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 :المعلومات الجغرافيةالتعريف بنظام  

أداة تستتتتتتتند علس الإلاستتتتتتب افلكترجني لتنني  مجموعة م   GISيعد نظام المعلومات الجغرافية  

العمليات ، مثل : إدخال المعلومات إلس الإلاستتتتتتبة ، خ نعا ، معالجتعا ، تنظيمعا ج ترتيبعا ، استتتتتتترداد ا 

. جترتبط المعلومات  التخاذ قرارات مناسبة ج ئيا أج كليا ، تإلديثعا ، تإلليلعا ، ج الإلصول علس مخرجاتعا

 ،ام في افجابة ع  تساؤالت مكانيةام بخصائص المناطق أج المواقع الجغرافية . جيساعد النظفي   ا النظ

 .ة ع  موقع معي  ، أج منطقة مإلددةمثل : أي  تقع األشياء أج األحداث ، أج ما ي المعلومات المتوافر

 Data) البيانات جتتضتتتتتتم  تكنولوجيا نظل المعلومات الجغرافية العمليات المعتادة التي تتل علس قواعد

Base  مثل االستتتتتنستتتتار جالتإلليل االحصتتتتائي باالصتتتتافة الس التصتتتتور جالتإلليل الجغرافي ال ي توفر )

 -أن معنس نظام المعلومات الجغرافي يتكون م : الخرائط.

Geographic: .النه تمثيل جغرافي باستخدام صورة فضائية اج جوية اج خارطة تمثل موقع االرض 

Information :( النعا تتعامل مع بيانات جقواعد بياناتPersonal, Workstation ججداجل مكانية ج )

 جصنية.

System النه نظام متكامل يمثل بعدة تطبيقات مثل ال :Arc Catalog, Arc Map, Arc Toolbox 

ي مكان جيكون العمل فيع  متكامل جالناتج م  العمل  ي انظمة اما في المستتتتتاعدة في اتخاذ قرار اج تإلليل

 الختيار افضل....اج نظام ادارة للموراد اج انظمة تتبع مسارات.

 : of Geographic Information System sDefinition نظم المعلومات الجغرافيةريفات تع

تتضارب المنا يل جالتنسيرات حول االبعاد جالمإلاجر التعرينية لنظل المعلومات الجغرافية جذلك باختالف 

جالعلوم التطبيقية التي يمك  ان يكون لعا عالقة جظينية اج تطبيقية مع تكنولوجيا نظل المعلومات المجاالت 

 الجغرافية جايضا الختالف ججعات النظر حول تإلديد جتصنيف اال داف التطبيقية.

حيث ان البعض يعتقد ان ستتتتتتر ا مية نظل المعلومات الجغرافية يكم  في االمكانات االلكترجنية للبرامج 

جمكونات الإلاستتتب االلي جالبعض االخر يرل ذلك في البراعة التي تل التوصتتتل اليعا في استتتاليب معالجة 

ية المشتتتتتتعورة  نات نظل المعلومات الجغراف عاريف كثيرة جالتي تعتبر م  تعري ناك ت فان   ل ا  نات  يا الب

 جالمتداجلة عالميا:

 

 



  "تعريف "دجيكرDUEKER 1979: 

حالة خاصة م  نظل المعلومات جالتي تإلتوي علس قواعد معلومات  نظل المعلومات الجغرافية  ي

تعتمد علس دراسة التوزيع المكاني للظا رات جالنشاطات جاال داف التي يمك  تإلديد ا في 

بمعالجة  المإليط المكاني كالنقط اج الخطوط اج المساحات حيث يقوم نظام المعلومات الجغرافي

الخطوط اج المساحات لجعل البيانات جا  ة السترجاععا  المعلومات المرتبطة بتلك النقط اج

 الجراء تإلليلعا اج االستنسار ع  بيانات م  خاللعا. 

 م: 1986تعريف بورج عام  

بة م  اجع ة الإلاستتتتتتتب االلي جالبرامج  نظام المعلومات الجغرافي عبارة ع  مجموعة منظمة مرت

لتقوم بتجميع جرصتتتتد جتخ ي  جاستتتتتدعاء جالمعلومات الجغرافية جالطاقل البشتتتتري المدرب صتتتتمم  

جمعالجة جتإلديث جتإلليل جعرض جميع المعلومات الجغرافية المرتبطة بالشتتتبكة الوطنية الجيودستتتية 

 المترية)المكانية( منعا جالوصنية.

  1987عريف سمث ج زمالء  ، ت 

مكانية مرتبة " نظام المعلومات الجغرافي  و نظام قاعدة المعلومات جال ي يإلتوي علس معلومات  

بافصتتتافة إلس احتوائه علس مجموعة م  العمليات التي تقوم بافجابة علس استتتتنستتتارات حول ظا رة 

 مكانية م  قاعدة المعلومات " . 

  DoE  ،1987تعريف جزارة البيئة البريطانية   

ليل ج " نظل المعلومات الجغرافية  ي نظل متكاملة تقوم بإلصتتتتتتر ج تخ ي  ج مراجعة ج معالجة ج تإل 

 عرض البيانات التي تعتمد علس نظل افحداثيات المكانية علس سطح األرض " .

  " تعريف  "كويCOWEN 1988 

نظل المعلومات الجغرافية  ي نظل دعل القرار جذلك بواستتتتتتطة دمج المعلومات المكانية لخدمة حل 

 القضايا البيئية.

 ، 1990األمريكية ،  ESRIتعريف مؤسسة   

ت الجغرافية  ي مجمع متناستتق يضتتل مكونات الإلاستتب االي ج البرامج ج قواعد البيانات " نظل المعلوما 

بافصافة إلس األفراد جفي مجموعة يقوم بإلصر دقيق للمعلومات المكانية ج تخ ينعا ج تإلديثعا ج معالجتعا 

 ج تإلليلعا ج عرصعا" . 

 ( ،2000تعريف مإلمد الخ امي ع ي  , )  



فية  ي نمط تطبيقي لتكنولوجيا الإلاسب االي جالتي تعتل بإنجاز جظائف خاصة " نظل المعلومات الجغرا 

رية ج معتمدة علس كناءة بش اة بما يتنق مع العدف التطبيقي لعفي مجال معالجة ج تإلليل المعلومات المكاني

 إلكترجنية متمي ة " .

جميع     التعاريف صتتإليإلة ، ج النرجقات فيما بينعا طنينة ، ججميععا نابع ع  خبرة عملية في معالجة 

 المعلومات ج الخصائص المرتبطة بمكان معي  . 

 

 تأريخ نظام المعلومات الجغرافية

لإلاالت ا، قام جون سنو بتصوير انتشار جباء الكوليرا في لندن باستعمال نقاط لتمثيل مواقع بعض 1854في 

ظعرت نسخة مثيلة لخريطة  1958االننرادية. قادت دراسته ع  توزيع الكوليرا إلس مصدر الوباء. جفي 

 .في لندن 1854جون سنو أظعرت التكتالت لإلاالت جباء كوليرا 

 

 

كما أدت  .Layers شعدت أجائل القرن العشري  تطورات ملإلوظة في تصوير الخرائط بنصلعا إلس طبقات

نوجية إلس تسريع تطوير عتاد الإلاسب مما ساعد علس إنشاء تطبيقات خرائط عامة باستخدام األبإلاث ال

 .1960الإلاسب عام 

 

 

فعلي في أجتاجا، أجنتاريو، بكندا داعما مقاييس رسل أرصية،  GIS تل تطوير أجل نظام 1962في عام 

جغرافي عملي. أدل   ا  أجل نظام معلومات CGIS جبالتالي أصبح نظام المعلومات الكندي 1:50,000

في الواليات المتإلدة األمريكية. جبعد ذلك  URISA- إلس إنشاء جمعية نظل المعلومات الإلضرية جافقليمية

م جنظام جالية مينيسوتا 1967ظعر نظام استخدام األراصي جإدارة الموارد الطبيعية في جالية نيويورك عام 

   المشاريع في تلك األيام عالية التكلنة, بإليث ال يستطيع م. ظل   1969األمريكية فدارة األراصي عام 

افنناق عليعا غير افدارات الكبيرة في الواليات المتإلدة األمريكية، كندا، أستراليا، جبريطانيا جغير ا م  

 .الدجل المتقدمة األجرجبية

 

 

 Geographic افية" أجفي منتصف السبعينات تل االتناق علس تسمية     النظل "نظل المعلومات الجغر

Information System  نظراً لكثرة أسماء النظل جالبرامج المستخدمة في   ا المجال. في أجائل الثمانينات

الناجإلة جبم ايا إصافية جمع  الجيلي  األجل جالثاني متمثلة في اتساع  GIS ظعرت العديد م  برامج

الجغرافية جتطوير مجال االتصال المباشر بي  رجاد القاعدة العريضة للمستخدمي  لنظل المعلومات 

جمستخدمي نظل المعلومات الجغرافية ع  طريق شبكات االتصال العالمية جالشبكات المتخصصة في 

إعطاء الجديد في   ا المجال مباشرة. كما صدرت العديد م  المجالّت جالندجات جالمؤتمرات العلمية 

 .ت الجغرافية خالل     النترةجالدجرات المتخصصة في نظل المعلوما

 

 

أما في التسعينات جمع انتشار أنظمة جطرفيات يونيكس جالإلواسيب الشخصية، ججد العشرات م  الشركات 

المنتجة لع   النظل بأسعار منخنضة جداً مقارنه باألسعار في الستينات جالسبعينات. جمع نعايات القرن 

بر افنترن  بنضل االلت ام بمعايير جصيغ نقل جديدة تل ع GIS العشري  أصبح م  الممك  عرض بيانات

  .االتناق عليعا جانتشار العديد م  البرامجيات منتوحة المصدر



 مميزات نظم المعلومات الجغرافية

لعا عدة ممي ات ترتبط باستخدامات   ا النظام جالمعلومات المدخلة فيه جبالتالي  نظل المعلومات الجغرافية

  نا بعض   خ الممي ات:المخرجات جن كر 

 .تساعد في تخطيط المشاريع الجديدة جالتوسعية 

 .تساعد علس السرعة في الوصول الس كمية كبيرة م  المعلومات بناعلية عالية 

 . تساعد علس اتخاذ افضل قرار في اسرع جق 

 . تساعد في نشر المعلومات لقاعدة اكبر م  المستنيدي 

  جالمعلومات الوصنية في قاعدة معلومات جاحدة.دمج المعلومات المكانية 

 .توثيق جتاكيد البيانات جالمعلومات بمواصنات موحدة 

 .التنسيق بي  المعلومات جالجعات ذات العالقة قبل اتخاذ القرار 

 .القدرة التإلليلة المكانية العالية 

 لومة الوصنية.القدرة علس االجابة علس االستعالمات جاالستنسارات الخاصة بالمكان اج المع 

 .القدرة علس التمثيل المرئي للمعلومات المكانية 

  مإلاكاة( التمثيلSimulation  لالقتراحات الجديدة جالمشتتتاريع التخطيطية جدراستتتة النتائج قبل )

 النعلي علس ارض الواقع. التطبيق

  

 ومات الجغرافيةنظم المعل )فوائد( اهمية

المعلومات الجغرافية جما يمك  ان تقدمه لنا في عدة نقاط اساسية يمك  بصنه عامة ان نلخص ا مية نظل 

 : ي ما يلي

 .سعولة العمل جتوفير الوق  -1

 .الدقة جالسرعة-2

 .امكانية التإلديث جاالصافة جالإل ف جالتجديد -3

 .الموصوعية جالإليدة التامة جالوصوح الكامل -4

 .االحصائيةانب جالعمليات امكانية التإلليل جالقياس م  الخرائط جاجراء الجو -5

 .الربط بي  المعلومات مختلنة المصادر -6

التغطية جالتداخل مع استخدام الخرائط ، بمعنس انه يمك  جصع عدد كبير م  الخرائط الموصوعة  -7

 .فوق بعضعا البعض



 .التنبؤ جالتوقع المستقبلي -8

 :استخدامات نظم المعلومات الجغرافية

البيانات المكانية ع  ظوا ر جاقاليل مإلدد  في العلل جالتي تعد جسيلة لتنظيل في مجال صنع قواعد  -1

جدمج البيانات المأخوذة م  مصادر عديدة سواء كان  خطية ام خلوية الستعادتعا جق  الإلاجة جدراسة 

 العالقات المكانية التي تربط بي  الظوا ر الجغرافية جغير الجغرافية المتوطنة في تلك االقاليل اج

 .المناطق

مجال دراسة سطح االرض جخاصة فيما يتعلق باستخدام االرض جتسجيلعا جملكياتعا جيشكل   ا  -2

 .في العالل (GIS) جمل استخداماتمم   (%21االستخدام )

استخداماتعا في مجال الخدمات العامة كخدمات الماء جالكعرباء جالعاتف جالمجاري جالغاز جالتلن يون  -3

 . م  مجمل االستخدامات (%18يشكل)الخ حيث 

استخداماتعا في مجال علوم االرض جالمتعلقة في استكشاف المعادن جالننط جالغاز الخ جتشكل  -4

 .م      االستخدامات (16%)

في المجاالت الإليوية جالتي تأتي في المرتبة الرابعة جخاصة فيما يتعلق بدراسة البيئة جالتلوث  -5

      ( م  مجمل استخدامات%9اعة جالغابات ، حيث تشكل تلك االستخدامات نإلو)جالصإلة العامة جال ر

(GIS)  في العالل. 

استخداماتعا في مجال تسويق االعمال جالتجارة جالسكان جالسنر جتإلليل الموقع االمثل مع االستخدام -6

 . ايضا (%9الإليوي لعا لتشكل نسبة )

في المدن جالتجمعات السكانية كالمواصالت جخدمات  في ادارة البنية التإلتية (GIS) تستخدم -7

 (.%7) الطوارئ جاالنقاذ جتشكل نسبة

استخدامتعا في مجال الجغرافية السياسية جالمؤسسات العسكرية جالبوليسية جاالمنية في كثير م  دجل  -8

جاالدارية العام كما تستخدم م  قبل المؤسسات الإلكومية الخاصة في دراسة التقسيمات السياسية 

 .جاالنتخابية

م  مجمل  (%4تستخدم في مجال صنع الخرائط حيث تشكل صناعة الخرائط في العالل نإلو) -9

 .استخداماتعا

 

 

 



 نظم المعلومات الجغرافية وحل المشكالت:

 :)امثلة حياتية )فوائد ملموسة 

ممايساعد علس يساعد الم راعي  علس معرفة ظرجف االرض ال راعية جالظرجف المناخية لعا، 

معرفة افضل المإلاصيل المناخية لل راعة جادارة االرض بشكل اكثر كناءة جالعمل علس زيادة 

 االنتاج.

 علس معرفة افضل الطرق لعل، مثال: يساعد علس دراسة الطرق جيساعد السيارات  (Global 

Position system-GPS  و تطبيق م  تطبيقات ال  )GIS حيث كان قديما يستخدم في 

يدجر  Satelliteالتطبيقات العسكرية اج الإلربية جلكنه االن اصبح يستخدم مدنيا". فعو عبارة ع  

ر لالرض حيث يستقبل العلماء      الصور ة مرتي  باليوم جيقوم بالتقاط صوحول الكرة االرصي

 جالمعلومات منه جالتي تستخدم في اجراء الإلسابات جالعمليات الخاصة بالمكان المطلوب.

 ( جذلك لتإلديد ...-صإلية  –ستخدم في التخطيط العمراني في تقييل اداء الخدمات المختلنة )تعليمية ي.

المناطق المتوفر بعا     الخدمة اج المإلرجمة العادة توزيع الخدمات ،ك لك مقارنة التخطيط 

المقترح بالوصع الرا   لمنطقة معينة ،باالصافة الس تإلديد اتجا ات النمو العمراني للتجمعات ع  

 طريق متابعة التطور جالنمو العمراني.

 ( حيث تساعد في الوصول الس الإلل السريع جالمرئي الخ -زالزل  –ضانات )في في ادارة االزمات

للمعلومات الإليوية ع  موقع االزمة مما يساعد علس تطوير خطط العمل التي تطبع اج ترسل لنريق 

 العمل للتعامل مع االزمة جبالتالي تنسيق جتنعيل جعود الطورل.

 ع  طريق تإلديد اقرب جحدة إسعاف الس مكان  في حالة الخدمات الطبية الطارئة مثل حادث سيارة

 .ك لك تإلديد اقصر الطرق للوصول الس مكان الإلادث المبلغ ع  الإلادث،

 السوال: اذا كان  ناك مشكلة في تإلديد مكان بناء مستشنس مجاني علس سبيل المثال ،فيكون

 ما و افضل موقع النشاء مستشنس مجاني؟ 

 النرجض اج المعايير:

  الوصول اليه.مكان سعل 

 .اكثر االماك  فقرا" في المإلافظة 

 .ال يوجد بجوار  مستشنس مجاني اخر 

 .بعيد ع  اماك  الضوصاء جالتلوث 

 .ال يبنس علس ارض زراعية 



 يتل تطبيق الخطوات الموجودة في العنوان السابق للوصول الس القرار المناسب

  :هى أساسية مكونات خمسة من الجغرافى المعلومات نظام مكونات

 

يتكون اي نظام معلومات جغرافي م  مركبات استتتتياستتتتية يمك  ان نستتتتتنتجعا م  تعريف بورج ال ي 

نظام المعلومات الجغرافي عبارة ع  مجموعة منظمة مرتبة م  اجع ة الإلاسب االلي جالبرامج نصه 

اء عجالمعلومات الجغرافية جالطاقل البشتتتتري المدرب صتتتتمم  لتقوم بتجميع جرصتتتتد جتخ ي  جاستتتتتد

جمعالجة جتإلديث جتإلليل جعرض جميع المعلومات الجغرافية المرتبطة بالشتتتبكة الوطنية الجيودستتتية 

 المترية)المكانية( منعا جالوصنية. جبتلخيص التعريف السابق يتضح لنا ان المركبات االساسية  ي :

 (Hardware)اآلالت - ١

  (Software) . البرامج -٢

 (Graphical & attribute Data) البيانات  -٣

  (People) . . الطاقم البشري المدرب -٤

 (Procedure)االدارة  -ساليب التشغيلا -٥ .

. (Hardware) 1- اآلالت 

وهي تتمثل في الحاسب األلي الذي يعمله عليه نظام المعلومات الجغرافية بمشتمالته من وحدات إدخال ) 

طابعة ( ووحدة  –ووحدات إخراج ) شاشة سماعات ميكرفون (  –كاميرا  – لوحة مفاتيح –ماوس 

المعالجة المركزية ، وكلما ارتقت مواصفات الجهاز المستخدم كلما زادت القدرة على معالجة وتحليل قدر 

 ج  (GPS)األرض سطح علي المواقع تإلديد أجع ة انتشار جانب إلس بافصافة   ا ،أكبر من البيانات

 . األرض سطح علي معينة نقط إحداثيات لتإلديد تستخدم التي

 

 (Software) البرامج-2

تتمثل في برامج الإلاسب االي التي تمكننا م  حنظ جتخ ي  جمعالجة البيانات جعرصعا علس الإلاسب 

فالإلاسب االي جحد  ال يكني ألن تقوم بع   العمليات جلك  البد م  ججود برنامج متخصص في  االي .

مثال أن لديك حاسب آلي ليس عليه نظام تشغيل جيندجز مثال  ل سيصبح  ذلك جمثال بسيط علس   ا تخيل

جتتعدد البرامج المتخصصة في نظل المعلومات الجغرافية بي   له قيمة سيكون قطعة م  الإلديد ليس أكثر.

جمنعا ما  و برخصة تستدعي الشراء جم   open sourceأسماء عديدة لشركات كثيرة منعا ما  و مجاني 

 ، الخ.Arc GIS  ،QGIS ،GRASS ،Map window    البرامج ما يلي :أمثلة   

 

 



 (Graphical &attribute Dataالبيانات )-3

 

جالبيانات  ي ا ل مكونات نظل المعلومات الجغرافية.فيتل تقسيل البيانات داخل نظل المعلومات الجغرافية 

 : الس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Attribute Data or Attribute table) وصنيةال المعلومات

بالمعلومات المكانية جعرف بعض العلماء المعلومات ج ي التي تعبر ع  الصنات جالإلقائق ج ي مرتبطة 

الوصنية بانعا بيانات جدجلية جنصية تعتل بوصف الخصائص الجغرافية للظوا ر جالمعالل علس الخريطة 

مثل:اسل المنطقة،اسل مالك العقار،حالة العقار،عدد السكان،نسبة الرطوبة ،نوع التربة،اسل الشارع.جعادة 

جالبد ان تربط المعلومات الوصنية بالمعلومات المكانية الن   ا م  ا ل ممي ات ماتظعر علس شكل جداجل 

 .نظل المعلومات الجغرافية

 

 (Spatial Data) المعلومات المكانية

المعلومات المكانية  ي معلومات التي  توصح موقعا" اج مكانا" ج    المعلومات مرتبطة بموقع صم  

 مرتبطة باحداثيات جغرافية,جتشمل كافة العناصر الطبيعية جاالصطناعيةمرجعية مكانية اج جغرافية اي 

المتواجدة في منطقة ما مثل: حدجد مدنية،مبان،طريق، مجرل النعر،خطوط السكة الإلديدية،حدجد 

 الخطية المعلومات المعلومات

Vector 

  

  Point نقطة

  Pixelبكسل

 ةالمعلومات المكاني

 صفيةالمعلومات الو

  Line خط

  Polygon مساحة

 المعلومات الشبكية

Raster 



الغابات،الطبقات الجيولوجية،حدجد البإليرات،مواقع التضاريس جغير ا. جيمك  تقسيل المعلومات المكانية 

 سب طرق التخ ي  جالمعالجة،ج ما:الس قسمي  ح

 (Vector Data) المعلومات الخطية-1

 (Raster Data) المعلومات الشبكية -2

 م  التنصيل. جناخ  كل نوع م  المعلومات المكانية بشي

 

 (Vector Data) المعلومات الخطية

اساسية نسميعا  المعلومات الخطية  ي صيغ اج طرق لتمثيل المعلومات المكانية بتراكيب م  مكونات

جالتي تعرف عدديا  Polygon ) ، مساحة Line ، خط Point بالمكونات المكانية البسيطة ج ي ) لنقطة

 . Topologyجتسمس العالقات بينعا بالعالقات المكانية اج بالطوبولوجية

 ( النقاطPoints) 

نا ثل بمساحة،فاناذا كان  الظا رة صغيرة ال ترقس الن تمثل بخط جليس لعا العرض الكافي لتم

ج ي تإلدد مواقع لبعض الظوا ر  (D-0نسميعا "نقطة" جتكون عديمة البعد اج ذات بعد صنري)

المتواجدة في الطبيعة مثل:االشجار،االشجار،جالمدن في المقاسات الصغيرة.....جغير ا.جتعرف 

 باحداثيات مرتبطة بالمرجع الجغرافي.

 

 الخطوط (Lines) 

جاذا كان  الظا رة تبدأ بنقطة جتتبع بقية اج اء الظا ر حتس تنتعي بنقطة اخرل فأننا نسميعا 

, جان دقة تمثيل ظا رة   (D-1)"خط", جل ا فأنه يتكون م  نقطتي  علس االقل ج و ذج بعد جاحد 

سطية وما تعتمد علس كثافة النقاط الوسطية للخط فيمثل المنإلنس بشكل دقيق ب يادة عدد نشاطه ال

 جم  امثلة المعلل التي تمثل بخطوط: الطرق، االنعار في مقاييس الرسل الصغيرة،سكك الإلديد.

 (مساحةArea) 

جبعض البرامج  Area ( فاننا نسميعا "مساحة"D-2اذا كان  الظا رة لعا عرض اي ذات بعدي  )

جيكون  جتتكون م  عدة خطوط اج سالسل متصلة مع بعض (.Polygonجالكتب تسمعيا مضلع )

الشكل مغلقا".جم  امثلة ذلك تمثيل البإليرات جالمباني في مقاييس الرسل الكبيرة 

 ,الغابات،استخدامات االراصي،انواع التربة ،المناطق االدارية.

 

 



 (Raster Data) المعلومات الشبكية

ل" "بكس ي عبارة ع  معلومات جغرافية علس شبكة اج مصنوفة م  بعدي  م  الخاليا الصغيرة تسمس 

جلكل بكسل قيمة تعكس نوع المعلل المقابل لعا،جيإلدد موقع  (Pixel=Picture Element) جحدة صورية

( في الصورة جم  اقرب االمثلة صور االقمار الصناعية  Column) ( جالعمودRow) البكسل برقل الصف

درج ع علس مقياس التجكل بكسل عبارة ع  متوسط االصاءة اج االمتصاص المقاس الكترجنيا لننس الموق

( ج    القيل Digital Number=DN( جيعبر ع  ذلك برقل يسمس )العدد الرقمي Gray Scaleالرمادي)

  ي اعداد صإليإلة موجبة.

، اج 63( التي تكون الصور الرقمية عادة في مدل اعداد يمتد م  صنر الس DN) جتسجل االعداد الرقمية

. جتمثل 2047، اج م  صنر الس 1023اج م  صنر الس ، 511، اج م  صنر الس 127م  صنر الس 

مجاالت المدل الم كور مجموعة االعداد الصإليإلة التي يمك  تسجيلعا باستخدام مقاييس ترمي حاسوب 

بتات علس التوالي )اي  11ج  10ج  9ج  8ج 7ج  6( ذات Binary Computer Coding Scalesثنائية )

62-64  ،72-128  ،92-512  ،102-1024  ،112-2048 ) 

 

( كما ذكرنا Digital Number=DNجالتدرج الرمادي مقياس لشدة االصاءة جيعبر عنه بالرقل العددي )

ب ( جما  8في نظام  255سابقا بإليث ان صنر يمثل اللون االسود جاعلس قيمة تمثل اللون االبيض )مثل 

 بينعما يكون تدرجا" للون الرمادي

 

كلما صغر حجل البكسل كلما"زادت دقة  الصورية( و اساس دقة الصور بإليثجحجل البكسل )الوحدة 

م اكثر جصوحا للمعلل م  صورة حجل البكسل فيعا 1×م 1ججصوح الصورة اي ان الصورة ذات البكسل 

( اذا صرب  في حجل البكسل تعطينا تغطية Columns( جاالعمدة )Rowsم. جعدد الصنوف)5×م5

 المنطقة.

 Imageالمعلومات في برامج خاصة تسمس برامج معالجة الصور)جتتل معالجة     

Processing الستخدامعا فيما بعد في نظل المعلومات الجغرافية،جم  البرامج المشعورة في معالجة)

( ج و متخصص في معالجة جتإلسي  الصور ERDAS Imagineالصور الرقمية اج المعلومات الشبكية )

لبرنامج عمل التصإليإلات الالزمة م  حيث التشو ات الناتجة ع  الرقمية،حيث يتل م  خالل     ا

 جالتشو ات االخرل،جك لك يتل م  خالله دمج اج تإلسي  الدقة م  خالل عمليات معقدة.التصوير

 ما يلي  (Raster Data)جالمعلومات الشبكية  (Vector Data) جم  ا ل النرجق بي  المعلومات الخطية

 

 



 

 (Raster Data)المعلومات الشبكية  (Vector Data) المعلومات الخطية

 تتطلب مساحة قليلة في التخ ي 

 بنية البيانات فيعا معقدة

 ال تعتمد علس حجل البكسل في الدقة

 تتطلب جعدا"ج جقتا" كبيري  للإلصول عليعا

 قوة تإلليلية مكانية عالية

 غالبا ما يستعاض ع  الواقع برموز

 حةتتكون م  نقطة اج خطا اج مسا

 المعدات جالبرامج ذات تكلنة عالية

 دقة مكانية اعلس

 تتطلب مساحة كبيرة في التخ ي 

 بنية البيانات فيعا اكثر سعولة

 تعتمد علس حجل البكسل في الدقة

 ال تتطلب جعدا"ج جقتا" كبيري  للإلصول عليعا

 اقل مقدرة في التإلليل المكاني

 غالبا ما تمثل الصور الواقع النعلي

 لبكسل فقطتتكون م  ا

 المعدات جالبرامج ذات تكلنة متوسطة نسبيا"

 دقة مكانية اقل نسبيا"

 

 People القوة البشرية )االيدي العاملة( -4

وهم األشخاص الذين يدويرون نظام المعلومات الجغرافي عن طريق جمع البيانات وتخزينها وتحليلها 

وا معالج –وإجراء العالجات المختلفة عليها وتتنوع درجاتهم حسب الكفاءة ما بين ) مدخلوا البيانات 

 .مطوروا النظام والتطبيقات المختلفة –البيانات 

 Procedureالمناهج او الوسائل التي تستخدم للتحليل المكاني  -5

قوة جا مية نظل المعلومات الجغرافية تكم  في مقدرتعا علس التإلليل المكاني جاالحصائي،جالتإلليل  و 

القلب النابض ال ي بدجنه ال حياة جال فائدة م  المعلومات المجمعة جالمنقإلة.ج ناك عدة مجاالت يمك  

معلومات الجغرافية لخدمتعا جعلس سبيل المثال التإلليالت التي تعتمد علس عامل تازمان تسخير نظل ال

جالمكان)تغير استعمال االرض( جتإلديد مواقع جديدة )مصنع، م رعة،جمدرسة( جانسب الطرق بي  

نقطتي  )نقل البضائع ،جتوزيع الخطابات جالإلاجيات، جما شابه ذلك ( جتخطيط المدن جالشرطة جالدفاع 

جالدراسات االستراتيجية.جالستخدام نظل المعلومات الجغرافية البد م  ججود خطة مدرجسة، جا داف 

مإلددة جمنعجية بإلثية. جمعظل منعجيات نظل المعلومات الجغرافية تنبع م  النظريات المتوافرة في الكتب 

سب ، مناخية ،بيئية( حجالمراجع بجميع فرجععا )طبيعية ، بشرية ،اجتماعية ،اقتصادية ، ندسية ،صإلية 

 نوعية التطبيق.

 

 


