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G.I.S( Geography Information System) 

 

 سیستوهای اطالػات جغرافیایی

 :هقدهه

 دس ثیبًی اص ولیبت ػیؼتوْبی اعالفبت خغشافیبیی اثتذا ثِ هجبًی اعالفبت سلَهی دادُ هی پشداصین.

 هقوَال  ایي ػیؼتن ثب فٌَاًْبیی ؿٌبختِ هی ؿَد وِ فجبستٌذ اص : 

1- Geographic. I.s  
2- GEO- spatial I.s 

3- spatial.I.s 
4- ) (S.I.S 

ػیؼتوْبی رخیشُ ػبصی سلَهی دادُ ّب )ًمـِ ّب( دس همبثل ًمـِ ّبی وبغزی سا هی تَاى ثِ كَست صیش ثیبى 

 ًوَد:

 *  حدن ووتش

 *  افوبل آػبًتش تغییشات

 *   ًگْذاسی ثب ّضیٌِ ووتش ٍ آػبًتش

 *   حول ٍ ًمل آػبًتش

 ًتش ٍ آػبًتش*   تىثیش اسصا

 *   اًذاصُ گیشی دلیك تش

 تَكیفیٍ  هىبًیسا دس دٍ اعالفبت  وِ ثِ فٌَاى پبیگبُ دادُ هی ؿٌبػین ّوچٌیي ًمـِ ّب ٍ اعالفبت  ًمـِ ای

 هـخق هی ًوبیٌذ. اص خلَكیبت ایي اعالفبت هی تَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ ًوَد:

    ..  ..هؼبحت ٍ، عَل، ..... هختلبت. اعالفبت هىبًوٌذ  
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                                        . . . ًَؿ ٍ.، هبلىیت، اعالفبت تَكیفی......... ًبم

هبَّاسُ ای( ٍ اعالفبت تَكیفی ثِ كَست -دس ٍالـ اعالفبت هىبًوٌذ ثِ كَست ًمـِ ٍ خذاٍل ) فىغ َّایی

 تَضیحی اص فَاسم هی ثبؿذ.

ایذُ  ای هیبى اعالفبت هىبًوٌذ ٍ تَكیفی ثشلشاس هی وٌذ. ٍاػغِ GISػیؼتن ًىتِ ای وِ لبثل هالحؾِ اػت 

GIS  .دس حمیمت داؿتي تشویجی اص ایٌذٍ دس یه ػیؼتن ثَد ثِ گًَِ ای وِ اهىبى آًبلیضّبی تَام سا فشاّن ػبصد 

 

 

 

       (فبت هىبًوٌذاعال : (2ؿىل) )                                     (اعالفبت تَكیفی (:1) ؿىل)                   

 ًوًَِ ای دیگش اص دادُ ّبی هىبًی ٍ تَكیفی سا هی تَاى هـبّذُ ًوَد:
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 (3)ؿىل

 سا دس تشویت خلَكیت آى تَضیح هی دّین:    GISحبل ثب هثبلی چگًَگی وبسثشد 

 

 یك هثال كاربردی

 تقییي لغقِ صهیٌی هٌبػت ثشای یه ًَؿ وـت  هؼئلِ:

   هؼیارها:

 (2دسكذ ثبؿذ ) ًبحیِ  21تب  11ثیي  ؿیت صهیي         

 (C( ثبؿذ.  ) ًبحیِ  Cخٌغ خبن سػی )         

 ( 2ٍ1ّضاس تَهبى ثبؿذ. ) ًبحیِ  211لیوت ٍاحذ آى صیش          

 :ثشای ؿشٍؿ وبس ایي ػِ ًمـِ ثبیؼتی ّوشاُ ثب دادُ ّبی تَكیفی هَسد ًیبص دادُ ّب 
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 ٍاسد ؿًَذ:   GISدس هحیظ ًشم افضاسی  

 

 

ثب اخز  ًمـِ ّبی هٌغمِ هَسد ًیبص هب ٍػپغ ثب ّن پَؿبًی وشدى آًْب یه لغقِ صهیي هٌبػت ثب ؿشٍط هب ثِ 

 ٍخَد هی آٍسد. ٍ حبكل ًمـِ ای ثِ كَست صیش دس هی آیذ.

      

 (4ٍ5ؿىل)
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GIS  :از دو دیدگاه قابل هالحظه است 

 اثضاس ًگبُ هی وٌذ.یه قٌَاى آى ثذ ٍ ثِ ثِ فٌَاى ًشم افضاس هی ؿٌبػسا  GIS : تىٌیىی( دیذگبُ 1

 ،هحل ًگْذاسی  GISهی گَیذ وِ ػیؼتن هی ؿٌبػذ ٍ یه ثِ فٌَاى سا  GIS:  غیش تىٌیىی دیذگبُ( 2

گشفتي پبػخ ػؤاالت ٍ یب ّش ًیض هشخـ ٍ دادُ ّبی تَكیفی هٌتؼت ثِ آًْب ٍ  آًبلیض دادُ ّبی هىبىٍ  پبالیؾ

 هشخـ فلَم وِ ثب دادُ ّبی هىبى دس ّش سؿتِ ای اصٍ دس اداهِ هیگَیذ : ؿَد  هیسا ؿبهل خشٍخی هَسد ًیبص  ًَؿ

 ایي ػیؼتن ًیبص اػت.ثِ وبس داؿتِ ثبؿین  ٍ ػش

 

 

 : GIS از تؼریف هتداول

ًیشٍّبی هتخلق وِ خْت اخز، رخیشُ ػبصی،  ٍ هدوَفِ ای اػت ػبصهبى یبفتِ اص ػخت افضاس، ًشم افضاس

، ًوبیؾ ٍ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّبی هىبى هشخـ ٍ گشفتي خشٍخی  ، تلفیكیشایؾٍ،  ، ثبصیبفت ثٌْگبم ػبصی

  تلوین گیشی ثْیٌِ هی ثبؿذ.  GISیه هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد. ّذف ًْبیی اػتفبدُ اص هٌبػت اص آًْب 

 

 :GIS یك اجساء

 :خضء اكلی اػت چْبسداسای   GISیه 

 هتخلق ًیشٍی اًؼبًی -1

 ػخت افضاس -2

 افضاس ًشم -3

 ّب دادُ -4
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 هی تَاى اتفبق ّبیی سا وِ ًیفتبدُ پیؾ ثیٌی وشد.  GISثب اػتمبدُ اص 

 . . . . هىبى یبثی صثبلِ ّبی اتوی دفي ؿذُ دس ثَؿْش.، هثال: هىبى یبثی پبسویٌگ ؿْش اكفْبى

ٍ ثشای آى چِ  دس یه ؿْش هی خَاّین ثجیٌین فضبی ػجض دس چِ ٍضقیتی لشاس داسد : GISهثبلی اص وبسثشد ّبی 

 وبس وشد؟

، ا ثبیذ یه ثشداؿت اص فضبی ػجض داؿت ٍ ثب تَخِ ثِ ایي وِ وبسؿٌبع گفتِ وِ ثب تَخِ ثِ خوقیت پبسنذاثت

)ایدبد پغ ثب تَخِ ثِ ًؾش وبسؿٌبع وِ دس خَاػت دادُ حَل فضبی ػجض ثبفش . فضبی ػجض ثبیذ همذاسی  ثبؿذ

ثبفش دس ًمـِ ثشای هىبى هَسد ًؾش ؿقبفی سا وِ دس خَاػت دادُ  هی صًین. ثب ایدبد حبؿیِ حَل فَاسم هٌتخت(

یه هذل ػِ ثقذی اص هىبى اًدبم فبسضِ ثبفث هی ؿَد وِ هـىالت ٍ ثَخَد آٍسین. ّوچٌیي ثب تـىیل 

 هقضالت آى سا فْویذ ٍآى سا ثشسػی وشد.

 . . ش، خیبثبى ّبی ون تشافیه ٍ.دس دیگش هثبل ایٌىِ اٍسطاًغ ؿْشی ثشای سػیذى ثِ هىبى حبدثِ ثبیذ ثْتشیي هؼی

 سا ثذاًذ.

  (Data)داده ها

  دادُ ّب دسGIS : ثِ دٍ دػتِ هىبًی ٍ تَكیفی تمؼین هی ؿًَذ 

    ( هىبًیSpatial      :) 

 ثِ یه هىبى خبف ٍاثؼتِ اًذ                               

 اعالفبتی دسثبسُ هَلقیت ٍ ؿىل فَاسم               

  ( تَكیفیAttribute:) 

 خلَكیبت ٍ ٍیظگیْبی فَاسم                         

 لضٍهب هىبًوٌذ ًیؼتٌذ                        

 :(Data Model) نحوه ذخیره سازی و نوایص داده های هكانی
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  : هدوَفِ ای اص لَاًیي  ثشای ًوبیؾ ػبصهبى هٌغمی  هذل دادُ ای فجبست اػت اص

 ُ ّبدادُ ّب دس یه پبیگبُ داد

ثِ فجبست دیگش لَاًیٌی وِ ثشای تجذیل تغییشات خغشافیبیی ٍالقی ثِ اؿیبء گؼؼتِ ثىبس هی سًٍذ هذل              

 دادُ ای اعالق هی ؿًَذ.

 :دٍ ًَؿ هذل دادُ ثشای دادُ ّبی هىبًوٌذ 

 

 (Point, Line, Polygon :Vectorثشداسی  )                                            

 (Raster: Pixel, valueٌ(سػتشی             

 

یىی اص ًىبتی وِ ثبیذ ثِ آى تَخِ ًوَد همبیؼِ ثیي ایي دادُ ّبی ثشداسی ٍ سػتشی اػت وِ ؿبهل خذٍل صیش 

 هی ثبؿذ:
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 (:Attribute Data) داده های توصیفی

 دادُ ّبی تَكیفی یه ػشی اص خلَكیبت دادُ ّبی هىبًی ّؼتٌذ.

 ..(. خلَكیبت هتفشلِ ) دثی، حدن تشافیه، –بؿ استف -ًبمهثال 

 جوغ آوری داده های توصیفی:

 دادُ ّبی تَكیفی  اص چٌذ لحبػ لبثل خوـ آٍسی هی ثبؿٌذ وِ:

خوـ آٍسی اعالفبت  -5تذٍیي اػتبًذاسد ّب ٍهذل هفَْهی ٍ  -4آًبلیض دادُ ّب   -3  ؿٌبخت -2 ًیبصّب -1

 .تَكیفی هی ثبؿٌذ.

 توصیفی: نحوه تولید  داده های

 تی وِ ثبیذ هَسد تَخِ لشاس گیشد ًحَُ ی تـىیل ایي ًَؿ دادُ ّب هی ثبؿذ.یىی اص ًىب

 (Data Base) پبیگبُ دادُ ّب
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 آًْب ثب دیگش اػت وِ خْت  استجبطٍ  اؿیبءدس هَسد  دادُ ّبهدوَفِ ای ػبصهبى یبفتِ اص 

 دػتیبثی ثِ ّذف خبكی دس وٌبس ّن خوـ آٍسی ؿذُ اًذ.

 (DB) اعالفبت تَكیفی    → → →→→      بُ دادُ ّبی تَكیفیپبیگ    

   اعالفبت هىبًی         →→→→→→    پبیگبُ دادُ ّبی هىبًی

  هی ًوبیین.  entity دس پبیگبُ دادُ ّش ؿئ یب پذیذُ وِ دس فضبی خبسج ٍخَد داؿتِ ثبؿذ سا ثِ فٌَاى یه

  م اص آًْب داسای  یه ػشی اعالفبت داسًذ.هی ثبؿذ وِ ّشوذا  entity  ّش پبیگبُ دادُ داسای چٌذ

 ثبؿذ. هبًٌذ هی Attribute وِ داسای همذاسی ذهی ثبؿ entityثِ فٌَاى هثبل داًـگبُ یه

 هی ثبؿذ. . . ٍ. دسع ػبختوبىاػتبدداًـدَ

خَد یه الیِ ثِ   entityّش  GISهقوَال هىبًوٌذ ّؼتٌذ. دس ًشم افضاس  GISّبی   entityوِ  لبثل تَخِ اػت

 اختلبف هی دّذ.

 :سازهاى فایلها

 .الیِ  تمؼین هی ؿَد -2خذٍل اعالفبت تَكیفی ٍ -1ثِ دٍ ثخؾ  entityّش 

 .( تقشیف ًوَدField( ٍ فیلذ )Recordػبصهبى یه فبیل سا هی تَاى ثب سوَسد )در  جذًل تٌصیفی 

 ثشای ایي هَضَؿ هثبلی سا ثیبى هی وٌین:

 ل(:اطالػات توصیفی بیوارستاى ) هثا

تقذاد ثخـْبی  ، تقذاد  آهجَالًؼْب  ، مبتجتقذاد ع  ، ػبفبت وبس ، ؽشفیت پزیشؽ  ، تبسیخ ػبخت  ، ًبم

 . . . .. . .   ، تخللی 

 ّش للن اعالفبت تَكیفی یه فیلذ سا دس ػبصهبى ٍ ػبختبس فبیل تـىیل هی دّذ

ؿَد ٍ ّش ثیوبسػتبى یه سوَسد دس ایي ثیوبسػتبى یه هفَْم فبم اػت وِ خذٍلی )فبیلی ( ثشای آى تـىیل هی 

           .خذٍل خَاّذ ثَد
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                          ↓ ّfield  Item 

 

 → Record  

 

 

 

 

 ىای منحصر بو فردی استفاده کرد.  Record ثشای دػتیبثی ثِ یه ػتَى ثبیذ اص 

 یب هفَْم یه خذٍل ایدبد هی ؿَد.( Entity) ثشای ّش هَخَدیت

 ّش  خذٍل اص ػتًَْب ٍ ػغشّب  تـىیل ؿذُ اػت.*  

 چٌذ خلَكیت دس ًؾش گشفتِ هی ؿَد:( Field)ثشای ّش ػتَى

 ن افـبسسل تقذاد، ( 50)هثال عَل(، String)هثال  ًَؿ(،   Last_name) هثال    ًبم

 *  اطالعات مربٌط بو تك تك عٌارض در سطرىا رخیره مي شٌنذ.

 ّش وبسثشی اص دیذگبُ خَد ؽ پبیگبُ دادُ سا تحت تبثیش لشاس هی دّذ.

 :((Keyولیذ 

اػتفبدُ ؿَد. ایي ؿٌبػِ ثِ كَست ػتَى ٍ یب  ثشای دػتیبثی ثِ یه سوَسد ثبیؼتی اص یه ؿٌبػِ هٌحلش ثِ فشد

 وذ هلی  -عالفبت تَكیفی دس ًؾش گشفتِ هی ؿًَذ.   هثبل :  ؿوبسُ داًـدَئی ػتًَْبئی دس خذٍل ا

 ولیذ هی تَاًذ :  

  یه ػتَى   یب  هدوَفِ ای اص چٌذ ػتَى ثبؿذ.

تقذاد  

 عجمبت

ؽشفیت 

 پزیشؽ

تبسیخ 

 ػبخت

 ًبم

ثیوبسػتبى  1371 211 5

 دی

ثیوبسػتبى  1365 151 4

 هْشگبى
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 ولیذ ثبیذ :  

 ثذٍى تىشاس ٍ هٌحلش ثِ فشد ثبؿذ  ٍ اگش اص آى كشفٌؾش ؿَد خلَكیت اٍل هختل گشدد

 : Aronofاحل ایجاد سیستم اطالعات از نظر مر

 مذل داده بايذ ايجاد شٌد: 4براي ايجاد يك سیستم اطالعاتي 

 (External Model)       هذل خبسخی .1

 (Conceptual Model)       هذل هفَْهی .2

 (logical Model)         هذل هٌغمی .3

 (Physical Model)         هذل فیضیىی .4

 

 :هدل خارجی (1

وِ دس ایي هذل   . ثذػت هی آیذ ػیؼتن اص گضاسؽ ؿٌبختدِ ایي هذل فجبستؼت اص ؿٌبخت ًیبصّب وِ دس ًتی

هی ثبؿذ وِ فجبستؼت  ثشای گضاسؽ ؿٌبخت  وبسثش ًْبیی پبیگبُ دادُ ؿٌبختِ هی ؿَد. ایي هذل داسای هشاحلی

 اص:

   . . : چِ ًمـِ ای ٍ ثب چِ همیبػی ٍ.ٍضقیت دادُ ّبی هَخَد .1

سثش اسئِ هی ؿَدٍ عجك چِ ػلؼلِ هشاتجی دس یه : یه ًمـِ ثب چِ ضَاثغی ثِ وبسًٍذ گشدؽ دادُ ّب .2

 اداسُ تَلیذ هی ؿَد.

 ًیشٍی اًؼبًی .3

 ًشم افضاس ٍػخت افضاس: وبهپیَتش هب دس چِ حذی اػت. .4

 ًیبصّبی دادُ ای .5

دس ایي هذل هی تَاى ثب تـىیل ػویٌبسُ ٍ خلؼبتی ثب وؼبًی وِ دس استجبط ثب ػیؼتن ّؼتٌذ هـىالت ٍ 

 بصّبی ػیؼتن سا ثش عشف ًوبیین. اص آى خولِ هَاسدی وِ ثشای ػیؼتن هْن هی ثبؿذ.هقضالت سا سفـ ًوَدُ ٍ ًی

 :هدل هفهوهی (2
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دس هذل هفَْهی هب ًیبصّب سا آًبلیض هی ًوبیین ٍدس ایٌدب ػبختبس هذل دادُ هقلَم هی ؿَد. دس ایي هذل ػبختبس 

 . پبیگبُ دادُ عشاحی هی ؿَد.

بؿذ آى سا تحلیل هی وٌین اگش وبسایی آى یه هَسد ثبؿذ یه خذٍل ثِ فٌَاى هثبل اگش ػبختوبًی داسای والع ث

هقشفی هی ؿَد ٍ چٌذ   entity والع خَد ثِ فٌَاى یه  . . ٍلی اگش داسای چٌذ وبسایی ثبؿذ هثال ػبیت ثبؿذ ٍ.

تقشیف هی ًوبیین. پغ ثشای هب ًَؿ والع وِ هـخق ؿذُ هْن اػت وِ تحلیل هی ًوبیین. ٍ ػپغ ایي  خذٍل

 یه فشم تْیِ هی ًوبیین.  entityل سا ثِ ّن لیٌه هی ًوبیین. ثشای ّش  خذاٍ

ًیبص ػیؼتن هذل هفَْهی سا هی تَاى هذلی اص دًیبی ٍالقی ثش اػبع دسن هب اص پذیذُ ّب ٍ چگًَگی سفتبس آًْب 

 تقشیف ًوَد.

ًؾش )  یه اؿیب هَسدثذیي تشتیت هذل هفَْهی وِ ثشای پبیگبُ دادُ ّب تقشیف هی ؿَد ؿبهل خلَكیبت اػتبت 

 .خَاّذ ثَد ؿبهل هفَْم،اعالفبت تَكیفی،ساثغِ ّب( ٍ خلَكیبت دیٌبهیه )حبكل عجیقت دًیبی ٍالقی(

 هی دّذ. یه كَست دیگش اص هذل هفَْهی خذٍل اػت وِ ثلَست فشهْبی خبفهذل هفَْهی ثلَست گشافْب )

 ًذ.تْیِ هی ؿَ  تشػین هی ؿَد وِ ساثغِ هیبى اًَاؿ سٍاثظ سا ًـبى

  

 
 :هدل هنطقی (3

 ایي فشهْب ؿبهل هَاسد صیش هی ؿًَذ: 

 ًبم فبسضِ    :  هثال ساُ ؿَػِ -

 وذ فبسضِ          -

 تقشیف فبسضِ  -

 لیؼت اعالفبت تَكیفی -

 تبلیؼت هدضای خلَكیبت ّش للن اعالف -
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بصی ًوَد. دادُ ّبی هذل ًتبیح هذل هفَْهی دس هذل هٌغمی ثِ ؿىلی دس هی آیذ وِ ثتَاى دس وبهپیَتش پیبدُ ػ

هفَْهی وال ثلَست خذٍل آهبدُ ؿذُ ٍ ًوًَِ ّبی توبهی هَخَدیت ّب خوـ آٍسی ؿذُ ٍ آیتوْب وذ گزاسی 

 ؿذُ ٍ آهبدُ هی ؿًَذ

 

 :هدل فیسیكی (4

 پیبدُ ػبصی هذل هٌغمی دس هحیظ ًشم افضاسی هذل فیضیىی هی ثبؿذ.

 اسم )هَخَدیتْبی( هىبًیفَ          →→→←←←←الیِ ّبی اعالفبتی            

 الالم تَكیفی        ←←←→→→→   تَكیفبت  خذاٍل اعالفبت 

 استجبط الالم تَكیفی ثِ هىبًی اص عشیك وذّبی ؿٌبػبیی هٌحلش ثفشد ّش فبسضِ اًدبم هی پزیشد.

 

 methodsتَاثـ

 ّؼتٌذ. GISتَاثـ تحلیلی للت یه  

ثِ وبس هی آیٌذ تب  ّؼتٌذ وِ دس هشاحل ٍ ثخؾ ّبی هختلف هتَدّب ٍ یب تَاثـ هدوَفِ فولیبت ّبی ًشم افضاسی

 ذف هَسد ًؾش ثشػین.ّثِ 

  GIS:   تَاثـ یه 

 پشداصؿی -1

 ٍیشایـی  -2

 تدضیِ ٍ تحلیل -3

 هتفشلِ -4

 :نیروی انسانی

 ؿبهل ولیِ وؼبًی هی ؿَد وِ ثِ ًحَی ثب ػیؼتن دسگیش ّؼتٌذ.

 :تهیه كنندگاى
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 سا تبهیي هی وٌٌذ. GISهدوَفِ فَاهلی ّؼتٌذ وِ هٌبثـ دادُ ای 

 ..( هْن اػت.. ؿٌبخت لبثلیتْبی آًْب ) هیضاى تَلیذات سلَهی، ًَؿ ًشم افضاسّبی ػبصهبًی ٍ

 )تٌْب تَلیذ وٌٌذُ ّؼتٌذ ٍ اػتفبدُ ای هقوَال ًوی وٌٌذ ) ػبصهبى ًمـِ ثشداسی

 :اپراتورها

 هدوَفِ فَاهلی وِ فولیبتْبی صهبى ثش ٍ غیش فٌی سا اًدبم هی دٌّذ.

 هـىالت ػخت افضاسیسفـ  –ٍاسد وشدى دادُ ّب  –یؾ ٍیشا

 ثبیذ ثِ ّش وذام دػتَس القول خبف خَد سا داد ٍ ًؾبست ًوَد.

 :كاربراى

 اػتفبدُ وٌٌذگبى ػیؼتن ّؼتٌذ.

 ؿٌبخت دلیك آًْب هْن اػت.

 هقوَال آگبّی دلیمی اص ػیؼتن ًذاسًذ ٍ عی یه فشایٌذ ثبیذ آگبُ ػبصی وشد.

 :تحلیل گراى

 ٌی ّتٌذ ٍ وبهال آگبُ ثِ ػیؼتن ٍ خضئیبت فٌیفَاهل ف

 هـىالت سا فشهَلِ وشدُ ٍ ثب لبثلیتْبی ػیؼتن ثِ سفـ ٍ تَلیذ خشٍخیْبی هَسد ًیبص الذام هی وٌٌذ.

 :توسؼه دهندگاى

 فَاهل فٌی ػغح ثبال وِ خْت تَػقِ ػیؼتن تالؽ هی وٌٌذ.

 ػیؼتن پغ اص اػتمشاس هی تَاًذ تَػقِ ثیبثذ  

 * تَػقِ ٍػقت هىبًی تحت پَؿؾ             
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 *  تَػقِ ًشم افضاسی ػیؼتن   

 *  تَػقِ وبسثشدّبی ػیؼتن  

 : حاهیاى

 پبیِ گزاساى ٍ تبهیي وٌٌذگبى ّضیٌِ ػیؼتن

 گبُ اػتفبدُ وٌٌذگبى ًیض خضء ّویي دػتِ هی ثبؿٌذ.

 ػیبػت گزاساى ًیض ّؼتٌذ

 ثبیذ وبهال تَخیِ ٍ آگبُ ػبصی ؿًَذ

 

 GISانواع سیستوهای 

Land Information System (LIS): 

 اػت ثب تبویذ ثش سٍی لغقبت هلىی GISدس حمیمت یه 

 ثؼیبس ثبالػت GISدلت اعالفبت هىبًی ایي 

گبّی اٍلبت ػیؼتن چٌذ همیبػِ دس ًؾش گشفتِ هی ؿَد: صهیٌْبی ون اسصؽ ثب دلت پبئیي ٍ همیبع وَچىتش ٍ 

 ثبلقىغ

 .. (. ش اعالفبت ثیـتشی سا ؿبهل هی ؿَد هثال وبسثشی ٍ) وبداػت. هشثَط ثِ وبداػتش هی ؿَد

 1:511ٍ    1:211ٍ   1:111همیبػْبی هتذاٍل :  

Automatic Mapping / Facility Management 
AM/FM: 

 ثشای یه وبسثشد خبف عشاحی هی ؿَد.

 تَاثـ هحذٍد، هـخق ٍ خبف ثشای وبسثشد خبف
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  ثِ هٌؾَس هذیشیت یه ثخؾ

Integrated GIS (IGIS): 

 ّب ثشداسی ٍ ثقضی سػتشی ّؼتٌذ.  GISثقضی اص 

 هی ثبؿٌذ. IGISّبئی وِ ثب ّش دٍ فشهت وبس هی وٌٌذ  ػیؼتن

 ػغَح اػتفبدُ اص دٍ ًَؿ فشهت فشق هی وٌذ: هثال 

 *  هجٌب ثشداسی  ٍ تٌْب ًوبیؾ سػتش        

 *  هجٌب ثشداسی  ٍ ًوبیؾ ٍ پشداصؽ سػتش        

 ؾ ٍ پشداصؽ تلفیمی*  ًوبی          

 *  ًوبیؾ ٍ پشداصؽ تلفیمی ٍ رخیشُ ػبصی تَام دٍ فشهت          

 ٍ فولىشد آًْب دس ایي هَسد: GISثشخی ًشم افضاسّبی 

Caris: Display Level 

Cadcorp:  Display Level 

Small World: Process & Storage Level 

Spans: Process Level 

ArcInfo 8.0: Process Level  

 3D GIS  : 

  2.5 GIS :   تَپَلَطی ػِ ثقذی ٍخَد ًذاسدثلىِ استفبفبت ثِ كَستDEM  یبDSM  .دس ػیؼتن ٍخَد داسد 

3D GIS .هیتَاًذ سػتش یب ثشداس ثبد ٍلی ٍخَد تَپَلَطی ػِ ثقذی الضاهی اػت 

 آًبلیضّبی ػِ ثقذی هبًٌذ اوتـبف هقبدى   

                 فجبستٌذ اص: 3D GISالوبًْبی اكلی دس   
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         raster       →                                      

 

         pixel       →                  

voxel       →                  

 

 

 ArcGIS 9.2  رهراحل نصب نرم افسا

 سا ثش سٍی ػیؼتن وپی وشدُ Crackاثتذا فبیل 

 

 (1)ؿىل

  Crackفبیل  ٍ ثقذ دس داخل آى 
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 (2)ؿىل

 License.lic  سا ثبnotepad  ثبص وشدُ ػپغ دس خظ اٍل ثدبی فجبستthi-tyy ًبم وبهپیَتش سا تبیپ هی وٌین . 

 

 

 (3)ؿىل

 سا صدُ ًٍبم وبهپیَتش سا اػتخشاج وشدُ.( propertiesولیه ساػت وشدُ ٍ  My Computer)ثش سٍی آیىي 
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 (4)ؿىل

              

 (5)ؿىل

سا فشا هی  license.licفبیل  Browseوشدُ ٍ پٌدشُ ای ثبص هی ؿَد اصآیىي  RUNسا  LMSetupحبل فبیل 

 . خَاًین
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 (6ٍ7ؿىل)

 

 (8ؿىل)

 سا فـبس هی دّین. nextٍدووِ 
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 (9ؿىل)

 ّوِ فبیل ّب ثبیذ آهذُ ثبؿٌذ.

 

 (11ؿىل)

 سا فـبس هی دّین. Installٍدووِ 
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 (11ٍ12ؿىل)

 ًوی وٌین. Restartت ثقذ اص ًل

 

 (13ؿىل)

 سا دس هؼیش صیش وپی وٌیذ ARCGISفبیل  crackحبل دس فبیل 
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 (14ؿىل)

 . وٌیذ  Runسا  startupسا ثبص وشدُ ٍ فبیل  Desktopوٌیذ.ٍ ثقذ پَؿِ  Restartحبل وبهپیَتش سا 

 

 (15ؿىل)

 .دثل ولیه وٌیذ  Install ArcGIS Desktopثقذ كفحِ صیش ؽبّش هی ؿَد ٍ ثش سٍی گضیٌِ 

 سا هی صًین.  Nextپٌدشُ ای ثبص هی ؿَد ٍ گضیٌِ 
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 (16ؿىل)

 

 (17ؿىل)

 سا هی صًین. I accept the License agreement پٌدشُ ای ثبص هی ؿَد ٍ گضیٌِ 
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 (18ؿىل)

 وٌیذ. Nextٍ ثقذ گضیٌِ دٍم سا تیه ثضًیذ ٍ ثقذ 

 

 (19ؿىل)

 وٌیذ. Nextاًتخبة ٍ سا   Arcinfoٍ گضیٌِ 
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 (21ؿىل)

 وٌیذ. Nextسا اًتخبة ٍ   Completeٍ گضیٌِ 

 

 (21ؿىل)

 وٌیذ. Nextهقشفی وٌیذ ٍ  Destinationحبل یه هؼیش ثشای رخیشُ ػبصی پَؿِ 
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 (22ؿىل)

 وٌیذ. Nextهقشفی وٌیذ ٍ  Python24یه هؼیش ثشای رخیشُ ػبصی پَؿِ 

 بؿذ.ث spaceاػن هؼیش ًجبیذ داسای  نكته:

 

 وٌیذ تب ثشًبهِ ؿشٍؿ ثِ ًلت وٌذ. Nextٍدٍثبسُ 
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 (23ٍ24ٍ25ؿىل)

 وٌیذ. Restartٍلتی ثشًبهِ ًلت ؿذ وبهپیَتش سا 

سا هی صًین  Editولیه ساػت وشدُ ٍ گضیٌِ  Registry ،ESRIFloatسفتِ ٍ ثش سٍی فبیل  Crackٍ ثقذ ثِ پَؿِ 

 سا تبیپ وٌیذ. Arcinfoولوِ  viewerثدبی ولوِ  SOFTWARE_Classٍ دس خظ چْبسم خلَ گضیٌِ 
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 (26ؿىل)

 

 (27ؿىل)

سا  License manager toolsٍ ثقذ ثش سٍی ّویي فبیل  دثل ولیه وٌیذ تب ًلت ؿَد. ٍثقذ ثِ هؼیش صیش ثشٍیذ 

 اخشا وٌیذ.
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 (28ؿىل)

ٍ دس صیش آى گضیٌِ  configuration using Serviceگضیٌِ  Service/License Fileپٌدشُ صیش ثبص هی ؿَد دس 

ArcGIS License Manager  .سا اًتخبة وٌیذ 
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 (29ؿىل)

سا  ArcGIS License Managerگضیٌِ  Service Nameثشٍیذ ٍ دس خلَ گضیٌِ  Configure Serviceثِ تت 

سا اص پَؿِ  Licenseسا صدُ ٍ فبیل  Browseولیذ   Path to the License Fileاًتخبة وٌیذ ٍ خلَ گضیٌِ 

Crack  ٍفشا خَاًی وٌیذSave Service  .سا ثضًیذ 

 

 (31ؿىل)

سا   Reread License Fileثقذ ولیذ  Start Serviceسفتِ ٍ اٍل ولیذ  Start/Stop/Rereadدس ًْبیت ثِ تت 

 ثضًیذ.
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 (31ٍ32ؿىل)

 

 ثِ پبیبى هی سػذ. ArcGIS 9.2   ٍ دس ایٌدب ًلت ًشم افضاس

  ArcCatalogهروری بر 

ArcCatalog   .ثشای ثشسػی ًمـِ ّب اػت 

دسایَّبی وبهپیَتش دس پٌدشُ  ػوت چپ ؽبّش هی ؿَد ٍ ثَػیلِ آًْب ثِ هؼیشی ، ArcCatalogپغ اص ثبص وشدى 

 هب دس آى هحل لشاس داسد هی سٍین ٍ آًْب سا فشاخَاًی هی وٌین. ّبیDataوِ 

ؽبّش هی ؿَد. دس  Shapefileولیه وشدُ ٍتقذادی  Dataدس پَؿِ  Worldحبل هغبثك ؿىل ثش سٍی پَؿِ 

 ػوت ساػت ػِ تت ٍخَد داسد وِ فجبستٌذ اص :

1. Content  هحتَیبت ّش :Shapefile .سا ًـبى هی دّذ 
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 (33ٍ34ؿىل)

2. Preview  ثشای ًـبى دادى :Shapefile .ًمـِ ّب( هی ثبؿذ( 

 

3. Meta Data .ثشای دػت یبثی ثِ پبیگبُ دادُ اػت : 
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 (35ٍ36ؿىل)

اعالفبت هشثغِ سا ًـبى هی  Spatial , Attributes Description ,دس ایي تت ثب اًتخبة ّش یه اص تت ّبی

 وشد. editآًْب سا  Edit Meta Dataدّذ وِ هی تَا ى اص گضیٌِ 

ولیه هی وٌین ٍ ثشای  Previewولیه وشدُ ٍ ثشای دیذى آى ثشسٍی تت  ,Shapefile Country02ثش سٍی 

ٍ  Tableدٍ گضیٌِ ٍخَد داسد ثِ ًبم ّبی  Previewٍل تَ كیفبت آى دس پبیي ایي كفحِ دس همبثل دیذى خذ

Geography ، وِ اگش خذٍل سا ثخَاّینTable  اگش ًمـِ سا ثخَاّین ٍGeography .سا اًتخبة هی وٌین 

دیذى وِ ثشای  Identifyیه ػشی آیىي ّب یی ثشای ًمـِ ٍخَد داسد هبًٌذ آیىي  Toolbarدس 

هثالَ ثش سٍی ًمـِ ولیه هی وٌین تب خذٍل اعالفبت تَكیفی هشثَط ثِ آى ثبص  . اعالفبت تَكیفی اػت

 ؿَد.

Connect  ًمؾShortcut   سا داسد. هثالَ ثشای فلذسData  ثش سٍی آیىيConnect To Folder  ٍ ِسفت

وشدى فلذس  Disconnectی هی وٌین ثشا OKولیه هی وٌین ٍ  Dataخذٍلی ثبص هی ؿَد ٍ ثش سٍی فلذس 

Data  ٍ ُثش سٍی آى ولیه ساػت وشدDisconnect  .سا هی صًین 
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سا  Shapefileگضیٌِ  Newخذیذ ثش سٍی هؼیش دلخَاُ ولیه ساػت وشدُ ٍاص گضیٌِ  Shapefileثشای ایدبد 

 اًتخبة هی وٌین. 

 

 (37ؿىل)

ArcGIS   چٌذ فشهت داسد  وِ هْوتشیي آىshapefile   ٍخبكیت داسد : اػت ٍ د 

 پلی گَى(  . خظ . ٍاحذ ثیؾ اص یه ًَؿ فشهت سا ًوی ؿٌبػذ )ًمغِفشهتی اػت وِ دس آى  -1

 ,… shd, Shvیه فبیل ًیؼت ثلىِ ػِ یب چْبس فبیل دسػت هی ؿَد هثال ثب فشهت ّبی  -2

َؿ فبسضِ سا ثذّین ٍ ثقذ ً shapefileخذٍلی ثبص هی ؿَد ٍ هی تَاًین یه ًبم ثِ  shapefileپغ اص  ػبختي یه 

: ثقضی اص فَاسم ًمغِ ای هبًٌذ لٌبت ّب سا ثبیذ ثب ایي دػتَس اًتخبة وشد( ٍ  Multipoint اًتخبة هی وٌین )

سا  Selectولیه وشدُ ٍ پٌدشُ ای ثبص هی ؿَد ٍ گضیٌِ  Editثشای تٌؾین ػیؼتن هختلبت ثش سٍی گضیٌِ 

 , Geographic Coordinate Systemsَد داسد اًتخبة هی وٌین. دس ایي پٌدشُ دٍ ًَؿ ػیؼتن هختلبت ٍخ

Projected Coordinate Systems  وِ ػیؼتنProjected Coordinate  : ُسا اًتخبة هی وٌین آًگب 

UTM → WGS1984 → WGS 1984 UTM Zone 39N.prj → Add 

جَد گضیٌِ ٍاگش ً OKًـبى دادُ هی ؿَد اگش هغبثك هجل هب ثَد  Detailsٍثقذ خلَكیبت آى سا دس لؼوت 

Modify  سا هی صًین ٍ آى ساEdit  ٌِهی وٌین اگش ػیؼتن هختلبتی وِ هب هی خَاّین دس ایي ًشم افضاس ًجَد گضی
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New  دس ًْبیت ، سا هی صًینOK  ٌِهی وٌین گضیShow Details  ِسا هی صًین اگش ًمـZ  داؿتِ ثبؿذ

 هی وٌین. OKًذاسین ٍ  Zوِ دس ایٌدب هب سا اًتخبة هی وٌین   Contain Z Value Coordinate Willگضیٌِ

 . هی وٌین Copy  ٍpasteّب ٍ فبیل ّب سا  shapefileتَاًینهی 

 : ArcMAPضروع كار با 

Document/Map :  توبم تٌؾیوبت هحیظArcMAP .سا داخل خَدؽ رخیشُ هی وٌذ 

Data Frame :  دس ّشDocument  چٌذیيData Frame .وـَ ّبی یه ووذ  وِ هبًٌذ هی تَاى تقشیف وشد

 لبثل ثبص ؿذى ًیؼت. Data Frameّؼتٌذ وِ ثشای هذیشیت ًوبیؾ دادُ ّب اػتفبدُ هی ؿَد ٍ دس آى ٍاحذ دٍ 

Layer/Data : .هبًٌذ یه ًمـِ اػت 

Extension :  ثشًبهِ ّبی خٌجی ّؼتٌذ وِ فالٍُ ثشArcGIS  ًلت هی ؿًَذ تب لبثلیتْبی خبكی سا ثَخَد

 . آٍسًذ

 :  ArcMAP ًحَُ ٍسٍد ثِ

Start → All Programs → ArcGIS → ArcMAP 

 Dataثشای اضبفِ وشدى  Layersدس ػوت چپ ٍخَد داسد ثِ ًبم  Data Frameثِ كَست پیؾ فشم یه 

Frame  ٌَاص هInsert  ٌِگضیData Frame سا اًتخبة هی وٌین ٍ هی تَاًین ًبم آى سا تغییش دّین .  

وِ فقبل اػت ثب سًگ پش سًگ تش  یData Frameهی ػبصین  DF1 ٍDF2ثب ًبم ّبی   Data Frameحبل دٍ 

سا فقبل وٌیذ. ثشای  Activeولیه ساػت وشدُ ٍ گضیٌِ  Data Frameًـبى دادُ هی ؿَد ثشای فقبل ثش سٍی 

سا فشا  Country  ٍCitiesالیِ  Folder Worldٍ اص ، سا هی صًین Add Dataاضبفِ وشدى دادُ ّبی دلخَاُ گضیٌِ 

هی خَاًین ثشای سٍؿي ٍخبهَؽ وشدى الیِ ّب هی تَاى تیه وٌبس آًْب سا سٍؿي ٍ خبهَؽ وشد. ثش سٍی ًمـِ ثش 

آى سا رخیشُ  My Docثب ًبم  Sampleسا ًتخبة ٍ دس فلذس  Saveگضیٌِ  Fileوٌیذ ٍ اص هٌَ  Zoomسٍی ایشاى 

سا فشا هی خَاًین ثِ ّوبى ؿىل  My Docذ ٍ سا ثبص هی وٌی ArcMAPسا ثجٌذیذ صهبًی وِ  ArcMAPوٌیذ ٍ 

 وِ رخیشُ وشدیذ ثبال هی آیذ.

 دٍ خٌجِ داسد : Entityیه 
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 ًمـِ ای  .1

 خذٍل اعالفبت تَكیفی .2

اگش ثخَاّین ثِ اعالفبت تَكیفی ّش الیِ دػتشػی داؿتِ ثبؿین ثش سٍی الیِ هَسد ًؾش سفتِ ٍ ولیه ساػت 

تخبة وٌیذ. دس هٌتْب الیِ ػوت چپ یه ػتَى خبوؼتشی سًگ ٍخَد سا اً open attribute tableوشدُ ٍ گضیٌِ 

 داسد وِ ثش سٍی ّش وذام ولیه وٌیذ دس ًمـِ هـخق هی ؿَد.

 سٍؿْبی اًتخبة فَاسم :

: ثش سٍی فبسضِ هَسد ًؾش ولیه وشدُ ٍ هی تَاى ثِ كَست   select featureاًتخبة ثِ سٍؽ دػتی  .1

Box ضِ ّبی هختلف ولیذ ؿیفت سا گشفتِ ٍ ؿىل ّب سا اًتخبة هی ی اًتخبة وٌیذ ٍ ثشای اًتخبة فبس

 وٌین.

اًتخبة فَاسم اص سٍی اعالفبت تَكیفی : هثالَ ثشای پیذا وشدى وـَسّبیی ثب خوقیت ثبال هؼیش صیش سا  .2

 هی سٍین : 

Selection → Select by Attribute   

ش سا اًتخبة هی وٌین ٍ دس همبثل گضیٌِ الیِ هَسد ًؾ Layerسا هی صًین پٌدشُ صیش ثبص هی ؿَد دس لؼوت 

Method  ٍ چْبس سٍؽ ٍخَد داسد وِ سٍؽ اٍل ثشای اًتخبة فبسضِ ای اػت وِ اص لجل اًتخبة ًـذُ ثبؿذ

دٍهی ثبفث هی ؿَد وِ فَاسم اًتخبثی وِ لجالَ اًتخبة ؿذُ اًذ اضبفِ ؿًَذ ٍ ػَهی فَاسم اًتخبثی خذیذ 

سا اًتخبة  pop_cntryتخبثی ّب یه ػشی دیگش اًتخبة وٌذ ٍ دس پبییي اص لجلی ّب پبن ؿَد ٍ چْبسهی اص اً

وشدُ ٍ دس پبییي هی آیذ ٍ هی تَاًین پشػؾ خَد سا اًدبم دّین ثشای ایٌىِ هغوئي ؿَین وِ پشػؾ سا 

 The expression wasسا هی صًین اگش دسػت ثبؿذ پیغبم  Verifyدسػت اًدبم دادُ این گضیٌِ 

successfully verified  ٍ ُهجٌی ثش دسػت ثَدى پشػؾ هی آیذ دس غیش ایي كَست پیغبم خغب ؽبّش ؿذ

 ثبیذ پشػؾ تلحیح ؿَد.
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 (38ؿىل)

 ثیـتش ثبؿذ اًتخبة هی ؿًَذ. 111111111وـَس ّبیی وِ خوقیت آًْب اص ، وشدُ OKٍ ثقذ  Applyػپغ 

 

 Export dataٍ ثقذ  Data ت وشدُ ٍ گضیٌِ ثشای ایٌىِ آًْب سا خضء الیِ ثٌذی ّب ثیبٍسین ثش سٍی الیِ ولیه ساػ

 . هی دّین ٍ یه الیِ خذیذ هی آیذ TXTٍ ثقذ یه آدسع ثب فشهت  Select Featuresسفتِ ٍ 



 

 
39 

 

 (39ٍ41ؿىل)

 . اػتفبدُ هی وٌین Clear Select Featureثشای ایٌىِ اص حبلت اًتخبة دس ثیبیذ اص آیىي  

 هثبل:

ثبؿذ سا   51111ًفش ٍ هؼبحت آًْب ثضسگتش اص  31111111وـَس ّبیی وِ خوقیت آًْب ووتش اص  .1

 اًتخبة وٌیذ؟ 

 

 ؿشٍؿ هی ؿَد؟ Gوـَس ّبیی وِ اٍل ًبم آًْب ثب حشف  .2

 

يک مثاَل ‚ثشای اًتخبة فَاسم دس یه هىبى خبف فَاسم سا ثب اػتفبدُ اص سٍؽ صیش هی تَاى اًتخبة وشد 

 Select Byايره تذاخل دارنذ را با انتخاب گسينو می کشیم ًمرز ىايی کو با اين د 1دايره ماننذ شکل 

Graphics  انتخاب می کنذ ًمی تٌان آنيا راExport  کرد. 
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 (41ٍ42ؿىل)

 ٍ ثشای پبن وشدى اؿىبل ثش سٍی آى ولیه ساػت وشدُ ٍ آى سا پبن هی وٌین.

 تغییش خلَ كییبت ًوبیـی فَاسم :

اگش ثخَاّین سًگ ٍ ؿىل آى الیِ سا تغییش دّین ثش سٍی آى ولیه  صیش ّش الیِ سًگ آى هـخق اػت ٍ

 وشدُ ٍ هی تَاى سًگ ٍ ٍیشایؾ ّبی  دیگشی سا اًدبم داد.

 

یه ػشی ؿوبسُ داسین ایي ؿوبسُ ّب ّش وذام یه فبسضِ سا ًـبى  Color_Mapدس فیلذ  Attributesدس خذٍل 

 هی دّذ.
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 (43ٍ44ؿىل)

ایي ؿوبسُ ّب یه سًگ اختلبف دّین ثشای ایي وبس سٍی الیِ ولیه ساػت وشدُ  حبل هی خَاّین ثِ ّش یه اص 

 سا اًتخبة ٍ دس لؼوت  Categories ٍUnique valuesسفتِ ٍ ٍاسد  Symbologyٍ تت  Propertiesٍ گضیٌِ 

Value Field  ٌِفیلذ هَسد ًؾش سا اًتخبة ٍ گضیAdd All Value .سا اًتخبة ٍ هی تَاى سًگ سا فَم وشد 
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 (45ؿىل)

 هثبل :

ًفش ّؼتٌذ سا ثب سًگ ػجض ٍ وـَس ّبیی وِ خوقیتـبى ثیي  31111111وـَس ّبیی وِ خوقیتـبى ثبالی 

ّؼتٌذ سا ثب  111111111ثب سًگ صسد ٍ وـَس ّبیی وِ خوقیتـبى ثیؾ اص  111111111ٍ  31111111

 سًگ لشهض ًوبیؾ دّیذ. 

 Quantities  ٍGraduatedسفتِ ٍ ٍاسد  Symbologyٍ تت  Propertiesسٍی الیِ ولیه ساػت وشدُ ٍ گضیٌِ 

colors  ؿذُ ٍ دس لؼوتClasses  تقذاد عجمبط سا هـخق هی وٌین ٍ دسValue  فیلذ هَسد ًؾش سا اًتخبة هی

سا اًتخبة هی وٌین ٍ ثقذ عجمِ ثٌذی ّب سا  اًدبم دادُ ٍ  Noneفجبست  Normalizationوٌین ٍ دس لؼوت 

Apply ثقذ ٍ  OK   .هی وٌین. هی تَاى ثدبی افذاد ولوِ ًَؿت 

 

  .سا ثضًین یه كفحِ ثبص هی ؿَد وِ دس ایي كفحِ سٍؽ ّبیی ثشای عجمِ ثٌذی ٍخَد داسد  Classifyاگش گضیٌِ 
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 (46ٍ47ؿىل)

عجمِ تمؼین  9 والع ثِ سا ثشای عجمِ ثٌذی اًتخبة وشد. دس ؿىل ثبال Manual  ٍUnmanualٍ هی تَاى سٍؽ 

 .ؿذُثٌذی 

ثشای دیذى ػشیـ یىؼشی فَاسم وِ هٌغجك ثش یه ؿشط خبف ّؼتٌذ هثالَ وـَسّبیی وِ ثبالی 

 )اًتخبة ًوی خَاّین وٌین فمظ هی خَاّین ثجیٌین ( . ًفش خوقیت داسًذ 111111111

ِ ٍ گضیٌ Definition Queryٍ تت  Propertiesثشای ایي وبس ثش سٍی الیِ هَسد ًؾش ولیه ساػت وشدُ ٍ گضیٌِ 

Query Builder سا هی صًین. 
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 (48ٍ49ؿىل)

هی تَاًین ثب  Fieldٍ تت  Propertiesثشای ثقضی پبن وشدى فیلذّبی وِ دس خذٍل تَكیفبت هی ثبؿذ ٍاسد 

 ّبی هب ًیؼتٌذ. Fieldثشداؿتي تیه آى دیگش دس 

 ورود و خروج ػوارض :

 : خْت ایي وبس ثِ هؼیش صیش ثبیذ سفت

Data → cad data → TEH_UTM_WGS84.dwg 

هی وٌین حبل ّوِ هحذٍدُ ّب آهذُ ٍ هب هی  Addداسد ّوِ سا ثب ّن ًوی آٍسین پلی الیي سا  Shapefileٍ چٌذ 

 :ي الیِ خذیذ هؼیش صیش سا هی سٍینخَا ّین هقبثش سا ثِ كَست خذا ثیبٍسین ثشای ػبخت

Selection → Select by Attribute   

 .ین ٍ ثقذ الیِ خذیذ ػبختِ هی ؿَدهی گیش Exportَاُ اًتخبة وشدُ ٍ اص دادُ ّب ٍ فَاسم سا ثِ دلخ

 هثبل:

سا هـخق وٌیذ ٍ ّوچٌیي ًَؿ آى سا هـخق   Attributeیهتوبم چبُ ّبی آة ؿْش ؿیشاص سا ثشداؿت وٌیذ ٍ 

 ذ.دػتی وفبیت هی وٌ GPSثشداؿت ثب  . وٌیذ وِ چبُ دایش اػت یب ثبیش)خـه( یب ًب هقلَم اػت
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ثبیذ فٌَاى ّش  Notepadوٌین فمظ وبفیؼت دس ػغش اٍل  GISهی تَاًین هختلبت ّب سا ثِ كَست هتٌی ٍاسد 

 :فیلذ سا ثٌَیؼین

 

 (51ؿىل)

 . خذیذ هی ػبصین ٍ هؼیش صیش سا هی سٍین Data Frame. ثشای آٍسدى  ًمبط یه ثبیذوبهب ثبؿذ ̋حتوبثیي دادُ ّب 

 

 (51ؿىل)

هی وٌین چبُ ّبی دایش سا ثب فالهت دایشُ ٍ ثب سًگ آثی ٍ چبُ ّبی خـه سا  OKى سا خذٍلی ثبص هی ؿَد ٍ آ

هشثـ ٍ سًگ صسد ٍ چبُ ّبی ًب هقلَم سا ثب فالهت ػَال ٍ ثب سًگ لشهض هـخق وٌیذ ثشای ایي وبس هؼیش صیش سا 

 .هی سٍین
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Properties →  Symbologe →  Categories →  Unique value   

 ٍ value Field  ساtype  ٍ اًتخبة هی وٌین ٍ ثش سٍی ّش وذام ولیه وشدُ ٍ ؿىل ٍ سًگ هَسد ًؾش سا اًتخبة

OK .هی وٌین ٍ هی تَاًین وٌبس ّش وذام اػن آى سا ثٌَػین 

  .ّب ٍ فقبل ػبصی ثِ هؼیش صیش هی سٍین Extensionثشای دػت یبثی ثِ 

                     

 (52ٍ53ؿىل)

هی وٌین ٍ  Closeبی هَخَد ثبص ؿذُ ٍ آًْبیی سا وِ هی خَاّین تیه صدُ ٍ ثقذ ّ Extensionوِ لیؼت 

Spatial Analysis َیی سا دس اختیبس هب لشاس هی دّذتَاثـ آًبلیضی ل. 

Arc Toolbox   یه هحیغی اػت وِ تَاثـ ArcMAP  آیىي . دس آى لشاس هی گیشد show/hide Arc 

Toolbox window  هی آیٌذ.سا هی صًین ٍ تَاثـ 

 ٍ ثقذ اص آى آیىي  . وٌین Import  ٍExportثِ فٌَاى هثبل اگش هؼیش صیش سا ثشٍین هی تَاًین توبم فشهت ّب سا 
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 .سا هی صًین تب توبم فشهت ّب ثیبیٌذ سا هی صًین ٍ خذٍل دیگشی ثبص هی ؿَد ٍ دٍثبسُ آیىي 

             

  .هی سٍین  Optionكیفبت سا ثبص وشدُ ٍثِ گضیٌِ  وشدى اعالفبت تَ كیفی خذٍل تَ  Exportثشای 

 

 ( 54ٍ55ٍ56ؿىل)

 ArcMAP : ویرایص در 

 :آداة ٍیشایؾ فَاسم      
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 .شایـی ؿذُ ٍ ٍیشایؾ سا اًدبم دادّیچ چیضی لبثل ٍیشایؾ ًیؼت هگش ایٌىِ ٍاسد هحیظ ٍی

Editor 

Start Editing 
Save 

Stop Editing 

 ٍ یب هؼیش یش سا هی سٍین :  Editor Toolbarآیىي ا ثبص وٌیذ ٍس  Editor Toolbarاثتذا 

 

سا هی صًین ٍ دس  Saveٍتوبم ٍیشایؾ ّب سا اًدبم هی دّین ٍثقذ  Start Editingخذٍلی ثبص هی ؿَد ٍ اثتذا ثبیذ 

 .سا هی صًین Stop Editingآخش 

  .سا ثبص هی وٌین  TESTPفبیل  خذیذ ثبص هی وٌین ٍ Data Frameتوبم الیِ ّب سا پبن هی وٌین ٍ یه 

 :هب هی ؿَد هذسػِ   Entity  ̋هثال

 

 ًبم هذسػِ .1

 

 

 

 ًَؿ .2

 ( ًِ1پؼشا) 

 (ًِ2دختشا) 

 

 

 

FIELD FIELD  

SNAME ًبم RECORD 

TEXT ًَؿ RECORD 

 RECORD عَل 50

FIELD FIELD  

TYPEE ًبم RECORD 

SHORT.INT ًَؿ RECORD 

 RECORD عَل 1
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 ػغح .3

 ( 1دثؼتبى) 

 (2ساٌّوبیی) 

 (3دثیشػتبى) 

 

 . هی ًبهٌذ fieldٍٍػغح ّش وذام یه ػتَى اص اعال فبت تَكیفی هب ّؼتٌذ  ًَؿ ‚ًبم هذسػِ 

 Optionوشدُ ٍ اص گضیٌِ ثشای ایٌىِ فیلذ ّب سا دس خذٍل تَكیفبت ثیبٍسین خذٍل تَكیفبت هشثَط ثِ الیِ سا ثبص 

 سا اًتخبة هی وٌین وِ پٌدشُ ای ثبص هی ؿَد  Add Fieldگضیٌِ 

               

 (57ٍ58ؿىل)

 Fieldًَؿ دادُ ٍسٍدی ٍدس لؼوت  Typeسا هی دّین ٍ دس خلَ گضیٌِ  field اػن  Nameدس خلَ گضیٌِ 

Properties  عَل دادُ ٍسٍدی سا ٍاسد هی وٌین ٍ ػپغOK ٌین ٍ ثشای ػغح ٍ ًَؿ ّویي وبس سا اًدبم هی و

 هی دّین.

 Editorسا هی صًین وِ پٌدشُ ای ثبص هی ؿَد وِ اص آى پٌدشُ هٌَ   Editor Toolbarثشای ٍیشایؾ وشدى گضیٌِ 

  . سا اًتخبة هی وٌین االى هذ ٍیشایـی فقبل اػت Start Editingٍ گضیٌِ 

ٍؽبیف هختلفی سا  Taskدس همبثل گضیٌِ  . اًدبم هی دّین  Sketch Toolهذادتوبم وبسّبی ٍیشایـی سا ثب آیىي 

 الیِ هَسد ًؾش سا ثشای ٍیشایؾ وشدى هـخق هی وٌذ. Targetثِ ایي هذاد ًؼجت هی دّذ. دس همبثل گضیٌِ  

FIELD FIELD  

LEVEL ًبم RECORD 

SHORT.INT ًَؿ RECORD 

 RECORD عَل 1
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سا اًتخبة هی وٌذ ٍ ثب اػتفبدُ اص ولیه ساػت هی تَاى ثقضی اص ٍیشایؾ ّب  فَاسم  اثضاس سٍثشٍ  

 . دادسا اًدبم 

ثشای وـیذى پلی گَى هذاد سا ولیه هی وٌین ٍ پلی گَى سا هی وـین ٍ ثقذ داثل ولیه هی وٌین ٍ یب ولیذ 

F2   ٌِیب ولیه ساػت ٍ گضی ٍFinish اگش ثخَاّین ثب هختلبت هقلَم ؿىل سا ثىـین ثبیذ الیِ هَسد . سا هی صًین

 هَسد ًؾش سا اًتخبة ٍ هذاد سا اًتخبة هی وٌین.     سا دس حبلت صیش ٍ الیِ Task ًؾش اص ًَؿ پلی گَى ثبؿذ ٍ 

 

هختلبت  سا هی صًین. حبل هی تَاًین absolute x,y ثش سٍی كفحِ ٍیشایؾ آهذُ ٍ ولیه ساػت وشدُ ٍ گضیٌِ 

. سا ٍاسد وشدُ ٍ ولیه ساػت وشد ٍ ػِ گضیٌِ ٍخَد داسد وِ هی تَاى ثِ ٍػیلِ آى ؿىل هَسد ًؾش سا وـیذ

 . بؿیذ وِ صاٍیِ دس خالف خْت فمشثِ ػبفت هی چخشد)تَخِ داؿتِ ث

 

وِ صاٍیِ سا ًؼجت ثِ خظ لجل هی ؿٌبػذ ٍ خْت سا ثشای هب هـخق هی  Defectionگضیٌِ دیگشی ٍخَد داسد 

 . وٌذ ٍ عَل سا ٍاسد هی وٌین

 . وشدى اػت  zoom allثشای  Full Extendedوشُ ػجض سًگ 

 Properties(  Stop Editorثِ ٍخَد آیذ ثبیذ اص حبلت ٍیشایـی خبسج ؿَین )اگش دس تشػین هثلثی افَخبج  ′′هثال

ػیؼتن هختلبت الیِ  Customصیش اػن الیِ دس صیش فلذس  Coordinate Systemٍ دیتب فشین سا ثیبٍسین ٍ ثقذ اص 

 . ىی ثبؿذسا ثبص وٌین ثبیذ دٍ ػیؼتن هختلبت ی Propertiesهی وٌین اگش دٍثبسُ  okسا اًتخبة هی وٌین ٍ 
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 (59ٍ61ؿىل)
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ثشای پیذا وشدى ًمبط ٍ یب اًتخبة دلیك ًمبط ثِ ٍػیلِ ولیه ساػت وشدى ٌّگبى تشػین  Snapهی تَاًین اص 

  .اػتفبدُ وشد

 

 (61ؿىل)

 : Multi part polygonیه هفَْم ثِ ًبم پلی گَى ّبی چٌذ تىِ 

ٌذ ثشای تشػین ایي ًَؿ پلی گًَْب پغ اص سػن فَاسضی وِ چٌذیي پلی گَى ّؼتٌذ ٍ یه فبسضِ سا ًـبى هی دّ

  .سا هی صًین ّش چٌذ پلی گَى ثب ایي سٍؽ یه فبسضِ ّؼتٌذ  سا هی صًین  گضیٌِ Finish Partّش پلی گَى 

 پلی گوى ها با حفره داخلی : 

سا  Finish Partخْت اًدبم ایي وبس پلی گَى سا هی وـین ٍ  . هبًٌذ یه اػتخش آة وِ دٍس آى فؾبی ػجض اػت

 سا هی صًین. F2هی صًین ػپغ پلی گَى دٍهی سا دس داخل آى هی وـین ٍ ولیذ 

 Sketchسا هی صًین سٍی ّش پلی گَى دثل ولیه وشدُ ٍ گضیٌِ  Edit Toolثشای حزف حفشُ داخلی گضیٌِ 

properties اگش   .سا اًتخبة هی وٌین سٍی ّش وذام اص ؿوبسُ ّب وِ هیشٍین پلی گَى سا اًتخبة هی وٌین ٍ

سا ثضًین آًْبیی وِ پبن وشدُ ثَدین اص ثیي  Finish Sketchوٌین ٍ اگش   Deleteولیه ساػت وٌین هی تَاًین 

وشد ثشای تشػین پلی گًَی دس پلی گًَی دیگش ثقذ اص تشػین  Editهی سٍد دس ایي خذٍل هی تَاى هختلبت ّب سا 

 پلی گًَی اٍل دٍ سٍؽ ٍخَد داسد :

سا اًتخبة هی وٌین ٍ   Cat Polygon Featureفجبست  Taskهی وٌین ٍ ثقذ دس خلَ گضیٌِ  پلی گًَی سا اًتخبة

 ثقذ هذاد سا هی گیشین ٍ پلی گًَی سا داخل آى هی وـین ٍ دثل ولیه هی وٌین.

سا اًتخبة ٍ ثب هذاد پلی  Create new featureفجبست  Taskایي سٍؽ دلیك ٍ هختلبتی اػت دس خلَ گضیٌِ 

سا اًتخبة هی  Clipگضیٌِ  Editorودب وِ خَاػتین ثَػیلِ هختلبت دّی هی وـین ٍ ثقذ دس هٌَ گًَی سا ّش 

 . وٌین ٍ پلی گَى ثشیذُ هی ؿَد ٍ حتی هی تَاى پلی گًَی ساخلی سا ثِ ایي عشف ٍ آى عشف ثشد

 برش دادى یك پلی گوى :
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سا اًتخبة هی وٌین ٍ خظ سا هی   Cat Polygon Featureفجبست  Taskپلی گَى سا اًتخبة ٍ ثقذ دس خلَ گضیٌِ 

 . وـین ٍ داثل ولیه هی وٌین

  Mergeٍ گضیٌِ  Editorٍثشای ایٌىِ چٌذ پلی گَى سا یه فبسضِ وٌین اثتذا پلی گَى ّب سا اًتخبة ٍ هٌَ 

 . هی وٌین okسااتخبة ٍ 

ٍ گضیٌِ  Editorتخبة ٍ ( اثتذا پلی گَى ّب سا اoverlayًٍاگش دٍ پلی گَى ثب ّن ّوپَؿبًی داؿتِ ثبؿٌذ )

Merge   ٍ سااتخبةok هی وٌین . 

Union : پلی گَى سا خفؼ هی وٌذ ٍلی خظ ّب سا ًوی ثیٌیذ . 

Intersect : دس اثتذا دٍ پلی گَى  لؼوت هـتشن سا ًگِ هی داسد ٍ هی تَاى ٍیشایؾ ّبی دیگشی سا اًدبم داد ٍ

 . سا اًتخبة هی وٌین Intersectسا اًتخبة ٍ ثقذ گضیٌِ 

Link : اطالػات توصیفی به ػوارض هكانوند 

 دٍ سٍؽ ٍخَد داسد :

اػن هی  Snameسا ثبص هی وٌین ٍكحفِ سا وَ چه هی وٌین ٍ دس همبثل   فبسضِ سا اًتخبة ٍ آیىي 

 سا هی صًین. Save Editingسا اًتخبة هی وٌین ٍ سا ٍاسد هی وٌین ٍ   Typeدّین ٍ 

ه ساػت وشدى ثبص هی وٌین ٍ سٍی ّش ػغشی وِ  ولیه وٌیذ آى پلی گَى خذٍل اعالفبت تَكیفی سا ثب ولی 

 . اًتخبة ؿذُ ٍهی تَاى اػن ّش وذام خبًِ ّبی خذٍل سا تغییش داد

 : ArcMAPآنالیس در 

ّضاس تَهبى  111ٍلیوت آى ووتش اص هتشی  31ٍ ؿیت آى ووتش اص  Cاًتخبة صهیي ّبیی وِ خٌغ آًْب اص ًَؿ 

 ًوبییذ ؟هی ثبؿذ سا اًتخبة 

 یبدتبى ًشٍد.  Stop Editingٍ ثشای وبسّبی غیش ٍیشایـی  Start Editingثشای وبسّبی ٍیشایـی 

ثب ًَؿ فبسضِ ثب ػیؼتن  Soil ,Slop , Costثِ ًبم ّبی  Shapefileدس اثتذا یه پَؿِ دسػت هی وٌین ٍ ػِ 

 تلَیشؿبى دسػت هی وٌین 
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سا فشا هی خَاًین ٍ ػپغ ّش  Shapefileػت وشدُ ٍ ػِ دس Data Frameآًْب سا دس یه  ArcMAPٍ دس 

Shapefile   ٍ ُسا اًتخبة وشدTarget  سا ثب ًبمshapefile   ثقذ ی وِ هی خَایین تشػین وٌین یىی هی وٌین

Start Editing ٍ سا فقبل وشدُ ٍ پلی گَى ّب سا تشػین هی وٌینTask   ساcut  اًتخبة هی وٌین ٍ ّش یه اص پلی

  . هی وٌین  Stop Editing ٍ ػپغ Save Editingسا ثخـجٌذی ٍ گَى ّب 

 

 

 (62ٍ63ؿىل)
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 (64ٍ65ؿىل)

سا صدُ ٍ  Optionسفتِ ٍ  Open Attributeسا صدُ ٍ ثش سٍی ّش الیِ ولیه ساػت وشدُ ٍ ثِ  Start Editingحبل 

 . Save Editingهی وٌین ٍ دس ًْب یت ثب تَخِ ثِ فیلذّبیی وِ دتشین فیلذ ّب سا ػبختِ ٍ تَكیفبت آى سا اضبفِ 
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 (66ٍ67ؿىل)

 Showػپغ كحفِ ای ثبص ؿذُ ٍ اگش گضیٌِ ولیه وشدُ ٍ هؼیش صیش سا هی سٍین  Arc Tool boxثش سٍی آیىي 

Help  سا  ثضًین ٍ ّوبى عَس وِ اصHelp   پیذاػت ثبیذintersect  سا ثضًین . 



 

 
57 

 

 (68ؿىل)

 

 Out put featureٍ دس لؼوت ، لیه وشدُ ٍ ثش سٍی الیِ هَسد ًؾش ولیه وشدُو دس ایي كحفِ ثش سٍی آیىي  

calc  ٍ یه اػن ٍ آدسع هی دّینok هی وٌین . 

 

 (68ؿىل)

سا ًـبى هی  Intersectدس ایٌدب یه الیِ خذیذ ایدبد هی ؿَد وِ اگش الیِ ّبی لجلی سا خبهَؽ وٌیذ لؼوت 

  . دّذ
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سفتِ ٍ ػَال خَد سا  Select by attributeٍ ثقذ گضیٌِ  Selectionش ثِ هٌَ حبل ثشای اًتخبة هٌغمِ هَسد ًؾ

 . اًدبم هی دّین

 

 (69ٍ71ؿىل)
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 ایجاد نوا های سه بؼدی :

 . هی آٍسین 3D sampleخذیذ هی ػبصین الیِ ّب سا اص فلذس   Data frame ؿذُ ٍ یه  Arcsceneاثتذا ٍاسد 

 

 (71ٍ72ؿىل)
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ؿذُ ٍتیه گضیٌِ اٍل سا هی صًین ٍ ثِ  Extrusionٍ تت  propertiesساػت وشدُ ٍ ٍاسد ثقذ سٍی الیِ ّب ولیه 

فَاسضی وِ استفبؿ یىؼبًی سا داسًذ ٍ دس تَ كیفبت ٍاسد ًـذُ اًذ هی تَاى یه استفبؿ یىؼبًی سا ٍاسد وشد ٍ الیِ 

 ّبیی سا وِ استفبؿ داسًذ ثش سٍی گضیٌِ هبؿیي  حؼبة ولیه وشدُ 

 

 . ثشای توبم ایي الیِ ّب ایي وبس سا اًدبم هی دّینآى سا اًتخبة هی وٌین، ٍ  استفبؿ  

 (73ٍ74ؿىل)
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سا هی صًین ٍ دس تت  scene propertiesولیه ساػت وشدُ ٍ  Data frameٍ ثشای اغشاق استفبیی ثش سٍی 

General  ٌِخلَ گضیVertical exaggeration ٍ لی ثْتشیي حبلت ایي هی تَاى یه فذد ثشای اغشاق استفبیی داد

سا هی صًین ّوچٌیي سًگ پغ صهیٌِ سا  calculationاػت وِ خَد ًشم افضاس حؼبة وٌذ ٍ ثشای ایي وبس دووِ 

 . سا هی صًین Flyهی وٌین ٍ ثشای پشٍاص دس هٌغمِ دووِ  okهی تَاى دس ّویي تت تٌؾین وشد ٍ 

 

 (75ؿىل)

 

 (76ؿىل)
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سا هی آٍسین ٍ ثش سٍی الیِ ولیه ساػت  eimهی ػبصین ٍ الیِ  Data frameاثتذا یه  3D dataٍ ثشای آٍسدى 

 . سا تیه هی صًین Obtain heightsگضیٌِ  Base heightsهی وٌین ٍ دس تت 

  

 

 . ولیه ساػت وشدُ ٍ گضیٌِ صیش سا اًتخبة هی وٌین ٍ اغشاق استفبفی سا ٍاسد هی وٌین  Data frameثقذ ثش سٍی 

 

 (77ؿىل)
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 یكار ػول

 هوضوع :

 هحَعِ داًـگبُ ثٌبة GISتْیِ               

  ّبی هب الالم صیش ّؼتٌذ : ENTITYخْت ایي وبس اثتذ هب هذل هفَْهی ثشای داًـگبُ هی ًَیؼین وِ دس آى 

  Buildingساختواى              .1

 Grass spaceفضای سبس         .2

 Lampچراؽ روضنایی              .3

 Tree                        درخت .4

 تْیِ فشم هذل هفَْهی:

 ّبی فشم ّبی صیش سا تىویل هی وٌین ENTITYٍ ثشای ایي 
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 حبل هب هذل هفَْهی سا ایدبد وشدّبین ٍ ثبیذ ثِ خوـ آٍسی اعالفبت هىبًوٌذ ٍ غیش هىبًوٌذ ثپشداصین.

 جوغ آوری اطالػات هكانوند:

ی صهیٌی اػتفبدُ وشدُ ٍ هحَعِ داًـگبُ سا ثب دٍسثیي تَتبل اػتیـي ثشداؿت وشدُ خْت ایي وبس اص ًمـِ ثشداس

تشػین هی وٌین.ًىتِ ای وِ ثبیذ دس ایي تشػین سفبیت ؿَد  auto cadٍ ػپغ دادُ ّبی ثشداؿتی سا دس هحیظ 

 دس یه الیِ تشػین ؿَد هبًٌذ صیش entityایي اػت وِ ّش 

 

 الیِ ػغح هجٌب داًـگبُ

 

 (68ؿىل)
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 داًـگبُ ضبی ػجضالیِ ف

 

 (68ؿىل)

 الیِ ػبختوبى ّب داًـگبُ

 

 (68ؿىل)
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 الیِ هحَعِ داًـگبُ

 

 (68ؿىل)

 الیِ دسخت داًـگبُ

 

 (68ؿىل)
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 ثِ هـىل ثش ًخَسین. arc mapرخیشُ گشدًذ تب دس ٍسٍد آًْب ثِ  dxfیب dwg ایي الیِ ّب ثبیذ ثب فشهت 

 جوغ آوری اطالػات توصیفی :

سا وِ دس هذل هفَْهی   entityاص ًمـِ گشفتِ ٍ ثِ ػش صهیي هی سٍین ٍ اعالفبت تَكیفی الالم  plotحبل یه 

 هـخق ؿذ دس فشم ّبیی خوـ آٍسی هیىٌین.)ثب دلت خَاػتِ ؿذُ(

 .ثشای ٍسٍد دادُ ّب ثِ هؼیش صیش هی سٍین arc mapػپغ دس ًشم افضاس 

Arc tools → data Interoprability tools → quick import 

فشا خَاًی هی  dxfیب  dwg تشػین وشدُ این ثب فشهت cadوِ دس  entityُ صیش ؽبّش هی ؿَد ٍ الیِ ّبی پٌدش

 .وٌین

 

 (68ؿىل)

 

 .سا هی صًین Add dataولیه ساػت وشدُ ٍ گضیٌِ  data frameحبل ثش سٍی 



 

 
81 

 

 (68ؿىل)

 

 سا فشا هی خَاًین. entityتِ ٍ الیِ ّبی ایدبد ؿذُ سف shape fileٍ ػپغ پٌدشُ صیش ثبص هی ؿَد ٍ هب ثِ 

 

 (68ؿىل)
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 ثِ ٍخَد هی آیذ ٍ ًوبیؾ دادُ هی ؿَد. data frameآًگبُ پغ اص تبییذ پٌدشُ ؽبّش ؿذُ ولیِ الیِ ّب دس 

 
 (68ؿىل)

 تِ:ًى

یب اص  ثبؿٌذ ثؼتِ ًـذُ ثبؿٌذ  polygonاگش الیِ ّبیی وِ ثِ فٌَاى ػبختوبى یب فضبی ػجض وِ ثبیذ ثِ كَست 

یه  polygonًـبى دادُ ًوی ؿًَذ ٍ ًوی تَاًین ثِ آى ثِ فٌَاى  polygonثِ كَست   ًجبؿٌذ  multi lineًَؿ  

 . وشد  editآى سا  arcmapهذ ًؾش لشاس داد یب ایٌىِ دس   cadاستفبؿ دّین ٍ ثبیذ ایي ًىتِ سا دس تشػین 

 . ًؼجت دادػپغ اعالفبت تَكیفی خوـ آٍسی ؿذُ سا ثبیذ ثِ فَاسضـبى 

سا صدُ ٍ پٌدشُ  open attribute tableولیه ساػت وشدُ ٍ گضیٌِ  entityخْت ایي وبس ثش سٍی الیِ  ّش 

سا صدُ پٌدشُ صیش ثبص هی   add fieldولیه وشدُ ٍ گضیٌِ  optionثش سٍی دووِ ی . تَكیفبت فَاسم ثبص هی ؿَد

 okبس سفتِ سا اًتخبة وشدُ ٍ ثى recordًَؿ  typeًبم ٍ دس لؼوت   nameدس لؼوت  ؿَد.
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هیىٌین.

 

 (68ؿىل)

 

 داسین ػتَى هی ػبصین. entityّبیی وِ ثشای ّش  fieldثِ تقذاد 

 startٍ ػپغ   editorاًدبم دّین گضیٌِ ی  editّب چَى هی خَاّین یه   attributeحبل ثشای ٍاسد وشدى 

editing   ُسا صد 

 

 editسا اًتخبة وشدُ ػپغ ثش سٍی گضیٌِ    selectionگضیٌِ  show ٌِ خلَ گضی  attribute tableحبل  دس پٌدشُ 

tool    ولیه وشدُ ،حبل ثشای افضٍدى اعالفبت تَكیفی ّش فبسضِ ثش سٍی آى فبسضِ ولیه وشدُ دس خذٍل

ی وِ  fieldتَكیفبت تٌْب اعالفبت آى فبسضِ ًـبى دادُ هی ؿَد وِ هب هیتَاًین اعالفبت تَكیفی آى سا دس 

 دبد وشدُ این ٍاسد وٌین.ای
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 (68ؿىل)

 

 editor سا دس هٌَی  save editingثِ ایي سٍؽ اعالفبت تَكیفی توبهی فَاسم سا ٍاسد هی وٌین ٍ ػپغ ولیذ  

 هضًین.   fileسا اص هٌَ  saveصدُ ٍ آى گضیٌِ   stop editingهیضًین. ػپغ گضیٌِ 

 

ثِ ًشم افضاس اًدبم  ؿذُ ٍ حبل ثبیذ هذل  ػِ ثقذی آى سا  اوٌَى هشحلِ ی الحبق اعالفبت هىبًی ٍ غیش هىبًی

 هی ؿَین. arc senceخْت ایي وبس ٍاسد ثشًبهِ . ایدبد وٌین

سا  add dataولیه ساػت وشدُ ٍ گضیٌِ ی  scence lyersّبیی وِ ػبختِ این ثش سٍی  shape file ثشای ٍسٍد 

 هیضًین  
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 (68ؿىل)

 

 هیىٌین.  okسا اًتخبة وشدُ ٍ  shape fileبم الیِ ّبی پٌدشُ ی صیش  ؽبّش هی ؿَد ٍ تو

 

 (68ؿىل)

 

 تلَیش ثِ كَست صیذ ؽبّش هی ؿَد
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 (68ؿىل)

خْت ایي وبس ثش سٍة ّش  حبل ثبیذ استفبفبت فَاسم وِ دس اعالفبت تَكیفی آهذُ سا ثِ ًشم افضاس هقشفی وٌین.

 . وٌینسا اًتخبة هی  propertesالیِ ولیه ساػت وشدُ ٍ گضیٌِ ی 

 

 (68ؿىل)
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 سا هی صًین. سا فقبل ٍ ثش سٍی دووِ هبؿیي حؼبة  extrustionتت ، پٌدشُ صیش ؽبّش هی ؿَد

 

 (68ؿىل)

سا هی صًین. ایي وبس سا ثشای  OK  ٍOKپٌدشُ صیش ؽبّش هی ؿَد ٍ اگش اتفبؿ داؿتین آى سا اًتخبة هی وٌین ٍ 

 توبم فَاسم اًدبم هی دّین. 

 

 (68ؿىل)
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ّذُ هی وٌین وِ ًوبیؾ ػِ ثقذی داًـگبُ ثِ ٍخَد آهذُ وِ سًگْبی فَاسم سا ًیض هی تَاى تٌؾین حبل هـب

هی تَاًین دس هٌغمِ پشٍاص وٌین ٍ هحیظ سا دس فضبی ػِ ثقذی   (fly) وشد ٍ ّوچٌیي ثب اػتفبدُ اص آیىي 

 ثجیٌین.

 ثِ كَست صیش:  

 

 

 (68ؿىل)
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 (68ؿىل)

 

ًمغِ ثشای ثشداؿت هؼغحبتی داًـگبُ ٍ همبدیشی ثشداؿت  611، ثب تَكیفبت ًَؿ دسخت 571دس ایي پشٍطُ 

 هحَعِ ٍ تیش چشاك ّب اًدبم ؿذُ.، استفبفی ثشای ػبختوبى ّب ،فضبی ػجض

 


