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 Vector data capture  المتجهٌة او الخطٌة البٌانات جمع 2 .2 .5
 

 الجغرافٌة، المعلومات فً االولٌة المعلومات مصادر اهم الخطٌة البٌانات جمع ٌعد 

   .االرضٌة والمسوحات GPS  العالمً التوقٌع نظام هً الرئٌسة مصادره واهم

 ٌمكن نقطة الٌة 3D االبعاد الثالثً الموقع انه مبدا على ٌعتمد االرضً المسح -

 من ٌبدا فالمسح .معلومة اخرى نقاط اٌة من والزاوٌة المسافة قٌاس خالل من تحدٌده

 معلومة النقطة لتلك االحداثٌات نظام كان فاذا benchmark point   مرجعٌة نقطة

 غٌر كانت اذا اما االحداثٌات، نظام بنفس تكون االخرى للنقاط القٌاسات كل فان

 المسح واعمال  .نسبٌة احداثٌات او محلٌة احداثٌات ٌستخدم سوف المساح فان معلومة

 واللفل والثٌودوالٌت والبوصلة القٌاس بشرٌط تتمثل واجهزة وسائل باستخدام تجرى

 تستطٌع التً  total stations ستٌشن توتل تسمى الكترونٌة اجهزة تستخدم وحدٌثا

   .ملمتر واحد الى تصل بدقة والمسافات الزواٌا قٌاس

 االفضل الٌزال انه اال اطول وقتا وٌاخذ مادٌا مكلف هو االرضً المسح ان من بالرغم

  .المطلوبة الدقة على الحصول فً

 

 GPS- Global positioning system   العالمً المواقع تحدٌد نظام بٌانات -

 التً الصناعٌة لالقمار بالنسبة تقاس مسافات من موقعه receiver المستقبل ٌحسب

 الصناعٌة األقمار بواسطة مرسلة رقمٌة إشارة ٌلتقط المستقبل .األرض حول تدور

 تنتقل اإلشارات انه بما .اإلشارة تلك تصل حتى تستغرقه الذي الوقت ٌقٌس وأٌضا

 المسافات بحساب القمر بعد ٌكون كم حساب من المستقبل بامكان لذا الضوء، بسرعة

 فً الدقٌقة مواقعها معرفة ٌجب نفسه الوقت وفً صناعٌة، أقمار أربعة من األقل على

 مكان أي فً متر 100 حوالً ضمن دقٌقة بصورة المستقبل موقع ٌعطً وهذا .السماء

 الصناعٌة األقمار من عدد أكثر من إشارات استقبال ذلك، ومع األرض؛ على

 .الواحد السنتٌمتر بحدود دقة الى الوصول ٌمكن مختلفة تقنٌات وباستخدام

 وٌعطً محدد احداثٌات نظام وفق واالرتفاع الجغرافٌة االحداثٌات لتحدٌد ٌستخدم

 .اٌضا للوقت دقٌقا تحدٌدا
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 Secondary geographicجمع البٌانات الجغرافٌة الثانوٌة  3. 5
data capture 

 
المعلومات الجغرافٌة التً ٌتم جمعها من مصادر ثانوٌة هً عملٌة خلق قاعدة 

معلومات شبكٌة او خطٌة من الخرائط الورقٌة ، الصور الورقٌة او المنشورات 

 .  عن طرٌق مسح تلك البٌانات . الورقٌة االخرى

 (الثانوٌة)جمع البٌانات الشبكٌة باستخدام جهاز الماسح الضوئً  1. 3. 5
 Raster data capture using scanner  

صور رقمٌة إلى والوسائل المنظورة  عاتالمطبووالماسح الضوئً هو جهاز ٌحول 

وثٌقة الأو خرٌطة ال تمر عبرمتتالٌة خطوط لها بشكل عن طرٌق المسح الضوئً 

وتسجل المعلومات من . المحلٌةوتسجٌل كمٌة الضوء المنعكس من مصدر البٌانات 

او ( بت 8)او بدرجة دكنة رمادٌة ( بت 1) واالسود  باالبٌضالماسح الضوئً اما 
، RGB ( االحمر، االخضر ، االزرق)تسجل ملونه بحسب المرشحات الضوئٌة 

 . DPIودقة تمٌٌزها تعتمد على دقة التمٌٌز المكانٌة للماسح الضوئً وتسمى 

    GPSنظام تحدٌد الموقع العالمً باستخدام الحاسبة
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 Vector data capture( الثانوٌة)جمع المعلومات الخطٌة  2. 3. 5
 
وطرقها هً الترقٌم الٌدوي،   digitizingبطرٌقة الترقٌم  وٌتضمن جمع البٌانات  

 .  او الخطً، المسح الجوي وغٌرها المتجهًالترقٌم االلكترونً، التحوٌل 

 حد الى هو الٌدوي الترقٌم جهاز ٌعد :  Manual digitizing الٌدوي الترقٌم-

 من المتجهة العوارض اللتقاط كوسٌلة شٌوعا واألكثر ،وأرخص أبسط، ما

 تعمل وهً .مختلفة واألشكال ،واحجام تصامٌمب تأتً وهً .الورقٌة الخرائط

 شبكة تحوي طاولة على المؤشر وجود مكان التقاط الممكن من أنه مبدأ على

 .بالحاسوب مرتبطة وتكون الموقع تحدد التً األسالك من الكترونٌة

 Heads-up digitizing and المتجهً الرقمً التحوٌل او الترقٌم-
vectorization : تمهٌدا هو الخرائط لمسح الرئٌسٌة األسباب من واحد  

 او خطً الى شبكً من التحوٌل تسمى عملٌةب متجهٌة معلومات الى لتحوٌلها

 رسم هً شبكٌة طبقات من خطٌة طبقة إلنشاء طرٌقة أبسط إن .متجهً

   الفئرة جهاز باستخدام الحاسبة شاشة خالل من الصورة على العوارض
mouse وتسمى الكمبٌوتر شاشة من مباشرة ٌدوٌا متجهة ككائنات head-

up digitizing، النحناء حاجة وال الشاشة على عمودٌة ستكون الخرٌطة الن 

 بالتحوٌل خاصة برمجٌات استخدام هً االسرع والطرٌقة  .الرسم اثناء الرأس

 معالم الى واحدة دفعة الخرٌطة معالم لتحوٌل (متجهً) خطً الى صوري من

 الناتجة االخطاء مع والتعامل العمل فً خبرة تتطلب العملٌة هذه ولكن خطٌة

 .عنها

 شكل ٌبٌن عملٌة التحوٌل الشبكً الى متجهً او خطً برمجٌا 

(صوري) شبكً  (خطً) متجهً   
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من هذه االخطاء هً االجسام : اخطاء التحوٌل الصوري الى متجهً -

 over ، االجسام العابرة او غٌر المتصلة dangling segmentالسائبة 
and undershoot   شظاٌا المضلعات المتبقٌة sliver polygon 

عوارض غٌر 

متطابقة تحتاج الى 

تصحٌح بطرٌقة 
 التلوٌح المطاطً

عوارض غٌر 
 متصلة او سائبة 

 ادخال عملٌة وٌتضمن : digital photogrammetry  الرقمً الجوي المسح-

  orientation التوجٌه هما طرٌقٌتن باتباع ، واخراجها ، ومعالجتها ، البٌانات

 ثالثٌة مجسمة مودٌالت انتاج عملٌة هو فالتوجٌه .  triangulation والتثلٌث

 عملٌة فهو التثلٌث اما ، الجغرافٌة العوارض لرسم تستخدم 3D model  االبعاد

 تستخدم واسعة منطقة مع التعامل لٌتسنى واحد مودٌل فً المتعددة الصور جمع

 االرتفاع نموذج هً الجوي المسح ومخرجات  .الجغرافٌة العوارض لرسم

 والمشاهد الخطٌة للعوارض الصورٌة الخرائط الكنتورٌة، الخطوط الرقمً،
 ,digital elevation models (DEMs)  االبعاد الثالثٌة

contours, orthoimages, vector features, and 3-D scenes 
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 وهً : Coordinate geometry  COGO  الهندسٌة االحداثٌات طرٌقة -

 المساحً االسلوب تستخدم وهً الجغرافٌة، العوارض وتمثل لجمع خطٌة طرٌقة
 bearings and والمسافة االتجاه على باالعتماد العوارض اجزاء ورسم تمثل فً

distances . العمل من وقتا وتستغرق جدا دقٌقة  قٌاساتها.  

  اخرى مصادر من المعلومات على الحصول 4 .5
 

 Obtaining data from external sources (data transfer) 
 من واحدة وتعد المتجهٌة او الصورٌة المعلومات على الحصول تتضمن وهذه

 الجغرافٌة المعلومات نظم باستخدام مشروع تنفٌذ اثناء اتخاذها الواجب القرارات

 اخرى، جهات من منها اجزاء شراء او ذاتٌا الجغرافٌة المعلومات قاعدة بناء هو

 الدولة مؤسسات تتضمن وهذه .متخصصة مؤسسات من مجانا علٌها الحصول او

   .التنفٌذ قٌد المشروع او البحث بموضوع العالقة ذات العلمٌة المؤسسات او

 
 Capturing attribute data الوصفٌة البٌانات على الحصول 5 .5

 
 بالتزامن استحداثٌه ٌتم وبعضها وصفٌة، بٌانات لها المكانٌة الجغرافٌة البٌانات كل

 مصادر من جمعه ٌتوجب منها الكثٌر ولكن الجغرافٌة المعلومات قاعدة بناء مع

  الخاصة البرامج طرٌق عن اما الجغرافٌة البٌانات قاعدة الى وادخاله مختلفة،

 طرٌق عن ادخالها او وغٌرها واالوراكل واالكسس االكسل مثل الجداول باعداد

 ٌتم التً الجاهزة فالجداول .مباشرة الخصائص جداول الى المفاتٌح لوحة

 بٌنها مشترك تعرٌفً مفتاح او رقم تتضمن ان ٌجب علٌها الحصول او استٌرادها

 الطبقة بتلك ربطها لٌتسنى الجغرافٌة المعلومات قاعدة فً بها الخاصة الطبقة وبٌن

   . بسهولة
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من مصادرها االولٌة والثانوٌة المتجهٌةجمع البٌانات . 8: تطبٌق عملً   

 وبرنامج معالجة الصور الرقمٌة  ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 
ERDAS 2014  

 -:وٌتضمن 

من مصادرها  المتجهٌةتعرٌف الطالب على كٌفٌة جمع البٌانات -

 .  االولٌة والثانوٌة

من  المتجهٌةفً جمع البٌنات   GPS كٌفٌة االستفادة من انظمة -

 .  الحقل وادخالها قاعدة المعلومات الجغرافٌة

 Raster 2 بطرٌقة  متجهٌةكٌفٌة تحوٌل البٌانات الصورٌة الى -
vector  . 

كٌفٌة ادخال المعلومات من الجداول االحصائٌة المختلفة وتحوٌلها -

 . متجهٌةالى خرائط 

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


