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پیتش ٍى اٍستشٍم دس سبل 2000ثِ ػٌَاى استبد توبم ثِ داًطگبُ تىٌَلَطی دلف دسّلٌذ
پیَست .اضتیبق اٍ ثشای دیذى تبثیش تحمیمبتص دس ػولی ٍوبسثشدی ًوَدى وبسّب،
اغلی تشیي ًیشٍی هحشوِ ٍ اًگیضُ پیص ثشًذُ تالش ّبی اٍ هی ثبضذٍ .ی ّوىبسی
گستشدُ ای ثب غٌبیغ ٍ دٍایش دٍلتی داسد ٍ وبس دس داًطگبُ فٌبٍسی هبلضی )( (UTMوِ
ّن اوٌَى دس آًجب دس فشغت هغبلؼبتی ثسش هی ثشد) ثشایص ثسیبس جزاة است.
-کذام تحَالت در سهیٌِ فٌبٍری اطالعبت ٍ ارتجبطبت ثیشتز شوب را هتعجت کزدُ است؟

هحبسجبت سیبس ،هَلؼیت یبثی ٍ ٍالؼیت افضٍدُ )ّ ،Augmented reality (ARوگی ثِ سشػت ٍ ثِ عشص
ضگفت -اًگیضی پیطشفت ًوَدُ اًذ .دس سبل  2000وِ گشٍُ هي اًجبم یه پشٍطُ ) (ARسا ثشػْذُ داضت،
توبهی ٍسبیل هَسد ًیبصهبى سا دس یه وَلِ پطتی حول هی وشدین .اهب اهشٍصُ ضوب هجْض ثِ ػیٌه گَگل،
دستگبُ پخص سیستن تػَیش ًمطِ دس ضیطِ جلَی اتَهجیل ٍ ثشًبهِ ّبی سیستن ّ Layarستیذّ .وچٌیي
پیطشفت ّبی لبثل تَجِ دیگشی ًیض دس صهیٌِ تلفیك هَلؼیت یبثی ٍ جْت یبثی ثغَس ّوضهبى ،هجوَػِ دادُ
ّبی هىبًی سِ ثؼذی ٍ دستگبُ ّبی ساثظ وبسثشی)  (User interfacesغَست گشفتِ است .ثِ ػالٍُ ػاللِ ٍ
گشایص غَل ّبیی هبًٌذگَگل ٍ هبیىشٍسبفت ثِ اعالػبت جغشافیبیی دس وٌبس دیگش ًمص آفشیٌبى اغلی
حَصُ  ICTهشا هتؼجت سبختِ است.
 -درثبرُ دیگز هَضَعبت چِ ًظزی داریذ ؟

سبختبس دادُ ّبی ٍاوٌطی ثشای رخیشُ سبصی دادُ ّبی ًمطِ دس همیبس هتٌَع -هَضَع تحمیك دوتشای ایٌجبًت
دس  22سبل پیص ٍ ّوچٌیي پطتیجبًی اص ٌّذسِ پیطشفتِ ثشایGISٍ CADوِ ضبهل تَپَلَطی سِ ثؼذی،
هٌحٌی ّبی اٍلیِ ٍ ًمبط اثشی هی ثبضٌذ ،آّستِ تش اص اًتظبس هي پیطشفت ًوَدُ اًذ .ساُ حل ّب ٌَّص هَلتی ثَدُ
ٍ ساُ اغلی سا پیذا ًىشدُ اًذ.
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شوب در طزاحی هذل حَسُ تقسیوبت سهیٌی یب هذیزیت اهالک) (LADMشزکت داشتِ ایذ .چزا ثبیذدست اًذرکبراى ،سیستن هذیزیت سهیٌی ) (LASرا ثز اسبط ) (LADMارتقبء دادُ ٍ ثِ رٍس رسبًی کٌٌذ؟

ثیطتش اص یه دِّ عَل وطیذ تب گشٍُ ISOدس فذساسیَى FIGثِ سشپشستی وشیستیي لوي ،ثش سش سسبًذى هذل
) (LADMثِ استبًذاسد تؼییي ضذُ تَسظ  GEN ٍ ISOثِ تَافك ثشسٌذ .هضیت ایي وبس ایي است وِ ایي هذل
ثشاسبس تجبسة جوؼی اص وبسضٌبسبى سشاسش جْبى هی ثبضذ.
هذل ) (LADMاهىبى تجبدل هؼٌی داس دادُ ّب دس داخل ٍهبثیي وطَسّب سا فشاّن ًوَدُ ٍ ایي خَد اسبس ٍ
صیشثٌبی اغلی ) (SDIهی ثبضذ .هذل ) (LADM؛ حَصُ ًمطِ ثشداسیً ،مطِ ّبی ثجتی( ،حمَق ،هحذٍدیت
ّب ٍهسئَلیت ّب) ، RRRسّي ّب ٍاضخبظ اػن اص فشدی یب گشٍّی سا پَضص هی دّذ ٍ ،ایي ّب ّوِ یه
عیف وبهل اص ػولىشد هذیشیت صهیي )ّ (LAستٌذ ٍ آى سا تىویل هی ًوبیٌذ.
ّوچٌیي ایي هذل؛ حمَق ،هحذٍدیت ّب ٍهسئَلیت ّبی سسوی ٍ غیشسسوی سا پطتیجبًی ًوَدُ ٍ اهىبى
ًوبیص یىپبسچِ دٍثؼذی ٍ سِ ثؼذی ٍاحذّبی هىبًی سا دس ّش دٍ هَسد اسٌبد هىبًی(ًمطِ ثشداسی) ٍحمَلی
(سٌذ ثِ غَست اسوی یب سٌذی) ،فشاّن هی ًوبیذ ٍ اتػبل دادُ ّبی ثجت ضذُ سا ثِ اسٌبد هشجغ هوىي
هی سبصد.
ثب لجَل هذل ) (LADMدیگش ًیبص ٍ دلیلی ثشای سبخت یه سیستن هذیشیت تمسیوبت صهیٌی جذیذ )(LAS

ًیست .ثِ ّشحبل توبهی سیستن ّب دس ًْبیت ًیبصهٌذ استمبء ٍ حفظ ٍ ًگْذاسی ّستٌذ وِ ایي خَد ًىتِ خَثی
ثشای سبصگبسی ثب هذل ) (LADMهی ثبضذّ .وبًگًَِ وِ ساد تبهپسَى دسپٌجویي وبسگبُ ) (LADMاضبسُ
ًوَد ،دسوطَسّبیی وِ ٌَّص ثبالججبس سیستن تمسیوبت صهیٌی ) (LASپیطگبم است ،ایي اهىبى ٍجَد داسد
وِ ثِ سبدگی وبس سا ثب هتي ّبً ،وَداسّبً ٍ ،مبط هطخػِ لغؼِ ثٌذی صهیي ّب) (Point parcelsضشٍع ًوَدُ
ٍسپس ثب تَپَلَطی وبهل ) ٍ (Full topologyسِ ثؼذی ،آًْب سا تبییذ ٍ تمَیت وشد .ثِ ّویي دلیل است وِ
ثخص اسىبى ثطش سبصهبى هلل هتحذ )ٍ (UN-HABITATسبصهبى خَاسٍثبس ٍ وطبٍسصی هلل هتحذ )(FAO

اص ایي استبًذاسدّب استفبدُ هی وٌٌذ.
ثزای تبهیي اهٌیت هبلکیت ثِ طَر فشایٌذُ ای ًیبس ثِ ثجت اهالک ٍ هستقالت ثِ صَرت کابهال ساِ ثعاذیٍجَد دارد .آیب شوب هی تَاًیذ در راثطِ ثب پیشزفت حبصلِ در سهیٌِ ثکبرگیزی عولی کبداستز سِ ثعاذی اس
سبل  0222صحجت کٌیذ؟

دس سبل  2000ثؼضی اص حَصُ ّبی لضبیی ًظیش وَایٌضلٌذ استشالیب ثشای حوبیت اص ایجبد لغؼِ صهیي ّبی سهِ-
ثؼذی لَاًیٌی سا تػَیت ًوَدًذ .اهب ّیچ وطَسی ایي لغؼِ صهیي ّبی سِ ثؼذی سا وِ ػالهت هطخػِ یه
وبداستش سِ ثؼذی ٍالؼی داضتِ ثبضذ سا دس پبیگبُ دادُ ّبی خَد رخیهشُ ًىهشد .ثهِ عهَس هاهبل حهَصُ لضهبیی
وَایٌضلٌذ ،اسٌبد هشجغ خَد سا دس یه فْشست رخیشُ ًوَد وِ ثشسسی ٍتغبثك ًمبط هطتشن ٍ ّوپَضبًی ّهب
دس فضبی سِ ثؼذی ٍ دیگش تٌبلضبت ٌّذسی دس ایي فْشست اهىبى پزیش ًجَد.
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اص سبل  2000وطهَسّبی هتؼهذدی هغبلؼهبت ٍ تحمیمهبتی سا ثهِ هٌظهَس اسصیهبثی ًیهبص ثهِ وبداسهتش سهِ ثؼهذی
ٍسَدهٌذی آى اًجبم دادًذ ٍ عشح ّبی اٍلیِ سا تَسؼِ ثخطهیذًذ .اٍلهیي وبسگهبُ وبداستشسهِ ثؼهذی دس سهبل
 2001ثشگضاس ضذ ٍ تهض دوتهشای طاًتهیي اسهتبتش ( )Jantien Stoterاص داًطهىذُ تىٌَلهَطی دلهف دس سهبل 2003
هَجت افضایص آگبّی ٍ تَجِ ثیي الوللی دس ایي صهیٌِ گشدیذ .دس سَهیي وبسگبُ وِ دس سهبل  2012ثشگهضاس
ضذ ،یه وبداستش سِ ثؼذی ػولیبتی ٍوبسثشدی تَسظ شي صى ( )Shenzhenاص وطَس چیي اسائِ ضذ.
وبداستش سِ ثؼذی هوىي است ثسیبس پیچیذُ تش اص وبداستش دٍ ثؼذی ثِ ًظش ثشسذ اهب ػىس آى غهحی اسهت
چشاوِ وبداستش دٍثؼذی تَاى تَغیف هبلىیت دس ًَاحی ضْشی سا ًذاسدًَ .احی وِ هىبى ّبی آى ثب گشٍُ-
ّبی ثسیبس ٍ ثب حمَق هتفبٍت ،دس ثبالی سش یىذیگش سبختِ ضذُ اًذ.
تحقیك شوب ثزتَلیذ خَدکبر ًقشِ ّبیی هتوزکش است کِ اس یک ًقشاِ تفصایلی اٍلیاِ هٌات شاذُ اسات،اّویت ایي تحقیك چیست؟

تَلیذ ٍجٌشالیضُ ًوَدى خَدوبس ًمطِ ّب اهىبى جوغ آٍسی دادُ ّب ،تَغیف آًْب ٍ پهشداصش ّهبیی وهِ ثبیهذ
اًجبم ضَد سا تٌْب دس یه هشحلِ فشاّن ًوَدُ ٍ ضوي حزف سًٍذ تَلیهذ ًیوهِ دسهتی ٍ ٍلهت گیهش ،هَجهت
وبّص ّضیٌِ ّب ًیضهی گشدد .سبصگبسی ٍّوبٌّگی هبثیي همیبسْبی هختلف ًمطِ ّب ثِ گًَهِ ای ثْجهَد یبفتهِ
است وِ ثِ خَثی ًطبى هی دّذ ّوِ ًمطِ ّب اص یه هٌجغ اٍلیِ هٌتج ضذُ اًذ.
دس سبیِ تَلیذات اتَهبتیىیّ ،وِ همیبس ّبی هَسد ًیبص ًمطِ ثبسشػتی ثیطتش تَلیهذ ضهذُ ٍ ًمطهِ ّهبی ثهشٍص
ثیطتشی ًیض دس دستشس لشاسهی گیشًذ .هبضیٌی ضذى تَلیذ یب تْیِ خَدوبس ًمطِ ّب ثِ عَس غیهش هٌتظهشُ سهخت
ثٌظش هی سسذ .ثسیبسی اص تحمیمبت دوتشا وِ تبوٌَى اًجبم ضذُ ،ثِ هٌظَس سسهیذى ثهِ پهبسُ ای اص ساُ حهل ّهب
غَست گشفتِ است.
اص سبل  2012وطَس ّلٌذ ثِ ػٌَاى اٍلیي وطَس دًیبً ،مطِ ّبی  1522000سا اص ًمطهِ ّهبی  1510000ثهِ عهَس
وبهال خَدوبس استخشاج ًوَد ٍ ّن اوٌَى ثش سٍی همیبس ّبی وَچىتش وبس هی وٌذ ٍ ّوِ ایي پشٍطُ ّهب ثهب
ّوىبسی ثخص تىٌَلَطی داًطگبُ دلف ) (TU-Delftغَست هی پزیشد.
هشحلِ ثؼذی ،همیبس گزاسی دسست ػَاسؼ دس هحیظ سلَهی است .پبیبى ًبهِ اسائِ ضذُ تَسهظ ههبستیي هیهشص

 Martijn Meijersهطخع ًوَدوِ همیبس ثبیذ ثِ ػٌَاى یه ثؼذ اضبفی دس ًظش گشفتِ ضَد ٍ ثب سهبختبسّبی
سِ ثؼذی ثِ ًوبیص دسآیذ .هضایبی سٍیىشدّهبی ثجهت ضهذُ ههب ،ضهبهل جلهَگیشی اص افضًٍگهی  ،ثضسگٌوهبیی
ضفبف ،اًتمبل تذسیجی ،تضویي ّوسبًی ٍ سبصگبسی ثیي همیبس ّهب ٍ ًوهبیص ّهبی چٌهذ همیبسهیً( ،وبّهبی
پشسپىتیَ) هی ثبضذ.
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ّوکبری ّبی فشایٌذُ ای ثیي داًشگبُ ّب ٍ هَسسبت تحقیقبتی آسیب ثِ ٍیاضُ چایي ٍداًشاگبُ ّابی غزثایایجبدشذُ کِ ایي ًکتِ در هَرد داًشگبُ دلف ًیش صبدق است .ثِ ًظاز شاوب هٌابفع هشاتزک حبصا اس ایاي
تعبهالت چیست؟

ثِ هَاصات ظَْس ٍ سضذ التػبدی آسیب ،لبثلیت ّبی تحمیمبتی وطَسّبی ایي هٌغمِ اصًظشووی ٍویفهی تشلهی
ًوَدُ است .دٍلت ّب ٍ ضشوت ّب ثب توبیالت وبهال ًَع آٍساًِ ،هبیل ثِ سشهبیِ گزاسی دس ایي صهیٌِ ّسهتٌذ.
ًتبیج تحمیمبت ثِ سشػت ثِ هشحلِ ػول هی سسٌذ ٍ ثذیي تشتیت وطَسّب تطَیك ثِ اًجهبم تحمیمهبت ثیطهتشی
هی ضًَذ.
ثسیبسی اص هحممبى آسیبیی دٍسُ وبسضٌبسی اسضذ ٍ یب دسجِ دوتشای خَد سا اص داًطهگبُ ّهبی غشثهی وسهت
ًوَدُ ٍ یب ثِ ػٌَاى داًطجَیبى همغغ فَق دوتشا دس آًجب هبًذُ اًهذ ٍ ثهذیي تشتیهت پبیگهبُ هسهتحىوی ثهشای
تحمیمبت هطتشن ،تجبدل وبسهٌذ ٍ تحػیالت دٍ سضتِ ای( ٍ )double degreeثیص اص آى ،ثِ ضوبس هی آیٌذ.
دس سبل  2012یه دِّ ّوىبسیْبی عَالًی هذت ٍ هطتشن دس هشوضتحمیمبت اعالػبت هىبًی ) (JRC-SIهب
ثیي داًطگبُ ٍٍّبى چیي ٍ داًطگبُ دلف ثهِ سشپشسهتی پشٍفسهَس جیهبى یهب گبًه

ٍ ایٌجبًهت ،غهَست گشفهت.

ّوىبسی ّب؛ ػالٍُ ثشً ، GISظبست ثش اعالػبت جغشافیبیی ،سٌجص اص ساُ دٍس ٍ GNSS،فیضیىبل طئَدصی ٍ
طئَدصی هبَّاسُ ای سا ًیض پَضص هی دٌّذ.
-شوب ثب سبسًذگبى ثزًبهِ ّبی سخت افشاریً ،زم افشاری صئَهبتیک ٍ صئَدیتب چگًَِ ّوکبری هی کٌیذ؟

ًطشیبت ػلوی یه ًَع خشٍجی یب هحػَل تحمیمبت ثطوبس هی سًٍهذ ،اههب تجهذیل ایهي تحمیمهبت ثهِ ًهشم –
افضاسّههبی وههبسثشدی ثسههیبس هبًههذًی تههش اسههت ٍ ایههي هَضههَع دس لبلههت ّوىههبسی ثههب ثخههص غههٌؼت هحمههك
هی گشددوِ ایٌجبًت ثِ ّویي دلیهل هشوهض ههذیشیت پبیگهبُ دادُ ّهبی هىهبًی ) (GDMCسا دس سهبل ،2000
ساُ اًذاصی ًوَدم .تب وٌَى ضهشوبی ههب ضهشوت ّهبی اٍساوهل  ، OracleثٌتلهیSafe software ٍ ، Bentley

ّستٌذ ٍ هفتخشین وِ ًتبیج ثسیبسی اص تحمیمبتوبى ،دس هحػَالت آًْب اجشا ضذُ است .ثِ ػٌَاى هابل ثِ ّوشاُ
ضشوت ثٌتلی ،Bentleyاهتیبص اختشاع یه هَلؼیت یبة داخلی ( )Indoor Positioningسا ثِ ثجت سسبًذُ این.
ّوىبسی ّبی دیگشی ًیض ثب ثخص غٌؼت ًظیش فهبگشٍ  ، Fugroاٍساوهل  ، Oracleاسهشیٍ ،Esriاى اسپطهیبل
 ، 1Specialثٌتلههههی ،Bentleyاسههههٌَفلیه  ٍ Snowflakeدیگشًوبیٌههههذگی ّههههبی دٍلتههههی ّلٌههههذ ًظیههههش
 ، Rijkswaterstaatطئًََام  ٍ Geonovumوبداستشداضتِ این .ایي استجبعبت ثِ ههب ووهه ههی وٌٌهذ ثتهَاًین
تحمیمبت خَد سا وهبسثشدی ًوهَدُ ٍ ثهبصخَسد دسهت اٍلهی داضهتِ ثبضهین .ثٌهبثشایي اًگیهضُ الصم ثهشای اًجهبم
تحمیمبت ثیطتش سا خَاّین داضت.
چِ پیشزفت ّبی هْوی را در حَسُ في آٍری اطالعبت هکبًی در پٌ سبل آیٌذُ پیش ثیٌی هی کٌیذ؟

سبثمِ ثِ هي ًطبى دادُ وِ دسهَسد آیٌذُ پیص ثیٌی ّهبی هغوئٌهی ًوهی تهَاى داضهت .اههب ایهي ثهبس خَضهحبل
هی ضَم پیص ثیٌی داضتِ ثبضن5
4

اًَاع سیستن ّبی ًشم افضاسی  LADMدس دستشس لشاس خَاٌّذگشفت ٍ ثِ عَس سٍصافضٍى دس ثیطهتش وطهَسّب
ثِ وبسثشدُ خَاٌّذضذ .حذالل پبًضدُ حَصُ لضبیی اص یه وبداستش سِ ثؼذی ٍالؼی ثْشُ خَاٌّذ جست صیهشا
تْیِ ثخص ثضسگی اص هذل ّبی ضْشی سِ ثؼذی ثِ غَست وبهال خَدوبس تَسظ لیضس ٍ حسهگش ّهبی ًهَسی
اًجبم خَاّذ ضذ.
ًبٍثشی داخلی Indoor navigation /هبًٌذ ًبٍثشی  GNSSدس هحیظ خهبسجی ،هؼوهَل خَاّهذ گشدیهذ .دس
عَل سِ سبل آیٌذُ ،ضشوت ّبی پیطشٍ دس تْیِ ًمطِ ً ،مطِ ّبی ثِ سٍص day-fresh /تَلیذ خَاٌّذ وهشد وهِ
ثشآیٌذ ٍ ًتیجِ تَلیذ ًمطهِ ّهبی هؼتجهش آًهی  real timeدس چٌهذ سهبل ثؼهذ ههی ثبضهٌذ ٍ سهشاًجبم تغییهشی اص
همیبس ّبی ثبثت ثِ همیبس ّبی هتغیش ٍپَیبی ٍالؼی دس هحیظ سلَهی خَاّین داضت .
 -درحبل حبضز شوب ثب داًشگبُ تکٌَلَصی هبلشی ّوکبری هی کٌیذً .ظزکلی شوب در ایي هَرد چیست ؟

دس داًطگبُ في آٍسی هبلضی  ،UTMگشٍُ  GISسِ ثؼذی پشٍفسَس سحوبى ثش سٍی ههذل ضهْشی سهِ ثؼهذی،
جٌشالیضُ وشدى  ٍ LADM ،تلفیك فضبی سِ ثؼذی ،صهبى ٍ همیبس ،تحمیك هی ًوبیٌهذً .ظیهش آًچهِ وهِ ههب دس
حبل اًجبم آى ّستین .آًْب ّوچٌیي ثب ثخص غٌؼت ثِ غَست ػولی ّوىبسی ههی وٌٌهذ .وهبس ثهب ایهي گهشٍُ
ثسیبس ػبلی است.
حذٍد  1000داًطجَ سبلیبًِ دس همغغ وبسضٌبسی دس سضتِ اعالػبت هىبًی داًطگبُ  UTMثجت ًبم هی وٌٌذ.
ثِ دًجبل آى  100داًطجَ دس همغغ وبسضٌبسی اسضذ دس ایي سضتِ دسحهبل تحػهیل خَاٌّهذ ضهذ .داًطهجَیبًی
ثسیبس ثبَّشّ - ،ویي لذس ثشای حسبدت هي وبفی است!  -اگشچِ داًطىذُ هب دس داًطگبُ دلف یهه هحهیظ
هفشح ٍ دلىص ثیي الوللی ثطوبس هی سٍد ،اهب اهىبًبت ٍ هحیظ گشهسیشی داًطگبُ في آٍسی هبلضی دس جَْس
ثْشٍ ( )Johor Bahruثسیبس الْبم ثخص است.
جذة داًشجَی جذیذ در ایي رشتِ ثِ یک هسئلِ هْن در ارٍپب تجذی شذُ است .داًشگبُ دلاف در ایايراثطِ چِ کبری اًجبم دادُ ٍ آیب شوب راّکبری ثزای افشایش جذة داًشجَ داریذ؟

ًضدیه ثِ دٍ دِّ است وِ هسئلِ جزة داًطجَ دس داًطگبُ دلف ،هَسد تَجهِ ٍ چهبلص لهشاس گشفتهِ اسهت.
پس اص یه دِّ وبّص داًطجَ تب دُ ًفشدس سبل ،هي دس سخٌشاًی هشاسن تحلیهف خهَدم افهضایص جهزة دُ
ثشاثشی داًطجَ دس ایي سضتِ سا ػٌَاى وشدم .اگشچِ ایي هَضَع ٌَّص تحمك ًیبفتِ اهب دسایي هَسد پیطهشفتْبیی
داضتِ این.
دسوطَس ّلٌذ اهىبى اداهِ تحػیل دس سضتِ طئَهبتیه دس همغغ وبسضٌبسی ،دیگش ٍجهَد ًهذاسد .اگهش اهىهبى
اداهِ تحػیل دس همغغ وبسضٌبسی اص ثیي ثشٍد ،لشاسدادى یه دٍسُ آهَصضی ضص هبِّ طئَهبتیهه دس داخهل
یه دٍسُ وبسضٌبسی گستشدُ تش ،گضیٌِ هٌبسجی ثِ ًظش هی سسذّ .ن اوٌَى هب دس حبل ثشگضاسی یه دٍسُ
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فشػی هلی دس صهیٌِ اعالػبت هىبًی ّستین وِ اص سبل  2012ضشٍع ضذُ ٍ ثبالی ً 31فشداًطجَ دس سبل 2013
جزة ًوَدُ است .دُ سبل پیص ،هب ثب ّوشاّی داًطگبُ ّبی اٍتشخت ٍ ، Utrechtاگٌیٌگي ٍ Wagenengen
تَاًِتِ  ، ( ITC ) Twenteهَفك ثِ ثٌیبًگزاسی سضتِ  GIMAدس همغغ وبسضٌبسی اسضذ ضذین.
دسسبل  2013تؼذاد داًطجَیبى ایي سضتِ ثِ ً 22فش سسیذ ٍداًطگبُ دلهف وهبس خهَد سا دس همغهغ وبسضٌبسهی
اسضذ ثِ غَست گستشدُ تش آغبصوشد ٍ تؼذاد داًطجَیبى ایي همغغ سا ثِ ً 12فش سسبًذّ .وچٌیي دس سبل 2012
همغغ وبسضٌبسی اسضذ سضتِی طئَهبتیه ثب توشوض ثش حَصُ هحیظ ّبی سبختبس یبفتهِ ،Built Environment
هَسد اسصیبثی هجذد لشاسگشفت ٍ  13داًطجَی جذیذ ثشای سبل جبسی جزة ضذًذ .ثذیي تشتیت ،ثخطهی اص
آسصٍّبی هي جبهِ ػول پَضیذ ٍ ًتیجِ گیشی ًْبیی ایٌىِ ،تطىیل گشٍُ ٍ ضشاوت ثب ضشوبی هلی ٍ یب ثهیي-
الوللی لَی اهشی حیبتی است ٍ ثبیذ توشوض سا ثش داًطجَیبى ثب استؼذاد لشاسداد.

.
.
.
.
.
.
ثیَگزافی علوی:
پیتش ٍى اٍستشٍم  ،)1413( Peter van Oosteromاص سبل  2000استبد توبم ٍ سییس ثخهص فهي آٍسی GIS

داًطىذُ تىٌَلَطی داًطگبُ دلف ّلٌذ ثَدُ است ٍ ّن اوٌَى ًیض هطغَل آهَصش سیستوْبی هذیشیت پبیگبُ
دادُ ّبی هىبًی دسسضتِ جذیذ طئَهبتیه ثشای هحیظ ّبی سبختبسیبفتِ دس همغغ وبسضٌبسی اسضذ هی ثبضذ.

دس سبل 1440دسجِ دوتشای خَد سا ثب اسائِ پبیبى ًبهِ اش ثب ػٌَاى -فؼبل سبصی هجذد سهبختبس دادُ ّهب ثهشای
سیستن  -GISاص داًطگبُ لیذى  Leidenوست ًوهَد ،وهِ ایهي پبیهبى ًبههِ ثهب تجذیهذ ًظهش دس ًطهشیِ داًطهگبُ
آوسفَسد ثِ چبح سسیذ .دس سبل  1432وبس خَد سا دس آصهبیطگبُ الىتشًٍیهه ٍ فیضیهه ّ TNOلٌهذ آغهبص

وشد ٍ دس سبل  1442ثِ وبداستشّلٌذ پیَست .اٍ جهَایض ػلوهی هختلهف ٍ حهك اهتیهبص -تغجیهك همیهبس ّهبی
هختلف ًمطِ دس هحیظ ّبی سلَهی  -vario-scale mapsسا اص آى خَد ًوَدُ است.
ایطبى ّوچٌیي سیبست ٍ سبصهبًذّی ثشگضاسی چٌذیي ّوبیص ٍوبسگبّْبی آهَصضی  FIGسا ثشػْذُ داضهتِ
ٍ ووه عشاح هذل حَصُ تمسیوبت صهیٌی یب هذیشیت اهالن ) (LADMاست ٍ ثِ ػٌهَاى ٍیشاسهتبس هیْوهبى
دس هَضَػبت خبظ هجالت ػلوی ًظیشوبداستش سِ ثؼذی ٍ جٌشالیهضُ ًوهَدى ًمطهِ ّهب دس) (CEUSفؼبلیهت
داضتِ است .اٍ ّن اوٌَى سشدثیشهجلِ  CAGEOاست ٍ استبد ساٌّوبی ًضدیه ثِ دّْب پبیبى ًبهِ دوتشا ثهَدُ
ٍ ووه هَلف ثیص اص یىػذ همبلِ ًیض هی ثبضذ.
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