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 التمرين األول

 ستحداث ُمحدِّد عنوانا

 هوو، بتحويل الوصف النَّصي للموقع إىل مالمح جغرافية)املوقع(  ُمحدِّد العنوانيسمح 

دليل ملف، ملف قاعدة بيانات جغرافية،  :ميكن أن يكون دار يف جمال عمل ُمختارُيخزن وُي

دة بيانات جغرافية يف ماكينة البيانات املكانية. واألمر عقاعدة بيانات جغرافية خاصة، أو قا

ستحداث ُمحدِّد موقع على أساس نسخة من قاعدة والتطبيق يف هذا التمرين يتمثل يف ااألول 

 .  Atlantaالبيانات اجلغرافية 

  تنفيذ ذلك هي: خطواتو

، ثم على ArcGIS، ثم على All Programs، ثم على Startتالوج بالضغط على كبدء آرك  .1

ArcCatalog. 

 (.1، )شكل Atlantaالتجوال إىل ملف قاعدة البيانات اجلغرافية  .2

 

 (1)شكل 
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ثم الضغط على  Contentsالضغط باإلزرار األمين للفأرة يف مكان شاغر من جمموعة  .3

New  ثم علىAddress Locator (2 )شكل. 

 

 (2شكل )

 (,3، )شكل Create Address Locatorو ستظهر نافذة 

 

 (3شكل )
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لفتح نافذة  Address Locator Styleجبانب مستطيل   Browseالضغط على إزرار  .4

Select Address Locator Style ،وفيها ُيضغط على َخيار US Address—Dual Ranges  ثم

 (.4شكل ) OKعلى 

 

 (4شكل )

ته وفيها ذناف، وستظهر Reference Dataجبانب مستطيل   Browseالضغط على إزرار  .5

ثم  تيار طبقة مالمح الشوارعاخ، وAtlantaإىل قاعدة البيانات اجلغرافية يكون التجوال 

 مرة أخرى. Create Address Locatorوعندها تظهر نافذة ، (5)شكل  Addالضغط على أمر 
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 (5شكل )

ثم الضغط  Roleُيضغط على السهم حتت عنوان عمود  Create Address Locatorيف نافذة  .6

 (.6)شكل  Primary Tableعلى 

 

 

 (6شكل )
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 (.7/1)شكل  تتم تكملته آليا Field Mapوجزء 

 

 (7شكل )

 واخلطوة اليت تتلو هي إعداد مسار ُمستخرج امُلحدِّد. 

جبانب   Browseالضغط على زر بهذه خطوة إعداد مسار ُمستخرج امُلحدِّد وذلك  .7

    (.7)شكل  تهوستظهر نافذ  Output Address Locatorمستطيل 

يف مستطيل  Atlantaوكتابة  ،Atlantaالتجوال إىل دليل قاعدة البيانات اجلغرافية  .8

Name  ثم الضغط على أمرSave وسُيعرض مسار امُلستخرج يف نافذة .Create Address 

Locator (.7)شكل 

نتهاء العملية، سيظهر البدء عملية إستحداث ُمحدِّد املوقع. وعند  OKالضغط على  .9

 (.8،)شكلAtlantaُمحدِّد العنوان اجلديد يف ملف قاعدة البيانات اجلغرافية 
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 ( 8شكل )

***************** 
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 التمرين الثاني

 استحداث ُمحّدد عنوان ُمركَّب

ُمحدِّد العنوان املركب ُمحدِّدين أو أكثر ويسمح مبطابقة العناوين ببعضها يشمل 

البعض عكس ُمحدِّدات ُمتعدِّدة ويعُثر على أفضل املتطابقات. مثال، ُمحدِّد عنوان ُمركَّب قد 

ا فشل العنوان يف أْن يتطابق مع ُمحدِّد حبيث إذ بريدييشمل ُمحدِّد عنوان شارع وُمحدِّد رمز 

 عنوان شارع، ميكن أْن يعود العنوان للُمطابقة مع ُمحدِّد الرمز الربيدي.

بيانات  ةدليل ملف، ملف قاعد :خزن وُيدار يفُيميكن أن  للعنوان املركَّبامُلحدِّد و

ماكينة البيانات اجلغرافية. وقبل ، قاعدة بيانات جغرافية خاصة، أو قاعدة بيانات ةجغرافي

استحداث ُمحدِّد عنوان ُمركَّب، هناك حاجة للعثور على أو استحداث ُمحدِّد العنوان امُلراد 

 ضمُّه يف ُمحدِّد العنوان امُلركَّب.

الذي ُاسُتحِدث يف التمرين األول وُمحدِّد  Atlantaُمحدِّد عنوان  هذا التمرينيستخدم       

Postal_US  امُلتاح يف القرص امُلدمج بعنوانData and Maps for ArcGIS وبيانات وُمحدِّدات .

 .streetmap_na\data\العناوين توجد عرب مسار الدليل 

  وخطوات تنفيذ ذلك هي:

، ثم ArcGIS، ثم على All Programs، ثم على Startبالضغط على كتالوج بدء آرك  .1

ArcCatalog. 

 .Atlantaالتجوال إىل ملف قاعدة البيانات اجلغرافية  .2

، ثم Newثم الضغط على  Contentsاألمين يف مكان شاغر من جمموعة  زرالضغط بال .3

 (.1ل )شك، Composite Address Locatorعلى 
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 (1شكل )

 ستظهر نافذةيف النافذة السابقة  Address Locatorى  بالضغط عل .4

 Compose Address Locators  (.2)شكل 

 

 (2)شكل 
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 ،يف النافذة السابقة.Address Locatorsجبانب مستطيل   browse زرالضغط على  .5

، Atlantaالتجوال إىل ملف قاعدة البيانات اجلغرافية وفيها يكون  .تهوستظهر نافذ

 (.3، )شكل Add، بعدئذ الضغط على أمر Street_CreateAddressLocatorٍ   اختيارو

 

 (3شكل )

  تبعا هلذا املسار: Postal_US locato لتجوال إىل ا .6

C:\\arcgis]\Data and Maps for GIS\Disk 2 of 

2\DD_SMNA\10.2\Streemap.na\data\Postal_US 

 (.4)شكل  Create Composite Address Locatorوسحبه إىل نافذة 
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 (4شكل )

وحتت عامود  ،Participating Address Locatorsاآلن يف جزء  حمدَِّدي العنوانوسيظهر 

Nameرسم  :كما أنَّ، ، كل ُمحدِّد يأخذ آليا امسا يعود إليه ُمحدِّد العنوان امُلركَّب

حقول ُمدخالت  احلقول تصبح ،احلقل لكل امُلحدِّدات امُلشاركة ُيستحدث آليا أيضا

 (.5، )شكل اختياريا Selection Criteriaويكون تغيري جزء مُلحدِّد العنوان امُلركَّب. 
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 (5شكل )

نتهاء العملية، سيظهر بعد البدء استحداث ُمحدِّد العنوان امُلركَّب. و OKالضغط على  .7

 .(6، )شكل Atlantaالبيانات اجلغرافية  ةُمحدِّد العنوان امُلركَّب اجلديد يف قاعد
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 (6شكل )

************** 
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 التمرين الثالث

 العناوين مواقع العثور على

 C:\ArcGIS\ArcTutor\Geocoding Goalمسار البيانات: 

 :هي مسطرة الرتميز اجلغرايف باستخدامعنوان خطوات العثور على 

، ثم آرك ArcGIS، ثم على All Programs، ثم على Startبدء آرك ماب بالضغط على  .1

 ماب.

، Toolbarsثم على  Customizeغري مرئية، ُيضغط على  Geocodingإذا كانت مسطرة  .2

مبا يف ذلك  االفرتاضيةمُبحدِّدات املوقع مسطرة إلضافتها، وستظهر  Geocodingثم 

 استخدامخدمات من آرك جي آي إس أون الين ونظام مرجعية الشبك احلربي. وميكن 

 (.1)شكل  ع.هذه امُلحدِّدات املوقعية للعثور على عناوين أو مواق

 

 (1شكل )

  

 يف املسطرة املعيارية لفتح نافذة كتالوج.  Catalog Windowالضغط على إزرار  .3

نافذة ، وسحب وإسقاط طبقة ملمح الشوارع إىل Atlantaقاعدة بيانات التجوال إىل دليل   .4

 (.2آرك ماب )شكل 
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(2شكل )  

يف اجلانب األيسر ملسطرة  Manage Address Locatorsالضغط على سهم جبانب  .5

Geocoding  (3/3)شكل. 

 

 (3شكل )

 Address، وستظهر نافذة <Manage Address Locators>ثم الضغط على  

Locator Manager (.4، )شكل 
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 (4شكل )

 لفتح نافذة Add أمر ، ُيضغط على زرAddress Locator Managerيف نافذة  .6

Add Address Locator ، (.5)شكل  

 ثم الضغط على Atlantaتجوال إىل ملف قاعد البيانات اجلغرافية ال .7

Atlanta address locator،  وسُتغلق نافذةAddress Locator Manager  وُيضاف

Atlanta locator  إىل القائمة يف نافذةAddress Locator Manager .  

 

 (5شكل )
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إلضافة  Address Locator Manager استخداموجتدر اإلشارة هنا إىل أنه بدال من 

ُمحدِّد موقعي إىل آرك ماب، ميكن الضغط على وسحب ُمحدِّد من نافذة 

 وإسقاطه يف مساحة اخلريطة أو جدول احملتويات. كتالوج

 ثم كتابة <...Type an address>الضغط على مستطيل  .8

 150 Linden Ave NE 30308 

 ، ENTERثم الضغط على  

سيظهر مستطيل يعرض العنوان الكامل الذي حدَّده امُلحدِّد املوقعي، وستظهر نقطة  .8

 (. 6)شكل  ات وميض على اخلريطة حيث العنوانذ

 

 (6شكل )

 Add Labeled Pointثم الضغط على أمر  Geocodingالضغط بالزر األيسر على مسطرة  .9

 (.7)شكل  إلضافة نقطة ببطاقة إىل اخلريطة
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 (7شكل )

ثم الضغط على  Address Inputيف مستطيل  feet NW from 150 Linden Ave NE 500كتابة  

ENTER.بعدئذ، الضغط بالزر األمين على العنوان وإضافته إىل اخلريطة كنقطة ببطاقة .   

 

(8شكل )  
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إس ُتعضِّد العثور على عنوان على  وُمحدِّدات املوقع ُتستحدث يف الصيغة احلالية لــ آرك جي آي

كــ  زحزحة تفادي التداخل املكانيةوميكن اعتبار أساس زحزحة تفادي تداخل مكانية. 

جتاه من العنوان. وبدال اعنوان أو بأي مسافة أخرى، وحدة خطية، والقدم مشال غرب من  100

 من العنوان.  70ية ياردة بزاو 200حنراف، مثال االجتاه، ميكن إدخال درجة االمن حتديد 

 هي: Findوخطوات العثور على عنوان يف مستطيل   

(، وفيها 9، وستظهر نافذة )شكل يف مسطرة األدوات  Findالضغط على إزرار  .1

 .Locationsجمموعة ُيضغط على 

 

 (9شكل )

 .Atlantaثم على  Choose a locatorالضغط على قائمة  .2

 . ENTERيف مستطيل ثم الضغط على  Peachtree St NE 30303 300كتابة  .3
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 (.10، )شكل سيظهر على اخلريطة نقطة ُتمثَّل موقع العنوان .6

 

 (10شكل )

والبحث  Choose a locatorختياريا، ُيختار أحد ُمحدِّدات املوقع االفرتاضية من قائمة ا .7

 عن أي عناوين أخرى.

 ***********       .Findلقفل نافذة  Cancelالضغط على أمر  .8
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 التمرين الرابع

 لرتميز اجلغرايف للعناوين يف جدول ملطابقة العناوين غري امُلتطابقةا

  C:\ArcGIS\ArcTutor\Geocoding Goal مسار البيانات:

كل لذا كان هناك جدول حيتوي على معلومات عناوين، ميكن تنفيذ ترميز جغرايف إ  

 وخطوات ذلك هي: ،العناوين دفعة واحدة

وال حاجة إىل حفظ اخلريطة امُلستحدثة يف  ،خرائطية جديدة يف آرك ماب فتح وثيقة .1

 مهمة سابقة.

إىل  Atlantaمن قاعدة البيانات اجلغرافية  Customersوجدول  Streetsإضافة طبقة ملمح  .2

 اخلريطة. 

جلدول احملتويات  List by Sourceيف عرض  customersاألمين على جدول  زرالضغط بال .3

 ، وستظهر نافذةيف قائمة احملتوى Geocode Addresses ثم الضغط على

Choose and Address Locator to use    وفيها ُيضغط على مستطيل (1)شكل ،Add. 

 

 

 (1شكل )
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التجوال إىل قاعدة البيانات اجلغرافية يتم  (2، )شكل Add Address Locatorنافذة يف  .4

Atlanta  ثم الضغط علىAtlanta address locator  ، ثم على أمرAdd ثم على ،OK ،

 (.2)شكل 

 

 

 (2شكل )

 

 (.3، )شكل Geocode Addresses: Atlanta وستظهر نافذة، OKلى أمر عالضغط   .5
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 (3شكل )

 لتحديد طبقة ملمح امُلستخرج.   Browseُيضغط على زر  Outputيف جزء  .8

 .Saving Dataستظهر نافذة  .9

 .Personal Geodatabaseوعلى  File، ثم الضغط على Save asالضغط على أمر   .10
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ثم الضغط  Streetsواختيار طبقة  Atlantaالتجوال إىل نسخة قاعدة البيانات اجلغرافية  .11

 .Atlanta_Resultsُيكتب  Nameيف مستطيل ، ومرتني متتاليتني عليها

يف  Atlanta_Resultsوسُتستحدث طبقة ملمح نقطة جديدة باسم  ،Saveالضغط على أمر  .12

رتميز اجلغرايف البعملية  ةواملالمح النقطية امُلستحدث .Atlantaقاعد البيانات اجلغرافية 

 .(4)شكل  ُتحفظ يف طبقة ملمح

 

 (4شكل )

ونافذة ترميز العناوين تظهر عارضة  ،لبدء الرتميز اجلغرايف OKالضغط على  .1

نتهاء من عملية الاإلحصاءات امُلطاِبقة وستظهر أيضا مسطرة تعرض تطوُّر العملية. وبعد ا

 ،اإلحصاءات النهائية للعناوين امُلطابقة Geocoding Addressesالرتميز ستعرض نافذة 

  (.5)شكل 
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 . 

 (5شكل )

 موقع نقطة على اخلريطة هي: لتقاطخطوات إعادة ُمطابقة العناوين باو

 جمموعة النتيجة تعرض عنوانني غري ُمطابقني. .1

، حبيث ميكن رؤية اخلريطة Interactive Rematchترتيب نافذة آرك ماب ونافذة  .2

 (.6)شكل 

 

 (6شكل )
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ُتستخدم أداة  وسحب مساحة على اخلريطة. بعدئذ،   Zoom Inالضغط على أداة  .3

Pick Address from Map هذه األداة مُلطاَبقة  استخداموميكن  ،عنوان غري ُمطاِبق قةطاَبمُل

 أو غري ُمطاَبقة عنوان عند معرفة أين جيب أن يكون موقعها على اخلريطة. 

 .Interactive Rematchنافذة  يف أسفل مستطيل الضغط على  .4

لعرض أقرب العناوين  عالفأرة على طول وصلة شار زرالضغط بشكل مستمر على  .5

 (.7)شكل  ToolTipاملؤهلة يف مستطيل 

6.  

 

   (7شكل )

 بهمؤشر الفأرة على املوقع امُلراد مطابقة العنوان  وضع .7

  . Pick Addressلقط العنوان األمين على املوقع ثم الضغط على أمر  زرالضغط بال .8

 يكون اآلن ُمطاِبقا لنقطة املوقع امُلختارة. العنوان غري امُلطابق .9

      .                Interactive Rematchلقفل نافذة  Closeالضغط على أمر  .10

مقابل ُمحدِّد العنوان امُلركَّب امُلستحدث يف  ويف هذا التمرين، جدول عناوين العمالء ُمرمَّز

التمرين الثاني. وهذا اجلدول يعرض العناوين امُلطاِبقة مقابل ُمحدِّدات املوقع للعثور على أحسن 

 التطاُبقات.

 ُمحدِّد املوقع امُلركَّب هي: وخطوات ترميز العناوين باستخدام

 جلدول List by Sourceيف قائمة customers األمين للفأرة على جدول  زرالضغط بال .1

 .Geocode Addressesاحملتويات ثم الضغط على 

 Addوستظهر نافذة  ،Choose an address locator to useيف نافذة  Addالضغط على أمر  .2

Address Locator. 
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 ، Atlanta، التجوال إىل قاعدة البيانات اجلغرافية Add Address Locatorيف نافذة  .3

لقفل نافذة  Add، ثم على Atlanta_Composite composite address locatorوالضغط على 

Add Address Locator  (.8)شكل  

 

 

 (8شكل )

 

 وستظهر نافذة ،Choose an address locator to useلقفل نافذة  OKالضغط على  .4

 Geocode Addresses: Atlanta_Composite (.9، )شكل 
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 (9شكل )

يف جزء، حترير املسار إىل قاعدة  Composite_Resultsتغيري اسم طبقة نتيجة امللمح إىل  .5

   .البيانات اجلغرافية
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عارضة  Geocoding Addressesوستظهر نافذة  ،لبدء الرتميز اجلغرايف OKالضغط على  .6

ميكن رؤية ، ويف هذه النافذة (10)شكل  ومسطرة عملية امُلطابقة إحصائيات امُلطابقة

 أنَّ عنوانا واحدا فقط غري ُمطاَبق.

 

 

(10شكل )  

وسُتضاف طبقة  Geocoding Addressesوهنا سُتقفل نافذة  ،Closeالضغط على أمر  

Geocoding Result  إىل اخلريطة. وهذه الطبقة تعرض النقط امُلضافة إىل طبقة ملمح

Composite_Results(.11 ، )شكل 

 

 (11شكل )
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 ثم الضغط على أمر Composite_Resultsاألمين على طبقة  زرالضغط بال .7

 Open Attribute Table (12 شكل) وميكن رؤية اسم ُمحدِّد العنوان املشارك .

يف جدول املوصف. بعض العناوين  Loc_nameم مُلطاَبقة العنوان الظاهر يف حقل َدْخواملسَت

طوبقت بواسطة الرمز الربيدي مقابل  Atlantaاليت تفشل يف امُلطاَبَقة مقابل ُمحدِّد عنوان 

 ُمحدِّد الربيد يف الواليات املتحدة. 

 

 (12شكل )

**************** 
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 التمرين اخلامس

  شارعدة لساِعمتبادلة وُمأمساء  استخدام

 C:\ArcGIS\ArcTutor\Geocoding Goalمسار البيانات: 

اء متبادلة وأمساء مساعدة أمس استخدامُمحدِّد عنوان، هناك َخيار  استحداثعند 

معروفة جيدا بعنوان الشارع، مثال  بربط أمساء أماكن دة للمكانعساللمكان، وتسمح 

ُيرجع أوال إىل ات، أو املعامل األرضية. وعند الرتميز اجلغرايف لعنوان، يامساء املتاحف، املستشف

عنوان الشارع من جدول ه وإذا ُعِثر على امس ُيرم َّّز املكانجدول األمساء املساعدة للمكان. و

البيانات املرجعية. بالبحث يف  مللمحا حتديد تبادلةألمساء املميكن لوباملثل، . األمساء امُلساعدة

للعثور على مؤهالت حمتملة  جدول االسم امُلتبادليكون البحث عن ترميز عنوان، أما يف حال 

 شارع بأكثر من اسم.       اليكون حيث 

 م امساء ُمتباِدلة وأمساء مساعدة للمكان هي:استخدباُمحدِّد مكاني  استحداثخطوات 

 .Atlanta، التجوال إىل قاعدة البيانات اجلغرافية كتالوجيف آرك  .1

 Newاألمين للفأرة يف مكان شاغر يف جدول احملتويات ثم الضغط على  زرالضغط بال .2

 (.1، )شكل Create Address Locatorوستظهر نافذة  ،Address Locatorثم على 
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 (1شكل )

 Addressجبانب مستطيل  Browse زر، ُيضغط على Create Address Locatorيف نافذة  .3

Locator Style. ،ة وستظهر نافذSelect Address Locator Style  وفيها ُيختار ( 2)شكل

 .OK، ثم الضغط على مستطيل US Address—Dual Rangesَخيار 
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 (2شكل )

  

 Referenceلفتح نافذة  Reference Dataجبانب مستطيل  Browse زرالضغط على  .5

Data (.3، )شكل 
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 (3شكل )

ثم  Street طبقة ملمح  اختيار، وAtlantaالتحرُّك إىل ملف قاعدة البيانات اجلغرافية  .6

 اختيارو Roleعلى السهم حتت عنوان عامود  طضغُي، بعدئذ Addالضغط على أمر 

Primary Table (.4، )شكل 
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(4شكل )  

يف قاعدة  altname جدول ولكن هذه املرة التجوال إىل وإضافة 6و  5تكرار اخلطوات  .7

 .Atlantaالبيانات اجلغرافية 
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. Alternate Name Table اختيارالضغط على السهم حتت عنوان عامود للجدول امُلتباِدل و .8

وإذا مل يكن الوضع  ،جيب أن يكون مكتمال آليا Field Map منُيالحظ أنَّّ جزءا  اوهن

احلقل املالئم يف البيانات املرجعية لكل حقل. ومن الضروري أن  اختياريتعيَّّن كذلك، 

بشكل  Alternate Name Table جمموعةو  Primary Table مجموعةلـ JoinIDُترسَّّم حقول 

 حبيث:مالئم. 

 يف قائمة جمموعة Primary Table َخيار  يظهرStreet_Object ID أمام Primary 

Table: Altname Join ID، حتت ،ضغطيظهر ُيإن مل و Role، على Primary Table   

 :Primary Table أمام Street_Object ID اختيار ثم من القائمة Alias Nameواختيار 

Altname Join ID . 

  جمموعة يف قائمةAlternate Name Table ظهر َخيار يAltname_ID أمام Alternate 

Name Table: Join IDحتت  ضغط، وإن مل يظهر ُيRole على Alternate Name 

Table ،واختيار Altname_ID أمام Alternate Name Table: Join ID  (.5)شكل  

ستخدم لربط سجالت ُي streetsويف طبقة ملمح  altname tableيف  JOINIDوحقل 

  رع.طبقة ملمح الشوااجلدول امُلتباِدل بسجالت 
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(5شكل )  
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لربط سجالت اجلدول امُلتباِدل  streetsويف طبقة ملمح  altname tableيف  JOINIDحقل ُيستخدم و

  بسجالت طبقة ملمح الشوارع.

يف قاعدة  place_aliasesلكن هذه املرة التجوال وإضافة جدول  ،6و  5تكرار اخلطوات  .9

 .Atlantaالبيانات اجلغرافية 

 أمام  :place_aliases Name اختيارمن القائمة و Alias Table ُيضغط على Role ت عنوانحت .10

Alias Table: Alis (.6، )شكل 
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وإذا مل يكن الوضع  ،آليا  place_aliasesقل جلدول ترسيم احل تملجيب أن يكو

 Aliasأمام كذلك ُيختار احلقل املالئم يف البيانات املرجعية لكل حقل ُمحدِّد عنوان. و

Table:Alias  ُيضغط على السهم حتت عنوان العمودAlias Name اختيارو 

place_aliases:NAME،  وهذا هو احلقل الذي حيتوي على أمساء األماكن امُلراد ترميزها

 جغرافيا. 

 مسار مستخرج ُمحدِّد العنوان. عدادإ .11

وستظهر نافذة  ،Output Address Locatorجبانب مستطيل   Browse زرالضغط على  .12

Output Address Locator،  (.7/5)شكل 

كاسم  Atlanta_AltName، كتابة Atlantaإىل دليل قاعدة البيانات اجلغرافية  التجوال  .13

 لقبول التغيري وقفل النافذة. Saveحملِدد العنوان، ثم الضغط على أمر 

، وستظهر نافذة عملية التنفيذ ُمحدِّد العنوان استحداثلبدء عملية  OKالضغط على   .14

 .(7)شكل 
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يف قاعد البيانات  Atlanta_AltNameنتهاء العملية، سيظهر ُمحدِّد العنوان اجلديد ابعد  .15

 (.8، )شكل Atlantaاجلغرافية 

 

 (8شكل )

 .كتالوجقفل آرك   .16

 

طوات العثور وخُمحدِّد العنوان للعناوين املوجودة يف اخلريطة.  استخداموميكن اآلن 

 مساعدة لألماكن هي: ءأمساء شوارع متباِدلة وأمسا استخدامعلى املواقع ب

 فتح وثيقة خرائطية جديدة يف آرك ماب. .1

 .Atlantaمن قاعدة البيانات اجلغرافية  streetsإضافة طبقة ملمح  .2

 ، وستظهر نافذته.Toolsيف مسطرة   Find زرالضغط على  .3
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 (9شكل )

 

 .Locations، ُيضغط على جمموعة Findيف نافذة  .4

وستظهر نافذة  ،Choose an address locatorجبانب مستطيل   Browse زرالضغط على  .5

Add Locator. 

 اختيار، وAtlantaالتجوال إىل قاعدة البيانات اجلغرافية  .6

AtlantaCreateAddress Locator بعدئذ الضغط على أمر ،Add والشارع قد يكون .

يف قاعدة  Old 10th St NEهو اسم بديل لــ  Atlanta Blvdبأكثر من اسم واحد. مثال، 

 Old 30 10th St توجد  Atlanta_AltName. وبامُلحدِّد املكاني Atlantaالبيانات اجلغرافية 

NE  30 و Atlanta Blvd    .يف نفس املوقع 

للبحث عن  Findثم الضغط على  Full Addressيف مستطيل  Old 30 10th St NEكتابة  .7

 متأه الت.
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 ،Add Pointط على أمر ثم الضغ candidateاألمين للفأرة على قائمة  زرالضغط بال .8

 وستظهر نقطة رسومية متثِّل موقع العنوان على اخلريطة.

للبحث عن  Findثم الضغط على  Full Addressيف مستطيل   Atlanta Blvd 30كتابة  .9

 متأهِّالت.

وميكن رؤية  ،Flashاألمين للفأرة على ما ُعِثر عليه ثم الضغط على أمر  زرالضغط بال  .10

 إضافة إىل ذلكوميكن س املوقع على اخلريطة. فكال العنوانني متت ُمطابقتها بن أنَّّ

 . place_aliasesأيضا ترميز أمساء األماكن اليت ُحدِّدت يف جدول 

للبحث عن  Findثم الضغط على  Full Addressيف مستطيل  Atlanta Marketكتابة  .11

 ُمتأهِّالت.

. وموقع Add Pointاألمين للفأرة على املتأهِّل األول ثم الضغط على أمر  زرالضغط بال .12

 املستشفى سيظهر على اخلريطة كما ُكتب عنوانه الكامل.

 . Findلقفل نافذة  Cancelالضغط على أمر  .13

متباِدلة وأمساء ُمساعدة لألماكن مفيد بالنسبة ألولئك  ُمحدِّدات تستخدم أمساء استحداثو

الذيم يعرفون اسم معلم أرضي وليس العنوان. وهذا أيضا ُيساعد يف أوضاع حيث يكون الشارع 

 .أو امللمح بأكثر من اسم واحد

********** 

 


