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 مقدمه

سپاس خدای را که توفيق داد تا بتوانم به نگارش اين کتاب همت گماشته و 
خدمتی هر چند کوچك به جامعه دانشگاهی و علمی ايران عزيز کرده باشم. در اين 
نوشتار نويسنده قصد ندارد تا به مبانی سيستم اطالعات جغرافيايی بپردازد گرچه 

ست و با در نظر گرفتن اينکه های آن ايباچۀ هر علمی تبيين اصول و شالودهد
های دانشجويان و مخاطبان کتاب تا حدود زيادی با اساس و مبانی اين علم در کالس

کند اند از پرداختن به اين بخش خودداری میدرس آشنايی هر چند جزئی پيدا کرده
 Arc GIS 10.1تا انرژی بيشتری را صرف آموزش کاربردی آن نمايد. نرم افزار 

، ، های هار زير مجموعه به ناممتشکل از چ
است که در ادامه به تفصيل کاربردهای هر   و  
های مذکور تبيين و تشريح خواهد شد. همچنين در اين نوشتار کدام از زير بخش

که به دو بخش مقدماتی و کاربردی تقسيم شده است به ترتيب، در گام اول زير 
تصويری تشريح شده و در گام  کامالًبصورت عملی و  Arc GIS 10.1های بخش

ی مختلف پرداخته خواهد شد. هابخش يرزبعدی به کاربردهای اين نرم افزار در 
به  Arc GISافزار نويسنده اذعان دارد که سامانه اطالعات جغرافيايی و خاصه نرم

توان ادعا کرد با نگارش اين کتاب به تشريح قدری گسترده و جامع است که نمی
ای مختصر درباره توان مقدمهجامعی دست يافته است بلکه اين کتاب را میکامل و 

ی کم مقدار مورد قلمداد کرد و اميد آن است که اين تحفه Arc GIS 10.1افزار نرم
اقبال دانشگاهيان و جامعه علمی ايران عزيز قرار گرفته باشد و با همت اين عزيزان، 

 شود. ترکاملکامل و 
 دهنگارن        
  9319 پاييز        
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 افزاری نصب نرمآموزش نحوهفصل اول: 
 مقدمه -1-1

 .نوشته شود

 Arc GIS 10.1قبل از نصب نرم افزار  ی ویژههانکته -1-2

احتمال توقف در مراحل نصب و يا وقوع خطاهای احتمالی از ز ( برای پيشگيری ا9
ييد و در صورت ارتباط نماقطع بودن ارتباط سيستم با اينترنت اطمينان کامل حاصل 

 قطع کرده و تا پايان مراحل نصب از اتصال به اينترنت خودداری کنيد. راآن
 استفاده کنيد. هابرنامه( در صورت امکان تا پايان مراحل نصب کمتر از ساير 2
( دقت داشته باشيد که سيستم عامل شما پيش نيازهای مورد نياز جهت نصب نرم 3

صورت با خطا مواجه خواهيد شد. در صورتيکه قصد ن افزار را داشته باشد در غير اي
را داريد توجه داشته باشيد که  Windows XPنصب نرم افزار بر روی سيستم عامل 

هم  بر  Microsoft .Net framework 3.5بوده و  Service pack 3 عاملتانسيستم 
نصب  عاملتانبر روی سيستم  Net frameworkروی آن نصب شده باشد. )اگر 

ولی اگر  .نصب کنيد.( DotNet35و پوشه  DVDتوانيد از مسير یمنشده باشد 
 نصب کنيد قبل از Vista & Sevenی هاعاملخواهيد نرم افزار را بر روی سيستم یم

 Control Panelخود را از مسير  User Accountاقدام به نصب نرم افزار سعی کنيد 
به حالت  DVDموجود در پوشه کرک  Turn Off UACو يا به کمك نرم افزار 

 غير فعال تنظيم کنيد.
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روی ر (برای غير فعال کردن حساب کاربری خود به مسير مشخص شده رفته و ب9
 لينك مورد نظر کليك کنيد.

  
يين پا Never notifyيين رونده را به طرف پادکمه  User Account( در پنجره 2

 ييد.نماتوانيد نرم افزار را نصب یمکنيد. اکنون با خيال راحت  OKبرده و 

 

 



 3معرفی نرم افزار      فصل اول: 

 

  

 

 

 Arc GIS 10.1مراحل گام به گام نصب نرم افزار  -1-3

دارد  97حدود زيادی مراحل نصبی مشابه نسخه  تا Arc GIS 10.1نرم افزار 
به گام تصويری و گام  کامالً به صورتاز آن است که در ادامه  ترمتفاوتولی کمی 

 آموزش داده خواهد شد.

 Arc GIS for Desktop 10.1مرحله اول: نصب  -1-3-1

  برای شروع کار و اجرای اتوران نصب نرم افزار، بر روی آيکون ( 9
 دوبل کليك کنيد تا پنجره نصب نرم افزار باز شود.  DVDموجود در مسير 
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 Arc GISمقابل  Setupبعد از باز شدن اتوران نصب مطابق شکل زير بر روی ( 2

for Desktop .کليك کنيد تا فرآيند نصب نرم افزار شروع شود 



 5معرفی نرم افزار      فصل اول: 

 

 
 مطابق تصاوير زير مراحل نصب را تا پايان ادامه دهيد.( 3
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 7معرفی نرم افزار      فصل اول: 
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 را بزنيد. Nextرا برداشته و  …Click here to enable Esriتيك گزينه  -4

 
 نرم افزار تمام شود.در حدود  ربع تا نيم ساعت منتظر بمانيد تا نصب 



 9معرفی نرم افزار      فصل اول: 

 

 
کليك کرده و در پنجره  finishبعد از اتمام مراحل نصب در پنجره باز شده روی 

Arc GIS Administrator Wizard  که بعد از فشردن دکمهfinish  ظاهر شده بر
 کليك کنيد. Cancelروی 
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 11معرفی نرم افزار      فصل اول: 

 

 Arc GIS License Manager 10.1مرحله دوم: نصب، کرک  -1-3-2

 و راه اندازی نرم افزار

کليك  Arc GIS License Managerمقابل  Setup( در پنجره اتوران بر روی 9
 کنيد تا مراحل نصب شروع شود.

 
 (  مطابق با تصاوير زير مراحل را تا نصب کامل نرم افزار ادامه دهيد.2



 Arc GIS 10.1 نرم افزار یو کاربرد یتآموزش مقدما      12

 

 
 

 
 



 13معرفی نرم افزار      فصل اول: 
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 15معرفی نرم افزار      فصل اول: 

 

شود که بايد در یمی به شکل زير باز اپنجره finish( بعد از کليك بر روی دکمه 3
را  Stopی باز شده کليك کنيد و در پنجره Start/stopاين پنجره بر روی شاخه 

 کليك نماييد.

 
 Serviceرفته و فايل  DVDموجود در  Crackی کردن، به پوشه Stop( بعد از 4

 باز کنيد. Notepadموجود در اين پوشه را با نرم افزار 
وارد کرده و  ebrahim-PCنام کامپيوتر خود را به جای عبارت  Service( در فايل 5

 44و در ويندوز  C:\Program Files\ArcGIS\License10.1\binفايل را در مسير 
ذخيره  C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.1 \binبيتی نيز در مسير 

 کنيد.
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را کليك کرده و بعد از  Re-read Licensesو  Start( در اين پنجره نيز به ترتيب 4

 کنيد. OKآن نيز 



 17معرفی نرم افزار      فصل اول: 

 

 
برنامه  Start/All Program/Arc GIS( اکنون از مسير 0

های مشخص شده را بزنيد ينهگزرا اجرا کنيد و تيك   
 OKنام سيستم خودتان را وارد کرده و  ebrahim-PCو در بخش دوم بجای عبارت 

 کنيد.
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فوق را به ترتيب و با دقت انجام داده باشيد در پنجره   و کادر ( اگر مراحل 8
مشخص شده با محتوايی مطابق شکل زير روبرو خواهيد شد که بيانگر فعال بودن 

 ميالدی است. 2727نرم افزار تا سال 

 
 نرم افزار را اجراء کرده و از آن لذت ببريد.
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 Arc Map 10.1آشنایی با محیط فصل دوم: 
 مقدمه -2-1

Arc map های بسيار کاربردی و اساسی مجموعه نرم يکی از زيرمجموعه
ی، ويرايش، نقشه سازاست که به ما اجازه  Arc GIS for Desktopافزار 

ها و عوارض و خروجی گيری از داده هادادهنمادگذاری، تجزيه و تحليل، مديريت 
دو بعدی موجود به طرق مختلف و با اشکال متنوعی همچون نمودار، گزارش، 

-می Arc Mapدهد برای دسترسی به حيط کاری نرم افزار را میچارت و نقشه در م

استفاده کرد. توصيه  Start/All Programs/Arc GIS/Arc Map 10.1توان از مسير 
به صفحه دسکتاپ بفرستيد.  راآنشود برای سهولت دسترسی به نرم افزار می

 بصورت:
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-به شکل زير باز می ایپنجره محاوره Arc Mapافزار در هنگام باال آمدن نرم

 دهد.شود که به کاربران امکان انتخاب محيط کاری مورد نظر را می
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 Open Arcپنجره  Existing Mapدر زيرمنوی   …Brows for more( با فشردن 9

Map Document های توان به مسير ذخيره پروژهشودکه در اين پنجره میباز می
 فراخوانی کرد. Arc Mapرا به محيط  هاآنموجود رفته و 

 
ای کردن صفحه Okو  New Mapsاز زير منوی   My Templates( با انتخاب 2

 شود.جديد و خالی باز می
  Arc Mapافزار با هر باال آمدن ای نرم( برای جلوگيری از باز شدن جعبه محاوره3

کرد. همچنين  Okتوان تيك گزينه مشخص شده در بخش سوم را گذاشته و می
ای نيز الگوهای استاندارد اندازه ی محاورههای ديگر موجود در پنجرههگزين

آماده خروجی را در اختيار  (Layout)هایصفحات برای خروجی گرفتن و طرح
 دهد.کاربران قرار می

دارای اجزای مختلفی است که با توجه به شکل زير  Arc Mapمحيط کاری 
 توضيح داده خواهد شد.
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های که همانند همه نرم افزارهای ديگر شرکت (Main menu)منوی اصلی  -9

 باشد.مختلف می

که بصورت خودکار بعد از نصب نرم افزار به محيط  Toolsمنوی استاندارد و  -2
 شود.کاری اضافه می

های موجود در محيط ؛ که ليست نقشه(Table of Contents)جدول محتوا  -3
 ها کاربرد دارد.برای کار با محتوای نقشه گذارد ورا به نمايش می Arc Mapکاری 

و  (Data View)افزار بين صفحه نمايش های تبديل کننده محيط کاری نرمدکمه -4
 . (Layout View)صفحه طرح 

5- Coordinate View .يا نمايشگر مختصات نقشه در اين بخش است 
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مربوط به هر کدام با افزار که صفحه و موتور جستجوی نرم Arc Catalogميانبر  -4
 شود در اين قسمت قرار دارند.نگه داشتن نشانگر ماوس بر روی هر کدام باز می

 Data Frameی نرم افزار صفحه نمايش يا با نقل قول از سايت شرکت سازنده -0
  شود.که محيط کاری نرم افزار محسوب می

 آشنایی با منوی استاندارد و اجزای آن -2-2

 

  New دهد تا صفحه کاری جديد به محيط کاربران اجازه می: بهArc Map 
 (Ctrl + N)اضافه کنند. 

  : Open رود. های ذخيره شده بکار میبرای فراخوانی پروژه(Ctrl + O) 

 شکل پروژه ذخيره شده 

  : Save رود. قابل ذکر است که فايل برای ذخيره تغييرات اعمال شده بکار می
 (Ctrl + S)ذخيره شده بصورت پروژه خواهد بود. 

  : Print  برای پرينت گرفتن از نقشه مورد نظر و موجود در محيطArc Map 
 رود.بکار می

   : Cut  برای بريدن عوارض انتخاب شده از محل اصلی خود به منظور انتقال
 (Ctrl + X)رود. بکار می

 : Copy شود. رای کپی عوارض انتخابی استفاده میب(Ctrl + C) 
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 : Paste  برای جانمايی عوارضCopy  و ياCut  شده در محل دلخواه بکار
 (Ctrl + V)رود. می

 : Delete رود. ی انتخاب شده بکار میبرای حذف کردن عارضه(Delete) 

 : Undo تر له عقببرای صرف نظر از عمل انجام شده و برگشت به يك مرح
 (Ctrl + Z)رود. بکار می

 : Redo  برای صرف نظر از عمليات انجام شده توسط ابزارUndo بکار می-

 (Ctrl + Y)رود. 

 : Add Data  که در واقع پر کاربردترين ابزار منوی استاندارد است به منظور
 شود.استفاده می Arc Mapافزار اضافه کردن داده جديد به محيط کاری نرم

 : Map Scale گذارد که مقياس نقشه را به نمايش می
 به دلخواه نيز قابل تغيير است.

  : Editor Toolbar   ی ابزار فراخوانبرایEditor  که در مواقع ويرايش نقشه
 رود.الزم خواهد شد بکار می

 : Table of Contents رود. )اين آيکون برای فراخوانی جدول محتوا بکار می
 Arcزمانی کاربرد دارد که جدول محتوای موجود در سمت چپ محيط کاری 

Map ).حذف شده باشد 

 : Catalog  برای باز کردن پنجرهArc Catalog  به منظور ايجاد فايل جديد و
 رود.ها بکار میمديريت داده

 : Search در تمام ابعاد افزار را به منظور جستجوی جامع موتور جستجوگر نرم
 (Ctrl + F)کند. فراخوانی می Arc GISافزار نرم
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 : Arc Toolbox افزار و افزار را برای دسترسی به ابزارهای نرمجعبه ابزار نرم
 کند.، به محيط اضافه میArc Mapهای پيشرفته در محيط انجام عمليات

 : Python  پنجرهPython بصورت کد نويسی و اعمال دستورات د را جهت ک
 کند.نويسی باز میبرنامه

ناميده  Model Builderو اما آخرين آيکون موجود در منوی استاندارد که   
-باز می Arc GISی در محيط سازمدلرا جهت  Model Builderشود پنجره می

 .کند

 What This( و بنام افزار آيکونی )به شکل در نسخه قبلی اين نرم
وجود داشت که با انتخاب آن و کليك بر روی هر کدام از ابزارهای موجود در 

شد که در داده میمورد آن ابزار نمايش ر افزار، توضيحات مختصری دمحيط نرم
توسعه داده شده و بهبود يافته است، بطوريکه آيکون آن حذف شده و با  9709نسخه 

العات مربوطه بصورت خودکار نمايش نگه داشتن نشانگر ماوس بر روی ابزارها، اط
را  F1تر مربوط به ابزارها بايد کليد يابد. همچنين برای مشاهده اطالعات جامعمی

 فشار داد.

 

 Arc Mapاضافه کردن داده جدید به محیط کاری  -2-3
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ی متنوعی از جمله؛ فرمت فرمت هاقابليت خواندن  Arc Mapنرم افزار 
ها را و ساير فرمت dbf ،Coverageبرداری يا وکتوری، رستری، فرمت جداول يا 

ناميده  Shape file اصطالحاًهای فرمت وکتوری را که داراست. در اين بخش داده
های آشنا خواهيم شد. داده هاآناضافه کرده و با  Arc Mapشوند به محيط می

و سطحی   (Polyline)، خطی  (Point)ای ر سه نوع نقطهبرداری يا وکتوری د
رود. برای اضافه کردن برای نمايش عوارض سطح زمين بکار می   (Polygon)يا 

باز  Add Dataکليك کنيد تا پنجره  بر روی آيکون  Arc Mapداده به محيط 
 شود.

 
مسير  يسك کامپيوترتان بايدهارددهای موجود در برای دسترسی به داده

 Connect) ها، به نرم افزار معرفی شود. برای تعريف مسير بر روی آيکون داده

to folder) ای به شکل که در تصوير باال مشخص شده است، کليك کنيد تا پنجره
ی مورد نظر را انتخاب و جهت توانيد درايو و يا پوشهزير باز شود. در اين پنجره می

 کنيد. Okتعريف مسير 
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 Connectو آشنايی با   DVDهای موجود در يز جهت استفاده از دادهشما ن

To Folderی ، محتويات پوشهBook Layers  را به يکی از درايوهای کامپيوتر خود
افزار تعريف کنيد. برای شروع اضافه ی مورد نظر را به نرمکپی کرده و مسير پوشه

 Book Layers\Ardabil State/:، به مسير کردن داده با کليك بر روی آيکون 

Data ی های موجود، نقشهبرويد و از بين نقشهShahrestan ،Ardabil Road  و
Ardabil State Cities  را انتخاب کرده و با فشردن دکمهAdd را به  هاآنData 

View  .به محيط  زمانهمبرای اينکه بتوانيد هر سه داده را  ضمناًاضافه کنيدArc 

Map د بايد کليد اضافه کنيCtrl ها را انتخاب نماييد و در را پايين نگه داشته و داده
 آخر کار طبق تصوير زير عمل کنيد.
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يابيد توجه کنيد در می Table of Contentsها در اگر به ترتيب چيدمان داده

ای به ی خطی و نقطهترين سطح و اليهضلعی در پايينی سطحی يا چندکه اليه
های اند، دليل اين نوع چيدمان اين است که اگر اليهاز آن قرار گرفته ترتيب باالتر

ها قرار گيرند به جهت پوشش سطحی که دارند باعث غير سطحی باالتر از ساير داده
 Dragتوانيد با شوند. اين مسئله را میای میقابل رويت شدن عوارض خطی و نقطه

 ها امتحان کنيد.اليهبه باالتر از ساير  Shahrestanی کردن اليه

  Arc Mapهای موجود در کار با الیه -2-4

 هاروشن و خاموش کردن الیه -2-4-1

توانيد تيك موجود در کنار اسم اليه ها میيهالبرای روشن يا خاموش کردن 
 را برداشته و دوباره بگذاريد تا اليه خاموش، روشن شود.
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 هاتغییر رنگ الیه -2-4-2

ها استفاده توانيد از نماد )سمبل( زير اسم اليهها میبه منظور تغيير رنگ اليه
( بر روی نماد اليه مورد نظر دوبل کليك کرده و در پنجره باز 9کنيد، به شکلی که؛ 

( رنگ 3کليك نموده و  fill Color( بر روی دکمه مقابل گزينه 2شده به ترتيب: 
ير رنگ کنيد. همچنين برای تغيير عرض رنگ و تغي Okمورد نظر را انتخاب و 

های توانيد به ترتيب از آيکونها میی عوارض اليهحاشيه

 Okاستفاده کنيد و در نهايت   و   
 نماييد.
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ها وجود دارد و آن اينکه بر تری نيز برای تغيير رنگ اليهروش دوم و راحت

ی باز شده رنگ دلخواه خود روی نماد زير نام اليه راست کليك کرده و از پنجره
ی باز توان در پنجرههای بيشتر نيز میخاب نماييد. به منظور دسترسی به رنگرا انت

 کليك نمود. more Colorشده بر روی 
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 تغییر اندازه نمادها

ای شکل زير ( بر روی نماد دايره9ی مورد نظر، برای تغيير اندازه نماد اليه
Ardabil State Cities  دوبل کليك نماييد تا پنجرهSymbol Selector   باز شود؛

کليك بر روی دکمه باال و پايين ا را ب Size( در پنجره باز شده عدد مقابل گزينه 2
( در صورت تمايل به 3رونده تغيير دهيد و يا اينکه اندازه مورد نظر را تايپ کنيد 

های موجود در کادر مشخص شده سمبل توانيد با مرور سمبلتغيير نماد اليه می
 کنيد. Okنظر را انتخاب و  مناسب و مورد
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 ذخیره یک پروژه جدید -2-4-3

های شما ماندگار شود و با هر بار برای اينکه تغييرات اعمال شده در اليه
بصورت پيش فرض و خودکار تغيير نيابد،  هاآنها، رنگ و اندازه اضافه کردن اليه

ای جديد ذخيره کنيد. پس برای ذخيره پروژه پروژه به عنوانبايد تمرين اول خود را 
اصلی  سوالکليك کنيد. اما  …Save A Copyی بر روی گزينه Fileاز منوی 

ی مذکور اين است ؟ دليل انتخاب گزينه …Save A Copyی اينجاست، چرا گزينه
توان اسم و مسير پروژه را انتخاب کرده و پروژه را فقط می  Saveی که با گزينه

های موجود را در دهد، پروژهنيز به ما اجازه می …Save Asی نمود و گزينه ذخيره
 Save Aمسيری متمايز و متفاوت با مسير قبلی، ذخيره کنيم. ولی با انتخاب گزينه 

Copy… آوريم و در کنار ذخيره کردن پروژه میاختيارات بيشتری بدست می-

 ه را ذخيره نماييم.توانيم نوع ورژن آن را نيز انتخاب کرده و پروژ
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( مسير ذخيره را 9پس برای ذخيره پروژه به ترتيب مراحل موجود اقدام کنيد: 

را  103( ورژن 3کنيد د وار (Change Symbol)( اسم مورد نظر را  2تعيين نموده و 
 را کليك کنيد Save( 4ی خود انتخاب کرده و در آخر امر برای پروژه
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به کامپيوتری ديگر،  هاآنها و يا انتقال پروژهمواقعی هنگام فراخوانی 

آيد ی پروژه پيش میهااليه آدرسمشکالتی از قبيل عدم نمايش يا نامشخص بودن 
ی چنين مشکالتی بايد در هنگام ذخيره ( که برای جلوگيری از وقوع دوباره)

 ازجمله:ها اصولی را رعايت کرد به ساير درايوها و سيستم هاآنپروژه و انتقال 

های معيوب، بعد از باز کردن پروژه به کمك آيکون ( برای حل مشکل پروژه9
رفته و از سربرگ  Propertiesی ( با دوبل کليك بر روی نام اليه، به پنجره9، 

Source 9ی ( بر روی گزينهSet Data Source ی مربوطه باز کليك نماييد تا پنجره
 .شود
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کنيد. و در آخر امر  Addمربوط به پروژه را انتخاب و  یی مذکور اليه( در پنجره2
 .نماييد Okرا  Propertiesی پنجره

 
ی مجدد بايد قبل از ( بعد از اتمام مراحل فوق و آماده شدن پروژه جهت ذخيره2

را  Map Document Propertiesی گزينه Fileسازی پروژه، از منوی ذخيره
و  Applyی مشخص شده را فعال کرده، شده، گزينهی باز انتخاب نماييد و در پنجره

Ok سازی و اعمال را جهت ذخيره آيکون ز را کليك کنيد. در آخرين مرحله ني
 .تغييرات انجام شده کليك نماييد
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به ها بايد های پروژه به سيستم يا درايو جديد، اين فايل( در صورت انتقال فايل3

ی بجا شوند تا در مواقع استفادها ط به پروژه جهای مربوی حاوی اليهپوشه همراه
توان برای ی دوم و سوم تنظيمات را میساير کاربران خطايی رخ ندهد. )مرحله

 های جديد اعمال کرد تا چنين مشکلی رخ ندهد(.پروژه

  Toolsآشنایی با منوی  -2-4-4

 

  Zoon Inرود.بکار می ها: برای بزرگنمايی نقشه 

  Zoom Out رود.ها بکار میيی نقشهکوچك نما: برای 

  Panرود.ها بکار میبجا کردن نقشها : برای ج 
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  Full Extentشود، به شکلی : برای بزرگنمايی )اصلی( کامل نقشه استفاده می
 گردد.میيکون بزرگنمايی نقشه به حالت اوليه برآکه با کليك بر روی اين 

  Fixed Zoom Inرکز نقشه کاربرد دارد.: برای بزرگنمايی از م 

  Fixed Zoom Out يی نقشه از مرکز کاربرد دارد.کوچك نما: برای 

  Go Back to Previous Extent يی يا کوچك نما: برای برگشت به
 شود.بزرگنمايی قبلی استفاده می

  Go To Next Extent برای بازگشت از عمل انجام شده توسط ابزار :Go 

Back to Previous Extent شود.استفاده می 

  Select Featuresها بکار می: برای انتخاب کردن عوارض موجود در نقشه-

 Select Featuresپنج گزينه برای  رونده يينپارود. با کليك بر روی دکمه کشويی 
. نحوه کار با اين ابزار به اين هاستآنشود که اولين گزينه پرکاربردترين ديده می

کنيم و بعد از تغيير شکل ماوس، چپ کليك ل ابزار را انتخاب میشکل است که او
 .کشيم تا انتخاب شودکرده و بر روی عوارض مورد نظر می
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  Clear Selected Features برای از انتخاب خارج کردن عوارض انتخاب :
 يکون استفاده کنيد.آتوانيد از اين شده می

  Select Element رود. از جمله ساير دستورات بکار می: برای خنثی کردن

تواند مورد استفاده به حالت اول خود می  برای تغيير شکل ماوس از حالت 
 قرار گيرد.

  Identify يکون و کليك بر روی هر کدام از عوارض موجود آ: با انتخاب اين
در  هاآنها اطالعات توصيفی وارد شده در جداول اطالعات توصيفی در نقشه

در پنجره آيد. با راست کليك کردن بر روی نام اردبيل ای به نمايش در میهپنجر
Identify توانيم کاربردهای بيشتری از اين ابزار داشته باشيم از جملهمی: 

 

شناسايی موقعيت آن، بزرگنمايی شهر اردبيل، ايجاد و چشمك زدن بر روی عارضه 
Hyperlink ،Book mark .و ساير کاربردها 
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  Hyperlinkهای موجود در نقشه يا صفحات : اين گزينه برای ارتباط دادن فايل
وب کاربرد دارد. نحوه کار به اين صورت است که بر روی نام اردبيل در پنجره 

Identify  راست کليك کرده وAdd Hyperlink… کنيم و در پنجره کليك می
Add Hyperlink  ه مسير فايل مورد نظر ( با فشردن دکمه مربع شکل ب9به ترتيب
 Hyperlink( در صورتيکه مايليد صفحات وب را 2کنيم، ولی رفته و انتخاب می

کنيد گزينه دوم را فعال کرده و آدرس سايت مورد نظر را وارد نموده و در نهايت 
Ok .کنيد 
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سايت توانيد فايل يا وبمی يکون آپيوند( با انتخاب ا بعد از ايجاد هايپرلينك )فر
فراخوانی  Arc Mapپيوند داده شده، را با کليك بر روی عارضه به صفحه کاری 

 کنيد.

  Html Popup اين ابزار نيز مثل :Identify کند با اين تفاوت که با عمل می

ای جداگانه برای نمايش و کليك بر روی عوارض پنجره يکون آانتخاب 
اطالعات را فقط در  Identify که یحالدر کند، باز می هاآناطالعات هر کدام از 

 گذاشت.يك پنجره به نمايش می
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  Measureگيری فاصله و مساحت کاربرد دارد با کليك : اين ابزار برای اندازه

شود که شامل ابزارهايی از جمله باز می Measureپنجره  يکون آکردن 
Measure Line  رود، بکار می گيری مسافت )فاصله(که جهت اندازه به شکل

رود گيری مساحت بکار میکه جهت اندازه به شکل  Measure an Areaابزار 
است و  که به شکل  Measure a featureکند، گونی عمل می و به شکل پلی

گيری توانيد برای اندازهشما می مثالًای خاص کاربرد دارد گيری عارضهجهت اندازه
ب کرده و بر روی خط مورد نظر کليك کنيد تا يکون را انتخاآيکی از خطوط اين 
 که به شکل  Show Totalبه نمايش درآيد، ابزار  Measureاندازه آن در پنجره 

ها يریگاندازهگيری  و يا نمايش جمع حاصل از است برای جمع بستن چندين اندازه
گيری مورد نظر توان واحد اندازهرود از دکمه پايين رونده مقابل آن نيز میبکار می
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 Clearگيری را انجام داد و در آخر ابزار را انتخاب نموده و بر اساس آن عمل اندازه

and reset Results  های گيریاست که جهت پاک کردن اندازه که به شکل
-شود و آخرين دکمه پايين رونده نيز جهت انتخاب نوع اندازهانجام شده استفاده می

 گيری کاربرد دارد.

 

  Find برای جستجو بين عوارض موجود در نقشه و پيدا کردن عارضه مورد :

 يکون آنظر کاربرد دارد. نحوه کار به اين شکل است که با کليك بر روی 
ی مورد نظر را تايپ کنيد ( اسم عارضه9شود که درون آن بايد پنجره مربوطه باز می

را از صفحه کليد خود  Enterرا از پنجره کليك کرده و يا دکمه  Find( دکمه 2
شهرستان اردبيل را پيدا کرده و نمايش دهد. بعد از اين  Find( ابزار 3فشار دهيد تا 

توانيد بر روی اردبيل راست کليك کرده و عملکردهای بيشتری مرحله شما می
و انتخاب عارضه را داشته باشيد.  Bookmarkبجايی، ايجاد ا همچون؛ بزرگنمايی، ج
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توانيد اليه مورد نظر را که مايليد عمل نيز می Inی مقابل ص شدهاز بخش مشخ
 جستجو در بين عوارض آن انجام گيرد را انتخاب کنيد.

 

  Find Rout عمليات جستجو در بين عوارض را با اختيارات بيشتری انجام :
 داشته باشيد تا یدسترس دهد ولی برای استفاده از اين قابليت بايد به اينترنتمی

بتوانيد سرويس مورد نظر را انتخاب کنيد، چرا که بدون انتخاب سرويس که در 
 اليت شده است ابزار کارايی چندانی نخواهد داشت. تصوير زير های
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  Go To XY و وارد کردن مختصات  يکون آ: با انتخاب اين(XY)  عارضه
روی نقشه نمايش  يت آن برموقع، Enterمورد نظر در پنجره باز شده و فشردن دکمه 

( با وارد کردن طول و عرض عارضه 9يابد. مراحل کار به اين شکل است که؛ می
خواهيد  هاآنشود و شما قادر به استفاده از فعال می Go To XYمورد نظر ابزارهای 

توانيد در هر مقياسی بر روی مختصات وارد درون نقشه می Pan To( با ابزار 2شد. 
( برای 4کند. بر روی مختصات وارد شده بزرگنمايی می( 3شده حرکت کنيد. 

چشمك زدن در محل مختصات وارد شده و مشخص کردن محل مورد نظر بکار 
 رود.می
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( در محل مختصات مورد 4کند. گذاری می( در محل مختصات مشخص شده نقطه5
بر  ( طول و عرض وارد شده را0دهد. را انجام می XYگذاری به همراه نظر نقطه

( مختصات وارد شده اخير را 8کند. روی محل مورد نظر، برچسب گذاری می
 شود.( برای تعيين واحد مختصات استفاده می1دهد نمايش می

 

  Time Sliderهايی که عامل : اين ابزار برای ايجاد اساليد زمانی برای نقشه
 هاآنناسی که زمان در های هواشنقشه مثالًرود. اهميت دارد بکار می هاآنزمان در 

های کيفيت مراتع، فرسايش و سطح ، حتی نقشههاستنقشهاهميت دارد يکی از اين 
اهميت  هاآنهايی که عامل زمان در تواند در بين نقشههای زيرزمينی نيز میآب

غير فعال است و برای فعال کردن آن بايد به پنجره  معموالًدارد، قرار گيرد. اين ابزار 
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Properties  رفته )با دوبل کليك بر روی نام اليه و يا راست کليك بر روی آن و
، Timeتوان پنجره مورد نظر را باز کرد( و از سربرگ می Propertiesانتخاب 

را فعال کرده و تنظيمات مورد نظر را  Enable Time on This Layerی گزينه
 انجام دهيد تا بتوانيد اساليدی از تغييرات 

 

کنيد را داشته باشيد. برای شروع کار ای که شما تعيين میی زمانیشده در بازهانجام 
فعال  Time Sliderرا بگذاريد تا  Enable Time on this Layer( تيك گزينه 9

 ( فيلد مورد نظر را در اين بخش انتخاب کنيد تا تغييرات 2شود. 
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( بازه زمانی مورد 3اعمال شده بر روی اين فيلد در بازه زمانی مورد نظر، ثبت شود. 
 UTC)( منطقه زمانی مورد نظر که برای ايران 4نظر خودتان را انتخاب کنيد 

+03:30) Tehran باشد را انتخاب کرده و در نهايت میOk  را کليك کنيد تا
فعال شود تا بتوانيد با کليك بر آن به پنجره آن دسترسی پيدا  Time Sliderيکون آ

 کنيد.
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کرد و برای  ثبتتغييرات را  Playتوان با کليك بر روی دکمه در پنجره باز شده می
-استفاده کرد و همچنين در آخر کار می Optionتوان از منوی ساير تنظيمات نيز می

 وجی بگيريد.توانيد از پروسه مورد نظر بصورت فيلم خر

 

  Create Viewer Window :ای مستقل برای نمايش يکونی است که پنجرهآ
کند. با فراهم می Data Viewنقشه با مقياس دلخواه کاربران و بدون تغيير در پنجره 

آيد که با کليك چپ و نگه داشتن در می شکل ماوس به حالت  کليك 
شود که درون ای به شکل زير باز میجرهای از نقشه پنآن و کشيدن بر روی منطقه

توانيد بصورت مستقل بدون اينکه تغيير حالتی در نقشه اصلی صورت گيرد؛ آن می
بجايی عوارض و ساير ا يی، جکوچك نماهايی همچون بزرگنمايی، کارکرد

( نقشه را با مقياس دلخواه ببينيد و يا 9توانيد کارکردها را داشته باشيد. همچنين می
تبديل نموده و يا ساير تنظيمات را  Magnifierپنجره را تغيير کاربری داده و به ( 2

 درون آن انجام بدهيد.
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 Arc Mapاضافه کردن داده جدید به محیط کاری  -2-5

ی متنوعی از جمله؛ فرمت فرمت هاقابليت خواندن  Arc Mapنرم افزار 
ها را و ساير فرمت dbf ،Coverageبرداری يا وکتوری، رستری، فرمت جداول يا 

ناميده  Shape file اصطالحاًهای فرمت وکتوری را که داراست. در اين بخش داده
های آشنا خواهيم شد. داده هاآناضافه کرده و با  Arc Mapشوند به محيط می

و سطحی   (Polyline)، خطی  (Point)ای برداری يا وکتوری در سه نوع نقطه
رود. برای اضافه کردن ايش عوارض سطح زمين بکار میبرای نم   (Polygon)يا 

باز  Add Dataکليك کنيد تا پنجره  بر روی آيکون  Arc Mapداده به محيط 
 شود.



 Arc GIS 10.1 نرم افزار یو کاربرد یآموزش مقدمات      51

 
 

 
يسك کامپيوترتان بايد مسير هارددهای موجود در برای دسترسی به داده

 Connect) ها، به نرم افزار معرفی شود. برای تعريف مسير بر روی آيکون داده

to folder) ای به شکل که در تصوير باال مشخص شده است، کليك کنيد تا پنجره
ی مورد نظر را انتخاب و جهت توانيد درايو و يا پوشهزير باز شود. در اين پنجره می

 کنيد. Okتعريف مسير 

 
 Connectو آشنايی با   DVDهای موجود در شما نيز جهت استفاده از داده

To Folderی ويات پوشه، محتBook Layers  را به يکی از درايوهای کامپيوتر خود
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افزار تعريف کنيد. برای شروع اضافه ی مورد نظر را به نرمکپی کرده و مسير پوشه
 Book Layers\Ardabil State/:، به مسير کردن داده با کليك بر روی آيکون 

Data ی های موجود، نقشهبرويد و از بين نقشهShahrestan ،Ardabil Road  و
Ardabil State Cities  را انتخاب کرده و با فشردن دکمهAdd را به  هاآنData 

View  .به محيط  زمانهمبرای اينکه بتوانيد هر سه داده را  ضمناًاضافه کنيدArc 

Map  اضافه کنيد بايد کليدCtrl ها را انتخاب نماييد و دررا پايين نگه داشته و داده 
 آخر کار طبق تصوير زير عمل کنيد.

 
يابيد توجه کنيد در می Table of Contentsها در اگر به ترتيب چيدمان داده

ای به ی خطی و نقطهترين سطح و اليهضلعی در پايينی سطحی يا چندکه اليه
های اند، دليل اين نوع چيدمان اين است که اگر اليهترتيب باالتر از آن قرار گرفته

ها قرار گيرند به جهت پوشش سطحی که دارند باعث غير سطحی باالتر از ساير داده
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 Dragتوانيد با شوند. اين مسئله را میای میقابل رويت شدن عوارض خطی و نقطه
 ها امتحان کنيد.به باالتر از ساير اليه Shahrestanی کردن اليه

  Arc Mapهای موجود در کار با الیه -2-6

 هاکردن الیه روشن و خاموش -2-6-1

توانيد تيك موجود در کنار اسم اليه ها میيهالبرای روشن يا خاموش کردن 
 را برداشته و دوباره بگذاريد تا اليه خاموش، روشن شود.

 

 هاتغییر رنگ الیه -2-6-2

ها استفاده توانيد از نماد )سمبل( زير اسم اليهها میبه منظور تغيير رنگ اليه
روی نماد اليه مورد نظر دوبل کليك کرده و در پنجره باز ( بر 9کنيد، به شکلی که؛ 

( رنگ 3کليك نموده و  fill Color( بر روی دکمه مقابل گزينه 2شده به ترتيب: 
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کنيد. همچنين برای تغيير عرض رنگ و تغيير رنگ  Okمورد نظر را انتخاب و 
های توانيد به ترتيب از آيکونها میی عوارض اليهحاشيه

 Okاستفاده کنيد و در نهايت   و   
 نماييد.

 

 
ها وجود دارد و آن اينکه بر تری نيز برای تغيير رنگ اليهروش دوم و راحت

ی باز شده رنگ دلخواه خود روی نماد زير نام اليه راست کليك کرده و از پنجره
ی باز توان در پنجرههای بيشتر نيز میرا انتخاب نماييد. به منظور دسترسی به رنگ

 کليك نمود. more Colorشده بر روی 
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 تغییر اندازه نمادها

ای شکل زير ( بر روی نماد دايره9ی مورد نظر، برای تغيير اندازه نماد اليه
Ardabil State Cities  دوبل کليك نماييد تا پنجرهSymbol Selector   باز شود؛

کليك بر روی دکمه باال و پايين ا را ب Size( در پنجره باز شده عدد مقابل گزينه 2
( در صورت تمايل به 3رونده تغيير دهيد و يا اينکه اندازه مورد نظر را تايپ کنيد 

های موجود در کادر مشخص شده سمبل توانيد با مرور سمبلتغيير نماد اليه می
 کنيد. Okمناسب و مورد نظر را انتخاب و 
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 ذخیره یک پروژه جدید -2-6-3

های شما ماندگار شود و با هر بار اعمال شده در اليه برای اينکه تغييرات
بصورت پيش فرض و خودکار تغيير نيابد،  هاآنها، رنگ و اندازه اضافه کردن اليه

ای جديد ذخيره کنيد. پس برای ذخيره پروژه پروژه به عنوانبايد تمرين اول خود را 
اصلی  سوالما کليك کنيد. ا …Save A Copyی بر روی گزينه Fileاز منوی 

ی مذکور اين است ؟ دليل انتخاب گزينه …Save A Copyی اينجاست، چرا گزينه
توان اسم و مسير پروژه را انتخاب کرده و پروژه را فقط می  Saveی که با گزينه

های موجود را در دهد، پروژهنيز به ما اجازه می …Save Asی ذخيره نمود و گزينه
 Save Aبا مسير قبلی، ذخيره کنيم. ولی با انتخاب گزينه مسيری متمايز و متفاوت 

Copy… آوريم و در کنار ذخيره کردن پروژه میاختيارات بيشتری بدست می-

 توانيم نوع ورژن آن را نيز انتخاب کرده و پروژه را ذخيره نماييم.
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( مسير ذخيره را 9پس برای ذخيره پروژه به ترتيب مراحل موجود اقدام کنيد: 

را  103( ورژن 3کنيد د وار (Change Symbol)( اسم مورد نظر را  2يين نموده و تع
 را کليك کنيد Save( 4ی خود انتخاب کرده و در آخر امر برای پروژه
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به کامپيوتری ديگر،  هاآنها و يا انتقال مواقعی هنگام فراخوانی پروژه

آيد ی پروژه پيش میهااليه آدرسمشکالتی از قبيل عدم نمايش يا نامشخص بودن 
ی چنين مشکالتی بايد در هنگام ذخيره ( که برای جلوگيری از وقوع دوباره)

 ها اصولی را رعايت کرد ازجمله:به ساير درايوها و سيستم هاآنپروژه و انتقال 

های معيوب، بعد از باز کردن پروژه به کمك آيکون ( برای حل مشکل پروژه9
رفته و از سربرگ  Propertiesی بر روی نام اليه، به پنجره( با دوبل کليك 9، 

Source 9ی ( بر روی گزينهSet Data Source ی مربوطه باز کليك نماييد تا پنجره
 .شود
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کنيد. و در آخر امر  Addی مربوط به پروژه را انتخاب و ی مذکور اليه( در پنجره2
 .نماييد Okرا  Propertiesی پنجره

 
ی مجدد بايد قبل از اتمام مراحل فوق و آماده شدن پروژه جهت ذخيره ( بعد از2

را  Map Document Propertiesی گزينه Fileسازی پروژه، از منوی ذخيره
و  Applyی مشخص شده را فعال کرده، ی باز شده، گزينهانتخاب نماييد و در پنجره

Ok سازی و اعمال ذخيرهرا جهت  آيکون ز را کليك کنيد. در آخرين مرحله ني
 .تغييرات انجام شده کليك نماييد
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به ها بايد های پروژه به سيستم يا درايو جديد، اين فايل( در صورت انتقال فايل3

ی بجا شوند تا در مواقع استفادها های مربوط به پروژه جی حاوی اليهپوشه همراه
توان برای تنظيمات را میی دوم و سوم ساير کاربران خطايی رخ ندهد. )مرحله

 های جديد اعمال کرد تا چنين مشکلی رخ ندهد(.پروژه

و  (Attribute Table)کار با جداول اطالعات توصیفی  -2-6-4

 آن اجزایشناخت 

 مقدمه

ها، های آن است که کليه ويرايشقلب هر سيستم اطالعات جغرافيايی، داده
سيستم اطالعات جغرافيايی بر ها و کاربردهای مورد انتظار از يك تجزيه و تحليل

گيرد و با توجه به اين امر صحت و سقم اطالعات وارد شده نيز انجام می هاآناساس 
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-های با دقت باال است که میی خواهد بود، چرا که با دادهاالعادهفوقحائز اهميت 

 يمتصمهای حاصل از آن را در توان به نتايج صحيحی نايل شده و خروجی
ی يريتی بکار بست و برای بهبود اوضاع اميدوار بود. هر سامانههای مديریگ

باشد که اطالعات اطالعات جغرافيايی شامل دو نوع اطالعات مکانی و توصيفی می
های مربوط به مکانی شامل عوارض زمينی و اطالعات توصيفی نيز شامل ويژگی

ترکيب  که دباشیمها عوارض زمينی همچون طول، عرض، ارتفاع و ساير ويژگی
های ويژگی بارزی به آن داده است. به هنگام ايجاد اليه GISاين دو اطالعات درون 

ها ايجاد اليه همراهجداول توصيفی نيز بطور خودکار به  Arc GISافزار جديد در نرم
ثبت و ذخيره کرد و  هاآنتوان اطالعات توصيفی عوارض را درون شود که میمی

را بکار بست. ناگفته نماند که ثبت اطالعات توصيفی در  هاآندر مراحل بعدی 
دهد و نکته درصد زمان را به خود اختصاص می 87يش از ب معموالًجداول اطالعاتی 

اصلی اين است که بايد نهايت دقت را در هنگام وارد کردن اطالعات به کار بست تا 
 بتوان به نتايج حاصله اطمينان کرد.

ی مورد نظر راست کليك صيفی، بر روی اسم اليهبرای باز کردن جداول تو
توانيد کليد . و همچنين میکنيدرا انتخاب  Open Attribute Tableکرده و گزينه 

Ctrl  و بر روی نام اليه دوبل کليك کنيد تا پنجره اطالعات  داشتهرا پايين نگه
کنيد ايجاد می Arc GISافزار ی جديدی را در نرمکه اليه توصيفی باز شود. زمانی
-ايجاد می Shapeو  FIDهای فرض جدولی دو ستونه به نامنرم افزار بصورت پيش

ی رديف بوده و ستون شود بيانگر شمارهکه از عدد صفر شروع می FIDکند. ستون 
Shape تواند نيز نوع شکل عارضه را که میPoint ،Polyline  وPolygon  ،باشد

هيچ وجه قابل حذف نيستند. برخی از اجزای تشکيل کند. اين دو فيل به مشخص می
هايی برای : گزينهTable Option( 9ی اين پنجره به ترتيب عبارتند از: دهنده

گيری در اختيار کاربران ش جديد و گزار Fieldجستجو، پرسشگری، اضافه کردن 
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ا : جداول مرتبط و وصل شده به جدول توصيفی رRelated Tables( 2دهد. قرار می
-يکون پنجرهآ: با کليك بر روی اين Select by Attribute( 3گذارد. به نمايش می

های توصيفی توانيد انواع پرسشگریشود که در اين پنجره میای به همين نام باز می
: رکوردهای Switch Selection( 4های وارد شده انجام دهيد. را بر اساس داده

اند را انتخاب ه و رکوردهايی که انتخاب نشدهانتخاب شده را از انتخاب خارج کرد
 کند.می

 

توان به رديف مورد نظر رفت )توجه داشته باشيد ( با وارد کردن شماره رديف می5

افزار را تايپ کرده باشيد نرم 25شود بنابراين اگر شماره شروع می صفرکه شماره از 

يکون آ: با انتخاب اين Show all records( 4تر از آن را خواهد آورد. ای پايينشماره

: با انتخاب اين گزينه فقط Show Selected records( 0يابد ها نمايش میکل رديف

 شود.های انتخاب شده نمايش داده میرديف
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 جداول توصیفی Table Optionsکار با سربرگ  -2-6-5

در گوشه سمت چپ باالی  يکون آبر روی  Table Optionبرای دسترسی به 
فرماييد پنجره جدول توصيفی کليك کنيد. همچنان که در تصوير زير مشاهده می

 هاآنين ترمهموجود دارد که به شرح  Table Optionفرامين و دستورات زيادی در 
 خواهيم پرداخت.

Find & Replaceا های توصيفی موجود در جداول و ج: برای پيدا کردن ارزش
 گيرد.های دلخواه کاربران مورد استفاده قرار میبا مشخصات و ارزش هاآنبجايی 

 

 Findرا باز کرده و گزينه  Shahrestanبرای کار عملی جدول اطالعات توصيفی 

& Replace  را انتخاب کنيد و در پنجره باز شده نامArdabil  را تايپ کنيد و دکمه
Find Next  را برای پيدا کردنArdabil ك کنيد.کلي 
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رفته و نام انگليسی اردبيل  Replaceبجايی، به سربرگ ا توانيد برای تمرين جشما می
بجا کنيد. ولی توجه داشته باشيد که برای اين عمليات بايد ا را با نام فارسی آن ج

ها بر ويرايش اليه یاجازه ويرايش بر روی اليه را صادر کنيد، برای صدور اجازه
را از مقابل  Start Editingی ورد نظر راست کليك نموده و گزينهی مروی نام اليه

 انتخاب نماييد. Edit Featureی گزينه
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و در کادر  برگشته Replaceو سربرگ  Find & Replaceتوانيد به پنجره اکنون می
Replace With  نام اردبيل را به فارسی تايپ کنيد و با کليك بر روی دکمه

Replace  نامArdabil  ی هاشهرستانرا به اردبيل تغيير دهيد. برای تمرين نام تمام
 Editor ،Saveتوانيد از زير منوی اردبيل را به فارسی برگردانيد. برای ذخيره نيز می

Edits  را کليك کرده و بعد از آنStop Editing .را کليك کنيد 

 

Select by Attributes های توصيفی پرسشگری: اين ابزار رکوردها را بر اساس
کند و در واقع يکی از دستورات اساسی اين بخش است. برای کاربران انتخاب می

برای مثال قصد  فراخوانی اين ابزار بر روی آن کليك کنيد تا پنجره مربوطه باز شود.
ها اردبيل را انتخاب کنيم لذا طبق تصوير دستورات را وارد داريم در بين شهرستان

 کنيم.می
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 Select by Attribute( بعد از باز شدن پنجره 9راحل کار بدين صورت است که؛ م

( بر روی عالمت 2دوبل کليك کنيد.  Nameبر روی فيلد  Methodدر زير کادر 
را کليك کنيد با باز شدن  Get Unique Values( 3مساوی تك کليك کرده و 

نماييد. حال اگر ( بر روی اردبيل دوبل کليك Get Unique… 4کادر بااليی 
Apply  را کليك کنيد در محيطData View  و بر روی نقشه، شاهد انتخاب شدن

توانيد ويرايش باشد، می Start Editشهرستان اردبيل خواهيد بود که اگر در حالت 
( فيلد هاشهرستانهای )تعداد و يا حذف کنيد. در صورت زياد بودن زيرمجموعه

Name  توانيد از کادر مشخص شده شهرستان مورد نظر میبرای سهولت دسترسی به
ها و فشردن کليد استفاده کرده و با تايپ حرف اول نام شهرستان Go Toمقابل 
Enter .به شهرستان مربوطه دست پيدا کنيد 
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، شهرهايی را که Select by Attributesمثالی ديگر: برای آشنايی بيشتر با کاربرد 
نفر در هکتار است را پيدا کنيد. برای اين  977ز بيش ا هاآنتراکم جمعيت در 

پاک کنيد. بعد   پرسشگری بايد دستور قبلی را با کليك بر روی دکمه 
( 2را با دوبل کليك انتخاب کنيد.  Pop85_Dens( درون کادر فيلدها، فيلد 9از آن 

 Apply( 4را تايپ نماييد و در نهايت  977( عدد 3را کليك نموده و   عالمت
 ا کليك کنيد.ر

 

، دستورات ترکيبی و Select by Attributesالزم به ذکر است که درون پنجره 
يی را که هاشهرستانتوانيد صادر کنيد برای مثال قصد داريم ای را نيز میپيچيده
هستند  975نفر جمعيت دارند و همچنين دارای نسبت جنسی کمتر از 977777بيش از

کنيم اعمال اين عمليات دستور روبرو را صادر میرا انتخاب کنيم. برای 
"Populati_2" >100000 AND "Sex_Rate_8" <105. 
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، موجود است که توضيحی Select by Attributesی چندين دکمه در پايين پنجره
که قبل شرح آن  Clearخالی از لطف نيست. دکمه  هاآنمختصر در مورد تك تك 

رود و نجش صحت و سقم دستورات بکار می: برای س رفت. و اما دکمه 
توانيم از اشتباه يا صحيح وارد کردن يکون میآدر واقع با کليك بر روی اين 

دستورات مطلع شويم.در مواردی که دستورات خود را صحيح وارد کرده باشيد با 
 .2روبرو خواهيد شد و در غير اين صورت با پنجره شماره  9پنجره شماره 
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 يکون آرود، افزار بکار مینرم Helpرای فراخوانی ب يکون آ
يکون آی قبلی کاربرد داشته و در نهايت برای فراخوانی دستورات ذخيره شده

 رود.ی دستورات بکار مینيز برای ذخيره 
Clear Selectionکند.: عوارض را از حالت انتخاب خارج می 

Switch Selection انتخاب خارج کرده و : رکوردهای انتخاب شده را از
 کند.اند را انتخاب میرکوردهايی که انتخاب نشده

Select Allرود.ی رکوردهای موجود در جدول بکار می: برای انتخاب همه 
Add Field اين گزينه برای ايجاد :Fieldهای جديد در جداول توصيفی بکار می-

لد ايجاد شده متناسب با رود. در ايجاد هر فيلدی بايد توجه داشته باشيد که نوع في
را داريد. برای درک بهتر، در  هاآنهايی باشد که قصد ثبت و ذخيره کردن داده

 Addبر روی  Table Optionی شهرستان و از منوی ی جدول توصيفی اليهپنجره
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Field  کليك کنيد تا پنجره مربوط به آن باز شود و در آنجا برای تراکم جمعيت
ايجاد نماييد. )الزم به ذکر است  Densityفيلدی تحت عنوان ی اردبيل هاشهرستان

قرار گرفته باشد در  Stop Editingکه در هنگام ايجاد فيلد جديد اليه بايد در حالت 
( در بخش 9صورت فيلدی ايجاد نخواهد شد(. طبق تصوير زير عمل کنيد ن غير اي

نهايت ر انتخاب نموده و د ( در بخش دوم نوع فيلد را2اول نام فيلد را وارد کرده و 
Ok .کنيد 

 
شش گزينه موجود است که برای تعيين نوع فيلدها بکار  Typeدر منوی کشويی 

شود، گزينه کاراکتر را شامل می 8اعداد صحيح  Short Integerروند؛ گزينه می
Long Integer  ی گيرد، گزينهکاراکتر را در بر می 94اعداد صحيح تاFloat  اعداد

کاراکتر را  94اعداد اعشار تا  Doubleی شود، گزينهکاراکتر را شامل می 8اعشار تا 
گيرد، های متنی را در بر میبرای فيلدهايی که داده Textشود، فرمت شامل می

نيز برای فيلدهايی  Dateی شود )همچون اسم شهرها(. و در نهايت گزينهاستفاده می
 شود.دهد، استفاده میخاص را نشان میکه تاريخ وقوع رويدادی 
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 Turn All Fields on اين گزينه همچنان که از اسم آن :
-اند، استفاده میمشخص است، برای روشن کردن تمام فيلدهايی که خاموش شده

 شود.

 Show Field Aliases در صورتيکه برای فيلدها اسم :
توانيد اجازه نمايش اسامی مستعار را مستعار تعيين نماييد، با فعال کردن اين گزينه می

 صادر کنيد.
Arrange Table اين گزينه و زير منوهای آن برای تنظيم نمايش اطالعات توصيفی :

 رود.چندين اليه درون يك پنجره، بصورت افقی و يا عمودی بکار می

 
الت رود، گزينه دوم حها به حالت افقی بکار میگزينه اول برای تنظيم نمايش پنجره

گرداند ها را به حالت قبلی باز میی سوم نيز پنجرهسازد، گزينهعمودی را ممکن می
ی سوم بکار و باالخره گزينه چهارم برای برگشت از عمل انجام شده توسط گزينه

 رود.می
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Restore Default Column Widths در صورتيکه عرض فيلدها را کم و يا زياد :

گزينه همه تغييرات لغو شده و عرض فيلدها به شکل اوليه کرده باشيد با کليك اين 
 گردند.خود باز می

Restore Default Field Order بجايی ا ياناً تغييرات ظاهری )همچون جاح: اگر
توانيد جدول را به فيلدها( در بين فيلدها اعمال کرده باشيد با کليك اين گزينه می

 بجايی برگردانيد.ا حالت قبل از ج
Join and Relates ارتباط بين جداول 2( اتصال و 9: اين گزينه برای ايجاد )

جداول مرتبط را  (Related Tables)ی بعدی نيز توصيفی کاربرد دارد. گزينه
 دهد.نمايش می
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Create Graph:  با انتخاب اين گزينه قادر خواهيد بود از فيلدهای مورد نظرتان
ی ی مذکور کليك نماييد تا پنجرهنمودار تهيه کنيد. برای شروع روی گزينه

Create Graph Wizard  ،باز شود. در پنجره مورد نظر تنظيمات را طبق مراحل زير
 بصورت گام به گام انجام دهيد.

Graph typeای، خطی ع نمودار را، از بين نمودارهای ستونی، دايره: در اين بخش نو
 و ساير انواع آن تعيين کنيد.

 Layer/Tableخواهيد از فيلدهای آن گراف تهيه ای که می: در اين بخش بايد اليه
 ی شهرستان را از اين کادر انتخاب کنيد.کنيد را تعيين نماييد. پس اليه

 Value field قصد تهيه گراف از آن داريد را انتخاب : در اين بخش فيلدی که
-شهرستان اردبيل را در بر می 9385را که جمعيت سال  Populati_2کنيد. )فيلد 

 گيرد را انتخاب نماييد(.
 X field (optional) فيلد :Populati_2  را جهت تنظيم صعودی يا نزولی بودن

 های نمودار وارد کرده و نوع آن را تعيين کنيد.ستون
 X Label field( .يحاً اين گزينه ترج: برای تعيين برچسب محور افقی کاربرد دارد

 تنظيم کنيد(. Nameرا بر روی فيلد 
 Vertical axisتوان از اين کادر تعيين کرد : محل قرارگيری اعداد فيلد ارزش را می

 که در چپ و يا راست و يا هر دو طرف نمودار قرار گيرد.
 Horizontal axisکند که پايين، رارگيری برچسب افقی گراف را تعيين می: محل ق

 باال و يا هر دو طرف نمودار قرار گيرد.
 Add to Legend با فعال شدن اين گزينه راهنمايی برای نمودار شما اضافه خواهد :

 شد.
 Show Labels (marks)ها : با فعال کردن اين گزينه شاهد اضافه شدن مقادير ستون

 هر ستون خواهيم بود. برچسب به عنوان
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 Colorرود. و دارای سه گزينه است که گزينه : برای تعيين رنگ نمودار بکار می
Match With Layer ای که از فيلدهای آن گراف تهيه شده است يهال:رنگ همان

 دهد.را به نمودار می
ی بند: که بهترين گزينه در بين سه گزينه موجود است چرا که طيفPaletteگزينه  

کند و هر ستونی را با رنگی منحصر به فرد های نمودار تعيين میخاصی را برای ستون
 دهد.نمايش می

 گذارد.: کاربران را در تعيين رنگ مورد نظر مختار میCustomو گزينه آخر نيز  

Bar style توان تعيين نمود.را می هاستون: از اين کادر نوع شکل 
 Bar sizeها را به درصد تعيين کرد.ی عرض ستونوان اندازهت: در اين کادر می 

Show borderهای نمودار رسم : با فعال کردن اين گزينه کادری در اطراف ستون
 شود.می

 
را کليك نموده و به مرحله بعد برويد. در  Nextی بعد از اعمال تنظيمات فوق گزينه

 پنجره بعدی تنظيمات زير را انجام دهيد.
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Show all feature…ی فيلد : با فعال کردن اين کادر تمام رکوردهای ثبت شده

 يابد.ارزش درون گراف نمايش می
Highlight currently selected… برای هاياليت کردن ستون رکوردهای انتخاب :

 رود.ی فيلد ارزش بکار میشده
Show only selected feature…ايی : با فعال شدن اين گزينه فقط ستون رکورده

 يابد.اند نمايش میکه انتخاب شده
توانيد عنوانی می Titleو مقابل کادر  General graph propertiesدر پايين کادر 

نويسی نمودار را داشته باشيد بايد ا برای نمودار خودتان تعيين نماييد. و اگر قصد پ
 Graph 3Dی نويس خود را بنويسيد. با فعال کردن گزينها ، پFooterدر مقابل کادر 

view توانيد نمايش سه بعدی نمودار را داشته باشيد.می 
Graph legendتوان برای گراف راهنما اضافه کرده و : با فعال نمودن اين گزينه می

نيز  Positionعنوانی برای آن تعيين نمود و همچنين در مقابل گزينه  Titleدر کادر 
 توانيد محل قرارگيری را تعيين نماييد.می
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امکان نمايش نام محورها، تغيير   Axis propertiesهای موجود در کادر و اما گزينه
کند؛ به شکلی را برای کاربران ايجاد می هاآنو روشن يا خاموش کردن  هاآننام 

، هاآنمحورها اسم خاصی را نوشته و به منظور نمايش ز توانيد برای هر کدام اکه می
کليك  Finishيد. و در آخرين مرحله بر روی دکمه را بگذار Visibleتيك گزينه 

 نماييد تا نمودار شما برای خروجی گيری و يا ذخيره مهيا شود.

 
-ی نمودار و انتخاب گزينهبعد از آماده شدن گراف، با راست کليك بر روی پنجره

ی نمودار خود انتخاب ک.ده و آن را به توانيد مسيری برای ذخيرهمی Saveی 
ذخيره نماييد. اين نوع ذخيره زمانی کاربرد دارد که شما قصد داشته  Grfفرمت 
با فراخوانی مجدد گراف تهيه شده تنظيماتی درون آن اعمال نماييد.  بعداً باشيد 

گراف تهيه  Add to Layoutی توانيد با انتخاب گزينههمچنين در صورت تمايل می
 ی خروجی خود اضافه نماييد.شده را به نقشه
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ی در صورتی که بخواهيد نمودار را به همان شکل و بدون قابليت ويرايش مجدد ول

کليك نماييد تا   Exportی و به فرمت عکس ذخيره کنيد، بايد بر روی گزينه
و  (DPI)باز شود. در پنجره باز شده نوع فرمت، وضوح  Export Dialogی پنجره

ساير تنظيمات را انجام داده و در مسير دلخواه با نام مورد نظر ذخيره نماييد. توجه 
 تصوير باال باشد وضوح آن نيز بيشتر خواهد داشت. DPIداشته باشيد هر چقدر 
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توانيد استفاده نيز می View/Graphs/Createبرای ايجاد گراف از مسير  ضمناً

 نماييد.
Add Table to Layoutاول توصيفی را درون طرح خروجی جانمايی )اضافه( : جد

 کند.می
Reload Cache : 

Printتوان از اين گزينه استفاده کرد.می : برای پرينت گرفتن از جدول توصيفی اليه 
Reports جهت تهيه گزارش از فيلدهای مورد نظر جداول توصيفی از اين گزينه :

 Reportsو منوی  Table Optionsيری از گزارش گشود. جهت شروع استفاده می
 باز شود. Report Wizardی را انتخاب نماييد تا پنجره Create Reportی گزينه
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، اليه شهرستان را انتخاب کرده و از Layer/Tableی باز شده در کادر و در پنجره

را داريد،  هاآنيری از گزارش گفيلدهايی که قصد  Available Fieldsکادر زيرين 
انتقال  Report Fieldsرا به کادر  هاآن يکون آخاب کرده و با کليك بر روی انت

 کليك کنيد. Nextدهيد. سپس بر روی 
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سرگروه انتخاب  به عنوان Report Fieldsرا از کادر  Nameدر اين پنجره فيلد 

را کليك نماييد و  Nextبه کادر روبرويی بفرستيد و در نهايت  يکون آکرده و با 
يا صعودی  (Ascending)ی بعدی ترتيب قرارگيری فيلدها و نزولی در پنجره

(Descending) را تعيين کنيد. هاآنهای موجود در بودن داده 
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 توانيد پارامترهايی همچون حداقل،نيز می Summary Optionsی همچنين در پنجره
-افزار اين پارامترها را بر اساس دادهنرم ميانگين، حداکثر و مجموع را تيك بزنيد تا

 های موجود در فيلدها محاسبه نموده و به گزارش شما اضافه کند.

 
ی بعدی بايد تنظيمات مربوط به طرح خروجی گزارش و  ... را تعيين در پنجره

 را کليك کنيد. Nextنماييد. و در نهايت 
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را کليك  Nextی ماقبل آخر نيز استايل دلخواه خود را انتخاب کرده و در پنجره
 نماييد.

 
را انتخاب  Finishدر آخرين پنجره نيز عنوانی برای گزارش خود تعيين کرده و 

 نماييد.
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در آخر امر شاهد آماده شدن گزارش برای ذخيره کردن و يا خروجی گرفتن 
توانيد گزارش مورد نظر را به فرمت می يکون آخواهيد بود و با کليك بر روی 

RLF  يکون آذخيره نماييد. با استفاده از Export report to file توان از می
يکون آهمچنين با انتخاب  ی متنوع خروجی گرفت وفرمت هاگزارش موجود به 

 Add report to Arc Map Layout توانيد گزارش را به طرح خروجی خود می
 اضافه کنيد.

 
Exportفرمت ها به توانيد از جداول توصيفی اليه: با کليك بر روی اين گزينه می

 خروجی بگيريد. TXTيا  dbf (Data Base Table)ی ها
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Appearanceی : با انتخاب اين گزينه پنجرهAppearance Table شود که باز می
همچنين رنگ ی فونت و توانيد تنظيماتی همچون نوع، رنگ و اندازهدرون آن می

 Okاليت شده و يا ساير تنظيمات ظاهری را انجام داده و  رکوردهای انتخاب و های
 کنيد.

 
توانيد بر روی فيلد مورد نظر برای تغييرات و تنظيمات بيشتر در جداول توصيفی می
 های زير دسترسی پيدا کنيد.راست کليك کنيد تا زير منوی آن باز شود و به گزينه
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Sort Ascendingهای فيلد مورد نظر بصورت صعودی : برای مرتب کردن داده
 رود.)افزايشی( بکار می

Sort Descendingهای فيلد مورد نظر بصورت نزولی : برای مرتب کردن داده
 رود.)کاهشی( بکار می

Advanced Sortingتر انجام : تنظيمات فوق را با اختيارات بيشتر و بصورت پيشرفته
 دهد.می
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Summarizeتوانيد خالصه گزارشی از : با انتخاب اين گزينه و در پنجره باز شده می

ی باز شده و در قسمت اول فيلد مورد نظر را فيلد دلخواه خود تهيه نماييد. در پنجره
انتخاب نماييد و در بخش دوم نيز پارامترهايی )حداقل، حداکثر، ميانگين، مجموع و 

ی گزارش بيايد را انتخاب نماييد و در بخش سوم واريانس( که مايليد در خالصه
 کنيد.  Okمسير و اسم دلخواه را داده و در نهايت 
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ی اضافه کردن جدول به شود و از شما اجازهبعد از اتمام مراحل پيامی ظاهر می

Table of Content خواهد.اگر مايل بوديد جدول را به ليست محتوا اضافه را می
 کليك نماييد. yesبر روی  کنيد در اين پنجره
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را  Openبعد از اضافه شدن جدول به ليست محتوا بر روی آن راست کليك کرده و 
 انتخاب کنيد تا خالصه گزارش موجود در جدول باز شود.

Statistics با راست کليك بر روی فيلد مورد نظر و انتخاب اين گزينه پارامترهايی :
کثر، مجموع، ميانگين و انحراف معيار برای ها، حداقل، حداهمچون تعداد رديف

يابد. همچنين نموداری جهت مقادير موجود در آن فيلد محاسبه شده و نمايش می
 يابد.نمايش توزيع فراوانی مقادير موجود در فيلد ترسيم و نمايش می

 
Field Calculator با انتخاب اين گزينه قادر خواهيد بود محاسبات مختلفی را در :

ی هاشهرستانه باز شده انجام دهيد. برای مثال ما قصد داريم نسبت جنسی را در پنجر
، محاسبه کنيم. برای شروع، فيلدی به 9385استان اردبيل بر اساس آمار جمعيتی سال 

اضافه نماييد  Shahrestanی در جدول توصيفی اليه (Sex Rate)اسم نسبت جنسی 
اشد در صورت نياز به دقت زياد نوع فيلد را کاراکتره ب 8صحيح د )فيلد از نوع اعدا

ی مذکور را در حالت از نوع اعشار انتخاب کنيد ( بعد از اضافه کردن فيلد اليه
Start Editing ی قرار داده، بر روی فيلد جديد راست کليك کرده و گزينهField 

Calculator  را انتخاب نماييد. در پنجره باز شده، دستور([men_85] / 

[Women_85] *100) .را وارد کنيد 
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دوبل کليك نماييد.  men_85( بر روی9دستور فوق را بدين صورت وارد نماييد: 

نيز دوبل کليك  Women_85( بر روی 3کليك کرده و  يکون آ( بر روی 2

را تايپ کرده  977( عدد 5کليك کنيد و در نهايت  يکون آ( بر روی 4نموده و 
نماييد تا دستور اجراء شده و محاسبات انجام شود. برای محاسبه تراکم  Okو 

 / [Populati_2]دستور  ،Field Calculatorی جمعيت به نفر در هکتار نيز در پنجره

[Hectares] *10000  را صادر کرده وOk .کنيد 
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Calculate Geometryرود. و : اين گزينه برای محاسبه مختصات عوارض بکار می

ی که برای به صورتبسته به عوارض پارامتر محاسبه شده کمی متفاوت خواهد شد 
کند. ولی برای عوارض را محاسبه می (XY)ای فقط طول و عرض عوارض نقطه
شود.و نقاط آغازين، پايانی و ميانی، طول خطوط نيز محاسبه می Yو Xخطی به جز 

محيط و وح، مساحت مرکز سط Yو X (Polygon)در نهايت برای عوارض سطحی 
کند. برای آشنايی با اين قابليت جدول توصيفی شهرهای استان اردبيل را محاسبه می

را به آن اضافه نماييد. سپس برای محاسبه طول بر روی  Yو Xرا باز کرده و فيلدهای 
را انتخاب کنيد و در پنجره باز شده Calculate Geometry راست کليك و Xفيلد 

را انتخاب نموده و در  …X Coordinate، مطابق تصوير زير Propertyدر قسمت 
نيز  Unitsی اول را انتخاب کنيد و در بخش گزينه Coordinate Systemبخش 
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متر هست،  (UTM)های مختصات متريك گيری را که در سيستمواحد اندازه
Meter  را انتخاب نماييد و در نهايت پنجره راOk  کنيد تا محاسبات انجام شده و به

جدول اطالعات توصيفی اضافه شود. برای محاسبه طول نيز اين فرآيند را انجام دهيد 
 را انتخاب نماييد. …Y Coordinateمنتها در بخش اول 

 
بصورت  X Toolsقابل ذکر است که تمام اين فرآيندها به کمك اکستنشن 

 Arcگيرد. و  همچنين جعبه ابزار انجام می ترتر و پيشرفتهخودکار، بسيار راحت

Tool Box ابزارهايی برای محاسبات پارامترهای فوق در اختيار کاربران قرار می-

 مفصل تشريح خواهد شد. به طوردهد که در بخش مربوطه 
Turn Field Off که از اسم آن مشخص است، برای خاموش  طورهمان:  اين گزينه

يابد. ینمرود، فيلد خاموش شده در جدول نمايش می کردن فيلد مورد نظر بکار
ی مورد نظر راست توانيد بر روی اليهبرای روشن کردن فيلد خاموش شده می
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را انتخاب نماييد، تا پنجره مربوطه باز شود، در پنجره  Propertiesکليك کرده و 
د را خواهيد روشن کنيتيك فيلد يا فيلدهايی را که می Fieldمذکور و سربرگ 

 Turn All Fields On يکون آ( با کليك بر 9نماييد، همچنين  Okگذاشته و 
 يکون آ( با انتخاب 2ی فيلدهای خاموش شده را روشن کنيد و توانيد همهمی

Turn All Fields Off ی فيلدهای موجود را خاموش نماييد. قابل توانيد همهنيز می
 Tableروشن کردن تمام فيلدها  از منوی  اشاره شد برای قبالًذکر است همچنان که 

Option ی توان بر روی گزينهنيز میTurn All Fields On  .کليك نمود 

 
Freeze/Unfreeze Column اين گزينه برای تثبيت )ميخکوب کردن( فيلد :

)ستون( مورد نظر کاربرد دارد. با راست کليك بر روی فيلد مورد نظر و انتخاب اين 
مذکور در زمان حرکت بين ساير فيلدها در بصورت ثابت در سمت  گزينه، فيلد
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چپ جدول توصيفی قابل مشاهده خواهد بود. برای غير فعال کردن دوباره اين 
 عمليات را تکرار نماييد.

Delete Fieldتوانيد از اين گزينه استفاده : برای حذف کردن فيلد مورد نظر، می
مورد نظر راست کليك کرده و اين گزينه را نماييد. بدين صورت که بر روی فيلد 

 را کليك نماييد. Yesی باز شده انتخاب کنيد و در پنجره
Multi Delete Fieldsرود. برای ی فيلدها بکار می: اين گزينه برای حذف چندگانه

ی مذکور استفاده از اين قابليت بر روی يکی از فيلدها راست کليك کرده و گزينه
داريد  هاآنکه تمايل به حذف  رای باز شده فيلدهايی نماييد و در پنجرهرا انتخاب 

کليك  Yesکنيد، همچنين در پنجره ظاهر شده نيز بر روی  Okرا انتخاب نموده و 
 نيز قابل دسترسی است. X Tools Proاين گزينه از اکستنشن  ضمناًکنيد. 
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Propertiesی : با انتخاب اين گزينه پنجرهField Properties شود که در اين باز می

های فيلد مربوطه را مشاهده کرده و در صورت لزوم تغييراتی توانيد ويژگیپنجره می
 بر روی آن اعمال نماييد.

 

 گذارییا برچسب Labelingعملیات  -2-6-6

-عمليات برچسب هاآنبرای شناسايی عوارض و قابل شناسايی کردن  گاهاً

مليات با استفاده از اطالعات توصيفی موجود در گيرد. اين عگذاری انجام می
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گذاری کردن عوارض چندين گيرد. برای برچسبها انجام میجداول توصيفی اليه
 پرداخته خواهد شد. هاآنروش وجود دارد که به اختصار به شرح هر کدام از 

 روش اول: 2040409

که تمايل توانيد از بين عوارض موجود آن دسته از عوارض را در اين روش شما می
 Shahrestanی گذاری نماييد. برای شروع کار اليهداريد بصورت انتخابی برچسب

اضافه کنيد  Arc Mapبه محيط  Book Layers\Ardabil State Data/:را از مسير 
را به محيط کاری نرم افزار  Drawابزار  Customize/Toolbarsو بعد از آن از مسير 

-ر را با راست کليك بر روی نوار منوها در باالی پنجرهاضافه نماييد همچنين اين ابزا

اضافه نماييد، و همچنين ساير  افزارنرمتوانيد به محيط کاری نيز می Data Viewی 
 توان به اين دو طريق فعال کرد.ابزارها را نيز می

 
افزار، با کليك بر روی منوی به محيط کاری نرم Drawبعد از اضافه شدن ابزار 

 را از زير منوهای آن انتخاب نماييد. Labelابزار  Textکشويی 
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در خواهد آمد که با کليك  با انتخاب گزينه مذکور شکل ماوس شما به حالت 
ی دهد. در پنجرهگذاری را بر روی آن انجام میای، عمل برچسببر روی هر عارضه

Label Tool Option با فعال کردن گزينه اول در کادر Placement افزار محل نرم
ی دوم کند ولی با انتخاب گزينهگذاری را بصورت خودکار انتخاب میبرچسب

گيرد. همچنين با کنيد انجام میگذاری در محلی که شما کليك میعمل برچسب
گذاری با استفاده از جدول عمل برچسب Label Styleی اول از کادر انتخاب گزينه

توانيد ی دوم میگيرد ولی با فعال کردن گزينهم میی مورد نظر انجاهای اليهويژگی
گذاری انتخاب کنيد و همچنين با دوبل کليك بر استايل مورد نظر را برای برچسب

 را ويرايش کرد.توان آنروی استايل انتخاب شده می
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 روش دوم: 2040402

توانيد بر روی اليه مورد نظر راست کليك کرده و گزينه در روش دوم نيز می
Label Features گذاری ی عوارض موجود در اليه برچسبرا فعال کنيد تا همه

 شود.
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 روش سوم: 2040403

ی مورد نظر را باز کرده و در سربرگ اليه Propertiesی در روش سوم بايد پنجره
Label گذاری را انجام دهيد. برای شروع کار بر روی تنظيمات مربوط به برچسب

ی ی مذکور باز شود. در پنجرهاييد تا پنجرهی مورد نظر دوبل کليك نمنام اليه
نمودن پنجره،  Okو  Label features in this layerی مربوطه با فعال کردن گزينه

ای نيز در اين گذاری عوارض خواهيد بود. ولی تنظيمات پيشرفتهشاهد برچسب
 خواهيم پرداخت. هاآنيالً به شرح ذپنجره وجود دارد که 
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ا کليك بر روی منوی کشويی پايين رونده دو روش قابل ب Methodدر بخش 

ی همه (.Label all the features the same way)دسترسی است که روش اول 
کند. ولی با انتخاب روش دوم يعنی گذاری میيکسان برچسب به طورعوارض را 

(Define classes of features and label each class differently.) د توانيمی
گذاری اعمال کرده و عمليات ای، شرايط خاصی جهت برچسببرای هر عارضه

Labeling ی گذاری در پنجرهرا انجام دهيد. تنظيمات کلی برای برچسب
Properties :به قرار زير است 

توان فيلد می Label fieldی و از منوی کشويی مقابل گزينه Text Stringدر کادر 
 Expressionيکون آاری انتخاب نمود. در همين کادر گذدلخواه را جهت برچسب
گذاری دهد تا در يك زمان از چندين فيلد برای برچسباين اجازه را به شما می

کليك نماييد تا  يکون آاستفاده نماييد. برای شروع بر روی 
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توانيد می Fieldsدر کادر  Label Expressionی ی زير باز شود در پنجرهپنجره
ها بر روی مورد نظر را انتخاب کرده و برای اضافه شدن به ليست برچسبفيلد 

کليك نماييد، همچنين برای سنجش صحت دستور وارد  يکون آ

صورت صحيح ر کليك کنيد که د يکون آتوانيد بر روی شده نيز می
ی سمت راست تصوير زير باز خواهد شد. به منظور بودن دستور صادر شده پنجره

 Okها را ی پنجرهگذاری بعد از اعمال تنظيمات فوق همهيات برچسبانجام عمل
 نماييد.

 
توان نوع، اندازه و رنگ نوشتار را انتخاب نمود. يز مین Text Symbolدر کادر 

انواع نمادهای نوشتاری جهت  يکون آهمچنين با کليك بر روی 
را انتخاب  هاآناز  توانيد يکیگيرد، که شما میگذاری در دسترس قرار میبرچسب

ها باز ی ويرايش برچسبپنجره Edit Symbolو همچنين با کليك بر روی  نماييد.
 شود.می
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-پنجره Other Optionsدر کادر  يکون آبا کليك بر 

توانيد تنظيمات مربوط به محل و شود که درون آن میای به همين اسم باز می
 ها را انجام داد.ها در محيط نقشهچگونگی قرارگيری برچسب

 



 Arc Map 10.1  111آشنایی با محیط فصل دوم: 

 
 

 به قرار زير است: Placement Propertiesی های موجود در پنجرهکاربرد گزينه
دهد. بر ها را هميشه بصورت افقی نمايش میبرچسب Always horizontalگزينه 

ها را هميشه بصورت موازی )موازی با برچسب Always straightی اساس گزينه
 .Try horizontal firstی دهد. ولی با فعال کردن گزينهها( نمايش میعوارض نقشه

Then stright دهد و نمايش ها را در اولويت قرار میافزار چينش افقی برچسبنرم
 Only place label insideی موازی اولويت بعدی خواهد بود. با فعال کردن گزينه

polygon يابد.گونها نمايش میها فقط درون پلیبرچسب 

 
در جهت تنظيمات  Duplicate labelsهای موجود در کادر اما کاربرد گزينهو 

 های تکراری است.مربوط به نمايش يا عدم نمايش برچسب
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نيز برای تعيين رنج مشخص به منظور نمايش يا عدم  يکون آ
 Scaleی ی اول در پنجرهشود. با فعال کردن گزينهها استفاده مینمايش برچسب

Range ها در هر مقياسی نمايش خواهد يافت ولی در صورتی که بخواهيد برچسب
 Don’t)ی دوم های نقشه شما در مقياس خاصی نمايش نيابد بايد گزينهبرچسب

show…)  ين و بيشترين مقياس را در کادرهای ترکمرا فعال کرده و به ترتيبOut 

beyond  وIn beyond  وارد نموده هردو پنجره راOk ر چقدر مقياس نماييد. )ه
 تر خواهد شد(.باشد عدد کسر کوچك تربزرگ

 

 Pre-defined Label کادرر د يکون آبا کليك بر روی 

Style ی خود تعيين کنيد.های نقشهتوانيد شيوه يا سبکی برای نمايش برچسبنيز می 
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 Label feature in thisی ها بايد تيك گزينهدر آخر برای خاموش کردن برچسب

layer  پنجره را و را برداشتهOk ی کنيد و يا اينکه تيك گزينهLabel feature  را با
ی مذکور برداريد تا برچسب ی مورد نظر و کليك گزينهراست بر روی نام اليه

 عوارض نمايش نيابد.

 (Symbology)نمادگذاری  -2-6-7

-عمليات نمادگذاری به منظور طبقه بندی و تفکيك عوارض موجود در نقشه

را از  Shahrestanی ی کار، اليهکاربرد دارد. برای آشنايی با اين عمليات و نحوهها 
اضافه کرده و  Arc Mapبه محيط  Book Layers\Ardabil State Data/:مسير 

بر روی اسم اليه دوبل کليك و يا روی آن راست  Symbologyبرای دسترسی به 
با کليك بر  Propertiesی را انتخاب کنيد. در پنجره Propertiesکليك کرده و 
هايی شود که درون آن گزينهی مذکور باز میپنجره Symbologyروی سربرگ 
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پرداخته خواهد  هاآنبندی عوارض وجود دارد که به تشريح هر کدام از برای طبقه
 شد.

 
Featuresکسان نمايش میی عوارض موجود در نقشه با نمادی ي: با اين گزينه همه-

توانيد نماد موجود می Symbolيکون مشخص شده در کادر آيابند. با کليك بر روی 

ی خود را تغيير داده و همچنين تنظيمات مربوط به رنگ نمادها از قسمت در نقشه

Fill Colorی عوارض از قسمت ، پهنای خطوط حاشيهOutline Width رنگ ،

پذيرد. جهت ويرايش انجام می Outline Colorای عوارض از قسمت خطوط حاشيه

ی کليك نماييد تا پنجره Edit  Symbolيکون آتوانيد بر روی و ساخت نماد نيز می

 مربوطه باز شود.



 Arc Map 10.1  115آشنایی با محیط فصل دوم: 

 
 

 
توانيد هر کدام از می Layersو از بخش  Symbol Property Editorی درون پنجره

به ترتيب برای انتخاب رنگ نيز  Line Fillهای نماد را انتخاب کرده و در کادر اليه

ی خطوط از ، تنظيم زاويهLine، ويرايش خطوط اليه از بخش Colorاليه را از بخش 

بجايی ا ، جOutlineی عوارض از بخش ، ويرايش خطوط حاشيهAngleبخش 

ی يك خطوط ) فاصلهتفکو در آخر امر برای تنظيم ضريب  Offsetخطوط از بخش 

ی استفاده نمود. به منظور اضافه کردن اليه Separationتوان از بخش بين خطوط( می

توان از و ساير موارد می هاآنبجايی ا ها، جسازی، حذف اليهد جديد جهت نما

و همچنين برای تعيين  کمك گرفت. Layerهای مشخص شده در زير کادر يکونآ

 استفاده کنيد. Typeهای موجود در منوی کشويی توان از گزينهنوع نماد نيز می
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های نيز موجود است که دو گزينه به نام Advancedيکونی به نام آ Symbolدر کادر 

Transparency  وSymbol levels توانيد ی اول میوجود دارد که با انتخاب گزينه

اساس ر افزار بکردن نرم Okی باز شده معرفی نماييد تا بعد از فيلدی را درون پنجره

شده به تنظيم شفافيت رنگ عوارض بپردازد. با معرفی فيلد تراکم فيلد معرفی 

افزار توانيد مشاهده کنيد که نرمها مینمودن پنجره Okو   9385جمعيت سال 

های تر و شهرستانهای دارای تراکم جمعيتی پايين را با شفافيت رنگی کمشهرستان

 گذارد.مايش میدارای تراکم جمعيت باال را با شفافيت رنگی بيشتر به ن
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توانيد عنوانی برای راهنمای نقشه وارد نيز به ترتيب می Legendهمچنين در کادر 

توانيد توضيح ی مربوطه میدر پنجره Descriptionکرده و با کليك بر روی آيکون 
ای و خطی تا مختصری در مورد نقشه مربوطه بنويسيد. تنظيمات عوارض نقطه

 تنظيمات است ولی در کل مراحل مشابهی دارند.تر از اين حدودی متفاوت
Categoriesهای : اين گزينه سه زير مجموعه به نامUnique Values ،Unique 

Values many fields  وMatch to symbol in a style  دارد که به شرح کدام
 پرداخته خواهد شد.

Unique Valuesکند هم می: کاربرد اين گزينه بدين صورت است که امکانی فرا
کالسه بندی )های منحصر به فرد طبقهاساس ارزشر ی خود را بتا کاربران نقشه

های مجموعهرا از زير Unique Valuesی ی( نمايند. برای شروع کار گزينهبند
Categories  انتخاب کنيد و در قسمتValue Field فيلد دلخواه خود را ،

(Populati_2) بندی نقشه انتخاب نماييد. بعد از انتخاب فيلد مربوطه بر جهت طبقه

بندی های موجود در فيلد، طبقهکليك کنيد تا ارزش يکون آروی 



 Arc GIS 10.1 نرم افزار یو کاربرد یآموزش مقدمات      118

 
 

توانيد طيف رنگی دلخواه خود را انتخاب نيز می Color Rampشوند. از قسمت 
يکون آرا با کمك  هاآنتوان نماييد. همچنين با انتخاب هر کدام از طبقات می

يکون آتوان از ها نيز میی کالسهحذف کرد و برای حذف همه 

های حذف شده کمك گرفت. به منظور برگرداندن کالسه و کالسه 

استفاده نماييد.  و  های يکونآتوانيد از نيز به ترتيب می
توانيد به افزايش زيبايی یم يزن all other valuesی همچنين با برداشتن تيك گزينه

ی خودتان کمك نماييد. با کليك بر روی رنگ هر کدام از طبقات نقشهراهنمای 
 را بصورت دلخواه تغيير داد.توان رنگ آننيز می

 
Unique Values many fields در اين روش برای کالس بندی عوارض موجود :

بندی را بر توان به جای يك فيلد از چندين فيلد استفاده نمود و طبقهدر نقشه می
فرماييد، فيلدهای ارزش وارد شده انجام داد. چنانکه در نقشه زير مشاهده میاساس 
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فيلدهای جمعيت کل، تعداد جمعيت زنان و  بر اساسبندی عوارض به ترتيب کالس
های موجود در فيلدهای مذکور به انجام شده است و ارزش 9385مردان در سال 

 ترتيب در راهنمای نقشه نمايان است.

 
Match to symbol in a styleبندی عوارض را بندی و کالس: در اين روش، طبقه

ايد، انجام تهيه کرده و در کامپيوتر خود ذخيره نموده قبالًهای که توان با استايلمی
 ها با نمادهای موجود بايد به ترتيب بندی نقشهدهيد. برای کالس
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 Match to symbolمنوی ( بعد انتخاب زير 9گذاری موجود در تصوير فوق شماره

in a style  از بخشCategories  بر رویBrowse  از پنجره باز 2کليك کرده و )
 Openها رفته و يکی را به دلخواه انتخاب نموده و ی استايلشده به مسير ذخيره

کليك نماييد  Match Symbolsی استايل مورد نظر بر روی فراخوان( بعد از 3کنيد. 
های ی مربوطه رفته و کليه ارزشبه پنجره Add Valuesروی ( با کليك بر 4و 

ی بعدی را نيز نماييد. پنجره Okموجود در کادر مشخص شده را انتخاب کرده و 
Ok ی شما کالس بندی شود.کنيد تا نقشه 
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Quantitiesهای سازد تا نقشه: اين گزينه با زير منوهای خود کاربران را قادر می

بندی کنند.از اين روش زمانی ی خودشان طبقهاختيارات بيشتر و به سليقهخود را با 
ی خود توان استفاده کرد که کاربر تمايل داشته باشد نقشه را به دلخواه و سليقهمی

بندی نمايد. در اين روش چهار زير منو وجود دارد که به اختصار به تشريح هر طبقه
 پرداخته خواهد شد. هاآنکدام از 

Graduated colorsها بايد طبق روشبندی عوارض نقشه: در اين روش برای طبقه-

فيلد ارزش را برای  Valueی و منوی کشويی گزينه Fieldsهای قبلی از کادر 
نيز  Normalizationبندی نقشه وارد کرد و از منوی کشويی مقابل عبارت کالس

کرد. با اين عمل فيلد ارزش بر  بندی انتخابی طبقهنرمال سازتوان فيلدی را برای می
ی شود و نتايج حاصله از اين تقسيمات بصورت نقشهتقسيم می نرمال سازفيلد 

-يحاً گزينه اخير را بصورت پيشترجشود. ی زير نمايش داده میبندی شدهکالس

توان برای محاسبه تراکم جمعيت سود )از اين روش می (Non)فرض تنظيم نماييد. 
 نرمال سازفيلد  به عنوانفيلد ارزش و مساحت را نيز  به عنوانت را برد يعنی جمعي

 ترسيم شود(. Arc Mapی تراکم جمعيت در محيط انتخاب کرد تا نقشه
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توان تعداد طبقات را به دلخواه انتخاب نمود. و با کليك نيز می Classesاز قسمت 

اين اختيار را کاربر  Classificationی و باز شدن پنجره يکون آبر روی 
 بندی دستی نقشه اقدام نمايد.کند تا به طبقهپيدا می
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 Methodبا کليك بر روی منوی کشويی  Classificationی بعد از باز شدن پنجره

يالً شرح هر يك از ذها دست يافت. بندی نقشهتوان به چندين روش جهت طبقهمی
 ها خواهد آمد.روش

Manual ها قادر ی دستی نقشهبندمنظور طبقه: با انتخاب اين روش، کاربران به
با کليك بر  Break Valuesهای مورد نظر خود را در قسمت خواهند بود ارزش

ها و تايپ ارقام وارد نمايند. و يا به کمك نشانگر ماوس خطوط آبی روی ارزش
باشد را جهت می هاکه نمايانگر طبقات نقشه Columnsرنگ موجود در کادر 

بجا کنند. توجه داشته باشيد که در اين روش نبايد ارزش طبقه ا ج هاآنبندی کالس
 وارد کنيد. Classification Statisticsاول را کمتر از مقدار کمينه موجود در کادر 

Equal Intervalتوان طبقاتی با فواصل مساوی داشت. : با استفاده از اين روش می
خواهد بود و در نهايت  5تا  3ی دوم نيز باشد کالسه 3تا 9ی اول سهيعنی اگر کال

 اند.ی طبقات بصورت مساوی توزيع يافتهشود که  فاصلهمشاهده می
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Defined Intervalها بر اساس فواصلی معين و بندی نقشه: در اين روش کالس
عين در تواند با وارد کردن مقداری ممشخص صورت خواهد گرفت يعنی کاربر می

 فواصل بين طبقات را به دلخواه تعيين نمايد. Interval sizeبخش 
Quantile در روش نيز فواصل روی محور :X بندی روی محور و طبقهY  تعريف

 طبقه بندی ماندشوند می
Graduated Symbol ،در اين روش طبقه بندی، مقادير فيلد ارزش وارد شده :
اگر فيلد  فرضاًيابد. يعنی صاعدی نمايش میت به طورای و بصورت نمادهای نقطه

های ی نقشه، فيلد جمعيت باشد، شهرستانکالسه بندارزش وارد شده به منظور 
های با آمار جمعيتی کمتر با تر و شهرستاندارای جمعيت بيشتر با نمادهای بزرگ

توان از بخش آمد. در اين روش می در خواهدتر به نمايش نمادهای کوچك
Symbol size from ای را برای طبقات تعيين نمود. و همچنين از رنج اندازه

ای و توان به ترتيب نوع نماد نقطهنيز می Backgroundو  Templateکادرهای 
 ی نقشه را انتخاب کرد.زمينهرنگ پس
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Proportional اين روش نمادگذاری در واقع نمادگذاری تناسبی و نسبی ناميده :

فيلد ارزش  به عنوانبه اين صورت است که کاربر فيلدی را  شود و روش کارمی
افزار نيز به تناسب مقادير کند و نرمی و نمادگذاری نقشه معرفی میکالسه بندجهت 

مندرج در آن فيلدها و بر اساس واحد مشخص شده جهت ترسيم، نمادهايی با 
توان يکی از می کند. برای تعيين واحد ترسيم نمادهاهای متفاوت ايجاد میمساحت

توان رنگ نيز می Symbolانتخاب نمود. و همچنين از کادر  Unitنمادها را از بخش 
توان نيز می Outlineای يا مربع شکل بودن نمادها را تعيين کرد. از بخش و دايره

 رنگ و پهنای خطوط حواشی نمادها را مشخص نمود.
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Dot densityرود. بدين صورت تراکم بکار می ای: اين روش به منظور نمايش نقطه

فيلد مورد نظر خود را  Field Selectionی مربوطه، از کادر که کاربران در پنجره

کنند تا نرم افزار با در به کادر روبرويی منتقل می انتخاب کرده و با آيکون 
ها بپردازد. برای ی نقشهانقطهنظر گرفتن ساير تنظيمات اعمال شده به نمايش تراکم 

ی باز دوبل کليك کرده و در پنجره تغيير اندازه و شکل نماد بر روی نماد موجود 
و ارزش نقاط در کادر  شده تنظيمات مورد نظر را اعمال نماييد. همچنين اندازه

Densities های و به ترتيب از بخشDot size  وDot Value .عدد  قابل تغيير است
نفر  2877بيانگر اين مطلب است که هر نقطه نمايشگر  Dot Valueمقابل عبارت 

 باشد که قابل تغيير است.می
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Chartsتوان فيلدهای وارد شده برای نمادگذاری را بصورت نمودار : با اين روش می

 Stackedو  Pie ،Bar Columnمنو به اسامی ر نمايش داد. در اين روش سه زي
 آمد.موجود است که شرح هر کدام خواهد 

Pieتوان شکل نمودار خروجی و نمايش مقادير فيلدهای وارد شده : با اين گزينه می
 ای تنظيم نمود.را بصورت دايره

 
Bar/Columnنمودار ستونی تنظيم  به طورتوان مقادير وارد شده را : با اين روش می

دهای فيل Field Selectionو مشاهده کرد. برای ايجاد نمادهای نموداری، از بخش 
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 Okبه کادر روبرويی انتقال دهيد تا با  يکون آمورد نظر را انتخاب نموده و با 
کردن پنجره، ارزش فيلدها بصورت نمودار بر روی نقشه نمايش يابد. با فعال کردن 

توان از همپوشانی نمودارها جلوگيری نيز می Prevent Chart Overlapی گزينه
توان تنظيماتی از قبيل اندازه، نوع نيز می Propertiesی کرد و همچنين درون پنجره
 را تنظيم نمود. هاآننمودارها و نمايش سه بعدی 

 

ی باز شده توان در پنجرهنيز می  و در نهايت با کليك بر روی آيکون
ی خاص، صادر کرده هاارزشعدم نمايش عوارض با  شروطی )دستوراتی( را جهت

 رزش مورد نظر ما درون نقشه نمايش داده نشود.و اعمال نمود تا عوارض دارای ا
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ی ی اليهی مربوطهدر پنجره (Populati_2" < 20000)با اعمال دستور 

Shahrestan  نفر دارد درون نقشه نمايش  27777شهر سرعين که جمعيتی کمتر از
 يابد.نمی

Stackedی : از آنجا که کلمهStacked  به مفهوم انباشتن است، نمودار حاصل از اين
 يابد.روش نيز به حالت انباشته و روی هم، فقط در يك ستون نمايش می

 
Multiple Attributesمنو با نام ر : در اين روش فقط يك زيQuantity by 

Category باشد که جهت تلفيق دو روش موجود میCategory  وQuantity  بکار
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ی کالسه بندجهت  Value Fieldsور شروع کار فيلدی را در بخش رود. به منظمی

کليك کنيد.   بصورت ترکيب رنگی معرفی نموده و بر روی آيکون 
-را کليك نماييد و در پنجره يکون آای نيز و برای نمادگذاری نقطه

 Okی باز شده فيلد مورد نظر خود را انتخاب و با اعمال تنظيمات دلخواه پنجره را 
 ييد تا نمادگذاری صورت گيرد.نما

 

 :Bookmarkایجاد  -2-6-8

مراحل بعدی ر گذاری عوارض خاص جهت سهولت دسترسی دبرای نشانه
های یکاربری استفاده نماييد. برای شروع، اليه Bookmarkکار با نقشه، بايد از 

به   Book Layers\Ardabil City Data\:را از مسير (Ardabil Land Use)اردبيل 
نقشه را به  Bookmarkتوانيد قبل از ايجاد اضافه نماييد. شما می Arc Mapمحيط 

 Stringی نقشه از فيلد کالسه بندی کنيد. )جهت کالسه بندی فوق هاروشيکی از 
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های موجود در سطح شهر اردبيل است، استفاده شود.( با کمك یکاربرکه بيانگر 
Select by Attributes ی توريستی، تفريحی شورابيل( را دستور )عنوان = درياچه

ی عارضه Zoom To Selectedکردن پنجره، با ابزار  Applyوارد کرد و بعد از 
 انتخاب شده را بزرگنمايی کنيد.

 
را انتخاب کنيد و متن  Create Bookmarkی گزينه Bookmarkحال از سربرگ 

 Okی توريستی، تفريحی شورابيل( را درون آن تايپ نموده و پنجره را )درياچه
 نماييد.
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به حالت بزرگنمايی  (Full Extend)  در اين صورت اگر نقشه را با استفاده از
 Bookmarkاز سربرگ  تهيه شده Bookmarkکامل در بياوريد، با کليك بر روی 

حذف و يا دسترسی به ساير موارد ی شورابيل رفت. جهت توان بر روی درياچهمی
ی های قبلی بايد از منوی مذکور، گزينهBookmarkاز جمله بزرگنمايی و فراخوانی 

Manage Bookmarks ی باز شده موارد فوق را اعمال را انتخاب نماييد و در پنجره
 کنيد.

 

ی جدید الیه به عنوانذخیره نمودن قسمتی از یک نقشه  -2-6-9

 وکتوری
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به آيد که کاربران نياز دارند قسمت خاصی از نقشه را پيش می در مواقع خاصی
يابی فضای سبز در ن محققی به منظور مکا فرضاًای مستقل ذخيره نمايند. اليه عنوان

های مستقل فضای سبز نياز دارد. جهت ذخيره نمودن عوارض سطح شهر، به اليه
 Arcردبيل را به محيط های ایکاربری مربوط به فضای سبز بصورت جداگانه، اليه

Map  اضافه نماييد. با کمك گرفتن از ابزارSelect By Attributes  از زير منوی
کردن پنجره،  Okو وارد نمودن دستور موجود در تصوير زير و  Selectionسربرگ 

 آوريد.کل فضای سبز موجود در سطح شهر اردبيل به حالت انتخاب شده در

 
ی ها، بايد بر روی اليهیکاربربعد از انتخاب شدن فضاهای سبز، از بين ساير 

  Export Data، بر روی Dataی ها راست کليك کرده و از مقابل گزينهیکاربر
 کليك کنيد.
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را  Selected featuresی گزينه Exportی باز شده و از مقابل عبارت در پنجره

 Okذخيره و اسم اليه را وارد کرده، پنجره را مسير  انتخاب نماييد و با کمك
 کنيد.
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تنظيم نماييد. بعد  Shapefileنوع فايل ذخيره را بر روی  Saving Dataی در پنجره

افزار ی جديد، به محيط کاری نرمای جهت اضافه کردن اليهاز مراحل فوق پنجره
اضافه  Arc Mapرا به کليك نموده و اليه  Yesتوانيد بر روی شود که میظاهر می

 نماييد.
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ی جديد وجود دارد که در اين روش بعد از انتخاب روش دومی هم برای ايجاد اليه

ی اصلی راست کليك نموده و از زير منوی ی مورد نظر بايد بر روی اليهاليه
Selection ی گزينهCreate Layer From Selected Features  .را کليك نماييد

ی ايجاد شده در هاست. يعنی اليهبا روش قبلی در موقتی بودن اليه تفاوت اين روش
ايجاد  Data Viewجهت نمايش در  صرفاًدائمی ذخيره نشده و  به طوراين روش 

 شود.می
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 هاحل خطای مربوط به منبع داده -2-7

ها ی از کامپيوتر منبع به ساير سيستمGISهای در بعضی اوقات و بعد از انتقال داده
 شوند که به مفهومن با خطايی به شکل زير مواجه میکاربرا

ها ماند.............. مبحث خطای ديتاسورس نيز همچنين.....مبحث مبحث استايل
Selecte by Location مانده مبحث سفارشی سازی نيز همينطور. وارد کردن داده-

 های اکسل به محيط نرم افزار
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 Arc Catalogآشنایی با فصل سوم: 
 مقدمه
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 مقدمه -3-1

Arc Catalog افزاری نرمی افزارهای مجموعهيکی از نرمArc GIS  است که
، هاآن، حذف و انتقال (Shapefile)های جديد ها، ايجاد اليهقابليت مديريت داده
، GISی سازگار با فرمت هابه  Cadی فرمت هاها، تبديل انواع تغيير مختصات اليه

ايجاد پايگاه داده، ساخت توپولوژی و ساير کاربردها که به فراخور مباحث در 
 Arcطرح خواهد شد را داراست. برای دسترسی به محيط کاری های مبخش

Catalog  از مسيرStart/All Program/Arc GIS.اقدام نماييد ، 

 

شاهد باز شدن  با طی مراحل فوق و کليك بر روی
 ی آن عبارتند از:ای به شکل زير خواهيد بود که اجزای تشکيل دهندهپنجره



 Arc Catalog      131آشنایی با : سوم فصل

 

 
آشنا شديد بدين جهت از پرداختن  Arc Mapه در مباحث مربوط ب Main menuبا 

 Arcی به اين مبحث خودداری کرده و به شرح ساير ابزارهای موجود در پنجره

Catalog .خواهيم پرداخت 

 Standard menuآشنایی با  -3-2

 

 Up One Levelدر مواقعی که مسيرهای معرفی شده به نرم افزار را مرور می :-

به  /Fتوانيد به مسير باالتر برويد. مثال اگر در درايو ه میکنيد با استفاده از اين گزين
 گرديد.بر می /Fرفته باشيد با کليك اين آيکون به درايو  Book Layerی پوشه

 Connect to Folderها و اضافه کردن مسير به زير : جهت معرفی مسير داده
رود. )با بکار می Catalog Treeدر بخش  Folder Connectionsی مجموعه

 ايد(.آشنا شده Arc Mapموضوع معرفی مسير در فصل آشنايی با محيط 
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 Disconnect Folderی توانيد مسيرهای معرفی شده: با کمك اين ابزار می
حذف کنيد. برای اين اقدام مسير را انتخاب  Folder Connectionsقبلی را از بخش 

 ی مذکور را کليك نماييد.و دکمه

به منظور کپی، جانمايی و حذف  Deleteو  Copy, Pasteآيکونهای  
 روند.ها بکار میها و پوشهاليه

ها و ی نمايش فايلاين چهار آيکون نيز به منظور تنظيم نحوه 
 گيرند.مورد استفاده قرار می Content Listهای موجود در پوشه

 رود.بکار می Arc Mapبه منظور فراخوانی  

 Catalog Treeر مواقع خاصی که کاربر : دCatalog Tree  را از محيطArc 

Catalog تواند دوباره آنرا به محيط حذف کرده باشد با استفاده از اين آيکون می
 اضافه نمايد.

 Searchرود.: اين آيکون جهت فراخوانی موتور جستجوی نرم افزار بکار می 

 Arc Toolbox جعبه ابزار نرم افزار به : از اين آيکون به منظور اضافه نمودن
 شود.استفاده می Arc Catalogمحيط 

 Pythonنويسی ی برنامه: اين آيکون جهت فراخوانی پنجرهPython بکار می-

 رود.

 Model Builderکند.افزار را فراخوانی میی مدلسازی نرم: پنجره 

 Geography menuآشنایی با  -3-3
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است که کاربردی  Arc Mapی در زير مجموعه Toolsاين ابزار کامال مشابه ابزار 
مشابه دارد. از جمله بزرگ نمايی، کوچك نمايی جا بجايی نقشه در محيط 

Content List .و ساير کاربردها 

 Create Thumbnail از اين آيکون جهت ساخت تصويری کوچك به نام :
 شود.میاستفاده  Contentsی بند انگشتی، به منظور نمايش در سربرگ نقشه

 
Catalog Tree يکی از اجزای بسيار مهی که در محيط :Arc Catalog موجود می-

ی وارهدهند درختباشد و کاربران بيشتر فعاليتهای خود را در اين بخش انجام می
فهرست است که مسيرهای معرفی شده و اطالعات موجود در آن مسيرها را فهرست 

 دهد.کرده و نمايش می
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Content List اين بخش از :Arc Catalog  شامل سه سربرگ است که به منظور
رود. بکار می Catalog Treeهای انتخاب شده در ها و اليهنمايش محتويات پوشه

 ها عبارتند از:سربرگ
Contents در اين سربرگ نام و نوع اليه و احيانا اگر برای اليه تصوير بند انگشتی :

 يابد.کور نمايش میدرست کرده باشيد، تصوير مذ

 
Previewهای انتخاب شده، بکار می: اين سربرگ جهت پيش نمايش محتوای اليه-

توان نمايش ی وکتوری و فتن به سربرگ مذکور میرود. بصورتی که با انتخاب اليه
قابل نمايش  Arc Mapو محيط  Data Viewنقشه را درست مشابه آنچه که در 

 است، مشاهده نمود. 
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 Previewی مقابل عبارت از منوی پايين رونده Tableی ن با انتخاب گزينههمچني

 توان پيش نمايش جدول توصيفی اليه را مشاهده نمود.می

 
Description اطالعات توصيفی نقشه در اين سربرگ نمايش می يابد اين اطالعات :

ام نقشه بردار يا تواند شامل نام اليه، نام و نوع فيلدها، سيستم مختصات اليه و نمی
 شرکت تهيه کننده باشد.
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 با اين کاربردهای اين زير مجموعه در بخش دوم کتاب بيشتر آشنا خواهيد شد.
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 Arc Sceneآشنایی با محیط : چهارم فصل

 مقدمه
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Arc Scene  محيطی را برای نمايش سه بعدی عوارض در اختيار کاربران
-های برداری يا رستری باشند. اليهتوانند از نوع اليهدهد که اين عوراض میقرار می

بعدی سازی عوارض انسان ساخت )شهر و امثال آن( و های برداری بيشتر جهت سه 
نيز به منظور نمايش سه بعدی عوارض طبيعی  (DEM & TIN)های رستری اليه

ها سازد ضمن سه بعدی سازی اليهرود. محيط نرم افزار کاربران را قادر میبکار می
آنها  ی انيميشن ازو عورارض موجود در آنها، به ويرايش عوراض سه بعدی و تهيه

 Start/ Allتوانيد از مسير نيز بپردازند. جهت فراخوانی اين نرم افزار می

Program/Arc GIS/Arc Scene  اقدام نماييد. با باز شدن نرم افزار و اضافه کردن
-فرماييد که اين نرم افزار ديد قائمی را به کاربران میداده به محيط آن مشاهده می

-فراخوانی بصورت دوبعدی درون نرم افزار نمايش می ها در اوليندهد. )نکته: اليه

 کنند.(يابد و کاربران  با اعمال تغييراتی آنها را به عوراض سه بعدی تبديل می

 

 نرم افزار Toolsآشنایی با اجزای منوی  -4-1
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 Navigate در خواهد  : با انتخاب اين ابزار، شکل نشانگر ماوس بصورت
توانند با چپ کليك کردن و پايين نگه داشتن بران میآمد که با استفاده از آن کار

 کليد ماوس عوراض را گرفته و آنها را جابجا کرده و يا تغيير جهت دهند.

 Fly و با چپ کليك کردن به  : با انتخاب اين ابزار نشانگر ماوس به حالت
آيد. اين ابزار به منظور پرواز در بين عوارض سه بعدی، بکار در می صورت 

توانند از پرواز خود انيميشن درست کرده و از آنها به رود. همچنين کاربران میمی
 ای خروجی بگيرند.های چندرسانهفرمت

Center on Target با انتخاب اين ابزار و کليك بر روی هر منطقه از اليه آن منطقه :
 گيرد.در مرکز صفحه نمايش قرار می

Zoom to Targetون و کليك بر روی هر منطقه از اليه آن : با انتخاب اين آيک
 شود.منطقه بعنوان هدف بزرگنمايی می

Set Observer با انتخاب اين آيکون و کليك بر روی هر نقطه از اليه نرم افزار آن :
گيرد و بالفاصله شعاع ديد ناظر را به نقطه را بعنوان محل استقرار ناظر قرار می

ايد فقط نيز قبال آشنا شده Toolsی موجود در منوی گذارد. با ساير ابزارهانمايش می
 خواهيم پرداخت. Aeruبه شرح مختصری از ابزار 

 نمایش سه بعدی الیه های وکتوری -4-2

های برداری بصورت سه بعدی، نيازمند ی اليهکاربران به منظور مشاهده
ساختمان  ی ارتفاعاطالعات مربوط به ارتفاع ساختمانها و يا تعداد طبقات که نماينده

های خود باشد هستند. پس بايد فيلدی تحت عنوان ارتفاع يا تعداد طبقات برای اليه
 تعريف نموده و اطالعات مربوطه را وارد جداول توصيفی نقشه نماييد.
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 سه بعدی سازی عوارض سطحی -4-2-1

 Book Layers\Arc\:های برداری را از مسير اليه با استفاده از آيکون  

Scene\3D-URBAN ه محيط بArc Scene ی اضافه کرده و بر روی اليه
Buildings ی دوبل کليك کنيد تا پنجرهProperties ی اليه باز شود. در پنجره

( بر 2ی مشخص شده را فعال نماييد. ( گزينه9رفته و  Extrusionمربوطه به سربرگ 

ترتيب ی باز شده فرمول موجود را به کليك نماييد و در پنجره روی آيکون 
گذاری وارد نماييد. )بر روی پارامترهای مشخص شده کليك کنيد.( در شماره

 نماييد تا ساختمانها بصورت سه بعدی نمايش يابند. Okها را نهايت پنجره

 

 ایسه بعدی سازی عوارض نقطه -4-2-2
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، برای تامين نياز کاربران در جهت سه Arc GISی نرم افزار شرکت سازنده
ای به طراحی و اضافه کردن چندين پارامتر از جمله طهبعدی سازی عوارض نق

درخت، اتومبيل، مبلمان شهری و ساير عوارض در ليست نمادهای نرم افزار اقدام 
های موجود توانند از استايلنموده است که کاربران به فراخور نيازمنديهای خود می

ی فضای سبز پروژهاستفاده نمايند. پس به منظور سه بعدی سازی درختان موجود در 
ی باز شده به سربرگ دوبل کليك نموده و در پنجره treeی موجود بر روی اليه

Symbology گذاری بر روی آيکونهای ی مذکور به ترتيب شمارهبرويد. در پنجره
ی باز شود و در پنجره Style Referencesی مشخص شده کليك نماييد تا پنجره

 کنيد.  Okن سه بعدی را فعال کرده و پنجره را مذکور استايل مربوط به درختا

 
يکی از در  Symbol Selectorی بعد از اضافه شده عوارض سه بعدی، در پنجره

ها ختان سه بعدی را انتخاب کرده و بعد از تنظيم رنگ و اندازه مورد نظر تمام پنجره
ی نقشه که در گيری عوارض سه بعدی بر اساس واحد اندازهنماييد. ) اندازه Okرا 

 شود.(اينجا واحد متريك است تعيين می
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های ها و چراغبه منظور سه بعدی سازی مبلمان موجود در فضای سبز)صندلی

 Styleی روشنايی( تنظيمات را به ترتيب مراحل فوق انجام داده و در پنجره

References 3ی گزينهD Street Furniture .را فعال کنيد 

 



 Arc Scene      143آشنایی با محیط : چهارم فصل

 

های مورد نظر را انتخاب کرده و نيز صندلی و چراغ Symbol Selectorی در پنجره
 نماييد. Okها را جهت انجام سه بعدی سازی پنجره

 
طرح  3D Street Furnitureهای موجود نيز از بين برای سه بعدی سازی صندلی

 Okها را دلخواه خود را انتخاب کرده و بعد از اعمال تنظيمات مورد نظر پنجره
 نماييد.
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را فعال  3D Vehicleهای موجود ها نيز از بين استايلجهت سه بعدی سازی اتومبيل

ی ی سه بعدی وسيلهاز بين وسايل نقليه Symbol Selectorی کرده و در پنجره
 کنيد. Okمورد نظر خود را انتخاب کرده و 



 Arc Scene      145آشنایی با محیط : چهارم فصل

 

 
 استفاده نمود. 3D Editorتوان از ابزار برای ويرايش عوارض موجود نيز می

 های سه بعدیساخت انیمیشن از الیه -4-3

 Animationجهت ايجاد انيميشن از عوارض سه بعدی موجود بايد از ابزار 
 Customize/Toolbarsکمك گرفت. جهت فعال نمودن ابزار مذکور از مسير 

 را تيك گذاری نماييد تا ابزار مورد نظر به محيط اضافه شود. Animationی گزينه
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ای به شکل زير پنجره (Open Animation Control)  با کليك بر روی آيکون
ی سه بعدی توانند با استفاده از آن از پرواز بر روی پروژهشود که کاربران میباز می

 خروجی گرفت. AVIخود انيميشن تهيه نموده و به فرمت 

 
به  نيز جهت ضبط، دکمه  دکمه  Animation Controlsی در پنجره

جهت ايجاد وقفه در عمليات ضبط و  منظور پايان دادن به عمليات ضبط، دکمه 
رود. به منظور استفاده عملی نيز جهت پخش انميشن ضبط شده بکار می دکمه 

بين  را کليك نموده و بعد از آن توسط آيکون  از ابزار فوق الذکر آيکون 
ام دهيد تا پرواز انجام شده توسط عوارض سه بعدی عمليات شبيه سازی پرواز را انج

ابزار انيميشن ضبط شود. جهت خروجی گرفتن از انميشن ايجاد شده نيز کافيست بر 
کليك نماييد و از بين  Animationی موجود در روی منوی کشويی پايين رونده

ی را انتخاب نماييد و در پنجره …Export Animationی های موجود گزينهگزينه
ذخيره نماييد. همچنين با  AVIير و نام دلخواه را داده و فايل را به فرمت باز شده مس

توان انيميشن ايجاد شده را به می …Save Animation Fileی کليك بر روی گزينه
 Loadی ذخيره نمود و در مراحل بعدی با استفاده از گزينه ASAفرمت 

Animation File…  پخش نمود. به محيط نرم افزار فراخوانی کرده و 
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 نمایش سه بعدی الیه های رستری -4-4

های مربعی کوچك به نام پيکسل است که های رستری متشکل از سلولاليه
ها هم اندازه بوده و هر پيکسل بيانگر ارزش خاصی است که نمايانگر ی پيکسلهمه

 عوارض موجود در جهان واقعی است. 

 ی رستریسه بعدی سازی الیه -4-4-1

موجود  Dem1ی های رستری، اليهه بعدی سازی اليهبه منظور يادگيری س
اضافه نموده و بر  Arc Sceneرا به محيط  Book Layers\Arc Scene\:در مسير 

اليه باز شود. بعد از باز شدن  Propertiesی روی نام اليه دوبل کيك کنيد تا پنجره
 Floating on aی ( گزينه9رفته  Base Heightsی مذکور به سربرگ پنجره

custom surface  در بخش دوم نيز ميزان اغراق مورد نظر خود را 2را فعال کرده و )
 بر اساس عدد وارد شده به حالت سه بعدی درآيد. DEMی وارد کنيد تا اليه
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همچنين به منظور تغيير ترکيب رنگی اليه نيز بايد بر روی کادر رنگی زير نام اليه 

 باز شده طيف رنگی مورد نظر خود را انتخاب کنيد. ی چپ کليك نماييد و از پنجره
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4-4-2- Drape کردن الیه های سه بعدی 

Drape ی سه بعدی مناطق با تصاوير هوايی يا کردن عملياتی است که طی آن نقشه
شود. برای اعمال اين عمليات تصوير ی مورد نظر پوشانده میای منطقهماهواره
به محيط اضافه  Book Layers\Ardabil's images\: ای اردبيل را از مسيرماهواره

ی سه بعدی رستری، به ای بر روی اليهنمودن تصوير ماهواره Drapeجهت  کنييد.
Properties  تصوير مورد نظر رفته و و تنظيمات موجود در تصوير زير را انجام دهيد

ط تصوير ی رستری توسکنيد تا تنظيمات اعمال شده و اليه Okو در نهايت پنجره را 
بااليی باشد  (Resolution)پوشانده شود. )اگر تصوير هوايی دارای ضريب تفکيك 

 تر به نظر خواهد رسيد.(ی حاصله طبيعینتيجه
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 ی سه بعدی ایجاد شدهخروجی گرفتن از الیه -4-4-3

-ی سه بعدی دو روش پيش روی کاربران قرار میبه منظور خروجی گرفتن از اليه

 زير مشخص شده است.گيرد که در تصوير 

 
های سه بعدی را بصورت يك تصوير دو بعدی توانند اليهمی 2Dکاربران در روش 

ی رفته و از مقابل گزينه Fileخروجی بگيرند. برای آشنايی با اين روش به سربرگ 
Export Scene 2، روشD ی بعد ای مطابق تصوير صفحهرا انتخاب نماييد تا پنجره
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( نام و 9ی تصوير، بايد در اين پنجره بعد از تعيين مسير ذخيرهباز شود. کاربران 
 Optionموجود در بخش  General( از کادر  2فرمت )نوع( تصوير را تعيين کنند و 

توان وضوح تصوير را تعيين نمود. )هر چقدر عدد می  Rsolutionو از مقابل عبارت 
نيز باالتر خواهد رفت  تصوير بيشتر باشد کيفيت و وضوح تصوير DPIمربوط به 

 منتها تصوير مورد نظر حجم بيشتری از حافظه کامپيوتر را اشغال خواهد کرد.(

 
 ی آنرا تعيين نمود.توان کيفيت تصوير و رنگ پس زمينهنيز می Formatاز کادر 
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را کليك کنيد تا تصوير ذخيره  Saveی بعد از اعمال تنظيمات مورد نظر دکمه

شود که قابليت باز ذخيره می WRLشود.در روش دوم نيز فايل سه بعدی به فرمت 
 شدن در نرم افزار...................

ی پروژه در کامال مطابق با ذخيره Arc Sceneسه بعدی در  ی پروژهروش ذخيره
Arcmap باشد. بدين صورت که از منوی اصلی از میFile یگزينهSave a Copy 

 Arcmapی پروژه در ی باز شده همانند روش ذخيرهرا انتخاب کرده و در پنجره
 عمل نماييد.





 

 

 ادامه دارد..... و به شرط حیات امید خدابه  5
 
 کنند.را جايگزين رفاقت نمیی که رقابت ای تمامی دانشجويانآرزوی توفيق بربا 


