
 امتحان النهائي لمادة نظم المعلومات الجغرافية: أجوبة

 جواب السؤال األول :

 ةالمكاني تالبيانا أو تالمعلوما يه يةأساس رعناص ةخمس من ةالجغرافي تالمعلوما منظ ونتتك
 الوسائل أو والمناهج ,ريةالبش وةوالق ,ةبيقيطالت جراموالب ,اآلالي بالحاسو  زةوأجه اآلالت ,فيةوالوص

  .المكاني للتحليل متستخد التي
 

 البيانات المكانية والوصفية

يمكن الحصول على المعلومات المكانية بطرق عديدة. أحد هذه الطرق تدعى بالمعلومات األولية  

 AERIAL - والتصوير الجوى ,والتي يمكن جمعها بواسطة المساحة األرضية

PHOTOGRAPHY, يمكن أيضًا اللجوء   .ونظام تحديد المواقع العالمي ,واالستشعار عن بعد

متتبع للخطوط األتوماتيكي. أو لوحة الترقيم, أو ال ,الماسح الضوئي لمعلومات ثانوية يتم جمعها بواسطة

تزود الخريطة بمعلومات إضافية تدعى بالمعلومات الوصفية لتعريف أسماء المناطق وإضف اء تف اصيل  

 .أكثر عن هذه الخرائط

 األجهزة الحاسوبية والبرامج التطبيقية

ت التي تم تخزينها  حيث تقوم بتحليل ومعالجة البيانا GIS تمثل الحواسيب العنصر الدماغي في نظام

واحدة   layer -في قواعد بيانات ضخمة. تخزّن بيانات نظام المعلومات الجغرافية في أكثر من طبقة

 .للتغلب على المشاكل التقنية الناجمة عن معالجة كميات كبيرة من المعلومات دفعة واحدة

بنظام المعلومات االتجاهية    توجد برامج تطبيقية عديدة مخصصة لنظم المعلومات الجغرافية منها مايعمل

 .ILT Plus أو ERDAS واخرى تعمل على نظام الخاليا مثل GeoMedia أو ArcGIS مثل

 برامجيات حرة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A


 من هذه البرامج .GIS رامجيات مفتوحة المصدر والتي تحاكي بعض بياناتتوجد بعض الب

Quantum GIS  ,وهو برنامج صغير يسمح للمستخدم بتهيئة وإنشاء الخرائط على الحاسوب الشخصي

توجد أيضا   .ESRI ShapeFile, geotiff كما يدعم العديد من صيغ البيانات المكانية مثل

 ,GRASS GIS ,SAGA GIS :مثل  برامجيات مفتوحة المصدر أخرى

يتكون اى نظام معلومات جغرافى من مركبات أساسية , و هذه المركبات يمكن أن نستنتجها من  

تعريف"بورو" الذي ق ال نظام المعلومات الجغرافى عبارةعن مجموعة منظمة و مرتبة من أجهزة الحاسب  

مدرب ق امت لتقوم بتجميع ورصد وتخزين و  االلى و البرامج و المعلومات الجغرافية و الطاقم البشرى ال

 .استدعاءالبيانات و معالجة و تحاليل وعرضها

 جواب السؤال الثاني:

 GISمميزات ال  

 تساعد في تخطيط المشاريع الجديدة و التوسعية. 
 تساعد السرعة في الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات بف اعلية عالية . 
 تساعد على اتخاذ أفضل قرار في اسرع وقت . 
 تساعد في نشر المعلومات لعدد أكبر من المستفيدين. 
 دمج المعلومات المكانية و المعلومات الوصفية في ق اعدة معلومات واحدة . 
 و تأكيد البيانات و المعلومات بمواصف ات موحدة توثيق. 
 لتنسيق بين المعلومات و الجهات ذات العالقة قبل اتخاذ القرارا . 
 القدرة التحليلة المكانية العالية. 
 القدرة على االجابة على االستعالمات و االستفسارات الخاصة بالمكان أو المعلومة الوصفية . 
 القدرة على التمثيل المرئى للمعلومات المكانية. 
 المحكاة( التمثل Simulation) القتراحات الجديدة و المشاريع التخطيطية و دراسة النتائج قبل  ل

 .التطبيق الفعلي علي ارض الواقع

 كلاستخدامه في حل العديد من المشا

 :إدارة األزمات -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82


تتوفر إمكانية تحليل شبكات الطرق والبنية األساسية لتحديد أقصر المسارات بين نقطتين وكذلك  
نة الشبكات الجديدة مما يوفر  انسب المسارات بين مجموعة من النقط كما يفيد في تسهيل عملية صيا

الوقت والجهد وعادة ما تكون األزمات إحداثا مكانية مثل ) الفيضانات والزالزل والحرائق واالعلصير  
وانتشار االؤبئة االضطرابات العامة والمجاعات ( ومن هنا ف إن امتالك الخرائط والمعلومات يعتبر امرأ  

 . هاما إلدارة الكارثة

 

 : التخطيط العمراني - -

.......   -أمنية    –صحية   –يفيد نظام المعلومات الجغرافي في تقييم أداء الخدمات المختلفة ) تعليمية  
الخ ( البيئة:طقة عمرانية لتحديد المناطق المحرومة إلعادة توزيع الخدمات فيها كما يفيد في مق ارنة  

عينة لتحديد الملكيات والمسئوليات الق انونية ويساهم في  ما هو مخطط بما هو واقع بالفعل لمنطقة م
بناء نماذج رياضية للمناطق العشوائية عن طريق تحديد اتجاهات النمو العمراني فيها للحد من انتشارها  

 . وكذلك تطوير المناطق الق ائمة

 : حماية البيئة -

في اتجاهات عديدة خاصة  تقوم نظم المعلومات اواالجتماعية:يف ودراسة العديد من البيئات  
بطبيعتها الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية والمناخية ويقوم بتتبع التغيرات الحادثة في منطقة معينة  
وتقدير التأثيرات المختلفة على المناطق المجاورة عن طريق مق ارنة مجموعة من الصور والخرائط في  

 تواريخ مختلفة ز

 : اعيةالدراسات االقتصادية واالجتم -

تساهم نظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمنطقة معينه بناء  
على معايير خاصة يحددها الخبراء وذلك الستنتاج المؤشرات التنموية التي تساهم في اتخاذ قرارات  

 .مناسبة في كافة اتجاهات التطوير

 :اضي والموارد الطبيعيةإنتاج الخرائط الستخدامات األر  -

باستخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية يمكن إنتاج خرائط توضح مناطق تجمع الموارد  
 .الطبيعية لمنطقة معينه

 : شكل سطح األرضاستنتاج   -

من األهمية بمكان إن يعطي نظام المعلومات الجغرافي تصورا دقيق ا لشكل سطح األرض الذي سيتم  
العمل علية ويتم ذلك عن طريق إدخال الخرائط الكنتورية للمنطقة وباستخدام تكنولوجيا نظم  

محددة أو تحديد    المعلومات الجغرافية فيمكن من خالله استنتاج كميات الحفر والردم في منطقة
  .إشكال مخرجات السيول واتجاهات الميول ألي منطقة



 : بناء الخرائط  -

إن الخرائط لها مكانة خاصة في نظم المعلومات الجغرافية ألن عملية بناء الخرائط باستخدام نظم  
المعلومات الجغرافية تعد أكثر مرونة من إي طريقة يدوية أو كارتوجرافية حيث تبدأ هذه العملية  

ناء قواعد البيانات ثم التحويل الرقمي للخرائط الورقية المتوفرة ثم يتم تحديثها باستخدام صور األقمار  بب
الصناعية في حالة وجودها ثم تبدأ عملية ربط البيانات بمواقعها الجغرافية وعندئذ يكون المنتج  

وز محددة على الخريطة  النهائي من الخرائط جاهزا للظهور وهنا يتم إيضاح المعلومات المختارة برم
لتوضيح خصائص محددة مثل ) إظهار مناطق اآلثار أو مزرعة على الخريطة وذلك باستخدام رمز مفهوم  

 . وحدد وموزع على الخريطة

 جواب السؤال الثالث  

 المخططذكر   الجواب من خالل البيانات الوصفية والمكانية وطرق جمع البيانات مع  

 جواب السؤال الرابع

 باسم اختصارا والمعروفة البيئة أنظمة بحوث معهد شركة تصدره متكامل جغرافية معلومات نظام هو

 (ESRI  )وهي رئيسية أجزاء ثالث من كتكامل كنظام النظام هذا يتكون  : 

1- Arc GIS Desktop  :عن عبارة وهي الجغرافية المعلومات لنظم المكتبية النسخة وهي 

 . الجغرافية المعلومات نظم لتطبيق ات متكاملة مجموعة

2- Arc SDE  :الجغرافية البيانات قواعد إلدارة واجهة عن عبارة وهو  . 

3- Arc IMS  :العنكبوتية الشبكة على ليعمل خاص جغرافية معلومات نظام برنامج عن عبارة وهو 

 ( . االنترنيت) 

Arc GIS Desktop : 

 بنظم متعلقة مهمة إي تطبيق خاللها من يمكن أجزاء ثالث من(  Arc GIS Desktop) يتألف

 :  هي أجزاء الثالث وهذه الجغرافية المعلومات



 بوظائف ويقوم Arc GIS Desktop.  لنظام المركزي البرنامج ويعتبر(  Arc Map)  برنامج -1

 الطبق ات مع والتعامل الرقمية بياناتها وعرض وعرضها وتحريرها الخرائط على العمل منها عديدة

 . الخريطة ومفتاح الرسم مقياس مثل للخرائط العناصر بعض وإضافة

 المعلومات نظم بيانات وإدارة تنظيم على يساعد برنامج وهو(  Arc Catalog) برنامج -2

 وعرض بتسجيل ويقوم الجغرافية المعلومات عن والبحث للتصفح أدوات على تحتوي كما الجغرافية

 . الجغرافية المعلومات نظم بملف ات الخاصة التوثيقية المعلومات

 الجغرافية المعلومات نظم أدوات على يحتوي بسيط برنامج وهو(  Arc Toolbox) برنامج -3

 نسختين ويوجد الجغرافية المعلومات نظم لملف ات المختلفة األنساق بين بالتحويل البرنامج هذا ويقوم

 نظام مع البرنامج هذا ويأتي الملف ات هذه من نسق 151 تحويل تدعم األولى البرنامج هذا من

(Arc Info  )برنامج مع ويأتي ملف اتال هذه من نوع 31 تحويل يدعم األخر والبرنامج (Arc 

View . ) 

 المعلومات نظم مهام جميع بتطبيق لتقوم البعض بعضها مع للتعامل مصممة برامج الثالث هذه

 . الجغرافية

 جواب السؤال الخامس:

 من ملزمة نظم المعلومات الجغرافية   11الجواب في صفحة  

 


