
 

 

 Lec21          ية الخرائط الرقم
 Digital map conceptمفيوم الخريطة الرقمية -1

تعرف الخريطة بانيا شكل او مخطط او صورة مصغرة لمكرة االرضية او جزء منيا ومرسومة عمى 
لوحة مستوية بمقياس رسم قياس ومسقط محدد وممثمة عمييا الظواىر الطبيعية والبشرية بواسطة رموز 

 عمييا عالميا .متفق 
يطمق عمى كل خريطة تنتج بعوامل تعطي مخرجات رقمية  Digital mapوان الخريطة الرقمية 
numerical formsl  وممثمة بأرقام واحداثيات دقيقة وىذه المراحل ىي كفيمة بتحويل معالم الصورة

واعادة عرضيا الى مقادير وقيم رقمية وبشكل احداثيات ويمكن خزنيا  Graphical imageالخطية 
 في اي وقت باالستعانة بالحاسوب االلي .

ويمكن تعريف الخرائط الرقمية بأنيا ىي الخرائط التي ترسم بواسطة الحاسوب االلي من خالل احد 
 البرامج سواء انتيى عرض الخرائط عمى الشاشة ام وقعت عمى الورق.

يات الرسم الحاسوبية وتمثل كم ىائل من او تمك الخريطة التي تنتج من الصور الرقمية باستخدام برامج
المعمومات والبيانات الكارتوكرافية والتي يتم خزنيا في ذاكرة الحاسوب ومن السيل قراءتيا وتحميميا 
وعرضيا عمى الشاشة او توقيعيا عمى الورق وان مراحل الخريطة الرقمية ىي كفيمة بتحويل معالم 

( في حالة خرائط المستوية ذات البعدين  x , yداثيات ) الصورة الخطية الى مقادير وقيم وبشكل اح
( في حالة الخرائط ثالثية االبعاد يمكن خزنيا واعادة عرضيا في اي وقت عن طريق x , y , zاول)

 الحاسوب االلي. وىي بذلك اعمى درجة في تقنية اعداد الخرائط من حيث الدقة والقياس والتصميم .
 نوعين ىي :تصنف الخرائط الرقمية الى 

 thematic Digital mapالخريطة الموضوعية الرقمية -1
وتعرف بأنيا الخريطة التي تمثل حالة خاصة او ظاىرة معينة وتظير بأسموب كارتوكرافي خاص، كأن 
تكون خريطة سكانية خريطة استعماالت االرض، الخريطة الكنتورية وخريطة الطرق اوخريطة الخدمات 

المرتبطة باستخدام  Base mapsالخرائط المشتقة من الخرائط االساسية وغيرىا. وتعد نوع من 
الحاسوب والبرامجيات لتصبح خريطة موضوعية رقمية وتتميز عوارضيا بانيا ليا بيانات مكانية 

 Special Dataووصفية 
 Digital photo mapالخريطة المصورة الرقمية -2

ذات معالم مسقطة عمودية وليا خصائص  وىي عبارة عن صورة جوية او مرئية فضائية ميمة
ىندسية مكانية كما في الخريطة التقميدية من اطار ومقياس رسم وشبكة احداثيات وتسميات لمظواىر 
كما ليا خاصية التمثيل الصوري والتي تعطي القدرة التفسيرية لمستخدم الخريطة والمنتجة بواسطة 

 الحاسوب باستخدام البراميجات الخاصة .
 



 

 

 ت الخراط الرقمية مميزا
 Base mapsتوقيع خرائط االساس -1

( وبمستوى  ( x,yتتميز ىذه البرامج بإمكانية استخداميا خرائط االساس وتفاصيميا باستخدام احداثي 
عال من الدقة وتسمى بطبقة خاصة يمكن استخداميا كمما دعت الحاجة دون تكرار رسميا مرة تمو 

 ة التقميدية .االخرى كما  ىو الحال في الطريق
  inquiry Distance & Areaحساب القيم والقياسات -2

تتطمب عمميات حساب القيم والمسافات من مساحة ومسافة جيدا كبيرا في االساليب التقميدية فضال 
 عن عدم دقتيا اال انو باستخدام ىذه البرامج تتم بطريقة الية وبسرعة دون الوقوع في االخطاء .

 
 color Grayة المونية التحكم بالتغطي-3

يمكن التحكم الكمي بالتغطية المونية لممساحات بأنواع مختمفة باستخدام اسموب االلوان المتدرجة لتمثيل 
البيانات الكمية وااللوان غير المتدرجة لمبيانات النوعية وذلك بما تقدمو برامج الحاسوب من الخيارات 

درجة (  مما  256اسية وغير االساسية التي ) تصل الى باستخدام االلوان الممزوجة بين االلوان االس
 يستحصل الى مجموعة خيارات لأللوان الثانوية .

 وىذا االمر بعيد المنال عند استخدام الطريقة اليدوية التقميدية
والتي تمثل البعد الثالث  zويمكن اظيار رقمية   third Dimensionاظيار البعد الثالث -4

و المنطقة بشكل مجسم وكأنيا تضاريسا يمكن رؤيتو من عدة زوايا االمر الذي لإلحداثيات بحيث تبد
 يصعب تطبيقو بالطريقة التقميدية.

 and Replace Findالبحث واالستبدال -5
يمكن تحديد اي نوع من المعمومات من تحديد نوع من الخطوط والطبقات او الظالل وااللوان او كممة 

 Replaceواستبدالو باستخدام االمر  findاالمر او رقم نريد معرفتو باستخدام 
  Layer correlationالمضاىات الطبقية -6

التي تمثل  Layersتوفر ىذه البرامج امكانية المضاىات بين طبقتين او اكثر من الطبقات 
الخصائص المختمفة لمظاىرة لتمديد مناطق التوافق في المكان بين ظاىرتين من عدميا مثال لو رغبنا 

قارنة بيانات خرائط الخصائص الجغرافية إلظيار مناطق التطابق ومن ثم اخراج خريطة استنتاج بم
 جديدة تبين مناطق التوافق 

 
 
 
 



 

 

 modernizationتحديث البيانات -7
توفر ىذه البرامج فرصة تحديثيا فمو طرأ تغيير او تحديث لمبيانات ألعداد خريطة المكن القيام بيذه 

وبالوقت نفسو يمكن المحافظة عمى البيانات السابقة ثم اجراء المقارنة الخرائطية  العممية بكل بساطة
لبيانات مقدار التغيير او عندما تتغير المعالم الجغرافية ألي منطقة ما فيمكن تحديثيا إلظيار 

 المستجدات القائمة وبذلك يمكن اعادة صنع الخرائط وتعديميا وتحديث بوقت وجيد وتكاليف اقل.
 Hatchingختبار الظالل ا -8

ال تقتصر برامج الخرائط الرقمية في تقديم خيارات عديدة لمظالل فحسب بل تتعداىا لتشمل عدة 
اجراءات من بينيا رسم الظالل عمى المساحات المطموبة تمثيميا فضال عن اختيار مقياس الظل وزاوية 

 درجة 359اتجاىاتو ولمقدار 
امكانية اختيار مقياس الرسم والمسقط   scale & projectionمقياس الرسم والمسقط المالئم  -9

المالئم واخراج الخريطة فضال عن امكانية تغيير المقياس ) تصغير  وتكبير الخريطة والرموز ( 
 واختيار المسقط المالئم إلخراج الخريطة.

 
 Layoutاالخراج النيائي لمخرائط  -11

( المناسب إلخراج الخريطة حسب ابعاد الورقة تشمل عممية تحديد االبعاد ) مقياس الرسم 
A4,A3.A2,A1,Ao كما يمكن عرض البياناتDisplay   عمى شاشة الحاسوب او عمى اي شاشة

 Data showعرض باستخدام جياز عرض البيانات 
  Data savingتخزين البيانات -11

يفيا وتنظيميا والحفاظ خزن كميات كبيرة من البيانات بطريقة منظمة ومرتبة وحفظ الخرائط وتصن
 عمييا من الضياع والتمف وسيولة وسرعة الوصول الى قواعد البيانات.

زيادة حجم المعمومات المتمثمة عمى الخرائط واظيارىا بمستويات مختمفة من الدقة حسب الحاجة  -12
. 

ن صنع مساعدة الباحث الجغرافي الذي ال يتقن رسم الخرائط عمى انجازىا بسيولة ومن الممك-13
 خرائط صعبة جدا ال يستطيع الرسام انجازىا 

 Data Displayعرض البيانات والنتائج  -14
 information Retrievalاسترجاع المعمومات -15
 
 
 
 


