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طالعات جغرافيايي وتحليلهاي هاي مکاني حاصل از روش فتوگرامتري، يکي از مهمترين منابع داده براي سيستمهاي اداده

ها وجود دارد. با سازي، ساختاردهي و مديريت درست اين دادهمکاني هستند. با اين حال مشکالت فراواني در ارتباط با ذخيره

توان گفت که تلفيق آني سيستمهاي فتوگرامتري و پايگاههاي داده، توجه به قابليتهاي سيستم مديريت پايگاه داده مکاني، مي

اي، سبب کاهش بسياري از مشکالت رساني محصوالت نقشهجويي در زمان و هزينه توليد، ساختاردهي و بهنگامن صرفهضم

هاي مکاني همزمان با شود. عالوه بر اين، با استفاده از اين سيستمهاي تلفيقي که در آن عمليات ساختاردهي به دادهموجود مي

شود، شاهد تحولي بزرگ در زمينه يکي و استانداردهاي تعريف شده انجام ميسازي و طبق روابط توپولوژعمليات رقومي

 استفاده از سيستمهاي اطالعات جغرافيايي به صورت آني و بر خط خواهيم بود. 

 تلفيق آني، داده توصيفي و مکاني، ساختاردهي، سيستم مديريت پايگاه داده مکاني، فتوگرامتري، روابط توپولوژيکي. :

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.  
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هاي مکاني سه بعدي که با استفاده از روش داده

توان اي ميفتوگرامتري از روي تصاوير هوايي و ماهواره

استخراج نمود، يکي از منابع دقيق، سريع، و به صرفه براي 

هاي مکاني مورد نياز براي سيستمهاي اطالعات تامين داده

اي عات نقشهرساني اطال، توليد نقشه و بهنگام(GIS)جغرافيايي 

عنوان منبعي . امروزه اهميت تصويربرداري بهموجود، هستند

هاي مكاني، در حال افزايش است، به طوري براي استخراج داده

هاي موجود در داده 05كه در چند سال آينده حدود %

سازمانهاي مديريت اطالعات مكاني از اين طريق به دست 

    ري براي توليد. اگرچه روشهاي فتوگرامت]3[خواهند آمد

هاي مکاني اهميت بااليي دارند و امروزه دامنه کاربرد اين داده

هاي مکاني براي کاربردهاي آوري و توليد دادهروشها در جمع

مختلف بسيار گسترده است، اما مشکالت زيادي در ارتباط با 

هاي سازي، ساختاردهي و مديريت درست دادهنحوه ذخيره

ه کمک اين روشها وجود دارد. برخي از مکاني استخراج شده ب

 اين مشکالت عبارتند از: 

 هاي رساني و توسعه دادههزينه باالي نگهداري، بهنگام

 مکاني

 هاهاي تکراري و هماهنگ نبودن دادهوجود داده 

 هاي توليد شدهوجود خطاهاي مختلف بر روي داده 

 هاي مکاني و سازي دادهوابستگي ميان نحوه ذخيره

 هاي کاربرديبرنامه

 هاي مکاني موجوددسترسي نا مناسب به داده 

 هاي مکاني و سازي و مديريت غير يکپارچه دادهذخيره

 توصيفي

  هاي مكاني اطالعات توصيفي به داده نتساباعدم امکان

هاي مكاني از روي مدل داده سازيرقوميهمزمان با 

 فتوگرامتري

يگاههاي داده با توجه به قابليتهاي سيستمهاي مديريت پا

سازي و مديريت حجم بااليي از براي ذخيره (SDBMS)مکاني 

هاي مکاني و توصيفي به صورت يکپارچه و همچنين داده

توانايي اين سيستمها براي پاسخگويي به نيازهاي گفته شده، 

    هاSDBMSتوان گفت تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و مي

هاي مکاني به ليد دادهتواند باعث تحول بزرگي در روند تومي

وسيله سيستمهاي فتوگرامتري و کاهش فاصله ميان 

ها شود که در اين سيستمهاي توليد، مديريت و توزيع اين داده

 مقاله به آن پرداخته شده است.

 

 

روشي که امروزه در بيشتر سازمانهاي توليد اطالعات 

مکاني با استفاده از روش فتوگرامتري معمول است، 

هاي رقومي است. هاي مکاني به صورت نقشهمستندسازي داده

ها به طور معمول در مقياسهاي معين و براي کاربري اين نقشه

جود در آنها ماهيت شوند و بنابراين عوارض موخاصي تهيه مي

هايي با کاربري انتخابي دارند. در اين روش براي تهيه نقشه

هاي مکاني دوباره انجام شود متفاوت بايد عمليات برداشت داده

هايي با همان کاربري در مقياسهاي و يا براي تهيه نقشه

سازي هاي موجود جنراليزه و آمادهکوچکتر، الزم است نقشه

نيازمند زمان و صرف هزينه زيادي است. شوند که هر دو کار 

هاي مکاني به صورت يکبار مصرف، بر بودن تهيه دادههزينه

گيري جديدي به سمت استفاده از يک پايگاه باعث ايجاد جهت

رساني يک مدل سازي، ذخيره و بهنگامداده مرکزي براي آماده

. بکارگيري روشي که ]7[مکان مرجع از جهان واقعي شده است 

هاي مکاني استخراج شده با استفاده از سيستمهاي آن داده در

فتوگرامتري بتوانند به طور مستقيم در يک پايگاه داده مکاني 

هايي با تواند توليد نقشهسازي و ساختاردهي شوند، ميذخيره

هاي موجود در کاربري و مقياسهاي مختلف را از روي داده

-ان و هزينه توليد و بهنگامپايگاه داده امکان پذير نمايد و در زم

جويي شود. گفتني است اين اي صرفهرساني اطالعات نقشه

هاي آوري دادهمطلب به معناي تعريف يک استاندارد براي جمع

مکاني براي کاربريهاي مختلف نيست، بلکه در اين حالت يک 

شود و مدل مکان مرجع از جهان واقعي در پايگاه داده ايجاد مي

ب و نمايش عوارض براي تهيه نقشه موردنظر بر عمليات انتخا

 شود.اساس استاندارد خاص آن نقشه انجام مي

 

On-Line GIS

گذاري و استفاده مجدد از امروزه نياز براي به اشتراک

نابع ، نياز به دسترسي به ماطالعات مکاني براي کاهش هزينه

اطالعاتي مختلف در سراسر جهان براي انتخاب بهترين 

اطالعات در ارتباط با کاربرد مورد نظر و نياز به انجام بخشي 

هاي جهاني، باعث از تحليلهاي مکاني پايه بر روي شبکه

-On. در ]71[شده است On-Line GISگسترش استفاده از 

Line GIS ي و طبق هاي مکاني در يک پايگاه داده مرکزداده

ها از طريق شبکه، استانداردهاي تعريف شده براي تبادل داده

. بنابراين سيستمهاي فتوگرامتري به عنوان ]1[شوندذخيره مي



 

   بايد  GISيکي از مهمترين ابزارهاي توليد داده مکاني براي 

هاي مکاني را طبق اي توسعه يابند که بتوانند دادهگونهبه

به صورت آني در پايگاههاي داده  استانداردهاي تعريف شده

 مکاني ذخيره نمايند. 

 

هاي ساختاريافته همزمان با عمليات حذف خطا و توليد داده

   سازي عوارض از روي مدل فتوگرامتري، ويرايشرقومي

  کاهش داده وسازي را ها پس از پايان عمليات رقوميداده

 .]8[شوند  GISتوانند به طور مستقيم وارد تحليلهاي ها ميداده

خطاهاي معنايي و ساختاري دو نمونه از خطاهاي معروف 

 و رايج در سيستمهاي اطالعات مکاني هستند.

خطاهاي ساختاري وابسته به مدل و ساختار سيستمهاي 

روش واحدي اطالعات مکاني هستند. بنابراين امکان استفاده از 

براي حذف اين نوع خطاها براي تمامي سيستمها وجود ندارد. 

برخي از خطاهاي ساختاري مانند بسته نبودن پليگونها و يا 

خطاي خود تقاطعي منحني ميزانها با بکارگيري قيدهاي هندسي 

 . ]8[باشند يا منطقي قابل شناسايي و رفع مي

مفاهيم حاکم  خطاهاي معنايي ناشي از عدم رعايت قوانين و

بر جهان واقعي بوده و بدون استفاده از اين مفاهيم قابل 

ترين نوع شناسايي نيستند. خطاهاي توپولوژيکي معمول

خطاهاي معنايي هستند که به دليل هماهنگ نبودن روابط 

توپولوژيکي تعريف شده ميان عوارض با جهان واقعي به وجود 

ت مکاني اهميت بااليي آيند. اين روابط در سيستمهاي اطالعامي

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

. ]9[شوند روابط توپولوژيکي نادرست ميان عوارض ايجاد مي

دهنده روابط بر همين اساس از تعريف قيودي که نشان

توان براي توپولوژيکي غير مجاز ميان عوارض باشند، مي

 فاده نمود.شناسايي خطاهاي توپولوژيکي است

با تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و پايگاههاي داده مکاني و 

 ها براي ارزيابي قيود مکاني، SDBMSاستفاده از قابليتهاي 

سازي از بروز برخي از توان همزمان با عمليات رقوميمي

خطاهاي ساختاري و بيشتر خطاهاي معنايي جلوگيري کرده و 

 يا آنها را اصالح نمود. 

 

تصاوير تهيه شده براي کاربردهاي فتوگرامتري، يکي از 

هاي سازي دادهمنابع مهم تامين اطالعات مورد نياز براي بهنگام

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

مندي از سيستمهاي فتوگرامتري و پايگاه داده مکاني و بهره

       قابليتهاي سيستم مديريت پايگاه داده مکاني براي به 

هاي گذاري و تبادل اطالعات و همچنين تهيه نسخهاشتراک

رساني بخشهاي هاي ذخيره شده، امکان بهنگاممتعدد از داده

وسليه چندين ايستگاه فتوگرامتري به طور مختلف يک منطقه به

الت، چون عمليات بازيابي داده شود. در اين حهمزمان ايجاد مي

رساني به طور مستقيم از روي پايگاه داده براي نمايش و بهنگام

ها شود، از پيچيدگيهاي مربوط به تلفيق مجموعه دادهانجام مي

و کاهش اعتبار آنها در طول تبديل فرمت داده ميان سيستمهاي 

  ]7[شود مختلف، جلوگيري مي

 

هاي مکاني به که داده GISافزارهاي در آن دسته از نرم

شوند و از بيشترين هاي رقومي به آنها معرفي ميصورت نقشه

آيند، از کاربران توليدات سيستمهاي فتوگرامتري به حساب مي

شود. هاي مکاني استفاده ميبراي مديريت داده 1روش دوگانه

هاي مکاني و توصيفي به صورت دادهدر اين روش مديريت 

. در چنين ساختاري دو سيستم به ]5[شودجدا از هم انجام مي

 :]77[صورت همزمان وجود دارد

  يکRDBMS هاي توصيفيبراي مديريت داده 

 هاي مکانيابزاري خاص براي مديريت داده 

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

نمايد و ها را مشکل ميستفاده و تلفيق دادهمدل داده ناهمگون ا

ها DBMSاز سوي ديگر امکان استفاده از بخشي از امکانات 

سازي و پرسش و پاسخ از بين مانند روشهاي بازيابي، بهينه

. تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري با سيستمهاي ]77[رود مي

   شود تا عمليات ذخيرهمديريت پايگاه داده مکاني سبب مي

وسيله سيستمهاي فتوگرامتري هاي مکاني استخراج شده بههداد

هاي طور مستقيم در پايگاههاي داده مکاني که در آن دادهبه

شوند، انجام مکاني و توصيفي به صورت يکپارچه نگهداري مي

شود و بدين تريتب مشکالت استفاده از روش دوگانه براي 

 روند. هاي مکاني از بين ميمديريت داده

 

هاي مكاني به روش فتوگرامتري، مدل سه در تهيه داده

بعدي حاصل از تصاوير هوايي كه به عنوان مرجع استخراج 

تواند به شود، ميها در سيستمهاي فتوگرامتري تشكيل ميداده

اي اخذ برخي از اطالعات توصيفي مرتبط عنوان منبع مناسبي بر

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

توان با در سازي هر عارضه، بالفاصله ميعمليات رقومي



 

اختيار قرار دادن يک سيستم رابط، اطالعات توصيفي مورد نياز 

 را در فيلدهاي متصل به عارضه وارد و ذخيره نمود.

 

SDBMS

براي تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و سيستمهاي مديريت 

 توان از دو روش کلي استفاده نمود:پايگاه داده مکاني مي

 

در اين روش ارتباط مستقيمي ميان دو سيستم موجود 

هاي مکاني به صورت نها از راه تبادل دادهنيست و تلفيق آ

. اين فايلها خروجي ]72[شود مبتني بر فايل انجام مي

 CADافزارهاي سيستمهاي فتوگرامتري با فرمت استاندارد نرم

هستند. شرط الزم براي انجام چنين تلفيقي آن است که  GISيا 

SDBMS  موردنظر قادر به خواندن و شناسايي فرمت فايلهاي

ي هادادهرساني يد شده باشند. در اين روش عمليات بهنگامتول

بر اساس يک جايگزيني کلي يا در بعضي موارد از طريق  مکاني

   انجامفايلهاي مربوط به عوارض حذف شده و ايجاد شده، 

 :]72[. مهمترين مشکالت اين روش عبارتند از]72[شود مي

 ند ها در طول روامکان از دست دادن بخشي از داده

 خواندن و تبديل داده ها

 طوالني بودن روند بازيابي، ارزيابي و ويرايش داده-

هاي تکراري که هاي موجود در فايل توسط چرخه

تا حد  هاکارايي اين روش را با افزايش حجم داده

زيادي کاهش داده و ممکن است باعث توقف عملکرد 

 سيستم شود.

 

در اين روش از يک کانال ارتباطي براي اتصال آني 

سيستمهاي فتوگرامتري و سيستم مديريت پايگاه داده مکاني 

شود. بنابراين اولين قدم براي تلفيق آني اين دو استفاده مي

باشد. با استفاده از اين روش سيستم ساختن کانال ارتباطي مي

ها در طول انتقال داده از ي از دادهمشکل از دست دادن بخش

    بين رفته و بازيابي و ويرايش داده با سرعت بااليي انجام

توان با بکارگيري يک سيستم نظارت فعال شود. همچنين، ميمي

    بر روي سيستم رابط، عمليات ارزيابي و ساختاردهي به

 هاي مکاني را طبق قوانين تعريف شده، همزمان با انتقالداده

 ها انجام داد.داده

 Oracle 

Spatial

 Oracle Spatial

Oracle Spatial  به عنوان يک سيستم مديريت پايگاه داده

اي از توابع ويژه را براي تسهيل و مجموعه SQLمکاني، يک 

رساني و انجام پرسش و ، بازيابي، بهنگامسازيعمليات ذخيره

پشتيباني  Oracleهاي مکاني در پايگاه داده پاسخ بر روي داده

 :]73[شامل اجزاء زير است  Oracle Spatialنمايد. مي

 سازي، شناسايي دستورات و يک واسط براي ذخيره

 هاي مکانيمفاهيم مربوط به داده

 هاي مکانيگذاري دادهابزار اندکس 

 اي از توابع و عملگرها براي انجام تحليلهاي موعهمج

 مکاني مختلف

 هاي مکانيابزارهاي مديريت داده 

   هاي ارائه شده از سوي دستورالعمل Oracle Spatialدر 

OGC 2 سازي شده در مورد عوارض ساده به طور کامل پياده

-9و امکان استفاده از مزايايي مانند استفاده از مدل 

intersection  مدلي رياضي براي تعيين روابط توپولوژيکي(

ميان عوارض در فضاي دو بعدي از طريق بررسي تقاطع يا 

، براي ]6[،]5[اشتراک فضاي داخلي، مرزي و خارجي عوارض( 

انجام تحليلهاي توپولوژيکي، کاربرد ابزارهاي کار با داده بر 

روي پايگاههاي داده بزرگ، امکان پاسخگويي و تهيه نسخه 

هاي مکاني با سرعت بسيار باال و استفاده از شتيبان از دادهپ

هاي مکاني بر روي شبکه و اينترنت در داده  روشهاي بازيابي

اختيار کاربران اين سيستم قرار داده شده است. همچنين زبان 

SQL  مربوط به اين سيستم با استفاده از توابع و عملگرهاي

که امکان انجام  اي توسعه يافته استمخصوصي به گونه

هاي هاي مکاني را به همراه دادهپرسش و پاسخ بر روي داده

. ]77[پذير نموده است توصيفي مرتبط با آنها به آساني امکان

ارائه شده از طرف شرکت  GISافزارهاي اين سيستم با نرم

ESRI  که امروزه از کاربرد فراواني در زمينهGIS  برخوردار

املي بوده و تبادل اطالعات ميان آنها هستند داراي هماهنگي ک

. مجموعه اين قابليتها از يک سو و ]78[شود به راحتي انجام مي

هاي موجود در پايگاه داده امکان دسترسي به اشياء و داده

Oracle نويسي با قابليت پشتيباني از از طريق زبانهاي برنامه

مانند  ActiveXو  Microsoft COM Automationروشهاي 

Visual Basic  ،از سوي ديگر سبب شد تا در اين تحقيقOracle 

Spatial  به عنوان يک سيستم مديريت پايگاه داده بسيار قدرتمند

 براي تلفيق با سيستمهاي فتوگرامتري انتخاب شود.



 

 CAD

اولين قدم براي تلفيق آني سيستمهاي فتوگرامتري و 

Oracle Spatial  انتقال مختصات نقاط استخراج شده از روي

 ، همزمان با عمليات Oracle Spatialمدل فتوگرامتري به 

سازي عوارض است. براي رسيدن به اين هدف الزم رقومي

وسيله يک سيستم است امکان کنترل همزمان هر دو سيستم به

رابط که دسترسي و کار با عملگرهاي هر دو سيستم را ميسر 

سازي چنين د، موجود باشد. يکي از روشهاي پيادهسازمي

نويسي با قابليت سيستم رابطي، استفاده از زبانهاي برنامه

براي  براي دسترسي به اشياء دو سيستم است. OLE 3پشتيبني 

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

طور که در اختيار اين زبانهاي برنامه نويسي قرار دهند. همان

ارائه شده  Oracle9i Spatailبخش قبل گفته شد اين قابليت در 

است اما بايد توجه داشت که اکثر سيستمهاي فتوگرامتري 

دهند و به رقومي چنين امکاني را در اختيار کاربران قرار نمي

افزارها، امکان تغيير دليل در اختيار نبودن کد مربوط به اين نرم

خروجي متناسب با نياز کاربر وجود ندارد. فرمت و محيط ارائه 

امروزه اغلب  بر همين اساس اين مشکل بايد حل شود.

براي استاندارد  CADسيستمهاي فتوگرامتري از محيطهاي 

در اين نوع از  كنند.استفاده مي و ترسيم عوارض سازيرقومي

سيستمها، مختصات استخراج شده از روي مدل فتوگرامتري با 

ارسال  CADبه محيط  Sterteo-Linkابزاري به نام استفاده از 

شده و عمليات ترسيم عارضه با استفاده از امکانات اين محيط 

استاندارد  CADشود. در حال حاضر اکثر محيطهاي انجام مي

داراي قابليت پشتيابي از  AutoCADو  MicroStationمانند 

ت ذکر هستند. با توجه به محدودي OLEنويسي زبانهاي برنامه

توان از سيستمهاي شده براي سيستمهاي فتوگرامتري مي

CAD  به عنوان محيط واسط براي دريافت مختصات ارسال

شده از سيستمهاي فتوگرامتري استفاده نمود. از آنجايي که 

براي  MicroStationافزار بيشتر سيستمهاي فتوگرامتري از نرم

تحقيق حاضر،  ، در]8[نمايند سازي عوارض استفاده ميرقومي

 افزار به عنوان محيط واسط انتخاب شده است.اين نرم

 IPOSS 

براي تلفيق آن دسته از سيستمهاي فتوگرامتري که از 

MicroStation کنند، با سازي عوارض استفاده ميبراي رقومي

Oracle9i Spatial  الزم است سيستم رابطي ميان دو سيستم

 ا و توانمنديهاي زير را داشته باشد:ايجاد گردد که قابليته

  امكان دريافت نقاط سه بعدي استخراج شده از روي

همزمان را  مدل تشكيل شده در سيستم فتوگرامتري

 با رقومي سازي هر عارضه داشته باشد.

  بتواند مختصات نقاط دريافتي از سيستم فتوگرامتري

 ساختاردهي نمايد. OGCرا طبق استاندارد 

 ايي و جلوگيري از خطاهاي توپولوژيکي توانايي شناس

 و بخشي از خطاهاي ساختاري را داشته باشد.

 هاي مکاني و توصيفي ايجاد جداول براي ذخيره داده

هر گروه از عوارض و دسترسي مجدد به آنها را به 

پذير صورت يکپارچه و طبق خواست کاربر امکان

 نمايد.

 ل ها را طبق فرمت قابسازي دادهامکان ذخيره

 داشته باشد. Oracle9i Spatialوسيله شناسايي به

  قابليت استفاده از امکانات و توانمنديهايOracle9i 

Spatial سازي عوارض را همزمان با عمليات رقومي

 از روي مدل فتوگرامتري در اختيار کاربر قرار دهد. 

بر همين اساس در ساختار كلي سيستم رابط که در شکل 

 بخش اصلي در نظر گرفته شده است: 1، ( نشان داده شده7)

بخش ورودي سيستم رابط كه يكي از :  بخش ورودي

بخشهاي اصلي و اساسي سيستم رابط است، سيستم را قادر 

گيري و ثبت هر نقطه بر سازد تا همزمان با عمليات اندازهمي

روي مدل تشكيل شده در سيستم فتوگرامتري، نقاط ارسالي از 

ساختاردهي و را دريافت نموده و به بخش سيستم فتوگرامتري 

بر  سازي ارسال نمايد. بخش ورودي سيستم رابطذخيره

اساس آن دسته از سيستمهاي فتوگرامتري طراحي شده است 

براي ثبت و مستندسازي عوارض استفاده  MicroStation كه از

كنند. در اين سيستمهاي فتوگرامتري مختصات نقاط از مي

سازي همزمان با رقومي Stereo-Linkام طريق ابزاري به ن

ارسال  MicroStationعوارض از روي مدل فتوگرامتري، به 

 شود.مي

براي دريافت اين نقاط و ارسال آني آنها به سيستم رابط، 

افزاري طراحي و در بخش ورودي سيستم رابط يك پورت نرم

 ،سازي شده است. با فعال شدن بخش ورودي، اين پورتپياده

را بر عهده گرفته و مختصات نقاطي را كه  MicroStationل كنتر

شود، دريافت و به مي MicroStationبه هر طريق ممكن وارد 

 .نمايدصورت آني به سيستم رابط منتقل مي

اين بخش يکي از  : سازيبخش ساختاردهي و ذخيره

آيد که از بروز بخشهاي اصلي سيستم رابط به حساب مي

ختاري )خطاهاي ساختاري قابل بخشي از خطاهاي سا

شناسايي با استفاده از روابط توپولوژيکي تعريف شده ميان 



 

را بر  عوارض( و خطاهاي توپولوژيکي جلوگيري نموده و داده

وسيله و با فرمت قابل شناسايي به OGCاساس استاندارد 

Oracle Spatial نمايد. اين بخش از دو در پايگاه داده ذخيره مي

 کيل يافته است:زيربخش تش

 حذف خطا 

 سازي عوارض به صورت ساختاريافتهذخيره 

زير بخش حذف خطا: در اين زير بخش شناسايي خطاهاي 

توپولوژيکي و بخشي از خطاهاي ساختاري از طريق تعريف 

اي از قيود روابط توپولوژيکي غير مجاز به صورت مجموعه

زير  ي اينسازشود. دو واحد براي پيادهتوپولوژيکي انجام مي

 بخش در نظر گرفته شده است. 

  واحد تعريف قيود توپولوژيکي: در اين واحد، قيود

توپولوژيکي مورد نياز براي شناسايي خطاهاي 

 توپولوژيکي از طريق کاربر به صورت: 

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

طراحي شده و تعريف همه روابط توپولوژيکي غير مجاز ميان 

پذير نموده است. المانهاي کالسهاي مختلف عوارض را امکان

وسيله کاربر، در جدول طراحي شده در قيود تعريف شده به

 شود.پايگاه داده ذخيره مي

  واحد شناسايي خطا: با فعال شدن يک عارضه براي

شود تا ي جدول قيود انجام ميترسيم، جستجو بر رو

عوارضي که طبق قيود تعريف شده با عارضه در حال 

ترسيم در ارتباط هستند، مشخص شود. با اضافه شدن 

نقطه جديد به عارضه در حال ترسيم، رابطه توپولوژيکي 

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

intersection طه توپولوژيکي شود. بروز يک رابتعيين مي

غيرمجاز، يک خطاي توپولوژيکي شناخته شده و سيستم 

با حذف نقطه اضافه شده و ارسال پيغام اخطار منتظر 

 ماند.ورود نقطه صحيح مي

سازي عوارض به صورت ساختاريافته: زير بخش ذخيره

هاي مکاني ارسال شده از زيربخش رفع خطا، به صورت داده

ساختار مشخص، وارد اين مجموعه نقاط منفرد و بدون 

شوند. اين زيربخش با توجه به نوع عارضه در زيربخش مي

در قالب نقطه،  OGCحال رقومي شدن، نقاط را طبق استاندارد 

خط يا پليگون ساختاردهي کرده و طبق فرمت قابل شناسايي 

 نمايد.در جدول مربوطه ذخيره مي Oracle Spatialتوسط 

اين بخش از طريق کانال  :بخش ايجاد و مديريت جداول

کاربر  Oracle Spatialارتباطي ايجاد شده ميان سيستم رابط و 

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

يک  Oracle Spatialعوارض را ايجاد نمايد. ارتباط اين بخش با 

ارتباط دو طرفه است و بالفاصله پس از ايجاد جدول مورد 

دهد و بدين ترتيب جدول را در اختيار کاربر قرار مينظر، نام 

توان عمليات فقط با انتخاب نام جدول از ليست مربوطه مي

 سازي عارضه را در آن جدول انجام داد.ذخيره

 

 

 
 

 IPOSS: ساختار کلي سيستم (7)شکل

 

 

 

سازد تا با مياست، کاربر را قادر Oracle Spatialدو طرفه با ي ارتباط : اين بخش که داراSQLارسال دستورات مبتني بر 

سيستم 

 فتوگرامتري

MicroStation 

ساختاردهي و بخش  بخش ورودي

 سازيذخيره

 بخش ايجاد و مديريت جداول

 SQLبخش ارسال دستورات مبتني بر 

Oracle Spatial 

Stereo-Link 

IPOSS 



 

سازي، از توابع و همزمان با رقومي SQLاستفاده از دستورات 

براي تحليلهاي مکاني، شناسايي  Oracle Spatialعملگرهاي 

گذاري مکاني، کنترل صحت و ... بر روابط توپولوژيکي، اندکس

 اده نمايد.روي عوارض ذخيره شده استف

از  IPOSSسازي سيستم رابط در اين تحقيق براي پياده

استفاده شده است. اين  Visual Basicنويسي زبان برنامه

سيستم پس از فعال شدن ارتباط ميان ايستگاه فتوگرامتري 

PhotoMod  وOracle9i Spatial  را برقرار نموده و رابطي را در

-دهد که کاربر بهمي در اختيار کاربر قرار PhotoModداخل 

وسيله آن ايجاد و ويرايش جداول مربوط به پايگاه داده مکاني 

براي ذخيره عوارض، تعريف قيود توپولوژيکي غير مجاز، 

سازي عوارض و ذخيره آنها و انجام تنظيمات الزم براي رقومي

 (2دهد. )شکل پرسش و پاسخهاي مکاني را انجام مي

PhotoMod ي رقومي با قابليت مثلثيک سيستم فتوگرامتر-

بندي هوايي، انجام ترسيمات در محيط استريو و توليد 

رقومي است که توسط شرکت فتوگرامتري محصوالت 

 .است شدهراکورس روسيه ارائه 

پس از تشكيل مدل سه ، IPOSSبراي تست عملکرد سيستم 

مربوط به مناطقي با بافت شهري و مناطقي شامل  بعدي

، PhotoModرودخانه، تپه و ... در محيظ عوارض طبيعي مانند 

، خطي ايسازي براي هر سه نوع عارضه )نقطهعمليات رقومي

با استاندارد مقياس و پليگوني( در کالسهاي مختلف عوارض 

. با توجه به اينکه نسخه شدانجام  IPOSSوسيله به 7:2333

فاقد محيط  Oracle9i Spatialمورد استفاده در اين تحقيق براي 

باشد، کنترل عوارض ذخيره شده مايش گرافيکي عوارض مين

در پايگاه داده و ارزيابي صحت ارتباط ميان عوارض مختلف 

کمک به OGCطبق روابط توپولوژيکي تعريف شده و استاندارد 

 زبان پرسش و پاسخ مکاني اين محيط انجام شد.

 
 PhotoModدر محيط  IPOSS(: سيستم رابط 2شکل)

نشان داد که اين سيستم  IPOSSسيستم  نتايج ارزيابي

 باشد: داراي مزايا و قابليتهاي ذيل مي

هاي مکاني مطابق با استاندارد امکان ذخيره سازي داده -7

OGC سازي عوارضهمزمان با عمليات رقومي 

جلوگيري از بروز خطاهاي توپولوژيکي و بخشي از  -2

 سازي عوارضخطاهاي ساختاري همزمان با رقومي

افه کردن بخشي از اطالعات توصيفي مربوط به امکان اض -8

سازي، و ذخيره عوارض همزمان با عمليات رقومي

 هاي مکاني و توصيفي در پايگاه داده مکانييکپارچه داده

 GISهاي ذخيره شده در سيستمهاي امکان استفاده از داده -1

خصوص در سيستمهاي مبتني بر شبکه و اينترنت بدون به

 و ويرايشهاي ثانويه سازينياز به آماده

-مانند اندکس Oracle Spatialقابليت استفاده از امکانات  -5

ها، شناسايي روابط توپولوژيک، انجام گذاري مکاني داده

هاي ذخيره شده و ... همزمان پرسش و پاسخ بر روي داده

 سازي عوارضبا عمليات رقومي

  

و سيستمهاي مديريت تلفيق آني سيستمهاي فتوگرامتري 

پايگاه داده مکاني با جايگزين نمودن يک پايگاه داده مکاني به 

هاي رقومي براي ذخيره يک مدل مکان مرجع از جاي نقشه

جويي در زمان و هزينه توليد و جهان واقعي، ضمن صرفه

اي و کاهش خصوصيت يکبار رساني محصوالت نقشهبهنگام

شود تا ه، سبب ميآوري شدهاي جمعمصرف بودن داده

هاي مکاني و توصيفي مشکالت مربوط به مديريت دوگانه داده

در استفاده از  GISکه يکي از مشکالت مهم سيستمهاي 

 اي دستگاههاي فتوگرامتري است، از بين رود.محصوالت نقشه

که در آن  IPOSSهمچنين با استفاده از سيستمهايي مانند 

اني بر اساس روابط هاي مکعمليات ساختاردهي به داده

      انجام OGCتوپولوژيکي ميان عوارض و استانداردهاي 

سازي و هاي ذخيره شده بدون نياز به آمادهشود، دادهمي

آني و سيستمهاي  GISتوانند در سيستمهاي ويرايش ثانويه مي

GIS  مبتني بر شبکه و اينترنت مورد استفاده قرار گيرند. بدين

-رساني و بهعمليات توليد، بهنگامترتيب با همزمان شدن 

 On-Line GISگذاري داده شاهد تحولي بزرگ در زمينه اشتراک

تواند گامي موثر در اين راه مي IPOSSخواهيم بود که سيستم 

 باشد.

    SDE 4هاي عمومي انتقال داده مانند بکارگيري دروازه

     تواند گامي موثر براي اتصال سيستم رابط به انواعمي

هاي داده مکاني باشد. همچنين استفاده از معماري پايگاه

گيري سيستم سازي واحد تصميمسيستمهاي خبره براي پياده

تلفيقي سبب جدا شدن بخش استدالل و استنتاج از بخشهاي 



 

شود. بر همين اساس امکان توسعه دامنه مي  عملياتي سيستم

حتي و دانش سيستم و يا تغيير آن متناسب با شرايط به را

اي در واحدهاي عملياتي سيستم، در بدون نياز به تغييرات پايه

 باشد. پذير ميمدت زمان کوتاهي امکان
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