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 ARCGISمعرفی نرم افزار  -3
ARCGIS  نرم افزاری است بسيار آسان برای کاربردهای GIS،  که به کاربران اين امکان

رای ايجاد نقشه ها ، جداول را می دهد که به سادگی اطالعات مکانی وداده های توصيفی را ب

اين نرم افزار ابزارهای الزم برای جستجو ، تحليل داده ها و نمايش . کارگيرند ه و نمودارها ب

قابليتهای عمده اين نرم افزار . نتايج را با کيفيت مناسب در اختيار کاربران قرار می دهد 

  : عبارتند از 

  ايجاد يک پايگاه داده های اطالعاتی 1- 

  يط کاری وگرافيکی آسان مح2- 
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  داشتن مجموعه ای کامل از ابزارها - 3

  داشتن نمونه هايی از داده های آماری قابل استفاده - 4

  قابليت نمايش نمودارهای اطالعاتی  - 5

http://www.geo-pars.com/


 

  :اصلی داريم  لماژو 4در اين نرم افزار 

- Arccatalog  : هسته اصلیArcgis ازطريقArccatalog     بهDataBase  وصل می

  .شود و يکسری کارها انجام می دهد

- Arcmap  :اطالعات مکانی را نمايش می دهد.  

- Arcscene  :برای نمايش سه بعدی بکار می رود                        .  

Arctoolbox -  :برای اطالعات و کاربردهای بيشتر است.  

  

  Arcgisشود، درحاليکه در  ريخته می  Hard disk منابع اطالعاتی ما روی   Arcviewدر 

  .    Internetو   WANيا  و Hard disk  ،LAN:  منا بع اطالعاتی عبارتند از 

 

               

   پروژه4- 
دراردوی نقشه برداری  آشنا شدن با نحوه ترسيم نقشه ها و     GISهدف از انجام پروژه 

  .است   Arcgisويرايش آنها در محيط گرافيکی  

  : گزارش کار به صورت خالصه در زير آورده می شود 

  vector .هستند يا    rastaerيا داده های     GISبه طور کلی وروديهای 

 Geodatabase )D.Bی است به نام  -componentروی  Arcgisيکی از تواناييهای مهم 

 ) .    مکانی 

   

Arccatalog -4-1 
 . را باز می کنيم  Arccatalogابتدا پنجره  
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  connect folderمورد نظر را که می خواهيم در آن کار کنيم ، با گزينه  driveبرای شروع 

  . در آن ايجاد می نماييم  folder و يک   انتخاب می کنيم

  .پنجره زير باز می شود  options، با انتخاب گزينه  toolsدر منوی  
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در اين پنجره می توان اطالعاتی به عنوان جزئيات داده دريافت  contentبا انتخاب گزينه 

  .کرد 

 
مشخص می شود چه المانهايی نمايش داده شود و نيز با انتخاب  generalبا انتخاب گزينه 

File type  تعيين می کنيم چهextension هايی نمايش داده شوند. 
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را انتخاب کنيم هر نوع فايلی راکه در سيستم عامل تعريف شده می  registed file typeاگر  

  .توان ديد 

گويند واهميت آن    metadataيک پارامتر مهم در داده های جغرافيايی وجود دارد که به آن

  .اده کنيم مناسبند يا نهاز آن جهت است که بدانيم داده هايی که می خواهيم استف

  :پارامتر را بررسی می کنيم  metadata  ،5در رابطه با 

 spatial accuracy -1 که دقت مکانی را مشخص می کند.  

attribute accuracy -2   که دقت اطالعات توصيفی را مشخص می کند.  

  logical consistency -3  .تکه بيانگر همخوانی منطقی داده ها با يکديگر اس

 completeness -4 که نشان دهنده تکميل بودن داده هاست.  

lineage -5  که بيانگر تاريخچه داده ها می باشد.  

 .به صورت کامل است  Metadataارائه اين  ARCGISيکی ديگر از تواناييهای 

 

 Meta dataمراحل ساختن 4-1-1- 

پنجره ای مطابق   contentsنه وسپس انتخاب گزي  toolsازمنوی    optionبا انتخاب گزينه  

  :کليک می کنيم   beachزير باز می شود که بر روی  گزينه  
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می توانيم شمايی کلی از داده ها را ببينيم و شامل دو گزينه   previewبا کليک بر روی 

table  ,  geography   می باشد .   

 

 
          

  : می توان اطالعات توصيفی همان داده ها را نشان داد  tableب گزينه  که با انتخا
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  :می توانيم نمای داده ها را ببينيم  نيز   geographyو با انتخاب گزينه 

  

  
  

اضافه   Metadata شکل  به   create  Thumbnailبا زدن کليد   geographyدر قسمت  

  .می شود
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 .مورد نظر ايجاد می شود  Metadataبه اين ترتيب 

  

  
  

همانطور که   stylesheet    در بخش  edit گزينه  انتخاب و   Metadataپس از ورود به  

) کيفيت داده های پروژه ( در پنجره  زير مشاهده  می شود  تمام اطالعات  مربوط  به پروژه  

  .گروه ها و زير گروه ها وارد شده استدر 
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خالصه ای از پروژه اعم از هدف    abstractدر قسمت   Identificationفرضا در گزينه  

  .تايپ می شود ... پروژه، وضعيت دسترسی به داده ها، زبان و 

  

  
  

  .برخی از اطالعلت مربوط به پروژه را می توان تغيير داد   generalو يا در قسمت 

  

  
  .خصوصيات ريزی از قرارداد ذکرمی شود  contactو يا در قسمت 
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هم   Arcgisرا به صورتی در آوريم که خارج از محيط  Metadataحاال اگر بخواهيم اين 

با  exportبايد يک ) داده ها را ببيند Arcgisدون نياز به کاربر بتواند ب( قابل دسترسی باشد 

با   export  Metadataازآن بگيريم ، به اين ترتيب که در گزينه  htmlفرمت دائمی مثل 

، فايل   htmlو انتخاب مسير کاری مورد نظر و تغيير فرمت به صورت   browseزدن کليد 

  .مورد نظر را دائمی می کنيم 

  

  
  

-4-1-2 Geodatabase   

هستند اما  polygonو يا  point  ،lineعوارض ساده به يکی از سه صورت  Arcviewدر 

ويا  text  _ Networkعالوه بر اين سه عارضه ، عوارض نيز به صورت  Arcgisدر 

custom object   وجود دارند. 

  .دراين قسمت اطالعات مکانی داده ها مورد بررسی قرار می گيرد

Geodatabase صورت  يا بهmulti  است و يا به صورتstandalog  )personal 

geodatabase  .(  
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نيز   feature datasetو هر  feature datasetشامل چندين  personal geodatabaseهر  

 coordinateيک  feature datasetمی باشد ؛ وبرای هر feature classدربرگيرنده چندين 

system  دارد ، و هنگامی که منطقه مربوطه به تعريف می کنيم که بستگی به نوع پروژه

 geographicمی افتاد بايد حتما از سيستم مختصات  zoneگونه ای بود که در بيش از دو 

  .استفاده کنيم 

به     در اين پروژه  می خواهيم  يکسری عارضه برداشت کنيم و ذخيره سازی  داده ها را

 feature datasetدو   اين  منظور   برای.   دهيم  يک   شمای   مفهومی   نمايش    ورتص

  :ايجا د می کنيم به اين ترتيب که urban-furnitureو   cadasterبه نامهای

   و  سپس گزينه    newمورد نظر و انتخاب  گزينه     fileابتدا  با  کليک راست  بر روی 

personal geodatabase ک  يgeodatabase   به  نامTehran   می سازيم.  
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 featureوسپس گزينه  newو انتخاب گزينه  geodatabaseحال با کليک راست بر روی 

dataset  يکfeature detaset   به نام cadaster می سازيم.  

  

  
  

  .می رويم editبه قسمت   feature datasetبرای انجام عمليات ويرايشی بر روی 
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اين سيستم . تعريف کنيم coordinate systemبايد يک  feature datasetحاال برای هر 

فرضا برای يک پروژه کوچک شهری ازيک . های مختصات بسته به نوع پروژه متفاوتند 

استفاده .) مشخص می شوند  λو   φا منطقه ای که ب  globalسيستم های ( سيستم ژئوگرافيک 

 .می شود 

 .باز ميشود browse for coordinate sys.پنجره  selectبرای اين منظور با انتخاب گزينه  

  

  
  

 Zoneو  WGS84و UTMو سپس گزينه   project coordinate systemدر اين پنجره 

  : می شودباز کردن پنجره زير  addبا  که  شمالی را انتخاب می کنيم 39
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  .محدوده ای که برای پروژه در نظر گرفته شده مشخص می کنيم  x/y Domainو در قسمت 

  

 
  

  .را مشخص می کنيم   zنيز محدوده  z Domainدر قسمت  
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 .اد کرديم ايجcadaster  به نام    featuredatasetپس تا اينجا يک 

  

 
  

 geodatabase Tehranدر  urban-furnitureديگربه نام  feature dataset و اکنون يک 

  .  می سازيم
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 .ايجاد کرديم  urban-furnitureو  cadasterبه نامهای  feature datasetدر نهايت دو 

 

 
 

به کمک آنها می توان صحت داده ها را حفظ بسازيم که  Domainحال می خواهيم يکسری 

کرد و نيز می توان دامنه ای برای داده ها درنظرگرفت و از اين طريق اگر داده ای غلط وارد 

 geodatabaseبا کليک راست بر روی . شده باشد به راحتی قابل تشخيص خواهد بود 

tehran  وانتخاب گزينهDomain property در قسمت properties  توان  میDomain  ها

  .را تعريف کرد 
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  .تعريف کرده ايم  owner-ageو   parcel-priceبا نامهای   Domain در اينجا دو
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 newکليک راست کنيم می توان با انتخاب گزينه   feature dataset cadasterاگر بر روی 

feature class ،parcel  را ايجاد کرد.  

  

  
  

  .را انتخاب می کنيم   defaultوسپس گزينه 
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نوع پليگون را انتخاب می    new feature classدر گزينه  geometry typeبعد در قسمت 

  .کنيم 

  

  
 

  .اکنون می خواهيم چند فيلد اضافه کنيم 

  و  parcel-id  ،priceتم اضافه می کند و ما هم سه فيلد با نامهای دو فيلد اول را خود سيس

building-id  از نوعlong integer  تعريف می کنيم.  

  

 



 
pars.com-http://www.geo  

     علی اکبر مبارکی                             

http://www.geo-pars.com/
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  .را نيز ايجاد می کنيم  feature class streetدر اين مرحله 

  

  
 

  .را انتخاب می کنيم   shape  ،lineدر قسمت   geometry typeودر قسمت 
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 .تعريف می کنيم   floatاز نوع  widthو يک فيلد 

  

  
  

نيز تعريف می  date از نوع  operational-dateو    textاز نوع   name دو فيلد با نامهای

  .کنيم 
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 .درست کرده ايم  street و parcelبا نامهای  feature classتا کنون دو 

  

  
  

ايجاد می   polygon  از نوع  feature class canopyيک  urban-furniture  و داخل

  .کنيم 
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 .تعريف می کنيم    textاز نوع   typeو يک فيلد 

  

  
  

  .ايجاد می کنيم traffic-signalنقطه ای هم به اسم  feature classپس از آن يک 
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 .کنيم  تعريف می text از نوع   typeآن را از نوع نقطه ای گذاشته و يک shapeو 

 

  
  

وارد  کرده ايم   Metadataاطالعاتی که در    contentدر قسمت  toolsاکنون در منو 

  .خوانده و نمايش داده می شود 
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اسم اطالعاتی را که  search resultدر گزينه  name & location در قسمت

  .دوجود دارد ، می توان پيدا کر Arccatalogدر

  

  
  

  .می توان اطالعلت مربوط به يک مننطقه را انتخاب کرد  geographyدر قسمت 
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يکسری کد می   advancedمربوط به تاريخ اطالعات می باشد و در قسمت  dateو قسمت 

  .دهيم و شرط می گذاريم 

 

  

  
 

  

Arcmap -4-2 
در اين . يفی وتوليد و ويرايش اطالعات مکانی استاين قسمت شامل ويرايش اطالعات توص

را نمی توان تغيير داد ، بلکه بايد تغييرات الزم را در    Databaseقسمت ساختار 

Arccatalog  اعمال کرد.  
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ستفاده برای اين کار با ا .کنيم   georeferenceرا  Tehranمی خواهيم  تصوير   برای شروع

    .را انتخاب می کنيم  Add data ،tehran folderاز آيکون 

   

  



سيستم اطالعات جغرافيايی 29

  

  . را انتخاب می کنيم Azadi.tif، تصوير  Tehran folderدر 

  

  
  

  :روشهای کار کردن با عکسهای سنگين* 

-1  Pyramid :اگر روی يک  عکس چندين  بار  zoom   نمی آيدکنيم ، ارزشش پايين 

.max   در حاليکه پيکسل  است ، 1024*280تعداد پيکسلی که مانيتورما می تواند نشان دهد

بنا براين با توجه به دقتی که مانيتور ما دارد برای هر پيکسل  .سايز عکس ما بيش ازاين است 

 .يک ميانگين می گيرد و دفعات بعد از اين ميانگين استفاده می کند

  

-2  Tile : روش برای تصاوير ما در اينTile فرضا منطقه ای را با . ساخته می شود

عکسهای هوايی پوشش داده ايم ولی به همه آنها احتياج نداريم ، در اين حالت با اين تکنيک 

در نتيجه  ،می کند  loadسيستم فقط عکس های مناطقی را که با آنها کار داريم ، برايمان 

 .کارآيی و سرعت سيستم باال می رود
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3 - MRSID )فشرده سازی (  

  

Georeferencing -4-2-1 :  

  :روی تصوير به اين ترتيب انجام می شود Georeferencingعمليات 

  . را انتخاب می کنيم   Georeferencingگزينه  toolbarsدر قسمت  viewابتدا در منوی 

  

  
  . باز می شود  link tableپنجره  view link tableسپس با انتخاب گزينه 

  

  



سيستم اطالعات جغرافيايی 31

  

 Add controlکردن آن  okپس از . را خاموش می کنيم  Auto Adjustدر اين پنجره گزينه 

point  را انتخاب می کنيم .  

  

  
 

در نظر ) گوشه سمت چپ و راست پايين و باالی عکس(مختصات فرضی را  4 در اين قسمت

.برای اين کار ابتدا روی گوشه پايين سمت چپ عکس کليک راست می کنيم . م می گيري  
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سپس مختصات صحيح نقطه را در پنجره ای که در زير نشان داده شده ، وارد می کنيم  که از 

.نقشه استخراج می شود   

 

 
 

همين ترتيب سه نقطه بعدی را نيز اضافه به . می کنيم  zoom to allکردن آن را  okبعد از 

  .می کنيم

  

  
  

از منوی  link tableدر صورتی که نقطه را اشتباه وارد کنيم ، برای حذف آن در قسمت 

view  را می زنيم  ×نقطه را انتخاب کرده و .  

  .) خطوط آبی جهت ترانسفورماسيون را نشان می دهد (
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  .را باز می کنيم  link tableدر اين قسمت دوباره پنجره 

 

  

حاال  .می کنيم  zoom allکردن آن را  okپس از  . را روشن می کنيم  Auto Adjustگزينه 

proper  روی گزينهgeneral  می

 

تصوير در سيستم مختصات واقعی اش می رود ، يعنی در آن مختصاتی که به آن داده ايم 

Georeference اين حالت دائمی نيست  شده است ، اما.  

tiesکليک راست کرده و در قسمت  layersدر قسمت 

  .تبديل می کنيم  Metersرا به  display و   units  ،Mapرويم و در فريم 
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  :  Georeferenceمراحل ذخيره سازی دائمی عکس در سيستم مختصات 4-2-2- 

  .را انتخاب می کنيم Georeferecing  ،rectifyدر گزينه 

  

  

Cell size   را به صورت بهينه تعيين می کنيم ، حداقل نصف پيکسل سايز تصوير ماهواره

  .ای ماست

 .را تعيين می کنيم  resamplingسپس نوع 
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انتخاب می کنيم  و آن را با نام مورد نظر  tiffرا type  save asکردن آن  openپس از 

save می کنيم.  

  

 
 

شده است که ديگر مختصات آن تغيير نمی  rectifyبنابراين تصوير ايجاد شده يک تصوير 

  .کند
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 -4-2-3

ابتدا با 

بر روی

می شود

  

  :شده   rectifyاستخراج عوارض از تصوير 

سپس با کليک راست .می کنيم  openشده را  rectifyتصوير   addاستفاده از آيکون

 layers  و انتخاب گزينهproperties  پنجره ای به نامdata frame properties  باز

  .می کنيم meterرا  displayو  unit  ،Map که در آن در قسمت 

  
  

باز  viewدر منوی  toolbars  را از قسمت editorحاال برای برداشت عوارض جعبه ابزار 

  .می کنيم
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گزينه  editorکردن به منطقه ميدان آزادی ، از جعبه ابزار  zoomحال در اين تصوير پس از 

start editing  را می زنيم.  

  

  
  

را روی اليه ای که می خواهيم انجام دهيم  editرا انتخاب می کنيم تا  targetبعد از آن گزينه 

  .را انتخاب می کنيم  create new feature  گزينه taskاز قسمت . 
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  .می کنيم editسپس با انتخاب قلم عوارض مورد نظرمان را 

  

  
  

  .حال می خواهيم از يک سری کمک ابزارهای ترسيمی موجود استفاده کنيم

گزينه   editorمنوی برای اين کار از . مثال می خواهيم دو پليگون با مرز مشترک ترسيم کنيم 

snapping  را انتخاب می کنيم.  
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  .را انتخاب می کنيم  Auto complete polygonگزينه   taskدر قسمت 

  

    
  

می گيريم و سپس ترسيم می کنيم ، با اين کار مرز مشترک را دو بار  snapاز گوشه پليگون 

digit يم يک پليگون را بزرگ کنيم در قسمت اگر بخواه.  نمی کنيمtask  گزينهreshape 

feature  را انتخاب می کنيم.  

  

  
  
  .بعد از آن بخشی را که می خواهيم به پليگون اضافه کنيم ، انتخاب می کنيم  
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  cut polygon گزينه  taskاگر بخواهيم يک پليگون را به دو قسمت تقسيم کنيم ، از قسمت 

feature   را انتخاب کرده و با استفاده از جعبه ابزارedit  و انتخاب قلم ، پليگون را جدا می

به اين ترتيب که از يک نقطه بيرون پليگون شروع می کنيم و به يک نقطه بيرون آن  . کنيم

  .ختم می کنيم 

  
  

 create newگزينه  هم taskمی گذاريم و در قسمت  canopyرا روی  targetحال اليه 

feature  سپس با قلم  يکی از چمنها را به صورت  پلی گون برداشت . را انتخاب  می کنيم

  .را می زنيم finish partآخرين نقطه را که زديم ، کليک راست کرده و .  می کنيم
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تا تمام پليکونهای انتخاب شده را  را می زنيم finish sketchپس از برداشت آخرين پليگون 

 .جزء يک مجموعه کند

  

فرض کنيم پس از برداشت از سر زمين وکشيدن کروکی ، ديوار خانه ای موازی با ديوار 

يک ضلع ساختمان را در نظر  create new featureخانه ديگری باشد، بعد از انتخاب گزينه 

  .می زنيم را parallelمی گيريم ، کليک راست کرده وگزينه 
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  .وخط موازی می شود

  

  
  

  .استفاده می کنيم  perpendicularاما در صورتی که بخواهيم خط عمود باشد ، از گزينه 
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  .عمود می شود  در اين صورت خط بر پليگون

  

 
 

قطه ابتدا را مشخص کرده ، کليک راست می کنيم اگربخواهيم يک خط با طول معين بکشيم ، ن
  .سپس طول مورد نظر را وارد می کنيم .را انتخاب می کنيم  length  و گزينه
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، پس از  با يک زاويه و طول مشخص  بکشيمرا ، خطی  در صورتی که بخواهيم از اين نقطه

 سپس يک زاويه وطول می. را انتخاب می کنيم  angle/lengthراست کليک کردن ، گزينه 
  .دهيم

  

  
  

برای اين  ، کنيم digitize) پيوسته( stringفرض کنيم می خواهيم يک عارضه را به صورت 
  .می رويم options به قسمت editorمنظوردرمنوی 

  

  
  

 و stream toleranceباز می شود که دارای دو قسمت  editing optionپنجره ای به نام 
group  می گذاريم  50 و بعدی را 2 است که  مقداراولی را.  

به اين معنی که هنگامی که موس از شعاع دو متری يک نقطه بيرون می رود، نقطه ای می 
  .گيرد
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کليک روی تصوير راست . را انتخاب می کنيم task  ،create new featureسپس از گزينه 
  .را انتخاب می کنيم streaming کرده و

  

  
   .را خاموش می کنيم streamingو برای خارج شدن از اين حالت  
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گزينه  taskدر صورتی که يک عارضه را اشتباه کشيده باشيم برای تصحيح آن از منوی 

modify feature استفاده می کنيم.  
  

  
  

تمام نقاط را در حالت انتخاب شده سبز رنگ نمايش می دهد، برای اصالح آن در اين حالت 
  .را انتخاب کرده و پليگونهای مورد نظر را انتخاب می کنيم  editگزينه 

و انتخاب پليگون  editکم باشد ، با استفاده از گزينه  هايشvertexدر صورتی که يک پليگون 
اضافه کنيم ، راست کليک کرده و  vertexيم روی خط حرکت می کنيم و جايی که می خواه

insert vertex  را می زنيم و در پايان کارfinish sketch  را می زنيم.  
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را در  taskکنيم ، عارضه را انتخاب کرده ،  editها را  vertexحال اگر بخواهيم مختصات 

را  propertiesمی زنيم ، راست کليک کرده و  را editگذاشته و گزينه   modifyحالت 
ها را می بينيم و اگر الزم به اصالح شدن بود ، آن  vertexانتخاب می کنيم و مختصات تمام 

  .را می زنيم finish sketchرا اصالح می کنيم و بعد از آن 
  

  
  

م بچسبانيم ، حال فرض کنيم که ما دو پليگون را برداشت کرديم و قصد داريم اين دو را به ه
  دو پليگون را انتخاب می کنيم و از منوی  shiftو نگه داشتن  editبرای اين کار با کليد 

editor   گزينهunion را انتخاب می کنيم که دو پليگون را يکپارچه می کند.  
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  .ب می کنيمرا انتخا clipدر صورتی که بخواهيم پليگون را ببريم ، گزينه 

  

  
  

  .و سپس قسمت ترسيم شده را می بريم 
  

  
  

برای ترسيم پيمايش قلم را انتخاب کرده ، روی تصوير راست کليک می کنيم و مختصات دقيق 
  .نقاط به طور دقيق ترسيم می شوند  enterپس از زدن  . را وارد می کنيم
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به دو روش . حال پس از انجام عمليات می خواهيم اطالعات توصيفی عوارض را وارد کنيم

  :مربوط به عوارض را بياوريم  tableمی توانيم 
  

 ،  editorکنيم ، انتخاب کرده و در قسمت   editدر روش اول اليه ای را که می خواهيم 
start edit  بعد از آن . کنيم را انتخاب میtable  را باز می کنيم و اطالعات مورد نظر را

  .وارد می کنيم 
  

برای هر  editانتخاب می کنيم و با  editorرا از منوی  attributeدر روش دوم گزينه 
    .مربوط به هر پليگون جدا آورده می شود   tableدر اين روش  . پليگون عدد وارد می کنيم

  :صورت پر می شوند  ها به دو tableاين 
  

  .به صورت اتوماتيک  محاسبه می شود )به عنوان مثال(در حالت اول سيستم محيط و مساحت 
  
  

  
  
  

آورده  arcgisبه محيط  cadحالت دوم موقعی پيش می آيد که فايل مورد نظر ما از محيط 
ن ترتيب در اين حالت برای پر کردن ستون مربوط به محيط و مساحت پليگونها به اي .شود

  :عمل می کنيم 
  .را انتخاب می کنيم open attribute tableراست کليک می کنيم و  shape fileروی 
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  .را انتخاب می کنيم add fieldسپس گزينه 

  

  
  
  

  .دو فيلد مساحت و محيط را اضافه می کنيم 
را  انتخاب می   calculate valuesيم و برای محاسبه مساحت روی آن راست کليک می کن 

  .کنيم
  



سيستم اطالعات جغرافيايی 51

  
  

  
  

را انتخاب می کنيم ، سپس در پنجره مورد نظر کدهای زير را وارد می  advancedگزينه 
  :کنيم

dim kamal as double  
dim samad as iarea 
set   samad = [shape] 
kamal = samad.area 

 
 

 



طالعات جغرافيايیسيستم ا 52

 
به همين ترتيب برای . به اين ترتيب مساحت محاسبه شده و داخل ستونها ريخته می شود 

  .محاسبه محيط نيز عمل می کنيم
dim kamal as double 
dim samad as icurve 
set samad=[shape] 
kamal=samad.length 

  

 
 

Classify -4-2-4 کردن:  
روی اليه مورد نظر راست کليک می کنيم و عمليات زير را به  برای انجام اين عمل ابتدا بر

  :ترتيب انجام می دهيم 
  .را انتخاب می کنيم propertyگزينه 
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سپس   :زير را به ترتيب انجام می دهيم  مراحل

Symbology/categories/unique value/value field 
 

 
 
 add allرا انتخاب می کنيم و گزينه ) shape areaمثال (رد نظر در اين قسمت فيلد مو 

values را می زنيم.  
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  .رنگ آميزی آنها را می بينيم   applyحال با انتخاب يکی از رنگها و زدن گزينه 

همين پنجره  در صورتی که بخواهيم فرضا سه گروه اول اليه را به يک گروه تبديل کنيم ، در
property  با نگه داشتنshift  سه گروه را انتخاب کرده و با راست کليک کردنgroup 

values  را می زنيم.  
  

  
  

  ungroup valuesبرای باز کردن گروهها از هم  روی گروه کلی راست کليک می کنيم و
  .را می زنيم 

  

  
  .ر را تايپ کردمورد نظ  labelمی توان   labelدر همين پنجره در قسمت 
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   unique values, many fieldsباانتخاب گزينه  propertyدر قسمت 
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فرضا می توان خانه ها را هم  بر اساس ( را انجام داد classifyمی توان بر اساس چندين فايل 

  .)کرد بندی  تعداد طبقه ها و هم مساحت طبقه
  .اين مسئله در جنگلداری و مراتع به مراتب استفاده زيادی می شود

  

  
  

بر اساس کاربری فيلد ، می  match to symbols in a style  در همين پنجره در قسمت 
  .کرد classifyتوان آن را 
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از کمرنگ تا پر رنگ خواهيم  هم يک رنگ را بصورت تقريبی color rampدر قسمت 

 . داشت
 Label -4-2-5گذاری:  

برای اين کار  . بگذاريم...) شماره و –اسم ( label فرض کنيم می خواهيم برای يک عارضه
و  labelsو بعد از آن propertyبا انتخاب . روی اليه مورد نظر کليک راست می کنيم 

فيلد مورد نظر  text stringدر قسمت  label features in this layerروشن کردن گزينه 
  .را انتخاب می کنيم

  

   
  

  . را انتخاب می کنيم symbols  ،text symbolرنگ و در قسمت  optionsدر قسمت 
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  :نتايج کار در تصوير زير قابل مشاهده می باشد 

  
  

  
  
  

 labelها يک  parcelوی هر کدام از تعيين می کنيم که ر label placementدر قسمت 
  .بگذارند تا روی هم نيفتد

را  label features in this layerها را پاک کنيم ، گزينه  labelدر صورتی که بخواهيم  
  . خاموش می کنيم

  
حاال می خواهيم روی اين پليگونها يک مدل مفهومی ساده بسازيم و آن را باپوشش گياهی 

classify  کنيم و سپس از آنquery  بگيريم .  
  

Pattern -4-2-6  گذاری:  
  :به اين ترتيب عمل می کنيم  patternدر مرحله ساخت 

Paint  درقسمت .را باز می کنيمimage  ،attribute  را انتخاب می کنيم و يک تصوير با
 سپس تصوير مورد نظر را با پسوند.بندی شده می کشيم gridمقياس کوچک و صفحه 
monochrome bitmap  به عنوان يک تصوير باينری ،save as  حاال با همين . می کنيم

  . می زنيم patternکرديم، روی پليگونها ،  saveاسم که 
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را انتخاب می  previewبه اين ترتيب که روی فيلد مورد نظر دابل کليک می کنيم و گزينه 

  .کنيم 
  

  
  

  .را انتخاب می کنيم picture fill symbolگزينه  typeر قسمت سپس د
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  .می کنيم openرا  monochromeحاال تصوير 

  

  
  

و       foreground  color    در قسمت  symbol property editorسپس در پنجره 
back ground color ياس و دوران را هم می توان تنظيم رنگها را تعيين می کنيم، اندازه مق

 outline widthرنگ دور پليگون و در قسمت  option، outline colorدر قسمت .کرد
  . ضخامت حاشيه پليگون را تعيين می کنيم 
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  . گذاری شده اند patternبه اين ترتيب پليگونها 

  
  

  
  
  

  مدلهای ربطه ای* 
GIS:   -4-2-7در يک سيستم  LISه کردن يک سيستم پياد

می دانيم که يک قطعه زمين می تواند شامل يک سری ساختمان باشد که هر ساختمان می تواند 
چندين آپارتمان را در خود جای دهد ، از طرف ديگر هم يک قطعه زمين و هم يک ساختمان 

می تواند چندين  parcelو هم يک آپارتمان می تواند دارای يک مالک باشد يعنی يک 
اين يک . باشد   parcelساختمان را در بر بگيرد ، ولی يک ساختمان نمی تواند در چندين 

  .رابطه مکانی است 
می تواند   parcelاز طرف ديگر چندين . می تواند چندين مالک داشته باشد  parcelحاال هر 

  .اين يک رابطه قراردادی است . دارای يک مالک باشند
. است...) محيط ، مساحت ، سند و (ما دارای يک سری مشخصات  parcelيگر از طرف د

. می باشد ..) تاريخ تولد ، نام خانوادگی و(همچنين مالک نيز دارای يک سری مشخصات 
نوع مالکيت ، مدت زمان عقد (يک سری صفت مانند  owner shipضمنا همين رابطه 

  .دارد...) قرارداد و
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  .می توانيم تمام اين قسمتها را وارد کنيم و اين مدل را پياده کنيم ARCGISما در 
  .را پر کنيم  building tableما اين پليگونها را داريم ، عالوه بر اين بايد 

را انتخاب می  new  ،tableدر گزينه . کليک راست می کنيم tehran – geo  D.Bسپس در 
  . کنيم 
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  .اين جدول شامل يک سری اطالعات توصيفی خواهد بود 

Building/ok 
  
 

  
 

 
  :فيلدهای زير را به ترتيب اضافه می کنيم  

Building- id  ،parcel - id  ،owner - id  که همگی از نوعshort  integer   هستند.  
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را می زنيم  open attributeها روی آن کليک می کنيم و  parcelيل پس از تشک
  . جدول مربوط به آن باز می شود
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را  MDB.74حاال فايل . است  building و  parcelبين   containsهدف ما ايجاد رابطه 

add می کنيم.  
  

  
  

 join andت کليک می کنيم و با انتخاب گزينه راس parcelبرای انجام اين کار روی اليه 
relates   ، relate را انتخاب می کنيم .  
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  :در اين پنجره به ترتيب زير عمل می کنيم 

1.parcel _id 
2.building 
3.parcel_id 
4.parcel_id 

 

 
 

 join andنيم و با انتخاب گزينه راست کليک می ک  feature class parcelحاال با انتخاب 
relate  از قسمتproperty می بينيم که اين ارتباط برقرار شده است.  

را برقرار کنيم ، به ترتيب زير عمل می   buildingو  ownerدر صورتی که بخواهيم رابطه 
  :کنيم 

نتخاب را ا relateو بعد از آن   join and relates. راست کليک می کنيم  buildingروی 
  :می کنيم و مراحل زير را انجام می دهيم 

1.owner _ id 
2.gilan1 
 3.شناسنامه

4.owner _ building  
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جدول آن را باز می کنيم  parcelرا انتخاب می کنيم و با انتخاب  select featureحاال گزينه 
به اين ترتيب ارتباطی که بين .انتخاب می کنيم  را relate tableگزينه  optionو در قسمت 

parcel    وbuilding  برقرار شده است را می بينيم.  
  

  
 
 



www.Geo-pars.com 
 علی اکبر مبارکی      

http://www.geo-pars.com/
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در صورتی که بخواهيم همزمان روی چندين منطقه کار کنيم، برای اينکه بتوانيم بدون اتالف 

  :وقت به آنها دسترسی پيدا کنيم، به اين ترتيب عمل می کنيم
View/book marks/create 

 

 
   

    windows/magnifier                            کردن به ما کمک می کند          zoomبرای 
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  :نمايش کار به صورت زير می باشد 
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  مراحل ايجاد تصوير سه بعدی4-2-8- 

 load-1  کردن نقاط
کرده و به ابتدای آن مشخصات  txt  ،save.*کردن نقاط آنها را به صورت فايل   loadبرای  

  .نقاط که به ترتيب قرار گرفته اند را تايپ می کنيم
  

"Z" و"Y " و"X " و"N"  
  .را انتخاب می کنيم tools  ،add X/Y dataسپس در منوی 

  

  
  

  .می کنيم loadرا  txtاول فايل ذخيره شده  boxدر 
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  .مشاهده می شود arcview ،arcmapسپس نقاط در 

  

 
 

برای دائمی کردن آن در . نقاطی که مشاهده می شود ، موقت بوده و قابل پردازش نيست 
  . را انتخاب می کنيم  data  ،export dataصفحه راست کليک کرده و از گزينه 
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  .می سازيم  shape fileدر اين مرحله يک 

  

  
  

بعدا می .بيندازيم Tehranژئورفرنس شده  imageرحله بعدی می خواهيم نقاط را روی در م
  .توان روی آنها منحنی ميزان زده و کار انجام داد

هدف ما انتقال نقاط روی اين تصوير . می کنيم addرا  Tehranشده  retifyابتدا تصوير 
 rotateو يک  scale ، يک moveبرای ژئورفرنس کردن حداقل يک . ژئورفرنس شده است

  . نداريم scaleو  moveدر اين حالت . الزم است
  .را انتخاب می کنيم  customise  گزينه toolsابتدا از منوی 
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را انتخاب می کنيم و  categoriesگزينه  editorدر قسمت . را می زنيم   commandsتب 
  .را پيدا کرده و کليک چپ می کنيم scaleسمت راست   list  boxدر 

  

  
 
  

را  customiseحال می توانيم پنجره . می کنيم و به صفحه اصلی می آوريم  dragسپس 
 .ببنديم 

با . را می زنيم ، تمام نقاط برای ما نشان داده می شود editor  ،start editingحال در قسمت 
edit  آن را به صورت يک نقطه نشان (در بر گيرد يک مربع دور کل نقاط می کشيم تا همه را

بعد با نگه داشتن . جهت را نشان دهد  4را روی آن می گيريم تا عالمت  editابزار .) می دهد
  .کليک چپ آن را نزديک عکس می آوريم 

برای . واقعی شان قرار بگيرند scaleاين نقاط خيلی کوچک هستند و بايد بزرگ شوند تا در 
با اين کار مقياس نقاط .می کنيم dragا انتخاب می کنيم ، کليک چپ کرده و ر scaleاين کار 

را می زنيم  Fبرای اين کار کليد . ولی اين کار بايد توسط يک عدد انجام گيرد.بزرگ می شود
  .باز می شود که در آن عدد مورد نظر را می نويسيم  scale factorپنجره . 
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 editorرا در جعبه ابزار  rotateر صورتی که اين نقاط نياز به دوران هم داشته باشند، کليد د

را  Aاگر بخواهيم دوران را با عدد معرفی کنيم ، حرف .انتخاب می کنيم تا دوران انجام گيرد
  . تايپ می کنيم 

ر را کردو با اين عمليات به صورت شماتيک انجام شد، اما می توان با مقادير دقيق اين کا
  . را ژئورفرنس کرد shap fileهمين روش می توان 
انتخاب می کنيم و نتيجه کار را  editorرا در قسمت   stop editingدر پايان کار گزينه 

save می کنيم .  
  
  انترپوالسيون -2

در اين مرحله هدف ما زدن منحنی ميزان است ، برای باال رفتن سرعت اين کار ، اليه عکس 
  . اموش می کنيم را خ

 .را انتخاب می کنيم  extentionگزينه  toolsدر منوی 
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  . را روشن می کنيم spatial analystسپس گزينه 

  
  

.  
  
  

را نيز انتخاب می   spatial analystرا انتخاب کرده و گزينه view  ،toolbarsدر قسمت 
  . کنيم

  

  
  .را انتخاب می کنيم  و اليه مورد نظر
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  روشهای انترپوالسيون-1-2
  
در . اين روش ، ساده ترين روش انترپوالسيون است :  nearerst neigboursروش -1-2- 1

. منظم را به اندازه ای که خودمان مشخص می کنيم ، روی نقاط می اندازد  gridاين روش 
آن را به نقطه مورد نظر  zنزديکترين نقطه را پيدا کرده و  gridر بعد برای نقطه تقاطع ه

اين روش در جاهايی که داده ها خيلی لبه های تيزی دارند ، استفاده می . نسبت می دهد
  ) مانند داده های ميزان فروش در مغازه های مختلف .(شود

  
اساس کار آن به اين . اين روش در نقشه برداری کاربرد زيادی دارد :  IDWروش -1-2- 2

اين دايره شروع به . يک شعاع جستجو تعيين می کند  gridترتيب است که به مرکز هر 
بزرگ شدن می کند و ما محدوده تعريف می کنيم که فرضا تعداد مشخصی نقاط داخل آن قرار 

  . ين می کنيم را تعي searchيعنی خودمان شعاع .گيرد
  را حساب می کند ، سپس ميانگين وزن دار gridبعد فاصله هر نقطه تا مرکز 

  .همه نقاط را می گيرد z) وزن ما ، عکس فاصله است (  
 searchبه عنوان مثال در کارهای نقشه برداری اگر تغيير شيب باال باشد ، شعاع : کاربرد 

  .پايين می آيد
  
ساده را با استفاده از  polynomialروش پارامترهای يک در اين : splineروش -1-2- 3

گريد ما را وارد آن کرده و  x,yسپس . نقاطی که داخل شعاع جستجو می افتد، تعريف می کند
  . تعريف می کند zبرايش 

باال می  splineپايين رود درجه  –اگر تپه ماهور باال .(کاربرد اين روش در سطوح نرم است 
  )رود

  
در اين روش يک ميانگين وزن .اين روش مبتنی برسه مرحله است : krigingروش -1-2- 4

. دار حساب می کند که وزن هر نقطه تابعی از فاصله آن نقطه و دقت آماری آن نقطه می باشد 
  ) .است ولی بدون دقت آماری  IDWمانند روش ( 

در نظر می  autovareبه اين ترتيب که داده ها را می گيرد و با توجه به ماهيت آنها تابع 
  .اين روش برای زمين شناسان بسيار مناسب است .را حذف می کند baisگيرد و 

  
بين تمام نقاط بر اساس الگوريتم . در اينجا ديگر گريد منظم نداريم : TIN روش-1-2- 5

deloney  مثلثی فضايی ترسيم می کند که هر کدام رويه ای است که يکx يک ،y  و يکz 
  . آن را بدست می آوريمzرای انترپوالسيون اگر روی هر نقطه کليک کنيم حال ب. دارد

با تنظيم پارامترهای مختلف در اين روشها می توان سطوح را طراحی کرد و سپس منحنی 
فرضا منطقه ای که نقشه برداری شده برای زدن منحنی ميزان بايد به قطعات .ميزان زد
تقسيم شود و برای هر قطعه از روش ) کوهستانی خشن-تپه ماهور -دشت(مختلف 

ضمنا بايد توجه داشت که قبل از زدن منحنی .انترپوالسيون مربوط به خودش استفاده کرد
  .ميزان از صحت داده ها مطمئن شويم

  .را انتخاب می کنيم  interpolate to rasterگزينه  spatial analystابتدا از تب 
  .ی کنيماستفاده م) گزينه اول( IDWسپس از روش 
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باز می شود و ما اطالعات مربوط به آن را مطابق تصوير  IDWحال پنجره مربوط به روش 
  .زير وارد می کنيم
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  :نتيجه کار به صورت زير می باشد

  

  
  

،   interpolate to rasterاز گزينه . انترپوالسيون را انجام می دهيم  splineحال با روش 
spline   را انتخاب می کنيم که دارای  دو نوعregular  وtension در نوع اول تابعی . است

در روش دوم اين تابع لزوما از تمام . که به نقاط برازش می دهد از تمام نقاط عبور می کند
 0.1با وزن  regularوش ما از ر. نقاط رد نمی شودو سعی می شود نزديک به نقاط باشد

  .استفاده می کنيم) مطابق تصوير(
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  .است IDWمنحنی ميزان در اين حالت نرم تر از روش . می کنيم  saveآن را 

  

  
  
  
  ترسيم منحنی ميزان -3

ينه ابتدا از گز. حال پس از انجام انترپوالسيون  به سراغ ترسيم منحنی ميزان می رويم 
surface analysis   تبcoutor را انتخاب می کنيم.  
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معين می کنيم از چه روشی برای انتر پوالسيون استفاده شده   input surfaceسپس در قسمت 

  .است
  

  
  

  .می کنيم saveخواهد بود که آن را  shap fileحاصل کار از نوع 
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 TINمراحل توليد 4- 

  :مراحل کار به شرح زير می باشد . ديدن نمای سه بعدی منطقه است  TINهدف از تهيه 
را روشن  3D analystرا انتخاب می کنيم و گزينه  extentionگزينه  toolsابتدا از منوی 

  .می کنيم
  

  
  

را انتخاب  3D analystنه گزي   view  ،toolbarsکرده و در منوی  closeسپس پنجره را 
  . می کنيم 
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را انتخاب  create TIN from features گزينه     create/modify TINسپس در قسمت 

  . می کنيم 
  

  
  

قرار می دهيم که در اين حالت  mass points را در حالت  triangulate asدر همين پنجره 
قرار دهيم از   hard lineاما اگر در حالت . می سازد TINمی گيرد و  فقط نقاط را در نظر

  .می سازد TINکل منطقه 
  

  



www.Geo-Pars.com 
 علی اکبر مبارکی   

http://www.geo-pars.com/
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ساخته شده  TINسپس .کليک می کنيم  ARCSCENEبرای ديدن نمای کلی سه بعدی ، روی 

  .می کنيم  addرا 
  

  
  
  

را  scene     propertiesکليک راست می کنيم و گزينه  scene layerبعد از آن روی 
  .انتخاب می کنيم 
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يک اغراق ارتفاعی وارد  vertical exaggeration  ،calculate from extentسمتدر ق

  .می کنيم 
  

.  
  

  .می کنيم  addدسپس تصوير مورد نظر را 
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 baseوبعد از آن   propertiesمورد نظر راست کليک کرده و  imageبعد از آن روی 

height  هدف ما بدست آوردن .در اين فريم کليد وسط را انتخاب می کنيم. را انتخاب می کنيم
مورد نظر را انتخاب  TINبرای اين منظور . ساخته شده است  TINارتفاع پيکسل از روی 

را می  2Dرا انتخاب می کنيم و در آن گزينه  export sceneگزينه  fileاز منوی . می کنيم 
  .زنيم

  

  
  

  . ه می کنيم ذخير JPEGسپس آن را با پسوند 
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. را برای ما نمايش می دهد JPEG optionsرا انتخاب می کنيم که  optionدر اين مرحله 

  .می گذاريم   120را عدد  resolutionسپس مقدار 
  

  
  

  .می کنيم save asسپس آن را در مسير مورد نظر 
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lay out -4-2-9 کردن  

 dataدر اين کار نياز به . تهيه کنيم   lay outحال می خواهيم از نقشه مورد نظر 
frame)چون يک نقشه از چندين شيت تشکيل شده ، پس بايد يک . داريم) محيط نمايش نقشه

عالوه بر آن نياز به جهت .نقشه کوچک ديگر به عنوان راهنمای شيت بندی وجود داشته باشد
. باشد Metadataهمچنين يک نقشه بايد دارای يک . داريم... قياس ، لژاندر وشمال ، م

  ...) مختصات ، سال تهيه ، عوامل تهيه نقشه و(
برای ترسيم و تهيه نقشه تمام .آرک کاتالوگ بر می گرديم 2Dبرای شروع کار ابتدا به منوی 

سپس پليگونهايی را که .اليه های رستری را خاموش کرده و اليه نقطه را روشن می گذاريم
 labelبايد توجه داشت که منحنی ميزانها با عدد .اضافه می کنيم imageقبال کار کرديم به 
گذاری آنها همانطور که در مورد پليگونها گفته شد انجام می  labelمراحل . گذاری شده باشد

  .شود
  .کنيم را انتخاب می  lay out گزينه toolbars در قسمت viewابتدا از منوی 

  

  
  .را انتخاب می کنيم change lay outکليدی به نام  lay outاز جعبه ابزار 
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را در آن  southwesternUSA.mxtباز می شود که   select tempeletپنجره ای به نام 
  .را می زنيم finishانتخاب می کنيم و 
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  .نمايش آن به صورت زير می باشد

  

  
  

حال اگر بخواهيم داخل نقشه يک مقياس مشخص تعريف کنيم ، بايد نقشه را با اندازه های 
  .واقعی تهيه کرده و داده ها را به اندازه های واقعی ببريم

  .را انتخاب می کنيم  page set upگزينه  fileاز منوی 
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اينچ را به سانتيمتر تبديل . می گذاريم  customاستاندارد را به حالت  page sizeدر قسمت 

می  normalرا در حالت  map set upمی گذاريم و  70و ارتفاع را  100کرده ، پهنا را 
  . گذاريم

  

  
  

  .نتايج کار را در تصوير زير می بينيم
  

  



سيستم اطالعات جغرافيايی 91

  
يک خط کش داريم که اندازه های نقشه را تايپ می ) باالو چپ(lay outف حاال در دو طر

 zoom in   ،layحاال با کليد . اين اندازه ها ، اندازه های مبنا هستند    [100-0, 70-0]کنيم،
out  گوشه پايين سمت چپ نقشه راzoom  می کنيم، می بينيم که نقشه از چند جزء مختلف

  .تشکيل شده است
نمايش ندارد از آن استفاده می  viewداريم که در زمانی که  refreshيک کليد به نام در پايين 

  .می کنيم saveحال پروژه را . کنيم
از باال . زير نقشه را انتخاب می کنيم و آن را می کشيم تا بر صفر منطبق گردد selectبا کليد 

ليک کرده و در جدول منطبق می کنيم و يا روی خود فريم دابل ک 100گوشه راست هم بر
property مشخص می کنيم که ابعادمان چقدر هستند.  

می کنيم ، کليک راست کرده و   selectحال برای مشخص کردن ابعاد نقشه ، نقشه را 
property  سپس در قسمت .را انتخاب می کنيمdata frame property  در بخش size and 
position  است 60*80می کنيم که حالت استاندارد آن اندازه طول و عرض نقشه را وارد. 

  
  

 
  
  

  .حال فريم نقشه را در اندازه استاندارد می توانيم در تصوير زير ببينيم
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) سانتی متر از پايين 8سانتی متر از باال و 2فرضا (اين فريم بايد در جای مشخصی از نقشه 
سانتی  8يک خط به فاصله .استفاده می کنيم guide line ز ابزاربرای اين کار ا. قرار گيرد

را انتخاب می  set guideبه اين ترتيب که  کليک راست کرده ، .متر از پايين نقشه می کشيم 
ها  yدر راستای محور . را روی خط کش انتخاب می کنيم  8ايجاد شده شماره  boxکنيم و در 

  .نيز به همين ترتيب عمل می کنيم
  .می شود snapال نقشه را نتخاب می کنيم ، خودش به گوشه ها ح

لژاندری که گوشه نقشه وجود دارد ، انتخاب می کنيم و آن را در کنار نقشه می گذاريم و 
  .فاصله لژاندر از طرفين را به همان روش قبلی تعيين می کنيم
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راست  layerسپس در . می کنيم  selectنقشه را  viewبرای اعمال مقياس به نقشه ابتدا 

را انتخاب کرده و واحدها را به متر تبديل می  properties  ،generalکليک کرده و از گزينه 
  .مقياس را وارد می کنيم  fixed scaleسپس در قسمت .کنيم 

  

  
  

کرده ، راست کليک می  select، نقشه را  gridسريع  در اين مرحله برای توليد اتوماتيک و
  . را انتخاب می کنيم new gridو بعد از آن  gridsگزينه  propertiesکنيم و در قسمت 
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  :داريم  gridدر اين پنجره سه نوع 

 :  graticule grid-1  .در سيستم های ژئوگرافی استفاده می شود
2-measured grid  : در سيستمutm استفاده می شود.  

: refrence grid-3  .برای نقشه های کوچک مقياس محلی استفاده می شود
نام آن را تايپ می کنيم و  grid nameکه در اين پروژه گزينه دوم را انتخاب می کنيم و در 

  .را می زنيم next کليد 
  

  
  

ها  gridفاصله بين  create a measured grid در بخش  intervalsدر اين قسمت در گزينه 
 .را وارد می کنيم
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و چه نوع خطی قرار  fontهای ما با چه  labelدر صفحه بعد از آن می توانيم مشخص کنيم 

  .گيرد
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. مشاهده می کنيم اعداد روند نيستند و در جهت شمال قرار ندارند . ا را زديم ه gridوقتی 

را انتخاب می کنيم و اعداد را در  propertiesگزينه   gridبرای حل اين مشکل در قسمت 
  .جهت شمال قرار می دهيم
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  .نزديک به عدد روند می گيريم برای اين که عدد روندی داشته باشيم  ، يک عدد 

  :در مرحله بعدی به ترتيب زير عمل می کنيم 
Properties/intervals/define your own origin 

 

 
  

. به اين ترتيب همان اعدادی را که نوشتيم به عنوان شروع کننده مختصات در نظر می گيريم
تيجه گريد ها را طوری حرکت در ن. واحد نقشه را به آن معرفی می کنيم intervalدر گزينه 

  . می دهد که مختصات دقيقا همان چيزی می شود که می خواستيم
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  .مختصات چهارطرف نقشه را تعريف می کنيم  fixed extentو در بخش generalدرقسمت 

 
  

  
 

ن کار عدد مقياس نقشه برای اي. در اين مرحله بايد طول وعرض نقشه را خودمان محاسبه کنيم
  .می کنيم 60cmودرعرض ضرب در  80cmرا در طول ضربدر 

 
  :به عنوان مثال 

= 1:250000   مقياس
  طول نقشه= 80*250000

 عرض نقشه= 60*250000
  

به نقشه اضافه کنيم ) textفرضا يک عالمت شمال يا يک (  titleدر صورتی که بخواهيم يک 
  :، به اين ترتيب عمل می کنيم
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  .را انتخاب می کنيم north arrowگزينه  insertابتدا از منوی 

  

  
  

  .سپس يکی از عالمتهای شمال را به دلخواه انتخاب می کنيم وبه نقشه می آوريم
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. بزار پايين انتخاب می کنيمرا در جعبه ا Aبزنيم ، کليد  textدر صورتی که بخواهيم در نقشه 

می رويم وبعد در قسمت  select elementبرای بزرگ کردن کردن اندازه روی کليد 
propertyپهناوارتفاع آن را وارد می کنيم ،.  

  
سه بعدی را که ازمنطقه گرفتيم ، به نقشه اضافه کنيم؛ برای  imageفرض کنيم می خواهيم 

  اتنخاب کرده  insertیرا از منو  pictureاين منظور گزينه
  

  
  
را انتخاب می کنيم ، اندازه اش را تنظيم می کنيم وروی نقشه می  3D Tehranوسپس  

  .اندازيم
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برای اين کار به ترتيب . درمرحله بعد می خواهيم سيستم مختصات را هم روی نقشه بيندازيم 

  :زير عمل می کنيم 
Layer/ property / coordinate system /predefined/ projected coordinate 
system/Utm/WGS84/zone39 

 

 
 

کليه موارد را کپی کرده و بعد يک متن ديگر را  current coordinate system در پنجره
  .روی متن دابل کليک کرده و آن را باز می کنيم selectبعد با . در پايين تايپ می کنيم
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گزينه   insertاکنون می خواهيم يک مقياس خطی هم به آن اضافه کنيم، برای اين کار ازمنوی

scale bar  را انتخاب کرده  
  

  
  

  می کنيم؛ سپس آن را به کنار نقشه منتقل می کنيم okودر آن يکی از موارد را انتخاب کرده و
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برای اين کار در منوی . برای گرفتن پالت از نقشه بايد يک فرمت استاندارد ازآن تهيه کنيم

file  گزينهpage setup  را انتخاب می کنيم ودر قسمتcheck  طول و اندازه کاغذ را چک
 tiffراانتخاب می کنيم وآن را بافرمت  export mapگزينه  fileسپس در منوی . می کنيم

  .مذخيره می نمايي

  
  

از آن بگيريم ،  exportبگذاريم ويک  100را resoulotionمقدار  optionاگر در منوی 
  .می سازد tiffخودش يک تصوير با فرمت 
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