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ويالمحتويات
تعريف نظم المعلومات الجغرافية •
مراحل تطور نظم المعلومات الجغرافية•
الجغرافية• المعلومات نظم مكونات مكونات نظم المعلومات الجغرافية•
منهجية البحث فى نظم المعلومات الجغرافية•
خطوات تنفيذ مشروع نظم معلومات جغرافية•

ة اف غ ال ات ل ال نظ قات تط عل ثلة أ أمثلة على تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية•
)العالقة بين موقع الجريمة والدخل(العالقات المكانية –

دن ال الدفاع طة الش ات ل نتل االنت عل ائط الخ  الخرائط على االنترنت-لعمليات الشرطة والدفاع المدنى–



نظم المعلومات الجغرافية

خال إل نظا أ ل ة ةا ال , معالجة,عبارة عن علم أو نظام إلدخال
المعلومات,عرض,ليحلت وإخراج و,رض,لي راج ا  وإ

الجغرافية و الو صفية



مراحل تطور نظم المعلومات الجغرافية

Roger Tomlinsonبدأت في آندا على يد:1964• ى gي

زاد عدد الشرآات والبرمجيات: السبعينيات والثمانينيات•

أسعار أجهزة الحاسب والبرمجيات انخفاض:   التسعينيات•

نت:أأللفية اإلنت عل ائط والخ تعددة ال ائط الو تخدا ا استخدام الوسائط المتعددة والخرائط على اإلنترنت:أأللفية•

ماستخدام الخرائط المتحرآة وذلك بفضل التحسن:الفترة القادمة•
,  اإلنترنت, الملحوظ في أجهزة الحاسب المحمولة يدويا

لك الال ال واالتصال الالسلكياالت



مكونات نظم المعلومات الجغرافية

البشريةأجهزة الحاسب اآللى القوة
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عل الحصول المكانيةمعلوماتالطرق المكانيةمعلوماتالطرق الحصول على

المساحة األرضية •

التصوير الجوى •

بعد• عن االستشعار االستشعار عن بعد•

النظام العالمى لتحديد المواقع   •

Global Positioning System (GPS)



األرضية المساحة األرضيةالمساحة
االتجاهات• و المسافات بقياس األرضية المساحة جتهتم س  و  ي ي ب ر م   ه

)المناسيب(و قياس االرتفاع ) الزوايا(



انواع األقمار الصناعية

          Communication  لالتصاالت•
المناخ• Meteorologyلدراسة             Meteorologyلدراسة المناخ•
GPSلتحديد المواقع                           •
  Land Observation لمراقبة األرض•



GPSالنظام العالمى لتحديد المواقع  

ة نا ال ا االقمار الصناعيةاالق
قمرا    27

فا آم20000ارتفاع ا
درجة 55زاوية ميالن  

ل التحكم 
مالمستخدم

أقمار أمريكية   GPS
روسية أقمار GLONASSأقمار روسية GLONASS
أقمار اوربية  Galileo



قوة يعطيها المعلومات تكامل
ارتباط نظم املعلومات اجلغرافية مع االستشعار عن بعد
تكامل المعلومات يعطيها قوة

ع م
  (Remote Sensing)  و نظام حتديد املواقع العامليةGlobal Position

System (GPS)الفاعلية من عالياً قدراً اجلغرافية البيانات .أعطى System (GPS)ي ن  ي  ر  ي  ر جل بي  .ى 



النظام العالمى لتحديد المواقع لمتابعة الحيوانات والسيارات والسفن

GPS Satellites

GPS Satellites
GPS Satellites

GPS Satellites

GSMNetwork GSMNetwork
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جمع المعلومات
تحديد المعلومات المطلوبة •

ع

المصدر•
الحداثة- الدقة•
التنسيق -  التعاون•

ة مشارآة المعلومات•
ا ال الفا ال ال ف توفير المال والجهد= تفادى التكرار



جالبرامج
, نوعية التطبيقات المطلوبة,الهدف:اختيار البرامج• ج بر ر وب,هي بي ي ,و

والدعم من  , سهولة تعلمه وفهمه, التكلفة, مقدرات البرنامج
لل ة ل ة الشرآة المنتجة للبرنامجلش

هي• انتشارا البرامج ArcView:أآثر ArcGIS  ,ArcView,ArcGIS   :أآثر البرامج انتشارا هي•
MapInfo, Geomedia, IDRISI, ERDAS

:  أمثلة على البرامج التي تستخدم إلدارة المعلومات الو صفية•
S bO l I f i MS SQL Sybase,Oracle, Informix, MS SQL



 أجهزة الحاسب

املاسح الضوئى املاسح الضوئى الطابعةالطابعةالكمبيوترالكمبيوتر

البيانات إدخال البياناتطاولة إدخال طاولة احلفظ احلفظاسطوانات طاولة إدخال البياناتطاولة إدخال البياناتاسطوانات اسطوانات احلفظاسطوانات احلفظ



أجهزة الحاسب

وشبكات, إخراج,تخزين , معالجة , أجهزة إدخال



يالقوة البشرية
يمالتعليم•
التدريب •
الميزانية •

ة ا اإل اإلدارة•
األمن• األمن•
القانون•

ة ل ل لف ة ش ل ة لق

ون

تضم القوة البشرية مختلف التخصصات البينية



  المكاني واإلحصائي: مناهج التحليل 

اجتماعية اجتماعيةعوامل يعوامل ج ل  يو ج ل  و
أحياءأحياء
ة ةة بنية تحتيةبنية تحتيةة
استخدام أرضاستخدام أرض

التحليل هو القلب 
رضالنابض الذي رضم م

بيئةبيئة
ي

يدونه ال حياة وال فائدة 
من المعلومات

ة نق ال ة ال

تمكن الجغرافية المعلومات نظم
المجمعة والمنقحة 

نظم المعلومات الجغرافية تمكن
النظرة الشمولية للمشكلةمن 



الجغرافية المعلومات نظم في البحث الجغرافيةمنهجية المعلومات نظم في البحث ي منهجية را ج و ا م ا ي  ب  يهجي ا را ج و ا م ا ي  ب  هجي ا

ك حتديد املشكلةحت

مجع البيانات

معاجلة البيانات

حتليل البيانات

نتائج الدراسة



GIS f tiGIS functions

•Data acquisition/Input (spatial and non-spatial)

D t i •Data processing (manipulation ,data management)

•Data analysis (Spatial & statistical analysis) •Data analysis (Spatial & statistical analysis)

•Data storage (Store  data more efficiently)g ( y)

•Data output (Maps,  graphs, tables, reports)



Soil Typesyp

+

Crop Productivity
(bushels/acre)

Combined Layers

When data coundaries betwen layers don’t match, the layers can be joined,
creating a new layer containing the characteristics of both
Data analysis : Data layers can be joined to create new layers 
containing the characteristic of both



جغرافية معلومات نظم مشروع تنفيذ يخطوات ر و ج م  روع  ي  و 
تحليل المتطلبات•
تحديد األهداف •
االقتصادية• والفائدة الجدوى ي دراسة وى و  ج ر 
عمل نموذج للدراسة •
المتطلبات• تحديد تحديد المتطلبات•
طلب المقترحات من الشرآات •

حات قت ال أن تحديد تحديد أنسب المقترحات •
وضع الخطة التنفيذية للمشروع•

ة ال اخل ق ث أ ش ال خ (ا )مرآزي(ربما يخدم المشروع أآثر من  قسم داخل المؤسسة •



مرآزية جغرافية معلومات مثالنظم مثال-نظم معلومات جغرافية مرآزية

تطبيق
ح

تطبيق
ج

تطبيق
ث

تطبيق
ت

تطبيق
ب

تطبيق
أ

آهرباء طوارئحوادث ضرائب ماءأراضى

نظم معلومات 
معلومات مكانية  جغرافية مرآزية

واجهة
ب مستخدم

واجهة
ج مستخدم

وقاعدة  بيانات
خدمات
انترنت م ب انترنتم ج



مثال - نظم معلومات جغرافية للحوادث

اسم الطريق موقع الحادث رابط
تفاصيل عن الموقع

متحرك تلفون اسم ق ال

تفاصيل عن السيارات 2
ق م ع رابط

العين دوار الساعة 1
ة ة

متحرك تلفون اسم الرقم
2233445 1234567 على 7880

الجامعة دوار الجامعة 21112224 عمر 8122
1

فيديو-صور
ث ا ل

عدد الموتى عدد المصابين الوقت التاريخ رابط
تفاصيل عن الحادث

لحادث-سبب
السيارات 

ب ر

عطل فى السيارة 0 4 مساء 2 12-6-1999 1
 رقم السيارات

8122 7880

1

2344 1 3 صباحا 5 26-8-2000 22



ة ف ةظ ف مميزات نظم المعلومات الجغرافيةمميزات نظم المعلومات الجغرافيةظ

تخزين آم هائل من البيانات في شكل جداول 
طة الخ ل دا ال ن ا اش اط ت .ارتباط مباشر ما بين الجداول و الخريطةا

.الدقة العالية
.تعدد وتنوع األدوات المستخدمة  في عملية  المعالجة   



مفوائد نظم المعلومات الجغرافية

)آفاءة(تخفيض زمن اإلنتاج• ج إل ن ز )(يض
)الجودة(تحسين الدقة          •
  تخفيض العمالة•

اإلنتا ن ز ض الة+تخف ال ض تخف =تخفيض العمالة+تخفيض زمن اإلنتاج•
يضتخفيض التكلفة

  النظرة الشمولية للمشكلةتمكن من •
ة ق ة ف ة ق ة ة التكلفة المبدئية إلقامة نظم المعلومات الجغرافية قد تكون عالية•

البشرية• الكوادر تنمية شكل في العائد يكون ريقد ب ر  و ي  ل  ي  ون    ي



United Nation, 1997.Geographic Information Systems for Power 
Planning New York: United Nation PublicationPlanning. New York: United Nation Publication.



أمثلة على تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
حضرية -بيئية : تطبيقات

) الحجم,المساحات,االتجاهات, المسافات(القياس•
)1980تغير مدينة أبو ظبى منذ عام (     التغير•

ط الن ز كا(الت ال ز )ت )توزيع السكان(التوزيع النمطي•
)العالقة بين موقع الجريمة والدخل(العالقات المكانية• )ع(
) أنسب طريق بين نقطتين( أنسب الطرق•

هات نا كا(ال زا إذا ل اذا ماذا يحصل إذا زاد عدد سكان(السيناريوهات•
عن أبوظبى )نسمة900000مدينة ن بى  بو )900000ي 



دراسة السكان بمدينة العين

3DDensity Model



ينتوزيع المواطنين والمقيمين فى مدينة العين ي ى ين ي و ين و وزيع



آثافة السيارات بمدينة العين



توزيع محطات البترول بمدينة العين



دراسة اإلبل



نطاق حول الطرق 
اإلبل مواقع لمعرفة مواقع اإلبللمعرفة



نطاق حول ميادين
الهجن سباقات الهجنسباقات



افتراضات لمعرفة التغيرات البيئية:السيناريوهات



2000حاالت الضغط فى مدينة العين سنة : الصحة



  المبانى التى تمثل عائق لحرآة الطيران



رالخرائط المتحرآة ر



المدن والدفاع الشرطة لعمليات الشرطة والدفاع المدنىلعمليات



الجرائم داخل نطاق محدد: الخرائط على االنترنت



ة ا ال ف ة اف غ ال ا ل ال نظ قا  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في السياحةتط

مخطط الطريق     

األبعاد ثالث الهاتف ثالثي األبعادالهاتف

خدمة  نوآيا

الدليل السياحي

الخريطة اإللكترونية



محاضرة لضباط:والجامعةالمؤسساتالتعاون بين بين جؤون بو ر
أبريل   -أبوظبى  -نظم المعلومات الجغرافيةحول  الشرطة

20042004



الخاتمةالخاتمة

يحدها  نظم المعلومات الجغرافية تطبيقات 

المستخدم خيال فقط خيال المستخدمفقط


