
ماهر

(ماهر)سامانه پویای جمع آوری اطالعات با موبایل 

Dynamic mobile GIS data collection system
1398تابستان 



عجمجهتموبایلپروژهچندیناجرایازپسنصر،اندیشهرایانشركت
راحطپویایهایسامانهانواعبررسیباوعملکردارزیابیواطالعاتآوری
مانندهاییشركتGISموبایلهایسامانهنیزوجهاندرموبایلبرایفرم

ESRI،برداشتندرضمنكهنمایدطراحیراایسامانهكهشدآنبر
كاربرانهمكهباشدبرخورداركاملسادگیازپیشرفته،هایقابلیتتمامی
ترینپیشرفتهبرایآنازبتوانهمونماینداستفادهآنازبتوانندعادی
.نموداستفادهGISاطالعاتبانکایجادخصوصدرهافعالیت

مقدمه



ماشاختیاردررازیرهایقابلیتكهباشدمیافزارنرممجموعهیکماهر
:دهدمیقرار
.پیشرفتهوعمومیسطوحدرموبایلبرایفرمطراحی•
ازاطالعاتثبتوموبایلنسخهدرشدهطراحیهایفرمفراخوانی•

.وبیاوموبایلطریق
وهاگزارشانواعتولیدووبنسخهبهشدهبرداشتاطالعاتارسال•

.آماریوتحلیلیاستانداردافزارهاینرمبهاطالعاتانتقال

چیستماهر



وطراحیرافرمکیدقیقهچندعرضدرتوانیدمیماهرطریقاز•
اتیاطالعراحتیبهوفراخوانیخودموبایلگوشیدررافرماینسپس

.ماییدنآوریجمعاید،بودهكاغذرویبرآننوشتنبهمجبورقبالكهرا

كهراخودپژوهشیهایفعالیتاطالعاتتوانیدمیماهرطریقاز•
دركنید،آوریجمعچاپیهاینسخهانتشارطریقازبودیدمجبور
وثبترااطالعاتراحتیبهآنهاواجراهمکارانتانودوستانموبایل
شمابرایوقتاسرعدررااطالعاتمکانی،وزمانیمحدودیتبدون
.نمایندارسال

ماهرهایویژگی



دقتباوGISپایهبرراخوداطالعاتیبانکتوانیدمیماهرطریقاز•
بای،توصیفهایمشخصهوالمانتعداددرمحدودیتبدونوباالبسیار

یروینتخصصحداقلباوسادهبسیارروشباوزمانوهزینهكمترین
درهكاستشدهثابتتجربهبه.كنیدآوریروزبریاوتهیهانسانی
بانکتوانمی1/2000دقتباپایهنقشهبودناختیاردرصورت

نماییدتهیهماهربارا1/5000دقتبااطالعاتی
بهراخودكارخانهتجهیزاتسازمان،انبار،آمارتوانیدمیماهرطریقاز

بهاموالكدازاستفادهباوتجهیزگونههرتخصصیشناسنامههمراه
.نماییدتهیهNFCحتیوQRCodeباركد،فرمت

ماهرهایویژگی



(موبایلسازفرم)خصوصیاتوالمانتعریفدرمحدودیتعدم1.

Webبستربرسازیپیاده2. GIS

اطالعاتآوریروزبهوبرداشتبرایموبایلازاستفادهامکان3.

سامانهبهاطالعاتوروددرمحدودیتعدم4.

ماهرهایویژگی



سامانهازاطالعاتخروجیتهیهدرمحدودیتعدم1.

(سازگزارش)گزارشوتولیددرمحدودیتعدم2.

هادسترسیسطحبرکاملمدیریت3.

موبایلدرباالدقتباGPSافزارهایسختازاستفادهقابلیت4.

موبایلنسخهدرOfflineنقشهازاستفادهقابلیت5.

هاسیستمسایرباارتباطدرمحدودیتعدم6.

ماهرهایویژگی



برایاملكوزیبافرمیکبهدستیابیمراحل.باشدمیسادهبسیاركاراین
:استذیلشرحبهاطالعاتآوریجمع

یاطالعاتالزاماتوماهیتشرایط،تعیینووبنسخهدرفرمتعریف1.
آن

ماهرموبایلنسخهاجرای2.

موبایلدرفرمهایافرمفراخوانی3.

موبایلدرفرمهااجرای4.

نموداستفادهبایستمیماهرازچگونه



وردركوالمانتعداددرمحدودیتبدونموبایلبوسیلهاطالعاتثبت1.

وبنسخهبهشدهذخیرهاطالعاتارسال2.

آنهاتاییدواطالعاتویرایشوپایش3.

قابلیتهمراهبهشدهبرداشتاطالعاتازگزارشتهیهوجستجو4.
هاافزارنرمسایربهانتقالواطالعاتویرایش

نموداستفادهبایستمیماهرازچگونه



:دهدمیقرارشمااختیاردررازیرهایقابلیتكهباشدمیافزارنرمایمجموعهماهر
موبایلبرایپیشرفتهفرمساز•
پیشرفتهگزارشساز•
GISوتوصیفیفرمتهایبااطالعاتخروجوورودابزارهای•

اطالعاتپویایكارگردش•

ماهراجزاء



جغرافیاییوتوصیفیاطالعاتآوریجمع•
اطالعاترسانیبروز•
اطالعاترویبرفضاییوتوصیفیهایتحلیلاجرای•

ماهرکاربردهای



روال استفاده از سامانه ماهر

سریعوهسادبسیاركاراینكهآناطالعاتیالزاماتوماهیتشرایط،تعیینووبنسخهدرفرمتعریف1.
.باشدمی

الزاممیتوانقسمتایندر.فرمخصوصیاتتعریف
لحاظبهفرمماهیتومختصاتداشتنعکس،دریافت

نمودتعریفراجغرافیایی تعریففیلدهایاطالعاتیفرم



روال استفاده از سامانه ماهر

موبایلدرهافرمیافرمفراخوانی-3ماهرموبایلنسخهاجرای-2

فراخوانیفرمبهموبایلصفحهاصلیبرنامهموبایل



روال استفاده از سامانه ماهر

موبایلدرهافرماجرای-4

وروداطالعاتدرموبایلفهرستفرمهایفعال



روال استفاده از سامانه ماهر

رکوردوالمانتعداددرمحدودیتبدونموبایلبوسیلهاطالعاتثبت-5

جانماییدقیقموقعیت
براساسنقشهمبنا



روال استفاده از سامانه ماهر

نتیجهارسالاطالعاتبهسرورلیستفرمهایبرداشتشده

وبنسخهبهشدهذخیرهاطالعاتارسال-6



روال استفاده از سامانه ماهر

آنهاتاییدواطالعاتویرایشوپایش-7

نمایشاطالعاتارسالشدهازموبایلدرنسخهوبوویرایشآن



روال استفاده از سامانه ماهر

سایرهبانتقالواطالعاتویرایشقابلیتهمراهبهشدهبرداشتاطالعاتازگزارشتهیهوستجوج-8
افزارهانرم

Excel

Access

Word

SQL

PDF

جستجویاطالعاتوارسالبهسایرنرمافزارها



نقشه های مورد استفاده در ماهر

وصیفیتاطالعاتدریافتونقشهرویبرالمانانتخابالیه ها،برمدیریتامکانضمنماهرنقشهمدیریتموبایلنسخهدر
Zoomعملیاتاجرای،GISهایالیهدرالمانبامرتبط in, Zoom out ,Pan ,Identify،موقعیتنمایشیاو
می آورددراجرابهرانقشه هارویبرسرورازشدهفراخواندهالمان

استفادهازانواعسرویسهایاستانداردنقشهTPKبهفرمتOfflineنقشهOnlineنقشه



:ازعبارتنداطالعاتبرداشتدرماهرةپیشرفتهایقابلیت
کادری،انتخابلیستویرایش،کادرشاملمتنوعهایکنترلطریقازتوصیفیمشخصاتبرداشت•

برایکسعپیوستودیجیتالامضاء،ایدستهانتخابیهایگزینه،ساعتکادرتاریخ،کادررادیویی،
اطالعاتیردیفهر

ماهرةقابلیت پیشرفت

قابلیتقراردادنانواعکنترلدربخشفرمساز



بهکهباالتردقتباGPSیاوموبایلGPSازاستفادهبابرداشتمحلموقعیتبرداشت•
.استمتصلموبایل

قابلیت پیشرفته ماهر

ایشبرایجانماییالمانباقابلیتویرGPSاستفادهاز
براساسنقشهپایهدرنسخهموبایلGPSموقعیت



موبایلبااشتبردلحظهدرکهعکسیازاستفادهباتوصیفیمشخصاتبهتصویرچندیایکپیوست•
.می شودتهیه

ماهرةقابلیت پیشرفت

دریافتعکسازالماندرزمانورودمشخصاتتوصیفی



OnlineوOfflineصورتبهبرداشت•

خودکارکدیاوQRCode،NFCبارکد،ازاستفادهدستی،صورتبهاطالعاتیرکوردهربرایکددادن•

قابلیت پیشرفته ماهر

الزامورودکدبرایالمانهاییکهکدبرایآنهاالزامی
میباشد



سروربهارسالازقبلموبایلدرشدهبرداشتاطالعاتویرایش•

ماهرةقابلیت پیشرفت

قابلیتویرایشمشخصاتالمانقبلازارسالبهسرور



یاوانالمکدبراساسموبایلدرالمانتصویروموقعیتمشاهدوسرورازالمانمشخصاتفراخوانی•
المانموقعیت

ماهرةقابلیت پیشرفت



نقشهرویبرGPSموقعیتدقتافزایشجهتWMS,WFSپروتکلبراساسOnlineنقشهازاستفاده•

Tile)دقیق ترنقشهبابرداشتموقعیتدقتافزایشبرایOfflineنقشه هایازاستفاده• package)

GISالمانباتوصیفیمشخصاتارتباطوOfflineیاوOnlineنقشهرویازالمانانتخابقابلیت•

هاایامکانات ماهر برای حرفه

استفادهازانواعسرویسهایاستانداردنقشهTPKبهفرمتOfflineنقشهOnlineنقشه



Shapeخروجیتهیهامکان• Fileسامانهاطالعاتاز

Shapeورودامکان• fileسامانهبه

Webطریقازومستقیمصورتبهکاربرانسرورهایدراطالعاتذخیرهامکان• Service

Webطریقازومستقیمصورتبهکاربرانسرورهایازاطالعاتدریافتامکان• Service

ارتباطیسطوحدرمحدودیتبدونودرختیصورتبهفرمبافرمارتباطقابلیت•

فرم هافیلدهامحتوایدرجستجوامکان•

فرم هافیلدهایمحتوایدرتغییرامکان•

نقشهرویبرشدهترسیممحدودهطریقازاطالعاتانتخابامکان•

نقشهرویبرجستجونتایججانماییامکان•

کاربرانبرایفرم هااطالعاتفیلدهایوفرم هابهدسترسیتعیینامکان•

پرسنلرهگیریامکان•

هاایامکانات ماهر برای حرفه



اینکهیاکرد،مشخصموبایلGPSطریقازتوانمیرانقطهاین.استاینقطهآنهاماهیتکهعوارضی•
بااینکهیاونمودمنطبقOnlineیاوOfflineنقشهرویبرآندقیقموقعیترویبرراGPSموقعیت
ازراآنموقعیت،GISالمانبهتوصیفیمشخصاتارتباطضمنماهر،GISطریقازنقطه ایالمانانتخاب
.نمودالمانمشخصاتسایرپیوستواستخراجالمانخودموقعیت

کندهای زیر را برداشت میعوارضی با ماهیت، GISماهر در بخش 



اینکهکندمیدریافتکاربرازنقطهدوحداقلماهرعوارض،اینبرای.استخطیآنهاماهیتکهعوارضی•
رویآندقیقموقعیترویبرراGPSموقعیتاینکهیاکرد،مشخصموبایلGPSطریقازتوانمیرانقاط
ارتباطضمنماهر،GISطریقازخطیالمانانتخاببااینکهیاوکردمنطبقOnlineیاوOfflineنقشه

استخراجالمانموقعیت هایبعنوانراعارضهگوشه هایتمامیهایموقعیت،GISالمانبهتوصیفیمشخصات
.نمودالمانمشخصاتسایرپیوستو

کندهای زیر را برداشت میعوارضی با ماهیت، GISماهر در بخش 



کندمیدریافتکاربرازنقطهسهحداقلماهرعوارض،اینبرای.استلعیضچندآنهاماهیتکهعوارضی•
آندقیقموقعیترویبرراGPSموقعیتاینکهیاکرد،مشخصموبایلGPSطریقازتوانمیرانقاطاینکه
ماهر،GISطریقازضلعیچندالمانانتخاببااینکهیاوکردمنطبقOnlineیاوOfflineنقشهرویبر

المانموقعیت هایبعنوانعارضهگوشه هایتمامیهایموقعیت،GISالمانبهتوصیفیمشخصاتارتباطضمن
.نمودالمانمشخصاتسایرپیوستواستخراج

کندهای زیر را برداشت میعوارضی با ماهیت، GISماهر در بخش 



همهسسپوجستجورااطالعاتمختلف،پارامترهایبراساستوانمیبخشایندر:اطالعاتمختلطنمایش•
.نمودترسیمماهرGISنقشهرویبرراآنازقسمتییاواطالعات

ماهر چگونه اطالعات را نمایش می دهد



ی،اتاطالعمختلفپارامترهایبراساسراسنخهماطالعاتتوانمیبخشایندر:اطالعاتمشاهدوجستجو•
نقشهرویربراهجنتیتوانمیگزارش،انواعتولیدوپویاسازگزارشبهاطالعاتانتقالضمنسپسوجستجو

GISبهرانتیجهاینکهیاومشاهدهماهرExcel،Wordنمودمنتقل...و.

دهدماهر چگونه اطالعات را نمایش می



ایندر.داردنیزراایحرفهسازگزارشقابلیتای،حرفهسازفرمداشتاختیاردرضمنماهر:پویاسازگزارش•
هبردارنددروباشددهیپیچهمبسیارتواندمیکههاگزارشانواعاطالعاتی،وهرگهربرایتوانیدمیشمابخش
بهرادهشجستجواطالعاتآن،ازبعدوذخیرهراگزارشسپسونمودهطراحیباشد،متنوعهایتحلیلونمودار
.نماییددریافتراخودگزارشومنتقل

ماهر چگونه اطالعات را نمایش می دهد



رداشتبحیناطالعاتدقتافزایشیاونمایشبرایگوگلنقشه ایانواعازماهرسطحایندر:عمومیسطح•
می کنداستفادهوبوموبایلنسخهدر

GISماهر در چه سطحی است



Mapانواعمی توانیدشماحرفه ایسطحدر:حرفه ایسطح• Serverنسخهبرایپایهنقشهعنوانبهراها
.نماییدتعریفوبوموبایل

توصیفیاتاطالعدریافتونقشهرویبرالمانانتخابالیه ها،برمدیریتامکانضمنماهرنقشهمدیریتموبایلنسخهدر•
Zoomعملیاتاجرای،GISهایالیهدرالمانبامرتبط in, Zoom out ,Pan ,Identify،موقعیتنمایشیاو
می آورددراجرابهرانقشه هارویبرسرورازشدهفراخواندهالمان

GISماهر در چه سطحی است

استفادهازانواعسرویسهایاستانداردنقشهTPKبهفرمتOfflineنقشهOnlineنقشه



Baseهمراهبهنقشهاینهموبدر• Mapبرتمدیریقابلیت هایتمامیونمایشترکیبی،صورتبهگوگل
والیه هافیتوصیمشخصاترویبرجستجووالمانهاتوصیفیمشخصاتدریافتها،الیهبرمدیریتنمایش،

انجامشهنقاینرویبرنیزشدهبرداشتاطالعاتجانماییضمندر.می باشدمقدورآنهاموقعیتبهدسترسی
می پذیرد

GISماهر در چه سطحی است



Baseهمراهبهنقشهاینهموبدر• Mapبرتمدیریقابلیت هایتمامیونمایشترکیبی،صورتبهگوگل
والیه هافیتوصیمشخصاترویبرجستجووالمانهاتوصیفیمشخصاتدریافتها،الیهبرمدیریتنمایش،

انجامشهنقاینرویبرنیزشدهبرداشتاطالعاتجانماییضمندر.می باشدمقدورآنهاموقعیتبهدسترسی
می پذیرد

GISماهر در چه سطحی است



Webسامانه• GISمعابرروسازیمدیریت

Webسامانه• GISپیمان کارانعملکردارزیابیوشهریالمان هاینگهداشت

Webسامانه• GIS122فاضالبوآبمردمیارتباط

Webسامانه• GISگازشرکتمردمیارتباط

Webسامانه• GIS137شهرداریمردمیارتباط

Webسامانه• GISماشین آالتعملکردوناوگانمدیریت

Webسامانه• GISترافیکیالمان هاینگهداشتمدیریت

Webسامانه• GISراهاتفاقاتوحوادثبرمدیریت

Webسامانه• GISحفاریمجوزهایاتوماسیون
پیشنهاداتوانتقاداتبرمدیریتسامانه•

تلفنیرسانیاطالعسامانه•

تلفنیپرداختسامانه•

تلفنیاطالعاتدریافتسامانه•

125جغرافیاییاطالعاتسامانه•
شهریبینوشهریراهایشبکهرقومیهاینقشهعرضه•

سایر سامانه های شرکت



نهادریاستجمهوری•
وزارتراهوشهرسازی•
مرکزتحقیقاتوزارتراهوشهرسازی•
ایالم-اصفهان–اداراتراهوشهرسازیاستانهایتهران•
سازمانراهداریوحملونقلجادهایوزارتراهوشهرسازی•
سازمانمجریساختمانهایوتاسیساتدولتیوزارتراهوشهرسازی•
ستادفرماندهینیرویانتظامی–ستادفرماندهینیرویدریاییارتشجمهوریاسالمیایران•
سازمانفناوریاطالعاتوارتباطشهرداریتهران•
رشتمحالت–یزد–اصفهان–قم–کرج-شهرداریتهران•
بوشهر-شرکتهایآبوفاضالباصفهان،قم،مرکزی،کاشان،البرز•
سازمانهایآتشنشانی•
استانداریاصفهان•
اداراتفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان•
سازمانمیراثفرهنگیوگردشگریوصنایعدستیاستاناصفهان•
شرکتخطوطلولهنفتاهواز،اصفهان،خرمآباد•
شرکتتوزیعبرقاستانتهران•
...و•

مشتریان شرکت



لسيستمهاي اطالعات جغرافيائي ویندوز، وب و موبای

نقشه اي آرشيو اطالعات توصيفي و سيستمهاي 

GISموبایل و موبایل سيستمهاي 

مدیریت ناوگانسيستمهاي 

کنترل پروژه سيستمهاي 

ماهواره ايتهيه و عرضه انواع تصاویر 

Call Center–سامانه هاي مرکز تماس 

سامانه هاي نگهداشت و ارزیابي عملکرد

سامانه هاي مدیریت بر روسازي معابر


