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 ،Arc GIS نرم افزار  کاربردی  دامنه  گسترش  با 
تهیه  خصوص  به  و  شهرسازی  پروژه های  انجام 
طرح های توسعه شهری، بدون این نرم افزار تقریبا 
غیر ممکن شده است. این کتاب که حاصل تجربیات 
چندین ساله نگارندگان در زمینه تدریس و انجام 
پروژه های متعدد GIS در حوزه های مختلف شهری 
است، می تواند راهنمای مفیدی برای متخصصین و 

دانشجویان شهرسازی و رشته های مرتبط باشد.

از ویژگی های منحصر به  فرد این کتاب می توان به 
در  متعدد  اطالعاتی  الیه های  از  بهره گیری  1ـ 
 GIS مثال های ترکیبی، 2ـ مرور تمامی کاربرد های
در زمینه دانش شهرسازی و برنامه ریزی شهری، 
منطبق بر کارکردهای کنونی نرم افزار در حوزه های 
حرفه ای و دانشگاهی، 3ـ راهنمای  فارسی نصب 
نرم افزار و 4ـ  طرح 86 مثال کاربردی و 59 نکته  
گام  به  گام  و  تصویری  آموزش  با  همراه  کلیدی 
برای تمامی مثال ها، اشاره  کرد. مخاطبین کتاب با 
صرف حوصله و تمرکز الزم و انجام تمرینات مورد 
نظر و توجه به نکات تکمیلی، موفق به بهره گیری 
از نرم افزار در انجام پروژه های مختلف شهری و 

تسلط کافی به امکانات نرم افزار خواهند شد.

DVD همـراه بـا کتاب شـامل اطالعات تکمیلی 
زیر می باشـد: 

ـ نرم افزار Arc GIS نسخه های 10.2 و 10.3
ـ الیه هـای اطالعاتـی GIS مـورد اسـتفاده در 

مثال هـای کتـاب
توسـعه  طرح هـای  اجرایـی  دسـتورالعمل  ـ 

فراشـهری و  شـهری 
ـ قالـب پایگاه داده هـای مکانی )شـورای عالی 

شهرسـازی و معماری(
Google Earth ـ نرم افزار

ـ فونت های فارسی استاندارد

Arc GIS10.2  _ 10.3
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مقدمـه
گسترش ابعاد نظری و تجربی دانش شهرسازی در بدنه اجرایی و آموزشی کشور، نیاز به توسعه نرم افزارهای 
هوشمند در زمینه تحلیل مسائل شهری را بیش از پیش متبلور ساخته است. شهرسازی به عنوان یک دانش 
میان رشته ای با ابعاد مختلف و ساختارهای گوناگون شهری نظیر ترافیک، کاربری، جمعیت، اقتصاد، محیط 
زیست و... بیشترین برخورد را با نرم افزار Arc GIS نسبت به دیگر رشته های مهندسی و علوم انسانی 
دارد. سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS(، به عنوان اصلی ترین و کارآمدترین سیستم نرم افزاری در زمینه 
شهرسازی، طیف وسیعی از ارائه خدمات این رشته را در محیط حرفه ای و دانشگاهی پوشش داده است. 
به طوری که می توان اذعان نمود در سالیان اخیر، تهیه طرح های توسعه شهری و به طور کلی طرح های 
شهرسازی به خصوص در زمینه برنامه ریزی شهری چه در محیط دانشگاه و چه در بازار کار، بدون استفاده 

از این نرم افزار قدرتمند، تقریبا غیرممکن شده است.
تا کنون تالیفات ارزشمند زیادی در زمینه آموزش نرم افزار Arc GIS توسط متخصصان و اساتید دانشگاهی 
کشور صورت گرفته است که حاوی مطالب پایه و اصلی نرم افزار می باشد. اما در زمینه موضوعات شهرسازی 
و استفاده از این نرم افزار در زمینه های تخصصی این رشته، حق مطلب مطابق با شرایط کنونی جامعه 
حرفه ای و دانشگاهی شهرسازی ادا نشده است. کتاب حاضر که حاصل چندین سال تدریس نگارندگان با 
موضوع شهرسازی و برنامه ریزی شهری است، شامل کلیه محتویات مورد نیاز برای انجام پروژه های کاربردی 
و انجام شرح خدمات طرح های جامع و تفصیلی بر اساس استانداردهای شورای عالی شهرسازی و معماری 
کشور می باشد. در واقع نوآوری اصلی این کتاب در مقایسه با سایر کتب تالیف شده، ارائه تصویر کاربردی 
نرم افزار Arc GIS در زمینه شهرسازی در حوزه کار حرفه ای و کار دانشگاهی با حل مثال ها و ذکر نکات 

تجربی و تخصصی موضوعات شهری می باشد.
انگیزه اصلی و ضرورت تدوین این کتاب، خالء در محتوای سایر کتاب های تالیف شده و نیز مسائل و 
مشکالت دانشجویان و متخصصان رشته شهرسازی در خصوص استفاده از نرم افزار Arc GIS در انطباق 
با موضوعات شهرسازی می باشد. با توجه به مثال های متعدد این کتاب و نیز نکات تشریحی، امید است 
مخاطبین پس از حل تمرینات و توجه به نکات مذکور، با کاربردهای گسترده نرم افزار در زمینه تحلیل 
مسائل شهری آشنا شده و در ارائه خدمات شهرسازی استفاده های بیشتری از GIS داشته و مشکالت 

موجود آنها نیز در استفاده از نرم افزار برطرف شود.
بر خود الزم می دانیم، از کمک ها و تشویق های اساتید ارجمند آقای دکتر محمدهادی مهدی نیا، خانم دکتر 
نرجس السادات فاطمی، خانم مهندس مرجان هوشمند، خانم مهندس عاطفه مرادی، خانم مهندس هما 
جلیلی، آقای مهندس ناصر نجاتی، آقای مهندس حسن آرزو، آقای مهندس حسن چزگی و سایر دوستانی 
که در این راه همکاری داشته اند صمیمانه تشکر کنیم. امیدواریم ثمره تالش های دلسوزانه ی این همکاران 

در محتوای فنی مطالب توسط نگارندگان به بار نشسته باشد.
این کتاب همانند سایر کتب تالیفی مشابه، با توجه به محدودیت های زمانی و نیز گستردگی های نرم افزار 
Arc GIS، از دیدگاه اساتید اهل فن خالی از نقص نیست. توجه متخصصان و اساتید شهرسازی، به ما کمک 
می کند تا در چاپ های بعدی نواقص احتمالی رفع و نیز اضافات مورد نظر در جهت پیشبرد بهتر موضوعات 
اعمال شود. از کلیه خوانندگان اعم از اساتید و دانشجویان صمیمانه درخواست می شود نظرات تکمیلی و 

اصالحی خود را به آدرس  الکترونیکی urbanism.urbanism@Gmail.com ارسال کنند.
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*توجه داشته باشید تاریخ سیستم شما به روز باشد. در غیر این صورت، نصب نرم افزار با مشکل مواجه خواهد شد.
*درایو C کامپیوتر شما نیز می بایست حداقل 4 گیگابایت جهت نصب نرم افزار GIS و داده های مربوط به آن، فضای خالی داشته باشد.

“پوشه ArcGIS10.2” را از لوح فشرده کتاب به یکی از درایو های کامپیوتر کپی کنید و مراحل نصب را از همان پوشه دنبال کنید.

1. چنانچه یکی از نسخه های 10 یا 9.3 را روی سیستم نصب کرده اید، با استفاده از ArcGIS Uninstall Utility آن را کامال حذف کنید.
License .2 برنامه قبل را نیز از طریق Control Panel حذف کنید.

3. نرم افزار ArcGIS Desktop را از پوشه Install نصب کنید. ابتدا فایل برنامه می بایست در یک مسیر مشخص از حالت فشرده خارج شود و سپس برنامه 
نصب اجرا می شود. چنانچه فایل از حالت فشرده خارج نشود، بدین معنی است که در درایو C شما فضای کافی برای ذخیره سازی و نصب وجود ندارد. )هنگام نصب 

توجه داشته باشید که گزینه شرکت در برنامه مشارکتی ESRI را غیرفعال کنید(.
4. بعد از نصب موفقیت آمیز ArcGIS Desktop پنجره ای با نام ArcGIS Administrator Wizard باز خواهد شد که می بایست آن را Cancel کنید.

5. فایل Setup را از پوشه Install license manager نصب کنید. 
6. فایل service.txt موجود در پوشه Patched را باز کنید. در خط سوم بجای عبارت anyserver نام کامپیوتر خود را جایگزین کنید. سپس آن را ببندید و 

ذخیره کنید.
 change را انتخاب کنید. در این پنجره بر روی عبارت Properties راست کلیک کنید و My Computer برای پیدا کردن نام کامپیوتر می توانید بر روی

setting مقابل نام کامپیوتر کلیک کنید تا بتوانید نام کامپیوتر خود را از جلوی عبارت Full Computer Name کپی کنید.
7. برنامه ی License Server Administrator را از منوی Start کامپیوتر خود اجرا کنید و گزینه ی Stop را بزنید. این پنجره را تا پایان مرحله 9 نبندید.

8. دو فایل ARCGIS.exe و Service.txt را از پوشه Patched به آدرس زیر کپی کرده و جایگزین فایل های موجود کنید.
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.2\bin

9. پنجره License Server Administrator را باز کرده و گزینه Start  را بزنید.
اگر گزینه start برای شما فعال نبود ابتدا بر روی stop و سپس بر روی start و سپس Re-read licenses کلیک کنید.

 Advanced گزینه  ،ArcGIS For Desktop کامپیوتر خود باز کنید در باالی صفحه و در قسمت Start را از منوی ArcGIS Administrator 10. برنامه
Concurrent Use (ArcInfo) را انتخاب کنید. سپس گزینه ی Define a License Manager Now را فعال کرده و بر روی Change کلیک کنید و 

عبارت localhost را جایگزین عبارت موجود نمایید. در نهایت پنجره را OK کنید.
11. نرم افزار نصب شده است و می توانید برای شروع به کار، برنامه ArcMap 10.2 را اجرا کنید.
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* پیشنهاد می شود چنانچه نرم افزار ArcGIS 10.2 را قبال نصب کرده اید، نسخه 10.3 را نصب نکنید. به این دلیل که محتوای مطالب مربوط به 
کتاب طوری تنظیم شده است که با هر دو نسخه ی 10.2 و 10.3 همخوانی کامل دارد. 

*تاریخ سیستم باید به روز باشد، در غیر این صورت نصب نرم افزار با مشکل مواجه خواهد شد.
*درایو C کامپیوتر شما نیز می بایست حداقل 4 گیگابایت جهت نصب نرم افزار GIS و داده های مربوط به آن، فضای خالی داشته باشد.

»پوشه ArcGIS10.3« را از لوح فشرده کتاب به یکی از درایو های کامپیوتر کپی کنید و مراحل نصب را از همان پوشه دنبال کنید.

1. چنانچه یکی از نسخه های 10 یا 9.3 را روی سیستم نصب کرده اید، با استفاده از ArcGIS Uninstall Utility آن را کامال حذف کنید.
License .2 برنامه قبل را نیز از طریق Control Panel حذف کنید.

3. فایل Setup را از پوشه Desktop نصب کنید. )هنگام نصب توجه داشته باشید که گزینه شرکت در برنامه مشارکتی ESRI را غیرفعال کنید(.
4. بعد از نصب موفقیت آمیز ArcGIS Desktop پنجره ای با نام ArcGIS Administrator Wizard باز خواهد شد که می بایست آن را Cancel کنید.

5. فایل Setup را از پوشه License Manager نصب کنید. پس از نصب License پنجره ای با نام License Server Administrator به طور خودکار 
اجرا خواهد شد )ممکن است کمی با تاخیر اجرا شود(. در این پنجره پنل Start/Stop License Service را در سمت چپ صفحه انتخاب کنید و سپس گزینه 

Stop را بزنید. پنجره را برای ادامه کار، نبندید! 
6. فایل service.txt موجود در پوشه Patched را باز کنید. در خط سوم بجای عبارت anyserver نام کامپیوتر خود را جایگزین کنید. سپس آن را ببندید و 

ذخیره کنید.
 change را انتخاب کنید. در این پنجره بر روی عبارت Properties راست کلیک کنید و My Computer برای پیدا کردن نام کامپیوتر می توانید بر روی

setting مقابل نام کامپیوتر کلیک کنید تا بتوانید نام کامپیوتر خود را از جلوی عبارت Full Computer Name کپی کنید.
7. فایل ARCGIS.exe و service.txt را از مسیر Patch\ Program Files (x86)\ArcGIS\License10.3\bin کپی کرده و در مسیر زیر، جایگزین 

فایل های موجود کنید:
C\ Program Files (x86)\ArcGIS\License10.3\bin

8. فایل AfCore.dll را نیز از مسیر Patch\ Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop 10.3\bin کپی کرده و در مسیر زیر جانمایی کنید:
Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop 10.3\bin

9. به برنامه ی License Server Administrator بازگشته و گزینه  گزینه ی Start را بزنید. سپس پنجره را ببندید.
 Advanced گزینه  ،ArcGIS For Desktop کامپیوتر خود باز کنید در باالی صفحه و در قسمت Start را از منوی ArcGIS Administrator 10. برنامه
Concurrent Use (ArcInfo) را انتخاب کنید. سپس گزینه ی Define a License Manager Now را فعال کرده و بر روی Change کلیک کنید و 

عبارت localhost را جایگزین عبارت موجود نمایید. در نهایت پنجره را OK کنید.
11. نرم افزار نصب شده است و می توانید برای شروع به کار، برنامه ArcMap 10.3 را اجرا کنید.

پس از نصب برنامه حتما می بایست تنظیمات مربوط به فونت های ویندوز که در ابتدای فصل 2 کتاب توضیح داده شده است را انجام دهید.



برنامه ريـزي فضايـي در سـال هاي اخيـر با پيچيدگي هاي بسـياري روبرو شـده اسـت كـه به تبـع آن، نرم افزارهـاي تحليلي مكاني در راسـتاي 
كاهـش ايـن پيچيدگي هـا رو بـه گسـترش مـي باشـد. در ايـن زمينـه، نرم افـزار ArcGIS يكـي از پركاربردتريـن نرم افزارهـا به شـمار مـي رود. 
 ArcGIS تحليل هـاي كليـدي و گسـترده ايـن نرم افـزار در برنامه ريزي فضايي به ويژه در حوزه مطالعات شـهري موجب شـده اسـت تا نرم افـزار
بـه عنـوان يكـي از ابزارهـاي اصلـي در برنامه ريـزي شـهري و منطقـه اي مخصوصا در تهيه طرح هاي توسـعه و عمران شـهري به شـمار رود. 

در ايـن كتـاب عـاوه بـر مـرور مبانـی نظـری در خصـوص »مکان یابـی«، »تحلیل شـبکه« و »تراکم های شـهری« در قالـب فصل های 
جداگانـه، سـه موضـوع ياد شـده بـه صـورت گام بـه گام با حل مثـال تصويری تشـريح شـده اند. در بيان محتوای موضوعی، سـعی بر آن شـده 
اسـت كـه ابتـدا مبانـی نظـری آن در حـد نيـاز برای انجـام يک تحليـل مكانی – توصيفی گردآوری شـود و سـپس بر اسـاس بانـک اطاعاتی 

منطبـق بـا واقعيـت، تحليل مـورد نظـر در نرم افزار اجرا شـده و نتيجـه آن نيز تفسـير گردد.

DVD همراه کتاب شامل اطالعات زیر است: 
ـ اليه های تمرينی مورد نياز برای حل مثال ها در سه بخش »مكان يابی«، »تحليل شبكه« و »تراكم های شهری«

ArcGIS  كه راهنمای نصب آن در آخر كتاب درج شده است. ـ نرم افزار 10.4.1



مسعود عبـادی ـ   نسیم وحیـدی

ـی مطابق با شرح خدمات طرح های جامـع و تفصیل
آموزش نرم افزار همراه با 86 مثـال کاربردی و 59 نکته کلیدی

قیمت: 000 30 تومان

9 786006 509457

 ،Arc GIS نرم افزار  کاربردی  دامنه  گسترش  با 
تهیه  خصوص  به  و  شهرسازی  پروژه های  انجام 
طرح های توسعه شهری، بدون این نرم افزار تقریبا 
غیر ممکن شده است. این کتاب که حاصل تجربیات 
چندین ساله نگارندگان در زمینه تدریس و انجام 
پروژه های متعدد GIS در حوزه های مختلف شهری 
است، می تواند راهنمای مفیدی برای متخصصین و 

دانشجویان شهرسازی و رشته های مرتبط باشد.

از ویژگی های منحصر به  فرد این کتاب می توان به 
در  متعدد  اطالعاتی  الیه های  از  بهره گیری  1ـ 
 GIS مثال های ترکیبی، 2ـ مرور تمامی کاربرد های
در زمینه دانش شهرسازی و برنامه ریزی شهری، 
منطبق بر کارکردهای کنونی نرم افزار در حوزه های 
حرفه ای و دانشگاهی، 3ـ راهنمای  فارسی نصب 
نرم افزار و 4ـ  طرح 86 مثال کاربردی و 59 نکته  
گام  به  گام  و  تصویری  آموزش  با  همراه  کلیدی 
برای تمامی مثال ها، اشاره  کرد. مخاطبین کتاب با 
صرف حوصله و تمرکز الزم و انجام تمرینات مورد 
نظر و توجه به نکات تکمیلی، موفق به بهره گیری 
از نرم افزار در انجام پروژه های مختلف شهری و 

تسلط کافی به امکانات نرم افزار خواهند شد.

DVD همـراه بـا کتاب شـامل اطالعات تکمیلی 
زیر می باشـد: 

ـ نرم افزار Arc GIS نسخه های 10.2 و 10.3
ـ الیه هـای اطالعاتـی GIS مـورد اسـتفاده در 

مثال هـای کتـاب
توسـعه  طرح هـای  اجرایـی  دسـتورالعمل  ـ 

فراشـهری و  شـهری 
ـ قالـب پایگاه داده هـای مکانی )شـورای عالی 

شهرسـازی و معماری(
Google Earth ـ نرم افزار

ـ فونت های فارسی استاندارد

Arc GIS10.2  _ 10.3
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مسعود عبـادی ـ   نسیم وحیـدی

ـی مطابق با شرح خدمات طرح های جامـع و تفصیل
آموزش نرم افزار همراه با 86 مثـال کاربردی و 59 نکته کلیدی

قیمت: 000 30 تومان

9 786006 509457

 ،Arc GIS نرم افزار  کاربردی  دامنه  گسترش  با 
تهیه  خصوص  به  و  شهرسازی  پروژه های  انجام 
طرح های توسعه شهری، بدون این نرم افزار تقریبا 
غیر ممکن شده است. این کتاب که حاصل تجربیات 
چندین ساله نگارندگان در زمینه تدریس و انجام 
پروژه های متعدد GIS در حوزه های مختلف شهری 
است، می تواند راهنمای مفیدی برای متخصصین و 

دانشجویان شهرسازی و رشته های مرتبط باشد.

از ویژگی های منحصر به  فرد این کتاب می توان به 
در  متعدد  اطالعاتی  الیه های  از  بهره گیری  1ـ 
 GIS مثال های ترکیبی، 2ـ مرور تمامی کاربرد های
در زمینه دانش شهرسازی و برنامه ریزی شهری، 
منطبق بر کارکردهای کنونی نرم افزار در حوزه های 
حرفه ای و دانشگاهی، 3ـ راهنمای  فارسی نصب 
نرم افزار و 4ـ  طرح 86 مثال کاربردی و 59 نکته  
گام  به  گام  و  تصویری  آموزش  با  همراه  کلیدی 
برای تمامی مثال ها، اشاره  کرد. مخاطبین کتاب با 
صرف حوصله و تمرکز الزم و انجام تمرینات مورد 
نظر و توجه به نکات تکمیلی، موفق به بهره گیری 
از نرم افزار در انجام پروژه های مختلف شهری و 

تسلط کافی به امکانات نرم افزار خواهند شد.

DVD همـراه بـا کتاب شـامل اطالعات تکمیلی 
زیر می باشـد: 

ـ نرم افزار Arc GIS نسخه های 10.2 و 10.3
ـ الیه هـای اطالعاتـی GIS مـورد اسـتفاده در 

مثال هـای کتـاب
توسـعه  طرح هـای  اجرایـی  دسـتورالعمل  ـ 

فراشـهری و  شـهری 
ـ قالـب پایگاه داده هـای مکانی )شـورای عالی 

شهرسـازی و معماری(
Google Earth ـ نرم افزار

ـ فونت های فارسی استاندارد

Arc GIS10.2  _ 10.3
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