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 جمع البيانات في نظم المعلومات الجغرافية  

  Data collection in GIS 

  طوٌال وقتا تستغرق التً الجغرافٌة المعلومات نظم مهام من واحدة هً البٌانات جمع

 المتاحة األسالٌبو المتنوعة الجغرافٌة البٌانات مصادر من العدٌد هناك .عالٌة وكلفة

  البٌانات جمعل رئٌستٌن طرٌقتٌن توجد عموما، .الجغرافٌة المعلومات نظم فً إلدخالها

 ومن . data transfer البٌانات ونقل data capturing  البٌانات جمع -: وهً

  والثانوي االولً االدخال او للبٌانات المباشر االدخال او القٌاس بٌن التمٌٌز المفٌد

 كال على تنطبق وهذه أخرى مصادر من البٌانات استٌراد او االشتقاقب والمتمثل

 هااستٌراد عملٌة الرقمٌة البٌانات نقل ٌتضمنو والخطٌة، الشبكٌة البٌانات من النوعٌن

 خطة وتنفٌذ بتخطٌط المرتبطة العملٌة الترتٌبات من العدٌد هناك .أخرى مصادر من

 المعلومات نظم فً الجغرافً المعلومات قاعدة بناء ٌتطلبها التً بٌاناتال لجمع فعالة

   .الجغرافٌة
 والثانوٌة االولٌة الجغرافٌة البٌانات مصادر انواع ٌبٌن : جدول          

 مصدر البيانات شبكية او صورية متجهيةخطية او 

  GPS قٌاسات الـ  -

 قٌاسات المسح المٌدانً  -
الصناعٌة للتحسس  مرئٌات االقمار -

 الرقمٌة ( االستشعار عن بعد)  النائً

 الصور الجوٌة الرقمٌة  -

 اولٌة 

الخرائط -

 .   الطوبوغرافٌة

 السماءقواعد البٌانات -

 المواقع الجغرافٌة 

 الخرائط والصور الممشطة -
scanned  

نموذج االرتفاع الرقمً -

 المستنبطة من الخرائط الكنتورٌة

 الثانوٌة 

 Capturing of Primary geographic جمع البيانات الجغرافية االولية  -:اوال 
data 

 الرقمٌة البٌانات قٌاسات ٌكون قد .الجغرافٌة للعوارض المباشرة القٌاسات ٌتضمن

 توضع أن ٌمكن أو الجغرافٌة، المعلومات لنظم البٌانات قاعدة فً مباشرة ادخالها ٌتم

 من ٌقلل ألنه األفضل هو األول أن من الرغم على .اإلدخال قبل مؤقت ملف فً

 البٌانات وقواعد البٌانات جمع أجهزة اقتران ان .أخطاء وجود واحتمالٌة الوقت مقدار

  .دائما الممكن من لٌس الجغرافٌة المعلومات لنظم
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   Raster data  االولية الشبكية المعلومات جمع .(1

  النائي التحسس بٌانات هً الصورٌة او الشبكٌة البٌانات لجمع الشائعة االنواع اغلب

 ٌستخدم أسلوب هو بعد عن االستشعار عام، وبشكل .بعد عن االستشعار او

 والخصائص والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة الخصائص حول المعلومات الستخالص

 وٌستمد .معها المباشر المادي االتصال دون االرضٌة للعوارض البٌولوجٌة

  أو ،ٌنبعث او ٌنعكس، الذي الكهرومغناطٌسً اإلشعاع كمٌة قٌاس من المعلومات

   . االرضٌة المعالم او االجسام من ٌتشتت

 الطٌف من محددة مدٌات فً تعمل االستشعار، أجهزة من متنوعة مجموعة هناك

 عادة وتوظف ،ٌةالمٌكرووٌف لموجاتا الى مرئٌةال الموجات من الكهرومغناطٌسً

 -:ومنها قٌاساتال على للحصول
 أشعة على تعتمد هًوpassive instrument;  الخاملة االستشعار أجهزة .(أ

 على للحصول طاقة كمصدر المنبعث األرضً اإلشعاع أو المنعكسة الشمس

   .المعلومات

 الفتحة ذي الرادار مثل)active instrument الفعالة االستشعار أجهزة .(ب

 .الكهرومغناطٌسً اإلشعاع من ابه الخاصة  الطاقة مصدر تولد فهً (االصطناعٌة

 التمييز دقة وهً مفاهٌم اربعة خالل من علٌها الحصول ٌتم التً البٌانات دقة تقاس

   . والزماني واالشعاعي والطيفي المكاني

 ٌمكن التً العارض لحجم وٌشٌر Spatial resolution المكانً التمٌٌز دقة•

 .pixel بكسل حجم هو المجال هذا فً شٌوعا االكثر االجراء و مكانٌا تمٌزها

 بكسل بأحجام بٌانات بعد عن االستشعار النظمة الفضائٌة االقمار توفر ما وعادة

 .كم 1 - م 0.5 بٌن مكانً تمٌٌز دقة  مجال فً

 لمدى الطٌفً التمٌٌز وٌشٌر Spectral resolution  الطٌفً التمٌٌز دقة•

 مدى قل كلما اذ .قٌاسها ٌتم التً الكهرومغناطٌسً الطٌف من الطٌفٌة الحزمة

 العوارض ان اذ . عالٌة طٌفً تمٌٌز دقة على دل كلما للحزمة الموجً الطول

 من جزء أي واختٌار اإلشعاع، من مختلفة وكمٌات أنواع وتعكس تبعث المختلفة

 .تطبٌقً مجال الي بالنسبة األهمٌة بالغ أمر للقٌاس الكهرومغناطٌسً الطٌف

 إلى ٌشار) الطٌف من واحد جزء فً البٌانات قطلتت قد بعد عناالستشعار انظمة

 متعددة أو الحزم متعدد) أجزاء عدة من واحد وقت فً تلتقطها أو (واحدة حزمة

 .(الطٌفٌة

 المنعكسة البٌانات نمذجة الى ٌشٌر Radial resolution  االشعاعً التمٌٌز دقة•

- 0 بٌن تتراوح دكنة درجة مدى على الواحدة للبكسل العوارض من المنبعثة او

   . الصناعً القمر فً المتحسس نوع بحسب (بت 16 )  او (بت 8 )  255
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 دورة أو ،الزمانً التمٌٌز : Temporal resolution الزمانً التمٌٌز دقة•

 اقمار من نوعان أساسا هناك .المنطقة لنفس الصور جمع لٌتم والعودة التكرار

 بالنسبة ثابتة واخرى األرض حول تدور التً :التجارٌة بعد عن االستشعار

 حول المعلومات تجمع األرض حول تدور التً الصناعٌة األقمار .لألرض

 وعادة ،المنفعة لزٌادة .منتظمة فترات على األرض سطح من مختلفة أجزاء

 تزامن ذات وتكون ثابتة، وسرعة ثابت ارتفاع على ،قطبٌة مدارات فً تدور

   .شمسً

 االنعكاسٌة لخصائص طبقا الفضائٌة المرئٌات او الصناعٌة االقمار صور تفسٌر وٌتم

 الطٌفٌة االستجابة من نمط االرضً الغطاء انواع من نوع لكل ان حٌث لها، الطٌفٌة

 االصطناعٌة، االقمار متحسسات فً المستخدم الكهرومغناطٌسً الطٌف طول على

 . ادناه الشكل فً مبٌن وكما الطٌفٌة، االنعكاسٌة منحنٌات من انماط تعطً اذ
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جمع البيانات ومصادرها في نظم المعلومات الجغرافية  . 6: تطبيق عملي   

 وبرنامج معالجة الصور الرقمٌة  ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 
ERDAS 2014  

 -:وٌتضمن 

قاعدة  تتطلبهاتعرٌف الطالب على كٌفٌة جمع البٌانات التً -

 .  المعلومات الجغرافٌة 

او الخطٌة ومصادر جمعها وكٌف  المتجهٌةتوضٌح ماهٌة البٌانات -

 .  ٌتم ادخالها الى قاعدة المعلومات

اعطاء امثلة توضٌحٌة على ماهٌة الصور الرقمٌة والحزم الطٌفٌة -

او االستشعار عن بعد  وكٌف ٌتم معالجتها  النائًلمعلومات التحسس 

 .وتصنٌفها

الى برنامج   ERDASكٌف ٌتم نقل وتصدٌر المعلومات من برنامج  -

ArcGIS  

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


