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موسسه سنجش از دور بصیر در سال  1378با احداث
اولین ایستگاه گیرنده تصاویر ماهواره ای در کشور با
هدف توسعه علوم نوین ،انتقال دانش فنی و مشاوره
علمی در حوزههایی نظیر سنجش از دور ،فتوگرامتری،
سیستمهای اطالعات مکانی ،محیطزیست و ژئوفیزیک
تاسیس گردید .این موسسه در طول دو دهه فعالیت
خود همواره تالش کرده است تا با به کارگیری
مجموعهای از متخصصان جوان و با انگیزه جهت پژوهش،
انتقال تکنولوژیهای نوین و انتقال دانش فنی در حوزه
های فعالیت خود و نیز برگزاری دورههای تخصصی و
کارگاههای آموزشی ،شریکی دانا برای صاحبان صنایع
و مدیران ،محققان ،پژوهشگران و مشتریان خود باشد.
برخي از افتخارات:
 .اولین شرکت خصوصی تاسیس شده در ایران در
حوزه تخصصی سنجش از دور و   GIS
 .تنها شرکت خصوصی ایرانی عضو جامعه بینالمللی
فتوگرامتری و سنجش از دور ()ISPRS
 .موسس اولین ایستگاه گیرنده تصاویر ماهواره ای در
باند  Xو L
 .تنها شرکت خصوصی دارنده ایستگاه گیرنده زمینی
فعال در کشور
 .دارای  3محصول دانش بنیان در حوزه علوم ژئوماتیک
 .همکاری با مجموعههای مرتبط با حوزه کاری موسسه
از جمله :سازمان فضایی ایران ،شهرداری تهران ،مرکز
ملی باروری ابرها ،سازمان بنادر و ...
 .حضور فعال در نمایشگاههای مرتبط داخلی و خارجی
از جمله “همایش ژئوماتیک” و “نمایشگاه ماکس
روسیه”

“سنجيده
تصميم بگيريد!”

ستیــــــــــا CETIA

سامانۀ جامع مدیریت اطالعات مکانی که توانایی بارگذاری
و نمایش دادههای برداری (مانند نقشههای دیجیتال و
رقومی) و رستری (مانند تصاویر ماهوارهای و پهپاد) با
حجم بسیار باال را دارد .طراحی و پیادهسازی این برنامه
به منظور  نمایش ،مدیریت و تهیۀ گزارش از حجم زیادی
از دادههای مکانی با سرعت قابل قبول ،انجام گرفته
است .اساس ساختار این نرمافزار بصورت کالینت-سرور
است که در اینحالت بیشترین بازدهی را داشته و تمامی
ویژگیهای نرمافزار قابل استفاده خواهند بود ولی در عین
حال استفاده از نسخۀ کالینت به تنهایی و بدون اتصال به
سرور و پایگاهداده نیز امکانپذیر است .یکی از ویژگیهای
اصلی این نرمافزار امکان نمایش مدل سهبعدی زمین و
برهمگذاری الیههای تصویری بر روی این مدل سهبعدی

است .کاری که مشابه آن در نرمافزار گوگلارث انجام
گرفته است.
در فاز اولیۀ این نرمافزار سعی بر آن بوده است که
فرمتهای اصلی تصویری (مانند  ،tifتصاویر ژئوتگ و
 )mbtilesو همچنین فرمتهای پرکاربرد برداری (مانند
 kml،kmz،shpو  )mdbقابل بارگذاری باشند .همچنین
پشتیبانی از فرمت گیرندۀهای  gpsو امکان برقراری
ارتباط مستقیم با این دستگاهها از دیگر مواردی بوده که در
طراحی اولیۀ این نرمافزار دیده شده است .امکان نمایش
وضعیت توپوگرافی زمین و ذخیرۀ فایلهای مربوط به آن به
صورت کش در کالینت به منظور استفاده در حالت آفالین
از دیگر ویژگیهای ضروری در طراحی این نرمافزار است.
پایگاهدادۀ مورد استفاده در این نرمافزار SQL Server

برای دادههای رستری و  PostGreSQLبرای دادههای
برداری است.
این نرمافزار قابلیت کار بصورت آنالین (در حالت اتصال
به اینترنت) و یا آفالین (در صورت عدم وجود اتصال به
اینترنت) را دارد .در صورت وجود اتصال به اینترنت،
فایلهای الیههای اینترنتی که در نرمافزار  انتخاب شدهاند
دانلود شده و بصورت کش در سیستم کاربر (کالینت) ذخیره
میشوند بطوریکه در صورت قطع اتصال اینترنت همین
فایلهای دانلودی توسط نرمافزار بارگذاری شده و نمایش
داده میشوند .قابلیت ذخیرهسازی دادههای مکانی روی
پایگاهداده و فراخوانی آنها در کمترین زمان ممکن ،یکی از
نقاط قوت این نرمافزار محسوب میگردد .همچنین با توجه
به امکان تعریف سطح دسترسیهای متفاوت برای کاربران
مختلف ،طبقهبندی اطالعاتی دادههای مکانی چه از نظر
نمایش و چه از نظر پردازش حفظ میگردد.

در صورت وجود اتصال اینترنت قابلیت نمایش الیههای
آنالین مختلف (مانند گوگل ،بینگ osm ،و هر نوع الیۀ
آنالین که از سرویس  wmsو  wmtsپشتیبانی میکند) وجود
خواهد داشت.
سایر مشخصات فنی:
.1نمایش حجم عظیم داده
.2نمایش دادههای بصورت الیهای
.3سرعت باالی در بارگذاری و نمایش
.4اتصال پیشفرض به الیههای آنالین پیشفرض (گوگل،
بینگ و )....
.5امکان بارگذاری دادهها در الیههای جدید
.6امکان بارگذاری تصاویر ماهوارهای بصورت زمانمند
.7امکان تغییر تقدم نمایش تصاویر
.8بارگذاری ،نمایش و کش دادههای مدل سهبعدی زمین
.9تغییر نما ،ارتفاع و جهت دید

.10بارگذاری دادههای رستری در فرمتهای مختلف
.11جستجو در پایگاهداده
.12افزودن دادۀ مکانی از پایگاهداده و نمایش
.13بارگذاری تصاویر ژئوتگ ()gettagged
.14بارگذاری فایلهای برداری با فرمت  kmlو  shpو mdb
.15ترسیم نقشه با ترکیب خط و نقطه و پلیگون
.16شبیهسازی پرواز در امتداد خط ترسیمی با ارتفاع ،سرعت و
زاویۀ دید دخواه و قابل تنظیم
.17ذخیرۀ الیۀ ترسیمی با فرمت shp
.18جابجایی فایلهای موجود در الیهها
.19مشاهدۀ خصوصیات عوارض نقشۀ برداری ()info
.20اتصال به گیرندههای  gpsو نمایش وضعیت انتقال داده
.21برهمگذاری و نمایش مدل سهبعدی بر روی تصاویر
ماهوارهای و هوایی
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مسیــــــــــل  Masil
روزانه حجم زیادی از دادههای ماهوارهای از سطح زمین
برداشت شده و محصوالت آنها بعضا بصورت رایگان
به منظور مطالعۀ اقلیم ،جو و پدیدههای مرتبط با آنها در
اختیار کاربران قرار میگیرند .علیرغم تنوع این دادهها و
کاربرد آنها در مطالعات زمین ،بعلت ناآشنایی کارشناسان
و متخصصان حوزههای مختلف با این نوع دادهها و
کاربردشان ،استفاده از آنها در ایران مغفول مانده
است .سامانۀ مسیل یک سامانۀ برخط  GISاست که
با ایدۀ نمایش تمامی دادههای ماهوارهای آنالین رایگان
و محصوالت آنها راهاندازی شده است .در طراحی این
سامانه ،این موضوع دیده شده است که دادهها یا
محصوالت ماهوارهای مشخصی را بصورت روزانه دانلود
کرده و متناسب با روز و ساعتی که داده یا محصول از

سطح زمین ثبت شده است ،اقدام به ذخیرۀ آنها در
پایگاهداده کند .بدیهی است در اینحالت که دسترسی به
تمامی دادهها از هر تاریخی ممکن بوده و امکان مدیریت
دادههای موجود نیز وجود خواهد داشت .عالوه بر این
با توجه به ذخیرهسازی دادهها در پایگاهداده ،امکان
کوئریگرفتن و جستجو روی تمامی فیلدهای اطالعاتی این
دادهها وجود خواهد داشت.
دادهها و محصوالتی که در حال حاضر در سامانه بارگذاری
شده و قابل نمایش هستند ،عبارتند از دادههای سیالب
( )floodو دادههای آتش ( .)fireهر دو این دادهها،
محصوالت سنجندۀ مادیس هستند که توسط ناسا بصورت
روزانه منتشر میشوند و از آنها برای مدیریت کالن و
پایش تغییرات اقلیمی در زمینۀ آب و همچنین دمای سطح

زمین استفاده میگردد.
دادههای سیالب بر اساس دورۀ زمانی  3 ،2و  14روزه
نمایش داده میشوند .دادههای برداشتشده توسط
سنجندۀ مادیس از ماهوارههای  AQUAو  TERRAبا
پوشش تقریبا کامل از کرۀ زمین با دو بار برداشت در هر
روز دادۀ اصلی محصوالت سیالب هستند .رزولوشن مکانی
دادۀ خام برداشتشده  250متر است .این دادههای خام
با استفاده از نسبت باندی باندهای  1و  2سنجندۀ مادیس
و آستانهگذاری روی مقادیر باند  7این سنجنده ،پردازش
شده و پیکسلهای آب از تصاویر استخراج میگردند .این
دادۀ استخراجی الیۀ آبهای سطحی یا MSW (MODIS
) SURFACE WATERرا تشکیل میدهد.
با توجه به رفتار طیفی مشابه پیکسلهای آب و پیکسلهای
سایۀ ابر و به منظور جلوگیری از بروز اشتباه در استخراج

پیکسلهای آب ،حداقل دو تصویر متوالی مورد بررسی
قرار میگیرد .هر چه تعداد تصاویر مورد استفاده بیشتر
باشد ،صحت پیکسلهای آب استخراجی بیشتر خواهد
بود ولی در عین حال در روند استخراج محصوالت ایجاد
خلل میکند .بنابراین باید تعادلی بین تعداد تصاویر و دقت
مورد نیاز ایجاد کرد و بهمین دلیل دادههای سیل در قالب
سه محصول  3 ،2و  14روزه ارائه میگردند.
در نهایت با توجه به اینکه الیۀ آبهای دائمی (شامل
رودخانههای دائمی ،دریاها ،دریاچهها و اقیانوسها) موجود
هستند ،با مقایسۀ الیۀ آب استخراجشده با این الیهها،
الیۀ جدیدی با عنوان الیۀ سیل یا MSW (MODIS
) SURFACE WATERاستحصال میشود.
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از پردازشهایی که در این نرمافزارها انجام میگیرد
براساس الگوریتمهای بینایی ماشین (Machine
 )Visionو هوش مصنوعی (Artificial
 )Intelligenceاست و کمتر از الگوریتمهای
فتوگرامتری و محاسبات و معادالت مربوط به این حوزه
استفاده شده است.
جمیع این موارد برای مؤسسۀ بصیر انگیرهای ایجاد کرد
تا با تولید نرمافزاری بومی در حوزۀ پردازش تصاویر
پهپاد ،عالوه بر استفاده از نقاط قوت نرمافزارهای
خارجی موجود ،به منظور بهبود دقت پردازشها و
باالبردن کیفیت خروجیها ،الگوریتمهای فتوگرامتری
را نیز وارد مراحل پردازشی کرده و روشهای متنوع
پردازشی ایجاد نماید.
هستۀ اصلی این نرمافزار در زبان  Cو در محیط
لینوکس نوشته و تست شده است و پس از آن و به
منظور ایجاد رابط کاربری مناسب به زبان  QTترجمه
شده و در محیط ویندوز پابلیش شده است.

پــــــــــرداز
PARDAZ
با توجه به افزایش روزافزون کاربردهای تجاری
سیستمهای پهپاد و محصوالت آنها در ایران ،اکثر
کاربران داخلی برای پردازش دادههای پهپادی رو
به استفاده از نرمافزارهای خارجی مانند Agisoft
 Photoscan، Bentleyو  Pix4Dآوردهاند.
هرچند که این نرمافزارهای دارای قابلیتهای متعدد
و مناسبی هستند ولی نکتۀ مشترک بین تمامی آنها،
مشخص نبودن الگوریتم پردازشی مورداستفاده
و همچنین عدم امکان انتخاب روش پردازش
موردنظر کاربر است .بعالوه اینکه بخش عمدهای
این نرمافزار قادر است به صورت تمام اتوماتیک یا نیمه
اتوماتیک پردازشهای الزم روی تصاویر پهپادی را
انجام داده و محصوالت موردنظر را بعنوان خروجی ارائه
دهد .چنانچه تصاویر پهپادی اخذشده دارای موقعیت
تقریبی مرکز تصویر و پارامترهای دوران بصورت exif
باشند ،امکان نمایش موقعیت تصاویر در فضا پیش از
هرگونه پردازش وجود دارد.
در اینحالت همچنین امکان پردازش تمامی تصاویر
بدون استفاده از نقاط کنترل و درییافت هرگونه
اطالعات از کاربر بصورت اتوماتیک امکانپذیر است.
در مقابل ،چنانچه تصاویر ورودی فاقد اطالعات تکمیلی
و مختصات باشند یا اینکه دقت آنها تأمینکنندۀ نیاز
کاربر نباشد ،امکان معرفی مختصات دقیق تصاویر و
نقاط کنترل زمینی به نرمافزار 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.

ویژگیهای کلی این نرمافزار را میتوان بصورت زیر
خالصه کرد:
.1قابلیت اجرا در محیط ویندوز و لینوکس
.2استفاده از الگوریتمهای پردازشی فتوگرامتری
.3انعطاف در استفاده از روشهای مختلف تناظریابی
نقاط
.4استفاده از تمامی منابع سیستم به منظور پردازش
تصاویر
.5تنظیم مشخصات و مختصات مرکز تصویر و دوربین
.6محیط پردازشی ساده و کاربردی

ســــــــــامان  SAMAN
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روزانه حجم زیادی از دادههای ماهوارهای از سطح زمین
برداشت شده و محصوالت آنها بعضا بصورت رایگان
به منظور مطالعۀ اقلیم ،جو و پدیدههای مرتبط با آنها در
اختیار کاربران قرار میگیرند .علیرغم تنوع این دادهها و
کاربرد آنها در مطالعات زمین ،بعلت ناآشنایی کارشناسان
و متخصصان حوزههای مختلف با این نوع دادهها و
کاربردشان ،استفاده از آنها در ایران مغفول مانده
است .سامانۀ مسیل یک سامانۀ برخط  GISاست که
با ایدۀ نمایش تمامی دادههای ماهوارهای آنالین رایگان
و محصوالت آنها راهاندازی شده است .در طراحی این
سامانه ،این موضوع دیده شده است که دادهها یا
محصوالت ماهوارهای مشخصی را بصورت روزانه دانلود

کرده و متناسب با روز و ساعتی که داده یا محصول از
سطح زمین ثبت شده است ،اقدام به ذخیرۀ آنها در
پایگاهداده کند .بدیهی است در اینحالت که دسترسی به
تمامی دادهها از هر تاریخی ممکن بوده و امکان مدیریت
دادههای موجود نیز وجود خواهد داشت .عالوه بر این
با توجه به ذخیرهسازی دادهها در پایگاهداده ،امکان
کوئریگرفتن و جستجو روی تمامی فیلدهای اطالعاتی این
دادهها وجود خواهد داشت.
دادهها و محصوالتی که در حال حاضر در سامانه بارگذاری
شده و قابل نمایش هستند ،عبارتند از دادههای سیالب
( )floodو دادههای آتش ( .)fireهر دو این دادهها،
محصوالت سنجندۀ مادیس هستند که توسط ناسا بصورت

روزانه منتشر میشوند و از آنها برای مدیریت کالن و پایش
تغییرات اقلیمی در زمینۀ آب و همچنین دمای سطح زمین
استفاده میگردد.
دادههای سیالب بر اساس دورۀ زمانی  3 ،2و  14روزه نمایش
داده میشوند .دادههای برداشتشده توسط سنجندۀ
مادیس از ماهوارههای  AQUAو  TERRAبا پوشش تقریبا
کامل از کرۀ زمین با دو بار برداشت در هر روز دادۀ اصلی
محصوالت سیالب هستند .رزولوشن مکانی دادۀ خام
برداشتشده  250متر است .این دادههای خام با استفاده از
نسبت باندی باندهای  1و  2سنجندۀ مادیس و آستانهگذاری
روی مقادیر باند  7این سنجنده ،پردازش شده و پیکسلهای
آب از تصاویر استخراج میگردند .این دادۀ استخراجی الیۀ
آبهای سطحی یا )MSW (MODIS SURFACE WATER
را تشکیل میدهد.
با توجه به رفتار طیفی مشابه پیکسلهای آب و پیکسلهای

سایۀ ابر و به منظور جلوگیری از بروز اشتباه در استخراج
پیکسلهای آب ،حداقل دو تصویر متوالی مورد بررسی قرار
میگیرد .هر چه تعداد تصاویر مورد استفاده بیشتر باشد،
صحت پیکسلهای آب استخراجی بیشتر خواهد بود ولی در
عین حال در روند استخراج محصوالت ایجاد خلل میکند.
بنابراین باید تعادلی بین تعداد تصاویر و دقت مورد نیاز ایجاد
کرد و بهمین دلیل دادههای سیل در قالب سه محصول 3 ،2
و  14روزه ارائه میگردند.
در نهایت با توجه به اینکه الیۀ آبهای دائمی (شامل
رودخانههای دائمی ،دریاها ،دریاچهها و اقیانوسها) موجود
هستند ،با مقایسۀ الیۀ آب استخراجشده با این الیهها ،الیۀ
جدیدی با عنوان الیۀ سیل یا MSW (MODIS SURFACE
) WATERاستحصال میشود.

“

امالک یار یک سامانه مبتنی بر

سیستمهای اطالعات مکانی به

منظور ارزیابی تناسب هر نقطه از

شهر برای سکونت میباشد”

امالکیــــــــــــــــــــار  amlakyar
این سامانه با عنوان “سامانه تصمیمیار انتخاب مکان سکونت”
با در نظر گرفتن موقعیت ملک مورد نظر کاربر ،وضعیت
دسترسیها به شبکههای حملونقل شهری ،امکانات رفاهی
و سایر موارد مهم از نظر کاربران ،امتیازی را به عنوان میزان
تناسب سکونت برای آن نقطه محاسبه مینماید .این امتیاز تا
حدود زیادی خواهد توانست به متقاضی خرید یا اجاره ملک
در امر تصمیمگیری کمک نماید.
به منظور ارزیابی میزان تناسب یک ملک برای سکونت
پارامترهای مختلفی وجود دارد که برخی از آنها بستگی به
خود ملک داشته و برخی دیگر وابسته به نیازهای متقاضی
میباشد .همچنین مواردی را که بستگی به خود ملک دارند
نیز میتوان به دو دسته ویژگیهای ذاتی ملک و ویژگیهای
نسبی تقسیمبندی نمود .منظور از ویژگیهای ذاتی ملک
خصوصیاتی از قبیل مصالح به کار برده شده ،تعداد اتاقها،
نوع معماری و  ...بوده و منظور از ویژگیهای نسبی آنهایی
هستند که در ارتباط با سایر عوارض و کاربریها تعریف
میشوند مانند میزان دسترسی به ایستگاههای اتوبوس یا
مترو ،دسترسی به فروشگاهها و پارکها و غیره .در ادامه
لیستی از پارامترهای اعمالشده جهت محاسبه میزان
تناسب سکونت امالک آورده شده است .در سامانه
توسعهدادهشده مقیاس امتیازها بین  0تا  100میباشد.
معموال یکی از اولین و مهمترین پارامترهای تعیینکننده
و تأثیرگذار بر قیمت امالک و تناسب سکونت ،نوع منطقه
میباشد .مناطق شهرداری بر اساس نوع خدمات ارائهشده،
کیفیت نسبی آب و هوا ،رفاه نسبی و سایر پارامترها رتبهبندی
میشوند و این رتبهبندی در قیمتگذاری امالک واقع در آنها

آورده شدهاند و در ادامه نیز جدول رتبهبندی مناطق تهران
بر اساس این شاخصها آورده شده است .این رتبهبندی بر
اساس پژوهش مشترک انجامگرفته در دانشگاههای تربیت
مدرس و شهید بهشتی تهران میباشد.
از دیگر پارامترهای مهم برای مناسببودن یک ملک،

و در کل ،در میزان تناسب برای سکونت تأثیرگذار خواهد
بود .میتوان بر اساس این رتبهبندی برای هر یک از امالک
واقع در این مناطق امتیازی را در نظر گرفت .به عنوان
مثال یک رتبهبندی مطرح برای مناطق تهران بر اساس
شاخصهای هفتگانه توسعهیافتگی است که در جدول زیر

میزان نزدیکی و دسترسی آن به امکانات رفاهی منطقه
نظیر سوپرمارکت ،مراکز خرید ،فروشگاههای زنجیرهای،
رستوران ،میوهفروشی و ترهبار ،داروخانه ،درمانگاه و
بیمارستان ،مدرسه ،بانک ،پمپ بنزین ،پارک و فضای سبز،
تعمیرگاه ،تأسیسات الکتریکی و ساختمانی ،ایستگاههای
تاکسی ،اتوبوس و مترو ،مسجد و کاربریهای نظیر اینها
میباشد .نحوه عملکرد سیستم به این صورت خواهد بود که
بر اساس فاصله ملک مورد نظر از کاربری رفاهی بر روی
شبکه راهها امتیازی به ملک داده خواهد شد .حداکثر فاصله
در نظر گرفته شده  1کیلومتر و این فاصله در مقیاس  0تا 100
امتیازدهی میگردد .در جدول زیر نحوه امتیازدهی بر اساس
فاصله ذکر شده است.
برای هر یک از کاربریهای واقع در اطراف ملک مورد نظر
امتیازی محاسبه شده و در نهایت با میانگینگیری وزندار،
یک امتیاز کلی برای آن ملک محاسبه میشود .البته با
طبقهبندی کاربریها در چند دسته کلی میتوان برای هر یک
نیز امتیاز جداگانهای محاسبه نمود تا کاربر متناسب با هر نوع
کاربری از وضعیت دسترسی ملک آگاه شود .چرا که ممکن
است کاربری خاصی برای یک شخص از اهمیت بیشتری
نسبت به کاربریهای دیگر برخوردار باشد .مثال کسی که
دارای اتومبیل است برای وی دسترسی به پمپ بنزین از
دسترسی به ایستگاه های مترو و اتوبوس مهمتر خواهد بود.
البته کاربر میتواند نسبت به فیلترکردن کاربریها نیز اقدام
کند .یعنی وضعیت وقوع ملک صرفا از نظر چند کاربری که از
نظر وی مهم هستند ارزیابی شده و امتیازدهی تنها بر اساس
آنها صورت گیرد.
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