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 اْ ار اٌدغرافييٓ، عًٍ خذيذة ٌيسج اٌدغرافي اٌّعٍىِاث ٔظاَ اسخخذاَ فىرة اْ

 اٌدغرافيت ٌٍظىاهر اٌيذويت اٌّطابمت ِبذأ حعخّذ ، اٌّىأي ٌٍخحٍيً اٌخمٍيذيت اٌطرق

   . ِحذدة بخصائص حشخرن اٌخي إٌّاطك ٌخحذيذ اٌشفافاث باسخخذاَ
 اسباب ٌخحذيذ اٌشفافياث باسخخذاَ   ( John Snow) اٌذوخىر لاَ 1854 عاَ في

 اٌّياٖ ضخ ِحطاث ٌّىالع شفافيت رسُ حُ ار ٌٕذْ، ِذيٕت في اٌىىٌيرا ِرض أخشار

 50 هٕان اْ وخذ ار اٌىىٌيرا، بّرض االصاباث حاالث ٌّىالع واخري ، وأابيبها

 ضخ ِحطاث احذ حىي ياردة 100 اٌـ حخداوز ال ِٕطمت في حروسث لذ اصابت حاٌت

 اٌّحطت حٍه اغالق وبعذ ٌٍشفافاث،  Overlay اٌّطابمت اخراء بعذ إٌّطمت في اٌّياٖ

   . اٌّرض أحصر

خريطة تبين ظهور حاالت  

االصابة بمرض الكوليرا في 

 1854لندن عام 

 محطة ضخ مٌاه الشرب

 االصابة بمرض الكولٌرا

 وتطور نظم المعلومات الجغرافية نشوء 

 ٔظُ وحطىر ٔشىء عًٍ ساعذث اٌعٍّيت اٌّعرفت حمىي ِٓ اٌعذيذ هٕان

 الجغرافٌة المعلومات نظم تطور على ساعدا مجالٌن اهم ان .اٌدغرافيت اٌّعٍىِاث

 Dataالمعلومات وقواعد ، Digital Cartography الرقمً الخرائط رسم علم هما
Base   : 

 المعلومات نظام ٌعد اذ للتصمٌم برمجٌة انظمة تطوٌر تم الستٌنات فترة خالل

  طبقات بناء بنظام ٌعمل متكامل جغرافً معلومات نظام اول 1964 عام فً الكندي
layers  وصفٌة خصائص بجداول مرتبطة  attribute tables . ًذاته العام ف 

  SYMAP  برنامج من االولى النسخة انتاج من فيشر هورد المعماري المهندس تمكن

   .االلً الحاسوب بواسطة الخرائط النتاج
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 GIS relationships ) نظم المعلومات الجغرافية بنظم المعلومات االخرى عالقة 
with  GI)  

 

 براِدياث وحطىر ٔشىء اًٌ اٌّعٍىِاث ِٓ اٌهائً اٌىُ وادارة ٌخخسيٓ اٌحاخت دعج

 اٌبيأاث ادارة ٔظاَ  اٌّثاي سبيً عًٍ اٌّعٍىِاث، وادارة بارشفت خاصت وأظّت

Management Information System (MIS) ، اٌبيأاث لىاعذ   Data Base،  

 اٌّعٍىِاث ؤظُ Computer Aid Design (CAD)  اٌحاسىب بّساعذة اٌرسُ ٔظُ

 حخسيٓ ؤظاَ ، Geographical Information Systems ( GIS)  اٌدغرافيت

      ِايىروسىفج اٌبيأاث ادخاي ؤظاَ ،Oracle Database  اٌّعٍىِاث

Microsoft Access database  . 

 

 الشركات بدأت بعدها الجغرافٌة، المعلومات لنظم مؤتمر اول عقد 1970 عام فً

 التطور ادى الثمانٌنات فترة وخالل النظام، برامجٌات بتطوٌر المتخصصة التجارٌة

 المعالجة وسرعة الخزنٌة الطاقة زٌادة الى الحاسبات صناعة مجال فً السرٌع

 المعلومات نظم مجال فً المعلومات الثورة نشوء الى التحلٌل كلف وانخفاض

 Global positioning system  العالمً االحداثٌات توقٌع نظام ولظهور .الجغرافٌة
(GPS) المتخصصة االصطناعٌة االقمار منظومة اطالق بعد وذلك التسعٌنات، خالل 

 تطور وثم عسكرٌة ألغراض اطلقت والتً والروس االمرٌكان قبل من المجال هذا فً
  . المدنٌة لألغراض استخدامها

 الذي السبعٌنات فترة خالل  CAD الحاسوب بمساعدة التصمٌم نظام تطور اما

 الحقة مراحل فً النظام هذا استخدم فقد الهندسٌة، المخططات وتصمٌم رسم على ركز

 من قابلها وما الرقمٌة، الخرائط انتاج برامجٌات تطور ان  .الرقمٌة الخرائط رسم فً

  بٌن الربط على قادرة برامجٌات ونشوء المعلومات قواعد برامجٌات مجال فً تطور

 المعلومات نظم وتطور ظهور الى ادى الجدولٌة البٌانات وقواعد الرقمٌة الخرائط

  . الجغرافٌة

 واٌحاسباث اٌشخصيت اٌحاسباث ظهىر بعذ اٌّىأي اٌخحٍيً عٍّياث حطىرث ولذ

 حطىر ِع ٍِحىظا حطىرا  GIS اٌـ برِدياث شهذث اٌثّأيٕاث عمذ خالي. اٌّروسيت

 بظهىر إٌظاَ ِسخخذِي لابٍيت حطىرث اٌخسعيٕاث عمذ خالي .اٌحاسىب اخهسة

   . اٌحذيثت واٌخطبيماث اٌبرِدياث
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 البٌانات قواعد ان فً الجغرافية المعلومات ونظم البيانات قواعد بين الفرق ٌكمن

 دون المعنٌة المؤسسات بٌن البٌانات وتبادل جداول بشكل البٌانات تخزٌن على تعمل

 ربط على تعمل فانها الجغرافً المعلومات نظم اما الحقٌقٌة، باماكنها بربطها االهتمام

 ٌتح مما جغرافٌة، احداثٌات نظام وفق المكانٌة بمواقعها الجدولٌة  البٌانات قواعد

  .لها المكانً والتوزٌع والتحلٌل التحدٌث اجراء امكانٌة

 بل الجغرافٌة بالدراسات فقط تهتم انها ٌعنً ال الجغرافً المعلومات نظم مصطلح ان

 جٌولوجٌة، جغرافٌة، كانت سواء المكانً التوزٌع طابع ذات الدراسات بكل تتعلق هً

  . الخ .. طبٌة مساحٌة، بٌئٌة، هندسٌة،

 المعلومات ونظم Digital maps  الرقمٌة الخرائط مصطلح بٌن البعض ٌخلط قد كما

 بواسطة خرائط من ٌرسم ما كل تعنً الرقمٌة الخرائط ان اذ ،GIS  الجغرافٌة

 ومضلعات وخطوط نقاط بشكل فٌها العوارض تمثل وٌكون الحاسوب برامجٌات

 الخصائص لجداول تفتقر انها أي البٌانات، بقواعد ارتباط لها ٌكون ولن  مساحٌة

 . الرقمٌة بالخرٌطة المرسومة للعوارض الوصفٌة
 -: ِثً ظىاهر عٓ عبارة Digital Map اٌرلّيت فاٌخريطت

 ٌها ٌيس االحذاثياث ِٓ بسوج ِعرفت خغرافيت ظىاهر عٓ عبارة: Points إٌماط-

 بٕمطت حبذأ خغرافيت ظىاهر عٓ عبارة وهي Lines اٌخطىط و ِساحي او طىٌي اِخذاد

Start Node  بٕمطت وحٕخهي End Node  اٌخظ احداٖ حغير حّثيً ٔماط بيٕهّا وِا  

Vertices  ًاٌّضٍعاث و االحذاثياث ِٓ زوج ٔمطت وٌى Polygonsعٓ عبارة وهي 

 اٌدغرافيت اٌّعٍىِاث ٔظُ ففي .ِغٍمت وحىىْ بخطىط بعضها ِع ِخصٍت ٔماط ِدّىعت

 ِع خطىط او خطىط ِع ٔماط ) واحذة طبمت في ظاهرحيٓ بيٓ اٌذِح يدىز ال

   . الرقمٌة الخرائط فً الحال هو كما ،(ِضٍعاث
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 قاعدة

المعلومات    

 المكانية

 قاعدة

المعلومات   

 

 الخصائصية

 نظام العرض الخرائطي

 نظام تحليل

جغرافي   

 نظام ترقيم 

 الخرائط

 نظام معالجة الصور

 

 نظام التحليل      

 االحصائي

         

 نظام ادارة 

 قاعدة المعلومات

 الصور

 خرائط

 الخرائط

 التقارير االحصائية

 جدولة المعلومات 

 االحصائية

مخطط يبين مدخالت ومخرجات نظم 
 المعلومات الجغرافية 

 التً العلوم اهم ٌبٌن مخطط

 نظم تطور على ساعدة
   الجغرافٌة المعلومات


