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نظم المعلومات الجغرافية

GIS
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نظم االحداثيات على الخرائط ؟ماهى

:Geographic Coordinates (LL)الجغرافية االحداثيات •

.هى قراءات خطوط الطول ودوائر العرض-

قراءات بالدرجات والدقائق والثواني-

:Universal Transverse Mercator (UTM)االحداثيات العالمية •

X,Yوتعتمد على إسقاط مستوي هى قراءات باألمتار-
:National Transverse Mercator (NTM): االحداثيات الوطنية•

KTMهى قراءات باألمتار وتسمى محليا -
X,Yوتعتمد على إسقاط مستوي -
:Plane Coordinates (X,Y): االحداثيات المستوية•

هى قراءات باألمتار -
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Types of GISأنواع نظم المعلومات الجغرافية 

:هناك نوعان من نظم المعلومات الجغرافية هما•

Vector GISنظم المعلومات الجغرافية الخطية –

Raster GISنظم المعلومات الجغرافية المساحية –

:يختلفان في–

نوع المعلومات–

طريقة ادخال المعلومات–

طريقة تحليل المعلومات–

يمكن التحويل بينهما–
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؟Vector GIS & Raster GISمقارنة مبسطة بين 

نظم المعلومات الجغرافية •
 Raster GISالمساحية  

(بكسالت)وحدات مساحية –

جميع أنواع الصور الجوية –
والمرئيات الفضائية

المعلومات المكانية التي –
تدخل بواسطة الماسح 

الضوئي 

تتيح عالقات مكانية–

نظم المعلومات الجغرافية•
 Vector GISالخطية 

ومساحات،خطوط،نقط–

جميع أنواع الخرائط–

المعلومات المكانية التي –
تدخل بواسطة مرقم الخرائط

تتيح عالقات مكانية بين –
الظاهرات 
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مقارنة بين  

نظرية مرقم 

الخرائط والماسح 

الضوئي

Digitizerجهاز ال 

Scannerجهاز ال 
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Vector GISعناصر ال 
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Rasterعناصر نظم المعلومات المساحية  GIS

بكسل=النقطة 

سلسلة = الخط 
بكسالت

= المساحة 

مجموعة 
بكسالت 
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Vector GISالتوقيع المكاني لعناصر ال 
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Raster GISالتوقيع المكاني للبكسالت في ال 

مصفوفة أفقية
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Geometry ID Attributes Co-ordinates

Point 1 A B
4, 3 

(One single point)

x

y

1

10

100

Geometry ID Attributes Co-ordinates

Line 10 C D
2,1 11,5 …….. 5,9

(String)

Geometry ID Attributes Co-ordinates

Polygon 100 C E
14,10 12,14 ….14,10 

(Closed polygon)

المعلومات المكانية 

والمعلومات الوصفية
Vector GISفي ال 



ةالمعلومات المكاني= الخريطة 

المعلومات الوصفية= الجدول 

الربط بين 

المكانية 
والوصفية

Vector GISمثال للربط بين المعلومات المكانية والوصفية في ال 
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Raster GISالمعلومات المكانية والوصفية في ال 

Cell No. Cell value Code list

Not mapped

Forest

Road

Building

ةالمعلومات المكاني( = البكسالت)الخاليا 

المعلومات الوصفية= الجدول 

المعلوماتالربط بين 
والوصفيةالمكانية 
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Resolutionمقارنة في درجة الوضوح 

منخفضة

عالية

متوسطة

يةشبكة الطرق األصل

تخيل الفرق في 
حجم المعلومات



16

ماهى مميزات استخدام نظم المعلومات الجغرافية ؟

ربط المعلومات 

المكانية على 

احدى نظم 
االحداثيات

ماهى فائدة ذلك ؟؟؟
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ر االستفسار عن المناطق األكث

مالئمة لزراعة معينة باالعتماد
على معايير مكانية

:المعايير

ية ارتفاع تضاريس، كم
األمطار، ونوع التربة
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ونظم (IS)الفرق بين نظم المعلوماتماهو

؟(GIS)المعلومات الجغرافية 

نظم تبادل المعلومات دون ضرورة ربط هىالمعلومات نظم •

المعلومات بمواقعها الحقيقة على سطح األرض أو أن المعلومات 

نظم المعلومات : مثل... ليس لها مواقع على سطح األرض 

نظم ، ونظم تبادل المعلومات بالشركات التجارية الكبرى،البنكية

....معلومات الطالب

النظم التي تتضمن منهجية ربطهىنظم المعلومات الجغرافية •

صالمعلومات بمواقعها الحقيقية على سطح األرض وتتيح فر
.  اجراء تحليل مكاني عليها
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؟CADو ال  GISالفرق بين ال ماهو

بنظم التصميم بواسطة الحاس•

أقل مرونة ومحدودة•

أصعب في اجراء استفسار•

تنتج خرائط محدودة•

أصعب في تكامل المعلومات•

تعتمد على استخدام فردي•

نيةالمكاالنمذجةفقيرة في عمليات •

نظم المعلومات الجغرافية•

أكثر مرونة في جميع المجاالت•

أسهل في االستفسار •

مرونة في انتاج الخرائط•

أسهل في التكامل المعلوماتي•

تدعم مراكز دعم اتخاذ القرار•

المكانيةالنمذجةمرونة في •
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