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   Spatial data المعلومات المكانية . اوال 

 
 
 او العوارض وهذه جغرافٌة، لظاهرة ما مكانا او موقعا توضح التً المعلومات هً  

 مرتبطة أي ) جغرافٌة او مكانٌة مرجعٌة بواسطة مكانٌا مرتبطة تكون المعلومات

 والبشرٌة والصناعٌة الطبٌعٌة العوارض جمٌع وتشمل .(جغرافٌة بإحداثٌات

 حدود مثل رقمً، بشكل مكانٌا تمثٌلها ٌمكن والتً االرض سطح على الموجودة

 الطرق وشبكات الدول، داخل والمدن المدٌنة فً  الخدمات ومواقع والدول المدٌنة

 الجٌولوجٌة والتكوٌنات الترب وانواع االخرى، الخدمات وشبكات واالودٌة

  .بانواعها والتضارٌس المائٌة والمسطحات الجٌومرفولوجٌة، والخرائط

 -:الى ومعالجتها تخزينها طريقة بحسب تقسيمها ويمكن

  

  Vector model   الخطية او المتجهية النماذج او المعلومات  .1

 مكونات من تشكٌالت او بتراكٌب المكانٌة المعلومات لتمثٌل طرٌقة او صٌغة هً

 والمضلع  line  والخط  point  بالنقطة وتتمثل المكانٌة، بالمكونات تسمى اساسٌة

polygon ًالمكانٌة بالعالقات بٌنها فٌما العالقات وتسمى عددٌا تعرف والت  
topology .   

 برمجٌات بعض) مستقٌمة خطوط بواسطة متصلة نقاط بشكل تمثل  خطوطال جمٌع

 من بدال منحنٌات بواسطة مرتبطة تكون ان نقاطلل ٌسمح الجغرافٌة المعلومات نظم

 طرٌق عن قربت أن ٌجب منحنٌاتال الحاالت معظم فً ولكن مستقٌمة، خطوط

 من سلسلة شكل على تمثل فانها  المضلعات او المساحات اما .(اطنقال كثافة زٌادة

 فسرت العقد بٌن مستقٌمةال حوافال .مستقٌمة خطوط بواسطة متصلة عقد أو نقاط

 ستخدمٌ ما وغالبا المضلعات،ب المتجهً تمثٌلال فً المناطق تسمى ما غالبا لماذا

   . متبادلة بصورة والمنطقة المضلع مصطلح

 بنفس تمثل فانها الخطوط اما

 المصطلح هذا ٌغص وقد الطرٌقة،

 شكل لوصف (المتعدد الخط)

  ممثلةو الخطوط متعدد خطً

  ربطل مستقٌمة مقاطع من سلسلةل

 .العقد



2 

  Raster model  الصورية او الشبكية المعلومات  .2

 خلٌة ولكل الصغٌرة المربعة الخالٌا من بعدٌن ذات شبكة او مصفوفة عن عبارة وهً

 لهذه سمات أو خصائص وتمثل الجغرافً االختالف عن تعبر معٌنة قٌمة بكسل او

 فً column  والعمود  row الصف رقم طرٌق عن البكسل موقع وٌحدد .الخالٌا

 satellite  االصطناعٌة لالقمار الفضائٌة المرئٌات هً لها مثال  واوضح .الصورة
images ًاو للضوء االنعكاس كمٌة عن ناتجة دكنة درجة هً البكسل قٌمة فٌها والت 

 Digital  الرقمً بالعدد عنه ٌعبر والذي االرض سطح من الحراري االنبعاث
number  الدكنة درجة ومقدار شدة ٌمثل وهو .  

 جدول فً سجل او سطر خلٌة او مربع لكل ٌكون الشبكٌة المعلومات حالة ففً

 فً كما لونٌة دكنة درجة تكون قد القٌمة وهذهvalue  قٌمتها ٌحمل الخصائص

 االرتفاع نموذج حالة فً كماelevation  ارتفاع قٌمة او الفضائٌة، المرئٌات

 الجوي الضغط او االمطار قٌمة اوDigital elevation model (DEM)  االرضً

 التعامل ٌتم وفٌها .الخ .. السكانٌة الكثافة او الرطوبة او الرٌاح سرعة او الحرارة او

 مع المكانً تطابقها وبحسب حدة على كل رٌاضٌا pixel الصورة عنصر قٌمة مع

  .اخرى شبكة او طبقة من الصورة عناصر
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او الخطي  المتجهياالنموذج مميزات .   

 للنقاط، ادقٌق تمثٌال تٌحٌ انه :البٌانات تنسٌق فً المتجهً االنموذج منافع1.

 .ةالخطٌوالظواهر والحدود،

   .بدقة المواقع تحدٌد تتطلب التً المهام لتحلٌل مفٌدة2.

  التغطٌةظواهر بٌن (والجوار الربط أي) المكانٌة العالقة لتحدٌد3.

 إلٌجاد المثال سبٌل على) ًالشبك تحلٌلال ألغراض مهم ،(وبولوجٌات)

 (المعقدة النقل شبكة فً عقدتٌن بٌن األمثل المسار

  خرٌطةال مضلعاتل الناتجة حدودال أن هو هٌةالمتج للبٌانات الرئٌسً العٌب4.

 فً أنه حٌن فً ،(المعالم واضحة حدودو خطوطب محاطة) منفصلة تكون

 تدرٌجً، تغٌٌر أو مستمر تدرج تمثل المضلعات خرٌطة تكون الحال واقع
 .التربة خرائط فً الحال هو كما

  االنموذج الشبكي او الصوريمميزات . 

 لمعلوماتا مثل واضحةال غٌر حدودال ذات الظواهر لتمثٌل جٌدة1.

 ودرجات النباتً، والغطاء التربة، ورطوبة التربة، أنواع عن الموضوعٌة

 .األرض حرارة

 والمسح االستطالع أقمار فً كما المعتمدة الضوئٌة الماسحات فٌها تستخدم2.

 الممسوحة الصور أي) والمعلومات المسح خطوط على وتكون الجوي

 .الجغرافٌة المعلومات نظم فً مباشرة إدراجها الممكن من والتً (ضوئٌا

 بٌاناتال ملف ٌكون ان الى ٌؤدي شبكة،لل المكانً الوضوح دقة ارتفاع3.

 .أكبر

 .عنصر أو بكسل، خلٌة، الى البٌانات تقسم4.

 .مصفوفات بشكل الخالٌا تنظٌم ٌتم5.

 .واحدة قٌمة لها خلٌة كل6.

  .مجموعةال ضمن الخلٌة موقع لتحدٌد واألعمدة الصفوف أرقام تستخدم7.
 .رقمٌةال صورةال ًه النقطٌة البٌانات من شٌوعا األكثر المثال ولعل


