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Mühazirə 1 

Geoinformatikaya giriş 

 

 1.Geoinformatiuka elminin mövzusu, məqsədi və vəzifələri. Geoinformatika elmi 

mövzusu Yer planetini elektron cihaz və elektron hesablama maşınları ilə tədqiq etməklə 

planetimizə dair yerüstü və yeraltı geoinformasiyaların məkan-zaman daxilində 

müntəzəm ölçülməsini və toplanmasını tədqiq etməkdir. Onun əsas məqsədi toplanmış 

geoinformasiyalardan elmi geoinformarsiyaları təyin etməkdir. Vəzifəsi isə 

geoinformasiyaların elektron cihaz və hesablama maşınları üçün informasiya araşdırma 

metodlarını və onların alqorim və proqram təminatını yaratmaqdır. 

 Geoinformatika elmi geofizika, geokimya elmləri kimi Yer elimləri sırasında 

özünəməxsus mövqeyə və xüsusiyyətlərə malikdir. Bu elm 1963 –cü ildən sonra yaranan 

İnformatika elminin bir sahəsi kimi 1980-ci illərin ortalarında meydana gəlmişdir. Onun 

inkişafında özünəməxsus kartoqrafik proyeksiya və koordinat sistemi ilə fərqlənən 

«Coğrafi İnformasiya Sistemlərin» adlı geoinformasiya texnologiyasının böyük rolu 

olmuşdur. Geoinformatika elmi hal-hazırda geologiya, coğrafiya, geofizika, kibernetika, 

biologiya və hesablama riyaziyatı elmlərinin geoinformasiya texnologiyası sahəsindəki 

yenilikləri əsasında inkişaf edir. 
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Mühazirə 2-3 

 

Geoinformasiyaların ölçülməsi, tipləri və növləri 

 
Şəkil 1. Geoinformasiya araşdırmalarının mərhələləri 

 
GİS – lərdə informasiya araşdırılması mərhələlərinin sxemidəki bölmələrin 

məqsədi:  
1-ci mərhələ geoinformasiya ölçmələri (gözəyarı və cihazla ölçmələr); gözəyarı 

ölçülən geoinformasiyalar – Buludluluq (balla), səthi qar örtüyü (faizlə); dənizlərin, 
göllərin və böyük çayların buz örtüyü vəziyyəti (formaları) – tam, natamam, takırvari, 
iynəvari və s. Çihazla ölçülən geoinformasiyalar: havanın, torpağın və suyun 
temperaturu, havada təzyiq, günəş radiasiyası və sairə (kəsr rəqəmləri); günəşli və 
yağışlı günlərin sayı, şaxtalı və çovğunlu günlərin sayı, ağacların və heyvanların növ 
miqdarı və fərdi sayı, sənaye və kənd təsərrüfatında məhsul növləri (Çeşidləri) və s.. 

2-ci mərhələ – geoinformasiya verilənlərinin keyfiyyət və miqdar formada 
qruplaşması; keyfiyyət verilənləri şoran torpaqların duzluluq göstəricisi, ərazinin eroziya 
və sürüşmə təhlükəsi göstəriciləri, bioloji məhsuldarlıq və qar örtüyü səviyyəsi 
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göstəricilərinin toplanma formaları; miqdar verilənlərinin toplanma formaları; aylıq, 
dekadalıq və illik bülletenlər; iqlim, məhsuldarlıq, torpaq və su resursları kadastrının 
məlumat kitabları və bazalarının yaradılması. 

3-cü mərhələ: geoinformasiyaların texniki və elmi formalarının hazırlanması; 
texniki geoinformasiyaların araşdırılaraq sorğu cədvəli və qrafik formasına salınması; 
elmi geoinformasiyaların hesablanma yolu ilə müəyyən edilməsi və onun xəritə, cədvəl 
və qrafik formasına salınması. 

 Geoinformatika elmi göstərilən bütün mərhələlərin avtomalaşdırılmış formada 
icrasını tətbiqi alqoritm və proqramlarla təmin edir. Müasir geoinformatika elminin də 
daxilində ixtisaslaşmış sahələr yaranmışdır. Məsələn hidroinformatika, 
pedoinformatika(torpaq informatikası), fitoinformatika(bitki informatikası), 
ekoinformatika(ekoloji informatika), bioinformatika ( bioloji informatika) və s. 

 Geoinformatikanın birbaşa coğrafiya sahələrinə aid olan bölmələri son zamanlarda 
ayrılaraq «kompüterlə coğrafiya» elmi adı altında inkişaf etməyə başlamışdır. 
Kompüterlə coğrafiya elmi geoinformatikadan bir qədən fərqlənərək təbii proseslərin 
multimediası istiqamətində (geomediya) yeni metodlar işləyib hazırlamış və onu geoloji 
keçmişin təbiətini təsvir edilməsində istifadə etmişdir. 

 Geoinformasiya dedikdə, Yer planetinin daxili və xaricindəki informasiyaların 
məcmusu nəzərdə tutulur. Bu informasiyalar əsasən geologiya, geofizika, biologiya və 
coğrafiya elmləri tərəfindən toplanılır. Geoinformasiya sistemləri dedikdə, Yer haqqında 
informasiyaların ölçülməsi, toplanmsı və onlardan elmi informasiyaların müasir 
hesablama texnologiyaları ilə alınması nəzərdə tutulur. Həmçinin geoinformasiya 
sistemləri Yer haqqında informasiyaların qlobal geokommunikasiyasiya sistemindəki 
transformasiya qanunauyüunluüunu tədqiq edir.  

 Geoinformasiya sistemlərinin iş ardıcıllıüı sxemdə göründüyü kimi ölçmələrdən 
başlayır. Ölçmələr həm cihazla, həm də gözəyarı aparılır. Gözəyarı ölçmələr cihazla 
ölçülə bilməyən hallarda aparılır. Məsələn: buludluluüun vəziyyəti, Yer səthində böyük 
ərazidə qar örtüyün vəziyyəti, dənizlərdə su örtüyünün vəziyyəti və s. Çünki, qeyd 
olunan obyektlərin ölçülməsi üçün müntəzəm müşahidə aparmaq üçün qeyri 
mümkündür. Bu informasiyalara həmçinin Yer səthinin bioloji kütləsinin ölçülməsi də 
daxildir. Ölçmələrin ikinci mərhələsində məlumatlar həm rəqəm, həm də şəkil və söz 
formasında toplanır. Rəqəm formasında əsasən cihazla ölçülən məlumatlar rəqəmlə 
olmalıdır. Məsələn: torpağın alt və üst qatının temperatur və nəmliyi,küləyin sürəti. 

 Söz və şəkil formasında informasiyalar keyfiyyət verilənləri adlanır. Bu 
informasiyalar obyektlərin vəziyyətini sözlə ifadə edir. Məsələn: səmanın 
buludluluüunun bal göstəricisi, dənizdə, göllərdə buludluluüun tam və natamam 
formaları, böyük ərazilərin qar örtüyünün tam və yarımçıq vəziyyəti. 

 Keyfiyyət verilənləri həm də şəkillərlə toplanıla bilər. Məsələn: yuxarıda qeyd 
etdiyimiz keyfiyyət göstəricilərinin müxtəlif zaman daxilində olan vəziyyətlərinin 
şəkilləri (buz örtüyünün, qar örtüyünün, bitki örtüyünün yerüstü vəzifələrinin şəkilləri). 
Sonrakı mərhələdə toplanmış geoinformasiyalar 2qrupa ayrılır: 
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1. Elmi geoinformasiyalar 
2. Texniki geoinformasiyalar 
 Miqdar verilənləri dedikdə, cihazla ölçmədən alınan rəqəm  
Texniki geoinformsiyalar dedikdə, ilk dəfə ölçülmüş informasiyalar toplusu 

nəzərdə tutulur. 
 Elmi geoinformasiyalar dedikdə, toplanmış geoinformasiyalardan elmdə 

əhəmiyyətli olan informasiyaların alınması nəzərdə tutulur. Məsələn: hər hansı bir 
proses vəziyyətinin ektremal göstəriciləri -maksimum və minimum qiyməti, orta 
göstəriciləri bir sıra riyazi-statistik, geofiziki, geokimyəvi və başqa göstəricilər nəzərdə 
tutulur. Elmi geoinformasiyaların işlənmə metodu ilə geoinformatika elmi məşğul olur. 
Bu elm müasir kibernetika, informatika, geologiya, coürafiya və biologiya elmlərinin 
metodlarından istifadə edir. Geoinformasiyaların qlobal səviyyədə toplanması Yer 
ətrafında atmosferin yuxarı hissəsində daima müşahidə aparan süni peyklər vasitəsilə 
aparılır. Süni peyklərin müəyyən hissəsi BMT-nin YUNESKO təşkilatına daxildir, 
müəyyən hissəsi isə ayrı-ayrı dövlətlərə ayrılır (ABŞ, Kanada, Çin, İngiltərə, Türkiyə 
Rusiya, Fransa, Avstraliya). Ancaq bu ölkələrin süni peykləri vardır. Peyklər 
YUNESKO-nun qlobal monitorinq proqramı əsasında daima Yer səthindən müxtəlif 
hissələrinin vəziyyətlərini qeyd edirlər (foto və animasiya formasında). YUNESKO-nun 
idarəçiliyində olan peyklər əsasən böyük su hövzələri üzərində və böyük quru 
hissələrində (kontinentlər, yarımadalar və. s) daima baş verən təlatümlü (fəlakətli) 
hadisələri izləməkdir. Bu hadisələrə böyük miqyaslı yanüınlar (Avstraliya), tayfun və 
tornado, uraqan küləklərin yaranması. ( Tayfun-İndoneziya, Yaponiya; tornado-Şimali 
Amerika qitəsində; uraqan-Şimali Amrikanın şərqində). Təlatümlü hadisələrə 
ziyanverici çəyirtkə və qarışqa və koloniyalarının hərəkətidir. Qlobal informasiyaların 
araşdırılımasından sonra YUNESKO da onlar müxtəlif formada informasiya 
daşıyıcılarına köçürülür (maqnit diskləri, lazer diskləri kaüız üzərinədə köçürülür). 
Kadastr məlumatları da kitab şəklində çap olunur. Bunlar BMT-nin üzvlərinə pulsuzdur. 
Ən dəyərliləri rəngli kosmik şəkillərdir. Bu şəkillərin bir A4 formatı 3000-10000-15000 
dollara çatır. Ona görə bu materiallar BMT-nin üzvü olmayan ölkələrə pulla satılır. 
Qlobal geoinformasiya materiallarından başqa ayrı-ayrı ölçmələrindən dövlət 
geoinformasiya şəbəkələri mövcuddur. Bunlara hər bir ölkə daxilindəki inzibati 
rayonların öz ərazilərində topladıqları geoinformasiya materiallarıdır (rayon tormaq 
fondu məlumatı, rayon səhiyyə və təhsilm məlumatı).  

Geoinformasiyalar zaman daxilində müztəlif vaxtlarda ölçülür. Bu vaxtlar 
beybəlxalq normativlərlə əlaqəlidir. Zaman geoinformasiyaları əsasən müntəzəm 
müşahidə mənəqələrində gündə üç dəfə ölçülür; səhər saaat 8-də, günorta 13:00-da və 
axşam 20:00-da ölçülür. Bundan vbaşqa çöl tədqiqatı zamanı cihazlar vasitəsi ilə zaman 
infomasiyaları toplanılır.  

 Məkan informasiyları isə zaman daxilində müxtəlif aylar və ekadalar üzrə uçan 
aparatlardan və ekspedisiya müşçahidələri ilə toplanır.  
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 Zaman informsaiyalarının toplanması ölçmə zamanı istifadə olunan cihaz 
dəqiqliyindən asılıdır. Bəzi hallarda müntəzəm müşahidə məntəqələri təbii fəlakət 
zamanı deməkolar ki, dağılır və oradakı müşahidə dayandırılır. Belə hallarda zaman 
sırasındakı müşahidələri bərpa etmək üçün həmin məntəqəyə yaxın müşahidə 
məlumatlarının əlavə qrafiki qurulması ilə müəyyən edilir. Bunun üçün aşaüıdakı 
qrafikdən istifadə olunur: 

 
Qrafik № 2 A və B məntəqələrində müxtəlif illərdə müşahidə göstəriciləri 

• - müşahidəsi pozulmuş məntəqə məlumatı 
+ - müşahidəsi müntəzəm məntəqə məlumatı 
 Qonşu məntəqədəki müşahidə aparıdmış illər üzrə paylanma qrafiki üzərindəki 

müşahidəsi pozulmuş məntəqə üçün geosinformmasiya qiyməti götürülür. 
Informasiyanın bu cür bərpa ounması tələb edir ki, hər iki müşahidə məntəüəsində təbii 
şərait yeni olmalıdır və bir-birinə yaxın olmalıdır. Bəzi hallarda məsələn: daşqın və sel 
keçən ərazidə çay məcrası sahilində selin izləri qalır. yəni lil əlamətləri böyük ancak 
qırıntı əlamətləri və. s. bu əlamətlərə görə bir sıra geoinformasiyalar dolayı yolla bərpa 
oluna bilər. əgər təbii fəlakət zamanı (daşqın, sel və. s) bir sıra hallarda məntəqənin 
yerləşdiyi ərazi sakinləri içərisində sorüu aparılır. Onların mülahizələrinə görə zaman 
geoinformasiyaların təxmini qiyməti müəyyənləşdirilir. Geoinformasiyaların müşahidə 
sırası nə qədər uzun olarsa onlardan alınan elomi informasiyalar bir o qədər dəqiq olur. 
Məkan formalı zamna informasiyaları ekspedisiya marşurutu istiqamətində ya da 
təyyarə və vertalyotun uçuş istiqamətində müəyyən zolaq boyu aparılır. Bu zolaqlara 
transekt deyilir. Transektlərin eni bir km qədər ola bilər. Daülıq zonalarda isə bu qiymət 
10-20 km-ə çata bilər. Məkan informasiyalarının marşurutu üzrə yoplanması əsasən yay 
aylarında aparılır. Başqa fəsillərdə də məkan informasiyalarının zaman informasiyaları 
aparıla bilər. Ancaq yaydan başqa olan fəsilllərdə hava şəraitinin tutqunluüu hava 
şəraitinin geoinformasiyaların ölçülmə dəqiqliyini azaldır. Məkan informasiyalarının 
zaman formaları əsasən qar örtüyünün vəziyyəti göllərdə və çaylarda rejiminin vəziyyəti 
müəyyən transektlər böyu bioloji məhsuldarlıüı səviyyəsi (bioloji kütlənin) və fəlakətli 
hadisələr zamanı ziyan çəkən ərazilərin öyrənilməsində istifadə olunur (yanüın olmuş 
ərazilər üçün, qar uçqunu olmuş üçün və. s. ). Geoinformasiyalar toplanması zamanı 
çəkilmiş şəkillərin aü, qarq və rəngli olması geo obyektlərin tiplərinə görə aparılır. 
Məsələn: qar örtüyü və buz örtüyü öyrəniləndə aü, qara fotolardan istifadə oluna bilər. 
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Daşüın, yanüın olmuş ərazilər üçün bioloji kütlənin hesablama zamanı və yaxud kənd və 
şəhər məskunlarının planları hazırlananda rəngli şəkillərədən istifadə olunur. Təbii 
komponent xəritələrinin tərtibi zamanı əsasən rəngli və aerokosmik materiallardan 
istifadə olunur. Rəngli fotolarda obyektlərin sərhədləri dəqiqi təyin edilir. Rəngli 
fotolarda obyektklərin tipləri və sərhədləri mövcud olan yeddi rəngin qarışıüından 16 
mln-luq rəng şkalasına görə müəyyən edilir. Ancaq həmin obyektlərin 
xarakteristikalarının təyinində hər bir oğyek üçün ayrıca tərtib edilmiş çox mərtəbəli 
şkalasından istifadə olunur. Yaşıl rəngin tünd və açıüa doüru dəyişməsi: bu zaman rəng 
nə qədər tündləşərsə bitki örtüyuünün bioloji kütləsi bir o qədər çox olduüu qəbul edilir. 
Mavi rəngin açıqdan tündə doüru (adətən su obyeektlərində dərinliyi) artması dərinliyin 
yaxud duzluüun dəyişməsini göstərir. Torpaq və yaxud bitki örtüyündən eyni rəngin 
şkalası üzrə tündləşmə istiqaməti qeyd olunan obyektlərin yer altında qalan hissəsini 
xarakterizə etməyə imkan verir. Məsələn: çəhrayı rəngin torpaq tədqiqatları zamanı 
rəngli fotoda tündləşməsi torpaq daxilindəki humusun çoxluüunu göstərir. Şaqüli 
istiqamətədə atmosfer qatında müxtəlif hündürlüklərdə məkan, zaman informasiyalrın 
olçülməsi atmosferin şəffaflıüından və informasiyanın ölçülmə hündürlüyündən asılı 
olaraq dəqiqləşdirilir.  

 Məkan informasiyalarının ekspedisiya zamanı toplanması əsasən aşaüıdakı 
sxemlər üzrə aparılır: 

1. Bərabəraralıqlı kvadratlar şəbəkəsi metodu. 

 
Bu metod ilə çöl tədqiqatında hər 1kvadrat daxilində geoinformasiyalar toplanir. 

(torpaq, bitki və s.) sonra hər bir kvadratın mərkəzində toplanmış geoinformasiyalar 
yazılır. Bu zaman geoinformasiyalar rəqəm və söz formasında ola bilər. Rəqəm 
informasiyaları hər bir kvadrat daxilində komponent xarakteristikalarını ifadə edir. 
Məsələn: bitki növlərinin sayı onların orta sahəsi, torpaq növlərinin sayı və onların 
mexaniki və kimyəvi xarakteristikaları, geoloji quruluşun müxtəlifliyi və s. göstəricilər 
kvadratın mərkəzi nöqtəsinin yanındda yazılır. Hər birinin coürafi koordinatı müəyyən 
olunur, sonra məlumatlar koordinatlar formasında xüsusi cədvəldə toplanılır. Cədvəl 
təyin olunduqdan sonra ərazidə təbii obyektlərin xüsusiyyətlərinin paylanmasının 
izoxətli iki və üç ölçülü modelləri düzəldilir. Məkan geoinformasiyalarının qeyd olunan 
ardıcıllıqla ölçülməsi və toplanması hal-hazırda geoinformasiya sistemləri vasitəsilə 
yerinə yetirilir. Belə ki, bu sistemlərdə informasiyaların ölçülməsi avtomatlaşdırılmış 
formada komputerdəki geoinformasiya sistemlərinə daxil olur. 
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 Məlumatlar araşdıqdan sonra tədqiq olunmuş ərazidə obyektlərin 2 və 3 ölçülü 
modelləri tərtib olunur. əgər obyektlər normal paylanmışlarsa, müəyyən hissədə torpaüın 
yuyulması torpaq zonallıüını pozursa, və ya torpaq şəbəkisinin sıx və zəif olası, çöküntü 
süxurlarının yuyularaq qranit süxurları ilə əvəz olunması  

Belə hallarda təsadüfi seçmə metodlarından istifadə olunur.  

 
 Burada nöqtələr komponent əlamətidir. X işarəsi yaxın nöqtələr toplusunun 

mərkəzidir. Ilk dəfə bu topluların hər biri üçün komponent əlamətləri müəyyən edilir. 
Onların həm söz ifadəsi, həm də rəqəm ifadəsi təyin edilir. Bu məlumat toplusunun 
mərkəzindəki X həmin ərazinin coürafi koordinatıdır. Bu nöqtə təsadüfi paylanmış 
obyektlərin mərkəzində durur. Aralıq sahədə isə tədqiq olunan obyektə dair məlumat 
izoxətlə verilir. Belə hallarda obyekt xarakteristikalarının tranqulyasiya modeli ilə 
modelləşdirilir. Sonra isə ərazidə komponent xüsusiyyətlərinin paylanmasının 2 və ya 3 
ölçülü modelləri yaradılır. 

A      B 

 
Yer səthinin 2 ölçülü (A) və 3 ölçülü (B) xəritə modelləri 

 Məkan informasiyalarının kompüterdə tədqiqi zamanı alınmış modellər mütləq 
Yer səthində ekspedisiya yolu ilə yoxlanılmalıdır. Bunun üçün ərazinin müxtəlif 
yerlərində Yer səthi obyektləri üçün nümunələr götürülür və ya şəkillər çəkilir. 

Mövzu 3.Geoinformasiyaların baş çoxluğu Nəbiyev Ə.Ə. 
Geoinformasiya çoxluüunu qiymətləndirərkən əsasən verilənlərin kəsilməz və 

diskret formalarının boş çoxluqda paylanma xüsusiyyətlərini müəyyən edirik. Buna görə 
geoinformasiyalar kəsilməz boş çoxluqdan və diskret boş çoxluqddan ibarət olur. 
Geoinformasiyaların ölçülməsi zamanı toplanmış məlumatların əksər hissəsi kəsr 
rəqəmlərlə ifadə olunur. Tam rəqəmlərlə ifadə olunan geoinformasiyalar hadisələrin və 
proseslərin sayını ifadə edir. Müşahidə məntəqələrində əsasən kəsrlə ifadə olunan 

 

 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Melikov Behruz



Geoinformatika 

Nəbiyev Ə.Ə. 

rəqəmlər cədvəllər formasında toplanılır və ya avtomatik formada informasiyanı 
toplayan GİS mərkəzlərinə verilir. Toplanmış məlumatların normal və ya diskret 
paylanmaya tabe olub-olmaması riyazi metodlarla müəyyənləşdirilir. Kəsr rəqəmlərlə 
ifadə olunan boş çoxluq normal paylanma qanununa tabe olmalıdır. Tam rəqəmlərlə 
ifadə olunan boş çoxluq Puasson payanmasına tabe olmalıdır. Normal paylanmanın əsas 
düsturu belədir: 

 

 Burada m- orta cəbri qiymətdir, - təsadüfi kəmsiyyətin dispersiyasıdır. 
f-axtarılan ordinatdır. (nəzəri tezlikdir) 
 ¶=3,1416 ; e=2,71 
x-seçmədəki qiymətdir (boş çoxluq elementlərinin qiyməti) 
Bu qrafikdə təsvir olunan əyrixət normal paylanmanın tezlikləri əsasında çəkilir. 

Faizlər normal paylanmanın etibarlılıüının etibarlıüını göstərir. Bu etibarlılıq səviyyələri 
tədqiqatın xarakterinə görə istifadə olunur. Xətası çox olan tədqiqatlarda hesablamalar 
aparmaq üçün 65%-li etibarlılıqdan istifadə olunur. Proqnoz xaraterli tədqiqatlarda 95%-
li etibarlılıqdan istifadə olunur. Çox dəqiq cihazqayırmada 99,9%-li etibarlılıq tələb 
olunur. Torpaqşünaslıqda, biologiyada və coürafiya elmlərində əsasən 65-95%-li 
etibarlılıqdan istifadə olunur. Bu düsturda göstərilən riyazi ifadələr aşaüıdakı kimi təsvir 
edilir:  

1. Orta cəbri qiymət 
2. Orta kvadratik meyl etmə 
3. Asimetriya əmsalı 
4. Eksses əmsalı  
3. Cv-variasiya əmsalı 
Burada asimmetriya əmsalı normal paylanma formalarını göstərir. 
 Məsələn: 
1. A= 0 olarsa paylanma simmetrik yəni normal formalı olur 
2. A >0 olarsa paylanma çəpliyi sol tərəfli formada olur 
3. A<0 olarsa paylanma çəpliyi sağ tərəfli formada olur 
 Eksses əmsalı normal paylanma əyrisinin dikliyini və yaxud hamarlığını göstərir 
 Məsələn: E=0 olarsa paylanma normaldır yəni simmetrikdir. 
2. E > 0 olarsa verilən paylanma əyrisi zirvəsi normal paylanmadan yüksəkdir 

yəni dik zirvəlidir.  
  
 3. E< 0 olarsa verilənlərin paylanma əyrisi zirvəsi normal paylanmadan aşağıdadır 

yəni hamar və yastıdır 
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Mühazirə 4 

Geoinformasiya sistemləri  

 

Müasir dövrdə geoinformasiya sistemləri dedikdə Yer planetinin səthindəki və 

daxilindəki geoinformasiyaları insanın iştirakı olamadan yada çox az iştirakı ilə 

ölçülməsi, toplanması və onlardan elmi informasiyaları təyin edərək müxtəlif modellər 

şəklində (zaman qrafiki, xəritə, profil və düsturlar) təsvid edən proqram təminatı nəzərdə 

tutulur. Məsələn Meteoroloji geoinformasiya sistemləri müntəzəm müşahidə aparan 

zond şarında və yerüstu müşahidə məntəqəsində meteoroloji elementlərin müntəzəm 

qeydiyyatını aparan, sonra isə onları avtomatlaşdırılmış meteoroloji araşdırma aparan 

məntəqələrinə göndərən ötürücü qurğular xüsusi proqram təminatı ilə işləyirlər. Həmin 

proqram təminatı son nəticədə proqnoy xəritələri hazırlayır və bir başa internet 

səhifələrində onların təsvirini təmin edir. Həmçinin hidrologiyada, seysmologiyada və 

hətta sənayenin və kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində avtomatlaşdırılmış 

geoinformasiya sistemləri fəaliyyət göstərin. Əksər hallarda bütün tədqiqat nəticələrini 

son nəticədə məkan-zaman xəritəsi şəklində təsvir edə coğrafiya tədqiqatlarında 

«Coğrafi İnformasiya Sistemi(CİS) dedikdə kartoqrafik proyeksiya və koordinat sistemi 

ilə fərqlənən proqram təminatları nəzərdə tutulur.  

Müasir dövrdə coğrafi informasiyanın toplanması əsasən proqramlaşdırılmış sistem 

vasitəsilə aparılır. Bu sistemlər həm yerdəki müntəzəm müşahidə məntəqələri ilə, həm 

də yerdən kənardakı süni peyklərdən informasiyaları qəbul edir.  

Coğrafi informasiya sistemləri istifadə sahəsinə görə aşağıdakı sahələrə bölünür: 

1. kosmik və aerofoto şəkillərin kadastr məqsədilə deşifrlənməsi. Onlara aiddir: 

ARC / İNFO, AVTOCAD, ARVİW, ERDAS, İDRİSİ. 

2.  mövzu xəritələrinin yaradılması: MAP İNFO, İNTER CRAF, ARCWIEW. 

3. rəqəmli topoqrafik xəritələrin yaradılması: R2, İDRİSİ, ARC / İNFO. 
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4. izoxətli xəritələrin yaradılması sistemləri: Surfer, İNTERGRAF. 

5. topoqrafik xəritələrin yaradılması sistemləri: TRİMBLE, GEMATİ. 

6. relyefin üçölçülü modellərinin yaranma sistemləri: ERRMAPPER, İDRİSİ, 

TERRİN. 

7. coğrafi multimedia yaranma sistemləri: İDRİSİ, İLLUSİON, 3 DMAX. 

8. coğrafi məlumatların riyazi statistik modelləşdirmə sistemləri: STATİSTİCS, 

STATWİN. 

9. təbiətdəki səsləri araşdırma sistemləri: COOLEPTİPRO, SOVNFORSE. 

10.  xəritə materiallarının coğrafi sistemlərə verilməsi üçün ilkin araşdırma 

sistemləri: ADOBE, PHOTOSHOP, COREL DRAW. 

11.  peyklərlə əlaqə yaratma proqramları: SATELLİT. 

 CİS – lərdə kartoqrafik proyeksiyalar vardır. Bu xüsusiyyətlərinə görə CİS – ləri 

məkanla bağlı problemlərlə məşğul olan elm və təsərrüfat sahələrində işlənir. Məkanla 

bağlı sistemlərin verdiyi sistemlər coğrafi koordinatlarla ifadə olunur. 

CİS – lərin hesablama xüsusiyyətləri iqtisadi hesablamalarla uyğun gəlir. Buna 

görə CİS – lər iqtisadiyyatda istifadə olunur. CİS daxil olan informasiyalar aşağıdakı 

kimi olur: 

1. kosmik və peyk şəkilləri, 

2. kosmik və peyk video yazıları,  

3. kosmik və peyk səs yazıları, 

4. radar dalğa yazıları,  

5. təbii və iqtisadi obyektlərə aid rəqəm məlumatları, 

6. təbii və iqtisadi obyektlərə aid mətn informasiyaları, 

7. süni peyklərin ölçdüyü hündürlük informasiyaları, 

8. tele və radio məlumatı informasiyaları. 
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Daxil olan informasiyalar onlara aid proqram əsasında avtomatik deşifrlənir və bir 

formadan başqasına keçirilir. CİS – lərdə informasiyalar saxlanma formasına görə 3 cür 

olur: 

1. rəqəm informasiyaları 

2. səs informasiyaları 

3. şəkil informasiyaları. 

Rəqəm informasiyaları onluq və ya rum rəqəmərlə ifadə olunur. Faylları TAB, 

DBF, DAT verilir. 

Səs informasiyaları – WAV, SD, MP3. 

Şəkil informasiyaları – İMG, BMP, GİF, TİF. 
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Mühazirə 5 

Geoinformasiya bazaları 

Verilənlər bazası GİS-lərdə əsasən 3 cür olur -dBase,R:Base ,ASCll  

dBase-cədvəl bazası  

R:Base -ierarxiya şəbəkəsi bazası 

ASCll -mətn bazası  

Bu bazalar bir-bir ilə əlaqəli şəkildə işləyə bilər.İnformasiya bazalarının 

yaradılmasında və bir-biri ilə əlaqələndirilməsində Oracle proqram təminatından istifadə 

olunur.İnformasiya bazaları xarakterinə görə çox abonentli və tək abonentli qruplara 

bölünür.ÇOX abonentli informasiya bazaları dedikdə informasiyaların internetdə və 

həmçinin müxtəlif istifadəçilərdən monikulyasiyası nəzərdə tutulur.Həmçinin çox 

istifadəli informasiya bazalarıyerli xarakterli ola bilər.MƏS-təşkilatın öz bazası  

İnformasiya bazası yerüstü yaradıcılardan başqa kosmosdakı peyk və uçan 

aparatlarla yaradıla bilər.Bu elektron aparatlar informasiyaları şəkil,söz və yazı 

formasında bazaya daxil edilir. 

 GİS-lərdə verilənlər bazasının təhlili üsulları-bu üsullar ayrılır. 

1.Məkanda bir-biri ilətəmasda olan obyektlərin təhlili. 

2.obyektlərin xüsusiyyətlərinin təhlili 

3.obyektlərin təsnifi,birləşməsi və silinməsi üsulları 

Təhlil dedikdə GİS-lərin yaddaşına verilmiş informasiya növlərinin üzərində 

aparılan düzəlişlər nəzərdə tutulur.Bu düzəlişlərə misal hər hansı bir torpaq üzərində 
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tikilmiş evlərin xüsusiyyətlərini gözdən keçirmək olar.Bunun üçün torpaq tipləri və 

evlərinin yerləşdiyi məkan təhlil edilir.  

Verilmiş nümunədə GİS-lər iki informasiya məntəqəsini istifadə edərək evləri və 

torpaq tiplərini istifadə edərək onlardan yeni informasiya almaq məqsədi ilə 

birləşdirilir.Verilən tapşırıqda evlərin müxtəlif tip torpaq üzərində tikilməsi üçün 

fərqlərin müəyyən edilməsi təyin edilir.Əgər biz qeyri-cinsli torpaq quruluşlu sahələrdə 

təhlil aparılarsa bu zaman qarşıya qoyulan məsələ çoxsaylı fərqlərin ortaya çıxmasına 

səbəb olur.GİS-lərdə mərtəbələri tutuşdurmaq yolu ilə araşdırılır.Çoxsaylı mərtəbələrin 

araşdırılması mürəkkəb quruluşlu layihələrin yerinə yetirilməsində istifadə olunur. 
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Mühazirə 6 

Geoinformasiyaların riyazi araşdırılması  

 

 Geoinformasiyaların boş çoxluüu müəyyən edildikdən sonra onun hər hansi bir 

qanuna tabe olub-olmaması riyazi statistika və ehtimal nəzəriyyəsi metodu ilə təyin 

olunur və bundan sonra modelleşdirmə və ya proqnoz xarakterli hesablamalar aparıla 

bilər. Geoinformasiyalarda əsasən ehtimal nəzəriyyəsinin riyazi statistikasının, riyazi 

analizin, riyazi məntiq nəzəriyyəsinin, informasiya nəzəriyyəsinin və kibernetikanın 

metodlarından istifadə olunur. Boş çoxlugun qiymətləndirilməsindən sonra 

komponentlər arasında əlaqələrin tapılması əssasən korelyasiya və reqresiya analizləri 

aparılır. Ilk növbədə iki və ya bir neçə komponent arasında artma və azalmanın 

tendesiyası aparılır. Bunun üçün qrafik qurulur: 

Korelyasiya əmsalı -1 və +1 arasında qiymət alır. Birinci qrafikdə korelyasiya 

müsbətdir, ikinci qrafikdə korelyasiya sıfırdır.Tendesiya müəyyən edildikdən sonra 

əlaqələrin düzxətli və əyrixətli reqresiyaları tərtib olunur. Düzxətli reqresiya tənliyi y= 

ax±b formada olur. Bu tənliyin qrafiki aşağıdakıdır. 

Burada,  

b- düzxəttin ordinat oxunun kəsişdiyi nöqtədəki qiyməti,a-isə a=tgα  

əgər əlaqələr əyrixətli olarsa, onda reqresiya tənliyi polinominant funksiya 

tənlikləri ilə hesablanır : 

Burada, x-verilənlərin qiymətləri üstlü funksiyası nə qədər yüksək olarsa, onda 

tənliyin dəqiqliyi artır. 

Geoinformasiyaların təsnifat modelləri 

 Geoinformasiyalar ölçülü araşdırıldıqdan sonra müasir riyazi statistik metodlarla 

təsnif edilir. Riyazi statistik metodlardan ən çox aşaüıdakı təsnifat metodlarında istifadə 

olunur: 
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1. Riyazi kartoqrafik metod 

2. Qrup nəzəriyyəsinin metodları 

3. İnformasiya nəzəriyyəsi metodları 

4. Ehtimal nəzəriyyəsi metodları  

5. Riyazi məntiq metodları 

 Bu göstərilən metodlar demək olar ki, tam formada elektronlaşdırılıb. Onlardan 

istifadə etmək üçün statistika və statqraf proqram təminatından istifadə olunur. Riyazi 

modellərin qurulması zamanı ilk növbədə geoinformasiyaları interval sırasına görə 

qruplaşdırırlar. Bu sıraya adətən intervallı variasiya sırası deyilir. O aşaüıdaı formmada 

olur: 

burada interval arası qiymət beşdir. Buna intervalın uzunluüu deyilir və i=5. 

cədvəldəki müşahidə rəqəmlərinin sayı 47-dir. n=47. burada maksimum qiymət 35-dir. 

Xmax=35, Xmin=2. İntervalların sayı isə ən azı 6 və 12 miqdarında ola bilər. 12və 12-

dən çox intervallar böyük sıraların qruplaşması zamanı istifadə olunur. (n=100-dən 

böyük olanda). Intervalların 6 və 12 qiymətləri n > 100 olanda istifadə olunur. Buna 

kiçik çoxluüun qiymətləndirilməsi metodu deyilir. Kiçik çoxluqda xətalar olur. Bu 

xətaları dəqiq riyazi metodlarla azaltmaq olur. Bu xətaları dəqiq riyazi metodlarla 

azaltmaq olur. Interval cədvəli düzəldikdən sonra onun qrafiki təsviri yaradılır. 

1-emprik paylanma 

2-nəzəri paylanma (təminat əyrisi) 

Alınmış qrafikin üzərindəki paylanma əyriləri xassələrin məkan və zamanda təkrar 

olunma ehtimalını göstərir. Məsələn: torpaq bitki örtüyündəki eroziya proseslərinin və 

bu prosesləri yaradan quraqlıq dövrlərinin təkrar olunması, bitki kütləsinin bioritmindəki 

təkrarlanmalar torpaüın məhsuldarlıüının artıb-azalması dövründəki təkrarlanmalar 

həmçinin bu qrafik xəritəsi və riyazi modeli tərtib olunan geoobyektlərin 

xüsusiyyətlərinin paylanmasını əks etdirir. Məsələn: torpaqların mexaniki tərkiblərinə 
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görə təsnif etdikdə bu hesablama və qrafiklərin əhəmiyyəti vardır. Intervalın uzunluüunu 

dusturla həll etmək olur: 

 Intervalın uzunluüu bir sıra xəritə modeli tərtib edəndə xəritələşdirilən 

geoobyektin xüsusiyyətinə uyüun olaraq dəyişdirilə bilər. Adətən xəritələşdirilmə 

zamanı intervalların sayı yuvarlaq və böyük rəqəmlərlə verilir. 

Geoobyektlərin təsnifi üçün qrup metodları 

Bu metodlar bu cəbrinin riyazi məntiq metodlarının və həmçinin riyazi funksiya 

metodlarının xüsusiyyətlərindən istifadə edir. Onlardan ən geniş yayılanı Ekvlid məsafə 

funksiyasıdır: 

Burada, Xi və Xj cədvəldəki qiymətlərin ifadəsidir. K- isə qruplaşma səviyyəsidir. 

Bu funksiyanı obyektə təsir edərək hesabladıqdan sonra onun nəticəsi, qrafiki təsvir 

edilir və aşaüıdakı kimi olur: 

Ekvlid məsafə funksiyasınnın qrafiki şəklinə dendroqramma deyilir. Burada 

optimal qruplaşma səviyyəsi 75%-dir. bu faizin qiyməti riyaziyyatda sıraların oxşarlıüını 

və onların xətalarının araşdırılması səviyyəsini göstərir. Sıraların oxşarlıüı dedikdə , 

sırada üzvlərin birinin artması ilə ikincisinin artmasının qrup miqdarını göstərir. əgər 

sıradakı cüt qrupların dəyişmə dinamikası müsbət korelyasiyadırsa, onların oxşarlıüında 

75% oxşarlıq səviyyəsinin həqiqi qiyməti götürülür, yəni verilən çoxluüun daxilindəki 

dəyişkənliklərin 75%-i eyni tendesiyalıdır. Bu qaydda həmçinin sıraların riyazi 

paylanma qanunauyüunluüuna tabe olub-olmaması zamanı da istifadə edilir. 
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Mühazirə 7 

 

Geoinformasiyaların vektorlaşdırılması 

Xəritəni vektorlaşdırmaq üçün MAPİNFO əməliyyat ardıcıllığı. 

 

 Map menyusu → Layer control → Cosmetik Layer menyusu sözünün qarşısında 

2-ci sütunu işarə edirik → OK 

 Məsələn: nöqtəli işarələri qeyd etmək üçün ilk növbədə Symbol işarələri seçilir və 

basılır. İşarələr qoyulduqdan sonra Map menyusunda Save Cosmetic Object seçilir və 

bizə lazım olan kataloqlar yaradılır. Şəhər adlarının yazılması üçün Table menyusunda 

Maintenance bölməsində Table Structure basilir. Burada açılan pəncərədə Add Field 

düyməsi bir neçə dəfə basılır. Bu zaman ekranda Field1, Field2, Field3 ..... və s. 

bölmələr yaranır. 

 Field2 bölməsi qeyd edilir → Name sözü qarşısında Field2 dəyişdirilərək Adlar 

sözü yazılır. Type sözü qarşısındakı İnteger sözü dəyişdirilərəkCharacter sözü ilə əvəz 

edilir. Width sözü qarşısındakı rəqəm dəyişdirilərək verəcəyimiz adların maksimum 

hərflərinin sayı qeyd olunur. 

 Sonra Field3 seçilir → Name sözü qarşısında Əhalisi sözü yazılır. Type sözü 

qarşısındakı İnteger sözü saxlanılır. 

 Bu qayda ilə yerdə qalan Field sözləri yaşayış məntəqələrinə aid olan 

informasiyalarla əvəz edilir.  

 Kəsr ədədləri ilə ifadə olunan informasiyalar Decimal götürülür. Burada kəsrin 

tam və kəsr hissəsinin rəqəmlərinin sayı qeyd edilir. Decimal sözünün yanında kəsr 

hissəsindəki rəqəmlərin sayı göstərilir. 
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 Şəhər və kəndlərə aid informasiyaları kompyuterə daxil etmək üçün Table → 

Maintenance → Table Structure bölməsinə keçilir, yaranmış cədvəlin sözlərinin 

qarşısına işarə qoyulur → OK. 

 Informasiyaları daxil etmək üçün Window menyusunda New Browser Window 

əmri verilir və ekranda yaratdığımız boş cədvəl qeyd edilmiş sütunlarla görünür. 

 Burada hər bir obyektin adını və onlara aid informasiyanı qeyd etmək üçün ilk 

növbədə çəkdiyimiz xəritə mərtəbələri ekrana çağırılır. Bunun üçün File → Open table 

→ kataloqdakı mərtəbə faylı seçilir → OK. 

 Burada ID sütunun qarşısındakı yerləşən kvadratları qeyd etməklə bizə lazım olan 

obyektlərin adını tapırıq və Adlar bölməsində yazırıq. 

 Cədvəli doldurduqdan sonra File → Save Table → açılan pəncərədə Save yazılır. 

 Sonra yazılara baxmaq üçün Map menyusunda Layer control bölməsində 

Cosmetik Layer-in qarşısındakı işarələr götürülür və Şəhərlər sözü qarşısında sonuncu 

sütunda işarə qoyulur → OK. 

 Bu qayda ilə çaylar, göllər, konturlar qeyd olun bilər. 
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Mühazirə 8 

Geoinformasiya xəritələrinin tərtibi 

 

 Geoinformasiya xəritələri coğrafiya, geologiya ,geofizika,geokimya və biologiya 

sahəsində kartoqrafik proyeksiya və koordinat sistemi seçildikdən sonra yaradılır. 

Koordinat sistemləri-Koordinat sistemlərindən istifadə olunduqdaseçıilən yer səthi 

ərazinin kənar nöqtələrinin paralel və meridianlara görə vəziyyəti müəyyənləşdirilir. 

Yəni kənar nöqtələrin coğrafi uzunluq və enliyi təyin olunur.Xəritəşünaslıqda sferik 

təbəqəni müstəviyə keçirirlər.Bu zaman en və uzunluqların sferik səthdən müstəviyə 

keçdikdə həqiqi təsvirləri yaradanda seçilmiş model kartoqrafik proyeksiya adlanır. 

Həmin mövqe x,y koordinatı ilə təyin edilir.Bu zaman sferik səthdə olan sahə ,bucaq 

müəyyən təhriflərə məruz qalır.Belə hallarda hər hansı qitə ,dağ,düzən və.s-in 

xəritələşməsində elə proyeksiya seçilir ki , həmin səthdə sferik səthlə geoid arasındakı 

fərqlər minimal qiymət almalı.Yəni seçilmiş riyazi proyeksiya tətbiq olunan əraziyə 

bərabər toxunmalı .Buna görə də ayrı-ayrı ölkələr özlərinin koordinat sistemini 

yaradırlar.Yerli koordinat sistemlərini istifadə edəndə Qaus-Kryuger proyeksiyası 

,Merkatorun eninə (köndələn) proyeksiyasından istifadə olunur.Alyaska üçün isə 

Merkatorun çəp bucaqlı proyeksiyasından istifadə olunur.Yerli koordinat sistemində 

GİS verilənlərinin təsviri zamanı obyektlərin yerdəki mövqeyi ilə GPS koordinatı 

arasında fərqlər yaranır.Belə hallarda yerli koordinat sistemlərinə WGS-84-dən yaranan 

fərq əlavə edilir.Kartoqrafik xəritə proyeksiyaları yaranan fərqi avtomatik olaraq 

düzəldə bilir.Həmçinin bu sistemlər WGS-84-ki hündürlük qiymətlərini geoid 

üzərindəki nöqtələrin hündürlük qiymətlərinə çevirə bilir. 

GPS -kartoqrafiya sisteminin komponentləri 

Bu sistemlərdən ən geniş istifadə olunanı TRİMBLE NAVİGATİON LİMİTED.Bu 

sistem vasitəsilə GPS-lə peyk əlaqəsi yaradılaraq yer səthindəki nöqtələrin hündürlüyü 
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dəqiqləşdirilir və sonra izohipslər keçirilir.Bu xəritənin tərtib olunması GPS 

məlumatının GİS-ə daxil olması ilə həyata keçirilir.Bu sistem xəritə yaradır və ora 

informasiyaların daxil olunmasını təmin edir.GPS qəbuledicilər 1 san-dən az olmayaraq 

diametri 5m olan obyektlərin ölçülərini təyin edir.Həmçinin naviqasiya məsələlərində 

uçan obyektin sürətini də GPS-lə təyin etmək olar.GPS qəbulediciləri informasiyaları 

fərdi kompüterə ötürərək onların vaxtaşırı toplanmasını təmin edir.İnformasiyaların 

müntəzəm toplanması koordinatlar əsasında yerinə yetirilir.Toplanmış informasiyalar 

ölçülərinə,çəkisinə və tipinə görə qruplaşdırılır.Bir sıra informasiya toplayıcıları GPS-ə 

kabellə qoşulur.Bu formada informasiyaların saxlanması elektron şəbəkə adlanır.GPS 

kartoqrafiya sisteminin toplanmış informasiyaları araşdırmaq üçün proqram təminatı 

var.Bu proqram təminatında toplanmış məlumatlara diferensial düzəlişlər edilir.Yəni 

informasiya aid olunan obyektlərin coğrafi koordinatları müəyyənləşdirilir.GPS proqram 

təminatı GPS verilənlərinin ekranda görünməsini təmin edir.Bir sıra GPS proqramları 

onlar üzərində əməliyyat aparır və bazadan çıxarılmasına imkan yaradır.Həmçinin GPS 

proqramları araşdırılan məlumatları xəritə formasında çapa verir.GPS-də diferensial 

düzəlişlər dedikdə verilən obyektlərin koordinatlarının düzgünlüyü nəzərdə 

tutulur.Diferensial düzəlişlər real vaxtda GPS və peyk əlaqə müəyyən edilir.Diferensial 

düzəlişlər çöl şəraitində təyin edilir.Real zamanda diferensial düzəlişlərin aparılması 

RTC MSC---normativi əsasında aparılır.İşdən sonrakı diferensial düzəlişi hər peykdə 

olan xətaları kompüter yaddaşındakı fayllarda aparılan düzəlişlərdir.Belə ki,hərəkətdə 

olan GPS qəbuledicisi öz məlumatlarını kompüter faylı şəklində yaddaşda saxlayır.Çöl 

şəraitindən qayıtdıqdan sonra onlar üzərində diferensial düzəlişlər mütləq aparmaq 

lazımdır.Bütün GPS aparatları (TRİMBLE,LEİCA) istənilən dəqiqlikdə düzəlişlər apara 

bilir.TRİMBLE kartoqrafik sistemi informasiyaları qəbul edən mərkəzdən çox uzaqda 

GPS məlumatlarını araşdırmaq imkanına malikdir.TRİMBLE GPS kartoqrafik sistemi 

müxtəlif elm və təsərrüfat sahələrində istifadə olunur.Onunla CİS-lərdə informasiya 

bazasını təkmilləşdirmək olur.Bu sistem şəhər təsərrüfatında nəzarət və infrastrukturanı 
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inkşaf etdirməyə kömək edir.Həmçinin elm və kənd təsərrüfatı sahələrində bu sistemdən 

istifadə olunur.Belə ki,hər hansı ərazi üçün informasiyaların suda,quruda və həmçinin 

havada müxtəlif hündürlükdə toplamaq olur.Təbii resursların nəzarəti və onlardan 

istifadə nəticəsində geoloqlar, coğrafiyaşünas, torpaqşünaslar, bioloqlar GPS 

sistemlərindən istifadə edərək obyekt haqqında əlavə məlumat toplaya bilirlər.Məs-

meşəçilərin əlavə informasiyaları dedikdə meşədə olan ağacların növü,yaşı,tipi və 

s.Meşələr odun toplanmasında GPS kartoqrafiya sistemindən istifadə olunur.Bioloqlar 

vəhşi heyvan sürülərinin yayılma areallarını ,onların hərəkət marşurutunu 

,populyasiyaların sayını və b göstəriciləri tapmaqda GPS sistemlərindən istifadə 

olunur.GPS kartoqrafiya sistemi torpaq tipi haqqındakı məlumatları ,torpaq kəsiminin 3 

ölçülü modelini ,hər torpaq təbəqəsinin fiziki,kimyəvi xüsusiyyətlərini dəqiq təyin 

etməyə imkan verir.GPS kartoqrafiya sistemi ilə ayrı-ayrı su quyularını ,dağ 

zirvəsinin,göllərin ölçülərini və onlarda təsərrüfat üçün yararlı balıq növlərinin yayılma 

areallarını,sahil xəttinin dəyişmə dinamikasının,iqlim zonası sərhədlərinin 

araşdırılmasıda geniş istifadə olunur.GPS k. sistemi şəhər təsərrüfatında nəqliyyatın 

hərəkətinə nəzarəti təmin etmək olur.Belə ki,hərəkət tıxaclarının yaranmaması üçün 

nəqliyyatı idarə edən yol polisləri öz maşınlarında hərəkət edən (ROVER) GPS 

stansiyası quraşdırırlar.Onun vasitəsilə şəhərdəki nəqliyyatın hərəkətini tam izləyə 

bilirlər.Yol polislərinin GPS sistemində küçələrin adı ,qaydanı pozan avtomobillərin 

qeydiyyat nişanını da təyin etmək olur.Bundan başqa yol mühəndisləri GPS vasitəsilə 

yolların asfalt və qrunt örtüyündə yaranan nasazlıqları aradan qaldırırlar.Bu sistem 

həmçinin kanalizasiya qaz,su və b boru kəmərlərinin effektli işləməsinə nəzarət edə 

bilir.Bu sistem vasitəsilə elektrik və telefon şəbəkəsində yaranan gərginlik və 

pozuntuları aradan qaldırmaq olur.Bunlardan başqa GPS sistemi bələdiyyə işlərində ,yer 

quruluşu layihələrində və planlarında çox əhəmiyyətli rol oynaya bilir.Belə ki,bu sisten 

vasitəsilə istənilən yer quruluşu sxemində düzəliş etmək olur və düzəlişdən sonra həmin 

ərazilərin atributiv informasiyalarını təyin etmək olur.GPS k sistemi vasitəsilə kənd 
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təsərrüfatında suvarma işlərinə nəzarət,məhsul itkilərini nəzarət çox dəqiq müəyyən 

edilir.Həmçinin bu sistem vasitəsilə avtomatik suvarma qurğularına suyun az və çox 

verilməsi icra olunur.GPS sistemi ilə traktorun və ya təyyarənin vasitəsilə gübrələnmə 

normasına nəzarət edilə bilir.Normadan artıq kimyəvi maddə və gübrı ətrafa verilərsə 

onun normadan çıxması ekrandakı qrafiklə göstərilir.Məhsul yetişdirilməsivə toplanması 

zamanı müəyyən zaman daxilində ərazinin mikroiqliminə nəzarət etmək our.Məs-

temperatur çox aşağı düşərsə və şaxta yaranarsa bu zaman sahədəki süni duman yaradan 

qurğular işə düşür.Bütün qeyd olunanlar hamısı GPS sistemi vasitəsilə daimi nəzarətdə 

olur.Ona görə təsərrüfatlarda işlərin təşkili üçün əlavə işçi qüvvəsinə ehtiyac olmur.Məs-

Knadanın böyük fermer təsərrüfatları demək olar ki heç bir işçiyə ehtiyac 

duymurlar.Onlar özü və həyat yoldaşı ilə təsərrüfatları idarə edə bilirlər.Belə 

təsərrüfatlarda GPS kartoqrafiya sistemlərinin quraşdırılması əlavə maliyyə tələb edir. 

İLKİN GEODEZİYA VERİLƏNLƏRİ VƏ KOORDİNAT SİSTEMLƏRİ 

Çöl şəraitində GPS-lə işləyərkən adi geodeziya ölçmələrindən fərqli olaraq 

kompüterdə istifadə olunan koordinat sistemləri haqqındabiliklərə malik olmaq 

lazımdır.Geodeziya koordinatlarını müqayisə edərkən GPS -koordinatlarla adi geodeziya 

cihazındakı koordinatlar fərqlənir.Ona görə də onları vahid sistemə gətirmək 

lazımdır.GPS-dəki koordinatlar o zaman xətalı olur ki,baza koordinat stansiyasında 

başqa GPS qurğusunda başqa koordinat sistemi işlənsin.Məs-IGS NAD-27 və ya WGS-

84 .Bu iki sistemin eyni vaxtda istifadəsi üçün onların qiymətlərinə düzəliş edilir.NAD 

sistemi şimali Amerikada geniş istifadə olunur. WGS-84 isə hər yerdə istifadə 

olunur.Burada 27 və 84 rəqəmləri onların yarandığı ili göstərir.Azərbaycanda ilkin 

geodeziya sistemi kimi PULKOVO sistemi istifadə olunur.Geodeziya sistemlərini təyin 

edərkən seçilmiş ərazidəki kartoqrafik proyeksiya təyin edilir.GİS və CİS-lərdə 

ümumdünya üzrə qəbul olunan kartoqrafik sistemlər mövcuddur.Ayrı-ayrı ölkələrin 

istifadə etdikləri kartoqrafik proyeksiyalar əlavə modul kimi daxil edilir.Azərbaycanın 
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əksər xəritələri bərabəraralıqlı konus proyeksiyasında tərtib olunur. Ayrı-ayrı kənd 

təsərrüfatı xəritələri isə bərabərsahəli konus proyeksiyasında tərtib olunur. 

 Marinfo CİS proqramında müxtəlif tipli xəritə modelləri yaratmaq üçün MAP 

menüsünün CREATE TEMATİK MAP əmrindən istifadə olunur. Xərritə legendasını 

yaratmaq üçün isə CREATE LEQEND ƏMRİNDƏN İSTİFADƏ OLUNUR. 

COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ 

Müasir dövrdə coğrafi informasiyanın toplanması əsasən proqramlaşdırılmış sistem 

vasitəsilə aparılır. Bu sistemlər həm yerdəki müntəzəm müşahidə məntəqələri ilə, həm 

də yerdən kənardakı süni peyklərdən informasiyaları qəbul edir.  

Coğrafi informasiya sistemləri istifadə sahəsinə görə aşağıdakı sahələrə bölünür: 

1. kosmik və aerofoto şəkillərin kadastr məqsədilə deşifrlənməsi. Onlara aiddir: 

ARC / İNFO, AVTOCAD, ARVİW, ERDAS, İDRİSİ. 

2.  mövzu xəritələrinin yaradılması: MAP İNFO, İNTER CRAF, ARCWIEW. 

3. rəqəmli topoqrafik xəritələrin yaradılması: R2, İDRİSİ, ARC / İNFO. 

4. izoxətli xəritələrin yaradılması sistemləri: Surfer, İNTERGRAF. 

5. topoqrafik xəritələrin yaradılması sistemləri: TRİMBLE, GEMATİ. 

6. relyefin üçölçülü modellərinin yaranma sistemləri: ERRMAPPER, İDRİSİ, 

TERRİN. 

7. coğrafi multimedia yaranma sistemləri: İDRİSİ, İLLUSİON, 3 DMAX. 

8. coğrafi məlumatların riyazi statistik modelləşdirmə sistemləri: STATİSTİCS, 

STATWİN. 

11.təbiətdəki səsləri araşdırma sistemləri: COOLEPTİPRO, SOVNFORSE. 

12.xəritə materiallarının coğrafi sistemlərə verilməsi üçün ilkin araşdırma 

sistemləri: ADOBE, PHOTOSHOP, COREL DRAW. 

13.peyklərlə əlaqə yaratma proqramları: SATELLİT. 

 CİS – lərdə kartoqrafik proyeksiyalar vardır. Bu xüsusiyyətlərinə görə CİS – ləri 

məkanla bağlı problemlərlə məşğul olan elm və təsərrüfat sahələrində işlənir. Məkanla 
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bağlı sistemlərin verdiyi sistemlər coğrafi koordinatlarla ifadə olunur.CİS – lərin 

hesablama xüsusiyyətləri iqtisadi hesablamalarla uyğun gəlir. Buna görə CİS – lər 

iqtisadiyyatda istifadə olunur. CİS daxil olan informasiyalar aşağıdakı kimi olur: 

 -kosmik və peyk şəkilləri, 

 -kosmik və peyk video yazıları,  

 -kosmik və peyk səs yazıları, 

 -radar dalğa yazıları,  

 -təbii və iqtisadi obyektlərə aid rəqəm məlumatları, 

 -təbii və iqtisadi obyektlərə aid mətn informasiyaları, 

 -süni peyklərin ölçdüyü hündürlük informasiyaları, 

 -tele və radio məlumatı informasiyaları. 

 Daxil olan informasiyalar onlara aid proqram əsasında avtomatik deşifrlənir və bir 

formadan başqasına keçirilir. CİS – lərdə informasiyalar saxlanma formasına görə 3 cür 

olur: 

rəqəm informasiyaları 

səs informasiyaları 

şəkil informasiyaları. 

 Rəqəm informasiyaları onluq və ya rum rəqəmərlə ifadə olunur. Faylları TAB, 

DBF, DAT verilir. 

Səs informasiyaları – WAV, SD, MP3. 

Şəkil informasiyaları – İMG, BMP, GİF, TİF. 

Rəqəmli xəritə modellərinin yaradılması üçün texniki və proqram tələbləri 

Dijitayzer vasitəsilə plan, xəritə və sxemin CİS - ə daxil edilməsi - Dijitayzer 

planşet formasında olur. Rəqəmləşdirilən məkanın ekstrimal koordinatları, sonra isə 

coğrafi koordinatları müəyyən edilir. Dijitayzer ölçülərinə görə : dioqanalı 17 sm – dən 

5-6 sm-ə qədər olur.  
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Informasiyalar kompyuterə verilməsi zamanı dijitayzer olmayanda skaynerdən 

keçir və müxtəlif formada komyuterə verilir:  

- milyon rəngli 

- 256 boz rəngli effekt ilə 

- monoxron ağ-qara rəngli 

Skaynerlərin rənginin müəyyən edilməsində ən vacib şərtlərdən skaynerlənən 

modelin qrafiki rejimi verilir. Yəni kompyuterə daxil olan hər hansı rəng bir nöqtədə 

ifadə olunur. Hər nöqtəyə düşən dikselin rənginin keyfiyyəti təyin edilir. 

Diksel dedikdə kompyuterdə bir nöqtədə cəmlənən informasiya vahidi nəzərdə 

tutulur. Kompyuterin qrafiki rejimləri 200x350, 400x600 diksel, 600x480, 800x600 

diksel. 

Ekranın qrafiki rejimi böyüdükcə, diksellərin sayı artır. Qrafiki rejim artdıqca rəng 

miqdarı azalır. Kompyuterin rəng xüsusiyyəti ilə qrafiki rejimləri xüsusi modullarla 

tənzimlənir. 

Məkanda kvadrat formalı ərazi şaquli və üfüqi istiqamətindəki diksellərin 

müxtəlifliyindən təhrif olunmuş şəkildə verilir. 

Bu təhriflərin aradan qaldırılması çapa verilən xəritə materialları kartproyeksiya 

əsasında çapa çıxır. 

CİS – in fərdi xüsusiyyətlərindən biri də riyazi interpolyasiyadır. İzoxət çəkən CİS-

lər interpolyasiya düsturları istifadə edir: Surfer, İNTER GRAF. 

Statistik hesablama tələb olunan kadastr və ya mövzu xəritələri hazırlanmasında 

statistik məlumatlardan istifadə olunur. 

Xəritələrin dijitaziyasından sonra onların obyektlərinin adları yazılır. Adların 

yazılması üçün OPTİUM bölməsində TXT düyməsi basılaraq milli əlifba seçilir. Adlar 

yazıldıqdan sonra xəritələrin bazası yaradılır. Rəqəm bazasında adların daxil olması 

TXT düyməsi basıldıqdan sonra Table bölməsinə keçilərək TABLE MAİNTENAN 
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bölməsinə daxil olub, sütunlardakı rəqəm tipi göstərilir. Rəqəmlərin tipi aşağıdakı 

formada olur: INEGER, CHARACTER, DATA. 

Obyektlərin adı yazılan sütunlar xarakterikdir. Sütunların sayı göstərilir. Kəsr 

rəqəmləri ifadə etdikdə tam və kəsr hissənin rəqəmlərinin sayı göstərilir.  

DATA və başqa formalar ekrandakı formalara görə müəyyən edilir. 

Sistemlərin əksəriyyətində sütunların maksimum sayı göstərilir. Sətrlərin sayı 

məhdud deyil. Rəqəmləri yığmağa başlamazdan əvvəl sütunların adları CİS-lərə daxil 

edilir.  

Coğrafiya elmində xəritə nəşriyyatı son zamanlar CİS – lərlə aparılır. Şəhər və 

kənd planları, reklam sxemləri: CİS – lərdə qrafiki işlər də yerinə yetirilir. 

CİS – lərin həm də multimedia yaratma imkanı var. Həm iki, həm də üçölçülü 

xəritələr çəkir. Üçölçülü xəritələrdə obyektlərin hər tərəfi çəkilir, relyefin modeli 

yaradılır. 

Üçölçülü modellər antropogen amillərin təsvirində istifadə olunur. Üçölçülü 

modellər əsasında həcm hesablamaları və layihə işləri aparılır.  

Bundan başqa CİS – lərdə animasiya xəritələri və ya hər hansı hadisə gediş verilə 

bilər. Animasiya xəritələrinə misal iqtisadi coğrafi xəritələrin ekrana çıxmasıdır.  

Təbii proseslərin animasiya yarandığı andan son məhv olma anına qədər kəskin 

dəyişiklik hərəkətləri ifadə olunur. Üçölçülü model üzərində qurulur. Təbii hadisə 

modeli İLLUZİA proqramı ilə verilir. 

Coğrafi multimediada şəkil, səs və hərəkət nəzərdə tutulur.  

Media sözü informasiya təbliğinin metodudur.  

Multimedia çoxsahəli media deməkdir. 

 Rəqəmli xəritə məlumatları bazası və bankının yaradılması 

 GIS-lərdə informasiyaların verilənlər bazası 

Verilənlər bazası GİS-lərdə əsasən 3 cür olur -dBase,R:Base ,ASCll  

dBase-cədvəl bazası  
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R:Base -ierarxiya şəbəkəsi bazası 

ASCll -mətn bazası  

Bu bazalar bir-bir ilə əlaqəli şəkildə işləyə bilər.İnformasiya bazalarının 

yaradılmasında və bir-biri ilə əlaqələndirilməsində Oracle proqram təminatından istifadə 

olunur.İnformasiya bazaları xarakterinə görə çox abonentli və tək abonentli qruplara 

bölünür.ÇOX abonentli informasiya bazaları dedikdə informasiyaların internetdə və 

həmçinin müxtəlif istifadəçilərdən monikulyasiyası nəzərdə tutulur.Həmçinin çox 

istifadəli informasiya bazalarıyerli xarakterli ola bilər.MƏS-təşkilatın öz bazası  

İnformasiya bazası yerüstü yaradıcılardan başqa kosmosdakı peyk və uçan 

aparatlarla yaradıla bilər.Bu elektron aparatlar informasiyaları şəkil,söz və yazı 

formasında bazaya daxil edilir. 

GİS-lərdə verilənlər bazasının təhlili üsulları 

1.Məkanda bir-biri ilətəmasda olan obyektlərin təhlili. 

2.obyektlərin xüsusiyyətlərinin təhlili 

3.obyektlərin təsnifi,birləşməsi və silinməsi üsulları 

Təhlil dedikdə GİS-lərin yaddaşına verilmiş informasiya növlərinin üzərində 

aparılan düzəlişlər nəzərdə tutulur.Bu düzəlişlərə misal hər hansı bir torpaq üzərində 

tikilmiş evlərin xüsusiyyətlərini gözdən keçirmək olar.Bunun üçün torpaq tipləri və 

evlərinin yerləşdiyi məkan təhlil edilir.  

 

Verilmiş nümunədə GİS-lər iki informasiya məntəqəsini istifadə edərək evləri və 

torpaq tiplərini istifadə edərək onlardan yeni informasiya almaq məqsədi ilə 
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birləşdirilir.Verilən tapşırıqda evlərin müxtəlif tip torpaq üzərində tikilməsi üçün 

fərqlərin müəyyən edilməsi təyin edilir.Əgər biz qeyri-cinsli torpaq quruluşlu sahələrdə 

təhlil aparılarsa bu zaman qarşıya qoyulan məsələ çoxsaylı fərqlərin ortaya çıxmasına 

səbəb olur.GİS-lərdə mərtəbələri tutuşdurmaq yolu ilə araşdırılır.Çoxsaylı mərtəbələrin 

araşdırılması  

Rəqəmli xəritələrin koordinat sistemləri 

Koordinat sistemləri-Koordinat sistemlərindən istifadə olunduqdaseçıilən yer səthi 

ərazinin kənar nöqtələrinin paralel və meridianlara görə vəziyyəti müəyyənləşdirilir. 

Yəni kənar nöqtələrin coğrafi uzunluq və enliyi təyin olunur.Xəritəşünaslıqda sferik 

təbəqəni müstəviyə keçirirlər.Bu zaman en və uzunluqların sferik səthdən müstəviyə 

keçdikdə həqiqi təsvirləri yaradanda seçilmiş model kartoqrafik proyeksiya 

adlanır.Həmin mövqe x,y koordinatı ilə təyin edilir.Bu zaman sferik səthdə olan sahə 

,bucaq müəyyən təhriflərə məruz qalır.Belə hallarda hər hansı qitə ,dağ,düzən və.s-in 

xəritələşməsində elə proyeksiya seçilir ki , həmin səthdə sferik səthlə geoid arasındakı 

fərqlər minimal qiymət almalı.Yəni seçilmiş riyazi proyeksiya tətbiq olunan əraziyə 

bərabər toxunmalı .Buna görə də ayrı-ayrı ölkələr özlərinin koordinat sistemini 

yaradırlar.Yerli koordinat sistemlərini istifadə edəndə Qaus-Kryuger proyeksiyası 

,Merkatorun eninə (köndələn) proyeksiyasından istifadə olunur.Alyaska üçün isə 

Merkatorun çəp bucaqlı proyeksiyasından istifadə olunur.Yerli koordinat sistemində 

GİS verilənlərinin təsviri zamanı obyektlərin yerdəki mövqeyi ilə GPS koordinatı 

arasında fərqlər yaranır.Belə hallarda yerli koordinat sistemlərinə WGS-84-dən yaranan 

fərq əlavə edilir.Kartoqrafik xəritə proyeksiyaları yaranan fərqi avtomatik olaraq 

düzəldə bilir. Həmçinin bu sistemlər WGS-84-ki hündürlük qiymətlərini geoid 

üzərindəki nöqtələrin hündürlük qiymətlərinə çevirə bilir. 
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LABORATORİYA MÖVZULARI 

 

1. Mapinfo Coğrafi İnformasiya Sisteminin menüləri və əmrləri.(2 saat) 

2. SURFER proqramının menüləri və əmrləri ilə iş qaydaları (2 saat) 

3. CİS-lərdə rəqəmli xəritə mərtəbələrinin yaradılması.(2 saat) 

4. Rəqəmli xəritələrin geoinformasiya bazalarının yaradılması (2 saat) 

5. Xəritə obyektlərinin atributlarının təyini (2 saat) 

6. Rəqəmli xəritə legendasının tərtibi (2 saat) 

7. Rəqəmli Sosial-İqtisadi coğrafiya xəritələrinin tərtibi üçülları (2 saat) 

8. Rəqəmli fiziki-coğrafi xəritələrin tərtibi üsulları (1 saat) 

  

LABORATORİYA İŞLƏRİ 

 

1. Mapinfo Coğrafi İnformasiya Sistemi əmrlərinin istifadə qaydaları 

2. Elektron xəritə tərtibinin mərhələləri  

3. Geoinformasiya bazalarının yaradılması 

4. Geoinformasiya xəritə modellərinin tərtibi(sosial-iqtitsada coğrafiya və fiziki 

coğrafiya sahəsində) 

5. Ceoinformasiyaların 2 ölçülü xəritə modellərinin tərtibi  

6. Geoinformasiyaların 3-ölçülü modellərinin tərtibi 

7. Geoinformasiyaların məkan-zaman tipli xəritələrinin tərtibi 

8. Coğrafıi proqnoz modellərinin tərtibi. 
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