
مع التركٌز  ؟مقدمة فً نظم المعلومات الجغرافٌة 
 على األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة؟

 قسم الجغرافيا كلية التربية االساسية

GIS 



 رؤٌة شمولٌة للواقع



 نحن نعٌش فً عالمٌن

 مدار التنظٌم الذاتً

 العالم العمرانً العالم الطبٌعً

 وهذه بشكل متزايد في صراع



•  مستجمعات المياه

•  مجتمعات

•  األحياء السكنية

•  مناطق

 السٌاق والمحتوى

•  أنماط

•  الصالت

•  التوجهات

 رؤية شاملة إدارة األماكن





 تجرٌد العالم الحقٌقً



GISماهً نظم المعلومات الجغرافٌة؟ 

• نظام المعلومات الجغرافٌة هو نظام قائم على الحاسوب بما فً ذلك 

 البرمجٌات واألجهزة، واألشخاص والمعلومات الجغرافٌة

• :ٌمكن لنظم المعلومات أن  

• إنشاء وتحرٌر واالستعالم، وتحلٌل، وعرض خرٌطة المعلومات على 

 الكمبٌوتر



 نظام المعلومات الجغرافٌة

• ٪ من بٌانات حكومٌة جمعت مرافقة الموقع80 - جغرافٌة  

• ، وٌمكن استخدامها لترمٌز وتوفٌر مزٌد من (البٌانات)سمات أو خصائص  -معلومات 
 التبصٌر فً موقع معٌن؟

• والذي ٌتطلب األجهزة والشبكات  -عملٌة سلسة ربط المعلومات إلى الجغرافٌا  -النظام 
 والبرمجٌات والبٌانات واإلجراءات التشغٌلٌة

 
 لٌس فقط البرمجٌات

 ولٌس فقط رسم الخرائط



 من ٌستخدم نظم المعلومات؟

•  المنظمات الدولٌة

• UNEP، والبنك الدولً،  ، FAO ، WHO ،  

•  صناعة القطاع الخاص

•   النقل، العقارات، التأمٌن، الخ

•   الحكومة
  وزارات البٌئة واإلسكان والزراعة والخ

  السلطات المحلٌة والمدن والبلدٌات، الخ

  توكٌالت المحافظات للتخطٌط، والحدائق، النقل، الخ

 غٌر هادفة للربح والمنظمات غٌر الحكومٌة/ منظمات   

•  األكادٌمٌة ومؤسسات البحوث 



• ...اإلمكانٌات غٌر محدودة   

•  تقٌٌم األثر البٌئً

•  إدارة الموارد

•  تخطٌط استخدام األراضً

•  تخطٌط الضرائب

•  المٌاه والصرف الصحً ورسم الخرائط

•  التوجٌه والنقل

• ...و اكثر   

 ماذا ٌمكنك أن تفعل مع نظم المعلومات الجغرافٌة؟



 كٌف ٌعمل نظام المعلومات الجغرافٌة؟

• جغرافٌة/ بٌانات نظم المعلومات الجغرافٌة لدٌها مرجعٌة مكانٌة   

 

• :قد تكون هذه إشارة أن تصف مٌزة على األرض باستخدام  

 

•  خط عرض والطول

•  وتنسٌق نظام وطنً

•  عنوان

•  منطقة

•  معرف األراضً 

•  اسم الطرٌق



• ٌخزن المعلومات حول العالم كمجموعة من الطبقات الموضوعٌة التً 

 ٌمكن ربطها معا جغرافٌا

Polygon 3  Scrub 17 Very high Clay 

 الجغرافٌا وقواعد البٌانات



 يوفر نظام المعلومات الجغرافية دمج البيانات وتكاملها
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 الطرق •

• قطع األراضي    

• عدد السكان    

• خدمات    

• األلغام األرضية    

• المستشفيات    

• مخيمات الالجئين    

• اآلبار    

• الصرف الصحي    



 البٌانات االساسٌة نوعٌن

• (VECTOR) المتجهات 

• سلسلة من س، ص اإلحداثٌات    

•  للبٌانات منفصلة ممثلة النقاط والخطوط والمضلعات

• (RASTER) النقطٌة 

•  شبكة وخالٌا

•  للبٌانات المستمرة مثل االرتفاع واالنحدار والسطوح

 

• ٌجب أن ٌكون سطح المكتب لـ نظم المعلومات قادرا على التعامل مع كال 

!النوعٌن من البٌانات بشكل فعال  



  الشبكٌات

  المتجهات 

 العالم الحقٌقً

 تمثٌل البٌانات



 المٌزات األخرى لنظم المعلومات الجغرافٌة

• (خرائط= الترجمة )إنتاج منتجات جٌدة لرسم الخرائط   

•  تولٌد وصٌانة البٌانات الوصفٌة

•  استخدام وتبادل نماذج معالجة الجغرافٌة

• إدارة البٌانات فً قاعدة البٌانات الجغرافٌة باستخدام نماذج بٌانات 

 لكل قطاع



الحصول على البرامج نظم المعلومات ال ٌصنع رسام  -تلمٌح 

!خرائط   

 
• من الجٌد أن نعرف شٌئا عن هذه القضاٌا عند إنشاء 

...خرٌطة والقٌام بالتحلٌل المكانً   

• دقة/ مقٌاس   

•  اإلسقاط

•  مبادئ الخرائط األساسٌة المتعلقة التصمٌم والتعمٌم، الخ



 التطور السرٌع لنظم المعلومات

 شبكات نظم مشاريع

 منسقة متكاملة

 

 تعاونية

 

 اجتماعية

 تعاون



؟؟؟؟؟ -عرض المشكلة   
* 

 صٌاغة السؤال

 البحث عن حلول تخفٌف والتغٌٌر

 رصد

 الحصول على البٌانات

 تحلٌل

Geospatial 
data 

Socio- 
Economic 

data 

Ground- 
Based 
data Other 

Ancillary 
data 

 واضف *

 نظم المعلومات كجزء من عملٌة صنع قرارك



 البنٌة التحتٌة للبٌانات المكانٌة

• التكنولوجٌا والسٌاسات والمعاٌٌر، والموارد البشرٌة،  -تعرٌف 

واألنشطة المتصلة بها الالزمة للحصول على، عملٌة، توزٌع 

 واستخدام وصٌانة والحفاظ على البٌانات المكانٌة

 

•  جزء من ستراتٌجٌة الكثٌر من الحكومات الوطنٌة االلكترونٌة



 العالم
 المعرفة الجغرافٌة

 المواطنون

(حصر) جرد  

 دعم اتخاذ القرار



 مؤتمر القمة العالمً للتنمٌة المستدامة؟

تعزيز التنوية والتوسع في استخدام تقنيبت هراقبة “ 

األرض، بوب في ذلك األقوبر الصنبعية واالستشعبر عن 

بعد، ونظن رسن الخرائط والوعلوهبت الجغرافية العبلوية، 

لجوع البيبنبت الدقيقة عن اآلثبر البيئية واستخدام األراضي 

 وتغيير استخدام األراضي  “





 مؤشرات الفقر



 مراقبة التجارة العادلة



 قصة مدٌنتٌن

 رسمٌة وغٌر رسمٌة

 نظم المعلومات الجغرافٌة لتخطٌط المناطق المتخلفة



.عدم وجود مساحات عامة مفتوحة  

٪ و 5بارٌوس لدٌهم نسبة مئوٌة من الحٌز العام بٌن 

10٪.  

 فً فضاء مدٌنة متوسطة الكلً

.٪ من إجمالً المساحة30تشكل أكثر من   

. 

 غٌاب البنٌة التحتٌة الكافٌة،

 االمنزل الحضري والصٌانة التً

 تنتج ظروف غٌر صحٌة وغٌر آمنة

 نظم المعلومات الجغرافٌة لتخطٌط المناطق المتخلفة
 الفقر في المناطق الحضرية تقاس من حيث كمية ونوعية الحيز العام



:التعامل مع مورفولوجٌا المعقدة ٌتطلب  

 فهم النظام الطبٌعً القائم

 تحدٌد النظام االجتماعً ٌتفق بواسطة العالقات االجتماعٌة ودون أي دلٌل مادي

 ٌتم تحدٌد قدرة التحول من خالل استعراض مفصل لشكل بناؤها

 نظم المعلومات الجغرافٌة لتخطٌط المناطق المتخلفة



االستدامة والحفاظ على    

 الفئات االجتماعٌة الصغٌرة

 تحلٌل الشبكة االجتماعٌة وعالقات المجتمع

 .الشبكة االجتماعٌة هً طوبولوجٌا ذات الصلة

 نظم المعلومات الجغرافٌة لتخطٌط المناطق المتخلفة

 



 لنعمل معا

...الواقع ٌقتضً منا جمٌعا   
 تحقٌق األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة

 



 شكرا لحسن اصغائكم واستماعكم



 محاضرة في مادة نظم المعلومات الجغرافية

 لطلبة المرحلة الثالثة قسم الجغرافيا

 بالعلوم االخرى نظم المعلومات الجغرافية عالقة

عن المجااالت العلمياة المخفل,اةخ يخطار فاي البااا الفسااياك ىاا يمران اعفباار نظام  عند الحديث 
المعلومات الجغرافية علمًا؟ أم ىي مجرد فقنية من نوع خاص؟ وعند األخا  باالرأي القا اا أن نظام 
المعلومات الجغرافية ىاي مجارد فقنياة فطبيقياة للحاساي افلايخ فبنناا ربماا نراون بعيادين رثيارًا عان 

خ حيااااث ىنااااان أرثاااار ماااان  اااايادة علميااااة فماااانل بالجامعااااات فااااي مجاااااا نظاااام المعلومااااات الصااااواي
الجغرافياااة فاااب ا درسااانا دلياااا الجامعاااات والمعاىاااد الفاااي فااادرة نظااام المعلوماااات الجغرافياااة نجاااد أناااو 

نظااام المعلوماااات قسااام فاااي الفخصصاااات المخفل,اااة الفاااي فااادرة فيياااا  (444يحفاااوي علاااي حاااوالي 
نصف مجموع الفخصصات الفي ليا عالقة علمية فطبيقية مع نظام أن أرثر من  الجغرافية وبينت

فااالجغرافيون يعفباارون ماان أوا ااا الاا ين اىفمااوا  (المعلومااات الجغرافيااة ماان نصاايي  علاام الجغرافيااا
بنواحي االسف,ادة الفطبيقية لر,اءة الحاسي في معالجة المعلوماتخ رما ساىموا بال,عا من  البداية 

 .فااي نظاام الرساام افلااي للخاارا ط وماان ثاام نظاام المعلومااات الجغرافيااة فااي فطااوير اساافخدام الحاسااي
افن عليناااا أن نوضااال العالقاااة المفبادلاااة باااين نظااام المعلوماااات الجغرافياااة وباااين المجااااالت العلمياااة 
باارا  مالماال ىاا ا  األخاارىخ حيااث نقصااد بالعالقااة المفبادلااة ىنااا ىااو فاااثير رااا طاارف علااي افخاار وا 

 .المااااااااااادة العلميااااااااااة أو روساااااااااايلة فطبيقيااااااااااة أو  ياااااااااار  لاااااااااانالفاااااااااااثير سااااااااااواء رمصاااااااااادر لفااااااااااوفير 
نظاام المعلومااات الجغرافيااة مااع علاام الجغرافيااا لفصااا هلااي  روة وظا ,يااا الجغرافيااة فلفقااي أواًلك علاام 

الفحليليااااة للمساااااىمة فااااي وضااااع االففراضااااات أو الفنباااايات المساااافقبلية الفااااي يمراااان أن فطاااارأ علااااي 
ت العلمياة الفاي فطباه فيياا نظام المعلوماات الجغرافياة أن أرثار المجااال الجغرافية وفباينالظاىرات 

فخضااع لعلاام الجغرافيااا وىاا ا دليااا علااي الصاالة الوثيقااة بينيمااا وفااوفر المجاااالت المعلومافيااة الفااي 
 .فحفااااااااااااااااااااااااااااااااج هلاااااااااااااااااااااااااااااااي فطبياااااااااااااااااااااااااااااااه نظااااااااااااااااااااااااااااااام المعلوماااااااااااااااااااااااااااااااات الجغرافياااااااااااااااااااااااااااااااة فيياااااااااااااااااااااااااااااااا

 
ا ط( مان أىام فاروع يعفبار علام الرارفوجرافياا  علام الخار : Cartography ثانياًاك علام الرارفوجرافياا

علاام الجغرافياااا والااا ي يياافم بالخريطاااةخ الرارفوجرافياااا فلعااي دورًا ىاماااًا فاااي هنجاااح نظااام المعلوماااات 
أن  ARIC/INFOال اييرة فاي من اورافيا الخاصاة برناام  ERIS الجغرافياةخ حياث بيتنات ميسساة



ارفوجرافيااا وعلااوم نظاام المعلومااات الجغرافيااة فعفمااد علااي ثالثااة محاااور علميااة ىاايك الجغرافيااا و الر
 .الحاسااااي خ وىاااا ا مااااا يوضاااال أن الرارفوجرافيااااا عنصاااار علمااااي ىااااام فااااي ىاااا ا المجاااااا المفطااااوتر

ماان  .1ويمراان ساارد مااا فقدمااو الرارفوجرافيااا النجااا  نظاام المعلومااات الجغرافيااة فااي النقاااط افليااةك
ا عنصر ويخضع ر ,المعروف أن المعلومات المرانية ففحدد بواسطة النقط والخطوط والمساحات

منيااا هلااي أساااليي فنيتااة خاصااة رالساامنخ والحجاام وال ااراخ واللااون وطريقااة الرساامخ وقواعااد الفوقيااع 
وى ه األساليي ال,نتية ىاي مان اىفماام الرارفوجرافياا  ,المراني بما يف,ه مع باقي محفويات الخريطة

 .والفااااااااي يجااااااااي اللمااااااااام بيااااااااا فااااااااي مجاااااااااا فن,ياااااااا  م ااااااااروع فااااااااي نظاااااااام المعلومااااااااات الجغرافيااااااااة
 .فقااااااادم الرارفوجرافياااااااا جانباااااااًا ىاماااااااًا فاااااااي مجااااااااا فصاااااااميم قواعاااااااد البياناااااااات الجغرافياااااااة .2

يعفبر موضوع ري,ية اخفيار مقياة الرسم للخريطة مان الموضاوعات األساساية الفاي فيافم بياا  .3
 .الرارفوجرافياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فعبااار قضاااية األلاااوان مااان أىااام مفطلباااات عااارع البياناااات فاااي نظااام المعلوماااات الجغرافياااةخ  .4
  .وجرافياااااااااااااااااااا ففااااااااااااااااااايل القواعاااااااااااااااااااد المناسااااااااااااااااااابة لخفياااااااااااااااااااار األلاااااااااااااااااااوانفالرارف

 ثالثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااًاك االسف اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعار عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان بعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
االسف ااعار عاان بعااد ىااو دراسااة الظااواىر ماان الجااو أو األقمااار االصااطناعيةخ وىااو ييىتااا العلماااء 
لفرجمة الظواىر بطريقاة أفضااو وىا ه الوسايلة م,يادة جادًا فاي مسال منااطه  اساعة برل,اة صاغيرة 

سف ااااعار عاااان بعااااد لاااا لن فااااي دراسااااة المناااااطه القطبيااااة والصااااحاري والغابااااات نساااابيًاو يساااافخدم اال
والمناطه الجبليةخ فالخرا ط  ات المقياة الصغير والدقاة الجيادة يمران هنفاجياا برل,اة أقاا انطالقاًا 
من صور األقمار االصطناعيةو وقصارى القوا أن االسف عار عان بعاد مناساي لدراساة المنااطه 

الصااعبةخ وحيثمااا فرااون رل,ااة أعماااا المساااحة الفقليديااة باىظااةو ف ودنااا  ال اسااعة  ات الفضااارية
األقمار االصطناعية واالسف عار عن بعد بمعين ال ينضي من المعلوماتخ ففضامن دراساة  ارا 
األرع وفضاريسااايا وفااااو تع اليابسااااة والبحاااار علااااي سااااطحياخ ودراساااة النبافااااات والفربااااة والفرريااااي 

ن الوقاات والرل,ااة المطلوبااة لنجااا  المساال الحقلااي المطلااويو رمااا المعاادنيو وفااوفر لاا لن الرثياار ماا
 فساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعد المعلومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
الملفقطاااة علاااي ففااارات منفظماااة العلمااااء  علاااي فمييااا  مااادى الفغييااار فاااي ال اااروط األرضاااية خاااالا 
ال,صاااواخ مثاااا الفغييااارات فاااي رطوباااة الفرباااة الموساااميةخ وىااا ه معلوماااات م,يااادة جااادًا فاااي فخطااايط 

ياارات مفرااررة فااي الغطاااء األرضااي لياااخ مثااا األراضااي ال راعيااة واأل ااوار المناااطه الفااي ف اايد فغي



 ( ) .والمنااااااااااااااااااااطه الفاااااااااااااااااااي ففااااااااااااااااااااثر بالماااااااااااااااااااد والجااااااااااااااااااا ر
لا ا يعااد االسف ااعار عاان بعاد ماان المجاااالت العلميااة الفااي فعفماد علييااا نظاام المعلومااات الجغرافيااةخ 
 .خاصاااااااااااااااة رمصااااااااااااااادر ىاااااااااااااااام للمعلوماااااااااااااااات الحديثاااااااااااااااة والدقيقاااااااااااااااة عااااااااااااااان الرااااااااااااااارة األرضاااااااااااااااية

 
 الفصويريةك المساحة رابعاً 

المساااحة الفصااويرية الجويااة أىاام عمليااات المساال األرضااي للحصااوا علااي بيانااات ف,صاايلية فعفباار 
دقيقة والفي فسااىم فاي الحصاوا علاي البياناات األساساية الال ماة لنفااج خارا ط طبو رافياةو ومان 

 . الطبو رافيااة( رخاارا ط أساساايةالمعاروف أن نظاام المعلومااات الجغرافياة فعفمااد علااي فلاان الخارا ط 
 المساحة االرضيةكخامسًاك 

المساااحة األرضااية بنصاايي ربياار فااي مجاااا جمااع البيانااات الحقليااة الال مااة لم اااريع نظاام  فساااىم
 الجغرافيةالمعلوماف

 االحصاءك علم  سادسا

ففوفر علم الحصاء بالمعلومات الرميةخ فلفقي نظم المعلومات الجغرافية مع الحصاء حيث ييفم 
 .بفلاااااااان الاااااااانظم وظااااااااا ف خاصااااااااة لجااااااااراء العمليااااااااات الفحليليااااااااة علااااااااي البيانااااااااات الحصااااااااا ية

وفعفبر الحصاء أحد ال,روع العلمية اليامة الفي فساىم في دعم نظم المعلومات الجغرافية بالمادة 
 .العلميااااااااااااااااااااااااااااااة الفااااااااااااااااااااااااااااااي فعفمااااااااااااااااااااااااااااااد علااااااااااااااااااااااااااااااي المالماااااااااااااااااااااااااااااال الرميااااااااااااااااااااااااااااااة للظاااااااااااااااااااااااااااااااىرات

 : ساااااااااااااااااااااااااااااااااااابعًاك علاااااااااااااااااااااااااااااااااااوم الحاساااااااااااااااااااااااااااااااااااي افلاااااااااااااااااااااااااااااااااااي
 :روع في مجاا علوم الحاسي والفي ليا عالقة وثيقة بنظم المعلومات الجغرافياة وىايىنان أربع ف

 Computer Aided Design (CAD)( مجاااااااا الفصااااااميم بالحاسااااااي افلااااااي أ
 Computer Graphics ( مجاااااااااااااااااااا الرساااااااااااااااااام افلااااااااااااااااااي ي
 Database Management System (DBMS) ( نظااام هدارة قواعاااد المعلوماااات ت
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 م.د. عمار حسين محمد

 Arcgis 9.3 تنصيب برنامج 
 
 بإسم  license_server_setup نفتح الممف المرفق مع الكراك في -1

 بداخموبالنوت بوك وننسخ ما 
 license_server_setup المرفق مع الكراك في LMSetup.exe فتح برنامج  -2
 createنختار الخيار الثاني وىو الطمب عن طريق الفاكس ثم نعمل  -3
  paste)لصق( ثم ) تحرير(edit  ثم

 لمجياز اعادة تشغيلكما في اإلصدارات القديمة وال تعمل  localhost مالحظة ال نغير اسم
ثم ننسخ ما بداخمو من ممفات  license_server_crack نفتح الفودلر الثاني بإسم -4

 C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x نوضعيا في المسار التالي
 start server في كمكوفقط نتأكد بعمل  License Manager Tools نفتح برنامج  -5

 مغيوال ت تم المره  وتيمالحظة قد يظير ممف دوس بعد تشغيل السيرفر ال 
 arc desktop برنامج تنصيب  -6
 fme_license.dat وننسخ الممف data_interop ثم نفتح الفولد المرفق مع الكراك  -7

 C:\Program Files\ArcGIS\Data Interoperability Extension الى ىذا المسار
 Desktop Administrator افتح برنامج  -8

 وغير األتي
Software Product إجعمو ArcInfo (Floating) 
License Manager اكتب localhost 

Availability اجعمو ArcInfo Desktop (Floating) 


