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 :ویاتــــــــــــــــــــــرس المحتــــــفھ

 ArcSDE ____________ 2ادارة قواعد البیانات المكانیة باستخدام : الفصل االول

 Geodatabase: _________________________________ 2قواعد البیانات المكانیة 

 ArcGIS: _________________________ 2انواع قواعد البیانات المكانیة في منظومة 

 ArcSDE: ______________________________________________ 2برنامج 

 SQL Server 2008:( __________ 3(مع نظام ادارة قواعد البیانات  ArcSDEاعداد وتھیئة 

 ArcMap: ______________ 18باستخدام برنامج  ArcSDEإدارة قواعد البیانات المكانیة 

 ArcGIS Server _______ 24ادارة خادم نظم المعلومات الجغرافیة : الفصل الثاني

 ArcGIS Server 10: ____________________________________ 24مقدمة عن 

 ArcGIS server: _____________________ 24خادم نظم المعلومات الجغرافیة  مكونات

 ArcGIS Server: ______________________ 26ادارة خادم نظم المعلومات الجغرافیة 

 26 ___ :الدارة ونشر مصادر نظم المعلومات الجغرافیة كخدمات ArcCatalogاستخدام برنامج 

 ArcGIS Server: ______________________ 29كمستخدم لخادم  ArcCatalogاضافة

 ArcCatalog: ____________ 31باستخدام  نشر مصادر نظم المعلومات الجغرافیة كخدمات

 41 ____ :الدارة ونشر مصادر نظم المعلومات الجغرافیة ArcGIS Server Managerاستخدام 

 ArcMap: _________________ 49استخدام خدمات نظم المعلومات الجغرافیة في برنامج 

 ArcGIS Server __________ 53باستخدام  GISانشاء تطبیقات  : الفصل الثالث

 Web Applications: ___________________________________ 53تثبیت االداة 

 ArcGIS Server: _____________________ 57انشاء تطبیقات الویب باستخدام برنامج 

 SQL Server 2008 _______________________ 70اعداد تثبیت ): أ(ملحق 

 ArcSDE ____________________________ 89اعداد وتثبیت ): ب(ملحق 

 ArcGIS Server _______________________ 97اعداد وتثبیت ): ج(ملحق 
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  ArcSDEادارة قواعد البیانات المكانیة باستخدام : الفصل االول

  

  :Geodatabaseقواعد البیانات المكانیة 

المكانیة ھي عبارة عن تجمیع لمجموعات البیانات المكانیة المختلفة، تتفاوت قواعد قاعدة البیانات 

  .البیانات المكانیة في السعة التخزینیة وعدد المستخدمین

  :ArcGISانواع قواعد البیانات المكانیة في منظومة 

 Personal Geodatabase: 

لذلك تكون  Microsoft Accessفي ھذه النوع یتم تخزین وادارة ملفات البیانات المكانیة على 

، وھذه النوع یعرف بقواعد البیانات المكانیة لالغراض الشخصیة او الغراض mdbبصیغة 

المشاریع الصغیرة، وسعتھا الخزینیة محدودة، ویمكن الوصول الیھا وتعدیلھا من قبل عدد محدود 

  .شخاصمن اال

 File Geodatabase: 

في ھذه النوع تتم ادارة ملفات البیانات المكانیة عن طریق نظام ادارة الملفات الخاص بنظام التشغیل، 

، وسعتھا gdbحیث یتم تخزین ملفات البیانات المكانیة في مجلد على القرص  یكون باالمتداد 

  .یتم من قبل عدد محدود من االشخاص التخزینیة غیر محدودة، وكذلك الوصول الیھا، لكن تعدیلھا

 ArcSDEGeodatabase: 

قواعد  ادارة واحد من نظم ملفات البیانات المكانیة عن طریق وتخزین في ھذه النوع تتم ادارة

النشاء ھذه النوع من قواعد البیانات المكانیة یجب ، )Oracle, SQL Server(البیانات العالئقیة 

وتھیئة نظام ادارة قواعد البیانات للعمل كـ  ArcSDEبیت برنامج القیام ببعض االعدادات مثل تث

ArcSDEGeodatabase ،كما ، ھذا النوع قواعد البیانات المكانیھ سعتھ التخزینیة غیر محدودة

  .یمكن الوصل الي البیانات وتعدیلھا من قبل عدد غیر محدود من المستخدمین

  :ArcSDEبرنامج 

تستخدم الدارة البیانات المكانیة داخل  ESRIھو عبارة عن تقنیة خاصة بمعھد بحوث النظم البیئیة 

عملیات  ArcSDE، تدعم تقنیة )… ,Oracle, SQL Server(نظم ادارة قواعد البیانات العالئقیة 

 Oper Geospatial Consortiumقراءة وكتابة البیانات وفقا لعدد من المعاییر بما في ذلك 

(OGC)  وthe International Organization for Standardization (ISO).  
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االخرى مثل برنامج  ESRIبواسطة منتجات استخدامھا یمكن  ArcSDEقواعد البیانات المكانیة 

ArcGIS Desktop  وبرنامجArcGIS Server وكذلك بواسطة كل التطبیقات المخصصة ،

 IBM: مكانیة الموجودة في نظم ادارة قواعد البیانات التالیةالدارة وتخزین واستخدام البیانات ال

DB2 ،IBM Informix ،Microsoft SQL Server ،Oracle ،PostgreSQL حیث یمكن ،

تخزین البیانات في قاعدة بیانات مركزیة وتتم عملیة تحریر البیانات المكانیة من قبل عدد من 

  .المستخدمین بشكل مترامن

، كما ArcSDE، یجب ان نقوم بتثبیت برنامج ArcSDEت مكانیة من النوع النشاء قاعدة بیانا

یجب ان نقوم بتثب نظام ادارة قواعد البیانات الذي نرغب في استخدامھ كوعاء لتخزین البیانات 

 ArcGIS، كما یجب ان نتاكد ان برنامج SQL Server 2008المكانیة على سبیل المثال 

Desktop مثبت على الجھاز.  

  :)SQL Server 2008( مع نظام ادارة قواعد البیانات ArcSDEوتھیئة اعداد

یعتبر نظام ادارة قواعد البیانات ھو الوعاء الذي سیتم تخزین البیانات المكانیة علیھ، لذلك یجب ان 

  .نقوم باعداد وتھیئة نظام ادارة قواعد البیانات حتى یكون قابل لتخزین البیانات المكانیة علیھ

بواسطة برنامج  SQL Serverمع نظام ادارة قواعد البیانات  ArcSDEملیة اعداد برنامج تتم ع

ArcSDE for Microsoft SQL Server Post Install  والذي یجب تشغیلھ عن طریق

  :، كما موضح في الشكل التاليAdministratorالحساب 
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  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextھنا نحدد طریقة عمل االعدادات، ثم نضغط على الزر 

 

 Nextقاعدة البیانات المكانیة التي سیتم انشاءھا، ثم نضغط على ) schema(ھنا نحدد نوع مخطط 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة
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 SQL Serverمن خالل الحقل  SQL Serverمن خالل ھذه النافذة نحدد اسم الخادم الخاص 

instance name تسجیل الدخول الي قاعدة البیانات ، ثم نحدد طریقة)Windows 

Authentication  اوSQL Server Authentication( ثم نضغط على الزر ،Next  لتظھر لنا

  :النافذة التالیة
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 SDE userمن خالل الحقل  SDEھنا نحدد كلمة المرور الخاصة بحساب مستخدم قاعدة البیانات 

passwordت المكانیة التي سیتم انشاءھا من خالل الحقل ، ثم نكتب اسم قاعدة البیاناDatabase 

name كما یمكن تحدید المجلد الذي سیتم حفظ ملفات قاعدة البیانات المكانیة علیھ، ثم نضغط على ،

Next  لتظھر لنا عدد من الرسائل توضح ان قاعدة البیانات تم انشاءھا بشكل سلیم، وانھ تمت اضافة

بشكل سلیم،  SDEلبیانات بشكل سلیم، وتم منح الصالحیات للمستخدم الي قاعدة ا SDEالمستخدم 

  :الشكل التالي یوضح ذلك

 

 :بعد ذلك تظھر لنا النافذة التالیة
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ھنا نحدد ما اذا كنا نرغب في ادراج ملفات اعدادات تم اعدادھا سابقا او نرید استخدام االعدادات 

  :التالیة لتظھر لنا النافذة Nextاالفتراضیة، نضغط على 

 

ھنا یتم اعداد وتخزین البیانات والجدوال الالزمة لجعل قاعدة البیانات قابلة لتخزین البیانات المكانیة 

وھذه العملیة یجب ان تتم من خالل الحساب  Repositoryواسترجاعھا، تعرف ھذه العملیة بالـ 

sde بعد كتابة البیانات الالزمة نضغط على ،Next.  
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تمت بشكل سلیم، واذا كنا نرغب في عرض  Repositoryة توضح ان عملیة الـ ھنا تظھر رسال

 .ام ال Repositoryحالة 

 

 Nextقبل استخدامھ، نضغط على  ArcSDEھذه النافذة توضح لنا انھ یجب ترخیص برنامج 

  .لتظھر لنا النافذة الخاصة بترخیص البرنامج
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 ArcGISھنا نقوم بادراج ملف ترخیص البرنامج، حیث یمكن استخدام نفس ملف ترخیص برنامج 

Server ثم نضغط على ،Next لتظھر النافذة التالیة:  
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النھاء عملیة ترخیص  Finishھنا تظھر قائمة باسماء العناصر التي تم ترخیصھا، نضغط على 

  .البرنامج
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، ھذه المعلومات مھمة سنحتاج لھا ArcSDEخدمة الخاصة بالـ ھنا تظھر المعلومات المتعلقة بال

لتظھر عدد من الرسائل توضح ما اذا كنا نرغب في تشغیل الخدمة  Nextالحقا، نضغط على 

  .مباشرة او ال

 



[13] 
Mohammed.aau@gmail.com 

 

، یجب ان نقوم بربط قاعدة البیانات المكانیة التي Finishبعد االنتھاء من االعدادات نضغط على 

 Database Connectionsوذلك من خالل االداة  ArcCatalogقمنا بإنشاءھا مع برنامج 

  :كما موضح ذلك في الشكل التالي Catalog Treeالموجودة في قائمة 
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 Databaseنضغط على  Catalog Treeومن نافذة  ArcCatalogفي واجھة برنامج 

Connections  ومن ثم ننقر بشكل مزدوج علىAdd Spatial Database Connection  لتظھر

  :لنا النافذة التالیة

 

لالتصال بقاعدة البیانات یجب ان نحدد اسم الجھاز الذي یحتوي على قاعدة البیانات من خالل الحقل 

Serverیانات المكانیة من خالل الحقل ، ثم نحدد الخدمة التي تم انشاءھا اثناء عملیة انشاء قاعدة الب

Service ثم نكتب اسم قاعدة البیانات المكانیة التي قمنا بانشاءھا من خالل الحقل ،Database ثم ،

نحدد طریقة تسجیل الدخول الي قاعدة البیانات المكانیة، بعد ادخال البیانات الالزمة لالتصال بقاعدة 

للتحقق من ان االتصال بقاعدة البیانات تم  Test Connectionالبیانات المكانیة نضغط على الزر 

  .OKبشكل سلیم، بعد ذلك نضغط على الزر 
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ھنا یمكن اعادة تسمیة ملف االتصال بدال عن االسم االفتراضي والذي یحتوي على المعلومات 

 .الالزمة لالتصال بقاعدة البیانات المكانیة
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، االن من خالل ملف االتصال ArcCatalogرنامج بعد اكمال ربط بقاعدة البیانات المكانیة مع ب

ومجموعات البیانات  Tableالجداول  Feature Classالذي قمنا بانشاءه، یمكننا انشاء الطبقات 

Feature Dataset  ،داخل قاعدة البیانات المكانیة، نضغط بزر الماوس االیمن على ملف االتصال

 Tableاو  Feature Classاو  Feature Dataset، ثم نحدد ما اذا كنا نرید انشاء Newثم نختار 

 Feature Datasetاو اي نوع اخر من ھیاكل البیانات، على سبیل المثال انشاء مجموعة البیانات 

لھا نفس نظام االحداثیات  Feature Classوھي عبارة عن تجمیع لمجموعة من الطبقات 

Coordinate System.  
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، بعد انشاء مجموعة البیانات Feature Datasetالنافذة اعاله خاصة بإنشاء مجموعة البیانات 

Feature Dataset وتحدید نظام االحداثیات الخاص بھا، یمكن ان نقوم بانشاء الطبقاتFeature 

Class بداخلھا كما موضح في الشكل التالي:  
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حیث یتم تحدید اسم الطبقة ونوعھا باالضافة  Feature Classھذه النافذة الخاصة بانشاء الطبقات 

  .الي حقول البیانات

  :ArcMapباستخدام برنامج  ArcSDEقواعد البیانات المكانیة  إدارة

بواسطة  ArcSDEیمكن تحریر البیانات والطبقات الموجودة في قواعد البیانات المكانیة من نوع 

ومن ثم اضافة الطبقات التي نرغب في  ArcMap، حیث نقوم بتشغیل برنامج ArcMapبرنامج 

  :تحریرھا كما موضح في الشكل التالي
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الموجود في اعلى  Add Dataنضغط على الزر  ArcMapالضافة طبقات البیانات الي برنامج 

  :كما موضح ذلك في الشكل اعاله لتظھر لنا النافذة التالیة ArcMapواجھة برنامج 

 

، لتظھر لنا ملفات االتصال بقاعدة Database Connectionsنقوم نختار  Look inفي الحقل 

 :البیانات المكانیة التي قمنا باعدادھا سابقا ، كما موضح في النافذة التالیة
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ھنا نحدد ملف االتصال الذي یحتوي على البیانات التي نرید تحریرھا، وننقر علیھ بشكل مزدوج او 

ا مجموعات البیانات والطبقات التي قمنا بانشاءھا كما موضح ذلك لتظھر لن Addنضغط على الزر 

  :في النافذة التالیة
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التي تحتوي على الطبقات التي نرید تحریرھا وننقر  Feature Datasetھنا نحدد مجموعة البیانات 

خل ، لتتم اضافة كل الطبقات التي تم انشاءھا داAddعلیھا بشكل مزدوج او نقوم بالضغط على الزر 

 :كما موضح ذلك في النافذة التالیة ArcMapالي برنامج  Feature Datasetمجموعة البیانات 

 

بواسطة برنامج  ArcSDEلتحریر البیانات والطبقات الموجودة في قواعد البیانات المكانیة من نوع 

ArcMap  یجب اوال ان نقوم بألغاء ما یعرف بالـEdit Version وذلك من خالل الضغط على 

Editor  في شریط تحریر البیاناتEditor  ثم نضغط على الخیارOptions  كما موضح ذلك في

  :الشكل التالي
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  :لتظھر لنا النافذة التالیة Optionsھنا نضغط على 

 

 Edit a Version of database ثم نقوم بالغاء الخیار  Versioningھنا ننتقل الي عالمة التبویب 

  .OKومن ثم نضغط على الزر  Apply كما موضح في النافذة اعاله، ثم نضغط على 
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 Editor، یمكن تحریر البیانات وذلك من خالل الضغط على Edit Versionبعد ألغاء ما یعرف بالـ 

كما موضح ذلك في الشكل  Start Editingثم نضغط على  Editorفي شریط تحریر البیانات 

 .اعاله
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  ArcGIS Serverادارة خادم نظم المعلومات الجغرافیة : الثانيالفصل 

  

  :ArcGIS Server 10مقدمة عن

الخادم الرئیسي لنظام المعلومات الجغرافي الخاص بشركة  ArcGIS Serverیعتبر برنامج 

ESRI حیث یسمح لنا بإنشاء وتوزیع خدمات الویب الجغرافیة، ویعتبر بیئة متكاملة لنظم ،

  .الجغرافیة المستندة على الخوادمالمعلومات 

وخدمات الدارة  End Userادوات لعمل تطبیقات للمستخدم النھائي  ArcGIS Serverیوفر 

  .البیانات المكانیة وعرضھا وخدمات التحلیل المكاني

البیانات المكانیة متاحة لالشخاص االخرین داخل المؤسسة او ألي  ArcGIS Serverیجعل برنامج 

، حیث web servicesخالل االنترنت، وذلك من خالل ما یعرف بخدمات الویب شخص اخر من 

صال باالنترنت مثل اجھزة یمكن عرض ھذه الخدمات عن طریق جمیع االجھزة التي تدعم االت

  .الھواتف الزكیةالحاسب بما في ذلك 

و  Javaقوتھ من خالل تكاملھ مع مختلف منصات البرمجة مثل  ArcGIS Serverویستمد برنامج 

dotNet. 

  :ArcGIS serverمكونات خادم نظم المعلومات الجغرافیة 

GIS Server :  

یستخدم خادم نظم المعلومات الجغرافیة الستضافة موارد نظم المعلومات الجغرافیة مثل الخرائط 

  .الي تطبیقات العمالء servicesوالصور الجویة ویقوم بتقدیمھا كخدمات 

  :من جزئیین رئیسیین ھما ArcGIS Serverیتكون خادم 

 Server Object Manager:SOM  تستخدم الدارة الخدمات الموجودة على خادم نظم

المعلومات الجغرافیة، یقوم باالستجابة لطلبات العمالء عندما یطلب تطبیق العمیل استخدام خدمة 

 .معینة

 Server Object Container :SOC تھا بواسطة یستخدم الستضافة الخدمات التي تتم ادار

SOM. 
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Web Server:  

یستخدم خادم الویب او خادم االنترنت الستضافة تطبیقات وخدمات االنترنت التي تستخدم مصادر 

  .نظم المعلومات الجغرافیة الموجودة على خادم نظم المعلومات الجغرافیة

Clients:  

الزكیة التي تتصل او تستخدم ھي تطبیقات االنترنت او تطبیقات سطح المكتب او تطبیقات االجھرة 

  خدمات نظم المعلومات الجغرافیة؟

Data Server:  

یحتوي خادم البیانات على مصادر نظم المعلومات الجغرافیة التي تم نشرھا كخدمات على خادم نظم 

  .المعلومات الجغرافیة
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  :ArcGIS Serverادارة خادم نظم المعلومات الجغرافیة 

او  ArcGIS Server Managerیمكن لمدیر خادم نظم المعلومات الجغرافیة ان یستخدم اي من 

  .GIS Servicesلنشر مصادر نظم المعلومات الجغرافیة كخدماتالدارة ArcCatalogبرنامج 

 ArcGIS Server Manager  : ھو عبارة عن تطبیق انترنت یدعم عملیة نشر مصادر نظم

كخدمات ویدعم ادارة خادم نظم المعلومات الجغرافیة ویوفر امكانیة انشاء المعلومات الجغرافیة 

 .تطبیقات ویب على الخادم

 ArcCatalog : یحتوي برنامجArcCatalog  على عقدة باالسمGIS Servers والتي یمكن ،

كمستخدم عادي او كمدیر  GIS Serverاستخدامھا لالتصال بخادم نظم المعلومات الجغرافیة 

  .ظم المعلومات الجغرافیة ومدیر للخدماتلخادم ن

  :كخدمات الدارة ونشر مصادر نظم المعلومات الجغرافیة ArcCatalogاستخدام برنامج 

والتي یمكن  GIS Serversعلى عقدة باالسم  ArcCatalogكما اشرنا سابقا یحتوي برنامج 

وذلك من خالل تشغیل ، ArcGIS Serverاستخدامھا لالتصال بخادم نظم المعلومات الجغرافیة 

التي توجد في اسفل الجانب االیسر من نافذة  GIS Serversوالضغط على  ArcCatalogبرنامج 

  :كما موضح في الشكل التالي ArcCatalogبرنامج 
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 Add ArcGIS Serverبخادم نظم المعلومات الجغرافیة نضغط على  ArcCatalogلربط برنامج 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة

  

كمستخدم عادي لخدمات خادم نظم  ArcCatalogھنا نقوم بتحدید ما اذا كنا نرغب في جعل برنامج 

یسمح لھ باستخدام الخدمات التي تم نشرھا وذلك باختیار الخیار  GIS Serverالمعلومات الجغرافیة 

Use GIS Services  او كمدیر لخدمات خادم نظم المعلومات الجغرافیةArcGIS Server یسمح 

  .Manage GIS Servicesلھ بنشر وادارة الخدمات وذلك باختیار الخیار 
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، في ArcCatalogھنا نقوم بتحدید خادم نظم المعلومات الجغرافیة الذي نرغب في ربطھ ببرنامج 

  :نكتب رابط خدمات نظم المعلومات الجغرافیة ودائما ما یكون بالصیغة التالیة Server URLالحقل

http://ServerName(اسم السیرفر)/arcgis/services 

نكتب اسم جھاز الحاسب المستخدم كخادم نظم معلومات جغرافیة، نضغط  Host Nameفي الحقل 

  .Finishعلى 
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كمدیر  ArcCatalogھنا یظھر خادم نظم المعلومات الجغرافیة الذي قمنا بربطھ مع برنامج 

  .لخدمات نظم المعلومات الجغرافیة

  :ArcGIS Serverكمستخدم لخادم  ArcCatalogبرنامج ةاضاف

، من واجھة برنامج ArcGIS Serverكمستخدم لبرنامج  ArcCatalogالضافة برنامج 

ArcCatalog  نضغط علىGIS Servers  التي توجد في اسفل الجانب االیسر من نافذة برنامج

ArcCatalog ثم نضغط على ،Add ArcGIS Server لتظھر لنا النافذة التالیة:  

  

كما موضح في النافذة اعاله، في ھذه الحالة تظھر  User GIS Servicesھنا نقوم باختیار الخیار 

  :لنا النافذة التالیة
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كمستخدم  ArcCatalogھنا نحدد خادم نظم المعلومات الجغرافیة الذي نرغب في ربطھ ببرنامج 

الجغرافیة تم تثبیتھ على جھاز حاسب اخر على الشبكة نختار عادي،اذا كان خادم نظم المعلومات 

نقوم بتحدید رابط خدمات  Server URLكما موضح في النافذة اعاله، في الحقل  internetالخیار 

نكتب اسم المستخدم الخاص بنظام  Authenticationنظم المعلومات الجغرافیة، وفي الحقل 

  .التشغیل وكلمة المرور

كما موضح في  Localدم نظم المعلومات الجغرافیة على نفس الجھاز نختار الخیار في حال كان خا

  :النافذة التالیة



[31] 
Mohammed.aau@gmail.com 

  

نكتب اسم جھاز الحاسب المستخدم كخادم نظم معلومات جغرافیة، ثم  Host Nameفي الحقل 

  .كمستخدم عادي لخادم نظم المعلومات الجغرافیة ArcCatalogلتتم اضافة برنامج  Finishنضغط 

  :ArcCatalogباستخدام  نشر مصادر نظم المعلومات الجغرافیة كخدمات

یجب اول ان نقوم  ArcCatalogلنشر مصادر نظم المعلومات الجغرافیة كخدمات باستخدام برنامج 

  .، كما قمنا بتوضح ذلك سابقاArcGIS Serverكمدیر لخدمات  ArcCatalogبجعل برنامج 

رافیة كخدمات یجب ان نقوم بإعداد المصادر التي نرغب في قبل نشر مصادر نظم المعلومات الجغ

مختلف انواع مصادر نظم المعلومات  ArcGIS Serverنشرھا كخدمات، حیث یدعم برنامج 

 .والصور الجویة ArcMapالجغرافیة مثل ملفات خرائط 
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  :ArcGIS Serverالجدول التالي یوضح اھم انواع الخدمات التي یمكن نشرھا بواسطة 

  الوصف وع الخدمةن

Map Service  یستخدم لنشر الخرائط والطبقات والجداول عن طریق ملفات

MXD  التي یتم اعدادھا بواسطة برنامجArcMap )mxd, pmf, 

msd.(  

Image Service  تستخدم لنشر الصور الجویة.  

Geoprocessing 

Service 

 Modelتستخدم لنشر عملیات التحلیل التي تم اعدادھا عن طریق 

Builder )tbx.(  

Geocoding Service  تستخدم لنشر العناوین والمواقع التي تم اعداھا عن طریق

Address Locator )loc, mxs.(  

Geodata Service  تستخدم لنشر قواعد البیانات المكانیة للسماح للمستخدم باالتصال

بیانات بقاعدة البیانات واجراء عملیة التعدیل واالستعالم وتصدیر ال

)sde, mdb, gdb.(  

  

ومن ثم نضغط بزر الماوس االیمن  GIS Serversثم نختار  ArcCatalogنقوم بتشغیل برنامج 

 Addومن القائمة نختار  ArcCatalogعلى خادم نظم المعلومات الذي قمنا بإضافتھ الي برنامج 

New Service كما موضح في النافذة التالیة:  
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ثم نقوم بتحدید نوع الخدمة من خالل  Nameمن خالل الحقل  Serviceھنا نقوم بكتابة اسم الخدمة 

، اذا كنا نرغب في اضافة وصف مختصر للخدمة یمكن ذلك من خالل الحقل Typeالحقل 

Description ثم نضغط على الزر ،Next لتظھر لنا النافذة التالیة:  

  

ثم  Map Documentتي في نشرھا كخدمة من خالل الحقل ھنا نقوم بتحدید ملف الخریطة ال

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextنضغط على الزر 
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من خالل ھذه النافذة نقوم بتحدید امكانیات استخدام مصادر نظم المعلومات الجغرافیة، حیث توجد 

اختالف نوع مصدر انواع مختلفة من امكانیات استخدام خدمات نظم المعلومات الجغرافیة، تختلف ب

  .نشره كخدمة ونوع الخدمة المستخدمنظم المعلومات الجغرافیة الذي نرید 
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  :الجدول التالي یوضح اھم االمكانیات استخدام خدمات نظم المعلومات الجغرافیة

  الوصف Capabilityاالمكانیة 

Mapping  تسمح بالوصول الي محتویات الخریطة وعرض البیانات

  .واالستعالم

Feature Access   تسمح بالوصول الي محتویات الخریطة وعرضھا وامكانیة اجراء

تعدیالت علیھا، وھذه تتطلب ان تكون الخرائط موجودة في قاعدة 

  .sdeبیانات من النوع 

Network Analysis تسمح بحل وتحلیل مشكلة شبكات النقل.  

KML  تسمح بأنشاء ملفاتkml من الخرائط.  

Mobile Data Access تسمح بالوصل الي الخرائط من خالل االجھزة المحمولة.  

Geodata Access تسمح بالوصول الي البیانات المكانیة ونسخھا وتصدیرھا.  

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextبعد تحدید االمكانیات نضغط على 
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ھنا یمكن تحدید اقصى عدد من المستخدمین الستخدام الخدمة، كما یمكن تحدید اقصى زمن 

لتظھر لنا النافذة  Nextلالستجابة، اذا لم تكن ھناك ضرورة یفضل تركھا كما ھي، نضغط على 

  :التالیة

  

ملیة فحص ھنا یتم تحدید كیفیة تشغیل الخدمة على خادم نظم المعلومات الجغرافیة، كم یمكن تفعیل ع

لتظھر لنا النافذة  Nextدوري للتحقق من اتصال الخدمة بقاعدة البیانات المكانیة، نضغط على 

  :التالیة
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ھنا یتم عرض بعض المعلومات المتعلقة بالخدمة التي نرغب في نشرھا، كما یمكن تحدید ما اذا كنا 

، یمكن التحقق Finishعلى  نرغب في تشغیل الخدمة مباشرة بعد انتھاء عملة النشر او ال، نضغط

ثم الضغط على  ArcCatalogمن ان الخدمة تم نشرھا بشكل سلیم من خالل تحدید الخدمة في نافذة 

  :كما  موضح ذلك في الشكل التالي Previewعالمة التبویب 
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بعد ان قمنا بالتحقق من عمل الخدمة بشكل سلیم، یمكن عرض كل المعلومات المتعلقة بالخدمات التي 

 ArcGIS Servicesقمنا بنشرھا وعرض تفاصیل ومحتویات كل خدمة من خالل صفحة 

Directory حیث یمكن الوصول الیھا من خالل قائمة ،Start:  

All Programs►ArcGIS►ArcGIS Server for the Microsoft .NET Framework► 

ArcGIS Services Directory  
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  :الدارة ونشر مصادر نظم المعلومات الجغرافیة ArcGIS Server Managerستخدام ا

بعد ان تعلمنا كیف نقوم بنشر مصادر نظم المعلومات الجغرافیة كخدمات من خالل برنامج 

ArcCatalog االن سنقوم بشرح كیفیة ادارة ونشر خدمات نظم المعلومات الجغرافیة من خالل ،

  .ArcGIS Server Managerصفحة 

  :Stratمن خالل قائمة  ArcGIS Server Managerنقوم بفتح صفحة 

All Programs►ArcGIS►ArcGIS Server for the Microsoft .NET Framework► 

ArcGIS Server Manager  
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ArcGIS Serrver for Java ArcGIS Server for .NET 
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، یجب ان نقوم بتسجیل الدخول الي برنامج ArcGIS Server Managerبعد ان قمنا بفتح صفحة 

ArcGIS Server بواسطة حساب نظام التشغیل ویندوز.  

 ArcGIS Serverنكتب اسم جھاز الحاسب الذي قمنا بتثبیت  User Nameفي حقل اسم المستخدم 

ثم نكتب اسم حساب مستخدم نظام التشغیل ویندوز ویجب ان یكون  backslashعلیھ ثم نكتب 

  :، حیث تكون بالصیغة التالیةagsadminنتمي الي المجموعة الحساب م

SERVERNAME\USERNAME 

  .نكتب كلمة المرور الخاصة بحساب نظام التشغیل ویندوز Passwordفي حقل كلمة المرور

  

، NET Framework.الخاصة بمنصة  ArcGIS Server Managerھنا تظھر صفحة برنامج 

  .ونشر الخدمات حیث یمكن خالل ھذه الصفحة ادارة
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  .الخاصة بمنصة جافا ArcGIS Server Managerصفحة 

من خالل  ArcGIS Server Managerیمكن ادارة خدمات نظم المعلومات الجغرافیة باستخدام 

  .، في ھذه الصفحة یتم عرض كل الخدمات التي قمنا بنشرھا سابقاManage Servicesالصفحة 

  



[45] 
Mohammed.aau@gmail.com 

نذھب  ArcGIS Server Managerافیة كخدمات باستخدام لنشر مصادر نظم المعلومات الجغر

كما موضح في الصفحة  Add New Serviceثم نضغط على  Servicesالي عالمة التبویب 

  :التالیة

 

، Typeثم نحدد نوع الخدمة من خالل الحقل  Nameھنا نقوم بكتابة اسم الخدمة من خالل الحقل 

  :ةلننتقل الي الصفحة التالی Nextنضغط على 
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وذلك  Map Documentھنا نقوم بتحدید ملف مصدر نظم المعلومات الجغرافیة من خالل الحقل 

 :لننتقل الي الصفحة التالیة Nextبإدراج الملف او نسخ مسار الملف، نضغط على 

 

ھنا نقوم بتحدید امكانیات استخدام مصدر نظم المعلومات الجغرافیة، كما اشرنا الي ذلك سابقا، 

  :لننتقل الي الصفحة التالیة Nextى نضغط عل
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ھنا نحدید اقصى عدد من المستخدمین الستخدام الخدمة، كما یمكن تحدید اقصى زمن لالستجابة، كم 

 :لننتقل الي الصفحة التالیة Nextوضحنا ذلك سابقا، نضغط على 

 

ھنا یتم تحدید كیفیة تشغیل الخدمة على خادم نظم المعلومات الجغرافیة، كم یمكن تفعیل عملیة فحص 

لننتقل الي الصفحة  Nextدوري للتحقق من اتصال الخدمة بقاعدة البیانات المكانیة، نضغط على 

 :التالیة
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 .Finishھنا یتم عرض معلومات عن الخدمة كما اشرنا الي ذلك سابقا، نضغط على 

 

  .Manage Servicesھنا تظھر الخدمة التي قمنا بنشرھا في الصفحة 

 

  .ArcGIS Services Directoryھنا تظھر الخدمة التي قمنا بنشرھا على صفحة 



[49] 
Mohammed.aau@gmail.com 

  :ArcMapبرنامج  خدمات نظم المعلومات الجغرافیة فياستخدام 

بعد ان تعلمنا كیفیة نشر مصادر نظم المعلومات الجغرافیة كخدمات، االن سنتعلم كیفیة استخدام ھذه 

  .ArcMapالخدمات في برنامج 

یمكن تصفح وعرض خدمات نظم المعلومات الجغرافیة بواسطة اي جھاز حاسب اخر موجود على 

ت الجغرافیة یجب ان نقوم ، الستخدام خدمات نظم المعلوماArcMapالشبكة یحتوي على برنامج 

كما  ArcGIS Serverكمستخدم لخادم نظم المعلومات الجغرافیة  ArcCatalogبإضافة برنامج 

نقوم بفتح برنامج  ArcGIS Serverكمستخدم لخادم  ArcCatalogتعلمنا ذلك سابقا، بعد اضافة 

ArcMap الشكل التالي یوضح واجھة برنامج ،ArcMap:  

  

  :، لتظھر لنا النافذة التالیةArcMapفي واجھة برنامج  Add Dataثم نضغط على الزر 
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، لتظھر لنا قائمة باسماء خوادم نظم المعلومات GIS Serversنقوم باختیار  Look inفي الحقل 

  :، كما موضح في النافذة التالیةArcCatalogالجغرافیة التي قمنا باضافتھا من خالل واجھة برنامج 
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ظم المعلومات الجغرافیة الذي یحتوي على خدمات نظم المعلومات الجغرافیة التي ھنا نحدد خادم ن

، لتظھر لنا قائمة Addنرید استخدامھا ثم ننقر بشكل مزدوج على اسم الخادم او الضغط على الزر 

  :الخدمات الموجودة على خادم نظم المعلومات الجغرافیة المحدد كما موضح في النافذة التالیة

  

م بتحدید خدمة نظم المعلومات الجغرافیة التي نرید استخدامھا ثم ننقر علیھا بشكل مزدوج او ھنا نقو

  .Addنقوم بالضغط على الزر 
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 .ArcMapھنا تظھر محتویات الخدمة التي قمنا باضافتھا في برنامج 
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  ArcGIS Serverانشاء تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة باستخدام : الفصل الثالث

  

النشاء تطبیقات ویب على  ArcGIS Server Managerكما اشرنا سابقا انھ یمكن استخدام برنامج 

خادم نظم المعلومات الجغرافیة، لعمل تطبیقات، النشاء تطبیقات ویب على خادم نظم المعلومات 

 ArcGIS Serverالموجودة في صفحة برنامج  Web Applicationsالجغرافیة نستخدم االداة 

Manager اذا قمنا بتثبیت خادم ،ArcGIS Server  على منصة جافا سیتم تثبیت االداة

WebApplications  تلقائیا، اما اذا قمنا بتثبیت خادمArcGIS Server  على منصة.NET  في

  .ArcGIS Serverھذه الحالة نحتاج الي تثبیتھا من القرص الخاص بخادم 

  :Web Applicationsتثبیت االداة 

ثم نقوم  ArcGIS Serverنقوم بفتح القرص الخاص ببرنامج  Web Applicationsلتثبیت االداة 

:كما موضح في النافذة التالیة) ArcGIS Server )ESRI.exeبتشغیل برنامج تثبیت 

  

كما موضح في الشكل اعاله،  Web Applicationsالخاصة باالداة  Setupھنا نقوم بالضغط على 

  :ذة التالیةلتظھر لنا الناف
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، نضغط على Web Applicationsفي ھذه النافذة یتم عرض بعض المعلومات المتعلقة باالداة 

Next لتظھر لنا النافذة التالیة:  
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 Nextھنا تظھر شروط واتفاقیة ترخیص البرنامج یجب ان نوافق على ھذه الشروط، ثم نضغط على 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة

  

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextفي ھذه النافذة تظھر العناصر التي سیتم تثبیتھا، نضغط على 
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سیتم اعادة تشغیل خادم االنترنت الخاص  Web Applicationsھنا یخبرنا برنامج تثبیت االدارة 

 لنبدأ في Next، نضغط على Internet Information Services (IIS)بنظام التشغیل ویندوز 

  :كما موضح في النافذة التالیة Web Applicationsعملیة تثبیت االداة 
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نقوم بتسجیل الدخول الي صفحة برنامج  Web Applicationsبعد انتھاء عملیة تثبیت االداة 

ArcGIS Server Manager.  

  

  .ArcGIS Server Managerعلى صفحة  Web Applicationsھنا نالحظ ظھور االداة 

  :ArcGIS Serverباستخدام برنامج  الویببیقات انشاء تط

، ArcGIS Serverالنشاء تطبیقات نظم معلومات جغرافیة قائمة على االنترنت باستخدام برنامج 

، ثم نقوم بالضغط على ArcGIS Server Managerنقوم اوال بتسجیل الدخول الي صفحة 

Create a web application او نقوم بفتح الصفحة ،Applications  من خالل الرابط

Applications  الموجود في الجھة الیسرى من صفحةArcGIS Server Manager  كما موضح

  :في الشكل التالي
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 Create webثم نضغط على  Web Applicationsھنا نقوم بالضغط على الرابط 

Applicationلتظھر لنا الصفحة التالیة ،:  

  

یمكن  Descriptionنقوم بكتابة اسم التطبیق، في الحقل  Nameالحقل ھنا نحدد اسم التطبیق، في 

  :لتظھر لنا الصفحة التالیة Nextان نقوم بكتابة وصف مختصر للتطبیق، من ثم نضغط على 
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 Addھنا نقوم باضافة الطبقات التي نرغب في عرضھا على التطبیق وذلك من خالل الضغط على 

Layer ةلتظھر لنا النافذة التالی:  

  



[60] 
Mohammed.aau@gmail.com 

ھنا نقوم بتحدید خادم نظم المعلومات الجغرافیة الذي یحتوي على الخدمات التي نرغب في 

استخدامھا، بعد اختیار خادم نظم المعلومات الجغرافیة المطلوب تظھر لنا قائمة الخدمات التي تم 

  :نشرھا على خادم نظم المعلومات الجغرافیة كما موضح في النافذة التالیة

  

، بعد االنتھاء من Addھنا نحدد الخدمات التي نرغب في عرضھا على التطبیق، ثم نضغط على 

  .الغالق ھذه الصفحة Closeاضافة كل الخدمات المطلوبة نضغط على 
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ھنا تظھر كل الخدمات والطبقات التي قمنا بإضافتھا الي التطبیق، یمكن القاء نظرة على الشكل الذي 

، یمكن الضغط على Preview Mapالتطبیق من خالل الضغط على الزر ستظھر بھ الخریطة في 

Finish  النشاء التطبیق على االعدادات االفتراضیة، اما اذا كنا نرغب في أجراء المزید من

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextاالعدادات الخاصة بالتطبیق نضغط على 
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ھنا نقوم بتحدید المھام والوظائف التي یمكن استخدامھا بواسطة التطبیق، مثل مھام البحث واالستعالم 

لتظھر لنا النافذة  Add Taskوتحریر البیانات وما الي ذلك من مھام ووظائف، نقوم بالضغط على 

  :التالیة

  

 Queryیل المثال ھنا نقوم باختیار الوظیفة التي نرغب في اضافتھا الي التطبیق على سب

Attributes  ثم نضغط على الزرOK.  
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بعد اضافة الوظائف التي نرغب في اضافتھا الي التطبیق، یجب ان نقوم باعداد كل وظیفة لتناسب 

لتظھر لنا نافذة  Configureالتطبیق الذي نقوم بإنشاءه، وذلك من خالل الضغط على الزر 

  :االعدادات التالیة

  

، حیث نقوم بكتابة اسم الوظیفة الذي یظھر على واجھة Taskعدادت العامة للـ ھنا نقوم بعمل اال

نقوم بتحدید النص الذي  Button Text، اما في الحقل Task Nameالتطبیق من خالل الحقل 

نقوم بعمل  Taskیظھر على الزر الخاص بتنفیذ المھمة او الوظیفة، بعد عمل االعدادات العامة للـ 

  :لتظھر لنا التافذة التالیة settingsیلیة، وذلك من خالل الضغط على عالمة التبویب االعدادات التفص
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ھنا نقوم بتحدید الخدمة التي تحتوي على الطبقة التي نرید اجراء عملیة االستعالم علیھا وذلك من 

من ، ثم نقوم بتحدید الطبقة التي نرید اجراء عملیة االستعالم علیھا Map Serviceخالل الحقل 

الضافة التعبیر الخاص باالستعالم، حیث یتم تفعیل  Add، ثم نضغط على الزر Layerخالل الحقل

  :الجانب االیمن من نافذة االعدادات كما موضح في الشكل التالي
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نقوم بتحدید النص  Label Textفي ھذه النافذة نقوم بتھیئة التعبیر الخاص باالستعالم، في الحقل 

نحدد الحقل الذي یتم اجراء  Fieldقل البحث او االستعالم، اما في الحقل الذي یظھر بجانب ح

والتي تحتوي على بعض االعدادات الخاصة  Resultsاالستعالم علیھ، یمكن ان نفتح عالمة التبویب 

  :بنتائج االستعالم كما موضح ذلك في الشكل التالي

  

االعدادات، واالنتقال الي صفحة انشاء لحفظ  OKبعد ان قمنا بتھیئة االستعالم نضغط على الزر 

  .التطبیق
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بعد االنتھاء من اضافة وتھیئة كل المھام والوظائف التي نرغب في اضافتھا الي التطبیق، نضغط 

  :لتظھر لنا الصفحة التالیة Nextعلى 

  

من خالل ھذه الصفحة نقوم بتحدید االدوات والعناصر التي نرغب في اضافتھا للتطبیق واستبعاد 

 Table ofالعناصر التي ال نحتاج الیھا، كما نقوم بتحدید طریقة عرض جدول المحتویات 

Contents نضغط على ،Next لننتقل الي الصفحة التالیة:  

  



[67] 
Mohammed.aau@gmail.com 

لتطبیق، حیث نقوم بتحدید عنوان التطبیق من خالل من خالل ھذه الصفحة نقوم باعدادات شكل ا

وذلك بالضغط على الشكل الذي  Theme، ثم نحدد شكل التطبیق في الحقل Title Textالحقل 

، یمكن اضافة وحذف بعض الروابط الخارجیة الي التطبیق من خالل Themeیظھر بجانب الحقل 

لننتقل الي  Nextالتطبیق نضغط على  ، بعد االنتھاء من اعدادات شكلWeb page linksالحقل 

  :النافذة التالیة

  

، ArcGIS Serverھنا یتم تحدید واعداد الحساب الذي یستخدم بواسطة التطبیق لالتصال بالـ 

  :لننتقل  الي الصفحة التالیة Nextنضغط على 
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ھنا یتم عرض بعض المعلومات المتعلقة بالتطبیق مثل رابط الوصول الي التطبیق، وموقع او المجلد 

، لیتم انشاء التطبیق، اذا كنا نستخدم Finishالذي تم حفظ ملفات التطبیق علیھ، نضغط على 

ArcGIS Server على منصة جافا نحتاج الي نشر التطبیق من خالل تحدید التطبیق في صفحة

 ArcGIS، اما اذا كنا نستخدم Deployومن ثم الضغط على  Web Applicationsبیقات التط

Server  على منصة.NET فیتم نشر التطبیق تلقائیا كما موضح في النافذة التالیة:  
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االن تم انشاء التطبیق، حیث یمكن الوصول الي التطبیق من اي جھاز على الشبكة من خالل الرابط 

  .لصفحة التالیة توضح شكل التطبیق الذي قمنا بانشاءهالخاص بالتطبیق، ا
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  SQL Server 2008اعداد تثبیت ): أ(ملحق 

  

واحد من نظم إدارة قواعد البیانات المشھورة وھو خاص بانظمة تشغیل  SQL Serverیعتبر 

بیئة الدارة قواعد بیانات  SQL Server، یوفر نظام ادارة قواعد البیانات MS Windowsویندوز

وشبكات االنترنت، وغیرھا من  Work Groupیمكن الوصول الیھا من خالل محطات العمل 

  .الوسائل

 SQLنقوم اوال بتركیب القرص الخاص بالـ  SQL Serverلتثبیت نظام ادارة قواعد البیانات 

Server 2008 خالل فتح الملف ، من ثم نبداء عملیة تثبیت البرنامج من داخل القرص من

setup.exe لتظھر لنا النافذة التالیة:  

 

  :لتظھر لنا النافذة بالشكل التالي installationفي الجانب االیسر من النافذة اعاله نضغط على 
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لتظھر لنا  New Installation or add feature to an existing installationنضغط على 

 SQLنظام التشغیل وجھاز الحاسب للتحقق من امكانیة تثبیت نظام النافذة التالیة وھنا یتم فحص 

SERVER على الجھاز:  
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  .لعرض نتائج الفحص show details یمكن ان نضغط على الزر 

  

 :لتظھر لنا النافذة التالیة OKبعد انتھاء عملیة الفحص نضغط على الزر 
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 :SQL Serverلتثبیت الملفات المساعدة لعملیة تثبیت نظام  installنضغط على 
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و SQL Serverھنا یقوم برنامج التثبیت بالتأكد من توفر جمیع االحتیجات الالزمة لتثبیت نظام 

بالنسبة (یجب أن تمر جمیع ھذه القواعد بدون أي مشاكل حتى یمكننا االستمرار في عملی�ة التثبیت 

باللون األصفر فھي متعلقة بجدار الحمایة الخاص بنظام التشغیل ویندوز وھذه للتحذیرات التي تظھر 

  ).SQL Serverعادة ال تؤثر في عملیة تثبیت 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextبعد التاكد من توفر جمیع االحتیاجات نضغط على 

  

، اذا ال نمتلك SQL Serverھنا یتم ادخال المفتاح الخاص بترخیص النسخة المستخدمة من نظام 

 Nextكما موضح في النافذة اعاله، نضغط على  Evaluationمفتاح یمكننا تثبیت النسخة التجریبیة 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة
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یجب ان نوافق على  SQL Serverھنا یتم عرض اتفاقیة ترخیص نظام ادارة قواعد البیانات 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextن ثم نضغط على شروط االتفاقیة الستمرار عملیة التثبیت، م
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الخیار االول یسمح لنا باختیار العناصر المراد تثبیتھا یدویا، الخیار الثاني متعلق باعداد 

SharePoint اما الخیار الثالث سیتم تثبیت العناصر بشكل افتراضي ونختار الخیار االول ومن ثم ،

 :التالیةلتظھر لنا النافذة  Nextنضغط على 

  

وھنا یمكن اختیار أي  SQL Server من خالل ھذه النافذة نقوم بتحدید العناصر المراد تثبیتھا من

عنصر نرید واستبعاد العناصر التي ال نحتاجھا وقمنا باختیار الكل من خالل الضغط على الزر 

Select Allبیت نظام ، كما یمكن من خالل ھذه النافذة اختیار المجلدات التي سیتم تثSQL Server 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextعلیھا، نضغط على 
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نظام التشغیل، مواصفات الحاسوب (ھنا یتم التحقق من توافق العناصر المراد تثبیتھا مع البیئة 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Next، نضغط SQL Serverالتي یعمل علیھا نظام ...) المستخدم، 
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المراد تثبیتھ،  وھو إما أن یكون االسم االفتراضي   Instance تحدید اسم الـھنا یتم 

MSSQLSERVER  أو  تتم كتابة االسم المراد للـInstance  یدویا وھذا الخیار مفید عندما نحتاج

على نفس الجھاز حیث یمكن استخدام االسم  SQL Server إلى تثبیت عدة نسخ

، نضغط Named Instanceا باقي النسخ یجب ان تكون لنسخة واحدة امDefaultاالفتراضي

Next لتظھر لنا النافذة التالیة:  

  

، بعد SQL Serverمن خالل ھذه النافذة یتم التحقق من ان مساحة القرص كافیة لتثبیت نظام 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextالتحقق من المساحة نضغط 
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 :كل خدمة لھا وظیفھ محددة Services اتباستخدام عدد منالخدم SQL SERVERیعمل

  محرك قاعدة البیانات SQL Server Database Engine وھي الخدمة الرئیسیة للـ

SQL Server. 

 SQL Server Agent  وھي الخدمة التي تستخدم لجدولة المھام في نظامSQL Server. 

 SQL Server Analysis Services ویتم االستفادة منھا في تحلیل البیانات. 

 SQL Server Report Services ویتم االستفادة منھا في التقاریر. 

 SQL Server Integration Services  وھي الخدمة التي تستخدم لتحویل البیانات بین

 .انواع البیانات المختلفة

 Full Text تستخدم ھذه الخدمة في عملیة البحث خالل النصوص. 

 SQL Server Browser  یتم االستفادة منھا في حالة استخدام الـNamed Instance . 
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ھنا یجب ان نقوم بتحدید الحساب المستخدم الدارة ھذه الخدمات، یفضل استخدام حساب بصالحیات 

، نضغط على Local Systemعادیة موجود على الشبكة، ولكن لغرض التدریب یمكن استخدام 

 :، لتظھر لنا النافذة التالیةUse the same account for all SQL Server Servicesالزر 

 

  .OKومن ثم نضغط على  NT AUTHORITY\SYSTEMنختار 

 

  :، لتظھر لنا النافذة التالیةNextنضغط على 
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  :ھنا نقوم بتحدید طریقة الدخول الي قاعدة البیانات، حیث توجد طریقتین للدخول الي قاعدة البیانات

 Windows Authentication Mode  حیث یتم الدخول الي قاعدة البیانات باستخدام

مستخدم نظام التشغیل ویندوز، في ھذه الحالة ال نحتاج الي ادخال كلمة المرور حیث یتم 

 .االعتماد على نظام التشغیل ویندوز في التحقق من ھویة المستخدم

 Mixed Mode الولى في ھذه الطریقة یتم استخدام الطریقة اWindows 

Authentication Mode  باالضافة الي طریقة تسجیل الدخول التقلیدیة بواسطة اسم

ولھ  SQL Serverكلمة المرور، اسم المستخدم االفتراضي الذي یستخدمھ /المستخدم

 ). sa – )System Administratorصالحیات المدیر ھو 

، saكلمة المرور الخاصة بالمستخدم  حیث یجب ان نحدد Mixed Modeسنقوم باختیار الطریقة 

اسفل ھذه النافذة نقوم بتحدید اسم مستخدم نظام التشغیل ویندوز ویجب ان یكون نوع المستخدم  
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Administrator وذلك من خالل الضغط على اي من االزرار ،Add Current User  اوAdd 

 :یةلتظھر لنا النافذة التال Nextالضافة مستخدم اخر، ثم نضغط على 

  

 SQL Server Analysisھنا یتم تحدید المستخدم الذي لھ صالحیات المدیر على خدمة 

Services وذلك من خالل الضغط على اي من االزرار ،Add Current User  اوAdd  الضافة

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextمستخدم اخر، ثم نضغط على 
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، نتركھا على االعدادات االفتراضیة، ومن SQL Server Services Reportھنا نقوم باعدادات 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextثم نضغط 
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، نضغط على Microsoftالي  SQL Serverھنا نحدد ما اذا كنا نرغب في ارسال تقاریر اخطاء 

Next لتظھر لنا النافذة التالیة:  

 

مت بشكل سلیم قبل البدء في عملیة التثبیت، نضغط ھنا یتم التحقق من ان كل العناصر واالعدادات ت

  :لتظھر لنا النافذ ةالتالیة Nextعلى 
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، اذا كان SQL serverھنا یتم عرض تفاصیل العناصر التي تم اختیارھا للتاكید قبل بدء تثبیت نظام 

 SQL Serverلنبداء عملیة تثبیت نظام ادارة قواعد البیانات  Installكل شئ كما نرید نضغط على 

2008. 
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 SQL Server Managementاالن یمكن تجربة الدخول الي قاعدة البیانات باستخدام االداة 

Studioكما موضح في النافذة التالیة ،:  
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لالشارة الي نفس جھاز الحاسب  localhostاو نكتب  Server Nameنكتب اسم السیرفر في الحقل 

 SQL Serverاو  Windows Authenticationقة الدخول اما المستخدم، من ثم نقوم بتحدید طری

Authentication  حیث نقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم نضغط علىConnect. 
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  ArcSDEاعداد وتثبیت ): ب(ملحق 

  

یجب ان نقوم بإدراج القرص الخاص بالبرنامج، ثم نقوم بتثبیت البرنامج  ArcSDEلتثبیت برنامج 

  :، كما موضح في الشكل التاليESRI.exeمن خالل ملف تثبیت البرنامج 

  

  :، لتظھر لنا النافذة التالیةArcSDEنقوم بفتح ملف تثبیت برنامج 
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ونظام ادارة قواعد ) bit or 64-bit-32(ھنا نبداء عملیة تثبیت البرنامج وفقا لنوع نظام التشغل 

، یجب تثبیت )SQL Server 2008(البیانات الذي نرغب في استخدامھ لتخزین البیانات المكانیة 

الذي  setup، نضغط على الزر ArcSDEنظام ادارة قواعد البیانات قبل البدء في تثبیت برنامج 

  :فذة التالیةیقابل نظام ادارة قواعد البیانات المستخدم، لتظھر لنا النا
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ونظام ادارة قواعد البیانات المستخدم  ArcSDEھنا تظھر بعض المعلومات المتعلقة ببرنامج 

)SQL Server( نضغط على الزر ،Next.  
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ھنا تظھر شروط واتفاقیة استخدام البرنامج یجب الموافقھ علي ھذه الشروط الستمرار عملیة تثبیت 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextالبرنامج، ثم نضغط على 
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لتظھر لنا  Nextھنا یمكن تحدید المجلد الذي سیتم حفظ ملفات البرنامج علیھ، نضغط على الزر 

  :النافذة التالیة

  

  .لنبداء عملیة تثبیت البرنامج Nextھنا نقوم بالضغط على الزر 
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نا نافذة اعدادات وتھیئة البرنامج، ، لتظھر لFinishبعد انتھاء عملیة تثبیت البرنامج، نضغط الزر 

  :كما موضح في الشكل التالي

  

یفضل ان تتم عن طریق  ArcSDE، الن اعدادات وتھیئة برنامج Cancelنضغط على الزر 

  .Administratorالحساب 

  

النھاء عملیة تھیئة البرنامج، سنقوم بتھیئة البرنامج الحقا عن طریق  Exitھنا نضغط على الزر 

  .Administratorالحساب 
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  ArcGIS Serverاعداد وتثبیت ): ج(ملحق 

  

  :ArcGIS Serverمتطلبات تثبیت خادم نظم المعلومات الجغرافیة 

من حیث عتاد  ArcGIS Serverیجب ان توفر بیئة مناسبة لتثبیت خادم نظم المعلومات الجغرافیة 

الحاسب ومن حیث نظم التشغیل، وتختلف ھذه المتطلبات حسب المنصة التي سیتم تثبیت خادم 

ArcGIS Server.  

 نظم التشغیل التي تدعمArcGIS Server ھي: 

o Windows Server 2003, 2008 or Maximum. 

o Windows 7 or 8 ultimate, Professional, Enterprise. 

o Windows xp Service pack 3 Professional.  

 ArcGIS Server for Microsoft .NET Framework: 

o  منصةMicrosoft .NET Framework. 

o Microsoft SQL Server Native Client یتم تثبیتھا تلقائیا اثناء تثبیت ،ArcGIS 

Server. 

o  متصفحInternet Explorer 7 or Max. 

o Microsoft Visual Studio 2008 or Max. 

o لویب خادم اMicrosoft Internet Information Services (IIS) 

 ArcGIS Server for Java platform: 

o  تثبیت خادم نظم المعلومات الجغرافیة على منصة جافا ال یحتاج الي اي متطلبات

  .اضافیة

  :ArcGIS Server 10إعداد وتثبیت 

 ESRI.exeونقوم بتشغیل ملف التثبیت  ArcGIS Serverنقوم بوضع القرص الخاص ببرنامج 

  :كما موضح في الشكل التالي
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  :تظھر لنا النافذة التالیة ArcGIS Serverبعد الضغط على ملف تثبیت ِ
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المشار الیھا  setupعلیھا، نضغط على  ArcGIS Serverھنا نقوم باختیار المنصة المراد تثبیت 

، اما اذا كنا نرید تثبیت NET Framework.على منصة  ArcGIS Serverلتثبیت ) 1(بالرقم 

ArcGIS Server  على منصة جافا نضغط علىsetup  ھنا سنقوم بتثبیت )2(المشار الیھا بالرقم ،

ArcGIS Server على منصة جافا، لتظھر لنا النافذة التالیة:  

  

  

ومات المتعلقة بنسخة ھنا تظھر شاشة بدء عملیة التثبیت وتظھر على ھذه النافذة بعض المعل

ArcGIS Server نضغط على ،Next لتظھر لنا النافذة التالیة:  
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ھنا تظھر شروط اتفاقیة ترخیص البرنامج ویجب الموافقة على ھذه االتفاقیة الستمرار عملیة 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextالتثبیت، ثم نضغط على 
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لتبداء عملیة التثبیت  Nextتثبیتھا، نضغط على  التي سیتم ArcGIS Serverھنا تظھر مكونات 

  :كما موضح في النافذة التالیة
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 ArcGISلتظھر لنا نافذة اعدادات  Finishنضغط على  ArcGIS Serverبعد انتھا عملیة تثبیت 

Server  والتي تعرف بـArcGIS Post Install:  

  

ھنا تظھر لنا نافذة تحتوي على بعض المعلومات عن عملیة االعدادات،اذا كنا نرغب في اجراء 

ثم  Start، وذلك من خالل الذھاب الي قائمة Cancelاالعدادات الحقا یمكن ان نضغط على الزر 

 ArcGIS Server for the Microsoft .NETثم نختار ArcGISثم نختار  Programsنختار 

Framework م نضغط على ثGIS Server Post Install اما اذا كنا نرغب بعمل االعدادات ،

  :لتظھر لنا النافذة التالیة OKاالن نضغط على 
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  :كما موضح في النافذة اعاله ھما ArcGIS Serverیوجد خیاران العداد الـ 

 Configure GIS Server : وھذا الخیار العداد حساب خادم نظم المعلومات الجغرافیة

GIS Server  وھنا یجب تحدید كلمة المرور لكل من الحسابSOM  وSOC اثناء عملیة ،

 .agsusersو  agsadminاالعدادات یتم انشاء اثنین من مجموعات المستخدمین 

 Authorize GIS Server :ات الجغرافیة وھذا الخیار لترخیص خادم نظم المعلوم

ArcGIS Server. 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextنضغط 
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، یفضل ان تكون نفس كلمة المرور، SOCوالحساب  SOMھنا نقوم باعداد كلمة المرور للحساب 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextبعد كتابة كلمات المرور نضغط على 
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الذي یستخدم لالتصال  Web Serverھنا نقوم باعداد كلمة المرور الخاصة بحساب خادم الویب 

 Web Serviceلمعالجة طلبات خدمة الویب  GIS Serverبخادم نظم المعلومات الجغرافیة 

Requests بعد تحدید كلمة المرور نضغط على ،Next لتظھر لنا النافذة التالیة:  
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، بشكل افتراضي یتم حفظھا ArcGIS Serverوقع الذي یتم فیھ حفظ مجلدات ھنا نقوم بتحدید الم

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Next، ثم نضغط على c:\arcgisserverعلى في المسار 
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ھنا یتم تحدید ما اذا كنا نرغب في حفظ االعداد او تصدیرھا الستخدامھا في مرة اخرى، نضغط على 

Next لتظھر لنا النافذة التالیة:  
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، لیتم تثبیت Installفي ھذه النافذة یتم عرض تقریر مفصل عن االعدادات التي تمت، نضغط على 

  :االعدادات، بعد انتھاء تثبیت االعدادات تظھر لنا النافذة التالیة
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  :ةالتالیةلتظھر لنا النافذ  Nextھنا یتم عرض ملخص لما تم تثبیتھ من اعدادات، نضغط على 
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ھنا نقوم بتحدید طریقة ترخیص البرنامج، الخیار االول اذا كنا نرغب في ترخیص البرنامج الول 

مرة، الخیار الثاني اذا قمنا بترخیص البرنامج مسبقا ولكن نرغب في ترخیص بعض العناصر 

لف ترخیص البرنامج االضافیة التي تم تثبیتھا او اعدادھا الحقا، اما الخیار الثالث اذا كنا نملك م

، نقوم بتحدید الخیار الثالث ومن ثم نقوم بادارج ملف الترخیص )ecp.(وعادة ما یحمل االمتداد 

  :لتظھر لنا النافذة التالیة Nextونضغط على 
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  .Finishتعرض لنا ھذه النافذة قائمة العناصر التي تم ترخیصھا، نضغط على 
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 ArcGISاذا كنا نرغب في عرض دلیل المساعدة العداد ھنا یتم عرض ملخص لعملیة االعدادات، 

Server  نقوم باختیار الخیارshow ArcGIS Server configuration help  نضغط على

Finishلتظھر لنا التعلیمات التالیة على متصفح االنترنت ،.  
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نذھب الي لوحة ثم ، نقوم بإغالق الصفحة اعاله ArcGIS serverبعد االنتھاء من تثبیت واعداد 

 Computerمن ثم نفتح  Administrative Toolsثم نختار  Control Panelالتحكم 

Management الموضحة في الشكل التالي :  

  

 Local Users and Groupsنختار  Computer Managementفي الجھة الیسرى من نافذة 

ضافتھ الي مجموعة مستخدمي نختار المستخدم الحالي ال Usersومن قائمة  Usersمن ثم نختار 

، وذلك من خالل الضغط بزر الماوس االیمن على اسم المستخدم ومن ثم ArcGIS Serverخادم 

 .Propertiesاختیار 
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بشكل سلیم، الیقاف جدار  ArcGIS Serverیجب ایقاف جدار الحمایة حتى یمكننا تشغیل خادم 

  .Control Panelالحمایة نذھب الي لوحة التحكم 
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كما موضح في  Windows Firewallھنا نقوم بفتح اعدادات جدار الحمایة الخاص بنظام التشغیل 

  :الشكل التالي

 

 Turn Windows Firewall onفي الجھة الیسرى من نافذة اعدادات جدار الحمایة نضغط على 

or of لتظھر لنا النافذة التالیة:  
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، وبذلك نكون قد قمنا بتثبیت واعداد OKھنا نقوم باغالق جمیع منافذ جدار الحمایة، ثم نضغط على 

  .لنشر ومشاركة البیانات المكانیة ArcGIS Serverخادم نظم المعلومات الجغرافیة 


