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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و     

براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلـق بـه     1348مصنفان مصوب سال 

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب  می پارسیانشر 

برداري، نشر الکترونیکی،  (از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس

دي، فـیلم فایـل    وي دي، دي هر نوع انتشار به صـورت اینترنتـی، سـی   

ممنوع بوده  پارسیاصوتی یا تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر 

 گیرند. است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار میو شرعاً حرام 
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رساند که  هاي این انتشارات، به استحضارتان می نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتابضمن ارج نشر پارسیا 

سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و  هاي مختلف آماده همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه

اند که اثري را  اند و تالش کرده هکار بست همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به

هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر  ارائه نمایند که از حداقل

 کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

ل، باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکا رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات  نقص و اشکال دانست. ازسوي توان الزاماً مبرّا از  در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

ویژه از  اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به حرفه

ها و  ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب

 هاي بعدي رفع نماید. ویرایش

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص و یا  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین  

اید پس از اتمام  کلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام دادهایرادهاي ش

، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز پارسیاشدة خود را با هزینۀ انتشارات  مطالعه، کتاب ویرایش

اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با  اي یادداشت نموده چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

ها و  ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ پارسیاذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات 

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی،   ویرایش

 تاري آن گردد.شکلی و ساخ

منظور تقدیر و  ، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بهپارسیانشر 

که اصالحات درست و بجا باشند، متناسب با میزان  تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة آن و نیز از سایر کتب  دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ  اصالحات، به

که اصالحات تأثیرگذار   صورتی نماید، و در عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می منتشرة خود را به

 شود. باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می

کارهاي شما عزیزان در  ان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راهآورندگ و پدیدنشر پارسیا همچنین 

  نمایند. راستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه استقبال می
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 هاي مکانی در  با افزایش روزافزون استفاده مدیران، مسئوالن و محققین از داده

افزارهـاي مکـانی نیـز رو بـه      هاي مناسب و کارآمد، توسـعه نـرم   گیري جهت تصمیم

افـزاري کمـک فراوانـی در     هـاي نـرم   گسترش است. از آنجا که استفاده از این بسته

هـاي بهینـه در    گیـري  هاي مکانی و در نهایت تصمیم پردازش، تجزیه و تحلیل داده

افزاري را بر آن داشته اسـت کـه    هاي بزرگ نرم نماید، لذا شرکت مسائل مدیریتی می

هاي کامل و جامعی در این زمینه ارائه دهند. اما دالیلی همچون هزینه بـاالي   برنامه

ها و تغییر آنهـا   ، عدم امکان دسترسی به کد برنامهافزاري هاي نرم خریداري این بسته

افزارهاي  نویسان را به توسعه نرم و برخی دالیل دیگر، بسیاري از متخصصان و برنامه

هاي اطالعات مکانی تشـویق نمـوده تـا     ) در حوزه سیستمOpen Sourceمتن باز (

هـاي   هبـاز نماینـد. توسـعه بسـت     GISدنیاي جدیـدي را فـرا روي کـاربران عرصـه     

هاي مربوط به اطالعات مکانی، داراي سـابقه طـوالنی    افزاري متن باز در تحلیل نرم

، ارائـه گردیـد.   1987هایی در سال  باشد به طوریکه اولین نسل این چنین سیستم می

هاي  هاي کار با داده افزارهاي متن باز بیشماري وجود دارد که تمامی جنبه امروزه نرم

و استفاده از آنها بسیاري از نیازهاي کاربران را در سراسـر   دهند مکانی را پوشش می

هاي  ترین و پرکاربردترین بسته نماید. در حال حاضر یکی از معروف جهان، برآورده می

 Quantum GISیا  QGISافزار  هاي مکانی، نرم افزاري متن باز در زمینه تحلیل نرم

ان دسترسـی بـه توابـع موجـود در     هاي بارز این برنامه، امکـ  باشد. یکی از ویژگی می

باشد که همین مسـاله موجـب افـزایش     می SAGAGISو  GRASSافزارهاي  نرم

هـاي مجـزا، انجـام عملیـات      ها به صورت الیـه  کارائی آن شده است. جداسازي داده

هـا و   هاي برداري و رستري، دسترسی بـه انـواع نقشـه    ریاضی گوناگون بر روي الیه

باشـد.   افـزار مـی   هاي جهانی، از دیگر خصوصیات ایـن نـرم   هاي موجود در بانک داده

ها بـا اسـتفاده از زبـان     سازي و بهبود قابلیت افزار امکان شخصی همچنین در این نرم

افزاري بـراي   هاي مهم این بسته نرم نیز وجود دارد. یکی از ویژگی Pythonقدرتمند 

باشـد.   ایگان بودن آن میبسیاري از کشورهاي در حال توسعه به ویژه کشور ایران، ر

و همچنـین عـدم پشـتیبانی آن در     ArcGISافزارهاي خارجی مانند  وابستگی به نرم

ها، نهادها  تواند در دوران تحریم و حتی پسا تحریم بسیاري از سازمان کشور ایران می

 QGISافزاري  و محققین را با مشکلی اساسی روبرو نماید. به همین منظور بسته نرم

 باشد.  GISجایگزین بسیار مناسبی براي کاربران حوزه  تواند می

 هاي کاربردي و نیز آموزش گام به گام  کتاب حاضر سعی بر این دارد تا با ارائه پروژه

      QGIS نیازهاي جامعه محققین و مهندسین در زمینه ،GIS    را تا حـدود بسـیار 
 



 

 اي، ضامن موفقیت هر شخص  عالیت حرفهزیادي برطرف نماید. هر چند همانند هر ف              

تالش، پشتکار و البته کنجکاوي در زوایاي مختلف علمی و کاربردي یک زمینه تخصصی       

هـا و نکـات زیـر،     است. نویسنده این کتاب تالش نموده است تـا بـا در نظـر داشـتن ویژگـی     

 هاي بارز کتاب حاضر را افزایش دهد: ویژگی

 لبوحدت رویه در ارائه مطا 

 بیان اهمیت موضوع و کاربردي بودن آن 

  هاي اطالعاتی آنالین در مطالعات مهندسی دسترسی به بانک اهمیتتشریح 

  نویسی در انجام امور پیچیده هاي برنامه زبان ازاستفاده 

در هر حال امید است این مجموعه که براي تهیه آن زحمات فراوانی کشیده شده، توانسته باشد 

ستاي ارتقا سطح علمـی جامعـه محققـین، اسـاتید، دانشـجویان و مهندسـین       گامی مفید در را

تواند مصون از اشتباهاتی اعم از ویرایشی و یـا فنـی    برداشته باشد. بدیهی است هیچ اثري نمی

باشد، لذا نویسنده این کتاب مشتاقانه انتظار دارد تا نظرات کارشناسی شـما خواننـده گرامـی را    

هاي بعدي کتاب، مدنظر خویش قـرار دهـد.    دریافت نموده تا در چاپاي گرانبها  همچون هدیه

 نمایم. پشاپیش از هرگونه پیشنهاد و یا نظر نقادانه شما صمیمانه سپاسگزاري می

به منظور برقراري تعامل پایدار، آدرس پست الکترونیکی زیر در نظر گرفته شده است که در هر 

 باشد. گرامی می خوانندگانها و نظرات  زمان پذیراي سوال

به لینکی که در سایت انتشارات نوآور  GISافزار کوانتوم  جهت دانلود نرمدر ضمن 

)www.noavarpub.com.گذاشته شده است، مراجعه فرمایید ( 

 
 

 اصغر عزیزیان

 المللی امام خمینی (ره)، قزوین ت علمی دانشگاه بینأعضو هی

Info@noavarpub.com 
 



 

 

  

 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان
 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق به نشر پارسیا 1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال

است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر این کتاب در دیگر کتب، 

ا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل هر ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل ی مجالت، نشریات، سایت

برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار  نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتاب، تهیۀ پی دي اف از کتاب، عکس

وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجازة کتبی از نشر پارسیا   صورت اینترنتی، سی دي، دي به

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت  شرعاً نیز حرام ی بوده وممنوع و غیرقانون

چنین، توسط  صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد این با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر پارسیا به

که هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و  این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

سایت خود قرار داده و یا اقدام به  یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر پارسیا را در

فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند 

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه  ها می و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

باشد، وکیل قانونی  رمجاز و از نظر شرعی نیز حرام میتخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غی

اي و  (پلیس رسیدگی به جرایم رایانه پلیس فتاانتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

اینترنتی) و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده و طی انجام مراحل قانونی 

قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این  پیگرد قانونی و قضایییان را مورد و اقدامات قضایی، خاط

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، اُفست از  همچنین درصورتی

رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به  نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطالع پارسیاکتب انتشارات 

سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن 

ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف 

 نماید. می

 العه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مط

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است. 

مــوارد فـوق، از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّف از قبیل  پارسیاانتشارات 

و یا از  09123076748و  021 66484191 -2هايبه شماره پارسیاانتشارات  هاي تلفـنمراتب را یا از طـریق 

و یا از طریق منوي تماس با ما در سایت  info@noavarpub.comطریق ایمیل انتشارات به آدرس 

www.noavarpub.com  به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود

نیز  پارسیاو قدردانی، از کتب انتشارات عنوان تشکّر  و نیز به عمل آید، خوانندگان محترم جلوگیري به

 هدیه دریافت نمایند.
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 فصل اول

 GISکوانتوم  بامقدماتی  آشنایی

 مقدمه -1-1

، عدم دسترسـی بـه کـدهاي    GISافزاري مبتنی بر  دالیلی همچون هزینه باالي خریداري نرم

نویسـان را بـه توسـعه     ها و همچنین عدم امکان تغییـر آن، بسـیاري از محققـین و برنامـه     برنامه

، ترغیـب نمـوده تـا دنیـاي     2در حوزه سیستم اطالعات جغرافیائی 1افزاري متن باز هاي نرم بسته

افزاري متن باز امکانات و مزایـاي   هاي نرم بسته ، ارائه نمایند.GISجدیدي را براي کاربران عرصه 

هـاي   دهند. این مزایا طیـف مختلفـی از کـاهش هزینـه     اي را در اختیار کاربران قرار می گسترده

شـود   ه یافتـه را شـامل مـی   اقتصادي تا دسترسی به فناوري به ویژه در کشورهاي در حال توسع

تـوان بـه مـوارد     افزاري مـذکور مـی   هاي نرم ). از دالیل رویکرد به بسته2014، 3(چِن و همکاران

مهمی همچون: امنیت، استانداردهاي باز و استقالل از مرجع توسعه دهنده اشاره نمـود. توسـعه   

داراي سـابقه طـوالنی    هـاي مربـوط بـه اطالعـات مکـانی،      افزار متن باز در تحلیل هاي نرم بسته

، ارائه گردید (اسـتینگر و  1987هایی در سال  باشد به طوریکه اولین نسل این چنین سیستم می

هـاي کـار بـا     افزارهاي متن باز بیشماري وجود دارد که تمامی جنبـه  ). امروزه نرم2013، 4هانتر

کـاربران را در سراسـر    دهند و استفاده از آنها بسـیاري از نیازهـاي   هاي مکانی را پوشش می داده

 نماید. جهان، برآورده می

افـزاري مـتن بـاز در زمینـه      هـاي نـرم   ترین و پرکاربردترین بسـته  در حال حاضر یکی از معروف

هاي بارز این برنامـه،   باشد. یکی از ویژگی می Quantum GISیا  QGISافزار  هاي مکانی، نرم تحلیل

باشـد کـه همـین     مـی  SAGAGISو  GRASSافزارهـایی   امکان دسترسی به توابع موجود در نـرم 

                                                 
١. Open Source 
٢. Geographic Information System 
٣. Chen et al., 2014 
۴. Steiniger and Hunter, 2013 
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هـاي مجـزا، انجـام     ها به صورت الیـه  مساله موجب افزایش کارائی آن شده است. جداسازي داده

هـا و   دسترسـی بـه انـواع نقشـه    هـاي بـرداري و رسـتري،     عملیات ریاضی گوناگون بر روي الیه

باشد. همچنین در این  افزار می هاي جهانی، از دیگر خصوصیات این نرم هاي موجود در بانک داده

ها با استفاده از زبان قدرتمند پایتون نیز وجود دارد.  سازي و بهبود قابلیت افزار امکان شخصی نرم

، شـروع  GISنویسـان در حـوزه    مـه توسط یک گروه داوطلب از برنا 2002در سال  QGISتوسعه 

هاي مبتنی بـر   هاي مکانی براي سیستم گردید که هدف اصلی آنها استفاده سریع و آسان از داده

 ).2008، 1لینوکس، بوده است (هوگن توبلر

 توان به موارد زیر اشاره نمود: افزاري می هاي بارز این بسته نرم از ویژگی

افزاري براي بسیاري از کشورهاي در حال توسـعه،   هاي مهم این بسته نرم یکی از ویژگی: رایگان

افزارهاي خـارجی   هاي موجود و عدم امکان خرید نرم باشد. با توجه به تحریم رایگان بودن آن می

توانـد جـایگزین بسـیار     مـی  QGISو همچنین عدم پشتیبانی آن در کشور ایران،  ArcGISمانند 

 د.مناسبی باش

برابـر کمتـر از    10مگابایـت (  350در حـدود   QGIS.2.16.3: حجم آخرین نسخه کم حجم بودن

 باشد. ) میArcGISنرم افزار  3/9نسخه 

، پشتیبانی از زبـان فارسـی   QGISافزاري  هاي مهم بسته نرم : از ویژگیپشتیبانی از زبان فارسی

گیـرد و بـه    مورد استفاده قرار مـی در ایران به صورت کرك شده  ArcGISافزاري  است. بسته نرم

توان به عـدم پشـتیبانی از    ترین آنها می باشد که از مهم همین علت داراي مشکالت متعددي می

 زبان فارسی اشاره نمود.

و . . . کـاربر   ArcGIS ،ILWISهایی ماننـد:   : محیط این برنامه نسبت به برنامهمحیط کاربرپسند

 باشد. برخوردار می پسندتر بوده و از معماري زیباتري

هـایی همچـون    : ایـن برنامـه بـر روي سیسـتم عامـل     هاي مختلـف  عامل  پشتیبانی از سیستم

تنها بر روي سیستم عامل  ArcGISباشد اما  مکینتاش، یونیکس، لینوکس و ویندوز قابل اجرا می

 شود. ویندوز اجرا می

هـاي   افـزاري تعبیـه شـده، وجـود پالگـین      : ویژگی منحصر به فردي که در این بسته نرمپالگین

شـود.   بسیار زیاد و متنوعی است که بر روي آن نصـب شـده و موجـب افـزایش کـارائی آن مـی      

باشـند. در حـال    مـی  ArcGISهماننـد الحاقیـه در محـیط     QGISهاي موجود در محیط  پالگین

این برنامه توسعه داده شـده کـه دسترسـی بـه همـه آنهـا بـه         پالگین براي 600حاضر بیش از 

 باشد. اي، میسر می راحتی و بدون پرداخت هیچ هزینه

                                                 
١. Hugentobler, 2008 
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 QGISامکانات  -1-2

 قابلیت نمایش، ویرایش و تجزیه و تحلیل اطالعات 

 هاي مختلف (اعم از برداري و رستري) هاي با فرمت پشتیبانی از داده 

 اطالعات مکانی و توصیفیها بر اساس  قابلیت انتخاب داده 

 ارائه اطالعات آماري از عوارض رستري و برداري موجود در نقشه 

 هـا بـا یکـدیگر،     هاي زمینی مانند: برش و یا یکپارچـه کـردن الیـه    انجام پیش پردازش

 .صال جداول دو الیه به یکدیگر و ..ات

 بندي عوارض موجود در نقشه تغییر نحوه رنگ 

  افزار  در نرمپشتیبانی از توابع موجودGRASS  وSAGAGIS 

  از منابع اطالعاتی آنالین مانند پشتیبانیGoogle earth ،OpenStreetMap     

  قابلیت اسکریپت نویسی در محیطQGIS با زبان پایتون 

 هاي تحت وب قابلیت ساخت نقشه 

مراجعـه   www.qgis.orgبـه نشـانی    QGISبه وبسایت رسـمی   يافزار نرمبسته براي تهیه این 

در ایـن کتـاب از    نموده و متناسب با سیستم عامل مـوردنظر، نسـخه بـروز آن را دانلـود کنیـد.     

در ادامه ابتدا به بررسی  استفاده شده است. QGIS 2.6.1و  QGIS 2.16.3 ،QGIS 2.12 هاي نسخه

هـاي   ، پـروژه QGISپرداختـه شـده و پـس از آشـنائی بـا محـیط        QGISساختار کلی و منوهاي 

 خواهند گردید. کاربردي مطرح

 

 QGISمحیط  -1-3

 QGIS 2.6.1کلیک نمایید تا پنجره ، ابتدا بر روي آیکن QGISبراي وارد شدن به محیط 

Brighton  هـاي   ). پنجره مزبور از سه چهار بخـش اصـلی بـه نـام    1-1ظاهر شود (شکلModel 

View  ،(محیط کاري)Layers Panel هـا تشـکیل شـده     ها)، منوها و پالگـین  (پنل مربوط به الیه

هایی به نام پالگـین بـراي افـزایش کـارائی خـود       از الحاقیه ArcGISاین برنامه نیز همانند است. 

Cعمدتاً توسط زبان برنامه نویسی پـایتون و   QGISهاي  پالگین نماید. استفاده می
توسـعه داده   ++

هـاي موجـود    توان به لیست عظیمی از پالگـین  می QGISوبسایت رسمی به شده اند. با مراجعه 

وجود دارد که به  Pluginsدسترسی پیدا نمود. همچنین در محیط برنامه نیز منویی تحت عنوان 

 تواند، پالگین موردنظر را خود را شناسائی و بر روي برنامه نصب کند.   واسطه آن کاربر می

ابتـدا منوهـا و ابزارهـاي موجـود      QGISو کـارائی برنامـه    براي آشنایی هرچه بهتر با محیط

 هاي کاربردي پرداخته خواهد شد. گردند و سپس به ارزیابی برخی از پالگین تشریح می
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 QGISمحیط برنامه  -1-1شکل 

 
 Layerمنوي  -1-3-1

باشـد. بـا اسـتفاده از ایـن منـو       مـی  QGISهاي مهم و کاربردي برنامه  این منو یکی از بخش

هاي برداري و رستري مختلف را در محیط  توان، به ایجاد یک الیه جدید اقدام نمود و یا الیه می

QGIS ها، تغییـر سیسـتم مختصـات     بارگذاري نمود. همچنین دسترسی به جدول اطالعاتی الیه

، شـرح  )1-1(باشد. در جـدول   ها از دیگر امکانات این منو می ها، ذخیره و حذف الیه هتصویر الی

الزم به ذکر اسـت کـه جزئیـات     هاي این منو نشان داده شده است. ترین بخش مختصري از مهم

 ها ارائه شده است. هاي بعدي و در قالب پروژه بیشتر ابزارهاي موجود در فصل

 
 Layerوي من مختلف هاي بخش -1-1جدول 

 نحوه عملکرد آیکن نام

Add Vector Layer 
 

 QGISبه محیط  وارد نمودن یک فایل برداري

Add Raster Layer 
 

 QGISبه محیط  رستريوارد نمودن یک فایل 

Add PostGIS Layers 
 

 PostfreSQLهاي مبتنی بر دیتابیس  الیهوارد نمودن 

Add SpatiaLite Layer 
 

 SQLهاي مکانی مبتنی بر دیتابیس  الیهوارد نمودن 

Add MSSQL Spatial Layer 
 

هاي مکانی مبتنی بر دیتابیس  الیهوارد نمودن 
MSSQL 

 

Model View 

Layers Panel 

Menu & Plugins 
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 1-1جدول ادامه 

 نحوه عملکرد آیکن نام

Add Oracle Spatial Layer 
 

 Oracleهاي مکانی مبتنی بر دیتابیس  الیهوارد نمودن 

Add Oracle GeoRaster Layer 
 

 Oracleهاي رستري مبتنی بر دیتابیس  الیهوارد نمودن 

Add WMS/WMTS Layer 
 

 WMSهاي تحت وب از نوع  ها و نقشه دسترسی به الیه

Add WCS Layer 
 

 WCSهاي تحت وب از نوع  ها و نقشه دسترسی به الیه

Add WFS Layer 
 

 WFSهاي تحت وب از نوع  ها و نقشه دسترسی به الیه

Add Delimited Text Layer 
 

(مانند  QGISهاي جدولی به محیط  وارد نمودن الیه

 اي موجود در اکسل) هاي نقطه فایل

New Shapefile Layer 
 

 ساخت یک الیه برداري جدید (نقطه، خط و پلیگون)

Create New GPX Layer 
 

 GPSهاي  هاي ذخیره داده ساخت الیه جدید براي داده

 

 Settingsمنوي  -1-3-2

توان تنظیمات مربوط به سیسـتم مختصـات    با استفاده از امکانات موجود در این منو نیز می

هـا در نقشـه، تغییـر     ها، عالئم مورد استفاده براي نمایش الیه بندي الیه تصویر پروژه، نحوه رنگ

شرح مختصـري   )،2-1نجام داد. در جدول (کلیدهاي میانبر بسیاري از ابزارهاي برنامه و . . . را ا

هاي بعدي ارائه شده  هاي مختلف این منو نشان داده شده است. جزئیات بیشتر در فصل از بخش

) نیز به عنوان نمونه پنجره مربوط به تغییر کلید میانبر ابزارهـاي  2-1همچنین در شکل ( است.

 ، نشان داده شده است.QGISموجود در محیط 

 
 Settingsمنوي  مختلف هاي بخش -2-1جدول 

 نحوه عملکرد آیکن نام

Custome CRS 
 

 تغییر سیستم مختصات تصویر پروژه

Style Manager 
 

 ها بندي و نمادگذاري الیه تغییر نحوه رنگ

Configure Shortcuts 
 

 تغییر کلیدهاي میانبر هر ابزار

Customization  
 QGISسازي محیط  سفارشی

Options  
 موارد پیش فرضتنظیمات مربوط به 

 


