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 ولمسح الهايبرلنك .    

(Mange Dynamic Hyperlinks        Remove)  
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33- (Find) .مثل الناظور ايجاد معلم داخل الخارطة عن طريق اسم ذلك المعلم 
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33- (Go to X , Y)  للبحث عن معلم داخل الخارطة عن طريق االحداثيX&Y 
الموجةةودع علةةا  سةةار  (Table of Contents)واجهةةة ئاةمةةة المحتو ةةا   -33

 شاشة العرض . 

 
وعنةةةةةةةةةةد تخياةهةةةةةةةةةةا نسةةةةةةةةةةتط   تعادتهةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةة   الن ةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةا                   

(Windows/ Table of Contents) . 

  
33- (Display) .  شاشة العرض التي تعرض فيها الخارطة واي ب انا 
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شاشةةةة لعةةةرض االحةةةداثي الموجةةود ب سةةةيل  (Statue Bar)شةةريا الحالةةةة  -33

 العرض .
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لبنةةاق ئاعةةدع الب انةةا  و منةةن ان نظهةةر البرنةةام  بعةةدع  (Arc catalog)برنةةام  
 طرق وهي :

 من خ   الن ر علا شريا االدوا  ال  اسي . -1

 
 من خ   : -2

(Start         All Programs         Arc gis            Arc catalog) 
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 . (Tree)او من خ   الةشجرع  -3

 
دارتها.  (gdb)فهو المسؤو  عن تنشاق أو خلق ئاعدع الب انا  المنان ة      وا 

 
 : (Arc map)يتكون البرنام  من عدع واجها  نما في برنام      
 . (mxd) (Arc map)أما برنام   (gdb)شريا العنوان و  خذ امتداد  -1
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 شريا ال واةم المنسدلة : -2
 ي علا :والذي  حو  (File)اوالً  : 

1- (New)  ليتح ملف جديد باسم(Folder) . 

 
أي الشةةجرع  (Tree)الةةة  (Arc catalog)فةة ي ملةةف ننشةةة  نجةةدة فةةي شةةجرع     

 و منن خلق الملف عن طريق . (Arc catalog)لبرنام  
(New         Folder        File Geo data base) 
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 التحرير وتتكون من : (Edit)ثان اً  : 
1- (Copy) . نسخ 
2- (Past) . لصق 

النعةةةةام المليةةةةا  داخةةةةل برنةةةةام       (Refresh)ويتكةةةةون مةةةةن  (View)ثالثةةةةاً  : 
(Arc catalog) . 

يذهب تلا مستوى أعلا و ظهر لكل المليا  المعمو  فيها ببرنام   (Go)رابعاً  : 
(Arc catalog) . 

 . (Arc map)نيس  في برنام   (Geoprocessing)خامساً  : 
 . (Arc map)نيس  في برنام   (Customize)ادساً  : س

 ويتضمن علا : (Windows)سابعاً  : 
1- (Catalog Tree)  أي شجرع الة(Catalog) . 
2- (Search)   نما في برنام(Arc gis10) . 
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 . (Arc map)نيس  ببرنام   (Help)ثامناً  : 

أي  (Catalog Tree)لةة هةو ا (Arc catalog)الشة  االساسةي فةي برنةام      
 . (Arc catalog)شجرع الة 

 (display)علا ث ثة تابةا  وهةي شةريا الةة  (Arc catalog) حوي برنام      
 الذي  حوي علا : 

1- (Contents) .  ئاةمة المحتو ا 
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2- (Preview) . استعراض للمحتوى سواق نان جدو  او خارطة 

 
3- (Description) لمةةراد عرضةة  علةةا شاشةةة العةةرض أي وصةةف لهةةذا المعلةةم ا

ان نحرر المعلم ننتب  ، نصةدرة ، نطبعة  ،  نستطيع (Description)من خ   الة 
نضيف أي ملخص ل  أي بمعنةا انة  عبةارع عةن المعلومةا  الوصةي ة للمعلةم الةذي 

 عملنا عل   .
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 عةةد  (Arc catalog)م حظةةة : الشةة  المهةةم لبنةةاق ئاعةةدع الب انةةا  فةةي برنةةام  
الن نل مشروع  عتمد علا تصةم م  (GIS)طوع المهمة والمنلية ألي مشروع بة الخ

وبناق ئاعدع الب انا  لتعطةي نتةاة  دئ  ةة ونليتة  تكةون عال ةة الن ئاعةدع الب انةا  
المنان ة تعتمد علا مصادر وهةذة المصةادر نة ن تكةون دراسةة ميدان ةة حتةا اعمةل 

اث ا  الن ةا  علةا الخارطةة ألي لتوئ   احةد (GPS)بحث ميداني ، استعما  جهاز 
معلةةم نريةةد اسةة اط  علةةا الخارطةةة ، تةةوفير الب انةةا  الوصةةي ة وهةةذا يتطلةةب البحةةث 
عليها من مصادرها ، جلب الخارطة االسةا  التةي تكةون جةداً  مهمةة ألي مشةروع 

، توفر الخارطة المرة ة لمنط ة الدراسة ، توفر برنام  يتعامل  (GIS)عمل في الة 
 (Georeferencing)الحةةداثي المعتمةةد لكةةل دولةةة مةةن خةة   عمةةل مةة  النظةةام ا

 للخارطة االسا  .
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 (Arc catalog)خطوات بناء قاعدة البيانات يف برنامج 
 . (E)ن ف علا أي بارتشن موجود داخل الحاسبة ول نن مث ً      
 فتح ملف جديد . -1
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 نسم   ب سم العمل )المشروع( . -2
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مةن خة   زر ا مةن  (New          File Geodata base)فةتح ملةف جديةد  -3

 علا الملف الجديد )ملف العمل( ومن ثم نسم   ا ضاً  .

 
 



 ـــــــــــــ قسم اجلغرافية / كلية اآلداب / جامعة بغدادأ.م. د انهض هاتف دمحم السعيدي ــــــــ

 ثم نسم    . (feature Dataset            New)زر ا من ثم  -3

 
ام نختار النظام االحداثي الذي نود العمل عل   والذي يجب ان يتطابق م  النظ -3

االحداثي في الخارطة االسا  التي صححناها . وهةو النظةام االحةداثي الترب عةي او 
 ( .33المس طي  شنل )

Projected coordinate systems 
 

UTM مس ا مرنيتور المستعرض 
 

WGS1984 

 

WGS1984 UTM ZONE 38N النطاق الذي     ف   العراق 
Next      Next       finish 
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  Feature Dataset    New      Feature Classزر ا من علا الة  -3
ثم نسمي اللير ب سم معين مةث ً  )حدوداالمنط ةة( وال  منةن عمةل سةب   )شةي ( 

 . ثم نختار نوع اللير وناالتي . (Arc cataloge)بين م اط  االسماق في الة 
 اذا نان مساحي . (Polygon) -أ
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 خطي اذا نان (Line) -ب 
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 اذا نان ن طي (Point) -ج

 
وهنةذا ب  ةة الليةرا  )عمل ةة بنةاق الطب ةا (   Next      Next       finishثةم  

 حسب طب عة المشروع .

 
اكثر استعماالً  الن سعة خزن  اكبر من فايةل  (Geo data base)م حظة : فايل 

(Personal Geo data base) ل ب انةا  مةن بةرام  الن هةذا اليايةل ا ضةاً  يت بة
والتةةةي ممنةةةن  ى اكسةةة ( وهيرهةةةا مةةةن البةةةرام  االخةةةر  -نةةةورا   –اخةةةرى )اكسةةةل 
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سةعة  (Personal Geo data base)امةا فايةل  (Arc gis)اسةتدعاةها داخةل الةة 
خزنةة  ائةةل وال   ةةدر ان يةةربا مةة  بةةرام  )الكةةورا  واالكسةة ( ف ةةا ممنةةن ربطةة  مةة  

 برنام  )اكسل( .
مضةبوطة وذا  تعريةف  (Geo data base)داخةل فايةل  م حظة اخرى : الب انةا 

 احداثي صح ح .
م حظةةة اخةةرى : عنةةد وجةةود المسةةافا  والمسةةاحا  داخةةل الخارطةةة لحسةةاب مةةث ً  

ن دئةة اكثةر نسةتعمل النظةام المسة طي طو  منط ةة معينةة او طةو  نهةر حتةا تكةو
 )الترب عي( وان هذا المس ا ا ضاً  ائل تشوهاً  فلذلك  ستعمل لهذا الغرض .

 –تكةون الليةرا  مرتبةة ن طةة  (Arc gis)م حظةة اخةرى : داةمةاً  فةي مشةاري  الةة 
مساحة فعند عملها يرتبها البرنام  عند استدعاةها لعمل ة الرسم في برنام   –خا 

(Arc map) . 
 عملية اضافة اللريات إىل اخلارطة االساس : 

   هناك عدع طرق الضافة الليرا  تلا الخارطة االسا  وهي :         
 (Arc map)وبرنام   (Arc catalog)بوساطة فتح برنام   الطري ة االولا -1

واضةةافتها تلةةا ئاةمةةة  (Arc catalog)وال  ةام بعمل ةةة سةةحب الليةةرا  مةةن برنةةام  
 . (Arc map)و ا  في برنام  المحت
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 (Arc map)الموجةودع فةي برنةام   (Add Data)الطري ةة الثان ةة بوسةاطة  -2
 في شريا االدوا  ال  اسي .
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 (Arc map)عملية اضافة اخلارطة االساس إىل شاشة العرض يف برناامج 
 . (Add Data)عن طريق 

 
ا واذا  سةة لني البرنةةام  او  وتكةةون شاشةةة العةةرض )فارهةةة( الضةةافة الخارطةةة عليهةة

 . (Yes)مرع تيتحها ن و  

 
 (Arc map)ن وم بتصح ح الخارطة التي اضيناها تلا شاشة العرض في برنام  
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وتغيةةر الوحةةدع ال  اسةة ة لهةةا النهةةا هيةةر معرفةةة احةةداث اً  و منةةن تصةةح ح الوحةةدع 
لمحتو ةا  فةي ئاةمةة ا (Layers)ال  اس ة للخارطة احداث اً  من خ   الن ر علةا 

 و منننا تحديد الوحدع ال  اس ة من خ لها . (General)دبل نلك ثم 
عمل ةة تصةح ح الخارطةة احةداث اً  ب خت ةار الن ةا  االربعةة فةي الزوا ةا العل ةا ال منةةا 

وال سةةةةةةةةةرى والسةةةةةةةةةيلا ال منةةةةةةةةةا وال سةةةةةةةةةرى مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةة   اخت ةةةةةةةةةار ا  عةةةةةةةةةاز                   
(Add Control Points) . ن طة التحنم 
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 عملية البدء برسم اللريات على شاشة العرض :
 . (Add data) منن استدعاق الليرا  للبدق بعمل ة الرسم من خ       

 
مةن  (Editor)للبدق بعمل ة الرسةم علةا محافظةة بغةداد ن ةوم بجلةب شةريا الرسةم 

 خ   عدع طرق .
 . (Editor)زر ا من علا أي منان فارغ في شاشة العرض واخت ار  -1

 
 الموجود فوق ئاةمة المحتو ا . (Editor)او من خ   الن ر زر ا من علا  -2
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سةتظهر لنةا  ( Start Editing) (Editor)البدق بعمل ة الرسم من خة   تشةغيل 
 . ةالنافذع علا  مين شاشة عرض الخارط

 
 (Line)البدق ب خت ار التارن  )الهدف( للبدق بعمل ة الرسةم لرسةم الطةرق باخت ةار 

 . (Polygon)لرسم موائ  المدار  مث ً  او  (Point)ثم اخت ار 
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و منن تغير الرموز من خ   الليرا  الموجةودع فةي ئاةمةة المحتو ةا  بةالن ر علةا 

 نل لير .
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 . (Save Edits)ثم  (Editor)وعند اكما  عمل ة الرسم ن وم بالن ر علا 

 
بتوئ ةة  عناصةةرها عليهةةا مةةن  ة ةةوم االن بةةاخراخ الخارطةةبعةةد اكمةةا  عمل ةةة الرسةةم ن

 . (Layout)خ   ما  عرف بة 
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شاشةةة البرنةةام  مةةن خةة   الع مةةة و منننةةا اسةةتعما  اال  ونةةة الخاصةةة فةةي اسةةيل 

 المربعة الخاصة بها .

  
من خ   الوئوف اعلا النافذع والضغا بنلك  مةين سةتظهر لنةا ئاةمةة نختةار منهةا 

 الخارطة .عناصر توئ   
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 . (Layout view)وعند تنييذ ا عاز اخراخ الخارطة 

 س ظهر لنا اطاران الخارجي منهما  مثل حدود صيحة الطباعة .

 
 اما االطار االخر فستمثل عل   االحداث ا  .

وعنةةةد الت شةةةير علةةةا الخارطةةةة بةةةالن ر عليهةةةا نلةةةك  مةةةين سينشةةةا االطةةةار الةةةداخلي 
 . وهنا ننون في بيةة االخراخ . وستظهر ابعاد  منن التحنم بها 
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وئبل توئ   المعلوما  المصاحبة للخارطة اوضةح شةريا االدوا  المسةاعد لتنسةيق 

 الخارطة عند توئ   عناصرها عليها والذي  نون اعلا شاشة البرنام  .
- (zoom in) (zoom out) . لتكبير وتصغير الخارطة 
 االسهم التراج  عن العمل . -
- (Pan)  لتحريك الخارطة .اليد 
- (Full extent) . ترج   الحجم الصغير للخارطة 
- (Fixed zoom in) (Fixed zoom out)   تكبيةةر وتصةةغير الخارطةةة مةة

 االطار.
- (Toogle) وحل االسةلة .  ا  اف مؤئ  للخارطة لتطبيق النشا 

 
 
 

توئ ة  المعلومةا  س ظهر لنةا اهةم االوامةر ال زمةة ل (Insert)من خ   االمر     
 المصاحبة للخارطة .
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 اطار الخارطة  -1

 
ر الخارطةةة سةةتظهر لنةةا نافةةذع مةةن التحديةةد اطةة( Neatline)وبةةالن ر علةةا اال عةةاز 

 خ لها ان نختار نوع االطار والتحنم بسمك االطار ولون  والتحنم بظل االطار .
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  (Title)عنوان الخارطة -2

 
  بخطو  زرئاق ب ستطاعتنا نتابةة عنةوان الخارطةة س ظهر لنا مستطيل صغير محا

بداخل  ومن خ   الن ر علا العنوان نلك  مين وهو محا  بخطو  زرئاق تظهر لنا 
نسةةتط   مةةن خ لهةةا نتابةةة العنةةوان ا ضةةا بالشةةريا  (Properties)نافةةذع تسةةما 
 المستطيل .
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الموجود اسيل ونستط   التحنم بخصاةص عنوان الخارطة من خ   شريا االدوا  

 شاشة البرنام  والتحنم بحجم الخا ونوع  ولون  .
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سةة ظهر لنةةا اهةةم االوامةةر ال زمةةة  (Insert)ميتةةاا الخارطةةة مةةن خةة   االمةةر  -3

 . (Legend)لتوئ   المعلوما  المصاحبة للخارطة ميتاا الخارطة 
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لهةا اخت ةار تحديةد وعند الن ر علا ميتاا الخارطة س ظهر لنا نافذع  منننا مةن خ  
ن وم ب خت ار الطب ة المراد ن لها تلةا  (Layers)ميتاا الخارطة ستظهر لنا الطب ة

 (Arc catalog)ميتةاا الخارطةة بعةد تحديةدها والتةي تكةون موجةودع فةي برنةام  

وبالتالي ن وم من خ   المربعين الموجودين في نافذع تحديةد ميتةاا الخارطةة ن ةوم 
 . (Leyout Wizard)عمل ميتاا لها نما ذنرناها مسب ا ً  ب خت ار الطب ة التي
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وبعد ال  ام بتحديد الطب ا  بالت شير عليها من نافذع المرب  االو  والتي تحتوي 
علا الخارطة واما نافذع المرب  الثاني   (Layers)علا ما عملناة من طب ة 

  منننا


