
  

 

 GISمحاضرات فً نظم المعلومات الجغرافٌة  

 حسٌن الحسنً. د: االستاد المساعد 

Geographical Information 

Systems 

 



 

ما هً األسباب التً ساعدت علً ظهور هذه 

 . ( GIS ) التكنولوجٌا المبتكرة

 
 .تطور شبكة الحاسوب وتمدمها•

 .تطور علوم نظم المعلومات ولواعد البٌانات•

تطور علم الخرائط والتصوٌر الجوي •

 .واالستشعار عن بعد

 .تطور العلوم التطبٌمٌة•



 

 :تعرٌف نظم المعلومات الجغرافٌة

 
 DUEKER 1979: تعرٌف دوٌكر•

نظم المعومات الجغرافٌة هً حالة خاصة من نظم •

المعلومات والتً تحتوي علً لواعد معلومات تعتمد علً 

دراسة التوزٌع المكانً كالنمط أو الخطوط أو المساحات ، 

حٌث ٌموم نظام المعلومات الجغرافً بمعالجة المعلومات 

المرتبطة بتلن النمط أو الخطوط أو المساحات لجعل البٌانات 

جاهزة السترجاعها إلجراء تحلٌلها أو االستفسار عن 

 .بٌانات من خاللها



 تعاريف 

 BRASSEL 1983تعرٌف براسل •

تعنً نظم المعلومات الجغرافٌة تلن بنون المعلومات التً •

 ٌتم بواسطتها جمع المادة 

الجغرافٌة وتخزٌنها إلكترونٌا ثم تحلٌلها ومعالجتها بواسطة •

 برامج تطبٌمٌة للحصول علً 

نتٌجة نهائٌة سواء علً هٌئة رسم بٌانً وجداول أو •

 .مجسات أو تمارٌر علمٌة



 تعاريف

تعارٌف تري أن نظم المعلومات الجغرافٌة هً نظم متعددة •

 :الوظائف

– OZEMOYتعارٌف ازموي وسمٌث وسٌخرمان •

SMITH – SICHERMAN1981 

نظم المعلومات الجغرافٌة هً مجموعة من الوظائف اآللٌة •

والتً تتٌح إمكانٌات آلٌة متطورة فً مجال تخزٌن 

واستعادة وتحلٌل وعرض بٌانات مرتبطة بموالعها 

 .الجغرافٌة 



 تعاريف

تعارٌف تري أن نظم المعلومات الجغرافٌة تحت نظم دعم •
 :المرار

 MULLER 1991تعرٌف مولر •

نظم المعلومات الجغرافٌة تفهم عادة بأنها عملٌات تهتم •
بالخرائط كبٌرة الممٌاس وتعتمد علً مصادر مالٌة كبٌرة 
والتً تنتج بواسطة الحكومات واأللسام اإلدارٌة والبلدٌات 

حٌث أن الهدف األساسً منها هً دعم السٌاسٌٌن 
واإلدارٌٌن التخاذ المرار متوازنة فٌما ٌتعلك بالموارد 

 .الطبٌعٌة والبشرٌة



 تعاريف

 COWEN1989تعرٌف كوٌن •

نظم المعلومات الجغرافٌة هً نظم دعم المرار وذلن بواسطة •

 .دمج المعلومات المكانٌة لخدمة حل لضاٌا البٌئة

  PARENT AND CHURCHتعرٌف بارنت وتشرش •

1987 

تهدف نظم المعلومات الجغرافٌة بتحوٌل المعلومات الخام •

اواالساسٌة علً أسس تحلٌلٌة أي نظم حدٌثة تتوفر لدٌها 

 .إمكانٌة دعم عملٌة اتخاذ المرار



 تعاريف

 AZIZ1991عزٌز تعرٌف•

 لتكنولوجٌا تطبٌمً نمط هً الجغرافٌة المعلومات نظم•

 SOFTWARE البرامج األساسٌٌن بشمٌه اآللً الحاسب

 تسمح أصبحت والتً HARDWAR الحاسب ومكونات 

 كمٌة المصادر متعددة بٌانات ومعالجة وتخزٌن بحصر لنا

 نتائج علً الحصول إمكانٌة مع لٌود دون نوعٌة أو كانت

 أو مجسمات أو بٌانً رسم أو خرائط هٌئة علً نهائٌة

 .علمٌة تمارٌر أو جداول أو صور



 تعاريف

 ESRI 1990تعرٌف مؤسسة اسري •

نظم المعلومات الجغرافٌة هً مجمع متناسك ٌضم مكونات •

الحاسب اآللً والبرامج ولواعد البٌانات باإلضافة إلى 

األفراد وفً مجموعه ٌموم بحصر دلٌك للمعلومات المكانٌة 

 .وتخزٌنها وتحدٌثها ومعالجتها وتحلٌلها وعرضها

 :ما هو التعرٌف األنسب واأللرب فً هذا المجال•



الركائز التً أسهمت فً صٌاغة التعارٌف •

 :السابمة

اختالف الخلفٌة العلمٌة والتخصص والتجربة •

 .الشخصٌة لألفراد

نظم المعلومات هً نمط من نظم المعلومات مع •

 .مالحظة التشعب الكبٌر لوظائف نظم المعلومات



 عبارة الجغرافٌة المعلومات نظم : آخر تعرٌف•

 وعرض وتحلٌل ومعالجة وإدخال لجمع علم عن

 ألهداف والوصفٌة الجغرافٌة المعلومات وإخراج

 ) مثل الجغرافٌة المعلومات إدخال أي – محددة

 ( فضائٌة ومرئٌات الجوٌة الصور و الخرائط

 ٌتم ثم ( وجداول اسماء ) وصفٌة ومعلومات

 . ( االخطاء من تنمٌحها ) معالجتها



 عن عبارة الجغرافٌة المعلومات نظم•

 البٌانات بمواعد مرتبطة محوسبة خرائط

 وتحلٌل واسترجاع تخزٌن بهدف

 الً وصوال البٌانات وعرض ومعالجة

 .السلٌم المرار صناعة



 عاللة نظام المعلومات الجغرافٌة

 
 الجغرافٌا

 رسم الخرائط

 الرٌاضٌات

 المساحة

 االحصاء

GIS 



 

 النسبة المئوٌة لتطبٌك نظم المعلومات الجغرافٌة 

 MORGAN-1990 

 المئوية النسبة العدد اسم التخصص

 %56 254 الجغرافيا

 %11 51 التخطيط

 %8 34 العلوم االرضية

 %6 27 علم البيئة

 %4 17 المساحة

 %4 16 هندسة الغابات

 % 3 14 هندسة مدنية

 % 2 8 هندسة معمارية

 % 2 8 هندسة زراعية

 % 4 16 اخري

 % 100 445 المجموع



 أهم مزاٌا استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة

 .حفظ المعلومات آلٌا  •

 .استخراج المعلومات آلٌا  •

 .عرض ورسم البٌانات•

تساعد علً السرعة فً الوصول الً كمٌة كبٌرة •

 .من المعلومات بفاعلٌة عالٌة

 .ربط وتحلٌل المعلومات الجغرافٌة وغٌر الجغرافٌة•

 .تساعد علً اتخاذ افضل لرار فً اسرع ولت•

 



 أهم مزاٌا استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة

 .المستفٌدٌن من اكبر لماعدة المعلومات نشر فً تساعد•

 لاعدة فً الوصفٌة والمعلومات المكانٌة المعلومات دمج•
 .واحدة معلومات

 الجدٌدة لاللتراحات  simulation – محاكاة )التمثٌل•
 الفعلً التطبٌك لبل النتائج ودراسة التخطٌطٌة والمشارٌع

 .األرض علً

 .المكانٌة للمعلومات المرئً التمثٌل علً المدرة•

 واالستفسارات االستعالمات علً االجابة علً المدرة•
 .الوصفٌة المعلومات او بالمكان الخاصة

 

 
 



 مجاالت وتطبٌمات نظم المعلومات الجغرافٌة

 الحدٌد وسكن والمواصالت الطرق فً ٌستخدم•

 المناسب المسار اختار مثل ، العام والنمل

 السكانٌة الكثافة علً بناء العام النمل لخطوط

 فً وكذلن الحٌوٌة، النشاطات تجمع ومراكز

 طرق من الجدٌدة للخطوط مسار افضل اختٌار

 ومعرفة.الملكٌة نزع كلفة لتملٌل حدٌد وسكن

 ادارة وفً المدٌنة فً مولعٌن بٌن الطرق افضل

 .الطرق وصٌانة وتخطٌط



 تابع مجاالت وتطبٌمات نظم المعلومات الجغرافٌة

 البنٌة شبكات وصٌانة وإدارة وتصمٌم تخطٌط•
 . التحتٌة

 مثل والملكٌات األراضً تسجٌل تطبٌمات•
 الضرائب وفرض لألراضً العٌنً التسجٌل
 .مساحتها بمدر علٌها

 مثل ، الغابات حرائك ودراسة الغابات تطبٌمات•
 دراسة علً المحتملة الحرائك مناطك تحدٌد

 ونوعٌة الحرارة ودرجة الماضٌة السنوات
 .وغٌرها االشجار



 . البرٌة الحٌاة علً وتأثٌره المائً التلوث تطبٌمات•

 باالحتٌاجات ٌتعلك فٌما بالتغٌرات التنبؤ تطبٌمات•
 السكنٌة الوحدات عدد تمدٌر مثل ، االسكانٌة
 .لها مكان وأفضل ونوعٌتها المطلوبة

 مولع مثل ، التعلٌمٌة االحتٌاجات علً تطبٌمات•
 علً بناء المدارس تلن ومواصفات وحجم ، المدارس
 .المنطمة فً السكان وكثافة نوعٌة

 

 

 
 

 تابع مجاالت وتطبٌمات نظم المعلومات الجغرافٌة



 تابع مجاالت وتطبٌمات نظم المعلومات الجغرافٌة

 تحديد مثل والجوال والهاتف االتصاالت تطبيمات•
 تحديد وأيضا الخدمات وحدود الممسمات نطاق
 الجوال ) المتنملة االتصاالت ألبراج مكان افضل

 .االبراج وسعة االستخدام في الكثافة وأماكن (

 الجريمة مناطك تحديد مثل األمنية التطبيمات•
 وتكثيف ودورياتها الشرطة انظار اهتمام ومحل
 .المنطمة في االمني النشاط



 تابع تطبٌمات نظم المعلومات الجغرافٌة

 موالع تحديد مثل الحريك مكافحة تطبيمات•

 لسهولة المدينة داخل وتوزيعها االطفاء

 وأيضا ، ولت بأسرع فيها مكان الي الوصول

 الحريك إلطفاء المياه ضخ محطات توزيع

 .المستودعات مثل المتكررة الحريك وأماكن

 تحديد مثل المصابين ونمل االسعاف تطبيمات•

 .الطبية الرعاية لمراكز طريك الرب

 



 تابع مجاالت وتطبٌمات نظم المعلومات الجغرافٌة

 تحديد مثل والجوال والهاتف االتصاالت تطبيمات•
 تحديد وأيضا الخدمات وحدود الممسمات نطاق
 الجوال ) المتنملة االتصاالت ألبراج مكان افضل

 .االبراج وسعة االستخدام في الكثافة وأماكن (

 الجريمة مناطك تحديد مثل األمنية التطبيمات•
 وتكثيف ودورياتها الشرطة انظار اهتمام ومحل
 .المنطمة في االمني النشاط



 مركبات نظم المعلومات الجغرافية

 Hardwareأجهزة الحاسب اآللً   -1•

 Softwareبرامج الحاسب اآللً   -2•

 Dataالمعلومات   -2•

-Peopleالطالم البشري المدرب   -2•

Human Resources 

 Method-andاالدارة   -اسالٌب التشغٌل -2•

operating Practices 



 

 Hardwareأجهزة الحاسب اآللً  

ومحطات العمل  PC,s األجهزة الشخصٌة• 

Workstation 

 :وكل منها ٌتكون من المركبات االساسٌة وهً•

 Data Input Unitوحدة االدخال •

 وحدة المعالجة المركزٌة والتخزٌن •

•Central Processing Unit and Storage 

 Data Output Unitوحدة اخراج المعلومات •

 



 Data Input Unitوحدات االدخال 

•Mouse  الفارة 

•Keyboardلوحة المفاتٌح 

•Scanner  الماسحات الضوئٌة 

•Digitizer طاولة الترلٌم 

•Disksاأللراص بأنواعها 

•GPS اجهزة تحدٌد المولع 

 

 



 Data Input Unitتابع وحدات االدخال 

•Total station    المحطة المساحٌة

 .الشاملة

•Light pen ًالملم الضوئ 

•Digital Camera الكامٌرا الرلمٌة 

 Digitizerاجهزة المرلم •
 



 Plotterالرسام •

 Printerالطابعة •

 Monitorsالرسام •
 
 

 Data Output Unitوحدات االخراج 



 

 Softwareبرامج الحاسب اآللً   

 
المؤسسات الرائدة فً صناعة برمجٌات نظم •

 .المعلومات الجغرافٌة

مؤسسة انترجراف االمرٌكٌة •
Intergraph20  % من مجمل

التسوٌك من خالل GIS.مبٌعات 
 .مكاتبها

 

 



 

 Softwareبرامج الحاسب اآللً  شركات  

 
معهد النظم البٌئٌة لألبحاث  •

Environmental System   

(ESRI) Research 

Institute14 % من مجمل مبٌعات

.GIS التسوٌك من خالل وكالء. 

 



 شركة الند مارن جرافٌن •

landmark Graphic14 % من

 GIS.مجمل مبٌعات 

%  Map Info8 مؤسسة ماب انفو •

 GIS.من مجمل مبٌعات 

 
 

 

 

 

 Softwareبرامج الحاسب اآللً  شركات  

 



 

 Softwareبرامج الحاسب اآللً  شركات  

 
%  Autodesk7 مؤسسة اتو دسن •

 GIS.من مجمل مبٌعات 

 Global نظم التولٌع العالمٌة •

Positioning  

• Systems(GPS)7  % من مجمل

 GIS.مبٌعات 

 
 



 Strategic وستراتٌجٌن مابٌنغ  •
Mapping5 % من مجمل مبٌعات.GIS 

 GIS.من مجمل مبٌعات % Bentley4 بنتلً  •

من مجمل مبٌعات % Auto metric3 اتومترن  •
.GIS 

 GIS.من مجمل مبٌعات % ERDAS3 اٌرداس  •

 879بلغ مجموع تجارة هذه الشركات نحو •
 .1995ملٌار دوالر عام 

 

 Softwareبرامج الحاسب اآللً  شركات  

 



 

 People-Humanالطالم البشري المدرب   

Resources 

أهم تخصصات الكوادر البشرٌة المطلوبة فً نظم • 
 .المعلومات الجغرافٌة

 مدٌر النظام                  •
لسم الحاسب  -3لسم التحلٌل   -2المسم الفنً   -1•

 اآللً

 المسم الفنً  -1 •

   –فنً رسم خرائط   -فنً مساحة      •

 مدخل بٌانات•



 

 تابع مدٌر النظام 

 
 لسم التحلٌل -2•

 محلل نظم المعلومات الجغرافٌة -    •

 مشرف لواعد البٌانات -    •

 لسم الحاسب آلً -3•

 مبرمج    -       •

 أخصائً حاسب آلً -       •

 

 

 



 

 Method-andاالدارة   -اسالٌب التشغٌل -

operating Practices 

يقصد بأساليب التشغيل هي العمليات و الوظائف التي يقوم • 

 .بها النظام 

 .ادخال المعلومات الي النظام -1•

 .تخزين المعلومات في النظام -2•

 .معالجة وتحليل البيانات•

 .اخراج البيانات•



 المعلومات
 Spatial Dataالمعلومات المكانٌة  -أوال •

 VECTORالمعلومات الخطٌة : -1•

 Pointنمطة •

    Line خط•

 Polygon مساحة•

  Rasterالمعلومات الشبكٌة :-2•

•Pixle 

 Attribute Dataمعلومات وصفٌة  : ثانٌا•



 

 VECTORالمعلومات الخطٌة 

 

المعلومات الخطٌة هً طرق لتمثٌل •
 المعلومات المكانٌة وتتكون من

      Line خط   Pointنمطة  •

 Polygon مساحة•

وتسمً العاللات بٌنها بالعاللات المكانٌة 
 Topologyاو بالطبولوجٌة 

 

 



 Pointنمطة 
 بخط تمثل ألن ترلً ال صغٌرة الظاهرة كانت اذا•

 فاننا بمساحة لتمثل الكافً العرض لها ولٌس

 بعد ذات او البعد عدٌمة وتكون نمطة نسمٌها

 لبعض موالع تحدد وهً ،(D0-) صفري

 : مثل الطبٌعة فً المتواجدة الظواهر

 موالع – المدن موالع – اآلبار – االشجار•

 الجامعات



   Line خط
 بنمطة وتنتهً بنمطة تبدأ الظاهرة كانت اذا•

 من ٌتكون فانه ولذا خط نسمٌها فإننا اخري

  (D1-) - واحد بعد ذو وهو األلل علً نمطتٌن

 كثافة علً تعتمد ما ظاهرة تمثٌل دلة وان 

 التً المعلم امثلة ومن للخط الوسٌطة النماط

 ، حدٌد سكن ، االنهار ، الطرق : بخطوط تمثل

 .تحتٌة بنٌة شبكات



 

  Polygon Area مساحة 

-) بعدٌن ذات عرض لها الظاهرة كانت اذا• 

D2) عدة من وتتكون مساحة نسمٌها فإننا 

 وٌكون بعض مع متصلة سالسل او خطوط

 البحٌرات ذلن امثلة ومن مغلما   الشكل

 انواع االرض استخدامات الغابات المبانً

  .االدارٌة المناطك الترب



 

  Raster Dataالمعلومات الشبكٌة 
 

 علً تمثل جغرافٌة معلومات عن عبارة هً• 
 الخالٌا من بعدٌن من مصفوفة او شبكة

 Pixel مولع وٌحدد Pixel – تسمً الصغٌرة
 ومن Column والعمود  Row الصف برلم
 بكسل وكل الصناعٌة اللممار صور االمثلة الرب
 االمتصاص او االضاءة متوسط عن عبارة
 ممٌاس علً المولع لنفس الكترونٌا المماس
 ٌسمً برلم ذلن عن وٌعبر الرمادي التدرج
 .موجبة صحٌحة اعداد وهً الرلمً العدد



ممارنة بٌن المعلومات الخطٌة والمعلومات 

 الشبكٌة
 Rasterالمعلومات الشبكٌة  VECTORالمعلومات الخطٌة 

 تتطلب مساحة كبيرة في التخزين - تتطلب مساحة قليلة في التخزين +

 بنية البيانات فيها اكثر سهولة+  بنية البيانات فيا معقدة -

 تعتمد علي حجم البكسل في الدقة - ال تعتمد علي حجم البكسل في الدقة+ 

تتطلب جهداً ووقتا كبيرين للحصول  -

 عليها

ال تتطلب جهداً ووقتا كبيرين للحصول + 

 عليها

 اقل مقدرة في التحليل المكاني- قوة تحليلية مكانية عالية+ 

 غالبا ما تمثل الصور الواقع الفعلي+  غالبا ما يستعاض عن الواقع برموز -

 تتكون من البكسل فقط- تتكون من نقطة او خط او مساحة+

المعدات والرامج ذات تكلفة متوسطة +  المعدات والرامج ذات تكلفة عالية -

 ً  نسبيا

ً  - دقة مكانية أعلي+   دقة مكانية أقل نسبيا



الظاهرات الجغرافٌة بطرٌمة  تمثٌلطرق 

vector 



طرق تمثٌل الظاهرات الجغرافٌة بطرٌمة 

Raster 



طرق تمثٌل الظاهرات الجغرافٌة بطرٌمة 

Raster 



طرق تمثٌل الظاهرات الجغرافٌة بطرٌمة 

Raster 



طرق تمثٌل الظاهرات الجغرافٌة بطرٌمة 

Raster 



األسس التً ٌمكن اعتمادها إلضاءة أو عدم 

  اضاءة الخلٌة

 فإذا ، الخلٌة فً الظاهرة وجود عدم او وجود•

 وتبمً تضاء فإنها بالخلٌة تمر الظاهرة كانت

 .الخلٌة بها تمر لم اذا مضاءة غٌر

 كانت فإذا ، الخلٌة من األكبر الجزء تغطٌة•

 فإنها الخلٌة من الكبر الجزء تغطً الظاهرة

 %50 عن تمل نسبة تغطً كانت اذا اما ، تضاء

 .تضاء ال فإنها الخلٌة مساحة من



األسس التً ٌمكن اعتمادها إلضاءة أو عدم 

  اضاءة الخلٌة

 نسب حساب ٌتم أي الظاهرة، انشغال نسبة حساب•
 من عدد وإضاءة المتجاورة الخالٌا بٌن االشغال
 التً الحمٌمٌة المساحة مع مساحتها تتناسب الخالٌا
 او خالٌا حذف ٌتم الحالة هذه وفً الظاهرة تشغلها
 .فٌها الظاهرة اشغال حسب خالٌا اضاءة

 بالظاهرة مشغوال الخلٌة مركز كان فإذا الخلٌة، مركز•
 بالظاهرة مشغوال غٌر كان اذا اما اضاءتها تتم فانه
 بد ال العملٌة هذه اتمام اجل ومن اضاءتها ٌتم ال فانه
 هو وهذا امتدادها او الظاهرة حجم من شًء فمد من
 .الخلوي النظام استخدام ثمن



 عملٌة تكوٌن التفاصٌل الطوبولوجٌة

Building topology 

 بٌن والتفاصٌل العاللات تحدٌد العملٌة بهذه ٌمصد•

 النماط بٌن للتفرٌك المكانٌة البٌانات محتوٌات

 لكل الترمٌز وإدخال المساحٌة واألشكال والخطوط

 ٌمثل لكل عددي رلم او هجائً حرف بواسطة منها

 هذا الخرٌطة لعنصر  ID التعرٌفً الكود او الرمز

 بٌنها فٌما الطوبولوجٌة العاللات اظهار الً باإلضافة

 والخطوط النماط بٌن العاللات وتحدٌد حساب مثل

 والمساحات



 عملٌة تكوٌن التفاصٌل الطوبولوجٌة

Building topology 

 المكانٌة العاللات او الطوبولوجٌة مفهوم ان•

 المعالم وتماسن التحام علً بالمحافظة ٌسمح

 او الخطوط فً ازدواجٌة كل باستبعاد وذلن

 لتعرٌف المستخدمة العمد او والنماط السالسل

 تالفً ٌتم وبذلن ، البسٌطة المكانٌة المكونات

 معلومات لاعدة انتاج بغٌة الزائدة المعلومات

   التحرٌر عملٌة معها تسهل متراصة جغرافٌة



 عملٌة تكوٌن التفاصٌل الطوبولوجٌة

Building topology 

 من فرع بأنها الطوبولوجٌا برجون العالم عرف•

 بٌن المتواجدة الجوار عاللات ٌعالج الرٌاضٌات

 بتشوه تتأثر ال عاللات وهً الهندسٌة االشكال

 .االشكال



 عملٌة تكوٌن التفاصٌل الطوبولوجٌة

Building topology 

 المكانٌة العاللات او الطوبولوجٌة مفهوم ان•

 المعالم وتماسن التحام غلً بالمحافظة ٌسمح

 او الخطوط فً ازدواجٌة كل باستبعاد وذلن

 لتعرٌف المستخدمة العمد او والنماط السالسل

 تالفً ٌتم وبذلن ، البسٌطة المكانٌة المكونات

 معلومات لاعدة انتاج بغٌة الزائدة المعلومات

   التحرٌر عملٌة معها تسهل متراصة جغرافٌة



المكونات البسٌطة المستخدمة فً تحدٌد العاللات 

 الطوبولوجٌة للمعلومات المكانٌة

 .السلسلة او الخط نهاٌة او بداٌة وهً )    Nodes) العمد•

 تبدأ حٌث بالخطوط شبهة وهً )    Chains) السالسل•

 لتعٌٌن مستخدمة وهً ، بعمدة وتنتهً بعمدة سلسلة كل

 .خطوط او مساحٌة عناصر أو ما منطمة حدود

 حٌث مغلمة حلمات وهً )    Polygons) المضلعات•

 .بعضها مع متصلة سالسل عدة من حلمة كل تتكون

 



أهم العاللات الطوبولوجٌة فً انظمة المعلومات 

 الجغرافٌة 

 وهً )    Connectivity) واالتصال االرتباط عاللة•
 .العمد من بأي مرتبطة السالسل من أٌا تحدد التً

 االتجاه تعرف التً وهً )    Direction) االتجاه عاللة•
 .سلسلة فً عمدة الً عمدة من

 من أٌا   تحدد التً وهً )    Adjacency) الجوار عاللة•
 .السلسلة ٌمٌن علً منها أي و ٌسار علً المضلعات

 المعالم تحدد التً وهً )    Nested) االحتواء عاللة•
 هذه تكون ان ،وٌمكن ما مضلع داخل الوالعة المكانٌة
                                                                              .مضلعات أو سلسلة أو عمدة المعالم

 



 

 أنظمة لواعد البٌانات

 
 :  المفاهٌم األساسٌة•

تعنً جمع البٌانات ذات  data base      لواعد بٌانات•

العاللة التً غالبا  ما تخص مؤسسة معٌنة أو شركة كبٌرة 

enterprise  . 

 data base management: نظام إدارة البٌانات •

system  

هو مجموعة من البرامج التً تموم بإدارة ومعالجة هذه •

 .البٌانات بطرٌمة سهلة سرٌعة  



 

 :أهداف نظام إدارة البٌانات 

 
 جمع البٌانات•

 تصنٌف البٌانات•

 حفظ البٌانات•

 استرجاع البٌانات•

 :كٌف كانت تحفظ البٌانات فً السابك •

 نظام الملفات•



 

 :أهم ما ٌمٌز نظام إدارة البٌانات

 
 .التركٌب المناسب لخزن البٌانات•

 .األسلوب األنسب لمعالجة البٌانات•

األسالٌب الالزمة للمحافظة علٌها وعلً ترتٌبها وهذا •

 ٌشمل 

  securityالجوانب األمنٌة  •

 systemالحماٌة من الضرر فً التعطل المفاجئ •

crash 

المحافظة علً دلة البٌانات وخاصة فً حالة استخدام •

 .البٌانات من لبل عدة مستخدمٌن



 

 :أهمٌة لواعد البٌانات

 
توفر سٌطرة مركزٌة علً حفظ البٌانات •

)  واستخدامها وإدامتها ممارنة باألسلوب المدٌم 

 (.نظام الملفات 

التعامل مع البٌانات عن طرٌك شخص واحد •

 dataووحدة واحدة هو مدٌر لواعد البٌانات 

base administration. 

 الترابط بٌن البٌانات •



 

 :الفوائد الرئٌسة الستخدام لواعد البٌانات

 
 .تجنب التكرار غٌر الالزم للبٌانات المحفوظة•

)  تحسٌن دلة وتطابك البٌانات•

consistency  ) نتٌجة لوجودها فً مكان

 .واحد

سهولة المشاركة فً استخدام البٌانات •

sharing  data وبإمكان أي مستخدم جدٌد

 .استخدامها



 

 :تابع الفوائد الرئٌسة الستخدام لواعد البٌانات

 
 فً standardization  المعاٌٌر توحٌد•

 وتعرٌفها وتسمٌتها البٌانات استخدام

 معها التعامل ٌسهل مما وتركٌبها

 المبرمجٌن لبل من واستخدامها

 البٌانات تبادل ٌسهل وكذلن والمستخدمٌن

 .المؤسسات فً المختلفة األنظمة بٌن

 



 

 :تابع الفوائد الرئٌسة الستخدام لواعد البٌانات

 
 نظرا    securityاألمنٌة الشروط تحسٌن•

 واحد مكان فً البٌانات لواعد ألن

 – واحد شخص لبل من معها والتعامل

 البٌانات إلً الوصول صالحٌة نظام

 المسؤولٌة تحدٌد ٌكفل مما واستخدامها

 .الحاجة عند



 

 :تابع الفوائد الرئٌسة الستخدام لواعد البٌانات

 
 ألن نظرا   : البٌانات صحة من التأكد•

 عدة بها ٌشترن البٌانات لواعد

 معرضة تصبح البٌانات فان مستخدمٌن

 المستخدمٌن بعض لبل من للتحدٌث

 لواعد نظام ولذلن البرامج وبعض

 من التأكد المستخدمون ٌمكن البٌانات

 .البٌانات صحة



 

 :الفوائد الرئٌسة الستخدام لواعد البٌانات

 
ٌمكن تغٌر التركٌب الفعلً للبٌانات دون •

الحاجة إلً تعدٌل التركٌب المنطمً لها أو 

إلً تعدٌل البرامج التطبٌمٌة إلً تتعامل 

 .معها



 مكونات نظام ادارة لواعد البٌانات

 

 قاعدة بيانات

 نظام 

 تشغيل

 

 المستوي 

 الداخلي

 المستوي

 المنطقي

 المستوي

 الخارجي

 مستخدم أ

 مستخدم ب

 مستخدم ج

 ج ب أ

 مستخدم أ

مستخدم 

 ب

 مستخدم ج



 مستوٌات التعامل مع البٌانات

 

ٌتم من خالله الوصول إلً : نظام التشغٌل •

البٌانات من خالل الجزء الخاص بإدارة 

 الملفات



 

 internal level:المستوي الداخلً

 
ٌصف أسلوب تحزٌن البٌانات فعلٌا علً •

وحدات التخزٌن والمعلومات المتوفرة فً 

هذا الجزء تساعد نظام التشغٌل فً اختٌار 

األسلوب المطلوب لحفظ البٌانات وأسلوب 

 .الوصول إلٌها



 

 logical level: المستوي المنطمً 

 
 المنطمً العام المنظر المستوي هذا ٌمثل•

 بعضها مع وترابطها البٌانات لجمٌع

 برمجٌات الربط بهذا ٌموم والذي . البعض

 المنظر هذا تصور وٌمكن البٌانات لواعد

 لجمٌع شاملة وخارطة العام التصمٌم بأنه

 مع وعاللتها البٌانات وأجزاء الوحدات

   البعض بعضها



 

  external level: المستوي الخارجً 

 
ٌمثلللل هلللذا المسلللتوي المسلللتخدم النهلللائً •

وٌستطٌع كل مسلتخدم أن   userللبٌانات 

ٌتعامل مع جزء من البٌانات كلها ، وٌمكن 

تصللور كللل مسللتخدم بأنلله ٌنظللر مللن خللالل 

 (.  view) شبان لٌري منظر 



 

 :علً ماذا تستند لواعد البٌانات
 –المدرسٌن  –مثل الطالب  entities :الكٌانات • 

نظام . ) المسالات مجموعة الكٌانات ٌمثلون النظام 
 (الجامعة 

أي لكل طالب مجموعة من  attributes :الخصائص •
 –المعدل  –الرلم  –الخصائص  مثل اسم الطالب 

 .المستوي

بالعاللة ٌسمً الهٌكل العام الذي ٌربط بٌن الكٌانات •
relationship   وٌطلك علً عدد من العاللات
 .بمجموعة العاللات

تشكل مجموعة الكٌانات مع مجموعة العاللات اسس بناء •
 .نماذج البٌانات



 العاللات االساسٌة فً لواعد البٌانات

 (ربط البٌانات () أنواع العاللات ) 

 One to oneعاللة عنصر بعنصر: الشكل األول •

حٌث ٌرتبط كل عنصر من المجموعة األولً بعنصر واحد من •

   المجموعة الثانٌة

 
 المهندسٌن( ب) مجموعة  المشارٌع( أ ) مجموعة  

 دمحم مصطفً مشروع جسر مشاة

 كمال سعٌد مشروع مبنً خاص 

 عبد الرحمن دمحم مشروع نفك سٌارات

 راشد سلمان مشروع مجمع سكانً



 العاللات االساسٌة فً لواعد البٌانات

 (ربط البٌانات () أنواع العاللات ) 

 One to manyعاللة عنصر بعدة عناصر: الشكل الثانً •

وهً عاللة تربط عنصرا  من المجموعة االولً مع عدة •

 عناصر من المجموعة الثانٌة 

 المهندسٌن( ب) مجموعة  المشارٌع( أ ) مجموعة   

 دمحم مصطفً مشروع جسر مشاة

 مشروع مبنً خاص 

 مشروع نفك سٌارات

 كمال سعٌد مشروع مجمع سكانً

 مشروع عٌادة صحٌة 



 العاللات االساسٌة فً لواعد البٌانات

 (ربط البٌانات () أنواع العاللات ) 

 to Manyعاللة عدة عناصر بعدة عناصر : الشكل الثالث •

Many 

وهً عاللة تربط بٌن كل عنصر من المجموعة االولً مع •

 .عنصر او عدة عناصر من المجموعة الثانٌة

 المالن( ب) مجموعة  االراضً( أ ) مجموعة   

 دمحم مصطفً 121أرض رلم 

 كمال سعٌد 542أرض رلم 

 عبد الرحمن دمحم 562أرض رلم 

 راشد سلمان 0211أرض رلم 

 مؤمن فارس    4525أرض رلم

 أحمد طه



 لواعد البٌانات ةبنٌ

 العاللات مفهوم علً تعرفنا ما بعد•

 العاللات وأنواع المعلومات وربط

 المعلومات لواعد بنٌة الً اآلن نتطرق

 حٌث الجغرافٌة، المعلومات انظمة فً

 مختارة بنٌة وفك البٌانات ترتٌب ان

 :منها عدٌدة فوائد له بعناٌة ومصممة

 



 لواعد البٌانات ةفوائد بنٌ

 .تحرٌرها او استخدامها بهدف البٌانات الً الوصول سرعة•

 استخدامها ٌمكن التً الواحدة الصفة ذات البٌانات تخزٌن•
 .بسهولة وتحرٌرها

 (الفائضة البٌانات ٌسمً ما أو ) البٌانات تكرار من االلالل•
 .الكلً التخزٌن حجم ٌملل مما التخزٌن فً

 دون البٌانات لاعدة من اجزاء لصٌانة الطرق اتاحة•
 .األخرى

 ٌتم لم ألغراض البٌانات استخدام ٌمكن حٌث المرونة•
 .المشروع تصمٌم مرحلة فً لها التخطٌط

 



 لواعد البٌانات ةتابع فوائد بنٌ

 ٌتم لم ألغراض البٌانات استخدام ٌمكن حٌث المرونة•

 .المشروع تصمٌم مرحلة فً لها التخطٌط

 وتطبٌمات برمجٌات فً البٌانات استخدام سهولة•

 .اخري

 حصول تؤمن التً البٌانات ادارة فً المركزٌة•

 التعدٌالت رغم البٌانات نفس علً المستخدمٌن

 .والمتزامنة ة المتكرر والحذف واإلضافة

 عن البٌانات بعض حجب فً وأوسع اكبر امكانٌة•

 .المستخدمٌن بعض

 



 اسلوب وبنٌة تصمٌم لواعد البٌانات الجغرافٌة

 اسلوب فً الجغرافٌة المعلومات لواعد معظم تتفك•

 :رئٌسٌة انواع ثالثة فً وبنٌتها تصمٌمها

 Hierarchical Structure:البنٌة الهرمٌة -1•

 وهذه ، أهمٌتها حسب المعلومات ترتٌب فٌها ٌتم بنٌة وهً

 األب ) مبدأ علً وٌبنً الهرمً الشكل تشبه البنٌة

   نوع من العاللات مع البنٌة هذه وتتناسب .(واالبن

 ( عناصر بعدة عنصر )

 

 



 Hierarchical Structure:البنٌة الهرمٌة -1



 
 Network Structure:البنٌة الشبكٌة -2

 
 هو الهرمٌة والبنٌة الشبكٌة البنٌة بٌن األساسً االختالف

 اب من بأكثر االبن ربط ٌمكن الشبكٌة البنٌة فً أنه

 من عنصر ربط ٌمكن أي ، ببعضهم األبناء وربط

 ٌمكن كما أعلً مستوي من عناصر بعدة أدنً مستوي

 الشكل وٌكون المستوي بنفس عناصر بعدة عنصر ربط

 وٌمكن الروابط من معمدة شبكة الً ٌكزن ما ألرب

 عناصر بعدة عنصر بعنصر عنصر ربط فً استخدامها

 وتحتاج التشكٌل صعبة فهً عناصر بعدة عناصر عدة او

 .خبرة الً



 
 Network Structure:البنٌة الشبكٌة -2

 



 البنٌة االرتباطٌة أو الجدولٌة

Relation Structure 

 البٌانات ترتٌب علً االرتباطٌة البنٌة تعتمد•

 التخزٌن وحدة هً والجداول جدول ضمن

 بعضها مع الجداول هذه وترتبط األساسٌة

 بالمفتاح ٌسمً ما طرٌك عن البعض

 Primary Key الألولً



 المفتاح الرئٌس والمفتاح الثانوي
Primary Key and Secondary Key 

 من عنصر انه علً عامة بصورة المفتاح مفهوم ٌمثل•

 استرجاع فً وٌفٌد السجل من حمل او البٌانات عناصر

 الً عامة بصورة المفاتٌح وتنمسم المخزنة المعلومات

 : لسمٌن

 او حمل عن عبارة Primary Key :الرئٌس المفتاح•

 ٌكون ان وٌجب ما سجل بٌانات عناصر من عنصر

 فإذا . األخرى السجالت عن المختلف الوحٌد العنصر

 ٌعد الطالب رلم فان الجامعة طلبة تمثل السجالت كانت

   . الطلبة سجالت بٌن للتمٌز الرئٌس المفتاح



 لٌود واشتراطات علً المفتاح األولً

Primary Key 

 .أن ال ٌكون خالً المٌمة•

 عدم التكرار فً داخل الجدول•
 



 المفتاح الرئٌس والمفتاح الثانوي
Primary Key and Secondary Key 

 الثانوي المفتاح ٌختلف Secondary Key :الثانوي المفتاح•

 . نوعه من وحٌدا   ٌكون أن ٌشترط ال كونه فً الرئٌس المفتاح عن

 من ألكثر تتكرر لد الثانوي المفتاح لٌم أخري بعبارة اخري بعبارة

 ثانوي مفتاح ٌكون لد مٌالده تارٌخ او الطالب اسم فمثال   . سجل

 ٌتساوي لد او ، الطلبة بعض أسماء تتشابه ان الممكن من حٌث

 ، التطبٌمات بعض فً الثانوي المفتاح وٌفٌد . بعضهم مٌالد تارٌخ

 لم مثال   فولفو سٌارة سائك هو المسبب وكان سٌر حادث  ولع فإذا

 اسماء جمٌع السترجاع السٌارة نوع اعتماد الممكن فمن علٌه ٌعثر

 ذلن فً السٌارات من النوع هذا اصحاب هواتف وأرلام وعناوٌن

 . البلد



 لٌود واشتراطات علً المفتاح الثانوي

Secondary Key  

 .نوعه من وحٌدا   ٌكون أن ٌشترط ال•

 

 من ألكثر الجدول داخل فً تكرارٌ لد•
 سجل

 



 السجل والعمود والخلٌة فً جدول المعلومات

رلم 

 المطعة

اسم 

 المنطمة

رلم 

 المخطط

نوع 

 المطعة

 تجاري 2750 حي الزهور 2510

 تجاري 2570 حي الزهور 2511

 سكني 3254 حي االستقالل 2510

 سكني 3254 حي االستقالل 2513

 سكني 3254 حي االستقالل 2514

حمل /خلٌة

Filed 

سجل /صف

Recoord 

عمود 

Column 



 الرلم التعرٌفً لمطع األرض   

الرلم 

 التعرٌفً

رلم 

 المطعة

اسم 

 المنطمة

نوع  رلم المخطط

 المطعة

 تجاري 2750 حي الزهور 2510 25072510

 تجاري 2570 حي الزهور 2511 25072511

 سكني 3254 حي االستقالل 2510 32542510

 سكني 3254 حي االستقالل 2513 32542513

 سكني 3254 حي االستقالل 2514 32542514



 الوصالت العالئمٌة

Relational Joins 
 مجموعة أي  ، أول جدول من عناصر ربط تمنٌة هً•

 أي ، ثانً جدول عناصر ،مع البٌانات من أولً

 حمول    مطابمة بعملٌة وذلن البٌانات من مجموعة

 مع األول الجدول من أعمدة عدة أو عمود فً

 . الثانً الجدول من ممابالتها

 الثانً الجدول أعمدة أو عمود فً الحمول نسمً•

 األولً الجدول أعمدة أو حمول مع تندمج التً

 Secondary KEY الدخٌل بالمفتاح

 



 
 
 

أساليب التحليل الجغرافي والوصفي في  
 أنظمة المعلومات الجغرافية

Spatial And Attributes 
Analysis in GIS 

 
 
 



 أنواع التحلٌل

 Spatial Analysis تحلٌل مكانً•

 Properties تحلٌل البٌانات الوصفٌة•

Analysis 

 Spatial التحلٌل المكانً والوصفً•

and Properties Analysis 



 Spatial Analysis تحلٌل مكانً-1

 Raster   التحلٌل المكانً فً النظام الخلوي  -أ•

GIS  

 وفً وتحلٌلها البٌانات تخزٌن فً الخالٌا علً ٌعتمد

 حٌث للخالٌا لٌم او ارلام تخصٌص ٌتم النظام هذا

 التخزٌن عملٌة اثناء الخالٌا من مجموعة لكل تعطً

 الً ثم الٌسار أعلً من عادة تبدأ ارلام لها فالخالٌا

 لٌمة خلٌة ولكل ، أسفل الً بالصفوف ونزوال   الٌمٌن

 .تحتوٌها التً الظاهرة او العنصر ممدار تحدد



 Map Algebraجبر الخرائط 

 الحسابٌة العملٌات الخرائط بجبر ٌمصد•

 الطبمة فً الجدٌدة المٌم تحدد التً

 -الطرح – الجمع باستخدام الجدٌدة

  األعلى الحد - االس – المسمة - الضرب

 .الموزونة المٌم -

 

 

 

 



 جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام الجمع

 Add 

 فإننا الجمع واستخدام المٌم جمع اردنا اذا•

 الطبمة فً الخالٌا جمع البرنامج من نطلب

A  ًالطبمة فً الخالٌا ال B  الطبمة إلخراج 

C . 



 جبر الخرائط فً 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



 المراد الطبمتٌن فً الخالٌا لمٌم الضرب عملٌة نجري•

 وضع اردنا فإذا ، البعض بعضهما فوق وضعهما

 علً االولً تحتوي البعض بعضهما فوق طبمتٌن

 الثانٌة وتحتوي 6 الً 1 من مرلمة الدولة محافظات

 وغٌر زراعٌة اراضً الً مصنفة االراضً، علً

 الزراعٌة لألراضً ( 1 ) الرلم ٌعطً بحٌث زراعٌة

 من ونطلب الزراعٌة غٌر لألراضً ( 0 ) والرلم

   الضرب عملٌة اجراء البرنامج

جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام 

 Multiplyالضرب 



جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام 

 الضرب



 تحدٌد فً ٌستخدم األعلى الحد تحلٌل•

 ووضعها الطبمة فً للخالٌا لٌم اعلً

 المناطك تلن تكون ولد جدٌدة طبمة فً

 فً لألمطار معدالت أعلً سجلت التً

 . معٌنة سنة

جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام 

 Maximumالحد األعلى 



جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام 

 Maximumالحد األعلى 



 الخالٌا لٌم جمع عن الناجمة النتائج تكون أن من بدال•

 المٌم بتحدٌد المستخدم ٌموم فعلٌة بصورة فٌها الموجودة

 5=3+2 خلٌتٌن لٌمة جمع نتٌجة تكون أن من فبدال   . بنفسه

  = 1+2 او ، 100=3+2 المٌم ناتج بتحدٌد المستخدم ٌموم ،

 من محدود عدد تنتج انها هً الطرٌمة هذه وحسنات ، مثال 1

 ٌعرف ال المٌم من كبٌر عدد من بدال   ، دالالتها ٌعرف المٌم

 .البرنامج ٌجرٌها التً الحسابٌة العملٌات عن تنتج دالالتها

 اربع فً المٌم هذه تصنٌف بإعادة المستخدم ٌموم العادة وفً

  .مجموعات خمس او

جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام التخطٌط 

 المسبك لمٌم الخالٌا الناتجة عن عملٌة الجمع



 المحافظات فً السكانٌة الكثافة حساب اردنا فإذا•

 المحافظات طبمة فوق السكان طبمة وضع نتٌجة

 ، الكثافات من كبٌر عدد علً سنحصل فإننا ،

 المجموعات من الل عدد الً باختصارها نموم

 التصنٌف عملٌة اجراء من وبدال  فهمها ٌسهل

 بصورة باجراءها المستخدم ٌموم الحمة كخطوة

 .مسبمة

جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام التخطٌط 

 المسبك لمٌم الخالٌا الناتجة عن عملٌة الجمع



جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام التخطٌط 

 المسبك لمٌم الخالٌا الناتجة عن عملٌة الجمع
جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام التخطٌط 

 المسبك لمٌم الخالٌا الناتجة عن عملٌة الجمع



 المعلومات لنظم المستخدم الباحث ٌرغب لد•

 ما عملٌة فً المؤثرة العناصر اعطاء الجغرافٌة

 ٌعطً كأن ، المتغٌرات بالً من اكبر وزنا

 االرتفاع متغٌري من اكبر وزنا   التربة عنصر

 .ٌجرها التً االراضً تمٌٌم عملٌة فً واالنحدار

 االنحدار عاملً لٌم بضرب ٌموم عندها

 عامل لٌمة ضرب ٌتم بٌنماx 1 واالرتفاع

 . x 2التربة

جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام المٌم 

 الموزونة



جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام المٌم 

 الموزونة



جبر الخرائط فً النظام الخلوي باستخدام الجمع 

 مع اعادة التصنٌف

A  B 

1 2 43

3

1

2

3

1

2

1 2 43



 التحلٌل المكانً فً النظام الخطً

Vector Overlay and Analysis 

ال ٌتطلللب التحلٌللل فللً النظللام الخطللً  اعللادة تصللنٌف •

 للمٌم كما هو فً التحلٌل الخلوي 

تموم برامج أنظمة المعلومات بتنظٌم وترتٌب النتلائج  •

توماتٌكٌللة فعنللد وضللع طبمتللٌن أو أكثللر فللوق أبصللورة 

بعضها البعض فلً النظلام الخطلً ، فلان طبملة جدٌلدة 

ستظهر مضلعات جدٌدة نتٌجلة لتطلابك المضللعات فلً 

الطبمتللٌن وٌللتم بشللكل روتٌنللً صللنع جللدول جدٌللد فللً 

لاعللدة البٌانللات الوصللفٌة لتصللف المضلللعات الجدٌللدة  

  .فً الطبمة الجدٌدة



 (الغطاء )  التحلٌل المكانً فً النظام الخطً

Vector Overlay and Analysis 

 المعرف المساحة

8 A2 

8 B2 

 1الطبقة     2الطبقة 

 المعرف المساحة

6 A1 

4 A2 

4 A3 

5 B1 

5 B2 

3 B3 

 الطبقة المخرجة

 المعرف المساحة

10 A1 

8 B1 

    2الطبقة  1الطبقة 

 الطبقة المخرجة



 التحلٌل الخطً باستخدام منطك بولٌن

 انجلٌزي رٌاضٌات عالم هو بولٌن•

 ، عشر التاسع المرن فً  عاش

 .والرٌاضٌات المنطك بٌن ربط

 بولٌن منطك استخدام وٌتضمن

  : هما اتجاهٌن علً



 المرارات المزدوجة

  فمط احتماالن علٌها االجابة تشمل حٌث•
 أو موجود خطأ أو صح ، ال أو نعم أما .

 أسئلة علً لإلجابة أي  موجود غٌر
 فً ظاهرة وجود عدم أو بوجود تتعلك
 .معٌن جغرافً مكان

 التحلٌل الخطً باستخدام منطك بولٌن



 المرارات التً تتعلك بالممارنات 

  مثل خٌارات تتضمن والتً•

•( AND, OR, AND / OR,NOT) 

 ظاهرة توجد أٌن مثل اسئلة علً لإلجابة•
 كذا ظاهرة توجد أٌن أو ؟ كذا ولٌس كذا

 .الخ --- ؟ كذا وظاهرة

 التحلٌل الخطً باستخدام منطك بولٌن



تطبٌك الخرائط باستخدام منطك بولٌن 

Boolean 

 وعدم الظواهر تماطع

  intersect تماطعها

Not intersect  

 المشتركة المنطمة اٌجاد

 نفس فً ظاهرتٌن لنا تظهر

 كوجود الولت وبنفس المكان

 الزراعٌة والمحاصٌل السماد

 االراضً لطع لنا سٌظهر أي

 المحاصٌل فٌها تتواجد التً

 علً حصلت والتً الزراعٌة

 A+b الولت بنفس اسمدة

 لطع سٌظهر التماطع وعدم

 تزرع التً االراضً

 لم ولكن الزراعٌة المحاصٌل

 االسمدة علً تحصل



تطبٌك الخرائط باستخدام منطك بولٌن 

Boolean 
تطبٌك الخرائط باستخدام منطك بولٌن 

Boolean 

 Union   االتحاد 

 دمج المنطمتٌن



 انواع التحليل المكاني األخرى

   Network Analysis الشبكات تحلٌل -1•

 التً للمؤسسات مفٌد التحلٌل من النوع هذا •

 واالتصاالت المواصالت مثل الخدمات تمدم

 .الخ ...والمجاري واألنابٌب

 .اخ.. والهاتف الكهرباء وشركات البلدٌات تخدم•

 الخدمات لتمدٌم الشبكات تحلٌل ٌستخدم•

 من التالٌة االنواع اجراء وٌمكن وصٌانتها

   :التحلٌل



 بهدف Network Tracing الشبكة تتبع -•
 معاٌٌر علً اعتمادا   الشبكة فً مسار تحدٌد
 .محددة

 لتحدٌد Routing الخدمة تمدٌم طرٌك تحدٌد•
 او األلصر المسار مثل الشبكة فً محدد مسار
 علً الٌحتوي الذي او االسرع او االسهل
 او مسربٌن علً تحتوي التً الطرق او دوران،

 .للصٌانة تخضع التً تلن

 Network Analysisتابع تحلٌل الشبكات 



 Allocation التولٌع طرق افضل تحدٌد-•

 ٌتبع معٌنة شبكة من جزء تحدٌد مثل 

 او ، مثال   صٌانة مركز او تزوٌد محطة

 او مدرسة تخدمها التً المنطمة حجم تحدٌد

 التً المنطمة حجم او مدنً دفاع مركز

 .الخ ..مدرسة باص ٌغطٌها

 Network Analysisتابع تحلٌل الشبكات 



 للظواهر أبعاد ثالثة ذي بٌانً تمثٌل عن عبارة -•

 فٌمكن ، بشرٌة ام طبٌعٌة أكانت سواء   المختلفة

 التوزٌع تمثٌل فً مثال   النماذج هذه استخدام

 الظواهر سلون اتجاه او للظواهر الجغرافً

 مجموعة عن عبارة وهً ابعاد بثالثة المختلفة

 تعٌن تم األرض سطح منطمة فً النماط من

 .(z) وارتفاعها (x,y (المستوي مولعها

 Digital Terrainنماذج السطح الرلمٌة  -2

Modeling and Analysis (DTM) 



 ابعاد ثالثة ذي رسم فً السكان توزٌع فٌمكن•
 السكان ٌتزاٌد حٌث التمثٌل خطوط فٌه ترتفع

 ٌمكن النماذج وهذه .ٌتنالصون حٌث وتنخفض
 اظهارها ٌمكن كما مختلفة زواٌا من الٌها النظر
 نموذج وضع وٌمكن.مختلفة وألوان بظالل
 خرٌطة فوق السكان توزٌع ٌمثل الذي السطح
 مدي لتوضٌح االللٌم نفس فً الترب لتوزٌع
 .الترب بأنواع السكان ارتباط

 Digital Terrainنماذج السطح الرلمٌة 

Modeling and Analysis (DTM) 



   االرتفاعات فً التباٌن اظهار فً تستخدم•

 االستخدامات•

 .الطبوغرافٌة الخرائط صنع -•

 وتصمٌمها الطرق بناء مناطك وتمدٌر دراسة•
 .المصاحبة الهندسٌة واألعمال

 العسكرٌة لألغراض ابعاد بثالثة ارض سطح تمثٌل•

 والسٌاحٌة المدنٌة لألغراض الرؤٌا مدي تمدٌر•
 والعسكرٌة

 Digitalنماذج االرتفاعات الرلمٌة  -3

Elevation Models and Analysis 

(DEM) 



 االرضٌة االشكال ممارنة•

  واتجاههSlope االنحدار لدرجات تتعلك حسابات اجراء•
Aspect Slope االنحدار ومماطع Slope Face 

 التحلٌل ألغراض للخرائط كخلفٌات استخدامها•

   السطح نوع حسب السكانٌة الكثافات تمدٌر•

 .السفر فً المستغرلة الفترات لتمدٌر•

  االرض سطح على المطر مٌاه سرٌان واتجاه مسار لتحدٌد•

 

 Digitalنماذج االرتفاعات الرلمٌة 

Elevation Models and Analysis 

(DEM) 



 Mathematical Methods: الطرق الرٌاضٌة•

حٌث تستخدم العملٌات الحسابٌة فً تمثٌل األسطح 

المعمدة، فتخصص لٌم محددة للسطح الجغرافً بعد 

ان ٌتم تمسٌمه الً خالٌا ذات ابعاد متساوٌة، ثم ٌموم 

البرنامج بتمثٌل هذه الخالٌا تبعا  للمٌم التً تحتوي 

علٌها الً سطح ذي ثالثة ابعاد ، ٌطلك علٌها 

Block Diagram. 

 طرق تمثٌل نماذج االرتفاعات الرلمٌة



 Image Methods: الطرق التصوٌرٌة•

وٌتم من خالل هذه الطرٌمة اظهار 

االرتفاعات بواسطة النماط والخطوط التً 

تنشأ فً النهاٌة خطوط 

 :  وهً نوعان Contoursكنتور

 طرق تمثٌل نماذج االرتفاعات الرلمٌة



 Image Methods: الطرق التصوٌرٌة•

وهً خطوط الكنتور  :Line Modelsنماذج الخطوط 
التً ٌموم الحاسوب برسمها باستخدام برمجٌات ,

خاصة تحول خطوط الكنتور الً نماذج ارتفاعات ذات 
ثالثة ابعاد عن طرٌك وضع شبكة مربعات فوق 

خطوط الكنتور ، وتعطً الخالٌا التً تمع علً خط 
الكنتور لٌمة الخط الذي تمع علٌه، اما الخالٌا التً 
توجد بٌن الخطوط فانه ٌتم تمرٌبها الً الرب خط 

 .كنتور الٌها

 طرق تمثٌل نماذج االرتفاعات الرلمٌة



 Image Methods: الطرق التصوٌرٌة•

وهً عبارة عن  :Point Modelsنماذج النماط 

شبكة من النماط ذات المٌم المختلفة التً تظهر 

 .االختالفات فً االرتفاعات

 طرق تمثٌل نماذج االرتفاعات الرلمٌة



 Block Diagrames: المخططات البٌانٌة•

  Profiles: المماطع•

 :خطوط االفك•

  Block Diagrams: اما المخططات البٌانٌة•

وأكثرها , هً أكثر نماذج االرتفاعات الرلمٌة استخداما  

 .وضوحا  فً اظهار االختالفات فً ارتفاع االسطح

 

 

 انواع مخرجات نماذج االرتفاعات الرلمٌة



 والردم المطع لضاٌا فً االحجام تمدٌر•

Volume Estimation ًمهمة وه 

 والالزم والصخور االتربة كمٌات تمدٌر فً

  المدنٌة الهندسة فً ردمها او ازالتها

 

 انواع مخرجات نماذج االرتفاعات الرلمٌة



 Countour Mapsرسم خطوط الكنتور •
حٌث ٌمكن صنع خرائط كنتور من نماذج 

االرتفاع الرلمٌة، عن طرٌك اعطاء لٌم محددة 
لكل خلٌة ٌتم تحوٌلها فٌما بعد الً خطوط 

 .كنتور

 

 انواع مخرجات نماذج االرتفاعات الرلمٌة



 Line of الرؤٌا ومدي النظر خطوط رسم•
Sight maps 

 خطوط رسم خالل من الرؤٌا مدي تحدٌد ان
 العسكرٌة لألغراض جدا   مهم الرؤٌا

 اسهم ارسال خالل من السٌاحٌة واألغراض
 منها الرؤٌا مدي تحدٌد المراد المنطمة من
 الخالٌا تسجٌل وٌتم االتجاهات جمٌع فً
    المحجوبة غٌر

•  

 

 انواع مخرجات نماذج االرتفاعات الرلمٌة



رسللللللللللللللللللللللللم خللللللللللللللللللللللللرائط االنحللللللللللللللللللللللللدار •
Slopوالتمعللللللللللر،Concavity  والتحللللللللللدب،

Convexity واتجلللللاه االنحلللللدارSlope 
Aspect  وتسللللللللللتخدم مللللللللللن لبللللللللللل

الجٌومورفولوجٌٌن لوصف االشلكال االرضلٌة ن 
وممارنتهللا مللع بعضللها الللبعض ، ولللد حلللت هللذه 
الطرٌملللللللللللللللللللللللة محلللللللللللللللللللللللل الطرٌملللللللللللللللللللللللة 

فلللً تملللدٌر هلللذه  Quantitativeالرٌاضلللٌة
 ..العناصر

 

 انواع مخرجات نماذج االرتفاعات الرلمٌة



 Shadedانتاج خرائط الظالل المجسمة •
Relief Maps وتنبع فكرة هذا النوع من

الخرائط من عملٌة استخدام الضوء والظل 
إلظهار االشٌاء او الظواهر الجغرافٌة بثالثة 

ابعاد ، ولبل استخدام انظمة المعلومات 
   .كانت مثل هذه الخرائط ترسم بالٌد

 

 انواع مخرجات نماذج االرتفاعات الرلمٌة



 المعلومات انظمة فً الوصفٌة المعلومات تخزن
 جداول من تتكون خاصة بٌانات لواعد فً الجغرافٌة

 وبالرغم ، جغرافٌة احداثٌات لها لٌس معلومات وهً
 ربط اجل من انشئت المعلومات انظمة ان من

 ان غٌر ، الوصفٌة بالمعلومات المكانٌة المعلومات
 تتعلك اسئلة وطرح ، تحلٌل اجراء من ٌمنع ال ذلن

 .لوحدها الوصفٌة بالمعلومات

 االسئلة عن االجابة فً البٌانات لاعدة استخدام وٌمكن
 :الطرٌمتٌن بأحد

 تحلٌل البٌانات الوصفٌة 

Attributes or Properties Analysis 



 او مضلع علً والتأشٌر الخرٌطة استخدام -1

 علٌها نمطٌة او خطٌة ظاهرة او منطمة

 .عنها وصفٌة معلومات علً والحصول

 للمعلومات الوصفٌة الجداول استخدام -2

 المنطمة تحدٌد البرنامج من والطلب

 .معٌنة معلومات تخص التً الجغرافٌة

 

 تحلٌل البٌانات الوصفٌة 

Attributes or Properties Analysis 



 :مثل عملٌات المكانً غٌر التحلٌل ٌتضمن

 المعلومات علً ومنطمً احصائً تحلٌل اجراء-
 .الوصفٌة

 .الوصفٌة المعلومات تصنٌف اعادة-

 منطمٌة عبارات فٌها معمدة اسئلة طرح ٌمكن-
 :مثل

 وٌتم ... كذا عن مساحتها تزٌد االراضً لطع أي
 .الخرٌطة علً او الجدول فً تحدٌدها

 

 

 تحلٌل البٌانات الوصفٌة  -2

Attributes or Properties Analysis 



 الجغرافٌة المعلومات نظم برمجٌات تمكن

 بماعدة المكانٌة الطبمات ربط من الموٌة

 وتسمح فعالة، بصورة الوصفٌة البٌانات

 او البٌانات لاعدة باستخدام للمستخدم

 . التحلٌل إلجراء الخرائط

 
 Spatial and التحلٌل المكانً والوصفً

Properties Analysis 

 



 :والعرض التصنٌف طرق -1

 .بٌنهما الحدود وازالة اخري مضلعات الً مضلعات ضم -

 .جدٌدة مضلعات اضافة-

 clip باستخدام الطبمة من اجزاء التطاع-

 طبمة فوق ووضعه الطبمة من جزء لص هو clip وااللتطاع
 برسم وٌتم .الممتطع الجزء لهذا جدٌدة طبمة خلك اخرٌدون

 ووضعه نهر لطع مثل لطعها المراد المنطمة فوق مربع
 الٌها تصل التً المناطك لتحدٌد الزراعٌة االراضً فوق
 .مثال   النهر مٌاه

 

 

اعادة تصنٌف المعلومات المكانٌة وعرضها بطرق 

 مختلفة



 الطبمة من جزء لص هو clip وااللتطاع
 طبمة خلك بدون اخري طبمة فوق ووضعه
 برسم وٌتم .الممتطع الجزء لهذا جدٌدة
 لطع مثل لطعها المراد المنطمة فوق مربع
 الزراعٌة االراضً فوق ووضعه نهر

 النهر مٌاه الٌها تصل التً المناطك لتحدٌد
 .مثال  

 

 

 clip      االلتطاع     



 علً أي المرغوبة غٌر للمناطك لناع وضع

 رؤٌتها المراد المنطمة جعل ٌتضمن الطبمة

 غٌر سوداء األخرى المناطك وجعل شفافة

 تظهر الطبمة فً نافذة نصنع كأنما.شفافة

 .رؤٌتها نرٌد التً الظواهر او الظاهرة لنا

 

 

      Mask لناع 



 محل a  الطبمة فً الظواهر احالل وهً

 انها أي b الطبمة علٌها تمع التً الظواهر

 وفً. ظاهرة تعد ولم وأخفتها مكانها حلت

 شفافة غٌر العلوٌة الطبمة تكون الحالة هذه

 للظواهر شفافة العلوٌة الطبمة تبمً وهنا

   .احاللها تم التً المنطمة باستثناء االخري

 

 Cover   Replaceاحالل    



 لها التً للظواهر تطبٌك اجراء عملٌة وهً

 البعاد اعتبار أي دون االحداثٌات نفس

 .وحجمها الخرٌطة

 Mosaicموزاٌٌن 



 باالتجاهات الطبمة تحرٌن عملٌة وهً

 اخري خرٌطة مع ٌدوٌا لمطابمتها المختلفة

.  

 

 Rotationتدوٌر 



 ، ٌدوٌا   صعبة عملٌة هً الظاهرة حول الحدود صنع
 مسافة بتحدٌد الظاهرة حول النطالات صنع وٌتم

  نحدد كأن .الظاهرة حول بتحدٌده نرغب الذي النطاق
 نطاق بصنع البرنامج لٌموم النهر النهر حول أمتار 3

 عن الظاهرة حول دائري نطاق نصنع ولد.حوله
 حول نرسمها ان نرٌد التً الدائرة لطر تحدٌد طرٌك

 . الظاهرة

 عدد بتحدٌد ٌموم المستخدم فان الخلوي النظام وفً
 حول Buffers النطاق ٌشملها ان ٌجب التً الخالٌا
 الظاهرة

 صنع الحدود حول الظاهرة  

Buffers 



 وتحلٌل األلرب االماكن الٌجاد التحلٌل هذا ٌستخدم
 وٌتضمن المتماربة، المناطك تحلٌل أو الجٌران

 :ذلن

 مسافة ضمن تمع التً  للظواهر عد اجراء-
 .محددة

 .محددة مسافة ضمن تمع ظواهر عن البحث-

 .تحدٌده ٌتم معٌن لمكان الرب عن البحث-

 او ظاهرتٌن بٌن تفصل التً المسافة اٌجاد-
 .مكانٌن

 

  

   تحلٌل التماربٌة 

proximity Analysis 

 



 او ظاهرتٌن بٌن تفصل التً المسافة اٌجاد-
 .مكانٌن

 بالولت االماكن بٌن المسافة حساب ٌمكن-
 او للعوائك تبعا المسافة لطع فً المستغرق

 وصفاتها الطرٌك نوع

 مكان افضل او مكان الرب اٌجاد-

 بمٌاس وذلن االنشطة او الظواهر تكتل مدي-
  البعض بعضها عن الظواهر بعد مدي

 

  تحلٌل التماربٌة

proximity Analysis 


