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سرفصلهای مطرح شده در سطح سوم دوره صفر تا صد ArcGIS

جلسه اول  :اصالح مکانی داده های  CADو وکتوری درArcGIS

در بخش اول شیوه بکارگیری داده های  CADدر  ArcGISرا یاد می گیرید که مباحث مختلفی

را پوشش می دهد  ۵۵ :دقیقه
•
•
•
•
•

اهمیت داده های  CADچیست و چرا باید در  GISحتماً استفاده شود:
تفاوت مهم فرمتهای  DWGو  DXFو  DGNچیست؟

روش  ETLچگونه می تواند در بکارگیری داده های  CADموثر واقع شود؟

چه ابزارهایی برای استفاده از داده های  CADدر  GISباید بکار گرفته شود؟

چه نکاتی را برای فراخوانی داده های  CADدر  GISباید رعایت کنیم؟

•

اجزا تشکیل دهنده یک فایل  CADهنگام باز کردن در  GISچیست؟

•

چگونگی جداسازی عوارض یک نقشه  CADبر اساس  Drawing Layerو تعریف  QueryوSelect

•

بررسی مهمترین مشکالت و خطاهای داده های  CADدرGIS

•

در بخش دوم خطاهای  Unkown Spatial Referenceداده های  CADرا حل می کنیم۷۲ :
دقیقه

•

هنگام رفع خطای مکانی داده های  CADچه نتایجی حاصل می شود؟

•

معرفی  ۴حالت  Spatial Adjustmentبعد از اجرای اصالح مکانی داده های –  CADشامل – Scale

•

تعریف نقاط کنترلی و لینک های جابجایی بر اساس نقاط دقیق گوگل ارث

Shift – Rotate – Skew
•
•

استفاده از فایلهای مکمل  ArcBruTileبرای تعیین  Displacement Linkو لینک های جابجایی
حل مشکل ظاهری مختصات مکانی داده های  CADبا ابزارDefine Projection

•

کار با نوار ابزار  Spatial Adjustmentبرای زمین مرجع یا ژئورفرنس نقشه های وکتوری خصوصاً

•

چگونگی رفع  Unknown Spatial Referenceبا یک فایل لینک یاControl Point

•

بکارگیری روشهای  ۵گانه  Spatial Adjustmentبرای اصالح مکانی داده های وکتوری

Shapefile

در بخش سوم آموزش نوار ابزار  Spatial Adjustmentمدنظر قرار می گیرد  ۶۰ :دقیقه

•
•
•
•

Affine

Projective
Similarity

Rubbersheet
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•

Edge Snap

•

بکارگیری روش  Transformationبرای انتقال ،چرخش ،تغییر مقیاس و تغییر شکل عوارض وکتوری در

•

آموزش چگونگی رفع خطاهای عوارض خطی (قرار نگرفتن لبه های خطوط بر روی هم)

GIS
•

بروزرسانی مکانی نقشه های قدیمی رودخانه ها بر اساس تصاویر ماهواره ای جدید

•

حل مشکل قطع شدگی خطوط (رودخانه ها) و ایجاد اتصال کامل بینشان

•

آموزش انتقال ویژگی های توصیفی جدول اطالعاتی نقشه ها بر اساس نوع رابطه مکانی
جلسه دوم :آموزش صفر تا صد توپولوژی درArcGIS

در گام نخست شیوه بکارگیری داده های  CADدر  ArcGISرا در قالب یک پروژه GISReady

فرا می گیرید ۵۸ :دقیقه
•

آموزش عملی بکارگیری یک نقشه با فرمت  CADدر  ArcMapبه صورت گام به گام

•

چگونگی جداسازی عوارض این نقشه و حذف الیه های اضافه آن

•
•

چگونگی تبدیل مختصات مشکل دار نقشه به یک نقشه با مختصات واقعی

اعتبارسنجی عملیات  Define Projectionبا دیتای واقعی آنالین

•

بکارگیری فایل نقاط کنترلی در  Spatial Adjustmentبرای جابجایی نقشه و جایگذاری واقعی آن در

•

حل مشکل هندسه عوارض (تبدیل خطوط کاربری اراضی به پلیگون های کاربری اراضی >== یک مرحله

محل مشخص
بسیار اساسی)

•
•

کار عملی با Queryها برای انتخاب نوع کاربری و جداسازی و تبدیل به فرمت های قابل استفاده درGIS
جداسازی خودکار تمامی کاربری ها به صورت عملی و صرفه جویی در زمان

•

طراحی یک مدل ساده برای تبدیل خودکار تمامی خطوط به نقشه های مجزا با فرمت پلیگون و بکارگیری

•

ترکیب تمامی کاربریهای مجزا و ساخت یک نقشه یکپارچه با خصوصیات معین و نهایتاً محاسبات

Model Builderو تکرارگرهای مورد نیاز

هندسی با ابزارSummary Statistics

در گام دوم برای اصالح خصوصیات مکانی عوارض پلیگونی  ،توپولوژی های مختلف استفاده

می شود ۶۴ :دقیقه
•
•
•
•

اهمیت و قوانین بکارگیری توپولوژی

بکارگیری  ۴حالت حساسGap – Silver – Overshoot – Undershoot

استفاده از قانون  Must Not Overlapبرای حذف خطاهای همپوشانی برای عوارض پلیگونی

کار عملی و بکارگیری جامع و کامل نوار ابزار  Topologyو بخش  Error Inspectorو حل گام به گام

خطاهای توپولوژی در  ArcMapدر قالب چند پروژه متنوع
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•

چگونگی بکارگیری قانون  Must not have Gapبرای حذف فضاهای خالی یا گپ بین پلیگونها به صورت

•

حل خطاهای همپوشانی بین چند نقشه پلیگونی با بکارگیری قانونMust not overlap With

کاربردی
•

ایجاد حالت همپوشانی در شرایط خاص بین چند نقشه پلیگونی با قانون must be covered by

feature class of

در بخش سوم ادامه قوانین توپولوژی پلیگون ها با چند پروژه مختلف را یاد می گیرید۵۰ :
دقیقه

•

چگونه می توان هر پلیگون یک نقشه را به صورت کامل با قانون  Must Cover each otherپوشش

•

تعیین همپوشانی یک پلیگون با پلیگون معادل در نقشه ثانویه با قانونMust be covered by

داد؟ (این قانون اهمیت زیادی در مدلهای مکان یابی دارد)
•

تعیین مرزهای همپوشان یک پلیگون با یک نقشه خطی با قانونboundary must be covered by

•

بررسی همپوشانی دقیق مرزهای  ۲نقشه با فرمت و هندسه پلیگونی با بکارگیری قانون area boundary

•

تعیین نقاط قرار گرفته در داخل پلیگونها با قانونContain Point

must be covered by boundary of
•

تعیین نقاط تکی برای هر پلیگون با قانونContain One point

در بخش چهارم  ۱۵قانون در رابطه با عوارض خطی به صورت عملی آزمون می شود۹۳ :
دقیقه

•

استفاده از قوانین  ۱۵گانه عوارض خطی به صورت عملی و کاربردی و با ذکر مثالهای متنوع

•

Must not Overlap

•
•
•
•
•
•
•

Must not Intersect

Must be covered by feature class of

Must not overlap with

Must be covered by boundary of

Must not have Dangles

Must not have pseudo nodes

Must not Self overlap

•

Must not Self intersect

•

Must be single part

•
•
•

Must not intersect or touch interior

Endpoint must be covered by
Must not intersect with

•

Must not intersect or touch interior with

•

Must be inside

•

تمامی  ۱۵قانون باال به صورت کاربردی در نرم افزار  ArcMapاستفاده شدند.
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در بخش آخر هم  ۶قانون برای نقاط بکار گرفته می شود ۲۸ :دقیقه
•

 ۶قانون در رابطه با عوارض نقطه ای وجود دارد که اهمیت و کاربردشان را به صورت عملی برای تعیین

•

Point must be covered by Boundary of

روابط مکانی در این بخش می آموزید

•

Must be covered by endpoint of

•

Point must be covered by line

•
•
•

Must be properly inside polygons

Must be coincident with

Must be Disjoint

جلسه سوم  :پردازش تصاویر ماهواره ای
جلسه سوم در  5گام ارائه می شود:

گام نخست :آماده سازی و تهیه تصاویر
•
•
•

پردازش تصاویر ماهواره ای چرا باید انجام گیرد و چه مراحلی باید طی شود

کار عملی با پردازش و تفسیر تصاویر سری سنجنده های لندست درArcGIS

شیوه تهیه و دانلود تصاویر لندست به صورت عملی

•

آموزش دقیق تعیین بهترین تصویر برای دانلود و آماده سازی برای پردازش در(  GISتاریخ ،منطقه،

•

نام شناسی و باندشناسی تصاویر لندست به صورت کامل و دقیق

•

بازکاوی دقیق فایل فراداده همراه هر تصویر لندست و اهمیت جزئیاتشان برای پردازشها

•

تعیین دقیق ویژگی های تصاویر لندست به صورت باندی

پوشش ابر ،شماره تصویر)

گام دوم :شناسایی تصاویر لندست
•
•
•
•
•

آشنایی با مشکالت باندها و خطاهای تصاویر لندست 7

کار با جزئیات تصاویر لندست در محیط –  ArcGISپیکسل ،فرمت ،حجم ،نوع ،مختصات Datatype

کار عملی با فایل تعیین  path rowتصاویر و باندهای تکی و مجموعه باندی لندست
انواع داده های رستری بر حسب فرمت و تعیین جایگاه تصاویر ماهواره ای
بررسی قدرت تفکیک طیفی ،رادیومتریک و مکانی تصاویر لندست

گام سوم :موزاییک تصاویر لندست
•
•
•
•
•
•

نکات کلیدی هنگام استفاده از عملگرهای موزاییک درGIS

تعیین دقیق بهترین روش برای مرزهای همپوشان در موزاییک تصاویر ماهواره لندست درArcGIS

کار عملی با ابزارMosaic

ایجاد بستری مناسب برای ساخت موازییک تصاویر ماهواره لندست باCreate Raster Dataset

اجرای کاربردی عملگرMosaic to new raster

مشاهده تغییرات و تفاوت اصلی ابزارهای مختلف موزاییک
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گام چهارم :پیش پردازش تصاویر لندست
•
•
•
•

تصحیحات تصاویر ماهواره ای چرا باید انجام شوند و شامل چه مواردی است؟

برش تصاویر لندست با چه روشهایی انجام می شود؟

اجرای مراحل  Subsetبه صورت کامل بر روی تصاویر لندست آموزش داده شده
فرایند ترکیب باندهای لندست

•

چگونه و با چه روشهایی می توان  Composite bandرا در  ArcGISاعمال کرد؟

•

کار عملی با ابزارImage Processing

•

فرایند تصحیحات رادیومتریک تصاویر لندست

گام پنجم :پیش پردازش و محاسبات طیفی تصاویر لندست

•
•
•
•
•

تصحیحات رادیومتریک تصاویر ل ندست را با بکارگیری تابع کاربردی اجرا می کنیم.

به صورت دستی شیوه تصحیحات رادیومتریک را آموزش می بینید

چگونگی محاسبه تابش باالی جو یا  TOAرا برای تصاویر لندست می آموزید

بازتاب باالی جو یا  TOA Reflectanceرا به صورت عملی حساب می کنیم

شیوه محاسبه دمای درخشندگ ی را با واحد کلوین و درجه سلسیوس می آموزید
جلسه چهارم :پردازش تصاویر ماهواره ای لندست درArcGIS

گام نخست :بارزسازی تصاویر لندست

•
•
•

اهمیت بارزسازی تصاویر ماهواره ای

چگونگی و روشهای مختلف بارزسازی تصاویر لندست درGIS

تعیین بهترین ترکیبات باندی برای شناسایی عوارض مختلف در طبیعت

•
•
•
•
•
•
•

چگونگی ایجاد ترکیبات رنگی طبیعی بر روی تصاویر

ساخت ترکیبات رنگی کاذب برای شناسایی پدیده های شهری

ایجاد ترکیبات مادون قرمز برای شناسایی بصری پوشش گیاهی
شناسایی پوشش های گیاهی سالم با ترکیب رنگی کاذب

استفاده از ابزارهای کاربردی در زمینه ساخت ترکیبات رنگی بر روی تصاویر لندست

بکارگیری توابع مختلف و  Functionsبر روی مجموعه داده های لندست در نرم افزارArcGIS

روشهای تبدیل رنگی  RGBبهHSV

•

چگونگی ایجاد سیستم های رنگی و تفسیر آنها

•

کاربردهای عملی مولفه اصلی  PCAو اعمال بر روی تصاویر لندست

•

محاسبه تبدیالت تسلدکپ  Tasseled Capبر روی تصاویر لندست با توابع آماده و کاربردی

•

چگونگی محاسبه دستی تابع تسلدکپ بر روی تصاویر لندست  ۸با فرمول نویسی پیشرفته

•

شاخص های پوشش گیاهی  VIو  EVIو  NDVIوSAVI

گام دوم :بارزسازی طیفی و مکانی

•
•
•

شاخص های آب و رطوبت  NDWIو  MNDWIوNDMI
شاخص شناسایی مناطق ساخته شدهNDBI

شاخص شناسایی برفNDSI
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•

شاخص های شناسایی آتش سوزیBAI

•

بارزسازی مکانی تصاویر لندست و بهبو کیفیت و اندازه پیکسلها بر اساس باند پانکروماتیک

•

اهمیت و کاربرد روشهای مختلف طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده

گام سوم :طبقه بندی تصاویر لندست

•

کار با روش طبقه بندی نظارت نشده  Iso Clusterبر روی تصاویر لندست درGIS

•

تعریف کامل اجزا تشکیل دهنده روش نظارت نشده

•

کار عملی و اجرای پروژه در زمینه طبقه بندی نظارت شده تصاویر لندست درArcGIS

•
•
•
•
•
•

اهمیت و دقت روش طبقه بندی نظارت شده  Maximum LikelihoodدرGIS

تهیه نمونه های آموزشی برای ساخت فایل امضا یا  Trainingدر فرایند طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

کار عملی با نوار ابزارImage Classification

شیوه عملی ساخت فایل امضا از نمونه های تمرینی

تعیین میزان تفکیک پذیری هر الیه و هر کالس در هر باند تصویر بر اساس مقادیر همپراش

تعیین میزان اختالف بین کالسها بر اساس نمودارهای پراکندگی و هیستوگرام و مشخص کردن مقادیر

آماری

گام چهارم :ارزیابی دقت
•

چگونه می توان نقاط نمونه گیری را برای تعیین ارزیابی دقت طبقه بندی ایجاد کرد.

•

روشهای ایجاد نقاط نمونه برداری تصادفی و سیستماتیک یا منظم برای ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر

•

آموزش فرایند تهیه نقاط نمونه برداری و تهیه مقادیر واقعی زمینی از گوگل ارث پرو

ماهواره ای
•

تعیین میزان صحت کلی طبقه بندی تصویر ماهواره ای لندست

•

تعیین میزان صحت کاربرUser Accuracy

•
•

تعیین میزان صحت تولید کننده طبقه بندی

تعیین میزان ضریب کاپا برای طبقه بندی تصویر ماهواره

•

جلسه پنجم:کار با فرآورده های  MODISدرArcGIS

بخش نخست :فرآوردهLST
•
•
•

ویژگی های کلی داده های مودیس چیست؟

از کجا می توانیم داده ها و فرآورده های مودیس را رایگان تهیه کنیم؟

تهیه و آماده سازی داده های  LSTبرای برآورد دمای سطح زمین در ایران

•

تبدیل مقدار  Scale factorبرای محاسبه دمای کلوین و نهایتاً تبدیل به دمای درجه سلسیوس با فرمول

•

بررسی نعییرات زمانی و مکا نی دمای سطح شهر تهران به تفکیک مناطق و مطالعه خصوصیات آماری

•

بررسی رابطه و همبستگی بین تغییرات دمای سطح زمین و ارتفاعات

نویسی

این متغیر اقلیمی
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•

بررسی اثرات شیب و جهت شیب بر روی متغیرLST

•

ویژگیهای پوشش گیاهی فراورده های سنجنده مودیس و شیوه تهیه این داده ها به صورت کامل و دقیق

بخش نخست :فرآوردهVI

•
•

اعمال مقدار  Scale factorو محاسبه شاخص های پوشش گیاهی  NDVIوEVI
بررسی تغییرات مکانی پوشش گیاهی در تهران با تصاویر مودیس

•

بررسی تغییرات و اثرات فرآورده های مختلف  VIو مقایسه آنها

•

بررسی کلی تغییرات زمانی پوشش گیاهی در ایران زمین

•

محاسبات هندسی بر روی داده های پوشش گیاهی درArcGIS

•

اهمیت فرآورده های مختلف پوشش برف و تفاوت بین هر پروداکت و شیوه تهیه این تصاویر

بخش سوم :فرآوردهSnow

•
•
•
•

اعمال شاخص  Scale factorبرای اعمال دقت کار

تعیین پیکسلهای تعیین کننده درصد و پوشش برف در ایران به صورت روزانه و بازه های زمانی مختلف

اثر ارتفاع بر میزان پوشش برف و تغییرات مکانی آن در بخشهای شمالی کشور به صورت نمونه

بررسی تغییرات زمانی پوشش برف ایران بر اساس بازه های ماهانه و تعیین درصد هر پهنه در ایران

بخش نخست :فرآوردهEvapotranspiration

•

آماده سازی و بررسی تغییرات مکانی تبخیر و تعرق

•

کار عملی با تصاویر مودیس برای پهنه معین

•

شیوه تهیه فراورده  MCD12Q1به صورت ساالنه و گام به گام و عملی

بخش نخست :فرآوردهLandCover

•

رمزگشایی کدهای مخفی کاربریهای سطح زمین

•

بررسی تغییرات مکانی و زمانی پوشش اراضی در پهنه ایران زمین

•
•
•

تعیین وسعت هر کاربری به صورت دقیق و تعیین سطح پوشش هر کدام در منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه از سال  ۲۰۰۱تاکنون چه تغییراتی در وسعت داشته است؟
ترسیم نمودار تغییرات طی سالهای مختلف

جلسه ششم :آموزش  Model BuilderدرArcGIS
بخش نخست: Model Builder

•

مدل بیلدر چیست و اجزای تشکیل دهنده آن

•

طراحی یک مدل ساده برای استفاده ترکیبی از ابزارهای  Mergeو  SelectوMultiple Ring Buffer

•

معرفی عناصر و المانهای تشکیل دهنده هر مدل | ابزارها ،متغیرها و رابطها

•

طراحی مدل دو برای بکارگیری همزمان ابزارهای  Mosaic to new rasterبرای موزاییک فایلهای DEM

و ابزار  Extract By Maskبرای برش رستر و ابزار  Projectرستر و نهایتاً محاسبه شیب و جهت شیب و
حجم و پهنه سایه روشن و در پایان محاسبات هندسی بر روی  4متغیر نهایی مورفولوژی
بخش دوم :طراحی ابزار در مدل بیلدر

•
•

چگونه می توان در مدل بیلدر ابزار جدیدی طراحی کرد

بخشهای مختلف  Model Parameterچه کاربردی دارند
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•

چگونگی ایجاد یک ابزار برای ترکیب چند نقشه وکتوری و جداسازی بخشی از آنها بر اساس یک ویژگی

مشخص از جدول اطالعاتی و ایجاد حریم های چند حلقه ای به صورت همزمان (در این مدل همزمان

 3ابزار با تمامی متغیرها تعریف می شود)
•
•
•

تکمیل ابزا ر قبلی برای انتخاب عوارض بر اساس خصوصیات مکانی و توصیفی آنها
ایجاد مدل جدید و ساخت ابزار ترکیبی برای تحلیل هیدرولوژی

استفاده از  6ابزار کاربردی در مدل قبلی با عنوانهای  Fillو  Flow Directionو  Flow Accumulationو
Thresholdو  Streamو  Orderبرای رتبه بندی نهایی آبراهه ها

بخش سوم :مدل بیلدر کاربردی

•
•
•

رده بندی تنظیمات ابزارهای مدل

ساخت یک مدل برای محاسبه خودکار شاخص پوشش گیاهی  NDVIبر مبنای تصاویر ماهواره لندست

طراحی یک مدل کاربردی برای محاسبه خودکار دمای سطح زمین بر اساس تصاویر سنجنده لندست در

ArcGIS

بخش چهارم :ساخت ابزار

•

ساخت ابزار کاربردی برای انتخاب و تحلیل داده های وکتوری
جلسه هفتم :آموزش مدل بیلدر کاربردی

بخش نخست: Model Only Tools

•
•

اهمیت و کاربرد عملی متغیرهای جایگزین

طراحی یک ابزار کاربردی برای اصالح مکانی داده های  CADبه همراه ابزارهای ویژه در مدل بیلدر

•

شیوه استفاده از داده های  Datasetو جدا کردن تک فایل کاربردی

•

نحوه عملی استفاده از داده های  MODISو جداسازی فایلهای زیرمجموعه از آنها به همراه محاسبات و

معادالت ریاضی

بخش دوم :متغیرهای جایگزین

•
•
•

متغیرهای  Variableو  Nameو جایگزینی دقیق با المان%

محاسبات ریاضی برای تعیین متغیرهای جایگزین در مدل بیلدر

متغیرهای دسته ای و سیستمی  iو  nبرای پردازشهای کاربردی زیاد

•

بکارگیری تکرارگر  forبرای تعریف حلقه در مدل بیلدر

•

آموزش  Feature Setدر مدل بیلدر درArcGIS

بخش سوم  : Feature setوRecordset

•
•
•
•
•
•
•

آموزش ترسیم عوارض به صورت لحظه ای و آنی

چگونگی تعریف  Feature setدر مدل

ترسیمات عوارض را با مدلسازی راحت تر کنید

بکارگیری الگوها در ترسیمات عوارض در مبحث مدلسازی

برش عوارض یک منطقه با بکارگیری  feature setدر مدل

اهمیت  Templateدر ترسیمات عوارض در مدلسازی وکتورها
بکارگیری  Record setدر مدل بیلدر
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•

چگونه می توان بر حسب متغیرهای  xو  yدر یک مدل نقشه نقطه ای ترسیم کرد؟

•

چرا باید از تکرارگرها در مدل بیلدر استفاده کرد؟

بخش چهارم :تکرارگرهای مدل بیلدر

کاربرد تکرارگر Iterate Feature selection

•
•

چگونگی برش یک نقشه رستری بر اساس عوارض پلیگونی موجود در یک نقشه

•

طراحی یک ابزار برای برش فایل  DEMشهرستانهای یک استان با یک دستور ساده و تکرارگر

•

محاسبات آماری دمای سطح زمین کل ایران به تفکیک استانها و نقش تسهیل کنندگی تکرارگرهای مدل

•

اهمیت تکرارگر  Row Selectionبرای استفاده از متغیرهای یک پایگاه داده و رکوردهای یک جدول

•

ساخت  Shapefileبه تعداد زیاد با تنظیمات پیشرفته و فقط با یک تکرارگر

در پردازشهای تکراری

اطالعاتی

•
•

استفاده از تکرارگر  Iterate feature classبرای خودکارسازی میان یابی درArcGIS

چگونگی طراحی یک مدل برای تهیه نقشه های اقلیمی روزانه فقط با یک دستور به تعداد نامحدود

جلسه هشتم :تکرارگرها در مدل بیلدر

بخش اول :تکرارگرهای رستر

•
•

استفاده از تکرارگر  Rasterبرای پردازشهای تکراری بر روی داده های رستری

چگونگی اجرای موزاییک و اصالح مختصات مکانی بر روی تعداد زیادی رستر در محیط مدل بیلدر

•

اهمیت  wildcardدر انتخاب عوارض با یک خصوصیت اسمی مشخص و فرمت معین

•

نقش  Recursiveدر انتخاب عوارض زیرپوشه

•

ابزار  Collect valueبرای تجمیع داده ها و آماده سازی پردازش

•

کاربرد تکرارگر  Iterate tableدر پردازشهای تکراری بر روی جداول توصیفی و فایلهای پایگاه داده مثل

•

تبدیل همزمان تعداد زیادی فایل اکسل به نقشه نقطه ای در مدل بیلدر با یک دستور

اکسل
•
•

طراحی زیر مدلها و  nested Modelبرای استفاده همزمان از چندین تکرارگر
بخش دوم :داده های  NCدر مدل بیلدر

•

بررسی تغییرات دمای رویه آب در مدل بیلدر

•

بررسی تغییرات دمای سطح آب یا دمای رویه زمین با استفاده از داده های ماهواره ای دقیق

•
•
•
•
•
•
•

معرفی پایگاه داده های جهانی معتبر برای تهیه داده های دمای رویه آبSST

شیوه استفاده از داده های سنجنده  AVHRRماهوارهNOAA

بررسی تغییرات زمانی دمای سطح دریاها به صورت روزانه ،ماهانه ،فصلی و ساالنه

پایش تغییرات مکانی  SSTیا  Sea Surface Temperatureدر یک منطقه (مثال دریای خزر)
تهیه نمودار حاصل از تغییرات دمای میانگین روزانه ،ماهانه و فصلی

چگونگی استفاده از داده های با فرمت  ncیا  NetCDFپوشش جهانی آب های آزاد
شیوه بکارگیری داده های به صورت ساالنه و داده های تفکیکی روزانه
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•
•
•
•
•

نحوه ساخت ابزارهای تخصصی برای استفاده از داده های دمای رویه آبSST

آموزش محاسبات آماری یاخته ای بر روی داده ها

داده های بارش  TRMMچه ویژگی های زمانی و مکانی دارد؟

از کجا می توان داده های بارش جهانی  TRMMرا تهیه کرد؟
حل معضل استفاده از داده های  NetCDFدرArcGIS

•

طراحی یک مدل برای خودکار سازی استفاده از داده های روزانه  TRMMدرArcGIS

•

ساخت ابزار تخصصی برای استفاده از بارش ایران زمین

•
•
•
•
•

پایش تغییرات زمانی و مکانی بارش ایران زمین

تعیین تغییرات زمانی ماهانه بارش ایران در  ArcGISبه صورت عملیاتی

واکاوی همبستگی مکانی بارش ایران و ارتفاع

اجرای محاسبات آماری بر روی داده های مکانی بارشTRMM

اجرای کد پایتون برای سهولت برخی تبدیالت

بخش سوم: Iterators

•

کاربرد تکرار  Iterate Multivalueبرای تحلیلهای چندمتغیری

•

استفاده عملی از تکرارگر  Whileبرای تحلیلهای از نوع بولین

•
•

استفاده از تکرارگر  Datasetبرای استفاده بر روی مجموعه داده ها

محاسبات آماری بر روی جداول اطالعاتی و خصوصیات توصیفی با تکرارگرIterate field value

•

اجرای هر نوع پردازش بر روی مسیرهای داده و مسیرهای ذخیره با تکرارگرWorkspace

•

اهمیت و نقشه تصاویر سنجنده استر در مطالعات زمین شناسی و معدنی

•

از کجا تصاویر رایگان  Asterرا دانلود کنیم؟

بخش چهارم :سنجنده استر برای پردازشهای معدنی و زمین شناسی

•
•
•

کاربرد و اهمیت ویژگی های طیفی و مکانی تصاویر سنجندهAster
تصحیحات اتمسفری تصاویر سنجنده استر درQGIS

محاسبه شاخص های طیفی معدنی  Dolomiteو  carbonateو  quartzو  alterationو ndvi

جلسه نهم  :تحلیل آمار فضایی

مباحثی که در این فیلم آموزشی خواهید آموخت:
تحلیل الگوها

تحلیل خوشه ها

ابزارها تکمیلی

میانگین نزدیک ترین همسایگیAverage Nearest Neighbor
خوشه بندی زیاد و کمHigh Low Clustering
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)روشهای تعیین روابط فضایی بین عوارض (مفهوم سازی روابط فضایی
Incremental Spatial Autocorrelationخودهمبستگی فضایی افزایشی

Multi Distance Spatial Cluster Analysisتحلیل خوشه ای فضایی چند فاصله ای

Spatial Autocorrelation (Morans I))خودهمبستگی فضایی (موران
Incremental Spatial Autocorrelationهمبستگی فضایی افزایشی
ابزارهای تهیه نقشه خوشه ها
Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s I)تحلیل خوشه و ناخوشه
Group Analysisتحلیل گروه
روشهای تعیین محدودیت فضایی
Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)تحلیل لکه های داغ
Optimized Hot Spot Analysisتحلیل لکه های داغ بهینه شده
Optimized Outlier Analysisتحلیل ناخوشه های بهینه شده
Measuring Geographic Distributionsابزارهای اندازه گیری توزیع جغرافیایی
Central Featureعارضه مرکزی
Directional Distributionتوزیع جهت دار
Linear Directional Meanمیانگین جهت خطوط
Mean Centerمیانگین مرکزی
Median Centerمیانه مرکزی
Standard Distanceفاصله استاندارد
Calculate Distance Band from neighbours
Collect Events

اجرای پروژه پایان دوره

