
გეო-საინფორმაციო (GIS) სისტემების საბაზისო კურსი
ArcGIS Desktop  

შინააჽსი 
1. ArcGIS პჽოგჽამული პაკე�ის მომოხილვა; ძიჽითადი პჽოგჽამების გა
ნობა

- ძიჽითადი პჽოგჽამები
- გაფაჽთოებები (extensions)
- 
იფჽული ჽუკის დათვალიეჽება
- მონა
ემების ძიება და მონიშვნა (find, select)
- სავაჽჯიშო:  ArcMap და ArcCatalog-ის გა
ნობა

2. მონა
ემთა სიმბოლიზა
ია და გამოსახვა

- მონა
ემები და ჽუკა
- სიმბოლიზა
ია კა�ეგოჽიების და ჽაოდენობების მიხედვით
- მონა
ემთა კლასიფიკა
იის მეთოდები
- სავაჽჯიშო:  მონა
ემთა სიმბოლიზა
ია

კუჽსის დანიშნულება აჽის გეოსაინფოჽმა
იო �ექნოლოგიების გა
ნობა და ArcGIS Desktop 
(10.6) პჽოგჽამულ პაკე�თან მუშაობის საფუძვლების შეს�ავლა.  ასევე, განიხილება მონა
ემთა 
ბაზების მოდელიჽების პჽინ
იპები და გის-ის დანეჽგვის ჽეალუჽი მაგალითები.

კუჽსი ი�ყება ArcGIS პჽოგჽამული პაკე�ის მიმოხილვით და მონა
ემთა ბაზების მოდელიჽების 
ზოგადი თეოჽიული საკითხების გა
ნობით.  შემდეგ, დე�ალუჽად განიხილება გის პჽოგჽამების 
ფუნ
იონალი:  სივჽ
ითი და ა�ჽიბუ�ული მონა
ემების დათვალიეჽება; მონა
ემთა ოჽგანიზება 
და მაჽთვა; ჽედაქ�იჽება; მონა
ემთა სიმბოლიზა
ია; �აჽ�ეჽებთან მუშაობა; ჽუკის 
კომპოზი
ია; საკადას�ჽო ნახაზის შექმნა; ჽას�ჽებთან მუშაობა.

კუჽსის მოკლე აღ�ეჽა 

მსმენელთა მომზადების დონე და აღჭუჽვილობა 

კუჽსი მოი
ავს 10 შეხვედჽას.  თითოეულ შეხვედჽაზე ჩა�აჽდება თეოჽიული ლექ
ია; 
პჽეზენ�ა
ია ჽეალუჽი პჽაქ�იკიდან და პჽაქ�იკული სავაჽჯიშო ინს�ჽუქ�ოჽთან ეჽთად 
(სავაჽჯიშოს შესჽულება ასევე ჽეკომენდებულია მეოჽედ - დამოუკიდებლად). 

კუჽსის ხანგჽძლივობა 

კუჽსის და�ყებამდე, მონა�ილეებს მიე�ოდებათ შემდეგი ფაილები:  ArcGIS პჽოგჽამული 
უზჽუნველყოფის საინს�ალა
იო ფაილები (დემო ვეჽსია); ლექ
იების პჽეზენ�ა
იები; 
პჽაქ�იკული სავაჽჯიშოების დასუჽათებული ინს�ჽუქ
იები; სავაჽჯიშოების შესასჽულებლად 
საჭიჽო მონა
ემები.

თითოეული გაკვეთილი ჩა�აჽდება დის�ან
იუჽი საკონფეჽენ
იო პჽოგჽამის მეშვეობით.  
ინს�ჽუქ�ოჽი აზიაჽებს საკუთაჽ მონი�ოჽს და ა�აჽებს პჽეზენ�ა
იას ან 
ო
ხალ 
დემონს�ჽა
იას.  შესაძლებელია შეკითხვების დასმა და დისკუსიები.
 

ჩა�აჽების ფოჽმა�ი 

იგულისხმება MS Windows-თან, MS Office-თან და ინ�ეჽნე�თან მუშაობის გამო
დილება.  
დის�ან
იუჽ შეხვედჽაზე დასას�ჽებად და პჽაქ�იკული სავაჽჯიშოების შესასჽულებლად, 
მონა�ილემ უნდა გამოიყენოს საკუთაჽი სამაგიდო კომპიუ�ეჽი ან ნოუთბუქი.  საჭიჽო იქნება გის 
პჽოგჽამული უზჽუნველყოფის ინს�ალა
ია.



3. გეომონა
ემთა ბაზასთან მუშაობა

- სივჽ
ითი მონა
ემების �იპები
- ა�ჽიბუ�ული მონა
ემების ველის �იპები (data types)
- გეომონა
ემთა ბაზის შექმნა (geodatabase)
- მონა
ემთა ნაკჽების შექმნა (feature dataset)
- ობიექ�თა კლასის შექმნა (feature class)
- 
ალკე მდგომი 
ხჽილის შექმნა (stand alone table)
- სავაჽჯიშო:  გეომონა
ემთა ბაზის ობიექ�ების შექმნა

4. სივჽ
ითი და ა�ჽიბუ�ული მონა
ემების ჽედაქ�იჽება

- ახალი ობიექ�ების შექმნა
- აჽსებული ობიექ�ების მოდიფი
იჽება
- ა�ჽიბუ�ების ჽედაქ�იჽება
- სავაჽჯიშო:  მონა
ემების ჽედაქ�იჽება
  

5. გეოგჽაფიული მონა
ემების მაჽთვა

- შეიპფაილების ექსპოჽ�იჽება გეომონა
ემთა ბაზაში
- გეომონა
ემთა ბაზის XML-ში ექსპოჽ�იჽება
- ობიექ�ების ჩა�ვიჽთვა ობიექ�თა კლასში (load data)
- თემა�უჽი ფენის ობიექ�ების ექსპოჽ�იჽება
- თემა�უჽი ფენის ა�ჽიბუ�ული 
ხჽილის ექსპოჽ�იჽება
- სავაჽჯიშო:  მონა
ემთა მაჽთვა

6. საკოოჽდინა�ო სის�ემები

- გეოიდი, ელიფსოიდი, და�უმი
- გეოგჽაფიული და პჽოე
იჽებული საკოოჽდინა�ო სის�ემები
- ობიექ�თა კლასის საკოოჽდინა�ო სის�ემა
- ჽუკის საკოოჽდინა�ო სის�ემა
- ობიექ�თა კლასის პჽოე
იჽება (ეჽთი საკოოჽდინა�ო სის�ემიდან მეოჽეში გადაყვანა - 
project)
- ობიექ�თა კლასისთვის საკოოჽდინა�ო სის�ემის განსაზღვჽა (define projection)

7. 
ხჽილების დაკავშიჽება

- გეომონა
ემთა ბაზის კავშიჽები
- 
ხჽილების დჽოებითი გადაბმა (join)
- 
ხჽილების დჽოებითი დაკავშიჽება (relate)
- მუდმივი კავშიჽის აგება (relationship class)
- სავაჽჯიშო:  
ხჽილების გადაბმა და დაკავშიჽება

8. ქვე�იპები და დომენები

- სა�ყისი მნიშვნელობების გამოყენება (default values)
- ქვე�იპის შექმნა (subtype)
- კოდიჽებული მნიშვნელობების დომენის შექმნა (coded value domain)
- დიაპაზონუჽი �იპის დომენის შექმნა (range domain)
- სავაჽჯიშო:  ქვე�იპებთან და დომენებთან მუშაობა

9. გეოჽეფეჽენ
იჽება და სივჽ
ითი მოჽგება

- გეოჽეფეჽენ
იჽებისათვის მომზადება
- აეჽოფო�ოსუჽათის გეოჽეფეჽენ
იჽება (georeferencing)



- სივჽ
ითი მოჽგება (spatial adjustment)
- სავაჽჯიშო:  გეოჽეფეჽენ
იჽება და სივჽ
ითი მოჽგება

10. ჽუკის კომპოზი
ია და საკადას�ჽო ნახაზის აგება

- მონა
ემთა ხედი და კომპოზი
იის ხედი (data view, layout view)
- ჽუკის გაფოჽმების ელემენ�ების დამა�ება (სათაუჽი, ჩჽდილოეთის ნიშანი, ხაზოვანი ან 
�ექს�უჽი მასშ�აბი, ლეგენდა, საკოოჽდინა�ო ბადე)
- ჽუკის ბეჭდვა და ექსპოჽ�იჽება
- საველე აზომვების მონა
ემების გის-ში ინ�ეგჽიჽება
- საკადას�ჽო ნახაზის შაბლონის გამოყენება
- სავაჽჯიშო:  ჽუკის კომპოზი
ია და საკადას�ჽო ნახაზის აგება


