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تطبيقات في

 
 ArcGIS9.3

 عالء الدين داود الجماصي.د

1

محاضرات في برنامج GIS
* -بداية كيفية فتح البرنامج
 -نختار إبداء  ،كافة البرامج  ،| arcGIS ،نختار من قائمة  arcGISخيار Arc Map

* -التعريف بشاشة البرنامج
االدوات

مكان
الخريطة

الطبقات

* -كيفية فتح مشروع او خريطة علي صفحة البرنامج
 بداية ننقر علي األداة ) (add dataالمشار إليھا كما في الصورة . فتظھر قائمة جديدة نختار منھا مكان الملف المراد فتحه ولنفترض أن يكون مثال في قرض ) ، ( Dفنختار القرصالموجود فيه التطبيق .
 وبناء علي ما تم دراسته سوف نقوم بفتح مشروع ) ( airport.gdbوالذي ستم اختياره من ) (MAPكما ھوموضح .
 فنالحظ قائمة بطبقات موجودة في المشروع مثال المدارس والطرق وحدود المقاطعة نختار منھا ما نحتاجه من طبقاتولنفترض المدارس والطرق والمقاطعة .
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 -فتظھر الخريطة بالشكل التالي .
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* -كيف يمكن تغير اللون أو سماكة الخطوط أو شكل الرموز في الخريطة ؟
 تغير اللون  -:نقوم بالضغط علي الشكل الموجود أسفل اسم الطبقة  .فتظھر قائمة بما تريد أن تختاره من ألوان . تغير سماكة الخط  -:نقوم بالضغط علي الشكل الموجود أسفل اسم الطبقة المراد تغير سماكة الخط لھا  ،فتظھر قائمةنختار منھا ما ھو مناسب من سماكة الخط .

 تغير شكل الرموز في الخريطة في الطبقات النقطية مثل المدارس أو أبار المياه  ،نقوم بالضغط علي الشكل الموجوداسفل اسم الطبقة  ،فتخرج قائمة نختار منھا الرمز المناسب ويمكننا أن نختار اللون المناسب أيضا كما ھو موضح.

* -كيفية يمكن تغير مقياس رسم الخريطة ؟
 نقوم بكتابة المقياس المناسب من خالل كتابته في مكان مقياس رسم الخريطة الموجودة في أعلي صفحة البرنامج.4

فيتغير حجم الخريطة وفقا للمقياس الذي تم كتابته
* -كيف يمكن التحكم في إظھار وإخفاء الطبقات ؟
 ويمكننا ذلك من خالل وضع أو رفع إشارة )الصح ( الموجودة بالمربع بجانب اسم الطبقة  ،فعند وضع اإلشارة تظھرالطبقة وعند رفع اإلشارة تختفي الطبقة كما يلي .

التطبيق األول
التطبيق ھو عبارة عن دراسة منطقة تتاثر بضجيج مطار موجود في المنطقة  ،حيث نريد أن نتعرف علي عدد القسائم
التي تتأثر بھذا الضجيج وتصنيفاتھا من حيث انه زراعي او سكني او تجاري وغيرھا  ،وكذلك معرفة مجموع المساحات
التي تتأثر بالضجيج بحسب استخدامھا وتلخيصھا بجدول  ،وعمل رسم بياني لتوضيح علي ما أكثر نشاط متأثر بالضجيج
.

* -الخطوة األولي -:
 -إضافة الطبقات الالزمة للتطبيق وھي طبقة  parcelsوھي القسائم  cnel65 ،وھي الضوضاء او الضجيج .
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* -الخطوة الثانية -:
 ثم نقوم بتحديد القسائم التي تتأثر بالضجيجنقوم من شريط المھام بالضغط علي  selectionفتظھر قائمة منسدلة نختار منھا األمر selection BY location

 فتظھر شاشة تطلب منك ما تريد عمل تحديد له  ،فنختار من االعلي طبقة القسائم من خالل وضع إشارة الصح فيالمربع المقابل السم الطبقة  ،ونختار طبقة الضجيج من األسفل .
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 -فنالحظ تحديد المنطقة المتأثرة بالضوضاء كما بالشكل .

* -الخطوة الثالثة -:
 حفظ المنطقة المتأثرة بالضجيج في طبقة جيدة  ،وذلك من خالل الخطوات التالية نقوم بالوقوف علي طبقة القسائم  ،ونضغط علي الزر األيمن للماوس فتظھر قائمة نختار منھا األمر  ،DATAثمنختار Export data
كما يظھر بالشكل .
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 فتظھر شاشة تطلب مكان حفظ الطبقة الجديدة واسم الطبقة ‘ فنقوم بكتابة اسم الطبقة كما يظھر بالشكل  ،فنكتب اسمالطبقة علي سبيل المثال باسم ) قسائم جديدة ( .

 -فنالحظ ظھور الطبقة الجديدة في قائمة الطبقات في صفحة البرنامج .
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* -الخطوة الرابعة
 تفصيل الطبقة المتأثرة بالضجيج ) قسائم جديدة ( حسب نشاطھا وتفصيالتھا ھل زراعي  ،صناعي  ،سكني . -نقوم بالوقوف علي طبقة القسائم الجديدة  ،ثم نضغط بالزر األيمن للماوس  ،فتظھر قائمة نختار منھا Properties

 فتظھر شاشة أخري تطلب ما الذي تريد عملة فنختار من شريط األوامر األمر  ، Symbologyثم نختار منھا الخيارcategories
ثم نقوم باختيار  ، LAND-USEثم نقوم بالنقر علي خيار Add All Values
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 -فنري انه تم تقسيم القسائم حسب استغالل األرض سواء للنشاط الزراعي أو السكني أو االقتصادي أو التجاري .

وكذلك نالحظ اضافه األصناف إلي طبقة
القسائم الجديدة التي تم عملھا  ،ولو قمنا
طبقة القسائم فتظھر واضحة الطبقة الجديدة
بأصنافھا  ،وذلك من خالل رفع إشارة
من أمام طبقة القسائم

بإخفاء
الصح
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* -الخطوة الخامسة
 إضافة أصناف طبقة القسائم القديمة وكيفية توحيد الرموز واأللوان مثل طبقة قسائم جديدة. نقوم بالوقوف علي طبة القسائم  ،ثم نضغط بالزر األيمن للماوس  ،فتظھر قائمة نختار منھا الخيار Properties فتظھر شاشة أخري فنختار من شريط الخيارات الخيار  ، Symbologyثم نختار منھا الخيار  ،categoriesثم نقومباختيار  LAND-USEو نقوم بالنقر علي خيار  ، Add All Valuesفنالحظ إضافته التقسيمات الي طبقة القسائم

 -فنالحظ اضافتة التقسيمات إلي طبقه القسائم  ،ولكن ليس موحدة مع التصنيفات في طبقة قسائم جديدة .
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 نقوم بتوحيد التصنيفات في طبقتي قسائم جديدة و قسائم من خالل الوقوف علي طبقة قسائم واختيار ، Propertiesثم نختار  ،Symbologyثم categories
ثم نختار من يمين الشاشة الخيار  ، importفتظھر شاشة أخري تطلب ما الذي تريد أن نطابقة  ،فنختار طبقة قسائم
جديدة  ،ثم  okكما ھو موضح .

 ثم تظھر شاشة أخري فنضغط ok -ثم نالحظ توحيد الطبقات وأسمائھما وألوانھا
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* -الخطوة السادسة
 مجموع المساحات حسب التصنيفات ملخصة بجدول بداية نقف علي طبقة القسائم الجديدة ونضغط بالزر األيمن للماوس فتظھر قائمة نختار منھا pen AttributeTabel
 -فنالحظ أنة يفتح جدول يوجد فيه تصنيف الطبقات

 ثم نقوم بالوقوف علي الفرع الخاص بأصناف الطبقات والمسمي باسم  ، land- useونضغط بالزر األيمن للماوسفتظھر قائمة نختار منھا األمر Summarize
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 ثم تظھر شاشة أخري تحتاج الي تحديد نوع ادات القياس المراد حساب المساحة فيھا  ،فنختار من shabe_AreaKالقياس Snm

 -ثم نقوم بحفظ ھذا الجدول باسم مجموع المساحات من خالل الضغط علي إشارة المجدل وكتابة اسم الملف.

 ثم نقوم بفتح الجدول من قائمة الطبقات وقراءة النتائج من خالل الوقوف علي جدول مجموع المساحات والضغط بالزراأليمن للماوس ثم اختار Open
14

 -فنالحظ فتح الجدول باسم تصنيفات طبقة

* -الخطوة السابعة
 عمل رسم بياني لنتائج مجموع المساحات  ،حتى نستطيع التميز بين النتائج بشكل أفضل وأسرع بداية نقوم باختيار األداة  Tooleمن شريط المھام  ،فتظھر قائمة نختار منھا الخيار  ،Garphsفتظھر قائمة أخرينختار منھا الخيار Create
 -فتظھر شاشة أخري تطلب ما الذي تريد عمل له رسم بياني
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 فنقوم باختيار مجموع المساحات  ،ثم نختار  ،count- land useوكذلك يوجد الكثير من الخيار في تحديد الشكل الذيتريده والتحكم في خيارات مفتاح الشكل أو عنوانه أو األلوان أو شكل الرسم البياني فتختار ما ھو مناسب ثم تضغط علي
.Next
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 -فتظھر علي شاشة البرنامج بالشكل النھائي .
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التطبيق الثاني
وھو تطبيق للتعلم علي كيفية الترميز بالكمية  ،سنتعلم من خالل ھذا التطبيق طريقة حساب الكثافة السكانية لحي من
االحياء ،وتمثيل ھذه الكثافة علي الخريطة  ،كذلك سوف سنتعلم كيفية ربط البيانات الوصفية بالبيانات المكانية.

* -الخطوة األولي -:
 بداية سوف نحتاج إلضافة طبقة األحياء ) (tract popوھي تمثل البيانات المكانية  ،وطبقة المساحة)  (tractsوھيتمثل البيانات الوصفية
 -فتظھر الخريطة بالشكل التالي .
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 ثم نقوم بربط جدول البيانات الوصفية )  (tractsإلي جدول البيانات المكانية )(tract pop نقوم بالوقوف علي طبقة األحياء وطبقة المساحة ونقوم بفتح الجدول من خالل الضغط بالزر األيمن للماوس ثم اختارpen Attribute Table

د
 ثم نقوم بربط الجدولين من خالل الوقوف علي طبقة األحياء السكنية والضغط بالزر األيمن للماوس ثم اختيارالخيار joins and Relatesثم األمر  ، joinفتظھر شاشة تطلب ما الذي تريد ربطة  ،فنبحث عن القاسم المشترك بين
الجدولين كي نستطيع ربطة وھو TRACT-ID
 ثم نقوم تحديد  TRACT-IDمن االعلي كما ھو موضح20

 -فنالحظ أنة تم إضافة جدول البيانات الوصفية إلي جدول البيانات المكانية كما ھو موضح .

* -الخطوة الثانية -:
 إضافة حقل جديد لجدول البيانات المكانية يسمي بحقل ) الكثافة (. بداية نقوم بفتح جدول البيانات المكانية ) األحياء السكنية (  ،ثم نقوم بالضغط علي الخيار  optionsمن أسفل يمينالجدول  ،فتظھر قائمة نختار منھا األمر  ، Add Fieldثم تظھر شاشة أخري نقوم بكاتبة اسم الطبقة المراد إضافتھا ،
ثم نختار من األسفل الخيار  .Doubleوتم اختيار  Doubleألنھا تتعامل مع حجم كافة النتائج .
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 -فنالحظ أنة تم إضافة حقل الكثافة في الجدول األحياء السكنية كما ھو واضح .

* -الخطوة الثالثة -:
 حساب الكثافة لألحياء السكنية نقوم بفتح جدول األحياء السكنية  ،والوقوف علي حقل الكثافة الذي تم إضافته ،ثم الضغط بالزر األيمن للماوس فتظھرقائمة نختار منھا خيار اآللة الحاسبة وھو field calculator
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 -فتظھر شاشة تسال ما الذي تريد حسابه

 والمعروف أن الكثافة تساوي عدد السكان مقسومة علي مساحة األرض ،فنقوم بتقسيم عدد السكان علي المساحة  ،أينختار  tract_pop.POPULATIONعلي  ، tracts.Shape_Areaفتظھر المعادلة بالشكل التالي  ،ونالحظ
إضافة النتائج إلي حقل الكثافة  ،ولكن النتائج ظھر باصفار  ،وللتغلب علي ھذه المشكلة نختار أداة أخري غير Double
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حساب الكثافة باستخدام أداه أخري غير  Doubleوھي األداة Long integer
نقوم بنفس الخطوات السابقة في إضافة حقل جديد  ،ونقوم بتغير اسم الحقل إلي كثافة 1
ثم نختار األداة Long integer
ثم نقوم بفتح اآللة الحاسبة وھي بالوقوف علي الحقل كثافة  1والضغط بالزر األيمن للماوس علي الخيار field
calculator
ثم نختار المعادلة السابقة وھي  tract_pop.POPULATIONعلي  tracts.Shape_Areaثم نقسمھا علي
الرقم 27878400
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 -فنالحظ ظھور البيانات بدون أصفار كما ھو واضح

* -الخطوة الرابعة -:
 تمثيل نتائج الكثافة علي خريطة األحياء السكنية . نقوم بالوقوف علي أحياء سكنية  ،ثم نضغط بالزر األيمن للماوس  ،فتظھر قائمة نختار منھا الخيار Properties فتظھر شاشة أخري فنختار من شريط الخيارات الخيار  ، Symbologyثم نختار منھا الخيار  ،Quantitesثم نقومباختيار كثافة  ،ثم نقوم بالنقر علي  ،OKفنالحظ إضافته التقسيمات إلي طبقة أحياء سكنية
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 -فتظھر علي الخريطة كما نالحظ بالشكل التالي

 وإلظھار النتائج علي نفس الخريطة  ،نقوم بالوقوف علي اسم طبقة أحياء سكنية ثم الضغط بالزر األيمن للماوسالخيار Label features
 -فنالحظ أنة تم إضافة النتائج إلي أقسام الخريطة كما ھو موضح .
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التطبيق الثالث-:
وھو تحويل صوره من إحداثيات وھمية إلي إحداثيات حقيقية .
وتتم ھذه العملية باستخدام أداه  ،Georeferencingوذلك من خالل ربط البيانات الغير مصححه مع بيانات مكانية
أخري مصححة  ،وذلك من خالل تعين بثالث نقاط علي األقل ليست علي استقامة واحدة بمطابقتھا علي البيانات
المصححة .
وھناك عدة أنواع من أداة الربط  Georeferencingوھي
بيانات خطية )  (vectorمع بيانات شبكية )( raster
بيانات خطية)  (vectorمع بيانات خطية) (vector
بيانات شبكية ) ( rasterمع بيانات شبكية )( raster

* -الخطوة األولي -:
 تنزيل الطبقات الالزمة للتطبيق وھي صورة جوية لمدينة غزة  ،وشبكة الشوارع للمدينة  ،وتحويل مقياس الرسم اليمتري ،فتظھر بالشكل التالي
27

 ثم نقوم بتحويل مقياس الرسم إلي متري اختيار نوع المقياس  ،حيث نقوم بالوقوف علي ) ، (Layersثم نضغط بالزر األيمن للماوس  ،فتظھر قائمة نختارمنھا  ،Propertiesفتظھر شاشة أخري تطلب تحديد المقياس الذي تريد فنختار المتر

 ثم نقوم بإظھار طبقة الشوارع وذلك من خالل الوقوف علي طبة الشوارع والضغط بالزر االيمن للماوس فتظھر قائمةنختار منھا )  ، ( zoom to Layerفتظھر بالشكل التالي
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ويمكننا إظھار أسماء الشوارع علي الطبقة من خالل الوقوف علي اسم الطبقة والضغط بالزر االيمن للماوس فتظھر
قائمة نختار منھا ) ، ( label featuresفتظھر بالشكل التالي .

ويمكن أن نقوم بتغير لون وحجم الخط المكتوب به أسماء الشوارع من خالل االداه Properties

* -الخطوة الثانية -:
 تطبيق أداة  Georeferencingوذلك بربط بيانات خطية )  (vectorمع بيانات شبكية )( raster ،حيث نقوم بتفعيلھا في صفحة البرنامج من خالل الوقوف علي الشريط االعلي للبرنامج والضغط بالزر االيمن للماوس
فتظھر قائمة نختار منھا  ، Georeferencingفتظھر بالشكل التالي
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 -ثم نقوم من خالل شريط  ، Georeferencingباختيار  fit to displayفتظھر الخريطة بالشكل التالي

 ثم نقوم بعملية الربط بين الطبقتين وذلك من خالل اختيار ثالث نقاط في الطبقة الغير صحيحة وھي طبقة صورة مدينةغزة ومطابقتھا بنفس النقاط في طبقة الشوارع كي تتم مطابقة الشوارع علي صورة مدينة غزة
وعلي سبيل المثال سوف نقوم ربط نقطة مفترق الطيران  ،ونقطة مفترق شارع الوحدة مع شارع الجالء  ،ونقطة مفترق
جامعة االزھر  ،حيث نختار اداه الربط وھي كما يظھر من شريط . Georeferencing
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 ثم نقوم بتحديد المفترق األول وھو الطيران من الصورة ونقوم باختيار المفترق من طبقة الشوارع  ،ثم المفترق الثانيوالثالث

 فنالحظ ان الطبقة طبقة وارتبطت باالخري من خالل الثالث نقاط  ،وأصبحت اإلحداثيات موافقة لإلحداثيات الصحيحةالعاليمه

س  /كيف يمكن تصحيح صورة من خالل طبقة غير مصححة ؟
من خالل قراءة ثالث قراءات لنقاط بجھاز  GPSثم تعينھا علي الخريطة  ،كلما حصلنا علي عدد نقاط أكثر حصلنا علي
دقة افصل  ،وكلما حصلنا علي نقاط بمساحات اكبر تعطي دقة أفضل ،يفصل أن يكون النقاط موزعة علي مساحة الطبقة
.

* -الخطوة الثالثة -:
 حفظ الطبقة الجديدة  ،وذلك من خالل الضغط علي  ، Georeferencingثم اختيار Rectify..31

 -فتظھر شاشة أخري تطلب مكان الحفظ واالسم

التطبيق الرابع
تطبق عناصر الخريطة  ،وھي اإلطار الخارجي  ،ثم العنوان  ،ثم اتجاه الشمال  ،ثم مقياس الرسم  ،ثم مفتاح الخريطة
نقوم بتنزيل طبقة الشوارع وطبقة غ فتظھر بالشكل التالي -:
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أوال  /اتجاه الشمال
ثم نختار من شريط األدوات األداة )  ، (viewفتظھر قائمة نختار منھا  ، layout viewفتظھر الخريطة بالشكل التالي

 ثم نقوم بعمل اتجاه الشمال للخريطة وذلك من خالل اختيار أداة  ، Insertفتظھر قائمة نختار منھا North Arrow -فتظھر شاشة تطلب أن تختار شكل اتجاه الشمال الذي تحتاجه  ،فنختار المناسب .
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 فنالحظ ظھور اتجاه علي الخريطة  ،ويعتبر اتجاه الشمال في الخريطة مربوط باإلحداثيات العالمية لذلك لو تم تحريكالخريطة وادراتھا بأكثر من اتجاه نالحظ أن اتجاه الشمال يدور مع الخريطة .

ثانيا  /العنوان
حيث نختار من شريط  Insertالخيار  Titeفيظھر مكان لكتابة اسم الخريطة  ،فنكتب علي سبيل المثال خريطة مشروع
مدينة غزة
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ثالثا  /اطار الخريطة
نختار من قائمة  Insertالخيار  ، Neatlineفتظھر شاشة تسال ما حجم وما لون الطار الذي سوف تختارة وما سمكة ،
فتختار المناسب

 -فتظھر الخريطة بالشكل التالي
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رابعا  /مقياس رسم الخريطة
المقياس الكتابي  /نختار من قائمة  Insertالخيار . Scale Text
فتظھر شاشة أخري بقائمة من مقاييس الرسم اختار المناسب  ،فتظھر علي الخريطة بمقياس الرسم الحقيقي .

ويمكن تغير في مسميات المقياس او لون الخط وعدة أشياء أخري وذلك من خالل الضغط مرتين علي المقياس الموجود
في الخريطة فتظھر شاشة نختار منھا ما نحتاجه وتعديد مثال االسم من كيلومتر إلي متر كما بالشكل  ،ونالحظ تغيره
علي المقياس
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 -2مقاس الرسم البسيط او الخطي
 أيضا من قائمة  Insertنختار الخيار  ، Scale Barفتظھر شاشة نختار منھا المقياس المناسب  ،فيظھر علي شاشةالخريطة كما ھو موضح.
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وھو تطبيق للتعلم علي كيفية عمل نقاط وخطوط ومساحات علي الخريطة بطريقة الرسم

أوال  /عمل نقاط
ويتم إدخال النقاط عن طريق اخذ قراءات من جھاز  GPSويتم إدخال ھذه البيانات إلي  GISولنتمكن من ذلك نتبع
الخطوات التالية

* -الخطوة األولي
بداية نحتاج إلي تنزيل طبقة غزة المحدثة
ثم نقوم بأخذ مجموعة من النقاط من خالل قراءة من ، GPSثم يتم كتابتھا في ملف اكسل وحفظة في ملف العمل الذي
تعمل به

* -الخطوة الثانية
إضافة النقاط التي تم أخذھا إلي الخريطة
 نقوم من خالل شريط األدوات  Toolsباختيار الخيار  ، Add XY Dataفتظھر شاشة تطلب مكان الملف المراد أنيتم اضافتة إلي الخريطة وھو ملف اإلكسل الذي تم حفظة

 ثم تيم تحويل إلي اإلحداثيات الفلسطينية حتى يتم التعرف علي النقاط التي تم إضافتھا علي الخريطة38

 ثم نقوم بتصحيح اإلحداثيات الضغط علي الخيار  ،Editثم تظھر شاشة أخري نختار منھا ، selectثم تظھر شاشةأخري نختار منھا Projected Coordinate Systems

 فتظھر شاشة أخري نختار منھا، National Gridsثم يتم اختار احداثات فلسطين وھي Palestine 1923 IsraelCS Grid.prj
فنالحظ ظھور النقاط علي الخريطة
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 ثم نقوم بحفظ طبقة اآلبار علي الخريطة  ،وذلك من خالل الوقوف علي الطبقة والضغط بالزر األيمن للماوس ثم اختار ،Dataثم . Export Data
 -ثم يتم اختيار مكان الحفظ .

* -الخطوة الثالثة
وھي تعلم إضافة اسم البئر وبيانات أخري حول البئر علي سبيل المثال
بداية نقوم بفتح جدول اآلبار  ،ثم نقوم بإضافة حقول جديدة باسم البئر وتاريخ البئر والكلورايد والنترات ثم نقوم
بالضغط علي الخيار  optionsمن أسفل يمين الجدول  ،فتظھر قائمة نختار منھا األمر  ، Add Fieldثم تظھر شاشة
أخري نقوم بكاتبة اسم الطبقة المراد إضافتھا  ،ثم نختار من األسفل الخيار المناسب للصيغة سواء رقم أو تاريخ أو نص
.

 -فنالحظ ظھور الحقل في جدول اآلبار .
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 ثم نقوم بكتابة اسم البئر وكتابة كافة البيانات  ،حيث نقوم من خالل شريط األدوات بتفعيل األمر  ,Editorفتظھر قائمةيتم اختيار start Editing
 ثم يتم فتح الجدول الخاص باآلبار ويتم كتابة اسم البئر من خالل التحديد علي البئر في الخريطة يقوم بالتظليل عليالجدول

* -الخطوة الخامسة
إضافة أبار غير معروف الـ ) (x.yلھا  ،ويتم التعرف عليھا من خالل الخريطة  ،حيث يتم تحديد نقاطھا في الخريطة ثم
يتم جلب اإلحداثيات )(x.y
 بداية نقوم تفعيل الخيار ، Editorثم اختيار  ، start Editingوھنا يتم التأكد من العمل في طبقة اآلبار وليس طبقةأخري
 -ثم نقوم باختيار األداة  ، sketch toolفنالحظ انه أصبح جاھز لتحديد نقاط علي الخريطة

 ثم نقوم بحديد النقاط علي الخريطة كما بالشكل ،علي افتراض أنھا أماكن ألبار -ثم نقوم بكتابة اسم البئر الجديد وتعبئة بياناته من خالل اختيار األداة  Attributesمن شريط Editor
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 فتظھر شاشة تطلب كتابة تفاصيل البئر  ،يتم كتابة التفاصيل ثم إغالقھا ثم نقوم بحساب إحداثيات البئرين الذين تم إضافتھم  ،وذلك من خالل فتح الجدول الخاص باآلبار  ،ثم التأشير إليالمراد حساب احداثياتة
 ثم نقوم بالضغط بالزر األيمن للماوس واختيار  ،calculate Geometryفتظھر شاشة أخري تطلب ما الذي تريدحساب احداثياتة فنختار المناسب.

-

فنالحظ أنة تم إضافة اإلحداثيات الـ ) (x.yفي الجدول

ثانيا /عمل مساحات )مباني(
سوف يتم تعلم كيفية إعادة رسم مبني أو أي مساحة  ،ويتم ذلك من خالل األداة Editor
42

* -الخطوة األولي -:
وھي عمل ملف جيد للطبقة الجديدة وھي باسم المباني
 نقوم بداية بالضغط علي اإلدارة Arc Catalog فتظھر شاشة Arc Catalog ثم نقوم بعمل ملف  ،Shape fileوذلك من خالل الضغط بالزر األيمن للماوس علي شاشة ، Arc Catalogفتظھر قائمة نختار منھا  ،Newفتظھر قائمة أخري نختار منھا Shape file

-

ثم نقوم بكاتبة اسم الملف ونوعه من ناحية ھل ھو نقطة أو خط أو مساحة  ،فيتم اختيار المساحة .
ثم يتم تعديل اإلحداثيات إلي اإلحداثيات الفلسطينية بنفس خطوات تعديل اإلحداثيات في النقاط في الفرع األول ،
وذلك من خالل Edit
فنالحظ أنة تم إضافة ملف الطبقة الجديدة وھي المباني إلي شاشة Arc Catalog
ثم يتم نقل ھذه الطبقة بطريقة السحب إلي قائمة الطبقات في صفحة البرنامج
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-

فنالحظ أنة تم إضافة الطبقة الجديدة إلي قائمة الطبقات في صفحة البرنامج

* -الخطوة الثانية -:
إضافة حقول لجدول الطبقة وكتابة بيانات الطبقة
 ثم نقوم بفتح جدول الطبقة فنالحظ أنة فارغ  ،فيتم إضافة حقول جديدة بنفس خطوات اآلبار  ،تحمل اسم المبن يومساحة المبني

-

ثم نقوم بعملية الرسم وذلك من خالل األداة Editor
نقوم تفعيل الخيار ، Editorثم اختيار  ، start Editingوھنا يتم التأكد م ن العم ل ف ي طبق ة المب اني الت ي ت م
انشائھا ،ثم نقوم باختيار األداة  ، sketch toolفنالحظ انه البرنامج جاھز لعملة رسم المساحات
ثم نقوم برسم علي سبيل المثال الجامعة اإلسالمية وجامعة األزھر بغزة
ثم نقوم بكتابة اسم الجامعة التي تم رسمھا من خالل الضغط علي األداة  Attributesمن شريط Editor
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* -الخطوة الثالثة -:
حساب مساحة المبني
 نقوم بفتح الجدول الخاص بالطبقة  ،ثم نقوم بالوقوف عل ي حق ل مس احة الطبق ة والض غط ب الزر األيم ن للم اوس ،فتظھر قائمة نختار منھا  ،calculate Geometryفتظھر شاشة أخري تطلب الموفقة فنضغط  ،okف نالحظ ان ة ت م
حساب مساحة المبني وإضافتھا إلي الجدول

التطبيق السادس
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الترميز بواسطة الرسم البياني
* -ولنستطيع أن نقوم بالتطبيق ال بد من توفر مجموعة من البيانات حيث يوجد لدينا بيانات عن اآلبار تم عملھا
سابقا وعن المباني
 نقوم في البداية بتنزل الطبقات األزمة للتطبيق وھي طبقة الصور المصححة لغزة وطبقة اآلبار والمبانيوالشوارع
 ثم نقوم بالوقوف علي طبقة اآلبار ونضغط بالزر اليمن للماوس فتظھر قائمة نختار منھا ) ( Properties -فتظھر شاشة أخري نختار من شريط الخيارات الخيار  ، Symbologyثم نقوم باختيار الخيار ) (Charts

-

ثم نقوم باختيار الرسم البياني المناسب وكما ھو معروف ھناك دوائر نسبية وھناك اعمدة وھناك اعمدة تراضة
 ،نختار المناسب وھي باألسماء ) (Pie- Bar\Column- Stackedوبعد ذلك نقوم باختيار ما النسبة المراد
عمل لھا رسم بياني مثل الكلورايد او النترات  ،فنختار الكلورايد والنترات لعمل مقارنة بينھا ثم يتم تحويلھم الي
الخانة االخري رسمھما بواسطة السھم الموجود في منتصف الشاشة
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-

وكما نالحظ يظھر الرسم البياني علي الخريطة كما ھو موضح حسب الصنف الذي تم اختياره

الدوائر النسبية

األعمدة المتجاورة

األعمدة

النسبية
 ويمكن أن نخرج الرسم البياني علي شكل خريطة بنفس إجراءات عمل خريطة بكامل عناصرھا في التطبيقالسابق وحفظھا علي شكل صورة ووضعھا في الورد فتظھر الخريطة بالشكل التالي -:
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* -نستطيع أيضا إضافة صورة أو فيدو إلي احد طبقات الخريطة مثل طبقة شارع أو مبني أو بئ ر  ،وذل ك م ن خ الل أداة
االرتباط التشعبي في البرنامج عن طريق الخطوات التالية -:
 بداية نقوم باالستعالم عن شارع مثال أو مبني من خالل أداة االستعالم في شريط األدوات ألساسي للخريطةوھي) (Identify
 ثم نقوم باستعالم علي الخريطة مثال علي شارع أو مبني من خالل الضغط في البداية علي األداة ثم عليالخريطة .
 -وبمجرد أن نقوم باالستعالم تخرج لھا شاشة تعريفية بخبرنا بما تم االستعالم عنة .

 ثم نقوم بالوقوف علي اسم الشارع اواسم االستعالم في الشاشة ونضغط بالزر االيمن للماوس فتظھر قائمةاخري نختار منھا
)… ، ( Add Hyperlinkفتظھر شاشة اخري تطلب من اين تريد ان تحضر الصورة او الفيدو  ،فنختار المكان
من الحاسوب ثم ok
48

-

ثم نقوم باالستعالم عن الصورة التي ثم وضعھا من خالل أداة االرتباط التشعبي وھي )(Hyperlink
والموجودة في شريط األدوات الرئيسي  ،حيث نقوم بالضغط عليھا ثم نقوم بالضغط علي الخريطة علي المكان
الذي تم إضافة صورة فيه ونالحظ أن شكله اختلف بعد إضافة الصورة له  ،ثم ننقر علية بواسطة أداة
 ،Hyperlinkفتظھر الصورة علي الخريطة التي تم إضافتھا.
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التطبيق السابع
استعالم بواسطة البيانات الوصفية
وھو تطبيق مھ م ف ي االس تعالم ع ن البيان ات الوص فية ،يح ث يق وم بعم ل تحلي ل ف ي وق ت قص ير ج دا ال ي ذكر  ،وس وف
ندرس كيفية عمل تحليل لعدد اآلبار التي نسبة الكلورايد فيھا مرتفعة عن  250عل ي افت راض انھ ا النس بة المتف ق عليھ ا
من منظمة الصحية العالمية
الخطوة األولي -:
 بداية نقوم بتنزيل الطبقات الالزمة للتطبيق وھي طبقة الصورة المصححة لغزة وطبقة اآلبار وطبقة المباني . ثم نقوم باختيار ) (Selectionمن شريط الخيارات  ،ثم تظھر قائمة نختار منھا )(Select By Attributes.. -فتظھر شاشة تطلب ما الذي تريد عمل تحليل له
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-

ثم يتم إدخال معادلة االستعالم وھي )"اكلورايد" <= ، (250وذلك من خالل الزار في شاشة االستعالم  ،فإذا
كان االستعالم موجود يتم تحديده في الجدول كما ھو موضح

-

ويمكننا أن نستعلم عن الكلورايد والنترات في ان واحد حيث يتم كتابة المعادلة وسوف تخرج النتائج في الجدول
مثال كم ا ھ و موض ح حي ث نكت ب المعادل ة كالت الي "اكلوراي د" <=" 250 ORنت رات" < 50حي ث نكت ب ب ين
العادلتين ) ،( ORويمكننا أيضا أن نستعلم عن اسم اآلبار التي تبدءا بحرف معين حيث نقوم بكتابة اسم الحرف
كما في المعدلة التالية )"اكلورايد" <" 250 ORنترات" <=" 50 ORاسم_البئر" %' LIKEس ('%مع
ضرورة كتابة الصيغة الصحيحة مع مراعاة كتابة ) (likeقبل كتابة الحرف كما ھو موضح .

.
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* -وحتى نستطيع أن نرجع الي المعادالت التي تم كتابتھا في البرنامج يمكنن ا حفظھ ا والرج وع إليھ ا مت ى ش ئنا ع ن
طريق الخطوات التالية
 بداية من خالل شاشة االستعالم بعد كتابة المعادلة المطلوب ة نق وم بالض غط عل ي ) ، (saveفتظھ ر شاش ة تري دمكان الحفظ واسم الحفظ  ،فنقوم بكتابة اسم الحفظ .

-

لنقوم باسترجاع صيغة المعادلة  ،من خالل شاشة االستعالم نقوم بالضغط علي ) ، (Loadفتظھر شاشة أخ ري
تري د مك ان المعادل ة الت ي تري د اس ترجاعھا واس مھا  ,ف نالحظ ان اس م المعادل ة ال ذي ت م حفظ ة س ابقا موج ود
فنختاره فينزل في المعادلة .
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التطبيق الثامن
إضافة اإلحداثيات المحلية والسياحية والعالمية إلي خريطة مراد طباعتھا
في البداية يجب أن تكون الخريط ة  ، layout viewحت ى تظھ ر اإلح داثيات عل ي الخريط ة  ،وتتن وع اإلح داثيات م ا ب ين
إح داثيات عالمي ة وھ ي للك رة األرض ية بش كل ع ام  ،وإح داثيات محلي ة أي ف ي منطق ة إقليمي ة معين ة أو س ياحية وھ ي
تستخدم لدولة أو مدينه
أوال  /إضافة اإلحداثيات العالمية إلي الخريطة
 نقوم بالضغط بالزر األيمن للماوس علي اسم الطبقات ) ، (Layersفتظھر قائمة نختار منھا ،Propertesفتظھر شاشة نختار منھا .Grits

ثم نضغط علي  ،New Gridفتظھر شاشة يتم اختيار الخيار األول فيھا وھو اإلحداثيات العالمية  ،ثم يتم تعديل الي اللغة
العربية باسم إحداثيات عالمية  ،ثم يتم الضغط علي ، Nextحتى النھاية ثم نضغط  ، okفتظھر اإلحداثيات علي الخريطة
بالشكل التالي

53

ثانيا  /إضافة اإلحداثيات المحلية إلي الخريطة
 بنفس خطوات إضافة اإلحداثيات العالمية في الخطوة السابقة ولكن يتم تحديد الخيار الثاني وھو اإلحداثياتالمحلية من  ، New Gridثم نكمل  ، Nextثم  ، OKفتظھر علي الخريطة بالشكل التالي

ثالثا  /اإلحداثيات السياحية :
-

 أيضا بنفس الخطوات ولكن يتم اختيار الخيار الثالث وھو اإلحداثيات السياحية  ،ثم نضغط علي  Nextحتيالنھاية  ،ثم  ، okفتظھر علي الخريطة بالشكل التالي
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* -مالحظات /
 يمكن التحكم في لون الخطوط التي تضاف إلي الخريطة من خالل  ،Propertiesمن شاشة Grids -أن ھذه اإلحداثيات ھي إحداثيات حقيقية بحيث لو قمنا بتحريك الخريطة يتحرك اتجاه الشمال

التطبيق التاسع
أداة التحليل ) (Buffer
أداة التحليل البفر أھم شيء في  /ھو
وھي أداة تحليل المجاورة  ،من أدوات التحليل وتستخدم لتحديد نطاق الخدمة و النطاق المكاني  ،أو منطقة التأثير ،
وھي ضرورية جدا حيث يتم من خاللھا معرفة ھل الخدمات كافية أو غير كافية لنطاق المنطقة  ،ويمكن أن نقوم
بعمل  ، Bufferلكل من النقطة والخط والمساحة.
أوال  /عمل  Bufferللنقاط ) مثل اآلبار (
 -بداية نقوم بفتح األداة وھي توجد في شريط األدوات يتم الضغط علي اإليقونة الخاصة باألدوات

 فيتم فتح قائمة من األدوات علي الجانب األيسر للبرنامج  ،ثم يتم اختيار  ، Analysis toolsثم  ،Proximityثم ،Bufferفتظھر الشاشة الخاصة بالفر
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-

ثم يتم تحديد الطبقة التي تريد عمل لھا بفر وھي اآلبار  ،من االعلي ثم  ،تحديد مسافة البفر وھو الذي يعد
نطاق الخدمة مثال  1000متر أو  200متر ....الخ

-

فنالحظ أنة تم عمل بفر لآلبار كما بالشكل

56

ثانيا  /عمل  Bufferلطبقة الشوارع والتي تمثل الخطوط
 نقوم بفتح شاشة البفر كما بالخطوات السابقة ثم يتم تحديد طبقة الشوارع من االعلي -ثم تيم تحيد مسافة البفر

-

فنالحظ إضافة الفر إلي الشوارع

57

-

ويمكن أن نعمل بفر لجھة واحدة من أطراف الشارع سواء اليسار أو اليمين وذلك من خالل اختيار الجھة التي
تريد عمل له بفر
ينفس الخطوات السابقة ولكن يتم اختيار  side typeثم يتم اختيار أي جھة تريد أن تعمل لھا بفر
مثال نختار من اليمين وھي  ، liftفتظھر في الخريطة الجھة اليمني من الشارع التي تم عمل لھا بفر

-

ويمكن أيضا التحكم بالشوارع كل شارع علي حدا في حجم البفر  ،حيث ھناك اختالف في عرض الشارع
ثم نقوم بفتح الجدول الخاص بالشوارع  ،ونظيف حقل إلي الجدول ونسميه  ، wicthأي العرض  ،ونضيف فيه
عروض الشوارع كافة
ثم نغلق الجدول ونقوم بفتح البفر  ،وتحديد الطبقة وھي الشوارع من االعلي  ،ثم تحديد مساحة البفر مثال 30
متر،

-

-
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 ثم نقوم من خالل  ،fieldفي شاشة البفر بالنقر عليھا واختيار الملف الذي تم ادراجة في الجدول وھو  ، wicthثم ، okفنالحظ في الخريطة ان البفر مختلف حسب عرض الطريق

59

-

قياس مساحة معينة لطبقة الشوارع او المباني وھي تلزم في تطبيقات كثيرة  ،مثال لطبقة الشوارع
يتم فتح جدول طبقة الشوارع وإضافة حقل ويسمي طول الشارع  ،ثم يتم حساب طول الشارع بواسطة أداة
 Calculate Geometryمن خالل الوقوف علي اسم الحقل في الجدول ثم الضغط بالزر األيمن للماوس ،
فتظھر قائمة نختار منھا  ، Calculate Geometryفنالحظ ظھور أطوال الشوارع
ثم يتم إضافة حقل جديد إلي الجدول ويسمي مساحة الشارع  ،ثم يتم حساب مساحة الشارع بواسطة field
 ،calutatorوذلك من خالل الوقوف علي الحقل الجديد ثم الضغط بالزر األيمن للماوس ثم تظھر قائمة يتم
اختيار field calutator

60

-

فتظھر شاشة إلدخال المعادلة الحسابية للمساحة وھي الطول مضروبة بالعرض  ،فندخل طول الشارع  ،ثم
 ،wicthكما موضح  ،فتخرج النتيجة .
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ثالثا  /عمل  Bufferللمباني
 يتم بداية فتح شاشة  ، Bufferثم اختيار طبقة المباني من شاشة البفر  ،ثم تحديد مساحة البفر  ،ثم  ، okفنالحظعمل البفر علي طبقة المباني

62

-

ويمكننا أيضا أن نخرج األماكن المتعدية علي المباني وذلك من خالل أداة  ،Intersectوھي موجودة في
القائمة التي تم اختيار منھا  ، Bufferوھي من االمتداد التالي ) ، Analysis toolsثم  ،Overlayثم
 ، Intersectوبعد الضغط عليھا تظھر شاشة

63

-

ثم يتم ادخال الطبقات الالزمة لعمل التعدي وھي طبقة ) تفر المباني  ،وبفر الشوارع ( ويتم ادخالھا من االعلي
كما ھو موضح

-

وعند إضافة الطبقتين تظھر بالشكل التالي  ،ثم  ،okفنالحظ ظھور طبقة التعديات علي الخريطة

64

-

ويمكن ان نقوم بإخراج مساحة التعدي علي الشوارع وذلك من خالل فتح طبقة التعدي واظافة حقل جديد يسمي
مساحة التعدي  ،ويتم حسابة بواسطة  ، Calculate Geometryمن خالل الوقوف علي اسم الطبقة
والضغط بالزر االيمن للماوس ثم اختيار  ، Calculate Geometryفتظھر مساحة التعدي في الجدول .
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التطبيق العاشر
التحليل المكاني
يعتبر التحليل المكاني،واختيار أفض ل منطق ة إلقام ة مش روع م ن أھ م ممي زات برن امج نظ م المعلوم ات الجغرافي ة  ،حي ث
بإمكاننا من خالل خط وات بس يطة أن نك ون ن اجحين ف ي اختي ار أفض ل مك ان لمش روع مث ل ) مستش في ،مدرس ة  ،مرك ز
شرطة  ،حضانة  ،سوبر ماركت  ،صيدلية ......الخ ( ،م وال يتأتي ھذا التطبي ق إال بع د وج ود بيان ات مس بقة ك ي نس تطيع
العمل عليھ ا  ،وال ب د أيض ا م ن وض ع مع ايير لتطبي ق ھ ذا المش روع س واء مع اير دولي ة مث ل المع ايير الدولي ة ف ي إقام ة
المستشفيات أو المدارس  ،وھناك معايير تخطيطية محلية  ،ومن خالل ھذا التطبيق س وف ن تعلم كيفي ة إقام ة مدرس ة ف ي
أفضل مكان مناسب .

* -الخطوة األولي :
إضافة الطبقات الالزمة للتحليل  ،وھي من خالل االمتداد التالي  ،قرص  ،C/ثم  ،arcgisثم(Spatial ، ArcTutor
ثم نقوم بإضافة الطبق ات وھ ي )  (landuse ،elevation ، rec_sites ،Schoolوھ ي طبق ة الم داس و التض اريس ،
واستخدامات األرض (
66

فتظھر الطبقات بالشكل التالي

-

ثم نقوم بإضافة أداة التحليل المكاني وھي ) ،(Spatial Analystمن خالل الضغط بالزر األيم ن للم اوس عل ي
منطق ة اعل ي البرن امج  ،فتظھ ر قائم ة طويل ة ب األدوات نخت ار منھ ا  ،Spatial Analystفتظھ ر عل ي شاش ة
البرنامج بالشكل التالي

-

ثم نقوم بتفعيل أداة  ، Spatial Analystمن خالل الضغط علي  Toolsمن شريط األدوات  ،ث م تظھ ر قائم ة
نختار منھا Extensions
فتظھر شاشة يتم وضع إشارة صح أمام األداة Spatial Analyst

-
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 ثم نقوم بتعديل نظام أداة التحليل المكاني  ،من خالل الضغط علي األداة  ،فتخرج قائمة نختار منھا  ،Optionsثم تظھ رشاش ة نق وم بتع ديل  Extentإل ي ) ، ( same as layer landusوتع ديل  call sizeإل ي same as layer
)(elevation

* -الخط وة الثاني ة  :حس اب االرتفاع ات والمي ول  ،حي ث نق وم ف ي ھ ذه الخط وة بحس اب االرتف اع والمي ول لطبق ة
التضاريس وھي  ، elevationحتى نتعرف عل ي المي ول الش ديدة والمي ول الخفيف ة أو المنبس طة ألن ة م ن ض من ش روط
اختيار أفضل مكان إلقامة مدرسة أن تكون الميول خفيفة  ،وسوف يتم حفظ الطبقة باسم slop
 نق وم م ن خ الل ش ريط التحلي ل المك اني  Spatial Analystباختي ار م ن  ،Surface Analysisث م  ، Slopeفتظھ رشاشة يتم اختيار  elevationمن االعلي  ،ثم حفظ الطبقة باسم slop

68

-

فتظھر الطبقة بالشكل التالي  ،ويجب أن تظھر كما ھو بالشكل

* -الخطوة الثالثة  :وھي حساب المسافة إل ي األم اكن الترفيھي ة  ،حي ث م ن ض من ش روط اختي ار المدرس ة ان تك ون
قريبة من األماكن الترفيھية  ،لذلك يجب أن نقوم بعملية حساب المسافات إلي األماكن الترفيھية وھي كالتالي
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 من خالل شريط التحليل المكاني  ،يتم اختيار  Distanceم ن قائم ة  ، Spatial Analystث م نخت ار ،straight lineفتظھر شاشة يتم تحديد  rec_sitesوھي طبقة األماكن الترفيھية من االعلي وحفظ الطبقة باسم rec

-

فتظھر الطبقات بالشكل التالي وضرورة أن تظھر كذلك وإذا لم تظھر يعني أن ھناك خلل

* -الخطوة الرابعة  :وھي حساب المسافة إلي المدارس  ،حيث من ضمن شروط اختيار المدرس ة أن تك ون بعي دة ع ن
المدارس حتى يحص ل توزي ع للم دارس ل تعم الفائ دة  ،ل ذلك يج ب أن نق وم بعملي ة حس اب المس افات إل ي الم دارس وھ ي
كالتالي -:
 من خالل شريط التحليل المكاني  ،يتم اختيار  Distanceم ن قائم ة  ، Spatial Analystث م نخت ار ،straight lineفتظھر شاشة يتم تحديد  Schoolsوھي طبقة المدارس  ،من االعلي وحفظ الطبقة باسم school
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-

ويجب أن تظھر الخريطة أو التطبيق بالشكل التالي -:

* -الخطوة الخامسة  :وھي إعادة تصنيف الطبقات ووضع قيمھا وفقا للشروط لتحديد المدرسة الجديدة  ،فمثال ان
يكون الميول بسيط واالماكن الترفيھية قريبة والمدارس المقامة بعيدة  ،لذلك يجب تحديد النسب
أوال  /إعادة التصنيف لالنحدار والميول وتحديد النسب .
 من خالل شريط التحليل المكاني يتم اختيار  ،Reclassifyفتظھر شاشة  ،فنختار في االعلي طبقة  ،Slopثمنضغط علي  ، Classifyفتظھر شاشة أخري يتم اختيار من االعلي  ،Equal Intervalواختيار  10من
االسفل  ،ثم ok
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 ثم نقوم بإعادة تصنيف األرقام من  1 -10من االعلي إلي األسفل كما ھو موضح وذلك حسب المعاير أي أن األكثرارتفاع تستثني من االختيار واألقل انحدار تكون لھا األفضلية  ،ثم نحفظ الطبقة باسم .re_slop

 -فتظھر الخريطة بالشكل التالي  ،ويجب ان تظھر كذلك .

ثانيا /إعادة تصنيف النسب لالماكن الترفيھية -:
72

 من خالل شريط التحليل المكاني يتم اختيار  ،Reclassifyفتظھر شاشة  ،فنختار في االعلي طبقة  ،recثم نضغط عل ي ، Classifyفتظھر شاشة أخ ري ي تم اختي ار م ن االعل ي  ،Equal Intervalواختي ار  10م ن األس فل  ،ث م  okب نفس
خطوات التطبيق السابق ونعيد ترتيب النسب من االعلي إلي األسفل أيضا كما في التطبيق السابق

 -ثم نقوم بحفظ الطبقة باسم  ، re_recثم  ، okفتظھر الطبقة بالشكل التالي

ثالثا /إعادة تصنيف النسب لالماكن الترفيھية -:
 من خالل شريط التحليل المكاني يتم اختيار  ،Reclassifyفتظھر شاشة  ،فنختار في االعلي طبق ة  ،schoolث م نض غطعلي  ، Classifyفتظھر شاشة أخري يتم اختيار م ن االعل ي  ،Equal Intervalواختي ار  10م ن األس فل  ،ث م ، ok
وھنا ال نقوم بالتعديل النسب ألننا نريد المدرسة الجديدة ابعد ما تكون عن المدارس  ،فيكون ترتيب النس ب ص حيحة  ،ث م
نقوم بحفظ الطبقة باسم  ، re_schoolفتظھر الطبقة كالتالي
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رابعا  /إعادة ترتيب النسب لطبقة استخدامات األرض
 من خالل شريط التحليل المكاني يتم اختيار  ،Reclassifyفتظھر شاشة  ،فنختار في االعلي طبقة  ،landuseونختارمن األسفل أيضا ،landuse

 ثم نقوم بكتابة المع اير وفق ا لم ا ت م تحدي ده م ن قب ل المس ئول ع ن المش روع  ،وھن ا ي تم ترتيب ه بأولوي ات  ،م ثال قريب ةبدرجة كبيرة من المياه أو بعيدة جدا عن مناطق المس تنقعات و الس بخات  ،وم ن مث ل ھ ذه الس نريوھات  ،ونق وم بتعبئتھ ا
بالشكل التالي  ،ثم نقوم بحفظ الطبقة باسم re_landuse
74

 -فتظھر الطبقة بالشكل التالي

* -الخطوة السادسة  :توزين الطبقات ودمجھا
وھذه الخطوة ضرورية حيث نقوم من خاللھا بتجميع جميع المعاير التي ت م وض عھا ف ي الطبق ات المختلف ة وتجميعھ ا ف ي
طبقة واحدة وذلك من خالل معادلة يتم فيھا ترتيب األولوية حيث ت يم ترتي ب م ن حي ث أھمي ة الش يء م ثال إذا ك ان اختي ار
المسئول عن المدرسة الجديدة يعطي أھمية لقرب المدرسة من األماكن الترفيھي ة اكب ر م ن غيرھ ا م ن الخي ارات االخ ري
يعطيھا مثال  %50ـ بينما يعطي للبعد عن المدارس أھمية  ، %12وكذلك للطبقات االخري المھم في النھاية أن يكون في
النھاية  %100المجموع لجميع الطبقات
 نقوم من خالل شريط التحليل المكاني  ،باختيار Raster Calculatorفتخرج شاشة نقوم بإدخال المعادلة المطلوبة وفقا للشروط وھي في المعادلة التالية
)([rerec1] * 0.50 + [rescool1] * 0.25 + [reslop1] * 0.125 + [relandus] * 0.125
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-

فتظھر الخريطة النھائية الختيار المكان المناسب ـ حيث يتم تحديد أفضل ثالث أماكن وھي تتم رز بش دة االض ائة
فيھا كما نري في الخريطة
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وبذلك نكون طبقنا كيفية اختيار أفضل مكان إلقامة مدرسة وفقا الس نريوھات الت ي ح ددھا مس ئول المش روع  ،وعل ي ھ ذا
المثال يتم تطبيق الخدمات االخري مثل المستشفيات و مراكز الشرطة وغيرھا
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