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 ُمَقدِّمة

هذه ترمجات من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية لتمرينات إرشادية يف استخدام برنامج  

Spatial Analyst  امُللحق بنظام ُنَمج املعروف باسمArcGIS  وهي متارين ُملّحقة باإلصدار املوضحة

 :بياناته يف هذا الشكل

 

 

 بهذه العناوين:ارين اثنا عشر وعدد التم  

 داث جمموعة بيانات شبكة. حاستالتمرين األول:  ▪

 استحداث قاعدة بيانات شبكة.اني: ثالتمرين ال ▪

 جمموعة بياناتها.باستخدام على الشبكة التمرين الثالث: اختيار أنسب الطرق  ▪

 خدمة.أقرب حتديد موقع : التمرين الرابع ▪

 التمرين اخلامس: بناء شبكة جيومرتية. ▪
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 طرق.شبكة التمرين السادس: استحداث أمنوذج حتليل  ▪

 بأسطول من العربات.طلبات جمموعة من الوصيل التمرين السابع: ت ▪

 حتديد أنسب الطرق لتوصيل جمموعة من الطلبات املزدوجة. التمرين الثامن: ▪

 التخصيص. وقع/امل اختيار أمثل املواقع ملراكز بيع التجزئة باستخدام التمرين التاسع: ▪

 التمرين العاشر: إعداد حركة املرور يف قاعدة بيانات شبكة. ▪

 التمرين احلادي عشر: حتليل شبكة طرقات باستخدام بيانات احلركة املرورية. ▪

    استخدام موصفات تقييد يف حتليل الشبكات.التمرين الثاني عشر:  ▪
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 التمرين األول

 استحداث مجموعة بيانات لشبكة

الطرق ستحداث جمموعة بيانات شبكة يف قاعدة بيانات باستخدام التمرين اسيتم يف هذا  

مشكالت بيانات احلركة املرورية حبيث ميكن حل سيتم ضم  اركة الدائرية، كمومالمح احل

 الطرق اليت تعتمد على الوقت.احلركة على 

 وخطوات استحداث جمموعة بيانات شبكة هي:   

 بدء آرك كتالوج. .1

وذلك بالضغط  ،Network Analyst زمة آرك حي آي إسامُللحق حبتنشيط الربنامج  .2

ومن النافذة اليت تظهر اختيار  Extensions واختيار Customizeعلى جمموعة 

Network Analyst 1، شكل. 

 

 (1شكل )
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، أمره يف نافذة كتالوجظهر يوس  Connect To Folderأمر زر الضغط على  .3

  .2شكل 

 

 (2شكل )

 بيانات التمارين اإلرشادية عرب هذا املسار:التجوال إىل موقع  .4

C:\ArcGIS\ArcTutor\Network Analyst\Tutorial 

 OKضغط   .5

  ثم الضغط على قاعدة بيانات  Exercise01 دليلإىل متديد شجرة كتالوج  .6

SanFrancisco.gdb، بيانات  واختيار جمموعةTransportation  والضغط عليها بالزر

 .  3 شكل. Network Datasetثم اختيار  New األمين واختيار
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 (3شكل )

 .4، شكل New Network Dataset نوافذ سلسلةستظهر أوىل  .7

 

 (4شكل )

 .كةبجملموعة بيانات الشكاسم  Streets_NDكتابة   .8
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 .6، شكل Streetsهذه النافذة وفيها ُتنشط طبقة امللمح ، وستظهر Nextضغط  .9

 

 (6شكل )

بالضغط على  Yes، وفيها تنشيط خَيار 7وستظهر هذه النافذة، شكل  Nextضغط   .10

 جبانب الكلمةالدائرة الصغرية 

 

 (7شكل )

  .8، شكل ستظهر هذه النافذةو، Nextضغط   .11
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 (8شكل )

 وفيها يكون إعداد أمنوذج الوصل ، وستظهر هذه النافذةConnectivity ُيضغط على  .12

 .9، شكل ببعضها عند نقط النهاياترع احبيث تتصل الشو للشبكة

 

 (9شكل )

 .End Pointالتأكُّد من أن وصل الشوارع هو بإعداد   .13

، وستظهر هذه النافذة شكل Nextثم ضغط للعودة إىل النافذة السابقة  OKضغط   .14

10. 
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 10شكل 

ألنَّ جمموعة بيانات التمرين  هو النشط Using Elevation Filedsالتأكُّد من أنَّ َخيار   .15

 تشمل قيما لالرتفاع.

ساهم يف حتديد الشبكة، ولفهم سبب ُيوإعداد االرتفاع يف جمموعة بيانات الشبكة 

ذلك هو احتمال وجود نهايات شوارع تتطابق عند إحداثيات س، ص إال أنها على ارتفاعات 

ند نقط النهايات فإنَّ جتاهل خمتلفة. وإضافة إىل ذلك ففي حال أنَّ الوصل ُمعد ليكون ع

فإنها لن تتصل. وهناك  عتبار، أما إذا ُاِخذ االرتفاع يف االينجم منه اتصال احلوافاالرتفاع 

طريقتني لنمذجة االرتفاعات: استخدام قيم فعلية لالرتفاع من جيومرتية السطح أو استخدام 

كقيم  ُتخزنارتفاع منطقية قيم ب تكونقيم منطقية له من أعمدة االرتفاع. وطبقة الشوارع 

فإذا كانت نهايتني متصادفتني وقيم ارتفاع  .T_ELEVوعمود  F_ELEVصحيحة يف عمود 

واألخرى صفر فلن تتصل احلواف. وُمحلِّل الشبكة يتعرَّف على أمساء األعمدة  1إحداها 

 يف جمموعة البيانات ويرمسها آليا.

جدولني خيتزنان بيانات احلركة املرورية:  SanFranciscoقاعدة البيانات حتتوي و

DailyProfiles،  و ، 11شكلStreets_DailyProfiles حبيث مني صمَُّمو .12، شكل

يستطيع ُمحلِّل الشبكة التعرُّف على دور كل جدول وإعداد احلركة املرورية آليا. وُيالحظ 
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التمرين العاشر يشمل فأنَّ هذا ال يشمل املعلومات الالزمة إلعداد بيانات احلركة اآلنية، 

 ذلك.

 

 (11شكل )

 

 12شكل 

 .13، وستظهر هذه النافذة، شكل Nexضغط   .16
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 (13شكل )

 الشبكة. ُمَوصِّفات، وهي إلعداد 14وستظهر هذه النافذة، شكل ، Nextضغط   .17
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 (14شكل )

الشبكة هي مسات تتحكم يف توجيه احلركة. ومن األمثلة الشائعة  ُمَوصِّفاتو 

التقييد اليت متنع  ُمَوصِّفاتقات عرب الشبكة ووَِّعالتكلفة اليت تعمل كُم ُمَوصِّفاتلذلك 

لِّل االجتاه حمُواحد مثل الطرق وحيدة االجتاه. وُيحلِّل العبور يف كال االجتاهني أو يف اجتاه 

ن أعمدة مشرتكة مثل أمتار، دقائق إىل نقطة النهاية ودقائق من طبقة امللمح ويبحث ع

نقطة النهاية واحد لكل اجتاه، وطريق وحيد االجتاه. فإذا عثر على هذه األعمدة فإنه 

قة للشبكة وُيخصص هلا احلقول ذات العالقة، وهذ ميكن بكط ُمَوصِّفاتيستحدث آليا 

لقاعدة بيانات هذا  ُمَوصِّفات. وُيعد حملل الشبكة مثانية Evaluatorsرؤيته بالضغط على 

 ,Hierarchy, Meters, Minutes, Oneway, RoadClass, TravelTimeالتمرين وهي: 

WeekdayFallbackTravelTime, and WeekendFallbackTravelTime  كما أنَّه يستحدث

لفحص  Evaluatorsياره ثم ضغط الخت Metersوللتوضيح ُيضغط على  .ُمَوصِّفاتللُمقوِّمات 

 .15الشبكة، وستظهر هذه النافذة، شكل  ُمَوصِّفاتكيفية حتديد 

 



13 
 

 

 

 (15شكل )

على السهم امللتصق الضغط بمن القائمة ى كل موصف باختياره ح ُيضغط علوبعد التصفُّ 

طبقات امللمح املصدر، مالمح  :النافذةهذه وتعرض  .الستعراضه   Attributeمبستطيل 

 –خطية، تصبح عناصر حافة يف قاعدة بيانات الشبكة، معروضة مرتني: مرة الجتاه من 

من )االجتاهات تكون بالنسبة لالجتاه املرقوم للملمح اخلطي  –إىل ومرة الجتاه إىل 

الشبكة، كما  ُمَوصِّفاتنوع املقوِّم امُلستخدم يف حساب قيم    Typeاملصدر(.  ويوضح عمود

 ف.حيتوي قيم املوصِّ Valueأنَّ عمود 

 للعودة إىل النافذة السابقة.   OKعمودضغط   .18

 .(16)، وستظهر هذه النافذة.، شكل  Addضغط ضغط أمر   .19
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 (16شكل )

  .Nameيف مستطيل  RestrictedTurnsكتابة   . 20

 .Restrictionواختيار  Usage Typeالضغط على السهم امللتصق مبستطيل .  21

بالضغط على املربع الصغري جبانبه، وهذا األمر ُيستخدم  Use by Defaultتنشيط أمر .  22

افرتاضيا عند استحداث طبقة حتليل شبكة. ويف حال رغبة جتاهل التقييد خالل تنفيذ 

 التحليل ميكن جتميد هذا األمر.

عبور نع مل Prohibited واختيار Restriction Usage الضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .23

 مالمح الدوران خالل التحليل.

، َوصِّفاتإىل قائمة امُل RestrictedTurnsف جديد باسم ، وستتم إضافة موصOKِّضغط   .24

ف يف وضع نشط بشكل ُتدلِّل على أنَّ املوصِّ Dوالدائرة الزرقاء اليت يف وسطها حرف 

 افرتاضي عند تنفيذ حتليالت جديدة.

، ، وستظهر هذه النافذةف اجلديدوصِّملالتخصيص قيم تبعا ملصدر  Evaluatorsضغط   .25

 .17شكل 
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 (17شكل )

وهذا أمر جيد  ،يف طبقة امللمحملمح دوران ي اآلن، افرتاضيا، لن يعرب احمللِّل املكاني أ 

ة مصادر الشوارع فارغ اتوُمقوِّم الدوران غري املسموح به أو الدوران اخلطر امُلراد حتاشيه. لنمذجة

  .RestrictedTurns تقييدلتظل قابلة للعبور يف حال استخدام 

 النافذة السابقة.للعودة إىل  OK ثم Apply ضغط  .26

 .من القائمة Use By Defaultواختيار أمر  Hierarchy صف علىبالزر األمين الضغط   .27

 إلعداد Yes على ضغطُيوفيها ، 18، شكل ـ، وستظهر هذه النافذةNextضغط   .28

 االجتاهات.
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 (18شكل )

إعداد ، وفيها يتم 19، شكل اتهااالجتمسات ر نافذة ه، وستظDirectionsضغط   .29

 لالجتاهات يف نتائج حتليل الشبكة. األعمدة اليت سُتستخدم

 

 (19شكل )
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لعمود حيتوي أمساء شوارع سان ، وهذا اNAMEالصف األول هو التأكُّد من أنَّ اسم   .30

  توليد اجتاهات القيادة.سكو الضرورية للمساعدة يف سفران

، Nextوفيها ُيضغط على  New Network Dataset wizardللعودة إىل نافذة  OKضغط   .31

  . عداداتاإلاليت حتتوي ملخصا لكل ، 20، شكل وستظهر هذه النافذة

 

 (20شكل )
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عملية استحداث جمموعة تعرض تطور  ،21، شكل نويفذةوستظهر  Finishُيضغط على أمر   .32

 بيانات الشبكة.

 

 (21شكل )

، قاعدة البيانات؟ُتبنى هل  النظامسأل جمموعة بيانات الشبكة سيحال انتهاء عملية بناء   .33

 تكتبوأي عناصر الشبكة تكون متصلة، وعملية البناء هذه ُتحدِّد  ،22شكل 

 .ةكبقاعدة بيانات الشبكة. وجيب بناء الشبكة قبل تنقيذ أي حتليل على الش ُمَوصِّفات

 

 22شكل 

  .سطرة تعرض تطور عملية البناءمب، 23شكل ، فذة، وستظهر نويYes ُيضغط على َخيار  .34

 

 (23شكل )



19 
 

إىل جانب  Streets_NDوبذا تتم إضافة جمموعة بيانات الشبكة يف شجرة كتالوج باسم 

 .Streets_ND_Junctionsطبقة ملمح باسم 

،  Previewجمموعة بيانات الشبكة بالضغط على امسها ثم ضغط جمموعة  استعراض .35

، وبذا تتم إضافة جمموعة بيانات الشبكة يف وسيتم رسم احلواف متبوعة باحلركة

 .Streets_ND_Junctionsإىل جانب طبقة ملمح باسم  Streets_NDشجرة كتالوج باسم 

 قفل آرك كتالوج.    .36

الستحداث طبقات حتليل واآلن ميكن إضافة جمموعة بيانات شبكة إىل آرك ماب واستخدامها 

 الشبكات.

********** 
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 التمرين الثاني

 شكال  ة األدََعدِّتََاستحداث قاعدة بيانات شََََبََكة ُم

قيادة العربات على شبكات ، مثل: املشي، يستخدم املتنقلون واملسافرون وسائل متنوعة 

وسيتم يف هذا التمرين استحداث قاعدة بيانات شبكة  الطرق، ركوب القطارات والطائرات.

 واخلطوات هي: .يف جمموعة بيانات مالمح متعددة األشكال من طبقات مالمح متعددة

 بدء آرك كتالوج. .1

، وذلك بالضغط على Network Analystتنشيط الربنامج امُللحق حبزمة آرك حي آي إس  .2

 Networkافذة اليت تظهر اختيار ومن الن Extensionsواختيار  Customizeجمموعة 

Analyst 1، شكل. 

 

 (1شكل )

وسيظهر أمره يف نافذة كتالوج،   Connect To Folderالضغط على زر أمر  .3

 . 2شكل 
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 (2شكل )

 التجوال إىل موقع بيانات التمارين اإلرشادية عرب هذا املسار: .4

C:\ArcGIS\ArcTutor\Network Analyst\Tutorial 

 OKضغط   .5

، Paris.gdbثم الضغط على قاعدة بيانات يف  Exercise02متديد شجرة كتالوج إىل دليل  .6

ثم  New والضغط عليها بالزر األمين واختيار Transportationواختيار جمموعة بيانات 

 .  3 شكل. Network Datasetاختيار 
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 (3شكل )

 .4، شكل New Network Datasetستظهر أوىل سلسلة نوافذ  .7
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 (4)شكل 

 .5، وستظهر هذه النافذة شكل Next ضغط .8

 

 (5شكل )

 كة.قات املالمح اليت سُتساهم يف الشبالختيار كل طب Select Allضغط أمر  .9

 .6وستظهر هذه النافذة، شكل  Nextضغط   .10
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 (6شكل )

مع أنَّه ليس هناك أي طبقات ملمح لتنشيط الدوران يف الشبكة  Yesالضغط على خيار  .11

يسمح جملموعة البيانات بتعضيد الدوران العام وُيعطي تنشيط هذا الإال أنَّ ها دوران في

 مالمح دوران يف أي حلظة بعد استحداث الشبكة. إضافةإمكانية 

 .7وستظهر هذه النافذة، شكل  Nextضغط  .12

 

 (7شكل )

جمموعات الوصل. كل برنامج ُمحلِّل الشبكة يبدأ بتعريف وإعداد خاصية الوصل يف 

، وكل مصدر تقاطع ميكن ختصيصه حافة ُيخصَّص جملموعة وصل واحدةمصدر 

وجمموعة الوصل ميكن أن تشمل عددا من املصادر.  جملموعة وصل واحدة أو أكثر.

ميكن مثال،  الشبكة تعتمد على جمموعة الوصل اليت تتبعها. صراوصل عن ةوكيفي

كانتا يف نفس جمموعة الوصل. إذا مستحدثتني من طبقيت مالمح متميزة حافتني وصل 
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إذا ربطهما تقاطع  إال فإنهما لن تتصالأما إذا كانتا يف جمموعيت وصل منفصلتني 

واخلطوات التالية توضح عملية استحداث جمموعات  ُيساهم يف كلتا جمموعيت الوصل.

   وصل. 

إلعداد أمنوذج الوصل يف الشبكة، وستظهر هذه النافذة، شكل  Connectivityضغط   .13

8. 

 

 (8شكل )

، وسيظهر 2ح الرقم بإىل األعلى ليص Group Columhsجبانب مستطيل  ضغط   .14

ثل متو نظام املرتو ثل اجملموعة األوىلمتمودا ثانيا يف النافذة. ويف هذا التمرين ع

 . شبكة الطرقاجملموعة الثانية 

لتحريك مصدر الشوارع إىل وتنشيط الصندوق حتت العامود الثاني  Streetsضغط صف  .15

 جمموعة الوصل الثانية.

مصدر مود الثاني ليكون وتنشيط الصندوق حتت الع   Metro_Entrancesضغط صف   .16

ومداخل املرتو هي نقط التحوُّل من الشوارع  . 2و  1طبقة امللمح يف كلتا الطبقتني 

إىل حمطات املرتو. وكل مدخل منها يتصادف مع عقدة وسيطة والطرقات اليت تقود 

وصل النهايات. شوارع. يف أي حال، طبقة ملمح الشوارع هلا إمكانية لطبقة ملمح ال

حتتاج لوصلها بالشوارع عند العقد الوسيطة للمصادفة يتعيَّن وحيث أنَّ مداخل املرتو 

  نقطة الوصل االفرتاضية للشوارع.ها لتخطي إعداد



26 
 

  .Overrideإىل  Honorمن  Metro_Entrancesوصل أسلوب  تغيري  .17

شكل  ،وستظهر هذه النافذة Nestللعودة إىل الصفحة السابقة ثم ضغط  OKضغط  .18

ألنه ليس هناك  Noneوفيها ُيضغط على  ،وهي إلعداد ارتفاعات وصالت الشبكة ،9

 يف جمموعة بيانات هذا التمرين. عبيانات ارتفا

 

 (9شكل )

 ،ُتضيف إىل حتديد الوصليف أي حال، إعدادات االرتفاع يف جمموعة بيانات شبكة  

يف إحداثيات س، ص نقطيت نهاية تتصادفان  ،حافتني هلماكما يف حالة وجود 

. وهناك )أي إحدى نقاط النهاية أعلى من األخرى(ولكنهما بارتفاعني خمتلفني 

اجليومرتية أو استخدام قيم االرتفاع: استخدام قيم االرتفاع من طريقتني لنمذجة 

    منطقية من أعمدة االرتفاع.

وهي لعرض موصفات جمموعة ، 10، شكل ، وستظهر هذه النافذةNextضغط   .19

  إلزالتها. Remove ثم ضغط أمر Hierarchy وفيها ُيضغط على صفبيانات الشبكة 
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 (10شكل )

هلا تتحكم يف املالحة. ومن األمثلة الشائعة موصفات وموصفات الشبكة هي مسات  

متنع العبور يف اليت حتديد االجتاه  ُموََصِّفاتوللشبكة قات وِّعََالتكلفة اليت تعمل كُم

طبقة  لِّل الشبكةحمثل الطرق وحيدة االجتاه. وُيحلِّل ُم كال االجتاهني أو يف أحدهما

لكل    Meters ،FT_Minutes  ، TF_Minutesامللمح املصدر ويبحث عن أعمدة بيانات مثل 

موصفات مقابلة هذه األعمدة فإنه يستحدث آليا امُلحلِّل  , فإذا وجدOneway ، واجتاه

 .Evaluatorsأعمدة هلا ميكن استعراضها بالضغط على خِّيار للشبكة وُيخصِّص 

هو منذجة كال من وقت املشاة أحد أهداف جمموعة بيانات الشبكة يف هذا التمرين 

 ،حتليالت للشبكة، يسمح هذا باالختيار بني تكلفيت الوقت. مثالوعند تنفيذ  ،والسيارات

 الطرق أسرع لالنتقال من نقطة أ إىل نقطة ب ملن ميشي على طولإجابة تساؤل أي ميكن 

تكلفة يتعيَّن إعداد موصفني لولإلجابة على ذلك  لسيارة.ل تهقياد أوثم ركوب املرتو الشارع 

   .DrivingAVehicleوموصف تقييد هو  (DriveTimeو   PedestrianTime)لوقت هما:ا

يف بيانات املصدر ميثل وقت القيادة يكتشفه ُمحلِّل الشبكة آليا الذي وموصف الدقائق 

 وذلك بتنفيذ هذه اخلطوات: DriveTime، مثل وميكن تغيري االسم إىل آخر أكثر مالءمة
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، شكل والضغط بالزر األمين وستظهر نافذةيف النافذة السابقة    Minutesصف اختيار  .1

  .Enter ، ثم ضغطDriveTimeوكتابة  Rename، ُيختار منها أمر 11

 

 (11شكل )

   .12، وستظهر هذه النافذة، شكل Addأمر ضغط  .2

 

 (12شكل )

 يف مستطيل االسم. PedestrianTimeابة كت .3

 .Costواختيار  Usage Typeضغط السهم امُللتصق مبستطيل  .4

 .Minutesواختيار    Unitsضغط السهم امُللتصق مبستطيل  .5

 .Doubleواختيار    Data Typeضغط السهم امُللتصق مبستطيل  .6

 .وََصِّفاتامُلقائمة يف  PedestrianTimeضاف موصف باسم ، وبذا ُيOKضغط  .7
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 .  13، وستظهر هذه النافذة، شكل Addضغط أمر  .8

 

 (13شكل )

   يف مستطيل االسم.   DrivingAVehicleكتابة   .9

 .Restrictionواختيار  Usage Typeضغط السهم امُللتصق مبستطيل   .10

ال ُيسمح إطالقا باحلركة على ، حبيث  Prohibitedكما هي  Restriction Usageترك   .11

 موصف التقييد. العناصر امُلقيَّدة عند استخدام 

 .Use by Defaultتنشيط خََيار   .12

 .OKضغط  .13

، كما ُيالحظ أنَّ موصفات ُموََصِّفاتيف قائمة  DrivingAVehicleوبذا ُيضاف موصف باسم  

تكون بعالمات  (DrivingAVehicle  و،  Meters ،DriveTime- PedestrianTime)  التكلفة الثالثة

خََيار املقوِّمات اليت ُتحدِّد كيفية حساب موصفات شكالت ممكنة مع مب  حتذير

 الشبكة.

 عيَّن إعداد املقوِّمات املتنوعة:عند هذه النقطة يتو

يف الشبكة أي حتديد طول حيسب تكلفة املسافة : وهذا املوصف Metersأوال موصف 

 احلافة، واخلطوات هي:

  .14، وستظهر هذه النافذة، شكل Evaluatorsثم ضغط خََيار  Metersاختيار  .1



30 
 

 

 (14شكل  )

، كما يف الشبكةالقيمة لكل مصدر ويف هذه النافذة ميكن حترير نوع امُلقوِّم و 

دائما ترتبط مبقوِّم واحد، ولكن مصادر ميكن رؤية أنَّ التقاطع ومصادر الدوران 

ُوحيلِّل من(. -إىل و إىل-منيكون هلا مقومان واحد لكل اجتاه للرحلة )اجتاهات احلافة 

خلصائص كل طبقات املالمح املصدر وحياول أن ُيخصص آليا ُمقوِّمات  الشبكةُمحلِّل 

والشوارع هلا عمود يكتشف أنَّ مصادر خطوط املرتو  . ويف هذه احلالةMetersاملوصف 

. ونفس قيم الطول هذه األعمدة ُيعد املقومات لسحب القيم من ، لذاMetersباسم 

العثور على مل يستطع امُلحلِّل إذا ن. وم-إىلإىل و -منالجتاهات مصادر احلافة ُتخصَّص 

تظهر عالمة س احملطة-الشارع يف مصادر حمطات التحويل وحتويلأعمدة لألمتار 

    تشري إىل إمكانية وجود مشكلة.حتذير 

ثم  Transfer_Stations From-Toوضغط صف واالستمرار يف ذلك  Shiftضغط مفتاح  .2

عالمة األربعة صفوف ذات  اختيارو Transfer_Street_Station To-Fromضغط صف 

  التحذير.
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، Fieldواختيار  Typeثم ضغط عمود الضغط بالزر األمين على أي من الصفوف امُلختارة  .3

 .15شكل 

 

 

 (15شكل )

ُتدلِّل على عدم اكتمال ختصيص قيم  راءخطأ محوستتغيَّر عالمات التحذير إىل عالمة  

  حلقول امُلقوِّم.

كون الصفوف األربعة يف وضع اختيار، ُيضغط بالزر األمين على أي منها  خالل .4

 .16، شكل SHAPE_LENGTHثم اختيار  Valueالضغط على عمود و
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 (16شكل )

املصدر طبقات امللمح يف  SHAPE_LENGTHوهذا سيتأتى منه ختصيص قيم من عمود  

  طة بها. بلشبكة عناصر احلافة املرت Metersإىل موصف  امُلختارة

  .Applyضغط  .5

لعناصر للشبكة ُمعد للحصول على قيم الطول. وبالنسبة  Metersوبذا يكون موصف 

 ،Metro_Lines ،Streets من مصادر امُلستحدثة من العناصر امُلستحدثةالشبكة 

Transfer_Stations ، وTransfer_Street_Station ، تها يتم سحب قياساتها من أعمد

Meters، METERS   ،Shape_Length ،و SHAPE_LENGTH.   

املختلفة  املصادرالعربات تتحرَّك يف شوارع وتلتزم بقوانني املرور، يتعيَّن إعداد مقوِّمات وألنَّ 

وقت مقومات إعداد أو أوقات الرحلة. وخطوات السرعات املالئمة  منذجةجيب  تبعا لذلك. كما

  ذلك هي: مقومات قيادة عربةالقيادة، الطريق وحيد االجتاه، و

ُمحلِّل  ُيعدِّها ، وقيم هذا املوصف ملصدر الشوارعوََصِّفاتامُلمن قائمة  DriveTimeاختيار  .1

ُيخصص تعرض عالمات حتذير ألنه مل يف أي حال مصادر أخرى للحافة آليا.  الشبكة

 .، لذا حتتاج ملقوِّماتهلا قيم
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 Metro_Lines، Transfer_Stations) التأكُّد من أنَّ كل الصفوف ذات عالمة التحذير  .2

وإذا مل تكن كذلك يتعيَّن  هي يف وضع اختيار.  (Transfer_Street_Stationو ، 

 اختيارها.

 ختيار.الإلضافته ل Metro_Stationsصف وضغط  Ctrlضغط مفتاح  .3

    .Constantثم اختيار  Type، واختيار الضغط بالزر األمين على أي من الصفوف املختارة .4

ثم اختيار  Valueالضغط بالزر األمين مرة أخرى على أي من الصفوف واختيار  .5

Properties ،1-وفيها ُيكتب  17 شكل، وستظهر هذه النويفذة.   

 

 17شكل 

  .18ُيصبح شكل نافذة املقوِّمات هكذا، شكل  .6

 

 (18شكل )
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 .Applyضغط  .7

لذا عندما ُيستخدم كُمقيَّدة.  1-ُيعامل أي عناصر هلا قيمة تكلفة  الشبكةل حلُِّمو

الصادر غري قابلة للعبور. تكون هذه الشبكة حتليالت كُمعيق يف  DriveTimeموصف 

موصف لنمذجة العناصر احملظورة تكون مبوصف تقييد، مثل ضل طريقة ولكن أف

DriveTime  بهذه اخلطوات: الذي سيتم إعدادهDrivingAVehicle 

واختيار موصف    Evaluatorsيف نافذة  Attributeلضغط على الزر امللتصق مبستطيل ا .1

DrivingAVehicle .من القائمة 

،  Metro_Lines: واختيار كل صفوف مصدر احلافة Ctrlمفتاح  طضغ .2

Transfer_Stationsو ، Transfer_Street_Station  صفي لكل اجتاهات الرحلة، وترك

 الشوارع وصفوف التقاطع غري خمتارة.

، Constantثم اختيار  Typeعلى أحد الصفوف امُلختارة واختيار الضغط بالزر األمين  .3

 .Constantر إىل مقوماته تتغيَّل الصفوف يف وضع اختيار إال أنَّ ظوست

ثم اختيار   Valueامُلختارة واختيارلضغط بالزر األمين مرة أخرى على أحد الصفوف ا  .4

Use Restriction  . 

ر عند استخدام ضسُتحوعناصر الرحلة على الشبكة امُلستحدثة من الصفوف امُلختارة 

هو لنمذجة رحلة العربة، عربة النقل، أو غريهما من موصف التقييد، لذا هذا التقييد 

تقييدات احلركة وحيدة  ُينمذج هو أيضا موصف تقييد Onewayوموصف  العربات.

 DriveTimeعند تنفيذ حتليل باستخدام  االجتاه اليت جيب على السائقني اتباعها. والحقا

تلتزم الطرق النامجة من ذلك يتعيَّن تنشيط تقييد االجتاه الواحد حبيث  كتكلفة

حركة املشاة جيب عدم  عند منذجةبالسري يف شوارع وحيدة االجتاه. وبدال من ذلك، 

ألنَّ املشاة يتحركون حبرية يف االجتاه الذي استخدام تقييد الطريق وحيد االجتاه 

     يرغبون.

موصف واختيار    Evaluatorsيف نافذة  Attributeالضغط على الزر امللتصق مبستطيل   .5

Oneway 19ة آليا، شكل ُمعدنافذة ال قيم املوصف يف وستظهر .من القائمة.  
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 (19شكل )

 .Cancelضغط أمر  .6

للمشي على الشبكة. ويف اخلطوات التالية  الوقت امُلستغرق PedestrianTimeوُيمثل موصف 

قات مالئمة حلركة املشاة الذين بإمكانهم ركوب املرتو أو املشي على أوسيتم ختصيص 

 واخلطوات هي: طول الشوارع.

واختيار موصف    Evaluatorsيف نافذة  Attributeالضغط على الزر امللتصق مبستطيل  .1

PedestrianTime املصادر التالية: ، وُيالحظ أن صفوف من القائمةMetro_Lines ،

Transfer_Stations و ،Transfer_Street_Station  20يف وضع اختيار، شكل. 
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 (20شكل )

 .Fieldثم اختيار  Typeبالزر األمين على أحد الصفوف امُلختارة واختيار ط الضغ .2

ثم اختيار   Value على أحد الصفوف امُلختارة واختيارمرة أخرى الضغط بالزر األمين  .3

TRANSITTIM.  وأعمدةTRANSITTIM نظام  تكلفة الوقت للراجل الستخدام ختزن

 حتتاج وقت املشاة ولكن يتم حسابها يشكل خمتلف. نقل. كما أنَّ الشوارع أيضا

-Streets To صفوعلى  Ctrlثم الضغط على مفتاح  Streets From-Toالضغط على صف  .4

From .الختيار كال الصفني 

، Propertiesواختيار  Valueالضغط بالزر األمين على أحد الصفوف امُلختارة ثم ضغط  .5

 .21وستظهر هذه النافذة، شكل 
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 (21شكل )

ميكن وقت املشي. وبافرتاض أن الراجل  يملصدر الشوارع، قيمة وقت الراجل هبالنسبة 

 حيث 60 / 3000 * [Meters]كون  يبالدقائق كم يف الساعة فإنَّ وقت املشي  3أن ميشي 

[Meters]  احلافة باملرت.طول  موصف حيتوي هو 

 وتكملة كتابة   = Valueلتحريكه إىل مستطيل  METERSعلى عمود الضغط مرتني  .6

 .21كما يف الشكل يف املستطيل    60 / 3000 *[METERS] املعادلة لتكون:

، وستظهر نافذة للتأكُّد من أنَّ امُلعادلة صحيحة وتعديلها إن لزم األمر Verifyضغط أمر  .7

  .22بنتيجة التدقيق، شكل 
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 (22شكل )

إعداد الشبكة للعودة إىل نافذة  OK، ثم ضغط نافذة امُلقوِّماتللعودة إىل  OKضغط  .8

 .Nextوقيها ُيضغط على أمر 

شمل جمموعة من تاليت إعدادات أسلوب الرحلة بتنفيذ هذه اخلطوات ستظهر صفحة 

اليت ُتحدِّد العمليات املسموح بها يف الشبكة وكيفية إعدادات جمموعة بيانات الشبكة 

تبسيط ميكن و، الشبكة أمنوذج للرحلة أو أكثر يف جمموعة بيانات . وبإعدادإجنازها

من إعداد كثري من اإلجناز الحقا. وبالنسبة لوقت التحليل، ميكن اختيار األسلوب سري 

أو ملركبة، قد يكون مفيدا رحلة ُمعيَّنة لحتليالت كثرية السمات املختلفة. ويف حال تنفيذ 

 . وخطوات إعداد أسلوب رحلة لنمذجة السمات هي:إعداد أسلوب رحلة

 .Enterثم ضغط  Pedestrian Time ُيكتب Travel Modeيف مستطيل  .1

 .Walk واختيار Typeضغط  .2

 .Impedance to PedestrianTime (Minutes) بــ Impedance عدادا .3

 .Impedance to PedestrianTime (Minutes) بــ  Time Attributeاعداد  .4

 .Meters (Meters) بــ  Distance Attributeاعداد  .5

 .Allowedهو  U-Turns at Junctionsإعداد  أنَّ التأكُّد .6

، تصل إليها املركبات يف هذه الشبكةال إىل أماكن حمظور طيع املشاة الذهاب تيس .7

يارات خََجمَّد لذا ُت وحيد االجتاه. م املشي يف كال االجتاهني يف شارعميكنه اكم

DrivingAVehicle  وOneway.   

 املركبات يف حال رغبة ذلك.لتمثيل رحلة وميكن إعداد أسولب رحلة آخر 
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 .Nextضغط   .8

ميكن انتاج اجتاهات قيادة لتصاحب عند حساب الطرق يف جمموعة بيانات الشبكة و

لومات عيف األقل، مصدر حافة واحدة مبوصف نصي )ملوجيب أن يكون للشبكة، النتائج. 

الحقا.  االجتاه تغيُّرقبل أن يتعيَّن التعامل مع ُبْعد الوموصف مسافة لتوضيح مدى  الشارع(

  إعداد اجتاهات احلركة هي: وخطوات

 .23وستظهر هذه النافذة، شكل االجتاهات،  إلعداد Yesط ضغ .1

 

  . (23شكل )

 Network Sourceالسهم امُللتصق مبستطيل ثم على  Generalجمموعة  الضغط على .2

 .Streetsواختيار 

 .Street Nameمن قائمة  Primaryاختيار  .3

 .24، شكل FULL NAMEواختيار  Nameضغط عمود  .4
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 (24شكل )

 ,Next، وفيها ُيضغط على  New Network Datasetإىل نافذة  للعودة OK ضغط .5

وهذا اخَليار مفيد ألنه جيعل عملية بناء الشبكة  .Build Service Area Indexتنشيط خيار  .6

   .أسرعالحقا 

 لكل اإلعدادات يف هذا التمرين.  صانافذة تعرض ملخ ظهرت، وسNextضغط  .7

تنفيذ وظائف الشبكة تأتي املرحلة األخرية وهي استحداث وبناء وبعد إعداد كيفية 

 وذلك بــ: بكة.الشجمموعة بيانات 

  الضغط على أمرFinishجمموعة بيات  ، وستظهر نويفذة تعرض سري عملية بناء

 .25الشبكة، شكل 

 

 (25شكل )

  يف حتديد بطلب اإلجابة عن الرغبة حال االنتهاء من بناء الشبكة، ستظهر رسالة

جابة إل، واجمموعة الشبكةمع وضع موصفات أي عناصر الشبكة تكون متصلة 

 .Yes خََيارهنا تكون نعم، ولذا ُيضغط على 

 جمموعة بيانات الشبكة، شكل ض مسطرة سري عملية بناء رستظهر نويفذة تع

26. 
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 (26)شكل 

  باسم تتم إضافة جمموعة بيانات الشبكةParisMultimodal_ND  يف الكتالوج إىل

 .ParisMultimodal_ND_Junctionsجانب طبقة 

 بالضغط على امسها وضغط حمموعة  استعراض جمموعة بيانات الشبكةPreview. 

 .قفل آرك كتالوج 

********** 
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 التمرين الثالث

  اختيار أنسب الطرق على الشبكة باستخدام جمموعة بياناتها 

برتتيب توقُّف لوصول إىل جمموعة حمطات أسرع الطرق ل حتديدنجز يف هذا التمرين سُي 

 ُمحدَّد مسبقا.

 هي:يانات بالعرض وخطوات جتهيز  

 فتح آرك ماب. .1

، وذلك بالضغط على Network Analystتنشيط الربنامج امُللحق حبزمة آرك حي آي إس  .2

 Networkومن النافذة اليت تظهر اختيار  Extensionsواختيار  Customizeجمموعة 

Analyst 1، شكل. 

 

 (1شكل )
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يف نافذة كتالوج،  اسم الدليلوسيظهر   Connect To Folderالضغط على زر أمر  .3

 . 2شكل 

 

 (2شكل )

 عرب هذا املسار: التجوال إىل موقع بيانات التمارين اإلرشادية .4

C:\ArcGIS\ArcTutor\Network Analyst\Tutorial 

 OKضغط   .5

،  Paris.gdbثم الضغط على قاعدة بيانات يف  Exercise3متديد شجرة كتالوج إىل دليل  .6

ثم  New والضغط عليها بالزر األمين واختيار Transportationواختيار جمموعة بيانات 

 .  3 شكل. Network Datasetاختيار 
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 (3شكل )

إذا مل تكن مسطرة و .4، شكل New Network Datasetستظهر أوىل سلسلة نوافذ  .7

Network Analyst ُتنفَّذ هذه اخلطوات: معروضة 

 .Toolbarsواختيار جمموعة  Customizeعلى قائمة ُيضغط  .أ

 وستظهر ، وستظهر نافذة املسطرة يف آرك ماب،Network Analystتنشيط َخيار  .ب

 .3شكل  املسطرة،
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 (3شكل )

، وستظهر Network Analyst مسطرة يف زر نافذة ُمحلَ ل الشبكة   ُيضغط على .1

 (.4النافذة، شكل )

 

 (4شكل )

 والستحداث طبقة حتليل طريق ُتنفَّذ هذه اخلطوات: 

ـ من القائمة New Route واختيار Network Analystضغط السهم امُللتصق مبستطيل  .1

 .5شكل 

 

 (5شكل )
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 فارغة مالمحتعرض هي وُمحل ل الشبكة ضاف طبقة الطريق إىل نافذة سُت .2

 (Stops ،Routes ،Point Barriers  ،Line Barriers،  و Polygon Barriers) 6، شكل. 

 

 (6شكل )

 .7وهذه الطبقات ُتضاف أيضا إىل جدول احملتويات يف نافذة آرك ماب، شكل  
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 (7شكل )

 وقوف مير عليها الطريق ُتنفَّذ هذه اخلطوات:نقط وإلضافة  

الطبقة  هي ، وستكون6، شكل Network Analystيف نافذة  Stops (0)الضغط على  .1

 . لتحليللالنشطة 

 Networkيف مسطرة أدوات   زر أداة استحداث موقع على الشبكةالضغط على  .2

Analyst  يف غط على اخلريطة ميكن إضافة تشكيالت حتليل لضل، وباستخدامها

 طبقة التحليل. 

 .8، شكل لتحديد موقع جديدالضغط على أي موقع يف شبكة الشوارع  .3
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 (8شكل )

أقرب موقع يف الشبكة وُيرمِّز نقطة التوقف، وتظل النقطة وسيحسب ُمحلَّل الشبكة  

وكل نقط التوقف  .1هذه النقطة رقم يف وضع احتيار إىل أن ُتختار نقطة توقف أخرى، وتأخذه 

أنَّ طبقة  كون التوقف عندها. ويًُالحظ أيضايسيكون هلا رقما فريدا ميثل الرتتيب الذي به 

 .9، شكل قطة توقف واحدةننقط التوقف يف نافذة ُمحل ل الشبكة تعرض 

 

    (9شكل )

 .10، شكل إضافة نقطيت توقف يف أي موقع أو قرب الشوارع .4

 

 (10شكل )
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 ، كما سُتعامل نقطة 11، شكل 3و  2ستأخذ نقط التوقف امُلضافة األرقام  .5

 كنقطة ُمغادرة والنقطة الثالثة كنقطة وصول. 1 فالتوقُّ

 

 (11شكل )

يف نافذة ُمحل ل الشبكة وسحبها إىل وتوالي نقط التَّوقُّف ميكن تغيريها بالضغط عليها  

، ستظهر بعالمة "ليست يف على الشبكة يف القائمة. وإذا مل تكن النقطةموقع آخر 

اإلعدادات االفرتاضية يتعيَّن وضع النقطة على مسافة أكثر من وحسب   الشبكة" 

 وميكن حتريك النقطة اليت ال تكون على الشبكة من أقرب وصلة شارع. كم5

لتكون قريبة منها. وإذا كانت نقطة التوقف على الشبكة ولكنها يف املوقع اخلطأ 

 حتريكها إىل املوقع الصحيح.ميكن 

 لتحريك نقطة توقف ُتنفَّذ هذه اخلطوات: .6

ُمحل ل يف مسطرة أدوات   Select/Move Network Locationsضغط رمز أداة  .أ

 الشبكة.

 جلعلها يف وضع اختيار. التَّوقُّف ضغط نقطة  .ب

 .ىل املوقع اجلديد وسحبها إ مرة أخرىنقطة التَّوقُّف ضغط   .ت

يكون حساب الطريق على أساس وقت الرحلة )بالدقائق(، ال ُيسمح  أن:ولتحديد    

 االنعطاف ُتنفَّذ هذه اخلطوات:، اتباع تقييدات اجتاه الواحد وبالدوران

 Layer نافذة ، وستظهر ضغط زر مسات طبقة التحليل يف نافذة ُمحل ِّل الشبكة .1

Properties 12، شكل. 
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 (12شكل )

 املختار. هو   DriveTime (Minutes) ، والتأكُّد من أنAnalysis Settingsَّضغط جمموعة    .2

مرتبطة بوقت ركة احلتاريخ  بياناتجمموعة بيانات الشبكة بينها  وُيالحظ هنا أنَّ

امل عوحتديد امل Use Start Timeَخيار الرحلة. ويف حال اختيار إدخال وقت البداية بتنشيط 

ُمحل ل الشبكة سيعثر على الطريق األسرع على أساس  سيعثر، يف مستطيالته الثالثة

وسرعة احلركة. وبدال من ذلك، سيعثر على الطريق األسرع على أساس الوقت يف اليوم 

  طول الشارع وحتديد السرعة.

 ومن ثم إدخال البيانات كما يلي: Use Start Timeتنشيط َخيار  .3

 . Time of Day كتابة الوقت يف مستطيل .أ

 .واختيار اليوم من القائمة Day of Week  ضغط السهم امُللتصق مبستطيل  .ب
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 Specific  ُيضغط على السهم امُللتصق مبستطيل  م ُمعيَّنيوتيار خاالرغبة يف حال  يف .ت

Date .واختيار اليوم من القائمة 

للتوقُّف وميكن حتديد وقت ُمعيَّن  ،يف وضع جتميد Use Time Windowsرك خيار ت .4

يتوافق مع األوقات اليت فيها جيب الوصول إىل وجعل امُلحل ل ُيحاول العثور على طريق 

 نقط التوقُّف.

وبرتك هذه السمة  يف وضع جتميد،  Reorder Stops To Find Optimal Routeترك خيار  .5

جراء حسب حتديد توالي نقط التَّوقُّف. وهذا اإلجممَّدة  يكتشف املًُُحل ل أفضل الطرق 

ثر امُلحل ل على الطريق عممثل املبيعات. ويف حال تنشيطها، يمشكلة سفر  ف بــُيعر

 وعلى أفضل توالي لنقط التَّوقُّف. نسباأل

  من القائمة. Allowedواختيار  U-Turns at Junctionsضغط السهم امُللتصق مبستطيل  .6

 True Shape with Measuresواختيار    Output Shape Typeضغط السهم امُللتصق مبستطيل  .7

 من القائمة. 

 هي يف وضع نشط. Ignore Invalid Locationsو  Use Hierarchyالتأكُّد من أنَّ خيار  .8

هي يف  Onewayو  RestrictedTurnsوالتأكُّد من أنَّ َخيار  Restrictions تفحص مستطيل  .9

  وضع نشط.

َخيار  و أنَّ Milesهو  Distance Unitsوالتأكًّد من أنَّ َخيار  Directionsمستطيل تفحُّص  .10

Use Time Attribute َّهو  موصف الوقت إعداد  نشط، وأنDriveTime (Minutes) . 

 .OKضغط  .11

 . 12كما يف الشكل  Analysis Settingsفيذ اخلطوات السابقة يكون شكل جمموعة نوبت

 هي:نسب وخطوات حساب الطريق األ

، وسيظهر ملمح طريق Network Analystيف مسطرة   Solve buttonأداة ضغط زر  .1

 .   Routes classحتت ويف نافذة ُمحل ل الشبكة  ،13، شكل يف اخلريطة
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 (13شكل )

موضوعة على حافة حمظورة. وهنا وإذا ظهرت رسالة حتذير، فقد تكون نقطة توقُّف  

 Select/Move Networkيتعيَّن حماولة حتريك نقظة واحدة أو أكثر باستخدام أداة 

Locations     ُمحل ل الشبكيف مسطرة أدوات’.  

، يف مسطرة أدوات ُمحل ل الشبكة  Directions Windowرمز نافذة  ضغط .2

 .14شكل  ،Directions (route)وستظهر نافذة 
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 (14شكل )

، وستظهر وصلة طريق يف أقصى ميني النافذة Mapأحد الروابط باسم الضغط على  .3

 بتغيري االجتاه.

  .Close ضغط أمر .4

العثور على طريق بديل صوب نقطة وقفله إضافة حاجز على الطريق لتمثيل خطوات و

 هي: الوصول

 .15، شكل من القائمة. Magnifierواختيار  Windowsضغط جمموعة  .1
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 (15شكل )

  .16، شكل لوضعها فوق الطريقاحلافة العلوية لنافذة امُلكبِّر وسحبها على ضغط ال .2

 

 
 (16شكل )

  .ُمحل ل الشبكةيف نافذة  Point Barriers (0)حتت  Restriction (0)الضغط على  .3

 يف نافذة ُمحل ل الشبكة.    Create Network Locationالضغط على أداة  .4

، شكل أي مكان يف الطريق لوضع عائق أو أكثرُيضغط على  Magnifierيف نافذة  .5

قبل الضغط على  1ُيضغط بشكل مستمر على مفتاح . ولرؤية أين سيوضع العائق 17

  .Create Network Locationاخلريطة باستخدام أداة 
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 (17شكل )

، وسيتم حساب طريق بديل Network Analystيف مسطرة   Solveضغط زر أداة  .6

 .18لعائق، شكل يتحاشى ا

 

 (18شكل )

  .Magnifierقفل نافذة  .7

ستكون طبقة حتليل الطريق يف الذاكرة احلاسوبية، لذا إذا حدث اخلروج من آرك ماب و

الوثيقة اخلرائطية سيتم حفظ  إذا ُأجريت عملية حفظ، أما سُيفقد التحليل.دون حفظها 

 ابكامله طبقةهو تصدير اللتصدير اوميكن تصدير البيانات وأحد َخيارات  التحليل معها.
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 يار آخرَخهناك مسات التحليل والتشكيالت يف امللف. وسُتخزن و ،.LYRبصيغة يف ملف 

واخلطوات  .Export Dataهو حفظ الطبقات الفرعية للتحليل كطبقة مالمح باستخدام أمر 

 :إىل طبقة ملمح Routes  \التالية توضح كيفية تصدير الطبقة الفرعية

، Export Dataواختيار  Routes (1)على يف نافذة ُمحل ل الشبكة، ُيضغط بالزر األمين  .1

 .19شكل 

 

 (19شكل )

 C:\ArcGIS\ArcTutor\Networkُيكتب  Output feature class يف مستطيل  .2

Analyst\Tutorial\SanFrancisco.gdb\Exercise3_Route. 

 .OK ضغط .3

 طلب إضافة البيانات امُلصدَّرة كطبقة.عند ظهور  No اختيار .4

 .OKضغط  .5

********** 
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 التمرين الرابع

 خدمة موقع أقرب حتديد 

أربعة أقرب  العثور علىمشكلة  كمثال لتحديد موقع خدمة سيتناول هذا التمرين 

كما سيتم  ،األسرع حلريق يف عنوان ُمعيَّن جابةفئ ميكنها أْن توفِّر االستحمطات مطا

 واخلطوات هي: عربات اإلطفاء. رحلة واجتاهات طرق  حتديد

 من نافذة آرك كتالوج Exercise04.mxdآرك ماب ثم استدعاء الوثيقة اخلرائطية  فتح .1

 عرب هذا املسار:

C:\\arcgis\ArcTutar\Network_Analyst\Exercise4 

اختيار و Customize، بالضغط على قائمة Network Analystتنشيط الربنامج امُللحق  .2

 . ُيختار الربنامج امنه، 1نافذة، شكل هذه الستظهر و Extensionsجمموعة 

 

 (1شكل )

 Customizeوذلك بالضغط على قائمة  ، Network Analystإضافة مسطرة أدوات .3

  .2وستظهر املسطرة، شكل  Network Analystتيار خثم ا Toolbars واختيار
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 (2شكل )

 ،مسطرة ُمحلِّل الشبكةيف  مرتني على زر نافذة ُمحلِّل الشبكة الضغط  .4

   .3شكل  وستظهر النافذة يف آرك ماب،

 

 (3شكل )

 خدمة يف هذا التمرين، ُتنقَّذ هذه اخلطوات:  أقربطبقة والستحداث  

يف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبكة  Network Analystتطيل سضغط السهم امللتصق مب .1

 .4من القائم، شكل  New Closest Facilityواختيار 

 

 (4شكل )
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 ، Closest Facilityطبقة إىل جدول احملتويات باسم قاعدة بيانات سٌتضاف آليا  .2

 Facilities ،Incidents ،Routes ،Point: الفارغة ، وتشمل هذه الطبقات5شكل 

Barriers ،Line Barriers ،و Polygon Barriers. 

 

 

 (5شكل )

م حتميلها من طبقة ملمح نقطي ميثل حمطات اإلطفاء، تات سيوإلضافة خدم 

 واخلطوات هي:
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 Loadأمر ُمحلِّل الشبكة ثم ضغط نافذة  يف   Facilities (0)الضغط بالزر األمين على  .1

Locations 6، شكل. 

 

 

 (6شكل )

 

 

 Load Fromُيضغط على السهم امللتصق مبستطيل ، 7، شكل Load Locations نافذة يف .2

 .FireStationsواختيار 
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 (7شكل )

، كخدمات وستظهر يف 8حمطة إطفاء، شكل  43وستظهر على اخلريطة  OK ضغط .3

Network Analyst. 
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 (8شكل )

من خالل هاتف وخطوات إضافة حالة بالرتميز اجلغرايف والعنوان اليت يتم تلقيها  

 الطوارئ ُتنفَّذ هذه اخلطوات:

 Findواختيار أمر  Network Analystيف نافذة   Incidents (0)ُيضغط بالزر األمين على  .1

Address ،  9شكل. 

 

 (9شكل )



63 
 

 .10، شكل بتنفيذ اخلطوة السابقة ستظهر هذه النافذة  .2

 

 (10شكل )

 .Choose a locator يف مستطيل SanFranciscoLocator التأكُّد من أنَّ  .3

 .Full Addressيف مستطيل  Twin Peaks Blvd   1202كتابة  .4

مستطيل أسفل سيظهر سطر يف لشارع عنوان واحد لسيتم العثور على ، وFindضغط أمر  .5

 النافذة.

من  Add as Network Analysis Objectالضغط بالزر األمين على الصف واختيار أمر  .6

نافذة  ويف  ميكن رؤيتها على اخلريطةوهذا األمر ُيضيف العنوان كحالة  القائمة.

 .11ُمحلِّل الشبكة، شكل 

 

 (11شكل )
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   .Findقفل نافذة  .7

 طوات ذلك هب:خ، وإعداد معامل التحليلبعدئذ تأتي مرحلة 

، وستظهر هذه يف نافذة ُمحلِّل الشبكة   Analysis Layer Propertiesضغط زر  .1

 .12النافذة، شكل 

 

 (12شكل )

هو  Impedance، والتأكُّد من أنَّ إعداد Analysis Settingsعة ، ُتضغط جممويف النافذة .2

TravelTime (Minutes). 

التحليل.  وهذا املعلم يسمح بتحديد وقت بداية ووقت نهاية ُمجمَّدا. Use Timeترك َخيار  .3

وقت وتاريخ، ميكن وباستخدام موصف تكلفة على أساس حركة املرور وإعداد 
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خذا يف االعتبار تغريات الوقت حسب سري احلركة أ حتديد أقرب مراكز اخلدمات

    . ويف أي حال، لن ُيستخدم الوقت يف هذا التمرين. املرورية

مراكز آرك جي آي إس عن ، وسيبحث  Default Cutoff Valueيف مستطيل  3كتابة  .4

، وسيتم يعيدا عن احلريق يف شارع توين بيكزاإلطفاء اليت تقع يف حدود ثالث دقائق 

   جتاهل تلك اليت تقع خارج حدود قطع وقت الرخلة وهو ثالث دقائق.

، وسيبحث أرك جي آي إس عن أربع Facilities to Findيف مستطيل  4إىل  دزيادة العد .5

حال، حد قطع الوقت، ثالث دقائق، يظل ُمطبَّقا، لذا  كأقصى عدد. ويف أيحمطات 

الثالث كوقت لرحلة عربات اإلطفاء  يف حال وجود ثالث حمطات فقط يف حدود الدقائق

  ة. علن يتم العثور على حمطة راب

وستنبثق نتائج البحث من  .Travel Fromيف جمموعة  Facility to Incidentتنشيط َخيار  .6

  الة(.)احل ُيماثل رحلة عربات اإلطفاء إىل موقع احلريقحمطات اإلطفاء، وهذا 

من  Allowedواختيار  U-Turns at Junctionsعلى السهم املالصق مبستطيل  الضغط .7

  ئمة.االق

 True Shape withواختيار  Output Shape Typeالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .8

Measures .من القائمة  

 .Ignore Invalid Locations، وتنشيط خيار Hierarchyجتميد َخيار  .9

 وال حتتاج عربات اإلطفاء االلتزام .Restrictionsيف مستطيل  RestrictedTurnsجتميد َخيار   .10

   .ئبهذه األمر يف حاالت الطوار

  نشط Use Time Attribute، َخيار Milesهو  Distance Unitsإعداد  :التأكُّد من أنَّ .11

 . Directionsيف مستطيل   TravelTime (Minutes) إعدادهو

 .OK ..ضغط .12

 ي:هوخطوات التعرُّف على مراكز اخلدمات األقرب 

، وستظهر الطرق، Network Analystيف مسطرة أدوات    Solve ضغط زر أمر .1

 Networkيف نافذة  Routeويف طبقة  على اخلريطة اليت ستسلكها عربات اإلطفاء،

Analyst  13 ، شكل.   
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 (13شكل )

 

يف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبكة، وستظهر هذه    Directions Window ضغط زر .2

 ، اليت تعرض اجتاهات قيادة العربات إىل موقع احلريق.14النافذة، شكل 

 

 (14شكل )
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 .لقفل النافذة Closeضغط بعد استعراض حمتوى النافذة ُي .3

 اخلروج من آرك ماب. .4

********** 
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 التمرين اخلامس

 نقطة االنطالق/نقطة الوصول واستحداث قالب تكلفة حساب مساحات اخلدمة

متثل املسافة اليت دة األضالع تعدِّمسألة بناء سلسلة من التشكيالت ُميتناول هذا التمرين  

بتشكيالت منطقة عينة من الوقت. وهذ التشكيالت ُتعرف م ادآممن مركز خدمة يف حدود  قطعُت

كما سيتم حتديد  دقائق مناطق خدمة لستة خمازن يف باريس.    10، 5، 3وسيتم حساب خدمة.  

هو يف املوقع ، كما سيتم حتديد خمزن واحد كم عدد املخازن يف حدود كل من مناطق اخلدمة

لتوصيل طة الوصول األصل قسُيستحدث قالب تكلفة ناألفضل لتقديم اخلدمة. إضافة إىل ذلك 

لرحلة عربات  دود عشر دقائقحتقع يف  مراكز التسويق اليتالبضائع من خمازن البضائع إىل كل 

لتحليل النقل، التوصيل،  تدخالوُيستخدم هذا القالب كُمستة خمازن بضاعة يف باريس. من النقل 

  والطرق على الشبكة.

 وخطوات إعداد العرض هي: 

من نافذة آرك كتالوج  Exercise05.mxdفتح آرك ماب ثم استدعاء الوثيقة اخلرائطية  .1

 عرب هذا املسار:

C:\\arcgis\ArcTutar\Network_Analyst\Exercise4 

واختيار  Customize، بالضغط على قائمة Network Analystتنشيط الربنامج امُللحق  .2

 ، منها ُيختار الربنامج. 1وستظهر هذه النافذة، شكل  Extensionsجمموعة 
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 (1شكل )

واختيار  Customize، وذلك بالضغط على قائمة  Network Analystإضافة مسطرة أدوات .3

Toolbars  ثم اختيارNetwork Analyst  2وستظهر املسطرة، شكل . 

 

 (2شكل )

يف مسطرة ُمحلِّل الشبكة، وستظهر  الضغط مرتني على زر نافذة ُمحلِّل الشبكة  .4

 .  3النافذة يف آرك ماب، شكل 
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 (3شكل )

 

 طبقة حتليل منطقة اخلدمة هي:والستحداث  

، ُمحلِّل الشبكة يف مسطرة أدوات Network Analystعلى السهم امُللتصق مبستطيل الضغط  .1

  .4، شكل New Service Areaواختيار 

 

 (4شكل )

أ وإىل جدول /5، شتتتتتتتكل ُمحلِّل الشتتتتتتتبكةنافذة صتتتتتتتاف طبقة حتليل منطقة اخلدمة إىل ستتتتتتتت

  ،Facilities ،Polygonsتحليل الشتتتتتبكة )فارغة ل فرعية طبقات الطبقةتشتتتتتمل وب. /5 ،احملتويات

Lines ،Point Barriers ،Line Barriers،  و Polygon Barriers ) . 
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ب(/5شكل )                                                            أ(/5شكل )                 

كخدمات يتم هلا توليد تشكيالت متعددة األضالع خمازن البضائع  وخطوات إضافة 

 تكون مناطق اخلدمات، واخلطوات هي:
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من جدول احملتويات إىل  Warehousesملمح بشكل متواصل وسحب  CTRLضغط مفتاح  .1

وسيتم حتميل الستة خمازن بضاعة يف نافذة ُمحلِّل الشبكة،  Facilitiesالطبقة الفرعية 

 .6وعرضها على اخلريطة، شكل 

 

 (6شكل )

 .7ستة خمازن، شكل لعرض قائمة ال Facilities (6)جبانب  +الضغط على عالمة  .2
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 (7شكل )

ة على أساس وقت منطقة اخلدمحساب  تحديدلبعد ذلك تأتي مرحلة إعداد معامل التحليل  

، و 5، 3على بعد  خدمةمركز لكل ثالثة تشكيالت مناطق سيتم حساب . والرحلة )بالدقائق(

تقييدات االجتاه من مركز اخلدمة، وليس إليه مع اتباع دقائق، كم سيتم حتديد اجتاه الرحلة  10

  واخلطوات هي: الواحد.

، وستظهر هذه النافذة، ، يف نافذة ُمحلِّل الشبكةضغط زر مسات طبقة التحليل  .1

 .8شكل 
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 (8شكل )

 ، وتنفيذ التالي:Analysis Settingsضغط جمموعة  .2

 .DriveTime (Minutes)هو  Impedanceمن أنَّ إعداد  التأكُّد .أ

 .Default Breaksيف مستطيل   10  5   3 كتابة   .ب

 . Directionحتت  Away From Facilityتنشيط َخيار   .ت

 .Not Allowedواختيار  U-Turns at Junctionsالضغط على السهم امُللتصق مبستطيل   .ث

 نشطا. Ignore Invalid Locationsترك َخيار   .ج

 .Restrictionsيف مستطيل  Onewayتنشيط َخيار   .ح
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 .9وسيتغيَّر حمتوى النافذة ويصبح كما يف الشكل  Polygon Generationضغط جمموعة  .3

 

 (9شكل )

 تنفيذ هذه اخلطوات الفرعية: .4

 .نشطأ Generate Polygonsأن َّ َخيار التأُكد من  أ, 

التشكيالت ُمتعدَّدة األضالع ، وPolygon Typeعة ويف جمم Generalizedتنشيط َخيار ب. 

 أطول لتوليدها.إال أنها حتتاج وقت التفصيلية هي أكثر دقة 

هي عملية تالية وعملية شذب التشكيل ُمتعدِّد األضالع  .Trim Polygonجتميد َخيار ت. 

    الزيادات وتأخذ وقتا أطول. تنفِّذ التشذيب إلزالة
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ينجم منه ، وهذا Multiple Facilities Optionsمستطيل يف  Overlappingتنشيط َخيار ث. 

مستودع والتشكيل ُمتعدد األضالع ملركز خدمة واحد ) تشكيالت ُمفردة لكل خدمة.

 قد يتداخل مع تشكيل ملركز آخر، أي مستودع قريب.( بضائع

ذات قطع أصغر من ، وهذا سيتأتى منه مناطق Overlap typeيف مستطيل  Ringsج. تنشيط 

 ذات أقطع أكرب.أضالع  ةتشكيالت متعدد

 دادات.عحلفظ اإل Applyمر أ ح. ضغط

 .10، شكل ، وستتغيَّر نافذة مسات الطبقةLine Generationغط جمموعة ض .5

 

 (10شكل )
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ألنَّه ال حاجة لتوليد خطوط من احلواف اليت يتم عبورها يف وُترتك هذه النافذة على حاهلا  

 ، إلنهاء عملية إعدادات التحليل.OK. لذا ُيضغط على هذا التمرين

يف مسطرة أدوات   Solveأمر ضغط زر بمناطق اخلدمة  واآلن تأتي مرحلة تشغيل عملية حساب

  .11، شكل ة، وبذلك تظهر تشكيالت متعددة أضالع ملناطق اخلدملِّل الشبكةُمح

 

 (11شكل )

 هي: هي خارج كل مناطق اخلدمة مراكز البيع اليتحتديد  وخطوات 

إىل أعلى  وسحبه، يف نافذة جدول احملتويات ،Stores الضغط بالزر األمين على ملمح .1

 اجلدول لتحسني الرؤية.

، Select By Locationواختيار المعيارية لــ آرك ماب،  سطرةم، في الSelectionعلى قائمة الضغط  .2

 .12شكل 
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 (12شكل )

 .13شكل  ،Select By Location ستظهر نافذة .3

 

 (13شكل )
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 .)مراكز البيع( storesتنشيط  .4

 .ن القائمةم polygons اختيارو Source Layer الضغط على السهم امللتصق مبستطيل .5

اليت تقع يف حدود التشكيالت ُمتعددة ، وبذا يتم اختيار مراكز البيع OKضغط  .6

 .األضالع

 .OK ضغط .7

 .Clear Selected Features، واختيار يف مسطرة األدوات املعيارية Selectionقائمة ضغط  .8

دقائق، مثال  10  5  3أي مركز توزيع يف حدود مستودع بضائع ال يوجد وخطوات تغيري موقع 

 هي: ، من أجل تقديم خدم أفضل2مستودع رقم 

 .14يف نافذة ُمحلِّل الشبكة، شكل  Facilities (6)حتت   Warehouse #2الضغط على  .1

 

 (14شكل )

 

 .Network Analystيف مسطرة أدوات   Select/Move Network Locationأداة  ضغط زر .2

 .15 إىل مركز اخلريطة كما يوضح شكل 2البضائع  مستودعسحب  .3
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 .15شكل 

ي مسطرة  ف Solveوتشغيل العملية حلساب منطقة اخلدمة يتم بالضغط على زر أمر   

 ملناطق اخلدمات عبى اخلريطة.األضالع  ةمتعدد ت، وستظهر التشكيالالشبكةُمحلِّل أدوات 

 هذه اخلطوات:ا كل مركز بيع ُتنفَّذ قع فيهي يتمنطقة اخلدمة الوخطوات التعرُّف  

من  Joinثم اختيار  Joins and Relatesيف جدول احملتويات واختيار  Storesالضغط على ملمح  .1

 .16، شكل القائمة
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 (17شكل )

 .18،شكل  Join Dataستظهر نافذة   .2
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 (18)شكل 

 واختيار  What do you want to join to this layerالضغط على السهم امللتصق مبستطيل .3

Join data from another layer based on spatial location . 

 .Polygons واختيار Choose the layer to join this layerالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .4

، وهذا سيضيف موصفات التشكيالت متعددة األضالع إىل it falls insideتنشيط َخيار  .5

 كل النقاط اليت تقع داخلها.
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 املستخرج يف احلاسوب.حتديد موقع وضع  .6

 . اخلريطةيف، وبذا ُينفِّذ آرك جي أي إس الوصل وُيضيف الطبقة اجلديدة OKضغط  .7

ثم اختيار أمر يف جدول احملتويات  StoresWithPolygons ملمح الضغط بالزر األمين على .8

Open Attribute Table 19، وستظهر نافذة جدول املوصفات، شكل . 

 

(19شكل )  

فيه.  عوالتشكيل متعدد األضالع الذي يقوكل صف يف اجلدول يعرض اسم مركز البيع  

لتوليد طبقات أخرى مفيدة، مثل عدد مراكز التوزيع يف وميكن استخدام هذا اجلدول 

  دقائق. 3حدود رحلة 

 قفل اجلدول. .9

، Export Dataواختيار أمر يف نافذة ُمحلِّل الشبكة  Facilities (6)بالزر األمين على ضغط ال .10

 .20وستظهر نافذته، شكل 
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 (20شكل )

  من القائمة. All featuresاختيار و Exportالضغط على السهم امللتصق مبستطيل   .11

 والتجوال إليه.  بالضغط على زر  حتديد موقع وضع املستخرج يف احلاسوب .12

لتوصيل البضائع من املخازن نقطة وصول  /تكلفة مصدرث قالب اميكن استحد واختياريا

لتحديد مراكز البيع اليت لكل مركز مبيعات. وميكن استخدام نتيجة القالب من املخازن 

يف حدود رحلة عشر دقائق. كما ميكن حتديد ستتم خدمتها من كل من خمازن البضائع 

يف أي حال خطوات ذلك  إمجالي وقت الرحلة من كل من املخازن إىل مراكز البيع املرتبطة بها.

 هي:

 يف جدول احملتويات. StoresWithPolygonsوملمح  Service Areaجتميد طبقة  .1

يف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبكة  Network Analystالسهم امللتصق مبستطيل  طضغ .2

 .21، شكل من القائمة New OD Cost Matrixواختيار 
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 (20شكل )

، بهذه الطبقات 21، شكل إىل نافذة ُمحلِّل الشبكة OD cost matrixسُتضاف طبقة  .3

 و ،Origins ،Destinations ،Lines ،Point Barriers ،Line Barriers: الشاغرة الفرعية

Polygon Barriers.   

 

 

 (21)شكل 
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  . 22، شكل جدول احملتوياتُتضاف، أيضا، طبقة التحليل يف نافذة س .4

 

 

 (22) شكل

، كنقاط أصل، يف السطور السابقة ،من حتليل مناطق اخلدمةوميكن استخدام خدمات  

 وخطوات ذلك هي:

من  Load Locationsواختيار  ل الشبكةلِّيف نافذة ُمح  Origins (0)الضغط بالزر األمين على   .1

 .23، وستظهر هذه النافذة، شكل القائمة
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 (23شكل )

 .Warehouseواختيار  Load Fromالضغط على السهم امللتصق مبستطيل   .2

    .Only load selected rowsجتميد َخيار   .3

 ،OKضغط   .4
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 (24)شكل 

 وخطوات إضافة نقط الوصول )مراكز البيع( هي: 

 يف نافذة ُمحلِّل الشبكة واختيار أمر Destinations (0)الضغط بالزر األمين على   .1

Load Locations 25، وستظهر نافذته، شكل من القائمة. 
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 (25شكل )

 من القائمة. Stores، واختيار Load Fromالضغط بالزر األمين على السهم امللتصق مبستطيل  .2

 من القائمة. NOMواختيار  Fieldالضغط على عمود  .3

، وستظهر قائمة نقاط التوصيل يف نافذة ُمحلِّل الشبكة، كما ستظهر على OKضغط  .4

 . 26اخلريطة، شكل 
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(26شكل )  

مستودعات قالب تكلفة املسافة من  حسابوهنا سيتم  تأتي اآلن مرحلة إعداد معامل التحليل

وكذلك القيمة االفرتاضية للقطع وهي عشر دقائق مراكز البيع. وسيتم إعداد البضائع إىل 

، سيتم إعداد يف حدود هذه القيمة. وإضافة إىل ذلكالتأكُّد أن كل نقط التوصيل يتم حتديدها 

U-turns وأنَّيث يكون السماح بذلك يف مجيع األرجاء حب Shape type  من نوع اخلط املستقيم. هو 

واخلطوات  وألنَّ كل رحالت التوصيل هي باستخدام الطرق، جيب االلتزام باحلركة باجتاه واحد.

      هي:

يف نافذة شبكة التحليل، وستظهر هذه النافذة،  ضغط زر مسات طبقة التحليل   .1

 .27شكل 
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 (27شكل )

 .Analysis Settingsضغط جمموعة   .2

 .DriveTime (Minutes)هو  Impedanceالتأكُّد من أنَّ إعداد   .3

 ُمجمَّدا. Use Start Timeترك َخيار   .4

، وهذا سينجم منه استحداث مسارات نقطة Default Cutoffيف مستطيل  10كتابة   .5

 10من كل مستودع بضائع لكل مراكز البيع اليت تقع على بعد رحلة  صيلوالت /األصل

  .دقائق

 .<All>هو  Destinations To Findالتأكُّد من أنَّ إعداد   .6

 .Allowed واختيار U-Turns at Junctions ضغط السهم امللتصق مبستطيل  .7
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 .Straight Lineهو  Output Shape Typeإعداد التأكُّد من أنَّ   .8

 نشط. Ignore Invalid Locationsالتأكُّد من أنَّ  .9

 .Restrictionsيف مستطيل  Onewayتنشيط َخيار  .10

 وسيتم حفظ املعامل. OKضغط  .11

ذلك بالضغط املسافة من األصل، و كلفةتبهذه اإلعدادات ميكن تنفيذ عملية استحداث قالب 

، ، وستظهر خطوط التكلفة يف اخلريطةيف مسطرة ُمحلِّل الشبكة   Solveزر أمر على 

 ,28شكل 

  

 

 (28شكل )
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 هي:ملستودعات البضائع على أساس قالب التكلفة وخطوات ختصيص مراكز البيع  

 يف نافذة ُمحلِّل الشبكة واختيار أمر Lines (24) بالزر األمين على طبقةالضغط  .1

Open Attribute Table 29، وستظهر نافذة اجلدول، شكل من القائمة . 

 

 

 (29شكل )

 اآلتي:اجلدول هذا  أنَّيالحظ و

  قالب التكلفة من كل مستودع بضائع إىل مراكز البيع اليت تقع على بعد رحلة ُيمثِّل

  دقائق. رعش

  عموديشمل OriginID  كل مستودع.ُمدلِّل تعريف 

  عموديشمل DestinationID  مركز تسويق.ُمدلِّل تعريف كل 

********** 
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 التمرين السادس

  طرق شبكة حتليلأمنوذج استحداث 

متصال  البضائع أسرع طريق لتوصيلتحديد استحداث أمنوذج لسيتناول هذا التمرين  

 واخلطوات هي: مدينة باريس. مركز مبيعات يفبواحد وعشرين 

، ثم التجوال إىل Catalogواختيار  Windowsفتح آرك ماب وتنشيط آرك كتالوج من نافذة  .1

 .1، شكل هذا املسار يف شجرة الكتالوج عرب Exercise06.mxdموقع 

 

 (1شكل )
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واختيار  Customize بالضغط على قائمة Network Analystتنشيط الربنامج امُللحق  .2

Extensions  ومن النافذة اليت تظهر ُينشَّطNetwork Analyst 2، شكل. 

 

 (2شكل )

واختيار  Toolbarsعلى ثم  Customizeُمحلَّل الشبكة بالضغط على إضافة مسطرة أدوات  .3

Network Analyst  3من القائمة وستظهر هذه املسطرة، شكل. 

 

 (3شكل )

، وستظهر هذه النافذة، يف املسطرة  Network Analyst windowالضغط على زر  .4

 .4شكل 
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 (4شكل )

 وخطوات استحداث األمنوذج هي: 

 My Toolboxesالضغط بالزر األمين على دليل وكتالوج يف نافذة  Toolboxesمتديد  .1

 .5شكل  ،Network Modelوكتابة ، Toolboxثم اختيار  Newواختيار 

 

 

 (5شكل )
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ومن  Newاختيار و NetworkModelثم الضغط بالزر األمين على ، Enterضغط مفتاح    .2

    .6النافذة، شكل هذه  ، وستظهر هذه النافذةModelئمة اختيار االق

 

(6شكل )  

 دامه يف آرك ماب.خيف األمنوذج مثيل الست Network Analystواستخدام الربنامج امُللحق 

واقع وإعداد السمات، بعد ذلك إضافة ميكون استحداث طبقة طريق  ويف البداية

كُمدخالت، ويف النهاية حل وعرض ( لُتستخدم عربات النقل الشبكة )مواقع توقُّف

 النتائج. واخلطوات هي:

وستظهر    Analysisالضغط علىشجرة آرك كتالوج ويف  System Toolboxesمتديد  .1

وُيسحب إىل نافذة  Make Route Layerفُيضغط على خيار قائمة األدوات امُلتاحة للتحليل، 

 .7شكل األمنوذج 
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 (7شكل )

، 8شكل  ،وستظهر نافذةيف نافذة األمنوذج،  Make Route Layerعلى  مرتني ضغطال .2

 يها ميكن إعداد السمات.ف



99 
 

 

 (8شكل )

 .ParisNet واختيار Input analysis networkالسهم امُللتصق مبستطيل الضغط على  .3

 .DriveTimeواختيار    Impedance attributeالضغط على السهم امُللتصق مبستطيل  .4

 .Reorder stops to find optimal routeَخيار تنشيط  .5

واختيار    Preserve ordering of stops الضغط على السهم امُللتصق مبستطيل .6

PRESERVE_BOTH. 

بلون أصفر وطبقة  Make Route Layer ، وبذا تتم إضافة طبقة حتليل وتصبحOKضغط  .7

 .امُلستخرج بلون أخضر

   .9شكل  ، وسيكون شكل نافذة األمنوذج هكذا،  Full Extentضغط زر  .8
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 (9شكل )

،  واخلطوات  Add Locationsباستخدام أداة عربات النقل بعدئذ تأتي عملية إضافة نقط توقُّف 

 هي:

 .10، شكل األمنوذجنافذة إىل  Analysisمن بني أدوات  Add Locationsسحب أداة  .1

 

 

 (10شكل )
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وسحبها إىل نافذة األمنوذج ووضعها على يسار يف نافذة احملتويات  Storesاختيار طبقة  .2

Add Locations 11، شكل. 

 

 (11شكل )

 . Connectزر أداة الضغط على  .3

النويفذة يف  Input locationsثم ضغط لوصلهما،  Add Locationsضغط و Storesضغط   .4

 .12، شكل اليت تظهر

 

 (12شكل )



102 
 

 .13شكل  ،استخدام أداة الوصل ب Add Locationsإىل  Routeوصل  .5

 

 (13شكل )

ر ، ثم ُيضغط على زنتظم األمنوذج بشكل منطقي، وسي Auto Layout زرضغط  .6

Full View ، ،14شكل  وستظهر نافذة األمنوذج بهذا الشكل.      

7.  

 

 (14شكل )
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 وخطوات حل األمنوذج هي:

 Networkمن دليل  Ana;ysisشجرة الكتالوج )الدليل الفرعي من  Solveسحب أداة  .1

Analysis  يف جمموعةSystem Toolboxes) نافذة األمنوذج إىل. 

 Input network analysis، ثم ضغط   connectباستخدام أداة  Solveبــ  Route 2وصل  .2

layer  ظهر.تيف النويفذة اليت 

، وستصبح نافذة األمنوذج  Full Viewثم ضغط زر   Auto Layoutغط زر ض .3

 .15بهذا الشكل 

 

 (15)شكل 

 .  Selectضغط زر أداة  .4

، ثم ضغط  Solve  ،Analyst Layer (3)على طبقة ُمستخرج أداة الضغط بالزر األمين  .5

 إىل نافذة آرك ماب. أنًََّّ األمنوذج ُيضيف امُلستخرج ، وهذا ينجم منه Add To Displayأمر 

 تطبيق األمنوذج هي: وخطوات

 حلفظ األمنوذج.    Saveضغط زر أمر  .1

 .16، شكل مسرية التنفيذوستظهر نافذة تعرض   Runضغط زر أمر  .2
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 (16شكل )

، ثم قفل نافذة لقفل النافذة Closeغط على مستطيل ُيض نتهاء من التنفيذالعد اب .3

 .Yesرسالة خبيار حفظ األمنوذج من عدمه فُيضغط على خيار األمنوذج، وستظهر 

كما تظهر خريطة تعرض كل نقط  وستضاف طبقة طريق جديدة يف جدول احملتويات

   .17الذي يصلها ببعضها، شكل التوقُّف اليت مت حتميلها وكذلك الطريق 

 

 

(17شكل )  

 وخطوات إعداد األمنوذج حلفظ النتائج يف القرص احلاسوبي هي:
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يف نافذة كتالوج، ثم الضغط بالزر األمين على  NetworkModelمتديد الدليل الفرعي  .1

Model  واختيار أمرEdit .من القائمة 

 .18، شكل ها إىل نافذة األمنوذجبيف شجرة كتالوج وسح Select Data أداة اختيار .2

 

(18شكل )  

ثم ضغط  Select Dataلوصل طبقة املستخرج النهائية بـ      Connectضغط زر أداة  .3

Input Data Element .يف النويفذة اليت تظهر 

 . 19، وستظهر هذه النافذة، شكل Select Data الضغط مرتني على .4

 

 

 (19شكل )
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، من القائمة Routes اختيارو Child Data Elementالضغط على السهم امُللتصق مبستطيل  .5

  .20، شكل Search، وستظهر نافذة OKثم ضغط 

 

 (20شكل )

 Geoprocessing)يكون الوصول إليها عرب قائمة  Searchيف نافذة  Copy Featuresكتابة  .6

  .ENTER.( ثم ضغط مفتاح Search for Toolsواختيار َخيار 

 األمنوذج.إىل نافذة  Searchمن نافذة  Copy Featuresحب أداة س .7

 ،Copy Features ثم وصل طبقة امُلستخرج النهائي بأداة  Connectضغط رمز أداة  .8

 .21شكل 
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 (21شكل )

 .22، شكل Copy Featuresنافذة  ، وستظهريف النويفذة Input Featuresضغط   .9

 

 (22شكل )

 ، تعرض مسرية التنفيذ.23، شكل ، وستظهر نافذةOKضغط   .10
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 (23شكل )

 .لتشغيل األمنوذج   Runضغط زر أمر   .11

 قفل آرك ماب.  .12

********** 
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 التمرين السابع

 جمموعة من الطلبات بأسطول من املركبات  توصيل

 ق ألسطول من العربات، تعمل لشركة توزيعرأفضل الط حتديدسيتناول هذا التمرين  

واهلدف األساس هو ختصيص عربات يف   .حمدودةمحولة طاقة بكون تعربة  وكل ،ائعضب

التوصيل بطريقة ُتقلِّص التكلفة اإلمجالية سواق وتوالي األ جمموعة فرعية منخلدمة األسطول 

توليد عد حتديد توالي التوصيل سيتم وباملسار، وهذا ميكن حتقيقه حبل مشكلة  قل.للن

 توزيعه الكرتونيا أو ورقيا. آلخر على املسار الذي ميكناالجتاهات واحدا بعد ا

 وخطوات جتهيز عرض البيانات هي:

 .بدء آرك ماب .1

واختيار  Customizeبالضغط على قائمة  ،Network Analyst الربنامج امُللحقتنشيط  .2

Extensions  ط الربنامج.  فيها ُينشَّ، و1وستظهر هذه النافذة، شكل 

 

 (1شكل )

 :عرب هذا املسار ،2، شكل Network Analystإضافة مسطرة أدوات  .3
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C:\arcgis\Toolbars\Network Analyst 

 

 (2شكل )

 املسار:هذا  عرب Exercise07.mxdاستدعاء الوثيقة اخلرائطية للتمرين  .4

C:\arcgis\Arc Tutorial\Network Analyst\Exercise07.mxd 

 .3، شكل يف آرك مابتظهر هذه اخلريطة وس

 

 (3شكل )

يف مسطرة أدواته، وستظهر هذه النافذة ، ضغط زر نافذة ُمحل ِّّل الشبكة  .5

 .3الشاغرة، شكل 
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  (3شكل )

 طبقة حتليل مشكلة املسار ُتنفَّذ هذه اخلطوات:وخطوات استحداث 

يف مسطرة األدوات وستظهر هذه  Network Analystستطيل ضغط السهم امُللتصق مب .1

 .4النافذة، شكل 

 

 

 (4شكل )

 

، وسينجم من ذلك ملء نافذة ُمحلِّل  New Vehicle Routing Problemضغط َخيار .2

، وسُتضاف هذه الطبقات يف نافذة جدول أ 5، شكل شاغرة ليلحتطبقات الشبكة ب

 ب.5شكل  احملتويات
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 (ب 5شكل )                                        (أ 5شكل )                    

إىل شبكة  التجزئةبيع  زمراكمواقع حيث ُتضاف  الطلبات مقابلةأتي اآلن مرحلة ت

طلبات يتعيَّن نظر إىل الطلبات، يف هذا التمرين، على أنها الالطلبات. وميكن طبقة حتليل 

من مراكز التوزيع. تلبيتها حيث كل مركز بيع جتزئة قدم طلبات ببضائع جيب تلبيتها 
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ومواقع مراكز بيع  نقط توقُّف على طول الطريق.طبقة الطلبات ستكون يف النهاية  مفرداتو

. وموصفات مراكز بيع يف الوثيقة اخلرائطية Storesكطبقة ملمح باسم التجزئة متت إضافتها 

، الي للبضائع )بالرطل( طلبها كل مركز توزيع جتزئةالتجزئة تشمل معلومات عن الوزن اإلمج

امُلستغرق للوصول إىل مركز وجمال الوقت الذي به يتم التسليم، ووقت اخلدمة )بالدقائق( 

 . 7، شكل نُمعيَّ

 

 (7شكل )

 واخلطوات هي:

 .نافذة آرك ماب إىل AnalysisObjects جمموعة بياناتإضافة  .1

، Load Locationsيف نافذة التحليل واختيار    Orders (0)الضغط بالزر األمين على .2

 .7وستظهر هذه النافذة، شكل 
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 (7شكل )

 من القائمة. Stores، واختيار  Load From مبستطيلالضغط على السهم امُللتصق  .3

طبقة ملمح  يف النافذة يسمح بتحديد أي موصفات Location Analysis Propertiesوجزء  .4

مشكلة مراكز بيع التجزئة حيتوي القيم اليت سيستخدمها برنامج ُمحلِّل الشبكة حلل 

وأنَّ ،  NAMEاسم السمة يتطابق آليا مع العمود  مسار العربات. لذا جيب التأكُّد أنَّ

لِّل الشبكة مطابقة حوسُيحاول ُم. ServiceTimeتتطابق مع عمود  ServiceTimeمسة 

يف ملف إعداد يف لطبقة مشكلة مسار العربات امُلستحدثة آليا مسات حتليل املوقع 

 الربنامج.
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كما تظهر  ،مراكز البيعبـ قائمة ةوسيظهر يف نافذة ُمحلِّل الشبك، OKضغط    .5

 .8ريطة، شكل عها على اخلقموا

 

 

 (8شكل )

نتهي من يصباح و ةبدأ العمل يف الثامني ذيالضاف مستودع التوزيع ُيعند هذه النقطة  

 ، واخلطوات هي:إىل طبقة حتليل الشبكة العمل يف اخلامسة مساءا

، Load Locationsواختيار  يف نافذة ُمحلِّل الشبكة Depots (0)الضغط بالزر األمين على  .6

 .9وستظهر هذه النافذة، شكل 
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 (9شكل )

 .Depotsواختيار  Load Fromستطيل السهم امُللتصق مب الضغط بالزر األمين على .1

  .TimeWindowStart1صف  يف  AM 8 كتابة .2

 .TimeWindowEnd1يف صف   AM 5 كتابة .3

يف نافذة ُمحلِّل الشبكة،  "San Franciscoباسم " واحد مستودعظهر ي، وسOKضغط  .4

  . ،10، كما تظهر على اخلريطة، شكل 11شكل 
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 (11شكل )

 :   هي رباتعستسلكها الاليت إضافة الطرق  وخطوات

 .Add Item، واختيار أمر  Routes (0)ُيضغط بالزر األمين على  .1

 حتت طبقة الطرق يف النافذة، كما ستظهر نافذة ،Item 1جديد،  عنصرُسيضاف  .2

 .13، شكل همسات
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 (13شكل )

  .13يتم حترير القيم كما يف الشكل ذا التمرين هل .3

إىل طبقة الطرق يف نافذة  Truck_1وبذا سُيضاف  ،OKضغط لتحرير ابعد انتهاء  .4

Network Analyst 14، شكل. 
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  14كل ش

 ُتنفَّذ هذه اخلطوات: حيث أنَّ الثالث طرق هي بذات اإلعداد .5

 .Copyواختيار أمر يف نافذة حتليل الشبكة  Truck 1طبقة ضغط بالزر األمين على ُي .أ

ق صثم الضغط على نتيجة اللPaste أمرواختيار  Route (1)الضغط بالزر األمين على  .ب

وكتابة   Name، وفيها ُيضغط مستطيل13، شكل دادعوستظهر نافذة اإل

Truck_2. 

ذة هذا فحبيث يأخذ النا ،Truck_3 خطوة ب إلضافة الطريق الثالثتكرار  .ت

 .15الشكل، شكل 
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 (15شكل )

 العربات هي:وخطوات إعداد مسات حتليل مشكلة طرق  

النافذة، شكل  هذه ، وستظهرNetwork Analystيف نافذة  السمات ضغط زر  .1

16. 
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 (16شكل )

هو  Time Attributeمستطيل والتأكُّد من أنَّ ، Analysis Settingsالضغط على جمموعة  .2

DriveTime (Minutes) بني الطلبات هذا املوصف حلساب التكلفة ، وسيستخدم

 واملستودعات على أساس الوقت امُلستنفذ.

يف  VRP ُمحلِّلمن القائمة، و Meters، واختيار Distance Attributeضغط جمموعة  .3

سافات الرحلة بني ملتحديد هذا املوصف يستخدم  Network Analyst ق ج امُللحمناالرب

ويندم  وذلك لغرض التقييد واستحداث االجتاهات مراكز بيع التجزئة واملستودعات

 حتفيض تكلفة الوقت.من تطبيقه 

، ثم ُيضغط على السهم امُللتصق Day of Weekُيختار َخيار  Default Dateيف جزء  .4

 .Mondayاملستطيل واختيار ب
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بأنَّ البضائع اليت يتم ، وهذا اإلعداد ُيدلَّل 1هو  Capacity Countإعداد التأكُّد من أنَّ  .5

كانت وإذا قياس هو الوزن )رطل(. ل، ويف هذا التمرين اتوصيلها هي مبقياس واحد

 .2، مثل الوزن واحلجم، عندها يكون الرقم الطاقة ُمحدَّدة على أساس قياسني

ُيحدِّّد بأْن كل املوصفات اليت وهذا ،  Minutesهو  Time Field Unitsالتأكُّد من إعداد  .6

 للطلبات   ServiceTime  ،MaxViolationTime1 تستند على الوقت، مثل 

   هي بالدقيقة.للطريق   MaxTotalTime  ،MaxTotalTravelTime و 

كل املوصفات ُيحدِّّد بأنَّ  ، وهذاMilesهو  Distance Field Unitsإعداد التأكُّد بأنَّ  .7

للطرق تكون  CostPerUnitDistanceو  MaxTotalDistanceسافة، مثل اليت تستند على امل

 بامليل. 

  .Not Allowedواختيار  U-Turns at Junctionsامللتصق مبستطيل ضغط على السهم ال .8

. Straight Lineواختيار  Output Shape Typeالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .9

إذا كانت الرغبة هي أن  True Shapeأو  True Shape with Measuresوميكن اختيار 

وليس على  طرقالشوارع. وُيالحظ أنَّ هذا اخلَّيار يؤثر فقط على عرض الالطريق يتبع 

    .VRPنتائج 

 نشط. Use hierarchyالتأكُّد من أنَّ َخبار  .10

    نشط. Restrictionsزء يف ج Onewayالتأكُّد أنَّ خيار   .11

 كما هي. Directionsترك َخيارات جزء  .12

 .OKضغط  .13

الطلب، واخلطوات  خطواتترتيب التشغيل لتحديد ختصيص أفضل الطرق وتأتي اآلن عملية 

 هي:

الطرق ، وسيحسب امُلحلِّل يف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبكة  Solveضغط زر أمر  .1

خلدمة الطلبات ورسم خطوط تصل الطلبات. وكل طريق يبدأ وينتهي الثالثة املطلوبة 

ويف حال ظهور  .17، شكل مركز التوزيع وخيدم عدة طلبات على طول الطريقعند 

وأنَّ ،  15.000وليس  15000  هو Capacitiesموصِّّف رسالة خطأ جيب التأكُّد من أنَّ 

     كل طريق باسم فريد.
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 (17شكل )

 لطرق هي:على احتديد االجتاهات وخطوات 

ثم  Selection، واختيار Network Analystيف نافذة   Routes (3)الضغط بالزر األمين على  .1

 .Clear Selected Featuresاختيار 

تفاصيل ستظهر نافذة تعرض ويف نافذة ُمحلِّل الشبكة،  ، Directions   زرضغط  .2

 (.18شكل )االجتاهات، 



124 
 

 

 (18شكل )

)أي  كملف طبقة ملف Vehicle Routing Problemتصدير طبقة  ميكن، اختياريا، .3

 جدول احملتويات واختيار يفعليها بالزر األمين وذلك بالضغط ( filename>.lyr>بصيغة 

حبيث حفظ التحليل يف القرص احلاسوبي وهذا سينجم منه  ،Save As Layer Fileأمر 

   إعادة استخدامه الحقا.ميكن إضافة وثيقة خرائطية إليه و

، أو اخلروج Directionsلق نافذة غميكن مواصلة األجزاء امُلتقدمة هلذا التمرين وذلك ب .4

 .Exercise 07.mxdالتغيريات على الوثيقة اخلرائطية من آرك ماب دون حفظ 
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أنشأتها شركة التوزيع  تصال باألقمار االصطناعيةاسُيستخدم مركزي  هلذا التمرينو 

الشحن.  جديدة لعرباتمتوين ليكونا مواقع   Old County Road 100  ويف  Brush Street 800 يف 

الذي ُيستغرق  التزوُّد بالبضائع وبذلك توفري للوقتويف هاذين املركزين ميكن لعربات الشحن 

حتليل شبكة مواقع إعادة الشحن يف طبقة يف العودة إىل املستودع األصل. وستتم إضافة 

ادة التموين عوالطرق اليت ميكن عليها إلمن خالل ترميز عناوينها.  مستودعات إعادة التموين

 واخلطوات هي: .Route Renewalsالالزم للتموين يتم حتديده يف طبقة ووقت اخلدمة 

هذه من القائمة، وستظهر  Find Address واختيار Depots (1)ن على لضغط بالزر األميا .1

 .19النافذة، شكل 

 

 (19شكل )

 SanFranciscoLocatorواختيار  Choose a locatorالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .2

 ح.Exercise07.mxd دِّّد عنوان ُمضاف إىل اخلريطة الوثائقيةحوهو ُم

 .Full Addressيف مستطيل .Brush St 800  كتابة .3
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 .Findضغط مستطيل أمر  .4

 يف املستطيل األسفل واختيار أمرالضغط بالزر األمين على نتيجة البحث  .5

 Add as Network Analysis Object. 800 باسمستتم إضافة موقع العنوان و Brush Str.   يف

   .اخلريطة برمز  يفسيظهر  ا، كمنافذة ُمحلِّل الشبكة

 .Full Addressيف مستطيل .Old County Rd 100 كتابة  .6

 الضغط بالزر األمين على نتيجة البحث يف املستطيل األسفل واختيار أمر .7

 Add as Network Analysis Object 100   . وستتم إضافة موقع العنوان باسم Old County 

Rd  ،اخلريطة برمز  يفكما سيظهر ، 20شكل  يف نافذة ُمحلِّل الشبكة  . 

 

 (20شكل )

 .Findقفل نافذة  .8

    Brush Street 800    هلا بإعادة التموين يف حمسمو نيت النقلحوحيث أنَّ كال شا

وسُتحاول أداة مشكلة  وقعي إعادة الشحن.ربط كل عربة مب، يتعيَّن .Old County Rd 100 و

 وخطوات حتقيق ذلك هي: إعادة شحنها.حتديد أفضل موقع لتوقُّف عربة النقل طق العربات 

أمر  واختيار يف نافذة ُمحلِّل الشبكة، Route Renewals (0)الضغط بالزر األمين على  .1

Add Item وستظهر طبقة ،Item 1 21، شكل يف النافذة. 
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 (21شكل )

 .22نافذة السمات، شكل الطبقة تظهر إضافة ب .2

 

 (22شكل )

 ب:ُيكتيف النافذة  .3

 .DepotNameيف سطر Brush St 800   أ.

 .RouteNameيف سطر  Truck ب.  

 .ServiceTimeيف سطر  30    ت. 

ل ُمحلِّ يف نافذة Truck 1حتت  Brush St 800  وبذلك سُيضاف عنصر باسم ،OKضغط  .4

 .23، شكل الشبكة
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 (23شكل )

 .Truck 3على  3-1تكرار اخلطوات  .5

 maximum time ،maximum travelتقييدات حجم العمل يتعيَّن إزالة  يف ومن أجل الزيادة

time  و ،maximum distance  سيعملون وقتا أطول سائقي الشاحنات أنَّ حيث  بالنسبة للطرق

بعد االنتهاء من عمل ستة ساعات. ولذا دوالر للساعة  18سُيدفع هلم بدل عمل إضايف قدره و

 موصفات الطرق. واخلطوات هي:على سيتم تنفيذ هذه التعديالت 

، وستظهر نافذة السمات، شكل الشبك يف نافذة ُمحلِّل Truck 1على مرتني الضغط  .1

24. 
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 24شكل 
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 يكون التغيري حسب: .2

 .120بقيمة  OvertimeStartTime مسة .أ

 .1بقيمة  CostPerUnitOvertime مسة .ب

 .20بقيمة  MaxOrderCount مسة .ت

   . Null بقيمة MaxTotalTravelTime مسة .ث

   .Null بقيمة MaxTotalDistance مسة .ج

 .OKضغط  .3

 .Truck 3على  3-1تكرار اخلطوات  .4

سيعملون وقتا أطول فمن حقهم االسرتاحة ملدة نصف ساعة خالل وألنَّ سائقي الشاحنتني 

 ، وخطوات حتديد ذلك لكل طريق هي:ساعات العمل اإلضايف

 Add، واحتيار أمر يف نافذة ُمحلِّل الشبكة Breaks (0)الضغط بالزر األمين على طبقة  .1

Item 25، وستظهر نافذة مساته، شكل. 

 

 (25شكل )
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 كما يلي: لسمات حتديد ايكون  .2

 .PM imeWindowStart 30 :12  بقيمة  TimeWindowStart مسة .أ

 .PM 30 :1  بقيمة  TimeWindowEnd مسة .ب

 .Truck 1بقيمة  RouteName مسة .ح

 .   30  بقيمة ServiceTime مسة .خ

 .   0  بقيمة  MaxViolationTime مسة .د

 .OKضغط  .3

 .RouteNameيف مسة  Truck 3إدخال مع  2-1اخلطوات تكرار  .4

، شكل يف نافذة ُمحلِّل الشبكة   Truck 3و   Truck 1طبقات، وستظهر OKضغط  .5

26. 

 

 (26شكل )
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مشكلة  hستحسب ألي، يف نافذة أدوات ُمحلَِّل الشبكة. و  Solveضغط زر أمر  .6

 ةن مستقيموط ورسم خططرق العربات على طريقني عربهما ميكن تقديم اخلدمة 

 (.27، شكل )تصل بني مواقع الطلبات

 

 (27شكل )

من الطلبات على طوله، خيدم جمموعة  ،وينتهي عند مستودع البضائعيبدأ  طريق:كل  .7

أخريا وبقية الطلبات، توصيل صلة لاموقع إعادة حتميل العربة مرة أخرى، املوومير على 

اليت تضعها شركة يلتزم بكل احملاذير وهذا احلل  املستودع الرئيس.العودة إىل 

بعد إعطاء مسار الطرق لغرض هذا التمرين ميكن افرتاض أنه التوزيع. ويف أي حال، 

ُيفضل  1أن سائقي الشاحنة رقم تكتشف شركة التوزيع لسائقي عربات الشحن 

يفضل القيادة يف منطقة اخلليج  3السري يف منطقة سان فرانسسكو وأنَّ سائق العربة 

طلبات حتديد حل جديد به متيل الطرق إىل خدمة ليه فإنَّ الشركة تريد عو الشرقي

بذرة إضافة نقط يفضلها كل من السائقني. لذا سيتم يف اخلطوة التالية يف املناطق اليت 

  رغبة كل سائق. لدمج
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وجتدر اإلشارة إىل أنَّ النقطة البذرة عرب ترميز جغرايف للعناوين. إضافة النقط البذرة تم يو

 Createباستخدام أداة ميكن جلبها من طبقة ملمح نقطة موجودة أو ميكن استحداثها 

Network Location  هي:االستحداث يف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبكة. وخطوات 

، Find Addressواختيار أمر  Route Seed Points (0)طبقة الضغط بالزر األمين على  .1

  .28وسنظهر نافذته، شكل 

 

 

 (28شكل )

 . Choose Locatorيف مستطيل  SanFranciscoLocatorاختيار ُمحدِّّد املوقع  .2

 .Full Addressيف مستطيل  Vicente Ave 3000 كتابة  .3

ويعرضه يف املستطيل العنوان عثر ُمحدِّّد املوقع على وسي ،Findضغط مستطيل أمر  .4

 أسفل النافذة.  
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من  Add as Network Analysis Objectالضغط بالزر األمين على العنوان واختيار أمر  .5

، وبذا تتم إضافة كنقطة بذرة للطريق يف نافذة ُمحلَّل الشبكة ويف اخلريطةالقائمة. 

 .29شكل 

 

 

 (29شكل )

 .Findقفل نافذة  .6

، وستظهر نافذة السمات، Vicente Ave 3000   الضغط بالزر األمين على النقطة البذرة  .7

 .29شكل 

 

 (29شكل )

 حتديد السمات يف النافذة كما يلي: .8

 كتابة Truck 1   سطر يفRouteName. 
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  كتابةStatic  يف سطرSeedPointType. 

، McGee Ave 2500 أخرى عند عنوان ةنقطة بذرإلضافة  السابقةتكرار اخلطوات  .9

 . Truck 3وتغيري امسها إىل 

وبتنفيذ هذه اخلطوات سُتضاف نقطيت البذرة يف نافذة ُمحلِّل الشلكة ويف اخلريطة، 

 . 30شكل 

 

 (30شكل )

 ُمحلِّل الشبكة.مسطرة أدوات يف    Solve ل بالضغط على زر أمرتنفيذ احل  .10

اللذين ميكن استخدامهما لتوصيل  الطريقنيُمحلل مشكلة وهكذا سيحسب 

سسكو نطلبات منطقة سان فرا 1طريق العربة يشمل تربطها. والطلبات ورسم خطوط 

رقي وكذلك أجزاء شالطلبات يف منطقة اخلليج الختدم كل  3العربة  يف حني أنَّفقط 

    أخرى قليلة من املدينة.

********** 
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 التمرين الثامن 

 املزدوج  نقُّل تللالشبكة يف حتديد أنسب الطرق 

أسطول من العربات حلركة يف الشبكة على أفضل الطرق  عثورليهدف هذا التمرين إىل ا 

للُمعاجلة الطبية. اص الذين ليس لديهم وسيلة نقل من منازهلم إىل مستشفيات خمتلفة لتنقل األشخ

ربط توالي يي ذباستخدام أسلوب الطلبات املزدوجة المشكلة مسار العربات ل ليحتوسيتم هذا ب

  مالمح طبقة ركابا إىل وجهاتهم املالئمة. وباستخدام طلبني )توقفني( حبيث أنَّ كل عربة تأخذ 

إدخال الوقت حتقيق متطلبات إضافية. مثال،  مَنيتعيَّن أيضا التأكُّد حتليل مشكلة مسار العربات 

، استخدام عنصر عن مواعيدهمالركاب التأخري  ىللرحلة تنقل مزدوج حبيث يتحاشقصى األ

عربات ذات رافعات الذين حيتاجون  الركابتحقيق كراسي متحركة لالتخصص بتوفري 

لتلك  تأتي عملية توليد االجتاهات واحدا بعد اآلخروبعد حتديد املسارات  كراسي املتحركة.ال

      عها وتسليمها للسائقني.أو طبميكن توزيعها الكرتونيا  املسارات اليت

 

 وخطوات جتهيز عرض البيانات هي: 

 بدء آرك ماب. .1

واختيار  Customize، بالضغط على قائمة Network Analystتنشيط الربنامج امُللحق  .2

Extensions  وفيها ُينشَّط الربنامج.  1وستظهر هذه النافذة، شكل ، 
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 (1شكل )

يف  Customizeبالضغط على قائمة  ،2، شكل Network Analystإضافة مسطرة أدوات  .3

 . Network Analystثم تنشيط  Toolbarsآرك ماب واختيار 

 

 (2شكل )

 عرب هذا املسار: Network Modeling.mdbفتح نافذة كتالوج والتنقُّل إىل قاعدة البيانات  .4

C:\arcgis\Arc Tutorial\Network Analyst\Exercise8 

 واختياريف مسطرة األدوات  Network Layersضغط السهم امللتصق مبستطيل  .5

 New Vehicle Routing Problem 3، شكل القائمة من. 
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 (3شكل )

 . 4إىل جدول احملتويات، شكل  Vehicle Routing Problemطبقة سُتضاف   .6

 

 (4شكل )
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بأدوات لرفع الكراسي  ثالث عربات ُمجهَّزة قلنويف هذا التمرين يكون لدى شركة ال 

الكرسي املتحرك كعنصر متخصص لذا تتم إضافة  تعمل يف منطقة وسط املدينة. املتحركة

ت التجهيز املالئم للكراسي لعربة ذااهلا مسار صصيٌُُخاليت تتطلب هذا العنصر  طلباتالحبيث أنَّ 

 واخلطوات هي:  املتحركة.

أمر واختيار  Network Analystيف نافذة   Specialties (0) طبقة بالزر األمين علىضغط ال .1

Add Item5الطبقة، شكل  ، وسُيضاف العنصر إىل.  

 

 (5شكل )

  .Wheelchairُيكتب  Name، ويف مستطيل 6شكل ، Item 1العنصر ستطهر نافذة مسات  .2
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(6شكل )  

 .OKضغط  .3

 عليها عرب مسار:اليت يكون الدخول ، قاعدة بيانات سان فرانسسكوو

C:\arcGIS\Arc Tutorial\Network_Anaqlyst\SanFrancisco.gdb 

معلومات عن كل  به( بصيغة إكسل  $ OrdersPairs – Paicientsباسم )حتتوي جدول بيانات    

أخذ املستشفى، الوقت الذي خالله ميكن املريض، عنوان املنزل، اسم وعنوان  اسم: :مريض

ض، املتطلبات اخلاصة لنقل املريض، عدد املرضى ُيستغرق لتوصيل املريأقصى وقت  املريض،

  .7، شكل يف الرحلة

 

 (7شكل )
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حبيث أنَّ كل مريض يذهب إىل  ويف هذا التمرين العالقة هي بني املرضى وزيارات املستشفى

املرضى هذا الوضع بأسلوب الطلب املزدوج )يتحميل مواقع مستشفى ُمعيَّن. وميكن منذجة 

بتشكيالت جديدة طبقة الطلبات ثم ربط موقع املريض وموقع املستشفى واملستشفيات يف 

    وخطوات ذلك هي: لطلبات مزدوجة.

 SanFrancisco.gdbيف قاعدة البيانات  $Patients بالزر األمين على جدول البياناتضغط ال .1

 .Geocode Addresses، واختيار 8، شكل 

 

 (8شكل )

 .9، شكل  Select AddressLocatorتظهر نافذة  .2

 

 (9شكل )
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 ةوستظهر نافذ، SanFranciscoLocator ُيختار النافذة يف  .3

 Geocode Addresses:SanFranciscoLocator  10، شكل. 

 

 (10شكل )

 واختيار Multiple Fieldsيف جمموعة  Street or Intersectionضغط السهم امُللتصق مبستطيل  .4

PatientAddress  ، ثم ضغطOK اخلمسة  ترميز العناوين تعرض سري عملية وستظهر نافذة

 .Close، فُيضغط على أمر 11، شكل ومطابقتها عشر
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 (11شكل )

 هذا النحو:ب patients' destination hospitalsلتحميل تكرار اخلطوات السابقة  .5

 يف جمموعة Street or Intersectionالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .أ

 Multiple Fields   واختيارHospitalAddress.  

 .OKضغط   .ب

النتائج والضغط على ملف ملفي إىل حيث مت حفظ يف نافذة آرك كتالوج التجوال  .6

Geocoding_Result_1.shp    يف الزر األمين بجدول احملتويات ثم الضغط عليه إىل  هبسحو

  Generalجمموعة نافذة السمات وفيها ُيضغط على  وستظهر  Propertiesواختيار اجلدول 

 .OK، ثم ضغط Layer Nameيف مستطيل  PatientsAddressesوكتابة 

مع كتابة  Geocoding_Result_2.shpعلى ملف تكرار اخلطوة السابقة  .7

DestinationHospitals ثم ضغط يف مستطيل االسم ،OK.  

  يف جدول احملتويات. DestinationHospitalsو  PatientsAddresses جتميد طبقيت .8

 وخطوات ذلك هي:   Orders جمموعةيف  ،ثالث طبقات ،يعد ذلك تأتي مرحلة حتميل الطلبات

 Load Locations ، واختيار Network Analystيف نافذة  Orders (0)الضغط بالزر األمين على  .1

 .12وستطهر هذه النافذة، شكل 
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 (12شكل )

 من القائمة. PatientsAddressesواختيار  Load Fromضغط السهم امللتصق مبستطيل  .2

تكون لنتيجة  وصفاتاملأي يف النافذة يسمح بتحديد  Location Analysis Propertiesوجزء 

ُمحلِّل الشبكة  هاسُيحدِّدالقيم اليت بطبقة املرضى حتتوي و .الرتميز اجلغرايف

 يكون كما يلي: ء، وإعداد هذا اجلزمشكلة مسار العربات مرجعيةك

  .Nameصف ، Fieldيف عمود  OrderName1كتابة  .أ
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 .Descriptionصف ، Fieldيف عمود  PatientAddكتابة  .ب

مثل متوسط ُت قيمةهذه ال، وServiceTime، صف Default Valueيف عمود   2 كتابة .ت

 يستغرقها حتميل املريض يف العربة.اليت الوقت بالدقائق 

  .TimeWindowStart1، صف Fieldيف عمود  PickFromكتابة  .ث

 .TimeWindowEnd1صف ، Fieldيف عمود  PickToكتابة  .ج

 .PickupQuantitiesصف ، Fieldيف عمود  TotalPassengersكتابة  .ح

، وهذا جيعل حملِّل MaxViolationTime1صف ، Default Valueيف عمود  صفركتابة  .خ

نقاط التوصيل خالل فرتة ( يبحث فقط عن املسارات حنو VRPمشكلة مسار العربة )

  املدة احملددة.

 ، وبذا يتم حتميل الطلبات. OKضغط  .3

، Load Locationsيف نافذة ُمحلِّل الشبكة واختيار  Orders (15)الضغط بالزر األمين على  .4

 . 13وستظهر هذه النافذة، شكل 

 

 (13شكل )
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 حتميل مواقع املستشفيات بهذه اخلطوات: بعدئذ تأتي عملية

، وستظهر هذه النافذة، Load Locationsواختيار  Orders (0)الضغط بالزر األمين على  .1

 .14شكل

 

 (14شكل )

من  DestinationHospitalsواختيار  Load Fromالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .2

 القائمة.
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وإعداد حبيث أنَّها تنسخ أعمدة القيم  Location Analysis Propertiesإعداد السمات يف جزء  .3

 طبقة املستشفيات كما يلي:

 .Fieldحتت عمود  Nameيف صف  OrderName2اختيار  .أ

 .Fieldحتت عمود  Descriptionيف صف  HospitalAddressاختيار  .ب

 .Default Valueحتت عمود  ServiceTimeصف يف 2  ة  كتاب .ت

، لى اخلريطةعوطلب يف نافذة ُمحلِّل الشبكة  30، وبذلك يتم عرض OKضغط  .4

 .15شكل

 

 (15شكل )

بإضافة تشكيالت إىل طبقة  هفإنَّوحيث يتعيَّن أخذ املرضى إىل مستشفيات ُمحدَّدة مسبقا  

يذهب إليه املريض والوقت ميكن إضافة معلومات ُتحدِّد أي مستشفى شبكة الطلبات املزدوجة 

 واخلطوات هنا هي: خالل رحلة أحادية االجتاه.ربة عميكن للمريض اجللوس يف الاألقصى 

 Load Locationsيف نافذة ُمحلِّل الشبكة واختيار  Order Pairs (0)الضغط بالزر األمين على  .1

 .16نافذة شكل ، وستظهر هذه ال
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 (16شكل )

 .من القائمة Order Pairsواختيار  Load Fromالسهم امللتصق مبستطيل ضغط  .2

تعرض تظهر نافذة سو Load Fromجبانب مستطيل  ط على الصورة الرامزة الضغ .3

 . 17شكل  ،$Patientsاسم اجلدول 
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 (17شكل )

 Locationيف جزء  سماتالإعداد وفيها يتم السمات  ، وستظهر نافذةAddُيضغط على أمر  .4

Analysis Properties  جدول حبيث ميكنها سحب أعمدة القيم منPatients$ :بهذا النحو  

 .Fieldحتت عمود  FirstOrderNameيف صف  OrderName1اختيار  .أ

 .Fieldحتت عمود  SecondOrderNameيف صف  OrderName2اختيار  .ب

حتت عمود  MaxTransitTimeتظهر آليا يف صف  MaxTransitTimeالتأكُّد من أن  .ت

Field . 

، Network Analystيف نافذة  Order Pairsامسا لألطباء حتت  16ظهر ي، وسOKضغط  .5

   .18شكل 
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 (18.شكل )

 

يف آرك ماب تعرض مواقع احلظائر الرئيسة للعربات اليت تديرها  CentralDepotsوطبقة  

 ، واخلطوات هي:CentralDepots، وسيتم اآلن إضافة هذه املالمح إىل طبقة قللنركة اش

 CentralDepotsيف نافذة ُمحلِّل الشبكة واختيار  Load Locationsالضغط بالزر األمين على  .1

وستظهر  ،Load Fromمبستطيل  امللتصق السهممن القائمة اليت تظهر بالضغط على 

 .19شكل ، Fieldيف صف حتت عمود  Nameيكون اختيار وفيها ته نافذ
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 (19شكل )

وعلى  يف نافذة ُمحلِّل الشبكة حتت طبقةلعربات لظائر ثالث ح، وبذا ستظهر OKضغط  .2

 .20اخلريطة، شكل 
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 (20شكل )

 

وإحدى هذه العربات جمهزة ، يف هذا التمرين، هي ستة مرضى، احلمولة القصوى للعربات 

وسيتم عند هذه النقطة إضافة ثالثة طرق )طريق لكل عربة( لتحميل الكراسي املتحركة 

، عنصر الكرسي املتحركتشمل لمركز املدينة رية ظيف ح مسات العربةوكذلك إعداد 

 واخلطوات هي:

، شكل Add Itemواختيار  يف نافذة ُمَحلِّل الشبكة، ،Routes (0)على ُيضغط بالزر األمين  .1

21. 
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 (21شكل )

 .22نافذة مسات، شكل جّراء اخلطوة السابقة ستطهر  .2
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 (22شكل )

 بهذا النحو: يف النافذة الطريقيكون حتديد موصفات  .3

 .Name يف صف  Valueيف عمود   Downtownاختيار  .أ

 .StartDepotNameيف صف  Valueيف عمود  Downtown Depotاختيار  .ب

 .StartDepotNameيف صف  Valueيف عمود  Downtown Depotاختيار  .ت

 .Capacityيف صف  Valueيف عمود  6كتابة  .ث
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 Wheelchair، مع تنشيط SpecialtyNamesيف صف  Valueيف عمود  Wheelchairاختيار  .ج

 إلعداد قيمته.

  ترك قيم بقية املوصفات كما هي افرتاضية. .ح

      .OKضغط  .4

تعمل يف مستودع اخلليج إعادة اخلطوات السابقة إلضافة طريقني آخرين للعربات اليت  .5

ويكون إعداد األول بهذا ، مستودع اخلليج اجلنوبي ملدينة سان فرانسسكوالشمالي ويف 

 النحو:

 .Name يف صف  Valueيف عمود  North Bayاختيار  .أ

 .StartDepotNameيف صف  Valueيف عمود  North Bay Depotاختيار  .ب

 .Capacityيف صف  Valueيف عمود  6كتابة  .ت

 ترك قيم بقية املوصفات كما هي افرتاضية. .ث

 هذا النحو:بكما يكون إعداد الطريق الثالث 

 .Name صف يف  Valueيف عمود  South Bayاختيار  .أ

  .StartDepotNameيف صف  Valueيف عمود  South Bay Depotاختيار  .ب

 .Capacityيف صف  Valueيف عمود  6كتابة  .ت

 ترك قيم بقية املوصفات كما هي افرتاضية. .ث

 العربات يف هذا التمرين ليست جمهزة لرفع الكراسي املتحركة.ُيالحظ أنَّ  .6

 .23، شكل Routesتشكيالت ثالث طرق يف طبقة  تعرض نافذة ُمحلِّل الشبكة .7
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 (23شكل )

 منطقة اخلدمة يف كل منهالُمرخَّص والعربات الثالث اليت تستخدمها شركة النقل  

 نطاقات طرق وربطها بالعربات/الطرق. وخطوات ذلك هي:لذا يتعيَّن إضافة  حمددة

 يف نافذة ُمحلِّل الشبكة. Route Zones (0)اختيار  .1

 ُمحلِّل الشبكة.يف مسطرة   Create Network Locationأداة  زر ضغط .2

 . رْقم تشكيل ُمتعدِّد أضالع يغطي منطقة وسط املدينة .3

عليه بالزر األمين ُيضغط  يف نافذة ُمحلِّل الشبكة Graphic Pick 1باسم تشكيل ضاف ُيس .4

 Route Nameصف  ىضغط عل، ُي24، شكل رويف النافذة اليت تظه  Propertiesثم اختيار 

 .Trueواختيار  IsHardZoneصف ، كما ُيضغط على Downtownوُيختار 

 

 (24شكل )
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للخليج الشمالي ومنطقة طرق للخليج طرق  ةضافة منطقإلتكرار اخلطوات السابقة  .5

 . 25 كما يف الشكليف اخلريطة املناطق الثالث اجلنوبي، وسيكون منظر 

 

 (25شكل )

 إعداد مسات التحليل وخطوات ذلك هي:بعدئذ تأتي مرحلة  

، وستظهر هذه يف نافذة ُمحلِّل الشبكة  Analysis Layer Properties ضغط زر .1

 .26النافذة، شكل 
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 (26شكل )

 .Analysis Settingsضغط جمموعة  .2

، وهذا سُيستخدم TravelTime (Minutes)هو  Time Attributeموصف إعداد التأكُّد أنَّ  .3

 بني الطلب وحظائر العربات.حلساب التكلفة على أساس الوقت 

مثل ألنَّه لن ُيستخدم معامل قائمة على املسافة  غري ُمعد Distance Attribute أنَّ التأكُّد من .4

  .التكلفة بوحدة املسافة واإلمجالي األقصى

ختيار وا Default Dateيف جمموعة  Day of Week الضغط على السهم امللتصق مبستطيل .5

Monday. 
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ُتقاس فقط أنَّ طاقة التحميل يف هذا التمرين  Capacity Countيف املستطيل جبوار  1كتابة  .6

 بالعدد اإلمجالي للمرضي الذين يتم جتميعهم يف العربة.

 ترك بقية املوصفات كما هي بقيمها االفرتاضية. .7

    .OKضغط  .8

   Solveأمر ضغط زر ذلك بالالعملية لتحديد احلل، ووعند هذه النقطة تأتي خطوة تشغيل 

 . 27، بعدئذ سيظهر طريق كل منطقة، شكل يف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبكة 

 

 (26شكل )
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 حتديد االجتاهات بالتوالي على الطرق:عرض هي ونهاية التمرين التالية هي  طواتاخلو

هذه النافذة، ة، وستظهر يف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبك  Directionsالضغط على زر  .1

 .27شكل 

 

 (27شكل )
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النافذة يف  Mapبعد تفحصها ميكن عرض وصالت الطريق املتتابعة وذلك بالضغط على  .2

)وصلة االنعطاف إىل اليمني يعرض وصلة  29يف سطر الوصلة املختارة، والشكل السايقة 

   يف منطقة وسط املدينة. Fultonيف شارع ( 6رقم 

 

 (29شكل )

 اخلروج من آرك ماب دون حفظ أي تغيريات. .3

********** 

 



163 
 

 

 التمرين التاسع 

على أساس  عملية ختصيص املوقعباستخدام  التسويقاختيار املواقع األمثل ملراكز 

 اخلصائص امُلتاحة

اليت ينجم منها أقصى حركة بيع لسلسلة يتبلور هذا التمرين عرب اختيار مواقع بيع التجزئة  

القريبة من التجمعات راكز تلك املهو حتديد مواقع  واهلدف األساس هنا. التسويقمن مراكز 

ن وافرتاض أنَّ السكان مييلعاليا من الطلب، وهو هدف يرتكز على اليت تفرز مستوى  السكانية

ثالثة التخصيص باستخدام /وسيتم تنفيذ حتليل املوقعإىل التسّوق من مراكز التسويق القريبة. 

 نصيبالمن السوق، و رفع مستوى النصيبرفع مستوى حضور العمالء، : شكالتأنواع من امل

والفروق بني هذه األنواع من املشكالت ُتصبح واضحة مع تواصل تطبيق احملقق من هدف التسويق. 

 التمرين. اهذ

 

 

 وخطوات جتهيز عرض البيانات هي:

 بدء آرك ماب. .1

واختيار  Customize، بالضغط على قائمة Network Analystتنشيط الربنامج امُللحق  .2

Extensions  وفيها ُينشَّط الربنامج.  1وستظهر هذه النافذة، شكل ، 
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 (1شكل )

يف  Customizeبالضغط على قائمة  ،2، شكل Network Analystإضافة مسطرة أدوات  .3

 . Network Analystثم تنشيط  Toolbarsآرك ماب واختيار 

 

 (2شكل )

 استحداث طبقة لتحليل ختصيص املوقع هي:وخطوات  

الشبكة يف مسطرة أدوات ُمحلِّل  Network Analystضغط السهم امللتصق مبستطيل  .1

 .3 شكل، New Location-Allocationواختيار 
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 (3شكل )

تتكون وإىل نافذة ُمحلِّل الشبكة  location-allocation analysis قاعدة بياناتتتم إضافة  .2

 Facilities ،Demand Points ،Lines ،Point Barriers ،Line: طبقات شاغرة هي من

Barriers، و Polygon Barriers ،4شكل  كما ستظهر يف جدول احملتويات. 

                   

 (4شكل )
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أماكن ممكنة ، وهناك Facilitiesراكز التسّوق امُلرشَّحة إىل طبقة مُتضاف اآلن مواقع  

املوقع سيشمل جمموعة فرعية من واحلل من عملية ختصيص ميكن عندها فتح مركز تسويق. 

 باسم  ُمسبقاائطية اخلر الوثيقة إىلا كطبقة ت إضافتهمتاملراكز امُلرشَّحة مواقع املراكز.  و

CandidateStores الذي ميكن الدخول  موجودة يف جدول موصفات الطبقة، وأمساء هذه املراكز

  .5يف جدول احملتويات، شكل  Analysisيف جمموعة عليه بالضغط بالزر األمين على الطبقة 

 

(5شكل )  

، واخلطوات Facilitiesمواقع املراكز امُلرشحة إىل طبقة مالمح نقطية من وستتم اآلن إضافة  

 هي:

 Load أمر يف نافذة ُمحلِّل الشبكة واختيار Facilities (0)الضغط بالزر األمين على   .1

Locations 6، وستظهر هذه النافذة، شكل. 
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(6شكل )  

 جزءيسمح و .CandidateStoresواختيار  Load Fromضغط السهم امللتصق مبستطيل  .2

Location Analysis Properties  حتتوي يف النافذة بتحديد أي مسات طبقة املراكز امُلرشَّحة

 مشكلة ختصيص املوقع. القيم اليت يستخدمها ُمحلِّل الشبكة يف حل 

   .Fieldحتت عمود  Nameتظهر يف صف  Nameالتأكُّد من أنَّ   .3
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لِّل حُميف نافذة  Facilitiesمركزا ُمرشَّحا حتت طبقة  16، وسيتم حتميل OKضغط  .4

  .7، شكل اخلريطةالشبكة ويف جدول احملتويات وعلى 

 

 

(7شكل )  

 



169 
 

 للسكان. أفضل خدمةنها من تقديم كَِّمبشكل ُيقع مراكز التسويق اجيب حتديد مو 

 آرك ماب كجزء من الوثيقة اخلرائطية يفتعداد للمركزية وقد أضيفت طبقة قطاعات 

Exercise 09.mxd.  إىل طبقة حتليل شبكة الطلب، وخطوات ذلك وسيتم اآلن إضافة هذه القطاعات

 هي:

واختيار أمر ، يف نافذة ٌمحلِّل الشبكة، Demand Points (0)الضغط بالزر األمين على  .1

Load Locations8، شكل ، وستظهر نافذة حتميل املواقع. 

 

 (8شكل )



170 
 

 .TractCentroidsواختيار  Load Fromالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .2

 .Fieldحتت عمود  Nameهي الظاهرة يف صف  Nameالتأكُّد من أنَّ مسة  .3

سُترجَّح طلب ، وكل نقطة POP2000واختيار    Fieldحتت عمود  Weightعلى  ضغطال .4

 .2000بعدد السكان حسب تعداد سنة 

تظهر سو اجلديدة يف الشبكة يف نافذة امُلحلِّلنقاط الطلب ستتم إضافة ، وبذا OKضغط  .5

   .9، شكل على اخلريطة

 

  (9شكل )
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 وخطوات إعداد مسات حتليل ختصيص املوقع هي: 

 .10شكل ، يف نافذة التحليل وستظهر هذه النافذة،  ضغط زر مسات طبقة التحليل .1

 

 (10شكل )

 .Analysis Settingsضغط جمموعة  .2

 .TravelTime (Minutes)هو  Impedanceإعداد التأكُّد من أنَّ  .3

حتليل ختصيص املوقع على أساس حل اجة إىل ، وعند احلُمجمَّدة Use Start Timeترك مسة  .4

 ميكن تنشيط هذا اخليار وكتابة ذلك الوقت. يف وقت ُمعيَّن ويوم ُمعيَّن حركة املرور 
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، وجتدر املالحظة هنا بأنَّ اخليار Travel Fromيف جمموعة  Demand to Facilityتنشيط َخيار  .5

لزيادة التغطية. يف ملشكالت تقليص اإلعاقة و هو َخيار جيد Facility to Demandاالفرتاضي 

حتقيق نصيب مركز التسويق، وبلوغ احلد األقصى لزيادة احلضور، ــ: أي حال، بالنسبة ل

 مييل الطلب إىل التحرك إىل اخلدمات ولذا فإنَّ َخيار من السوق بدف النصياهل

Demand to Facility هلا يكون يف الغالب ّخيار جيد.   

 .Allowedواختيار  U-Turns at Junctions ضغط السهم امللتصق مبستطيل .6

ومع أنَّ عرض  .Straight Lineواختيار  Output Shape Typeضغط السهم امللتصق مبستطيل  .7

 إال أنَّ تكلفة الرحلة ُتقاس على طول الشبكة. املستخرج يكون خبطوط مستقيمة 

 نشطة. ،Oneway areو  Use Hierarchy ،RestrictedTurns التأكُّد من أنَّ خيارات .8

 .11، وستظهر هذه النافذة، شكل Advanced Settingsضغط جمموعة  .9
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(11شكل )  

اع نوأو .Maximize Attendanceواختيار  Problem Typeضغط السهم امللتصق مبستطيل   .10

ي نوع جيد الختيار مواقع املشكالت ُيشار إليها عادة كنماذج. ومسة زيادة احلضور ه

متساوية اجلاذبية وأنَّ األكثر مراكز البيع بالتجزئة ألنها تفرتض أنّّ كل املراكز 

    يرتادون املراكز القريبة.عمالء  احتماال هو أنَّ ال

 ، وسُيحاول آرك جي آي إس اختيار ثالثة من3إىل  Facilities Toزيادة القيمة يف مستطيل   .11

    خلدمة املئتني ومثان نقطة طلب يف هذا التمرين.بني ست عشرة مركزا 
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. وهذا اإلعداد ينضوي على أنَّ الناس 5إىل  Impedance Cutoffزيادة القيمة يف مستطيل   .12

لذا وحيث أنَّ وقت  .يف االنتقال ملسافة أكثر من مخسة كيلومرتات للتسوقال يرغبون 

 فإنَّ هذه القيمة تكون بالدقائق.  التنقل هو بالدقائق

وسيستخدم آرك جي آي  .Linearهو  Impedance Transformationالتأكُّد من أنَّ إعداد   .13

أي، بإعاقة مخس  استعداد الناس للذهاب إىل مركز تسويق.حتلُّل خطي يف حساب إس 

، لذا %20فإنَّ احتمالية الذهاب إىل املركز تضمحل مبقدار  وحتوُّل خطي لإلعاقةدقائق 

مقارنة  %80تكون احتمالية ارتياده تكون من نقطة الطلب  ةفإنَّ مركزا على ُبعد دقيق

         . %20وباحتمالية ارتياد قدرها مبركز يقع على ُبعد أربع دقائق 

 . OKضغط   .14

 وخطوات تشغيل العملية لتحديد أفضل املواقع ملراكز التسوُّق هي:

انتهاء عملية احلل ستظهر  وبعد ُمحلِّل الشبكة،يف مسطرة أدوات  Solveط زر َخيار غض .1

نقط الطلب  ة وبنيرختابني مراكز التسوق امُل ، تصل12ريطة؛ شكل ط على اخلوخط

  يف نافذة ُمحلِّل الشبكة. Linesيف طبقة طوط تظهر كما أنَّ اخلاملرتبطة بها. 
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(12شكل )  

 Openواختيار أمر  Facilitiesعلى الطبقة للفرعية  جدول احملتويات، ، يفُيضغط بالزر األمين .2

Attribute Table ،13شكل  وسيظهر اجلدول. 
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 (13شكل )

إلعداد ابدال من  Chosenُمعدَّة املوصفات يف اجلدول وسُيالحظ أنَّ ثالث مالمح تفحُّص  .3

 .Candidateرتاضي االف

عدد نقط الطلب امُلخصصة لكل مركز تسوق ُمختار.  DemandCountعمود يعرض  .4

لكل من املراكز نقطة طلب   113مت ختصيص  طلب نقطة 208 من بني  الحظ أنَُّيو

 .مخس دقائقحد القطع وهو  النقط كانت على أبعد من ة ألنَّ بعضامُلختار

، ويف هذه احلالة القيمة الطلب امُلخصص لكل مركز تسويق DemandWeightيعرض عمود  .5

 متثل عدد األفراد امُلحتمل ارتيادهم للمركز.

واختيار  Demand Pointsُيضغط بالزر األمين، يف جدول احملتويات، على الطبقة الفرعية  .6

 .14وستظهر هذه النافذة، شكل  Open Attribute Tableأمر 

 

(14شكل )  
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إذا كانت نقطة  <Null>تكون قيمته عمود   تفحُّص املوصفات يف اجلدول وسُيالحظ أنَّ .7

قيمة يف حال وجود قيمة عددية فإنها ُتمثِّل و ، خارج حد القطع وهو مخس دقائق الطلب

 الذي ُخصِّصت له نقطة الطلب.مركز التسوُّق امُلختار  تعريف

طبقة ملمح قطاع التعداد. الذي مت حتميله من  على حصر السكان Weightحيتوي عمود  .8

لذي كان من قسمة املركز امقدار الطلب  تويحي AllocatedWeightكما أنَّ عمود 

وحد  تضاؤل املسافة اخلطيةمقدار الرتجيح امُلخصَّص على معامل يرتكز و املرتبط به.

    .Layer Propertiesيف نافذة مخس دقاق للقطع كما مت إعدادهما 

واختيار أمر  ،جدول احملتويات يف ،Lines ةيعلى الطبقة الفرع األمين ُيضغط بالزر .9

  .15وستظهر هذه النافذة، شكل 

 

 (15شكل )

صة ملركز التسويق، كما سجل واحد لكل نقطة طلب ُمخصَّعلى  ذا اجلدولهي وحيت  .10

 عني والرتجيح الذي التقطه املركز.إعاقة الطريق األقصر بني املوقأنَّه يعرض 

    قفل اجلدول.  .11
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اجلديدة. ويف اجلزء  زت نتائج ختص أين توضع خمازن التسوُّق الثالثةِجْنزء السابق ُأيف اجل

مسألة متدد خمزن التوزيع واليت فيها تكون التخصيص حلل /التالي سُيستخدم أسلوب املوقع

وخطوات تنفيذ  فيني بشكل مثالي.اضإمبمركز تسوَّق موجود وحتديد موقع مركزين البداية 

 ي:ذلك ه

 Loadيف نافذة ُمحلِّل الشبكة واختيار أمر  Facilities (16)الضغط بالزر األمين على  .1

Locations  16وستظهر هذه النافذة، شكل. 

 

 (16شكل )
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 .ExistingStoreواختيار  Load Fromالضغط على السهم امُللتصق مبستطيل  .2

 .Fieldحتت عمود  Nameصف إعداد و ه Nameالتأكُّد من أنَّ  .3

، Requiredإىل  Candidate من Default Valueحتت عمود  Facility Typeقيمة صف تغيري  .4

كمطلوب، كمركز خدمة يكون وضعه يضمن أنَّه عند حتميل مركز التسوُّق  وهذا

 ومراكز اخلدمات املطلوبة جيب دائما أن تكون جزءا من احلل.

   .OKضغط  .5

دمة مطلوبة( ُتستخدم بعض السمات من احلل خلوإلعداد مسات التحليل )أقصى حضور 

 ، وخطوات ذلك هي:السابق

هذه  يف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبكة، وستظهر، مسات الطبقة الضغط على زر  .1

 .17النافذة، شكل 



180 
 

 

 (17شكل )

اد راملراكز امل عدد، أنَّ Maximize Attendanceهو إعداد نوع املشكلة  :التأكُّد من أنَّ .2

 .Linear، وأنَّ حتول اإلعاقة هو 3ليها هو العثور ع

 .OKضغط  .3

اليت ُتحقَّق ارتيادا أقصى  زواقع للمراكيأتي تنفيذ تشغيل العملية لتحديد أفضل امل بعدئذ

، يف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبكةـ  Solveضغط زر أمر هذا يكون بلخدمة املطلوبة، ول

، شكل الطلبنقط ب مراكز التسوَّق املطلوبةتربط خطوط تظهر على اخلريطة وبعد متام العملية، 

18 . 
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 (18شكل )

اآلن جزءا من احلل، كما  املركز املوجود أصبح، وأنَّ موقع وُيالحظ أنَّ احلل األصل قد تغيَّر

      تقع يف أماكن خمتلفة.رين خأنَّ موقعي املركزين اآل

لزيادة حدِّد موقع مراكز تسّوق جديدة أن ُت التخصيصميكن لعملية املوقع/يف أي حال،  

وُيحسب النصيب من السوق باستخدام أمنوذج  املراكز املنافسة.النصيب من السوق يف ضوء مستوى 
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ارتياد مركز التسوُّق تستند على بعض الذي يفرتض أنَّ نقط الطلب تكون باحتمالية  ذب.اجل

 وخطوات إضافة مراكز ُمنافسة هي: على املسافة إليه.مسات املركز و

 Load، واختيار أمر يف نافذة ُمحّلل الشبكة Facilities (17)الضغط بالزر األمين على  .1

Locations  19وستظهر نافذته، شكل . 

 
 (19شكل )

 

 .CompetitorStoresواختيار  Load From الضغط على السهم امُللتصق مبستطيل .2

  .Nameيف صف  Fieldاإلعداد حتت عمود هي  Name التأكُّد من أنَّ   .3
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 . Facility Typeيف صف  Default Valueحتت عمود  Competitorإىل  Candidateتغيري   .4

 .OKضغط  .5

إىل احلد األقصى  قالنصيب من السويكون إعداد مسات التحليل لزيادة وعند هذه النقطة 

باستخدام  لتنفيذ احلحبيث ميكنها  location-allocation analysisوذلك بتغيري مسات طبقة 

 وخطوات ذلك هي: مشكلة حتقيق النصيب األقصى من السوق.

 .20يف نافذة ُمحلِّل الشبكة وستظهر هذه النافذة، شكل  الضغط على زر  .1

 

 

(20شكل )  
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 .Advanced Settings ضغط جمموعة .2

 .Maximize Market Shareواختيار  Problem Typeضغط السهم امُللتصق مبستطيل  .3

، وسُيحاول Powerواختيار  Impedance Transformationضغط السهم امُللتصق مبستطيل  .4

لتحديد ميل املتسوقني إىل ارتياد مركز  الل املسافةحآرك جي آي إس استخدام معلم اضم

 ُيصبح ُمتاحا للتحرير. Impedanceحظ أنَّ معلم التسوُّق. وُيال

تعين أنَّ احتمالية ارتياد مركز التسوًّق ، وهذه القيمة 2إىل  Impedanceتغيري قيمة معلم  .5

ملعلم  وعادة، القيمة الدقيقة .املسافة بني نقطة طلب وموقع املركزتربيع تضمحل بزيادة 

بنظام آرك  قج امُللحربنامالاإلعاقة ُتحسب من حتليالت أخرى، مثل تلك اليت تستخدم يف 

 .ُمحلِّل األعمالجي آي إس باسم 

    .OKضغط  .6

من حجم وبالتالي كسب النصيب األقصى ولتشغيل عملية حتديد أفضل موقع ملركز تسوُّق 

 السوق ُتنفَّذ هذه اخلطوات:

 تيارخُمحلِّل الشبكة وامسطرة أدوات يف  Network Analystضغط السهم امُللتصق مبستطيل   .1

Options21افذته، شكل ، وستظهر ن. 

 

 (21شكل )
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ور تقرير عن الذي ينجم منه ظه All Messages، وتنشيط خيار Generalضغط جمموعة  .2

 السوق وذلك يف النافذة حال االنتهاء من تنفيذ العملية.النصيب امُلحقٌّق من حجم 

 .OKضغط  .3

، وبعد إمتام التنفيذ ستظهر يف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبكة   Solveضغط زر   .4

  مقدار النصيب امُلحقَّق من حجم السوق.، مفادها 22 لنافذة برسالة، شك

 

 (22شكل )

 قفل النافذة. .5

نقط الطلب وبني مراكز التسوُّق امُلختارة وسُيالحظ ظهور خطوط على اخلريطة تصل بني 

حد للطلب أخذا يف  تغيَّرت لتحقيق أقصىة، كما ُيالحظ أنَّ األسواق امُلختارة وامُلنافس

بشكل أكثف من احللول تتداخل اخلطوط أنَّ و، ةاالعتبار الثالثة مراكز امُلنافس

كل نقطة طلب يف حل مشكلة احلد األقصى من حجم ، حيث أنَّ 23، شكل السابقة

 اإلعاقة. اليت تقع يف حدود حد قطع التسوُّقنقط السوق ميكن أن تتفاعل مع كل 
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 (23شكل )

 Openجدول احملتويات واختيار أمر يف  Facilitiesالضغط بالزر األمين على الطبقة الفرعية  .6

Attribute Table 24، وستظهر هذه النافذة، شكل . 
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 (24)شكل 

 :وُيالحظ يف اجلدول أنَّ 

  عمودFacilty Type  بسمة ثالثة مراكز تسوُّق يعرضCompetitor مركز واحد بسمة ،

Requiredة سم، ومركزين بChosen أفضل ، وهذا ُيدلِّل أنَّ امُلحلِّل اختارها على أنها

 املراكز.

  عمودDemandCount  عدد نقاط الطلب امُلخصًّصة لكل مركز تسوُّق. وُيالحظ أنَّ يعرض

 صَّص ألنها تقع خارج حد القطع وهو مخس دقائق.مل ُتخبعض نقاط الطلب 

  عمودDemandWeight ص لكل مركز تسوُّق ُمختار. ب امُلخصَّطلإمجالي ترجيح ال يعرض

ميكن  ذلك امُلخصَّص للمراكز امُلنافسة عكسز امُلختارة خصَّص للمراكامُلوالرتجيح 

   الذي ظهر يف تقرير نهاية العملية.  النصيب من حجم السوقساب استخدامه حل

 قفل اجلدول. .7

 تم تناول مسألة حتقيق النصيب اهلدف من حجم السوقيسويف اجلزء األخري من هذا التمرين 

ه. لُيفرتض أنَّ املرغوب فيه هو االستحواذ على % من 33.9اليت تستحوذ على ملراكز التسوُّق الثالثة 

اليت حيتاجها السوق لتحقيق ذلك حيتاج األمر إىل معرفة العد األدنى للمراكز من ذلك احلجم.  70

 ربميكن التعامل معها عومشكلة النصيب اهلدف من حجم السوق  وأين جيب أن تكون مواقعها.

 اخلطوات التالية:



188 
 

،يف نافذة ُمحلِّل الشبكة، وستظهر هذه  Analysis Layer Propertiesضغط زر  .1

 .25النافذة، شكل 

 

 (25شكل )

 Problem Type، ثم ضغط السهم امللتصق مبستطيل  Advanced Settingsضغط جمموعة  .2

 بحتظهر عالمة % وُتص نوع املشكلةه عند تغيري ، وُيالحظ أنTarget Market Shareَّ واختيار 

  ة للتحرير.حُمتا

 .%70إىل  Target Market Shareتغيري نسبة  .3
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 .OKضغط  .4

للحصول على النصيب اهلدف من حجم وخطوات تشغيل عملية حتديد أفضل املواقع ملراكز البيع 

 السوق هي:

ستظهر  ، وبعد إمتام العمليةيف مسطرة أدوات ُمحلِّل الشبكة  Solve أمر ضغط زر .1

والعدد برسالة ُتشري إىل مقدار النصيب امُلتحقِّق من حجم السوق  ،26ة، شكل نافذ

وُسيالحظ أنَّ النسبة اإلمجالي املطلوب من مراكز التسوُّق للحصول على ذلك النصيب. 

 . اليت مت حتديدها للنصيب اهلدف %70ي أكثر من ة هامُلحقَّق

 

 (26شكل )

املراكز احلل للتسوُّق بنقاط اخلريطة تصل خطوط يف وستظهر مرة أخرى  ،قفل النافذة .2

   .27، شكل الطلب
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 (27شكل )

 Openيف جدول احملتويات واختيار أمر  Facilitiesالضغط بالزر األمين على الطبقة الفرعية  .3

Attribute Table28، شكل ، وستظهر هذه النافذة. 
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(28شكل )  

املنافسة الثالثة ومركز مطلوب واحد املراكز وُيالحظ يف هذا اجلدول أنَّه إضافة إىل 

وهذا يعين احلاجة إىل    FacilityTypeيف عمود  Chosenتسعة مراكز تسوُّق بقيمة ور هظ

 من حجم السوق. %70نصيب تسعة مراكز تسوُّق لتحقيق 

 قفل آرك ماب. .4

********** 
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 التمرين العاشر

 بيانات شبكة  ة يف جمموعةإعداد حركة مرور حيَّ

باستخدام  جمموعة بيانات يف قاعدة بيانات جغرافيةسيتم يف هذا التمرين استحداث  

الشبكة تشمل أيضا بيانات مالمح الشوارع، االنعطاف، ولوحات التوجيه. وجمموعة بيانات 

من املمكن عرض سرعة احلركة ألوقات  لجتع تارخيية، واختياريا بيانات حركة مرور حية

وإجنازه وتكملة هذ التمرين  من اليوم وحل مشكالت الشبكة اليت تعتمد على الوقت. فةلخمت

اجلزء األخري من يشرح والبيانات. هذا النوع من حركة مرور حية من مقدمي حتتاج بيانات 

يعرض التمرين احلادي عشر كيفية حل س. والتمرين كيفية عرض حركة املرور يف آرك ماب

   املرور. ةحتليل شبكة على أساس سرعات ديناميكية حلرك

اليت يتم تنشيطها حبركة مرور حية تعتمد على  ةجمموعة بيانات الشبكيف أي حال،  

حديثة. وهذا يشمل  لتكون سرعة احلركةمللفات احلركة من مقدم البيانات متوين متواصل 

طلق عليها اليت ُيمن بيانات احلركة  ل ملفات حركة مرور حيةعمجغرافية لعملية تشغيل أداة 

وأولي خطوات ذلك هي استحداث دليل شاغر جملموعة بيانات الصيغة الديناميكية للحركة. 

 ، وخطوات ذلك هي:ستحداثالعند ا به ُتخزن تلك امللفات

 .Window Explorer فتح  .1

 .C:\Data\TrafficFiles، مثال: TrafficFilesاستحداث دليل باسم  .2

حبيث يتسنى للشبكة يف ذلك الدليل بعد ذلك، يتم استحداث جمموعة بيانات شبكة 

يف البداية  اشاغريكون أحدث سرعات حلركة املرور عليها. ومع أنَّ الدليل على  لاحلصو

احلركة ملفات تشغيل أداة معاجلة جغرافية على فواصل للحصول على ه بلؤمإال أنَّه سيتم 

 .االديناميكية للمرور واحلفاظ على حتديثه

 وخطوات استحداث جمموعة بيانات شبكة هي:

 بدء آرك ماب. .1

واختيار  Customize، بالضغط على قائمة Network Analystتنشيط الربنامج امُللحق  .2

Extensions  وفيها ُينشَّط الربنامج.  1وستظهر هذه النافذة، شكل ، 
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 (1شكل )

 Customizeبالضغط على قائمة  ،2، شكل Network Analystإضافة مسطرة أدوات  .3

 . Network Analystثم تنشيط  Toolbarsيف آرك ماب واختيار 

 

 (2شكل )

 هذه، وستظهر نافذة آرك كتالوجيف   Connect To Folderالضغط على زر  .4

 .3النافذة، شكل 
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 (3شكل )

 ، واملوقع االفرتاضي له هو:Network Analystالتحرُّك إىل دليل  .5

C:\ArcGIS\ArcTutor\Network Analyst\Tutorial 

، وعندها موقع الدليل يف شجرة الكتالوجإىل ، وبذلك ُيضاف خمتصر OKضغط  .6

  .  Exercise 10 يف  SanDiego.gdbقاعدة البيانات  ُيضغط على

 New، واختيار بالزر األمين، ثم الضغط عليها Transportationجمموعة بيانات  اختيار .7

 .4هذه النافذة، شكل  ر، وستظهNetwork Datasetثم  
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(4شكل )  

، وستظهر Next، ثم ضغط كاسم جملموعة بيانات الشبكة SanDiego_NDكتابة  .8

 .5هذه النافذة، شكل 

 

 (5شكل )

كمصدر جملموعة بيانات الشبكة، ثم ضغط  الستخدامها Streetsتنشيط طبقة ملمح  .9

 .6وستظهر هذه النافذة، شكل 
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 (6شكل )

مصدر  يكونل RestrictedTurnsتنشيط يف الشبكة، ولنمذجة االنعطافات  Yesضغط   .10

    .7، وستظهر هذه النافذة، شكل Next، ثم ضغط ملمح االنعطاف

 

 (7شكل )

أنه سيتم استخدام اإلعدادات  حيثحول إعداد خاصية الوصل، ووستظهر معلومات 

 ال داعي لعمل أي شيء يف النافذة. االفرتاضية

 .8وستظهر هذه النافذة، شكل  ،Nextضغط  .11
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 (8شكل )

األول يكون  Streets يف سطرنشط، و Using Elevation Fieldsالتأكُّد من أنَّ خيار   .12

سطر الثاني يف ال، أما Fieldعمود يف  F_ZLEVو   End  يف عمود  From-End اختيار

  .Fieldيف عمود  T_ZLEVو  Endيف عمود  To-End فيكون اختيار

  .9وستظهر هذه النافذة، شكل  ،Next ضغط .13

 

 (9شكل )
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 ، وأنStreets_TMCَّ هو  Tableإعداد  لتنشيطه والتأكُّد من أنَّ Yesالضغط على زر   .14

   . TMCهو   TMC Fieldإعداد 

، األمين هليج على اجلانبوضغط اإل، الختيار السمة Traffic Feed Locationضغط   .15

 .10، شكل يارات ثالثخَب ةوستظهر نافذ

 

 (10شكل )

    .Folder هلذا التمرين هو خيارتلك اخَليارات  يكون االختيار من بني  .16

، وستظهر هذه Folderانب املستطيل جب ستعراض امللفات ضغط على زر اال  .17

 . 11، شكل النافذة
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 (11)شكل 

واختياره ثم  الذي مت استحداثه سابقا TrafficFilesالتجوال يف النافذة إىل موقع الدليل   .18

مسار امللف ظاهر يف املستطيل مرة أخرى و 10وستظهر نافذة شكل  ،OKضغط 

إىل املسار ليصبح هكذا:  v1، فيضاف  C:\Data\TrafficFiles ، هكذاFolder حتت 

C:\Data\TrafficFiles\v1 . 

 .OKط ضغ .19
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املوصفات احلالية ، اليت تعرض 12وستظهر هذه النافذة، شكل  Nextضغط   .20

 للشبكة.

 

 (12شكل )

 . 13وستظهر هذه النافذة، شكل  Evaluatorsثم ضغط  TravelTimeاختيار املوصِّف   .21

 

 (13شكل )
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. ض البيانات املتوفرةععدة موصفات للتكلفة من بوسلسلة النوافذ املتوالية هنا تستحدث  

صدر البيانات امل يفمن موصفات ذات أمساء شبيهة ويتم استحداث الدقائق واألمتار آليا 

متت كتابتها يف صفحة اليت  من املعلومات TravelTimeموصف ُيستحدث للملمح. و

موصفات  . كما أنNew Network Datasetَّحركة املرور لسلسلة نوافذ 

WeekdayFallbackTravelTime  وWeekendFallbackTravelTime  ُتستحدث لتعضيد

وِّم ُيحدِّد قيمه. وموصف ا ُمقمن هذه املوصفات للشبكة هلوكل  .TravelTimeموصف 

سيتم تفحصه يف اجملموعة التالية من له ُمقوِّم حركة املرور احلدية وقت الرحلة 

      اخلطوات.

وستظهر نافذته، شكل  ،Evaluatorsضغط موصَّف ليكون يف وضع اختيار ثم ضغط   .22

14.  

 

 (14شكل )

بشكل متواصل وضغط صفي  CTRLضغط مفتاح ، ثم Source Valuesضغط جمموعة   .23

Streets .ليكونا يف وضع اختيار 

، وستظهر Propertiesواختيار  Valueعلى أي من الصفني ثم ضغط الضغط بالزر األمين   .24

 .15، شكل Edge Traffic Evaluatorsنافذة 
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 (15)شكل 

أعلى النافذة، وألنَّه قد مت إعداد احلركة للمرور وُيالحظ أنَّ ترتيب التقويم يظهر يف 

بالبحث  استدعاء تكلفة الرحلة من بيانات احلركة احلية للمرورفإنَّ املقوِّم ُيحاول 

وحيث أنَّ ذلك الدليل  .TrafficFilesيف دليل أوال عن ملفات حركة املرور ذات الصلة 

إىل احلركة املرورية التارخيية فإذا مل تكن يكون شاغرا اآلن فإنَّ املقوِّم سيعود 

يف موصف فإنَّ تكلفة الرحلة ُتسرتجع من موصفات التكلفة امُلحدَّدة  متوفرة

Weekdays أو Weekends  الذي مت استعالم البيانات فيه. وهلذا حسب اليوم يف األسبوع

و  WeekdayFallbackTravelTimeيسحب كل من مقوِّم التمرين، يف أي حال، 

WeekendFallbackTravelTime  قيمه من موصفMinutes cost attribute َّوهذا يعين أن 

ونهاية األسبوع للقراءة املباشرة أساس اليوم يف األسبوع  لىهذين املوصفني مل ُيجزآ ع

    بكة. بيانات الشبعدئذ إزالة هذين املوصفني من جمموعة ق ئمن الدقا

 .Minutesواختيار  Weekdaysالسهم امللتصق مبستطيل ضغط   .25

 .Minutesواختيار  Weekendsضغط السهم امللتصق مبستطيل   .26

ثم  WeekdayFallbackTravelTimeواختيار  Attributeضغط السهم امللتصق مبستطيل  .27

، وإعادة اخلطوة على Source Valuesتفحُّص السمات يف جمموعة 

WeekendFallbackTravelTime.  ملصدر وُيالحظ أنَّ كال جمموعيت املًُقوِّمStreets 
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من موصفات الشبكة  همات، وهذا هو سبب إزالMinutesخانة تكون بذات القيمة يف 

       كة احلدية للمرور.يف ُمقوِّم احلر دقائقالواستخدام موصف 

إزالة ، فيها تتم 16، شكل تالية، وستظهر نافذة Evaluatorsلقفل نافذة  OKضغط   .28

WeekdayFallbackTravelTime  وWeekendFallbackTravelTime من نافذة 

 New Network Dataset  باستخدام أمرRemove. 

قيم  بياناتلدقيق  حتويللتحقيق يف أي حال، حيتاج ُمحلِّل الشبكة موصف لنطاق الوقت 

إذا حتققت هذه آليا تم استحداث موصف نطاق الوقت يىل قيم حملية. وإالتاريخ والوقت 

   االشرتاطات:

  أن تشمل قاعدة البيانات اجلغرافية اليت فيها يتم استحداث جمموعة بيانات شبكة

 .MSTimeZoneبعمود نصي امسه على جدول نطاق وقت 

    باسم مود قيم صحيحة عوجودTimeZoneID أو أن يكون  يف الطبقة املصدر للملمح

 هناك سجل واحد يف جدول نطاق الوقت.

يف  TimeZoneIDند وجود عمود حلِّل الشبكة استحداث عمود ُمقوِّمات عوميكن مُل

مصدر قيما صحيحة تربط مالمح  حيتويأن  بجي TimeZoneIDمصادر احلافة ألنَّ 

وإذا مل جيد ُمحلِّل الشبكة عمود اجلدول. لنطاقات الوقت يف  ObjectIDsاحلافة بعمود 

TimeZoneID سجال واحدا يف جدول نطاق الوقت فإنَّه يستطيع عمل ُمقوِّم  ولكنه جيد

منطقة قع يكون مفيدا عندما ت اذهُيشري إىل ذلك السجل لنطاق الوقت. وافرتاضي 

سيتم يف له كما هو احلال يف هذا التمرين و برمَّتها يف نطاق وقت واحدالدراسة 

 :موصف نطاق الوقت للشبكةفحص كيف ُيعد ُمحلِّل الشبكة اخلطوات التالية 

قائمة، بعدئذ ضغط جدول لعرض  TimeZoneIDالضغط بالزر األمين على موصف  .1

هو  TimeZones يتبني أنَّيف القائمة ، و16، شكل يف النافذة نطاق الوقت ذو الصلة

وُمحلِّل  .MSTimeZoneعمود نصِّي باسم ، وهو اسم جلدول حيتوي على يف وضع نشط

 باجلدول.وصف نطاق الوقت للشبكة م الشبكة يتعرَّف على العمود ويربط آليا
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 (16شكل )

يف وضع  TimeZonesقائمة أخرى تعرض  ، وستظهرDefault Values ضغط جمموعة .2

 نشط.

، وسُيالحظ 17، وستظهر نافذته، شكل Evaluators، ثم ضغط ESCضغط مفتاح  .3

ليس  Streetsألنَّ طبقة امللمح املصدر  Source Valuesعدم حتديد أي مقوِّم يف جمموعة 

 جدول املوصفات.يف  TimeZoneID هلا عمود

 

 (17شكل )
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 ،منفصل كل نوع مللمح املصدر يف صف :وسيظهر ،Default Valuesموعة ضغط جم .4

وصفر للحافة  1هي  Valueعمود قيم  ،لكل الصفوف Constantهي  Type قيم عمود

مع ُمعرِّف التشكيل للسجل الوحيد  1الرقم يتطابق و لكل من التقاطع واالنعطاف.

الوقت  جل هيسلذلك ال MSTimeZone قيمةُمدلِّال على أنَّ  TimeZonesيف جدول 

كل احلواف يف جمموعة بيانات الشبكة  املعياري للمحيط اهلادي وهذا يضمن بأنَّ

    .توقيتهذا الهذه هي ب

نافذة مرة  New Network Dataset، وستظهر Evaluatorsلقفل نافذة  Cancelضغط أمر  .5

 أخرى.

 ولبناء جمموعة بيانات شبكة ُتنفَّذ هذه اخلطوات:

 .18، شكل ، وستظهر هذه النافذةNew Network Datasetيف نافذة  Nextضغط  .1

 

 (18شكل )

، 19وستظهر هذه النافذة، شكل ، Nextثم ضغط  إلعداد االجتاه Yesتنشيط َخيار  .2

 لكل اإلعدادات اليت متت.اليت تعرض 
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 (19شكل )

رسالة بأنَّ عملية استحداث جمموعة بيانات تعرض  ، وستظهر نويفذةFinishضغط أمر  .3

يتم بناؤها وتكون هل كما أنَّ الرسالة تسأل  .20شكل ، شبكة قد أجنزت بنجاح

 أي عناصر الشبكة ألنَّ عملية البناء هذه ُتحدِّد  .Yes اإلجابة بالضغط على مستطيل

 

 (20شكل )
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 موصفات الشبكة. وكذلك مللء مرتبطة  هي

 .21جمموعة بيانات الشبكة، شكل ستظهر نويفذة تعرض مسرية بناء  .4

 

(21شكل )  

إىل قاعدة  SanDiego_NDانت دجيو باسم جمموعة بيانات الشبكة ملدينة س افضست 

 .22شكل لمدينة، اجلغرافية لالبيانات 

 

 

(22شكل )  
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لتحميل بعد االنتهاء من بناء جمموعة بيانات الشبكة ميكن جتميع ميكانيكية  

وجمموعة بيانات الشبكة اليت مت  ،TrafficFilesبيانات احلركة املرورية احلية آليا يف دليل 

 ويف األجزاء اليت تتلو الدليل.يف هذا هي ُمعدَّة للبحث عن السرعات احلالية للرحلة استحداثها 

 وهذه األداة ،TrafficFiles يف دليل DTFملفات لتوليد  ُتستخدم أداة أمنوذج املعاجلة اجلغرافيةس

ص تشغيل الَنلجدول تنفيذ ُم، بعدئذ استحداث نافذة تستحدث نص بايثون لتشغيل األمنوذج.

ة جملموعة بيانات مرورية حيَّى فواصل زمنية. وهذا بدوره سيوفر متوين بيانات حركة عل

 الشبكة.

دِّمها يتطَلب اسم مستخدم وكلمة مرور. وحتميل بيانات احلركة املرورية من مُق  

احلركة لتحقيق جمموعة بيانات شبكة تعمل بشكل كامل ملعاجلة ولتكملة هذا التمرين 

احلركة املرورية احلية وإعداد  املرورية احلية حيتاج األمر إىل االتصال بأحد مقدمي بيانات

     حساب حاسوبي لذلك.

الدخول على متوين لبيانات احلركة املرورية تكون يف أي حال، بافرتاض إمكانية  

وإدخال هذه ُيمكِّن من حتديث بيانات احلركة املرورية ج ة اليت تتلو هي فتح أداة أمنوذواخلط

 املعلومات:

 .اسم ُمموِّن البيانات 

  املستخدم وكلمة السر.اسم 

  .املنطقة اليت ُيغطِّيها املموِّن 

 استحداث األمنوذج هي:وخطوات 

يف الدليل الفرعي  TrafficTools.tbxإىل شجرة الكتالوج يف  ArcTutorدليل  ديدمت .1

Exercise10 ،أمنوذج يث يظهر ملف حب +المة عى لوالضغط عDownload Traffic Data 

 .23شكل 
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 (23شكل )

، وستظهر هذه Editواختيار َخيار  Download Traffic Dataعلى الضغط بالزر األمين  .2

 .24النافذةـ شكل 

 

 (24شكل )
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 .25وستظهر هذه النافذة، شكل  Update Trafficعلى الضغط مرتني  .3

 

 (25شكل )

 النافذة كما يلي:ملء  .4

  اختيار مموِّن البيانات يف مستطيلProvider. 

 يف مستطيل كتابة اسم املستخدم User Name  وكلمة املرور يف مستطيل

Password. 

  املنطقة اليت ُتغطي سانت دجيو.اختيار اسم 

  دليل إىل حتديد املسارTrafficFiles  يف مستطيلTraffic Data Output Folder. 
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  الفاصل الزمين يف مستطيل حتديدExpected Update Interval in Minutes ،

تقلة للحاجة إليه الحقا عند استحداث مهمة يف مسواالحتفاظ به يف ورقة 

Windows Task Scheduler. 

  والفاصل ملفات احلركة املرورية آلياحتديد الفاصل الزمين الذي بعده ُتحذف ،

  ساعة.  12دقيقة، أي  720الزمين االفرتاضي هو 

 النافذة.قفل ل Close ، ثم ضغطللحفظ Saveضغط  .5

الذي يستدعي أمنوذج امُلعاجلة اجلغرافية الذي مت  َنْص بايثونتشغيل السطور التالية  شرحوت

املعاجلة وتشغيل بايثون أو أمنوذج  .DownloadTraffic.pyاجلزء األخري، واسم النص هو  إعداده يف

يف  DTFملفات  ، واستحداثUpdate Traffic Data نفيذ أمرتينجم منه نفس النتائج:  اجلغرافية

 Windows Task Scheduler ُمركَّب إىل استخدامن ثوينص بالاحلاجة تعود . وTrafficFilesدليل 

وهذا  بفواصل زمنية منتظمة.لتحميل بيانات احلركة املرورية ، يف األجزاء اليت تتلو، مباشرة

التشغيل داخل بيئة أرك تنفيذ أمنوذج معاجلة جغرافية ألنَّ األداة حتتاج إىل امُلركَّب ال يستطيع 

ملفات بايثون مباشرة عرب نظام  للحواسيب املكتبية. وهذا امُلركَّب ميكنه تنفيذحي آي إس 

تظهر حبيث حمث األوامر  عربشغيل نص بايثون سيتم يف هذا التمرين تو التشغيل احلاسوبي.

 عند حدوث أي خطأ. واخلطوات هي:رسائل 

 الدخول على حمث األوامر عري هذا املسار: .1

Start > All Programs > Accessories > Command Prompt 

 االفرتاضي للملف هو: ساروامليف نافذة حمث األوامر  DownloadTraffic.py ملف اختيار  .2

C:\ArcGIS\ArcTutor\Network Analyst\Tutorial\Exercise10 

  .ENTER، وضغط مفتاح DownloadTraffic.py، تشغيل نص بايثون بكتابة اسم امللف  .3

نص بايثون ثم حتميل آخر بيانات احلركة لتشغيل  Task Schedulerوتأتي اآلن عملية إعداد 

 لكل مخس دقائق. واخلطوات هي:املرورية 

يف نافذة  Task Schedulerوكتابة  Startمفتاح  بالضغط على Task Schedulerفتح نافذة  .1

 .26، وستظهر هذه النافذة، شكل ENTERثم ضغط مفتاح البحث 
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 (26شكل )

 .27، وستظهر نافذته، شكل Actionsيف جمموعة  Create Basic Taskَخيار ضغط  .2

 

 (27شكل )
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 كتابة وصف يف مستطيل، وDownloadTraffic، مثال Nameكتابة اسم يف مستطيل  .3

Descriptionمثال،: 

 Downloads traffic at regular intervals to support an ArcGIS network dataset.  

 .28، شكل Task Trigger وستظهر صفحة ،Nextضغط  .4

 

 (28شكل )

دف ومع أنَّ اهل .,?When do you want the task to startيف جمموعة  One timeضغط َخيار  .5

فإنَّ خيار مخس دقائق ال يوجد هنا. وباختيار  هو تنفيذ املهمة كل مخس دقائق أو أكثر

تعديل مسات املهمة الحقا حبيث يتم تنفيذ املهمة بعد عدد ُمهيَّن  ميكن One timeَخيار 

  ام أو أسابيع. يبدال من أمن الدقائق 

  .29، شكل One Time ، وستظهر صفحةNextضغط  .6
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 (29شكل )

 لبدء حتميل ملفات احلركة املرورية.حتديد التاريخ والوقت  .7

 .30، شكل Action ، وستظهر صفحةNestضغط  .8

 

 (30شكل )

 What action do you want the task حتت مجلة Start a programيار أمر َخُيضغط على  .9

to perform?,31، شكل ته، وستظهر صفح. 
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 (31شكل )

وستظهر هذه النافذة،   Program/Scriptامللتصق مبستطيل  Browseرمز  ضغط علىلا .10

 .32شكل 

 

 (32كل )ش
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   واختياره. python.exeملف  ركة إىل حيث يوجداحل  .11

 .32مشل  ،Start a program وستظهر صفحة   Open ضغط أمر  .12

 

 (32شكل )

، وستظهر Nextـ ثم ضغط Add argumentيف مستطيل   DownloadTraffic.pyكتابة    .13

 .33شكل  ،Summaryصفحة 

 

 (33شكل )
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 .Open the Properties dialog for this task when I click Finishَخيار تنشيط   .14

 .Task's Propertiesوستظهر نافذة  ،Finishضغط   .15

، وستظهر Editثم ضغط  One time trigger َخيار على ضغطوال Triggers موعةجم ضغط  .16

  .Edit Triggerنافذة 

، بعدئذ اختيار نفس Advanced Settingsيل تطيف مس Repeat task everyتنشيط أمر    .17

 Expectedملعلم  DownloadTrafficData أداة أمنوذجمن القائمة اليت مت اعدادها يف القيمة 

Update Interval in Minutes .  هي مخس دقائق. والقيمة املعتادة  

، واختياريا ميكن اختيار فرتة أخرى      for a duration of من قائمة    Indefinitelyاختيار   .18

        فرتة زمنية ُمحدَّدة.نتهاء املهمة بعد اللتأكُّد من 

 .Edit Trigger، وسُتقفل نافذة OKضغط  .19

 ظم املستخدمني. يف أي حال،زت يف هذا التمرين مناسبة ملعِجْنإعدادات السمات اليت ُأ  .20

ملعرفة ما إذا أنها قد من املستحسن تفحص السمات األخرى املتوفرة يف نافذة السمات 

جهاز حاسوب من فصيلة "الب تنفيذ املهمة. مثال، إذا كان التنفيذ باستخدام ُتعيق 

ثم  Conditions جمموعةاختيار مبخرج كهربائي عندها يتعيَّن متصل غري توب" وهو 

 . Start the task only if the computer is on AC power جتميد خيار

 همة.، وستختفي نافذة مسات املOKضغط    .21

 راالنتظا نبشكل صحيح.، يتعيَّ ةة املرورية ُمعدَّكرذا كانت تغذية احلإولتدقيق ما    .22

  Output Traffic Dataألداة  Output Traffic Data Folder دقائق قليلة والتأكُّد من أنَّ معلم

Folder .فإنَّ  لدليللسابقا  املوضح وإذا مت استخدام املوقع أضيفت إليه ملفات جديدة

   .  C:\Data\TrafficFiles\v1 يف كونتملفات احلركة املرورية 

خالل عملية تشغيل  ، وستظهر صفحة سوداء تظل مفتوحةTask Schedulerقفل نافذة  .23

 يف دليل . وسُتستحدث ملفات جديدةDownloadTrafficعملية نص 

output traffic data إىل تظل ملفات احلركة املرورية ، كما أنَّ الذي مت حتديده سابقا

يف ها يف دليل امُلستخرج أطول من الفرتة امُلحدَّدة وإدراك أنَّ ني تشغيل النَّص مرة أخرىح

أطول من احلد ؤها كان بقاإذا ُتحذف امللفات ، وMaximum File Age in Minutesمعلم 

  .األقصى
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ُتنفَّذ  التمرينتوقف التعامل مع هذا خالل من العمل عند الرغبة يف منع نص بايثون و

توقَّف التعامل مع بقية هذا التمرين أو التعامل اليت ال يتعيَّن تنفيذها اآلن إذا  اخلطوات التالية

 املنع هي: مع التمرين احلادي عشر. وخطوات

 .Task Scheduler Libraryثم ضغط  Windows Task Schedulerفتح نافذة  .1

لزر األمين ثم يف قائمة املهمات ثم الضغط عليه با DownloadTraffic taskالبحث عن  .2

 يف القائمة. Disableالضغط على َخيار 

جمموعة بيانات احلركة املرورية على الشبكة ميكن إىل التعامل مع ند العودة ع  .3

مع اختيار  السابقة ُتكرَّر اخلطوةوملفات احلركة احلية للمرور تنشيط املهمة الستقبال 

 .Enableأمر 

أمنوذج امُلعاجلة اجلغرافية جمموعة بيانات شبكة تأتي مرحلة إعداد  بناءاستحداث ووبعد 

ويتعيَّن تشغيل األمنوذج  بيانات حركة املرور احلية وإخفاء اسم املستخدم وكلمة املرور.لتحميل 

 .Task Schedulerمن نظام التشغيل، أي عرب للتأكُّد من أنَّه يعمل مباشرة عرب ملف بايثون 

 احلركة املرورية احلية هي:أحوال وخطوات عرض 

 SanDiego_NDجمموعة بيانات والتجوال إىل  Fileقائمة  ىفتح آرك ماب ثم الضغط عل .1

 عرب هذا املسار:اليت مت استحداثها يف الصفحات السابقة 

C:\arcgis\ArcTutor\NetworkAnalyst\ Exercise 10\SanDiego.gdb\ 
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 (34شكل )

وفيها التجوال إىل ، 35، شكل وستظهر هذه النافذة، Add Data الضغط على أمر  .2

 .دليل قاعدة بيانات سانت دجيو

 

 (35شكل )
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موعة بيانات جمختيار وا Look Inالضغط على السهم امُللتصق مبستطيل ا  .3

Transportation ثم الضغط على ،SanDiego_NDعلى مستطيل أمرالضغط  دئذ، بع 

Add،  وستظهر نافذة برسالة فُيضغط على َخيارNo،  36شكل. 

 

 (36شكل )

إىل جدول احملتويات وتظهر اخلريطة على تتم إضافة جمموعة بيانات طبقة الشبكة    .4

 ,37نافذة العرض، شكل 

 

 (37شكل )
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احملتويات وليس على اخلريطة على الشبكة يف جدول وة تلفتظهر رموز السرعات املخ .5

 مبووِّن بيانات احلركة املرورية له اتصال يتم ملب أنَّ التطبيق يف هذا التمرين والسب

ن الواالنسياب احلر للحركة املرورية، األاخلطوط اخلضراء متثل . يف أي حال لتعذُِّره

املرورية بالنسبة لسرعة  ركةاحلسرعة الربتقالي، األمحر متثل زيادة بطء األصفر، 

للتاريخ والوقت ، أحوال احلركة املرورية افرتاضيايرسم آرك ماب، و احلركة احلرة.

أنَّ إعداد احلركة للحواف ذات احلركة املرورية احلية، هذا يعين الراهن. وبالنسبة 

، ولكنها ليست حية، يكون املرورية كما هي آنيا. واحلواف اليت هلا بيانات تارخيية

     ت احلاضر هلذا اليوم. كما هي يف الوقعرض أحوال احلركة املرورية 

صحيحة. أنَّ ساعة احلاسوب وإعدادات النطاق الزمين يف أي حال، يفرتض ُمحلِّل الشبكة 

يقوم جملموعة بيانات الشبكة للحاسوب ال يتطابق مع نطاق الوقت  الوقت وإذا كان نطاق

ميكن للشبكة جتعل ذلك ممكنا وبذا  TimeZoneIDخاصية النظام بتعديل ذلك حيث أنَّ 

 بكةأو أي جزء من العامل تغطيه ش رؤية أحوال احلركة املرورية حاليا يف مدينة سانت دجيو

لرؤية تلك احلدود املرتبطة وميكن ترشيح البيانات التارخيية حلركة املرور  .ُمموِّن البيانات

 وضح اخلطواتتكما  SanDiego_ND وذلك بتغيري مسات طبقةببيانات احلركة املرورية احلية 

  التالية.

 Propertiesواختيار  يف جدول احملتويات SanDiego_NDطبقة  علىبالزر األمين ط غالض .1

 .38من القائمة، وستظهر هذه النافذة، شكل 

 

 (38شكل )
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شيح ، وبذا يتم ترOKفقط ثم ضغط  Trafficوتنشيط  Symbologyالضغط على جمموعة  .2

      احلية.البيانات لتبقى تلك اليت للحركة املرورية 

ميكن رؤية سرعات احلركة املرورية ألوقات وأيام خمتلفة الستخدام مسطرة الوقت  .3

، يف مسطرة األدوات  time sliderعرب الضغط على زر اليت يكون الوصول إليها 

 .39وستظهر يف هذه النافذة، شكل 

 

 (39شكل )

   Enable/Disable time on map لذا ُيضغط على زر أمر املسطرة ُمنشَّطة ب أن تكونجي .4

 . Enable واختياريف النافذة  

، ة املرورية فيهكرعرض احلضغط وسحب املؤشر يف املسطرة إىل الوقع املراد   .5

املطلوب خارج . وإذا كان الوقت والتاريخ يف املستطيلواختياريا ميكن كتابة املعلومات 

    اخلطوات:، ميكن تغيري االمتداد بهذه امتداد الوقت احلالي

 .40، وستظهر هذه النافذة، شكل املسطرةنافذة يف   Optionsضغط زر  .أ

 

 (40شكل )
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 Restrictستطيل السهم امللتصق مب الضغط على، ثم Time Extentضغط جمموعة  .ب

full time extent to  واختيار<Undefined> .من القائمة 

حدود حبيث يكون الوقت والتاريخ املطلوب يف  End time أو Start timeتغيري  .ت

 جرى تغيريه. االمتداد الذي

 .OKضغط  .ث

  . الوقت املطلوبحتريك مؤشر املسطرة إىل  .ج

، وإذا كانت الرغبة هي تفحُّص للوقت احملليتتفاوت أمناط حركة املرور عادة تبعا   .6

 النظام احلاسوبي يفبيانات احلركة املرورية يف نطاق زمين خمتلف بدال من ذلك امُلعد 

 منطقة اخلريطةمثيله يف ليتطابق مع  الزمن نطاقهنا حيتاج األمر إلعداد مرجعية 

 حتيل الوقت ذهنيا قبل كل تعديل على مسطرة الوقت.املعروضة. وهذا يسمح بتفادي 

      ولتغيري إعدادات نطاق الوقت ُتنفَّذ هذه اخلطوات:

 ط علىثم الضغ ،41شكل ، يف مسطرة الوقت Optionsموعة ضغط جم .أ

 .، وستظهر صفحتهاTime Displayجمموعة 

 

 (41شكل )
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املنطقة  توق قاختيار نطا Time zoneامللتصق مبستطيل الضغط على السهم   .ب

 من القائمة.املعروضة 

 .Adjust for daylight saving changesتنشيط َخيار  .ت

 .OKضغط  .ث

حل حتليل حركة املرور احليَّة يف كيفية التعامل مع  التمرين الذي يتلو، احلادي عشر،يشرح و

 .خدمةأو منطقة يق طر عللعثور على أسرآنية ، مثال قد تكون هناك حاجة الشبكة

********** 
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 التمرين حادى عشر

 يةراحلركة املرو تنفيذ حتليل شبكة باستخدام بيانات

من النهار باستخدام تلفة إجناز حتليل خدمات منطقة يف أوقات خمسيتناول هذا التمرين   

ددة األضالع على أساس عاحليَّة وستتغري التشكيالت مت وبيانات احلركة املرورية بيانات تارخيية

ست ًُستخدم بيانات جمموعة بيانات شبكة سانت كم احلركة املرورية. ولتكملة هذا التمرين 

  ر.شمت جتهيزها حبركة مرورية حيَّة كما مت إيضاحه يف التمرين العادجيو 

 هي:  م حلِّل الشبكةط بواضوخطوات إضافة  

 هذ املسار:  Exercise11.mxd، واستدعاء بدء آرك ماب .1

C:\argis\ArcTutorial\ Network Analyst\ 

واختيار  Customize، بالضغط على قائمة Network Analystتنشيط الربنامج امُللحق  .2

Extensions  وفيها ي نشَّط الربنامج.  1وستظهر هذه النافذة، شكل ، 

 

 (1شكل )



226 
 

يف  Customizeبالضغط على قائمة  ،2، شكل Network Analystإضافة مسطرة أدوات  .3

 . Network Analystثم تنشيط  Toolbarsآرك ماب واختيار 

 

 (2شكل )

 يف مسطرة م حلِّل الشبكة.   Network Analyst window الضغط على زر .4

 وخطوات إعداد طبقة منطقة خدمة الساعة التاسعة صباحا هي:

هلذا التمرين قة مت إعدادها ب، وستظهر طيف جدول احملتويات Service Area تنشيط طبقة .1

 هلذه الطبقة اجلديدة.حبيث تنتفي احلاجة إلعداد الرموز 

، وستظهر هذه Network Analystنافذة يف     Analysis Layer Properties ضغط زر .2

 .3النافذة، شكل 
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 (3شكل )

 TravelTimeهو  Impedanceإعداد ، والتأكُّد من أنَّ Analysis Settingsضغط جمموعة  .3

(Minutes).  مات حافة مقوِّوجتدر اإلشارة إىل أنَّ موصف تكلفة وقت الرحلة يستخدم

وحتديد وقت احلركة املرورية ببيانات تارخيية وحركة مرور حيَّة. وباختيار هذا املوصف 

 يرتكز على حتليل شبكة حركة مرورية. ليف األسبوع ميكن حل حتلي يف اليوم ويوم

   .Default Breaksيف مستطيل  10كتابة  .4

 .Use Timeَخيار تنشيط  .5

بالضغط من القائمة اليت تظهر  Mondayواختيار ، Time of Dayيف مستطيل  9AM كتابة  .6

 .Day of Weekعلى مستطيل 
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 وي الحظ أنَّ اليوم امُلحدَّد يف مسة. Directionحتت  Away From Facilityتنشيط َخيار  .7

Use Time وقت البداية من اخلدمة أو وقت الوصول إليها. ويف هذا ن أن ي شري إىل مبك

ويف  .Away From Facilityالوقت واليوم ي شريان وقت البداية إلنَّه مت اختيار َخيار التمرين 

وقت الوصول إىل التدليل على م سيتبدال من ذلك  ف Towards Facilityحال اختيار َخيار 

 اخلدمة. 

من  Not Allowedواختيار  U-Turns at Junctionsالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .8

 القائمة.

 .Use Hierarchyخيار جتميد  .9

 .OKضغط  ثمنشطا، Ignore Invalid Locationsترك َخيار   .10

 خدمة الساعة التاسعة صباحا، ت نفَّذ هذه اخلطوات:إلجناز حل طبقة منطقة و

وستظهر رسالة م حلِّل  .Network Analystيف مسطرة أدوات   Solveضغط زر أمر  .1

حتديد  علم مل Avoid يارخبحديدات م َعدَّة ومفادها أنَّ بعض الت ،4، شكل الشبكة

  عة. وات ممندلذا مت التعامل معها كمحد ستخداماال

 
 (4شكل )

 

نافذة م حلِّل على اخلريطة ويف للخدمة األضالع  م تعدِّد ، وستظهر تشكيلCloseضغط  .2

 .5، شكل الشبكة
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 (5شكل )

وحل شبكة خدمة على أساس احلركة املرورية يف طبقة منطقة اخلدمة خطوات إعداد و 

 هي:يوم االثنني  الساعة العاشرة يف

 بتنفيذ هذه اخلطوات:يف جدول احملتويات  Service Areaطبقة إعادة تسمية  .1

 :احملتوياتيف جدول  Service Areaى الضغط عل .أ

  .Service Area 9 AMكتابة و F2ضغط مفتاح  .ب

 .ENTER ضغط أمر .ت

 .Copy، واختيار أمر Service Area 9 AM علىبالزر األمين الضغط  .2

من  Paste Layer(s)واختيار َخيار يف جدول احملتويات  Layersالضغط بالزر األمين على  .3

 القائمة.
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 .جدول احملتوياتنسخة الطبقة اليت مت لصقها يف على  الضغط .4

  .ENTERثم ضغط  Service Area 10 PM ةبتاكومرة أخرى  F2ضغط مفتاح  .5

اختيار وم حلِّل الشبكة  نافذةيف  Network Analystالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .6

 .Service Area 10 PMطبقة 

 Layerوستظهر نافذة  م حلِّل الشبكة،يف نافذة   Layer Properties ضغط زر .7

Properties 3، شكل مرة أخرى. 

     .Time of Dayيف مستطيل  PM 10  ، ثم كتابة Analysis Settings ي ضغط على جمموعة .8

  .OKثم  Applyأمر  ضغط .9

 وخطوات حل طبقة خدمة الساعة العشرة هي:

 Network، وستظهر نافذة الشبكة ليف مسطرة أدوات م حلِّ  Solveضغط زر أمر  .1

Analyst Messages .مرة أخرى  

يف نافذة م حلِّل الشبكة وعلى  Service Area 10وستظهر طبقة  Closeeالضغط على  .2

 .6، شكل اخلريطة
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 (6شكل )

أكرب من ( 6)شكل مساحة اخلدمة للساعة العاشرة مساءا أنَّ ي الحظ طبقتني القارنة مبو 

وتاريخ اليوم ميكن أْن ومن الواضح أنَّ الوقت  (.5صباحا )شكل  ةعتلك اليت هي للساعة التاس

وحل التحليالت باستخدام حاالت احلركة املرورية قد  يف نتائج التحليل. نيعامالن مهميكونا 

عربات طوارئ حيث تلزم احلاجة خدمات منطقة خدمة ميثل ، مثال، إذا كان حتليل ماهميكون 

       عشر دقائق.املناطق اليت ال ميكن الوصول إليها خالل ملعرفة 

لة للحركة املرورية يبدأ م حلِّل الشبكة موصف شبكة م فعَّوعند حل حتليل باستخدام  

 نة غري متوفرة تكواحلركة احليَّوإذا كانت حواف بيانات تكلفة احلركة املرورية. باستعالم 

يسرتجع م حلِّل الشبكة بيانات غري متوفرة هي أيضا احلركة التارخيية فإذا كانت مرجعيته 
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حتديدها لنهايات األسبوع أو أليام األسبوع. تكلفة ساكنة، اليت ميكن التكلفة من موصفات 

افة حبافة حبيث أنَّ احللول تنجم من أدق البيانات املتوفرة. وطاملا حوحتدث هذه العملية على أساس 

حل   فإنَّ،  DTFملفاتجمموعة البيانات ت عضِّد احلركة املرورية احليَّة ومبكن أن تدخل إىل أنَّ 

 طبقة حتليل الشبكة بالوقتحتليل باستخدام حركة مرور حيَّة هو مسألة إعداد مسات وقت 

يف نافذة هي نشط. وهذه السمات حركة املرور موصف تكلفة ملوصف تعويق مبو احلالي والتاريخ 

وجتدر اإلشارة إىل أنه لتكملة هذا التمرين بشكل يف جمموعة إعدادات التحليل. مسات الطبقة 

جمموعة بيانات مالئم جيب أن يكون التمرين العاشر مكتمال وهو يشرح كيفية استحداث 

 واخلطوات التالية تعرض كيفية حل حتليل منطقة سانت دجيو وإعدادها حبركة مرور حيَّة.

 بيانات حركة مرور حيَّة:باستخدام  شبكة

 وإعادة تسميتها كما يلي: ق اخلدمةعمل نسخة من إحدى مناط .1

واختيار َخيار يف نافذة جدول احملتويات  Service Area 10 PM ي ضغط بالزر األمين على .أ

Copy .من القائمة 

من  Paste Layer(s)يف جدول احملتويات واختيار  Layersالضغط بالزر األمين على  .ب

 القائمة.

 .ENTERثم ضغط  Live Service Areaكتابة  .ت

 ، يف جدول احملتويات.Service Area 10 PMو  Service Area 9 PMجتميد طبقيت  .2

 :تنفيذ اخلطوات التالية إعداد طبقة .3

 يف جدول احملتويات واختيار Live Service Areaالضغط بالزر األمين على طبقة  .أ

Properties  ،7وستظهر هذه النافذة، شكل من القائمة. 
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 (7شكل )

، وستظهر هذه Set Network Datasetثم الضغط على مستطيل  Sourceضغط جمموعة  .ب

 .(8النافذةـ شكل )
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 (8شكل )

إىل جمموعة بيانات الشبكة والتجوال  Look Imضغط على السهم امُللتصق مبستطيل ال .ت

 Tutorialبيانات ويف حال حتميل  ،عليهايف التمرين العاشر والضغط اليت مت استحداثها 

 :يف املوقع االفرتاضي يكون مسار التجوال هو

C:\ArcGIS\ArcTutor\Network 

Analyst\Tutorial\Exercise10\SanDiego.gdb\Transportation\SanDiego_ND 

 لقفل النافذة. OKضغط  .ث

 بالزر األمين، ي ضغط للتأكُّد من أَن مرجعية أعمدة موقع شبكة اخلدمة صحيحة .ج

 Recalculate Location Fieldsثم ضغط  Network Analystنافذة يف  Facilitiesعلى 

 طبقة اخلدمة هذه مبجموعة بيانات الشبكة اليت مت حتديدهاترتبط وبذا  .Allواختيار 

 ل.التمرين العاشر بالكامُأجنز إذا  live-traffic enabledهي  و

 

، فإنَّ األمر للواليات املتحدة أو كندا Pacific timeنطاق  م نفِّذ التمرين خارجإذا كان  .4

موقعه وبني نطاق احمليط اهلادي. ويف حال بني فرق الوقت من نطاق الوقت حيتاج معرفة 

 ت تَّبع هذه اخلطواتعدم معرفة نطاق الوقت احمللي 
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 .9وستظهر املسطرة، شكل ،مسطرة الوقت زر ضغط  .أ

 

 (9شكل )

يف   Enable Time زر يف املسطرة غري موجودة، ي ضغط علىط إذا كانت الضواب .ب

 .نافذة املسطرة

وفيها ي ضغط على وستظهر هذه النافذة، ،يف نافذة املسطرة   Optionsط زر غض .ت

  .10، شكل Time Displayجمموعة 

 

 (10شكل )
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اختيار نطاق الوقت من واختيار النطاق  Time zoneضغط السهم امللتصق مبستطيل  .ث

 قائمة.ال

 .Adjust for daylight saving timeتنشيط َخيار  .ج

 .OKضغط  .ح

مسطرة الوقت حسب الوقت والتاريخ احلالي يف حدود الذي ي ِعد  Live Modeضغط زر  .خ

 مسطرة لوقت.خطوة فرتة 

 يف نافذة مسطرة الوقت.ضني ورعأنَّ التاريخ والوقت املفحص  .د

ثم تنشيط  Pacific Time (US & Canada) (UTC-08:00)، واختيار Optionsضغط زر  .ذ

Adjust for daylight saving time.  

  .OKضغط  .ر

 الوقت والتاريخ املعروضني يف نافذة مسطرة الوقت.ص ح، وتفLive Modeضغط زر  .ز

 من تفحص الوقتني.حساب فرق الوقت  .س

 .Close ثم ضغط Disable Time On Mapضغط زر   .ش

يف كيفية حل حتليل طبقات الشبكة. وجتدر مالحظة أنَّ مسطرة الوقت ال تلعب أي دور 

عرض حركة هلذه املسطرة بالنسبة مُلحلِّل الشبكة هو حتديد وقت وتاريخ والغرض األساس 

 املرور على اخلريطة.

 Live Service Areaالضغط على السهم امللتصق مبستطيل نافذة م حلِّل الشبكة واختيار  .5

 .11، شكل ئمةقامن ال
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 (11شكل )

، وستظهر هذه لِّل الشبكةحيف نافذة م    Analysis Layer Propertiesضغط زر  .6

 .12النافذة، شكل 
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 (12)شكل 

 .Time of Dayيف مستطيل  Current Timeكتابة  .7

 .Todayواختيار  Day of Weekالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .8

 .OKضغط  .9

 .يف مسطرة أدوات م حلِّل الشبكة  Solveضغط زر أمر  .10
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وهي نتيجة لتغذية احلركة ستظهر خريطة احلركة املرورية امُلحدَّثة على نافذة آرك ماب 

خطوات مثيلة لتنفيذ حتليل شبكة ها, وميكن تطبيق بعرب اخلدمة اليت مت االتصال املرورية 

 مستقلة ألي منطقة.

********** 
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 التمرين الثاني عشر

 حتليل شبكة باستخدام موصِّفات تقييد تنفيذ 

 

للتقييد معامل خمتلفة قيم ن حل طريق بسيط باستخدام موصفات تقييد بيتناول هذا التمري 

  الطرق ذات الرسوم واستخدام طرق عربات النقل الكبرية.لتحاشي 

 وخطوات إضافة ضوابط ُمحلِّل الشبكة هي: 

 املسار: اذه ربع Exercise12.mxd الوثيقة اخلرائطية واستدعاء .بدء آرك ماب .1

C:\argis\ArcTutorial\ Network Analyst\ 

واختيار  Customize، بالضغط على قائمة Network Analystتنشيط الربنامج امُللحق  .2

Extensions  وفيها ُينشَّط الربنامج.  1وستظهر هذه النافذة، شكل ، 

 

 (1شكل )
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يف  Customizeبالضغط على قائمة  ،2، شكل Network Analystإضافة مسطرة أدوات  .3

 . Network Analystثم تنشيط  Toolbarsآرك ماب واختيار 

 

 (2شكل )

 : هذا املسار عرب Exercise12.mxdاستدعاء الوثيقة اخلرائطية  .4

 C:\argis\ArcTutorial\ Network Anal ،تعرض شبكة طرق اخلريطة اليت  وستظهر هذه

 .3، شكل يف منطقة سانت دجيو

 

 
 

 (3شكل )
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أما اخلريطة هو لطريق سريع ُتدفع رسوم الستخدامه،  ذو اللون الوردي يفواخلط 

وعة بيانات الشبكة موجم .بدون رسوملطرق ذات العالمات املاسية فهي البيضاء اخلطوط 

دامها لتحقيق رغبات ميكن استخاليت تعرضها اخلريطة هي مبوصفات تقييد عديدة 

وتشرح اخلطوات التالية كيفية إعداد تفضيل استخدام طرق ُمعيَّنة ومتطلبات ذلك. 

 ي:االفرتاض Restriction Usageم معلعلى موصف تقييد وكذلك التعرف 

 .4، شكل وستظهر نافذته Windowsمن نافذة  Catalogاختيار  .1

 

 
 (4شكل )
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 عرب هذا املسار: SanDiego.gdbقاعدة البيانات اجلغرافية التجوال يف شجرة كتالوج إىل   .2

C:\ArcGIS\ArcTutor\Network Analyst\Tutorial 

 .Streets_ND، ثم جمموعة بيانات الشبكة Transportationاختيار دليل  .3

 Networkوستظهر نافذة  Streets_NDعلى جمموعة بيانات الشبكة مرتني الضغط  .4

Dataset Properties ، جمموعة الضغط على ثمAttributes  5شكل. 

 

 
 (5شكل )
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تفضيل أو  موصف التقييدُيمثل و ،ومعظمها موصفات تقييدتعرض النافذة موصفات الشبكة 

ُيتيح جتنُّب أي طريق ترابي،  Avoid Unpaved Roadsمثال، موصف  .متطلَّب قيادة العربة

لسري ا جيعل من املمكن Height Restriction تقييدذلك من الطرق غري امُلعبَّدة. وصوي، أو غري ح

خطرة فإنَّ استخدام موصف مواد فتحة ارتفاعها أقل من ارتقاع العربة. ويف حال محل حول أي 

HazMat  اليت متنع ذلك. ومعلم محل مواد خطرة على الطرقات مينعRestriction Usage  ُيضاف

        آليا عند استحداث موصف تقييد 

 .  6، شكل Add New Attributeوستظهر نافذة  Addمستطيل الضغط على  .5

 

 
 (6شكل )

 

، وبذلك يتم Restrictionواختيار  Usage Typeالسهم امُللتصق مبستطيل لضغط على ا .6

 تنشيط مسة استخدام التقييد.

املالئم من بني تقييد واختيار ال Restriction Usage الضغط على السهم امُللتصق مبستطيل .7

 ة. املتوفرة يف القائمتلك 

 .Okضغط  .8

يف أي وقت. مثال لتغيري القيمة  Restriction Usage علمميكن تغيري القيمة االفرتاضية مل .9

 تنفَّذ هذه اخلطوات: Avoid Toll Roadsملعلم 
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ضغط مستطيل ، ثم 5شكل  ،Network Dataset Propertiesيف نافذة اختيار املعلم  .أ

Parameters 7، شكل وستظهر نافذة. 

 

 
 (7شكل )

 هي القيمة االفرتاضيةو Avoid: Mediumامُلختارة يف هذا التمرين هي أنَّ القيمة  ُيالحظ .ب

قيمة بالقيم املتوفرة واختيار أي  ه تظهر قائمةليبالضغط عليها يظهر سهم بالضغط عو

 تغيري القيمة االفرتاضية، لذا ُترتك القيمة كما هيأخرى من بينها ينجم منه 

   لقفل النافذة. Cancelضغط أمر  .ت

وبذا يكون تعديل سلوك موصف  Restriction Usageقيمة معلم  ْديف أي حال، هذه السمة ُتِع

عناصر اليت تستخدم التقييد هي الما إذا كانت القيمة ُتحدِّد و حداثه.التقييد الذي يتم است

والحقا يف هذ التمرين   التفضيل.درجة التحاشي أو ، أيضاُتحدِّد، حمذورة أو ُمفضلة، و

. والقيمة االفرتاضية ملعلم اليت عليها رسوم ييد لتحاشي كل الطرقسُيستخدم موصف تق

ند استخدام أنه ع ، وهذا يعينAvoid: Mediumهي  Avoid Toll Roads دام التقييدخاست

هذه ُتشري و. ذلك ممكناكون ينما يالسري حول طريق برسوم ح احملّللسُيحاول التقييد 
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اختيار . ويف حتليل الشبكةوسطا متيكون  تحاشيال أهمية مستوىأنَّ  إىل ،أيضا، القيمة

Avoid: Low،  لتحاشي الطرق ذات الرسوم. أما اختيارمستوى منخفض، يعين أهمية أقل     

Avoid: High  أعلى وجيعلها مقبولة أكثر للُمحلِّل لتوليد طرقا أطولفإنَّه ُيعطي أهمية 

احلركة على الطرق ه كليا بسيجعل من غري املسموح  Prohibitedشي الرسوم. واختيار التح

ومن   ذات الرسوم.، مما جيعل من املستحيل على الطريق أن يعرب أي جزء من طرق الرسوم.

و هدف ه، وبالتالي حتاشي أي دفع مالي املهم تذكُّر أنَّ حتاشي أو حظر طرق برسوم

طرق الرسوم ألنَّ جتنُّب على كل سري فإنَّ البعض اآلخر ُيفضِّل ال س، وعلى العكللبعض

ألي  ختيار هوعة كرسوم. ويف هذه احلالة يكون االالنقود املدفوالزحام أكثر قيمة من 

وكلما ارتفع  . Prefer: High، و Prefer: Low ،Prefer: Mediumملستوى الثالث وهي: امن قيم 

من السري يف طرق الرسوم وبفعل هذا النوع  مُلحلِّل علىزاد حرص امستوى التفضيل كلما 

معلم استخدام افرتاضيا التصورات واالحتياجات املختلفة ُيضيف برنامج ُمحلَّل الشبكة 

مع كيفية جتاوب امُلحلَّل  ميكن اختيارفإنَّه ، وألنَّه معلم فات التقييدصالتقييد ملو

 التقييدات قبل كل حل. 

 :ات طبقة شبكة هياستخدام التقييد يف حتليل مسوخطوات فحص معلم 

 Network Analystضغط السهم امللتصق مبستطيل ُمحلِّل الشبكة يف مسطرة أدوات  .1

  حتليل طريق إىل جدول حمتوى البيانات.  وسُتضاف طبقة ،New Routeواختيار 

السمات، ، وستظهر نافذة يف نافذة ُمحلِّل الشبكة  ضغط زر مسات طبقة التحليل .2

 .8شكل 
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 (8شكل )

 

إطار التقييد يف القائمة كل التقييدات يعرض ، وAnalysis Settingsضغط جمموعة  .3

طبقة حتليل الشبكة هذه مت استحداثها يف نفس قاعدة بيانات الشبكة املمكنة. وإلنَّ 

 Avoidهنا. وُيالحظ أنَّ تقييد يف السطور السابقة ستظهر نفس التقييدات  تحصاليت ُف

Toll Roads ألنَّه ال ُيستخدم افرتاضيا.غري نشط ، 

كل موصفات الشبكة اليت هلا معلم   وسُيالحظ أنَّ Attribute Parametersضغط جمموعة  .4

Restriction Usage .وميكن اختيار قيم خمتلفة للمعلم لطبقة  افرتاضيا أيضا ُمدرجة هنا

  .Valueيف عمود التحليل احلالية 

 وسُتقفل النافذة. ،Cancelضغط  .5
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 وخطوات حل حتليل طريق هي:

 Load، واختيار أمر Network Analyst، يف نافذة Stops (0)الضغط بالزر األمين على  .1

Locations،  9وستظهر نافذته، شكل. 

 

 
 (9شكل )

  .Stopsواختيار  Load Fromالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .2

، يف اخلريطة ويف نافذة ُمحلَّل الشبكةتظهر ة توقفات س، وسيتم حتميل مخOKضغط  .3

  .10شكل 
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 (10شكل )

، وسيظهر على اخلريطة أفضل ةيف مسطرة أدوات الشبك ،  Solve أمر ضغط زر .4

وبسبب طريق برسوم هو على ، وُيالحظ أنَّ التوقف الثالث 10شكل  طريق على اخلريطة

 على طوله.  الطريقري ذلك يس
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 (11شكل )

 برسوم هي:وخطوات حظر استخدام طريق  

ستظهر نافذة ، وNetwork Analystيف نافذة   Analysis Layer Properties ضغط زر .1

 .12السمات، شكل 
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 (12شكل )

يف إطار  Avoid Toll Roads، ثم تنشيط َخيار Analysis Settingsاختيار جمموعة  .2

Restrictions. 

ثم الضغط على قيمته  Avoid Toll Roadsواختيار  ،Attribute Parametersضغط جمموعة  .3

 .Prohibitedإىل  Avoid: Mediumمن  وتغيريها Valueيف عمود 

  .OKثم  Applyضغط  .4

نافذة رسالة بتحذير  ظهرت، يف مسطرة أدوات الشبكة، وس  Solveضغط زر أمر  .5

  على طريق الرسوم مل ينم الوصول إليه.أنَّ التَّوقُّف 
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 (13شكل )

عناصر الشبكة مواقع اصر الشبكة بالكامل، فنع إشكال حلظرهذا الوضع هو مبثابة  

وكما سيتضح يف السطور التالية اختيار  على الشبكة ال ميكن الوصول إليها. اليت هي

العناصر طرق الرسوم، بدال من حظرها بالكامل، سيجعل من املمكن االبتعاد عن حتاشي 

    صر. تلك العناالوصول إىل مواقع الشبكة اليت هي على جزء الطريق وامُلقيَّدة ملعظم 

 يف نافذة الرسالة. Closeضغط  .6

بطريق ، أنَّ الطريق حييط 14، شكل Solveة الناجتة من تطبيق أمر وتوضِّح اخلريط

  ال يصل إىل موقع التوقُّف الثالث.  هالرسوم ولذا فإنَّ
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 (14شكل )

 هي: طرق الرسومفقط يتحاشى ه مع جعل ق لنفس الطريقيطروصلة وخطوات حتاشي  

، وستظهر نافذة Network Analystيف نافذة   Analysis Layer Propertiesضغط زر  .1

 السمات.

 ثم تغيري قيمته يف عمود Avoid Toll Roadsواختيار  Attribute Parameters ضغط جمموعة .2

Value  منProhibited  إىلAvoid: Medium  وضغطOK.  

، يف مسطرة أدوات الشبكة، وستظهر نافذة رسالة   Solveضغط زر أمر  .3

خيار حتاشي كل تقييد، مع أنَّه مت اختيار بتحذير أنَّ التَّوقُّف يقع على طريق يستخدم 
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احلل يعرب الطريق الذي يستخدم  إال أنَّ الطريق الناجم من عملية لتنفيذ الطرق برسوم

      .15يد، شكل يتق

 

 (15شكل )

يستمر إىل اجلزء اجلنوبي من طريق الرسوم ولكنه واخلريطة تعرض الطريق يتحاشى 

مسافة أقل على طريق . وكان بإمكان الطريق أن يسلك ثم الرابعة ةنقطة التوقف الثالث

التحويلة إال أن ُمحلِّل الشبكة أدرك أنَّ  ةعة وبني النقطة الرابثالثالرسوم بني النقطة ال

  .Avoid: Mediumقيمة معلم استخدام التقييد هو ستكون طويلة جدا بينهما حيث أنَّ 

 قيمة أعلى ملعلم استخدام التقييد هي:ب جعل حتاشي طرق الرسوم وخطوات 
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، وستظهر نافذة Network Analystيف نافذة   Analysis Layer Propertiesضغط زر  .1

 السمات.

ثم تغيري قيمته يف عمود  Avoid Toll Roadsواختيار  Attribute Parametersضغط جمموعة  .2

Value  من Avoid: Medium  إىلAvoid: High  . 

 .OKثم ضغط  Applyضغط  .3

بنفس ، يف مسطرة أدوات الشبكة، وستظهر نافذة رسالة   Solveضغط زر أمر  .4

  مرة أخرى. تحذيرال

 يف نافذة الرسالة. Closeضغط أمر  .5

طريق الرسوم للوصول إىل النقطة الثالثة ثم خيرج أنَّ الطريق يدخل يف اخلريطة  وسيظهر

 .16، شكل ذلك بعده من

 

 (16شكل )
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ات حظر حتى أنَّ الطرق ال تعرب طرقا تستخدم َخيار استخدام تعويقاتَّضح يف اجلزء السابق  

، ميكن الوصول إىل بدال من ذلك ،قاتيي التعوشيقع عليها. وباختيار َخيار حتاوإن كان التوقُّف 

إعداد املعلم هو ة حسبما إذ كان وُيحاول حتليل الشبكة ختطي الطرق احملظور نقطة التوقُّف

Avoid: Low، Avoid: Medium  أو ،Avoid: High.       

وحتاشي سيتواصل استخدام نفس طبقة حتليل الطريق يف اجلزء التالي من هذا التمرين  

للعربات الثقيلة بدال من عربات على أفضل الطرق  هذه املرةسُيعثر . يف أي حال، مطرق الرسو

 .  وخطوات ذلك هي:تعويق موصفستخدم ُيوس الركاب.

، وستظهر نافذة Network Analystيف نافذة   Analysis Layer Propertiesضغط زر  .1

 السمات.

  .Analysis Settingsضغط جمموعة  .2

. Restrictionsيف مستطيل  Driving a Truckضغط تنشيط و Driving an Automobile جتميد .3

ل الثقيل عبورها وتكون على عربات النف ةمثل الطرق احملظورُت هالتقييد هذ اتوموصف

 . Prohibitedمعلم االستخدام قيمة 

املخصصة فيدراليا  ُيمثل هذا املوصف الطرقو ،National STAA Preferred Routeتنشيط  .4

يكون للطرق الصاحلة لقيادة العربات الثقيلة كطرق عربات ثقيلة. وهذا التخصيص 

ويستطيع قائدي العربات الثقيلة ختفيف كثري من املشكالت . وتشمل معايري متدنية

ُمرمَّز على اخلريطة باتباع هذه الطرق قدر املستطاع. وهذ النوع من الطرق احملتملة 

وجيب احلذر بعدم اخللط بني موصف التقييد  وعالمات بشكل املاسي.خبطوط بيضاء 

  املعايري الفيديرالية. الطرق املفضلة حمليا اليت ال تتوافق مع وبني هذه الطرق وبني 

 .Attribute Parametersضغط جمموعة  .5

 :Preferهو بقيمة  دادهإعوالتأكُّد من أنَّ  National STAA Preferred Route احلركة إىل .6

Medium.  

 . OK، ثم ضغط Applyضغط  .7
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كما هو  يظل الطريق، يف مسطرة أدوات الشبكة، وس  Solveضغط زر أمر  .8

     .STAA ومعظمه يكون على طول طرق

 ، وستظهر نافذته.مسطرة ُمحلِّل الشبكةيف     Analysis Layer Propertiesزر ضغط  .9

 .Attribute Parametersضغط جمموعة   .10

  .Prefer: Highوتغيري قيمته إىل  National STAA Preferred Route احلركة إىل  .11

 . OK، ثم ضغط Applyضغط  .12

يف اخلريطة، الطريق سيظهر ، يف مسطرة أدوات الشبكة، و  Solveضغط زر أمر  .13

راليا يكون يغري املصنفة فيدإال أنَّ مقدار الوقت املستنفذ على الطرق أطول  ،17شكل 

     أقصر.

 

  (17شكل )

********** 


