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 Overlay operations and  البيانات ومعالجة التطابق عمليات 4 .1 .7
geoprocessing   

 
 وفق جدٌدة طبقات النتاج المختلفة للطبقات هندسً تقاطع العملٌات هذه تتضمن

 البٌانات معالجة .logical operators  المنطقة العالقات

 البٌانات من مجموعة لخلق األساسٌة العملٌة هو Geoprocessingالجغرافٌة

 عملٌات باستخدام الموجودة البٌانات من مختلفة مجموعات من المستمدة الجغرافٌة

 معالجة وظائف .data conversion البٌانات وتحوٌل overlay تراكب مٌزة مثل

 العملٌات من سلسلة تشغٌل فً تكمن  Geoprocessing الجغرافٌة البٌانات

 قائما تكون قد البرمجٌات هذه وظائف .تعقٌدا أكثر تحلٌلٌة عملٌات والى البسٌطة

  لمجموعات بوابات المطاف نهاٌة فً ٌفتح هذا .أخرى عملٌات مع بالتعامل أو بذاته

  geoprocessing  الجغرافٌة للبٌانات المعالجة نماذج من تقرٌبا محدودة غٌر

 .محددة مشاكل لحل  النتائج من مذهلة مجموعات وٌعطً

 للبٌانات المعالجة تطبٌق على اولً مثال هً   Site selectionالموقع اختٌار

  "الروبوتات"بـ اشبه هااعتبار ٌمكن الجغرافٌة البٌانات معالجة بٌئة .الجغرافٌة

 عملٌة .الجغرافٌة البٌانات نماذجل الخزن وتوفٌر الجغرافٌة لبٌاناتل العملٌات ألتمتة

 الخاص المجتمع داخل الواقع، فً .للغاٌة بها موثوق الجغرافٌة البٌانات معالجة

 وثائق  انها على الجغرافٌة البٌانات تحلٌل الى ٌنظر الجغرافٌة المعلومات بنظم

 المعلومات منتجات تقدٌم حاولٌ الذي للمحلل البرمجٌات على القائمة التأمٌن

   .المٌزانٌة حدود وفً المحدد الوقت فً الجغرافٌة
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 -: وهي الجغرافية البيانات بتطابق الخاصة العمليات من العديد هناك
 
 ٌتضمن : overlay (union, intersection) (المتقاطعة االتحاد،) تراكبال -(أ

 الكتشاف الجغرافٌة البٌانات طبقات من أكثر أو اثنٌن تركٌب عملٌة  التراكب

 مجموعة انضباط مع وثٌقا ارتباطا ٌرتبط تراكبال الواقع، فً .بٌنهم المكانٌة العالقات

 خصائص بٌن المكانٌة العالقات قواعد ٌحدد الذي ،التشاكل او المكانٌة العالقات

 . الجغرافٌة البٌانات طبقة فً معٌن لنشاط صالحة

 بحساب ٌقوم الجغرافٌة البٌانات ومعالجة تحلٌل . intersection تقاطعال -(ب

 او كلها للظواهر تقطع هً الظواهر تلك لةصومح .اإلدخال لظواهر الهندسً تقاطعال

 االخراج طبقة فً الظاهرة بصنف وتسمى الطبقات كل مع منها مشتركة اجزاء

  .الجدٌدة

 الهندسً تقاطعال ٌحسب تحاداال ان اال تقاطع،ال مثل . union االتحاد -(جـ

 وتعطى متداخلةال  هاسمات مع المدخلة الظواهر كافة حساب تمٌ و ،اإلدخاللظواهر

   .اإلخراج ظواهر اتفئ إلى

 مثل . .Extraction (clip, query) (االستعالم و , استقطاع) استخراج -(د

 إلى الجغرافٌة البٌانات تحدٌد فً للمساعدة استعالم او استخراج أٌضا ٌتم التراكب،

 القواعد من محددة بمجموعة مرهونا وٌكون استخراجها، أو استقطاعها المراد

  عن الستفسارفا .الجغرافٌة الظواهر بٌن المكانٌة اوالعالقات بالتشاكل الخاصة

  المعلومات قاعدة فً المخزونة البٌانات واسترجاع استعادة امكانٌة ٌوفر :الخصائص

 نوعٌة لفحص الجغرافٌة المعلومات بنظم التحلٌل مراحل كل فً مفٌد وهو الجغرافٌة،

  االستفسار، من نوعٌن وهنالك . التحلٌل عملٌة من المستحصلة النتائج المعلومات
 .مكاني غير والثانً  مكاني هو : االول

  
 . معٌنعند االستفسار عن موقع  لمرفق خدمً : المكاني*  

عند االستفسار عن الخصائص الوصفٌة لظاهر جغرافٌة دون : المكانيغير ** 

 . التركٌز على موقعها 
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 اقتطاع

 حذف

 تجزئة

 تعرٌف

 اتحاد

 تقاطع



4 

اجراء عمليات المقاطعة والتطابق بين . 13: تطبيق عملي 
 .والعوارض الجغرافية 

 -:وٌتضمن ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 

كٌفٌة زٌادة الفائدة من البٌانات فً قاعدة تعرٌف الطالب على -

 .المعلومات الجغرافٌة وانتاج معلومات جدٌدة او زٌادة كفاءتها 

 .  كٌف ٌتم اقتطاع جزء من كل بحسب الحاجة لعوارض محددة -

كٌف ٌتم اضافة معلومات جدٌدة لطبقة من نوع محدد من خالل -

 .  مقاطعتها مع طبقة اخرى 

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


