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مقدمه
این برنامه کاربردی جهت تسهیل در ایجاد و ویرایش اطالعات مربوط به گشتهای دریایی در مرکز ملی دادهها توسعه داده
شده است .به کمک این برنامه مسئولین گشت های دریایی قادر خواهند بود اطالعات گشت مورد نظر خود را ایجاد کرده و
آن را در قالب یک فایل  XMLبه مرکز داده ارسال نمایند تا در پورتال مربوطه در دسترس همگان قرار گیرد .بخشهای
مختلف این برنامه کاربردی مطابق با نیازهای داخلی و سازگار با برنامههایی از قبیل  SeaDataNetو  POGOمیباشد.

نکات فنی


در ایننا ابنناار از ی ننتهننایی افننه اده اننده افننت اننه برخننی از هننا م ننهقیتاس توف نط مراننا ملننی
داده های اقیانوفی و دریایی اینرا تیینه انده افنتن ماننند ی نت فنازما هنا و ارگنا هنای درینایی
اشور .اما در اغلب موارد ایا ی نتهنا افنهانداردهای بنیاا تللنی ه نهند .ماننند ی نتهنای مربنوط
به پارامهرهای دریایی دفهگاههای اندازهگیری و غیره.



ایا برنامه اارب ردی طوری طراحنی انده افنت انه در حا نت عنادی بنرای اجنرا احهیناجی بنه فراینند
نصننب انند ننندارد .انناربر مننیتواننند را از ینننر زیننر دانلننود و پنند از در ورد از حا ننت فشننرده
بالفاصله از افه اده نتاید.
http://incod.inio.ac.ir/Products/Software/CSR-Tool



در برخی موارد خاص بنه د ینب بنه روز نبنود فی نه عامنب وینندوز متکنا افنت نیازمنند بنه
 Frameworkن ننخه  4یننا بننابتر باانند .در ایننا صننورت انناربر مننیتواننند از ینننر زیننر را نصننب و
فپد به اجرای ایا اباار بپردازد.
.Net

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
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ایا برنامه تحت فی ه عامب ویندوز ن نخه  7و ینا بنابتر اجنرا منیانود .ن نخههنای پناییاتنر از
مانند ویندوز  XPمتکا افت در اجرای برنامه با مشکب مواجه اوند.

اجرای برنامه
هتا طور اه در بخش مقدمه ذار گردید ایا برنامه در پورتال مراا ملی دادههای اقیانوفی و دریایی اینرا قابنب
دفهرس میبااد .فایب دانلود اده به نام  CSRTool.zipمیبااد .ااربر باید ایا فایب را در یر فو در از حا ت فشرده
خارج اند .ایا فایب فشرده اامب دو فایب با نامهای  CSRSYS.xplو  CSRTool.exeمیبااد .فاینب CSRSYS.xpl
اامب افهاندارد های موجود مثب اطالعات پارامهرها دفهگاههای اندازهگیری و از ایا قبیب افنت .بزم بنه توحنی
هنا در فو ندرهای مخهلنا ینا ت یینر
افت هر دو فایب باید در یر فو در یک ا نگیاری اوند و از جدا نتنود
نامشا پرهیا اود .ااربر برای اجرای برنامه باید فایب  CSRTool.exeرا اجرا نتاید .برنامه پد از فپری اد مدت
اوتاهی ماده اار می اود .توجه اود اه وقهی برنامه باز و در حال اجرا افت هرگا برنامه برای بار دوم اجرا نشنود.
در ایا صورت هر دو برنامه متکا افت با مشکب مواجه اوند .به طور خالصه از دانلود برنامه تا اجرای مراحب
زیر باید طی اود:


دانلود فایب فشرده برنامه از پورتال مراا ملی دادهها



از حا ت فشرد در ورد فایب دانلود اده



اجرای فایب

CSRTool.exe

منوهای اصلی
هتا طور اه در اکب  1مشخص اده ایا برنامه اامب منوهای زیر میبااد:
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منوی  : CSRاامب مواردی مثب ایجاد فاینب جدیند بناز انرد فاینبهنای ایجناد انده قبلنی و از اینا
قبیب افت .ایا موارد در بخش بعد توحی داده خواهد اد.



منننوی  :Administrative Toolsاباارهننای منندیریهی مربننوط بننه پایگنناه داده مننیباانند .ایننا منننو تنیننا
برای ااربرا مجناز مرانا داده هنا فعنال افنت و بنرای بناقی اناربرا مخ نی منیبااند .بننابرایا در
ایا نواهار از بیا جائیات مربوط به ایا ق تت صرفنظر خواهی ارد.



منوی  :Aboutاتاره خریا ن خه ایا برنامه ااربردی را نشا میدهد.

شکل  1منوی اصلی برنامه کاربردی

منوی CSR

اصلیتریا منوی ایا اباار ق تت  CSRافت اه مخ ا  Cruise Summary Reportمنیبااند .و انامب منوارد زینر
میبااد:


گاینه  : Newبنا اجنرای برنامنه اناربردی هتنه رینا بنرای دریافنت اطالعنات بنهطنور خودانار فنراه
میبااد .در صو رتی انه انار ورود اطالعنات بنه پاینا رفنیده و ماینب باانی فاینب جدیندی را ایجناد
نتایی ایا گاینه را انهخنا منی اننی  .جائینات مربنوط بنه ورود اطالعنات در بخنش بنه توحنی داده
اده افت.



گاینه  :Openبنا انهخنا اینا گایننه فاینبهنای ذخینره انده از قبنب را منیتنوانی مجندداس در برنامنه
بارگذاری و ماده ویرایش نتایی .



گاینننه  :Export CSRپنند از اتتننام ورود اطالعننات گشننت و اطتینننا از صننحت اطالعننات وارد اننده
به اتر ایا گاینه هته اطالعنات بنهصنورت ینر فاینب  XMLدر م نیر انهخنا انده توفنط اناربر
اخیر منی انود .در صنورتی انه اناربر اطالعنات نادرفنهی را وارد نتایند و ینا هتنه اطالعنات خوافنهه
اننده ومننوارد اجبنناریا را وارد ننتاینند پی ننامی منافننب بننه انناربر نشننا داده خواهنند اننود و فرایننند
ذخیره اطالعات مهوقا میاود.



گاینننه  :Temporal Saveهتانن ند گاینننه  Export CSRافننت امننا در اینجننا هننین روننند انهر ننی روی
صحت دادههای وارد اده اعتال نتیانود و اناربر منی توانند بنه اتنر اینا گایننه اطالعنات خنود را
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به صورت نناقص ذخینره انرده و در زمنانی دیگنر بنه تکتینب بپنردازد .بزم بنه توحنی افنت انه
فایب ذخیره اده با ایا گاینه برای مراا داده ها ااربرد و اعهباری ندارد.
موارد باب در اکب  2نشا داده اده افت.

شکل  2گزینههای مختلف در منوی CSR

ورود اطالعات گشت دریایی
یر گشت دریایی می تواند اامب اطالعات زیادی بااد .برای مدیریت بیهر و فیو ت فی مطلب ایا اطالعات بنر
افاس اباهت م یومی ها دفههبندی اده افت .در اینجا ایا دفههبندی بر افاس برنامه ااربردی  MIKADOاز
پروژه  SeaDataNetاخذ گردیده و بر افاس نیازهای داخلی ف ارایفازی اده افت .اجناای مخهلنا ینر گشنت
دریایی در حا ت الی در اکب انتاره  3ورده انده افنت .بزم بنه ذانر افنت انه ورود اطالعنات در الینه
ق تتهایی اه با فهاره قرما رنگ نشا داده اده افت اجباری بوده و زبنا ورود اطالعنات نینا فقنط انگلی نی
میبااد.
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شکل  3اجزای مختلف اطالعات یک گشت دریایی

بخشهای مخهلا برای ورود اطالعات یر گشت دریایی در ادامه توحی داده اده افت.
بخش Identification

اامب فیلدهایی مربوط به مشخصههای الی یر گشت دریایی به قرار زیر افت:


فیلنند  :Cruise IDانناخص یکهننای گشننت دریننایی افننت و بننهطننور خوداننار توفننط برنامننه انناربردی
تو ید می اود و توفط اناربر قابنب ت یینر نی نت .اناربر تنینا منیتوانند بنا الینر بنر روی Re-Create
 IDباعث اود تا برنامه یر ااخص دیگر تو ید اند.



فیلد  :Cruise Nameنام الی گشت دریایی افت و باید به زبا انگلی ی وارد اود.



فیلد  :Creation Dateتناری جناری را نشنا منی دهند انه مربنوط بنه ایجناد فاینب گشنت افنت .اینا
فیلد بهطور خوداار توفط برنامه ااربردی تو ید میاود و توفط ااربر قابب ت ییر نی ت.



فیلد  : Revision Dateدر صورتی انه فاینب گشنت در طنول زمنا وینرایش انده بااند تناری خنریا
ویرایش در اینجا نشا داده میاود اه بنه طنور خودانار توفنط برنامنه اناربردی تو یند منیانود و
توفط ااربر قابب ت ییر نی ت.

بخش General Information

هتا طور اه در اکب اتاره  4ورده اده ایا ق تت اامب رند زیر بخش میبااد اه در ادامه مطلب ارح داده
اده اند.
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شکل  4زیر بخشهای مختلف از قسمت General Information



زیر بخش Cruise




فیلنندهای  Start Dateو  End Dateاز ق ننتت  :Periodتنناری اننروپ و پایننا گشننت دریننایی در
اینجا وارد میاود .ایا تاری میتواند اامب فاعت اروپ و پایا ه بااد.

فیلندهای مربنوط بنه ق نتتهنای

of Departure

 Countryو

of Return

 :Countryهتنا طنور انه از

ی نت
نام پیدافت نام و اد اشورهای مبند و مقصند منیبااند .اناربر بنا الینر بنر روی
اشورها را مطابق با اکب انتاره  5مشناهده و انهخنا منی انند .بنا انهخنا ننام اشنور اند نینا
بهطور خوداار احافه خواهد اد .ااربر قادر به ویرایش نام و اد اشور نی ت.
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شکل  5لیست نام و کد کشورها


فیلندهای مربنوط بنه ق نتتهنای  Port of Departureو  :Port of Returnانامب ننام و اند مربنوط بنه
بننندرها مبنند و مقصنند مننیباانند .انناربر بننا الیننر بننر روی
اتاره  6مشاهده و انهخا می اند .بنا انهخنا ننام بنندر اند
اد .ااربر قادر به ویرایش نام و اد یر بندر نی ت.

ی ننت بننندرها را مطننابق بننا اننکب
نینا بنهطنور خودانار احنافه خواهند

شکل  :6لیست نام و کد بندرها


فیلنند  :Data Access Restrictionدر صننورتی اننه داده بردااننت اننده در گشننت دریننایی مابننور دارای
محدودیت دفهرفی خاصی بااد ااربر میتواند از ی ت دفهرفیها یکی را انهخا نتاید.
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زیر بخش Objectives and Brief of Cruise

اکب  7ایا زیر بخش را نشا میدهد .اه اامب فیلدهای زیر میبااد.

شکل  7زیر بخش Objectives and Brief of Cruise

 فیلد  :Objective/Purpose of the Cruiseخالصهای از اهدافی که برگزاری گشت دریایی به خاطر آنها
انجام شده در این قسمت وارد میشود.
 فیلد  :Project Nameنام طرح و پروژهای که گشت دریایی مزبور در آن دیده شده در اینجا وارد میشود.


زیر بخش Platform

ایا زیر بخش اه در اکب  8ورده اده افت اامب فیلدهای زیر افت:


فیلد  : Platform Nameنام اشهی یا هنر وفنیله تحقیقناتی دیگنر انه گشنت درینایی بنا انجنام انده
افت .بزم به ذار افنت انه در حنال حاحنر اطالعنات تنینا ینر اشنهی تحقیقنی وارد انده افنت و
توفط ااربر قابب ت ییر و ویرایش نی نت .هنر زمنا انه تعنداد بیشنهری اطالعنات از اینا ننوپ فنراه
فیرفنهی از platformهنا را مشناهده و انهخنا
اود ااربر منیتوانند بنا الینر بنر روی گایننه
نتاید .اکب اتاره  9اتایی از اینا مطلنب را نشنا منیدهند .هتنا طنور انه مشناهده منیانود در
حال حاحر حاحر در ی ت مابور تنیا یر  platformموجود افت.
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فیلد  :Platform Categoryنوپ وفیله تحقیقاتی اه گشت دریایی با

انجام اده افت.

شکل  8زیر بخش Platform

شکل  9انتخاب  Platformاز لیست


زیر بخش Parameters and Instruments

هتا گونه اه در اکب اتاره  10نشا داده اده ااربر در ایا ق تت اطالعنات پارامهرهنای انندازهگینری و نینا
اباارهایی را اه ایا پارامهرها به اتر ها برداات اده افت وارد میاند.
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شکل  10زیربخش Parameters and Instruments

فیرفهی از پارامهرها/اباارها اندازهگینری را مشناهده منینتایند انه بنه ترتینب در
ااربر با الیر بر روی
اکبهای  11و  12نشا داده ادهاند.

شکل  11لیست پارامترهای اندازهگیری
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شکل  12لیست ابزارهای اندازهگیری

در دو اکب باب ااربر با وارد ارد تتام یا بخشی از نام مورد نظر و الیر بر روی
خود را ج هجو ارده و با الیر بر روی

یه مورد نظر

ایا یه را به ی ت پارامهرها/ابااراهنای انندازهگینری احنافه

می نتاید .هتچنیا ااربر با انهخا یر یه و فپد الیر بر روی
از را دریافت نتاید .اه ایا مورد در اکب  13نشا داده اده افت.

میتواند اطالعات جائیتنری

شکل 13جزئیات مربوط به یکی از پارامترهای اندازهگیری
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ااربر با انهخا پارامهر/دفهگاه اندازهگیری و فپد الیر بر روی
یا با الیر بر روی


اطالعات جائیتری از

یه مورد نظر خورد را حذف مینتاید و

را دریافت مینتاید.

زیر بخش Responsible Party

در ایا بخش ااربر میتواند اطالعات افراد و فازما های مرتبط با یر گشت دریایی را وارد نتاید.


ق نتت

Scientist

 Chiefو

Leaders

Scientistا و منندیر عتلینناتی

 :Cruiseافننراد منرتبط دو گننروه منیباانند :محقننق اراند و

وLeaders

Cruiseا .انناربر بننا الیننر بننر روی گاینننه

Chief

قننادر افننت

یننه انهخننابی خننود را
فیرفننهی از افننراد را مشنناهده و انهخننا مننینتاینند و یننا بننا الیننر بننر
حذف اند .ااربر نیایی قادر به ویرایش و احنافه انرد ننام فنرد جدیند بنه اینا ی نت نتنیبااند .در
اکب  14یر نتونه از ایا ی ت نشا داده اده افت.

شکل  14لیست افراد مرتبط با گشت دریایی


ق ننتت

Centers

 :Originatorورود افننامی فننازما هننای مننرتبط بننا گشننت دریننایی در ایننا ق ننتت

انجننام مننیاننود .مانننند قبننب انناربر بننا الیننر بننر روی

مننیتواننند فیرفننهی از فننازما هننای

ینه انهخنابی خنود را حنذف انند.
دریایی را مشاهده و انهخا نتایند و ینا بنا الینر بنر روی
در اینجا نیا ااربر نینایی قنادر بنه وینرایش و احنافه انرد ننام فنازما جدیند نی نت .در انکب 15
ایا ی ت نشا داده انده افنت .بزم بنه توحنی افنت انه ینر  Originator Centerفنازمانی افنت
انه م نلول برگنااری گشنت درینایی افننت و اومن سا صناحب اصنلی داده و محنب نگینداری دادههننای
حاصب نی ت وهررند معتوبس رنیا افتا.
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شکل  15لیست سازمانهای دریایی

هتا طور اه در اکب باب مشخص افت با الیر روی نام هر فازما در پنب فتت رپ جائیات بیشهر را در پنب
فتت رافهی دریافت مینتاید.


زیر بخش Collate Center

به فازمانی اااره دارد اه دادههای برداات اده از گشت دریایی در نجا نگیداری میاود و در واقع صاحب اصنلی
داده های گشت دریایی افت .انهخا /حذف فازما دقیقاس مشابه ق تت قبب بوده و در اینجا از تکرار صنرفنظنر
میانی .
بخش Mooring

هتا گونه اه در اکب  16نشا داده اده افت ااربر در ایا بخش اطالعات مورینگ را وارد میانید .ااربر برای
ایجاد فطری جدید باید بر روی

و جیت حذف فطر ایجاد اده روی

نیاز به ویرایش فطر ایجاد اده میتواند روی

الیر اند .هتچنیا در صورت

الیر نتاید.

ااربر پنجره دیگری را مشاهده می اند اه اطالعات موردنیناز را بایند در
با الیر روی
پنجره اه در اکب  17نشا داده اده اامب فیلدهای زیر میبااد:


وارد انرد .اینا

فیلد  :Data Type Nameنام ننوپ داده ای افنت انه در گشنت درینایی برداانت انده افنت .اناربر بایند
انجنام منیانود .بنا
از میا ی ت فنراه انده را انهخنا نتایند .اینا انار بنا الینر روی
ایننا اننار پنجننرهای دیگننر اننامب ی ننت انننواپ داده بنناز مننیاننود اننه در اننکب  18نشننا داده اننده
افت.
13

شکل  16لیست مربوط به Mooring

شکل  17ورود اطالعات Mooring
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فیلد  :Date and timeتاری و فاعت  Mooringدر اینجا وارد میاود.



فیلنندهای ق ننتت  :Principal Investigatorاننامب نننام اننخص وIndividual Nameا و نننام فننازما
وOrganization Nameا میبااد .اینا دو دقیقناس مشنابه انکبهنای انرح داده انده در انتارههنای 14
و  15میبااند.

شکل  18لیست انواع داده


فیلنندهای ق ننتت  :Positionانناربر در ایننا ق ننتت طننول و عننری ج رافیننایی مننورد نظننر خننود را
بهصنورت  decimal degreeوارد منی انند .در صنورت تتاینب امکنا انهخنا نقطنه منورد نظنر از روی
نقشه نیا وجود دارد .برای اینا انار اناربر بایند روی  Get From Mapالینر انند .بنا اینا انار پنجنره
جدیدی برای ااربر باز خواهد اد اه در اکب  19نشا داده اده افت.

شکل  19انتخاب نقطه روی نقشه

هتا طور اه در اکب  19مشخص افت در اینجا ااربر امکانات مخهل ی مانند
ااربر برای رف نقطه روی

و برای انهخا نیایی

روی

zoom

 panو غیره را در اخهیار دارد.
باید الیر اند.
15



فیلد  :Descriptionارحی از  Mooringمورد نظر در ایا ق تت وارد میاود.

بخش Measurement

ورود اطالعات اندازهگیری اده وMeasurementا در ایا بخش انجام میگیرد .اکب اتاره  20ایا بخنش را نشنا
می دهد .مانند قبب ااربر برای ایجاد فطری جدید باید بر روی

و جیت حذف فطر ایجاد انده روی

الیر اند .هتچنیا در صورت نیاز به ویرایش فطر ایجاد اده میتواند روی

الیر نتاید.

ااربر پنجره دیگری را مشاهده می اند اه اطالعات موردنیناز را بایند در
با الیر روی
پنجره اه در اکب  21نشا داده اده اامب فیلدهای زیر میبااد:

وارد انرد .اینا

شکل  20ورود اطالعات اندازهگیری ()Measurement
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فیلد  :Quantityتعداد نتونههای برداات اده در ایا ق تت وارد میاود.



فیلنند  :Unit Nameانناربر بننا الیننر بننر روی
اندازهگیری را مطابق با اکب  22مشاهده و انهخا نتاید.

مننیتواننند فیرفننهی افننهاندارد از واحنندهای

شکل  21ورود اطالعات Measurement

شکل  22لیست واحدهای اندازهگیری



فیلد  :Unit Definitionبا انهخا نام واحد اندازهگیری ایا فیلد بهطور خوداار پر میاود.



فیلند  :Data Type Nameاناربر بنا الینر بنر روی
مطابق با اکب  23مشاهده و انهخا نتاید.

منیتوانند فیرفنهی افنهاندارد از اننواپ داده را

17

شکل  23لیست انواع داده ()Data Type


فیلد  : :Data Type Codeبا انهخا نام نوپ دادهای فیلد بهطور خوداار پر میاود.



فیلد  :Datetimeااربر تاری اندازهگیری را در ایا ق تت وارد میاند.



فیلننندهای ق نننتت  :Principal Investigatorانننامب  Individual Nameو نینننا
میبااد .ایا دو دقیقاس مشابه اکبهای ارح داده اده در اتارههای  14و  15میبااند.



فیلد  :Descriptionارحی

Organization Name

از Measurement

مورد نظر در ایا ق تت وارد میاود.

بخش Geographical Area

ایا بخش مطابق با اکب اتاره  24از ق تتهای مخهلا زیر تشکیب اده افت:


فیلد  : Sea Areasاامب فیرفنهی از ننام دریاهافنت .گشنهی انه در درینای مابنور انجنام انده انهخنا
میاود.



فیلند  :Bounding Boxپوانش ج رافینایی گشنت درینایی در اینجنا وارد منیانود .اناربر بنا الینر بنر
پنجننره ورود اطالعننات وفقننط در قا ننب decimal degreeا را مشنناهده مننیاننند .اننکب 25
روی
ایا می را نشا می دهند .در اینجنا امکنا انهخنا محندوده ج رافینایی بنه اتنر نقشنه نینا وجنود
دارد .برای اینا انار بزم افنت اناربر روی  Get From Mapالینر انند .بنا اینا انار پنجنره دیگنری
باز منیانود وانکب 26ا انه انامب نقشنه و ینر فنری امکاننات از قبینب  pan zoomو غینره افنت.
الینر انند .بزم بنه ذانر افنت
ااربر بنرای رفن محندوده ج رافینایی بایند روی
اه برای افه اده از امکانات نقشه نیاز بنه اتصنال اینهرننت دارین  .بعند از اتتنام رفن بنا الینر روی

18

اطالعات محدوده مورد نظر انهخنا منی انود .پند از اتتنام انار اناربر منیتوانند
جیت حنذف فنطر ایجناد انده روی

ینا در صنورت نیناز بنه وینرایش فنطر ایجناد انده روی

الیر نتاید.

شکل 24بخش Geographical Area

شکل 25انتخاب محدوده جغرافیایی
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شکل  26انتخاب محدوده جغرافیایی به کمک نقشه


فیلد ) :GML (Curvesدر ایا ق نتت اناربر منی توانند مخهصنات نقناطی را انه برداانت انجنام گرفهنه
وارد نتاینند .در اینجننا امکننا ورود رننند نوبننت بردااننت مخهلننا نیننا وجننود دارد اننه هننر نوبننت خننود
می توانند انامب رنندیا نقطنه بااند .بنرای احنافه انرد فنطر جدیند و بنا الینر بنر روی
پنجننرهای جدینند بنناز مننیاننود اننه در ا نکب  27نشننا داده اننده افننت .نننام و توحننی یننر نوبننت
برداات داده به ترتیب در ق تتهای  Nameو  Descriptionوارد میاود.

شکل  27ورود اطالعات GML
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مخهصات نقاط وبه فرمت decimal degreeا در فیلدهای  Latitudeو  Longitudeوارد میاود و برای ثبت نقطه ااربر
الیر اند .مانند قبب برای حذف فطر موجود و یا ویرایش

باید روی

به ترتینب بایند روی

الیر ارد .در اینجا امکا ثبت نقاط با افه اده از نقشه نیا فراه اده افت .ااربر با الینر بنر روی
 From Mapپنجره جدیدی مطابق با اکب  28مشاهده مینتاید واتصال اینهرنت موردنیاز نقشه میباادا.

و ینا
Get

شکل  28ورود اطالعات  GMLبا نقشه



الیننر اننود .نقنناط انهخننابی بننا الیننر روی

بننرای رفنن نقنناط باینند روی

پنناخ خواهننند انند .پنند از رف ن نقنناط بننرای انهخننا و ورود مخهصننات نقنناط
ااربر باید روی


فیلنند

Description

الیر نتاید.
 :Textualاگننر نننواحی گشننت دریننایی احهینناج بننه توحننی تشننریحی دااننهه بااننند

ااربر در ایا ق نتت توحنی خنود را وارد انرده بنا الینر روی
توحننی ثبننت اننده و بننا الیننر روی
ویرایش خواهد بود.


و یننا

را ثبنت نتایند .بنا انهخنا

بننه ترتیننب توحننی مابننور قابننب حننذف یننا

فیلنند  :Marsden Squareبننرای انهخننا از نننواحی  Marsden Squareانناربر مننیتواننند روی
الیر اند .پنجرهای اامب یر نقشه مطابق بنا انکب انتاره  29بناز منیانود و اناربر بنا الینر بنر
روی هر خانه محب منورد نظنر را انهخنا منینتایند .در پاینا ننواحی انهخنابی توفنط داتنه
قابب حذف اد میبااند.
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شکل  29انتخاب نواحی Marsden Square



فیلد  :Track Chartبه نقشنه ای انامب م نیر گشنت درینایی ااناره دارد .در اینجنا اناربر بنا الینر بنر
هتا گوننه انه در انکب انتاره  30نشنا داده انده افنت فنه انهخنا مخهلنا دارد:
روی
اول اینکننه مننیتواننند نقشننه موجننود اننه بننهصننورت فایننب عکنند بننا پ ننوند  jpgو بننا حج ن حنندااثر
150ایلوبایننت را از روی اننامپیوتر خننود انهخننا اننند واننکب اننتاره 31ا .ایننا امننر بننا الیننر روی
 Browse Imageمحقق میاود.

شکل  30انتخابهای مختلف در Track Chart
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انهخنا دوم اناربر  Import from date fileمنی بااند .بنا الینر بنر روی اینا ینه پنجنرهای جدیند
مطابق با اکب اتاره  32باز خواهند اند .اناربر در اینجنا منیتوانند فاینب طنول و عنری ج رافینایی
وبنندو فننربر

1

بننا فرمننت

degree

 decimalو بننا جدااننننده اامنناا را بننا الیننر روی

انهخننا

مشناهده نتایند .اناربر ا بهنه منیتوانند خنود نینا اقندام
ارده و نهیجه را با الینر روی
بنننه ورود اطالعنننات در بنننااد فنننراه انننده در پنجنننره مابنننور انننند .در صنننورت الینننر روی
اطالعات وارد اده پاخ خواهد اد.


انهخا فوم عبارت افنت از  .Import from Mapدر اینجنا اناربر خنود منیتوانند اقندام بنه رفن نقناط
مربوط به م یر گشت دریایی اند .پنجره باز اده برای ااربر مشابه اکب  28میبااد.

بخش Documentation

توحیحات و ارجاعات مخهلا گشت در صورت نیاز در ایا بخش وارد میاود اه در انکب انتاره  31نشنا داده
اده افت .ایا بخش از فیلدهای زیر تشکیب اده افت:


فیلند  : URLدر صنورتی انه گناارش گشنت نیناز بننه ارجاعناتی بنه فنایتهنای مخهلنا داانهه باانند
درس ایا فایتهنا منی توانند در اینا بخنش وارد انود .اناربر بنا وارد انرد درس فنایت و الینر
بننر روی
و یا



1

را ثبننت اننرده و بننرای حننذف یننا ویننرایش درس ثبننت اننده باینند بننه ترتیننب روی
الیر اند.

فیلند  : Commentهرگوننه توحننیحی انه بنرای فین بیهنر گشنت موردنینناز افنت در اینا ق ننتت وارد
میاود .زبا مورد نظر مانند قبب فقط انگلی ی میبااد.

Header
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شکل  31بخش Documentation

پیامهای خطا
در صورتی اه موردی از طرف ااربر به ااهباه وارد اود خطای مربوطه به اطالپ ااربر میرفد .ایا خطاها گاهی در
حیا ورود اطالعات به ااربر گاارش میاوند .مانند وقهی اه مقادیر خارج از محدوده معهبر برای طول و ینا عنری
ج رافیایی وارد اود .مثب اکب اتاره  . 32مورد دیگری اه متکا افت باعث بروز خطا اود فنعی در بناز انرد
فایلی با فرمت ااهباه افت اه ایا مورد نیا در اکب  33نشا داده اده افت.

شکل  32خطا در ورود اطالعات نادرست
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شکل  33بروز خطا به خاطر ورودی فایل نامعتبر

اما در بیشهر موارد پد از انهخا گاینه  Export CSRبرنامه اروپ به صحتفنجی اطالعات وارد اده توفط ااربر
می نتاید .در ایا صورت اگر برنامه با مورد یا موارد ااهباهی مواجه گردد گاارای از خطاوهاا بنه اناربر نشنا داده
خواهد اد و رنگ ق تتهای حاوی خطا قرما رنگ اده و تعداد خطاها ه در فطر بنابی هنر بخنش وtabهناا
نواهه میاود .اکب  34ایا می را نشا میدهد.

شکل  34بروز خطا به خاطر ورود موارد اشتباه
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ارتباط با ما
در ایا م هند ق تتهای مخهلا مربوط به برنامه ااربردی تو ید گااراات گشت های دریایی انه در مرانا ملنی
داده های اقیانوفی و دریایی ایرا توفعه داده اده افت ارح داده اد .هررند فعی اده افت تا هته جائیات بنه
طور فاده و ا اف بیا اود و ی در صورت هرگونه ابیام میتوانید با روشهای زیر با اارانا ایا مرانا تتناس
گرفهه و پرفش خود را مطرح نتایید.


تتاس تل نی به اتاره  66944873و داخلی 269



ارفال پرفش به درس پ ت ا کهرونیر



ارفنننال پرفنننش در پورتنننال مرانننا ملنننی دادههنننای اقیانوفنننی و درینننایی اینننرا بنننه درس
 http://incod.inio.ac.irدر منوی  Userو انهخا گاینه Help Desk
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