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ان ننقل بها ما نريده منن مرعنا ااناةناال اى انى مانى مرعنا ااناةناال اانانالن  منن  ن   
 اىسهم اام ج دال بين اامرععين .  

 
تظهننر انننا ناةنناال ااننت كم بتنن ن كتمننار م تننا  اا ار نن  كنناا  ااننت كم  (Next)نننم  

 ب جم اا ط  ا تالار ن ع  ط كتاب  كتمار اام تا  .
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  (Shadow) ط اام تار ةي اامست يل اى    اامعر ف بن  نست الا ت ديد ظل ات
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 اىن سنق م بتعديل  صائص اام تا  من     اا ق ف عتنى مرعنا اام تنا  اانا  
 ددناه عتى اا ار   ، باانقر عتى اام تا  مانى ان الظتنل بناات ن اى رن انسنت الا 

 اات كم ب صائص م تا  اا ار   .
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نست الا اات كم بأبعناد ا نار م تنا  اا ار ن   (Legend Properties)من     
 اال    كل اامعت مار اام ج دال ةاله ، 

 
 

 
  اىن  بعد ان اكمتنا ت ديد اام تا  

نق م بنقل اام تا  من     س به ماى أ  جه  نريد  ن دد م قعه دا نل اا ار ن  
   ةي ااجه  اامناسب  اها كما  نست الا اات كم ب جنم اا نط  ن عنه  ا ننه منن  ن
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قمننا بناات كم بتن ن  نط  (Next)  بعند اانقنر عتنى  (Leyout Wizard)ناةناال 
 اى ار  سمكه  ااظل اه .

 ااكتاب  عتى اا ار     -4
 (Insert)منننن طنننريط اىد ار اام جننن د اعتنننى طاطننن  اابرننننام  منننن  ننن   اىمنننر 

العنا  سالظهر انا اهم اى امر اا  م  ات قالا اامعت مار اامصنا ب  ات ار ن   هن  اى
  (Text)اا اص بت ديد ااكتاب  عتى اا ار   

 
نرينده  ءالمكنننا منن   انه ااكتابن  ي  طني  سالظهر مست يل صنيير عتنى اا ار ن

عتى اا ار   ،  مااا المكننا االضاً  استعما  اىمنر اا ناص بااكتابن  عتنى اا ار ن  
النننا كمنننا المكنننننا كتابننن  اسنننم اامصننندر اانننا  اعتمننندنا عتالنننه ارسنننمنا ات ار ننن  ات ق

اامعت مار اامصا ب  عتيها عند ت ديد امر ااكتاب  عتى اا ار   ، نست الا اات كم 
بطكته   صائصه نق م باانقر عتى اامست يل اا اص بااكتاب  عتنى اا ار ن   منن 

 نم كت  المين ، سالظهر اات كم ب صائص طريط ااكتاب  عتى اا ار   .
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  قا اتجناه ااكتابن  عتنى اا ار نعتى اا ار   نست الا اات كم بم    من     ااكتاب

مننن  نن   اىالعننا  اام جنن د اعتننى ااطاطنن   ااننا  ال مننل ع منن  اانندائرال ااصننييرال ، 
 المكننننا ااننت كم بننن ع اا ننط اامسننتعمل اتكاتبنن  عتننى اا ار نن   ااننت كم ب جننم اا ننط 

  ا نه  اات كم بم قا ااكتاب  عتى اا ار   .
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 ت ديد مقالاس اارسم اا ار       -5

سننالظهر انننا اهننم اى امننر اا  منن  ات قالننا اامعت مننار  (Insert)   اىمننر مننن  نن
اامصننننا ب  ات ار نننن  اىالعننننا  اا نننناص بت دينننند مقالنننناس اارسننننم عتننننى اا ار نننن       

(Scale Bar) . باانقر عتاله ات ديده 

 
عند ااضيط عتى اىالعا  اا اص بت ديند مقالناس اارسنم عتنى اا ار ن  سنتظهر اننا 

هننا ان ت تننرن ننن ع اامقالنناس اامناسنن، ات ار نن  ، ن تننار ننن ع ناةنناال المكننن مننن   ا
 بيداد .  مقالاس اارسم اامناس،  ااا  تم ت قالعه عتى  ار   م اةظ
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 المكننا ترتي، اىرقام االضاً  ةي مقالناس اارسنم كمنا ان  كنان مكتن ، عتنى اا ار ن  

مكنننا كتابن  اا رقال  من     ااناةاال اا اص  بترتي، اىرقام بااتي  ااعرعال  ،  هنل ال
 تت  اىرقام االضاً  بااتي  اىنكتي ي   تييير   دال اامقالاس .

 
من     ت ديد   ندال مقنايالس اارسنم بااتين  ااعرعالن  ما تكن ن   ندال اامقالناس منن 

 نا ال  ااالسار    دال مقالاس اارسم بااتي  اىنكتي ي  من نا ال  ااالمين .
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رسم اام جن د ةني اا ار ن  ت ديند  المكننا من     اانقر كت  المين عتى مقالاس اا

أ   صائص مقالاس اارسم القمن اا اابار باانقر عتى  (Properties) صائصه 
مقالاس اارسم ، المكننا اجراء ااتعدال ر عتى مقالاس اارسم اام تار عند اانقر عتى 

عنننننننننننننننننندها سنننننننننننننننننتظهر اننننننننننننننننننا ناةننننننننننننننننناال                         (Properties)اا صنننننننننننننننننائص 
(Scale Line Properties)   عند اانقر عتى اا صائص (Properties)  ةي 

 ناةننناال  (Scale and Units)منننن هننناه ااناةننناال ن  ننن  ناةننناال  ااتب يننن، اى  
(Numbers and Marks)  ناةاال (Format) . 
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المكننننننا مننننن   اهننننا ان ن نننندد     (Scale and Units)مننننن ااناةنننناال اى اننننى 
(Number of divisions)   اها ت ديد عندد ااتقسنالمار نست الا ان ن دد من 

 اارئالس   اانان ال  اتقسالمار مقالاس رسم اا ار   اقل قالم  المكن ا تالارها  ا د  
 . 011اعتى قالم  هي 

 
منااا المكنننا ان ن ندد منن  ن    (Number of Subdivisions)امنا منن ناةناال 

النناس تتنن  ااناةنناال ن نندد عنندد ااتقسننالمار اانان النن  دا ننل ااتقسننالمار اارئالسنن  ةنني مق
 اارسم اام تار
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  تترا   ااقالم  اعدد ااتقسالمار اانان ال  اتمقالاس 
عندها كيف سالظهر  011بين ااص ر أ  عدم  ج د قالم  اتتقسالمار اادا تال  ماى 

 ةقط . ناامقالاس بقسمين رئالسي

 
 بعنند ان  ننددنا ناةنناال عنندد ااتقسننالمار اارئالسنن   اانان النن  مننن  نن   اا صننائص 

(Properties) اىنتقا  ماى ااناةاال ااتااال  :  المكننا 
(Divisions Units)  مااا المكننا ان ن دد منن  ن   تتن  ااناةناال   ندال اامقالناس

اامقالنناس نسننتعمل ااكيتنن متر   منهننا ن تننار   نندال (Label Position)مننن ناةنناال 
امنا ةني ااتب ين، ااناان  منن اارسنم  سبأعتبارها اكنر اا  دار اامستعمت  ةي مقنايال

 المكننا ان ن    ان ااناةاال مقسم  ماى ن ن  اقسام رئالس   (Format)ناةاال 
 . (Text)ااقسم اى   السمى 

 . (Bar)ااقسم ااناني 
المكننا ان ن دد من   اه تييير  جنم اا نط  كناا  ان ن  (Text)ةي ااقسم اى   

 اا ط  االضاً  ن ع ااكتاب  ات ط .
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 االسار ماى ااالمين( .المكننا االضاً  تييير اتجاه ااكتاب  )من ا

كمننا تظهننر عننند اى تالننار اىةتراضنني اتمقالنناس انجعتهننا )مننن ااالمننين ماننى ااالسننار( ، 
(Symbol)  ن تح ناةاال(Symbol Select)  ا تنرن اا صنائص(Properties) 

 (Right to Left)ةني اسن ل ااناةناال ن  ن  عبنارال  (Editor) نقن م ب نتح ناةناال 

عبنارال  ةني ااقسنم اانناني منااا المكنننا ان ن ندد نق م ب ضا ع م  صح امام هناه اا
 اات كم ةي سم  اامقالاس .  (Symbol)من     
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 ت ديد اتجاه ااطما  عتى اا ار      -6

سننالظهر انننا اهننم اى امننر اا  منن  ات قالننا اامعت مننار  (Insert)مننن  نن   اىمننر 
تنننى اا ار ننن   اامصنننا ب  ات ار ننن   هننن  اىالعنننا  اا ننناص بت ديننند اتجننناه ااطنننما  ع

(North Arrow) . باانقر عتاله ات ديده 
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اانت كم ب جنم بتن ن  (Properties)المكننا من     ااناةاال اا اص  باا صنائص 
 ااسهم  اات كم االضاً  بسم   جم ااسهم .

 
 اانت كم بت ديند م قعننه عتنى اا ار ن  بااجهنن  ااعتالنا ااالمننى  ااالسننر  منن اا ار نن  

 تصيير اتجاه ااطما  عتى اا ار   . المكننا االضاً  تكبير   
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 بعنند ان اكمتنننا ت دينند اامعت مننار اامصننا ب  ات قالننا عناصننر اا ار نن  عتننى  -7

نق م اىن بت ديد ااعنصر بأمر  (Insert) ار   من ق  اادراس  من طريط اىد ار 
اى يننر  هنن  ا ا نن  اا ار نن  بطننبك  اى نندانالار بنناانقر عتننى اا ار نن  كتنن  االمننن 

مسننت يل ةالننه االعننا ار تتعتننط باا ار نن  اكننن ااننا  يهمنننا هنن  ت دينند  سننالظهر انننا
اتظهننننننننننننننر انننننننننننننننا ناةنننننننننننننناال تعننننننننننننننرف بننننننننننننننن                        (Properties)اا صننننننننننننننائص 

(Data frame Properties)  ن تار منها اىمر اا اص بت قالا اى دانالار عتى
   New Grid(Grid)اا ار    اامعر ف بن 
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  (Grid and Craticules Wizard)ستظهر انا ناةاال 
منننن  ننن   تتننن  ااناةننناال يتنننالح اابرننننام   ريقننن  اظهنننار اى ننندانالار عتنننى اا ار ننن  

  نست الا ان ن دد من تت  ااناةاال ما تظهر انا ن    الارار .

 
اا الننار اى   امننا ان تكنن ن بننناًء عتننى   نن ئ اا نن    د ائننر ااعننر  ا  ان تكنن ن 

رال ا  ان تك ن باىرقام ا  اى رف  تستعمل ا دانالار م تال  امدين  ا  من ق  صيي
 ك هرس استس  من اا رائط . 
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 بعد ان اكمتنا ت ديد    ئ اا     د ائر ااعر  عتى  ار   من ق  اادراس  بعد 
سننننالظهر انننننا ناةنننناال     (Next)ا تالارنننننا اا الننننار اى   اعنننن ه قمننننن بااضننننيط عتننننى 

(Creat a graticule)  ااقسنم اىعتنى منهنا ت نر عنند ظهن ر تتن  ااناةناال  ةني
(Appearance)  اى دانالار اامناسب ع مار بأ تالار نمط نق م . 

 
تمنل اكن ااع م  اى اى ارقام  ع مار من اا ارج  ااع م  اانانالن  ع منار دا نل 
اا ار نن   ااع منن  اانااننن    نن ئ اا نن    د ائننر ااعننر   ةنني ااقسننم  ااننناني بعنند 

، نقننننن م بأ تالنننننار  (Intervals)ت نننننر  (Appearance)اكمنننننا  ااقسنننننم اى   
اامساة  اا اصت  بين كل ا دانال  اتك ن مت ئم  ما  ار   من ق  اادراس  ةتكن ن 
تتننن  ااع منننار ااننندرجار  ااع مننن  اانانالننن  ااننندقائط  ااع مننن  ااناانننن  اانننن اني  ينننتم 

ن قننن  ا تالارننننا اتتننن  ااع منننار اامتمنتننن  بااننندرجار  ااننندقائط  اانننن اني ااا كاننننر م
اادراسنن  كبيننرال اامسننا   كننأن تكنن ن قننارال ا  د انن  مسننا تها كبيننرال الكنن ن اا اصننل 
باادرجار اما ااا كانر من ق  اادراسن  صنييرال كنأن تكن ن مدينن  ا  م اةظن  الكن ن 
اا اصل باادقائط ا  اان اني ةمن  ن   تجرين، عندال ارقنام  تنى نقنا عتنى اى تالنار 

ماى ان ننهي ااناةاال ،  عند اىنتهاء  (Next)اا اصل ااص الح نق م بااضيط عتى 
ستظهر انا طبك  اى دانالار ةيها بع  ااعي ،  ىص   هاه اى  اء ننقنر بناا ر 

 اىالمن عتى اا ار    من ااقائم  اامستدا  مااا ت ترن ؟
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 مننننننننننننننننن ناةنننننننننننننننناال                      (Properties)اا اابنننننننننننننننن  : ن تننننننننننننننننار اا صننننننننننننننننائص 
(Data Frame Properties)  

 
           Labels    

 

Additional Properties 

المكننننا تيييننر ااتنن ن   جننم اا ننط  ن عننه  ااتب ينن، اى ننر مننن   Labelsةتعرينن،  
 نست الا اات ديد من   اه  ( Label Axes)ن س ااناةاال 

 اتجاه اى دانالار عتى اا ار   اما بااالمين ا  ااالسار ا  اةقي ا  عم د  .

 
 نست الا اات ديد من   اه  ( Label Type)من ن س ااناةاال  من ااتب ي، اى ر 

 ريقنن  اظهننار اى نندانالار  ن تننار باانندرجار  اانندقائط  ااننن اني اتكنن ن اى نندانالار 
 Label)ص ال    ةط اامرجا اى داني ات ار   بعد تص ال ه  من ااتب ي،       

Orientation) الار بجعتهنننا المكننننا ان ن نندد منننن   اننه ااننت كم بأتجننناه اى نندان
 عم دال  ا  تركها ب ضعها اىةتراضي .
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 عملية التصحيح املسقطي )الرتبيعي( :

قبننل ان نسننتدعي أ   ار نن  اتصنن ال ها  ةننط اى ننداني ااترعالعنني )اامسننق ي(     
 نق م بتص الح ااطاط   ةط اانظام ااترعالعي )اامسق ي( .

 
ا اامسننقط اى ننداني تظهننر انننا اان اةننا ااتااالنن  ات قالنن  (Layers)دبننل كتنن  عتننى 

 ااترعالعي )اامسق ي( .
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 م اجلغرافية / كلية اآلداب / جامعة بغدادأ.م. د انهض هاتف دمحم السعيدي ـــــــــــــــــــــ قس

 

 
 نم نق م بعمتال  استدعاء ات ار   ااتي نص هها  ةط اانظام ااترعالعي )اامسق ي(. 
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سنتظهر اننا طاطن  تسنأانا هنل نريند ان نعرةهنا ام ى  انهنا انم تتعنرف سنابقاً  نقن   
(Yes) . 

 
صن الح منن  ن   م  ظن  اىس  بعد عمتال  استدعاء اا ار    اضاةتها نق م باات

 ة ن   ي اا     دائرال ااعر  .
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 . (Tif)ا  ن اا ار   بصالي   (Rectify)نم نعمل 
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 عندما ننر  ع من  ااطنبا  معناهنا  (Jpg)بصالي   للخارطة (Remove)نم نعمل 
 ااتنني تعتمنند عتننى )اابكسننل( ا  يتننرجم )عنصنن رال( أ  عنصننر  (Raster)صننالي  

مسننا    (Point)نق نن   (Line)تمنننل  ننط  (Vector)صننالي  ااننن  )ااصنن رال( امننا
(Polygon)   صالي (Raster)  اما تك ن من مرئال  ةضائال  ا  مص رال ا  امتداد

 اص ر .
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 اكي نت تص من أ  ا ار  ارج  د د اا ار   تق م بعمل دبل كت  عتى اا ار ن  
       ااتأطننننننننننننير بع منننننننننننن  صننننننننننننح امننننننننننننام          (Symbology)اامصنننننننننننن    نننننننننننننم 

(Display Background Value) . 
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م  ظ  : عند تص الح اا ار   باانظام ااجيراةال  تك ن اىرقام بيير اات ن اى رن 
اتقا ا  ط     ما دائرال ااعر  ةطنكته الكن ن رينر مرعنا أ  متن ا   مسنت ال ر 

 أ  تك ن رير متسا ال  .
ق ي( ن  ن  اىرقنام بناات ن اما عنند تصن الح اا ار ن  باانظنام ااترعالعني )اامسن    

 ط اا     دائرال ااعر   تصبح  (X,Y)اى رن  ة ن اارقم اىس ااا  ن دد به 
مرعننا عننند ااتصنن الح ىنننه يتعامننل مننا ااطننكل ااهندسنني ا  تقننا ا  ننط اا نن   مننا 

 دائرال ااعر  .
م  ظ  : ااا صادف   ضعنا ارقام  ا ئ  تيير من طكل اا ار   نق م منن  ن   

بع منن  ااطننبا  نتأكنند مننن  (Georeferencing)م جنن د ةنني طننريط ااننن اامرعننا اا
 ا  نمسح اى داني اا  أ . راى دانالا

 : (Imag to Imag)عملية التصحيح 
ااا عننندنا  ار نن  اسنناس  ى ي جنند ةيهننا تطننبال  هنننا  عنندال  ننرن اتصنن ال ها     
  هي:
 ااا كانر عندنا ارعا نقائ معر ة  . -0
2- Imag to Imag تى ص رال ا   ار   عتى  ار   .ص رال ع 

عن  ريط  ار   رير مص      ار   مص    ةاا ار   اايينر مصن    ى     
ي جننند ةيهنننا تطنننبال  ةنقننن م ا ىً  بعمتالننن  اسنننتدعاء اا نننار تين اامصننن     رينننر 

  (Statue bar)اامصن     اتتأكند منن ان اا ار ن  رينر مصن    ن  ن  طنريط 
 بطريط اى داني ات ار   نأتي باا ار تين .اام ج د اس ل طاط  ااعر   العرف 

 عند جت، اا ار   اايير مص    ى تظهر انا ةي طاط  ااعر  ما اا ار ن      
ننم  (Jpg . 7)اامصن    ةنقن م با  ناء اا ار ن  اامصن    ننم نضنيط  ر االمنن 

(Zoom to layer) . 
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    ار ااعمل :

بن         من طنريط اىد ار  اامعر ف (Add control points)نق م بجت،     
(Georeferencing)  ات قالننننا ااننننن(X,Y)  ننننط اا نننن    دائننننرال ااعننننر   نقنننن م 

 باات  الم عتى اانقائ اتصبح اادق  اكنر كتما   منا اكنر .
ن ننتح اا ار نن  ااييننر مصنن    ةنني اابداالنن   ن نندد اانق نن  ب  االننا اا ار نن  مننن  -2

    (Add control points) . 
ا ر من ااتص الح عن  ريط نقائ معت من  دا نل أ   ار ن  منن ً   هنا  ن ع  -3

عننننن  ريننننط ت دينننند ارعننننا نقننننائ       (Gps)م اةظنننن  معيننننن  ا ننننا ا نننندانيها بننننن ااننننن 
(Input X,Y)  نطننيل ااننن(Editor)  نننم عتننى طنريط ااننا  الظهننر انننا عتننى المننين

 طاط  ااعر  ن تار ااهدف نم نضيط عتى اانق    نن   اى داني اها .
 اقف عتى اىبار نم ا تالار اداال اارسم )ااسكي ( اضيط عتيها نم ا قعها عتنى  ً من 

 اا ار    اضح اى داني اها .
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 ااتي نأتي بها من  ن   دبنل كتتن  عتنى ااتينر  (Symbology)عملية الرتميز 
 ةي قائم  اام ت الار .

 
  Single symbol         (Features)ااطكل اى   : 
 ام رد من ً  عند   ار    ةيها م اةظار كتها تت ن بت ن  ا د .أ  ااترمي  ا

اانت كم  (Out line color) من     ااطكل المكنننا اانت كم بتن ن اا ار ن   منن 
 نتمكن من تييير اات ن . (Edit symbol)بسم  اى ار  من 
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2- (Categories) .  تصنيف ةئ  من درج  ا اى  نانال   اه ن ن  اطكا 
0- (Unique Values) . قالم  م ردال 

 
 نق    قل  ا دال نعتمد كتالاً  ةي ااتصنيف 

Value Field 

 

Shape Length 
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All other values ن  ي ع م  ااصح 
Add All Values اضاة  ااقالم اتتصنيف 

 
2- (Unique Values , Many)  

 .  تعني قالم  م ردال عتى اكنر من  قل كأن الك ن )اننان ا  ن ن (
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  اانا اردنا اظهار اام تا  عتى اا ار   المنل ةي ااطكل اىتي :

 
3- (Match to symbol Sin style)  

  اص بي  م   ن باا اسب  . style))المنل 
 ااطكل ااناني :
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(Quantities)  هاا مهم جداً  ةي طيتنا   ه  تصنيف عتنى اسناس كمني  المننل 
 بااطكل اىتي :

عند ااجيراةيين ىن ااقدرال  (5)مد عادال ةي تصنيف اا رائط ااتدرج اات ني  العت -0
ااتميي ي  ا نسان  مس  اان ان ةني  قنر  ا ند ااا اكننر عندد ااتصننيف كنأن تكن ن 

 ا  اكنر الك ن من ااصع، تميي ها . (8)

  
2- (Graduated symbols)  

  ه  تصنيف رم   أ  تصنيف ااد ائر تدرج رم   .
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المكننننا ااننت كم بعنندد ااتصنننيف ات ار نن  مننن  قننل  (Classification) مننن  نن   
(Classes) .   بااتأطير عتى عدد ااتصنيف اامراد اظهاره عتى اا ار 

 
المكننا اات كم ب جم ااد ائر اصير طئ من ً   (Symbol Size form) من     

 . 30 اكبر طئ من ً   12
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 . نتمكن من تيير ااطكل  اات كم بت نه (Template) من 
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 المكننا اات كم بت ن اا ت ال  ات ار   . (Back ground) من     

 
 

 
3- (Proportional symbols)  

تعتمد عتى رمن   نسنبال  أ  )نسنبي( ةتع ينني اارمن  طنكل ااندائرال  تكن ن اى جنام 
 م ص رال بين ااد ائر .

 


