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 Vector dataالثانوٌة البٌانات الخطٌة جمع (. 2 
 
وطرقها هً الترقٌم الٌدوي،   digitizingبطرٌقة الترقٌم  وٌتضمن جمع البٌانات  

 .  او الخطً، المسح الجوي وغٌرها المتجهًالترقٌم االلكترونً، التحوٌل 

 حد الى هو الٌدوي الترقٌم جهاز ٌعد :  Manual digitizing الٌدوي الترقٌم .(أ

 من المتجهة العوارض اللتقاط كوسٌلة شٌوعا واألكثر ،وأرخص أبسط، ما

  امكانٌة مبدأ وفق تعمل اذ .مختلفة واشكال ،واحجام بتصامٌم الورقٌة الخرائط

 التً األسالك من الكترونٌة شبكة تحوي طاولة على المؤشر وجود مكان التقاط

 .بالحاسوب مرتبطة وتكون الموقع تحدد

 Heads-up digitizing and المتجهً الرقمً التحوٌل او الترقٌم .(ب
vectorization : الماسح بجهاز الخرائط لمسح الرئٌسٌة األسباب من واحد 

 الى شبكً من التحوٌل تسمى عملٌةب متجهٌة معلومات الى لتحوٌلها تمهٌدا الضوئً

 رسم هً شبكٌة طبقات من خطٌة طبقة إلنشاء طرٌقة أبسط إن .متجهً او خطً

 mouse   الفئرة جهاز باستخدام الحاسبة شاشة خالل من الصورة على العوارض

 head-up وتسمى الكمبٌوتر شاشة من مباشرة ٌدوٌا متجهة كعوارض
digitizing، الرأس النحناء حاجة وال الشاشة على عمودٌة ستكون الخرٌطة الن 

 صوري من بالتحوٌل خاصة برمجٌات استخدام هً االسرع الطرٌقة .الرسم اثناء

 الخرٌطة معالم لتحوٌل  raster to vector conversion (متجهً) خطً الى

 مع والتعامل العمل فً خبرة تتطلب العملٌة هذه ولكن خطٌة معالم الى واحدة دفعة

 .ادناه الشكل فً كما ، عنها الناتجة االخطاء

 شكل ٌبٌن عملٌة التحوٌل الشبكً الى متجهً او خطً برمجٌا 

(صوري) شبكً  (خطً) متجهً   
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 danglingهً االجسام السائبة من اخطاء التحوٌل الصوري الى متجهً 
segment االجسام العابرة او غٌر المتصلة ، over and undershoot  

 sliver polygon شظاٌا المضلعات المتبقٌة 

عوارض غٌر 

متطابقة تحتاج الى 

تصحٌح بطرٌقة 
 التلوٌح المطاطً

عوارض غٌر 
 متصلة او سائبة 

 ادخال عملٌة وٌتضمن : digital photogrammetry  الرقمً الجوي المسح.(جـ

 والتثلٌث  orientation التوجٌه هما طرٌقٌتن باتباع واخراجها، ومعالجتها، البٌانات،
triangulation. 3  االبعاد ثالثٌة مجسمة مودٌالت انتاج عملٌة هو فالتوجٌهD 

model الصور جمع عملٌة فهو التثلٌث اما ، الجغرافٌة العوارض لرسم تستخدم 

 العوارض لرسم تستخدم واسعة منطقة مع التعامل لٌتسنى واحد مودٌل فً المتعددة

 الخطوط الرقمً، االرتفاع نموذج هً الجوي المسح ومخرجات  .الجغرافٌة

 digital  االبعاد الثالثٌة والمشاهد الخطٌة للعوارض الصورٌة الخرائط الكنتورٌة،
elevation models (DEMs), 
contours, orthoimages, vector features, and 3-D scenes 
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 وهً : Coordinate geometry  COGO  الهندسٌة االحداثٌات طرٌقة .(د

 المساحً االسلوب تستخدم وهً الجغرافٌة، العوارض وتمثل لجمع خطٌة طرٌقة
 bearings and والمسافة االتجاه على باالعتماد العوارض اجزاء ورسم تمثل فً

distances . من وقتا تستغرق ولكنها جدا دقٌقة  قٌاساتها بكون الطرٌقة هذه تتسم 

   .العمل

  اخرى مصادر من المعلومات على الحصول :ثالثا
 

 من واحدة وتعد المتجهٌة او الصورٌة المعلومات على الحصول تتضمن وهذه

 الجغرافٌة المعلومات نظم باستخدام مشروع تنفٌذ اثناء اتخاذها الواجب القرارات

 اخرى، جهات من منها اجزاء شراء او ذاتٌا الجغرافٌة المعلومات قاعدة بناء هو

 او الدولة مؤسسات تتضمن متخصصة مؤسسات من مجانا علٌها الحصول او

   .التنفٌذ قٌد المشروع او البحث بموضوع العالقة ذات العلمٌة المؤسسات

 

 attribute data الوصفٌة البٌانات على الحصول :رابعا

 
 بالتزامن استحداثٌه ٌتم وبعضها وصفٌة، بٌانات لها المكانٌة الجغرافٌة البٌانات كل

 ، المساحة ، االوحد التعرف رقم) مثل الجغرافٌة المعلومات قاعدة بناء مع

 قاعدة الى وادخاله مختلفة، مصادر من جمعه ٌتوجب منها الكثٌر ولكن (المسافة

 االكسل مثل الجداول باعداد الخاصة البرامج طرٌق عن اما الجغرافٌة البٌانات

 جداول الى المفاتٌح لوحة طرٌق عن ادخالها او وغٌرها واالوراكل واالكسس

 ٌجب علٌها الحصول او استٌرادها ٌتم التً الجاهزة فالجداول .مباشرة الخصائص

 قاعدة فً بها الخاصة الطبقة وبٌن بٌنها مشترك تعرٌفً مفتاح او رقم تتضمن ان

  . بسهولة الطبقة بتلك ربطها لٌتسنى الجغرافٌة المعلومات
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من مصادرها االولٌة والثانوٌة المتجهٌةجمع البٌانات . 8: تطبٌق عملً   

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

 -:وٌتضمن 

من مصادرها  المتجهٌةتعرٌف الطالب على كٌفٌة جمع البٌانات -

 .  االولٌة والثانوٌة

من  المتجهٌةفً جمع البٌنات   GPS كٌفٌة االستفادة من انظمة -

 .  الحقل وادخالها قاعدة المعلومات الجغرافٌة

 Raster 2 بطرٌقة  متجهٌةكٌفٌة تحوٌل البٌانات الصورٌة الى -
vector  . 

كٌفٌة ادخال المعلومات من الجداول االحصائٌة المختلفة وتحوٌلها -

 . متجهٌةالى خرائط 

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


