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نظم المعلومات الجغرافية  

: يلي بما الجغرافية المعلومات نظم ينفذھا التي الوظائف وضع يمكن•
ا اأ اق ا ال Databaseالبياناتقواعد أدارة• management

Cartography            الخرائط علم • analysis
Spatial             المكاني التحليل• analysis
Modeling                  النمذجة  • analysis
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البيانات 
الجغرافية البيانات مكونات•
:أساسيةعناصرثالثةمنالجغرافيةالمعلوماتتتألف• :أساسية عناصرثالثةمنالجغرافيةالمعلومات تتألف•
.Iالھندسية الخصائص )Geometry( الجغرافية السمات عالقة وھي  

 خطوط أو نقاطب الجغرافية السمات تمثل . الحقيقي العالم في ھاموقعب
  .مضلعات أو

.IIللسمات صفةاالو المميزات عن تعبر وھي الوصفية المعلومات 
.الجغرافية
قة ا ةاكأال اف .IIIالمصادقةValidationتسمح جغرافية سمات صنعيمكنأنهتعني  
ً  التحليل أو العرض أو التحرير من معينة بطرق  يعرفھا شروطل تبعا

 الجغرافية البيانات قواعد في التحقق طرق تطبيق كنمي . المستخدم
  .كبيرة بسھولة

العمل مع البيانات الجغرافية
الخصائص الھندسيةالخصائص الھندسية المعلومات الوصفيةالمعلومات الوصفية

2‐4

الرسم واالستفسار والتحليل

المصادقةالمصادقة
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عناصر البيانات الجغرافية
ثالثة مكونات عامة للمعلومات الجغرافية•

الخصائص الجيومتريةالخصائص الجيومتريةالخصائصالخصائص

الشوارع

السلوكالسلوك

ق الط ا للش كن ال

القوانين

2‐٥

ال يمكن للشوارع والطرق
السريعة أن تتقاطع

 الغرضية الشرائح من مجموعة شكل على ويخزنھا البيانات الجغرافي المعلومات نظام ينظم•
 مكونات حيث من المتماثلة السمات شريحة كل تحتوي  . الجغرافي الرابط ببعضھا يجمعھا

 البسيط المفھوم ھذا.نفسه الجغرافيالحيزفيتقعالتي،والمدنالشوارعكشرائحخصائصھا،

تنظيم البيانات المكانية

حھ رعر نو ييزيعيو يھومر
 شاحنات لسير التخطيط بين تتراوح مشكالت حل أجل من بثمن تقدر ال فعالية أثبت القوي ولكن
.األرض مستوى على المناخية الدورة ونمذجة البضائع توزيع

“البصلة” بنية •
  من عدد من مؤلفة أنھا تجد فإنك ، بصلة تقشر عندما .كبيرة بصلة أنه على العالم تصور•

 من عدد إلى األرض “تقشير” يمكن إذ ؛ الطريقة بھذه الواقع إلى تنظر أن يمكنك . الشرائح
شريحةفيمثالً،،الشوارعكافةتضعأنيمكنكإذمعيناموضوعاًمنھاكليمثلالشرائح ح ل ر وھلي رع  عنيإ .يو  ري ي الو
 يسمح األرض تعقيد فإن تتخيل، أن يمكنك وكما .أخرى شريحة في األرض استخدام طرق وكافة
 تمثيل أفضل إلى الوصول المسألة تصبح وعندئذ . الشرائح من متناھي ال عدد بإنشاء لك

 وتخزينھا )مضلعات خطوط، نقاط،( معھا التعامل يمكن ھندسية أشكال في  الواقع لمكونات
 ً .رقميا
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تنظيم البيانات المكانية
تمثل البيانات المكانية غرضيةشرائح  GIS يستخدم•

2‐٧

يجيب عن األسئلة بمقارنة شرائح البيانات المختلفة•

البيانات 
Spatial Dataالمكانية البيانات 

VECTORالخطيةالمعلومات• VECTORالخطيةالمعلومات
Point نقطة•
 Lineخط•
 Polygonمساحة•
Rasterالشبكيةالمعلومات•  Rasterالشبكيةالمعلومات•
•Pixel

Attribute Dataوصفية ال البيانات
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مقارنة بين المعلومات الخطية والمعلومات الشبكية

Rasterالمعلومات الشبكية VECTORالمعلومات الخطية 
التخزين في كبيرة مساحة تتطلب -التخزين في قليلة مساحة تتطلب+
سھولة اكثر فيھا البيانات بنية +معقدة اھفي البيانات بنية -
الدقة في البكسل حجم علي تعتمد -الدقة في البكسل حجم علي تعتمد ال +
 للحصول كبيرين ووقتا جھداً  تتطلب ال +عليھا للحصول كبيرين ووقتا جھداً  تتطلب -

عليھا
المكاني التحليل في مقدرة اقل-عالية مكانية تحليلية قوة +
الفعلي الواقع الصور تمثل ما غالبا +برموز الواقع عن يستعاض ما غالبا -
فقط البكسل من تتكون-مساحة او خط او نقطة من تتكون+
 متوسطة تكلفة ذات رامجبوال المعدات +عالية تكلفة ذات رامجبوال المعدات -

 ً نسبيا
ً  أقل مكانية دقة -أعلي مكانية دقة + نسبيا

vector  طرق تمثيل الظاھرات الجغرافية بطريقة
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: عناصر عدة من الفكتور نظام في المرسوم الجغرافي النموذج يتألف•
ثلPointالنقطة١ ةالنقطةت ةظاھ ھاائثلنقط تغ

vector  طرق تمثيل الظاھرات الجغرافية بطريقة

 ويتم غيرھااو بئر مثل نقطيةظاھرةالنقطةتمثلPointالنقطة١.
. Y صادي االخر و X سيني احدھما جغرافيين باحداثيين  عنھا التعبير

 ، الطرق و الصدوع و االنھار مثل خطية ظاھرة ويمثل Line الخط٢.
  المستقيمة بالقطعة منھا كل يعرف خطوط عدة من خط كل ويتركب

Segment .
متجانسةمساحيةظاھرةأيتعرفPolygonالمغلقةالمساحات٣  متجانسة مساحية ظاھرة أيتعرفPolygonالمغلقةالمساحات٣.

 المساحة بھذه يحيط ان وينبغي ، المغلقة بالمساحة مغلق خط فيھا يحيط
 المساحية الظاھرات على واألمثلة ، االقل على مستقيمه قطع ثالث
. صخر نوع ، التربة نوع : منھا كثيرة

 و االحداثيات المعروفة النقط من مجموعة ھي و Vertices التغيير نقطة٤.
الخطوطاحدبمجموعھاتؤلفالتي

vector  طرق تمثيل الظاھرات الجغرافية بطريقة

ھؤ ي و ج . وب
 أو منھا الخطوط تبدأ التي النقط وھي Nodes النھائية أو الطرفية النقط ٥.

start بداية نقطة له خط أي فإن ذلك ضوء في و اليھا تنتھي node وله 
End نھاية نقطة ايضا node . يحيط الذي الخط على القول ھذا وينطبق 

 تتقاطع التي النقاط على التعريف ينطبق كما. Polygon مغلقة بمساحة
. عددھا كان مھما الخطوط عندھا

فنقطة٦ lالت bl iةاخلةنقطةا غلقةا lableالتعريف نقطة٦. pointو مغلقة مساحة داخل موجودةنقطةايھيو 
 و المغلقة المساحة بمحتوى التعريف فھي وظيفتھا اما االحداثيات معروفة

 المعلومات و المغلقة للمساحة الجغرافية الرقعة بين الوصل ھمزة تعد
.لھا المصاحبة الوصفية
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 من نقطتين بين يصل خط أي ھي و Segment المستقيمة القطعة٧.
ةلدالفتكاناخطاھذانالتغنقط ظاھ

vector  طرق تمثيل الظاھرات الجغرافية بطريقة

 ظاھرة علىودال مفتوح كانسواءخطايھذايعني،التغير نقط
. مغلقة بمساحة ويحيط مغلق كان ام خطية

Tic الخريطة بإحداثيات التحكم نقطة٨. Points من يمكن نقط ھي و 
 طبقات من طبقة كل و ادخالھا سيتم التي الخريطة بأبعاد التحكم خاللھا

 . محددة إحداثية نقاط أربع لھا الخرائط موضوعات

Rasterطرق تمثيل الظاھرات الجغرافية بطريقة 
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Rasterطرق تمثيل الظاھرات الجغرافية بطريقة 

Rasterطرق تمثيل الظاھرات الجغرافية بطريقة 
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Rasterطرق تمثيل الظاھرات الجغرافية بطريقة 

 األسس التي يمكن اعتمادھا إلضاءة أو عدم اضاءة الخلية

 تمر الظاھرة كانت فإذا ، الخلية في الظاھرة وجود عدم او وجود•
ة االخل افإن قت ةغت ةاتلاذاا الخل .الخلية بھا تمر لماذامضاءةغيروتبقيتضاءفإنھابالخلية

 الجزء تغطي الظاھرة كانت فإذا ، الخلية من األكبر الجزء تغطية•
  عن تقل نسبة تغطي كانت اذا اما ، تضاء فإنھا الخلية من الكبر
.تضاء ال فإنھا الخلية مساحة من %٥٠
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 األسس التي يمكن اعتمادھا إلضاءة أو عدم اضاءة الخلية

 بين االشغال نسب حساب يتم أي الظاھرة، انشغال نسبة حساب•
معمساحتھاتتناسبالخاليامنعددوإضاءةالمتجاورةالخاليا وري ءج  ع ھ ب ينوإ
 حذف يتم الحالة ھذه وفي الظاھرة تشغلھا التي الحقيقية المساحة
.فيھا الظاھرة اشغال حسب خاليا اضاءة او خاليا

 تتم فانه بالظاھرة مشغوال الخلية مركز كان فإذا الخلية، مركز•
 اضاءتھا يتم ال فانه بالظاھرة مشغوال غير كان اذا اما اضاءتھا
ل اا ةذا ل االظاال  او الظاھرةحجم من شيءفقدمنبدالالعمليةھذهاتماماجل ومن
.الخلوي النظام استخدام ثمن ھو وھذا امتدادھا

الطوبولوجيةعملية تكوين التفاصيل 
Building topology

ا ل طاللكاذاال  ربط خاللهمن يمكن رياضينموذجعنعبارةالتوبولوجيا•
 وكذلك ،  جھة من طبقة كل عناصر بين القائمة المكانية العالقات

. اخرى جھة من الموضوعات طبقات كافة ربط
 الربط صالت مجموعة انھا على التوبولوجيا يعرف ESRI تعريف•

وناحيةمنالموضوعاتطبقاتعلىالظاھراتبينالمكانية وبىربيني  و ي ن و
. أخرى ناحية من الوصفية بياناتھا

. متجاورتين منطقتين بين المكانية العالقة ھو او•
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الطوبولوجيةعملية تكوين التفاصيل 
Building topology

 ليع بالمحافظة يسمح المكانيةالعالقاتاوالطوبولوجيةمفھوم ان•
 او الخطوط في ازدواجية كل باستبعاد وذلك المعالم وتماسك التحام

  المكانية المكونات لتعريف المستخدمة العقد او والنقاط السالسل
 قاعدة انتاج بغية الزائدة المعلومات تالفي يتم وبذلك ، البسيطة
. التحرير عمليةمعھاتسھلمتراصةجغرافيةمعلومات يو ر ريريھھرج

المكونات البسيطة المستخدمة في تحديد العالقات 
للمعلومات المكانية الطوبولوجية

ونقطةالسلسلةاوالخطنھايةاوبدايةوھي)Nodes(العقد• ايوھي)Nodes( ا ياوب  و ا او اھ
. تقاطع

 كل تبدأ حيث بالخطوط شبھة وھي) Chains( السالسل•
 منطقة حدود لتعيين مستخدمة وھي ، بعقدة وتنتھي بعقدة سلسلة

.خطوط او مساحية عناصر أو ما
 كل تتكون حيث مغلقة حلقات وھي) Polygons( المضلعات•

.بعضھا مع متصلة سالسل عدة من حلقة
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في انظمة المعلومات الجغرافية  الطوبولوجيةأھم العالقات 

 وھي) Connectivity(  الخطي واالتصال االرتباط عالقة•
تحديديتمحيثالعقدمنبأيمرتبطةالسالسلمنأياتحددالتي ي لنأي ا ال با ير م ي ا نب  ي ي
.Nodes خالل من خط كل تقاطع و نھاية و بداية

 من االتجاه تعرف التي وھي) Direction( االتجاه عالقة•
.سلسلة في عقدة الي عقدة

ً  تحدد التي وھي) Adjacency( التماس أو الجوار عالقة•  أيا
.السلسلة يمين علي منھا أي و يسار علي المضلعات من

 المكانية المعالم تحدد التي وھي) Nested( االحتواء عالقة•
 أو عقدة المعالم ھذه تكون ان ،ويمكن ما مضلع داخل الواقعة
                                                         .مضلعات أو سلسلة

مثال عن استعمال العالقات المكانية 

 بالنسبة النسبي موقعھا أو الخريطة، على السمات بين العالقات تتضمن•
واالحتواءوالتجاوراالتصاليةتعتبرھامةمعلوماتالبعض،لبعضھا  واالحتواء والتجاور االتصاليةتعتبر.ھامةمعلوماتالبعض،لبعضھا

 التالي الشكل  في كما تراھا أن يمكن التي المكانية العالقات أنواع من
‐I  فالطريق  ووالية .فرنسيسكو وسان نيويورك مدينتي بين يصل ، 80
 المتحدة الواليات ضمن تقع وھي الھادي للمحيط مجاورة كاليفورنيا
.األمريكية

مي العالقات اسم السمات بينتربطالتيالمكانيةالعالقاتعلى يطلق•
 مثل ومواصفات  المكانية العالقات ھذه ArcGIS يستعمل .الطوبولوجية
 المكانية األنماط على التعرف أجل من واالتجاه الطول المساحة،
.المعقدة
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مثال عن استعمال العالقات المكانية

للسمات عالقات ةقع النسبياالموحدد ت•

 80‐1يربط الطريق 
مدينتي نيويورك وسان 

فرانسيسكو

تقع مدينة نيويورك على 
المحيط األطلنطي

2‐٢٥

تقع سان فرانسيسكو في والية كاليفورنيا
طول واتجاه 80‐1 لطريقل

رسم الخرائط 
الخرائط تصنيف•
  .وغرضي عام :تصنيفين إلى الخرائط تقسيم عالم بشكل تستطيع كلكن صعبة، مھمة الخرائط تصنيف يعتبر•
العامة الخرائط•
ً أنواع تصف وھي .األماكن أو المواقع عن بيانات العامة الخرائط تظھر•  قبل من وتستخدم السمات من مختلفة ا

 .األطلس خرائط الخرائط، ھذه عن مثال .عامة خرائط تعتبر لھذا .الناس من العديد
الغرضية الخرائط•
 عام بشكل انويصف الخصائص إحدى توزيع النوعين كال يظھر .وكمية نوعية :الغرضية الخرائط من نوعان يوجد•

  عدة أو خصائص عدة تعقيدا األكثر الغرضية الخرائط في يكون أن المألوف غير من . واحدة عالقة أو خاصة
 .عالقات

النوعيةالغرضيةالخرائط• النوعيةالغرضية الخرائط•
 وفق نفسھا األھمية لھا التي للسمات مختلفةال نواعاألو للتربة المختلفة األنواع مثل بيانات الخرائط ھذه تصف•

 عددي إلى اسمي من المقياس غيرنا إذا كمية خرائط إلى النوعية الخرائط بعض تحويل يمكن .ما اسمي مقياس
  .لتربةا أنواع من نوع كل في المياه احتباس نسبة أو الخصوبة نسبة المثال، سبيل على يظھر أن يمكن بحيث

الكمية الغرضية الخرائط•
 لتظھر المعدل أو الفاصل مفھوم الخرائط ھذه تستعمل .الكميات الخصائص في الفروق مقصود بشكل ھنا تظھر•

  .الرطوبة أو الحرارة درجات في التنوع أو الواحد المربع المتر في السكانية الكثافة مثل أشياء
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الخرائط العامة•
  .واألماكن تحديد المواقع –

أنواع الخرائط

.متنوعةسمات واستخدامات–

الغرضيةالخرائط •
  .الخصائص توزيع –

القة أ ة ا

أنواع التربة السكان

9‐27

.وحيدةخاصة أو عالقة–

 . مختلفة كارتوغرافيةأغراض مختلفة، تصميمات •
نوعية كمية

مقياس الرسم 

ال  ي مج ا ف د م ى ح ة إل ة والغامض اھيم الھام ن المف ة م اس الخريط ر مقي يعتب
ا ص  . الكارتوغرافي ي أن تقل ة ينبغ ى خريط طح األرض عل ن س م م ل قس فلتمثي

اس مقي دع ت بة بنس ه عن ر يعب بمقدار الخريطةالخريطةالمنطقة اس مقي يعرف اس دعى مقي ه بنسبة ت ر عن اس الخريطة  .الخريطة المنطقة بمقدار يعب يعرف مقي
.على أنه المسافة على الخريطة منسوبة إلى ما يقابلھا على سطح األرض

ول  اً بط منا طريق إذا رس ه  ٥ف ط طول ومترات  كخ تخدام  ٢٠كيل ا اس م يمكنن س
:الخريطةالتعبيرات التالية لوصف مقياس 

.٢٥٠٠٠: ١، سم  ٢٥٠٠٠: سم  ١سم،  ٥٠٠٠٠٠٠: سم  ٢٠، كم  ٥: سم  ٢٠
رق ن الط دد م ة بع اس  الخريط ن مقي ر ع ن التعبي ر : يمك أو ) ٢٥٠٠٠: ١(ككس رق ن ب ري س ي ن ر بي ن و)(ري

.، أو على شكل شريط مقياس)سنتيمتر يعادل واحد كيلومتر ١(لفظي بتعبير 
ى  ا عل  .الخريطة يدل مقياس الخريطة على مدى تقليص مسافة ما كي يمكن تمثيلھ

اس  ة ذات مقي ى خريط ة عل مات الممثل إن الس ذا ف غير وھك )   ١٠٠٠٠٠: ١(ص
اس  ة ذات مقي ى خريط ت عل و مثل ا ل غر مم تبدو أص ثالً س ر م ط  ( كبي :   مخط

١٠٠٠٠: ١. (
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 مساحات لتمثيل عموماً، الصغير، المقياس ذات الخرائط تستخدم
القليلوتظھرصغيرةالمكانيةدقتھاولكناألرضسطحمنواسعة

مقياس الرسم 

 القليل وتظھر صغيرة المكانيةدقتھاولكناألرضسطحمنواسعة
 المقياس ذات الخرائط تستخدم أخرى، ناحية ومن . التفاصيل من

 دقتھا وتكون األرض سطح من محدودة مناطق لتمثيل الكبير
 في السمات تكون . التفاصيل من المزيد وتظھر كبيرة المكانية
 التصغير مقدار ألن  الواقع إلى أقرب الكبير المقياس ذات الخريطة
صغروكلماصغيرمقياسذاتبخريطةمثلتلومماأقليكون ون ريول ي سب  ر و . ير ي
 اللجوء حتى أو وتعميمھا السمات تبسيط وجب الخريطة، مقياس
  :١ بمقياس خريطة ففي . اإلطالق على إظھارھا عدم على

 ألن أمتار عشرة من أقل أبعادھا سمات تمثيل يصعب ،٥٠٠٠٠
.ملم ٠.٢ من أقل عندئذ سيكون الخريطة على بعدھا

مقياس الخريطة
يحدد مقياس الخريطة حجم وشكل السمات•

مدينة

1:5001:500 1:240001:24000

مقياس كبيرمقياس كبير

2‐٣٠

1:2500001:2500001:240001:24000

مقياس صغيرمقياس صغير
مدينة
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ة ظ أ ف ف أساليب التحليل الجغرافي والوصفي في أنظمة  أ
المعلومات الجغرافية

Spatial And Attributes 
Analysis in GISy

أنواع التحليل

 تحليل مكاني•
S i l A l iSpatial Analysis    

 تحليل البيانات الوصفية•
Properties Analysis    

 التحليل المكاني والوصفي•
Spatial and Properties Analysis    
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Spatial Analysis مكانيتحليل -١

 Raster GISالمكاني في النظام الخلوي التحليل •
لللل ظل ل  يتم النظام ھذا وفي وتحليلھاالبياناتتخزينفيالخالياعلي يعتمد 
 الخاليا من مجموعة لكل تعطي حيث للخاليا قيم او ارقام تخصيص

 ثم اليسار أعلي من عادة تبدأ ارقام لھا فالخاليا التخزين عملية اثناء
 تحدد قيمة خلية ولكل ، أسفل الي بالصفوف ونزوالً  اليمين الي

.تحتويھاالتيالظاھرةاوالعنصر مقدار ويھيرورر

  Map Algebraجبر الخرائط 

القيتحددالتالحسابيةالعملياتالخرائطبجبريقصد•  القيم تحددالتي الحسابيةالعملياتالخرائطبجبريقصد•
 - الطرح – الجمع باستخدام الجديدة الطبقة في الجديدة
.الموزونة القيم - األعلى الحد - االس – القسمة - الضرب
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جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام الجمع
 Add

 البرنامج من نطلب فإننا الجمع واستخدام القيم جمع اردنا اذا•
  إلخراج B الطبقة في الخاليا الي A الطبقة في الخاليا جمع
.Cالطبقة

جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام الجمع
Add

+ =

3 3 4
0 1 0
2 4 6

3 2 2
5 5 5

4 1 1

6 5 6
5 6 5
6 5 7
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المرادالطبقتينفالخاليالقيالضربعمليةنجري•

Multiplyجبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام الضرب 

 المراد الطبقتين في الخاليالقيمالضربعمليةنجري•
 طبقتين وضع اردنا فإذا ، البعض بعضھما فوق وضعھما

 الدولة محافظات علي االولي تحتوي البعض بعضھما فوق
 مصنفة االراضي، علي الثانية وتحتوي ٦ الي ١ من مرقمة
)١(الرقميعطيبحيثزراعيةوغيرزراعيةاراضيالي  )١( الرقميعطي بحيثزراعيةوغيرزراعيةاراضي الي

 الزراعية غير لألراضي )٠( والرقم الزراعية لألراضي
. الضرب عملية اجراء البرنامج من ونطلب

جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام الضرب



٢٢/٠٩/١٤٤٠

٢٠

فيللخالياقيماعليتحديدفييستخدماألعلىالحدتحليل•

جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام الحد األعلى 
Maximum

 في للخالياقيم اعلي تحديدفييستخدماألعلىالحدتحليل•
 التي المناطق تلك تكون وقد جديدة طبقة في ووضعھا الطبقة
. معينة سنة في لألمطار معدالت أعلي سجلت

جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام الحد األعلى 
Maximum
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 فيھا الموجودة الخاليا قيم جمع عن الناجمة النتائج تكون أن من بدال•
أً

جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام التخطيط المسبق لقيم 
الخاليا الناتجة عن عملية الجمع

 تكون أن منفبدالً  . بنفسهالقيمبتحديدالمستخدميقومفعلية بصورة
  القيم ناتج بتحديد المستخدم يقوم ، ٥=٣+٢ خليتين قيمة جمع نتيجة
 تنتج انھا ھي الطريقة ھذه وحسنات ، مثال ١ = ١+٢ او ، ١٠٠=٣+٢

 ال القيم من كبير عدد من بدالً  ، دالالتھا يعرف القيم من محدود عدد
ر وفي .البرنامج يجريھا التيالحسابيةالعملياتعنتنتجدالالتھا يعرف ريھيبيينجھي جي يبر و
 خمس او اربع في القيم ھذه تصنيف بإعادة المستخدم يقوم العادة

  .مجموعات

جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام التخطيط المسبق 
لقيم الخاليا الناتجة عن عملية الجمع

 نتيجة المحافظات في السكانية الكثافة حساب اردنا فإذا•
 سنحصل فإننا ، المحافظات طبقة فوق السكان طبقة وضع
 اقل عدد الي باختصارھا نقوم ، الكثافات من كبير عدد علي
 عملية اجراء من وبدال  فھمھا يسھل المجموعات من
طال قةك االقال ا ا   بصورة باجراءھا المستخدميقومالحقةكخطوةالتصنيف

. مسبقة
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جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام التخطيط المسبق 
لقيم الخاليا الناتجة عن عملية الجمع

الجغرافيةالمعلوماتلنظمالمستخدمالباحثيرغبقد•

جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام القيم الموزونة

ب  يو ممبير ر  ج
  باقي من اكبر وزنا ما عملية في المؤثرة العناصر اعطاء

ً  التربة عنصر يعطي كأن ، المتغيرات  من اكبر وزنا
  التي االراضي تقييم عملية في واالنحدار االرتفاع متغيري
واالرتفاع االنحدار عامليقيمبضربيقومعندھا.يجرھا عيمم
xالتربة عامل قيمة ضرب يتم بينما ١x ٢.
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جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام القيم 
الموزونة

جبر الخرائط في النظام الخلوي باستخدام الجمع مع اعادة 
التصنيف

A  B 

1 2 43
1
2

3

1
2

1 2 43

3
2
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التحليل المكاني في النظام الخطي
Vector Overlay and Analysis

ا • ال يتطلب التحليل في النظام الخطي  اعادة تصنيف للقيم كم
الخل ل ل الت .ھو في التحليل الخلويف

ائج  • ب النت يم وترتي ات بتنظ ة المعلوم رامج أنظم وم ب تق
وق بعضھا  توماتيكيةأبصورة  ر ف ين أو أكث فعند وضع طبقت

ام  ي النظ بعض ف ي ال تظھر الخط دة س ة جدي ان طبق ، ف
ت قت الط ف ا ل ال ق لتطا ة ت ة ا تم ل ين وي ي الطبقت مضلعات جديدة نتيجة لتطابق المضلعات ف

بشكل روتيني صنع جدول جديد في قاعدة البيانات الوصفية 
.لتصف المضلعات الجديدة  في الطبقة الجديدة

 التحليل المكاني في النظام الخطي
Vector Overlay and Analysis

ة

١الطبقة    ٢الطبقة 
ة

١الطبقة     ٢الطبقة 

المعرفالمساحة

8A2

8B2

المعرفالمساحة
6A1

الطبقة المخرجة

المعرفالمساحة

10A1

8B1

الطبقة المخرجة
6A1
4A2
4A3
5B1
5B2
3B3
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في النظام الخطي   وظائف التحليل المكانية

  الموقع حسب االختيار استخدام المكاني التحليل أنواع بعض اجل من تستطيع•
Select by Locationالسماتمععالقةلھاالتالسماتإيجاداجلمن Select by Locationالسمات مع عالقة لھا التي السماتإيجاداجلمن 

 مكان من القريبة التجارية المجمعات إيجاد يتضمن سوف مثل، األخرى
Select استفسار العمل by Location وظائف بعض تحتاج بينما . بسيط 
 .تطوراً  أكثر أدوات األخرى المكانية التحليل

 والموجودة A الشريحة في لألرض الدقيقة المساحة إيجاد أردت إذا :مثال•
تقاطعأوتوحيدعمليةإجراءإلىتحتاجسوف،Bالشريحةتوسعداخل   .تقاطعأو توحيد عملية إجراءإلىتحتاجسوف،Bالشريحةتوسع داخل

 القرب تحليالت :أساسيين قسمين إلى المكاني التحليل وظائف قسمت•
  . المطابقة وتحليالت

Proximity analysisتحليالت الجوار •
وبين بينھم يحدد السمات بناء على المسافة  –

أ

متر  ٥٠ما ھي العقارات التي تبعد اقل من 
 الطريق ؟عن 

.أخرىسمات 
يحدد السمة األقرب–

Overlay analysisتحليالت المطابقة •
ائ الخ ات ال

حفر آلي        نوع البئر
زيد            اسم مالك البناء

رمليةنوع التربة
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الحرم إنشاء•
 الحرم مناطق إيجاد تستطيع .السمات من مجموعة أو الجغرافية السمات بعض حول مضلعة منطقة ھو الحرم•

 دائرة يمثل حرم إنشاء تستطيع مثل، .المحددة المسافة خارج تقع التي أو داخل المحتواة السمات إيجاد اجل من
.المساحةھذهضمنتقعالتياألساسيةالتجاريةالمجمعاتعددوإيجادالزلزالخطعنميلقطرھانصف

تحديد الحرم

لنيلر  ز ريجوإيجز ي ج  .  نع ي أل
 .الزلزال حدوث عند التدمير لخطر كبير بشكل المعرضة المجمعات أي تحديد الحرم بواسطة تستطيع

جديدة أشكال إنشاء•
 الشريحة في سمة كل اجل من نفسھا المسافة استعمال تستطيع كما .المسافة تحديد بواسطة الحرم مناطق تنشئ•

 . سمة لكل المختلفة المسافات تحديد أجل من العددية الخصائص تستعمل أو
التقريب على بناء األسئلة عن اإلجابة•
 إليجاد إلى باإلضافة .تراھا التي األخرى الشرائح من السمات اختيار اجل من الحرم مناطق استخدام تستطيع•

 المناطق تحديد مشاكلاجل من الحرم استخدامتستطيع،الزلزالخطمنبالقربالواقعةالتجارية المجمعات
 تبعد التي األماكن في الكحول بيع يمنع قانون تكساس، والية أجزاء بعض في يوجد مثل، . العقارية المشاكل أو
 جديدة مجموعة خلق اجل من المدارس حول حرم تنشئ أن يجب . االبتدائية المدارس عن واحد ميل من أقل
 مخازن وجود عدم من التأكد اجل من االختيار بعملية تقوم ثم واحد ميل مسافة تمثل التي المضلعات من

  . المنطقة ھذه داخل للكحول

تحديد الحرم

أداة تحليل المسافة من أجل النقاط والخطوط والمضلعات•
إنشاء مضلع جديد يمثل مسافة محددة•
اإلجابة على األسئلة بناء على التقريب•

12‐52

متر ٥٠حرم على مسافة  متر ٥٠حرم على مسافة  متر ال يدمج  ١٠٠حرم بمسافة حرم حسب قيم حقل معينحرم حسب قيم حقل معين
الحدود الداخلية

متر ال يدمج  ١٠٠حرم بمسافة 
الحدود الداخلية
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المطابقة تحليل وظائف•
الشرائحومقاطعةتوحيدخاللمنالمطابقةتحليلينجز•

(Overlay analysis functions)وظائف تحليل المطابقة 

  .الشرائحومقاطعةتوحيدخاللمنالمطابقةتحليل ينجز•
Intersect التقاطع•
 في نفسه الجغرافي التوسع يتشاركان شريحتين من السمات التقاطع يجمع•

 مع المضلعات شرائح أو الخطية الشرائح مقاطعة تستطيع . ثالثة شريحة
 نفسه السمة نمط الناتجة الشريحة تحتوي سوف . أخرى مضلعات شريحة
ي  .الدخلمجموعتيخصائصحقولإلىباإلضافة للدخل

Union التوحيد•
  مضلع شريحة إنشاء أجل من مضلعات شريحتي من الشرائح التوحيد يجمع•

  .الدخل مجموعتي خصائص حقول الجديدة الشريحة تحتوي سوف .جديدة

(Overlay analysis functions)وظائف تحليل المطابقة 

).Intersect(والتقاطع ) Union(التوحيد •

خطوط أو مضلعات
جمع الخصائص
توسع محدود

التقاطعالتقاطع

مضلعات
جمع خصائص
توسع كامل

التوحيدالتوحيد

12‐54
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 جميع تحتوي جديدة شريحة وإنشاء شريحتان بدمج التوحيد عملية لك تسمح•
بينالعالقةبإيجادمھتماًكنتأنكلنفترض:مثال.الشريحتينلكالالسمات

Unionالتوحيد  -١

ين   بين بإيج ھ  رض:ل.ري
 التربة شريحة توحيد تستطيع . الموجودة التربة وخصائص النباتي الغطاء

 الحدود مضلع تحتوي جديدة شريحة إنشاء اجل من النباتي الغطاء وشريحة
 بواسطة النباتي للغطاء الھندسي الشكل ينقسم . الشريحتين كال وخصائص
 المعلومات، ھذه على الحصول عند .التربة خصائص ويرث التربة مضلعات
 يمتلك منھا أي ترى لكي النباتي الغطاء مضلعات عن االستفسار تستطيع

 الغطاء نوعبين العالقة يظھرمخططإنشاءتستطيع.محددةتربةخصائص
  . التربة وصف النباتي

Unionالتوحيد  -١

إنشاء شريحة جديدة من جمع األشكال الھندسية لشريحتي دخل•
حيجب أن تكون شريحة الدخل وشريحة المطابقة شرائح مضلعات• ر ب ري و ري ون ن يجب

+

الدخل شريحتان الخرجالخرج
للغطاء النباتي

الدخل شريحتان 
للغطاء النباتي
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مطابقة أربعة 
مضلعات للتربة
مطابقة أربعة 
مضلعات للتربة

عدة مضلعات للغطاء النباتي مع قيم وخصائص موروثة 
للتربة

عدة مضلعات للغطاء النباتي مع قيم وخصائص موروثة 
للتربة

+
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 توسع داخل الواقعة السمات وحصر الشرائح بتوحيد التقاطع لك يسمح•
نلكالفكان ت ضالش دانكلنفت دت د ائت خ

Intersectالتقاطع -٢

 خصائص تحديد تريد انكلنفترض.الشريحتينلكالمعروف مكاني
 مقاطعة أجل من . الدراسة منطقة في الموجودة الشوارع تحت التربة
 إلى شارع كل يضاف جديدة شريحة إنشاء أجل من الشوارع مع التربة
 على قادراً  تكون سوف . التربة خصائص ويرث التربة مضلع حدود
 ذلك بعد تستطيع . للحت معرضة تربة على بنيت التي الطرقات إيجاد
د د قةت قتدنط لدالط غزطھط   .غزير مطريھطولبعدالطريقتدميرمنعطريقة تحديد

Intersectالتقاطع -٢

إنشاء شريحة جديدة من تقاطع األشكال الھندسية لشريحتي دخل•
المضلعات• ومطابقة المضلعات أو الخطوط إدخال الخطوط أو المضلعات ومطابقة المضلعاتإدخال

ا ل ا اش ل ا ش

الدخلالدخل شوارع ٣ شوارع ٣ الخرجالخرج
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شوارع لھا ٥
خصائص موروثة عن 

التربة

شوارع لھا ٥
خصائص موروثة عن 

التربة

أربع  ٤
مضلعات للتربة

أربع  ٤
المطابقةالمطابقةمضلعات للتربة



٢٢/٠٩/١٤٤٠

٣٠

Point‐in‐polygon مضلع في نقطة مطابقة• overlay
‐point( مضلع في نقطة مطابقة أداة استخدم مضلع، أي داخل تقع نقطة أي إيجاد اجل من•

in‐polygon overlay(.  ،التي الغذائية المواد محالت عدد معرفة تريد أنك لنفترض مثل 
ةكفكلفتق اللش ةال ائالالغذائ تطالخ ت

تحليالت المطابقة

 تستطيع .الحي خصائص الجديد الغذائيةالموادمحللشريحةيكونسوف.حي كل في تقع
  .ضمنه المحل ھذا يقع الذي الحي خصائص معرفة اجل من المحل عن االستفسار

Line‐in‐polygon مضلع في خط مطابقة• overlay
‐line‐in تحليل استعمل المضلع، وشريحة الخط شريحة بين المعروفة المساحات تجد لكي•

polygon. إيجاد المثال، سبيل على تستطيع عقارات، وشريحة نھر شريحة لديك كان إذا 
 من دقة أكثر الخرج يكون .عقار كل في يوجد النھر من وكم عقار كل داخل يقع الذي النھر

Select بواسطة االستفسار by Locationتنقسم الدخل سمات ألن  ً  شريحة حسب فيزيائيا
قة طا  .المطابقةال

Polygon‐on‐polygon مضلع فوق مضلع مطابقة• overlay
  مضلع فوق مضلع مطابقة تحليل استخدم شريحتين، بين المعروفة المساحات دراسة اجل من•

)polygon‐on‐polygon overlay(. ،العقارات تمثل األولى الشريحة كانت إذا مثل 
 والمساحة عقار لكل الفيضان أخطار إيجاد تستطيع الفيضان، مناطق تمثل الثانية والشريحة
 .عقار كل داخل المحتواة الفيضان لمنطقة الدقيقة

تحليالت المطابقة
نقطة في مضلعنقطة في مضلع خط في مضلعخط في مضلع مضلع فوق مضلعمضلع فوق مضلع

شريحة 
الدخل

شريحة 
المطابقة
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تختلف عن االختيار حسب الموقع•

ترث شريحة الخرج خصائص شريحة 
المطابقة

ترث شريحة الخرج خصائص شريحة 
المطابقة
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انواع التحليل المكاني األخرى

Network الشبكات تحليل - ١ Analysis  
مثلالخدماتتقدمالتللمؤسساتمفيدالتحليلمنالنوعھذا•  مثل الخدمات تقدم التيللمؤسساتمفيدالتحليلمنالنوع ھذا •

.الخ ...والمجاري واألنابيب واالتصاالت المواصالت
.اخ.. والھاتف الكھرباء وشركات البلديات تخدم•
 اجراء ويمكن وصيانتھا الخدمات لتقديم الشبكات تحليل يستخدم•

:التحليلمنالتاليةاالنواع ع

Network الشبكة تتبع• Tracing في مسار تحديد بھدف 
كة اداًالش ت ددةالا

                         Network Analysis     الشبكات تحليل 

.محددةمعاييرعلياعتماداالشبكة
 في محدد مسار لتحديد Routing الخدمة تقديم طريق تحديد•

  الذي او االسرع او االسھل او األقصر المسار مثل الشبكة
 مسربين علي تحتوي التي الطرق او دوران، علي اليحتوي

.للصيانةتخضعالتيتلكاو .يعي و
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 من جزء تحديد مثلAllocation التوقيع طرق افضل تحديد•
كة تاثالًانةكزاتزطةتنةش

Network Analysis تحليل الشبكات

 تحديد او ،مثال  صيانة مركزاوتزويدمحطةيتبعمعينة شبكة
 حجم او مدني دفاع مركز او مدرسة تخدمھا التي المنطقة حجم

.الخ ..مدرسة باص يغطيھا التي المنطقة

 في الجغرافية المعلومات انظمة في الوصفية المعلومات تخزن
ا اق ةا لتتكا اا الل ل

البيانات الوصفية تحليل  -٢
Attributes or Properties Analysis

 لھا ليس معلومات وھيجداولمنتتكونخاصةبياناتقواعد
 من انشئت المعلومات انظمة ان من وبالرغم ، جغرافية احداثيات

 ال ذلك ان غير ، الوصفية بالمعلومات المكانية المعلومات ربط اجل
  الوصفية بالمعلومات تتعلق اسئلة وطرح ، تحليل اجراء من يمنع

 بأحد االسئلة عن االجابة في البيانات قاعدة استخدام ويمكن.لوحدھا
:الطريقتين
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 خطية ظاھرة او منطقة اومضلععليوالتأشيرالخريطةاستخدام - ١

البيانات الوصفية تحليل  -٢
Attributes or Properties Analysis

يرريم يرووعيو
.عنھا وصفية معلومات علي والحصول عليھا نقطية او
 تحديد البرنامج من والطلب للمعلومات الوصفية الجداول استخدام - ٢

.معينة معلومات تخص التي الجغرافية المنطقة

:مثليتضمن التحليل غير المكاني عمليات 

البيانات الوصفية تحليل  -٢
Attributes or Properties Analysis

.اجراء تحليل احصائي ومنطقي علي المعلومات الوصفية‐
.اعادة تصنيف المعلومات الوصفية‐
:مثليمكن طرح اسئلة معقدة فيھا عبارات منطقية ‐

ن أي  احتھا ع د مس ي تزي ع االراض ذا قط ي  ...ك دھا ف تم تحدي وي
.“اختيار بواسطة الخصائص ”الخريطةالجدول او علي ي
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 عبارات باستعمال أكثر أو واحد اختيار معيار تعريفل استخدامھا يمكن•
باإلضافةوالمعامالتمنھااالختياريرادالتيةصاالخمنمنھاكلتتألف

االختيار بحسب الخصائص

ريرينھ  إل و ھي  ب
  .المطلوبة القيم إلى

  الذين ھؤالء إيجاد وتريد الزبائن بيانات قاعدة لديك يوجد أنه مثالً  تخيل•
 في يعملون والذين الماضي العام في دوالر 50,000 من أكثر أنفقوا
 بواسطة االختيار بواسطة الزبائن ھؤالء اختيار يمكن . المطاعم مجال

Select الخصائص By Attribute .  
أوالخريطةمنمباشرةالسماتاختيارأجلمنعباراتبناءيمكن•  أو الخريطةمن مباشرة السماتاختيارأجلمنعباراتبناء يمكن•

 في السجالت اختيار يؤدي . الخصائص جدول من محددة سجالت اختيار
.الخريطة على المقابلة السمات تمييز إلى الخصائص جدول

 الوقت يوفر الذي األمر تحميلھا وإعادة االختيار عبارة تخزين يمكنك•
. المعقدة استفسار اترباع مع تتعامل عندما

االختيار بحسب الخصائص

من اجل اختيار السمات ”SQL “whereاستخدام عبارة •
االختيار عبارةتحميلوإعادةإمكانية تخزين•

:الحاليمن أجل االختيار 
إضافة إلى
إلغاء من
اختيار من

4‐68

حقل   
المعامل

القيمة
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ربطمنالقويةالجغرافيةالمعلوماتنظمبرمجياتتمكن•

  المكاني والوصفيالتحليل   -٣
Spatial and Properties Analysis

جي ن يومبر ر  رب ن وي ج
 فعالة، بصورة الوصفية البيانات بقاعدة المكانية الطبقات
 الخرائط او البيانات قاعدة باستخدام للمستخدم وتسمح
. التحليل إلجراء

تجميع السمات

 قيمة على بناء السمة صف داخل المتجاورة السمات بتجميع يقوم•
المضلعاتأوالخطيةالسماتصفوفتجميعتستطيعالخاصية  المضلعات أو الخطية السماتصفوفتجميعتستطيع.الخاصية
 االنتباه يجب . للدخل الموجود نفسه السمة نمط الخرج يحتوي وسوف

 جدول إلى يضاف المستخدم قبل من المعرف فقطالتجميع حقل أن إلى
ً  وتستطيع . الخرج  ولكن األصلي الجدول من الخصائص ربط الحقا
 السمة من الخصائص تعيين المناسب غير من يكون قد أنه االنتباه يجب

  . المجمعة السمات إلى المنفصلة
 السمات صف جمعت إذا مثل، . البيانات من التخلص يعني التجميع•

 خصائص الناتج السمات صف في يكون لن ، الشوارع أسماء على بناء
  . فقط الشوارع أسماء إال المستخدم قبل من مضافة
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Dissolving featuresالسمات                          تجميع 

تجميع البيانات بناء على قيم الخصائص المعروفة•

الخصائص قيم مع البيانات الخصائصإدخال قيم مع البيانات إدخال الخصائص قيم لھا السمات بعض الخصائصتنتج قيم لھا السمات بعض تنتج

9 15

66 15

9

66
15
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إدخال البيانات مع قيم الخصائصإدخال البيانات مع قيم الخصائص تنتج بعض السمات لھا قيم الخصائصتنتج بعض السمات لھا قيم الخصائص

M
ai
n

1st1st 1st M
ai
n

1st

تجميع البيانات المكانية

دمج  الشرائح المنفصلة في شريحة واحدة•
خيارات– تعيين الناتجة)attributes(خصائصيمكن الشريحة الشريحة الناتجة) attributes(خصائصيمكن تعيين خيارات–

12‐72
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 باستعمال الشريحة من جزء  اقتطاع نريد عندما (Clip) القص عملية نستخدم•
 من خاص بشكل مفيدة العمليةھذهتكون.أخرىشريحةفيأكثرأو مضلع

أ

قص السمات

يع
 في السمات من فرعية جغرافيةمجموعةتحتويجديدةشريحةإنشاء أجل

  . أخرى ھدف شريحة
 ترغب سوف . معين إقليم أجل من النقل حاجات تدرس أنك لنفترض :مثال•

 من أجزاء أو فقط الطرق أجزاء أو الطرق تحتوي التي الشريحة على بالعمل
 تحتوي شريحة لديك ما كل ولكن اإلقليم ھذا حدود ضمن تقع التي الشوارع
 الوالية شوارع شريحة في الشوارع اقتطاع تستطيع .الوالية لكامل الطرقات
ال تع يجديدةشريحةإنشاأجلنقصكأداةاإلقليضلعبا تحت  تحتوي جديدة شريحة إنشاءأجلمنقصكأداةاإلقليممضلعباستعمال
  .اإلقليم في فقط الشوارع

 .مضلعات أو خطوط أو نقاط منھا االقتطاع تم التي الشريحة تحتوي أن يمكن•
  . مضلعات سمات المقتطعة الشريحة تحتوي أن يجب

قص السمات

من أجل تعريف حدود صف السمة اآلخرFCاستخدام صف السمة• م
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البيانات األصليةالبيانات األصلية حدود القصحدود القص صف السمة النھائيصف السمة النھائي
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المراجع 
  . سوريا . الجغرافية المعلومات نظم في منشورات ، بعد عن لالستشعار العامة الھيئة•

ة اتائال اتنظفاض ل ةال اف غ اقال اف غ ةال ا ةال ال غزةاال  . غزة ، االسالمية الجامعة ، الجغرافياقسم.الجغرافيةالمعلوماتنظمفيمحاضرات.رائد ، صالحة•


