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راهنما
✓ دوره مقدماتی شامل فصلهای  19-16-15-13-10-8-7-6-5-3-2-1میباشد و
سایر فصلها مربوط به دوره پیشرفته میباشد.
✓

برای یادگیری بهتر نرم افزار  ArcGISیک کتاب آموزشی به همراه تمرینات عملی در
نظر گرفته شده است .نام این کتاب ،خودآموز  ArcGISاست که توسط آقای دکتر تی تی
دژ تهیه شده و با اجازه نویسنده در قالب فایل الکترونیکی در اختیار شرکت کنندگان در
دوره آموزشی قرار داده می شود .فایل های مربوط به تمرینات عملی کتاب نیز به همراه
جزوات آموزشی ارائه خواهد شد .در این مستند ،مطالب به صورت خالصه و مفید آمده
است و الزم است همکاران جهت تسلط بیشتر تمرینات عملی کتاب را به صورت کامل
انجام دهند .در ادامه این مستند آموزشی هر جا که نیاز به مراجعه به کتاب باشد به صورت
زیر نمایش داده میشود.

مراجعه شود هب تمرینات ( شماره تمرین) صفحات (...ات )...کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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فص
ف
مع
ل  :1ر ی GIS

-1-1

تعریف GIS

تصمیم گیری بر اساس مکان یک اصل تفکر انسان است .پرسش هایی مانند کجا باید برویم؟
آنجا با چه مواجه می شویم؟ هنگامی که به آنجا رسیدیم چه خواهیم کرد؟ قابل تعمیم به تمامی
حرکات و فعالیت های ماست .سیستم اطالعات جغرافیایی یک ابزار علمی و صنعتی برای درک
جغرافیا و سپس گرفتن تصمیمات هوشمندانه است .شاید یکی از دقیقترین تعاریف سیستم GIS

مربوط به مؤسسه تحقیقات سیستمهای محیطی ( )ESRIدر ردلند 1کالیفرنیا باشد .این شرکت که
بزرگترین بازار محصوالت  GISای را در سراسر دنیا دارد سیستم  GISرا به این شکل تعریف
میکند« :سامانههای اطالعات مکانی مجموعهای از سختافزار ،نرمافزار ،دادههای مکانی و منابع
انسانی هستند که به منظور کسب ،ذخیره ،بهروزرسانی ،بهکارگیری ،تحلیل و نمایش کلیه اشکال
اطالعات مرجع مکانی طراحی میشوند».
این سامانه را میتوان به یک پازل تشبیه کرد که با کنار هم قرار دادن اجزای آن معنی و مفهومی
پیدا میکند .موقعیت مکانی منازل ،بیمارستانها ،پمپ بنزینها ،سینماها و سایر عوارض مورد نیاز
تکههای این پازل اند که با کنار هم قرار دادن آنها نقشهای کامل و با معنی از یک منطقهی
جغرافیایی بدست میآید .به زبان سادهتر هر جا که اطالعات ماهیت مکانی داده باشد استفاده از
سیستم های اطالعات جغرافیایی یا به اختصار  GISمی تواند سودمند باشد.
کاربردهای مهم

Redlands
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1

از سامانههای اطالعات مکانی در مطالعات محیطی ،برنامهریزی شهری و شهرداری ،خدمات
ایمنی شهری ،مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری ،تهیه نقشههای پایه ،مدیریت کاربری اراضی،
خدمات بانکی ،خدمات پستی ،مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق ،آب ،گاز و
کاربردهای مشابه استفاده میشود .کمتر بانک اطالعاتی را میتوان نام برد که حداقل بخشی از
اطالعات آن به گونهای به مکان وابسته نباشد .فهرست زیر شامل تعدادی از شناخته شدهترین
کاربردهای  GISدر دیگر زمینههای صنعت است.
 نقشهبرداریکاربرد پایه این استانداردها و ابزارها در نقشهبرداری ،تهیه نقشههای دیجیتال شهری و برون شهری
است .همچنین سیستم  GISقابلیت های فروانی را جهت گویاسازی و تهیه نقشه های موضوعی فراهم
می کند.
 علوم زمین شناسییکی از مهمترین کاربردهای سامانه اطالعات مکانی در علوم زمینشناسی ،همپوشانی الیه های
مختلف در راستای تعیین پهنهبندیها است .به عنوان مثال برای تعین مناطق با خطر رانش زمین،
به کمک سیستم  GISو با همپوشانی الیه های مربوط به پوشش گیاهی ،جنس زمین ،شیب توپوگرافی،
شیب الیه های زمین و شدت بارندگی نقشه های مورد نیاز را تهیه می کنند.
 صنعت برقدر صنعت برق از سامانههای اطالعات مکانی برای تهیه پایگاه داده اطالعات مکانی و توصیفی
عوارض شبکه استفاده می شود .با استفاده از سیستم  GISمیتوان فاصلهی عوارض مختلف را از
یکدیگر اندازهگیری کرد و با ایجاد پرس و جو 1در الیههای مختلف به اطالعات مورد نظر دست
یافت .تهیه نقشه های حریم ،مسیریابی خطوط شبکه ،جایابی بهینه نیروگاه و پست های انتقال،
مدیریت بحران ،برآورد بار و تهیه نقشه های موضوعی از جمله کاربردهای سیستم  GISدر صنعت
برق است.
Query
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1

ب یش
ی
جهت کسب اطالعات تر و جامعرت رد مورد  GISمیتوانید هب اف ل آموزشی ( )GIS_KEDCمراجعه نمایید.
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فص
ف
مع
ف
ل  :2ر ی رنما زار ArcGIS Desktop

نرمافزار  ArcGISرا پیش از این به عنوان یک نرمافزار دسکتاپ ()ArcGIS Desktop
میشناختیم که با نصب آن بر روی رایانه میتوانستیم بهراحتی از تمامی توابع و قابلیتهای آن
استفاده کنیم .اما با گسترش قابلیتهای وب و عالقه روزافزون به استفاده از نرمافزارهای تحتوب،
شرکت  ESRIمحصولی را تحت عنوان  ArcGIS Proمعرفی نمود .این محصول در حقیقت یک
سامانه تحت وب با قابلیتهای بسیار شبیه به نسخه دسکتاپ میباشد و روزبهروز بر قابلیتهای
آن افزوده میشود.

با توجه به اینکه درحالحاضر استفاده از سامانههای تحتوب شرکت  ESRIبرای ما مقدور
نیست ،نمیتوانیم از سامانه  ArcGIS Proاستفاده کنیم .بنابراین در این مستند آموزشی بر روی
نسخه دسکتاپ یا همان  ArcGIS Desktopتمرکز میکنیم و آن را بهاختصار “نرمافزار ”ArcGIS
مینامیم .همانطور که اشاره شد ،این نرمافزار بهصورت دسکتاپ و قابل نصب بر روی
12

سیستمعاملهای مختلف است .این نرمافزار قابلیتهایی چون نمایش دادههای مکانی و توصیفی،
تولید نقشهها ،مدیریت و آنالیز دادههای مکانی و توصیفی را در اختیار ما قرار میدهد.
نرمافزار  ArcGISدارای بخشهای متنوعی است که در این فصل به معرفی مختصری از برخی
ابزارهای پرکاربرد آن میپردازیم و در فصول دیگر هر بخش را کامل توضیح خواهیم داد :
ArcMap -2-1
میتوان گفت نرمافزار  ArcMapعمومیترین بخش از مجموعه نرمافزارهای محیط ArcGIS

است .در این نرمافزار میتوانید بر اساس الیه های موجود ،نقشه مورد نیاز خود را تولید کنید.
قابلیتهایی مثل پیمایش نقشه ،اختصاص سمبل های مناسب به عوارض ،برچسب زنی اطالعات
توصیفی بر روی نقشه ،ویرایش عوارض ،گزارش گیری های توصیفی و مکانی و انواع تحلیل های
مکانی از جمله امکاناتی است که شرکت  ESRIدر محیط نرم افزار  ArcMapارائه کرده است.
ArcCatalog -2-2
بهطورکلی این بخش از نرمافزار  ArcGISوظیفه مدیریت دادههای مکانی ،جستجوی دادهها،
ایجاد الیههای جدید ،ویرایش فراداده ،ایجاد اتصال به دادههای مکانی موجود در رایانه و پایگاه
دادههای مختلف را بر عهده دارد .پرکاربردترین قابلیت  ArcCatalogرا میتوان ایجاد الیههای جدید
و مدیریت فراداده دانست.

ArcGlobe -2-3
در کارهای مرتبط با تحلیلهای فضایی و مکانی و نمایش اطالعات بر روی کره زمین از
نرمافزار  Google earthو  ArcGlobeزیاد استفاده میشود.

ArcScene -2-4
برای نمایش سه بعدی اطالعات مکانی از نرم افزار  ArcSceneاستفاده می شود .البته برای
اینکار الزم است داده های موجود قابلیت سه بعدی سازی داشته باشند.
13

فص
ل  :3کار با ArcMap
 -3-1محیط نرمافزار
پس از اینکه نرمافزار  ArcMapباز شد صفحه جدیدی برای شما نمایش داده میشود با عنوان،
 ArcMap Getting Startedدر این صفحه شما باید تصمیمگیری کنید که میخواهید چگونه شروع
کار خود را انجام دهید:
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 -1میتوان یک پروژه را از صفر و ابتدا شروع کنید.
 -2میتوان پروژههای قبلی خود را فراخوانی کنید و ادامه پروژه کاری خود را انجام دهید.
 -3میتوان از الگوهای پیشنهادی نرمافزار برای ساخت چیدمان کمک بگیرید.
در صورتی که قصد دارید یک پروژه  GISرا آغاز کنید در پنجره باز شده در لیست سمت چپ حتماً
گزینه  New Mapو سپس  My Templatesرا فعال کنید و در سمت راست گزینه  Blank mapرا
برگزینید .با کلیک بر روی دکمه  Okبه صفحه اصلی نرمافزار منتقل میشوید.
با انتخاب گزینه  Existing Mapو فعال کردن  …Browse for moreمی توانید پروژههای قبلی خود
را با فرمت  mxdفراخوانی کنید MXD .مخفف  Map eXplorer Documentاست و  ArcGISاز این
فرمت ،برای ذخیره الیههای نقشه و تنظیمات آن استفاده میکند .هنگام باز شدن  ،MXDتمام الیهها
به همراه نحوه نمایش و تنظیمات آن باز میشود.
اما اگر قبالً پروژههایی را باز کرده باشید میتوانید با انتخاب  Recentآخرین پروژههای اجرا شده را
مجدداً انتخاب نمایید.
15

در لیست اگر نگاه کنید زیر مجموعه  New Mapگزینه دیگری هم دیده میشود با عنوان Templates

که میتوانید از الگوهای پیش فرض نرمافزار برای ساخت چیدمان پروژه خود استفاده نمایید .ما چون
قصد داریم محیط نرم افزار  ArcMapرا برای شما معرفی کنیم بنابراین در لیست روش اول را
انتخاب میکنیم .بدین ترتیب نرم افزار  ArcMapبرای شما باز میشود :
محیط نرمافزار  ArcMapاز چندین بخش اساسی تشکیل شده است :
در سمت چپ محیط نرمافزار شما بخش  Table Of Contentsرا دارید .در این بخش تمامی نقشهها
و الیههای اطالعاتی پروژه شما لیست میشود .امکان مدیریت الیهها نیز در این بخش تا حدودی
وجود دارد .به این بخش به صورت مخفف  TOCگفته میشود .بخشهای مختلف این پنجره شامل:

 :در این بخش از پنجره لیست الیهها به صورت درختی نمایش داده
میشود .که میتوان نمایش دادهها را فعال یا غیرفعال کرد.
 :در این بخش میتوان لیست الیهها را بر اساس محل ذخیره مشاهده کرد.
 :در این بخش الیهها بر اساس حالت نمایش ،مرتب میشوند.
 :در این بخش الیهها بر اساس انتخاب یا عدم انتخاب مرتب میشوند.
 :در این بخش میتوان نحوه نمایش الیهها و رنگبندی حالت انتخاب الیه را ویرایش
و تنظیم نمود.
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▪

بخش نمایشی نقشهها ،که تمامی دادهها در آن نمایش داده میشود در سمت راست قسمت
 TOCقرار گرفته است .به این بخش  View ،Displayیا  Data Viewگفته میشود.

▪

بخش نوار عنوان که در باالترین قسمت واقع شده ،عنوان پروژه جاری و نام نرمافزار را مشاهده
میکنید .اگر پروژه هنوز نامی برای آن تعریف نشده باشد ،عبارت  Untitledدر این قسمت
نمایش داده می شود.
 نوار ابزار استاندارد :آیکنهای این نوار ابزار شامل:
▪

 : Newجهت ایجاد یک فایل پروژه جدید میباشد.

▪

 : Openجهت باز کردن یک فایل پروژه از قبل ایجاد شده استفاده میشود.

▪

 : Saveجهت ذخیره کردن فایل  mxdاستفاده میشود.

▪

 : Cut, Copy, Paste, and Deleteجهت رونوشت و حذف الیهها کاربرد
دارد.
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▪

 : Undo, Redoجهت جلو و عقب کردن عملیات انجام شده کاربرد دارد.

▪

 : Add Dataجهت افزودن داده به محیط نرمافزار استفاده میشود.

▪

 : Map Scaleمقیاس لحظهای نقشه را نشان میدهد.

▪

 : Editor Toolbarمنوی ویرایش داده را فعال میکند .به کمک این نوار ابزار میتوان
الیه مورد نظر را ویرایش کرد.

▪

به منظور فراخوانی  ArcCatalogبکار میرود.

▪

 :Catalog Treeدر مواقع خاصی که کاربر  Catalog Treeرا از محیط ArcCatalog

حذف کرده باشد با استفاده از این آیکون میتواند دوباره آنرا به محیط اضافه نماید.
▪

 :Searchاین آیکون جهت فراخوانی موتور جستجوی نرم افزار بکار میرود.

▪

 : ArcToolboxاز این آیکون به منظور اضافه نمودن جعبه ابزار نرمافزار به محیط
 ArcMapاستفاده میشود.

▪

 : Pythonاین آیکون جهت فراخوانی پنجرهی برنامهنویسی  Pythonبکار میرود.

▪

 : Model Builderپنجره مدلسازی نرمافزار را فراخوانی میکند.

 نوار ابزار :Toolsآیکنهای این نوار ابزار شامل:
•

 : Zoom In, Outجهت بزرگنمایی و کوچکنمایی نمایش الیه استفاده
میشود.

•

 : Panجهت جابجایی بر روی نقشه استفاده میشود.

•

 : Full Extentبا زدن این گزینه ،تمام الیه در صفحه نمایش داده میشود.

•

 : Fixed Zoom Out, Inجهت بزرگنمایی و کوچکنمایی پلهای تمام صفحه
کاربرد دارد.
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•

 : Next, Periview Extentبزرگنمایی صفحه نمایش را به حالت قبل و بعد
تغییر میدهد.

•

 : Select, Unselectبه کمک این ابزار می توان عوارض مربوط به الیه های
مختلف را بر روی نقشه انتخاب و یا عوارض را از حالت انتخاب خارج کرد.

•

 : Select Elementجهت انتخاب و جابجایی المانهای روی نقشه مانند متن،
راهنما ،نوار مقیاس کاربرد دارد.

•

 : Identifyجهت نمایش اطالعات توصیفی عوارض کاربرد دارد.

•

 : Hyperlinkجهت اتصال فایلها مثل عکس به عوارض مکانی موجود بر روی
نقشه کاربر دارد.

•

 : Html Popupاطالعات توصیفی عوارض در یک پنجره با فرمت  Htmlنمایش
داده میشود.

•

 : Measureابزار اندازهگیری جهت محاسبه مختصات ،فواصل و مساحت کاربرد
دارد.

•

 : Findجهت جستجو بین الیهها و فیلدها کاربرد دارد.

•

 : Find Routeجهت پیدا کردن مسیر در شبکه مسیریابی استفاده میشود.

•

 : Go To XYجهت پیدا کردن موقعیت یک نقطه با مختصات معلوم بر روی نقشه
کاربرد دارد.

•
•

 : Time Sliderجهت نمایش الیهها در یک بازه زمانی تعیین شده کاربرد دارد.
 : Create Viewer Windowجهت ایجاد یک پنجره نمایشی مجزا جهت نمایش
عوارض استفاده میشود.

نوار ابزار منوی اصلی :
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▪  : Fileدر این منو قابلیتهای ذخیره ،باز کردن پروژه جدید ،تهیه خروجی از محیط
نرمافزار و  ...قرار دارد.
▪  : Editدر این منو امکاناتی مانند حذف عوارض و یا کپی و درج عوارض در الیه های
مختلف مکانی پیش بینی شده است.
▪  : Viewدر این منو میتوان نحوه نمایش عوارض و پنجره نمایش دادهها را مدیریت
کرد.
▪  : Bookmarksدر این منو میتوان ایجاد و مدیریت bookmarkها را مدیریت کرد.
▪  : Insertدر این منو میتوان المانهای مختلفی از جمله متن ،تصویر و نوار مقیاس و ...
را بر روی نقشه طراحی شده قرار داد.
▪  : Selectionبه کمک این منو میتوان نحوه انتخاب کردن عوارض را مدیریت کرد.
▪  : Geoprocessingدر این منو چند ابزار کاربردی مکانی موجود میباشد که به کمک
آنها میتوان تحلیلهای مکانی انجام داد.
▪  : Customizeدر این منو قابلیتهای تنظیمات نرم افزار  ،امکان اضافه کردن نوار ابزار،
امکان اضافه کردن افزونه و  ...قرار دارد.
▪  : Windowsدر این منو قابلیت دسترسی به انواع پنجرهها و همچنین تنظیمات نمایشی
صفحات قرار دارد.
▪  : Helpدر این منو راهنمای نرمافزار به همراه فایلهای تصویری آموزشی آنالین قرار
دارد.
عالوه بر بخشهای فوق :
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▪ در نسخههای  10نرمافزار  ArcMapدو بخش جدید به نام های  Catalogو  Searchدر
سمت راست(دو فلش قرمز روی تصویر) نرمافزار افزوده شده است .به کمک
گزینه  Catalogمحیط نرمافزار کاتالوگ باز میشود و به کمک گزینه  Searchمیتوانید
ابزار و قابلیت مورد نظر خود را در محیط نرمافزار جستجو کنید.
این دکمهها در پایین پنجره نیز شامل:
▪
▪
▪

 : Data Viewجهت نمایش داده ،ویرایش و مشاهده داده کاربرد دارد.
 : Layout Viewدر این پنجره داده جهت چاپ نقشه نمایش داده میشود.
 : Refresh, Pushe Drawingاین دو گزینه نیز جهت به روز کردن صفحه
نمایش و توقف به روزرسانی کاربرد دارد.

برای یادگیری بهتر نرم افزار  ArcGISیک کتاب آموزشی به همراه تمرینات عملی در نظر
گرفته شده است .نام این کتاب ،خودآموز  ArcGISاست که توسط آقای دکتر تی تی دژ تهیه
شده و با اجازه نویسنده در قالب فایل الکترونیکی در اختیار شرکت کنندگان در دوره آموزشی
قرار داده می شود .فایل های مربوط به تمرینات عملی کتاب نیز به همراه جزوات آموزشی ارائه
خواهد شد .در این مستند ،مطالب به صورت خالصه و مفید آمده است و الزم است همکاران
جهت تسلط بیشتر تمرینات عملی کتاب را به صورت کامل انجام دهند .در ادامه این مستند
آموزشی هر جا که نیاز به مراجعه به کتاب باشد به صورت زیر نمایش داده میشود.

مراجعه شود هب تمرینات  3a,3b,3cصفحات  27ات  56کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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فص
ل  :4کار با ArcCatalog
 -4-1آشنایی با محیط نرمافزار
نرمافزار

ArcCatalog

یکی از نرمافزارهای مجموعه نرمافزاری  ArcGISاست که قابلیت

مدیریت دادهها ،ایجاد الیههای جدید ( ،)Shapefileحذف و انتقال آنها ،تغییر مختصات الیهها،
تبدیل انواع فرمتهای  Cadبه فرمتهای سازگار با  ، GISایجاد پایگاه داده ،ساخت توپولوژی و
سایر کاربردها که به فراخور مباحث در تمرینهای پیش رو مرور خواهد شد را داراست .برای
دسترسی به محیط کاری  ArcCatalogاز مسیر  ، Start/All Program/Arc GISاقدام نمایید.

با طی مراحل فوق و کلیک بر روی ArcCatalog 10.4.1شاهد باز شدن پنجرهای به شکل زیر خواهید
بود که اجزای تشکیل دهنده آن عبارتند از:
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▪ آشنایی با نوار ابزار استاندارد:

 :Up One Levelدر مواقعی که مسیرهای معرفی شده به نرم افزار را مرور میکنید با استفاده
از این گزینه میتوانید به مسیر باالتر بروید .مثال اگر در درایو  /Fبه پوشه  Book Layerرفته باشید
با کلیک این آیکون به درایو  /Fبر میگردید.
 :Connect to Folderجهت معرفی مسیر دادهها و اضافه کردن مسیر به زیر مجموعه Folder

 Connectionsدر بخش  Catalog Treeبکار میرود.
 :Disconnect Folderبا کمک این ابزار میتوانید مسیرهای معرفی شده قبلی را از بخش
 Folder Connectionsحذف کنید .برای این اقدام مسیر را انتخاب و دکمه مذکور را کلیک نمایید.
آیکونهای  Copy, Pasteو  Deleteبه منظور کپی ،جانمایی و حذف الیهها و پوشهها
بکار میروند.
این چهار آیکون نیز به منظور تنظیم نحوه نمایش فایلها و پوشههای موجود در
 Content Listمورد استفاده قرار میگیرند.
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به منظور فراخوانی  Arc Mapبکار میرود.
 :Catalog Treeدر مواقع خاصی که کاربر  Catalog Treeرا از محیط  Arc Catalogحذف
کرده باشد با استفاده از این آیکون میتواند دوباره آنرا به محیط اضافه نماید.
 :Searchاین آیکون جهت فراخوانی موتور جستجوی نرم افزار بکار میرود.
 : Arc Toolboxاز این آیکون به منظور اضافه نمودن جعبه ابزار نرمافزار به محیط ArcCatalog

استفاده میشود.
 : Pythonاین آیکون جهت فراخوانی پنجرهی برنامهنویسی  Pythonبکار میرود.
 : Model Builderپنجره مدلسازی نرمافزار را فراخوانی میکند.

مراجعه شود هب تمرینات  4a,4bصفحات  71ات  93کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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فص
ت
س
ن
ع
ل  :5مادسازی وارض ربداری و ر ری
 -5-1تغییردهی نماد :
نمادسازی 1عوارض به معنای تخصیص دادن رنگ ،نشانه ، 2اندازه ،پهنا ،زاویه ،طرح
شفافیت( 3پشت نمایی) و دیگر ویژگیها به آنهاست که بدینوسیله عوارض میتوانند در نقشه
شناسایی شوند .نمادها اغلب شبیه موضوعاتیاند که آنها را بیان کرده و نمایششان میدهند .مثال،
عارضهی سطحی دریاچه ،آبی رنگ است و شیرهای آتش نشانی با نشانهای مشخص میشوند که
شبیه شیر آتشنشانی است .بعضی وقتها این ارتباط ،وضوح و صراحت کمتری دارد؛ مثال ،در
نقشهی خیابان تغییرات ضخامت خطوط ،نشان دهندهی یک خیابان محلی ،یک خیابان اصلی یا یک
بزرگراه است ،بدون اینکه عرض خیابان روی نقشه ،متناسب با عرض واقعی خیابان باشد .گاهی
نمادگذاری کامال قراردادی است؛ برای مثال ،در نقشههای کوچک مقیاس ،شهرها عموما به صورت
عارضهی نقطهای و به شکل دایره نمادسازی میشوند ،هر چند که شهرها به ندرت گرد میباشند .با
ایجاد تنوع در مشخصات نمادها ،میتوانید اطالعات مربوط به عوارض را به بیننده منتقل کنید.
اگر نقاط موجود در یک نقشه بیانگر کاربریهای اراضی خاصی باشد بنابراین باید شکل این نقاط به
واقعیت نزدیک باشند .مثالً اگر در یک نقشه نقاطی باشند که نشان دهنده عوارضی مانند مقره ،کات
اوت ،پایه ،سکسیونر ،کلید اتوماتیک ،ارت یا … باشد ،باید نماد یا سمبل  Symbolهر یک از این
نقاط به شکل خاص و سمبولیک ایجاد و دستهبندی شود.
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symbolizing

1

marker

2

Transparency

3
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 -2-5نماد سازی عوارض با استفاده از اطالعات توصیفی مطلق
توصیفاتی که به صورت نام یا توضیحات هستند ،اطالعات توصیفی مطلق( 1توضیحات
تشریحی یا کیفی) نامیده میشوند .آنها معموال به صورت نوشتهاند ،اما اگر از اعداد به عنوان کدهایی
برای نمایش این توصیفات استفاده شود ،در این صورت آنها میتوانند عددی باشند .توصیفاتی که
عوارض را اندازهگیری یا شمارش میکنند ،با عنوان توصیفات کمی 2نامیده میشوند .مساحت یک
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categorical

1

quantitative

2

کشور به کیلومتر مربع یک اندازهگیری است و جمعیت یک کشور  ،یک مقدار شمارشی است .در
این تمرین شما عوارض را با استفاده از اطالعات توصیفی مطلق نمادسازی میکنید .اختصاص یک
رنگ ویژه نام هر کشور به سمبل عارضه سطحی کشورها و یا اختصاص یک نماد خاص بر اساس
نوع پایه شامل (چوبی ،بتنی گرد ،بتنی چهارگوش و فلزی) از جمله کاربردهای این ابزار است.

مراجعه شود هب تمرینات  5b,5cصفحات  105ات  126کتاب ()ArcGIS_Doc_1
 -3-5استفاده از سبکها و ایجاد فایلهای الیه
در تمرینهای قبلی با نمادهای نقطهای ،خطی و چند ضلعی (سطحی) در کادر محاورهای، 1
با رنگها در پالت 2رنگ ،با طرحهای رنگ در کادر محاورهای 3و با رنگهای پس زمینه در کادر
محاورهای 4کار کردید.
تمام این نمادها و رنگها به سبک  ESRIتعلق دارند .یک سبک ،5مجموعهای از نمادهای از قبل
تعریف شده است؛ مثل رنگها و دیگر اجزای نقشهها از جمله برچسبها ،عالمت جهت شمال،
مقیاس خطی و کادر دور نقشه ArcGIS .دارای بیش از بیست سبک بوده ،شما میتوانید با ترکیب
اجزا و المانها از سبکهای موجود ،نمادهای ساخت خودتان را ایجاد کنید.

مراجعه شود هب تمرینات  5cصفحات  117ات  126کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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Selector Symbol

1

Palette

2

Properties Layer

3

Data Frame Properties

4

Style

5

 -4-5نمادسازی عوارض رستری
یک رستر شبکهای از پیکسلهای مربعی شکل و هم اندازه است .هر پیکسل یک رستر،
ارزشی را ذخیره کرده که معموال کمیتی است از چیزی همانند رقوم ارتفاعی ،بارش یا دما که در
موقعیتی که توسط آن پیکسل بیان میشود ،اندازهگیری شده است .هنگامی که یک رستر را نمادسازی
میکنید رنگها را به ارزشهای پیکسل یا به محدودهای از ارزشهای پیکسل ،اختصاص میدهید.
ارزشهای رستر معموال روی مقیاسی پیوسته قرار میگیرند و توسط گامهای رنگی نمادسازی می-
شوند.

مراجعه شود هب تمرینات  5dصفحات  128ات  136کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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فص شش
ل م

طبقه بندی عوارض ربداری و رستری
 -5-5طبقه بندی 1عوارض با روشهای استاندارد
به جز در مواردی استثنا مانند تاریخ ،آن دسته از اطالعات توصیفی عارضهای که به صورت
مطلق نیستند (مانند نام و نوع عارضه) معموال به صورت کمی می باشند (مقدار قابل شمارش ،قابل
اندازه گیری یا قابل برآورد از چیزی) .مواردی همچون جمعیت یک کشور ،طول یک رودخانه و
برآورد میزان ذخیرهی نفتی ،همگی توصیفات کمیاند .عوارض کمى 2همگی عددیاند .هنگامی که
براساس اطالعات کمی نمادسازی میکنید ،میخواهید ببینید که در کجا مقادیر توصیفیتان در ارتباط
با دیگری ،در یک معیار قرار میگیرد ،مگر اینکه شما با محدودهی بسیار کوچکی از مقادیر کار کنید
که در این صورت ،باید مقادیر برای معنی دار بودن انجام نمادسازی به گروههایی کوچکتر تقسیم
شوند .تقسیم بندی مقادیر به چندین گروه (یا دسته) نیازمند مشخص کردن تعداد گروهها و روشی
است برای تعیین اینکه کجا یک گروه پایان مییابد و دیگری آغاز میشود .ایجاد این دو تصمیم،
طبقهبندی دادهها نامیده میشود .از آنجایی که مقادیر کمی در یک مقیاس عددی اند (اعم از اعداد

1

classifying
Quantitative
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2

صحیح ،حقیقی یا مقیاس مشخصی همانند درجه فارنهایت) ،نمادسازی اعمال شده به آنها نیز معموال
دارای مقیاس است ArcGIS .چهار روش را برای اعمال طبقهبندی نمادها به کار میبرد :طبقهبندی
(تفکیک) رنگ 1که در آن رنگها به صورت تدریجی تغییر میکنند ،طبقهبندی بر اساس نماد، 2
طبقهبندی با نمادهای تناسبی 3و تراکم نقطهای . 4نمادسازی با طبقه بندی رنگ عمومیترین و
معمولترین روش بوده ،عوارض را به صورت گامهای رنگی در محدودهای از رنگها که تدریجا
تغییر میکنند ،نمایش میدهد .این محدوده ،گام رنگ 5نامیده میشود.
هر ویژگی کمی یا عددی را به شکلهای مختلف میتوان به رنگ یا نماد تبدیل کرد و نشان داد.
مثالً شکل زیر تعداد جمعیت را در مناطق مختلف با تغییرات و اندازه نقاط نمایش میدهد.
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graduated color

1

graduated symbol

2

proportional symbol

3

dot density

4

Color ramp

5

حتی میتوان چندین ویژگی را بر حسب میزان تراکم بر روی نقشه نیز نشان داد .مثالً میتوان تعداد
جمعیت زنان و مردان هر منطقه را با رنگ و تراکم نقاط خاص نشان داد .شکل زیر میزان تراکم
برخی اسباب ورزشی شهری را به دو شکل متفاوت نمایش میدهد.

اما برای اجرای این تنظیمات میتوانید در داخل  TOCبر روی نام نقشه کلیک چپ کنید و در پنجره
 Layer propertiesباز شده سربرگ  Symbologyرا انتخاب کنید .در این سربرگ ،در بخش Show

میتوانید از روشهای  Quantityجهت نمایش تغییرات ویژگیهای کمی استفاده کنید.
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 -5-6طبقه بندی دستی عوارض
طبقهبندی دستی برای مشخص کردن گروهبندیهای مهمی استفاده میشود که روشهای
طبقه بندی استاندارد فاقد آن است .برای مثال یک پژوهشگر بازار سعی در سرشماری آن دسته از
نواحی دارد که در آن میانگین درآمد خانوار بیش از  10000000دالر باشد یا در آن گروه سنی
 18تا  49سال درصد خاصی از جمعیت را تشکیل بدهد .برای نمادسازی این مقادیر خاص شما نیاز
به تنظیم دستی گروههای داده دارید.
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مراجعه شود هب تمرینات  6bصفحات  151ات  159کتاب ()ArcGIS_Doc_1
 -5-3تهیه نقشه تراکم
مشهد بیش از  2میلیون نفر جمعیت دارد و قم در حدود  800هزار نفر جمعیت دارد .اما
کدام یک از این دو تراکم جمعیت بیشتری دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش نیاز دارید تعداد
نفرات در هر واحد مربع از مساحت را بدانید .زمانی که شما هر دو اطالعات توصیفی حمعیت و
مساحت را داشته باشید با یک حساب سادهی تقسیم جمعیت به مساحت ،تراکم جمعیت بدست
میآید .تقسیم یک ویژگی توصیفی به ویژگی توصیفی دیگر ،برای پیدا کردن نسبت بین آنها،
نرمالسازی نامیده میشود.

مراجعه شود هب تمرینات  6cصفحات  167ات 141کتاب ()ArcGIS_Doc_1
 -5-4استفاده از نمادهای طبقهبندی شده و نموداری
اطالعات توصیفی کمی معموال براساس یکی از چهار گزینههای کمیت یا Quantities

( ) proportional symbols , Dot density, graduated colors ,graduated symbols,نمادسازی
میشوند اما آنها نیز میتوانند به صورت نمودارهایی نمادسازی شوند .این روش به شما امکان میدهد
تا چندین اطالعات توصیفی را در یک زمان نمادسازی کنید که میتواند با کشیدن نمودارها به
صورتهای  Pie ،Barو  Stacked barبرای هر عارضه در یک الیه باشد.
نمودار ( Pieدایرهای یا کلوچهای) ،توصیفات مختلف را به صورت درصدی از کل آن نمادسازی
میکند .این نمودار ،برای موارد متعددی استفاده میشود؛ مثال اینکه چه میزان از تولید ناخالص ملی
از تولیدات کشاورزی ،صنعتی و یا خدماتی به دست میآید ،یا نشان میدهد چند درصد از جمعیت
کشور را سن های  0تا  14سال 15 ،تا  64سال و  65سال به باال تشکیل میدهد.
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نمودار ( Barمیلهای) ،ویژگیها را در مواردی با یکدیگر مقایسه میکند که مجموع مقادیر آنها در
بر گیرندهی کل آن نمیباشد؛ مثال برای مقایسهی جمعیت سال  1990یک کشور با جمعیتش در
سال  2000و یا برای مقایسهی درآمدها و هزینهها استفاده میشود.
نمودار  ( Stacked barمیلهای انباشته) بیانگر اثر یا مفهوم تجمعی اطالعات توصیفی است؛ برای مثال،
اگر بخواهید کل تعداد وسایل ارتباط شخصی یک کشور را نمایش دهید ،میتوانید مقادیر آن را به
صورت سه ویژگی مختلف نمادسازی کنید (تلفن های ثابت ،تلفن های همراه و کامپیوترهای با اتصال
اینترنتی) که به صورت یک نمودار میلهای انباشته ( )Stacked barبه نمایش در میآید.

مراجعه شود هب تمرینات  6dصفحات  167ات 179کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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ربچسب گذاری عوارض ربداری و رستری
 -5-5استفاده از برچسب1های پویا
بنابه تعریف ،یک برچسب نوشتهای است از نامها و توضیحات یک عارضه روی نقشه که
میتواند شامل مواردی مانند نامهای خاص (مشهد ،نام فیدر) ،نامهای عام (کویر ،بیمارستان)،
توضیحات (مسکونی ،خطرناک) و یا شمارهها (عدد  200روی یک ترانس برای بیان ظرفیت اسمی
آن) باشد .در  ،ArcMapبرچسبها ،معرف مقادیر جدول توصیفی یک الیهاند .میتوانید تکه متنهای
دیگری را به یک نقشه اضافه کنید ،اما دقیقا به آنها بر چسب نمیگویند و کامال همانند آن عمل
نمیکنند؛ برای مثال ،به همان اندازه که برچسبها را بزرگنمایی یا کوچکنمایی میکنید ،برچسبها،
در نزدیکی عوارضی که به آن وابستهاند ،باقی میمانند اما متنها چنین عملکرد و حساسیتی را ندارند
و اگر شما نقشه را بزرگنمایی ،جابجا یا  panکنید ،ممکن است موقعیت متن های وابسته به عوارض
به طور محسوسی تغییر کنند .همانطور که قبال در فصلهای  3و  5دیدید ،تمامی عوارض یک الیه
را میتوانید تنها با یک کلیک برچسبگذاری کنید .این فرآیند که سریع انجام میگیرد ،برچسب

Label
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گذاری پویا 1نامیده میشود ،اما این روش ،محدودیتهایی دارد؛ برای مثال ArcMap ،موقعیتهای
برچسب را انتخاب میکند .شما میتوانید خطوط راهنما را تنظیم کنید ،اما قرارگیری واقعی آن ،خارج
از اختیار شماست .اگر مقیاس نقشهی شما تغییر کند یا الیههای متعددی اضافه یا حذف شوند،
ممکن است  ArcMapموقعیتهای برچسبها را خودش تغییر دهد.
در هر حال ،جای گذاری پویای برچسبها ،می تواند به  annotationتبدیل شود Annotation .همانند
هر برچسب ،قسمتی از یک متن است که میتواند مستقال جابه جا شود و اصالح شود .اگر بخواهید
کنترل خوبی روی چگونگی نمایان شدن و قرارگیری برچسبها داشته باشید ،الزم است آنها را به
 annotationتبدیل کنید.
به طور کلی منظور از برچسب یا لیبل زدن در نرم افزار  ArcGISاین است که برای وضوح
بهتر نقشه و گویایی بیشتر نقشه تهیه شده باید برخی از ویژگیهای عوارض را بر روی نقشه قرار
داد .مثالً اسامی خیابانها ،یا مثالً نام مناطق یا نام محالت .یا اینکه اگر بخواهید برخی از ویژگیهای
کمی را نیز میتوانید بعنوان برچسب و لیبل بر روی نقشه اضافه کنید .پس پیش شرط اینکه بتوانید
بر روی نقشه برچسب بزنید ،حتماً باید ویژگی و خصوصیت مدنظر شما در جدول اطالعاتی بعنوان
یک فیلد وجود داشته باشد .این ویژگی و خصوصیات میتواند از هر نوعی باشد ،کمی یا کیفی بودن
این ویژگیها تاثیری ندارد.
به طور کلی دو روش برای برچسب زدن نقشههای وکتوری در  ArcMapوجود دارد :
• برچسب زدن یا لیبل زدن دستی
• برچسب زدن یا لیبل زدن خودکار
در روش دستی برچسبهایی که ایجاد میشود حالت گرافیکی دارند و تنظیمات قابل توجهی
برای آنها وجود ندارد .از این روش بیشتر برای برچسب زدن موقت برخی از عوارض ساده استفاده
میشود .این تنظیمات همگی در نوار ابزار  Drawاجرا میگردد .اما مهمترین بخش برچسب زدن
نقشههای وکتوری ،برچسب زدن خودکار عوارض (نقطه ای ،خطی و پلیگونی) است.

dynamic
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مراجعه شود هب تمرینات  7aصفحات  183ات  190کتاب ()ArcGIS_Doc_1
 -5-6تنظیم قواعد قرارگیری برچسبها
هنگامی که برچسبها را به صورت پویا جایگذاری میکنید ArcMap ،مطابق با قواعدی که
شمما تنظیم کردید ،موقعیت برچسمبها را انتخاب میکند .برچسمبها میتوانند برای نقاط ،هشمت
موقعیت را دور تا دور عارضمه اشمغال کنند (باال ،پایین ،راسمت باال ،راسمت پایین و  .)...شمما میتوانید
این قرار گیریها را اولویتبندی کرده ،مانع برخی از آنها شمموید .برچسممبها میتوانند در باال یا
پایین و یا روی عوارض خطی قرار بگیرند و حتی میتوانند مطابق با حالت قوسمم ی عوارض ،شممکل
بگیرند ،اما گزینههایی برای قرارگیری روی عوارض سمطحی ندارند ArcMap .تا آنجا که بتواند ،هر
برچسب را در نزدیکی مرکز عارضه سطحی قرار میدهد .عالوه بر این ،اولویت دهی برچسبگذاری
میتواند برای هر الیه از نقشممه نیز قابل تنظیم باشممد؛ یعنی ،اگر جای خالی برای برچسممبهای دو
عارضمه کنار هم در الیههای متفاوت وجود نداشمته باشمد ،عارضمهای که در الیهی با اولویت باالتری
است ،برچسب زده خواهد شد.
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شکل زیر بر اساس مساحت هر شهرستان برچسب زده شده است ،به عبارت دیگر هرچه مساحت
بیشتر باشد اندازه برچسب نیز بزرگتر میشود.

مراجعه شود هب تمرینات  7bصفحات  191ات  200کتاب ()ArcGIS_Doc_1
-5-7

استفاده از برچسبهای محاورهای و ایجاد Annotation

هر چند که شما کنترل قابل توجهی روی قراردهی پویای برچسبها دارید اما نمیتوانید موقعیت
دقیقا مشخصی را برای آنها تعیین یا آنها را جداگانه نمادسازی کنید .برای انجام آن ،باید برچسب-
ها را به  annotationتبدیل نمایید؛ بدین معنا که به  ArcMapمیگویید تمامی وظایف جایگذاری و
نمایان شدن برچسب را به شما واگذار کند؛ برای نمونه ،این کار را موقعی انجام میدهید که نقشهی
شما رو به اتمام است و میخواهید تنظیمات نهایی آن را انجام دهید .همانند دیگر ترسیمها و متنها،
 annotationنیز با دیگر مستندات نقشه ( ).mxdذخیره میشود .اگر دادههای نقشهی شما بخشی از
یک  geodatabaseباشد ،شما نیز میتوانید  annotationرا در  geodatabaseمورد نظرتان ذخیره
کنید .بدین ترتیب ،این بسیار شبیه دیگر مجموعه دادههای مکانی میشود؛ میتواند کپی شود ،ویرایش
شود و به مستندات نقشهی جدیدی اضافه شود.
37

اگر تنها به برچسبگذاری چند تا از عوارض یک الیه نیاز دارید ،راه مناسب ،استفاده از ابزار Label

در نوار ابزار  Drawاست .این ابزار به شما امکان میدهد تا روی عوارض خاصی که میخواهید آنها
را بر چسب بزنید ،کلیک کنید تا همان کنترل کاملی را که بر جایگذاری و نمایان شدن annotationها
مدنظر دارید ،در اختیار شما بگذارد .برای اطالعات بیشتر ،روی زبانهی  Contentsدر ArcGIS

 Desktop Helpکلیک کرده ،به مسیر زیر بروید:
Professional Library > Data managment > Geographic data types > Annotation

در مثال زیر مشاهده میکنید که در مقیاس  1/1000000برچسب شهرستان مهوالت نمایش داده
نمیشود چون بازه مقیاس برای نمایشی برچسب برای آن مقیاس کمتر از  1/650000است و زمانی
که مقیاس کمتر از این مقدار شود ،برچسب نمایش داده میشود.

مراجعه شود هب تمرینات  7cصفحات  201ات  206کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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رپس وجوی داده ه
 -6-1شناسایی ،انتخاب ،یافتن و هایپرلینک کردن عوارض
یکی از خصوصیات بارز  GISاین است که فقط مکان اشیاء را نشان نمیدهد ،بلکه اطالعات
زیادی نیز دربارهی آنها به ما میدهد؛ برای مثال ،اگر به تابلوی راهنمای جاده منتهی به خارج از
شهر توجه کنید ،قادر خواهید بود به چیزهایی نظیر نام شهر ،طول (مسافت) ،سرعت مجاز و تعداد
جادههای فرعی آن پی ببرید .اگر آن جاده ،به مکانی مثل شهر تهران منتهی شود ،ممکن است
بخواهید عالوه بر این ،اطالعات جمعیت شهر ،متوسط درآمد هر خانواده ،متوسط ارزش خانه و
بسیاری چیزهای دیگر در مورد آن را بدانید .غالب اطالعات عوارض ،میتوانند از طریق نمادگذاری
و برچسبگذاری ،قابل انتقال باشند ،اما نمیتوان همهی اطالعات را تنها به وسیلهی یک نقشه آشکار
کرد.
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در  ArcMapراههای مختلفی برای بازیابی اطالعات نهفتهی عوارض وجود دارد .میتوانید روی
عوارض مکانی کلیک کنید تا اطالعات توصیفی آنها ظاهر شوند .این عمل ،شناسایی 1کردن عوارض
نامیده میشود .میتوانید روی عوارض ،کلیک کنید تا انتخاب (پرنور) شوند و رکوردهای جدول
توصیفی آن الیه را مشاهده نمایید .این عمل ،انتخاب تعاملی 2عوارض نامیده میشود .میتوانید یک
 Queryبنویسید که به طور خودکار عوارض را با توجه به انتخابها و معیارهای خاص شما انتخاب
کند (مثل انتخاب یک خانه ی سه خوابه به همراه استخر) .این عمل ،انتخاب عوارض از راه اطالعات
توصیفی ( ،)Selecting Features by Attributeنامیده میشود .یا این که ممکن است اطالعات اندکی،
نظیر یک نام را در اختیار  ArcMapقرار دهید و سپس عارضهی متعلق به آن را پیدا کنید .این
عمل ،پیدا کردن عوارض ( )Findingنامیده میشود.
توصیفات تنها نوع اطالعات متعلق به عوارض نیستند ،بلکه تصاویر ،اسناد متنی و نیز صفحات Web

وجود دارند که میتوانند در یک  hyperlinkبا عوارض ارتباط یابند .کلیک کردن روی یک عارضهی
 hyperlinkشده ،میتواند فایلی را از روی دیسک باز کند ،یا یک آدرس  webرا به شما نشان دهد
و یا یک برنامهی از پیش تهیه شدهی  macroرا برای شما به اجرا در آورد.
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 -6-2انتخاب عوارض به کمک اطالعات توصیفی آنها :
انتخاب تعاملی ، 3زمانی به کار میرود که شما چیزی را که بتوانید در نقشه بینید ،جستجو کنید؛ مثل
دیدن سر نبش بودن یک ساختمان .برای انتخاب عوارض مطابق با معیاری که از روی نقشه قابل
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Identifying

1

Interactively

2

Interactive Selection

3

1

رؤیت نیستند (نظیر داشتن سه اتاق خواب و قیمت زیر  17500دالر) ،شما باید یک پرس و جو
بنویسید.

یک پرس و جو ،عوارضی را انتخاب میکند که شرایط معینی را تأمین کنند .سادهترین پرس و جو،
میتواند شامل یک توصیف (مثل تعداد اتاق خواب) ،یک مقدار (نظیر  )3و یک ارتباط بین آنها
(مثل بزرگتر از ” یا برابر با") باشد .پرس و جوهای پیچیده به وسیلهی اتصال دادن پرس و جوهای
ساده با کلماتی مثل " "andیا " "orبه وجود میآیند .به " "andو " “orعملگرها یا اپراتورهای ارتباطی
میگویندQuery .ها ،به صورت ساختار زبان پرس و جو ( )SQLنوشته میشوند ،نه به صورت زبان
انگلیسی متداول .آنقدر که به نظر میآید ،نوشتن  Queryترس ندارد و سخت نیست .برای ساختن
 ،Queryتمام آن چیزی که الزم است انجام دهید عبارتند از :باز کردن یک کادر محاوره ،کلیک
کردن روی یک توصیف ،یک عملگر و یک مقدار .همچنین یک  Query Wizardوجود دارد که به
شما امکان میدهد پرس و جو را از طریق انتخاب لیستهای بازشوی موجود در پنجرهها ،بنویسید.
در این مثال زیر فقط فیدر طاها در شبکه فشار متوسط انتخاب شده است.

Query
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 -6-3تولید گزارشها :
گزارشها به شما امکان سازماندهی ،فرمت و پرینت اطالعات موجود در جدول توصیفی را میدهند.
برنامهی مولد گزارش درون  ArcMapکه در این تمرینات استفاده خواهید کرد ،به شما اجازهی
ساختن گزارشهای سادهای را میدهد که میتوانند به خروجی نهایی نقشهها اضافه شوند.
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اتصال و ارتباط جداول
 -6-4ارتباط دادن

1

جداول توصیفی الیهها ،حاوی توضیحاتی از عوارض اند (همانند نام یک شهر ،قیمت یک خانه یا طول
یک مسیر پرواز) و همچنین حاوی اطالعات مکانی هستند که بدین وسیله  ArcMapرا قادر میسازد
محل درست یک شهر ،یک خانه یا یک مسیر پرواز را روی نقشه ترسیم کند .اطالعات مکانی (ذخیره
شده در فیلد  )Shapeنوع عارضهی یک الیه (نقطهای ،خطی یا سطحی) را مشخص و موقعیت هر
عارضهی مجزا را معین میکند.
به عنوان مثال می توان جدول اطالعات توصیفی یک عارضه که در قالب فایل اکسل جمع آوری
شده است به جدول اطالعات مکانی (در قالب  )Shapefileآن که شامل یک فیلد توصیفی مشترک
و موقعیت عوارض است ،مرتبط کرد .مراحل کار به شرح زیر است:

Join
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1

برای شروع فایل اطالعات توصیفی که معموالً به صورت یک فایل اکسل است را به محیط نرم افزار
اضافه میکنیم .سپس روی  Shapefileمورد نظر راست کلیک کرده و گزینه  Joinرا انتخاب میکنیم.
در ادامه پنجره زیر باز میشود.
در قسمت آبشاری اول باید نوع روشی که میخواهیم ارتباط طبق آن انجام شود را انتخاب کنیم.
در قسمت شماره  1فیلدی که قرار است در جدول اطالعات مکانی ارتباط از طریق آن انجام شود
را انتخاب میکنیم.
در قسمت  2جدولی که حاوی اطالعات توصیفی است را انتخاب می کنیم.

در قسمت  3فیلدی که در جدول اطالعات توصیفی  ،کلید ارتباط است و ارتباط از طریق آن انجام
میشود را انتخاب میکنیم و در نهایت  okرا انتخاب میکنیم و عملیات ارتباط به اتمام میرسد.
نکته :در قسمتهای شماره  1و  3باید یک فیلد مشترک بین جدول اطالعات مکانی و جدول
اطالعات توصیفی انتخاب کنیم و این یک راه ارتباطی میان این دو جدول است.
44

در مثال قبل ستون مشترک دو جدول کدپستی آنها است .نرم افزار با بررسی کدپستی دو جدول،
کدپستیهایی که با هم مطابقت دارند را انتخاب میکند و اطالعات توصیفی متناظر را از جدول فایل
اکسل در کنار آن قرار می دهد.
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 Relate -6-5کردن جداول
هنگامی که یک رکورد در جدول توصیفی الیهی مورد نظر به تعدادی رکورد از جدول
غیرمتصل به دادهی مکانی مرتبط شود(ارتباط یک به چند) .در این صورت برای مرتبط شدن آنها
به جای  Joinاز  Relateاستفاده میشود .هنگامی که جداول Relate ،بشوند ،میتوانید رکوردهای یکی
از جداول را انتخاب(پرنور) کنید تا رکوردهای مشترک را در دیگری ببینید.
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انتخاب عوارض هب کمک موقعیت م اکنی
 -6-6استفاده از پرسوجوهای موقعیت مکانی

1

در فصلهای  8و  ،9عوارض را طبق مقادیر توصیفی آنها انتخاب کردید .در این فصل،
عوارض را با استفاده از موقعیت مکانی آنها انتخاب میکنید؛ یعنی ،بر اساس ارتباط مکانی آنها با
دیگر عوارض ،خواه در همان الیه باشند یا در الیهی دیگر .چهار نوع از ارتباطات مکانی که میتوانند
مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از :فاصله ،محدوده ،تقاطع و همسایگی.
 ArcGISدوازده ارتباط مکانی را تعریف میکند که هر یک از آنها در یکی از چهار ارتباط مکانی
فوق قرار میگیرند؛ برای مثال ،محدوده (جایی که عارضه ی محدود شده ،ممکن است با مرز محدوده
تماس پیدا کند) وجود دارد و همچنین محدودهی کامل (جایی که با مرزهای محدوده ،تماس رخ
نمیدهد).

Select By Location
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برخی از پرسوجوهای مکانی که تحت پشتیبانی  ArcGISقرار دارند و با  Select By Locationقابل
انجام هستند در ادامه معرفی شده اند .در شکلهای زیر ،عوارض انتخابشده (از الیه هدف) ،با رنگ
فیروزهای نشان دادهشدهاند .این عوارض ،عوارضی هستند که یا با عوارض الیه مرجع ،که با رنگ
قرمز نشان دادهشدهاند ،مماس هستند (چسبیدهاند) ،یا عوارض الیه مرجع را قطع میکنند یا توسط
عوارض الیه مرجع در برگرفته شدهاند و غیره.
 -1تقاطع

1

گزینه تقاطع یا  ،Intersectهر عارضهای از الیه هدف را که بهطور کامل یا ناقص با عوارض الیه
مرجع ،همپوشانی داشته باشد ،انتخاب میکند.
در سطر اول شکل پایین ،الیه مرجع ،یک الیه نقطهای است .در ستونهای اول ،دوم و سوم این سطر،
عوارض الیه هدف به ترتیب ،نقطهای ،خطی و سطحی هستند .سطرهای دیگر نیز مربوط به الیه
خطی و سطحی هستند .پس تمام حالتهای امکانپذیر برای این بخش در تصویر نشان داده شده
است.

Intersect
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1

Are within a distance of -2
این اپراتور ،بافری را حول عوارض مرجع ایجاد میکند و تمام عوارضی ،از الیه هدف ،را برمیگرداند
که این محدودههای ( )zoneبافر را قطع میکنند .مثالً انتخاب شهرهایی که در فاصله  100متری از
یک رودخانه یا ریل راهآهن قرار دارند .عوارض فیروزهای رنگ که اندکی روشنتر نشان دادهشدهاند،
انتخابشدهاند چون در داخل حریم مشخصشده از عوارض قرمز رنگ قرارگرفتهاند.

Are within (Contained by)-3
در این حالت هرگاه هندسه عارضه هدف ،در داخل هندسه عارضه مرجع قرار بگیرد ،عارضه هدف،
انتخاب میشود .مرز خارجی عوارض انتخابشده میتواند با مرز عوارض مرجع همپوشانی داشته
باشند .در شکل زیر ،عوارض مرجع ،عوارض نقطهای هستند .لذا عوارض هدف نیز فقط میتوانند
نقطهای باشند.

48

Contain -4
این اپراتور ،برعکس اپراتور  Are withinاست .هرگاه عوارضی از الیه مرجع ،در داخل عوارضی از
الیه هدف قرار بگیرند (مرزهای عوارض میتوانند همدیگر را لمس کنند یا بهعبارتدیگر ،بر هم
منطبق باشند) ،این عوارض از الیه هدف ،انتخاب میشوند.
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 -6-7ترکیب اطالعات توصیفی و پرسوجوهای موقعیت مکانی
 Queryگرفتن از موقعیت مکانی و توصیفات میتواند با هم برای حل مسئله به کار رود ،برای مثال
ممکن است در حال انجام یک برنامهریزی فوری باشید که در آن بخواهید شهرهایی با جمعیت
صدهزار یا بیشتر را انتخاب کنید(یک پرس و جوی توصیفی) که در  10مایلی خطوط گسل زلزله
قاپرار دارند(یک پرس و جوی مکانی).
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جت تحلی
آماده سازی داده ه ربای زهی و ل
 -7-1ادغام 1عوارض
 ، GISمعموال تجزیه و تحلیلهای پروژهها را با چندین مجموعه از دادهها آغاز کرده ،آنها
را به منظور حصول نتیجه ،برای پردازش ،طرحریزی میکند .وقتی عملیاتی را روی دادههای مکانی
انجام میدهید ،مجموعه دادههای جدیدی را میسازید (اغلب یک ویرایش با اندک اصالحی از
دادههای اصلی است) ،در این حالت پردازشهای  geoprocessingرا انجام دادهاید .عملیات
 geoprocessingبا Toolboxها انجام میگیرد که مجموعهای است از ابزارها و آن را از نوار ابزار
 ،Standardبه پوستهی ارتباطی  ArcMapیا  ArcCatalogاضافه میکنید.
در یک پروژه ،مجموعه دادهها به ندرت دقیقا در همان شرایطیاند که به آن احتیاج دارید؛ برای
مثال ،در مقیاس نقشهای که شما روی آن کار میکنید ،ممکن است عوارض با جزییات بسیار زیاد
یا خیلی کلی باشند .مشکل دیگر این که ممکن است تمام توصیفاتی را که الزم دارید ،نداشته باشند.
گاهی اوقات مشکل ،حتی یکی از هزاران داده است.
1

Dissolving
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البته مشکل داشتن دادههای بسیار زیاد ،بهتر از مشکل نداشتن دادههای کافی است Toolbox .دارای
تعدادی ابزار است که شما را به صورت ساده و کارا برای کار با مجموعه دادهها کمک میکند.
میتوانید دادهها را با استفاده از ادغام گروهی از عوارض (به کمک مقادیر اطالعات توصیفی مشترک
آنها و تبدیل به یک عارضه) ساده کنید .همچنین میتوانید مجموعهای از دادهها را در ناحیهی مورد
نظرتان مرتب کنید؛ بدین نحو که عوارض موجود در یک الیه را با عوارض موجود در دیگری Clip

کنید .دیگر تکنیکها ،نیازمند ابزارهای  geoprocessingمخصوص نیستند؛ برای مثال ،میتوانید با
استفاده از انجام یک انتخاب از روی یک الیه و ایجاد الیهای جدید ،با عوارض کمتری کار کنید.
برای این که تمامی عوارض موجود در یک الیه(ورودی) که دارای مقادیر یکسانی در یکی از اطالعات
توصیفیاند ،به یک عارضه منفرد تبدیل شوند ،ادغام ،الیهی جدیدی را میسازد.

همان طور که در شکل باال مشاهده میکنید ،الیه بر اساس فیلد  NET_IDبا یکدیگر ادغام شدهاند
که خروجی آن تبدیل  7عارضه به  3عارضه با فیلدهای یکسان میباشد.
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 -7-2ساخت نمودار
 ArcGIS Graph Wizardبه شما امکان میدهد تا انواع مختلفی از نمودارها از جمله
نمودارهای ستونی ،دایرهای ،سطحی و بخشی را بسازید .میتوانید مشخصات اجزای نمودار را همانند
عنوان محورها و نشانههای نمودار (برای مثال ،میلههای مورد نظر در نمودار ستونی) تنظیم کنید.
نمودارها میتوانند به همراه  documentنقشه ( )*.mxdیا به صورت فایلهایی با پسوند  .grfذخیره
شوند و این فایلها میتوانند به  documentهر نقشهای ( )*.mxdاضافه گردند.
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 -7-3برش الگویی 1الیهها
برش الگویی ،عوارض موجود در یک الیه را با استفاده از مرزهای عوارض سطحی مربوط
به الیهی دیگر ،برش میزند .این عمل ،همانند داشتن یک قیچی یا چاقوی برش کیک است تا
دادههایی را که برای پروژهتان میخواهید ،برش کنید؛ برای مثال ،شما یک  Shapefileاز تمام
خیابانهای یک بخش دارید ،حال آن که ناحیهی مورد مطالعهی شما فقط مربوط به یک Zip Code
مشخص درون بخش مورد نظر میشود .اگر یک عارضهی سطحی را که نمایانگر آن Zip Code

است ،داشته باشید ،میتوانید از آن برای برش الگویی ( )Clipخیابانهایی که نیاز دارید ،استفاده
کنید .از آنجا که پردازش مجموعه دادههای کوچکتر ،آسانتر است ،عمل  Clippingمیتواند کار
را آسان کند ،اما در عین حال برای آنالیز هم میتواند مهم باشد؛ مثال ،برای یافتن کل طول شاهراه
درون این  ،Zip Codeباید خیابانها و دیگر بخشهایی را که بیرون از آن واقع شدهاند ،مستثنی کنید.
در مثال زیر الیه خطی درون الیه دایره برش داده شده است.

clip
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مباحث آموزشی مربوط به برش الیه در فایل آموزشی مفاهیم  GISتوضیح داده شده است.
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 -7-4صدور1دادهها
عملیاتی نظیر ادغام و برش مجموعه دادههای جدیدی را به صورت خودکار ایجاد میکند.
روش دیگر ساختن یک مجموعه دادهی جدید از یک مجموعه دادهی موجود ،انتخاب برخی از
عوارض الیه و گرفتن خروجی و ذخیرهی آنها در یک فایل دیگر است.
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جتزهی و ل داده هی م اکنی
 -1-8تهیه نقشه حریم 1عوارض
بیشتر مسایلی که با  GISحل میشود ،با مقایسه و بررسی روابط مکانی میان چندین عارضه
و ترسیم نتایج آنها سر و کار دارد (در یک الیه یا چند الیه) .حل مسایل در  ،GISآنالیزهای مکانی
نامیده میشود و میتواند شامل همه چیز ،از اندازهگیری فاصله بین دو نقطه گرفته تا مدلسازی
رفتار اکوسیستمها باشد .هر چند که حتی مواردی به سادگی اندازهگیری فاصله دو نقطه هم میتواند
آنالیز مکانی نامیده شود ،اما این اصطالح معموال برای اعمالی به کار میرود که مجموعه دادههای
مکانی جدیدی از دادههای موجود ،تولید گردد.
ابزارهای  geoprocessingدر  ArcToolboxنه تنها به آمادهسازی دادههای شما ،بلکه به آنالیز مکانی
آنها نیز کمک میکند .در این فصل ،شما با دو ابزار که در آنالیزهای مکانی بسیار مفیدند ،کار خواهید
کردbuffer :ها و  Overlayها.

Buffer
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یک  ،Bufferناحیهای است که با فاصلهی یکنواخت ،دور عارضهای رسم میشود و بیانگر یک
محدودهی شاخص و خاص است؛ همانند سیالب دشت ،منطقهی حفاظت شده ،محدودهی خدمات
شهری ،محدودهی آلودگی صوتی در خیابانها و غیره .عوارضی که درون ( bufferحریم) ،مورد نظر
واقع شدهاند ،وضعیت و شرایط متفاوتی نسبت به عوارض واقع شده در خارج از همان  bufferدارند.
یک حریم ،ناحیهای است که با فاصلهی یکنواخت ،دور عارضهای رسم میشود و بیانگر یک محدوده-
ی شاخص و خاص است ،همانند حریم خطوط فشار متوسط (فاصله  2.10متر تا خط فشار
متوسط).عوارضی که درون حریم مورد نظر واقع شدهاند ،وضعیت و شرایط متفاوتی نسبت به عوارض
واقع شده در خارج از همان حریم دارند.
حریمها به صورت چند ضلعیهایی درون یک الیهی جدید ساخته میشوند .حریم را میتوان به
صورت یک فاصلهی ثابت (مثال  200متر) در اطراف هر عارضه ،داخل الیهای رسم نمود یا میتوان
با فاصله متغییری که مطابق با مقادیر اطالعات توصیفی آن است ،رسم کرد.
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 -8-2همپوشانی 1دادهها
یک ( Union Overlayهمپوشانی اجتماعی) ،مجموعهای از دادههای جدید را با ترکیب
عوارض موجود در دو الیهی ورودی ایجاد میکند؛ در مثال زیر ،یک الیهی سطحی ،بیانگر قطعه
زمین و دیگری بیانگر محدودهی نشت نفت است .بخشی از قطعه زمین ،بیرون از محدودهی نشت
نفت و بخشی از محدودهی نشت ،بیرون از قطعه زمین قرار دارد .در قسمت وسط آن ،دو الیه با
یکدیگر اشتراک دارند .هنگامی که الیه ها با هم اجتماع میشوند ،دو الیهی سطحی اصلی ،تبدیل به
سه قسمت می شوند .محدودهی مشترک تبدیل به یک عارضهی جدید میشود ،حال آن که نواحی
غیر مشترک تبدیل به چند ضلعیهای چند قسمتی میشوند.
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 -8-3محاسبه مقادیر توصیفی
میتوانید دستوری ( )expressionبنویسید که مقادیر اطالعات توصیفی تمامی رکوردهای
موجود در جدول یا فقط آنهایی که انتخاب شدهاند را محاسبه کند این دستور ،برای فیلدهای توصیفی
عددی ،میتواند شامل مقادیر ثابت ،توابع یا مقادیری از سایر فیلدها در جدول مورد نظر باشد و
برای فیلدهای توصیفی متنی ،میتواند شامل حروفی که تایپ کردهاید یا مقادیر متنی از دیگر فیلدها
باشد.
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 -8-4بررسی و تبدیل سیستم تصویر داده
معموال موقعیت عوارض روی سطح زمین ،با طول ( )Longitudeو عرض ()Latitude
جغرافیایی مشخص میشود .طول جغرافیایی با نصف النهارهایی ( )meridiansکه از قطبین ()Pole
میگذرند ،بیان میشود و محل عارضهای را که در شرق یا غرب نصفالنهار مبدأ (نصفالنهار
گرینویچ انگلستان) قرار دارد ،نشان میدهد .همچنین عرض جغرافیایی با مدارهایی که موازی استوا
( )equatorمیباشند ،بیان میشود و محل عارضهای را که در شمال یا جنوب استوا باشد ،نشان
میدهد.
عرض جغرافیایی) (φزاویه شمالی یا جنوبی هر نقطه از مدارها نسبت به خط استواست  .با اتصال
نقاط هم عرض به یکدیگر ،خطوطی موازی خط استوا (مدارها) بدست میآید ،که در واقع هر کدام
یک دایره است که شعاع آن از بیشترین دراستوا تا کمترین در قطبها متفاوت است.
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عرض جغرافیایی قطب شمال  90درجه شمالی ( ، )N90°استوا صفر و قطب جنوب  90 ،درجه
جنوبی( )90°Sاست .طول جغرافیای ( )λزاویه شرقی یا غربی هر نقطه از نصف النهارها نسبت به
نصف النهار مبدأ که صفر درجه است میباشد .این زاویه حداکثر 180درجه شرقی( )Eیا غربی()W
است.

سیس مخ
ی
جهت کسب اطالعات جامعرت رد مورد تم تصات جغرافیایی هب اف ل آموزشی ( )GIS_KEDCمراجعه نمایید.
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 -8-5تعریف یک سیستم تصویر
عوارض مربوط به یک مجموعه داده ،هرگز مختصات خود را از دست نمیدهند ،اما ممکن
است مجموعه دادهای ،اطالعاتی که سیستم مختصات آن را تعیین میکند ،نداشته باشد .این مورد،
به ویژه می تواند برای Shapefileها ،در جاهایی که اطالعات سیستم مختصات موردنظر به صورت
یک فایل جدا ذخیره شده باشد (با پسوند  )prjاتفاق بیفتد.
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اگر الیهای را اضافه کنید که اطالعات سیستم مختصات خود را از دست داده باشد ArcMap ،قبل
از هر پردازشی به مقادیر مختصات آن عارضه نگاه میکند .اگر ببیند تمامی مقادیر آن بین  0تا
 180است ،میفهمد که دادههای موردنظر ،در یک سیستم مختصات جغرافیایی ،قرار دارند .در این
حالت ArcMap ،نوع سیستم مختصات جغرافیایی را تشخیص نمیدهد ،بلکه یک فرض قراردادی را
میسازد که بتواند بدین وسیله ،الیهی موردنظر را با الیههای قبلی و در چارچوب داده حاضر نمایش
دهد( .قرارگیری مکانی ممکن است دقیق نباشد – به خصوص وقتی الیههایی را که سیستمهای
مختصات جغرافیایی متفاوت دارند ،اضافه کنید اما این عمل معموال برای نقشه های کوچک مقیاس،
پذیرفتنی است) .اگر  ArcMapببیند که مقادیر مختصات ،دارای اعداد بزرگ  6و  7رقمی است،
میفهمد که دادههای موردنظر دارای یک سیستم تصویرند ،اما دوباره نمیتواند نوع سیستم تصویر
را تشخیص دهد و شما پیغامی شبیه به پیغام زیر دریافت میکنید:

این پیغام میگوید که الیه ی موردنظر نمیتواند به صورت  on the flyدارای سیستم تصویر باشد؛
به عبارتی دیگر ArcMap ،می تواند الیه را به چارچوب داده اضافه کند اما نمیتواند مختصات الیهی
موردنظر را تغییر داده تا نظیر سیستم مختصات چارچوب داده شود .نتیجه آن ،اغلب یک مشکل
جدی در نمایش است؛ چراکه مجموعههای بسیار متفاوتی از مختصات برای منطبق شدن در یک
جای یکسان روی نقشه تالش میکنند؛ برای مثال ،اگر چارچوب دادهی موردنظر در یک سیستم
مختصات جغرافیایی ،تنظیم شده باشد ،الیهی ناشناخته احتماال قابل دیدن نخواهد بود (مختصات
تصویر شدهی آن با مقادیر طول و عرض جغرافیایی ،بسیار فاصله دارد .اگر چارچوب داده با یک
سیستم تصویر تنظیم شده باشد ،الیهی ناشناخته ممکن است نمایان شود ،اما احتماال بی نظمی زیادی
خواهد داشت .هر چند گاهی اوقات ممکن است چنین نشود .اگر چارچوب داده از اتفاق دارای همان
سیستم تصویر الیهی ناشناخته باشد ،دادهها به طور صحیح در جای خودشان قرار میگیرند .اگر یک
مجموعه داده اطالعات سیستم مختصات خود را از دست بدهد ،باید سعی کنید تا مختصات آن را
61

بیابید .این کار ممکن است به وسیله ی ارتباط با دادههایی که این مشخصات را دارند یا بررسی میان
فایلهایی که مستندات را پشتیبانی میکنند ،انجام شود .همین که سیستم مختصات آن را شناختید،
میتوانید این سیستم مختصات را با استفاده از  ،ArcToolboxبه مجموعه دادهی موردنظرتان
اختصاص دهید.
سیس
ی
جهت کسب اطالعات جامعرت رد مورد تم تصوری هب اف ل آموزشی ( )GIS_KEDCمراجعه نمایید.
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ساختار Geodatabaseه

 -8-6ایجاد یک  Geodatabaseشخصی
دادههای مکانی با فرمتهای مختلفی وجود دارند که می توانند در  ArcCatalogمدیریت
شده ،به صورت الیههایی به  ArcMapاضافه شوند .بسیاری از فرمتهای معمول دادههای مکانی،
مانند ShapefileهاCoverage ،ها ،فایلهای  CADو geodatabaseها ،در کالسهای عارضه،
سازماندهی میشوند .یک کالس عارضه عبارت است از :گروهی از عوارض نقطهای ،خطی یا سطحی
که بیانگر اشیاء مکانی از یک نوع خاص ،همانند کشورها یا رودخانه ها میباشند.
یک  ،Shapefileیک کالس عارضهی منفرد است؛ برای مثال( Cities.shp ،شیپفایل شهرها) ممکن
است یک کالس عارضهی نقطهای 1باشد که شهرها را نمایش میدهد .در مقایسهGeodatabase ،

مجموعهای از کالسهای عارضه است World.mdb .میتواند در برگیرندهی یک کالس عارضهی

Point
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سطحی 1از کشورهای جهان ،یک کالس عارضهی خطی 2از رودخانههای جهان ،یک کالس عارضه
ی نقطهای از شهرهای جهان و یا بیشتر باشد؛ به عبارتی دیگرcoverage ،ها و فایلهای  CADنیز
مجموعهای از کالسهای عارضهاند .یک کالس عارضهی سطحی ،در  Coverageکشورها ،کشورها
را به صورت چندضلعیهایی نمایش خواهد داد ،حال آن که یک کالس عارضهی خطی ،رودهای
کشورها را به صورت خطوط ،نمایش میدهد.

 Geodatabaseیا پایگاه داده مکانی همانند  Coverageو  Shapefileیکی از رایج ترین و در
عین حال قوی ترین و کاربردی ترین فرمتهای مورد استفاده در سیستم اطالعات مکانی ()GIS
میباشد که همزمان با  ArcGIS 8معرفی گردید .ژئودیتابیس یا به اختصار  GDBکه با همین فرمت
( )*.gdbدر نزد کاربران  GISشناخته شده مزیتهای بیشتری نسبت به  Coverageو Shapefile

ها دارد که باعث گردیده تا از این فرمت بیشتر استفاده شود .مزیتهایی مانند:
▪ اشغال کردن حجم کمتری از فضای شبکه یا سیستم به نسبت دیگر فرمتها
▪ ایجاد روابط توپولوژیک بین داده
▪ ایجاد ارتباط بین داده ها براساس قوانین خاص
▪ ایجاد شبکههای آنالیزی مختلف
▪ ایجاد طیف وسیعی از Queryها
▪ مدیریت قوی تر و کارآمدتر
▪ قابلیت استفاده در دیگر نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده
در  ArcCatalogمیتوانید  Shapefile ، Geodatabaseو Coverageها را بسازید .همچنین میتوانید
دادهها را از یک فرمت به فرمت دیگر تبدیل کنید.
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1

Polyline

2
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 -8-7ایجاد کالسهای عارضه
یک مرجع مکانی( )Spatial Referenceاز یک سیستم مختصات ( )Coordinate Systemیک
دامنه مکانی ( )Domain Spatialو دقت اندازهگیری ( )Precisionساخته میشود .یک سیستم
مختصات چارچوبی برای قرارگیری عوارض روی سطح زمین است که با استفاده از طول و عرض
جغرافیایی یا مقادیر  x , yنمایش داده میشود .یک دامنه مکانی ،مرزبندی سیستمهای مختصات را
برای یک کالس عارضه تعریف میکند که فراتر از آن ،عوارض قابل ذخیرهسازی نیستند .دقت
اندازهگیری ،کوچکترین مقدار سنجش اندازهگیری را تعریف میکند که میتواند در سیستم مختصاتی
ساخته شود .مثال اگر واحد سیستم مختصات به کیلومتر باشد ،دقت اندازه گیری برابر  1000به شما
اجازه میدهد اندازهگیری به کوچکی یک متر انجام شود.

مراجعه شود هب تمرینات  14bصفحات  366ات  371کتاب ()ArcGIS_Doc_1
 -8-8افزودن فیلدها و دامنهها
هنگامی که یک کالس عارضه ایجاد مینمایید ،فیلدهای را برای ذخیره کردن اطالعات
توصیفی به آن اضافه میکنید .یک فیلد ،با یک نام ،یک نوع داده(برای مثال نوشتاری یا عددی) و
یک تعداد ویژگی تعریف میشود که مطابق با نوع دادهها و همچنین فرمت دادههای مکانی ،متغییر
است .چنین ویژگیهایی که میتواند برای فیلدها در پایگاه داده مکانی تعریف شود ،یک دامنه
( )domainنام دارد.
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ایجاد عوارض

 -8-9ترسیم عوارض و استفاده از ابزارهای ساخت عارضه
اکثر دادههای مکانی برداری مورد استفاده در  GISاز نقشههای کاغذی و عکسهای ماهواره-
ای یا هوایی ،دیجیت (رقومی) میشوند .رقومی کردن 1دادهها با قراردهی یک نقشه یا عکس روی
میز دیجیت ،انجام میشود (میز ترسیمی که به کامپیوتر متصل است و در آن عوارض ،با استفاده از
ابزاری به نام  Puckکه شبیه موشواره است ،ردیابی و برداشت میشوند .این روش رقومی سازی با
ابزاری بنام رقومیگر یا دیجیتایزر انجام میگیرد که رقومی سازی دستی نامیده میشود .یکی دیگر
از روشهای رقومیسازی ،روش  heads upاست .در این روش ،عوارض مستقیما به وسیله موشواره،
روی صفحه نمایش کامپیوتر ترسیم میشوند و شناسایی آنها با استفاده از ردیابی و برداشت عوارض
از یک عکس هوایی ،نقشهی اسکن شده یا دیگر دادههای مکانی انجام میشود .به این روش رقومی-
سازی ،روی صفحه نمایش ( )On Screen Digitizingنیز میگویند.

Digitizing

66

1

نقاط سادهترین عوارض برای ویرایش کردن هستند و فقط با یک کلیک ساده ایجاد میشوند .ویرایش
کردن خطوط کمی مشکلتر است ،چرا که نقطه شروع و پایان دارد و ممکن است مسیرشان تغییر
کند .چند ضلعی یا سطوح( )Polygonاز لحاظ ویرایش کردن فقط حالتهای خاصی از خطوط می-
باشند .چند ضلعیها خطوطی بسته هستند که نقطه شروع و پایانشان یکی است.

 ابزار : Editorاین ابزار به منظور ترسیم عارضه جدید و ویرایش عارضه موجود کاربرد دارد.
▪ با کلیک بر روی آیکن  Editorمیتوانید امکان ترسیم و ویرایش کردن یک الیه را فعال یا
غیر فعال کنید .برای ویرایش یا افزودن یک عرضه به الیه باید ابتدا  Start editingرا انتخاب
کرده و پس از ترسیم و ویرایش الیه گزینه  Stop Editingرا بزنید.
▪

 :این آیکنها برای انتخاب عارضه و متن الیه میباشد و به کمک آن عارضهی
مورد نظر را انتخاب و ویرایش میکنیم.

▪

 :ابزارهایی برای ترسیم عارضه مورد نظر ،مثال اگر الیه نقطه انتخاب شود
از این ابزارها برای ترسیم عارضه نقطهای استفاده میشود .در ترسیم نقاط حالتهای مختلفی
همچون تقاطع ،ترفیع ،نقطه میانی ،نقطه پایانی خط ،خطوط عمود بر هم ،منحنیها و  ...وجود
دارد.

▪

 :به منظور ویرایش راسها( )Vertexو نقاط یک عارضه استفاده میشود.
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▪

▪

 :به منظور برش عارضه استفاده میشود.

 :این آیکن به منظور تقسیم یک عارضه به دو عارضه استفاده میشود .که این
عارضه هم میتواند پلیگون و هم خط باشد.

▪

 :به منظور ایجاد چرخش در عارضهی ترسیم شده کاربرد دارد.
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▪

 :با استفاده از این آیکن میتوانید ،فیلدهای جدول ویژیگی عارضهی ترسیمی را تکمیل
نمایید.

▪

 :با استفاده از این آیکن میتوانید مختصات نقاط عارضه را ویرایش کرده و راسهای
عارضه را به صورت مختصاتی و دستی وارد کنید.

▪

 :با استفاده از این گزینه میتوانید عارضه مورد نظر را ایجاد کنید همچنین نحوه
افزودن عارضه به الیهها و نحوه ورود عارضه ترسیمی را مدیریت کنید.

 Snappingدر GIS
برای استفاده از قوانین مرتبط با  Snapحتماً باید نقشههای شما از نوع گروه دادههای وکتور باشد.
درضمن باید دقت کنید که نوار ابزار  Editorدر حالت  Star editingباشد .به طور کلی برای کاربرد
 Snappingدر  ArcGISچهار قانون تعریف شده است:
▪
▪
▪
▪

Point
End
Vertex
Edge

این چهار گروه برای عوارض با نوع هندسه خطی ،نقطهای و پلیگونی استفاده میشود.
 قانون Point Snappingاز این قانون زمانی استفاده میشود که بخواهید هنگام ترسیم عوارض خود مثل خط یا پلیگون ،یک
گره به یک نقطه متصل شود .مثالً اگر میخواهید یک خیابان را به گونهای ترسیم کنید که انتهای
خیابان به یک ایستگاه متصل شود بنابراین حتماً باید قانون  Point Snappingفعال گردد.
 -قانون End Snapping
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اگر این قانون فعال شود شما میتوانید حالت چسبندگی را برای تمامی نقاط و گرهها داشته باشید.
بنابراین کاملترین قانون برای چسبندگی نقطهای محسوب میشود.
 -قانون Vertex Snapping

این قانون فقط برای چسبندگی گرهها استفاده میشود .یعنی حالت چسبندگی فقط برای Vertex
فعال است.
 قانون Edge Snappingاگر هنگام ترسیم خطوط یا قطعات یک پلیگون بخواهید چسبندگی بر روی مرز خط صورت گیرد از
این قانون استفاده میشود .مثالً اگر بخواهید یک ضلع یک ساختمان پلیگونی با بخشی از یک خط
مماس باشد میتوانید از این قانون استفاده کنید.
فعالسازی  Snappingدر GIS
برای فعالسازی  Snappingدر  GISاولین کار این است که  Editorدر حالت ویرایشی Start editing

باشد .از منوی  Editorگزینه  Snappingرا انتخاب کرده و گزینه  Snapping Toolbarرا فعال کنید.
جعبه ابزاری با همین نام باز میشود .همچنین می توانید در حین ویرایش کلیک راست کرده و قوانین
 Snappingها را انتخاب کنید.

مراجعه شود هب تمرینات  15a,15bصفحات  390ات  382کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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 -8-10حذف و اصالح عوارض
یکی از کارکردهای  ،geodatabaseمربوط به ایجاد عوارض است .بخش دیگر آن که به
همین اندازه مهم است ،انجام تغییرات در عوارض موجود می باشد.
عوارض ،میتوانند به روشهای مختلفی ویرایش شوند .آنها میتوانند حذف ،جابجا ،جدا یا ترکیب
شوند .همچنین میتوانند تغییر اندازه یا تغییر شکل دهند و یا برایشان بافر زده شود .عالوه بر
قابلیتهای تشریح شده در نوار ابزار  ،Editorدستوراتی نیز در منوی  Editorبرای تغییرات عوارض
وجود دارد .هنگامی که عوارض ،ویرایش میشوند ،توصیفات آنها نیز اغلب به همان ترتیب به
هنگام میشوند .در یک  ،geodatabaseفیلدهای توصیفی طول و مساحت ،به طور خودکار توسط
 ArcMapبه هنگام میشود .دیگر فیلدهای توصیفی باید به صورت دستی به هنگام شوند .گاهی اوقات
الزم است مقادیر توصیفی حتی هنگامی که عوارض تغییری نکرده باشند ،ویرایش شوند؛ برای مثال،
هنگامی که یک قطعه زمین فروخته میشود ،الزم است نام مالک آن نیز تغییر پیدا کند و گاهی
اوقات توصیفات جدیدی به جدول اضافه شود .با نصب  ArcGISدر سطح  ،Arc Viewمیتوانید
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geodatabaseهای شخصی و Shapefileها را ویرایش کنید .با نصب  ArcGISدر سطح ArcEditor

یا  ArcInfoنیز میتوانید Coverageها و geodatabaseهای چند کاربره را ویرایش کنید .فایلها با
فرمت  CADنمیتوانند مستقیما ویرایش شوند ،اما میتوانند به یک فرمت قابل ویرایش تبدیل
گردند .برای ویرایش الیههای رستر ،شما به نصب افزونهای با نام  ArcGIS Spatial Analystنیاز
دارید.

مراجعه شود هب تمرینات  16aصفحات  404ات  414کتاب ()ArcGIS_Doc_1

 -8-11جداسازی و ترکیب الیه
برای جداسازی 1یک چندضلعی یا یک خط (ایجاد دو عارضه از یک عارضه) ،خطی را از میان
عارضهای که میخواهید در آنجا جداسازی انجام شود ،دیجیت می کنید .میتوانید چندین عارضه را
به یکباره جدا کنید.

split
72

1

برای ترکیب 1چندضلعیها یا خطهای موجود در یک الیه (ایجاد یک عارضه از دو عارضه یا بیشتر)،
آنها را انتخاب کرده ،سپس روی دستور  Mergeدر منوی  Editorکلیک میکنید .عوارض ترکیب
شده ،الزم نیست تا پیوسته یا مجاور هم باشند .برای مثال ،میتوانید یک چند ضلعی بزرگ مربوط
به کشوری را با چندضلعیهای کوچکتر که معرف جزایر آن است ،ترکیب کنید .بنابراین ،کشور و
جزایر موردنظر ،به صورت یک عارضهی چند بخشی ( )multipartوجود دارند که دارای یک رکورد
منفرد در جدول توصیفی است .ترکیب ،مشابه ابزار ادغام که آن را در فصل  11به کار بردید،
میباشد .با این تفاوت که  Dissolveچندضلعیهایی را با هم ترکیب میکند که دارای مقادیر توصیفی
یکسان اند ،حال آنکه  Mergeتمامی چندضلعیهای انتخاب شده را بدون در نظر گرفتن مقادیر
توصیفی آنها ،ترکیب میکند.
هنگامی که عوارض موجود در کالسهای عارضهی  geodatabaseجدا یا ترکیب شدندArcMap ،

فیلدهای توصیفی  Shape_Lengthو  Shape_ Areaآنها را ،به هنگام میکند .این کار برای عوارضی
با فرمت های دیگری از دادهها ،همانند  Shapefileانجام نمیشود .برای همهی کالسهای عارضه،
 ArcMapفیلد توصیفی شناسه یا معرف 2که مرتبط با شماره عارضههاست را بههنگام میکند.
تغییرات دیگر توصیفات ،شامل کد شناسایی یا  IDکاربر (همانند شماره قطعات) ،اندازهگیریهای
رسمی (اندازهگیریهایی که توسط نقشهبرداری در سر زمین به دست میآید) طول و مساحت ،باید
به صورت دستی انجام شود.

مراجعه شود هب تمرینات  16bصفحات  416ات  421کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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merge

1

identifier

2

 -8-12ویرایش مقادیر توصیفی عارضه
در نرمافزار  ArcGISمیتوانید مقادیر توصیفی را به یکباره یا با تایپ کردن مقادیر جدید
در جدول آن و در حین یک  edit sessionتغییر دهید .همچنین میتوانید مقادیر را برای مجموعهی
انتخاب شدهای از رکوردها یا برای تمامی رکوردهای یک جدول با  Field Calculatorتغییر دهید.

مراجعه شود هب تمرینات  16cصفحات  423ات  428کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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آردسیابی رب اساس Geocoding

 -8-13آدرس یابی

1

آدرسیابی پروسه واگذاری یک مکان یا موقعیت در فرم مقادیر مختصاتی به یک آدرس
میباشد .یا به عبارت سادهتر مراحل و فرآیند ایجاد عوارض نقشه از آدرس ها ،نام مکانها یا
اطالعاتی غیر مکانی از این قبیل geocoding ،نامیده میشود .ارزش  geocodingدر این است که
امکان میدهد موقعیتهای مختلف در نقشه ،از طریق دادهها به سهولت در دسترس و قابل شناسایی
باشد.
 Address locatorیک ابزار اصلی برای  geocodingدر  ArcGISاست .یک  Address locatorفایلی
است که به یک تعداد دیگر از منابع مانند دادههای مرجع ،موتور  geocodingو قانون پایه
 geocodingاشاره دارد یا به عبارت دیگر فایلی است که توصیف کننده دادههای مرجع و اطالعات

Geocoding
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1

توصیفی مناسب آن بوده (اطالعات مناسب از جدول آدرس) و همچنین دارای قواعد مختلف
 geocodingمیباشد.

مراجعه شود هب تمرینات  17a,17b,17cصفحات  448ات  429کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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تولید نقشهه با استفاده از الگوه

 -8-14فراخوانی یک الگوی نقشه
نرم افزار  ArcGISبرای آنالیز دادههای مکانی توسعه یافته و در این زمینه نیز ابزاری
قدرتمند محسوب میشود .اما آیا تهیه نقشه و  Layoutرا نیز میتوان در این نرم افزار انجام داد؟
در ادامه به معرفی بخش  Layoutدر نرم افزار  ArcGISپرداخته و راهکارهایی را برای ایجاد نقشه
از دادههای مکانی در این محیط بیان میکنیم.
اگر دقت کرده باشید در بخش پایینی ( Data Viewهمانجایی که داده هایمان را مشاهده میکنیم)
چند گزینه برای انتخاب کردن قرار دارد .گزینه اول همان  DataViewرا نشان میدهد و همیشه
بطور پیش فرض در آن حالت قرار داریم .اما اگر به دنبال تهیه نقشه باشیم ،بهتر است گزینه سمت
راست آن ،یعنی  Layout Viewرا انتخاب کنیم تا پنجره نمایش داده را تغییر دهیم.
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تهیه نقشه در  ArcMapدر محیط  Layoutانجام میشود .با انتخاب گزینه  Layout Viewفضای
کاری ما تغییر کرده و صفحه کاغذی که نقشه را شامل میشود نمایش داده میشود .شما میتوانید
تمامی الیههایی را که در بخش  Table Of Contentاضافه کردهاید در این قسمت مشاهده کنید.
جالب است که بدانید تمامی DataFarameهایی که در  ArcMapایجاد کردهاید ،اعم از اینکه
 Activeباشند یا خیر میتوانید در این بخش ببنید.
 عنوان نقشهبا انتخاب گزینه  Titleدر منوی  Insertمیتوانید یک متن را برای عنوان نقشه خود در نظر
بگیرید .خواص این عنوان مانند یک متن ساده است ،اما هنگامی که آن را اضافه میکنید در باالی
نقشه قرار میگیرد .شما متناسب با نوع نقشهای که تولید میکنید ،میبایست جای مناسبی را برای
قرار دادن عنوان نقشه در نظر بگیرید.
 متن یا نوشتهدر بسیاری از نقشهها توضیحاتی درخصوص منابعی که برای تولید یک نقشه استفاده شده و
ارگان یا شرکت تولید کننده آن نوشته میشود .اگر بخواهید متنی را در حاشیه نقشه خود اضافه
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کنید میتوانید از همان منوی  Insertگزینه  Textرا انتخاب کنید .اگر روی یک متن دوبارکلیک کنید
تنظیمات آن را خواهید دید و میتوانید فونت و سایز متون را نیز تنظیم نمائید.
 خروجی گرفتن از نقشهدرنهایت میتوانید از نقشه خود خروجی مناسب تهیه کنید .برای این کار کافیست از منوی
 Fileگزینه  Export Mapرا انتخاب کرده و فرمت فایل خروجی خود را نیز تعیین کنید.
اگر میخواهید ،هنگام تهیه نقشه ،مستقیماً از نقشه خود پرینت تهیه کنید ،از منوی  FileگزینهPrint

را انتخاب کنید .اما توصیه میکنیم ابتدا یک فایل خروجی مناسب تهیه کنید و سپس اقدام به پرینت
نقشه نمائید ،چون اگر اشکالی در فونت فارسی متون نقشه باشد در فایل خروجی مشخص میشود و
مانع از هدر رفتن منابع خواهد شد.

مراجعه شود هب تمرینات  18aصفحات  458ات  463کتاب ()ArcGIS_Doc_1

 -8-15افزودن داده های  X,Yبه نقشه
نرمافزار  ArcGISمیتوانمد اطالعمات جغرافیمایی موچود در یمک جمدول را بمه صمممورت یمک
تعداد نقاط ،روی نقشمه نمایش دهد .اگر یک جدول مختصمات نقاط داشمته باشمد که از  GPSیا دیگر
منابع بدست میآید ،میتوان موقعیت آنها را روی نقشه نمایش داد.

مراجعه شود هب تمرینات  18bصفحات  464ات  468کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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 -8-16ترسیم گرافیک ها در یک نقشه
برای اضافه کردن المانهای گرافیکی به نقشه میبایست از منوی  Insertاستفاده کنید .المانهایی که
در این بخش می بینید بصورت یک المان گرافیکی افزوده شده و حاوی مختصات نیستند .پس اگر
یک تصویر را اضافه کنید ،حتی اگر یک تصویر ماهوارهای باشد ،نمیتوانید انتظار داشته باشید که در
مختصات صحیح خود قرار بگیرد و بتوانید از آن  Identifyبگیرید .فقط جنبه نمایشی کار در این
بخش کاربرد دارد.

 ابزار : Drawاین ابزار به منظور ترسیم المان بر روی نقشه استفاده میشود.
▪

 :به کمک این گزینه میتوانید تنظیمات مربوط به ترسیم یک المان مانند نحوه
گروهبندی عارضهها ،نمایش برچسب ،اولویت نمایش و چرخش المانها را مدیریت کرد.

▪

 :با استفاده از این گزینه میتوان المان مورد نظر را انتخاب کرد.

▪

 :با انتخاب یک المان ،میتوان آن را به کمک این ابزار چرخش داد.

▪

 :به کمک این آیکن میتوانید به روی المان انتخابی زوم کنید.

▪

 :به کمک این آیکن المان مورد نظر را میتوان بر روی نقشه ایجاد کرد .انواع المانها
شامل ترسیم خط و سطح و منحنی و  ...میباشد.

▪
▪

 :به کمک این آیکن میتوان المان متنی بر روی نقشه ایجاد کنید.
 :با استفاده از این المان میتوان نقاط المان انتخاب شده را ویرایش کرد.
 :بمه کممک این آیکنهما میتوان

فونت و رنگبندی و سایر تنظیمات نمایشی را مدیریت کرد.

مراجعه شود هب تمرینات  18cصفحات  468ات  468کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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ساخت نقشه ربای اراهی
 -9-1آمادهسازی صفحهی Layout
برای اینکه نتیجه کار شما حرفهای باشد ،میبایست برای تهیه نقشه ،ابعاد کاغذ را نیز تنظیم
کنید تا اگر خواستید از نقشه خود خروجی کاغذی تهیه کنید ،با مشکل مواجه نشوید .این تنظیمات
را میتوانید در منوی  Fileبا انتخاب گزینه Page and Print Setupانجام دهید .در این بخش
میتوانید تنظیمات پرینتر را نیز انجام دهید و حتی از درایور نرمافزارهایی که خود را بصورت یک
پرینتر معرفی کرده و خروجی PDFتهیه میکنند استفاده نمائید.
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مراجعه شود هب تمرینات  19aصفحات  478ات  486کتاب ()ArcGIS_Doc_1

 -9-2افزودن عنوان
نقشهها دارای عنوان و همچنین یک زیر عنوانهای گوناگوناند .یک عنوان خوب و گویا به
بیننده کمک میکند تا بفهمد چه نقشهای را تماشا میکند.

مراجعه شود هب تمرینات  19bصفحات  486ات  493کتاب ()ArcGIS_Doc_1

82

 -9-3افزودن جهت شمال
هنگام درج جهت شمال ،مقیاس خطی و راهنمای نقشه ،آنها وابسته به چارچوب دادهی
فعالاند .اما وقتی مقیاس نمایش در چارچوب داده تغییر کند ،مقیاس خطی نیز تغییر میکند.

مراجعه شود هب تمرینات  19cصفحات  494ات  503کتاب ()ArcGIS_Doc_1

 -9-4افزودن آمادهسازیهای نهایی و تنظیمات الزم جهت چاپ
قبل از فرستادن نقشه برای چاپ ،باید تنظیمات صفحهی کاغذ کنترل شود ،همچنین بهتر
است یک پیش نمایش در  ArcMapداشته باشد.

مراجعه شود هب تمرینات  19dصفحات  504ات  510کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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 -9-5آغاز مدل
 ،GISاغلب بدین شکل تعریف میشود که یک سیستم کامپیوتری است برای ایجاد ،مدیریت،
پرس و جو کردن ،تجزیه و تحلیل و نمایش دادههای مکانی .ساختار این مستند از این تعریف،
سرمشق گرفته است .اما  GISبه عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری ( )DSSنیز تعریف میشود
که در آن ،نرم افزار کامپیوتری برای پردازشهای مکانی مدل و حل مسایل تجزیه و تحلیلی مورد
استفاده قرار میگیرد .این تعریف جهتدار از پردازش ،در این فصل آورده شده است.
در فصلهای  11و  ،12آموختید که چگونه از برخی ابزارهای  ،Geoprocessingمانند ادغام
( ،)Dissolveبرش الگویی ( ،)Clipحریم ( )Bufferو اجتماع ( )Unionدر  ArcToolboxاستفاده کنید.
هر یک از این ابزارها به تنهایی برای انجام کارهای خاص ،کامال مفیدند؛ اما همان طور که دیدید
قدرت واقعی ابزارهای فوق ،هنگامی نمایان میشود که با هم جهت حل مشکالت پیچیده ،استفاده
شوند.
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ابزارهای واقعی (مثل چکش ،اره ،پیچ گوشتی و  )...هریک کاربرد مخصوص به خودشان را دارند ،اما
اگر بخواهید کارهای هدفمندی ،مثل ساختن یک ساختمان ،انجام دهید ،باید با یک برنامهریزی دقیق
از همهی ابزارهای مذکور ،مرحله به مرحله استفاده کنید .نجارها برای ساخت خانه از یک طرح اولیه
یا مدل استفاده میکنند .در  ،ArcGISبرای ساختن یک طرح اولیه ،میتوانید از تحلیلهای مورد
نظرتان با ابزار  ModelBuilderاستفاده کنید ،ArcGIS .مانند یک تجار خبره و مطابق با برنامهی
شما ،یک روند صحیح مجزایی را انجام خواهد داد.
مدل یا  Modelدر واقع نوعی برنامه نویسی گرافیکی در محیط نرم افزار  ArcGISاست .مدل چیزی
جز استفاده متوالی و همزمان چند ابزار و داده نیست ،در این توالی خروجی یک ابزار به عنوان ورودی
ابزار دیگر استفاده میشود.

بسیاری از پردازشهایی که در نرم افزار  ArcGISانجام میپذیرد ،در واقع به صورت استفاده
ابزارهای مختلف تحلیلی است که سعی میکند ،برای رسیدن به هدف پروژه راه را هموار کند .مثالً
اگر شما بخواهید منازل مسکونی که در حریم یک شبکه فشار متوسط قرار دارند را مشخص کنید،
باید از ابزارهای پردازشی خاصی که وظیفه ساخت حریم را بر عهده دارند استفاده کنید .به طور
خاص در این زمینه میتوان از ابزارهای  Bufferیا  Multiple Ring BufferیاGraphic Buffer

استفاده نمود .سپس باید به کمک ابزار انتخاب مکانی منازل واقع در حریم را مشخص کنید .اما اگر
بخواهید این ابزارها را به صورت پیوسته به گونهای به کار بگیرید که تمامی فرایند در اختیارتان قرار
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گیرد و این پروسه کاری را به صورت یک ابزار پیوسته در اختیار داشته باشید می توانید از مدلسازی
 ArcGISاستفاده کنید.

مراجعه شود هب تمرینات  20a,20b,20cصفحات  538ات  511کتاب ()ArcGIS_Doc_1
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توپولوژی

 -9-6مقدمه
امروزه اکثر نقشه های ورودی  GISدر محیط نرم افزارهایی مانند  CADو سایر نرم افزارهای
دیگر و یا در محیط  Arc Mapخود  GISساخته میشوند .همان طور که می دانیم نقشه های کاغذی
نیاز به دیجیتایز کردن دارند ،بنابراین امکان دارد خطاهایی در زمان انجام این فرآیند به وجود آید
که حذف تک تک این خطاها نیازمند زمان بسیار زیاد است و مقرون به صرفه نمیباشد .یکی از
بهترین روشها برای حذف این خطاها اعمالی قوانین توپولوژی است که  GISبه خوبی از عهده این
کار بر می آید .در این بخش ،قابلیت های ابزار توپولوژی معرفی می شود.
 -9-7تعریف توپولوژی
توپولوژی به معنی مکان شناسی میباشد و عبارت است از مجموعهای از قوانین و روابط
مکانی بین عوارض که به منظور طراحی دقیق مدل ژئومتریک و بر اساسی انطباق هندسی مورد
استفاده قرار میگیرد.
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مدل توپولوژی که  ARC-NODEنیز نامیده میشود ارتباطات مکانی عوارضی را به چهار صورت
زیر تشخیص داده و درون خود ثبت مینماید.
• مجاورت ()contiguity
• همسایگی ()Adjacency
• شعاعی ()Proximity
• پیوستگی ()Connectivity

 -9-8ساخت توپولوژی
توپولوژی در محیط  ArcCatalogو در زیر مجموعه  Datasetها شکل میگیرد .برای ساخت
توپولوژی در محیط  ArcCatalogبرروی یکی از درایوهایی که می خواهیم توپولوژی در آن ساخته
شود راست کلیک کرده و گزینه  Newو سپس روی گزینه  Personal Geodatabaseکلیک میکنیم.
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بعد از ساخته شدن  Geodatabaseروی آن راست کلیک کرده ،سپس روی گزینه  Newکلیک کرده
و گزینه  Feature Datasetرا انتخاب میکنیم.

پنجرهای به نام  New Feature Datasetباز میشود ،در این پنجره نامی را برای  Datasetخود انتخاب
میکنیم و سپس گزینه ی  Nextرا میزنیم.
89

در این مرحله برای  Datasetمربوطه یک سیستم مختصات تعریف کرده و سپس گزینه  Nextرا
میزنیم.

در این قسمت کاری انجام نمیدهیم یا به عبارتی  Toleranceهای تعریف شده را میپذیریم و گزینه
 Finishرا میزنیم .بعد از اعمال این کارها  Feature Datasetما ساخته شده است.
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بعد از ساخت  Datasetها حال بر اساس عوارضی که داریم یعنی نقطه خط پلیگون برای هر کدام
 Feature Classمیسازیم.
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در این قسمت نامی را برای  Feature Classمربوطه انتخاب کرده و  Typeنوع عارضه را که میخواهیم
برای آن  Feature Classبسازیم (نقطه ،خط پلیگون) انتخاب میکنیم و سپس گزینه  Nextرا میزنیم.

در این قسمممت نوع  Fieldرا  SHAPEانتخاب کرده و گزینهی  Finishرا میزنیم بعد از انجام این
مرحله  Feature Classما سماخته شمده اسمت اما این کار را بر حسمب نیازمان میتوانیم برای هر سمه
نوع عارضه (نقطه خط پلیگون) به طور مجزا انجام دهیم.
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حال برروی  Feature Datasetها که قبال ساخته بودیم راست کلیک میکنیم و گزینه  Newو سپس
گزینه  Topologyرا میزنیم.

بعد از زدن گزینهی  Topologyپنجرهای به نام  New Topologyگشوده میشود ،با زدن  Nextبه
مرحله بعد میرویم.

در این مرحله نامی برای  Topologyدر نظر گرفته میشود و همچنین میزان  Toleranceرا مشخص
میکنیم.
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در این قسمت عوارضی را که میخواهیم در توپولوژی شرکت دهیم انتخاب میکنیم ما در اینجا همه
عوارض را شرکت دادهایم.

در این مرحله عوارض را دسته بندی کرده و به هر کدام یک رتبه اختصاص میدهیم ،انتخاب رتبهها
بر اساس اولویت های مورد نظر خودمان است.
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در این مرحله با زدن گزینه  Add ruleقوانین مربوط به هر عارضه را اضافه میکنیم.

بعد از زدن گزینهی  Add Ruleپنجرهای به همین نام بازی میشود که ما قوانین مربوط به هر
عارضه را به طور جداگانه  Addمیکنیم و گزینه ی  Nextرا میزنیم .
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در این مرحله میتوانیم نوع قوانینی را که اضافه کردهایم و میزان رتبهبندی و تلرانس را مشاهده
کنیم .با زدن دکمه  Finishتوپولوژی ساخته میشود.

 -9-9رفع خطای توپولوژی در Arcmap
از آنجا که عوارض مکانی به سه دسته نقطهای ( ،)Pointخطی ( )Lineو سطحی ()Polygon
تقسیم میشوند .لذا رفع خطا توپولوژی نیز برای همین سه دسته میباشد.
➢ خطای روی هم افتادگی یا یافتن عوارض تکراری در هر الیه:
این خطا برای هر سمه عارضمه به وجود می آید و برای حذف آن می بایسمت عارضمه مورد نظر
شناسایی شده و عارضه تکراری حذف گردد.
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➢ خطای ( Must Not Overlapعوارض خطی):
ابتدا خطا را شمناسمایی کرده با بزرگ نمایی بر روی عارضمه بر حسمب نوع خطا ادغام و حذف
عارضه را در دستور کار قرار می دهیم.

➢ خطای ( Must Not Self Intersectعوارض خطی):
دلی ل بمه وجود اممدن  vertexهمای اضمممافی در مالی ه مورد نظر می بماشم منمدو لمذا بما
این خطما بمه م
بزرگنمایی عارضه به کم کردن این نقاط گره می پردازیم.
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➢ ( Must Not Overlapعوارض سطحی):
این خطا به به دلیل تداخل در الیه های هم نام سطحی به وجود می آید با یزرگنمایی و انتخاب
یه عارضه از یک الیه حذف یا ادغام الیه را در دستور کار قرار میدهیم.

➢ ( Must Not Overlap Withعوارض سطحی):
این خطا در الیههای غیر هم نام به وجود میآید.

پس از این که توپولوژی ساخته شد آن را وارد محیط نرم افزار  ArcGISمیکنیم و با شناسایی
عارضه و بر حسب این که این تداخل یا کاستی برای کدام الیه میباشد ،شروع به ویرایش آن
میکنیم.
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شبکه هندسی

 -9-10مقدمه
شبکه ها شامل دو قسمت اصلی  edgeو  junctionمیباشد که از لحاظ توپولوژیکی به هم
مربوطند Junction .ها در تقاطع و بین چند  edgeقرار دارد و  edgeقسمتی است که جریان ()flow
در آن برقرار میشود و دارای طول مشخصی میباشد .به طور مثال خطوط انتقال نیرو از نوع edge

و switchها در  junctionها قرار میگیرد Edge .ها را  junctionها به هم متصل میکنند و جریان
از یک  edgeبه وسیله ی  junctionها وارد edgeهای دیگر میشود.
در  ArcGISکالسهای عوارض مختلف میتوانند با هم در یک شبکه قرار بگیرند .این کالسها
میتوانند شامل switchها  ،خطوط انتقال نیرو  ،شیرها و … در یک شبکهی مشترک باشند .چون
این عوارض از نظر هندسی با یکدیگر در ارتباطند  ،به این شبکهها  ،شبکههای هندسی ()geometric
میگویند .یک شبکهی هندسی عالوه بر داشتن  edgeو  ، junctionقوانین حاکم بین اجزای شبکه را
نیز شامل میشود به طور مثال این که کدام کالس از edgeها به به کدام کالس مشخص از edgeها
یا  junctionها متصل شود.
99

در  ArcMapمی توان از نشانهگذاری برای مشخص کردن عوارض  disableیا  ، enableچشمهها
( )sourcesو یا چاهها ( )sinksاستفاده کرد .تمام عوارض یک شبکه می توانند  disableیا enable

باشند .عوارض  enableعوارضی هستند که امکان عبور جریان از درونشان داده میشود ولی عوارض
 disableاین اجازه را نمیدهند .این که یک عارضه  disableاست یا  enableرا میتوان در جدول
 ، Attributeدر  field Enableمشاهده نمود .مقدار این  fieldیا  0است یا  1 . 1برای عوارض enable

و  0برای عوارض . disable
یک عارضه ی  junctionمی تواند به عنوان یک  sourceیا  sinkیا هیچ کدام از این دو مشخص شود.
این خاصیت عوارض در فیلدی به نام  Ancillary Roleموجود است .مقادیر این فیلد field 0,1,2

میباشد که  1نشان دهندهی  2 ،sourceنشان دهندهی  sinkو  0نشان میدهد که عارضه ی مورد
نظر نه  sourceاست و نه . sink
 -9-11ساخت شبکه هندسی
شبکه هندسی را باید در محیط  ArcCatalogساخت .در ضمن مشاهده و مدیریت آن نیز
در محیط مذکور امکان پذیر است Geometric Network .برای یک سری  Feature Classمربوط به
یک  Feature Datasetو در داخل یک  Geodatabaseایجاد میگردد.

100

هر کدام از  Feature Classها میتوانند نقشی اساسی در  Geometric Networkبعنوان  Edgeیا
 Junctionداشته باشند.
متدولوژی اصلی ایجاد یک  Geometric Networkتعیین این مورد است که چه  Feature Classهایی
در شبکه شرکت دارند و نقش هر کدام از آنها در شبکه چیست.
دو روش برای ایجاد  Geometric Networkوجود دارد:
▪ ایجاد یک  Geometric Networkجدید و خالی
▪ ایجاد یک  Geometric Networkاز عوارض ساده موجود
ممکن است با استفاده از  Feature Classهای موجود ،تمایل به ساخت  Geometric Networkوجود
داشته باشد .برای این منظور میتوان هم از  ArcCatalogو هم از  ArcToolboxبهره گرفت .مراحل
کلی کاری آن بشرح ذیل می باشد:
 -1با استفاده از  ArcCatalogیا  ArcToolboxداده ها در یک  Geodatabaseاضافه کنید.
 -2یک  Geometric Networkبا استفاده از  Feature Classهای موجود در آن  Geodatabaseساخته
میشود.
نکته  :الزم است قبل از ایجاد  ،Geometric Networkشبکه کامال  Cleanشود و خطاهای گرافیکی
نظیر  Overshootو  Undershootحذف گردند.
کار ساخت  Geometric Networkدر  ArcCatalogبصورت مفصل بشرح زیر است:
-

ابتدا با کلیک راست روی  FeatureDatasetمورد نظر و اجرای دستور Geometric Network

اقدام به ساخت شبکه می شود .در شکل زیر این مورد نمایش داده شده است.
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 -پنجره زیر باز میشود .گزینه  Nextرا انتخاب کنید.

 در پنجره باز شده زیر یک نام برای شبکه هندسی انتخاب کرده و گزینه  Nextرا میزنیم.102

 در پنجره زیر اسمامی الیههای موجود در مجموعه داده آورده میشمود .الیههایی که میخواهیمبا آن شبکه هندسی را ایجاد کنیم انتخاب نمایید و سپس گزینه  Nextرا بزنید.
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 -در پنجره زیر گزینه  Yesرا انتخاب نمایید.

 در پنجره زیر باید انتخاب کنید که نقش الیه در شمبکه چیسمت .که میتواند منبع یا چاه یا هیچکدام باشمد .سمپس گزینه  Nextرا انتخاب نمایید و سمایر گزینه را بدون تغییر قبول کرده و در
نهایت گزینه  Finishرا بزنید تا شبکه هندسی شما ساخته شود.

104

 پس از ساخت شبکه ،حال آنرا میتوان وارد محیط  ArcMapکرده و جریان را در آن مشاهدهیا ویرایش نمایید.

 ابزار  Utility Network Analystرا به ابزارهای نرم افزار اضافه کرده تا بتوان جهت را به کمکآن نمایش دهید.

 حال باید در جدول ویژگی نقاط ،منبع بودن نقطه را انتخاب کنیم .در نمونه زیر نقطه مورد نظررا به عنوان منبع تغییر دادهایم.
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 -به کمک گزینه  Set Flow Directionمیتوان جریان را در شبکه ایجاد نمود.

 -با استفاده از گزینه  Display Arrowsمیتوان جریان را در شبکه نمایش داد.

برای نمایش جهت جریان سه حالت به وجود میآید:

 همان طور که در شکل زیر مشاهده میکنید جریان از منبع شروع شده و در شبکه جریان دارد.خطوطی که دارای جهت میباشند ،دارای جریان هستند و خطوطی که دایره سیاه بر روی آن
قرار دارد فاقد جریان میباشند ،که باید علت آن را بررسی کرد که در کدام نقطه ارتباط خطوط
با هم قطع شده و پس از بررسی دوباره جریان را در شبکه ایجاد کرد تا جریان بر قرار گردد.
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 -به عنوان مثال در شکل باال در نقطه قطعی زوم کرده تا علت عدم ارتباط را بررسی کنیم.

همان طور که در شکل باال مشاهده میکنید ،ارتباط دو خط قطع شده است و همین موضوع باعث
فاقد جریان شدن خطوط شبکه شده است .که ابتدا باید آن را بر طرف کرده و سپس جریان را
دوباره ایجاد کنیم.
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 همچنین به کمک ابزار آنالیز میتوانید با قرار دادن یک پرچم در مسمیر شمبکه ،مسمیر باالدسمتی،پایین دسمتی ،مسمیر در حال ارتباط یا مسمیر عدم ارتباط و  ...را مشمخص کرد .به کمک گزینه
زیر میتوانید بر روی عوارض نقطه ای و یا خطی شبکه پرچم قرار دهید.

حال به کمک گزینههای زیر میتوان نوع آنالیز را انتخاب کنید.

 مثال ما میخواهیم مسیر باال دستی از پرچم تا منبع را برای شما نشان دهیم .ابتدا پرچم را برروی شبکه قرار میدهیم ،سپس نوع  Find Path Upstreamرا انتخاب کرده و سپس گزینه
 Solveرا میزنیم.
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همان طور که در شکل زیر مشاهده میکنید ،مسیر باال دستی قرمز رنگ میشود .شما میتوانید سایر
آنالیزهای دیگر خود را نیز در صورت نیاز انجام دهید.

در پنجره تنظیمات نمایش آنالیز میتوان دو نوع حالت را برای نمایش انتخاب کرد .در حلت
اول( )Drawingفقط جهت نمایش خروجی به کار میرود ولی در حالت دوم( )Selectionعوارض
انتخاب میشوند.
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