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مکانی  مبانی سیستم های اطالعات 

(GIS)
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آشنایی با مفاهیم کلی
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یمکاناصطالحات رایج توصیف سیستم های اطالعات 

Geospatial Information System (GIS)

یستم اطالعات مکانیس

Geospatial Information Science (GIS)

یعلم اطالعات مکان

Geospatial Information Technology (GIT)

یاطالعات مکانيفن آور

Spatial Decision Support System (SDSS)

يریم گیتصمیحامیستم مکانیس
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Geospatial

Geographical

Information

Science

System

Service
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GISتعریف 

ریزيبرنامه

و

گیريتصمیم

ای ساختار يافته ازمجموعه:
افزارافزار و نرمسخت
مرجعهای مکانداده
متخصصان
مدلها
الگوريتمها

مورد استفاده جهت  :
اخذ
سازیذخيره
بازيابی
رسانیبهنگام
سازیيکپارچه
تغيير و تحول
تجزيه و تحليل
نمايش

های مکانیداده
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GISمدل کلی یک 

داده

مدیریت و برنامه ریزی
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GISتاريخچه مختصري از

محصول قوه فکری جغرافیاائی  GISکالً .میالدی پا به عرصه وجود نهاد 1963در اواسط سال GISاصطالح 
میالدی وبا تالش گروه کاوكکی از پیگاگامان حرفاه ای كناد     1963از سال GISنیست وبا تحقیق وتوسعه 

ای هر گروه عالقه داشتند کاه از تکنولاو ی کاامتیوتر عصار خاود در کااربرد داده ها       . رشته علمی شروع شد
ته هاای نارم   تولیاد بسا  .جغرافیائی ودر موارد خاصی از مدیریت زیست محیطی وبرنامه ریزی استفاده نمایند

مریکاا  افزاری جهت پهنه بندی های مکانی، بسط و توسعه ی طرح های کدبندی توسط سازمان سرشاماری آ 
.شروع شد1967در سال 

اولین سیستم عملیااتی کاماب باوده وکاناادا اولاین     (CGIS)سیستم اطالعات جغرافیائی کانادا 
درکانادا جهت آمایش نمود CGISابتدا  در .استفاده نمودGISکگوری است که از نام اقتصادی 

فعالیات  در پرو ه های تهیه نقگه کاربری اراضی در ارتباط با توسعه مزارع حاشیه ایو کردپیدا 
فراتر رفت ودر بخگهای مختلاف جایگااه خاصای باه     GISنمود ولی با گذشت زمان کاربردهای 

.عنوان یک ابزار قدرتمند یافت
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مفاهیم-2



14

GISداده هاي مورد استفاده در 

مکانیداده های •

(داده های توصیفی)داده های غیر مکانی مرتبط با مکان •
شماره  
پالک

خانوار 
بهره مند

سال سال شروع
خاتمه

کارآيیکارفرما

آبفا 125357982
گلستان

فعال

آبفا 127988083
گلستان

فعال
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منابع داده هاي مکانی

نقشه برداري زمینی•

تعیین موقعیت ماهواره اي•

فتوگرامتري•

سنجش از دور•

نقشه ها و مدارک موجود•
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داده•
GISءمهمترين جز–

وقت و هزينهدرصد 80تا 70–

افزارمنر•
آناليزسازی،ابزار اساسی مورد نياز برای ذخيرهعمليات وتأمين–

مکانینمايش اطالعات و
مکانیهای دادهةابزار ادارپيشرفته وةدادی ورود•
•DBMS يا سيستم مديريت پايگاه داده
انیاطالعات مکبصری کردن وآناليزپرسش،برای ابزاری •

اجزاي سیستم اطالعات مکانی
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قسمت اصلی می باشد5نرم افزار داراي 

User interface

input

DBMS

Transformation and analysis

output
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User interface

:نمایدمیاستفادهارتباطبرقراریبرایروشسهاز

commandروش-1 basedفرمانبرمبتنی

2-menu basedویندوزسریهایافزارنرم

3-macro basedاصطالحایاprogram based
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input

:ورود داده به سیستم 

غیر رقومی( رقومی ب( الف: داده هاي اولیه دو حالت دارند

اگر داده ها رقومی باشند ممکن است قبل از ورود به سیستم نیاز به

.تغییر فرمت داشته باشد

داده های رقومی تبدیل فرمت ورود به سیستم



20

DBMS

:سیستم مدیریت پایگاه داده

وظیفه

نگهداری اطالعات بدون از بین رفتن کیفیت آن

استخراج داده

بهنگام سازی داده ها جهت تصحیح خطاها

و 

ورود داده های جدید و حذف داده های غیر ضروری

.را بعهده دارد
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GISانواع داده ها در 

داده هااای مکااانی یااا  -1
نشااان دادن مویتیاات  )هندساای

(جغرافیایی عوارض

(VECTOR)برداری-1

(RASTER)رستری-2

كاه های آب(: POINT)نقطه-1

رودخانه(: LINES) خطوط-2

(:  POLYGONS)كند ضلعی-3
محدوده دریاها، دریاكه ها

مانند)اطالعاتیبانکهایدرموجودعددییاحرفیهایداده:توصیفییامکانیغیرهایداده-2
(...دریاكه،یکشوریرودخانه،یکاسم

طوور دقیو    در حین وارد کردن اطالعات داده های مکانی و توصیفی بایستی وارد شده و ب:نکته مهم
.(گردند( LINK)متصل
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مدلهاي دادة مکانی
داده هاي برداري

 11 Y,X

 22 Y,X

 33 Y,X

(X,Y)

 44 ,YX

 55 Y,X

 22 Y,X

 11 Y,X

 44 Y,X
 33 Y,X

 55 Y,X



23

بانک اطالعاتی یک کالسه عارضه
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چگونگی ترکیب داده ها؟

Digital Elevation

Models
Watersheds Streams Waterbodies
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Data Model 

based on 

Inventory of 

data layers
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تفاوت داده  و داده هاي رقومی

بهایپدیدههایویژگیکیفیوکمیتگریحازاستعبارت:(DATA)داده•

...وگرافیکمتن،عدد،باهاپدیدهتوصیفدیگربیانی

DIGITAL)رقومیداده• DATA):براییافتهساختاروشدهکداطالعات

گیردمیشکبایرایانهسیستمیکدرمعموالکهاستخاصهایپردازش

ندارندکمیارزشتنهاییبهو
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(information)و اطالعات ( data)داده 

یهاپدیدهتحلیبوبررسیازکهمگاهداتیوهاگیریاندازهازایمجموعه:داده

.آیندمیبدستواقعیجهان

پردازشعملیاتموردکهصورتیدر،واقعیجهانازشدهاخذهایداده:اطالعات

.شوندمیتبدیباطالعاتبهگیرندقرار

داده پردازش اطالعات

processing
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مدل های دادة مکانی
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Vector–برداریمدل-1 Model

Raster–رستریمدل-2 Model

Triangulated-(TIN)مثلثینامنظمشبکهمدل-3 Irregular Network

Object–گراشیءساختار-4 Oriented Structure

مدل های دادة مکانی
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مکانیمدل هاي داده 
داده هاي برداري

 11 Y,X

 22 Y,X

 33 Y,X

(X,Y)

 44 ,YX

 55 Y,X

 22 Y,X

 11 Y,X

 44 Y,X
 33 Y,X

 55 Y,X
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Points

Lines

Polygons

مدل برداري



32

توپولو ی
مکانی بین پدیده ها-روابط ریاضیبرقراری 

Fuzzy tolerance 

Dangle length
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Extent Type of data content
Fuzzy tolerance 

(resolution)
Divide extent by

10 buildings/streets 0.001 m 10 000

100 census block 0.01 m 10 000

1 000 census block/tract 0.1 m 10 000

>1 000 city tract/town 0.1 | 0.9 m 10 000

10 000 city 1 m 10 000

>10 000 city/county 1 m extent

100 000 county 1 m 100 000

1 000 000 state/small country 5 m 200 000

>1 000 000 continent to globe 10 m 1 000 000

صورتآناساسبرهمبهنسبتعوارضانطباقعدمیاانطباقوشدهتنظیممجاورعوارضویژگی هایمختصاتآندرکهفاصله ای
Fuzzy.شوندمیادغامخاصمختصاتیکدرفازیآستانهاساسبررئوسوهاگره.گیردمی toleranceبسیارفاصله
.شودمیاستفادهدقی غیرهایتقاطعتصحیحبرایعموماًواستکمی

The distance within which coordinates of nearby features are adjusted to coincide with each other when topology is

being constructed or polygon overlay is performed. Nodes and vertices within the fuzzy tolerance are merged into a

single coordinate location. Fuzzy tolerance is a very small distance, usually from 1/1,000,000 to 1/10,000 times the

width of the coverage extent, and is generally used to correct inexact intersections.
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گذر خط از یک نقطه به )overshootاگر  . می دهدرا نگانarcحداقب فاصله برای استقالل یک 
.باشد، به صورت خودکار حذف می شوندDangleبیگتر از اندازه ( صورت اشتباه

Dangle length



:اولنوعتوپولو یکاربردهای

.شودمیمگخصArcجهتArcهرانتهایوابتداشدنمگخصبا-1

.نمودمگخصراArcدواتصالمحبNodeتوانمیاولنوعتوپولو یازاستفادهبا:دهدمینگانراهاArcاتصاالت-2

.نمودمگخصرامسیرکوتاهترینتوانمیواستمگخصهاArcطولكونگردد،میاستفادهاولنوعتوپولو یاز(Route)مسیریابیدر-3

کوتاهترینوانتمیطولی،نظرازمسیرکوتاهترینبرعالوههاخیاباندرحرکتسرعتمورددراطالعاتیداشتنباشهریکارتباطیراههاینقگهمورددر:مثال

.آوردبدستنیزرازمانیمسیر

:توپولو ی نوع دوم -2
Lableوجود مستقلی ندارد و از کنارهم قرار گرفتن كند خط به صورت بسته بدست می آید و با قرار گرفتن نقطه ای در آن با عنوان  GIS  ،Polygonدر  point 

.هویت پیدا می کند

Lableاز خطوط استفاده نمی کنیم و از یک نقطه به نام  Polygonكرا برای شناسایی یک  Point   نمائیم استفاده می.
.استفاده نمود كون یک خط برای دو پلی گون به صورت مگترك استفاده نمی گردد، بنابراین نمی توان از آن برای شناسایی پلی گون

:توپولو ی نوع سوم -3
نیاز  با این کار پلی گونهایی که در همسایگی یکادیگر قارار مای گیرناد    و پلی گون سمت كپ و راست آن را مگخص می سازد ، Arcتوپولو ی نوع سوم برای هر 

.مگخص می شوند 



:مزایای ایجاد توپولو ی 

تگخیص خطاهای توپولو یکی 1.

امکان آنالیز را فراهم می سازد 2.

محاسبه محیط و مساحت برای عوارض پلی گونی و طول برای عوارض خطی بر اساس مختصات آنها 3.

اطالعات توصیفی به نقگه ( اتصال )  Linkامکان 4.

ت با مساحت وقتی توپولو ی می سازیم سیستم فرض می کند نقطه پلی گونی اس
یط ، کاد  ، محا مساحت فیلدهایی شامب هر نقطه یا پلی گون برای صفر ، بنابراین 

وانیم سازد و هر نوع اطالعات توصیفی را که بخواهیم می تمی داخلی و کدکاربر را 
.کنیم  Linkبه این جدول 

        PerimeterArcکد داخلیکد کاربر

پلی گونی که مساحت صفر دارد ، نقطه است 
استاندارد استفاده می کند  Fieldبرای عوارض خطی از هفت 

 Length Right polygon Left polygon To node From nodeکد داخلی کد کاربر 

: GISو  Cadوجه تمایز ٭
.وجود ندارد  CADتوپولو ی وجود دارد در حالیکه در  GISدر بحث توپولو ی است ، در  GISو  CADتمایز 
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خصوصیات داده هاي برداري

مزایا:
اشغال حافظة کم
قابلیت انجام تحلیلهای گوناگون

تحلیب شبکه
تحلیب حوزة نفوذ
آنالیز حریم
آنالیز آماری
...

قابلیت اندازه گیریهای هندسی دقیق
  توپولو ی آشکار

تبدیب سریع و ساده به دادة رستری
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خصوصیات داده هاي برداري

معایب:
هندسة پیچیده
سرعت پایین ورود داده
توانایی کم در نمایش تغییرات سطح زمین
پیچیدگی بعضی از تحلیلها

همتوشانی
مجاورت
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مدل داده رستري
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انواع سلولهاي رستري

دنیای وایتی

مربتی

خط

ناحیه

مقدار
=0

=1

=2

=3

ستون

مثلثی شش ضلتی

رستر
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مدل رستری: مکانیداده 
X

اندشدهتشکيلپيکسلهاياگريدازتصاوير
اندازه(DN)طيفیارزشپيکسلهرکه

رهذخيخوددرراسنجندهتوسطشدهگيری
.کندمی
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مدل هاي دادة مکانی
داده های رستری

عارضه قالب برداری عارضهقالب رستری قالب برداری قالب رستری
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خصوصیات داده هاي رستري

مزايا:
سرعت باالی ورود داده
توانايی باال در نمايش تغييرات سطح زمين
هندسة ساده
هزينة کمتر
سادگی بعضی از تحليلها

همپوشانی
مجاورت
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خصوصیات داده هاي رستري

معايب:
اشغال حافظة فراوان
عدم امکان انجام بعضی تحليلها نظير تحليل شبکه
سرعت پايين تحليلها به دليل حجم باال
توپولوژی غير آشکار
دقت محدود در اندازه گيری
تبديل کند، دشوار و ناقص به دادة برداری
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سه رستر و برداریمقا

یمدل رستر یمدل بردار

ساختار داده ساده
يیر هوايو تصاویر ماهوارهايتصاویبر مبنا

ساده تر استیايرات عوارض جغرافييش تغينما

یره سازيذخیحجم باال

کم دقت یرياندازه گ

ن ييک پاياز دست دادن اطالعات در قدرت تفک

یر ماهوارهايق دشوار با تصاويتلف

یحمل توپولوژ
د نقشهيتولیدقت باال

دهيساختار داده پيچ

دشوار استیايرات عوارض جغرافييش تغينما

یره سازين ذخييحجم پا
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مدل شبکه مثلثی نامنظم
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ظممدل شبکه مثلثی نامن
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Data Base Management System

DBMSست؟یچ

سیستم مدیریت پایگاه داده
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DBMSست؟یچ

گاه داده استیموجود در پایافته داده هایت ساختار یریجهت مدیافزارنرم 

:تهایقابل•
دیجدیاضافه کردن داده ها–
ع داده هایسریابیباز–
ب هایحذف و بهنگام سازی داده ها و فا–

:ایمزا•
داده هایکتاركگیداده، استفاده همزمان، یعدم افزونگ•
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DBMSمتمولیها

شئ گرا•
ییهایژگیوومتدهایداراشئهر.هستندموجودستمیسدرشئکیصورتبههادهیپدهمه

.اندکپارچهییفیتوصویمکانیهاداده.است

) (مساحتاچه نمکيدر

متد شئشئ یژگيوشئیداده مکان
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شیءگرامدل

یویژگی هایومتدهادارایشیءهر.هستندموجودسیستمدرشیءیکبصورتپدیده هاهمهمدلایندر•

جدایفیتوصومکانیاطالعات.می باشندیکپارچهمدلایندرتوصیفیومکانیداده های.باشدمیخودخاص

می کنندعریفتشیءبنامرامفهومیمدلاین.شوندذخیره سازیجداگانهمحیطدودرنبایدونیستندیکدیگراز

یکازیشهر.استدادهتشکیلراشیکهاستآنتوصیفیویژگی هایومکانیخصوصیاتازمرکبکه

StateیکوBehaviorاستشدهتشکیل.

•Object=State + Behavior

•State:می کندمشخصراشیءوضعیت.

•Behavior:می کندتعریفرادیگراشیاءباارتباطنحوهورفتارشی.

مدل شیءگرا–DBMSادامه بحث 
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مکانیساختار توصیفی داده هاي 

.داده های توصیفی تشریح کننده پدید های مکان دار دنیای واقعی می باشند•

:ساختار های مهم داده های توصیفی
(flat file)ساختار داده تخت •

(hierarchy structure)ساختار سلسله مراتبی داده•

(network structure)ساختار شبکه ای•

(relational structure)ساختار رابطه ای•
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(flat file)ساختار داده تخت 

رکوردیکتوسطعارضههرمدلایندر.باشدمیدادهذخیرهروشترینسادهمدلاین•

هافیلدایهاستوندرکههستندتوصیفیهایویژگیداراینیزرکوردهاکهشودمیتعریف

بهرافیتوصیهایدادهکهشودمینامیدهشناسهیاکلیدها،ستونازیکی.گیرندمیقرار

.دهدمیارتباطمکانیهایداده
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(hierarchy structure)ساختار سلسله مراتبی داده

ارتعببهیادارندبندیطبقهماهیتکهروندمیبکارهایدادهبرایساختارهانوعاین•

لذا.نددارافتراقدیگریخصوصیاتدروهستندمشترکهاویژگیازسرییکدردیگر

وردرکیکدارایهاعارضه.شودمیتعریفرکوردیکازبیشمدلایندرهاپدیدهبرای

بهایینپازو"چندبهیک"پایینبهباالازساختارایندرارتبط.هستندمادریااصلی

.است"یکبهیک"باال

مدلنایدروباشدنمیعملیها،دادهرابطهاصالحوتوصیفیفیلدهایدرجستجوامکان•

.باشدنمیمجاز"چندبهچند"ارتباطامکانهمچنین
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که  نزديکی به شب
معابر

تراکم  
جمعیت

همسايگی هايقیمت زمین
سازگار

همسايگی هاي
ناسازگار

همسايگی هاي 
نیمه سازگار

4سطح دسترسی 3سطح دسترسی 2سطح دسترسی 1سطح دسترسی 

نفر در  100-50
هکتار

نفر در  150-100
هکتار

نفر در  200-150
هکتار

نفر در250بیش از 
هکتار

ارنفر در هکت50-0

گرانترينگرانمتوسطارزانارزانترين

پمپ بنزين و محل
هاي ذخیره سوخت

کارگاه هاي مراکز تجاريفرودگاهطرصنايع پرخ
کوچک

مناطق 
مسکونی

مراکز ورزشیبیمارستان
بزرگ

پايانه هاي مراکز مذهبی
مسافربري بین

شهري

مراکز ورزشی  مدارس
متوسط

انیعوامل موثر در مکان يابی ايستگاه هاي آتش نش

ورزشی  
کوچک

وسايستگاه اتوب یمراکز فرهنگ
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(network structure)ساختار شبکه ای

ورتصاینبهسازدمیفراهمعوارضبرایرا"چندبهچند"ارتباطساختاراین•

ایرکورده.شوندمیمرتبطاصلیرکوردیکازبیشبهجزءرکوردهایکه

در.دنماینبرقرارارتباطچندینباالترسطوحبهتوانندمیمدلایندرداده

مراتب،سلهسلتمامیپیمایشبدونومستقیماًتوانندمیدادهرکوردهاینتیجه

پذیریعطلفانقابلیتوداشتهباالذخیرهفضایبهنیازمدلاین.گردندجستجو

.داردکمی
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(relational structure)ساختار رابطه ای
.ودشمیارائهجداولقالبدرکهاستماتریسیارتباطدارایساختاراین•

رکوردها.شوندمینامیدهرکوردکههاردیفازاستایمجموعهجدولهر

ستونرهونداشتهوجودمراتبیسلسله.گردندمیتعریفهاستونتوسط

.داردعهدهبرراشناسهنقش
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دلیفقیطرازوشدهرهیذخمختلفجداولدریفیتوصیهاداده:یارابطه•
کیدرنوعهمیهاعارضهیهاداده.شوندیممرتبطهمبهمگابهیها

شوندیمرهیذخجدول
Book BookId Title Author Year 

 1 Principles of GIS Burrough 1998  

 2 Introduction to DBMS Date 1990  
 3 Basics of remote sensing Joyce 1993  

 4 Principles of GIS Green 1990  

 
 
 

Borrow BookId StudentId DateBorrowed 

 1 11 21-09-1999  

 3 34 20-08-1999  
 4 11 17-08-1999  

 
 
 

Student StudentId Lastname Initials Programme 

 11 Dawson N UPLA 
 23 Davids A UPLA 
 34 Estiva J GIM 
 41 Ogoti M GIM 
 50 Amer S WREM 

 

relation

record

attribute

attribute

value
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یگاه داده رابطه ایپرسش و پاسخ از پا

Book BookId Title Author Year 

 1 Principles of GIS Burrough 1998  

 2 Introduction to DBMS Date 1990  
 3 Basics of remote sensing Joyce 1993  

 4 Principles of GIS Green 1990  

 
 
 

Borrow BookId StudentId DateBorrowed 

 1 11 21-09-1999  

 3 34 20-08-1999  
 4 11 17-08-1999  

 
 
 

Student StudentId Lastname Initials Programme 

 11 Dawson N UPLA 
 23 Davids A UPLA 
 34 Estiva J GIM 
 41 Ogoti M GIM 
 50 Amer S WREM 

 

Burrough
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GPSنکاتی در مورد 

Global Positioning System
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Global)جهانییابموقعیتسیستم- Positioning System)استزمینیایستگاههایوهاماهوارهازشبکهیک
.کندمیارسالزمینبهموقعیتتعیینبرایراایشدهکداطالعاتمداومبطورکه

.استGPSهایماهوارهسیستمازاستفادهای،ماهوارهموقعیتتعیینروشترینمدرن-

ییابموقعیتبراینیازمورداطالعاتروزشبانهطولدرکهدارندقرارزمینمداردرماهواره24ازبیشاکنونهم-
موقعیتGPSآنهارویپردازشعملیاتانجامواطالعاتایندریافتباکنندمیمخابرهرازمینرویمکانهای
.کندمیاعالمومحاسبهرازمانونقاطارتفاعمکانی،

ونفتافاکتگسازی،راهبرداری،نقگهقبیباززمینیعملیاتوهابررسیومطالعاتبهمربوطموارددرGPSاز-
اربردهایک.میگوداستفادهدریاییوهواییزمینی،ناوبریکگاورزی،وطبیعیمنابعزیست،محیطمعدن،گاز،

غیرجادهاگونگوننواحیدراتومبیلرانیناوبریواسکیکوهنوردی،تفریحی،سواریقایقروی،پیاده:نظیردیگری
.میبرندسودGPSازکهبردناممیتوانرا...وای
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GPSتاریخچه

ردنوبابیوپرتابفضابهمتحدهاياالتتوسطGPSاولنسلماهوارهاولين1978فوريه22در
ماهوارهاولين1982اکتبر12در،بعدنيموسالچهار.شدگشودهایماهوارهناوبریخصوص

GLONASSبهایماهوارهناوبریسيستمدوهرپسآناز.گرفتقرارمداردرروسهاتوسط
.نمودندحرکتتکاملجهتدرآرامی

که هر کدام قادر به حمل يک ماهواره هستند از ايستگاه 2-توسط موشکهای دلتا GPSماهواره های
توسطط موشطکهای سطنگين     GLONASSماهواره های. نيروی هوايی فلوريدا پرتاب می شوند

از ايستگاهی واقع در شرق دريای آرال در جمهوری قزاقستان پرتاب شطده و هطر   D-I-eپروتون
ارههر موشک پروتون قادر به حمل سه ماهو. سال بطور متوسط دو ماهواره در مدار قرار می گيرد

GLONASS می باشد.

هایرنامهبصرفدالرميليونچندينبلکهاندنيامدهبدستارزانهمآنچنانناوبریسيستمهایاين
،سردنگجشرايطوجودمطمئناً.استشدهآنبکارگيرینهايتدرو،توسعهورشد،تحقيقات

بيليون24ازبيشحالبهتا.استنمودهايفارامهمینقش،گذاریسرمايهاينبهدستيابیدر
.استشدهگذاریسرمايهآمريکاتوسطدالر
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GPSمزایای بکارگیری 

توانایی دید همزمان كند ماهواره•
موثرخطاهایحذفامکان•
زاویهوطولگیریاندازه•
زمینیکنترلنقاطازاستفاده•
DGPSبادقیقبردارینقگهامکان•

بردارینقگهبرایمناسبنسبیدقت•
هواییوآبشرایطانواعدربردارینقگه•
روزشبانهطولتمامدربردارینقگه•

(هزینه جزیی سخت افزار فقط الزم است) هزینه کم•
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GPSخدمات سرویس دهیسطوح

SPS(Standardموقعیتتعیینسیستماستاندارد-1 Positioning Service):

متر3بهاخیراً)متر10-20بینآنعمودیوافقیدقتهزینه،بدونها،GPSتمامبرایاستفادهقابب،C/Aکد
.(رسیده

PPS(Preciseدقیقموقعیتتعیینخدمات-2 Positioning Services):

میلیمتربهآنافقیدقتاخیراً)متر7-20عمودیوافقیدقتآن،متحدینوآمریکابرایاستفادهقابب،YیاPکد
.(استرسیده

باا فرکاانس    L1ماوج . ارسال می کند Lدو موج با دو فرکانس در باند GPSهر ماهواره-
. مگاهرتز60/1227با فرکانس  L2مگاهرتز و موج42/1575

و یاک پیاام دریاانوردی و     ( Pو یاک کاد دقیاق   ( (C/Aاین امواج با یک کد اساتاندارد -
.(مختصات ماهواره بصورت توابع زمانی و دیگر پارامترهای ارسالی مدوله می شوند
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L1&L2.کنندمیارسالسیگنالنوعدوهاماهواره

.شودمیمحاسبهیونوسفریکتاثیراتسیگنالدواینکمکبه

سیگنال( 2

است؟شدهتشکیلاجزاییچهازسیگنال

:ازعبارتندسیگنالاجزای

Carrier)حاملامواجبرRangingکدهای• Wave)ارسالزمانبرآوردآناصلیهدفوشدهمدوله

.باشدمیامواجدریافتو

مفیداطالعاتسایروماهوارهساعتخطایماهواره،مدارجملهازاطالعاتیدارایNavigationپیغام•
.باشدمییابیمکانبهراجع

GPSادامه بحث 
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نچگونگی محاسبه فاصله ماهواره با زمی

end: 0.06 s 

start: 0.00 s

tijCPij  .

Pij

C

tij

jاز ماهواره iفاصله نقطه 

کیلومتر در ثانیه300000سرعت نور معادل 

Iبه گیرنده jفاصله زمانی که طول می کشد تا سیگنال از ماهواره 

برسد
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روش استاتيک يا ايستا

دون در دو ايستگاه نقشه برداری، يکی در ايسطتگاه معلطوم و ديگطری روی ايسطتگاه بط     GPSدو گيرنده  
نجطام  مختصات قرار ميگرد در طول عمليات اندازه گيری هر دو گيرنده بدون حرکت و ساکن بطوده و بطا ا  

-postاندازه گيريهای همزمان و انجام پردازش نهايی به روش کمترين مربعات که  processing نام دارد
ت می آيداختالف مختصات بين دو ايستگاه و در نهايت مختصات ايستگاه مجهول با دقت نسبی بدس

تعيين موقعيت کينماتيک
ت گطر چطه   يکی از گيرنده ها شروع به حرکت می کند گيرنده ديگر روی ايستگاهی با مختصات معلوم ساکن اس
ايط همزمانی يکی از گيرنده های متحرک است ولی همواره مختصات آن نسبت به مختصات ايستگاه معلوم در شر

.اندازه گيری می شود
تفاوت اين روش با روش قبلی در اين است . استDGPSکاربرد روش کنيماتيک در تعيين موقعيت نسبی روش 

است و نيطازی بطه محاسطبات نهطايی     Realtimeکه تعيين موقعيت گيرنده متحرک لحظه ای و آنی يا اصطالحا 
.ندارد

 .قابل دسترسی است( ثانيه2مثالً هر )در اين روش مختصات در فواصل زمانی از پيش تعيين شده 

.گيرنده های رفرانس و متحرک بايستی به صورت مستمر حداقل، پنج ماهواره، اندازه گيری انجام دهند

 GPSتتیین مویتیت باروشهای
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ز استفاده ميکنند و جهت باال بردن دقت تعيطين موقعيطت ا   (GPS)اين نوع سيستمها از سيستم تعيين موقعيت جهانی
جديطدترين روش تعيطين موقعيطت بوسطيله    RTKسيستم تعيين موقعيت کينماتيک آنی.بهره ميبرندDGPSروش

GPS است .

ستگاه ثابتی اسطت  ايستگاه مرجع اي.اين سيستم معموالً از يک ايستگاه مرجع و يک ايستگاه متحرک تشکيل شده است
.و تمامی تجهيزات مربوط به سيستم تعيين موقعيت آنی را دارا ميباشد

بطا  . يت آنی وجود دارداييستگاه متحرک، وسيله نقليه است که در آن نيز تمامی تجهيزات مربوط به سيستم تعيين موقع
.توجه به کاربری و دقت مورد نظر، هر يک از ايستگاهها دارای تجهيزات و وضعيت خاص خود ميباشند

 GPSرندهافزار آن شامل گيبخش سخت. اندتشکيل شدهافزارنرمو افزارسختاين سيستمها معموالً از دو بخش 

افزارهطا  افزار آن شامل نرمبخش نرم. است GPSجهت ارسال و دريافت اطالعات و تصحيحاتو سيستم مخابراتی
عطات  افزارهطای ترسطيمی، پطردازش اطال   د پل ارتباطی بين اطالعات ماهوارهای و نرمابرای ايجهای جانبیو برنامه
تر نمطايش  ای و چنانچه نقشه رقومی منطقه در دسترس باشد، ميتوان موقعيت متحرک را روی صطفحه کطامپيو  ماهواره

.داد

سیستم تتیین مویتیت و ردیابی آنی وسائل متحرك
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.متغير های مسافت طی شده و زمان، سرعت ماشين را ارائه می دهند
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GPSیسمت های مختلف پروژه 

(  ماهواره ها، پرتاب، استقرار فضايی ماهواره ها)بخش فضايی -1

(ايستگاههای کنترل زمينی)بخش کنترل زمينی -2

ظطامی و غيطر   شامل کليه استفاده کنندگان گيرنده های اين سيستم اعطم از ن )بخش استفاده کنندگان -3
(نظامی

فضا

کنترلکاربر
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فضابخش(الف
.استشدهتشکیلسیگنالوماهوارهزیربخشدوازفضابخش•

:ماهواره(1•

زماناعالنکنترل،بخشازارسالیهایدادهذخیرهدریافت،ها،ماهوارهکار•

میLاندبردکنندهاستفادهبهسیگنالارسالواتمیهایساعتبادقیقهای

6دررازمینکلماهواره24.استکیلومتر20040هاماهوارهارتفاع.باشد

دوره.باشدمیدرجه63استوابهنسبتهاآنزاویهودهندمیپوششمدار

.استدقیقه58وساعت11هاماهوارهگردش

فضا

کنترلکاربر

GPSادامه بحث 
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ماهواره ها

(کمکی3فعال، 21-ماهواره های بلوك اول و دوم)ماهواره24تعداد •

اجزای ماهوره ها
ماهواره در یک صفحه4مدار بیضی شکب و هر 6در •
(ساعت خورشیدی هر ماهواره دو بار از افق یک محب می گذرد24در هر ) ساعت نجومی12دوره گردش •

درجه55زاویه گردش مدار نسبت به استوا •
کیلومتر20200ارتفاع ماهواره 

از طریق باطریهای خورشیدی موجود در بالهای ماهوارهGPSانر ی الکتریکی الزم برای سیستم های الکترونیکی ماهواره های •
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مورد  حداقل سه دستگاه ماهواره براي تعیین موقعیت
.نیاز می باشد

طحسدقتبهماباشدرسیدهزمینسطحبهماهوارهیکازفقطسیگنالاگر•

.رسیدخواهیم

مخواهیخطدقتبهماباشدرسیدهزمینسطحبهماهوارهدوازسیگنالاگر•

.رسید

نقطهدقتبهماباشدرسیدهزمینسطحبهماهوارهسهازبیشازسیگنالاگر•

.رسیدخواهیم
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(فضاییمثلث بندی)تتیین مویتیت با توجه به تتداد ماهواره 

Satellite 1 Satellite 2

Satellite 3 Satellite 4
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GPSعلت تغییرات ارتفاع در  

GPSگردش ماهواره های +چرخش زمين 

باال و پايين شدن ارتفاع نسبت به سطح الپسوئيد= 
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بخش کاربر
، نرم افزارها، روش ها و دستورالعمل ها یا الگوریتم  (GPSدستگاه ) تجهیزات آن سخت افزار•

.ها می باشد

GPSادامه بحث 
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بخش کنترل

دقیقهاآنموقعیتکهدارندوجودکنترلایستگاه5آمریکادر.داردماهوارهسالمتیبرنظارت•

.کنندمیضبطوثبتراخطاهاواست

طوربهماهوارهساعتومداریخطاهای.استTelemetryیاردگیریکنترلایستگاهکار•

.شودمیدادهگزارشمرتب

فضا

کنترلکاربر

GPSادامه بحث 



81

کنترل زمینیایستگاه های 
تعقيب و مشاهده شبانه روزی ماهواره ها و محاسبه•

پارامترهای مداری و موقعيت ماهواره ها نسبت به يک  
سيستم ژئودتيک با استفاده از محاسبات پيچيده رياضی

اين ايستگاهها دارای مختصات معلوم و دقيق بوده که•
.از طريق روشهای کالسيک ژئودزی بدست آمده اند•

موقعيت ايستگاههای کنترل زمينی

هاوايی–
ديه گو گارسيا–
کاجالين–
جزيره اسنشن–
کلرادو اسپرينگ–
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سیستم هاي مختصات

Coordinate Systems
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سیستم تصویر

کروی سیستم تصویری چگونگی ارائه مناط  مختلف زمین که در حالت معمول بصورت•
.هستند، بر روی سطح صاف را تعیین می نماید

:در انتخاب سیستم تصویر موارد ذیل مهم می باشند

وسعت منطقه مورد مطالعه1.

موضوع و هدف نقشه2.

موقعیت منطقه مورد نمایش در کره زمین3.

شکل منطقه مورد نظر4.
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)Spatial Reference مرجع مکانی داده ها ) 

1. COORDINATE SYSTEM (سیستم مختصات)

2. PROJECTION ( سیستم تصویر) 

3. DATUM ( سطح مبناي بیضوي محاسباتی) 

سطح مبناي ارتفاعات .4

5.MAP UNITS ( واحدهاي اندازه گیري) 
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یمکانیر داده هایتم تصویس

هک سطح به صورت نقشيیرویضويبیاز رویر اطالعات مکانيتصو

:هايژگيو

هم مساحت1.

اسيهم مق2.

متشا به3.

:نوع

یاستوانه ا1.

یمخروط2.

یصفحه ا3.
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(coordinate sysytem)سیستم مختصات نقشه-1

واحدو.ميشودمشخصجغرافيايی(latitude)عرضو(langitude)طولبازمينرویعوارضموقعيت
درجه،نقشهنمايشواحد.(Q,λ,h)استجغرافيايیارتفاعوعرضطول،مختصاتسيستمايننمايش
Decimalياثانيهودقيقه degreeاست.

می سازد عبارت است از زاويه دو وجهی که صفحه نصف النهار نقطه با نصف النهار مبدأ:طول جغرافيايی
.درجه غربی متغيير است180درجه شرقی و صفر تا 180و از صفر تا 

قدار آن در عبارت است از زاويه قائم بر بيضوی در هر نقطه با صفحه استوا می سازد و م:عرض جغرافيايی
.درجه تغيير می کند90درجه و در نيمکره جنوبی از صفر تا 90نيمکره شمالی از صفر تا 

1- Geography coordinate system (سيستم مختصات جغرافيايی يا قطبی)

2- Projected coordinate system ( سيستم مختصات متريک يا کارتزين)
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و(0و0)اتمختصدارایکهمختصاتمبداازنقاطفاصلهاساسبرسيستمايندرنقاطمختصات
نمايشواحدو(x,y,z)سيستمايننمايشواحد.شودمیمشخصباشدمیx,yمحوردوامتداد
.است(…,m,km,ft)متريکنقشه

projection)(تصويرسيستم):بادورانییبيضوياکرهروینقطهمختصاتبينکهایرابطه
.داردوجودنقشهصفحهدرآنتصويرمختصات

:انواع سیستم هاي تصوير

(Azimutal)مستوی -

(Conical)مخروطی -

(Cylindirical)استوانه ای -

(Individual)منفرد -

Projected coordinate system ( سیستم مختصات متریک یا کارتزین)
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Projection The Basic Idea
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.استجهاندرهاسيستمکاربردترينپرازيکی-

شرقیدرجه180وغربیدرجه180کهشدهبندیتقسيم(هاxمحور)جغرافيايیطولدرجه360بهزمينکره-
.است

قاچ60مجموعدروشرقیقاچ30وغربیقاچ30آيدپسمیحساببه(Zone)قاچيکدرجه6هر-
.داردوجود

:(طولیتقسيمات)منطقههرقاچمحاسبه-

30-(طول÷6):غربیمناطق

30(+طول÷6):شرقیمناطق

.ميشودگردباالسمتبهباشداعشاریاگر(طول÷6)جواب:تذکر

=39:ميشودمحاسبهزيرصورتبهآنزونباشدشرقیدرجه49جغرافيايیطولدرکهایمنطقه
9+30=2/8+30(=6÷49+)30
عرضیتقسيمات-

نامگذاریکهشدهتقسيمشمالیدرجه80تاجنوبیدرجه80ازایدرجه8قسمت20بههاyمحورutmسيتمدر
وسطاز(IوO)حرفدوو(z,y)آخرحرفدو(a,b)اولحرفدوبدونانگليسیالفبايیحروفاساسبرآنها

شدهانجام

UTMسیستم تصویر
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UTMر یستم تصویس

( UTM ) Universal Transverse Mercator

یدرجه ا6ین به زون هایم زمیتقس•

یمماس کردن استوانه درنصف النهار مرکز•

9996.یاس درنصف النهار مرکزیب مقیضر•
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UTMسیستم تصویر 

Universal Transverse Mercator
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تعیین بیضوي مبنا
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تقسيماتلحاظازوداردقرار41و40و39و38زونچهاردرطولیتقسيماتلحاظازايران
Rحروفدرعرضی ,Sاستگرفتهقرار.

UTMایران در سیستم 
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38 + 45° + 42° : + 48°

39 + 51° + 48° : + 54°

40 + 57° + 54° : + 60°

41 + 63° + 60° : + 66°

UTM Horizontal

Zone Number

Longitude

Range

R +28° +24° : +32°

S +36° +32° : +40°

Center

Latitude

UTM 

Vertical

Zone Letter

Latitude

Range

Center

Longitude

UTMایران در سیستم 
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.استشکلهمتصويرهایسيستمازيکی-

ايران؛برای
(0و0)مختصاتمبدا-

درجهLa=54مرکزیالنهارنصف-

درجهfa=24مبنامدار-

درجهf1=30يکاستانداردموازیمدار-

درجهf2=360دواستانداردموازیمدار-

رتسیستم تصویر المب
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NAD - 83 (North American Datum - 1983)
based on GRS-80 ellipsoid

NAD - 27
based on Clarke 1866 ellipsoid

WGS -84 (World Geodetic System - 1984)
based on ellipsoid very similar to GRS-80GPS

USGS

DATUM هاي معمول

European50ايران بر مبناي بیضوي محاسباتی1:50000و 1:250000نقشه هاي -

WGS84یمحاسباتبیضويمبنايبر(شدهتهیهبردارينقشهسازمانتوسط)ايران1:25000هاينقشه-
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:یمکانیستم مختصات داده هایس
ییایطول و عرض جغراف
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سیستم طول و عرض جغرافیایی

Longitude and latitude
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101
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:نیازموردکنترلینقاطتعدادانتخابدرموثرعوامب

نظرمورددقت

هندسیتصحیحروشنوع

توپوگرافیوضعیت

دادهنوع

آنقابلیتوکامتیوترنوع

نقاط کنترل زمینی
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ArcGISافزارنرممورددرنکاتی



کهشودمیارائهافزارینرمپکیجیکصورتبهافزارنرماین

:ازعبارتندآنهامهمترین

ArcMapافزارنرم

ArcCatalogافزارنرم

ArcSceneافزارنرم

ArcGlobeافزارنرم

ArcReaderافزارنرم

ArcGIS



کهاستArcMapافزارنرمفوق،گانه۵لیستدرافزارنرممهمتریناما
ازشپردوتحلیلوتجزیهویرایش،ترسیم،شاملآنوظایفمهمترین
.شودمیمکانیدیتاهایوهانقشهواطالعات

دهشتشکیلاصلیبخشچندینازکلیطوربهArcMapافزارنرم
:ازعبارتندترتیببهکهاست

(Table Of Content)TOCییدیتاهاوهانقشهلیستنمایشبرای
.کنیممیاستفادهشودمیبازافزارنرمدرکه

Displayشودمیاستفادهنقشهودیتاهانمایشبرای

Searchوجستجوبرای
Catalogشودمیگرفتهبکاردیتاهاوابزارهامدیریتودسترسیبرای.



رخیبگاهاً.باشندمیتوصیفیاطالعاتجداولدارایشوند،میتهیهوکتورفرمتباکههایینقگهعمده

تگکیبنستویاسطركندینازتوصیفیاطالعاتجدولهر.دارندایویژگیكنیننیزرسترینوعازدیتاهای

عارضهیاپدیدهیکبیانگررکوردهروشودمیشناختهRecordبعنوانسطرهاGISعامزباندر.استشده

.استشدهترسیمهمنقگهدرآنمعادلکهاستطبیعتدر

.شوندمیشناختهفیلدیاFieldبعنوانکهشودمیدیدهنیزستونتعدادیجداولایندررکوردهابرعالوهاما

تمامیایبرخصوصیتیکبیانگراطالعاتیجدولدرفیلدهر.استمتفاوتاینقگههردرفیلدهاتعداداین

.شودمیدیدهنقگهدرکهاستعوارضی



:ازعبارتندکهشودمیدیدهمگتركصورتبهاطالعاتیجداولتمامیدرفیلدهابرخیکهشودگفتهبایدکلیطوربه

ایپدیدهره.شودمیگرفتهبکارنقگهدرپدیدهیاعارضههرکدیاشناساییشمارهارائهبرایفیلداین:FIDفیلد

.استبفردمنحصروتکرارنگدنیشناساییکدیکدارایهانقگهدر

کلمهاینقطهعوارضتمامیبرایمثالً.دهدمینگانراعوارضGeometryیاهندسهفیلداین:Shapeفیلد

Pointکهکنیدبازتوانیدنمیراجدولیهیچ.استشدهتکرارpoint،lineوpolygonنگوددیدهآنهادر.

تواندمیکهشودمیدیدهاطالعاتیجدولدررکوردیکنقگه،درپدیدههرازایبهکهشودگفتهبایدبنابراین

تغییریگونهرهیعنیدارند،ارتباطنقگهعوارضباکامالًرکوردهاوخصوصیاتاین.باشدداشتهمختلفیخصوصیات

.برعکسوبودخواهدتاثیرگذارجدولهایویژگیرویبرنقگهدر

اما.گرددفحذنقگهازایعارضهاینکهیاشوداضافهنقگهبهایعارضهیاحتماًبایدرکوردهاتعداددرتغییربرای

.نیستعوارضتعداددرتغییربهنیازیفیلدهاتعداددرتغییربرای



Short Integer

Long Integer

Float

Double

Text

Date

-+32767بینصحیحاعداد

-+2147483647بینصحیحاعداد

10*3.4اعشاریاعداد
38+-

10*1.8اعشاریاعداد
308+-

انواع مختلف داده های

ورودی به جداول در  

ArcGIS



Blob (دودویی)باینریهایرشته

(annotation)توضیحیهایداده
(Dimension)ایاندازههایداده

چندرسانهوشدهکدبندیهایدادهعکس،
ای

داردloaderبهنیازدادهسازیذخیره

GUID ضهعارهربهجهانیشناسهیکانتساب

Global Unique ID



ArcMapروش اول اضافه کردن نقگه به -1

.کنیدکلیک  Add Dataبر روی دکمه  Standardاز نوار ابزار 

ا کنید و مسیری که دیتاهای شما در آن قرار گرفته رکلیک  Connect To Folderروی بر  Add Dataدر پنجره 

.به نرم افزار متصل کنید

.نهایتاً دیتا و نقشه را به نرم افزار اضافه کنید

ArcMapبه افزودن نقگه و یا دیتا 



روش دوم باز کردن نقگه در -2
ArcMap

منویازتوانیدمییک،شمارهروشبرعالوه

FileقسمتAdd dataوکنیداقدامهم

نرمبهرامدنظرتانهاینقشهقبلیروشهمانند

.نماییداضافهافزار



ArcMapروش سوم باز کردن دیتا در -3
را باز کنید و از  Catalogپنجره  ArcMapدر سمت راست نرم افزار . کمک بگیریم Catalogاما برای روش سوم باید از پنجره 

.اضافه نماییدArcMapنقشه ها را به نرم افزار  Dragمسیر دیتاهای خود را معرفی کنید و با عملیات  Connectionsقسمت
.کردن دیتا شناخته می شودAddکردن یا اد تمامی مراحل فوق در زبان عامه به عنوان 



حالت های مختلف رفع مگکب نداشتن سیستم مختصات داده ورودی

.داده مورد استفاده رستری است
دادن مرجع مکانی با استفاده از نقاط معلوم دارای مختصات: راه حب اول
تصحیح مکانی با استفاده از یک رستر دیگر مختصات دار: راه حب دوم
تصحیح مکانی با اسفاده از یک وکتور دارای مختصات: راه حب سوم

انتخابراGeoreferenceابزارنواروToolbarsگزینهCustomizeمنویاز
.کنید
درکنید،دقتبایدتصویریکGeoreferenceیامرجعزمینهنگامکهاینکته
دارایکهداریدنیازراتصویراینازنقاطیواقعدر.استکنترلینقاطداشتناختیار

.باشدجغرافیاییعرضوطولمکانیمختصات
AddآیکنرویبرGeoreferenceابزارنواردرکنترلینقاطکردنواردبرای

Control Pointکنیدکلیک.



.کنیدانتخابراGeoreferenceابزارنواروToolbarsگزینهCustomizeمنویاز

رلیکنتنقاطداشتناختیاردرکنید،دقتبایدتصویریکGeoreferenceیامرجعزمینهنگامکهاینکته

.دباشجغرافیاییعرضوطولمکانیمختصاتدارایکهداریدنیازراتصویراینازنقاطیواقعدر.است

AddآیکنرویبرGeoreferenceابزارنواردرکنترلینقاطکردنواردبرای Control Pointکنیدکلیک.



تعریف سیستم مختصات برای الیه های وکتوری

اینایبرمختصاتسیستمکهاستاینپیاماینعلت
یستمسدادنقرارباکلیحالتدر.استنشدهتعریفالیه

لیمشکافزار،نرمدرفعالهایالیهتمامبرایمختصات
یبرخدرگاهیاماآید؛نمیپیشاطالعاتیتحلیلدر

الیهکهکندمیاعالمودادهارورافزارنرمها،تحلیل
ازوانتمیحالت،ایندر.استمختصاتیسیستمفاقد
Defineدستورطری  Projectionدرآنتایپو

Searchاتمختصسیستمتعریفبهاقدامافزار،نرم
.کرد

یهالاول،قسمتدرزیر،پنجرهکردنبازازبعد
سیستمدوم،قسمتدروکردهاضافهرا

عموماً.شودمیانتخابنظرموردمختصات
بندیزونشاملکهUTMمختصاتسیستم
.استحالتترینمناسباست،مختلفهای



ArcGISدرPDFهاینقگهبکارگیری

توانمیراArcGISافزارنرمدرpdfدادهفرمت

قالبردوکردتبدیلرستریفایلیکبهراحتیبه

.نموداستفادهآنازTiffنقشهیک

یهانقشهبرخیبهتوانمیهانقشهاینجملهاز

توسطکهکرداشاره1۰۰۰۰۰مقیاسباشناسیزمین

.شودمیمنتشرشناسیزمینسازمان

PDFابزار to tiffقسمتازراSearchنرم

.کنیدبازArcMapافزار

.نماییدمعرفیراPDFفرمتبانقشهاولکادردر

راTIFFنقشهاینذخیرهمسیردومکادردر

.کنیدمشخص

است،پسوردوعبوررمزدارایشماPDFنقشهاگر

.شودمشخصسومکادردرباید

داشتهیتادصفحهیکازبیشترفایلایناگرهمچنین

.دکنیمشخصراصفحهشمارهچهارمکادرازباشد،



ArcGISآموزش مراحب قفب گذاری  ئودیتابیس در 

نکهایدیگرمهمنکتهوباشدگرفتهقرار ئودیتابیسیکدربایددیتاهاحتماکهاستاینکنیددقتبایدکهمهمینکته

Fileنوعازبایدشما ئودیتابیس Geodatabaseباشد

GenerateابزارافزارنرمSearchقسمتازنخستگامدر Licensed File Geodatabaseاین.کنیدبازرا

.دارداجراقابلیتبعدبهArcGIS10.1نسخهازالیسنس

کنیدمعرفیاولکادردرراخود ئودیتابیسفایب

کنیدمگخصآنبرایذخیرهمسیربایدکهسازدمیGeodatabaseیکدومکادردر

.کنیدمعینراالیسنسفایبذخیرهمسیربایدهمسومکادردر



ArcGISدر نرم افزار OSMاستفاده از فرمت 

:امکانات مورد نیاز

Open Street Map

Global Mapper V.22

ArcGIS



https://www.openstreetmap.org
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Googleakنرم افزار استفاده از 







ArcGISساخت چندضلعی منظم در 



کاربردیابزارهایازیکیGeneratetessellationابزاراماکرد،استفادهتوانمیمختلفیابزارهایازArcGISدرمنظمچندضلعیساختبرای
.استزمینهایندر
Generateابزارابتدا TessellationقسمتازراSearchافزارنرمArcMapکنیدباز.
.کردترسیمضلعیششومربعیومثلثیپلیگونیمنظماشکالتوانمیراحتیبهابزاراینبکارگیریبا

Generateابزارآموزش TessellationدرمنظمكندضلعیساختبرایArcGIS
کنیدتنظیمراذخیرهمسیرابزارایناولکادردر
.کندمیمشخصراپلیگونهااینترسیموسعتواقعدرمحدودهاین.نماییدتعیینرامشخصومطالعاتیمحدودهبایددومکادردر
Shapeقسمتاز typeشودمیمشخصخروجیشکلنوع.
•Squareچهارضلعیمربعی
•Triangleضلعیسهمثلث
•Hexagonضلعیشش
کنیدمعینراشکلهراندازههمSizeبخشدر



Generate Tessellation



از جمله پاورپوینتOFFICEبه نرم افزارهای سری ArcGISانتقال نقشه به صورت وکتور از نرم افزار 







در کیبوردOانتخاب دکمه 

بر روی عارضه خطیTraceانجام عملیات 

رد، ردیابی کردن، رسم کردن





ArcGISدر نرم افزار Appendاستفاده از ابزار 

حدتاابزاراین.دادقرارستدیتایکقالبدرراویژگییاعارضهیکبهمربوطدیتامنبعكندینمیتوانیدابزاراینکمکبا

.کندنمیایجادجدیددیتاستکهاستایندرآنتفاوتامااستیکسانMergeیاادغامابزاربازیادی

استفادهتواندمینیزجداولورسترازحتیابزاراین.استاستفادهقاببگونیپلیواینقطهخطی،عوارضبرایابزاراین

.استیکسانهایماهیتبهتوجهآنمهمنکتهاما.کند
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- distanceابزار ازاستفاده  distance

از کیبوردDانتخاب دکمه 



Flipتعویض جهت جریان با استفاده از ابزار 



مختصات ورتکس های یک خط



ترسیم خط موازی با خطی دیگر بر اساس فاصله ای معین



Publisherاستفاده از ابزار 

یاوندارندGISباکافیآشناییکهافرادیبرایدادهارسالمنظوربه

برای.شودمیاستفادهندارندایGISهایافزارنرمبهدسترسیاینکه

شویرایوکلیدسترسیوشدهاستفادهPublisherابزارازموارداینگونه

اینکاربریواسطعنوانبهArcReaderافزارنرم.گرددمیمحدودآن

.استابزار





1

2
3

Global IDافزودن 
به عارضه



4



متادیتا و کاربردهای آن

نامولید،تروشداده،تولیدتاریخنظیردادهمورددرتوضیحاتیمتادیتا

داده،بهدسترسینحوهداده،رسانیبروزتاریخآخرینکننده،تولید

راهنماوادهدپایگاهساختارمختصات،سیستمتصویر،سیستماطالعات

.گیردمیدربررادادهازاستفادهدستورالعمبو
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Spatial Joinاستفاده از 



و ورود آن به DGPSخروجی گرفتن از دستگاه 

ArcGISمحیط نرم افزار 



کهشبتحتآنیموقعیتتعییندر

NRTK،توسطارسالیتصحیحات

فرمتقالبدرمرکزیسِرور

RTCMگیرندهبهRoverارسال

.می شود

و DGPSخروجی گرفتن از 

ورود اطالعات برداشت شده  

ArcGISبه نرم افزار 



Excelبه نرم افزار TXT.ورود فایب 
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ArcBruTileدانلود افزونه 













ستر نقاط مجهول از ر( پارامتر آماری)مسیر استخراج ارتفاع

تهیه شده بوسیله نقاط ارتفاعی معلوم

1

2

3

4



در GISکاربرد 
پیشبرد اهداف  
معاونت خدمات  

مشترکین و درآمد



ند؟دانستن اینکه مشترک با شماره پرونده خاص در کجاي شهر زندگی می ک



مورد مدیریت بهتر مصرف آب با در نظر گرفتن تعداد مشترکین و ارتباط آن با اقطار لوله هاي

استفاده



ودواحد شماري پارسل هاي شهر و رفع و بازنگري تناقضات احتمالی با شرایط موج



به دست آوردن تراکم مشترکین با مصارف باال و علت یابی آن از بعد مکانی



بهینه سازي مسیر حرکت قاریان محترم کنتور با بیشترین بازدهی ممکن



مدیریت بهتر مشترکین دربسته و برنامه ریزي جهت قرائت کنتورهاي ایشان



بهینه سازي اتفاقات و ایجاد روابط مشتري مدارانه بین شرکت و مشترکین  



باال بودن فشار 
شبکه

یافتن مناطقی که تتویض کنتور در آنها زیاد صورت گرفته است



مشترکین جدید

تتیین درصد افزایش مشترکین آب و فاضالب به صورت مکانی



کنتور خراب

بررسی مویتیت کنتورهای خراب



یافتن مکان مشترکینی که بر اساس آخرین تاریخ مراجته و مساحی، به شرکت بدهی دارند



(مشترکین غیر مجاز)یافتن مکان امالکی که اشتراك ندارند 



بررسی آدرس مشترکین و اصالح احتمالی آن با مویتیت وایتی کنتور 







اریمحله بندی مگترکین بر اساس محالت تعریف شده در سامانه شهرد



در GISکاربرد 
پیشبرد اهداف  

معاونت بهره برداری و
توسعه آب و فاضالب



برداشت کدارتفاعی كاه های فلمن گنبدکاووس   
و حاشیه رودخانه 

بررسی دو مدل رقومی ارتفاعی اخذ شده در دو تاریخ مجزا برای برآورد میزان برداشت ماسه از سطح رودخانه



اخذ ارتفاع مخازن جهت بررسی شرایط آب دهی به باالترین و پایین ترین نقاط شبکه و مدیریت فگار شبکه



تهیه پروفیب ارتفاعی خطوط انتقال از كاه یا كگمه به مخزن



تهیه پروفیب ارتفاعی خطوط انتقال از كاه یا كگمه به مخزن



محاسبه لوله مورد نیاز برای اجرای شبکه توزیع آب 















فاضالبهایمنهولمحببرداشت



استانآبکیفیهاینقگهتهیه



مسیر قرائت کنتور مگترکینبهینه سازی 

با استفاده از الگوریتم رقابت استعماریTSPحب مسأله 



function model=CreateModel()

x=[271668   270043  273205  273384  270876  271496  271851  269711  

271458  271260  270653  270216  271177  273828  273628  270713  268079  

267396  267718  269296  272843  273540  266843  272774  272931  273186  

272816  274017  270638  271471  269015  270076  271510  269404  273539  

272129  268492  270620  274287  273654  265829  265865  266016  265947  

266556  265927  274424  274993

];

y=[4080555  4081147 4080138 4080194 4081363 4081470 4079006 4079575 

4080272 4079957 4082022 4081886 4079316 4075054 4081629 4078610 4080699 

4080807 4080372 4079632 4077778 4074139 4080659 4080834 4081669 4081536 

4078438 4081329 4082386 4081897 4080776 4081584 4082149 4078819 4076483 

4077878 4080507 4081738 4079690 4079168 4080016 4080203 4080524 4079867 

4081002 4080858 4080361 4080793

];

n=numel(x);

d=zeros(n,n);

for i=1:n-1

for j=i+1:n

d(i,j)=sqrt((x(i)-x(j))^2+(y(i)-y(j))^2);

d(j,i)=d(i,j);

end

end

model.n=n;

model.x=x;

model.y=y;

model.d=d;

end



ه  ای اجتماعی ایزولحل مسأله درخت پوشای کمینه در طراحی شبکه رسانه
(شهر گرگان: مطالعه موردی)مدیریت بحران زلزله 









1کمپ  2کمپ  3کمپ  4کمپ  5کمپ  6کمپ  7کمپ  8کمپ  9کمپ  10کمپ  30کمپ 

1کمپ  0 3982 1846 1927 3593 2337 2904 2712 1165 1482 4500

2کمپ  4281 0 3425 2772 2515 4247 2442 2250 4247 4563 2230

3کمپ  948 3227 0 1123 3200 2660 2510 2319 1058 1375 4645

4کمپ  1716 2431 768 0 3361 3428 2365 2173 1771 2088 3850

5کمپ  3902 2496 3814 3444 0 2918 2259 2067 4402 4718 4571

6کمپ  2325 4594 3505 3540 2904 0 2994 2802 3160 3476 6012

7کمپ  1839 2534 2033 1879 2389 2548 0 1265 2326 2643 3953

8کمپ  2031 2595 2225 1939 1633 2601 192 0 2518 2835 4013

9کمپ  2535 4604 2581 2515 5328 4541 4333 4141 0 1808 5364

10کمپ  3805 7054 5614 5695 6427 4129 5976 5784 4970 0 8472

30کمپ  5460 2608 4513 3859 4831 6170 4623 4431 4740 5057 0

های امدادی بر حسب متربین کمپ( عملکردی)ماتریس فاصله مکانی 



کمپ
1

کمپ
2

کمپ
3

کمپ
4

کمپ
5

کمپ
6

کمپ
7

کمپ
8

کمپ
9

10کمپ  ...
کمپ
30

1کمپ  0 32/13 4/4 71/4 98/16 97/7 33/10 56/9 35/3 94/3 75/15

2کمپ  47/12 0 68/8 49/7 68/9 27/11 89/5 13/5 49/6 08/7 90/4

3کمپ  76/2 81/7 0 13/2 01/17 22/8 36/10 59/9 78/2 38/3 23/10

4کمپ  29/4 65/6 53/1 0 82/13 74/9 4/7 63/6 95/4 55/5 07/9

5کمپ  51/10 11/8 71/14 18/14 0 21/7 42/10 65/9 12/21 71/21 33/14

6کمپ  19/7 29/169 88/8 40/19 68/11 0 20/9 8/49 43/8 13/10 71/18

7کمپ  58/6 41/8 81/9 33/6 46/12 80/8 0 65/4 77/8 36/9 83/10

8کمپ  35/7 49/8 58/10 41/6 03/9 37/8 77/0 0 53/9 13/10 92/10

9کمپ  69/6 11/9 32/6 98/5 08/21 66/13 53/12 76/11 0 86/3 51/8

10کمپ  90/5 68/16 06/9 37/9 75/19 62/7 69/13 92/12 25/9 0 11/19

...

30کمپ  28/25 68/17 97/22 05/26 35/15 66/15 04/26 91/13 98/19 21/19 0

های امدادی برحسب دقیقهبین کمپ( عملکردی)ماتریس فاصله زمانی 



ArcGIS QGIS 

CommertialOpensource



آیدمیپیشحالتدودهیدارائهکارفرمابهراآنخواهیدمیودهیدمیانجامرامکانیپرو هیکشماکهزمانی

داریدرااطالعاتنمایشقصدشماونداردArcGISافزارنرمبهنسبتشناختیگونههیچشماکارفرمایاینکهیکی

ازوکنیدنمینصبکگدمیطولکهزیادیزمانیودردسرهاباراArcGISافزارنرماطالعاتنمایشبرایمسلما

Arcمانندافزارهایینرم readerراالعاتاطمکانیویرایشقصدشماکهآیدمیپیشزمانیولیکنیدمیاستفاده

کمکماشبهخیلیکههایافزارنرمازیکیداریدهمکمیزمانیوداریددسکتاپافزارنرمیکبهنیازوداریدهم

.هستQGISافزارنرمگیردمیراماازدقیقه7ازکمترتقریبانصبزمانوکندمی

.هستباالترArcGISافزارنرمبهنسبترستریووکتوریهایدادهباالیلودسرعت

گههمیسادگیاماکندمیایجادکارتازهکاربرانبرایخوشایندیحسیکQGISافزارنرممحیطزیباییوسادگی

Addقدرتمنددکمهمثالفرضبهنیستکارراحتیمعنایبه DataافزارنرمدرArcGISاکثرکردناضافهقابلیت

ورودبرایدکمه،یکرستریهایدادهورودبرایQGISدرولیداردرا…واکسبرستری،وکتوری،هایفرمت

میGDAL/OGRکتابخانهازاستفادهعلتبهواستشدهطراحیمتفاوتیهایدکمهودکمهیکیوکتورهایداده

.کندپگتیبانیرافرمت70ازبیشتواند



Quantum)جی آی اسکوانتومپیگیننامبا،(QGIS)کیوجی آی اس GIS)متن بازوكندسکوییآزادنرم افزار

GISاستمکانیداده هایتحلیبوویرایشنمایش،تولید،بهقادرکهاست.

ترسیمونگوناگتکنیک هایازاستفادهباتامی دهداجازهکاربرانبهجی آی اسنرم افزارهایدیگرمانندکیوجی آی اس

وبرداریهجملازمختلفقالب هایدرنقگه هانرم افزارایندر.کنندترسیموتولیدرانقگهمختلفالیه هاینقگه،

.می شوندگرفتهبه کارگوناگونکاربردهایبرایورستری

هایتفرمازافزارنرماین.هستندساماندهیواستفادهقاببضلعیكندیاخط،نقطهصورتبهبرداریهایداده

.کندمیپگتیبانینیزرستریهایدادهمتعدد

QGISاستانداردهایفرمتازshapefiles،Coverages،Personal Geodatabases،dxf،

MapInfo،PostGISکندمیپگتیبانی...و.

Feature)عارضهمبنابروبسرویسووبنقگهسرویسارائهامکان،وبخدماتبخشدر Base)،داردنیزرا

QGISهایبستهسایرباGISجملهاز،بازمنبعPostGIS،GRASS GISوMapServerادغامقابلیت

.دارد

CیاPythonهایزبانبهشدهنوشتههایافزونه راهاشقابلیتکهدهدمیQGISبهراامکاناین++

.دهدگسترش



QGISباگرافیکیکاربریرابطیکعنوانبهتواندمیهمچنینGRASSگیردقراراستفادهمورد.

QGISهایافزارنرمسایربهنسبتGIS،ورمبهکلیطوربهوداردنیازکمتریافزاریسختمنابعبه

مزمانهیاوکرداستفادهقدیمیافزارسختدرآنازتوانمیروایناز.دارداحتیاجکمتریپردازشقدرت

.قرارگیرداستفادهموردترسادههایافزارسخترویبرهابرنامهسایربا

July2003 انتگار اولیهتاریخ

github.com/qgis/QGIS منبع 

QTپایتون و ،++سی زبان برنامه نویسی

زبان در سطح بین المللی48شده به ترجمه نحوه دسترسی

http://qgis.org/ وبگاه



Personal Geodatabase

File Geodatabase gdb

mdb

mdf sqlserver

dxf اتوکدهای قدیمی

dwg

shp

shx

dgn

dwg

dbf

apr



.باشدمیQGISمزایایدیگرازکاربردیبسیارورایگانهایپالگینگذاشتناشتراكبهوتوسعه

وسعهتمختلفهایرشتهدرآنکاربردبهتوجهباکهترکاربردیبسیارولیباشدمیArcGISدرextensionهاافزونهمانندهاپالگین

.شوندمیداده

،AutoCADهایدادهویرایشواستفادهبرایآسانبسیارابزاریCadToolsپالگینجملهاز

کاداسترهاینقشهوثبتیاموردراستفادهبرایcadastrپالگین

openlayersپالگین pluginتصاویربهدسترسیقابلیتراحتیبهکهOpen Street Map،Google MapsوBingفراهمرا

.کندمی



PrintمحیطوجودQGISمزایایدیگراز Composerگذاشتناختیاردرباواستنقگهتهیهبرایمحیطیکهباشدمی

.باشدمکانیهاینقگهویرایشوتهیهبرایمناسبییگزینهتواندمیکارتوگرافیایحرفهابزارهای



ArcGISوQGISهایافزارنرمتفاوت
Desktopبرایشدهاستفادهکاربردیهایبرنامهاکثر GISافزارنرمدوArcGISوQGISنرمایندوهر.هستند

.داردوجودهاآنکاربردیمحیطوارائهنحوهدرزیادیهایتفاوتامادهندمیارائهرامگابهیقابلیتافزارها

ArcGISافزارنرم for Desktop
ArcGIS for DesktopشرکتتوسطEsriافزارنرمصنعتدربازارابتدایازکهاستشدهتولیدGISاستبوده

GISهایسیستمهمهدرایگستردهطوربهوترینشدهشناخته،آناصلیمحصولدسکتاپبرایArcGISو
.شودمیاستفاده

ArcGIS Desktopنطقهمهراساسبرافزارنرماینهزینهامروزه.شودمیخریداریمحلیکنندهتوزیعازمعموال
آمریکامتحدهایاالتدردالر1500حدوددرقیمتیباافزارنرماینالیسنساولینانتگارزماندرامااست،متفاوت

.رسیدفروشبه
یپگتیبانانجمنتوسطآنالینصورتبهیاوEsriشرکتمحلیکنندگانتوزیعطریقازافزارنرماینازپگتیبانی
.شودمیارائهEsriشرکت

.استمتفاوتگوییپاسخزمانوسطحهراساسبرهاپگتیبانیاین
ArcGIS Desktopاستدسترسدرویندوزدارهایرایانهبرایتنها.

QGISافزارنرم
QGISنامبهپیگترGIS Quantumاست،شدهشناختهQGISسیستمیکopen-source desktop GISو
.استبودهدسترسدر2002سالازکهاسترایگان

پگتیبانیعالفبسیارجامعهیکوبزرگبسیارکاربریپایگاهیکتوسطکهكرااستمحبوببسیارافزارنرماین
.کردنصبودانلودمحدودیتبدونراآنتوانمیکهمعنیبدیناستopen-sourceنیزافزارنرماین.میگود
هایسیستمدرافزارنرماینکهاستاینتاپدسکبرایArcGISنسبتافزارنرماینمزایایازدیگریکی

.کندمیکارنیزلینوکسومکویندوز،
.باشدمیGISجدیدکاربرانبرایفرضپیشانتخابخرید،وقیمتیشرایطنظرازQGISافزارنرم



مختصات و از سیستم پگتیبانی QGISو هم   ArcGISیکی دیگر از خصوصیت های خوب هر دو نرم افزار هم 
.باشدهای مختلف می سیستم تصویر 



رستریهایدادهپردازشبرایArcGISکهاستایننبایدحساببهضعفESRIمتخصصانمنظرازشایدالبتهArcGISهایضعفازیکی

الگوریتمهموQGISافزارنرمطریقازهمزیادیتخصصیابزارهایQGISدرکهحالیدر.ندارداختیاردرقدرتمندیابزارهایوهاالگوریتم

Grassافزارنرمهای GISگذاردمیرستریهایدادهپردازشبرایکاربراناختیاردر.

استفاده  ArcSceneو ArcGlobeاز نرم افزارهای مستقب ArcGISبعدی عوارض در 3نمایش معموالً برای 

.  عوارض سه بعدی نمی باشددارای پگتیبان مناسب برای QGISافزار نرم می شود در حالی که 

حسیکQGISافزارنرممحیطزیباییوسادگی

اماکندمیایجادکارتازهکاربرانبرایخوشایندی

مثالفرضبهنیستکارراحتیمعنایبههمیگهسادگی

Addقدرتمنددکمه DataافزارنرمدرArcGIS

ری،رستوکتوری،هایفرمتاکثرکردناضافهقابلیت

هایدادهورودبرایQGISدرولیداردرا…واکسب

مهدکیکوکتوریهایدادهورودبرایدکمه،یکرستری

.استشدهطراحیمتفاوتیهایدکمهو



فرمت های گرافیکی 



انواع فرمت های گرافیکی

JPEGیاJPGمخففJoint Photographic Experts Group

این.استJPEGفرمتشرکتی،اسناددراستفادهموردتصاویرازیکیووبفضایدرگرافیکیتصاویرنوعترینمتداول

Lossyعنوانتحتتصاویر Compressionکاهشفایب،اندازهکاهشباتصویرشانکیفیتكون.می شوندشناختههم

.می یابد

زولوشنرباكاپیهایپرو هسایرویاآفیسمایکروسافتفایب هایواسنادوب،تحتپرو ه هایبرایتوانمیفرمتایناز

.کرداستفادهباال

ازتبایسمیباشدنیازشفافیتبهایپرو هدراگر.داردواحدیرنگیزمینهواستtransparencyکانالفاقدJPEGفرمت

.کرداستفادهPNGوGIFمانندهاییفرمت

تصویریدارایفرمتاینكون.نیستمناسبJPEGفرمتهمداریدنیازویرایشفایبوشدهبندیالیهتصویربههماگر

PSDیاتوشاپففایب.نیستندتغییرقاببوشده اندذخیرهواحدالیهیکقالبدرقبلی ویرایش هایتمامییعنی.استفلت

.استویرایشقاببتصویرازنمونه ای

JPGیاJPEG

یکسانفرمتدوهرعملکردواستمتفاوتفایبنامتنها.نداردوجودjpgوjpegفایبپسوند هایمیانتفاوتیواقعدر

درکاراکتریسهپسوندمحدودیتباتاشدهخالصهJPGصورتبهJPEGکهاستایندرپسونددواینوجوددلیب.است

.نداردوجودضرورتیكنیندیگرامروزه.شودسازگارویندوز هااولیهنسخه های



PNG مخففPortable Network Graphics

.  یستبرای اسنادی مثل صفحات وب مناسب است ولی برای پروژه های چاپی مناسب نPNGفرمت های گرافیکی 

.است یعنی بدون تغییر کیفیت قادر به ادیت آنها هستید Losslessاین فرمت 

پسرویبیشتررنگ هایحاویتصویرذخیره سازیامکانوب،پروژه هایاغلبدرهاPNGازاستفادهدلیل

عکس هاییوکوچکفایل هاینیازمنداگر.می رسیدتردقی وباکیفیتتصویریبهبنابراین.استشفافزمینه ای

ازهنریآثاروپرترهعکس هایرویکارحیندرولی.کنیداستفادهفرمتاینازپسهستیدمحدودرنگ هایبا

ولیمی کندانیپشتیبراباالرزولوشنباعکس هاییراحتیبهفرمتایناینکهبا.نکنیداستفادهPNGفرمت

.استبهترپروژه هااینگونهباکاربرایJPEGفرمتپس.می یابدافزایشزیادیحدتافایلحجم



GIF مخففGraphic Interchange Format
حالتدرفرمتاین.باشدمیگیف فرمت،می شونداستفادهتبلیغاتدرکهانیمیگنیگرافیکیفرمت هاینوعترینمتداول

زیادیحدتارنگ هامحدودتعدادبهتوجهبافایباینحجم.می شودساختهRGBرنگیفضایدررنگ256ازپایه

برایولیشدبامیمناسببسیاراست؛تصویرسریعبارگذاریبهنیازکهوبپرو ه هایبرایفرمتاین.می یابدکاهش

رنگحدودیتمدارایهمرزولوشنباالترینباگیفكون.نگردداستفادهآنازکهاستبهترکیفیتباوعکاسیتصاویر

.دهدکاهشراشدهگرفتههایعکسجذابیتتواندمیفرمتاینازاستفادهاست،

.دارندعمقفقدانورنگمحدودیتمگکبكوننیستمناسبهمكاپیپرو ه هایبرایگیففرمت



TIFF  مخففTagged Image File

دسکتاپرویازمحتواكاپوعکاسیبرایابتدادرروایناز.استکیفیتبابسیاررستری،فرمتاین

.می گرفتقراراستفادهمورد

كاپبرایTIFFاز.استکیفیتبابسیارگرافیکیفرمت هایجملهازRAWفرمتهمراهبهفرمتاین

.شودمیاستفادههنریتصاویروهاعکساخذمدارك،اسکنبزرگ،بسیاراندازه هایدرتصاویر

ازمرورگرهازابسیاریاینکهبا.نگردداستفادهفرمتاینازکهاستبهتروبگرافیک هایباکارحیندر

TIFFوبفضایدرسپ.وبصفحاتتااستمناسبكاپبرایبیگترفرمتاینولیمی کنند؛پگتیبانی

.گردداستفادهPNGیاJPEGفرمتهایازکهاستترمنطقیکیفیتباتصاویربهرسیدنبرای



PSD مخففPhotoshop Document

کهاستالیه هاییحاویفایلاین.می شوندذخیرهوساختهفتوشاپ،ادوبیفضایدرPSDفایل های

.می کندسادهبسیارراتصاویراصالحوتغییر

.کرداستفادهPSDازمی توانمتنیالیهکردناضافهورنگشاناصالح ها،عکسادیتبرای

اینپرینترهاازبسیاریچون،نشوداستفادهPSDفرمتازکهاستبهترهمپروژهنهاییچاپبرای

.کردتبدیلTIFFیاJPEGبهراآنبایدونمی پذیرندرافرمت



EPS  مخففEncapsulated Postscript

اسبمنباالوضوحباگرافیکیتصاویركاپوتولیدبرایوکتور،فرمتباEPSفایب های

باابتدادرEPSفایب.داردراEPSفرمتتولیدقابلیتطراحی،افزارنرمهرتقریباً.هستند

.یردمی گبردررارستریووکتوریتصویریداده هایحاالولیمی شدتولیدوکتورفرمت



RAWخامتصویریفرمتیا

در.می دهنداختصاصخودشانبهگرافیکیفرمت هایفهرستدرراپردازشحداقبRAWتصاویر

.استهمینتصویری،فرمتاولینواقع

تدسازیاپردازشبدونراعکسدرونعناصرتمامی كونهستندارزشمندبسیارRAWتصاویر

تبدیبوروکتیارسترفایببهفرمتخروجیاگرنهایتدر.می کنندحفظجزئیاتکوكکتریندادن

.شوندگرفتهکاربهمختلفمصارفبرایتوانندمیشوند،



نظرسنجی شرکت کنندگان در دوره آموزشی

در برنامه ریزی و مدیریت شبکه های آب و فاضالب GISکاربرد : عنوان دوره آموزشی 
1400/9/29:  برگزاريتاريخ 

آيتم های ارزيابیرديف

نمره ارزيابی

فبسيار ضعيضعيفمتوسطخوبعالی

میزان تسلط علمی مدرس1
رضایت از امکانات آموزشی و سمعی وبصری2
توانایی جلب مشارکت فراگیران در بحث3
هتناسب محتوای برنامه با مدت زمان ارائه شد4

5
مدرس از توازن و آراستگی ظاهری مناسبی  

برخوردار بوده است
میزان رضایت از امکانات برگزاری دوره6
میزان رضایت از نظم و ترتیب جلسات7
فن بیان و نحوه انتقال مطلب توسط مدرس8
استفاده مؤثر از وقت و اجرای دقیق برنامه9
تناسب محتوای برنامه  با نیازهای شغلی10
تناسب برنامه با تحصیالت و دانش شما11
میزان رضایت از شیوه تدریس12
درجه سودمندی و کاربردی بودن مطالب13
تناسب مطالب با سرفصلهای تعیین شده14
مدیریت و توانایی مدرس در اداره جلسات15
نحوه برخورد مدرس و ایجاد احترام متقابل16
میزان رضایت کلی شما از دوره17



13:30:آزمونونظرسنجیشروعزمان
14:00:پایانزمان

تکمیلاخوانوصحیحکامل،دقتبارانهاییآزمونوسنجینظربرگههایلطفا:مهمبسیارتذکر
اینصورتغیردر.نمائیدواتساپ09398153283شمارهبه14:00ساعتتاحداکثرو

شرکتدخوباگواهینامهصدورعدممسئولیتونگشتهصادرکنندهشرکتفردبرایگواهینامه
.میباشدکننده



پایانیآزمونسئواالت
.بفرماییدتگریحاختصاربهرامکانیاطالعاتهایسیستم1.
.بفرماییدذکرمثالییکهربرایوبردهنامرامکانیدادههایمدل2.
.داردکاربردیكهكیست،دادهپایگاهمدیریتسیستم3.

بفرماییدتوضیح(دلخواهسازمانهر)سازماناهدافپیگبرددرGPSکاربردمورددر4.

.بفرماییدتگریحرامهمهایسیستمکاربردكیست؟مختصاتهایسیستم5.

دارد؟اهمیتیكهكیست،دیتامتا6.

.بفرماییدذکررافاضالبوآبصنعتدرGISکاربردهایازنمونهكند7.

بفرماییدذکرراQGISوArcGISافزارنرمدوهایشباهتیاهاتفاوتازمورددو8.

.ببریدنامفقطراگرافیکیهایفرمتمهمترینازتاسه9.

كیست؟ArcGISافزارنرمدرPublisherکاربرد10.



با تشکر فراوان

ه  زیبایی زندگی در آن چیز نیست ک
ه بدست آورده ایم، بلکه در راهی است ک

رفته ایم


