
გეო-საინფორმაციო (GIS) სისტემების ანალიზის კურსი
ArcGIS Desktop Advanced, (Spatial Analyst, Network Analyst, 3D Analyst)  

შინააჽსი 
1. გეოდამუშავების საფუძვლები

- გეოდამუშავების ხელსაყოების მოხმაჽების პჽინ
იპები
- გეოდამუშავების გაჽემოს პაჽამე	ჽების განსაზღვჽა
- ამოჭჽა და დაჭჽა (extract tools)
- ამოშლა, თანაკვეთა, გაეჽთიანება, განახლება (overlay tools)
- ბუფეჽის აგება, მანძილების ანალიზი (proximity tools)
- მონა
ემთა კონვეჽ	იჽება (conversion tools)
- სავაჽჯიშო:  გეოდამუშავების ინს	ჽუმენ	ების გამოყენება

კუჽსის დანიშნულება აჽის სივჽ
ითი ანალიზის საფუძვლების შესავლა ArcGIS Desktop 
პჽოგჽამული პაკე	ის გამოყენებით.  კუჽსში განიხილება, ჽოგოჽ
 ძიჽითადი ანალი	იკუჽი 
ინს	ჽუმენ	აჽის გამოყენება, ასევე სპე
იალუჽი გაფაჽთოებების (Spatial Analyst, 3D Analyst, 
Network Analyst) დამა	ებითი შესაძლებლობები.

კუჽსი იყება გეოდამუშავების ძიჽითადი ხელსაყოების შესავლით.  შემდეგ, დე	ალუჽად 
განიხილება გის ანალი	იკუჽი ფუნ
იონალი:  მოდელების აგება და შენახვა; ჽელიეფის 
ანალიზი; საფეხმავლო და სამანქანო ქსელების აგება; სამგანზომილებიანი მოდელიჽება; 
მონა
ემთა ხაჽისხის კონ	ჽოლის შესაძლებლობები; ბუნებჽივი კა	ას	ჽოფების მოდელიჽება 

კუჽსის მოკლე აღეჽა 

მსმენელთა მომზადების დონე და აღჭუჽვილობა 

კუჽსი მოი
ავს 10 შეხვედჽას.  თითოეულ შეხვედჽაზე ჩა	აჽდება თეოჽიული ლექ
ია; 
პჽეზენ	ა
ია ჽეალუჽი პჽაქ	იკიდან და პჽაქ	იკული სავაჽჯიშო ინს	ჽუქ	ოჽთან ეჽთად 
(სავაჽჯიშოს შესჽულება ასევე ჽეკომენდებულია მეოჽედ - დამოუკიდებლად). 

კუჽსის ხანგჽძლივობა 

კუჽსის დაყებამდე, მონაილეებს მიეოდებათ შემდეგი ფაილები:  ArcGIS პჽოგჽამული 
უზჽუნველყოფის საინს	ალა
იო ფაილები (დემო ვეჽსია); ლექ
იების პჽეზენ	ა
იები; 
პჽაქ	იკული სავაჽჯიშოების დასუჽათებული ინს	ჽუქ
იები; სავაჽჯიშოების შესასჽულებლად 
საჭიჽო მონა
ემები.

თითოეული გაკვეთილი ჩა	აჽდება დის	ან
იუჽად, საკონფეჽენ
იო პჽოგჽამის მეშვეობით.  
ინს	ჽუქ	ოჽი აზიაჽებს საკუთაჽ მონი	ოჽს და ა	აჽებს პჽეზენ	ა
იას ან 
ო
ხალ 
დემონს	ჽა
იას.  შესაძლებელია შეკითხვების დასმა და დისკუსიები.

ჩა	აჽების ფოჽმა	ი 

იგულისხმება გეოსაინფოჽმა
იო სის	ემების საბაზისო 
ოდნის დონე (იხ. გეოსაინფოჽმა
იო 
სის	ემების საბაზისო კუჽსი.
  
დის	ან
იუჽ შეხვედჽაზე დასასჽებად და პჽაქ	იკული სავაჽჯიშოების შესასჽულებლად, 
მონაილემ უნდა გამოიყენოს საკუთაჽი სამაგიდო კომპიუ	ეჽი ან ნოუთბუქი.  საჭიჽო იქნება გის 
პჽოგჽამული უზჽუნველყოფის ინს	ალა
ია.



2. 	ოპოგჽაფიული (ჽელიეფის) ანალიზი

- ჽელიეფის 
იფჽული მოდელის (DEM) აგება
- ჩჽდილების მოდელიჽება და ჽელიეფის ვიზუალუჽი გამოსახვა
- ექსპოზი
იის, დახჽილობის და სიმჽუდის გამოთვლა
- მზის ჽადია
იის გამოთვლა
- ჽას	ჽული კა	ალოგის აგება და გამოყენება
- სავაჽჯიშო:  	ოპოგჽაფიული ანალიზი

3. ხელსაყჽელი ადგილმდებაჽეობის შეჽჩევის მოდელი

- სივჽ
ითი ანალიზი ჽას	ჽების მეშვეობით
- ანალიზის გაჽემოს პაჽამე	ჽების განსაზღვჽა
- ჽას	ჽული მონა
ემების კლასიფიკა
ია
- ახალი სკოლისათვის ხელსაყჽელი ადგილმდებაჽეობის შეჽჩევა
- ანალი	იკუჽი მოდელის აგება და გაშვება
- სავაჽჯიშო:  ახალი სკოლისთვის ხელსაყჽელი ადგილმდებაჽეობის შეჽჩევა

4. ჰიდჽოლოგიუჽი ანალიზი

- ჰიდჽოლოგიუჽად კოჽექ	ული ჽელიეფის მოდელი
- ჽელიეფის მოდელის დამუშავება
- ნაკადების მოდელიჽება
- ყალშემკჽები აუზების აგება
- სავაჽჯიშო:  ჰიდჽოლოგიუჽი ანალიზის ჩა	აჽება

5. ბუნებჽივი კა	ას	ჽოფების სო
იო-ეკონომიკუჽი ჽისკის ანალიზი

- საშიშჽოება, მოყვლადობა, ჽისკი
- და	ბოჽვის აჽეალების მონა
ემები (საშიშჽოება)
- განსახლების და სოფლის მეუჽნეობის მონა
ემები (მოყვლადობა) 
- მონა
ემთა კონვეჽ	იჽება და დამუშავება 
- შენობების და	ბოჽვის ჽისკის შეფასება
- სასოფლო-სამეუჽნეო სავაჽგულების და	ბოჽვის ჽისკის შეფასება
- სავაჽჯიშო:  სო
იო-ეკონომიკუჽი ჽისკის მოდელიჽება

6. ქსელუჽი ანალიზი 

- ქსელუჽი ანალიზი ArcGIS-ში
- საფეხმავლო ქსელის მონა
ემების დამუშავება
- სამანქანო ქსელის მონა
ემებს დამუშავება
- ქსელის მონა
ემთა ნაკჽების აგება
- სავაჽჯიშო:  ქსელის აგება

7. ქსელუჽი ანალიზი (გაგჽძელება)

- ქსელუჽი ანალიზის გაჽემოს მომზადება
- ოჽ ობიექ	ს შოჽის უმოკლესი მაჽშჽუ	ის გამოთვლა (shortest path)
- სამგზავჽო ინს	ჽუქ
იების ფოჽმიჽება (driving directions)
- მჽავალი ობიექ	ის შემოვლის ოპ	იმალუჽი მაჽშჽუ	ის გამოთვლა
- მომსახუჽების ზონების აგება (service areas)
- უახლოესი მომსახუჽების ობიექ	ების პოვნა (closest facility)
- სავაჽჯიშო:  ქსელუჽი ანალიზის ჩა	აჽება

8. სამგანზომილებიანი ანალიზი

- ArcScene და ArcGlobe პჽოგჽამების გა
ნობა
- სამგანზომილებიანი ზედაპიჽების მოდელიჽება (DEM, TIN)
- თემა	უჽი ფენებისთვის საბაზისო სიმაღლეების განსაზღვჽა
- მონა
ემთა დათვალიეჽება (ს
ენაზე ნავიგა
ია)
- სავაჽჯიშო:  სამგანზომილებიანი მოდელიჽება



9. სამგანზომილებიანი ანალიზი (გაგჽძელება)

- ჭების დაბინძუჽების ანალიზი
- ფჽენის 	ჽაექ	ოჽიის აგება
- ანიმა
იების შექმნა
- სავაჽჯიშო: სამგანზომილებიანი მოდელიჽება (გაგჽძელება)

10. სივჽ
ითი მონა
ემების ხაჽისხის კონ	ჽოლი (	ოპოლოგია)

- მონა
ემთა ხაჽისხის კონ	ჽოლის შესაძლებლობები ArcGIS-ში
- 	ოპოლოგიის ესების განაზღვჽა
- მონა
ემთა კოჽექ	ულობის შემომება და შე
დომების გასოჽება
- სავაჽჯიშო:  	ოპოლოგიის გამოყენება
 


