبٞٛاسٜ ،ٞب ٘مـٝٞؼتٙذ وٝ  (spatial) ٔىب٘یٞبی  دادٜ٘ٛػی اص ٞبی خغشافیبیی، ثٝ ٚالغ،  اعالػبت خغشافیبیی یب دادٜ
GPS   سا ثٝ دٚ ؿىُ سػتش  ٞبی خغشافیبیی دادٜیب )ثٝ عٛس دلیك تش(  ػبٔب٘ٝ اعالػبت ٔىب٘ی، ػٛاسض د٘یبی ٚالؼی ،ؿٛد ٔیؿبُٔ سا

  :وٙذ ثٙذی ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔی )ؿجىٝ( ٚ ثشداس عجمٝ

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C


                                                                                                                                                                                                   شرکت آب منطقه ای اصفهان  

 رستریهای  داده

ٞبی سدیف ٚ ػتٖٛ  پٛؿب٘ذ ٚ ثٝ وٕه ؿٕبسٜ ٞب اػت وٝ ػٛاسض صٔیٗ سا دس یه ؿجىٝ ٔٙظٓ ٔیای اص ٘مبط یب ػَّٛ سػتش، ؿبُٔ ٔدٕٛػٝ

ؿٛد وٝ اسصؽ ٞش یه اص آٟ٘ب، ٕ٘بیبٍ٘ش  دٞٙذٜ سػتش، پیىؼُ یب ػَّٛ ٘بٔیذٜ ٔی تـىیُوٛچىتشیٗ ػٙصش  .ؿٛ٘ذ دٞی ٔی آٟ٘ب، آدسع
، ػىغ ٞبی ٞٛایی، اعالػبت استفبػی ای ٞبی حبصُ اص اػىٗ وشدٖ ٚ تصبٚیش ٔبٞٛاسٜ اعالػبت عیفی یب تٛصیفی ػبسضٝ صٔیٙی اػت. دادٜ

 .ثبؿٙذ داسای ػبختبس سػتشی ٔی ػغح صٔیٗ ٚ...

 های برداری داده

، ٚ ػبیش ٞب ٔثّث، ٞب خظ پبسٜ، ٞب ٘مغٝٞبی ثشداسی اص تشویت اؿىبَ پبیٝ ٞٙذػی ٘ظیش  وٙیٓ، دادٜ چٙب٘چٝ ثش سٚی فضبی دٚ ثؼذی وبس ٔی
صٛست  چٙذٚخٟیؼبْ ، ٚ ػبیش اخ ٞب ٌٛ٘ٝ ٔىؼت، وشات، ٞب اػتٛاٌ٘ٝیشد. ثشای فضبٞبی ػٝ ثؼذی ٕٞیٗ وبس ثٝ ٚػیّٝ  ، ؿىُ ٔیٞب چٙذضّؼی

ؿٛ٘ذ. ثذیٗ ٔؼٙب وٝ ٔٛلؼیت ٞش ؿئ  پزیشد. دس ٔذَ ثشداسی، اؿیبء یب ػٛاسض دس خٟبٖ ٚالؼی ثٝ ٚػیّٝ ػٙبصش ٞٙذػی ٕ٘بیؾ دادٜ ٔی ٔی
 ٝ ٔختصبت آٖ ٚ تٛػظ ٘مبط )چبٜ، ٘مبط ؿٟشی ٚ سٚػتبیی(، خغٛط )خبدٜ، سٚخب٘ٝ، خغٛط سیّی( ٚ ػغٛح )دسیبچٝ، ٔٙغمٝیب پذیذٜ ثٝ ٚػیّ

، ؿٛد ؿٛد. دس ایٗ ٔذَ، ٔٛلؼیت ٞش ٘مغٝ ثٝ عٛس دلیك ثب یه خفت ٔختصبت دس یه ػیؼتٓ ٔختصبت ٔؼیٗ اسائٝ ٔی ثٙذی( ٔـخص ٔی
 سٚی صٔیٗ سا ٘مغٝ، خظ ٚ پّیٍٖٛ یٞب ػبسضٝ ؿىُ صیش ٔذَ دادٜ ٞبی ٚوتٛسی ٚ سػتشی .ثٝ ایٗ ٘ٛع دادٜ ٚوتٛسی یب ثشداسی ٌٛیٙذ

 دٞذ.ٕ٘بؽ ٔی

   

 :ٞبی ثشداسی ٔذِؼبصی ٕ٘ٛدتٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص سػتشٞبی پیٛػتٝ، ٌؼؼتٝ ٚ دادٜپذیذٜ ٞبی ٔختّف سا ٔی GPSدس یه ػبٔب٘ٝ 

وٙذ. ٔثبَ ایٗ ٘ٛع، ٔذَ  تذسیح تغییش ٔی ٞب ثٝ ٞبی آٖ ای ٞؼتٙذ وٝ دادٜ ؿجىٝٞبی  ػَّٛ (Continuous raster)سػتشٞبی پیٛػتٝ  
 .ٞبی دٔب اػت ٚ دادٜ (DEM) استفبػی سلٛٔی

ثٙذی ؿذٜ ٞؼتٙذ. ثشای ٔثبَ آٔبیؾ ػشصٔیٗ )یب وبسثشی  حبٚی ٔٛضٛػبت ٔـخص یب عجمٝ (Discrete raster)سػتشٞبی ٌؼؼتٝ  –
 .دٞذ ٔی ٞش ػَّٛ ؿجىٝ یه والع آٔبیؾ ػشصٔیٗ سا ٘ـبٖ .ٞبی ٔـخص اػتٞبی ٌؼؼتٝ ثب ٔشص صٔیٗ( داسای والع

ٞب،  ٔیضاٖ، ساٜ ٘ـب٘ی، ٔٙحٙی ؿٛ٘ذ. ؿٟشٞب، ؿیشٞبی آتؾ ٔی دادٜ ٌٖٛ ٕ٘بیؾ صٛست ٘مغٝ، خظ ٚ پّی ثٝ (Vectors)ٞبی ثشداسی  دادٜ –
 .ؿٛ٘ذ صٛست ثشداس ٕ٘بیؾ دادٜ ٔی آٞٗ ٚ ٔشصٞبی ػیبػی اغّت ثٝ ساٜ

 ذَ دادٜ ٞبی سػتش پیٛػتٝ ٚ ٌؼؼتٝ دس ٔمبثُ ٔذَ دادٜ ٚوتٛس ٘ـبٖ ٔی دٞذ.ؿىُ صیش ٔ

 رستری یوکتور

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B6%D9%84%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_(%D8%B4%DA%A9%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
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  شرکتEsri 
 افضاس ٘شْ وٙٙذٜ تِٛیذ إِّّی ثیٗ ؿشوت یه Esriاػت.  Esri ؿشوتتٛػظ  GISیه ٘شْ افضاس تِٛیذ ؿذٜ دس صٔیٙٝ   ArcGIS٘شْ افضاس 

 ٔحصٛالت اص د٘یب دس ػبصٔبٖ ٚ ؿشوت 351111 اص ثیؾ دس وبسثش ٔیّیٖٛ یه اص ثیؾ حبضش حبَ دس. اػت ٔىب٘ی ٞبی دادٜ ثب ٔشتجظ ٞبی
 ٘مـٝ تٟیٝ ٔؼئَٛ ٞبی ػبصٔبٖ ٚ فذساَ ٞبیػبصٔبٖ اػبٔی ؿشوت، ایٗ ٔحصٛالت وٙٙذٌبٖ اػتفبدٜ ثیٗ دس. ٕ٘بیٙذٔی اػتفبدٜ ؿشوت ایٗ
 دس دفتش 01 داسای ؿشوت ایٗ داسد لشاس آٔشیىب وبِیفش٘یب ِٙذص سد دس ؿشوت ایٗ ٔشوضی دفتش.خٛسدٔی چـٓ ثٝ آٔشیىب ایبِت 51 اص ثیؾ دس

  ثبؿذ ٔی ٔتحذٜ ایبالت اص خبسج دس ٕ٘بیٙذٌی 81 داسای اػت وٝ ٔتحذٜ ایبالت
 خه آلبی. ثٍیشد اختیبس دس سا د٘یب GIS ٞبیافضاس ٘شْ ثبصاس اص دسصذ 41 حذٚد وٝ تٛا٘ؼتٝ خٛد ٔحصٛالت اص اػتفبدٜ ثب Esri ؿشوت

 ؿشوت یه ػٙٛاٖ ثٝ 0969 ػبَ دس سا ؿشوت ایٗ ِٛسا خٛد ٕٞؼش وٕه ثب اػت، ّٞٙذی ٟٔبخش یه پؼش وٝ ؿشوت ایٗ ٔذیش د٘دشٔٛ٘ذ
 اعالػبت ٚاحذ ثٙبْ اؽ تأػیغ تبصٜ ٞبیٚاحذ اص یىی تمٛیت ثشای ٌزؿتٝ ػبَ چٙذ دس أشیىب استؾ .وشد تأػیغ صٔیٗ وبسثشی ٔـبٚس
 .ؿٛدٔی صدٜ تخٕیٗ دالس ٔیّیٖٛ 061 حذٚد دس ػبال٘ٝ ٞب لشاسدادٜ ایٗ ٔجّغ وٝ وشدٜ ا٘ؼمبد ثضسٌی ٘ؼجتبً ٞبی لشاسداد اصسی ؿشوت ثب ٔىب٘ی
 د٘دشٔٛ٘ذ آلبی.ثبؿذ ٔی د٘یب ٔختّف ٞبی دا٘ـٍبٜ اص افتخبسی دوتشای 03 داسای خٛد دا٘ـٍبٞی تحصیالت ثش ػالٜٚ د٘دشٔٛ٘ذ خه آلبی

 سخجی ػجبع دوتش دػت اص سا خٛد ٔذسن ٚ ؿٛد Global Citizen Award 2010 ثش٘ذٜ تٛا٘ؼت ػٍٙبپٛس دس ٔیالدی 2101 ػبَ دس
 .ٕ٘بیذ دسیبفت( خٟب٘ی SDIٔشوض سئیغ ٚ اػتشاِیب ّٔجٛسٖ دا٘ـٍبٜ SDI دپبستٕبٖ تجبس ایشا٘ی سئیغ)فشد

  سامانهArcGIS 
ArcGISDesktop   ٝ٘تٟٙب یىی اص پٙح ٔحصَٛ اص ػبٔبArcGIS  ُٔاػت. چٟبس ٔحصَٛ دیٍش ؿبmobileGIS،onlineGIS ، 

serverGIS ،ESRI Data ثبؿذ.ٔی 

 mobileGIS  برای عملیات میدانی 
ٞبی تدبسی صٔبٖ ٚالؼی تصٕیٓ ٞب ثتٛا٘ٙذؿٛدتب ػبصٔبٖدس خبسج اص دفتش وبسی ؿذٜ ٚ ٔٛخت ٔی GISثبػث تٛػؼٝ  mobileGISفٙبٚسی 

ثشای  mobileGISٔحصٛالت ٚ خذٔبت  وبس ٔـتشن ٕٞضٔبٖ دس ٞش دٚ ٔحیظ وبسی دفتشی ٚ ٔیذا٘ی ثٍیش٘ذ.)ص٘ذٜ( ٚ دلیمی سا ثب ا٘دبْ 
ٞب ٚ تـىیالت ػبصد تب فؼبِیتٞب سا لبدس ٔیٞب ٚ ؿشوتضشٚسی اػت ٚ ػبصٔبٖ GISٞبی ٘مـٝ وـی ٔیذا٘ی ا٘دبْ ٔٛفك ثؼیبسی اص وبسثشد

ثؼیبسی اص صٙبیغ ٚ وبسوٙبٖ ٔیذا٘ی )ٕٞب٘ٙذ ٘مـٝ ثشداساٖ،  حشوت ثٝ خٛثی ا٘دبْ دٞٙذ.ٞبی ٔتفبٚت ٚ دس حبَ وبسی خٛد سا دس ٔىبٖ
وٙٙذ تب ثٝ آٟ٘ب اػتفبدٜ ٔی mobileGISٚسی اص فٙب ٚ...( ٞبی ثی ػیٓتىٙؼیٗ ٞبی ػشصٔیٗ، وبسٌشاٖ خذٔبت ػٕٛٔی آة ٚ ثشق، تبوؼی

 ArcPad   ٚArcGISؿبُٔ  ESRI Mobile GISٔحصٛالت  ذ.ٞبی ٔؼِٕٛی سٚصٔشٜ وٕه وٙٞبی پیچیذٜ ٚ یب وبسدس ا٘دبْ وبس
Mobile  ثشای ٚیٙذٚصٞبیXP ،Vista ،Seven  ُٔٚیٙذٚصٞبی ٌٛؿی ٞبی تّفٗ ٕٞشاٜ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ ؿب ٚArcGIS  ثشایiPhone 

 اػتفبدٜ ؿٛد.  AppleiPhone  ٚiPadتٛا٘ذ ثشای أىبٖ دػتشػی ثٝ اػت وٝ ٔی 

 onlineGIS برای دنیاهای دیجیتالی 
ArcGis Online ٔ ٞبی آٖ ثش اػبع تدشثیبت وبسثشاٖ تٙی ثش ٚة اػت ٚ ٔحتٛیبت ٚ تٛإ٘ٙذیجٔحصِٛیArcGIS  ٚ ٜػبختٝ ؿذ

 ArcGIS Server  ٚArcGIS Data Applianceفشاٞٓ ؿذٜ وٝ ثب  ESRIتٛػظ ؿشوت  ArcGis Onlineٔیضثب٘ی  یبثذ.تٛػؼٝ ٔی
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 ESRIاػت وٝ تٛػظ  )ٕٞب٘ٙذ ٘مـٝ ٞبی آٔبدٜ ثب ویفیت ثبال، الیٝ ٞب، اثضاسٞب ٚ ...( دس ثشٌیش٘ذٜ ٔحتٛیبت ٚ أىب٘بتیپـتیجب٘ی ٔی ؿٛد. ٚ 
 ٚ اختٕبع وبسثشاٖ آٖ تٛػؼٝ یبفتٝ اػت.

 serverGIS بر روی اینترنت و برای کارهای تشکیالتی و شرکتی 
ArcGIS Server ٝٞبیٞب ٚ دادٜٞب، اثضاسثٝ ٔٙظٛس ا٘تـبس ٚ تٛػؼٝ ٘مـ GIS  وٝ ثٝ صٛست خذٔبتی دسArcGISDesktop ٜا٘ذ، ػبختٝ ؿذ

ثذیٗ ٚػیّٝ ایٗ أىبٖ فشاٞٓ ٔی  .ایدبد ؿٛدتٛا٘ذ یه ؿشوت ٚ یب ػبصٔبٖ ٔی ثٛػیّٝ ٚ تٕبٔب  webؿٛد. ایٗ خذٔبت ثش سٚی اػتفبدٜ ٔی
 GISاص ایٗ خذٔبت  اػتفبدٜ وٙٙذ. GISسا ٘ذاس٘ذ، ثتٛا٘ٙذ اص عشیك ایٙتش٘ت اص  ArcGISٕٞب٘ٙذ  GISؿٛد وٝ اؿخبصی وٝ ٘شْ افضاس ٞبی 

ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ذ ثشای ٔذیشیت تجبدَ  ArcGIS Server ٞب اػتفبدٜ ؿٛد.ٞبی ٕٞشاٜ ٚ ٚة ػبیتٞبی وبٔپیٛتش، تّفٗتٛا٘ذ دس ثش٘بٔٝٔی
، Microsoft SQL Server ،IBM DB2ٕٞب٘ٙذ ( RDBMS)ای  ٚ ػبٔب٘ٝ ٞبی ٔذیشیت پبیٍبٜ ٞبی دادٜ ساثغٝ ArcGISاعالػبت ثیٗ 

Oracle ،Postgres SQL .ثذیٙٛػیّٝ ایٗ أىبٖ ثشای وبسثشاٖ ثٛخٛد ٔی آیذ وٝ ثتٛا٘ٙذ دادٜ ٞبی ٔىب٘ی رخیشٜ ؿذٜ سا ثٝ  اػتفبدٜ ؿٛد
 دس ایٙتش٘ت اػت. Google Mapٚیشایؾ وشدٜ ٚ ثٝ اؿتشان ثٍزاس٘ذ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثؼیبس پشوبسثشد آٖ خذٔبت صٛست ٔتٕشوض )یىدب( 

 ESRI Data برای خدمت به شما 
ESRI Data ٜٞب وٕه ٞب ٚ ػبصٔبٖٞب، تدبست، ٚ ٔصبسف ٔصشف وٙٙذٌبٖ اػت وٝ ثٝ ؿشوتٞبی ثٝ سٚص ؿذٜ اص ػشؿٕبسیؿبُٔ داد

 ٟب اػتفبدٜ وٙٙذ.وٙذ تب ثشای تدضیٝ ٚ تحّیُ ثبصاس ٔحصٛالتـبٖ، ٔـخصبت ٔـتشیب٘ـبٖ، اسصیبثی سلجب ٚ ... اص آ٘ٔی
ESRI Street Map Premium ٜٞبػت وٝ أىبٖ ٔؼیشیبثی، ٞبی تىٕیُ ؿذٜ خیبثبٖٔدٕٛٔٝ ای اص دادGeocoding   ٝ٘مـ ٚ

 وٙذ.وـی ثب ویفیت ثبال سا ثشای ایبالت ٔتحذٜ ٚ اسٚپب فشاٞٓ ٔی
ESRI Data & Map  ٝثبؿذ وٝ ثٝ سایٍبٖ دس ٘شْ افضاس ٞبی ػبِیب٘ٝ ٔیٞبی ٘مـٝای اص دادٜٔدٕٛػ ArcGIS  لشاس داسد ٚ ثٝ ٔٙظٛس وبس

 ثٙذی ؿذٜ اػت.اص پیؾ پیىشٜ ArcGISثب ٔحصٛالت 

 سامانه Web GIS   
Web GIS ّٕٝخذٔبت  اص خserverGIS  ٌٝشدد،ٔی پیبدٜ ػبصی آة ٔٙغمٝ ای اصفٟبٖ ػبصٔبٖایٙىٝ ثٝ صٚدی دس ػغح  ثٝ دِیُاػت و 

 پشداصیٓ.تش آٖ ٔی ثٝ تٛضیح ثیؾ
اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ اعالػبت خغشافیبیی ٚ اثضاسٞبی آٖ ٔی تٛا٘ذ دس ػغٛح ٔختّف ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد. ٔٙظٛس اص ػغٛح، ٌؼتشٜ دػتشػی 

تش اص ٔحذٚدٜ تٛا٘ذ ثٝ صٛست خٟب٘ی )تحت ٚة( یب ٔحّی ثبؿذ. ٔٙظٛس اص ٌؼتشٜ دػتشػی خٟب٘ی، ٞش ػغح فؼبَ ثضسيثبؿذ وٝ ٔیٔی
تٛاٖ ثٝ ػذْ تش اص آٖ ثبؿذ. اص ٔؼبیت ػیؼتٓ اعالػبتی ٔحّی ٔیتٛا٘ذ دس ػغح یه ؿٟش، اػتبٖ ٚ یب ثضسي. ایٗ ٌؼتشٜ ٔیتاػٔحّی 

ثیٗ ٔشاوض ٔختّف خٟت اػتفبدٜ اص اعالػبت یىذیٍش ٚ ٘بٕٞبًٞٙ ثٛدٖ اعالػبت ٔتفبٚت ٞب ٚ اعالػبت اؿتشان ٌزاسی دادٜأىبٖ ثٝ 
 ٚ دِخٛاٜ ٞبیٔىبٖ دس اعالػبت ٘جٛدٖ دػتشع لبثُ ،…یىؼبٖ ثیٗ ٔشاوض ٔختّف اص ٘ظش ػیؼتٓ ٔختصبت، ٔمیبع، اعالػبت تٛصیفی ٚ 

 .وشد اؿبسٜ ٔشاوض تٕبْ دس اعالػبت داسیٍ٘ٝ سٚص ثٝ دس دؿٛاسی

یه ػیؼتٓ اعالػبت ٔىب٘ی تٛصیغ ؿذٜ دس یه ؿجىٝ وبٔپیٛتشی اػت وٝ ثشای ادغبْ ٚ ا٘تـبس ٌشافیىی اعالػبت  Web GISتىِٙٛٛطی 
ؿٛد. ثٝ ػجبست دیٍش، ثب پیـشفت ؿٍشف ػّْٛ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ اتصبَ ایٗ ػّْٛ ثٝ خٛأغ ثـشی ثب دس ایٙتش٘ت اػتفبدٜ ٔی wwwدس ػیؼتٓ 

ثبؿذ. یىپبسچٝ ػبصی ایٗ ٞب ٔیػبصی ایٗ پیچیذٌیٞبی آػبٖیىی اص ساٜ حُ GISٝ ٞؼتیٓ وٝ پیچیذٌی ٚ حدٓ ثبالیی اص اعالػبت ٔٛاخ
اػت. ایٗ تىِٙٛٛطی ثٝ ٔب اخبصٜ  WebGISٞب ٚ دس دػتشع لشاسدادٖ ٞب ثشای الـبس ٔختّف خبٔؼٝ ٘یبصٔٙذ تىِٙٛٛطی خذیذی ثٝ ٘بْ دادٜ

 وٙذ.-تشیٗ ٞضیٙٝ دس ٞش ٔىب٘ی ثشآٚسدٜ ٔیتشیٗ صٔبٖ ٚ ثب وٓدس وٓ ٞبی ٔىب٘ی ٚ تٛصیفی سادػتشػی ثٝ ٔٙبثغ ػظیٕی اص دادٜ
وبسثش ّٔضْ ثٝ  GISثبؿذ. ثب ٘شْ افضاسٞبی سٚٔیضی ٔی GISٞبی ثش سٚی ایٙتش٘ت یه سٚؽ ٔٛثش ثشای وبس ثب دادٜ GISٞبی ٕ٘بیؾ دادٜ

دس حبِیىٝ ثب اػتفبدٜ ایٙتش٘ت ٔی اػتٚ پبػخ ٚ دیٍشآ٘بِیضٞب  ٞب، تغییش، پشػؾتٟیٝ ٘شْ افضاس ٚ ٘صت ٚ یبدٌیشی آٖ اص خّٕٝ ثبسٌزاسی دادٜ
 ٞب ٚ تٛاثغ ٔٛسد ٘یبص سا ثٝ وبس ثشد.ٞب وبس وشد ٚ آ٘بِیض، ثب دادGISٜٞبی تٛاٖ دس یه ٔشٚسٌش ػبدٜ ثذٖٚ ٘یبص ثٝ ٘صت ٘شْ افضاس

ثبؿذ، اص عشفی ػیؼتٓ اعالػبت ٔىب٘ی ٔشدْ ٔی اسائٝ اعالػبت دس ٔحیظ ایٙتش٘ت یه ساٜ دػتشػی ػشیغ ٚ آػبٖ خٟت اعالع سػب٘ی ثٝ
ػبصد. ٕٞچٙیٗ اعالػبت ٌشافیىی ٚ  لبثّیت پشداصؽ ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ اعالػبت سا دس صٔب٘ی وٛتبٜ ٚ ثب دلت ثبالیی دس ایٗ ٔحیظ ٟٔیب ٔی

 ثغٛس ٔىب٘ی اعالػبت ػیؼتٓ ٚ ایٙتش٘ت ٔضایبی ٚ ٞبلبثّیت اٌش حبَ. ثٛد خٛاٞٙذ ٔىب٘ی ٔختصبت داسای ٔختّف ٞبی فشٔت ثبتٛصیفی 
 تٛا٘ذ یه ػیؼتٓ اعالع سػب٘ی خبٔغ ٚ اثضاسی وبسآٔذ ثشای ٔذیشیت والٖ ثبؿذ.اسائٝ ٌشدد ٔی WebGIS ٘بْ ثب ٔحیغی دس تّفیمی
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 وبسثشاٖ ایثش ٚة ٔحیظ دس GIS ٞبیٞبی ٔىب٘ی، اسائٝ لبثّیتثشداسی ٚ تٛصیغ دادٜتٛاٖ ثٝ ثٟشٜٔی WebGISاص خّٕٝ دالیُ اػتفبدٜ اص 
ٞبی ٔختّف اعالػبت -یٝال ٔشٚس آٟ٘ب، ٔشٚس ٚ ثبصیبثی ٚ ایٙتش٘ت ٔحیظ دس ٔختّف ػشٚسٞبی دس ٔٛخٛد ٞبیدادٜ ثٝ دػتشػی ٔحیظ، آٖ

 یه اص اػتفبدٜ ٚ ٚة ٔحیظ دس ٘یبص ٔٛسد خٛٞبی ٚ پشع ا٘دبْ ٚة، عشیك اص ٔٛخٛد ٞبیداد سػب٘ی ثشٚص خغشافیبیی دس یه ٚة اپّیىیـٗ،
  ٖ ٔب٘ٙذ ٌٛ٘بٌٛ ٞبی دسلبِت ٔختّف ٞبی دادٜ ثٝ دػتشػی ٚ ٌیشی تصٕیٓ دس آٟ٘ب اص اػتفبدٜ ٚ ٔختّف ٞبیدادٜ ٔشٚس ثشای ٔٙبػت ٚاػظ

Raster, Vector, Matrix  ٚ… ٜوشد اؿبس. 
وبسثشاٖ، أىبٖ ا٘دبْ پشع ٚ ٞب، وٙتشَ ٚ سدیبثی ٚضؼیت ٞبی ػٕٛٔی ایٗ ػشٚیغ ؿبُٔ وٙتشَ دػتشػی ثٝ اعالػبت ٚ أٙیت دادٜلبثّیت

 ٞبیٞبی ٞٛؿٕٙذ، لبثّیت ایدبد ٌضاسؽ اص اعالػبت تٛصیفی ػٛاسض دس لبِت فشْخٛٞبی تشویجی، لبثّیت ٚسٚد ٚ ٚیشایؾ اعالػبت دس فشْ
Crystal Reports ،ّٓا٘تصبة وّیٝ اػٙبد اػٓ اص ػىغ، فی ،Doc  ٚ… ثبؿذٔی ٘مـٝ دس ٔٛخٛد ػٛاسض اص یه ٞش ثشای. 

ع سػب٘ی آ٘الیٗ، تٛاٖ ثٝ اسائٝ اعالػبت صٔیٗ ٔشخغ ثصٛست سلٛٔی ٚ تٛصیفی ثشای ػْٕٛ وبسثشاٖ، اعالٞبی ٔذیشیتی آٖ ٔیاصخّٕٝ لبثّیت
 وبسؿٙبع ثٝ وبسثشاٖ سػب٘ی اعالع أىبٖ وبسثشاٖ، ثشای دػتشػی ػغٛح تؼییٗ أىبٖسیضی ٔٙظٓ ٚ ٔٙؼدٓ،، ثش٘بٔٝوبٞؾ حدٓ تشافیه

دٞذ وٝ عشاحی یه ػیؼتٓ ؿىُ صیش ٘ـبٖ ٔی .وشد اؿبسٜ اعالػبت ػبصی ثٍٟٙبْ ثشای ػبیت وبسثشاٖ ٔـبسوت ٙتش٘ت،ای عشیك اص ػبیت
GIS  ثغٝ وبسثش ٚ دادٜ سا ثشلشاس ٔی وٙذ.ٔجتٙی ثش ٚة چٍٛ٘ٝ سا 

خبیٍضیٗ ایٗ ػیؼتٓ ثٝ صٚدی  اػتػبیت اصّی ایٗ ػبصٔبٖ  دس WebGISؿشوت آة ٔٙغمٝ ای اصفٟبٖ دس حبَ ساٜ ا٘ذاصی ػیؼتٓ 
 ٔی ؿٛد. GISٔذیشاٖ اسؿذ اص لبثّیت ٞبی تش ثشاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ اػتفبدٜ ی ساحتثٝ وبس ؿیٜٛ فؼّی اسایٝ اعالػبت

 

 


