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 Geospatial data typesانواع المعلومات المكانية بحسب طريقة تمثيلها

 وارتباطها المكانٌة وعالقاتها خصائصها بحسب االرضٌة المكانٌة المعلومات تقسم 

 منفصلة وظواهرcontinuous fields  مستمرة حقول هما نوعٌن، الى بعضها مع
discrete data .  

 لظواهرل ةالمفاهٌمٌ النظر وجهات تحدد منفصلةال والمعلومات  مستمرةال الحقول

 ٌزال ال المستمر الحقلف .للظاهرة الرقمً التمثٌل مشكلة تحل ال لكنها الجغرافٌة،

 المتغٌر قٌمة تحدد أنها إذا المعلومات من اله حصر ال كمٌة على ٌحتوي أن ٌحتمل

 جغرافٌة منطقة أي فً النقاط من له حصر ال عدد هناك أن حٌث نقطة، كل فً

 عن المعلومات من له حصر ال عدد تتطلب أٌضا فانها منفصلةال الظواهر اما .محددة

 من له حصر ال كمٌة على ٌحتوي الساحل المثال، سبٌل على -الكامل الوصف

 المنفصلة واألشٌاء مستمرةال الحقول وبالتالً .بالتفصٌل ذلك تعٌٌن تم إذا المعلومات

 النها .الجغرافٌة الظواهر عن التفكٌر فً طرق أو تصورات، من أكثر لٌست

 .الكمبٌوتر أجهزة قبل من المفروضة المحددات مع للتعامل مصممة

 discrete المنفصلة المعلومات  -(أ
data  : ًتمٌٌزها ٌمكن معلومات ه 

 بٌن بٌنٌة قٌم توجد وال منفردة بصورة

 وتتضمن المسجلة الجغرافٌة الظواهر

 (الخدمات مواقع) النقطٌة الظواهر

 انواع) والمساحٌة (الطرق) والخطٌة

 ظاهرة لكل .(االرض استخدامات

 مثل مكانٌة، حدود له شكل جغرافٌة

   . المساحً والمضلع  والخط النقطة

 continuousالمستمرة الحقول -(ب
fieldsتتضمن جغرافية ظىاهر هي 

 قيم من قيميتين اي بين بينية قيم وجىد

 في التغير مثالها  المكاني المتغير

  الضغط، االمطار، االرتفاعات،

   . الخ.... الحرارة درجات
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البيانات الجغرافية وانواعها. 3: تطبيق عملي   

 ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 

 -:وٌتضمن 

 .ة ٌف  الجغراالبٌانات تمثل  ف ةٌك  الطالب على ف ٌتعر-

 . ًالمساح  النقطة ، الخط ، والمضلع ف ٌتوص   -

 .طبقة واحدة  ًف  أي من االنواع الثالثة  ٌنب  الدمج ة ٌعدم امكان   -

 برنامج  ًف  المستمرة والمنفصلة ة ٌالجغراف  تمث ل الظواهر  قةٌطر   -

 .  ة ٌالجغراف  نظم المعلومات 

   ًة ف  ٌالمكان  والعوارض ة ٌالجدول  المعلومات ن ٌب  الربط ة ٌ  فٌك   -

طة ، وما  ف  الرقم ة ٌاهم   ًه  الخر   البرنامج ًف   ID ًالتعر 

الخطٌة والمعلومات الصورٌة  المتجهٌةاظهار الفرق بٌن المعلومات -

 .او الشبكٌة 
 

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


