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ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی  1:1,000,000و  – 1:250,000ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻘﯽ

اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﮔﺰارش ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻘﯽ  GISﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق )ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ(
 -1در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
• در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ،ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪل ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰاری ،ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ  Fieldاﯾﺠﺎد ﺷﻮد و اﯾﺠﺎد آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺮماﻓﺰار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ رواﺑﻂ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
•
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ﻧﯿﺮوﮔﺎه

در ﺑﺮ دارد

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
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ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای

در ﺑﺮ دارد

ﻧﯿﺮوﮔﺎه
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ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای

در ﺑﺮ دارد
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در ﺑﺮ دارد
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12

ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق

در ﺑﺮ دارد

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺼﺮف

13

ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ
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ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ

در ﺑﺮ دارد
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ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ
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ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ

در ﺑﺮ دارد

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
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اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

ﺗﻤﺎس دارد ﺑﺎ

ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
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ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

ﺗﻘﺎﻃﻊ دارد ﺑﺎ

دﮐﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

 -2ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد دﮐﻞ ) (Primary keyﺷﺎﻣﻞ دﮐﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﺧﻂ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺪ دﮐﻞ و ﮐﺪ ﺧﻂ دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را دارد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺪ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد دﮐﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺘﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯿﺸﻮد.
 -3در ﻣﻮرد ﺟﺪول وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻮده و
از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺪاول ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن آن در ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﻤﻊ آوری
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ رﺳﺎﻧﺎ :در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﻢ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺧﻂ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رﮐﻮرد ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﯿﻢ ،رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی
"ﻃﻮل ﺳﯿﻢ رﺳﺎﻧﺎ" و "ﺗﻌﺪاد در ﺧﻂ" ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻗﻼم ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺳﯿﻢ رﺳﺎﻧﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﯿﻢ رﺳﺎﻧﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﯿﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
 -5در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ دﮐﻞ و ﻣﻘﺮه :ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ
دﮐﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ دﮐﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رﮐﻮرد ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻘﺮه ،رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی "ﮐﺪ دﮐﻞ" و "ﺗﻌﺪاد در دﮐﻞ" ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻗﻼم ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﺮه
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪ  N-Nﻣﻘﺮه و ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع
ﻣﻘﺮه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﮔﺬرا از ﯾﮏ دﮐﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺧﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺮه در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﻘﺮه اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﭗ و دﻣﭙﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
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