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البيانات في نظم تهيئة : الفصل السادس
  المعلومات الجغرافية
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   Data preparation in GISتهيئة البيانات في نظم المعلومات الجغرافية 

 او فالصور . لالستخدام قابلة المكانٌة البٌانات جعل الى البٌانات اعداد ٌهدف

 .تحتوٌها التً للمعالم والتصنٌف والتصحٌح التحسٌن الى تحتاج الفضائٌة المرئٌات

 عن الناتجة الخطوط فً الزٌادة حذف مثل تحرٌرها تتطلب اٌضا الخطٌة البٌانات

 الفجوات غلق المكررة، الخطوط حذف ، للخطوط التقاطعات اجراء الرسم، عملٌة

 الى خطٌة صٌغة من البٌانات تحوٌل المساحٌة، المضلعات استحداث الخطوط، فً

 الوصفٌة البٌانات ادخال المستخدمة، البٌانات نوع مع تتوافق كً بالعكس او شبكٌة

 -:ماٌاتً البٌانات تهٌئة وٌتضمن .الخصائص جدول فً

   Data checks and repairs  وتصحيحها البيانات فحص .1

 تناسقها فحص الى الجغرافٌة البٌانات قاعدة فً ادخالها ٌتم التً البٌانات تحتاج

  .المكانٌة العالقات وبناء الهندسً التصحٌح الى اخضاعها ٌتطلب وهذا واكتمالها،

 تحدٌد ٌتم حٌث فٌها، الواردة االخطاء من البٌانات لتنظٌف عدة وسائل هناك 

 البرنامج ان او ٌدوٌا، بتصحٌحها الشروع ثم ومن البرنامج قبل من ذاتٌا االخطاء

 قٌاسٌة بخطوات ٌتم االخطاء تصحٌح .ذاتٌا وتصحٌحها االخطاء بتحدٌد ٌقوم

 البد الالحقة بالخطوات البدا قبل  .بذلك للقٌام متقدمة خبرة الى وتحتاج متسلسلة،

 واعتمادا البناء، عملٌة اكتمال دون تحول التً االخطاء جمٌع وتنظٌف ازالة من

 ٌتوجب اخطاء هناك مساحٌة او خطٌة كانت سواء الجغرافٌة العوارض نوع على

   . الجدول فً وكما علٌها االبقاء او ازالتها باالمكان واخرى ازالتها

 عوارض خطٌة   Errorالخطأ  ت
عوارض 

 مساحٌة

 ٌجب ازالته ٌجب ازالته Duplicates االزدواج 1

 ممكن ازالتها ممكن ازالتها   Short Linear Objectsالعوارض الخطٌة القصٌرة 2

3 
 Crossing Linearالعوارض الخطٌة المتقاطعة

Objects   
 ٌجب ازلته  حسب الحاجة

 ٌجب ازالته ٌجب ازالته Undershoots الواصلة غٌر 4

 ٌجب ازالته  ٌجب ازالته   Node Cluster العقد عنقود 5

 ممكن ازالتها ممكن ازالتها    Pseudo Nodes الوهمٌة العقد 6

 ٌجب ازالته حسب الحاجة  Dangles Objects السائبة الخطٌة العوارض 7
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خطوط قبل ( أ)
 التصحٌح 

خطوط بعد ( ب)
 التصحٌح 

مضلعات ( جـ)
 قبل التصحٌح 

مضلعات بعد (. د)
 بناء العالقات المكانٌة

 Rasterisation( المتجهي) او التحويل الخطي( الصوري)التحويل الشبكي .  2
or Vectorisation : 

  الصوري النموذج او النمط وفق تتم للمعلومات المكانً التحلٌل عملٌة كانت اذا

 صوري نمط الى تحوٌلها ٌتوجب (الخطٌة) المتجهٌة المعلومات فان (الشبكً)
vector to raster، المساحٌة والمضلعات والخطوط النقاط تاشٌر ٌتضمن وهذا 

 بحذر الصوري التمٌٌز دقة اختٌار ٌجب  .pixels  الشبكٌة الخالٌا قٌم الى وتحوٌلها

 الدمج لتجنب الجغرافٌة البٌانات قاعدة فً للبٌانات الهندسً التمٌٌز ودقة تتوافق كً

   .العوارض بٌن

 او متجهٌة الى الصورٌة المدخالت تحوٌل عملٌة توجد العملٌة هذه من وبالضد
   .raster to vector  خطٌة عوارض فٌها طبقات النتاج خطٌة
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المتجهيةاجراء عملية التنظيف من االخطاء للمعلومات . 9: تطبيق عملي   

 -:وٌتضمن ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 

تعرٌف الطالب على انواع االخطاء التً تحدث اثناء رسم العوارض -

 .  الجغرافٌة او اثناء ادخالها الى البرنامج

 .  طرٌقة تحدٌد االخطاء ومسبباتها-

ماهً االخطاء التً ٌجب ازالتها وتلك التً ٌمكن ابقاءها بحسب -

 .  الحاجة

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


