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در  انكاربر اتبا استفاده از نظر مكاني بازافزارهاي متنارزيابي برخي از نرم

 )اهرومف( GISاينترنتي  يهاانجمن
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  طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه - برداري نقشه مهندسي دانشكده - مكاني اطالعات هايسيستم گروه استاديار 2

  )مكاني اطالعات فناوري علمي قطب( 
a.sadeghi@kntu.ac.ir  

  

  )1394 فروردين، تاريخ تصويب 1393 دي(تاريخ دريافت  

  

  چكيده

وجود دارد  شمارييبباز هاي متنافزارافزارها شده است. امروزه نرمباز، موجب افزايش استفاده از اين نرمافزارهاي متنار نرمياي بسيمزا

هاي باز با قابليتافزار متندهند. انتخاب يك نرمكنندگان قرار ميهاي مكاني در اختيار استفادهمنظور كار با دادههاي مختلفي بهكه قابليت

هاي كنندهارها، استفادهافزروي اين نرمي مسئول نبودن شركت يا سازماني در قبال مشكالت پيشفاي خاص و از طرموردنياز براي پروژه

ها اين فرصت را به كاربران براي انجمنوگو يا هاي مجازي گفتهاي همديگر استفاده كنند. محيطكند كه از تجربهها را مجبور ميآن

و  QGIS ،GRASS برتر بازافزار متناين مقاله سه نرمدر دهند. انتقال تجربيات همديگر در سطح جهاني با استفاده از محيط اينترنت، مي

gvSIG، مهم  يهاانجمنها در ها و جواببا استفاده از سؤالGIS،  اي بين اين سه مقايسهاست. همچنين مورد بررسي و ارزيابي قرارگرفته

افزار بيشتر از دو نرم QGISافزار . نتايج تحقيق حاكي از آن است كه نرماست شدهانجامها، انجمنهاي خود و قابليتها انجمن درافزار نرم

مناسب براي كاربران تخصصي  OSgeoو انجمن  GISمناسب براي كاربران عادي  stackexchangeشود. همچنين انجمن ديگر استفاده مي

GIS .است  

 GIS ،GRASS ،QGIS ،gvSIGي هاانجمنباز، افزارهاي متننرم واژگان كليدي:

                                                           

 نويسنده رابط ∗
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  مقدمه -1

ي افزارهانرم خريداري باالي يهزينه همچون داليلي

-دست امكان و هابرنامه كد به نداشتن دسترسي ،مكاني

 و متخصصان از بسياري ديگر، يلدال برخي و هاآن كاري

 يحوزه در 1بازمتن افزارهاينرم يتوسعه به را نويسانبرنامه

 جديدي دنياي تا نمود تشويق مكاني اطالعات هايسيستم

-نرم ].1[ شود باز افزارهانرم اين از كنندگاناستفاده فراروي

-اي را در اختيار قرار ميمزاياي گسترده ،بازافزارهاي متن

هاي دهند. اين مزايا طيف مختلفي از كاهش هزينه

آوري ويژه رشد فناقتصادي تا دسترسي به فناوري و به

از ]. 2[ دشورا شامل مي يافتههاي كمتر توسعهبراي كشور

توان به موارد باز ميافزارهاي متنداليل رويكرد به نرم

 امنيت، استانداردهاي باز و استقالل از فروشنده، كاهش

نرم يعهتوس]. 3[ وابستگي به واردات و غيره اشاره كرد

 به توجه با بازمتن مكاني اطالعات سيستم افزارهاي

 كهطوريبه ؛دارد طوالني يسابقه افزارها،نرم يتاريخچه

-نرم امروزه]. 2[ آمد به وجود 1987 سال در سيستم اولين

 هايجنبه تمامي كه دارد وجود شماريباز بيمتن افزارهاي

 هاآن از استفاده و دهندمي پوشش را مكاني هايداده با كار

 برآورده را جهان سراسر در هاآن كاربران نيازهاي از بسياري

  ].1[ سازدمي

افزارها، ن نرميا يهاتيقابل يمقايسه يدر زمينه

توسط چن و  يقيتحقاست. در  گرفتهانجام يقاتيتحق

و  GISباز متن يافزارهانرم، 2010در سال همكارانش 

ن و ين، كاراتريترمناسب نييتع منظوربهها آن يهاتيقابل

مربوط به  يهازيانجام آنال يافزار بران نرميكاربرپسندتر

سه يمقا، توسعهدرحال يت منابع آب در كشورهايريمد

افزار هر نرم ياصل يهايژگين مطالعه وي. در ااندشده

 يسهيمقا ،يوزن دهارها و يو بر اساس مع است شدهارائه

 ،يابياست. پس از ارز گرفتهصورت  افزارها،نرمن يب دودوبه

QGIS شدهانتخابنه ين زميافزار در ان نرميبهتر عنوانبه 

در  ينگر و هايتوسط است يگريق ديتحقدر  ].4[ است

آن در  يو ابزارها GIS ياستفاده يسبه برر، 2009سال 

 قيتحقن ياست. در ا شدهپرداخته يعيمنظر طب ياكولوژ

، GRASS ،QGIS ،ILWIS ،uDig بازمتن افزارنرمهشت 

SAGA ،OpenJUMP ،MapWindow  وgvSIG عنوانبه 

                                                           

١ Open Source 

 و شدهانتخاب ياكولوژ يحوزهدر  مناسب يافزارهانرم

 يافزارهابا نرم نيافزارها همچنن نرمي. ااندشدهيبررس

اند دهيرس جهينتن يبه امحققان اند و سه شدهيمقا يتجار

با  ،عملكردها يباز در برخمتن يافزارهان نرمياز ا يكه برخ

 يافزارهارا نرميز؛ كننديم يبرابر يتجار يافزارهانرم

 اندشدهتوسعه داده يخاص يباز در جهت عملكردهامتن

 ،يگريد قيتحق در 2012 نگر و هانتر در سالياست. ]5[

، GRASS  ،QGIS ،ILWIS ،SAGA ،uDigافزارهشت نرم

OpenJump ،MapWindowGIS  اندكرده يابيارزرا .

 يافزارهاكه به كاربران در انتخاب نرم ييهاسؤال محققان

GIS در مورد عملكرد،  يسؤاالتازجمله كند، يكمك م

 يگريد قيدر تحق ].6[ اندكردهمطرح پلتفرم و پشتيباني، 

 يريگميتصم ، از2007در سال  يتوسط الدراندل

-آن يابيمناسب و ارز GISافزار اره در انتخاب نرميچندمع

روش تحليل سلسله  قين تحقيدر ا. است شدهاستفاده، اه

است و  شدهنتخابا هاافزارنرم يابيارز يبرا )AHP( مراتبي

نان و يت اطمينه، عملكرد، قابليهز شامل يارهايمع

 ].7[ استفروشنده 

از پارامترهاي خاص  يبه برخ ،شدهاشارهقات يدر تحق

نقش كاربر در ن يمقايسه اكتفا شده است؛ همچن منظوربه

كه  يمهم يمسئله است.ها كمتر مورد توجه بوده سهيمقا

افزارها نرم يابين نقش در ارزيت ايد فراموش كرد، اهمينبا

ك ين امكان وجود داشته باشد كه در مورد ياست. اگر ا

ا و يمزا ،كنندگان آناز استفاده يعيف وسيافزار از طنرم

از  يبهتر يابيتوان ارزيرا جستجو كرد، م افزارنرمب يمعا

انجام افزارها ن نرميب يتركامل يسهيو مقا داشتافزار نرم

 2ييكه به اسم كاربر نهاافزار هر نرمكنندگان استفاده داد.

تا  ياز كاربران تخصص ياف گستردهيطشوند، يشناخته م

افزارها نرمك يشوند و هريرا شامل م يرتخصصيكاربران غ

. كننديمختلف استفاده م يهاها و حوزهرا در پروژه

پارامترها و  ها،ها در انجمنل نظرات آنين با تحليبنابرا

سه يمقا يپارامترها عنوانبهتوان يرا م يمختلف يهاتيقابل

  در نظر گرفت.

 افزارهايمسئله مهمي كه در مورد نرم گر،ياز طرف د

افزارها متولي است كه اين دسته نرمباز وجود دارد اين متن

ي يا سازماني هم مسئوليت نحوه فردلذا  ؛خاصي ندارند

استفاده از  ].3[ گيردافزارها را برعهده نميكاركرد اين نرم

                                                           

٢ End-users 
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هايي است ازجمله راه ،پاسخ و هاي مجازي پرسشانجمن

 ،بازافزارهاي متني عملكرد نرمتوان از نحوهكه مي

افزار كه در و مشكالت احتمالي نرم اطالعات كسب كرد

هاي ديگران آمده را مطرح كرد تا با جوابها پيشپروژه

  كرد. هاسعي در حل آن

افزارهاي ي نرممحيطي خوبي براي توسعه هاانجمن

 ].5[ دنباشباز و به دست آوردن اطالعات ارزشمند ميمتن

ر طواند، بهشدهشناخته 1فرومها كه به اسم انجمناين 

و انتقادات،  اتشنهاديمسائل و مشكالت، پ اختصاصي به

 هاييتامكانات و قابل و پرسش و پاسخ درباره تنظيمات

در زبان انگليسي به معني فروم  .پردازندافزار مييك نرم

است و به يك مجمع عمومي  "محل اجتماع عمومي"

شود كه هر كاربر از هر جاي بزرگ در اينترنت گفته مي

تواند در آن عضو شود و با اعضاي ديگر در جهان مي

  .مختلف بحث و گفتمان كند هايزمينه

سازد تا تجارب، يا قادر مينترنت افراد را در سراسر دنيا

ار همگان قرار يدر اخت يراحتبهافكار و نظرات خود را 

ن شده است يآنال يهاجاد انجمنين امر موجب اي. ادهند

جارب خود را در موضوعات توانند نظرات و تيكه افراد م

افزارها و ها گرفته تا نرمسياز كاالها و سرو يمختلف

ش از يكاربران پ موضوعات مختلف به اشتراك بگذارند.

ر نظرات مختلف قرار يها تحت تأثدر انجمن ،د كااليخر

-يار قرار ميرا در اخت يها اطالعاتن انجمنيرند. ايگيم

ن از يبه نظر متخصص يسنت ياتكا يجابهدهند كه 

 هاانجمن ].8[ از افراد استفاده شود ياريبس ينظرها

 سازنديرا فراهم م يمتداوم، مستقل از زمان و آن يارتباط

]9.[  

شوند كه شامل دسته تقسيم مي ها عمومًا به دوانجمن

هاي انجمن .هاي عمومي و تخصصي هستندانجمن

 هستند مثلي خاص هايي درزمينهتخصصي شامل انجمن

ولي  ؛اندشدههايي كه در اين مقاله بررسيانجمن اكثر

 هازمينهي همه مباحثي ازهاي عمومي شامل انجمن

  كامپيوتر، هنر، موسيقي، ورزش و اينترنت. ازجملههستند 

از  يدر برخها در آن شدهارائهو اطالعات ها انجمن

در  المثعنوانبه. اندقرارگرفته يابي، مورد ارزقاتيتحق

زان يدر مورد م ،2006توسط دالروكاس در سال  يقيتحق

 يبرخ ].8[ شوديها بحث مح بودن اطالعات انجمنيصح

                                                           

١ Forum 

ها استفاده شده در انجمن ارائهز از اطالعات يقات نياز تحق

انگ و يتوسط چ 2014در سال  يقياند. در تحقكرده

 يبندخوشه منظوربه هاانجمندر  يكاومتن همكارانش،

انجام  ،هاآن يفراوان يدر نظرات افراد بر مبنا يكلمات اصل

است. از  شدهيبررس خاص، يزمان يدر بازهها آنو روند 

استفاده كرد.  يسازلميصنعت ف توان درين اطالعات ميا

 يبندخوشه يبرا K-meansك يق از تكنين تحقيدر ا

 سازان كمكلميتواند به فين كار مياست. ا شدهاستفاده

ق يتحقدر  ].10[ داشته باشند يبهتر يگذارهيكند تا سرما

ت يموفق ،2008توسط كراس و همكارانش در سال  يگريد

ن كار ي. ااست شدهليتحلزه اسكار يلم در برنده شدن جايف

از نظرات  درواقعاست.  شدهانجام ،هادر انجمن يكاوبا وب

استفاده لم يك فيت يموفق ينيبشياز مردم در پ ياريبس

ن مقاله از ي. در اشونديم يبررس هاآن روندو  شوديم

بردن  ينيبشيها در پزان مثبت بودن آنيتعداد نظرات و م

 نيهمچناست.  شدهاستفادهلم يك في يزه اسكار برايجا

زان فروش و تعداد نظرات ين ميهمچون ارتباط ب ياتيفرض

 شدهگرفتهنظر در  ،زه اسكاريو شانس بردن جا هاانجمندر 

تا و فولر يپ ، 2005در سال  يگريق ديتحقدر  ].11[ است

 ينترنت برايدر ا جديد يهاطيبه دنبال كشف مح

 ق،يتحقن يها در اان و فروشندگان بودند. آنيمشتر

كنندگان و فرمص يرا برا ييهااطالعات و روش

-هداد ارائه، تيت و رضايش موفقيافزا منظوربهفروشندگان 

 ها راانجمنش و شركت كردن در يپا يايمزا نيند. همچنا

 يهاانجمنش ارزش يافزا يبرا ييشنهادهايو پ كردهمطرح 

ن نكته را يها ا. آناندهه دادائها ارسازمان يبرا ينترنتيا

 يتوانند در طراحيكنندگان مند كه مصرفاهمطرح كرد

ت فروش ين در موفقيداشته باشند و ا يهمكار، يمحصول

-ت مصرفيتوانند رضايمز ينر دارد. فروشندگان يتأثار يبس

 ،مختلف يهادر گروهرا از خدمات و محصوالت كنندگان 

 رقابليغمورد پسند و  يهايژگيو ني. همچنكنند يبررس

كنندگان را در ش مصرفيرات گراييها و تغمتيق ،پسند

 ].9[ ل كننديمختلف، تحل يزمان يهابازه

 GISباز افزار متننرمت انتخاب يبا توجه به اهم

 يشود تا از اطالعات غنيم ين پژوهش سعيمناسب، در ا

اين ن مهم استفاده شود. در يدن به ايرس يها براانجمن در

مورد بررسي قرار  انجمنباز در سه افزار متنمقاله سه نرم

منظور ي اوليه به، يك مقايسهيبعدگيرد. در بخش مي

با تكيه بر تعداد  انجمنو چند  بازافزار متنانتخاب سه نرم
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 انجام خواهدها در محيط اينترنت، كاربران و استقبال از آن

افزار انتخابي، معرفي ؛ سپس در بخش سوم، سه نرمگرفت

. در بخش خواهد شد ارائهها هاي آنو برخي از ويژگي

افزارهاي نرمچهارم، برخي از مزايا، معايب و مشكالت 

 .خواهد شد ارائهاست،  شدهمطرحها كه در انجمنباز متن

افزارهاي و نرم هاانجمننيز به ارزيابي  پنجمدر بخش 

شود كه اين ارزيابي در چهار شده، پرداخته ميعنوان

ي هاانجمني اول گيرد؛ در مرحلهمرحله صورت مي

افزار، در قالب سه نرم هاانجمني دوم انتخابي، در مرحله

ي آخر تعداد فزار و در مرحلهاي بعد سه نرمدر مرحله

-افزار در بازهي كاربران در مورد سه نرمشدهسؤاالت مطرح

گيرند. در بخش ساله، مورد ارزيابي قرار ميهاي زماني يك

گيري و در بخش آخر به مشكالت و بعدي به نتيجه

هاي براي تحقيق اتشنهاديپهاي تحقيق حاضر و كاستي

  .پرداخته خواهد شدآينده، 

 92الزم به توضيح است كه اين تحقيق تا اسفند سال 

گرفته است و بالطبع آمارهاي موجود در آن تا اين انجام

  .استتاريخ 

افزارها منظور انتخاب نرمارزيابي اوليه به - 2

  هاانجمنو 

منظور انتخاب سه ي اوليه بهدر اين بخش يك مقايسه

تعداد كاربران و ، با تكيه بر انجمنباز و چند افزار متننرم

  گيرد.ها در محيط اينترنت، انجام مياستقبال از آن

مهم  هايانجمن، آدرس اينترنتي برخي از 1 در جدول

GIS شدهارائه ،دهندافزارهايي كه پوشش ميبه همراه نرم 

-شود، نرمكه در اين جدول مشاهده مي طورهمان. است

بيشتر از ساير  gvSIG و QGIS ،GRASSباز افزارهاي متن

رو در ؛ ازايناندشدهدادهها پوشش انجمنافزارها، توسط نرم

با  تري تخصصيمنظور مقايسهبهافزار سه نرم ينادامه ا

اند. همچنين شدهانتخابها ها و جواباستفاده از سؤال

افزارهاي ذكرشده تمام نرم OSgeoو  stackexchangeفقط 

ي نسبتًا هاانجمنرسد كه دهند و به نظر ميرا پوشش مي

منظور بررسي مزايا به انجمنرو اين دو ازاينخوبي باشند. 

ها (بخش افزار منتخب در آنه نرمي سشدهو معايب مطرح

ي كاربران در مورد شده) و بررسي تعداد سؤاالت مطرح4

) 4- 5ساله (بخش هاي زماني يكافزار در بازهسه نرم

  .اندشدهانتخاب

 افزارهايها، نرمانجمنكه تقريباً تمام با توجه به اين

GRASS  وQGIS دهند، همچنين هركدام را پوشش مي

-باشند، مينيز داراي انجمن تخصصي مربوط به خود مي

افزار توان نتيجه گرفت كه پشتيباني بيشتري از اين دو نرم

شود و همچنين كاربران در جهت رفع مشكالت مي

كنند و بعد از افزار استفاده مينرم بيشتري از اين دو نرم

، OpenJUMPو  gvSIG ،uDigافزارهاي ها، نرمآن

  ذكرشده را دارند. يهاانجمنبيشترين پوشش در 

چهار  ،1شده در جدول هاي معرفيانجمندر ميان 

افزارهاي تحت پوشش و توجه نرمتعداد با توجه به  انجمن

 ،ي تخصصي و عموميهاانجمن از هر دو نوعبه انتخاب 

دارند، هايي كه براي كاربران قابليت 2انتخاب و در جدول 

  شده است.گردآوري

  

  

  

  

  

 

  دهند.افزارهايي كه پوشش ميبه همراه نرم GISهاي مهم ز انجمنبرخي ا -1جدول 

 انجمن افزارهاي تحت پوششنرم

  انجمن  انجمنآدرس اينترنتي 
Open-
JUMP 

uDig SAGA ILWLS 
MapWi
ndow 

deegree gvSIG GRASS QGIS 

� � � � � � � � � www.gis.stackexchange.com stackexchange 

      �  � www.cyburbia.org/forums cyburbia 

� � � � � � � � � 
www.OSgeo-

org.1560.x6.nabble.com 
OSgeo 

  �     � � www.gisforums.com gisforums 

       �  www.malaysiagis.com/ forum malaysiagis 

� �   �  � � � www.forum.grass-gis.pl forum.grass 

� �  �    � � www.forum.qgis.org forum.qgis 

        � www.qgisforum.org/forum qgisforum 
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 GIS ي مهمهاانجمنهاي برخي از قابليت -2جدول 

 forum هاقابليت

  ؛هاي مناسبرأي دادن كاربران به پاسخ

  ؛گذاري براي پيدا كردن راحت سؤاالتقابليت برچسب

 يميزان رأ به دست آوردن امتياز بر اساس

  ؛شدهكسب

بر اساس ميزان امتياز  هاويرايش و بهبود پاسخ

  .شدهكسب

stackexchange 

  ؛مختلف هايبراي گروه محيط پرسش و پاسخ

موضوعات مختلف در  براي محيط پرسش و پاسخ

  ؛افزاريك نرم

  ؛OSgeo هاي مختلفدسترسي به انجمن

  ؛افزارنرمدهندگان قابليت پرسش از خود توسعه

  .OSgeoهاي مختلف شركت در بحث

OSgeo 

  ي وسيعي از موضوعات؛بررسي حيطه

 .تعداد اعضاي باال
cyburbia  

  پروفايل شخصي براي اعضا؛

  .سؤاالتلحاظ كردن تعداد تكرار 
gisforum 

يكي از داليل استقبال از  2 جدول با توجه به

stackexchange هاي باال و در كنار مسائل قابليت

سعي در  OSgeoي كاربرپسند آن است. تخصصي، صفحه

هاي تخصصي خود داشته است و در اين كار افزايش قابليت

هايي قابليت cyburbiaكه است؛ درحالي نيز موفق بوده

  نموده است. ارائهعمومي براي كاربران 

  افزارهامعرفي نرم - 3

شده در بخش دوم افزار انتخابدر اين بخش سه نرم

هاي مهم ها و قابليتشوند و برخي از ويژگيمعرفي مي

  گردد.اند، ذكر ميشدهها كه در تحقيقات اشارهآن

  QGISافزار نرم -1- 3

Quantum gis  ياQGIS ]12،[ يافزارهاازجمله نرم 

هاي برداري و هاي دادهجذاب و ساده جهت كار با قالب

كوچك مهم و  يهارستري است. دسترسي به قطعه برنامه

، از ديگر )GRASSافزار توابع نرم ازجملهكاربردي (

صورت ها بهجداسازي داده افزار است.هاي اين نرميويژگ

گوناگون مانند ويرايش بر روي  اتيو انجام عمل ييهاهيال

جهت نمايش و ف استايل تعري نياطالعات و همچن

 استافزار نمايشي ازجمله مشخصات اين نرم يبنددسته

]1.[  

يك واسط بسيار مؤثر براي كاربر فراهم افزار نرمن يا

 دهديمسازي و بهبود را امكان شخصين يهمچنكند. مي

عنوان زبان اسكريپتي مثال با استفاده از پايتون بهعنوان(به

افزار در ي اين نرمتوسعه توان اين كار را انجام داد).مي

 ].13[ توسط يك گروه داوطلب شروع شد 2002سال 

براي  يمكانهاي استفاده سريع و آسان از داده ،هدف اصلي

  ].12[ بوده است linuxهاي مبتني بر سيستم

 GRASSافزار نرم - 2- 3

GRASS يكي از  ،اشي طوالنيبه علت سابقه

توان يم و] 14[ است GISافزارهاي ترين نرمشدهشناخته

 GISهاي افزار انجام پردازشترين نرمكامليكي از آن را 

زارهاي افاي كه نرمگونهباز برشمرد بهدر دنياي متن

هاي خود هاي آن براي انجام فعاليتگوناگوني از كتابخانه

افزار مجموعه كاملي از كنند. به عبارتي اين نرماستفاده مي

افزار كامل مديريت اطالعات هاي يك نرمتمامي خصوصيت

-هاي داده. پشتيباني از انواع قالبشودمكاني محسوب مي

ها ازجمله يلاي (برداري و رستري)، انجام انواع تحل

افزار هاي اين نرم. يكي از ويژگياستهاي اوليه آن ويژگي

است كه به كاربران اين امكان را  1دارا بودن رابط دستوري

هاي به كار با داده ،هاي موردنظردهد تا با صدور فرمانمي

ر افزاعنوان يك نرمتواند بهافزار ميخود بپردازند. اين نرم

حل كامل جهت عنوان يك راهو همچنين به روميزي

شايد بتوان اين . سامانه اطالعات مكاني مطرح گردد

ازجمله  ].1[ در نظر گرفت ArcMap فيردافزار را همنرم

افزار نرم هاتصال بامكان  GRASSقابليت مهم و كاربردي 

  .]15،16[ است Rآماري 

GRASS يا به عبارتيGeographic Analysis 

Support System سط ارتش آمريكا با قيمت پايين در وت

براي كاربردهاي مديريت منابع ايجاد  ]17[ 1982سال 

در و پروژه با همكاري ساير كشورها ادامه يافت  ]. 18[ شد

  افزار تجاري توسعه يافت.يك نرم عنوانبه ،1990سال 

افزار يك نرم عنوانبهدوباره  GRASS ،1999در سال 

هاي ها و ماژولكتابخانه ].18،19[ يافتباز انتشار متن

  ].20[ است شدهنوشته C زبان در GRASSاصلي 

                                                           

١ Command Interface 



 

34 

 

ا
رم

ز ن
ي ا

رخ
ي ب

ياب
رز

ن
مت

ي 
ها

زار
اف

از
ب

 
ي

كان
م

 
ظر

ز ن
ه ا

اد
تف

اس
با 

ت
ا

 
ربر

كا
در

ن 
ا

...
 

 gvSIGافزار نرم - 3- 3

و به زبان جاوا  2009در سال  gvSIGافزار نرم

منظور اخذ داده، افزار بهاز اين نرم ].1[ شده استنوشته

وتحليل و گسترش هر نوع كاري، تجزيهسازي، دسترهذخي

افزار شود. همچنين اين نرمسيستم مكاني، استفاده مي

حساب منظور رفع مشكالت مديريتي پيچيده بهمرجعي به

هاي آن داشتن واسط كاربري ترين ويژگيآيد. از مهممي

داده از قبيل رايج هاي ساده و توانايي كار با بيشتر قالب

  ].20[ استهاي برداري و رستري داده

 gvSIG ي مخفف كلمهGeneralitat Valenciana, 

Sistema d'Informació Geogràfica افزار است. اين نرم

-است و همچنين بسياري از زبان يفراوانهاي ماژول يدارا

توسط دولت  gvSIGتوسعه  كند.ها را نيز پشتيباني مي

- GISافزار منظور جايگزين نرممحلي والنسيا (اسپانيا) به

اين  كه به] 21[ ايجادشده است در ادارات، ArcViewاي 

هدف دست پيداكرده و از چندين جهت از آن نيز پيشي 

ها صورت اين توسعه با همكاري دانشگاه ].13[ گرفته است

ها و تابخانهمنظور اتصال به كبه هاييگرفته است و توسعه

گرفته اكنون انجامو توابع آماري، هم GISانجام آناليزهاي 

  ].22 [است

بازي كه افزار متناطالعاتي در مورد سه نرم 3جدول 

  دهد.مي ارائهاند، شدهدر اين مقاله بررسي

  

  

  

افزارهاي نرممزايا، معايب و مشكالت  -4

 هاانجمندر شده مطرحباز متن

افزار يكسري مزايا و معايب و همچنين يكسري هر نرم

افزارها با مشكالت دارد كه كاربران در هنگام اجراي اين نرم

افزاري بخواهد بيشتر مورد شوند و اگر نرمآن مواجه مي

تري از آن استفاده مقبوليت قرار بگيرد و كاربران بيش

كنند، بايد بتواند اين مشكالت را رفع كند. حال بهتر كه 

اين مشكالت، مزايا و معايب را از ديدگاه كاربران مورد 

دهندگان آن متوجه شوند كه بررسي قرار داد تا توسعه

اند تا عنوان مزيت در نظر گرفتهكدام موارد را كاربران به

باشند و يا كدام موارد تمركز بيشتري روي آن داشته 

 ،دهي بهتراند تا با يك سازمانشده عنوان معايب ذكربه

عنوان معايب و مشكالت را رفع كرده و بتوانند خود را به

  كنند. افزار در اين زمينه معرفيبهترين نرم

افزارها از نظر تحقيقات صورت نرمدر بخش سوم 

ايب و اما در اين قسمت مزايا و مع ،گرفته، بررسي شد

 گيرد.ها از ديد كاربران مورد بررسي قرار ميمشكالت آن

 OSgeoو  stackexchangeبراي دو انجمن  4در جدول 

 ،QGISافزار در مورد سه نرم شدهمطرحمزايا و معايب 

GRASS  وgvSIG  توسط كاربران و همچنين مشكالت

-افزار در انجمن ذكر كردهاي كه كاربران در مورد نرمعمده

افزارها و شده است كه براي ارزيابي نرم، گردآورياند

  گيرند.قرار مي مورداستفاده، ذكرشدههمچنين دو انجمن 

  

  

  ]GRASS ]1 ،4 ،5 ،14 ،15 ،22 ،27-23و  gvSIG ،QGISباز افزار متنهاي سه نرمويژگي - 3جدول

افزارنرم  
نوع داده قابل 

 نمايش

 اتصال و نمايش

ها از منابعداده  
پشتيباني هايفرمت عاملستميس   پايگاه داده 

- برخي از كاربردهاي نرم

 افزار

gvSIG 
vector, raster 

formats  

PostGIS, 
MySQL, 
Oracle 

JDBC, CSV 

Shp, gml, dxf, dwg, dgn, 
geoBD, WFS, WMS, 

WCS, ArcIMS 

Windows, 
Mac, Linux, 

OS 
Yes 

Terrain analysis, 
geostatistics, 

 

QGIS 
vector, raster, 
and database 

formats 

MapServer, 
PostGis 

Shp, mapinfo (mif), cadd, 
ddf, gml, tif, img, dem, 

asc, dt0, GPX 

Windows, 
Linux, Mac 
OSX, Unix 

PostGreSQL/P
ostGIS 

Event visualisation, 
animal movement 

analysis 

GRASS 

2D raster data, 
3D raster data 

(voxels), 
Topological 

vector data (2D 
and 3D) 

Database, 
MapServer 

ASCII, ARC/INFO 
ungenerate, 

ArcView SHAPE, DXF, 
DXF3D, GMT, GPS 

ASCII, 
USGS-DEM, IDRISI, 

MOSS, 
MapInfo MIF, TIGER, 

VRML 

GNU/Linux, 
Mac OSX, 

UNIX, 
MSWindows 

MySQL, 
PostGreSQL/P
ostGIS, SQLite 

Landscape metrics, 
terrain analysis, 

hydrologic analysis, 
geostatistics, solar 

radiation modelling, 
flood management, 

LiDAR data 
processing, habitat 

analysis 
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  هادر انجمن افزارنرممزايا و معايب سه  -4جدول 

  عمده كاربرانسواالت   معايب  مزايا  انجمن

QGIS 

stackexchange  

توان (به راحتي مي پذيررابط گرافيكي بسيار انعطاف

ها را تغيير توان آيكننوار ابزارها را جابجا كرد، مي

 ها؛ي وسيعي از پالگينشامل محدوده؛ داد و غيره)

كساني كه براي ( Pythonي داراي پس زمينه

ساختن پالگين جديد بسيار راحت  ،مبتدي هستند

باز كردن  تمام مستندات به زبان انگليسي؛)؛ باشدمي

افزار بسيار سبك نرم ؛GRASS يهادادهو ويرايش 

  .و كم حجم

پيدا  مشكل دربخش موبايل ضعيف؛ 

كم بودن  كردن پالگين مناسب؛

مشكل  مستندات الزم براي پشتيباني؛

مشكل  هاي سنگين؛ ياتلعم در اجراي

؛ هابا حجم عظيمي از داده كار كردن در

  .رندركردن رستركند بودن 

 

  

؛ نصب mapcomposserخروجي گرفتن در 

آناليز همسايگي با استفاده ؛ بر روي اندرويد

؛ كليپ كردن GRASSهاي از ماژول

shapefile.هاي برداري  

  

OSgeo  
 .توپولوژيپالگين بررسي ؛ Geoprocessingپالگين 

  

مشكل در رستر كردن؛  سرعت كند؛

در  GRASSهاي الگينظاهر نشدن پ

  ها.بخش سازماندهي پالگين

ي رستري از فايل متني؛ وارد كردن اليه

؛ QGIS به Google mapتبديل داده از 

؛ مشكل در QGIS 2ي مشكل نصب نسخه

؛ پيدا كردن mapserverخروجي گرفتن به 

  مقادير رستر.

GRASS  

stackexchange  
سازي برجسته؛ آناليز ديد؛ سازي سه بعديصريب

  .هاناهمواري

يابي نقاط رابط گرافيكي ضعيف؛ درون

  سه بعدي.

  ؛مشكل با رابط گرافيكي؛ آناليز همسايگي

محاسبه قله ؛ آبريزمشكل با آناليزهاي حوضه

از  DEMي ايجاد نحوه؛ DEM يكدر 

shapefile توپولوژي؛؛ هامنحني ميزان  

OSgeo  

هاي اندرويد دكاربر؛ هاي هيدرولوژيماژول

GRASS ايجاد مدل ؛ بعديسازي پيچيده سهمدل؛

  .سيل

 يدسترس؛ كردن رستر در فازيمشخص

  .linuxها در mapsetنداشتن به 

  

ايجاد ؛ textخروجي گرفتن از رستر در 

DEM ؛ پالت گرفتن فيلد از عكس هوايي

آوردن مقادير چگونگي به دست برداري؛ 

؛ مشكل با تفسير عكس؛ همسايه پيكسل

  ؛GRASSپردازش داده ليدار در 

gvSIG  

stackexchange 

 تلفيق؛ قوي cadابزار  يافزونهبخش موبايل قوي؛ 

كه در محيط  يبه طور (بسيار پايدار؛ SAGAبا 

 ي)؛ شامل محدودهبيندمي ويندوز كمتر آسيب

  .GRASS توابعدسترسي به  ؛هاسمبلوسيعي از 

تعداد ؛ زبان اول اسپانيايي

در مشكل  ؛Macدر  دهندگان كمتوسعه

 SQL؛ عدم اتصال به نصب انگليسي

SERVERمرجع ر زمينابزاعدم وجود  ؛

  كردن.

 ايجاد صحيح سيستم مختصات كارتزين؛

-ايجاد ستون جدول ويژگي؛ نصب انگليسي

  .ها

  

OSgeo  درايورSQL SERVER توپولوژيپشتيباني ؛.  
افزونه  ضعيف؛ geoprocessingابزار 

CRS .ضعيف  

 ها از پايگاه داده مكانيبازيابي ديتاست

oracleخروجي گرفتن از رستر به  ؛

geotiff؛ 

خروجي ؛ postGISاتصال به ؛ مشكل نصب

PDF ويرايش توصيفات ؛ از يك نقشه

 .جدول

       

 توان اين ارزيابي را داشت كهمي 4 با بررسي جدول

مربوط به ذكرشده است، توسط كاربران كه  QGISمزاياي 

هاي آن و معايبش مرتبط با رابط گرافيكي قوي و پالگين

؛ مزاياي استهاي رستر سرعت كند آن و كار با داده

GRASS معايبش نيز  وبعدي قوي مربوط به بخش سه

 gvSIGمرتبط با رابط گرافيكي ضعيف آن است. در مورد 

نيز مزاياي آن مرتبط با بخش قوي موبايل آن و تلفيق آن 

با انگليسي نبودن زبان  مرتبطافزارها و معايبش با ساير نرم

آن و نداشتن برخي از ابزارها است. همچنين مباحث 

و معايب و بيشتر مزايا  stackexchangeتوسط  شدهمطرح

صورت به OSgeoولي در  استصورت عمومي سؤاالت به

  شده است.تر به مباحث پرداختهتخصصي

  هاانجمنباز و افزارهاي متنارزيابي نرم - 5

ها انجمنافزارها و در اين بخش به بررسي آماري نرم

شده براي شود و با توجه به اعداد محاسبهپرداخته مي

افزارهاي انتخابي در ها و نرمانجمنپارامترهاي موردنظر، 

ها در انجمنها، ارزيابي انجمنچهار قسمت، شامل ارزيابي 

 تيدرنهاافزار و افزار، ارزيابي كلي سه نرمقالب سه نرم
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-شده كاربران در مورد سه نرمارزيابي تعداد سؤاالت مطرح

منظور بررسي روند ساله (بههاي زماني يكافزار در بازه

-هاي جديد نرمافزارها و ميزان استقبال از نسخهرمتوسعه ن

هاي قبلي)، مورد بررسي و افزارها در مقايسه با نسخه

  گيرند.مقايسه قرار مي

و  QGIS ،GRASSافزار براي سه نرم 5در جدول 

gvSIG  ،پارامتر تعداد سؤاالت  چهاردر چهار انجمن

 پرسش شده توسط كاربران، ميانگين تعداد جواب به هر

افزار سؤال توسط كاربران، تعداد صفحات مربوط به نرم

ي هر سؤال توسط و ميانگين تعداد مشاهده ذكرشده

آمده دستشده است كه از اعداد بهكاربران در نظر گرفته

در جهت ارزيابي كلي اين چهار انجمن، ارزيابي كلي سه 

-ها در قالب اين سه نرمافزار و همچنين ارزيابي انجمننرم

  شده است.زار، استفادهاف

 مختلف يهاانجمنافزار در سه نرم -5جدول 

 يانگينم

 تعداد

 يهمشاهد

 هر سؤال

تعداد 

هاهصفح  

 ميانگين

تعداد 

جواب به 

 هر سؤال

تعداد 

هاسؤال  انجمن 

QGIS 
442 348 86/1  5209 stackexchange 

25 203 96/1  7091 OSgeo 

4839 1 76/11  13 cyburbia 

266 1 6/1  5 gisforum 

GRASS  

331 37 29/1  543 stackexchange 

17 721 95/1  25226 OSgeo-org 

0 0 0 0 cyburbia 

283 1 5/4  2 gisforum 

gvSIG  

204 10 49/0  139 stackexchange 

15 78 6/1  9055 OSgeo 

5305 1 19 1 cyburbia 

0 0 0 0 gisforum 

 بيشتر QGISافزار ، نرم5با توجه به نتايج جدول 

است.  قرارگرفتهتوسط كاربران مورد پرسش و پاسخ 

كه اين نتايج  است gvSIGو در آخر  GRASS ازآنپس

بيشتر از دو  QGISافزار تواند حاكي از اين باشد كه نرممي

با توجه به جدول  گيرد.ديگر مورد استفاده قرار مي افزارنرم

هاي ديگر انجمننسبت به  OSgeoدر  GRASSافزار نرم 5

است كه اين نشان از استقبال  قرارگرفتهبيشتر مورد بحث 

براي  كهيافزار است درحالكاربران تخصصي از اين نرم

QGIS شود. شايد يكي از اختالف زيادي مشاهده نمي

رابط  QGISداليل اصلي استقبال كاربران عادي از 

با  كهيحالباشد در GRASSتر آن نسبت به گرافيكي قوي

 سومافزارها در بخش توجه به جدول اطالعات عمومي نرم

است  QGISبيشتر از  GRASSهاي به نظر قابليت

و  هاسؤالتعداد  ).يبعدسههاي در زمينه خصوصبه(

در  انجمنبراي هر  سؤالي هر ها و تعداد مشاهدهجواب

و  هاسؤالتعداد  OSgeoدهد كه در نشان مي، 5 جدول

ديگر  انجمننسبت به سه  ،هاسؤالجواب به  ميانگين

در اين  هاسؤالي تعداد مشاهده كهي، درحالاستبيشتر 

ديگر است و اين حاكي از آن  انجمنكمتر از سه  انجمن

 شدهمطرح يهاسؤالتر است و تخصصي OSgeoاست كه 

بيشتر  آن، و كاربران استتر در آن نيز تخصصي

؛ به همين دليل هستندافزارها خود نرم دهندگانتوسعه

ي و تعداد مشاهده افتهي شيافزا سؤالميزان پاسخ به هر 

كاهش يافته است (چون كاربران عادي بيشتر  سؤالهر 

در  .د)نافزار دارعمومي نرم يهاسؤالي تمايل به مشاهده

آورده شده  انجمنتعداد كل كاربران براي هر  6جدول 

   است.

 انجمنتعداد كاربران هر  -6جدول 

 انجمن تعداد كاربران

18160 stackexchange 

8781 OSgeo 

25395 cyburbia 

140 gisforum 

كه از به دليل اين cyburbia ،6با توجه به نتايج جدول 

ي عمومي است، تعداد كاربران زيادي هاانجمني دسته

به همين دليل ها كاربران تخصصي نيستند. دارد و اكثر آن

كم و تعداد  انجمنها در اين ها و جوابتعداد سؤال

 GIS كاربران stackexchangeها زياد است. مشاهده

ي ديگر دارد اما اكثر كاربران هاانجمنبيشتري نسبت به 

عنوان افزارها نيستند و صرفاً بهدهندگان نرمآن توسعه

 OSgeoشوند. مي انجمنافزار وارد ي نرمكنندهاستفاده

ي ي توسعهزمينه تعداد كاربران تخصصي كه در ترينيشب

كه يك با اين gisforum. درا دار افزارها فعاليت دارندنرم

گرفته كه تازه شكلتخصصي است اما به دليل اين انجمن

  است، تعداد كاربر كمتري دارد.

و  5، 2هاي ، از جدولهاانجمنمنظور ارزيابي آماري به

ها به ها، ميانگين ميزان جوابپارامتر تعداد سؤال پنج ،6
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هاي ي هر سؤال، قابليتهر سؤال، ميانگين تعداد مشاهده

شود و به هركدام و تعداد كاربران در نظر گرفته مي انجمن

  شود.داده مي 10تا  1امتيازي بين  7مطابق جدول 

كه آن  استبه اين معنا  - عالمت ( پنج پارامتر يازدهيامت -7 جدول

  ).تأثيري ندارد پارامترركورد در آن 

 مجموع
  پارامتر

 انجمن
  هاسؤال تعداد پارامتر

24 - - 7 8 9 stackexchange  

30 - - 10 10 10 OSgeo 

4 - - 1 0 3 cyburbia 

3 - - 0 1 2 gisforum 

   سؤال هر به هاجواب ميانگين پارامتر

25 - - 7 9 9 stackexchange  

27 - - 9 9 9 OSgeo 

20 - - 10 0 10 cyburbia 

19 - - 0 10 9 gisforum 

   ي هر سؤالپارامتر تعداد مشاهده

28 - - 9 10 9 stackexchange  

9 - - 3 3 3 OSgeo 

20 - - 10 0 10 cyburbia 

18 - - 0 9 9 gisforum 

   انجمن هايقابليت پارامتر

10 - 10 - - - stackexchange  

8 - 8 - - - OSgeo 

5 - 5 - - - cyburbia 

5 - 5 - - - gisforum 

  پارامتر تعداد كاربران

9 9 - - - - stackexchange  

8 8 - - - - OSgeo 

10 10 - - - - cyburbia 

1 1 - - - - gisforum 

 در جدول QGISدر اين جدول، ستون اول مربوط به 

 3، ستون 5در جدول  GRASSمربوط به  2، ستون 5

مربوط به جدول  4، ستون 5در جدول  gvSIGمربوط به 

كه تمام ضرايب  است 6و ستون پنجم مربوط به جدول  2

  آمده است.دستصورت نسبي بهبراي تمام پارامترها به

  هاانجمنارزيابي  - 1- 5

پارامتر ذكرشده در  5، از جمع هاانجمنامتيازدهي به 

. )8(جدول  آيدبا وزن يكسان، به دست مي 7جدول 

پلي ارتباطي بين كاربران با كاربران،  هاانجمنازآنجاكه 

دهندگان با دهندگان و توسعهكاربران با توسعه

نوعي اعتبارسنجي به 8باشند، جدول دهندگان ميتوسعه

ي مختلف كه توسط خود كاربران صورت هاانجمنبراي 

بهتر را  يانجمنباشد تا كاربران بتوانند گرفته است، مي

ين فعاليت در آن انتخاب براي رفع مشكالت خود و همچن

صورت كارآمدتري به كنند تا با صرف زمان كمتر و به

  ي موردنظر خود برسند.نتيجه

 هاانجمنمجموع امتيازهاي  -8 جدول

 انجمن )110مجموع امتيازها (از 

96 stackexchange 

82 OSgeo 

59 cyburbia 

46 gisforum 

با  stackexchangeدهد، نتايج اين جدول نشان مي

ترين امتياز را دارد يشب، OSgeoاختالف كمي نسبت به 

با  OSgeoو  stackexchangeي هاانجمنولي اختالف 

 8. از جدول استزياد  gisforumو  cyburbiaي هاانجمن

صورت تمايل به در  ن برداشت را داشت كهتوان ايمي

، بهتر است مجازيهاي مكاني در دنياي زمينهفعاليت در 

  .شوداستفاده  stackexchangeاز 

  افزاردر قالب سه نرم هاانجمنارزيابي  - 2- 5

افزار موردنظر خود را انتخاب نرم كاربرممكن است كه 

در  انجمنكه كدام  دبررسي كنبخواهد و حال  باشدكرده 

. هدف از كندتا از آن استفاده  تر استفعالافزار كدام نرم

بدين منظور ن موضوع است. ي اياين بخش، مطالعه

 انجمنافزار در سه مجموع تمام ضرايب براي سه نرم

مجموع  QGISكه براي  صورتنيبدشود؛ مي محاسبه

مجموع  GRASSدر ستون اول، براي  انجمنامتيازات هر 

مجموع  gvSIGدر ستون دوم و براي  انجمنامتيازات هر 

-در ستون سوم در جدول محاسبه مي انجمنامتيازات هر 

 9شده است. جدول شود كه وزن تمام ضرايب يك گرفته

  دهد.نتايج اين محاسبات را نشان مي



 

38 

 

ا
رم

ز ن
ي ا

رخ
ي ب

ياب
رز

ن
مت

ي 
ها

زار
اف

از
ب

 
ي

كان
م

 
ظر

ز ن
ه ا

اد
تف

اس
با 

ت
ا

 
ربر

كا
در

ن 
ا

...
 

 stackexchangeحاكي از آن است كه  9نتايج جدول 

امتياز  gvSIGو  QGIS ،GRASSافزار در هر سه نرم

بيشتري به دست آورده است و كارايي باالتري دارد. 

OSgeo مناسبي داشته  نسبتاًافزار امتياز در هر سه نرم

-در نرم gisforumو  GRASSافزار در نرم cyburbiaاست. 

 اند.امتيازي را كسب نكرده gvSIGافزار 

  افزارنرمارزيابي كلي سه  -3- 5

شود كه در تمام افزارها پرداخته ميحال به بررسي نرم

اند. براي تمام پارامترها چه امتيازي كسب كرده هاانجمن

به اين منظور از مجموع تمام ضرايب در ستون اول، امتياز 

ون دوم، ، از مجموع تمام ضرايب در ستQGISافزار نرم

و از مجموع تمام ضرايب در ستون  GRASSافزار امتياز نرم

 10شود. جدول محاسبه مي  gvsigافزارسوم، امتياز نرم

 دهد.افزار را نشان ميتوسط هر نرم شدهكسبامتيازات 

  افزارنرممجموع امتيازات هر  -10جدول 

  امتياز  افزارنرم

QGIS 93  

GRASS  69  

gvSIG  66  

 QGISافزار كه نرم استاين ارزيابي نشانگر اين 

 gvSIGترين استفاده را توسط كاربران داشته است و يشب

شده استقبال كمتري افزارهاي بررسيير نرمسا نسبت به

 داشته است.

شده توسط هاي مطرحارزيابي تعداد سؤال - 4- 5

هاي زماني افزار در بازهكاربران در مورد سه نرم

  مختلف

ي روند تعداد سؤاالت از اين بخش مطالعههدف 

 استساله هاي زماني يكشده توسط كاربران در بازهمطرح

افزارها و بتوان از آن در جهت بررسي روند توسعه نرم تا

افزارها در مقايسه با هاي جديد نرمميزان استقبال از نسخه

هاي هاي قبلي و همچنين ضعف و قوت نسخهنسخه

به بررسي تعداد  1استفاده كرد. در شكل  افزارمختلف نرم

 stackexchangeساله براي هاي زماني يكبازه سؤاالت در

  شده است.پرداخته

 
ساله؛ هاي زماني يكدر بازه stackexchangeها در تعداد سؤال -1شكل

  GRASS، (ج) QGIS، (ب) gvSIG(الف) 

- شود هر سه نرممشاهده مي 1طور كه در شكل همان

و سپس  QGISباشند ولي افزار داراي روندي صعودي مي

GRASS  داراي شيب بيشتر هستند وgvSIG  داراي شيب

كه نشان از آن دارد كه تمايل كاربران به  استتري ماليم

اي در حال افزايش صورت فزايندهبه QGISاستفاده از 

تعداد سؤاالت پرسيده شده در مورد  2011. از اواسط است

QGIS  ازGRASS .پيشي گرفته است  

همواره از اين دو  2010پس از  gvSIGتعداد سؤاالت 

ي با انتشار نسخه 2010افزار كمتر بوده است. در سال نرم

آن  دار مربوط بهنمواز سير صعودي  gvSIGافزار نرم 1,9

 2011آن در سال  1,10ي كم شده است؛ با انتشار نسخه

نمودار دوباره سير صعودي گرفته است و با انتشار نسخه 

نمودار دوباره سير صعودي داشته  2012آن در  1,12

افزار در نيمه اول سال اين نرم 2,0است. با انتشار نسخه 

ي داشته است. سير نزول تقريباًنمودار مربوط به آن  2013

در نيمه  6,4,0نيز با انتشار نسخه  GRASSافزار براي نرم

 مجموع امتيازات سه پارامتر -9 جدول

gvSIG GRASS QGIS انجمن  

23  27 27 stackexchange 

22 22 22 OSgeo 

21 0 23 cyburbia 

0 20 20 gisforum 
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است و در نيمه دوم  داشته نمودار سير صعودي 2010اول 

، سير صعودي آن كند شده 6,4,0با انتشار نسخه  2011

نمودار روندي  2012در  6,4,2است. با انتشار نسخه 

  صعودي گرفته است.

 هاي زمانيبازه الت دربه بررسي تعداد سؤا 2در شكل 

  شده است.پرداخته OSgeoي برا سالهيك

  
ساله؛ (الف) هاي زماني يكدر بازه OSgeoها در تعداد سؤال -2شكل

gvSIG (ب) ،QGIS (ج) ،GRASS  

نمودار آن  كه شودمشاهده مي QGISبا بررسي شكل 

تا سال  gvSIGهمواره سير صعودي داشته است. نمودار 

روند نزولي در  ازآنپسروند صعودي داشته و  2010

ترين تعداد سؤاالت نيز مربوط به يشبگرفته است كه پيش

  .استهمان زمان 

 GRASSاز  QGISتعداد سؤاالت  2010سال  از بعد

 .است 1مشابه شكل  تقريباًبيشتر شده است و اين نتيجه 

-ساير نرم ها كمتر ازدر تمام سال gvSIGتعداد سؤاالت 

  .استافزارها 

توان مشاهده كرد كه با يم GRASSي نمودار با بررس

هاي اين نسخه يروزرسانبهافزار و ين نرما 4,1انتشار نسخه 

صعودي  صورتبه صورت گرفته است، نمودار ازآنپسكه 

به علت بالتكليف  1997تا  1995ي زماني و در بازه است

دهنده و ا سازمان پوششافزار (در رابطه ببودن اين نرم

 1997بعد از  است اماصورت نزولي دهنده) نمودار بهتوسعه

، شروع به مديريت GRASSالمللي ينب دهندهتوسعه گروه

 دليل موضوع، ها و كدها كرد و همينمستندات، نسخه

يت كه ساوبو البته ايجاد  استروند صعودي نمودار باال 

جاهاي مختلف دور هم  از مختلف را دهندگانتوسعه

تا  1997ي هاسالدر بين  ؛تأثير نبوده استيبنيز گردآورد 

نيمه اول  رازيغبهنمودار سير صعودي داشته است  2006

در  ازآنپساست و  افتهيانتشار 5,3,0كه نسخه  2004

نمودار به روند  5,4,0با انتشار نسخه  2004نيمه دوم 

و قبل از  2006 صعودي خود ادامه داده است و در سال

ترين تعداد، نسبت به يشبتعداد سؤاالت به  OSgeoايجاد 

و  2006هاي گذشته رسيده است اما پس از سال سال

هاي مكاني كه هدف آن توسعه تكنولوژي OSgeoايجاد 

نمودار روند نزولي در پيش گرفت كه همزمان  استباز متن

 با 2006در نيمه دوم سال  .بود 6,0,2ي با انتشار نسخه

نمودار مقداري سير صعودي در  6,1,0ي انتشار نسخه

صورت نمودار به 2010سال  تا ازآنپسگرفته است و پيش

هاي هاي مختلف با انتشار نسخهكه در سال استنوساني 

مختلف نمودار روند صعودي و نزولي بسيار اندكي را داشته 

ار كنيم كه نمودمشاهده مي QGISاست. با بررسي نمودار 

نيمه دوم  رازيغبهي زيادي داشته است صعود همواره روند

و سرعت صعودي كم  افتهيانتشار 1,7,0كه نسخه  2011

 1,8,0ي با انتشار نسخه 2012شده است از نيمه دوم 

نمودار دوباره روند صعودي افزايش پيداكرده است. با 

شود كه نمودار تا نيمه مشاهده مي gvSIGبررسي نمودار 

با انتشار  آن از پس و روند صعودي داشته است 2008اول 

داشته و  2010نيمه اول  تا ثابت نسبتاً روند  1,1ي نسخه

روندي نزولي را در  1,9با انتشار نسخه  در ادامه

  گرفته است.پيش

  گيرينتيجه -6

افزار در اين پژوهش مزايا، معايب و مشكالت سه نرم

بررسي  انجمن چهارباز با توجه به نظرات كاربران در متن

ذكرشده  هايو قابليت هاويژگي ،با توجه به بخش دوم .شد

استقبال و از داليل كاربران، براي  ،QGISافزار براي نرم

 ر است.اافزاين نرم انتخاب

 افزار كارصورت تخصصي با نرمخواهند بهه ميك كساني

افزارها در ارتباط باشند، نرمدهندگان كنند و با توسعه

قرار بگيرند، بهتر  OSgeo هايپروژههمچنين در جريان 

 stackexchange كهياستفاده كنند. درحال OSgeoاست از 

، امتيازاتي را براي كاربران در نظر 3با توجه به جدول 



 

40 

 

ا
رم

ز ن
ي ا

رخ
ي ب

ياب
رز

ن
مت

ي 
ها

زار
اف

از
ب

 
ي

كان
م

 
ظر

ز ن
ه ا

اد
تف

اس
با 

ت
ا

 
ربر

كا
در

ن 
ا

...
 

كند. از ها را راغب به فعاليت بيشتر ميگرفته است كه آن

ها و وارد شدن به مباحث ؤالطرفي در صورت داشتن س

 stackexchangeبهتر است از  ،افزارچندان تخصصي نرمنه

  .استفاده شود

توان روند رو به رشد مي 2و  1هاي با بررسي شكل

QGIS هاي صورت واضح مشاهده كرد. همچنين نسخهرا به

اند و هاي زماني بهتر شدهافزار نيز در بازهمختلف اين نرم

افزار پيدا كنند. اند ارتباط خوبي با اين نرمستهكاربران توان

هاي خود و كاهش هاي مختلف براي تجهيز سيستمشركت

عنوان جايگزين توانند بهافزار ميهاي خود از اين نرمهزينه

  افزارهاي تجاري استفاده كنند.نرم

هاي تحقيق و مشكالت و كاستي -7

  اتيشنهادپ

هاي تمام ها و جوابدر اين پژوهش ارزش سؤال 

در  كهيها يكسان در نظر گرفته شد؛ درحالانجمناعضاي 

ها، با توجه به عوامل اعضاي آن ،هاانجمنبسياري از 

ها، عضويت ها و تعداد جوابمختلفي ازجمله تعداد سؤال

، داراي انجمنان عضويت در زمو مدت انجمني در تاالرها

بندي هستند. از طرفي خود اعضا هم از نظر علمي و رتبه

هاي مختلفي هستند. هركدام از افزار در سطحكار با نرم

ها با توجه به تواند امتيازي بگيرد و بررسياين عوامل مي

شده، هر هاي بررسيانجمندر  اين امتيازها انجام شود.

اختصاصي براي خود دارد و  هايقواعد و آيكن انجمن

تواند ها نيست. همين عامل مياستاندارد واحدي بين آن

نسبت به  انجمنعنوان پارامتري مؤثر در محبوبيت يك به

توان اين هاي بعدي ميهاي ديگر شود. در تحقيقانجمن

در اين پژوهش عنوان يك معيار وارد كرد. عامل را نيز به

ي زياد از يك هاسؤالاد فرض بر اين بوده است كه تعد

به معني استقبال بيشتر كاربران از  انجمنافزار در يك نرم

توان اين مسئله را مربوط مي كهيدرحالافزار است اين نرم

ي جديد افزار و يا نسخهبه زياد بودن مشكالت نرم

توان يك تحقيق اوليه ي آن دانست. ميمنتشرشده

.تحقيق انجام داد ييا رد اين فرضيه دييتأمنظور به
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