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oمعرفی و تاریخچه نرم افزار
oدانلود نرم افزار و نصب نرم افزار
oآشنایی با صفحه کاربری نرم افزار
o آشنایی با منوView
o آشنایی باNavigation 
oآشنایی با  نوار کنار(Sidebar)
o آشنایی با منویAdd
o متفاوتتهیه تصویر با کیفیت
oدانلود تصاویر ژئورفرنس(SAS Planet)
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o وارد کردن داده هایGPS
o انتقال داده ها بهGPS
oایجاد پروفیل طولی
oانتقال نقاط از محیط اکسل
oانتقال مختصات نقاط به اکسل
oاندازه گیری
oمشاهده تصاویر قدیمی
oتنظیمات نرم افزار
o دانلود اطالعات ازOpenstreet Map
o



معرفی و تاریخچه نرم افزار

کتاطالعاتجغرافیاییِجهانکهتوسطشرمشاهدهبرنامهایاستبرایدریافتو•
.نیزنامیدهمیشودبعدیِ زمین 3نقشه کیهولساختهشدهاستو

وارهایتصاویرماهنقشههایاینبرنامهباکنارهمقراردادنتصاویرانتخابشدهاز•
.بهدستمیآیدبعدیِجهان۳اطالعاتمکانیسامانهوعکسبرداریهواییو
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معرفی و تاریخچه نرم افزار
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Free - نسخهرایگان

Pro – نسخهحرفهای

Enterprise

بعدیِمشاهدهوکاوشزمین،تصاویرماهوارهای،نقشهها،پستیوبلندیها،تصاویرسه
.ساختمانها،کهکشانها،اقیانوسهاونیزامکانذخیرهکردنوبهاشتراکگذاری



معرفی و تاریخچه نرم افزار
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Pro – نسخهحرفهای

Enterprise

این۲۰۱۵سالیانهقابلاستفادهبودامادرسالهزینهایننسخهدرابتدافقطباپرداخت
:ابزارهایحرفهایِاضافیایننسخهعبارتانداز.نسخهنیزرایگاناعالمگردید

ساختفیلم؛
اندازهگیریهایسهبعدیازارتفاعات،مناطقومناظرطبیعی؛

چاپتصاویرباوضوحباال؛
تصویری؛افزودنبُردارهایبزرگوفایلهای

.نقشهبرداری

Free - نسخهرایگان



معرفی و تاریخچه نرم افزار
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Pro – نسخهحرفهای

Enterprise

دبرایسازمانهاییکهمقادیربزرگدادههایزمینفضادارندوبهکمکآنقادرخواهن
سخهاینن.بودتاجهانیرابااستفادهازتصوراتوتصاویرهواییودادههایخودبسازند

:دارایامکاناتزیراست
سفارشیوتزیینجادههابراساستصوراتذهنیودادههایشخصی؛تهیهنقشه

تهایساختسریعبرنامههاینقشهبرداریبرایکاربرانشخصیبااستفادهازترابای
دادههایتصویری،پستیوبلندیهاوبُردارها؛

.دسترسیبهنقاطمختلفالیههایموردعالقهومحفوظنگهداشتندادهها

Free - نسخهرایگان

بازنشستهاعالمشدو۲۰۱۵ایننسخهدرسال
سخهنیزپشتیبانیگوگلازاینن۲۰۱۷درسال

بهپایانرسید



دانلودو نصب نرم افزار
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دانلودو نصب نرم افزار
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دانلودو نصب نرم افزار
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دانلودو نصب نرم افزار
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آشنایی با صفحه کاربری نرم افزار
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Titlebar



آشنایی با صفحه کاربری نرم افزار
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Menubar



آشنایی با صفحه کاربری نرم افزار
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Toolbar



آشنایی با صفحه کاربری نرم افزار
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Sidebar



آشنایی با صفحه کاربری نرم افزار
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Statusbar



آشنایی با صفحه کاربری نرم افزار
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Navigation



Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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باآمدنموسرویآنفعال-۱
همیشهفعال-۲
فقطقطبنما-۳
هرکز-4



Viewمنوی آشنایی با 
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عرض طول ارتفاع ارتفاعدید

واحداندازهگیریسیستم

فوتومایل

متروکیلومتر



Viewمنوی آشنایی با 
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زاویهبااعشار

زوایه،دقیقهبااعشار

UTMسیستمتصویر

سیستممرجعنظامی



Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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تنظیماندازهنقشه

تنظیممیزانزومشدگینقشه



Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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انتخابنمایشواقعیاتمسفر



Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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Viewمنوی آشنایی با 
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Navigationبا آشنایی 
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Navigationبا آشنایی 
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Navigationبا آشنایی 
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Navigationبا آشنایی 
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(موس)Navigationبا آشنایی 
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(موس)Navigationبا آشنایی 
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(صفحه کلید)Navigationبا آشنایی 
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(Sidebar)نوار کنارباآشنایی 
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برایجستجوکردنبراساسنامومختصات

برایمسیریابیبیندونقطه



(Sidebar)نوار کنارباآشنایی 
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تاریخچهموقعیتهایجستجوشده



(Sidebar)نوار کنارباآشنایی 
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(Sidebar)نوار کنارباآشنایی 
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(Sidebar)نوار کنارباآشنایی 
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(Sidebar)نوار کنارباآشنایی 
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تنظیممیزاناغراقدرارتفاعات

نمایشباکیفیتباالتر

نمیشساختمانهایسهبعدی



Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 

50



Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 

53

رنتاضافهکردنآدرستصویرازاینت اضافهکردنآدرسسایتانهاضافهکردنتصویرازرای



Addآشنایی با منوی 
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رنگ مقیاس شفافیت



Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 
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چسباندنبهسطحزمین

چسباندنبهسطحمتوسطدریا

ارتفاعنسبتبهزمین

اارتفاعنسبتسطحمتوسطدری

ارتفاعمطلقبیضوی

میزانارتفاع

میزانارتفاع

ناتصالخطبهسطحزمی

تغییرباارتفاعدید



Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 
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خاتمهضبطشروعضبط

پخشذخیره تکرار

زمانبینفریمهایکلیدی

سرعت



Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 
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فاصلهازسطحزمین

فاصلهازسطحمتوسطدریا



Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 
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واردکردنمختصاتچهارگوشه



Addآشنایی با منوی 
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Addآشنایی با منوی 

67



Addآشنایی با منوی 
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تهیه تصویر با کیفیت متفاوت
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عنوانوتوضیحات

راهنماینقشه

مقیاس

عالمتشمال

مقیاسجزئیات

ذخیرهتنظیماتتنظیمکیفیتتصویر اضافهکردنتنظیمات



(  SAS Planet)دانلود تصاویر ژئورفرنس
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دانلود تصاویر ژئورفرنس 
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2

3 رافشارمیدهیمF12پسازبازشدنورفتنبهموقعیتکلید

4
Ctrl+Fرامیزنیموعبارتkhmsروجستجومیکنیم

5



دانلود تصاویر ژئورفرنس 
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لودمیزانزومشوندگیوکیفیتدان



دانلود تصاویر ژئورفرنس 
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فرمتخروجی

مسیرذخیرهسازی

دقتذخیرهسازی
ویرانتخابسیستمتص

فرمتتصحیحاتواطالعاتموقعیتی



GPSوارد کردن داده های 
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GPSوارد کردن داده های 
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GPSوارد کردن داده های 
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GPSوارد کردن داده های 
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1

2



GPSوارد کردن داده های 
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3

4
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GPSانتقال داده ها به 
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ایجاد پروفیل طولی
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1 رسمیکمسیریاانتخابمسیر 2



ایجاد پروفیل طولی
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1 رسمیکمسیریاانتخابمسیر

2



انتقال نقاط از محیط اکسل
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انتقال نقاط از محیط اکسل
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انتقال نقاط از محیط اکسل
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انتقال نقاط از محیط اکسل
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انتقال نقاط از محیط اکسل
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بهاینفرمتآمادهشود

1

2
3

4

5



انتقال مختصات نقاط به اکسل
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انتقال مختصات نقاط به اکسل
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4

5

6

Openدرمحیطاکسلانتخاب



اندازه گیری
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(طول خط)اندازه گیری 
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طولنقشه

طولزمینی

فاصلهزاویهای

هقابلیتجابجایینقشهدرطولانتخابنقط

واحداندازهگیری



(طول مسیر)اندازه گیری 
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نمایشپروفیلطولیمسیر



(طول سه بعدی)اندازه گیری 
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(سطح)اندازه گیری 
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محیط

مساحت
واحداندازهگیری



(سطح سه بعدی)اندازه گیری 
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(دایره)اندازه گیری 
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شعاع

محیط



مشاهده تصاویر قدیمی
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تنظیمات نرم افزار
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کیفیتبافت

تنظماتفونت

سایزلیبل

نوعرندرینگ



تنظیمات نرم افزار
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فیلترتصویر



تنظیمات نرم افزار
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اعمالفیلترپایینگذر



تنظیمات نرم افزار
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ادهتنظیممیزانحافظهپنهاناختصاصد
شدهبهنرمافزار

پاککردنحافظازدادههایذخیرهشده



Openstreet Mapدانلود اطالعات از 
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Openstreet Mapدانلود اطالعات از 
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DEMایجاد 
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DEMایجاد 
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DEMایجاد 
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