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شکل  .1صفحه اصلی نرم افزار Global Mapper

دس ایي فایل ّذف اصلی هؼشفی تةّای تشًاهِ  ٍ Global Mapperکاسّایی کِ دس استثاط تا طئَهَسفَلَطی هیتَاى
اًجام داد ،هیتاؿذ.

تة File
 تا اػتفادُ اص گضیٌِ  open data fileاهکاى فشاخَاًی دادُّا اػن اص دادُّای ٍکتَسی ٍ دادُّای سػتشی
فشاّن هیتاؿذ.
 Unload all دادُ ّای فشخَاًذُ سا حزف ٍ ًشم افضاس سا دٍتاسُ دس حالت ؿشٍع فشاخَاًی دادُ قشاس هیدّین.
 :Download online data اهکاى داًلَد اًَاع هختلفی اص دادُّا اص ػایتّای هختلف هیتاؿذ .تؼذ اص
اًتخاب ایي گضیٌِ هـاتِ صفحِای کِ دس صیش هیآیذ تاص هیؿَد کِ هی تَاًین ًَع دادُای کِ ًیاص داسین سا
داًلَد کٌین.

ؿکل .2داًلَد اًَاع هختلف اص دادُّا ٍ تصاٍیش هاَّاسُای کِ تا اتصال تِ ػایت هَسد ًظش
اهکاى داًلَد دادُّا سا فشاّن هیکٌذ.

 :Rectify (Georefrence) Imagery اهکاى صهیي هشجغ کشدى ًقـِّای تَخَگشافی ٍ صهیيؿٌاػی سا
تَجَد هیآٍسد  .تشای اًجام ایي کاس تؼذ اص اضافِ کشدى ًقـِ تِ ػٌَاى هثال یک ًقـِ تَخَگشافی خیغام سا ok
هیکٌین ٍاسد خٌجشُ صهیي هشجغ کشدى هیؿَین .دس ایي هشحلِ هختصات چْاسگَؽ ًقـِ دادُ هیؿَد .تؼذ اص
ٍاسد کشدى هختصات ًقـِ تا اػتفادُ اص گضیٌِ  select projectionتشای ًقـِ ػیؼتن تصَیش هؼشفی
هیکٌینً .قـِ صهیي هشجغ ؿذُ سا هی تَاى اص گضیٌِ فایل دس ّواى خٌجشُ رخیشُ کشد(خشٍجی گشفت).

ؿکل  .3تصَیش هشتَط تِ خٌجضُ صهیي هشجغ کشدى ًقـِّای تَخَگشافی ٍ صهیي ؿٌاػی

 :Load Workspace اهکاى فشاخَاًی دادُّا (تِ ػٌَاى هثال ًقـِ صهیي هشجغ ؿذُ) فشاّن هیتاؿذ.
 :Capture screen contents to image گشفتي خشٍجی دس فشهت ّای  jpec, tiff, bmp,….سا هْیا
هیکٌذ.

تة Edit
تشای ایي تة تا تَجِ تِ ًیاص تِ ػٌَاى هثال دسصَستی کِ تخَاّین ؿثکِ صّکـی سا یکجا اًتخاب تکٌین ،اص گضیٌِ select
 all feature with Digitizers toolاػتفادُ هیکٌین .ػایش تخؾّای ایي تة ًیض تؼتِ تِ ًیاص دس ؿشایظ هختلف ٍ
ًیاص کاستش هَسد اػتفادُ قشاس هیگیشد.

تة View
 :Toolbars دسایي قؼوت اتضاسّایی کِ هی خَاّین دس صفحِ اصلی تشًاهِ دس حالت ًوایؾ تاؿٌذ اًتخاب
هیکٌین.
 :3D View اهکاى دیذ ػِ تؼذی سا تشایواى هْیا هیکٌذ .تایذ تَجِ داؿت دس حالت دیذ ػِ تؼذی اهکاى
تٌظین جْت دیذ ٍ صاٍیِ دیذ فشاّن هیتاؿذ .دس خٌجشُ  3D Viewتا صدى ػالهت فالخی( )saveهیتَاى
تصَیش ػِ تؼذی سا ًیض تصَست ػکغ خشجی گشفت.

ؿکل  .4تصَیش هشتَط تِ هذل ػِ تؼذی اص یک حَضِ آتشیض

 :Background color هیتَاى سًگ خغ صهیٌِ سا تؼییي کشد.
 :Zoom تضسگ ًوایی ٍ کَچک کشدى فایل دس هحیظ ًشم افضاس کِ دس تواهی ًشم افضاسّا تصَست یکؼاى
هیتاؿذ.
 :Save current view رخیشُ کشدى تصَیش دسّش هشحلِ اص کاس کِ هیخَاّین تصَیشی اص ایي هشحلِ داؿتِ
تاؿین.
 :Restore last save view اهکاى تاصگشداًی کاس سا تِ هشحلِای کِ آخش تاس آى هشحلِ سا رخیشُ کشدُ تَدین.
 :Restore last drawn view اهکاى تاصگشداًی کاس سا تِ هشحلِای کِ آخش تاس تشػین کشدُ تَدین.
 :Name and save current view تؼشیف کشدى ًام تشای فایلی کِ دس ؿشایظ فؼلی هیتیٌین.

تة Tools
 :Pan تا اًتخاب ایي آیکي هیتَاًین ًقـِ سا دس صفحِ ًوایؾ جاتجا کٌین.
 :Measure اهکاى اًذاصُگیشی تصَست خغی ٍ خلَگیًَی سا فشاّن هیکٌذ .دسًظش داؿتِ تاؿین تؼذ اص
اًذاصُگیشی تا کلیک ساػت هیتَاًین اًذاصُگیشی سا هتَقف ،رخیشُ ٍ ً ...وایین .هقذاسػذدی اًذاصُگیشی ؿذُ ًیض
دس خاییي صفحِ ًوایؾ دادُ هیؿَد.
 :Path Profile هیتَاًین تا اػتفادُ اص ایي دػتَس ًیوشخ تَخَگشافی دس ّش جای کِ هذ ًظشهاى ّؼت تشػین
تکٌین .هضیت تشػین ًیوشخ تا اػتفادُ اص ایي ًشم افضاس ًـاى دادى تغییشات تا جضئیات تیـتش ًؼثت تِ ػایش
ًشمافضاسّا ّواًٌذ  Arc Mapهیتاؿذ .جْت تشػین اتضاس سا اًتخاب ًوَدُ ٍ تا حشکت تش سٍی  ٍ DEMدس
ًْایت تا ساػت کلیک کشدى هیتَاًین ًیوشخ تَخَاگشفی تشػین ًوایین .دس خٌجشُای کِ ًیوشخ تشػین هیؿَد
هی تَاى اص ًیوشخ خشٍجی گشفت .یکی دیگش اص هضیت تشػین ًیوشخ تا ایي ًشم افضاس تا حشکت دادى ًـاًگش هاٍع
تش سٍی ّش قؼوت اص ًویشخ تشػین ؿذُ ػذد استفاػی آى ًقغِ سا ًـاى هیدّذ کِ ایي تشای تؼضی هحاػثات
کِ ًیاص تِ داًؼتي استفاع یک ًقغِ خاف ّؼتین کاسآهذ هیتاؿذ.

ؿکل  .5تشػین ًیوشخ تَخَگشافی دس هحیظ ًشم افضاس Global Mapper

 :View Shed تِ ػثاستی ّواى ًقغِ دیذ کِ ًشم افضاسّای دیگش ًیض اًجام هیدٌّذ ٍ هضیت اًجام ایي کاس دس
ایي ًشم افضاس ػادُگی فشآیٌذ اًجام آى هیتاؿذ .جْت اًحام ایي کاس تا اًتخاب آیکي هَسد ًظش ًـاىگش هاٍع تِ
حالتی دسهیآیذ کِ هیتَاًین دس ّش جای  DEMکِ هیخَاّین  View Shedتشای آى ًقغِ تشػین کٌین
ػالهت هیصًین دس ایي حالت خٌجشُای تاص هیؿَد کِ تٌظیواى هشتَعِ سا اًجام هیدّین .تِ ػٌَاى هثال تؼشیف
کشدى فاصلِ کِ دس ًظش داسین تا آى فاصلِ تشایواى ًقغِ دیذ تشػین کٌذ.

ؿکل  .6تشػین هیذاى دیذ دس هحیظ ًشم افضاس Global Mapper

دس قؼوت چح ػغح هثٌای استفاػی تؼییي هی گشدد کِ ػغح صهیي تاؿذ یا ػغح دسیا ٍ دس قؼوت ساػت ؿؼاع هیذاى
دیذ سا تشاػاع ٍاحذ کیلَهتش یا هتش ٍ یا ٍاحذ ّای دیگش تؼشیف هیکٌین.
 :Digitizer تا تَجِ تِ ایٌکِ دس تیـتش کاسّای کِ تا ایي ًشم افضاس هیدّین ًیاص تِ فؼال تَدى Digitizer
ّؼت لزا تَضیح ایي قؼوت سا دس تخؾّای دیگش دادُ خَاّذ ؿذ.
 :Image swipe ایي دػتَس تیـتش حالت ًوایـی داسد ٍ تشای خزف (دس ًظش ًگشفتي) تخـی اص  DEMتکاس
هیسٍد .الثتِ کاستشد هْنتش آى ایي اػت کِ  DEMهَسد ًظش سا دس اًذاصُ دلخَاُ کَچکتش تکٌین ٍ تؼذ تشای

آى هحذٍدُ هغاتق ؿکل صیش ؿثکِ صّکـی تشػین ًوایین .دس ٍاقغ هـاتِ کاس  maskدس ًشم افضاس Arc Map
اًجام هیدّذ.

ؿکل  . 7الف :تاال ػوت چح :حَضِ آتشیض ،ب :تاال ػوت ساػت :حَضِ آتشیض کِ تخـی اص آى تِ حالت ػذم ًوایؾ دسآهذُ اػت.
ج :خاییي :تشػین ؿثکِ صّکـی تشای هحذٍدُ اًتخاتی

 :Control Center ایي اهکاى سا هیدّذ کِ دسصَستیکِ چٌذیي الیِ تغَس ّوضهاى داؿتِ تاؿین هیتَاًین
الیِای سا خَاهَؽ (غیش فؼال) ًوایین تا هضاحن دیذ ٍ اًجام کاس ًثاؿذ.
:Configure 
ایي خٌجشُ ؿاهل چٌذیي تة هختلف هیتاؿذّ .ش تة ٍیظگیّا ٍ کاستشدّای خاف خَدؽ سا داسد .دس اداهِ تِ
هؼشفی تةّای ایي خٌجشُ هیخشداصین.

ؿکل .8صفحِ هشتَط تِ  ٍ Configureتةّای هختلف آى

 :General تٌظیوات هشتَط تِ هقاعّای استفاػی ٍ عَلی ٍ ًیض ؿثکِ هختصات جغشافیایی سٍی ًقـِ
ًـاى دادُ ؿَد یا خیش.

 :Area styles تٌظیوات هشتَط تِ الیِّای خَلیگًَی تشػین ؿذُ ؿاهل سًگ ،ضخاهت ،تشام ٍ...
 :Line styles تٌظیوات هشتَط تِ الیِّای خغی تشػین ؿذُ ؿاهل سًگ ،ضخاهت ،تشام ٍ...
 :Point styles تٌظیوات هشتَط الیِّای ًقغِای ؿاهل اًَاع ػالین ًقغِای تش اػاع خذیذُّای هَجَد
(ػذ ،هذسػِ ،خاسک ٍ ٍ )...غیشُ
 :Vertical Option تٌظیوات هشتَط تِ  ٍ DEMکیفیت ًوایؾ آى
 : Shader Option تٌظیوات هشتَط تِ ًَع سًگ تشای ؿیة ّای حذاکثش ٍ حذاقل ٍ تؼییي ًَع سًگ
تشای جْات هختلف ؿیة
 :Projection تؼییي ٍ تؼشیف ػیؼتن هختصات فایل هَسد ًظش

تب Analysis
 :Combine تشای تشػین ًیوشخ عَلی تؼذ اص تشػین ؿثکِ صّکـی ،اصآًجائیکِ ایي ؿثکِ صّکـی خیَػتِ
ًثَدُ ًیاص اػت کِ تصَست یک خظ دسآیذ تشای ایي کاس تؼذ اص اًتخاب خغَط (خظ عَالًی تشیي آتشاِّ) هَسد
ًظش تا اػتفادُ اص ایي اتضاس یا تا ساػت کلیک ٍ اًتخاب گضیٌِ  Combineهیتَاًین یک خظ داؿتِ تاؿین کِ
تؼذا تا اًتخاب آى ٍ ساػت کلیک ٍ اًتخاب گضیٌِ ًیوشخ عَلیً ،یوشخ تَخَگشافی آتشاِّ هَسد سا ًظش سا تشػین
تکٌین .هضیت تشػین ًیوشخ تَخَگشافی دس ایي ًشم افضاس ایي اػت کِ ًیاص تِ  3Dکشدى خظ هَسد ًظش ًیؼت
کاسی کِ دس ًشم افضاس  Arc Mapاًجام هیدادین.
 :Generate contour اص دیگش کاستشدّای ایي ًشمافضاس تشػین هٌحٌی تشاص هیتاؿذ .جْت اًجام کاس تا اًتخاب
گضیٌِ  ٍ Generate contourدادى هقذاس ػذدی دلخَاُ تشای هثال ػذد  011کِ هٌحٌی هیضاى ّای 011
هتش تشای حَضِ هَسد ًظش تشػین کٌذ ٍ تؼذ کلیذ  ٍ okدس ًْایت هٌحٌی تشاص تشای حَضِ تشػین گشدیذ.

ؿکل  .9هٌحٌی تشاص  011هتش تشػین ؿذُ تشای حَضِ آتشیض

 :Find Ridge Line تِ ػثاستی خیذا کشدى خظ الش اع دس حَضِ آتشیض کِ تا اًتخاب ایي آیکي ًشم افضاس اقذام
تِ تشػین خظ الشاع هغاتق ؿکل صیش هیکٌذ.

ؿکل  .01تشػین خظ الشاع هشتَط تِ حَضِ آتشیض

 :Masseur volume between surfaces جْت اًذاصُگیشی تیي ػغَح اص ایي اتضاس اػتفادُ
هیکٌین.جْت اًجام ایي کاس ها تِ دٍ الیِ جْت تشکیة ٍ هحاػثِ ًیاص داسین.
 :Generated Watershed جْت تشػین ؿثکِ صّکـی دس حَضِ آتشیض اص ایي اتضاس اػتفادُ هیکٌین .تا
اًتخاب ایي اتضاس صفحِای تاص هی ؿَد کِ دس آى تا تَجِ تِ ٍضؼیت هَجَد ؿثکِ صّکـی دس حَضِ ػذدی سا
ٍاسد هی کٌینّ .ش چِ ایي ػذد ٍاسدُ کَچکتش تاؿذ ؿثکِ صّکـی هتشاکن تش تشػین هیکٌذ ٍ ّش چِ ایي ػذد
تضسگتش تاؿذ ؿثکِ صّکـی کن تشاکن تشی سا تشػین هیکٌذ.

ؿکل .00صفحِ هشتَط تِ تشػین ؿثکِ صّکـی

:Simulate water level rise/ Flooding 
ایي قؼوت کاس ؿثیِ ػاصی افضایؾ ػغح آب ٍ احتوال جاسی ؿذى ػیل سا اًجام هیدّذ.

ؿکل .00ؿثیِ ػاصی جشیاى ػیالب

:Create Density Grid(Heat map) from point data 
ایي قؼوت کاس ایجاد تشاکن ؿثکِ سا اص عشیق دادُّای ًقغِای اًجام هیدّذ .تؼذ اص اًتخاب ایي دػتَس خٌجشُای تاص
هیؿَد کِ تایذ الیِای کِ هی خَاّین تش اػاع آى الیِ جذیذ تَلیذ ؿَد سا هؼشفی هیکٌین .تؼذ اص صدى ok
خٌجشُای تاص هیؿَد کِ تایذ دس قؼوت (search radiusؿؼاع جؼتجَ)ٍ ،احذ تش اػاع هتش هیتاؿذ هقذاس ػذدی
ٍاسد کٌین ٍ ًشم افضاس تش اػاع آى کاس تجضیِ ٍ تحلیل سا تشایواى اًجام هیدّذ.

تب GPS

ؿکل .02صفحِ هشتظ تِ تشآٍسد تشاکن ؿثکِ صّکـی

ایي تة اهکاى کاسّایی کِ تا یک دػتگاُ جی خی اع اًجام هیدّیذ سا فشاّن هیکٌذ ٍلی تشای ؿشٍع کاس تایذ تشًاهِ
 GPSتش سٍی ػیؼتن ؿوا ًصة تاؿذ(جْت تَضیحات تیـتش ساٌّوای ًشم افضاس هغالؼِ ؿَد).

تٌظیوات خشٍجی()Layout
قثل اص خشٍجی گشفتي ًیاص تِ یک ػشی تٌظیوات اٍلیِ هیتاؿذ .تا اًتخاب گضیٌِ  Map Layout Setupخٌجشُای تاص
هیؿَد کِ دس قؼوت ػوت چح اٍلیي تخؾ هشتَط تِ تٌظیوات هقیاع عَلی هیتاؿذ.
 دس ایي قؼوت گضیٌِ  Positionهشتَط تِ هکاى ایي هقیاع هیتاؿذ.
 Background Color هشتَط تِ سًگ خغ صهیٌِ آى اػت.
 Font تٌظیوات هشتَط تِ اًذاصُ ٍ سًگ ٍ فًَت قلن هیتاؿذ.
 قؼوت دٍم هشتَط تِ هقیاع استفاػی هیتاؿذ.دسایي تخؾ Position, Background Color, Font,
 Transparentسا داسین.
 :Map Legend تٌظیوات هشتَط تِ ساٌّوای ًقـِ هیتاؿذ .دس ایي قؼوت ًیض تٌظیوات سًگ ،هَقؼیت،
فًَت ٍ تؼذاد ػتَى ٍ ؿفافیت ٍ ...هیتاؿذ.
 تٌظیوات  :Marginsهشتَط تِ سًگ خغ صهیٌِ اػت کِ چقذس اص صفحِ تا خغ صهیٌِ خَؿؾ دادُ ؿَد ٍ
حذٍد تاال ٍ خاییي ٍ چح ٍ ساػت سا تؼشیف هیکٌین دسصَستیکِ تِ حالت غیش فؼال تاؿذ تشای توام صفحِ
اػوال هیؿَد.
 :Text هشتَط تِ تٌظیوات ًَؿتي ػٌَاى ٍ تٌظیوات هشتَط تِ آى هیتاؿذ.

 :North Arrow تٌظیوات هشتَط تِ ؿوال ًقـِ هیتاؿذ .تا اًتخاب گضیٌِ Display North Arrow on
 Mapتصَست خیؾ فشض یک ًواد اص ؿوال ًقـِ تش سٍی ًقـِ آٍسدُ هیؿَد کِ هی تَاى اص هیاى چٌذیي
ًواد اص ؿوال ًقـِ اًتخاب کشد ٍ اًذاصُ ٍ هَقؼیت آى دس صفحِ کجا تاؿذ سا ًیض تؼییي ًوَد .دس تخؾ خاییي
اهکاى فشاخَاًی فایل هشتَط تِ ساٌّوای ًقـِ رخیشُ ؿذُ دسصَست ٍجَد آى دس ػیؼتن سا فشاخَاًی کشد.

