
 

 

 

 



 األوللتمرين ا

 السطحية يشبكة اجملار

نسياب السطحية من بيانات ا يستحداث شبكة جماراكيفية ن رييتناول هذا التم 

رتفاع رقمية )بنية ام بيانات خدستستويف بيئة آرك جي آي إس، ها التعامل معو والرتاكم

ملساحة  لتمثيل شبكية( وبيانات أخرى موجودة يف الدروس اإلرشادية اخلاصة بالتحليل املكاني

. تتمثل خمرجاتها يف شبكة حماري سطحية أعلى اجملرى باهلكتار القصوى لتصريف

شبكة جماري )خدمة معاجلة خدمة و تظليل )خدمة اخلريطة(الاخلدمات املستخدمة هي و

ميكن الوصول إليه عرب هذا هذا التمرين  وبياناتأمنوذج و. جغرافية وخدمة نتيجة خريطة(

 املسار: 

C:\arcgis\ArcTutor\GP Service Examples\StreamNet contains the completed model and data.  

جماري سطحية هو إنتاج شبكة ستحداث شبكة اغرض األساس ملهمة اليف أي حال،   

ليل ملنطقة ظستخدام تاوفيما يلي عرض لنتيجتني، ب . رائطيجماري سطحية للعرض اخل

( كخريطة مرجعية. والفكرة خلف هذه اخلدمة هي جعل Vermontيف  Stoweالدراسة )مدينة 

واملهمة  رائطية.حتياجاته اخلاار تلك اليت تناسب خيتاملستخِدم ُينِتج شبكات عديدة خمتلفة و

كلما صُغرت املساحة كلما  -هنا هي استحداث شبكة جماري سطحية ُمحدَّدة مبساحة دنيا 

كُثر عدد املقاطع امُلنتجة. وكل مقطع جمرى ُيخصص له قيمة رتبة جمرى على أساس عدد 

مقاطع اجملاري اليت تعلوه، وهذه القيمة ُتستخدم لتحديد مسك اخلط لعرض كل مقطع. 

هكتار ينجم  1على املساحة الدنيا املستخدمة. واستخدام ُمدخلة  عدد مقاطع امُلنَتَجة يعتمدو

مقطع جمرى  600كتار ُتنتج ه 45مقطع جمرى تقريبا يف حني أن مدخلة  32000 منها إنتاج 

 (.1تقريبا )شكل 

 

 

 



 

 (1شكل )

د العدد يستحداث خدمة ُمعاجلة جغرافية هي حتداحد القرارات اليت ُتتَّخذ عند او

 داألقصى للسجالت واملالمح اليت ميكن إعادتها من اخلادم إىل احلاسوب امُلستقِبل. والعد

إىل باليني. يف أي حال، نقل عدد كبري من املالمح عرب ، وميكن زيادته 1000فرتاضي هو الا

 اكبري ادمة اليت قد ُتخِرج عدداخلما كان هناك  ىومت ،الشبكة العنكبوتية ُمكِلف وبطيء

ستحداث خريطة للنتيجة والسماح الستخدام خدمة خريطة منتجة امن املالمح، جيب النظر يف 

رب الشبكة العنكبوتية بدال من املالمح. وألن عدد عنقل اخلريطة بادم آرك جي آي إس خل

، املساحة الدنيا للتصريف :ستحداث شبكة جماري يعتمد علىامقاطع اجملاري املنتجة مبهمة 



خدمة خريطة نتيجة لرسم النتائج يستخدم فإن هذا التمرين  ة منطقة الدراسة،حجم وطبوغرافي

 ل.ة إىل احلاسوب امُلستقِبيبدال من محل املالمح عرب الشبكة العنكبوت

تصاالت استحداث اوقبل نشر اخلريطة وخدمات املعاجلة اجلغرافية، هناك حاجة إىل 

ستخدام ونشر خادم اتصال ناشر الذي يسمح باخبادم جي آي إس. وهنا تربز احلاجة إىل إعداد 

  :وخطوات ذلك هي آرك جي آي إس.

 Addوالضغط مرتني متتاليتني على أمر  GIS Serverكتالوج، التجوال إىل عقدة  يف نافذة .1

ArcGIS Server  (.2)شكل   

 

 (2شكل )

 .Nextثم الضغط على أمر  Publish GIS Servicesختيار ا .2

، وكتابة اسم ./http://myserver:6080/arcgisخادم جي آي إس. مثال، كتابة رابط  .3

تصال اوبذا يكون  (.3، )شكل Finishاملستخدم وكلمة املرور ثم الضغط على أمر 

 يف نافذة الكتالوج. GIS Serversناشر خلادم جي آي إس حتت عقدة 

 

 



 

 

 (3شكل )

 

 

طبقة  هي مبثابةو StoweHillshade.mxdيف الوثيقة اخلرائطية  املثال هياملرجعية هلذا رئية وامل

   (.  4)شكل  %55بشفافية قدرها  Hillshadeواحدة فقط هي 



 

 (4شكل )

ستخدام خدمة النشر كخريطة ُتتيح مرجعية بل StoweHillshade.mxd الوثيقة اخلرائطيةحتتاج و

 معاجلة جغرافية. واخلطوات هي:

 ماب جديدة.بدء جلسة آرك  .1

 .StoweHillshadeفتح الوثيقة اخلرائطية  .2

 Service  واختيار    Share As، الضغط على Fileمن قائمة  .3

 .Nextثم الضغط على  Publish a Serviceختيار أمر ا .4

سم التصاالت خادم حي آي إس. وقبول ااتصال الناشر الذي ُعِمل خالل إعداد اختيار ا .5

 .Nextفرتاضي ثم الضغط على الا



. هذا سيستحدث دليل حلفظ Streamوكتابة  Create new folderالضغط على أمر  .6

 اخلدمة املنشورة.

 لبدء ُمحرِّر اخلدمة. Continueالضغط على أمر  .7

وهنا ستظهر رسالة حتذير واحدة  ،، وتصحيح أي أخطاء Analyzeالضغط على زر   .8

 the layer draws at all scaleهي  أخرىورسالة  the data will be copied to the serverهي 

ranges.وميكن جتاهل هذه الرسائل أو التعامل معها . 

 إلنهاء نشر خدمة اخلريطة.  Publish زرالضغط على  .9

الوثيقة أما ، StoweStreamNet.tbxوصندوق أدوات خدمة املعاجلة اجلغرافية هو 

وتشتمل على مصدرين لبيانات  ،StoweStreamNet.mxdهي فاخلرائطية املصدر للخدمة 

 (.the accumulation rasterنسياب )الامُّع ( وجتthe flowdir rasterنسياب )الجتاه اا :الطبقات

من نافذة كتالوج وذلك بالضغط مرتني  StoweSteamNetوميكن فتح الوثيقة اخلرائطية 

 متتاليتني عليها.

ضغط ُي، و StoweStreamNet.tbxمد صندوق األدوات ُيو لفهم األمنوذج بشكل أفضل، 

يعرضه . وهذا األمنوذج Editختيار أمر ا، ثم Create Stream Network modelبالزر األمين على أمر 

 (.5شكل )

 

 (5شكل )



املساحة الدنيا للتصريف  ميثلمتغري مضاعف  يهو ،ومساحة أعلى اجملرى باهلكتار

 األصغر تستحدث مقاطع جمرى أكثر.ستحداث مقطع جمرى سطحي. واملساحات الاملطلوبة 

إلجناز  Conعدد حويصالت البنية الشبكية للمنطقة، بعدئذ يستخدم أداة  منوذجاألسب حيو

 شرتاطي على كل من احلويصالت امُلدخلة يف البنية الشبكية لــالا if-elseتقويم 

Flow Accumulation نسياب الرتاكمي هي عدد حويصالت القيمة احلويصلة يف بنية ا. وألن

أي حويصلة مبساحة أعلى اجملرى أكرب من القطع. يتم اختيار  هاأعلى اجملرى اليت تنساب في

 يف مستخرج البنية الشبكية. 1 ا قيمةواحلويصالت امُلختارة من مقاطع اجملرى خيصص هل

قيمة عددية للبنية الشبكية اليت متثل فروعا للشبكة  Stream Orderأداة ُتخصص و

نسياب أعلى اتكون بالعالية تبة ر. وبشكل عام اجملاري ذات الConاخلطية، مثل مستخرج أداة 

. وُمستخرج األمنوذج ُمرمَّز حبيث هكبديل لعرض رتبة اجملرىميكن استخدام للمياه، وهكذا 

ُتحوِّل  Stream to Feature أداةكما أنَّ  رتبة عالية ُترسم خبطوط أمسك.بقيم الذات املقاطع  أنَّ

ُترسم خبدمة اخلريطة النتيجة  البنية الشبكية لرتب اجملرى إىل مستخرج طبقة ملمح خطي

 ة النتيجة.ستخدام الرتميز امُلحدَّد يف خدمة خريطاب

هي طبقات من الوثيقة اخلرائطية املصدر،  Flow Directionو  Flow Accumulationومتغريات 

StoweStreamNet.mxd وهذه املتغريات ُيصطلح عليها بيانات املشروع ألنها مدخالت بيانات غري .

، ووحدة خطية Vermont State Planeوكل جمموعات بيانات املستخدم هي بإحداثيات  معلمية.

مرت. ولتحديد املرجعية املكانية وحجم حويصلة البنية  30يف  30باألمتار. وحجم احلويصلة هو 

 األمرين التاليني: فيذ أحدنيتعيَّن ت الشبكية

مين للفأرة على البنية الشبكية ثم الضغط على يف نافذة كتالوج، ُيضغط بالزر أأل .1

Properties . 

يف جدول حمتويات آرك ماب، ُيضغط بالزر األمين للفأرة على طبقة بنية شبكية، ثم  .2

 . Sourceثم على جمموعة  ،Propertiesالضغط على 

مرت  900مرت =  30×  30) مدخالت اهلكتار على حجم احلويصلة Calculate Valueأداة تقسم و

 هكتار( لُتنتج عدد احلويصالت ملساحة تصريف أعلى اجملري. ومعامل أداة 0.09= 

Calculate Value  ،( 6شكل) ،تستخدم تعويضات املتغري. وبوضع عالمة )%( حول اسم املتغري ،

  ُيعوَّض حمتوى املتغري بالنسبة للقيمة. 
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 (6شكل )

على كل من احلويصالت امُلدخلة يف البنية  else-ifتقويم إضايف هو ( 7)شكل  Con أداةُتنجز و

 .Flow Accumulationالشبكية 

 

 (7شكل )
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صالت ذات القيمة يكل احلوه ُتختار وفي ،النص يستخدم تعويض املتغري وُيالحظ أنَّ

 Flow Accumulation)قيمة احلويصلة يف البنية الشبكية كرب من العدد األدنى للحويصالت. األ

ومدخلة البنية الشبكية احلقيقية أو قيمة  هي عدد احلويصالت املنسابة يف احلويصلة املفردة(.

 .1املعلم الثابت هي قيمة ُتخصص لكل حويصلة ُمختارة ويكون إعدادها بقيمة 

حتسب قيمة عددية للحويصالت اليت متثل فروعا ( 8)شكل  Stream Orderوأداة 

   .8شكل  ضهاعريالقيم املعلمية لرتتيب اجملرى يف األمنوذج لشبكة اجملرى. و

 

 (8شكل )

، يف حني لكل حويصلة متثل جمرى Shreveقيمة رتبة جمرى  مستخرج البنية احلويصليةيشمل و

 Stream Order Rasterيف  اليت تستحدث ملف شكل ملقاطع اجملرى Stream To Featureأداة أنَّ 

 . (9)شكل 
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 (9شكل )

 وخطوات إعداد الرموز هي:

 Create Stream Network، ثم الضغط مرتني متتاليتني على أمر  StoweStreamNet.tbxمد  .1

model. 

 .OKفرتاضية وتنفيذ األمنوذج بالضغط على الهكتار ا 45قبول قيمة  .2

 سُتضاف إىل آرك ماب. StreamNetطبقة  .3

 Layerلفتح نافذة  Propertiesثم الضغط على  StreamNetالضغط بالزر األمين على طبقة  .4

Properties  (.10، )شكل 



 

 (10شكل )

ُيضغط على جمموعة  ، لذاخطية متدرِّجةرموز إىل رموز اليف اخلطوة أدناه، سُتغيَّر  .5

Symbology :إلعداد الرموز املالئمة 

  الضغط علىGraduated symbols  املوجودة حتت جمموعةQuantities. 

 ختيار اGRID_CODE .كقيمة للحقل 

  الضغط على أمرClassify.  يف نافذةClassification (11 شكل)ُيختار ، Manual 

 كطريقة للتصنيف.



 

 (11شكل )

 750، 500، 250، 100نقطاعات اآلتية: الإعداد التصنيف اليدوي با ،

ُيضغط على القيمة األخرية  (12)شكل  Break Values. ويف مستطيل  100و

نقطاعات، مثل التكتب إحدى قيم اف لقائمة. وهذا يسمح بتحرير القيمةيف ا

مواصلة حترير وإعداد قيم  القائمة حبيث يتم فرزها.د تتجّد. وعندها  10000

 (. 12يف الشكل ) نقطاعات إىل أن ُتصبح القائمة الا

 

(12شكل )  



  الضغط علىOK.، جمموعة  ستكونوSymbology وقد 13يف الشكل كما  اآلن .

ختيار او Templateتكون هناك حاجة إىل إعادة إعداد اللون إىل أزرق وذلك بالضغط على 

 اللون األزرق املناسب.

 

(13شكل )   

  الضغط علىOK. 

وهذا لن يكون  كحقل تصنيف GRID_CODEتعرض  StreamNet طبقةلوحة الرموز لو

يف لوحة الرموز، ثم الضغط  GRID_CODEمفهوما ملستخدم اخلدمة. ولتغيري ذلك، ُيضغط على 

، Stream Orderأو  Shreve Orderوتغيري النَّص إىل نص أكثر توصيفا، مثل  F2على مفتاح 

 (.14)شكل 



 

 (14شكل )

 ولنشر خدمة امُلعاجلة اجلغرافية، ُتنفَ ذ اخلطوات اآلتية:

ثم  Create Stream Network result، ُيضغط بالزر األمين للفأرة على أمر Resultsيف نافذة  .1

 .Share As > Geoprocessing Serviceختيار أمر ا

 .Nextثم الضغط على  Publish a Serviceختيار أمر ا .2

تغيري و ،تصاالت خادم جي آي إساالذي ُأجنز يف مرحلة إعداد  Publisherتصال اختيار ا .3

 .Nextثم الضغط على  StoweStreamNetاسم اخلدمة إىل 

 ستخداماالذي ُاسُتحدث عند نشر خدمة اخلريطة من أمر  Streamختيار دليل ا .4

Use existing folder  ثم الضغط على أمرContinue ستحثاث الService Editor. 

ويف حال  ،ال تكون هناك أخطاء . واملفروض أْن Analyzeالضغط على زر أمر  .5

 وجودها يتعَّني تصحيحها قبل املواصلة.

 اخلدمة: معاملإلعداد  Parametersفتح صفحة  .6

  تدقيق نتائجView  مبستطيل تدقيقmap service checkخبدمة  هذا اإلعداد يسمح. و

 املعاجلة اجلغرافية بإعادة املنظر النتيجة للمستخرج إضافة إىل املالمح.



 ختياريا إعداد مستوى الرسالة إىل اInfo  لرؤية رسائل تنفيذ األداة يف حال تشغيل

 اخلدمة. 

 إلكمال نشر خدمة املعاجلة اجلغرافية.  Publishالضغط على زر أمر  .7

 ذ هذه اخلطوات:ف نُت ستخدام اخلدماتالو

تصال امُلستخدم الذي من ا StoweHillshadeدء آرك ماب وإضافة خدمة خريطة ب .1

 .ُاسُتحِدث سابقا

عاجلة من خدمة امل Create Steam Networkتصال خادم جي آي إس، ُيفتح من نفس ا .2

 .StoweStreamNetاجلغرافية 

 .قيمة ملساحة أعلى اجملرى باهلكتار حتديد .3

 همة. يذ املفتن .4

)  ألن هذه هي خدمة خريطة نتيجة Create Steam Networkال ُتضاف خدمة خريطة  .5

 (.15شكل 

 

 (15شكل ) 

مع األمنوذج الذي يشمله ستخدام البيانات اوإلعداد مهمة شبكة جمرى خاصة ميكن 

 Flow Directionستخدام أدوات العداد األمنوذج هناك حاجة إلاإلرشادي. ولتمرين هذا ا

ستحداث تظليل، مع أن احلساب مدخالت البنية الشبكية. وال حاجة إىل  Flow Accumulationو

 عليها. يُيتيح خريطة مرجعية فاعلة لرسم شبكة اجملار hillshadeامُلستخرج من أداة 

ة فامُلدخالت يف األمنوذج. إضاستحداث مدخالت البنية الشبكية، ُتحدَّث هذه اوبعد 

للمساحة الدنيا ألعلى اجملرى باهلكتار  هناك رغبة إلضافة مدى مالئم نإىل ذلك، قد تكو

للبنية الشبكية، ميكن  ميم قيمة عددية. وبإعداد مدى مالئلتقد نخدمه املستخدموالذي يست

   ضمان مدخالت صحيحة. 
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 :هي اخلطواتو

 .Propertiesختيار االضغط بالزر األمين على األمنوذج و .1

 لــ Filterحتت عنوان  None ثم الضغط على قيمة Parametersختيار جمموعة ا .2

Minimum upstream area in hectares parameter  . 

 من القائمة. Rangeختيار ا .3

   .OKكتابة قيمة دنيا وقيمة قصوى ثم قبول التغيريات بالضغط على  .4

ا كانت اخلدمة ذوالقيمة الدنيا املسموح بها ميكن أن تؤثر على كيفية إعادة مالمح كثرية. وإ

قصى األتستطيع إنتاج عدد كبري من اجملاري )مالمح(، قد تكون هناك حاجة لزيادة العدد 

مالمح بإعداد  إعادةعدم  بدال من ذلك،ميكن، و ،للسجالت امُلعادة إىل اخلادم عند النشر

 القيمة صفر حيث ُتنشر اخلدمة خبدمة خريطة نتيجة لرسم النتائج.

 تعتمد. وفنقطاعات مالئمة يف ترميز التصنياوالتعديل األخري قبل النشر ينضوي على إعداد قيم 

حجم منطقة الدراسة، وهناك حاجة إىل التجريب بقيم  بشكل كبري على نقطاعاتالا

نقطاعات استحداث اكثرية اجملاري كرب للدراسة األ ساحةقد تتطلب املنقطاعات خمتلفة. وا

      م أكرب. يلق

********** 



 

 الثانيلتمرين ا

 خط تقسيم املياه

 C:\arcgis\ArcTutor\GP Service Examples\Watershedامللف امُلطابق : 

استحداث ملمح مساحي لتقسيم املياه باستخدام أدوات امُلعاجلة لتمرين يتناول هذا ا 

تكون املدخالت  فيهو( geoprocessing service( و )StoweReferenceخدمة خريطة )يف  اجلغرافية

بأسلوب الرَّقم يف منطقة الدراسة واملخرجات ملمح مساحي لتقسيم املياه وضع نقط مبثابة 

بيانات ارتفاع رقمية )بنية شبكية( وبيانات أخرى موجودة  هذا التمرينخدم يستاحملسوب. و

 .ArcGIS Spatial Analystيف الدروس اإلرشادية للربنامج امُللحق 

تصال نشر أو مدير خلدمة خادم جي آي إس من أجل نشر اإعداد  خطوات، حاليف أي 

 هي:  تخدام خدمة املعاجلة اجلغرافيةساو

ثم الضغط مرتني متتاليتني على  GIS Serverيف نافذة كاتالوج، التجوال إىل عقدة  .1

Add ArcGIS Server. 

 .Nextثم الضغط على  Administer GIS Servicesختيار ا .2

. وكتابة /http://myserver:6080/arcgisإدخال رابط خادم جي آي إس اخلاص، مثال :  .3

تصال خبادم ا. وبذا يكون Finishاسم املستخدم وكلمة املرور ثم الضغط على أمر 

 ستخدام خدمات امُلعاجلة اجلغرافية.اجي آي إس الذي يسمح ب

 :وهيف هذا التمرين البيانات اليت توفر ُمدخالت للنماذج مسار و

  c:\arcgis\ArcTutor\GP Service Examples\Watershed 

   :ياتوتبهذه احمل 

 



 

 dem_fill   هو نتيجة تنفيذ أداةFill رتفاع كمدخالت.الستخدام ااب 

 Hillshade   هو نتيجة تنفيذ أداةHillshade ستخدام ابdem_fill .كُمدخالت 

 flowdir   هو نتيجة تنفيذ أداةFlow Direction ستخدام ابdem_fill .كُمدخالت 

 C:\arcgis\ArcTutor\GP، املوجودة يف StoweReference.mxdُتفتح اخلريطة املرجعية 

Service Examples\Watershed  ستخدام األرض اتشمل ثالث طبقات: طبقة ي وه( 1)شكل

(landuse raster( طبقة التظليل ،)hillshade raster وطبقة ،)( الطرقStowe.gdb/roads feature 

class.) 



 

 (1شكل )

ولتغيري الشفافية ُيضغط بالزر األمين على طبقة  ،.%55طبقة التظليل بشفافية قدرها ُترسم و

hillshade ختيار واProperties ثم الضغط على جمموعة ،Display.بعدئذ تغيري قيمة الشفافية ،  

 على اخلادم هي: StoweReferenceوخطوات نشر خريطة 

 .Service، ثم Share Asأمر و، Fileختيار ايف آرك ماب،  .1

 .Nextثم الضغط على  Publish a serviceأمر  اختياريف املستطيل األول،  .2

 املدير الذي مت إجنازه سابقا. اتصال اختيار .3

 .Nextثم الضغط على  StoweReferenceاملقرتح للخدمة وهو  االفرتاضيقبول االسم  .4

 .Continueقبول اإلعداد امُلقرتح للنشر يف الدليل اجلذر املوجود ثم الضغط على أمر  .5

 لنشر اخلدمة.  Publish زرالضغط على   .6



شاغرة، والتجوال إىل خادم جي  بوثيقة وذلك ببدء آرك StoweReferenceوميكن فحص خدمة 

ذلك تصال الذي ُأجنز سابقا و. بعدها ُينشَّط االStoweReferenceآي إس وإضافة خدمة خريطة 

ثم سحبها إىل نافذة آرك  StoweReferenceحتديد موقع خدمة و بالضغط عليه مرتني متتاليتني

 ماب.

ياه، يف ستحداث ملمح مساحي لتقسيم املا، التمرينأمنوذج هذا يوجد و

StoweWatersheds toolbox ويف هذ املرحلة سُيحرَّر األمنوذج وُتفحص األدوات واملدخالت .

 (.2، )شكل املكوِّنة لألمنوذج

 

 

 (2شكل )

هي طبقات بنية شبكية يف اخلريطة  Flow Directionو  Flow Accumulationومتغريات 

هو ملمح ُمعد برموز وموصِّفات يف ملف  Pour Pointمتغري  كما أنَّ ،StoweHydroالوثائقية 

تنفيذ األداة مرة واحدة للتأكُّد من أنها  النقطة، هذه، عند ويتعيَّن .PourPoint layerطبقة 

 تعمل بشكل صحيح، وبعد ذلك نشر النتيجة يف خادم جي آي إس.

ستحداث نتيجة يف نافذة ال ةدااألستحداث خدمة معاجلة جغرافية، جيب تشغيل الو

Results:واخلطوات هي . 



ضغط على أمر ثم ال مدُّهو StoweWaterSheds toolboxيف نافذة كتالوج، التجوال إىل  .1

Create Watershed Polygon model وستظهر نافذة ،Create Watershed Polygon tool. 

 ، ُتْرَقم نقطة على اخلريطة.Pour Pointبإستخدام معلم التحكم  .2

 .OKيل األداة بالضغط على غتش .3

 ُمستخرج تقسيم املياه إىل اخلريطة.سُيضاف  .4

من القائمة  Results، ثم Geoprocessingمفتوحة، ُيختار  Resultsإذا مل تكن نافذة  .5

 الرئيسة يف آرك ماب لفتحها.  

 ميكن نشر اخلدمة، وخطوات ذلك هي: Resultsوباحلصول على نتيجة صحيحة يف نافذة 

 Create WaterShed Polygonاألمين للفأرة على أمر  لزر، ُيضغط باResultsيف نافذة  .1

result أمر  اختياروShare As ثم ،Geoprocessing Service وهذا يتأّتى منه بدء نافذة .

 Share As Service  عمليات 

 .  Nextثم ُيضغط على  Publish a serviceيف املستطيل األول، ُيختار أمر  .2

 يف بداية هذا التمرين.ئ نشأتصال الناشر أو املدير الذي اُيختار  .3

 . Next، ثم الضغط على StoweWaterShedsوضع اسم للخدمة، مثل  .4

 .Continueفرتاضي للنشر يف الدليل اجلذر املوجود ثم الضغط على أمر القبول الوضع ا .5

ر أي ه. ومن املتوقع أال تظ3شكل   Analyzeُيضغط على زر فيظهر ُمحرِّر اخلدمة   .6

إىل اخلادم خالل عملية النشر. وميكن  خطاء، فقط حتذيرات بأن البيانات سُتنسخأ

 جتاهل ذلك.

 ن اجلانب األيسر مُلحرِّر اخلدمة.م  Parametersختيار جمموعة ا .7

  تنشيط الرسائل الكاملة بإعدادMessage Level  إىلInfo . 

  يتعيَّن إعدادExecution Mode  إىلSynchronous  ألن مهمةCreate Watershed 

Polygon ُتنف َِّذ بسرعة وتعيد ملمح مساحي صغري . 

  زرُيضغط على Preview  ستخدام  ا،لرؤية كيف أن نافذة األداة ستظهر عند

 يف آرك ماب. Create Watershed Polygonمهمة 



 

 (3شكل )

 ستحداث وبدء اخلدمة.ال  Publish زرالضغط على  .8

 ستخدام اخلدمة هي:اوخطوات 

 بوثيقة شاغرة.بدء آرك ماب  .1

تصال اإىل جدول حمتويات آرك ماب من  StoweReferenceإضافة خدمة خريطة  .2

 املستخدم خبادم جي آي إس.

تصال املستخدم خبادم جي آي إس، ثم الضغط امد خدمة املعاجلة اجلغرافية من  .3

 .    toolلفتح نافذة  Create Watershed Polygon taskمرتني متتاليتني على 

 ستخدام جمموعة ضبط امللمح.اب Create Watershed Polygon taskإضافة نقطة إىل  .4

، يكون جدول احملتويات بطبقيت ئهانتهااوبعد  ،لتشغيل املهمة OKالضغط على  .5

 :(4)شكل  هكذاُمستخرج 

 

 



 

 

 (4شكل )

 .   Resultsفحص النتائج يف نافذة  .6

*********** 



  

 ثالثالتمرين ال

  للتمثيالت الكارتوجرافية استخدام أدوات املعاجلة اجلغرافية

ة اجلغرافية اجلباستخدام أدوات املع نتاج خريطة ُمفرتضةإمسار يشمل هذا التمرين  

استخدام أدوات املعاجلة اجلغرافية : سيتمفيه و ،ذ يدويامليكنة مجيع املهام اليت عادة ُتنّف

ضبط بدايات مالمح الطرق، إضافة نقط ، إعداد إىل طبقات مالمح خمتارةمتثيالت إلضافة 

، استحداث جسور وأنفاق، ، موازنة البنايات مع الطرقطهااللطرق واألنهار للتحكم يف أمن

البعض. ويستخدم هذا التمرين أدوات معاجلة  أين تكون املالمح قريبة جدا من بعضهاوحتديد 

  على صندوق األدوات الكارتوجرافية.جغرافية مركزة 

 واخلطوات هي: 

 النتقال إىل دليل التمرين.بدء آرك كتالوج وا .1

أدوات يتعيَّن استحداث ملفات طبقة لبعض طبقات املالمح الستخدام  .أ

كل طبقة ملمح  علىبالزر األمين املعاجلة اجلغرافية وذلك بالضغط 

مللف الطبقة  واملوقع االفرتاضيسم ، وقبول االCreate Layerواختيار أمر 

 بهذا النحو:  وموقعه

 BuildingP )يف جمموعة بيانات اخلريطة الطبغرافية(. 

 HydroL  (.يدروجرافيةبيانات اهلال)يف جمموعة 

 RoadL .)يف جمموعة بيانات اخلريطة الطبغرافية(  

 RailroadL  .)يف جمموعة بيانات اخلريطة الطبغرافية( 

اليت لوضع بعض اإلعدادات  Environmentsواختيار  Geoprocessingالضغط على  .2

. وهذه اإلعدادات تتحكم يف كيفية تساعد يف استخدام أدوات املعاجلة اجلغرافية

 فيه ُتحفظ. البيانات واملوقع الذي معاجلة 

 مد اجلزء الكارتوجرايف. .3

    ملعامل نظلم اإلحداثيات. Same as Input َخياراختيار  .4

 .Reference Scaleملعلم  24000كتابة  .5



 . Workspaceمد جزء  .6

جمموعة ، واختيار  Exercise_5موقع التمرين إىل  االنتقال نمللء جمال العمل، يتعيَّ .7

اليت   Representations_5بيانات اخلريطة الطبغرافية يف قاعدة البيانات اجلغرافية 

 املعاجلة اجلغرافية.مُلخرجات أدوات سُتستخدم كموقع افرتاضي 

 .Environment Settingsلقفل نافذة  OKضغط  .8

لتغيري  Calculate Line Caps استخدام أداة املعاجلة اجلغرافية  يف أية حال، جيب أوال

 بدايات بعض الطرق، واخلطوات هي:

 Calculateللعثور على أداة  Calculate Line Caps واختيار أمر  Geoprocessingضغط قائمة  .1

Line Caps ،  (.1وستظهر نافذته )شكل 

 

 (1شكل )

 انوحتت عن بالضغط على الصورة الرامزة  RoadL layer.lyrاختيار طبقة  .2

 Input Features With Representations. 

 .BUTT واختيار Cap Type حتت عنوان الضغط على السهم جبانب املستطيل .3

 واختيار Dangle Option الضغط على السهم جبانب املستطيل حتت عنوان  .4

TRUE_DANGLE. 
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 لتشغيل األداة. OKالضغط على  .5

املالمح  موزرمنها حتسني  قات الطرق واألنهار وهي نقط يتأتىلطببعد ذلك ُتضاف نقط الضبط 

. وهذه النقط بطريقة معينة رموز التمثيللوك جلعل سبشدة ملمح خطي وذلك عندما ينحين 

نمط وضع العالمات ذات الومع أساليب  يومرتيةاجل اتثرؤمع املجنبا إىل جنب تستخدم 

 Set Representation استخدام أداة املعاجلة اجلغرافية يكون وهنا  مثال.  - - - -املتكرر، مثل 

Control Point By Angle  مرة لـ  مرتنيRoadL وأخرى لــ HydroL. :واخلطوات هي 

 نافذة للعثور على وفتح Search for tools واختيار Geoprocessingضغط قائمة  .1

Set Representation Control Point By Angle (.2النافذةـ، )شكل هذه ، وستظهر 

 

 (2شكل )

 حتت عنوان بالضغط على الصورة الرامزة  RoadL layer.lyrاختيار طبقة  .2

 Input Features With Representations. 

 .Maximum Angleيف املستطيل حتت عنوان  135كتابة  .3

 لتشغيل األداة. OKالضغط على  .4

يف املستطيل  135باستخدام قيمة  HydroLعلى طبقة  5-2تكرار تنفيذ اخلطوات  .5

 the Maximum Angleحتت عنوان 

 ، وستختار أداةاجملاورةريطة مع الطرق اني يف اخلباملستتم موازنة  بعد ذلك .6

 Align Marker To Stroke Or Fill يف حدود مسافة معينة لزوايا ملمح متثيالت نقطية 
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. ويتعيَّن تشغيل هذه األداة زوايا اخلطوط قطلء متثيالت امللمح وتدوير نللخط أو م

 وذلك عكس طبقة BuildingP طبقة واألخرى على BuildingP طبقة األوىل علىمرتني: 

HydroL.  

 للعثور على وفتح نافذة Search for toolsواختيار  Geoprocessingضغط قائمة  .7

Align Marker To Stroke Or Fill  (3ته )شكل نافذ، وستظهر. 

 

 (3شكل )

 حتت عنوان بالضغط على الصورة الرامزة    BuildingP layer.lyrاختيار طبقة  .8

Input Features With Marker Representations.   

 حتت عنوان بالضغط على الصورة الرامزة    RoadL layer.lyrاختيار طبقة  .9

Input Features With Stroke Or Fill Representations. 

بأنَّ النقط ُمعدَّة  ، وجيب التأكدSearch Distanceحتت كلمات  لييف املستط 5كتابة  .10

 .PERPENDICULARمعد  Marker Orientationلم وأنَّ معكوحدة القياس 

  لتشغيل األدلة. OKالضغط على  .11

 .BuildingP Layer.lyrملوازنة طبقة  HydroL layer.lyrطبقة اخلطوات السابقة على تكرار  .12



مواقع اجلسور واألنفاق بدون املعلومات عن وُسيستحدث األن رموزا لوضع فيه تكون 

عرب فوق األنهار وأن طرقا ت كمن بعض األعمدة يف طبقات امللمح أنَّ هنابيانات. ويكون معروفا 

ُتدلِّل على أنَّ تعرب فوق وحتت بعضها البعض. هذه املعلومات حديدية  اهناك طرقا وسكك

هذه  ُتستخدمفوق األخر. وبالنسبة للخرائط،  أحدهماعرب ياليت يتقاطع عندها ملمحني املواقع 

 Create Overpassوُتنجز أداة املعاجلة اجلغرافية  للجسور واألنفاق. الستحداث رموزاملعلومات 

وهي معامل جيب األخذ بها  يف هذه األداة كما أنَّ هناك عدد من املعامل ،هذه العملية املعقدة

 علىح ضوهذه األداة ُتساعد يف ترميز املالمح بطريقة ُتدلِّل يشكل وا. قيمكل العند إدخال 

لرمز  لمح وملمح خطي جديداملإلخفاء يتم باستخدام أقنعة ذا وه أنَّ ملمح ما يعرب فوق آخر. 

 واخلطوات هي: اجلسر أو النفق.

 (.4، )شكل ، وستظهر نافذتهاCreate Overpassفتح أداة  .1

 

 (4شكل )
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 Input Aboveللمستطيل حتت عنوان  ةاملالصق  الصورة الرامزة الضغط على .2

Features With Representations اختيار طبقة وRoadL layer.lyr. 

 Input Belowللمستطيل حتت عنوان  ةاملالصق  الصورة الرامزة الضغط على .3

Features With Representations  واختيار طبقةRoadL layer.lyr. 

 Margin املستطيل حتت عنوان يف 1و  Margin Alongيف املستطيل حتت عنوان  2كتابة  .4

Acrossئذ اختيار ، بعدPoimts  يف لكليهما من القائمة اليت تظهر كوحدة قياس

 .املستطيل اجملاور لكليهما

للمستطيل حتت  ةاملالصق  الصورة الرامزة بالضغط علىحتديد قناع طبقة امللمح  .5

  واختيار Output Overpass Feature Class عنوان

 ise_5\Representations_5.gdb\TopographicMap\Over_FC . الصورة  الضغط على، و

 للمستطيل حتت عنوان ةاملالصق  الرامزة

 Output Mask Relationship Class  واختيار 

 ise_5\Representations_5.gdb\TopographicMap\Over_RC .  كأمساء لطبقة املالمح

 وطبقة العالقة.

لفتح  Expressiomللمستطيل حتت عنوان  ةاملالصق  الصورة الرامزة علىالضغط  .6

 .          Query Builder نافذة

، وبدون النص ستنفذ األداة ميكن إدخال نص لغة االستعالم البنيوية لتحسني االختيار  .7

عنده بعرب قد ُيراد وضع جسر عند كل موقع معاجلة كل ملمح يف طبقة امللمح. مثال، 

اختيار ميكن إجناز  اعمود موصفات به من بينهاأن البيانات قد يكون الطريق النهر أو 

، ُيدلِّل لتكون معاجلة األداة جملموعة أصغر من البيانات. ويف هذا التمرين التحسني

 ُيدخل االستعالم بهذا النحو: Query Builder. ويف نافذة احلقل على أين يظهر العبور

"BridgeCategory" = 1  , 

   عالم.االستلقفل نافذة باني  OKضغط  .8

 Output Decorationللمستطيل حتت عنوان  ةاملالصق  الصورة الرامزة  الضغط على .9

Feature Class  واختيار طبقةBridge_FC. 



للمستطيل حتت ط على السهم املالصق من القائمة اليت تظهر بالضغ ANGLEDتيار اخ .10

 .Wing Typeعنوان 

 , Wing Tick Length  يف املستطيل حتت عنوان  1كتابة  .11

وطبقة عالقات ، وبذلك ُتستحدث طبقات مالمح جديدة لتشغيل األداة OKضغط  .12

 RoadLبطبقة وسيكون القناع مرتبطا اخلريطة عرض اجلسور على لالستخدام يف 

  وبطبقة العالقات.

حتت الطرق. القطارات  تعرب عندها املواقع اليت يفاستحداث بعض املسارات السفلية  .13

البسيطة اليت سيتم  لعملية املسارات العليا مع بعض االختالفاتوهذه العملية مثيلة 

    .Create Underpass أداة املعاجلة اجلغرافية هنا ُتفتح توضيحها الحقا.

 Input Aboveللمستطيل حتت عنوان  ةاملالصق  الصورة الرامزة الضغط على .14

Features With Representations  واختيار طبقةRoadL layer.lyr. 

 Input Belowللمستطيل حتت عنوان  ةاملالصق  الصورة الرامزة الضغط على .15

Features With Representations  واختيار طبقةRailroadL layer.lyr. 

 Marginيف املستطيل حتت عنوان  1و  Margin Alongيف املستطيل حتت عنوان  2كتابة  .16

Across بعدئذ اختيار نقط كوحدة قياس لكليهما من القائمة اليت تظهر يف املستطيل ،

 اجملاور لكليهما.

 للمستطيل حتت ةاملالصق  الصورة الرامزة حتديد قناع طبقة امللمح بالضغط على .17

 واختيار  Output Underpass Feature Class عنوان

 ise_5\Representations_5.gdb\TopographicMap\Over_FC الصورة  . ، والضغط على

 Output Mask Relationship Class  للمستطيل حتت عنوان ةاملالصق  الرامزة

. كأمساء لطبقة  ise_5\Representations_5.gdb\TopographicMap\Over_RC واختيار 

 املالمح وطبقة العالقة.

لفتح  Expressiomللمستطيل حتت عنوان  ةاملالصق  الصورة الرامزة الضغط على .18

 .          Query Builder نافذة

javascript:IDAXGVEB.Click()


ميكن إدخال نص لغة االستعالم البنيوية لتحسني االختيار، وبدون النص ستنفذ األداة   .19

معاجلة كل ملمح يف طبقة امللمح. مثال، قد ُيراد وضع جسر عند كل موقع عنده بعرب 

الطريق النهر أو أن البيانات قد يكون بها عمود موصفات به ميكن إجناز اختيار 

ُيدلِّل احلقل على أين جملموعة أصغر من البيانات. وهنا التحسني لتكون معاجلة األداة 

ُيدخل االستعالم بهذا النحو:  Query Builderيظهر العبور. ويف نافذة 

"RelationshipToSurface" = 3  , 

 لقفل نافذة باني االستعالم.   OKضغط  .20

 Output Decorationللمستطيل حتت عنوان  ةاملالصق  الصورة الرامزة الضغط على .21

Feature Class  واختيار طبقةTunnel_FC. 

من القائمة اليت تظهر بالضغط على السهم املالصق للمستطيل حتت  PARALLELاختيار  .22

 .Wing Typeعنوان 

 .  Wing Tick Lengthيف املستطيل حتت عنوان    1كتابة  .23

 لقفل األداة. OKضغط   .24

سلسلة من أدوات املعاجلة اجلغرافية يف البيانات وبذلك تكون ى منها تأتيالعمليات السابقة و

 الكشف عن أين تتداخل البيانات املرمزة. وأداةاخلطوة النهائية يف هذا التمرين هي 

Detect Graphic Conflict   متعدد األضالع ميكن استخدامه طبقة ملمح تستحدث  (5)شكل

  لتحديد حاالت التداخل.

javascript:IDAKNVEB.Click()


 

 (5شكل )

املناطق اليت فيها تتداخل املباني مع مباني أخرى على وسُتستخدم هذه األداة للتعرف على 

   اخلريطة، واخلطوات هي:

املستطيل و Input Layerاملستطيل حتت عنوان  لكل من BuildingP layer.lyrطبقة  اختيار .1

التجوال إىل موقع و  الصورة الرامزة وذلك بالضغط على   Conflict Layerحتت عنوان

 آليا. Output Feature Classمستطيل سيتم ملء و Exercise_5دليل 

من القائمة اليت  Pointsواختيار  Conflict Distanceيف املستطيل حتت عنوان  5كتابة  .2

 ق للمستطيل اجملاور.تظهر بالضغط على السهم املالص

من  Pointsواختيار  Line Connection Allowanceكتابة صفر يف املستطيل حتت عنوان  .3

  القائمة اليت تظهر بالضغط على السهم املالصق للمستطيل اجملاور.

وبإجناز اخلطوات السابقة يكون هناك طبقة ملمح متعدد  لتشغيل األداة. Okضغط  .4

عن بعضها  نقط 5أقرب من ُيدلِّل على املواقع حيث تكون فيها املباني امُلرمَّزة األضالع 



اية هذا دإعداده يف بيئة املعاجلة اجلغرافية يف بالذي مت ي جعالبعض باملقياس املر

اليت لمسافة يف هذه األداة ستتضح املالمح ذات الرموز التمرين. وباستخدام قيمة صفر ل

   املرجعي.تتداخل حسب املقياس 

 ُمركَّب آرك كتالوج.اخلروج من  .5

 وخطوات وضع عالقات مقنَّعة هي:

 .Exercise_5 بدء آرك ماب وفتح الوثيقة اخلرائطية .1

 ُتضاف هذه الطبقات: TopographicMapمالمح من جمموعة بيانات  .2

  Over_FC. 

  .Under_FC 

 Bridge_FC. 

 Tunnel_FC. 

 BuildingP_DGC. 

خط أسود حبيث تكون يف شكل  Tunnel_FC و Bridge_FCإعداد الرموز لكل من  .3

 عريض.

 .HydroL_Repلطبقة  Layer Propertiesفتح نافذة  .4

بعدئذ ضغط َخيار   Layer Options، ثم ضغط زر  Symbologyضغط جمموعة  .5

Masking  6وستظهر نافذته، شكل. 

 

 (6شكل )



 ,Over_FCنشيط ت .6

 التقنيع ونافذة مسات الطبقة.لقفل نافذة  OKضغط  .7

 .Layer Propertiesثم فتح نافذة  RailroadL_Repطبقة ضغط  .8

 .Maskingثم ضغط َخيار   Layer Optionsضغط زر  .9

 .Under_FCتنشيط  .10

 ونافذة مسات الطبقة. لقفل نافذة التقنيع OKضغط  .11

  يف جدول حمتويات آرك ماب. Under_FCو  Over_FCجتميد طبقات  .12

دء التمرين األول بعند وأخريا تأتي مرحلة استعراض النتائج يف آرك ماب، وهنا ُيالحظ أنه 

 :(7)شكل  كان شكل اخلريطة هكذا

 

 

 (7شكل )



مط النرمز مل تكن متوازنة مع الطرق، كما أن باني وفيها نالحظ ال وجود جلسور، وامل

  املتقطع للطرق مل يكن جيدا. 

تظهر   Bookmarks > 5) Geoprocessing Results واختيار Bookmarks بالضغط على جمموعةو

 : (8)شكل  شكلال اخلريطة بهذا 

 

 

(8شكل )  

 Set Representation Control Pointنتيجة الستخدام حظ أن النمط املتقطع مت تعديله وفيها ُنال

By Angle geoprocessing   أصبحت متوازنه مع الطرق  املبانيو ،أداة املعاجلة اجلغرافية عدادإل

رموزا كما أضيفت  .Align Marker To Stroke Or Fillأداة املعاجلة اجلغرافية لتطبيق نتيجة 

النهر الطرق تعرب النهر وهذا ينجم منه تقنيع رموز عندها  اليت يف املواقع للجسور واألنفاق

. وأخريا ُتدلِّل Create Overpassة اجلغرافية جلاعاملأداة ، وكل هذا بفعل والسكك احلديدية

 *********  للمباني على املناطق اليت فيها تكون املباني قريبة جدا.متعددات األضالع 


