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1 Introducció
ArcGIS Pro és una aplicació connectada a la web i integrada amb ArcGIS Online. Això vol dir que, per a iniciar el
programa, és necessari iniciar sessió amb una compte de ArcGIS Online. S’executa de forma paralel·la al ArcMap.
Com a diferencia fonamental, l’estructura de fitxers es basa en Projects enlloc de mxd. Aquests Projects, amb
l’extensió .aprx, tenen una estructura de carpetes dissenyada per a contenir les dades del projecte. S’hi poden afegir
serveis d’arcgis, mxd en local, connexions a base de dades.

2 Interfície ArcGIS Pro
2.1 Estructura de Project
Com es pot veure a la següent captura, un project APRX, conté els elements:

Dins d’ArcGIS Pro, veiem els element distribuïts en un arbre de dades:

En el primer exercici, crearem un projecte de nou, afegint dades existents.
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2.1.1 Explorant la interfície i la estructura
1. Creació d’un Project: Obrim ArcGIS Pro i cliquem sobre Blank, per a crear un nou Project. Li donarem de
nom, Edició Expedients. Ho guardem a la carpeta definida E:\Projects_ArcGISPro

Un cop creat el Project, sense que hi hagi dades, ja es pot veure l’estructura:

2. Afegir un nou Mapa: Un cop creat el Project, encara no tenim cap Map on veure la info que ens interessa
afegir. Per a fer-ho, anem a la pestanya INSERT i cliquem a New Map

En aquest moment s’obre un mapa amb el mapa base que hi ha predeterminat a Mi Organización dins
d’ArcGIS Online (Fons Geoportal).
Per assegurar de veure el mapa base, cliquem amb el botó dret a Zoom to Layer + Zoom to Make Visible.
Si cliquem amb el botó dret sobre el Map, Properties, podem canviar-li el nom per Edició Expedients.
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Podem modificar la configuració: canviar el mapa base que volem veure o deshabilitar que surti un mapa
base de sèrie. A la pestanya ProjectOptionsMap and Scene

3. Creació de la connexió a ArcGIS Server: per aquest projecte hem d’afegir dades existents en una carpeta
que no està dins de la que conté el Project creat. Com es pot veure, per defecte queda creada aquesta
carpeta. Per a definir la nova connexió, ho fem clicant amb el botó dret sobre la zona de Project i seleccionar
New ArcGIS Server Connection:

Aquí posem l’adreça que veiem a la captura i el user/password corresponent.
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4. Afegim el servei corresponent al Mapa: Busquem el servei que vulguem i l’afegim clicant amb el botó dret
seleccionant Add to New Map. Per exemple, per al cas d’Expedients, hem d’afegir el Feature Service
SBAuxiliars_EXPINV:

A la taula de continguts, Contents, apareix l’arbre de dades corresponent a les capes que es van afegint:

Com es pot veure, hi ha el servei carregat via ArcGIS Server i el Mapa Base que es mostra per defecte.
Tot dins del mateix mapa, Edició Expedients.

2.1.1.1 Estructura servei SBAuxiliars_EXPINV
El servei a editar per als Expedients conté diverses capes. A continuació es detalla quines són les que s’han d’editar i
quines les que no. El número de capa és el que correspon al Feature Class i es pot consultar a les propietats de la
capa:

6

Les capes són:


Cotes:
o Punts (1):
o Línies (2)
o Polígons (3)



Dummy: no editar, només ha de tenir registres quan un usuari està editant des del Component o Portal
o Punts (5)
o Línies (6)
o Polígons (7)



Elements auxiliars:
o Punts (9)
o Línies (10)
o Polígons (11)



Expedients:
o Detall Expedients (Punts) (13): no editar, és un join.
o Expedients (Punts) (14): editar després de línies i polígons. Pel trigger que tenen, el qual fa que els
polígons i línies modifiquin el punt.
o Expedients (Línies) (15): editable
o Expedients (Àrea) (16): editable

Així que quan hem afegit el servei a la taula de contingut, hem de tenir clar a que correspon cada capa d’entitats:

Al Project creat, també hi ha la capa Snap que, com el seu nom indica, ens permetrà fer Snapping per a dibuixar amb
més precisió.
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3 Edició amb ArGIS Pro

Prement la lletra C amb el ratolí es pot fer Pan tot i que estigui habilitada una altra eina.

Abans de començar a editar, afegim el servei Snap per a poder fer Snapping. Com es pot veure, és una opció
configurable a la pestanya Edits.
A part, és molt important seleccionar les capes a les que volem fer Snap. A Contents, mostrar List for Snapping,
habilitem les que volem:
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Tot seguit, també a Contents, mostrem List By Editing. Aquí seleccionem les capes que volem editar. Per exemple,
deixem marcada la capa Expedients (Línies).

Això s’ha de tenir en compte tant per a crear com per a eliminar.

3.1 Edició de paral·leles i perpendiculars
Anem a la pestanya Edit, entrem a Create Features, i seleccionem la opció per crear línia:
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Cliquem a sobre el mapa per definir el primer punt (si volem fent Snap), o clicant amb el botó dret indicant les
coordenades. Tot seguit anem a buscar la línia sobre la que volem fer la paral·lela i hi cliquem amb el botó dret
seleccionant la opció Parallel:

A partir d’aquí, la línia ja serà paral·lela a la que hem marcat. A part, també amb el botó dret, podem indicar la
distància que volem que tingui la línia amb la opció Distance...

Per a crear perpendiculars, El procediment és el mateix que amb la creació de paral·leles però indicant la opció
perpendicular al clicar amb el botó dret.
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3.2 Exemple: Creació d’una Terrassa – X318
Aquesta zona delimitada es trobarà a 3 metres de la façana i farà 2x3 metres. Dins hi caben 6 taules.
Capa Línies – Cotes: Farem una perpendicular des de la façana a 3 metres. Afegim el text 3 metres.
Capa Expedient (Línies): Farem una paral·lela de 3 metre d’ample a 3 metres de la façana prenent com a punt inicial
l’extrem de la línia de cota. Seguirem el dibuix fent perpendicular de 2 metres, perpendicular de 3 metres i per tancar
una última de 2 metres.

Capa Punts – Elements Auxiliars: Dibuixem 6 taules dins de la zona delimitada. Per a fer-les a una distància
equidistant entre elles, utilitzem la eina Create Points Along Line. Prèviament hem de crear una línia auxiliar que
usarem de forma temporal.
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Especifiquem que siguin 3 punts per línia

Repetim la operació i ja tenim les taules dibuixades:

Finalment, a les taules d’atributs, indicarem el codi de l’expedient, les etiqutes que vulguem, al registre corresponent.
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4 Impressió amb ArcGIS Pro
Per a imprimir el dibuix que acabem de fer, primer generarem un Layout del mapa actual.
1. Insert – New Layout – A4

2. Insert – Map Frame – Edició d’Expedients: S’ha d’afegir el Map Frame corresponent al mapa que estem
editant.
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3. Definició de la Llegenda: Map Surrounds – Legend: Ara ja tenim el mapa preparat, indiquem quines són
les capes que volem imprimir i podem afegir la llegenda i editar-ne el títol.

A la finestra Contents, podem decidir quines capes mostrem a la Llegenda independentment sigui visible al mapa o
no:
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4. Impressió: Tot seguit cliquem a la pestanya Share. Aquí podem clicar a Print, per seleccionar la impressora
o a Export, per extreure el mapa en pdf, jpg, png, etc.

Exportem un pdf i es mostra d’aquesta manera

15

Finalment, s’afegeix aquest Layout a la carpeta corresponent del Project. Així podem definir-ne de diferents en funció
de la mida que ens interessi, l’expedient, etc.
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