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   :املقدمة
  

بعد فأقدم لكم أما .. احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
إخويت وأخوايت العرب هذا الشرح املترجم باألساس من مقال اجنليزي وكانت الترمجة عن طريق 
  برنامج الوايف الذهيب والذي قد ترجم بعض األشياء يف غري حملها احلقيقي واملصطلح املعروف هلا

 األساس جدول وهي يف.  يتم ترمجتها إىل منضدة  Tableمنها مثال . فأعتذر عن القصور فيه 
  .حسب مكونات الربنامج 

 برامج نظم املعلومات اجلغرافية وفيه  هو من أفضل بل رمبا كان األفضل يفArcGISبرنامج 
قدرات وإمكانيات رهيبة ولكن بقي للمستخدم العريب حاجز اللغة إلنه باللغة اإلجنليزية ولألسف 

غرافية فضالً عن كتب شرح براجمها بغض النظر املكتبة العربية شبه خاوية من كتب نظم املعلومات اجل
  عن بعض اإلجتهادات واملقاالت والشروحات  والكتابات لبعض األعضاء الكرام يف منتدنا الغايل
وهذا امللف مت وضعه من قبل بعض االخوة  قبل فترة وجاءت يل فكرة ترمجته لو حرفياً اىل اللغة 

  إجرائي مبسط حىت نعرف فكرة بعض االدوات حىت نفهم بعض االشياء ولو بشكل ، العربية 
فاهليلب الذي مرفق مع الربنامج حيوي أسرار كبرية  عن الربنامج رمبا يفهمها من يعرف اللغة 

االجنليزية فاليت األخوة الكرام يرسلون اىل شركة  أيزري حىت تقوم بترمجته اىل اللغة العربية الن 
ري جدا اليستهان به ولكن املشكلة من املستخدمني العرب العرب كثري من اخلليج اىل احمليط عدد كب

  .يف عدم االهتمام ذا الشئ    
  هذا وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

  
  

   ArcGISأخوكم عاشق 
  2008 يوليو 18هـ  املوافق 1429 رجب 15
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  مستوى وظيفي ™  ArcGIS v 9 - ArcInfoمكتب 
)ArcCatalog ™,  ArcMapو ،ArcToolbox™ (  

  :ArcGISوصف تطبيقاِت 
"ArcCatalog:  

ArcCatalog  ™  ونةُ يف احلافظاِت علىزخجغرافيةَ اليت م بيانات ديرول بسهولة ويخللمستعمِل لد محسي
نات يمِكن أَنْ تنسخ، محذُوفة البيا. األقراِص أَو قواعد البيانات العالئقيِة احملليِة الذي متوفر على شبكِة املستعملَ

 يمِكن أَنْ أما قَرأَ أَو خلقmetadata ، باإلضافة .  خريطةaمتحركة، وتنظر بسرعة قبل هي تضاف إىل 
  .ArcGISإستعمال هذا تطبيِق 

"ArcMap:  
 محسيArcMap َخرائط لقخب اخلرائِط، ي كض وشرللمستعمِل لع hardcopy ي العديد ِمنؤدممتازة وي 

  . اخلريطة إىل تحرير ميزاِته املكانيِةa إنتقاالً سهالً ِمن نظْر ArcMapيزود . التحليِل املكاِين يكلّف مبهمة
"ArcToolbox™ :  

ArcToolbox  ™  بيئةً لعملياِت دزويgeoprocessing يةدؤومبعىن آخر( م . :تضمالعمليات اليت ت ، ن
 .geoprocessingتثبت األدوات املستعملَ خالل العديد ِمن مهاِم ). إنتزاع املعلومات أَو التعديلَ

ArcToolbox يف كال نمضم ArcCatalogو ArcMap.  
  :إسترجاع بياناِت

هناك العديد . آي إس وسيلة جي aجمموعة وحتضري بياناِت إحدى أكثر السماِت الغاليِة واملضيعة للوقِت ِمن اخلَلْق 
ِمن مصادِر البياناِت احلكوميِة والتجاريِة اليت تزود جمموعةَ معلومات رقميةً وجمدولةَ باإلضافة إىل البياناِت املناظرِة 

  .بضمن ذلك خرائِط، صور جوية، وصورة قمر صناعي
  عمدArcGISصيغ البيانات :  

 محسيArcGISشا فل بصممصادِر البياناِت للمستعمِل للع حتت. مِل ِمن درجهذه ي.  
  )ArcInfo، وArcGIS (ArcView ،ArcEditorأنواع بياناِت دعمت يف "
o ِةخدمات ميز ArcIMS  
o خدمات خريطِة ArcIMS  
o تغطية ArcInfo  
o خالل ( دي جي إنv 8(  
o خالل ( دي دبليو جيv 2004(  
oدي إكس إف   

o Geodatabases  
oكِة جغرافيِة إرتباطات شب  
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oمناضد ديسيبِل أول   
o تغطية معلوماِت/  قوس يب سي  
o صيغ Raster  
" سوماتإىل أرقام ر لَ قوسحوRaster) أي دي آر جي.*) (img أَو .*ovrو .*lgg(  
"ArcSDE Rasters  
  )hdr, *.clr, *.stx*. وbil) (*.إي إس آر آي بيل(فرقة أدخلت باخلَطِّ "
  )hdr, *.clr, *.stx*. وbip) (*.إي إس آر آي يب آي يب( الشاشة فرقة أدخلت بنقطِة"
  )hdr, *.clr, *.stx*. وbsq) (*.إي إس آر آي يب إس كيو(فرقة متسلسل "
صيغة، أَو خريطة بتات نوافِذ مايكروسوفِت ) تغرز(، خريطة بتات أداِة املستقلِة )يب إم يب(خريطة بتات "

.*)bmp(  
"غضم لَ قوسحو سوماتوط إىل أرقام رRaster) سي أي دي آر جي(  
  )سي آي يب(سيطر على قاعدِة الصورِة "
يرفع منتج / ، يو يت إم )أي إس آر يب( منتج Rasterمعيار قوِس ) ملخص(معيار تبادل املعلوماِت جغراِيف رقمِي "

Raster يو إس آر يب( قياسي.*) (imgو .*gen, *.ger ، * دانق ،.*qal, *.thf(  
  )dt 0, *.dt 1, *.dt 2 (*.2 و1، 0مستوى ) دي يت إي دي(بيانات إرتفاِع تضاريِس رقميِة "
  )ers(*.إي آر خمطِّط "
  )trl*. وgis(*. جي آي إس 7.5إي آر دي أي إس "
  )trl*.شبكة إتصاالت حملية و(*  شبكة إتصاالت حملية 7.5إي آر دي أي إس "
  )img(*.إي آر دي أي إس يتخيلُ "
  )خام(* إي آر دي أي إس خام "
  )clr(*.شبكة إي إس آر آي "
  كومة شبكِة إي إس آر آي"
  )stk(*.ملف كومِة شبكِة إي إس آر آي "
  Rasterإي إس آر آي إس دي إي "
  )gif) (*.جي آي إف(صيغة تبادل الرسوم "
  )مهد*  وIntergraph Raster (*.citملفات "
  )jpg, *.jpeg, *jpe(*. جي آي إف إف صيغة تبادِل ملِف جي بيِج،"
  )jp 2 (2000جي بيج "
؛ املُالحظة اليت قيادة التصدير 3 2؛ أجيال MrSID) (*.sid(قاعدة بيانات صورِة متعددِة قرار مستمرةَ "

Raster إىل MrSID يف صيغِة جيِل نتجت MrSID 2(  
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  )ntf) (*.إن آي يت إف(صيغة نقِل صورِة وطنيِة "
  )png(*.بكة منقولة نقوش ش"
" صيغة ملفات الصور مشاجرة(علّم.*) (tif ، * مشاجرة ،.*tff(  
o ضغط بيانات ذكي( إس دي سي(  
oطبقات إس دي إي   

o Shapefiles  
o صيت إكس يت( ملفات ن(  
oعلبة   
oيف يب إف   
  ArcInfoأنواع بياناِت إضافيِة دعمت عن طريق املستوردين يف "

  : حمليةArcInfo صيغة a للصيِغ التاليِة إىل التحويل املباشر
oإعالنات   
oدي إف أي دي   
oدامي   
oدي إل جي   
oإي يت أي كْي   
oجي آي آر أي إس   
oآي جي دي إس   
oآي جي إي إس   
oموس   
o 57- إس  
o نقطة، ( إس دي يت إسRasterوموجه ،(  
oإس إل إف   
o خالل ( منرv 2000(  
o مشس Raster  
  ArcEditor وArcViewضافيِة دعمت عن طريق املستوردين يف أنواع بياناِت إ"

  :ArcEditor وصيغ ArcViewالتحويل املباشر للصيِغ التاليِة إىل املواطِن 
oأي جي إف   
oإم آي إف   
o نقاط و( إس دي يت إسRaster(  
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  :حول مصادِر البياناِت
.  أداةa geoprocessingمهة إىل أَو ناتِج ِمن أي مصدر بياناِت أي بيانات جغرافية اليت قَد تستعملُ كمسا

نتضممصادر البياناِت املدعومِة ت:  
  Geodatabase datasetsميزة "
  Geodatabaseأصناف ميزِة "
"Shapefile datasets  
  datasetsتغطية "
  أصناف ميزِة تغطيِة"
  datasetsميزة كاد "
  أصناف ميزِة كاد"
  datasetsإس دي سي "
  ميزِة إس دي سيأصناف "
  datasetsيف يب إف "
  أصناف ميزِة يف يب إف"
"Raster datasets  
  Raster datasetِفرق "
  Rasterأدلة "
  datasetsعلبة "
  طبقات"
  ملفات طبقِة"
  مناضد"
  وجهات نظر منضدِة"
    

 نظّمم هكذا يلفَه ل بالبياناِت هو مساعدمعندما عArcGIS الذي به مصادر البيانات عمِل أدواِت الربنامج .
  : ثالثة أماكِن عمل خمتلفِة عموماArcGISًيعرف . مصادر بياناِت منظَّمة إىل تدرجاِت احلافظِة على حاسوِبِك

  حافظات"
"geodatabasesشخصي   
"ArcSDE® geodatabases  
-أكثر ضعباخلياِر و  . فْتحعندما تArcCatalogَرى واحد من احملتمل أتأماكِن العمل التاليِة  أنت س و أكثر ِمن

  .يف شجرِة الدليلَ مبصادِر البياناِت املُختِلفِة إحتوت ضمنهم
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  حول أماكِن العمل

  احلافظات
 ,rasters ، -: ومثال على ذلك(، مصادر بياناِت geodatabases، احلافظات قَد تحتوي حافظات أخرى 

shapefilesمناضد، اخل ،( .ض مصادِر البياناِت . ، وصناديق عدةعب) تغطية ،shapefiles علّبي ،
datasetsامللفات صفّفطبقات، وي ، (داخل احلافظاِت ِعيشفقط أَنْ ت ِكنممصادر البياناِت األخرى . ي) بيانات

rasterِة، ومناضد، وأكثرأصناف ميز ، ( ِمن رصدأَنْ ت ِكنميa حافظة إىل a geodatabase -ا شخصية  أم
، صيغة منتِج موجِه ]إس دي سي[تغطية، ضغط بيانات ذكي ( حافظة a ضمن datasetsامليزة . ArcSDEأَو 
  .يمِكن أَنْ يوضع كأماكن عمل) وأكثر] يف يب إف[

Geodatabases  
  :ArcGIS يف geodatabasesهناك إثنان ِمن أنواِع 

  شخصي"
"ArcSDE.  

، مناضد، datasetsوماتاً جغرافيةً نظّمت على شكل أصناِف ميزِة، يعرض  معلGeodatabasesيحتوي 
 أَو قَد تِجد بشكل مستقل يف datasetsأصناف ميزِة يمِكن أَنْ تنظّم إىل امليزِة . وصناديق عدة

geodatabases.  
geodatabasesالشخصي   
geodatabasesيف أي ي لَقخأَنْ ي ِكنماملكانيةَ اخلاصةَ الشخصي ي قاعدةَ بياناتك ديرزنُ ويوصول . خ

ع . مايكروسوفِت قاعدةُ البيانات إستعملتمgeodtabases َقْرأونَ قاعدةي مستعملني قَد شخصي العديد ِمن 
رحري البيانات بشكل آين لكن فقط مستعملَ واحد قَد.  

ArcSDE geodatabases  
  . مدعومونArcSDE geodatabases simultaineousمع الكثِري حمرري 

   
  حول مصادِر البياناِت

 كمسامهة إىل أَو ناتِج ِمن البيانات اجلغرافية إستعملتa geoprocessing ُرةبعتأداة م aمصدر بيانات دحدت  .
نتضمقائمة مصادِر البياناِت املدعومِة ت:  

   وأصناف ميزِةGeodatabase datasetsميزة "
"Shapefile datasets  
   وأصناف ميزِةdatasetsتغطية "
   وأصناف ميزِةdatasets) كاد(تصميم مبساعدة احلاسوب "
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   وأصناف ميزِةdatasetsميزة إس دي سي "
   وأصناف ميزِةdatasetsيف يب إف "
"Raster datasets وِفرق raster dataset  
  هات نظر منضدِة، طبقات، ملفات طبقِة، مناضد، ووجdatasetsعلبة "

 جمموعة امليزاِت اجلغرافيِة aأي صنف ميزِة متكون من . إنّ صنف امليزةَ أحد أكثر مصادِر البياناِت املستعملِة عموماً
 aأصناف ميزِة يمِكن أَنْ توجد ضمن . ونفس جمموعِة اخلواِص) نقطة، خطّ، مضلّع(بالنوِع املماثِل ِمن اهلندسِة 

geodatabase ةميز  ،shapefile تغطية، كاد، إس دي سي، ويف يب إف، باإلضافة إىل ضمن ،a 
geodatabase.  

   بيانات ميزِة
  Geodatabase datasetsميزة 

تحتوي امليزةُ . ArcSDE geodatabases داخل شخصِي أَو Geodatabase datasetsتِعيش ميزةُ 
datasetsًنظاما قنسنفس املدى وت ِة اليت ِمنأصناف ميز .  

  
  
  

  Geodatabaseأصناف ميزِة  
 خمازنَ امليزاِت اجلغرافيِة مثّلت كنقاط، خطوط، مضلّعات، تذييالت، أبعاد، Geodatabaseأصناف ميزِة 
 نظام a لضمان dataset ميزة aأصناف ميزِة اليت تخزنُ امليزات الطوبولوجيةَ محتوية ضمن . خواص، وأكثر
  .standalone ميزِة  تدعو أصنافdataset ميزة aأصناف امليزِة األخرى اليت خارج . منسق مشترك

  
  

 حافظة، متكونة من امليزاِت اجلغرافيِة وخواِصهم، ويحتوي a مخزونُ يف) shapefile dataset (shpأي  
aِة وحيِدجغرافيةَ يف ) مناطق(النقاط، خطوط، أَو مضلّعات .  صنف ميز اتمثّلُ ميزتa shapefile  
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  datasetsالتغطية  

 حافظة على نظاِم a تغطية ومخزونةُ يف aجمموعة متكاملة ِمن أصناِف امليزِة اليت تمثّلُ امليزات اجلغرافيةَ تدعى 
   مكان عملaملِفِك ك

  صنف ميزِة تغطيِة 
) نص(، طرق، تشنجات الإرادية، صالت، وتذييل )مناطق(، مضلّعات )أقواس(أي وضع من ِكال النقاِط، خطوط 

  .بني امليزاِت اليت ضمن أَو بني أصناِف امليزِة) اِتعرف الِعالقات بني امليز(الذي لَه اهلندسة الالكميةُ 

  
  

  datasetsاد ميزة ك  
 يمِكن أَنْ تحتوي واحد إىل أصناِف ميزِة للقراءة فقِط datasetsميزة كاد .  ملف كادArcGIS aمتثيل ميزِة 

  .، وتذييلmultipatches، ، مضلّعات polylines، النقاط : مخسة
  

  أصناف ميزِة كاد 
  dataset ميزة كاد aاألعضاء للقراءة فقط 

  
  datasetsإس دي سي  

 informaiton يحتوي أصناف امليزِة للقراءة فقِط، مجيعها لَهن نفس اخلاصيِة datasetأي يْآملُ ضغطَ بيانات 
يستعملُ إي إس آر آي . بيانات إس دي سي تشفّر وتضغطُ. لكن باملستويات املختلفِة ِمن العموميِة يف األشكاِل
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باعة البياناِت التجاريِني الذين يوزعونَ بيانات شارِع . بيانات ™  StreetMapتزويد الصيغة ل
  .مختِلفة تستعملُ إس دي سي أيضاً®  وتدحر مبنتجاِت برامِج إي إس آر آي geocodingل

  أصناف ميزِة إس دي سي 
 جمموعة النقاِط، خطوط، واملضلّعات اليت لَربما أو ما كَانَ ِعندها اهلندسة الالكميةُ اليت تقرر الِعالقات بني aخمزن 

  .امليزاِت اليت ضمن أَو بني أصناِف امليزِة
 عمدِة إس دي سي تأصناف ميزaُعملستوصول ب ترخيص آليِة الذي ي دلش a تطبيق ArcGIS ن، مثلمعي 

ArcReader™   ، أَو إىلa حلِّل عمِلن، مثل مإمتداد معي ArcGIS.  

  
  

  datasetsيف يب إف  
 صيغة قياسية، تركيب، ومنظمة لقواعِد البيانات a معيار وزارة الدفاع األمريكيِة العسكرِي الذي يعرفa هذه 

  . أصناف ميزِة اليت للقراءة فقطdatasetsيحتوي يف يب إف . اجلغرافيِة الكبريِة
  أصناف ميزِة يف يب إف 

يحتوي كُلّ صنف ميزِة نقطةً، خطّ، مضلّع، أَو .  جمموعة امليزاِت اليت لَها نفس اخلواِصaأصناف ميزِة يف يب إف 
  .هذا النوِع ِمن صنِف امليزِة للقراءة فقطُ. ِة مرتبطِة لَه منضدةُ خاصيِة ميزa nd،ميزات تذييِل 

  
  
  

  Rasterبيانات 
 Raster datasets  

 .MrSID مثل املشاجرِة، شبكة إي إس آر آي أَو raster دعما نوعa أي جمموعة ِمن واحد أَو ِفرِق أكثِر 
Raster datasets يف ِعيشأَنْ ي ِكنمي a حافظة يف aنظام ملِف .  

  Raster datasetِفرق  
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 aكُلّ خلية تحتوي .  مصفوفة اخلاليا املربعِة اليت تِصف خصائص منطقِة ومواقِعهم النسبيِة يف الفضاِءaأي ِفرق 
  .قيمة تشري إىل ما تمثّلُ

  
  Rasterأدلة  
 rasterتعرف سجالت املنضدِة الفرد .  منضدةa نظّمت يف raster datasets جمموعة Raster aأدلة 

datasetsيف الدليِل نضمل هنا.  تاخدجماور أَو ت رضعأَو مرغوبةُ أَنْ ت ك أوقات مىت هي ضروريraster 
datasets بدون احلاجة لفسيفساِئهم إىل aأدلة .  ملف كبريRasterفادي احلاجِة إىل الفسيفساِءلت مصمت .  

  
  

  البيانات من الصفيح
   علّبdatasets  

 يحتوي باعد النقاطَ datasetsعلّب .  يف أغلب األحيان يستعملُ لعرض وتحليل السطوِحdatasetsهذه 
.  قيمة اليت تِصف السطح يف تلك النقطِة املعينِةa z، إحداثيات صادية اليت تِصف موقعهم وxاليت لَها بدون إنتظام 

  .العلَب ميكن أن تستعملَ لتمثيل اإلرتفاِع، مطر، درجة حرارة، وأكثر

   
  بيانات طبقِة

يف حد ذاته، يبقى متوفر فقط . بيانات طبقِة تخزنُ بشكل مؤقت يف الذاكرِة؛ هو لَم يخزنُ على موفَِّر على القرِص
 وطبقات خلقا ArcMap ال يمكن أنْ تستعملَ يف ArcCatalogالطبقات خلقت يف . ضمن الدورة احلاليِة

  .ArcCatalog يمكن أنْ يستعمال يف  الArcMapيف 
 بدون تأثري على مصدِر locationalإحدى األغراِض الرئيسيِة للطبقاِت أَنْ تسمح للخاصيِة أَو إختياراِت 

  البياناِت األصلِي
   طبقِةملفات  

عندما . امللفات اليت تحتوي اإلشارات املتعددةَ إىل البياناِت اجلغرافيِة خزنت على قرِصِك) lyr(ملفات طبقِة 
 ملفات فْتحملفات طبقِة تgeograhicاِخلةدة ديف .  متعد عمتد أغلب مصادِر البياناتArcCatalog 

عرجأَنْ ت ِكنمعم. يستقدمي ملفات طبقِة تلُ لتaبياناِتِك اجلغرافيِة وجهة نظر خرائطية ِمن .  
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  Geostatisticalقِة ملفات طب 

  .ArcGIS Geostatisticalهذه ملفات خلقت بإمتداِد محلِّل 

  
  دولة بيانات جم

  داول اجل 
يمثّلُ كُلّ صف كيان فردي، سجل، أَو ميزة، وكُلّ .  عناصر البيانات رتبت يف الصفوِف واألعمدِةداولُتحتوي اجل

 datasets املناضد يمِكن أَنْ تحتوي اخلواص اليت يمِكن أَنْ تنضم إىل.  حقل أعزِب أَو قيمِة خاصيِةaعمود يمثّلُ 
  .لتزويد املعلومات اإلضافيِة سهلة الوصوِل بسهولة حول البياناِت اجلغرافيِة

  
  

  :ArcCatalogنظْر البياناِت يف 
اح يف إحدى الصيِغ املدعومِة املذكورة أعالِه، هو يمِكن أَنْ إكتسب عندما املستعملُ بيانات جي آي إس بنج

دعم "إذا صيغِة البيانات تدرج حتت العنوان أعالِه : املُالحظة. ArcCatalogيستعرض إستعمال تطبيِق 
ArcGIS ،ترياد إستعمال مرف" أنواع البياناتببساطة بدون احلاجِة إلس ظَرنأَنْ ي ِكنمإسترياِد يف احلقيقةهو ي ق .

هذا . ، البيانات ستستورد أوالً من الضروري أَنْ)فوق(إذا صيغِة البيانات تدرج حتت أي ِمن العناويِن األخرى 
  . ستِصف الحقاArcToolboxًأساسيات إستعمال . ArcToolboxيمِكن أَنْ يعملَ اإلستعمال 

 عرض الدليلَ الذي يسمح لك إلسِتعراض البياناِت، أما بشكل مكاين أَو ArcCatalogتتضمن نافذةُ تطبيِق 
  .toolbars شجرة دليِل لتصفُّح البياناِت، وِعدة a، بشكل جمدول 
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مل إىل موقِعها يف شجرِة الدليلَالبيانات يوجب عرضستأَنْ ت ِكن . حتوياِن بياناتإذا دافِع الشبكةَ أَو احلافظةَ الذي ي

  . إىل زر احلافظِة يمِكن أَنْ يستعملConnectَاملستعملَ لَم يشوفا يف شجرِة الدليِل احلاليِة، 
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 إليه إستعمال إشارِة الزائد بحريف شجرِة الدليلَ، ي جدرجبانب حافظاِت ("+" ) عندما بيانات جي آي إس ت
ببساطة على طبقِة البيانات قرنوي العرض األويل يف قمِة عرِض الدليلَ. البيانات سعر كُونُ مرئيةَ الطبقة. إخترتاآلن س 

  .ArcCatalogيف قسِم عرِض دليلَ 
 ميكن أن تستعملَ لتكبري وخارج، مقالة حول الصورِة، ينظر املدى الكاملَ لطبقِة البياناتtoolbar ،اجلغرافية 

 لقخوت ،اِت طبقِة البياناتضمن ميز إحتوت اخلواص زمييaام الصورِةوجهة نظر ظفِر إ .  
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" راجلغرافيِة : خارج/ كب ِمن األزيز زر ختارأَنْ ي ِكنممال هذه األداِة، املستعمل يِتعإلسtoolbar . ضمن عرِض

بدالً عن ذلك، . ب حول املنطقِة املطلوبِة، املستعمل يتمنى تكبري أَو خارج صندوق يمِكن أَنْ يسحa، الدليلَ 
  .خارج/  موقع معين لتكبري aاملستعمل قَد ينقر ضمن عرِض الدليلَ على 

رِض الدليلَ، ضمن ع. toolbarإلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار زر املقالةَ ِمن اجلغرافيِة : مقالة"
  .املستعمل يمِكن أَنْ ينقر ويسحب كامل طبقِة اخلريطِة إىل موقِعها املطلوِب

هذا . toolbarإلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار زر املدى الكامِل ِمن اجلغرافيِة : مدى كامل"
  .البياناِت تصفّف ضمن اإلطاِرسيجدد عرض الدليلَ آلياً لكي يعرض كامل 

"زمي : زر ختارأَنْ ي ِكنممال هذه األداِة، املستعمل يِتعإلسIdentify اجلغرافيِة ِمن toolbar . ضمن عرِض
أي شاشة كاذبة ستظْهر بأنّ معارِض ). نقطة، خطّ، أَو منطقة( ميزة aالدليلَ، املستعمل يمِكن أَنْ ينقر على 

 اخلواص)ِة طبقِة البياناتمنضدِة خاصي ِة املختارِة) ِمنبامليز إرتبطت.  
 ِمن اجلغرافيِة Createإلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار زر ظفِر إام : إخلق ظفر إام"

toolbar .ك فَّروصورةُ البياناِت على سعِر العرض األويل م فتشوa ام ختطيطييف . ظفر إ ظْهرهذا التخطيطِي ي
  .سعِر حمتويات عرِض الدليلَ

________________________________________  
يف أسفل عرِض .  جمموعة معلومات، املستعمل يمِكن أَنْ يستعرض اخلواص أيضاaًباإلضافة إىل إسِتعراض جغرافيِة 

هذا يسمح للمستعمِل للنظْر أما اجلغرافية أَو منضدة اخلاصيِة املرتبطِة لطبقِة . ائمةً عرض أويل ينزلُ قaالدليلَ، هناك 
البيانات.  
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  .صفّح املنضدةَ لرؤية اخلواِص إحتوت ضمن طبقِة البياناتعندما منضدة اخلاصيةَ مرئيةُ، املستعمل يمِكن أَنْ يت
________________________________________  

 بيانات يصفّفاِن، املستعمل يمِكن أَنْ ينظر أَو يخلقa باألضافة إىل إستعرض اجلغرافيةَ ومنضدةَ خاصيةَ 
metadata . قْر على سعِربالنMetadataمثل (لدليلَ، معلومات تقنية حول جمموعِة املعلومات  يف عرِض ا

ِلقتالبيانات خ ِق، مداه املكاين، وصف خواِصه، ومعلومات وصفية حول عندما وكَمأَنْ ) نظاِمها املنس ِكنمي
  .تحصلَ عليها

metadata بقى آلياً ِمن ِقبلالتقين م ArcCatalog . ِمن على أية حال، املعلومات الوصفية جيب دجدأنْ ت
ديرونَ البياناتعاجلونَ ويمع ذلك . ِقبل املستعملني الذين يArcCatalog قاء هذهاملستعملَ إلب تطلّبال ي 

 metadataللمزيد من املعلومات حول كَيف يدير نقرةَ . املعلوماِت، من املهم ملستعمِل جي آي إس ليعملُ هذا
  .Metadataعمل مع  / ArcCatalog وتبحر إىل ArcGIS احملتويات سعِر يف مساعدِة مكتِب

  :ArcMapنظْر البياناِت يف 
 جدول حمتويات لتسجيل الطبقاِت a،  عرض خريطِة لنظْر البياناِت املكانيِة a تشملُ ArcMapنافذة تطبيِق 

  . للعمل بالبياناِتtoolbars تشِكيلة aشوف يف العرِض و
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 بيانات تصفّف، املستعمل aلفَتح .  على قمِة نافذِة التطبيقArcMap يفْتح، يظْهر حوارArcMap عندما 
 طبعة، أَو خريطة a،  خريطة فارغة جديدة a مع ArcMapيمِكن أَنْ يحدد، سواء أَو ال يريدوا البدء بإسِتعمال 

  .حالية
  
  
  
  

  
 أَنْ ينظروا املستعمل يمِكن أَنْ يختار هذا اخلياِر إذا ِعندهم البيانات يصفّفونَ هم يودونَ: أي خريطة فارغة جديدة"
بعد إختياَر هذا اخلياِر، املستعمل يمِكن أَنْ يضيف كُلّ طبقاِت بياناِت جي آي إس هم ويحفظُه . أَو يعاجلونَ/ و
هم القادمة بإفتتاح ملِف ArcMapعندما هذه العمليِة أديت، املستعمل يمِكن أَنْ يبدأَ جلسةَ .  ملف خريطِةaك

  .، بدالً ِمن أنْ يضيف كُلّ طبقاِت بياناِتهم ثانيةًاخلريطِة احلاِيل
/ املستعمل يمِكن أَنْ يختار هذا اخلياِر إذا يريدونَ إسِتعمال املخططاِت ويسندونَ اخلرائطَ الذي  خِلقوا : أي طبعة"

  .زودوا للمناطِق اجلغرافيِة املُختِلفِة
 ملف خريطِة الذي يحتوونَ كُلّ البياناِت يصفّفونَ aيختار هذا اخلياِر إذا خلقوا املستعمل يمِكن أَنْ : خريطة حالية"

  .هم يتمنونَ العمل مع
  :هناك طريقان إلضافة البياناِت تصفّف إىل عرِض اخلريطةَ
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 يزرراِن على Add  أَو نقرة على بياناِتtoolbarعلى القائمِة الرئيسيِة . . . يضيف البيانات/ إذهب ِحلفْظ  .1
toolbarالقياسي .  

  
  .Addإختره، وإنقر زر . أحبر إىل طبقِة بيانات اإلهتماِم -1

  
، ويسحبه أي مكان ضمن عرِض ArcCatalogينقر اسم البياناِت ببساطة يصفّف ِمن شجرِة بياناِت . 2

ArcMap.  
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، بغض النظر عن سواء أَو لَيست كُلّ ArcMapيضيف بيانات متعددةَ تصفّف إىل عرِض املستعمل يمِكن أَنْ 
 طبقات التقديِر ArcGISيحولُ ). لَها نفس التقديِر واحلقيقِة(طبقات البياناِت بشكل مكاين على حد سواء 

  .ArcMapإىل عرِض " بسرعٍة فائقٍة"واحلقيقِة املختلفِة 
ن أَنْ تجعلَ مرئية بشكل مؤقت أَو خمفية بالنقْر على صندوِق املراقبةَ حددت مكان جبانب كُلّ هذه الطبقاِت يمِك

  .ArcMapاسم طبقِة يف جدوِل حمتويات 
 حبسأَنْ ي ِكنمدِة مرئية، املستعمل يعندما طبقات بياناِت متعدa تلك ضعطبقة إىل قمِة جدوِل احملتويات لكي ت 

على قمِة كُلّ الطبقاِت األخرىالبياناِت ت إىل قمِة . صفّف يف املثاِل التاِيل، طبقة الطريق السريِع بني الوالياِت إنتقلت
  .جدوِل احملتويات لكي تجعلَ بيانات مرئيةَ ضمن نافذِة عرِض اخلريطةَ
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أي قائمة سياِق تفْتح، اليت .  بيانات تصفّفaيف جدوِل احملتويات، املستعمل يمِكن أَنْ نقرةَ صحيحةَ على اسِم 

  .يلة العملياِت تشِكaتسمح للمستعمِل لبدء 
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 قَد أولياً يوجه بشكل toolbar.  تشِكيلة العملياِتa ميكن أن تستعملَ لتعملُ ArcMap toolbarأدوات 
رغيأَنْ ي ِكنمه يب أحد زواياهعمودي، لكن توجيهحلكي موقعه جبانب .  بس كحرأَنْ ي ِكنمإضافة إىل ذلك، هو ي

toolbarالقياسي .  

  
  
" رخت: خارج/ كبأَنْ ي ِكنممال هذه األداِة، املستعمل يِتعاألدواِت إلس ِمن األزيز زر ارtoolbar . ضمن عرِض

بدالً عن ذلك، . خارج/  صندوق يمِكن أَنْ يسحب حول املنطقِة املطلوبِة، املستعمل يتمنى تكبري a، اخلريطةَ 
  .خارج/  موقع معين لتكبري aاملستعمل قَد ينقر ضمن عرِض اخلريطةَ على 

" ركبي تعلى األزيِز الثابِت يف : خارج/ ثَب قرنأَنْ ي ِكنممال هذه األداِة، املستعمل يِتععلى / إلس رزرخارج ي
  .خارج على مركِز طبقِة البيانات/ عرض اخلريطةَ سيكبرtoolbar . األدواِت 

ضمن عرِض اخلريطةَ، . toolbar األدواِت إلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار زر املقالةَ ِمن: مقالة"
  .املستعمل يمِكن أَنْ ينقر ويسحب كامل طبقِة اخلريطِة إىل موقِعها املطلوِب

هذا . toolbarإلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار زر املدى الكامِل ِمن األدواِت : مدى كامل"
  . آلياً لكي يعرض كامل البياناِت تصفّف ضمن اإلطاِرسيجدد عرض اخلريطةَ

إلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار يذْهب الظهر إىل زر املدى السابِق على : عد إىل املدى السابِق"
  .نَ ينظريعود عرض اخلريطةَ آلياً إىل السابِق املدى املستعملَ كَا. toolbarاألدواِت 

إلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار يذْهب إىل زر املدى القادِم على األدواِت : إذهب إىل املدى القادِم"
toolbar .َيف عرِض اخلريطة ظرنثانيةً خالل سلسلِة املديات، املستعمل ي متقديعرض اخلريطةَ س.  

مثّ، . toolbarعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار امليزات املنتقاةَ تزرر على األدواِت إلسِت: ميزات منتقاة"
 aاألداة يمِكن أيضاً أَنْ تستعملُ لسحب .  ميزة ضمن طبقِة البيانات إلختياَرهaاملستعمل يمِكن أَنْ ينقر على 

إضافة إىل ذلك، مفتاح التغيري يمِكن أَنْ يحتفظَ بلكي يختار . ختياَرهم كُلّ جمموعة امليزاِت إلaصندوق حول 
  .ميزات متعددةَ
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 ة على أَيطَرياملسحوبِة للس يف قائمة اإلختيار أْمرت موعةَ القابلة لإلختيارا ستعملَ طبقاتأَنْ ي ِكنماملستعمل ي
  هذه األداِة ستختار امليزات فقط ِمن الطبقاِت اليت. مليزات ِمنتصفّف هذه األداِة ستختار ا

oموعةَ القابل لإلختيارصلَ إىل حواِر طبقاِت اقابلة لإلختيار.  و اتحتوي امليزباألساس، كُلّ الطبقات اليت ت.  
oسحِب طريقِة اإلختياِر التفاعلِي يف ستعملَ حقأَنْ ي ِكنمة على سواء  املستعمل يطَرياملسحوبِة للس قائمة اإلختيار 

إختياَر امليزاِت ذه األداِة ستختار غري منتقاة أي ميزات اليت، أَو تضيف امليزات إختارت إىل جمموعِة امليزاِت 
  .املختارِة حالياً

oيف قائمة اإلختيار ستعملَ قيادةَ اخلياراتأَنْ ي ِكنمة على السماِت األخرى هكذا  املستعمل يطَرياملسحوبِة للس 
هذه األداِة تعملُ، مثل سواء أَو لَيست ميزات يِجب أَنْ تسقطَ بالكامل داخل الصندوِق، عوائق املستعملَ ذه األداِة 

  .لكي تكُونَ خمتارة
. toolbarر العناصر املنتقاةَ تزرر على األدواِت إلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختا: عناصر منتقاة"

هذا الزر يسمح للمستعمِل إلختياَر، حبجم ثانيةً، ويحرك الرسومات مثل اخلطوِط، صناديق، نص، عالمات، أسهم 
طيطي إلختياَره؛ يحتفظُ  ختaاملستعمل يمِكن أَنْ ينقر على . مشالية، ِمقياس يمنع، وسحبت صورةَ على خريطِتِك

 صندوق باألداِة إلختياَر كُلّ الرسومات داخل aبالتغيِري بينما ينقر إلختياَر الرسوماِت املتعددِة؛ أَو سحب 
  .الصندوِق

"زاألدواِت : مي اً ِمنزر زميي ختارأَنْ ي ِكنممال هذه األداِة، املستعمل يِتعإلسtoolbar .اخلريطةَ، ضمن عرِض 
أي شاشة كاذبة ستظْهر بأنّ معارِض اخلواص ). نقطة، خطّ، أَو منطقة( ميزة aاملستعمل يمِكن أَنْ ينقر على 

ِة طبقِة البياناتويةُ يف منضدِة خاصيحتِة اليت مببأنّ امليز إرتبطت.  
هذا يِجد ميزاتtoolbar .  زر البحثَ ِمن األدواِت إلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار: حبث"

  .امليزات يمِكن أَنْ توجد مستندة على قيمِة إحدى خواِصهم. جغرافيةَ معينةَ يف اخلريطِة
داِة تسمح هذه األ. toolbarإلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار زر اإلجراَء ِمن األدواِت : إجراء"

اْس املسافاِت على طبقِة البياناتك. للمستعمِل لقيaَيف حانِة املرتلة فشوذه األداِة، طول اخلَطِّ ي وبحسطّ مخ  .
ةً أَو  قطعة جديدة، ويضاعف نقرaاملستعمل يمِكن أَنْ ينقر مرة لبدء . أي خطّ يمِكن أَنْ يسحب بالِقطَِع املتعددِة

  .إنّ املسافةَ تشوف يف وحداِت املسافةَ حددت يف حواِر ملكياِت إطاِر البيانات. يضغطُ خروج لإلنهاء
هذه . toolbarإلسِتعمال هذه األداِة، املستعمل يمِكن أَنْ يختار زر الوصلة الفائقةَ ِمن األدواِت : الوصلة الفائقة

  a ميزة لتسبب a للنقْر على األداِة تسمح للمستعمِل
 aإذا . هذه األداِة ستكُونُ خاملة إذا ال وصالت فائقةَ عرفت ألي ِمن امليزِة تصفّف يف عرِض اخلريطةَ. وصلة فائقة"

ستأَنْ ت ِكنمفوا قبل هذه األداِة يعرأَنْ ي ِجبمال الوصالت الفائقِة الذي هم يِتعإس ريدأكثر حول . عملَمستعمل ي
  .ArcMapالوصالت الفائقِة يمِكن أَنْ توجد يف قسِم مساعدِة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 28

هذا يسمح .  منطقة اإلهتماِم ضمن بياناِتهم يصفّف، ويوفّر ذلك املوقِع املُرتفَِعaأي مستعمل يمِكن أَنْ يرتفع إىل 
حار الظهِر بسهولة إىل تلك املنطقِة ِمنإىل قائمِة وجهةَ .  اإلهتماِمللمستعمِل إلب ذْهبلَ ِمن ِقبل تمعأَنْ ت ِكنمهذه ي

لقخي قرنإىل قوائِم العناوين، وي شريالنظر، ي.  

  
  

محسالذي ي ظْهرِمية قائمِة العناوين املكانيِةأي صندوق حواِر يسللمستعمِل لت   

  
 واالسم  قائمة عناوين مكانية وفّرت، املستعمل يمِكن أَنْ ينقر قائمةَ وجهةَ النظر، يشري إىل قوائِم العناوين،aبعد 

  .إذا يختار املستعملَ قوائم العناوين، عرض اخلريطةَ سيرتفع آلياً إىل ذلك املوقِع. سيظْهر يف قائمِة قائمةَ العناوين
________________________________________  

لوماِت مخزونةُ يف منضدِة هذه املع.  الكثري ِمن املعلوماِتa خريطة قَد ترتبطُ بa ميزة على a،  جي آي إس aيف 
لكُلّ ) أَو حقل( عمود aلكُلّ ميزة يف الطبقِة و) أَو سجل( صفa أي منضدة خاصيِة طبقِة تحتوي . خاصيِة

  .خاصية أَو صنف املعلوماِت
دة منض. ، نقرة صحيحة على الطبقِة يف جدوِل احملتوياتArcMap بيانات يصفّف يف aلفَتح منضدِة اخلاصيةَ ل
  .اخلاصيِة املفتوحِة املنتقاِة
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صفّفِة لبياناِت جي آي إس أمريكية تحتوي . حتت مثالُ منضدِة خاصيحقل إف آي دي يa عدد تعريِف فريِد 

. أي خلية تحتوي قيمةَ خاصيِة.  خليةa حقل a سجل وaإنّ تقاطع ). ن اخلريطِةأَو كُلّ ميزة ضم(لكُلّ سجل 
  ."هاواي"حقل اسِم للسجِل األوِل _ على سبيل املثال، قيمة خاصيةَ احلالِة 
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 a، ميزته املطابقة مربزةُ على جداول  a سجل مربز يف aعندما . افة إىل احلقوِل، يمِكن أَنْ يربزالسجالت، باإلض
  .أي أبرز سجالً أَو ميزةَ قيل بأنه كَانا قد إخترا. خريطة

 ربزأَنْ ي ِكنماملستعمل يa سجل يف a قْر على احلافِة اليسرى لسجِل اإلهتماِم يفعندما السجل . املنضدِة منضدة بالن
  .خمتار، امليزة املطابقة ستكُونُ خمتارة يف عرِض اخلريطةَ

  
ل منضدِة اخلاصيةَ ويختار خيار اإلختياِر املستعمل يمِكن أَنْ يوضح اإلختيارات بالنقْر على قائمِة اخليارات يف أسف

  .يصبح السجلُ غري خمتار يف املنضدِة ويف عرِض اخلريطةَ. الواضِح
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بسحأيضاً أَنْ ت ِكنمِلفة يتلاإلحصائيات املُخ aِنِة معيأَنْ .  حقل خاصي ِجبإلداء هذه العمليِة اليت املستعمِل ي

اإلحصائيات ختارنقرةَ صحيحةَ على حقِل اإلهتماِم، وت.  

  
تعلّب اإلحصائيات العروض عدد السجالِت يف املنضدِة . للذي إختار احلقلَأي صندوق حواِر يظْهر باإلحصائياِت 

يمثّلُ خمططُ التوزيع التكراري توزيع الِقيِم بشكل . والدنيِا، حد أعلى، مبلغ، متوسط، وِقيم إحنراف معياري
  .اخلاصيةَتشوف املتابعة إحصائيات منطقِة تستعملُ كُلّ السجالت يف منضدِة . ختطيطي
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  :ArcToolboxإستعمال 
ArcToolbox بيئةً إلداء نظام املعلومات اجلغرافيِة دزوالذي ي حتليل) جي آي إس( التطبيق . محسي
ArcToolbox للمستعمِل إلداء aِكيلة  تشgeoprocessingة بضمن ذلك حتويِل البياناِتمبهم كلّفي  .

إنّ صندوقArcToolbox .  منظَّمة إىل صناديِق العدة وصناديِق العدة ضمن Geoprocessingأدوات 
ألحد عشر قَد ترى صناديق العدة ا. العدة منظَّم إىل صناديِق العدة اليت تزود احللولَ لألنواِع املختلفِة ِمن املهاِم

  .أربعة ِمن املستعملِني كثرياً األكثِر يِصفونَ سريعاً. أدرجت يف التخطيطيِة فوراً حتت
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 للمستعملني إلداء حتليِل بياناِت املوجِه بضمن ذلك امليزِة وينسب هذا صندوِق العدة يصمم للسماح: أدوات حتليِل"
إذا يريد . األصولَ، أغطية جغرافية، يخلق احلواجز، يحسب اإلحصائيات على بياناِت اخلاصيِة، ويؤدي حتليلَ قرِب

  . صندوِق العدة يِجب أَنْ يستعملَ مشكلة مكانية أَو إحصائية يف بيئِة املوجه، هذاaاملستعملَ أَنْ يحلَّ 
إنّ األدوات . يحتوي هذا صندوِق العدة األدوات إحتاجت لتحويل البياناِت بني الصيِغ املُختِلفِة: أدوات حتويِل"

ستعملِة عموماً أكثر صيِغ البياناِت امل. منظَّمة إىل صناديِق العدة األصغِر اليت تخص إىل نوِع التحويِل أَنْ تؤدي
 تصميم مبساعدة a إىل الصيِغ األخرى، يستعد ويحولُ امليزات إىل rasterاملستعمل يمِكن أَنْ يحولَ . مدعومة

؛ تحفظُ امليزاتdBase أصناف ميزِة إىل صيغِة التغطيِة؛ املناضد إىل صيغِة : صيغة، متحول) كاد(احلاسوب حملي 
ِة وكاد إىل أصناِف ميزgeodatabase ؛ البيانات إىلrasters متحولَ إىل رضع؛ ويshapefiles . هذا

  . إىل آخِرdataset مستعمل يحتاج للتغيري ِمن واحد ِمن نوِع aصندوِق العدة يِجب أَنْ يستعملَ حينما 
، طبقات، datasets،  أصناِف امليزِة هذا صندوِق العدة يسمح للمستعمِل إلدارة وإبقاء: أدوات إدارِة بياناِت"

عمليات موصِل قاعدِة بيانات، بناية اهلندسة الالكميِة، عمليات التحويالتraster . وتراكيب بياناِت 
 معين هم يمِكنa dataset إذا يحتاج املستعملَ لتعديل خصائِص . والتقديرات، إدارة مكاِن عمل، وأكثر بكثري

  .ك إستعمال هذا صندوِق العدةأَنْ يعملوا ذل
حتليل بضمن ذلك ) raster(هذا صندوِق العدة يصمم للسماح للمستعملني إلداء خلوِي : أدوات املُحلِّل املكانيِة

a غطاء ،ِكيلة احليشت  ،reclassِة، وأكثرجرب خريطِة، أصول، كثافة، مسافة، وظائف كلفِة السطحي ، . ريدإذا ي
  .، هذا صندوِق العدة يِجب أَنْ يستعملrasterَ مشكلة مكانية أَو إحصائية يف بيئِة a أَنْ يحلَّ املستعملَ

 عن طريق ArcMap أَو ArcCatalog خالل أما ArcToolboxاملستعمل يمِكن أَنْ يدخلَ 
ArcToolbox) ة أمحردأيقونة على ) صندوق عtoolbarت إثنان يف التخطيطِي حت.  القياسيshapefiles 
(intrstat. shpوواليات  .shp ( إىل أُضيفArcMap . ِمنArcMap ArcToolbox ،إستدعى 

 إىل دي shpميزات ملِف . intrstatصندوق عدة أدواِت التحويلَ فَتح، والتصدير إىل أداِة كاد إختار لتحويل 
  . صيغة2004دبليو جي 

 أداة معينة، أَو aعمل قَد أما يبحر إىل البياناِت الّيت ستستعملُ ضمن ، املستArcCatalog وArcMapيف كال 
 شجرةً على التوايل، إىل صندوِق حوار دعدجدوِل احملتويات أَو ت ِمن قطتكُونَ عائقاً وسأَنْ ت مكني طبقة البيانات

يف صندوِق .  يِجب أَنْ يمِكن أَنْ تختارArcToolboxإلداء هذه العمليِة اليت أيقونِة . صندوِق عدة اإلهتماِم
يف جدوِل  (datasetاملستعمل يمِكن أَنْ مث انقر ويطُولُ .  أداة اإلهتماِم يمِكن أَنْ تنقَر مرتني للبدءa، العدة 

  .صندوق األداِة" يضيف البيانات"ويسقطُ يف ) احملتويات أَو يعدد شجرةً
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  ArcMapمعالَجة بارامتراِت العرِض يف 
  :Rastersتمثيل امليزاِت و

املستعمل يمِكن أَنْ يغيرsymbology .  تقصري ArcMap ™ aجمموعة املعلومات اليت تضيف إىل 
symbology اِتهمطّ، مضلّعات( األصلي مليزو) نقطة، خrasters.  

  Symbologyيغير ميزةَ بسيطةَ "
 بيانات معينة تصفّف، املستعمل يمِكن أَنْ نقرةَ صحيحةَ على الرمِز يف جدوِل حمتويات a رمز لaلتغيري لوِن 

ArcMap .ْأَن ِكنمواملستعمل ي ،ظْهرتلونَ اإلختياِرأي لوحة األلوان لوِن س ختاري   

  
  

لتغيري اللوِن أَو عرِض اخلالصِة، املستعمل يمِكن أَنْ ينقر على .  ملء وخالصةa، ميزات مضلِّع مسحوبة برمزين 
يحتوي اجلانب اليسار . صندوق حواِر خمتاِر الرمز يفْتح. وبِة تصفّف يف جدوِل احملتوياتالرمِز للبياناِت املطل

  . لون ووضعت عرض خالصِةaتؤطّر اخليارات على احلق تسمح للمستعمِل إلختياَر . لصندوِق احلوار رموز معرفةَ
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ربعتتأيضاً ضمن عرِض اخلريطةَ الّيت س اتامليز هدأَنْ ِعن ِكنمألوانَ الرموِز، املستعمل ي راملستعمل . باألضافة إىل غي

النقرة على اسِم الطبقةَ : مالحظة(يمِكن أَنْ يعملُ هذا بالنقْر الصحيحِة على طبقِة اإلهتماِم يف جدوِل احملتويات 
الرمز اِت العالمةَ) ولَيستميز خيار ختاروت.  
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قْر الصحيحِة على إطاِر البيانات وتنقر هذه يمِكن أَنْ تعملَ بالن. املستعمل قَد يغير خلفيةَ عرِض اخلريطةَ أيضاً

امللكيات .فْتحي حواِر امللكيات صندوق البيانات ؤطّرعلى اخللفيِة . ت قرني ،على سعِر اإلطار قرنأَنْ ي ِجباملستعمل ي
  .تطبيقي إىل عرِض اخلريطةَلون اخللفيةَ بعد ذلك سيكُونُ . ينزلُ سهماً، يختار اللونَ املطلوب، ونقرة حسناً
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  : ميزة املطلقةSymbology إستعمال خواِص aمتغرية "

 رتغيأَنْ ي ِكنماملستعمل يa symbologyله أكثِر غناً باملعلومات املفيدة بة جلَعخصيص  ميزتa الرمز املختلف 
 خريطة غطاِء a، على سبيل املثال . إىل كُلّ قيمة فريدة، أَو إىل ااميِع املُتميزِة ِمن الِقيِم، يف منضدِة خاصيِة الطبقةَ

 كُلّ مضلّعات الغابِة قَد(لكُلّ هدية نوِع إستعماِل أرِض ) أَو لون( رمز معين aأرِض إستعماِل أرِض قَد تحتوي 
يِصف هذا . . . ). تمثّلُ بأخضِر اللونَ، كُلّ احملاصيل قَد تمثّلُ باألصفِر، وكُلّ املناطق احلضرية قَد تكُون بيضاَء، اخل

حتوي األمساَء أَو األوصافحتوي . املثاِل متثيلَ اخلواِص املطلقِة، أَو اخلواص اليت تمن الناحية األخرى، اخلواص اليت ت
 خريطة البلداِن يف أفريقيا aعلى سبيل املثال، واحد قَد يختار تمثيل . و م امليزاِت تدعو خواص كميةَاملقاييس أَ

 خريطة الواليات املتحدِة ِمن ِقبل aبكيلومتراِتهم املربعِة يف املقياِس؛ على نفس النمط، املستعمل قَد يختار تمثيل 
  .سكاِنهم
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 صنف معين أَو يسمي ضمن منضدِة اخلاصيةَ، املستعمل يمِكنa  لون فريد إىل aلَ أَنْ يخصص إذا يتمنى املستعم"
امللكيات قرنأَنْ نقرةَ صحيحةَ على الطبقِة املطلوبِة وي . ختارأَنْ ي ِجبواملستعمل ي ،فْتحيحوار ملكياِت الطبقةَ س

 سعرsymbology.  

  
إذا ).  خريطة أمريكية سيكونُ ِعندها نفس اللوِنaمعىن كُلّ الوالياِت يف ( رمز وحيد aباألساس، امليزات ممثَّلة مع 

، املستعمل يِجب أَنْ ينقر ) رمز فريدaلَها حيث كُلّ حالة ( واحد مطلق aيتمنى املستعملَ أَنْ يغير التمثيلَ إىل 
  .األصناف يف صندوِق معرض حواِر ملكياِت الطبقةَ
ارختأَنْ ي ِجبةَ يمنضدِة اخلاصي يف هذه حالِة احلالِة . أي حقل قيمِة ِمن _ فشولكي ي اسم إخترa رمز خمتلف 

 Addعندما هذه البارامتراِت تِضع، املستعمل يِجب أَنْ يضغطَ .  يختارخمطط لونَ اإلختياِر لَربما أيضاً. لكُلّ حالة
 صبحأَنْ ت رزرم تكُلّ الِقيaعندما املستعمل راضي عن .  تسجيل كُلّ األصناف ورمزهم الفريد املرتبط

symbologyًغطَ حسناضأَنْ ي ِكنمإىل. ، املستعمل ي مقديعرِض اخلريطةَخمطط اللوِن اجلديِد س .  
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هذه تعملُ ).  حالةa: يف هذه احلالِة( ميزة معينة a خمطط لوِن طُبق، املستعمل يمِكن أَنْ يغير اللونَ الفرديa عندما 

  .، وتختار اللونَ املطلوب)يف جدوِل احملتويات( الرمِز جبانب اسِم امليزِة بالنقْر الصحيحِة على
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Raster Symbologyاملتغري :  

 مستمرة عادة، وممثَّلة Rasterِقيم . و جماميِع ِقيِم اخلليِة ممثَّلُ، ألوان تخصص إىل اخلليِة تقيم أa rasterَعندما 
  .بتعلياِت اللوِن

إذا املستعمِل، على أية حال، يمِكن أَنْ يغير مدى اللونَ .  ِمقياس رماديa معروض مع rasters، باألساس 
سعر . ArcMapداخل جدوِل حمتويات هذه يمِكن أَنْ تعملَ بنقْر مرتني على اسِم الطبقةَ . همrasterل

symbologyارختأَنْ ي ِجبي  . ختارأَنْ ي ِكنميف تعليِة اللونَ، املستعمل يa األلواِن الّذي مدى جديد ِمن 
  .سيقدم إىل عرِض اخلريطةَ
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  :Rastersتصنيف امليزاِت و
 ِمقياس مستمر، هم يمِكن أَنْ a مستعمل يريد رؤية حيث ِقيم خاصيِة تكْمن يف عالقِة ألحدمها اآلخر على aعندما 

  ).اخلواص اليت محسوبة، قاس، أَو خمن كميات الشيِء(يمثّلوا خواص كميةَ 
  . ذات مغزى أكثرsymbologyحيان من الضروري أَنْ تقسم إىل اموعاِت جلَعل هذه الِقيِم يف أغلب األ

ArcGIS  ™  أربعة طرِق إلنِطباق هدِعنsymbologyقيسم :  
 مدى األلواِن اليت تتغير بشكل aيعرض امليزات كظالل يف . هذه الرموِز مستعملة عموماً أكثر: اللون املُتخرج. 1
  . أفضل املستعمِل بطبقاِت املضلِّعsymbologyهذا ).  تعلية لوِنaأيضاً مسمى (رجيي تد
مستعمل عادة . هذه الرموِز تستعملُ لتمثيل امليزاِت الذي يستعملُ حجوم العالمِة املختلفِة: الرمز املُتخرج. 2

  .بطبقاِت النقطِة
  .جِم بشكل متناسب إىل القيمِة مثّلتتتفاوت هذه الرموِز يف احل: الرمز النسيب. 3
 منط عشوائي ِمنa يمثّلونَ الكميات ِمن ِقبل . هذه الرموِز يِجب فقط أَنْ تستعملَ بطبقاِت املضلِّع: كثافة نقطِة. 4

  .األعظم القيمة، النقاط األكثر. النقاِط
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حوار ملكياِت . على اسِم طبقِة البيانات يف جدوِل احملتويات قسم لوناً، املستعمل يِجب أَنْ يضاعف نقرةَ aخلَلْق 
فْتحيسعر . الطبقةَ سsymbologyَطنشأَنْ ي ِجبي .  

ضمن حقِل القيمةَ، اهلبوط . يف صندوِق املعرض، املستعمل يِجب أَنْ ينقر الكميات ويختار خيار األلواِن املُتخرِج
 إختر 1999يف هذه احلالِة، حقل سكاِن . ينقَر، وحقل خاصيةَ اإلهتماِم يِجب أَنْ يختارأسفل السهِم يِجب أَنْ 
  .لطبقِة البياناِت األمريكيِة

  
  
  

تِصف املتابعة كُلّ طرق التصنيِف اليت . ريقِة التصنيف إجازات طبيعيةُ أصناِف وط5باألساس الِقيم مجمعة إىل 
ارختأَنْ ت ِكنمي.  

  .يخلق هذا التصنيِف األصناف طبقاً للعناقيِد وتشق يف البياناِت: اإلجازات الطبيعية. 1
  .يِةيخلق هذا التصنيِف أصناف جماميِع القيمِة املساو: الفترة املساوية. 2
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هذا التصنيِف مثل الفترِة املساويِة، لكن الفترةَ إختارت تقرر عدد األصناِف أنتج بدالً ِمن عدِد : الفترة املُعرفة. 3
  .األصناِف اليت تنتج الفترةَ

4 .Quantile :اِتامليز ِمن مساوي حتوي عدداليت ت هذا التصنيِف األصناف لقخي.  
  . حددت عدد اإلحنراف املعياري ِمن القيمِة املتوسطِةaيخلق هذا التصنيِف األصناف طبقاً ل: عيارياإلحنراف امل. 5
  .هذا التصنيِف يسمح للمستعمِل لوضع إجازاِت صنِفهم اخلاصِة املُفَضلِة: الطريقة اليدوية. 6

. ب أَنْ تختار، وحسناً زر يِجب أَنْ ينقَر تعلية لوِن مصممِة يِجa،  طريقة تصنيِف مختاَرةُ aعندما 
symbologyَكُونُ تطبيقي إىل عرِض اخلريطةيد بعد ذلك ساحملد .  

  
صندوق حواِر .  نقرةَ على طبقِة بيانات اإلهتماِم يف جدوِل احملتويات قسم رمزاً، املستعمل يِجب أَنْ يضاعفaخلَلْق 

  . يِجب أَنْ يختارsymbologyملكياِت الطبقةَ سيفْتح، وسعر 
ضمن حقِل القيمةَ، . يف صندوِق املعرض، املستعمل يِجب أَنْ ينقر الكميات، وبعد ذلك يختار رموز متخرجةَ

طريقة التطبيع وعدد األصناِف يمِكن . السهِم يِجب أَنْ ينقَر، وحقل خاصيةَ اإلهتماِم يِجب أَنْ يختاراهلبوط أسفل 
  .أَنْ مثّ يكُوناِن خمتاراً
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 مطلوب بالنقْر على رمِز النقطةَ symbologyاملستعمل يمِكن أَنْ يغيرهم إىل أي .  ستظْهريف عموِد الرمز، رموز
  .يف خمتاِر الرمز، املستعمل يمِكن أَنْ يختار احلجم، شكل، ولون الرمِز ويختار حسناً. يف إطاِر الطبعةَ
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  عرض اخلريطةَ بعد ذلك سيكُونُ مجدد. عندما كُلّ البارامترات تِضع، املستعمل يمِكن أَنْ يختار حسناً
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صندوق حواِر . نسيب، املستعمل يِجب أَنْ يضاعف نقرةَ على طبقِة بيانات اإلهتماِم يف جدوِل احملتويات رمز aخلَلْق 

  . يِجب أَنْ يختارsymbologyملكياِت الطبقةَ سيفْتح، وسعر 
  .يف صندوِق املعرض، املستعمل يِجب أَنْ ينقر الكميات، وبعد ذلك يختار رموز نسبيةَ
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  التغيريات ستجدد إىل عرِض اخلريطةَ. عندما كُلّ البارامترات وِضعت، املستعمل يمِكن أَنْ ينقر حسناً
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صندوق .  كثافة نقطِة، املستعمل يِجب أَنْ يضاعف نقرةَ على طبقِة بيانات اإلهتماِم يف جدوِل احملتوياتaخلَلْق 

  . يِجب أَنْ يختارsymbologyحواِر ملكياِت الطبقةَ سيفْتح، وسعر 
  . ينقر الكميات، وبعد ذلك يختار كثافةَ نقطِةيف صندوِق املعرض، املستعمل يِجب أَنْ
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نْ املستعمل يِجب أَ.  صندوقaعلى اجلانِب اليساِر إلطاِر إختياِر احلقلَ، حقول عددية يف منضدِة اخلاصيةَ تدرج يف 
أي حقل مختاَر ِمن ِقبل ببساطة نقْر على .  سكانَ إختر2001يف هذه احلالِة . يختار أَي حقلَ يتمنونَ التمثيل
يِجب ) >(قادم، رمز السهِم الصحيِح . هذا يربز اسم حقِل اخلاصيةَ الّذي سيمثّلُ. احلقِل يف صندوِق إختياِر احلقلَ

قَرنأَنْ ي .اإلطاِر وهذا ي ةَ إىل الصندوِق على اجلانب األميِن ِمنحقلَ اخلاصي ضيفaصاِن إليهخصرمز نقطِة ي .  
قْر الصحيحِة على رمِز النقطةَ يف عموِد الرمزبالن رغيأَنْ ي ِكنملون الرمِز ي.  

 بأنّ نقطةَ واحدة ستمثّلُ ذلك العدِد تعين هذه القيمِة. ، قيمة النقطةَ قَد تغيرSymbologyيف إطاِر كثافات سعِر 
، نقطة واحدة على اخلريطِة 20,000 قيمة نقطِة a سكاناً و2001على سبيل املثال، يستعملُ . احملدِد للمواِد

إنّ .  شخص يف موقِع النقطِة20,000رجاًء الحظْ بأنّ موقع النقطِة ال يعين بأنّ هناك .  شخص20,000ستمثّلُ 
  . يف هذه احلالِة كُلّ حالة-) مضلّع (areal تِضع بشكل عشوائي ضمن وحدِة النقاطَ

  التغيريات ستجدد إىل عرِض اخلريطةَ. عندما كُلّ البارامترات حددت، املستعمل قَد يختار حسناً
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  :Rastersتصنيف امليزاِت و

 تشِكيلة العالمِة تصمم لإلختياَر ِمن للبلداِن، aهناك . ، تمثّلُ عالمات امليزِة الِقيم يف منضدِة خاصيِةArcMapيف 
 يخلق خطوطَهم املستعمل يمِكن أَنْ يختار ِمن هذه األساليِب املتوفرِة أَو. مدن، شوارع، وميزات مشتركة أخرى

  .اخلاصةَ، حجوم، وألوان
  .الدينامي والتفاعلي: ArcGISهناك نوعان رئيسيان ِمن تعريف يف 

 طبقة حاالً aهذا يسمح للمستعمِل إلعِتبار كُلّ امليزات يف . املستعمل يمِكن أَنْ يختار إسِتعمال عالماِت ديناميِة"
 ولَهArcMapالعال لُ تنسيبعدملُ املستعملَ باخلريطِة يعبالعالماِت الديناميِة، . مةَ بينما يArcMap نعميس 

ل بغض النظر عن مستوى األزيزاخدالعالمات من ت.  
هذا يسمح للمستعمِل إلعِتبار امليزاِت ِبانفراد يف . املستعمل يمِكن أَنْ يختار أيضاً أَنْ يستعملَ عالمات تفاعليةَ"

عندما هذه العالماِت موضوعة، هم يمِكن أَنْ يختاروا، متحركون، ويعدلونَ بشكل . قِع إختار ِمن ِقبل املستعمِلاملوا
  . سوف لَن يمنع التداخالت أَو يدير العالمات يف أية حالArcMapبالعالماِت التفاعليِة، . منفرد
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 املستعمل يِجب أَنْ نقرةَ صحيحةَ أوالً على الطبقِة تسمي يف جدوِل  عالمة دينامية،aخلَلْق وتغيري ملكياِت 
  .ميزات عالمِة يِجب أَنْ تختار. احملتويات

 قرني يف جدوِل احملتويات وتسمأَنْ نقرةَ صحيحةَ على الطبقِة ت ِجباخلطَّ ولونَ العالماِت، املستعمل ي رغيلكي ي
على حواِر مل. امللكياتارختأَنْ ي ِجبي كياِت الطبقةَ، سعر العالمات.  

  
، املستعمل يِجب أَنْ نقرةَ صحيحةَ أوالً على الطبقِة تسمي يف جدوِل ةدينامكي عالمة aخلَلْق وتغيري ملكياِت 

  .ميزات عالمِة يِجب أَنْ تختار. احملتويات
ب أَنْ نقرةَ صحيحةَ على الطبقِة تسمي يف جدوِل احملتويات وتنقر لكي يغير اخلطَّ ولونَ العالماِت، املستعمل يِج

امللكيات .ارختأَنْ ي ِجبي على حواِر ملكياِت الطبقةَ، سعر العالمات.  
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نعملُ للعالماِتيستةَ يحقلَ يف منضدِة اخلاصي أَي فشوحتت هذا . زلُ حقلُ العالمةَ قائمةً يف منتصِف احلواِر ت

. لكي يغير اخلطَّ ولونَ العالمِة، زر الرمز يِجب أَنْ ينقَر.  العالمة يمِكن أَنْ يستعرضsymbologyالقسِم، 
س صندوق حواِر خمتاِر الرمزفْتحي.  

  
  

عندما املستعمل مكانُ . هذا صندوِق احلواِر يسمح للمستعمِل لتغيري اللوِن، حجم، خطّ، وملكيات رمِز العالمةَ
  .العالمات ستجدد يف عرِض اخلريطةَ. ن أَنْ ينقَرمنهى الذي البارامترات اجلديدةُ، حسناً يمِك
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السحِب خلَلْق عالمةَ تفاعليةَ، املستعمل يِجب أَنْ ينقر اهلبوطَ أوالً أسفل السهِم بأداِة النص اجلديدِة على 

Toolbar .َأداةَ العالمة ختارأَنْ ي ِجبضمن إختياِر األدواِت، املستعمل ي.  
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فْتحصندوق حواِر خياراِت التعريف ي ،عندما أداة العالمةَ إخترت.  
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إذا يقرر .  إلختياَر املوقِعArcMapهذا صندوِق احلواِر يسمح للمستعمِل إلختياَر موقِع التعريف أَو يسمح ل
عندما خيارات .  املوقع قَد دائماً يعدلُ الحقاً أولياً إلجياد أفضل تنسيِب للعالمِة،ArcMapاملستعملَ أَنْ يسمح ل

احلوار صندوق لقغي املستعمل قَد ،التعريف إخترت.  
. تحتاج لنقْر ميزِة اخلريطةَ الذي يريدونَ إعترب/  أفضل تنسيِب، هو ArcMapإذا قرر املستعملَ أَنْ يسمح لبحِث 

  .قع تلك العالمِة آلياً ستقررالعالمة لتلك امليزِة ستظْهر، ومو
تحتاج إلشارة ونقْر الفأِر يف املنطقِة حيث العالمِة / إذا إختار املستعملَ أَنْ يختار موقع التعريف املطلوِب، هو 

عضوأَنْ ت ِجبي .كُونُ إضافية يف املوقِع إختارتتِة سالعالمة لتلك امليز.  
بعد العالمِة خمتارةُ، هو . Toolbar تحذَف بإختياَرها بأداِة العناصِر املنتقاِة على األدواِت أي عالمة قَد تحرك أَو

  . على لوحِة املفاتيحDeleteقَد ينتقلُ إىل املوقِع املطلوِب اآلخِر أَو حذف ببساطة بدفْع مفتاِح 

  
  
  
  
  
  
  

  .2اية ِمن قسِم 
  :إذهب إليه

 مع : 1قسء مدبArcGIS: ArcCatalog ،ArcMapو ،ArcToolbox  
 مة العرِض يف : 2قسالَجعمArcMap  
 مؤال البياناِت يف : 3قسسArcMap  
 مداد البياناِت للتحليِل يف : 4قسِتعِإسArcMap  
 محليل البياناِت يف : 5قستArcMap  
 مة خرائط ب: 6قسل وِطباععجArcMap  

  . األوىل التمهيدية التعليميةArcGISصفحة 
  2008، 18 يوليو/ متوز ، ميس اخل: آخر تعديل
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End of Section 2. 

Go to: 
Section 1: Getting Started with ArcGIS: ArcCatalog, ArcMap, and ArcToolbox 
Section 2: Manipulating Display in ArcMap  
Section 3: Querying Data in ArcMap 
Section 4: Preparing Data for Analysis in ArcMap  
Section 5: Analyzing Data in ArcMap  
Section 6: Making and Printing Maps in ArcMap 
ArcGIS Introductory Tutorial front page.  

  

  .اية القسم األول 
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  ArcMapسؤال البياناِت يف 
  :تمييز، إختياَر، وإجياد ميزاِت

املستعمل يمِكن أَنْ يميز امليزات بالنقْر .  ™ArcMapهناك عدة أشكال إلسِترجاع املعلوماِت حول امليزاِت يف 
ت بالنقْر على امليزاِت إلبرازهم وتنظر إىل سجالِتهم املستعمل يمِكن أَنْ يختار امليزا. عليهم لكي تعرض خواصهم

املستعمل يمِكن أَنْ يجد امليزات بإستعمال املعلوماِت املعروفِة حول امليزِة لكي تفتش . يف الطبقِة تنسب منضدةً
  .اخلريطة حبثاً عن تلك امليزِة املعينِة

  :تمييز ميزاِت"
  .Identify ميزة وحيدة أَنْ تميزها، إستعمال أداِة aللحصول على املعلوماِت حول رمبا الطريق األسرع 

ضمن اخلريطِة، املستعمل يِجبToolbar . ، املستعمل يِجب أَنْ يختاره ِمن األدواِت Identifyإلسِتعمال أداِة 
  . لتلك امليزِة املعينِةأَنْ ينقر على ميزِة اإلهتماِم لكي ينظر معلومات اخلاصيةَ

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 59
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  :إختياَر ميزاِت"

ر إىل إذا يريد املستعملَ أَنْ يقارنَ معلومات حول ِعدة ميزات، أفضل طريِق أَنْ يختار امليزات على اخلريطِة وينظ
الطريق األسهل إلختياَر امليزاِت املتعددِة بإستعمال أداِة امليزاِت املنتقاِة على . سجالِتهم يف الطبقِة ينسب منضدةً

  .Toolbarاألدواِت 
ميزات على اخلريطِة، كُلّ . Toolbarإلسِتعمال أداِة امليزاِت املنتقاِة، املستعمل يِجب أَنْ يختاره ِمن األدواِت 

امليزات املختارة ستلخص يف . اإلهتماِم قَد تختار باإلحِتفاظ مبفتاح التغيري وتنقر على امليزاِت املُختِلفِة لإلهتماِم
كُلّ . ةً ميزة خمتارةُ باخلطأ هي يمكن أَنْ تكُونَ دي إختارت باإلحِتفاظ مبفتاح التغيري وتنقر امليزةَ ثانيaإذا . األزرِق

 ِمن قْر قائمِة اإلختياربن حوضأَنْ ت ِكنمي ،ات اليت إخترتامليزToolbar اِت املختاِرامليز خيار ختارالقياسية وت 
  .الواضِح

إخترت اتأين ميز أَنْ نقرةَ صحيحةَ على طبقِة البيانات ِجباِت املختارِة، املستعمل يِة امليزظْر منضدِة خاصيلن .
  .خيار منضدِة اخلاصيِة املفتوِح يِجب أَنْ مثّ يكُونُ منقُوراً
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  . أبرزت يف األزرِقبعد خياِر منضدِة اخلاصيِة املفتوِح إختر، منضدة اخلاصيةَ ستظْهر بكُلّ امليزاِت املختارِة
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فقط تلك . املستعمل يمِكن أَنْ يجمع كُلّ اخلواِص املختارِة، بالنقْر على الزر املختاِر يف أسفل منضدِة اخلاصيةَ
تس اِت اليت أُبرزتامليزظْهر.  

  
إذا يتمنى املستعملَ أَنْ يرى . اآلن املستعمل يمِكن أَنْ يقارنَ ِقيم اخلاصيِة املُختِلفِة بسهولة، مثل املنطقِة لكُلّ حالة

يف هذه منطقِة (لمنطقِة األكِرب، املستعمل يمِكن أَنْ نقرةَ صحيحةَ على احلقِل املالئِم يسمي الواليات أدرجت طبقاً ل
  .، والنوع الذي يتقدم خياراً قَد يختار ِمن قائمِة السياق)احلالِة

  

  
  :إجياد ميزاِت"
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 هدعندما املستعمل ِعنa معلومة حول a ِكنمِة على اخلريطِة، املستعمل يمتأكّدةَ حيث أنَّ تلك امليز ة، لكن لَيسميز 
  . عن تلك امليزِة تستعملُ املعلومةَ املعروفةَأَنْ يفتش اخلريطة حبثاً

 جدأَنْ ي ِكنماملستعمل يa تياَر أداِة البحثَ على األدواِتة، بإخميز toolbar . َعندما صندوق حواِر البحث
ارختأَنْ ي ِجبي اتسعر امليز ،ظْهري .صندوق عطْبأَنْ ت ِجبِة املعروفِة يزلُ .  البحثَمعلومات اخلاصينيف الطبقاِت ت

ارختأَنْ ت ِجباِت يف يى إجياد امليزتمنأَنْ . صندوقاً، الطبقة اليت املستعمل ي ِجبيف خياراِت البحثَ، املستعمل ي
لبحثَ عندما كُلّ البارامترات تِضع، زر ا.  حقل معينaيختار ألي من يفتش كُلّ احلقول يف منضدِة اخلاصيةَ أَو 

قَرنأَنْ ي ِجبي.  
يف املثاِل التاِيل، والية آركانساس وِجدت يف بياناِت الوالية األمريكيةَ تصفّف بِطباعة معلوماِت اخلاصيِة املعروفِة 

  ).آركانساس= االسم الرمسي : . ومبعىن آخر(

  
  
  

هذه . عندما زر البحثَ ينقَر وامليزةَ توجد، املستعمل يمِكن أَنْ يحدد مكانه على اخلريطِة ويحصلُ على خواِصه
يميزاِن يمِكن أَنْ تعملَ عندما نقرات حق املستعملَ على صف امليزةَ وجدت يف الصندوِق ونقراِت حواِر البحثَ 

  . سيفْتحاِنIdentifyامليزة ستومض سريعاً ضمن عرِض اخلريطةَ وصندوق حواِر نتاِئِج ). s(ميزةً 
  :إختياَر امليزاِت باخلواِص
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ليت  اإلستفسار اa إىل ميز، إختياَر، ووجد امليزات، املستعمل يمِكن أَنْ يختار امليزات باخلواِص بكتابة باإلضافة
 جتمعآلياً اليت ت اتامليز ختارتaاملعايري دِة .  حدملُ خاصيشاسم_ مثل احلالِة (النوع األسهل لإلستفساِر ي ( ،a 

أي إستفسار أكثر تعقيداً يدمج هذه ). 'تساوياِن إىل ' مثل ( عالقة بني اإلثنان a، و)' آركانساس'مثل (قيمة 
إس (هذه اإلستفساراِت لغة إستعمال إستفسار بنائيةَ مبنيِة . 'أَو'/ ' و'عملُ املشغلني مثل اإلستفساراِت البسيطِة تست

  . اإلستفسار آلياً يف هذه الصيغِةArcMapيخلق ). كيو إل
واِص املنتقى خبياِر اخل.  القياسيةToolbarخلَلْق إستفسار خاصيِة، املستعمل يِجب أَنْ ينقر قائمةَ اإلختيار على 

قَرنأَنْ ي ِجبي . ِجباإلهتماِم ي وطبقةَ بيانات قَرنأَنْ ي ِجبزلُ الطبقةَ سهماً ينيف املنتقى بصندوِق حواِر اخلواِص، ت
ارختأَنْ ت.  
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 حقل معين مربز، تقيمa عندما . ولُ يف منضدِة اخلاصيةَ يف صندوِق احلقولَ على يسار صندوق احلوارتظْهر احلق
على احلق درجِم الفريدِة تنةَ عرضاً يف الِقيعي . القائمِة الكامِل قَد ةَ، زرِم اخلاصيرى كُلّ ِقيى املستعملَ أَنْ يتمنإذا ي

ارختتياَر املشغلني وإليصاْل اإلستفساراِتاألزرار يف. يعملُ إلخستاملنتصِف ي .  
 إستفسار، املستعمل يِجب أَنْ ينقر مرتني حقلَ خاصيِة اإلهتماِم، لكي يتمكّن ه من العرض يف اجلزِء السفلِي aإلداء 

أي قيمة فريدة ِمن اإلهتماِم قَد . ملشغِل املالئِممثّ املستعمل يِجب أَنْ ينقر على زر ا. املنتقى بصندوِق حواِر اخلواِص
  . قيمة قَد تطْبع مباشرة إىل خيِط اإلستفسارaتكُون مضاعف نقر على ضمن صندوِق الِقيِم الفريِد، أَو 

  . عوائل300,000= <يف املثاِل التاِيل، كُلّ الواليات إخترت أولياً اليت كَانَ ِعندها 
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  . إناث300,000=< عوائل و300,000= <مثّ، كُلّ الواليات إخترت اليت كَانَ ِعندها 
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اِت باملوقِعإختياَر امليز:  

عالقتهم املكانية إىل امليزاِت (بدالً ِمن أنْ يختار امليزات بِقيِم خاصيِتهم، املستعمل قَد يختارهم أيضاً مبوقِعهم 
،  إختياِر  طريقةaإلختياَر امليزاِت باملوقِع، املستعمل يحدد ). األخرى، سواء يف الطبقِة األخرى أَو يف نفس الطبقِة

a طبقة إختياِر  ،a عالقة مكانية  ،a ًطبقة إشارِة، وأحيانا aحاجز مسافِة .  
املنتقى بصندوِق . للبدء بإختياَر امليزاِت باملوقِع، املستعمل يِجب أَنْ ينقر قائمةَ اإلختيار وينقر املنتقى خبياِر املوقِع

فْتححواِر املوقِع ي.  
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منتقاةُ ِمن اتميز لْق . باألساس، طريقة اإلختيارخ ريدعملَ مىت املستعملَ يستأَنْ ي ِجبهذا اخلياِر يa جمموعة خمتارة 
فة إىل جمموعِة خمتارِة حاليِة ِمن امليزاِت، يزيلُ ِمن جمموعِة خمتارِة تسمح اخليارات األخرى للمستعمِل لإلضا. جديدة

  .حاليِة ِمن امليزاِت، أَو منتقى ِمن جمموعِة خمتارِة حاليِة ِمن امليزاِت
  .ضمن قائمِة تحريك اإلختياِر تصفّف، املستعمل قَد يختار الطبقةَ اليت منها يتمنونَ إختياَر امليزاِت

تِصف املتابعة اخليارات املُختِلفةَ .  قائمة الِعالقاِت املكانيِة اليت يمِكن أَنْ تختار إستعمال اهلبوِط أسفل السهِمaهناك 
  .اليت متوفرة

  .تختار هذه الطريقِة امليزات اليت متداخلة مبيزاِت الطبقِة األخرى: معبور خبالصِة"
"هذ: تقاطع ختارت جاوراِت اليت تاِت الطبقِة األخرى باإلضافة إىل تلك امليزلة مبيزداختات اليت مميز ه الطريقِة أي

  .ميزات اإلشارةَ
.  طبقة خمتلفةaتختار هذه الطريقِة امليزات قُرب أَو جماورة للميزاِت يف نفس الطبقِة أَو يف :  مسافةaضمن "

دحدأَنْ ي ِجباملسافةَ العدديةَ لإلهتماِماملستعمل ي .  
هم يف ميزاِت مضلّعcentroid تختار هذه الطريقِة ميزات املضلّع يف طبقِة واحدة اليت لَها : ِعنده مركزهم يف"

  .الطبقِة األخرى
  .خرىتختار هذه الطريقِة امليزات يف طبقِة واحدة ذلك السقوِط بالكامل داخل مضلّعاِت أ: بالكامل ضمن"
  .تختار هذه الطريقِة املضلّعات يف طبقِة واحدة اليت تحتوي امليزات بالكامل يف الطبقِة األخرى: يحتوي بالكامل"
  .تختار هذه الطريقِة خطّاً ومضلّع يعرضاِن الذي يتشاركاِن بِقطَع خطِّ مع امليزاِت األخرى:  قطعة خطِّ معaسهم "
"دح ْمس :ختارم، أَو نقاط أخرية تشتركاِن يف ِقطَِع اخلَطِّ، ِقماليت ت قَد( هذه الطريقِة اخلطوطَ واملضلّعاتع (

  .اخلطوط أَو املضلّعات لَن تختاراِن إذا يعربونَ اخلطوطَ يف الطبقِة. باخلطوِط يف الطبقِة
 ميزة الطبقِة األخرى؛ على أية حال، امليزة aهلندسِة كتختار هذه الطريقِة أي ميزة سيكونُ ِعندها نفس ا: مماثل إىل"

 طْبعطّ، أَو مضلّع(تكُونَ نفس) نقطة، خأَنْ ت ِجبي.  
  .إنّ حدود امليزاِت تسمح للمس. تختار هذه الطريقِة امليزات يف طبقِة واحدة اليت تحتوي ميزات أخرى: إحتو"
  . الطريقِة امليزات يف طبقِة واحدة اليت محتوية بامليزاِت يف أخرىتختار هذه: محتوى ِمن ِقبل"

  .قادم، طبقة اإلشارةَ يِجب أَنْ تختار إستعمال اهلبوِط أسفل السهِم
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 نطبقى املستعملَ أَنْ يتمنإذا يa حاجز مسافِة، مثّ الصندوق جبانب Apply aاِت يفاخليار . . .  حاجز إىل امليز
 ِجبي دقّقأَنْ ي)قرأي مسافة و). أَو نaارختأَنْ ت ِجبوحدة قياس ي .  

قَرنأَنْ ي ِجبزر التطبيق ي ،ِضعكُونُ خمتارة يف عرِض اخلريطةَ. عندما كُلّ البارامترات تتتاِئج سالن.  
  
  

 طبقة اليت إحتوت فقط مضلّع والية aساس يف املثاِل التاِيل، كُلّ الطرق الرئيسية إخترت اليت تِجد يف إستعمال آركان
  . طبقة طريِق أمريكيِة اليت إحتوت كُلّ الطرق األمريكية الرئيسيةaآركانساس و
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  :إختياَر امليزاِت باملوقِع
  .ها اخلاصةArcMapت يف يمِكن أَنْ تحولَ إىل طبقِة بياناِت  ميزة إخترaعندما 

هذه يمِكن أَنْ تعملَ ِبحق نقْر على اسِم البياناِت تصفّف يف جدوِل احملتويات الذي يحتوي امليزةَ املختارةَ لإلهتماِم 
  .إلختيار ِمن خياِر امليزاِت املختاِر يف قائمِة اCreateوينقر على طبقِة 
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 اسم تقصِري الذي يمِكن أَنْ يغير بالنقْر الصحيحِة aهذه الطبقِة معطيةُ . الطبقة اجلديدة ستظْهر يف جدوِل احملتويات

امللكيات ختارعلى االسِم، ي طْبعوي ،العام السعر ختاري ،aَاسم جديد يف صندوِق اسِم الطبقة .  

  
  
  

  ِإسِتعداد البياناِت للتحليِل
، هو نادراً يف الشكِل املضبوِط الذي مطلوب  جمموعة معلومات معينة ِمن اإلهتماِمa مستعمل يكتسبa عندما 

البيانات يمِكن أَنْ تهيئَ . يِصف هذا البحِث كَيف يغير البيانات جلَعله أكثِر مالئمة إىل جماِل املشروِع. أثناء حتليِل
 ألغراِض هذا البحِث ArcMap أَو ArcCatalog سهل الوصول خالل أما ArcToolboxاإلستعمال 

  .ArcToolbox إىل الوصلِة مع ArcMapخترنا إسِتعمال إ
  :إختياَر امليزاِت

 ميزة معينة أَو ميزات جمموعِة معلومات مكتسبِة واليت aهي يف أغلب األحيان احلالةُ اليت حنن فقط مهتمون ب
 a نحتاج بإختياَرهم ويوفّرونهم يف حنن يمِكن أَنْ ننتزع فقط تلك امليزاِت. اآلخرين غري ضروري إىل أغراِضنا

  .صنف ميزِة ناتِج جديِد
 تلت باملقتطِف وبعد ذلك ArcToolbox ميزة اإلهتماِم، املستعمل يِجب أَنْ ينقر قائمةَ أدواِت حتليِل aإلختياَر 
ختارت.  
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فْتحصندوق حواِر األداِة املنتقى ي.  

  
اهلبوِط أسفل القائمِة أَو ي املسامهةَ ِمن اتميز ختارت ِةيف صندوِق حواِر األداِة املنتقى، أنت قَدلُ إىل امليزبعد . تجو

إذا أنت لَست مألوف أَو ال تعرف احلقولَ .  االسم واملوقع لتحرِك صنِف ميزِة الناتج جبانب خياِر التعبريaتحديد 
ن، ِمن قائمِة احلقوِل، مشغلو. الذي به لتنظيم إستعمالَ تعبِري اإلستفسار بناِء سهل الوصوِل خالل زر اإلس كيو إلَ

ريدك ترضعي تياَر أَيفريدةَ بيانَ إستفساِر إس كيو إِل لإلخ مِقي تاِء . وأعدعلى بن عندما البيان ِصيغَ، حسناً زر
قَرنأَنْ ي ِجبي على صندوِق احلواِر املنتقى. اإلستفسار آلياً إىل عرِض اخلريطةَ. مثّ حسناً زر ضافي إذا . إنّ الناتج

  .املستعملَ أَنْ يتعلّم أكثر حول يذوب عمليةً، زر املساعدةَ يِجب أَنْ يختاريتمنى 
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  .تار خطوةً ِمن القائمِة البارزِة نقرة الفأِر الصحيحِة وتخaأزلْ الطبقةَ اليت أنت لَم تعد يف حاجِة بإداء 
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  :ميزات قصاصِة

نْ تقْص جمموعة املعلومات يمِكن أَ.  منطقة أعظم ِمن املستعمِل يهتم بهaأحياناً غطاء جمموعِة املعلومات املُكتسِب 
  .إىل دائرِة اإلهتمام بإستعمال امليزاِت يف طبقِة واحدة لقَص امليزاِت يف الطبقِة األخرى

لقَص طبقِة واحدة مستندة على األخرى، املستعمل يِجب أَنْ نقْص وجدنا يف جزِء مقتطف أدواِت التحليِل يف 
ArcToolbox.  

  
  

 ميزاتarkansas إنّ ميزات .  لَم يحتج يعترب ميزات املسامهةَ لذاarkansas خارج ميزِة msaيعرض هنا 
أَو طبقةَ دبوِس املضلّع الدبوس . أي أنتجshapefileأَنْ ي ِجبي الصنف رضعأَنْ  أَو ي ِجبالنهايةَ ي وزر ،ارخت

قَرنيف عرِض . ي ظْهرتوصة سالطبقة املَقْصArcMap.  
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قَرنأَنْ ي ِكنماملساعدةَ ي زر ،إلكِتشاف أكثِر حول عمليِة الدبوس.  
 aإنّ الطبقةَ الناجتةَ .  طبقة منطقِة إحصائيِة حضريِةa والية مضلِّع آركانساس كَانت تستعملُ لقَصa يف املثاِل التاِيل 

  . اليت تشوف املناطق اإلحصائيةَ احلضريةَ فقط يف آركانساسmsaقَص طبقةَ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 82

  PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 83

  PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 84

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 85

  :تذْويب امليزاِت
البيانات . خرى تستعملُ لتشذيب التفصيِل الغري ضرورِي الغائِب الذي لَيس ذو العالقةَ إىل جماِل املشروِعذوب أداةُ أ

  . طبقة إىل واحدaيمِكن أَنْ تبسطَ بتذْويب ِعدة ميزات يف 
 تلتArcToolbox ِة بياناِت لتذْويب امليزاِت املتعددِة إىل واحد، املستعمل يِجب أَنْ ينقر قائمةَ أدواِت إدار

بذوبالتعميِم وبعد ذلك ت.  
  

  . يفْتحDissolveصندوق حواِر أداِة 

  
بعد . بوِط أسفل القائمِة أَو يتجولُ إىل امليزِة، أنت قَد تختار ميزات املسامهةَ ِمن اهلDissolveيف صندوِق حواِر 

ِمن قائمِة اخلواِص . خيار) s(حقل  _ Dissolve االسم واملوقع لتحرِك صنِف ميزِة الناتج جبانب aتحديد 
بذويف أي ت واحد أَو أكثر ختارت .ارختأَنْ ي ِجبي ة، حسناً زرآلي. خمتار مر ضافي اً إىل عرِض اخلريطةَإنّ الناتج .

ارختأَنْ ي ِجباملساعدةَ ي عمليةً، زر بذوأكثر حول ي تعلّمى املستعملَ أَنْ يتمنإذا ي.  
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ذُوبت لكي لَن ) منطقة إحصائية حضرية(س أي إس آركانساس مجاِورة يف املثاِل التاِيل، حدود اليت تفْصلُ إم إ

  .يكون هناك إمتياز بني الفرِد إم إس أي إس
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  :البيانات املُصدرة
 جمموعة معلومات جديدة ِمن واحد حاليِة اليت تحتوي aى التصدير  مستعمل قادر علArcMap , aإستعمال 

كما هو مذكور يف القسِم ثالثة حبثَ، عندما ميزات إخترت املستعملَ يمِكن أَنْ يختار خلْق طبقةَ . امليزات املختارةَ
ArcMap اِت املختارِة ضمنفقط امليز a dataset . للتالعِب السريِع لهذا مثنيdatasets.  

تطبيقات، ™   أخرى ArcGISعلى أية حال، إذا يتمنى املستعملَ أَنْ يستعملَ هذه الطبقِة اجلديدِة ضمن 
 طبقة اليت ستِجد فقط يف a حقيقي، بدالً ِمنa dataset امليزات املختارة يِجب يف احلقيقة أَنْ تصدر ك

ArcMap.  
مِكن أَنْ تصدر بالنقْر الصحيحِة على البياناِت تصفّف يف جدوِل احملتويات  يa datasetامليزات املختارة ضمن 

قادم، املستعمل يِجب أَنْ يشري إىل قائمِة البيانات، وينقر . الذي يحتوي املختارون يعرض املستعملَ يتمنى التصدير
  .صندوق حواِر بياناِت التصدير يظْهر. بيانات التصديِر

  
  
  
  

هذا اخليار الصحيح إذا يتمنى املستعملَ أَنْ يصدر امليزات املختارةَ . ينزلُ التصدير قائمةً تقرر خيار امليزاِت املختاِر
تسمح اخليارات األخرى للمستعمِل لتصدير كُلّ امليزات أَو كُلّ امليزات ضمن مدى . ليِةضمن جمموعِة معلومات حا

عندما خيار التصديِر الصحيِح مختاَر، املستعمل يِجب أَنْ يحدد سواء جمموعةَ املعلومات اجلديدةَ . وجهةَ النظر
. ت الطبقةَ املصدريةَ، أَو نفس األنظمِة املنسقِة بينما البيانات تؤطّريِجب أَنْ يكونَ ِعندها نفس النظاِم املنسِق كبيانا

قَرنأَنْ ي ِجبي ارا، وحسناً زرختأَنْ ي ِجبقادم، طريق واسم ملِف ناتِج ي.  
 رصدي ،عندما املستعملُ حسناً زر قرنيArcMap ات إىلامليز a َاملستعمل فعدِة جديِد ويإلضافة  صنف ميز

  .ArcMapالبياناِت املصدرِة إىل عرِض 
  :ArcMapتسليط البياناِت للعرِض يف 
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عندما جمموعة معلومات لَها . ها املكانيةmetadataأي معلومات طبقِة بياناِت نظاِم املنسقِة يمِكن أَنْ توجد بنظْر 
 جمموعة aإذا . ح بعضهم البعض يف إطاِر البياناتنفس النظاِم املنسِق الذي هم يِضعونَ فيما يتعلق ببشكل صحي

 نظام منسق خمتلف ِمن تلك الطبقاِت اليت  أُضيفت إىل إطاِر a بأنّ لَهArcMap معلومات تضاف إىل عرِض 
 رغيي ،البياناتArcMapَاحلالية جاري الطبقاتفقط ضمن .  عرضه آلياً لكي ي ِجدفقط وي هذا التغيِري مؤقتa 

  .معلومات النظاِم املنسقِة التحتيِة ال تتغير. إطار بياناِت معيِن
  :تسليط وتعريف النظاِم املنسِق أَو اإلشارِة املكانيِة

، صنف ميزِة، أَو تقدير ملِف a dataset القدرةُ لتغيري ArcGISمع ذلك أحد امليزاِت الرئيسيِة ملكتِب 
raster" املستعملَ جمموعةَ معلومات باألنظمِة أَو التقديراِت ألغراِض" بسرعٍة فائقٍة كتسبإذا ي ،التحليلَ والعرض 

 aأي مستعمل يمِكن أَنْ يسلّطَ البيانات إىل . املنسقِة املختلفِة، املستعمل قَد يتمنى تغيريهم لكي هم مجيعاً يجارونَ
، raster مللفاِت Raster للميزاِت ويسلّطُ مشروع ™  ArcToolboxإستعمال جمموعِة معلومات جديِد 

 نظام قنسوي التقدير رغيأَو ي فعرأَنْ ي ِكنمأَو املستعمل يaًتقديرا فعرإستعمال جمموعِة معلومات ي .  
ب أدواِت إدارِة بياناِت،  تقدير أَو يسلّطُ البيانات، املستعمل يِجب أَنْ ينقر إشارةَ الزائد جبانaلتسليط أَو تعريف 

  . نقرة على إشارِة الزائد جبانب تقديراِت وحتويالِتaتلى ِمن ِقبل 
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يسمح املشروع . ومات جديدة جمموعة معلa إعادة مشروِع البيانات وتوفّرها كRasterأدخلَ املشروع و
 للمستعمِل لتعريف Rasterيسمح املشروعgeodatabases . للمستعمِل لتعريف أَو تسليط أصناِف امليزِة و

 املنسقة إىل أصناِف امليزةَ Define applysأداة تقديِر معلوماِت نظاِم . أَو تسليط التغطيِة، شبكات، أَو علَب
  .وماتوجمموعةَ املعل

 , shapefiles( صنف ميزِة الذي أداِة املشروعa على سبيل املثال، إذا يتمنى املستعملَ أَنْ يسلّطَ 
geodatabases ( قْر مرتني على اخلياِر يفبن حفْتأَنْ ت ِجبيArcToolbox . عندما صندوق حواِر املشروع

هذه يمِكن أَنْ تعملَ بنقْر أيقونِة احلافظةَ وتجولُ إىل . علومات للتعريفيفْتح، املستعمل يِجب أَنْ يختار جمموعةَ امل
shapefile أَو geodatabaseلإلهتماِم .  

  
 نقرة نظاِم منسقِة aإلختياَر . اِر، نظام الناتج املنسق جيب أنْ يختارعندما اسم جمموعةَ املعلومات أُضيف إىل احلو

صندوق حواِر ملكياِت اإلشارِة املكاِين . على زر ملكياِت اإلشارِة املكاِين أبرز بالدائرِة احلمراِء يف التخطيطِي فوق
ظْهري.  
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 ختارأَنْ ي ِكنمضمن هذا صندوِق احلواِر، املستعمل يa قاً، إستريادنظاماً منس فعر a جمموعِة ق ِمننظام منس 

 لقخاملعلومات األخرى، أَو يaق جديدعندما .  نظام منسaصندوق حواِر ملكياِت اإلشارِة ،ق إخترنظام منس  
  .املكاِين سيجدد بتفاصيِل النظاِم املنسِق املختاِر
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يف صندوِق حواِر املشروع قاملنس نظاِم الناتج اسم ظْهراملستعملَ حسناً، ي قرنعندما ي.  
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إنّ جمموعةَ املعلومات اجلديدةَ تضاف آلياً .  نظام منسق خمتلفa جمموعة معلومات جديدة مع aتنتج النقْر حسناً 
منسق خمتلف ِمن الطبقاِت األخرى هي كَانت  نظام aمع ذلك جمموعة املعلومات اجلديدة . إىل قائمِة الطبقاِت

  .متوقّعةَ ثانيةً بسرعٍة فائقٍة ملُجاراة الطبقاِت األخرى على الشاشِة
..  
  
  

  تحليل البياناِت املكانيِة
  :Bufferingميزات 

 مسافة aلُ  ميزة خريطِة اليت تمثaّأي حاجز . أي عملية حاجِز إحدى أدواِت التحليِل املكانيِة األكثر شيوعاً
 حاجز، يختار املستعملَ امليزةَ إىل احلاجِز ِمن، باإلضافة إىل املسافِة الّذي aعندما يخلق .  ميزةaموحدة حول 

  .bufferedسيكُونُ 
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 لقخت عملية احلاجزa جمموعة معلومات مضلِّع جديدِة، حيث aنِة ضمناِت معيوبةُ حول ميزحساملسافةَ م دحد  a 
عندما امليزات قَريبة سوية، . املسافات يمِكن أَنْ أما تكُونُ ثابت أَو يمِكن أَنْ تغير اإلعِتماد على ِقيِم اخلاصيِة. طبقة

  .املستعمل يمِكن أَنْ يختار إبقاء التداخالِت أَو يزيلُهم. حواجزهم قَد تتداخلُ
حاجز مثّ . ، املستعمل يِجب أَنْ يذْهب إىل أدواِت التحليِل ويختار قرباArcToolboxًإلسِتعمال أداِة حاجِز 
اهلبوط أسفل السهِم . أي نقرة مضاعفة على احلاجِز تؤدي إىل ظهوِر صندوِق حواِر احلاجز. يظْهر يف قائمِة األدواِت

مثّ، زر الوحدِة اخلطيِة . الذي املستعمِل يتمنى إىل احلاجِزيِجب أَنْ ينقَر، أَو يتصفّح زر مستعملَ، إلختياَر الطبقِة 
إذا يتمنى املستعملَ أَنْ يذوب املوانع بني أي تداخل حواجِز هو . اإلذاعِي يِجب أَنْ ينقَر ووحدات ومسافةَ تحدداِن

تظْهر عندما قائمةُ حقوِل . Dissolveمِة ضمن نوِع أَو هي قَد تعملُ ذلك بإختياَر القائمِة ِمن اهلبوِط أسفل القائ
  . خلفية بيضاء اليت الصندوق جبانب شكِل يِجب أَنْ يدقّقaاخلاصيِة مع 

  
 لقخاملستعملَ أَنْ ي ريدإذا يaحاج  دحدت ِة مسامهِة هو أَو هي قَدز حول ميزa فوق أَو رتوقيمة كما ص a حقل 

احلقلَ اإلذاعي إستعمال زر دحدأَنْ ي ِكنمةَ يعددي يف منضدِة اخلاصي.  
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ِضعتة كُلّ البارامترات ومر قَرنأَنْ ي ِجبي إىل عرِض . حسناً زر ضيفوي لقخياحلاجز سArcMap إذا 
ArcToolbox خالل فُِتح ArcMap.  

هذه يمِكن أَنْ .  حاجز خِلق املستعملَ قَد يريد إضافة مسافِة احلاجز إىل منضدِة خاصيِة الطبقِة اجلديدِةaعندما 
منضدة اخلاصيةَ عندما . تعملَ بالنقْر الصحيحِة على اسِم الطبقةَ يف جدوِل احملتويات وتختار منضدةَ خاصيِة مفتوحِة

قَرنأَنْ ي ِجبي اخليارات زر ،فْتححقِل . ت خيار ختارأَنْ مثّ ي ِجباملستعمل يAdd.  

  
  

ب أَنْ يطْبع اسم احلقِل اجلديِد، يختار نوع اخلاصيِة الذي  يظْهر، املستعمل يِجAddعندما صندوق حواِر حقِل 
الذي سيحتوي " BufferDist" حقل جديد خِلق مسمى a، يف أعالِه . سيكُونُ إضافية إىل احلقِل، ونقرة حسناً

  . ميِل مسافِة حاجِز25ل" 25"بيانات عدديةَ، يف هذه احلالِة 
ِمن ِقبل تذْهب إىل " BufferDist"ستعملَ يمِكن أَنْ يضع الِقيم يف اخلاليا حتت  حقل جديد خِلق املaعندما 

 رحمر ختاراألدواِت على القائمِة الرئيسيِة وتToolbar ِر علىِمن ِقبل احملر لتت toolbar ُدأبوبعد ذلك ت 
 -وِطباعة ) s(د تحرر ببساطة بوضع املؤشرِة يف اخلليِة ذا التحضِري، حمتويات اخلاليا يف منضدِة خاصيِة قَ. بالتحرير

  . ميِل25وضع فيه ل" 25"املَخلُوق حديثاً كَانَ ِعندهBufferDist " "يف هذه احلالِة، اخللية حتت حقل 
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  .إغالق جلسِة التحرير يعملُ بعودة إىل احملرِر، يختار يوفّر يحرر، مثّ يتوقّف عن التحرير
 حول األاِر 25 حاجز ميِل a حول مدِن يف آركانساس ممثَّلةُ سوية مع 25 حاجز ميِل aيف اإليضاحاِت التاليِة 

شوفت احلواجز حتت قُصت بطبقِة . ية إىل ما بعد حد آركانساسإمتدت احلواجز الفعل: املُالحظة. الرئيسيِة
 مدينة وكُلّ املناطق ضمن a ميِل 25آركانساس لكي تعرض فقط املناطق ضمن آركانساس ذلك كَانت ضمن 

  . ر رئيسيa ميِل 25
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  :تغطية البياناِت
تسمح األغطيةُ للمستعمِل لتمييز املناطِق حيث . عملية غطاِء أيضاً إحدى أدواِت التحليِل املكانيِة األكثر شيوعاً

 غطاء aيف . أي جمموعة معلومات جديدة تخلَق يف أغلب األحيان ِمن هذه التداخالِت. ميزاِت يف طبقتني تتداخالِن
يف يقاطع .  ميزة جديدةaإحتاِد، كُلّ امليزات متضمنة يف جمموعِة املعلومات اجلديدِة لكن امليزات اليت تتداخلُ تمثّلُ 

  .غطاءاً، فقط املناطق ذلك التداخِل محتوى يف جمموعِة املعلومات اجلديدِة

  
  
  
  :غطاء إحتاِد"

على سبيل . خيار غطاِء اإلحتاد قَد يكُون مفيد جداً إذا يتمنى املستعملَ أَنْ يدمج طبقات البياناِت إىل طبقِة واحدة
 سكة حديد، املستعمل يمِكن أَنْ يخلقa ل أَو  جدوa بيت باملنطقة القريبِة إىل aاملثال، إذا املستعمِل ال يتمنى ِبناء 

a مثّلُ املنطقة القريبةَ إىلمنطقة حاجِز اليت ت aلُ نفس لطبقِة سكةَ احلديد.  جدولعمأَنْ ي ِكنمأخرياً، . املستعمل ي
  . بيتaاملستعمل ال يتمنى ِبناء النتيجة النهائية تمثّلُ كُلّ املناطق اليت . املستعمل يمِكن أَنْ إحتاد الذي احلاجزين

، غطاء منتقى، وبعد ذلك ينقرArcToolbox  غطاء إحتاِد، املستعمل يِجب أَنْ يذْهب إىل أدواِت حتليِل aإلداء 
  . اسم موعِة معلومات الناتجaاملستعمل مثّ يحدد املسامهةَ تصفّف إىل اإلحتاِد و. إحتاداً
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 إستعملتArcToolbox  يِجب أَنْ ArcMapثانيةً، عندما حسناً زر نِقر، النتيجة ستكُونُ إضافية إىل عرِض 

  .طبقات مسامهِةمنضدة اخلاصيةَ لطبقِة اإلحتاد ستحتوي اخلواص موجودة يف كلتا . ArcMapخالل 
 25يف املثاِل التاِيل حاجِز مدينِة آركانساس ِمن اِر آركانساس الرئيسي ِمنثيل 25 ميِل وحاجِز أملت ِلقتميِل خ 

 لكي تمثّال كُلّ املناطق اليت unionedهذه احلاجزين كَانتا .  حمطة نقِل طرفيةaمناطِق مناسبِة يف أي تحدد مكان 
  .تمثّلُ هذه العمليِة املنطقيِة أَو العمليِة.  حاجزتِقع ضمن أما
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  :قاطع غطاءاً"

ِمن . على الغطاِء وينقرArcToolbox إلداء يقاطع غطاءاً، املستعمل يِجب أَنْ يذْهب إىل أدواِت التحليِل يف 
إنّ املستعملَ يدفَع إلختياَر ميزاِت املسامهةَ للتقاطِع وصنِف ميزِة . Intersectقائمِة أدواِت الغطاِء تنقر مرتني على 

الناتج.  
أين على األقل أحد معايِري احلاجِز قوبلت الناتج فشوييديةً أَنْ أي غطاء أكثر تق. يف مثاِل غطاِء اإلحتاِد أعالِه، ي

معارض . هذه ما عدا ذلك املعروفة باملنطقيِة والعمليِة. يجد األماكن حيث تحدثُ كلتا املعايري يف نفس املكاِن
 ر آركانساس a ميِل 25 ميِل مدينِة آركانساس وضمن 25املتابعة اليت العمليةَ لتقْرير األماكِن الذي ضمن 

  رئيسي

  
قَرنأَنْ ي ِجبي آلياً يف . حسناً زر ضرعإنّ النتيجةَ تArcMap إذا ArcMap ولخعملُ لدستت كَانت 

ArcToolbox .أين على األقل أحد معايِري الناتج فشويف مثاِل غطاِء اإلحتاِد أعالِه، يأي .  احلاجِز قوبلت
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هذه ما عدا ذلك املعروفة باملنطقيِة . غطاء أكثر تقييديةً أَنْ يجد األماكن حيث تحدثُ كلتا املعايري يف نفس املكاِن
 ر آركانساس a ميِل 25 ميِل مدينِة آركانساس وضمن 25معارض املتابعة اليت األماكن اليت ضمن . والعمليِة
  .رئيسي
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  :تقديراًِة ِقيم اخلاصيِة املُقَدر

احلساب .  خاصيِة طبقِةجدول aتقديراًِة ضمن  ، املستعمل قادر على الِقيِم اجلديدِة املُقَدرArcMapإستعمال 
الِقيم املَحسوبة يمِكن أَنْ أما تكُونُ .  منضدة أَو إختار السجالت فقطaلّ السجالت يف يمِكن أَنْ يؤدي على كُ

اً أَو عدديصن.  
 غطاء إحتاِد حاجِز املدينِة أعالِه، حاجز ري، وحد والية آركانساس، القسم التايل سيوضح كَيفa إستعمال 

بشكل محدد أكثر، املناطق اليت تِقع ضمن كلتا احلواجز . unioned يؤدي إستفسارات اخلاصيِة ضمن طبقِة
  ."غري مناسبة"امليزات تلك تحتوي واحد فقط أَو ال معايِري احلاجِز، سيسمي .  اخلاصيةَجدوليف " مناسبة"ستسمي 
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يستعملُ اإلجراَء وصف يف وقت سابق يف " اإلحتاد" حقل جديد يِجب أَنْ يخلَق يف منضدِة خاصيِة طبقِة a، لبدء 
منذ هي ستِصف سواء أَو لَيست امليزةَ مناسبةُ، " (املالئمِة" حقل جديد خِلق مسمى a، يف هذه احلالِة . هذا القسِم

الغري "أَو " املناسبِة"نوع احلقِل كَانَ نصاً، منذ املستعمِل أما سيدخلُ يف الكلماِت ).  تِقع ضمن كلتا احلواجزأَو
  .معارض املتابعة اليت احلقلَ بعد هو أُضيف إىل منضدِة اخلاصيةَ". مناسبِة

  
 حقل جديد خِلق، املستعمل يِجب أَنْ تؤدي اإلستفسارات لكي خواص يمِكن أَنْ تحسب مستندة على aاآلن اليت 

عندما . ليعملُ هذا، املستعمل يِجب أَنْ ينقر مرتني على اسِم الطبقةَ يف جدوِل احملتويات. تلك اإلستفساراِت
  .ق حواِر ملكياِت الطبقةَ يظْهر، املستعمل يِجب أَنْ ينقر سعر إستفساِر التعريفصندو
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اء اإلستفسارقادم، بن . . .قَرنأَنْ ي ِجبي اِء ا. الزرصندوق حواِر بنظْهريس إلستفسار.  

  
  

 إستفسار الذي سيعرض فقط املناطق إحتوت ضمن كلتا aإستعمال هذا احلواِر الذي املستعمِل يمِكن أَنْ يبين 
. BufferDi 1= 30 وBufferDist = 30وجد بالسؤال خارج امليزات حيث هذا يمِكن أَنْ ي. احلواجز

 30 يف أما حقل تعين بأنّ امليزةَ لَيست ضمن 0قيمة . هذه احلقولَ اليت تحتوي املدينةَ ومعلومات احلاجِز النهريِة
  .املدينِة أَو اجلدوِل ميِل ِمن 30 وسيلِة اليت امليزِة ضمن 30إنّ قيمةَ .  مدينة أَو جدولaميِل 

يِجب أَنْ ينقَر مرتني لكي يتمكّن ه من أَنْ يكُونَ إضايف إىل صندوِق " BufferDist"يف صندوِق احلقولَ، حقل 
قادم، النظائر . التعبري (=)قَرنأَنْ ي ِجبي ِم الفريِد، . زر30يف صندوِق الِقيقرن كُونَ مضاعفأَنْ ي ِجبقادم.  ي ،

زر يِجب أَنْ مرةً (=) النظائر . حقل يِجب أَنْ يضاف إىل صندوِق التعبريBufferDi 1" "وزر يِجب أَنْ ينقَر و
صندوق احلوار يِجب أَنْ يبدو مثل التخطيطي .  يِجب ثانيةً أَنْ منقُورة مرتني30أخرى يكُونُ مضغوطاً، وقيمة 

  .التايل
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كُونُ إضايف إىل صندوِق إستفساِر التعريفيالتعبري س ،قُورنم عندما حسناً زر.  
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قَرنأَنْ ي ِجبي يف عرِض اخلريطةَ. قادم، حسناً زر رضعتقابلُ كلتا معايري احلاجِز سات اليت تفقط امليز.  
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 ستحتوي تلك جلدولا.  خاصيِة مفتوحِةجدولى الطبقِة تسمي وتنقر قادم، املستعمل يِجب أَنْ نقرةَ صحيحةَ عل
اإلستفسار قابلُ معايرياحلقوِل فقط اليت ت.  

  

  
  

" املناسبِة"منذ فقط السجالِت (آلن إىل كُلّ السجالت ضمن حقِل املالئمةَ يمِكن أَنْ تكُونَ إضافية ا" مناسبة"القيمة 
. Calculateاسِم احلقلَ وتنقر خيار ِقيِم " مالئمِة"هذه يمِكن أَنْ تعملَ بالنقْر الصحيحِة على ). معروضة
 منضدة aشكُوا أَنْ يقُوموا بالتغيرياِت إىل أي صندوق رسالِة سيظْهر بأنّ يعلم املستعملَ الذي هم أَو: املُالحظة

  .عندما املستعمل ينقر نعم، حوار حاسبِة احلقلَ يفْتح. خارج جلسِة تحرير
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أَنْ ي ِجبإىل كُلّ السجالِت املناسبِةضمن هذا احلواِر، املستعمل ي ضافةَ املطلوبةَ لكي تخلَ اخلاصييف هذه . د
 طْبعأَنْ ي ِجبوصحفي حسناً"مناسب"احلالِة، املستعمل ي ،.  

  
  .ياًمنضدة اخلاصيةَ ستجدد آل

  
  .اإلستفسار التايل بِنى.  إستفسار جديد جيب أنْ يبنىa، " غري مناسبِة"لكي يعترب كُلّ اخلاصيِة األخرى تجيب على 
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ِرضتالنتيجة التالية ع ،ِقرن عندما حسناً زر.  
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 غري مناسبة"عندما اخلواص لإلختياِر أعالِه إعتربت "حتضةَ . يف حقِل املالئمةَ، كُلّ اإلستفسارات ومنضدة اخلاصي
م املالئمِة ظَهرتوكلتا ِقي ،ِرضتلكامل الطبقِة ع.  
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  ArcMapِط اليت تستعملُ  وِطباعة اخلرائتكوين
  : خريطةa طبعة خريطِة خلَلْق aإستعمال 

لنظْر .  وثيقة جديدة مفْتوحةُ، ينظر املستعملَ طبقةَ البيانات يف أغلب األحيان يف وجهِة نظر البياناِتaعندما 
وعة، املستعمل يِجب أَنْ ينقر  خريطة ستكُونُ مطبaالبياناِت يف وجهِة نظر التخطيِط، الذي وجهةُ النظر اليت فيها 

  .على قائمِة وجهةَ النظر ويختار وجهةَ نظر ختطيِط
  هذه األدواِت ميكن أن تستعملَ لإلبحار حول ختطيِط اخلريطةَ.  يظْهرtoolbar ختطيط a، بينما ينظر التخطيطَ 

  

  
تحتوي طبعات خريطِة .  خريطة جديدةa وثيقة خريطِة اليت تسمح للمستعمِل خلَلْق بسرعة aأي طبعة خريطِة 

أسهم ( ختطيط معرف الذي يرتب عناصر اخلريطِة a تصميم حسب الطّلب، وa، البيانات يف أغلب األحيان 
نعمطبعات خريطِة لَها . على الصفحِة) ، وشعاراتمشالية، ِمقياس يa .mxtإمتداد ملِف .  

 يمسح، يفردa صفحة التخطيطَ ستعرض بينما . وثيقة ™  ArcMap طبعة طبيعية مستعملةُ بكُلّ a، باألساس 
ؤطّرت اِت خاصيةَ . البياناتمع ذلك هذه امليزaإنّ مستعملَ . عماِل طبعة طبيعية، هناك طبعات أخرى متوفرة لإلست
ArcMapصميم وإحِتفاظ بطبعتهم اخلاصة لإلستعماِل التاِيل باخلرائِط األخرىأليضاً لت حمسي .  
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________________________________________  
، املستعمل يِجب أَنْ ينقر اخليارArcMap يف حواِر .  جيب أنْ يطلَقArcMap طبعة خريطِة، aلفَتح 
مال إلسِتعaًإذا .  طبعة، مث انقر حسناArcMapًجديدة قرنوي قائمةَ امللف قرنأَنْ ي ِكنماملستعمل ي ،كضري .  

  . يمِكن أَنْ توجدArcGISضمن صندوِق حواِر الطبعِة اجلديِد، كُلّ الطبعاِت اليت تجيُء مع 

  
  

 aسعر الصناعةَ واجلنرالَ يسمحاِن للمستعمِل إلختياَر . يحتوي سعر ي الطبعات الطبعات خلقت ِمن ِقبل املستعمِل
سمح للمستعمِل الواليات املتحدة األمريكية وأسعار عاملية ت. ختطيط خريطِة معيِن يفضلونَ اإلسِتعمال ببياناِتهم

 تياَر ِمنلإلخaِلقاِكيلة الواليات املتحدة األمريكية وخرائط عاملية الذي  خشت .  
عندما الطبعة املُختاَرة تظْهر، املستعمل يمِكن أَنْ يبدأَ . املستعمل يِجب أَنْ يختار أَي طبعةَ يفضلونَ، وينقرونَ حسناً

تمنمال يف خريطِتهم النهائيِةبإضافة البياناِت يِتعونَ اإلس.  
إذا .  خريطة سكاِنa 1999كالسيكي إختر عرض " منظر طبيعي" طبعة خريطِة عامِة دعتa ، يف املثاِل التاِيل 

زر ختارقْل إىل وجهِة نظر التخطيِط وياملستعملَ ببساطة للن حتاجي ،طبعِة البياناِت حاليةُ ضمن وجهِة نظر البيانات 
  .Toolbarاخلريطةَ على الطبعِة 
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املستعمل يمِكن أَنْ مثّ يبدأُ بتحرير .  طبعة خمتارةُ، بيانات املستعملَ ستكُونُ متحدة إىل أسلوِب الطبعِةaعندما 
األساليب يمِكن أَنْ تغير إذا . أكثر عناصِر اخلريطِة حالية. ). عنوان، أسهم مشالية، أسطورة، اخل( اخلريطةَ عناصِر

  . عنصر خريطِة معيِن، وتحرر ملكياتهمaتنقر املستعملُ مرتني على 
  : طبعة خريطِةaخلْق اخلرائِط بدون إستعمال 

يف العديد ِمن احلاالِت، املستعمل يفضلُ خلْق تصميِم ختطيِط .  طبعة خريطِةaعملُ يِصف القسم السابق كَيف يست
 ختطيط خريطِة بدون إستعمال طبعةَ خريطِة حاليِة وإضافِة aيركّز هذا القسِم على وصف خلِْق . خريطِتهم اخلاِص

a عنوان خريطِة  ،a سهم مشايل  ،aحانة ِمقياِس، و aأسطورة .  
 صفحة قَد يكُون أما منظر طبيعي أَو aباإلضافة، توجيه .  تشِكيلة احلجوِم الورقيِةaريطِة قَد ترتب ضمن عناصر خ

  .هو يوصي بأنّ املستعملَ يحدد هذه اخلصائِص قَبلَ أَنْ يبدأونَ عمليةَ ختطيِط اخلريطةَ. صورة
ارا بالنختأَنْ ي ِكنمالطبعةَ والصفحةَاحلجوم والتوجيه الورقي ي ختاراِن إعدادوي الصفحة . قْر على قائمِة امللف

  .وصندوق حواِر إعداِد الطبعِة سيظْهراِن
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هذه يمِكن أَنْ . ِل يرتب عناصر خريطِة على الصفحِةباإلضافة، هناك حكَّام، أدالء، وشبكات ملُساعدة املستعم
ظْهراليت ت قائمِة السياق ِمن ختارختطيِط اخلريطةَ وت قْر الصحيحِة على جزِء فارِغ ِمنبالن دجوت.  
  .ث يتمنونَباإلضافة، املستعمل قَد يصطف، وكزة، يوزع، يدور، وعناصر حبجم ثانيةً خمتارة لوضعهم حي

وال طبعةَ إخترت إىل وجهِة نظر البيانات على أية حال، حجم وتوجيه الصفحةَ . يف املثاِل التاِيل، بيانات أُضيفت
  .إخترا، وجِعال مرئي بعرض وجهِة نظر التخطيطَ
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لون خلفيِة اخلريطةَ قَد يغير بإختياَر البياناِت يؤطّر وينقر أسفل السهِم جبانب زر لوِن امللَء على السحِب 
Toolbar . ختارعندما املستعمل يaدجديلوناً، لون خلفيِة اخلريطةَ س غبر .  
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أي صندوق نص سيكُونُ إضايف . أي عنوان خريطِة قَد يضاف إىل التخطيِط بنقْر قائمِة املُلحق ويختار خيار العنوانَ

 فضلَ عنواناً aاملستعمل يمِكن أَنْ يطْبع .  عنوان أصلي سيكُونُ حايلa، ضمن هذا صندوِق النص . إىل الصفحِة
 ضِغطَ، املستعمل يمِكن أَنْ يرجع ويحرر العنوانَ بنقْر Enterبعد مفتاِح . ضمن صندوِق وصحافِة النص يدخالِن
  .مرتني على العنواِن ويحرر ملكيات نصه

  .Toolbarاخلطّ، حجم، أسلوب، أَو لون العنواِن قَد يغير إستعمال السحِب 
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يف صندوِق حواِر خمتاِر السهِم الشماِيل . أي سهم مشايل قَد يضاف بنقْر قائمِة املُلحق ويختار خيار السهِم الشماِيل
أي سهم مشايل قَد .  تشِكيلة األسهِم الشماليِة ويغير ملكيات أي سهم خمتارaر ِمن الذي يظْهر، املستعمل قَد يختا

يف صندوِق حواِر خمتاِر السهِم الشماِيل الذي يظْهر، . يضاف بنقْر قائمِة املُلحق ويختار خيار السهِم الشماِيل
 ِمن ختاري املستعمل قَدaِكيلة األسهِم الشمالشسهم خمتار ت أي ملكيات رغييِة وي.  

  
  
  

املستعمل . عندما سهم إختر، ملكياته حددت، وحسناً زر نقر، السهم الشمايل سيكُونُ إضايف إىل ختطيِط اخلريطةَ
باإلضافة، املستعمل يمِكن أَنْ يحرك السهم الشمايلَ إىل . جم ثانيةً مشاالً سهم بنقْر والطَول أحد زواياهيمِكن أَنْ حب

  .أي موقع مطلوب ضمن ختطيِط اخلريطةَ
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حانِة اِملقياس خيار ختاروت قْر قائمِة املُلحقبن ضافت أي حانة ِمقياِس قَد . ارختي أسلوب حانِة اِملقياِس املطلوِب قَد
رةً ضمن صندوِق حواِر خمتاِر حانِة اِملقياسرحه ي أَكُونُ موملكيات  
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املستعمل يمِكن أَنْ ينقر ويسحب . عندما حسناً زر نِقر، حانة اِملقياِس املُختاَرِة ستظْهر آلياً ضمن ختطيِط اخلريطةَ
  .حانةَ اِملقياس إىل املوقِع املطلوِب
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  .صندوق حواِر األسطورةَ السحري سيظْهر. أي أسطورة قَد تضاف بنقْر قائمِة املُلحق وتختار خيار األسطورةَ

  
  

املستعمل يمِكن أَنْ . باألساس، تتضمن األسطورةَ كُلّ الطبقات ِمن اخلريطِة، وعدد أعمدِة األسطورِة يستعد واحد
 الصحيح السهم قرنصندوِق طبقِة اخلريطةَ وي تياَر الطبقِة ِمنيف األسطورِة بإخ ضرعت قَد طبقات أَي ختاري)<< .(

يختار عندما املستعملُ الطبقات يريدونَ، الزر القادم يِجب . الطبقات املختارة ستعرض يف صندوِق مواِد األسطورةَ
قَرنأَنْ ي .ظْهرياإلطار الثاين للساحِر س.  
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عندما البارامترات تِضع .  عنوان أسطورِة، يحدد ملكياته، ويِضع تربير العنوانaَضمن هذا اإلطاِر، املستعمل يدخلُ 
املستعمل يِجب أَنْ .  أسطورة عينِة عرضت على اخلريطِةaاملستعملَ يمِكن أَنْ ينقر زر العرض األويل لكي يرى 

عندما كُلّ . لعرض األويل ثانيةً قبل هم يمِكن أَنْ ينتقلوا إىل اإلطاِر القادِم حلواِر األسطورةَ السحريينقر زر ا
قَرنأَنْ ي ِجبالقادم ي الزر ،البارامترات إخترت .ظْهرياإلطار القادم للساحِر س.  
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 ختاري ضمن هذا اإلطاِر، املستعمل قَدaًسقطُ ِظلّاعندما بارامترات خمتارة، .  حدود إطاِر أسطورِة، لون خلفيِة، وي

قَرنأَنْ ي ِجبالقادم ي الزر .ظْهرياإلطار القادم للساحِر س.  
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ضمن هذا اإلطاِر، املستعمل قَد يغير احلجم وشكلَ رقعِة الرمز يستعمالِن لتمثيل ميزاِت املضلّع واخلَطَّ ضمن 

  . سيظْهراإلطار األخري للساحِر. عندما بارامترات وِضعت، الزر القادم يِجب أَنْ ينقَر. األسطورِة
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عندما املباعدة وِضعت، زر النهايةَ . ضمن هذا اإلطاِر، املستعمل قَد يغير املباعدة بني املكوناِت املختلفِة لألسطورِة

قَرنأَنْ ي ِجباألسطورةَ إىل عرض الت. ي صندوق كحرثانيةً وي أَنْ حبجم ِكنمواملستعمل ي ،دجديخطيطَ سa غبر 
  .موقعاً
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  :إختياَر خياراِت الطبعِة
 ا إختارةإذا املستعمِل مملوا ذلك قبل الِطباععأَنْ ي ِجبالصفحة، هم ي ضمن صندوِق حواِر إعداد هذه . البارامترات

  .أي صندوق حواِر يظْهر. يمِكن أَنْ تعملَ بنقْر قائمِة امللف وتختار إعداد الطبعةَ والصفحةَ

  
عندما كُلّ البارامترات إخترت، حسناً . يحتاج املستعملُ لتأْكيد الذي حجِم اخلريطةَ متاماً مثل حجم صفحِة الطابعةَ

قَرنأَنْ ي ِجبي زر.  
 تعملَ بنقْر قائمِة امللف وتختار هذه يمِكن أَنْ. قبل ِطباعة اخلريطِة، املستعمل يِجب أَنْ يستعرض خريطتهم دائماً

  .هذا يسمح للمستعمِل للرؤية إذا أي شِئ من الضروري أَنْ يغير قبل اخلريطِة مطبوعةُ. عرض طبعِة األويل
 لَقغأَنْ ي ِجبلَ، عرض الطبعةَ األويل يعجوري أَنْ ترالض نالقَري(إذا تغيرياِت م قْر الزروالتغيريات املالئمة )ِببن ،

بارامترات الطبعِة املالئمِة . إذا يظْهر كُلّ شيَء الطريق بِإنه يِجب أَنْ، املستعمل قَد ينقر زر الطبعةَ. يِجب أَنْ تجعلَ
  .جيب أنْ توضع، وحسناً زر يِجب أَنْ ينقَر مىت املستعملَ مستعد لِطباعة اخلريطِة
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يتضمن (مستوى وظيفي  ™  ArcGIS 9 ArcInfoنسخة مكتِب 
ArcView ®وArcEditor  ™ حبث) وظيفة.  

  
® ArcViewيتضمن (مستوى وظيفي  ™  ArcGIS 9 ArcInfoهذا البحِث صمم لنسخِة مكتِب 

 Getting to knowكيف البعض ِمن املفاهيِم تقدم ضمن مكتِب ). وظيفة ™  ArcEditorو
ArcGISماح لطلباً للس جزحإي إس آر آي ت a عء بسرعة مدمستعمل لب ArcGIS  ™  تطبيقات بدون

بدالً ِمن ذلك، هذا البحِث يصمم ملُساعدة املستعمِل . يف احلقيقة إمِتالك للمرور بتماريِن إي إس آر آي التعليمية
هناك ستة أقساِم اليت تِصف البعض ِمن .  تشِكيلة الطرِقaيعاجلَه يف يجلب بياناتهم املكانيةَ اخلاصةَ لإلهتماِم و

تِصف املتابعة . هم املكاينdatasetsأَو تحلّلُ /  مستعمل قَد يحتاج ملعِرفة لكي يعاجلَ وaالعملياِت املشتركِة 
  . التمهيديArcGISحمتوى كُلّ قسم إحتوى ضمن هذا حبِث 

  ArcToolbox، وArcGIS: ArcCatalog ،ArcMapبدء مع : 1قسم "
o وصف تطبيقاِت ArcGIS:  

 ,™ ArcGIS (ArcCatalog وصف قصري ِمن األرض املشاعِة يستعملُ ويشتغلُ الذي كُلّ تطبيق aيعطي 
 ArcMapو ،ArcToolbox™  (رضعأَنْ ي ِجبي.  

oإسترجاع بياناِت :  
. كانيِة سوية مع البعض ِمن أنواِع البياناِت املكانيِة اليت يمِكن أَنْ توجدتِصف البعض ِمن مصادِر البياناِت امل

Geospatial الصالت كتسبى املستعملَ أَنْ يتمنشارا أبعد إذا يستأَنْ ي ِجبي والبيانات صفحة ويب اخلواص 
  ).ومية وجمانيةإمتالكية وحك(إىل الواليات املتحدِة ومصادِر البياناِت الدوليِة 

o ArcGISصيغَ البيانات عمد :  
بعض أنواِع البياناِت قَد تجلَب آلياً، . ArcGISتِصف صيغُ البيانات اليت قَد تستعملُ ضمن أي ِمن تطبيقاِت 
  .اناتيوضح كَيف يفْتح البي. وآخرون قَد من الضروري أَنْ يجلَبوا إستعمال مرفق إسترياِد

o ظْر بياناِت يفن ArcCatalog:  
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 وتنظرArcCatalog يوضح كَيف يفْتح البيانات ضمن تطبيِق . ArcCatalogيْآلف املستعملُ إىل وصلِة 
  .أَو صيغة جمدولة/ البيانات يف مكانيِة و

o ظْر بياناِت يفن ArcMap:  
 مستعمل يمِكن أَنْ يفْتح وينظر جمموعةَ aرق املُختِلفةُ اليت فيها توضح الط. ArcMapيْآلف املستعملُ إىل وصلِة 

 aيِصف مفهوم تغطية جمموعِة معلومات مكانيِة بنفس معلوماِت النظاِم املنسقِة، وعملية ترتيب . معلومام املكانيةَ
 منضدة خاصيِة جمموعِة aالذي محتوى ضمن يِصف أيضاً . جمموعة معلومات لكي هي يمِكن أَنْ تجعلَ مرئي

  .أَو تعاجلُ حمتويات طبقِة اخلاصيةَ/ معلومات، وعدة أشكال اليت فيها املستعمل قَد ينظر و
o إستعمال ArcToolbox:  

  . وتشِكيلة األدواِت املتوفِر إىل املستعمِلArcToolboxتِصف وصلةُ 
  ArcMapعرِض يف معالَجة بارامتراِت ال: 2قسم "
oاِت وثيل ميزمت Rasters:  

يف التفصيِل األكثِر، يِصف كَيفa raster's symbology .  ميزة أَو aيِصف كَم املستعمل قَد يتغير بسرعة 
 رتغييa إستعمال خواِص symbologyة املطلقةميز .  

oاِت وصنيف ميزت Rasters:  
اللون املُتخرج، :  املَقيسةsymbology يستعمالِن إحدى األربعة طرِق rasters وتِصف عمليةُ تصنيف ميزاِت

  .قسم رمزاً، رمز نسيب، وكثافة نقطِة
oاِتتعريف ميز :  

  .وكَم كُلّ يمِكن أَنْ يخلَق ويعاجلَ) دينامية وتفاعلية(تِصف النوعان الرئيسيانُ ِمن العالماِت 
  ArcMapناِت يف سؤال البيا: 3قسم "
oاِتتياَر، وإجياد ميزمييز، إخت :  

  .أَو إجياد/ يِصف كَيف يسترجع معلومات بسرعة حول امليزاِت خالل عملياِت تمييز، إختياَر، و
oاِت باخلواِصتياَر ميزإخ :  

  .ريطةَ الذي يقابلُ املعايري احملددةَيِصف كَيف يؤدي إستفسار خاصيِة الذي سيختار امليزات آلياً ضمن عرِض اخل
oاِت باملوقِعتياَر ميزإخ :  

أَو متطلب /  موقع معين وaيِصف كَيف يؤدي اإلستفسارات اليت ستختار امليزات ضمن عرِض اخلريطةَ الذي يلبي 
  .عالقِة مكاِين

o طبقات لقخي ArcMapاِت املختارِةامليز ِمن :  
  . طبقة اليت تحتوي امليزات الوحيدةَ اليت إخترت بواحدة ِمن العديد ِمن طرِق اإلختياِرaيف يخلق يِصف كَ

  ِإسِتعداد البياناِت للتحليِل: 4قسم "
oاِتتياَر ميزإخ :  
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 دِة ِمناِت املتعدامليز أَخذا لقَص الضرورةُ واخلطوات ِصفتaاإستعمال ميز صفّفِت طبقِة البياناِت  بيانات ت
  .ArcToolboxاألخرى، يستعملُ 

oات قصاصِةميز :  
تِصف الضرورةُ واخلطوات أَخذا لقَص امليزاِت ضمن طبقِة واحدة مستندة على امليزاِت ضمن أخرى، يستعملُ 

ArcToolbox.  
oاِتذْويب ميزت :  

 جمموعة معلومات إىل ميزِة واحدة، يستعملُ aددِة ضمن تِصف الضرورةُ واخلطوات أَخذا لتذْويب امليزاِت املتع
ArcToolbox.  

oرةدصبيانات م :  
 ِصفيa لقخأَنْ ي ِكنمطريق الذي فيه املستعمل ي a Dataset املختارةَ فقط ضمن اتحتوي امليزجديد الذي ي 

  .جمموعِة معلومات حاليِة
o ليط بياناِت للعرِض يفست ArcMap:  
قِة تضرورةُ املعلوماِت املتغريِة طبقةَ بياناِت نظاِم املنس كُونونَ مستعملون ضمن نفس جي آي إس(ِصفيإذا هم س (

  . باألساس إذا هم ال يجارونArcMapَيِصف الذي . لكي يجارونَ بعضهم البعض
oَأَو اإلشارةَ املكانية قاملنس النظام فعرسلّطُ ويي :  

.  نظام منسق خمتلفa طبقة بياناِت جديدِة ِمن امليزاِت املماثلِة لكن مع a يف احلقيقة خلْق تِصف عمليةُ
ArcToolboxف هذه العمليِةصعملُ لوستي .  

  تحليل البياناِت املكانيِة: 5قسم "
o اتميز Buffering:  

 لقخي كَيف ِصفيa يف احلاجز ستعملُ ساحرحاجز مسافِة ي ArcMap.  
oاِتطية ميزغت :  

 غطاء إحتاِد باإلضافة إىل يقاطع غطاءاً، يستعملُ aيوضح كَيف يؤدي . يِصف مفهوم عملياِت غطاِء جي آي إس
 ساحرGeoProcessing ArcMap.  

oقديراًِةرتقَدِة مم خاصيِقي :  
 طبقِة، وتعطي األمثلةَ أما ملاذا هذه العمليِة قَد تكُون  منضدة خاصيِةaتوضح كَيف ِقيم جديدةُ قَد تخلَق ضمن 

  .مفيدةَ
  ArcMapجعل وِطباعة اخلرائِط اليت تستعملُ : 6قسم "
o إستعمال a طبعة خريطِة خلَلْق aخريطة :  

 عمليةُ إضافة كُلّ تِصف. توضح ما طبعات خريطِة، كَم هم يمِكن أَنْ يستعملوا، والذي أنواع الطبعاِت متوفرة
  . طبعة خريطِةaعناصر خريطِة إىل 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 138

o لْق خرائِط بدون إستعمالخ aطبعة خريطِة :  
 عنوان a، يوضح كَيف يضيف بيانات اخلريطِة .  طبعة خريطِةa خريطة بدون إستعمال aتِصف عمليةُ خلْق 

  . اخلريطةَ ويعاجلُ ملكياتهم أسطورة إىل ختطيِطa حانة ِمقياِس، وa،  سهم مشايل a، خريطِة 
oتياَر خياراِت طبعِةإخ :  

لتشكّلُ خريطةً فضوت احلجم طْبعإىل منتقاِة البارامتراِت املالئمِة لكي ت كَيف ِصفت.  
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  مع حتيات جملة التصميم باحلاسوب
  ا فيهونأمل من اهللا عز وجل أن ينفع ذا العمل وأن يبارك لن

  كما نأمل من باقي األخوة الكرام يف املنتدى ويف املنتديات األخرى بأن يكون هلم شروح أخرى باللغة العربية
  الن هذا الربنامج يفتقر إىل شرح عريب مفصل وإىل حد اآلن مل جند إال ثالث شروحات

   ArcGIS 8.1للمهندس فهد األمحد وهو مقدمة جيدة ومفيدة :األول 
  ArcGIS 8.3ندس عزت اجلعافرة وهو شرح مجيل جدا ومفيد للنسخة  للمه:الثاين 

   ArcGIS 9.1للمهندس أمحد الشمري وهو جزء من كتابه اجلميل والشرح كان للنسخة : الثالث 
  

  ArcGIS 9.2 وخنن اآلن يف فترة النسخة 
  ArcGIS 9.3وبعد فترة سوف ترتل نسخة 

  
  ديد ومفيدونتمىن من اإلخوة أن يقدموا لنا كل ماهو ج

  
  
  
  
  
  

  ArcGIS عاشق: العضو 
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