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  پیشگفتار

 سط بیشتر شرکتهاي مشاوره جهت طرحها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران تو جزو قویترین برنامه CSDP برنامه

مهارت و کار با برخی  ، CSDPهاي بسیار برنامۀ با وجود توانایی .گیرد انواع تسهیالت حمل و نقل مورد استفاده قرار می هندسی

تفاع استخراج ارافزار  در این نرم همچنین .گیر است از قسمتهاي آن مانند مد پالن یا طراحی خط پروژه کاربران مشکل و وقت

عرضی بستگی به پارامترهاي ورودي از طرف کاربر دارد و همین امر سبب عدم دقت مقاطع نقاط جهت ترسیم پروفیل طولی و 

 .شود عرضی در مطالعات مرحله اول مسیر میمقاطع کافی در ترسیم پروفیل طولی و 

هاي سیویل در سطح جهان  پروژه به عنوان یک فرمت استاندارد به منظور تبادل اطالعات مربوط به LandXMLفرمت 

در بردارنده کلیه  LandXMLفایل . کنند افزارهاي مشهور طراحی مسیر از این فرمت پشتیبانی می پذیرفته شده است و اکثر نرم

  .اطالعات مسیر از جمله اجزاء تشکیل دهنده پالن، پروفیل طولی و مقاطع عرضی است

بر اساس  CSDPسازگار با برنامه  ASCiiبه فرمت هاي  تهیه فایل امکان LandXML to CSDP Converterبرنامه 

  :عبارتند از ها فایلاین . کند فراهم میرا  LandXMLهاي  فایل

  پالن اتوماتیک مسیرفایل  

  یدئکلوتو -دایرة -یدئکلوتو شامل قوسهاي دایرة ساده و(قوسهاي افقیفایل(  

  خط پروژهفایل  

  قوسهاي قائمفایل  

  با فرمت  پروفیل طولیفایلPARS  

  با فرمت  زمین طبیعی پروفیل طولی و مقاطع عرضیفایلGeneric 

  با فرمت  زمین طبیعی پروفیل طولی و مقاطع عرضیفایلTotal Station 

افزارهاي راهسازي  سایر نرمتوان مرحله طراحی و ویرایش پالن، پروفیل طولی و مقاطع عرضی مسیر را در  به عبارت دیگر می

کلیۀ اجزاء طرح شده را در فایلهاي  LandXMLگیري از فایل  سپس با بهرهانجام داد و  AutoCAD Civil 3Dاز جمله 

ASCII  قابل خواندن توسط برنامۀCSDP توان این اجزاء را در برنامۀ  می در ادامه. نوشتCSDP  خواند و محاسبات تکمیلی

  .انجام داد CSDP لی و مقاطع عرضی را توسط برنامۀمانند برآورد احجام عملیات خاکی و یا چاپ پالن، پروفیل طو

هـر  . باشـد   محفوظ می زاده علیرضا غنیو نشان هاي تجاري آن براي  LandXMl2CSDPافزار  کلیه حقوق مادي و معنوي نرم

با قانون جرایم مطابق  ، زاده علیرضا غنیبدون مجوز کتبی مطالب و مستندات و منابع نرم افزار  ،گونه استفاده غیر مجاز از نام

تنها براي استفاده ، مجوز استفاده از نرم افزار طبق قرارداد فیمابین. نرم افزاري غیر مجاز تلقی میگردد و پیگرد قانونی دارد

هر گونه کپی برداري و سعی در نفوذ به داده هـاي نـرم افـزار طبـق      .باشد و به نام آن می) حقیقی یا حقوقی(یک مشتري 

گردد و عالوه بر پیگرد قـانونی شـرایط پشـتیبانی و     حاکم بر جمهوري اسالمی ایران غیر مجاز تلقی می قوانین نرم افزاري

 .خدمات پس از فروش نرم افزار را لغو خواهد نمود

  

  زاده علیرضا غنی                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         1395 تابستان
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  اولفصل 

  

  سازي برنامه فعال
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  برنامه سازي فعال -1- 1

 .باز شود) 1-1(مطابق شکل   Aboutرا انتخاب نمایید تا پنجره   گزینۀ  LandXML2CSDPاز منوي  -1

 

  
  .About Civil2CSDPکادر محاورة  -1-2 شکل

  

سپس در مقابل . باز شود) 2-1(مطابق شکل   Activationکلیک نمایید تا کادر محاورة  بر روي دکمه  -2

Company Name مقابل نام شرکت و در Serial Number سریالی که در اختیار دارید را وارد نمایید. 

  
    Registerکادر محاورة  -2-2شکل

  

  . کلیک نمایید Activate LandXML2CSDPسپس در همین کادر محاوره بر روي دکمه  - 3

  

  

  

  



4 

 

  

  

  دومفصل 

  

  ظیمات فایل نت

  و  

 مقاطع عرضی
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   LandXMLظیمات فایل نت -1 -2
  :مراحل زیر را دنبال کنید Civil 3Dدر برنامه  LandXMLل از ذخیره سازي یک پروژه راهسازي با استفاده از فرمت قب

را  Edit LandXML settingگزینه ) 1-2(بر روي نام نقشه کلیک راست کنید و مطابق شکل  Toolspaceاز قسمت  -1

  .باز شود LandXML settingانتخاب نمایید تا پنجره 

  

  .Edit LandXML settingانتخاب گزینه  -1-2 شکل

  

گزینه  Angle/Direction Formatدقت کنید که در مقابل . انجام دهید) 3-2(و ) 2-2(هاي  تنظیمات را مطابق شکل -2

degree decimal (DDD.DDDDD) انتخاب شده باشد.  

  
  



6 

 

  
  .اول-LandXML setting تنظیمات  -2-2 شکل

 

 
  .دوم-LandXML setting تنظیمات  -3-2 شکل

Ghanizadeh
Rectangle
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   مقاطع عرضیتظیمات  -2 -2
 Civil 3Dاز استخراج مقاطع عرضی با استفاده از سطح و پالن مسیر تعریف شده نیاز است تا تنظیمات زیر در برنامه  قبل

  .انجام شوند

گزینه ) 4-2(کلیک راست کنید و مطابق شکل  Sectionsگزینه بر روي  Settingsسربرگ  Toolspaceاز قسمت  -1

Edit feature setting  کادر محاورةرا انتخاب نمایید تا Edit feature setting-sections باز شود. 

کلیک   بر روي   Section Name Template  در مقابل گزینه Edit feature setting-sections کادر محاورةدر  -2

  .باز شود) 5-2(مطابق شکل  Name Template کادر محاورةتا کنید 

 Section]><[Sample Line Group]> عبارت  Name  در مقابل گزینه Name Template محاورة کادردر  -3

Surface Name(CP[(<  را مطابق شکل)شود تا نام مقاطع عرضی به صورت  انجام این کار سبب می. وارد کنید) 6-2

ع عرضی از آن استخراج شده که ارتفاع مقاط و نام سطحی (Sample Line Group)ترکیبی از نام گروه مقاطع عرضی 

  .ضروري است LandXMLاین عملیات براي تشخیص مقاطع عرضی در فایل   .، درج شود(Section Surface) است

 

 

  .Edit feature settingانتخاب گزینه  -4-2 شکل

 



8 

 

 

  .Edit feature setting-sections کادر محاورة -5-2 شکل

  

  .Name Template کادر محاورة -6-2 شکل

  
  .است 7EGو نام سطح  SL Collectionدر این فایل نام گروه مقاطع عرضی  -7-2 شکل

Ghanizadeh
Rectangle

Ghanizadeh
Rectangle
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  سومفصل 

  

 کار با برنامه 
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  منوهاي برنامه -3-1

  . ، نشان داده شده است)1-3، در شکل LandXML2CSDPفرم اصلی برنامه 

  

  .Civil2CSDPمنوي برنامۀ  -1-3شکل

  

  :باشند به شرح زیر می مختلف برنامه هاي سربرگ

 Civil2CSDP Settings : انجام تنظیمات برنامۀCivil2CSDP. 

 Horizontal and Vertical Alignment Reports : گزارش مربوط به اجزاء تشکیل دهندة پالن مسیر و ایجاد

 .خط پروژه

 Automated Plan : ایجاد فایلASCII پالن اتوماتیک مسیر. 

 Horizontal Curves :ایجاد فایل ASCII هاي افقی مسیر قوس. 

 Project Line : ایجاد فایلASCII خط پروژة مسیر. 

 Vertical Curves : ایجاد فایلASCII هاي قائم مسیر قوس. 

 Profile: PARS Format : ایجاد فایلASCII  پروفیل طولی مسیر با فرمتPARS. 
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 Profile and Cross Section : ایجاد فایلASCII  پروفیل طولی و مقاطع عرضی مسیر با فرمتGeneric  و

Total Station. 

  

 LandXMLمشخص نمودن مسیر فایل  -3-2

  .مراحل زیر را دنبال نمایید LandXMLبه منظور تعیین مسیر فایل 

 .انتخاب کنید) 2-3(مطابق شکلرا  LandXML Fileسربرگ  -1

در صورت   .مشخص نمایید با زدن دکمۀ  LandXML Fileرا در قسمت  LandXMLمسیر و نام فایل  -2

  .نمایش داده می شوند LandXML File Propertiesتشخیص صحیح فایل، اطالعات در قسمت 

 
  

  
  .LandXML Fileسربرگ  -2-3شکل

  انجام تنظیمات الزم -3-3

  :براي این منظور. گردد مشخص CSDPبرنامۀ  نسخهباید  Civil2CSDP کار با برنامهقبل از 

  .شود ، ظاهر می)3-3(را مطابق شکل Settings گسربر -1

 .کنیدخود را انتخاب  CSDPویرایش مربوط به برنامه  -2
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  .Settingsسربرگ  -3-3شکل

  

  پالن اتوماتیک مسیر  ASCIIایجاد فایل  -3-4

  :مراحل زیر را دنبال کنیدپالن اتوماتیک مسیر  ASCIIفایل  به منظور ایجاد

 .شود نشان داده می )4-3(مطابق شکل را  Automatic Planسربرگ  -1

 . انتخاب کنید Alignment Nameمسیر مورد نظر را از فهرست بازشدنی  -2

 .وارد نمایید (First PI Number)شمارة سومه اول را در مقابل  -3

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ  File Nameمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -4

اي از فایل ایجاد شده در شکل  نمونه. ن اتوماتیک در مسیر مورد نظر ایجاد گرددپال ASCIIرا بزنید تا فایل دکمۀ -5

 . نشان داده شده است) 3-5(
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  .Automatic Planسربرگ  -4-3شکل

  

  

  
  .پالن اتوماتیک مسیر ACSIIاي از فایل  نمونه -5-3شکل

  هاي افقی مسیر  قوس ASCIIایجاد فایل  -3-5

  :وسهاي افقی مسیر مراحل زیر را دنبال کنیدق ASCIIبه منظور ایجاد فایل 

 .شود نشان داده می )6-3(را مطابق شکل  Horizontal Curves سربرگ -1

با این کار اطالعات مربوط به پالن مسیر شامل . انتخاب کنید Alignment Nameمسیر مورد نظر را از فهرست بازشدنی  -2

و همچنین  (End Station) ، کیلومتر انتها(Star Station)، کیلومتر شروع (Current Alignment)نام پالن فعال

 .شوند مربوط به پالن مسیر نمایش داده می  (Description)توضیحات
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  .Horizontal Curvesسربرگ  -6-3شکل

  

 .وارد نمایید (First PI Number)شمارة قوس اول را در مقابل  -3

 .وارد کنید … Superelevation lengthطول تأمین دور در قوس هاي دایره ساده را در مقابل  -4

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ  File Nameمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -5

اي از فایل ایجاد شده در شکل  نمونه. قوس هاي افقی در مسیر مورد نظر ایجاد گردد ASCIIرا بزنید تا فایل دکمۀ -6

 . نشان داده شده است) 3-7(

  

 
  .قوس هاي افقی ACSIIاي از فایل  نمونه -7-3شکل
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  خط پروژه  ASCIIایجاد فایل  -3-6

  :مراحل زیر را دنبال نماییدخط پروژه  ASCIIفایل  به منظور ایجاد

 .انتخاب کنید )8-3(را مطابق شکل  Project Line سربرگ -1

  
  .Project Lineسربرگ  -8-3شکل

  

 . انتخاب کنید Alignment Nameپالن مسیر مورد نظر را از فهرست بازشدنی  -2

 . انتخاب کنید Project Line خط پروژه مورد نظر را از فهرست بازشدنی - 3

همانگونه که می دانید در برنامه . شماره خط پروژه را انتخاب کنید Number of Project Lineدر قسمت  -4

CSDP وان تا سه خط پروژه تعریف نمودت براي هر پروفیل می. 

به عنوان مثال . هاي قائم را وارد نمایید مقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مربوط به سومه Shift Valueدر قسمت  -5

 .را در این قسمت وارد نمایید 200متر افزایش یابد عدد  200ها به اندازة  اگر قصد دارید کیلومتر تمام سومه

 .وارد نمایید PVI Nameمربوط به نقاط سومۀ قائم را در مقابل  نام -6

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ  File Nameو نام فایل خروجی را در قسمت مسیر  -7

اي از فایل ایجاد شده در  نمونه. خط پروژه در مسیر مورد نظر ایجاد گردد ASCIIرا بزنید تا فایل دکمۀ -8

 . نشان داده شده است) 9-3(شکل 
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  .خط پروژه ACSIIاي از فایل  نمونه -9-3شکل

  هاي قائم  قوس ASCIIایجاد فایل  -3-7

  :مراحل زیر را دنبال کنیدهاي قائم  قوس ASCII به منظور ایجاد فایل

 .انتخاب کنید) 10-3(را مطابق شکل  Vertical Curves سربرگ -1

 . انتخاب کنید Alignment Nameپالن مسیر مورد نظر را از فهرست بازشدنی  -2

 . خاب کنیدانت  Project Lineخط پروژه مورد نظر را از فهرست بازشدنی - 3

به عنوان مثال . هاي قائم را وارد نمایید مقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مربوط به قوس Shift Valueدر قسمت  -4

را در این قسمت  200متر افزایش یابد عدد  200به اندازة  هاي قائم ي قوسها اگر قصد دارید کیلومتر تمام سومه

 .وارد نمایید

 .وارد نمایید Vertical Arc Nameدر مقابل  قائم را هاي قوسمربوط به  نام -5
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 .Vertical Curvesسربرگ  -10-3شکل

 

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ  File Nameمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -1

اي از فایل ایجاد شده  نمونه. هاي قائم در مسیر مورد نظر ایجاد گردد قوس ASCIIرا بزنید تا فایل دکمۀ -2

 . نشان داده شده است) 11-3(در شکل 

  
  .مسیر هاي قائم قوس ACSIIاي از فایل  نمونه -11-3شکل

  

   PARSپروفیل طولی با فرمت  ASCIIایجاد فایل  -3-8

  :مراحل زیر را دنبال کنید PARSپروفیل طولی با فرمت  ASCIIفایل  به منظور ایجاد

 انتخاب کنید) 12-3(را مطابق شکل   Profile: PARS سربرگ -3

 . انتخاب کنید Alignment Nameن مسیر مورد نظر را از فهرست بازشدنی پال -4
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 توضیحاتاطالعات مربوط به پالن مسیر شامل  Alignment Informationدر این کادر محاوره در قسمت  -5

  .شوند نمایش داده می  (End Station)کیلومتر انتها و (Star Station)پالن فعال، کیلومتر شروع 

 

  
 . Profile: PARS -12-3شکل

  

 .نام مربوط به پروفیل طولی نقاط زمین طبیعی را از فهرست بازشو انتخاب نمایید  Ground Profileدر مقابل  -6

  .وارد نمایید(From Station) کیلومتر شروع را در مقابل  settingsدر قسمت  -7

 .وارد نمایید  (To Station)کیلومتر انتها را در مقابل  settingsدر قسمت  -8

به عنوان . پروفیل طولی را وارد نمایید نقاط مقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مربوط به Shift Valueدر قسمت  -9

 .را در این قسمت وارد نمایید 200متر افزایش یابد عدد  200به اندازة  کلیۀ نقاطمثال اگر قصد دارید کیلومتر 

 .وارد نمایید Point Nameبل را در مقاPARS پروفیل طولی با فرمت نقاط مربوط به  نام -10

دو روش براي تهیه فایل . یین نماییدعت  Method of Exportروش ایجاد فایل پروفیل طولی را در قسمت -11

اطالعات موجود در کادر را بر اساس پروفیل طولی  اطالعات  (All Points)روش اول. پروفیل طولی وجود دارد

توانید در فواصل مشخص اقدام به  می نویسد و در روش دوم یدر فایل م Vertical Alignment Editorمحاورة

 Incrementبراي این منظور باید فاصلۀ بین نقاط پروفیل طولی در مقابل . کیلومتر نقاط کنیدو استخراج ارتفاع 

نشان داده شده ) 14-3(الی ) 13-3(روش در شکلهاي  دوه گزارش ایجاد شده با هر یک از این ننمو .انتخاب شود

 .ستا

  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ  File Nameمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -12

 . در مسیر مورد نظر ایجاد گردد PARSپروفیل طولی با فرمت  ASCIIرا بزنید تا فایل دکمۀ -13
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  .All Pointsبا استفاده از گزینۀ  PARSپروفیل طولی با فرمت  ACSIIاي از فایل  نمونه -13-3شکل

  

  
با  Fixed Stationبا استفاده از گزینۀ  PARSپروفیل طولی با فرمت  ACSIIاي از فایل  نمونه -14-3شکل

Increment=50m.  

 

   Genericپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت  ASCIIایجاد فایل  -3-9

  :نماییدمراحل زیر را دنبال   Genericپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت ASCIIفایل  به منظور ایجاد

  .انتخاب کنید) 15-3(مطابق شکل  را  Profile & Cross Sectionsسربرگ  -1
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 .Profile & Cross Sectionsسربرگ  -15-3شکل

 
 . انتخاب کنید Alignment Nameپالن مسیر مورد نظر را از فهرست بازشدنی  -2

ار به حروف بزرگ یا کوچک حساس این مقد. کنید را وارد گروه مقاطع عرضینام   Sample Lines Groupدر مقابل -3

 .براي کسب اطالعات بیشتر به فصل دوم مراجعه نمایید. است

. این مقدار به حروف بزرگ یا کوچک حساس است. کنید وارد Surface در مقابلنام سطح مربوط به مقاطع عرضی را  -4

 .براي کسب اطالعات بیشتر به فصل دوم مراجعه نمایید

فهرست  Cross Sectionsخوانده و در قسمت  LandXMLتا مقاطع عرضی از فایل کلیک کنید  بر روي دکمه  -5

 .شوند

در صورتی که قصد . سازي اطالعات مقاطع عرضی را تعیین نمایید نحوة خالصهGeneralization settings در قسمت  -6

را   Do Generalizationخالصه سازي شوند، جعبه چک  ASCIIدارید تا اطالعات مقاطع عرضی جهت درج در فایل 

 Min offset Differenceدر صورتی که فاصلۀ بین دو نقطه متوالی از یک مقطع عرضی از عدد مقابل. فعال سازید

(cm)  کمتر و در عین حال اختالف ارتفاع بین این دو نقطه نیز از عدد مقابلMin El. Difference (cm)  ،کمتر باشد

 .شود نقطه مورد نظر حذف می

 .وارد نمایید  (From Station)کیلومتر اولین مقطع عرضی را در مقابل Settingsدر قسمت  -7

 .وارد نمایید  (To Station)کیلومتر آخرین مقطع عرضی را در مقابل Settingsدر قسمت  -8

به عنوان مثال اگر قصد . کنیدرا وارد  مقاطع عرضیمقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مربوط به  Shift Valueدر قسمت  -9

 .را در این قسمت وارد نمایید 200عدد  ،متر افزایش یابد 200به اندازة  مقاطعارید کیلومتر تمام د

  .مشخص نمایید  با زدن دکمۀ Output file: Genericمسیر و نام فایل خروجی را در قسمت  -10

. ر ایجاد گردددر مسیر مورد نظ Genericپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت  ASCIIفایل  را بزنید تادکمۀ -11
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 . نشان داده شده است )16-3(اي از فایل ایجاد شده در شکل  نمونه

  

  
  Generic .پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت  ACSIIاي از فایل  نمونه -16-3شکل

  

   Total Stationپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت  ASCIIایجاد فایل  -3-10

  :مراحل زیر را دنبال نمایید Total Station ل طولی و مقاطع عرضی با فرمتپروفی ASCIIبه منظور ایجاد فایل 

 . انتخاب کنید) 15-3(مطابق شکل  را  Profile & Cross Sectionsسربرگ  -1

 . انتخاب کنید Alignment Nameپالن مسیر مورد نظر را از فهرست بازشدنی  -2

براي کسب اطالعات بیشتر به فصل دوم مراجعه . رد کنیدرا وا گروه مقاطع عرضینام   Sample Lines Groupدر مقابل -3

 .نمایید

براي کسب اطالعات بیشتر به فصل دوم مراجعه . وارد کنید Surface نام سطح مربوط به مقاطع عرضی را در مقابل -4

 .نمایید

ت فهرس Cross Sectionsخوانده و در قسمت  LandXMLکلیک کنید تا مقاطع عرضی از فایل  بر روي دکمه  -5

 .شوند

در صورتی که قصد . سازي اطالعات مقاطع عرضی را تعیین نمایید نحوة خالصهGeneralization settings در قسمت  -6

را   Do Generalizationخالصه سازي شوند، جعبه چک  ASCIIدارید تا اطالعات مقاطع عرضی جهت درج در فایل 

 Min offset Differenceیک مقطع عرضی از عدد مقابل در صورتی که فاصلۀ بین دو نقطه متوالی از. فعال سازید

(cm)  کمتر و در عین حال اختالف ارتفاع بین این دو نقطه نیز از عدد مقابلMin El. Difference (cm)  ،کمتر باشد

 .شود نقطه مورد نظر حذف می

 .یدوارد نمای  (From Station)کیلومتر اولین مقطع عرضی را در مقابل Settingsدر قسمت  -7

 .وارد نمایید  (To Station)کیلومتر آخرین مقطع عرضی را در مقابل Settingsدر قسمت  -8

به عنوان مثال اگر قصد . مقدار شیفت یا جابجایی کیلومتر مربوط به مقاطع عرضی را وارد کنید Shift Value مقابلدر  -9

 .در این قسمت وارد نمایید را 200متر افزایش یابد، عدد  200دارید کیلومتر تمام مقاطع به اندازة 

به منظور نوشتن اطالعات . فرمت نوشتن اطالعات را مشخص نمایید Method of Total Station Formatدر قسمت  -10

را  Number Based Methodو بر پایه شماره نقاط، گزینۀ  Station Based Methodبر پایه کیلومتر نقاط، گزینه 

 .انتخاب کنید
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  .مشخص نمایید با زدن دکمۀ  Output file: Total Stationی را در قسمت مسیر و نام فایل خروج -11

. در مسیر مورد نظر ایجاد گردد Genericپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت  ASCIIرا بزنید تا فایل دکمۀ -12

 . نشان داده شده است) 17-3(اي از فایل ایجاد شده در شکل  نمونه

  

  
  Total Station.پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت  ACSIIاي از فایل  نمونه -17-3شکل
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  چهارمفصل 

  

  در برنامه ها فایل خواندننحوه 
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  مقدمه-4-1

با این حال در . هاي برنامه وارد نماید باید اطالعات ورودي خود را در پرسشنامه CSDPبطور معمول استفاده کننده از برنامه 

و سپس فایل مورد نظر را در برنامه  هدر فایل متنی نوشت ACSIIتواند اطالعات ورودي خود را با فرمت  می کاربررت تمایل صو

  . با پروژه درآورد ربخواند و بصورت اطالعات سازگا

  

 ASCIIنحوة خواندن فایل  -4-2

 CSDPدر مد نرمال برنامه  Fileاز منوي  Import data fileباید گزینۀ  ASCIIبه منظور خواندن اطالعات موجود در فایل 

   .شود باز می Import data file کار کادر محاورة با انجام این. انتخاب شود

 Secondaryو  Primary Formatتواند با استفاده از موارد  فرمتهاي متفاوتی براي ورود اطالعات وجود دارد که کاربر می

Format  مقادیر ) 1-4(در جدول . د اطالعات مشخص نمایدجهت ورورا فرمت مورد نظر خودPrimary Format  و

Secondary Format  براي خواندن فایلACSII هر یک از اجزاء مسیر داده شده است.  

  

  Secondary Formatو  Primary Formatمقادیر  -1-4جدول

  ASCII Primary Format  Secondary Formatفایل   ردیف

 CSDP Formats CSDP for Windows  هاي افقی قوس  1

 CSDP Formats CSDP for Windows  خط پروژه  2

 CSDP Formats CSDP for Windows  هاي قائم قوس  3

 PARS PARS Format Profile Formatپروفیل طولی با فرمت   4

  -  Generic Generic Formatپروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت   5

  -  Total Station Total Station Formatا فرمت پروفیل طولی و مقاطع عرضی ب  6

  

کلیک شود و مسیر و نام فایل  Selectباید بر روي دکمۀ  Secondary Formatو  Primary Formatپس از انتخاب 

ASCII در برنامۀ  با انجام این کار فایل مورد نظر قرائت و اطالعات آن در پرسشنامۀ مربوطه. مورد نظر انتخاب گرددCSDP 

  .گردد درج می

از راهنماي ) براي ورود اطالعات ACSIIاستفاده از فایلهاي (به منظور کسب اطالعات بیشتر در این مورد به ضمیمۀ الف

   .مراجعه نمایید  CSDPافزار  نرم

 




