تهیه نقشه در محیط ArcMAP
ر
دکت عبدالرضا صالیح مقدم
توجه فرمایید:
آشنای با  ArcMAPکه در
ممکن است در مطالعه این جزوه نیاز باشد تا با مباحث عمویم
ی
آشنای داشته باشید
جلسه دو و سوم رشح داده شد،
ی

چگونه نقشه عمومی منطقه را بسازیم
• تهیه نقشه عمویم منطقه از دو طریق میرس است
– رسم نقشه با استفاده از ویراستار نقشه  ArcMAPاین روش نیازمند
آشنای زیاد با نقشه ر
کش و رصف وقت بسیار است و اصوال به
ی
دانشجویان علوم پزشیک توصیه نیم شود
احت و ی
– اخذ نقشه از مراجع رسیم کشور که به ر ی
حت رایگان ممکن
است از پارک های فناوری یا سازمان برنامه ریزی استان یا ی
اینتنت یا
سازمان نقشه برداری کشوری بدست بیاید که دارای دقت زیاد و
شکیل است
– برای وارد کردن این نقشه ها که معموال در فایل های Shape File
مست زیر فایل را بارگذاری کرد:
ارائه یم شود باید از ر
…– File > Add Data > Add Data

چگونه داده های تحقیق خود را نقشه کنیم؟
ی
میدای ،محقق باید
• در پژوهش های
اسلوی که قبال رشح داده
مطابق
ی
شدند داده های ی
زمیت مکان مرجع
ذخته کند.
خود را در یک فایل ر
معموال دانشجویان علوم پزشیک از نرم
افزار  MS.Excelبرای این منظور
استفاده یم کنند.
• فایل فوق در محیط  ArcMAPوارد
یم شود .برای این منظور یا از دگمه
مست
در منو یم توان استفاده کرد یا از ر
زیر به پنجره ورود فایل یم رسیم:
… • File > Add XY Data

انتخاب Shape File
• در پنجره Add Data
شیپ فایل انتخاب یم شود

اضافه کردن لوکیشن نقاط با Excel

فایل اکسل را معرفی کنید و فیلد ( Xشرق)
و ( Yغرب) را نشان دهید

Y

X

ممکن است نقشه مشاهده شود اما کامل
نیست
• ممکن است محقق چند فایل را در
سامانه بارگذاری کرده باشد هر فایل به
صورت یک الیه در سامانه نامیده یم
شود
• اگر به جدول محتوا توجه کنید ترتیب
این الیه ها نشان داده یم شود
روی
• در مثال روبرو  Iran_Outlineی
ترین و  Iran_placesزیرین ترین الیه
ها هستند

ممکن است نقشه به نحو مطلوبی دیده
نشود
•

•

همانطور که مشاهده یم فرمایید در نقشه روبرو هیچ ر ی
چتی جز
حدود ایران مشاهده نیم شود و این بدیه است زیرا الیه
 Iran_Outlineروی بقیه الیه ها است
برای رفع این مشکل دو راهکار میرس است:
– الیه ها به ترتیب مورد نیاز به زیر آورده شود که این کار با روش & Drag
 Dropانجام یم شود
روی شفاف بشوند تا الیه های زیرین آنها قابل رویت بشود
– الیه های ی

نحوه شفاف یا رنگ کردن الیه ها
مست زیر مشخصات ظاهری الیه را
• با کلیک راست روی الیه یم توان از ر
تغیت داد:
ر
• Properties > (Tab) Symbology
پس از باز شدن پنجره سمبل سازی ،در سمت چپ پنجره گزینه های نمایش یا
 Showدیده یم شوند در گروه  ،Featuresگزینه Single Symbol
بصورت پیش فرض دیده یم شود.
در زیر مجموعه این نمایش با کلیک روی گزینه  Symbolبه ر ی
احت یم توان رنگ
الیه را عوض کرد یا آنرا شفاف نمود
در ر ی
همی فضا یم توانید قطر و رنگ خطوط (Outline width – Outline
 )Colorرا هم ر ی
تعیی کنید

سمبل سازی
پس از کلیک راست روی یک الیه و انتخاب  Propertiesپنجره Layer Propertiesظاهر یم شوند برای تنظیمات
رنگ نقشه باید زبانه یا  Tab Symbologyانتخاب گردد.
در زبانه سمبل سازی ،در سمت چپ ،گزینه های  Showقابل توجه اند ،در این گزینه ها  Featuresگزینه پیش
فرض است که ساده ترین رنگ بندی را طبق طرح زیر ارائه یم دهد:

کلیک

کلیک

Symbology
در زبانه  Symbologyدر گوشه سمت چپ گزینه های  Showدیده یم شود که هر
تغیت یم دهد گزینه ها به ترتیب زیر هستند:
کدام تنظیمات نقشه را ر

Single Simbol

در این گزینه هیچ طبقه بندی وجود ندارد:
باالی شفاف و مرزهای قرمز باشد
نقشه ایران اگر بدنه الیه ی
و
ز
الیه استان ها با بدنه ست و مرز سیاه باشد

Categories

گتد:
در این گزینه رنگ بندی بر اساس مقادیر یا  Valuesصورت یم ر
باالی شفاف و مرزهای قرمز باشد
نقشه ایران اگر بدنه الیه ی
و
الیه استان ها بر اساس نام رنگ بندی شده باشند

Unique Values

برای رسیدن به ر ز
چنی نقشه ای ،پس از انتخاب گزینه  Unique Valuesپنجره فوق ظاهر یم شود تا
ی
گتد ،رمپ رنگ دلخواه را انتخاب کرده و گزینه
کاربر فیلدی که رنگ بندی بر اساس آن باید صورت ر
 Add All Valuesو در نهایت Okرا کلیک کند

Quantities

<Graduated Colors

گتد .فرض کنید مقادیر مورد نیاز بر
های از مقادیر یا  Valuesصورت یم ر
در این گزینه رنگ بندی بر اساس گروه ی
اساس سن افراد باشد در این صورت صدها مقدار داریم که نقشه آن بسیار پیچیده و نا مفهوم یم شود در این
سنی را خودکار به چند گروه ز
روش سامانه این ر ز
سن تقسیم یم شود:
باالی شفاف و مرزهای قرمز باشد
نقشه ایران اگر بدنه الیه ی
و
ر
جمعین رنگ بندی شده باشند
الیه استان ها بر اساس گروه

Quantities

<Graduated Symbols

ی
های که بزرگ آنها بیانگر
یدر این گزینه از  Quantitiesمانند  Graduated Colorsاست اما بجای رنگ دایره ی
بزرگ مقادیر است نمایش داده یم شود برای این منظور باید از گزینه Graduated Symbolبجای Graduated
 Colorsکه در زیر آن قرار دارد استفاده کرد:
باالی شفاف و مرزهای قرمز باشد
نقشه ایران اگر بدنه الیه ی
و
ر
جمعین دایره بزرگ و کوچک دارد و رنگ زمینه ارزش ندارد
الیه استان ها بر اساس گروه

Graduated Colors-Symbols

برای رسیدن به ر ز
چنی نقشه ای ،پس از انتخاب گزینه  Graduated Colorsپنجره فوق ظاهر یم شود تا کاربر
گتد ،در صورت نیاز فیلدی برای رسشکن کردن مقادیر (مثال
فیلدی که رنگ بندی بر
اساس آن باید صورت ر
ی
تعداد در مساحت) رمپ رنگ دلخواه و تعداد گروههای تقسیم بندی ) (Classesرا انتخاب کرده و در نهایت
Okرا کلیک کند

Charts

در این گزینه بجای رنگ بندی از نمودار بجای رنگ استفاده یم شود:
باالی شفاف و مرزهای قرمز باشد
نقشه ایران اگر بدنه الیه ی
و
الیه استان ها بر اساس نسبت زن و مرد نمودار دایره کشیده شده باشند

Pie

برای رسیدن به ر ز
چنی نقشه ای ،پس از انتخاب گزینه Chartsپنجره فوق ظاهر یم شود تا کاربر فیلدی که
نمودار بر اساس آن باید رسم شود را انتخاب کرده و در نهایت Okرا کلیک کند

Multiple Attribute

ی
های که بزرگ آنها بیانگر مقادیر است استفاده یم شود:
در این گزینه هم از رنگ بندی و هم از دایره ی
باالی شفاف و مرزهای قرمز باشد
نقشه ایران اگر بدنه الیه ی
و
ی
الیه استان ها بر اساس تعداد خانوار است و بزرگ دایره نشان دهنده جمعیت مردان کشیده شده باشند

Quantoty by Category

برای رسیدن به ر ز
فیلدهای که نمودار بر
چنی نقشه ای ،پس از انتخاب گزینه پنجره فوق ظاهر یم شود تا کاربر
ی
اساس آن باید رسم شود را انتخاب کرده و در نهایت Okرا کلیک کند
در نهایت قویا توصیه یم شود از نقشه های شلوغ با حجم زیاد اطالعات اجتباب شود

From Data View to Layout View
تغیت رنگ یا
• با ر
خذف رنگ و یا با
باال – ر ی
پایی بردن الیه
ها کاربر یم تواند
نقشه مدنظر خود را
تهیه کند
• این نقشه در حالت
نمایش داده ها یا
 Data Viewبوده
است برای ارائه
نقشه باید به حالت
نمایش چیدمان یا
Layout View
رفت
Layout View

Data View

نمایش چیدمانی
•

•

•

ی
چیدمای ،نقشه در
در نمایش
قاب صفحه ای که کاربر در
تنظیمات ورق برای نرم افزار
ری
تعیی کرده است ،نمایش داده یم
شود
ی
چیدمای منو Layout
در نمایش
ری
نت فعال یم شود اگر ر ی
چنی نشد
باید از گزینه Custom Toolbar
آنرا فعال کرد
تغیت این تنظیمات باید از
برای ر
مست زیر به تنظیمات صفحه
ر
چاپ  ArcMAPمراجعه کرد:
• File > Page and Print
…Setup

اضافه کردن ملحقات نقشه
• ملحقات نقشه شامل جهت شمال ،مقیاس ،راهنمای عوارض،
عنوان در منوی  Insertاز منوی اصیل قابل ی
دستیس هستند
گتند ،در این
• ملحقات نقشه الزم است تا مورد اصالح قرار ر
رشایط پس از وارد کردن ملحقات ،با کلیک راست روی آن
ی
موضوعات ،ویژگ های آنها اصالح یم شود مثال مقیاس از مایل
ی
به
کیلومت اصالح یم شود
• اگر کاربر مایل است ر
بخش از نقشه ،بزرگ شود و در مرکز مورد
گتد ،یم تواند از ابزارک های منوی  Layoutاستفاده
توجه قرار ر
ری
همچنی یم تواند با کوچک کردن مقیاس نقشه در Map
کند
 ،Scaleتصویر بزرگ تری از نقشه بدست آورد

Layout View

چند نقشه در یک فضا
• برای رسم چند نقشه در یک فضا باید در جدول محتوا چند
کت – پیست میرس است
الیه تهیه کرد که معموال این کار با ی
• برای تهیه چند الیه و چند چیدمان ،باید روی نقشه کلیک
کت کرده و روی صفحه آنرا الصاق (پیست)
راست کرده و آنرا ی
کرد سپس یم توان هر نقشه را بطور مجزا ویراش کرده و در یک
ی
صفحه الیه های
متفاوی را به نمایش گذاشت
ی
صوری که نقشه بر الیه
• مزیت این روش در این است که در
گتد و
جدید متمرکز شود ،اصالح بطور خودکار
صورت یم ر
سهولت کار برای کاربر دو چندان است و از ی
طرف همه نقشه ها
شبیه هم و استاندارد خواهد بود

تهیه چهار الیه و چهار چیدمان در یک
صفحه

خروجی نقشه
ی
وقت از نقشه اطمینان حاصل شد ،برای تبدیل آن به فرمت
•
استانداردی مثل  .JPGیم توان گزینه  Export Mapدر منوی
فایل را انتخاب شود
• در پنجره  Export Mapباید به نکات زیر توجه داشت:
ذخته فایل
– آدرس ر
– نوع فایل که بار اول پیش فرض آن  JPGنیست
– وضوح فایل ) (Resolutionکه بطور پیش فرض  300نفطه دراینچ
جوی در فضا یم توان آنرا به  100کاهش داد
است برای رصفه ی

ی
• تنظیمات
بیشت در زبانه  Formatدر اختیار کاربر است

پنجره
Export
Map

تماس با ما
•
•
•
•
•
•
•
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ی
ی
غت ی
دولت علوم پزشیک پورسینا ( (Avicenna
مدیسینا یک پایگاه دانشگایه برای آموزش ،پژوهش و خدمات سالمت و بست الکتونیک دانشرسای ر
ی
ر
مهاری علوم پزشیک شامل کنفرانسها ،کارگاهها ،دورههای کوتاه مدت و برنامههای
آموزیس تکمییل و
 Mediversityاست .در این پایگاه دورههای
منتورشیپ برای تخصصها و حوزههای مختلف علوم پزشیک ارائه یمشود و تحقیقات سالمت با همکاری دانشمندان نامور پزشیک به انجام یم رسد.
همچنی مدیسینا ،ارائه خدمات پزشیک از جمله خدمات آنالین ،خدمات در ی ی
ری
ری
مدیسی را با مدل یک بیمارستان مجازی جامع ارائه یم کند.
متل و تله
هدف ما ارتقاء مهارتهای تخصیص و به روز کردن دانش و عملکرد حرفهای دانش آموختگان برای ارتقاء خدمات سالمت است .مدیسینا توسط
ی
بی الملیل حمایت یمشود و به گروههای کار ی
بزرگ از اساتید شناخته شده ر ی
آفریت و نوآوری متعددی متصل است.
گروه

کلیک کنید و با ما در تماس باشیدhttps://medicinna.net/ :

