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: Flow Chartخطوات البرنامج 



:خطوات البرنامج 

:XYZ Data Fileعمل •

•XYZ data file يحتوي على ثالث اعمده من البيانات على االقل العمود االول يعبر عن محورX
:وله طريقتان Zوالعمود الثالث يعبر عن االرتفاع محور Yوالعمود الثاني يعبر عن محور

:انشاء ملف بيانات جديد •

االيقونهأو من File | New | Worksheetنختار •

.  يتم فتح فايل بيانات جديد كالتالي 



انهخكلفىالبياناتكتابةيتم-
جعلالممكنومن"النقاطاحداثيات"

.بالبياناتللتعريفاالولالصف

اناتالبيخصائصفىللتحكم-
Dataمنوالخانات |

Assign XYZ Columns



:موجودبياناتملفلفتح-

Fileنختار- | Openمنأو
.المهامشريطمنااليقونه

علىDouble-clickنضغط-
امتدادهويكونفتحهالمرادالملف

.DAT*زرعلىنضغطثم
Open.

علىنعدلانالممكنمن-
.حفظهيتمثمالملفهذا



:خطوات البرنامج 

:XYZ Data Fileحفظ ملف •

ويتم اختيار امتداد الملف بامتداد Save Asشاشه ليفتح او من االيقونه File | Saveنختار •

(*.dat).

 Data Exportليفتح لنا شاشه Saveيتم كتابة اسم الملف المراد حفظه ثم نضغط على زر •
Options

.OKال نغير فيها شئ ونضغط على زر Data Export Optionsفي شاشة •



:خطوات البرنامج 

:Grid Fileإنشاء ملف •

اذا كانت غير موجوده ونفعل صفحه الرسم |New | Plot Fileمن Plotيتم إنشاء صفحة للرسم •

Plot1.

.من شريط المهام او نضغط على االيقونه Grid | Dataمن القوائم نختار امر •

او نضغط Openثم نضغط على زر Open Dataيتم فتح نافذه نختار منها ملف البيانات المراد رسمه •

double-click على ملف البيانات.

:Grid Dataتظهر النافذه التاليه فى الخاصه ب •



Columns- تستخدم لتحديد
محتويات االعمده من محاور 

X,Y,Z فى ملف البياناتthe 
data file.

The Filter Data-: يستخدم
.لفلترة البيانات المستخدمه

The View Data - : يستخدم
.إلظهار البيانات المستخدمه
The Statistics-  : لفتح

ت الذي التقارير االحصائيه لملف البيانا
.  تم انشاؤه

The Gridding Method - :
يستخدم فى تحديد نوع ال

interpolation لرسم خطوط
.الكنتور



File  :ال يستخدم لتحديد مسار واسم
grid file.+

The Grid Line 
Geometry  :د يستخدم لتحديد حدو

محاور ال وكذلك المسافات بين 
الخطوط وعدد الخطوط في ملف 

.Gridال

The Grid Line 
Geometry   : يستخدم لتحديد

حدود محاور ال وكذلك المسافات بين
الخطوط وعدد الخطوط في ملف ال 

Grid.



The Grid Report-
option : يستخدم إلظهار معلومات

.  تالتقرير االحصائيه لملف البيانا

The Cross Validate-  :
يستخدم إلختيار جودة ال

gridding method.



:إنشاء خريطه كنتوريه 

ايقونةن ممن القوائم أو  Map | New | Contour Mapإنشاء خريطه منيتم •

ويكون اسم الملف الذي تم (GRD.*)المنشأ سابقا وامتداده يكون grid fileيفتح مستطيل حواري إلختيار ال •
.  انشاؤه موجود اوتوماتيكيا ونختاره اذا لم يظهر اسم الملف ونضغط عليه مرتين

تظهر فى سوف يتم انشاء خريطه كنتوريه باستخدام الخصائص االفتراضيه للخرائط وسOpenنضغط على زر •
.Plotشاشة 

أو من االيقونهأو من View | Fit to Windowاذا كنت تريد ان للخريطه ان تمأل الشاشه من •
.بكرة الفأره صعودا للتكبير أو نزوال للتصغير



:خصائص الخريطه فتح -

»Contours"على  click-كما بالشكل  ثم Object Managerفتح خصائص الخريطه عن طريق يتم •

" Level method"ومن "Levels"أسفل الصفحه ويتم اختيار " Property Manager"عندها يظهر •
"Simple"بدال من "Advanced"نختار 



:خصائص الخريطه فتح -



Editنختارثم- Levelsمن
الصفحهلنالتظهرالخصائص

contourالتاليه map
properties.



طخاعلىاوكنتورخطاقللتغيير-
Minimumكنتور and

Maximum contour level
theالكنتوريهالفترهتعديلاو

contour Intervalمربعمن
contour map properties

علىنضغطثمLevelsعلىنضغط
Levelالتاليالحواريالمربعليظهر

Contour Levels



كنتورخطخصائصلتعديل-
الحواريالمربعمنمعين

contour map
propertiesخطعلىنعلم

علىونضغطتعديلهالمرادالكنتور
Lineاسفالخطعالمة

Propertiesثمالكنتورلخط
.سمكهاولونهاوالخطشكلنعدل



خطوطبينالمناطقلتظليل-
الحواريالمربعمنالكنتور

contour map
propertiesنختار

Generalثمالصفحهاعلىمن
Fillامامنعلم Contoursثم

.Applyزرعلىنضغط



ينبللمناطقالتظليللونلتغيير-
الحواريالمربعمنالكنتورخطوط

contour map properties
ثمالصفحهاعلىمنLevelsنختار
أمامنضغطثمFillنختار

Foreground Colorليفتح
الذيColormapالحواريالمربع
.التظليللونبتغييريسمح



خطوطعلىالكنتوررقملكتابة-
الحواريالمربعمنالكنتور

contour map properties
ثمالصفحهاعلىمنLevelsنختار
كلمةاسفلمنالكنتورخطنختار

labelلنجعلهاعليهانضغطثمYes
والكنتوررقمتظهرانتريدكنتاذا

Noتريدالكنتاذا.



: 3Dخريطه سطح ثالثي االبعاد إنشاء -

.Plot2ونفعل صفحه الرسم للرسمه الجديده |New | Plot Fileمن Plotيتم إنشاء صفحة للرسم •

.أو من  االيقونه Map | New | 3D Surfaceنختار •

ويكون اسم الملف الذي تم (GRD.*)المنشأ سابقا وامتداده يكون grid fileيفتح مستطيل حواري إلختيار ال •
.انشاؤه موجود اوتوماتيكيا ونختاره اذا لم يظهر اسم الملف ونضغط عليه مرتين

ط وستظهر سوف يتم انشاء خريطه ثالثية االبعاد باستخدام الخصائص االفتراضيه للخرائOpenنضغط على زر •
.Plotفى شاشة 

أو من بكرة أو من االيقونه View | Fit to Windowاذا كنت تريد ان للخريطه ان تمأل الشاشه من •
.للتصغيرالفأره صعودا للتكبير أو نزوال 


