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پیشگفتار:

ما در لبه موج بزرگ تکنولوژی آینده قرارداریم که در سراسر آن نام  GIS نقش بسته 
است  اطالعات مکانی و برنامه های کاربردی فقط منتظرند که شما آنها را برای انجام 
کاری هوشمندانه مورد استفاده قرار دهید. درسومین هفته از ماه نوامبر ، هر ساله روز 
جهانی GIS  گرامی داشته می شود که امسال مصادف با 26 آبان ماه می باشد، روزی 
برای کاربران سیستم های اطالعات جغرافیایی )GIS( که هدف آن آموزش و معرفی 
کاربردهای این سیستم  در دنیای واقعی است و نشان دادن اینکه زیرساخت های آن یک 

تفاوت اساسی را  در جامعه ما فراهم می کند .
همواره پرسشها و ابهامات بسیاری از مدیران و مسئولین حوزه های مختلف شهری در 
خصوص کاربردهای GIS باعث شده تا تصمیم گیری در این زمینه با کندی مواجه 
شود. دفتر GIS شرکت برخود واجب می داند تا با شناساندن GIS به کلیه مدیران  و 
متولیان دست اندکاران  صنعت آب و فاضالب گام های موثری در زمینه پیشبرد اهداف 

در صنعت آب و فاضالب بردارد.
طبیعی است با توجه به اینکه گرامیداشت روز جهانی GIS برای اولین بار در شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان انجام می گیرد، دست نوشته حاضر که حاصل کار گروهی دفتر 
GIS می باشد بدون اشکال و کمبود نباشد .از همه اساتید و کارشناسان و همکاران عزیز 
دعوت می گردد صنعت آب و فاضالب را در پیشبرد اهداف مورد نظر درتکمیل و توسعه 

مطالب پیشرو در چاپهای بعدی یاری نمایند.
شایان ذکر است بدون حمایت های بی دریغ مدیر عامل محترم شرکت و معاون محترم 
بهره برداری و مدیر دفتر مدیریت مصرف پیمودن چنین راهی بسیار دشوار می نمود.  
دفتر GIS  شرکت بر خود الزم می داند از همه این عزیزان و دیگرمدیران دلسوز شرکت  
که همواره حامی ایده های جدید واجرای پروژه های کاربردی GIS در شرکت بوده اند 

صمیمانه  سپاسگزاری  نماید.                                                            
GISدفتر
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مقدمه:

امروز عصر ترقی و پیشرفت است. علت پیشرفت امروزی بشر استفاده بهینه از 
امکانات و منابع موجود است. بشر می اندیشد چگونه به آخرین و جدیدترین 
اطالعات دست یابد که هم کم هزینه تر بوده و هم از لحاظ زمان مقرون به 
صرفه باشد.استفاده از  GISعالوه بر راحتی ، در حفظ منابع و امکانات نیز 
بسیار مفید است. چون با مدیریت و برنامه ریزی ها تمامی جوانب کار را به 
قشنگی می سنجد. امروزه تصمیم گیری با ارائه یک برنامه اصولی ، حاصلی 
از آنالیزداده هاست. اطال عات، زمان و سرعت، متغیرهای اصلی آنالیز داده ها 
می باشد و یکی از مهمترین روش های بهینه کردن متغیرهای اصلی و آنالیز 
داده ها، استفاده از GIS است.از جمله مهارتهای الزم برای کار با سامانه 

اطالعات جغرافیایی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 اولین مهارت داشتن حس کنجکاوی است. کسانی که در GIS افراد موفقی 
هستند همگی افراد کنجکاوی نیز می باشند، نه تنها در مورد تکنولوژی 
اطالعات مکانی بلکه در مورد دنیای اطراف. آنها کسانی هستند که در مورد 
ارتباط مکانی مبانی پدیده های کوچک تا مقیاس های جهانی و فراگیر 
تعمق می کنند. آنان همانگونه که در مورد جمعیت شناسی، کاربری اراضی 
و الگوهای ترافیک جامعه محل زندگیشان تفکر می کنند، در مورد حوادث 
طبیعی، تنوع زیستی و آب و هوا نیز کنجکاوی به خرج می دهند.کنجکاوی 
موجب سرسختی در حل مشکالت بوسیله GIS می شود. کنجکاوی 
موجب شکل گیری پرسش هایی می شود که گامهای اولیه موفقیت در 

GIS هستند.

4

http://mohandes-iran.com

http://mohandes-iran.com/


مهارت دوم توانایی کار با اطالعات است. کسانی در GIS  موفق اند که
 مهارت های فکری خود را در مورد اطالعات ارتقاء داده باشند . آنها کسانی 
هستند که عالوه بر آنکه می دانند اطالعات را از کجا تهیه کنند، معنای فراداده 
) اطالعات در مورد اطالعات( را نیز می فهمند و مزایا و محدودیت های کار 
کردن با هر نوع اطالعاتی را می دانند. آنها به جمع آوری ، پردازش و نمایش 

اطالعات جغرافیایی در GIS واقف هستند.
مهارت سوم درک مفاهیم عوارض مکانی است. متخصصین GIS می دانند 
که پشت هر عارضه مکانی سیستم مختصات ، سطح مبنا ، ارتباطات
توپولوژیکی ، مدلهای اطالعات مکانی و تئوری بانک اطالعاتی، روش های

 طبقه بندی و پردازش اطالعات و بسیاری مفاهیم دیگر وجود دارد.
 GIS است. یک متخصص موفق GIS مهارت چهارم سازگاری در زمینه
باید بتواند همگام با تکنولوژی حرکت کرده و روش های جدید دسترسی به 
GIS را اعم از دسترسی به کامپیوترها و نرم افزارهای مربوطه، دستگاههای 
موبایل، ابرهای اطالعاتی و بسیاری روش های دیگر را آموخته و مسلط باشد.
آنها نه فقط این تغییرات را می پذیرند بلکه با آغوش باز تغییرات تکنولوژی 
را بعنوان جزیی جدایی ناپذیر از GIS می دانند. آنان در  تمام طول عمر در 

حال آموختن هستند.
پنجمین مهارت ارتباطات خوب و موفق است. کسانی که در GIS موفق 
هستند می دانند که چگونه از GIS و دیگر ابزار موجود برای نمایش نتایج 
به طیف گسترده مخاطبان استفاده کنند. آنها می دانند که چگونه بطور مؤثر 
از امکانات کارتوگرافی برای نمایش نتایج آنالیزها بهره گرفته و با گزارشات ، 
ویدئو، امکانات آنالین و دیگر مفاهیم موجود آنچه را که مورد نظرشان است را 
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به مخاطب منتقل کنند.
 امروزه ارائه خدمات آب و فاضالب به دالیل ذیل نیازمند یک سامانه اطالعاتی 

جغرافیایی مناسب است تا بتواند طیف وسیع فعالیت ها را پوشش دهد:
• بهره برداری مناسب مدیران از منابع و امکانات موجود، با داشتن اطالعات 

دقیق، به روز و قابل اعتماد 
• نرخ باالی تولید اطالعات و مشکالت مدیریت آنها

• قدیمی شدن نقشه های کاغذی و بروز رسانی و استفاده سریع از آنها و 
مشکالت در آرشیو نمودن و استفاده مجدد از آنها

• به کارگیری روزافزون سیستمهای کامپیوتری و توسعة نامتوازن در بعضی 
قسمت ها 

• عدم یکپارچگی اطالعات موجود و منحصر بودن اطالعات به ذهن بعضی از 
کارکنان

• عدم توانایي در تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی و نتیجه گیریهای نادرست
• دوباره کاریها و تولید مجدد اطالعات در شاخه های مختلف به صورت موازی

• صرف هزینه باال به علت عدم تحلیل داده های موجود
• مدیریت زمان

این چارچوب باید بتواند ضمن فراهم کردن دسترسی آسان به نقشه ها و 
اطالعات از طریق هر وسیله ارتباطی و توسط هر فرد دارای صالحیت مرتبط 
با زمینه کاری خود، امکان کار همزمان توسط افراد دیگر مثل همکاران 
مشترکان و پیمانکاران را نیز فراهم کند. GIS   یک چارچوب مکانی مناسب 
برای کلیه شاخه های برنامه ریزی شهری و در کنار آن خدمت رسانی شرکت 
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آب و فاضالب به همشهریان است.
نرم افزارهای کاربردی مبتنی بر GIS می توانند قابلیت استفاده در شبکه های 
محلی با امکان دسترسی از طریق رایانه ، وب سایت ها ، گوشی های هوشمند و 
تبلت ها را با محدودیت سطح دسترسی تعیین شده از طریق مدیریت سیستم 

داشته باشند.
این سیستم می تواند عملکرد خود را در هر مکان با ابزارهای تکمیلی مثل 
نقشه های پایه، تصاویر ماهواره ای و آدرس های شناخته شده کامل تر کرده و 
سرویس هایی از قبیل کدگذاری، مسیریابی، پردازش های مکانی و آنالیزهای 

مختلفی را ارائه نماید.
شاید بهتر است اینگونه تعریف کرد که GIS یک سیستم مکان محور است 
که با استفاده از عملگرهای نرم افزاری  اقدام به تهیه مدل های مناسبی برای 
خدمت رسانی بیشتر در قسمتهای مختلف )بهره برداری ، فنی مهندسی 
اجراییات ، مشترکین ، ایمنی، مالی،مدیریت بحران، منابع انسانی، حقوقی و ...(
در شرکت  آب و فاضالب داشته باشد.  به جرات می توان گفت هیچ بخشی از 

شرکت آب و فاضالب نیست که توان استفاده از این سیستم را نداشته باشد.
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GIS   چیست؟

 Geographic Informationیا سیستم اطالعات جغرافیایی GIS •
System(( عبارت است از یک مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری برای 
جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده های مکانی و توصیفی و ارتباط این 

مجموعه با کاربر می باشد.
• GIS نیازمند سازمانی منسجم از نیروهای انسانی خبره ، تجهیزات و ابزار 
است تا مسئولیت پیاده سازی و نگهداری و تحلیل اطالعات و ارائه نتایج را به 

عهده گیرد.
• هدف از GIS تصمیم گیری هایی  بر پایه داده های مکانی می باشد و عملکرد 

اساسی آن ترکیب الیه های متفاوت و تحلیل آنها می باشد.

بنابراین به طور اخص می توان عنوان کرد:
GIS-1 تنها خرید سخت افزار و نرم افزار نیست، داده های جغرافیایی همراه 

با نیروی انسانی متخصص از ضروریات اصلی این سیستم است. 
2- ابزار مدیریت و تصمیم گیری است ، نه مدیر و تصمیم گیرنده.

 GIS با تجزیه و تحلیل اطال عات به پاسخ دست می یابد. پس  GIS  -3
رسیدن به جواب هاست . 

4-  اطال عات مکانی رکن اساسی GIS است و این اطال عات تابع شرایط کیفی 
بوده ، باید در هر لحظه ارزیابی و به روز شود.

5- در این میان نیروی انسانی متخصص از مهمترین ارکان GIS می باشد.

8
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Mobile GIS

این تکنولوژی ابزاری نوین در جهت توسعه استفاده از  GIS می باشد، به 
نحوی که باعث تصمیم گیریهای مدیریتی ، آنی ، دقیق در هر دو محیط 
عملیاتی و دفتری می گردد و کارهای اضافه و دست و پاگیر را کم کرده و 
باعث افزایش دقت و سرعت در عملیات زمینی ، ایجاد سیستمی بدون کاغذ 
و فرآیندی می نماید از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- در تهیه بانک اطالعاتی مربوط به نقاط کنترل )Benchmarks( موجود 
در هر شهر استان بصورت کامپیوتری، به همراه شناسنامه موقعیت مکانی این 

نقاط بصورت توصیفی و گرافیکی 
-گزارش از وضعیت پروژه های در حال اجراء و میزان پیشرفت آنها با ارتباط با 

نرم افزار کنترل پروژه 
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- در مدیریت نگهداری و تعمیرات
- و ....

برای پیاده سازی Mobile GIS به چه ابزارهایی نیاز داریم؟
- یک GIS Server که به اطالعات مکانی شما دسترسی داشته باشد .

- سرویس های مکانی تا اطالعات مکانی شما در سمت کاربر در دسترس 
باشد .

-  نرم افزار تحت گوشی های همراه برای ارائه اطالعات مکانی و نتایج محاسبات 
و اینترنت و یا هر شبکه مخابراتی دیگری

 )RS(سنجش از دور

سنجش از دور)Remote sensing(  علم استخراج اطالعات از اشیاء زمینی 
به صورت غیر مستقیم و بوسیله سنجنده می باشد. خروجی در مرحله اولیه 
توسط هر سنجنده می تواند یک تصویر و یا هر داده دیگری باشد که از 
مسافتی متفاوت ، تشخیص و اندازه گیری و بدون تماس فیزیکی با آن جسم 
ارسال می گردد . RS در زمینه های برنامه ریزی و طراحی شهری ، تهیه
 نقشه های پوششی کشور ، تهیه مدل رقومی زمین  DEM، به هنگام سازی 
نقشه های پوششی و کاربری زمین و ارسال داده ها بصورت غیر مستقیم 

داللت دارد.
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مثالهایی از کاربرد GIS در حوزه های مختلف 

شرکت آب و فاضالب :

حوزه بهره برداری 
1( یافتن مسیر آب رسانی بین دو یا چند نقطه ی مشخص شده: با استفاده از 
برقراری ارتباط بین عوارض و الیه های مربوطه مانند لوله های آب 
شیر آالت ، مخازن آب ، شیب زمین ، جنس زمین و دیگر الیه های مرتبط و 
مورد نیاز  و با استفاده از عملگرهای موجود در نرم افزار  ArcGIS می توان 
مسیر بهینه بین دو نقطه مورد نظر مثال مکان هایی که دچار کمبود آب و یا 
بدون آب هستند را تعیین نموده و اقدامات بعدی در این زمینه راحت تر و 

دقیق تر انجام می گردد . 
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2( ثبت و بررسی حوادث و اتفاقات که با همپوشانی با الیه های دیگر همچون 
فشار 

انجام  رفع حوادث  مفیدی جهت  تحلیل های   ... و  ها  لوله  یا جنس 
می شود. 

3( مساحت و جمعیت محدوده تحت پوشش هر لوله  و در نتیجه دبی 
هرگره  را می توان  مشخص نمود. در شبکه های توزیع آب شهری 
یکی از مهمترین مسائل برای طراحی شبکه توزیع آب اختصاص دبی 
به گره های شبکه می باشد تا تحلیل هیدرولیکی شبکه و در نتیجه 

طراحی لوله مناسب انجام پذیرد. 
4( گزارش گیری بر مبنای پرسش های مکانی شبکه فاضالب مانند 

تعداد منهول های  شبکه فاضالب که عمق بیشتر از 6.5 متر دارند. 
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5(کنترل کیفی در نقاط مختلف شبکه توزیع آب و تحلیل این داده ها به نتایج 
سودمندی همچون علت آلودگی های موجود خواهد رسید.

6(ثبت نتایج نمونه برداری بر روی نقشه و ترسیم نقشه های کیفی منابع آب 
آشامیدنی

7(مطالعات وبررسی آب بدون درآمد 
8(نشت یابی با توجه به افت فشار شبکه در نقطه ای خاص و برایندگیری از 
فشارسنج های متعدد موجود در یک منطقه می توان به حدود مکان رخداد 

نشت در شبکه پی برد. 
9(بررسی نقاط کم فشار و پر فشار در شبکه و متعادل کردن آب با بستن و 

بازکردن شیر های موجود.
10(شناسایی و بررسی حریم تأسیسات مربوطه

11(ارتباط با نرم افزارهای مرتبط مثل 122و MIS و.....
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حوزه امور مشترکین و در آمد

1(مشخص نمودن مکان هایی با استفاده از پرس و جوهای ساده و ترکیبی 
از موارد مورد نظر مانند:  تعداد مشترکینی که دارای نشتی کنتور هستند و یا 
مشترکینی که مصارف باال دارند  و حتی ترکیبی از سؤاالت مثل مشترکینی 
دارای عمر بنای بیش از ده سال باشد و اینکه آیا مشترکین با مصرف کمتر از10 

متر مکعب در ماه از فشار کمتر از 1.5 اتمسفر بر خوردار بوده اند .......

 تحلیل میزان نشت کنتورها با اطالعات برداشت شده مشترکین
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2( میزان قطعی آب )بر طبق اظهار 
نظر مشترکین (:

 با استفاده از اطالعاتی که از سامانه 
اساس  بر  گرفت  توان  می   122
قطعی آب طبق شکایت مشترکین 
و همچنین میزان فشار شبکه و 
حوادث رخ داده بر روی شبکه و یا 
انشعاب می توان میزان پراکندگی 
آن را بررسی و در جاهای که تراکم 
آن باال می باشد بررسی نموده و با 
تدابیری که اتخاذ می گردد مانع 
نارضایتی و قطعی آب و مهم تر از 
آن خسارت وارده به شبکه گردند . 
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3( تهیه نقشه پراکندگی مشترکین بر حسب میزان مصرف ) کم مصرف و 
پرمصرف( .

4( بررسی ارتباط مصرف آب مشترکین با فشار شبکه توزیع آب. 
5( تهیه نقشه مشترکین بر اساس ترکیبی از الیه کنتورهای خراب و نوع و مدل 

این کنتورها.
6( ارائه خدمات مشترکین از قبیل فروش انشعاب و سایر خدمات با استفاده 
از اطالعات موجود در بخش آب و فاضالب )می توان در هنگامی که مشترک 
درخواست انشعاب می نماید با استفاده از اطالعات تأسیسات آب و فاضالب در 

مورد روند اجرای آن تصمیم گیری نمود(.
7( تصمیم گیری آنی  برای درخواستهای  انشعابات قراردادی و آماده سازیها ...

16
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حوزه فنی و مهندسی

 GIS یا مکانیابی : با استفاده از عملگرهای مفید برنامه های Site Selection )1
به راحتی می توان بهترین مکان احداث ساختمان یک تصفیه خانه یا مسیر 

لوله گذاری یا ایستگاه پمپاژ و غیره را بدست آورد .

17
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2( ایجاد مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از نقاط ارتفاعی موجود بر روی نقشه:
این نقشه عالوه بر تحلیل های خاص در ساده ترین حالت به کارشناس یک دید 

کلی از عوارض و توپولوژی زمین می دهد. 

3( تهیه و تکمیل اطالعات پایه و استفاده از اطالعات موجود جهت تصمیم 
صحیح تر برای توسعه و ایجاد شبکه های آب و فاضالب

حوزه مالی و پشتیبانی

GIS 1( ارتباط نرم افزار های انبار با
2( تعیین محل های تمرکز درآمد شرکت

3( تعیین مکانهای تمرکز هزینه شرکت
4( امکان رصد و پایش کاالهای تحویلی به بخشهای مختلف ...

5(خرید هدفمند تجهیزات و تأسیسات آبفا مثالً خرید کنتور با استفاده از تعداد 
خرابی کنتورهای مشترکین بر اساس مدل و نوع کنتور

18

http://mohandes-iran.com

http://mohandes-iran.com/


حوزه  منابع انسانی 

6( امکان بررسی پراکندگی کل نیروها اعم از متخصص و غیر متخصص در هر 
رشته ای در کل استان و تصمیم گیری های مورد نظر

7( کنترل صورت وضعیت ها بصورت دقیق تر
8( تصمیم گیری جهت انتخاب پرسنل آبفا در شهرهای تحت پوشش با 

مؤلفه های مورد نظر

حوزه مدیر عامل

1(اداره بهداشت حرفه ای و ایمنی
- تحلیل ریسک محیط های کارگاهی با استفاده از همپوشانی الیه های موجود 
همچون عمق، محیط کار، نوع و جنس زمین اطراف محل کارگاه می تواند از 

بسیاری از خسارات مالی و جانی بکاهد 
- ورود تمامی اطالعات وضعیت سالمت کارکنان شاغل در شرکت در محیط 
GIS و تحلیل بیماریها ی این پرسنل بسته به ابزار کار یا شرایط و آلودگی های 
محیط کار ، می تواند با استفاده از تحلیل داده های مربوطه اقدامات جهت داری 

در مورد بهبود وضعیت و سالمت افراد انجام گیرد.  
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2( امور حقوقی 
با ثبت امالک و دارایی های شرکت بصورت مکانمند  می توان مدیریت بهینه در 

مورد دارایی ها و موضوعات تخصصی خود داشته باشند و ......

3( روابط عمومی و آموزش همگانی
سرعت خدمت رسانی به مشترکین در حوادث در سامانه 122 : با توجه به 
اطالعات موجود در شرکت با تماس تلفنی هر مشترک موقعیت مکانی حادثه 
سریعاً یافت شده و  از روی نقشه موجود بهترین و کم ترافیک ترین مسیر به 
اکیپ حوادث شرکت اعالم تا در کوتاهترین زمان ممکن به رفع حادثه بپردازند. 
یا ارتباط مشترکین شرکت با سامانه های آنالین می تواند در هزینه ها و زمان 

خدمت رسانی تأثیر بسزایی داشته باشند.

4( پدافند غیر عامل 
مکان یابی تأسیسات استراتژیک شبکه آب و فاضالب بر اساس پارامترهای پدافند 

غیر عامل....
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چالش های اجرای  GISدر شرکت آب و فاضالب

گرچه صحبت از کاربرد تکنولوژی GIS بسیار زیاد است اما با این وصف اجرای 
آن در شرکت آب و فاضالب با مشکالت فراوانی مواجه است.

- نبود نقشه پایه به صورت رقومی و ژئورفرنس و GISREADYدر شهرهای 
مختلف استان 

 GIS عدم آگاهی کارشناسان از کاربردهای -
- عدم دسترسی کاربران شرکت به سخت افزار و نرم افزار های مناسب 
- کمبود کارشناسان متخصص و کارآمد در این رشته در سطح شرکت

- بها ندادن به امر آموزش در این خصوص
GIS عدم اختصاص بودجه و هزینه متناسب با اجرای -

- عدم سازگاری  و یکپارچگی بین سیستم ها و نرم افزار های موجود که در 
صورت برقراری این ارتباطات عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها و زمان کار پرسنل 
می تواند در غنی سازی و استفاده به موقع از داده ها کمک شایان توجهی نماید. 
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GIS مراحل شکل گیری پروژه های
 همانطور ی که بیان شد یکی از بخش های مهم  GIS ، داده ها می باشد که به 

دو دسته تقسیم می شوند:
0)X.Y.Z( داده های مکانی : مختصات زمینی عوارض را نشان میدهد -

-   داده ها ی توصیفی: این داده ها اطال عات یک مکان یا عارضه مورد نظر را معرفی 
می نماید . مانند داده های شبکه آب شامل جنس ، قطر ....و یا مشترکین شامل 

مشخصات مالک ، مشخصات حوضچه کنتور و .....

 :GPS)2
یک   )Global Positioning System( جهاني  موقعیت  تعیین  سیستم 
سیستم هدایت )ناوبري( ماهواره اي اســت و تنها سیستمي مي باشد که قادر 
است، موقعیت دقیق شما را بر روي زمین در هر زمان، درهر مکان و در هر فضایی 
مشخص کند. امروزه هرکس که بخواهد بداند کجاست و به کجا میرود به این 
سامانه نیازمند است. گیرنده های  GPS کالً از نظر کاربری به پنج گروه تقسیم 

می گردند: 
22

الف( روشها و ابزار برداشت اطالعات مکانی:

1( تصاویر ماهواره ای:
بر اساس نوع تصاویر که از چه
 ماهواره ای تهیه گردیده است

می توان اطالعات مکانی عوارض 
را با دقت مورد نظر برداشت نمود.
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1( دستی : گیرنده های GPS دستی دستگاه های کوچک به اندازه گوشی 
موبایل هستند که با دقت حدود 3 متر موقعیت کاربر را معین می نمایند. 

2( دقیق : در گیرنده های GPS دقیق از روش های مختلفی استفاده می شود 
تا با اصالح خطا، دقت دستگاه ها با 5 میلیمتر باال رود. از این دستگاه ها برای 
برداشت های دقیق و نقشه برداری استفاده می شود. این دستگاه ها عموما به 
صورت ست های 2 یا 3 تائی ارائه شده و به کار می روند. قیمت این دستگاه ها با 

دستگاه های دستی اختالف زیادی دارند. 
3(  هوایی :گیرنده های GPS هوائی مشابه دستگاه های دستی هستند  و تنها 

اطالعات داخل آنها برای استفاده روی هواپیما و یا بالگرد بهینه شده است. 
4(   دریایی :  گیرنده های GPS دریائی نیز مشابه دستگاه های دستی هستند
و تنها اطالعات داخل آنها برای استفاده روی شناور ها و کشتی ها بهینه شده است.
5( ردیابی :گیرنده های GPS مخصوص ردیابی بصورت بورد و آنتن جداگانه و 
یا بورد و آنتن با هم  بدون صفحه نمایش و صفحه کلید ارائه می شوند.  از این 

دستگاه ها در سیستم های ردیابی استفاده شده است.

3(ابزار و دوربین های نقشه برداری:
نقشه برداری به علم اندازه گیری دقیق و تعیین موقعیت نسبی یا مطلق عوارض 
روی سطح زمین اطالق می شود. از این تعریف ساده چنین برداشت می شود که 
هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. از لوازم مورد نیاز برای نقشه برداری 
می توان به توتال استیشن ، ژالن،نوارهای مدرج، شاقول ،انواع گونیا،قطب نما ، 

شیب سنج ،تراز ،انواع ترازیاب ،تئودولیت و پهباد و... نام برد.
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ب( برداشت اطالعات توصیفی:
همان  اصل  در  توصیفی  اطالعات 
بر  و  باشد  می  عارضه  هر  شناسنامه 
حسب نیاز هر پروژه شامل اطالعاتی 
وصف  را  عارضه  آن  که  باشد  می 
مورد  در  مثال  عنوان  به  نماید  می 
شبکه فاضالب که خود عارضه ، لوله 
از   ، باشد دارای توصیف  فاضالب می 
قبیل جنس لوله ، قطر لوله و عمق کار 
گذاری ، عمر شبکه و ....... می باشد.این 
برداشت ها به دو گونه پیمایش سنتی
و  شده  تعیین  پیش  از  های  فرم  با 
همچون  شده  مکانیزه  های  پیمایش 
شود.  می  انجام  تبلت  از  استفاده 
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ج(یکپارچه سازی اطالعات :

به منظور اعمال مدیریت متمرکز بر روی داده های جمع آوری شده می بایست 
همگی آنها از یک استاندارد یکسان برخودار باشند. مثال در طراحی جدول اطالعات 
توصیفی ، ستونهای طراحی شده فراخور نوع داده و استفاده از آن طراحی گردد 

و .... 

د( تشکیل بانک اطالعاتی :

بعد از جمع آوری اطالعات می بایست همه آنها در یک بانک اطالعاتی مشخصی 
پیاده سازی شوند تا نرم افزارهای  GIS با ارتباط با آن بانک اطالعاتی آنها را 

فراخوانی کرده و عملیات مختلفی را روی آنها انجام دهند.

GIS  نرم افزار های

 ArcGIS . . . .Small Word شامل   GIS مختلف  رهای  فزا ا نرم 
می باشد دیگر نرم افزارها همگی به فراخوانی ، ویرایش و تجزیه و تحلیل داده ها 
کمک می کند. یکی از کاربردی ترین این نرم افزارها نرم افزار ArcGIS  است که 
تولیدی شرکت Esri می باشد.  این نرم افزار به کاربران این امکان را مي دهد که 
به سادگي اطالعات مکاني و داده های توصیفي را براي ایجاد نقشه ها، جداول و 
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نمودارها به کار گیرند. این نرم افزار ابزارهاي الزم براي جستجو ، تحلیل داده ها و 
نمایش نتایج را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار مي دهد . قابلیتهاي عمده 

این نرم افزار عبارتند از : 
1- ایجاد و ارتباط با پایگاه داده هاي اطالعاتي

2- محیط کاري وگرافیکي آسان
3- داشتن مجموعهاي کامل از ابزارهای نمایشی و بازیابی اطالعات

4- تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری های مفید

خا تمه
در این نوشته مجدداً عنوان می شود سعی بر آن بود که یک دید کلی از GIS و 
نمونه هایی از کاربردهای آن در شرکت آب و فاضالب ارائه گردد. اگرچه تالش 
شده است که مطالب ارائه شده بدون نقص باشد لیکن خالی از اشکال نبوده و از 

انتقادات و پیشنهادات شما سروران گرامی استقبال می شود.
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• مرکز اطالعات جغرافیایی شهر تهران )TGIC(،) 1374( مجموعه مقاالت »کاربردهای 

سیستم اطالعات جغرافیایی«،
• سامر،شلی ،» GIS از  Aتا Z فرهنگ مصور لغات GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی(«.

•سنجری،سارا)1388(،پروژه های کاربردی  GIS،انتشارات عابد.

•اسکندری،سعید)ArcGIS « )1390 با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه های توزیع آب شهری 
و کیفیت آبهای زیر زمینی«

•عظیمی حسینی،محمد)1389(« کاربرد GIS  در مکانیابی«
•واحد GIS شرکت آب و فاضالب
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