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استفاده از سامانه اطالعات مکانی در کنترل پروژههای لرزهنگاری
حمیدرضا صادقی ،نفت خزر

مقدمه

دس��تیابی س��ریع ب��ه اطالع��ات به منظ��ور
برنامه ریزی ،تصمیم گیری ،بهره برداری ،نظارت
و اجرا در ش��اخه های گوناگون علوم در جهان
س��بب رش��د فن آوری ه��ای نوی��ن و از جمله
سیس��تم های اطالعات جغرافیایی شده است.
درحال حاض��ر مراکز علم��ی و فنی جهان در
تالش  ان��د تا با ابداع روش ه��ای خاص ،بتوانند
باالتری��ن به��ره وری را توس��ط سیس��تم های
اطالعات جغرافیایی حاصل کنند .به کارگیری
این اب��زار با ام��کان اس��تفاده در ش��بکه های
اطالع رسانی جهانی ،یکی از زمینه های مناسب
و مساعد درجهت معرفی توان ها و استعدادهای
هرکشوری در سطح جهانی است.
1
براى سیس��تم اطالع��ات جغرافیای��ى ()GIS
تعاری��ف متعدد و متنوعى ارائه ش��ده اس��ت.
پیدای��ش سیس��تمهاى اطالع��ات جغرافیایى
به دهه  1960در کش��ور کانادا بر مىگردد .اما،
با عمومی��ت یافتن این سیس��تم در دهههاى
اخیر در کل کش��ورهای دنیا ،اکثر کشورها به
اس��تفاده از آن روی آورده ان��د .تعاریف متعدد
 GISدارای نقاط اشتراک زیادی هستند و اگر
بخواهیم تعریفی کلی از آن ارائه دهیم می توان
گفت  GISنوعی از سیستمهاى اطالعاتى است
که ش��امل پایگاههای داده از مشاهداتی است
که در فضا به صورت نقاط ،خطوط و یا سطوح،
قابل تعریف هس��تند .این سیس��تم اطالعات،
ای��ن نقاط ،خطوط ی��ا س��طوح را نگهدارى و
پردازش کرده و دادهه��ا مورد تجزیه و تحلیل
قرار می گیرد تا نتایج خاصی از آنها اس��تخراج
گ��ردد؛ در واقع  GISترکیبی از چندین الیهی
اطالعاتی است که به شما این امکان را می دهد
تا ب��ه بهترین وجه ممکن فض��ای مورد نظر را

بررسی و ارزیابی کنید.
الیه ه�ای مختل�ف س�اخته ش�ده در پروژه های
لرزه نگاری

اس��تفاده از  GISدر پروژه ه��ای لرزه ن��گاری
مستلزم س��اخت و بهروزرسانی الیه های مورد
نیاز در نرم افزار است؛ در طول پیشرفت پروژه
2
لرزه ن��گاری از ابتدای نخس��تین شناس��ایی
گروه ه��ای مختلف حف��اری و نقش��ه برداری،
پایگاه داده پروژه ش��امل الیه ه��ای اطالعاتی
مختلف رفته رفته کامل و کامل تر میش��ود که
این الیه ها در دو دس��ته الیه های وکتوری 3و
رستری 4طبقه بندی می شوند:

 -1الیه های وکتوری (برداری)

نخس��تین الیه های اطالعاتی پروژه نقشه های
رقومی  1:25000سازمان نقش��ه برداری کشور
اس��ت که ش��امل مرزهای قانونی خش��کی و
دریایی و اس��تان ها و بخش های کل کش��ور و
الیه هایی به صورت خطی ،نقطه ای و پلی گونی
اس��تان محل پ��روژه از قبیل س��اختمان های
مه��م ،مراکز تفریحی ،چاه های آب ،گاز و نفت
موجود ،مراکز صنعتی ،مس��یل ها ،رودخانه ها،
زمین ه��ای کش��اورزی و باغ ه��ای می��وه و
بسیاری دیگر ،تهیه و به بانک اطالعاتی اضافه
می ش��ود .این الیه ه��ای اطالعات��ی به صورت
شیت هایی با ابعاد  25کیلومتر در  25کیلومتر

 1نمونه ای از  DEMیک پروژه
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می باش��ند که بر اس��اس راهنمای شیت بندی
ساختهش��ده برای کل ایران توس��ط س��ازمان
نقش��ه برداری کش��ور به فروش می رسند .بعد
از آن ب��ه ترتیب الیه های نقش��ه های رقومی و
دیجیتایزش��ده زمین شناسی ،موقعیت خطوط
لرزه ن��گاری و نقاط چش��مه و گیرنده طراحی
ش��ده در ابتدای پروژه ،موقعی��ت نقاط مبنای
ش��بکه ژئودزی ماهواره ای نقش��ه برداری و در
ادام��ه و در طول انجام پروژه و با پیش��رف آن
مح��دوده فواصل ایمنی ع��وارض موجود برای
ش��وت های دینامیتی و ویبراتوری و همچنین
نقاط پیاده ش��ده نقش��هبرداری در طول پروژه
اس��ت که به طور مجزا برای نق��اط گیرنده 6و
چش��مه 7به روزرسانی می ش��وند .الیه آخر نیز
وضعیت عوارض موجود در پروژه اس��ت که در
ابتدا تمامی عوارض استخراج شده از نقشه های
 1:25000س��ازمان نقش��ۀ برداری به این الیه
وارد ش��ده و در ادامه شناس��ایی ها ،هر عارضه
دیگری که در نقش��ه ها وجود نداشت و در طی
شناس��ایی خط ها مش��اهده می شود ،ترسیم و
به آن اضافه می ش��ود .عالوه ب��ر این موقعیت
روزب��هروز ماش��ین آالت راه س��ازی و کابین و
آمبوالنس ها و نیز شناس��ایی بازه های عملیات
لرزهن��گاری از لحاظ دینامی��ت و ویبراتور نیز
هری��ک در الی��ه مخص��وص به خ��ود در این
مجموعه داده 8وجود دارد.

آن که رستر هس��تند و با روش های درونیابی
ایجاد می ش��وند ،پیوس��ته بوده و برای گرفتن
گ��زارش ف��وری ارتف��اع از یک نقطه بس��یار
ایده آل به ش��مار می روند .هر مقدار پیکس��ل
در  DEMنمایش��گر مقدار ارتف��اع آن نقطه از
زمین می باش��د .این مدل ها ابزار پایه هرگونه
آنالیز سه بعدی مکانی بوده و تمامی مدل های
رس��تری دیگر از قبیل ش��یب ،جهت ش��یب،
انحن��ا ،پروفیل ه��ای طولی و عرض��ی TIN ،و
 Shaded Reliefاز روی ای��ن مدل ها س��اخته
میشوند.
از کاربرده��ای دیگ��ر م��دل  DEMاین که در

 2ترکیب  DEMمنطقه و  Hillshadeآن برای دید بهتر سه بعدی

-2الیه های رستری

مهم ترین الیه های رستری در هر پروژه معموال
ش��امل تصاوی��ر ماه��واره ای Google، BING
و  +Landsat ETMو دیگ��ری الی��ه DEM
ساختهشده از نقشههای  1:25000و مشتقات
آنها 9 TIN ،و نقش��ه های کاغذی زمین مرجع
شده منطقه پروژه می باشند.
مدل رقومی ارتفاعی

مدل های رقوم��ی ارتفاعی ( )DEMبه علت
10
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تش��خیص مناطق��ی ک��ه دسترس��ی به آن ها
مش��کل است و یا مناطقی که نیاز به شناسایی
دقیق تری دارند ،می توان از آن اس��تفاده کرد.
به عالوه تخمین زمان مس��افرت وس��ایل نقلیه
از یک نقطه پروژه ب��ه نقطه دیگر و نیز میزان
تخمینی مصرف سوخت به طور متوسط در این
مسافرت ها ،تشخیص محل احداث نقاط مبنای
نقش��ه برداری ،11ات��اق رادیو و محل اس��تقرار
 Repeater Manبرای داش��تن حداکثر پوشش
از دیگر مواردی اس��ت که میتوان به آن اشاره
کرد .در شکل 1-نمونهای از  DEMیک منطقه
دیده می شود.

 3نمونهای ازخروجی های مدل مسیر پیشنهادی
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از دیگ��ر قابلیت ه��ای ای��ن مدل ه��ا ترکیب
نمایش آن ها با نقشه های  HillShadeو تجسم
س��ه بعدی از زمین میباش��د که در ش��کل2-
نمونه ای از آن دیده می شود.
تجزیه و تحلیل مکانی

اهمی��ت رس��تر ها در آنالیز ه��ای مکان��ی و
توابع نقشه س��ازی از فاصله و مکان یابی هاست
ک��ه به مجم��وع این تواب��ع تحلیل��یSpatial ،
 Analysisگفته می شود .عالوه بر این می توان
روی این مدل ه��ا عملیات ریاضی مانند جمع،
تفریق ،ضرب ،تقسیم ،مشتق و تبدیالت فوریه
و الپالس و  ...انجام داد و هر یک از محصوالت
این توابع معنی خاص خود را خواهد داش��ت.
برخ��ی از این تواب��ع مانند کالس��ه بندی ها،13
شیب 14و ...قابل اعمال روی مدل های وکتوری
نیز هس��تند اما ،حجم داده و زم��ان انجام آن
باالت��ر م��ی رود .در کل به کمک  GISتبدیالت
ریاض��ی را روی مدل های رس��تری انجام داده
و نتای��ج را به ش��کل ی��ک وکتور ک��ه توانایی
اندازه گی��ری روی آن داش��ته باش��یم ،تبدیل
می کنیم.
12

 4مدلهای مختلف نمایش یک منطقه

-1مدل پیشنهادی تعیین کمترین فاصله

 5نقشه شیب بر حسب درجه

از نمونه های کاربرد ی این دسته از مدل سازی
در یک پ��روژه لرزه نگاری ،می ت��وان از تعیین
کوتاه تری��ن فاصل��ه برای گروههای راه س��ازی
حف��اری و گ��روه ویبراتور نام برد ک��ه با چهار
محدودی��ت 15ش��یب ،جهت ش��یب ،فاصله از
مس��یر های خاکی موجود و فاصله از آبراهه ها
در فضای  Model Builderنوش��ته شده است
(ش��کل .)3-در این مدل نق��اط ابتدا و انتهای
مسیر به عنوان پارامتر ورودی به مدل معرفی
ش��ده و پس از اجرای م��دل ،خروجی آن روی
تصاویر ماهواره ای  BINGو  LandSatبررس��ی
ش��ده و تغییرات الزم در دنی��ای واقعی اعمال
می گردی��د و در مواقع الزم روی گیرنده GPS

83

فنی

دستی اپراتور راهسازی ریخته می شود تا برای
ادوات راهسازی اقدام به مسیریابی کند.
-2مدل پیشنهادی شیب و موارد مرتبط با آن

اس��تفاده از مدل ه��ای ش��یب ،جهت ش��یب،
سایه زنی و غیره بسته به هدف مورد نظر برای
کارهای محاسباتی یا صرفا دید بهتر از منطقه
انجام می گیرد .در شکل ،4-مدلهای مختلف
از یک منطقه برای مقایسه دیده می شوند.
در ش��کل 5-نقش��ه رستری ش��یب بخشی از
مح��دوده ی ی��ک پروژه ک��ه توس��ط نرم افزار
 ArcGISتهیه شده است مشاهده می شود.
قابلیت ه�ای   GISو اهمی�ت آنها در پروژه های
لرزه نگاری

 -1گزارش شناس��ایی خطوط لرزه نگاری :پس
از اتمام شناس��ایی هر الین دو بعدی گزارش��ی
از وضعی��ت ع��وارض مجاور الی��ن ،منابع نویز
موج��ود ،وضعی��ت مس��یر های دسترس��ی و
مشکالت و موانع کند کننده عملیات لرزهنگاری
از قبیل وضعیت و جنس زمین به همراه نقش��ه
و عکس های متعدد زمینی و ماهواره ای ،شمار
نقاط ویبرات��وری و دینامیتی ،مختصات ابتدا،
انتها و آزیموت 17خط طراحی ش��ده تهیه شده
و پس از تایید نماینده کارفرما برای پیاده سازی
نقاط در اختیار گروه نقشه برداری قرار می گیرد.
سپس فایل  MDBنقاط تهیه شده و به بخش
جی آی اس تحوی��ل می گ��ردد .وضعیت عبور
الین و موانع سر راه آن با نقشه ها و عکس های
ماهوارهای و نیز وضعیت توپوگرافی نقاط برای
استقرار گروه های حفاری و ویبراتوری بررسی
ش��ده و جابجاییها و نقاط بازگش��تی الزم به
هم��راه نقش��ه و فایل پ�لان نقطه گ��ذاری در
اختیار نقش��ه بردار های فیلد قرار می گیرد .بعد
از پیادهک��ردن نقاط خ��ط روی زمین ،مجددا
فایل  MDBنقاط کیل گذاری شده 18به پایگاه
داده 19افزوده ش��ده و با وضعیت طراحی اولیه
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 6نمونه ای از کروکی تهیه شده توسط گروه شناسایی

 7نمایش مسیرهای حفاری تراکتوری (دسترسی آنتنی)
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مقایس��ه شده و چنانچه انحرافی از آن مشاهده
ش��ود به سرپرست واحد گزارش داده می شود.
در ش��کل 6-یک س��ازه تاریخی دیده می شود
که دو نوع بافر 20بر اس��اس شوت ویبراتوری و
دینامیتی (بافر شوت دینامیتی نسبت به شوت
ویبراتوری کمی بیش��تر بوده و به رنگ صورتی
در ش��کل دیده می شود) برای آن ساخته شده
و عک��س آن نی��ز در نرم اف��زار  ArcGISدیده
میشود.
21
 -2تهیه نقش��ه پیشرفت  :جداول پیاده سازی
نقاط ،ش��وت و حف��اری و چیدم��ان در غالب
نقشه های پیش��رفت پروژه به صورت دائمی و
روزانه بهروز میش��وند ک��ه از قابلیت دیداری
بس��یار خوبی برخوردار ب��وده و با نگاه به آنها
می ت��وان وضعیت کل��ی پیش��رفت گروه های
مختل��ف و گلوگاه های احتمالی را س��نجیده و
در صورت نیاز بر سرعت گروه ها افزود یا آنها
را هماهنگ کرد.
 -3شناس��ایی مس��یرهای دسترس��ی به نقاط
مختلف خطوط لرزه نگاری بهجهت برنامه ریزی
برای انجام عملیات حفاری پرتابل و تراکتوری
در قس��متهایی از پروژه که امکان راهس��ازی
و در نتیج��ه حض��ور دس��تگاه های ویبراتور یا
کامیونهای حفاری س��نگین میس��ر نیست از
دیگ��ر موارد قابل دسترس��ی می باش��د که در
شکل 7-نمونه ای از این نقشه ها دیده می شود.
 -4س��اخت الی��ه حریم فاصل��ه ایمنی 22برای
عوارض :ب��دون تردید موض��وع رعایت فواصل
ایمن��ی و حفاظ��ت از محیط زیس��ت از اصول
پای��ه ای و اساس��ی در ه��ر پ��روژه زمین��ی و
به خص��وص پروژه ه��ای لرزه نگاری می باش��د.
بدین منظ��ور جدولی در اختی��ار پیمانکار هر
پروژه ق��رار می گیرد که بر اس��اس آن فواصل
حداقلی هر ش��وت (انفجار دینامیت یا دستگاه
ویبراتور) از تاسیس��ات مختلف مشخص شده
اس��ت و گروه نقش��ه برداری پیمان��کار موظف
است بر اس��اس این جدول محل نقاط چشمه

را بص��ورت بهینه پیاده س��ازی کن��د .از جمله
ای��ن ع��وارض می ت��وان ب��ه جاده ه��ا ،پل ها،
ساختمان ها ،خطوط برق فشار قوی و ضعیف،
خطوط لوله ،س��دها ،خطوط فیب��ر نوری و ...

اش��اره کرد .در مراحل اولیه پیکر بندی و ایجاد
الیه ه��ای پای��گاه داده ،ج��داول فواصل مجاز
تنظیم و سپس با استفاده از نرم افزار ArcGIS
این فواصل ایجاد و با پیادهسازی نقاط چشمه

 8جابجایی محل شوتها و رعایت حریم ساختمانها و جادهها

 9وضعیت انطباق مناطق مرطوب روی شکل و مرز نقاط دینامیتی با ویبراتوری
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روی نقشه بصورت کامال دیداری رعایت فواصل
ایمنی قابل کنترل و ارزیابی است .در شکل ،8
ساختمان های روستایی به رنگ تیره تر و حریم
ساختهشده توسط نرم افزار که بر اساس حداقل
فاصله ایمنی نقاط شوت از سازه ها ساختهشده
ب��ه رنگ روش��ن تر در اط��راف س��ازه ها دیده
می ش��وند و به صورت دیداری مش��خص است
که با جابجایی نقاط ش��وت در نزدیکی روستا،
این فواص��ل ایمنی به خوبی رعایت ش��ده اند.
همچنی��ن در مورد جاده ها رعای��ت حریم در
شکل 8-به خوبی دیده می شود.
 -5تهیه نقش��ه های زمین مرجع شده کاغذی
پروژه مانند نقشه های راه ها و مناطق حفاظت
ش��ده محی��ط زیس��ت و به کارب��ری آنها در
طراحی خطوط لرزه نگاری
 -6انجام گزارش گیری از پیش��رفت واحد های
عملیات��ی در ی��ک زمان ی��ا بازه زمان��ی و به
اش��تراک گذاری ای��ن سیس��تم ب��رای تمامی
واحد ها
استفاده از تصاویر ماهواره ای در :GIS
با توجه به وجود دو نوع نقاط چش��مه ش��امل
نق��اط ویبراتوری (ب��رای مناطقی ک��ه امکان
عملی��ات راهس��ازی وجود داش��ته و در نتیجه
دسترسی کامیونهای س��نگین ویبراتورها به
آنها ممکن است) و دینامیتی (برای مناطق با
ش��یب زیاد و یا مناطق باتالقی و کشاورزی که
امکان راهسازی در آنها وجود ندارد) تشخیص
این که در کدام قس��مت از خطوط لرزه نگاری
از کدام نوع منبع انرژی می توان استفاده نمود
برای هدای��ت ادوات و تجهیزات و برنامه ریزی
گروه های راهس��ازی ،حفاری و ویبراتور بسیار
ضروری می باش��د؛ گروه های راهس��ازی برای
بهبود عملکرد روزانه اغلب نیاز به مس��یرهای
پیش��نهادی دارند که برای مدیریت راهبردی
موثر ،عملیات شناس��ایی روی این مس��یر های
پیش��نهادی انج��ام می گیرد و بدی��ن ترتیب
تعداد گزینه های موجود برای راهسازی کاهش

86

یافته و زمان شناس��ایی کاه��ش پیدا می کند،
به خصوص در مقاطعی که وس��عت منطقه ای
ک��ه راه بای��د از آن عبور کند زیاد باش��د و یا
عملی��ات در منطقه ای دچار بحران یا مس��ائل
گلو گاهی ش��ود و نیاز به س��رعت بیشتری در
عملیات احس��اس ش��ود .برای پیش��برد بهتر

 10پروفیل طولی خطوط

 11نمایی از محیط وب  GISدر مرورگر Mozilla

ای��ن امر بع��د از گرفتن خروج��ی از مدل های
نوشته ش��ده ،این خروجی ها ابتدا روی تصاویر
23
ماه��واره ای بان��د  PAN BINGبا رزولوش��ن
مکان��ی  80س��انتیمتر و س��پس روی تصاویر
چند طیف��ی  +Landsat ETMب��ا رزولوش��ن
مکان��ی  15متر ب��رای کنترل ه��ای زمینی از
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لح��اظ وضعی��ت و تراکم پوش��ش زمین های
کش��اورزی و باغ های میوه و نیز رطوبت زمین
(با استفاده از باند مادون قرمز تصاویر لند ست)
برای حاش��یه امنیت عبور ماشین آالت اعمال
میشود .در تصاویر ماهواره ای لند ست مناطقی
که دارای رطوبت هس��تند ب��ه رنگ تیره دیده
می ش��وند و می��زان رطوب��ت زمین ب��ا میزان
تیرگی ش��کل نسبت مس��تقیم خواهد داشت.
ش��کل 9-نش��ان دهنده ی میزان مطابقت این
تصاویر با پالن های عملیاتی اس��ت .تشخیص
این مناطق از این جهت مهم است که مناطقی
که در آنها سطح آبهای زیرزمینی باال باشد
(مناطق تیره تر) ام��کان فرورفتن کامیونهای
ویبراتور 24ب��ا وزن  50تن در آنها وجود دارد
و در ای��ن مناطق بهتر اس��ت از دس��تگاه های
حفاری سبک و شوت دینامیتی استفاده شود.
در شکل 9-مناطق به رنگ سبز فسفری ،ویبراتوری
و مناطق نارنجی رنگ حفاری می باشند و به خوبی
مشخص است که مناطق با رطوبت باالتر (مناطق
تیره تر) شامل حفاری و ش��وت دینامیتی شده اند
که صحت پیش بینی را نشان میدهد.
ش�بکه و س�رور ج�ی آی اس م�ورد اس�تفاده در
پروژه ها

ه��دف نهایی از ایج��اد هر سیس��تم اطالعات
جغرافیایی س��ازمانی ( )SDIآن است که برای

تولی��د نقش��ه ایفای نق��ش ک��رده و داده های
خروجی آن ،در اختیار واحد های مختلف یک
س��ازمان قرار گی��رد .در هر پروژه این ش��بکه
اش��تراک گذاری در قال��ب زب��ان SqlServer
پیکر بندی شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
علت آن که زیر ساخت این سیستم بر پایه زبان
 SQLبنا می ش��ود اول این اس��ت که این زبان
بهترین زبان برای مسائل و اهداف پرسو جوی
مکانی سازمان یافته روی عوارض می باشد .دوم
آن ک��ه این زبان یک زبان رابطه ای 25اس��ت .از
این رو روابط آن س��اده و یادگیری آن ساده تر
از زبان های ش��یئ گرا 26مانند  ArcObjectویا
 Oracleاس��ت .با یک واس��ط نرم افزاری به نام
 ArcSde، ArcGISبه پایگاه داده  SQLمتصل
ش��ده و داده هایی ک��ه مد نظر اس��ت در این
سیستم به اشتراک گذاری می شود.
در چنین سیس��تمی دو سطح دسترسی یکی
برای مدی��ر پایگاه داده 27ک��ه قابلیت ویرایش
28
داده را دارد ،و دیگ��ری برای س��ایر کاربران
پایگاه داده که تنه��ا قابلیت رویت اطالعات را
دارند ،در نظر گرفته می شود.
ناظران مقیم کارفرما ،رئیس ناحیه ،مدیر فیلد
و سرپرستان تمامی واحد های عملیاتی ،بخش
کنترل پروژه و بخش ایمنی و محیط زیست در
صورتی که به شبکه ناحیه متصل باشند ،عالوه
بر آن ک��ه همواره به صورت دی��داری از آخرین

تغییرات و پیش��رفت پروژه اطالع کامل دارند،
می توانند از این داده های به اش��تراک گذاشته
شده نقش��ه های با کاربری های مختلف (مانند
نقش��ه های پیشرفت نقش��ه برداری ،راهسازی،
حفاری ،ش��وت ،چیدمان و ی��ا جمع آوری در
29
آن روز و یا هر روز دیگر و یا نقش��ه تجمعی
تا پایان آن روز ،نقش��ه نقاط  UPHoleو ،LVL
نقش��ه پروفیل طولی خط برای استقرار کابین،
نقشه موقعیت ماشین آالت و بیمارستان ها و یا
مناطق خطر برای واحد ایمنی و محیط زیست
و )...با هر رنگ و س��مبل و اندازه ای برای خود
ایج��اد ک��رده و آن را به چاپگر بفرس��تند .در
ش��کل 10-نمون��ه ای از پروفیل طولی خطوط
قب��ل از پیادهس��ازی دیده می ش��ود که برای
برنامه ریزی عملیات از آن ها استفاده می شود.
ArcGIS Server

نمونه گس��ترده تر این گونه سیستم اشتراک گذاری،
به اش��تراک گذاری در فضای وب می باشد .در این
حالت داده های مورد نظر برای به اش��تراک گذاری
توس��ط اکستنش��ن ArcGIS Server 30محص��ول
شرکت  ESRIدر سیستم س��رور منتشر شده و با
ی��ک آدرس  IPدر مرورگر ه��ای وب ،31در اختیار
کارفرمای پروژه ها ،گروه ه��ای عملیاتی و مدیران
دفات��ر تهران ق��رار می گیرد .ش��کل 11-نمایی از
محیط وب می باشد.

پانویس ها
17. Azimuth
18. Post plot
19. Data Base
20. Buffer
21. Progress Map
22. Safety Distance Buffer
23. Resolution
24. Vibroseis
25. Relational
26. Object Oriented
27. Administrator
28. Users
29. Accumulative
30. Extension
31. Web Browser

1. Geographic Information System
2. Scouting
3. Vector
4. Raster
5. Shot
6. Receiver
7. Source
8. Dataset
9. Triangulated Irregular Network
10. Digital Elevation Model
11. Base Point
12. Spatial Analysis
13. Classification
14. Slope
15. Constraint
16. Noise
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