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ഭൂപടങ്ങൾ
ആമുഖം
ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ തിരറെടുത്ത സ്വഭാവസ്വിശേഷതകളുറട പ്രതീകാത്മക
അവതരണമാണ് ഭൂരടം. സ്ാധാരണയായി രരന്ന പ്രതലത്തിലാണ് ഭൂരടം വരയ്കുന്നത്.
മാപ്പുകൾ ശലാകറത്തകുെിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലളിതവും ദൃേയരരവുമായ രീതിയിൽ
അവതരിപ്പികുന്നു. രാജ്യങ്ങളുറട വലിപ്പവും രൂരവും, സ്വിശേഷതകളുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും,
സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും കാണിച്ചുറകാണ്ട് അവർ ശലാകറത്ത കുെിച്ച് രഠിപ്പികുന്നു.
ഭൂരടങ്ങൾക് ഒരു നഗര രരിസ്രറത്ത വീടുകളുറടയും റതരുവുകളുറടയും കൃതയമായ
സ്ഥാനം കാണികാനാകും. അതുശരാറല തറന്ന ഭൂമിയുറട വിഭവശേഷികളായ
മിനെലുകളുറട സ്ഥാനവും ഭൂരടങ്ങൾ കൃതയമായി അടയാളറപ്പടുത്തുന്നു.

കാർട്ടാഗ്രാഫി
ഭൂരടങ്ങറളകുെിച്ചുള്ള രഠനറത്ത കാർട്ടാഗ്രഫി എന്ന് അെിയറപ്പടുന്നു.
ഭൂരടനിർമ്മാതാകറള കാർട്ടാഗ്രാഫർമാർ എന്ന് അെിയറപ്പടുന്നു. വിവിധ
ആവേയങ്ങൾകായി അവർ മാപ്പുകൾ സ്ൃഷ്ടികുന്നു.ഭൂരടങ്ങളുറട
ഉരശയാഗത്തിനനുസ്രിച് അവ രല തരത്തിൽ തരം തിരിച്ചിരികുന്നു. യാപ്തയക്
ഉരശയാഗികുന്ന മാപ്പുകൾ, ഗശവഷണത്തിന് ഉരശയാഗികുന്ന മാപ്പുകൾ എന്നിവറയല്ാം
ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

മാപ്പുകളുടട ടപാതുവായ സവിട്േഷതകൾ
സ്ടകയിൽ
എല്ാ ഭൂരടങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്്റകയിൽ ശമാഡലുകളാണ്. ഒരു ഭൂരടത്തിന്റെ
സ്്റകയിൽ ഭൂരടത്തിറല ദൂരങ്ങളും ഭൂമിയിറല യഥാർത്ഥ് ദൂരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധറത്ത സ്ൂചിപ്പികുന്നു. ഈ സ്്റകയിൽ എന്നത് ഒരു പ്രതിനിധി ഭിന്നസ്ംഖ്യ
അറല്ങ്കിൽ ഒരു ചിപ്തം എന്നിവ ഉരശയാഗിച്ച് പ്രകടിപ്പികാം.
ഏറ്റവും സ്ാധാരണമായ പ്ഗാഫിക് സ്്റകയിൽ ഒരു െൂളർ സ്്റകയിലിറന ശരാറലയാണ്
ഇതിറന ബാർ സ്്റകയിൽ എന്നും വിളികറപ്പടുന്നു, ഇത് മമലുകൾ, കിശലാമീറ്റെുകൾ
അറല്ങ്കിൽ മശറ്ററതങ്കിലും യൂണിറ്റ് ദൂരം അളകുന്ന ഒരു തിരശ്ചീന ശരഖ്യാണ്.
മാപ്പിറല ദൂരറത്തയും ഭൂമിയിറല ദൂരറത്തയും ബന്ധറപ്പടുത്തുന്ന ഒരു വാകയമാണ്
വാകാലുള്ള സ്്റകയിൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വാകാലുള്ള സ്്റകയിലിൽ ദൂരം ഇങ്ങറന
ശരഖ്റപ്പടുത്തുന്നു, "ഒരു റസ്ന്െീമീറ്റർ ഒരു കിശലാമീറ്റെിറന പ്രതിനിധീകരികുന്നു"
അറല്ങ്കിൽ "ഒരു ഇഞ്ച് എട്ട് മമലിറന പ്രതിനിധീകരികുന്നു."
ഒരു ഭൂരടത്തിന്റെ സ്്റകയിൽ നിർണ്ണയികാൻ ഒരു പ്രശദേത്തിന്റെ വലിപ്പം
ത ിച്ചു കാണികുന്ന ഭൂരടറത്ത ലാർജ്്
സ്ഹായികുന്നു. ഒരു പ്രശദേറത്ത വിസ്ര
സ്്റകയിൽ മാപ്പ് എന്ന് വിളികുന്നു. ഉദാഹരണം: സ്്പ്ടീറ്റ് മാര്സ്.്
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മ ൾ
ഭൂഖ്ണ്ഡം അറല്ങ്കിൽ ശലാകം ശരാറലയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശദേത്തിന്റെ ഭൂരടറത്ത സ്ാ
സ്്റകയിൽ മാപ്പ് എന്ന് വിളികുന്നു, കാരണം ഭൂരടത്തിൽ ശരഖ്റപ്പടുത്തുന്ന വസ്ുത കൾ
താരതശമയശന റചെുതാണ്.

ഇന്ന്, ഭൂരടങ്ങൾ രലശപ്പാഴും കമ്പ്യൂട്ടമെസ്് ഡ ആണ്. രല കമ്പ്യൂട്ടമെസ്് ഡ മാപ്പുകളും
ച
കാഴ്ക
ാരറന സ്ൂം ഇൻ റചയ്യാനും ഔട്ട് റചയ്യാനും അനുവദികുന്നു, മാപ്പിന്റെ സ്്റകയിൽ
മാറ്റുന്നു. .

ചിഹ്നങ്ങൾ
ഭൂമിോസ്്പ്തരരമായ സ്വിശേഷതകറള പ്രതിനിധീകരികാൻ കാർശട്ടാപ്ഗാഫർമാർ
ചിഹ്നങ്ങൾ ഉരശയാഗികുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കെുത്ത കുത്തുകൾ നഗരങ്ങറള
പ്രതിനിധീകരികുന്നു, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള നക്ഷപ്തങ്ങൾ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങറള
പ്രതിനിധീകരികുന്നു, വയതയസ് ത തരത്തിലുള്ള നിെങ്ങൾ അതിരുകൾ, ശൊഡുകൾ,
മഹശവകൾ, നദികൾ എന്നിവറയ പ്രതിനിധീകരികുന്നു. രലശപ്പാഴും വനങ്ങൾക് രച്ച
നിെവും, മരുഭൂമികൾക് ടാനും, റവള്ളത്തിന് നീലയും ഉരശയാഗികുന്നു.
ഒരു മാപ്പിൽ തുലയ ഉയരമുള്ള ശരായിന്െുകറള ബന്ധിപ്പികുന്ന
ശകാൺടൂർ വരികറള ശടാശപ്പാപ്ഗാഫിക് മലനുകൾ എന്നു വിളികുന്നു.
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ഗ്രിഡുകൾ
രല മാപ്പുകളിലും ഒരു പ്ഗിഡ് രാശറ്റൺ അറല്ങ്കിൽ ചതുരങ്ങശളാ ദീർഘചതുരങ്ങശളാ
സ്ൃഷ്ടികുന്ന ശപ്കാസ്ിംഗ് മലനുകളുറട ഒരു രരമ്പ്ര ഉൾറപ്പടുന്നു.മാപ്പിൽ സ്ഥലങ്ങൾ
കറണ്ടത്താൻ പ്ഗിഡ് ആളുകറള സ്ഹായികുന്നു.റചെിയ ശതാതിലുള്ള ഭൂരടങ്ങളിൽ, പ്ഗിഡ്
രലശപ്പാഴും അക്ഷാംേ, ശരഖ്ാംേ ശരഖ്കൾ റകാണ്ടാണ്
നിർമ്മിച്ചിരികുന്നത്.ഭൂമധയശരഖ്യ്ക് സ്മാന്തരമായി ഭൂശഗാളത്തിന് ചുറ്റും കിഴക്രടിൊൊയി അക്ഷാംേശരഖ്കൾ കടന്നുശരാകുന്നു.ശരഖ്ാംേശരഖ്കൾ വടക്-റതക്,
പ്ധുവത്തിൽ നിന്ന് പ്ധുവത്തിശലക് ശരാകുന്നു.ശകാർഡിശനറ്റുകൾ എന്ന് വിളികറപ്പടുന്ന
അക്ഷാംേ, ശരഖ്ാംേ ശരഖ്കളുറട സ്ംശയാജ്നം ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ കൃതയമായ സ്ഥാനം
തിരിച്ചെിയാൻ സ്ഹായികുന്നു.

മറ്റ് സവിട്േഷതകൾ:
സ്്റകയിൽ, ചിഹ്നങ്ങൾ, പ്ഗിഡുകൾ എന്നിവയ്റകാപ്പം, മറ്റ് സ്വിശേഷതകൾ മാപ്പുകളിൽ
രതിവായി ദൃേയമാകും. ഈ സ്വിശേഷതകൾ ഓർത്തിരികാനുള്ള ഒരു നല് മാർഗ്ഗം
DOGSTAILS എന്ന ശകാഡ് ശവർഡ് ആണ്: date, orientation, grid, scale, title, author, index, legend,
and sources.
േീർഷകം, തീയതി, രചയിതാവ്, ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവ സ്ാധാരണയായി മാപ്പിൽ
ദൃേയമാകും, എന്നാൽ എല്ായ്ശപ്പാഴും ഒരുമിച്ച് അല്. മാപ്പിന്റെ േീർഷകം മാപ്പ്
എന്തിറനകുെിച്ചാറണന്ന് രെയുന്നു, മാപ്പിന്റെ ഉശേേയവും ഉള്ളടകവും
റവളിറപ്പടുത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഭൂരടത്തിന്റെ തലറകട്ട് "ശലാകത്തിന്റെ
രാഷ്പ്ടീയ ഭൂരടം" അറല്ങ്കിൽ "റഗറ്റിസ്്ബർഗ് യുദ്ധം, 1863" എന്നായിരികാം.
"തീയതി" എന്നത് മാപ്പ് നിർമ്മിച്ച സ്മയറത്ത അറല്ങ്കിൽ മാപ്പിറല വിവരങ്ങൾക്
പ്രസ്ക്തമായ തീയതിറയ സ്ൂചിപ്പികുന്നു.
ഓെിയന്ശെഷൻ എന്നത് ഒരു ശകാമ്പ്സ്് ശൊസ്് അറല്ങ്കിൽ മാപ്പിറല ദിേകൾ സ്ൂചിപ്പികുന്ന
ഒരു അടയാളറത്ത സ്ൂചിപ്പികുന്നു. ഒരു അടയാളം മാപ്തശമ ഉരശയാഗികുന്നുള്ളൂറവങ്കിൽ,
അത് സ്ാധാരണയായി വടശകാട്ട് ചൂണ്ടുന്നു.
പ്ഗിഡ് ഉരശയാഗിച്ച് മാപ്പിൽ ഒരു പ്രശതയക സ്ഥലം കറണ്ടത്താൻ മാപ്പിന്റെ സ്ൂചിക
ച
കാഴ്ക
ാറര സ്ഹായികുന്നു. ഒരു മാപ്പിറല ചിഹ്നങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥ്മാകുന്നത് എന്ന്
ഒരു ഭൂരടത്തിന്റെ സ്ൂചകങ്ങൾ വിേദീകരികുന്നു.

മാപ്പ് ടഗ്പാജക്ഷനുകൾ
ഭൂമിയുറട ശഗാളാകൃതിയിലുള്ളശതാ രന്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളശതാ ആയ
ഉരരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രരന്ന കടലാസ്ിശലക് വിവരങ്ങൾ മകമാെുന്നതിറന
റപ്രാജ്ക്ഷൻ എന്ന് വിളികുന്നു. ഭൂമിയുറട ശഗാളാകൃതിയിലുള്ള മാതൃകയായ ഒരു ശലാബ്,
ഭൂഖ്ണ്ഡങ്ങളുറട രൂരങ്ങറളയും സ്ഥാനങ്ങറളയും കൃതയമായി പ്രതിനിധീകരികുന്നു.
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കാർശട്ടാപ്ഗാഫർമാർക് റപ്രാജ്ക്ഷൻ ഒരു പ്രധാന റവല്ുവിളിയാണ്. ഓശരാ ഭൂരടത്തിനും
ന
ഒരുതരം വികലതയുണ്ട്. ഒരു ഭൂരടത്തിൽ ഉൾറപ്പട്ട വലിയ പ്രശദേം ആ പ്രശ്ത്ത
ിന് ആകം
കൂട്ടുന്നു. വലിപ്പം, ആകൃതി, ദൂരം അറല്ങ്കിൽ സ്്റകയിൽ ശരാലുള്ള സ്വിശേഷതകൾ
ഭൂമിയിൽ കൃതയമായി അളകാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഒരികൽ രരന്ന പ്രതലത്തിൽ
റപ്രാജ്ക്റ്റ് റചയ്താൽ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ചിലത് മാപ്തശമ കൃതയമായി പ്രതിനിധീകരികാൻ
കഴിയൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഭൂരടത്തിന് ഭൂപ്രശദേങ്ങളുറട േരിയായ വലുപ്പശമാ വളറര
റചെിയ പ്രശദേങ്ങളുറട േരിയായ രൂരശമാ നിലനിർത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ രണ്ടും കൂടി
നടകില്.

സർട്വയും റിട്മാട് ടസൻസിങ്ങും
പ്ഗഹറത്തകുെിച്ചുള്ള കൃതയമായ വിവരങ്ങൾകായി കാർശട്ടാപ്ഗാഫർമാർ സ്ർശവ ഡാറ്ററയ
ആപ്േയികുന്നു. ഒരു ഭൂമിയുറട കൃതയമായ വലിപ്പം, ആകൃതി, സ്ഥാനം എന്നിവ
നിർണ്ണയികുന്നതിനുള്ള ോസ്്പ്തമാണ് സ്ർശവയിംഗ്. സ്മുപ്ദനിരപ്പിന് മുകളിലും
ജ്ലാേയങ്ങൾക് താറഴയുമുള്ള പ്രശദേങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ർശവയർമാർ വിവരങ്ങൾ
ശേഖ്രികുന്നു.
ഭൂമിയുറട സ്വിശേഷതകൾ അറല്ങ്കിൽ ഭൂപ്രകൃതി അളകാൻ സ്ർശവയർമാർ രല
ഉരകരണങ്ങൾ ഉരശയാഗികുന്നു. ഫീൽഡ് വർക് റചയ്യുന്ന സ്ർശവയർമാർ രലശപ്പാഴും
ശകാമ്പ്സ്്, തിശയാശഡാമലറ്റുകൾ എന്നിവ ഉരശയാഗികുന്നു. ശകാണുകൾ അളകുന്ന
ഉരകരണമാണ് തിശയാശഡാമലറ്റ്. ഒരു സ്ർശവയർ, സ്ാധാരണയായി ഒരു മപ്ടശരാഡിശലാ
മൂന്ന് കാലുകളുള്ള പ്ലാറ്റ്ശഫാമിശലാ ഘടിപ്പിച്ചിരികുന്ന ഒരു തിശയാശഡാമലറ്റ് ഉരശയാഗിച്ച്
കുന്നുകളുറടയും താഴ്വരകളുറടയും മറ്റ് ആംഗിൾ കണകാകാം..
പ േികാറത
ഇന്ന്, ഭൂരിഭാഗം സ്ർശവയർമാരും ഒരു പ്രശദേറത്ത ോരീരികമായി സ്ർ
അതിറനകുെിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ശേഖ്രികാൻ െിശമാട്ട് റസ്ൻസ്ിംഗ് ഉരശയാഗികുന്നു. വസ്ുത കൾ
രുെറപ്പടുവികുന്ന പ്രകാേശമാ വികിരണശമാ കറണ്ടത്തുന്ന റസ്ൻസ്െുകൾ
വിമാനങ്ങളിശലാ ബഹിരാകാേ ഉരപ്ഗഹങ്ങളിശലാ ഘടിപ്പിച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിറല
സ്ഥലങ്ങറളകുെിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖ്രികുന്നു. വിദൂര സ്ംശവദനത്തിന്റെ ഒരു
രീതിയാണ് ഏരിയൽ ശഫാശട്ടാപ്ഗാഫി, വായുവിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുറട ശഫാശട്ടാ എടുകൽ.
ഏരിയൽ ശഫാശട്ടാപ്ഗഫി സ്ർശവയർമാരുറട ഫൂട്ട് വർകുകൾ ഒഴിവാകുകയും
കാൽനടയായി എത്തിശച്ചരാൻ കഴിയാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃതയമായ സ്ർശവയിംഗ്
അനുവദികുകയും റചയ്തു. ഉരപ്ഗഹങ്ങൾ, ഭൂമിറയ ചുറ്റുന്ന ബഹിരാകാേ ശരടകങ്ങൾ
എന്നിവറയല്ാം െിശമാട്ട് റസ്ൻസ്ിംഗ് നടത്തുന്നു.

മാപ്പുകൾ എങ്ങടന നിർമ്മിക്കടപ്പടുന്നു?
ഒരു ഭൂരടം നിർമ്മികുന്നതിന് മുമ്പ്്, കാർശട്ടാപ്ഗാഫർമാർ ഏത് പ്രശദേമാണ്
പ്രദർേിപ്പിശകണ്ടറതന്നും ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിശകണ്ടറതന്നും
തീരുമാനികുന്നത്. അവരുറട ശപ്രക്ഷകരുറട ആവേയങ്ങളും ഭൂരടത്തിന്റെ ഉശേേയവും
അവർ രരിഗണികുന്നു. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ അവർക് ഏത് തരത്തിലുള്ള റപ്രാജ്ക്ഷനും
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സ്്റകയിലുമാണ് ആവേയറമന്നും ഏത് തരത്തിലുള്ള വിേദാംേങ്ങൾ ഉൾറപ്പടുത്തുറമന്നും
നിർണ്ണയികുന്നു.
ഭൂരടത്തിന്റെ ഭാഷ ഒരു കാർശട്ടാപ്ഗാഫർ തീർച്ചയായ്യും രരിഗണിശകണ്ട ഒരു ഘടകമാണ്.
ഒരു അന്ധനായ വായനകാരന് റപ്ബയിലിയിലുള്ള വിവരങ്ങളുള്ള ഒരു മാപ്പ് ആവേയമാണ്,
ഉദാഹരണത്തിന്. ഒരു മാപ്പ് എപ്തശത്താളം വയാരകമായി ഉരശയാഗികറപ്പടുന്നുറവന്ന്
മാപ്പിനായുള്ള ശപ്രക്ഷകർക് നിർണ്ണയികാനാകും. ശമപ്പിൾ, മരൻ മരങ്ങളുറട സ്ഥാനം
കാണികാൻ ഒരു മാപ്പ് ചുവപ്പും രച്ചയും ചിഹ്നങ്ങൾ ഉരശയാഗിശച്ചകാം. ഈ വിവരങ്ങൾ
ഒരു ലളിതമായ സ്ൂചകത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രദർേിപ്പിശച്ചകാം. എന്നിരുന്നാലും,
വർണ്ണാന്ധതയുള്ള ആളുകൾക് അത്തരറമാരു ഭൂരടം ഉരശയാഗികാൻ കഴിയില്.
അതിനാൽ ആവേയകാറര തൃപ്പ്തിറപ്പടുത്തുന്ന തരത്തിലായിരികണം ഭൂരട നിർമാണം.
ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം മാപ്പിംഗും കമ്പ്യൂട്ടെുകളുറട സ്ഹായശത്താറടയാണ് റചയ്യുന്നത്. ഓശരാ
ശരായിന്െിന്റെയും ശകാർഡിശനറ്റുകൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടെിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടെിശലക്
രുതിയ ഡാറ്റ നൽകുന്നതിലൂറടശയാ രഴയ ഡാറ്റ ഇല്ാതാകുന്നതിലൂറടശയാ, മാപ്പ് മാറ്റങ്ങൾ
ശവഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും നടത്താനാകും. നിെങ്ങൾ മാറ്റാനും രുതിയ ശൊഡുകൾ
ശചർകാനും നദിയുറട ഒഴുക് ശരാറലയുള്ള ശടാശപ്പാപ്ഗാഫിക് സ്വിശേഷതകൾ മാറ്റാനും
കഴിയും. രുതിയ തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് രിന്നീട് എളുപ്പത്തിൽ പ്രിന്െ് റചയ്യാവുന്നതാണ്.

മാപ്പുകളുടട തരങ്ങൾ
കാർശട്ടാപ്ഗാഫർമാർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭൂരടങ്ങൾ നിർമ്മികുന്നു, അവറയ രണ്ട്
വിോലമായ വിഭാഗങ്ങളായി തിരികാം: ജനറൽ റഫറൻസ് മാപ്പുകളും തീമാറ്റിക്
മാപ്പുകളും.
നഗരങ്ങൾ, അതിർത്തികൾ, ശൊഡുകൾ, രർവതങ്ങൾ, നദികൾ, തീരപ്രശദേങ്ങൾ
എന്നിവയുറട സ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾറപ്പറട ഒരു പ്രശദേറത്തകുെിച്ചുള്ള റരാതുവായ
ഭൂമിോസ്്പ്തരരമായ വിവരങ്ങൾ ജനറൽ റഫറൻസ് മാപ്പുകൾ
കാണികുന്നു. ജ്ിശയാളജ്ികൽ സ്ർശവ ഓഫ് ഇന്തയ ശരാലുള്ള സ്ർകാർ ഏജ്ൻസ്ികൾ
ചില ജനറൽ റഫറൻസ് മാപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. രലതും ശടാശപ്പാപ്ഗാഫിക് മാപ്പുകളാണ്,
ഒരു പ്രശദേറത്ത കുന്നുകളും താഴ്വരകളും എല്ാം അവർ കാണികുന്നു. മഹശവകളും
ഡാമുകളും എവിറടയാണ് നിർമ്മിശകണ്ടറതന്ന് നിർണ്ണയികാൻ പ്േമികുന്ന
എഞ്ചിനീയർമാർ വറര ഒരു െൂട്ട് തിരറെടുകാൻ പ്േമികുന്ന കാൽനടയാപ്തകാർകും
ഇത് ഉരശയാഗപ്രദമാണ്.
തീമാറ്റിക് മാപ്പുകൾ ഭൂമിയുറട ഉരരിതലത്തിൽ രാശറ്റണുകൾ പ്രദർേിപ്പികുന്നു. അവർ
ഒരു തീം അറല്ങ്കിൽ വിഷയം ഊന്നിപ്പെയുന്നു. ഈ തീമുകളിൽ ആളുകറളശയാ മറ്റ്
ജ്ീവികറളശയാ ഭൂമിറയ കുെിശച്ചാ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾറപ്പടുത്താം. ഉദാഹരണങ്ങളിൽ വിള
ഉൽപ്പാദനം, ആളുകളുറട േരാേരി വരുമാനം, വയതയസ് ത ഭാഷകൾ സ്ംസ്ാരികുന്ന
സ്ഥലങ്ങൾ അറല്ങ്കിൽ േരാേരി വാർഷിക മഴ എന്നിവ ഉൾറപ്പടുന്നു.
ജ്ിശയാപ്ഗാഫിക് ഇൻഫർശമഷൻ സ്ിസ്റ്റം (ജ്ിഐഎസ്്) സ്ാശങ്കതികവിദയയുറട
സ്ഹായശത്താറട നിരവധി തീമാറ്റിക് മാപ്പുകൾ ഇശപ്പാൾ നിർമ്മികറപ്പടുന്നു. ഭൂമിയുറട
ഉരരിതലത്തിറല സ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഡാറ്റ രിടിറച്ചടുകുകയും സ്ംഭരികുകയും
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പ്രദർേിപ്പികുകയും റചയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ംവിധാനങ്ങളാണ് GIS. ഈ സ്ാശങ്കതികവിദയ,
ആളുകൾ, ഭൂമി, കാലാവസ്ഥ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, വീടുകൾ, ബിസ്ിനസ്സുകൾ
എന്നിവറയകുെിച്ചുള്ള മറ്റ് ഡാറ്റയുമായി മാപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ
സ്ംശയാജ്ിപ്പികുന്നു, ഒറരാറ്റ മാപ്പിൽ ഒന്നിലധികം റസ്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രദർേിപ്പികാൻ
അനുവദികുന്നു. രല വയവസ്ായങ്ങളും സ്ർകാരുകളും വിേകലനത്തിനും തീരുമാനങ്ങൾ
എടുകുന്നതിനും GIS സ്ാശങ്കതികവിദയ ഉരശയാഗികുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഏറതാറക
സ്്പ്ടീമുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരികറപ്പടുന്നറതന്ന് നിർണ്ണയികാൻ ജ്ിഐഎസ്്
ഡാറ്റ ഉശദയാഗസ്ഥറര സ്ഹായികുന്നു.

ഭൂപടനിർമ്മാണത്തിന്ടറ ചരിഗ്തം
കാലങ്ങളായി, ഭൂരടങ്ങൾ വിവിധ രൂരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദയകാല ഭൂരടങ്ങൾ,
ചുറ്റുരാടുമുള്ള പ്രശദേം കാണികുന്ന നിലത്ത് നിർമ്മിച്ച സ്്റകച്ചുകളായിരികാം. മാർഷൽ
ദവീരുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ രസ്ഫിക് സ്മുപ്ദത്തിറല ദവീരുകൾകിടയിൽ
തിരമാലകൾ കാണികാൻ ഈന്തപ്പന നാരുകൾ ഉരശയാഗിച്ചു. ദവീരുകറള
പ്രതിനിധീകരികാൻ അവർ കടൽത്തീരങ്ങൾ ഉരശയാഗിച്ചു. ശലാകത്തിറല ഏറ്റവും
രഴകമുള്ള ഭൂരടങ്ങളിറലാന്ന് സ്്റരയിനിറല ഒരു േിലാഫലകത്തിൽ നിന്ന് കറണ്ടത്തി.
ഇത് ഏകശദേം 14,000 വർഷങ്ങൾ രഴകമുള്ളതാണ്.
രുരാതന പ്ഗീകുകാറര സ്ാധാരണയായി ോസ്്പ്തീയ കാർശട്ടാപ്ഗാഫിയുറട സ്ഥാരകരായി
കണകാകുന്നു. പ്ഗീക് രണ്ഡിതന്മാർക് ഭൂമിയുറട റരാതുവായ വലുപ്പവും ആകൃതിയും
അെിയാമായിരുന്നു, അവർ അക്ഷാംേത്തിന്റെയും ശരഖ്ാംേത്തിന്റെയും പ്ഗിഡ് സ്ിസ്റ്റം
ത ീസ്,
വികസ്ിപ്പിറച്ചടുത്തു. ബിസ്ി 276 മുതൽ 194 വറര ജ്ീവിച്ചിരുന്ന എറട്താസ്ന
ഗണിതോസ്്പ്തവും സ്ൂരയന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉരശയാഗിച്ച് ഭൂമിയുറട വലിപ്പം
കണകാകി. A.D. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ശജ്യാതിോസ്്പ്തജ്ഞനും ഗണിതോസ്്പ്തജ്ഞനും
ഭൂമിോസ്്പ്തജ്ഞനുമായിരുന്നു ശലാഡിയസ്് ശടാളശമയസ്് അറല്ങ്കിൽ ശടാളമി, രതിനഞ്ചാം
നൂറ്റാണ്ട് വറര കാണാത്ത ഒരു തലത്തിശലക് ഭൂരടനിർമ്മാണം റകാണ്ടുവന്നു.
ശലാകറത്തകുെിച്ചുള്ള തന്റെ എല്ാ അെിവുകളും അശേഹം ഭൂമിോസ്്പ്തം എന്ന ശരരിൽ
ത മാകി.
ഒരു രുസ്ക

ഗ്പധാന ട്പായിന്റുകൾ





BC 6 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജ്ീവിച്ചിരുന്ന പ്ഗീക് ചിന്തകൻ അനിക്മ
് സ ാൻഡടറയാണ്
മാപ്പുകളുറട രിതാവായി വിശേഷിപ്പികുന്നത്. അശേഹമാണ് ആദയമായി ശലാക
ഭൂരടം സ്ൃഷ്ടിച്ചത്.
ഭൂമിോസ്്പ്തജ്ഞനായിരുന്ന ടജറാർഡസ് ടമർകാറ്റടറ ആധുനിക മാപ്പുകളുറട
രിതാവായി കണകാകുന്നു.
ടജയിംസ് ടറടനൽ എന്ന പ്രമുഖ് പ്ബിട്ടീഷ് ഭൂമിോസ്്പ്തജ്ഞനായിരുന്നു ഇന്തയയുറട
ഭൂരടം ഏതാണ്ട് കൃതയമായ നിർമ്മച്ചത്.

