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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

 

 

 العناوين:رين أربعة بهذه اوعدد التم  

 املكاني.حلِّل التمرين األول: جتهيز البيانات لالستخدام يف برنامج امُل 

 املكاني واستكشاف البيانات.حلِّل التمرين القاني: الوصول إىل برنامج امُل 

 .التمرين الثالث: حتديد موقع ملدرسة جديدة 

 .التمرين الرابع: حتديد طريق بديل  
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 التمرين األول

 لالستخدام يف برنامج امُلحلِّل املكاني. جتهيز البيانات

بداية بالضغط مرتني على الصورة الرامزة مُلركَّب كتالوج تكون ال

اليت يكون الوصول إليها بالضغط على قائمة  يف جمموعة   

Progrms.يف احلاسوب ، 
 

مع دليل يف  وقبل بدء التعامل مع أدوات امُلحلِّل املكاني يتعيَّن تنظيم بيانات التمرين بالربط

 ُمركَّب آرك كتالوج بتنفيذ هذه اخلطوات:

، وستظهر نافذته فيكون ، Connect to Folderالضغط على الصورة الرامزة ألمر  .1

وباختياره ستظهر ملفات  C:\ > arcgis > ،ArcTutarعرب    Spatialالتحرك إىل دليل 

 (. 1يف هذه النافذة )شكل  بيانات متارين اُلمحلِّل املكاني،

. 

 
 (1شكل )

 .2، شكل ويف شجرة آرك كتالوج
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 (2شكل )

 

 

يف القرص احلاسوبي ويتم نسخ بيانات التمرين إليه  SPATIALستحداث دليل جديد باسم ُبوهنا 

 للمحافظة على كمال البيانات األصل.  وذلك بإجناز هذه اخلطوات:
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الضغط بالزر األمين على القرص احلاسوبي املختار يف شجرة كتالوج ووضع املؤشر  .1

 .3شكل  SPATIAL، وتسميته Folderواختيار  Newعلى َخيار 

 

 
 

 (3)شكل 
 

 ,schools.shpوهي:  2الضغط بالزر على كل من الست جمموعات البيانات يف الشكل  .2

 roads.shp,       rec_sites.shp, destination.shp, landuse,   وelevation ، 

، باستخدام أمر 1املستحدث يف اخلطوة SPATIALثم دجمها يف دليل  Copy واختيار أمر

Paste. 

 SPATIAL، واستحداث رابط بدليل Connect to Folderالضغط مرة أخرى على زر أمر  .3

 .4شكل ، OKثم ضغط 
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 (4شكل )

  

الالحق سيتم بناء أمنوذج ُيساعد يف حتديد موقع املناطق امُلناسبة لبناء أمنوذج ويف التمرين 

جديد، وهذا يلزم دليال ليضم غالبية النتائج وكذلك قاعدة بيانات شخصية لتحتوي طبقات 

تائج سيشمل ن Resultsباسم  ستحداث ذلك يتعيَّن استحداث دليلوال .املالمح اليت سُتستحدث

 هذه اخلطوات:يذ فين التالي، وذلك بتناألمنوذج يف التمر

رص احلاسوبي يف شجرة الكتالوج ووضع املؤشر على قالضغط بالزر األمين على ال .أ

New    ثم الضغط َخيارFolder , 

 .5, شكل Enterكاسم للدليل ثم ضغط أمر   Resultكتابة  .ب

 



7 
 

 
 (5شكل )

، وهذه القاعدة ستحتوي  RESULTوعند هذه النقطة سـُتستحدث قاعدة بيانات شخصية يف دليل

 نتائج من األمنوذج يف التمرين الالحق، وخطوات ذلك هي:

ثم ضغط خيار  Newووضع املؤشر على    RESULTالضغط بالزر األمين على دليل .1

Personal Geodatabase (.6، )شكل 
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 (6شكل )

 

 .Renameضغط بالزر األمين على قاعدة البيانات الشخصية امُلستحدثة واختيار أمر ال .2

 .7، شكل Enterوضغط أمر  Siteكتابة  .3
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 (7شكل )

 

يف آرك  Spatial Analystوأدوات امُلحلِّل املكاني ميكن الدخول عليها عرب مسطرة أدوات 

يف شجرة  Toolboxes folderماب أو عرب صندوق أدواته. الذي يكون الوصول إليه عرب دليل 

، وأبسط طريقة حبيث ميكن استعراض األدوات املتوفرة ArcToolboxالكتالوج أو يف نافذة 

  لذلك هي:

أدلة ستظهر  الضغط على بيف شجرة آرك كتالوج، و دليل ضغط  .1

  فرعية ُيختار منها الدليل الفرعي 

 ستظهر قائمة مبحتوياته ُيختار منها جمموعة  .2

مة يف نظَُّموأدوات هذه اجملموعة  .8شكل وبالضغط عليها ستظهر حمتوياتها، 

 جمموعات وظيفية ُيطلق عليها جمموعات أدوات ليسُهل حتديد موقع كل أداة. 

يف أي تطبيق من تطبيقات  ArcToolboxميكن استخدام نافذة جتدر اإلشارة إىل أنه و

 آرك جي آي إس للدخول على أدوات احمللِّل املكاني.
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 (8شكل )

 

 لقفل آرك كتالوج. Exitيف القائمة الرئيسة ثم ضغط أمر  Fileضغط  .3

 

**********  
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 التمرين الثاني

 واستكشاف البياناتاملكاني  حلِّلامُلالوصول إىل برنامج 

زمة آرك حبامُللحق  Spatial Analyst جاستخدام برنامب حتليل املوقعتطبيقات تكون بداية 

  جي آي إس تنفيذ هذه اخلطوات:

بدء آرك ماب، وتنشيط نافذة كتالوج يف اجلزء األمين منها، والتجوال يف شجرة  .1

 ,1والضغط عليه لعرض حمتوياته، شكل  SPATIALكتالوج إىل دليل 

 

 
 (1شكل )

الضغط على امللفات الست املعروضة كل على حدة وسحبها على التوالي إىل نافذة آرك  .2

 .2ومسمياتها يف جدول آرك ماب.  شكل ماب.، وستطهر التشكيالت يف النافذة 
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 2شكل 

 

، وستظهر نافذة منها ُيختار Extensionsواختيار جمموعة  Customizeالضغط على قائمة  .3

  .3شكل  لتظهر نافذته، Closeثم ضغط أمر ، Spatial Analystالربنامج امُللحق 

 

 
 (3شكل )
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من القائمة تنشيط َخيار و Toolbarsواختيار جمموعة  Customizeالضغط على قائمة  .4

 .4، شكل  

 

 

 (4)شكل 
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 . 5، شكل  Spatial Analystستتم إضافة مسطرة أدوات  .5

 

 
 (5) شكل 

حبيث ميكن استعراض واستكشاف  Hillshadeتشغيل أداة  ،هلذا التمرينسيتم، و

بنية حويصلية وهذه األداة هي . ُمستخرجات هذه األداة مع بقية مدخالت البيانات الحقا

للتضاريس ُمستحدثة من بنية حويصلية لالرتفاع مت إعداد مصدر اإلضاءة هلا )مثال، الشمس( 

ة للدرجات من صفر إىل بقيمة موجب ده املستخدم )االجتاه الزاوي ملصدر اإلضاءةبسمت ُيحدِّ

فوق مثريا عند عرضه بشفافية  التأثري البصري للتظليلميكن أن يكون فوق األفق(. و 360

 طبقات أخرى يف آرك ماب. وخطوات استحداث هذه األداة هي:

، وستظهر System Toolboxثم جمموعة  Toolboxيف شجرة كتالوج اختيار دليل  .1

 . 6مفرداتها شكل 
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 (6مشل )

 

باحلركة إىل األسفل يف النافذة السابقة يتواىل ظهور بقية مفرداتها فيكون اختيار  .2

 Surfaceومبدها تظهر مفرداتها فُيختار َخيار  جمموعة 

 ، فيتم اختيارها.7، شكل Hillshadeوسيكون من بني مفرداتها أداة 
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 (7شكل )

 (.8يف النافذة السابقة ستظهر هذه النافذة )شكل  بالضغط على  .3

 

 
 

 (8شكل )

 

 .   elevation ُيكتب Input rasterملستطيل حتت يف ا  .4

ألنها متثل قيما مثالية يف حال  Azimuth ،Altitudeقبول كل القيم االفرتاضية ملعامل  .5

 استخدام ظالل للعرض.
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 وترك َخيار  Z factorيف املستطيل حتت 0,3048كتابة  .6

لتتم عملية حساب لتحديد ما إذا كانت أنَّ اإلضاءة احمللية للسطح  ُتحسب جممَّدا حبيث

ع  بنفس وحدة  ،، صرى أم ال. وإذا كانت كل قيم سحويصلة ما يف ظل حويصلة أخ

 .Z factorلــ  1القياس )مثال باألمتار( ميكن قبول القيمة االفرتاضية 

يف جدول احملتويات، فُيضغط  hillshadeلتشغيل األداة، وستظهر طبقة  OKالضغط على   .7

 .9، شكل elevation،ثم جتميد طبقة landuseقة بعليها وُتسحب لتكون حتت ط

 

 
 9شكل 

سيتم عند هذه النقطة استكشاف وعرض إمكانات آرك ماب بتغيري رموز إحدى 

الذي مت استحداثه حتت  hillshadeالطبقات وتطبيق شفافية حبيث ميكن رؤية مستخرج 

 الطبقات األخرى. وخطوات ذلك هي:

وستظهر  Propertiesيف جدول البيانات واختيار  landuseالضغط بالزر األمين على طبقة  .1

 .10نافذتها، شكل 
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 (10شكل )

 

املرسومة باستخدام  landuse، وهنا سُتغيَّر مفردات طبقة  Symbologyضغط جمموعة  .2

  Value Fieldقيم العمود وألوان عشوائية. وبالضغط على السهم امللتصق باملستطيل حتت 

 .landuseومن القائمة ُيختار 

ضغط كل رمز واختيار لون مالئم لتمثيل كل استخدام لألرض )مثال اللون األزرق  .3

 .OKللمياه، األخضر للغابة، وهكذا(، ثم ضغط 

 Effects ومن القائمة اختيار Toolbarsواختيار جمموعة  Customizeالضغط على قائمة  .4

 .     11وستظهر مسطرته، شكل 

 

 

 
 (11شكل )
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السهم امللتصق باملستطيل يف النافذة السابقة وستظهر قائمة الطبقات ُيختار منها  طضغ .5

 .12، شكل landuseطبقة 

يف النافذة السابقة وحتريك مسطرة القيم إىل قيمة  ضغط زر تعديل الشفافية    .6

حبيث يسود   landuseحتت طبقة  hillshdرؤية طبقة  نيمكوُس، 13، شكل 30

 .انطباعا حيا لسطح األرض

 

 
 (13شكل )

وتفحُّص جدول موصفات الطبقة ُيعطي فكرة عن عدد حويصالت كل موصف يف  

 ذ هذه اخلطوات:نفَّجمموعة البيانات، وإلبراز اختيار يف اخلريطة ُت

يف جدول احملتويات ويف القائمة اليت تظهر  landuseُيضغط بالزر األمين على طبقة  .1

 .14وستظهر نافذته، شكل  Open Attribute Table. ُيضغط على أمر
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 14شكل 

 Valueعدد احلويصالت يف جمموعة بيانات كل قيمة يف عمود  COUNTعمود  ُيحدِّد .2

 5قيمة أنَّ (، 671722للغابة ُيقابلها أكرب عدد للحويصالت ) 6ويالحظ أنَّ قيمة 

  . ، وهكذاحويصلة 85054للزراعة ُيقابلها عدد 

وهذه اجملموعة امُلختارة تشمل كل األراضي  اجلدولنافذة يف  Wetlandsُيضغط صف   .3

الرطبة يف طبقة استخدام األرض وستكون بارزة يف اخلريطة عند اختيارها، شكل 

15. 
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 15شكل 

 

 .Clear Selectionواختيار أمر يف اجلدول  Optionsضغط السهم امللتصق بزر  .4

 لقفل جدول موصفات طبقة استخدام األرض.  ضغط زر أمر قفل اجلدول  .5

 

 وللتعرُّف على املالمح يف اخلريطة ُتنفَّذ هذه اخلطوات:

يف مسطرة األدوات، وبالضغط على   Identifyضغط الصورة الرامزة ألداة  .1

 .16اخلريطة ستظهر نافذة األداة، شكل 
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 16شكل 
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للتَّعرُّف على املالمح يف املوقع الذي مت  Rec_siteواختيار طبقة  .<All layers>ضغط خيار  .2

 الضغط عليه وتتبع كل الطبقات.  

 قفل النافذة. .3

 ولتفحُّص قيم الرسم ُتنفَّذ هذه اخلطوات:

، ُيضغط على السهم املالصق ملستطيل 5، شكل  Spatial Analystيف مسطرة أدوات  .1

Layer   واختيار طبقةlanduse. 

يف مسطرة امُلحلِّل املكاني وستظهر    Histogramضغط الصورة الرامزة لــ   .2

 .17نافذته تعرض عدد حويصالت كل نوع من أنواع استخدام األرض، شكل 

 

 
 (17شكل )

  

 يف النافذة لقفلها. ضغط رمز القفل   .3

ميكن الدخول  ، Spatial Analystوجتدر اإلشارة إىل أنه، باإلضافة إىل مسطرة أدوات 

 .18وذلك عرب شجرة نافذة كتالوج ، شكل  ArcToolboxأدوات مثيلة كثرية يف نافذة على 
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 18شكل 

 .Site_Analysis  باسم  \C:\SPATIALوبذا ينتهي هذا التمرين، وميكن حفظه يف دليل 

 

********** 
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 التمرين الثالث

 حتديد موقع ملدرسة جديدة

طة ييف خر ملدرسة جديدةمالئم حتديد موقع به ميكن التمرين بناء أمنوذج يف هذا سيتم  

اع، استخدام األرض، االرتف ُتمثِّل من فصليلني: ُمقاسةهي  هنااملقاسة . وجمموعات البيانات مالءمة

املسافة واالحندار، املسافة إىل مواقع الرتفيه، بيانات لمستخلصة هي ومواقع الرتفيه، واملدارس 

ثم  10إىل  1حبيث تصبح مبقياس مشرتك من ك البيانات وسُيعاد تصنيف تل .إىل املدارس املوجودة

ترجيحها مع جمموعة استخدام األرض حسب تأثري النسبة وتركيبها مع بعضها إلنتاج خريطة 

تعرض املواقع املالئمة للمدرسة اجلديدة. بعدئذ اختيار املوقع األمثل للمدرسة من بني البدائل 

 األخرى.       

 :اب وفتح الوثيقة اخلرائطية بهذا املساروتكون بداية هذا التمرين ببدء آرك م

C:\Spatial\Site Analysis.mxd 

 

 فَّذ هذه اخلطوات الستحداث صندوق أدوات جديد:ثم ُتن

يف نافذة كتالوج اليت تظهر على ميني نافذة آرك ماب، ُيضغط بالزر األمين على دليل  .1

Toolboxes  وستظهر قائمة منها ُيختار َخيارToolbox  ثم ُيكتب  فُيضغط عليه( 1)شكل

 .Site Analysis اسم له هو

 

 

 (1شكل )
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وستظهر نافذة ُيختار  نافذة كتالوج ُيضغط بالزر األمين على  يف  .2

 .2وستظهر نافذته، شكل  Propertiesمنها َخيار 

 

 
 

 (2شكل )

 .Site Analysis حيمل اسمٍ  Nameالتأكد من أنَّ املستطيل اجملانب لكلمة  .3

 .OKضغط  .4

ذلك يكون استحداث أمنوذج لــ: تنفيذ مهمات امُلحلِّل املكاني، جتريب قيم املعلم،  بعد

 اخلطوات:ذلك ُتنفَّذ هذه والستحداث . استخدام بيانات خمتلفة، تشغيل األمنوذج عدة مرات

 .3، شكل Model، ثم اختيار Newوضغط  Site Analysis Toolsالضغط بالزر على  .1
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 ( 3شكل )

ثم على َخيار  Model، ُيضغط على قائمة 4شكل  ،اليت تظهريف النافذة  .2

 . 

 
 (4شكل )



28 
 

 

 . General، ُيضغط على جمموعة 5يف النافذة اليت تظهرـ شكل  .3

 
 

 (5شكل )

 

، وكتابة  Nameيف املستطيل امُلجانب لكلمة Findschoolكتابة  .4

FindLocationForSchool  يف املستطيل اجملاور لكلمةLabel وسُيستخدم االسم يف مجلة .

 .هالبطاقة فسُتستخدم كاسم لألمنوذج عند عرض اأم Pythonيف نافذة ومر واسطر األ

 األمنوذج حتى لو مت نقله إىل دليل آخر.لضمان أْن يعمل  Store relative pathsيار َختنشيط  .5
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وألنَّ إعدادات بيئة عالفة. ذات البيئة الللبيانات يتعيَّن إجراء إعدادات قبل تنفيذ أي حتليل و

 واخلطوات هي: على بيئة األمنوذج. قتصرتسفُتطبَّق على كل عملية هذا التمرين 

   .5يف نافذة األمنوذج، شكل  Environments ضغط جمموعة .1

 

 (.6شكل )

 .Extentوتنشيط خَيار  Processing Extentمد    .2

 .Cell Sizeوتنشيط َخيار  Raster Analysisمد  .3

 .7هذه النافذة، شكل ، وستظهر  ضغط  .4
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 (7شكل )

 .Same as Layer elevationواختيار ، 7يف الشكل  ،Processing Extentمد   .5

 .Same as Layer elevation، واختيار 7، يف الشكل Raster Analysisمد  .6

كل سُيطبَّق على  elevationحجم احلويصلة يف طبقة وجتدر املالحظة هنا بأنَّ 

  م.30البينة احلويصلية، أي مستخرجات 

رب يف البيانات امُلدخلة لن حجما أصغر من احلجم األككما يلزم التنبيه بأنَّ اختيار 

بنفس  يف النتائج بل سيكون هناك حويصالت أكثرمنه معلومات أكثر تفصيال  يتأتَّ

 القيمة وهو ما قد يؤثِّر على سرعة احلسابات وعرض النتائج.
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ثم ضغط الصورة الرامزة ألمر احلفظ يف  ،Environment Settingsيف نافذة  OKضغط  .7

لعودة إىل احلاجة ل ، وعندسيتم حتديث مسات األمنوذجوبذلك ،  نافذة األمنوذج

 ه. ملواصلة التعامل مع Edit ثم على ArcToolboxنافذة على ُيضغط بالزر األمين األمنوذج 

املناطق املالئمة للمدرسة اجلديدة وسيتم صبح باإلمكان معاجلة بيانات مشروع حتديد بذا ُيو 

 هذه املعطيات: استخالص بيانات

 من جمموعة بيانات  االحندارelevation. 

  مواقع الرتفيه من جمموعة بيانات املسافة إىلrec_sites. 

   املسافة إىل املدارس املوجودة من جمموعة بياناتschools.  

 واخلطوات هي:

، املدارس من جدول احملتويات إىل األمنوذج، والرتفيه مواقعسحب طبقات االرتفاع،   .1

 .8شكل 

ووضعها يف  Spatial Analyst Surfaceأدوات  من جمموعة االحندارضغط وسحب أداة  .2

وسُيستحدث عنصر يكون مرجعية ألداة االرتفاع  االرتفاع.يف موازاة بيانات األمنوذج 

 العرض.نافذة 

امُلحلِّل  واتدصندوق أاملسافة يف جمموعة حتديد موقع أداة املسافة اإلكليدية يف  .3

 مواقع الرتفيه.مبوازاة  ووضعها يف األمنوذج هاوسحب يها، ثم الضغط علاملكاني

مبوازاة املدارس. وُيالحظ هنا تكرار اخلطوة السابقة مع وضع أداة املسافة اإلكليدية  .4

وإضافة املسافة اإلكليدية إىل األمنوذج ُيرفق بها رقم.  األداةكل مرة ُتضاف نفس أنَّ 

إال أنَّ ذلك (. وميكن تغيري هذه البطاقات 2بطاقة اسم األداة رقم ) يلحقسللمرة الثانية 

    .غري ضروري
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(8شكل )  

 .  ، Add Connection tool  داةضغط أ .5

ثم ضغط دار وذلك بالضغط على طبقة االرتفاع االحنعة بيانات االرتفاع بأداة ربط جممو .6

 أداة االحندار.

لربط مواقع الرتفيه بأداة املسافة اإلكليدية، وربط املدارس تكرار اخلطوة السابقة  .7

 (. 2املسافة اإلكليدية )بأداة 

بيانات( تكون بيانات ُمدخلة، أداة، وُمستخرج عناصر وُيالحظ أن املعاجلة )اليت تشمل 

فإن ذلك سيكون رغبة تشغيل األمنوذج  ا جاهزة. ويف حالهوهذا يعين أنَّبلون مكتمل 

    باستخدام املعامل االفرتاضية لكل أداة.

 حيث ال حاجة إلضافة أداة ربط. Selectيف مسطرة األمنوذج، ُيضغط على أداة  .8
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الصورة الرامزة خَليار ، ثم ضغط   Auto Layoutضغط الصورة الرامزة خَليار  .9

Full View على العناصر ووضعها يف نافذة العرض. مسات الرسم احلالي لتطبيق   

 .حفظ لالصورة الرامزة لضغط على يف مسطرة األدوات، ُي .10

حيتاج األمر إىل حتديد مناطق مستوية نسبيا للبناء عليهاـ رتفاع ستخالص االحندار من االالو

 ي:باالعتبار احندار األرض. واخلطوات هيتعيَّن األخذ لذا 

أو الضغط  ،Openواختيار أمر  ،9، شكل الضغط بالزر األمين على أداة االحندار .1

 مرتني متتاليتني على األداة.

 

 

 (9شكل )

رتك قياسات البيانات احلويصلية امُلدخلة وامُلخرجة ُت( 10)شكل يف النافذة اليت تظهر  .2

 بقيمها االفرتاضية.
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(10شكل )  

كاسم  slope_outة معلم ُمستخرج البنية احلويصلية وكتابة قبول املوقع االفرتاضي لقيم .3

 له. 

إىل نفس وحدة قياس س، ص  القدم(ب) لتحويل قيم االرتفاع Zل عاممل 0.3048كتابة  .4

  .املرت(ب)

  .OKضغط  .5

 Renameضغط أمر ثم من أداة االحندار،  املستخرج بالزر األمين على متغريالضغط  .6

اسم بطاقة العنصر ال ينجم منه نَّ تغيري أ إىل وجيدر التنبيه،. Slope Outputوكتابة 

 Slope Outputاسم بوسُتضاف طبقة يف جدول احملتويات تغيريه يف القرص احلاسوبي. 

 .Slope_outاليت هي باسم و يف القرص تشري إىل البيانات

 عن مواقع الرتفيهاليت تفصل املواقع املقرتحة للمدرسة اجلديدة والستخالص املسافة   .7

 :إىل مناطق الرتفيه، واخلطوات هي يم(قيتعيَّن أوال حساب املسافة اإلكليدية )خط مست

وستظهر كل معامل املتصلة مبواقع الرتفيه حتريك املؤشر فوق أداة املسافة اإلكليدية  .1

 حاجة لتعديل أي منها يف هذا التمرين.، وال 11شكل  ،امُلعدَّة هلذه األداة
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 (11شكل )

، لذا القيمة االفرتاضية لهألنه مت قبول يكون بدون قيمة  Maximum distanceمعلم  .2

ُمستخرج البنية احلويصلية مبثابة املسافة القصوى. وحجم حويصلة سُتستخدم حافة 

. ويف هذا لبيانات االرتفاعإعدادات بيئة األمنوذج اليت مت إعدادها امُلستخرج ُيؤخذ من 

 التمرين تنتفي احلاجة إىل مستخرج وجهة البنية احلويصلية.

 Distance toلتصبح إعادة تسمية املستخرج املعروض من أداة املسافة اإلكليدية  .3

recreation sites.     

يتعيَّن لتحديد مواقع مقرتحة للمدرسة اجلديدة  املوجودة ن املدارسموالستخالص املسافة 

 نها، واخلطوات هي:محساب املسافة اإلكليدية 

( املتصلة مبواقع الرتفيه وستظهر كل 2حتريك املؤشر فوق أداة املسافة اإلكليدية ) .1

 عامل امُلعدَّة هلذه األداة، وال حاجة لتعديل أي منها يف هذا التمرين.امل

 Distance to( لتصبح 2إعادة تسمية املستخرج املعروض من أداة املسافة اإلكليدية ) .2

schools    . 
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 وباخلطوات السابقة يكون األمنوذج مكتمال وجاهزا للتشغيل، وخطوات ذلك هي:

 Slope output ،Distance to)الضغط بالزر األمين على كل من متغيِّرات امُلستخرج  .1

recreation sites و ،Distance to schools ثم ضغط أمر ،)Add To Display 13، شكل. 

  امُلتغيِّر يف كل مرة يتم تشغيل األمنوذج. عيتهاجمرتكون وبذلك سُتضاف البيانات اليت 

 

 (13شكل )

تشغيل أدوات يف مسطرة أدوات األمنوذج ل نفيذ ُيضغط على الصورة الرامزة للت .2

وسُتعرض األداة ذات  . Slope ،Euclidean Distance ، Euclidean Distance (2)األمنوذج )

مظللني وهذا يدل  واملستخرجوبعد انتهاء تشغيل األداة سُتصبح األداة  العالقة باللون األمحر.

 على أنَّ املستخرج مت استحداثه يف القرص احلاسوبي.

 لقفل النافذة. Closeضغط مستطيل أمر  .3

وتلك اليت أقل احندارا باللون  باللون األمحرشديدة الحندارات الا Slope Outputعرض طبقة ُت  .4

 .14، شكل األخضر
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 (14شكل )

 .15املسافات عن مواقع الرتفيه، شكل  Distance to recreation sitesكما تعرض طبقة 
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 (15شكل )

 .  16ن املدرسة، شكل متزايد املسافة بعدا  Distance to schoolsوتعرض طبقة 
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 (16شكل )

، مثل بيانات تكون عملية استخالص البياناتتصنيف جمموعات البيانات  ةإعاديف مسألة و

لبناء أمنوذج املالءمة. وكل حويصلة يف البينة احلويصلية ملنطقة  هي اخلطوة األوىلاالحندار، 

ن بقيمة لكل من معايري إدخال البيانات )االحندار، استخدام األرض، املسافة عن وتك الدراسة

. وهنا تربز احلاجة لرتكيب جمموعات البيانات امُلستخلصة مناطق الرتفيه، واملسافة عن املدارس(

يف أي حال، ليس خريطة مالءمة ُتحدِّد املواقع املمكنة للمدرسة اجلديدة. حبيث ميكن استحداث 
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، مثال تركيب قيمة من املمكن تركيب جمموعات بيانات هذا التمرين يف شكلها احلالي

درجات واحلصول على إجابة ذات معنى ميكن  7ة بقيمة مع حويصلدرجة  15لة احندارها حويص

إىل  1عام مثل ولرتكيب جمموعات البيانات جيب أوال إعداد مقياس قياس مقارنتها مبواقع أخرى. 

لبناء املدرسة  مالءمة موقع معيَّن، لكل حويصلة،هو الذي ُيحدِّد فإنَّه ما املقياس عاكون . و10

   ، والقيم العالية ُتدلِّل على مواقع مالءمة أكثر للمدرسة.اجلديدة.

ُيمكِّن من ترجيح القيم لكل جمموعة بيانات، بعدئذ  Weighted Overlayواستخدام أداة 

بيانات استخدام صحيحة، مثال  اقيمتركيبها. يف أي حال، ُمدخالت هذه األداة جيب أن تشمل 

يكون ومباشرة حبيث ميكن إضافة جمموعة البيانات هذه األرض هي يف طبقات بقيم صحيحة 

 1على مقياس القياس العام من  Weighted Overlayيف أداة  ختصيص قيمة جديدة لكل حويصلة

يف اخلطوات ها صح ذلك الحقا(. والقيم يف جمموعات البيانات اليت مت استخالُيوضس)10إىل 

جيب أوال إعادة لذا ، يف طبقات مدى، متواصلةجمموعات بيانات السابقة هي بكسور عشرية، 

ميكن أن وقيمة كل مدى  ص له قيمة صحيحة. كل مدى من القيم ُيخصَِّتصنيفها حبيث أنَّ

اخلطوة هي و Weighted Overlayداة أستخدام ال املقابل للقيمةتكون أي عدد شريطة مالحظة املدى 

جمموعات البيانات امُلستخلصة. يف أي حال، من األسهل ترجيح قيم الثانية بعد إعادة تصنيف 

ميكن قبول الوضع  كما جملموعات البيانات امُلستخلصة خالل عملية إعادة التصنيفاحلويصلة 

هو كما يعرضه زء من األمنوذج هذا اجلشكل ، والتوترك قيم املقياس مثل قيم امُلدخ االفرتاضي

               .17شكل 
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(17شكل )  

 واخلطوات هي:

، يف صندوق أدوات امُلحلِّل املكاني Reclassيف جمموعة أدوات  Reclassifyحتديد موقع أداة  .1

ثم إضافة  .Slope Outputووضعها مبوازاة  ModelBuilderوسحبها إىل نافذة والضغط عليها 

 Distance to، وأخرى مبوازاة  Distance to recreation sitesمبوازاة أداة إعادة تصنيف أخرى 

schools.  

 :ربط الستخدامها يف  Add Connectionضغط أداة  .2

 أ. مستخرج االحندار بأداة إعادة التصنيف.

 (.2إعادة التصنيف ) بأداةب. املسافة إىل مواقع الرتفيه 
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    (.3املسافة إىل املدارس بأداة إعادة التصنيف )ج. 

 . Select ُيضغط على أداةاألمنوذج  Selectيف مسطرة أدوات  .3

 .، ثم على زر املنظر الكامل لي الضغط على زر املخطط اآل .4

أرض مستوية نسبيا، كون موقع املدرسة اجلديدة على يإلعادة تصنيف االحندار ُيستحسن أن و

 10تخصيص قيمة ب ذلكو ولذا ُسيعاد تصنيف مستخرج االحندار بتقطيع القيم بفواصل متساوية

ثم ترتيب القيم خطيا فيما للمنحدرات )تلك اليت هي بأقل زاوية احندار( للمدى األكثر مالءمة 

 وخطوات ذلك هي: ،بينها

 .18، شكل Slope Outputاملتصلة مبتغيِّر  Reclassify فتح أداة .1

 

 (18شكل )
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  .  Reclassالفرتاضية ملعلم قبول القيمة ا .2

 .19التصنيف، شكل  نافذة ر، وستظهClassifyضغط أمر  .3

 

 (19شكل )

 .Equal Intervalتيار طريقة خوا Methodالسهم امللتصق مبستطيل ضغط   .4

 .10واختيار    Classesضغط السهم امللتصق مبستطيل  .5

 .20شكل ،  Reclassify، وستظهر نافذة OKضغط  .6
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 (20)شكل 

على القيم املمثلة جديدة أعلى  اُيطبَّق قيموهذا األمر  ،Reverse New Valuesأمر ضغط  .7

 تكون األنسب لبناء املدرسة.لالحندار األقل، حيث أن هذه املناطق 

 ، Output rasterملستطيل قبول املعلم االفرتاضي  .8

 . OKضغط  .9

   . Reclassed slope صبحُيحبيث  Reclassifyأداة متغيِّر مستخرج إعادة تسمية  .10

 ليكون موقع املدرسة قريبا قدر اإلمكان منهاوإلعادة تصنيف املسافة إىل مواقع الرتفيه   

األنسب(،  املواقع )أي ،ملواقع الرتفيه قرباألناطق املاليت متثل  ماد للقيمآيتعيَّن ختصيص عشر 



45 
 

، )أي املواقع اليت متثل مناطق بعيدة عن مواقع الرتفيه آماد القيم ىلإ 1بتخصيص الرقم من 

 وخطوات تنفيذ ذلك هي:األنسب(، وترتيب القيم خطيا بينها. 

 .21، شكل املسافة إىل مواقع الرتفيهتغيِّر املتصلة مُب Reclassify (2)أداة فتح  .1

 

 (21شكل )

 ألن قيمته سُتستخدم. (Value) تصنيفالإعادة ملعلم قبول الوضع االفرتاضي   .2

 .22، وستظهر نافذة، شكل Classifyضغط أمر  .3
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 (22شكل )

   . 10والعدد ليكون ، Equal Intervalلتكون  Methodإعداد  .4

 .OKضغط  .5

وتنفيذ هذا األمر سيتأتى منه أن تكون املسافات  ،Reverse New Values أمرضغط  .6

   بقيم جديدة أكرب ألنَّ مناطقها هي األفضل.  القريبة من اخلدمات الرتفيهية

 .Output rasterقبول املسار االفرتاضي واالسم ملعلم  .7

 .OKضغط  .8

 Reclassed distance toإىل  Reclassify (2)مستخرج املتغري من تشغيل أداة إعادة تسمية  .9

recreation sites ،ولتغيري حجم ُمستخرج العنصر .Reclassed distance to recreation sites ،
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مع حتريك الفأرة فوق أحد املمسكات الزرقاء احمليطة به ثم الضغط  ُيضغط عليه

    لتغيري حجم العنصر حبيث ميكن رؤية النص بوضوح.والسحب 

من أجل أن يكون موقع املدرسة اجلديدة بعيدا وإلعادة تصنيف املسافة إىل املدارس 

إعادة تصنيف طبقة حميط جذبها يتعيَّن داخل مع لتفادي التعن مواقع املدارس املوجودة 

Distance to schools  دارس بعيدة عن مواقع املالاملناطق  أبعد إىل 1الرقم من بتخصيص

سيتحدد أي بتنفيذ ذلك ، وترتيب القيم خطيا بينها. وقل مالءة(، )أي املواقع األاملوجودة

 :خطوات تنفيذ ذلك هيعن املدارس املوجودة، واملناطق هي القريبة وأيها هي البعيدة 

 . Reclassify (3)فتح أداة  .1

 ألن قيمته سُتستخدم.( Value)قبول الوضع االفرتاضي ملعلم إعادة التصنيف  .2

 .Classifyضغط أمر  .3

 .10الطبقات  وعدد، Equal Intervalلتكون  Methodإعداد  .4

  .OK  ط ضغ .5

 نمن املدارس املوجودة لذا يكوأنَّ املطلوب هنا هو وضع املدرسة بعيدا  وُيالحظ

هي األكثر مالءة،  البعيدة ألنَّها عآلماد القيم اليت متثل املواقأكرب  ختصيص أرقام

آلماد ص القيم العالية اجلديدة )املواقع األكثر مالءة( خصُِّت رتاضيةفحيث أنَّ القيم اال

املدارس املوجودة(، وال حاجة إىل تغيري أي أعلى من القيم القدمية )املواقع البعيدة من 

    .اآلن هقيم

 .Output rasterقبول املسار االفرتاضي واالسم ملعلم  .6

 .OKضغط  .7

 Reclassed distance toإىل  Reclassify (3)إعادة تسمية مستخرج املتغري من تشغيل أداة  .8

schools  

 ولتنفيذ عملية إعادة التصنيف ّتنفَّذ هذه اخلطوات:
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 ,Reclassed slopeالضغط بالزر األمين على كل متغري للمستخرجات ) .1

Reclassed distance to recreation sites and Reclassed distance to schools ثم )

 لعرضه.  Addضغط أمر 

 عادة التصنيف يف األمنوذج.إلالثالث لتنفيذ األدوات ضغط زر أمر التشغيل  .2

   .فظ ر أمر احلضغط ز .3

 .25، و 24، 23، شكل فحص الطبقات املضافة إىل نافذة آرك ماب .4

 

 (23شكل )
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 (24شكل )

 

 (25شكل )
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 واقع )باحندار منخفض، قريبة من ميف هذه األشكال أنَّ املواقع ذات القيم األعلى ُيالحظ و

من تلك اليت هي بقيم أقل )باحندار أشد، بعيدة الرتفيه، وبعيدة عن املدارس املوجودة( هي األنسب 

   عن مناطق الرتفيه، وقريبة من املدارس املوجودة(.

وبيانات استخدام  تركيب جمموعات البيانات امُلعاد تصنيفها لةحتي مرأالنقطة تهذه وعند  

 ُيالحظ هنا:املواقع األكثر مالءمة. واألرض لتحديد 

، املسافة إىل مناطق الرتفيه، قيم جمموعات البيانات املعاد تصنيفها اليت متثل االحندارأنَّ  .1

ويصالت األكثر مالءمة )احلة إىل املدارس مت تصنيفها مجيعا إىل مقياس قياس عام واملساف

 .بقيم أعلى( تكون

قيم حويصالتها تظل بوضعها األصل ألنَّه ميكن ترجيح جمموعة بيانات استخدام األرض  أنَّ .2

  كجزء من عملية الرتجيح العامة.

 ناطق املياه واألراضي الرطبة سيتم تقييدها. ملالقيم املمثلة أنَّ  .3

ألنَّها شديدة االحندار( وهي قيم )أي األقل مالءمة  4حتديد قيم االحندار اليت هي أقل من  .4

 ها. ؤصاقميكن إ

، ميكن تركيبها ببساطة يف أي حال، إذا كانت كل جمموعات البيانات متساوية األهمية

حتديد موقع املدرسة اجلديدة قرب مواقع الرتفيه  رغوبتأثري متساوي. ومن امل بإعطاء كل منها

أكرب يف أمنوذج كلما ارتفعت النسبة كلما كان تأثري مدخلة معينة املدارس األخرى. و منوبعيدا 

 النسب التالية للتأثري كاآلتي:املالءمة. وسيتم ختصيص 

 50% .املسافة امُلعاد تصنيفها إىل مناطق الرتفيه 

 25%  امُلعاد تصنيفها إىل املداس.املسافة 

 13% .االحندار امُلعاد تصنيفه 

 12% .استخدام األرض  

ل املكاني إىل باني حلِّة يف صندوق أدوات امُلاملوجود Weighted Overlayكما يتم سحب أداة 

 :26، شكل وبذلك سيكون مظهر األمنوذج هكذا، األمنوذج
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(26شكل )  

 

 تنفَّذ هذه اخلطوات:وإلعداد عملية الطباق امُلرجَّح 

إىل  ،27، شكل املكاني لحلِّامُلاملوجودة يف صندوق أدوات  Weighted Overlayسحب أداة  .1

 باني األمنوذج.
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 (27شكل )
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، واختيار مقياس يف مستطيالت النص 1، 10، 1وكتابة  ، Weighted Overlayفتح أداة  .2

قبل إضافة  وهكذا .1بقيمة  9إىل  1املقياس االفرتاضي هو من بدال من  10إىل  1التقويم 

 10إىل  1بيانات حويصلية مدخلة إىل أداة الطباق امُلرجَّح بتعيَّن إعداد مقياس التقويم من 

 وهذا يعين حتاشي حتديث قيم املقياس بعد إضافة جمموعات بيانات ُمدَخلة. 1بقيمة 

 . Applyضغط أمر  .3

 :إىل أداة الطباق امُلرجَّح Reclassed slopeإضافة  .4

 +.، Add raster rowضغط زر  .أ

 Inputيف مستطيل يار اخَلوترك كمدخلة حويصلية وذلك من القائمة  rslopeاختيار  .ب

Field  كما هوValue. 

 .28، شكل OKضغط  .ت

 

 (28شكل )

 :29شكل  ،الطباق امُلرجَّح وستظهر نافذة 
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 (29كل )ش

 ،47.758633إىل   33.431043من، أقصى احنداري متثل ه)و 3-1تغيري قيمة احلويصالت  .5

   .Restrictedإىل   Scale Valueيف عمود  زاوية االحندار(لدرجة  33 أي أكرب من

ُيخصص للحويصلة يف مستخرج نتيجة الطباق امُلرجَّح وإعداد مقياس القيمة حبالة مقيدة 

 حبويصالت وضعها ق امُلرجَّحاهي صفر. وإذا مل يكن هناك ُمدخالت ألداة الطبقيمة دنيا 
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NoData  فإنَّه ميكن استخدامNoData ذا إيف أي حال،  معينة. قيم كقيمة مقياس إلقصاء

فمن األسلم استخدام َخيار  يف أي من امُلدخالت NoDataكان هناك حويصالت بقيمة 

من  NoDataبوضع  مل على حويصالتتأداة الطِّباق امُلرجَّح ميكن أن تشتيجة ن. ويديالتق

 NoDataوجيب عدم اخللط بني وضع املناطق املقيَّدة اليت مت إقصاؤها. على و أو أكثر ةُمدخل

ال  NoDataفقد يكون هناك مناطق بقيمة . ُمعيَّن فكل منهما له غرض   Restrictedووضع 

 ءإلقصا NoDataهي مناطق مالئمة. ويف حال استخدام وضع ُيعرف هلا قيم ولكنها يف الواقع 

ين عييكون معروفا أنَّ هذا الوضع  لة أو أكثرخليس هلا بيانات يف ُمد قيم حويصالت ُمعيَّنة

     ليس هناك بيانات متوفرة عن املوقع. هأنَّ املنطقة ُمقيَّدة عن االستخدام أو أنَّ

 جدول البيانات ونافذة العرض يف آرك مابيف النافذة وستضاف طبقة إىل  OKضغط  .6

 (30)شكل 

 

 (30)شكل 
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 Inputمستطيل إعداد القيمة يف هي   LANDUSEكون ت، وهذه املرة  landuseإضافة طبقة  .7

field.   قيم املقياس لطبقة استخدام األرض حبيث تكون قابلة للُمقارنة وهنا يتم ترجيح

أدنى مالءمة والقيم األقل سُتدلِّل على نوع ُمعيَّن من استخدام األرض  بامُلدخالت األخرى.

يث واألراضي الرطبة يكن إعدادها كطبقات ُمقيَّدة حللبناء. وقيم املقياس لطبقيت املياه 

وهنا يكون تغيري قيم املقياس االفرتاضية لطبقة أنه ال ميكن البناء فيهما وجيب إقصاؤها. 

landuse  :لتكون    

 5 .ملناطق األحراش واملناطق االنتقالية 

 10 .لألراضي القاحلة 

 3 .للمناطق املبنية 

 9 .للمناطق الزراعية 

 4 .للغابات 

 .Restrictedبة بوضع متثل مناطق املياه واألراضي الرط يتللإعداد قيم املقياس  .8

 .31، شكل  Weighted overlayضغط كل بنية حويصلية يف جدول  .9

 

   (31شكل )
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 قبول املعلم االفرتاضي ُلمستخرج البنية احلويصلية. .10

 لكل من معلم    landuse layerويف نافذته يتم اختيار  Environmentsلضغط على مستطيل ا .11

Raster Analysis  و  Processing Extent. 

جدول احملتويات ونافذة عرض آرك وستظهر خريطة ترجيح استخدام األرض يف  OKضغط  .12

 .32 ماب، شكل

 

 (32شكل )

كل من جمموعات البيانات امُلعاد تصنيفها مبا يف ذلك تكرار العمليات السابقة على  .13

 املسافة امُلعاد تصنيفها إىل مواقع الرتفيه وإىل املدارس.    

 ولتنفيذ عملية الطِّباق امُلرجَّح ُتنفَّذ هذه اخلطوات:
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 .    Full View ، ثم ضغط زر َخيار  Auto Layoutضغط زر َخيار  .1

 .OKثم ضغط  Suitable Areasإىل  Weighted Overlayمن أداة إعادة تسمية ُمتغيِّر امُلستخرج  .2

 .Suitable Areasثم ضغط أمر  Suitable Areasالضغط بالزر األمين على ُمتغِّري  .3

 يف مسطرة األدوات.زر أمر احلفظ على  طالضغ .4

املواقع ُتدلِّل وفيها  (33)شكل  رض يف آرك مابإىل نافذة العبعدئذ تفحص الطبقة امُلضافة 

ذات االحندار أنواع استخدام األرض  مناطقأي ، على مواضع مالئمة أكثرالقيم العالية  ذات

  . ، األبعد عن املدارس املوجودةإىل خدمات الرتفيه ، األقرباألقل

 

(33شكل )  
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 كل صورة حويصليةنا ُيالحظ أنَّ هو النقطة تأتي مرحلة اختيار املواقع األفضل هذه وعند

فالصورة احلويصلية بقيمة صفر للمدرسة اجلديدة. ُتدلِّل على مستوى مالءمة املوقع يف الطبقة 

ار ي. كما أنَّ هناك مع9املوقع األمثل للمدرسة اجلديدة يكون بقيمة تكون غري مناسبة، لذا فإنَّ 

 9حبيث يكون ذو صور حويصلية عديدة بقيمة  لكل موقع أمثل هو حجم املنطقة املناسبة آخر

 :34، شكل جلزء من األمنوذج بهذا الشكلاوسيكون هذا  ببعضها البعض.ومتصلة 

 

(34شكل )  

ن املواقع ألو. Con toolأداة يف  التعبري االشرتاطي استخداماستخالص املواقع األمثل ب ويتم 

يف ٌمستخرج املناطق امُلناسبة(.  )أعلى قيمة 9جيب أن تكون بقيمة يف هذا التمرين اليت ُتعترب مثالية 

 ، وتغيري قيمة(9تفظ بقيمتها األصل )حتينجم منه أن  9كل املناطق بقيمة لشرتاطي التعبري االفإنَّ 

 ، واخلطوات هي:NoDataإىل  9املناطق ذات القيمة أقل من 

باني  ىلإ، 35شكل ،  Conditionalة أدوات موعاليت يف جم ،Conب أداة حضغط وس .1

 :األمنوذج
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 (35شكل )

 .36شكل  ،وستظهر نافذته ،ثم فتحها
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 (35شكل )

 Suitableواختيار متغيِّر  Input Conditional Raster valueضغط السهم امللتصق مبستطيل  .2

Areas. 

 . Expressionلقيمة االشرتاط ملتغري  9كتابة   .3

 Suitableواختيار متغيِّر  Input true raster or constant valueضغط السهم امللتصق مبستطيل  .4

Areas . حويصالت مدخالت البنية قيمة  سُتطبَّقكان االشرتاط حقيقيا، عندئذ  ذاوإ

 على حويصالت ُمستخرج البنية احلويصلية.احلويصلية أو القيمة الثابتة 

كما هي، حيث سيتم تطبيق القيمة  constant valueأو معلم  Input false raster ترك القيمة لــ .5

ية اليت ال تتوافق ضرتافيف ُمدخالت البنية احلويصلية االأن أي قيمة ، وهذا يعين االفرتاضية

 يف ُمستخرج البنية احلويصلية. NoDataمع االشرتاط سُيخصص هلا 

 نية احلويصلية.بقبول القيمة االفرتاضية ملعلم ُمستخرج ال .6

 . OKضغط  .7

 .  Full Viewضغط زر  ، بعدئذ    Auto Layoutضغط زر  .8
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 .OKثم ضغط  Optimal areasإىل  Conإعادة تسمية متغري املستخرج من أداة  .9

 .Conتشغيل أداة   .10

إىل نافذة العرض يف آرك ماب، وهذه الطبقة تعرض املوقع األمثل فحص الطبقة امُلضافة ُتبعدئذ 

هذه احلويصالت ألنَّ و. ايوهناك عدة حويصالت مفردة كل منها ميثل موقعا مثال للمدرسة اجلديدة.

يتعيَّن تهذيب امُلستخرج بإزالة هذه املساحات  ،رسةم صغرية جدا لتكون موقعا للمد 30مبقياس 

 وذلك بتنفيذ هذه اخلطوات: Majority Filterأداة الصغرية باستخدام 

أدوات املكاني يف جمموعة  لحلِّامُليف صندوق أدوات  Majority Filterضغط أداة  .1

Generalization 36شكل األداة  ة، وستظهر نافذوضغطها وإضافتها إىل باني األمنوذج. 

 

 (36شكل )

 Optimal areas rasterواختيار َخيار  Input rasterالسهم امللتصق مبستطيل الضغط على  .2

variable. 

 البنية احلويصلية. قبول املعلم االفرتاضي مُلستخرج .3
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وهذا  .EIGHTواختيار َخيار  Number of neighbors to useالسهم امُللتصق مبستطيل ضغط  .4

الذي سيكون من مثانية أقرب جريان  اخَليار ُيحدِّد عدد احلويصالت اجملاورة يف لب امُلرشِّح

 (.3يف  3نافذة حويصلية )

وهذا االستخدام يعين  كعتبة لالستبدال. MAJORITYالستخدام  ع االفرتاضيضقبول الو .5

للحويصلة املوجودة لُتحافظ احلويصالت املتصلة جيب أن تكون بنفس القيمة أنَّ مخسة من 

    ا.على قيمته

 .OKضغط  .6

     .Filtered optimal areasصبح ُيل   Majority Filter ُمستخرج امُلتغيِِِّّر من أداةإعادة تسمية  .7

 .Add To Display أمر واختيار Filtered optimal areasالضغط بالزر األمين على  .8

  .Majority Filterتشغيل أداة  .9

  يف مسطرة األدوات ثم قفل األمنوذج. ر أمر احلفظ زُيضغط على  .10

مت  املثالية اليتباملناطق  املثالية إىل نافذة آرك ماب ومقارنة املناطقبعدئذ ُتفحص الطبقة امُلضافة 

وإذا كان هناك رغبة  ُأزيلت.صغرية جدا  اليت اعُتبِِّرتمن املناطق  اُيالحظ أنَّ كثريسو ،رشحها

وجودة أيضا يف جمموعة أدوات امل اNibbleة إلزالة مناطق متعددة احلويصالت ُتستخدم أدا

generalization.      

أفضل موقع من بني تلك املواقع. وطبقة الطرق اخلطوة األخرية يف هذا التمرين هي حتديد   

طبقة وتفحص مت رشحها  ، وبتفحص طبقة املواقع املثالية اليتStoweتعرض الطرق يف حدود مدينة 

. لذا، اليت ليست قريبة من طرق املدينة ع املدرسةقأنَّ هناك بعض املناطق امُلناسبة ملوالطرق يتضح 

كون حتديد يملناسبة اليت تتقاطع مع الطرق. بعدئذ قع ااتحديد املوإقصاء تلك املناطق ب يتعيَّن أوال

ولتحقيق ذلك جيب  مرت مربع. 41000املساحة املثالية وقدرها أكثر من ضل على أساس فاملوقع األ

يف قاعد البيانات البنية احلويصلية للمناطق املثالية اليت مت رشحها إىل طبقة ملمح أوال حتويل 

 الذي سيتم توليده. وهنا ُتستخدم أداة خدام عمود املساحةتكن اساجلغرافية حبيث مي

 Select Layer By Location ُتستخدم أداةاملالمح اليت تتقاطع مع الطرق. بعدئذ  الختيار 
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 Select Layer By Attribute  وأخريا  من بني املواقع، على أساس املساحة. لتحديد املوقع األمثل

  يف التمرين الالحق. االستخدامهطبقة ملمح جديدة من االختيار ستحدث ُت

 ملمح ُمتعدِّد أضالع ُتنفَّذ هذه اخلطوات: البنية احلويصلية إىلحتويل ولتنفيذ أداة  

جمموعة داخل  Conversion Toolsيف صندوق أدوات   Raster To Polygonفتح أداة  .1

 .39، وستظهر نافذتها، شكل From Rasterأدوات 

 

 (39شكل )

 .Filtered optimal areas rasterواختيار  Input rasterامللتصق مبستطيل ضغط السهم   .2

 .Valueكما هو أي  Fieldمستطيل ترك الوضع االفرتاضي يف  .3

 .opt_areaمع تغيري االسم إىل  Output polygon featuresقبول مسار معلم  .4

ليتم  √Simplify polygonsكلميت يف املربع الصغري اجملاور ل √ط تنشيال ترك عالمة .5

نية تأثري اخلطوة عند حتويل البتبسيط امللمح ُمتعدِّد األضالع حبيث يتم ختفيض 

 أضالع. احلويصلية إىل ملمح ُمتعدِّد

 .OKضغط  .6

 وخطوات تنفيذ أداة االختيار حسب املوقع هي:
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 landuse, elevation, hillshd, destination, roads, rec_sites, schools, Slopeترك طبقات  .1

Output, and opt_area  ع بلى املرجتميد البقية بالضغط عو اتييف جدول احملتونشطة

، وسيكون شكل اخلريطة يف √حبيث ختتفي عالمة جبانب كل منها غري صال

 . 40هكذا، شكل آرك ماب 

 

 40شكل 

 Layers and Tableمن جمموعة ( 41)شكل   Select Layer By Locationفتح أداة   .1

Views  يف صندوق أدوات Data Management ،   



66 
 

 

 (41شكل )

 .42شكل  ،وستظهر نافذتها  .2
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 42شكل 

   من القائمة. opt_areaُتختار طبقة  Input Featureلطبقة  .3

 .INTERSECTُيقبل الوضع االفرتاضي، أي  Relationshipعلم مل .4

 .Roadsواختيار طبقة  Selecting Featuresلسهم اجملاور ملستطيل اضغط  .5

 .NEW_SELECTION ، أي Selection typeقبول الوضع االفرتاض ملعلم  .6

املالمح اليت تتقاطع مع الطرق يف وضع اختيار يف وبهذا تكون كل   .OKضغط  .7

 نافذة آرك ماب.

 هي: املوصِّفاتوخطوات تنفيذ أداة االختيار حسب 

يف صندوق   Layers and Table Viewsمن جمموعة  Select Layer By Attributeفتح أداة  .1

 (.43)شكل وستظهر نافذة إعدادها   ، Data Management أدوات
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 (43شكل )

 .opt_areaواختيار  Layer Name of Table Viewالضغط على السهم اجملاور ملستطيل  .2

 واختيار  Selection typeالضغط على السهم اجملاور ملستطيل  .3

SUBSET_SELECTION. 

، وستظهر نافذته، شكل Expressionاجملاور ملستطيل   query builderضغط زر  .4

44. 
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 (44شكل )

 لكتابة صيغة االستعالم. Shape_Areaالضغط مرتني على  .5

 .=<     greater than or equal toضغط زر عالمة  .6

 .40469كتابة  .7

 ثم ضغطها مرة أخرى. OKضغط  .8

هناك ملمح واحد ينطبق عليه معيار صيغة االستعالم وهو كونه مساويا أو أكرب  .9

 مرت مربع.    40469من 

 وخطوات تنفيذ أداة نسخ املالمح هي:



70 
 

، جمموعة أدوات  Data Managementمن صندوق أدوات  Copy Featuresفتح أداة  .1

Features 45، شكل. 

 

 (45شكل )

 .opt_areaواختيار طبقة  Input Featuresطيل تسمبالضغط على السهم امللتصق  .2

والتحرك إىل  Output Feature Classامللتصق مبستطيل  زر الضغط على  .3

C:\Spatial Analyst\Stowe.gdbقاعدة النتيجة النهائية يف هذا سيتأتى منه ختزين ، و

 .Scratch.gdbبدال من قاعدة البيانات األولية  Stowe.gdbالبيانات 

 .Saveستخرج طبقة امللمح ثم ضغط أمر كاسم مُل final_siteكتابة  .4

 لتشغيل األداة. OKضغط  .5

ـ  Removeواختيار أمر يف جدول احملتويات  opt_areaعلى طبقة الضغط بالزر األمين  .6

 .46املوقع األمثل للمدرسة اجلديدة.، شكل وستعرض الطبقة النهائية 
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 (46شكل )

 ضغط زر أمر احلفظ يف املسطرة املعيارية لألدوات. .7

 وبذا ينتهي هذا التمرين

********** 
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 التمرين الرابع

  طريق بديل حتديد

إىل املوقع األمثل لطريق من امن تقاطع قريب سيتم يف هذا التمرين حتديد أفضل مسار  

 وخطوات حتقيق ذلك هي:، ملدرسة جديدة

 final_siteهنا هو طبقة  استحداث جمموعة البيانات املصدر، إن لزم األمر، واملصدر .1

feature .اليت مت استحداثها يف التمرين الثالث  

إعادة تصنيفها طلوبة، املبيانات الجمموعة تحديد التكلفة باستحداث جمموعة بيانات  .2

 مبقياس قياس عام، ترجيحها، ثم تركيبها.

املصدر والتكلفة كُمدخالت. إجناز حتليل تكلفة املسافة باستخدام جمموعة بيانات  .3

ه األداة هي بنية حويصلية قيمة كل حويصلة املسافة امُلستحدثة من هذوجمموعة بيانات 

ولتحديد  عودة إىل املصدر.برابط فيها هي التكلفة الرتاكمية للرحلة من كل حويصلة 

األقل تكلفة حيتاج األمر إىل جمموعة بيانات اجتاه ميكن استحداثها املسار النهائي 

حويصلية بنية . وهذا ينجم منه Cost Distanceباستخدام أداة كمجموعة بيانات إضافية 

الذي هو موقع عودة إىل املصدر برابط الجتاه املسار األقل تكلفة من كل حويصلة 

    .يف هذا التمرين املدرسة

نقطة الوصول إن لزم األمر. ويف هذا التمرين جمموعة بيانات استحداث جمموعة بيانات  .4

 عند االتصال بالطريق. هي نقطةنقطة الوصول 

 جمموعات بيانات املسافة واالجتاه امُلستحدثة بأداةإجناز حتليل مسار باستخدام  .5

Cost Distance.   

،  Site Analysisداخل صندوق أدوات  Find Best Routeباسم وسيتم استحداث أمنوذج جديد 

املصدر )موقع املدرسة( إىل نقطة الوصول حيسب املسار األفضل عرب املنطقة من  منوذجاأل ذاوه
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وإعداد  نوع استخدام األرض الذي سيسلكه املسار.و احندار سطح األرضأخذا يف االعتبار 

 األمنوذج يتم بهذه اخلطوات:

 My Toolboxes، يف جمموعة Site Analysisعلى صندوق أدوات الضغط بالزر األمين  .1

(Tollboxes)  ثم على يف شجرة آرك كتالوجNew  واختيارModel. 

، وستظهر نافذتها، Model Propertiesواختيار َخيار  Modelيف القائمة الرئيسة ُيضغط على  .2

إعدادها يف التمرين مسات األمنوذج وبيئته تكون ُمعدَّة كما مت ، وُيالحظ أنَّ 1شكل 

  الثالث.

 

 (1الشكل )

 .Nameيف مستطيل  FindRouteوكتابة  General ضغط جمموعة .3
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 .Labelيف مستطيل  Find Best Routeكتابة  .4

 .Store relative path names (instead of absolute paths)خيار تنشيط  .5

 إعدادات بيئة األمنوذج يتم بهذه اخلطوات:وحتديد 

 .2، شكل ، وستظهر هذه النافذةيف النافذة السابقة Environmentsضغط جمموعة  .1

 

 (2شكل )

 .Extent تنشيط Processing Extentجمموعة مد  .2

 .Cell Sizeوتنشيط  Raster Analysisمد جمموعة  .3

 .3.شكل  ، وستظهر هذه النافذة،Valuesالضغط على مستطيل  .4
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 (3شكل )

 Same asاختيار و Extentالضغط على السهم امللتصق مبستطيل ، وProcessing Extentمد  .5

Layer elevation من القائمة.  

 Same asواختيار  Cell Size، والضغط على السهم امللتصق مبستطيل Raster Analysisمد  .6

Layer elevation  .من القائمة 

 .Model Propertiesيف نافذة  OKالضغط على  .7

 .، ألمر احلفظة ضغط الصورة الرامز .8

لفة الرحلة من أي موقع عودة إىل املوقع تكون تك أناستحداث جمموعة بيانات تكلفة حدِّد ُيو

يف حال عبور املنحدرات أو بناء طريق فوق أنواع  أعلى  هاعلى أساس أنَّ ديدةة اجلسللمدرامُلقرتح 

 :4هنا يكون مظهر األمنوذج هكذا، شكل ُمعيَّنة من سطح األرض. و
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 (4) شكل

 وخطوات إعداد األمنوذج هي:

 األمنوذج. إىل  Slope Outputإضافة .1

 .Slope Output موازية لــ ModelBuilder وإضافتها إىل Reclassifyأداة حتديد موقع  .2

دار بأداة إعادة رج االحنلربط ُمستخ واستخدامها  Add Connection ضغط أداة .3

 التصنيف.

 يف مسطرة أدوات األمنوذج. Selectضغط أداة  .4

تتم إعادة طبقة ُمستخرج ومن املفضل أن يعرب الطريق اجلديد مناطق أقل احندارا، وهنا س

األعلى  اتإىل االحندار 10كما سيتم ختصيص قيمة  االحندار، وتقطيع القيم يف فواصل متساوية.

ذات الزوايا لتلك االحندارات  1، وختصيص ات ذات الزاوية األشد لالحندار(تكلفة )أي االحندار

 األقل شدة، ثم ترتيب البقية بني هاتني القيمتني. واخلطوات هي:

يف  )من جمموعة فتح أداة  .1

 .5وستطهر هذه النافذة، شكل  ،(
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 (5شكل )

 حبيث ميكن استخدام القيمة. Reclass fieldملعلم  Value الوضع االفرتاضي لوبق .2

 .6، وستظهر هذه النافذة، شكل Classifyمستطيل ضغط  .3
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 (6شكل )

 .Equal Intervalواختيار  Methodالسهم امللتصق مبستطيل ضغط  .4

 10 واختيار   Classesضغط السهم امللتصق مبستطيل  .5

 .OKضغط  .6

 .Output rasterملعلم قبول القيمة االفرتاضية  .7

 .OKضغط  .8

 .  Reclassed slopeإىل  Reclassify toolُمتغيِّر امُلستخرج من  إعادة تسمية .9

شكل ، ، وستظهر هذه اخلريطةRunثم ضغط أمر  Reclassifyعلى أداة الضغط بالزر األمين  .10

7. 
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 (7شكل )

واستخدام األرض  اعاد تصنيفهاملبيانات االحندار تأتي خطوة ترجيح وتركيب جمموعات بعدئذ 

نوع دة االحندار و، على أساس شجمموعة بيانات تكلفة بناء طريق عرب كل موقعللحصول على 

تنفيذ ، وسيكون لكل جمموعة بيانات يف هذا األمنوذج ترجيح مساوي. وخطوات ضاستخدام األر

  ذلك هي:

 .Reclassed slopeباني األمنوذج مبوازاة وإضافتها إىل  Weighted Overlayحتديد موقع أداة  .1

 .8، شكل Weighted Overlayفتح أداة  .2

 

 (8شكل )
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 مُيستخد رين الثالثم، وكما هو احلال يف الت10إىل  1ومقياس التقويم االفرتاضي هو 

ار، لذا قبل إضافة بنى تصنيف جمموعة بيانات االحند ةعادإل 10إىل  1مقياس من 

حتاشي . وهذا يعين 1مبقدار  10إىل  1يتعيَّن إعداد مقياس التقويم من حويصلية إىل األداة 

      مدخلة االحندار.حتديث قيم املقياس بعد إضافة جمموعة بيانات 

 ، على التوالي.From ،To ،Byمستطيالت يف  1ثم  10، 1كتابة   .3

 .Applyضغط أمر  .4

من القائمة  Reclassed slopeاختيار نية احلويصلية ب، وملدخلة ال Add raster rowضغط زر  .5

 .OK، ثم ضغط Valueبوضع  Inputخانة وترك 

، ثم Valueبوضع  Inputوترك خانة   landuse، وإضافة طبقة  Add raster rowضغط زر  .6

 . OKضغط 

قيم املقياس لطبقة استخدام األرض حبيث تكون قابلة للُمقارنة مبجموعة يتم ترجيح  عدئذب

ل أنه سيكون ُمكلفا بناء طريق عرب اد التصنيف. والقيمة األعلى ُتدلِّاالحندار ُمعبيانات 

 نوع ُمعيَّن من استخدام األرض. 

 كتابة القيم التالية ملقياس القيم: .7

 5الية قاألحراش واملناطق االنت. 

  10املياه. 

  2القاحلة األراضي. 

  9األراضي املبنية. 

  4األراضي الزراعية. 

  8الغابة. 

  10األراضي الرطبة. 

ملقياس القيم يف حال استحداث سطح  Restrictedعند استخدام ب توخي احلذر وجي

)أي صفر يف  للحويصلة 1ناقص دنيا من مقياس القيم  . فالتقييد ُيخصص قيمةكلفةت

مستثناة من تكلفة مع أنها يف احلقيقة  املناطق امُلقيَّدة بأقلبدو ستهذا التمرين( وبذا 

فبدال  جيب جتهيزها بشكل مالئم لتحاشي اإلرباك.التحليل. واحلويصالت بهذه القيمة 
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يف  NoDataإعداد مقياس القيم ليكون من ذلك ميكن ختصيص تكلفة عالية أو 

معرفة ما وإذا كان الوضع هو كذلك سيكون من الصعب ُمدخلة البنى احلويصلية. 

معلومات  هناكمل يكن ألنَّه مت إقصاؤها أو أنه   NoDataإذا كان هناك منطقة ما بقيمة 

       أصيلة لذلك املوقع يف أحد امُلدخالت. 

لتأثري كل بنية حويصلية ألنها مجيعا متساوية األهمية يف هذا نسب متساوية  ختصيص .8

 %50متساوية للتأثري ) بلتخصيص نس Set Equal Influenceمستطيل التحليل. وعليه ُيضغط 

 ذلك لكل مدخلة بنية حويصلية.لكل منها( و

 .Output Rasterقبول الوضع االفرتاضي يف مستطيل  .9

 .9، شكل OKضغط  .10

 

 (9شكل )
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 :نفَّذ هذه اخلطواتُتالطِّباق امُلرجَّح  ولتنفيذ

 ,  Full View، ثم ضغط زر   Auto Layoutزر  ضغط .1

، ثم ضغط  Cost surfaceىل إ Weighted Overlayإعادة تسمية ُمتغيِّر امُلستخرج من أداة  .2

OK.   

  .9، شكل Add To Displayثم ضغط أمر  Cost surfaceالضغط بالزر األمين على ُمتغيِّر  .3

 .Weighted Overlayتشغيل أداة  .4

 .الضغط على زر أمر احلفظ  .5

 القيموفيها ُتدلِّل املواقع ذات ، 10، شكل فحص الطبقة امُلضافة إىل نافذة آرك مابُت .6

 لبناء الطريق عربها.املنخفضة 

 

 (10شكل )
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، الذي مت حتديده يف التمرين ولتحديد املسار األقل تكلفة بني موقع املدرسة اجلديدة 

يعرض تكلفة املسار. ونقطة الوصول، أداة تكلفة املسافة، وأداة  :ستستخدم الثالث،

إىل البنية احلويصلية للمسافة التكلفة الرتاكمية للرحلة من أي موقع )أو حويصلة( ُمستخرج 

ُمعيَّنة  عن أي طريق تكون الرحلة من حويصلةشمل معلومات يوال  ،املصدر )موقع املدرسة(

بط العودة ارباتباع املسار األقل تكلفة. وُمستخرج تكلفة الوصول إىل هناك إىل املصدر، فقط 

أي حويصلة باتباع املسلك األقل تكلفة عودة إىل  أي الطرق ُيسلك منيعرض لبنية احلويصلية ل

لنقطة إىل جانب بيانات ُمدخلة  Cost Pathألداة املصدر. واستخدام هذه امُلخرجات كُمدخالت 

    الوصول يتم حساب املسار األقل تكلفة بني موقع مدرسة جديدة وموقع نقطة الوصول.

 وإلعداد األمنوذج ُتنفَّذ هذه اخلطوات:

 إضافة طبقات املوقع النهائي ونقطة الوصول إىل باني األمنوذج.  .1

 .11شكل ، األمنوذجي نإىل باإضافة أدوات مسافة التكلفة ومسار التكلفة  .2

 

 (11شكل )

 .Distanceيف جمموعة أدوات  Spatial Analystوكالهما موجود يف صندوق أدوات 

 املوقع النهائي وسطح التكلفة إىل أداة املسافة.لربط   Add Connectionاستخدام أداة  .3
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ُمتغيِّر  وإعادة تسمية ، Output cost distanceإىل  Output distance rasterمتغري إعادة تسمية  .4

Output backlink raster  إىلOutput cost backlink. 

، destination ،Output cost distanceلربط نقطة   Add Connectionاستخدام أداة  .5

Output cost backlink   بأداةCost Path. 

 .Output cost pathإىل   Output rasterإعادة تسمية  .6

 .  Full View، وزر   Auto Layoutزر  ،  Selectالضغط على أداة  .7

 وهي) باستخدام جمموعة بيانات التكلفة اليت مت استحداثها Cost Distanceيكون تشغيل أداة و

يف  ا مت استحداثهيت)املصدر( الاملوقع النهائي  عرب كل حويصلة(، وطبقة ُتحدِّد تكلفة الرحلة

داة هي جمموعات بيانات مسافة فيها كل حويصلة حتتوي ومستخرجات هذه األ التمرين الثالث.

بط ارالتكلفة الرتاكمية األقل للرحلة من تلك احلويصلة إىل املصدر وجمموعة بيانات قيمة متثل 

 ىل املصدر. واخلطوات هي:العودة اليت تشمل اجتاه مسار التكلفة األقل من احلويصلة إ

 .12، شكل Cost Distanceفتح أداة   .1

 

 (12شكل )
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وأنَّ  School_siteنَّ مدخلة البنية احلويصلية أو بيانات امللمح املصدر هي طبقة أ مند تأكُّال .2

 البنية احلويصلية للتكلفة هي متغيِّر سطح التكلفة.

 وى.صواملسافة القاحلويصلية  امُلستخرج قبول الوضع االفرتاضي لبنية .3

 كاسم ملستخرج البنية احلويصلية للعودة. cost_bklinkكتابة  .4

  جمال البناء املبدئي للتحليلمسلك سيتم إحلاق وافرتاضيا، 

(C:\Spatial Analyst\Scratch.gdb)  يف مقدمة اسم قاعدة البيانات اليت مت استحداثها  آليا

 .يصلية لرابط العودة.ملستخرج البنية احلو

 .OKضغط  .5

ُتنتج بنية حويصلية للمسافة ورابط عودة للبنية احلويصلية، وكل منهما  Cost Distanceأداة و

تكون نقطة البداية للطريق اليت سالوصول  قطةنطبقة جتهيز  متَّ قد. وCost Pathتستخدمه أداة 

 وخطوات تنفيذ ذلك هي: قع املدرسة. اجلديد إىل مو

حتمل جمموعات  عاملاملالفأرة فوق أداة مسار التكلفة للتأكُّد من أنَّ  حتريك مؤشر .1

   كما يلي: ،13، شكل البيانات الصحيحة

 

 (13شكل )
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 َّة لطبقة نقطة الوصول.مدخلة البنية احلويصلية أو بيانات ملمح نقطة الوصول ُمعد 

  املسافة.تكلفة ُمعدَّ مُلتغيِّر ُمستخرج مدخلة البنية احلويصلية للتكلفة 

  مستخرج تكلفة رابط العودة.مدخلة البنية احلويصلية لتكلفة املسافة ُمعد مُلتغيِّر 

، نوع املسار، ومعامل عمود نقطة الوضع االفرتاضي للبنية احلويصلية للُمستخرجقبول  .2

  الوصول.

طة الوصول سيتم حتويلها مؤقتا إىل بنية حويصلية ملمح نق بياناتُمدخلة وحني تتم معاجلة 

نقطة الوصول وسيكون هناك حويصلة واحدة فقط يف هذه البنية، ألنَّ  ،العمليةكجزء من 

 . وسُيستحدثEACH_CELLكــ ي واحدة فقط. وقيمة معلم نوع املسار ميكن تركها ه

  حويصلة واحدة فقط. وألنَّ املوجود ه واحد فقط مسار

 وإلجناز حتليل تكلفة املسافة ُتنفَّذ هذه اخلطوات:     

 Outputو  ،Output cost distance ،Output cost backlinkالضغط بالزر األمين على  .1

cost path variablesأمر  ، ثم ضغطAdd To Display, 

 .Find Best Routeتشغيل أمنوذج  .2

طبقة ُمستخرج مسار يتضح أنَّ وسص الطبقات امُلضافة إىل نافذة آرك ماب بعدئذ ُتفح  

منحدرات هذه الطبقة ُتمثِّل املسار األقل تكلفة من موقع املدرسة إىل نقطة الوصول. والتكلفة ُتمثِّل 

 عترب أغلى لبناء الطريق.شديدة وأنواع ُمعيَّنة من استخدام األرض اليت ُت

بنية إحداثية ا التمرين هي حتويل البنية احلويصلية للمسار إىل واخلطوة األخرية يف هذ  

 وخطوات هذا التحويل هي:  ،للعرض متعددة اخلطوط

، Slope output ،Reclassed slope ،Cost surface ،Output cost distanceإزالة طبقات  .1

  والتظليل. األرض حبيث ميكن رؤية املسار فوق طبقات استخدام ، Output cost backlinkو

وهذه األداة موجودة يف صندوق أدوات  إىل باني األمنوذج. Raster To Polylineإضافة أداة  .2

Conversion Tools  يف جمموعة أدواتFrom Raster. 

 .14، شكل  Raster To Polylineفتح أداة  .3
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 (14شكل )

 .Output cost pathواختيار متغيِّر  Input rasterمبستطيل ضغط السهم امُللتصق  .4

 .Valueبصيغة  Fieldترك املعلم يف مستطيل  .5

والتحرُّك إىل ملف  Output polyline featuresمبستطيل امللتصقة  ضغط الصورة الرامزة  .6

C:\Spatial Analyst\Stowe.gdb. 

 .Saveكاسم لطبقة امللمح ثم ضغط أمر  new_routeكتابة  .7

 .OKقبول الوضع االفرتاضي لكل املعامل األخرى وضغط  .8

 وخطوات تشغيل أداة حتويل البنية احلويصلية إىل بنية إحداثية متعددة اخلطوط هي:

 . Full Viewثم ضغط زر   Auto Layoutضغط زر  .1

 .Output routeإىل  new_routeإعادة تسمية متغري ٌمستخرج طبقة  .2

 .Add To Displayثم على أمر  Output routeالضغط بالزر األمين على ُمتغيِّر  .3
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 .Applyالضغط على أمر ب Raster To Polylineتشغيل أداة  .4

سُتضاف طبقة سيتم حتويل البنية احلويصلية إىل بنية إحداثية متعددة اخلطوط ووبذلك 

new_route ،  إىل اخلريطة يف نافذة آرك ماب.، 15شكل 

 

 (15شكل )

وميكن ببساطة تغيري قيم املعامل لتجريب ُمستخرجات خمتلفة وإعادة تشغيل األمنوذج.  

مثال، هي اليت حتتاج إىل إعادة التشغيل.  وعمليات األمنوذج اليت تعتمد على ُمستخرج عملية ُمعدَّلة

 1إىل  9استخدام األرض كمباني من رتبة  رييتغبختفيض الرتجيح امُلطبَّق على قيم احلويصلة 

الطرق املوجودة حيث تغيري كبري للمسار امُلحتمل للطريق اجلديد حبيث مييل إىل اتِّباع سيتأّتى منه 

 تكون وهذا قد يكون َخيارا أقل تكلفة جدير باالعتبار.
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مسارات  امساءزن تالوثيقة اخلرائطية ُمعدَّة حبيث خت أنَّإىل  ويف اخلتام جتدر اإلشارة   

 وخطوة حفظ الوثيقة اخلرائطية هي الضغط على الصورة مصادر البيانات ذات العالقة باألمنوذج. 

         يف مسطرة األدوات.  الرامزة ألمر احلفظ 

********** 

 


