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 يکي از مهمترين منابع داده براي سيستمهاي اطالعات جغرافيايي وتحليلهاي،دادههاي مکاني حاصل از روش فتوگرامتري
 با. ساختاردهي و مديريت درست اين دادهها وجود دارد، با اين حال مشکالت فراواني در ارتباط با ذخيرهسازي.مکاني هستند
، ميتوان گفت که تلفيق آني سيستمهاي فتوگرامتري و پايگاههاي داده،توجه به قابليتهاي سيستم مديريت پايگاه داده مکاني
 سبب کاهش بسياري از مشکالت، ساختاردهي و بهنگامرساني محصوالت نقشهاي،ضمن صرفهجويي در زمان و هزينه توليد
 با استفاده از اين سيستمهاي تلفيقي که در آن عمليات ساختاردهي به دادههاي مکاني همزمان با، عالوه بر اين.موجود مي شود
 شاهد تحولي بزرگ در زمينه،عمليات رقوميسازي و طبق روابط توپولوژيکي و استانداردهاي تعريف شده انجام ميشود
.استفاده از سيستمهاي اطالعات جغرافيايي به صورت آني و بر خط خواهيم بود
. روابط توپولوژيکي، فتوگرامتري، سيستم مديريت پايگاه داده مکاني، ساختاردهي، داده توصيفي و مکاني، تلفيق آني:

An Integrated Photogrammetric and Spatial Database
Management System for Producing Structured Data
According to OGC Standard and Topological Relations
F. Farnood Ahmadi, H. Ebadi, A. Mansourian
ABSTRACT
3D spatial data acquired using photogrammetric techniques, is one of the most accurate and economic spatial
data sources for GIS and spatial analysis. But, there are still many problems about storing, structuring, and
appropriate management of spatial data obtained using photogrammetric techniques. According to the abilities of
spatial database management systems, it can be said that on-line integration of photogrammetric and spatial
database management systems, saves time and cost of producing, structuring and updating map products. Also,
by means of theses integrated systems that produce structured data based on defined standards and topological
relations between features in real world at the time of feature digitizing process, a great development in the field
of reel-time and on-line GIS can be occurred. In this paper, in addition to the evaluation of necessity and
importance of integration of photogrammetric and spatial database management systems, and explaining
different levels of the integration, design, implementation, and test of an integrated system is discussed.
KEYWORDS: DBMS, GIS, Integration, Photogrammetric systems, Spatial database, Topological relations.
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دادههاي مکاني سه بعدي که با استفاده از روش
فتوگرامتري از روي تصاوير هوايي و ماهوارهاي ميتوان
استخراج نمود ،يکي از منابع دقيق ،سريع ،و به صرفه براي
تامين دادههاي مکاني مورد نياز براي سيستمهاي اطالعات
جغرافيايي ) ،(GISتوليد نقشه و بهنگامرساني اطالعات نقشهاي
موجود ،هستند .امروزه اهميت تصويربرداري بهعنوان منبعي
براي استخراج دادههاي مكاني ،در حال افزايش است ،به طوري
كه در چند سال آينده حدود  05%دادههاي موجود در
سازمانهاي مديريت اطالعات مكاني از اين طريق به دست
خواهند آمد] .[3اگرچه روشهاي فتوگرامتري براي توليد
دادههاي مکاني اهميت بااليي دارند و امروزه دامنه کاربرد اين
روشها در جمعآوري و توليد دادههاي مکاني براي کاربردهاي
مختلف بسيار گسترده است ،اما مشکالت زيادي در ارتباط با
نحوه ذخيرهسازي ،ساختاردهي و مديريت درست دادههاي
مکاني استخراج شده به کمک اين روشها وجود دارد .برخي از
اين مشکالت عبارتند از:









هزينه باالي نگهداري ،بهنگامرساني و توسعه دادههاي
مکاني
وجود دادههاي تکراري و هماهنگ نبودن دادهها
وجود خطاهاي مختلف بر روي دادههاي توليد شده
وابستگي ميان نحوه ذخيرهسازي دادههاي مکاني و
برنامههاي کاربردي
دسترسي نا مناسب به دادههاي مکاني موجود
ذخيرهسازي و مديريت غير يکپارچه دادههاي مکاني و
توصيفي
عدم امکان انتساب اطالعات توصيفي به دادههاي مكاني
همزمان با رقوميسازي دادههاي مكاني از روي مدل

روشي که امروزه در بيشتر سازمانهاي توليد اطالعات
مکاني با استفاده از روش فتوگرامتري معمول است،
مستندسازي دادههاي مکاني به صورت نقشههاي رقومي است.
اين نقشهها به طور معمول در مقياسهاي معين و براي کاربري
خاصي تهيه ميشوند و بنابراين عوارض موجود در آنها ماهيت
انتخابي دارند .در اين روش براي تهيه نقشههايي با کاربري
متفاوت بايد عمليات برداشت دادههاي مکاني دوباره انجام شود
و يا براي تهيه نقشههايي با همان کاربري در مقياسهاي
کوچکتر ،الزم است نقشههاي موجود جنراليزه و آمادهسازي
شوند که هر دو کار نيازمند زمان و صرف هزينه زيادي است.
هزينهبر بودن تهيه دادههاي مکاني به صورت يکبار مصرف،
باعث ايجاد جهتگيري جديدي به سمت استفاده از يک پايگاه
داده مرکزي براي آمادهسازي ،ذخيره و بهنگامرساني يک مدل
مکان مرجع از جهان واقعي شده است ] .[7بکارگيري روشي که
در آن دادههاي مکاني استخراج شده با استفاده از سيستمهاي
فتوگرامتري بتوانند به طور مستقيم در يک پايگاه داده مکاني
ذخيرهسازي و ساختاردهي شوند ،ميتواند توليد نقشههايي با
کاربري و مقياسهاي مختلف را از روي دادههاي موجود در
پايگاه داده امکان پذير نمايد و در زمان و هزينه توليد و بهنگام-
رساني اطالعات نقشهاي صرفهجويي شود .گفتني است اين
مطلب به معناي تعريف يک استاندارد براي جمعآوري دادههاي
مکاني براي کاربريهاي مختلف نيست ،بلکه در اين حالت يک
مدل مکان مرجع از جهان واقعي در پايگاه داده ايجاد ميشود و
عمليات انتخاب و نمايش عوارض براي تهيه نقشه موردنظر بر
اساس استاندارد خاص آن نقشه انجام ميشود.

فتوگرامتري
با توجه به قابليتهاي سيستمهاي مديريت پايگاههاي داده
مکاني ) (SDBMSبراي ذخيرهسازي و مديريت حجم بااليي از
دادههاي مکاني و توصيفي به صورت يکپارچه و همچنين
توانايي اين سيستمها براي پاسخگويي به نيازهاي گفته شده،
ميتوان گفت تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و SDBMSها
ميتواند باعث تحول بزرگي در روند توليد دادههاي مکاني به
وسيله سيستمهاي فتوگرامتري و کاهش فاصله ميان
سيستمهاي توليد ،مديريت و توزيع اين دادهها شود که در اين
مقاله به آن پرداخته شده است.

On-Line GIS

امروزه نياز براي به اشتراکگذاري و استفاده مجدد از
اطالعات مکاني براي کاهش هزينه ،نياز به دسترسي به منابع
اطالعاتي مختلف در سراسر جهان براي انتخاب بهترين
اطالعات در ارتباط با کاربرد مورد نظر و نياز به انجام بخشي
از تحليلهاي مکاني پايه بر روي شبکههاي جهاني ،باعث
گسترش استفاده از  On-Line GISشده است] .[71در On-

 Line GISدادههاي مکاني در يک پايگاه داده مرکزي و طبق
استانداردهاي تعريف شده براي تبادل دادهها از طريق شبکه،
ذخيره ميشوند] .[1بنابراين سيستمهاي فتوگرامتري به عنوان

يکي از مهمترين ابزارهاي توليد داده مکاني براي  GISبايد

قابليتهاي سيستم مديريت پايگاه داده مکاني براي به

بهگونهاي توسعه يابند که بتوانند دادههاي مکاني را طبق

اشتراکگذاري و تبادل اطالعات و همچنين تهيه نسخههاي

استانداردهاي تعريف شده به صورت آني در پايگاههاي داده

متعدد از دادههاي ذخيره شده ،امکان بهنگامرساني بخشهاي

مکاني ذخيره نمايند.

مختلف يک منطقه بهوسليه چندين ايستگاه فتوگرامتري به طور
همزمان ايجاد ميشود .در اين حالت ،چون عمليات بازيابي داده
براي نمايش و بهنگامرساني به طور مستقيم از روي پايگاه داده

حذف خطا و توليد دادههاي ساختاريافته همزمان با عمليات
رقوميسازي عوارض از روي مدل فتوگرامتري ،ويرايش
دادهها پس از پايان عمليات رقوميسازي را کاهش داده و

انجام ميشود ،از پيچيدگيهاي مربوط به تلفيق مجموعه دادهها
و کاهش اعتبار آنها در طول تبديل فرمت داده ميان سيستمهاي
مختلف ،جلوگيري ميشود ][ 7

دادهها ميتوانند به طور مستقيم وارد تحليلهاي  GISشوند ].[8
خطاهاي معنايي و ساختاري دو نمونه از خطاهاي معروف
در آن دسته از نرمافزارهاي  GISکه دادههاي مکاني به

و رايج در سيستمهاي اطالعات مکاني هستند.
خطاهاي ساختاري وابسته به مدل و ساختار سيستمهاي

صورت نقشههاي رقومي به آنها معرفي ميشوند و از بيشترين

اطالعات مکاني هستند .بنابراين امکان استفاده از روش واحدي

کاربران توليدات سيستمهاي فتوگرامتري به حساب ميآيند ،از
1

براي حذف اين نوع خطاها براي تمامي سيستمها وجود ندارد.

روش دوگانه براي مديريت دادههاي مکاني استفاده ميشود.

برخي از خطاهاي ساختاري مانند بسته نبودن پليگونها و يا

در اين روش مديريت دادههاي مکاني و توصيفي به صورت

خطاي خود تقاطعي منحني ميزانها با بکارگيري قيدهاي هندسي

جدا از هم انجام ميشود] .[5در چنين ساختاري دو سيستم به

يا منطقي قابل شناسايي و رفع ميباشند ].[8

صورت همزمان وجود دارد]:[77

خطاهاي معنايي ناشي از عدم رعايت قوانين و مفاهيم حاکم
بر جهان واقعي بوده و بدون استفاده از اين مفاهيم قابل




يک  RDBMSبراي مديريت دادههاي توصيفي
ابزاري خاص براي مديريت دادههاي مکاني

شناسايي نيستند .خطاهاي توپولوژيکي معمولترين نوع

اين روش کارايي خوبي ندارد ،زيرا از يک سو وجود دو

خطاهاي معنايي هستند که به دليل هماهنگ نبودن روابط

مدل داده ناهمگون استفاده و تلفيق دادهها را مشکل مينمايد و

توپولوژيکي تعريف شده ميان عوارض با جهان واقعي به وجود

از سوي ديگر امکان استفاده از بخشي از امکانات DBMSها

ميآيند .اين روابط در سيستمهاي اطالعات مکاني اهميت بااليي

مانند روشهاي بازيابي ،بهينهسازي و پرسش و پاسخ از بين

دارند ] [1]،[2و بيشتر خطاهاي موجود در اين سيستمها از

ميرود ] .[77تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري با سيستمهاي

روابط توپولوژيکي نادرست ميان عوارض ايجاد ميشوند ].[9

مديريت پايگاه داده مکاني سبب ميشود تا عمليات ذخيره

بر همين اساس از تعريف قيودي که نشاندهنده روابط

دادههاي مکاني استخراج شده بهوسيله سيستمهاي فتوگرامتري

توپولوژيکي غير مجاز ميان عوارض باشند ،ميتوان براي

بهطور مستقيم در پايگاههاي داده مکاني که در آن دادههاي

شناسايي خطاهاي توپولوژيکي استفاده نمود.

مکاني و توصيفي به صورت يکپارچه نگهداري ميشوند ،انجام

با تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و پايگاههاي داده مکاني و
استفاده از قابليتهاي SDBMSها براي ارزيابي قيود مکاني،

شود و بدين تريتب مشکالت استفاده از روش دوگانه براي
مديريت دادههاي مکاني از بين ميروند.

ميتوان همزمان با عمليات رقوميسازي از بروز برخي از
خطاهاي ساختاري و بيشتر خطاهاي معنايي جلوگيري کرده و
يا آنها را اصالح نمود.

در تهيه دادههاي مكاني به روش فتوگرامتري ،مدل سه
بعدي حاصل از تصاوير هوايي كه به عنوان مرجع استخراج

تصاوير تهيه شده براي کاربردهاي فتوگرامتري ،يکي از

دادهها در سيستمهاي فتوگرامتري تشكيل ميشود ،ميتواند به

منابع مهم تامين اطالعات مورد نياز براي بهنگامسازي دادههاي

عنوان منبع مناسبي براي اخذ برخي از اطالعات توصيفي مرتبط

مکاني ذخيره شده در پايگاه داده مکاني هستند .با تلفيق مستقيم

با عوارض باشد .بنابراين ،با انجام عمليات تلفيق ،پس از اتمام

سيستمهاي فتوگرامتري و پايگاه داده مکاني و بهرهمندي از

عمليات رقوميسازي هر عارضه ،بالفاصله ميتوان با در

اختيار قرار دادن يک سيستم رابط ،اطالعات توصيفي مورد نياز
را در فيلدهاي متصل به عارضه وارد و ذخيره نمود.

Oracle
Spatial
Oracle Spatial

SDBMS
براي تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و سيستمهاي مديريت
پايگاه داده مکاني ميتوان از دو روش کلي استفاده نمود:

 Oracle Spatialبه عنوان يک سيستم مديريت پايگاه داده
مکاني ،يک  SQLو مجموعهاي از توابع ويژه را براي تسهيل
عمليات ذخيرهسازي ،بازيابي ،بهنگامرساني و انجام پرسش و
پاسخ بر روي دادههاي مکاني در پايگاه داده  Oracleپشتيباني
مينمايد Oracle Spatial .شامل اجزاء زير است ]:[73

در اين روش ارتباط مستقيمي ميان دو سيستم موجود
نيست و تلفيق آنها از راه تبادل دادههاي مکاني به صورت
مبتني بر فايل انجام ميشود ] .[72اين فايلها خروجي
سيستمهاي فتوگرامتري با فرمت استاندارد نرمافزارهاي CAD

يا  GISهستند .شرط الزم براي انجام چنين تلفيقي آن است که
 SDBMSموردنظر قادر به خواندن و شناسايي فرمت فايلهاي
توليد شده باشند .در اين روش عمليات بهنگامرساني دادههاي
مکاني بر اساس يک جايگزيني کلي يا در بعضي موارد از طريق
فايلهاي مربوط به عوارض حذف شده و ايجاد شده ،انجام
ميشود ] .[72مهمترين مشکالت اين روش عبارتند از]:[72



امکان از دست دادن بخشي از دادهها در طول روند
خواندن و تبديل داده ها






يک واسط براي ذخيرهسازي ،شناسايي دستورات و
مفاهيم مربوط به دادههاي مکاني
ابزار اندکسگذاري دادههاي مکاني
مجموعهاي از توابع و عملگرها براي انجام تحليلهاي
مکاني مختلف
ابزارهاي مديريت دادههاي مکاني

در  Oracle Spatialدستورالعملهاي ارائه شده از سوي
 2 OGCدر مورد عوارض ساده به طور کامل پيادهسازي شده
و امکان استفاده از مزايايي مانند استفاده از مدل 9-

( intersectionمدلي رياضي براي تعيين روابط توپولوژيکي
ميان عوارض در فضاي دو بعدي از طريق بررسي تقاطع يا
اشتراک فضاي داخلي ،مرزي و خارجي عوارض) ] ،[6]،[5براي

طوالني بودن روند بازيابي ،ارزيابي و ويرايش داده-

انجام تحليلهاي توپولوژيکي ،کاربرد ابزارهاي کار با داده بر

هاي موجود در فايل توسط چرخههاي تکراري که

روي پايگاههاي داده بزرگ ،امکان پاسخگويي و تهيه نسخه

کارايي اين روش را با افزايش حجم دادهها تا حد

پشتيبان از دادههاي مکاني با سرعت بسيار باال و استفاده از

زيادي کاهش داده و ممکن است باعث توقف عملکرد

روشهاي بازيابي دادههاي مکاني بر روي شبکه و اينترنت در

سيستم شود.

اختيار کاربران اين سيستم قرار داده شده است .همچنين زبان
 SQLمربوط به اين سيستم با استفاده از توابع و عملگرهاي
مخصوصي به گونهاي توسعه يافته است که امکان انجام

در اين روش از يک کانال ارتباطي براي اتصال آني
سيستمهاي فتوگرامتري و سيستم مديريت پايگاه داده مکاني
استفاده ميشود .بنابراين اولين قدم براي تلفيق آني اين دو
سيستم ساختن کانال ارتباطي ميباشد .با استفاده از اين روش
مشکل از دست دادن بخشي از دادهها در طول انتقال داده از
بين رفته و بازيابي و ويرايش داده با سرعت بااليي انجام
ميشود .همچنين ،ميتوان با بکارگيري يک سيستم نظارت فعال
بر روي سيستم رابط ،عمليات ارزيابي و ساختاردهي به
دادههاي مکاني را طبق قوانين تعريف شده ،همزمان با انتقال
دادهها انجام داد.

پرسش و پاسخ بر روي دادههاي مکاني را به همراه دادههاي
توصيفي مرتبط با آنها به آساني امکانپذير نموده است ].[77
اين سيستم با نرمافزارهاي  GISارائه شده از طرف شرکت
 ESRIکه امروزه از کاربرد فراواني در زمينه  GISبرخوردار
هستند داراي هماهنگي کاملي بوده و تبادل اطالعات ميان آنها
به راحتي انجام ميشود ] .[78مجموعه اين قابليتها از يک سو و
امکان دسترسي به اشياء و دادههاي موجود در پايگاه داده
 Oracleاز طريق زبانهاي برنامهنويسي با قابليت پشتيباني از
روشهاي  Microsoft COM Automationو  ActiveXمانند
 Visual Basicاز سوي ديگر سبب شد تا در اين تحقيقOracle ،

 Spatialبه عنوان يک سيستم مديريت پايگاه داده بسيار قدرتمند
براي تلفيق با سيستمهاي فتوگرامتري انتخاب شود.

CAD



مدل تشكيل شده در سيستم فتوگرامتري را همزمان

اولين قدم براي تلفيق آني سيستمهاي فتوگرامتري و
 Oracle Spatialانتقال مختصات نقاط استخراج شده از روي
مدل فتوگرامتري به  ،Oracle Spatialهمزمان با عمليات
رقوميسازي عوارض است .براي رسيدن به اين هدف الزم
است امکان کنترل همزمان هر دو سيستم بهوسيله يک سيستم
رابط که دسترسي و کار با عملگرهاي هر دو سيستم را ميسر
ميسازد ،موجود باشد .يکي از روشهاي پيادهسازي چنين

امكان دريافت نقاط سه بعدي استخراج شده از روي





با رقومي سازي هر عارضه داشته باشد.
بتواند مختصات نقاط دريافتي از سيستم فتوگرامتري
را طبق استاندارد  OGCساختاردهي نمايد.
توانايي شناسايي و جلوگيري از خطاهاي توپولوژيکي
و بخشي از خطاهاي ساختاري را داشته باشد.
ايجاد جداول براي ذخيره دادههاي مکاني و توصيفي

سيستم رابطي ،استفاده از زبانهاي برنامهنويسي با قابليت

هر گروه از عوارض و دسترسي مجدد به آنها را به

پشتيبني  3 OLEبراي دسترسي به اشياء دو سيستم است .براي

صورت يکپارچه و طبق خواست کاربر امکانپذير

استفاده از اين روش الزم است هر دو سيستم اشيائي را در

نمايد.

اختيار اين زبانهاي برنامه نويسي قرار دهند .همانطور که در
بخش قبل گفته شد اين قابليت در  Oracle9i Spatailارائه شده
است اما بايد توجه داشت که اکثر سيستمهاي فتوگرامتري




امکان ذخيرهسازي دادهها را طبق فرمت قابل
شناسايي بهوسيله  Oracle9i Spatialداشته باشد.
قابليت استفاده از امکانات و توانمنديهاي Oracle9i

رقومي چنين امکاني را در اختيار کاربران قرار نميدهند و به

 Spatialرا همزمان با عمليات رقوميسازي عوارض

دليل در اختيار نبودن کد مربوط به اين نرمافزارها ،امکان تغيير

از روي مدل فتوگرامتري در اختيار کاربر قرار دهد.

فرمت و محيط ارائه خروجي متناسب با نياز کاربر وجود ندارد.
بر همين اساس اين مشکل بايد حل شود .امروزه اغلب

بر همين اساس در ساختار كلي سيستم رابط که در شکل
( )7نشان داده شده 1 ،بخش اصلي در نظر گرفته شده است:

سيستمهاي فتوگرامتري از محيطهاي  CADاستاندارد براي

بخش ورودي  :بخش ورودي سيستم رابط كه يكي از

رقوميسازي و ترسيم عوارض استفاده ميكنند .در اين نوع از

بخشهاي اصلي و اساسي سيستم رابط است ،سيستم را قادر

سيستمها ،مختصات استخراج شده از روي مدل فتوگرامتري با

ميسازد تا همزمان با عمليات اندازهگيري و ثبت هر نقطه بر

استفاده از ابزاري به نام  Sterteo-Linkبه محيط  CADارسال

روي مدل تشكيل شده در سيستم فتوگرامتري ،نقاط ارسالي از

شده و عمليات ترسيم عارضه با استفاده از امکانات اين محيط

سيستم فتوگرامتري را دريافت نموده و به بخش ساختاردهي و

انجام ميشود .در حال حاضر اکثر محيطهاي  CADاستاندارد

ذخيرهسازي ارسال نمايد .بخش ورودي سيستم رابط بر

مانند  MicroStationو  AutoCADداراي قابليت پشتيابي از

اساس آن دسته از سيستمهاي فتوگرامتري طراحي شده است

زبانهاي برنامهنويسي  OLEهستند .با توجه به محدوديت ذکر

كه از MicroStationبراي ثبت و مستندسازي عوارض استفاده

شده براي سيستمهاي فتوگرامتري ميتوان از سيستمهاي

ميكنند .در اين سيستمهاي فتوگرامتري مختصات نقاط از

 CADبه عنوان محيط واسط براي دريافت مختصات ارسال

طريق ابزاري به نام  Stereo-Linkهمزمان با رقوميسازي

شده از سيستمهاي فتوگرامتري استفاده نمود .از آنجايي که

عوارض از روي مدل فتوگرامتري ،به  MicroStationارسال

بيشتر سيستمهاي فتوگرامتري از نرمافزار  MicroStationبراي

ميشود.

رقوميسازي عوارض استفاده مينمايند ] ،[8در تحقيق حاضر،
اين نرمافزار به عنوان محيط واسط انتخاب شده است.
IPOSS

براي تلفيق آن دسته از سيستمهاي فتوگرامتري که از
 MicroStationبراي رقوميسازي عوارض استفاده ميکنند ،با
 Oracle9i Spatialالزم است سيستم رابطي ميان دو سيستم
ايجاد گردد که قابليتها و توانمنديهاي زير را داشته باشد:

براي دريافت اين نقاط و ارسال آني آنها به سيستم رابط،
در بخش ورودي سيستم رابط يك پورت نرمافزاري طراحي و
پيادهسازي شده است .با فعال شدن بخش ورودي ،اين پورت،
كنترل  MicroStationرا بر عهده گرفته و مختصات نقاطي را كه
به هر طريق ممكن وارد  MicroStationميشود ،دريافت و به
صورت آني به سيستم رابط منتقل مينمايد.
بخش ساختاردهي و ذخيرهسازي  :اين بخش يکي از
بخشهاي اصلي سيستم رابط به حساب ميآيد که از بروز
بخشي از خطاهاي ساختاري (خطاهاي ساختاري قابل
شناسايي با استفاده از روابط توپولوژيکي تعريف شده ميان

عوارض) و خطاهاي توپولوژيکي جلوگيري نموده و داده را بر

ترسيم در ارتباط هستند ،مشخص شود .با اضافه شدن

اساس استاندارد  OGCو با فرمت قابل شناسايي بهوسيله

نقطه جديد به عارضه در حال ترسيم ،رابطه توپولوژيکي

 Oracle Spatialدر پايگاه داده ذخيره مينمايد .اين بخش از دو

ميان اين عارضه و عوارض مرتبط با استفاده از مدل 9-

زيربخش تشکيل يافته است:

 intersectionتعيين ميشود .بروز يک رابطه توپولوژيکي



حذف خطا

غيرمجاز ،يک خطاي توپولوژيکي شناخته شده و سيستم



ذخيرهسازي عوارض به صورت ساختاريافته

با حذف نقطه اضافه شده و ارسال پيغام اخطار منتظر
ورود نقطه صحيح ميماند.

زير بخش حذف خطا :در اين زير بخش شناسايي خطاهاي
توپولوژيکي و بخشي از خطاهاي ساختاري از طريق تعريف

زير بخش ذخيرهسازي عوارض به صورت ساختاريافته:

روابط توپولوژيکي غير مجاز به صورت مجموعهاي از قيود

دادههاي مکاني ارسال شده از زيربخش رفع خطا ،به صورت

توپولوژيکي انجام ميشود .دو واحد براي پيادهسازي اين زير

مجموعه نقاط منفرد و بدون ساختار مشخص ،وارد اين

بخش در نظر گرفته شده است.

زيربخش ميشوند .اين زيربخش با توجه به نوع عارضه در



واحد تعريف قيود توپولوژيکي :در اين واحد ،قيود

حال رقومي شدن ،نقاط را طبق استاندارد  OGCدر قالب نقطه،

خطاهاي

خط يا پليگون ساختاردهي کرده و طبق فرمت قابل شناسايي

توپولوژيکي مورد

نياز

براي

شناسايي

توسط  Oracle Spatialدر جدول مربوطه ذخيره مينمايد.

توپولوژيکي از طريق کاربر به صورت:

بخش ايجاد و مديريت جداول :اين بخش از طريق کانال

رابطه غير مجاز :کالس عارضه اول ،رابطه ،کالس عارضه
دوم تعريف ميشوند .اين واحد بر پايه مدل 9-intersection

ارتباطي ايجاد شده ميان سيستم رابط و  Oracle Spatialکاربر

طراحي شده و تعريف همه روابط توپولوژيکي غير مجاز ميان

را قادر مي سازد تا جداول مورد نياز براي ذخيره هر گروه از

کالسهاي مختلف عوارض را امکانپذير نموده است .المانهاي

عوارض را ايجاد نمايد .ارتباط اين بخش با  Oracle Spatialيک

قيود تعريف شده بهوسيله کاربر ،در جدول طراحي شده در

ارتباط دو طرفه است و بالفاصله پس از ايجاد جدول مورد

پايگاه داده ذخيره ميشود.

نظر ،نام جدول را در اختيار کاربر قرار ميدهد و بدين ترتيب



واحد شناسايي خطا :با فعال شدن يک عارضه براي

فقط با انتخاب نام جدول از ليست مربوطه ميتوان عمليات

ترسيم ،جستجو بر روي جدول قيود انجام ميشود تا

ذخيرهسازي عارضه را در آن جدول انجام داد.

عوارضي که طبق قيود تعريف شده با عارضه در حال

IPOSS
بخش ساختاردهي و

سيستم

بخش ورودي

فتوگرامتري

ذخيرهسازي

Oracle Spatial

بخش ايجاد و مديريت جداول
MicroStation

Stereo-Link

بخش ارسال دستورات مبتني بر SQL

شکل( :)7ساختار کلي سيستم IPOSS

ارسال دستورات مبتني بر  :SQLاين بخش که داراي ارتباط

دو طرفه با  Oracle Spatialاست ،کاربر را قادرميسازد تا با

استفاده از دستورات  SQLهمزمان با رقوميسازي ،از توابع و
عملگرهاي  Oracle Spatialبراي تحليلهاي مکاني ،شناسايي
روابط توپولوژيکي ،اندکسگذاري مکاني ،کنترل صحت و  ...بر
روي عوارض ذخيره شده استفاده نمايد.

 -7امکان ذخيره سازي دادههاي مکاني مطابق با استاندارد
 OGCهمزمان با عمليات رقوميسازي عوارض
 -2جلوگيري از بروز خطاهاي توپولوژيکي و بخشي از
خطاهاي ساختاري همزمان با رقوميسازي عوارض

در اين تحقيق براي پيادهسازي سيستم رابط  IPOSSاز

 -8امکان اضافه کردن بخشي از اطالعات توصيفي مربوط به

زبان برنامهنويسي  Visual Basicاستفاده شده است .اين

عوارض همزمان با عمليات رقوميسازي ،و ذخيره

سيستم پس از فعال شدن ارتباط ميان ايستگاه فتوگرامتري

يکپارچه دادههاي مکاني و توصيفي در پايگاه داده مکاني

 PhotoModو  Oracle9i Spatialرا برقرار نموده و رابطي را در

 -1امکان استفاده از دادههاي ذخيره شده در سيستمهاي GIS

داخل  PhotoModدر اختيار کاربر قرار ميدهد که کاربر به-

بهخصوص در سيستمهاي مبتني بر شبکه و اينترنت بدون

وسيله آن ايجاد و ويرايش جداول مربوط به پايگاه داده مکاني

نياز به آمادهسازي و ويرايشهاي ثانويه

براي ذخيره عوارض ،تعريف قيود توپولوژيکي غير مجاز،

 -5قابليت استفاده از امکانات  Oracle Spatialمانند اندکس-

تنظيمات الزم براي رقوميسازي عوارض و ذخيره آنها و انجام

گذاري مکاني دادهها ،شناسايي روابط توپولوژيک ،انجام

پرسش و پاسخهاي مکاني را انجام ميدهد( .شکل )2

پرسش و پاسخ بر روي دادههاي ذخيره شده و  ...همزمان

 PhotoModيک سيستم فتوگرامتري رقومي با قابليت مثلث-

با عمليات رقوميسازي عوارض

بندي هوايي ،انجام ترسيمات در محيط استريو و توليد
محصوالت فتوگرامتري رقومي است که توسط شرکت
راکورس روسيه ارائه شده است.

تلفيق آني سيستمهاي فتوگرامتري و سيستمهاي مديريت

براي تست عملکرد سيستم  ،IPOSSپس از تشكيل مدل سه

پايگاه داده مکاني با جايگزين نمودن يک پايگاه داده مکاني به

بعدي مربوط به مناطقي با بافت شهري و مناطقي شامل

جاي نقشههاي رقومي براي ذخيره يک مدل مکان مرجع از

عوارض طبيعي مانند رودخانه ،تپه و  ...در محيظ ،PhotoMod

جهان واقعي ،ضمن صرفهجويي در زمان و هزينه توليد و

عمليات رقوميسازي براي هر سه نوع عارضه (نقطهاي ،خطي

بهنگامرساني محصوالت نقشهاي و کاهش خصوصيت يکبار

و پليگوني) در کالسهاي مختلف عوارض با استاندارد مقياس

مصرف بودن دادههاي جمعآوري شده ،سبب ميشود تا

 7:2333بهوسيله  IPOSSانجام شد .با توجه به اينکه نسخه

مشکالت مربوط به مديريت دوگانه دادههاي مکاني و توصيفي

مورد استفاده در اين تحقيق براي  Oracle9i Spatialفاقد محيط

که يکي از مشکالت مهم سيستمهاي  GISدر استفاده از

نمايش گرافيکي عوارض ميباشد ،کنترل عوارض ذخيره شده

محصوالت نقشهاي دستگاههاي فتوگرامتري است ،از بين رود.

در پايگاه داده و ارزيابي صحت ارتباط ميان عوارض مختلف

همچنين با استفاده از سيستمهايي مانند  IPOSSکه در آن

طبق روابط توپولوژيکي تعريف شده و استاندارد  OGCبهکمک

عمليات ساختاردهي به دادههاي مکاني بر اساس روابط

زبان پرسش و پاسخ مکاني اين محيط انجام شد.

توپولوژيکي ميان عوارض و استانداردهاي  OGCانجام
ميشود ،دادههاي ذخيره شده بدون نياز به آمادهسازي و
ويرايش ثانويه ميتوانند در سيستمهاي  GISآني و سيستمهاي
 GISمبتني بر شبکه و اينترنت مورد استفاده قرار گيرند .بدين
ترتيب با همزمان شدن عمليات توليد ،بهنگامرساني و به-
اشتراکگذاري داده شاهد تحولي بزرگ در زمينه On-Line GIS

خواهيم بود که سيستم  IPOSSميتواند گامي موثر در اين راه
باشد.
بکارگيري دروازههاي عمومي انتقال داده مانند SDE

4

ميتواند گامي موثر براي اتصال سيستم رابط به انواع
شکل( :)2سيستم رابط  IPOSSدر محيط PhotoMod

نتايج ارزيابي سيستم  IPOSSنشان داد که اين سيستم
داراي مزايا و قابليتهاي ذيل ميباشد:

پايگاههاي داده مکاني باشد .همچنين استفاده از معماري
سيستمهاي خبره براي پيادهسازي واحد تصميمگيري سيستم
تلفيقي سبب جدا شدن بخش استدالل و استنتاج از بخشهاي

 در،بدون نياز به تغييرات پايهاي در واحدهاي عملياتي سيستم

 بر همين اساس امکان توسعه دامنه.عملياتي سيستم ميشود
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