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چکیده 

ــوگرافـی  امروزه با گسترش استفاده از سیستمهای توتال استیشن در عملیات نقشه برداری حهت تهیه نقشه های توپ
جمع آوری و ذخیره اطالعات بصورت اتوماتیک با کمترین دخالت عوامل اجرایی انجــام گرفنـه و امکـان بـروز اشـتباهات 
ــهت ترسـیم نقشـه بـه  رایجی نظیر قرائت مشاهدات، درج اطالعات در فرمها و عملیات مربوط به آماده سازی مشاهدات ج
ــان و دقـت الزم بـرای انجـام  شدت کاهش یافته است. در این میان کاربرد  نرم افزارهای مهندسی در امور نقشه برداری زم
ــاس و  محاسبات و ترسیم نقشه های توپوگرافی کاهش داده و انجام عملیاتی نظیر به روز رسانی اطالعات نقشه ها، تغییر مقی
ــاران ایـن رشـته  آرشیو نقشه ها بسیار آسان و کم هزینه گردیده است.  نگارنده بر این اعتقاد است که مجموعه دست اندرک
هنوز سئواالت و ابهامات زیادی را در امور رایج و ضروری خویش داشته و نیاز به ارائه مقاالتی در امور به ظاهر ساده هنـوز 

در مجامع اجرایی محسوس میباشد. 
سئوالت رایجی نظیر بهنرین برنامه برای ترسیم نقشه های توپوگرافی، دقت این برنامه ها، سهولت کاربرد و آموزش 
آنها، قابلیتهای فنی این گونه برنامه ها، انطباق خروجی آنها با استانداردهای فنی ایران و... جزء سئوالتی اســت کـه مرتبـا از 
ــتر مواقـع بـا پاسـخ هـای  طریق دانشجویان و عوامل اجرایی، مشاوران و کارفرمایان نقشه برداری  مطرح میگردد و در بیش
ــد  غیرکارشناسی و فنی از شنیده ها و عادتهای شخصی و عمومی افراد مواجه میشویم. براستی آیا بصورت علمی تاکنون چن
ــه از برنامـه هـای معـروف در  برنامه را مقایسه کرده و نکات قوت و ضعف آنها را بررسی نموده ایم؟ در این مقاله دو نمون
ــف هرکـدام  ترسیم نقشه های توپوگرافی SURFER 8.0 ,SDRMAP 6.5 مورد بررسی قرار گرفته و نکات قوت و ضع

مورد ارزیابی قرار میگیرد. 



 
 
 
 

  SURFER 8.0 خصوصیات برنامه  
ذیال خصوصیات برنامه SURFER 8.0 را بصورت اجمالی مورد بررسی قرار میدهیم: 

 • برنامه بصورت کامل تحت ویندوز ×9 (95و98و2000) میباشد. 
 • امکان فارسی نویسی با فونتهای متنوع در محیط ویندوز بر روی نقشه ها مستقیما در داخل برنامه میسر میباشد.   

ــه گسـتر (نظـیر اکسـل و   • امکان ورود و تبدیل داده های خام تاکئومتری در محیط Worksheet مشابه برنامه های صفح
ــن  کواتروپرو) فراهم بوده ضمناامکان فراخوانی داده های خروجی توتال اسیشن با فرمت X,Y,Z بصورت فرمت اسکی در ای
ــات جـبری روی  محیط فراهم میباشد. مشاهده نتایج آماری مشاهدات، تجزیه و تحلیل مشاهدات، مرتب کردن داده ها و عملی

مشاهدات در ستونهای اطالعاتی در این محیط براحتی انجام می پذیرد. 
ــرده و   •  این برنامه قابلیت انجام عملیات انترپالسیون را به روشهای متنوع و برای کاربرد رشته های مختلف علمی فراهم ک

در این نسخه از دو روش رایج در نقشه برداری یعنی شبکه بندی و مثلث بندی نیز استفاده مینماید. 

 
 SURFER شکل شماره(1)- نمایش مثلث بندی داده ها در

 
ــور افزایـش دقـت انـترپالسـیون و   •  امکان معرفی خطوط بریک الین (خط الراس و خط القعر) و فایلهای محدوده به منظ

خروجی نقشه در این نسخه پیش بینی شده است. 
 •  امکان استفاده از روشهای مختلف فیلترینگ و نرم کردن مشاهدات و منحنی های میزان در این نسخه فراهم گشته است. 
 •  این برنامه قابلیتهای ویژه ای را برای امکان تهیه نقشه های هیپسومتریک و موضوعی، سه بعدی، نقشه های طبیعــی شـبیه 
سازی شده از منطقه با امکان تغییر محل دید، نور فراهم ساخته است. در این نسخه امکان نمایش اندازه، جهت و شدت شیب  

بصورت خطوط برداری میسر میباشد. 



 
 

شکل شماره (2) - نمونه ای از نقشه های هیپسومتریک 
 

 
 

شکل شماره (3)- نمونه ای از نقشه های سه بعدی بروش مش  

 
 

شکل شماره(4)- نمونه ای از نقشه های شبیه سازی سه بعدی 



  
 

شکل شماره(5)- نمونه ای از نقشه های شیب بروش برداری 
 

ــمبلها، راهـها   • امکان ذخیره اطالعات در الیه های مختلف نظیر الیه مثلث بندی، منحنی میزان، داده های اصلی ارتفاعی، س
و... در این برنامه میسر میباشد. 

ــم شـده اسـت. ضمنـا خروجـی   • امکان اضافه کردن نقشه های رستری و وکتوری (dxf) و لژاندر و ... در این نسخه فراه
برنامه در فرمتهای مختلف و در محیط اتوکد قابل ارائه میباشد. 

 • امکان استخراج اطالعات الزم برای ترسیم پروفیهای طولی و عرضی مستقیما از روی نقشــه تـوپـوگرافـی فراهـم شـده و 
میتوان از خروجی برنامه در محیط برنامه Grapher یا سایر برنامه های رایج نظیر Roadware استفاده کرد. 

 • امکان محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو رویه مختلف یا یک سطح پروژه. 
 • امکان مقایسه آماری دقت تهیه نقشه از طریق مقایسه داده های اصلی با رویه موجود. 

ــف   • با استفاده از این برنامه ضمن امکان تهیه نقشه های توپوگرافی با دقت مناسب، میتوان نقشه ها و مطالعات علمی مختل
خصوصا در امر تهیه نقشه های ژئوئید محلی و ... با امکانات نمایشی ویژه 

 • براحتی انجام داد.  
ــادگـی کـار بـا آن و وجـود امکـان   • یکی از مهمترین خصوصیتهای این برنامه در مقایسه با برنامه های دیگر س

استفاده از راهنما HELP در جاهای مختلف برنامه است. 
 C++ , ،امکان برنامه نویسی و کنترل عملیات این برنامه از طریق محیطهای برنامه نویسی دیگــر نظـیر جـاوا • 
VB ومحیط خاص این برنامه جهت انجام عملیات ترسیمی بصورت اتوماتیک و وجود برنامه های متنوع در این نسخه 

برای کاربردهای مختلف از دیگر مزایای این برنامه است.   
 

 
 



نقشه ذیل یک نمونه از خروجیهای منحصر به فرد این برنامه میباشد. 
  

 
 

شکل شماره (6) 
  

  SDRMAP6.5 خصوصیات برنامه  
 • این نسخه از برنامه نیازمند محیط DOS اجرا میباشد. 

 •  برای مجموعه توتال استیشنها و دستگاههای ذخیره اطالعات شرکت سوکیا امکان تخلیه و تبدیل مستقیم اطالعات در این 
برنامه وجود دارد. این برنامه در واقع برای تخلیه اطالعات دستگاههای ذخیره اطالعات این شرکت تهیه شده است. 

 •  SDRMAP بخش مرکزی این نرم افزار بوده و وظیفه خواندن و نوشتن و ویرایش اطالعات و پردازش کدهای ویـژه و 
امور کارتوگرافی را عهده دار است. 

ــور و افـزودن الیـه هـا   •  از طریق زیر منو SDRCAD امکان انجام امور مربوط به ترسیم عوارض نقطه ای، خطی و هاش
میسر میباشد. 

 .(DTM بروش مثلث بندی و) .امکان ترسیم منحنی میزان میسر میباشد SDRcontour در زیر منو  • 
 •  زیر منو SDRprofile امکان ترسیم پروفیلهای طولی و عرضی را دارد. 

ــبه حجـم عملیـات   •  از طریق زیر منوهای SDRvolume و SDRcalc و SDRdesign به ترتیب امکان امکان محاس
خاکی، محاسبات رایج نقشه برداری نظیر سرشکنی شبکه و طراحی قوسهای افقی و قائم و پروفیل تیپ میسر میشود. 

 
 
 
 
 
 



 SURFER 8.0 و SDRMAP6.5  مقایسه برنامه  
ــم میکنـد.   • اجرای تحت ویندوز برنامه SURFER امکان استفاده از تمام قابلیتهای برنامه ویندوز را در محیط برنامه فراه

این امکان در برنامه  SDRMAP وجود ندارد. 
ــد. الکـن   • از نظر مزیت تخلیه مستقیم اطالعات برنامه SDRMAP در سیستمهای سوکیا تسهیالت ویژه ای را ایجاد میکن
ــاص تخلیـه و  این امکان در سیتمهای دیگر عمال کارایی ندارد. ضمن اینکه دستگاههای توتال استیشن معموال دارای برنامه خ

تبدیل اطالعات هستند. 
 •  از نظر دقت نقشه های خروجی ایرادهای نظیر عدم انترپالسیون بروش مثلث بندی و امکان تعریف بریــک الیـن و عـدم 
تنظیم دقیق محل اعداد رقوم ارتفاعی در محلهای صحیح در نسخه قدیمی تحت داس برنامه SURFER وجود داشت. الکن 

در حال حاضر و در نسخه 8 تمام ایرادهای فوق رفع شده است. 
 •  قابلیت پردازش کد در SDRMAP ضمن داشتن مزایای ویژه در ترسیم نقشه، از بخشهای پیچیده این برنامه میباشد کــه 
همه استفاده کنندگان این برنامه بر آن اذعان دارند. بجای این امکان در برنامهSURFER از سیستم الیه بندی برای هر سمبل 

و کد که با برنامه اتوکد نیز سازگار است استفاده شده است. 
 •  واحدهای متریک و انگلیسی در هر دو برنامه قابل استفاده اند. 

ــف   •  خروجی پروفیل طولی وعرضی هر دو برنامه در استاندارد کارتوگرافی سازمان نقشه برداری نیستند. ضمنا امکان تعری
ــه  پروفیلهای تیپ پیچیده در SDRMAP وجود ندارد. لذا توصیه میشود برای ترسیم پروفیل و حجم عملیات خاکی از برنام
ــه هـای تولیـدی هـر دو برنامـه  های تخصصی و بسیار ساده برای این کار نظیر  Roadware 6.5 or 7 استفاده گردد. نقش

صرفا جنبه طراحی اولیه را برای مسیر دارند. 
 •  از نکته نظر طراحی قوسها و مسیر با توجه به عدم انطباق استانداردهای طراحی برنامه SDRMAP با آئین نامه طراحــی 
مسیر راههای ایران، استفاده از آن نمیتواند جنبه کاربردی داشته باشد. در صورت استفاده از پارامترهای استاندارد طراحی ایران 

چنانچه اشاره شد پروفیلهای ترسیمی فاقد استانداردهای کارتوگرافی ایران هستند. 
 •  هر دو برنامه محبط ترسیمی و ویرایشی مشابه اتوکد (البته بسیارساده تر) میباشند الکن امکان نوشتن متنهای فارسی صرفا 

در برنامهSURFER میسر میباشد. 
 •  در کنار امکانات ترسیم نقشه توپوگرافی برنامه SURFER  از نظر داشتن امکانات وسیع نمایشی، محاسباتی، روشــهای 

مختلف انترپالسیون، فیلترینگ و... در رشته های مختلف کارایی دارد. 
 SDRMAP نبودن برنامه و نداشتن فایل راهنما میباشد. برنامه User friend یکی از ایرادات اساسی هر برنامه میتواند  • 
با وجود ویژگیهای مطلوب مورد اشاره، از نظر کاربرد و راهنمای برنامه برای استفاده کنندگان جدید آن بسیار گنگ، پیچیده و 

مبهم مینماید. 
 • برنامه SURFER  ضمن کاربرد بسیار ساده، دارای فایل راهنما و قابلیت خودآموزی میباشد. 

 • در نهایت برنامه SDRMAP ضمن هدف خاص برنامه نویسی آن برای شرکت سوکیا، برنامه ای توانمند در زمــان خـود 
بوده و امروزه نه تنها پشتیبانی آموزشی ندارد بلکه تولید نسخه جدید آن نیز متوقف شده است.  

 
ــن مقالـه  برنامـه هـای توانمنـدی نظـیر Mapsuite و TERRAmodel و CDS را  در کنار برنامه های مورد اشاره در ای

میتوان نام برد که بحث در مورد آنها نیازمند فرصت دیگری میباشد. 
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مقاله را پذیرفته بودند تشکر نمایم. 
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