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  GIS به محیط EXCELنحوه وارد کردن اطالعات از محیط 
  

  ).خیلی مهم(داده ها رو تو اکسل مدیریت کنید -1
  . باشند Y و Xتمامی ردیف ها دارای  -
 .به هیچ وجه ردیف خالی بین آنها وجود نداشته باشد -

 . باشند X,Yدو ستون اول ترجیحا  -

 .خی فیلدهای یک رکورد مشکلی نداردرفقدان اطالعات در ب -

 .فونت هم یک فونت فارسی رایج باشد -

 مختصات غلط -)یا عدم وجود مختصات( ید مختصات غلط رو تصحیح کن.یدبه شکل زیر نگاه کن -
 .یا فقدان مختصات یا اصالح شود یا رکورد آن حذف شود

 

  
 
 .ببندید فایل اکسل رو -

  . یدبرنامه  اکسس را باز کن -
 :فرمان های زیر را اجرا نمایید

- File 
- New 
- Blank Database 
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 .د یک نام  و ذخیره کن -

 .یدرا صادر کن Import  و فرمان ید راست کلیک کنTable ی گزینهسپس رو -

 
  .ید حاوی اطالعات که مدیریت شده را انتخاب یا فراخوانی کنفایل اکسل

  
  . فایل اکسل رایدتوجه کن

 . را انتخاب کنیدNextپورت باز می شود و گزینه پنجره ایم -

 . وگرنه مشکل رخ خواهد دادید،باز شد حتما تیک گزینه باالی پنجره را بزنکه پنجره دوم  - 
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 .Nextسپس گزینه  -

  Finish و گزینه ید برسFinish پشت سر هم در پنجره های متوالی تا به گزینه Nextبعد چند تا  -
 .یدرا انتخاب کن

 .  به نمایش در می آیدfinished importingپنجره ای با پیغام  -

 .ببندیدبرنامه را حتما  -

- ArcMapید رو ران کن. 

 .د ای که ذخیره کردیdbfفایل دن و نمAdd و Addفرمان  -

 . را انتخاب کنیدشما ذخیره شده database که اطالعات مورد نظر در dbfیک فایل با فرمت  -
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  .ر نماییدرا صاد display XY dataسپس رو الیه راست کلیک نموده و فرمان
 را Y و Xهای د ستون های اطالعاتی یا فیلYfield و  Xfiledپنجره ای باز خواهد شد در قسمت 

  .دیانتخاب کن

  
  . نمایید را انتخابEditدر همین پنجره گزینه 

  .ید تعریف کنا سیستم تصویر الیه رSelectسپس در قسمت 
  . کنید)ok)Apply و okسپس 

اضافه می شوند که راست کلیک   viewط یبصورت عوارض نقطه ای به محدر نهایت عوارض مورد نظرتان 
  .نمایید ذخیره shapeبا فرمت   Exportو با فرمان 


