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   الخطية او المتجهية الجغرافية للبيانات المكاني التحليل :اوال

VECTOR BASED SPATIAL DATA ANALYSIS 

 من كل ٌشمل ألنه الجغرافٌة المعلومات نظم جوهر ٌعد كثٌرة نواح   فً المكانً التحلٌل

 قٌمة إلضافة الجغرافٌة البٌانات على تطبٌقها ٌمكن التً والطرق والتالعب التحوٌالت

 على واضحة لٌست التً الشاذة والحاالت األنماط عن والكشف القرارات، لدعم لها،

 تحوٌل بواسطتها نستطٌع التً العملٌة هو المكانً التحلٌل أخرى، وبعبارة -الفور

 اكتشاف لتحقٌق السعً فً ،data to information مفٌدة معلومات إلى الخام البٌانات

 مواقع بتغٌر تتغٌر نتائجه بان المكانً التحلٌل وٌتسم .فعالٌة أكثر قرار اتخاذ أو علمً،

 الخطٌة او المتجهٌة للبٌانات المكانً للتحلٌل عدة وطرق  انواع هناك .المحللة الظواهر

 -:وهً
 queries االستفسارات 1

 على للرد الجغرافٌة المعلومات نظم استخدام فٌها ٌتم والتً التحلٌل، عملٌات أبسط وهً

 وال البٌانات، قاعدة فً تغٌٌرات أي تحدث وال ،المستخدم قبل من تطرح بسٌطة أسئلة

  .جدٌدة بٌانات أي إنتاج ٌتم

 عن النظام استجواب ةالمثالٌ الجغرافٌة المعلومات نظم فً لمستخدما ٌتمكن ان ٌجب 

 هاستجواب على تنطوي قد .فورٌة إجابة على والحصول محتوٌاته، جوانب من جانب أي

 الى  menu المنسدلة القائمة سحب أو سؤال كتابة أو ،الخرٌطة على التاشٌر بطرٌقة

 بٌانات قاعدة إلى SQL رسمً طلب إرسال أو األزرار، بعض على والنقر اسفل

 المستخدم بٌن التفاعل على تنطوي األسئلة أنواع أبسط .االجابات على للحصول

 وٌكون الجغرافً المعلومات نظام بها ٌتعامل التً واالظهار العرض طرق ومختلف

 محتوٌات اظهار بامكانه catalog الفهرس ان .خاللها من االجابة تقدٌم على قادرا

 على والمواقع الصلبة، األقراص) التخزٌن أجهزة بواسطة  الجغرافٌة المعلومات قاعدة

 والمتضمنة (USB drive أو ،ZIP واألقراص المدمجة واألقراص اإلنترنت، شبكة

 ترتٌب ٌتم وغالبا المجلدات هذه فً الواردة البٌانات ومجموعات بها، مرتبطة مجلدات

 فروع إخفاء أو اظهار على قادرا المستخدم وٌكون ،هرمً بتسلسل  فٌها الخدمات

 مصطلح استخدام ٌتم .المناسبة الفقرات على النقر خالل من الهرمً التسلسل من مختلفة

 من األشكال هذه لوصف أحٌانا exploratory  االستكشافٌة المكانٌة البٌانات تحلٌل

 .لالهتمام ومثٌرة ثاقبة بطرق البٌانات استكشاف للمستخدم تسمح والتً االستجوابات،

 التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

Spatial analysis using GIS 

 surface  السطوح وتحلٌلvector  analysis  الخطٌة البٌانات تحلٌل وٌتضمن
analysis الشبكات وتحلٌل  network analysis (الشبكً) او الصوري والتحلٌل  

raster analysis. 
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  measurements  القياسات 2

 لقطعة اإلجمالٌة المساحة معرفة فً بالرغبة المتمثلة القٌاسات طلب من عدٌدة أنواع 

 كل المبدأ حٌث ومن -الطرٌق امتداد طول أو نقطتٌن، بٌن المسافة أو معٌنة، أرض

 نظام داخل بسٌطة حسابٌة عملٌات خالل من علٌها الحصول ٌمكن القٌاسات هذه

 أن ٌمكن والتً  الخرائط من الٌدوٌة القٌاسات مع بالمقارنة الجغرافً، المعلومات

 . للخطأ وعرضة للغاٌة مملة تكون

 

 المسافة لتحدٌد قاعدة هو المقٌاس : distance and length  والطول المسافة .(أ

 المعلومات نظم فً المقاٌٌس من أنواع عدة تستخدم .الفضاء فً تٌننقط بٌن

 أقصر لتحدٌد القاعدة هً الطرق هذه وأبسط .التطبٌق على ٌتوقف وهذا الجغرافٌة،

 نقطتٌن تحدٌد تم إذا .فٌثاغورس طرٌقة بحسب منبسط مستو   فً نقطتٌن بٌن مسافة
 قائمال مثلثلل الوتر طول هDً  المسافة فان ،x2,y2) , (x1,y1 )  إحداثٌات وفق

 مجموع ٌساوي الوتر طول مربع ان على تنص  فٌثاغورس ونظرٌة الزاوٌة

 -:االتٌة الصٌغة وفق .الزاوٌة القائم للمثلث اآلخرٌن الجانبٌن أطوال مربعات

𝐷 = (𝑥2 − 𝑥1)2+(𝑦2 − 𝑦1)2 

 من ٌتكون والتً المتعرج الخط لطول بالنسبة 

 بعضها مع المتصلة المستقٌمة الخطوط من عدد

 فٌثاغورس نظرٌة بتطبٌق تحسب اطوالها فان

 على للحصول النتائج وتجمع مقطع كل على

 المعلومات نظام باستخدام للخط الكلً الطول

 .الجغرافً

ونظرا لكون الخط المتعرج فٌه زواٌا متقاربة فانه طوله لٌس متطابق تماما مع طول 

 . العارض الجغرافً الذي ٌمثله فً الطبٌعة

 الظواهر شكل لتوصف الجغرافٌة المعلومات نظم ٌستخدم :shape  الشكل .(ب

  هو ما منطقة شكل لتحدٌد طرٌقة اسهل .المضلعات أي منها المساحٌة وخصوصا

 التربٌعً الجذر استخدام ٌتم ما وعادة لمساحتها، نسبة المنطقة محٌط طول بمقارنة

  .الوحدات نفس فً سواء حد على والمقام البسط ٌقاس ان على للمساحة،

   :هو الشكل احكام مدى لقٌاس الشائع والمقٌاس

- 𝑆 =
𝑃

3.54× 𝐴
 

   .المساحة تمثل A و المحٌط، ٌمثل P  ان حٌث-

 والملتوٌة المنتفخة األشكال اما .دائري الشكل ٌعنً 1 تساوي النتٌجة كانت فاذا-

 .بكثٌر ذلك من أعلى قٌم تعطً

  . السطوح تحلٌل فً الحقا الٌه التطرق فسٌتم ووجهته االنحدار قٌاس اما-
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   Transformations  التحويالت 3

 

 اكثر اخرى الى الجغرافٌة والعوارض البٌانات تحوٌل فٌها ٌتم التً الطرق ٌشمل

 ووجهات خواص تظهر النها مهمة وتكون بسٌطة، واجراءات طرق باتباع اهمٌة

 ،buffering  الخدمة او العزل نطاق. مباشرة الطبٌعً وضعها فً واضحة غٌر

  المضلعات تطابق ،point or line in polygon  مضلع فً خط او نقطة
polygon overlay. 

 نطاق خلق الى تؤدي حسابٌة عملٌة هو : Buffering  الخدمة او العزل نطاق .(أ

 او طرٌق حول نطاق مثال ظواهر، مجموعة او جغرافٌة ظاهرة حول االهمٌة من

 ببناء ٌقوم اذ الباحث ٌحددها معٌنة لمسافة وتكون معٌن نقطً موقع او مساحة

 عن محددة بمسافة تبعد التً المنطقة كل بتحدٌد وذلك جدٌدة عوارض او عارض

 نظم لمستخدمً المتوفرة التحوٌل عملٌات اهم من وٌعد الدراسة، قٌد العارض مركز

   .الجغرافٌة المعلومات

 او الشبكٌة البٌانات حالة فً اذ ، الخطٌة او الشبكٌة البٌانات حالة فً اجراءه ٌمكن

 نطاق خارج او داخل وقوعها بحسب الصورٌة الخالٌا بتصنٌف ٌقوم الصورٌة

   .الخدمة

 فً النقطة عملٌة البسٌط بشكلها :Point in polygon  مضلع في النقطة .(ب

 سبٌل على .المعنً المضلع خارج او داخل تقع النقطة هل تحدٌد على تعمل المضلع

 مع ومقاطعتها محددة مواقع فً تحصل التً االصابة حاالت عدد تحدٌد المثال

 او والٌة كل فً اصابة حالة كم لمعرفة الدول او الوالٌات بحدود الخاصة المضلعات

  .المستمرة او المنفصلة المعلومات حالة فً احساسا تعطً وهذه .دولة

 -:هو العملٌة هذه مخرجات

 اضافٌة  attribute وصفٌة خصائص مع point coverage  نقطٌة طبقة-

 .المساحً المضلع من اكتسبتها

 . جدٌدة نقاط استحداث ٌتم ال-

 . الجدٌدة الطبقة فً المضلعات لحدود نسخ ٌتم ال-
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 Line-in-polygon overlayتطابق خط مع مضلع (. جـ
 -:هذه الحالة مشابهة لتطابق نقطة مع مضلع وتتصف مخرجاتها باالتً

المخرجات هً طبقة خطوط مع خصائص وصفٌة اضافٌة اكتسبتها من -

 .المضلع المساحً 

 .  ال ٌتم نسخ حدود المضلع المساحً-

تستحدث على الخط نتٌجة تقاطعه   لعقد جدٌدة  ٌتم استحداث عالقات مكانٌة -

 . New arc-node topology is createdمع المضلع المساحً 

طبقة خط مع ( ب)طبقة نقطة مع طبقة مضلع، ( أ)الشكل ٌوضح عملٌة تقاطع 

 طبقة مضلع 

 بداٌة فً المهمة التحدٌات من وهً :Polygon overlay  المضلعات تطابق .(د

 وصعب معقدا موضوعا طوٌلة لفترة وبقً الجغرافٌة المعلومات نظم تطور

 العارضٌن ان هل فحص عملٌة هً المنفصلة المعلومات ناحٌة من .برمجته

 لتطابق نتاج هً الجدٌدة المساحة هل متطابقتٌن، المساحتٌن هل متطابقٌن،

 اعداد ٌنتج ان ممكن المضلعات من طبقتٌن تطابق الن .وهكذا اكثر او مضلعٌن

 .الجدٌدة المضلعات من كبٌرة

 -:هً العملٌة هذه مخرجات

  .جدٌدة مضلعات طبقة انتاج الى تؤدي-

 .واحد ان فً مرتٌن الطبقات تتراكب او تتطابق-

  .المتراكبة الطبقات لعدد حدود توجد ال-

 الطبقة فً جدٌد كٌان كل عن معلومات ٌجتوى جدٌد خصائص جدول ٌستحدث-

 .الجدٌدة
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 Overlay operations and  البيانات ومعالجة التطابق عمليات 4
geoprocessing   

 
 وفق جدٌدة طبقات النتاج المختلفة للطبقات هندسً تقاطع العملٌات هذه تتضمن

 البٌانات معالجة .logical operators  المنطقة العالقات

 البٌانات من مجموعة لخلق األساسٌة العملٌة هو Geoprocessingالجغرافٌة

 عملٌات باستخدام الموجودة البٌانات من مختلفة مجموعات من المستمدة الجغرافٌة
 معالجة وظائف .data conversion البٌانات وتحوٌل overlay تراكب مٌزة مثل

 العملٌات من سلسلة تشغٌل فً تكمن  Geoprocessing الجغرافٌة البٌانات

 قائما تكون قد البرمجٌات هذه وظائف .تعقٌدا أكثر تحلٌلٌة عملٌات والى البسٌطة

  لمجموعات بوابات المطاف نهاٌة فً ٌفتح هذا .أخرى عملٌات مع بالتعامل أو بذاته

  geoprocessing  الجغرافٌة للبٌانات المعالجة نماذج من تقرٌبا محدودة غٌر

 .محددة مشاكل لحل  النتائج من مذهلة مجموعات وٌعطً

 للبٌانات المعالجة تطبٌق على اولً مثال هً   Site selectionالموقع اختٌار

  "الروبوتات"بـ اشبه هااعتبار ٌمكن الجغرافٌة البٌانات معالجة بٌئة .الجغرافٌة

 عملٌة .الجغرافٌة البٌانات نماذجل الخزن وتوفٌر الجغرافٌة لبٌاناتل العملٌات ةألتمت

 الخاص المجتمع داخل الواقع، فً .للغاٌة بها موثوق الجغرافٌة البٌانات معالجة

 وثائق  انها على الجغرافٌة البٌانات تحلٌل الى ٌنظر الجغرافٌة المعلومات بنظم

 المعلومات منتجات تقدٌم حاولٌ الذي للمحلل البرمجٌات على القائمة التأمٌن

  .المحدد الوقت فً الجغرافٌة
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 -: وهي الجغرافية البيانات بتطابق الخاصة العمليات من العديد هناك
 
 ٌتضمن : overlay (union, intersection) (المتقاطعة االتحاد،) تراكبال -(أ

 الكتشاف الجغرافٌة البٌانات طبقات من أكثر أو اثنٌن تركٌب عملٌة  التراكب

 مجموعة انضباط مع وثٌقا ارتباطا ٌرتبط تراكبال الواقع، فً .بٌنهم المكانٌة العالقات

 خصائص بٌن المكانٌة العالقات قواعد ٌحدد الذي ،التشاكل او المكانٌة العالقات

 . الجغرافٌة البٌانات طبقة فً معٌن لنشاط صالحة

 بحساب ٌقوم الجغرافٌة البٌانات ومعالجة تحلٌل . intersection تقاطعال -(ب

 او كلها للظواهر تقطع هً الظواهر تلك ومحلة .اإلدخال لظواهر الهندسً تقاطعال

 االخراج طبقة فً الظاهرة بصنف وتسمى الطبقات كل مع منها مشتركة اجزاء

  .الجدٌدة

 الهندسً تقاطعال ٌحسب تحاداال ان اال تقاطع،ال مثل . union االتحاد -(جـ

 وتعطى متداخلةال  هاسمات مع المدخلة الظواهر كافة حساب تمٌ و ،اإلدخاللظواهر

   .اإلخراج ظواهر اتفئ إلى

 مثل . .Extraction (clip, query) (االستعالم و , استقطاع) استخراج -(د

 إلى الجغرافٌة البٌانات تحدٌد فً للمساعدة استعالم او استخراج أٌضا ٌتم التراكب،

 القواعد من محددة بمجموعة مرهونا وٌكون استخراجها، أو استقطاعها المراد

 عن الستفسارفا .الجغرافٌة الظواهر بٌن المكانٌة العالقات اوا بالتشاكل الخاصة

  المعلومات قاعدة فً المخزونة البٌانات واسترجاع استعادة امكانٌة ٌوفر :الخصائص

 نوعٌة لفحص الجغرافٌة المعلومات بنظم التحلٌل مراحل كل فً مفٌد وهو الجغرافٌة،

 هو : االول االستفسار، من نوعٌن وهنالك . التحلٌل عملٌة عن الناتجة المعلومات

 .مكاني غير والثانً  مكاني

  
 . معٌنعند االستفسار عن موقع  لمرفق خدمً : المكاني*  

عند االستفسار عن الخصائص الوصفٌة لظاهر جغرافٌة دون : المكانيغير ** 

 . التركٌز على موقعها 
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 اقتطاع

 حذف

 تجزئة

 تعرٌف

 اتحاد

 تقاطع


