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انواع البٌانات فً نظم : الفصل الثالث  
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  Description of geographical dataوصف البٌانات الجغرافٌة 

 أو) والمضلعات والخطوط النقاط :أساسٌة أشكال أربعة فً تأتً الجغرافٌة البٌانات

 هذه من كل .لحجوما هو بالسطوح، المتعلقة الخامس، النموذج وهنالك ،(المناطق

 الخصائص من بها مرتبطة ومجموعة معٌنة أبعاد معها تجلب البٌانات من األنواع

 التً الطرٌقة على ٌعتمد الجغرافٌة البٌانات وخصائص أبعاد تحدٌد ان وعلٌه .الوصفٌة

 .استخدامها من والغرض ،مراقبتها ومقٌاس بها، تصورها ٌتم
 

   : points  النقاط .(1

 له ولٌس مكانٌا حٌزا ٌاخذ جسم الٌوجد الحقٌقة فً .األبعاد صفرٌة ظواهر عن عبارة

 ٌمكن ذلك، مع .عرض أو طول لها ٌكون أن ٌمكن الجغرافٌة مٌزة ان أي ابعاد،

 اعتبار ٌمكن المثال سبٌل على الخرائط، على الجغرافٌة المعالم لتمثٌل النقاط استخدام

 .كبٌرة إقلٌمٌة خرٌطة على وموقعها اسمها، معرفة ببساطة ترٌد كنت إذا كنقطة المدٌنة

 فقط تمثٌلها ٌمكنك معٌن، نطاق فً ولكن وعرض، طول لدٌها المدٌنة أن الواضح ومن

 ،األشجار أو والمدن، والمنازل والكنائس اآلبار مثل األجسام تشمل قد والنقطة .نقطة

 .المستخدم الرسم مقٌاس على اعتمادا

 

   :  lines الخطوط .(2

 من العدٌد هناك الحقٌقة فً .طول لدٌها التً الظواهر أو واحد، بعد ذات ظواهر

 نظم برمجٌات فان النقطة مع الحال هو كما ولكن .اٌضا عرض لها الخطٌة الظواهر

 ٌفترضها التً الظواهر .عرض لها لٌس خطوط انها تفترض الجغرافٌة المعلومات

 الفوالق، انطقة الحدٌدٌة، السكك وخطوط الطرق تشمل كخطوط الخرائط رسام

   .الشجٌرات من والسٌاجات واألسوار،
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 إلى تشٌر التً تلك هً الحقٌقٌة فً عرض لدٌها لٌس ٌفترض التً الخطوط عموما

 الحدود أو المحلٌة، الحدود الدولة، مثل ،األماكن من أكثر أو اثنٌن بٌن تفصل التً

 قٌاس باالمكان فانه اطوال، لدٌها الكمبٌوتر داخل الخطوط جمٌع والن .الوطنٌة

   .الجغرافٌة المعلومات نظم باستخدام وتعرجاتها اطوالها

 

 :polygon  المضلعات .(3

 هذه – والعرض الطول هما بعدٌن لها بان تتمٌز .المناطق باسم أكثر المعروفة 

 أقصر و وأطول ،الشكل أو المساحة أو المحٌط قٌاس من المستخدم تمكن الخاصٌة

 أن ٌمكنك التً النموذجٌة المضلعات .الجغرافٌة المعلومات نظم باستخدام محور

 ،(والبلدان الدول مثل) السٌاسٌة المناطق تشمل الجغرافٌة المعلومات نظم فً تجدها

 .الكثٌر وغٌرها والحقول، األرضً، الغطاء مناطق و األراضً استعماالت

 

  : surfaces السطوح .(4

 .السطح خصائص تحدده الثالث والبعد والعرض، الطول - أالبعاد ثالثة اجسام هً

 وتحدٌد االتجاهات، تخمٌن الحجمٌة، الكمٌات لحساب لك تسمح المادٌة السطوح

 .المادٌة وغٌر المادٌة، األسطح أنواع من العدٌد مع تتعامل وقد .السوائل تدفق اتجاه

 تحت) األعماق وقٌاس الهواء، ضغط وسطوح السطوح، طبوغرافٌة مع تتعامل قد اذ

  .السكان كثافة وسطوح االقتصادٌة، السطوح ،(الماء

هً مجموعة : الخطوط
 نقاط متصلة مع بعضها

تمثٌل ثالثً : السطح 

 االبعاد للظاهرة الجغرافٌة
ظاهرة مكانٌة : النقطة 
 مبسطة

مجموعة من : المضلعات
 الخطوط المتصلة
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 انواع البٌانات فً نظم المعلومات الجغرافٌة

 نظم مكونات اكثر وتعد الجغرافٌة، المعلومات نظم اساس هً المعلومات

 معاٌٌر الى تحتاج كما ، لجمعها كبٌرا جهدا وتتطلب مادٌة كلفة الجغرافٌة المعلومات

  الجغرافٌة المعلومات قاعدة بناء اساس النها وموثوقة دقٌقة معلومات تكون وان لها،
Geographical database، وتحتاج والزمان المكان مع متغٌرة المعلومات وتعد 

   -: هما صنفٌن الى المعلومات وتصنف . مستمر تحدٌث الى

  ،attribute data  وصفٌة ومعلومات ،Spatial data  مكانٌة معلومات

  خطً او متجهً  انموذج او معلومات الى بدورها تقسم المكانٌة والمعلومات
vector model، شبكً او صوري انموذج raster model، تقسم بدورها وهذه  

  او discrete data  منفصلة معلومات تكون ان اما تمثٌلها طرٌقة بحسب

  . continuous data  متواصلة معلومات

 انواع المعلومات المستخدمة فً نظم المعلومات الجغرافٌة

 معلومات جغرافٌة
مكانٌة 
Spatial  

وصفٌة 
attribute  

كمٌة   نوعٌة    

 منفصلة 

 متواصلة

خطٌة 

( متجهٌة)  
Vector  

صورٌة 

( شبكٌة)   
Raster 

مرئٌات فضائٌة    

 صور جوٌة 
صور رقمٌة ،    

 صور الماسح 

 الضوئً ، 
Interpolation 

maps، 
 DEM 

 خطٌة

 نقطٌة

 مساحٌة


