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 GIS خطوات بناء نظام معلومات جغرافى -تاسعا
المقصود ببناء قواعد بيانات جغرافية هو محاكاة الواقع عن طريق بناء نموذج لة بمكوناتة الموجودة بالطبيعة 

(Real World Objects)  
باألضافة الي العالقات التبادلية التي تربط بين هذة المكونات مع أعطاء كل مكون من هذة المكونات   

بحيث يحاكى الواقع بكل تفصيالتة, مما يعظم من  (Behaviors)الخصائص المميزة له فى الطبيعة 
بالعديد من المراحل و األستفادة من نظم المعلومات الجغرافية, و عملية أنشاء نظام معلومات جغرافى تمر 

 -التي يمكن أحتصارها في النقاط االتية:
 
 (Data Collection)جمع البيانات  -1

يمكن لنظام المعلومات الجغرافي من استخدام المعلومات الموجودة بالخرائط وصور األقمار الصناعية 
بين تلك البيانات , ويمكن  والصور الجوية والبيانات اإلحصائية بشرط أن يكون هناك عالقة مكانية مشتركة

يجاد العالقات بين مختلف الموضوعات التي توجد على  باستخدام نظام المعلومات الجغرافي من التركيز وا 
الخريطة و عملية جمع البيانات هو العامل الذي يتحكم في الوقت داخل نظام المعلومات الجغرافي و ذلك 

ى وقت و مجهود كبير جدا . كذلك العالقات بين الموضوعات ألن عملية جمع البيانات من الطبيعة تحتاج إل
 المختلفة لتحديد البيانات المطلوبة.

 (Data Input) البيانات دخالا -2
قبل استخدام البيانات الجغرافية في نظام معلومات جغرافي يجب تحويل البيانات إلي شكل رقمي مناسب 

   . إن عملية تحويل البيانات من خرائط ورقية إلي ملفات رقمية يطلق عليها عملية التحويل الرقمي 
(Digitizing). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (  ماسح ضوئي8شكل )          

 

 (   جهاز التحويل الرقمي9شكل )        
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المعلومات الجغرافي الحديث القيام بهذه المهمة أوتوماتيكيا" بالكامل و ذلك في المشروعات و يمكن لنظام 
. أما األعمال الصغيرة فتتطلب التحويل اليدوي  (Scanning)الكبيرة باستخدام تكنولوجيا المسح الضوئي

إلى صورة  (CAD), كما يمكن تحويل لبيانات من صورة  (Digitizer)باستخدام أجهزة التحويل الرقمي  
(GIS)  باستخدام اإلمكانيات الحديثة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية(Data Conversion Tools)   ,

وفي العصر الحديث معظم أنواع البيانات يمكن الحصول عليها من هيئات وظيفتها جمع البيانات وتحويلها 
 رقميا" ثم تحميلها مباشرة" إلي نظام المعلومات الجغرافي.

 
 (Data Manipulation) معالجة البيانات -4

أن أنواع البيانات المخصصة لنظام المعلومات الجغرافي تحتاج إلي أن تحول أو تعدل بطريقة ما لتصبح 
مالئمة للنظام. مثال لذلك: المعلومات الجغرافية المتوفرة على بمقاييس مختلفة فقبل أن تستخدم هذه 

درجة من التفصيل والدقة لتصبح مالئمة للنظام , وقد يكون هذا التحويل المعلومات البد من تحويلها إلي 
 مؤقت للعرض فقط أو يكون دائم خاص بالتحليل الجغرافي  .

وتمنح تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية عدة أدوات تساعد في تعديل البيانات بمختلف أنواعها سواء" 
للوصول إلي الصورة المالئمة لتحليل البيانات و ذلك و  (Vector)و  (Raster)كانت في الصورة  

 تصنيفها و التخلص من البيانات غير الالزمة .
 
 -:(Data integration)تكامل البيانات  -5

نظام المعلومات الجغرافي يجعل من الممكن تكامل المعلومات التي من الصعب ارتباطها بطرق أخرى , 
أن يتكون من توليفات من الخرائط المختلفة وذلك لبناء أو  وعلى ذلك فنظام المعلومات الجغرافي يمكن

تحليل مختلف المتغيرات , وباستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية و قواعد البيانات الخاصة بشركات 
المياه مثال فانه من الممكن محاكاة تصرف المياه في نظام معلومات متكامل وبالتالي تحديد كميات المياه 

يمكن استخدامها في كل مجال معين وفى كل منطقة وعليه فان المناطق ذات تصرفات المياه العالية التي 
 يمكن تحديدها من خالل نظام المعلومات الجغرافي.
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 -:(Data Projection and scaling completeness) اإلسقاطات توحيد المقاييس و -6
داخل نظام المعلومات الجغرافي البد من معالجتها حتى إن استخدام الخرائط بمقاييس وأشكال مختلفة 

يمكن تسجيلها أو تكون متوافقة مع المعلومات التي جمعت من خرائط أخرى وقبل تحليل البيانات الرقمية 

معا" مجتمعة في نظام المعلومات الجغرافي .ومن أهم  يجب أن يتم توفيقها وتوجيهها بمعنى تداخلها

ي اإلسقاط لتلك الخريطة والمقصود بإسقاط الخريطة هو كيفية وضع جزء خصائص أي خريطة هو مستو 

من سطح األرض ذو الشكل الكروي على ورقة مسطحة دون حدوث تشوهات لألبعاد أو األشكال أو 

 المساحات أو االتجاهات .

ن اختيار وال يوجد نوع إسقاط واحد يحقق تلك الخواص مجتمعة إذ البد لمحلل نظم المعلومات الجغرافية م

النوع الذي يحقق له الهدف الذي يسعى إلية في التطبيق الخاص به وهى عملية ذات درجة عالية من 

التعقيد وان كانت ذات أهمية كبيرة حيث يتحدد عليها مدى دقة المعلومات المستنتجة من نظام المعلومات 

اسي هو وسيلة رياضية لنقل المعلومات الجغرافي .  واإلسقاط أحد األساسيات في عمل الخرائط, والتوحيد القي

من األرض ذات األبعاد الثالثية إلى بيئة ذات بعدين سواء على الورق أو إلى شاشة الكمبيوتر , و يمكن 

في الخرائط الجغرافية , و يمكن أن تسقط الخريطة الواحدة على  اإلسقاطاتأن تستخدم أنواع مختلفة من 

 .حيث أن كل إسقاط يكون مناسب الستخدام محدد  اإلسقاطاتكل هذه األنواع من 

وكمثال فان اإلسقاط الذي يحافظ على الشكل يمكن أن يعطى مساحات خاطئة واإلسقاط الذي يمكن 

االعتماد علية في دقة االتجاهات قد يعطى أشكاال" غير حقيقية للمعالم على سطح األرض . ومعظم 

ن مصدرها من الخرائط المتوفرة أيا" كان نوع اإلسقاط لهذه البيانات في نظم المعلومات الجغرافية يكو 

الخريطة و لذلك فان الكمبيوتر و برامج نظم المعلومات الجغرافية هي التي تقوم بتجميع تلك البيانات و 

 الخرائط من مصادرها و أساليب اإلسقاط المختلفة إلى قاعدة بيانات موحدة و إسقاط موحد .
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 اسقاطات الخريطة( أنواع 10شكل )
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          (Data Collection Sources)ربط المعلومات من مصادر مختلفة  -7
إذا أمكن ربط المعلومات حول سقوط األمطار في منطقة ما بالصور الجوية للمنطقة مع 
بعض البيانات الجدولية الخاصة بالتربة والجيولوجيا واتجاهات الميول فأنة من الممكن تحديد 
أنواع الزراعات المقترحة لهذه المناطق بالنسبة إلي كميات المياه و الوقت الذي سوف تغمر 

مناطق بالمياه و في وقت معين من السنة ونظام المعلومات الجغرافي الذي يستطيع به هذه ال
أن يستخدم المعلومات من مختلف المصادر بصورها العديدة يمكن أن يساعد في إجراء هذا 

ويمكن  المختلفة,واالحتياجات األولية لمصدر البيانات تقتصر على أماكن البيانات  التحليل.
لتعبر عن اإلحداثيات علي سطح األرض أو  (x,y,z)في المحاور الثالث  اإلشارة إلي المكان

بطريقة أخري لتعبر عن خطوط الطول والعرض أو بنظم أخرى مثل نظام االكواد أو الترقيم 
يه  األرض يمكن اإلفادةإن أي عنصر متغير يمكن تحديد مكانة علي سطح  للطرف.الميلي 

من أجهزة الكمبيوتر ذات البيانات األولية والتي يمكن  دالجغرافية. والعديفي نظم المعلومات 
 أن يشملها نظم المعلومات الجغرافية تم إنتاجها بواسطة وكالء البرامج والمؤسسات الخاصة.

صور األقمار الصناعية و قواعد البيانات الوصفية  بالخرائط ومختلف أنواع البيانات  وذلك من 
....... الخ  (GPS, Total Station)ية المختلفة مثل و التصوير الجوى و األجهزة المساح

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( المصادر المختلفة للبيانات داخل نظم المعلومات الجغرافية11)شكل  
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