
 انًشبريغانؼًم يغ 
Working with Projects 

 

     Projectٌجب أن ٌكون مرتبط بمشروع  Drawings أول ما ٌجب معرفته هو أن الرسم •

و المشروع عبارة عن منطقة لحفظ الملفات التً قد تكون رسومات أو نقاط أو أسطح أو •
 .خط أنابٌب أو أرصاد مساحٌة

    Foldersو لكن فً مجلدات   Drawingإن بٌانات المشروع ال تحفظ داخل الرسم •
 .مختلفة داخل النظام



 إَشبء يشروع و رسى جذيذ
  Creating a New Drawing and Project 
 

جدٌدٌن   Projectو مشروع  Drawing إنشاء رسم كٌفٌة هذا التمرٌن سوف تتعلم فً 
 .مرتبطٌن بمجلد لحفظ البٌانات

 Newاختر    Fileمن قائمة  1

 (.1شكل انظر )    Nameأمام االسم  Lesson_1 أدخل  2

 هومن أن المسار تأكد  Project and Drawing Location  فً قسم ال 

 2009 Land Projects   ( 1شكل انظر ) 





إلدخال     Project Detailsلتستعرض صندوق الحوار  Create Project    أضغط على •
 (.2انظر شكل )تفاصٌل المشروع 

من   Default (Meters) قم باختٌار     Initial Settings for New Drawingsمن قسم •
 )2انظر شكل  Prototype  (    أمام 

كاسم للمشروع    Nameأمام    Project_1ادخل    Project Informationفً قسم  •
 (.2انظر شكل )

    Descriptionأمام    Project for Exploring Land Desktop Startupادخل •
أنظر )كلمة مفتاحٌة للمشروع    Keywordsأمام    Trainingكوصف للمشروع و ادخل 

 (.2شكل 

 Project "DWG" Folderتأكد من اختٌار    Drawing Path for this Projectفً قسم •
 (.2أنظر شكل (





 New Drawing: Project Basedلترجع إلى صندوق الحوار  OK  اضغط على •

و اذهب إلى مجلد    Browseقم بالضغط علً    Select Drawing Templateفً قسم •
 :ومساره االفتراضً هو Template folder القوالب 

•C:\Program Files\Land Desktop 2009\Template 

 (.1انظر شكل )    acad_m.dwtاختر    Template listو من قائمة القوالب •

 Project_1تعرض    Project Nameتأكد أن   Project and Drawing Locationفً قسم  •
 (.1انظر شكل ) Land Projects 2009\ Project_1\dwgهو    Drawing Pathو أن  

 .إلنشاء المشروع الجدٌد   OKاضغط علً  •



 ظجػ لبػذح ثٛبَبد انُمبغ



 جذيذإػذاد رسى 
 Setting Up the New Drawing 

 .الرسم الجدٌدلتنسٌق    Parametersتحدٌد الضوابط كٌفٌة فً هذا التمرٌن سوف تتعلم •

بعد ضبط قاعدة بٌانات نقاط المشروع سوف ٌظهر صندوق حواري لتحمٌل اإلعدادات  •
Load Settings    المسارمن أن فتأكدPath  هوProgram Files\Land Desktop 

2009\Data\Setup ( 4شكل انظر.) 

 



 اخزش       Profile Nameيٍ لبئًخ ٔ    Load a Drawing Setup Profileلسى فٙ    
    (m500.set (Metric, 1:500      ( 4شكم اَظش ) ٙثى أظغػ ػهView    صُذٔق انسٕاس نزسزؼشض 

View Drawing Setup Profile       (.5شكم )اَظش 



 ٚهٙ فٙكًب نهزغٛٛش نٓزا انشسى ٚسزبخٕا     Coordinate Zone     ٔText Style      ٔDrawing Borderأٌ ( 5شكم )فٙ الزع 
 .انخطٕاد انزبنٛخ

 m500 Profile.  نكٙ رمٕو ثزسًٛم  Load اظغػ ػهٗ ثى    Load Settingsإنٗ نهشخٕع     OKاظغػ ػهٗ  -
 (.6اَظش شكم )يٍ ظجػ انٕزذاد ٔ رزأكذ    Unitsرسزؼشض صُذٔق زٕاس انٕزذاد نكٙ    Nextاظغػ ػهٗ  -



 (.7اَظش شكم )يٍ ظجػ انًمٛبط ٔ انزأكذ   Scaleنزسزؼشض صُذٔق زٕاس انًمٛبط  Next  اظغػ ػهٗ 



   Text Sizeانُصيمبط ٔ (    Block Insertion) Drawing Blockفٙ إدساج انكزم انشسٕيٛخ ٚؤثش   Horizontal Scaleيمٛبط انشسى األفمٙ 
نهمطبػبد    Default Vertical Exaggerationفمػ فٙ يمذاس انًجبنغخ االفزشاظٙ ٚزسكى   Vertical Scaleُٚشأ رهمبئٛب، أيب انًمٛبط انشأسٙ انز٘ 

 Civil Designانًُشأح ثجشَبيح    Profiles and Cross Sectionsانؼشظٛخ ٔ انطٕنٛخ 
 (.8شكم اَظش )   Zoneصُذٔق زٕاس انُطبق نزسزؼشض     Nextاظغػ  -



 اخزش  Available Coordinate Systemsثى يٍ لبئًخ  UTM, NAD 83 Datum اخزش   Categoriesيٍ لبئًخ 
UTM with NAD 83 Datum, Zone 11, Meter; Central Meridian 117d W   ( 8شكم اَظش.) 

 (.9اَظش شكم )يٍ ظجػ إػذادارّ انزأكذ ٔ  Orientation نزسزؼشض صُذٔق زٕاس انزٕخّٛ  Next  اظغػ  -



 اخزش   Style Set Nameيٍ لبئًخ  ، Text Styleصُذٔق زٕاس َسك انُص نزسزؼشض    Nextاظغػ ػهٗ 
m leroy.stp    اظغػ ػهٗ ثىLoad    ٙٚزى رسًٛم َسك انُص نك m leroy  ( 10شكم اَظش   .) 

 (. 10شكم اَظش )     L 100اخزش    Select Current Styleلبئًخ يٍ 
 



 (. 11شكم اَظش )    Borderنزسزؼشض صُذٔق زٕاس اإلغبس  Next  ػهٗ اظغػ 
 Select aنزسزؼشض صُذٔق انسٕاس    Browseثى اظغػ ػهٗ    Scaled Blockاخزش     Border Selectionفٙ لسى 

Custom Block    ( 11اَظش شكم   .) 
 



 نهشخٕع إنٗ صُذٔق زٕاس اإلغبس Open  ثى أظغػ ػهٗ (  12شكم اَظش )    pm_841x594.dwgيٍ انمبئًخ أخزش  -
Border 



رٕد زفع اإلػذاداد إرا كُذ   Save Settingsنزسزؼشض صُذٔق زٕاس زفع اإلػذاداد   Next اظغػ ػهٗ 
 Save   ثى اظغػ ػهٗ    Profile Nameأخشٖ، فمى ثئدخبل اسى أيبو  Drawings  السزخذايٓب يسزمجال فٙ سسٕيبد 

 (. 13شكم اَظش )
 Drawing Setup.ػًهٛخ إػذاد انشسى نزُٓٙ    Finishػهٗ اظغػ 

 .سٕف رظٓش أيبيك لبئًخ ثبإلػذاداد انزٙ لذ لًذ ثبخزٛبسْب يسجمب -





 انُقبطانؼًم يغ 
Working with Point Objects 

قد ٌكون لنقاط موجودة بالفعل أو نقاط مقترحة، و ٌمكن التحكم فً شكل تمثٌل هذه  ، Land Desktopتمثٌل النقاط فً برنامج •
 Point Settings.عن طرٌق إعدادات النقاط  AutoCADتفاعلهم مع أوامر برنامج ال كٌفٌة الرسم و النقاط فً 

 :خصائص النقاط فً البرنامج•

 .ٌمكن إظهار النقاط بمناسٌبها الحقٌقٌة أو ٌمكن إظهارها عند منسوب محدد و ثابت• •

 .لٌس داخل الرسمو     External Databaseٌتم حفظ النقاط إلى قاعدة بٌانات خارجٌة • •

 له نسقه الخاص به و الذي ٌمكن تعدٌله، و ٌمكن أٌضا إضافةو كالهما   Textنص و    Markersللنقاط عالمة تحددها • •

 Label Styleباستخدام ال للنقاط   Labelعنونة •

 طرٌقةأو    Relativeالرسم بطرٌقة نسبٌة داخل    Textالنص و    Markersٌمكن التحكم فً مقاس ظهور عالمات النقاط • •

 Absoluteمطلقة أو ثابتة •

 و ، Grip Editingبالنقطة عن طرٌق التعدٌل بالمقابض الخاصة    Markerالعالمة و   Textٌمكن الفصل ما بٌن النص • •

 (.2و نقطة  1و الحظ الفرق بٌن نقطة  29انظر شكل )ٌشٌر إلى مكان النقطة كدلٌل فً هذه الحالة ٌنشأ سهم تلقائٌا •



 

 

ٌتم كما   Fullكامال أو قد ٌكون  Rawٌكون خام قد   Point Descriptionsوصف النقاط • •
 .مسبقا  Description Keyال تحدٌده فً 

لكن ٌمكن التحكم و   Markerتظهر العالمات كما  Layer إن النص ٌظهر على نفس الطبقة • •
 .منفردة  Settingsفٌهم بإعدادات 

إحداثٌات النقاط فً صنادٌق الحوار داخل البرنامج ٌمكن تحدٌدها على هٌئة • •
Northing/Easting   أوEasting/Northing   أوX,Y    أو.Y,X 

 .مع النقاطٌعمل     AutoCADهو إحدى أوامر برنامج ال و    UNDOأمر • •

 World UCS.النقاط تنحاز أو تصطف مع نظام • •



 :نهؼًم يغ انُمبغارجغ انخطٕاد انزبنٛخ 

 Land Desktop.بفتح برنامج قم .1•

 Open Drawing: Project.لتستعرض صندوق الحوار  Open أختر   Fileقائمة من .2•
Based   المسار االفتراضً لملفات المشروع توجد فً المسار إنC:\Land Projects 
البرنامج فٌجب أن تضع ذلك فً عملٌة تنصٌب قد غٌرت هذا المسار أثناء فإن كنت   2009
 .االعتبار

 Select Projectمن قائمة و   TUTORIAL2اختر   Project Nameمن قائمة . 3•
Drawing    اخترLesson-3.dwg    اضغط على ثم.OK 

لتعرض   Land Desktopاختر ثم   Workspacesعلى اضغط   Projectsقائمة من . 4•
 .Land Desktop.قوائم برنامج 



 Listing Point Objectsاستؼراض انُقبط 
 . 247لتستعرض المعلومات الخاصة بالنقطة  AutoCAD    و هو إحدى أوامر ال   List، استخدم أمر  758و  247إن النقاط الموجودة بالرسم هما 

 (. 30انظر شكل )  Enterثم اضغط  247اختر النقطة ثم    Enterفً سطر األوامر ثم اضغط على   Listادخل 

كما و إن النقطة تظهر على الرسم بمنسوبها الحقٌقً،  ، AutoCADو لٌست كنقاط برنامج ال  AECC_POINT ستالحظ أن النقطة عبارة عن كائن 

 اغلق النافذة. أن إحداثٌات النقطة و وصفها و رقمها و اسمها محفوظٌن داخل قاعدة البٌانات

 

 



 Inserting Points from the Point Databaseإدراج َقبط يٍ قبػذة بيبَبث انُقبط 
 

 انشسىأخشٖ إنٗ إدساخًٓب يشح ٔ إػبدح  758ٔ  247يسر أٔ إصانخ انُمبغ يٍ انشسى ٔ نكُٓب رظم يٕخٕدح داخم لبػذح انجٛبَبد، سزمٕو ثًسر انُمطزٍٛ ًٚكُك 
 
 

و  247اختر النقطتٌن ثم    Enterاضغط على ثم   Command Lineسطر األوامر فً   Eraseاكتب .1
 .أخرىمرة    Enterعلى ثم اضغط  758

   .Quick View.من القائمة الفرعٌة اختر و    Point Utilitiesاختر   Pointsقائمة من .  2

 (. 31انظر شكل )النقاط بما فٌها النقاط التً تم إزالتها من الرسم فً أماكن   Xعالمات ستظهر . 3

 .داخل قاعدة البٌاناتالنقاط كل لتستعرض اتبع الخطوات التالٌة 

 List Points.لتستعرض صندوق الحوار  List Points   على اضغط    Pointsقائمة من . 4

 List All Points.اختر . 5

 . 758و  247القائمة لتشاهد النقطتٌن استعرض .6

فً هذه الحالة و    Lockedٌعنً أنها مغلقة أو محمٌة مما    247Lكــ معروضة  247ستالحظ أن النقطة 
 (. 32شكل انظر ) Unlocked  ٌتم تحرٌرها ال ٌمكن تعدٌلها حتى 







 .نالسزًشاس   OKػهٗ اظغػ . 7
 اظغػ ػهٗثى    Namedيٍ رسذ  1اخزش ثى    Viewصُذٔق انسٕاس نزسزؼشض    Named Viewsاخزش    Viewيٍ لبئًخ .  8

Set Current    اظغػ ثىOK    ( 33شكم اَظش .) 



 .إنٗ انشسى يشح أخشٖ يٍ لبػذح انجٛبَبدإلدساج انُمطزٍٛ اسزخذو انخطٕح انزبنٛخ 
ثٓب انُمطزبٌ انزٙ ٕٚخذ لى ثبخزٛبس انًُطمخ ثى   Windowنهخٛبس   Wثى اكزت   Insert Points to Drawingػهٗ اظغػ   Pointsيٍ لبئًخ .  9

 (.رمغ انُمطزبٌ فٙ انُصف األًٍٚ يٍ انًُظش انسبنٙ)ػهٗ انشسى 
 (. 34اَظش شكم )سزالزع ظٕٓس انُمطزبٌ يشح أخشٖ ػهٗ انشسى 



 
 
 
 
 
 

 Changing Point Elevationsتغيير يُبسيب انُقبط 
 .نهُمبغ انًذسخخيُسٕة ثبثذ فٙ ْزا انزًشٍٚ سٕف رمٕو ثزغٛٛش انًُسٕة انسمٛمٙ إنٗ 

 Point Settings.نزسزؼشض صُذٔق انسٕاس    Point Settingsاظغػ ػهٗ    Pointsيٍ لبئًخ  1-
ٔ رأكذ أٌ انمًٛخ أيبو     Fixed elevationاخزش    Insertion Elevationٔ فٙ لسى  Insert اظغػ ػهٗ انزجٕٚت  2-

Fixed Elevation  ْٙ0 ( 35اَظش شكم .) 

 
 
 
 
 
 



 (. 36شكم اَظش ) OKاظغػ ثى   Automatic Leadersٔ اخزش  ، Textػهٗ انزجٕٚت اظغػ .3



 .ارجغ انخطٕح انزبنٛخ نزؼشض ثٛبَبد انُمطخ ٔ يؼشفخ انًُسٕة
 .يشح أخشٖ Enterثى اظغػ  758ثى اخزش انُمطخ سلى  Enterثى اظغػ ػهٗ  Listادخم .4

 فئػذاداد انُمبغ انزٙ لًذ ثزطجٛمٓب ال ٚزى رطجٛمٓب ، m 245.51. ٚؼشض    Marker Locationال فًبصال (   37انشكم ) فٙرشٖ كًب 
 .اغهك انُبفزح. ػهٗ انُمبغ انًٕخٕدح فٙ انشسى زبنٛب ٔ نكٍ ٚدت إػبدح إدساج ْزِ انُمبغ أٔ إخشاء انزؼذٚم ػهٛٓب نٛزى انزغٛش فٙ انًُسٕة



 .ارجغ انخطٕاد انزبنٛخ إلدساج انُمطزبٌ يشح أخشٖ
 ثى اخزش Windowنزمجم انخٛبس االفزشاظٙ  Enterثى اظغػ  Insert Points to Drawingاظغػ  Pointsيٍ لبئًخ  6-

 .إلػبدح إدساخًٓب فٙ انشسى 758ٔ  247يكبٌ انُمطزٍٛ 
 (. 38اَظش شكم ) Replace Allاخزش يُٓب  Point in Drawingسزظٓش سسبنخ  7-



 .أخشٖيشح   Enterثى اظغػ  758اخزش انُمطخ ثى   Enterاظغػ ػهٗ ثى   Listادخم 
 . m 0. ٚؼشض انكٍ  Marker Locationفبل  39رشٖ فٙ انشكم كًب 

 .أغهك انُبفزح



 Changing Point Display Propertiesتغيير خصبئص ػرض انُقبط 
 .فٙ ْزا انذسط سٕف َهمٙ َظشح ػهٗ ثؼط خصبئص ػشض انُمبغ

 Displayاخزش يٍ انمبئًخ ٔ (   ( Right click with the mouse، لى ثعغطخ ًُٚٗ ثبنفأسح  758انُمطخ سلى اخزش .  1
Properties   صُذٔق انسٕاس نزسزؼشض.Point Display Properties 

 أٚعبٔ    Reset Point Elevation in Drawingاخزش    Point Elevationفٙ لسى ٔ    Resetػهٗ انزجٕٚت اظغػ .2
 (. 40شكم اَظش  ( OKاظغػ ثى    Actual Elevationاخزش 



 (. 41اَظش شكم )أخشٖ يشح   Enterيٍ انُمطزٍٛ ثى اظغػ ػهٗ كال اخزش ثى   Enterاظغػ ػهٗ ثى   Listادخم 
ٔ   m 245.51. انًُسٕة انسمٛمٙ نهُمطخ ٔ ْٕ ْٕ   The Markerأصجر يُسٕة ػاليزٓب  758سزالزع أٌ انُمطخ  41يٍ انشكم 

 أٌ
إدساج إٌ انزغٛشاد انزٙ رزى ػٍ غشٚك خصبئص انؼشض نكم َمطخ نٓب رأثٛش فٕس٘ ٔ ال ٚهضو إػبدح  ، m 0. يُسٕثٓب  247انُمطخ 

 .انُبفزحأغهك . يشح أخشٖ نهشسى



 Changing Point Markers and Textتغيير ػاليت انُقطت و انُص 
 كؼاليبد AutoCADنٕ لشسد اسزخذاو َمبغ ال  ، AutoCADًٚكُك رخصٛص انؼاليبد أٔ اسزخذاو انؼاليبد انًصًًخ داخم ال 

 Ddptype.ثبسزخذاو األيش  Marker Styleفًٛكُك ظجػ َسك انؼاليبد 

 .رمز علٌه ثم تعطً هذه العالمة حجم ثابتتركب فً هذا التمرٌن سوف تختار عالمة أخرى و •

من  3اختر ثم   Viewصندوق الحوار لتستعرض   Named Viewsاختر  View من قائمة  1-•
 OK.اضغط ثم    Set Currentعلىاضغط ثم   Namedتحت 

 Displayثم اضغط على زر الفأرة األٌمن و من القائمة اختر  758اختر النقطة رقم  2-•
Properties   صندوقلتستعرض 

 Point Display Properties.الحوار •

رمز العالمة اختر   Custom Marker Symbolفً قسم و   Markerاضغط على التبوٌب  3-•
 الرابعة ثم فً قسم

•Superimposed   شكل الدائرة اخترCircle Symbol  ( 42شكل انظر .) 

أمام  2ادخل القٌمة ثم   Size in Absolute Unitsاختر   Custom Marker Sizeفً قسم  4-•
 (. 42شكل انظر )   Sizeال 





 .ميكٌم أ ًضا ثغَري ظِور و مون رمق اميلعة و املًسوب و أ ًضا اموضف
ىل جحم  ب  اضغط.اثبتاثبع اخلعوات امخامَة لإخفاء ظِور املًسوب و ثغَري مون وضف اميلعة و ثغَري جحم اميص اإ زاةل امؼالمة من   Color and Visibilityمث و من كسم   Textػىل امخبًو مق بإ

 (. 43اهظر شلك )      ?Visibleو امؼمود  Elevationأ مام امطف 

 ضيدوق مدس خؼرض Description أ مام من انوون اخذَار ضيدوق ػىل اضغط -

 مق انوون، اخذَار ل Select a Color احلوار

 Standard املِاس َة ال موان مجموػة من فاحت أ زرق  Cyan  انوون بخذَار
Colors Palette    ػىل اضغط مث OK ىل مرتجع  Point. احلوار ضيدوق اإ

Display Properties دخال أ ًضا ميكن نام ذا مبارشة انوون رمق اإ دخال مقت فاإ  بإ
يل انوون سُذغري انوون اخذَار مطيدوق اجملاور امطيدوق يف 4 املمية  Cyanانوون اإ

 .( 43 شلك اهظر)  

  ال أ مام 2 املمية ادخل و Absolute Units اخرت Style and Size  كسم يف
Text Size (43 شلك اهظر ) ػىل اضغط مث .OK. 



ستجد أن عالمة النقطة و مقاس النص ٌظهران بحجم أصغر و أن رقم النقطة و الوصف فً موضع متوسط  758انظر للنقطة 
هً بال تغٌر حٌث مقاس النص و العالمة مرتبطان بالمساحة المرئٌة من الشاشة كما مازالت  247بٌنما النقطة بالنسبة للعالمة، 

 (44شكلانظر )



 انشسى سزدذ أٌ يمبط انُص ٔ ػاليخ انُمبغ انًشرجػيٍ      Zoom in or outانًسبزخ انًؼشٔظخ ػهٗ انشبشخ جشد صغشد أٔ ككهًب    
 إٌ   Regenٚدت اسزخذاو األيش )يمبسٓب ثبنًسبزخ انًؼشٔظخ يٍ انشسى ػهٗ انشبشخ ٚزغٛشاٌ ثزغٛش انًسبزخ انًؼشٔظخ ػهٗ انشبشخ 

 (.Mouse Scroll )رمٕو ثبنزكجٛش ٔ انزصغٛش ػٍ غشٚك اسزخذاو انجكشح انًٕخٕدح ثبنفأسح كُذ 
 Point Settings.صُذٔق انسٕاس نزسزؼشض    Point Settingsاخزش    Pointsيٍ لبئًخ  -
 Always Regenerateثئصانخ انؼاليخ يٍ أيبو لى    Point Displayفٙ لسى ٔ    Preferencesاظغػ ػهٗ انزجٕٚت  -

Point Display After Zoom    اظغػ ػهٗ ثىOK    ( 45شكم اَظش .) 

لتستعرض  Named Views اختر  Viewمن قائمة •
  Namedمن تحت  1ثم اختر  View صندوق الحوار 

 اضغط علىثم 

•Set Current   اضغط ثم.OK 

تولٌد إلعادة   Regenاكتب فً سطر األوامر  11-•
 .الرسم

 247ستجد أن مقاس النص و العالمة للنقطة االن •
ٌتغٌران تبعا للمساحة المعروضة على الشاشة بعد 

تلقائٌة بٌنما و لٌس بطرٌقة   Regenاستخدام األمر 
هً بمقاسها المحدد مسبقا كما تبقً  758النقطة 

.Absolute Size 

منها فً الرسم تتبع بٌر النقاط أو عدد كل كانت لو ك•
عرض عالمتها و نصها فً   Absolute Sizeطرٌقة 

 Always Regenerate Pointالخاصٌةفٌفضل غلق 
Display After Zoom   تم مسبقا حتى تحصل على كما

 .أداء أعلى للعرض



وشاء   Lesson 4:Creating Pointsهلاط               اإ

 Northing andفً هذا الدرس ستتعلم إنشاء النقاط ٌدوٌا بإدخال اإلحداثً الشمالً و الشرقً 
Easting على طول خط انحٌاز 

Alignment  أو بناء على معالم السطحSurface Features ،  و أٌضا استخدام أوامر لتعدٌل و غلق
Lock  اكتشافالنقاط و 

 .التعارض بٌن النقاط فً الرسم و قاعدة البٌانات

 :اتبع الخطوات التالٌة لمتابعة هذا الدرس

 Land Desktop.قم بفتح برنامج  1-
 Open Drawing: Project Based.لتستعرض صندوق الحوار  Open أختر  Fileمن قائمة  2-

قد فإن كنت    C:\Land Projects 2009إن المسار االفتراضً لملفات المشروع توجد فً المسار 
 .البرنامج فٌجب أن تضع ذلك فً االعتبارعملٌة تنصٌب غٌرت هذا المسار أثناء 

 Select Project Drawing     و من قائمة  TUTORIAL2  اختر  Project Name من قائمة  3-
 Lesson-4.dwgاختر 

 OK.ثم اضغط على 
لتعرض قوائم  Land Desktop  ثم اختر  Workspaces    على اضغط    Projectsمن قائمة  4-

 Land Desktop.برنامج 



 Creating Points Manuallyإَشبء انُقبط يذويب 
 .فٙ ْزا انزًشٍٚ سزمٕو ثزغٛٛش إػذاداد انُمبغ ثزسذٚذ سلى خذٚذ نجذء رشلٛى انُمبغ ٔ إدخبل انًُبسٛت ٚذٔٚب

 Point  اختر   Pointمن قائمة  2-•
Settings  لتستعرض صندوق الحوار

.Point Settings 

و فً  Create  اضغط على التبوٌب  3-•
 أمام  10أدخل القٌمة  Numberingقسم 

Current number   50شكل انظر .)    

اختر  Elevations   قسم ال فً    •
Manual     اضغط على ثم.OK 



الركن اتبع الخطوات التالٌة لتنشئ نقطة عند •
  249. األٌمن السفلً من المبنى و منسوبها 

m . 
 Createاختر  Points  قائمة من .  5•

Points    من القائمة الفرعٌة اختر و
.Manual 

مكان اختر   Endpoint Osnapباستخدام  6-•
 .األٌمن السفلً من المبنىالركن النقطة عند 

للمنسوب ثم اضغط على  249أدخل  7-•
.Enter 

 Point  اختر  Points من قائمة  8-•
Settings  لتستعرض صندوق الحوار

.Point Settings 
  اختر   Descriptionsفً قسم ال  9-•

Manual  ثم اضغط علىok    ( شكل انظر
51 .) 



اتبع الخطوات التالٌة لتنشئ نقطة عند •
  249. األٌمن العلوي و عند منسوب الركن 

m   بوصف هو و.BLDG 

 Createاختر    Pointsقائمة من .  10•
Points   من القائمة الفرعٌة اختر و

.Manual 

اختر  Endpoint Osnap باستخدام  11-•
األٌمن العلوي من الركن مكان النقطة عند 

 .المبنى

و للمنسوب للوصف    BLDGادخل  12-•
و    m 249. اقبل القٌمة االفتراضٌة 

 (. 52شكل انظر  Enter ( اضغط على 



 Specifying Automatic Elevations and Descriptionsحتدًد مًسوب و وضف ثولايئ 
دراج اميلاط مبًسوب و وضف ثولايئ  .يف ُذا اهمتٍرن سوف جس خمكل اإ

   Point Settingsاختر   Pointsمن قائمة  1-
 Point Settings.صندوق الحوار لتستعرض 

  و فً قسم ال  Create من التبوٌب  2-
Elevation  اختر.Automatic 

 اختر   Descriptionsفً قسم ال  3-
Automatic  ثم اضغط علىOK   ( انظر شكل

53 .)   

الركن الخطوات التالٌة لتنشئ نقطة عند اتبع 
و  249األٌسر العلوي للمبنى عند منسوب 

 BLDG.بوصف 

   Create Pointsاختر   Pointsمن قائمة  4-
 Manual.من القائمة الفرعٌة اختر و 

اختر مكان  Endpoint Osnap  باستخدام  5-
األٌسر العلوي من المبنى ثم الركن النقطة عند 

 Enter.اضغط على 



انظر )تلقائٌا    BLDGبوصف و    m 249. المحدد بمنسوب الركن سٌتم إدراج النقطة عند 
 (. 54شكل 



 Creating Points in the Points Databaseإَشبء َقبط داخم قبػذة انبيبَبث    
نزُشئ َمبغ داخم لبػذح انجٛبَبد دٌٔ إدساخٓب  Point Settings   فٙ ْزا انزًشٍٚ سزغٛش إػذاداد انُمبغ 

 خذٚذحرُشئ َمطخ رهمبئٛب إنٗ انشسى، ثى 

 Point Settings  اختر    Pointsمن قائمة •
 Point Settings.لتستعرض صندوق الحوار 

 Numberingو فً القسم  Create  التبوٌب من .  2-•
 Insert to Drawing asبإلغاء العالمة من أمام قم   

Created     على ثم اضغطOK    ( 55شكل انظر .) 

 .المبنى التالًركن اتبع هذه الخطوات لتنشئ نقطة عند •

و  Create Points   اختر   Pointsقائمة من .  3-•
 Manual.من القائمة الفرعٌة اختر 

مكان النقطة اختر   Endpoint Osnapباستخدام .  4-•
األٌسر السفلً من المبنى ثم اضغط على الركن عند 

.Enter 

النقطة الجدٌدة ال تظهر على الرسم، اتبع الخطوات •
التالٌة الستعادة اإلعدادات لٌتم إدراج النقاط للرسم، و 

 .نقطة قمت بإنشائهاخر إدراج آ



 Point Settings.نزسزؼشض صُذٔق انسٕاس  Point Settings  اخزش   Pointsيٍ لبئًخ 
 اَظش     OKاظغػ ػهٗ ثى     Insert to Drawing as Createdاخزش    Numberingٔ فٙ انمسى  Create  يٍ انزجٕٚت  6-
 (. 55شكم ) 
 .نشلى انُمطخ 13ادخم ثى    Numberنالخزٛبس     Nأدخم ثى     Insert Points to Drawingاخزش     Pointsيٍ لبئًخ  7-

 .سٛزى إَشبء انُمطزبٌ ػُذ َمطخ انجذاٚخ ٔ انُٓبٚخ نهخػ (. 57اَظش شكم )األٚسش انسفهٙ يٍ انًجُٗ ٍ كانشسزدذ اٌٜ أٌ انُمطخ رظٓش ػُذ 



 انًسبظشح انسبدسخ
 العمل مع مجموعة النقاط 

  Lesson 6: Working with Point Group 

 



 .نزكٌٕ يدًٕػبد نهُمبغ السزخذايٓب فٙ ثُبء األسطر ٔ يٓبو أخشٖ Point Group Manager اسزخذو يذٚش يدًٕػبد انُمبغ 

 :ارجغ انخطٕاد انزبنٛخ نًزبثؼخ ْزا انذسط

 Land Desktop.قم بفتح برنامج •

 Open Drawing: Project Based.لتستعرض صندوق الحوار  Openأختر  Fileمن قائمة  2-•

قد غٌرت هذا المسار كنت فإن  C:\Land Projects 2009إن المسار االفتراضً لملفات المشروع توجد فً المسار •
 .البرنامج فٌجب أن تضع ذلك فً االعتبار عملٌةتنصٌبأثناء 

-Lessonاختر  Select Project Drawingو من قائمة  TUTORIAL2اختر  Project Nameمن قائمة  3-•
6.dwg 

 OK.ثم اضغط على •

 Land.لتعرض قوائم برنامج  Land Desktop ثم اختر  Workspaces اضغط على  Projectsمن قائمة  4-•
Desktop 



 Creating a Point Groupَقبط     ػًم يجًىػت 

 لكن ٌجبو   Day2فً هذا التمرٌن ستقوم بعمل مجموعة نقاط الستخدامها فً بناء سطح و التً تحتوي على نقاط من عملٌة المسح •

 Temporary Turning Points.نقاط الدوران المؤقتة و    Benchmarks الروبٌراستثناء نقاط •

 لتستعرض Point Group Manager من القائمة الفرعٌة و   Point Managementأضغط على  Points من قائمة  1-•

من مجموعات النقاط الموجودة بالمشروع تعرض فً الجانب األٌسر من صندوق بعض  Point Group Manager.صندوق الحوار •
 Point Group Manager.الحوار 

 .اآلن ستقوم بإنشاء مجموعة نقاط جدٌدة بنسخ مجموعة موجودة فً المشروع و استثناء نقاط مختارة منها•

 لتستعرض صندوق Copy Point Group اضغط بزر الفأرة األٌمن فوقها و من القائمة اختر و   DAY2اختر المجموعة  2-•

 (. 74شكل نظر أ)   Create Point Groupالحوار •

 



اضغط ثم   Group Nameالمجموعة السم   DAY2-DTMادخل •
 (. 75شكل انظر )  Excludeعلى التبوٌب 

 (. 75شكل انظر )  With Raw Desc Matchingاختر  4-•

شكل انظر )  Descriptionللوصف  92,93,94,95,96ادخل  5-•
75 .) 

النقاط المختارة من مجموعة النقاط لتستثنً   Applyاضغط على  6-•
 (. 75انظر شكل )

انظر )منها النقاط الغٌر مراده لٌستثنً و بذلك تم تحدٌث مجموعة النقاط •
 (. 75انظر شكل )75شكل 

 (. 75شكل ) •

 (. 74شكل  )



 Point Group Manager.إنٗ صُذٔق انسٕاس نزشخغ   OKاظغػ ػهٗ 
 يدًٕػبد انُمبغيغ   Point Group Managerسزدذ أٌ يدًٕػخ انُمبغ اندذٚذح لذ ػشظذ فٙ اندبَت األٚسش يٍ صُذٔق انسٕاس 

 (. 76اَظش شكم )األخشٖ ثًُٛب ػهٗ اندبَت األًٍٚ سزدذ لبئًخ ثبنُمبغ انًٕخٕدح داخم ْزِ انًدًٕػخ 

 76شكم 



 انىصفإَشبء يجًىػت َقبط جذيذة ببستخذاو انتبىيب تطببق 
 Creating a Point Group Using the Raw Desc Matching Tab 

 Raw  Descبه التبوٌب ٌوجد   Create Point Groupإن صندوق الحوار •
Matching    و القائمة الموجودة النقاط بوصفهاالذي ٌمكن أن تستخدمه لتختار و ،

على ترمٌز مفتاح مؤسسة   Description Codeو التً تضم ترمٌز الوصف 
 .الموجودة بالمشروع Description Key Codesالوصف 

من قائمة التأكد  Raw Desc Matching ٌفضل عند استخدام التبوٌب : مالحظة•
 Wildcards.رموز شاذة ٌحتوي على النقاط الناتجة و خاصة عند اختٌار وصف 

التً و    Boreholeفً هذا التمرٌن ستقوم بإنشاء مجموعة جدٌدة من المجموعة •
 ". 12" وصفها هو 

 Create  Pointاضغط على أٌقونة  ، Point Group Managerمن ال  1-•
Group icon (  أٌقونة من الجانب األٌسرأول) 

 Create Point Group.لتستعرض صندوق الحوار (  77انظر شكل )•



شكل انظر ) Boreholeادخل   Group Nameأمام اسم المجموعة •

78 .) 

"  12" الوصف اختر   Raw Desc Matchingمن التبوٌب  3-•

 (. 78انظر شكل )

 Point List.لتحدٌث قائمة النقاط  Apply اضغط على •

 Point Group Manager.إلى للرجوع   OKاضغط على  5-•

اآلن و قد قمت بإنشاء مجموعة النقاط الجدٌدة، ستقوم اآلن بقفل هذه •
 .تحمٌها من التعدٌللكً   Boreholeالمجموعة 

اضغط على زر الفأرة و   Boreholeقم بالوقوف فوق المجموعة  6-•

 .Lock Point Group Propertiesاألٌمن و من القائمة اختر 

انظر  Lockedستظهر أٌقونة للمجموعة لتشٌر إلى أن المجموعة مقفلة •

 (. 79شكل )



 Applying Overrides to Point Groupsانُقبط    تطبيق انهيًُت ػهى يجًىػبث 

 Pointفً هذا التمرٌن ستقوم بتطبٌق الهٌمنة على مجموعة نقاط •

Group   وصف واحد لكل النقاطلتحدد. 

بالضغط على زر الفأرة قم   Controlفوق مجموعة النقاط  1-•

 صندوقلتستعرض   Propertiesاألٌمن و من القائمة اختر 

 (. 80شكل انظر ) Point Group Properties الحوار •

 (. 80شكل انظر ) Overridesاضغط على التبوٌب  2-•

اضغط داخل الخلٌة إلى الٌمٌن منها ثم   Descriptionاختر  3-•

 (. 80انظر شكل )

للوصف المهٌمن  Control Point ادخل  4-•

)Description override  80شكل انظر .) 



 Point Group.للرجوع إلى صندوق الحوار  OKاضغط على •
Manager 

هو   Controlأصبح اآلن وصف جمٌع النقاط فً المجموعة •

.Control Point 

 Point Group Manager.قم بالخروج من  6-•

ثم   Set Currentثم اضغط على  Named من تحت  2اختر  7-•

 OK.اضغط 

 .الرسمإلى   Controlاآلن ستقوم بإدراج نقاط من المجموعة •

لتستعرض  Point Settingsعلى اضغط   Pointsمن قائمة  8-•

 Point Settings.صندوق الحوار 

بإزالة قم   Point Labelingمن قسم و   Insertمن التبوٌب . 9-•

 Use the Current Point Label Style Whenالخٌار 

•Inserting Points  ثم اضغط علىOK ( 81شكل انظر .) 



ثم   Insert Points to Drawingاختر   Pointsمن قائمة •

 Group.للخٌار  G ادخل 

 Select aصندوق الحوار لتستعرض   Enterاضغط على  12-•

Point Group  ( 82شكل انظر .) 

ثم اضغط على (  82شكل انظر )  Controlمن قائمة االختٌار اختر •

.OK 

البرنامج اضغط على من   Point in Drawingستظهر رسالة  14-•

.Replace ALL 

هٌمن الوصف كما   Control Pointأصبح وصف النقاط اآلن هو •

 (. 83انظر شكل )الجدٌد على مجموعة النقاط 



 انًسبظشح انسبثؼخ
 Organizing Points by Descriptionsتُظيى انُقبط ببنىصف : انذرس انسببغ

 المحفوظ داخل قاعدة بٌانات النقاط Raw Descriptions لترجمة الوصف الخام  Description Keys استخدم مفتاح الوصف •

•Point Database   امل وصف كإلىFull Description    رموز مع هذه النقاط و للتحكم فً طبقات النقاط و الرموزلتخصص 

 .أٌضا•

 :اتبع الخطوات التالٌة لمتابعة هذا الدرس•

 Land Desktop.قم بفتح برنامج  1-•

 Open Drawing: Project Based.لتستعرض صندوق الحوار  Open أختر  File من قائمة  2-•

 قد غٌرت هذا المسار أثناء عملٌةنت كفإن    C:\Land Projects 2006إن المسار االفتراضً لملفات المشروع توجد فً المسار •

 .تنصٌب البرنامج فٌجب أن تضع ذلك فً االعتبار•

-Lessonاختر  Select Project Drawing  من قائمة و    TUTORIAL2اختر  Project Name  من قائمة  3-•
7.dwg 

 OK.ثم اضغط على •

 Land.لتعرض قوائم برنامج  Land Desktop   ثم اختر  Workspaces  اضغط على  Projects  من قائمة  4-•

Desktop 



 Creating a Description Key Fileٔصف     يهف يفزبذ إَشبء                     

ثًفزبذ انُمبغ يسذدح سٛزى إدساخٓب يغ انزٙ   Blockنهكزهخ    Symbolيٍ يسبس انشيٕص رأكذ ْزا انزًشٍٚ سزمٕو ثئَشبء يهف نًفزبذ ٔصف، أٔال فٙ    

 .ٔصف
 Point Settings.  نزسزؼشض صُذٔق انسٕاس  Point Settings  اخزش  Points يٍ لبئًخ  1-

 Browse  ػهٗ اظغػ  Search Path for Symbol Block Drawing Files  ٔ فٙ لسى  Insert  اظغػ ػهٗ انزجٕٚت  2-

 Browse for Folder.نزسزؼشض صُذٔق انسٕاس 

 :انًسبس انزبنٙاخزش     Select a Pathيٍ لبئًخ  3-

 •C:\Documents and Settings\All Users\Application 

Data\Autodesk\Autodesk Land Desktop 

2009\R16.2\Data\Symbol Manager\Cogo_metric\ 

إخفاء الملفات حتى تستطٌع استعراض هذا المسار ٌجب أوال أن تقوم بإلغاء خاصٌة : مالحظة هامة•
 :و لتفعل ذلك اتبع الخطوات التالٌة ®Windows التشغٌلمن نظام و المجلدات 

 Control Panel.أختر ثم    Startاضغط على  4-•

صندوق الحوار لتستعرض    Folder Optionsاختر  Control Panel من نافذة  5-•

.Folder Options 

 Hidden filesإلى ا ذهب  Advanced Settings فً قسم و   Viewمن التبوٌب  6-•

and folders     اختر وShow hidden files and folders ( 87شكل انظر .)  ثم

 Point Settings.للرجوع إلى صندوق الحوار  OK    اضغط على 



   Matchingو فً قسم  Description Keys  اضغط على التبوٌب 
Options    من اختٌار تأكدMatch on Description 

Parameters ($1, $2, etc.)  ثم اضغط علىOK ( 89شكل انظر 
.) 

 Use theمن اختٌار تأكد    Point Labelingمن قسم 
Current Point Label Style When Inserting 

Points    ( 88شكل انظر .) 



 Create Description Key Fileلتستعرض صندوق الحوار 

 (. 91شكل انظر )

 DescKey File nameأمام اسم الملف  CREW-B  أدخل  11-

صندوق الحوار إلى لترجع    OKثم اضغط على (  91شكل انظر (

.Description Key Manager 

من و    Point Managementعلى اضغط    Pointsمن قائمة 
 Description Key Managerالقائمة الفرعية اختر 

 Description Key Manager.لتستعرض صودوق الحوار 

يقوهة  10-
 
يقوهة من ) Create DescKey File اضغط على ا

 
ول ا

 
ا

يسر
 
 (. 90اهظر شكل ( )الجاهب ال



 Creating Description Keysٔصف يفزبذ إَشبء 
نًالزظخ زبفخ انشصٛف ٔ انمعجبٌ انسذٚذٚخ ٔ  Create Description Keys  فٙ ْزا انزًشٍٚ سزمٕو ثئَشبء يفبرٛر ٔصف 

فًثال    case-sensitiveاألشدبس داخم يهف انٕصف اندذٚذ، ٚدت يؼشفخ أٌ أسًبء يفبرٛر انٕصف زسبسخ نسبنخ األزشف 
 tree.يخزهف ػٍ انٕصف كالًْب ٔ  Treeيخزهف ػٍ انٕصف   TREEانٕصف 

   Generalثم من التبوٌب  ، DescKey Codeأمام    EPادخل 

  ا و أدخل   Description Formatأمام  EP  أدخل 

PNT_EP  أمامPoint Layer    ( 93شكل انظر .) 

 Symbolأن قائمة تأكد  Symbol Insertion من قسم  3-

Block Name   تعرض <none >  ثم اضغط على OK 

    Description Key Managerصندوق الحوار للرجوع إلى 

 (. 93شكل انظر )

 Edge of.أوال، قم بإنشاء مفتاح وصف لحافة الرصٌف 
Pavement 

 Createاضغط على أٌقونة ثم    CREW-Bاختر  1-

DescKey    انظر شكل )األٌسر الثانٌة من الجانب األٌقونة

92 .) 



و فً  Scale/Rotate Symbol على التبوٌب اضغط .7

 Currentاختٌار   من تأكد   Scale Symbol Byقسم 

Dwg Scale: 1:1000 ( 95شكل انظر .) 

 X-Yمن اختٌار تأكد    Apply Scale Toو فً قسم  8-

 Dimensions   ( 95شكل انظر  ) ثم اضغط علىOK 

 Description Key.الحوار إلى صندوق للرجوع 

Manager 

  الحدٌدٌة للقضبان وصف مفتاح لتنشئ التالٌة الخطوات اتبع
.Iron Bar 

  لتستعرض  Create DescKey األٌقونة على اضغط 4-

 Create Description Key dialog. الحوار صندوق

  التبوٌب من ثم ، DescKey Code أمام IB  ادخل 5-

General  أدخل IB  أمام Description Format  و 

 .( 94 شكل انظر)  Point Layer أمام PNT_IBأدخل

 Symbol قائمة من و  Symbol Insertion قسم من 6-

Block Name اختر bound  ادخل ثم  

MONUMENT أمامSymbol Layer 94 شكل نظر) ا 

). 



 .اتبع الخطوات التالٌة لتنشئ مفتاح وصف لألشجار

 صندوق لتستعرض Create DescKey  األٌقونة على اضغط 9-

 Create Description Key dialog.  الحوار

  التبوٌب من ثم ، DescKey Code أمام Tree  ادخل 10-

General  2$ أدخلmm $1 Tree أمام Description 

Format  أدخل و PNT_TREE  أمام Point Layer   

 .( 96 شكل نظرا)

 تستخدم mm $1 Tree 2$ الوصف مفتاح هٌئة إن :مالحظة

 تقوم هً و ، Description Parameters للوصف ضوابط

 ستقوم الحقة، خطوات فً تدخله، الذي الوصف نص ترتٌب بإعادة
 Tree Maple 120 فبإدخال األشجار لتمثٌل النقاط بعض بإنشاء

 . mm Maple Tree 120 . عنوانها نقطة ستنشئ للنقطة كوصف

 Symbol Block قائمة من و Symbol Insertion  قسم فً

Name اختر tree   أدخل و TREE أمام   Symbol 

Layer  (96 شكل انظر ). 



و  Scale/Rotate Symbol أضغط على التبوٌب •

اختر  Scale Symbol By  فً قسم 
Description Parameter 

أزل العالمة من أمام و  $ من القائمة  2و أختر •
Current Drawing Scale: 1:1000  

 (. 97شكل انظر (•

إلى صندوق الحوار للرجوع   OKاضغط على •

Description Key Manager   أغلق صندوق ثم

 .Description Key Managerالحوار 

 .لقد قمت اآلن بإنشاء ثالث مفاتٌح للوصف جدٌدة•

 



 Creating a Label Styleإَشبء َسق انؼُىاٌ 
 Description Keysاسزخذاو يفبرٛر انٕصف نزُشٛػ   Labelsفٙ ْزا انزًشٍٚ سزمٕو ثئَشبء َسك خذٚذ نهؼُبٍٔٚ 

 .نهُمبغ Labels انًضٚذ يٍ انؼُبٍٔٚ إنٗ رخصٛص دٌٔ انسبخخ 

 

 Edit Labelعلى اضغط   Labelsمن القائمة  1-•

Styles   صندوق الحوار لتستعرض.Edit Label 
Styles 

من قائمة و   Point Label Stylesمن التبوٌب  2-

Name  اخترactive desckeys only    انه الحظ

سٌتم محو النص الموجود فً قسم إتمام االختٌار بمجرد 
Text  من أن القسم فتأكد Text  ال ٌوجد به أي

 (. 98انظر شكل )نصوص 



 

انظر   Nameأمام  DescKey Only - Crew-B أدخل •

 (. 99شكل )

من اختٌار تأكد   Description Keysفً قسم  4-•

DescKey Matching On   من قائمة ثمDescKey 

file  اخترCREW-B  ( 99شكل انظر .) 

 Substitute DescKeyمن كال من اختٌار تأكد  5-•

Description   وInsert DescKey Symbol    انظر

 (. 99شكل )

 OK.ثم  Saveأضغط على •



 Inserting Points with Description Keysإدراج َقبط بًفبتيح وصف 
 DescKey Only- Crew-B.انُشػ إنٗ  Label Styleإَشبء َمبغ خذٚذح يغ رُشٛػ يفبرٛر انٕصف، أٔال لى ثعجػ َسك انؼَُٕخ 

 Label.لتستعرض صندوق الحوار  Settings اختر  Labelsمن قائمة  1- 
Settings 

 Current Label Styleمن قائمة و   Point Labelsمن التبوٌب  2-

 .OKعلىاضغط ثم   DescKey Only - Crew-Bأختر 

اآلن قم بإنشاء نقاط ٌدوٌا فً الرسم لتختبر مفتاح الوصف الذي أنشأته، مواضع 

 .النقاط و مناسٌبها لٌست بالشًء الهام هنا
و من القائمة  Create Points اضغط على  Points من قائمة  3-

 Manual.الفرعٌة أختر 

للوصف  EP حدد أي مكان على الرسم للنقطة األولى ثم أدخل  4-

Description   ( 100شكل انظر .) 

انظر )للوصف    IBحدد أٌضا أي مكان على الرسم للنقطة الثانٌة و أدخل  5-

 (. 100شكل 
للوصف  Tree Maple 120حدد مكان للنقطة الثالثة على الرسم و أدخل  6-

 (. 100انظر شكل )
للوصف  Tree Oak 300حدد مكان للنقطة الرابعة على الرسم و أدخل  7-

 (. 100انظر شكل )
إذا لم تكن تلقائٌا   Layersطبقات بإنشاء   Land Desktopسٌقوم البرنامج 

 موجودة داخل الرسم لٌتوافق مع تعرٌفات مفاتٌح الوصف
Description Key Definitions 



 انُصي ASCII استيراد َقبط يٍ يهف : انذرس انثبيٍ
 Lesson 8: Importing Points from an ASCII Text File 

 ملف هٌئة تخصٌص أٌضا ٌمكنك بالمشروع، النقاط بٌانات لقاعدة النقاط استٌراد عند لالستخدام المتاحة النقاط ملفات هٌئات من العدٌد ٌوجد•
 .المشروع إلى النقاط استٌراد ثم من و ASCII نوع من نصً لملف ملف هٌئة بإنشاء ستقوم الدرس هذا فً آخر، ملف هٌئة مع لتتناسب

 :الدرس هذا لمتابعة التالٌة الخطوات اتبع•

 Land Desktop. برنامج بفتح قم 1-•

 Open Drawing: Project Based. الحوار صندوق لتستعرض Open  أختر File قائمة من 2-•

 عملٌة أثناء المسار هذا غٌرت قد كنت فإن C:\Land Projects 2009 المسار فً توجد المشروع لملفات االفتراضً المسار إن•
 .االعتبار فً ذلك تضع أن فٌجب البرنامج تنصٌب

 Lesson-8.dwg اختر Select Project Drawing قائمة ومن TUTORIAL2 اختر Project Name  قائمة من 3-•

 OK. على اضغط ثم•

 Land Desktop. برنامج قوائم لتعرض  Land Desktop اختر ثم Workspaces  على اضغط Projects قائمة من 4-•



 Creating a Point File Formatَقبط      إَشبء هيئت نًهف 

 Formatصندوق الحوار لتستعرض   Addأضغط على 
Manager - Select Format Type   ( شكل انظر

102 .) 

(   102شكل انظر ) User Point Fileمن القائمة اختر  3-
 Point Fileلتستعرض صندوق الحوار  OK ثم اضغط على 

Format 

نقاط لتتناسب لملف   Formatفً هذا التمرٌن ستقوم بإنشاء هٌئة 
سٌكون مع هٌئة الملف المراد استٌراد النقاط منه، و فً هذه الحالة 

     ثم  Easting ثم   Northing: التالًكالترتٌب 
Elevation  ثم.Description 

 Import/Export Points اختر   Pointsمن قائمة  1-
لتستعرض   Format Managerو من القائمة الفرعٌة اختر 

 (. 101شكل انظر ) Format Managerصندوق الحوار 



من قائمة و   Format Nameأمام  Tutorialادخل 
  . txtاختر  Default Extensionاالمتداد االفتراضً 

أمام  Exclamation Pointتعجب عالمة ! ادخل ثم 
Comment Tag   ( 103شكل انظر .) 

 Default Extensionقد تترك قائمة االمتداد االفتراضً 
أن هٌئة الشائعة ٌعنً خالٌة لتسمح بالبحث عن امتداد الملفات 

 Spaceالملف تحتوي على فواصل و هً المسافات 
Delimited ،  ٌكون تشاء فقد كما ٌمكنك تحدٌد هذا الفاصل

أي من عالمات الترقٌم أو   Commaالفاصلة 
Punctuation كفاصل. 

 Selectصندوق الحوار لتستعرض   Loadاضغط على  6-
Source File   اذهب إلى المسار التالًثم: 

\Land Projects 2009\Tutorial2\Survey 

 Openثم اضغط على  Topo_pnt.txtو اختر الملف 

سٌتم عرض األسطر األولى من الملف فً الجزء السفلً من 
 (. 103انظر شكل )صندوق الحوار 



 .اتبع الخطوات التالٌة لتحدد نوع البٌانات لكل عمود لٌتناسب مع هٌئة الملف

انظر شكل )العمود من جهة الٌسار رأس    < unused> اضغط على أول  7-

 Format Manager -لتستعرض (  102

) Select Column Name  104شكل انظر .) 

  اضغط على ثم   Northingاختر  Column Name من القائمة أمام  8-

 OK  للرجوع إلى صندوق الحوارPoint File 

Format   ( 104شكل انظر .) 



فً رأس العمود التالً لتستعرض صندوق الحوار   < unused> ضغط على ا•
Format Manager - Select Column Name 

للرجوع إلى صندوق    OKثم اضغط على   Eastingمن القائمة اختر •
 Point File Format.الحوار 

فً رأس العمود التالً لتستعرض صندوق   < unused> اضغط على  11-•
 .Format Manager - Select Column Nameالحوار 

للرجوع إلى صندوق  OK ثم اضغط على   Elevationمن القائمة اختر  12-•
 Point File Format.الحوار 

فً رأس العمود التالً لتستعرض صندوق   < unused> اضغط على  13-•
 .Format Manager - Select Column Nameالحوار 

للرجوع إلى  OK ثم اضغط على   Descriptionمن القائمة اختر  14-•
 Point File Format.صندوق الحوار 

انظر )لتستعرض ملف النقاط تحت األعمدة الجدٌدة  Parse اضغط على  15-•
 (. 105شكل 



 .انز٘ أَشأرّ يزُبسجخ يغ انجٛبَبد داخم انًهف Formatيٍ أٌ انٓٛئخ رأكذ رصفر انجٛبَبد ٔ 
 OKٕٚخذ فٙ آخش انمبئًخ ثى أظغػ ػهٗ  Tutorial أٌ انًهف ٔ رأكذ   Format Managerنهشخٕع إنٗ  OK أظغػ ػهٗ  17-
 .ثٓزا ركٌٕ لذ أَٓٛذ خطٕاد إػذاد ْٛئخ يهف نهُمبغ السزٛشاد انُمبغ نهجشَبيح (. 106اَظش شكم )



 Importing an ASCII Text Point Fileَصي       ASCII استيراد يهف َقبط 

و من القائمة  Import/Export Points اختر   Pointsمن قائمة 
 Format.لتستعرض صندوق الحوار   Import Pointsالفرعٌة اختر 

Manager - Import Points 

 Source Fileأن تأكد ثم  Tutorialاختر  Formatمن القائمة  4-
 Land Projects\:هو

2009\Tutorial2\Survey\Topo_pnt.txt. ( 108انظر شكل 
.) 

 108شكل انظر )  Add Points to Point Groupقم باختٌار  5-
لتستعرض  Create New Point Group ثم اضغط على األٌقونة ( 
.Format Manager - Create Group 

قاعدة إلً   ASCIIفً هذا التمرٌن ستقوم باستٌراد النقاط من ملف 
 .بٌانات النقاط و الرسم أٌضا

 Import/Export Points اضغط على  Pointsمن قائمة  1-
 لتستعرض Import Options و من القائمة الفرعٌة اختر 

 COGO Database Import Options.صندوق الحوار 

 What to do when point numbers needمن أمام  2-
to be assigned to the points  من اختٌار تأكدUse  

next point number  ثم اضغط على OK  انظر )لالستمرار
 (. 107شكل 



و   COGO Database Import Optionsلتغلق  OK أضغط على 
 .بدء عملٌة معالجة النقاط

انظر )ٌتم معالجة النقاط و حفظها فً قاعدة البٌانات و إدراجها إلى الرسم 
 (. 110شكل 

لتستعرض صندوق الحوار  Named Views اختر   Viewمن قائمة  8-
View   من تحت  2اختر ثم Named ثم اضغط على 

 Set Current  اضغط ثم .OK 

(   109شكل انظر ) Name أمام  Topo_Area1  أدخل  
 Formatللرجوع إلى صندوق الحوار  OK ثم اضغط على 

Manager - Import Points   اضغط على ثم OK 
 COGO Database Importلتستعرض صندوق الحوار 

Options. 



ثم اختر مجموعة النقاط  Point Groupsأضغط على التبوٌب 
Topo_Area1  ثم اضغط على التبوٌبList (انظر شكل 

 OK.بعد انتهائك من مشاهدة بٌانات مجموعة النقاط أضغط على  .112

صندوق الحوار لتستعرض   List Pointsاختر  Points من قائمة  9-
.List Points 

 (. 111شكل انظر )  Enable Filteringمن اختٌار تأكد  10-

 (. 111انظر شكل )لتمحو اختٌارك السابق  Reset اضغط على  11-



 ػُىَت انخطىط و انًُحُيبث و األشكبل انحهزوَيت و انُقبط : انذرس انتبسغ
 ,Lesson 9: Labeling Lines, Curves 

Spirals and Points 

أنصاف مكنك استخدام عنونة الخطوط و المنحنٌات و األشكال الحلزونٌة و النقاط لتضٌف الحواشً إلى رسمك مثل االتجاه و المسافة و ٌ•
 .األقطار

 :اتبع الخطوات التالٌة لمتابعة هذا الدرس•

 Land Desktop.قم بفتح برنامج  1-•

 Open Drawing: Project Based.لتستعرض صندوق الحوار  Open أختر  Fileمن قائمة  2-•

عملٌة قد غٌرت هذا المسار أثناء كنت فإن  C:\Land Projects 2009إن المسار االفتراضً لملفات المشروع توجد فً المسار •
 .البرنامج فٌجب أن تضع ذلك فً االعتبارتنصٌب 

-Lessonاختر   Select Project Drawingو من قائمة  TUTORIAL1اختر  Project Name من قائمة  3-•
9.dwg   اضغط على ثم.OK 

 Land Desktop.قوائم برنامج لتعرض   Land Desktopاختر ثم   Workspacesاضغط على  Projectsمن قائمة  4-•



 Changing Label Settingsتغيير إػذاداث انؼُىَت       
 

 Label Settingsهذا التمرٌن ستحدد إعدادات عنونة فً •
 .الخطوط و المنحنٌات و النقاط

لتستعرض  Settings اضغط على  Labels من قائمة  1-•
 Label Settings.صندوق الحوار 

 Update Labelsمن اختٌار تأكد  Generalمن التبوٌب  2-•
When Objects Change  ( 113شكل انظر .) 

 Update Labels When Objects Changeعند اختٌار •
قٌمها سٌتغٌر    Dynamic Labelsالمتحركة فإن العناوٌن 

 .المرتبط به Object  لتغٌرالكائنتبعا 

  113شكل 



 Currentمن قائمة و   Curve Labelsاضغط على التبوٌب 
Label Style  اختر ،stacked above - radius 

length, tan, delta ( ( 115شكل انظر .) 

        من قائمة و   Line Labelsاضغط على التبوٌب 

Current Label Style  اخترdirection  )  
above, distance below ( 114شكل انظر .) 

انظر ) North  اختر   Forced Bearingsمن قائمة  4-
 (. 114شكل 

  114شكل 
 115شكل 



 Currentو من قائمة  Point Labels اضغط على التبوٌب  6-
Label Style  اختر  all point data ( 116شكل انظر  )ثم 

 OK.اضغط على 

 116شكل 



 Labeling Lines and Pointsانُقبط          ػُىَت انخطىط و 

   Pnt_control   و  Boundary ُذا اهمتٍرن س خلوم بؼزل امعبلذني  يف

 .Control Pointsامخحمكو هلاط  Boundary ثلوم بؼيوهة خط ال و 

اخرت خط احلدود ال زرق و أ ي هلعة مث   LAIيف سعر ال وامر ادخل  1-

 مث(  117اهظر شلك )من هلاط امخحمك امست من امرمس 

 ، Layer (s) to isolateمدس خؼرض ضيدوق احلوار  Enter اضغط ػىل 

 Enter Itemمن امس امعبلذني أ مام اخلاهة ثأ ند 

 O.مث اضغط ػىل (  118اهظر شلك )

 117شكل 

  118شكل 



وشاء بعاكة غيوهة و جداول نواكئيات : ادلرس احلادي غرش  اإ
Lesson 11: Creating Tag Labels and Object Tables 

 
 

ضافة بعاكة غيوهة نوخط أ و امليحىن أ و احلوزون كبل أ ن ثًشئ جداول من ُذٍ اماكئيات، فمبجرد أ ن ثلوم بخخطَص بعاكةجيب   أ ن ثلوم بإ

 (.جداول نواكئيات)غيوهة ملك من ُذٍ اماكئيات، ميكٌم ثومَد جداول من ُذٍ اماكئيات 

 :اثبع اخلعوات امخامَة ملخابؼة ُذا ادلرس

 Land Desktop.مق بفذح برانمج  1-

 Open Drawing: Project Based.مدس خؼرض ضيدوق احلوار  Open أ خرت  Fileمن كامئة  2-

ن املسار الافرتايض ملوفات املرشوع ثوجد يف املسار  ن   C:\Land Projects 2009اإ  أ هت كد غريت ُذا املسار أ زياء معوَةفاإ

 .ثيطُب امربانمج فِجب أ ن ثضع ذكل يف الاغخبار

 اخرت Select Project Drawing من كامئة و   TUTORIAL1اخرت   Project Nameمن كامئة  3-

 Lesson-11.dwg  مث اضغط ػىل.OK 

 Land Desktop.مخؼرض كوامئ برانمج  Land Desktopمث اخرت  Workspacesاضغط ػىل  Projectsمن كامئة  4-



وشاء وسق جدًد مبعاكة امؼيوهة   Creating a New Tag Styleاإ
 

وشاء وسق جدًد مبعاكة امؼيوهة و ختطَص يف  ُذا اهمتٍرن س خلوم بإ

 .و امليحيَاتنوخعوط    Parametersضوابط 

مدس خؼرض   Edit Tag Stylesاضغط ػىل  Labels من كامئة  1-

 Edit Tag Label Styles.ضيدوق احلوار 

ب  2-   Boundary Tagsأ دخل  Line Label Styles من امخبًو

for XYZ Co   أ مام  Name ( 147شلك هظر .) 

اخرت   Style Listمن كامئة و   Text Propertiesمن كسم  3-

L200   أ دخل مث  Boundary tags  أ مامLayer  اهظر شلك 

147 

  147شكل 



ب •  Boundaryمث ادخل  Curve Label Stylesاضغط ػىل امخبًو

Tags for XYZ Co  أ مامName ( 148شلكاهظر. 

مث   L200أ خرت   Styleمن كامئة و   Text Propertiesمن كسم  5-  •

 148اهظر شلك   Layerأ مام   Boundary_tagsادخل 

 .مالس مترار OK ث م  Saveاضغط ػىل •

وشاء وسق جدًد مبعاكة غيوهة•  ُكذا حكون كد أ هنَت اإ

 شكل

148 



 Labeling Objects with Tagsغيوهة         غيوهة اماكئيات ببعاكة 
 
ضافة بعاكة  Boundary ُذا اهمتٍرن س خلوم بؼزل ظبلة ال يف • و ثلوم بإ

 .امؼيوهة اجلدًدبًسق بعاكة احلدود   Polylineغيوهة ملخؼدد خعوط 

 Blueمث اخرت خط احلدود ال زرق  LAIيف سعر ال وامر أ دخل  1-•

Polyline   اضغط مث Enter  احلوار مدس خؼرض ضيدوقLayer(s) to 

isolate   اضغط ػىل مث.OK 

مدس خؼرض رشًط  Show Dialog Bar  اخرت  Labels من كامئة  2-•

 (. 149شلك اهظر )   Style Propertiesاحلوار 

ىل أ ًلوهة مخخحول   Labelاضغط ػىل أ ًلوهة  3-• ب  ، Tagاإ  مث من امخبًو

Line  و من كامئة Current Tag Style أ خرتBoundary Tags for 

XYZ Co     ب  .149شلك اهظر من كامئة و   Curveاضغط ػىل امخبًو

Current Tag Style     اخرتBoundary Tags for XYZ Co    

 150اهظر شلك

  149شكل 

 شكل
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من الك اخرت مث   Add Tag Labelsاخرت   Labelsمن كامئة 
 Enter.مذؼددي اخلعوط مث أ ضغط 

مدس خؼرض  Named Views اخرت   Viewمن كامئة  6-

اضغط مث   Namedمن حتت  2اخرت مث   Viewضيدوق احلوار 
 ػىل

Set Current   اضغط مث  OK  ( 151شلك اهظر .)  حرى نام
ببعاكة    Polylineجزء من مذؼدد اخلعوط لك فلد مت غيوهة 

 .غيوهة
  151شكل 



وشاء جدول   Creating a Line Tableنوخعوط     اإ
وشاء جدول نوخعوط من اخلعوط اميت مِا بعاكة غيوهة يف   ُذا اهمتٍرن س خلوم بإ

Tag Label  وشاء اجلدول س خلوم بمفؼل ضافةمعودٍن، غيد اإ من امبَاانت  بإ

حدايث امبداًة ) حدايث امبداًة  Yاإ ىل اجلدول الافرتايض (Xو اإ  .اإ

  Viewضيدوق احلوار مدس خؼرض   Named Viewsاخرت  Viewمن كامئة  1-

 OK.مث اضغط  Set Currentػىلاضغط ث م  Namedمن حتت  3اخرت مث 

و من املامئة امفرغَة اخرت  Add Tables اضغط ػىل  Labels من كامئة  2-

Line Table   ضيدوق احلوار مدس خؼرضLineTable Definition. 

شلك اهظر   L500اخرت   Text Styleو من كامئة  Table Titleيف كسم  3-

152. 

 152شكل 



أ ضغط مرثني مذخامَخني بزر  ، Column Definitionيف كسم 

 NoColumnامفأ رة ال ٌرس فوق رأ س امؼمود امرابع و املسمى 

 – Column #4ضيدوق احلوار مدس خؼرض  152شلك اهظر 

Definition  ( 153شلك اهظر .) 

أ دخل   Column Header Informationيف كسم  5-

START NORTHING  أ مامHeader  153شلك اهظر .) 

 Startاخرت  Display Value Information يف كسم  6-

Northing   اضغط ػىل مثAdd Value   أ ن كسم مث ثأ ند

Text ًؼرضStart Northing ( 153شلك اهظر .) 

(   153شلك اهظر )  Linearػىل اضغط   Unitsيف كسم  7-

 Linear Units.مدس خؼرض ضيدوق احلوار 

 153شكل 



مث اضغط ػىل (  154اهظر شلك ) Coordinateأ مام  4أ دخل 

OK  ىل ضيدوق احلوار  Column #4Definition –نورجوع اإ

ىل ضيدوق احلوار  OK اضغط ػىل   Line Table.نورجوع اإ

Definition 

أ ضغط مرثني مذخامَخني بزر  ، Column Definitionيف كسم  10-

 Noامفأ رة ال ٌرس فوق رأ س امؼمود اخلامس و املسمى 

Column   ضيدوق احلوار مدس خؼرضColumn #5 – 

Definition   ( 155شلك اهظر .) 

 أ دخل   Column Header Informationيف كسم  11-

START EASTING    أ مامHeader  ( 155شلك اهظر .) 

 Startأ خرت   Display Value Informationيف كسم  12-

Easting  اضغط ػىل مثAdd Value  أ ن كسم ثأ ند مثText 

 (. 155شلك اهظر ) Start Easting  ًؼرض 

 154شكل 

  155شكل 



ىل ضيدوق احلوار نورجوع   OKضغط ػىل   Line Table.اإ

Definition 

 Line.أ خرى يف ضيدوق احلوار مرة   OKاضغط ػىل  14-

Table Definition 

ههيا،  15- دراج اجلدول اإ د اإ ال ٌرس امرهن أ خرت اميلعة اميت حًر

 اهظر)امؼووي من اجلدول س َكون ماكن اميلعة اميت مقت بمخلاظِا 

 (. 156شلك 

ىل امخكبري أ و امخطغري مرؤًة خعوط اجلدول  .كد حتخاج اإ

غام ُو انجت  156كد خيخوف اجلدول يف امشلك : مالحظة ُامة

غيدك أ زياء ثعبَق اهمتٍرن هدِجة لخذالف بعاكات غيوهة اخلعوط 

ا بشلك مدسوسل ثبؼا لجتاٍ الاخذَاراميت ًمت و   .اخذَاُر

 156شكل 



وشاء جدول نويلاط   Creating a Point Tableاإ
وشاء جدول نويلاط املوجودة يف امرمس و اميت ثوجد يف مجموػة واحدةيف (يف احملارضاتلثوجد )  .ُذا اهمتٍرن س خلوم بإ

 

 Tutorial2.املرشوع من   Lesson-3.dwgمق بفذح امرمس 

من املامئة امفرغَة اخرت و   Add Tableأ خرت   Labelsمن كامئة  2-

Point Table   ضيدوق احلوار مدس خؼرضPoints 

 (. 157اهظر شلك )

ب  3-  اخرت مجموػة اميلاط و   Point Groupsاضغط ػىل امخبًو

Control ( 157شلك اهظر .) 

ب  ىل ُذٍ مدس خؼرض   Listاضغط ػىل امخبًو اميلاط اميت ثًمتي اإ

 (. 158اهظر شلك )اجملموػة 

  157شكل 

 158شلك 



مق بمضغط مرثني مذخامَخني ػىل  Column Definitionيف كسم  8-
(  160اهظر شلك  No Columnرأ س امؼمود امرابع و املسمى 

 Column #4 – Definition.مدس خؼرض ضيدوق احلوار 

ب • مدس خؼرض ػدد اميلاط اميت  Summaryاضغط ػىل امخبًو

ىل ُذٍ اجملموػة   (. 159اهظر شلك )ثًمتي اإ

 Point Tableمدس خؼرض ضيدوق احلوار  OKاضغط ػىل  6•
Definition ( 160اهظر شلك .) 

 MY POINT TABLEأ دخل  Table Titleيف كسم  7-•
 (. 160شلك اهظر ( Text أ مام 

 

 159شكل 



ىل ضيدوق احلوار  OKأ ضغط ػىل •  Point Table.نورجوع اإ

Definition-  يف كسمColumn Definition  بمضغط مق

 Noمرثني مذخامَخني ػىل رأ س امؼمود اخلامس و املسامة 

Column   مدس خؼرض ضيدوق احلوار (  162اهظر شلك

.Column #5 – Definition 

 

 

 

  ادخل  Column Header Information يف كسم •
NORTHING   أ مام Header  161شلك اهظر .) 

اخرت  Display Value Informationيف كسم  10-•
Northing  مث اضغط ػىلAdd Value ،  أ ن املسم ثأ ند مث

Text ًؼرضNorthing  ( 161شلك اهظر .) 

 



ىل ضيدوق احلوار  OKاضغط ػىل •  Point Table Definition.نورجوع اإ

 OK.اضغط ػىل  Point Table Definitionمن ضيدوق احلوار  16-•

ههيا،  17-• دراج اجلدول اإ د اإ ال ٌرس امؼووي س َكون ماكن امرهن أ خرت اميلعة اميت حًر

 (. 164اهظر شلك )اميلعة اميت مقت بمخلاظِا 

ىل امخكبري أ و امخطغري مرؤًة خعوط اجلدول 18-•  .كد حتخاج اإ

ل هنام موجودثني يف  758و  247أ ما حرى يف اجلدول فلد مت غرض اميلعخني •

دراهجا يف  لثوجدامرمس، اميلاط املوجودة يف كاػدة امبَاانت و مكن  يف امرمس ل ًمت اإ

 اجلدول

ادخل  Column Header Informationيف كسم 
EASTING  أ مامHeader ( 163اهظر شلك .) 

مث  Easting اخرت  Display Value Information يف كسم 
 ًؼرض Textأ ن املسم ثأ ند مث  ، Add Valueاضغط ػىل 

Easting ( 163شلك اهظر .) 



 Lesson 12: Working with the Terrain Model Explorerامؼمل مع مس خكشف منوذج ال رض : ادلرس امثاين غرش
 

 Digital Terrain Modelلإوشاء منوذج رمقي مل رض  Terrain Model Explorerمس خكشف منوذج ال رض اس خخدم 

DTMs   و خعوط الاىكسار و حدود امسعح( خعوط املًسوب املدساوي)أ ي من بَاانت مجموػة من اميلاط و خعوط امكٌخور من. 

 :اثبع اخلعوات امخامَة ملخابؼة ُذا ادلرس

 Land Desktop.مق بفذح برانمج  1-

 Open Drawing: Project Based.مدس خؼرض ضيدوق احلوار  Open أ خرت  File من كامئة  2-

ن املسار الافرتايض ملوفات املرشوع ثوجد يف املسار  ن  C:\Land Projects 2009اإ  كد غريت ُذا املسار أ زياء معوَةنيت فاإ

 .ثيطُب امربانمج فِجب أ ن ثضع ذكل يف الاغخبار

مث اضغط  Lesson-12.dwgاخرت  Select Project Drawing و من كامئة  TUTORIAL1 اخرت   Project Nameمن كامئة  3-
 OK.ػىل 

 Land Desktop.كوامئ برانمج مخؼرض   Land Desktopاخرت مث  Workspaces ػىل اضغط   Projectsمن كامئة  4-



وشاء جمدل مسعح   Creating a New Surface Folderجدًد     اإ
 Terrain Model Explorerاخرت  Terrainمن كامئة  1- 

 Terrain Model Explorer.مدس خؼرض انفذة 

مث مق بمضغط ػىل زر امفأ رة ال مين و أ خرت  Terrainاخرت  2-

Create New Surface ( 173اهظر شلك .) 

غعاء الامس سُمت    نوسعح اجلدًد ثولائَا و سُمت  Surface1اإ

وشاء جمدل جدًد حتت اجملدل   (. 174اهظر شلك ) Terrainاإ



مدس خؼرض مؼوومات امسعح يف  Surface1أ ضغط ػىل اجملدل 

 (. 174اهظر شلك )اجلزء ال مين من اميافذة 

نام جباهب امس امسعح )+( مق بمتدًد اجملدل بمضغط ػىل ػالمة  4-
ههيا يف امشلك   TINمدس خؼرض اجملدل  174ُو مشار اإ

Data  ( 175شلك اهظر .) 

       مث اضغط ػىل زر امفأ رة ال مين و اخرت  Surface1 اخرت 
Rename  مدس خؼرض ضيدوق احلوارRename Surface 

 (. 176اهظر شلك )

 OKمث أ ضغط  New surface nameحتت   Area1أ دخل  6-
 (. 176شلك اهظر ) 

ال ن أ هت مس خؼد مخحدًد امبَاانت اميت سدس خخدهما لإوشاء 
 .امسعح اجلدًد



ضافة بَاانت من اميلاط   Adding Point Dataاإ
ضافة بَاانت من هلاط من مجموػة مؼرفة مس بلا  .يف ُذا اهمتٍرن س خلوم بإ

 
 TIN data.مدس خؼرض اجملدل  Area1مق بمتدًد اجملدل  1-

مث اضغط ػىل زر امفأ رة ال مين و من املامئة  Point Groupsمق بخذَار  2-

 مدس خؼرض ضيدوق Add Point Groupاخرت 

 (. 177اهظر شلك ) Add Point Group احلوار 

 OKمث اضغط ػىل  Area1 اخرت  Point group name من املامئة  3-

ىل   (. 177اهظر شلك )  Terrain Model Explorerنورجوع اإ

  Terrain Modelسُمت غرض امس اجملموػة يف اجلزء ال مين من انفذة 

Explorer  ( 178شلك اهظر .) 



ضافة بَاانت من خعوط نيخور   Adding Contour Dataاإ
 

ضافة بَاانت خعوط امكٌخور من خعوط ن   .موجودة يف امرمسيخور يف ُذا اهمتٍرن س خلوم بإ

 :  مالحظة ُامة

ضافة ًمت اهمتٍرن ُذا يف  وشاء س خلوم لحق متٍرن يف و امسعح لإوشاء امكٌخور خعوط اإ  أ وشئ اذلي امسعح من امكٌخور بإ

وشاٍؤ ميكن امسعح أ ن سابلا كويا فكام املفِومني، ُذٍن بني اخلوط ػدم جيب و بمفؼل ن امكٌخور خعوط أ و اميلاط من مجموػة من اإ  فاإ

وشاء مقت مث سعح مهنا أ وشأ ت و اميلاط من مجموػة متكل نيت ضافة ثلم فال امسعح ُذا من نيخور خعوط بإ  خعوط) اخلعوط ُذٍ بإ

ىل امياجتة (امكٌخور وشاء بؼد أ وشأ ت أ و انجتة فِيي) امسعح اإ  فميكٌم ما مليعلة هلاط متكل ل و نيخور خعوط متكل نيت مو أ ما ،(امسعح اإ

وشاء ثلوم من مٌعلِا و (امكٌخور خعوط) اخلعوط ُذٍ من سعح بياء  بمفؼل متوكِا فأ هت احلاةل ُذٍ يف امياجت امسعح من نيخور خعوط بإ

 .املعاػات رمس و اممكَات حساب امسعح ُذا من ميكٌم مكن و

 



مث اضغط  Contours اخرت   Area1من اجملدل و   Terrain Model Explorerمن  1-

 Contour Weeding.احلوار مدس خؼرض ضيدوق ػىل زر امفأ رة ال مين 

 Supplementingو   Weeding factorsمخلبل املمي الافرتاضَة ل   OKأ ضغط ػىل  2-

factors   ( 179اهظر شلك .) 

نيخور لخذَار امكٌخور مث اخرت أ ي خط  Layer اخلَار الافرتايض مخلبل   Enterاضغط ػىل 

 (. 180اهظر شلك )من امرمس 



أ خرى ملؼاجلة بَاانت مرة  Enterمالس مترار مث اضغط  Enter اضغط ػىل •
 .امكٌخور

 Terrain Modelسُمت غرض بَاانت امكٌخور يف اجلزء ال مين من انفذة •
Explorer    181شلك اهظر .) 



 Adding Breakline Data from Pointsَقبط     إضبفت بيبَبث خط اَكسبر يٍ 
 

ضافة بَاانت خط اىكسار من هلاط و مذؼدد خعوط يف  ُذا اهمتٍرن س خلوم بإ

 3D Polylineال بؼاد و مذؼدد خعوط زاليث  2D Polylineزيايئ ال بؼاد 

وشاء خط اىكسار  ف من   Breaklineموجودٍن بمرمس، مق أ ول بإ اميلاط مخؼًر

 .Streambedملاع اههنر    Centerlineخط امليخطف 

م انفذة . 1  .جاهبا Terrain Model Explorerمق بخحًر

حدى هلاط خط مٌخطف كاع مث   Enterمث أ ضغط  LAIأ دخل .  2 اخرت اإ

ا ) Streambed Centerlineاههنر   Pointاميلاط بوون ػالمات ميكن متَزُي

Marker   ُو ال زرق امفاحت وCyan    وضفِا وDescription    ُو و

Strm Bed     ىل اميلاط ههيا يف امشلك اهظر اإ مث اضغط ػىل . 182املشار اإ

Enter    ضيدوق احلوار مدس خؼرضLayer(s) to isola 



مث  Enter Itemيف امطيدوق  STREAM_PNTSمن غرض ثأ ند . 3•

 (.  183شلكاهظر )امعبلة اخملخارة مخؼزل   OKاضغط ػىل 

اضغط مث   Breaklinesاخرت    Terrain Model Explorerانفذة من •

 .Define by Pointػىل زر امفأ رة ال مين و من املامئة اخرت 

أ ول هلعة من ال سفل من كاع اههنر مث أ خرت بيق اميلاط بمرتثُب من أ خرت .4•

 (. 184شلك اهظر )Enterأ سفل ل ػىل و غيد الاىهتاء اضغط ػىل 

و احملاظة بدائرة محراء يف  2591ل ثلم بخذَار اميلعة رمق : مالحظة ُامة•

 .حِر أ هنا ل ثدبع خط امليخطف ملاع اههنر 184امشلك 

 183شلك 





 .نووضف Streambedأ دخل 

 Terrain Breakضيدوق احلوار مدس خؼرض   Enterاضغط ػىل  

lines   اضغط ػىل مثNo   و مؼاجلة بَاانتمالس مترار 

 .خط الاىكسار

وشاء خط الاىكسار و حكون  هلعة من اميلاط مقة أ و رأ س لك سُمت اإ

Vertex   (. 185اهظر شلك )اخلط مِذا 



سُمت غرض بَاانت خط الاىكسار يف اجلزء ال مين من ام ن•

 (. 186اهظر شلك ) Terrain Model Explorerاميافذة 

  186شلك 



ضافة بَاانت حدود امسعح   Adding Surface Boundary Data       اإ
 .يف ُذا اهمتٍرن س خضَف بَاانت احلدود نوسعح من حد موجود يف امرمس

 
ىل امرمس مرة  LOA   يف سعر ال وامر أ دخل  1- لسرتجاع أ ل امعبلات اإ

 .أ خرى

مث   Boundariesأ خرت   Terrain Model Explorerمن انفذة  2-
 Addاخرت اضغط ػىل زر امفأ رة ال مين و من املامئة 

Boundary Definition. 

مََ يف امشلك )مق بخذَار مذؼدد اخلعوط ال بَظ  3- و (  194املشار اإ
 مالمس   Area1اذلي حيَط بسعح كعؼة ال رض، مث أ دخل 

 Enter.مث اضغط 



 Boundaryمرة أ خرى مخلبل منط احلد  Enterمث اضغط •
Type  الافرتايض و ُو خاريج.Outer 

مث  making breaklines along edgesل  Noادخل  5-•
ىل انفذة  Enterاضغط ػىل   Terrainمخهنيي ال مر و حرجع اإ

•Model Explorer. 

ػىل ظول  Breaklinesغيدما ل ًمت مد خعوط الاىكسار •
ن امبَاانت داخل حد امسعح   Surface Boundaryاحلافة فاإ

 يه اميت

 .ثوضع يف الاغخبار فلط غيد بياء امسعح•

سُمت غرض بَاانت حدود امسعح يف اجلزء ال مين من انفذة ال •

Terrain Model Explorer (   ( 195شلك اهظر .) 




































































































