به نام خدا
با استفاده از فایل های تمرینی) (Sample-GIS-1,Sample- GIS-2,Sample-GIS-3که از صفحه دانلود می کنید الیه های زیر را در محیط
نرم افزار  ArcMapبا استفاده از ابزارهای  ArcToolboxانجام دهید و به ایمیل زیر تا  15دی ماه  98به صورت فردی ارسال نمایید.
مدل  –TINبا استفاده از الیه توپوگرافی  Topopointو استفاده از)Search for Tools > Create TIN (3DAnalysis
 نقشه  -Aspect and Slopeبا استفاده از  TINساخته شده ) (Search> Tin To raster> raster TINو استفاده از ToolBox- Spatial Analysis> Surfaceبسازید
  Viewshed, Hillshadeهمچنین برای نقاط دید می توانید از فایل  Point; Villageاستفاده کنید نقشه  Contourبا استفاده از -ToolBox- Spatial Analysis> Surface (Interval:20m- using TIN),بااستفاده از  TINساخته شدهدر باال و با استفاده از DEMاستان سمنان در فولدر  Interval( -GIS-sample-3را  02در نظر بگیرید)
  Profileو رسم گراف با استفاده از الیه وکتوری پروفیل و  TINدر ) - Search for Tools>Profile>Stack profile (3D Analysisازفایل  profileموجود در فولدر  1استفاده کنید -فراموش نکنید برای نمایش گراف پروفیل نام گراف را در پایین پنجره وارد نمایید که
 Optionalاست
 نقشه  Geoprocessing> Bufferبا استفاده از الیه  Villageدر فاصله متری 822از نقاط نقشه بافر بزنید همچنین از الیه آبراهه ها Streamدر فاصله  022متر بافر بزنید (با تغییر فاصله و تنظیمات ابزار تغییرات را مالحظه نمایید)
 نقشه استان سمنان را از فایل نقشه راه های ایران در فولدر  DEM، Sample-GIS-3ایران و روستاهای ایران  Clipکنید سپس نقشه هایکلیپ شده را  Overlayکنید)برای تهیه مرز استان سمنان می توانید فایل مرز استانهای ایران را باز کنید و در جدول توصیفی Attribute
 Tableاستان سمنان را فقط انتخاب و سپس  File> Exportنمایید.
 نقشه  Intersect, Union, Overlayو استفاده از فایل تمرین  0و با  Geoprocessing Toolsوالیه Graphic-1 and 5-Graphic cirاستفاده کنید
 ایجاد یک الیه جدید با کشیدن گرافیکی Customized>Toolbars> Draw -فعال کنید یک پیگون از روستا بر روی عکس و یکرودخانه که با فلش نشان داده شده را با ابزار الین جدید بکشید بعد  Drawing> convert graphic to featureرا در مسیر جدید ذخیره
کنید و سپس با راست کلیک و  Dataبه فرمت  shpذخیره کنید .می توانید با فعال کردن  Customized>Toolbars>Editو با
 Edit>Start editingدر الیه مورد نظر اصالح یا تغییرات با  Snapانجام داده و در نهایت با  Save and Stop editingتغیرات را
ذخیره نمایید مثال می توانید در فایل تمرین جاده ها یا رودهانه ها را بر روی عکس هوایی نمونه در فولدرAerialPhoto - GIS -2
دیجیت نمایید .در نهایت ژیورفرنس نمایید و خروجی بگیرید (به فایل راهنما  PDFروی صفحه توجه کنید)
------------------------------------------------------------------------ تهیه الیه های حوضه آبریز با استفاده از  DEMموجود استان سمنان یا منطقه دلخواه دیگر هر فرد برروی یک حوضه آبریز مستقل (نه
مشترک) یا ساخته شده در فایل مرحله باال در فولدر  Sample-GIS-3و الیه رودخانه ها و ابریز ایرانHillshading, Slope, Aspect-
Basin, Flow, Accumulation, Flow direction, Flow Length, Stream, Stream) Order, Watershed) ,با استفاده از ابزار
 Spatial Analysis Tool>Hydrologyدر نهایت مدل سه بعدی حوضه را  ArcSceneبسازید و خروجی بگیرید
توجه:
 می توانید از فایل های راهنمای آموزشی که در ادامه بر روی صفحه قرار داده می شود استفاده نمایید یا در اینترنت جستجو نمایید.
 بایستی الیه ها را به محیط  Layoutبرده و با اضافه کردن تمامی ایتم های یک نقشه مانند راهنما ،مقیاس ،جهت شمال و طول عرض
جغرافیایی و همچنین با  Insert>Textنام خود را در پایین خروجی نقشه بنویسید و پس از آماده سازی برای خروجی گرفتن ذخیره نمایید
 بعد از پایان کار الیه ها را در یک فایل زیپ شده در یک فولدر قرار داده (با فرمت  *.tifیا به فرمت  export ، jpgنموده ،اگر فایل
پروژه را نیز از منوی فایل  Map Packageخروجی بگیرید قابل ارسال است) به ایمیل ) (sgharachelo@shahroodut.ac.irبفرستید
 در ادامه می توانید از فایل های اموزشی در فولدر ArcGIS-Tutorialکه در صفحه قرار داده شده نیز کمک بگیرید و کانال
 @GISRSacademyمراجعه واز فایل های آموزشی بسیاری که قرار داده شده استفاده کنید.
موفق باشید
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