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 (Arcgis10.2)الدليل التدريبي لربنامج 
ويشمل على  (ESRI)من احدث اصدارات شركة  (Arcgis10.2)يعد برنامج     

: 
وتتضمن ثالثة خياارات  (Arc Map _ Getting Started)واجهة بدء التشغيل 

 وهي :

 
1- (Existing maps) . فتح ملف عمل به مسبقاً  كما في الشكل اعاله 
2- (New maps)  فتح خارطة أو مشروع جديد فارغ(Blank map) . 
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3- (Templates)  فااتح اطااارات جاااهمل للعماال فماان الممكاان عماال اطااار لخارطااة

(North USA)     يادخل خارطاة ماةطرل تخار امراكاا الشامالية او العاال  وهكا ا
 . (Standard)يمكن اعتبارها خارطة اساس 

 
 هما :هناك واجهتان و  (Arc map)في برنامج     
 وتسمى بيئة العمل . (Data view)واجهة العرض  -1



 ــــــ قسم اجلغرافية / كلية اآلداب / جامعة بغدادـــــــــــــــهاتف دمحم السعيدي  انهض أ.م. د

 
 
 وتسمى بيئة االخراج . (Layout view)واجهة االخراج  -2

 
 ويمكننا ان نحصل على تلك الواجهتين من خالل عدل طرق :    
واجهة  (Data view)في شراط القوائ  المنسدلة بأس   (View)من االيعام  -1

 العرض )بيئة العمل( .
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 (Layout view)فااي شااراط القااوائ  المنساادلة بأساا   (View)ماان االيعااام  -2

 واجهة اإلخراج أو بيئة اإلخراج .

 
تحماال االمتااداد  (Arcgis)دائماااً  المشااارات التااي نعملهااا فااي باارامج مالحظةة:   

(mxd) . وال ي نالحظه في شراط العنوان الرئيسي في واجهة البرنامج 
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   شريط القوائم املنسدل:
  (File)اوالً  : 

1- (New) . فتح ملف جديد 
2- (Open) .  ًفتح ملف موجود عمل فيه مسبقا 
3- (Save) . حفظ 
4- (Save as) .  حفظ بأس 
5- (Save a copy) . حفظ ونسخ 
6- (Add data)  ضااافة لياار معااين أو جاادول أو خارطااة أساااس مخمونااة فااي 

 الحاسبة أو قرر مرن وغيرها .
 
 
 
 اضافة خارطة مصممة وموجودل . (Add Base map) -أ

 
 
  ضافة بيانات عن طراق النت . (Add Data from Arcgis online) -ب
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 اضافة نقاط بأحداثيات معينة . (Add X , Y Data) -ج

 
7- (Page and print setup)  اخراج للطباعة حسب طبيعة العمل وطبيعة نوع

 . (A0)او  (A2)الورقة 
8- (Print preview) . معاينة قبل الطباعة 
9- (Print) . طباعة 
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11-(Export map)  هاا ه النقطااة مهمااة جااداً     ماان خاللهااا يمكاان تصاادير
الخارطااة كصااورل بعاادد ماان الصاايف وال يمكاان فااتح أي مشااروع او خارطااة عماال تاا  

   يمكننااا  (Arcgis)انشاااةها فااي نظاا  المعلومااات الجغرافيااة اال بوساااطة برنااامج 
 . (Tif)او بصيغة امتداد  (PDF)او بصيغة ملف  (Jpg)خارطة بصيف تصدير ال

 
 تحرار (Edit)ثانياً  : 

1- (Undo) . تراجت 
2- (Redo) .  تقد 
3- (cut) . قطت 
4- (copy) . نسخ 
5- (past) . لصق 
6- (past special) . لصق مخصور 
7- (Delete) . ح ف 
8- (copy map to clip board) معينة مان الخارطاة ولايس  أي نسخ لمنطقة

كاال الخارطااة أي يةخاا  ماان الخارطااة مقطاات معااين يقتطاات منهااا جاامء ونعماال عليااه 
(copy) . 
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 العرض (View)ثالثاً  : 

1- (Data view) . بيئة العرض لعرض الخارطة او البيانات 
2- (Layout view) . بيئة االخراج 
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3- (Graphs) رطاة كماا فاي الشاكل االتاي ماان لرسا  االشاكال البيانياة داخال الخا

خااالل البيانااات الموجااودل فااي قاعاادل البيانااات ماان جاادول الخصااائر التااي تخاار 
 البيانات المكانية .

 
4- (Reports) . لعمل التقارار الخاصة بالعمل 
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وهاي نقطاة وصاول ساراعة يمكان ان نشابهها بالشاراط  (Book marks)رابعااً  : 

 (Book marks)داخال الخارطاة ويمكنناا عمال الموجود بالكتاب مثل تحديد معل  

ألي  (Zoom)بعاد عمال  (Create)ألي خارطة وألي منطقة بالخارطاة مان خاالل 
 لها . (Book marks)منطقة يراد عمل 
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يمكننااااا ماااان  (Create)وعناااادما نراااااد ان نحاااا ف مااااا عملناااااه ماااان خااااالل     
 . (Manage)ان نستعمل  (Book marks)خالل
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:  خامسا ًً(Insert) اإلدخال 
1- (Data Frame)   أي  ضااافة أطااار بيانااات جديااد وكاال(Data Frame) 

وان النظاا   (Coordinate system)يمكن أن يكون له نظا   حداثي خار به  
االحااداثي الاا ي يخاار العااراق يختلااف عاان أي دولااة أخاارل فهناااك النظااا  الجغرافااي 

 WGS 1984 )ي والا ي يكاون باا والنظا  التربيعا (WGS 1984)ال ي يكون با 

UTM Zone 38 N) . 
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يمكاان اسااتعمال النظااا  التربيعااي لقياااس المساااحات والمسااافات علااى  مالحظةة:  

الخرائط اما الخرائط التي ال توجد فيها قياس للمسافات والمسااحات نساتعمل النظاا  
 الجغرافي .

وال ي سنوضحه الحقااً  كماا وان شراط االخراج يمكن استعماله الخراج الخرائط     
 يلي :

1- (Title) . كتابة العنوان على الخارطة 
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2- (Text)  لكتاباااة نااار توضااايحي او مالحظاااة او اسااا  مصااادر لكتابتاااه داخااال
 الخارطة الجل اخراجها.

 
3- (Dynamic Text)  نر حركي ديناميكي أو نر فعال نضعه داخل الخارطة

 النظا  االحداثي . (Coordinate system)واه  شئ به هو 

 
لكتابااة  (Current Data)كمااا ويمكننااا كتابااة التاااراخ والساااعة ماان خااالل     

 لكتابة الوقت كما ويمكننا تحديد المسار من خالل  (Current Time)التاراخ و
(Document path) . 
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5- (Legend)  تحديااد مفتاااخ الخارطااة وهااو ماان بااين االيعااامات المهمااة الموجااودل فااي
المااراد    يمكاان ماان خاللااه تحديااد جمياات المعااال  أو بعااض المعااال   (Insert)ا شااراط الاا

  ظهارها في المفتاخ .

 
6-  (Neatline) . اطار الخارطة وال ي يمثل اختيار اطار الخارطة من خالل 

 
7- (North Arrow) . تحديد اتجاه الشمال على الخارطة 
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8- (Scale Bar) ى الخارطاااة وهاااو االكثااار تحدياااد مقيااااس الرسااا  الخطاااي علااا

اساااتعماالً  الناااه ال يتاااأثر عناااد تكبيااار او تصاااغير الخارطاااة أي يكبااار ويصاااغر مااات 
 . ةالخارط
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9- (Scale Text)  المقياس الكتابي وال يستعمل بشاكل كبيار فاي الخارطاة    اناه
يتأثر عند تكبير أو تصغير الخارطة)في حالة تصديرها( أي عندما تكبر الخارطة او 

صاابح المقياااس خاااطئ ويمكاان اسااتعماله فااي حالااة وضااعه علااى الخارطااة نصااغرها ي
 وتصديرها مباشرل دون تكبيرها أو تصغيرها .

 
11- (Picture)  تحديد صورل لوضعها داخل الخارطة من أي بارتشن موجود فاي

 الحاسبة ومخمونة فيها .
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11- (Object) . لتحديد أي موضوع يمكن وضعه على الخارطة 
12- (Grid)  فااي قائمااة االخااراج باال يمكاان  داحااداثيات الخارطااة ال يكااون موجااو

العماال فيااه ماان خااالل النقاار باامر الفااارل االيماان علااى الخارطااة واختيااار الخصااائر 
(Properties) . 

 
 (New Grid)ث  نختار 
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مان خاالل تلاك النافا ل يتايح  (Grid and Craticules Wizard)ستفتح نافذة  
 االحداثيات على الخارطة .البرنامج طراقة اظهار 

 اما ان تكون بناًء على خطوط الطول ودوائر العرض .
 او ان تكون احداثيات محلية لمدينة او منطقة صغيرل .

 او ان تكون باالرقا  او االحرف وتستعمل كفهرس لسلسة من الخرائط

 
وفي القسا  االعلاى  (Creat a graticule)ستظهر ناف ل  (Next)بالضغط على 

 . االحداثيات المناسبةعالمات أختيار نمط يمكن  (Appearance)ا تحت منه
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 تمثل العالمة االولى ارقا  وعالمات من الخارج .
 أما العالمة الثانية تمثل عالمات داخل الخارطة .

 اما العالمة الثالثة تمثل خطوط الطول ودوائر العرض .
تحااااات  (Appearance)وفاااااي القسااااا   الثااااااني بعاااااد اكماااااال القسااااا  االول     

(Intervals)  يمكن أختيار المساافة الفاصالة باين كال احداثياة لتكاون متالئماة  ،
مت خارطة منطقة الدراسة فتكون تلك العالمات بالدرجات والعالماة الثانياة بالادقائق 

 والعالمة الثالثة بالثواني .
طااة كااأن الخار  ىوبعااد االكمااال نختااار نااوع السااتايل لكااي نصااحح االحااداثيات علاا    

تكاااون االرقاااا  مكتوباااة بجهاااة اليماااين او اليساااار وباااالعكس نختاااار ناااوع الساااتايل 
 يمكننا التحك  بنوع الستايل (Properties)المناسب ث  من 

1-(Labels) . يمكننا تغيير اللون وحج  الخط ونوعه 
2-  (Label Axes )  تحديااد اتجاااه االحااداثيات علااى الخارطااة امااا باااليمين او

 فقي او عمودي .اليسار او ا

 
نستطيت التحديد من خالله  ( Label Type)ومن التبواب االخر من نفس الناف ل 

طراقااة اظهااار االحااداثيات نختااار بالاادرجات والاادقائق والثااواني لتكااون االحااداثيات 
 صحيحة وفق المرجت االحداثي للخارطة بعد تصحيحه .
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ه الااااتحك  بأتجاااااه يمكننااااا ماااان خاللاااا (Label Orientation)وماااان التبواااااب 

 االحداثيات بجعلها عمودية او تركها بوضعها االفتراضي .

 
 وك لك باقي التبوابات يمكننا التحك  بخصائصها .
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 اختيار معل  داخل الخارطة  (Selection)سادساً  : 
 هناك ثالثة انواع الختيار معل  داخل الخارطة .

1- (Select By Attributes)  بوساااطة  ةداخاال الخارطاا عمليااة اختيااار معلاا
 جدول الخصائر .
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2- (Select By Location) . من خالل المعل  نفسه 

 
3- (Select By Graphics) . تحديد معل  عن طراق األشكال الرسومية 
4- (Zoom To Select Features) . لتقراب أي معل  مرسو  داخل الخارطة 

 
5- (Pan To Select Features) لتحراك المعل  المختار . تشبه اليد 
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6- (  Statistics)  الساااتخراج القيماااة العلياااا والااادنيا والمجماااوع والمتوساااط
 الحسابي واالنحراف المعياري .

 
عملياة  تويعد مه  جاداً  الناه مان اكثار اساتخداما (Geoprocessing)سابعاً  : 

 وسنتكل  عنه الحقاً  . (Arcgis10)التحليل المكاني في برنامج 

 
 االدوات . (Toolbars)الختيار  (Customize)ثامناً  : 
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او من خالل مر ايمن على أي مكان فارغ داخل شاشاة البرناامج يمكان اختياار     

(Toolbars) . 

 
نفَعلهااا كلهااا حتااى نسااتطيت العماال خااالل برنااامج  (Extensions)وماان خااالل     

(Arcgis10) . 
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 على : وال ي يحوي  (Windows)تاسعاً  : 

1- (Over view)  وال ي يعد مه  بإعطاء نظرل فوقية أي يدلنا أين نحان واقفاين
 . ةوخاصة الخرائط الكبيرل يخرج لنا نظرل فوقية لموقعنا داخل الخارط

2- (Magnifier) . تعمل عمل المكبرل 
3- (Viewer) .  يعمل على مقياس الرس 
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يخر البرناامج ممكان أن ناراه فاي  ويعد مه  جداً  الن أي شئ (Help)عاشراً  : 
 . (Help)الا 

 
 

 
 شريط االدوات القياسي   والذي حيوي على 

1- (New map file) . لفتح ملف جديد 
2- (Open) .  ًلفتح ملف مخمون مسبقا 
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3- (Save) . لخمن ملف 
4- (Print) . للطباعة 
5- (Cut) . قطت 
6- (Copy) . نسخ 
7- (Past) . لصق 
8- (Delete) . ح ف 
9- (Undo) . تراجت 

11- (Redo) .  تقد 
11- (Add Data) . اضافة أي بيانات أو خارطة أو لير  لى شاشة العمل 
 الشراط المستطيل ال ي يحوي على مقاييس الرس  . -12

 
13- (Editor Toolbar) . عملية بدء انشاء البيانات 
14- (Table of Contents)            (Window) ر االدوات .اختيا 
15- (Catalog Window) .)برنامج آرك كتلوك )الشجرل فقط 
16- (Search Window) . للبحث من خاللها عن أي أدال داخل البرنامج 
17- (Arc toolbox window) .برنامج آرك تولبوكس الخار بأدوات التحليل 
18- (Python Window) جلغة البرمجة له ا البرنام . 
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19- (Model Builder Window)  لعماال مودياال خااار بالمسااتخد  مااثاًل اشااتقاق
الاخ... يعناي نعمال لهاا  طاار جااهم لتصابح خطاول واحادل  DEMالمجاري المائية من الا 

 متعددل . بدل خطوات 
21- (Zoom in) . ادال تكبير 
21- (Zoom out) . ادال تصغير 
22- (Pan) ار .تستعمل اليد لتحراك الخارطة وحدها فقط داخل االط 
23- (Full Extent)  ترجيت الخارطاة  لاى حجمهاا الطبيعاي وتظهار فاي البرناامج بكارل

 مرقاء .
24- (Fixed Zoom in) . تقراب كل الخارطة 
25- (Fixed Zoom out) . تبعيد كل الخارطة 
26- (Back to Previous Extent) . تقد  في المو  فقط 
27- (Go to Next Extent) المو  فقط . تأخير او تراجت في 
28- (Select Features by Rectangle)  لعمال سالكت فاي الخارطاة برسا  مربات

 بالسحب المستمر .
29- (Clear Selected Features) . لمسح السلكت في الخارطة 
31- (Selected Elements)  السه  ال ي بوساطته يمكن باه التأشاير علاى الخارطاة

 والعمل بصورل طبيعية عليها .
31- (Identify) معلااا  داخااال  راالساااتعال  المباشااار مااان الخارطاااة عااان أي خصاااائ

 الخارطة .
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32- (Hyperlink)   الوصلة الخارقة أو الفائقاة تقاو  باربط معلوماة تخار معلا

 . (Identify)داخل الخارطة ممكن الوصول  ليها من خالل األدال 
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ناااا شاااراط يظهااار ل (Add Hyperlink)   نقاااف علاااى المعلوماااة مر أيمااان    

مساااتطيل فياااه خيااااران،األول ناااأتي بالمعلوماااة مااان داخااال الحاساااوب والثااااني ناااأتي 
 بالمعلومة من النت.

 


