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 او وانًعانى database تُاَاخ قىاعذ يٍ انجغشافُح انًعهىياخ قاعذج ذركىٌ 

 ذثعُرها تحسة تعضها يع يشذثطح انًعهىياخ هزِ ذكىٌ اٌ والتذ انًكاَُح، انعىاسض

 تٍُ ستظ وجىد وجىب عهً ذشكز نهُظاو انرعشَفاخ جًُع اٌ انًالحع ويٍ انًكاَُح

 نكٍ انشقًُح انخشائظ فٍ وانظىاهش (انخصائص جذاول) انىصفُح انثُاَاخ قىاعذ

 Digital سقًُح خشائظ ذسًً انخشائظ فاٌ واال جغشافُح، يعهىياخ َظاو َسًً

Maps.   

  انجغشافٍ، يىقعها :هٍ اساسُح يكىَاخ نها انُظاو فٍ انًسرخذيح انًعهىياخ

 َظاو وفق تشيجُا يعشفح وذكىٌ  Topology انًكاَُح عالقاذها انىصفُح، خصائصها

 .انزياٍَ ذعشَفها عٍ فضال ، يحذد احذاثُاخ

 كاَد سىاء انجغشافُح نهظىاهش انىصفُح انخصائص وجذاول انًكاَُح انًعهىياخ

 َظاو خاصُح يٍ هٍ تُُهًا انشتظ فاٌ يُفصهح اَظًح او واحذ َظاو فٍ يىجىدج

  identifier , ID or انرعشَف يفراح طشَق عٍ رنك وَرى انجغشافٍ، انًعهىياخ

objectID  ٌوانًكاَُح انىصفُح انخصائص جذاول جًُع فٍ وجىدِ َرىجة انز 

 ستظ ايكاَُح وَىفش َركشس وال االخشي عٍ جغشافُح ظاهشج كم ًَُز سقى وهى

 . يخرهفح يعهىياخ اَظًح فٍ يثُُح كاَد نى حرً انجذاول يٍ انعذَذ وذىصُم

 بين المعلومات المكانية والخصائص الوصفية الربط .  4

Joining of Spatial and Attribute Data    

 شكل ٌبٌن ربط المعلومات الوصفٌة بالمعلومات المكانٌة 
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 الوصفية او الخصائصية البيانات ادخال .5

 الكمٌة الوصفٌة البٌنات ادخال وٌشمل

 -: وتشمل  الخصائص جداول فً والنوعٌة

 :field definition الحقل تعريف.(أ

 اعداد ، الخصائصٌة البٌانات ادخال ٌتطلب

 واختٌار ادخالها المراد fields الحقول

 ادخالها، المراد المعلومة ونوع عرضها

  عرض ادخاله، المراد الحقل اسم وٌتضمن

  ان العشرٌة االرقام وعدد البٌانات نوع الحقل،

 التً الفراغات عدد ٌمثل فالعرض وجدت،

  . الحقل ٌتضمنها

فً العدٌد من الخصائص األكثر شٌوعاً،  ومعتمدة حقل االتٌة من بٌانات األنواع 

  -: الرئٌسٌة وهًبٌئات نظم المعلومات الجغرافٌة 
نوع بٌانات خصائص أساسٌة تتضمن بت . .Short Integer قصٌرصحٌح عدد •

 .  بتات ثنائٌة 15واحدة و  باشارة
نموذج أكثر تعقٌداً من نوع السمة . Long Integer عدد صحٌح طوٌل •

كما ٌمكنك أن تتخٌل . بت ثنائً 31واحدة و  باشارةاألساسٌة التً تتضمن بت 

 ". عدد صحٌح قصٌر"ٌوفر دقة أكبر من " عدد صحٌح طوٌل"ان 
 24واحد وسبعة بتات اسٌة و  باشارةٌحتوي على بت . Float عدد عشري  •

 .  بت للجزء العشري
 باشارةمع بت  Floatنموذج أكثر تعقٌداً من نوع الخاصٌة الـ Double .مزدوج•

كما هو الحال مع عدد . بت للجزء العشري 56واحدة وسبعة بتات اسٌة ، وذا 

 .  طوٌلصحٌح 

   .Floatـللنوع الخاصٌة المزدوجة تحمل قدر أكبر من الدقة من نوع الخاصٌة •
ٌحتوي على أشكال مختلفة من البٌانات، مثل األرقام والحروف .   textالنص •

نوع خاصٌة النص هً سلسلة أحرف التً ٌمكن أن تتضمن أي مقدار . والرموز

 (.  تسمى باٌت)من األحرف، ولكن ٌتم تخزٌن كل حرف باستخدام ثمانً بتات 
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 نوع البٌانات، نوع اسم سمة من لٌس الظاهر أن من الرغم على . date تارٌخ •

 الوقت وتنسق تستند القٌمة .والوقت التارٌخ بٌانات على ٌحتوي التارٌخ خاصٌة

 المحلً الزمنً النطاق داخل والوقت الحالً الٌوم إلى تلقائٌاً  وتتحول القٌاسً

 .بالنظام الخاص
 البٌانات قاعدة فً المخزن فالكائن . كبٌر ثنائً لكائن اختصار .BLOB الكائن نقطة•

 تسمح فهً .هندسً شكل أو والفٌدٌو، والصوت، الصورة، تشمل أن ٌمكن التً

 قاعدة فً الوسائط متعددة البٌانات من نوع أي إدراج على القدرة للمستخدمٌن

  geodatabase.األرضٌة المعلومات
 GUIDالعمومً الفرٌد المعرف•

 انخصائصُح انثُاَاخ حساب ًَكٍ

 انًرىفشج انثُاَاخ يٍ تاَجادها انجذَذج

 تحساتها ورنك انخصائص جذول فٍ

 وذرى يحذدج سَاضُح عًهُح طشَق عٍ

   : هًا خطىذٍُ وفق

 . انجذَذ انحقم ذعشَف  -

 نهحقم انخصائصُح انقُى حساب -

 ذذخم سَاضُح يعادنح تاسرخذاو انجذَذ

 او نها انًُاسة انًكاٌ فٍ َذوَا

 جاهزج سَاضُح دوال عهً  تاالعرًاد

   . انغشض نهزا ذسرخذو

 الجدول في الوصفية المعلومات من جديدة معلومة  حساب .(ب
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الربط بين جدول الخصائص والمعلومات . 11: تطبيق عملي 
   المتجهيةالمكانية 

 -:وٌتضمن ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 

 .تعرٌف الطالب على اهمٌة جداول الخصائص للعوارض الجغرافٌة -

 .كٌف ٌتم الربط بٌن القٌم الجدولٌة والعوارض التً تعود لها-

كٌف ٌقوم البرنامج بحساب ذاتً للقٌاسات الجدولٌة مثل المسافات -

 .  والمساحات واعطاء مفتاح التعرٌف االوحد

 . كٌفٌة ادخال قٌم من مصادر متنوعة وربطها بالعوارض الجغرافٌة -

كٌفٌة حساب قٌم جدولٌة جدٌدة بطرق رٌاضٌة باالعتماد على قٌم -

 .  اخرى فً الجدول

 . كٌف ٌتم تحوٌل هذه القٌم الى خرائط مكانٌة -

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


