
 

 

 Lec22      البرامج المستخدمة في انتاج الخرائط الرقمية 
الحاصمة في  شيدت برامجيات رسم الخرائط تطورا ممحوظًا خالل السنوات االخيرة نتيجة لمتطورات

والسيما التطبيقات المرتبطة بيا والتي منيا مجال تصميم وانتاج الخرائط  اجيزة الحاسوب والبرامجيات
بداية من مرحمة تجميع البيانات والمعمومات الى ادارة قواعد المعمومات الجغرافية الى استخدام ىذه 

 المعمومات في مجاالت مختمفة 
 ومن اىم االنظمة والبرامجيات إلنتاج الخرائط الرقيمة ما يأتي  

 Graphics packagesمج الكرافيكس برا-1
 لتصميم ورسم الخرائط الرقمية بوجو عام كخرائط االساس 

 surfer 8.0 برنامج -2
البرامج التطبيقية اليندسية المساحية ويتميز بإمكانيات متعددة ومنيا رسم خرائط كنتورية باالبعاد 

 كنتورية ثالثية  المتعامدة وكذلك رسم خرائط ( x,y )الثنائية نسبة الى المحاور 
 mapping stategic map viewerبرامج -3

من برامج الرسم والتصميم الكارتوكرافي المتخصصة من حيث الوظائف التي تقوم بيا، وخاصة 
مايتعمق بالمقياس والربط االحداثي وتصميم مفتاح الخريطة وتوجد مجموعة من البرامج المتقدمة مثل 

مجا قياسيا العمال الرسم والتصميم اليندسي وقد ظيرت اصدارات الذي يعد برنا  Auto CADبرنامج 
  Auto CAD Map -جديدة خاصة برسم الخرائط من برنامج اوتوكاد وسميت )اوتوكاد ماب

وىو برنامج يختص بالشبكات والمخططات لمبنى التحتية والخرائط المتعمقة بيا  Am-Fmبرنامج -4
 الصرف الصحي كشبكة الكيرباء والياتف ومياه الشرب و 

يتكون ىذا البرنامج من مجموعة كبيرة من االدوات المصممة عمى  ERDAS Imaginceبرنامج -5
الذي تكون مخرجاتو مدخالت في برامج  Rsنحو خاص لمعالجة وتحميل بيانات االستشعار عن بعد  

ئية من الصيغة كما يستعمل في عممية تحويل البيانات الفضا GIsاخرى في نظم المعمومات الجغرافية 
 ) نقطة ، خطة ، مساحة ( . Vectorالمساحية  الى بيانات منيجية 

 
 Global mapper 11برنامج -6

يعد من البرامج التطبيقية المتخصصة في التعامل مع البيانات الكبيرة في نظم المعمومات الجغرافية اذ 
 رائط المختمفة وانتاج خرائط جديدة .بين الخ ( overlay )يتمتع بالكثير من المزايا اىميا عمل تداخل 

( االمريكية  ( ESRI يعد ىذا البرنامج من اىم البرامج التي تصدرىا فوست   Arc GIS. برنامج 7
ويوفر ىذا البرنامج بيئة متكاممة لبناء الطبقات واعداد الخرائط واالشكال وىو من اىم البرامج نظام 

 GISالمعمومات الجغرافي 
 



 

 

 الخزن-1
تنعدم خاصية الخزن في الخرائط المعدة بالطرق التقميدية لكون ىذه الخريطة مجرد ورقة جامدة وربما 
تفقد اىميتيا ألنيا غير متجددة اما الخرائط المعدة بالطرق الرقمية فيعد الخزن من مقوماتيا االساسية 

 سواء من خالل الخزن المؤقت او الدائمي . 
 تحديث الخرائط -2
 الكمفة -3
 السرعة-4
 الدقة-5
االدراك البصري ) الحاسوب منح مرونة عالية في عمميات التمثيل من خالل تحديد المكان االمثل -6

 لتوقيع الظاىرة ( .
 تغير المقياس والمسقط .-7
 


