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گــروه هماهنـ گـی امــور مناطــق ســازمان نقشـهبرداری کشــور بــا همــکاری و مشــارکت اداره کل ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� برگـزار
کــرد:
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروههای نقشه و اطالعات مکانی سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها
ـم� جلســه از کالسهــای آمــوزش ســاخت رسویسهــای مـ ن
ششـ ی ن
ـکا� در تاری ـ ــخ
دوشــنبه  29شــهریور مــاه ســال  ،1400بــا مشــارکت اداره کل ســامانهها و
زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� و هم ـرایه گــروه امــور اســتانها ،بــه مــدت
ســه ســاعت بــه صــورت آنالیــن برگ ـزار گردیــد.
در بخــش اول ایــن جلســه ،بــه "انجــام تنظیمــات اولیــه مــورد نیــاز ،آمــوزش
ســاخت گــروه کارب ـران و نحــوه وارد کــردن مجموعــه رسویسهــای ف ـراداده
دریافت شده از دستگاهها در نرمافزار ژئونتورک" پرداخته و در بخش دوم،
مطالـ بـی در رابطــه بــا "نحــوه گرفـ ت ن
ـ� خـ ج
ـرو� از اســتایل مــورد نظــر بــا اســتفاده
ت
از نرماف ـزار  QGISو تعیـ ی ن
ـ� مـ ی زـران حــق دســریس کارب ـران در ژئوپورتــال مــی"
ب ـرای نماینــدگان ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها ارائــه و در
نهایــت بــه ســواالت مطــرح شــده پاســخ داده شــد.

سوم� وبینار نقشه و اطالعات ن
اداره کل سامانهها و زیرساختهای اطالعات ن
ین
مکا� استان تهران خ�ب داد:
مکا� از ش�کت در

سومین جلسه گروهکاری نقشه و اطالعاتمکانی استان تهران
بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،سـ ی ن
ـوم� نشســت
تخصــی گــروهکاری نقشــه و اطالعــات مـ ن
ـکا� اســتان ته ـران ،بــا حضــور
ن
نماینــده اداره کل ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مــکا� ،بصــورت
وبیناری و با رویکرد برریس و تحلیل فرمهای مدل داده دســتگاههای اســتان
ئ
ـخگو� بــه ابهامــات مطروحــه برگ ـزار گردیــد.
ته ـران و پاسـ
در ابتــدای جلســه ،آقــای دکـ تـر شــفییع ،ریاســت ســازمان مدیریــت و

ـو� بــه نماینــدگان دســتگاهها،
برنامهریــزی اســتان ته ـران ،ضمــن خوشآمدگـ ی
کار اسـ ن
ـتا� تعریفشــده ب ـرای
اب ـراز امیــدواری کردنــد کــه تکالیــف و تقســیم
دســتگاههای مختلــف در چارچــوب گــروهکاری نقشــه و اطالعــات مــکا�ن
 .ایشــان متذکــر شــدند کــه عیلرغــم اهمیــت ویــژه  SDIاسـ ن
ـتا�،
انجــام پذیــرد
گ
مباحــث برگـزاری جلســات گــروهکاری محــدود بــه ایــن امــر نیســت .ایشــان یــی از مهمتریــن اقدامــات را هماهنــی در تولیــدات نقشــه و اطالعــات
مـ ن
ـکا� دانســتند کــه از مــوازیکاری جلوگـ یـری بــه عمــل یمآورد و دســتگاهها یمتواننــد نیازمندیهــای خــود را در ایــن گــروه مطــرح نماینــد تــا نیازهــای
ن
مشــابه شناسـ یـا� شــود و در مــورد تولیــدات نقشــه بــه عنــوان یــک بســته اســتا� تصمیمگـ یـری شــود.
ســپس آقــای مهنــدس غیــی رییــس گــروه نقشــه و اطالعــات مـ ن
ـکا� ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان ته ـران بــه ارائــه گ ـزارش در خصــوص
ب
ارزیــا� عملکــرد دســتگاهها در زمینــه پیادهســازی  SDIاسـ ن
ـتا� بــا توجــه فعالیتهــای انجــام شــده آنهــا پرداختنــد .از جملــه ایــن فعالیتهــا یمتــوان
ب
ـ� مجــازی ،ایجــاد و ارائــه رسویسهــای مـ ن
بــه رسعــت پاســخگو� ،تکمیــل فرمهــای پرسشــنامه ،ایجــاد ماشـ ی ن
ـکا� اشــاره نمــود.
ی
ت
همچنـ ی ن
ـ� مقــرر شــد گـزارش ارزیـ بـا� عملکــرد دســتگاهها یط نامـهای بــه اســتاندار محــرم ارســال گــردد و بصــورت فصــی ایــن ارزیـ بـا� تکـرار شــود تــا
 .در ایــن مســر ،گــروه نقشــه و اطالعــات مـ ن
ـکا� ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان نـ یـرز
دسـ گـتگاهها فرصــت ارتقــا جایــگاه خــود را داشــته باشــند
ی
آمــاد� خــود جهــت کمــک بــه ســایر دســتگاهها را اعــام یمنمایــد.
در پایان آقای مهندس رفییع،نماینده ســازمان نقشــه برداری کشــور ،پاســخگوی ســواالت مطرح شــده از ســوی نمایندگان دســتگاههای مختلف
اســتان تهران بودند.
ن
ن
اداره کل سامانهها و زیرساختهای اطالعات مکا� از برگزاری جلسه پنجم آموزشهای استا� خ�ب داد:

برگزاری پنجمین جلسه آموزش استانی ،با محوریت ساختسرویسهای مکانی و سرویسهای فراداده

بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقش ـهبرداری کشــور ،بــا همــکاری و مشــارکت امورمناطــق ســازمان نقش ـهبرداری کشــور و در راســتای ارتقــای
ســطح علــی گروههــای نقشــه و اطالعــات مـ ن
ـکا� ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها ،در روز دوشــنبه  ،1400/06/22جلســه پنجــم
آمــوزش نرمافزارهــای ســاخت رسویــس داده و فـراداده برگـزار گردیــد.
ـوز� ،بــا هماهنـ گـی امورمناطــق ســازمان نقشـهبرداری کشــور ،در راســتای ارتقــای ســطح علــی گروههــای نقشــه و اطالعــات مـ ن
ایــن وبینــار آمـ ش
ـکا�
گ
ن
ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها ،و بــا مشــارکت اداره کل ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مــکا� ،بصــورت هفتــی برگ ـزار
یمگــردد.
در بخــش اول ایــن جلســه ،آمــوزش «ســاخت رسویسهــای ف ـراداده بــا اســتفاده از نرماف ـزار ژئونتــورک» صــورت پذیرفــت .و در بخــش دوم،
«نحــوه ســاخت اســتایلهای خــی ب ـرای رسویسهــای مـ ن
ـکا� در نرماف ـزار ژئــورسور» ارائــه گردیــد.
در پایان آقای مهندس رفییع ،نماینده سازمان نقشهبرداری کشور ،پاسخگوی سواالت مطرح شده از سوی استانها بودند.

3

هفتهنامهسازماننقشهبرداریکشور
هفته آخر شهریورماه 1400

اداره کل ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� ،از دومـ ی ن
ـ� جلســه گروه استاندارد سازی اعالم کرد:
گــروه کاری نقشــه و اطالعــات مـ ن
ـکا� اســتان بوشــهر در ســال ۱۴۰۰
جلســات بازخوردهــای دســتورالعمل رفتارســنجی
خـ بـر داد:

برگــزاری دومیــن جلســه گــروهکاری نقشــه و
اطالعــات مکانــی اســتان بوشــهر

ژئودتیــک (دســتورالعمل میکروژئــودزی)

ـن�
در راســتای برگزاری جلســات بازخوردهای دســتورالعمل "رفتارسـ ج
ژئودتیــک" ،در تاریـ ـ ــخ  14/06/1400آخریــن جلســه در محــل
ســازمان نقش ـهبرداری بــا عنــوان "بــرریس بازخوردهــای بازنگــری
دســتورالعمل میکروژئــودزی  "5-119بــا حضــور نماینــدگان ش�کتهــای
تحلیــل نقشــه نیــان ،ایســتا ســنج دقیــق ،رسوش دریـ یـا� و نـ ی زـر جمــی از
اســاتید دانشــگاه و کارشناســان ســازمان نقش ـهبرداری برگ ـزار گردیــد.
ت
ش�ازیان با عنوان
موضوع اصیل جلسه روش پیشنهادی دک� ی
"Network-aided reduction of slope distances in
 "small-scale geodetic control networksبــود.

همچنـ ی ن
ـ� در ایــن جلســه ،در مــورد پیشــنهاد افزایــش دوره هــای
ـن� ژئودتیــک از دو بــار در ســال بــه چهــار بــار در
مشــاهدات رفتارسـ ج
بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،اداره کل ســال
ن
ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مــکا� ،در روز چهارشــنبه بحث و تبادل نظر شد.
ـ� جلســه گــروه کاربـران اطالعــات مـ ن
 ،1400/06/24در دومـ ی ن
ـکا� اســتان
بوشــهر در ســال  1400بــا حضــور نماینــدگان دســتگاههای اجـر یا� اســتان مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پژوهش اعالم کرد:
ن
ش
بوشــهر و نماینــدگا� از مرکــز آمــار ایـران بصــورت وبینــاری� ،کــت نمــود .تشکیل ستادتنظیم الیحه بودجه ۱۴۰۱
ایــن جلســه در راســتای توجیــه نماینــدگان دســتگاههای اجر ی
ا�،بهمنظــور همزمان با ابالغ ساختار و سازمان ستاد تهیه و تدوین الیحه برنامه
ن
تکمیــل و اصــاح فرمهــای نیازسـ ج
ـن� ســند الگــوی  SDIاســتا� و گ ـ نزارش و بودجــه ســال  1401کشــور ،بــا دســتور رییــس محـ تـرم ســازمان نقشــه
فعالیتهــای اســتان در خصــوص تکمیــل اســتقرار  SDIاســتا� و بــرداری ،ســتاد برنامــه ریــزی و تنظیــم الیحــه بودجــه  1401باحضــور
کاربردیســازی آن برگ ـزار گردیــد.
ریاســت محـ تـرم ســازمان ،معاونـ ی ن
ـ� توســعه منابــع  ،فنــاوری ،فـ نـی ،
مدی ـران مســتقل حــوزه ریاســت ،نظــارت فـ نـی و نـ ی زـر مدی ـران بودجــه و
در ایــن جلســه ابتــدا آقــای مهنــدس رسخــوش ،نماینــده ســازمان مدیریــت
مــایل تشــکیل و آغــاز بــکار نمــود.
ـو� ش�کتکننــدگان در
و برنامهریــزی اســتان بوشــهر ،ضمــن خوشآمدگـ ی
اداره کل نظــارت و کنـ تـرل فـ نـی و اســتاندارد ســازمان نقشــه بــرداری
ن
ایــن وبینــار ،توضیحـ تـا� در خصــوص رونــد  SDIاســتا� بوشــهر ارائــه داد
کشــور اعــام کــرد
و نحــوه تکمیــل فرمهــای پیوســت ســند الگــوی  SDIاسـ ن
ـتا� را بیــان نمــود.

انجــام نظــارت میدانــی طراحــی شــبکه رفتــار
ش
ش
در ادامــه نماینــده «�کــت مشــاور اوجپــردازان» ،گـزار� از قابلیتهــای ســنجی ســد نهــب توســط اداره نظــارت آبنــگاری

تکمیــی ژئوپورتــال طـرایح شــده اســتان بوشــهر ارائــه داد و خواســتار ارائــه
نحــوه اتصــال وبرسویسهــای مـ ن
ـکا� ایجــاد شــده در ایــن ژئوپورتــال بــه
ژئوپورتــال مــی ســازمان نقشـهبرداری کشــور شــدند.

ســپس خانــم مهنــدس رضـ ئـا� ،نماینــده ســازمان نقش ـهبرداری کشــور
ضمــن اشــاره بــه اهمیــت و نقــش ایــن فرمهــا در تدویــن مــدل مفهــویم
نهــا�  SDIاسـ ن
ـتا� ،توضیحــات تکمیــی در خصــوص نحــوه تکمیــل
ی
ت
ـن� ،شــاخصهای ارزیـ بـا� ســال  1400و نحــوه کنــرل
فرمهــای نیازسـ ج
ارزیـ بـا� فرمهــای دریافـ تـی را ارائــه داد .در ادامــه خانــم رضـ ئـا� ،بــه نحــوه
اتصــال رسویسهــای مـ ن
ـکا� ایجــاد شــده در ژئوپورتــال اســتان بوشــهر
بــه ژئوپورتــال مــی ســازمان نقش ـهبرداری کشــور پرداختنــد و پاســخگوی کنـ تـرل ط ـرایح شــبکه میکروژئــودزی ســد نهــب اســتان قزویــن پــس از
کنـ تـرل دفـ تـری و بازدیــد میـ ن
ـدا� توســط اداره نظــارت آبنــگاری انجــام
ابهامــات مطروحــه در ایــن زمینــه بــود.
شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن ســد از نــوع خــایک بــا هســته ریس اســت
در پایــان ،ضمــن ارائــه گ ـزارش دســتگاههای اج ـر ئا� بــه آقــای رسخــوش ،کــه بــا طــول تــاج حــدود ۲۲۰۰مـ تـر در نزدیــی شــهر آوج اســتان قزویــن
قرار دارد .شــبکه میکروژئودزی این ســد شــامل پیالرهای خارج نقاط
ئ ز
ت
خانم رضا� ین� پاسخگوی سواالت مختلف ،در مباحث امنی� بودند .نشــانه روی بدنــه ســد و رسریــز اســت .
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برنامه کاربردی  ، NavVisبا قابلیت تطابق پذیری بیشتر در ثبت و ضبط واقعیت در حین کار
ب�الملــل ســازمان نقش ـهبرداری کشــور بــه نقــل از ش
بــه گ ـزارش امــور ی ن
ن�یــه
ین
ب�الملیل ،GIMبرنامه(اپلیکیشن)  NavVisاز راه اندازیNavVis VLX
نســل دوم ،خـ بـر داده اســت .برنامــه کاربــردی  ،NavVisدر نقشــه بــرداری
موبایــل و ثبــت و ضبــط واقعیــت ،پیـ شـرو اســت .نســل دوم NavVis
 ،VLXبــا ش
پی�فــت هــای متعــدد بــر اســاس نیازهــای مشـ تـری ،متخصصــان
بیشـ تـری را در صنایــع نقشــه بــرداری و معمــاری ،مهنــدیس و ســاختمان
( ،)AECقــادر یم ســازد تــا طیــف وســیع تــری از پــروژه هــای ثبــت و ضبــط
واقعیــت را بــا رسعــت و دقــت بــاال انجــام دهنــد.
جــورج ش�وث  ،مدیــر ارشــد فنــاوری در  NavVisیم گویــد" :مــا قبــا،
دســتگاه هــای خــود را در وضعیــت اســکن داخــی قـرار داده بودیــم" .امــا از
گ
زمان راه اندازی  NavVis VLXاصیل ،از نیاز ت
مش�یان خود برای باالبردن قابلیت دستگاه برای آماد� واقیع در فضای باز ،مطلع شده ایم".
او ادامــه یم دهــد " :مشـ تـریان خواســتند و مــا انجــام دادیــم .بــا نســل دوم  ،NavVis VLXمتخصصــان ثبــت واقعیــت یم تواننــد بــه هــر جـ یـا� کــه
پــروژه ایجــاب یم کنــد ،برونــد ،چــه محــل ســاخت و ســاز باشــد چــه پاالیشــگاه ،چــه کارخانــه و یــا دفـ تـر".
 NavVis VLXنسل دوم ،در محیط های ب� ن
و� و مکان های سخت ،قوی تر از نسل قبیل خود عمل یم کند.
ی
ابرهای نقطه ای درجه بندی شده در نقشه برداری
نــرم افـزار سیســتم  ، NavVisشــامل یــک الگوریتــم  SLAMمنحــر بــه فــرد اســت کــه بــه طــور خــاص بـرای غلبــه بــر چالــش هــای ضبــط ابرهــای
نقطــه ای بــا کیفیــت بــاال بــا یــک سیســتم متحــرک ،ایجــاد شــده اســت.
حفظ جزئیات اصیل
بازســازی ســطح ابــر نقطــه ،ضمــن حــذف نویــز و صــدا ،بـرای اســتفاده بیشـ تـر در نقشــه هــای دو بعــدی و مدلهــای ســه بعــدی  ،جزئیــات را حفــظ
و نگهــداری یم کنــد.
بافت بسیار واقیع
ابرهای نقطه ای بسیار دقیق شامل رنگ و بافت واقیع هستند.
تشخیص و حذف اجسام متحرک
اجســایم کــه در اســکن حرکــت یم کننــد بــه طــور خــودکار در حـ ی ن
ـ� پــس پــردازش شناسـ یـا� و از ابرهــای نقطــه ای حــذف یم شــوند و در نتیجــه کار
دسـ تـی کمـ تـری انجــام یم شــود.
 SLAMقوی
الگوریتم های قوی  ،SLAMیم توانند کل ساختمان از جمله نما و محیط اطراف را با دقت ،ثبت و ضبط کنند.

اولین روز هفته دفاع مقدس؛ مزین به نام شهید جابر عابدینی

بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،شــهید جابــر
عابدیـ نـی ،در شــهریورماه ســال  1341در روســتای اشــلق از توابــع
شــهر میانــه چشــم بــه جهــان گشــود .در ســال  1355بــه عنــوان نقــاش
ســاختمان در ســازمان نقشهبرداریکشــور ،مشــغول بــه کار شــد و پــس
ین
ـتضعف� درآمــد و
از پـ یـروزی انقــاب اســایم بــه عضویــت بســیج مسـ
در ســال  1360بــه خدمــت مقــدس رسبــازی رفــت و پــس از یط دوران
آمــوزش بــه جبهههــای نـ بـرد حــق علیــه باطــل اع ـزام شــد و در عملیــات
«فتــح المبـ ی ن
ـ�» و «بیــت المقــدس» ش�کــت داشــت و در آزادســازی
خرمشــهر ،در تاری ـ ــخ  10/2/1361بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد.
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ـن دوره
ـن هفتمیـ
ـه منتخبیـ
ـور بـ
ـرداری کشـ
ـه بـ
ـازمان نقشـ
ـس سـ
ـادی رئیـ
ـن آبـ
ـرزاده ایمـ
ـر جعفـ
ـام دکتـ
پیـ
ـران
ـک ایـ
ـرداری و ژئوماتیـ
ـه بـ
ـی نقشـ
ـی مهندسـ
ـن علمـ
ـات انجمـ
انتخابـ

ـ� جلســه گــروه کاری نقشــه و اطالعــات مـ ن
اداره کل ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� ،از دومـ ی ن
ـکا� اســتان فــارس در ســال
 ۱۴۰۰خـ بـر داد:

حضور نمایندگان سازمان نقشهبرداری کشور در دومین جلسه گروهکاری نقشه و اطالعات مکانی استان فارس

بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،در
روز سهشــنبه  ،1400/06/30دومـ ی ن
ـ� جلســه گــروه کارب ـران
اطالعــات مـ ن
ـکا� اســتان فــارس ،بــا حضــور نماینــدگان اداره
کل ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� ســازمان
نقش ـهبرداری کشــور و نماینــدگان دســتگاههای اج ـر یا� اســتان
فــارس برگ ـزار گردیــد.
در ابتــدای جلســه خانــم مهنــدس ســایک ،نماینــده ســازمان
ـو�
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان فــارس ،ضمــن خوشآمدگـ ی
بــه ش�کتکننــدگان ایــن نشســت ،توضیحــات جامــی از عملکــرد
گ
اســتان فــارس تاکنــون و نـ ی زـر چگونــی بروزرسـ نـا� دادههــای
ـو� ،کارشــناس نقشــه و  GISاســتان فــارس ،توضیحــات مفصــی از نحــوه کار بــا ژئوپورتــال
هردســتگاه را ارئــه نمــود .ســپس خانــم مهنــدس رسکـ ب
ســازمان نقشــه بــرداری کشــور را بیــان نمــود.
ســپس آقــای دکـ تـر قاســملو ،ریاســت اداره زیرســاخت دادههــای مـ ن
ـکا� ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،ضمــن اشــاره بــه مباحــث معمــاری ژئوپورتــال
ـتا� و مــی ،پیگ�یهــای مرتبــط بــا افتــا و نــکات امنیـ تـی ژئوپورتــال ،نـ ت
اسـ ن
ـکا� را درخصــوص  SDIشــهری بیــان نمــود.
ی
گ
در ادامــه مهنــدس ســن� ،معــاون آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان فــارس ،بــا ارائــه عملکــرد اســتان فــارس در مباحــث
زیرســاخت داده ن
مکا�،بــرریس اســناد باالدسـ تـی ،اهــداف موردنظــر را بتفضیــل بیــان نمــود و از همــکاری خــوب ســازمان نقشــه بــرداری کشــور و
نماینــدگان ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان فــارس قــدر ن
دا� نمــود.
در پابــان نـ ی زـر خانــم ســایک ،بــا ارائــه ماهیــت و خصوصیــات نرماف ـزار  ،QGISبــه مقایســه ایــن نرماف ـزار بــا نرماف ـزار  ArcGISپرداخــت ،ایشــان
خواســتار ارائــه گ ـزارش دســتگاهها از نقش ـههای درحــال تولیــد شــدند و پاســخگوی ســواالت مطروحــه بودنــد.
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در آخرین شماره از ش
ن�یه ی ن
ب� الملیل  GIMعنوان شد:

ایجاد یک مدل رقومی از کرهی زمین

بــه گ ـزارش امــور ی ن
ب�الملــل ســازمان نقش ـهبرداری کشــور بــه نقــل
ش
از ش
ن�یــه ی ن
ب�الملــی ،GIMکریســتوفر فیــر ،بنیانگــذار طــرح
«بایـ ن
ـگا� زمـ ی ن
ـ�» کــه طــریح نوظهــور ب ـرای حفاظــت از ک ـ رهی
زمـ ی ن
ـ� در برابــر بحرانهــای اقلیــی اســت ،ابتــکار جدیــد خــود را
ب ـرای ایجــاد مــدیل رقــویم از کــرهی زمـ ی ن
ـ� اینگونــه توصیــف کــرد:
بســابقهای ب ـرای اســکن تمــام
«ایــن طــرح ابتــکاری ،تــاش علــی �
ت
سطح ی ن
زم� با سیستم لیدار با هدف درک به� علل و پیامدهای
شهرنشـ ن
ـی� و تغیـ یـرات محیــی یمباشــد».
وی در خصــوص فنآوریهــای مــورد اســتفاده ب ـرای جم ـعآوری
ض
ـوا� نصــب
دادههــا اظهــار داشــت« :در حــال حــا� مــا از لیــدار هـ ی
شــده بــر روی یــک هلیکوپـ تـر یــا هواپیمــای بــال ثابــت تمرکــز داریــم.
هواپیماهــای بــدون رسنشـ ی ن
ـ� یــا پهپادهــا کــه بـرای عمــوم مــردم در
دسـ تـرس هســتند ،ظرفیــت فـنآوری مــورد نیــاز بـرای انجــام اســکن
فعــی را ندارنــد؛ چـرا کــه حجــم دادههــا بســیار زیــاد اســت».
بنیانگــذار طــرح «بایـ ن
ـگا� زمـ ی ن
ـ�» افــزود « :ب ـرای اتمــام موفــق ایــن
طــرح هزین ـهی زیــادی بایــد رصف شــود ،بــا ایــن وجــود تــا بــه حــال
ـن�های صــورت گرفتــه از بخــش صنعـ تـی بازخوردهــای
امکانسـ ج
ـمگ�ی نشــان دادهاند و این طرح مخالفان بســیار کیم
ـ
ش
مثبت چ
ی
داشــته اســت .انجــام ایــن طــرح از آمــازون آغــاز شــده اســت؛ چـرا
کــه ایــن بخــش از کــرهی زمـ ی ن
ـ� یــی از آخریــن مکانهــای ناشــناخته
روی زمـ ی ن
ـ� اســت ،بنابرایــن مــا مشــتاقانه منتظــر کشــف و کاوش
ن
در شــهرها و فرهنگهــای ناشــناختهی باســتا� هســتیم و ب ـرای
نقش ـهبرداری از کل آمــازون زیرســاختها ،تجهـ ی زـرات و تــدارکات
الزم را در اختیــار داریــم .البتــه شــیوع ویــروس کوویــد  19تاثـ یـر
بســیار زیــادی در رسعــت و رونــد انجــام ایــن کار داشــته اســت».
ایــن کاوشــگر در پایــان گفــت« :جنگلهــای بــار نا� آمــازون نقــش
مهــی در آب و هــوای کــرهی زمـ ی ن
ـ� دارنــد .بــا ایــن حــال ،تعــداد کــی
از مــردم یمداننــد کــه ایــن منطقــه دارای تاریـ ـ ــخ بــویم فوقالعــاده
غـ نـی اســت .بهعــاوه ،ایــن منطقــه دارای ســطح قابــل توجــی از
تنــوع اکولوژیــی اســت کــه متأســفانه در مقابــل چشــمان مــا در
حــال نابــود شــدن هســتند کــه بــا کمــک ایــن طــرح ،حفاظــت از
آنهــا امکانپذیــر یمشــود و نـ زـر اطالعــات مـ ن
ـکا� مــورد نیــاز ب ـرای
ی
توســعهی پایــدار فراهــم یمگــردد».

اداره کل ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� ،از برگ ـزاری
شششــی جلســه آمـ ش
ـوز� اســتانها در ســال  ۱۴۰۰خـ بـر داد:

برگــزاری آخریــن وبینــار آمــوزش نرمافزارهــای
ضــروری ،بــرای کاربــران اســتانی

بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،بــه نقــل
از اداره کل ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� ،ششـ ی ن
ـم�
جلســه از کالسهــای آمــوزش ســاخت رسویسهــای مـ ن
ـکا� در روز
دوشــنبه  29شــهریورماه ســال  ،1400بــا مشــارکت اداره کل ســامانهها
و زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� و هم ـرایه گــروه امــور اســتانها ،بــه
مــدت ســه ســاعت بــه صــورت آنالیــن برگ ـزار گردیــد.
گ
اداره کل ســامانهها و زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـکا� بــا هماهنــی و
گ
مشــارکت گــروه هماهنــی امــور مناطــق ســازمان نقشـهبرداری کشــور ،در
راســتای ارتقــای ســطح علــی کارشناســان گروههــای نقشــه و اطالعــات
مـ ن
ـکا� ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها ،اقــدام بــه بــرریس
جلســات آمــوزش نرمافزارهــای ژئــورسور و ژئونتــورک ب ـرای راهانــدازی
رسویسهــای مـ ن
ـکا� بــه صــورت آنالیــن نمــود .ایــن دوره آمـ ش
ـوز� در شــش
جلســه و بــه مــدت  18ســاعت برگـزار شــده و در تاریـ ـ ــخ 1400/06/29
بــه پایــان رســید.
آقــای مهنــدس رفیــی ،نماینــده اداره کل ســامانهها و زیرســاختهای
اطالعــات مـ ن
ـکا� ،در دوبخــش ایــن آمــوزش را ارائــه نمــود .در بخــش اول
ایــن جلســه ،بــه "انجــام تنظیمــات اولیــه مــورد نیــاز ،آمــوزش ســاخت
گــروه کارب ـران و نحــوه وارد کــردن مجموعــه رسویسهــای ف ـراداده
دریافــت شــده از دســتگاهها در نرماف ـزار ژئونتــورک" پرداختــه شــد و در
بخــش دوم ،مطالـ بـی در رابطــه بــا "نحــوه گرفـ ت ن
ـ� خـ ج
ـرو� از اســتایل مــورد
نظــر بــا اســتفاده از نرمافـزار  QGISو تعیـ ی ن
ـ� مـ ی زـران حــق دسـ تـریس کاربـران
در ژئوپورتــال مــی" بـرای نماینــدگان ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی
اســتانها ارائــه گردیــد .در پایــان آقــای رفیــی پاسـخگوی ســواالت مطــرح
شــده از ســوی نماینــدگان دســتگاههای ش�کتکننــده بودنــد.
ـ� ایــن دوره ،کارشناســان گروههــای نقشــه و اطالعــات مـ ن
بــا پایــان یافـ ت ن
ـکا�
ســازمانهای مدیریــت و برنامهریــزی اســتانها ،قــادر یمباشــند نســبت
بــه ایجــاد رسویسهــای داده و ف ـراداده در نرمافزارهــای مربوطــه اقــدام
نمــوده و آنهــا را در ژئوپورتــال مــی ثبــت و بهروزرسـ نـا� نماینــد.
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آموز� مجازی ظرفیتسازی "زیرساخت دادههای ن
اداره کل سامانهها و زیرساختهای اطالعات ن
ش
مکا� منطقهای،
مکا� ،از ش�کت در کارگاه
بهمنظور توسعه پایدار در کشورهای اکو" خ�ب داد:

حضــور ســازمان نقشــهبرداری کشــور در کارگاه آموزشــی مجــازی ظرفیتســازی "زیرســاخت دادههــای
ـی منطق ـهای"
مکانـ

بــه گـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،مرکــز تحقیقــات و ســازمان ی ن
دب�خانــه  ،ECOایــن کارگاه
زم�شــنایس پاکســتان ،بــا همــکاری ی
ـخ� ن
ـوز� را در یط ســه روز  22-24شــهریور  ،1400و بــا حضــور سـ ن
آمـ ش
انا� از چنــد کشــور ،بصــورت مجــازی برگـزار نمــود.
در ایــن وبینــار ،وضعیــت  SDIدر کشــورهای عضــو  ECOمــورد نقــد و بــرریس قـرار گرفــت .رسکار خانــم زهــره اصانلــو ،نماینــده اداره کل ســامانهها
و زیرســاختهای اطالعــات مـ ن
ـن� و همــکاری هــای علــی بـ ی ن
ـ� الملــی ،در ایــن کارگاه حضــور
ـکا� و مهنــدس حامــد مرادیــان ،رئیــس گــروه افکارسـ ج
داشــته انــد.
ـخ� ن
در ایــن ســه روز سـ ن
ـو� و کانــادا درخصــوص عملکــرد و
انا� از ایــاالت متحــده آمریــکا ،کلمبیــا ،پاکســتان ،ترکیــه،
آذربایجــان ،نپــال ،ای ـران ،اتیـ پ
ت
ن
ن
ز
وضعیــت  SDIدر کشــورهای خــود مطالــی ارائــه کردنــد .در همـ ی ن
ـ� راستاســخ�انا� از ای ـران نـ یـر مطالـ بـی را ارائــه نمودنــد .دکــر حســن وحیــدی،
ب
دارای دکـ تـرای ژئوانفورماتیــک از دانشــگاه توکیــو ،سـ ن
ـخنا� درخصــوص «ژئوپورتــایل براســاس جمعســپاری محصــوالت مشــاهدات زمـ ی ن
ـ�» ای ـراد
نمــود.
در ادامــه دکـ تـر محمدعــی نظاممحلــه ،دارای دکـ تـرای تخصــی ژئومورفولــوژی از دانشــگاه تهـران ،درخصــوص ژئوپورتــال مــی ایجــاد شــده توســط
ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،سـ ن
ـخ� نا� خــود را بیــان نمــود .ایشــان بــا اشــاره و توضیــح مــاده  11قانــون احــکام دائــی برنامــه هــای توســعه کشــور،
ّ
ـ� تبــره  2مــاده  23نقشــه راه توســعه دولــت ت
الک�ونیــی ،و همچنـ ی ن
و همچنـ ی ن
ـ� ارائــه مختــری از ژئوپرتــال مــی کشــور ،نقــش ســازمان برنامــه
ّ
ّ
ن
و بودجــه کشــور و ســازمان نقش ـهبرداری کشــور را در سیاســت گــذاری و اســتقرار و توســعه زیرســاخت مــی مــکا� کشــور و ژئوپرتــال مــی بیــان
نمودنــد.
بر اساس گزارش اعضا عضو  ،ECOجایگاه کشورها در حوزه  SDIبه ترتیب ارزشگذاری برای عملکرد آنها به ش�ح زیر یمباشد:
 .زیرســاخت داده مـ ن
ـکا� در ایـران توســعه یافتــه و در
کشــورهای ایـران و ترکیــه بــا راهانــدازی ژئوپورتــال مــی خــود در صــدر جــدول ارزیـ بـا� قـرار دارنــد
حــال کاربردیســازی یمباشــد .در افغانســتان پورتــایل بـرای ایجــاد زیرســاخت راهانــدازی شــده اســت .قزاقســتان نـ ی زـر درحــال ایجــاد سـ تـری بهمنظــور
ادغــام  290سیســتم اطالعـ تـا� یمباشــد .تاجیکســتان بسـ تـر ژئوپورتــال مــی خــود را راهانــدازی نمــوده اســت .آذربایجــان بــه مرحلــه اجـرای ایــن پــروژه
قرق�ســتان درحــال حـ ض
 .در ازبکســتان پروژههــای طــرح جامــع اجـرا شــده اســت .ی ز
ـا� فقــط نقشــه راه را تهیــه کــرده اســت .بعلــت عــدم
رســیده اســت
ت
حضــور نماینــده ترکمنســتان ،اطالعــا� از ایــن کشــور دردســت نیســت .و درنهایــت کشــور پاکســتان بعنــوان متــویل برگـزاری ایــن نشســت ،درمزحلــه
ـن� بـرای ایجــاد زیرســاخت داده مـ ن
ـکا� یمباشــد.
امکانسـ ج
آنچــه از نتایــج ایــن گزارشــات بریمآیــد ،ایــن اسـتکه بــا توجــه بــه اهمیــت اطالعــات مـ ن
ـکا� در تمــایم بخشهــای مدیریــت دولـ تـی و خصــویص ،و
بهمنظــور توســعه اقتصــادی و اجتمــایع ،یمبایســت کــه تمرکــز بــر روی علــوم ژئوماتیــک و بــا اســتفاده از اطالعــات مـ ن
ـکا� باشــد .و ایــن اطالعــات
ـکا� اســت کــه زیربنــای زیرســاخت دادههــای مـ ن
مـ ن
ـکا� و ایجــاد ژئوپورتــال مــی را رقــم خواهــد زد .از آنجــا کــه ایجــاد رصفــا ژئوپرتــال مــی ،در یــک
ئ
کشــور ،نیمتوانــد بــه تنهــا� مشــکالت ســطح منطقـهای را برطــرف نمایــد ،مناســب اســت کــه کشــورهای ایـران و ترکیــه کــه در میاحــث علــی SDI
ـتیبا� راهانــدازی زیرســاخت دادههــای مـ ن
و موفقیــت در راهانــدازی ایــن زیرســاخت پیـ شـرو و مجــرب یمباشــند ،هدایــت و راهــری و پشـ ن
ـکا� ســایر
ب
کشــورهای عضــو  ECOرا متقبــل شــوند و متــویل ایجــاد زیرســاخت داده مـ ن
ـکا� منطقـهای باشــند.
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تعیین موقعیت مطلق دقیق با دریافت سرویس تصحیحات L-BAND

ن
ت
خ
ـتا� یــا خــارج از محــدودۀ شــهری ،برق ـراری ارتبــاط
بــه دلیــل نبــود پوشــش این�نــت در بــر� از مناطــق ماننــد مناطــق دریـ یـا� ،کوهســتا� ،روسـ ی
ن
بــا ســامانههای ماهــوارهای تعیـ ی ن
گ�نــده ،خطــای ســاعت
ـ� موقعیــت و ناوبــری جهــا�  GNSSو دریافــت تصحیحــات (شــامل خطــای ســاعت ی
ت
ماهــواره ،خطاهــای نـ ش
ـا� از تروپوســفر و یونســفر و خطــای مــداری) ممکــن نیســت .بنــا بــر ایــن ،در مناطــق فاقــد پوشــش این�نــت ،امــکان تعیـ ی ن
ـ�
ن
گ�نــدۀ  GNSSوجــود نــدارد .از ســوی دیگــر دادههــای موجــود در پیغامهــای ناوبــری[ ]2ماهوارههــا ب ـرای انجــام
موقعیــت دقیــق آ�[ ]1بــا ی
ف
کا� برخــوردار نیســتند.
تصحیحــات اطالعــات مــداری ،جابجـ یـا� ســاعت ماهــواره و تصحیحــات اتمســفری ،از دقــت

ـ� تالشهــا در زمینــۀ ارائــه تصحیحــات تعیـ ی ن
اولـ ی ن
ـ� موقعیــت  GNSSو ایجــاد زیرســاختهای زمیـ نـی مربوطــه ،بــا بکارگـ یـری سیســتمهای تقویــت
ئ
ماهــوارهای[ )SBAS( ]3آغــاز شــد .ســامانهها� کــه بــه منظــور تقویــت سیســتمهای اصــی ناوبــری ماهــوارهای ایجــاد شــدند تــا مناطــق وســیعتری
را پوشــش دهنــد و تصحیحــات  GNSSرا در اختیــار تعــداد بیشـ تـری از کارب ـران ق ـرار دهنــد .تصحیحــات ایــن ســامانهها بــا اســتفاده از شــبکه
دائــی ایســتگاههای مرجــع مختصــات بــرآورد شــده و از طریــق ماهوارههــای ی ن
زم�آهنــگ منتـ شـر یمگردنــد .از تصحیحــات سیســتمهای تقویــت
ماهــوارهای ،ب ـرای افزایــش دقــت تعیـ ی ن
ـ� موقعیــت مطلــق[ )PPP( ]4اســتفاده یمشــود .ایــن ســامانهها بــا تصحیــح خطاهــای موجــود در
ت
ن
گ�یشــده در بانــد فرکانــی  ،Lدقــت و قابلیــت اعتمــاد اطالعــات GNSSرا بهبــود یمبخشــند و همچنـ یـ� اطالعــا� یپ�امــون
ســیگنالهای اندازه ی
گ
ت
گ�نــده فراهــم یمســازند.
وضعیــت صحــت ،یکپارچــی ،تــداوم و دســریس ســیگنالهای  GNSSرا ب ـرای ی
ب ـرای ارائ ـهی ایــن تصحیحــات ،مجموع ـهای از ایســتگاههای دائــی بــا مختصــات دقیــق معلــوم در رسارس کــره زمـ ی ن
ـ� ایجــاد شــدهاند و بــه طــور
پیوســته در حــال دریافــت مشــاهدات از سیســتمهای تعیـ ی ن
ـ� موقعیــت ماهــوارهای هســتند .مختصــات ایــن ایســتگاهها در هــر لحظــه بــا اســتفاده
ت
از مشــاهدات  GNSSمحاســبه یمگردنــد .بدیــی اســت مختصــات محاسبهشــده بــه دلیــل وجــود خطاهــای مشــاهدا� بــا مختصــات دقیــق
ایســتگاهها اختــاف دارد .از ای ـنرو ،همــۀ خطاهــا جم ـعآوری شــده و ب ـرای پــردازش بــه یــک مرکــز داده ارســال یمشــوند .در ایــن مرکــز منبــع
خطاهــای مـ ن
ـکا� مدلســازی شــده و همچنـ ی ن
یمگــردد .بــه عبــارت
ـ� مــدل تصحیحـ تـا� مناســب بـرای منطقــۀ تحــت پوشــش شــبکه  GNSSتعریــف 
دیگــر ،در مرکــز داده تصحیحــات تفاضــی و پیغامهــای بــدون خطــا محاســبه یمگردنــد و ب ـرای ماهوارههــای ی ن
زم�آهنــگ منتـ شـر یمشــوند .در
نهایــت ماهوارههــای ی ن
زم�آهنــگ تصحیحــات را بــه صــورت یــک رسویــس تقویـ تـی یــا پوشـ شـی و در غالــب پیغامهــای اصــی  ،GNSSبـرای اســتفادۀ
کاربـران بــه زمـ ی ن
گ�ندههــای متعــددی یمتــوان ایــن تصحیحــات را از ســامانههای تقویــت ماهــوارهای منطقـهای دریافــت
ـ� بــر یمگرداننــد .امــروزه بــا ی
ت
ت
کــرد و بــه دقـ تـی بهــر در مناطــق کــور و غـ یـر قابــل دســرس ماننــد ســاحل دور ،اقیانــوس ،کوهســتان و کویــر دســت یافــت.
چندیــن کشــور سیســتمهای تقویــت ماهــوارهای خــود را بــر اســاس ارایــۀ تصحیحــات مشــاهدات کــد ایجــاد کردهانــد (تصویــر  .)1امــا ایــن رسویسهــا
ـان� ت
بــه طــور معمــول دقـ تـی در حــد مـ تـر ارائــه یمدهنــد ،در حــایل کــه در بیشـ تـر کاربردهــای فـ نـی و مهنــدیس بــه دقـ تـی در ســطح سـ ت
م� نیــاز اســت.
ئ
ـورها� کــه سیســتمهای تقویــت ماهــوارهای را راهانــدازی کردهانــد ،در جــدول ( )1آمــده اســت .ســامانههای تقویــت ماهــوارهای
فهرســت کشـ
ً
گ�ندههــای اســتاندارد موجــود در منطقــۀ تحــت پوشــش ایــن ســامانهها ،از رسویسهــای
منطق ـهای ،معمــوال بــا یکدیگــر تداخــل ندارنــد .تمــام ی
گ�ندههــای خــارج از محــدودۀ تحــت پوشــش ،اگــر چــه تصحیحــات را دریافــت یمکننــد ویل دقــت
ارســایل بــه یــک انــدازه بهــره یمبرنــد .البتــه ی
ت
اندازهگـ یـری آنهــا بــه مـ ی زـران مــورد نظــر نیمرســد .ســامانههای تقویــت ماهــوارهای منطقـهای بــه طــور معمــول توســط بخــش دولــی ایجــاد یمشــوند
 .ایــن ســامانهها در امــور هوانــوردی و کشــاورزی کاربــرد ف ـر ن
اوا� دارنــد.
گ�نــد
ویل رسویسهــای آنهــا در اختیــار عمــوم ق ـرار یم ی
ـ� موقعیــت ن
ـان� ت
آ� بــا دقـ تـی در حــد سـ ت
م� و همچنـ ی ن
امــا در دهــه گذشــته ،چندیــن رسویــس جهـ نـا� در زمینــۀ تعیـ ی ن
ـ� بـرای تصحیــح مشــاهدات فــاز
 .ایــن رسویسهــای تجــاری ،عمدتـ ًـا ب ـرای کاربردهــای دریــا� و بــر اســاس پــردازش ن
آ� تعیـ ی ن
ـ� موقعیــت مطلــق دقیــق
توســعه و گسـ تـرش یافتهانــد
ی
 .بــا ارائ ـهی ایــن رسویسهــا ،کارب ـران یمتواننــد تصحیحــات را بــدون اتصــال بــه ت
این�نــت و بــدون نیــاز بــه وجــود نقــاط مبنـ ئـا�
توســعه یافتهانــد
در اط ـراف منطقــۀ نقش ـهبرداری دریافــت نماینــد .ایــن رسویسهــا کــه بــا عنــوان رسویسهــای بانــد Lیــا  L-BANDشــناخته یمشــوند ،مشــابه
ســامانههای تقویــت ماهــوارهای منطقـهای هســتند ،بــا ایــن تفــاوت کــه پوشــش جهـ نـا� دارنــد و همچنـ ی ن
ـ� توســط بخــش خصــویص ارائــه یمشــوند.
بنــا بــر ایــن ،اســتفاده از رسویسهــای  L-BANDمســتلزم پرداخــت هزینــه اســت .هــم اکنــون رسویسهــای ارائ ـهی تصحیحــات متعــددی ماننــد
 TerraStar ،Apex/Ultra ،C-NAV ،StarFire ،StarFix ،RTX ، OmniSTARو  Atlasب ـرای کاربردهــای مختلــف نقش ـهبرداری توســعه
یافتهانـ�د .ب�ـرای مثـ�ال ،سـ�امان ه  TerraStarشــامل یکصــد ایســتگاه مرجــع در رسارس کــره زمـ ی ن
ـ� اســت کــه توســط اداره  TerraStarکمپـ نـا� �Nova
یمگــردد.
 telایجــاد شــده و نگهــداری و کنـ تـرل 
ن
ســامانه  RTXنـ ی زـر مربــوط بــه کمپـ نـا�  Trimbleاســت کــه هماننــد دیگــر ســامانهها شــامل شــبکهای از ایســتگاههای دائــی بــا پوشــش جهــا� اســت.
ف
ســامانۀ اطلــس از دیگــر رسویسهــای معــرو� اســت کــه توســط ش�کــت  Hemispherایجــاد گردیــده و شــامل دویســت ایســتگاه مرجــع دائــی
ـو� را
توزی ـ ـعشــده در رسارس
دنیــا اســت .ماهوارههــای ارســالکنندۀ تصحیحــات اطلــس از عــرض جغرافیـ یـا�  75درجــه شــمایل تــا  75درجــه جنـ ب
ً
ت
تصحیحا� را برای سیستم ی ن
ن
تعی� موقعیت
گ�د (تصویر  .)2رسویس اطلس
یم
بر
در
ا
ر
زم�
روی
خشیکهای
تمایم
تقریبا
پوشش دادهاند که
ی
ی
ن
ن
ـتیا� بــه
جهــا� ( ،)GPSسیســتم ماهـ تـوارهای ناوبــری جهــا� گلونــاس ( ،)GLONASSمنظومههــای گالیلــه ( )Galileoو بیــدو ( )BeiDouبـرای دسـ ب
دقــت تعیـ ی ن
ـ� موقعیــت زیــر مــر ارائــه یمدهــد.
زم�آهنــگ تقریبـ ًـا تمــام زمـ ی ن
در ســامانۀ رسویــس اطلــس ،ســه ماهــوارۀ ی ن
گ�ندههــای
ـ� را پوشــش یمدهنــد .رسوی ـ 
س تصحیحــات اطلــس روی ی
 GNSSتــک و دو فرکانســه ،در ســه ســطح مختلــف قابــل دسـ تـرس اســت (جــدول  .)2البتــه دقــت مربــوط بــه هــر ســطح از رسویــس ،تنهــا پــس از
ـتیا� اســت ،کــه بســته بــه رسویــس انتخابشــده یمتوانــد تــا حــدود  30دقیقــه باشــد.
یط یــک زمــان همگ ـر یا� قابــل دسـ ب
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گ�ندههــای  GNSSقابلیــت بکارگـ یـری ســیگنالهای رسویسهــای تجــاری مذکــور را ندارنــد زیـرا دریافــت ایــن رسویسهــا مســتلزم
بــا ایــن حــال ،همــه ی
ت
ز
داشـ ت ن
ـ� ســختافزار خاص و ین� خرید اشــراک مربوطه اســت.
امــا اتحادیــه اروپــا در حــال ایجــاد یــک رسویــس بــاز[ ،]5بــر همــان اســاس تصحیحــات تعیـ ی ن
ـ� موقعیــت مطلــق دقیــق ،بـرای منظومــه ماهــوارهای
ن
ت
ت
گالیلــه ،موســوم بــه رسویــس دقــت بــاال ( )High Accuracy Service - HASاســت ،تــا بتوانــد دقــت آ� کمــر از  20و  40سـ ت
ـان�م� (در ســطح
ن
اطمینــان  )95٪را بــه ترتیــب ب ـرای مؤلفههــای افـ قـی و عمــودی ،در مــدت زمــان همگ ـر یا� کوتاهـ تـر از  300ثانیــه ب ـرای رسویــس جهــا� و 100
ثانیــه در منطقــه اروپــا ارائــه کنــد .در ایــن رسویــس ،تصحیحــات بــه طــور مســتقیم توســط ماهوارههــای  GNSSبــا اســتفاده از بانــد  E6bگالیلــه یــا
از طریــق ت
این�نــت ،بــدون اســتفاده از ماهوارههــای ی ن
زم�آهنــگ ،ب ـرای کارب ـران ارســال یمشــوند .ایــن رسویــس پــس از ســال  2025بــه طــور کامــل
ـ� ،ســامانه ماهــوارهای بیــدو (متعلــق بــه چـ ی ن
عملیـ تـا� یمگــردد .همچنـ ی ن
ـ�) در حــال پیادهســازی یــک رسویــس ارائـهی تصحیحــات دقیــق بــر مبنــای
ـان� ت
ـ� موقعیــت مطلــق در ســامانه تقویــت ماهــوارهای خــود یعـ نـی  BDSBASاســت ،تــا بتوانــد دقــت افـ قـی  30سـ ت
تعیـ ی ن
م� و دقــت عمــودی 60
ـان� ت
سـ ت
م� (در ســطح اطمینــان  )95٪را در زمــان همگ ـر یا� کوتا هتــر از  30دقیقــه ارائــه نمایــد.
ً
 .از نظر دقت ،کیم متفاوت هســتند و پوشـشهای ن
ت
مکا� مختلف
تصحیحا� ،اصول عملکردی تقریبا مشــابهای دارند
همه این رسویسهای
ن
ـ� رابطــه ،مطالع ـهای تحــت عنــوان "اج ـرای رسویــس تصحیــح جهــا�  GNSSاطلــس ب ـرای تعیـ ی ن
منطق ـهای یــا جهـ نـا� را ارائــه یمکننــد .در همـ ی ن
ـ�
ت
گ�نـ�د ه  S900A Stonexانجــام گردیــد و نتایــج آن در نوامـ بـر  2021در ش
ن�یــه �Jour
موقعی�ـت دقیـ�ق" در شـ�هر مون زـتای ایتالیـ�ا و بـ�ا اسـ�تفاده از ی
( nal of Surveying Engineeringشــماره  ،4پیـ پـا�  )147منتـ شـر شــد .عملیــات نقشـهبرداری زمیـ نـی ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از نقــاط مبنـ ئـا�
واقــع در امتــداد ســاحل آدریاتیــک انجــام گردیــد .هــدف ایــن مطالعــه ،تجزیــه و تحلیــل رسویــس تصحیحــات جهـ نـا� اطلــس و ارزیـ بـا� عملکــرد
آن در ش�ایــط بهینــۀ عملیـ تـا� بــود .منظــور از ش�ایــط بهینــه ،عــدم وجــود موانــع بـرای دیــد آســمان بــوده اســت .در ایــن بــرریس ،ایــن موضــوع کــه
ـ� موقعیــت ن
آیــا فنــاوری اطلــس واقعـ ًـا یمتوانــد جایگزیـ نـی مؤثــر ب ـرای تکنیــک تعیـ ی ن
آ� کینماتیــک[ )RTK( ]6باشــد ،مــورد آزمــون ق ـرار گرفــت.
نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه در بیشـ تـر مــوارد یمتــوان ایــن ســامانه را جایگزیـ نـی مناســب ب ـرای دیگــر تکنیکهــای  GNSSو نقش ـهبرداری زمیـ نـی
منظــور کــرد ،البتــه مـ شـروط بــه ایــن کــه هیــچ مانــی روی دیــد آســمان تأثـ یـر نگــذارد .از نقطــه نظــر عمـی ،تعیـ ی ن
ـ� موقعیــت بــا اســتفاده از رسویـس
زم�آهنــگ کــه تصحیحــات را بــه زمـ ی ن
تصحیحــات اطلــس بــه شــدت تحــت تأثـ یـر موانــع دیــد آســمان اســت ،بــه ویــژه در جهــت ماهــوارۀ ی ن
ـ� ارســال
ت
ت
یمکنــد .از ســوی دیگــر ،تعیـ ی ن
ـ� موقعیــت بــا رسویــس تصحیحــات اطلــس در مقایســه بــا ســایر تکنیکهــای  GNSSبــه برق ـراری اتصــال این�نــی
پائ�تــر از تکنیــک  RTKکالســیک اســت .البتــه زمــان رســیدن بــه باالتریــن دقــت تعیـ ی ن
ـ� موقعیــت
پایــدار وابســته نیســت و دقــت آن نـ ی زـر فقــط کــی ی ن
در رسویــس اطلــس هنــوز نســبت بــه شــبکه کالســیک  RTKبــه مراتــب بیشـ تـر اســت.
بنابرای ـن ،بــا اســتفاده از رسویــس تصحیحــات بانــد  Lاطلــس یمتــوان عملیــات تعیـ ی ن
گ�نــدۀ واحــد و بــدون نیــاز بــه اتصــال
ـ� موقعیــت را بــا یــک ی
ئ
ت
ت
ن
این�نــت ،بــا کیفیـ تـی همگــن و یکنواخــت انجــام داد .ایــن فنــاوری ،بـرای نقشـهبرداری زمیــی در جاهــا� کــه کم�یــن موانــع دیــد آســمان را دارنــد و
نیــازی بــه راهانــدازی مکــرر سیســتم نیســت ،کاربــردی مناســب و مؤثــر دارد.
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ت
دک� جعفرزاده ایمن آبادی در ی ن
آئ� گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان نمود:

ـه
ـه همـ
ـت کـ
ـام اسـ
ـن پیـ
ـاوی ایـ
ـهدا و حـ
ـام ،شـ
ـا امـ
ـاق بـ
ـد میثـ
ـرای تجدیـ
ـی بـ
ـدس فرصتـ
ـاع مقـ
ـه دفـ
هفتـ
ـم
ـهدا بدهکاریـ
ـه شـ
ـی بـ
ـام و جایگاهـ
ـر مقـ
ـا در هـ
مـ

بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،صبــح روز چهارشــنبه  31شــهریورماه  1400و همزمــان بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس؛
ـ� گرامیداشــت ایــن ایــام بــا حضــور رئیــس ،معاونـ ی ن
آئـ ی ن
ـ� ،مدی ـران و پرســنل ســازمان نقشــه بــرداری کشــور در محوطــه ایــن ســازمان و بــا رعایــت
ت
پروتــکل هــای بهداشــی برگ ـزار شــد.
دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی پیــش از ش�وع ایــن مراســم بـ گـا حضــور در مقابــل درب ورودی ســازمان ضمــن اســتقبال از همــکاران خــود در ایــن
مجموعــه ایــن ایــام را کــه یــادآور رشــادت هــا و از خودگذشــت�  230000هـزار جــوان غیــور کشــور اســت را ت یــک گفــت و ســپس یط سـ ن
ـخنا� یــاد
�ب
و خاطــره شــهدای تکویــن انقــاب ،هشــت ســال جنــگ تحمیــی و مدافعـ ی ن
ـ� حــرم گـرایم داشــت.

وی در بخـ شـی از ســخنان خــود در ایــن مراســم خاطــر نشــان کــرد «:بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس حماســه آفریـ نـی و جهــاد رزمنــدگان اســام در
گ
دوران جنــگ یــادآوری یمشــود و تــدایع آن ایــام بـرای ایــن اســت کــه هشــت ســال دفــاع مقــدس اوج از خــود گذشــت� ،ایثــار ،محبــت ،برادریهــا،
وطندوسـ تـی ،نــوع دوسـ تـی و اوج هــر چــه پــایک و نیــی بــود کــه در زمــان جنــگ دیــده یمشــد .ســازمان نقشــه بــرداری کشــور نـ ی زـر یط هشــت ســال
دوران دفــاع مقــدس هفــت شــهید واال مقــام هدیــه داد و اکنــون بــه برکــت ایــن شــهدا ادامــه دهنــده راه آنــان اســت».
ت
مهم�یــن دالیــل اصــی گرامیداشــت هفتـهی دفــاع مقــدس ایــن اســت کــه مــا
رئیــس ســازمان نقشــه بــرداری کشــور در ادامــه اذعــان داشــت«:ییک از
ایــن را وظیفـهی خــود یمدانیــم کــه نشــان بدهیــم هیچوقــت رشــادت و ایثــار رزمنــدگان کشــور در راه دفــاع از خــاک وطنمــان فرامــوش نیمشــود و
مــا بــه ســهم خودمــان قــدردان ایــن فداکاریهــا هســتیم».
وی در خاتمــه ســخنان خــود گفــت « :ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بــا وجــود متخصصــان وطــن پرســت ،والیتمــدار و متعهــد خــود ،بــه برکــت
خــون شــهدا و در ســایه الطــاف و رهنمودهــای مقــام معظــم ره ی(مدظلــه العــایل) بــه ت
به�یــن جایــگاه خــود خواهــد رســید و بـرای رسافـرازی ایـران
�ب
اســایم بــه تــاش خــود ادامــه یم دهــد».
در ادامــه دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی بــا همـرایه ش�کــت کننــدگان در ایــن مراســم ،نمایشــگایه کــه در محوطــه ســازمان نقشــه بــرداری کشــور و
بــا موضــوع دفــاع مقــدس برپــا شــده بــود را افتتــاح نمــود .همچنـ ی ن
ـودرو� بــا الهــام از ایــام جنــگ در بـ یـرون
ـ� در بخــش دیگــری از ایــن مراســم رژه خـ
ی
از ســازمان انجــام شــد.
گفتـ نـی اســت ســال جــاری گرامیداشــت چهــل و یکمـ ی ن
ـ� هفتــه دفــاع مقــدس در ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بســیار بــا نشــاط و تحــت برنامــه هــای
گ
متنــویع از جملــه برگـزاری چندیــن فراخــوان فرهنــی ،برپـ یـا� نمایشــگاه عکــس و برنامــه هــای دیگــر بــا موضــوع دفــاع مقــدس و ارزشــهای شــهدای
میهــن و بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشـ تـی برگـزار شــده اســت و ادامــه خواهــد داشــت.
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ت
دک� جعفرزاده ایمن آبادی در جمع خانواده های شهدا و ایثارگران:

ـظ
ـرای حفـ
ـه بـ
ـت کـ
ـریفی اسـ
ـای شـ
ـان هـ
ـهدا و انسـ
ـون شـ
ـور مدیـ
ـر کشـ
ـم بـ
ـت حاکـ
ـش و امنیـ
آرامـ
ـتند
ـه از خودگذشـ
ـاب جوانمردانـ
ـای انقـ
ارزش هـ

بــه گـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقشــه بــرداری کشــور،صبح امــروز همزمــان بــا گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس یط مراســی از خانــواده هــای
معظــم شــهدا ،ایثارگـران ،رزمنــدگان ،جانبــازان و بســیجیان در ســازمان نقشــه بــرداری کشــور تجلیــل شــد.
دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی رییــس ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای دفــاع مقــدس و هفــت شــهید واال
 «:در کشــوری کــه ت
پاک�یــن خونهــا بـرای بقــای آن ریختــه شــده اســت عناویـ نـی همچــون
مقــام ایــن ســازمان در بخـ شـی از ایــن مراســم اظهــار داشــت
رییــس و مســئول معنـ یـا� نــدارد و بایــد بـرای مــردیم کــه بیــش از چهــل ســال محافــظ انقــاب و خــون شــهدا بــوده انــد هــر چــه در تــوان داشــت بــکار
گرفــت و در مسـ یـر اهــداف امــام و شــهدا گام برداشــت».
وی افــزود«:در ســازمان نقشــه بــرداری کشــور و بــا همـرایه نـ یـروی مؤمــن و متخصــص ایــن مجموعــه از هیــچ تــاش و کوشـ شـی دریـ ـ ــغ نخواهیــم
کــرد و بــا حفــظ ارزش جــان و خــون پــاک شــهدا ایــن ســازمان بــه جایــگاه واقــی خــود یم رســد».
دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی در پایــان ســخنان خــود گفت«:امــروز در ایــام گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــا امــام و شــهدا عهــد یم بندیــم در
ســایه مقــام معظــم ره�ب ی(مدظلــه العــایل) ادامــه دهنــده راه آنهــا باشــیم و بـرای پیشـ بـرد اهــداف کشــور همچــون قبــل بــه تــاش خــود ادامــه دهیــم».
در پایــان ایــن مراســم از خانــواده هــای معظــم شــهدا ،ایثارگـران ،رزمنــدگان و جانبــازان از ســوی دکـ تـر جعفــرزاده ایمــن آبــادی بــا اهــدای لــوح تجلیــل
شد.
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هفته دفاع مقدس در سازمان نقشهبرداری کشور:

روز دوم مزین به نام شهید سید محمد کمال بیک

بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقش ـهبرداری کشور،شــهید ســید
محمــد کمــال بیــک در ســال  1324در ته ـران بــه دنیــا آمد.پــس از اخــذ
دیپلــم در رشــته ریــا�ض  ،در ســال  1346موفــق بــه اخــذ مــدرک فــوق
دیپلــم نقش ـهبرداری گردیــد.وی در ســال  1356موفــق بــه اخــذ مــدرک
عل�غــم عالقــه ف ـراوان بــه ژئــودزی،
مهنــدیس نقش ـهبرداری گردیــد.وی ی
گ
بــه منظــور ش�کــت در تهیــه نقش ـههای مناطــق جنــی در آبــان مــاه ســال
 1362داوطلبانــه عــازم ســتاد نقش ـهبرداری خوزســتان شــد و رسانجــام
در ســپیده دم  21/10/66هم ـراه شــهید عــی فتــی در نزدیــی شــهر
گ
ـد� در حـ ی ن
ـ� انجــام وظیفــه بــه درجــه شــهادت
اهــواز در اثــر ســانحه راننـ

دومیــن جلســه هیئــت داوری
نظــام پیشــنهادات در ســالن
شــهدای ســازمان بــا حضــور
دکتــر جعفــرزاده ایمــن
ـه
ـازمان نقشـ
ـس سـ
ـادی رئیـ
آبـ
بــرداری کشــور 1400/6/28
نشســت پرســنل اداره ژئــودزی
و ژئودینامیــک ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور بــا دکتــر
جعفــرزاده ایمــن آبــادی
ـرداری
ـه بـ
ـازمان نقشـ
ـس سـ
رئیـ
کشــور 1400/6/28
نشســت شــورای معاونیــن
و مدیــران ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور بــا حضــور
ـادی
ـن آبـ
ـرزاده ایمـ
دکترجعفـ
رئیــس ســازمان نقشــه
بــرداری کشــور 1400/6/29
نشســت کمیتــه ســامت
ارتقــا
اداری،کارگــروه
پاسخگویی،شــفافیت و مقابلــه
بــا فســاد در نظــام اداری
ـرزاده
ـر جعفـ
ـور دکتـ
ـا حضـ
یـ
ایمــن آبــادی رئیــس
ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور 1400/6/29
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نشســت اعضــای کمیتــه تســهیل و
رفــع موانــع اداری کارکنــان بــا
ـادی
ـن آبـ
ـرزاده ایمـ
ـور دکترجعفـ
حضـ
رئیــس ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور 1400/6/29
محفــل انــس بــا قــرآن کریــم
بــا حضــور دکتــر جعفــرزاده
ایمــن آبــادی رئیــس ســازمان
ـه
ـور در محوطـ
ـرداری کشـ
ـه بـ
نقشـ
ســازمان نقشــه بــرداری کشــور
1400/6/30
مراســم نکوداشــت هفتــه دفــاع
مقــدس و نمایشــگاه یادبــود شــهیدان
کــه یــادآور ایثار،مقاومــت و صبــر
ـه
ـت در محوطـ
ـران اسـ
ـزرگ ایـ
ـت بـ
ملـ
ســازمان نقشــه بــرداری کشــور
1400/6/31
دکتــر جعفــرزاده ایمــن آبــادی در جمــع
خانــواده هــای شــهدا و ایثارگــران:
آرامــش و امنیــت حاکــم برکشــور مدیــون

ـرای
ـه بـ
ـت کـ
ـریفی اسـ
ـای شـ
ـان هـ
ـهدا و انسـ
شـ

ـود
ـه از خـ
ـاب جوانمردانـ
ـای انقـ
ـظ ارزش هـ
حفـ
گذشــتند  1400/6/31

رژه خودرویــی ســازمان نقشــه بــرداری
کشــور بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه
دفــاع مقــدس 1400/6/31

هفته دفاع مقدس در سازمان نقشهبرداری کشور:
روز سوم مزین به نام شهید سید محمد مصباح نمین
بــه گ ـزارش روابــط عمــویم ســازمان نقش ـهبرداری کشور،شــهید ســید محمــد مصبــاح نمـ ی ن
ـ�
وی در ســال  1323در شــهر ته ـران متولــد شــد.از فروردیــن مــاه ســال  1349همــکاری
خــود را بــا اداره جغرافیـ یـا� ارتــش آغــاز نمود.پــس از پـ یـروزی انقــاب شــکوهمند اســایم
ف
بــه ســازمان نقش ـهبرداری منتقــل شــد و بــا ســمت تکنسـ ی ن
ـ� کارتوگ ـرا�  ،همــکاری خــود را بــا
ســازمان ش�وع نمود.آخریــن اطــاع از ایشــان مربــوط بــه حضــور وی در عملیــات کربــای 5
منطقه شــلمچه در تاری ــخ  11/11/1365بود تا اینکه پس از هشــت ســال فراق و انتظار
 ،هم ـراه ســه ه ـزار ســتاره دیگــر ،خـ بـر فیــض عظیــم شــهادت ایشــان بــه همــکاران رســید

