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بااحداث ازدوربصيردرسال1378 موسسهسنجش
با کشور در ای ماهواره تصاویر گيرنده ایستگاه اولين
مشاوره و فنی دانش انتقال نوین، علوم توسعه هدف
فتوگرامتری، دور، از سنجش نظير حوزههایی در علمی
ژئوفيزیک و محيطزیست مکانی، اطالعات سيستمهای
فعاليت دهه دو طول در موسسه این گردید. تاسيس
کارگيری به با تا است کرده تالش همواره خود
مجموعهایازمتخصصانجوانوباانگيزهجهتپژوهش،
انتقالتکنولوژیهاینوینوانتقالدانشفنیدرحوزه
و تخصصی دورههای برگزاری نيز و خود فعاليت های
صنایع صاحبان برای دانا شریکی آموزشی، کارگاههای
ومدیران،محققان،پژوهشگرانومشتریانخودباشد.

برخيازافتخارات:
در ایران در شده تاسيس خصوصی شرکت اولين .

GISحوزهتخصصیسنجشازدورو
بينالمللی ایرانیعضوجامعه تنهاشرکتخصوصی .

)ISPRS(فتوگرامتریوسنجشازدور
.موسساولينایستگاهگيرندهتصاویرماهوارهایدر

LوXباند
.تنهاشرکتخصوصیدارندهایستگاهگيرندهزمينی

فعالدرکشور
.دارای3محصولدانشبنياندرحوزهعلومژئوماتيک
.همکاریبامجموعههایمرتبطباحوزهکاریموسسه
ازجمله:سازمانفضاییایران،شهرداریتهران،مرکز

ملیباروریابرها،سازمانبنادرو...
.حضورفعالدرنمایشگاههایمرتبطداخلیوخارجی
ماکس “نمایشگاه و ژئوماتيک” “همایش جمله از

روسيه”

بـصيـــــر

 “سنجيده
تصميم بگيريد!”





CETIAستيــــــــــا
سامانۀجامعمدیریتاطالعاتمکانیکهتواناییبارگذاری
و دیجيتال نقشههای )مانند برداری دادههای نمایش و
با پهپاد( و ماهوارهای تصاویر )مانند رستری و رقومی(
برنامه این پيادهسازی و طراحی دارد. را باال بسيار حجم
بهمنظورنمایش،مدیریتوتهيۀگزارشازحجمزیادی
گرفته انجام قبول، قابل سرعت با مکانی دادههای از
است.اساسساختارایننرمافزاربصورتکالینت-سرور
تمامی و راداشته بازدهی بيشترین اینحالت استکهدر
ویژگیهاینرمافزارقابلاستفادهخواهندبودولیدرعين
حالاستفادهازنسخۀکالینتبهتنهاییوبدوناتصالبه
سروروپایگاهدادهنيزامکانپذیراست.یکیازویژگیهای
و زمين نمایشمدلسهبعدی امکان نرمافزار این اصلی
برهمگذاریالیههایتصویریبررویاینمدلسهبعدی

انجام گوگلارث نرمافزار در آن مشابه که کاری است.
گرفتهاست.

که است بوده آن بر سعی نرمافزار این اوليۀ فاز در
و ژئوتگ تصاویر ،tif )مانند تصویری اصلی فرمتهای
)مانند برداری پرکاربرد فرمتهای همچنين و )mbtiles
mdb(قابلبارگذاریباشند.همچنين و  kml،kmz،shp
برقراری امکان و gps گيرندۀهای فرمت از پشتيبانی
ارتباطمستقيمباایندستگاههاازدیگرمواردیبودهکهدر
طراحیاوليۀایننرمافزاردیدهشدهاست.امکاننمایش
وضعيتتوپوگرافیزمينوذخيرۀفایلهایمربوطبهآنبه
صورتکشدرکالینتبهمنظوراستفادهدرحالتآفالین
ازدیگرویژگیهایضروریدرطراحیایننرمافزاراست.
SQL Server نرمافزار  این در استفاده مورد پایگاهدادۀ



10.بارگذاری داده های رستری در فرمت های مختلف
11.جستجو در پایگاه داده

12.افزودن دادۀ مکانی از پایگاه داده و نمایش
)gettagged( 13.بارگذاری تصاویر ژئوتگ

mdb و shp و kml 14.بارگذاری فایل های برداری با فرمت
15.ترسیم نقشه با ترکیب خط و نقطه و پلیگون

16.شبیه سازی پرواز در امتداد خط ترسیمی با ارتفاع، سرعت و 
زاویۀ دید دخواه و قابل تنظیم

shp 17.ذخیرۀ الیۀ ترسیمی با فرمت
18.جابجایی فایل های موجود در الیه ها

)info( 19.مشاهدۀ خصوصیات عوارض نقشۀ برداری
20.اتصال به گیرنده های gps و نمایش وضعیت انتقال داده

تصاویر  روی  بر  سه بعدی  مدل  نمایش  و  21.برهم گذاری 
ماهواره ای و هوایی

الیههای نمایش قابليت اینترنت اتصال وجود صورت در
الیۀ نوع هر و osm بينگ، گوگل، )مانند مختلف آنالین
آنالینکهازسرویسwmsوwmtsپشتيبانیمیکند(وجود

خواهدداشت.
سایرمشخصاتفنی:

1.نمایش حجم عظیم داده
2.نمایش داده های بصورت الیه ای

3.سرعت باالی در بارگذاری و نمایش
پیش فرض  )گوگل،  آنالین  الیه های  به  پیش فرض  4.اتصال 

بینگ و ....(
5.امکان بارگذاری داده ها در الیه های جدید

6.امکان بارگذاری تصاویر ماهواره ای بصورت زمان مند
7.امکان تغییر تقدم نمایش تصاویر

8.بارگذاری، نمایش و کش داده های مدل سه بعدی زمین
9.تغییر نما، ارتفاع و جهت دید

دادههای برای PostGreSQL و رستری دادههای برای
برداریاست.

اتصال حالت )در آنالین بصورت کار قابليت نرمافزار این
به اتصال وجود عدم صورت )در آفالین یا و اینترنت( به
اینترنت، به اتصال وجود صورت در دارد. را اینترنت(
انتخابشدهاند  نرمافزار در که اینترنتی فایلهایالیههای
دانلودشدهوبصورتکشدرسيستمکاربر)کالینت(ذخيره
همين اینترنت اتصال قطع صورت در بطوریکه میشوند
نمایش و بارگذاریشده نرمافزار توسط دانلودی فایلهای
روی مکانی دادههای ذخيرهسازی قابليت میشوند. داده
از یکی ممکن، زمان کمترین در آنها فراخوانی و پایگاهداده
توجه با نرمافزارمحسوبمیگردد.همچنين این قوت نقاط
کاربران برای متفاوت تعریفسطحدسترسیهای امکان به
نظر از چه مکانی دادههای اطالعاتی طبقهبندی مختلف،

نمایشوچهازنظرپردازشحفظمیگردد.



ازسطحزمين ازدادههایماهوارهای روزانهحجمزیادی
رایگان بصورت بعضا آنها محصوالت و شده برداشت
آنهادر با پدیدههایمرتبط و اقليم،جو بهمنظورمطالعۀ
و دادهها این تنوع عليرغم قرارمیگيرند. کاربران اختيار
کاربردآنهادرمطالعاتزمين،بعلتناآشناییکارشناسان
و دادهها نوع این با مختلف حوزههای متخصصان و
مانده مغفول ایران در آنها از استفاده کاربردشان،
که است GIS برخط سامانۀ یک مسيل سامانۀ است.
رایگان آنالین ماهوارهای دادههای تمامی نمایش ایدۀ با
این طراحی در است. شده راهاندازی آنها محصوالت و
یا دادهها که است شده دیده موضوع این سامانه،
دانلود روزانه رابصورت محصوالتماهوارهایمشخصی
از محصول یا داده که ساعتی و روز با متناسب و کرده

در آنها ذخيرۀ به اقدام است، شده ثبت زمين سطح
پایگاهدادهکند.بدیهیاستدراینحالتکهدسترسیبه
تمامیدادههاازهرتاریخیممکنبودهوامکانمدیریت
این بر عالوه داشت. خواهد وجود نيز موجود دادههای
امکان پایگاهداده، در دادهها ذخيرهسازی به توجه با
کوئریگرفتنوجستجورویتمامیفيلدهایاطالعاتیاین

دادههاوجودخواهدداشت.
دادههاومحصوالتیکهدرحالحاضردرسامانهبارگذاری
ازدادههایسيالب شدهوقابلنمایشهستند،عبارتند
دادهها، این دو هر .)fire( آتش دادههای و )flood(
محصوالتسنجندۀمادیسهستندکهتوسطناسابصورت
و کالن مدیریت برای آنها از و میشوند منتشر روزانه
پایشتغييراتاقليمیدرزمينۀآبوهمچنيندمایسطح

Masilمسيــــــــــل “ BASIR REMOTE SENSING      
     INSTITUTE”



زميناستفادهمیگردد.
روزه 14 و 3 ،2 زمانی دورۀ اساس بر سيالب دادههای
توسط برداشتشده دادههای میشوند. داده نمایش
با TERRA و AQUA ماهوارههای از مادیس سنجندۀ
پوششتقریباکاملازکرۀزمينبادوباربرداشتدرهر
روزدادۀاصلیمحصوالتسيالبهستند.رزولوشنمکانی
دادۀخامبرداشتشده250متراست.ایندادههایخام
بااستفادهازنسبتباندیباندهای1و2سنجندۀمادیس
وآستانهگذاریرویمقادیرباند7اینسنجنده،پردازش
شدهوپيکسلهایآبازتصاویراستخراجمیگردند.این
    MSW (MODIS دادۀاستخراجیالیۀآبهایسطحییا

(SURFACE WATER  راتشکيلمیدهد.
باتوجهبهرفتارطيفیمشابهپيکسلهایآبوپيکسلهای
سایۀابروبهمنظورجلوگيریازبروزاشتباهدراستخراج

بررسی مورد متوالی تصویر دو حداقل آب، پيکسلهای
بيشتر استفاده مورد تصاویر تعداد چه هر میگيرد. قرار
خواهد بيشتر استخراجی آب پيکسلهای صحت باشد،
ایجاد بودولیدرعينحالدررونداستخراجمحصوالت
خللمیکند.بنابراینبایدتعادلیبينتعدادتصاویرودقت
موردنيازایجادکردوبهميندليلدادههایسيلدرقالب

سهمحصول3،2و14روزهارائهمیگردند.
)شامل دائمی آبهای الیۀ اینکه به توجه با نهایت در
رودخانههایدائمی،دریاها،دریاچههاواقيانوسها(موجود
الیهها، این با استخراجشده آب الیۀ مقایسۀ با هستند،
    MSW (MODIS یا  سيل الیۀ عنوان با جدیدی الیۀ

(SURFACE WATER استحصالمیشود.
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می گیرد  انجام  نرم افزارها  این  در  که  پردازش هایی  از 
 Machine( ماشین  بینایی  الگوریتم های  براساس 
 Artificial( مصنوعی  هوش  و   )Vision
الگوریتم های  از  کمتر  و  است   )Intelligence
فتوگرامتری و محاسبات و معادالت مربوط به این حوزه 

استفاده شده است.
جمیع این موارد برای مؤسسۀ بصیر انگیره ای ایجاد کرد 
تصاویر  پردازش  حوزۀ  در  بومی  نرم افزاری  تولید  با  تا 
نرم افزارهای  قوت  نقاط  از  استفاده  بر  عالوه  پهپاد، 
و  پردازش ها  دقت  بهبود  منظور  به  موجود،  خارجی 
فتوگرامتری  الگوریتم های  خروجی ها،  کیفیت  باالبردن 
متنوع  و روش های  کرده  پردازشی  وارد مراحل  نیز  را 

پردازشی ایجاد نماید.
محیط  در  و   C زبان  در  نرم افزار  این  اصلی  هستۀ 
لینوکس نوشته و تست شده است و پس از آن و به 
QT ترجمه  ایجاد رابط کاربری مناسب به زبان  منظور 

شده و در محیط ویندوز پابلیش شده است.

زیر  بصورت  می توان  را  نرم افزار  این  کلی  ویژگی های 
خالصه کرد:

1.قابلیت اجرا در محیط ویندوز و لینوکس
2.استفاده از الگوریتم های پردازشی فتوگرامتری

تناظریابی  مختلف  روش های  از  استفاده  در  3.انعطاف 
نقاط

پردازش  منظور  به  سیستم  منابع  تمامی  از  4.استفاده 
تصاویر

5.تنظیم مشخصات و مختصات مرکز تصویر و دوربین
6.محیط پردازشی ساده و کاربردی

تجاری  کاربردهای  روزافزون  افزایش  به  توجه  با 
اکثر  ایران،  در  آنها  محصوالت  و  پهپاد  سیستم های 
رو  پهپادی  داده های  پردازش  برای  داخلی  کاربران 
 Agisoft مانند  خارجی  نرم افزارهای  از  استفاده  به 
آورده اند.   Pix4D و   Photoscan، Bentley
متعدد  قابلیت های  دارای  نرم افزارهای  این  که  هرچند 
آنها،  تمامی  بین  مشترک  نکتۀ  ولی  هستند  مناسبی  و 
مورداستفاده  پردازشی  الگوریتم  نبودن  مشخص 
پردازش  روش  انتخاب  امکان  عدم  همچنین  و 
عمده ای  بخش  اینکه  بعالوه  است.  کاربر  موردنظر 

این نرم افزار قادر است به صورت تمام اتوماتیک یا نیمه 
را  پهپادی  تصاویر  روی  الزم  پردازش های  اتوماتیک 
انجام داده و محصوالت موردنظر را بعنوان خروجی ارائه 
دهد. چنانچه تصاویر پهپادی اخذشده دارای موقعیت 
 exif تقریبی مرکز تصویر و پارامترهای دوران بصورت
باشند، امکان نمایش موقعیت تصاویر در فضا پیش از 

هرگونه پردازش وجود دارد. 
تصاویر  تمامی  پردازش  امکان  همچنین  اینحالت  در 
هرگونه  درییافت  و  کنترل  نقاط  از  استفاده  بدون 
اطالعات از کاربر بصورت اتوماتیک امکان پذیر است. 
در مقابل، چنانچه تصاویر ورودی فاقد اطالعات تکمیلی 
نیاز  تأمین کنندۀ  آنها  دقت  اینکه  یا  باشند  مختصات  و 
و  تصاویر  دقیق  مختصات  معرفی  امکان  نباشد،  کاربر 
نقاط کنترل زمینی به نرم افزار و پردازش تصاویر برپایۀ 
آنها وجود خواهد داشت. در اینحالت پس از دریافت 
این اطالعات، پردازش تصاویر بصورت نیمه اتوماتیک 

و با دخالت کاربر انجام خواهد شد.

پــــــــــرداز
PARDAZ



ازسطحزمين ازدادههایماهوارهای روزانهحجمزیادی
رایگان بصورت بعضا آنها محصوالت و شده برداشت
آنهادر با پدیدههایمرتبط و اقليم،جو بهمنظورمطالعۀ
و دادهها این تنوع عليرغم قرارمیگيرند. کاربران اختيار
کاربردآنهادرمطالعاتزمين،بعلتناآشناییکارشناسان
و دادهها نوع این با مختلف حوزههای متخصصان و
مانده مغفول ایران در آنها از استفاده کاربردشان،
که است GIS برخط سامانۀ یک مسيل سامانۀ است.
رایگان آنالین ماهوارهای دادههای تمامی نمایش ایدۀ با
این طراحی در است. شده راهاندازی آنها محصوالت و
یا دادهها که است شده دیده موضوع این سامانه،
دانلود روزانه رابصورت محصوالتماهوارهایمشخصی

از محصول یا داده که ساعتی و روز با متناسب و کرده
در آنها ذخيرۀ به اقدام است، شده ثبت زمين سطح
پایگاهدادهکند.بدیهیاستدراینحالتکهدسترسیبه
تمامیدادههاازهرتاریخیممکنبودهوامکانمدیریت
این بر عالوه داشت. خواهد وجود نيز موجود دادههای
امکان پایگاهداده، در دادهها ذخيرهسازی به توجه با
کوئریگرفتنوجستجورویتمامیفيلدهایاطالعاتیاین

دادههاوجودخواهدداشت.
دادههاومحصوالتیکهدرحالحاضردرسامانهبارگذاری
ازدادههایسيالب شدهوقابلنمایشهستند،عبارتند
دادهها، این دو هر .)fire( آتش دادههای و )flood(
محصوالتسنجندۀمادیسهستندکهتوسطناسابصورت

SAMANســــــــــامان
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روزانهمنتشرمیشوندوازآنهابرایمدیریتکالنوپایش
زمين دمایسطح همچنين و آب زمينۀ در اقليمی تغييرات

استفادهمیگردد.
دادههایسيالببراساسدورۀزمانی3،2و14روزهنمایش
سنجندۀ توسط برداشتشده دادههای میشوند. داده
باپوششتقریبا TERRA AQUAو مادیسازماهوارههای
کاملازکرۀزمينبادوباربرداشتدرهرروزدادۀاصلی
خام دادۀ مکانی رزولوشن هستند. سيالب محصوالت
برداشتشده250متراست.ایندادههایخامبااستفادهاز
نسبتباندیباندهای1و2سنجندۀمادیسوآستانهگذاری
رویمقادیرباند7اینسنجنده،پردازششدهوپيکسلهای
آبازتصاویراستخراجمیگردند.ایندادۀاستخراجیالیۀ
   MSW (MODIS   SURFACE WATER) آبهایسطحییا

راتشکيلمیدهد.
باتوجهبهرفتارطيفیمشابهپيکسلهایآبوپيکسلهای

استخراج در اشتباه بروز از جلوگيری منظور به و ابر سایۀ
پيکسلهایآب،حداقلدوتصویرمتوالیموردبررسیقرار
باشد، بيشتر استفاده مورد تصاویر تعداد چه هر میگيرد.
صحتپيکسلهایآباستخراجیبيشترخواهدبودولیدر
میکند. خلل ایجاد محصوالت استخراج روند در حال عين
بنابراینبایدتعادلیبينتعدادتصاویرودقتموردنيازایجاد
کردوبهميندليلدادههایسيلدرقالبسهمحصول3،2

و14روزهارائهمیگردند.
)شامل دائمی آبهای الیۀ اینکه به توجه با نهایت در
اقيانوسها(موجود و رودخانههایدائمی،دریاها،دریاچهها
هستند،بامقایسۀالیۀآباستخراجشدهبااینالیهها،الیۀ
  MSW (MODIS   SURFACE جدیدیباعنوانالیۀسيلیا

(WATER استحصالمیشود.



“امالکیاریکسامانهمبتنیبر

سيستمهایاطالعاتمکانیبه

منظورارزیابیتناسبهرنقطهاز

شهربرایسکونتمیباشد”



اینسامانهباعنوان“سامانهتصميمیارانتخابمکانسکونت”
وضعيت کاربر، نظر مورد ملک موقعيت گرفتن نظر در با
دسترسیهابهشبکههایحملونقلشهری،امکاناترفاهی
وسایرمواردمهمازنظرکاربران،امتيازیرابهعنوانميزان
تناسبسکونتبرایآننقطهمحاسبهمینماید.اینامتيازتا
حدودزیادیخواهدتوانستبهمتقاضیخریدیااجارهملک

درامرتصميمگيریکمکنماید.
سکونت برای ملک یک تناسب ميزان ارزیابی منظور به
به بستگی آنها از برخی که دارد وجود مختلفی پارامترهای
متقاضی نيازهای به وابسته دیگر برخی و داشته ملک خود
میباشد.همچنينمواردیراکهبستگیبهخودملکدارند
نيزمیتوانبهدودستهویژگیهایذاتیملکوویژگیهای
ملک ذاتی ویژگیهای از منظور نمود. تقسيمبندی نسبی
خصوصياتیازقبيلمصالحبهکاربردهشده،تعداداتاقها،
آنهایی نوعمعماریو...بودهومنظورازویژگیهاینسبی
تعریف کاربریها و عوارض سایر با ارتباط در که هستند
یا اتوبوس ایستگاههای به دسترسی ميزان مانند میشوند
ادامه در غيره. و پارکها و فروشگاهها به دسترسی مترو،
ميزان محاسبه جهت اعمالشده پارامترهای از ليستی
سامانه در است. شده آورده امالک سکونت تناسب

توسعهدادهشدهمقياسامتيازهابين0تا100میباشد.
تعيينکننده پارامترهای مهمترین و اولين از یکی معموال
منطقه نوع تناسبسکونت، و امالک قيمت بر تأثيرگذار و
میباشد.مناطقشهرداریبراساسنوعخدماتارائهشده،
کيفيتنسبیآبوهوا،رفاهنسبیوسایرپارامترهارتبهبندی
میشوندواینرتبهبندیدرقيمتگذاریامالکواقعدرآنها

آوردهشدهاندودرادامهنيزجدولرتبهبندیمناطقتهران
براساساینشاخصهاآوردهشدهاست.اینرتبهبندیبر
تربيت دانشگاههای در انجامگرفته پژوهشمشترک اساس

مدرسوشهيدبهشتیتهرانمیباشد.
ملک، یک مناسببودن برای مهم پارامترهای دیگر از

تأثيرگذارخواهد برایسکونت تناسب ميزان در درکل، و
بود.میتوانبراساساینرتبهبندیبرایهریکازامالک
عنوان به گرفت. نظر در را امتيازی مناطق این در واقع
اساس بر تهران مناطق برای مطرح رتبهبندی یک مثال
شاخصهایهفتگانهتوسعهیافتگیاستکهدرجدولزیر

منطقه رفاهی امکانات به آن دسترسی و نزدیکی ميزان
زنجيرهای، فروشگاههای خرید، مراکز سوپرمارکت، نظير
و درمانگاه داروخانه، ترهبار، و ميوهفروشی رستوران،
بيمارستان،مدرسه،بانک،پمپبنزین،پارکوفضایسبز،
ایستگاههای ساختمانی، و الکتریکی تأسيسات تعميرگاه،
اینها نظير کاربریهای و مسجد مترو، و اتوبوس تاکسی،
میباشد.نحوهعملکردسيستمبهاینصورتخواهدبودکه
روی بر رفاهی کاربری از نظر مورد ملک فاصله اساس بر
شبکهراههاامتيازیبهملکدادهخواهدشد.حداکثرفاصله
درنظرگرفتهشده1کيلومترواینفاصلهدرمقياس0تا100
امتيازدهیمیگردد.درجدولزیرنحوهامتيازدهیبراساس

فاصلهذکرشدهاست.
نظر اطرافملکمورد واقعدر ازکاربریهای برایهریک
باميانگينگيریوزندار، امتيازیمحاسبهشدهودرنهایت
با البته میشود. محاسبه ملک آن برای کلی امتياز یک
طبقهبندیکاربریهادرچنددستهکلیمیتوانبرایهریک
نيزامتيازجداگانهایمحاسبهنمودتاکاربرمتناسبباهرنوع
کاربریازوضعيتدسترسیملکآگاهشود.چراکهممکن
بيشتری اهميت از شخص یک برای خاصی کاربری است
که کسی مثال باشد. برخوردار دیگر کاربریهای به نسبت
از بنزین پمپ به دسترسی وی برای است اتومبيل دارای
دسترسیبهایستگاههایمتروواتوبوسمهمترخواهدبود.
البتهکاربرمیتواندنسبتبهفيلترکردنکاربریهانيزاقدام
کند.یعنیوضعيتوقوعملکصرفاازنظرچندکاربریکهاز
نظرویمهمهستندارزیابیشدهوامتيازدهیتنهابراساس

آنهاصورتگيرد.
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