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 È¡ึÉÒ¡ÒÃ¹íÒe¢ �Ò¢ �oÁÙÅ¨Ò¡ ASCII TEXT FILE  

 

earning -- arcview import ascii file 

È¡ึÉÒ¡ÒÃ¹íÒe¢ �Ò¢ �oÁÙÅ¨Ò¡ ASCII TEXT FILE 

Free ArcView scripts ¢o§ http://warden.www.cistron.nl/geo/ (Gen2shp 
Version 5.0 extension) æÅaÈึ¡ÉÒÇ i¸Õ¡ÒÃãª �§Ò¹·Õè Help(ÀÒÉÒo a§¡ÄÉ) 

eÁืèo·íÒ¡ÒÃ download extension æÅ�Ç ãË �¹íÒä»äÇ �ã¹ EXT32 e¾ ืèoÊÒÁÒÃ¶eÃÕÂ¡ãª � 
extension ä �́ 

 
¡ÒÃÊÃ �Ò§ ËÃoื Generate ãË �e» �¹ shape  
ÃÙ»æºº¢o§ shape e»�¹æºº 2D  
- ÃÙ»æºº¾ ืé¹°Ò¹¢o§ ASCII text file ¢o§ 2D 
¡ÒÃeÃÕÂ¡ãª �§Ò¹ Extension ¡ÒÃ¹íÒe¢ �Ò Ascii text file 
- ¡ÒÃãª �§Ò¹ Extension  

 

ÃÙ»æºº¾ ืé¹°Ò¹¢o§ ASCII text file ¢o§ 2D 
ÃÙ»æºº¢o§ä¿Å �·Õè¹íÒe¢ �Ò¹ aé¹ o �Ò§o i§ÃÙ»æººÁÒµÃÒ°Ò¹¢o§ ArcInfo generate file format «ึè§
e»�¹ÃÙ»æººoÂ �Ò§§�ÒÂ¢o§ ASCII text files ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÊÃ �Ò§ shape file ¢ ึé¹ÁÒo´Â¡ÒÃæ»Å§
¢ �oÁÙÅ �́ÇÂ script o´Âµ�o§oÂÙ�ã¹ÃÙ»æºº·Õè¡íÒË¹´·Õè¨ao¸ iºÒÂ¢ �Ò§Å�Ò§ æÅaÊÒÁÒÃ¶ÊÃ �Ò§ ä¿Å�¹Õéä �́ �́ÇÂ 
text editors · aèÇæ ä» eª�¹ NotePad 
 

points feature (ÃÙ»æººÁÒµÃ°Ò¹):  

ID, X, Y  
ID, X, Y  
END  
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µaÇoÂ �Ò§ point features (ÊÒÁÒÃ¶¤á Åo¡Å§ Note Pad ä �́) 
 
51,1509072,724438 
52,1510353,724074 
53,1510171,723027 
54,1511434,722009 
55,1510549,722256 
56,1510788,721845 
57,1509775,720387 
58,1511574,720246 
59,1512043,719932 
end 

lines feature (ÃÙ»æººÁÒµÃ°Ò¹):  

ID 
X, Y 
X, Y  
END  
ID  
X, Y  
X, Y  
END  
END  
 
µaÇoÂ �Ò§ line features (ÊÒÁÒÃ¶¤a´Åo¡Å§ Note Pad ä �́) 
1051 
1509072,724438  
1510171,723027  
1510549,722256  
1510788,721845  
1511574,720246  
1512043,719932  
end  
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1052  
1510353,724074  
1510171,723027  
end  
1054  
1511434,722009  
1510788,721845  
end  
1057  
1509775,720387  
1511574,720246  
end  
end  
 
 

polygons feature (ÃÙ»æººÁÒµÃ°Ò¹):  

ID, X, Y  
X, Y  
X, Y  
X, Y  
END  
ID, X, Y  
X, Y  
X, Y  
X, Y  
END  
END  
 
µaÇoÂ �Ò§ polygon features (ÊÒÁÒÃ¶¤a´Åo¡Å§ Note Pad ä �́) ËÁÒÂeËµ u ¨ u´eÃ ièÁµ�¹ æÅa
¨ u´Êié¹Êu´·Õè¨ u´e ṌÂÇ¡ a¹ 
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2051,1509072,724438  
1510171,723027  
1510549,722256  
1510788,721845  
1511574,720246  
1509775,720387  
1509072,724438  
end  
2052,1509072,724438  
1510171,723027  
1510353,724074  
1509072,724438  
end  
2053,1510353,724074  
1510171,723027  
1510549,722256  
1510788,721845  
1511434,722009  
1510353,724074  
end  
2054,1511434,722009  
1510788,721845  
1511574,720246  
1512043,719932  
1511434,722009  
end  
2055,1509775,720387  
1511574,720246  
1512043,719932  
1509775,720387  
end  
end  
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¡ÒÃãª �§Ò¹ Extension  

1.¨ a´¾ iÁ¾�µaÇoÂ �Ò§ ã¹o»Ãæ¡ÃÁ Text Editor ·aèÇä» eª�¹ Notepad 

¢ �oÁÙÅæºº¨ u´ µaé§ªืèoä¿Å�Ç�Ò moobanpoin.txt  
 

¢ �oÁÙÅæººeÊ�¹ µaé§ªืèoä¿Å�Ç�Ò moobanline.txt  
 

¢ �oÁÙÅæºº polygon µaé§ªืèoä¿Å�Ç�Ò moobanpoly.txt  
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2. e»�´ PC arcview ¢ ึé¹ÁÒ ¾Ã �oÁ¡ aºe»�´ View window ãËÁ� 
æÅa·íÒ¡ÒÃeÃÕÂ¡ãª �§Ò¹ Extension ªืèo Generate to Shape v.5.0 ¢ ึé¹ÁÒ 

 
 
3. ¨Ò¡ View window ãË�eÅืo¡·Õè Menu bar eÃÕÂ¡ View--> Add Generate Theme... 
« ึè§ÁÒ¨Ò¡ Extension ¹ aè¹eo§ 

 
 
4. ¨aÁÕ Dialog box ¢ ึé¹ÁÒ ãË�·íÒ¡ÒÃeÃÕÂ¡ text file ·Õè¨ a´¾iÁ¾� �́ÇÂ Notepad ¢ ึé¹ÁÒ  
eÃÕÂ¡¢ �oÁÙÅ»ÃaeÀ·¨ u´  

 
 
5. o»Ãæ¡ÃÁ¨a¶ÒÁÇ �Ò¨aº a¹·ึ¡¢ �oÁÙÅæºº¨ u´äÇ�·Õèä �́ ãË �eÅืo¡ æÅaµaé§ªืèoµÒÁeËÁÒaÊÁ 
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6. ¨Ò¡¹ aé¹Åo§·´ÊoºeÃÕÂ¡¢ �oÁÙÅ»ÃaeÀ·eÊ�¹ æÅa¾ืé¹·ÕèµÒÁÅíÒ áº ¨aä �́¼ÅÅa¾¸ �æÊ´§º¹Ë¹ �Ò¨o 
·aé§¢ �oÁÙÅ»ÃaeÀ·¨ u´ eÊ�¹ æÅao¾ÅÕ¡o¹ á§ÃÙ» 

 

 

 


