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  Topology ( التشاكل )بناء العالقات المكانية . 3

 واحدة بدفعة الخطٌة او المتجهٌة البٌانات لمجموعات التشاكل عملٌة إنشاء ٌمكن

 ،CAD مع التعامل ٌستوجب واحدة بدفعة التشاكل بناء .تفاعلٌة تقنٌات باعتماد أو
 المستوردة المنظمة غٌر المتجهٌة البٌانات من وغٌرها البسٌطة، العوارض والمسح،

 ما نادرا ألنه تكرارٌة عملٌة ٌكون ما عادة التشاكل اجراء .تشاكلٌة غٌر نظم من

 واحٌانا محاوالت عدة بل اولى محاولة أثناء البٌانات فً المشاكل جمٌع حل ٌمكن

 .التصحٌحات إلجراء الٌدوي التحرٌر ٌتطلب

 التحام على بالمحافظة تسمح التً المكانٌة العالقات هو :Topology التشاكل

 للعوارض، الرسم عملٌة عن الناتجة االخطاء كل باستبعاد وذلك المعالم وتماسك

 االخطاء من خالٌة تكون بحٌث الجغرافٌة المعلومات قاعدة بناء استكمال لغرض
 وهو Editing  العوارض تحرٌر عملٌة فٌها تسهل بحٌث مكانٌا عوارضها ومعرفة

 .االخرى النظم عن الجغرافٌة المعلومات نظم ٌمٌز ما

 ٌعالج الذي الرٌاضٌات فروع من فرع  بانه التشاكل Bergeron  بيرجيرون عرف

 بالتشوهات التتاثر عالقات وهً  الهندسٌة االشكال بٌن المكانٌة الجوار عالقات

 بٌن والمجاورة المكانٌة العالقات عن االستعالم فً ٌفٌد وهو ،لالشكال الهندسٌة

 نظام ٌقوم خاللها من التً القواعد من مجموعة وٌضم الجغرافٌة، العوارض

 والخط النقطة أي) األولٌة الهندسٌة باألشكال الظواهر بتمثٌل جغرافٌة المعلومات

 تنظٌم فً التشاكل عملٌة (الخطٌة) المتجهة البٌانات نموذج ٌستخدم .(والمضلع

   .مكانٌا  المنفصلة الظواهر بٌن المكانٌة العالقات

 -:هما بمفهومٌن المكانٌة العوارض تعرف

 وحساب الطبٌعٌة فً العارض او للمعلم الهندسٌة الوضع وٌحدد المكاني التحديد .(أ 

 . والمحٌط والمساحة الطول مثل الهندسٌة مٌزاته

 .المعالم هذه بٌن تربط التً المكانٌة والعالقات الروابط ٌصف وهو ،التشاكل .(ب 
 فً المكانٌة العالقات معالجة ٌمكنها التً functions الدوال توفر ٌتطلب وهذا

 المعلومات دقة على تعتمد التشاكل عملٌة وصحة الجغرافٌة المعلومات انظمة

  .المستخدمة الجغرافٌة

 بظاهرة ظاهرة عالقة اٌن أو الخرى ظاهرة موقع لتعرٌف هً التشاكل وظائف أهم

 المجموعة داخل الظواهر تجمٌع كٌفٌة ،مختلفة ظواهر بٌن المشترك هو ما اخرى،

   الواحدة؟
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 للظواهر االصلً الشكل على للحفاظ جدا حساسا المكانٌة للظاهرة التشاكل ٌكون

 تجنب على اٌضا ٌساعد التشاكل .حدة على ظاهرة كل ٌحدد الوقت وبنفس المختلفة

 انموذج .(نقاط) المشتركة والعقد المشتركة الحدود مثل للظواهر، البٌانات تكرار

  من بدالا  المتجاورة، الظواهر بٌن الحدود لتمثٌل الواحد الخط ٌخزن المعلومات

 الظواهر مجموعة على الحفاظ فً هذه التشاكل مٌزة تساعد .اإلحداثٌات بنفس خطٌن

  .المتجهٌة الظواهر وملف الصغٌرة

 طرٌقة ،أي المكانٌة للعالقات الدقٌق للتعرٌف رٌاضٌة طرٌقة انه على وٌعرف كما

 -: االتٌة الخطوات وٌتضمن بعضها مع الجغرافٌة الظواهر لربط

   الجغرافٌة العوارض رسم او ترقٌم اكمال .(ا
 العالقات انشاء ثم ، لها Cleanup التنظٌف واجراء الرسم فً االخطاء تحدٌد .(ب

  المكانٌة
  . الخصائص جدول استحداث .(جـ

 -:ْٔٙ انًكاَٛت انعاللاث نتحذٚذ تستخذو بسٛطت يكَٕاث ُْان

   .انسهسهت أ انخػ َٔٓاٚت بذاٚت ْٔٙ nodes لعقدا•

 يساحٛت يُطمت حذٔد نتحذٚذ ٔتستخذو بانخطٕغ شبّٛ ْٔٙ  Chains  السالسل•

   . بعمذة ٔتُتٓٙ بعمذة سهسهت كم تبذا ار  خطٕغ أ يا

 سهسهت يٍ حهمت كم تتكٌٕ يغهمت حهماث عٍ عباسة ْٔٙ polygons المضلعات•

   .بععٓا يع يتصهت سالسم يجًٕعت أ

  االحتٕاء ،adjacency انًجأسة :ْٙ المكانية للعالقات انىاع ثالث ُْان

containment ( nested)  انشبػ أ ٔانتٕصٛهٛت connectivity  
  انظٕاْش يع تتٕاجذ انتٙ انُٓذسٛت، أ انشكهٛت انعاللاث تٕظح :انًجأسة .(أ

  نحذٔد  ايتالكٓا عُذ يتجأسة آَا عهٗ تفسش انًساحٛت انًُاغك اٌ ار انًساحٛت،

 عالقتٌن  incidenceوالوقوع adjacency المجاورة .اخشٖ يُاغك يع يشتشكت

 عقدتٌن بٌن ٌوصل ما منحنا فاذا . والمنحنٌات العقد بٌن اقامتهما ٌمكن تبادلٌتٌن

  .  المنحنً فً وواقعة متجاورة تسمى فالعقد
 يُطمت داخم كهٛا تمع صغٛشة يُطمت تكٌٕ عُذيا نهًجأسة ايتذاد ْٕ : االحتٕاء .(ب

 . جضٚشة بشكم اكبش

  ظٕاْش بٍٛ االتصال نٕصف تستخذو شكهٛت أ ُْذسٛت خاصٛت : انتٕصٛهٛت .(جـ

  . انطشق شبكت يكَٕت بععٓا يع انطشق اتصال يثم ، خطٛت
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   : رئٌستٌن اهمٌتٌن له االقل على التشاكل او المكانٌة  العالقات بناء

 البٌانات قاعدة فً المستخدمة البٌانات نوعٌة سالمة تاكٌد ،االولى االهمية1.

 فً االخطاء التقاط على تساعد للتشاكل المتبادلة المكانٌة العالقات الجغرافٌة

 تقاطعات مثل للخطوط الخاطئ التقاطع او االلتقاء مثل المكانٌة المعلومات

 المغلقة او المغلقة غٌر البٌانٌة المضلعات التقاط او االودٌة شبكة او  الطرق

 للتاكد وتصحٌحها معالجتها ٌجب االخطاء من انواع هكذا . مناسبة غٌر بصورة

 اقصر وتحدٌد تحلٌل المثال سبٌل على .واكتمالها المعلومات جاهزٌة من

 بعضها مع متصلة طرق شبكة ٌتطلب المدٌنة داخل الطرق شبكة فً المسارات

 وتحدٌد التحلٌل فان متصل طرٌق رسم فً قطع وجد فاذا صحٌحة بصورة

 بالنسبة اما .الطرٌق فً للقطع تجنبا اخر مسارا سٌاخذ السالك الطرٌق

 ان ٌمكن المدٌنة داخل القطاعات حدود المثال سبٌل على المساحٌة للمضلعات

 مغلق غٌر المشتركة للحدود الفاصل الخط كان اذا متجاورٌن قطاعٌن ٌندمج

  .تماما

 المكانً التحلٌل عملٌة من ٌحسن ان ٌمكن التشاكل ان هو ،الثانية االهمية2.

 شبكة فً طرٌق لكل والنهاٌة البداٌة نقاط تحدد التشاكل عملٌة ان اذ للمعلومات

 واتجاه السٌر اتجاه تحدٌد على ٌساعد وبالتالً االودٌة شبكة فً وادي او الطرق

 االرضً الترمٌز فً استخدامه امكانٌة عن فضال االودٌة لشبكة الجرٌان

geocoding  الرقمٌة الخرٌطة على نقاط بشكل الطرق عناوٌن بتسقٌط وذلك .    

 اهمية بناء العالقات المكانية 

 :  Topological  data المتشاكلة المعلومات مفهوم

 

 Environmental االمرٌكً البٌئٌة للنظم البحثً المركز اوجد 1980 عام فً

Systems Research Institute ,ESRI   ٌسمى بٌانً نموذج 

Coverage model  التصمٌم نظام عن الجغرافً المعلومات نظام لتمٌٌز 

  . Computer Aided Design ,CAD الكومبٌوتر بمساعدة

 Coverageاي التشاكل مبدأ على تعتمد متجهٌة معلومات هً :  التغطية طبقة 

  : هً انواع ثالثة على وهً المكانٌة العالقات بناء على تعتمد

Point coverage 

Line coverage 

Polygon coverage  
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   Non-topological  vector data المتشاكلة  غير المتجهية المعلىمات مفهىم

 

 انًتجٓٛت انًعهٕياث انجغشافٛت انًعهٕياث َظى بشايجٛاث اعتًذث 1990 عاو يُز

 ْٙ انًعهٕياث ْزِ ٔيثال انجغشافٛت، انبٛاَاث لٕاعذ نبُاء كًذخالث انًتشاكهت غٛش

  االيشٚكٛت،  ESRI اسش٘ يُتجاث يٍ ْٕٔ ، shapefile انشكم بًهف ٚسًٗ يا

 يٍ صٔج ْٕٔ بًٕلع ٚعشفٓا النقطة ،ٚاتٙ كًا انجغشافٛت انظٕاْش ٚعشف انشكم يهف

 والمضلع بععٓا يع انًتصهت انُماغ يٍ بسهسهت ٚعشف والخط  x,y االحذاثٛاث

 تٕظح يهفاث ٔالتٕجذ انبعط بععٓا يع انًتصهت انخطٕغ يٍ بسهسهت انًساحٙ

 نهًعهعاث انشكم ٔيهف .انبٛاَاث لاعذة فٙ انُٓذسٛت نهعٕاسض انًكاَٛت انعاللاث

 نًشتٍٛ يكشسة تكٌٕ انًعهعاث بٍٛ  انًشتشكت انحذٔد بكٌٕ عادة ٚتًٛض انًساحٛت

   . انبعط بععٓا يع تتذاخم ٔلذ

   رئٌستٌن فائدتٌن لها الشكل ملف مثل  المتشاكلة غٌر والمعلومات

 التً المعلومات من اسرع بصور الكومبٌوتر شاشة على عرضها باالمكان انه .(أ

 .متشاكلة او مكانٌة عالقات لها

 .البرمجٌات من العدٌد مع استخدامها باالمكان .(ب

  او   coverage التغطٌة طبقة الى تحوٌله باالمكان  shapefile الشكل ملف

 او المكانٌة العالقات بناء طرٌق عن الثانً الى االول تحوٌل ٌتم اذ بالعكس،

 ملف الى التغطٌة طبقة تحوٌل اما .للمنحنٌات المكررة الخطوط وازالة التشاكل

 قد اشكاال تسبب فانها التغطٌة طبقة فً اخطاء هناك كانت اذا لكن اسهل فهو الشكل

 . متصلة غٌر خطوط وجود عند العوارض بعض فقدان الى ٌؤدي
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اجراء عملية التشاكل او بناء العالقات . 10: تطبيق عملي 
المتجهيةالمكانية للمعلومات   

 -:وٌتضمن ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 

تعرٌف الطالب على اهمٌة التشاكل فً تهٌئة قاعدة المعلومات -

 .Geodatabaseالجغرافٌة  

النقطً، الخطً ، المساحً بحسب نوع : خطوات وانواع التشاكل -

 .  المعلومات الجغرافٌة 

 .وكٌف ٌتم ربط وتعرٌف كل ظاهر بالنسبة لمجاوراتها -

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


