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  پيشگفتار

اين كتاب با استفاده از تجربيات كسب شدطي بيست وپنج سال كار وتالش مداوم در زمينه سامانه هاي اطالعات 
جغرافيايي ، سنجش از دور و نقشه برداري وهمچنين با توجه به تجربيات كسب شده ازكتاب هاي اولين گام در 

روميزي پيشرفته كه   ArcGIS10.2نرم افزاري برنامه نويسي با پايتون وجلد سوم راهنماي كامل استفاده از بسته 
توسط اينجانب به چاپ رسيده است و آموزش وبكار گيري آنها در پروژه هاي مختلف ملي واستاني وبا استفاده  

 Pythonازكتاب هاي  Scripting  for  ArcGIS  نوشتهPaul  A.Zandbergen   و تمرين هاي كتاب
Learning the fundamentals of Python and geoprocessing  كه عنوان هاي جديد شركتESRI 

Press  هستند،  تهيه وتدوين شده است و هدف اصلي آن آموزش اسكريپت نويسي با پايتون در  2016در سال
  ونهادينه كردن آن در جامعه علمي كشور عزيزم ايران است. GISمحيط 

ن كتاب فارسي بدين صورت ودر اين زمينه (آموزش اين كتاب در نوع خودبه داليل زير بي نظير است، اوال تاكنو
) تدوين وچاپ نشده است. ثانيا هر فصل از كتاب حداقل داراي يك تمرين كاربردي وچند  ArcGISپايتون در 

خود آموزي در خصوص مطالب همان فصل است كه مراحل كار را با شكل مرحله به مرحله آموزش ميدهديا به 
تاب است ولذا پيشنهاد مي گردد كه ابتدا تمرين هر فصل را اجرا وسپس تئوري ها عبارت ديگر دوكتاب در يك ك

را مطا لعه نمائيد. ثالثا برروي لوح فشرده همراه كتاب ، نمونه اي از فيلم آموزشي به زبان فارسي كه توسط مولف 
بسته آموزش مجازي  كتاب تهيه شده و موضوعات مختلف راآموزش ميدهد، موجود است، افراد عالقمند ميتوانند

جداگانه خريداري كنندوبراي كسب اطالعات  www.gisone.irآنرا نيز از سايت شخصي اينجانب به نشاني 
بيشتر تماس بگيرند.رابعا برروي لوح فشرده همراه كتاب، داده تمرين هاي الزم براي كار عملي موجود است و از 

به زبان فارسي ارائه ميشودو عالوه بر  ArcGISبراي اولين بار مطالبي در رابطه با توسعه بسته نرم افزاري  همه مهمتر
ضمن تمرين ها آموزش داده  PythonWinاين نرم افزار هاي ويرايش نيز در لوح فشرده موجود است وويرايشگر 

لذا همه امكانات فراهم شده  ل وتدوين شده است .ميشود و از همه جالب تر ، تقربيا تمام كد ها توسط اينجانب كنتر
  تا كاربران راحت تر وسريع تر اين زبان برنامه نويسي مهم را فرا گيرند. 

شامل  ، آموزش اصول پايتون وبرنامه نويسي كه قسمت اولاين كتاب داراي چهار قسمت وچهارده فصل است . 
كتاب ، پردازش هاي  فصل دومچهارفصل زير است.  در فصل اول آن زبان برنامه نويسي پايتون معرفي ميشود. در 

آن ، روش استفاده از پنجره پايتون توضيح  فصل سومآموزش داده ميشود. در  ArcGISزنجيره اي اطالعات در 
پايتون ارائه و همراه با تاكيد بر تكرار ها با تمرين ها داده ميشود. در فصل چهارم كتاب ، اصول زبان برنامه نويسي 

شامل پنج فصل است. در فصل پنجم ،  پردازش  ، اسكريپت نويسي كهقسمت دوماضافي آموزش داده ميشود. 



زنجيره اي اطالعات با استفاده از پايتون آموزش داده ميشود.در فصل ششم ،بررسي داده مكاني همراه با تمرين 
كار با مشخصات  ميشود. در فصل هفتم ،اداره كردن داده هاي مكاني ارائه ميشود. در فصل هشتم،آموزش داده 

روش كار كردن با رستر ها آموزش داده  وهمراه با تمرين توضيح داده ميشود. در فصل نهم ، هندسي عوارض
د. فصل دهم، شامل سه فصل مي باش ، كار تخصصي وپيشرفته آموزش داده مي شود  كهقسمت سومميشود. 

آنها توضيح داده ميشود. در فصل  واشكال زدايي هابررسي خطااسكريپت نويسي براي نقشه. در فصل يازدهم، 
شامل تهيه واستفاده از ابزار هاي ،  قسمت چهارم دوازدهم ، روش هاي تهيه توابع پايتون وكالس ها ارائه ميشود.

، كه خود شامل دوفصل است. در فصل سيزدهم، روش تهيه ابزار هاي شخصي آموزش داده ميشود  اسكريپت  است
  . در فصل چهارهم ، به اشتراك گذاشتن ابزار ها ارائه ميشود. 

اين كتاب براي كليه رشته هاي مربوط به علوم زمين وازجمله منابع طبيعي وآبخيزداري ، محيط زيست، كشاورزي ، 
، منابع آب وخاك ، جغرافيا ، نقشه برداري ، رشته هاي مهندسي ورشته هاي مختلف رايانه قابل  شهرسازي ومعماري

  استفاده است.

  محمد مير محمد صادقي
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