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 پيشگفتار مترجم
هـای جغرافیـایی را بـر روی جهانیـان      دی از کار با دادهدریچه جدی GISتاکنون،  8331از دهه 

گشوده است و در این بازه زمانی بیش از نیم قرن، دانش سیستم اطالعات جغرافیایی، تحولی شگرف در 

هـا در   های روزافزون آن ها و کاربرد افزارها پیدا کرده است. حجم زیاد داده ها و سخت افزار کارگیری نرم به

شناسی و غیره از یک سو و ماهیـت پویـایی و    نظیر محیط زیست، شهرسازی و زمین های مختلت زمینه

ها چون منابع طبیعی از سـوی دیگـر، ضـرورت اسـتفاده از ابزارهـای       ها در بعضی حوزه تغییرپذیری آن

ای کوچـک بـرای    های نوین را دو چندان کـرده اسـت. کتـابی کـه پیشـرو داریـد، هدیـه        کمکی و روش

ست که با قلم زیبای گینا کلیمیر نگاشته شده است. اگر از قبل تصمیم خـود را بـرای   ا GISدوستداران 

گویم باید انتظار چه مطالبی را داشته  اید اینجا همان جایی است که به شما می خواندن این کتاب گرفته

که بـرای  بخش  را به سبکی متفاوت، با بیانی شیوا و لذت GISباشید. کلیمیر، مفاهیم کلیدی و کاربردی 

افـزار گرفتـه    های کاری در نرم مختلت از ایجاد محیطهای  هر کسی قابل درك است، در فصول و مهارت

گذاری و نخیره پروژه به تحریر نگاشته است. در ترجمه این کتـاب تـالش فراوانـی     های اشتراك تا روش

ن کاسـته شـود و بـرای    های مختلت و با مرور مکرر، از اشـکاتت آ  شد تا با هماهنگی مناسا بین فصل

سازی و کاربردی بودن بیشتر آن، فصل کددهی جغرافیایی )فصل هشتم( به دتیل کاربردی نبودن  بومی

تر در اختیار شـما قـرار داده شـده     آن در ایران حذف گردید. فایل تمرینات کتاب جهت دسترسی آسان

مهارت خود را در این عرصه ارتقا داده  توانید است. در پایان شما با استفاده از رهنمودهای این کتاب می

 افزار آشنا شوید.  و با ابعاد جدیدی از این نرم

تـان را داریـد ایـن کتـاب بـرای       اگر انگیزه و شور فراوان برای ارتقا مهارت خود و طراحی آینده

هـای متخصصـان و خواننـدگان گرامـی کتـاب، زمینـه بهبـود آن در         شماست. امید است بـا راهنمـایی  

 ای بعدی فراهم شود. ه چاب
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 مقدمه
آشـنایی بـا    ،افـزار  نـرم دریافـت   مهـم، ماننـد چگـونگی    العاده فوقاین بخش حاوی چند مبحث 

 و تعدادی فوت و فن کار است.  ArcMapمحیط

 

  ArcGIS Desktop افزار نرمدانلود و نصب كردن 
 نیازی به مطالعه این بخش ندارید.اید  را بر روی سیستم خود نصا کرده افزار نرماگر شما این 

تمرینات نصا کنید. این کتاب  را برای انجام دادن این ArcGIS Desktopشما باید یک کپی از 

ورژن هـای   بروزرسانی شده است. همچنین این کتاب برای نسـخه  ArcGIS Desktop 10.6برای نسخه 

وابسته به آن قابل استفاده است. امـا بـا هـر سـطح مجـوزی      های  پشتیبانی و سرویسهای  ، بسته 8105

 رد.  کار خواهد کها  )پایه، استاندارد یا پیشرفته( و بیشتر ورژن

 

 مطالب مهمي كه بايد بدانيد
 را روی کامپیوترتان دارید، باید در ابتدا قبل از نصـا ورژن   افزار نرمهای قبلی  اگر شما ورژن

 است. بر زمان افزار نرمجدید، نصا نسخه قبلی را لغو کنید. مد نظر داشته باشید، نصا 

  باتتر قابلیت اجرا را دارد.و  108فقط در کامپیوتر شخصی با ویندوز ورژن  افزار نرماین 

  حتـی اگـر بـرای دانلـود از آن     )شما باید اینترنت اکسپلورر را روی کامپیوترتان نصا کنید

 کند. از اکسپلورر استفاده می  ArcGISدیگر های  کنید(. بخش استفاده نمی

 

 براي تکميل اين تمرينات نياز به اطالعات داريد
 بروید.   esri.com/GIS20-3به اطالعاتی های  برای دسترسی به فایل

یک فایل مکمـل در اختیـار شـما قـرار داده     صورت  بههای تمرینی به همراه کتاب،  داده  توجه:

 .شده است

 

 مطالب مفيد ديگري كه به درک بهتر شما از كتاب كمك مي كند
 زبان

ز اصـطالحات  ایده و مراحل کار را با زبانی ساده و با استفاده اGIS مهارت ضروری در  61کتاب 

کند که برای هر شخصی قابل درك است. این توضیحات به ویژه برای فراگیران  نیمه تخصصی مطرح می

هـای بعـدی بـه     ها است بسیار مفید می باشـد. در بخـش   و کسانی که انگلیسی زبان دوم آن GISجدید 

ختـه شـده   بررسی برخی از مطالبی که ممکن است در حین مطالعه موجا سـردرگمی شـما شـود پردا   

 است.



 وجود دارد؟  ArcMapو  ArcGISچه تفاوتي بين 
در   ArcMapبه جای هم استفاده می شود. این کتاب از اصـطالح    ArcMapو ArcGISاغلا از 

اسـت نـه    افـزار  نـرم در واقع مرورگر  ArcMap کند. طول تمرینات به سبا کوتاهی و آسانی استفاده می

 ArcGISه اینترنت اکسپلورر مرورگر اینترنت است نه خود اینترنت( و)همانطور ک ArcGIS افزار نرمتمام 

Desktop   کشی، که قابل استفاده برای کامپیوتر شخصی است اشاره دارد.  نقشه افزار نرمبه کل مجموعه

طی کـرده اسـت تـا از دیگـر       ArcGIS Desktopو به  ArcGISبه   Arc Viewسیری را از  افزار نرماین 

قابل تشـخی  گـردد. تمرینـات ایـن      ArcGIS Enterpriseو  ArcGIS pro مانند   ArcGISهای  نسخه

 انجام شده است.  ArcGIS Desktop افزار نرمکتاب با استفاده از ورژن اصلی 

 

 وجود دارد؟ shp.و فايل هايي با پسوند  Shapefiles  ،Layersچه تفاوتي بين 

هـا، مرزهـا،    شـود: فایـل تیـه    فـی گفتـه مـی   های مختل در زبان غیرتخصصی شیپ فایل به فایل

شیپ فایل و تیه به جـای هـم اسـتفاده    ها. این کتاب از اصطالح  های جغرافیایی و البته شیپ فایل فایل

اشتباه نگیرید. فرض کنید هر فایل یک شیپ فایـل   lyr.کند ولی کلمه تیه را با فایل هایی با پسوند  می

اص با یک نوع پسوند فایل مشخ  شده باشد. همچنـین گـاهی نـام    خطور  بهاست مگر اینکه این فایل 

کوتاه شده اسـت یـا     Stateصورت  بهاما بعدا در متن  State.shpشود مانند  کامل شیپ فایل استفاده می

مربوط به همـان  ها  همه این State.یا شیپ فایل  Stateتیه صورت  بهکلی به آن اشاره شده است طور  به

 ابراین سعی کنید سردرگم نشوید.شود بن فایل می

 

 فوت و فن كار
آشـنایی     ArcMapهایی است که شخصی که مدت طوتنی است بـا  این بخش شامل فوت و فن

ای یکسری ترفند و فـوت و فـن دارد کـه شـانس موفقیـت آن را بیشـتر        داند. هر حرفه ها را می دارد آن

مل مواردی است که شما برای موفقیت در این کند. این ترفندها در این بخش مطرح شده است و شا می

 باید بدانید. افزار نرم

 

 در حال حاضر براي شما مثل يك راز است! –ها  پيدا كردن فايل
هـا در   آید از تکرار مراحل پیدا کردن فایـل  از تکرار مکررات خوشش نمی کس هیچاز آنجایی که 

را با دقت بخوانید. شما بایـد بـرای    Connect to folderایم. در فصل یک بخش  هر فصل خودداری کرده

ها در ابتدا به پوشه متصل شوید. افراد مبتدی که اطالعاتی که شـما در   ها و موقعیت آن پیدا کردن فایل

خوانند باید زمان زیادی را در سردرگمی و صرف وقت زیاد سپری کننـد   حال خواندن آن هستید را نمی

هـای مختلـت ایـن     مختلت بـا فرمـت  های  کنند. عالوه بر این وجود فایلهای خود را پیدا  تا بتوانند فایل

در منـوی    Openتوان از بخـش   ( را نمیShp.ها ) فایل  کند. به عنوان مثال شیپ سردرگمی را بیشتر می



مشـاهده   Add Data( را نمی توان با استفاده از ابـزار  mxd.)  ArcMapهای  اصلی مشاهده کرد و  پروژه

سازی و بازگشـایی   خود را جستجو، نخیرههای  فایل ArcMapا به طریق مناسبی در محیط کرد. اگر شم

 گیرید. تر فرا می را خیلی سریع تر و با سردرگمی کم افزار نرمتوانید مطمئن باشید که این  کنید می

 

   Propertiesپاسخ به هر سوال با راست كليك بر روي 
 Table of contentکنـد، آن کلیـک بـر روی نـام تیـه در      تر  اگر یک نکته بتواند کار شما را راح

کلیک کنید تا بتوانیـد   Propertiesاست. بر روی  Propertiesو سپس کلیک بر روی  ArcMap  افزار نرم

یک فوت و فن دیگر کار، تقریبا با تمـام   Propertiesبه تمام خصوصیات آن تیه دسترسی داشته باشید. 

دهد. اگر همیشه  دارید پاس  می ArcMapاست و به هر سوالی که شما در  ArcGIS Desktopموارد در 

در مورد اینکه چه کاری انجام دهید تردید داشتید بر روی تیه کلیک کنید تـا فعـال شـود و از بخـش     

Properties  کلی شما را در جای مناسا قرار خواهد داد.طور  بهآن استفاده کنید. این مرحله 

 

 نوار ابزار  
توانید بـا کلیـک بـر روی     نوار ابزار است که شامل صدها ابزار هستند. می 73افزار دارای  رماین ن

به این نوار ابزارها دسترسی داشـته باشـید.    ArcMapدر محیط   Toolbarsو سپس   Customizeبخش 

و  Toolsابـزار  ، نوار Standardافزار مشاهده خواهید کرد: نوار ابزار  سه نوار ابزار ضروری را در محیط نرم

. ایده خوبی است که قبل از شروع کار این نوار ابزار را فعال کنید. فقط کافی است یکبار Drawنوار ابزار 

ای از ابزارهـایی   مانند. اگر از مجموعـه  می  ها را خاموش کنید فعال باقی را فعال کنید، تا زمانی که آن آن 

 یک نوار ابزار سفارشی ایجاد نمایید.توانید  کنید می مکرر استفاده میطور  بهخاصی 

 

 منوي راهنما
شـود یـادگیری    را شـامل نمـی  ArcGIS Desktop هـای   از آن جایی که این کتاب تمامی جنبـه 

وجـود دارد:   ArcMapخـوب و مفیـد فایـده خواهـد بـود. دو منـوی راهنمـا در         Helpاستفاده از منوی 

ArcMap Desktop Help  شـود و   آن ایجـاد مـی  در  افـزار  نرمکه هنگام نصاArcGIS Desktop Web 

Help ( که قبالArcGIS Resource Center راهنمای تحت وب اغلا بـا مطالـا جدیـد     نامیده می .)شد

 سمت راست بات(.)در دسترس هستند  ArcMapدر محیط  Helpشود. هر دو از بخش  بروزرسانی می

 

 مرورگرهاي اينترنت

 ArcGISو باتتر به سبا سازگاری بیشتر با مرورگر  1رنت اکسپلورر شود از  مرورگرهای اینت توصیه می

Desktop .استفاده شود 




