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ٌعد جمع البٌانات الخطٌة اهم مصادر المعلومات االولٌة فً المعلومات الجغرافٌة،  

االرضٌة، وتشمل  والمسوحات GPS واهم مصادره الرئٌسة هً نظام التوقٌع العالمً 

   -:الطرق االتٌة

 ٌمكن نقطة الٌة 3D االبعاد الثالثً الموقع انه مبدا على ٌعتمد : االرضي المسح .(أ

 من ٌبدا فالمسح .معلومة اخرى نقاط اٌة من والزاوٌة المسافة قٌاس خالل من تحدٌده

 معلومة النقطة لتلك االحداثٌات نظام كان فاذا benchmark point   مرجعٌة نقطة

 غٌر كانت اذا اما االحداثٌات، نظام بنفس تكون االخرى للنقاط القٌاسات كل فان

 المسح واعمال  .نسبٌة احداثٌات او محلٌة احداثٌات ٌستخدم سوف المساح فان معلومة

 واللفل والثٌودوالٌت والبوصلة القٌاس بشرٌط تتمثل واجهزة وسائل باستخدام تجرى

 تستطٌع التً  total stations ستٌشن توتل تسمى الكترونٌة اجهزة تستخدم وحدٌثا

   .ملمتر واحد الى تصل بدقة والمسافات الزواٌا قٌاس

 االفضل الٌزال انه اال اطول وقتا وٌاخذ مادٌا مكلف هو االرضً المسح ان من بالرغم

  .المطلوبة الدقة على الحصول فً

 
 GPS- Global positioning system :  العالمي المواقع تحديد نظام بيانات .(ب

 التً الصناعٌة لالقمار بالنسبة تقاس مسافات من موقعه receiver المستقبل ٌحسب

 الصناعٌة األقمار بواسطة مرسلة رقمٌة إشارة ٌلتقط فالمستقبل األرض، حول تدور

 بسرعة تنتقل اإلشارات انه وبما اإلشارة، تلك وصول تستغرقه الذي الوقت وٌقٌس

 وبحساب المستقبل، عن القمر بعد ٌكون كم حساب من المستقبل بامكان لذا الضوء،

 الفضاء فً الدقٌقة مواقعها والمعروفة صناعٌة أقمار أربعة من األقل على المسافات

 100 بحوالً مكانٌة دقة حدود ضمن دقٌقة بصورة المستقبل موقع تحدٌد ٌتم وبذلك

  السنتٌمتر بحدود دقة الى الوصول ٌمكن ذلك ومع األرض؛ على مكان أي فً متر

 تقنٌات وباستخدام الصناعٌة األقمار من عدد أكثر من إشارات استقبال حالة فً الواحد

 هذه تستخدم .differential GPS  التفاضلً العالمً المواقع تحدٌد جهاز مثل مختلفة

 تحدٌدا وٌعطً محدد احداثٌات نظام وفق واالرتفاع الجغرافٌة االحداثٌات لتحدٌد التقنٌة

 .اٌضا للوقت دقٌقا
 

 االولية المتجهيةالبيانات الخطية او جمع (. 2
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 قاعدة خلق عملٌة هً ثانوٌة مصادر من جمعها ٌتم التً الجغرافٌة المعلومات

 المنشورات او الورقٌة الصور الورقٌة، الخرائط من خطٌة او شبكٌة معلومات

   . البٌانات تلك مسح طرٌق عن .االخرى الورقٌة
 الشبكٌة البٌانات جمع وتشمل raster data الثانوية الشبكية البيانات جمع  .(1

 .الرقمٌة والكامرة الضوئً الماسح باستخدام
  ٌحول جهاز هو الضوئً الماسح: Scanner الضوئي الماسح جهاز باستخدام .(أ

 لها الضوئً المسح طرٌق عن رقمٌة صور إلى المنظورة والوسائل عاتالمطبو

 المنعكس الضوء كمٌة وتسجٌل وثٌقةال أو خرٌطةال عبر تمر متتالٌة خطوط بشكل

 باالبٌض اما الضوئً الماسح من المعلومات وتسجل .المحلٌة البٌانات مصدر من

 بحسب ملونه تسجل او (بت 8) رمادٌة دكنة بدرجة او (بت 1) واالسود

 على تعتمد تمٌٌزها ودقة ،RGB  (االزرق االخضر، االحمر،) الضوئٌة المرشحات

   .DPI وتسمى الضوئً للماسح المكانٌة التمٌٌز دقة

 الماسح عن قلٌال تختلف هذه Digital camera الرقمية الكامرة باستخدام .(ب

 الى تؤدي وهذه العدسة بؤرة طرٌق عن تم التصوٌر عملٌة كون فً الضوئً

 حجم كون عن فضال اطرافها الى مركزها من الصورة ابعاد فً تشوٌة حصول

  .الحاسبة ذاكرة فً اكبر خزنً مكان الى وتحتاج اكبر ٌكون الصورة

    GPSنظام تحدٌد الموقع العالمً باستخدام الحاسبة

   Secondary geographic dataالبيانات الجغرافية الثانوية جمع  -:ثانيا
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