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 مةاملؼدِّ

 

راؾَِّٜٔ يف صٍحٚت هذا  ،بداءة ٌْ ُُٕيؿ ادًِقمٚت اجلُ جتدر اإلصٚرة إػ أنَّ 

ُٔنٚر إفٔٓٚ بّختك هق  ٟ»افُتٚب ش َّ ٚ بّثٚبٜ شُٕ ٟ ظذ أَّنَّ َّ ُٕ ـ افَّْير إػ 
ُِ ّْ . وُي

 ٌْ كظم »حٔٞ ـتٛ بٖنَّ  شأبِر»راؾِٔٚ. هذه افَّْيرة َبَِقرهٚ أشٚس تَْل فًِؿ اجلُ

َّة بافـِّْسبة فؾتَّحؾقل اجُلْغراِِف ـادجفر ادايؽروشؽويب )فعؾم  ادعؾومات اجُلْغراِؾق

)فعؾم افػؾك(، وـاحلاشوب )فعؾوم  إحقاء(، ـادـظار ادايؽروشؽويب

( ُؿُدرات ادعاجلة وافتَّحؾقل ِف ،افرياضقات( َّة  و)أنَّ كظم ادعؾومات اجُلْغراِؾق

ُتساظد ظذ حل ُمْعِضالت ُُتابه افتَّحؾقل اجُلْغراِِف .... وهذه افُؼُدرات يُْؿِؽن أْن 

ـً  بقعقَّةتؽون ُُمرِّ َّة، افطَّ َّة، ادـفجق ظات اإلؿؾقؿق افبؼيَّة افتي أصابت /ا إلهناء افتػرُّ

ٍْ  (.Abler, R. F., 1987)«ظؾم اجُلْغراِؾقا ٟ هذا مـ َص َّ ُٕ ٍْح آخر ؾ٘نَّ  ح، ومـ َص

ٜ فَتْنُِٔالت  هل جمّقظٜ أدوات حٚشقبَِّٜٔ تتّْحقر حقل ؿقاِظد بٕٔٚٚت جٔقِمِسيَّ

ٜ فتقصٍٔٓٚ وُتستخدم إلضالق ـؿ مـ  َّٜٔ وؽر جٔقِمِسيَّ
راؾِ ٌْ افيَّقاِهر اجلُ

راؾَِّٜٔ ومقاؿًٓٚ. وهل ٌْ  أيًوٚ ادًِقمٚت افتل حتتجزهٚ بٕٔٚٚت تهػ افيَّقاِهر اجلُ

 َّٜٔ
ستخِدم اجلّع بغ بٕٔٚٚت مُِٕٚ ُّ ٚذ افَرار وتسّح فِ د اِّتِّ )مثاًل بّثٚبٜ أداة ُتًوِّ

ح  َّ ِْ ِّٜٔ. وادَ َّٜٔ إحهٚئ
ٍِ
شقم( وبٕٔٚٚت ُمَقصَّ اخلرائط وؽرهٚ مثؾ ادْٚطر وافرُّ

ٟ إشٚس  َّ ُٕ راؾِ فـ  ٌْ ٔالت اجلُ
َّٜٔ بغ افتَّْنُِ

ًِالؿٚت ادُِٕٚ َّٜٔ ؿٚبِٜ يتّثَّؾ يف أنَّ اف

ْٖن مـ افبٕٔٚٚت افتل حتتقي ظذ  ض مْف ؾقائد ذات ص فِتَّحِٔؾ افذي تتّخَّ

رايف.  ٌْ ٛ ُج َـّ  ُمر

َدت افًَقد إخرة إتنٚرً  ِٓ رات يف أي حٚل، ص ٟ بٍوؾ تىقُّ َّ ُٕ ٚ فـ  ًً ا واش

ُِـ  ّْ ِْقر يف مراحؾ ُي ر تب راؾَِّٜٔ. هذا افتىقُّ ٌْ ـبرة يف بْٚء ٕامذج افبٕٔٚٚت اجلُ

 تزاهلٚ يف أيت:اخ
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َّٜٔ افذي  ْٔٔٚتوشبً ْٔٔٚتيف شت .1
راؾِ ٌْ افَرن ادٚيض طٓر ؿٚفٛ افبٕٔٚٚت اجلُ

( وافتْئؿ ثالثل إبًٚد افذي وضًف Berry 1964) شَبري»اؿسحف 

  (.Sinton 1978) شِشْتقن»

ّْٕقَذج احلُقيهع  ْٔٔٚتيف ثامٕ .2 ّْٕقَذج اإلحداثل وإُ افَرن ادٚيض طٓر إُ

(Peuquet, D. J. ,1984 َِّٜٔراؾ ٌْ َٜٔ جُمَٚوَرة افبٕٔٚٚت اجلُ (، وافتًَُّٚمؾ مع ُبْْ

(Bracken, I. and Webster, C., 1989 ًِالؿل ّْٕقَذج ادُتٌرِّ اف (. ـام طٓر ُأ

ٟ فـافذي شٚظد ظذ تىبٔؼ ُبْك ادُجَٚوَرة يف احلَُزم افتِّجٚريٜ  َّ ُٕ (Codd, E. 

F., 1982). 

ف فِتَّنُٔؾ افذي افَرن  ْٔٔٚتيف تسً .3 ّْٕقَذج ادُقجَّ ادٚيض تٍّنك َتَبِّْل إُ

( Egenhofer and Frank 1992) شإجيْٓقؾر وؾرإؽ»ابتدظف ـؾ مـ 

ٟ. ـام طٓرت ُُمٚوٓت َدْمٟ  َّ ُٕ َّٜٔ يف بٔئٜ 
راؾِ ٌْ فِتًَُّٚمؾ مع افبٕٔٚٚت اجلُ

راؾَِّٜٔ ٌْ مـ فِتًَُّٚمؾ مع افبٕٔٚٚت اجلُ ـٚن افّرائد يف ذفؽ افزمَّْٜٔ و/ظْك افزَّ

 (.Langran 1992) شٕٓجران»

َّٜٔ يف جمٚل  .4 ظذ مدار افًَقد افّسٚبَٜ مـ افَرن احلٚيل تقافٝ اجلٓقد افبحث

ّْٕقَذج احلُقيهع  ّْٕقَذج اإلحداثل وإُ ٟ مثؾ مسٖفٜ تقحٔد إُ َّ ُٕ تىقير 

َّٜٔ ؾٔام خيص خهٚئص جُمَٚوَرة افتَّْنُِٔال
راؾِ ٌْ راؾَِّٜٔ فُبْك افبٕٔٚٚت اجلُ ٌْ ت اجلُ

(، وـذفؽ Winter and Frank 2000) شويْس وؾرإؽ»افتل أثٚرهٚ ـؾ مـ 

ّْٕقَذج افتَّنُٔؾ راؾَِّٜٔ يف /طٓرت ؾُرة ُأ ٌْ احلَؾ اهلجغ فتّثٔؾ افبٕٔٚٚت اجلُ

ٟ افتل ٕٚدى هبٚ ـؾ مـ  َّ ُٕ  Cova and Goodchild) شـقؾٚ وجقدصٚيِد»بٔئٜ 

2002).  

بٜ وجٓقد تىقير أدوات ووطٚ ًِّ اهْٜ ظديدة وُمتن ٟ يف ادرحِٜ افرَّ َّ ُٕ ئػ 

جٚمًٜ ـالرك يف افقٓيٚت و شإٕسجراف»، شإرسي»ويَقدهٚ ـؾ مـ مٗشسٜ 

  ادتحدة.
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َّٜٔ هل  ٟ توؿ ثالثٜ جمٚٓت ؾْرِظ َّ ُٕ  :(Marble et al. 2003)يف أي حٚل، 

َّٔ ظؾم ادعؾومات اجُلْغراؾِقَّة .1
راؾِ ٌْ ٜ وتىبٔؼ : ويتْٚول ضبًٜٔ ادًِقمٚت اجلُ

َّٜٔ أشٚس.
ِّ ِْ َّٜٔ ظذ مسٚئؾ ِظ

راؾِ ٌْ  تَْٔٚت افتَّىبَٔٚت اجلُ

َهٜ مـ تَْٔٚت ادًِقمٚت افتل تؼـقة ُجْغراؾِقَّة .2 : وهل ُُتثِّؾ جمّقظٜ ُمتخهِّ

َّٜٔ، ِّتزيْٓٚ، حتِِٔٓٚ 
راؾِ ٌْ َّٜٔ اجلُ د احلهقل ظذ افبٕٔٚٚت ذات ادرجً ُتًوِّ

 وظرضٓٚ. 

ظٜ يف مات اجُلْغراؾِقَّةتطبقؼات ظؾم وتؼـقة ادعؾو .3 : وُُتثِّؾ افتَّىبَٔٚت ادُتْقِّ

َّٜٔ، واإلدارات احلُقِمَّٜٔ. ِْٚظ َّٜٔ، ادٗشسٚت افهِّ
ِّ   إوشٚط إـٚدي

ُّٔز  ِّٔزهٚ ظـ ؽرهٚ مـ ٕيؿ ادًِقمٚت، هذا افتّ ٟ هلٚ خهٚئص ظديدة ُُت َّ ُٕ و

 .Mennecke, B. E. and Crossland, M)يف أيت  شـروشالٕدو مِّْٔؽ»اختزفف 

D. 1996) : 

َّٜٔ فِخرائط،  .1 ٔغ افَقَرِؿ ّٜ فتًؤد اشتحداث اخلرائط بَِرْؿؿ افهِّ َّّ ٚ ُمه أَّنَّ

ْٚظَّٜٔ، أو اشتْٚدً 
ٜ أو مْٚطر إؿامر آصىِ قر اجلقيَّ ّٔٚت افهُّ ا إػ اإلحداث

  ٔ
ِّ َّٜٔ افتل يتؿ مجًٓٚ َرَؿ

راؾِ ٌْ يد ٚ بٚشتخدام تَْٔٚت ادَْسح أو أجٓزة حتداجلُ

.َّٜٔ
راؾِ ٌْ َِّٛ تدريبً  ادقاؿع اجلُ ٚ هذه افىَّرائؼ إّمٚ أْن تُقن ـثٍٜٔ افًامفٜ أو تتى

ًه  ٚ وأجٓزة. وهُذا، ؾ٘نَّ احلهقل ظذ افبٕٔٚٚت وإدخٚهلٚ يف ؿقاِظد ُمتخهِّ

ّٔٚت إُخرى 
ٟ هق إصؼ وإـثر تٍُِٜ بغ افًِِّ َّ ُٕ بٕٔٚٚت ُمالئّٜ فبٔئٜ 

.ٟ َّ ُٕ  يف 

ٚ بّثٚبٜ  .2 َّٜٔ إدارة افبٕٔٚٚت  أَّنَّ
َّٜٔ. وظِِّ

راؾِ ٌْ أدوات جلّع وإدارة افبٕٔٚٚت اجلُ

ٍٚت ادُرتبىٜ هبٚ.  تبدأ بتًريػ افّرابط بغ بٕٔٚٚت اخلريىٜ وبٕٔٚٚت ادُقصِّ

رايِف افذي يستحِدث أظّدة يف ؿِٚظدة بٕٔٚٚت  ٌْ مٔز اجلُ هذا إمر ُيًَرف بٚفسَّ

ٍٚت خلط افىقل )ؿّٜٔ س(، وخط ا فًرض )ؿّٜٔ ص( فُؾ مقؿع. ادُقصِّ

َّٜٔ هل بّثٚبٜ ترـٔبٜ مـ جمّقظَتغ 
راؾِ ٌْ بط يستحدث ؿِٚظدة بٕٔٚٚت ُج هذا افرَّ
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ٍٚت( مـ افبٕٔٚٚت )أي بٕٔٚٚت اخلريىٜ وبٕٔٚٚت  .ادُقصِّ

راؾَِّٜٔ بنُؾ ُمتزاِمـ  .3 ٌْ ٚ ؿٚدرة ظذ ظرض أـثر مـ جمّقظٜ مـ افبٕٔٚٚت اجلُ أَّنَّ

يتؿ ُتثِٔٓٚ ـىبَٚت ؾريدة ـؾ مْٓٚ مثٔؾ نَّ جمّقظٚت افبٕٔٚٚت حٔٞ إ

فًرض ُمستخِدم واحد )أو جدول( يف ؿِٚظدة افبٕٔٚٚت. وتِؽ افىَّبَٚت 

ُِـ وضًٓٚ ؾقق بًوٓٚ افبًض ُمستحِدثٜ بذفؽ ضبَٜ جديدة أو أـثر  ّْ ُي

َّٜٔ ارتبٚط افبٕٔٚٚت بًوٓٚ 
ٍِ ٚفبًض إخر. بتنّؾ مْٚطر تًرض ـٔ

ِّٔزة ٟ ـىبَٚت ُمٍِْهِٜ  وجمّقظٚت افبٕٔٚٚت ادُتّ َّ ُٕ هذه يتؿ ِّتزيْٓٚ يف بٔئٜ 

ٚ تسّح ٔزؿٚبِٜ فًِرض يف ٍٕس اخلريىٜ بنُؾ ُمتزاِمـ. هذه اد ٜ َّٕنَّ َّّ ِٓ ة ُم

ًِالؿٚت افتل ؿد  ْٕامط أو اف ف ظذ إ ستخِدم رؤيٜ افبٕٔٚٚت وبٚفّتٚيل افتًرُّ ُّ فِ

 ٓ تُقن واضحٜ فًِٔٚن.

4.   َّٜٔ
ذ حتِٔالت مُِٕٚ ٍِّ ٚ ُتْ راؾَِّٜٔ، ُمستخِدمٜ أَّنَّ ٌْ ًْالمٚت اجلُ

د آْشتِ وُتًوِّ

ُِـ اشتخدامٓٚ يف  ّْ َّٜٔ ووطٚئػ افتًَُّٚمؾ مع افبٕٔٚٚت افتل ُي أدوات إحهِٚئ

َّٜٔ. هذه 
راؾِ ٌْ ِْقرة حتِٔالت ُج راؾَِّٜٔ وحتقيؾ افبٕٔٚٚت فَب ٌْ تىبٔؼ ٕامذج ُج

ُِـ اشتخدامٓٚ فتحِٔؾ ُمنُالت ّْ راؾَِّٜٔ ُي ٌْ ؾ  افَّْامذج اجلُ ترتبط بٚفََّْ

درات إشٚس ذات  َُ واإلمداد، حتِٔؾ افتَّسقيؼ، وإدارة افبٔئٜ. وإحدى اف

ات تِؽ افَّْامذج. رِّ ٌَ ٟ تتّثَّؾ يف ظرض ُمت َّ ُٕ  افَّٜٔ ادُوٚؾٜ يف بٔئٜ 

ٟ تنتّؾ ظذ أدوات  َّ ُٕ َّٜٔ افتل تًّؾ هبٚ  يف أي حٚل، افزامٟ احلٚشقبِ

ُِـ اختزاهلٚ ؾٔام يع:ٚ مـ افقطٚئػ افتل يُ تتْٚول جٕٚبً  ّْ 

 حتقيؾ افبٕٔٚٚت ظْد حتِّٔٓٚ مـ وإػ افِّْيٚم ادُْستخَدم. .1

راؾَِّٜٔ.  .2 ٌْ ٔالت اجلُ
ٜ ضبَٚت افتَّْنُِ  َرْؿؿ وحترير جٔقِمِسيَّ

3.  َّٜٔ ذهٚ إوامر أف ٍِّ ٜ افتل ُتْ ـنػ إخىٚء وتدؿٔؼ افبٕٔٚٚت اجلٔقِمِسيَّ

 إلٕجٚز بْٚء اخلريىٜ.
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ّٔٚت  .4
ٚت مـ أجؾ رْسد ؿقائّٓٚ، ٕسخٓٚ، حذؾٓٚ،إدارة ظِِّ ٍَّ  ووصٍٓٚ. ادِ

ط ٔخر مـ أجؾ َدْمٟ افبٕٔٚٚت  .5 ََ ّٔٚت وحتقيِٓٚ مـ َمْس إشَٚط اإلحداث

 وضِبٚؿٓٚ.

َّٜٔ خلهٚئص افيَّقاِهر ادُرتبِىٜ بٚفتَّْنُِٔالت  .6 ؿ يف افبٕٔٚٚت اإلحهٚئ ُُّ افتَّح

َّٜٔ وإدارهتٚ.
راؾِ ٌْ   اجلُ

7.  َّٔ ّٔٚت حتِِٔ
راؾَِّٜٔ بام يف ذفؽ إجراء ظِِّ ٌْ ٔالت اجلُ

ٜ افتَّْنُِ ٜ فبٕٔٚٚت جٔقِمِسيَّ

َّٜٔ، ضِبٚق ضبَٚت تنُٔالت اخلريىٜ، حتِٔؾ اجلٚر 
اشتحداث ِٕىٚؿٚت بِْٔ

.َّٜٔ هٚت إحهِٚئ  إؿرب، واشتخراج ُمِخَّ

َّٜٔ، يف حغ أنَّ  ؿ ُمًيؿ هذه افقطٚئػ أوامر يف بٔئٜ برجمَّٜٔ ؽر مرئ وجُيسِّ

ّٔٚت احلٚشقبِّٜٔ. ويتؿ افُّْيؿ احلٚ
رؾِ َّٜٔ َظْز افىَّ

َّٜٔ إُخرى تُقن تٍٚظِِ َّٜٔ افٍْرِظ شقبِ

ٟ بٖدوات برجمٜ ذاتَّٜٔ واشتحداث ٕقاؾذ مـ أجؾ تُثٔػ  َّ ُٕ ربط فٌٜ إوامر يف 

 ٜ ِٔٚريَّ ًْ
ٟ إدوات ادِ َّ ُٕ دهٚ فـ  َّٜٔ ُُيدِّ ّٔٚت إضٚؾ

بحٔٞ تنّؾ أدوات إلجراء ظِِّ

ـ جتّٔع خمتٚرات مـ إوامر افَٚئّٜ فتنُٔؾ برٕٚمٟ ذايت ادُْستخِدم. ويُّ

 ٟ َّ ُٕ ِِْسِٜ مـ إوامر. هذا افَقْضع جًؾ تىبَٔٚت  فتحَٔؼ تٍْٔذ أـٍٖ وأرسع فِس

دة وواشًٜ إٓتنٚر ٟ ـام يراهٚ  .ُمتًدِّ َّ ُٕ واجلدول أيت خيتِزل تىبَٔٚت 

 (:Dangermond, J., 1990) شديْجرمقٕد»

ٜ ف يف أي حٚل، تتّثَّؾ ٟ يف ُمًٚجلٜ وحتِٔؾ افبٕٔٚٚت، ـ افتَّىبَٔٚت ادرـِزيَّ َّ ُٕ

ات  إدارة اخلدمٚت وادقارد، افتَّخىٔط احلرضي واإلؿِّٔل، تَقيؿ افتٌَّرُّ

ؾ وحتِٔؾ حرـٜ افىُُّرق. وجتدر اإلصٚرة  َّٜٔ، افتَّخىٔط آشساتٔجل، افََّْ اإلؿِّٔ

 Mennecke, B. E. and) شدـروشالٕو مِّْٔؽ»هْٚ إػ اإلضٚر افذي اؿسحف 

Crossland, M. D. 1996)  وجمٚٓت ٟ َّ ُٕ ًِالؿٚت بغ وطٚئػ  د اف وافذي ُُيدِّ

 أم(./1افتَّىبٔؼ )صُؾ 
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د أربع وطٚئػ مرـزيٜ  ٟ هذا اإلضٚر ُُيدِّ َّ ُٕ   هل:فـ 

َّٜٔ فتّثٔــؾ افبٕٔٚــٚتافَعررْرا ادؽرراين .1  : وهــذا يتّثَّــؾ يف ُؿــْدرة أشٚشــ

ٔ  وادًِقمٚت يف ِٕىٚق ٕيٚ دة جٌراؾ ّٔٚت ُُمدَّ  اخلريىٜ(.)مثاًل ٚ م إحداث

ؿ يف، وافقصقل إدارة ؿواِظد افبقاكات .2 ُُّ ْدرة ظذ ِّتزيـ، افتَّح َُ : وهذا ُيّثِّؾ اف

 إػ افبٕٔٚٚت.

ُِـ َكْؿَذجة افؼرار .3 ّْ َّٜٔ ُي ْدرة ظذ تقؾر أدوات حتِِٔ َُ ؿ يف اف : وهذه تتجسَّ

ٚذ افَرار.  اشتخدامٓٚ فتًؤد اِّتِّ

ُِـ اشتخدامٓٚ ؿقم وافتَّخطقطافتَّص .4 ّْ : وهذا ُيّثِّؾ تِؽ إدوات افتل ُي

 فالشتحداث، افتَّهّٔؿ، وافتَّخىٔط.

 

ة فر ُكَؿج6افشؽل )  م( افوطائف وافتَّطبقؼات ادرـِزيَّ
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 م( تطبقؼات ُكَؿج6جدول )

 

 
 
 
 ادُِفّّمت

 
 
 
 

 أمثؾة افبقاكات

ة ف ت افعامَّ  ُكَؿجر وطائف ادُِفّمَّ
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     ● ● َمْسح احلدود َضْبط ادْٚضؼ

اشتٌالل ادهٚدر 

َّٜٔ
ًِ بٔ  افىَّ

ضبقؽراؾٔٚ جٔقؾٔزيٚء، 

 جٔقفقجٔٚ، ٕبٚت، تربٜ

 

● 

 

○ 
  

● 
  

ّٔٚت
ُِِْ     ○ ● ● مسح ظَٚري مراؿبٜ ادِ

ِّتىٔط افُبْٜٔ افتَّحتِّٜٔ 

 ٓشتخدام إرض
َٜٔ افبٕٔٚٚت ادُقاتِٜٔ ًِ      وادُ

● 
  

حتديد اشتخدامٚت 

 إرض
   ●  ○ ● ت افتَّحديداّل ِشجِ 

 َّٜٔ
َٜٔ افتَّحتِ افُبْْ

 ٓشتخدامٚت إرض
  بٕٔٚٚت ادَْسح اهلْدد

 

● 
  

○ 
  

 ت اّل ِشجِ 

 وإدارة اخلدمٚت
   ○  ● ● رشقمٚت مبٚين اخلدمٚت

 ● ● ○ ● ○ ○ َمْسح اشتخدام إرض ؿٔٚس افتَّّْٜٔ

َّٜٔ افتًِّدادات
 اإلحهٚئِ

مسٚــ، بٕٔٚٚت صحٜٔ 

 واؿتهٚديٜ
  

○ 

 
● 

 
● 

  
● 

 ● ● ○ ○ ○  افبقفٔس، افدؾٚع اددين مراؿبٜ إحداث

َّٜٔ  إدارة ادقارد افىَّبًٔ
حتديٞ وحٍظ بٕٔٚٚت 

َّٜٔ  ادقارد افىَّبًٔ

 

● 

 

● 
  

● 
 
● 

 

 مراؿبٜ افبٔئٜ
احلٔٚة افٍىريٜ، اهلقاء، 

 افسبٜ، ادٔٚه

 

● 

 
○ 

 
● 

 
● 

  
● 

 .ثٕٚقيٜ وطٍٜٔ ○ . رئٔسٜٔ وطٍٜٔ ●
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ٟ ظذ  َّ ُٕ ٜ، يسّح اإلضٚر بتىبٔؼ وطٚئػ  وإضٚؾٜ إػ هذه افقطٚئػ ادرـزيَّ

ىبَٔٚت تنّؾ: ادسح واشتحداث اخلرائط، إدارة اخلدمٚت، حتِٔؾ إشقاق، ت

ٚذ افَرار. وـؾ مـ جمٚٓت  ؾ، اإلمداد، افتَّخىٔط آشساتٔجل، واِّتِّ َْ افَّْ

ٜ ف ُٖخرى افقطٚئػ ادرـِزيَّ ٟ، ـام أنَّ ـ افتَّىبَٔٚت هذه تستخِدم، بدرجٜ أو ب َّ ُٕ

أو أـثر مـ هذه افقطٚئػ  ةظذ واحد ، إػ درجٜ ـبرةأيًوٚ ـؾ تىبٔؼ يًتّد

.ٜ  ادرـِزيَّ

راؾَِّٜٔ ـٕٚٝ يف  ٌْ يف أي حٚل، تىبَٔٚت افتَّحِٔؾ ادُٚين يف افدراشٚت اجلُ

مٜ افًقامؾ إشٚس افتل  ٟ أدَّت إػ حتٍٔز تبِّْل وتىقير ُٕ ُمَدِّ نَّ أدبٔٚهتٚ حٔٞ إَّ

ٔ   ٚيضافَرن اد ْٔٔٚتوثامٕ ْٔٔٚتُتنر إػ أنَّ ؿٔٚشٓٚ ظز شبً ٚ ـٚن ظذ إؿؾ ُجْزئ

ٟ هل بّثٚبٜ بٔئٜ  َّ ُٕ دة. وؾُرة أنَّ  ََّ راؾَِّٜٔ ُمً ٌْ َظْز ُؿْدرهتٚ يف أداء حتِٔالت ُج

دهٚ اؿتهٚدّيٚت ادَِٔٚس  رايِف ُيًوِّ ٌْ َّٜٔ ُمتُٚمِٜ فِتَّحِٔؾ اجلُ برامٟ حٚشقب

 َّٜٔ
ٜ ٓشتحداث، حترير، وحٍظإادقروث يف ظِِّ َّْٜٔ  ٕتٚج برامٟ ِمًٔٚريَّ ضبَٜ ُمً

ِّٔزة. هذا افَقْضع جًؾ و مـ ادًِقمٚت، إضٚؾٜ ظدد ـبر مـ افقطٚئػ ادُتّ

ع مـ  ٟ بف يتؿ أداء ظدد ُمتْقِّ َّ ُٕ َـّٛ أشٚس يف  راؾَِّٜٔ ُمر ٌْ ّْٕقَذج ادًِقمٚت اجلُ ُأ

َّٜٔ. وبْٓٚيٜ شبً
راؾِ ٌْ  افَرن ادٚيض بدأ طٓقر ُحَزم جتٚريٜ ْٔٔٚتافتَّحِٔالت اجلُ

َّ  فـ راؾَِّٜٔ ُٕ ٌْ ّْٕقَذج افبٕٔٚٚت اجلُ ْٕقاع إشٚس ُٕ ٟ ؿٚدرة ظذ تًؤد ـؾ مـ إ

َّٜٔ َّٜٔ أو ُحقيهِٜٔ أو إحداث ٜ /)إحداث وريَّ ُحقيهِٜٔ(، وـؾ افقطٚئػ افرضَّ

ّٔٚت 
فتخزيـ، اشسجٚع، اشتًالم وِصٕٜٔٚ افبٕٔٚٚت إػ جٕٚٛ ـثر مـ افًِِّ

َّٜٔ. وأؿق ٟ ٕجد ىافتَّحِِٔ َّ ُٕ هٚ يف إدارة ادقارد، إدارة اخلدمٚت، تىبَٔٚت 

ؾ.   آتهٚٓت، افتَّخىٔط احلرضي واإلؿِّٔل، وافََّْ

 ،يف افْٓٚيٜ، حَتُْسـ اإلصٚرة إػ أنَّ افقاؿع ظذ إرض هق ُثالثل إبًٚد
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ٔغ احلديثٜ  ٟ جيٛ أن تُقن ؿٚدرة ظذ ُتثٔؾ ادًِقمٚت  ـفوظِٔف ؾ٘نَّ افهِّ َّ ُٕ

َّٜٔ يف وضع 
راؾِ ٌْ َّٜٔ اجلُ

ثِ َِّ َبُٜ ادَُث ثالثل إبًٚد، أو ظذ إؿؾ ببًديـ وٕهػ )افنَّ

ٔغ اختزهلٚ  َِّبٚت هذه افهِّ يف إمقر أتٜٔ  شهٚيبؽ»ؽر ادُْتيِّٜ(. وُمتى

(Heipke, C., 2004) : 

َّٜٔ إبًٚ .1
راؾَِّٜٔ ُثالثِ ٌْ ٔالت اجلُ

ذجٜ افتَّْنُِ ّْ ٕ َّٜٔ
َٜٔ فبٕٔٚٚت ادُجَٚوَرة، وإمُِٕٚ د ُبْْ

ـ أن يتٌرَّ َظْز 
ُِ ّْ ف فِتَّْنُٔؾ وافذي ُي ّْٕقَذج ادُقجَّ ـتنُٔالت تتبع إُ

دة فُؾ َتْنُِٔؾ. مـ وادَٔٚس مع ُتثٔالت ُمتًدِّ  افزَّ

بٚت فِحهقل  .2 َـّ َّٜٔ واحتقائٓٚ ظذ ُمَر ّٔٚت افٍوٚئ ُؿْدرة ظذ افتًَُّٚمؾ مع ادَْرِئ

را ٌْ ٔالت اجلُ
ُِ ّٔٚت.ظذ، حتديٞ، وُمًٚجلٜ افتَّْن َّٜٔ إبًٚد مـ ادَْرئ

 ؾَِّٜٔ ُثالثِ

ّٔٚت  .3 ُؿْدرة ظذ حتديٞ ـٍٗ وآيل، وإٕجٚز حتسغ فِبٕٔٚٚت بٚشتخدام ادَْرِئ

اـّل  َّٜٔ وادهٚدر إُخرى فِبٕٔٚٚت بام يف ذفؽ افتَّحديٞ افسَّ افٍوٚئ

ٔغ.  وافهِّ

ْدرة ظذ افتًَُّٚمؾ افبَ ؤاحتقا .4 َُ ِْْٔل ظذ هٚ ظذ أدوات فتُٚمؾ افبٕٔٚٚت، واف

َّٜٔ.أ
 شٚس مًٚير دوفِ

َمٜ، شبًٜ ؾهقل. افٍهؾ دِّ ََ تٔف، إػ جٕٚٛ هذه ادُ  وهذا افُتٚب يوؿ بغ دؾَّ

 َّ ُٕ ر  ل تْٚول جذور وتىقُّ ل ِصـٌٜٔ فـف وهـل إوَّ ٟ يف مراحِف إوػ يف هٔئـٜ أوَّ

ـ ًٍ رايِف افُْدي. ـام يسـتًرض فٍٔ ٌْ َْ ٕيٚم ادًِقمٚت اجلُ ريٍـٚت ادُ سحـٜ ٚ مــ افتًَّ

ِّٔـزة، ويف  ٟ وتهٍْٔٚهتٚ يف جمّقظٚت ـؾ مْٓٚ يستِْد ظذ ِوْجٓـٜ ٕيـر ُمتّ َّ ُٕ  َّٜٔ دِٚه

 ًٍ ٚيٜ ُيَّدم تًري ىً افِّْٓ ـز ظـذ ؾُـرة افتَّـزاوج بـغ جمّقظـٜ مــ ٚ وصٚماًل ٚ ُمَبسَّ
 يرتُِ

دة ُمْستخِدمٜ أدوات ُمالئِّٜ )إلدخـٚل، َّٜٔ افتل ُتّٗدي وطٚئػ ُُمدَّ  افزامٟ احلٚشقب

زيـ، ُمًٚجلٜ، حتديٞ، اشسجٚع، حتِٔـؾ، ومــ ثـؿ َظـْرض افبٕٔٚـٚت(، وبـغ ِّت
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ـٍٚت( فتنـُٔالت افيَّـقاِهر  ـٜ )ُمقصِّ ـٜ وؽـر جٔقِمِسيَّ ؿقاِظد بٕٔٚـٚت جٔقِمِسيَّ

رس. افٍهؾ افثٚين َّٜٔ حتٝ افدَّ
راؾِ ٌْ َّٜٔ  اجلُ

راؾِ ٌْ تْٚول ؿقاِظد افبٕٔٚٚت وافبٕٔٚٚت اجلُ

ٟ وؾٔف تؿ اشتًراض َّ ُٕ ٜٓ  يف  الؿل، ؿِٚظدة افبٕٔٚٚت ادقجَّ
ًِ ؿِٚظدة بٕٔٚٚت ادُتٌرِّ اف

َٔـٜ  فِتَّْنُٔؾ، وؿِٚظدة افبٕٔٚٚت اهلجْٜٔ. أّمٚ افٍهؾ افثٚفٞ ؾٓـق بًْـقان ٕـامذج ُبْْ

ــٟ َّ ُٕ َّٔــٜ يف بٔئــٜ 
راؾِ ٌْ ــٜ و افبٕٔٚــٚت اجلُ َّٔ

راؾِ ٌْ َذجــٜ افبٕٔٚــٚت اجلُ ّْ َٕ ٕــٚؿش مســٖفٜ 

ّْٕقَذج اف َٔـٜ احلُقيهـِٜٔ، ومْٚهجٓٚ، واشتًرض ُأ ّْٕـقَذج افُبْْ َّٔـٜ، ُأ َٔـٜ اإلحداث ُبْْ

َّٜٔ َٜٔ اإلحداث ّْٕقَذج افُبْْ َّٜٔ ؽر ادُْتيِّٜ، وُأ
ثِ َِّ َٜٔ افنبُٜ ادَُث ّْٕقَذج ُبْْ احلُقيهـِٜٔ /ُأ

َّٔـٜ
راؾِ ٌْ ابع ٕامذج افبٕٔٚـٚت اجلُ َّٔـٜ واشـتًرض /اهلجْٜٔ. وتْٚول افٍهؾ افرَّ

مِْ افزَّ

َِّىـــٚت،  ّْٕـــقَذج اف ـــُٜأ َّٔ
راؾِ ٌْ ـٔبـــٜ اجلُ ّْٕـــقَذج افسَّ ّْٕـــقَذج /ُأ ـــٜ، إُ َّٔ

مِْ افزَّ

ّْٕقَذج ادُٚين/ادُٚين ف فِتَّْنُٔؾ، إُ مْل ادقجَّ مْل ادُستِْد ظذ احلَـَدث، /افزَّ افزَّ

َّٔـٜ
راؾِ ٌْ ّْٕقَذج اهلجغ فِبٕٔٚـٚت اجلُ ّْٕـقَذج ظالؿـٜ افِقحـدة ذو /إُ افَزمْٔـٜ، وُأ

م/آمتداد ادُٚين َرشـٜ افبٕٔٚـٚت افزَّ ْٓ ْـل. أّمـٚ افٍهـؾ اخلـٚمس ؾَـد تْـٚول َؾ

َرشٜ مِػ  ْٓ ِٜٔ، َؾ
جرة ادُستىِ َرشٜ افنَّ ْٓ ٟ وؾٔف تؿ اشتًراض َؾ َّ ُٕ َّٜٔ يف بٔئٜ 

راؾِ ٌْ اجلُ

د افىَّبَٚت. وٕٚؿش افٍهؾ  ْبؽ ُمتًدِّ َرشٜ مِػ افنَّ ْٓ ْبؽ وأوظٜٔ افبٕٔٚٚت، وَؾ افنَّ

الم افبٕٔٚـٚت يف  ًْ
مـٜ ثـؿ تْـٚول افسٚدس مسٖفٜ اْشـتِ َدِّ ُّ َِّٓٚ ب َٓ ـٟ واشـت َّ ُٕ بٔئـٜ 

ـْرب  َُ الم اف ًْ
الم مـدى، واْشـتِ ًْ

َّٜٔ يف صُؾ اْشتِ
راؾِ ٌْ الم ؿقاِظد افبٕٔٚٚت اجلُ ًْ

اْشتِ

َّٜٔ
راؾِ ٌْ الم افبٕٔٚٚت اجلُ ًْ

ًْالم /ادُٚين واجلٚر إْؿَرب، ثؿ اْشتِ
مْٜٔ يف صُؾ اْشتِ افزَّ

ــٚين ــٚين/مُ ــدى مُ الم َم ًْ
ــتِ ــٔط، اْش ــل بس ــِقك /زمْ الم ُش ًْ

ــتِ ــل، اْش زمْ

َّٔـٜ/مُٚين
الم ِظالؿـٚت مُِٕٚ ًْ

َّٔـٜ. وافٍهـؾ إخـر يف هـذا /زمْل، واْشـتِ
زمِْ

افُتٚب هق افٍهؾ افسٚبع وؾٔف تؿ اشتًراض افتًٚمـؾ مـع حزمـٜ برٕـٚمٟ آرك 

َّٜٔ فبْٚء مؼوع ؾٔٓٚ. وهذا افؼح يبـدأ  جل. آي. إس. وذح اخلىقات افتَّىبَٔ
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، إظــداد جــل. آي. إس.ٕــٚت اجلٌراؾٔــٜ يف ٕيــٚم آرك بٚشــتًراض ؿقاظــد افبٔٚ

ــٜ، تســجٔؾ اخلــرائط  ــٜ، جِــٛ افبٕٔٚــٚت اجلٌراؾٔ إضــٚرات افبٕٔٚــٚت اجلٌراؾٔ

اجلٌراؾٜٔ، رؿؿ تنُٔالت ادالمح اجلٌراؾٜٔ، حترير تنُٔالت ادالمح اجلٌراؾٔـٜ 

  واشتًالمٓٚ.
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 مةمؼدِّ

 

ك  ّّ ٕجِٔزيٜ يف أول مٚ طٓر بٚفٌِٜ اإل شٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ»طٓر مس

ش روجر تقمِْسقن»افُٚرتقجرايف افُْدي  – صٚؽف اجلٌرايفم وؿد 1967

Roger Tomlinson  ٛوذفؽ يف ثْٚيٚ تَرير وضًف فِحُقمٜ افُْديٜ ظـ إٔس

ٚ ٕيٚمً  شتقمِْسقن»افسبؾ حلك إرايض افُْديٜ. يف ذفؽ افتَرير اؿسح 

 ّٔ ك  ًٚ حٚشقب َّّ ٕيؿ »حلك خقاص تِؽ ادهٚدر وحتديد مقاؿًٓٚ أضِؼ ظِٔف ُمس

 (.Tomlinson , R. 1967) شًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ حلك إرايض يف ـْدااد

يف حبُف فِْيٚم افُْدي ظذ أشِقب آشتَهٚء  شتقمِْسقن»وؿد ارتُز 

اجلٌرايف ادستْد ظذ افىبَٜٔ اخلرائىٜٔ فقصػ افتقزيًٚت ادُٕٜٚٔ وحتِِٔٓٚ. 

ف اجلٌراؾٔقن وأشِقب آشتَهٚء اجلٌرايف ظتٔؼ يف افٍُر اجلٌرايف حٔٞ مٚرش

مْذ ؿرون ظدة ـٖشٚس مْىَل فتحِٔؾ افًالؿٚت بغ افًْٚس ادختٍِٜ ظذ 

(. وهذا افْٟٓ افهٚئٛ افذي اتبًف Foresman, T. W., 1998شىح إرض )

يف تٖشٔسف فْيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ أضحك إشٚس فُؾ ٕيؿ  شتقمِْسقن»

ّٝ فدراشٜ من ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ افتل تِٝ ِّّ دة مثؾ: وُص ََّ ُالت مً

حتِٔالت إدارة إرايض، حك وتَقيؿ ادهٚدر افىبًٜٔٔ، وضع خرائط افبْٜٔ 

افتحتٜٔ، حتِٔؾ خهٚئص شىح إرض مـ مْٚطر إؿامر اإلصىْٚظٜٔ، ّٕذجٜ 

  .إفخ.. …افتجًّٚت افسُٕٜٚٔ، مراؿبٜ افتِّقث، افتخىٔط ادحع 

 شؾٚفدو تقبِر»اجلٌراؾٜٔ إػ  وتًقد إصقل احلٚشقبٜٔ فبدايٜ ٕيؿ ادًِقمٚت
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Waldo Tobler  ُِٕؼ افذي يًتز أول مـ ـتٛ ظـ اخلرائط احلٚشقبٜٔ يف بحٞ 

ُٕنر إػ أنَّ ٕيؿ ادًِقمٚت  (.Tobler, W., 1959) 1959يف ظٚم  وهْٚ جيٛ أْن 

 ِِّ ـُ ٚ ظذ افَدرات أفٜٔ درـبٚت احلقاشٔٛ افتل ٔ  ـاجلٌراؾٜٔ افراهْٜ تًتّد 

ر  جلّع وحتِٔؾ وإدارة وإٕتٚج مًِقمٚت ذات مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ. وفذا ؾّ٘ن ُتسخَّ

افٍوؾ يف تىّقر ؿدرات ٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ وٕجٚحٓٚ يف تٍْٔذ هذه 

افًِّٔٚت يًقد بٚفدرجٜ إوػ إػ افتىّقرات ادذهِٜ يف ؿدرات احلقاشٔٛ 

 فتٍُِٜ. أفٜٔ وافزجمٜ احلٚشقبٜٔ وافتل واـبٓٚ تدينِّ متقاصؾ يف ا

يًقد  حتِٔؾ افبٕٔٚٚتو ويف أي حٚل، إّن اشتخدام إشٚفٔٛ أفٜٔ فتسجٔؾ

ش هرمٚن هقفرث»حهٚئل إمريُل إػ َّنٚيٜ افَرن افتٚشع ظؼ حْٔام ؿٚم اإل

Herman Hollerith  بٚشتخدام ضٚؿٚت افتثَٔٛ احلٚشقبٜٔ يف إظداد بٕٔٚٚت

 (.Foresman, T. W., 1998, p. 10يف افقٓيٚت ادتحدة ) 1891إحهٚء 

رهٚ  وٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ مّرت بّسٚرات خمتٍِٜ يف مسرة تىقُّ

 هل ،يف جمّقظتغ مـ ادراحؾ شـالرك»بّٗثرات ُمّددة رّتبٓٚ  أيًوٚ وتّٖثرت

(Clarke, K. C., 1999, p.9-10 :) 

 مراحل تطّور هظم املؼلومات اجلغرافية: :ٔأوًل 

 َرن ادٚيض.اف ْٔٔٚتمرحِٜ افرّواد يف شت .1

 افَرن ادٚيض. ْٔٔٚتمرحِٜ افبحٞ وافتىقير يف شبً .2

مرحِٜ افتىبٔؼ افتجريبل مـ ؿبؾ مٗشسٚت بْٚء برامٟ ٕيؿ ادًِقمٚت  .3

 افَرن ادٚيض. ْٔٔٚتاجلٌراؾٜٔ ومـ ثؿ افتسقيؼ يف ثامٕ

 مرحِٜ افتىبٔؼ مـ ؿبؾ ادستخدمغ. .4

 مرحِٜ افنبُٚت افًُْبقتٜٔ ادحِٜٔ وافًٚدٜٔ. .5
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 مراحل املؤثّرات يف تطور هظم املؼلومات اجلغرافية: :ااثهيً 

 افَرن ادٚيض. ْٔٔٚتربًأء احلقاشٔٛ أفٜٔ افتل بدأت يف مرحِٜ بْٚ .1

ٜٔ افتل طٓرت يف َّنٚيٜ مخس .2 ّّ  افَرن ادٚيض. ْٔٔٚتمرحِٜ اجلٌراؾٔٚ افُ

ع بٚفقشٚئؾ افٍوٚئٜٔ مْذ بدايٜ شت .3 َّّ افَرن  ْٔٔٚتمرحِٜ ادًِقمٚت افتل جُتَ

 ٚيض.اد

افَرن  ْٔٔٚتمرحِٜ افقظل افبٔئل وافَقإغ افبٔئٜٔ افتل بدأت يف بدايٜ شت .4

  ادٚيض.

 بٚشؿ 1969مرحِٜ افنبُٜ افًُْبقتٜٔ افدوفٜٔ افتل بدأت يف شْٜ  .5

RPANET . 

ُٕنر هْٚ إػ أنَّ ادًّؾ افُٚرتقجرايف يف مدرشٜ  ويف أي حٚل، جيٛ أْن 

رة يف جٚمًٜ هٚرؾٚرد ـٚن، إػ جٕٚٛ افدراشٚت افًِٔٚ فِتهّٔؿ يف ـِٜٔ افًام

مؼوع ٕيٚم ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ افُْدي، بّثٚبٜ افبقتَٜ إشٚس افتل تبِقرت 

اد إوائؾ، مثؾ  ؾ افروَّ
ِّ ؾٔٓٚ جذور ٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ. يف هذا ادًّؾ َظ

، ظذ بْٚء  Howard Fisherشهقارد ؾٔؼ»، Ian McHarg شإيٚن مٚـٓٚرج»

يف هذا ادًّؾ تتِّذ مـ يًتزون أن شٚدة و ٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ.أشٚفٔٛ 

 Jack Dangermond شجٚك ديْجرمقٕد»ظٚمل ٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ مثؾ 

سٜ  1973افذي أّشس يف شْٜ   ESRI (Environmental Systems شإرسي»مٗشَّ

Research Institute, Inc.) ًَِّٔد ظٚمل صْٚظٜ ٕيؿ اد قمٚت اجلٌراؾٜٔ، افتل تتس

 INTERGRAPH شإٕسجراف»مّٗشس مّٗشسٜ  Dave Sinton شديػ شْتقن»

أحد  Nicholas Faust شُٕٔقٓس ؾٚوشٝ»، ESRIادْٚؾسٜ افدؤوب دّٗشسٜ 

 ERDAS (Earth Resources Data Analysisش إرداس»مّٗشز مّٗشسٜ 

System, Inc.) بْٜٔ احلقيهِٜٔ،ٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ ذات اف ادتخّههٜ يف 



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

13 

 GIMMSاإلشُتِْدي افذي أضِؼ برٕٚجمف  T. C. Wagh شيت. د. واغ»و

(Geographic Information Mapping and Manipulation System)  يف

ٚ ؾُٚن أول برٕٚمٟ متُٚمؾ ييٓر يف إشقاق متَّدمً  1973بريىٕٚٔٚ يف شْٜ 

يف افيٓقر مْذ  وؽرهٚ افتل بدأت شإٕسجراف»و شإرسي»بذفؽ ظذ برامٟ 

 افَرن ادٚيض. ْٔٔٚتبدايٜ ثامٕ

ٟ يف بدايٜ شتْٔٔٚت افَرن ادٚيض ـ وؿد بدأت ظالؿٜ جٚمًٜ هٚرؾٚرد ب َّ ُٕ

يف ادًّؾ افُٚرتقجرايف مؼوع  Howard Fisher شهقارد ؾٔؼ»حْٔام أـّؾ 

 SYMAP (Synographic برٕٚجمف فرشؿ اخلرائط احلٚشقبٜٔ افذي أضِؼ ظِٔف اشؿ

Mapping System)  ْٜوـٚن ؿد بدأه يف أروؿٜ مًٓد افتُْقفقجٔٚ بّدي

ا ؿبؾ إتَٚفف إػ جٚمًٜ هٚرؾٚرد فًّٔؾ مديرً  شإفْٔقي»يف وٓيٜ  شإيٍٕٚستقن»

تٛ بٌِٜ  ششٔامب»فًِّّؾ افُٚرتقجرايف هبٚ. وبرٕٚمٟ  ويرتُز  ش4ؾقرتران »ـُ

متُٚمؾ  تىبٔؼ (. وؿد ـٚن أولRobertson, J. C.,1967ظذ تَْٜٔ افىبع اخلىل )

افذي اشتخدمف يف إٕتٚج اخلرائط افالزمٜ فرشٚفتف  شـٚرل شتٚيْتز»فف مـ ؿبؾ 

 ,Steintz)ش اجلٌراؾٔٚ افتهّقريٜ فقشط مديْٜ بقشىـ»فدرجٜ افدـتقراة ظـ 

C.,1967). 

ٕجد افًديد مـ افتىبَٔٚت اجلٚمًٜٔ  ،وإػ جٕٚٛ جٚمًٜ هٚرؾٚرد

يف تىقير  -شبًْٔٔٚت افَرن ادٚيض  مْذ أوائؾ -وادّٗشسٚتٜٔ افتل شٚمهٝ 

ِٝ افِبْٚت إشٚس يف بْٚء برجمٔٚت ادراحؾ إوػ  ُّ ٟ افتل ص َّ ُٕ خقارزمٔٚت 

ٟ َّ ُٕ ومـ أهّؿ هذه اإلشٓٚمٚت ٕجد مْجزات مًٚمؾ جٚمًٜ  ،مـ تىقير 

ادتّثِٜ يف برٕٚمٟ يَقم ظذ افبْٜٔ احلقيهِٜٔ وطٓر بهٌٔتف إوػ يف  شـالرك»

( ثؿ ُأضٍٔٝ إػ إصداراتف افتل طٓرت IDRISI) شإدريز»شؿ م ب1987ٚشْٜ 

 افذي يًّؾ ظذ ٕيٚم افْقاؾذ مسّٔٚت ُتٔزيٜ فٔهبح بٚشؿ 3,2بًد اإلصدار 
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 (،Andes) شدريز: إٔديزإ»(، ثؿ بٚشؿ Kilimhngaro) شدريز: ـِّْٔجٚروإ»

إدريز »(، ثؿ إصداره افسٚبع ظؼ بٚشؿ Taiga) شدريز تٚجيٚإ»بٚشؿ  ثؿ

  .(”TerrSet “GMMS)وإصداره إخر بٚشؿ  2112شْٜ  (Selva) ششٍِٚ

ادٓد إّول فْيؿ  ،وبقء مـ افتٍهٔؾ ،وشْْٚؿش يف افهٍحٚت افتٚفٜٔ

 افُْدي. ٜادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ أٓ وهق ٕيٚم ادًِقمٚت اجلٌراؾٔ
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 نظام املعؾومات اجلغراػقة الؽـدي

 

افَرن ادٚيض بدأت احلُقمٜ افُْديٜ  ْٔٔٚتوبدايٜ شت ْٔٔٚتيف َّنٚيٜ مخس

تِتٍٝ إػ مسٖفٜ تٍٚؿؿ افوٌقط ظذ ادهٚدر افىبًٜٔٔ يف افبالد بسبٛ تزايد 

ة ادْٚؾسٜ بغ آشتخدامٚت ادُّْٜ فألرض يف إجزاء افَٚبِٜ فالشتثامر  ِحدَّ

ؿ افتجٚري مـ احلِّٔز اجلٌرايف فُْدا. ؾٚدزارظقن يف ادْٚضؼ اهلٚمنٜٔ ـٕٚٝ دخقهل

ؽر ـٚؾٜٔ ممٚ أدَّى إػ تزايد حجؿ اهلجرة افرئٍٜ صقب اددن. هذا افقضع دؾع 

 (:Tomlinson, R.1963احلُقمٜ افُْديٜ إػ أن ُتٚرس مٚ يع )

 إصدار تْئامت ٕصُٚل اشتخدام إرض.  .1

 وضع خىط اشتٌالل ادهٚدر افىبًٜٔٔ.  .2

 مراؿبٜ افتٌّرات افتل تىرأ ظذ ادهٚدر افىبًٜٔٔ. .3

ّٕف فتحَٔؼ ذفؽ بنُؾ ؾٚظؾ حتتٚج إػ: وؿ  د أدرـٝ احلُقمٜ افُْديٜ أ

بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ تٍهِٜٔٔ واؾٜٔ تًتّد ظِٔٓٚ يف وضع صٔٚؽٜ شِّٜٔ   .1

فَرارات إدارة ادهٚدر افىبًٜٔٔ، مثؾ تًديالت جمٚٓت اشتٌالل إرض، 

 افتىقير آؿتهٚدي ظذ ادستقى افٍٔدرايل وظذ ادستقى اإلؿِّٔل. 

  21,111: 1ئط جٌراؾٜٔ فُؾ أرجٚء افبالد بَّٚئس تساوح بغ خرا .2

 .251,111: 1و

وؿد واجف افَٚئّقن ظذ تٍْٔذ تِؽ افسٔٚشٚت منُِٜ ـٖداء ُتثِٝ بٚفىرق 

 افٔدويٜ ادتبًٜ إٓذاك وافتل: 
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 يف افبالد. مـ ادتخّههغ مل يُـ متقؾراً  ـبًرا تتىِٛ ظدداً   .1

2.  ًٚ  ًّؾ ادىِقب ٓ جيقز إتيٚره.إلٕجٚز اف ضقيالً  تستٌرق وؿت

ز اؿتهٚدي  ٍّ ّٕف ـٚن بّثٚبٜ ُم وهذا افقضع ادُثبِط يُّـ أن ْٕير إفٔف ظذ أ

 . CGISتىقير ٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ افُْدي و فتٖشٔس

واحلٚجٜ إػ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ظـ ضٚؿٜ واشتخدام إرض واـبٓٚ حٚجٜ 

ائط إٓذاك جتٚبف منُالت تتّّثؾ ظرض تِؽ افبٕٔٚٚت يف خرائط. وـٕٚٝ اخلر

 ؾٔام يع: 

 مٚ يُّـ أن تًرضف اخلريىٜ افقاحدة مـ افبٕٔٚٚت افقصٍٜٔ ييؾ ُمدوداً  أنَّ  .1

َيٍرض ممٚرشٜ آختٔٚر فًِْٚس افتل يُّـ ظرضٓٚ. هذا افقضع  ٚوؽٚفبً 

يًْل أّن ظرض بٕٔٚٚت ظْٚس أخرى أو ظرض ٍٕس افبٕٔٚٚت بتٍهٔالت 

 ر مـ خريىٜ فٍْس ادْىَٜ. أـز يتىِٛ إٕنٚء أـث

ص افبٕٔٚٚت ظذ فقحٜ اخلريىٜ ـُؾ أو جمّقظٜ مـ اخلرائط دؾًٜ  .2 أنَّ تٍحُّ

ِّٛ وشٚئؾ حٚشقبٜٔ ّٕن افتحِٔؾ افبكي وافدمٚؽل تَتك  واحدة يتى

 ؾًٚفٔتف ظذ جزء مـ اخلريىٜ ؾَط.

وؿد واـٛ احلٚجٜ افُْديٜ إػ إشٚفٔٛ أفٜٔ يف بدايٜ افستْٔٔٚت طٓقر 

تٌٔر ـبر يف تَْٜٔ بْٚء احلقاشٔٛ أفٜٔ أٓ وهق افتحّقل مـ أشِقب إٕٚبٔٛ 

افٍراؽٜٔ إػ أشِقب افسإزشتقرات وهق تٌٔر جًؾ احلقاشٔٛ أفٜٔ أرسع، 

أدق، أرخص، وذات ذاـرة أـز يُّـ اشتخدامٓٚ خلزن ـؿ ـبر مـ افبٕٔٚٚت 

ي ًٚ حتِِٔٓٚ حسٚبّٔ و اجلٌراؾٜٔ افتُْقفقجل يف اشتخدام احلقاشٔٛ . وُتّثؾ افتحدِّ

أفٜٔ فتٍْٔذ برٕٚمٟ ٕيؿ ادًِقمٚت افُْدي، ومـ ثؿ افْيؿ إخرى، يف حتقيؾ 

اخلىقط، إصُٚل ادسٚحٜٔ، ومْٚطر إؿامر اإلصىْٚظٜٔ إػ صٔغ رؿّٜٔ بحٔٞ 
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تهبح هذه افًْٚس ُمْدَخالت يُّـ ِّتزيْٓٚ ومًٚجلتٓٚ بدّؿٜ وشٓقفٜ مـ ؿبؾ 

واحلََٜٔ هل أنَّ حتقيؾ إصُٚل  . ( Tomlinson, R.,1998)فٜٔاحلقاشٔٛ أ

ٚ مْذ افَرن افتٚشع ظؼ حٔٞ ٕجد أن اجلٌرايف واخلىقط ـٖرؿٚم ـٚن مًروؾً 

وضع ضريَٜ فتسجٔؾ إصُٚل  Francis Galton شؾرإسس جٚفتقن»افزيىٚين 

فسمٔز  ٚ إمُٕٜٚٔ اشتخدامٓٚاخلىٜٔ بٚشتخدام رمقز رؿّٜٔ ٓجتٚه اخلط مقضحً 

رهٚ ؾٔام بًد Galton, F., 1864تنُٔالت اخلرائط ) (. وهذه افىريَٜ ضقَّ

ٔ   شؾريامن» ٓٚ يف رشؿ اخلرائط حٚشقب ٟ بهٌٔتٔٓٚ اإلحداثٜٔ وتؿَّ تبِّْٔ َّ ُٕ ٚ مـ ثؿَّ يف 

جتًؾ مـ ادُّـ حتديد حدود افتنُٔالت  شرمقز ؾريامن»و واحلقيهِٜٔ.

ٜ دتقافٔٚت رمقزيٜ مىٚبَٜ خلط بقحدة حداثٔٚت مرجًٔإاجلٔقمسيٜ ظذ أشٚس 

دة مسبًَٚ  د يف ظدة اجتٚهٚت ُُمدَّ ؾ هذه ادتقافٔٚت افرمقزيٜ و .ضقفٜٔ تتّدَّ ُِّ ُتن

ًّْٔ  جٔقمسي  شِسِٜ مـ مَٚضع خىٜٔ يف اجتٚه ُمًغَّ تًُس تنُٔاًل  ٚ ٚ مً

(Freeman, H., 1961 .) 

م أذرظٜ وبْٓٚيٜ مخسْٔٔٚت افَرن ادٚيض طٓرت أدوات رؿؿ تستخد

متحرـٜ إلٕجٚز ظِّٜٔ افرؿؿ اْشُتخدمٝ فتسجٔؾ اخلىقط ادْحْٜٔ مثؾ مسٚرات 

خىقط ادالحٜ افبحريٜ، وتقازي افىرق افرسيًٜ. ـام طٓرت أدوات فِهقر 

زات رؿّٜٔ فتسجٔؾ اإلحداثٔٚت افًرضٜٔ وافىقفٜٔ  اجلقيٜ تستخدم ُمَرمِّ

 وافرأشٜٔ.

ط وإصـُٚل ادسـٚحٜٔ دؾًـٝ وإمُٕٜٚٔ اشتخدام إرؿٚم فتسجٔؾ اخلىـق

 ،إػ افتٍُر يف اشتخدام احلقاشٔٛ فِتحُؿ يف أدوات بْٚء اخلرائط شتقمِْسقن»

ٟ ن هذا إمر ـٚن بّثٚبٜ اخلىقة إوػ صقب بِقرة إصُٚل إوفٜٔ ٖوـ َّ ُٕ فـ 

يف شتْٔٔٚت افَرن افٍٚرط. وؿد ُتّثِٝ ادحٚوفٜ إوػ وإشٚس فقضـع تهـّقر 
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ــْيؿ  ــؾ ف ــرايفمتُٚم ــًف اجلٌ ــذي وض ــّقر اف ــٜ بٚفته ــٚت جٌراؾٔ  – مًِقم

وافـذي يُّــ تِخٔهـف ؾـٔام يـع  شروجـر تقمِْسـقن»افُٚرتقجرايف افُْدي 

(Tomlinson, R., 1998:) 

اشتخدام احلقاشٔٛ فِتخٚضٛ مع اخلريىٜ، ؿراءة اخلريىٜ، ؿٔٚس ومَٚرٕٜ  .1

 َِّ ٛ أْن تُقن وترـٔٛ وحتِٔؾ افبٕٔٚٚت افتل حتتقهيٚ اخلريىٜ، وهق أمر يتى

 اخلريىٜ يف صٌٜٔ رؿّٜٔ.

بْٚء خرائط رؿّٜٔ ترتبط ببًوٓٚ افبًض يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٔقمسيٜ دائّٜ  .2

 وجٚهزة فِتنٌٔؾ وتٌىِّل ـؾ أرجٚء ـْدا.

 ربط مٍردات اخلرائط احلٚشقبٜٔ بَقاظد بٕٔٚٚت رؿّٜٔ خلهٚئهٓٚ. .3

 ولدة هظام املؼلومات اجلغرافية امكندي:

فِخدمٚت اجلقيٜ  ششبٚرتٚن»افؼـٜ افُْديٜ م واجٓٝ 1961يف شْٜ 

(Spartan Air Services هٜ يف إٕتٚج افهقر اجلقيٜ مًوِٜ يف تٍْٔذ ( ادتخهِّ

مؼوع حتِٔؾ شِسِٜ ـبرة مـ اخلرائط فتحديد مقاؿع اشتزراع ؽٚبٚت جديدة 

إٓذاك فتٍْٔذ  وإٕنٚء مهْع فِقرق وفٛ اخلنٛ يف ـْٔٔٚ. وّٕن افقشٚئؾ ادتٚحٜ

ـٕٚٝ يدويٜ ؾَد وؿٍٝ تٍُِٜ إٕجٚزه بنُؾ اؿتهٚدي ظثرة أمٚم افتٍْٔذ. ذفؽ 

ٍَِّغ بتٍْٔذ ادؼوع اجلٌرايف روجر »افُٚرتقجرايف افُْدي -وـٚن مـ بغ ادُ

بىريَٜ آفٜٔ فتحِٔؾ  ّٓ افذي أدرك أنَّ مـ ؽر ادُّـ تٍْٔذ ذفؽ إ شتقمِْسقن

ُؾ تَرير مبّسط ظرض ؾٔف يف ص ششبٚرتٚن»وأرَسَّ بذفؽ إػ ذـٜ  ،اخلرائط

 ,.Tomlinson, R)اخلىقط افًريوٜ ٓشتخدام احلٚشقب يف حتِٔؾ اخلرائط 

إجراء جتٚرب ُتثِٝ  شتقمِْسقن»وبتنجٔع مـ إدارة افؼـٜ، بدأ  .(1998

بقصٚت وتتُّقن مـ مخسٜ ظْٚس مسٚحٜٔ. وٕن  5×  5بخرائط رؿّٜٔ بحجؿ 

خدم افراشؿ بنُؾ ظُز وُتَّٝ ؿراءة ؾَد اشت ،أدوات افرؿؿ مل تُـ متقؾرة بًد
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 وبٚفتدريٟ ُتُـ مـ: حرـٜ رأس افراشؿ، ومـ شجؾ تِؽ افَراءات

  ضبٚق خريىتغ رؿّٔتغ ؾقق بًوٓام افبًض. .1

  حسٚب مسٚحٚت افتنُٔالت ادسٚحٜٔ. .2

افْتٚئٟ ظذ افؼـٚت  ششبٚرتٚن»وبْجٚح تِؽ افتجٚرب ظرضٝ ذـٜ 

)أوٕتٚريق، ـْدا( بٌرض  شأوتٚوا»مديْٜ افُزى فِحٚشقب افتل هلٚ مُٚتٛ يف 

حٞ أي مْٓٚ ظذ ادنٚرـٜ يف مؼوع منسك فتىقير هذه افتَْٜٔ، إٓ أّن هذه 

ّٕف افتَك يف  شتقمِْسقن»يذـر و ادحٚوفٜ مل تثّر ظـ رء.  شيل برات»مع  1962أ

(Lee Pratt مدير إدارة حك إرايض افتل ـٕٚٝ ِّتىط إلٕتٚج )خريىٜ  1511

َِّٜ  251,111:  1 و 51,111:  1س تساوح بغ بَّٚئ تٌّىل ادْٚضؼ ادستٌ

ٚ يف ـْدا وجتّسؿ إمُٕٚٚهتٚ افزراظٜٔ، افٌٚبٜٔ، احلٔقإٜٔ، وافسؾٜٔٓٔ، إضٚؾٜ جتٚري  

إػ خرائط أخرى تهػ آشتخدام افَٚئؿ هلذه إرايض ومسٚرات افتًداد 

ٚ فُِٔٓام َٚء مقاتًٔ (. وؿد ـٚن هذا افTomlinson, R., 1998ِافسُٚين )

ل يتبّْك مؼوظف و شتقمِسْقن»ؾـ يبحٞ ظـ وشِٜٔ أـٍٖ  شبرات»يبحٞ ظـ ممقِّ

مـ افقشٚئؾ ادتٚحٜ إلٕتٚج وحتِٔؾ هذا افُؿ اهلٚئؾ مـ اخلرائط برسظٜ وبٍُِٜ 

م  شبرات»مؼوظف ضِٛ مْف  شتقمِْسقن»اؿتهٚديٜ. وبًد أن ذح  أن ُيَدِّ

ٜٔ تٍْٔذ مؼوع إدارة حك إرايض بٚفىريَٜ دراشٜ تٍهِٜٔٔ واؾٜٔ ظـ إمُٕٚ

م   ا ـٚماًل تهّقرً  شبرات»إػ  شتقمِْسقن»افتل يَسحٓٚ. ويف ٍٕس افسْٜ ؿدَّ

ٔ  ومٍّهاًل  ٚ وربىٓٚ بَقائؿ بٕٔٚٚت  هلُٔؾ ٕيٚم إلٕتٚج وخزن اخلرائط رؿّ

فِخهٚئص افتل ُتثِٓٚ. وبدراشٜ افتَرير اؿتًْٝ إدارة حك إرايض بف 

( إلجراء دراشٜ 1417)مؼوع رؿؿ ش شبٚرتٚن»ٚ مع ذـٜ تٍٚؿً ووؿًَّٝ ا

ٜ فتهّٔؿ ٕيٚم خرائط حٚشقبٜٔ. وؿد إٔجز ااشتىالظٜٔ ظـ اإلمُٕٚٚت  فٍِّْٔ

هذه افدراشٜ افتل تْٚوفٝ ادتىِبٚت افًِّٜٔ افتل تِزم تٍْٔذ  شروجر تقمِْسقن»
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 (:Tomlinson, R.1963وضع ٕيٚم مًِقمٚت جٌراؾٜٔ حدد ؽرضف بام يع )

 حتِٔؾ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ٕي مْىَٜ يف ـْدا.  .1

2.  ًً ٚ مـ إٕجٚز حتِٔالت إحهٚئٜٔ، أو حتِٔالت ـٚرتقجراؾٜٔ، أو ـِٔٓام م

د  ـّ خرائط ظديدة وذفؽ مـ ترـٔبٜ بٕٔٚٚت تٌىل ـؾ أرجٚء ـْدا. وؿد أ

ظذ أن تُقن ترـٔبٜ افبٕٔٚٚت اإلحهٚئٜٔ فًْٚس اخلريىٜ مٍْهِٜ  شتقمِْسقن»

 افَْٚط افتٚفٜٔ:  أيًوٚ ٜ بٕٔٚٚت افتنُٔالت اجلٔقمسيٜ هلٚ، واؿسحظـ ترـٔب

أن يُقن حتقيؾ اخلرائط إػ أصُٚل رؿّٜٔ مـ خالل ادسح افوقئل مع  .1

 رؿؿ َٕٚط خمتٚرة يف داخؾ تِؽ افتنُٔالت فتُقن ُمدفِّالت هلٚ.

أن يتؿ تسجٔؾ بٕٔٚٚت اخلهٚئص افتل تًرضٓٚ افتنُٔالت اجلٔقمسيٜ  .2

 قحٜ ادٍٚتٔح.مـ خالل ف

 ادسٚئؾ افتٚفٜٔ: أيًوٚ شتقمِْسقن»ـام ٕٚؿنٝ افدراشٜ افتل ؿدمٓٚ 

 متىِبٚت ٕيٚم اإلحداثٔٚت بٚفْسبٜ فَٚظدة افبٕٔٚٚت إشٚشٜٔ.  .1

مسٖفٜ تَِٔص إخىٚء يف رؿؿ افتنُٔالت اجلٔقمسيٜ فِخريىٜ وتٖثر ذفؽ  .2

 ظذ حسٚب ادسٚحٜ.

ْىٜ.احلٚجٜ فوٌط بٕٔٚٚت مْٚطر افهقر اجلق .3 ٌْ  يٜ يف أذضٜ مُمَ

 تهّٔؿ ؿدرات حتِٔؾ افبٕٔٚٚت وتَقيّٓٚ ظذ أشٚس ضبَل. .4

ؿدرة افْيٚم ظذ تٍْٔذ خىقات حتِٔؾ وتَقيؿ ُمتقيٚت ؿقاظد افبٕٔٚٚت  .5

عِّ أو جزئل.  ـُ  بنُؾ 

ط دحتقى دراشٜ  ٕجد إْٔٚ، يف  شتقمِْسقن»ومـ هذا آشتًراض ادُبسَّ

ؿ ا دالمح إشٚس فْيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ ـام هل احلََٜٔ، أمٚم تهّقرات جُتسِّ

وبًْٚء ظذ هذه افدراشٜ ؿّررت وزارة افزراظٜ افُْديٜ متٚبًٜ ذفؽ  ؿٚئّٜ افٔقم.
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ٍَِّٝ ـؾ مـ ذـتل   ششبٚرتٚن»ب٘جراء دراشٜ اجلدوى آؿتهٚديٜ فِّؼوع وـ

بٝ  ،بتىقير ادؼوع ش.إم .أي. يب»و َٕهَّ  .ظذ إدارتف شروجر تقمِْسقن»و

 م املؼلومات اجلغرافية امكندي:امركبات هظ

ام يع ب افُْدي م ادًِقمٚت اجلٌرايفٚمراحؾ بْٚء ٕي شتقمِْسقن»رسد 

(Tomlinson, R., 1998 :) 

 تركيبة امبياانت  :ٔأوًل 

ؿ  مٓاّمً  دوراً  Guy Morton شَجل مقرتـ»فًٛ  ّّ يف هذا ادجٚل حٔٞ ص

وتًتز  (،Morton Matrix) شقرتـؿٚفٛ م»ترـٔبٜ فِبٕٔٚٚت تًرف أن بٚشؿ 

هذه افسـٔبٜ بّثٚبٜ افَْىٜ إؿقى يف ٕيٚم ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ افُْدي. 

يتّّثؾ يف إضٚرات حتتٍظ بٚفبٕٔٚٚت يف وحدات ـبرة يُّـ  شؿٚفٛ مقرتـ»و

افَرن ادٚيض. وؾُرة  ْٔٔٚتحتِِٔٓٚ بسٓقفٜ مـ ؿبؾ احلقاشٔٛ ادتقؾِّرة يف شت

 مٚ يًرف افٔقم بىريَٜ افقحدات ادستىِٜٔ افتل ُتستخدم يف اإلضٚرات هل أصاًل 

ٚ مـ افنُؾ ادرّبع ٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ احلديثٜ. وـٚن صُؾ اإلضٚرات ؿريبً 

( وذفؽ Y) شص»وفِّحقر  (X) شس»)مقاؿع زاويٜ متسٚويٜ بٚفْسبٜ فِّحقر 

 ٚ:مـ أجؾ حتَٔؼ ظِّٔتغ مه

 فذي ُيتقيف اإلضٚر. احلد إؿل فىقل ادَىع اخلىِّل ا .1

 تبسٔط ظِّٔتل افتجّٔع وافتحِٔؾ. .2

د فُؾ إضٚر رؿؿ ؾريد مـ َٕىٜ افبدايٜ )خط ضقل  ٚ وخط ؽربً  145وُحدِّ

ًٓ  41ظرض   يف ادحٔط اهلٚدي إػ أي جزء يف ـْدا(، ومـ َٕىٜ افبدايٜ هذه صام

بٜ بزيٚدة ظددهٚ. وـٚن هذا افستٔٛ مٓام   ًِّ ٜ فُل  فٌِٚيتقافٝ اإلضٚرات ُمتن

ُِّٛ ظذ منُِتل ظدم تقؾر أؿراص افدخقل  يًّؾ افْيٚم بٍُٚءة. ومـ أجؾ افتٌ
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افًنقائل وضقل افقؿٝ افذي تستٌرؿف ظِّٜٔ افبحٞ ظـ افبٕٔٚٚت يف إذضٜ 

ْىٜ، روظل جتّٔع اإلضٚرات ادتَٚربٜ بنُؾ متقايل فُتدفِّؾ ظذ ادقاؿع  ٌْ َّ ادُ

ؾٜ ادتقايل هق أـٍٖ ضريَٜ إٓذاك إلضٚادتَٚربٜ ظذ شىح إرض ٕنَّ افبحٞ 

اختٔٚره. ومـ خهٚئص ترـٔبٜ افبٕٔٚٚت يف ٕيٚم  ادسٚحٜ إػ اإلضٚر افذي يتؿُّ 

ادًِقمٚت اجلٌرايف افُْدي أّن افًْٚويـ افًٍِٜٔ فِّقاؿع اجلٌراؾٜٔ يُّـ 

حتديدهٚ مبٚذة مـ خالل مًٚجلٜ افتّثٔؾ افثْٚئل فإلحداثٔٚت اجلٌراؾٜٔ 

 .شؿٚفٛ مقرتـ»فىقفٜٔ يف افًرضٜٔ وا

 خطوات ٕادخال امبياانت  ا:اثهيً 

ٚ أن تؿَّ تهّٔؿ افْيٚم بحٔٞ يُّـ بْٚء ؿقاظد بٕٔٚٚت ـبرة، وـٚن رضوري  

تُقن ظِّٜٔ إدخٚل افبٕٔٚٚت دؿَٜٔ ّٕن تتبُّع افتنُٔالت اجلٔقمسيٜ فِخريىٜ 

ؿسح بٚفٔد )افرؿؿ افٔدوي( هق ظِّٜٔ صٚؿٜ وتْوقي ظذ أخىٚء. وفذا ا

بْٚء مٚشح ضقئل ُُيٚـل افٍٚـس مـ أجؾ إدخٚل ادهقرات  شتقمِْسقن»

ّٝ وبْٝ  َّّ ٔ   ٚمٚشحً  شإم. يب. آي.»وادْٚطر ؾه يف  48فِّؼوع بَّٔٚس  ٚضقئ

 بقصٜ وـٚن أول مٚشح ضقئل ظذ اإلضالق.  48

أّمٚ افبٕٔٚٚت اإلحهٚئٜٔ ادُتًَِٜ بٚفتنُٔالت ادسٚحٜٔ ؾٔتؿ إدخٚهلٚ مـ 

قحٜ ادٍٚتٔح وهذا شّح بتدؿَٔٓٚ بنُؾ أرسع. ـام يتؿ آتهٚل بغ خالل ف

ٍٚت وبٕٔٚٚت افتنُٔؾ اجلٔقمسي مـ خالل رؿؿ َٕىٜ وحٔدة  بٕٔٚٚت ادقصِّ

ب٘حداثٔٚت داخؾ ـؾ تنُٔؾ مسٚحل وبٖرؿٚم ؾريدة فُؾ تنُٔؾ جٔقمسي 

وـذفؽ فِبٕٔٚٚت اإلحهٚئٜٔ. وهذه افًِّٔٚت ادٍْهِٜ )ادسح افوقئل، 

ٔ  و إلدخٚل ظـ ضريؼ فقحٜ ادٍٚتٔح،ا ِٜ( يتؿ ربىٓٚ مْىَ ٚ يف رؿؿ افَْٚط اددفِّ

رات مٍْهِٜ ظـ ؿقاظد  مرحِٜ ٓحَٜ يف افزٕٚمٟ. ومبدأ حٍظ بٕٔٚٚت ادهقَّ

 ،افبٕٔٚٚت اإلحهٚئٜٔ ومجًٓٚ يُقن ؾَط يف حٚفٜ احلٚجٜ إػ إحُٚم دؿٜ افْيٚم



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

23 

 ًَ  ٚت اجلٌراؾٜٔ احلديثٜ. ٚ يف إٔيّٜ ادًِقموفذا تؿَّ تبْٔٓٚ ٓح

منُالت رؿؿ افتنُٔالت اجلٔقمسيٜ مـ  Don Leverش دون فٍٔر»وتْٚول 

رات احلقيهِٜٔ ادّسقحٜ  ٔ ٚادهقَّ  ، مثؾ :ضقئ

( ادزدوجٜ يف صُؾ حِزوين وافتل تٍرزهٚ Pixelsمسٖفٜ افًْٚس افهقريٜ ) .1

 ظِّٜٔ ادسح افوقئل بسبٛ احلرـٜ ادِتقيٜ فرأس ادٚشح افوقئل

 إشىقاين.

ـقن افنُؾ إشٚس فىبَٚت اخلرائط هق افنُؾ ادسٚحل، واظتبٚر  .2

 افتنُٔالت افَْىٜٔ ظذ أَّنٚ تنُٔالت مسٚحٜٔ متْٚهٜٔ افهٌر.

تتبُّع اخلىقط بنُؾ مْىَل وحتديد افَْٚط ادقصِٜ بْٔٓٚ ومـ ثؿ بْٚء  .3

 ادْحْٔٚت وافًَد.

 تِقيـ ادسٚحٚت ادٌَِٜ. .4

 تنُٔؾ مسٚحل ظذ جٕٚبٔٓٚ.حتديد ادَٚضع اخلىٜٔ ب .5

ويف أي حٚل، جيٛ أن ٕتذـر هْٚ بٖنَّ هذه اإلٕجٚزات تؿ حتََٔٓٚ بدون 

 صٚصٚت حٚشقبٜٔ. 

م ـؾ مـ   Peter Bedard شبٔس بٔدارد»و Bruce Spark شبروس شبٚرك»وؿدَّ

َِّ إشٓٚمٚت ـبرة ٓشتحداث  ٛ ظذ منُالت مىٚبَٜ ؿدرة أتقمٚتُٜٔٔ تتٌ

ا. ُّـ رشؿ افتنُٔالت اجلٔقمسيٜ دسٚحٚت ـبرة جد  حقاف اخلرائط بحٔٞ ي

 يف افَْٚط افتٚفٜٔ: شردابٔد»و ششبٚرك»وؿد ترـزت جٓقد 

 حؾ إصُٚل خهٚئص افتنُٔالت ادسٚحٜٔ.  .1

 ِّتهٔص ادتسٚويٚت. .2

3. .ِّٚٓ  حسٚب مراـز جديدة فِتنُٔالت ادسٚحٜٔ افتل تؿ ح
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 ،افٍْٜٔ وإخرىبغ  ،وؿد تىقرت ظِّٜٔ مًٚجلٜ حدود اخلرائط بٚفًقدة

ؾ  ُّّ إػ مستقى اإلضٚر فٍهؾ ووصؾ مَٚضع اخلىقط ظْد احلقاف يف حدود حَتَ

ََّ يرتبط بحجؿ اإلضٚر ب دة مثؾ افتنُٔؾ حٔٞ يُّـ افتًٚمؾ مع أوضٚع مً

د آفتقاء وممتد  ادسٚحل افذي يٖخذ صُاًل   ا ظز ظدة إضٚرات. متًدِّ

بٚرز يف تهّٔؿ ؿدرة بدور  Art Benjamin شأرت بْجٚمغ»ـام شٚهؿ 

ف أيل ظذ أخىٚء افتنُٔؾ اهلْدد، وهل ؿدرة تسّح بٚفربط بغ بٕٔٚٚت  افتًرُّ

ف ظذ إخىٚء. وهذه افَدرة  افتنُٔؾ اهلْدد وافبٕٔٚٚت اإلحهٚئٜٔ فِتًرُّ

ٚ، بْٚء اخلريىٜ إشٚس يف احلٚشقب. ويتؿ آتهٚل بغ بٕٔٚٚت ُتًٔد، تهقري  

فبٕٔٚٚت اإلحهٚئٜٔ مـ خالل افبحٞ ظـ إحداثٔٚت افتنُٔؾ اجلٔقمسي وا

ف ظذ أخىٚء ظدة وتدؿَٔٓٚ مـ خالل افَىٚع مثؾ:   افقصؾ. وهُذا يتؿ افتًرُّ

 افٍجقات بغ حدود اخلريىٜ.  .1

 ظدم تىٚبؼ احلدود أو ظدم وجقد حدود داخِٜٔ. .2

ر ؿٔؿ افتنُٔؾ اهلْدد ـام يف حٚفٜ افتنُٔالت ادسٚحٜٔ ادتجٚورة. .3  تُرُّ

ٜ. افتن .4  ُٔالت ادسٚحٜٔ ؽر ادهٍَّْ

 افتهْٔػ اخلٚرجل فِخريىٜ. .5

 ِّتىِّل حدود افرشؿ. .6

 طٓقر مْٚضؼ صٌرة فٌِٚيٜ. .7

وـٕٚٝ هذه إخىٚء تيٓر ظذ افىٚبًٜ ؾٔتؿ إجراء افتًديالت افرضوريٜ 

ّف  َّّ مـ خالل بىٚؿٚت مثَقبٜ ُترشؾ إػ برٕٚمٟ تهحٔح إخىٚء افذي ص

ا ظذ إٕجٚز افتحقيالت . وـٚن افَىٚع ؿٚدرً  Bob Whittakerشبقب هقيتُر»

رات اددخِٜ فتهحٔح إخىٚء اخلىِّٜٔ أو ادٍِقؾٜ بزوايٚ إلٕتٚج  ظذ ادهقَّ

  خريىٜ ذات وجٜٓ واحدة بنُؾ أوتقمٚتُٔل.
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ٔ ٚوؿد تّؿ مسح مدخالت اخلرائط  َٕىٜ فِبقصٜ، أّمٚ  251بّستقي  ضقئ

َٕىٜ فِبقصٜ مـ  51ٚ مل تزد ظـ دؿٜ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ؾُٕٚٝ متٍٚوتٜ إٓ أَّن

اخلريىٜ. ـام تّؿ تىقير جتذير اخلىقط مـ أجؾ ِّتٍٔض مَٔٚس ؿٚظدة افبٕٔٚٚت 

 ٜ، ووضع برامٟ ؾرظٜٔ مهٚحبٜ إلٕجٚز ظِّٔٚت ؿٍؾ افٍجقاتيقمسٔاجل

 حتسغ إسٔٚب اخلىقط. و

يف تىقير ضريَٜ فوٌط افبٕٔٚٚت  Bob Kemnyش بقب ـّْٔل»وشٚهؿ 

ىٜ فسمٔز  وذفؽ ،ص ادَٔٚسوترـٔبٜ فتَِٔ  شجٚفتقن»بتىبٔؼ صٌٜٔ ُمبسَّ

ِٜ حسٛ ادوّقن إّمٚ ظذ  َتستخدم متقافٔٚت مـ افرمقز بَّدار وحدتغ ُمدفِّ

تٌٔر آجتٚه أو ظذ ظدد اخلىقط يف اجتٚه واحد. وهُذا ؾٖربًٜ تٌٔرات يف 

ؿّٜٔ  آجتٚه أو ثالث وحدات مسٚؾٜ يُّـ ُتثِٔٓٚ بقحدتغ، وتؿ اشتخدام

تىبٔؼ أشِقب ضٌط  افهٍر فِتدفٔؾ ظذ تٌٔر خٚص بدون اجتٚه. وؿد تؿّ 

 32وحدة مْٓٚ  76وحدة ُيتؾ  964ن اخلط افذي يسجؾ يف حٔٞ إافبٕٔٚٚت ب

( واإلحداثٔٚت Xوحدة تستخدم مع افَْىٜ ادبدئٜٔ فإلحداثٔٚت افسْٜٔٔ )

 .11:1(، أي حتَٔؼ تَِٔص بَّدار Yافهٚديٜ )

  ٕلحداجياتهظام ا ا:اثمثً 

بنُؾ أشٚس يف حؾ  Frank Jankaluk شؾرإؽ جُٕٚٚفقك»شٚهؿ 

َِِّٜ بْيٚم اإلحداثٔٚت حٔٞ ـٚن مـ افرضوري أْن يتؿ تسٚوي  ادنُالت ادُتً

ٕيٚم اإلحداثٔٚت افْٚجؿ ظـ ادسح افوقئل إشىقاين بَٚئّٜ اإلحداثٔٚت افتل 

 شتقمِْسقن»ؿد وجد ُتستخدم ـَْٚط مرجًٜٔ فُؾ مًِقمٜ وصٍٜٔ تؿ رؿّٓٚ. و

ورؾٚؿف أّن مـ إؾوؾ حتقيؾ ـاِل افْيٚمغ إػ درجٚت مـ خىقط افًرض 

وخىقط افىقل وِّتزيْٓٚ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت. ومل تتىِٛ هذه افًِّٜٔ إشَٚط 

ؾ مـ جزء ٔخر يف افْىٚق اجلٌرايف.  َُّ  خرائىل حٔٞ مل يُـ هْٚك صًقبٜ يف افتْ
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اجلٌراؾٜٔ افُْدي منُِٜ هل: هؾ  واجٓٝ ؾريؼ برٕٚمٟ ٕيؿ ادًِقمٚت

وجدوا أن  ،خىٚءؾ ـروي أو إهِٔجل؟. وظْد حسٚب إُتًتز إرض ـنُ

مٔؾ مربع ؾٚشتَر افرأي ظذ أّن تبِّْل  311% فُؾ 1,25مَدارهٚ هق حقايل 

ٝ مًٚجلٜ افىرق ادْٚشبٜ حلسٚب ادسٚحٚت ٚ. ـام ُتّ افنُؾ افُروي ـٚؾًٔ 

صبح اخلىٖ إؿل يف حسٚب أحٔٞ ت بوادسٚؾٚت يف ٕيٚم اإلحداثٔٚ

مٔؾ مـ أي  511يف مدى  111,11جزء مـ  25ادسٚحٚت وادسٚؾٚت أؿؾ مـ 

ًٓ  61مٔؾ بٚفْسبٜ خلط افًرض  211خط ضقل يف ٕىٚق ـْدا ومدى  . وؿد صام

بٚفْسبٜ فألؿٚفٔؿ افهٌرة، أّمٚ بٚفْسبٜ  شبٔثٚجقرس»تّؿ اشتخدام تْير 

تبِّْل أشِقب تَريٛ افدائرة افًيّك فنُؾ دائري فِّسٚحٚت افُبرة ؾَد تّؿ 

مًٚدل يُقن ٕهػ ؿىره هق متقشط ٕهػ ؿىر إحْٚء خط افًرض ظْد َٕىٜ 

 وشط بغ افَْىتغ.

 ا:هؤ امتؼامل مع امبياانت واس تدػا

ِّؼ بّسٖفٜ أّن افتًٚمؾ مع يأحد ادًٚير إوفٜٔ فتهّٔؿ افْيٚم افُْدي  تً

أن ُيْستحٞ بٖوامر يسٓؾ ؾّٓٓٚ مـ ؿبؾ واشتدظٚء ؿقاظد افبٕٔٚٚت جيٛ 

ٍِِٜ. وأذف ظذ حتَٔؼ ذفؽ  ُْ ادستخدمغ ودون افِجقء إػ برجمٜ مستٍٔوٜ وُم

 ,P. Kingston , K. Ward, F. Jankaluk, J. Thacker: ؾريؼ مـ افبٚحثغ صّؾ

M. Doyle, B. Ferrier, P. Hatfield, H. Knight.  وؿد ٕجح هذا افٍريؼ يف

إوامر بنُؾ مثر فدرجٜ أن أي صخص ذو مًرؾٜ أشٚشٜٔ بسٔىٜ تهّٔؿ تِؽ 

ع ـِامت ُتثِّؾ أوامر َتْستحٞ افزٕٚمٟ  ِّّ بٖي مـ فٌٚت افزجمٜ يُّْف أن جُيَ

دة فٌِٚيٜ. وؿد اشتخدم افٍريؼ فٌٜ ََّ ٓشتحداث أوامر  PL/I إلٕجٚز ظِّٔٚت مً

ِّٔدة مـ  ات تتجسؿ يفمٔزفربط افْيٚم بٚحلٚشقب. وهذه افٌِٜ هل ذات  ؿٚئّٜ ج

ِّهٝ ادجٓقد ـام أَّنٚ ، %31اإلمجٚيل فِزجمٜ بام يًٚدل  اإلمُٕٚٚت افزجمٜٔ افتل ؿ
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ٚ وهُذا أصبح ممًُْ  أول فٌٜ جًِٝ افزامٟ افذاتٜٔ بسٔىٜ ويف متْٚول افٔد.

صٔٚؽٜ فٌٜ أوامر يف صُؾ تٍٚظع شٓؾ وهل خىقة مّٜٓ يف مسرة تىقير ٕيؿ 

ـ بغ إوامر افتل صِّٓٚ مرـٛ إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ. وم

 ادُٕٜٚٔ يف افْيٚم افُْدي ٕجد:

م Select، اخس Readاؿرأ  ، Merge، إدمٟ Dissolve ، ِحْؾ Assess، ؿقِّ

د Circle، دائرة Equate، ظٚدل Classifyصّْػ  ٛ Generate، وفِّ ِـّ ، ر

Combine اؾرز ،Sort ضبٚق ،Overlay ارشؿ ،Plot ، ؽرِّ ادَٔٚسChange 

Scale ِٜؿس ادسٚؾ ،Measure Distance اشتًالم ،Query واشتحدث ،

. إضٚؾٜ إػ جمّقظٜ أخرى Create Polygonتنُٔالت مٍَِٜ متًددة إضالع 

مـ أوامر إدوات فِتًٚمؾ مع خرائط خٚصٜ أو اشتحداث ؿقائؿ وتَٚرير، 

دإفخ. ويستىٔع ادستخدم تٍْٔذ جمّقظٜ مـ إوا ذفؽ بُتٚبٜ و مر بتسِسؾ ُمدَّ

ذه ظْد  PL /Iبرٕٚمٟ ذايت بٌِٜ ٍِّ  .احلٚجٜيْ

ظذ مسٖفٜ إمُٕٜٚٔ ضبٚق ضبَٚت  Peter Kingstonش بٔس ـْجزتقن»وأذف 

هق أمر يف ؽٚيٜ إمهٜٔ فتحَٔؼ مَٚرٕٜ ضٚؿٚت و اخلرائط ؾقق بًوٓٚ افبًض

ٚت إرض، اخلهٚئص إرض افزراظٜٔ، افٌٚبٜٔ، افسؾٜٔٓٔ، احلٔقيٜ، اشتخدام

ْٝ. آجتامظٜٔ –آؿتهٚديٜ  َُّ  يوع أن مـ ادستخدم هذه افىبٚق أداة وم

 بغ جتّع ثٚفثٜ خريىٜ افْتٔجٜ وتُقن أخرى خريىٜ ظذ مبٚذة خريىٜ

بًض ـٚن بًدد ثامٕٜٔ خرائط. ويتؿ اف ؾقق افىبٚق هلذا إؿل واحلد اخلريىتغ،

هٚئٜٔ فِخريىٜ اجلديدة ـام يتؿ إظٚدة مع ظِّٜٔ افىبٚق ربط افبٕٔٚٚت اإلح

 حسٚب ادسٚحٜ وادرـز فِنُؾ ادسٚحل اجلديد.

 افرشؿ مثؾ: أدواتظدة يف  سْٔٚتواصتّؾ افزٕٚمٟ افُْدي ظذ حت
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ّف  .1 ّّ  .D. R شدي. آر. تقمبسقن»أول مٚشح ضقئل إلدخٚل اخلرائط ص

Tompson  ٜ1967فِْيٚم افُْدي يف شْٜ  شإم يب. آي.»وإٔتجتف ذـ 

 ٚ إػ أْن تؿ اشتبدافف بآخر. واشتّر يف افًّؾ بنُؾ جٔد ددة مخسٜ ظؼ ظٚمً 

راي »بقصٜ ؿٚم بتهّّٔٓٚ  48حجؿ و 1,111 ±أول فقحٜ رؿؿ بدؿٜ  .2

  . Ray Boyleشبقيؾ

أّمٚ بٚفْسبٜ فتسّٜٔ افْيٚم افُْدي ؾَد ُتٝ مْٚؿنتٓٚ مـ ؿبؾ ادنٚرـغ يف 

 مْٓٚ:وضًف افذيـ اؿسحقا ظدة مسّٔٚت 

ف افْير ظْف ّٕن دٓفتف ظٚمٜ جد   «كظام افبقاكات ادؽاكقة» .6  ا.افذي ُسِ

َّٔد جد   «كظام معؾومات إرا» .5 ّٕف ُمَ  ا.افذي ُوِجد أ

ف يف شْٜ تُّ اافذي  شكظام ادعؾومات اجلغراؾقة افؽـدي» .6 ؼ ظِٔف وتّؿ تبِّْٔ ٍِ

 .Canada Geographic Information Systemبٚفهٌٜٔ افتٚفٜٔ:  1966

ٕيؿ ادًِقمٚت »ٚ يف ترشٔخ مهىِح ا ُمقري  دورً  شتقمِْسقن»ٛ وفً

ظْدمٚ ذح هذا افْيٚم بنُؾ مستٍٔض أمٚم  ،ظذ افْىٚق افًٚدل شاجلٌراؾٜٔ

مجع ـبر مـ اجلٌراؾٔغ ادنٚرـغ يف مُٗتر آحتٚد افدويل فِجٌراؾٔغ افذي ظَد 

(. وؿد Tomlinson, R. F., 1972) .م1972)ـْدا( يف شْٜ  شأوتٚوا»يف مديْٜ 

بد  م. و1971ٓا فِتنٌٔؾ افًٍع يف شْٜ  وجٚهزً أصبح افْيٚم افُْدي مُتّاًل 

مـ افسـٔز هْٚ ظذ َٕىٜ مّٜٓ فٌِٚيٜ أٓ وهل أنَّ تبِّْل افْيٚم وتىقيره مـ ؿبؾ 

ٚ اهلٔئٚت احلُقمٜٔ افتل إتَؾ إفٔٓٚ خالل مرحِٜ تىقيره وتنٌِٔف مل يُـ ممًُْ 

روجر »اإلحُٚم فق مل يُـ افتهّقر ادبدئل فف وافذي حبُف هبذا ادستقى مـ 

مـ حََٜٔ أن أهداف افْيٚم ـٕٚٝ  فِتىقير. تْبثؼ هذه افَٚبِٜٔ ؿٚباًل  شتقمِْسقن

ِّٔد ومتُٚمؾ مـ أجؾ إٕجٚز حتِٔالت جٌراؾٜٔ ظديدة ظذ ؿقاظد  دة بنُؾ ج ُمدَّ

ْيٚم امتدت مـ بٕٔٚٚت ٓ متْٚهٜٔ احلجؿ. ويف أي حٚل، ؾّ٘ن ؾسة تنٌٔؾ اف

 حغ تقؿػ إمداده بّدخالت جديدة مـ افبٕٔٚٚت. م1989إػ  1971
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 تعروػات ُنَؿج 

 

ٟ افتًريػ افذي  َّ ُٕ مـ اإلٕهٚف أن ٕذـر يف بدايٜ اشتًراضْٚ فتًريٍٚت 

-وضًف مٗشس ٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ وافًّراب إول هلٚ اجلٌرايف

ٟ بٖٕف  شتقمِْسقن»ف ظرَّ .شروجر تقمِْسقن»افُٚرتقجرايف افُْدي  َّ تطبقق  »ُٕ

دة (، ثؿ ظٚود Tomlinson, R., 1967) شحاشويب صؿم فتـػقذ ظؿؾقات ُمدَّ

كظم ادعؾومات اجلغراؾقة هي كظم »بَقفف إنَّ  ىوصٚغ تًريٍف ذفؽ بهٌٜٔ أخر

رؿؿقة فتحؾقل وتـاول افبقاكات اجلغراؾقة، ويرتبط هبا كظم إلدخال افبقاكات 

 (. Tomlinson, R., 1988) «تطبقؼاتوظرا مستخرجات اف

ٟ  »افتًريٍٚت ادىروحٜ دهىِح  شـقيـ»وؿد اشتًرض  َّ واشتخِص  شُٕ

 (:  Cowen, D., 1988تهٍْٔٓٚ يف أربع جمّقظٚت هل )

ٟ. تًريٍٚت .1 َّ ُٕ  تتّحقر حقل افًِّٔٚت افتل تَقم هبٚ 

2. .ٟ َّ ُٕ  تًريٍٚت ترتبط بٚفتىبَٔٚت افتل تٍْذهٚ 

ٟ.تًريٍٚت تَقم ظذ إ .3 َّ ُٕ  دوات افًِّٜٔ وافتحِِٜٔٔ افتل تستخدمٓٚ 

 تًريٍٚت ترتُز ظذ ؿقاظد افبٕٔٚٚت افتل تستخدمٓٚ ٕيّٓٚ.  .4

ٟومـ بغ افتًريٍٚت ـثرة افًدد فٍحقى  َّ  ٕجد ذفؽ افتًريػ افذي ورد ُٕ

( هق إـثر صّقفٜٔ ودؿٜ يف افتًبر ظـ Chorley) شصقريل»يف تَرير وضًف 

ٟضبًٜٔ ودور  َّ أن ٕيٚم ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ هق  شصقريل»ل تًريػ . يَقُٕ

م ِف، حتؾقل،» ظرا افبقاكات و كظام ٓفتؼاط، اختزان، ؾرز، تدؿقق، دمج، افتحؽُّ
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ا فذفك ؿاظدة بقاكات ذات ادرجعقة ادؽاكقة ظذ شطح إرا، مستخدمً 

 Dep. of the) «برجمقات تطبقؼقة مالئؿةو حاشوبقة ذات مرجعقة مؽاكقة

Environment, 1987, p. 132). 

وأصٚر إفٔف  شدفٍل»تًريػ وضًتف جلْٜ  ،أيًوٚ ومـ بغ افتًريٍٚت افسٚئدة

ٟ هل  ،شـجرن»و شدويُر»ـؾ مـ  َّ ُٕ بة من أفقات »وؾحقاه أن  َـّ كظم ُمر

احلاشوبقة، افزامج احلاشوبقة، افبقاكات، إصخاص، وادـظّمت من أجل مجع، 

 ,Dueker, K. J., Kjerne, D. 1989) «ت ادؽاكقةختزين، حتؾقل، وتوزيع ادعؾوما

p. 7-8).  

ٟ افتل تًّرضٝ دسٖفٜ افتًريػ ئّط افِثٚم ظـ مٔؾ  َّ ُٕ ص أدبٔٚت  وتٍحُّ

 ٚ إػ افسـٔز ظذ افىبًٜٔ اخلّٚصٜ فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف تًريٍٓؿاجلٌراؾٔغ ؽٚفبً 

ٟ.ـ ف َّ وافذي يَقل  شاشتس»و ششتٚر»ٕجد افتًريػ افذي اؿسحف ـؾ مـ مثاًل  ُٕ

ٟ هل َّ ُٕ كظم معؾومات ُمصؿَّؿة فؾتعامل مع افبقاكات ذات ادرجعقة » بٖن 

  (.Star, J. and Estes, J., 1990). «ادؽاكقة، أي إحداثقات جغراؾقة

 ٟ َّ ُٕ وؿد أْدفٝ مهِحٜ ادسٚحٜ اجلٔقفقجٜٔ إمرئُٜ بدفقهٚ يف تًريػ 

 ًٍ ات اجلغراؾقة، ِف مػفومفا ادتشّدد، هي كظم ادعؾوم» ٚ يَقل بٖنّ ؾٚؿسحٝ تًري

كظم حاشوبقة ؿادرة ظذ ُتؿقع، ختزين، افتحّؽم ِف، وظرا ادعؾومات ذات 

 (. USGS, 1997) شادرجعقة اجلغراؾقة بّم ِف ذفك افبقاكات افتي ُُتؾب إفقفا

آرك. جل. »ُأصر يف مَدمٜ افُتٚب، إػ اشتخدام جمّقظٜ برامٟ  حٔٞو

ـٖدوات مـ أجؾ تقضٔح  شإرسي»افتل تهدرهٚ مٗشسٜ  (ArcGIS) شآي. إس

ٟ ذات إشٚس اإلحداثل يف هذا افُتٚب َّ ُٕ ؾ٘نَّ مـ  ،خىقات تىبَٔٚت أدوات 

ا يف وتتخذه دشتقرً  شإرسي»ادالئؿ اإلصٚرة إػ افتًريػ افذي وضًتف مٗشسٜ 

ٟ. هذا افتًريػ يَقل تىقير براجمٓٚ افرائدة يف صْٚظٜ ُٕ  ٟ هل إَّ َّ ُٕ أداة »نَّ 
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تستـد ظذ احلاشوب فرشم اخلرائط وحتؾقل افظواهر واحلآت افتي حتدث ظذ 

 فعؿؾقات ؿواظد افبقاكات مثل شطح إرا من خالل تؼـقات حُتّؼق تؽاماًل 

آشتعالم وافتحؾقل اإلحصائي وأضحت ذات ؿقؿة ـبرة فؼح إحداث، 

  (.ESRI, 1997) «افتـبّم بافـتائج، ووضع اشساتقجقات فؾتخطقط

ويف أي حٚل، دؾًٝ افتىّقرات افتَْٜٔ ادتالحَٜ يف موامر افتَْٔٚت ادىّبَٜ 

ٟ َّ ُٕ ٟ »إػ طٓقر مىٚفبٜ ب٘ظٚدة صٔٚؽٜ مهىِح  يف  َّ ظِؿ »بحٔٞ يهبح  شُٕ

 شجقفدصٚيِد»ويًتز  ، وبٚفتٚيل إجراء تًديؾ يف تًريٍف.شادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ

رهٚ بَقفف َّّنٚ شتُقن مدخؾ تٖشٔس فًِِّقمٚت إ رائد هذه ادىٚفبٜ افتل برَّ

اجلٌراؾٜٔ ـّوامر تَٚضع جمّقظٜ مـ افًِقم ذات آهتامم ادنسك )مثؾ 

آشتنًٚر ظـ بًد، ادسٚحٜ اجلٔقفقجٜٔ، ادسٚحٜ، اجلٌراؾٔٚ، ظِؿ افزجمٜ 

 احلٚشقبٜٔ، اإلحهٚء ادُٚين، وبحقث افًِّٔٚت( ويًودهٚ تَْٜٔ جمّقظٜ مـ

هٚ ترؾد افتُْقفقجٔٚ مـ خالل إبحٚث افتىبَٜٔٔ إدوات وافتل بدور

(Goodchild, M. F., 1992.)  

 شتّٗدي إػ ،يف حٚل تبْٔٓٚ ،شجقفدصٚيِد»أنَّ رؤيٜ  شـريسامن»ويرى 

(Chrisman, N. R., 1999:) 

1. ٟ َّ ُٕ تقجٔٓف صقب ادسٚئؾ اجلقهريٜ يف و حتقيؾ آهتامم ظـ تىبَٔٚت 

 بْٔتٓٚ.

تقّفدة مـ افتدؾؼ ؽر ادْتيؿ فألدوات، ادامرشٚت، إظٚدة تقجٔف افىٚؿٜ اد .2

.ٟ َّ ُٕ  واخلقارزمٔٚت يف موامر 

ِّص افربط بٚفتىبَٔٚت افًِّٜٔ  ،شظِؿ»افًِٛ بدٓفٜ ـِّٜ  .3 وهذا بدوره يَ

ٟ.ـ ادتْٚمٜٔ ف َّ ُٕ 
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ٟ هل ُمستخِدمٜ وفٔسٝ   َّ ُٕ واحلََٜٔ هل أنَّ افٌٚفبٜٔ افًيّك مـ جمتّع 

رضورة يًْل أنّ ّ َ مىِٛ تٌٔر ادهىِح يستقجٛ، ؿبؾ صًٕٜٚ ٕدواتف، وهذا بٚف

ٟ ومـ ثؿَّ إظٚدة تًريٍف بهٌٜٔ تٍُؾ  َّ ُٕ ص مٚ يَقم بف مستخدمق  ذفؽ، تٍحُّ

ٟ وافتل شتىرأ ظِٔٓٚ.  َّ ُٕ  افتًبر بدؿٜ ظـ افتىقرات ادذهِٜ افتل ضرأت ظذ 

ويف أي حٚل، ؾ٘نَّ مدخؾ إظٚدة صٔٚؽٜ تًريػ ٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ 

ُٕٔقٓس »شُِف جمّقظٜ مـ افبٚحثغ فقضع تًريٍٚت حديثٜ وـٚن أبرزهؿ 

ًٍ  شـريسامن م تًري كظم ادعؾومات اجلغراؾقة هي بؿثابة كشاط »ٚ يَقل بّٖن افذي ؿدَّ

مـّظم به يؿؽن ؿقاس ومتثقل افظواهر اجلغراؾقة ثم حتويل هذا افتؿثقل إػ أصؽال 

(. ويؤػ Chrisman, N. R., 1999)شأخرى ظـد تػاظؾفا مع افبـى آجتّمظقة

 أنَّ هذا افْنٚط يتّثَّؾ يف افتىبَٔٚت افتٚفٜٔ:  شـريسامن»

 ؿٔٚس مالمح افيقاهر وافًِّٔٚت اجلٌراؾٜٔ. .1

بِقرة افَٔٚس يف صُؾ ؿقاظد بٕٔٚٚت جتسؿ ادقاضع، افقحدات،  .2

 وافًالؿٚت ادُٕٜٚٔ.

ـ مـ اـتن .3 ُِّ َ ٚف ظالؿٚت اشتْبٚط ؿٔٚشٚت أخرى مـ ؿقاظد افبٕٔٚٚت ُُت

 جديدة ظز تُٚمؾ مهٚدر افبٕٔٚٚت.

 حتقيؾ ؿقاظد افبٕٔٚٚت فِتقاؾؼ مع أضر أخرى مـ افقحدات وافًالؿٚت. .4

ٟ يف ؿٚفٛ أـثر  شـريسامن»وجتدر ادالحيٜ هْٚ إػ أّن صٔٚؽٜ  َّ ُٕ هذه توع 

ٚ ُتسبغ دورً  شظِؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ»ا ممٚ ُُيََف َّنٟ تبْل مهىِح تنددً   اـام أَّنَّ

ٔ  مالئاًم  ـّٛ آجتامظل افذي امتىٚه ـؾ مـ  وأشٚش  شإٔقيـ»و شؾقرر»ٚ ظذ ادر

(Forrer, P., Unwin, D. 1999 .) 

 يف أي حٚل، فًِف مـ ادقائؿ اختتٚم هذا آشتًراض فِهٔغ ادىروحٜ
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 ٟ َّ ُٕ ًٍ فـ  ٟ ٚ مبسىً بٖن ٕؤػ تًري َّ ُٕ ٚ ٕسسصد بف يف مسرة هذا افُتٚب وهق أن 

افزامج احلاشوبقة تؼوم بخزن افبقاكات اجلغراؾقة بشطرهيا  حزمة من»هل 

من ثم حتديث، اشسجاع، و ادوصػي ِف ؿواظد بقاكات وؾفرشتفاو اجلقومسي

ِف افـفاية ظرا مستخرجات و ،حتؾقل تؾك افبقاكاتو معاجلة، اشتعالم،

 افتحؾقالت اجلغراؾقة افتي تتم ِفو جدوفقة ُتسم كتائج آشتعالماتو خرائطقة

 . «بقئتفا

ٟ رؾًٜٔ ادستقى يف أدائٓٚ َّ ُٕ يتًغَّ أن تُقن ؿٚدرة ظذ  ،ويف افْٓٚيٜ، فتُقن 

 (:Bundock, M. S., 1987أداء افقطٚئػ افتٚفٜٔ بٍُٚءة ُمُّٜ)

إدارة ؿقاظد بٕٔٚٚت خهٚئص ذات أحجٚم ـبرة وربىٓٚ بٚفقحدات  .1

 افرشقمٜٔ دون احلٚجٜ إػ جتزئٜ افبٕٔٚٚت أو تُرارهٚ.

ـٕٚٝ أحداث وصٕٜٔٚ ظالؿٚت مًَدة بغ وحدات افبٕٔٚٚت، شقاًء اشت .2

 خهٚئص رشقمٜٔ أو خهٚئص ؽر رشقمٜٔ.

  ظـ حجؿ افبٕٔٚٚت.داء بّستقى يُقن مستَال  أ .3

 تقؾر وصقل فًدة مستخدمغ يف ذات افقؿٝ. .4

 تقؾر محٚيٜ ـٚمِٜ فِقصقل إػ افبٕٔٚٚت. .5

 فهحٜ افبٕٔٚٚت. تقؾر تدؿٔؼ ـٍٚف  .6

ِرشؿ ادتقاصؾ، وبٚفتٚيل حتِٔؾ افنبُٚت، اشتخالص افرشقم تقؾر ؿدرة ف .7

 إفخ. ...

اشتحداث مْتجٚت فًدد مـ آشتخدامٚت بَّٚئس متٍٚوتٜ مـ ُتثٔؾ  .8

 ؿٚظدة بٕٔٚٚت مٍردة. 

 ٚ مٚ ترتبط بٚفًْٚس افرشقمٜٔ.ّٕذجٜ ادُجَٚوَرة افتل ؽٚفبً  .9
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 مـةدُِّمؼ

 

ٟ تتّحقر أذٕٚ يف ختٚم تْٚوفْٚ فتًر َّ ُٕ ٟ يف افٍهؾ إول إػ أنَّ  َّ ُٕ يٍٚت 

 مهٚ:حقل ُمقريـ أشٚس 

ُُٕيؿ إٕنٚئٓٚ وإدارهتٚ. .1  ؿقاظد افبٕٔٚٚت و

ض ظـ  .2 ِحَزم برامٟ حٚشقبٜٔ ُتٍْذ ظِٔٓٚ ظِّٔٚت ووطٚئػ حٚشقبٜٔ تتّخَّ

ظٜ وظرض ٕتٚئجٓٚ. فذا ؾ٘ن مـ ادْىَل حتِٔالت واشتًالمٚت مُٕٜٚٔ مُ  تْقِّ

ٟ ووطٚئٍٓٚ بٚشتًراض وذح ضبًٜٔ ؿقاظد  أن ٕبدأ تْٚول َّ ُٕ بٚت  َـّ ُمر

 .ٟ َّ ُٕ  افبٕٔٚٚت وٕامذج افبٕٔٚٚت اداُلئّٜ فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف بٔئٜ 

ن مـ  ،هل ببسٚضٜ ،ؿٚظدة افبٕٔٚٚت جمّقظٜ مـ مٍِٚت حٚشقبٜٔ تتُقَّ

ٍٚت، جٔقمسيٜ ـٕٚٝ أو  صٍقف ُُتثؾ شجالت أو ِوْحدات ظدديٜ فُؾ ادُقصِّ

ًٓ إحهٚ ػ ظز افِقْحدات افًدديٜ. وهذه ئٜٔ، وأظّدة ُُتثؾ حَق  فُؾ ُمقصِّ

دة مثؾ   ادٍِٚت يتؿ افتًَُّٚمؾ مًٓٚ مـ خالل ٕيٚم حٚشقيب ُيْجز ظِّٔٚت ُُمدَّ

(Date, C.J.,2004, p.3): 

 اشتحداث مٍِٚت جديدة. .1

 دمٟ بٕٔٚٚت يف مٍِٚت مقجقدة. .2

 اشتدظٚء بٕٔٚٚت يف مٍِٚت مقجقدة. .3

 مـ مٍِٚت مقجقدة.حذف بٕٔٚٚت  .4

 تٌٔر بٕٔٚٚت يف مٍِٚت مقجقدة. .5

 إزافٜ مٍِٚت مقجقدة مـ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت. .6
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مـ هذا ُيستَْتٟ أنَّ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت هل ٕيٚم حٚشقيب ؽرضف إشٚس هق 

سَتْخِدم بٚشتدظٚئٓٚ، وحتديثٓٚ حسٛ احلٚجٜ. وظِٔف  ُّ حٍظ افبٕٔٚٚت وافسامح فِ

بٚت هل:ؾْيٚم ؿٚظدة افبٕٔٚٚت يْوقي ظذ أ َـّ  ربًٜ ُمر

ِّٔزة  مهٚ:زتغ ٔ: وهذه تتّٔز بّافبقاكات .1 افتُُٚمؾ أي تقحٔد مٍِٚت ُمتّ

، وادَٚشّٜ، أي إمُٚن اشتخدامٓٚ مـ ِؿَبؾ بتحٚر تُراراهتٚ جزءًا أو ـال  

ة. هٚتٚن اد زتٚن ٕجؿ مْٓام أنَّ اهتامم ـؾ ُمستخِدم ؿد يَتك ُٔمستخدمغ ِظدَّ

د  ظذ جزء صٌر مـ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت، وهذا آؿتهٚر ؿد يتٍٚوت بتًدُّ

ٚ مستخدمل ؿٚظدة افبٕٔٚٚت  ًً رهؿ واشتخدامٓؿ فَٚظدة تب فتٍٚوت تهقُّ

 افبٕٔٚٚت.

ّف احلجؿ ادُتٚح خلزن افبٕٔٚٚت وؿدرات افِقْحَدةاحلاشوب  .2 ادرـزيٜ   : وجُيسِّ

د دًُٚجلٜ افبٕٔٚٚت يف احلٚشقب ومٚ يرتبط هبٚ مـ ذاـرة حٚشقبٜٔ فتًؤ

 ظّؾ برجمٔٚت ٕيٚم ؿٚظدة افبٕٔٚٚت. 

وُيّثِٓٚ ضبَٜ براجمٜٔ بغ ادُستخِدم وؿٚظدة افبٕٔٚٚت  افزجمقات احلاشوبقة: .3

ظزه ُتر ـؾ مىٚفٛ ادُستخِدم مـ  شٕيٚم إدارة ؿٚظدة افبٕٔٚٚت»ُتًرف بٚشؿ 

ؿٚظدة افبٕٔٚٚت بٚشتحداث، إزافٜ ادٍِٚت، واشتدظٚء وحتديٞ افبٕٔٚٚت يف 

 ٍِٚت. هذه اد

ن، قافتىبٔؼ، ادُستخِدم : وهْٚ ٕجد ثالث ؾئٚت هل: مزجمقادُستخِدم  .4

 ومدير ؿٚظدة افبٕٔٚٚت. 

وتُقن ؿقاظد افبٕٔٚٚت ُمتُِٚمِٜ وؿٚبِِٜ فِتَُٚشؿ، وُتستخدم فتخزيـ بٕٔٚٚت 

ًِالؿٚت ؾٔام بْٔٓٚ. وفَقاظد افبٕٔٚٚت ُمٚشـ  ُمستتِبَّٜ ُُتثؾ ِوْحدات ظدديٜ واف

ؼ هلٚ مْٚظٜ ضد تٌٔر افزامٟ ظديدة مـ بٔ َِّ ْٓٚ اشتَالفٜٔ افبٕٔٚٚت افتل حُت

احلٚشقبٜٔ، افتل تًٚجلٓٚ، افىريَٜ افتل هبٚ يتؿ ِّتزيـ افبٕٔٚٚت وافقصقل إفٔٓٚ. 



 امفصل امثاين: كواػد امبياانت وامبياانت اجلغرافية يف هَُمج

 

42 

 َِّ ًَ ُتٔٔزً  هذه آشتَالفٜٔ ٛوتتى  ٚ بغ إّٔقذج افبٕٔٚٚت وتقطٍٔٓٚ. ا دؿٔ

دات افتل جيٛ ا مـ اأنَّ هْٚك ظددً  شـيآخرو بقرجس»ويرى ـؾ مـ  دُحدِّ

أْن تٗخذ يف آظتبٚر ظْد حتديٞ ؿقاظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ، مـ أجؾ ادُحٚؾيٜ 

ٟ تستخدم بٕٔٚٚت حٔٞ إٕقظٜٔ افبٕٔٚٚت ادخزوٕٜ و ظذ مدفقل َّ ُٕ نَّ مًيؿ حزم 

ٚ ُتثِٔٓٚ بنُؾ سيح يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت، تًتّد ظذ ِظالؿٚت جُمَٚوَرة يتًغَّ أحًٕٔٚ 

ب ِِّ دات ـامل و ٚ بهٕٜٔٚ صحٜ مدفقل افبٕٔٚٚتٚ خٚص  ٜ اهتاممً ُمتى ذفؽ بٍرض ُُمدِّ

افبٕٔٚٚت ظْد حتديد تْئؿ افتىبٔؼ اجلٌرايف. ويُّـ حتٚر افُثر مـ أخىٚء 

دات خالل ظِّٔٚت رؿؿ افبٕٔٚٚت. ـام  إدخٚل افبٕٔٚٚت، إذا تؿ تقطٔػ هذه ادُحدِّ

ؿد يتسبَّٛ يف ظِّٔٚت حتديٞ ُمتزامْٜ يف أنَّ افتًديؾ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ 

ؿ يف ـؾ بٔئٜ  ُُّ ة، ممٚ جيًؾ مـ افهًٛ افتح ظدد ـبر مـ شجالت مٍِٚت ِظدَّ

ٟ. وفذا يتًغَّ وضع حتُؿ ذ َّ فتحٚر ؾٚئض افبٕٔٚٚت وؾَد  مستقى ظٚلٍ  يُٕ

  (Borges, K. A. V., et, al., 1999)صحتٓٚ 

ل ِص  يف ادوّقن اجلٌرايف، ٜ احُتقَّ ًِالؿٚت ادُٕٜٚٔ حَّ دُجَٚوَرة وؽرهٚ مـ اف

ٜ ادُجَٚوَرة بغ ِوْحدات ؿٚظدة افبٕٔٚٚت، آخذة دورً  دات ِصحَّ ٔ  إػ ُُمدِّ ٚ يف ا ٕسب

دات ظذ إدخٚل وحتديٞ  ظِّٜٔ إدخٚل وحتديٞ افبٕٔٚٚت. ؾرض مثؾ هذه ادُحدِّ

ِِّص إخىٚء يف ظِّٜٔ إدخٚل افبٕٔٚٚت وبٚفتٚيل حتسغ ٕقظٔتٓٚ. وؿد  افبٕٔٚٚت ُيَ

ٜ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ظذ أشٚس افتّٔٔز بغ  شـقـروؾٝ»صَّْػ  دات ِصحَّ ُُمدِّ

ٜ، اددفقل، وادُستخِدم، ـام يع  حَّ  :(Cockcroft, S., 1997)ؿقاظد افهِّ

دات ِصّحة ادُجاَوَرة  .1 ًِالؿٚت ُُمدِّ امت اجلٔقمسيٜ واف ؿ ادُجَٚوَرة هْٚ افسِّ : جُتسِّ

د أشسٓٚ بحٔٞ ُيُِّـ تىبَٔٓٚ ظذ ِوْحدات وِظالؿٚت ادُٕٜٚٔ. وهْٚ ك حُتدَّ

ٜ افبٕٔٚٚت. وتَسٔؿ  َّْٜٔ يف افتىبٔؼ فتُقن بّثٚبٜ أشٚس فوبط ِصحَّ ًَ ُم
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افتَسٔامت اإلداريٜ دديْٜ مٚ جيٛ مثاًل،  ادسٚحٜ هق أحد أمثِٜ هذا افتحديد.

ادديْٜ ؽر  أْن تُقن يف حدود تِؽ ادديْٜ وأْن ٓ يُقن أي مقؿع يف حدود

 تٚبع ٕي مـ تَسٔامهتٚ اإلداريٜ.

ة اددفوٓت  .2 دات ِصحَّ دات بّدفقٓت ادالمح ُُمدِّ : هتتؿ هذه ادُحدِّ

ر صالحٔتٓٚ بىبًٜٔ شامت  اجلٌراؾٜٔ وظْد تىبَٔٓٚ ظذ ؿقاظد افبٕٔٚٚت تتَرَّ

 افتَّنُٔالت افتل يتًغَّ ِّتزيْٓٚ. مثٚل ذفؽ ظدم افسامح فِّبٚين بْٖن تتَٚضع

  مع افقصالت ادُّثِٜ فِنقارع.

ة اددفوٓت من ؿَِبل ادُستخِدم  .3 دات ِصحَّ : وهذه تسّح بٚدحٚؾيٜ ظذ ُُمدِّ

ثبٚت ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ـام يتؿ حتديدهٚ يف ٕيؿ إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت ؽر 

ظذ حتديد مقاؿع ُمىٚت مثاًل،  ادُٕٜٚٔ. يًّؾ هذا افْقع مـ افتحديٚت،

مس مـ أي  211نسط إلؿٚمتٓٚ أن تُقن ظذ بًد افبْزيـ افتل ؿد ي

دهٚ ادُستخِدممدرشٜ. ويُّـ ِّت مـ خالل  زيـ وتىبٔؼ افَقاظد افتل ُُيدِّ

 خمزن ٕنط.

ة فًؾ أمهٓٚ  إّٔقذج »يف أي حٚل، تيٓر ٕيؿ ؿقاظد افبٕٔٚٚت بهٔغ ِظدَّ

ًِالؿل رِّ اف ٌَ ، (Inversed List)، إّٔقذج افَٚئّٜ افًُسٜٔ  (Relational)شادَُت

َبُل (Hierarchical)إّٕقذج افىبَل وإّٕقذج  (Network)، إّٕقذج افنَّ

ف   .(Object Oriented)فِتَّنُٔؾ   ادَُقجَّ

ًِالؿل،  رِّ اف ٌَ ومـ بغ هذه افْيؿ فَقاظد افبٕٔٚٚت ٕجد أنَّ إّٔقذج ادَُت

ف ٕٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف فِتَّنُٔؾ شٚدا ظز مسرة تىقير ؿقاظد افبٔ  وإّٕقذج ادَُقجَّ

ٟ. مسرة افتىقير هذه ـنٍٝ ظـ َٕٚط ضًػ يف ـِٔٓام َّ ُٕ وهذا بدوره  ،بٔئٜ 

ًِالؿل ف/دؾع إػ تبّْل تَْٜٔ هتجْٔٓام يف صٌٜٔ حديثٜ ُتًرف بّٕٕٚقذج اف   ادَُقجَّ
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افذي أصبح إّٕقذج افذي تتبْٚه  (Relational-Object Oriented)فِتَّنُٔؾ 

ٟ فـ افزامٟ افرائدة  َّ إشٚس  يذ شآرك جل. آي. إس.»مثؾ برٕٚمٟ ُٕ

إشٚس احلقيهع  يذ ششٍِٔٚ/إدريز»(، وبرٕٚمٟ ESRI, 2010اإلحداثل )

(Clark Labs, 2012 .) 

ض بٚفتٍهٔؾ هلذا إّٕقذج اهلجغ يُقن مالئاًم   أْن ٕستًرض وؿبؾ افتًَّرُّ

ًِالؿل وؿٚظدة رِّ اف ٌَ َٜٔ ـؾ مـ ؿٚظدة بٕٔٚٚت ادَُت ف ُبْْ  فِتَّنُٔؾ.  افبٕٔٚٚت ادَُقجَّ
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 أمنوذج امُلًََغقِّر الِعالؼي لؼواعد اليقانات

 

ــٚت ظــذ ظِّــل ادْىــؼ  ًِالؿــل فَقاظــد افبٕٔٚ ــرِّ اف ٌَ يرتُــز إّٔــقذج ادَُت

وهـق إّٕـقذج  ،وافريٚضٔٚت ويًتز أشٚس افتَْٜٔ ادًُِٚسة فَقاظد افبٕٔٚـٚت

  افقؿٝ احلٚرض. افّرائد فَقاظد افبٕٔٚٚت احلٚشقبٜٔ يف

هذا إّٕقذج وضع جذوره وفبْٚتف إوػ ظٚمل افريٚضٔٚت افزيىٚين 

، (Codd, E. F., 1969) م1969يف بحٞ ٕؼه يف شْٜ  شإدوارد ؾرإؽ ـقد»

 .Codd, E)م 1991إػ  1971وتٚبع تىقيره يف أبحٚث ٓحَٜ خالل افٍسة مـ 

F., 1970-1990)  اًل ُِّ د افبٕٔٚٚت احلٚشقبٜٔ حؾ ُمؾ ٚ فَقاظ بذفؽ إّٔقذًج ُمن

افهٔغ افنجريٜ وافنبُٜٔ فَقاظد افبٕٔٚٚت افسٚئدة إٓذاك وأصبح بحؼ أهؿ 

م  َّٕف شـقد»حدث يف تٚريخ مسرة تىقر ؿقاظد افبٕٔٚٚت. ؿدَّ ر » إّٔقذجف ظذ أ يوؾِّ

وشقؾة فوصف افبقاكات ِف ترـقبتفا افطبقعقة ؾؼط، أي بدون وضع أي بُـْقَة 

ر أشاًش تبًعا عرا احلاشويب، وإضاؾقة فغرا اف ه يوؾِّ ا فؾغة حاشوبقة فذفك ؾنكَّ

رؾقعة ادستوى يـجم مـفا اشتؼالفقة ؿصوى بغ افزامج احلاشوبقة من جفة وبغ 

افعرا احلاشويب وتـظقم افبقاكات من جفة أخرى، ـّم أنَّ فه مقزة أخرى وهي 

ِف جداول توؾر أشاس جقد فؾتعامل مع آشتخالص، افػائض، وافثبات 

 . (Codd, E. F., 1969)«افبقاكات

وتبّْك هذا إّٕقذج ادنتٌِقن يف ظِقم احلٚشقب وشٚمهقا يف تىقيره 

ًِالؿل  ،وإحُٚمف رِّ اف ٌَ وؿٚد رايٜ هذا افتىقير افًّراب ادًُِٚس ّٕٕقذج ادَُت

افذي ٕؼ افًديد مـ  شـريستقؾر جقن َدْيٝ»فَقاظد افبٕٔٚٚت احلٚشقبٜٔ 
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  .(Date, C. J., 1986-2007) وافُتٛ ظـ هذا إّٕقذج إبحٚث

ًِالؿل مـ ظدد مـ اجلداول ـؾ  رِّ اف ٌَ ن ؿٚظدة افبٕٔٚٚت يف إّٔقذج ادَُت تتُقَّ

رِّ ِظالؿل»مْٓٚ ُيىِؼ ظِٔف  ٌَ ن مـ أظّدة ظْٚويْٓٚ شُمَت الؿل يتُقَّ
ًِ رِّ اف ٌَ ، وادَُت

ٍٚت ٔٚت ادُقصِّ َّّ ػ يف افِقْحَدةوـؾ خِٜٔ ؾٔٓٚ حتتقي  ،ُمس ّٜٔ فذفؽ ادُقصِّ
  ظذ ؿِ

ظدديٜ يُقن هلٚ مرجًٜٔ )مٍتٚح( يف خِٜٔ واحدة   افًدديٜ )افهػ(. وـؾ ِوْحَدة

ًِالؿل أصٔؾ رِّ اف ٌَ ويف خِٔتغ أو أـثر يف  ،)ظٚدة تُقن إوػ( يف حٚفٜ أنَّ ادَُت

يـ ِظالؿٔ رِّ ٌَ َـّٛ مـ ُمَت ًِالؿل ُمر رِّ اف ٌَ َـّٛ حٚفٜ أنَّ ادَُت غ أو أـثر، أي مٍتٚح ُمر

ن ـؾ  ات )جداول( ِظالؿٜٔ تؿ افسـٔٛ مْٓٚ. وهُذا يتُقَّ رِّ ٌَ مـ مٍٚتٔح ُمَت

ؾ يف جسؿ مـ افهٍقف، وـؾ صػ يف اجلدول  َُّ رِّ ِظالؿل مـ جدول َيتن ٌَ ُمَت

ٜينتّؾ ظذ  َّ ػ ينِّف اجلدول، أي أنَّ اجلدول تُقن ـؾ  ِؿٔ واحدة فُؾ ُمقصِّ

 َِ َّٕف ٓ ينتّؾ ظذ خِٜٔ ؾٔف ب َّٔز بٖ َّٕف يتّ ـثر مـ افهٍقف أ ثْغ أوأّٜ، ـام أ

ًِالؿل هق اختزال بسٔط  رِّ اف ٌَ رة(. بٚختهٚر يُّـ افَقل بٖنَّ ادَُت ادُتامثِِٜ )ُمتُرِّ

 (. 1/2)افنُؾ  فٍِِّٚت احلٚشقبٜٔ افتَِٔديٜ

ًِالؿل بربط شجال رِّ اف ٌَ ت مـ مٍِٚت يف أي حٚل، تسّح ؿقاظد بٕٔٚٚت ادَُت

خُمتٍِٜ ببًوٓٚ افبًض دون اشتخدام ُمدفِّالت مـ أجؾ ُتثٔؾ افتقصٔؾ بغ 

د افنبُٜ  شهُسٓقفد»ادٍِٚت. وينر  َُّ إػ أنَّ هذا إمر يّٗدي إػ تَِٔؾ َتً

َٔؿ افبٕٔٚٚت يف حَقل ُمنسـٜ 
َِ وذفؽ مـ خالل افسامح فِتقصٔالت ادْىَٜٔ ف

ؾ اجلداول. تتّثَّؾ ه ُِّ ذه افًِّٜٔ يف اشتحداث مٍِٚت مٍْهِٜ بْٖن ُتن

بتقصٔالت مْىَٜٔ، ظْٚس بٕٜٔٚٔ منسـٜ، فتحؾ ُمؾ آرتبٚضٚت بغ ظْٚس 

َٜٔ افنبُٜٔ فَقاظد  َٜٔ افىبَٜٔ وافُبْْ دفِّالت يف افُبْْ ُّ افبٕٔٚٚت افتل يُقن ُتثِٔٓٚ ب

 (.Huxhold, W. E., 1991افبٕٔٚٚت )
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 ات افِعالؿقة( مثال فسـقبة اُدتََغرِّ 6/5صؽل )

ًِالؿل، إذًا، مـ شِسِٜ مـ ادٍِٚت ُيىِؼ  رِّ اف ٌَ ن ؿٚظدة بٕٔٚٚت ادَُت تتُقَّ

، أو جداول. وـؾ جدول ينتّؾ ظذ ظْك بٕٔٚٚت، ظّقد مـ شِظالؿٚت»ظِٔٓٚ 

أو جداول أخرى تنتّؾ ظذ   دٚ هق يف جدولافبٕٔٚٚت، افذي يُقن مثٔاًل 

 ًُ ْك مًِقمٚت إضٚؾٜٔ. واجلدوفغ )أو أـثر( ترتبط ببًوٓٚ افبًض هبذا اف

ًٓ ب ٚافبٔٚين ادُنسك ويُّـ وصِٓ ؾ جدو ُِّ . وهذا جديًدا بًوٓٚ افبًض فُتن

افقْصؾ ُيامثِؾ ظِّٜٔ دمٟ أظّدة يف جدول آخر ٓشتحداث جدول بٕٔٚٚت 

حَدث بىريَٜ افقْصؾ هذه يُّـ أْن يَتك ظذ جديد. ـام أنَّ اجلدول ادُست
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دة ؾَط مـ افبٕٔٚٚت إصؾ مع ؾرز بٕٔٚٚهتٚ بٖي ترتٔٛ ٕرؽبف.  أظّدة ُُمدَّ

ًِالؿلٔوتتّثَّؾ اد رِّ اف ٌَ َٜٔ ؿقاظد بٕٔٚٚت ادَُت يف ادروٕٜ ؽر  زة إشٚس فْٟٓ ُبْْ

ًِالؿٚت بغ ظْٚس افبٕٔٚٚت دون أْن يْج ؿ مـ ذفؽ زيٚدة ادحدودة يف تنُٔؾ اف

بنُؾ جٔد  شجّٔز مٚرتـ»زة ظزَّ ظْٓٚ ٔيف تًَٔد مستقى إدارة افتقصٔؾ. هذه اد

  :حٔٞ يَقل

ـون من تصّور جمؿوظات » اُدستخِدمون ادختؾػون فـػس افبقاكات شقتؿؽَّ

 ،ُُمتؾػة من ظـارص افبقاكات وِظالؿات ُُمتؾػة بقـفا. فذا ؾننَّ من افرضوري

 ،رظقة من أظؿدة جداول افبقاكات فبعض اُدستخِدمغٓشتخالص جمؿوظات ؾ

أن ُتستحدث جداول أصغر، وفتوصقل اجلداول ببعضفا افبعض دستخدمغ 

ْمج هذه يـجم  آخرين أن ُتستحدث جداول أـز . . . . . ظؿؾقات افؼطع وافدَّ

 ,.Martin, J) «مـفا مروكة ِف افبُـْقَة افطبؼقة أو ِف افبقـة افشبؽقة فؼواظد افبقاكات

1977, p. 204).  

 ِّٔ ًِالؿل خلهٓٚ خهٚئص، مُم رِّ اف ٌَ زات، وَٕٚط ضًػ ؿقاظد بٕٔٚٚت ادَُت

 (:Huxhold, W. E., 1991) يف افَْٚط أتٜٔ شهُسٓقفد»

 اخلصائص:

 .تُقن ظْٚس افبٕٔٚٚت يف مٍِٚت بسٔىٜ، خمتٍِٜ، ويىِؼ ظِٔٓٚ جداول 

 ،أي فٔس هْٚك حَقل  ـؾ إضٚؾٜ يف اجلدول تُقن ظْك بٕٔٚٚت واحد

 متُررة.

 .غَّ وتُقن مقجقدة يف اجلداول ًَ َٔؿ يف ظّقد ُم
َِ  يُّـ ربط اجلداول ب

  افتىبَٔٚت اجلديدة يتؿ تىقيرهٚ مـ خالل اشتحداث ارتبٚضٚت بغ

 اجلداول.
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 ادُؿقِّزات:

  هغ.افقصقل إػ افبٕٔٚٚت يُقن شٓاًل   مـ ِؿَبؾ ادُستخِدمغ ؽر ادُتخهِّ

  اجلديدة وآشتًالمٚت ؽر ادُتقؿًَّٜ يُّـ تىبَٔٓٚ بسٓقفٜ.آشتخدامٚت 

  إضٚؾٜ شجالت جديدة، ظْٚس بٕٔٚٚت جديدة، وِظالؿٚت جديدة بغ

 افسجالت ٓ تٗثر ظذ برامٟ إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت.

  ًِالؿٚت ادْىَٜٔ بغ شًٜ ِّتزيـ افبٕٔٚٚت يُّـ أن تٗثر ظذ افبٕٔٚٚت أو اف

 افسجالت.

 كؼاط افضعف:

  ًِٚالؿٚت اجلديدة بغ جداول ـبرة تتىِٛ وؿت  فًِّٚجلٜ. ـبًرااف

  ًٔ  ٚ.ٚ ويُّـ أْن يُقن بىٔئً افقصقل إػ افسجالت يف جدول مٚ يُقن ُمتقاف

  ـٍٜٔٔ تهّٔؿ ِّتزيـ افبٕٔٚٚت يف إؿراص احلٚشقبٜٔ يُقن فف تٖثر ـبر ظذ

 ضقل ؾسة ُمًٚجلٜ افبٕٔٚٚت.

 مْف أخىٚء  كت يف مٍِٚت خمتٍِٜ ؿد يتٖتَّ ادروٕٜ افًٚفٜٔ يف ربط افسجال

مْىَٜٔ ظْدمٚ يوع ادُستخِدم ِظالؿٚت جديدة فسـٔبٚت ؽر صٚحلٜ مـ 

 ظْٚس افبٕٔٚٚت.

 َٜٔ الؿل فِبٕٔٚٚت بجقإٛ ثالثٜ هل: ُبْْ
ًِ رِّ اف ٌَ يف أي حٚل، هيتؿ إّٔقذج ادَُت

ؿ يف افبٕٔٚٚت بنَٔ ُُّ ف اجلزي واحلسٚيب، افبٕٔٚٚت بنَٔٓٚ افْقع واجلداول، افتح

ٜ افبٕٔٚٚت.  وِصحَّ

 ُبـَْقة افبقاكات:

 كوع افبقاكات:  . أ

ؼ  يتّثَّؾ ٕقع افبٕٔٚٚت  َِّ َٔؿ افتل حُت
َِ َٔؿ، أي جمّقظٜ ـؾ اف

َِ يف جمّقظٜ مـ اف
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دً مىِبً  ًَّْٔ ٚ ُُمدِّ ًَ ٚ. وـؾ ٕقع مـ افبٕٔٚٚت فف جمّقظٜ مـ ادُِحثٚت ادُرتبِىٜ بف ا ُم

داتأ)شقاًء  دات افتحديٞ( وافتل تًّؾ ظذ  ـٕٚٝ ُُمدِّ افَراءة ؾَط أو ُُمدِّ

ات. رِّ ٌَ َٔؿ وادَُت
َِ   اف

دة حسٛ حٚفٜ افتىبٔؼ.   ََّ وإٔقاع افبٕٔٚٚت يُّـ أْن تُقن بسٔىٜ أو ُمً

َٔؿ ظدديٜ، حْرؾٜٔ، تقاريخ، أوؿٚت، 
َِ وهُذا يُّـ أْن يُقن ٕقع افبٕٔٚٚت ب

إفخ. وهل  ،ط جٔقمسيٜتسجٔالت صقريٜ، خرائط، تسجٔالت مرئٜٔ، أو َٕٚ

َّْٜٔ يتًغَّ أْن تُقن مـ افْقع  ًَ دات ٕي ظِّٜٔ ُم د افًِّٔٚت بًّْك أنَّ ادُحدِّ حُتدِّ

ف ظذ إخىٚء ادْىَٜٔ يف وؿٝ إدخٚل افبٕٔٚٚت فٔس يف و افذي يسّح بٚفتًرُّ

دات افًِّٔٚت فف  وؿٝ اشتدظٚئٓٚ. وهْٚ جتدر اإلصٚرة إػ أنَّ هذا ادستقى دُحدِّ

إفخ.  ،ٖثرات ظذ افًِّٔٚت اجلدوفٜٔ بٚفّذات ظذ ظِّٜٔ افقصؾ، وآحتٚدت

(Date,C.J., 2004, P.36).  دة مـ ؿِبَؾ ـام أنَّ إٔقاع افبٕٔٚٚت ُيُِّـ أْن تُقن ُُمدَّ

بٚت ؽر  َـّ ر ُّ ٕيٚم افتنٌٔؾ احلٚشقيب أو مـ ِؿبَؾ ادُستخِدم، ويُّـ أْن تُقن ب

سَتْخدِ  ُّ   م.مُْنٍٜ أو مُْنٍٜ فِ

 اجلداول: . ب

ن اجلداول  مـ صٍقف حتتقي ظذ خاليٚ افِقْحدات افًدديٜ وأظّدة  تتُقَّ

ٍٚت. وـؾ خِٜٔ يف افهػ حتتقي ظذ  ٜحتتقي ظذ خاليٚ ادُقصِّ َّ دة. واح ِؿٔ

دهٚ اجلدول مستَِٜ ظـ مسٖفٜ افتًؤد ادتٚح ومسٖفٜ أي إٔقاع افبٕٔٚٚت يُ  ًوِّ

ًِالؿل. رِّ اف ٌَ َّْٜٔ يتًغَّ حتََٔٓٚ يف ـؾ جدول هلوهْ ّٕٕقذج ادَُت ًَ  ٚك شامت ُم

َّٕف:  أ

 متقاؾؼ. .أ

ٍٚت.  .ب قصِّ ُّ  فٔس ذو ترتٔٛ مـ افٔسٚر إػ افّٔغ فِ
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 فٔس ذو ترتٔٛ مـ إشٍؾ إػ إظذ فِِقْحدات افًدديٜ.  .ت

رة.  .ث ٜٔ ُمتُرِّ ٍِّ   ٓ ينتّؾ ظذ خاليٚ َص

 افتحؽم ِف افبقاكات:

د، يقؾِّر جمّق وهذااجلز اجلدويل:  . أ ظٜ مـ ادُِحثٚت مثؾ أوِصؾ، وحِّ

وافتل يُّـ اشتخدامٓٚ فتقجٔف ٕيٚم ؿٚظدة افبٕٔٚٚت حقل  ،وأبِرز ومٚ إػ ذفؽ

دة. وأهؿ ات ِظالؿٜٔ أخرى ُُمدَّ رِّ ٌَ رِّ ِظالؿل مـ ُمَت ٌَ افسامت هْٚ  ـٍٜٔٔ بْٚء ُمَت

 هل:

رِّ ظِ   .0 ٌَ رِّ ِظالؿل )جدول( هق ُمَت ٌَ الؿل ـقن مستخرج أي ظِّٜٔ ُمَت

 )جدول( آخر.

 إمُٕٜٚٔ ـتٚبٜ مًٚدٓت جدوفٜٔ ُمتُتِِّٜ.   .1

ّٜ إوػ يُقن فُؾ جدول جز ر إٔف بٚفْسبٜ فِسِّ ُـّ ن، جزء ءاويتًغَّ تذ

ٍٚت، وجزء ادتـ، أي خِٔٚت افهٍقف، وأنَّ هذه  ٔٚت ادُقصِّ َّّ افًْٚويـ، أي ُمس

ف ظِٔٓٚ اف ٔٚت يتًرَّ َّّ ٜ حُتتِّؿ رضورة وجقد ُمس َّ ْيٚم وهذا بدوره يٍرض افسِّ

 ًٍ (. ـام أنَّ هْٚك حٚجٜ فتًريػ 1/2ا فْقع اجلدول )إير افنُؾ ٚ جٔدً تًري

 ًٓ ؾ أنَّ ـؾ جدول يتؿ اشتخراجف يُقن جدو ٍُ  افًِّٔٚت اجلدوفٜٔ بىريَٜ تُ

ٍٚت. وافسبٛ يف افتٖـٔد  ٔٚت ادُقصِّ َّّ مـ ذات افْقظٜٔ، بٚفذات ؾٔام خيص ُمس

ٍٚت مالئّٜ ظذ أْن تُقن اجلداول اف قصِّ ُّ ٔٚت فِ َّّ س ُّ ْٚجتٜ مـ ظِّٜٔ جدوفٜٔ ب

هق افتُّغ مـ اإلصٚرة إفٔٓٚ يف ظِّٔٚت جدوفٜٔ ٓحَٜ، بٚفذات يف ظِّٔٚت 

ٜ. هْٚ تزز احلٚجٜ إػ  ُتْسَتحٞ يف مقؿع آخر يف ٕىٚق ادًٚدٓت اجلدوفٜٔ ادُتُتِِّ

ـ، إذا ُظِرف دمٟ جمّقظٜ مـ ؿقاظد اشتْبٚط ٕقع اجلدول يف اجلز اجلدويل ُِّ  ُُت

ٕقع اجلدول أو اجلداول اددخِٜ، مـ اشتْبٚط ٕقع اجلداول ادُستخرجٜ مـ 
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د بنُؾ جٔد  افًِّٜٔ. ويُْجؿ مـ جقد مثؾ هذه افَقاظد ٕتٔجٜ ذات ٕقع ُُمدَّ

دة  ٍٚت ُُمدَّ ٔٚت ُمقصِّ َّّ مٓام ـٚن مستقى تًَٔد افًِّٜٔ اجلدوفٜٔ، وبٚفذات ُمس

ٞ ا. وـخىقة مدخِٜٔ جٔدً  . هذا شأظد افتسّٜٔ»فتحَٔؼ هذ اهلدف تؿ وضع ُُمِ

 ًٓ ًَّْٔ ادُِحٞ يٖخذ جدو ًَ ػ أو  ا مٚ ظدٚ وخُيرج آخر مثٔاًل  ُم أنَّ تسّٜٔ ُمقصِّ

ٔٚت جديدة. َّّ َّْٜٔ ؾٔف تٖخذ ُمس ًَ ٍٚت ُم  ُمقصِّ

ث   شَدْيٝ»يف أي حٚل، ينر  ٚ ظذ أنَّ اجلز اجلدويل يْوقي ظذ مخسٜ ظؼ ُُمِ

ٚد، دْمٟ، َؾْرق، ُمْْتَٟ، حتديد، إبراز، وْصؾ، جتِزئٜ، إظٚدة تسّٜٔ، ِصبْف هل: احتِّ 

وْصؾ، ِصْبف أَؿؾ، تقشٔع، تِخٔص، جتّٔع، وتٍريؼ. هذه ادُِحثٚت اجلزيٜ فٔسٝ 

ٚ مْٓٚ ُيُِّـ حتديده ظذ أشٚس افبًض أخر، ـام نَّ بًًو حٔٞ إـِٓٚ أصِٜٔ 

ظٜ  مثؾ اشتدظٚء وحتديٞ افبٕٔٚٚت. ُيُِّـ ترـٔبٓٚ فتحَٔؼ أؽراض ُمتْقِّ

دة ٕٕف يسّح بتَديؿ  شمع»واشتخدام ادُِحٞ  ََّ ط تُقيـ مًٚدٓت ُمً ُيَبسِّ

ٔٚت فًِّٚدٓت افٍرظٜٔ َّّ هذا بدوره يسّح بتُقيـ تِؽ ادًٚدٓت و ،ُمس

دة بخىقة واحدة دون أْن يُقن فذفؽ أدٕك تٖثر ظذ جز اجلداول  ََّ  ,Date)ادًُ

C. J., 2004, P.206).  

يستْد احلسٚب اجلدويل ظذ ؾرع آصساط احلسٚيب احلساب اجلدويل:   . ب

وهق يقؾِّر صٌٜٔ ترمٔزيٜ  Predicate Calculusادًروف بٚحلسٚب آصساضل 

ات ِظالؿٜٔ  رِّ ٌَ ًِالؿل افذي ُيستخرج ظذ أشٚس ُمَت رِّ اف ٌَ َت ُّ فتحديد تًريػ فِ

سٚب افهػ وحسٚب افًّقد، ح :أخرى. واحلسٚب اجلدويل ٕجده يف صٌٔتغ

ًِالؿٚت  ات حلسٚب افهػ يّتد ظز اف رِّ ٌَ وافٍرق إشٚس بْٔٓام هق أنَّ مدى ادَُت

ات حلسٚب افًّقد يّتد ظز ادجٚٓت )أي إٕقاع(.  رِّ ٌَ  يف حغ أنَّ مدى ادَُت

ن صٌٜٔ حسٚب افهػ مـ صػ أصؾ ومجِٜ اختٔٚريٜ تبدأ بـ    شأيـ»وتتُقَّ

ل )مقجقد، فِجّٔع(، وتنتّؾ ظذ صٌٔ ّّ ـَ ٜ بقفٕٜٔٚٔ تسّح بٚشتخدام ترمٔز 
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رِّ حرّ  ٌَ د، مٗثرات بقفٕٜٔٚٔ )و، أو، فٔس، إفخ(. واحلسٚب  مرجًٔٚت ُمَت أو ُُمدَّ

ّٓٚ مٗثِّرات  ع»افهٍل فف ؿدرات حسٚبٜٔ مثِٜٔ فَِدرات افتل جُتسِّ  شوشِّ

  يف اجلز اجلدويل. شخلِّص»و

 ة افبقاكات:حَّ ِص 

ؿ حتَ دات ظْد يتجسَّ ِـّ دات تُقن بّثٚبٜ مٗ ٜ افبٕٔٚٚت مـ خالل ُُمدِّ ٔؼ ِصحَّ

ًَغَّ  شو»تدؿَٔٓٚ. ادُِحٞ ادْىَل  رِّ ِظالؿل ُم ٌَ دات افتل ُتىبَّؼ ظذ ُمَت ِـّ فُؾ ادٗ

الؿٜٔ افتل ُتىبَّؼ ظذ 
ًِ ات اف رِّ ٌَ ًِالؿل، وٍٕس ادُِحٞ فُؾ ادَُت رِّ اف ٌَ د ادَُت ِـّ هق مٗ

د ؿٚظدة افبٕٔٚٚت.ؿٚظدة بٕٔٚٚت مُ  ِـّ َّْٜٔ هق مٗ ًَ 

دات ٚهْٚك ٕقظ ِـّ دات خٚرجٜٔ. ادٗ ِـّ دات داخِٜٔ ومٗ ِـّ دات، مٗ ِـّ ن مـ ادٗ

د ؿٚظدة افبٕٔٚٚت، يٍّٓٓٚ ٕيٚم ؿٚظدة مثاًل  افداخِٜٔ، ِـّ ًِالؿل ومٗ رِّ اف ٌَ د ادَُت ِـّ مٗ

دات . وادشٕيٚم إدارة ؿٚظدة افبٕٔٚٚت»افبٕٔٚٚت ويتؿ تدؿَٔٓٚ مـ ِؿَبؾ  ِـّ ٗ

  آؾساضٚت ادٌَِٜ، يٍّٓٓٚ ادُستخِدم وفٔس افْيٚم.مثاًل  اخلٚرجٜٔ،

ٜٔ افبٕٔٚٚت ٜ افبٕٔٚٚت أمهِّ دات ِصحَّ ومـ هْٚ تْبثؼ  ،يف أي حٚل، ُُتثِّؾ ُُمدِّ

 ٚٓ دات صٍَّْ ٜ بٕٔٚٚت ؿقاظد افبٕٔٚٚت. وهذه ادُحدِّ ٜٔ ِصحَّ يف  شَدْيٝ»مسٖفٜ أمهِّ

 : (Date, C.J. 2004, P. 285)أربع ضبَٚت هل

د كوع:   .1 غَّ ويتؿ تدؿَٔٓٚ خالل ُُمدِّ ًَ َٔؿ ادسّقح هبٚ دجٚل ُم
َِ د اف وهذا ُُيدِّ

 حتثٔٞ ُمَْتَك مىٚبؼ.

ف:  .2 د ُموصِّ ، وٓ ُُمدِّ غَّ ًَ ػ ُم َٔؿ ادسّقح هبٚ دُقصِّ
َِ د اف يُّـ  وهق ُُيدِّ

د افْقع.  جتٚوزهٚ بٖي حٚل مـ إحقال يف حٚفٜ تدؿٔؼ ُُمدِّ

د ُمَتَغرِّ ِظالؿي:ُُم   .3 غَّ ويتؿ تدؿَٔٓٚ  دِّ ًَ رِّ ِظالؿل ُم ٌَ َٔؿ ادسّقح هبٚ دَُت
َِ د اف ُُيدِّ

ًِالؿل. رِّ اف ٌَ  ظْد حتديٞ ادَُت
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د ؿاظدة بقاكات:  .4 َّْٜٔ وُتدؿَّؼ  ُُمدِّ ًَ َٔؿ ادسّقح هبٚ فَٚظدة بٕٔٚٚت ُم
َِ د اف ُُيدِّ

 ظْد حتديٞ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت.

َٜٔ ب الؿل بسٔىٜ جد  ومع أنَّ ُبْْ
ًِ رِّ اف ٌَ ا إٓ أنَّ ؿٚظدة بٕٔٚٚت ٕٔٚٚت ٕيؿ ادَُت

ْمٟ، واحلذف خالل  الؿل تًٚين مـ إحراؾٚت يف افتَّحديٞ، افدَّ
ًِ رِّ اف ٌَ ادَُت

ادًُٚجلٜ. هذه ادًُوِٜ يُّـ حتٚصٔٓٚ بتَِٔص افٍروق يف ـؾ جدول يف ؿٚظدة 

 زئٜ جداول ؿٚظدة افبٕٔٚٚت( هق جتnormalizationافبٕٔٚٚت. وافتَِٔص هْٚ )

مـ ثؿ وضع روابط بْٔٓٚ، أي إؾراز جداول بْٔقيٜ مـ افبٕٔٚٚت ذات افًالؿٜ و

َِّٜ افبٕٔٚٚت افٍٚئوٜ ؾٔٓٚ. وظِّٜٔ  َِ َّٔز ب ببًوٓٚ وادربقضٜ ببًوٓٚ افبًض وتتّ

ًِالؿل يف  شـقد»افتَِٔص هذه اؿسحٓٚ  رِّ اف ٌَ إب افروحل فَٚظدة بٕٔٚٚت ادَُت

دة بنُؾ جع )صُؾ خى   (.Codd, C. J., 1970قات ُُمدَّ

اخلىقة إوػ يف ظِّٜٔ تَِٔص افٍروق هل إزافٜ أي تُرار فِبٕٔٚٚت مـ 

 ادجٚمٔع إوفٜٔ، مـ خالل:

َِهٜ. .أ  جتزئٜ اجلدول إشٚس فِبٕٔٚٚت إػ جداول ُمستخ

ف ؾريد )مٍتٚح( فِِقْحَدة .ب دة إصؾ يف أظّ  ادحٚؾيٜ ظذ رابط بتخزيـ ُمًرِّ

َِهٜ.  اجلداول ادُستخ

َِص. وإذا ـٚن   .ت ف افٍريد يف اجلدول إشٚس يف اجلدول ادُستخ ِّتزيـ ادًُرِّ

ف فٔس ؾريدً  ا ظز ـؾ أظّدتف ؾ٘نَّ مٍتٚح اجلدول ادُسَتخِص شٔنتّؾ ادًُرِّ

َٜٔ تًرف بـ  ؾٚت. هذه افُبْْ ف يف اجلدول  شمٍتٚح»ظذ ـؾ ادًرِّ ُيستخدم ادًرِّ

 )ظالؿٜ( بغ اجلدوفغ.  إشٚس ـرابط

ويف حٚفٜ ظّؾ افتجزئٜ بنُؾ صحٔح تْتٍل مًيؿ ُمنُاِلت تهّٔؿ 

ؼ ـامهلٚ ضد إحراؾٚت افتحديٞ ََّ  Kendall and) ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ويتح
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Kendall, 1999, pp. 609-611) . 

رة  َهٜ يتٖتَّك مْف ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمتحرِّ ََ ومع أنَّ تىبٔؼ ضريَٜ افتجزئٜ ؽر ادُْت

ٚ ظِّٜٔ ُمرِهَٜ افتىبٔؼ ممٚ يدؾع ؽٚفبٜٔ ادُستخِدمغ م ـ إحراؾٚت ادًُٚجلٜ، إٓ أَّنَّ

َِّص إول ؾَط،  نَّ افتَِٔص افُٚمؾ فٔس حٔٞ إإػ آـتٍٚء بٚفنُؾ ادَُ

  ٚ فًّؾ افزامٟ احلٚشقبٜٔ.رضوري  

يف أي حٚل، ادْٟٓ افًٚم فتحَٔؼ تَِٔص افٍروق يف جداول ؿٚظدة افبٕٔٚٚت 

َهٜ يتّثؾ يف جتزئٜ اجلدول ادبدئل إػ: )ب ََ  (:Smith, H. C., 1985تجزئٜ ؽر ُمْت

َِّٛ أْن ٓ ُيتقي احلَؾ )افًّقد( ظذ جمّقظٚت   .1 َِّص أول يتى ََ صُؾ ُم

رة.   ُمتُرِّ

َِّٛ أنَّ ـؾ حَؾ ؽر مٍتٚحل يف اجلدول ذو افنُؾ   .2 َِّص ثٚين يتى ََ صُؾ ُم

َِّص إول يًتّد ظذ مٍتٚح ََ أشٚس ـٚمؾ )ظذ اؾساض أنَّ ادٍتٚح  ادُ

ة(. يف ؽر هذه احلٚفٜ يتًغَّ جتزئٜ اجلدول  إشٚس هق ترـٔبٜ مـ حَقل ِظدَّ

َِّص افثٚين. ََ  إػ جدوفغ فٔتحَؼ افنُؾ ادُ

َِّٛ جتزئٜ اجلدول ذ  .3 َِّص ثٚفٞ يتى ََ افنُؾ افثٚين فِتَِٔص يف  يصُؾ ُم

د ا( ؽر مٍتٚحل ُُي ظّقدً ) حٚفٜ أنَّ حَالً  ٜدِّ َّ  حَؾ ؽر مٍتٚحل آخر.  ِؿٔ

َِّص ثٚفٞ وٓ   .4 ََ َِّٛ أْن يُقن احلَؾ يف صُؾ ُم َِّص رابع يتى ََ صُؾ ُم

َٔؿ اثْتغ أو أـثر. 
َِ دة اف دِّ ًَ َِّٜ ُمَت  ينتّؾ ظذ اظتامديٚت ُمستَ

َِّص خٚمس هق بنُؾ ظٚم جدول تَٔٔس رابع إذا مل يُـ   .5 ََ صُؾ ُم

د  «أ»ل أو أـثر. إذا ـٕٚٝ جداو ٜبٚإلمُٚن جتزئتف يف ثالث دِّ ًَ د بنُؾ ُمَت حُتدِّ

جيٛ ِّتزيْٓٚ يف  «ج» و «ب»، «أ»ظْدهٚ  «ج» و «ب» بًض افسـٔبٚت فـ

جدول واحد ـِف مٍتٚح، هذه هل افىريَٜ افقحٔدة دًرؾٜ أي ترـٔبٜ مـ 
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 فُـ، ـْتٔجٜ مْىَٜٔ و أهيٚ ؽر صحٔحٜ.و صحٔحٜ «ج»و «ب»، «أ»

يُّـ آشتْتٚج  «ج» ←← «أ» و ،«ج» ←←«ب» ،«ب» ←← «أ» فـ

ظْدهٚ جيٛ و «ج»و «ب»، «ا» فـوبنُؾ صحٔح ـؾ افسـٔبٚت افهحٔحٜ 

 (،أ ، بجداول صٌرة ـِٓٚ مٍتٚح ) ٜأْن ُِّتزن هذه افبٕٔٚٚت يف ثالث

 (.أ، ج)و (ب، ج)

ظتامديٜ. آجتزئٜ )تَِٔص( اجلداول بٚشتخدام رشقم  ششّٔٞ»واؿسح 

 ,Smith)آظتامديٜ يُّـ اختزاهلٚ يف أربع مراحؾ وخىقات افتجزئٜ مـ رشقم 

H. C., 1985): 

ًٓ بـاء كص آظتّمدية  .1  حتديد حَقل افبٕٔٚٚت : يف هذه ادرحِٜ يتًغَّ أو

ًِالؿٚت بغ ـؾ حَِغ يتؿ حتِِٔٓٚ ومـ ثؿ  ،افتل شتخزَّنٚ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت واف

يٜ بٕٔٚٚت افتَّنُٔالت حتقيِٓٚ إػ ٕص اظتامديٜ. وؾٔام يع ؿٚئّٜ بْهقص اظتامد

 اجلٌراؾٜٔ:

ف ويتبع ضبَٜ تنُٔؾ خىل واحدة. .أ ًرِّ ُّ د ب  مِّح خىل يتحدَّ

ف ويتبع ضبَٜ تنُٔؾ مٍَؾ متًدد إضالع  .ب ًرِّ ُّ د ب مِّح مسٚحل يتحدَّ

 واحدة.

ف ويتبع ضبَٜ تنُٔؾ َٕىل واحدة، وُيّثِف رؿؿ   .ت ًرِّ ُّ د ب مِّح َٕىل يتحدَّ

 ل.ُظَدة وؿد يُقن داخؾ ظْك مسٚح

د برؿؿ ؿقس وفف ُظَدة بدايٜ وُظَدة َّنٚيٜ. .ث  مِّح ؿقد يتحدَّ

ده إحداثٔٚت س، ص، ق.  .ج  ـؾ رؿؿ ُظَدة فف مقضع حُتدِّ

َِّٞ يُ ا .ح د برؿؿ ُمث َِّٞ يتحدَّ َِّثٜٔ واحدة.دُث  ّثِّؾ ظذ إـثر مسٚحٜ ُمث

َِّٞ ظذ افّٔغ. .خ َِّٞ ظذ افٔسٚر، وُمث  رؿؿ ؿقس فف ظذ إؽِٛ ُمث

ف خط واحد.رؿؿ ؿقس ُيّ .د  ثؾ ظذ إؽِٛ مًرِّ
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ُيُّـ مـ ٕهقص  :افرشم من كصوص آظتّمدية إػ رشوم آظتّمدية  .2

ٍٚت بٖهٚفٟٔ،  ح ادُقصِّ آظتامديٜ وضع رشقم آظتامديٜ ادُىٚبَِٜ ؾٔٓٚ تقضَّ

ٜواخلط بسٓؿ واحد ُيدفِّؾ ظذ  َّ ُمٍردة فالظتامديٜ يف حغ أنَّ اخلط بسّٓغ  ِؿٔ

دة فالظتامديٜ. ويف حٚفٜ وجقد أـثر مـ دائرة ُتٌىل حَؾ ُيدفِّؾ ظذ ؿِ  دِّ ًَ َٔؿ ُمَت

ًِالؿٚت تْىبؼ ظذ ـؾ  ٜبٕٔٚٚت ؾ٘نَّ هذا يًْل أنَّ فٔس ـؾ اف َّ يف احلَؾ  ِؿٔ

 (.2/2(. )افنُؾ ًّقد)اف

ًٓ ترـقب جداول ادَُتَغرِّ افِعالؿي من رشوم آظتّمدية .3  يتؿ ترـٔٛ : أو

َِٜ اجلداول مـ اظتامديٚت ب َّ دة،  ٔ دِّ ًَ َٔؿ ُمَت
َِ ُمٍردة، بًدئذ مـ اظتامديٚت ب

 ٟافذي فٔس فف شٓؿ ينر إفٔف ُيهبح حَؾ مٍتٚح أشٚس، أمٚ اإلهِٔ ٟواإلهِٔ

افذي ينر إفٔف  ٟاهلدف ُيهبح حَؾ بٕٔٚٚت يف ٍٕس اجلدول يف حغ أنَّ اإلهِٔ

ك جمٚل ُيهبح حَؾ مٍتٚح خٚرجل يف ٍٕس اجلدول. ويف حٚفٜ  ّّ ـقن وفف ُمس

ؾ مٍتٚح  ُِّ َٔؿ، ـؾ افبٕٔٚٚت افتل يْبثؼ مْٓٚ أشٓؿ ُتن
َِ دة اف دِّ ًَ آظتامديٜ ُمَت

ؾ مٍتًٚح  ٜأشٚس. ـام أنَّ وجقد أـثر مـ ثالث ُِّ ٚ أشٚس جيًؾ احلؾ يف حَقل ُتن

افتجزئٜ إػ جدوفغ مـ خالل اشتحداث مٍتٚح بديؾ يًّؾ ـٍّتٚح أشٚس 

 (. 3/2)صُؾ جلدول واحد وـٍّتٚح خٚرجل يف جدول آخر 

ًِالؿل يٖخذ يف  رِّ اف ٌَ وبْٚء ؿقاظد بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ يف بقتَٜ إّٔقذج ادَُت

اجلٌراؾٜٔ، ُمََٚرٕٜ بٌرهٚ مـ افبٕٔٚٚت ؽر ادُٕٜٚٔ،  افبٕٔٚٚتآظتبٚر حََٜٔ أنَّ 

ٚ ذات شّتغ إضٚؾٔتغ،  َّٔز إضٚؾٜ إػ خٚصٔتل افتْئؿ اهلُٔع وادْىَل، بَّٖنَّ تتّ

 ّٔ  ٚت، ادسَط،ـٜ )ٕيٚم اإلحداثٔـٜ )شامت ادُجَٚوَرة( ومقؿًّٔ ـْىَّٔ ٜ/مـمُٕٚ

. ومـ بغ افتىبَٔٚت افرائدة (van Roessell, J., et al. 1985) ِوْحدات افَٔٚس(

ًِالؿل فِتًٚمؾ مع افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ٕجد ٕيٚم ادًِقمٚت  رِّ اف ٌَ ّٕٕقذج ادَُت

يستْد ظذ ٕيٚم إدارة ؿقاظدة بٕٔٚٚت افذي  شجٔقـقيؾ»اجلٌراؾٜٔ ادًروف بٚشؿ 

رِّ ِظالؿل بٚشؿ  ٌَ  . (Go, A. et, al., 1975) شإٕجرس»ُمَت
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 ( مثال فرشوم آظتّمدية5/5صؽل )

 

 جدول ب     جدول أ   

 افشؽل افسابق ( ترـقبة جداول من رشوم آظتّمدية ِف6/5صؽل )

ًِالؿل فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يُّـ أْن  رِّ اف ٌَ َٜٔ ؿٚظدة بٕٔٚٚت ادَُت يف أي حٚل، ُبْْ

ن مـ شُظَدة ؿقس»تُقن مـ ٕقع  ، فتّثٔؾ افًْٚس ادُٕٜٚٔ: اإلؿِٔؿ )يتُقَّ

ادسٚحٜٔ، )مسٚحٜ   ِوْحدات مسٚحٜٔ ُجزريٜ، افِقْحَدةمسٚحٜٔ خٚرجٜٔ و  ِوْحَدة

ّٜٔ متهِٜ ببًوٓٚ افبًض(، إؿقاس،  َِ مٌَِٜ ُئط هبٚ وصالت خىٜٔ مست

َد، افَْط افقشٔىٜ. ويُّـ ت ًُ َٜٔ هبذا افْحق: باف  ,van Roessell)سٔط هذه افُبْْ

J., et al. 1985): 

 ًٓ َٜٔ ادُتَ  :أو ًِالؿل فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ذات ادرجًٜٔ ادُتبَٚدَفٜ يف ُبْْ رِّ اف ٌَ

إشٚس اإلحداثل تُقن ظذ أشٚس أنَّ ـؾ ظْك يُقن مرجًٜٔ افًْٚس 

ظٜ مْف يف ٕيٚم مثٔؾ   :فـادُتٍرِّ
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 ادساحقة   ادساحقة: رؿم اإلؿؾقم، رؿم افِوْحَدة  افِوْحَدة-( اإلؿؾقم6) 

 ة، رؿم افؼوسادساحق  ادساحقة: رؿم افِوْحَدة  أؿواس افِوْحَدة

 ( ُظؼدة افؼوس: رؿم افؼوس، ُظؼدة افبداية، ُظؼدة افـفاية 5)

 ُظؼدة افـفاية تشر إػ رؿم افُعؼدة ِف ظالؿة كؼطة افُعؼدة(و )ُظؼدة افبداية

 كؼطة افؼوس: رؿم افؼوس، رؿم افـؼطة

 كؼطة افُعؼدة: رؿم افُعؼدة، رؿم افـؼطة

 كؼطة س، ص: رؿم افـؼطة س،ص.

د أي إؿٚفٔؿ يَع إػ يسٚر وأهيٚ يَع إػ يّغ افَقس يُقن حتدي ا:ثاكقً 

ًِالؿل ؿقس رِّ اف ٌَ ُٔهبح وجٜٓ افَقس وإضٚؾٜ /ب٘ظٚدة تسّٜٔ ادَُت ُظَدة ف

 خٚصٔتغ إفٔف مهٚ اإلؿِٔؿ إيرس واإلؿِٔؿ إيّـ ـام يع:

( وجفة افؼوس: رؿم افؼوس، ُظؼدة افبداية، ُظؼدة افـفاية، اإلؿؾقم 6)

 اإلؿؾقم إيؿن. إيرس،

ًِالؿل ؿقس ا:ثافثً  د أي إؿقاس افتل /َتتبُّع افنبُٜ، اجلدول اف ُظَدة ُُيدِّ

 ٚ:تْبثؼ مـ ـؾ ُظَدة يتؿ ِّتزيْٓ

 ( ؿوس افُعؼدة: رؿم افُعؼدة، رؿم افؼوس 7)

َٜٔ وشٔىٜ فِبٕٔٚٚت  ا:رابعً  ًِالؿل فَْىٜ س، ص تٗدي إػ ُبْْ إزافٜ اجلدول اف

 ـام يع:

 ادساحقة  مساحقة: رؿم اإلؿؾقم، رؿم افِوْحَدة  ةِوْحَد /إؿؾقم

 ادساحقة، رؿم افؼوس  ؿوس: رؿم افِوْحَدة/مساحقة   ِوْحَدة
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( وجفة افؼوس: رؿم افؼوس، ُظؼدة افبداية ، ُظؼدة افـفاية، اإلؿؾقم 8)

 إيرس، اإلؿؾقم إيؿن. 

 ص افؼوس: رؿم افؼوس، س، ص س،

 فؼوسؿوس افُعؼدة: رؿم افُعؼدة، رؿم ا

 س، ص افُعؼدة: رؿم افُعؼدة، س، ص.

د إضٚؾٜ إػ جداول  ا:خامًس  الؿٜٔ فِبٕٔٚٚت ؽر ادُٕٜٚٔ تتحدَّ
ًِ اجلداول اف

ًِالؿل فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ. وأهؿ تِؽ اجلداول هل افتل ِّتص بٕٔٚٚت  رِّ اف ٌَ ادَُت

ظٜ، ـؾ مْٓٚ ينتّؾ ظذ جدو ٍٚت افتل يتؿ تهّقرهٚ ـّجّقظٜ ُمتٍرِّ ل ادُقصِّ

ات ِظالؿٜٔ ثٕٚقيٜ، هل: رِّ ٌَ رِّ ِظالؿل أشٚس وظدد مـ جداول ُمَت ٌَ  ُمَت

ف9) ف أشاس: رؿم افعـرص، ُموصِّ ف 6( ُموصِّ ف 5، ُموصِّ ، 6، ُموصِّ

  ..... إفخ

ٍٚت إشٚس بٚفًْٚس ادُٕٜٚٔ ظز   الؿٜٔ ادُقصِّ
ًِ تربط هذه اجلداول اف

ًِالؿل ُمدفِّؾ ظْك ُمنٚع. إضٚؾٜ إػ ذفؽ، ـؾ ُمقصِّ  رِّ اف ٌَ ػ يف جدول ادَُت

ًِالؿل افثٚين، ؾٔف تتؿ إشٚس ُيُِّـ أْن يُقن مٍتًٚح  ٚ فُؾ مدخؾ يف اجلدول اف

ػ.ذإضٚؾٜ تٍٚصٔؾ ف  يُّـ أْن يُقن فديْٚ أيت:مثاًل  فؽ ادُقصِّ

ف ثاكوي :)  ف ثاكوي: ُموصِّ ف ثاكوي 6( ُموصِّ ف ثاكوي 5، ُموصِّ ، ُموصِّ

  ...... إفخ 6

ًِالؿٜٔ،  ا:ًش شاد ات اف رِّ ٌَ د جداول ادَُت حتديد تقايل افتتبُّع يُقن بْص ُُيدِّ

مقاصٍٚت ادجّقظٜ بغ  ادجّقظٚت، وإٔقاع افزيٚدات. ويُّـ وضع ـؾ

 ؿقد ادًٚين أتٜٔ:



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

71 

 زيادة ِف افصف { }

 ] [ ؿائؿة مربوضة

 زيادة ِف اخلط < >

 : وؾٔام يع مثٚل دجّقظٜ صحٔحٜ ومقاصٍٚت افزيٚدة

 {مدفل: هدف }( ;)

 (;]مدفل: [ )

 <هدف: >

 <{هدف: }>

رِّ ِظالؿل فف صِٜ، يسبؼ ادجّقظٚت بٚشؿ  ا:شابعً  ٌَ فِتدفٔؾ ظذ جدول ُمَت

ًِالؿل ـٚٔيت: رِّ اف ٌَ  ادَُت

  {ُمدفِّل: هدف  }=  6( ُمَتَغرِّ ِظالؿي >)

رِّ ِظالؿل، يتؿ  ا:ثامـً  ٌَ َِّؼ إمر بٖـثر مـ ُمَت ٍٚت مع ظْدمٚ يتً ربط ادُقصِّ

 بًوٓٚ، ـام يف ادثٚل أيت:

  {مدفل: هدف {=  6( ُمَتَغرِّ ِظالؿي 60)

 <هدف: >=  5ُمَتَغرِّ ِظالؿي 

رِّ  2هْٚ، ُينر ادُدفِّؾ إػ افهػ  ٌَ الؿل، وُمستخَرج ادَُت
ًِ رِّ اف ٌَ يف جدول ادَُت

ًِالؿل شٔنّؾ ظْكيـ مـ افبٕٔٚٚت فُؾ صػ: اهلدف وظْك َٜٔ اف  مـ افُبْْ

  اإلحداثٜٔ.
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 { <ُبـْقَة إحداثقة: > {( ُمَتَغرِّ ِظالؿي = 66)

ًِالؿل ) ا:تاشعً  رِّ اف ٌَ (، بحٔٞ يُّـ بًدئذ تىبٔؼ 11تَِٔص جداول ادَُت

رات،  ثٚت، مثؾ: وصؾ، إبراز، مع أيـ، تَٚضع، تٌٔر مع أيـ، وحذف ادُتُرِّ
ُُمِ

َٜٔ وشٔىٜ مىِقبٜ  ام يع:ـ ،فتحقيِٓٚ إػ ُبْْ

 ادساحقة  مساحقة: رؿم اإلؿؾقم، رؿم افِوْحَدة  ِوْحَدة/( إؿؾقم65) 

 ادساحقة، رؿم افؼوس  ؿوس: رؿم افِوْحَدة/مساحقة   ِوْحَدة

َٜٔ افقشٔىٜ فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ هل بّثٚبٜ ُمىٜ ؾٔٓٚ يتؿ إٕجٚز حت  سْٔٚتوافُبْْ

ٚسة يف شامت ادُجَٚوَرة. وتدؿٔؼ فِْقظٜٔ. هذا يًْل افَدرة ظذ ؿبقل بٕٔٚٚت ؿ

ـ مـ: ٔـام أنَّ مـ أهؿ مِ  ُِّ َّٕف ُيّ الؿل هل أ
ًِ رِّ اف ٌَ زات ٕيٚم إدارة بٕٔٚٚت ادَُت

  ٔ َٜٔ افبٕٔٚٚت، ٕسخٓٚ جزئ ُُّ ؾحص ُبْْ ؿ هبٚ بنُؾ تٍٚظع. بًّْك ٚ، تٌٔرهٚ، وافتح

ات ِظالؿٜٔ :آخر رِّ ٌَ بسٔىٜ  ادُدخالت افؤًٍٜ تًْل احلٚجٜ إػ اشتخالص ُمَت

ات ِظالؿٜٔ أخرى يُّـ بْٚؤهٚ مـ هذه ، أظاله(66)ؾَط مـ  رِّ ٌَ ، وأنَّ ُمَت

دة بنُؾ ـٚمؾ يف  الؿٜٔ ادبدئٜٔ. ادُجَٚوَرة ادُحدَّ
ًِ ُيُِّـ  ، أظاله(65)اجلداول اف

اشتحداثٓٚ مـ مدخالت ضًٍٜٔ يف جدوفغ. أحدهٚ جيٛ أْن ُيتقي ظذ ظدد 

ٜ. )ؿقس س، ص(، بْٔام أخر جيٛ أْن إؿقاس وإحداثٔٚت افَْط افقشٔى

 ُيتقي إؿٚفٔؿ اداُلِصَٜ فُؾ ؿقس بكف افْير ظـ افستٔٛ. 

َٜٔ بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ إػ صٌٜٔ ييف أي حٚل، أول افْيؿ افتل ؾٔٓٚ تؿ حتق ؾ ُبْْ

رِّ ِظالؿل هق ٕيٚم  ٌَ ( افذي Geographic Entry System) شجل. إي. إس.»ُمَت

فًِِّقمٚت اجلٌراؾٜٔ افذي هق افَٚظدة إشٚس  شآرك إٍٕق»تؿ حتقيِف إػ ٕيٚم 

ٟ وهق ٕيٚم  َّ ُٕ  شآرك. جل. آي. إس»فْيٚم ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ إهؿ يف ظٚمل 

، (van Roess, J. W. and Fosnight, E. A., 1985) شإرسي»مـ مٗشسٜ 

(ESRI, 1984 .) 
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ٜ إػ أنَّ ُبَْْٜٔ هذه اف شويبسس»و شبراــ»وينر ـؾ مـ  َّ ٌٜٔ هل ذات ِش هِّ

رِّ ِظالؿل، ويُقن  ٌَ ٍٚت ـجداول بٕٔٚٚت ُمَت ُثْٚئٜٔ ؾٔٓٚ يتؿ حٍظ بٕٔٚٚت ادُقصِّ

مع افبٕٔٚٚت اجلٔقمسيٜ بٚشتخدام تَْٔٚت تَِٔديٜ فٍِِّٚت. تْوقي   افتًَُّٚمؾ

بٜ افتل يتؿ ظذ افَّْير  إحدى ضرائؼ تىبٔؼ هذا افتهّٔؿ َـّ ٕتٚجٓٚ إإػ افىبَٜ ادُر

ًِّٔٚت افتَِٔديٜ فِىِّبٚق ـقشِٜٔ فٍِٓرشٜ أـثر مـ ـقَّنٚ مْتٟ خرائىل بٚف

ر أنَّ ظِّٜٔ افىِّ َّنٚئل. وفٍٓؿ ؾُرة ضبَٜ افٍٓرس، يتًغَّ  َـّ ٚق يْجؿ مْٓٚ بَ  أْن ٕتذ

جمّقظٜ جديدة مـ افِقْحدات اجلٌراؾٜٔ، ؾىبٚق وحدتغ مسٚحٔتغ يتّٖتك مْف 

ا وبٍْس احلجؿ إصؾ أو ثر ظددً خريىٜ ؾٔٓٚ تُقن افِقْحدات ادسٚحٜٔ أـ

َّْٜٔ مـ ادًِقمٚت افتل   أصٌر ـِقْحَدة ًَ مسٚحٜٔ جديدة ُمتجِٕٚسٜ، ُُتثؾ ترـٔبٜ ُم

حتتقهيٚ افىبَٚت إصؾ. وهذه يُّـ اظتبٚرهٚ ـَىٚظٚت بْٚء أشٚس هبٚ يُّـ 

ٕتٚج إٔقاع متٍٚوتٜ مـ اخلرائط اجلديدة. أي ترـٔبٜ مـ ادًِقمٚت مـ ضبَٚت إ

ر يُّـ بْٚؤهٚ ب٘ظٚدة جتّٔع ِوْحدات مسٚحٜٔ جديدة بٚفىريَٜ ادُالئّٜ ادهد

(Bracken, I, and Webster, C., 1989). 

رِّ  ٌَ مـ ـؾ مٚ شبؼ يُّـ اشتخالص أنَّ تىبٔؼ أؾُٚر ؿقاظد بٕٔٚٚت ادَُت

رِّ ِظالؿل جٌرايف وأنَّ هذه افُبْْٜٔ تت ٌَ ٟ ُيٍرز ُبَْْٜٔ ُمَت َّ ُٕ الؿل يف بٔئٜ 
ًِ َِّٛ ظالؿٜ اف ى

بّستقى واحد فقاحد فسجالت افرشقم مع شجالت جدول اخلهٚئص. هذا 

َٜٔ بٔٚ ٟ إليًْل جتزئٜ افسالشؾ بغ ظَد ُبْْ َّ ُٕ ٕتٚج ظْٚس ٕٚت ادُجَٚوَرة يف بٔئٜ 

ٍٚت ادُختٚرة.  قصِّ ُّ  رشقمٜٔ ُمتجِٕٚسٜ بٚفْسبٜ فِ
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 أمنوذج ؼاعدة بقانات ُمَوجَّفة لؾًَّشؽقل 

 

ًِالؿل ُمدوديتٓٚ ظْد تقطٍٔٓٚ يف خزن وإدارة  أثبتٝ ؿٚظدة رِّ اف ٌَ بٕٔٚٚت ادَُت

 ٟ َّ ُٕ ٚ ُتًٚين مـ بًض افَهقر يف تَْٔٚت حٔٞ إافبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف بٔئٜ  َّنَّ

دة وُتثِٔٓٚ بّستقيٚت خُمتٍِٜ مـ آختزال. هذا  ََّ ترشٔؿ افتَّنُٔالت ادُٕٜٚٔ ادًُ

 جلٌراؾٜٔ بنُؾ مثٚيل، وبٚفتٚيلافقضع جًؾ مـ افهًٛ ّٕذجٜ إوضٚع ا

دة. افا يف ترشٔؿ دؾع إػ افبحٞ ظـ بدائؾ أؿؾ ظقزً  ََّ  تَّنُٔالت ادُٕٜٚٔ ادًُ

ف َِّٛ ظذ بًض   ومـ بغ افبدائؾ افتل ُبحثٝ ٕجد أنَّ افْٟٓ ادَُقجَّ فِتَّنُٔؾ يتٌ

، شافتًّٔؿ»وذفؽ مـ خالل دْمٟ مُُٕٔٚٔٔٚت اختزال مثؾ  ،مـ هذا افَهقر

ْمٟ جيًِف أـثر إمًُٕٚ شتَُّتٔؾاف»و ًِالؿل . هذا افدَّ رِّ اف ٌَ ٚ وؿقة مـ إّٔقذج ادَُت

دة فِتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ. ـام أنَّ افِقْحدات اجلٌراؾٜٔ ؽٚفبً  ََّ ٚ فّْذجٜ أوضٚع ُمً

ء إػ مثاًل،  مٚ تُقن ذات ُبَْْٜٔ ضبَٜٔ. ادحٚؾيٚت تتُّقن مـ ظدة مدن وهذه تتجزَّ

ن مـ مبٚينأحٔٚء، وإحٔٚء ب ن مـ صقارع، وهذه بدورهٚ تتُقَّ  ،دورهٚ تتُقَّ

ٕٚت اجلٌراؾٜٔ ٓ تستىٔع ٕيؿ إدارة ؿقاظد  دة فُِّقِّ ََّ َٜٔ ادًُ إفخ. هذه افُبْْ

مًٓٚ بنُؾ جٔد إٓ مـ خالل َّنٟ افتجزئٜ ادُتقاِصِٜ   افبٕٔٚٚت افتَِٔديٜ افتًَُّٚمؾ

د  َِّ ٜ تٍسر إصٔٚء  ّٕذجٜ افبٕٔٚٚت وهق ـثًراوهذا إمر ُيً َّّ ِٓ د ُم َِّ بدوره ُيً

َذجٜ ويُقن فف تٖثر شِبل ظذ أداء افْيٚم. هذا افقضع دؾع إػ تبّْل َّنٟ  ّْ ادُْ

َذج إصٔٚء يف  ّْ ّٕذجٜ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت بٖشِقب افتقجٔف فِتَّنُٔؾ وافذي بف ُتَْ

بٜ بنُؾ افىبًٜٔ ومٚ يتًِؼ هبٚ مـ ظِّٔٚت يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت أـثر مروٕٜ وُمِْٚش 

دة وحتَٔؼ ّٕذجٜ افقاؿع بٖؿرب  ََّ أـز فتخزيـ بٕٔٚٚت إوضٚع ادُٕٜٚٔ ادًُ

.ٟ َّ ُٕ ْٜ يف تىبَٔٚت 
  صقرة مُمُِ
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م افوتَْٜٔ افتقجٔف صقب  ِّٔدة ظْد ّٕذجٜ مٔزتَّنُٔؾ ُتَدِّ تَّنُٔالت افات ج

 تَّنُٔؾ تتّثؾ يف افتهّقرافنَّ افٍُرة إشٚس فِتقجٔف صقب حٔٞ إادُٕٜٚٔ 

ن مـ تنُٔالت مُٕٜٚٔ تتٍٚظؾ مع بًوٓٚ  َّٕف ُمُقَّ افبؼي فِقاؿع اجلٌرايف ظذ أ

افبًض. إضٚؾٜ إػ ذفؽ، مـ افقاضح أنَّ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ذات إشٚس 

تَّنُٔؾ. افاإلحداثل تُقن ّٕذجتٓٚ ضبًٜٔٔ أـثر بٚشتخدام َّنٟ افتقجٔف صقب 

 (:Worboys, M. F., 1994) تَّنُٔؾ اجلٌرايف يتحَؼ بـافووصػ 

 ِشامت شٚـْٜ )مثؾ اشؿ ادديْٜ(،  .1

خهٚئص شِقـٜٔ )مثؾ حسٚب ُتثٔؾ ادديْٜ بَّٚئس خمتٍِٜ(، جقإٛ   .2

  تَّنُٔؾ يف موّقن مُٚين(.افي وضع أبْٔقيٜ )

فمٔزيف أي حٚل،  نَّ َ إبَقفف  شديسش»ّٓٚ فِتَّنُٔؾ جّس   ة إّٕقذج ادَُقجَّ

د ،أي تشؽقل» بتشؽقل واحد  يؿؽن متثقؾه متاماً  ،ه وبـقتهمفّم بؾغت درجة تعؼُّ

(. Dittrich, K., 1988) شدون احلاجة إػ ُتزئة مصطـعة إػ أجزاء أبسط

واحلسْٜ إشٚس يف اشتخدام افتَّنُٔالت ـٖشٚس فتهّٔؿ ؿٚظدة بٕٔٚٚت 

 جٌراؾٜٔ تتّثؾ يف شٓقفٜ اشتخدامٓٚ يف ظِّٔٚت افتهّٔؿ وافتدؿٔؼ

(Crowther, P. and Hartnett, J., 2001) تَّنُٔؾ هق افأنَّ  شمقرس». ويرى

 :(Morris, A., 2003)بْقظغ مهٚ 

ػ أشٚس هق آ تنُٔؾ مُٚين ُيّثؾ  .6 شؿ إضٚؾٜ إػ اجلٔقمسيٜ وبّقصِّ

ٍغ مُٕٚٔغ ؾريديـ ػ  :مقصِّ إول يهػ أيـ يقجد افتَّنُٔؾ، وافثٚين مقصِّ

مع مسٚئؾ ظدم افقضقح   ؾتَّنُٔؾ وهق إهؿ ظْد افتًَّٚمُ افمَٔٚس يهػ ـٍٜٔٔ 

دل مَٔٚس )مثاًل  ًَّ ُّ ( 51111: 1، وإٓىبٚع يف افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ وهل ظٚدة ب

د ــ وفُـ أحًٕٔٚ   .شصٌر»، أو شمتقشط»، شـبر»ٚ )أؿؾ ِدؿَّٜ( حُتدَّ
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ػ أشٚس واحد، هق آتنُٔؾ ؽر مُٚين يُق  .5 شؿ افذي ن ظٚدة بّقصِّ

  ـٚن هْٚك أـثر مـ اشؿ فِتَّنُٔؾ. ؿد يُقن فف أـثر مـ ِؿّٜٔ واحدة إذا

ف ٟ ؿد   وافتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادَُقجَّ َّ ُٕ فِتَّنُٔؾ يف ٕىٚق 

تَتك ظذ جٔقمسيٜ ادُٚن وؿد تنّؾ إػ جٕٚٛ جٔقمسيٜ ادُٚن جُمَٚوَرة 

 (: 4/2تَّنُٔالت )افنُؾ اف

 

 ج( افتَّشؽقالت اجلغراؾقة ِف بقئة ُكؿَ 7/5صؽل )

ف شتَّنُٔؾاف»يف أي حٚل، ؾُرة  ٟ ادَُقجَّ فِتَّنُٔؾ. وينر   هل مرـزيٜ فَِّْٓ

مع جٕٚٛ مًِقمٚت   إػ أنَّ هذه افٍُرة إبثَٝ مـ رؽبٜ افتًَُّٚمؾ شووربقيز»

ف ت، ويُقن ّٚبدئٔٚمُٔل ـفِبٕٔٚٚت وأيوٚ شِقـٓٚ افديْ  افْٟٓ افسٚــ ادَُقجَّ

ًٓ   افتًَُّٚمؾ  مع اجلٕٚٛ افسٚــ فِتَّنُٔؾ، وهذا ُيًزَّ ظْف ـّجّقظٜ مـ أو
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ٜاخلهٚئص ادُساّمة، ـؾ مْٓٚ ؿد يٖخذ  َّ مثاًل  مـ جمٚل ُمسبؼ افتحديد. ادديْٜ ِؿٔ

هلٚ اشؿ، مرـز، شُٚن مـ بغ خهٚئص أخرى. هذا هق احلد إدٕك، افذي 

فبدوٕف فـ يُقن فدي  .(Worboys, M. F., 1994)فِتَّنُٔؾ  ْٚ َّنٟ ُمَقجَّ

ٜٓ فِتَّنُٔؾ ترتُز ظذ ؾُرة  ٚ افوؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادَُقجَّ تَّنُٔؾ، وبذا ؾَّ٘نَّ

د َُّ َّٔز افنَّ حٔٞ إُبْْٔتٓٚ  ُُتثِّؾ طٚهرة مقجقدة مٓام ـٕٚٝ درجٜ تً تَّنُٔؾ يتّ

  بٚحتقاء:

ًِالؿٚت، .1 بٚت(. ِشامت بْٔقيٜ وشٚـْٜ )اخلهٚئص، اف َـّ  ادُر

 شامت شِقـٜٔ ديْٚمُٜٔٔ )ؿقاظد، أدوات، خىقات(.  .2

ٟ دوراً افوهُذا يًِٛ  َّ ُٕ بٚفْسبٜ فىِٛ تٍْٔذ ظِّٜٔ مٚ  تَّنُٔؾ يف موّقن 

ضِٛ رشؿ خريىٜ ؿد يْتٟ مْف خريىٜ مثاًل  بٚشتحثٚث تٍْٔذ بًض اخلدمٚت.

ظدة افبٕٔٚٚت يف وضرائؼ ّٕذجٜ ؿٚ تًتّد ظذ ادَٔٚس وظذ ِؿَٔؿ بٕٔٚٚت احلدود.

ف َٔؿ ضبَٚت   ٕحق ُمَقجَّ امت، افًِّٔٚت، وِؿ فِتَّنُٔؾ، مثؾ ّٕذجٜ اظتامديٚت افسِّ

 مسٚحٜ افتًَّّٔؿ وافتَُّتٔؾ، هل مثٚفٜٔ فِتىبٔؼ ظذ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ، ؾّثاًل 

 ,Worboys, M. F., et, al) جُمّؾ مسٚحٚت جزئٔٚتف افتَسٔؿ ادُٚين هل ُتٚمًٚ 

1990) . 

ٜٓ فِتَّنُٔؾ ٕجد أصقهلٚ يف فٌٚت برجمٜ حٚشقبٜٔ وؿٚظد ة افبٕٔٚٚت ادَُقجَّ

شّقل »و (Birtwistle, G. M., and Graham, M., 1973) ششّٔٔقٓ»مثؾ 

(. ـام أنَّ ُمٚوٓت تىبَٔٓٚ يف Goldberg, A., and Robson, D., 1983) شتقفؽ

ٟ بدأت يف   افتًَُّٚمؾ َّ ُٕ  ْٔٔٚتافْهػ افثٚين مـ ثامٕمع افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ يف بٔئٜ 

 افَرن ادٚيض.

يف أي حٚل، طٓر َّنٟ افتَّقجٔف فِتَّنُٔؾ يف جمٚل تَْٜٔ ادًِقمٚت يف مْٚحل 
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ٜٓ صقب  ٜٓ فِتَّنُٔؾ، ؿقاظد بٕٔٚٚت ُمَقجَّ تَّنُٔؾ، افثالثٜ هل فٌٜ افزجمٜ ادَُقجَّ

سَتْخِدم. ويرى ـؾ مـ  ُّ افبٕٔٚٚت أنَّ ؿقاظد  شـْٔز»و شصٚهرايب»وواجٓٚت فِ

ف  Shahrabi, B. A. and)فِتَّنُٔؾ يُّـ جتًّٔٓٚ يف ثالث ضبَٚت هل   ادَُقجَّ

Kainz, W., 1993): 

ف .1  فِتَّنُٔؾ.  جمّقظٜ ترتُز بنُؾ مبٚذ ظذ إّٔقذج ُمَقجَّ

ًِالؿل. .2 رِّ اف ٌَ  جمّقظٜ تتّثؾ يف مِحَٚت فْيؿ ادَُت

 جمّقظٜ إدوات أو ٕيؿ افتخزيـ. .3

دجّقظٜ افثٕٜٚٔ ُتدفِّؾ ظذ أنَّ ٕيؿ إدارة ؿقاظد بٕٔٚٚت وُيالحظ هْٚ أنَّ ا

ًِالؿل تبَّْٝ تَْٔٚت متْقظٜ فتسٓٔؾ إدارة  رِّ اف ٌَ تَّنُٔؾ يف ٕىٚق بٔئٜ ؿقاظد افادَُت

َٜٔ ضبَٚت  رِّ افافبٕٔٚٚت. هذه افتَْٔٚت تنّؾ: ِّتزيـ ُبْْ ٌَ تَّنُٔؾ يف جداول ُمَت

ات احلٚفٜ، ض رِّ ٌَ رائؼ احلٚفٜ، ِّتزيـ خىقات فٌٜ آشتًالم ِظالؿل، مقروث ُمَت

ًِالؿل،  رِّ اف ٌَ دة يف جداول ادَُت أو فٌٜ افزجمٜ افتل ُتثؾ ضرائؼ احلٚفٜ ـحَقل ُُمدَّ

د اختزال إٔق دهٚ ادُستخِدم. هذا افْٟٓ اوُتًوِّ ع افبٕٔٚٚت وافًِّٔٚت افتل ُُيدِّ

ًِالؿل يؤػ تَْٔ رِّ اف ٌَ ٚت إػ إضٚر مقجقد فَٚظدة افتىّقري فَقاظد بٕٔٚٚت ادَُت

ًِالؿل. رِّ اف ٌَ   بٕٔٚٚت ادَُت

   رـائز إكؿوذج ادوجه فؾتشؽقل: 

ف فِتَّنُٔؾ ظذ أؾُٚر أربع أشٚس فإلختزال هل:   يرتُز إّٕقذج ادَُقجَّ

 .Egenhofer, M. J., Frank, A. U)، وافتَُّتٔؾ افرابىٜافتَّهْٔػ، افتًَّّٔؿ، 

1989): 

ة تنُٔالت )ِوْحدات مُٕٜٚٔ( يف ضبَٜ : هق افتَّصـقف  .1 رشؿ ِظدَّ

 فف هْٚ فيٓقر مٍرد فبٕٔٚٚت تهػ تنُٔاًل  شتنُٔؾ»ُمنَسـٜ. وُتستخدم ـِّٜ 
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الحيٜ. ـام ُتنر مهىِحٚت مثؾ  ُّ ٕقع »بًض اخلهقصٜٔ وشِقـٔٚت ؿٚبِٜ فِ

إػ إٔقاع  شادَٔٚس ادًٔٚري»، أو شاختزال افبٕٔٚٚت»، شؾرز»، شافتَّنُٔؾ

فتَّناف فِتَّنُٔؾ، وـؾ تنُٔؾ هق حٚفٜ   ُٔالت، حسٛ ادوّقن يف افْٟٓ ادَُقجَّ

د ادُِحّثٚت افتل هل ؾَط وشٚئؾ  َّٔز فسِقك حٚٓتف ُُيدِّ ضبَٜ. ـام أنَّ افْقع ادُّ

ؿ يف تِؽ  ُُّ تَّنُٔالت افتل تتبع ٍٕس افىَّبَٜ تقصػ افتَّنُٔالت. وـؾ اففِتَّح

َّٕف حٚفٜ وافتَّهْٔػ ؽٚفبً بذات افسامت وهلٚ ٍٕس افًِّٔٚت.  ٚ ينٚر إفٔف ظذ أ

ٟ مثاًل،  ٕنَّ ـؾ ادٍردات هل حٚٓت فِىَّبَٜ ادَُٚبِِٜ. ،افًالؿٜ َّ ُٕ إّٔقذج 

فِّديْٜ ؿد ينّؾ ضبَٚت: ادبٚين افسُْٜٔ، ادبٚين افتجٚريٜ، افنقارع. احلٚفٜ 

ٜ جدة يف مديْ 1صٚرع جبؾ ـدي يف حل مؼؾٜ 6ادٍردة، مثؾ ادسُـ بًْقان 

هل حٚفٜ فىبَٜ ادبٚين افسُْٜٔ احلرضيٜ. وُِّتهص ظِّٔٚت وشامت ٕٕقاع 

تَّنُٔؾ، وهُذا ضبَٜ ادبٚين افسُْٜٔ احلرضيٜ ؿد يُقن هلٚ ِشامت مثؾ ظدد اف

وهل ِشامت خٚصٜ بُؾ ادبٚين افسُْٜٔ  .إفخ ،افٌرف، افًْقان، اشؿ ادٚفؽ

 حرضيٜ ـٕٚٝ أم رئٍٜ.

ة ضبَٚت مـ : افتًَّّٔؿ هافتَّعؿقم  .2 تَّنُٔالت، افتل هلٚ ٍٕس افق مجع ِظدَّ

امت وافًِّٔٚت يف ضبَٜ ـزى ظٚمٜ. ومهىِحٚت   شافىبَٜ افُزى»افسِّ

هو »ُُتِّٔز افتًَّّٔؿ وُتدفِّؾ ظذ افتَّنُٔالت افتل ترتبط بًالؿٜ  شافىبَٜ افٍرظٜٔ»و

تهػ  شرظٜٔضبَٜ ؾ»، أي شافىبَٜ افُزى». ـام أنَّ افًالؿٜ افًُسٜٔ فـ «يؽون

ادبْك افسُْل ـْقع فِتَّنُٔؾ هق مبْك، إذًا مثاًل،  ٚ فِىبَٜ افُزى.ِّتهًه 

ادسُـ هق ضبَٜ ؾرظٜٔ فِّبْك، بْٔام ادبْك هق ضبَٜ ـزى. وافتًَّّٔؿ ؿد يُقن فف 

دور افىَّبَٜ افُزى فىبَٜ أخرى  ظدد مـ ادُستقيٚت ؾٔٓٚ يُقن فِىَّبَٜ افٍرظٜٔ

ادسُـ يُّـ تقشًتف بىبَٜ ادسُـ /ؿ ادبْكٔتًّمثاًل،  أـثر خهقصٜٔ.

 افريٍل. وبْٔام أنَّ ادسُـ ضبَٜ ؾرظٜٔ فِّبْك ؾٕ٘ف يف ٍٕس افقؿٝ ضبَٜ ـزى
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. إنَّ مـ ادٓؿ أْن ٕالحظ أنَّ افىَّبَٜ افُزى وافىَّبَٜ افٍرظٜٔ شادسٚــ افرئٍٜ»فـ 

 6ادسُـ بًْقان ، مثاًل  تَّنُٔؾ، وٓ تهػ صٔئغ خُمتٍِغ.افهل اختزال فٍْس 

صٚرع ظبِٜٔ يف حل افًزيزيٜ يف مديْٜ افىٚئػ هق يف ٍٕس افقؿٝ حٚفٜ فىبَٜ 

 .شادبْك»وـذفؽ فىبَتف افُزى  شادسُـ»

هل صُؾ مـ آختزال ؾٔف ُتًتز افًالؿٜ بغ افتَّنُٔالت  افّرابِطة  .3

صػ هْٚ فق شجمّقظٜ»ادُتامثِِٜ جمّقظٜ بّستقى أظذ. وُيستخدم ُمهىِح 

. وظِٔف، هذا آختزال شأظوٚء»افّرابِىٜ، وافتَّنُٔالت ادُرتبِىٜ ويىِؼ ظِٔٓٚ 

. وهْٚ جتدر «ُتزئة»أو  «ُتؿقع» أيًوٚ ، ويىِؼ ظِٔف«ظضو ظالؿة»ينٚر إفٔف بـ 

:  مالحيٜ: أنَّ

ة ؿىع. .أ ؿ ؿىًٜ واحدة إػ ِظدَّ  افتجزئٜ ُتَسِّ

د ِشامت جمّقظٜ  .ب ِـّ  افتَّنُٔؾ.  افتجّٔع يوٌط تٍٚصٔؾ افًوق ويٗ

ْتٟ جمّقظٜ مـ افّرابِىٜ افتل يتؿ تىبَٔٓٚ ظذ تنُٔالت )أظوٚء( تُ   .ت

.َٜٔ  بٕٔٚٚت افُبْْ

ر ظذ ـؾ   .ث ذ ظذ ادجّقظٜ تنّؾ ظِّٜٔ واحدة تتُرَّ ٍَّ افًِّٜٔ افتل ُتْ

 ظوق يف ادجّقظٜ. 

بٜ، أي اف: افتَُّتٔؾ ُيِّْذج ؽتقلافتَّ  .4 َـّ تَّنُٔالت افتل افتَّنُٔالت ادُر

َـّب»ّؾ ظدة تنُٔالت أخرى. ومهىِح تنت  يهػ تنُٔاًل  «افتَّشؽقل ادُر

َـّٛ ينر إػ أجزاء مْف. وهُذا  ر ُّ بّستقى أظذ، بْٔام أنَّ اجلزء افٍرظل فِ

ضبَٜ احلل هل تُتؾ فِّبٚين، مثاًل،  .«يتؽون من»ؾٚفًالؿٜ افًُسٜٔ هْٚ هل 

افتل هل جزء مْف. وتُقن افنقارع، احلدائؼ، ادٔٚديـ، ادسٚحٚت ؽر ادنٌقفٜ و

ٕٜ موٌقضٜ يف افتُتؾ، ـام يُّـ جتزئٜ ـؾ حٚفٜ  تٍٚصٔؾ افتَّنُٔالت ادُُقِّ

ٕٜ ـؾ مْٓٚ ُيت  ظ بقطٍٔتف.ٍتنُٔؾ ُمتُتِّؾ يف حٚٓت مـ افتَّنُٔالت ادُُقِّ
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بٚت( يْتٟ ظْف تُتٌُّؾ وافتُتُّؾ افذي ُيىبَّؼ ظذ تنُٔ َـّ فْقع مـ ُبَْْٜٔ  الت )ُمر

)أو شجؾ(. فذا ؾ٘نَّ افتَُّتُّؾ يرتبط بُبْك ضبط تقايل أو تقزاي، أي أنَّ افبٕٔٚٚت 

َـّٛ.   افًِّٔٚت ظِٔف تُقن ُمتقافٜٔ وُمتقازيٜ، ظِّٜٔ واحدة فُؾ ُمر

َٔؿ  ،يف أي حٚل ـؾ مـ افتًَّّٔؿ وافتَُّتٔؾ يْوقيٚن ظذ اشتخالص ِؿ

شتخالص خهٚئص بّستقيٚت خُمتٍِٜ مـ افّتٍٚصٔؾ وآختزال. وضرائؼ آ

  :(Egenhofer, M. J., Frank, A.U., 1989هْٚ هل )

 ًٓ  ادوروث  :أو

، «هو يؽون»ادقروث هْٚ يهػ ِشامت وضرائؼ افىَّبَٚت افٍرظٜٔ بٍّٓقم 

ا مـ إظذ صقب إدٕك ظذ ضقل ضبَٜٔ افتًَّّٔؿ، أي حتديد ويٖخذ مسٚرً 

امت افىَّبَٜ ظذ أشٚس واحد أو أـثر مـ افىَّبَٚت إـثر ظ د افسِّ ّقمٜٔ. وتتحدَّ

ادُنسـٜ بغ افىَّبَٚت افُزى وافىَّبَٚت افٍرظٜٔ مرة واحدة ؾَط يف افىَّبَٜ 

تَّنُٔالت افٍرظٜٔ فِىَّبَٜ. وفُـ افىَّبَٚت افٍرظٜٔ افتتقارثٓٚ ـؾ و افُزى،

افىَّبَٜ  ُٚقن هلٚ ِشامت وظِّٔٚت إضٚؾٜٔ خٚصٜ ٓ تنٚرـٓٚ ؾٔٓتيُّـ أْن 

زى. وهُ ُُ امت مـ افىَّبَٜ افُزى إػ ـؾ اف ذا ؾٚدقروث هق َٕؾ مرحع فِسِّ

إفخ.  ،افىَّبَٚت افٍرظٜٔ ادُرتبىٜ هبٚ، ومـ افىَّبَٚت افٍرظٜٔ فِىَّبَٚت افٍرظٜٔ

ٜ افبٕٔٚٚت. ـام يتؿ  ِِّص ؾٚئض ادًِقمٚت وُُيٚؾظ ظذ ِصحَّ هذا افتهّقر ُيَ

ٚ ِشامت  ؤد افَٔٚس ادًٔٚري وافّثبٚتًت ة واحدة َّٕنَّ د مرَّ جقهريٜ فِتَّنُٔؾ حُتدَّ

زى تُقن ؿٚبِِٜ  ُُ ًِالؿٚت افتل تسٚهؿ ؾٔٓٚ. وظِّٔٚت افىَّبَٜ اف ث يف ـؾ اف وُتقرَّ

فِتَّىبٔؼ ظذ ـؾ تنُٔالت افىَّبَٜ افٍرظٜٔ ٕنَّ ـؾ تنُٔؾ يف افىَّبَٜ افٍرظٜٔ هق 

زى. يف أي حٚل، افًِّٔٚت  ُُ افتل يتؿ يف ٍٕس افقؿٝ تنُٔؾ يف افىَّبَٜ اف

بَٜ افٍرظٜٔ ٓ تُقن ُمتقاؾَِٜ مع تنُٔالت افىَّبَٜ  حتديدهٚ بنُؾ خٚص فِىَّ
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د فِّقروث يىِؼ ظِٔف  زى. وهْٚك صُؾ ُُمدَّ ُُ وؾٔف يتؿ  «ادوروث ادُػرد»اف

َّٔدة، أي أنَّ ـؾ ضبَٜ يُقن هلٚ ضبَٜ ّٔ تَٔٔد ظالؿٜ مقروث افتَّنُٔؾ بىبَ ٜ ُمَ

تَٔٔد يًْل أنَّ ـؾ ضبَٜ ؾرظٜٔ تتبع ؾَط جمّقظٜ ـُزى واحدة ُمبٚذة. هذا اف

دة  ضبَٜٔ واحدة وأنَّ ضبَٜ واحدة ٓ ُيُِّـ أنْ  دِّ ًَ تُقن جزءًا مـ ضبَٚت ُمَت

ر فٔس ؾَط مـ  ّٜ إٓتَٚفٜٔ فِّقروث تًْل أنَّ أي خٚصٜٔ ُُترَّ ِّٔزة. وافسِّ وُمتّ

زى إػ افىَّبَٚت افٍرظٜٔ ادُبٚذة، وفُـ ُُ إػ ضبَٚهتٚ افٍرظٜٔ،  ًوٚأي افىَّبَٜ اف

ـُزى  د تسّح بتّرير ظِّٔٚت أو شامت مـ ضبَٚت  دِّ ًَ إفخ. وؾُرة ادقروث ادَُت

د5/2رض افنُؾ )ًظديدة إػ ضبَٜ أخرى. وي دِّ ًَ  ،( أبسط حٚفٜ فِّقروث ادَُت

ضبَٜ ؿْٚة( ترث شامت مـ و ؾٔٓٚ ٕجد ضبَٚت ؾرظٜٔ )ضبَٜ ؿٚبؾ فِّالحٜ

 .ضبَٔتـ ـزيغ خمتٍِتغ

 

د8/5صؽل )  ( مثال فؾؿوروث ادَُتَعدِّ

 افتَّؽاُثر ا:ثاكقً 

امت يف ضبَٚت  َٔؿ افسِّ تَّنُٔالت ادُتُتِِّٜ، ـام يف ضبَٚت افييٓر ٕقظٚن مـ ِؿ

 افّروابط:

َّٔز ظـ تِؽ افتل ِّتص ُمر .1 َـّٛ وتتّ َٔؿ تُقن بٚفذات فِتَّنُٔؾ ادُر بٚتف.ِؿ  َـّ

بٚت وُتستخِص مْٓٚ. .2 َـّ َٔؿ شامت ـؾ ادُر َٔؿ تًتّد ظذ ِؿ  ِؿ
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َِّٛ ِّتزيـ  وظذ افَْٔض مـ افْامذج إخرى فَقاظد افبٕٔٚٚت افتل تتى

ف َٔؿ، يستخِص إّٕقذج ادَُقجَّ
َِ فِتَّنُٔؾ هذه ادًُتّدات   ؾٚئض دثؾ هذه اف

ؿ جُمتًّٜ ِشّٜ افتَُُّٚثر. هذا إمر ي فافتل جُتسِّ فِتَّنُٔؾ   ًْل أنَّ إّٕقذج ادَُقجَّ

دات. حدِّ ُّ ٜ افبٕٔٚٚت ب َّٕف يٍرض ِصحَّ ظدد شُٚن بِد مثاًل،  هق أظذ مستقى ٕ

ٜر ؾٔف، فذا جَ مٚ هق جُمّؾ شُٚن افَرى واددن واهلِ  َّ ـؾ خٚصٜٔ شُٚن بِد مٚ  ِؿٔ

َٔؿ خٚصٜٔ شُٚن ـؾ مـ هذه إمٚــ.   يتؿ اشتخالصٓٚ مـ خالل إضٚؾٜ ِؿ

د و َِّٜ افمُُٕٜٔٚٔٔ افتَُُّٚثر ُتًوِّ َٔؿ ُمستَ دة افتل ٓ يُقن هلٚ ِؿ ََّ تَّنُٔالت ادًُ

بٚت، ثؿ  َـّ َٔؿ ُِّتتزن مرة واحدة ؾَط، بٚفْسبٜ فسامت ادُر
َِ وترتُز ظذ ؾُرة أنَّ اف

َٔؿ افبًدئذ يتؿ تقزيًٓٚ ظذ شامت 
َِ ٟ يًْل أنَّ اف ْٓ بٜ. هذا افَّْ َـّ تَّنُٔالت ادُر

 َّ دة فِتَُّتُّؾ يتؿ اشتخالصٓٚ وٓ حٚجٜ فتحديثٓٚ يف ـؾ مرة يتؿ ؾٔٓٚ تٌٔر ادًُت

 َٔ بٚت. وإذا ـٚن هْٚك ِؿ َـّ ٜ ٕـثر مـ تنُٔؾ واحد ُتسٚهؿ يف افاًم ـادُر َّ ٔ
َِ 

َٔؿ جيٛ أْن تقصػ بدافّ 
َِ َِهٜ، ؾ٘نَّ ترـٔبٜ اف ٜ تُتُّؾ. دآت افتَُّتُّؾ جتّع ادُستخ

ة َٔؿ ِشّٜ واحدة أو ِظدَّ بٚت يف  ِؿ َـّ ر ُّ ِٜشامت فِ َّ ٜواحدة. هذه اف ِؿٔ َّ ٔ
ِِّص  َِ ُتَ

د جمّؾ أو  د وؿد حُتدِّ ََّ د امَدار تٍٚصٔؾ افتَّنُٔؾ ادًُ بٚت، أو حُتدَّ َـّ َٔؿ ادُر حتٚد ِؿ

 ًَّْٔ ًَ ا، مثؾ اجلزء إـز، إثَؾ، أو بٚفًُس إصٌر، أو إخػ. ٚ بٚرزً جزءًا ُم

َٔؿ ِشّٜ مـ صٍح آخر، ؿد تُقن مُمثِِّٜ، م
َِ ح ف ثؾ ادتقشط أو ادتقشط ادُرجَّ

.َّْٜٔ ًَ  ُم

َٔؿ هل 
َِ ، شجمّقظٜ آحتٚد»، شجُمّؾ»وافًِّٔٚت ادُنسـٜ ٓشتخالص اف

ٜاف» َّ ٔ
ٜاف»، شافدٕٔٚ َِ َّ ٔ

ح»، وشادتقشط»، شافًدد»، شافَهقى َِ  .شادتقشط ادُرجَّ

مـ بغ مجٔع مدَّنٚ،  شُٚن أـز مديْٜ يف ادحٚؾيٜ هل ذات افًدد إؿلمثاًل، 

مسٚحٜ اإلمٚرة هل جمّؾ مسٚحٚت ـؾ ُمٚؾيٚهتٚ، ـثٚؾٜ شُٚن اإلمٚرة هل 

حٜ بّسٚحٚهتٚ.   متقشط ـثٚؾٜ شُٚن ُمٚؾيٚهتٚ ُمرجَّ
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،ٟ َّ ُٕ َٔؿ اخلقاص ظْد مستقى واحد مـ مثاًل،  ويف 
يًتّد ظدد ـبر مـ ؿِ

َٔؿ مـ مستقى آخر. ويتًغَّ اشتخدام هذه اف آختزال ٍُرة ظْد ترـٔٛ ظذ ِؿ

ِِّٜٔ واإلؿِّٜٔٔ فّْذجٜ آظتامديٚت بغ بٕٔٚٚت مستقيٚت خُمتٍِٜ مـ  افبٕٔٚٚت ادح

 ادَٔٚس.

ٜ بغ ادقروث وإٓتنٚر َّّ ِٓ  هل أنَّ  وهْٚك ثالثٜ اختالؾٚت تهّقريٜ ُم

(Egenhofer, M. J., Frank, A. U. 1989:) 

د بىبَٔٚت تًّٔؿ )هق يُقن(، بْٔام  .1  إٓتنٚر يًّؾ يف ادقروث يتحدَّ

 ضبَٔٚت افتَُّتُّؾ )جزء مـ( أو رابىٜ )ظوق يف(.

امت.  .2 َٔؿ افسِّ امت وافًِّٔٚت، بْٔام إٓتنٚر يستخِص ِؿ  ادقروث يهػ افسِّ

ادقروث هق َّنٟ مـ إظذ إػ إشٍؾ، أي تقريٞ مـ افًٚم إػ افىبَٜ   .3

إشٍؾ إػ . إٓتنٚر مـ صٍح آخر يًّؾ يف اجتٚه مـ إـثر تٍهٔاًل 

 إظذ.

ف فِتَّنُٔؾ تًؤد هذه افتَْٔٚت   يف أي حٚل، ُيتٚج تقطٔػ إّٕقذج ادَُقجَّ

فمثاًل،  بٍُٚءة. فِتَّنُٔؾ مـ أجؾ   فٌٚت افزجمٜ جيٛ أْن تنّؾ ُبْك فٌٜ ُمَقجَّ

جزاء افتَُّتُّؾ، وحتديد إّٔذجٜ افتًَّّٔؿ وادقروث، ومـ أجؾ آفتٍٚت حقل 

 ٕتنٚر.آ

ف مـ ـؾ فِتَّنُٔؾ فف أدوات   هذا يُّـ اخلِقص إػ أنَّ إّٕقذج ادَُقجَّ

ؿقيٜ فبْٚء افبٕٔٚٚت، مثؾ افتَّهْٔػ، افتًَّّٔؿ، افتَُّتٔؾ، وافّرابىٜ افتل يستًٚن هبٚ 

ّـٜ اظتامديـفّْذج َٔؿ يف ضبَـٚت، افًِّٔـٚت افسِّ
َِ ٚت مـ ـٚت، وـذفؽ اف

ام هذه افتَْٔٚت يُّـ ّٕذجٜ أوضٚع تَّنُٔالت افًٚمٜ ادُُتَِّٜ. وبٚشتخداف

ًِالؿل. رِّ اف ٌَ ٟ بنُؾ ضبًٔل أـثر ممٚ يُّـ ّٕذجتف بّٖٕقذج ادَُت َّ ُٕ دة يف  ََّ  ُمً
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 ؼواعد اليقانات اهلٍقـة 

 

.ٟ َّ ُٕ وفًؾ أهؿ أصُٚل  أضحٝ ؿقاظد افبٕٔٚٚت اهلجْٜٔ هل افسٚئدة يف بٔئٜ 

بٚت ؿ َـّ ٜٓ فِتَّنُٔؾ افتَّٓجغ هْٚ هق ذفؽ افذي جيّع بغ ُمر ٚظدة افبٕٔٚٚت ادَُقجَّ

ًِالؿل. وييٓر هذا اجلّع ؽٚفبً  رِّ اف ٌَ ٚ يف صٌٜٔ إّٔقذج بٕٔٚٚت وؿٚظدة بٕٔٚٚت ادَُت

ٍٚت ـتنُٔالت وُتثٔؾ  ٜٓ فِتَّنُٔؾ فتّثٔؾ ادالمح اجلٌراؾٜٔ وادُقصِّ ُمَقجَّ

رِّ ظِ  ٌَ الؿٚت بْٔٓٚ ويَبع داخؾ ٕيٚم إدارة ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمَت
ًِ الؿل. وؿٚظدة اف

افبٕٔٚٚت اهلجْٜٔ هذه يُّْٓٚ ِّتزيـ تنُٔالت، مثؾ ضبَٚت مالمح، ؿقاظد 

ٍٚت ؽر مُٕٜٚٔ، وضبَٚت ِظالؿٚت.   بٕٔٚٚت مالمح، جداول ُمقصِّ

وؿقاظد افبٕٔٚٚت اهلجْٜٔ ِّتزن افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف جمّقظٜ ُمستَِٜ مـ 

 . ـؾ مِػ )يىِؼ ظِٔفمٍِٚت ٕيٚم افتنٌٔؾ مـ أجؾ افقصقل ادُبٚذ وافرسيع

ضبَٜ خريىٜ أو مِػ خريىٜ( ُيّثؾ جمّقظٜ خُمتٚرة مـ ادالمح اجلٌراؾٜٔ  أيًوٚ

ادُرتبِىٜ ببًوٓٚ بنُؾ وثٔؼ. وِّتزن افبٕٔٚٚت ؽر ادُٕٜٚٔ يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت 

رِّ ِظالؿل يتؿ ربىٓٚ بٚفبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ ظز  ٌَ مًٔٚريٜ، ظٚدة تُقن ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمَت

ؾ ؿٚظدة بٕٔٚٚت مثاًل  ٚت. ومـ إمثِٜ افنٚئًٜ فَٚظدة افبٕٔٚٚت اهلجْٜٔ ٕجدُمًّرْ

 شأوراـؾ ادُٕٜٚٔ»بهٌٔتٓٚ افثٚمْٜ افتل يُّـ اشتخدامٓٚ مع ؿٚظدة  شأوراـؾ»

ٚ تسّح بُبْك  فِتىبَٔٚت اجلٌراؾٜٔ. ومع أنَّ هذه ٓ تسّح بُبْك تُتٔؾ )فف( إٓ أَّنَّ

تَّنُٔالت ذات افىبَٜٔ افدٕٔٚ بقراثٜ اف تًّٔؿ )هق يُقن( وهذا يسّح فىبَٚت

ٍٚت مـ ضبَٚت أظذ يف افىبَٜٔ )  (.Oracle Corp., 2010مقصِّ
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ؿٚظدة افبٕٔٚٚت »وفًؾ أهؿ مثٚل فَقاظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ اهلجْٜٔ هق 

افتل ُُتثِّؾ فٛ إّٔقذج ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ افذي  ش(Geo-databaseاجلٌراؾٜٔ )

ُتثٔالت مُٕٜٚٔ يف ٕيٚم إرسي فًِِّقمٚت و اؾٜٔ يف ضبَٚتُيْيؿ افبٕٔٚٚت اجلٌر

. وْٕٕٚ شْستخدم برٕٚمٟ شآرك. جل. آي. إس.»اجلٌراؾٜٔ ادًروف بٚشؿ 

ـّىٜٔ فتقضٔح خىقات بْٚء وحتِٔؾ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ  شآرك. جل. آي. إس.»

ٟ ؾستتْٚول افهٍح َّ ُٕ  .رك جلؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آ»ت افتٚفٜٔ ٚيف 

 ش.إس. .آي

 .ٕاس .أٓي .كاػدة امبياانت اجلغرافية يف هظام أٓرك يج

ُُتثؾ  جل. آي. إس.بنُؾ ظٚم، ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آرك 

حٚٓت فيقاهر جٌراؾٜٔ تتقؾَّر مًِقمٚت ظـ: صُِٓٚ اجلٔقمسي، ِظالؿٚهتٚ 

ٚ ؽر ادُٕٜٚٔ، ادُٕٜٚٔ وؽر ادُٕٜٚٔ مع افيقاهر إخرى، تهٍْٔٓٚ، خهٚئهٓ

َِّؼ بّهدر وٕقظٜٔ افًْٚس ادبدئٜٔ  ومًِقمٚت ظْٓٚ )بٕٔٚٚت افبٕٔٚٚت( تتً

ٜ ادقؿًٜٔ، ِدؿَّٜ اخلهٚئص، ادهدر، تٚريخ وضريَٜ احلهقل  ؿَّ فِبٕٔٚٚت مثؾ افدِّ

ٛ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آرك  َـّ جل. ظذ افبٕٔٚٚت ومًٚجلتٓٚ. وتس

 مـ: آي. إس.

َـّ   .1 د إٔقاظً ب جقومسيُمر ٚ خُمتٍِٜ مـ افبٕٔٚٚت اجلٔقمسيٜ بام يف : ُيًوِّ

ؿ ـح، ـام ُيْيِّ ـٜ، إشىـالع ادٌَُِـددات إضـقط، متًـط، اخلىـذفؽ افَْ

دة فبُْك  دِّ ًَ دة يف حدود مَٔٚس مُٚين واحد أو مَٚئس ُمَت ََّ افتَّنُٔالت ادًُ

 افبٕٔٚٚت. 

َـّب ِظالؿات مؽاكقة  .2 ًِالؿٚت ادُجَٚوَرة ادُٕٜٚٔ بغ ظْٚس : ُيتٍظ بُمر

 . شؽر متهؾ»و شمتداخؾ»، شفهٔؼ»، شداخؾ»افتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ مثؾ 
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ػات ؽر ادؽاكقة  .3 َـّب بقاكات ادوصِّ : ُيتقي ظْٚس افبٕٔٚٚت افتل هل ُمر

ٍٚت فِتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ )مثاًل  اشؿ مٚفؽ إرض، ٕقع افْبٚت( ـام  ،ُمقصِّ

ًِال   .شمهٕٜٚ مـ ِؿَبؾ»و ،شفـممِقـٜ »ؿٚت افالمُٕٜٚٔ بغ افيقاهر مثؾ ينّؾ اف

يف ٕقظغ متّٔزيـ  شل. آي. إس.جآرك »وُِّتزن افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف بٔئٜ 

 مهٚ:مـ ُبْك افبٕٔٚٚت 

: وهذه ِّتزن مًِقمٚت مقاؿع ادالمح افتل يتؿ ُتثِٔٓٚ معؾومات إحداثقات  .1

الع ـدات متًددة إضـٜ، وافِقْح ـاخلىٔ داتـٜ، افِقْح ـدات افَْىٔـبٚفِقْح 

 ادٌَِٜ.

رِّ ِظالؿل(.  .2 ٌَ رِّ ِظالؿل )جداول ُمَت ٌَ َٜٔ ُمَت ٍٚت ادالمح افتل ِّتزن يف ُبْْ   ُمقصِّ

 َٜٔ وُيىِؼ ظذ ترـٔبٜ ادًِقمٚت ادقؿًٜٔ واخلهٚئهٜٔ افَٚئّٜ ظذ افُبْْ

يف ٕيٚم و شفقحٜ»إٍٕق( /اإلحداثٜٔ يف ٕيٚم آرك جل. آي. إس. )آرك

َٜٔ احلقيهِٜٔ يىِؼ ظِٔيف حغ تِؽ افَٚئّٜ ظ شمِػ صُؾ»ؾٔق( /)آرك ٓٚ ذ افُبْْ

. بٚختهٚر، جمّؾ ـؾ افِقحٚت، مٍِٚت افنُؾ، افنبٚك، ادْٚطر، شصبؽ»

ًِالؿل يىِؼ ظِٔف  رِّ اف ٌَ   .شؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ»وجداول ادَُت

هل بّثٚبٜ شِسِٜ  ش.سآرك جل آي. إ»وؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم 

 .ٟ َّ ُٕ صٚمِٜ مـ افتَّىبٔؼ ادْىَل وأدوات افقصقل إػ وإدارة افبٕٔٚٚت يف بٔئٜ 

وهل، يف احلََٜٔ، خِٔط مـ ٕيٚم مًِقمٚت جٌراؾٜٔ وٕيٚم إدارة ؿٚظدة بٕٔٚٚت 

ّٜ ـّٖٕقذج خزن جلٔقمسيٜ ادُٚن ومـ م َّّ  (:ESRI, 2002زاهتٚ )ٔوُمه

 ِقـٔٚت وأْن ُِّتزن يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت واحدة.يْدمٟ ؾٔٓٚ ش ُيُِّـ أنْ   .1

ُيُِّـ أْن ِّتتزن ضبَٚت ادالمح بنُؾ ُمتقاصؾ بكف افَّْير ظـ   .2

 حجّٓٚ، أي بدون جتزئتٓٚ.
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تَّنُٔالت افَْىٜٔ، اخلىٜٔ، ومتًددة افإضٚؾٜ إػ ادالمح إصِٜٔ، مثؾ   .3

 ُيُِّـ اشتحداث مالمح حسٛ حٚجٜ ادُستخِدم. ،إضالع ادٌَِٜ

دالمح ادُستحدثٜ حسٛ حٚجٜ ادُستخِدم ُيُِّـ أْن تُقن ذات شِقـٔٚت ا  .4

خٚصٜ فتّثٔؾ ادحتقيٚت بنُؾ حََٔل. ـام ُيُِّـ اشتخدام هذا افسِقك 

َبُٚت، احلِٔقفٜ دون أخىٚء إدخٚل فـفتًؤد رؾٔع ادستقى  : ّٕذجٜ افنَّ

دات ادُستخِدم، وؾحص وإدخ ٚل افبٕٔٚٚت، تقصٔؾ ادالمح حسٛ ُُمدِّ

ٍٚت ادالمح حسٛ رؽبٜ ادُستخِدم.  بٕٔٚٚت ُمقصِّ

ـؾ مِّح خُيزن ـهػ يف اجلدول، وافنُؾ اإلحداثل فِِّّح خُيزن يف   .5

ٍٚت ادِّح يف حَقل و ( افتَّنُٔؾ يف اجلدولظّقدحَؾ ) تُقن ُمقصِّ

  ـؾ جدول خَيتِزن ضبَٜ مِّح.و أخرى،

ٓ ٔأهواع كاػدة امبياانت اجلغرافية يف هظام أٓرك    : ي. ٕاس.يج. أ

ل. آي. إس. جفبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آرك. هْٚك ثالثٜ إٔقاع مـ ؿٚظدة ا

 (:ESRI, 2002هل )

ن افبٕٔٚٚت يف ٕيٚم مستخدم واحد إلدارة ؿقاظد بٕٔٚٚت ُمََتَكة ِّتزِّ   .1

رِّ ِظالؿل، وهذه يُّـ أْن ُتَرأ مـ ِؿَبؾ أـثر مـ مستخدم  ٌَ ؿقاظد بٕٔٚٚت ُمَت

ٝ وفُـ ٓ يُّـ حتريرهٚ إٓ مـ ِؿَبؾ مستخدم واحد يف واحد يف ٍٕس افقؿ

ادرة افقاحدة. هذه افَقاظد تُقن ُمتٚحٜ فُؾ مستخدمل ٕيٚم آرك. جل. آي. 

َٜٔ مِػ ؿٚظدة بٕٔٚٚت مٚـْٜٔ مٚيُروشقؾٝ حلٍظ بٕٔٚٚت ٕيؿ  إس. وَتستخدم ُبْْ

ُـ أن ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ يف ؿقاظد بٕٔٚٚت أصٌر. وؿقاظد افبٕٔٚٚت هذه يّ

دم برٕٚمٟ خِّتزيـ حٚشقيب )بٚيٝ(، وتست  ةتُقن بحجؿ يهؾ إػ بِٔقين ِوْحدَ 

ٍٚت. وؿقاظد افبٕٔٚٚت ادََُتَكة مثٚفٜٔ  شأـِسس»مٚيُروشقؾٝ  جلداول ادُقصِّ
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ٚ ٓ تُ  ٟ افهٌرة إٓ أَّنَّ َّ ُٕ د احلٚٓت افبديِٜ )أي محٚيٜ افدخقل دنٚريع  ًوِّ

 (.versioningإفٔٓٚ( )

رِّ ؿقاظد ب  .2 ٌَ ٕٔٚٚت ُمنٚظٜ وهل بّثٚبٜ ٕيٚم إدارة ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمَت

 ٛ َـّ مـ ِؿَبؾ مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت  شآرك مٚب»ِظالؿل يتًٚمؾ مع تىبَٔٚت ُمر

ـ أْن تُقن بحجؿ ـبر جد  
ا وؿٚبِِٜ إلجراء ادُٕٜٚٔ. وؿقاظد افبٕٔٚٚت هذه ُيُِّ

د ؿقاظد د وُمتزاِمـ ظِٔٓٚ. وُيًوِّ دِّ ًَ دة إلدارة  حترير ُمَت دِّ ًَ افبٕٔٚٚت هذه ٕيؿ ُمَت

ًِالؿٜٔ مثؾ ٕيٚم  ات اف رِّ ٌَ خٚدم مٚيُروشقؾٝ »، شأوراـؾ»ؿقاظد بٕٔٚٚت ادَُت

 .شإٍٕقرمُٔس»و ش2إم.  يب. ؿٚظدة بٕٔٚٚت آي.»، شفٌِٜ آشتًالم افبْٔقيٜ

وتتىِٛ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادُنٚظٜ اشتخدام مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ 

(ArcSDE)  ظٜ مـ ٕامذج ٕيؿ إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت وتًّؾ مع جمّقظٜ ُمتْقِّ

ٝ فٌِٜ ـُروشقؾـٚدم مٚيـقرمُٔس، خـ، إ2ٍٕٚت آي. يب. إم. ـدة بٕٔٚـ)ؿٚظ

آشتًالم افبْٔقيٜ، أوراـؾ(. وهذه افَقاظد ُتستخدم بنُؾ أشٚس مـ ِؿَبؾ 

ِّٔزات جمّقظٚت افًّؾ، افدوائر احلُقمٜٔ، وادٗشسٚت. وَتستٌؾ بنُؾ ـٚ مؾ مًم

 ترـٔبٜ ٕيؿ إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت فتًؤد:

 ؿقاظد بٕٔٚٚت ـبرة ومتقاصِٜ. .أ

 أـثر مـ مستخدم بنُؾ متزامـ.  .ب

ئظّ  .ت  .ِٔٚت ضقيِٜ وإسٔٚبٚت ظّؾ متجزِّ

افتل ُتًتز مثٚفٜٔ فتخزيـ  شؿٚظدة مِػ بٕٔٚٚت»ؿقاظد بٕٔٚٚت بٚشؿ   .3

ِّٔزات تٍقق ّ ُّ َّٔز بِ تِؽ افتل يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادََُتَكة  افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ، وتتّ

ات ُيُِّـ اختزاهلٚ ٔزؾٔام خيص: افُبَْْٜٔ، إداء، وإدارة افبٕٔٚٚت. هذه اد ادنٚظٜأو 

 (:Childs, C., 2009ؾٔام يع )
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ـٔٛ  .أ َٜٔ ؿٚظدة مِػ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ تُقن بنُؾ مٍِٚت ُثْٚئٜٔ افسَّ ُبْْ

ًِالؿل وتقؾِّ  ِّتزن وتدير افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ ظذ رِّ اف ٌَ ر إّٔقذج أشس ادَُت

ٚت ـٚت يف: جداول بٕٔٚـمع ادًِقم  ؾـط فتخزيـ وافتًَّٚمُ ـٚت بسٔـبٕٔٚ

ٍٚت، مٍِٚت ؾٓٚرس، ومٍِٚت بهّٜ، وؽرهٚ.  جٔقمسيٜ، بٕٔٚٚت ُمقصِّ

  وـؾ ضبَٜ مالمح أو جدول يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت يتؿ ِّتزيْٓٚ يف مٍِغ أو أـثر.

َٜٔ افب  .ب ٕٔٚٚت يف ؿٚظدة مِػ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ هل ذات أداء رسيع حتك يف ُبْْ

ا )بحجؿ يهؾ إػ ترئِقن بٚيٝ( إحقال افتل تُقن ؾٔٓٚ ـبرة جد  

َٜٔ ؿٚظدة مِػ  وحتتقي ظذ مئٚت اداليغ مـ ادالمح. هذه اخلٚصٜٔ جتًؾ ُبْْ

َٜٔ مٍِٚت افنُؾ وتسّح بتَٔٔس ح دود حجؿ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ َتُبز ُبْْ

  ؿٚظدة افبٕٔٚٚت بنُؾ يٍقق ذفؽ افذي يتحَؼ فُبَْْٜٔ مٍِٚت افنُؾ.

د ؾَط بٚدسٚحٜ افتل يتٔحٓٚ ٕيٚم افتنٌٔؾ احلٚشقيب.  .ت حجؿ افبٕٔٚٚت يتحدَّ

ـام أنَّ ضبَٚت ادالمح ادٍَُردة يُّـ أْن تهؾ إػ حجؿ ترئِقن بٚيٝ 

قب إظداد ترئِقن بٚيٝ يف حٚفٜ اشتخدام أشِ 256وتهؾ إػ حجؿ 

 ـِامت أشٚس. 

افَْؾ مـ وإػ ؿٚظدة مِػ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ وؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادََُتَكة ٕن  .ث

ؿ فِتحرير مـ ِؿبَؾ مستخدم واحد وؽر ُمّٜٔ. َّّ  ـِٔٓام ُمه

مُُٕٜٔٚٔٔ ؿٚظدة مِػ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ٓ تًّؾ ظذ ؿٍؾ ـؾ ؿٚظدة  .ج

ضبَٜ مالمح. ويسّح إّٔقذج افبٕٔٚٚت إذا ـٚن ادُستخِدم بهدد حترير 

افتحرير بٚفتحرير مـ ِؿَبؾ مستخدم واحد ويف ٍٕس افقؿٝ اشتًراض 

ُمتقيٚت ؿٚظدة افبٕٔٚٚت مـ ِؿَبؾ أـثر مـ مستخدم. ويف حٚفٜ حترير ضبَٜ 

مِّح ٓ تُقن ـؾ ضبَٚت ادالمح يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ُمتٚحٜ فِتحرير وفُـ 

َـّٛ  .شآرك مٚب» يُّـ اشتًراضٓٚ واختٔٚرهٚ يف ُمر
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خزن افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف ؿٚظدة مِػ افبٕٔٚٚت يتَٚشؿ وطٚئػ ـؾ مـ  .ح

ة وؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادُنٚظٜ. وافبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ  ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادَُتَكَ

ٌٜٔ افتل تُقن يف ؿٚظدة   افتل يتؿ افتًَُّٚمؾ مًٓٚ يتؿ ِّتزيْٓٚ بٍْس افهِّ

مًٓٚ بًد ؾٔتؿ ِّتزيْٓٚ بٍْس   تؿ افتًَُّٚمؾافبٕٔٚٚت ادُنٚظٜ، أمٚ تِؽ افتل مل ي

أ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف مسٚحٚت  افىَّبَٜ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادَُتَكة. وجُتزَّ

مًٓٚ وِّتزيْٓٚ يف تنُٔالت   صٌرة يىِؼ ظِٔٓٚ جتزيئٚت يسٓؾ افتًَُّٚمؾ

ٜ ثْٚئٜٔ ـبرة يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت. وظِّٜٔ افتجزئٜ هْٚ تُقن آفٜٔ وؽر مرئٔ

  ٔ ٚ فٌرض افًرض افرسيع. ويسّح افبْٚء اهلرمل وتتؿ ؾٓرشتٓٚ وبْٚؤهٚ هرم

د أو ادستقى  فَٚظدة افبٕٔٚٚت بجِٛ ؾَط تِؽ افبٕٔٚٚت بٚدَٔٚس ادُحدَّ

مًٓٚ   ادىِقب فًِرض. ـام أنَّ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ افتل مل يتؿ افتًَُّٚمؾ

حٚؾيٜ ظِٔف يف ؿٚظدة مِػ ُُيٚؾظ ظِٔٓٚ مـ ِؿَبؾ ادُستخِدم، ومٚ يتؿ ادُ 

  افبٕٔٚٚت هق ادسٚر إػ مقؿع ِّتزيـ افبٕٔٚٚت افنبُٜٔ.

ظْد اشتحداث ؿٚظدة افبٕٔٚٚت يتؿ حتديد ـِامت أشٚس فتخزيـ افبٕٔٚٚت  .خ

غَّ مـ  ًَ ـ افتَّخزيـ فْقع ُم حسٛ رؽبٜ ادُستخِدم. افُِامت إشٚس حُتسِّ

 مًيؿ احلٚٓت افتل افبٕٔٚٚت مـ أجؾ رؾع ـٍٚءة وأداء افتَّخزيـ. يف

.ٜ  تستخِدم افُِامت إشٚس ادََُّْْ

افٍٓٚرس ادُٕٜٚٔ فتحديد مقاؿع ادالمح  جل. آي. إس.يستخدم ٕيٚم آرك  .د

بنُؾ رسيع ظْد ظرض، حترير، أو اشتًالم افبٕٔٚٚت. ووجقد ؾٓرس 

مع ؿٚظدة بٕٔٚٚت ـبرة. وبْٔام   مُٚين ُمالئؿ مٓؿ، بٚفّذات ظْد افتًَُّٚمؾ

 س ادُٚين فىبَٚت مالمح يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمَتكة يستخدم حجاًم افٍٓر

فِنبؽ احلقيهع ٓ يُّـ تًديِف، ؾ٘نَّ افٍٓرس ادُٚين فىبَٚت  اواحدً 

ادالمح يف ؿٚظدة مِػ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يستخدم ثالثٜ أحجٚم فِنبؽ 
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يُّـ تًديِٓٚ. وتسّح افنبٚك اإلضٚؾٜٔ بٚشتًالم ضبَٚت ادالمح ذات 

 شجل. آي. إس.آرك »حجٚم ادختٍِٜ بنُؾ أرسع. ويف أي حٚل، ٕيٚم إ

ٔ ٚ  ئًد بْٚء افٍٓرس ادُٚين ظْد َّنٚيٜ ظِّٔٚت افتَّحديٞ فوامن أن يُقن آف

 افٍٓرس وأحجٚم افنبؽ احلقيهع مثٚفٜٔ. 

افبٕٔٚٚت ذات إشٚس اإلحداثل ُيُّـ خزَّنٚ يف صٌٜٔ دفٔؾ ؿٚظدة بٕٔٚٚت  .ذ

 ِِّ ص حجؿ افتَّخزيـ دون افتَّٖثر ظذ أداء افْيٚم وتُقن بنُؾ موٌقط ُيَ

افبٕٔٚٚت ُمتقؾِّرة فَِراءة ؾَط. وحٚدٚ تتؿ ظِّٜٔ ضٌط افبٕٔٚٚت، يُقن 

 دٚ هق ظِٔف احلٚل يف حٚفٜ ظدم ضٌط ظرض افبٕٔٚٚت واشتًالمٓٚ مثٔاًل 

افبٕٔٚٚت. وتُقن افبٕٔٚٚت ادوٌقضٜ بهٌٜٔ ؿٚبِٜ فِقصقل ادبٚذ وٓ 

يستىٔع  ش.إس .آي .جل .آرك»ْٚك حٚجٜ حلؾ افبٕٔٚٚت ٕنَّ ٕيٚم تُقن ه

هتٚ مبٚذة. ـام أنَّ ضٌط افبٕٔٚٚت يالئؿ ؿقاظد افبٕٔٚٚت افتل بٌِٝ ءؿرا

َِّٛ ظِّٔٚت حترير إضٚؾٜٔ. ويُّـ إذا  ؿتٙ امرحِٜ افْوٟ بحٔٞ ٓ تتى

ضرق  إمر حؾ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادوٌقضٜ. ويتًغَّ هْٚ اإلصٚرة إػ أنَّ 

ٌط ادُىبََّٜ يف بٔئٜ آرك  د فِبٕٔٚٚت.  جل. آي. إس.افوَّ َْ ٓ يْجؿ مْٓٚ أي َؾ

وأحد أهؿ افًقامؾ ادُِحثٜ ظذ ضٌط افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ يتّثؾ يف متقشط ظدد 

َد افقشٔىٜ  ًُ َد افقشٔىٜ فِِّّح. وـَٚظدة ظٚمٜ، ـِام ؿؾ ظدد اف ًُ اف

 فِِّّح ـِام تٖتَّك ظـ ذفؽ ضٌط أـز. 

يَّدم وح مـ افسىقر افسٚبَٜ أنَّ َّنٟ ؿٚظدة مِػ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يتَّ 

 ًٓ ة. حِق  ُمتٚحٜ، بسٔىٜ، وؿٚبِِٜ فِتَٔٔس فُؾ ادُستخِدمغ ظز ٕيؿ تنٌٔؾ ِظدَّ

وُيُِّـ رؾع مَٔٚس هذا افْٟٓ فِتًٚمؾ مع ؿقاظد بٕٔٚٚت ـبرة وادُحٚؾيٜ ظذ 

َٜٔ افبٕٔٚٚت  ِّٔز. ـام أنَّ ُبْْ يف ؿٚظدة مِػ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ تُقن ذات أداء ُمتّ

ًٜ افتَّخزئْٜ  ؾٚظِٜٔ رؾًٜٔ ادستقى فألداء وافتَّخزيـ حٔٞ َتستخدم ثِٞ افسِّ
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ٚت افنُؾ وؿقاظد افبٕٔٚٚت ادَُتَكة.  ٍّ  ادىِقبٜ فتخزيـ مِ

ـام  ،هق شجل. آي. إس.آرك »يف أي حٚل، ٕيٚم إدارة ؿٚظدة افبٕٔٚٚت يف 

 ًَ رِّ ِظالؿل بف يتؿ تْئؿ افبٕٔٚٚت ظز جداول ٕي ،ٚأذٕٚ شٚب ٌَ ٚم إدارة بٕٔٚٚت ُمَت

ة، واجلداول ترتبط مع بًوٓٚ افبًض ظز حَقل )أظّدة( منسـٜ، ـام أنَّ  ِظدَّ

ة ظذ افَْٔض مـ افُبْك  ظْٚس افبٕٔٚٚت يُّـ إظٚدة ترـٔبٓٚ مـ مٍِٚت ِظدَّ

ًِالؿل تتّثَّؾ يف إٔف  ة ٕيٚم إدارة بٕٔٚٚتمٔزو إخرى فَقاظد افبٕٔٚٚت، رِّ اف ٌَ ادَُت

َِّٛ اؾساضٚت ؿِِٜٔ حقل افٍُٜٔٔ افتل هبٚ ترتبط افبٕٔٚٚت ببًوٓٚ افبًض أو  يتى

  افٍُٜٔٔ افتل هبٚ يتؿ اشتخالص افبٕٔٚٚت مـ ؿقاظد افبٕٔٚٚت.

 ٛ َـّ آرك »وُيُِّـ افقصقل إػ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادَُتَكة مبٚذة مـ ُمر

رِّ ، وفُـ فِشـٚتٚفقج ٌَ قصقل إػ بٕٔٚٚت خمزوٕٜ يف ٕيٚم إدارة ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمَت

إمٚ رابط  :ِظالؿل جيٛ إضٚؾٜ رابط فَٚظدة افبٕٔٚٚت. هذا افّرابط يٖخذ صُِغ

ؾ وُمثبِّٝ تنُٔؾ هْٚ يتًّغ حتديد اشؿ ادُستخِدم، و ،بٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ أو رابط مقصِّ

 هبٚ يف اخلٚدم احلسقيب افذي ُيتقهيٚ.ـِّٜ افرس، وؿٚظدة افبٕٔٚٚت افتل ُيراد افربط 

وحذف  وروابط ؿٚظدة افبٕٔٚٚت تُقن بقضًغ: ُمتَِّهِٜ أو ؽر ُمتَِّهِٜ.

رابط ؿٚظدة بٕٔٚٚت يَتك ظذ افّرابط ؾَط وفٔس ؿٚظدة افبٕٔٚٚت أو ُمتقيٚهتٚ. 

 ٛ َـّ ٕقظغ خمتٍِغ مـ  شآرك جل. آي. إس.»يف ٕيٚم  شآرك ـٚتٚفقج»وُيقؾِّر ُمر

 ط ؿٚظدة افبٕٔٚٚت:رواب

سَتْخِدمغ بٚفًّؾ يف  شمٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ» .أ ُّ افتل تسّح فِ

 ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمنسـٜ.

ؾ ومثبِّٝ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت»  .ب افذي يَقم بٚشسجٚع افبٕٔٚٚت ؽر  شمقصِّ

ؾ ومثبِّٝ »ادُٕٜٚٔ ؾَط. وافبٕٔٚٚت افتل يُقن افقصقل إفٔٓٚ ظز  مقصِّ
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 يف بٔئٜ شؿراءة ؾَط»ة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ تُقن يف وضع يف ؿٚظد شافتَّنُٔؾ

  .شآرك. جل. آي. إس.»

 ًُ سَتْخِدم افذي يف أي حٚل، ظْٚس ٕيٚم إدارة ؿٚظدة افبٕٔٚٚت تُقن ُمِ ُّ ٚ فِ

ُُمتقيٚت ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ بامـْٜٔ  شآرك ـٚتٚفقج»اشتحدثٓٚ. وظْد ظرض 

ضبَٜ مالمح مثاًل،  ؽ ِؿَبؾ اشؿ افًْك.آرك فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ، ييٓر اشؿ ادٚف

إدارة »شتيٓر يف افُتٚفقج ــ  شإدارة افىرق»يُِّٓٚ ادُستخِدم  شضرق»بٚشؿ 

ًِالؿل». ويف حٚفٜ شافىرق.افىرق رِّ اف ٌَ ، مثؾ خٚدم شٕيٚم إدارة ؿٚظدة بٕٔٚٚت ادَُت

واشؿ  افٌِٜ افُبْٔقيٜ فالشتًالم، شٔيٓر اشؿ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت بغ اشؿ ادٚفؽ

إمٚرة »إذا ـٕٚٝ ضبَٜ افىرق خمزوٕٜ يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت بٚشؿ مثاًل،  تَّنُٔؾ.اف

  .شإدارة افىرق.إمٚرة مُٜ.افىرق»ؾَّ٘نٚ شتيٓر يف افُتٚفقج ــ  شمُٜ

ويُّـ اشتُنٚف وإدارة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ادخزوٕٜ يف ٕيٚم إدارة ؿٚظدة 

ًِالؿل يف ٕيٚم  رِّ اف ٌَ ظز مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت  ش. آي. إس.جلآرك »بٕٔٚٚت ادَُت

 شمٚـْٜٔ افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ»ادُٕٜٚٔ. وإٔقاع افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ افتل تتًٚمؾ مًٓٚ 

َُٕط، خط مِتقي، شِسِٜ خط ٓ تتَٚضع مع ٍٕسٓٚ، خٚتؿ،  ع  ُّّ تنّؾ: َٕىٜ، جت

 متًدد أضالع مٍَؾ، ومتًدد أضالع يف داخؾ آخر. 

ادُٕٜٚٔ فِقحٚت بٚفقصقل إػ ؿقاظد بٕٔٚٚت  ٚتٕٚٔوبٚدثؾ، تسّح مٚـْٜٔ افب

َـّٛ مدير مُتبٜ  ٛ  شآرك إٍٕق»افِقحٜ. وجيدر افتْقيف هْٚ إػ أنَّ ُمر َـّ آرك »وُمر

فِقصقل إػ ؿقاظد افبٕٔٚٚت إضٚؾٜ إػ رابط ؿٚظدة بٕٔٚٚت  رضوريٚن ششتقرم

ػ ؿٚظدة مُٕٜٚٔ يف افُٚتٚفقج. ويُّـ فرابط ؿٚظدة افبٕٔٚٚت افقصقل ُمبٚذة إ

ـٚت اتهٚل ُمبٚذ تقؾِّرهٚ برجمٔٚت  جل. آي. آرك »افبٕٔٚٚت بٚشتخدام ُُمرِّ

ًٓ  شإس.  مـ افقصقل إفٔٓٚ ظز مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ.بد
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 ضبؼات افبقاكات ِف ؿاظدة افبقاكات اجلغراؾقة:

 تْتيؿ افبٕٔٚٚت يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف جمّقظٚت مـ افىبَٚت هل:

: أي ادالمح اجلٌراؾٜٔ ذات: ٍٕس افْقع اجلٔقمسي بؼات ادالمحض  .6

ٍٚت، ٍٕس ادرجًٜٔ )مثاًل  َٕىٜ، خط، متًدد أضالع مٍَؾ(، ٍٕس ادُقصِّ

ادُٕٜٚٔ، وتَع يف ٕىٚق مْىَٜ جٌراؾٜٔ منَسـٜ. هذه ادالمح يُّـ أْن تُقن 

ُٔؾ، فقحٚت، أو فقحدهٚ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ أو أْن تُقن يف مٍِٚت تن

ؿقاظد بٕٔٚٚت مالمح أخرى. وضبَٚت ادالمح تسّح بتجّٔع مالمح ؽر 

افىرق افرسيًٜ، افىرق مثاًل،  واحدة فٌرض افتَّخزيـ.  ُمتىٚبَِٜ يف ِوْحَدة

افرئٔسٜ، افىرق ادحِٜٔ، افىرق افسابٜٔ، يُّـ جتًّٔٓٚ يف ضبَٜ مالمح بٚشؿ 

 أيًوٚ ـام يُّـ فىبَٚت ادالمح أن ِّتتزن .يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ شافىرق»

ٍٚت إضٚؾٜٔ مثؾ افًْٚويـو إبًٚدو افؼوحٚت قصِّ ُّ دة ب دِّ ًَ  ؿىٚظٚت ُمَت

ق.. ويُّـ تْئؿ ضبَٚت ادالمح يف صبُٜ جُمَٚوَرة هل  ص، إحداثٔٚت س،و

يٜ أو مالمح تَُٚضع ُمتَِّهِٜ حُتٚؾِظ ظذ ِظالؿٚت ادُجَٚوَرة  بغ بّثٚبٜ مالمح َحدِّ

ضبَٚت ادالمح. ويف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ادُجَٚوَرة هل جمّقظٜ مـ افَقاظد 

ًِالؿٚت ادُٕٜٚٔ  د بنُؾ سيح اف ّٜ يتؿ تىبَٔٓٚ ظذ ضبَٚت ادالمح وحُتدِّ ُِّ ادُتح

افتل تقجد بغ بٕٔٚٚت ادالمح وافٍُٜٔٔ افتل هبٚ ُتَتَٚشؿ، يف ضبَٜ أو أـثر، 

 جٔقمسيٜ ادُٚن. 

: ـثر مـ افتَّنُٔالت يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ؼات ِظالؿاتضب  .5

ضبَٚت مالمح ادحٚؾيٜ واإلمٚرة. مثاًل،  يُّـ ربىٓٚ ببًوٓٚ افبًض.

ًِالؿٚت بغ  تَّنُٔالت يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يتًغَّ افوفتًريػ اف

ن ٜٔ خيزِّ اشتحداث ضبَٜ ِظالؿٚت وهل بّثٚبٜ ظْك يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾ
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 ٛ َـّ ـٚتٚفقج »مًِقمٚت ِظالؿٜ وييٓر فًِٔٚن ـًْك يف صجرة ادحتقى يف ُمر

ٍٚت ادخزوٕٜ يف تنُٔؾ ذو ظالؿٜ شآرك الؿٚت بــ: اشتخدام ادُقصِّ
ًِ . وتسّح اف

مٔز، وضع بىٚؿٜ، أو اشتًالم ضبَٜ مالمح.   فِسَّ
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 ُمَؼدَِّمة

 

ـ يف مَٚفتف افنٓرة ظ شإدجٚر ـقد»مهىِح إّٔقذج افبٕٔٚٚت صٚؽف 

 ًٍ ًِالؿل وافتل ؾٔٓٚ اؿسح تًري رِّ اف ٌَ ٚ ّٕٕقذج افبٕٔٚٚت مٍٚده إّٔقذج بٕٔٚٚت ادَُت

بٚت ثالثٜ هل: جمّقظٜ مـ إٔقاع إصٔٚء، جمّقظٜ مـ  َـّ ن مـ ُمَر إٔف يتُقَّ

(. ـام Codd, E. F. 1970) ادُِحثٚت، وجمّقظٜ مـ افَقاظد افًٚمٜ فُامل افبٕٔٚٚت

أدػ بدفقه يف هذا اخلهقص حٔٞ  شَدْيٝ»َقاظد افبٕٔٚٚت أنَّ افًّراب ادًُٚس ف

رِّ ِظالؿل أو ؽرهٚ،  ٌَ يرى أنَّ ؽرض أي ؿقاظد بٕٔٚٚت، ـٕٚٝ ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمَت

ؿ يف مثؾ هذا  ُُّ دة فتّثٔؾ ادًِقمٚت وأشِقب ُُمُؿ فِتح َّ هق تقؾر وشِٜٔ ُمًت

 . (Date, 1983, pp. 182-183) افتَّّثٔؾ

تًْل اختزال افقاؿع، ؾ٘نَّ ـؾ  شإّٔقذج»نَّ ـِّٜ إ حٔٞيف أيٜ حٚل،  

 ًً ٚ ٚ بّستقى ُمتٍِٚوت مـ افُامل إّٔقذج بٕٔٚٚت ُيّثِّؾ واؿ ًً دستقى افتَّّثٔؾ. تب

ٜٓ َٜٔ مًِقمٚت مقجَّ   هذا ادستقى يَْؾ بٕٔٚٚت افقاؿع، ظز اختزال ُبْْ

َٜٔ خزن افبٕٔٚٚت يف احلٚشقب. وؿد خلهٝ فِّستخدِ  لبِ »م، إػ ُبْْ ـَ مستقيٚت  شق

َذَجٜ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف أربًٜ هل ) ّْ َٕPeuquet, D. J. ,1984 :) 

ـام هل مقجقدة، بام يف ذفؽ ـؾ   : أي افّيِٚهرةمستوى افواؿع .1

 تهّقرهٚ.   ُيُِّـ  أو ٓ  افتل ُيُِّـ ت افتَّنُٔال

ٍٚت افقاؿع ظذ إرض مستوى أكؿوذج افبقاكات .2 : أي اختزال مقصِّ

 َد أنَّ هلٚ ظالؿٜ بٚفتَّىبٔؼ أو افتَّىبَٔٚت حتٝ افتٍْٔذ.وافتل يًت
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: أي جتسٔؿ إّٔقذج افبٕٔٚٚت يف صُؾ رشقمٚت، مستوى ُبـَْقة افبقاكات .3

ّٜ فتًُس تسجٔؾ افبٕٔٚٚت يف ترمٔزات حٚشقبٜٔ. َّّ  ؿقائؿ، شالشؾ ُمَه

 : أي ُتثٔؾ افبٕٔٚٚت يف أؿراص افتخزيـ احلٚشقيب. ُبـَْقة ادؾػات .4

 توح أنَّ ُبَْْٜٔ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ تَقم ظذ إّٔقذج بٕٔٚٚت، مـ هذا ي

َّٜٔ. إذً 
ا إّٔقذج افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ وظذ تٍٚصٔؾ تْئؿ ظْٚس افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

َٜٔ»ُيُِّـ وصٍف بــ  ؾٔف يتؿ تْئؿ افتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ يف ٕىٚق ـؾ  شإّٔقذج ُبْْ

ًِالؿٚت بْٔٓٚ. إّٔقذج جمّقظٜ ِوْحَدة يف ؿقائؿ وشالشؾ، وتًري ػ سيح فِ

د َٜٔ هذا يُقن يف مٍِٚت حُتدِّ ُٜٔ فتخزيـ افبٕٔٚٚت، بُِّٜ ٔافىبًٜٔ ادُٕٔٚ  افُبْْ

َٜٔ افبٕٔٚٚت  أخرى َٕؾ افبٕٔٚٚت إػ افبٔئٜ احلٚشقبٜٔ. هذا يًْل أنَّ إّٔقذج ُبْْ

ًِالؿٚ  اجلٌراؾٜٔ يتْٚول افِقْحدات َّٜٔ واف
 مـ: بْٔٓٚ ومٚ ُتُِفت ادَُِٕٚ

ٍٚت ُمنسـٜ، مثؾ اددن، افنقارع، إوديٜ، واجلبٚل. .أ  مقصِّ

 ، إفخ. شأصٌر مـ»، شظذ يسٚر»ِظالؿٚت تنّؾ حٚٓت مثؾ   .ب

َٔاًم   ويُقن فِِقْحدات ٍٚت تربط ِؿ الؿٚت مقصِّ
ًِ  ُمًَّْٜٔ يف جمٚهلٚ وبُؾ واف

 :ٍٚت مثؾأْن يُقن هلٚ مقصِّ  ادديْٜ ُيُِّـ مثاًل  . ِوْحَدة يف جمّقظٜ افِقْحدات

 إفخ.  ،ادسٚحٜ، ظدد افسُٚن، ظدد إحٔٚء، ظدد افٍْٚدق

ًِالؿٚت  َّٜٔ ُيُِّـ  بغ افتَّنُٔالت  واف
 افتًَّبر ظْٓٚ ـام يع: ادَُِٕٚ

ًٜ  .أ َّٜٔ ـًْٚس بٕٜٔٚٔ. ،ساح
َٜٔ افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ  بحٔٞ تتؿ ـتٚبتٓٚ يف ُبْْ

ٔ   ،ٚضًّْ   .ب افبٕٔٚٚت أو جزء  ٚ مـ خالل حتِٔؾ ـؾحٔٞ ُتستخِص حسٚب

ظٜ بنُؾ ؽر ُمَْْتيِؿ يف ادُٚن.مثاًل  مْٓٚ،  اجلٚر إؿرب فَْىٜ مٚ بغ َٕط ُمتقزِّ

ًِالؿٚت بغ افِقْحدات  َّٜٔ ظٚدة ـثرة أخذً   وتُقن اف
ا يف آظتبٚر ضبًٜٔ ادَُِٕٚ

َذَجٜ جتًؾ مـ افهًٛ ِّتزيْٓٚ ـِٓٚ  ّْ افقاؿع أو تهقره، وُمدوديٚت ظِّٜٔ افَّْ
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ًِالؿٚتيف ؿ ٍٕسٓٚ، يف حٚفٜ   ، وافِقْحدات ٚظدة بٕٔٚٚت. ـام أنَّ تًريٍٚت هذه اف

افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ، ُتٔؾ إػ ـقَّنٚ ؽر دؿَٜٔ وتًتّد ظذ ادوّقن. هذا إمر 

ًِالؿٚ َّٜٔ افبسٔىٜ مثؾ ت يتجّذ حتك يف حٚفٜ اف
 شيسٚر»أو  شبًٔد»و شؿريٛ»ادَُِٕٚ

امت شيّغ»و د إبًٚد، ِوْحدات. ترـٔبٜ هذه افسِّ ُمتُتِِّٜ، وتًريٍٚت   )أي تًدُّ

الؿٚت وافتًَّريٍٚت
ًِ َدة  اف ََّ ًَ َّٜٔ ادُ

َدة ادَُِٕٚ ََّ ًَ َذَجٜ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ُم ّْ َٕ   ( جتًؾ 

 ويْجؿ مْٓٚ مٍِٚت بٕٔٚٚت ؽر موٌقضٜ.

َىٜ إػ أنَّ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ تتَّّٔز بٖرب َْ ع وجتدر اإلصٚرة ظْد هذه افُّْ

 (:Medeiros, C. B. and Pires, F. 1994خهٚئص هل )

 مقضًٓٚ اجلٌرايف )اإلحداثٔٚت(. .1

ٍٚهتٚ. .2  ُمقصِّ

 . ِظالؿٚت ادُجَٚوَرة .3

َمَِّْٜٔ. .4 بٚهتٚ افزَّ َـّ  ُمَر

ٟ ُيُِّـ  َّ ُٕ تهٍْٔٓٚ يف ثالث   وحٚل ِّتزيـ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف بٔئٜ 

 ضبَٚت رئٔسٜ هل:

ٍبقاكات تؼؾقدية .1  احلَْرؾِٜٔ افتَِٔديٜ./ٚت افًدديٜ : وِّتص ادقصِّ

ٍٚت افتل تهػ مقؿع افيَّقاِهر اجلٌراؾٜٔ بقاكات مؽاكقة .2 : وِّتص ادقصِّ

 )مثال، افتَّقصٔؾ(.   ، احلجؿ( وشامت جُمَٚوَرةوشامهتٚ اجلٔقمسيٜ )مثاًل 

ٍٚت ِّتتزن مْٚطر بقاكات ُصَورية  .3 صقر( ويديرهٚ )مثاًل : وِّتص مقصِّ

 ر.أدوات ُمًٚجَلَٜ ادْٚط

ظٜ يف  ،إضٚؾٜ إػ ذفؽ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ هل بٕٔٚٚت تتًِؼ بيقاهر ُمتقزِّ

ٜ ـام يع: ٍَ  إٔامط خُمَْتِِ
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ٔ   .أ َذَجٜ ُثْٚئٜٔ ـّسىَّح. ،ٚ يف بًديـمسٚح ّْ َٕ َذج  ّْ  وُتَْ

ٔ    .ب ٔ  /ٚمسٚح َذج ،ٚحجّ ّْ َذَجٜ ثالثٜٔ افبًد فقصػ مٚ حتٝ إرض أو   وُتَْ ّْ َٕ

 افيَّقاِهر افٌالؾٜٔ.

ٔ  مس  .ت ٔ  /ٚٚح ٔ  /ٚحجّ َذَجٜ افسالشؾ  ،ٚزمْ ّْ َذَجٜ ربٚظٜٔ افبًد فَْ ّْ َٕ َذج  ّْ وُتَْ

َمَِّْٜٔ.   افزَّ

ِّٔزات تٍرزهٚ  َّٜٔ هلٚ مُم
َّٜٔ، وٕامذج افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

يف أي حٚل، افيَّقاِهر ادَُِٕٚ

َّٜٔ هلٚ تًريٍٚت ؾرديٜ وحٔدة تًُس مقؿع   ظـ بًوٓٚ افبًض. ؾٚفِقْحدات
ادَُِٕٚ

  يف افٍراغ ادُٚين. وبٚفْسبٜ فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ، تُقن هذه افتًَّريٍٚت  ِقْحداتاف

َدة ََّ ًَ ا يف آظتبٚر مٔؾ افيَّقاِهر افىبًٜٔٔ ْٕن تيٓر يف إٔامط ؽر ا، أخذً جد    ظٚدة ُم

َدة ُٜمَْْتيِّ ََّ ًَ . ويتؿ تسجٔؾ هذه افتًَّريٍٚت يف صُؾ ٕيٚم إحداثٔٚت يُقن يف  وُم

أصُٚل ادسٚؿط اجلٌراؾٜٔ. وظْد حتقيؾ إّٕقذج افتَّهقري فِبٕٔٚٚت  واحد مـ

  ٔ َٜٔ مٍِٚت فِتَّىبٔؼ حٚشقب َٜٔ بٕٔٚٚت وُبْْ ٚ، تَقم آفٔٚت إدخٚل افبٕٔٚٚت إػ ُبْْ

ْؿؿ»اجلٔقمسيٜ مثؾ  ط، اخلىقط، ومتًددات إضالع ادٍَِٜ يف  شافرَّ ََ ببْٚء افُّْ

َّٜٔ فِقْحداتصٌٜٔ ظدديٜ يَرؤهٚ احلٚشقب مـ خال
  ل تسجٔؾ اإلحداثٔٚت ادَُِٕٚ

ٚ ــقي ظِٔٓـٚس افتل تْوـإش  ٜ ـدُنُِِا(. وPeuquet, D. J. ,1984ٜ )ـاخلريى

َّٜٔ افتل هل بىبًٔتٓٚ ُثْٚئٜٔ أو ُثالثٜٔ إبًٚد تتّثَّؾ يف 
ظِّٜٔ حتقيؾ افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

ٜٔ، أو آحٚديٜ افبًد ويف ـٍٜٔٔ ُتثِٔٓٚ يف ذاـرة احلٚشقب افتل هل بىبًٔتٓٚ خى

ًِالؿٚ َّٜٔ افكُيٜ وادُتداِخِٜ. ؾ٘ذا تؿَّ وضع ت ٍٕس افقؿٝ ادُحٚؾيٜ ظذ اف
ادَُِٕٚ

فـ حتتقي   افبٕٔٚٚت يف ؿقائؿ بتسِسؾ خىل ُمتقاِصؾ، ؾ٘نَّ إحداثٔٚت افِقْحدات

جَٚوَرة ُّ ٍٚت ادقروثٜ فِ ْبُٚت أو افتَّنُٔالت ادُ   ظذ ادقصِّ ِٜ يف خىقط افنَّ ٍَ َ

ٚ فـ حتتقي ظذ ِظالؿٚت مُٕٜٚٔ مثؾ  إػ افٔسٚر »، أو شؾقق»ادُتالِصَٜ، ـام أَّنَّ
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ًِالؿٚشمـ ٜٔ أشٚس هل يف َحدِّ ذاهتٚ بٕٔٚٚت وؽٚفبً ت . هذه اف ٚ مٚ تُقن ذات أمهِّ

َّٜٔ. فذا يتًغَّ وضع ـغ ظْـٜ فِجٌراؾٔـبٚفْسب
ِهٓؿ فِبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ د تٍحُّ

 َٔ ًِالؿٚاإلحداثٔٚت يف ُبْْ ُثْٚئٜٔ وُثالثٜٔ إبًٚد ويف ٍٕس ت ٜ تسّح بحٍظ هذه اف

  افقؿٝ تُقن ُمتقاؾَِٜ مع ِّتزيْٓٚ بنُؾ خىل أو ؿقائؿ يف احلٚشقب.

ل»يف أيٜ حٚل،  ـَ َّٜٔ  شبِق
ِّتتزل مسٖفٜ مالءمٜ إّٔقذج ُمًغَّ فِبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

 (:Peuquet, D. J. ,1984بٚدًٚير افتٚفٜٔ )

ثِّؾ يف مَٚدير ـؾ افِقْحدات: ادُتَ آـتّمل .1 ًِالؿٚت ادقجقدة يف أرض   َّ واف

 .َّْٜٔ  افقاؿع وافتل يتؿ ُتثِٔٓٚ يف إّٔقذج طٚهرة ُمً

د .2 ثِّؾ يف افدرجٜ افتل هبٚ ُيُِّـ افتَّشدُّ َّ احتقاء حٚٓت خٚصٜ أو ؽر   : ادَُت

 اظتٔٚديٜ.

  الت افّيِٚهرةمع إٔقاع وأوضٚع تنُٔ  : أي افَدرة ظذ افتًَُّٚمؾـّوعتَّ اف .3

 اجلٌراؾٜٔ.

ثِِّٜ يف مَدار اجلٓد افذي حتتٚجف ظِّٜٔ حتقيؾ افبٕٔٚٚت ادىِقبٜ افؽػاءة .4 َّ : ادَُت

َِّبٓٚ إّٔقذج افبٕٔٚٚت ويف ضٌط  وادقجقدة بهٌٜٔ ُمًَّْٜٔ إػ صٌٜٔ يتى

 افبٕٔٚٚت )أي ـٍٚءة افتخزيـ( ورسظٜ آشتخدام.

ثِِّٜ يف اششفوفة افتَّوفقد  .5 َّ  افَٚئّٜ. ت تخالص تنُٔالت مـ افتَّنُٔال: ادَُت

َذَج ـيف أي حٚل، ادُنُِِ ّْ َٕ دمٟ  ٜ هلـٜ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾّٔ ـٜ إشٚس يف 

 مهٚ:ضبَٚت افبٕٔٚٚت مـ خالل خىقتغ 

ٍٚت اجلٔقمسيٜ فِِقْحدات .1 َّٜٔ.  خىقة حتديد ادقصِّ
 ادَُِٕٚ

َدة .2 ََّ ًَ َّٜٔ.ادَُٚ  فِِقْحدات  خىقة وصػ ٕقظٔٚت ومَٚئس ُم
ِٕ 

َذَجٜ افرؿّٜٔ فِِقْحدات ّْ ٟ إػ   فذا، جيٛ إحُٚم افَْ َّ ُٕ َّٜٔ يف بٔئٜ 
ادَُِٕٚ
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َدة ََّ ًَ الؿٚت ادُ
ًِ د  مستقى ِدؿَّٜ افِقْحَدة يف افٍراغ وتَقيؿ اف هٚ ترـٔبٜ مـ  افتل حُتدِّ

 .َّٜٔ
َّٜٔ وؽر ادَُِٕٚ

 ادًٚير ادَُِٕٚ

َذَجٜ افبٕٔٚٚت  ّْ فٔسٝ ـٚؾٜٔ فِتًَُّٚمؾ مع ادًِقمٚت وافىرائؼ افتَِٔديٜ فَْ

اجلٌراؾٜٔ ٕنَّ مًيؿ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ جيٛ أْن ُيْير إفٔٓٚ أخذا يف آظتبٚر 

 ادقؿع، وؿٝ وِدؿَّٜ رصد ادًِقمٚت. 
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 مـاهج َنِؿَذَجة اليقانات اجلغراػقة يف بقىة ُنَؿج

 

َذَجٜ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف تًٚمِٓٚ مع افبٕٔٚ ّْ َٕ ٚت اجلٌراؾٜٔ ظدة تتبّْك 

 (:Buchman, H., 1990مْٚهٟ فًؾ أمهٓٚ )

 ًٓ  افـَّْفج افؼائم ظذ افتَّشؽقل:  :أو

ٚ تنُٔالت ذات  ٟ افَٚئؿ ظذ افتَّنُٔؾ افيَّقاِهر يف افىبًٜٔ ظذ أَّنَّ ْٓ َيًتز افَّْ

ٍٚت جٔقمسيٜ وؽر جٔقمسيٜ. وضبًٜٔ افتَّنُٔؾ ؽٚفبً  ٚ يتؿ تًريٍٓٚ مقصِّ

اشتحداثٓٚ وتٍسرهٚ مـ ِؿَبؾ ادستخدمغ.  تًٔرهٚ، أو   ز ُيُِّـ بٚشتخدام رمق

ٍٚت اجلٔقمسيٜ فِيٚهرة هل جزء ضبًٔل مـ تًريػ  وظٚدة مٚ تُقن ادقصِّ

َّٜٔ ُمتِّّٔزة ُتٚمً  افتَّنُٔؾ حٔٞ تُقن افتَّنُٔالت  ى ََ ٚ ظـ افتَّنُٔالت اخلىٜٔ، افُّْ

ٚ ظـ ـؾ مْٓام. وُتقضع زة ُتٚمً وافتَّنُٔالت متًددة إضالع ادٍَِٜ ُمتِّّٔ 

 ًٚ ٍٚت اجلٔقمسيٜ ؽٚفب يف ضبَٜ ُمٍِْهِٜ  افيَّقاِهر افتل تُقن بسـٔبٜ مـ هذه ادقصِّ

بٜ. وإضٚؾٜ إػ رمز افتَّنُٔؾ وافتَّّثٔؾ اجلٔقمسي  َـّ مـ افتَّنُٔالت اهلجْٜٔ أو ادَُر

ٍٚت ُيّثِّؾ ادًِقمٚت ذات  هْٚك ظددٌ  فِّيِٚهرة، ٟ مـ ادقصِّ ْٓ افنٖن. يف هذا افَّْ

   افّيِٚهرة ذات أمهٜٔ أشٚس يف ُتثٔؾ وجقدهٚ. تُقن جٔقمسيٜ

ٟ افَٚئّٜ ظذ افتَّنُٔؾ، يُقن ُتثٔؾ افتَّنُٔال َّ ُٕ اجلٌراؾٜٔ ت ويف موّقن 

َدةظذ أشٚس جٌراؾٜٔ ادقاؿع، زائدً  ََّ ًَ الؿٚت ادُ
ًِ ٍٚت افبؼيٜ   ا اف فِّقصِّ

 . (Usery, E. L., 1993)وافىبًٜٔٔ فِّقاؿع 

َدة ََّ ًَ   وجتدر اإلصٚرة هْٚ إػ أنَّ حتديد افتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ هق ظِّٜٔ ُم
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  تْوقي ظذ ادًرؾٜ وافتهّقر افبؼي.

ٟ افَٚئؿ ظذ افتَّنُٔال ْٓ يف إضٚر ؿقاظد بٕٔٚٚت ت وإحدى ضرائؼ تقطٔػ افَّْ

ف صقب  جٌراؾٜٔ حٚشقبٜٔ تتّثَّؾ يف تىقير إّٔقذج بٕٔٚٚت بٚشتخدام َّنٟ مقجَّ

(. وإّٔقذج افتَّنُٔالت افْٚجؿ مـ ذفؽ Objetc-Orientedُمتقى افتَّنُٔؾ )

ًِالؿٚت  ُيُِّـ  ؾ افتَّهقر افبؼي فِقاؿع اجلٌرايف، اف ُِّ َّٜٔ بغ  أن:ْ ُين
ادَُِٕٚ

َّٜٔ.ت افتَّنُٔال
  اجلٔقمسيٜ، وِظالؿٚت افتَّنُٔؾ بٚفتَّنُٔؾ بغ إصٔٚء ؽر ادَُِٕٚ

 َّ ُٕ هل افتَّّثٔؾ إشٚس   ، تُقن افتَّنُٔالت ٟ افَٚئّٜ ظذ افتَّنُٔالتويف 

متثقل »فِيَّقاِهر اجلٌراؾٜٔ. ومـ بغ تًريٍٚت افتَّنُٔؾ ذفؽ افذي يَقل بٖٕف 

. هذه افٍُرة تؿَّ «رشومي   مأ ـان ذفك رؿؿي  أفِوْحَدة أو يشء حؼقؼي شواءً 

َّٜٔ تىبَٔٓٚ مـ ِؿَبؾ هٔئٜ ادسٚحٜ إمرئُٜ يف 
تىقيرهٚ ّٕٕقذج افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

 .(USGS, 1995) شدي. إل. جل.»ادًروف بٚشؿ 

ِوْحَدة جٌراؾٜٔ حََٜٔٔ، وُتثٔؾ رؿّل  مهٚ:ن ٚيف أي حٚل، افتَّنُٔؾ فف جٕٚب

حٔٞ افتنُٔؾ هق حٚفٜ مـ جمّقظٜ ِوْحَدة،  (1/3)هلٚ. وـام يتوح يف افنُؾ 

مـ ٍٕس افْقع. وافِقْحَدة أو   أة يف ِوْحداتفِقْحَدة هل طٚهرة حََٜٔٔ فٔسٝ جُمزّ إ

د جمّقظٜ افِقْحدات ٍٚت وِظالؿٚت ُمنسـٜ.وافتَّنُٔؾ،   ، افتل حُتدِّ  تتَٚشؿ مقصِّ

تنُٔؾ افىريؼ ـىبَٜ ينّؾ جمّقظٜ مـ حٚٓت افىُّرق احلََٜٔٔ ادُرتبِىٜ مثاًل، 

ٍٚت ووطٚئػ ُمنسـٜ ُيُِّـ  ٔ    بّقصِّ  ٚشقبٜٔ.ٚ يف بٔئٜ حُتثِٔٓٚ رؿّ

ــ ــٍٚت ( ُيتــقي ترمٔــز افتَّنــُٔؾ 1/3ح افنــُؾ )ـوـــام يقضِّ  مقصِّ

َـّ  َّٜٔ وِظالؿـٚت جُمـَٚوَرةبٚوِظالؿٚت ظـ ادَُر
َّٜٔ وؽر ادَُِٕٚ

.  وؽـر جُمـَٚوَرة  ت ادَُِٕٚ

َّٜٔ، ظٚدة هل جمّقظٜ مـ اإلحداثٔٚت، ُتدفِّؾ ظذ مقؿع افتَّنُٔؾ 
بٚت ادَُِٕٚ َـّ وادَُر

 خط أْن يُقن ظْك جٔقمسي مثؾ إحداثٔٚت س، ص، ق، َٕىٜ،  افذي ُيُِّـ 
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ؿؿي فتشؽقل افّظاِهرة6/6صؽل )  اجلغراؾقة  ( افتَّؿثقل افرَّ

جَٚوَرة وُيُِّـ  .أو حقيهِٜ صبُٜٔ/مسٚحٜ، و ُّ يٜ. افًْٚس اجلٔقمس  تًريٍف ب

َـّ  ٍٚت مثؾ مٚدة، ٕقع، بٚت أمٚ ادَُر ـ وصٍٓٚ بٚدقصِّ
َّٜٔ فِتَّنُٔؾ ُيُِّ

ؽر ادَُِٕٚ

، شهق يُقن»حٚفٜ، ظدد مسٚرات ضريؼ. وُيُِّـ اشتخدام تًبرات أشٚس مثؾ 

ًِالؿٚ شجزء مـ»و ،شمـ ٕقع» َّٜٔ بغ افتَّنُٔالتت فقصػ اف
 .  ؽر ادَُِٕٚ

ؿ يف افتَّنُٔالتوفتىقير إّٔقذج صٚمؾ فتحديد واف ُُّ ، جيٛ أْن ينّؾ  تَّح

افتَّنُٔؾ ـؾ اجلقإٛ افثالثٜ فًِِّقمٚت اجلٌراؾٜٔ وهل ادقؿع، ادقضقع، 

  وإّٕقذج افتَّهّقري فِتَّنُٔؾ ُيُِّـ  .(Nyerges, T. L., 1991)وافقؿٝ 

ٍٚت زمْٜٔ مثؾ افتٚريخ، افٍسة، وِظالؿٚت زمْٜٔ مثؾ  تقشًتف فٔنّؾ مقصِّ

ٟ افَٚئّٜ ظذ ششُٔقن»و شـٚن» َّ ُٕ ٍٚت وافتَّنُٔالت يف  . وتُقن ادقصِّ

دفِّؾ افتَّنُٔؾ ُّ  . (Usery, E. L., 1993) افتنُٔؾ ُمِحَٜ مبٚذة ب

ا ظذ إّٔقذج بٕٔٚٚت يف أيٜ حٚل، ٓ يُقن افتَّّثٔؾ افرؿّل فِتَّنُٔؾ ُمَتِكً 
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َٜٔ واحدة، ؾٚفتَّنُٔؾ ُيُِّـ  يد فتَقيؿ جمّقظٚت اشتخدامف ـٍّتٚح ؾر واحد وُبْْ

ٌٜٔ اإلحداثٜٔ وافهٌٜٔ احلقيهِٜٔ. إضٚؾٜ إػ  دة فِبٕٔٚٚت بام يف ذفؽ افهِّ ُمتًدِّ

ٟ، افَٚئّٜ ظذ افتَّنُٔؾ، فتُقيـ  َّ ُٕ ذفؽ، يُّـ تُتٔؾ أو ربط افتَّنُٔالت يف 

َـّٛ ٟ افتَِٔديٜ افَٚئّٜ ظذ   تنُٔؾ ُمَر َّ ُٕ ـ افتَٚضف بنُؾ ؾٚظؾ يف 
ٓ ُيُِّ

َـّٛمثاًل  افىَّبَٚت. ينتّؾ ظذ صقارع، ضرق، مبٚين،   ادديْٜ هل تنُٔؾ ُمَر

َدةفذا ؾ٘نَّ افيَّقاِهر اجلٌراؾٜٔ هل دائاًم  حدائؼ إفخ. ََّ ًَ ا بحٔٞ يتىِٛ إمر جد     ُم

َذَجٜ افقاؿع. ّْ   ُرتبٜ أظذ مـ آختزال فَْ

 افـَّْفج افؼائم ظذ افِوْحَدة ا:ثاكقً 

ٟ اشؿ افّيٚ ْٓ ٜٔ مرـزيٜ، بْٔام جٔقمسيٜ افّيِٚهرة  ِهرةيف هذا افَّْ   ُيهبح ذو أمهِّ

 ًً ٍٚت إخرى. ٚ ُيُِّـ تٖخذ وض افقادي يُقن مثاًل،  مَٚرٕتف بٖوضٚع ادقصِّ

ٍٚت شوادي»ُتثِٔف بحٚفٜ ٕقع ِوْحَدة يىِؼ ظِٔٓٚ  ، وافتل يُقن هلٚ ظدد مـ ادقصِّ

قمسيٜ ادُرتبِىٜ بٚفِقْحَدة وافتٌٔر يف اجلٔ ترتبط هبٚ، أحدهٚ يُقن جٔقمسيتٓٚ.

ٟ يُقن أؿؾ صًٖٕ  ْٓ ٟ افَٚئؿ ظذ افتَّنُٔؾ. ؾٚفَّْ ْٓ ٚ هْٚ ممٚ هق ظِٔف احلٚل يف افَّْ

ٟ افذي يتبّْٚه ظِؿ احلٚشقب. ظْد ُتثٔؾ  ْٓ افَٚئؿ ظذ افِقْحَدة أؿرب إػ افَّْ

ٟ افَٚئؿ ظذ افِقْحَدة، مـ هذا يتَِّوح أنَّ اف ْٓ ْتٚئٟ تُقن يف افبٕٔٚٚت بٚشتخدام افَّْ

 ظّقدافنجرة، ومثاًل،  ُموٚظٍٜ إٔقاع افِقْحَدة يف ٕىٚق جمّقظٜ افبٕٔٚٚت.

ٜ، بْٔام يف َّنٟ   يـ يتؿ ُتثِٔٓام ُيُِّـ حتديدمهٚ ـِقْحداتذافُٓربٚء، افِ ٍَ خُمَْتِِ

َّٕف تنُٔالت َٕىٜٔ. وإّٔقذج افبٕٔٚٚت افَٚئؿ  افتَّنُٔؾ ـالمهٚ يتؿ ُتثِٔف ظذ أ

َّٕف يتقاؾؼ مع ؿٚظدة  نّؾ أمقرٌ ي ظذ افِقْحَدة مثؾ اإلرث، وافسِقك، أي أ

ٜٓ ن افقاؿع اجلٌرايف يف َّنٟ ِظالؿٚت   افبٕٔٚٚت ادقجَّ دحتقى افتَّنُٔؾ. ويتُقَّ

افتل تُقن بخهٚئص   ، وُيُّـ جتّٔع افِقْحدات ضبَٚت افِقْحَدة، مـ ِوْحدات
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ت إضٚؾٜٔ تسّح بّقاصٍٚت ُمتنٚهبٜ يف إٔقاع ِوْحَدة. ـام ُيُِّـ اشتحداث ضبَٚ

اخلط هق تنُٔؾ ُيستخدم فتّثٔؾ مثاًل،  فىبَٚت افتًَّّٔؿ يف ٕىٚق ٕقع افِقْحَدة.

ؾ ضبَٜ ِوْحَدة، بْٔام اخلىقط افتل  ُِّ ِوْحَدة، ؾُؾ اخلىقط افتل ُُتثِّؾ إوديٜ ُتن

ُُتثِّؾ افىُّرق تَع يف ضبَٜ أخرى. إضٚؾٜ إػ ذفؽ، يسّح َّنٟ افِقْحَدة بتَسٔؿ 

ْحَدة إوديٜ إػ أوديٜ جتري ؾٔٓٚ ادٔٚه ظذ مدار افًٚم وأوديٜ جتري ؾٔٓٚ ادٔٚه وِ 

  ٔ  ٚ.مقشّ

  افـَّْفج افؼائم ظذ ظالؿة افِوْحَدة: ا:ثافثً 

ٟ اؿسحف  ْٓ  وؾٔف ُتستخدم أؾُٚر افِقْحَدة، افًالؿٜ،  شصـ»هذا افَّْ

ػ فتّثٔؾ افبٕٔٚٚت. وافِقْحدات  افقاؿع، بقجقد هل أصٔٚء تقجد يف  وادقصِّ

ًِالؿٚت تهػ افّروابط بغ افِقْحدات ٍٚت هل ِشامت تهػ  مستَؾ، اف ، وادقصِّ

ًِالؿٚت  افِقْحدات َّٔز بٍْس اخلهٚئص ُيُِّـ  . وـؾ افِقْحدات واف  افتل تتّ

يىِؼ ظِٔٓٚ  جتًّٔٓٚ فتنُٔؾ ٕقع ِوْحَدة. وـام أنَّ افًالؿٜ بغ ٕقظل ِوْحَدة

ٚ ِظالؿٚت شِسِٜٔ  ذفؽ ا، وؾٔام ظدشثْٚئٜٔ»  ,.Chen, P. P)ُينٚر إفٔٓٚ ظذ أَّنَّ

ٔ   ُتثٔالً  (2/3)ويًرض افنُؾ  (.(1976 ٚ فألؾُٚر افتل يَقم ظِٔٓٚ َّنٟ رشقم

ٟ ؿريٛ مـ تهّقر ادُستخِدم فِبٕٔٚٚت  ْٓ ظالؿٜ افِقْحَدة ومْف يتَِّوح أنَّ هذا افَّْ

 تَّهّٔؿ. وافتَّىبَٔٚت، ويقؾِّر مروٕٜ فِتًَّديؾ خالل ظِّٜٔ اف

دات وتقصٍٔٚت ؿٚظدة  ومع أنَّ تْئؿ ظالؿٜ افِقْحَدة يِتَط افُثر مـ ُُمدِّ

ٜ ٓ ُيُِّـ  َّّ ِٓ افتًَّبر ظْٓٚ بٚشتخدام   افبٕٔٚٚت، إٓ أنَّ بًض أؾُٚر آختزال ادُ

هذا إمر دؾع افبٚحثغ فتقشًٜ  إّٔقذج ظالؿٜ افِقْحَدة بهٌٔتف إصؾ.

ؾ إز ٍُ دات. ادٓؿ هْٚ هق إدراك أنَّ إّٕقذج بنُؾ يُ افٜ ـثر مـ هذه ادُحدِّ

إّٔقذج ظالؿٜ افِقْحَدة تؿَّ تىبَٔف بْجٚح فتهّٔؿ ؿقاظد بٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ ـبرة 

(Calkins, H. W. and Marble, D., 1987). ٔغ اف ًـوؿد اشتخدمٝ افهِّ   ٜـّقشَّ
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 اجلغراؾقة ( رشم جيسم هنج ظالؿة افِوْحَدة فتؿثقل افبقاكات5/6صؽل )

ُٚمؾ قذج ـفألّٕ ، ـام أنَّ مًٓٚ شٓاًل  فتىقير واجٓٚت اشتًالم رشقمل يُقن افتًَّ

ٟ يف جمٚٓت مُِٜٔ  َّ ُٕ ع اشُتْخِدم يف ظدة دراشٚت بٚشتخدام  إّٕقذج ادقشَّ

 . (Armstrong, M, p. and Densham, P. J, 1990) إرض، وافىرق

 افـَّْفج افؼائم ظذ افطَّبؼة: ا:رابعً 

بَٜ يف جمّقظٜ مـ  ٟ افَٚئؿ ظذ افىَّ ْٓ َّٜٔ يف افَّْ
يُقن ُتثٔؾ افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

ظٚت افتل ُتَدفِّؾ ظذ بًض اديٚهر مثؾ افىرق، ادبٚين، خىقط  خرائط افتَّقزُّ

ٟ افَٚئؿ ظذ افىَّبَٜ  تسٚوي آرتٍٚع، احلدود ومٚ إػ ْٓ ذفؽ. وبنُؾ ظٚم، افَّْ

 (:Wei, Z-k, et, al., 2000يتؿ تْئّف هبذه اخلىقات )

ٜ اخلٚصٜ فِخريىٜ اهلدف، بتحديد ُُمتقيٚت افىَّبَٚت افتل  .1 َّ حتِٔؾ افسِّ

أ.   شُتجزَّ

 اشتحداث افىَّبَٚت حسٛ ادُحتقى. .2

 اشتحداث بٕٔٚٚت ؾٓرشٜ فُؾ ضبَٜ. .3
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  ْٓ َّٔز افَّْ بَٜ بٚحلسْٚت افتٚفٜٔ:ويتّ  ٟ افَٚئؿ ظذ افىَّ

 :ُمًٚجَلَٜ شِٜٓ فالشتًالم وافتَّحِٔؾ ادُٚين: مثاًل  .1

َّٜٔ افذي ُيّثِّؾ ُمنُِٜ ُمًٚجَلَٜ يف ؿقاظد افبٕٔٚٚت  .أ
بٚق افتَّنُٔالت ادَُِٕٚ

ضِ

.َّٜٔ
 ادَُِٕٚ

 مع ُمًٚجَلَٜ اشتًالم تنُٔؾ َٕىل.  افتًَُّٚمؾ   .ب

 .ُمًٚجَلَٜ اشتًالم إؿِٔؿ  .ت

ِّٛ ظذ  .2 َّٜٔ فِبٕٔٚٚت افىِّبٚؿٜٔ يف افّتٌ
صًقبٜ تْٚول حتِٔؾ ادًِقمٚت ادَُِٕٚ

َّٜٔ: وشبٛ
َّٜٔ، افهًقبٜ  هذه افتَّنُٔالت ادَُِٕٚ

د افتَّنُٔالت ادَُِٕٚ ـثرة تًدُّ

َّٕف، بنُؾ  ٟ افَٚئؿ ظذ افىَّبَٜ ٕ ْٓ ـ تٍٚدهيٚ بٚشتخدام افَّْ
وهل صًقبٜ ُيُِّ

ظٚت ظذ ظٚم، فٔس هْٚك ضِبٚق  َّٜٔ يف خرائط افتَّقزُّ
صٚمؾ فِتَّنُٔالت ادَُِٕٚ

 أرض افقاؿع. 

أة: ظْد ُتثٔؾ اخلريىٜ يف صٚصٜ احلٚشقب،  .3 إدارة ؾِٚظِٜ يف َٕؾ افبٕٔٚٚت ادُجزَّ

ٚ ظرض ا يف آظتبٚر تٖثر افًرض ظذ رؤيٜ ادُستخِدم، يُقن رضوري  أخذً 

يف ضبَٚت اخلريىٜ،  ـؾ تٍهٔالت اخلريىٜ، هْٚ يستخدم مَٔٚس افًرض

 ويتؿ ظرض تِؽ افىبَٚت افرضوريٜ ؾَط.

ٟ ِّتزن وُتدير افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ثالثـ َّ ُٕ َٔـٜ هـل:  ٜيف أي حٚل،  ٕـامذج ُبْْ

ــٜ ؽــر  َّٔ
ثِ َِّ ــْبُٜ ادَُث إّٕــقذج اإلحــداثل، إّٕــقذج احلقيهــع، وإّٔــقذج افنَّ

 . ادَُْْتيِّٜ
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 دحداييذج اإلومناأل

 

 صٔغ، هل: ثثل ثالفألّٕقذج اإلحدا

 ٔأوًل: ألمنوذج إلحدايث امبس يط

َٔــٜ افبٕٔٚــٚت اجلٌراؾٔــٜ ظــذ اإلحــداثٔٚت  يرتُــز إّٕــقذج اإلحــداثل فُبْْ

اجلٌراؾٜٔ ظـذ شـىح إرض ـَْـٚط، خىـقط،  اجلٌراؾٜٔ وخيتزل افتَّنُٔالت 

ؿ ـؾ تنُٔؾ َٕىـل يف  ٟ. ويتجسَّ َّ ُٕ وتنُٔالت ُمتًددة إضالع مٍَِٜ يف بٔئٜ 

َٔؿ اإلحـداثٔٚت، بٔـْام افتَّنـُٔؾ اخلىـل وافتَّنـُٔؾ متًـدد ز وج واحـد مــ ِؿـ

د افقشٔىٜ. وظِٔف ََ ًُ َبٜ مـ اف ّٓام ؿقائؿ ُمَرتَّ ــؾ مــ هـذه  ،إضالع ادٍَؾ جُيسِّ

ٍٚت.   افتَّنُٔالت فف جداول مقصِّ

ــٚ و ًً ــؿ افبٕٔٚــٚت تب يف أربًــٜ إٔــقاع مـــ  اجلٌراؾٔــٜهلــذا إّٕــقذج، تتجسَّ

ٔ  افتَّنُٔال َّٜٔ تتَِّوح افٍروق بْٔٓٚ ظْـد ظرضـٓٚ رشـقم
(. 3/3ٚ )صـُؾ ت ادَُِٕٚ

 هذه إٕقاع هل:

بّقؿع  افتل يرتبط ـؾ ظْك مْٓٚ افـَُّؼطقَّة بقاكات فتؿثقل افتَّشؽقالت  .1

نٍٔٚت، افَرى، أو اددن، تواحد يف ؾراغ ثْٚئل أو ثالثل إبًٚد، مثؾ مقاؿع ادس

 َٕٚط آرتٍٚع ظـ شىح افبحر.

يقصػ ادقؿع بسِسِٜ مـ  وؾٔٓٚ ،بقاكات فتؿثقل افتَّشؽقالت اخلطقة .2

 َّٜٔ
ٚ ُمًِْزفٜ مثؾ خىقط إُٓسٚرات اجلٔقفقجٜٔ، ؾ خىقضً ثِّ ُتُ اإلحداثٔٚت ادَُِٕٚ

َٜٔ صبُٜٔ  يف صُؾ ظْٚس ُبَْْٜٔ صجريٜ مثؾ ٕيٚم تكيػ إوديٜ، ويف صُؾ ُبْْ

 وافنقارع. مثؾ صبُٚت افىرق
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وؾٔٓٚ يتؿ وصػ ادقؿع بسِسِٜ مـ  ،ادساحات اُدؼَػؾةبقاكات فتؿثقل  .3

َّٜٔ، وؿد ُُتثِّؾ شِسِٜ مسٚحٜٔ مـ اإلحداثٔٚت، ـام أَّنٚ ؿد 
اإلحداثٔٚت ادَُِٕٚ

تُقن: فتّثٔؾ تنُٔالت مسٚحٜٔ ُمًِْزفٜ ٓ تتنٚرك يف احلدود مع أي تنُٔؾ 

دودي مسٚحل آخر، فتّثٔؾ تنُٔالت مسٚحٜٔ ُمتالِصَٜ تتنٚرك يف مَىع ح

ًٜ ؾٔٓٚ يُقن  ِّّ مع تنُٔؾ مسٚحل آخر، أو فتّثٔؾ تنُٔالت مسٚحٜٔ ُمتج

 ،الع آخر بٚفُٚمؾضتنُٔؾ مسٚحل واحد أو أـثر يف داخؾ تنُٔؾ متًدد أ

مثؾ حدود اإلمٚرات يف داخؾ افتَّنُٔؾ ادسٚحل ادّثؾ حلدود ادُِّٜ افًربٜٔ 

 افسًقديٜ.

. هذه افبٕٔٚٚت ؿد ثالثة افسابؼةبقاكات فتؿثقل خؾقط من أكواع افبقاكات اف .4

ٜ، ُبْك خىٜٔ خُمتِِىٜ مع ُبْك تنُٔالت متًددة إضالع ُمٍَِٜ  ٍَ تنّؾ ُبْك خُمَْتِِ

 أو ُبْك تنُٔالت َٕىٜٔ.

ٚ و هذه إٕقاع إربًٜ ُمهىِح ظِٔٓٚ بغ افُٚرتقجراؾٔغ واجلٌراؾٔغ بَّٖنَّ

َّٜٔ ، أي أنَّ هذه افبٕٔٚٚت ُتهّقر اإلشبٕٔٚٚت إحداثٜٔ»
 حداثٔٚت ادَُِٕٚ

َّٜٔ ُيُِّـ أْن تُقن َٕىٜ،   وتنُٔؾ افِقْحدات
َّٜٔ. وِوْحَدة افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

ادَُِٕٚ

 ًً ٍٚت تهٍٓٚ  أيًوٚ ٚ. ـؾ ِوْحَدة هلٚخط، تنُٔؾ مسٚحل أو ترـٔبٜ مْٓٚ مجٔ مقصِّ

ٍٚت. َِؼ ظِٔٓٚ بٕٔٚٚت ادقصِّ َٔؿ خىقط افًمثاًل،  وُيًزِّ ظْٓٚ بٕٔٚٚت ُيى رض ِؿ

وافىقل دقؿع مديْٜ افىٚئػ تُقن جزءًا مـ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت اجلٔقمسيٜ 

ٍٚت ادديْٜ. وبٚدثؾ  فِّديْٜ بْٔام ظدد شُٚن ادديْٜ يُقن جزءًا مـ بٕٔٚٚت مقصِّ

ثِِّٜ حلدود ُُمَٚؾَيٜ افىٚئػ تُقن جزءًا مـ  َّ ؾ٘نَّ شِسِٜ بٕٔٚٚت اإلحداثٔٚت ادُ

حٚؾَيٜ بْٔام ادسٚحٜ اإلمجٚفٜٔ فِّسٚحٜ ادزروظٜ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت اجلٔقمسيٜ فِ ُّ

ٍٚت ادحٚؾيٜ.   ؾقاـف تُقن جزءًا مـ بٕٔٚٚت مقصِّ

َٔـٜ اإلحداثٔـٜ فِبٕٔٚـٚت اجلٌراؾٔـٜ تُـقن افىَّبَـٚت ادبدئٔـٜ  ويف ٕـامذج افُبْْ
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َىٜ، اخلط، وافتَّنُٔؾ متًـدد إضـالع ادٍَـؾ.  َْ فِتَّنُٔالت اجلٔقمسيٜ هل افُّْ

نــُٔالت ُتَّــٝ جتزئتٓــٚ إػ تنــُٔالت أدق مـــ ِؿَبــؾ افِجْــٜ افقضْٔــٜ هـذه افتَّ 

ؿّٔـٜ  (. Mollering, H., 1986) ادًٔٚريـٜإمرئُٜ فِبٕٔٚٚت افُٚرتقجراؾٔـٜ افرَّ

هْٚك شتٜ تنُٔالت جٔقمسيٜ إحداثٜٔ أشـٚس ُتسـتخَدم يف إّٔـقذج افبٕٔٚـٚت 

دة، وْصِٜ خىٜٔ، شِسِ َْ ًُ َىٜ، اف َْ ٜ، خـٚتؿ، وتنـُٔؾ متًـدد اإلحداثٜٔ هل: افُّْ

  (:3/ 3ٕير صُؾ ا) (USGS, 1987)أضالع ُمٌِؼ 

  افتَّنُٔؾ ُمتًدد إضالع ادٍَُؾ ينّؾ مسٚحٜ داخِٜٔ ذات ُبًديـ، خٚتؿ

ظٜ،  خٚرجل، وؿد ينّؾ خٚتؿ داخع واحد أو أـثر ؽر ُمتَٚضًِٜ وؽر ُمتٍرِّ

د ُيتقي ظذ ُمدفِّؾ وظذ خٚتؿ. ََّ  وهق تنُٔؾ ُمً

 ؽر ادُتَٚضًِٜ وُيّثِّؾ حدودً  اخلٚتؿ ِٜ ٍَ ا هق متقافٔٚت مـ افسالشؾ ادَُ

ِٜ، وفُـ بدون مسٚحٜ داخِٜٔ. ادسٚحٜ افداخِٜٔ فِتَّنُٔؾ ادسٚحل  ٍَ ُمَ

ُئط هبٚ خُٚتٓٚ وضريَٜ افتَّنُٔؾ ُمتًدد إضالع ادٍَُؾ تستىٔع حسٚب 

اًل   ـ افسالشؾ. م اوظددً  وترشٔؿ ادسٚحٜ ـام أنَّ اخلٚتؿ ُيّؾ ُمدفِّ

  ؾ مْىَٜ مسٚحٜٔ، ـؾ شِسِٜ حتتقي ظذ تنُٔؾ ُمتًدد ُِّ افسالشؾ ُتن

دة َّنٚيٜ، وشِسِٜ مـ  َْ دة بدايٜ، ُظ َْ أضالع ُمٍَؾ إػ افٔسٚر وإػ افّٔغ، ُظ

ٚ متقافٜٔ مبٚذة مـ  افقْصالت اخلىٜٔ. وِّتتِػ افسِسِٜ ظـ اخلط َّٕنَّ

د ظْد ضرؾٔٓٚ.  ََ ًُ ؾٚت   وُيُِّـ اخلىقط ؽر ادُتَٚضًِٜ ب أْن يُقن هلٚ ُمًرِّ

 تنُٔؾ مسٚحل ظذ يسٚرهٚ وظذ ئّْٓٚ.

  اخلط هق تنُٔؾ مـ ُظَدتغ أو َٕىتغ )َٕىٜ/ظَدة بدايٜ وَٕىٜ/ظَدة

َّنٚيٜ( حٔٞ تيٓر ادقاؿع اجلٔقمسيٜ. وَٕىٜ افبدايٜ وَٕىٜ افْٓٚيٜ هل 

 ظَدة. 
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 اَدؽاكِقَّةت تَّشؽقال( ضبؼقة إكؿوذج اإلحداثي جلقومسية اف6/ 6صؽل )

 َدة هل تَُٚضع جُمَٚوَرة ًُ د ادقؿع اجلٔقمسي خلط أو أـثر أو شالشؾ.   اف ُُيدِّ

َىٜ،  َْ ٍٚت افُّْ دفِّؾ ُظَدة وتِرث مقصِّ ُّ َىٜ تنُٔؾ حٔٞ إوتُقن ب َْ نَّ افُّْ

د ادقؿع اجلٔقمسي وُمدفِّؾ ؾريد يف اخلريىٜ. وـؾ خط هق صٍر د ُُيدِّ ًْ ي افُب
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َىٜ  َْ حٚفٜ فىبَٜ اخلط، واخلط ُيتقي ُمدفِّؾ وخيتزن إحداثٔٚت س، ص افُّْ

 ( وهق اختٔٚري حسٛ تىبٔؼ افتَّنُٔؾ. )فالرتٍٚع مثاًل  شق»وإحداثل 

ثِّؾ افيَّقاِهر اجلٌراؾٜٔ وهُذا ؾْامذج افُبَْْٜٔ اإلحداثٜٔ فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ُتُ 

ِٜ. ـؾ مـ هذه افتَّنُٔال ٍَ اجلٔقمسيٜ خُيتزل ت بَْٚط، خىقط، وتنُٔالت ُمَ

َّٜٔ )س، ص،
ًِ ت وضرائؼ فتٖديٜ بًض افًِّٔٚ ق(، يف ُمدفِّؾ، إحداثٔٚت َمقِؿ

ٕجٚز ظِّٔٚت مثؾ آشتحداث، اإلزافٜ، احلسٚبٜٔ ظْد اشتالمف فرشٚفٜ إل

 دسٚحٜ، وظرض افتَّنُٔؾ. حسٚب ادسٚؾٜ، حسٚب ا

وتُقن اإلحداثٔٚت ظٚدة زوجٜٔ افًدد )س، ص( فِتَّّثٔؾ ثْٚئل افبًد أو 

َٔؿ اإلحداثٜٔ تًتّد ظذ 
َِ ثالثٜٔ افًدد )س، ص، ق( فِتَّّثٔؾ ثالثل افبًد. واف

 ٟ َّ ُٕ افْيٚم اجلٌرايف فإلحداثٔٚت افذي بف ُِّتزن افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. ومًيؿ 

. ويتؿ  ادُرتبِىٜ بٚدُجَٚوَرة َٜٔ اإلحداثٜٔ وضبَٚت افتَّنُٔالت ِّتزن بٕٔٚٚت افُبْْ 

ات ِظالؿٜٔ يف جداول. رِّ ٌَ َت ُّ ٍٚت ادرتبىٜ بٚفتَّنُٔالت ـ  وضع ادقصِّ

َقر  ِْ ٔغ افتل ظْزهٚ تب وفًِف مـ ادالئؿ أْن ٕستًرض ؾٔام يع وبٚؿتوٚب افهِّ

افُبَْْٜٔ اإلحداثٜٔ هل، يف  بٖنّ إّٕقذج اإلحداثل فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ بٚفَقل 

احلََٜٔ، ترمجٜ مبٚذة خلط بخط فِخريىٜ افقرؿٜٔ. وـؾ ِوْحَدة يف اخلريىٜ 

ؿّل، ويُقن تًريٍف بسِسِٜ مـ  ُتهبح شجؾ مْىَل واحد يف ادِػ افرَّ

َٜٔ بسٔىٜ  اإلحداثٔٚت افّسْٜٔٔ )س( واإلحداثٔٚت افّهٚديٜ )ص(. وهل ُبْْ

ىٜ تيؾ إّٕقذج افتَّهّقري يف حغ ييؾ مِػ اخلري نَّ حٔٞ إويسٓؾ ؾّٓٓٚ 

َٜٔ جٔقمسيٜ فتنُٔالت اخلريىٜ )  (.3/ 4اإلحداثٔٚت مِػ ُبْْ

وهُذا ؾ٘نَّ إّٕقذج ثْٚئل افُبًد فِخريىٜ ُيسجؿ يف ؿٚئّٜ مـ إرؿٚم أو 

د. ومع أنَّ ـؾ افِقْحدات ًْ ٔ    إّٔقذج أحٚدي افُب َٜٔيتؿ تًريٍٓٚ مُٕٚ  ٚ ؾ٘نَّ هذه افُبْْ

ًِالؿـافبسٔىٜ ٓ حتتقي ظذ مًِقم َّٜٔ فتنُٔالت اخلريىٜ  اٚت ـٚت ظـ اف
دَُِٕٚ
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َٔؿ اإلحداثٔٚت  اجلٔقمسيٜ، وفذا ؾّ٘ن مٍِٚهتٚ ٓ تًدو ـقَّنٚ جتّٔع فسِسِٜ مـ ِؿ

ؾ افذي يتؿ بْٚؤه حسٛ هذه افُبَْْٜٔ  ٍَ َٜٔ مقروثٜ. وافتَّنُٔؾ ادَُ اجلٌراؾٜٔ دوٕام ُبْْ

ديتؿ ُتثِٔف بسِسِٜ  ِٜ مـ اإلحداثٔٚت افّسْٜٔٔ وافّهٚديٜ افتل حُتدِّ ٍَ حدوده.   ُمَ

ؾ جُمٚوِ  ٍَ ؾ مع تنُٔؾ ُمَ ٍَ  روهذا مًْٚه أنَّ ادَٚضع افتل يتنٚرك ؾٔٓٚ تنُٔؾ ُمَ

ؾ إحداثٔٚهتٚ مرتغ، أي مرة ؾ. ُتسجَّ ٍَ  فُؾ تنُٔؾ ُمَ

  
 
 

 افتشؽقل افرؿم ادوؿع

 كؼطة 6 س ، ص

 خط 5 , , ,  6ص6، ص5ص5، س6ص 6س

 متعدد أضالع 6 , , ,  6ص6، ص5ص5، س6ص 6س

 متعدد أضالع 7 , , ,  6ص6، ص5ص5، س6ص 6س

 ( افُبـَْقة افبسقطة فألكؿوذج اإلحداثي7/6صؽل )

  َّٔ
َٜٔ ٓ تُقن ـٚؾٜٔ فُثر مـ افتَّحِٔالت ادَُِٕٚ ٜ حٔٞ يتًغَّ فذا ؾ٘نَّ هذه افبُْْ

اشتخالص أي ِظالؿٚت مُٕٜٚٔ ضّْٜٔ يف اخلريىٜ إصؾ ظز ظِّٔٚت حسٚبٜٔ 

َٜٔ اجلقاريٜ فِتَّنُٔالت اجلٔقمسيٜ فِخريىٜ.   ظذ افُبْْ
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  أٔمنوذج املُجاَوَرة ا:اثهيً 

ًِالؿٚت تتّثَّؾ أـثر افىرائؼ إتنٚرً  َّٜٔ بغ افتَّنُٔالت  ا حلٍظ اف
ادَُِٕٚ

ظز مٚ يًرف بّٖٕقذج جمٚورة   تسجٔؾ مًِقمٚت ادُجَٚوَرةاجلٔقمسيٜ يف 

ًٓ  (5/3)افبٕٔٚٚت. ويًرض افنُؾ  ىً مثٚ ٚ هلذا إّٕقذج ؾٔف ٕجد أنَّ ُمبسَّ

َىع اخلىل يبدأ أو يْتٓل ظْد  َْ َىع اخلىل. واد َْ افِقْحَدة ادْىَٜٔ إشٚس هل اد

َىع خىل مٍر َْ د يتؿ تسجِٔف تَٚضًف مع خط آخر أو ظْد إحْٚئف. وـؾ م

ك افتًَّريٍل  ّّ ؾ ادُس ب٘حداثٔٚت َٕىتل بدايتف وَّنٚيتف. وإضٚؾٜ إػ ذفؽ، ُيسجَّ

ؾ ظذ ـال جٕٚبل اخلط. وهبذه افىريَٜ تُقن ادُحٚؾيٜ ظذ ٍَ  فِتَّنُٔؾ ادَُ
 

 

ط فُبـَْقة جُماَوَرة6/ 8صؽل )  إكؿوذج اإلحداثي  ( رشم ُمَبسَّ

َّٜٔ إشٚس واشتخدامٓٚ يف افتَّحِٔؾ. وتسّح مًِقمٚت 
ًِالؿٚت ادَُِٕٚ اف

ؾ   هذه بٚفتًَّريػ ادُٚين فَِْط وبخزن افِقْحدات  ادُجَٚوَرة ٍَ ذات افتَّنُٔؾ ادَُ
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ِٜ بنُؾ ؽر مَْقص، وهذه ادسٖفٜ بٚفذات تُقن يف صٚفح افتَّنُٔالت ادُ  ٍَ َ

َىع خىل ي3/ 5ادُتجِٚوَرة. ويف افنُؾ ) َْ ة واحدة  تؿّ ( ٕجد أنَّ ـؾ م تسجِٔف مرَّ

ِٜ  فُؾ مـ افتَّنُٔالت   ومًِقمٚت ادُجَٚوَرة  ؾَط. وهبذا ؾ٘نَّ افتًَّريٍٚت ٍَ ادَُ

ؾ ظذ ذات  ٍَ ن مْٓٚ ذفؽ افتَّنُٔؾ ادَُ ف بٚدَٚضِع اخلىٜٔ ادٍُردة افتل يتُقَّ ُتًرَّ

 ٛ، إمٚ ظذ افّٔغ أو افٔسٚر.اجلٕٚ

 (8/6)ِف صؽل  ادُؼَػؾةت جدول افتَّشؽقال

 اخلط إيؿن افتشؽقل إيرس افتشؽقل إوػ افعؼدة فثاكقةا افعؼدة

3 1 1 1 1 

3 2 3 2 2 

4 3 1 2 3 

1 4 1 1 4 

3 5 3 4 5 

6 2 1 3 6 

6 2 3 5 7 

7 6 1 5 8 

8 7 1 4 9 

9 8 4 6 11 

11 8 6 1 11 

11 9 7 6 12 

11 9 4 7 13 

11 11 7 1 14 
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َّشكيل املُلفَل ا:اثمثً  ل امت  أٔمنوذج ُمحّوِ

ؾ ضّقره ـؾ مـ  ٍَ ل افتَّنُٔؾ ادَُ وتؿ  شـرشامن»و شبقـر»إّٔقذج ُُمقِّ

شؿ احلٚشقيب يف جٚمًٜ هٚرؾٚرد يف  ْٔٔٚتمْتهػ شبً تدصْٔف يف مًّؾ افرَّ

ِّٛ Peuker, T., Chrismann, N., 1975افَرن ادٚيض ) (. وهذا إّٕقذج يتٌ

ٜ َٜٔ اجِلقاِريَّ وذفؽ مـ  ظذ ُمنُِٜ صًقبٜ آشسجٚع افتل تْوقي ظِٔٓٚ افبُْْ

افبٕٜٔٚٔ يف ُبَْْٜٔ ضبَٜٔ فِبٕٔٚٚت.   خالل افتَّخزيـ ادُستَؾ فُؾ ٕقع مـ افِقْحدات

 (. 1/3( واجلدول )3/ 6ٕير افنُؾ ا)

ٔ    وفِتَّّٔٔز بغ إٔقاع افِقْحدات  ٚ يتؿ:ٚ وِجقاِري  مْىَ

ٚ ِوْحَدة خىٜٔ أشٚس. .1  اظتبٚر افسِسِٜ اخلىٜٔ ظذ أَّنَّ

ٚ ُمتقافٔٚت مـ ادَٚضع اخلىٜٔ ادُست .2 ٜتًريػ افسِسِٜ ظذ أَّنَّ َّ ٔ
افتل تبدأ  َِ

 وتْتٓل ظْد ُظَدة.

ٚ َٕىٜ ت  .3 َدة ظذ أَّنَّ ًُ  َُٚضع بغ شِسِتغ.تًريػ اف

 

 ( رشم توضقحي فُبـَْقة ُموَ ِل افتَّشؽقل9/6صؽل )



 امفصل امثامث: مناذج بُنْية امبياانت اجلغرافية

 

017 

ف ـؾ شِسِٜ ٓ ُِّتتزن ـجزء مـ  َىٜ افتل ُتًرِّ َْ ومًِقمٚت إحداثٔٚت افُّْ

ًٓ  شجؾ افسِسِٜ. بؾ مٚت يف مـ ذفؽ يتؿ تسجٔؾ ُمدفِّؾ فبدايٜ هذه ادًِقبد

داخؾ مِػ َٕٚط ُمٍِْهؾ. وبٚدثؾ، يتؿ ِّتهٔص ُمدفِّالت فُؾ شِسِٜ ُمٍردة يف 

ِٜ. وجيٛ أْن ُيالحظ هْٚ أنَّ شجالت افسالشؾ ادٍَُردة ٍَ  مِػ افتَّنُٔالت ادَُ
  

 

ات افِعالؿقة فؾرشم ِف افشؽل 6/6جدول )  (9/6)( اُدَتَغرِّ
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َد افًِٔٚ وـذفؽ   حتتقي ظذ مًِقمٚت آجتٚه وادُجَٚوَرة ًُ َد افدٕٔٚ واف ًُ مثؾ اف

ِٜ اداُلِصَٜ مـ جٜٓ افّٔغ ومـ جٜٓ افٔسٚر. وإذا ـٕٚٝ   افتَّنُٔالت ٍَ ادَُ

ف حدودً  ص هلٚ افسِسِٜ ُتًرِّ ا خٚرجٜٔ فِّْىَٜ ـِٓٚ ؾ٘نَّ ادْىَٜ اخلٚرجٜٔ خُيهَّ

ٜؿِ  َّ ات تٍقق إّٕقذج افبسٔط فِخريىٜ أمهٓٚ مٚ ّٔزوتُقن هذه افُبَْْٜٔ ب صٍر. ٔ

 (:Peucker, T., Chrisman, N., 1975يع )

َّْٜٔ مـ افبٕٔٚٚت  .1 أنَّ ُبْٔتٓٚ افىَّبَٜٔ تسّح بٚٓشسجٚع إٓتَٚئل فىبَٚت ُمً

 ـؾ ظذ حدة.

ِٜ تتً .2 ٍَ ٚمؾ ؾَط مع افتَّنُٔؾ أنَّ آشتًالمٚت ظـ ُمالصَٜ افتَّنُٔالت ادَُ

ادسٚحل وجزء افسِسِٜ مـ افبٕٔٚٚت. أي أنَّ افسالشؾ افتل حُتٔط بٚفتَّنُٔؾ 

 ادسٚحل حتٝ آشتًالم هل افتل يتؿ اشتدظٚؤهٚ.

أنَّ اشتدظٚء تًريٍٚت اإلحداثٔٚت يتؿ ؾَط يف حٚفٜ احلٚجٜ إفٔٓٚ يف  .3

َّْٜٔ مثؾ حسٚب ادسٚؾٚت.  ظِّٔٚت ُمً

ل ويًتّد ظدد شجالت اخل الشؾ يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت إّٔقذج ُُمقِّ ىقط وافسَّ

ِٜ ادقجقدة يف افبٕٔٚٚت وفٔس  ٍَ افتَّنُٔؾ ادسٚحل ؾَط ظذ ظدد افتَّنُٔالت ادَُ

ؼ هذا افٍهؾ ـٍٚءة أـز يف  ظذ تٍهٔالت حدودهٚ. ويف افتَّىبٔؼ احلٚشقيب، َِّ ُُي

ممٚ ُيوٍل ظذ  وـذفؽ يف رسظٜ افتٍْٔذ اشتخدام افّذاـرة ادرـزيٜ فِحٚشقب

ذات احلدود صديدة   ات ذات صٖن فالشتخدام مع افِقْحداتٔزمِ إّٕقذج 

ج. ويف أي حٚل، يتسبٛ هذا افٍهؾ يف  َٜٔ ُمدفِّؾ أو وْصؾ.  احلٚجٜ إػافتًرُّ ُبْْ

ؿَٜٔ يهًٛ  ادسٖفٜ افسِبٜٔ إخرى هلذا إّٕقذج هل أنَّ ادُدفِّالت ؽر افدَّ

. ـام أنَّ اإلٕنٚء إويل هلذا إّٕقذج ؿد يُقن اـتنٚؾٓٚ ومـ ثؿ تهحٔحٓٚ

ًُ صًبً   ٚ فِقؿٝ.ٚ ومستِٓ

ل افتَّنـُٔالت  ِـٜ ذو إمُٕٚـٚت  ومـ صٍح آخر، ٕجد أنَّ إّٔقذج ُُمـقِّ ٍَ ادَُ
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ا مــ تقشًتف فتّثٔؾ بٕٔٚـٚت أـثـر تًَٔـدً  تىبَٜٔٔ ظديدة. ؾٓذا إّٕقذج ُيُِّـ 

 ٍَ ِٜ ادُتالِصَٜ. وٓ يتًـٚرض هـذا مـع مستقى ُتثٔؾ جمّقظٜ مـ افتَّنُٔالت ادَُ

مســتقى إضــٚيف مـــ  مثــؾافٍُــرة إشــٚس إلضــٚؾٜ مســتقى آخــر فِىَّبَٔــٜ، 

.ِٜ ٍَ فـٜ مــ إّٕـقذج مثاًل،  افتَّنُٔالت ادَُ ٌٜٔ ادًُدَّ يف حٚل اشتخدام هذه افهِّ

ِٜ افًِٔٚ فتّثٔـؾ  ٍَ فتّثٔؾ خريىٜ ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ تُقن افتَّنُٔالت ادَُ

ِــٜ إدٕــك فتّثٔــؾ ادحٚؾيــٚت يف ـــؾ إمــٚرة،  اإلمــٚرات، وافتَّنــُٔالت  ٍَ ادَُ

ِٜ دون ذفؽ فتّثٔؾ ادراـز.ت وافتَّنُٔال ٍَ  ادَُ

مثاًل  ٚ أخرى،ؾتحٝ آؾٚؿً  ٜنَّ هذه افبْٔأهذ إّٕقذج ـٔػ  قوٕٚؿش واضً

(Peucker, T., Chrisman, N., 1975:) 

ظٜ مـ افتَّ  .1 ِٜ يف ٍٕس ادستقى مـ ُيُّـ تًريػ إٔقاع ُمتْقِّ ٍَ نُٔالت ادَُ

 افىَّبَٜٔ برمز يوٚف إػ بدايٜ ادُدفِّؾ. 

ِٜ يف  ُيُّـ ترمٔز ادًِقمٚت اإلضٚؾٜٔ ادُتًَِٜ بٚفتَّنُٔالت  .2 ٍَ ادَُ

  ُمدفِّالت بٍْس افىريَٜ.

هذا إّٕقذج ـٍٜٔٔ اشتخدام ُبْٔتف فِبٕٔٚٚت افىبقؽراؾٜٔ  قـام ٕٚؿش واضً

ف وخىقط ادجٚري افسىحٜٔ ـسالشؾ، وترمٔز افَّؿ، بسمٔز ـؾ احلقا

َد. ًُ  وادوٚيؼ ـ

افالحَٜ افتل ضرأت  حسْٔٚتافَقل أنَّ اإلضٚؾٚت وافتَّ   يف افْٓٚيٜ ُيُِّـ 

ظذ إّٕقذج اإلحداثل فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ارتُزت ظذ مٍٚهٔؿ وصٔٚؽٚت 

ذج افبٕٔٚٚت اإلحداثٜٔ افُبْك افثالث افسٚبَٜ. وؿد تبِقرت تِؽ افتَّىّقرات يف ٕام

ؿ إّٕقذج اإلحداثل ادًُٚس يف  ٟ. ويتجسَّ َّ ُٕ ادًُٚسة افتل تًّؾ ظِٔٓٚ 

بغ أشٚش َـّ اجلٌراؾٜٔ وافثٚين خيص  إول خيص جٔقمسيٜ افتَّنُٔالت  ّٔغ،ُمَر

َـّٛ (7/3)اجلٌراؾٜٔ. ويف افنُؾ ت افتَّنُٔال  جُمَٚوَرة جٔقمسيٜ   يْنىر ُمَر
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َّٜٔ فِتَّنُٔالت ءاجلٌراؾٜٔ يف جزافتَّنُٔالت 
يـ: إول خيص افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

اجلٌراؾٜٔ يف َٕىٜ، ظَدة، خط، وتنُٔؾ ت اجلٌراؾٜٔ )أي اختزال افتَّنُٔال

َّٜٔ افتل يتقؾَّر هل
ؾ(، وافثٚين يتْٚول افبٕٔٚٚت ؽر ادَُِٕٚ ٍَ   ٚ:ُمَ

1. .َّٜٔ
 ٕيٚم تهْٔػ فسمٔز افِقْحَدة ادَُِٕٚ

َّٜٔ ظْد ـؾ مستقى تٍهٔالت.ٕقع افِقْحدَ  .2
 ة ادَُِٕٚ

بٜ. .3 َـّ َّٜٔ ادَُر
 ُمٍردات مسّقح هبٚ دجّقظٜ افِقْحَدة ادَُِٕٚ

ٍٚت افقصٍٜٔ إخرى. .4  تًريٍٚت ادقصِّ

  ٔ بَٜ جزئ ـ أْن تتحَؼ ببْٚء ضبَٚت وضبَٚت ؾرظٜٔ ُمَرتَّ
 ٚ.هذه ادتىِبٚت ُيُِّ

َـّٛ (7/3)ويف افنُؾ  اجلٌراؾٜٔ يف ثالثٜ  نُٔالت افتَّ   جُمَٚوَرة  يْنىر ُمَر

 أجزاء هل: 

 حٚفٜ افتىٚبؼ اجلزئل بغ: .6

د وافسالشؾ.  .أ ََ ًُ  اف

َّٜٔ.  .ب
 شالشؾ وتنُٔالت افِقْحَدة ادَُِٕٚ

دة وتنُٔؾ ِوْحَدة مسٚحٜٔ، وبغ  .ت َْ  ُظ

 (.1/ 1شِسِٜ وشِسِٜ )تىُٚبؼ جزئل   .ث

  حتقاء، وآؿتهٚر.آ  .5

 ويتّثَّؾ يف: آحتواء .أ

 ُدة داخؾ تن َْ ًُ ِٜ،اف ٍَ  ٔؾ ِوْحَدة ُمَ

 ،ِٜ ٍَ  شالشؾ داخؾ تنُٔالت ِوْحَدة ُمَ

  .ٜٔتنُٔالت ِوْحَدة مسٚحٜٔ داخؾ تنُٔالت ِوْحَدة مسٚح 

َّٕف بّثٚبٜ ؾُرة  : ظذ افَْٔض مـ آحتقاء، ٓ ُيُِّـ آؿتصار  .ب حسٚبف ٕ
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رمزيٜ )تهّقريٜ( وفٔسٝ مُٕٜٚٔ. وهْٚ جتدر اإلصٚرة إػ أنَّ ظرض افتَّنُٔالت 

َِّٛ حٍظ مًِقمٚت تنُٔالت افِقْحداتادُ  ِٜ بنُؾ صحٔح يتى ٍَ َ   َّٜٔ
ادَُِٕٚ

َدة ظـ تنُٔالت افِقْحدات ًَ ِٜ ُمستب ٍَ َّٜٔ إخرى افتل فٔس هلٚ مسٚحٜ   ادَُ
ادَُِٕٚ

 )َٕط، شالشؾ( وبٚفتٚيل ُمستثْٚة مـ ظالؿٜ آؿتهٚر.

 

 اإلحداثقة فؾبقاكات اجلغراؾقة ( افبـقة6/ :صؽل )
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د مـ يف أي  حٚل، يتّثَّؾ إّٕقذج اإلحداثل بتَسٔؿ ادُٚن إػ ظدد ؽر ُُمدَّ

ٜ. هذه افِقْحدات  ِوْحدات ِديَّ ًْ ط »تٖخذ مهىِح   ؽر مسٚحٜٔ وؽر ُب ََ افُّْ

 .شاجلٔقمسيٜ

د شقمٜٔ فتنُٔؾ مٚ يف إّٕقذج اإلحداثل حُتدِّ ات  واخلهٚئص افرُّ رِّ ٌَ هٚ ادَُت

 (: 3/ 8 ( )صُؾBertin, J., 1976وهل ) شٚبرت»افبكيٜ حسٛ تَسٔؿ 

 ويّثؾ افتٌَّرُّ يف مقاؿع اإلحداثٔٚت س، ص.  ُمَتَغرِّ افوضع:  .1

شقمل مـ أجؾ  ُمَتَغرِّ احلجم:  .2 وهذا يستخِدم افتٌَّرُّ يف أبًٚد افرمز افرُّ

 تقصٔؾ مًْك فف، مثاًل، ظرض اخلط.

َىٜ فتّثٔؾ تنُٔؾ : يستخدم اخلىقط اخلٚرجٜٔ فرمقز افُّْ ُمَتَغرِّ افشؽل .3 َْ

 خٚص. 

ٜ فِقن افرمٚدي ادُستخدم يف ُتثٔؾ ِؼقَؿةُمَتَغرِّ اف  .4 ٍَ رجٚت ادُْخَتِِ زِّ ظـ افدَّ ًَ : ُي

شقمل.  افرمز افرُّ

شقمٜٔ إلشبٚغ مًْك ُمَتَغرِّ افؾون  .5 : يّثِّؾ اشتخدام إفقان يف افرمقز افرُّ

 ًَّْٔ ًَ  ق ُيستخَدم فِتَّدفٔؾ ظذ ادٚء.يف خريىٜ مٚ افِقن إزرمثاًل  ٚ ظِٔٓٚ.ُم

َىٜ ـىريَٜ فتقصٔؾ مًْك ُمَتَغرِّ افِوجفة  .6 َْ : يستخدم دقازٕٜ رمقز رشقم افُّْ

غَّ هلٚ. ًَ  ُم

شقمل. ُمَتَغرِّ افـَّسقج  .7 ط ادُستخَدم يف بْٚء افرمز افرُّ : ُيّثِّؾ افتَّهّٔؿ أو افَّّْ

فتَّّْٔط ادسٚحل هل أمثِٜ إٔقاع اخلط، رمقز اخلط، افتَّئِؾ ادُتَٚضِع، وا

 فذفؽ.

ات اف رِّ ٌَ ٜوُتستخدم يف إّٕقذج اإلحداثل ؾَط ُمَت َّ ٔ
وافِقن فِتًَّبر ظــ  َِ

شـقمٜٔ فًْهـ ات   ر افهـقرة. وُيُِّــ ـاخلهٚئص افرُّ ـرِّ ٌَ  شبرتـٚ»اشـتخدام ُمَت
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رِّ احلجؿ، افتَّّْٔط، إفخ. يف حٚفٜ ا ٌَ ػ شتخدام رمز ؾريامن فقصـافبكيٜ مثؾ ُمَت

شـقمٜٔ مــ ٕـص وأصــُٚل، تنـُٔؾ مـٚ  وُيُّــ ترـٔـٛ اخلهـٚئص ؽـر افرُّ

ُتستخَدم بنُؾ واشع يف إّٕـقذج اإلحـداثل حلّـؾ مًِقمـٚت إضـٚؾٜٔ ظــ 

ثِِّـٜ. مــ بـغ إمثِـٜ افّْقذجٔـٜ فِخهـٚئص ؽـر ت افتَّنُٔال َّ اجلٌراؾٔـٜ ادُ

شقمٜٔ رمقز  ؿّل»افرُّ مف مهـِحٜ جل.( افذي تستخد إل. )دي. شرشؿ اخلط افرَّ

 (. Batten, L. G. 1990ادسٚحٜ اجلٔقفقجٜٔ إمرئُٜ )

 

ات افبرصية )برتا( إصل (6/ ; ) صؽل  اُدَتَغرِّ

ٜ َّّ ِٓ َّٜٔ بنُؾ سيح بَْط ُم
ًِ َٔؿ ادَقِؿ

َِ ؾ اف َّّ هل  ويف إّٕقذج اإلحداثل، حُت

ط  ََ َٕط َّنٚيٚت خط مثاًل  ادقضًٜٔ افالزمٜ فتحديد افتَّنُٔؾ بنُؾ ؾريد،افُّْ

َّٜٔ ُيُِّـ أْن تهػ 
ًِ َٔؿ اَدقِؿ َِ َٔؿ، َٕىٜ ادرـز، وَٕىتل ؿقس فَِقس. واف َِ مست

ٜ مـ افتَّنُٔؾ،  ـٚماًل تنُٔاًل  ٍَ ِِ ٚ ، أو مَٚضِع خُمَْت ًً فتْئؿ افبٕٔٚٚت )هؾ هق تْئؿ تب

َٔؿ  ةُمتداِخؾ أو تْئؿ جُمَٚورَ 
َِ شقمٜٔ مع اف (. ويتؿ ترـٔٛ اخلهٚئص ؽر افرُّ

َّٜٔ، ويف بًض احلٚٓت، ُيُِّـ 
ًِ ترـٔبٓٚ ؾَط مع اخلهٚئص افرشقمٜٔ، أو  ادَقِؿ

 . (Ramirez, J. R., 1997)ِّتزيْٓٚ يف مِػ خمتِػ   ُيُِّـ 
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 ًٓ ٟ يٖخذ أصُٚ َّ ُٕ   وتقطٔػ إّٔقذج افبٕٔٚٚت اإلحداثٜٔ يف بٔئٜ 

ٔٚت ظد َّّ ٚ يدة وُمس ًً ٟ.فتهّٔؿ وترـٔبٜ ُٕ تب آرك. جل. آي. »يف ٕيٚم مثاًل،  َّ

(، مٍِٚت Coveragesثالثٜ هل: فقحٚت ) يٖخذ هذا افتَّقطٔػ أصًُٚٓ  شإس.

 (. Geodatabase(، وؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ )Shapefilesصُؾ )

اجلٌراؾٜٔ ظذ ت يف أي حٚل، افِقحٜ هل إّٔقذج خلزن تنُٔالت افتَّنُٔال

وهل ِّتزن جمّقظٜ مـ  جل. آي. إس.يف بٔئٜ آرك  شآرك إٍٕق»قى افزجمل ادست

  ٔ ؿ ظٚدة يف ضبَٜ واحدة،افبٕٔٚٚت ادُرتبَِىٜ مقضقظ مثاًل  ٚ ـِقْحَدة واحدة، وتتجسَّ

ب، إوديٜ، افىرق، واشتخدام إرض. وضبَٚت افتَّنُٔال يف ت ضبَٜ افسُّ

 افِقحٜ تُقن يف مستقيغ: 

ّؾ َٕىٜ، ؿقس، ُظَدة، مسٚر، ٕيٚم مسـٚر، ِؿىـٚع، تن تشؽقالت أوفقة .1

َذَجـٜ  ّْ تنُٔؾ مسٚحل، وإؿِٔؿ. ويتؿ ظٚدة اشـتخدام فقحـٜ واحـدة أو أـثـر فَْ

َذَجــٜ مــثاًل،  افتَّنــُٔالت اجلٌراؾٔــٜ، ّْ يُّـــ اشــتخدام إؿــقاس وافًَــد فَْ

 افتَّنُٔالت ذات افتَّنُٔؾ اخلىل ـٚفنقارع يف مديْٜ مٚ. 

بط، اإليوٚحٚت، افّروابطتن تشؽقالت ثاكوية  .2 وتُقن  ،ّؾ َٕط افوَّ

دة إلدارة واشتًراض افبٕٔٚٚت.  احلدود بّثٚبٜ بٕٔٚٚت ُمًوِّ

وـؾ  .ومِػ افنُؾ هق بّثٚبٜ دفٔؾ ينّؾ جمّقظٜ مـ مٍِٚت افتَّنُٔؾ

مِػ تنُٔؾ خيص ضبَٜ تنُٔؾ واحدة، وهذه افىَّبَٜ بدورهٚ هل جمّقظٜ مـ 

َدة، خط، وتنُٔؾ مسٚحل. وهْٚ تنُٔالت مِػ افنُؾ، أي َٕىٜ، ٕ َىٜ ُمتًدَّ

ـ اشتخدام أدوات حترير وتُٚمؾ ضبَٚت افتَّنُٔال
 يف مِػ افنُؾ.ت ُيُِّ

ِّٔزة فِبٕٔٚٚت وهذه  أمٚ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ؾتتُقن يف جمّقظٚت ُمتّ

وافتل هل بدورهٚ جتّٔع فتنُٔالت  بدورهٚ هل جتّٔع فىبَٚت افتَّنُٔالت 
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، أي تنُٔالت َٕىٜٔ، تنُٔالت خىٜٔ، تنُٔالت مسٚحٜٔ. ذات ٍٕس افْقع

أو صبُٚت   وجمّقظٚت افبٕٔٚٚت هذه ؿد تنّؾ مًِقمٚت ظـ ِظالؿٚت ادُجَٚوَرة

َّٜٔ.  جٔقمسيٜ، وهل جتّٔع فىبَٚت افتَّنُٔالت 
َّٜٔ ادَُِٕٚ

ًِ افتل تتَٚشؿ ٍٕس ادَْرَج

ًً  وُيُّـ أن تُقن جمّقظٜ افبٕٔٚٚت الت شىح إرض، أو ٚ فىبَٚت تنُٔجتّٔ

  جتّٔع ضبَٚت تنُٔالت خدمٜٔ.

َّٜٔ هل ِوْحَدة مُٕٜٚٔ، وـؾ ِوْحَدة مُٕٜٚٔ ُيُِّـ  وضبَٜ افتَّنُٔالت 
أْن  ادَُِٕٚ

د َّٜٔ. وفُؾ واصػ، تتحدَّ
ٍٚت ُُتثِّؾ شامت افتَّنُٔالت ادَُِٕٚ   يُقن هلٚ مقصِّ

ُِْٜ ُيىِؼ ظِٔٓٚ جمٚل. واد ّْ َٔؿ ادُ
َِ أْن يُقن مـ ٕقع   جٚل ُيُِّـ جمّقظٜ مـ اف

بسٔط مثؾ شِسِٜ مـ افُِامت أو رؿؿ حََٔل، أو أْن يُقن ِوْحَدة أخرى. 

ٍٚت افتل تُقن ٕي حٚفٜ ِوْحَدة ُيُِّـ و َٔؿ يف جمٚل ادقصِّ
َِ تَٔٔدهٚ بَقاظد   اف

أْن تُقن مـ إٔقاع ؾرظٜٔ أو مـ إٔقاع أشٚس   ُيُِّـ   ادجٚل، ـام أنَّ افِقْحدات

ًِالؿٜ بغ بَٜ ٕخرى يُقن هذا يف افٌٚفٛ ُمالئاًم مـ ض  حْٔام ُيُّـ افتًَّبر ظـ اف

ٍٚت شهق يُقن»وحدتغ بٌِٜ بسٔىٜ مثؾ  ، حٔٞ يرث افْقع افٍرظل مقصِّ

 افْقع افرئٔس.
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ـَِقة احلووصؾقَّة   أمنوذج الُي

 

َٜٔ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ   ام يع:بُيُّـ اختزال إّٕقذج احلقيهع فُبْْ

ب.بٔ .أ ظٚت مثؾ اشتخدام إرض، أو افسُّ  ٕٚٚت تقزُّ

بٕٔٚٚت ُمتقاِصِٜ تنّؾ حرارة اهلقاء، أو آرتٍٚع، أو بٕٔٚٚت ضٍٜٔٔ مثؾ   .ب

 مْٚطر إؿامر آصىْٚظٜٔ وافهقر اجلقيٜ.

ٔ ٚصقر مثؾ اخلرائط أو افرشقمٚت افقرؿٜٔ ادّسقحٜ   .ت  ، وصقر ادبٚين.ضقئ

ء وإّٕقذج احلقيهع هق بّثٚبٜ ُتث ٔؾ فِتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ ـسىح ُمتجزِّ

ٜيف صبؽ ُمَْْتيِؿ مـ احلقيهالت ُمتامثِِٜ افنُؾ واف َّ ٔ
بَٜ يف صٍقف  َِ وُمَرتَّ

ٜنَّ جمّقظٚت احلقيهالت افتل تتَٚشؿ ٍٕس افحٔٞ إوأظّدة ب َّ ٔ
ُُتثِّؾ ٍٕس  َِ

 (. 9/3افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ )صُؾ 

قر هذا إّٕقذج ُمٍٔد خلزن افبٕٔٚٚت افتل  تتٌرَّ بنُؾ ُمتقاِصؾ ـام يف افهُّ

ٜ، مْٚطر إؿامر آصىْٚظٜٔ، ارتٍٚظٚت شىح إرض. وُيُِّـ  أْن ْٕير   اجلقيَّ

َّٕف جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ  َّٜٔ ظذ أ
إػ إّٔقذج افُبَْْٜٔ احلقيهِٜٔ فِبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

 قيهِٜ،)مْير( تُقن يف أبسط أصُٚهلٚ يف ؿٚفٛ )صبؽ( مـ احلقيهالت. واحل

(، هل أصٌر ِوْحَدة مـ ادًِقمٚت يف Pixelافتل يىِؼ ظِٔٓٚ ظْك صقرة )

ْبؽ. ويف اخلريىٜ ـؾ ظْك صقرة حقيهِٜ ُيّثِّؾ جزءًا مـ شىح  ادْير، أو افنَّ

ٜـِٔقمس مربع، مس مربع، وترتبط بف ظٚدة مثاًل  إرض، َّ ػ، ِؿٔ ٕقع مثاًل  مقصِّ

بٜ أو ضبَٜ ٕبٚت. واحلقيه  الت ظٚدة تُقن مربًٜ افنُؾ. افسُّ
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 ا ِف إكؿوذج احلويصع( متثقل افبقاكات ادَؽاكِقَّة ادتّمثؾة كوظق  6/ >صؽل )

ٜويُقن فًِْك افّهقري مقؿع جٌرايف، و َّ ي ُُتثِّؾ افتَّنُٔؾ افذ ِؿٔ

قء ادًُُْس مثاًل،  يًرضف. َٔؿ افًْك افهقري يف صقرة جقيٜ ُُتثِّؾ ِمَدار افوَّ ِؿ

ومٚ إػ ذفؽ،  صقارع مـ شىح إرض وافذي يتؿ تٍسره ـٖصجٚر، مْٚزل،

َٔؿ افًْك افهقري يف إّٔقذج رؿّل فالرتٍٚع يّثؾ آرتٍٚظٚت.
وتُقن  بْٔام ؿِ

جُمّؾ ادسٚحٜ افتل ُيٌىٔٓٚ ـؾ حقيهِٜ بًرض وارتٍٚع وتنُؾ جزءًا مـ 

د احلقيهالت ُيُِّـ  ًْ ْبؽ. وُب  صًٌرا)بٚفُِٔقمسات( أو  ـبًراأْن يُقن  افنَّ

وافتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ افتل ُيتقهيٚ.  )بٕٚمتٚر( حسٛ احلٚجٜ فتّثٔؾ ادسٚحٜ

د مستقى تٍٚصٔؾ ) ( إٕامط أو افتَّنُٔالت Precisionوحجؿ احلقيهِٜ ُُيدِّ

ر  افتل تيٓر ٌُ َِّام َص ـُ َّٕف  ظذ صٚصٜ احلٚشقب أو افقرؿٜ ادىبقظٜ. وافَٚظدة هْٚ أ

ُثر ظدد  ـَ َِّام  ـُ حجؿ احلقيهِٜ ـِام طٓرت تٍهٔالت أـثر. يف أي حٚل، 

َِّٛ ذفؽ وؿتً  َِّام تى ـُ َّٕفاحلقيهالت،  ًٚجَلَٜ احلٚشقبٜٔ، ـام أ ُّ َِّٛ  ٚ أضقل فِ يتى
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ا ؾَد يْجؿ ٚن حجؿ احلقيهِٜ ـبر جد  مسٚحٜ أـز فِتَّخزيـ احلٚشقيب. وإذا ـ

د ادًِقمٚت أو ؿد ٓ تيٓ َْ د مقؿع ـؾ  إٕامط افدؿَٜٔ فٌِٚيٜ.رمـ ذفؽ ؾ ويتحدَّ

ّٔ َِ ٓٚ وحقيهِٜ ب ٍِّ ْبؽ. وبٚفرضورة ؾ٘نَّ افَٚفٛ ظّقدٜ ص هٚ يف ِٕىٚق ؿٚفٛ افنَّ

ظذ ُيّثِِّف افْيٚم افُٚرتٔزي فإلحداثٔٚت حٔٞ تُقن صٍقف افَٚفٛ ُمتقاِزيٜ 

ْٔل وإظّدة ُمتقاِزيٜ ظذ ادِْحَقر افّهٚدي. وجيٛ  ن يُقن أادِْحَقر افسِّ

 ٚتـٜ افبٕٔٚـؾ مـ جمّقظـد ظذ إؿـٚت س، ص فرــ واحـٚ إحداثٔـروؾً ـمً

ِّٔز اجلٌرايف.   احلقيهِٜٔ بحٔٞ ُيُِّـ   حتديد مقؿًٓٚ يف احل

إثْٚن  :ًِقمٚتٜٔيف أيٜ حٚل، ُيّؾ ظْك افهقرة افتَِٔدي ثالثٜ ظْٚس م

د مقؿع ادْير يف ترتٔٛ ؿٚفبل، وافثٚفٞ   مْٓٚ فإلحداثٔٚت اجلٌراؾٜٔ افتل حُتدِّ

ػ ظٚدة مٚ يُقن رشقمل مثؾ افِقن. ويُقن فُؾ ظْك صقرة، إػ  مقصِّ

ٜ، وافًْك  ٍَ ٚت ادُْخَتِِ جٕٚٛ ادًِقمٚت افتَِٔديٜ، مًِقمٚت تتقفَّد مـ ادجسَّ

ؾ افِقْحَدة إشٚس ُِّ َٜٔ احلقيهِٜٔ ُين دة  فتَسٔؿ ادُٚن يف افُبْْ بّسٚحٜ ُُمَدَّ

ٜ، وهذه اف َّ ٔ
َِ ٜوصُؾ مثٔؾ. وهُذا ـؾ ظْك صقرة يُقن ب َّ ٔ

  ُتثؾ افّيِٚهرة َِ

 افتل تًرضٓٚ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ، مثؾ:

  (..إفخ ،، ضبَٜ اشتخدام إرض مدين، زراظل، صْٚظلافىَّبَٜ )مثاًل 

  هلىقل ادىري، افوقضٚء افهقتٜٔ(.، ـّٜٔ ااحلجؿ )مثاًل 

  آرتٍٚع افذي ُيُِّـ حتقيِف فتّثٔؾ إٓحدار أو ُيستخَدم ادسٚؾٜ )مثاًل ،

 إلداء حتِٔؾ تَسٔؿ مٔٚه(.

 ٜاف َّ ٔ
َّٜٔ )مثاًل  َِ

ٍِ ٔ يف ادْير أو افهقرة مثؾ افتل يتؿ  ، افِقن ادقجقدافىَّ

 اجلقيٜ(. احلهقل ظِٔٓٚ مـ مْٚطر إؿامر آصىْٚظٜٔ أو افهقر 

َٔؿ احلقيهِٜ ُيُِّـ أْن تُقن و
َِ مقجبٜ أو شٚفبٜ، صحٔحٜ أو بُسقر ب
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َٔؿ   .ظؼيٜ أو أْن تُقن بدون ِؿ

ّٔٚهتٚ مًِقمـٚت ظــ ادقؿـع وخهـٚئص  وهُذا حتّؾ ظْٚس افهقرة يف ض

افتل ُتثِٓٚ وفذا ؾٚدتقؿع أْن يُقن فًْٚس صقرة ٍٕس تنُٔالت ادُٚن   افّيِٚهرة

ـٚت ُمتُِٚمِـٜ بنـُؾ ــٍٚف ات خهٚئص ُمنَسـٜ. وبتقؾُّ جمّقظٜ ؾرظٜٔ ذ  ر جمسَّ

ــط ـــؾ مـــ  ف أيل ظــذ خُمىَّ ُيُِّـــ هلــذه اخلهــٚئص أْن تُــقن ـٚؾٔــٜ فِتًَّــرُّ

 تنُٔالت ادُٚن. 

 مهٚ:يف أي حٚل، هْٚك ٕقظغ مـ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ 

ؿّل  .أ جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ وحٔدة احلزمٜ مثؾ إّٕقذج افرَّ

َٔؿ ٓرتٍٚع شىح إرض وؾٔف تُقن فالرتٍٚ ٜع افذي ينتّؾ ظذ ِؿ َّ واحدة  ِؿٔ

حٜ ذات احلزمٜ افقاحدة وافتل تًرف  ؾَط فُؾ حقيهِٜ، أو افهقر ادُهحَّ

 . شمْير بَّٔٚس رمٚدي»بٚشؿ 

دة احلزمٜ ؾٔٓٚ ـؾ مقؿع ظْك صقري   .ب دِّ ًَ جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ ُمَت

ٜفف أـثر مـ  َّ د  مثاًل، ترتبط بف. ِؿٔ دِّ ًَ مْير افَّر آصىْٚظل ظٚدة يُقن ُمَت

ٜ، مـ إصًٜ ؾقق افبٍْسجٜٔ إػ ٍَ  احِلزم افتل ُُتثِّؾ أضقال مقجٚت خُمَْتِِ

 مْٚطر ؿّرمثاًل،  إصًٜ ادرئٜٔ وحتٝ احلّراء مـ افىَّٔػ افُٓرومٌْٚضٔز.

ٜ مـ افىَّٔػ افُٓروم 7/ٕٓدشٚت ٍَ  ٌْٚضٔز.جتّع بٕٔٚٚت مـ ثامٕٜٔ أحزمٜ خُمْتَِِ

ُُتثِّؾ افبٕٔٚٚت مـ إصًٜ افَهرة ادرئٜٔ إػ مٚ  8و ،7، 5، 4، 3، 2، 1احلزم 

جتّع افبٕٔٚٚت مـ ٕىٚؿٚت إصًٜ افَهرة حتٝ  6حتٝ احلّراء. احلزمٜ 

فٜ ذات إفقان  دَّ ًَ دة احلزم هل مْٚطر افهقر ادُ دِّ ًَ احلّراء. ومـ أمثِٜ ادْٚطر ُمَت

أمحر،  :د ثالث حزم ـؾ مْٓٚ ُيّثِّؾ أحد إفقان افثالثٜاحلََٜٔٔ افتل ؾٔٓٚ ٕج

 أخرض، أزرق.

يف أي حٚل، افىريَٜ افبسٔىٜ فتحديد افتَّنُٔالت اخلىٜٔ يف إّٕقذج 
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احلقيهع هل اشتخدام رمقز ؾريامن افتل حتّؾ مًٓٚ افقْصؾ وادًِقمٚت 

ثٔؾ اهلُٔع فِتَّنُٔالت ادَُٚ َّٜٔ يف إّٕقذج اجلٔقمسيٜ فِتًَّبر ظـ افتَّّ
ِٕ

رمقز ؾريامن ُتستخَدم ظٚدة فقصػ حدود و(. Freeman, H. 1961احلقيهع )

افتَّنُٔؾ اجلٔقمسي، أو احلقيهالت ادسٚحٜٔ بحجؿ ظْك صقرة واحد. ويتؿ 

َّٔف فًْٚس افهقرة وبتقايل افرُّ 
ًِ مقز ادُىٚبَِٜ خلط حتديد احلدود ب٘حداثٔٚت َمْرَج

ًَ ضقل افِقْحَدة يف اجت دة ُمْسب ة ُُمدَّ ات ذٚ. وشِسِٜ رمقز ؾريامن تُقن ٚهٚت ِظدَّ

 ٚ َّٜٔ، ـام أَّنَّ
ًِ ضبًٜٔ ٕسبٜٔ حٔٞ يتؿ افتًَّبر ظـ افبٕٔٚٚت بٚفْسبٜ فبًض َٕط َمْرَج

.تهػ افتَّنُٔؾ بّتقافٔٚت مـ ِوْحَدة ضقفٜٔ دَٚضِع خىٜٔ  غَّ ًَ  ذات اجتٚه ُم

ذ مًِقمٚت ظـ مقِضًف فتحَٔؼ بْٚء وجيٛ أْن ُيتقي افًْك إول فِتَّقايل ظ

افتَّنُٔؾ وشتُقن افْتٔجٜ ُمتقافٔٚت مـ إرؿٚم، ُتدفِّؾ ظذ ِوجٜٓ خط افتَّنُٔؾ 

  (.11/3)صُؾ 

فتقضٔح ذفؽ يُّـ اؾساض أنَّ مرـز ـؾ ظْك صقرة هق إصؾ، ويف 

هذه احلٚفٜ شْجد مسٚؾتغ خمتٍِتغ جيٛ أخذمهٚ يف آظتبٚر ـام يقضح صُؾ 

افذي ؾٔف تُقن ادسٚؾٜ بغ ظْكي صقرة ُمتجِٚوريـ أؿؾ مـ ادسٚؾٜ  (11/3)

  ٔ  ٚ.بغ ظْكي صقرة مربقضغ ُرـْ

ٍٚت ؽر رشقمٜٔ ظذ  ويف إّٕقذج احلقيهع، بنُؾ ظٚم، ٓ تقجد مقصِّ

ويف هذه احلٚفٜ ُيستخدم رمز ؾريامن فقصػ افتَّنُٔؾ.  ،مستقى ظْك افهقرة

َٔؿ وحُتّؾ افَٔؿ ادقؿًٜٔ 
َِ يف إّٕقذج احلقيهع بنُؾ ِضّْل وتُقن اف

شقمٜٔ )ظٚدة  ٜافرُّ َّ ٔ
رِّ احلجؿشبرتٚ» ؿِ ٌَ د ُمَت مدى و ( بنُؾ سيح. وُُيدَّ

ّٕقذج احلقيهع، ـام أنَّ افبٕٔٚٚت ُِّتزن يف صٍقف ٕادسٚحٜ، ظذ إؿؾ، يف ا

ْجِزئٜ افتَّ ويىِؼ ظذ .(Ramirez, J. R., 1997وأظّدة وفٔس يف افتَّنُٔؾ، )

رة فُِّٚن إػ ِوْحدات رِّ َُ ج   ادَُت . شجتزئٜ ضبَٜٔ»مُٕٜٚٔ أصٌر وبنُؾ ُمتدرِّ
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ئٜ ُتستخدم بًض ادًٚير ادُسبَٜ مثؾ تُْٚشؼ احلقيهالت، زوفتقجٔف وإَّنٚء افتج

ط يف احلقيهِٜ، احلجؿ إدٕك فِحقيهِٜ   .Tsui, P. H. Y)افًدد إؿل فَُِّْ

Brimicombe, A., 1997) . 

 
 ( مثال فرموز ؾريّمن فتحديد اُتاه خط بُبـْقَة حويصؾقة 60/6صؽل )

 من أ إػ ب يؿتد 
 

 
 ( ادساؾة بغ مراـز افعـارص افصورية اُدتجاِوَرة 66/6صؽل )

  ِف افُبـَْقة احلويصؾقة
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بٚفْسبٜ ٕصُٚل احلقيهالت ادُستخَدمٜ يف افتَّجِزئٜ افىَّبَٜٔ هْٚك ثالثٜ 

أصُٚل تَِٔديٜ مْٚشبٜ فِتَسٔؿ هل: ادربع، ادثِٞ متسٚوي إضالع، وافنُؾ 

ًٓ (، إٓ أ12/3افسداد ادَُْْتيِؿ )صُؾ  َّٕف يستىٔع نَّ ادربع هق إـثر تداو ٕ 

آحتٍٚظ بٚفنُؾ وآجتٚه خالل افتَّجِزئٜ افىَّبَٜٔ. يف أي حٚل، ؾُرة افتَّجِزئٜ 

َّٜٔ، ـام 
َذَجٜ افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ ّْ َّٜٔ فَْ بِٚظ ّٓٚ إّٔقذج افنجرة افرُّ افىَّبَٜٔ فُِّٚن جُيسِّ

َّٜٔ ف
ٚ ُتستخَدم يف افٍٓرشٜ ادَُِٕٚ َّٜٔ أَّنَّ

ترسيع افقصقل إػ ؿقاظد افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

مهىِح  . وجتدر اإلصٚرة هْٚ إػ أنَّ (Peuquet, D.J., 1984)ـبرة احلجؿ 

َّٜٔ يًْل ضبَٜ ـٚمِٜ مـ افُبْك افىَّبَٜٔ فِبٕٔٚٚت ترتُز ظذ مبدأ  بِٚظ افنجرة افرُّ

ر. رِّ َُ ُِّؾ ادَُت  افتَّح

 
بْك اُدـَْتظِم( إكواع افثالثة افرئقسة 65/6صؽل )  فؾشَّ

َّٜٔ يف موّقن افبٕٔٚٚت  شآفـ ـِْجر»وُيًتز  بِٚظ أول مـ وصػ افنجرة افرُّ

َّٜٔ )ا
هق بحؼ ظّراب هذا  شحْٚن شٚمٝ»(، إٓ أنَّ Klinger, A., 1971دَُِٕٚ

َّٜٔ وـؾ صٌٔٓٚ إّٕقذج حٔٞ ٕجد يف ـتٚبٚتف م بِٚظ ْٚؿنٜ صٚمِٜ فِنجرة افرُّ

(Samet, H. (1980-2007)) . 

َّٜٔ، بنُؾ ظٚم، هق أـثر ـٍٚءة يف جتزئتف فُِّٚن  بِٚظ وإّٔقذج افنجرة افرُّ

ْبُٜٔ بَّٚضع  َّٕف ُيّثِّؾ احلقيهالت افنَّ ْبُٜ احلقيهِٜٔ ٕ ُمََٚرٕٜ بّٖٕقذج افنَّ

ُٕس أؿل. وؿد ُضبَِّٝ افنجرة  َّٜٔ يف افبدايٜ يف ُبَْْٜٔ صجريٜ ذات جتٚ بِٚظ افرُّ
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فِبٕٔٚٚت ؾٔٓٚ ـؾ ُظَدة تُقن بٖربًٜ ُمدفِّالت تنر إػ تٍرظٚهتٚ وتستثْل ظَد 

َٜٔ بٕٔٚٚت تستخدم  شجٚرجٕٚتْٔل»افقرؿٜ. وفتحٚر هذا آشتثْٚء اؿسح  ُبْْ

َد افقرؿٜٔ يف ادُٚن أضِؼ ظِٔٓٚ ًُ افنجرة اشؿ  ترمٔزات ُمِٜٔ فِتَّدفٔؾ ظذ اف

َّٜٔ اخلىٜٔ  بِٚظ َّٜٔ مٔز. وتنّؾ (Gargantini, I., 1982)افرُّ بِٚظ ات افنجرة افرُّ

د افقرؿٜ. ومـ بغ ِصَٔغ  اخلىٜٔ افَوٚء ظذ تٍُِٜ ادُدفِّؾ ََ ًُ َّٜٔ ادُبٚذة ف
ًِ وادَْرَج

بِٚظَّٜٔ افقرؿٜٔ جتدر اإلصٚرة إػ ترمٔز ادسرة ثْٚئٜٔ افبًد   Lauzon et)افنجرة افرُّ

al 1985)ص ظْقان ُمع ز وُبَخهِّ ؾريد فُؾ حقيهِٜ حسٛ  . هذا افسمٔز ُيَرمِّ

 شبٕٔٚق» افذي يتتبع مؾء ؾراغ مْحْك (Morton, G. M., 1966) شمقرتـ»تقايل 

ٌٜٔ فِسمٔز ُتقؾِّر مسٚحٜ إضٚؾٜٔ يف zوافذي ييٓر يف صُؾ حرف  . هذه افهِّ

َد افقرؿٜٔ ادُ  ًُ مٔز يف افتَّخزيـ مـ خالل جتّٔع اف تجِٚوَرة ظذ مسِؽ مسرة افسَّ

 ترمٔز واحد.

َّٜٔ افتل ذحٓٚ 
ِٔغ افتَّجِزئٜ افىَّبَٜٔ فِبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ  شحْٚن شٚمٝ»ومـ بغ ص

َّٜٔ فإلؿِٔؿ»وجتدر اإلصٚرة إفٔٓٚ هْٚ هل صٌٜٔ  بِٚظ  ,.Samet, H)شافنجرة افرُّ

1988a, 1980b, 1983, 1988. 1990) . ٚ ًً ؿ جتِزئٜ ادُٚن بنُؾ هلذه افهٌٜٔ تتتب

ٜ ُمتِْٚشَٜ أو  َّ ٔ
َِ ر إػ مربًٚت ُمتقافٜٔ أصٌر إػ أْن تُقن ـؾ احلقيهالت ب رِّ َُ ُمَت

ٜ َّ ًَ  ِؿٔ دة ُمسب  ٚ حلجؿ احلقيهِٜ. ُُمَدَّ

ٜٔ ادَِٔٚس ادُتٍِٚوت يف ُتثٔؾ افبٕٔٚٚت مـ خالل  ؿ أمهِّ يف أي حٚل، تتجسَّ

 افتَّجِزئٜ افىَّبَٜٔ يف:

 ويف ُتُغ ِّتزيـ ا ٜ ٍَ َّٜٔ افتل يتؿ جتًّٔٓٚ مـ مهٚدر خُمَْتِِ
فبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

تٓٚ ادقروثٜ. ٜ بَّٚئسٓٚ إْمثؾ وافُٚؾٜٔ فتًُس ِدؿَّ ٍَ  أوؿٚت خُمَْتِِ

  تَِٔص وؿٝ ادًُٚجَلَٜ افالزمٜ فِتَّىبَٔٚت افتٍَّٚظِٜٔ مـ صٍح افتَّحِٔؾ

 ادُٚين.
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  فِبٕٔٚٚت َّْٜٔ درة ظذ ِّتهٔص مَٚئس ُمً َُ َّٜٔ افتل هل اف
ٜ يف  أيًوٚ ادَُِٕٚ َّّ ِٓ ُم

 دراشٜ تٖثرات افتَُّتٔؾ وادَِٔٚس ظذ ٕتٚئٟ افتَّحِٔؾ. 

ل افّثٚبٝ فِتَّجِزئٜ ) دَّ ًَ ( وآشتخدام افّنِٚئع فِحقيهالت 4:1وبسبٛ ادُ

ادربًٜ تُقن أحجٚم احلقيهِٜ ظْد ُمستقيٚت ُمتٍِٚوتٜ يف إّٔقذج افنجرة 

َّٜٔ ثٚبتٜ  بِٚظ ًَ  4بًٍؾ افتَّقايل اجلٔقمسي فًِّدل افرُّ د ُمسب ٚ افَٚئؿ ظذ حجؿ ُُمدَّ

 فِحقيهِٜ ادٍُردة. 

َّٜٔ فتْئؿ وحتِٔؾ  
ؾ فِِقْحَدة ادَُِٕٚ وَّ ٍَ ْبؽ ادَُربًَّل هق آختٔٚر ادُ وافنَّ

.َّٜٔ
َّٜٔ مثاًل،  افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ ى ََ حتِٔؾ حك ادربًٚت ٓشتُنٚف إٕامط افُّْ

َّٜٔ فِبٕٔٚٚت هل حتِٔالت  شرجيْٟـ»وضريَٜ 
ىٚظل مـ َٕط ظِْٔ َِ فِتََّدير افبْٔل اف

ٚ ظذ إّٕقذج احلقيهع. وشبٛ تٍؤؾ اشتخدام افنُؾ مُٕٜٚٔ تَقم ؽٚفبً 

ْبؽ مهٚ ظْكي إٓتيٚم وافبسٚضٜ   .ادَُربًَّل فِنَّ

َٜٔ احلقيهِٜٔ هل   أي حٚل ِوْحدات يف افبٕٔٚٚت إشٚس يف ٕامذج افُبْْ

مسٚحٜٔ يُقن تسجٔؾ مًِقمٚهتٚ بنُؾ سيح. وهْٚك ثالثٜ إٔقاع مـ   ِوْحدات

افتنبٔؽ ادَُْْتيِؿ )مربع، مثِٞ، شداد( ُتسَتْخَدم ـٖشس فْامذج افبٕٔٚٚت 

ٍٚت وطٚئٍٜٔ  َّٜٔ ظذ احلقيهِٜٔ. وـؾ مـ هذه إٕقاع فف مقصِّ
ٜ مبِْ ٍَ خُمَْتِِ

ْبؽ ادَُربًَّل هق إـثر  ٜ فِتَّنُٔؾ ادسٚحل افبدائل. وافنَّ ٍَ
جٔقمسيٚت خُمَْتِِ

 :(Ahuja, N., 1983)مهٚ  ،ٚ مـ إٔقاع افتنبٔؽ هذه فسببغاشتخدامً 

 إٔف متقاؾؼ مع افُبَْْٜٔ افسِسِٜٔ اددجمٜ يف افٌِٚت احلٚشقبٜٔ. .1

َٜٔ اف .2 ًٚمٜ دختِػ إٔقاع إجٓزة احلٚشقبٜٔ ادُستخدَمٜ إٔف متقاؾؼ مع افبُْْ

 .َّٜٔ
ِْٛ واشتخراج افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ  جل

ْبؽ افسداد ادَُْْتيِؿ تتّثَّؾ يف أنَّ ـؾ احلقيهالت ٔزواد ة إشٚس فِنَّ
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َىٜ ادرـزيٜ فتِؽ   ادُجِٚوَرة َْ َّْٜٔ تُقن بّسٚؾٚت ُمتسٚويٜ ظـ افُّْ حلقيهِٜ ُمً

ًِّٛ جيًؾ هذا إّٕقذج ذو مٔزة بٚفْسبٜ فًِّٔٚت احلقيهِٜ. هذا آ ٕتيٚم ادُتن

ْبؽ ادَُربًَّل  ًِّٛ وآشسجٚع. هذا ظذ خالف افنَّ اجلران  نَّ حٔٞ إافبحٞ ادُتن

ادحقريغ ٓ يُقٕقن ظذ ٍٕس ادسٚؾٜ مثؾ اجلران يف آجتٚهٚت إربًٜ 

 إشٚس مـ َٕىٜ مرـزيٜ. 

 َّٔ ثَِّٜٔ، ُمَْْتيِّٜز افتنبُٔٚت ادُ وتتّ َِّ بخٚصٜٔ ؾريدة هل أنَّ  ، أو ؽر ُمَْْتيِّٜ  َث

ادثِثٚت فٔسٝ ـِٓٚ بذات افِقجٜٓ ممٚ جيًؾ افُثر مـ اخلىقات ادُْوقيٜ ظذ 

ْبؽ  ْبؽ ادَُربًَّل وافنَّ َٕٜ خِٜٔ واحدة، افتل يسٓؾ تٍْٔذهٚ يف افنَّ ظِّٔٚت ُمََٚر

ْبؽ ادثِثل مٔزة  افسداد، أـثر تًَٔدا. ومع ذفؽ، ؾ٘نَّ  ٜٔ تًىل افنَّ هذه اخلٚصِّ

ؿ  س شىح إرض وؽره مـ بٕٔٚٚت افسىح وتتجسَّ ؾريدة يف ُتثٔؾ بٕٔٚٚت ترضُّ

ٜبتخهٔص  َّ ٔ
ْبؽ ادثِثل ادَُْْتيِؿ. وأوجف ادثِٞ  ؿِ دة وشٔىٜ يف افنَّ َْ فُؾ َٕىٜ ُظ

َٔؿ إٓحدار وآجتٚه.  ٍٕسٓٚ ُيُِّـ أْن ُُتثِّؾ ٍٕس افبٕٔٚٚت ظز ِّتهٔص ِؿ

ْبؽ ادثِثل ادَُْْتيِؿ، يف أي حٚل، ٕٚدرً  ا مٚ ُيستخَدم فتّثٔؾ هذا افْقع مـ وافنَّ

ْبؽ ادثِثل ؽر ادَُْْتيِؿ ًٓ  افبٕٔٚٚت حٔٞ ُيستخَدم افنَّ فذفؽ. وفًؾ مرد هذا بد

 هق أنَّ بٕٔٚٚت افسىح ظٚدة ٓ يتؿ افتَٚضٓٚ يف ّٕط مُٚين ظْٔل ُمَْْتيِؿ.

 صلية املُتفّرِػة امامنذج احلوي 

ْبؽ ادثِثل إػ حقيهالت أصٌر  ْبؽ ادَُربًَّل وافنَّ يُّـ تَسٔؿ ـؾ مـ افنَّ

ْبؽ 12/3بذات احلجؿ ـام يف افنُؾ ) ْبؽ ادَُربًَّل، افنَّ (. وافٍرق ادٓؿ بغ افنَّ

ْبؽ ادَُربًَّل ؾَط ُيُِّـ  ْبؽ افسداد ظذ ادسىح هق أنَّ افنَّ  تَسّٔف ادثِثل، وافنَّ

ر إػ مسٚحٚت ذات ٍٕس افنُؾ وآجتٚه، يف حغ أنَّ ادثِثٚت  رِّ َُ بنُؾ ُمَت

وفُـ تيؾ ُمنُِِٜ آجتٚه ؿٚئّٜ. أمٚ  ُيُِّـ تَسّٔٓٚ إػ مثِثٚت أخرى،
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 .َسّٔٓٚ إػ تَسٔامت شداشٜٔ أخرىت ال ُيُِّـؾافتَسٔامت افسداشٜٔ 

ْبؽ ادَُْْتيِؿ ٔزهْٚك ظدد مـ ادِ  ٜ فِنَّ َّّ ادّثؾ فِسىح ـّٖٕقذج بٕٔٚٚت ات ادُٓ

مُٕٜٚٔ. ٕتٔجٜ فذفؽ، هذا افْقع مـ إّٔقذج افبٕٔٚٚت اشتحقذ يف ادراحؾ إوػ 

فتىقير ٕامذج افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ظذ ؿدر ـبر مـ آهتامم يف جمتّع افًِقم 

ا ظذ هذا آهتامم . وأـثر هذه افْامذج اشتحقاذً (Samet, H., 1984)احلٚشقبٜٔ 

بِٚظَّٜٔ افذي يستْد ظذهق إّٔق بْؽ )صُؾ ذج افنجرة افرُّ ر فِنَّ رِّ َُ ُِّؾ ادَُت  افتَّح

13/3.) 

َّٜٔ بٚفْسبٜ فِيَّقاِهر اجلٌراؾٜٔ إضٚؾٜ إػ  بِٚظ وحسْٚت إّٔقذج افنجرة افرُّ

ِّٔزات ادًٔٚريٜ فألّٕقذج هل ) َّ  (:Peuquet, D., 1984ادُ

ر فُِّٚن افذي يْجؿ مْ .أ رِّ َُ َٜٔ صجريٜ ُمَْْتيِّٜ، ُمتقاِزٕٜ افتََّسٔؿ ادَُت ف ُبْْ

نَّ ـؾ حٔٞ إمـ افدرجٜ افرابًٜ. هذا يًْل إّٔقذج بٕٔٚٚت ضبَل أو صجري 

ظٚت. وجتدر اإلصٚرة هْٚ إػ أنَّ تَْٔٚت افتَّخزيـ  ُظَدة تُقن ذات أربًٜ تٍرُّ

ضٝ فِبحٞ وح جري هل مـ أـثر ادقاضٔع افتل تًرَّ ٝ بجٓد ئوافبحٞ افنَّ

 ـ يف ظِؿ احلٚشقب.وؾٓؿ ـبري

ٔ    .ب بِٚظَّٜٔـٚرتقجراؾ رِّ  ،ٚ، إّٔقذج افنجرة افرُّ ٌَ هق بّثٚبٜ ٕيٚم ِمَٔٚس ُمَت

ُُٕيؿ اإلحداثٔٚت افُٚرتٔزيٜ ادًُتٚدة. وهذا  2يستْد ظذ إس  وهق ُمتقاؾِؼ مع 

َِّٛ ؾَط اشتدظٚء  بدوره يًْل أنَّ تٌٔرات ادَِٔٚس بغ ادََٚئس ادُْدجَمٜ يتى

 ٕٚت ادخزوٕٜ ظذ مستقى أؿؾ يف افنجرة.افبٔٚ

دِّ  أيًوٚ ويُّـ ًَ دة فتخىل اشتخدام افبٕٔٚٚت ادخزوٕٜ بَّٚئس ُمَت

يل فِخريىٜ. وتتّثؾ تٍُِٜ هذه افتَّنُٔالت يف زيٚدة ُمنُالت افتًَّّٔؿ أ

ذة.  ٍَ ًٜ افتخزئْٜ ادُسَتْْ  حجؿ افسِّ
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ر، افتخزيـ ادُ   .ت رِّ َُ ؾ افتََّسٔؿ ادَُت ِّٓ ح، ـام أنَّ ُيس ٍُّ ع، وظِّٔٚت افتَّه تقزِّ

ثِِّٜ  َّ تهّٔؿ ظرض افبٕٔٚٚت يُقن بٍُٚءة ظٚفٜٔ فٔتىٚبؼ مع ادسٚحٚت ادُ

ِّٔزات ُمٍٔدة فٌِٚيٜ ظْد افتًَُّٚمؾ مع  َّ َّٜٔ. هذه ادُ بِٚظ بحقيهالت افنجرة افرُّ

 ا.ؿقاظد بٕٔٚٚت ذات حجؿ ـبر جد  

افْقظغ أخريـ مـ افتَّنبٔؽ، ظذ  أيًوٚ تْىبَٚن شت»و شأ»تٚن ٔزاد  .ث

ع ؿدره  أخذاً  ر يُقن بًٚمؾ تٍرُّ رِّ َُ ًٓ  7يف آظتبٚر أنَّ افتَّنبٔؽ افسداد ادَُت بد

ر ُيُِّـ 4مـ  رِّ َُ َّٕف ذو ِشّٜ مَٔٚس   . ومع أنَّ ـؾ افتَّنبٔؽ ادَُت افْير إفٔف ظذ أ

ثَِّٜٔ وافسداشٜٔ ف َِّ ٔغ ادَُث ، إٓ أنَّ افهِّ رِّ ٌَ ُُٕيؿ ُمَت ٔسٝ ُمتقاؾَِٜ بنُؾ مبٚذ مع 

 اإلحداثٔٚت افُٚرتزيٜ. 

ٌٜٔ افتل اشتخدمٓٚ ـؾ مـ   بِٚظَّٜٔ افهِّ ومـ بغ صٔغ إّٔقذج افنجرة افرُّ

ك .Finkel, R. A., Bentley, J. L. 1974) شبْتع»و شؾُْؾ» ّّ ( حتٝ ُمس

«َّٜٔ ى ََ َّٜٔ افُّْ بِٚظ بَٜ،. هذه افهٌٜٔ تَسؿ مقاؿع افُّْ شافنجرة افرُّ ط ُمَرتَّ مـ  بدًٓ  ََ

 (. 14/3)افنُؾ   افتجِزئٜ يف صُؾ مسٚحٚت ُمَْْتيِّٜ 

َّٜٔ افتجزئٜ حسٛ  ،وـام يتَِّوح مـ افنُؾ ى ََ َّٜٔ افُّْ بِٚظ تَٔؿ افنجرة افرُّ

َبٜ فِبٕٔٚٚت ط ادَُرتَّ ََ ًٓ  مقاؿع افُّْ وتٖخذ َٕىٜ بٕٔٚٚت  مـ جتزئٜ مُٕٜٚٔ ُمَْْتيِّٜ بد

 ٚ َىٜ. هذا اجلذر ثؿ ُتَسَّ واحدة ظذ أَّنَّ َْ ؿ ادْىَٜ إػ مربًٚت تستْد ظذ هذه افُّْ

َبٜ، ويْتٟ مْف صجرة مـ افدرجٜ يإمر  ر فُؾ َٕىٜ بٕٔٚٚت ُمَرتَّ رِّ َُ ُقن بنُؾ ُمَت

دحٔٞ إافرابًٜ. و بٚدقؿع افْسبل بغ   نَّ تْئؿ َٕٚط افبٕٔٚٚت يف صجرة يتحدَّ

ط، ممٚ يتّٖتك مْف جتزئٜ ُمْْ  ََ ًٓ  َتيِّٜ فِبٕٔٚٚتافُّْ َّٕف  مـ جتزئٜ مسٚحٜٔ ُمَْْتيِّٜبد ، ؾ٘

ُمٍٔد يف افتَّىبَٔٚت افتل تْوقي ظذ ظِّٔٚت افبحٞ واجلٚر إؿرب. أحد 

َّٜٔ هل أنَّ صُؾ افنجرة يًتّد بنُؾ ـبر ظذ  ى ََ َّٜٔ افُّْ بِٚظ شقءات افنجرة افرُّ
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ط. فذا ؾ٘ن ظِّٔٚت اإلضٚؾٜ واحل ََ  اذف تُقن ُمستحِٜٔ مٚ ظدُرْتَبٜ إضٚؾٜ افُّْ

 ظذ مستقيٚت افقرؿٜ.

 

باِظقَّة فُبـَْقة افبقاكات احلويصؾقة66/6صؽل )  ( أكؿوذج افشجرة افرُّ

َّٜٔ وـؾ احلسٚبٚت آشتخالصٜٔ تؿَّ  بِٚظ يف أي حٚل، ؾُرة افنجرة افرُّ

ع افثامين فِنجرة )مًٚمؾ افتٍرع ت د إبًٚد. وافتٍَّرُّ ىقيرهٚ فتُقن بّستقى ُمتًدِّ

ٜ ُيُِّـ 8=  ٍَ َّٜٔ فىبَٚت خُمَْتِِ بِٚظ  أيًوٚ( هق إصٓر هْٚ، ـام أنَّ إصجٚر افرُّ

  ٔ دة، ـام هق احلٚل يف ؿقاظد افبٕٔٚٚت تسجِٔٓٚ مُٕٚ ٚ فتنُٔؾ ضبَٚت ُمتًدِّ

  احلقيهِٜٔ.

َّٜٔ ومٚ يرتبط هبٚ  وبنُؾ ظٚم، بِٚظ رة فْامذج افنجرة افرُّ مًيؿ إبحٚث ادُىقَّ

ْىع  ََ مـ حسٚبٚت اشتْد ظذ افتَّخزيـ افنجري افُالشُٔل وظذ تَْٔٚت اف

َْْقٕٜ  ًَ ادُسَتِْدة ظذ ادُدفِّالت. وُيىِؼ ظذ افبديؾ ادُتّثِّؾ يف اشتخدام تَْٔٚت اف
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َّٜٔ اخل»ادُبٚذة  بِٚظ ََِهٜ مـ حََٜٔ أنَّ  شىٜٔافنجرة افرُّ وهل تسّٜٔ ُمستخ

ُِـ تْئؿ افبٕٔٚٚت يف صُؾ خىل، أي  ّْ ْْقٕٜ ادُبٚذة جيًؾ مـ ادُ ًَ اشتخدام اف

 وضًٓٚ يف ؿقائؿ.

حسْٚت إّٕقذج احلقيهع حلٍظ وُمًٚجَلَٜ بٕٔٚٚت  يف افْٓٚيٜ ُيُِّـ إجيٚز

 افتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ يف افَْٚط افتٚفٜٔ:

َٜٔ بسٔى .أ ٚ حداثٔٚت وُيربط أحًٕٔٚ إؿ يف ؿٚفٛ مـ احلقيهالت ُيّثِّؾ ٜ تتجسَّ ُبْْ

ٍٚت.   بجدول مقصِّ

ٚل فِتَّحِٔالت اإلحهٚئٜٔ ادُُثٍَّٜ وافتَّحِٔالت  .ب ًّ صٌٜٔ ُمِْٚشبٜ بنُؾ ؾ

.َّٜٔ
 ادَُِٕٚ

 ُؿدرة ظذ ُتثٔؾ إشىح ادُتقاِصِٜ وتٍْٔذ حتِٔالت افسىح.  .ت

ــَتيِؿ   .ث ــزيـ ادُْْ ــذ افتَّخ ــدرة ظ ــٜ، ُؿ ِ ٍَ ــُٔالت ادَُ ــقط، افتَّن ــَْط، اخلى  فِ

 وإشىح.

مَدرة ظذ إٕجٚز ضِبٚؿٚت أرسع )مَٚرٕٜ بّجًّٚت افبٕٔٚٚت ذات   .ج

َدة ََّ ًَ  . إشٚس اإلحداثل( ببٕٔٚٚت ُم

ـ اشتخدامٓٚ فتّثٔؾ ـؾ إٔقاع افتَّنُٔالت .ح
َٜٔ احلقيهِٜٔ ُيُِّ ، فذا  ٍٕس افُبْْ

َٜٔ  تيُّـ افتًٚمؾ مع ـؾ إٔقاع افتَّنُٔال ٚ مـ ذات افْقع. هذه افُبْْ ظذ أَّنَّ

اجلٌراؾٜٔ يف ظِّٜٔ ُمًٚجَلَٜ ت تسّح بسـٔٛ جمّقظٜ مـ افتَّنُٔال  ادَُْْتيِّٜ 

اشتًالم، ضِبٚق(. أيًوٚ ُيُِّـ اجلّع بغ ارتٍٚع )مثاًل جٌراؾٜٔ واحدة 

تنُٔالت خىٜٔ )أوديٜ،  ؽٚبٚت(،)مثاًل افسىح وتنُٔالت مسٚحٜٔ 

 آبٚر( يف ٍٕس افتَّحِٔؾ. )مثاًل ت َٕىٜٔ ضرق( وتنُٔال

د  .خ َْ افَدرة ظذ ضٌط جمّقظٚت افبٕٔٚٚت بٚشتخدام ضٌط مع رء مـ َؾ

د فِبٕٔٚٚت. َْ  افبٕٔٚٚت أو ضٌط بدون َؾ
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باِظقَّة افـَُّؼطقَّة67/6صؽل )  ( أكؿوذج افشجرة افرُّ

ؿ يف أمريـ ـام   مهٚ: أنَّ مسقءات إّٕقذج احلقيهع تتجسَّ

 ظدم ِدؿَّٜ ادقروث.  .1

 ا.حجؿ ـبر جد  بجمّقظٜ افبٕٔٚٚت ُيُِّـ أْن تُقن  .2



 امفصل امثامث: مناذج بُنْية امبياانت اجلغرافية

 

040 

 

ـَِقة الشَِّيؽة امُلٌَؾٌَِّقَّة غري امُلـًَِِظؿة   أمنوذج ُب

  

َّٜٔ ؽر ادَُْْتيِّٜ ظذ بُ 
ثِ َِّ ْبُٜ ادَُث َٜٔ بٕٔٚٚت إحداثٜٔ يْوقي إّٔقذج ُبَْْٜٔ افنَّ ْْ

ٚ ُتستخدم خلزن وظرض ٕامذج شىح إرض. ويتؿ،  ًً هلذا إّٕقذج، تَسٔؿ تب

ظٜ بنُؾ ؽر ُمَْْتيِؿ،  ادُٚن اجلٌرايف بٚشتخدام جمّقظٜ مـ بٕٔٚٚت َٕىٜٔ ُمتقزِّ

ٜـؾ مْٓٚ فف  َّ ؾ جمّقظٜ  ِؿٔ ُِّ ط بحقاف فُتن ََ س، ص، ق. وُتربط هذه افُّْ

ِّثٚت ُمستحِدثٜ بذفؽ شىحً ُمتجِٚورة، ؽر ُمتد  ُيّثِّؾ ٚ ُمتقاِصاًل اِخِٜ مـ ادُث

 (.15/3اجلٌراؾٜٔ )صُؾ   افسىح افذي تْتؼ ؾٔف افّيِٚهرة
 

 

   ( مثال فشبؽة مثؾثقة ؽر ُمـْتَظِؿة68/6صؽل )

ثَِّٜٔ ؽر  َِّ ْبُٜ ادَُث ادَُْْتيِّٜ هل ضريَٜ مًٔٚريٜ فتّثٔؾ  يف أي حٚل، افنَّ

بٕٔٚٚت شىح إرض، فتحِٔؾ أصُٚل افسىح، فتئِؾ افتِّالل وفِتَّىبَٔٚت 

  ٚ:وذفؽ َّٕن ،اهلٔدروفقجٜٔ
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ٚ تيٓر ظْدمٚ يرتُز افتل أحًٕٔٚ  شَٕىٜ طٓر افرسج»تتحٚصك ُمنُِٜ  .أ

 رشؿ خىقط تسٚوي افتَّقزيع ظذ صبؽ ُمربًَّل.

ؾ حسٚب إٓحد  .ب ِّٓ  ار وؽره مـ ادًٚمِل اخلٚصٜ بسىح إرض. ُتس

ظٜ يف ادُٚن بنُؾ ؽر ُمَْْتيِؿ.   .ت  تتًٚمؾ مع بٕٔٚٚت َٕط ُمتقزِّ

ة  َّٜٔ ؽر ادَُْْتيِّٜ هل وجقد ِظدَّ
ثِ َِّ ْبُٚت ادَُث وهْٚك ُمنُِِٜ رئٔسٜٔ ترتبط بٚفنَّ

ٜ ُيُِّـ  ٍَ ط. فذا، هْٚكتقفٔدهٚ مـ ٍٕس جمّقظٜ افُّْ  تثِٔثٚت مُمُِْْٜ وخُمَْتِِ  أيًوٚ ََ

ٜ فِتثِٔٞ. ويتىِٛ تٍْٔذ أي حسٚب تثِٔٞ وؿتً  ٍَ ٚ أـثر ممٚ حسٚبٚت ظديدة خُمَْتِِ

ظٜ ظز ادُٚن بنُؾ ُمَْْتيِؿ.  ط ادُتقزِّ ََ  يتىِبف حسٚب جتزئٜ جمّقظٜ افُّْ

ِٜ ٍَ  أيًوٚ (، وافتل ُيىِؼ ظThiessen, A.H. 1911ِٚٓٔ) تنُٔالت ثٔسـ ادَُ

َِّثل ؽر شدرينِٝ»أو صبؽ  شؾقروٕقي»رشقم  ْبؽ ادُث ، هل مثٔؾ مْىَل فِنَّ

ِٜ بتْهٔػ جٕٚٛ ـؾ مثِٞ بزاويٜ  ٍَ ° 91ادَُْْتيِؿ. ويتؿ بْٚء تنُٔالت ثٔسـ ادَُ

صبؽ تنُٔؾ مسٚحل حٔٞ  (16/3)وتُقن افْتٔجٜ ـام يتوح مـ افنُؾ 

رِّ مـ اجلقإٛ.ت تُقن افتَّنُٔال ٌَ بٜ وبًدد ُمَت ِٜ ُُمدَّ ٍَ  ادَُ

 
 ( مثال فتشؽقل ثقسن اُدؼَػل69/6صؽل )
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ة  ؾ ُمٍٔد يف تٍْٔذ حسٚبٚت حتِٔالت ِظدَّ ٍَ ٜ، فـوتنُٔؾ ثٔسـ ادَُ ََ : اداُلَص

َىٜ إؿرب،  َْ ْرب، وإمُٚن افقصقل. وتتْٚول هذه افتَّحِٔالت ُمنُالت افُّْ َُ اف

 وؽرهٚ. ،رافّدائرة افنٚمِٜ إصٌ

ِٜ فتجًِٓٚ مالئّٜ  ٍَ وؿد طٓرت تىقيرات ظذ ضريَٜ تنُٔالت ثٔسـ ادَُ

 فتخهٔص ترجٔح فُؾ َٕىٜ ُتثؾ َٕىٜ افَقة افتل تٗثر يف ادسٚحٜ ادحٔىٜ هبٚ،

جمٚل افتسقيؼ وُمًٚجَلَٜ منُالت حتديد مقاؿع اخلدمٚت.  هل مسٖفٜ مٍٔدة يفو

ّٜ فِتًٚمؾ مع: و َّّ ًَ صالت اخلىقط ؽر ادتهِٜ، وصالت ـام طٓرت صٌٜٔ ُم

 اخلىقط ادتَٚضًٜ، افداوئر، وؽرهٚ مـ إصُٚل اجلٔقمسيٜ. 

ظٜ فِتَّنُٔؾ ادسٚحل ـؾ مْٓٚ ُيْٚشٛ  َّٕف مـ افقاضح أنَّ افنبٚك ادُتْقِّ ومع أ

ٚ ؽر ُمالئّٜ ٕقظً  َّْٔٚ مـ افبٕٔٚٚت وجمّقظٜ مـ اخلىقات افتَّحِِٜٔٔ إٓ أَّنَّ ًَ ٚ ُم

ؿ ادُٚين وادٓٚم افتَّحِِٜٔٔ.دًُيؿ ح ُُّ ضِبٚق صبُغ ؽر مثاًل،  ٚٓت افتَّح

أمر  أيًوٚ ُمَْْتيِّغ هق أمر يف ؽٚيٜ افهًقبٜ، وتقفٔد صبٚك ؽر ُمَْْتيِّٜ هق

صًٛ وُمستِِٓؽ فِقؿٝ. هذان افًٚمالن جيًالن افنبٚك ؽر ادَُْْتيِّٜ ؽر 

َهٜ. ُمِْٚشبٜ ـْامذج فَقاظد افبٕٔٚٚت بٚشتثْٚء ت  ىبَٔٚت ؿِِٜٔ وُمتخهِّ

َّٜٔ ؽر ادَُْْتيِّٜ 
ثِ َِّ ْبُٜ ادَُث ة ّٕٕقذج افنَّ  مهٚ:فًؾ أ يف أي حٚل، هْٚك ِصٔغ ِظدَّ

وئي ادُتوازي فؾخط .1 ْبؽ أكؿوذج ادسح افضَّ : وهق حٚفٜ خٚصٜ مـ افنَّ

ردة، ّٜ يف صٍقف ُمٍٚ هق أنَّ احلقيهالت تُقن: ُمُْيَّ ادَُربًَّل. وافٍرق ادٓؿ هْ

ْٔل )س(، ٚ فٔسٝ،  ُمتجِٚورة ظز شىح افبٕٔٚٚت، ظٚدة يف آجتٚه افسِّ وفَُّْٓ

بٚفرضورة، ُمتامِشُٜ يف آجتٚه أخر. هذا يف افٌٚفٛ ٕتٔجٜ فبًض أصُٚل 

افتَُّتُّؾ، مثؾ ترمٔز ضقل ادسرة. ومع أنَّ هذا إّٕقذج موٌقط بنُؾ أـز ممٚ 

ْبؽ ا دات بٚفْسبٜ هق ظِٔف احلٚل يف افنَّ ُّٕف ُيًٚين مـ ـثر مـ ادُحدِّ دَُربًَّل، إٓ أ
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ٜ ـٜ أو متقازيـٜ خىٔـٚت افتل تُقن ذات ضبًٔـٚت. واحلسٚبـٜ افبٕٔٚـدًُٚجَلَ 

قئل فِخط دون أي إضٚؾٜ حسٚبٜٔ وذفؽ  ُيُِّـ  تٍْٔذهٚ ظذ بٕٔٚٚت ادسح افوَّ

ٔض مـ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ. هذا يًقد إػ احل قيهالت افًدمٜٔ )أي ظذ افََّْ

ْبُل ؽر ادوٌقط.  غَّ ُمًٚجلتٓٚ يف افنُؾ افنَّ ًَ  افتل ٓ حتتقي بٕٔٚٚت( ويت

ويَع ـثر مـ اخلىقات ادُستخَدمٜ يف ُمًٚجَلَٜ ادْٚطر يف هذه افىبَٜ. وهْٚك 

قئل  َِّٛ حتقيؾ بٕٔٚٚت ادسح افوَّ ظِّٔٚت أخرى تًتّد ظذ تٖثرات اجلقار تتى

 صبُل.فِخط إػ صُؾ 

وئي «وربقاك»مسح   .2 جقزيبِّل »: اؿسح ظٚمل افريٚضٔٚت اإليىٚيل افضَّ

م، جمّقظٜ مـ ادُْحْٔٚت يتقفَّد مْٓٚ مسٚر ظز افٍراغ 1891، يف شْٜ شبٕٔٚق

ل إػ خط وافًُس حٔٞ إب د إبًٚد يتحقَّ . (Peano, G., 1890)نَّ افٍراغ ُمتًدِّ

ٚ تبدأ برشؿ ُؿْىر دربع ومـ ثؿ ق بٚفَقل بـوُيُِّـ اختزال ُمْحْٔٚت بٕٔٚ َّٖنَّ

َىع خط يتؿ اشتبدافف بتحقيِٜ ذات مَٔٚس  َْ اشتبدافف بتحقيِٜ، بًدئذ ـؾ م

ُمالئؿ ويُّـ تُرار ذفؽ بنُؾ ٓ َّنٚئل. ويف ـؾ مرحِٜ يُقن ادُْحْك بّثٚبٜ 

  (.17/3مْير خلريىٜ متقاصِٜ بٍٚصؾ يف ادُربَّع )صُؾ 
 

 

 قاكو( بـاء مـحـقات ب6/:6صؽل )
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 ِشامت ُمٍٔدة يف افتًَُّٚمؾ مع بًض شبٕٔٚق»يف أي حٚل، يُقن فًِّٜٔ مسح 

َّٜٔ. ويُّـ تِخٔص تِؽ افسامت ؾٔام يع 
 .Stevens, R)تىبَٔٚت افببٕٚٚت ادَُِٕٚ

J., et.al., 1983): 

ة واحدة ظز ـؾ .أ ظْك مقؿًل يف ؾراغ  ظبقر ادُْحْٔٚت ؽر ادُُْرِسة مرَّ

 افبٕٔٚٚت.

ط افَريبٜ مـ بًوٓٚ افبًض يف ؾراغ ادُْحْك، وافًُس.  .ب  ؿرب افَُّْ

د إبًٚد. كظّؾ ادُْحْ  .ت  ـْٚؿؾ مـ وإػ ذاتف يف ؾراغ ُمتًدِّ

ـّٖٕقذج بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ يف افٍٓرشٜ ادسٚحٜٔ  شبٕٔٚق»وُتستخدم مْحْٔٚت 

ٟ افُْدي افذي ؾٔفـام طٓر يف ُٕ   شإضٚرت ِوْحَدة»ؿ افبٕٔٚٚت ادسٚحٜٔ إػ ُتَسَّ  َّ

مْٓٚ تتقاػ  ـؾ مْٓٚ فف رؿؿ خٚص يبدأ ظْد َٕىٜ أْصؾ ٕيٚم اإلحداثٔٚت

ظٜ مـ إصؾ مع زيٚدة ظدد اإلضٚرات.   اإلضٚرات ُمتٍرِّ

ٜ يف تىبَٔٚت ُمًٚجَلَٜ  شبٕٔٚق»وأطٓرت ِشامت ُمْحْٔٚت  َّّ ٚ ذات ؾٚئدة ُمٓ أَّنَّ

وافىٍٔل،  بَٔٚت تنّؾ: ضٌط افبٕٔٚٚت يف ادجٚل ادُٚينافبٕٔٚٚت. هذه افتَّى

َدة افىَّٔػ  ًَِّل، ظتبٜ افبدايٜ ادُتٖؿِِّٜ، وظرض ادْٚطر ُمتًدِّ شؿ ادُو مسٚواة افرَّ

(Stevens, R. J. et, al., 1983) . 

رسده يف افسىقر افسٚبَٜ مـ هذا افٍهؾ يتوح فْٚ أنَّ ٕامذج  مـ ـؾ مٚ تؿّ 

هل ترمجٜ ُمبٚذة فِخىقط يف اخلريىٜ افقرؿٜٔ. وهذا يًْل أنَّ افهٌٜٔ اإلحداثٜٔ 

ِٔديٜ. أيًوٚ احلسٚبٚت وهُذا ؾ٘نَّ  ُتٔؾ فُقَّنٚ ترمجٜ ُمبٚذة فِىرائؼ افٔدويٜ افتََّ

رة ومًروؾٜ بنُؾ جٔد. يف أي حٚل، َٕىٜ حسٚبٚت افهِّ  ٌٜٔ اإلحداثٜٔ ُمتىقِّ

ًػ إشٚس فْامذج افبٕٔٚٚت اإلحداثٜٔ هل أ ًِالؿٚت افوَّ َّٜٔ جيٛ  نَّ اف
ادَُِٕٚ

  ٔ د نَّ هْٚك ظددً حٔٞ إٚ. وتسجِٔٓٚ بنُؾ سيح أو اشتخالصٓٚ حسٚب ا ؽر ُُمدَّ

ًِالؿٚت افرضوريٜ افالزمٜ فتىبٔؼ  ُِْٜ، ؾ٘نَّ هذا يًْل أنَّ اف ّْ َّٜٔ ادُ
ًِالؿٚت ادَُِٕٚ فِ
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ًَ ـٚت جيٛ تقؿًُّٓـُمًغَّ أو ظدد مـ افتَّىبَٔ َٚبؾ ُتبْك افًالؿٚت ٚ. يف ادـٚ ُمسب

  ٔ تُقن ُمتقاؾَِٜ مع  ٚ ـام أنَّ هذه افْامذجادتداخِٜ يف ٕامذج افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ذات

شقمٚت. وتتّثَّؾ َٕىٜ  إجٓزة احلديثٜ افرسيًٜ إلدخٚل افبٕٔٚٚت واشتخراج افرُّ

ًػ افرئٔسٜٔ هْٚ َتيِؿ ا وأنَّ افتنبٔؽ ادُْْ يف أنَّ افبٕٔٚٚت فٔسٝ موٌقضٜ جد   افوَّ

دة  ئّؾ إػ خزن افبٕٔٚٚت افٍٚئوٜ افتل يُّـ حتٚصٔٓٚ بٚشتخدام ضرائؼ ُمتًدِّ

ٌط.   فِوَّ

َذَجٜ، ٕامذج افبٕٔٚٚت اإلحداثٜٔ ّْ واحلقيهِٜٔ  يف أي حٚل، مـ وجٜٓ ٕير افَّْ

َـّٛ ادْىَل إشٚس فألّٕقذج   هل ُمزاَوَجٜ مْىَٜٔ فبًوٓٚ افبًض. وادَُر

ٕٜٔ، ُيُِّـ حتديدهٚ ظذ إرض أو اشتحداثٓٚ يف اإلحداثل هق ِوْحَدة مُٚ

. هذه افقحدة ادُٕٜٚٔ ؿد تنّؾ افبحرات، إوديٜ،  غَّ ًَ موّقن تىبٔؼ ُم

. ويُقن افتَّْئؿ   افىرق، وِوْحدات غَّ ًَ َٔؿ بٍٚصؾ ُم
َِ مثؾ خىقط تسٚوي اف

ٍٚت هلٚادُٚين هلذه افتَّنُٔالت خمزوًٕ  . وبٚفًُس،  ٚ بنُؾ سيح ـّقصِّ

ٛا َـّ ادْىَل إشٚس فألّٕقذج احلقيهع هق مقؿع يف ؾراغ، خمتزن ؾٔف   دَُر

َّٜٔ. مـ وجٜٓ افْير هذه، ُيُِّـ 
ًِ غَّ بنُؾ سيح ـخٚصٜٔ َمقِؿ ًَ أْن  تنُٔؾ ُم

ٕرى بقضقح أنَّ ـاِل ٕقظل إّٔقذج افبٕٔٚٚت )إحداثل، حقيهع( فٔس بىبًٔتف 

ات افتَّّثِٜٔٔ واحلسٚبٜٔ ظذ ٔزاد ُتثٔؾ أؾوؾ فٍِراغ ادُٚين. ويًتّد ـؾ مـ

فتًَّٚمؾ مع أي ٕقع مـ اٚ، بَّدوره ٓام، ٕيري  ٔافبٕٔٚٚت وافتَّىبَٔٚت، مع أن ـِ

  افبٕٔٚٚت أو اخلىقات افتَّىبَٜٔٔ.
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 احلووِصؾقَّة اهلٍقـة /اإلدحدايقة اليـقة ذج ومنأ

 

 َّٔ واإلحداثٜٔ  ٜأحد ادْٚهٟ افبديِٜ فتخزيـ وُمًٚجَلَٜ بْك افبٕٔٚٚت احلقيِهِ

َّٜٔ. بًدئذ حتقيِٓٚ إػ ِصٌٜٔ إحداثٜٔ  َّٜٔ يف ِصٌٜٔ حقيِهِ
هق ِّتزيـ افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

ل  ّٜٔ ُمًَّْٜٔ. بًدئذ حُتقَّ ُُّ ظْدمٚ يُقن ذفؽ إٔسٛ فتٍْٔذ ظِّٜٔ حتِِٜٔٔ أو حت

 ْٓ شقمٜٔ. هذ افَّْ ستخرجٚت افرُّ ُّ َّٜٔ فِ
ٌٜٔ احلقيِهِِ ة أخرى إػ افهِّ ٟ افْتٚئٟ مرَّ

ٚ ٕٕف بسٔط فٌِٚيٜ. مٚ تؿ اـتنٚؾف ؾٔام بًد، يف أيٜ افتَّحقيع هق إـثر اشتخدامً 

مـ تديّن رسظٜ حرـٜ افْيٚم مع زيٚدة  حٚل، ُتًٚيَن هذه افتَّحقيالت فُبَْْٜٔ افبٕٔٚٚت

َّٜٔ إػ  ر. وذفؽ ٕنَّ افتحقيؾ مـ ِصٌٜٔ حقيِهِ رِّ َُ اشتخدام افبٕٔٚٚت بنُؾ ُمَت

َِّٛ ٕقظً ٜ ـٜ إحداثٔـصٌٔ ََّ ـيتى ط، ؾٚخلىقط ـقة تتبُّع اخلـا مـ خىدً ـٚ ُمً

ٜ وذات جُمَٚوَرة َدة  افُٚرتقجراؾٜٔ تُقن ُمنبَُّ ََّ ًَ ه اخلىقات . وُتثِّؾ هذ ُم

ٜ فِْيٚم ُيستحسـ حتٚصٔٓٚ أو ظذ إؿؾ تَِٔهٓٚ. وهْٚك يافتَّحقئِٜ تٍُِٜ بٚه

 َّٔ ٜ إلٕجٚز ظِّٔٚت ؿٚبِِٜ َّنٟ آخر هق تىقير حسٚبٚت جديدة فِهٌٜٔ احلقيِهِ

ٌٜٔ اإلحداثٜٔ. ٕيري   ٚ، هذا ب٘مُٕٚف يف افْٓٚيٜ أْن ُيٌِل احلٚجٜ إػ فِتٍَّْٔذ يف افهِّ

ٟ ذات أشٚس ُمَنبَُّل ُمَتِك  َّ ُٕ ُبْك إحداثٜٔ فِبٕٔٚٚت ويْجؿ مْف تىقير 

َّٜٔ، مثؾ مْٚ َّٜٔ إصؾ هل بهٌٜٔ حقيِهِ
طر مْٚشٛ يف حٚفٜ أنَّ افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

 إؿامر آصىْٚظٜٔ. 

ْبُٜ   يف أي حٚل، بًض افًِّٔٚت افتَّحِِٜٔٔ مثؾ افىريؼ إؿك يف افنَّ

ٜٓ ٚ بىبًٔتٓٚ ُمتقافٜٔ أو مقجَّ ٌٜٔ   وُمنُالت افىريؼ إمثؾ افتل يبدو أَّنَّ فِهِّ

ـام أنَّ هْٚك ظِّٔٚت  اإلحداثٜٔ ٓ ُيُِّـ إظٚدة صٔٚؽتٓٚ يف صُؾ ُمتقازي.
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ٌٜٔ اإلحداثٜٔ حٔٞ شتْتٍل احلٚجٜ أخرى يبدو أَّنَّ  ذ بٚفهِّ ٍَّ ٚ أـثر ـٍٚءة ظْدمٚ ُتْ

َٜٔ افبٕٔٚٚت. ويُّـ تَِٔص افتٍُِٜ افًٚفٜٔ فتحقيؾ افبٕٔٚٚت ـبرة  فتحقيؾ ُبْْ

ٚ يف حٚفٜ وفٔس إزافتٓٚ ُتٚمً  احلجؿ مـ افهٌٜٔ احلقيهِٜٔ إػ صٌٜٔ إحداثٜٔ

ٜٓ  ٌٜ اإلحداثٜٔ. بىبًٔتٓٚ صقب افهٔ  رضورة تٍْٔذ خىقات مقجَّ

ل»وترى  َُ ٚ بٔ ّٕ َٜٔ  ٚمُمًُْْ  أنَّ هْٚك حال   شدو دًوِٜ رضورة افًّؾ بهٌٔتل ُبْْ

َّٜٔ يتّثؾ يف تىقير واشتخدام إٔقاع هجْٜٔ مـ ٕامذج افبٕٔٚٚت 
افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

ٍٚت ـال افبْٔتغ. وؿد ضقرت  َّٜٔ فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ وافتل تدمٟ مقصِّ
ادَُِٕٚ

« َُ َّٕٚ بٔ جغ ؾٔف تُقن افِقْحَدة ادْىَٜٔ إحداثل هَ /إّٔقذج حقيِهع شلدو

ٔ ٚإشٚس فألّٕقذج احلقيِهع هل اخلط ادّسقح  ، بْٔام تُقن افِقْحَدة ضقئ

ادْىَٜٔ إشٚس يف إّٕقذج اإلحداثل هل وصِٜ خط اخلريىٜ. وُتًرف 

ٚ خط خريىٜ ُمٍرد ؽر مَْىع. وإَىٚع اخل ط أو تَٚضًف وصِٜ خط اخلريىٜ بَّٖنَّ

 (. Peuquet, D. J. ,1984مع خط آخر أو مع حدود اخلريىٜ ُيدفِّؾ ظذ َّنٚيتف )

ل»وتؤػ  َُ ّٕٚ بٔ : شدو  أنَّ

1. َّٜٔ َٜٔ احلقيِهِ  اإلحداثٜٔ. /يُقن احلزام هق افِقْحَدة ادْىَٜٔ فُِبْْ

وُيىٚبِؼ  ـؾ حزام يّتد ظذ مدى ثٚبٝ ومًروف ؾقق ادِْحقر افّهٚدي .2

ٔ ٚىقط ادُتجِٚوَرة ادّسقحٜ جمّقظٜ مـ اخل ّٜ يَّ إذا ـٕٚٝ افبٕٔٚٚت ُمَْ  ضقئ

 .َّٜٔ  بهٌٜٔ حقيِهِ

َـّٛ .3 ٛ  ينّؾ حزام ُمَر َـّ إحداثل وـالمهٚ يتؿ تسجِٔف بٍْس   حقيِهع وُمَر

 ادَٔٚس احلقيِهع. 

ٜ إمٚمٜٔ فُؾ حزام )أي اف .4 ؾ احلٚؾَّ ُٜتسجَّ َّ ٔ
ص( يف صٌٜٔ  فـافدٕٔٚ  َِ

َّٜٔ ـخط مُ  ٔ ٍٚرد ممسقح حقيِهِ  ويًّؾ ـِسِجؾ مٗذ فِحزام صٚماًل  ضقئ
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 دُدفِّؾ وإحداثٜٔ شْٜٔٔ فُؾ اظساض خلط خريىٜ.

5. َّٜٔ مٔز احلقيِهع ادُستخَدم يف افُبَْْٜٔ احلقيِهِ اإلحداثٜٔ ـؾ /ينّؾ ٕيٚم افسَّ

جِ تَُٚضًٚت خط اخلريىٜ يف ٕىٚق ٍٕس  ؾ، ويسّح بروابط ـٍٗة بغ افسِّ

َّٜٔ واإلحداثٜٔ فِحزام وٕٕقاع بْك افبٕٔٚٚت اخلىٜٔ ؽر إجزاء احلقيِه  ِ

ؾ افبٕٔٚٚت افتل ُيتقهيٚ مٚ تبَك مـ  ِٜ، وُتسجَّ ٍَ تٍرظٚت افتَّنُٔالت ادَُ

 احلزام يف صٌٜٔ إحداثٜٔ.

ٔ ُٚتْيَّؿ ـؾ اخلىقط افتل ينِّٓٚ احلزام يف تقايل خط ُمًِسض ممسقح  .6  ضقئ

َٔؿ س، واف
َِ ِٜ افداخِٜٔ يف احلزام ُترسج  ُٔالت نتَّ يف ترتٔٛ تْٚزيل ف ٍَ ادَُ

 بنُؾ ُمٍْهؾ. 

ِجالت يًّؾ ـَْىٜ َّنٚيٜ فُؾ  .7 مالحيٜ ـؾ خط ُمًسض يف ؾٓرس افسَّ

 وْصِٜ خط يف داخؾ احلزام، بنُؾ ُمتقايل. 

َٜٔ افبٕٔٚٚت وأخذً  َّٜٔ يف ُبْْ َٜٔ حقيِهِ ا يف آظتبٚر وجقد بٕٔٚٚت ذات ُبْْ

ٔ  اإلحداثٜٔ ووجقد بٕٔٚٚت ُمد ِٜ مقؿً َّٜٔ، ُُيتٍظ، إػ حد فِّ ٚ هلذه ادقاضع احلقيِهِ

 َٜٔ َّٜٔ ادقروثٜ يف افُبْْ
ًِالؿٚت ادَُِٕٚ ـبر، بٚفستٔٛ ادُٚين وادُحَٚؾَيٜ ظذ اف

َّٜٔ. إضٚؾٜ إػ ذفؽ، يقؾِّر وجقد ـؾ   َّٜٔ واإلحداثٜٔ  احلقيِهِ مـ افبٕٔٚٚت احلقيِهِ

َّٜٔ ات اشسجٚع وُمًٚجَلَٜ فِتَّىبَٔٚت افُٚرتقجراؾٜٔ زمٔإحداثٜٔ /يف ُبَْْٜٔ حقيِهِ

 إشٚس. 

َّٜٔتوتن ٔ  /ّؾ افهٌٜٔ احلقيِهِ ٚ ظذ ضبَٜٔ ذات مستقيغ. اإلحداثٜٔ وطٍٔ

 َّٜٔ
ًِ ويُّـ اشتخدام اجلزء احلقيِهع فِحزام فقحده، دون احلٚجٜ إػ َمْرَج

و أجزاء مْٓٚ،  بٚفْسبٜ فُثر مـ افًِّٔٚت أادِػ اإلحداثل إـثر تٍهٔاًل 

َٜٔ ٔزوبذفؽ يتحَؼ ترسيع إداء بنُؾ ـبر. واد ٜ ٓشتخدام هذه افُبْْ َّّ ة ادُٓ
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درة ظذ اشتخدام ادِػ  َُ اهلجْٜٔ فِبٕٔٚٚت بٚفْسبٜ فَٚظدة بٕٔٚٚت ـبرة هل اف

 َّّ ح احلقيِهع ؾَط ـّجّقظٜ مـ افبٕٔٚٚت ادًُ ٍُّ ِّْٜٔ مـ ّٜ فته رسيع أو أْخذ ظ

َِّٛ أن خُيتزن اجلزء احلقيِهع  ٕٚٚت.بٔؿٚظدة اف هذا آشتخدام ادٍُْهؾ يتى

فَٚظدة افبٕٔٚٚت ـِّػ ُمٍِْهؾ مـ أجؾ حتَٔؼ رسظٜ أـز يف افقصقل إػ 

َّٜٔ وـذفؽ ـٍٚءة أـز يف اشسجٚع افبٕٔٚٚت ظذ أشٚس ادًٚير  افبٕٔٚٚت احلقيِهِ

.َّٜٔ
 ادَُِٕٚ

 فُثر ويُّـ 
ٍ
َّٜٔ ـ م مـ آشتًالمٚت اشتخدام جزء افبٕٔٚٚت احلقيِهِ

 حِقل تَريبٜٔ، ـام يف افُثرفتحَٔؼ ذات ادَٔٚس افهٌر يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت 

 أيًوٚ ويُّـ مـ حسٚبٚت ادرـز افقشٔط، ادسٚحٜ، ادحٔط أو ضقل افَقس.

ًِالؿٚ َحْؾ  َّٜٔ مثؾ آحتقاء ظذ َٕىٜ أو ادقِضع افِّْسبل ت مًيؿ اشتًالم اف
ادَُِٕٚ

ٜٓمـ افبٕٔٚٚ َّٜٔ، بٚشتخدام حسٚبٚت مقجَّ َّٜٔ وافتل  ت احلقيِهِ َٜٔ احلقيِهِ  فُِبْْ

هل بنُؾ ظٚم أـثر ـٍٚءة هلذا افْقع مـ ادُٓاّمت َّٕنٚ تتجٚهؾ حجؿ افبٕٔٚٚت. 

َّٜٔ  وهٚمش اخلىٖ بغ ادَٚئس افتَريبٜٔ ادستخِهٜ مـ افبٕٔٚٚت احلقيِهِ

ٜ فُؾ ِمـ َظْرض احلزام )أي ت ج خىقط وحدهٚ هل دافَّ ِّْٜٔ( وتًرُّ ُرار افً

 اخلريىٜ ٍٕسٓٚ. وإذا ـٚن هٚمش اخلىٖ هذا ؽر مَبقل يف حٚفٜ اشتًالم

ًِالؿٚت  َّٜٔ جزء صٌر ؾَط مـ افبٕٔٚٚت  اف
ًِ َّٜٔ، تيٓر احلٚجٜ دَْرَج

ادَُِٕٚ

إلحداثل احٔٞ فتحديد احتقاء َٕىٜ يف تنُٔؾ مسٚحل مثاًل،  اإلحداثٜٔ.

َِّغ فِخط ادّسقح  افّهٚدي فَِْىٜ يَع بغ ٔ ِٚشِج )أي، يف ٕىٚق احلزام(،  ضقئ

ل حدود شِسِٜ رمقز افتَّنُٔؾ ادسٚحل يف ٕىٚق احلزام ذو افًالؿٜ إ ػ حُتقَّ

بٚشتخدام ٍٕس  شجٚـقبسـ بِّاليـ»حسٚب  صٌٜٔ إحداثٜٔ بحٔٞ يُّـ تٍْٔذُ 

ٜ َّ ٜص ـ ِؿٔ َّ ٔ
 . (Merrill, R. D., 1973)فَِْىٜ  َِ
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َّٜٔ ـٍٚءة أـز حلسٚبٚت وهْٚك ظِّٔٚت أخ ؼ افبٕٔٚٚت احلقيِهِ َِّ رى ؾٔٓٚ حُت

ٌٜٔ اهلجْٜٔ  افبٕٔٚٚت اإلحداثٜٔ ذيىٜ آحتٍٚظ بٚفستٔٛ ادُٚين فِهِّ

َّٜٔ إحداثٜٔ(. مـ بغ هذه افًِّٔٚت ظِّٜٔ ترـٔٛ وضِبٚق اجلزء /)حقيِهِ

ة احلقيِهع يف ـؾ حزام. ويٗدي هذا إمر إػ وزن وْصالت اخلط افَهر

زة ٔ   ادَُرمَّ َٜٔ اإلحداثٜٔ.شِسِ  ٚ فًِّٔٚت أشٓؾ يف افُبْْ

ِِْسع ـٚمؾ  أيًوٚ ويُّـ اشتخدام افُبَْْٜٔ اهلجْٜٔ ـِّػ إحداثل بسمٔز ِش

افتٍَّٚصٔؾ، بحٔٞ ُيُّـ اشتخدام أي حسٚبٚت ؿٚبِِٜ فِتَّىبٔؼ ظذ شِسِٜ 

مقز اإلحداثٜٔ بٚفىريَٜ ادًُتٚدة بًد إظٚدة تقصٔؾ افقَ  ْصالت افَهرة افرُّ

َّٜٔ فِسجِ 
ًِ ْرَج َّ ٔ ٚت افٍٓرس )اخلط ادّسقح اّل فسِسِٜ احلزام ادٍُرد ب (. ضقئ

ؼ مـ ذفؽ زيٚدة افرسظٜ حلدهٚ إؿل ظْد اشتخدام ؿٚظدة افبٕٔٚٚت  ََّ وتتح

اهلجْٜٔ فِتقجٔف وفًِِّقمٚت افتَريبٜٔ ظز مسٚحٚت ـبرة وحتِٔالت أـثر 

زة. ٔ   فِّسٚحٚت إصٌر ٕسبتٍهٔاًل  ِِسِٜ ادَُرمَّ  ٚ، ظذ أشٚس جمٚٓت افسِّ

وتقؾِّر افهٌٜٔ اهلجْٜٔ فِبٕٔٚٚت أؾوؾ مٚ يف افهٌٔتغ فِخزن إـٍٖ 

َّٜٔ. ـام يُّـ رؿؿ إحجٚم افُبرة فِبٕٔٚٚت 
وفِتًَّٚمؾ مع افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

  ٔ ٌٜٔ اإلحداثٜٔ، واشتخدامٓٚ بًدئذ يف ـثروحتقيِٓٚ جزئ مـ  ٚ ؾَط إػ افهِّ

ٜٓ ظٜ وادقجَّ َّٜٔ وافهٌٜٔ اإلحداثٜٔ بنُؾ   احلسٚبٚت ادُتْقِّ فِهٌٜٔ احلقيِهِ

َّٜٔ أو صٌٜٔ إحداثٜٔ ـٚمِٜ حِّٔزً  َِّٛ افتَّحقيؾ إػ ِصٌٜٔ حقيِهِ ا تَِٔدي. ويتى

َّٜٔ إػ إحداثٜٔ  أؿؾ بُثر ممٚ يتىِبف افتَّحقيؾ افتَِٔدي مـ صٌٜٔ حقيِهِ

َّٜٔ مثؾ مْٚطر إؿامر وبٚفًُس. ويُقن ضِبٚق افبٕٔٚ ٚت ادخزوٕٜ بِهٌٜٔ حقيِهِ

أنَّ ثّـ هذا، يف أي حٚل، هق بروز  شلبُٔ». وترى ـثًراآصىْٚظٜٔ أشٓؾ 

ات صَغ ذ منُِٜ حتديد ادَٔٚس إمثؾ فتخزيـ افبٕٔٚٚت. هذه ادُنُِِٜ

(Peuquet, D. J. ,1984:) 
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ْبؽ: مُٚتُٚثؾ ُمنُِِٜ ُمًٚيْٜ افبٕٔٚٚت مع ُمنُِِٜ حجؿ ح .1 هق  قيهِٜ افنَّ

َّٜٔ فِّستقى  مَدار ظرض احلزام فتحَٔؼ ؾقاصؾ مَبقفٜ بغ افسجالت احلقيِهِ

ـؾ خط خريىٜ ذو صـٖن جيٛ أْن يتَٚضع ظذ  إول مـ مَٔٚس افبٕٔٚٚت؟

ة واحدة مع خط ممسقح  ٔ ٚإؿؾ مرَّ   طٓقر ِوْحدات ، وبذفؽ يتؿ حتٚرضقئ

خؾ اجلزء اإلحداثل فِحزام ادٍُرد، واخلىقط اخلريىٜ افتل تُقن بُٚمِٓٚ يف دا

ٔ ٚادّسقحٜ  افَريبٜ مـ بًوٓٚ )أي أحزمٜ ضَٜٔ بٚفْسبٜ فُثٚؾٜ خط  ضقئ

ة تَُٚضًٚت  جف(. يف حغ أنَّ حتٚر مثؾ هذا افيٓقر ُيٍرز ِظدَّ اخلريىٜ وتًرُّ

ٔ ٚفِخط ادّسقح  ػ أْن يّٗدي إ  فٍْس خط اخلريىٜ ادُتقاصؾ، افذي ُيُِّـ  ضقئ

ؿ حجؿ افبٕٔٚٚت.   توخُّ

َّٜٔ اإلحداثٜٔ اف .2 ل حجؿ افبٕٔٚٚت احلقيِهِ  ذي يقؾِّر أداءً مسٖفٜ مٚ هق ُمًدَّ

  ٔ ِٜٓمثٚف َّْٜٔ مـ احلسٚبٚت ادقجَّ َٜٔ   ٚ بنُؾ ظٚم دجّقظٜ ُمً َٜٔ اإلحداثٜٔ وافُبْْ فُِبْْ

َّْٜٔ؟. آشتخدام ادُنسك فِبٕٔٚٚت  ٜ ُمً َّّ َّٜٔ إلٕجٚز ُمٓ َّٜٔ احلقيِهِ احلقيِهِ

َّٜٔ افْيٚم 
واإلحداثٜٔ يَْؾ هذا افتَّسٚؤل إػ مستقى هق دون ُمنُِِٜ أمثِِ

 ادًٔٚري.

َدة ََّ ًَ  ُمتنٚبُٚن إػ حد ـبر. أيًوٚ مهٚ  هذان اجلٕٚبٚن هلذه ادُنُِِٜ ادُ
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 الزََّمـِقَّة/َذَجة اليقانات امَلؽاِنقَّة مْن

 

ـٔز إـز يف تىقير ٕامذج افبٔا َّٜٔ ـٚن ُمَتِكً فسَّ
ا حتك مىِع ٕٚٚت ادَُِٕٚ

د. هذا افقضع ـٚن ٕتٔجٜ فًدة  ْٔٔٚتثامٕ ًْ افَرن ادٚيض ظذ افَّْامذج ثْٚئٜٔ افُب

 ٚ:ظقامؾ مـ بْٔٓ

 افىَِّٛ. .1

 وْضع افىرائؼ افتَّحِِٜٔٔ يف ظدد مـ احلَقل. .2

درة احلسٚبٜٔ. .3 َُ دات يف اف  ُُمدِّ

َذَجٜ. .4 ّْ  حٚفٜ تَْٔٚت افَْ

افَرن ادٚيض طٓر آهتامم بتىقير تَْٔٚت فِتًَُّٚمؾ مع  ْٔٔٚتٕومْذ مىِع ثام

َمَِّْٜٔ )إير  الِشؾ افزَّ (. يف أي حٚل، برز Al-Taha, K., et, al. 1994بٕٔٚٚت افسَّ

د  ًْ د وثالثٜٔ افُب ًْ َّٜٔ ثْٚئٜٔ افُب
مـ هذا آهتامم حََٜٔ أنَّ ُتديد ٕامذج افبٕٔٚٚت ادَُِٕٚ

َّٜٔ ا د فٔس بٕٚمر افسٓؾ.إػ ٕامذج ُربِٚظ ًْ   فُب

بٜ، ٕجد أنَّ اجلٓٚز ادٍُرد جيّع  َـّ وبٚشتخدام مثٚل افبٕٔٚٚت افٍوٚئٜٔ ادَُر

ٜ، وهذا ؽٚفبً  ٍَ ٚ مٚ يُقن بٍروق شْقات. هذا افْقع بٕٔٚٚت ظذ ؾسات زمْٜٔ خُمْتَِِ

ع ظذ تقفٔد أحجٚم ضخّٜ مـ  َمَِّْٜٔ ُينجِّ مـ جتّٔع شالِشؾ افبٕٔٚٚت افزَّ

ُِِٜ افبٔٚ ؿ ادُن   مهٚ:هْٚ يف ظٚمِغ   ٕٚت. وتتجسَّ

0. .َّٜٔ
 ضبًٜٔ اختالف افقؿٝ ُمََٚرٕٜ بٕٚبًٚد ادَُِٕٚ

ٜ ادًرؾٜ بٚفِقْحدات .1 وافًِّٔٚت افتل يتؿ ظرضٓٚ، بٚفّذات بٚفْسبٜ   ُمدوِديَّ
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فًِِّقمٚت ؽر إرضٜٔ ممٚ جيًؾ آشتْبٚط مـ طقاهر مثِٜٔ يف مقاؿع 

 أخرى ؽر مُمُِْـ..

د افزمْل دون تَِٔص أو إخٍٚء هذ ًْ ان افًٚمالن جًال ادََُٚرٕٜ ظز ُمًَٚيَْٜ افُب

 فًِِّقمٚت افتل حتتقهيٚ افبٕٔٚٚت مستحِٜٔ بسبٛ:

َمَِّْٜٔ فِبٕٔٚٚت افهٚحلٜ مل تُـ ُمتقؾِّرة فُثر مـ احلَقل إػ  .0 أنَّ افسالشؾ افزَّ

 وؿٝ ؿريٛ. 

ظٜ مل يُـ بٚإلمُٚن ظّؾ حتِٔالت تٍهِٜٔٔ حقل ـٔ .1 ٍٜٔ تٌرُّ طقاهر ُمتْقِّ

 وِظالؿٚهتٚ ظز افقؿٝ. 

َِهٜ أو  مـ هْٚ ـٚن تٍْٔذ ظِّٜٔ ضٌط افبٕٔٚٚت مـ خالل اظتامديٚت ُمسَتْخ

ٚ مقجقدة بغ ظ ـام أنَّ ضٌط افبٕٔٚٚت  زمْٜٔ مٍْهِٜ. ْٔٔٚتمًروؾٜ مـ ؿبؾ بَّٖنَّ

ُِّص مـ تِؽ افتل ٓ  ٜبٚفتخ َّ   ٚ.ا صًبً ـٚن أمرً  أيًوٚ هلٚ هق ِؿٔ

 افزمْٜٔ./وشْٔٚؿش افٍهؾ افرابع إّٔقذج افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ
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 ُمؼدِّمة 

 

ِِّامت افٍُر اجلٌرايف ادًٚس أنَّ ادًِقمٜ اجلٌراؾٜٔ هل، يف احلََٜٔ،  مـ ُمس

َـّٛ مُٚين بٖبًٚده افثالثٜ )س، ص،  بغ، ُمر َـّ َـّٛ زمْل جيسؿ قذات ُمر ( وُمر

ظٚت  ات افتل تىرأ ظذ جٔقمسيٜ افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ فِيقاهر أو افتقزُّ افتٌرُّ

ص أدبٔٚت ُٕ اجلٌراؾٜٔ ظْد ٕ دة ظز افقؿٝ. وتٍحُّ ٟ ئّط افِثٚم َط زمْٜٔ ُُمدَّ َّ

ظـ حََٜٔ مٍٚدهٚ أنَّ ادراحؾ إوػ، حتك َّنٚيٜ افًَد افسٚبع مـ افَرن ادٚيض، 

 ٛ َـّ ٛ ادُٚين وجتٚهِٝ بٕٔٚٚت ادُر َـّ اؿتكت ظذ بْك وّٕذجٜ بٕٔٚٚت ادُر

 مهٚ:افزمْل. هذا افقضع مرده شببغ 

ٟ ارتبىٝ بنُؾ وثٔؼ بٍّٚهٔؿ وضرائؼ يَقم . أنَّ جذو1 َّ ُٕ ر وأشس 

ٛ إظِٔٓٚ ظِؿ اخلرائط افذي ـٚن يرـز ظذ  َـّ ٕتٚج خرائط شٚـْٜ تَتك ظذ ادُر

ٚ ظذ تىقير ضرائؼ بْك وّٕذجٜ افبٕٔٚٚت ادُٚين وبٚفتٚيل ـٚن آهتامم ُمْهب  

ظٚت اجلٌراؾٜٔ افذي  ادُٕٜٚٔ دون افتًٚمؾ مع اجلٕٚٛ احلرـل فِيقاهر وافتقزُّ

 جيسّف افًْك افزمْل.

ْٓٚ مـ  . أنَّ 2  ُِّ ٟ يف مراحِٓٚ إوػ مل تُـ بّستقى ُيّ َّ ُٕ تَْٔٚت وأدوات 

 دمٟ اجلٕٚٛ احلرـل فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ مع افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ.

يف أي حٚل ؿبؾ اخلقض يف تىقر مراحؾ دمٟ افبٕٔٚٚت افزمْٜٔ مع افبٕٔٚٚت 

ٟ جتدر اإلصٚرة إػ ادُٕٜٚٔ فِيقاهر اجل َّ ُٕ ٌراؾٜٔ يف ٕامذج هجْٜٔ تًّؾ يف بٔئٜ 

.ٟ َّ ُٕ َّٜٔ ظْك افزمـ ومٍٚهّٔف يف موّقن   مٚه
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ٟ هذه ادسٚئؾ: شزمْل»ُيتوـ مهىِح  َّ ُٕ  يف بٔئٜ 

 تىقر حٚٓت افيقاهر اجلٌراؾٜٔ. .0

ات افتل تىرأ ظِٔٓٚ.  .1  تسجٔؾ افتٌرُّ

 وصػ ادَٚضع افزمْٜٔ ادرتبىٜ هبٚ.  .2

افزمْل فِتنُٔالت ادُٕٜٚٔ هق افزمـ اخلرائىل وجيسّف تٌرات وافبًد 

ؾ ظذ ضقل ُمقريـ   (:Langran, G. and Chrisman, N. R., 1988) مهٚ:ُتسجَّ

ُمقر ُيدفِّؾ ظذ افقؿٝ افذي ؾٔف تُقن افيٚهرة حََٜٔ ظذ أرض افقاؿع  .1

ٜ يف افقاؿع ، أي افقؿٝ افذي ظْده تُقن احلٚفٜ حََٔٔشوؿٝ احلٚفٜ»ويًرف بــ 

 21هق افقؿٝ مْذ  شافريٚض ظٚصّٜ ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ»مثاًل  ادّْذج.

هـ إػ افقؿٝ احلٚرض. وهذا ادحقر ؿد يُقن بحدود  1351مجٚدى إوػ شْٜ 

 أو بدون حدود.

ُمقر ُيدفِّؾ ظذ وؿٝ تسجٔؾ افبٕٔٚٚت، أي افقؿٝ افذي ؾٔف تُقن  .2

ٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ـبٕٔٚٚت خمزوٕٜ )وؿٝ ؿٚظدة احلََٜٔ مقجقدة يف ؿٚظدة افب

افبٕٔٚٚت(. ويبدأ ظْد تٚريخ إدخٚل أول مًِقمٜ ويْتٓل ظْد تٚريخ إدخٚل 

أحدث مًِقمٜ ظـ افتنُٔؾ ادُٚين فِيٚهرة. هذا ادحقر يتتبَّع احلٚٓت افًٍِٜٔ 

  ٔ ٚ. واحلٚٓت افتل يتؿ ؿٔٚشٓٚ ويرتبط ببًض افقحدات افَٚبِٜ فِرشؿ خرائى

فْسبٜ دٍٓقم زمـ افتسجٔؾ هل: بدايٜ، اـتنٚف، تٌٔر، وإتٓٚء بًض بٚ

  ٔ ٔ   ،ٚافتنُٔالت افَٚبِٜ فِرشؿ خرائى وؿد تُقن احلٚفٜ إوفٜٔ اـتنٚف  .ٚظِّ

نَّ افقحدة جيٛ أْن تُقن مًروؾٜ ؿبؾ ؿٔٚشٓٚ، واحلٚٓت حٔٞ إوفٔسٝ بدايٜ، 

ات ؾجٚئٜٔ وـبرة يف افقحدة  افتل ِّتتٍل ظْد َّنٚيتٓٚ. مـ افتل تتِق تُقن تٌرُّ

  إفخ. ،أمثِٜ ذفؽ ٕجد تٌٔر جمرى وادي، هدم ضريؼ، إٍجٚر برـٚن
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  مهٚ:ووؿٝ افتسجٔؾ هذا ُيدد مّٓتغ متًٚمدتغ  

ٜ دمٟ احلََٜٔ وحتديثٓٚ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت. .أ َّّ ِٓ  ُم

ٜ إزافٜ احلََٜٔ مـ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت.   .ب َّّ ِٓ  ُم

ات، تبدأ ظْد أول إدخٚل يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت هذه ادٓامت، وبٚفتٚيل افتٌرُّ 

ات افبٕٔٚٚت مـ  ٜ تٚريخ تٌرُّ ًَ اجلٌراؾٜٔ وتْتٓل ظْد آخر إدخٚل فِبٕٔٚٚت متتبِّ

إدخٚل، حذف، إضٚؾٜ ؾٔٓٚ. وهذا ادحقر يُقن بحدود ظذ افْٓٚيتغ ويبدأ ظْد 

د متخىًٔ  َِّٛ افتٌرُّ اشتحداث ؿٚظدة افبٕٔٚٚت وٓ يتّدَّ ات يف ٚ احلٚرض. وتتى

ٜ افتسجٔؾ احلٚفٜٔ. ومع  َّّ حٚفٜ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت بٖن تُقن َٕىتٓٚ افزمْٜٔ بزمـ ُمٓ

ٜ افتسجٔؾ بنُؾ متقاتر. َّّ  حراك ؿٚظدة افبٕٔٚٚت، يّْق وؿٝ ُمٓ

ٟ بْٔتغ  َّ ُٕ  (:Frank, A. U., 1994) مهٚ:وفًْك افزمـ يف مٍٓقم 

بؾ بنُؾ مْتيؿ بْٜٔ خىٜٔ وؾٔٓٚ يتَدم افزمـ مـ ادٚيض إػ ادستَ  .1

 بٚفُٚمؾ.

2.    ٔ ظٜ وؾٔٓٚ يتَدم افزمـ خى بًدئذ يْنىر  ،ٚ مـ ادٚيض إػ احلٚرضبْٜٔ ُمتٍرِّ

إػ ظدة خىقط زمْٜٔ، ـؾ مْٓٚ يّثؾ تقايل ممُـ مـ احلٚٓت. ويُّـ أن 

رة يف  تيٓر ظذ ضقل أي مسٚر مستَبع تٍرظٚت إضٚؾٜٔ ببْٜٔ ُمتجذِّ

فِزمـ يّثؾ افقؿٝ ـّجّقظٜ مرتبٜ  احلٚرض. وإّٕقذج إـثر ظّقمٜٔ

  ٔ   ٚ.جزئ

َّٕف ) شرودِّك»وينر   (:Roddick, J., 1999إػ أنَّ افبًد افزمْل يتّٔز بٖ

   ٔ  ،ٚ. وهُذا ؾ٘ن ظالؿٚت ؿبؾ، بًدأحٚدي آجتٚه وبنُؾ ظٚم يًتز خى

 ُتٍٓؿ بسٓقفٜ.  .إفخ

  ًً   ٚ وُمتامثِؾ افتنُٔؾ بَٔؿ صحٔحٜ ومَٔٚس ـبر.ُمتَىِّ
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دَ وهْٚ ًْ ن ُيستخدمٚن فتسجٔؾ حَٚئؼ ومًِقمٚت ٚن أشٚشٔٚن زمْٔاك ُب

 (:Wang, X. et, al., 2000ؿٚظدة افبٕٔٚٚت مهٚ )

د افَْط افزمْٜٔ افذي يّثؾ مًَٔٚش   .1 ًْ ٔ  ُب ؾ أوؿٚت ٚ واحدً ٚ زمْ ا ُيسجِّ

ات،  حقادث افًربٚت ظذ افىرق. مثاًل  احلقادث ظْد َٕىٜ زمـ افتٌرُّ

د افٍقاصؾ افزمْ  .2 ًْ ؾ ُب ٜٔ افذي هق جمّقظٜ مـ ادَٚئس افزمْٜٔ ُتسجِّ

 أوؿٚت احلٚفٜ يف ؾسة زمْٜٔ.

ؾ )أو ُيّثِّؾ( وؿٝ احلٚفٜ أو وؿٝ ؿٚظدة  َديـ يُّـ أْن ُيسجِّ ًْ وـال افُب

افبٕٔٚٚت. وُيىِؼ ظذ جمّقظٜ افَْط افزمْٜٔ، أو افٍقاصؾ افزمْٜٔ أو ترـٔبٜ مْٓام 

  ؾسة زمْٜٔ.

ز يف أنَّ اف شَترٕر»ويرى: َـّ ٟ يس َّ ُٕ تًُٚمؾ مع ظْك افقؿٝ بغ ادنتٌِغ يف 

 (:Turner, K., , 1990) وجٓتل ٕيرمهٚ

ٟ هل ُتثٔؾ ؽر ُمتَّهؾ فِزمـ وادُٚن، وؾٔف ُيًتز  .1 َّ ُٕ وجٜٓ ٕير ترى أنَّ 

دة افبدايٚت وافْٓٚيٚت تيؾ  افقؿٝ ـّتقافٔٚت مـ ؾقاصؾ مـ احلٚٓت ُمتحدِّ

ة. وأي تًديالت هلذه يف ٕىٚؿٓٚ خهٚئص افقحدات ا دَُّْذَجٜ ؽر ُمتٌرِّ

ع صقب ادستَبؾ أو يف  ؾ حٚفٜ، ـام أنَّ افقؿٝ يُّـ أْن يتٍرَّ ُِّ اخلهٚئص ُتن

ٟ يوع تْئاًم  َّ ُٕ ٔ  اجتٚه ادٚيض، أو حتديد حٚفٜ تٚفٜٔ. هذا افْقع مـ  ٚ بغ  جزئ

و يـ مـ افٍقاصؾ، أءحتديد افقضع افْسبل ٕي جز احلٚٓت يهًٛ يف طِف

اشتْتٚج مٚ إذا ـٕٚٚ متَٚضًغ أم ٓ. وافْامذج افتل تتبْك وجٜٓ افْير هذه 

ٟ تُقن بىبًٔتٓٚ ٕقظٜٔ، َّ ُٕ ٟ افًَٚريٜ. وـذفؽ بًض مثاًل  وُتستخدم يف  َّ ُٕ

 ادسٚئؾ اجلٔقفقجٜٔ.
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ٟ متقاصِغ واؿتهٚر ظْك  .2 َّ ُٕ وجٜٓ ٕير ترى اظتبٚر افزمـ وادُٚن يف 

حدة وحٚفٜ مٚيض واحدة وبَّٔٚس )مسي( يقؾِّر افزمـ ظذ حٚفٜ مستَبؾ وا

  ٔ ِِّ ـُ ن ٚٚ دجّقظٚت مـ افٍقاصؾ ؽر ادتهِٜ وحتديد مٚ إذا ـٕٚٝ جمّقظتترتٔبٚ 

مٚ ؽر متهِتغ أم ٓ. وتستْد وجٜٓ افْير هذه ظذ ادًٚدٓت افتٍٚضِٜٔ 

ت فقصػ حرـٜ افيقاهر ادَُّْذَجٜ ظز افقؿٝ، وُتستخدم بٕٔٚٚهتٚ إمٚ ـّدخال

فتِؽ ادًٚدٓت أو ـقشِٜٔ فٍحص ـٍٚيٜ إّٕقذج. وبٚختهٚر، تُقن افْامذج 

.ٜٔ ِّّ ـَ  ادستخدمٜ يف هذه احلٚفٜ 

رات ادُٕٜٚٔ وافزمْٜٔ بتسجٔؾ ادْير ادُٚين )أي  يف أي حٚل، تتبِقر افتهقُّ

بٚفْسبٜ مثاًل،  افتنُٔالت وافىبَٚت( يف افزمـ )َٕىٜ زمْٜٔ وؾٚصؾ زمْل(.

ٜ يف صبُٜ ضرق يُّـ تسجٔؾ مقضًٓٚ اجلديد يف َٕط زمْٜٔ ز، ز، حلرـٜ ظرب

.... .. وبٍْس افىريَٜ مع تٌر صُؾ ؿىًٜ إرض يُّـ افتَٚط فَىٚت هلٚ يف 

 افزمـ.

وتسجٔؾ افتنُٔؾ ادُٚين يف ؾٚصؾ زمْل ُيسَجؿ يف افتَٚط حراـف ظز 

رات مُٕٜٚٔ ، ظذ تهقُّ زمْٜٔ خمتٍِٜ /افزمـ. ويْوقي ذفؽ، حسٛ ٕقع افتٌرُّ

(Wang, X. et, al., 2000:) 

 ، يتؿ افتَٚط حرـٜ افتنُٔالت.إذا ـٚن افتٌرُّ ُمتقاصاًل  .أ

ًً   .ب ات افتنُٔالت ظز افٍٚصؾ إذا ـٚن افتٌرُّ ُمتَىِّ ٚ، يتؿ افتَٚط تٌرُّ

 افزمْل. 

ات ادُتَىًِّٜ فِتنُٔؾ خالل ؾٚصؾ زمْل ـَِىٚت   .ت يُّـ رؤيٜ افتٌرُّ

 ٜٔ فٍِٚصؾ افزمْل فذفؽ افتنُٔؾ. ُاِخذت ظْد َٕط زمْ

تسجٔؾ تنُٔؾ يف افزمـ فٍْس افٍسة يًْل افتَٚط صٔغ فف، وأي صٔغ   .ث

  تنُٔؾ مٚ ترتبط بَِىٚت هلٚ.
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 تسجٔؾ ضبَٜ مٚ يف ؾسة زمْٜٔ ُيسَجؿ يف افتَٚط حراـٓٚ ظز افقؿٝ.   .ج

:/وتُقن افتهقرات ادُٕٜٚٔ  افزمْٜٔ خمتٍِٜ حسٛ ٕقع افتٌَّرُّ

 ، ؾٕ٘ف ُيٍٓؿ وينٚر إفٔف ـيٚهرة. فتٌرُّ متقاصاًل إذا ـٚن ا .أ

ًً   .ب ات افىبَٜ ظز افٍٚصؾ افزمْل إذا ـٚن افتٌرُّ متَى ٚ، يُقن افتَٚط تٌرُّ

 وُتًتز فَىٚت هلٚ ُأِخذت ظْد َٕط زمْٜٔ فٍِٚصؾ افزمْل.

إذا تؿ تسجٔؾ ضبَٜ مٚ ظْد َٕٚط زمْٜٔ فٍْس افٍسة افزمْٜٔ، ُتِتَط صٔغ   .ت

ىٜ.  فتِؽ افىبَٜ َْ  وتًتز َف

مراؿبٜ ضبَٜ مٚ ظْد ؾقاصؾ زمْٜٔ مـ افٍسة افزمْٜٔ يْتٟ ظْف مراؿبٜ   .ث

ات ادتَىًٜ افتل تىرأ ظِٔٓٚ.أافيٚهرة،   و افتٌرُّ

ٟ بىريَتغ: َّ ُٕ  يف أي حٚل، تُقن ّٕذجٜ بٕٔٚٚت افبًد افزمْل يف 

 ّٕذجٜ افًِّٔٚت افتل تسّح بتٍْٔذ اشتًالمٚت زمْٜٔ مثؾ:  .1

 قؿع افيٚهرة ؿبؾ شْتغ؟أيـ ـٚن م .أ

ت هذه ادْىَٜ ظز افسْقات اخلّس ادٚضٜٔ؟  .ب  ـٔػ تٌرَّ

 هؾ حترـٝ هذه افيٚهرة؟  .ت

 ن مٚ متجٚورتغ يف مراحؾ زمْٜٔ شٚبَٜ؟ ٚهؾ ـٕٚٝ طٚهرت  .ث

يف حٚل تٌرُّ طقاهر مثاًل  ّٕذجٜ فِقؿٝ تبحٞ يف افسبٛ وافتٖثر، .2

ات ظذ اخلريىٜ يف حٚل ضب ًَ شُتستحٞ افتٌرُّ  ٚ. ًٓٚ ٓح

يتوح ممٚ شبؼ أنَّ ظْك افزمـ مٓؿ فُؾ افيقاهر اجلٌراؾٜٔ ؾقق شىح 

ٜ. ـام تتبِقر ظز افزمـ  ات ظْد َٕٚط زمْٜٔ ُمًَّْٔ إرض حٔٞ تىرأ ظِٔٓٚ تٌرُّ

افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ فِيقاهر وافًالؿٚت بْٔٓٚ، فذا ؾ٘نَّ افَدرة ظذ ّٕذجٜ افبًد 

ات افقاؿع مع افًِّٔٚت ادًتّدة افزمْل وافتٍٚظؾ يف حدود ُمٚ ذير زمْٜٔ فتٌرُّ
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ٟ.ـ فِتىبَٔٚت هل أمر جقهري ف َّ ُٕ  

ويف أي حٚل، افبًد افزمْل رضوري فٍٓؿ ّٕذجٜ ديْٚمُٔٔٚت افيقاهر 

د افزمْل  ًْ ره ؾَط ظز تٖثراتف، ؾ٘نَّ افتَٚط افُب اجلٌراؾٜٔ. وٕنَّ افزمـ يُّـ تهقُّ

ٚ يتىِٛ ت ًً ٕٜ فُِّٚن اجلٌرايف.  فِتٌرُّ وحتِٔاًل تب ات افتل تٗثر يف افقحدات ادُقِّ

ات افْٚمجٜ مـ هذا احلراك افديْٚمُٔل فف أمهٜٔ اؿتهٚديٜ واجتامظٜٔ،  وتتبع افتٌرُّ

مثؾ: تٖثر افتذبذبٚت ادْٚخٜٔ ظذ ٕىٚق افُرة إرضٜٔ، تَِص افٌٚبٚت، تًريٜ 

ئّٜ وافتخىٔط، برزت إرض، وافتقشع افًّراين. ومـ أجؾ ضامن ادراؿبٜ ادال

ادُٚن وافزمـ يف بٔئٜ  ذج فَقاظد بٕٔٚٚت تربط بنُؾ ـٍٚف رضورة تىقير ٕام

.ٟ َّ ُٕ 

ٟ أنَّ تىقير ٕامذج ؿقاظـراض أدبٔـػ اشتًـويُن َّ ُٕ ٚت ـد افبٕٔٚـٚت 

ٟ َمرَّ بّرحِتغ متّٔزتغ تٍهِٓام شْٜ /ادُٕٜٚٔ َّ ُٕ افزمْٜٔ فِتىبٔؼ يف بٔئٜ 

ز ٕبحٚث م. يف هذه افسْٜ ط1989ٓ ٍِّ ر افبحٞ ادٗشس فٍُِر ادًُٚس وادُح

رت ضرائؼ وٕامذج دمٟ افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ يف ٕامذج هجْٜٔ /ٓحَٜ ضقَّ

ؿ يف رشٚفٜ دـتقراه ؿدمٓٚ  ٟ. هذا افبحٞ جتسَّ َّ ُٕ جٚيؾ »ؿٚبِٜ فِتىبٔؼ يف بٔئٜ 

 شٌراؾٜٔافزمـ يف ٕيؿ ادًِقمٚت اجل»إػ جٚمًٜ واصْىـ حتٝ ظْقان  شٕٓجران

(Langran, G.1 , 1989:هٚتٚن ادرحِتٚن يُّـ اختزاهلام يف أيت .)  

فٜٔ )تسبؼ  .1 ( اؿتكت اجلٓقد ؾٔٓٚ ظذ ُتثٔؾ افبٕٔٚٚت .م1989مرحِٜ أوَّ

افزمْٜٔ ـّْٚطر شٚـْٜ تًُس افتٌرُّ يف افيٚهرة اجلٌراؾٜٔ ظز افقؿٝ يف /ادُٕٜٚٔ

 اشتخدام إّٔقذج صبُل شالشؾ مـ افَِىٚت. هذه افَِىٚت تْوقي ظذ

ٔ   يفِبٕٔٚٚت ذ ِٜ مُٕٚ ٚ، وُيّثؾ ـؾ صبؽ متقايل متقافٔٚت مـ افنبٚك ادُسجَّ

ات. هذا افْٟٓ بسٔط مـ افْٚحٜٔ افْيريٜ ـام أنَّ حٚفٜ  شحٚفٜ» يف حليٜ افتٌرُّ
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افيٚهرة ٕي زمـ خُمتَزن يُّـ اشسجٚظٓٚ بنُؾ مبٚذ. ومع ذفؽ، ٓ يتؿ 

ات اف بنُؾ سيح، فذا يتًغَّ اشتْبٚضٓٚ  شاحلٚٓت»تل تيٓر بغ ِّتزيـ افتٌرُّ

 بَّٚرٕٜ إٕامط ادُٕٜٚٔ حلٚفتغ متتٚفٔتغ.

رت ؾٔٓٚ ّٕذجٜ افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ  .2 افزمْٜٔ مـ /مرحِٜ ُمًٚسة تىقَّ

مرحِٜ ُتديد ٕامذج افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ ب٘ضٚؾٜ مقصٍٚت فًْك افزمـ إػ 

رات /ٚء ٕامذج مُٕٜٚٔإّٕقذج ادُٚين يف مرحِٜ بْ زمْٜٔ مٗشسٜ ظذ تهقُّ

ٜٓ فًِِّٔٚت.و مُٕٜٚٔ ٜٓ فِتنُٔؾ، ومقجَّ بٜ، مقجَّ َـّ هذه  زمْٜٔ ُمتُٚمِٜ، ُمر

افزمْٜٔ بنُؾ /ادرحِٜ أؾرزت ٕامذج هجْٜٔ ـٚؾٜٔ فِتًٚمؾ مع افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ

ٓٚ ظذ متُٚمؾ ٓ ئًبٓٚ إٓ َٕص تىبَٔٚت ؾًِٜٔ هلٚ ُتزِهـ ظذ ؿٚبِٜٔ تًّّٔ

افزمْٜٔ. وهُذا ؾ٘نَّ ؿٚبِٜٔ افتىبٔؼ فُثر مـ افْامذج ادَسحٜ /افتىبَٔٚت ادُٕٜٚٔ

دة.   حتك أن اؿتكت ظذ خهقصٜٔ ترتبط بتىبَٔٚت ُُمدَّ
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ظٚت افيقاهر اجلٌراؾٜٔ بىبًٔتٓٚ بٚدُٚن وافزمـ،  ترتبط تنُٔالت وتقزُّ

متداد افتنُٔالت يف ادُٚن يف حغ أنَّ ؾٚدًِقمٚت ادُٕٜٚٔ ُُتثِّؾ مقاضع وا

امت  ادًِقمٚت افزمْٜٔ ُُتثِّؾ وجقد تِؽ افتنُٔالت يف افزمـ. وظْد حراك افسِّ

ع افيٚهرة اجلٌراؾٜٔ ظز افقؿٝ تهبح بٕٔٚٚهتٚ ادُٕٜٚٔ ذات  ادُٕٜٚٔ فتنُٔؾ وتقزُّ

يً /تٚريخ. هذه افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ دارهتٚ ومٚ ٚ ظْد ّٕذجتٓٚ وإافزمْٜٔ تنُؾ حتدِّ

وهُذا ؾ٘نَّ دراشٜ افًِّٔٚت  يتبع ذفؽ مـ ابتداع ضرائؼ فتخزيْٓٚ وؾٓرشتٓٚ.

ات افتل تيٓر ظذ افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ ظز افزمـ  ادُٕٜٚٔ افتل تٗثر يف افتٌرُّ

ؾّٓام ـٕٚٝ افًِّٜٔ ادُٕٜٚٔ حتٝ افدرس ؾ٘نَّ افًْك  ،فٔسٝ بٕٚمر اهلغِّ 

 :ٚ مـ أجؾافزمْل يُقن مىِقبً 

، وظالؿٚت افسبٛ وافْتٔجٜ افتل يُّـ اشتخالصٓٚ مـ  .6 ُتثٔؾ افتٌرُّ

 افبٕٔٚٚت ادَٚشٜ.

 تىقير ؾٓؿ ضبًٜٔ وبْٜٔ افًِّٔٚت ادُٕٜٚٔ. .5

تز  ًْ افرائد يف تْٚول مسٖفٜ آشتخدام افكيح دُتٌرِّ  شهٔجرشسإد»وُي

اؿسحف حتٝ جتًذ ذفؽ يف إّٕقذج افذي و ،افزمـ يف دراشٜ افًِّٔٚت ادُٕٜٚٔ

افذي يرـز ظذ إٕامط افنٚمِٜ فِيقاهر اجلٌراؾٜٔ  شإّٔقذج إٓتنٚر»اشؿ 

 .(Hägerstrand, T., 1967افىبًٜٔٔ وافبؼيٜ ظز افزمـ )

ٟ بٚفهٌٜٔ /ويُّـ بِقرة ُتثٔؾ افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ  َّ ُٕ افزمْٜٔ يف بٔئٜ 

ات ادقؿع  ادبدئل فِتنُٔؾ اإلحداثٜٔ أو احلقيهِٜٔ بتبْل َّنٟ تسجٔؾ تٌرُّ
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 ادُٚين فِيٚهرة اجلٌراؾٜٔ وافقؿٝ افذي تيٓر ؾٔف ظذ أَّنٚ إضٚؾٚت. 

يف أي حٚل، ُيْير إػ دمٟ افقؿٝ يف ٕامذج افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ واإلحداثٜٔ 

ٟ. إضٚؾٜ إػ ذفؽ،  َّ ُٕ ات ادُٕٜٚٔ يف بٔئٜ  َّٕف احلؾ افقاضح فتّثٔؾ افتٌرُّ ظذ أ

د اإلضٚر افريٚيض هذا د إضٚيف أو ُمقر  ُيًوِّ ًْ افْٟٓ افذي ؾٔف يتؿ ُتثٔؾ افقؿٝ ـُب

، ُُتثِّؾ افزمـ يف حجؿ شز»يف جٔقمسيٜ ربٚظٜٔ إبًٚد، س، ص، ق، ز بحٔٞ 

ٟ . ويف هذا ادوامر ُيالحظ َّ ُٕ  ,.Peuquet, D. J) ؾراغ مُٚين مًُٛ يف بٔئٜ 

1994:) 

يهِٜٔ فدراشٜ تُقن افتّثٔالت اإلحداثٜٔ أـثر ؾًٚفٜٔ مـ افتّثٔالت احلق .1

 منُالت حتديد ادسٚرات يف افنبُٜ. 

ٚت، ـؾ أي أنَّ ـؾ ادًِقمـداثل ظذ افتنُٔـقذج اإلحـز إّٕـيرتُ .2

  ٔ ٚ إػ اإلحداثٔٚت وـذفؽ ادًِقمٚت افقصٍٜٔ ؽر ادُٕٜٚٔ، ُِّتزن ٕسب

ات.  افتنُٔالت اجلٌراؾٜٔ فِتٌرُّ

ت اإلحداثٜٔ يف ربط تُقن افتّثٔالت احلقيهِٜٔ أـثر ؾًٚفٜٔ مـ افتّثٔال .3

ات )ضبٚق اخلريىٜ(. دة ظْد مقاؿع افتٌرُّ  خهٚئص ُمتًدِّ

يستْد إّٕقذج احلقيهع فِبٕٔٚٚت ظذ ادقؿع أي أنَّ ـؾ ادًِقمٚت ُِّتزن  .4

  ٔ  ٚ إػ ادقاؿع. ٕسب

ذج اإلحداثل، يف هذا افقضع ادختِػ بنُؾ أشٚس فستٔٛ قُيهبح إّٕ .5

ٚفٜٔ يف تٍْٔذ ظِّٔٚت اشتًالم واشسجٚع ادًِقمٚت ادخزوٕٜ، أـثر ؾً

افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ، يف حغ يُقن إّٕقذج افنبُل أـثر ؾًٚفٜٔ يف 

ات. اشتًالم  واشسجٚع مًِقمٚت حقل مقؿع أو جمّقظٜ مـ مقاؿع افتٌرُّ

ات أإػ أنَّ هْٚك شتٜ إٔقاع  شيقان»يف أي حٚل، ينر   شٚس فِتٌرُّ

 : (Yuan, M., 1995)هل  افزمْٜٔ/ادُٕٜٚٔ
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ات ؾقه .6  :كوع دوؿع افتغرُّ

 ؿد يتٌرَّ طٓقر وؾسة حٚٓت افتٌرُّ مـ وؿٝ ٔخر. .أ

ٍٚت، وؿٔٚس افزمـ.   .ب  يُقن افتحِٔؾ بتثبٔٝ ادقؿع، ضبط ادقصِّ

ات ظذ تٍٚوتٚت فِّقصٍٚت ظز افقؿٝ.  .ت  تْوقي افتٌرُّ

امت ادُٕٜٚٔ.  ٚتيْتبٚ كفٔس هْٚ  .ث  يف افسِّ

َذجٜ وافتحِٔؾ يف جمٚل وصٍل  معفذا يُقن افتًٚمؾ  ّْ هذا افْقع مـ افَّْ

ف صقب ـتحقٓت تٚرخئٜ يف ٕيٚم إدارة ؿقاظد بٕٔٚٚت ُمتٌرِّ ظالؿل أو مقجَّ 

 افتنُٔؾ.

ات ؾقف .5  ا:كوع فـؼطة زمـقة افتغرُّ

 ؿد تتٌرَّ خهٚئص افيٚهرة ادحددة مـ مقؿع ٔخر. .أ

ٍٚت،   .ب  وؿٔٚس ادُٚن.يُقن افتحِٔؾ بتثبٔٝ ادقؿع، ضبط ادقصِّ

ات تقزيع مُٚين شٚــ فِيقاهر اجلٌراؾٜٔ، مثؾ   .ت تهػ افتٌرُّ

 افىبقؽراؾٔٚ وضٌط اهلقاء ظذ شىح إرض. 

تُقن افىرائؼ ادستخدمٜ خىقط تسٚوي افَٔؿ، رشؿ خرائط افتقزيع،   .ث

 ورشؿ خرائط افَٔٚشٚت. 

ات ؾقف .6  ا:كوع فػسة زمـقة افتغرُّ

 زمـ.مـ مقؿع ٔخر ظز اف ؿد تتٌرَّ  .أ

ٍٚت.   .ب  يُقن افتحِٔؾ بتثبٔٝ افقؿٝ، ضبط ادقاؿع، وؿٔٚس ادقصِّ

ات تًديالت جٔقمسيٜ وتًديالت يف ادُجَٚوَرة فِسامت   .ت يْجؿ مـ افتٌرُّ

ات شٚـْٜ وتتّثؾ بتٍٚوتٚت افيقاهر /ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ وهل تٌرُّ

 اجلٌراؾٜٔ يف فَىٚت..
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ات ؾقف .7  ا:كوع حلافة تغرُّ افتغرُّ

  اخلهٚئص وافًِّٔٚت يف أمٚــ ظز افقؿٝ. ؿد تتٌرَّ  .أ

ٍٚت، ضبط ادقاؿع، وؿٔٚس افزمـ.   .ب  يُقن افتحِٔؾ بتثبٔٝ ادقصِّ

امت   .ت ات تًديالت جٔقمسيٜ وتًديالت يف ادُجَٚوَرة فِسِّ يْجؿ مـ افتٌرُّ

ات إتَٚفٜٔ هبٚ تتؿ مَٚرٕٜ حٚٓت حٚفٜ /ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ وهل تٌرُّ

 يف مقاؿع خمتٍِٜ. افتٌرُّ أو افًِّٜٔ

ات ؾقفا .8  :كوع دـطؼة تغرُّ

 ؿد تتٌرَّ مـ مُٚن ٔخر. .أ

ٍٚت.   .ب  يُقن افتحِٔؾ بتثبٔٝ ادقؿع، ضبط افزمـ، وؿٔٚس ادقصِّ

ات تًديالت جٔقمسيٜ وتًديالت يف ادُجَٚوَرة فِسامت   .ت يْجؿ مـ افتٌرُّ

 افزمْٜٔ./ادُٕٜٚٔ

اتتُ  .ث ات افزمْٜٔ مـ ٕقع افتٌرُّ افتل تيٓر يف ادُُٕٜٔٚٔٔ  قن افتٌرُّ

افداخِٜٔ فِحٚفٜ أو افًِّٜٔ، أو يف افتٍٚظؾ بغ حٚٓت افتٌرُّ وافًِّٔٚت 

ات افداخِٜٔ فْقع افًِّٔٚت  ات هْٚ تهػ افتٌرُّ وبٔئٚهتٚ. ـام أنَّ افتٌرُّ

أو حٚٓت افتٌرُّ بّجّقظتغ مـ افتنُٔالت افزمْٜٔ، ـؾ مْٓٚ ُيربط 

ُٕٜٚٔ. وتُقن ادَٚرٕٜ بغ جمّقظتغ مـ بّجّقظٜ مـ افتنُٔالت اد

افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ وافزمْٜٔ فًرض ـٔػ أنَّ افًِّٜٔ تتحُؿ يف: 

امت افزمْٜٔ، واخلهٚئص ادُٕٜٚٔ  ٍٚت، افسِّ ادُُٕٜٔٚٔٔ افداخِٜٔ فِّقصِّ

يف جمّقظتغ مـ افسالشؾ افزمْٜٔ. فذا ؾ٘نَّ مَٚرٕٜ افسدُّديٜ، افٍسة، 

ات يف ؾسات زمْٜٔ خمتٍِٜ ؿد وافتىرف يف حٚفٜ افت ٌرُّ يف مْىَٜ افتٌرُّ

ات زمْٜٔ مـ هذا افْقع اخلٚمس يف ادْىَٜ.كُتْْب  ء ظـ تٌرُّ
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ات ؾقف .9  ا:كوع حلافة افتغرُّ

 ؿد يتٌرَّ ادقؿع مـ وؿٝ ٔخر. .أ

ٍٚت، ضبط افقؿٝ، وؿٔٚس ادقاؿع.  .ب  يُقن افتحِٔؾ بتثبٔٝ ادقصِّ

ات تًديالت جٔ  .ت امت يْجؿ مـ افتٌرُّ قمسيٜ وتًديالت يف ادُجَٚوَرة فِسِّ

َِّؼ افتٌرُّ افزمْل بٕٚتَٚل حٚفٜ تٌرُّ مـ مُٚن /ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ. ويتً

ات يف  ٔخر وبٖنَّ حٚفٜ افتٌرُّ أو افقحدة ؿد وؿد ٓ تْوقي ظذ تٌرُّ

ات ظذ أن حٚفٜ تٌرُّ  افسامت ادُٕٜٚٔ بٚشتثْٚء ادقؿع. وُتدفِّؾ افتٌرُّ

أو ظِّٜٔ يُّـ ُتثِٔٓٚ بربط تنُٔؾ وصٍل بسِسِٜ مـ  مٍردة

افتنُٔالت افزمْٜٔ وبًدئذ بّجّقظٜ مـ افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ فًرض 

ِٜ مـ هذه افتنُٔالت  ُِّ حرـٜ حٚفٜ افتٌرُّ هذه خالل افٍسة ادُتن

 افزمْٜٔ.

د ـوح ٜ ظْد مستقى ـافزمْٔ/ٜـادتىِبٚت ادُٕٚٔ شٚـقٕـتريٍ»و شرـبٍقش»دَّ

َذجٜ بٚفَْٚط أتٜٔ )افَّْ  ّْPfoser, D. and Tryfona, N., 1998:) 

   ٔ  ٚ.احلٚجٜ إػ ُتثٔؾ افتنُٔالت يف ادُٚن ووجقدهٚ زمْ

 احلٚجٜ إػ افتَٚط تٌرُّ ادقضع يف ادُٚن ظز افزمـ. و ٚ ًً فْقع افتىبٔؼ تب

 مهٚ:ن فِتٌرُّ ن ومٓامٚن خمتٍِٚهْٚك ٕقظ

افتٌرُّ ادستّر يف مقاضع ثاًل، م تٌرُّ متقاصؾ، يْجؿ ظْف حرـٜ. .أ

 افًربٚت ادتحرـٜ.

ؿىًٜ مثاًل  تٌرُّ متَىع، مثؾ تٌرُّ صُؾ افتنُٔالت ظز افزمـ.  .ب

ات وظْد تٌرُّ  ُمددٌ  إرض يُقن هلٚ مقضعٌ  ظْد َٕىٜ زمـ افتٌرُّ

ظْد إضٚؾٜ ؿىًٜ أخرى هلٚ يْجؿ ظـ هذا تٌرُّ يف مثاًل  ،صُِٓٚ

  مقضًٓٚ.
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 ًٍٚت ادُٕٜٚٔ( وتْئّٓٚ يف احلٚجٜ إػ ت ٍٚت ادُٚن )ادقصِّ ريػ مقصِّ

ٍٚت متقاصِٜ  ٍٚت ادُٕٜٚٔ ـّقصِّ ضبَٚت أو حَقل. ويُّـ تهقر ادقصِّ

 احلرارة( أو متَىًٜ )ٕقع افسبٜ(.)مثاًل 

  ٍٚت ادُٕٜٚٔ ظز افزمـ، مثؾ افتٌرُّ ادتَىع احلٚجٜ ٓفتَٚط افتٌرُّ يف ادقصِّ

 ؾ فِّقضع. أو افتٌرُّ ادتقاص

 .ٍٚت ادُٕٜٚٔ بٚفتنُٔالت ؿىًٜ أرض يُقن مثاًل  احلٚجٜ إػ وصؾ ادقصِّ

 ًٍ ػ فُِّٚن وؿىًٜ إرض ترث ٕقع تربتٓٚ مقصِّ ٚ. أي أنَّ ٕقع افسبٜ مقصِّ

  جزءًا مـ ذفؽ.

 .ٝاحلٚجٜ إػ ُتثٔؾ افًالؿٚت ادُٕٜٚٔ بغ افتنُٔالت ظز افقؿ 

 ٍٚت ادُٕٜٚٔ ظز افزمـ.احلٚجٜ إػ ُتثٔؾ افًالؿٚت بغ اد احلٚجٜ مثاًل،  قصِّ

 افزمْل درـٛ محقضٜ وتآـؾ افسبٜ./إػ حتديد افتُٚمؾ ادُٚين

 ّٔ َذجٜ ادُٕٚ ّْ ٜ يف شٝ ضبَٚت هل ـافزمّْٔ /ٜـويُّـ اختزال تهْٔػ افَّْ

(El-Geresy, B. A. et, al. 2002) : 

قاشىٜ صبؽ ويتؿ : وؾٔٓٚ يتجزأ ادُٚن إػ مقاؿع بكّمذج ترتؽز ظذ ادوؿع .1

ات  ات ادتقافٜٔ دالمح ادقؿع وفتٌرُّ ات يف ؿٚئّٜ ُُتثِّؾ افتٌرُّ تسجٔؾ افتٌرُّ

 (. Langran, G., 1992افزمـ ادىٚبؼ هلٚ )مثٚل هذه افْامذج يف 

: ومـ أمثِٜ هذا إّٕقذج ذفؽ افذي اؿسحف كّمذج تستـد ظذ افزمن .2

 ,Langran)  شْٜٔ احلقيهِٜٔإّٔقذج افبٕٔٚٚت افزم»حتٝ اشؿ  شٕٓجران»

G., 1992.) 

: وتتًٚمؾ مع افًالؿٚت ادُختَزفٜ افتل تَقم ظذ حٚفٜ كّمذج تؼوم ظذ احلدث .3

 (.Peuquet and Duan, 1995احلدث )
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ٕامذج ترتُز ظذ افتنُٔؾ أو ادِّح: وهذه يف احلََٜٔ هل امتدادات  .4

 (.Worboys, M. F., 1994فألّٕقذج اإلحداثل، )

ٜٓ صقب افًِّٔٚت: وُتهِّْػ افًالؿٚت ادُٕٜٚٔ يف ظِّٔٚت ٕامذج مقجَّ  .5

(Cheng, T., and Molenaar, M., 1998.) 

د افًالؿٚت افزمْٜٔ ظذ أشٚس افسبٛ وافْتٔجٜ   .6 ٕامذج شببٜٔ: وهذه حُتدِّ

(El-Geresy, B. A. et, al. 2002 .) 

توح أنَّ أوػ وبٚفْير يف مسرة تىًقر بْك وٕامذج افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ ي

افزمْٜٔ هل تِؽ افتل ؿدمٓٚ ـؾ مـ /ُمٚوٓت وضع بْٜٔ فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ

يف تهّٔؿ ضبَل ٓشتًٚدة حدود ادحٚؾيٚت يف أي  شمقرشـ»و شبٚزوجِق»

 .Basoglu, U., and Morrison, J)ٜ ـدة إمرئُـٚت ادتحـٜ مـ افقٓيـوٓي

ٟ /مٟ افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ. إٓ أنَّ ادحٚوٓت افتل هتدف إػ د(1978 َّ ُٕ افزمْٜٔ يف 

م  إّٔقذج  شآرمسسوٕٟ»مل تبدأ بنُؾ ؾًع إٓ بًد ذفؽ بًَد مـ افزمـ حْٔام ؿدَّ

افَِىٚت ومـ ثؿ تقافٝ اجلٓقد وافبحقث فبِقرة إّٔقذج ُمتُٚمؾ وهجغ 

ٟ. هذه /فدمٟ ٕامذج فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ َّ ُٕ ؿ يف  َّّ افزمْٜٔ ؿٚبِٜ فِتىبٔؼ ادًُ

دة وؾنِٝ يف ادح ٚوٓت ٕجحٝ يف وضع ٕامذج ُمَتِكة ظذ تىبَٔٚت ُُمدَّ

افقصقل حتك أن يف بِقرة إّٔقذج ظٚم يُّـ تىبَٔف ظذ أي مْحك مـ 

ٟ. وتتْٚول افهٍحٚت افتٚفٜٔ بًًو  َّ ُٕ  ٚ مـ هذه افْامذج.مْٚحل تىبَٔٚت 

 أٔهــموذج انللـطات :ٔأوًل 

ىَٜ اجلٌراؾٜٔ تقؾر مًِقمٚت ظـ ُّـ تًريػ افَِىٜ بَّٖنٚ صقرة إٜٓٔ فِّْي

ات يف افزمـ. وـؾ ؿٚظدة بٕٔٚٚت ضبَٜ  افقحدات ومقصٍٚهتٚ ظْد حليٜ افتٌرُّ

ذات مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ ويرتبط هبٚ تٚريخ يْجؿ مْٓٚ شِسِٜ زمْٜٔ فِّْىَٜ 
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 . شفَىٚت»اجلٌراؾٜٔ ذات افًالؿٜ، يىِؼ ظِٔٓٚ 

ّٝ أوػ ُمٚوٓت ظرض وحتِٔؾ افبٕٔٚٚت ادُٚ ٟ /ٕٜٔجتسَّ َّ ُٕ افزمْٜٔ يف بٔئٜ 

، أي ؾرز افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ فتحِٔؾ افتٍٚظؾ بغ افزمـ شافَِىٜ»ؾٔام يًرف بـ 

يف أي حٚل، ُئًٛ هذه افىريَٜ أنَّ ادَٚضع افزمْٜٔ ادختٚرة ٓ تستىٔع  وادُٚن.

  ُتثٔؾ وؿٝ طٓقر حٚفٜ تٌرُّ افتنُٔؾ ادُٚين فِيٚهرة اجلٌراؾٜٔ.

ُيّثِّؾ أبسط أصُٚل افْامذج  شآرمسسوٕٟ»افذي اؿسحف وإّٔقذج افَِىٚت 

 اشتخدام خرائط تٌرُّ افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ، وؿد صٚؽف مستِٓاًم /ادُٕٜٚٔ

افزمْٜٔ فألٕامط مـ خالل /فِيقاهر اجلٌراؾٜٔ يف ظرض افديْٚمُٜٔٔ ادُٕٜٚٔ

ٍٚت بنُؾ سيح  . (Armstrog, M. P., 1988)حسٚب وظرض ؾروق ادقصِّ

ة خرائط ُمتقافٜٔ،  وخرائط افتٌرُّ )افَِىٚت( هل َّنٟ مًروف ٓشتحداث ِظدَّ

نَّ حٔٞ إو افزمْل./بٚشتخدام اخلريىٜ إشٚس، مـ أجؾ ؾٓؿ افسِقك ادُٚين

م ٕيرة بسٔىٜ  ٍٚت، ؾَّ٘نٚ ُتَدِّ خرائط افتٌٔر تسٚظد يف إطٓٚر افٍروق بغ ادقصِّ

 ٕٔٚٚت.افزمْل فِب/فديْٚمُٔٔٚت افسِقك ادُٚين

وُتدمٟ ضريَٜ افَِىٚت ادًِقمٚت يف إّٔقذج بٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ ذات ضٚبع 

  ٔ ٚ دقضقع واحد. زمْل، وتُقن ـؾ ضبَٜ بّثٚبٜ جتّٔع فقحدات متْٚشَٜ زمْ

ع اجلٌرايف يف أوؿٚت خمتٍِٜ بدون ظالؿٚت زمْٜٔ  وتًرض هذه افقحدات افتقزُّ

ِقمٚت افزمْٜٔ مع ـؾ ضبَٜ سُيٜ بْٔٓٚ. ؾٓذا إّٕقذج يَقم ظذ ترمٔز ادً

مُٕٜٚٔ فتحديدهٚ ـّْير شٚــ فِقاؿع اجلٌرايف ظْد أي وؿٝ ُمدد. وهُذا ـؾ 

  ٚ ع واحد. ويًرض هذا  ضبَٜ هل جتّٔع مـ افقحدات ادُتجٕٚسٜ زمْٔ فتقزُّ

ع اجلٌرايف يف أوؿٚت خمتِ ٜ دون ذح افًالؿٚت افزمْٜٔ ٍافتجّٔع حٚٓت افتقزُّ

افٍسات افزمْٜٔ بغ ضبَتغ دون توّغ مٚ إذا ـٕٚٝ  بغ افىبَٚت. وؿد تُقن
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ات تيٓر يف ؾروؿٚت زمْٜٔ ٕي مْٓٚ. هذا افْحق جًؾ مـ ادُّـ أْن  افتٌرُّ

ٟ مْٚطر شٚـْٜ تًُس افتٌٔر يف افيٚهرة اجلٌراؾٜٔ ظز افقؿٝ  َّ ُٕ تًرض 

 (. 1/4)افنُؾ  ـسالشؾ مـ افَِىٚت
 

 

هرر إػ شـة 70من شـة  كقة دؽة ادؽرمة( فؼطات تطور افرؿعة افعؿرا6/7صؽل )

شـة «7ز »هرر،65>شـة «6ز »هر، 665شـة «5ز »هر،70شـة «6ز »هر )9;66

 هر 9;66شـة «9ز »هر،66:8شـة  «8ز »هر،6676

 هر(. :;66)اخلريطة إصل: ؾؾؿبان، ع. ح.، 

 يقي افَِىٚت ظذ اشتخدام إّٔقذج صبُل فِبٕٔٚٚت ذيف أي حٚل، تْو

  ٔ ِٜ مُٕٚ يف حليٜ  شحٚفٜ»ٚ. وـؾ صبؽ متقايل يّثؾ متقافٔٚت مـ افنبٚك ادُسجَّ

ات. واحلٚفٜ ٕي زمـ خُمتزن يُّـ اشسجٚظٓٚ بنُؾ مبٚذ ومع ذفؽ،  .افتٌرُّ

ات افتل تيٓر بغ  ا يتًغَّ ٓ يتؿ ِّتزيْٓٚ بنُؾ سيح، فذ شاحلٚٓت»افتٌرُّ
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 ًٓ  مـ مِػ صبُل ُمٍرد اشتْبٚضٓٚ بَّٚرٕٜ إٕامط ادُٕٜٚٔ حلٚفتغ متتٚفٔتغ. وبد

ظٚت ـٚمِٜ ـام هق احلٚل يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت افسٚـْٜ، ؾ٘نَّ ـؾ  يّثؾ خريىٜ تقزُّ

ات، خمتزًٕ  شiش »صبؽ  ع افتٌرُّ ، أو ا ـٚماًل ٚ مْيرً يّثؾ حٚفٜ بٚفْسبٜ دجٚل تقزُّ

ات فَىٜ، ظْد َٕى . ـام أنَّ ـؾ ظْك صقري يف فَىٜ مٍْهِٜ شز»ٜ زمـ افتٌرُّ

ينّؾ ؿّٜٔ ادقؿع ادىٚبؼ ظْد تِؽ افَْىٜ افزمْٜٔ. يف أي حٚل، ُئًٛ هذه 

افىريَٜ أنَّ ادَٚضع افزمْٜٔ ادختٚرة ٓ تستىٔع ُتثٔؾ وؿٝ طٓقر حٚفٜ تٌرُّ 

 افتنُٔؾ ادُٚين فِيٚهرة اجلٌراؾٜٔ.

ِٔٚت ظذ أي تٌرات يف افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ )افنُؾ، وحْٔام تْوقي افًّ

ٍٚت  احلجؿ، أو افتنُٔؾ( ؾ٘ن هذا إّٕقذج يتىِٛ إظٚدة بْٚء جداول ادقصِّ

ظٜٔ وافزمْٜٔ وبٚفتٚيل ُتٔؾ افقحدات اجلٌراؾٜٔ إػ افتجزئٜ يف صيٚيٚ مـ  افتقزُّ

ـ أجؾ ّٕذجٜ افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ. وإًدام افرشؿ اخلرائىل ادبٚذ فِبٕٔٚٚت م

اددخالت أظٚق ؿدرات هذا إّٕقذج فتٍْٔذ حتِٔالت مُٕٜٚٔ مثؾ حسٚب 

 افدوريٜ، مًدل احلرـٜ، وافًِّٔٚت.

:  ومًوِٜ هذا إّٕقذج تُّـ يف أنَّ

ات افتل تىرأ ظْد تٌر احلٚفٜ  .6 افَِىٚت ُتثؾ احلٚٓت، وفُْٓٚ ٓ ُتثؾ افتٌرُّ

 إػ حٚفٜ تِٔٓٚ. 

ؾبْٔام مـ  ،ٚ فهٔغ افتنُٔالت أو تٌراهتٚ سُيً ر ُتثٔاّل افَِىٚت ٓ تقؾِّ  .5

ٚ ظـ صٔغ خمتٍِٜ فِتنُٔؾ، ؾ٘نَّ إّٕقذج ٓ يقؾِّر ادُّـ افُنػ بكي  

 وشِٜٔ تسجٔؾ فِبْٜٔ افزمْٜٔ أو فتحديد مقؿع اجلران افزمْٔغ. 

إّٔقذج افَِىٚت مهٚ  ٚنإضٚؾٜ إػ ذفؽ، هْٚك منُِتغ حرجتغ تقاجٓ

(Frank, A. U., 1998) : 



 يةامفصل امرابع: مناذج امبياانت املاكهية / امزمن 

 

090 

، أي افًالؿٚت بغ افقحدات يف افزمـ: أهؿ ؾؼدان ادُجاَوَرة افزمـقة .6

د تقايل إحداث افتل تيٓر ظذ ضقل خط زمْل  شافرتبٜ»ظالؿٜ هْٚ هل  افتل حُتدِّ

طٓر ؿبؾ، بًد،  شأ»ممتد مـ ادٚيض إػ ادستَبؾ. وهذه تسّح بًّرؾٜ أنَّ احلدث 

ا ظْد وصػ ظالؿٜ أـثر تًَٔدً  أيًوٚ هْٚك .شب» أو يف ٍٕس افقؿٝ مع احلدث

ع، تزحزح،  تٌر وحدة واحدة أو أـثر مـ وحدة، مثؾ طٓقر، اختٍٚء، تقشُّ

يح تقايل، إنىٚر، ودمٟ تِؽ افقحدات. وٓ يِتَط إّٔقذج افَِىٜ بنُؾ س

 َُّ ل افتٌرُّ بغ حليتغ يف افزمـ، ـ مـ حسٚب مًدَّ مثؾ هذه افًالؿٚت. فُْف يتّ

ات ادقؿع ويق ؾِّر مًِقمٚت حقل تقايل إحداث ادُِتَىٜ ظْد حليٚت تٌرُّ

، فٔس بٚفًِّٜٔ، وفُـ  اجلٌرايف. يف أي حٚل، يف مثؾ هذا افْٟٓ يتؿ ُتثٔؾ افتٌرُّ

بّْٚطر ٕتٔجٜ افًِّٜٔ. وٓـتامل حتِٔؾ افتٌرُّ هْٚك حٚجٜ فِسـٔز ظذ مًدل 

ٚت، أي افًِّٔٚت ادتحرـٜ ظز افزمـ افتٌرُّ بغ افَِىٚت وفتٖـٔد افديْٚمُٔٔ

.   وافتل ُتٍرز افتٌرُّ

: هْٚك ظدة مسٚئؾ مّٜٓ يتًغَّ أخذهٚ يف آظتبٚر ؾواصل ادعايـة افزمـقة .5

 ظْد افتًٚمؾ مع ؿقاظد افبٕٔٚٚت افزمْٜٔ هل:

اختٔٚر ؾٚصؾ ادًٚيْٜ افزمْٜٔ وؾسة دراشٜ افيٚهرة اجلٌراؾٜٔ افتل ُُتٔط  .أ

 مًِقمٚت خٚصٜ بٚدَٔٚس. افِثٚم ؾَط ظـ

ؾٚصؾ ادًٚيْٜ افزمْٜٔ ؿد يٗثِّر ظذ تهقر ديْٚمُٜٔٔ ّٕط افيٚهرة حتٝ   .ب

ٔ  /افّْط ادُٚينمثاًل،  افدرس. ٚ يف ؾٚصؾ زمـ افزمْل ؿد ييٓر خى

ات ودائري    ٚ يف ؾٚصؾ آخر.افتٌرُّ

ات ؿد ٓ يُّـ ـنٍٓٚ بسبٛ ادًُٚيْٜ ؽر ادالئّٜ.   .ت  بًض افتٌرُّ

افُنػ ظـ دورة  كا ؿد ٓ يتٖتَّ ـٚن افٍٚصؾ بغ فَىتغ ضقيؾ جد  وإذا 

ـٚمِٜ مـ إحداث. ـام أنَّ افتٌرُّ ؿد ٓ ُيالَحظ بغ افَِىٚت حٔٞ 
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يُقن هْٚك ظقدة حلٚفٜ شٚبَٜ. فذا، هْٚك شٗال ٓ مْدوحٜ مـ ضرحف 

؟.  وهق: ـٔػ يٗثر ؾٚصؾ ادًٚيْٜ افزمْٜٔ ظذ تهقر وؿٔٚس افتٌرُّ

حٚل، يرتُز افبًد افزمْل ّٕٕقذج افَِىٜ ظذ بًد زمْل خىل، يف أي 

ػ فِّقؿع. ويُّـ اختزال  ُمتَىِّع وُمىِؼ ؾٔف يتؿ تًؤد افقؿٝ ظذ إٔف مقصِّ

 َٕٚط ضًػ هذا إّٕقذج يف افَْٚط أتٜٔ:

، وهذا إمر،  أيًوٚ ف خيزنّٕ حٔٞ إ ،ِّتزيـ بٕٔٚٚت ؾٚئوٜ .6 ادِّح افذي تٌرَّ

اشتٓالـف مسٚحٜ ـبرة فِتخزيـ احلٚشقيب بنُؾ ٓ فزوم فف  بٚإلضٚؾٜ إػ

بًٍؾ تُرار افبٕٔٚٚت، يٍٚؿؿ صًقبٜ حتِٔؾ افبًد افزمْل وافقؿٝ افالزم 

 إلٕجٚز ظِّٜٔ اشسجٚع افبٕٔٚٚت.

افَدرة ظذ تًؤد اشتًالمٚت مًَدة تيؾ ُمدودة فٌِٚيٜ، فذا ؾٕ٘ف ؿٚدر ظذ  .5

 زمْٜٔ بسٔىٜ./مْٜٔ، ومُٕٜٚٔاإلجٚبٜ ظذ اشتًالمٚت مُٕٜٚٔ، ز

ات يف ادُٚن ظز افقؿٝ. ـؾ فَىٜ تهػ مٚ هق  .6 ظدم مالئّتف فقصػ افتٌرُّ

ات، وفُِنػ ظـ ـٔػ أنَّ افقؿٝ  مقجقد ظْد افَْىٜ افزمْٜٔ فِتٌرُّ

ات خيتِػ ظـ وؿٝ آخر يتًغَّ مَٚرٕٜ افَِىتغ بنُؾ مُثػ.   فِتٌرُّ

افداخع أو افتُتُّؾ ٕنَّ إّٕقذج ٓ صًقبٜ وضع أو ؾرض ؿقاظد فِّْىؼ  .7

  دحٚذير افبْٜٔ افزمْٜٔ.يقؾِّر ؾٓاًم 

 امزمنية/أٔهــموذج امرتكيبة املاكهية ا:اثهيً 

 شٕٓجران»افزمْٜٔ، افذي اؿسحف ـؾ مـ /ُيًتز إّٔقذج افسـٔبٜ ادُٕٜٚٔ

ا ّٕٕقذج افَِىٚت بٚشتحداث خريىٜ أشٚس يتؿ تًديِٓٚ ، تىقيرً شـريسامن»و

ٍٚت مرتبط هبٚ. وُتهظ ات يف جدول مقصِّ غ يف ٚز افقؿٝ، مع تسجٔؾ افتٌرُّ

هذا إّٕقذج جمّقظٜ أصِٜٔ مـ افبٕٔٚٚت ظْد بدايٜ افتٌىٜٔ افزمْٜٔ، ـام أنَّ 
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ات يف افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ، افتل هل بنُؾ ظٚم تنُٔالت َٕىٜٔ، خىٜٔ،  افتٌرُّ

ا إّٕقذج بْٜٔ إحداثٜٔ ومٍَِٜ ُِّتزن يف ٍٕس افىبَٜ إصؾ. ويٍسض هذ

د إضالع ٚس فِبٕٔٚٚت هق بٕٔٚٚت افتنُٔؾ مُ فُِّٚن وأنَّ افْقع إش تًدِّ

  ٔ ٔ  ادٍَؾ. فذا ؾٓق يّثؾ افقاؿع ـّجّقظٜ مـ افتنُٔالت ادُتْٚشَٜ مُٕٚ ٚ ٚ وزمْ

(. ٕستنػ مـ هذا افنُؾ أنَّ هذا 2/4يف ؾراغ ثْٚئل افبًد )ضبَٜ(، )افنُؾ 

ظذ مبدأ جتسٔؿ ـؾ خط يف ادُٚن وافزمـ بّسىح ادُٚن إّٕقذج يرتُز 

 ًُ مـ تنُٔالت موًِٜ. ـؾ تنُٔؾ  ٚويتَٚضع مع خىقط أخرى تستحدث صب

ٍف افتٚرخيل ـام أنَّ ـؾ تًديؾ جديد يتَٚضع مع  موِع يف هذا افنبؽ فف مقصِّ

 (.Langran, G. and Chrisman, N, R 1988اخلىقط ادقجقدة )
 

 

 افزمـقة/ٕكؿوذج افسـقبة ادؽاكقة( مثال 5/7صؽل )

زمْٜٔ هلٚ مسٚرهٚ افزمْل افٍريد مـ /يف أي حٚل، ـؾ ترـٔبٜ مُٕٜٚٔ

ٍٚت. ويُّـ اشتخالص افسـٔبٜ ادُٕٜٚٔ ات يف ادقصِّ افزمْٜٔ بىبَٚت /افتٌرُّ

ٜ ـٚ، تهػ افسـٔبمْٜٔ )فَىٚت(. تهقري  ط افزـٚت ذات افَْـٜ فِىبَـزمْٔ

ؾ تٌُرات /ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ افتٌرُّ يف افتنُٔؾ ادُٚين ظز ؾسة مـ افزمـ، وُتسجَّ
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 ًَ ٍٚت ـٖوؿٚت مٍْهِٜ، مع أنَّ مَٔٚشٓٚ افزمْل فٔس دؿٔ  ٚ بٚدىِؼ. ادقصِّ

افزمْٜٔ تسجٔؾ افزمـ يف أـز وحدات /ويستىٔع إّٔقذج افسـٔبٜ ادُٕٜٚٔ

ك(. ـام أنَّ حتديٞ ؿقاظد بٕٔٚٚت افسـٔبٜ  مـ اخلهٚئص ظز ادُٚن )أي افتحرُّ

افزمْٜٔ. وبٚفتٚيل، /افزمْٜٔ يتىِٛ إظٚدة بْٚء وحدات افسـٔبٜ ادُٕٜٚٔ/ادُٕٜٚٔ

يتًغَّ إظٚدة تْئؿ افًالؿٚت اجلٔقمسيٜ وظالؿٚت ادُجَٚوَرة بغ وحدات 

ٜ ـقذج افسـٔبـد افزمْل ّٕٕـز افبًـٜ. ويرتُـافزمْٔ/ٜـافساـٔٛ ادُٕٚٔ

د يافزمْٜٔ ظذ إّٔقذج خىل، ُمتَىِّع، ذ/ادُٕٜٚٔ وؿٝ  وؿٝ ٕسبل. وُيًوِّ

وجقد افيٚهرة ووؿٝ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ظدة وحدات زمْٜٔ. ويهػ هذا 

ات  ؾ تٌرُّ إّٕقذج تٌرُّ افتنُٔؾ ادُٚين ظز ؾسة مـ افقؿٝ، ـام ُتسجَّ

ٍٚت يف أوؿٚت مُ  ًَ ادقصِّ ٚ. ـام تَىًِّٜ ؿد ٓ يُقن مَٔٚشٓٚ افزمْل بٚفرضورة دؿٔ

أنَّ هذا إّٕقذج يستىٔع تسجٔؾ افَْط افزمْٜٔ يف أـز وحدات صٚئًٜ 

وفُْف يٍنؾ يف افتَٚط افَْط افزمْٜٔ بغ  ،ٍٚت، ادُٚن، وافقؿٝفِّقصِّ 

َِّٛ حتديٞ ؿٚظد ٍٚت ظز ادُٚن )أي احلرـٜ(. إضٚؾٜ إػ ذفؽ، يتى ة ادقصِّ

 افبٕٔٚٚت إظٚدة بْٚء وحداتف.

ثبٝ هذا إّٕقذج ـٍٚيتف يف تًؤد مًيؿ آشتًالمٚت أيف أي حٚل، 

افزمْٜٔ إٓ أن افهًقبٜ هْٚ تُّـ يف تسٓٔؾ اشتًالمٚت حقل /ادُٕٜٚٔ

افزمْٜٔ. ـام تقاجف هذا إّٕقذج منُِٜ /افًالؿٚت وافسِقـٔٚت ادُٕٜٚٔ

ات افسٚبَٜ ف دفِّالت حٔٞ يف ـؾ مرة جُتزِّ جسّٜٔ تتًِؼ بٚفتٌرُّ ُّ ء افسـٔبٜ ىِ

يـ، يتؿ اشتبدال افتنُٔؾ افَديؿ بتنُِٔغ ءافزمْٜٔ افتنُٔؾ إػ جز/ادُٕٜٚٔ

دفِّالت جديدة. هذا يًْل أنَّ ـؾ طٓقر دُدفِّؾ افتنُٔؾ افَديؿ، ظز ؿٚظدة  ُّ ب

 .افبٕٔٚٚت، يتًغَّ اشتبدافف بٖحد أو بُال ادُدفِِّغ اجلديديـ
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ه نلتشكيل/ألهــموذج املاكين ا:اثمثً   امزمين املوجَّ

ظذ أشٚس  شافزمْل/افتنُٔؾ ادُٚين»ُيستحسـ يف افبدايٜ تًريػ مهىِح 

 مهٚ:أمريـ 

ٍٚت افىبًٜٔٔ، ـؾ مْٓٚ يٖخذ ؿّٜٔ مـ  .1 أنَّ افتنُٔؾ هق جمّقظٜ مـ ادقصِّ

 جمٚل ُمدد.

وافسِقـٜٔ يف أحقال  . أنَّ افتنُٔؾ يٗدي جمّقظٜ مـ افًِّٔٚت افديْٚم2ُٜٔٔ

 مالئّٜ. 

ف ويُ  افزمْل ـسـٔبٜ مـ حٚفٜ )اجلزء /افتنُٔؾ ادُٚين شووربقيز»ًرِّ

ا حرـٜ )اجلزء افديْٚمُٔل(، وتُقن إٔقاع هذه افسـٔبٜ مستّدة افسٚــ( زائدً 

 .شٓقرط حٚٓت»مـ جمّقظٚت ذات شِقـٔٚت متنٚهبٜ يىِؼ ظِٔٓٚ 

(Worboys, M. F., 1994). 

َذج ٕامذج افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ وبنُؾ ظٚم، ّْ افزمْٜٔ افَٚئّٜ ظذ افتقجٔف /ُتَْ

مُٚين، وتنُٔؾ /زمْل، تنُٔؾ خىل زمْل/فِتنُٔؾ يف: تنُٔؾ َٕىل مُٚين

زمْل يف تنُٔؾ /وتتبِقر ترـٔبٚهتٚ وـؾ ظْك مُٚين ،زمْل/مسٚحل مُٚين

دفِّؾ. وفتح ُّ ٍٜ فُِّٚن وافزمـ، ويُقن ـؾ مْٓٚ ب َٔؼ مستَؾ بخهٚئص مقصِّ

ات /ُتثٔؾ مالئؿ فِتنُٔالت ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ افديْٚمُٜٔٔ ادًَُدة، يتؿ ُتثٔؾ تٌرُّ

ادُجَٚوَرة فِقحدات ادُٕٜٚٔ ظز افبًد افزمْل بنُؾ سيح. هذا افتّثٔؾ 

ة  فِّجَٚوَرة تتٌرَّ أصُٚفف مـ وضع أشٚس إػ ُتثٔؾ ـٚمؾ فُؾ جُمَٚوَرة ُمتٌرِّ

  ٔ د افزمْل فزمْ ًْ َذجتف إمٚ بقؿٝ افيٓقر )وؿٝ ٚ. وافُب ّْ َٕ ِتنُٔؾ ادُٚين يُّـ 

 .Dyreson, C)افيٚهرة(، بقؿٝ افتسجٔؾ )وؿٝ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت(، أو بُِٔٓام 

E., et, al., 2000) . 

ٜٓ فِتنُٔؾ افتل ترتُز ظذ: آحتقاء، افقراثٜ، وافتنُٔؾ  َذجٜ ادقجَّ ّْ وبٚفَّْ
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د، يُّـ دمٟ ادُٚن وافزمـ بنُؾ ُمتامشؽ يف جمٚل تىبٔؼ افتنُٔالت.  ادُتًدِّ

جتّع »ـام أنَّ ّٕذجٜ افتنُٔالت افديْٚمُٜٔٔ تُقن بتبِّْل افىريَٜ افتل اؿسحٓٚ 

ٟ ادتٚحُٜٕ  ٚ فتّثٔؾ افَْٚط افزمْٜٔ بٚفسامت افديْامئُٜ. و (OGC) شَّ ًً هلذه تب

ُٕدرك أنَّ   :(Cox, S., et al., 2002)افىريَٜ 

يف افسٚــ( هق تنُٔؾ مُٚين بسامت مُٕٜٚٔ ادِّح )أو افتنُٔؾ اجلٌرا .1

 ووصٍٜٔ.

ًٜ تنّؾ َٕٚط زمْٜٔ. .2 َّّ  اخلٚصٜٔ افديْٚمُٜٔٔ هل ِشّٜ جُم

د بٚدالمح افديْٚمُٜٔٔ  .3 ف حٔٞ إافسِقك ؽر ُمًوَّ نَّ إّٕقذج ادقجَّ

ٚ ـٚتهٚل مًٔٚري بٚشتخدام فٌٜ افتخهٔص فِتنُٔؾ ُمهّؿ أشًٚش 

 . (GML)اجلٌرايف 

 ّٕقذج افتنُٔؾ افديْٚمُٔل يتّثؾ يف ؿٚبِٔتف فِتّديد.ادِّح افبٚرز ٕ .4

امت ادُٕٜٚٔ تتُقّ   .5 ّٜ افسِّ ن مـ تنُٔالت جٔقمسيٜ مبدئٜٔ، ـام أنَّ افسِّ

 ن مـ تنُٔالت زمْٜٔ مبدئٜٔ. افديْٚمُٜٔٔ تتُقّ 

ػ ادِّح افديْٚمُٔل يُّـ أْن تُقن أي بٕٔٚٚت بسٔىٜ ظدديٜ  .6 ِشّٜ مقصِّ

 أو حرؾٜٔ.

ٍٜٔ ظز افزمـ افسِقك افذي  .7 ات مُٕٜٚٔ أو مقصَّ تؿ تقطٍٔف ييتسبٛ يف تٌرُّ

  مـ ِؿبؾ فٌٜ افزجمٜ.

يف أي حٚل، افتقجٔف صقب افتنُٔؾ يّثؾ مُُٕٜٔٚٔٔ يف ؽٚيٜ إمهٜٔ 

َذجٜ ادُٚن وافزمـ. هذا يًقد ٕشبٚب ظدة هل  ّْ  :(Worboys, M. F., 1990)فَْ

َّٕف يٍهؾ بنُؾ واضح شامت ظِّٜٔ مٚ ظـ تٍه .1 ٔالت تىبَٔٓٚ، وهذا ٕ

 يسّح بتهّٔؿ أشٓؾ وإٔيػ فْيؿ ادًِقمٚت. 

َّٕف يسّح بتقارث افًِّٔٚت ظز إٔقاع افىبَٜٔ، فذا يُّـ ّٕذجٜ افقؿٝ  .2 ٕ

ع( بنُؾ مْتيؿ.   )ُمتقاصؾ، ُمتَىِّع، ُمتٍرِّ
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َّٕف يُّْف تىبٔؼ ادْٚطر بقاشىٜ جتّٔع افتنُالت. .3 ٕ 

َذجٜ ن دؾًتٚ ادٓتّغ إػ تبْٚوهْٚك مًوِت ّْ ٜٓ فِتنُٔؾ فَْ ل افتَْٜٔ ادقجَّ

 مهٚ:افقاؿع بىريَٜ أـثر مَٚربٜ فف 

ُمًوِٜ ِّتزيـ بٕٔٚٚت ؾٚئوٜ جّراء تىبٔؼ إّٔقذج افَِىٚت وذفؽ  .1

.  بٚإلبَٚء ظذ بٕٔٚٚت ادِّح افذي تٌرَّ

ٟ./ُمًوِٜ صًقبٜ تىبٔؼ إّٔقذج افسـٔبٜ ادُٕٜٚٔ .2 َّ ُٕ   افزمْٜٔ يف بٔئٜ 

دات افنُؾ افًالؿل وحتَٔؼ  وتُقن هذه ادَٚربٜ مـ خالل ـرس ُُمدِّ

ـ هذه  ة افىقل. وؿد دصَّ تًؤد مبٚذ فِتنُٔالت افًَْقديٜ وافسجالت ُمتٌرِّ

ف فتنُٔؾ  شووربقيز»افىريَٜ  بٚؿساح تقشًٜ افهٌٜٔ إصؾ فألّٕقذج ادقجَّ

إّٕقذج »افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ ب٘ضٚؾٜ افبًد افزمْل وأضِؼ ظذ ذفؽ مسّك 

ف فِتنُٔؾ/ُٚيناد ره ظز مراحؾ خالل افٍسة  شافزمْل ادقجَّ  /1991وضقَّ

  .(Worrboys, M. F., 1990-1998) .م1998

 (:Worboys, 1992إّٔقذجف ظذ أشٚس ) شووربقيز»بْك 

ٚ ُمدجمٜ يف ؾراؽغ إـِٔديغ  .1 ًٜٔ فتنُٔالت مُٕٜٚٔ ُيٍسض أَّنَّ ُّّ جُمَٚوَرة جت

د بٚحتقاء ـّجّقظٚت تنُِٜٔٔ وُيًزَّ  ظـ جمٚورهتٚ بًّٚمؾ حدود يتحدَّ

ع ادُٚين ُّّ  افزمْل./احلدود ادُٕٜٚٔ يف افتج

د أو مسٚحٜ.  .2  ؿد يُقن افتنُٔؾ إمٚ َٕىٜ واحدة، مَىع خىل ُُمدَّ

ع افتنُٔع بّثٚبٜ جتّع مُٚين .3 ُّّ ع هق /تُقن بْٜٔ افتج ُّّ زمْل، وهذا افتج

ادبدئٜٔ افتل تُقن ُظْرَضٜ فبًض افزمْٜٔ /جمّقظٜ مـ افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ

 ُمٚذير هل:

افزمْل ادبدئل أـثر مـ مرة واحدة /ٓ يُّـ أن ييٓر ٍٕس افتنُٔؾ ادُٚين    أ.

ع مُٚين ُّّ  زمْل ذو حدث زمْل خمتِػ./يف جت
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ؾ افًرض ادُٚين فِتنُٔالت .ب ُِّ ًً /ادُٕٜٚٔ جيٛ أن ُين ُّّ ٚ افزمْٜٔ ادبدئٜٔ جت

  ٔ ٔ ٚٚ مُٕٚ  .مبدئ

ٛ  .ج َـّ ر ُّ جيٛ أن تُقن أي واجٜٓ فِتنُٔؾ ادُٚين ادبدئل، افذي ييٓر ـ

ع ادُٚين ُّّ افزمْل، بٍْس مَدار ادرجًٜٔ افزمْٜٔ فِتنُٔؾ /يف افتج

 ادتٍرع مْف.

:  شووربقيز»ـام وضع   اصساضٚت ّٕٕقذجف هل أنَّ

ع ادُٚين .6 ُّّ دة مـ افتنُٔالت ادُٕٜٚٔ/افتج افزمْٜٔ /افزمْل هق جمّقظٜ ُُمدَّ

 ادبدئٜٔ. 

افزمْٜٔ ادبدئٜٔ هق فثْٚئٔٚت ؽر ُمتَِّهِٜ /افًرض ادُٚين فِتنُٔالت ادُٕٜٚٔ .2

ؾ تنُٔاًل  ُِّ ٔ  وأخذهٚ مع بًوٓٚ ُين ٔ ٚٚ  مُٕٚ  .مبدئ

افزمْل ادبدئل تسٚوي أو أؿؾ مـ واجٜٓ افتنُٔؾ /واجٜٓ افتنُٔؾ ادُٚين .3

 افزمْل افذي تتٍرع مْف. /ادُٚين

د إضٚؾ َذج شووربقيز»ٜ إػ ذفؽ وحَّ ّْ ٜ ادُٚن وافزمـ بربط أؾُٚر ِّتص افَّْ

َذجٜ افزمْٜٔ شافسـٔبٚت ادًَُدة» ادُٕٜٚٔ، بٚشتخدام مٚ يًرف بـ ّْ ، وِّتص افَّْ

 ادُْوقيٜ ظذ أبًٚد ُمتًِٚمدة ُُتثؾ ؿقاظد افبٕٔٚٚت واحلدث افزمْل. 

ف فِتنُٔؾ هل دًِقمٚت ا شووربقيز»واخلهٚئص افتل جيسّٓٚ إّٔقذج        دقجَّ

ات ُمتَىًِّٜ ظز افزمـ.  دة تتًرض فتٌرُّ ََّ ذات مرجًٜٔ ٕٕامط مُٕٜٚٔ ُمً

ٛ افزمْل هْٚ هق بٚفرضورة أحٚدي افبًد، بًّْك أنَّ افسـٔز يُقن ظذ  َـّ وادُر

ات  ٟ. ويُقن افُبًد افزمْل ْادتَىًٜ ظذ أرض افقاؿع افتل تُ افتٌرُّ َّ ُٕ ّذج يف 

ٔ  هْٚ خ   ٚ ٓ يسّح بٚدستَبؾ أو تٍرظٚت مٚضٜٔ أو دورات زمْٜٔ.ى

وٝ ظـ إّٔقذج مُٚين شووربقيز»مـ ـؾ هذا يتَّوح أنَّ جٓقد  زمْل /ُتخَّ

ف فِتنُٔؾ ُيّثِّؾ افًٚمل ـّجّقظٜ مـ تنُٔالت ُمتَىًِّٜ تنتّؾ ظذ  مقجَّ
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ُقن زمْٜٔ بدمٟ بًد زمْل يتًٚمد ظذ ؾراغ ثْٚئل افبًد. وت/وحدات مُٕٜٚٔ

افزمْٜٔ يف هذا إّٕقذج متجٕٚسٜ وتيٓر ِشامهتٚ يف ـؾ مـ /افقحدات ادُٕٜٚٔ

ات يف /ادُٚن وافزمـ. ـام أنَّ افتنُٔؾ ادُٚين ض فتٌرُّ افزمْل يُّـ أْن يتًرَّ

ادُٕٜٚٔ. /ادُٚن وافزمـ دون أْن ييٓر تٌرُّ يف ٕىٚق ـؾ مـ افقحدات افزمْٜٔ

ٍٚت افتنُٔؾ ادُٚينويستىٔع هذا إّٕقذج تسجٔؾ اف ات يف مقصِّ  /تٌرُّ

افزمْل يف ـال افبًديـ ادُٚين وافزمْل، مع بًوٓام أو مٍْهِغ، وذفؽ بقضع 

  افزمْٜٔ يف افٍراغ ادُٚين أو افزمْل./افقحدات ادُٕٜٚٔ

 يَقم ظذ َّنٟ افتقجٔف صقب ٚ صٚماًل ّٕقذًج أ شـٚي»و شيل »ـام ؿدم ـؾ مـ 

افزمْٜٔ، ويُّـ اختزال شامتف بٚفَْٚط افتٚفٜٔ /ادُٕٜٚٔافتنُٔؾ فّْذجٜ افبٕٔٚٚت 

(Li, B. and Cai, G., 2002:) 

َِّٛ ظذ منُالت ؾهؾ ادُٚن وافزمـ. .1  يتٌ

 ٍٚت ثالثٜ هل ادٚهٜٔ: مٚيرتُز ظذ افتهّقر اإلٕسٚين فِتنُٔؾ ادُٚين بّقصِّ . 2

  هق؟، ادقؿع: أيـ؟، وافزمـ: متك؟.

ٍٚت افتقزُّ  .3 ع، ادُٚن، وافقؿٝ ببًوٓٚ افبًض بنُؾ وثٔؼ يف ترتبط مقصِّ

 ضبَٜ تنُٔؾ مقحدة.

دة فُِّٚن وفِزمـ.  .4 د بْٔتف افدؿَٜٔ وادرٕٜ تقصٍٔٚت ُمتًدِّ  ُتًوِّ

ات ادتْقظٜ /ادتٍرع/يُّْف ّٕذجٜ: افستٔٛ اخلىل .5 افدائري فِزمـ، افتٌرُّ

دة.  ََّ  فُِّٚن، وافًالؿٚت افزمْٜٔ ادًُ

 زمْٜٔ خمتٍِٜ. /ًٜ وفِتًٚمؾ مع تىبَٔٚت مُٕٜٚٔؿٚبؾ فِتقش .6

َذجٜ أيًو  ّْ ٜٓ فِتنُٔؾ فَْ ذجٜ ادقجَّ ّْ ٚ، مـ بغ ُمٚوٓت اشتخدام تَْٜٔ افَّْ

ٚ يتّثؾ يف مجع تَْٜٔ إّٔقذًج  شزهٕٟٚ وآخرون»افزمْٜٔ اؿسح /افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ

 ٕٚتٚٔذج بافزمْٜٔ فقضع إّٔق/افتقجٔف فِتنُٔؾ مع إّٔقذج افسـٔبٜ ادُٕٜٚٔ
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 ,Zhang, R. et)مُٕٜٚٔ /زمْٜٔ مقجف فِتنُٔؾ ظذ أشٚس ترـٔبٜ زمْٜٔ/مُٕٜٚٔ

al., 2004). 

امت افزمْٜٔ فِّالمح اجلٌراؾٜٔ  ز ادْزع افًٚم فّْذجٜ افسِّ ِـّ يف أي حٚل، ُير

ٍٚهتٚ يف افْامذج ادُٕٜٚٔ ٜٓ فِتنُٔؾ ظذ /ومقصِّ  .Snodgrass, R)افزمْٜٔ ادقجَّ

T., 1995) و(Stojanovic, D., et. al., 200,:) 

دهٚ ضبَٜٔ ضبَٜ َٕىٜ زمْٜٔ فقضع  .1 ٛ مـ ضبَٚت ُُيدِّ َـّ ضبَٜ تنُٔؾ زمْل تس

 َٕط زمْٜٔ فِتنُٔالت بٚفْحق أيت:

 حليٜ )ضبَٜ افِحيٚت(.  أ.

 ؾسة )ضبَٜ افٍسات(. ب.

دة(.  ج. دة وؾسات ُمتًدِّ  ُمتِْٚشَٜ )حليٚت ُمتًدِّ

 ضبَٚت جمّقظٜ َٕط زمْٜٔ(. ؽر ُمتِْٚشَٜ )  د.

د ٕقع افزمـ )شْقات، صٓقر، أيٚم، إفخ .2  (..ضبَٜ مرجًٜٔ زمْٜٔ حُتدَّ

ٜٔ )ؿبؾ، بًد، ضبَٜ تنُٔؾ زمْل حتتقي ظِّٔٚت فتحديد ادُجَٚوَرة افزمْ .3

ع، ـٚد، تَٚضـٜ )ؾسة، احتـْٜٔ زمـ( ومسيإفخ. ...ىخالل، مَٚبؾ، ُمتق

  ..(.اختالف

 وظِٔف، تتىٚبُؼ  .افزمْٜٔ ظز مقروثٓٚ/فتنُٔالت ادُٕٜٚٔحتديد ضبَٚت ا .4

َذجٜ افتنُٔؾ افزمْل يف إّٕقذج ادُٚين ّْ َٕ افزمْل مع افتحديد /ضريَٜ 

 افزمْل بقؿٝ افيٓقر.

ػ فىبَٜ زمْٜٔ ذات شِقك زمْل خمتِػ ظـ بَٜٔ افىبَٚت  .5 َذجٜ أي مقصِّ ّْ َٕ

ػ وحٔد فىبَٜ مٍْهِٜ مقروثٜ مـ ضبَٜ افت  نُٔؾ افزمْل. ـّقصِّ

ًٍ /اظتبٚر اجلزء افزمْل فألّٕقذج ادُٚين .6 ٔ  افزمْل فِتنُٔؾ مقصِّ  ٚ.ٚ زمْ

دة يف ضبَٜ /. حتديد افًِّٔٚت ادُٕٜٚٔ: افزمْٜٔ ـّجّقظٜ مـ ظِّٔٚت ُمدَّ

 تنُٔؾ ادُٚن، مع مًِقمٚت زمْٜٔ ُتوٚف إػ ؿٚئّٜ مًٚمل افًِّٔٚت. 
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هٚئص ادسيٜ )ضقل، مسٚحٜ، ٕهػ افَىر، حتديد ادُحّثٚت ادسيٜ فَّٜٔ اخل .8

ات مـ افقؿٝ، أو /( فِتنُٔؾ ادُٚين......إفخ افزمْل ظْد حليٜ افتٌرُّ

 جمّقظٜ مـ ؿٔؿ افٍسات افزمْٜٔ دجّقظٜ افَْط افزمْٜٔ.

 حك ظِّٔٚت ادُجَٚوَرة وآجتٚه يف ٕقظغ: .9

ات.ٕقع مـ افًِّٔٚت ُئًد جمّقظٜ ؾقاصؾ افزمـ ظْد َٕى    .أ  ٜ زمْٜٔ افتٌرُّ

د افًالؿٚت.  .ب  ٕقع ُُيدِّ

خلَّص احلسْٚت إشٚس  شمقٕتجقمري»ويف افْٓٚيٜ جتدر اإلصٚرة إػ أنَّ 

َذجٜ افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ ّْ ف فِتنُٔؾ فَْ ٟ بٚفَْٚط /فألّٕقذج ادقجَّ َّ ُٕ افزمْٜٔ يف بٔئٜ 

 (:Montgomery, L. D., 1995) أتٜٔ

  ـتنُٔؾ واحد.ْحدة ـٚماًل إمُٚن ُتثٔؾ تٚريخ افقِ  .1

ا ٕنَّ ـؾ تٚريخ ِوحدة هق تنُٔؾ واحد، تُقن آشتًالمٚت أؿؾ تًَٔدً  .2

ٚ ٓ تٖخذ يف آظتبٚر افِقْحدة ظز صٍقف ـثرة.  وهذا مًْٚه أَّنَّ

. يُّـ مًٚجلٜ افبٕٔٚٚت افزمْٜٔ ادُىٚبَِٜ بٍُٚءة ٕنَّ اشتًالمٚت افتنُٔؾ ُتْجز 3

 بٍُٚءة.

 ًٚمؾ مع افبٕٔٚٚت افزمْٜٔ وؽر افزمْٜٔ بىريَٜ مْتيّٜ.. يتحَؼ افت4

 
ه فؾتشؽقل افزمـي/( إكؿوذج ادؽاين6/7صؽل )  ادوجَّ

 (Pelekis, N., et. Al., 2004) 
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 امزمين املُستِند ػىل احلدث/ألمنوذج املاكين ا:رابؼً 

ل»مـ اؿسح ـؾ  َُ ٚ يستْد ظذ افزمـ وهيدف إػ إّٔقذًج  شدوان»و شبٔ

تسجٔؾ افًالؿٚت ادُٕٜٚٔ وإٔامط تٌرُّ تنُٔالت افيقاهر اجلٌراؾٜٔ ظز افزمـ 

افزمْٜٔ ادستْد ظذ احلدث )إي. /إّٔقذج افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ»أضَِٚ ظِٔف اشؿ 

ّٕقذج خيزن هذا إ (.Peuquet, D., Duan, N., 1995) شإس. يت. دي. إم.(

ات بربىٓٚ بٚحلٚٓت افسٚبَٜ ًٓ  افتٌرُّ مـ ـقَّنٚ فَىٚت حليٜ وُيْجز ثالث بد

 مٓٚم أشٚس تستْد ظذ افزمـ هل:

ات.1 ات يف زمـ افتٌرُّ ت حسٛ ؿّٜٔ افتٌرُّ  . اشسجٚع ادقاؿع افتل تٌرَّ

ات ظز ؾٚصؾ زمْل 2 ت حسٛ ؿّٜٔ افتٌرُّ . اشسجٚع ادقاؿع افتل تٌرَّ

 اتفِتٌرُّ 

ات ظز ؾٚصؾ زمْل 3 ت حسٛ ؿّٜٔ افتٌرُّ . حسٚب ادسٚحٜ اإلمجٚفٜٔ افتل تٌرَّ

ات.  فِتٌرُّ

ٟ افذي يسر ظِٔف هذا إّٕقذج يتّثؾ يف:  وافَّْٓ

ات، تتجسؿ 1 دة افتٌرُّ ات ادقاؿع يف مْىَٜ جٌراؾٜٔ ُُمدَّ . ترتٔٛ زمْل فتٌرُّ

ات ذات افًالؿٜ يف ات يىِؼ صٌٔتف إبسط بخزن افتٌرُّ  مقاؿع افتٌرُّ

 . شظالمٚت زمْٜٔ»ظِٔٓٚ 

ات هل ذات ظالؿٜ بّجٚل  .2 ـؾ ؿٚئّٜ حٚفٜ تٌرُّ ومٚ يرتبط هبٚ مـ تٌرُّ

ظل( واحد.  مقضقظل )تقزُّ

ؾ ٕي حٚفٜ تٌرُّ وتنتّؾ ظذ جمّقظٜ مـ )س، 3 ات ُتسجَّ . جمّقظٜ افتٌرُّ

ات بَٔؿ  ت ظْد َٕىٜ زمـ افتٌرُّ فُؾ مقؿع  شق»جديدة ص( دقاؿع تٌرَّ

  يف افزمـ.
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ات ظذ جتّٔع مقاؿع  ات فزمـ افتٌرُّ يف أي حٚل، ينتّؾ ُتثٔؾ افتٌرُّ

مع  شق»افًْٚس افّهقريٜ ادٍردة )س، ص( افتل تتَٚشؿ ؿّٜٔ جديدة ُمنَسـٜ 

ات يتؿ ِّتزيْف يف بْٜٔ ؾرظٜٔ ُيىِؼ  بًوٓٚ افبًض. هذا افتجّٔع ذو افَّٜٔ فِتٌرُّ

ت إػ ٍٕس افَٔؿ يف ضبَٜ ظِٔٓٚ مرـٛ.  بُِّٜ أخرى، ـؾ ادقاؿع افتل تٌرَّ

ظٜٔ( واحدة، بكف افْير ظـ مقؿًٓٚ أو ؿّٔتٓٚ افسٚبَغ، ُِّتزن  مقضقظٜٔ )تقزُّ

َـّٛ. : مع بًوٓٚ ـٖظوٚء يف ٍٕس ادُر  هذا يًْل أنَّ

ات يتؿ ِّتزيْٓٚ مرة واحدة ؾَط1 ًٓ  . أي ؿّٜٔ تٌرُّ مـ مرة فُؾ مقؿع س، بد

 ص.

ٛ ادٍُِْهؾ فُؾ ؿّٜٔ تٌرُّ هلٚ مقؿع حقيهِٜ واحدة ظذ  .2 َـّ ِّتزيـ بْٜٔ ادُر

 إؿؾ.

تىبٔؼ ترمٔز ضقل ادسرة  أيًوٚ وبتخزيـ ادقاؿع بذات افىريَٜ، مـ ادُّـ

َـّٛ مـ أجؾ تَِٔص حجؿ مسٚحٜ افتخزيـ ادىِقبٜ  احلقيهِٜٔ يف ـؾ ُمر

ت يف ؿّٜٔ ُمنسـٜفتسجٔؾ ادقاؿع، ـام أنَّ جتّٔع ادقاؿع اف ؾ  أيًوٚ تل تٌرَّ ِّٓ ُيس

د بَّٖنٚ ذات ظْكيـ  ـثًرا ٛ تتحدَّ َـّ بًض مٓٚم افبحٞ. يف أي حٚل، بْٜٔ ادُر

 مبدئٔغ: 

َـّٛ. .1 ػ ادُر  ؿّٜٔ جديدة ُيىِؼ ظِٔٓٚ مقصِّ

 شِسِٜ مـ افًْٚس ادقؿًٜٔ يىِؼ ظِٔٓٚ رمقز. .2

افّهقريٜ ادتقافٜٔ ظذ ضقل صػ وُيّثِّؾ افرمز ادٍُرد جمّقظٜ مـ افًْٚس 

 يف خريىٜ حقيهِٜٔ بٚشتخدام ترمٔز ضقل ادسرة، وتنّؾ ثالث وحدات هل: 

 رؿؿ افهػ، س.  .1

إػ افٔسٚر فٍْس صػ س مـ افًْٚس  ظّقد)أؿل  1ص ظّقدرؿؿ أول  .2

 افّهقريٜ ادتجٚورة بٍْس افَّٜٔ ق(.
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صػ س مـ افًْٚس  إػ افّٔغ فٍْس ظّقدص؟ )أؿل  ظّقدرؿؿ آخر  .3

 افهقريٜ ادتجٚورة بٍْس افَّٜٔ ق(.

تنّؾ  شإي. إس. يت. دي. إم.»يف أي حٚل، بْٜٔ افبٕٔٚٚت يف إّٔقذج 

 .(4/4)صُؾ 

: تنّؾ مٗذ ادجٚل ادقضقظل فِخريىٜ إشٚس، اشؿ اخلريىٜ ترويسة .6

إشٚس، افَْىٜ افزمْٜٔ فَّٜٔ افزمـ ادبدئل ادرتبط بٚخلريىٜ إشٚس، 

 ٗذات إػ أول وآخر افًْٚس يف ؿٚئّٜ حٚٓت افتٌٔر. وم

د احلٚفٜ ادبدئٜٔ فُؾ ادْىَٜ اجلٌراؾٜٔ ظْد افَْىٜ ادبدئٜٔ خريطة أشاس .5 : حُتدِّ

 وتنّؾ مْٚطر فَىٚت حقيهِٜٔ ترمز ضقل ادسرة فُؾ ادْىَٜ اجلٌراؾٜٔ.

بٚت ادُِحَٜ ؿائؿة أحداث تغرُّ   .6 َـّ بٚددخالت : تُقن مع جمّقظٜ مـ ادُر

ادٍُردة يف ؿٚئّٜ أحداث افتٌرُّ وافتل تنّؾ َٕىٜ زمْٜٔ تنر إػ افًْك 

افسٚبؼ وافالحؼ ظذ افتقايل. وادٗذ افسٚبؼ فًِْك إول ينر إػ 

افسويسٜ يف حغ أنَّ ادٗذ افذي يتِق آخر ظْك يف ؿٚئّٜ حٚٓت افتٌرُّ 

ؿ بْٚؤهٚ هُذا ـَٚئّٜ مربقضٜ يٖخذ ؿّٜٔ صٍر. وؿٚئّٜ حٚٓت افتٌرُّ يت

 بنُؾ متوٚظػ. 

ويسّح اشتخدام ادُدفِّالت فربط ُمدخالت ادُجَٚوَرة يف ؿٚئّٜ حٚٓت 

افتٌرُّ ب٘ضٚؾٜ حٚٓت تٌرُّ حديثٜ تيٓر يف زمـ احلرـٜ إػ إمٚم. هذا يًْل 

ٚ ببسٚضٜ إضٚؾٜ حٚٓت تٌرُّ جديدة يف َّنٚيٜ ؿٚئّٜ حٚٓت افتٌرُّ بسبٛ ترتٔبٓ

ع مٍِٚت يسّح اشتخدام ادُدفِّالت بتقشُّ افزمْل. وظذ مستقى افتىبٔؼ، 

إّٕقذج فِسامح ببٕٔٚٚت إضٚؾٜٔ ويف ٍٕس افقؿٝ حتٚر احلٚجٜ إػ ْٕسخ 

ادٍِٚت. ؾ٘ضٚؾٜ حٚفٜ تٌرُّ جديدة )طٓرت يف زمـ أحدث مـ حٚفٜ افتٌرُّ 

( إػ َّنٚيٜ ؿٚئّٜ حٚٓت افتٌرُّ يتىِٛ ؾَط  إخرة ادقجقدة يف ؿٚئّٜ افتٌرُّ

 افتًديالت افتٚفٜٔ ظذ ادٗذ:
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 ( أكؿوذج )إي. إس. يت. دي. إم.(7/7صؽل )

حلٚفٜ افتٌرُّ إخرة يف ؿٚئّٜ حٚٓت افتٌرُّ مـ صٍر إػ  شافتٚيل». تٌٔر ادٗذ 1

ديدة )أي افَْىٜ افزمْٜٔ مع مٚ يرتبط هبٚ مـ مقؿع ِّتزيـ حٚفٜ افتٌرُّ اجل

بٚت(. َـّ  ُمر

. ِّتهٔص مقؿع ادُدَخِٜ إخرة يف ؿٚئّٜ حٚٓت افتٌرُّ ـَّٜٔ مٗذ شٚبؼ 2

 حلٚفٜ افتٌرُّ اجلديدة.

حلٚفٜ افتٌرُّ اجلديدة ؿّٜٔ صٍر. وبذفؽ تهبح حٚفٜ  شافتٚيل». ِّتهٔص ادٗذ 3

.افتٌرُّ اجلديدة حٚفٜ افتٌرُّ   إخرة يف افَٚئّٜ ادحدثٜ حلٚٓت افتٌرُّ

ـام أن اشتخدام ادُدفِّالت إػ اخلِػ يسّح ببحٞ ؿٚئّٜ حٚٓت افتٌرُّ 

بنُؾ ظُز وـذفؽ بٚفستٔٛ إػ إمٚم. وؾهؾ اخلريىٜ إشٚس يف شِسِٜ 

َـّٛ حلٚفٜ تٌرُّ رضوري ٕشبٚب افتّثٔؾ  ر ُّ إّٕقذج ـًْك مٍْهؾ وفٔس ـ

بٚفْسبٜ فِبٕٔٚٚت،  شبدايٜ افزمـ»صٍر  ش.ز»يف هذا إّٕقذج، تًتز و وافٍُٚءة.

ٚ ٓ تهِح  وهذا يًْل أنَّ ضبًٜٔ افَٔؿ فُؾ ادقاؿع يف ذفؽ افزمـ ؾريدة يف أَّنَّ

ات»فًرض افَٔؿ ادقؿًٜٔ ادبدئٜٔ مع  مـ زمـ شٚبؼ ٕنَّ فٔس هْٚك زمـ  شافتٌرُّ

ادبدئٜٔ فِتٌرُّ رضوريٜ، فذا ُتستخدم شٚبؼ. وظذ ادستقى افًّع، هذه احلٚفٜ 

ـَٚظدة مْٓٚ يُّـ اشتخالص أي حٚفٜ ٓحَٜ وصٔٚؽتٓٚ يف فَىٜ ـٚمِٜ. 

ات بٚفْسبٜ فِبٕٔٚٚت افتل  ات ادتتٚفٜٔ فُؾ ادْىَٜ بتقايل زمـ افتٌرُّ وجتّٔع افتٌرُّ
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  ٔ ٓ تُقن  افًقاصػ، ومرتبىٜ بحٚٓت تٌرُّ ؿدمثاًل  ٚ،ُُتثِّؾ طقاهر إتَٚفٜٔ زمْ

ات.  ذات ظالؿٜ وٓ يقجد تقاصؾ زمْل ذو ظالؿٜ بّْىَٜ جٌراؾٜٔ افتٌرُّ

ؿ فتّثٔؾ  شإي. إس. يت. دي. إم.»مـ ـؾ مٚ شبؼ يتوح أنَّ إّٔقذج  َّّ مه

  افتٌرُّ ظز ادُٚن بٚفْسبٜ فِزمـ بنُؾ سيح ممٚ يسّح بــ:

 افتّثٔؾ ادُرتُز ظذ افزمـ. .1

 افزمـ./مُٔٔٚت ادُٚنافتحِٔؾ افتجريبل فديْٚ .2

3.ٟ َّ ُٕ  . إٕجٚز ّٕذجٜ زمْٜٔ وُمٚـٚة فًِِّٔٚت اجلٌراؾٜٔ ـَدرة متُٚمِٜ يف 

 اإلجٚبٜ ظذ آشتًالمٚت ذات افًالؿٜ بٚفًالؿٚت افزمْٜٔ. .4

5. .  تسٓٔؾ ادٓٚم افتحِِٜٔٔ دَٚرٕٜ متقافٔٚت خمتٍِٜ فِتٌرُّ
  

 مزمنيةا/ألمنوذج امهجني نلبياانت املاكهية ا:خامسً 

ٚ فتخزيـ واشتًالم ٚ هجًْٔ إّٔقذًج  شيٚن»و ششْٔجقبتٚ»اؿسح ـؾ مـ 

 شافزمْٜٔ/إّٕقذج اهلجغ فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ»افزمْٜٔ بٚشؿ /افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ

 (: Sengupta, R. and Yan, C., 2004يرتُز ظذ )

 زمْٜٔ. ًٜ فُؾ حٚفٜس ُمتَىًِّٜ حسٛ احلٚجٜ وُمتتبِّ . جتزئٜ افبٕٔٚٚت يف ظ1ْٚ

رة يف ادًِقمـرار فًْٚس افبٕٔٚـٜ افتُـ. افسـٔز ظذ إزاف2 ٚت ـٚت ادُتُرِّ

 افزمْٜٔ. /ادُٕٜٚٔ

افزمْٜٔ /جيّع هذا إّٕقذج اهلجغ ظْٚس مـ إّٔقذج افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ

افَٚئّٜ ظذ احلدث وإّٔقذج افنجرة ادستىِٜٔٔ ادُتداِخِٜ مع افسـٔز ظذ 

ـ فِبٕٔٚٚت فتَِٔص وؿٝ آشسجٚع ومتىِبٚت افتخزيـ ظْد  افتخزيـ ادُحسَّ

ات ظز افقؿٝ ومـ ثؿ حتَٔؼ  ات يف ؿٔؿ إحداثٔٚت مقاؿع افتٌرُّ تسجٔؾ افتٌرُّ

ات افَٚئّٜ /ـٍٚءة افبحٞ يف ؿقاظد افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ. ويُقن خزن افتٌرُّ

يف افَٚئّٜ ينر ظذ احلٚفٜ وادرتبىٜ بٚفقؿٝ ـَٚئّٜ حٚٓت، حٔٞ ـؾ ظْك 
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ات ادُٕٜٚٔ بٚفْسبٜ فِحٚفٜ افسٚبَٜ. يًرض افنُؾ ) ًٓ  (5/4إػ افتٌرُّ فبْٜٔ مثٚ

إّٕقذج ييٓر ؾٔف أجزاء مـ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت تتٌرَّ ظز افقؿٝ، بْٔام أجزاء 

 ًَ ٚ ظز ضقل افٍسة افزمْٜٔ، أي مـ افَْىٜ افزمْٜٔ صٍر إػ أخرى ٓ تتٌرَّ مىِ

ٔ  آخر َٕىٜ زمْٔ ٚ ٜ. إضٚؾٜ إػ ذفؽ، ظدد صٌر ؾَط مـ احلقيهالت يتٌرَّ ؾًِ

ر فِجزء بغ ـؾ َٕىٜ زمْٜٔ. وهُذا، ؾٚفقاضح إٔف فٔس رضوري   ٚ افتخزيـ ادُتُرِّ

 ؽر ادُتٌرِّ ظْد ـؾ َٕىٜ زمْٜٔ.

َِّٛ ظذ منُِٜ /وهذا إّٕقذج اهلجغ فَقاظد افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ يتٌ

دة ضقل وؿٝ افبحٞ  َىٜ ّٕط مُٚين ظْد َٕىٜ زمْٜٔ ُُمدَّ َْ َِ
ظْد اشسجٚع مْير فِ

 :وذفؽ بتخزيـ افتٌرُّ بغ اخلىقات افزمْٜٔ ـّجّقظتغ مٍْهِتغ مهٚ

 

 إكؿو ذج اهلجغ فؾبقاكات ادؽاكقة/افزمـقة (8/7)صؽل 

(Sengupta, R. and Yan, C., 2004) 
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ت . 1 ؾ افًْٚس افتل تٌرَّ  اخلىقة افزمْٜٔ افسٚبَٜ. مْذجمّقظٜ ُتسجِّ

ت يف بًض افقؿٝ ظْد خىقة زمْٜٔ شٚبَٜ.. 2 ؾ افًْٚس افتل تٌرَّ  جمّقظٜ ُتسجِّ

ؾَط تِؽ افًْٚس افتل مل تتٌرَّ ؿط  إضٚؾٜ إػ ذفؽ ِّتتزن اخلريىٜ إشٚس

ِٜ ضِٜٔ افٍسة افزمْٜٔ افتل ُتُ  ِّّ ثِٓٚ ؿٚئّٜ إحداث. وبٚفًُس، اخلريىٜ ادُُ

ؾ تِؽ افًْٚس افتل شتتٌرَّ يف بًض افقؿٝ خالل افٍسة افزمْٜٔ افتل  ُتسجِّ

ِٜ ترتبىٚن  ِّّ ُُتثِٓٚ ؿٚئّٜ احلدث. وٕالحظ هْٚ أنَّ اخلريىٜ إشٚس واخلريىٜ ادُُ

ِٜ ظْد َٕىٜ زمْٜٔ بقؿٝ افبدايٜ، يف حغ أنَّ خريىٜ افتٌرُّ واخلريىٜ ادُ  ِّّ ُ

ات ترتبىٚن بًَدة زمْٜٔ.  فِتٌرُّ

 امزمين/أٔمنوذج ػالكة اموحدة ذو الامتداد املاكين ا:سادسً 

ٕٚت ذات ادٚهٜٔ  شجْسـ»و شتريٍٕٚٚ»م ـؾ مـ ؿدّ  جمّقظٜ صٌرة مـ ادُقِّ

افزمْٜٔ ظذ ادستقى افتهقري. هذه /افتل ُتَٚبؾ متىِبٚت افّْذجٜ ادُٕٜٚٔ

ٕٚ ت يتؿ دجمٓٚ يف إّٔقذج ظالؿٜ افقحدة بحٔٞ يهبح إّٔقذجٚ فِبٕٔٚٚت ادُقِّ

 شإّٕقذج ادُٚين افزمْل فًالؿٜ افقحدة»افزمْٜٔ أضَِٚ ظِٔف اشؿ /ادُٕٜٚٔ

(Tryfona, N., Jemsem, C. S., 1999 ؾ تُٚمؾ وجٓتل ِّٓ (. وهذا إّٕقذج يس

 مهٚ:مْٜٔ، افز/ٕير مٍْهِتغ فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ وافبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ

 .شافْبٚت»أو  شاحلرارة»وجٜٓ ٕير ؿٚئّٜ ظذ احلَؾ ادُْٚشبٜ فتّثٔؾ شامت مثؾ . 1

ؾ ادًِقمٚت ادُٕٜٚٔ ظز افقؿٝ 2 . وجٜٓ ٕير ُمستِْدة ظذ افتنُٔؾ وافتل ُتسجِّ

ؾٜ مثؾ   .شؿىع إرايض»ظذ أشٚس تنُٔالت ُمًرَّ

ن افذي يسجؾ اجلٕٚٛ افزمْل مُقِّ  ن زمْل، وإذا ـٚن ويىِؼ ظذ ادُقِّ

ن مُٚين، أمٚ إذا ـٚن ينّؾ ـال  ُمدمٟ بف تًؤد فِجٕٚٛ ادُٚين يىِؼ ظِٔف مُقِّ

ن زمْل   مُٚين./اجلٕٚبغ ؾٔىِؼ ظِٔف مُقِّ
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ٕٚت إّٔقذج ظالؿٜ افقحدة ادُٚينو وترى تريٍقٕٚ افزمْل /جْسـ أنَّ مُقِّ

 (:Tryfona, N., Jemsem, C. S., 1999هل )

 : وهذه ُتثؾ تنُٔالتةجمؿوظات افوحد. 1

 جمّقظٚت افقحدة افزمْٜٔ.    أ.

 جمّقظٚت افقحدة ادُٕٜٚٔ. ب.

ػات افوحدة وافعالؿات .5  :جمؿوظات موصِّ

ٍٚت افقصٍٜٔ افزمْٜٔ.    .أ  ادقصِّ

ٍٚت ادُٕٜٚٔ. ب.  ادقصِّ

ٍٚت ادُٕٜٚٔ ج.  افزمْٜٔ. /ادقصِّ

 :جمؿوظات افعالؿات. 3

 ْٜٔ.جمّقظٚت افًالؿٚت افزم   أ. 

 جمّقظٜ افًالؿٚت ادُٕٜٚٔ. ب.

 افزمْٜٔ./جمّقظٜ افًالؿٚت ادُٕٜٚٔ ج.

ًَ  ،شآخرونو ِجـ»واؿسح  َذجٜ افتَّهّقريٜ  ،ٚٓح ّْ رة هلذه افَّْ صٌٜٔ ُمىقَّ

افقحدة /إّٔقذج ظالؿٜ»افزمْٜٔ حتٝ اشؿ /فتىبَٔٚت ؿقاظد افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ

(. وترتُز هذه افهٌٜٔ Jin, P., et, al. 2007. )شادُٚين/ذو آمتداد افزمْل

ات ادُٕٜٚٔ رة ظذ ؾُرة أنَّ افتٌرُّ ٚ افزمْٜٔ يُّـ تهٍْٔٓٚ /ادُىقَّ ًً فبْٜٔ تب

ة يف شٝ ضبَٚت هل:  افتنُٔؾ وإشٚفٔٛ ادُتٌرِّ

ٍٚت ادُٕٜٚٔ فِتنُٔؾ تتٌرَّ بنُؾ ظؿؾقات مؽاكقة متواصؾة .6 : هْٚ ادقصِّ

احلريؼ، إسٔٚب افٍٔوٚن، وحرـٜ  متقاصؾ مع مرور افقؿٝ، مثؾ إتنٚر

ات ظٚدة ترتبط بٍسة زمْٜٔ.  افًربٚت. هذه افتٌرُّ



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

101 

ٍٚت ادُٕٜٚٔ تيؾ شٚـْٜ خالل ؾسة ظؿؾقات مؽاكقة ؽر متواصؾة .5 : هْٚ ادقصِّ

  مـ افزمـ وؾجٖة تتٌرَّ إػ ؿّٜٔ أخرى، مثؾ تٌرُّ حدود إرض.

ظقة متواصؾة .6 بنُؾ متقاصؾ،  ظٜٔ فِتنُٔؾ: اخلهٚئص افتقزُّ ظؿؾقات توزُّ

ات إٔقاع افسبٜ.  مثؾ تٌرُّ

ظقة ؽر متواصؾة .7 ظٜٔ شٚـْٜ بنُؾ ظؿؾقات توزُّ ٍٚت افتقزُّ : هْٚ تُقن ادقصِّ

افتٌرُّ يف مُِٜٔ مثاًل  أشٚس، وفُـ يُّـ أن تتٌرَّ ؾجٖة إػ ؿٔؿ جديدة،

 إرض.

ات افٍجٚئٜٔ اوجود ؽر متواصل .8 فتل يْجؿ مْٓٚ اشتحداث : هْٚ تُقن افتٌرُّ

تنُٔالت جديدة أو حذف تنُٔالت مقجقدة، مثؾ تَسٔؿ إرض أو 

 دمٟ ظدة ؿىع مـ إرايض.

ات ؽر متواصؾة فؾؿجاورة .9 ات ؾجٚئٜٔ يف ظالؿٚت تغرُّ : هْٚ تُقن افتٌرُّ

ـٜ وضريؼ مثاًل،  جُمَٚوَرة تنُِٔغ مرتبىغ. ظالؿٜ ادُجَٚوَرة بغ ظربٜ ُمتحرِّ

  بّرور افقؿٝ.شتتٌرَّ 

رة فألّٕقذج هل: َذجٜ يف هذه افهٌٜٔ ادُىقَّ ّْ  وخىقات افَّْ

رشـــؿ إّٔـــقذج ظالؿـــٜ افقحـــدة دون إخـــذ يف آظتبـــٚر اخلهـــٚئص  .6

 افزمْٜٔ./ادُٕٜٚٔ

بٚفْسبٜ دقضقع مثاًل  زمْٜٔ./حتسغ إّٔقذج ظالؿٜ افقحدة بًْٚس مُٕٜٚٔ .5

 ًٓ ج افتَِٔدي فًالؿٜ افقحدة بًدئذ  تىقير إّٕقذإدارة إرايض يتؿ أو

ػ يف  ل، وادقصِّ توٚف افًْٚس ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ مثؾ دورة افٍسة، افتحقُّ

 : (6/4)إّٔقذج ظالؿٜ افقحدة ـام يقضح افنُؾ 

َّٕف جيٛ  شرؾٚؿفو ِجـ»وفتُقن هذه افهٌٜٔ مالئّٜ فِتىبَٔٚت افًٍِٜٔ يذـر  أ

 ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمتٌرِّ ظالؿل حتقيؾ إّٕقذج إػ إّٔقذج مْىَل يرتُز ظذ
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رة  (9/7 )صؽل أكؿوذج ظالؿة افوحدة ذو آمتداد »مثال فؾصقغة ادُطوَّ

 (Jin, P., et, al. 2007) «ادؽاين/افزمـي

 شقذج ظالؿٜ/افقحدة ذو آمتداد افزمْل/ادُٚينإّٔ»فِتنُٔؾ. وؿقاظد حتقيؾ 

 ـام يع:  شجـ ورؾٚؿف»يرسدهٚ 

 حتقيؾ افقحدة:  6افؼاظدة 

 تهبح ـؾ وحدة ُمتٌرِّ ظالؿل. . أ

 ـؾ ُمدفِّؾ وحدة يُقن مٍتٚح ادُتٌرِّ افًالؿل.  . ب

تٌرِّ افًالؿل.  . ت ُّ ٍٚت فِ ٍٚت افقحدة هل مقصِّ  مقصِّ

ٍٚت ؽر ادُٕٜٚٔ  . ث ٚ ظٚمٜ فِبٕٔٚٚت فتخزيْٓٚ يف ٜ تستخدم إٔقاظً افزمْٔ/ادقصِّ

 جدول ادُتٌرِّ افًالؿل.
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 حتقيؾ افًالؿٜ:  5افؼاظدة 

 :ع.1أو  1:1حتقيؾ افًالؿٜ افتَِٔديٜ مثؾ  .أ

 دٚ هق ظِٔف احلٚل يف إّٔقذج ظالؿٜ افقحدة بٚفْسبٜ فًالؿٜ ع مثٔاًل :1ع  .ب

 دورة افقجقد.

ػ جديد يف ادُتٌرِّ افًالؿل  .ت ادُىٚبِؼ دون تٌٔر يف ادُتٌرِّ  إدراج مقصِّ

 افًالؿل إذا ـٚن وحدة ترمٔز فدورة وجقد.

اشتحداث ُمتٌرِّ ظالؿل جديد خلهٚئص ُمدفِّالت افقحدات ذات افًالؿٜ   .ث

ػ آخر فتحقيؾ افًالؿٜ.  ومقصِّ

 مٍتٚح ظالؿٜ ادُتٌرِّ افًالؿل اجلديد يُقن ترـٔبٜ مـ ـال ادُدفِِّغ.  .ج

ٔ   ادُتٌرِّ افًالؿل اجلديد يهبح مٍتًٚح ـؾ ُمدفِّؾ وحدة يف .ح ٚ فِقحدة ٚ خٚرج

  ذات افًالؿٜ.

افزمْٜٔ يف /أنَّ ٕامذج افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ ،ظْد هذه افَْىٜ ،ويُّـ افَقل

افهٍحٚت افسٚبَٜ هل ظالمٚت حتّقفٜٔ ذات افنٖن طٓرت يف مسرة تىقرهٚ. 

 يف افقصقل  زال ؿٚئاًم زافٝ ُمٚوٓت افتىقير متقاصِٜ فُرس افًجز افذي ٓ وٓ

ٟ. إٓ أنَّ هذه ادحٚوٓت إحك  يإػ إّٔقذج ذ َّ ُٕ مالءة تىبٔؼ ظٚمٜ يف بٔئٜ 

ٕجٚحٓٚ ظذ وضع ٕامذج ـؾ مْٓٚ يَتك تىبَٔف ظذ مقضقع بًْٔف ؾَط. ومـ 

 أمثِٜ هذه افْامذج ذات افتىبٔؼ اخلٚص، ظذ شبٔؾ اإلصٚرة ٓ احلك، ٕجد:

مْٜٔ فِتىبٔؼ ظذ افْيٚم اهلٔدروفقجل يف حقض ز/إّٔقذج بٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ .6

 .Goodall, J., L)وٓيْٚ يف افقٓيٚت ادتحدة ريف صامل وٓيٜ ـٚ شٕٔقس»َّنر 

and Maidment, D. R., 2009) . 

 ,Wang)زمْٜٔ فِتىبٔؼ ظذ حرـٜ ادرور يف اددن /إّٔقذج بٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ .5

Y., et. al., 2009). 
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ٜ فِتىبٔؼ ظذ شجالت إرايض وافبٕٔٚٚت زمْٔ/إّٔقذج بٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ .6

 (.Alkan, M. and Cöment, Ç., 2010افًَٚريٜ يف ترـٔٚ )

افزمْٜٔ يف /زمْٜٔ ٓشتُنٚف إٕامط ادُٕٜٚٔ/إّٔقذج بٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ .7

 ,Demsär, U. and Virrantaus)بٕٔٚٚت احلرـٜ فِتىبٔؼ ظذ خِٟٔ ؾِْْدا 

K., 2010). 

افٍهؾ برشؿ يًرض مقرؾقفقجٜٔ، جُمَٚوَرة، وفًِف مـ ادقائؿ ختؿ هذا 

ٍٚت افتنُٔؾ ادُٚين )صُؾ  افزمْل افذي ؿد وؿد ٓ يتٌرَّ ظز افقؿٝ/ومقصِّ

7/4) . 
 

 

ػات تشؽقل مؽاين (7/:صؽل )  زمـي/مثال دورؾوفوجقة، جُماَوَرة، وموصِّ

(Pelekis, N. et, al., 2004) 
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 ُمؼدِّمة

 

ع  ٚ تُقن يف افًٚدة ـبرة احلجؿ وتتقزَّ راؾٜٔ أَّنَّ ٌْ مـ خهٚئص افبٕٔٚٚت اجلُ

ٟ إخذ يف  َّ ُٕ َِّٛ افقصقل إػ هذه افبٕٔٚٚت يف بٔئٜ  بنُؾ ؽر ُمْتيِؿ. ويتى

َرَشٜ، يتًغَّ إجراء مسح ُمتقايل فُؾ ِشِجؾ يف آظتبٚر ؾَ  ْٓ ٍَ رشتٓٚ، ؾبدون اف ْٓ

رايف ومًِرؾٜ مٚ إذا ـٚن يتقاؾؼ مع ِمًٔٚر  ٌْ ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت فتدؿٔؼ ـؾ َتْنُِٔؾ ُج

ّٔٚ ا الم ادُٚين. وهذا افقضع ُيهبح ؽر مَبقل ظِّ ًْ
ختٔٚر هدف آْشتِ

َّ فالشتخدام افتٍَُّٚظع فُثر مـ افتَّىبَٔٚ ُٕ ٟ. وجيدر افتَّٖـٔد هْٚ أنَّ ت يف بٔئٜ 

راؾٜٔ بنُؾ ُمبٚذ، ـام  ٌْ ـٍٚءة افٍٓرس ادُٚين ُتٗثِّرظذ أداء ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت اجلُ

دً  ََّ ًُ راؾٜٔ جتًؾ افٍٓرس ادُٚين م ٌْ دة إَْبًٚد فِبٕٔٚٚت اجلُ ا. أنَّ اخلهٚئص ُمتًدِّ

راشٜ ادُستٍٔو ائدة حقل فذا َحيَِل افٍٓرس ادُٚين بٚفدِّ ٜ مْذ طٓقر إبحٚث افرَّ

راؾٜٔ يف بدايٜ  ٌْ َّٜٔ فتخزيـ افبٕٔٚٚت اجلُ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ َّٜٔ وافنَّ بِٚظ َجرة افرُّ افنَّ

اًل  ْٔٔٚتثامٕ ِّّ ؾ يف افقؿٝ احلٚرض جزءًا ُمُ ُِّ  افَرن ادٚيض. وافٍٓرس ادُٚين ُين

َّ د ُٕ َٜٔ ًيؿ ٕيؿ ؿقاِظد افبٕٔٚٚت يف  ٜ ُبْْ َِِّٜٔٔ افتل تتَّّٔز ٟ ُمتبِّْٔ
َجرة ادُْسَتىِ افنَّ

ٜ مـ  راؾٜٔ رضوريَّ ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ بٚفبسٚضٜ، ادروٕٜ، وافٍُٚءة. وهُذا تيؾ َؾ

ٟ بنُؾ ـٍٗ ورسيع.  َّ ُٕ راؾٜٔ يف بٔئٜ  ٌْ أجؾ تسٓٔؾ افقصقل إػ افبٕٔٚٚت اجلُ

َّٜٔ راؾٜٔ وهل أنَّ ـَِز حجؿ ؿقاِظد اف ،وهْٚك مسٖفٜ ُأخرى ذات أمهِّ ٌْ بٕٔٚٚت اجلُ

رة احلٚشقبَِّٜٔ إشٚس
اـِ ًٜ يف افذَّ ِّ ممٚ يًْل رضورة  ،ُيقل دون وضًٓٚ جُمت

 ،وضًٓٚ يف ؿرص حٚشقيب، ـام أنَّ هْٚك حٚجٜ فتجّٔع تِؽ افبٕٔٚٚت افتل

 ًٚ يتؿ اشتدظٚؤهٚ مع بًوٓٚ. هذا افتَّجّٔع يًْل ِّتزيـ تنُٔالت ؿريبٜ مـ  ؽٚفب
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َرَشٜ افَٚضًِٜ بًوٓٚ ظذ أرض افقاؿع بٚف ْٓ ٍَ تٔٛ افذي تْوقي ظِٔف اف )فُؾ سَّ

مـ افتَّجّٔع ادُٚين ادُرتُِز ظذ مْحْك َمْؾء  ءادجٚل( أو ُمٚوفٜ حتَٔؼ ر

 افٍراغ. 

راؾٜٔ بتبّْل  ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ رت ُبْٜٔ ضرائؼ َؾ َِْقَرت وتىقَّ يف أي حٚل، َتَب

ٜ، وبٚفّذات ادُْسَتىِ  َجِريَّ راؾٜٔ افُبْك افنَّ ٌْ َذَجٜ ِّتزيـ افبٕٔٚٚت اجلُ ّْ َّٜٔ مْٓٚ، فَْ
ِِٔ

راؾٜٔ هل بّثٚبٜ جزء جقهري  ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ وترتٔبٓٚ يف ؿقاِظد افبٕٔٚٚت. وَؾ

ٟ وُتستخدم فتْئؿ ادجّقظٜ  َّ ُٕ اخع فْيٚم ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت يف بٔئٜ  ستقى افدَّ ُّ فِ

راؾٔ ٌْ ٔالت اجلُ
َّٜٔ فِتَّْنُِ

يْٚمُِٔ ٜ يف خمزن حٚشقيب ثٕٚقي. وفتقضٔح هذه افدِّ

راؾٜٔ يف بٔئٜ  ٌْ ّٔٚت اشسجٚع وحتديٞ افبٕٔٚٚت اجلُ ىٜ جتدر اإلصٚرة إػ أنَّ ظِّ ََ افُّْ

ٜ ٍٚت َظَدِديَّ َٔؿ ُمقصِّ ٟ تستِْد ظٚدة ظذ ِؿ َّ رايف فبٕٔٚٚت /ُٕ ٌْ َّٜٔ وظذ ادقؿع اجلُ
َحْرؾِ

رايف. ٌْ ٔؾ اجلُ
َِّٛ ظٚدة تٍْٔذً اشسجٚع آْشتِ مثاًل،  افتَّْنُِ الم ادُٚين يتى ًْ ًً ٚ ا رسي

 َِّٛ َّٔتغ تتى َىٜ أو إؿِٔؿ. وـال افًِّ َْ ُٕ الم  ًْ
َّٜٔ افبحٞ اجلٔقِمْسي مثؾ اْشتِ

فًِِّ

 ًٓ ًً دخق ًً  رسي ٚ ٚ فبٕٔٚٚت تِؽ افتَّْنُِٔالت يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت افتل ُتٌىِّل مقؿ

 ًّْٔ ّٔٚت تزز احلٚجمً
ِِ َّ َرَشٜ فتحَٔؼ ٚ. وفتًؤد مثؾ هذه افً ْٓ ٜ إػ ضرائؼ َؾ

دة إَْبًٚد. وتتّثَّؾ ادُنُِِٜ إشٚس  راؾٜٔ ُمتًدِّ ٌْ دخقل ظذ ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت اجلُ

 فِتَّْنُِٔالت ٚ ـٚماًل يف أْن فٔس هْٚك ترتٔبً  يف تهّٔؿ تِؽ افىرائؼ، يف أي حٚل،

ْرب ادُٚين. وبُِّٜ ُأخرى، فٔس هْٚك  َُ َّٜٔ ُُيٚؾِظ ظذ اف
 مـ مُٚن ترشٔاًم ادُِٕٚ

د ب ًْ د، أو أـثر، إػ ؾراغ أحٚدي افُب ًْ نَّ أي تنُِْٔغ ُمتجٚوَريـ حٔٞ إُثْٚئل افُب

  ٔ د إظذ يُقٕٚنمُٕٚ ًْ ؿريَبغ مـ بًوٓام يف افتَّتٚيل  أيًوٚ ٚ يف افٍراغ ذو افُب

د. ًْ   أحٚدي افُب
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 مـاهج وطرائق ػفرسة ختزون الًَِّشِؽقالت اجُلِغراػقة

 

ــٚهٟ وض ــلمْ ــٜ ه راؾٔ ٌْ ٔالت اجلُ
ــُِ ــٚت افتَّْن ــزيـ بٕٔٚ ــٜ ِّت ــؼ ؾٓرش : رائ

(Brinkhoff, T., et. al., 1993:)  

َّْشِكيل اجلُْغرايف خارج صفحات امبياانت  :ٔأوًل   ختزين متثيالت امت

َّٜٔ فِتَّْنُِٔالت ُِّتزَّ 
ِِ ًْ
ٍِ ن يف هذا افْٟٓ افتََّريبٚت وادُدفِّالت فِتَّّثٔالت اف

َّٜٔ ُِّتزَّ يتؿ ِّتزي ،اجلٌراؾٜٔ
ِِ ًْ
ٍِ ن ْٓٚ يف صٍحٚت افٍٓرس، يف حغ أنَّ افتَّّثٔالت اف

َٜٔ افٍٓرس، َٜٔ افٍٓرس ادُٚين هل مثاًل  خٚرج ُبْْ يف مِػ متقايل. وهُذا ؾ٘نَّ ُبْْ

َّٜٔ. واد
ُِٔالت ادُِٕٚ ة ٔزبّثٚبٜ ؾٓرس أشٚس فِتََّريبٚت وؾٓرس ثٕٚقي فِتَّْن

َّٜٔ ادثِٜٔ مع  إشٚس هلذا افتَّْئؿ هل ِّتزيـ ظدد
ـبر مـ افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ

تٔٛ  بًوٓٚ يف صٍحٜ بٕٔٚٚت واحدة، أي ادحٚؾيٜ ظذ درجٜ ؿهقى فِسَّ

ع فِتَّْنُِٔؾ. . إضٚؾٜ إػ ذفؽ، فٔس هْٚك حد  ادحعِّ  ًْ
ٍِ   حلجؿ افتَّّثٔؾ اف

َّْشِكيل املاكين داخل صفحات امبي ا:اثهيً    اانتختزين امتَّمثيل امِفْؼًل نلت

َُِّّٜٔتزّ  
ِِ ًْ
ٍِ داخؾ صٍحٚت  ،إضٚؾٜ إػ افتََّريبٚت ،ن بٕٔٚٚت افتَّْنُِٔالت اف

افبٕٔٚٚت يف هذا افْٟٓ. فذا، تتؿ ادُحٚؾيٜ ظذ اجلقار ادُٚين وحتقيؾ افتَّْنُِٔالت 

اـِرة إشٚس فِحٚشقب بٚشتخدام دخقل واحد ؾَط فَِرص افذي  إػ افذَّ

ُٕالِحظ َرَشٜ افتَّْنُِٔالت  خيتزن افبٕٔٚٚت. وهْٚ  ْٓ ٍَ أنَّ ُبَْْٜٔ افٍٓرس هْٚ هل ف

َّٜٔ وحتديد مقؿع ِّتزيْٓٚ.
  ادُِٕٚ
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 ختزين امبياانت يف منظر تنظمي  ا:اثمثً 

 
ٍ
ـبرة مـ افبٕٔٚٚت يف ِٕىٚق مْٚطر ُمْيَّّٜ ـام  يتؿ يف هذا افْٟٓ جتّٔع أجزاء

َّٜٔ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ  . *هق احلٚل يف افنَّ

رَ  ْٓ راؾٔــٜ وضــًٓٚ وضرائــؼ َؾ ٌْ يف  شآخــرونو برُٕٓــقف»َشــٜ افبٕٔٚــٚت اجلُ

 (:Brinkhoff, T., et. al., 1993) مهٚ:ؾهِٔغ 

ِْط اخلَىِّلضرائق َؾْفَرَشة أحادية افُبْعد. 6 َّٜٔ أو اخلَ َجرة افتٍَّْرِظ وهْٚ  ،: مثؾ افنَّ

َّٜٔ بٚفِّْْسَبٜ دقؿًٓٚ ٔالت ادسِٚح
َٜٔ افبٕٔٚٚت افتَّْنُِ وامتدادهٚ يف افٍراغ  ُتْيِّؿ ُبْْ

ُِّف.  افذي حتت

وأبسىٓٚ هل ادُستىٔالت ُمستَّٜٔ اخلط وأصٓر  ضرائق َؾْفَرَشة ثـائقة افُبْعد: .5

َّٜٔ افتل اؿسحٓٚ 
َجرة ادُْسَتىِِِٔ  . شجقُتٚن»جتسٔؿ هلٚ هل افنَّ

ّٔٚ وِّتزّ  راؾٜٔ ادُتَِٚربٜ مُٕٚ ٌْ ٔالت اجلُ
ن صَجرة جقُتٚن أي ظدد مـ افتَّْنُِ

ستىٔالت( يف صٍحٜ بٕٔٚٚت واحدة حٔٞ حتتقهيٚ وحتٔط هبٚ ُمستىٔالت )مُ 

ُُمٔىٜ. وُِّتزن جمّقظٜ مـ هذه ادُستىٔالت يف صٍحٜ )دفٔؾ( واحدة وأدٕٚهٚ 

ستقى أظذ وهُذا. وهبذه افىَّريَٜ، ـؾ  ُّ يتؿ حسٚبف وخُيزن يف صٍحٜ دفٔؾ ب

  ٔ ن دفٔؾ ٚ وبنُؾ ُمتدرِّ جمّقظٜ تنُٔؾ مُٚين يتؿ جتًّٔٓٚ مُٕٚ قَّ َُ ج وبذا يت

 (. Guttman, A., 1984بٕٔٚٚت يف صُؾ صجرة )

دة  شجقٕثر»و شجٚيدي»ـام صَّْػ  راؾٜٔ ُمتًدِّ ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ ضرائؼ َؾ

 (: Gaede, V. and Günther, O., 1998إَْبًٚد يف ضبَتغ مهٚ )

ّٝ أشًٚش ضرائق َؾْفَرَشة افبقاكات افـَُّؼطقَّة .6 ِّّ ٚ ٕداء افبحٞ : وهذه ُص

َّٜٔ، أي ؿقاِظد افبٕٔٚٚت افتل حتتقي ؾَط ظذ  ى ََ ادُٚين ظذ ؿقاِظد افبٕٔٚٚت افُّْ
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دة إَْبًٚد فٔس هلٚ امتداد مُٚين. يف أي حٚل، ُتْيِّؿ ضرائؼ افقصقل إػ  ط ُمتًدِّ ََ ُٕ

ط افبٕٔٚٚت يف َأْوِظٜٔ، ـؾ مْٓٚ ُيىٚبؼ صٍحٜ يف افَرص احلٚشقيب  ََ بٕٔٚٚت افُّْ

ٔ   ًُٕٚٚ وم يف جُمّؾ ادُٚن. وتُقن هذه إَْوِظٜٔ ظٚدة خىِّٜٔ ُمستَّٜٔ  ٚؾرظ

َرَشٜ  ْٓ َّٜٔ فىرائؼ َؾ َّٜٔ. وهْٚك تهٍْٔٚت ؾْرِظ َٜٔ بٕٔٚٚت ُمسىَّحٜ أو ضبَ وُتٍٓرس بُبْْ

ورة ؽر واضحٜ، ٕنَّ ـثرً  َّٜٔ تُقن بٚفرضَّ ى ََ مـ ضرائؼ افقصقل إػ  اافبٕٔٚٚت افُّْ

ى ََ ُِـ تْئّٓٚ يف جمّقظٜ واحدة ؾَط. وينر بٕٔٚٚت افُّْ ّْ ٜ هجْٜٔ وٓ ُي

َّٜٔ أتٜٔ فىرائؼ افقصقل إػ افبٕٔٚٚت  شجقٕثرو جٚيدي» َبَٚت افٍْرِظ إػ افىَّ

َّٜٔ ـام يع: ى ََ   افُّْ

دة إَْبعاد أ. ِْىً ضرائق اخَلْؾط ُمتعدِّ َرَشٜ : وهذه تستخدم َخ ْٓ ٍَ ٚ أحٚدي إَْبًٚد ف

ط ذات إَ  ََ َّٕف فٔس هْٚك ترتٔبً افُّْ َدة ٚ ـٚماًل ْبًٚد. ومع أ ٔالت ُمتًدِّ
 فِتَّْنُِ

د واحد، إٓ أنَّ هذه افىرائؼ تستخِدم أشٚفٔٛ جتر ًْ بٜٔ فوامن يإَْبًٚد يف ُب

د إَْبًٚد بٍْس  َرَشٜ تنُِٔغ ؿريبغ مـ بًوٓام افبًض يف افٍراغ ُمتًدِّ ْٓ َؾ

ْبؽ مثٚل هلذه افىَّريَٜ.إَْوِظٜٔ أو َأْوِظٜٔ ؿريبٜ مـ بًوٓٚ اف  بًض، وافنَّ

َّٜٔ فِبٕٔٚٚت فِتًَُّٚمؾ مع ب. ضرائق َؾْفَرَشة ضبؼقَّة : هذه افىرائؼ تستخِدم ُبْك ضبَ

دة  َجرة ُمتًدِّ َّٜٔ، وافنَّ بِٚظ َجرة افرُّ ط، ومـ أمثِتٓٚ ٕجد ضريَٜ افنَّ ََ بٕٔٚٚت افُّْ

دة ا َرَشٜ ُمتًدِّ ْٓ ٍَ َْٕبًٚد، يف افٌٚفٛ، تستخِدم إَْبًٚد. يف أي حٚل، ضرائؼ اف

ط  ََ ْرب ادُٚين ظْد ترتٔٛ افُّْ َُ حٚؾيٜ ظذ اف ُّ ُمْحَْٔٚت َمْؾء افٍراغ فِ

دة إَْبًٚد يف ؾراغ أحٚدي إَْبًٚد. وهذه إشٚفٔٛ تقحل بستٔٛ  ُمتًدِّ

َّٜٔ، وتوّـ، بٚحتامل ـبر، أنَّ أي تنُِٔغ يًَٚن 
ـٚمؾ فِتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ

ّؾ  مـ بًوٓام يف جُم غبًوٓام يف افٍراغ إْصؾ يُقٕٚن ؿريب بٚفَرب مـ

تٔٛ افٍٓرد.   افسَّ

: وهذه ُتدير َتْنُِٔالت، بكف افََّْير ضرائق َؾْفَرَشة افبقاكات ادساِحقَّة .5
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َّٜٔ )أي صُؾ(. مثؾ هذه 
ظـ مقضًٓٚ يف ادُٚن، ذات خهٚئص مُِٕٚ

د إشىح. ويف ٚ، َتْنُِٔالت ُمَافتَّْنُِٔالت تُقن خىقضً  د ُمتًدِّ ًْ ٍِٜ أو ذات ُب

َرَشٜ بٕٔٚٚت  ْٓ َّٜٔ هل امتداد فىرائؼ َؾ َرَشٜ افبٕٔٚٚت ادسِٚح ْٓ احلََٜٔ ؾ٘ن ضرائؼ َؾ

ط. وُيهِّْػ  ََ َرَشٜ افبٕٔٚٚت ذات آمتداد  شجقٕثر»و شجٚيدي»افُّْ ْٓ ضرائؼ َؾ

َبَٚت أتٜٔ )  (:Gaede, V. and Günther, O., 1998ادُٚين يف افىَّ

ؿ افتَّْنُِٔالتضريؼة ترشقم افتَّْشؽِقالت أ. َُٕط  : هذه افىَّريَٜ ُترشِّ اجلٔقِمْسيٜ يف 

بًد أظذ، أو بتْجِزئٜ افتَّْنُِٔالت اجلٔقِمْسيٜ يف َتْنُِٔالت  ييف ؾراغ ذ

ُمستىٔالت( ومـ ثؿ ترتٔٛ افتَّْنُِٔالت افبسٔىٜ بٚشتخدام )مثاًل بسٔىٜ 

 ُمْحَْٔٚت َمْؾء افٍراغ.

ًٓ ضريؼة إحاضة افتَّْشؽِقل )مساحات ُمتداِخؾة( ب. ء ى وجُتزّ : وهل إـثر تداو

ؾ  ِّٓ َّٜٔ. وُتس َّٜٔ. ويتؿ ِّتزيـ افبٕٔٚٚت يف أوراق افُبْك افىبَ ادُٚن بىريَٜ ضبَ

د افتل تُقن بٍْس ادُستقى ؿد  ََ ًُ د افقشٔىٜ ـٍٚءة افبحٞ، ـام أنَّ اف ََ ًُ اف

د ادسٚرات افتل يتًغَّ ُشِقـٓٚ خالل نَّ ظدحٔٞ إتتداخؾ مع بًوٓٚ، ب

ُِـ أْن يتٍٚوت. وفًؾَّ أهؿ ضريَٜ يف هذه  ّْ َّٜٔ افبحٞ ظـ تنُٔؾ ُي
ظِِّ

َجرة ادُْسَتىَِِِّٜٔٔ ٜ هل افنَّ ََ َب  . *افىَّ

 ّٓ وهذه تستخِدم ُبْك ضبََّٜٔ فِبٕٔٚٚت، مثؾ افىَّريَٜ افّسٚبَٜ، إ ضريؼة افَشْذب: ج.

ٚ تستخدم أشِقب َصذْ  د افقشٔىٜ أَّنَّ ََ ًُ ب افتَّْنُِٔالت فتحٚر تداخؾ اف

َّٜٔ ا واحدً ظْد ٍٕس ادُستقى. وبذفؽ توّـ أنَّ مسٚرً 
َِ ب َٜٔ افىَّ ا ؾَط مـ افُبْْ

َّٜٔ افبحٞ ظـ تنُٔؾ. ويتؿ صذب افتَّْنُِٔالت ومـ 
يتؿ ظبقره خالل ظِِّ

د، مـ أجؾ ضامن ظدم افتَّداُخؾ. ومـ أمثِٜ ََ ة ُظ هذه  ثؿ ِّتزيْٓٚ يف ِظدَّ

.+َّٜٔ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ  افىَّريَٜ ٕجد افنَّ
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دة د. ؿ هذه افىَّريَٜ ادُٚن إػ أـثر مـ ؿسؿ وـؾ ضريؼة افطََّبؼات ادُتعدِّ : ُتَسِّ

َّٜٔ، وٓ تتداخؾ تَسٔامت  َبَٚت بىريَٜ ضبَ مْٓٚ ُيىِؼ ظِٔف ضبَٜ، وُتْيَّؿ افىَّ

ٜ. وؿد تستخدم ـؾ ضبَٜ ظ ََ َب َّٜٔ خُمتٍِِٜ ادسٚحٚت يف ٍٕس افىَّ ّٔٚت حسٚب ِّ

ُِْٓٚ ِّتزيـ  ّْ ٔؾ يف مسٚحٜ بٖدٕك ضبَٜ ُي
فتَسٔؿ ادُٚن، وخُيزن افتَّْنُِ

د »افتَّْنُِٔؾ دون تنذيبف. ومـ أمثِٜ هذه افىَّريَٜ  ْبؽ ُمتًدِّ مِػ افنَّ

 .شافىََّبَٚت

ْبك هر. ْبؽ تَقم ظذ  :ضريؼة مؾف افشَّ ٜ مـ ِصٔغ افنَّ ٌَ ْبؽ هق ِصٔ مِػ افنَّ

َِّٛ رضورة أْن يُقن تَسٔؿ احلُقيِهالت ُمتسٚوي ادسٚؾٚت ِّتٍٔ ػ ُمتى

جِ هبدف اشسجٚع  ت ظز ؿرصغ حٚشقبغ ظذ إـثر وافتًَُّٚمؾ اّل افسِّ

ًْالمٚت اددى. وهذا يتؿ بٚشتخدام دفٔؾ َصْبؽ ُيتقي ظذ 
بٍُٚءة مع اْشتِ

ْبؽ، وُِّتزن ـؾ  جِ افِؿىٚظٚت َصْبؽ ُُتٚثِؾ ُحقيِهالت ضريَٜ افنَّ ت يف اّل سِّ

ة  ِّٔز. يف أي حٚل، يُّـ أْن تتَٚشؿ ِظدَّ ْبؽ يف ٍٕس احل ؿىٚع واحد مـ افنَّ

ِّٔزً  ْبؽ ح ؾ ُمستىٔالت ِؿىٚظٚت مـ افنَّ ُِّ ىٚظٚت ُين َِ ٚد هذه اف ا ضٚدٚ أنَّ احتِّ

دة إَْبًٚد يف مُٚن  جِ ُمتًدِّ ومع أنَّ مسٚحٚت إَْوِظٜٔ ؽر ُمتَِّهِٜ،  ت.اّل افسِّ

ٚ م جِ ع بًوٓٚ ُتٌىِّل مُٚن ؾَّ٘نَّ ت. وفوامن أْن تُقن ظْٚس افبٕٔٚٚت اّل افسِّ

ع ـؾ مـؼ بنُؾ ـٚمـقيب فتتىٚبـط إػ افَرص احلٚشـ بقصقفغ ؾَدائاًم 

اـِرة إشٚس فِحٚشقب، وُيّثِِّف  ْبؽ ذاتف ييؾ يف افذَّ ًْالمٚت، وافنَّ
آْشتِ

د ُيىِؼ ظِٔف  ًْ  .شمَٚئس»تسُِسؾ أحٚدي افُب

َّٜٔ، وهُذا ؾىرا
راؾٜٔ تتًٚمؾ مع افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ ئؼ َؾ

َدة إضالع ٔالت ُمتًدِّ
ط، افقْصالت اخلىَِّّٜٔ، افْنُِ ََ هبدف تًؤد  .إفخ ،مثؾ افُّْ

ًْالمٚت اجلٚر إؿرب )مثاًل 
الم ادُٚين، مثؾ اْشتِ ًْ

افتل  ى، افًثقر ظذ افَرآْشتِ

الم اددى ـؿ مـ  51تَع ظذ بًد  ًْ
افًثقر ظذ )مثاًل مُٜ ادُرمٜ(، أو اْشتِ
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 ش يف ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ(. °31و °21إوديٜ افتل تَع بغ خىل ظرض 

َّٜٔ
َرَشٜ افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ْٓ فتىبٔؼ حتِٔالت  أيًوٚ إضٚؾٜ إػ ذفؽ ُتستخدم ضرائؼ َؾ

َّٜٔ ـٍٗة مثؾ ضِبٚق اخلريىٜ، وإٔقاع ُأخرى مـ افقْص 
 ؾ ادُٚين. مُِٕٚ

دة إَْبًٚد  َرَشٜ ُمتًدِّ ْٓ ٍَ َٓٚ ضرائؼ اف َِّ َِّبٚت جيٛ أن حُت يف أي حٚل، هْٚك ُمتى

َّٜٔ وتىبَٔٚهتٚ، هذه فِقصقل إػ افبٕٔٚٚت اشتْٚدً 
ا ظذ ِشامت افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

َِّبٚت اختزهلٚ ـؾ مـ   Gaede, V. and)ؾٔام يع  شجقٕثر»و شجٚيدي»ادُتى

Günther, O., 1998): 

ات افتل تْجؿ تتبّ ت :افديـامقؽقة .6 رُّ َرَشٜ بنُؾ ُمتقاِصؾ افتٌَّ ْٓ ٍَ ع ضرائؼ اف

 مـ ذفؽ ظْد َدْمٟ وَحْذف بٕٔٚٚت افتَّْنُِٔالت يف ؿقاِظد افبٕٔٚٚت بٖي ترتٔٛ. 

ق ادُوَىِرد ٕحجٚم إدارة افتَّخزين افّثاكوي وافّثالثي .5 ؽؿ مـ افُّّْ : ظذ افرَّ

اـِرة احلٚشقبِ  ُِـ ادُحَٚؾيٜ ظذ افذَّ ّْ َّٕف يف افٌٚفٛ فٔس مـ ادُ َّٜٔ إشٚس، إٓ أ

اـِرة إشٚس. فذا، تزز احلٚجٜ إػ  راؾٜٔ بٖـِّٓٚ يف افذَّ ٌْ ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت اجلُ

 ِّتزيـ ثٕٚقي وثالثل.

د ٕقظً تعضقد ظؿؾّقات متـوظة .6 َرَشٜ جيٛ أْن ٓ ُتًوِّ ْٓ ٍَ ًَّْٔ : ضرائؼ اف ًَ ٚ ٚ ُم

 ّٔ ِِ َّ َّٜٔ احلَْذف.مـ افً
اّمت ُأخرى مثؾ ظِِّ ِٓ  ٚت ظذ حسٚب ُم

: ادُحَٚؾيٜ ظذ ـٍٚءة إداء حتك آشتؼالفِقَّة ظن توايل إدخال افبقاكات .7

ظْدمٚ تُقن افبٕٔٚٚت ُمِتِقيٜ بنُؾ ـبر أو يف حٚفٜ تٌرُّ تقايل اإلدخٚل. هذا 

ظ َّٜٔ بٚفِّْْسَبٜ فِبٕٔٚٚت ادتقزِّ ظٜ.إمر يف ؽٚيٜ إمهِّ  ٜ ظذ ضقل ُمٚور متْقِّ

ٜ يف افٌٚفٛ افبساضة .8 دة ذات احلٚٓت اخلٚصَّ ََّ ًَ َرَشٜ ادُ ْٓ ٍَ : تُقن ضرائؼ اف

ؾٔف افٍُٚيٜ بٚفِّْْسَبٜ فِتَّىبَٔٚت ذات  ُظْرَضٜ فألخىٚء وفذا ٓ تُقن دؿَٜٔ بام

 ادَٚئس افُبرة.
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 بٕٔٚٚت.: وتتّثَّؾ يف افتٖؿِؿ مع ّٕق ؿِٚظَدة افؿابؾقة افؼقاس .9

ًً ـػاءة افوؿت .: ٚ. وأحد إهداف : افبحٞ ادُٚين جيٛ أْن يُقن رسي

َدة مثؾ: َرَشٜ افبٕٔٚٚت هق حتَٔؼ خهٚئص ُُمدَّ ْٓ  إشٚس فتهّٔؿ ضرائؼ َؾ

َّٜٔ بٚفِّْْسَبٜ فِحٚٓت إشقأ فُؾ إٕقاع    أ. ّٔٚت احِلسٚبِ
ِِ َّ ضامن أداء افً

ع افبٕٔٚٚت بكف اف َِٜ فتقزُّ َّ  َّْير ظـ تقايل إدخٚل افبٕٔٚٚت.ادُحت

ٚ ٕي ترـٔبٜ مـ افقصٍٚت أداء إحقال إشقأ جيٛ أن يُقن صٚحلً  ب.

ديٜ. ًْ  افُب

افٍٓرس جيٛ أْن يُقن صٌر احلجؿ  :اـػاءة ادساحة افتي تشغؾف .;

ؼ ضامن آشتٌالل إـٍٖ  ََّ َٕٜ بٚفبٕٔٚٚت افتل شٔتؿ افتًَُّٚمؾ مًٓٚ بحٔٞ يتح ُمََٚر

فتَّخزيـ، واهلدف هْٚ هق تَِٔص ظدد ِوحدات افتَّخزيـ احلٚشقيب افتل دسٚحٜ ا

 ينٌِٓٚ افٍٓرس. 

ة افتزامن وآشسجاع .> ـ ِظدَّ َُّ : يف ؿقاِظد افبٕٔٚٚت احلديثٜ حٔٞ يتّ

يتًغَّ أْن ُتقؾِّر ضرائؼ  .مستخِدمغ مـ حتديٞ افبٕٔٚٚت، اشسجٚظٓٚ، َدجْمٓٚ

َّٔٚت دؿَٜٔ إلد َرَشٜ تَِْ ْٓ ٍَ ؿٚت.اف ّٔٚت دون أدٕك ُمًقِّ
ِِ َّ  ارة افً

َرَشٜ افبٔتلثر أدكى .60 ْٓ ُُٕيؿ : جيٛ أْن يُقن تُُٚمؾ ضرائؼ َؾ ٕٚٚت مع 

  تٖثر أدٕك ظذ أجزاء افْيٚم. اؿقاِظد افبٕٔٚٚت ذ

راؾٜٔ بٖداء أـثر ـٍٚءة حٔثام  ٌْ وبنُؾ ظٚم، تُقن ؾٓٚرس افبٕٔٚٚت اجلُ

َِّٛ هذا إتتًٚمؾ مع ُمدخالت بٕٔٚٚت بٍْس احلجؿ مر آختزال مـ . ويتى

ًْع
ٍِ ؾ اف ُْ رايف ؿبؾ َدجْمف يف افٍٓرس بتَريٛ افبٕٔٚٚت إْصؾ  افنَّ ٌْ فِتَّنُٔؾ اجلُ

ستىٔؾ ُُمٔط أصٌر. وهُذا ؾٚفٍٓرس  ُّ ؿ ب رايف بنُؾ أبسط يتجسَّ ٌْ فِتَّنُٔؾ اجلُ

 هْٚ يتًٚمؾ ؾَط مع:
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 ُمستىٔؾ ُُمٔط أصٌر فُؾ تنُٔؾ ُجٌرايف.  .6

رايف.  ُمدفِّؾ  .5 ٌْ ٔؾ اجلُ
دَخِٜ يف ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت افتَّْنُِ ُّ  فِ

وهبذا افتَّهّٔؿ، يْجؿ مـ افٍٓرس ؾَط جمّقظٜ حِقل مُمُِْْٜ ـؾ مْٓٚ 

  ُتٍِرزه مرحِٜ مـ مراحؾ ترصٔح افبٕٔٚٚت..

يف أي حٚل، يرتُز افٍٓرس ادُٚين بنُؾ أشٚس ظذ تَريٛ افتَّْنُِٔؾ 

د بٚدُستىٔؾ ادُ  ََّ ًَ ِّٔز ادُٚين ادُ ْقن جقإبف ُمقاِزيٜ دحِٚور ح ـَ حٔط إدٕك مع 

د  ًْ د ُيّثِِّف ُب ََّ ًَ ٔؾ ادُ
افبٕٔٚٚت. وأهؿ ِشّٜ هلذا افتََّريٛ افبسٔط تتّثَّؾ يف أنَّ افتَّْنُِ

ُمدود مـ ِوحدات افتَّخزيـ احلٚشقيب. ومع خسٚرة ـثر مـ ادًِقمٚت ٕجد أنَّ 

امت اجلٔقِمْسيٜ ادُستىٔالت إدٕك ادُحٔىٜ بٚفتَّْن  َّٜٔ حُتٚؾِظ ظذ افسِّ
ُِٔالت ادُِٕٚ

رايف، أي مقؿع افتَّْنُِٔؾ وامتداده ظذ ـؾ ُِمَْقر. ٌْ َّٜٔ فِتَّنُٔؾ اجلُ  إـثر أمهِّ

ٚ مـ ُبَْْٜٔ مـ ـؾ مٚ تَدم يتوح أنَّ ُمهىِح افٍٓرس ادُٚين يًْل ٕقظً 

بٜ بتقايل ُمًغَّ دقضع وصُؾ افِقح ًِالؿٚت افبٕٔٚٚت ادرتَّ راؾٜٔ أو اف ٌْ دات اجلُ

هٜ مثؾ ُمدفِّؾ افتَّْنُِٔؾ،  بْٔٓٚ. يف هذا افٍٓرس ادُٚين ُتْدَمٟ مًِقمٚت ُمِخَّ

َّٜٔ. و
ُّٛ يادُستىٔؾ ادُحٔط وبٕٔٚٚت ُمدفِّؾ افِقْحَدة ادُِٕٚ افٍٓرس ادُٚين،  ُقن ُف

يع ظذ اُدستىٔؾ وظذ جمّقظٜ  حسٛ مًٚير افبحٞ، مثؾ افًثقر افرسَّ

خّٜ  ٜٔ افوَّ ِّّ َُ َّٜٔ افتل تتَٚضع مع ادُستىٔؾ. وبٚفِّْْسَبٜ فِ
افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ

َٕٜ بحجّٓٚ افُٚمؾ ممٚ يٗدِّي إػ حتسغ  صًٌرافِبٕٔٚٚت، يُقن ادُستىٔؾ  ُمََٚر

 . ـثًراـٍٚءة افبحٞ 

راؾٜٔ إػ أنَّ هْٚك ظؼات افهِّ  ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ ص أدبٔٚت َؾ ٔغ ينر تٍحُّ

بٚ وِدؿَّٜ هل: ًْ ـَ  ادَُسحٜ إٓ أنَّ أظالهٚ 

َّٜٔ  جمّقظٜ. 6
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ك افنَّ ّّ  افٍٓٚرس افتل تْدِرج حتٝ ُمس
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ٌٜٔ افتل اؿسحٓٚ  َجرة  شبُٔامن وآخرون»وبٚفّذات افهِّ ك افنَّ ّّ حتٝ ُمس

َّٜٔ
 بًض افزامٟ ٔٓٚ يف( وافتل تؿ تبِّْ Beckman, N., et. al., 1990) * ادُْسَتىِِِٔ

َّٜٔ افذي  َـّٛ صٍٚئح افبٕٔٚٚت ادسِٚح راؾٜٔ )مثؾ ُمَر ٌْ افتجٚريٜ فَقاِظد افبٕٔٚٚت اجلُ

(. ـام تبَّْتٓٚ مٗشسٜ أوراـؾ فقضع IBM, 2007تْتجف ذـٜ آي. يب. إم. )

َّٜٔ صٓرة. هذا افٍٓرس  شMySQL»ؾٓرس مُٚين حتٝ اشؿ 
فَقاِظد بٕٔٚٚت مُِٕٚ

ٜ جدوفٜٔ حت ٌَ َّٜٔ وبٕٔٚٚت ظـ يُقن بِهٔ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ َجرة يف افنَّ د افنَّ ََ تقي ُظ

ع،  افٍٓرس بٖـِّف يف جدول ُمستَؾ ينّؾ اشؿ جدول افٍٓرس، إَْبًٚد، افتٍرُّ

َرَشٜ  ْٓ ٍَ ؿ ف َّّ َّٜٔ. وؾٓرس أوارـؾ ُمه
جرة ادُْسَتىِِِٔ ُمدفِّؾ اجلذر، ومًٚمل ُأخرى فِنَّ

دفِّؾ ؿقاِظد افبٕٔٚٚت افُبرة فِتَّْنُِ  ُّ د افتل يتؿ افتَّدفٔؾ ظِٔٓٚ ب ًْ َّٜٔ افُب ٔالت ُثِْٚئ

ستىٔؾ ُُمٔط أصٌر.  ُّ ٔؾ ب
د فُؾ َتْنُِ ًْ ٔؾ. ويتؿ تَريٛ آمتداد ثْٚئل افُب

َتْنُِ

ٔؾ تتؿ اإلصٚرة إفٔف َمرَّ 
ٜ  ؾة واحدة مـ ؿِبؾ افٍٓرس. وتتّثَّ وـؾ َتْنُِ َٜٔ افًٚمَّ افُبْْ

َّٜٔ يف هذا ا
ّٜ وُمتٖؿِّٜ مع فِنجرة ادُْسَتىِِِٔ َّّ َّٜٔ ُمتقاِزٕٜ ُمً فتَّهّٔؿ يف صجرة ُثِْٚئ

دة حتّؾ ُمستىٔاًل  َْ د حٔٞ ـؾ ُظ ًْ َّٜٔ افُب ٔالت ُثِْٚئ
َرَشٜ افتَّْنُِ ْٓ ٚ أصٌر.  ُُمٔىً َؾ

د يف خٚدم حٚشقيب ُمتَّهؾ وذفؽ يف  ََ راؾٜٔ يف ُظ ٌْ ٌٜٔ ِّتزن افبٕٔٚٚت اجلُ وهذه افهِّ

ًَ  شِوظٚء»مسٚحٜ ِّتزيـ ُيىِؼ ظِٔٓٚ  َدة ُمسب ٚ. وإَْوِظٜٔ ؿد تُقن ذو ضٚؿٜ ُُمدَّ

اـِرة افًنقائٜٔ فِقص ًٓ قبُٚمِٓٚ يف افذَّ َٜ بذفؽ وصق َِّ  أرسع ل إػ افبٕٔٚٚت ُُم

ّٜ فتَُٚشؿ افتَّخزيـ بغ  َّّ مـ افقصقل إػ افَرص احلٚشقيب. وافُبَْْٜٔ هْٚ ُمه

ؼ افسِّ  َِّ َّٜٔ وحُت  (:Oracle, 2010امت أتٜٔ )جمّقظٜ ُمتقؾِّرة مـ اخلقادم احلٚشقبِ

دة مسٚر، ُتنر إػ ؾرظغ.     أ. َْ َّٜٔ، أو ُظ
دة داِخِِ َْ  ـؾ ُظ

َِّد ظذ افٔسٚر وافّٔغ، وافتل  .ب دة مسٚر حُتٚؾِظ ظذ ُمستىٔالت جُم َْ ـؾ ُظ

َّٜٔ افٔرسى  َجرة افٍْرِظ هل ادُستىٔالت ادُحٔىٜ إصٌر ظذ افتَّقايل، افنَّ

 وافّْٔك.
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َّٜٔ مـ افتَّْنُِٔالت ـؾ ظُ  .ج دة بٕٔٚٚت، ِّتتِزن جمّقظٜ ؾْرِظ َْ دة َوَرَؿٜ، ُظ َْ

َرَشٜ. ْٓ ٍَ  ادُ

َّٔتغ خيتِػ ظذ إـثر بقاحد.   .د دة، ارتٍٚع افنجرتغ افٍرِظ َْ  ظْد أي ُظ

راؾٜٔ افذي  .2 ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ ٍَ ْبؽ وَأْوِظٜٔ افبٕٔٚٚت ف ٚت افنَّ ٍّ َّنٟ مِ

ٟ مٗشسٜ  شجل. آي. إس.آرك »يتبّْٚه ٕيٚم  َّ ُٕ ادَُْتٟ إشٚس فرائدة صْٚظٜ 

 .شإرسي»

ؾ ظذ َّنٟ افنجرة  هذا افقضع جيًؾ مـ إٕسٛ أن َٕتك افؼح ادٍُهَّ

وَّنٟ مٍِٚت افنبؽ وأوظٜٔ  شMySQL»ادستىِِٜٔٔ افذي تستخدمف أوراـؾ يف 

راؾٜٔ يف  ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ ٍَ جل. آي. بٔئٜ آرك افبٕٔٚٚت افذي تستخدمف إرسي ف

 إس.
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ٍَرة امُلِسًَِطقِؾقَّة  الشَّ

 

راؾٜٔ افتل اؿسحٓٚ  ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ ٍَ ٜ ف جِريَّ  شجقُتٚن»هذه افُبَْْٜٔ افنَّ

راؾٜٔ يف وافتل َحيِ  ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ غ بّسٖفٜ َؾ ِّّ َت ْٓ ٔٝ بٚهتامم ورواج بغ ادُ

ٟ هل إرهٚص احلَٚئؼ أتٜٔ:  َّ ُٕ  بٔئٜ 

راؾٜٔ يف حسٚهبٚ  .1 ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ َّٜٔ فتخزيـ وَؾ بِٚظ َجرة افرُّ ٓ تٖخذ افنَّ

.ٜ رة افّثِٕٚقيَّ
اـِ  تهٍٔح افذَّ

راؾٜٔ يف مُٚن ُثْٚئل  .2 ٌْ ط افبٕٔٚٚت اجلُ ََ ُٕ ز  ُـّ َّٜٔ تر بِٚظ َجرة افرُّ يْجؿ مـ تبِّْل افنَّ

د يتٖتَّك مْف ؾرع ضقيؾ ممٚ يزيد بنُؾ ـبر وؿ ًْ َّٜٔ افُب ٝ ادًُٚجلٜ احلٚشقبِ

ْمٟ، احلَْذف، وافبحٞ ادُٚين  ّٔٚت افدَّ  بٚفِّْْسَبٜ فًِّ

َجرة افتٍَّرُّ  .3 ٜ إُخرى، مثؾ افنَّ جِريَّ ٔغ افنَّ َّٜٔاؿتهٚر بًض افهِّ ظذ افبٕٔٚٚت  ،ِظ

د إَْبًٚد. ـ اشتخدامف يف افبحٞ ُمتًدِّ
ُِ ّْ َّٜٔ وافبًض أخر ٓ ُي ى ََ  افُّْ

َٜٔ ؾٓرس ديْٚمُٔل تَقم بتجّٔع  شجقُتٚن»ساح وؿد تبِقر اؿ يف صُؾ ُبْْ

راؾٜٔ يف تْئؿ ضبَل يستْد ظذ تَريٛ ُمستىٔع دقاؿًٓٚ،  ٌْ ٔالت اجلُ
افتَّْنُِ

 (:Guttman, A., 1984وترتُِز ظذ )

ظٜ إػ أبًٚد ظديدة. .1 َجرة ادُتٍرِّ  مد افنَّ

ريٜ وـذفؽ افتَّْنُِٔالت افتًَُّٚمؾ مع افتَّْنُِٔالت ذات ادسٚحٜ ؽر ا .2 ٍْ فهِّ

.َّٜٔ ى ََ  افُّْ

ستىٔالت ُُمٔىٜ أدٕك. .3 ُّ ٔالت ب
 تَريٛ افتَّْنُِ

4. .َّٜٔ
دة داِخِِ َْ  افتَّجريٛ إمثؾ فِّسٚحٚت افتل ُُئط هبٚ ُمستىٔؾ يف ـؾ ُظ
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5.  َّٜٔ
َرَشٜ افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ْٓ ٍَ ة أبًٚد ف ٔالت بٍقاِصؾ يف ِظدَّ

ُتثٔؾ بٕٔٚٚت افتَّْنُِ

  ُؾ ـٍٗ يتّٔز بــ:بن

َّٜٔ. .أ
  اشسجٚع ظْٚس افبٕٔٚٚت برسظٜ حسٛ مقاؿًٓٚ ادُِٕٚ

 حتسغ ُمستقى بحٞ وحتديٞ افبٕٔٚٚت.   .ب

دة افىرائؼ ؾٓل حتتقي:  َّٜٔ ُمتًدِّ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ  وافنَّ

دخالت بهٍٜ ُمستىٔؾ ُُمٔط بحجؿ أدٕك. .1 ُّ د َوَرَؿٜ فِ ََ  ُظ

رايف.  .2 ٌْ  ُمدفِّؾ فِتَّنُٔؾ اجلُ

د بٔ .3 د افَقْصالت، أو ُمتًدِّ َُٕىٜ، خط ُمتًدِّ ٕٚٚت فِتَّنُٔؾ افذي ؿد يُقن 

  أضالع ُمٍَؾ.

َّٜٔ تنّؾ ُمدخالت بنُؾ ُمستىٔؾ ُُمٔط وُمدفِّؾ فٍِرع.  .4
د داِخِِ ََ  ُظ

ع .5 دة ُيىِؼ ظِٔف ُمًِٚمؾ افتٍرُّ َْ دخالت يف ـؾ ُظ ُّ ويتؿ اختٔٚره  ظدد أؿل فِ

ٍحٜ. ُْٔٚشٛ افهَّ  ف

د .6 ُّ  ادُخرجٚت. /خالتٕىٚق بْٔل فِ

دة ييؾ بغ  .7 َْ حسٚبٚت َدْمٟ وَحْذف توّـ أنَّ ظدد ادُدخالت يف ـؾ ُظ

دة. َْ ًُ  احلد إؿل واحلد إدٕك فًددهٚ يف اف

ض فِتٍَّتٔٝ.  .8 ٔالت افُٚمِٜ يتؿ ِّتزيْٓٚ، بحٔٞ ٓ تتًرَّ
 ُمدفِّالت فِتَّْنُِ

َٜٔ افتل  ِشِِسِٜ مـ افٍحقص ظذ ُمَسحف هذا أثبتٝ أنَّ  شجقُتٚن»إٔجز  افبُْْ

َّٜٔ ومـ ثؿ اشتْتٟ  بِٚظ َجرة افرُّ َٜٔ افنَّ ِّٔد يٍقق أداء ُبْْ اؿسحٓٚ ذات أداء ج

ٟ. وُتٔط  َّ ُٕ َرَشٜ افبٕٔٚٚت يف ؿقاِظد افبٕٔٚٚت فِتَّىبٔؼ يف بٔئٜ  ْٓ ٍَ َّٔتٓٚ ف صالح

  ظـ هذه افَْٚط: شجقُتٚن»افَراءة افٍِٚحهٜ دَٚفٜ 

1 َّٔ
ــَتىِِِٔ ــَجرة ادُْس ــٜ . افنَّ ً ِّّ ــٚد وُمتج دة إَْبً ــدِّ ــؾ ُمتً ــٜ ؾقاِص َّٔ ــٚبؼ ضبَ ٜ ُتى

 )ُمستىٔالت(.
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َّٜٔ ُتىٚبِؼ صٍحٜ يف افَرص احلٚشقيب وؾِٚصؾ 2
َجرة ادُْسَتىِِِٔ دة يف افنَّ َْ . ـؾ ُظ

ظٚت  َّٜٔ ؾ٘نَّ افٍقاِصؾ ادُىٚبَِٜ فتٍرُّ
دة داِخِِ َْ ًُ د إَْبًٚد. وإذا ـٕٚٝ اف ُمتًدِّ

دة تُقن ضّـ اف َْ ًُ د إَْبًٚد.اف  ٍِٚصؾ ُمتًدِّ

3.  َّٜٔ دة َوَرِؿ َْ دة ُظ َْ ًُ َجرة وإذا ـٕٚٝ اف ؿد تتداخؾ افٍقاِصؾ يف ٍٕس ُمستقى افنَّ

د إَْبًٚد يُقن ُمستىٔاًل  دة بٕٔٚٚت( ؾ٘نَّ افٍِٚصؾ ُمتًدِّ َْ  ٚ أصٌر.  ُُمٔىً )ُظ

دة، ادُستىٔؾ ادُحٔط إصٌر، وادرْ 4 َْ ًُ ٔؾ يتؿ ِّتزيـ اف
َّٜٔ. . فُؾ َتْنُِ

ًِ  َج

دة حتتقي ظددً 5 َْ ا مـ ادُدخالت يساوح بغ احلد إدٕك واحلد إؿل . ـؾ ُظ

دة هل اجلذر. َْ ًُ  إٓ إذا ـٕٚٝ اف

6 ًٓ جرات ويوّـ اشتٌال ُِّؾ افنَّ ِّٔدًا فسًٜ . ُيقل احلد إدٕك بغ حت  ج

دة َأَؿؾ مـ احلد إدٕك حُت  َْ ًُ ظٚت اف ذف افتَّخزيـ، وظْدمٚ يُقن ظدد ُمتٍرِّ

َجرة(. ظٜ إُخرى )تُثٔػ افنَّ د ادُتٍرِّ ََ ًُ ظٚهتٚ بغ اف ع ُمتٍرِّ دة وتقزَّ َْ ًُ  اف

دة صجرة ُتىٚبؼ ُتٚمً 7 َْ ٚ . يُّـ اشتخالص احلد إؿل مـ حََٜٔ أنَّ ـؾ ُظ

 صٍحٜ واحدة يف افَرص احلٚشقيب.

دخِتغ ظذ إََؿؾ إ .8 ُّ دة اجلذر ب َْ  إذا ـٕٚٝ َوَرَؿٜ. ّٓ تُقن ُظ

َجرة، أي أنَّ ـؾ افَقَرؿٚت تُقن بٍْس . 9 ادُحٚؾيٜ ظذ تقاُزن ارتٍٚع افنَّ

  ادُستقى.

َّٜٔ ُتٍٓرس 
َجرة ادُْسَتىِِِٔ جِ مـ هذا آشتنٍٚف يتوح أنَّ افنَّ ت يف اّل افسِّ

ديٜ افتل حتتقي ُمدفِّالت ظذ تنُٔالت افبٕٔٚٚت وُتىٚبؼ صٍحٚت  ََ ًُ َوَرؿٚهتٚ اف

د ؿِٔؾ افَرص احلٚشقيب، وأنَّ  ََ ًُ يٚرات فِ ّٜ بنُؾ جيًؾ ظدد افزِّ َّّ بْٔتٓٚ ُمه

  ٔ ْمٟ واحلَْذف ٕسب ّٔٚت افدَّ ّٔٚ بٚفُٚمؾ ؾًِّ ٚ. ويُقن افٍٓرس هبذه افهٌٜٔ ديْٚمُٔ

َِّٛ هذا إمر إظٚدة تْئؿ دوري. وهبذه  ُِـ أْن تتداخؾ مع افبحٞ. وٓ يتى ّْ ُي

راؾٜٔ  ٌْ ن ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت اجلُ َٜٔ تتُقَّ َّٜٔ، افُبْْ
مـ صٍقف ُُتثِّؾ افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

125 

د افَقَرَؿٜ  ََ ُِـ اشتخدامف ٓشسجٚظف. وتنّؾ ُظ ّْ وـؾ صػ فف ُمدفِّؾ ؾريد ُي

َّٜٔ ُمدخالت ِشجِ 
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ٜ )ف، ص، م( وؾٔٓٚ اّل )افبٕٔٚٚت( يف افنَّ ٌَ ت بِهٔ

 م = ُمدفِّؾ. ص = صػ، ف = ؾٓرس، تُقن:

َجرة ادُ  َّٜٔ يف وُتبْك افنَّ
َّٜٔ يف افبدايٜ بٚختزال افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ

ْسَتىِِِٔ

 ًٜ ِّّ ُمستىٔالت ُُمٔىٜ أصٌر تُقن ُمستىٔالهتٚ ادُحٔىٜ إصٌر ُمتجِٚوَرة وُمتج

َّٜٔ ذات ادُستىٔالت  د افَقَرِؿ ََ ًُ ع اف َّّ د بٕٔٚٚت(. وبٚدثؾ، تتج ََ َّٜٔ )ُظ د َوَرِؿ ََ يف ُظ

ٔ   ادُحٔىٜ إصٌر ادُتجٚورة
ًِ دً مقؿ ََ ؾ ُظ ُِّ َّٜٔ ٚ فُتَن

َّٜٔ. وتتٍٚؿؿ ظِِّ ا ؽر َوَرِؿ

د  ًٜ ُُتدِّ ِّّ َّٜٔ ادُتج
َجرة ادُْسَتىِِِٔ دة جذر. وافنَّ َْ افتَّجّٔع هذه إػ أْن يتؿ َتْنُِٔؾ ُظ

الم افتَُّتُّؾ فِبحٞ ظـ مًِقمٚت ُمتُتِِّٜ يف  ًْ
َِِّٜٔٔ فتًؤد اْشتِ

َجرة ادُْسَتىِ افنَّ

ٌَٔٓٚمْىَٜ افبحٞ َّٜٔ وِص
َجرة ادُْسَتىِِِٔ تٔٛ ادُٚين  أيًوٚ . تستىٔع افنَّ تًؤد افسَّ

 ادًُتٚد.

دة إَْبًٚد حُتٔط  َّٜٔ ُمستىٔالت ُمتًدِّ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ؿ ؾٓرس افنَّ وجُيسِّ

َرَشٜ، ويًرض افنُؾ  ْٓ ٍَ َّٜٔ ادُ
َجرة ادُْسَتىِِِّٜٔٔ ُبَْْٜٔ 1/5بٚفتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ  افنَّ

ُِـ أْن تيٓر بغ ُمستىٔالهتٚ. حً مقِض  ّْ الؿٚت ادُتداِخِٜ افتل ُي
ًِ ٚ ادحتقى واف

َّٜٔ بٚفتَّْنُِٔالت  وتتٖثر ادُستىٔالت ادُحٔىٜ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ وتداخالهتٚ يف افنَّ

ٜ يف جمّقظٚت، وـؾ جْتِزئٜ تتؿ تسقيتٓٚ بَسّتٓٚ ظذ ؾِٚصؾ ادُستىٔؾ ئمتجز

 ًْ ًٓ  د،ادُحٔط ظذ ٍٕس افُب تِٓٚ بد ؾ ظرض ادجّقظٜ بُرمَّ َّ مـ ؿسّتٓٚ ظذ جُم

د ذ ًْ افٍْهؾ إـز. وتستٛ ادُستىٔالت ظذ اإلحداثل  يوظذ ضقل افُب

ؿ افَٚئّٜ يف جمّقظتغ، بحٔٞ تُقن ادُستىٔالت إوػ يف  إدٕك، بًدئذ ُتَسَّ

َّٜٔ يف ادجّقظٜ إُخرى.
َِ  ادجّقظٜ إوػ وافَب

َّٔز ا َّٜٔ هبذه افسامت )وتتّ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ   (:Guttman, A., 1984فنَّ
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د إَْبًٚد.1 دة ُتَٚبِؾ صٍحٜ ؿرص حٚشقيب وُمستىٔؾ ُمتًدِّ َْ  . ـؾ ُظ

دة ؽر َوَرِؿَّٜٔ حتتقي ُمدخالت يف صُؾ )م،ل( وهْٚ 2 َْ ترمز إػ  شم». ـؾ ُظ

ْرع ٍَ دة اف َْ ًُ َّٜٔ أي ظْقان اف
ًِ ستىٔؾ ادُحٔط إصٌر ترمز إػ ادُ  شل»و ادْرَج

ْرع.  ٍَ دة اف َْ ًُ  فُؾ ُمدخالت اف

ٌٜٔ ُتدفِّؾ 3 ظذ  شم». بٚفِّْْسَبٜ فَِقَرؿٚت افتل حتتقي ُمدخالت بٍْس افهِّ

ظذ ادُستىٔؾ ادُحٔط إصٌر بذفؽ  شل»و افتَّْنُِٔؾ يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت

 افتَّْنُِٔؾ.

دة حتتقي مٚ بغ احلد إدٕك واحلد . 4 َْ إؿل مـ ادُدخالت إٓ إذا ـؾ ُظ

 ـٕٚٝ جذر.

 

ع ادؽاين فؾُؿْسَتطقالت 6/8صؽل ) ( افُبـْقَة ادـطؼقة فؾشجرة ادُْسَتطِقؾِقَّة وافتوزُّ

 (Guttman, A., 1984) ادُحقطة إصغر
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دة حتٝ ُمستقى احلد إدٕك بًد َحْذف 5 َْ ًُ . إذا ـٚن ظدد ادُدخالت يف اف

دة َْ ًُ د مـ ذات و ُمدَخِٜ، يتؿ َحْذف اف ََ ًُ َّٜٔ ادُدخالت بغ اف تقزيع بَ

 ادُستقى.

 . اجلذر ُيتقي ظذ ُمدخِتغ ظذ إََؿؾ، إٓ إذا ـٚن َوَرَؿٜ.6

َجرة تُقن متقاِزٕٜ 7 دة َوَرَؿٜ هلٚ ٍٕس ادسٚؾٜ مـ اجلذر. . افنَّ َْ آرتٍٚع، ـؾ ُظ

َجرة يُقن ظذ إـثر )فقؽٚرثؿ ع( فِسجِ   ت افٍٓرس.اّل وارتٍٚع افنَّ

َّٜٔ بٚهتامم ـبر بسبٛ جقدهتٚ 
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ٔٝ ُبَْْٜٔ افنَّ

يف أي حٚل، َحيِ

ْقَِّنٚ  ـَ ٜ افتل طٓرت يف مرحِٜ ُمتَدِّ إو جِريَّ مٜ مـ مسرة طٓقر حدى افُبْك افنَّ

ٜ احلجؿ. ِريَّ ٍْ راؾٜٔ ؽر ِص ٌْ َرَشٜ افتَّْنُِٔالت اجلُ ْٓ ُؾ  وتىقر ُبْك َؾ ويف افنَّ

َِِّٜٔٔ وُتثِٔٓٚ ادُسىَّحل تُقن ادُستىٔالت  (1/5)
َٜٔ صجرة ُمستىِ افذي يًرض ُبْْ

شٔؿ  بّثٚبٜ ُمستىٔالت ُُمٔىٜ أصٌر دُدخالت اجلذر )أي  - - - -ذات افسَّ

هل ُمستىٔالت ُُمٔىٜ  _____(، يف حغ أنَّ ادُستىٔالت ذات افسشٔؿ إدفٜ

)أي صٍحٚت افبٕٔٚٚت(. وُيالحظ أنَّ  أصٌر فِتَّْنُِٔالت ادخزوٕٜ يف إوراق

دة.  َْ ًُ  ُمدخالت ادُستىٔالت ادُحٔىٜ إصٌر ؿد تتَٚضع مع بًوٓٚ ظْد ٍٕس اف

َّٕف مـ أجؾ حتدي شبرُٕٓقف وآخرون»وينر  د مقؿع ـؾ افتَّْنُِٔالت إػ أ

َجرة  ًْالم مُٚين، يْحدر حسٚب افبحٞ يف افنَّ
افتل تتَٚضع مع ُمستىٔؾ اْشتِ

َّٜٔ َبدْ 
ٚ مـ اجلذر. و ًءاادُْسَتىِِِٔ ًً ّٔٚت أتٜٔ تب

ِِ َّ  ,Brinkhoff)هلذا احلسٚب تتؿ افً

T., et. al., 1993): 

جرات افٍْرِظَّٜٔ ف1 ر إػ افنَّ ستىٔالت ادُحٔىٜ افتل . افًبقر بنُؾ ُمتُرِّ ُّ ِ

ًْالم.
 تتَٚضع مع ُمستىٔؾ آْشتِ

دة بٕٔٚٚت، يتؿ ؾحص ادُستىٔالت ادُحٔىٜ مَٚبِؾ 2 َْ . ظْد افقصقل إػ ُظ
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الم وُتٍحص َتْنُِٔالهتٚ دًرؾٜ مٚ إذا ـٕٚٝ تتَٚضع مع  ًْ
ُمستىٔؾ آْشتِ

الم.  ًْ
 ُمستىٔؾ آْشتِ

َجر3 دة ؽر . فَدْمٟ َتْنُِٔؾ، يتؿ ظبقر افنَّ َْ ًُ ة وُتٍحص ـؾ ادُستىٔالت يف اف

 افبٕٜٔٚٔ. 

. ُيقطَّػ ُمذور افتٌَّىٜٔ إََؿؾ فَدْمٟ افتَّْنُِٔؾ بحٔٞ يتؿ اختٔٚر ادُستىٔؾ 4

افذي ُيتٚج ََٕؿؾ تُبر فٔنّؾ افتَّْنُِٔؾ اجلديد، وخُيتٚر ادُستىٔؾ افذي 

ؼ أـثر مـ ُمستىٔؾ ادًٔٚر ا َِّ  ٕول.يُقن بٖصٌر مسٚحٜ إذا ح

َّٜٔ افتل ُتٍٓرس بٚدُدَخِٜ ادُختٚرة بنُؾ 5 َجرة افٍْرِظ د يف افنَّ ََ ًُ . ؾحص اف

ر.   ُمتُرَّ

دة بٕٔٚٚت إذا مل تُـ هذه 6 َْ . تُقن ظِّٜٔ افدمٟ بسٔىٜ ظْد احلهقل ظذ ُظ

 َّٜٔ
د افبٕٔٚٚت جْتِزئٜ إذا ؾٚضٝ بًد ظِِّ ََ د مُمتِئٜ. يف أي حٚل، حتتٚج ُظ ََ ًُ اف

َجرة َدْمٟ. وفُؾ  دة يتؿ ظبقرهٚ، يتؿ تًديؾ ادُستىٔؾ ادُحٔط يف افنَّ َْ ُظ

دة. إْصؾ فُٔقن ُُمٔىً  َْ ًُ  ٚ بنُؾ وثٔؼ بٚدُدخالت يف اف

دة جْتِزئٜ جديدة، يتؿ َدْمٟ ادُدَخِٜ، مع ادُستىٔؾ ادُحٔط افُبر بام 7 َْ ًُ . بٚفِّْْسَبٜ ف

دة اجلدي َْ ًُ ِّٔز يف ؾٔف افٍُٚيٜ فتٌىٜٔ ـؾ ادُدخالت يف اف دة، إذا ـٚن هْٚك ح

َّٜٔ ؿد تتٍٚؿؿ إػ 
دة إْصؾ وهل ظِِّ َْ ًُ أ اف دة إْصؾ. مٚ ظدا ذفؽ، جُتزَّ َْ ًُ اف

  اجلذر.

َجرة وُتدؿَّؼ ـؾ ُمدَخِٜ َوَرَؿٜ ؽر بٕٜٔٚٔ فتحديد 8 . إلزافٜ َتْنُِٔؾ، يتؿ ظبقر افنَّ

تنُٔؾ ؿد  مٚ إذا ـٚن افتَّْنُِٔؾ يتداخؾ مع ُمستىِٔف ادُحٔط. وَحْذف

ْٔض.  دة افبٕٔٚٚت حتٝ ُمستقى افٍ َْ  يتسبَّٛ أْن تُقن ُظ

ْٔض حُتذف وتتؿ إظٚدة دمٟ ـؾ 9 دة افبٕٔٚٚت حتٝ ُمستقى افٍ َْ . إذا ـٕٚٝ ُظ

ٜٔ هلٚ َبدْ  َِّ دة يتًغَّ َحْذف أي  ًءاادُدخالت ادُتب َْ ًُ مـ اجلذر. وـتْجِزئٜ فِ
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د يف ا ََ ًُ دستقيٚت إظذ. وهُذا، ُمدَخِٜ ؿد تتسبَّٛ يف َحْذف آخر ف

دة ُمذوؾٜ يف ادُستقى ادًُغَّ جيٛ إظٚدة َدجْمٓٚ يف  َْ ادُدخالت افتل تتبع ُظ

ٔؾ ؿد ُيٌرِّ ادُستىٔؾ 
َجرة. وَحْذف أي َتْنُِ د مـ افنَّ د يف ادُستقى ادُحدَّ ََ ًُ اف

د إْصؾ. فذا، ؾ٘نَّ إظٚدة تًديؾ هذه ادُدخال ََ ًُ دخالت يف اف ُّ ت ادُحٔط فِ

بً يُقن أمرً  َِّ  ٚ.ا ُمتى

َّٜٔ ظْد افبحٞ ظذ مٚ إذا ـٚن ادُستىٔؾ ادُحٔط 11 . يًتّد ؿرار زيٚرة صجرة ؾْرِظ

ة ُمستىٔالت  ًْالم. وإمر ادًُتٚد هْٚ هق تداخؾ ِظدَّ
ِّٔز آْشتِ يتداخؾ مع ح

ة ًْالم، ويْجؿ مـ هذا ظبقر ِظدَّ
َّٜٔ مع ُمستىٔؾ اْشتِ

دة داِخِِ َْ  ُُمٔىٜ يف ُظ

َّٜٔ. فذا، يُقن تَِٔص تداخالت ادُستىٔالت ادُحٔىٜ وـذفؽ  صجرات ؾْرِظ

.َّٜٔ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ َّٜٔ يف بْٚء افنَّ  فقحٚت هذه ادُستىٔالت هق أمر يف ؽٚيٜ إمهِّ

ِٔص ي. ادًٔٚر افتَّجر11 َْ َّٜٔ هق ت
َجرة ادُْسَتىِِِٔ بل فِتَّحسغ ادُستخَدم يف افنَّ

ََّٔتل مسٚحٜ ادُستىٔال َّٜٔ. وهذا يْوقي ظذ ظِّ
د افداِخِِ ََ ًُ ت ادُحٔىٜ بٚف

د. ويٗثر حسٚب  ََ ًُ َّٜٔ جْتِزئٜ اف
َّٜٔ َدْمٟ وظِِّ

ِٔص ومهٚ ظِِّ َْ حسٚب افتَّ

 افتَّْجِزئٜ يف ـٍٚءة افٍٓرس بنُؾ أـثر. 

امت أتٜٔ  شآخرونو بُامن»ـام ينر  َّٜٔ تتسؿ بٚفسِّ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ إػ أنَّ افنَّ

(Beckman, N., et. al., 1990:) 

 إذا ـٚن َوَرَؿٜ. ّٓ يُقن اجلذر ظذ إََؿؾ بٍرظغ إ  . 1

َّٜٔ تُقن بًدد ُمدخالت يساوح بغ حد أدٕك 2 دة ؽر َوَرِؿ َْ  . ـؾ ُظ

 وحد أؿل.

دة َوَرِؿَّٜٔ حتتقي ظذ ظدد مـ ادُدخالت يساوح بغ احلد إدٕك  . 3 َْ ـؾ ُظ

 ـٕٚٝ هل اجلذر. ذاواحلد إؿل إٓ إ
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َجرة تقضع يف صٍحٜ ُمٍِْهِٜ يف افَرص احلٚشقيب. وهذا 4 دة يف افنَّ َْ . ـؾ ُظ

َّٜٔ مٍٔدة فِتَّىبَٔٚت افتل تْوقي ظذ ؿقاِظد بٕٔٚٚت 
َجرة ادُْسَتىِِِٔ جيًؾ افنَّ

اـرة إشٚس.ـبرة بحٔٞ يُقن افٍٓرس ـبر جد    ا بٚفِّْْسَبٜ فِذَّ

د افبٕٔٚٚت )افقَ 5 ََ تًْل  شم»و ،شم، د»َرَؿٜ( حتتقي ِشِجالت افٍٓرس يف صُؾ . ُظ

َرس ْٓ ٍَ ٔؾ ادُ
ُمدّفؾ صػ افبٕٔٚٚت يف  شد»و ُمستىٔؾ ُُمٔط أصٌر بٚفتَّْنُِ

 ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت.

ٜ )م6 ٌَ د ؽر افَقَرِؿَّٜٔ حتتقي ُمدخالت بِهٔ ََ ًُ ( تًْل ادُحٔط ش، د( وهْٚ )م». اف

َّٜٔ.افادُستىٔالت إصٌر فُؾ ادُستىٔؾ إصٌر افذي ُُئط بُؾ  د افٍْرِظ ََ ًُ 

 . ـؾ افَقَرؿٚت تيٓر يف ٍٕس ادُستقى.7

ْمٟ 8 ّٔٚت افدَّ َِِّٜٔٔ هل ذات ضبًٜٔ ديْٚمَُِّٜٔٔ بٚفُٚمؾ ؾًِّ
َجرة ادُْسَتىِ . افنَّ

َِّٛ إظٚدة  ًْالمٚت وهذا ٓ يتى
ِْىٓٚ مع آْشتِ ُِـ خ ّْ واحلَْذف يف افٍٓرس ُي

ور  ي. افتَّْئؿ افدَّ

ي  9 ستىٔالت ُمتداِخِٜ تتّثَّؾ جٔقِمْسِ ُّ َّٜٔ تسّح ب
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ٚ يف . ُبَْْٜٔ افنَّ

  ادُستىٔؾ ادُحٔط.

َّٜٔ يف أنَّ جمّق
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ظٜ يف أي حٚل، تتّثَّؾ ادُنُِٜ إشٚس يف افنَّ

ظٜ  ظذ ُمستىٔالت ُُمٔىٜ مـ جمّقظٚت كاظتبٚضٜٔ مـ ادُستىٔالت ُتبْ ُمتٍرِّ

تتٍٚوت بغ ُمستىٔالت ذات حجؿ أدٕك وُأخرى ذات حجؿ أؿل، بحٔٞ يتؿ 

ستىٔالت ذات  ُّ الم ب ًْ
ّٔٚت آْشتِ افتًَّؤد افٍُٗ فالشسجٚع آظتبٚضل فًِّ

 َٗ ثِّر يف بًوٓٚ حجؿ اظتبٚضل. ومـ ادًروف أنَّ مًٚمل أداء آشسجٚع افٍُٗ ُت

 ََّ ًُ مـ ادستحٔؾ حتسغ إحداهٚ دون افتَّٖثر ظذ نَّ حٔٞ إدة، بافبًض بىريَٜ م

نَّ حٔٞ إا فألداء بّجِّف. إضٚؾٜ إػ ذفؽ، إُخرى، وهذا ؿد ُيسبِّٛ تدهقرً 

ُمستىٔالت افبٕٔٚٚت ؿد تُقن بٖحجٚم وأصُٚل خُمتٍِِٜ ـثرة ؾ٘نَّ ادُستىٔالت 
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دِّي إػ ذات احلد إدٕك تّْق وتوّر بنُؾ ديْٚمُٔل ممٚ جيًؾ افىَّرائؼ افتل تٗ

ٟ افتجر بل افذي يحتسغ أحد ادًٚمل ؽر أـٔدة. وهذا يًْل رضورة تىبٔؼ افَّْٓ

جل. َٓ  يرتُز ظذ جتٚرب خُمتٍِِٜ تتؿ يف إضٚر َمْْ

َّٜٔ هل ُبَْْٜٔ ديْٚمَُِّٜٔٔ، وظِٔف ؾ٘نَّ ـؾ 
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ـؾ هذا يًْل أنَّ افنَّ

خالل َدْمٟ ُمستىٔؾ جديد  مْٚهٟ حتسغ أداء آشسجٚع يتًغَّ تىبَٔٓٚ

ٕ ٜ َّّ ِٓ ـ افَرارات ادُ ُّ ُْ ْمٟ حسٚبغ ؾٔٓام ت َِّٛ حسٚبٚت افدَّ داء فِبٕٔٚٚت. وتتى

ِّٔد فالشسجٚع   مهٚ:ج

َّٜٔ َبد1 َجرة افٍْرِظ ّٓ  ًءا. حسٚب اختٔٚر افنَّ  إػ َوَرَؿٜ افبٕٔٚٚت بٚجلذر، وٕزو

 يـ ادُدَخِٜ اجلديدة.فًِثقر يف ـؾ ُمستقى ظذ افٍرع إـثر مالءمٜ فتخز

دة . حسٚب 2 َْ َّٜٔ إتٓٝ يف ُظ َجرة افٍْرِظ افتَّْجِزئٜ، ؾٍل حٚفٜ أنَّ ظَِِّّٜٔ اختٔٚر افنَّ

َّٜٔ افتَّْجِزئٜ بتْجِزئٜ ادُستىٔؾ 
مِٔئٜ بٚفًدد إؿل مـ ادُدخالت تَقم ظِِّ

دتغ بٚفْحق إـثر ُمالءمٜ. يذ ََ  احلد إؿل مـ ادُدخالت إػ ُظ

ّٔٚت وترس َّٜٔ مع بًض ظِّ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ د افسىقر افتٚفٜٔ ـٍٜٔٔ تًٚمؾ افنَّ

 (:Guttman, A., 1984افٍٓرس ادُٚين وهل )

َِِّٜٔٔ ؾَط مع ادُستىٔالت ادُِحٔىٜ  . افبحث ادؽاين:6
َجرة ادُْسَتىِ تتًٚمؾ افنَّ

ٚ ٓ تستىٔع حؾ ُمنُِٜ افبحٞ إٓ، بٚفىبع، إذا ـٕٚٝ بٕٔٚٚت  إصٌر فذا ؾَّ٘نَّ

الم  ًْ
َّٜٔ إلجٚبٜ اْشتِ

َجرة ادُْسَتىِِِٔ افتَّْنُِٔالت ذات صُؾ ؾِٚصع. وافبحٞ يف افنَّ

َِؽ  الم. احٔٞ َُٕىٜ أو إؿِٔؿ، يتؿ بتتبُّع ادْس ًْ
دُستىٔؾ يتَٚضع مع َتْنُِٔؾ آْشتِ

َجرة ي َِؽ واحد مـ افنَّ َّٜٔ ٓ توّـ أنَّ ظبقر مْس
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ٍُل يف حٚفٜ وافنَّ

دخالت يف  ُّ ٔؾ مُٚين، ٕنَّ ادُستىٔالت ادُحٔىٜ إصٌر فِ
افبحٞ ظـ َتْنُِ

َجرة  دة ؿد تتداخؾ مع ُأخرى. وافبحٞ بٚشتخدام ؾٓرس افنَّ َْ ًُ ٍٕس اف
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َجرة برسظٜ فًِثقر ظذ افتَّْنُِٔالت يف ادْىَٜ  ُِْف أْن هيبط يف افنَّ ّْ َّٜٔ ُي
ادُْسَتىِِِٔ

ِٜ ومـ ث اّمت ُأخرى ظذ افتَّْنُِٔالت ذاهتٚ. وبدون ؾٓرس ذات افهِّ ِٓ ؿ أداء ُم

الم ادُٚين تَقيؿ ـؾ َتْنُِٔؾ فًِثقر ظذ  ًْ
َّٜٔ ُيتٚج آْشتِ

َجرة ادُْسَتىِِِٔ افنَّ

الم.  ًْ
 افتَّْنُِٔالت افتل تتىٚبؼ مع مًٔٚر آْشتِ

ٔط إدٕك يتًغَّ فَدْمٟ تنُٔؾ مٚ إدخٚل ادُستىٔؾ ادُح . َدْمج افبقاكات:5

دة افٍرع افتل  َْ َجرة. ويتؿ ظْد ـؾ ُمستقى اختٔٚر ُظ َّٜٔ افتَّْنُِٔؾ يف افنَّ
ًِ ومْرَج

فتنّؾ ؾِٚصؾ بٕٔٚٚت افتَّْنُِٔؾ ادُٚين. وإذا  ُبًراُيتٚج ؾِٚصِٓٚ، ظذ إََؿؾ، ت

ع ادُرتبط بٖص رِّ ٍَ ؼ هذا ادًٔٚر خُيتٚر ادَُت َِّ ٌر ـٚن هْٚك ظدد مـ افٍقاِصؾ افتل حُت

ة واحدة ؾَط ظْد افقصقل إػ ُمستقى  ٔؾ َمرَّ
ؾِٚصؾ، وٕتٔجٜ فذفؽ ُيدمٟ افتَّْنُِ

َِّٛ ت ِّٔز ادُىٚبِؼ  ُبًراافَقَرَؿٜ. وإذا ـٚن هذا إمر يتى بنُؾ  فِيًديتؿ تدجٚل احل

تتؿ  ـٍٚف  ب إظذ. وإذا مل يُـ هْٚك ؾراغتؼ صقُْمالئؿ وهذا افتٌَّٔر ي

ع ادُ  ل ـؾ ٚت افَديّٜ واجلديدة. وهْٚ ُيًدَّ دخالت بغ افهٍحافتْجِزئٜ وتقزَّ

ٚ ؾِٚصؾ جديد  ًً َجرة. وظْد َدْمٟ تب فذفؽ ويُقن إتنٚر افتَّْجِزئٜ صقب أظذ افنَّ

َجرة مـ اجلذر إػ افَقَرَؿٜ ويف  َتْنُِٔؾ مُٚين جديد يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت، ُتًز افنَّ

ة خُيتٚر افٍرع افذي ُيتٚج ت َأَؿؾ مـ أجؾ احتقائف. ؾ٘ذا ـٚن هْٚك  اُبرً ـؾ َمرَّ

ن افتَّْنُِٔؾ يف تِؽ افَقَرَؿٜ. ًٓ  ؾراغ، ظْدهٚ خُيزَّ أ افَقَرَؿٜ يف  ،مـ ذفؽبد جُتزَّ

ْٔض  ِِّص ادسٚحٜ اإلمجٚفٜٔ هلام. وافَقَرَؿٜ اجلديدة ؿد تتسبَّٛ يف ؾ ََ ورؿتغ بْحق ُي

د تتُّرر إػ اجلذر. وَدْمٟ َتْنُِٔؾ ، وهل جْتِزئٜ ؿأيًوٚ إْصؾ ممٚ يستدظل جْتِزَئُتٓٚ

َّٜٔ فِتَّنُٔؾ 
ًِ َجرة مع مْرَج َجرة، ينّؾ َدْمٟ ُمستىٔؾ ُُمٔط أصٌر يف افنَّ يف افنَّ

دة َوَرَؿٜ. وإذا تَٚضع ادُستىٔؾ ادُحٔط إصٌر مع ظدد مـ  َْ ُتدمٟ يف ُظ

دة وشٔىٜ، يتؿ تتبُّع افٍرع افذي يُقن ُمستىِٔف ادُحٔط ا َْ ٕصٌر هق ُمدخالت ُظ

ْمٟ. ويف حٚفٜ وجقد ربٚط ُيىبَّؼ مًٔٚر آخر، مثؾ  ُبًراإََؿؾ ت َّٜٔ افدَّ
بًد ظِِّ
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  حجؿ مسٚحٜ ادُستىٔؾ ادُحٔط إصٌر.

َّٜٔ . َحْذف افبقاكات:6
ًٓ  يتؿ يف هذه افًِِّ الم ُمىٚبَٜ ـٚمِٜ أو ًْ

 تٍْٔذ اْشتِ

ًِالؿٜ. ؾ٘ذا ُوجدت هذه ادُىٚبَِٜ  يفِتَّْنُِٔؾ ذ َجرة ؾَّ٘نٚ حُتذف. وإذا اف يف افنَّ

ْٔض صٍحٜ افبٕٔٚٚت، ُيٍحص مـٚن احلَْذف ٓ يْجؿ  ْف أْن يُقن دون ُمستقى ؾ

دًرؾٜ مٚ إذا ـٚن بٚإلمُٚن تَِٔص حجّٓٚ. وإذا ـٚن إمر ـذفؽ  ؾِٚصؾ احلَدّ 

يتؿ افتًَّدي وٕؼه صقب إظذ. وإذا ٕجؿ مـ احلَْذف إخٍٚض ُمستقى 

دة مٗؿَّتٜ وُتزال مـ افتَّخزيـ دون احل َْ دة يف ُظ َْ ًُ د إدٕك ُيْسخ ُمتقى اف

َجرة ؾ٘نَّ هذا يْتٟ مْف ظٚدة  دة مـ افنَّ َْ ًُ افٍٓرس. وحْٔام ُتْؼ، ُتزال، حُتَْذف اف

تٜ.تًديؾ فًدد مـ ؾقاِصؾ احلَدّ  دة ادٗؿَّ َْ ًُ  ، بًدئذ ُيًٚد َدْمٟ ـؾ ُمدخالت اف

 ًٓ ُِـ َدْمٟ تِؽ ادُدبد ّْ خالت مع ُمدخالت ُأخرى. يف ـال مـ ذفؽ، ُي

َجرة.  احلٚفتغ، ؿد يتًغَّ تًديؾ ؾقاِصؾ احلَدّ   يف أظذ افنَّ
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ٍَرة امُلِسًَِطقِؾقَّة  *الشَّ

 

ٓٚ رء مـ  شجقُتٚن»افنجرة ادستىِٜٔٔ افتل وضًٓٚ  أطٓر جتريٛ ٍُ َتِْ ُْ إٔف ي

ُُمٔط يف افًقار يتّثَّؾ يف َدْمٟ ادسٚحٚت، اهلقامش، وتداخؾ ـؾ ُمستىٔؾ 

ز  ٍَّ فٔؾ. هذا افقضع ح ظذ افبحٞ يف هذه افَْٚط  شآخرونو بُامن»افدَّ

َّٜٔ تستْد ظذ دراشٜ 
ٜ جديدة فِنجرة ادُْستَىِِِٔ ٌَ وٝ جٓقدهؿ ظـ ِصٔ وُتخَّ

ظٚت خُمتٍِِٜ فِبٕٔٚٚت أضَِقا ظِٔٓٚ اشؿ  َّٜٔ فتَقزُّ
َجرة ادُْستَىِِِٔ دؿَٜٔ فُسِقك افنَّ

َجرة ادُْسَتىِٔ ٜ*َِِّٜٔ)افنَّ ٌَ ٌٜٔ إْصؾ )ِصٔ ٌٜٔ تٍقق افهِّ ( شجقُتٚن» (. هذه افهِّ

ط  ََ ّٔٚت ُأخرى خُمتٍِِٜ مثؾ ضِبٚق ادُستىٔالت وافُّْ ًْالم، ظِّ
ظْد إجراء آْشتِ

َّٜٔ يف ٍٕس افقؿٝ  َّٜٔ وادسِٚح ى ََ د بٍُٚءة افبٕٔٚٚت افُّْ ًَوِّ ٚ ُت دة إَْبًٚد ـام أَّنَّ ُمتًدِّ

(Beckman, N., et. al., 1990.)  

َّٜٔ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ م صٌٜٔ افنَّ ْمٟ أّدى إػ حتسغ  جديًدا كَمْْح *ُتَدِّ َّٜٔ افدَّ

فًِِّ

ِٔص تداخؾ  َْ َجرة. ويتّثَّؾ اهلدف إشٚس هلذا ادْحك يف ت ُمٓؿ يف أداء افنَّ

َجرة. واد د ذات إْصؾ افقاحد يف افنَّ ََ ًُ َّٜٔ ٔزاإلؿِٔؿ بغ اف
ات افقاِضحٜ فًِِّ

َّٜٔ إم خلَّهٓٚ ح
َجرة ادُْسَتىِِِٔ َٕٜ بٚفنَّ َجرة ُمََٚر ْمٟ يف هذه افنَّ  آهـ»سٚبٚت افدَّ

 :(Ahn, H., K. et. al.,2001)يف أيت شآخرونو

ْمٟ، َتتَ  .1 َِؽ افدَّ د افتل يُقن بّ تخالل ظبقر مْس ََ ًُ ْمٟ اف َّٜٔ فِدَّ ّٔٚت احِلسٚبِ
ِِ َّ ع افً

ََٖؿؾ ُمستىِٔٓٚ ادُحٔط إ ـ إداء.  ،زيٚدة يف افتَّداُخؾدٕك ب  وبذا يتحسَّ

ورة،  .2 دة مُمْتِئٜ، ٓ تتؿ جْتِزَئُتٓٚ بٚفرضَّ َْ يف أي وؿٝ ُِّتزن ُمدَخِٜ جديدة يف ُظ

د مـ ذات إْصؾ  ََ وفُـ حُتذف بًض ادُدخالت ومـ ثؿ ُيًٚد َدجْمٓٚ يف ُظ

  افقاحد.
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ْقَِّنٚ ذات مس .3 ـَ ْمٟ ظذ أشٚس  ٚؾٜ أؿل مـ مرـز ادُستىٔؾ ُِّتتٚر ُمدخالت افدَّ

َّٜٔ يرؾع ـٍٚءة  ِِّٔٚت احِلسٚبِ َّ ح مـ افً َّ ِْ دة. هذا ادَ َْ ًُ ادُحٔط إصٌر فِ

 َِ سٔؿ، ممٚ جيًِف ُمست َْ ـ ٕقظٜٔ افتَّ ْمٟ افذي يتِق. ال  افتَّخزيـ وُُيسِّ  ظـ افدَّ

دة خُمتٍِِٜ بٚفُٚمؾ ظـ ت .4 َْ ًُ َّٜٔ فتَسٔؿ اف ّٔٚت احِلسٚبِ
ِِ َّ ِؽ افتل تُقن افً

َّٜٔ إْصؾ. ويتجسؿ هذا آختالف يف:
َجرة ادُْسَتىِِِٔ  ٕجدهٚ يف افنَّ

َّٜٔ ادِْحَقر افذي ظِٔف تتؿ افتَّْجِزئٜ. أ. ّٔٚت احِلسٚبِ
ِِ َّ ر افً  ُتَرِّ

أ أوضٚع ادُستىٔالت ادُحٔىٜ إصٌر َظْز ُِمَْقر افتَّْجِزئٜ  .ب ٚ جُتزَّ ًً فَّٜٔ تب

ٚيٜ  ىٜ يف افِّْٓ ََ ُِـ جْتِزَئُتف إػ ُمتقافٔٚت افُّْ ّْ ُٔرسى، وهذا افتَّقايل ُي اف

 ؾْرِظَّٜٔ.

َّٜٔ ظذ افتَّْجِزئٜ ذات افتَّداُخؾ إدٕك بغ  .ج ّٔٚت احِلسٚبِ
ِِ َّ ُتىبَّؼ افً

 ٚ َّٜٔ أَّنَّ ّٔٚت احِلسٚبِ
ِِ َّ ادُستىٔالت ادُحٔىٜ إصٌر. وأطٓرت هذه افً

ؼ ٕقظٜٔ أؾوؾ فتْجِزئٜ ادُستىٔال َِّ َجرة حُت َٕٜ بٚفنَّ ت ادُحٔىٜ إدٕك ُمََٚر

َّٜٔ إصؾ.
 ادُْسَتىِِِٔ

د  َجرة  شرؾٚؿفو بُٔامن»وحدَّ َّٜٔ إْصؾ فِنَّ ّٔٚت احِلسٚبِ
ِِ َّ َٕٚط ضًػ يف افً

ِّٔد  ْمٟ افتل هل حِرجٜ بٚفِّْْسَبٜ ٕداء ج َّٜٔ، بٚفّذات ؾٔام خيص مرحِٜ افدَّ
ادُْسَتىِِِٔ

ّٔٚت افبحٞ يف ؿقاِظد
ِِ َّ َجرة  فً ِرز تهّٔؿ افنَّ ٍْ راؾٜٔ. فذا ُي ٌْ افبٕٔٚٚت اجلُ

َّٜٔ
أ يف احلٚل بؾ  *ادُْسَتىِِِٔ دة ٓ جُتزَّ َْ ْٔض ُظ َرض. ؾٍل حٚفٜ ؾ ٍْ ْمٟ ادُ أشِقب افدَّ

% مـ افًدد إؿل مـ ادُدخالت فِهٍحٜ افقاحدة ومـ ثؿ إظٚدة 31ُيزال 

َجرة. وهْٚك مسٖفٜ ُأخرى ٕٚؿنٓٚ  َِّؼ بٖشِقب  شرؾٚؿفو ُٔامنب»َدجْمٓٚ يف افنَّ تتً

َّٜٔ إْصؾ حتٚول ؾَط 
جرة ادُْسَتىِِِٔ دة. ومع أنَّ حسٚبٚت جقُتٚن فِنَّ َْ ًُ جْتِزئٜ اف

َِِّٜٔٔ
َجرة ادُْسَتىِ ِّٔز ؾ٘نَّ حسٚبٚت افنَّ ِٔص ادسٚحٜ افتل ُتٌىِّٔٓٚ جمٚٓت احل َْ  *ت

 (:Beckman, N., et. al., 1990تٖخذ يف احلسٚب إهداف أتٜٔ )
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 *( متثقل تـظقؿي فؾشجرة ادُْسَتطِقؾِقَّة5/8صؽل )

Beckman, N., et. al., 1990 
  

َِّام َؿؾَّ  .1 ـُ َجرة. و ِّٔز ظْد ٍٕس ادُستقى يف افنَّ ِٔص افتَّداُخؾ بغ جمٚٓت احلَ َْ ت

َِّام ؿٚبؾ ذفؽ ا ـُ دة فِبحٞ.افتَّداُخؾ   حتامل َأَؿؾ فرضورة تتبُّع مسٚفؽ ُمتًدِّ

َّٕف  .2 ِٔص ُمًِٚمالت ادجٚٓت بتٍؤؾ ادُستىٔؾ إؿرب إػ صُؾ ادُربَّع ٕ َْ ت

ؼ ُتثٔاًل  َِّ ٔ  ُُي  .ٚ أـثر تُتُّاًل  ُمستىِٔ

ًٜ افتَّخزئَِّْٜ. حتَٔؼ احلَدّ  .3  إؿل ٓشتٌالل افسِّ

 َّٔ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ّٔٚت افبحٞ واحلَْذف ـام هل يف  *ٜبٚختهٚر، يف افنَّ

تيؾ ظِِّ

 َّٜٔ َّٜٔ حسٚبِ
ٚ ُتىبِّؼ ظِِّ ْمٟ ؾَّ٘نَّ َّٜٔ افدَّ

َِِّٜٔٔ إْصؾ. أّمٚ بٚفِّْْسَبٜ فًِِّ
َجرة ادُْسَتىِ افنَّ

دة ٓ تتجزَّ حٔٞ إخُمتٍِِٜ ب َْ ًُ ًٓ  إَّٔف ظْدمٚ تٍٔض اف َّٕام حُتٚول أوَّ  أْن ُتزيؾ يف احلٚل إ

ؿّ خالت وُتًٔد إ مـ ادُدـام   َُ َجرة. وهذا اف ُِـ أْن يتبٚيـ وؿد  دخٚهلٚ يف افنَّ ّْ ُي
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دة. ويف بًض 31يهؾ مَدار  َْ ًُ % مـ افًدد إؿل فًدد ادُدخالت يف اف

دة دون احلٚجٜ إػ جْتِزَئُتٓٚ. وبنُؾ  َْ ًُ ْٔض اف احلٚٓت هذا إمر ُيؾ منُِٜ ؾ

 هذا يْجؿ مْف صجرة مُمْتِِئٜ. ،ظٚم

َجرة ادُْسَتىَِِِّٜٔٔ ويُّـ تِخٔص  ـام يع: *حسٚبٚت اإلدخٚل يف افنَّ

مـ اجلذر وتتبُّع ادُدخالت افتل حتتقهيٚ بنُؾ  ًءاَدْمٟ ُمستىٔؾ جديد َبدْ  .1

دة افَقَرَؿٜ )َوَرَؿٜ افبٕٔٚٚت(. َْ  ـٚمؾ إػ أْن يتؿ افقصقل إػ ُظ

دة ذات ُمستقى ظٚيل حتتقي  .2 َْ يف حٚفٜ وجقد أـثر مـ ُمدَخِٜ ظْد ُظ

دة ذات ادسٚحٜ إصٌر.ُيُرس جديًدا ُمستىٔاًل  َْ ًُ   آرتبٚط بتتبُّع اف

يتؿ تتبُّع ادُستىٔؾ افذي  جديًدا يف حٚفٜ ظدم وجقد ُمدَخِٜ حتتقي ُمستىٔاًل  .3

َّٜٔ اإلدخٚل. 
ََٖؿؾ مَدار بًد ظِِّ  تؿ تُبره ب

دة َوَرَؿٜ فِّرة إوػ، ؾ٘نَّ حسٚبٚت اإلدخٚل ُتزي .4 َْ ْٔض ُظ % 31ؾ يف حٚفٜ ؾ

ستىٔالت بٚحلرـٜ إػ  ُّ مـ ُمدخالهتٚ ثؿ ُتًٔد َدجْمٓٚ ُظْْقة. هذا يسّح فِ

دة أـثر ُمالءمٜ ديْٚمُٔٔ   َْ َّٜٔ فستٔٛ ُظ َجرة َأَؿؾ حسِٚش َٜٔ افنَّ ٚ وُتهبح ُبْْ

  اإلدخٚل.

أ حٔٞ تَقم حسٚبٚت افتَّْجِزئٜ بتْجِزئٜ  .5 ة افّثٕٜٚٔ جُتزَّ رَّ َّ دة فِ َْ ْٔض ُظ يف حٚفٜ ؾ

ِٔص تداخِٓٚ وهٚمنٓٚ اإلمجٚيل. ادُست َْ دتغ يف ُمٚوفٜ فت ََ ىٔالت إػ ُظ

ٚ ُمربًَّٚت وتٗدِّي  ِٔص اهلٚمش ادُستىٔالت افتل تبدو وـَّٖنَّ َْ ويستٓدف ت

ًْالم.
 إػ حتسغ آْشتِ

ْمٟ هذه ٓ حتؾ دائاًم  ويف بًض إحٔٚن  ، ادُنُِٜيف أيٜ حٚل، تَْٜٔ إظٚدة افدَّ

َِّٛ إمر جْتِزئٜ ًٓ  يتى دة. وبد َْ ًُ َّٜٔ فِ
ِِ ًْ
ِٔص ادسٚحٜ اإلمجٚفٜٔ ؾَط، ؾ٘نَّ ؾِ َْ  مـ ت

 ٚ د ُمربًَّٜ ؿدر ادستىٚع، ـام أَّنَّ ََ ًُ د، وجتًؾ اف ََ ًُ ِِّص افتَّداُخؾ بغ اف ََ هذه افتَْٜٔ ُت

َِِّٜٔٔ
َجرة ادُْسَتىِ َّٜٔ إْصؾ ؾٔام خيص  *جتًؾ افنَّ

َجرة ادُْسَتىِِِٔ ِّتتِػ ظـ افنَّ



 امفصل اخلامس: فهرسة امبياانت اجلغرافية يف هَُمج

 

139 

 ّٔ ِِ َّ ًْ افً ؼ حتسُّ َِّ ْمٟ وحُت َّٜٔ فِدَّ َجرة 54ٚ يف إداء يَٚرب ٚت احِلسٚبِ َٕٜ بٚفنَّ % ُمََٚر

َّٜٔ إْصؾ إضٚؾٜ إػ حتسغ ُمستقى اشتٌالل شًٜ ِّتزيـ افبٕٔٚٚت.
  ادُْسَتىِِِٔ

 ,.Beckman, N)رؾٚؿف ٕتٚئٟ جتٚرب أداء ِصٌٔتٓؿ بٚٔيت و ويِخص بُٔامن

et. al., 1990): 

 إـث ٚ َِّٛ مسٚحٜ  ،ر ِدؿَّٜأَّنَّ ًْالم وـؾ مِػ بٕٔٚٚت يتى
ٕنَّ ـؾ مِػ اْشتِ

َّٜٔ َأَؿؾ.   ِّتزيـ حٚشقبِ

  الم إصـٌر أظـذ مــ تِـؽ افتـل تُـقن ًْ
أنَّ ـٍٚءهتٚ دُسـتىٔالت آْشـتِ

ـَجرة  د جقدة ترتٔٛ احِلٍـٚظ ظـذ افنَّ ِـّ الم أـز. وهذا يٗ ًْ
دُستىٔالت اْشتِ

َّٜٔ
ا أن دُستىٔالت افَريبٜ مـ بًوـٓٚ مــ ادُحتّـؾ جـد  ، أي أنَّ ا*ادُْسَتىِِِٔ

 ُِّتزن يف صٍحٜ واحدة.

  ًْالمٚت وافبٕٔٚٚت هق
ٚت آْشتِ ٍّ أنَّ ادحهقل إؿل فألداء َظْز ـؾ مِ

ٜ 411بَّدار  ٌَ َٕٜ بِهٔ ٜ 211، شجقُتٚن»% ُمََٚر ٌَ َٕٜ بِهٔ  ،شجريـ»% ُمََٚر

َّٜٔ.181و بِٚظ َجرة افرُّ َٕٜ بٚفنَّ   % ُمََٚر

 ِّتزيـ افبٕٔٚٚت.أ ٜ ًَ ٚ حتقز ظذ أؾوؾ اشتخدام فِس  َّنَّ

 .ٔغ إُخرى َٕٜ بٚفهِّ َّٜٔ َدْمٟ افبٕٔٚٚت تتْٚؿص بنُؾ ـبر ُمََٚر
 أنَّ تٍُِٜ ظِِّ

  ّٔٚت إُخرى
ِِ َّ َّٜٔ افقْصؾ ادُٚين أظذ مـ افً

أنَّ متقشط ُمهقل أداء ظِِّ

ًْالم.
 فالْشتِ

ٜ بُٔامن ٌَ َّٜٔرؾٚؿف )او ويُّـ اشتخدام ِصٔ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ( ـىريَٜ *فنَّ

وصقل يف ٕيٚم ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ فتْئؿ ـؾ مـ بٕٔٚٚت افتَّْنُِٔالت 

 ،َّٜٔ
جرة ادُْسَتىِِِٔ ٔغ إُخرى فِنَّ َٕٜ بٚفهِّ َّٜٔ، افتل يزيد ُمهقل أداءهٚ ُمََٚر ى ََ افُّْ

دة إَْبًٚد. وتر َّٜٔ ُمتًدِّ
تُز إؾُٚر اجلديدة ادَُدجْمٜ يف وبٕٔٚٚت افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ

ِٔص مسٚحٜ، هقامش، وتداخؾ ادُستىٔالت افتل هل  َْ ٌٜٔ ظذ ت هذه افهِّ
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ّيٚ ذات حد أدٕك. و ٜ حٔٞ إجٔقِمْسِ ٌَ َِّهٜ ٕجد أنَّ ِصٔ َٔؿ افثالث ُمَ
َِ نَّ ـؾ هذه اف

ظٓٚ، إضٚؾٜ و بُٔامن إػ ـْقَِّنٚ رؾٚؿف أـثر ِدؿَّٜ بٚفِّْْسَبٜ ٕي بٕٔٚٚت مٓام ـٚن تقزُّ

  ٔ
َٜٔ ُيًٚد تْئّٓٚ ديْٚمُِٔ  ٚ. ُبْْ

َّٜٔوأخرً 
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ْقن افتَّتٚيل  *ا، ؾ٘نَّ افنَّ ـَ َّٜٔ يف 

ِّ هل صجرة ؽر حْت

ؽؿ مـ  جرة وبٚفّتٚيل أداء خُمتِِػ ظذ افرَّ ْمٟ يْجؿ مْف ُبْك خُمتٍِِٜ فِنَّ افٍُٗ فِدَّ

ٚ تتْٚول ذات ادجّقظٜ مـ افبٕٔٚٚ  ت.أَّنَّ
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اجلغراػقة ػفرسة اليقانات مؾف الشيك وأوعقة اليقانات ل

 يف منج

 

مٜ هذا افٍهؾ أنَّ رائدة صْٚظٜ برجمٔٚت ٕيؿ ادًِقمٚت  ذـرٕٚ يف ُمَدِّ

راؾٜٔ مٗشسٜ  ٌْ ْبؽ  شمًٓد إبحٚث افبٔئٜٔ»اجلُ َٜٔ مِػ افنَّ )إرسي( تتبّْك ُبْْ

َرَشٜ افب ْٓ ٍَ ٟ افتل وَأْوِظٜٔ افبٕٔٚٚت. هذه افُبَْْٜٔ ف َّ ُٕ راؾٜٔ يف جمّقظٜ  ٌْ ٕٔٚٚت اجلُ

ك افّنٚمؾ  شإرسي»ُتهدرهٚ  َّّ آرك »مـ  بدًءا ش.إس .آي .آرك جل»حتٝ ادُس

. هلذا وظِٔف يُقن مـ ادُستحسـ تْٚول ُبَْْٜٔ مِػ شآرك إٍٕق»وإتًٓٚء بــ  شؾٔق

راؾٜٔ بقء مـ افتَّ  ٌْ َرَشٜ افبٕٔٚٚت اجلُ ْٓ ٍَ ْبؽ وَأْوِظٜٔ افبٕٔٚٚت ف  ٍهٔؾ. افنَّ

ْبؽ تَقم ظذ ِّتٍٔػ  ٜ مـ ِصٔغ ُبَْْٜٔ افنَّ ٌَ ْبؽ هق ِصٔ وببسٚضٜ، مِػ افنَّ

َِّٛ رضورة أْن يُقن تَسٔؿ احلُقيِهالت ُمتسٚوي ادسٚؾٚت. وهتدف هذه  ُمتى

ٌٜٔ إػ اشسجٚع  جِ افهِّ ت بٚفقصقل إػ ؿرصغ حٚشقبغ ظذ إـثر اّل افسِّ

ًْالمٚت اد
ؼ هذا اهلدف بٚشتخدام دفٔؾ وافتًَُّٚمؾ بٍُٗ مع اْشتِ ََّ دى. ويتح

ْبؽ، وـؾ  َصْبؽ ُيتقي ظذ ِؿىٚظٚت َصبْؽ ُُتٚثؾ ُحقيِهالت ضريَٜ افنَّ

جِ  ة اّل افسِّ ْبؽ، ـام أنَّ ِظدَّ ِّٔز يف ِؿىٚع واحد مـ افنَّ ت يتؿ ِّتزيْٓٚ يف ٍٕس احلَ

ِّٔزً  ـ أْن تتَٚشؿ َح
ُِ ّْ ْبؽ ُي ٚد هذه افَىٚظٚت ا ضٚدٚ أنَّ احتِّ ا واحدً ِؿىٚظٚت مـ افنَّ

دة إَْبًٚد يف مُٚن  ؾ ُمستىٔالت ُمتًدِّ ُِّ جِ ُين ت. ومع أنَّ مسٚحٚت َأْوِظٜٔ اّل افسِّ

ٚ مع بًوٓٚ ُتٌّىك مُٚن  جِ افبٕٔٚٚت تُقن ؽر ُمتَّهِٜ، ؾَّ٘نَّ ت وتوّـ أْن اّل افسِّ

 بقصقفغ ؾَط إػ افَرص احلٚشقيب فتتىٚبؼ بنُؾ تُقن ظْٚس افبٕٔٚٚت دائاًم 

اـِرة إشٚس فِحٚشقب، ـٚم ْبؽ ذاتف يف افذَّ ًْالمٚت. وييؾ افنَّ
ؾ مع آْشتِ

د ُيىِؼ ظِٔف  ًْ ُِْسؾ أحٚدي افُب َٜٔ مِػ  .شمَٚئس»وُيّثِِّف تَس يف أي حٚل، ُبْْ
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ْبؽ اؿسحٓٚ  دة  ،شآخرونو ٍٕٔرجِٝ»افنَّ ن مـ بْٔتغ أشٚس ُمتًدِّ وتتُقَّ

د إَْبًٚد ـام يُ ادَٚئس ودف ؾ )َقضٔؾ ُمتًدِّ ُْ وتتّثَّؾ افٍُرة  (.3/5ح افنَّ

د إَْبًٚد  ٚ إشٚس هْٚ يف تَسٔؿ مُٚن ُمتًدِّ ًً ظذ ؾراغ بٕٔٚٚت  فَنْبؽ ُمتًٚمدتب

د. وـؾ َحد   ًْ ِِْسِٜ أحٚديٜ افُب د ـَّٚئس يتؿ ُتثِٔٓٚ بِس د إَْبًٚد يتحدَّ يف  ُمتًدِّ

ؾ ُمَسىَّحً  ُِّ َّٜٔ. ( يَىع مُٚن افب1ٔ/ًٚد )كبٚ بٖمَٔٚس ُين ٕٚٚت يف أمٚــ ؾْرِظ

دة إَْبًٚد افتل  َّٜٔ ادُستىِٜٔ ؽر ادتْجِزئٜ ُمتًدِّ وُتًرف حدود ادسٚحٚت افٍْرِظ

دة إَْبًٚد ت بــ  ْبؽ»ُيّثِِّٓٚ ِشِِسِٜ ُمتًدِّ  ,.Nievergelt, J., et. al) شدفٔؾ افنَّ

1981).  
 

 

 ( مثال َْٕوِظقة افبقاكات ِف مؾف َصْبك6/8صؽل )
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ًٜ يف 3/5يف اجلزء إيرس إشٍؾ مـ افنُؾ ) َّّ ( أربع ُحقيِهالت جُم

ـام ، ِوظٚء واحد، ُيّثِِّٓٚ أربًٜ مدفِّالت يف صٍحٜ واحدة هبٚ أربًٜ ُمدخالت

ظٚء واحد تؿ مجًٓام يف وِ  ش11»واحلُقيِهِٜ  ش7 »ُيالحظ أنَّ مْىَٜ احلُقيِهِٜ 

ًٜ افتَّخزئْٜ.  فتحَٔؼ اشتٌالل أؾوؾ فِسِّ

 ظذ هذه إشس: شرؾٚؿفو ٍٕٔرجِٝ»يْوقي مَسح 

د إَْبًٚد ظذ ادجٚل.  .6 ٔؾ يًِق َصْبؽ ُمتًٚمد ُمتًدِّ
 مِػ افتَّْنُِ

ْبؽ 2ٓ  بٚفرضورة، فذا ؾ٘نَّ احلُقيِهالت افْٚمجٜ ؿد تُقن يُقن ُمْتياًم  . افنَّ

 خُمتٍِِٜ. بٖصُٚل وأحجٚم 

َْٖوِظٜٔ افبٕٔٚٚت افتل ـؾ مْٓٚ خُيتزن يف 3 ْبؽ يربط ُحقيِهِٜ أو أـثر ب . دفٔؾ افنَّ

ة ُحقيِهالت ُمتجٚورة.   ِوظٚء واحد، إٓ أنَّ اْفِقظٚء ؿد ُيتقي ِظدَّ

فٔؾ ؿد ُيهبح 4 َّٕف ظٚدة ُُيٍظ يف ؿرص حٚشقيب ثٕٚقي.  ،ـبًرا. افدَّ  وفذا ؾ٘

ْبؽ ذاتف ُُيٍظ 5 د ُيىِؼ . افنَّ ًْ اـِرة إشٚس وُيّثِِّف تسِسالت أحٚديٜ افُب يف افذَّ

 تقجد بدخقفغ وذفؽ فوامن أنَّ ظْٚس افبٕٔٚٚت دائاًم  ،ظِٔٓٚ مَٚئس

الم ادُٚين. فَِرص ٓ أـثر مـ أجؾ ادُىٚبَ  ًْ
 َٜ افّتٚمٜ مع آْشتِ

 :(Brinkhoff, T, et. al., 1993)إػ أنَّ  شآخرونو برُٕٓقف»ويؤػ ـؾ مـ  

ْبؽ )ِؿىٚظٚت( 1 فٔؾ وُحقيِهالت افنَّ . يُقن افتَّىُٚبؼ بغ ُمدخالت افدَّ

ستقى واحد فقاحد. ُّ  ب

ٜ، صٍحٜ 2 ْبؽ ظْقان صٍحٜ ثِٕٚقيَّ . حتتقي ـؾ ُحقيِهِٜ َصبْؽ يف دفٔؾ افنَّ

ْبؽ.   بٕٔٚٚت، حٔٞ بٕٔٚٚت افتَّْنُِٔؾ ُِّتْتزن يف ُحقيِهِٜ افنَّ

ة ُحقيِهالت َصْبؽ ضٚدٚ . ُيسّح فهٍحٜ افبٕٔٚٚت بتخز3 ٔالت مـ ِظدَّ
يـ َتْنُِ

ؾ ُمستىٔالت، ُتًرف بــ  ُِّ ٚد هذه احلُقيِهالت مع بًوٓٚ ُين َأْوِظٜٔ »احتِّ
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َّٜٔ ُمٍْهِٜ، ومع بًوٓٚ شافتَّخزيـ د ظذ مسٚحٜ  ،وتُقن زوِج وتتّدَّ

  .افبٕٔٚٚت

ٚ و ًً يتَّوح أنَّ خىقات تًٚمؾ هذا  شرؾٚؿفو ٍٕٔرجِٝ»فؼوحٚت تب

َّٜٔ ادراد إٕجٚزهٚاف
  :ؾّثاًل  ،ٍٓرس تتاميز حسٛ افًِِّ

 ًٓ : :أو الم مٚ يتًغَّ ًْ
 فإلجٚبٜ ظذ مٚ ُيىٚبِؼ اْشتِ

َىٜ افبحٞ.  .1 َْ ُٕ  اشتخدام مَٚئس فتحديد مقؿع احلُقيِهِٜ افتل حتتقي 

وري  .2 اـِرة إشٚس، ُيهبح مـ افرضَّ إذا مل تُـ احلُقيِهِٜ اداُلِئّٜ يف افذَّ

 واحد.  دخقٌل 

َّٜٔ فِهٍحٜ افتل مـ ادحتّؾ أْن ٕجد ؾٔٓٚ  .3
ًِ ِٜ تنّؾ مْرَج َّّ احلُقيِهِٜ ادُح

الم.  ًْ
 افبٕٔٚٚت ادُىٚبَِٜ فٍحقى آْشتِ

ُِـ أْن يُقن هْٚك أـثر مـ دخقفغ يتداخالن يف ٕىٚق افبحٞ.  ٓ .4 ّْ  ُي

ر .5 َٔؿ ادُتُرِّ
َِ اـِرة، تٗخذ صٍحٚت افبٕٔٚٚت ادُىٚبِ بًد َحْذف اف ة َٜ يف افذَّ

.َّٜٔ
  إشٚس إلجراء ؾحقص إضٚؾِ

: ا:ثاكقً  َىٜ يتًغَّ َْ ُٕ َّٜٔ َدْمٟ 
 إلجراء ظِِّ

ًْالم مـ أجؾ حتديد مقؿع احلُقيِهِٜإ .1
ٜ تّٚمٜ فالْشتِ ََ وصٍحٜ  جراء ُمىَٚب

 افبٕٔٚٚت حٔٞ جيٛ َدْمٟ ادُدَخِٜ.

مر وإذا مل يُـ إ يف صٍحٜ افبٕٔٚٚت ُتدمٟ ادُدَخِٜ، إذا ـٚن هْٚك ؾراغ ـٍٚف  .2

ْبؽ افتل ُتنر إػ  ـذفؽ جيٛ ُتٔٔز حٚفتغ، حسٛ ظدد ُحقيِهالت افنَّ

 صٍحٜ افبٕٔٚٚت حٔٞ ُيدمٟ ظْك افبٕٔٚٚت اجلديدة. 

ة حٚٓت فِبٕٔٚٚت اجلديدة يتًغَّ ؾحص مٚ إذا ـٚن ادُسىَّح  .3 إذا ـٚن هْٚك ِظدَّ

ُِـ اشتخدامف فتْجِزئٜ صٍحٜ ا ّْ د وادخزون يف ادَٚئس ُي فبٕٔٚٚت ادُتًدِّ
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ع  بْجٚح. وإذا ـٚن إمر هق ـذفؽ ُِّتهص صٍحٜ افبٕٔٚٚت اجلديدة وُتقزَّ

ٚ افبٕٔٚٚت  ًً  فذفؽ بغ صٍحٚت افبٕٔٚٚت. تب

دة مْٚشبً  .4 ٚ، أو إذا ـٕٚٝ ُحقيِهِٜ واحدة إذا مل يُـ أي مـ ادُسىَّحٚت ادُتًدِّ

الؿٜ تتؿ افتَّْجِزئٜ وُِّتهص 
ًِ صٍحٜ ؾَط تنر إػ صٍحٜ افبٕٔٚٚت ذات اف

 بٕٔٚٚت جديدة.

ٍحٜ إْصؾ ُيًٚد تقزيًٓٚ بغ صٍحٜ  .2 ادُدَخِٜ اجلديدة وُمدَخالت افهَّ

د  سىَّح ادُتًدِّ ُّ ٍحٜ اجلديدة حسٛ مقاؿًٓٚ بٚفِّْْسَبٜ فِ افبٕٔٚٚت إْصؾ وافهَّ

 افذي ُيدمٟ يف ادَٔٚس ادُىٚبِؼ.

أ.  .3  احلُقيِهالت افتل تتَٚضع مع ادَٔٚس جُتزَّ

4.  ٚ ًً ُِـ َدْمٟ صٍحٜ فِتَّجْ تب ّْ ًٜ افتَّخزئْٜ ؿد يُقن مـ ادُ ِزئٜ افَٚئّٜ فِسِّ

د مـ ادَٔٚس.   افبٕٔٚٚت مع صٍحٜ جُمِٚوَرة وإزافٜ ادُسىَّح ادُتًدِّ

َِّٛ مسحً  .5 ْمٟ ؿد يتى ْبؽ، افدَّ   فِدفٔؾ. ٚ ـٚماًل حسٛ تقطٔػ دفٔؾ افنَّ

ِٜ أنَّ هْٚك ضرائؼ ظديدة فتحديد احلٚٓ شآخرونو ـرجيؾ»ويذـر  ت ادُٗهَّ

ُِـ َدْمٟ ِوظٚء بٕٔٚٚت مثؾ ) ّْ  (:Kriegel, H. P. et. al., 1990افتل هبٚ ُي

ضريَٜ اجلٚر افتل تسّح بَدْمٟ ِٕىٚؿغ ُمتجٚوريـ إذا ـٕٚٝ افْتٔجٜ ِٕىٚق  .6

ة ُأخرى.   ُمستىٔؾ َمرَّ

ُِـ َدْمٟ ِٕىٚؿغ ذي .5 ّْ دة إَْبًٚد وافتل هبٚ ُي ىٜ أنَّ ضريَٜ افتَّجُٚور ُمتًدِّ

َّٜٔ ُمًتٚدة فِّجٚل. ـ احلهقل ظِٔف بتْجِزئٜ ؾْرِظَّٜٔ ُثِْٚئ
ُِ ّْ   افِّْىٚق ادُتَِّهؾ ُي

َ َِّ إزافٜ ـٚمِٜ ٓحتامل اشتحٚفٜ افتٍْٔذ،  ٚنيف أي حٚل، ـال افىريَتغ ٓ حُت

ُِـ حتَٔؼ أي َدْمٟ ٕنَّ ِٕىٚق اْفِقظٚء فـ يُقن ُمستىٔؾ  ّْ ويف هذه احلٚفٜ ٓ ُي

ؾ ُْ  .افنَّ
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ْبؽ وهل بّثٚبٜ ضريَٜ  شآخرونو أهـ»وينر   َّٜٔ دِػ افنَّ ٜ ُثِْٚئ ٌَ إػ ِصٔ

ْبؽ افتََِّٔدي وذفؽ  َٕٜ بِّػ افنَّ ِْط ُأخرى حُتٚول زيٚدة اشتٌالل ادُٚن ُمََٚر خ

 (. 4/5فَِنْبؽ )افنُؾ  بٚشتحداث مِػ ثٚنٍ 

ٌٜٔ يف )  (:Ahn, H.K., et. al., 2001ويُّـ اختزال خهٚئص هذه افهِّ

َّٜٔ بؾ أـثر تقاُزنٍ  .6 ْبؽ ٓ تُقن ضبَ ٚت افنَّ ٍّ الؿٜ بغ مِ
ًِ  . اف

ْبؽ ُيٌىِّل. 5 ل افنَّ ٍَّ  ّؾ ادسٚحٜ.جُمْ  ـاِل مِ

6.   ٔ ٍَّغ ديْٚمُٔ ِّٔز يتؿ تقزيع افبٕٔٚٚت بغ هذيـ ادِ ط يف ح ََ ٚ. وإذا ـٚن ظدد افُّْ

ٚن إظٚدة تقزي ٍّ ط بْٔٓام.مٚ يتخّىك احلد ادًُغَّ ظْدهٚ ُيٚول ادِ ََ  ع افُّْ

 

 

بْك افتوأم7/8صؽل )   ( تـظقم مؾف افشَّ

ْبك ادؾف افثـاين( بْك إول، وافبقضاء ِف مؾف افشَّ  )افـؼاط افسوداء ِف مؾف افشَّ

 

ْٔض اْفقِ  .7 ط مـ ادِػ إشٚس إػ ادِػ افّثٕٚقي ؿد يَقد إػ ؾ ََ ظٚء يف َٕؾ افُّْ

ادِػ افّثٕٚقي، وؿد يًْل أنَّ اْفِقظٚء يف ادِػ إشٚس هق دون ُمستقى 

ِٔص ظدد إَْوِظٜٔ. ،آمتالء َْ واهلدف  ممٚ يَقد إػ َدْمٟ اْفِقظٚء وبٚفّتٚيل ت

ْبؽ إشٚس  ل افنَّ ٍَّ افًٚم هلذا إمر هق تَِٔص افًدد اإلمجٚيل فأَلْوِظٜٔ يف مِ

 وافّثٕٚقي.
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 ك ُمًعدِّد الطََّيؼاتمؾف الشَِّي

 

ْبؽ، اؿسح  َٜٔ مِػ  شودمٚير»و ششُس»فتحسغ أداء افبحٞ يف مِػ افنَّ ُبْْ

رايف ٌْ ٔؾ اجلُ
َبَٚت يتحٚصك ترشٔؿ افتَّْنُِ د افىَّ  ,Six, H., Widmayer) َصْبؽ ُمتًدِّ

P. 1988).  ٍّٚت َصبْؽ. وحغ ة مِ َٜٔ، مسٚحٜ اخلريىٜ ؿد ُتٌىِّٔٓٚ ِظدَّ يف هذه افُبْْ

َسىَّح افتَّْجِزئٜ يتؿ تقزيًٓٚ جتْ  ُّ ٔالت افتل ٓ ُتَىع ب
ِزئٜ مِػ َصْبؽ، ـؾ افتَّْنُِ

َّٔتغ جديدتغ ٜ افتٚفٜٔ  بغ مسٚحتغ ؾرِظ ََ ٔالت افتل ُتَىع ُِّتزن يف افىَّبَ
وافتَّْنُِ

ٚت افَتْنبِٔؽ افتل ِّتزن  ٍّ ة ضبَٚت دِ ْبؽ. وؿد يُقن هْٚك ِظدَّ مـ مِػ افنَّ

سىَّحٚت جْتِزئٜ خُمتٍِِٜ. يًرض افنُؾ َتْنُِٔالت ؽر  ُّ أة، وـؾ ضبَٜ تُقن ب جُمزَّ

ٜ إوػ 5/5) ََ َب ط يف افىَّ ََ ٜ: ُِّتزن افتَّْنُِٔالت وافُّْ ََ َب ٚت َصْبؽ ثالثٜٔ افىَّ ٍّ ( مِ

 ٜ ََ َب ٜ افّثٕٜٚٔ ذات اخلىقط ادُتَىًِّٜ، ويف افىَّ ََ َب ذات اخلىقط ادُتقاِصِٜ ويف افىَّ

ة ضبَٚت، يتافّثٚفثٜ ذات اخلى ىٜ. وبٚشتخدام ِظدَّ ََّ َِّص ظدد افتَّْنُِٔالت قط ادُْ َ

َٕٜ بىريَٜ افَنْذب يف مِػ َصْبؽ بىبَٜ واحدة.ادَُنذّ    بٜ ُمََٚر

ة تُقن ضبَٚت  تدَّ ّْ راؾٜٔ ادُ ٌْ ٔالت اجلُ
َرَشٜ بٕٔٚٚت افتَّْنُِ ْٓ وفِتًَُّٚمؾ مع َؾ

ٌٜٔ بتقايل ُمرتَّٛ وـؾ مْٓٚ ُيىٚبؼ مِػ َتْنبِٔؽ ُمٍِْهؾ ُيٌّىل ـٚمؾ  هذه افهِّ

ل فَِنْبؽ بتقالٍ  ٓ يًْل أي  ادجٚل. وهْٚ ُيدمٟ افتَّْنُِٔؾ اجلديد يف ادِػ إوَّ

َٕٜ بٚدِػ افتَّْقأم فَِنْبؽ افذي  َصْذب فف. هذا إمر هق بّثٚبٜ اختالف مٓؿ ُمََٚر

 ٍّ د أحد مِ يٜ بغ ضبَتغ. وإذا ُمدِّ ك بُحرِّ ـ افتَّحرُّ
ُِ ّْ ْبؽ ب٘ضٚؾٜ ؾٔف ُي ٚت افنَّ

أ جيٛ َِٕٓٚ إػ ضبَٜ  ٔالت افتل شتتجزَّ
د، ؾ٘نَّ تِؽ افتَّْنُِ ُمسىَّح جْتِزئٜ ُمتًدِّ

 ُأخرى.
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د افطََّبؼات (8/8)صؽل   مثال دؾف َصبْك ُمتعدِّ

َبَٚت يتزايد حجؿ جمٚل اْفِقظٚء  د افىَّ ْبؽ ُمتًدِّ يف أي حٚل، يف مِػ افنَّ

َبَٚت إخرة. بٚفتَّقايل، أي أنَّ افتَّْن  َّٜٔ يف افىَّ ِٚئ ٔالت افُبرة جتد مقاؿًٓٚ افِّْٓ
ُِ

َبَٚت افَٚئّٜ بدون َصْذب وإذا مل يُـ مُمًُِْْ  ٚ ِّتزيـ َتْنُِٔؾ جديد يف أي مـ افىَّ

 يتًغَّ ِّتهٔص ضبَٜ جديدة. وُيسّح فَِنْذب ؾَط بٚفِّْْسَبٜ فِىَّبَٜ إخرة. 

ٚت وبٚفِّْْسَبٜ فِتَّىٚبؼ افّتٚم فالْش  ٍّ ـ افتَّحديد مـ مَٚئس مِ
ُِ ّْ الم، ُي ًْ

تِ

ْبؽ ادُتقافٜٔ وافتل مـ ادٍَُسض أْن حتتقي ؾِٚصؾ افبحٞ المٚتف  ،افنَّ ًْ
واْشتِ

ىٜ واددى افتل تتؿ اإلجٚبٜ ظِٔٓٚ مـ خالل  ََ ًْالمٚت افُّْ
إُخرى، وبٚفّذات اْشتِ

َبَٚت وأداء بحٞ ُمىٚبؼ يف ـؾ مِػ َصْبؽ. وتنر ٕتٚئٟ إداء  ظبقر تقايل افىَّ

ْبؽ افتََِّٔدي بٚشتخدام  َبَٚت يٍقق مِػ افنَّ د افىَّ ْبؽ ُمتًدِّ هْٚ إػ أنَّ مِػ افنَّ

ْبؽ  َُٕىٜ ضًػ مِػ افنَّ ة. وتتّثَّؾ  تدَّ ّْ ٔالت ادُ
افَنْذب فِتًَُّٚمؾ مع افتَّْنُِ

َّٜٔ وا
ٜ افتَّخزيِْ ًَ د افىََّبَٚت يف إخٍٚض ُمستقى اشتٌالل افسِّ ٜ ُمتًدِّ ٍَ ِ ـُ رتٍٚع 

فٔؾ.   صٕٜٔٚ افدَّ
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أنَّ حتديد َأْوِظٜٔ افبٕٔٚٚت يَقم ظذ أشٚس  مـ هذا آشتًراض يتوح

َّٜٔ ـام يقضح افنُؾ  ْبُٜٔ افىبَ  .(6/5)اشتخدام افُبْك افنَّ

ٟيف أي حٚل، َأْوِظٜٔ افبٕٔٚٚت يف  َّ  تُقن يف ؾهِٔغ: ُٕ

د ؾَط  .6 د فِبٕٔٚٚت ُيتقي ظذ ظدد ُُمدَّ جِ مـ  ِوظٚء ُُمدَّ  ت.اّل افسِّ

د مـ افبٕٔٚٚت وذفؽ   .5 ـ أْن ُيتقي ظذ ظدد ؽر ُُمدَّ
ُِ ّْ د ُي ِوظٚء ؿٚبؾ افتَّّدُّ

ْٔض افبٕٔٚٚت.   ب٘ضٚؾٜ حَؾ أو أـثر فٍ

ََٖؿِؿ فتْئؿ َأْوِظٜٔ  شدئٍز»وينر  ْبُٜٔ ؿٚبِِٜ افتَّ إػ أنَّ احلُقيِهالت افنَّ

 (:Davis, W. A., 1986 )افبٕٔٚٚت هل بّثٚبٜ اختزال فِبٕٔٚٚت ُيَؼ أيت

1 .:  توّـ أنَّ

جِ يف ـؾ ُحقيِهِٜ وـؾ ِشِجؾ يُقن ترتٔٛ مٍٚتٔح   أ.  هق ٍٕسف  اّلتافسِّ

 ـام يف ترتٔٛ ؾٓٚرس احلُقيِهالت.

 

 افُبـَْقة افطبؼقَّة فؾَشْبك (9/8) صؽل
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 يف ـؾ ؿىٚع ؾرظل ِؿىٚع صٌر وـؾ ِشِجؾ ُيتقيف يُقن ترتٔبف ممٚثاًِل  ب.

َّٜٔ.فستٔٛ ؾٓٚ ىٚظٚت افٍْرِظ
َِ  رس اف

5.  : د مـ أنَّ ُـّ  افتَّٖ

د فِبٕٔٚٚت إذا ـٕٚٝ  شق»ـؾ ؿىٚع ظّؼ  . أ يُقن، وبنُؾ ُمََتِك، بِقظٚء ُُمدَّ

ف  شق <ق » َّٕ ٌر ؾ٘ ىٚع افهَّ
َِ )افَّٜٔ افَهقى فَِىٚع(. وبٚفِّْْسَبٜ حلٚفٜ اف

د واحد بنُؾ ُمَتِك أو اثْغ أو أـثر مـ إَْوِظٜٔ ؿٚبِِٜ  يرتبط إّمٚ بِقظٚء ُُمدَّ

اـِرة احلسقبٜٔ مثؾ: د افتل تُقن مقضقظٜ بنُؾ ُمتجِٚور يف افذَّ  افتَّّدُّ

ىٚع  . ب َِ د يرتبط بنُؾ ُمَتِك بَىٚع ؾرظل واحد مـ اف ـؾ ِوظٚء ؿٚبؾ فِتَّّدُّ

ٌر.  افهَّ

ل ظدد   . ت جِ يُقن افًٚمؾ ادحعِّ افًٚم، أي ُمًدَّ ت ادقجقدة إػ ظدد اّل افسِّ

ًَ افٍراؽٚت ا د يف حدود مدى ُمًغَّ ُمسب  ٚ. دقجقدة، هلذه إَْوِظٜٔ ؿٚبِٜ افتّدُّ

ع  . ث جِ يف أي حٚل، تتقزَّ ْبؽ ظذ ظدد مـ إَْوِظٜٔ، وـؾ اّل افسِّ ت يف مِػ افنَّ

ؼ  َِّ راشٜ، ويتح ِوظٚء بٕٔٚٚت يرتبط بف ِؿىٚع أو ِؿىٚع ؾْرظل مـ مْىَٜ افدِّ

ىٚظٚت وَأْوِظٜٔ افبٕٔٚ َِ شٔؿ بغ اف فٔؾ هْٚ هق جمّقظٜ مـ افسَّ ٚت بدفٔؾ. وافدَّ

 افَّٜٔ=  شق») ق –افًْٚس، ـؾ مْٓٚ يتىٚبؼ مع ُحقيِهِٜ بحجؿ ع 

ّؼ افَهقى ًُ ىٚظٚت ف َِ فٔؾ يف ظْك وـؾ(. ادقجقدة اف  فِقظٚء ُمدفِّؾ فف افدَّ

د تهػ تاّل ِشجِ  حتتقي افتل فِبٕٔٚٚت َأْوِظٜٔ جمّقظٜ أو ََ  افتل افبٕٔٚٚت ُظ

راشٜحلمع ا تتَٚضع  .قيِهِٜ ادُىٚبَِٜ يف مْىَٜ افدِّ

يستحدث  جل. آي. إس.ومـ ادالئؿ اختتٚم هذا اجلزء بذـر أنَّ ٕيٚم آرك 

ٔ ٚ  افٍٓرس ادُٚين يف حٚل اشتحداث ضبَٜ مالمح صٚؽرة يف صجرة افُٚتٚفقج آف

أو جِٛ بٕٔٚٚت ٓشتحداث ضبَٜ جديدة دِّح. وُيستخدم هذا افٍٓرس خالل 
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افبٕٔٚٚت، ويُقن بٖشٚس صبُل ظْد افتًٚمؾ مع ؿقاظد بٕٔٚٚت حترير وحتّٔؾ 

ويف أوراـؾ، ويف  2خٚصٜ أو ذات ٕقع مِػ، أو مٗشسٚتٜٔ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت 

خٚدم فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ افتل تستخدم ِّتزيـ جٔقمسي ثْٚئل افسـٔبٜ. أمٚ 

وفٌٜ  ،الم افبْٔقيٜبٚفْسبٜ فَقاظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف إٍقرمُس، وفٌٜ آشتً

ٔ  خدم أشًٚش تآشتًالم افبْٔقيٜ بقشتجرس، ؾَّ٘نٚ ٓ تس ٚ بؾ ؾٓرس صجرة ٚ صبُ

 آر.

ٔ ٚ  جل. آي. إس.يف أي حٚل، ُئًد ٕيٚم آرك  بْٚء افٍٓرس ادُٚين ظْد آف

َّْٜٔ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ بْقع مِػ وٕقع مٗشسٚيت  َّنٚيٜ ظِّٔٚت ُمً

أؾوؾ حٚٓتف. وافَْٚط أتٜٔ تؼح افٍُٜٔٔ افتل هبٚ فوامن ـقن افٍٓرس يف 

 مع افٍٓرس ادُٚين: جل. آي. إس.يتًٚمؾ آرك 

بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ خٚصٜ ، مِػ صُؾ، أو  ةيف حٚل جِٛ بٕٔٚٚت مـ ؿٚظد .6

أو بٕٔٚٚت موٌقضٜ بٖشِقب شامرت إػ ؿٚظدة  ،أو رشقمٚت ـٚد فقحٜ،

ؾٓرس مُٚين فىبَٜ ادِّح ٔ ٚ آف بٕٔٚٚت ذات ٕقع مِػ أو مٗشسٚيت، ُُيسٛ

 اجلديدة. 

يف حٚل اشتخدام أوامر افْسخ وافِهؼ مـ آرك ـٚتٚفقج فْسخ ضبَٜ مِّح  .5

مـ ؿٚظدة بٕٔٚٚت خٚصٜ إػ ؿٚظدة بٕٔٚٚت ذات ٕقع مِػ أو مٗشسٚتٜٔ، 

ٔ ٚ  ُيًٚد ظْد ٕسخ ضبَٜ مِّح مـ  أيًوٚ بْٚء افٍٓرس ادُٚين، ـام ُيًٚد بْٚؤهآف

ؾ ادُٚين، فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ بقشتجرس، أو إٍقرمُس. ٕيٚم أوراـ

ويف حٚل ٕسخ ضبَٜ مِّح مـ ؿٚظدة بٕٔٚٚت ٕقع مِػ أو مٗشسٚتٜٔ 

ٚ ُيستخدم ؾٓرس صبُل إػ ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ أخرى تستخدم ؾٓرًش 

  ٔ  ٚ، يتؿ افْسخ إػ جٕٚٛ مهدر افبٕٔٚٚت وٓ ُيًٚد حسٚبف.صبُ

دًٚجلٜ اجلٌراؾٜٔ، ُتٍحص ادالمح افتل يف ضبَٜ ادِّح ظْد اشتخدام أداة ا .6

  ٔ  ٚ.وُُيسٛ ؾٓرس مُٚين جديد آف
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ظْد حٍظ حتريرات أو اشتخدام أوامر حتّٔؾ افبٕٔٚٚت ظذ ضبَٜ مِّح فٔس  .7

هلٚ ؾٓرس مُٚين ُيستحدث ؾٓرس هلٚ يف َّنٚيٜ ظِّٔٚت حٍظ، حترير، أو 

 حتّٔؾ افبٕٔٚٚت.

ٜ يف ؿٚظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ذات افْقع مِػ ٓ ضبَٚت ادالمح ادوٌقض .8

تستخدم ٍٕس ٕقع افٍٓرس ادُٚين ادُستخدم يف ضبَٚت ادالمح ؽر 

 ادوٌقضٜ. 

ٔ ٚ  ظْد ضٌط مِّح ضبَٜ يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ مـ ٕقع مِػ تتؿ .9 ظِّٜٔ آف

إظٚدة ؾٓرشتٓٚ. وهذا افٍٓرس ٓ يُّـ تًديِف. وظْد حؾ ضٌط ضبَٜ 

ٔ ٚ  ُيًٚد مِّح،  ٍٕس ؾٓرشٓٚ ادُٚين ؿبؾ ضٌىٓٚ. آف

ُُيٚؾظ ظذ افٍٓرس ادُٚين يف ؿقاظد افبٕٔٚٚت  جل. آي. إس.ٕنَّ آرك  .:

ا مٚ تُقن احلٚجٜ إلظٚدة اجلٌراؾٜٔ مـ ٕقع مِػ أو مٗشسٚيت، ٕٚدرً 

اشتحداثف ويُقن مـ ادستحسـ ؾًؾ ذفؽ ؾَط يف حٚل إظٚدة حسٚب 

ٚافٍٓرس  ٜ ظدد ـبر مـ ادالمح افتل ِّتتِػ يف حجّٓٚ ظـ بًد إضٚؾ يدوي 

مثاًل،  ادالمح ادقجقدة. وهذا يْىبؼ ظذ إضٚؾٜ مالمح ظْد افتحرير ؾَط.

ٚيُّـ بدء حترير وإضٚؾٜ ظدد ـبر مـ ادالمح اخلىٜٔ  أو اشتخدام  يدوي 

ؾ افتنُٔؾ فتحِّٔٓٚ. وـثر مـ هذه ادالمح ادُوٚؾٜ هل إمٚ أَّنٚ أضقل  ِّّ ُُم

أو أؿك مـ ادالمح ادقجقدة يف ضبَٜ ادِّح. وفوامن أن يًّؾ  ثًراـ

 افٍٓرس ادُٚين بنُؾ جٔد مع ادالمح اجلديٜ جيٛ حتديثف.

ـٚن ذفؽ أيف أي وؿٝ ُتستحدث ضبَٜ مِّح يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت خٚصٜ، شقاًء  .;

ظز ٕٚؾذة اشتحداث ضبَٜ مِّح جديدة، أداة ُمًٚجلَٜ جٌراؾٜٔ، أو أي 

ٔ  ؾٓرًش  جل. آي. إس.أخرى، ُيسٛ آرك  ضريَٜ ٓ يُّـ تًديِف  ٚٚ مُٕٚ

 يف أؾوؾ ويُقن دائاًم  ،ويرتُز ظذ أؾؼ افْيٚم اإلحداثل فىبَٜ ادِّح

 وضع.
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 الزمـقة/َػِفَرَسة ؼواِعد اليقانات املؽاِنقَّة

 

َّٜٔ
َرَش /بٚفِّْْسَبٜ فَقاِظد افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ْٓ ٍَ ٜ يف مد افزمْٜٔ تتّثَّؾ مْٚهٟ ُبْك اف

امت  َّٜٔ مـ أجؾ ادُحٚؾيٜ ظذ افسِّ
َرَشٜ افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ْٓ ٍَ َّٜٔ. افىَّرائؼ افَٚئّٜ ف

ادُِٕٚ

َّٜٔٚوهْٚك مْزظ
َرَشٜ افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ْٓ ٍَ  مهٚ: ،افزمْٜٔ/ن أشٚس ف

َّٜٔ افتل هل بّثٚبٜ ؾٓٚرس ؿٚئّٜ ظذ جْتِزئٜ ادُٚن ثْٚئل  .6
اشتخدام افُبْك ادُِٕٚ

د  ًْ إػ ُحقيِهالت ُمستىِٜٔ دون إْخذ يف آظتبٚر تقزيع افتَّْنُِٔالت افُب

د. وفًؾَّ أـثر هذه افُبْك صٔقظً  ًْ َجرة ظذ ادُسىَّح ثْٚئل افُب َٜٔ افنَّ ٚ هل ُبْْ

َّٜٔ بِهٌٔٓٚ ) بِٚظ  (.Finkel, R. A. and Bentley, J. L., 1974افرُّ

5. َّٜٔ
َرَشٜ افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ْٓ افتل يُقن تْئّٓٚ بتْجِزئٜ جمّقظٜ مـ  اشتخدام ُبْك َؾ

ٚ هل افتَّْنُِٔالت، وفٔس ادُٚن افذي ُيتقهيٚ. وأـثر هذه افبُْك اشتخدامً 

َجرة ادُْستَىَِِِّٜٔٔ وِصٌٔٓٚ ) (، وـام أذٕٚ يف Beckmann, N., et, al. 1990افنَّ

َّٜٔ بنُؾ ظٚم أـٍٖ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ ٍَحٚت افّسٚبَٜ ؾ٘نَّ افنَّ َرَشٜ افبٕٔٚٚت  افهَّ ْٓ ٍَ ف

ط افبٕٔٚٚت يف  ََ ُٕ ز  ُـّ َّٜٔ ٕنَّ تر بِٚظ َجرة افرُّ َٜٔ افنَّ َٕٜ ببُْْ ع ُمََٚر ٜ افتَّقزُّ َّ
ؽر ُمْتيِ

 ،َّٜٔ بِٚظ َجرة افرُّ َٜٔ افنَّ د يْجؿ مْف ؾرع ضقيؾ يف حٚل تبِّْل ُبْْ ًْ مُٚن ُثْٚئل افُب

 َّٔ ّٔٚت وهذا بدوره يزيد بنُؾ ـبر وؿٝ ادًُٚجلٜ احلٚشقبِ ٜ بٚفِّْْسَبٜ فًِّ

ْمٟ، احلَْذف، وافبحٞ ادُٚين.  افدَّ

َرَشٜ افبٕٔٚٚت تهّٔاًم  شآخرونو ظبداجلقيريف»يف أي حٚل، اؿسح  ْٓ  فُبَْْٜٔ َؾ

َّٜٔ
افزمْٜٔ يرتُز ظذ أْبًٚد ثامٕٜٔ ُمتِّّٔزة ذات ِظالؿٜ بــ: خهٚئص /ادُِٕٚ

ًْالم افبٕٔٚٚت، افتٍَّ
َِّبٚت اْشتِ ْمٟافبٕٔٚٚت، ُمتى َّٜٔ افدَّ افٍْهؾ، /ِرَؿٜ، اشساتِٔج

ٔغ.  (:Abdelguerfi, M., et, al., 2002هذه إَْبًٚد هل ) وٕسخ افهِّ
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َمـي .6 ـ اظتبٚر جقإٛ زمَِّْٜٔ خُمتٍِِٜ ظْد خزن افبٕٔٚٚت افُبْعد افزَّ
ُِ ّْ : وهْٚ ُي

 وهل:

َذج. هذ    أ. ّْ ا افقؿٝ وؿٝ افيَِّٚهرة أي وؿٝ طٓقرهٚ ظذ أرض افقاؿع ادَُْ

ُِـ تٌٔره دون ُمٚذير. ّْ ُِـ أْن يُقن يف ادٚيض أو ادُستَبؾ وُي ّْ  ُي

وؿٝ ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت أي وؿٝ وفقج افبٕٔٚٚت يف ؿِٚظدة افبٕٔٚٚت وافتل  ب.

ُِـ أْن يتخّىك افقؿٝ احلٚيل وٓ  ّْ ـ اشسجٚظٓٚ. هذا افقؿٝ ٓ ُي
ُِ ّْ ُي

ُِـ تٌٔره. ـام أنَّ َدْمٟ وَحْذف افبٔ ّْ ُِـ إجراؤمهٚ إٓ يف ُي ّْ ٕٚٚت ٓ ُي

ُِـ إجراء حتديٞ يف ادٚيض. إضٚؾٜ إػ ذفؽ ؾ٘نَّ  ّْ افقؿٝ احلٚيل، أي ٓ ُي

َّٜٔ مْىََّٜٔ ؾ
جِ احلَْذف هق ظِِّ َّٜٔ ٓ يتؿ حتريُٓٚ مـ ؿِٚظَدة اّل ٚفسِّ

ِِ ًْ
ٍِ ت اف

  افبٕٔٚٚت.

َمن .5 ُِـ تُقيْٓٚ مُبْعد حراك افزَّ ّْ ـ أوضٚع أو : هْٚ ؿقاِظد افبٕٔٚٚت ُي

 ِْْٔ ـ تَديرهٚ ب
ُِ ّْ َمـ ٚ. فذا هْٚك جٕٚبٔ ٚأجزاء مـ ادسٚرات افتل ُي  مهٚ:ن حلراك افزَّ

ط زمَِّْٜٔ خُمتٍِِٜ. ُمتؼطِّع   أ. 
َِ
ُٕ ٔالت ظْد 

: وؾٔف يتؿ ِّتزيـ ؾَط مقاِضع افتَّْنُِ

َّٔتغ.
َُٕىتغ زمِْ ـ اشسجٚع أي مًِقمٚت بغ 

ُِ ّْ   وٓ ُي

ـ اشسجٚع مقاِضع افتَّْنُِٔؾ ظْد أي : وهذا ُمتواِصل ب.
ُِ ّْ َّٕف ُي ٓ يًْل أ

َّٜٔ. ويف هذا افَّْحق مـ احلراك يتؿ ِّتزيـ ادسٚرات أو مَٚضِع 
َىٜ زمِْ َْ ُٕ

 ِْْٔ ٔؾ وادسٚر بْٔٓٚ يتؿ تَديره ب
. هذا ٔ ٚادسٚر، ـام أنَّ تسجٔؾ مقاِضع افتَّْنُِ

الم ؿقاِظد افب ًْ
ُِـ اْشتِ ّْ ٜٕٔٚٚت بٚفِّْْسَبٜ ٕي افقضع جيًؾ مـ ادُ َّ  ِؿٔ

  زمَِّْٜٔ.

ومُٚن  : وهذا يتًٚمؾ مع حرـٜ زمٚنُبْعد حراك جمؿوظة افبقاكات .6

ُِـ أْن تُقن: ّْ ٔالت. وجمّقظٜ افبٕٔٚٚت ُي
 بٕٔٚٚت افتَّْنُِ

ـة أ. ٔالت ٓ يتٌرَّ َظْز افقؿُٝمتحرِّ
وفُـ َتْنُِٔالت  : أي أنَّ ظدد افتَّْنُِ

ـ أْن تتٌرَّ َظْز ادُٚن. ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت يُ 
ُِ ّْ 
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ـ أْن يتٌرَّ إٓ أنَّ افتَّْنُِٔالت تيؾ ُمتـاِمقة ب.
ُِ ّْ ٔالت ُي

: أي أنَّ ظدد افتَّْنُِ

 يف مقضًٓٚ.

ـ أْن يتٌرَّ وأنَّ افتَّْنُِٔالت َحراك ـامل ج.
ُِ ّْ ٔالت ُي

: أي أنَّ ظدد افتَّْنُِ

ـ أن ُتٌرِّ مقِضًٓٚ.
ُِ ّْ  ُي

هْٚك ضرائؼ خُمتٍِِٜ حلٚٓت افتَّْنُِٔالت افتل  افبقاكات:ظذ  ُبْعد احلصول .7

ُِـ أْن  ،يتًغَّ َدجْمٓٚ أو حتديثٓٚ يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت ّْ واحلهقل ظذ افبٕٔٚٚت ُي

 يُقن:

ًَ اشاـِـً    أ. َّٜٔ َدْمٟ : أي أنَّ افبٕٔٚٚت تُقن مًروؾٜ ُمْسب
ُِـ تٍْٔذ ظِِّ ّْ ٚ وٓ ُي

 أو حتديٞ هلٚ. 

ُِـ َدجْمٓٚ أو حتديثٓٚ ديْٚمُِٔ اق  تارخي ب. ّْ َّٜٔ ُي . وإذا مل ٔ ٚ: أي أنَّ احلٚٓت احلٚف

َمْل يف يُـ احلهقل ظذ افبٕٔٚٚت شٚـًْ  ـ تٌٔر تقافٔٓٚ افزَّ
ُِ ّْ ٚ ٓ ُي

 وؿٝ ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت. 

َىٜ زمَِّْٜٔ.اديـامقؽق   ج. َْ ُٕ ْمٟ يف أي تنُٔؾ وحتديثف ظْد أي  امح فِدَّ  : أي افسَّ

َِّٛ  :ُبْعد آْشتِْعالم .8 الم ادُٚين افتََِّٔدي، تتى ًْ
بٚإلضٚؾٜ إػ آْشتِ

ًْالمٚت ادُختِِػ. وظذ هذا إشٚس ؾ٘نَّ افتَّىبٔؼ افتىبَٔٚت ظددً 
ا مـ آْشتِ

ُِـ أن يُقن: ّْ  ُي

فً  . أ َرَشٜ افبٕٔٚٚت  فؾؿعؾومات افّتارخيقة: اُموجَّ ْٓ ويف هذا افَّْقع هتدف ضرائؼ َؾ

َّٜٔ ظـ افتَّْنُِٔالت ذات احلراك. وهذا إػ 
اشسجٚع ادًِقمٚت افّتٚرخيِ

 :ٜ ٌَ ًْالمٚت بِهٔ
َِّٛ اْشتِ أظثر ظذ ـؾ افتَّْنُِٔالت افتل تَع يف مْىَٜ »يتى

َىٜ زمَِّْٜٔ  َْ ُٕ َّْٜٔ )أو ظْد  َّٜٔ ُمً
ة زمِْ َّْٜٔ(، خالل ؾْسَ َىٜ ُمً َْ ُٕ َدة )أو ظْد  ُُمدَّ

َدة( َمَّْٜٔ فُؾ  . هْٚ يسسجعشُُمدَّ ىٜ افزَّ ََ َمْل أو افُّْ َىع افزَّ َْ الم اد ًْ
اْشتِ

الم  ًْ
َىٜ زمَِّْٜٔ ُمًَّْٜٔ، يف حغ أن اْشتِ َْ ُٕ ٔالت افتل تتَٚضع ظْد 

افتَّْنُِ

َّٜٔ ظٚدة تُقن ُمتقافٜٔ. 
ط زمِْ ََ ُٕ ة  َّٜٔ ينّؾ ِظدَّ َمْ  افٍقاِصؾ افزَّ
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فً  ب. ًْالفالْشتِْعالم اُموجَّ
ْٕامط حرـٜ : حتتٚج بًض آْشتِ مٚت ِّتزيـ أ

افتَّْنُِٔالت. واهلدف يف هذه احلٚفٜ هق اشسجٚع مَٚضِع اخلط أو 

.َّْٜٔ ٔالت ُمً
ط افتل ُُتثِّؾ مسٚرات َتْنُِ ََ  مقاضع افُّْ

بً  ج. ِـّ َّٜٔ اُمر : جيّع هذا افَّْقع مـ افتَّىبَٔٚت اشسجٚع ادًِقمٚت افتٚرخي

 واشسجٚع ادسٚر.

َرَشٜ افزمـقة/فبقاكات ادؽاكِقَّةُبْعد افتػريق بغ ا .9 ْٓ : تَقم ُؿْدرة ضريَٜ َؾ

َرَشٜ واشسجٚع  ْٓ ٍَ ريؼ بغ أبًٚد وخهٚئص ادجٚل ادُستخَدم ف ٍْ افبٕٔٚٚت ظذ افتَّ

ًْالم 
ِّام ـٚن مدى أداء آْشتِ ُثر ظدد إَْبًٚد ـ ـَ ِّام  َٜٔ افٍٓرس. وـ افبٕٔٚٚت يف ُبْْ

َّٜٔأؾوؾ. ويف موّقن ضرائؼ افقصقل إػ 
 ٜافزمْٜٔ هْٚك ثالث/افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

 ُمستقيٚت ُُمتِّٜ فِتٍَّرؿٜ:

َّٜٔ.ُمستوى مؽاين   أ.
 : وؾٔف ُتٍٓرس وُتسسجع افبٕٔٚٚت حسٛ إَْبًٚد ادُِٕٚ

 : وؾٔف ُتٍٓرس وُتسسجع افبٕٔٚٚت حسٛ إَْبًٚد افزمْٜٔ. ُمستوى زمـي ب.

ؾ مـ  : وؾٔف ُتٍٓرس وُتسسجعزمـي/ُمستوى مؽاين ج. ـُ افبٕٔٚٚت حسٛ 

َّٜٔ وافزمْٜٔ..
 إَْبًٚد ادُِٕٚ

ْمج .: َٜٔ افٍٓرس. افَػْصل/ُبْعد اشساتقجقة افدَّ د مع بْٚء ُبْْ ًْ : يتًٚمؾ هذا افُب

دة ؾٚئوٜ.  َْ ْمٟ أو جْتِزئٜ ُظ َّٜٔ ُتىبَّؼ ظْد اختٔٚر مسٚر افدَّ وهق يّثؾ اشساتِٔج

 َٜٔ هٚ ُبْْ َّٜٔ افتل تتبَّْٚ الم وتٗثِّر افٍٓرس تًِٛ دورً وآشساتِٔج ًْ
ا يف ُمًٚجلٜ آْشتِ

ًْالم. وجتدر اإلصٚرة هْٚ إػ ثالثٜ إٔقاع مـ 
َّْٜٔ مـ آْشتِ ظذ أداء إٔقاع ُمً

ّٔٚت ادُختٍِِٜ:  آشساتِٔج

: اختٔٚر ادسٚر بٚفِّْْسَبٜ دًٔٚر افتَُّبر إََؿؾ فَدْمٟ ُمدَخِٜ افتَّؽبر إََؿل   أ.

َّٜٔ.جديدة يف ا
َجرة ادُْسَتىِِِٔ َّٜٔ تستخدمٓٚ افنَّ  فٍٓرس، وهل اشساتِٔج
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د افتل افتَّداُخل إدكى ب. ََ ًُ ْمٟ وافتَّْجِزئٜ ُمدَخِٜ فِ ص حسٚبٚت افدَّ : ُِّتهِّ

د ذات ٍٕس ادُستقى. و ََ ًُ نَّ هْٚك حٔٞ إيْجؿ مْٓٚ أدٕك تداخؾ بغ اف

ًٚد َأَؿؾ بأ إمر إػ َمدّ  اشساتٔجٜٔ تداُخؾ أدٕك مع تُبر َأَؿؾ، ؿد ُيتٚج

َّٜٔ، وهُذا يتزايد أداء افبحٞ. هذه 
ٓشسجٚع ادًِقمٚت افّتٚرخيِ

َّٜٔ
َجرة ادُْسَتىِِِٔ  .Beckmann, N., et, al) *آشساتِٔجَّٜٔ تستخدمٓٚ افنَّ

1990).  

تقب اخلّطي ج. ْمٟ وافتَّْجِزئٜ ُمدَخِٜ حسٛ افسَّ ص حسٚبٚت افدَّ : ُِّتهِّ

تٔٛ  َْْحْك َمْؾء افٍراغ. وهذه آشساتِٔجَّٜٔ افسَّ ُّ د ب اخلّىل افذي يتحدَّ

ـ اشسجٚع ادسٚرات، ومـ ثؿ اشسجٚع ادًِقمٚت. يف أي حٚل،  حُتسِّ

ْمٟ  َّٔتٚن إـٍٖ فِدَّ تٔٛ اخلّىل مهٚ آشساتِٔج افتَّداُخؾ إدٕك وافسَّ

 وافتَّْجِزئٜ.

ْمٟ: جتّع حسٚبٚت اادُحاَؾَظة ظذ ادسار د. افتَّْجِزئٜ ادُدَخالت حسٛ و فدَّ

ـ اشسجٚع ادسٚر حسٛ  َّٜٔ حُتسِّ ادسٚرات افتل تتبًٓٚ. هذه آشساتِٔج

ٚ ظٚدة تْوقي ظذ تداُخؾ أـثر.  تٖثره َّٕنَّ

قغة .; د ظذ مٚ إذا ـٕٚٝ ُبَْْٜٔ ُبْعد يستـد ظذ كسخ افصِّ ًْ : ُيدفِّؾ هذا افُب

ُٕسخً  دة فْافٍٓرس تنّؾ  ط ٚ ُمتًدِّ ََ ُٕ ٍس افتَّْنُِٔؾ ظْد ٍٕس ادقاِضع وفُـ ظْد 

غ جيٛ َٔ زمَِّْٜٔ خُمتٍِِٜ. هذه احلٚفٜ تيٓر ظٚدة مع افتَّداُخؾ. وضرائؼ تُرار افهِّ 

ؿ فِتَّىبٔؼ افذي  ِٓ َِؿ ُم ًْ َِّبٚت ِّتزيـ افبٕٔٚٚت َم أْخذهٚ يف آظتبٚر إذا ـٕٚٝ ُمتى

وتُرار افبٕٔٚٚت يزيد مـ حجؿ ُبَْْٜٔ  يستخدم ضريَٜ وصقل إػ ادًِقمٚت.

 ٌٜٔ  مهٚ:افٍٓرس. ومـ افقاضح أنَّ افَّٔتغ ادُحتِّتغ فتُرار افهِّ

ٜ افتُرار.رتُرا أ. ٌَ  : وهذا يْوقي ظذ ِصٔ

ٜ تُرار.ٓ تؽرار ب. ٌَ  : وهذا ٓ يْوقي ظذ ِصٔ
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َّٜٔ نَّ وجتدر اإلصٚرة إػ أ
بغ افزمْٜٔ ادُتداَول /ؾٓرس افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

َّٜٔ مـ افَّْقع اخلّىل  بِٚظ َجرة افرُّ ٟ يستِْد ظذ افنَّ َّ ُٕ ادُنتٌِغ يف برجمٜ أدوات 

 (.Tzouramanis, M., et. al., 1998ادُتداِخؾ )
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 ُمَؼدَِّمة

 

ًْالم»ْهَىِح مُ 
َّ  شاْشتِ ُٕ ُينر إػ مُجِْٜ تىِٛ اشسجٚع  ٟيف موّقن 

الم  ًْ
مًِقمٚت مـ ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ادُختََزٕٜ يف افِّْيٚم احلٚشقيب. واْشتِ

ٟؿقاِظد افبٕٔٚٚت يف بٔئٜ  َّ َّٜٔ وجو ُٕ ْدوفٜٔ ٕتٚئجف ادُتّثِِّٜ يف ُمستخرجٚت خرائى

ِْقر ادرحِٜ إخرة واهلدف إشٚس فتىبَٔٚت  ؿ تب ٟجُيسِّ َّ ظذ ُمتقيٚت ٕيؿ  ُٕ

ًْالم هق يف احلََٜٔ بحٞ ظـ 
َّٜٔ ادُرتُِزة ظِٔٓٚ. وآْشتِ

راؾِ ٌْ ؿقاِظد افبٕٔٚٚت اجلُ

ٔٓٚ اجلٔقِمْسي وؽر اجلٔقِمْسي وافتل تتقاؾؼ مع مًٚير اجلُ  افبٕٔٚٚت ََّ راؾَِّٜٔ بن ٌْ

َدة ومـ ثؿَّ ظرضٓٚ خرائىواْص  الم أدوات و. وتُقن ٔ ِٚساضٚت ُُمدَّ ًْ
آفٔٚت آْشتِ

ٟ افذي تَقم ظِٔف وافذي ؿد يُقن ْٓ ختٔٚر ادُٚين أو ََّنْٟ ََّنْٟ آ حسٛ افَّْ

.َّٜٔ
ًِالؿٜ ادُِٕٚ   اف

ًْالم ؿقاِظد افبٕٔٚٚت 
يف أي حٚل، مـ احلَِرْي أْن ٕنر يف افبدايٜ إػ أنَّ اْشتِ

َ  اجلُ  ٚ تنّؾ ِص ٜ َّٕنَّ الم ؿقاِظد افبٕٔٚٚت افتََِِّٔديَّ ًْ
َّٜٔ خيتِػ ظـ اْشتِ

راؾِ ٌْ ٚ

رايف فِبٕٔٚٚت. هذا افقضع جٔقِمْسي   ٌْ ٔؾ اجلُ
د مقؿع، حجؿ، وصُؾ افتَّْنُِ ٚ ُُيدِّ

ٜ افتل  الم افتََِِّٔديَّ ًْ
ٟ أنَّ ُفٌٚت آْشتِ َّ ُٕ أبٚن يف ادراحؾ إوػ فتىقير ُحَزم 

ٜ تَتِك ظ ٜ افُبِْٔقيَّ ٌَ ُِّ َّٜٔ يف صُؾ جدويل، مثؾ اف ٍ ذ افتًَُّٚمؾ مع افبٕٔٚٚت ادُقصِّ

راؾَِّٜٔ افتل تنّؾ إػ جٕٚٛ  ٌْ ًْالم ؿقاِظد افبٕٔٚٚت اجلُ
ًْالم، ؽر ـٚؾٜٔ ْٓشتِ

فالْشتِ

َّٜٔ بٕٔٚٚت جٔقِمْسِ  ٍ ٜ. يرتُز هذا آشتْتٚج ظذ ظدم ُؿْدرة يَّ افبٕٔٚٚت ادُقصِّ

َّٜٔ ظرض افَّْتٔجٜ وصًقبٜ آختٔٚر اإلصٚرة إػ َّٔٚت شٚبَٜ أو ظذ ـٍٔ
 ٕتٚئٟ ظِِّ

ْدرة  شؾِٔٔبسو إجرام»بٚفتٖصر. واختزل ـؾ مـ  َُ َأْوُجف هذا افَهقر يف ظدم اف

 :(Angram, K. J. and Phillips, W. W., 1987) ظذ حتَٔؼ
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راؾَِّٜٔ ُيًٍل مـ ا .1 ٌْ ؿ بنُؾ ُمبٚذ اشتًراض رؾٔع ادُستقى فِّالِمح اجلُ ُُّ فتَّح

راؾَِّٜٔ. ٌْ د فًِِّقمٚت اجلُ ََّ اخع ادًُ  يف افتَّّثٔؾ افدَّ

راؾَِّٜٔ وذفؽ بتحديد ادًِقمٚت افتل 2 ٌْ شقمل فِّالِمح اجلُ . تًؤد افًرض افرُّ

ٌَٜٔ افتل هبٚ يتؿ افًرض.  شُتًرض وحتديد افهِّ

َّٜٔ ـ3ًّٔ
ًِالؿٚت ادُِٕٚ ْدرة ظذ افتًَّبر ظـ اف َُ َّٜٔ . اف

ًِالؿٚت ادُِٕٚ ٚر اختٔٚر، ؾٚف

ْرب، وآ َُ راؾَِّٜٔ مثؾ اف ٌْ ٚه إضٚؾٜ إػ خهٚئص بٚفِّْْسبٜ فِّالِمح اجلُ جتِّ

َّٜٔ ُأخرى ـٚدسٚحٜ، وافىُّقل ٓ ُِّتَْتزن بنُؾ سيح يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت 
مُِٕٚ

ح وافبؾ حُتسٛ ظْد احلٚجٜ اظتامدً  َّ ِْ َّ تل ا ظذ مًِقمٚت ادقؿع اجلٌرايف فِ

ٍٚت إُخرى أو اشتخدامٓٚ يف ُمٚذير  ـ اشسجٚظٓٚ مع ؿٚئّٜ مـ ادُقصِّ
ُيُِّ

 آختٔٚر. 

رايف وتتّثَّؾ يف ظرض بًض ادوّقن مع 4 ٌْ . تًؤد مقاصٍٚت ادوّقن اجلُ

ط، أو حتك إبرازهٚ بٚشتخدام تَْٔٚت مثؾ افٍٔديق افًُز، أو  ََ افُّْ

 افقمٔض، أو وضع دوائر أو مستىٔالت.

شقمل. ت5ً ؾ ظرضٓٚمثاًل،  ؤد مقاصٍٚت ادوّقن افرُّ ط ُيٍوَّ ََ  يف حٚفٜ افُّْ

 ًٓ شقمل برؤيٜ بد ْرض افرُّ ًَ َٔؿ إحداثّٔٚهتٚ يف ؿقائؿ. ويسّح اف مـ وضع ِؿ

َّٜٔ ومُمثَِّٜ يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت 
راؾِ ٌْ ٔالت اجلُ

ادسٚئؾ افتل هلٚ ِظالؿٜ بٚفتَّْنُِ

.َّٜٔ
ٍٚت ؽر مُِٕٚ قصِّ ُّ   ـ

َّٜٔ ادُتّثِِّٜ يف رؿؿ جٔقِمْسِ . تًو6 َّٜٔ.يَّ ٔد ادُْدَخالت افُرشقِم
راؾِ ٌْ ٔالت اجلُ

 ٜ افتَّْنُِ

َّٜٔ تستىٔع افتًَُّٚمؾ مع  ٜ حٚشقب قيَّ ٌَ دؾع هذا افَقْضع إػ افبحٞ ظـ ِصَٔغ ُف

ل افىريؼ  ٍل واجلٔقِمْسي. وـٚن أوَّ ٔٓٚ ادُقصِّ ََّ َّٜٔ بِن
راؾِ ٌْ الم افبٕٔٚٚت اجلُ ًْ

اْشتِ

الم )ف ًْ
ٜ فالْشتِ ٜ افُبِْٔقيَّ ٌَ ُِ ٕٚت شإس. ـٔق. إل.»ذفؽ هق تبّْل اف ( وَدْمٟ ُمُقِّ

اـٔٛ إْصؾ وإضٚؾٜ  َّٜٔ إفٔٓٚ مع ادُحٚؾيٜ ؿْدر اإلمُٚن ظذ افسَّ ٜ حٚشقب ُفٌِقيَّ
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 ّٓ . ت ُتستخدم مع إوامر ادقجقدة أصاًل امتدادات ـٖوامر جديدة أو ـدا

َٔغ  ة أخذت مْٚهٟ ثالثوٕجؿ مـ هذا افتبّْل ِص  ,Lee)ـام يع  شيل»خلَّهٓٚ  ٜمُمَْتدَّ

Y. C., 1995): 

َّٜٔ يف واجٜٓ جدوفٜٔ يتؿ ظرضٓٚ  . 1
ًْالمٚت ادُِٕٚ

ََّنْٟ يرتُِز ظذ إدخٚل آْشتِ

الم بٖؿل ؿْدر  ًْ
ظذ صٚصٜ احلٚشقب دسٚظدة ادُستخِدم يف صٔٚؽٜ آْشتِ

ٜ  مـ ادًِقمٚت حقل ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت وفُـ ٌَ ُِ ََٖؿْؾ ؿْدر مـ ادًرؾٜ ب ب

 ٜ ٌَ َقري، وُف الم بٚدثٚل افهُّ ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ ٟ ُف ْٓ ًْالم. ومـ أمثِٜ هذا افَّْ

آْشتِ

َقري. الم افهُّ ًْ
  آْشتِ

شّٜٔ»َّنْٟ يَقم ظذ تهّٔؿ مٚ يًرف بــ  .2 ٜ افرَّ ٌَ ُِ  . شاف

3.  .َّٜٔ
ًِ ٜ افىبٔ ٌَ ُِ  ََّنْٟ يستْد ظذ اف

ٜ جديدة ُظِرؾٝ بٚشؿ تّٖتك مـ هذه ادْٚه ٌَ الم »ٟ ُف ًْ
ٜ فالْشتِ ٜ افُبِْٔقيَّ ٌَ ُِ اف

ٜ وافذي تْٚوهلٚ بنُؾ ـثٔػشادُٚين ٌَ ُِ اب هذه اف ؼ هق  . وظرَّ َّّ مٚـس »وُمً

الم ادُٚين رشٚفتف و ،شإجيْٓقؾر ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ ـٕٚٝ بدايٜ جٓقده افبحثٜٔ ظـ ُف

ٜ Egenhofer, M. J., 1989) م.1989فدرجٜ افدـتقراة يف شْٜ  ٌَ ِٝ ُف ٍَ (. ـ

 َّٜٔ
راؾِ ٌْ َِّبٚت افتًَُّٚمؾ مع ؿقاِظد افبٕٔٚٚت اجلُ الم اجلديدة هذه تِبٜٔ ُمتى ًْ

آْشتِ

ٜ. وؿد خلَّص  الم افتََِِّٔديَّ ًْ
وادُنُالت ادقروثٜ يف تىبَٔٚت فٌٚت آْشتِ

 (:Egenhofer, M. J., 1994اهتٚ بٚٔيت )مٔز شإجيْٓقؾر»

ٜ.. ادُحَٚؾَيٜ ظذ ُمرت1 الم افُبِْٔقيَّ ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ  ُزات ُف

راؾَِّٜٔ.2 ٌْ ٔالت اجلُ
 . افتًَُّٚمؾ رؾٔع ادُستقى مع افتَّْنُِ

3.َّٜٔ
َّٔٚت ادُِٕٚ

ًِالؿٚت وافًِِّ  . َدْمٟ اف

بغ  َـّ ن مـ ُمر ٚ تتُقَّ  مهٚ:ـام أَّنَّ
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ًْالم تهػ مٚهَّٜٔ ادًِقمٚت ادُراد اشسجٚظٓٚ.1
ٜ اْشتِ ٌَ  . ُف

ٜ ظرض حُت 2 ٌَ الم.. ُف ًْ
َّٜٔ ظرض ٕتٚئٟ آْشتِ

ٍِ د ـٔ  دِّ

ٜ ـ ًْالم افُبِْٔقيَّ
ٜ آْشتِ ٌَ ٜ  ًّقديف أي حٚل، ـٚن ؿرار تبّْل ُف ٌَ ُِ ؾَري ف

الم ادُٚين ثّرة اجلٓقد ًْ
افتل ُإٔجزت يف ادًٓد إمريُل فًِّٚير افقضْٜٔ  آْشتِ

الم ؿق ًْ
ٜ اْشتِ ٌَ ُِ ٜ ـ الم افُبِْٔقيَّ ًْ

ٜ آْشتِ ٌَ راؾَِّٜٔ فتًٔر ُف ٌْ  ,ANSI)اِظد افبٕٔٚٚت اجلُ

الم ا. ـام أنَّ (1986 ًْ
ٜ ْٓشتِ الم افُبِْٔقيَّ ًْ

ٜ آْشتِ ٌَ ٟ ادُتٚحٜ شٚهؿ يف تًٔر ُف َّ ُٕ ٚد  حتِّ

الم افبٕٔٚٚت  ًْ
ٜ ْٓشتِ ٜ افُبِْٔقيَّ ٌَ ُِ ٔر إضٚر اف ًْ افبٕٔٚٚت ادُٚيِنَّ بٚؿساح َمْْٓجغ فَت

 ُِّ َّٜٔ ينّالن أدوات ُُت
ك ادُِٕٚ َّّ ـ مـ اشتخدام إٔقاع افبٕٔٚٚت ادُختَزفٜ حتٝ ُمس

الم » ًْ
ٜ فالْشتِ ٜ افُبِْٔقيَّ ٌَ ُِ الم »و ،ش3اف ًْ

ٜ فالْشتِ ٜ افُبِْٔقيَّ ٌَ ُِ جٚن ش92اف َٓ . وهذان ادْْ

يستخدمٚن افىَّريَٜ افَٚئّٜ ظذ احلسٚب فقصػ ِظالؿٚت ادُجَٚوَرة. يف هذه 

ًِالؿٚت تتؿ تسّ د »وحتديدهٚ بسـٔبٜ مـ ضريَٜ  ٔتٓٚافىريَٜ، جمّقظٜ مـ اف ًْ افبُ

د دَّ َّ َّٜٔ افتل تتجسَّ  شافتََّٚضًٚت افتِّسًٜ»وضريَٜ  شادُ
ًِالؿٚت ادُِٕٚ ؿ يف ـفقصػ اف

. شإٍهٚل»و شؾـتداُخ »، شَظْز »، شيف»، شتالُمس»هل:  ـٜٚت ظٚمّ ـمخس ِظالؿ

جٚن ينّالن ظددً  ْٓ يَّ يْجؿ مْٓٚ جٔقٜ يَّ ا مـ ادُِحّثٚت اجلٔقِمْسِ وهذان ادَْ ٜ ِمْسِ

ُتًَرض ظذ اخلريىٜ أو بٕٔٚٚت ُيُِّـ وضًٓٚ يف جدول. ويُّـ جتّٔع هذه 

ادُِحّثٚت يف ثالث جمّقظٚت هل: جمّقظٜ أشٚس، جمّقظٜ جُمَٚوَرة وجمّقظٜ 

 (: OGIS,1999حتِٔؾ ـام يقضح اجلدول افتٚيل )

ٜ ف الم افُبِْٔقيَّ ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ زت جٓقد تهّٔؿ ُف َـّ َّٜٔ يف افبدايٜ وتر

ِبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

ًِالؿل واشتخدام ـِامت: الم ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت ادُتٌرِّ اف ًْ
 ظذ اْشتِ

ػ افذي شٔتؿ اشسجٚظف وظرضف. «اخس »  . أ د ادُقصِّ دِّ  افتل حُتَ

الم. «ِمنْ »  . ب ًْ
 افتل تهػ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت ادىِقبٜ حلؾ آْشتِ
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 ة( جمؿوظات اُدحثَّات اجلقومسي6/9جدول )

 ادجؿوظة افوطقػة افـتقجة

َّٜٔ افِّْيٚم فِجٔقِمْسّيٚت.
ًِ د مرج َّٜٔ حُتدِّ

َّٜٔ مُِٕٚ
ًِ ّثٚت  مرج ُُمِ

ْرب إصٌر فِجٔقِمْسّيٚت. أشٚس َُ  إحٚضٜ مستىٔؾ اف

 تهدير حتقيؾ اجلٔقِمْسّيٚت إػ ُتثٔالت خمتٍِٜ.

 هؾ هق ؾٚرغ ٚ إذا ـٕٚٝ اجلٔقِمْسّيٚت جمّقظٜ ؾٚرؽٜ أو ٓ.ؾْحص م

 هؾ هق بسٔط إذا ـٕٚٝ اجلٔقِمْسّيٚت بسٔىٜ. شصحٔح»تُقن اإلجٚبٜ 

د حدود اجلٔقِمْسّيٚت.  احلدود ُُيدِّ

ُُمثَّٚت  يسٚوي ؾْحص مٚ إذا ـٕٚٝ اجلٔقِمْسّيٚت متسٚويٜ.

 ُمٍِْهؾ ٚت مٍْهِٜ.ؾْحص مٚ إذا ـٕٚٝ اجلٔقِمْسيّ  جُمَٚوَرة

 تَُٚضع ؾْحص مٚ إذا ـٕٚٝ اجلٔقِمْسّيٚت ُمتَٚضًِٜ.

 تالمس ؾْحص مٚ إذا ـٕٚٝ اجلٔقِمْسّيٚت ُمتالِمسٜ.

 ظبقر ؾْحص مٚ إذا ـٕٚٝ اجلٔقِمْسّيٚت تًز بًوٓٚ افبًض.

ٕٚٝ اجلٔقِمْسّيٚت يف ِٕىٚق جٔقِمْسّيٚت ُأخرى.  يف ِٕىٚق ؾْحص مٚ إذاـ 

 حتتقي ص مٚ إذا ـٕٚٝ اجلٔقِمْسّيٚت حتتقي جٔقِمْسّيٚت ُأخرى.ؾحْ 

ٕٚٝ اجلٔقِمْسّيٚت تتداخؾ مع جٔقِمْسّيٚت أُخرى. ٚ إذاـ   تداخؾ ؾْحص م

د أؿك مسٚؾٜ بغ جٔقِمْسيتغ. حتِٔؾ  مسٚؾٜ ُُيدِّ

ط افتل تُقن ادسٚؾٚت افتل تٍهِٓٚ ظـ  مُٚين ََ د ـؾ افُّْ ُُيدِّ

يَّ جٔق َدة. ِمْسِ َّْٜٔ مسٚويٜ فـ أو َأَؿْؾ مـ مسٚؾٜ ُُمدَّ  ٜ ُمً

ْْٔل  ٕىٚق َب

ًِٟ فِجٔقِمْسيٚ ب ُمَْْب ِرز حتدُّ ٍْ ًِٟ .تُي ب ُمْب  حتدُّ

ِرز تَُٚضع جٔقِمْسيتغ. ٍْ  تَٚضع ُي

ٚد جٔقِمْسيتغ. ِرز احتَّ ٍْ ٚد ُي  احتِّ

ِرز اختالف جٔقِمْسيتغ. ٍْ  اختالف ُي

ِرز اختالف إس ٍْ  اختالف إٓسجٚم جٚم جٔقِمْسيتغ.ُي
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َّٜٔ شٔتؿ اشسجٚظٓٚ.  «أين»  . ت
د ادحٚذير افتل ُتَىبَّؼ ظذ ظْٚس بِٕٔٚ دِّ  حُتَ

ًِالؿل، ادُْتٟ افُٚرتٔزي، وآختٔٚر ظذ  َّٔٚت مـ اجلز اف
وذفؽ فثالث ظِِّ

َّٜٔ مثؾ ادجّقع، اف هٚت إحهِٚئ ٜافتَّقايل. إضٚؾٜ إػ ُمِخَّ َّ ٔ
َِ ٕ ٜٔٚ، افافدُّ َّ ٔ

َِ 

ٍقف يف جدول ادُتٌرِّ  ط جمّقظٜ مـ افهُّ هقى، إٓحراف ادًٔٚري وُمتقشِّ َُ اف

ًِالؿل.   اف

َّٜٔ
الم فَقاِظد افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ًْ

بنُؾ ـثٔػ  يف أيٜ حٚل، تًتّد ُفٌٚت آْشتِ

الم  ًْ
ٜ مًٔٚريٜ فالْشتِ ٌَ ة فقضع ُف ظذ جمٚل افتَّىبٔؼ، حٔٞ مل تْجح ُمٚوٓت ِظدَّ

ًْالم ادُٚين ظٚدة تُقن اد
ُِْٜ فف.. وٕتٚئٟ آْشتِ ّْ َِّبٚت ادُ ُٚين ُتٌّىل ـؾ ادُتى

ًْالم.
َّٜٔ تتقاؾؼ مع ِشامت آْشتِ

 جمّقظٜ مـ افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ

َِّٛ  شـرجيؾ وآخرون»وينر  رايف تتى ٌْ الم اجلُ ًْ
إػ أنَّ ادًُٚجلٜ افٍُٗة فالْشتِ

 (:Kriegel, H-P. et, al., 1993اخلىقات أتٜٔ )

ٍْحٚت ادُحتقيٜ 6 َّٜٔ افتل ُتَْيِّؿ افهَّ
. تَٔٔس افبحٞ ادُٚين بٚفٍٓرشٜ ادُِٕٚ

ٚ )ُمستىٔؾ ُُمٔط أصٌر(، ٚ جٔقِمْسي  دجّقظٚت مـ ادُْدَخالت تنّؾ مٍتًٚح 

َّٜٔ فِتَّْنُِٔؾ اجلٔقِمْسي ذاتف. 
ًِ  ُمدفِّؾ َتْنُِٔؾ، ومرج

ٍْحٚت افتل حتتق .5 َّٜٔ َٕؾ افهَّ الم إػ افّذاـرة احلٚشقب ًْ
ي ظذ ٕتٚئٟ آْشتِ

 إشٚس. 

ح جٔقِمْس  .6 فتحديد مٚ إذا  ي فتَريٛ افتَّْنُِٔؾ بنُؾ َأَدّق اشتخدام ُمرصِّ

الم  ًْ
حٔحٜ فالْشتِ الم تتىٚبؼ مع إجقبٜ افهَّ ًْ

ـٕٚٝ ـؾ ُمْدَخالت ٕٚؾِذة آْشتِ

َّٜٔ هل: مْف ثالث جمّقظٚت مـ افتَّ  كأم ٓ. وهذا يتٖتّ 
 ْنُِٔالت ادُِٕٚ

الم.     أ. ًْ
ؿ إجٚبٜ صحٔحٜ تتقاؾؼ مع اصساضٚت آْشتِ  جمّقظٜ جُتسِّ

ٚ ٓ تتقاؾؼ مع اصساضٚت  ب. ؿ إجٚبٜ صحٔحٜ َّٕنَّ جمّقظٜ ٓ جُتسِّ

ًْالم.
 آْشتِ
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الم.  ج. ًْ
 جمّقظٜ ُُيتّؾ أْن تتقاؾؼ مع اصساضٚت آْشتِ

ْصٔح  ْرب وتتزايد ِدؿَّٜ خىقة افسَّ َُ بتَِٔص إحراف افتََّريٛ )ُمستىٔؾ اف

ؿَٜٔ  إصٌر( ظـ افتَّْنُِٔؾ إْصؾ. ُيَٚس هذا إٓحراف بٚدسٚحٜ ؽر افدَّ

ة إػ مسٚحٜ افتَّْنُِٔؾ افذي يتؿ تَريبف. وجيٛ أن يِتزم هذا  فِتََّريٛ ُمًرَّ

ْصٔح مهٚ:افتََّريٛ بًّٔٚريـ  ومًٔٚر افَّْقظٜٔ،  مًٔٚر افبسٚضٜ ُمتّثِِّٜ يف رسظٜ افسَّ

ِٔص ظدد آختٔٚرات  َْ ِّٔد فِتََّريٛ وذفؽ مـ أجؾ ت أي تقؾر ُمستقى ج

حٔحٜ فإلجٚبٜ ظذ  اخلٚضئٜ وحتَٔؼ اختٔٚر أـز ظدد مـ آختٔٚرات افهَّ

.َّٜٔ
راؾِ ٌْ ًْالمٚت اجلُ

  آْشتِ

راؾَِّٔ  ٌْ ٔالت اجلُ
ًْالمٚت افتل ُتهٚغ حقل افتَّْنُِ

ٜ يف أي حٚل، تنّؾ آْشتِ

َّٜٔ وينٚر إفٔٓٚ بّهىِح  َٕهِّ َّٜٔ و
ًِ بٚت مقِؿ َـّ َّٜٔ»ُمر

ًْالمٚت مُِٕٚ
َّٜٔ/اْشتِ . شدٓف

 .ٜٔ َّٜٔ وافَّْهِّ
ًْالمٚت بتَْٔٚت ادًُٚجلٜ ادُِٕٚ

وفذا يِزم فِتًَُّٚمؾ مع هذه آْشتِ

ٛ مـ  شآخرونو هٚرهيٚران»وينر  َـّ ٟ يس َّ ُٕ ًْالم يف بٔئٜ 
إػ أنَّ إضٚر آْشتِ

َـّ   (:Hariharan, R., et. al., 2007بٚت أربًٜ هل )ُمر

َـّب اشسجاع افبقاكات من ؿاِظَدة افبقاكات. 6 ْدَخالت يف ُمَر ُّ : وهْٚ يُّـ فِ

َِٔقي أو  راؾَِّٜٔ أْن تٖيت مـ مهٚدر بٕٔٚٚت ذات ترـٔٛ ُبْْ ٌْ ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت اجلُ

رايف، م ٌْ َِٔقي. هذا إمر هق بّثٚبٜ اشتخالص ُج راؾَِّٜٔ، ؽر ُبْْ ٌْ ىٚبَٜ ُج

ٜ ظذ خىقات  ـٔبٜ افُبِْٔقيَّ رايف. وتْوقي ادهٚدر ذات افسَّ ٌْ وإتنٚر ُج

ًْالمٚت
َّٜٔ  ،تسبِؼ ُمًٚجلٜ آْشتِ

راؾِ ٌْ ّٔٚت اجلُ مثؾ خىقة حتقيؾ اإلحداث

ٜٔ، إفخ. ٍٚت افَّْهِّ َّٜٔ، حتديد واشتخالص ادُقصِّ
ٍٚت ادُِٕٚ  وادُقصِّ

َّٜٔ هل : إْبًٚد إُمػفِرس .5
ًْالمٚت افتَّدفِِٔ

شٚس فِبحٞ بٚفِّْْسبٜ فالْشتِ

َّٜٔ ظذ أشٚشٓام يبْل افٍٓرس ُبْك  َٕهِّ ٍٚت  َّٜٔ وُمقصِّ
ٍٚت مُِٕٚ ُمقصِّ

 افبٕٔٚٚت. 
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ٜٔ. واهلدف ُمَرتِّب. 6 َّٜٔ وافَّْهِّ
ٍٚت ادُِٕٚ قصِّ ُّ تٔٛ فِ : جيّع ادَُرتِّٛ وطٚئػ افسَّ

َّٜٔ يف ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت اشسجٚع هْٚ هق ِّتهٔص مْزفٜ فِتَّْنُِٔال
راؾِ ٌْ ت اجلُ

ًْالم افتَّدفٔع. ويًتز هذا 
ِٜ بْٚٓشتِ َّٜٔ ظذ أشٚس افهِّ

راؾِ ٌْ ادًِقمٚت اجلُ

راؾَِّٜٔ مثؾ  ٌْ الؿٚت اجلُ
ًِ بغ  .إفخ شيف داخؾ»و شيتداخؾ»، شُيتقي»ادَُرتِّٛ اف

ًْالم
رايف وآْشتِ ٌْ ٔؾ اجلُ

َّٜٔ فِتَّْنُِ
 .إجزاء ادُِٕٚ

الم تدفٔع خرائىل واجفة وشقطة. 7 ًْ
ٌَٜٔ اْشتِ ستخِدم ب٘دخٚل ِص ُّ : تسّح فِ

. َِّٕصِّ الم  ًْ
ٌَٜٔ اْشتِ َـّٛ مـ جمّقظٜ مـ ـِامت  وِص الم افتَّدفٔع يس ًْ

وآْشتِ

ًْالم.
دهٚ مستىٔؾ آْشتِ َّٜٔ ذات ِظالؿٜ ـام ُُيدِّ

راؾِ ٌْ َّٜٔ ومسٚحٚت ُج
  تدفِِٔ

َٔ  افبحٞ يف ْٔٔٚتوُتًٚفٟ مٚـ تِِ ًْ َّٜٔ ُم ًْالمٚت افتَّدفِٔ
ٟ آْشتِ َّ ُٕ ؿقاِظد  ًٜ بٔئٜ 

ـٔٛ افُبْٔقي مثؾ ؿقاِظد  َّٜٔ. وبٚفِّْْسبٜ فِّهٚدر ذات افسَّ
راؾِ ٌْ افبٕٔٚٚت اجلُ

ٍٚت  قصِّ ُّ راؾَِّٜٔ بنُؾ سيح ـ ٌْ ّٔٚت اجلُ
ًِ د ادرج ٟ حُتدَّ َّ ُٕ افبٕٔٚٚت يف بٔئٜ 

ٍٚت ؽر اد َّٜٔ إػ جٕٚٛ ادُقصِّ
ٕٜ بذفؽ ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت اشسجٚع مُِٕٚ قِّ َُ َّٜٔ ُم

ُِٕٚ

راؾَِّٜٔ. ٌْ  ادًِقمٚت اجلُ

 ٜٔ ٍٚت افَّْهِّ َّٜٔ وؾٓٚرس ادُقصِّ
ٍٚت ادُِٕٚ وبٚشتخدام ََّنْٟ ؾٓٚرس ادُقصِّ

َّٜٔ بىريَتغ  ًْالمٚت افتَّدفِٔ
 مهٚ:ُيُِّـ اإلجٚبٜ ظذ آْشتِ

ِٜ افتل تتىٚبؼ مع اجلزء . اشسجٚع جمّقظٜ مـ ُمدفِّالت افتَّْنُِٔؾ اد6 ٗهَّ

الم بٚشتخدام افٍٓرس ادُٚين. وُتٍرز ُمدفِّالت افتَّْنُِٔؾ  ًْ
ادُٚين مـ آْشتِ

ٜٔ يف ؾٓرس افَٚئّٜ ادَِقبٜ.  وُيسسجع ـؾ ُمَدفِّؾ فِبحٞ ظـ تدفٔالتف افَّْهِّ

ًْالم يتؿ جتّ ا ـؾ ُمدفِّالت افتَّْنُِٔؾ افتلوأخرً 
ترتٔبٓٚ،  ًٓٚ،ٔتتىٚبؼ مع آْشتِ

َرزة. ٍْ ستخِدم ـْتٚئٟ ُم ُّ  وتَديّٓٚ فِ

ًْالم. وُتٍحص 5
. ترصٔح ُمدفِّالت افتَّْنُِٔؾ ظذ أشٚس تدفٔالت آْشتِ

ر جمّقظٜ مـ  ًْالم، ومـ ثؿ ُُترَّ
افَٚئّٜ ادَِقبٜ فٍِٓرس فُؾ تدفٔؾ يف آْشتِ
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صٔح ادُٚين.  ادُدفِّالت افتل تقجد يف تَُٚضع افَقائؿ إػ ادرحِٜ افّتٚفٜٔ وهل ْ افسَّ

َّٔتغ بتجّٔع وأخرً  ٔؾ مـ هٚتغ افًِّ
ا، حُتسٛ ادِْزفٜ افتل ُيهؾ ظِٔٓٚ ـؾ َتْنُِ

 .ٜٔ َّٜٔ وافَّْهِّ
 ُرتٛ إجزاء ادُِٕٚ

جغ ظذ اختٔٚر افتَّْنُِٔالت افتل ُتىٚبؼ  ْٓ يف أي حٚل، يًتّد أداء أي مـ افَْ

. وإذا ـٚ رايف اجلزء ادُٚين أو اجلزء افَِّّْصِّ ٌْ ٔالت يف ادجٚل اجلُ
ن ظدد افتَّْنُِ

ًْالم 
ًٓ صًٌرافالْشتِ صٔح ادُٚين أو ْ صٔح ، يُقن مـ ادُستحَسـ ظّؾ افسَّ ْ  ثؿ افسَّ

، أمٚ إذا ـٚن افًدد  ًٓ  ـبًراافَِّّْصِّ ْصٔح افَِّّْصِّ أو  .ؾٕٚحسـ هق تٍْٔذ افسَّ

َّٕف يف حٚفٜ اشتخدام ََّنْٟ افٍ شجقٕز وآخرون»وينر  ٓٚرس اهلجْٜٔ افتل أ

ٜٔ يف هٔئٜ مِػ مَِقب تتٍٚؿؿ  ٍٚت افَّْهِّ َّٜٔ وادُقصِّ
ٍٚت ادُِٕٚ جتّع بغ ادُقصِّ

  ٔ راؾَِّٜٔ افتل مُٕٚ ٌْ ٔالت اجلُ
ٚ افَٚئّٜ ادَِقبٜ فُؾ ـِّٜ تدفٔؾ بحٔٞ تيٓر افتَّْنُِ

َّٜٔ تتزايد ؿٚئّ 1إذا ـٕٚٝ تمثاًل،  حتتقهيٚ افَٚئّٜ.  تٓٚهل افُِّٜ افتَّدفِٔ

 (:Jones, C. B. et. al., 2004ـــ )

 {، . . . ( . . . 2)ل2، . . .((، م2، ل1)ل1)م}= 1ت

 م = مستىٔؾ، ل= تنُٔؾ وؾٔٓٚ تُقن:

ٟ  شآخرونو هٚرهيٚران»وينر  ْٓ الم بتىبٔؼ هذا افَْ ًْ
َّٕف ظْد ِصٔٚؽٜ اْشتِ إػ أ

َّٜٔ ادُىٚبَِٜ، ومـ ثؿ ُتَرصَّ  ؾ ؿقائؿ افُِّٜ افتَّدفِٔ َّّ ح افتَّْنُِٔالت بٚشتخدام حُتَ

َِّٛ مسح افَٚئّٜ بٖـِّٓٚ  يافٍٓرس ادُٚين ذ ًِالؿٜ ممٚ يتى  ,.Hariharan, R)اف

et. al., 2007)( ُِغ جرة ادُستىَِِّٜٔٔ( يًرضٚن رشقمً 2/6و 1/6. وافنَّ  *ٚ فِنَّ

ًٓ  .وادِػ ادَِقب َٜٔ هذه افرشقم أو  يف بْٚء ؾٓرس مِػ مَِقب ثؿ وتتّثَّؾ ُبْْ

َّٜٔت
َّٜٔ  *ًديؾ ادِػ ببْٚء صجرة ُمستىِِٔ

دجّقظٜ ُمستىٔالت افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ

َّٜٔ يف ادِػ. 
 ـام ُتَدفِّؾ ظِٔٓٚ ـؾ ـِّٜ تدفِِٔ
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 امفصل امسادس: اس تؼالم امبياانت اجلغرافية يف هَُمج

 

182 

َّٜٔ
جرة ادُستىِِٔ َدة افَقَرَؿٜ يف افنَّ َْ إػ ؿٚئّٜ ُمدفِّالت افتَّْنُِٔؾ افتل  *وُتنر ُظ

َّٜٔ
ْرب إصٌر. ُيىِؼ ظذ هذه  تنّؾ ُمْدَخالهتٚ افُِّٜ افتَّدفِِٔ َُ وُمستىٔؾ اف

َّٜٔ»ادُْدَخِٜ 
راؾِ ٌْ ح افُِامت افتَّدفَِِّٜٔٔ وظْد وضع ا .شـِّٜ تدفٔؾ ُج الم، ُتَرصَّ ًْ

ْشتِ

َّٜٔ
جرة ادُستىِِٔ َٜ فُؾ ـِّٜ ادُىٚبِ  *بٚشتخدام افٍٓرس ادَِقب، ثؿ ُتستخدم افنَّ

ًْالم. ويْجؿ مـ تَُٚضع ُمدفِّالت افتَّْنُِٔؾ 
َّٜٔ فسصٔح اجلزء ادُٚين يف آْشتِ

تدفِِٔ

جرة ادُستىَِِّٜٔٔ جمّقظٜ اجلقاب افِّْ  ًْالم. مـ افنَّ
 ٓٚئل فالْشتِ

َّٜٔ بخىقتغ أيف 
َّٜٔ ادُِٕٚ

الم افُِامت افتَّدفِِٔ ًْ
ي حٚل، تُقن اإلجٚبٜ ظذ اْشتِ

جغ افسٚبَغ تتؿ إجٚبٜ  ْٓ َّٜٔ ترصٔح يتبًٓٚ افَّْص أو بٚفًُس. ويف افَّْ
مهٚ ظِِّ

ًْالمٚت بدمٟ ُمدفِّالت افتَّْنُِٔؾ مـ ؾٓرس ادِػ ادَِقب أو مـ افنَّ 
جرة آْشتِ

َّٜٔ
الم. *ادُستىِِٔ ًْ

 فالْشتِ
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 االسًعالمات املؽانقة يف ُنَؿج

 

ة،  ٟ ظـ مستقيٚت ِظدَّ َّ ُٕ ًْالمٚت يف بٔئٜ 
يُنػ افبحٞ يف تهْٔػ آْشتِ

الم  ًْ
َّٜٔ مثؾ اْشتِ

َِّٛ افتٍَُّٚظؾ مع ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ح بًوٓٚ ٓ يتى ٍْ ؾّـ َص

ْٕامط يف افب وافتْبٗ بُسِقك افبٕٔٚٚت يف مقؿع  ٕٔٚٚت،ظرض افبٕٔٚٚت، افبحٞ ظـ أ

َّٜٔ ُأخرى ـام أنَّ افبًض أخر ذ
َِّٛ  اآخر أو حليٜ زمِْ ادُستقى إدٕك ٓ يتى

َٔغ خُمتٍِِٜ مـ  ٔؾ، افتَّحقيؾ بغ ِص
اشتخدام ٕيٚم إدارة افبٕٔٚٚت مثؾ َرْؿؿ افتَّْنُِ

ح آخر  ،افبٕٔٚٚت، مسٚؿط افبٕٔٚٚت، افتَّحسغ ٍْ َّٜٔ إفخ. ومـ َص يُقن تًٚمؾ بَ

اًل  ًْالمٚت مع مُتبٜ خرائط ُيىِؼ ظِٔٓٚ ضبَٚت ـؾ مْٓٚ يُقن ُمسجَّ
 )أي آْشتِ

أ إػ مْٚضؼ تُقن بّثٚبٜ جمّقظٜ مـ ادقاؿع ب ٜفف أصؾ ظٚم( وجُتزَّ َّ ٔ
ُمنسـٜ  َِ

ٍُٔسض أنَّ فديْٚ خريىٜ مـ ثالث ضبَٚت  ىٜ ش َْ ػ. وفتقضٔح هذه افُّْ َقصِّ ُّ فِ

َّٜٔ هل:مـ ادًِقمٚت 
 ادُِٕٚ

ّٜ إػ مْٚضؼ اشتخدام )مثؾ أوديٜ، أرايض 1 . ضبَٜ ٓشتخدام إرض ُمَسَّ

ؿٚحِٜ، مْٚضؼ ظّرإٜٔ، مْٚضؼ صْٚظٜٔ، مْٚضؼ خدمٚت، وأرايض 

 زراظٜٔ(.

ُز ادجٚل افذي ُتٌىِّٔف اخلريىٜ. 2 ًْ  . ضبَٜ صبُٜ ُضرق تنّؾ افىُّرق افتل ت

ث ُتٌىِّل ادْٚضؼ بد3 ث. . ضبَٜ تِقُّ  رجٚت خُمتٍِِٜ دُستقى افتَِّقُّ

ات ويُّـ اظتبٚر ـؾ مـ هذه افىَّبَٚت ُمَتٌرِّ ِظالؿل يف ٕيٚم إدارة ادُتٌرِّ 

ٜٓ صقب افتَّْنُِٔؾ.  الؿٜٔ أو ضبَٜ يف ٕيٚم إدارة ؿقاِظد افبٕٔٚٚت ادُقجَّ
ًِ اف

ٍٚت افىَّبَٚت ادُختٍِِٜ بًض خهٚئص اخلريىٜ، ؾىبَٜ اشتخدا م وتًُس ُمقصِّ
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ػ مثاًل  إرض بٜ، ْٕقع آشتخدام، ُمقصِّ ٍٚت ْٕقع افسُّ قصِّ ُّ ـ أْن تُقن ب
ُيُِّ

ؾ ُْ  إفخ. ،جٔقِمْسي ُيّثِّؾ احلدود، افنَّ

 ٟ َّ ُٕ الم افبٕٔٚٚت يف بٔئٜ  ًْ
يف أي حٚل، شتتْٚول إشىر افتٚفٜٔ مقضقع اْشتِ

َّٜٔ
َّٜٔ َُمَْوٜ أو بٕٔٚٚت مُِٕٚ

 زمْٜٔ./ظذ اظتبٚر أَّنٚ بٕٔٚٚت مُِٕٚ

 متطؾبات آشتعالم ادؽاين:

د ـؾ مـ  بً أ شؾرإؽ»و شإجيْٓقؾر»حدَّ َِّ الم ادُٚين هل حد ظؼ ُمتى ًْ
ٚ فالْشتِ

(Egenhofer, M. J. and Frank., A. 1988 :) 

َّٔٚت وِظالؿٚت ُمىٚبِ  شمُٚين». ٕقع خمتزل مـ افبٕٔٚٚت 1
َٜ بحٔٞ يُّـ بًِِّ

ستخِدم افتًٚمؾ مع افبٕٔٚٚت اد ُّ مٔز فِ ْ ؾ ظـ افسَّ
َِ ستقى ُمسَت ُّ َّٜٔ ب

ُِٕٚ

ّٔٚت س  ص./افّداخع، مثؾ إحداث

ًْالم يف صُؾ ُرشقمل، 2
َّٕف إـثر ُمالءمٜ فتحِٔؾ حٔٞ إ. ظرض ٕتٚئٟ آْشتِ

َّٜٔ ويسّح بتّثٔؾ جٔق
يَّ افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ َّٜٔ وظرض ِمْسِ

ٜ افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ

ُِٔالت الؿٜ بٚفتَّْن
ًِ َّٜٔ افتل تنِّٓٚ ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت ذات  ادسٚئؾ ذات اف

ادُِٕٚ

.َّٜٔ
ٍٚت ؽر مُِٕٚ  ُمقصِّ

ًْالم شٚبؼ واحد أو أـثر 3
الم واحد مع ٕتٚئٟ اْشتِ ًْ

. ترـٔبٜ مُمُِْْٜ فْتٔجٜ اْشتِ

ِْؼ تٍُٚظؾ ديْٚمُٔل.  خلَ

َِّٛ ظٚدة ظرض ادوّقن، أي ادًِقمٚت افتل مل ُتىِٛ 4 َّٜٔ تتى . ُتثٔالت ُرشقِم

ًْالم يف مقؿًٓٚ ادُٚين.بنُؾ سي
ٜ فتٍسر ٕتٔجٜ اْشتِ  ح وفُْٓٚ رضوريَّ

ًْالمٚت 5
مجٜ مـ ترـٔبٜ ٕتٚئٟ اْشتِ شقمٚت افَّْٚ َّٜٔ فوبط ُمتقى افرُّ

. مُُِٕٔٚٔ

َدة.  ُمتًدِّ

. جقار مُمَْتد بٚشتخدام أدوات تٖصر فالختٔٚر بٚفتَّقجٔف وآختٔٚر ادُبٚذ ممٚ 6

ًْ ٟ آْش ـدام ٕتٚئـيسّح بٚشتخ َّٔ ـتِ
ًِ ًْالمـالم ـّرج

ٜ ـحَاّل ٚت افـٜ فالْشتِ

ِِّص اشتخدام فقحٜ ادٍٚتٔح. ََ   وُي
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شقمل وأجزائف مقصقؾٜ ظذ أشٚس إفقان، 7 ظٜ فِتَّّثٔؾ افرُّ . ُتثٔالت ُمتْقِّ

ز ُـّ ْٕامط، افسَّ مقز تُقن أـثر تًَٔدً  .إ َّٜٔ وافرُّ
َٔغ جدوفِ ا مـ وصػ ِص

ٜ أدوات خُمهَّ  ٌَ َِّٛ ُف   هٜ.وتتى

ًه 8 ٚ إػ ٚ فىبَٚت افتَّْنُِٔؾ ادًروضٜ، جْبً . فقحٜ وصػ رمقز تًُس ُمِخَّ

شقمل.   جْٛ مع وصٍٓٚ افرُّ

شقمٚت ويتًغَّ ظذ ادُستخِدمغ اختٔٚر . بىٚؿٚت تًِٛ دورا ُمٓام  9  يف ؾٓؿ افرُّ

الم.  ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ ُِ  افتَّْنُِٔالت افتل جيٛ وضع بِىٚؿٚت هلٚ ب

َّٜٔ فًِِّقمٚت . مَٔٚس ُمًغَّ 11  ُُٕيؿ حٚشقب خرائط  بٕ٘تٚج يسّح دستخدمل 

.َّٜٔ
َِ  تىبٔ

ًْالم ادُٚين.11
ًِالؿٜ بْٚٓشتِ راؾَِّٜٔ ذات اف ٌْ د ادْىَٜ اجلُ  . أدوات حُتدِّ

الم  شإجيْٓقؾر»وينر  ًْ
إػ أنَّ اهلدف إشٚس فتٍُٚظؾ ُمستْخَرجٚت آْشتِ

ٟ يتّثَّؾ يف ظّؾ ت َّ ُٕ َّٜٔادُٚين يف بٔئٜ 
ات ديْٚمُِٔ ًٓ  ٌرُّ ٕتٚج ُمْتجٚت إمـ بد

  (:Egenhofer, M. J., 1994شٚـْٜ. وهْٚ يتًغَّ أيت )

ًْالمٚت ُمتقافٜٔ وٕتٔجتٓٚ 1
ة اْشتِ ، يف افٌٚفٛ:تُ . َوْضع ِظدَّ ُُمتقى افَّْتٔجٜ  ٌرِّ

شقم.  أـثر مـ تٌٔرهٚ فِرُّ

ر م .2 رير افَّْتٔجٜ افُرشقِمَّٜٔ بنُؾ ُمتُرِّ ـ خالل تًديؾ مًٚمِل رشؿ افتَّْنُِٔؾ حَتْ

شقمٚت ادُ  َدة مثؾ ََّ ًَ حتٝ افًرض. هْٚ ٓ يٍُل خُمىَّط ظرض مًٔٚري فِرُّ

.َّٜٔ
راؾِ ٌْ  اخلرائط اجلُ

ًْالم ادُٚين
 هل:  ،إضٚؾٜ إػ ذفؽ هْٚك ثالثٜ أوامر فتّٔٔز مرـبٚت آْشتِ

د ٓشسجٚع جمّقظٜ مـ 6 الم ادُستخِدم ادُحدَّ ًْ
 افبٕٔٚٚت فًِرض.. اْشتِ

ًْالمٚت ظرض وهل رضوريٜ فٍهؾ . 2
ًْالمٚت إضٚؾٜٔ ُيىِؼ ظِٔٓٚ اْشتِ

اْشتِ

ًْالم يف جمّقظٚت أـثر تٍهٔاًل 
 ـؾ مْٓٚ يتؿ ظرضف بِهٌَٜٔ ٕتٚئٟ آْشتِ

َردة. ٍْ  ُم
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د فٍُٜٔٔ افقصقل إػ افَّْتٚئٟ.3  . وصػ افًرض ادُحدِّ

َّٜٔ ـٚ افتًَُّٚمؾ مع افبيف أي حٚل، يُقن رضوري  
ختزآت ٕٚٔٚٚت ادُِٕٚ

حٔحٜ أو ادجّقظٚت مـ أجؾ افتًَُّٚمؾ اداُلِئؿ مع  ستقى أظذ مـ إظداد افهَّ ُّ ب

يَّ جٔق ًٓ ِمْسِ الم ادُٚين اختزا ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ ر ُف ستقى ٜ ادُٚن. وتقؾِّ ُّ َّٜٔ ب

 فِبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

الؿٜٔ فِتَّْنُِ 
ًِ َّٜٔ ذات رؾٔع وتًّؾ ظذ ُتديد جمٚٓت احلسٚبٚت اف

ٔالت ادُِٕٚ

ٍري، إحٚدي، افثُّْٚئل، وافثُّالثل. وينر  د افهِّ ًْ إػ أنَّ ِشامت  شإجيْٓقؾر»افُب

َّٜٔ ِّتتِػ 
ًِالؿٚت ادُِٕٚ ٜ ذات إظداد  ـثًرااف الؿٚت ادًٔٚريَّ

ًِ ظـ ِشامت اف

حٔحٜ أو ادُجَ  ًٚت احلَْرؾَِّٜٔ.افهَّ َّّ َّٜٔ
ًِالؿٚت ادُِٕٚ رات ُتن ،مثاًل  ،ؾٚف ر إػ تهقُّ

ٜ. وُتًتز مًٚير اختٔٚر مثؾ آصساضٚت  يَّ امت ادِْسِ َّٜٔ مثؾ ادُجَٚوَرة أو افسِّ
مُِٕٚ

ٜ. وتتًٚمؾ جمّقظٜ  الؿٚت افتََِِّٔديَّ
ًِ ٜ وُيُِّـ اشتخدامٓٚ بٚدثؾ مع اف افتََِِّٔديَّ

د ِّ َّٜٔ ُمًت َّٔٚت احلسٚبِ
َّٜٔ مع افًِِّ

َّٔٚت ادُِٕٚ
د افتَّْنُِٔؾ ُأخرى مـ افًِِّ ًْ ة ظذ ُب

َّٔٚت افىُّقل بٚفِّْْسبٜ فِتَّْنُِٔؾ ادُٚين 
ادُٚين. وتنّؾ هذه ادجّقظٜ مـ افًِِّ

د ظذ  ًْ َّٜٔ افُب
َّٜٔ وُثالثِ َّٜٔ ُثِْٚئ

د، وادسٚحٜ، واحلجؿ فِتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ ًْ أحٚدي افُب

ٍٚت أـثر تًَٔدً  مـ ِشامت ادُجَٚوَرة  ا ـسـٔبٜافتَّقايل. وُيُِّـ اشتخالص ُمقصِّ

ْرب، وافتَّْنُِٔؾ ادٍَُؾ افتل ُيُِّـ تًريٍٓٚ ـّجّقع  َُ َّٜٔ، مثؾ اف امت احلسٚبِ وافسِّ

ؾٜ  ّٔٚت ادُتىرِّ َّٔٚت أحٚديٜ مثؾ اإلحداث
أضقال احلقاف. ـام أنَّ هْٚك ظِِّ

الم ادُ ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ ر ُيُِّـ دجمٓٚ بسٓقفٜ يف ُف بٚت ضّـ هذا افتهقُّ ٚين وافتَّحدُّ

(Egenhofer, M. J., 1994 الم ادُٚين بسشٔؿ ًْ
َّٔتٚن يف آْشتِ (. وتَقم ظِّ

ع ًْ
َّٔغ إػ ظدد ؾِ ٍغ مُٕٚ  مهٚ: ،ُمقصِّ

. ادسٚؾٜ افتل ُيُِّـ مجًٓٚ، ضرحٓٚ ورضهبٚ برؿؿ، ومـ ثؿ مَٚرٕتٓٚ فِتَّسٚوي، 6

 افستٔٛ.

ٚه افذي ُيُِّـ مَٚرٕتف بٍْس ادًٚمالت وضرحف5 وايٚ. . آجتِّ  فِحهقل ظذ افزَّ

ِّّ يف أي حٚل، يُّـ حسٚب ادُ      َّٜٔ ادُتج هٚت اإلحهِٚئ ًٜٜ، مثؾ افِخَّ َّ ٔ
َِ 
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 َّٜٔ
ٚهٚت. ـام يُّـ أْن تيٓر ادًُِٚمالت ادُِٕٚ ط مـ ادسٚؾٚت وآجتِّ ٕٔٚ وادتقشِّ افدُّ

َّٜٔ، أو يف أي مجِٜ  «إخس»يف أي مجِٜ 
ٍٚت مُِٕٚ قصِّ ُّ ـجزء  «نأي»ادُرتبَِىٜ ب

َّٜٔ تُقن خُم  ٓصساط ؽر مُٚين. ومع أنَّ 
ت افتَُّتُّؾ ّٓ تٍِِٜ ظـ داادًُِٚمالت ادُِٕٚ

ًْالم ادُٚين ظْد ٍٕس ادقاؿع.
ٜ آْشتِ ٌَ ٚ ُمدجمٜ يف ُف   إٓ أَّنَّ

ٍغ  شإجئْٓقؾر»ويؤػ         َّٜٔ هل ِظالؿٚت بغ ُمقصِّ َّٜٔ افثُِّْٚئ
ًِالؿٚت ادُِٕٚ أنَّ اف

َّٜٔ. مُٕٚ
َٔؿ بقفِٕٔٚ ٜ ويْجؿ مْٓٚ ِؿ َّٜٔ افتََِِّٔديَّ الؿٚت افثُِّْٚئ

ًِ َّٔغ، وتتىٚبؼ مع اف

الم  «أين»وظِٔف، ُيُِّـ تىبَٔٓٚ يف احلٚل ـٚصساضٚت يف مجِٜ  ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ ُِ ب

الم ادُٚين ًْ
ٜ. وُُيٚؾظ آْشتِ ؾ افثَّٚبٝ فالصساضٚت  أيًوٚ افُبِْٔقيَّ ُْ ظذ افنَّ

ٜ افتََِِّٔديَّ  ٌَ َّٜٔ. ومثؾ ُف
ٜ بٚفِّْْسبٜ فالصساضٚت ادُِٕٚ الم افُبِْٔقيَّ ًْ

ٜ آْشتِ ٌَ ُِ ٜ ف

ٜ افتل تتًٚمؾ مع ِظالؿٚت مثؾ  ٜ افتََِِّٔديَّ الم افُبِْٔقيَّ ًْ
 أو «من َأَؿّل »آْشتِ

ّٜ«فر مساو  »  َّّ َّٜٔ ادًُ
َّٜٔ بْقع افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

ًِالؿٚت ادُِٕٚ د اف إضٚؾٜ إػ  .، تتحدَّ

َّٜٔ )ؾْهؾ،افتحٚم،  الم ادُٚين ِظالؿٚت ادُجَٚوَرة افثُّْٚئ ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ ذفؽ تنّؾ ُف

َّٔٚت ُمقاِئّٜ ُتٌْل ظـ ادًرؾٜ 
تداُخؾ، يف داخؾ، ُيسٚوي، ُمٌىَّك بـ ( ـًِِّ

َّٔٚت ر
َّٜٔ ذات ُمٚذير يإشٚس فًِِّ

ًْالمٚت مُِٕٚ
ٜ فهٔٚؽٜ اْشتِ َّٜٔ رضوريَّ ٚض

رات اجلٔقجُمَٚوَرة وتقؾر اختز ستقى ظٚيل فِتَّهقُّ ُّ يَّ ال ب ٚ ٜ. ويُّـ، ِمْسِ ًً تب

ًِالؿٚت اجلٔق ظٜ، افتًَّبر ظـ تٍهٔالت اف تٔبٚت ادُتْقِّ يَّ فِسَّ  ٜ. وِظالؿٚتِمْسِ

تٔ ، أو «صّمل/جـوب»، «يؿغ/يسار»ؾ ـٜ هل مثـٛ ادُٚين ادُُِّْـافسَّ

َّٜٔ «حتت/ؾوق»
ًِالؿٜ ادُِٕٚ د . وبنُؾ ظٚم، تُقن اف ػ مُٚين واحد ُُيدِّ بَّقصِّ

يَّ جٔق ة ِمْسِ ستخِدم بتحديد ِظدَّ ُّ الم ادُٚين فِ ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ ٜ افتَّْنُِٔؾ. وتسّح ُف

رايف  شجٔقِمْسّيٚت» ٌْ َّٜٔ ؿد تُقن ُمٍٔدة فِتَّّثٔؾ اجلُ
فتنُٔؾ واحد. هذه اإلمُِٕٚ

ٜ ظذ اخلريىٜ ُيُِّـ ادديْمثاًل  فِتَّْنُِٔؾ بَّٚئس خُمتٍِِٜ ومستقيٚت فِتٍَّٚصٔؾ.

َِٜ بَّٔٚس  ٌْ َدة بَّٔٚس  1111:1ُتثِٔٓٚ ـّسٚحٜ ُم َْ ًُ  1111111:1وـ

(Egenhofer, M. J., 1994.)  
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الم ادُٚين يتًٚمؾ مع ٕقظغ مـ آصساضٚت ًْ
 مهٚ: ،يف أيٜ حٚل، آْشتِ

(Kainz et al. 1993:) 

َّٜٔ بام يف ذفؽ ـؾ مـ ِظال6
ًِالؿٚت ادُِٕٚ ٚه )ذق، . ٕقع خُيص اف ؿٚت آجتِّ

ؽرب، صامل، جْقب( وِظالؿٚت ادُجَٚوَرة بام يف ذفؽ حدود افتَّْنُِٔؾ افتل 

ْهؾ ٍَ بقر، آحتَِقاء، واف ًُ  إفخ.  ،تْوقي ظذ افتَّداُخؾ، اف

ًْالمٚت ادَدى أثبتٝ ؾٚئدهتٚ يف ؿقاِظد حٔٞ إ. ٕقع خيتص ادَدى ادُٚين 5
نَّ اْشتِ

ٜ ف الؿل. وُبْك افبٕٔٚٚت ُتَّٝ دراشتٓٚ فتًؤد افبٕٔٚٚت افتََِِّٔديَّ
ًِ رِّ اف ٌَ ت ُّ ِ

 َّٜٔ
ٍٚت ادُِٕٚ قصِّ ُّ بٜ بٚفُٚمؾ وـذفؽ فِ ٍٚت ادُرتَّ قصِّ ُّ ًْالمٚت ادَدى فِ

اْشتِ

َدة.   أو ادُتًدِّ

ا الم ادُٚين ظذ بًض افدَّ ًْ
َّٜٔ ّٓ ويْوقي آْشتِ

َّٜٔ أو ادُِٕٚ
راؾِ ٌْ ت اجلُ

افِتًَّبر ظـ ُمٚذير افب ٔالت. هذه افدَّ
ت ّٓ حٞ، مثؾ ادسٚؾٚت بغ افتَّْنُِ

َّٜٔ أو اجلٔق
يَّ ادُِٕٚ د: اإلؿِٔؿ ِمْسِ الم ؿد حُتدِّ ًْ

ًِالؿٜ بٚصساضٚت آْشتِ ٜ ذات اف

ف ظذ اإلؿِٔؿ بنُؾ سيح ـام تتوّْف تِؽ آصساضٚت.  اجلٔقِمْسي، افتًَّرُّ

َّٜٔ ويسّح هذا بٚٓشتٍٚدة مـ افٍٓرس ادُٚين ـام حُت 
جرة ادُستىِِٔ ده افنَّ دِّ

الم. ًْ
 فتحسغ آْشتِ

 اْشتِْعالم ؿواِظد افبقاكات ادؽاكِقَّة

َّٜٔ اإلصٚرة إػ 
الم ؿقاِظد افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ًْ

َِّف مـ ادالئؿ ؿبؾ تْٚول اْشتِ فً

ٟ ادتٚحٜ»مقاصٍٚت  َّ الم ادُٚين  شُٕ ًْ
راؾَِّٜٔ يف إضٚر آْشتِ ٌْ  ,OGC)فِّالِمح اجلُ

د هذه ادقاصٍٚت جمّقظٜ مـ إٔقاع افبٕٔٚٚت (1998 َّٔٚت. حُتدِّ
َّٜٔ  وافًِِّ

ادُِٕٚ

الم افتل بدورهٚ ُتقؾِّر إضٚرً  ًْ
َّٜٔ ادُٚينا فتهّٔؿ وتىقير آْشتِ

. وادالِمح ادُِٕٚ

 ٜ ٌَ ُِّ ثٔؾ وادًُٚجلٜ يف اف ّْ الم ادُٚين هل بّثٚبٜ ِوحدات أشٚس فِتَّ ًْ
افبسٔىٜ فالْشتِ

ح بسٔط شىرً افُبْٔقيٜ  َّ ِْ الم ادُٚين. وُيىٚبؼ ـؾ َم ًْ
ا يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت فالْشتِ

َّٜٔ. وتُقن 
َّٜٔ وؽر مُِٕٚ

ٍٚت مُِٕٚ َّٜٔ وفف ُمقصِّ
َٔؿ ادُ ادُِٕٚ

َِ َّٜٔ ب
ٍٚت ادُِٕٚ قصِّ
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يَّ جٔق يَّ ٜ وترتُِز ظذ جٔقِمْسِ ٜ.ِمْسِ ّٔٚت افبُِْٔقيَّ د بّجّقظٜ مـ اإلحداث ًْ َّٜٔ افُب  ٜ ُثِْٚئ

َّٜٔ ظذ أشٚس اشتخالص إٔقاع بٕٔٚٚتف  ًّقدوُيقطَّػ اف
يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

يَّ مـ جمّقظٜ إٔقاع جٔق  (:OGC, 1998ٜ. هذه إٕقاع تُقن يف ؾهِٔغ مهٚ )ِمْسِ

ي .6 ؾ، تشؽقل جقوِمْسِ ٍَ ِِْسِٜ خىقط، شىح، َتْنُِٔؾ ُمَ َىٜ، ؿقس، ِش َْ ُٕ  :

َدة، شالِشؾ خىقط جمّقظٜ مـ هذه افتَّْنُِٔالت،  َدة، أؿقاس ُمتًدِّ ط ُمتًدِّ ََ ُٕ

َدة )صُؾ  ِٜ ُمتًدِّ ٍَ ٔالت ُمَ
َدة، َتْنُِ َدة، أشُىح ُمتًدِّ  (.3/6ُمتًدِّ

ٚ : وهْٚ تُقن إٔقاظً ُتؿقع جقوِمْسي دجؿوظات ُُمتؿؾة ؽر ُمتجاكسة .5

ة أشىح ُتس ة أؿقاس، ِظدَّ ط، ِظدَّ ََ ُٕ ة  َّْٜٔ يف صُؾ ِظدَّ تخَدم إلدارة ؾْرِظَّٜٔ ُمً

ط، إؿـجمّقظ ََ  دـّٔع ٕججذا افتـويف ه قاس، وإشُىح.ـٚت ُمتجِٕٚسٜ مـ افُّْ

 :  أنَّ

د.   أ.  ًْ ري افبُ ٍْ َدة هل ٕقع جٔقِمْسي ِص ط ادُتًدِّ ََ ط وافُّْ ََ  افُّْ

َّٜٔ هل ٕقع جٔقِمْسي أحٚدي  َدة مع ضبَٚهتٚ افٍْرِظ ب. إؿقاس، وإؿقاس ادُتًدِّ

د. ًْ  افُب

َّٜٔ هل ٕقع جٔقِمْسي ُثْٚئل  ج. َدة مع ضبَٚهتٚ افٍْرِظ إشُىح وإشُىح ادُتًدِّ

د. ًْ  افُب

ٜوترتبط ـؾ  َّ يَّ جٔق ِؿٔ َّٜٔ بْيٚم ِمْسِ
ٜ ادُِٕٚ الم افبُِْٔقيَّ ًْ

ٜ آْشتِ ٌَ ٜ يف تقطٔػ ُف

َّٜٔ ب
د يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ َّٜٔ ُُيدَّ

َّٜٔ مُِٕٚ
ًِ ٜمرج َّ ٔ

َّٜٔ بْٚء  ؾريدة. وؿبؾ َِ
ظِِّ

ٜافتَّْنُِٔؾ اجلٔقِمْسي ودجْمُف يف اجلدول جيٛ أْن تُقن اف َّ ٔ
َّٜٔ ادُىٚبَِٜ  َِ

ًِ ادرج

َّٜٔ. ويُّـ ظْد حتديد اجلدول اشتخدام 
َّٜٔ ادُِٕٚ

ًِ مقجقدة يف جدول ٕيٚم ادرج

ي افتَّْنُِٔؾ اجلٔقِمْس  ظّقدُمذور تدؿٔؼ فٍرض ؿِٚظَدة أنَّ ـؾ اجلٔقِمْسّيٚت يف 

َّٜٔ ادَُِّٕٜٚٔ. وؿد وضًٝ 
ًِ ٟ ادُتٚحٜ»تُقن بذات ادرج َّ ُٕ جمّقظٜ مـ:  شهٔئٜ 

ٜوطٚئػ بْٚء اف َّ ٔ
يَّ اجلٔق َِ َّٜٔ، أو اشتخالص جمّقظٜ ِمْسِ

ًِالؿٜ ادُِٕٚ ٜ، ؾْحص اف
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َّٜٔ تنّؾ 
َّٜٔ اجلديدة. ووطٚئػ افقصقل إػ ِشامت ادالِمح ادُِٕٚ

مـ ادالِمح ادُِٕٚ

(OGC, 1998 )مْٓٚ:و 

 يَّ ادرـز ٓشتخالص جٔق َِؼ. ِمْسِ ٌْ ًَِّل ادُ ىٜ ادرـز فِتَّْنُِٔؾ ادُو َْ ُٕ  ٜ 

  ٜادسٚحٜ ٓشتخالص َّ َِؼ.  ِؿٔ ٌْ ًَِّل ادُ  ظدديٜ ُُتثِّؾ مسٚحٜ افتَّْنُِٔؾ ادُو

  ٜافىقل ٓشتخالص َّ َِؼ  ظدديٜ هل ضقل افتَّْنُِٔؾ ِؿٔ ٌْ د إضالع ادُ ُمتًدِّ

ِِْسِٜ اخلط.  أو ِش

  .بغ تنُِٔغ ٕٚٔ ٜ افدُّ  ادسٚؾٜ ٓشتخالص ادسٚؾٜ اإلـِِٔديَّ

  ٚه ظَٚرب افّسٚظٜ خلط يهؾ بغ ٚه ٓشتخالص زاويٜ ظُس اجتِّ آجتِّ

 تنُِٔغ. 

  ،مثؾ: ُيسٚوي، ُمٍِْهؾ، ُيالِمس، يف ِٕىٚق َّٜٔ
ًِالؿٚت ادُِٕٚ ؾْحص اف

َّٜٔ أو ُمتداِخؾ، يَىع، يتَٚضع، وُيتقي، وتُقن ٕتٔجٜ هذه افٍحق ص حََٔ

 زائٍٜ.. 

  ًَِّٚت ــؾ ُموــ ــٜ مث َّٔ
ــُِٔالت ادُِٕٚ ــدة مـــ افتَّْن اشــتحداث جمّقظــٜ جدي

َدة حقل افتَّْنـُِٔؾ، تَـٚضع تنـُِٔغ، شؾقروٕقي» ِْْٔل بّسٚؾٜ ُُمدَّ ، ٕىٚق َب

ٚد جمّقظتغ.   ِحٔٚزة افٍرق بغ تنُِٔغ، احتِّ
 

 

يَّ ( أكواع افطَّبِؼقَّة اجلقو6/9صؽل )  (OGC, 1998) ةِمْسِ
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ٟ وظْد اشتخدام حزمٜ جتٚريٜ   َّ ُٕ مثؾ آرك. جل آي. إس. فِحهقل فـ 

 ًٓ َدة فِتَّحِٔؾ ُتْجز أو الم ُمرتبط بقطٚئػ ُمتًدِّ ًْ
َّٜٔ ظذ إجٚبٜ اْشتِ

َّٔٚت ادُِٕٚ
 افًِِّ

ؼ هذه افًّ َِّ َّٔٚت افدخقل ظذ: ِشامت ادالِمح ادىِقبٜ خىقة خىقة. وؿد حُت
ِِ

ٚه أو اشتخالص  َّٜٔ، حسٚب ادسٚؾٜ وآجتِّ
ًِالؿٚت ادُِٕٚ َّٜٔ، ؾْحص اف ادُٕٚ

َّٜٔ جديدة. وهْٚ يتؿ احلهقل ظذ ِظالؿٜ وشٔىٜ جتّع ـؾ ٕتٚئٟ 
مالِمح مُِٕٚ

 َّٜٔ
َّٔٚت ادُِٕٚ

ٚ افًِِّ ًً َّٜٔ آختٔٚر ظذ تب
أشٚس فذفؽ، وافتل ظِٔٓٚ تُقن ظِِّ

ٍٚت ادىِقبٜ )افنُؾ  ٚيٜ ُتًرض ادُقصِّ َدة ويف افِّْٓ  (.4/6اصساضٚت ُُمدَّ

ٟ وشٚئؾ  َّ ُٕ الم ادُٚين يف بٔئٜ  ًْ
وري أْن تنّؾ فٌٚت آْشتِ ومـ افرضَّ

 ،َّٜٔ
امت ادُِٕٚ ًْالمٚت افتل تَتِك ظذ افسِّ

َّٜٔ فإلجٚبٜ ظذ إٔقاع آْشتِ ِج ْٓ مَْ

 ،َّٜٔ
امت ؽر ادُِٕٚ َّٜٔافسِّ

امت ادُِٕٚ َّٜٔ/وافسِّ
 ادُختِِىٜ. ؽر ادُِٕٚ

ًْالم مُٚين مثاًل  ْٔٔٚتوطٓرت مْذ ثامٕ
ة فٌٚت اْشتِ  ,Aref) افَرن ادٚيض ِظدَّ

W. and Samet, H., 1991) وIngram, K. J. and Phillips, W. 1987 َٔغ . ِص

الم افُبِْٔقيَّ  ًْ
ٜ آْشتِ ٌَ ُِ ٌُِّٚت هل يف احلََٜٔ امتداد ف ٜ فَقاِظد افبٕٔٚٚت هذه اف

ط، خىقط، مسٚحٚت،  ََ ُٕ ( َّٜٔ
ٜ بحٔٞ تنّؾ إٔقاع افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ افتََِِّٔديَّ

ٚه، افتَّداُخؾ، وآحتقاء( وتسّح  ومْٚطر(، وُمًِٚمالت )مثؾ ادسٚؾٜ، آجتِّ

َّٜٔ وُمٚذير 
َّٜٔ ظذ أشٚس ِظالؿٚت مُِٕٚ

ستخِدم بٚفتَّسٚؤل حقل ادالِمح ادُِٕٚ ُّ فِ

َّٜٔ أـثر مـ ِمْسِ 
ًْالم ادُٚين ظذ ُتثٔؾ وإدارة افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

ز فٌٚت آْشتِ ِـّ ٜ. وُتر يَّ

ـٔز ظذ حتِِٔٓٚ.  افسَّ

َّٜٔ ظذ أشٚس ضبَٜٔ  شإجيْٓقؾر»يف أي حٚل، صَّْػ 
ًْالمٚت ادُِٕٚ

آْشتِ

 َّٜٔ
راؾِ ٌْ ذ ( ظ.إفخ ،ضبَٜ اشتخدام إرض، ضبَٜ صبُٜ افىرق)مثاًل افبٕٔٚٚت اجلُ

 (: Egenhofer, M. J., 1994افْحق افتٚيل )
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ة فالْشتِْعالم ادؽاين ِف ِحزم ُكَؿج ادتداوفة.7/9صؽل )  ( خطوات ظامَّ

قَّة آْشتِْعالمات. 6 مٔز، افتًَّّٔؿ،  : تنّؾ آشسجٚع، افتَّهْٔػ، إظٚدةادحؾِّ افسَّ

ْرب(، وتْوقي ظذ مقاؿع تتقاؾؼ مع افىَّبَٚت )مثاًل افَٔٚس  َُ ادسٚحٜ، اف

  مٚ هل ترـٔبٚت ادالِمح ادقجقدة يف مقؿع مٚ؟(.)مثاًل ادُختٍِِٜ 

قَّةا آْشتِْعالمات .5
ٜ: تُقن ظذ أشٚس جمّقظٚت مـ مقاؿع بذات فـِّطاؿِ َّ ٔ

 ؿِ

ػ يف ٍٕس افىَّ  أيـ تزرع افذرة يف ادُِّٜ؟(. وهذه )مثاًل َبَٜ ادُقصِّ

َدة  ٔالت ُمتًدِّ
ٜ فىبٚق افتَّْنُِ ًْالمٚت ظٚدة ُتستًّؾ فتىبٔؼ حٚفٜ خٚصَّ

آْشتِ

الم ادًُتٚد ظذ ثالث ضبَٚت: افىَّبَتٚن  ًْ
إضالع. ويْوقي آْشتِ

َبَٜ افّثٚفثٜ تنّؾ افَّْت الم، وافىَّ ًْ
ٔجٜ. ـام أنَّ إوفٔتٚن مهٚ ُُمّثٚت آْشتِ

َبَٜ افّثٚفثٜ إػ ِٕىٚؿٚت حٔٞ  ؿ افىَّ ْٚع ُيَسِّ
َِ َبَٜ إوػ تًّؾ ـ ٜافىَّ َّ ـؾ  ِؿٔ

ص  الم افِّْىٚؿل ادَُخهَّ ًْ
َبَٜ افّثٚفثٜ يُقن ٕتٔجٜ تىبٔؼ آْشتِ مقؿع يف افىَّ



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

193 

َبَٜ افّثٕٜٚٔ افتل تتقاؾؼ مع ـؾ ٕىٚق. ومـ أمثِٜ  فُؾ ادقاؿع يف افىَّ

الم ا ًْ
فِّْىٚؿل افبحٞ ظـ متقشط ـّٜٔ إمىٚر فُؾ ِٕىٚق حٔٞ يّْق آْشتِ

.َّْٜٔ    ُمهقل أو ُمٚصٔؾ ُمً

َبَٜ. آْشتِْعالمات افُبْمرية .6  : تتًٚمؾ مع ِجقار ادقاؿع يف ٍٕس افىَّ

مـ.  ٚه، أو افزَّ ابحٞ )مثاًل وامتداد اجِلقار ظٚدة يَتِك ظذ: ادسٚؾٜ، آجتِّ

د ظؼة ـؿ مـ مْٚضؼ دخـ يف إؿِٔؿ  ظـ ـؾ مْٚضؼ زراظٜ افذرة ًْ ظذ ُب

ْرب  َُ ًْالمٚت افبحٞ، حتديد اف
رشؿ )مثاًل جٚزان(. وتنّؾ هذه آْشتِ

ط إػ مْٚضؼ ب ََ ُٕ ؿ ُمَسىَّح جمّقظٜ  ىٜ حٔٞ إؾقروٕقي افذي ُيَسِّ َْ ُٕ نَّ ـؾ 

َٕٜ بٖي مقِضع آخر(.  يف اإلؿِٔؿ تُقن أؿرب إػ مقضع ُمًغَّ ُمََٚر

َّٜٔ )أي ادسٚحٜ افتل ُتتد ات ادَدىاْشتِْعالم .7
: تًتّد ظذ امتداد ادالِمح ادُِٕٚ

ًٓ  ظِٔٓٚ(، ٜ فِبٕٔٚٚت بد )مثاًل مـ ـْقَِّنٚ ُمستىٔؾ ُُمٔط يف افَقاِظد افتََِِّٔديَّ

ـؿ 51ابحٞ ظـ اددن افتل تساوح مسٚحٚهتٚ بغ 
1
ـؿ111و 

1
وشَُّٚنٚ  

ًْالم(. وُتًرف هذه آْش 1.111.111و 511.111بغ 
ًْ ـتِ الم: ـٚت بْٚشتِ

َّٜٔ ؽر 
ثِ َِّ افْىٚؿٚت أو ادّّرات، افتََّديرات افبَِّْْٜٔٔ، اشتحداث صبُٚت ُمث

َّٜٔ ىِح  إفخ.  ،ُمْتيِّٜ فِتًَّٚمؾ مع افبٕٔٚٚت افسَّ

ختٔٚر ظذ حْٔام ُيًزَّ ظـ اصساضٚت آ اْشتِْعالمات افِعالؿة )افوْصل(:. 8

ًِالؿٜأشٚس أنَّ افتَّْنُِٔالت ُمرت ًٓ  بىٜ ب ختٔٚر مـ بًض افثَّقابٝ، ؾ٘نَّ آبد

ل إػ وْصؾ مُٚين. وهذه تْوقي ظذ ظقامؾ مثؾ إٓسٔٚب  ادُٚين يتحقَّ

ريٜ. وهل أـثر  ،وافرؤيٜ ْٗ ًْالمٚت افُب
وتُقن ذات ِظالؿٜ وضٔدة بْٚٓشتِ

ٜ ُتٌ ٍٚت خٚصَّ قصِّ ُّ َّٜٔ تُقن ب
ًِالؿٚت آشتحثٚثِ َّٜٔ ضٚدٚ أنَّ اف ىِّل ظّقم

َّٜٔ افتل  ادُٚن. ويُقن حتديد ذوط افقْصؾ
ظذ أشٚس افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ

ًِالؿٜ.   ترتبط ب
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ٍٚت ؽر  ٚنوهبٚ يتؿ ضِبٚق ضبَتغ تْوقي :اْشتِْعالمات افطِّباق. 9 ظذ ُمقصِّ

ٍٚت ادُىٚبَِٜ ظْد ـؾ مقؿع. َٔؿ ادُقصِّ ٜ ظذ ِؿ بٚق دافَّ
َّٜٔ خُمتٍِِٜ وضِ

مثاًل،  مُِٕٚ

ث ٓشتحداث ضبَٜ جديدة ُيّ ُِـ ضِبٚق ضبَٚت اشتخدام إرض وافتَِّقُّ

ث. يف هذه احلٚفٜ ضبَٜ إرايض ادزروظٜ /فْىٚؿٚت اشتخدم إرض افتَِّقُّ

ث.  ستقى خُمتِِػ مـ افتَِّقُّ ُّ ة ضبَٚت ـؾ مْٓٚ ب ـ جتِزَئتٓٚ إػ ِظدَّ
 ُيُِّ

الم ادُٚين شآخرونو آهـ»ويؤػ  ًْ
 .Ahn, H)هل ثامٕٜٔ:  بٖنَّ إٔقاع آْشتِ

K., et. al., 2001) : 

: افًثقر ظذ ـؾ افتَّْنُِٔالت يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت افتل تُقن اْشتِْعالم تطاُبق تام .6

.َّٜٔ
ٍٚت ادُِٕٚ  بذات آمتداد ادُٚين، أي ادُقصِّ

اخؾ : افًثقر ظذ ـؾ افتَّْنُِٔالت يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت افتل تتداْشتِْعالم ُكْؼَطة. 5

ًْالم.
َىٜ آْشتِ َْ ُٕ  مع 

: افًثقر ظذ ـؾ افتَّْنُِٔالت يف ؿِٚظَدة اْشتِْعالم كاؾذة أو اْشتِْعالم َمدى. 3

 َْ ُٕ الم  َىٜ ُمنَسـٜ واحدة ظذ إََؿؾافبٕٔٚٚت افتل تُقن ذات  ًْ
وٕٚؾِذة اْشتِ

َدة إْبًٚد.  ُمتًدِّ

: افًثقر ظذ ـؾ الم تداُخلاْشتِْعالم تؼاُضع أو اْشتِْعالم مـطؼة أو اْشتِعْ . 7

َىٜ منَسـٜ واحدة مع  َْ ُٕ ٔالت يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت افتل تُقن ذات 
افتَّْنُِ

الم. ًْ
  َتْنُِٔؾ آْشتِ

: افًثقر ظذ ـؾ افتَّْنُِٔالت يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت افتل حتتقي اْشتِْعالم إحاضة. 8

الم تنُٔؾ. وهْٚ يُقن تنُٔؾ  ًْ
إذا ـٕٚٝ أي  «ب» ٚ بتنُٔؾُُمٔىً  «أ»اْشتِ

 .«ب»هل جزء مـ افتَّْنُِٔؾ  «أ» فـَٕىٜ 

: افًثقر ظذ ـؾ افتَّْنُِٔالت يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت افتل ُُئط هبٚ اْشتِْعالم احتواء. 9

الم َتْنُِٔؾ. ًْ
 اْشتِ
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: افًثقر ظذ ـؾ افتَّْنُِٔالت يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت افتل تُقن اْشتِْعالم ُؿْرب. :

ًْالم. وتنُٔالن ُيىِؼ ظِٔٓام ُمتَٚربٚن إذا ـٕٚٚ بحدود  ؿريبٜ فَتْنُِٔؾ
آْشتِ

  ُمنَسـٜ وٓ ُُئط أحدمهٚ بٚٔخر.

: افًثقر ظذ ـؾ افتَّْنُِٔالت يف ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت افتل اْشتِْعالم اجلار إؿرب .;

د ادسٚؾٜ بغ افتَّْنُِٔالت  ًْالم، وحُتدِّ
تُقن بّسٚؾٜ أدٕك مـ تنُٔؾ آْشتِ

ط.اد ََ ُٕ َّٜٔ ظٚدة ـّسٚؾٜ بغ أؿرب 
ُِٕٚ 

َّٜٔ ادًُتٚدة يف أربًٜ إٔقاع  شآخرونو مٕٚقفقبقفس»خيتزل  
ًْالمٚت ادُِٕٚ

آْشتِ

 (:Manolopoulous, C. A., et. al., 2004هل )

: يْوقي ظذ ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت واحدة ويبحٞ ظـ َمدى/اْشتِْعالم كؼطة. 6

ىٜ مُ  َْ ُٕ َّٜٔ تَع يف 
زَّ ًَّْٜٔ تنُٔالت مُِٕٚ ًَ َّْٜٔ ُي  ظْٓٚ )تتداخؾ مع مسٚحٜ ُمً

ستىٔؾ أـز(. ُّ  ـ

: يرتُز ظذ ؿِٚظدة بٕٔٚٚت واحدة ويبحٞ ظـ اْشتِْعالم جار أؿرب. 5

َّٜٔ افتل تُقن أـثر ؿربً 
الم افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ ًْ

. وهلذا آْشتِ ٚ إػ تنُٔؾ ُمًغَّ

نػ ظـ جمّقظٜ يُنػ ظـ تنُٔؾ واحد أؿرب، وظٚم يُ صُِغ: بسٔط

ٔالت إؿرب مـ بغ مجٔع افتَّْنُِٔالت. 
 مـ افتَّْنُِ

د افطَّريؼة(:. 6 يتْٚول ؿِٚظَديَت بٕٔٚٚت ويُنػ  اْشتِْعالم ِظالؿة ُثـائِقَّة )وْصل ُمتعدِّ

ؼ اصساط ظٚم )أو اصساضٚت  َِّ َّٜٔ افتل حُتَ ٔالت ادسٚح
ظـ أزواج مـ افتَّْنُِ

ٜ( يتّثَّؾ يف تَُٚضع أ  و تداُخؾ بغ زوجغ مـ افتَّْنُِٔالت.ظٚمَّ

: يتّثَّؾ يف وْصؾ مسٚيف ٕؿرب من افِعالؿةو اْشتِْعالم ترـقبة من اجلار إؿرب. 7

َِّٛ ؿِٚظَديَت بٕٔٚٚت ويُنػ ظـ زوجغ مـ افتَّْنُِٔالت  زوجغ ويتى

ًْال
َّٜٔ )واحد مـ ـؾ ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت( بٖصٌر مسٚؾٜ مُمُِْْٜ. ومثؾ اْشتِ

م ادُِٕٚ

ٚئٜٔ.  ِٜ فتّثؾ افَّْتٔجٜ افِّْٓ هَّ َٗ ٔالت ُم
الؿٜ افثُّْٚئٜٔ، تُقن ـؾ أزواج افتَّْنُِ

ًِ اف
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ْذب  ْرب ادِْسي هق أشٚس جتٚرب افنَّ َُ الم اجلٚر إؿرب يُقن اف ًْ
ومثؾ اْشتِ

ٚئل. تٔٛ افِّْٓ د افزوج و وافسَّ الم فف صُِغ: صُؾ ُمتْٚمل ُُيدِّ ًْ
هذا آْشتِ

ل ثؿ افثَّٚ دوافٔؽ إػ أْن يتقؿَّػ مـ ؿِبؾ ادُستخِدم أو بقؿٝ  ين وهُذاإوَّ

د، ويُنػ افنُؾ ؽر ادُتْٚمل ظـ ظدد مـ أزواج افتَّْنُِٔالت فًدد  ًُمدَّ

 ًَ  ٚ.ُمًغَّ ُمسب

ًْالمٚت افتل ُيُِّـ  ششِٚمٝ»ـام يرى 
أنَّ هْٚك ثالث جمّقظٚت مـ آْشتِ

راؾَِّٜٔ هل ٌْ  (:Samet, H., 2009) وضًٓٚ فَِٚظَدة افبٕٔٚٚت اجلُ

ًْالمٚت ظـ افتَّْنُِٔالت ٍٕسٓٚ مثؾ افًثقر ظذ ـؾ 6
. جمّقظٜ مـ آْشتِ

ط، تُقن: ََ َىٜ ُمًَّْٜٔ أو جمّقظٜ مـ افُّْ َْ ُٕ ٔالت افتل حتتقي 
 افتَّْنُِ

،    أ.  بدون تَُٚضًٚت ؾٚرؽٜ مع تنُٔؾ ُمًغَّ

َّٜٔ ُمنَسـٜ،  ب.  ذات حدود ُجْزِئ

ط ُمنسَ  ج. ََ ُٕ  ـٜ،بٖي 

د، د.  ذات تنُٔؾ ُُمدَّ

. هر.  ُُمتقاة يف تنُٔؾ ُمًغَّ

ىٜ أو تنُٔؾ 5 َْ ْرب مثؾ افتَّْنُِٔؾ إؿرب فُْ َُ ًْالمٚت اف
. جمّقظٜ مـ اْشتِ

ىٜ أو َتْنُِٔؾ. َْ َّْٜٔ فُْ ٔالت يف حدود مسٚؾٜ ُمً
، وتُقن ـؾ افتَّْنُِ  ُمًغَّ

ٍٚت ؽر. 6  ًْالمٚت تْوقي ظذ ُمقصِّ
َّٜٔجمّقظٜ مـ اْشتِ

فِتَّْنُِٔالت،   مُِٕٚ

 :مثاًل 

 افًثقر ظذ افتَّْنُِٔؾ إؿرب،    أ.

د،ب ٔؾ إؿرب مـ ٕقع ُُمدَّ
 . افًثقر ظذ افتَّْنُِ

، أو يافًثقر ظذ افتَّْنُِٔؾ ذ ج.  آحتقاء إدٕك فْقع ُمًغَّ

د. د. ٔالت مـ ٕقع ُُمدَّ
 افًثقر ظذ ـؾ افتَّْنُِ
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ِقص إػ أنَّ هْٚك ثالث ضبَٚت مـ ـؾ هذا آشتًراض يُّـ اخل

ٟ هل:  َّ ُٕ الم ادُٚين يف  ًْ
 فالْشتِ

6. ،َّٜٔ
امت ادُِٕٚ تِك ظذ افسِّ َْ ًْالمٚت َت

ظرض اددن افتل خيسؿٓٚ مثاًل  اْشتِ

 وادي افدوارس.

5. ،َّٜٔ
امت ؽر ادُِٕٚ ًْالمٚت حقل افسِّ

 ـؿ ظدد شُٚن مديْٜ جدة؟مثاًل  اْشتِ

ًْالمٚت جتّع ب .6
َّٜٔاْشتِ

َّٜٔ وؽر ادُِٕٚ
امت ادُِٕٚ ظرض ادراـز مثاًل  غ افسِّ

م11111افتِّجٚريٜ افتل تٍقق مسٚحتٓٚ 
1
 يف مديْٜ افريٚض. 

ُُٕيؿ إدارة ؿقاِظد  َّٜٔ مـ خالل 
ًْالمٚت ادُِٕٚ

يف أي حٚل، تْوقي آْشتِ

َّٔٚت آختٔٚر وافقْصؾ. وينر 
َّٜٔ ظٚدة ظذ ظِِّ

دس ثٔقدوري»افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

زت  شوآخرون َـّ َّٜٔ تر
إػ أنَّ ُمًيؿ جٓقد افتَّْبُّٗ افتَّحِٔع ٕداء ُبْك افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

 ًْ ىَ ـظذ اْشتِ َْ ًْ ـالم افُّْ ًْ ـَالم ادـٜ واْشتِ ًِالؿـدى واْشتِ ٜ )افقْصؾ( ـالم اف

(Theodoridis, Y. et. al., 2000 َٜٔىٜ تًرض اخلريىٜ افتّٚف َْ (. وفتقضٔح هذه افُّْ

 ( إمٚرات ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ واددن وافىرق افرئٔسٜ ؾٔٓٚ.5/6 )صُؾ
 

 

 ( خريطة اإلمارات واددن وافطرق افرئقسة8/9صؽل )
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َّٜٔ )اددن(، بٕٔٚٚت متًددات 
ىِ ََ ُٕ تنّؾ ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت هذه اخلريىٜ: بٕٔٚٚت 

ِٚئع هلذا أضالع مٍَِ الم افنَّ ًْ
ٜ )اإلمٚرات(، وبٕٔٚٚت خىٜٔ )افىرق(. وآْشتِ

الم ادَدى  ًْ
ىل واْشتِ ََ الم افُّْ ًْ

افًثقر ظذ اإلمٚرة افتل )مثاًل ادثٚل يتّثَّؾ يف آْشتِ

َّْٜٔ ظذ  حتتقي مديْٜ ُمًَّْٜٔ، أو افًثقر ظذ ـؾ اإلمٚرت افتل تتداخؾ مع ٕٚؾِذة ُمً

 ًْ ًِالؿٚت اخلريىٜ، أو اْشتِ افًثقر ظذ أزواج )مثاًل الم وْصؾ حقل زوجغ مـ اف

  اإلمٚرات وافىرق افرسيًٜ افتل تتداخؾ مع بوًٓٚ افبًض(.

زت  َـّ َّٜٔ ر
الم ؿقاِظد افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ًْ

يف أي حٚل، ُيالحظ أنَّ أبحٚث اْشتِ

الم ادَدى  ًْ
رهٚ ظذ: اْشتِ  ,.Faloustos, C. and Kamel, I)مثاًل خالل مسرة تىقُّ

الم افقْصؾ (1994 ًْ
(، ثؿ (Belussi, A. and Faloustos, C., 1995مثاًل ، اْشتِ

ٜٔ اجلٚر إؿرب  الم ادبْل ظذ خٚصِّ ًْ
 .(Roussopoulos, N. et, al., 1995)آْشتِ

ِتْؼالم املَدى :ٔأوًل   اس ْ

ٍٚت أو مالِمح  الم ادَدى ادُٚين إػ مًِقمٚت حقل ُمقصِّ ًْ
يرٕق اْشتِ

 ٌْ راؾَِّٜٔ ذات حدود، ُج ٌْ ـ حتديدهٚ بّالِمح ُج
َدة ُيُِّ َّٜٔ يف ٕىٚق مسٚحٜ ُُمدَّ

راؾِ

د ظـ جمرى  ًْ رايف مثؾ افُب ٌْ ح ُج َّ ِْ ْرب مـ َم َُ ىريٜ، أو بٚف
ٍِ ّٔٚت احلٔٚة اف مثؾ ُمّ

ٔ   أيًوٚ مس. وُيُِّـ 511افقادي بَّدار 
ٚ بٚشتخدام مٗذِّ افٍٖرة حتديده تٍُٚظِِ

َّٜٔ. وهذا يًْل أنَّ ٕتٔجتف تنّؾ ـؾ افتَّْنُِٔالت يف ؿِٚظَدة ظذ افّنٚصٜ احلٚ شقبِ

ًْالم حقفف. أي أنَّ 
افبٕٔٚٚت افتل تتٍٚظؾ مع افتَّْنُِٔؾ ادُٚين افذي يُقن آْشتِ

َدة  ٔالت افتل تُقن يف ِٕىٚق مسٚحٜ ُُمدَّ
الم يسسِجع ـؾ افتَّْنُِ ًْ

هذا آْشتِ

ًْالم. و
الم ادَدى ادُٚينبٚفِّْْسبٜ فتنُٔؾ آْشتِ ًْ

َِّٛ اْشتِ يَّ حسٚبٚت جٔق يتى ٜ ِمْسِ

َّٜٔ افتل تَع يف حدود ادسٚحٜ 
َّٜٔ ٓختٔٚر افتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ

َظْز ضِبٚؿٚت مُِٕٚ

ٟ فٌرض افتَّحِٔالت آشتىالِظَّٜٔ  َّ ُٕ الم ُمتداول يف بٔئٜ  ًْ
َدة. وهذا آْشتِ ادُحدَّ

ًْالم 
 ادَدى ادُٚين أيت: وافتَّخىٔط. ومـ أمثِٜ اْشتِ
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  ة مٚ هل إٔقاع اشتخدام إرض وؽىٚء شىح إرض يف مْىَٜ اهلَدَّ

 ـؿ مسٚحٜ ـؾ ٕقع مْٓٚ؟ و )مهٔػ اهلَدا ؽرب مديْٜ افىٚئػ(

  ٜٔٔػ يف ادرتًٍٚت اجلْقب ؽرب مٚ هق متقشط درجٜ احلرارة يف ؾهؾ افهَّ

 مـ ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ؟

ِتْؼالم امؼِ  ا:اثهيً   الكة املاكِهيَّة )اموْصل(اس ْ

ًْالم
الؿٜ بغ افتَّْنُِٔالت يتسٚءل هذا آْشتِ

ًِ وافيَّقاِهر يف  ظـ ـٍٜٔٔ اف

ْرب وجُمَٚوَرة. َُ ُِـ تهٍْٔٓٚ ـ ًِالؿٜ ُيّ َّٕف يْوقي ظذ  ادُٚن. وهذه اف ـام أ

ؼ اصساضً  َِّ َّٜٔ افتل حُت ٔالت ادسٚح
 ٚؿِٚظَديَت بٕٔٚٚت ويُنػ ظـ أزواج مـ افتَّْنُِ

ٜ هل تَُٚضع أو تداُخؾ بغ ٜظٚمّ  ت)أو اصساضٚ ٚظٚم   (. هذه آصساضٚت افًٚمَّ

الم تُقن  ًْ
َّٜٔ إبحٚث حقل هذا آْشتِ ٔالت. ويف ؽٚفِبِ

زوجغ مـ افتَّْنُِ

الم ّٕذجتف ًْ
ده ُُتثِّؾ ؿقاِظد افبٕٔٚٚت ،برشؿ اْشتِ َْ حقاؾُّف ُُتثِّؾ آصساضٚت و ،ُظ

َّٜٔ. وظْدمٚ 
تُقن ـؾ ؿقاِظد بٕٔٚٚت افقْصؾ ادُٚين ُمٍٓرَشٜ بٚشتخدام ادُِٕٚ

َّٜٔ
جرة ادُستىِِٔ ح وخىقات افتَّحسغ يف ظبقر مثاًل  افنَّ ع بغ ادرصِّ ّْ يتؿ اجلَ

َّٜٔ هْٚ تَقم ظذ ادسٚؾٜ اإلـِِٔديَّٜ وتبحٞ ظـ 
ًِالؿٜ ادُِٕٚ جرة. واف ُمتزاِمـ فِنَّ

ٜ افٍِٚصِٜ بغ ـؾ مْٓٚ. وُينر ـؾ أزواج افتَّْنُِٔالت يف حدود ادسٚؾ

ـُ  شبرُٕٓقف وآخرون» َّٕف يف حٚفٜ أنَّ  وافتَّْنُِٔؾ  «أ»مـ بٕٔٚٚت افتَّْنُِٔؾ  ال  أ

ُز  «ب» ًْ َّٜٔ َت
جرة ادُستىِِٔ َّٜٔ ؾ٘نَّ حسٚبٚت وْصؾ افنَّ

جرة ادُستىِِٔ ُمٍَٓرشٜ بٚفنَّ

جرتغ، ُمتََتبًِّٜ زوجغ مـ ادُْدَخ  أو  الت إذا ـٕٚٝ ادسٚؾٜ َأَؿّؾ بنُؾ ُمتزاِمـ افنَّ

ُٚضع، افتل تْىبؼ ظذ  الم ِظالؿٜ افتََّ ًْ
ٜ. ـام أنَّ اْشتِ مسِٚويٜ فِّسٚؾٜ اإلـِِٔديَّ

َّٜٔ، يسسِجع ـؾ أزواج افتَّْنُِٔالت ادُتَٚضًِٜ مـ بٕٔٚٚت  ٔالت ادسِٚح
افتَّْنُِ

ـ اظتبٚرهٚ ـحٚفٜ خٚصَّ «ب»وافتَّْنُِٔؾ  «أ»افتَّْنُِٔؾ 
ٜ فقْصؾ ادسٚؾٜ . وُيُِّ

( ٜ  (.Brinkhoff et al. 1993اإلـِِٔديَّ
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الم أزواج افتَّْنُِٔالت إْؿرب  ًْ
يف أي حٚل، تتّثَّؾ ُمستخرجٚت اْشتِ

الم أدٕك مسٚؾٜ  ًْ
ىٜ آْشتِ َْ ُٕ خُمَْرجٚتف يف ظدد مـ أزواج تنُٔالت تٍِهِٓٚ ظـ 

ًْالم وَضًٓٚ 
ٜ. وحسٚبٚت ُمًٚجلٜ مثؾ هذا آْشتِ وهل  شآخرونو ـقرال»إـِِٔديَّ

َّٜٔ واجلٚر إؿرب، وبٚفّذات حْٔام تُقن ـاِل ؿِٚظَديَت 
ًِالؿٜ ادُِٕٚ ع بغ اف َّ جْت

َّٜٔ
جرة ادُستىِِٔ جرات بنُؾ  ،افبٕٔٚٚت ُمٍَٓرَشٜ بٚفنَّ َز افنَّ ًْ ويف هذه احلٚفٜ ُت

ىٜ آْشتِ  َْ ُٕ الم. ُمتزاِمـ، مع تتبُّع زوج ادُْدَخالت ذات ادسٚؾٜ إدٕك مـ  ًْ

ْرب إدٕك  َُ د بّستىٔؾ اف ٜ افتل تتحدَّ يَّ ْذب هْٚ ظذ ادسٚؾٜ ادِْسِ ويرتُز افنَّ

دخِٜ. وأخرً  ُّ ًِالؿٜ يتؿ تقريدهٚ فُؾ َٕىٜ وجٚرهتٚ إؿرب فِ ا، مسٚؾٜ اف

(Corral, A., et. al., 2000.) 

ِتْؼالم امُلْرب املاكين واجلار ألكرب ا:اثمثً   اس ْ

ًْالمٚت َمدى مُٚين يف يُّـ افتًٚمؾ مع اْشتِ 
ْرب ادُٚين ـْٚشتِ َُ ًْالمٚت اف

ْرب فقضع َمدى مُٚين، ويف هذه احلٚفٜ ُتبْك ِٕىٚؿٚت  َُ حٚفٜ اشتخدام مٍٓقم اف

، مثؾ حتديد مسٚؾٜ ِمَئٜ مس مـ جمرى وادي. هذا مـ  َّٜٔ حقل تنُٔؾ ُمًغَّ بْٔ

د مثؾ مَقفٜ  ْرب ؽر ادُحدَّ َُ ح آخر اف ٍْ ح، ومـ َص ٍْ افتل ٓ  شب اجِلقارؿر»َص

الم ُؿْرب مُٚين. يف هذه احلٚفٜ،  ًْ
ُيُِّـ ترمجتٓٚ يف حدود واضحٜ فَتْنُِٔؾ اْشتِ

ا يف آظتبٚر ـؾ افتَّْنُِٔالت ذات يُقن مـ ادالِئؿ حسٚب مَٚئس احتامل، أخذً 

ًِالؿٜ. ل ادسٚؾٜ مـ َتْنُِٔؾ ُيُِّـ حسٚب احتامل اجلِ مثاًل،  اف قار ظذ أشٚس ُمًدَّ

ز. هْٚ إػ ـَ ٔالت إػ افتَّْنُِٔؾ ادَْر
ز أو إػ إمجٚيل مسٚؾٜ ـؾ افتَّْنُِ ـَ ٔؾ ادَْر

 افتَّْنُِ

َٔؿ آحتامل. ًْالم خريىٜ خىقط تسٚوي ِؿ
 شتُقن إجٚبٜ آْشتِ

 َّٜٔ
ٜ يف ؿقاِظد افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ َّّ ِٓ َّٔٚت ادُ

الم اجلٚر إؿرب هق أحد افًِِّ ًْ
واْشتِ

وقي ظذ: ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت واحدة، افبحٞ ظـ افتَّْنُِٔالت وجمٚٓت تىبَٔٚهتٚ تْ

َّٜٔ افتل تُقن أـثر ُؿْربً 
ط إؿرب إػ َٕىٜ ادُِٕٚ ََ ، اشسجٚع افُّْ ٚ إػ تنُٔؾ ُمًغَّ
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الم ممٚ يّٗدي إػ افُنػ ظـ تنُٔؾ واحد أؿرب، ًْ
وافُنػ ظـ جمّقظٜ  آْشتِ

ٔالت إؿرب مـ بغ مجٔع افتَّْنُِ 
ٔالت. وتتّثؾ ادُنُِٜ يف جمّقظٜ مـ افتَّْنُِ

.ٜ يَّ   حٚٓت، ومسٚؾٜ ِمْسِ

شؿ،وويتَّ  ٜ وضقل مسٚر افرَّ  ح مـ أدبٔٚت اجلٚر إؿرب أنَّ ادسٚؾٜ اإلـِِٔديَّ

الم مثاًل  ًْ
ٜ افّنِٚئًٜ. ويُّـ أن تُقن َتْنُِٔالت اْشتِ يَّ مسٚؾٜ افىَّريؼ، هل ادِْسِ

ىٜ، َْ ُٕ الم  اجلٚر إؿرب مـ ٕقظغ: تنُٔؾ  ًْ
َّٜٔ. واْشتِ وتنُٔؾ وْصالت خىِّ

الم افتََِّٔدي  ًْ
ىٜ بٚجلٚر إؿرب هق آْشتِ َْ افبحٞ ظـ أؿرب مسجد )مثاًل افُّْ

ًْالم زوجغ 
الم اجلٚر إؿرب هل اْشتِ ًْ

ٌَٜٔ ْٓشتِ بٚفِّْْسبٜ فٍِْدق؟(. وهْٚك ِص

ْزيـ ومىًؿ تٍهؾ افبحٞ ظـ ُمىَّٜ ب)مثاًل مـ افتَّْنُِٔالت بغ ؿِٚظَديَت بٕٔٚٚت. 

َّٜٔ ُيُِّـ أن تُقن مـ ٕقظغ:  ًْالمٚت افَقْصالت اخلىِّ
بْٔٓام أؿك مسٚؾٜ(. واْشتِ

ل يبحٞ ظـ اخلدمٜ إْؿرب فُؾ افَقْصالت اخلىَِّّٜٔ، وافّثٚين يسسِجع ـؾ  إوَّ

حِٜ. ََُٕىَتل بدايٜ وَّنٚيٜ افرِّ ط اخلدمٜ ظذ افىَّريؼ بغ  ََ ُٕ 

ِ ٓٚ مـ وافىَّرائؼ ذات افهِّ الم اجلٚر إؿرب صٍَّْ ًْ
بٚبٚديٚس »ٜ دًُٚجلٜ اْشتِ

 (: Papadias, D., et. al., 2003يف جمّقظتغ مهٚ ) شوآخرون

جرة:6 َٜٔ ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت  . ظبور افشَّ ٜ وُتقطِّػ ُبْْ يستخدم ادسٚؾٜ اإلـِِٔديَّ

َّٜٔ ومـ ثؿ افبحٞ ؾٔٓٚ بٖشِقب افتَّ 
جرة ادُستىِِٔ َّٜٔ مثؾ افنَّ

ع. ومُِٕٚ ُقن يٍرُّ

ًٓ  مهٚ:حٚل افًبقر هْٚ هق مـ ٕقظغ   ٚ. ، وظبقر إحسـ ثًٕٚٔ ظبقر افًّؼ أوَّ

ًَ  . احلساب ادُْسَبق فؾؿـطؼة:5 ٚ فِجٚر إؿرب يستخِدم ٕتٚئٟ ُمسقبٜ ُمْسَب

َىٜ إؿرب يف حسٚب مثاًل  مـ جْتِزئٜ جمٚل بحٞ افبٕٔٚٚت. َْ حُتَؾ ُمنُالت افُّْ

يَّ اجلٔق ٜ افَٚئّٜ ظذ شؾقروٕقي»دة َظْز جْتِزئٜ رشؿ ٜ ظِٚمْسِ د ادسٚؾٜ اإلـِِٔديَّ . وُُتدَّ

  حسٚبٚت اجلٚر إؿرب فِتَّىبٔؼ ظذ مسٚؾٜ افىَّريؼ افَٚئّٜ ظذ اجلٚر إؿرب.
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حسٚبٚت فِجٚر إؿرب حتتٍظ  ششٚمٝو هٔجٚفتٚشـ»وؿد اؿسح ـؾ مـ 

د افتل تؿ افقصقل إف ََ ًُ ٔٓٚ يف ؿِٚظدة بٕٔٚٚت ُمٍَٓرَشٜ بّجّقظٜ مـ ُمْدَخالت اف

َّٜٔ. وخىقات هذه احلسٚبٚت تُقن ـٚٔيت 
جرة ادُستىِِٔ  .Hjaltason, G)بٚفنَّ

and Samet, H., 1999): 

ٚ . تنّؾ هذه ادجّقظٜ يف افبدايٜ ُمْدَخالت اجِلذر افتل ُؾرزت 1 ًً دسٚؾٚهتٚ تب

ًْالم.
ىٜ آْشتِ َْ ُٕ ٕٔٚ مـ    افدُّ

ظٚهتٚ إػ بًوٓٚ  . إزافٜ ادُْدَخ2ِِٜ ذات ادسٚؾٜ إدٕك يف ادجّقظٜ وإضٚؾٜ تٍرُّ

 افبًض مع مسٚؾٚهتٚ إدٕك.

3ٕٔ دِئذ هل افتل تُقن مسٚؾتٓٚ افدُّ ًْ َىٜ افتل ُتٍحص َب َْ يف  ٚ أن إََؿّؾ . افُّْ

 ادجّقظٜ.

ط إُخرى ظذ افتَّقايل وبٍْس ادِْقال. 4 ََ  . يتبع ذفؽ افُّْ

5 َّٔ
ٜ ظْدمٚ تُقن ادسٚؾٜ إدٕك فُؾ ادُْدَخالت يف ادجّقظٜ هل . تتقؿَّػ افًِِّ

 أـز مـ مسٚؾٜ افَّْتٔجٜ إوػ فِجٚر إؿرب. 

ـ ُتديده بسٓقفٜ ٓشِسْجٚع
اجلران إؿرب. ؾٓق مثٚيل  وهذا احلسٚب ُيُِّ

َّٕف ُمتْٚمل، أي فتٍحّ  وريٜ فِحهقل ظذ اجلران إؿرب ـام أ د افرضَّ ََ ًُ ص ؾَط اف

 َّٕ الم أ ًْ
ىٜ آْشتِ َْ ُٕ ف ُيَدفِّؾ ظذ اجلران بستٔٛ متهِٚظد دسٚؾٚهتٚ افتل تٍِهِٓٚ ظـ 

 ًَ  ٚ.وُيُِّـ تىبَٔف حْٔام يُقن ظدد اجلران إؿرب ادُسسجع ؽر مًروف ُمْسَب
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 الزَّمـِقَّة يف ُنَؿج/اِسًِِعالم اليقانات املؽاِنقَّة

 

مَِّْٜٔ يتؿ ظذ مسٚريـ ـٚن افبحٞ يف اشتًالم افبٕٔٚٚت ادُٚ َّٜٔ وافبٕٔٚٚت افزَّ
ِٕ

 (:Erwig, M., ET. AL., 1999متقازيغ مهٚ )

الم اجلٔقِمْسّيٚت ادُرتبِىٜ 1 ًْ
ز ظذ تًؤد اْشتِ َـّ َّٜٔ ر

. مسٚر فِبٕٔٚٚت ادُِٕٚ

راؾَِّٜٔ افتل ِّتتزن بٕٔٚٚهتٚ ؿِٚظدة افبٕٔٚٚت. ٌْ ٔالت اجلُ
  بٚفتَّْنُِ

ز ظذ ُتديد ادًرؾٜ افتل ِّتتزَّنٚ ؿِٚظدة افبٕٔٚٚت ظـ . مسٚر فِبٕٔٚٚت افزَّ 2 َـّ َّٜٔ ر
مِْ

احلٚفٜ افَٚئّٜ فِقاؿع فتنّؾ ادٚيض بّوّقٕغ: مٚيض افقاؿع )وؿٝ 

  احلٚفٜ( ومٚيض ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت )وؿٝ إدخٚل افبٕٔٚٚت(

ام يتًٚمالن مع  ومـ افبدهيل أنَّ هذيـ افقضًغ تربىٓام ِظالؿٜ وثَٜٔ َّٕنَّ

وأنَّ دجمٓام يف ؿِٚظَدة بٕٔٚٚت واحدة شُٔقن فف تىبَٔٚت  شمٚــأ»أو  شًٚدأب»

َّٕف ظْد َدْمٟ ادُٚن ٜ. ومـ افقاضح أ ِّّ ِٓ مـ مع جٔقِمْسّيٚت تتٌرَّ َظْز  ُم وافزَّ

َّٜٔ هل:
َِّٛ حتديد ثالثٜ اختزآت فِتَّْنُِٔالت ادُِٕٚ  افقؿٝ ؾ٘نَّ ذفؽ يتى

َىٜ افتل تهػ ّتْن1ُ َْ ٔ  ٔاًل . افُّْ  ٚ يُقن مقؿًف فف ظالؿٜ وفٔس امتداده. جٌراؾ

 ادديْٜ يف خريىٜ ذات مَٔٚس ـبر.مثاًل، 

َّٜٔ ويهػ وشِٜٔ . اخلط افذي يًْل ؿقًش 2 ٚ يف ادُٚن ظٚدة يّثؾ وْصالت خىِّ

 إفخ.  ،افىُّرق، إوديٜ، خىقط افّىٚؿٜمثاًل  فًِبقر أو افقْصؾ خالل ادُٚن.

بحرة، ؽٚبٜ، مديْٜ مثاًل  زال فتنُٔؾ امتداده فف ِظالؿٜ،. ادسٚحٜ افتل هل اخت3

ك(  ،يف خريىٜ ذات مَٔٚس صٌر إفخ. وؿد ُتًرِّ ادسٚحٜ مقؿًٓٚ )أي تتحرَّ

  وـذفؽ صُِٓٚ )تّْق أو تُّْش(.
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وتُقن هذه آختزآت ًظْرضٜ فتٌرُّ مقاِضًٓٚ أو مقاؿًِٓٚ َظْز افقؿٝ ممٚ 

َّٜٔ /َّٜٔجيًؾ ؿِٚظَدة افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ 
مِْ ـٜ.هلافزَّ ٔالت ادُتحرِّ

  ، يف احلََٜٔ، ُُتثِّؾ افتَّْنُِ

َّٜٔ
ًْالمٚت ادُِٕٚ

َّٜٔ /يف أي حٚل، تْوقي آْشتِ
َّٜٔ ظذ أبًٚد مُِٕٚ

مِْ افزَّ

ة افزمَِّْٜٔ فِتَّْنُِٔالت أو افيَّقاِهر أو مٚذا  ْسَ ٍَ وزمْٜٔ، وتٍحص بنُؾ أشٚس اف

ات يف افنَّ  ىع زمْل. إضٚؾٜ إػ ذفؽ، تستُنػ حدث هلٚ مـ تٌرُّ َْ ؾ خالل َم ُْ

الم ًْ
َّٔ ـآْشتِ

َّٔ /ٜـٚت ادُِٕٚ
مِْ َّٔ ـٜ: تىـافزَّ

ر، ديْٚمُِٔ داث ـالت إحـٜ، وتٍٚظـقُّ

َّٔٚت مع تِخٔص ِظالؿٚهتٚ فِتَّْبُّٗ
َذَجٜ. وينر  وافًِِّ ّْ إػ أنَّ  شٕٓجران»وافَّْ

َّٜٔ
َّٔٚت ادُِٕٚ

مِْ /إحداث وافًِِّ ِّٔز، ؾٓل تْوقي ظذ افزَّ َّٜٔ ذات ُشِقك ُمتّ

ظٜ. ٔالت ظديدة ويْجؿ مْٓٚ طقاهر ُمتَْقِّ
حقادث حرـٜ شر مثاًل،  َتْنُِ

َّٜٔ
بٚت هل أحداث مُِٕٚ ـَ قارع /ادَْر زمْٜٔ تَْْزع فِيُّٓقر ظْد تَٚضًٚت افنَّ

وافىُّرق وؿد ينسك يف ذفؽ ظربٜ أو أـثر )تنُٔؾ( وؿد تتسبَّٛ يف إصٚبٚت 

يف حرـٜ افًربٚت )طٚهرة(. إضٚؾٜ إػ ذفؽ، ؿد تُقن افيَّقاِهر،  وزحٚم

ات فِتٍَُّٚظؾ ـام يف حٚفٜ  َّٜٔ وؿد تُقن مٗذِّ ظ َّٔٚت بِسامت تقزُّ
إحداث، وافًِِّ

رهٚ حُتِدث تًدياًل  س ادحع. إتنٚر احلرائؼ. ؾٚحلرائؼ يف حٚل تىقُّ َْ  يف افىَّ

ر وتًُس، يف احلََٜٔ،  ويُقن هذا افتًَّديؾ بّثٚبٜ ُمسْسَجًٚت تزيد حٚفٜ افتىقُّ

 (.Langran, G., 1993افتٍَُّٚظؾ بغ احلريؼ وافبٔئٜ )

َّٔٚت 
َّٜٔ وتٍُٚظؾ إحداث وافًِِّ

مثؾ هذه ادًِقمٚت حقل ديْٚمُِٔ

َّٜٔ
مْل فِقاؿع ظذ إرض. /ادُِٕٚ الم افزَّ ًْ

ٟ يتخّىك آْشتِ َّ ُٕ َّٜٔ جتًؾ 
مِْ افزَّ

َّٜٔوهُذا، ؾ٘نَّ آْشتِ 
مَِّْٜٔ يف بٔئٜ /ًْالمٚت ادُِٕٚ ٟافزَّ َّ ٜ فِتََّْٔٛ ظـ  ُٕ َّّ ِٓ ُم

َّٜٔ
ٚ ُُتٔط افِثٚم ظـ إٕامط ادقجقدة افتل ُيُِّـ /افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ مَِّْٜٔ َّٕنَّ افزَّ

َذَجٜ. ّْ  اشتخدامٓٚ فالشتُنٚف، افتٍَّسر، افتَّْبٗ، وافَّْ

َّٜٔ
ًْالمٚت ادُِٕٚ

مِْ /وترتبط آْشتِ دبدأ، بٖربًٜ أمقر هل: حٔٞ إَّٜٔ، مـ افزَّ
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ٍٚت(،ماذا؟  ة ، متى؟)مقؿع أو مُٚن(أين؟  )ِشامت أو ُمقصِّ )حليٚت أو َؾْسَ

 (.Yuan, M., 2000) ٚفٜٔ وتىقر(َ)مراحؾ إتـقف؟ و زمَِّْٜٔ(،

ل»يف أي حٚل، اؿسحٝ  ـَ الم ادُٚين شبق ًْ
افزمْل /ثالث ضبَٚت فالْشتِ

 (: Peuquet, D., 1994ُتسِٚئؾ ظـ مًِقمٚت حقل )

ات يف افتَّْنُِٔؾ.1  . افتٌرُّ

ٔؾ أو جمّقظٜ افتَّْنُِٔالت.2
ع ادُٚين فِتَّْنُِ ات يف افتَّقزُّ  . افتٌرُّ

َدة.3 َّٜٔ ُمتًدِّ
راؾِ ٌْ الؿٚت افزمَِّْٜٔ بغ طقاهر ُج

ًِ  . اف

مـ حكهٚ  ْٜ يف ادُٚن وافزَّ
ُِ ّْ ات ادُ ٜ يف آحتامٓت أتٔ شيقان»وافتٌرُّ

(Yuan, M., 1996 :) 

ة إحداث ؿد تتٌرَّ مـ زمـ ٔخر.1  . بٚفِّْْسبٜ دْقِضع ُمًغَّ طٓقر وَؾْسَ

َّْٜٔ مـ مْقِضع ٔخر.2 َدة ؿد تتٌرَّ خهٚئص طٚهرة ُمً َّٜٔ ُُمدَّ
َىٜ زمِْ َْ  . بٚفِّْْسبٜ فُْ

ٍٚت مـ مقْ 3 ة زمَِّْٜٔ ُمًَّْٜٔ ؿد تتٌرَّ ادُقصِّ ْسَ ٍَ  ِضع ٔخر َظْز افقؿٝ.. بٚفِّْْسبٜ ف

بٚتف أو خهٚئهف يف ادُٚن َظْز افقؿٝ.4 َـّ  . بٚفِّْْسبٜ حلدث ُمًغَّ ؿد تتٌرَّ ُمر

َّْٜٔ ؿد ُيٌرِّ مْقِضًٓٚ خهٚئهٓٚ مـ وؿٝ ٔخر.5  . بٚفِّْْسبٜ دسٚحٜ ُمً

 . بٚفِّْْسبٜ حلدث ُمًغَّ ؿد ُيٌرِّ مقؿًف مـ وؿٝ ٔخر.6

ات يف ادُٚ مـ دجمٓٚ هذه افتٌرُّ الم  شيقان»ن وافزَّ ًْ
يف أربع ضبَٚت فالْشتِ

 (:Yuan, M., 1999افزمْل هل )/ادُٚين

ٍٚت.1 ًْالمٚت ظـ ادُقصِّ
 . اْشتِ

2 .َّٜٔ
ًْالمٚت ظـ مْقِؿع، ِشامت وِظالؿٚت مُِٕٚ

 . اْشتِ

مـ، ِشامت وِظالؿٚت زمْٜٔ.3 ًْالمٚت حقل افزَّ
 . اْشتِ

ًْالمٚت ظـ افُسِقك 4
َّٜٔ افزمْل/ينادُٚ. اْشتِ

ًِالؿٚت ادُِٕٚ َّٜٔ./واف
مِْ  افزَّ
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َّٜٔ
الم ؿقاِظد افبٕٔٚٚت ادُِٕٚ ًْ

َٔغ ْٓشتِ مَِّْٜٔ /هذا يًْل أنَّ هْٚك أربع ِص افزَّ

د زمْل  ًْ ديـ مُٕٚغ وُب ًْ افتل يُقن جمٚل بٕٔٚٚهتٚ هق جمٚل ثالثل إْبًٚد )أي ُب

د آمٚدً  ًْالمٚت حُتدِّ
، واحد، اثْتغ، وثالثٜ أبًٚد ا بَّدار صٍرواحد( وهل اْشتِ

َٔغ يف ادجّقظٚت أتٜٔ  شيقان ومٚـْتقش»يرسد  ظذ افتقايل.  ,Yuan)هذه افهِّ

M. and J. McIntosh, J., 2002):  

ِتْؼالم ماكين :ٔأوًل    زمين بس يط /اس ْ

ًِالؿٜ يف  الم تسٚؤٓت ظـ أيـ تقجد افتَّْنُِٔالت ذات اف ًْ
يىرح هذا آْشتِ

؟، ؟، أو مٚذا  وؿٝ ُمًغَّ الؿٜ يف مقؿع ُمًغَّ
ًِ متك تقجد افتَّْنُِٔالت ذات اف

. وؿد يْوقي ؾَط ظذ اشسجٚع بٕٔٚٚت ُمبٚذة غ؟يقجد ظْد مقؿع وزمـ ُمًَّْٔ

ّص  ََ الم: ُي ًْ
ِّٜٔ. وفإلجٚبٜ ظذ هذا آْشتِ َّٔٚت افبقفٕٔٚ

اإلؿِٔؿ  َظْز آختٔٚر وافًِِّ

َّٜٔ
ـٔبٜ ادُِٕٚ د مقاؿع ـؾ ِشجِ /ادىِقب مـ افسَّ َّٜٔ، حُتدَّ

مِْ ٍٚت اّل افزَّ ت ادُقصِّ

الِشؾ افتل تٍهؾ ادسٚحٚت  د، حؾ ـؾ افسَّ فذفؽ اإلؿِٔؿ وـذفؽ افقؿٝ ادُحدَّ

ٍٚت ادثِٜٔ. ًٓ و ذات ادُقصِّ ًٓ بد  إػ  مـ ذفؽ، ُيُِّـ فِْيٚم أن يدخؾ أو

ـٔبٜ اّل ِشجِ  ٍٚت ادىِقبٜ بًدئذ ُيىٚبَٓٚ مع افسَّ َّٜٔت ادُقصِّ
َّٜٔ. وحتتؾ /ادُِٕٚ

مِْ افزَّ

د. ًْ دى ُثْٚئل افُب َّ ًْالم ُمسىَّح ُمتًِٚمد ب
 إجٚبٜ هذا آْشتِ

ِْْٔل ادُٚين أو افزمْل رضوري   ٚ حلؾ هذا يف أي حٚل، ؿد يُقن افتََّدير افَب

داتف. وبٚفِّْْسبٜ فِتَّْنُِٔالت أ ًْالم يف حٚفٜ تىٚبؼ افبٕٔٚٚت ادُبٚذة مع ُُمدِّ
و آْشتِ

افيَّقاِهر افتل تُقن ذات ُشِقك ُمتقاِصؾ، مثؾ افًربٜ افتل تسر ظذ افىَّريؼ، 

ًِالؿٜ مثؾ  ٍٚت ذات اف ـ اشتْتٚجف بٚدُقصِّ
ؾ٘نَّ مقؿًٓٚ وزمـ حرـتٓٚ ُيُِّ

ٚه. ظٜ وآجتِّ َدة.  افرسُّ ًْالم ؽر ُُمدَّ
يف ؽر هذه احلٚفٜ، ؿد تُقن أجقبٜ هذا آْشتِ

ظٜ فتًؤد هذا وتيٓر، يف افٌٚفٛ، احل ٚجٜ إػ بٕٔٚٚت ُمسِٚظدة واؾساضٚت ُمتْقِّ

ح تٍسرات ٕٕامط افتَّْنُِٔالت  ـ أن تقضِّ
ًْالمٚت افتل ُيُِّ

افّْقع مـ آْشتِ
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مـ. وهل أشٚس فتًؤد تَْٔٛ افبٕٔٚٚت  َّٜٔ أو ارتبٚضٚهتٚ يف ادُٚن وافزَّ
راؾِ ٌْ اجلُ

َّٜٔ
الم ادُٚين زمْٜٔ. ومـ أمثِٜ/يف أي ٕيٚم مًِقمٚت مُِٕٚ ًْ

افزمْل /آْشتِ

 افبسٔط أيت:

  ا ظـ صقاضئ مْىَٜ م بًٔدً  211متك طٓر امتداد افُثبٚن افرمِٜٔ بَّدار

 افٍَْذة؟

 ٚهل متقشىٚت درجٜ احلرارة يف مدن افسٚحؾ افٌريب فُِِّٜ افًربٜٔ  م

 افسًقديٜ يف صتٚء افًٚم ادٚيض؟.

ِتْؼالم َمدى ماكين ا:اثهيً   زمين /اس ْ

ًٓ يىرح هذ الم تسٚؤ ًْ
ة زمَِّْٜٔ ُمًَّْٜٔ؟. وهذا ا آْشتِ  ظـ مٚذا حدث َظْز َؾْسَ

دً  َُّ الم ادُٚينُيؤػ تً ًْ
مـ./ا فالْشتِ ِّٜٔ فُِّٚن وافزَّ  افزمْل افبسٔط بّحٚذير ُثْٚئ

الم  :مثاًل  ًْ
َّْٜٔ؟ ويتًغَّ إلجٚبٜ هذا آْشتِ ة ُمً مٚذا ُيدث فتنُٔؾ مٚ َظْز َؾْسَ

ؾ ِصَٔغ افتَّْنُِٔؾ ادىِقب افتل تُقن مقجقدة خالل أي جزء مـ حتديد مقاؿع ـ

: افتَّْنُِٔؾ = ادُدفِّؾ، افقؿٝ  ، أي أنَّ مْل ادًُغَّ افقؿٝ إؿل،  >آمتداد افزَّ

ٚحِلٜ يف ؿِٚظَدة  <وافقؿٝ  ٍقف افهَّ افقؿٝ إدٕك، وخُيتٚر يف هذه احلٚفٜ ـؾ افهُّ

ٍقف ُمر ٔ  افبٕٔٚٚت. وإذا ـٕٚٝ افهُّ افبٕٔٚٚت  ٚ ُيُِّـ حتديد مقؿع َصّػ تَّبٜ زمْ

  ٔ ٔؾ ادُْختَزٕٜ زمْ
َٔغ افتَّْنُِ ك َظْز ِص مْل ثؿ افتَّحرُّ ٚ إػ َّنٚيٜ ظْد َّنٚيٜ ادَدى افزَّ

الم تَع ظذ ضقل جمٚل يتتبَّع  اددى. ًْ
وافبٕٔٚٚت افتل تتقاؾؼ مع هذا آْشتِ

د َظْز  ات افتل حتدث فتنُٔؾ ُُمدَّ َّْٜٔ )مدافتٌرُّ ة ُمً د(. ومـ  ىَؾْسَ ًْ أحٚدي افُب

الم ادَدى ادُٚين ًْ
 افزمْل أيت:/أمثِٜ اْشتِ

 ًؼ ادٚضٜٔ إػ اشتخدام سْقات افأي أجزاء اشتخدام إرض تٌرَّ يف اف

 شُْل يف اجلزء افناميل مـ مديْٜ افىٚئػ؟.
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  ٍَ ة أيـ حدث افتٌَّرُّ يف افٌىٚء افَّْبٚيت يف إمٚرة افَهٔؿ يف اف  هـ 1381ْسَ

 هـ ؟. 1431و

  ت مـ ٕىٚق ؿٚبِؾ ٓجتٔٚح افسٔقل إػ مٚ هل مسٚحٜ إرض افتل تٌرَّ

خالل افسْقات اخلّس  شجدة»مسٚحٚت آمْٜ ذق اخلط افرسيع يف مديْٜ 

 ادٚضٜٔ ؟.

ِتْؼالم ُسلوك ماكين ا:اثمثً   زمين /اس ْ

َّٜٔ تٌرُّ اف
ٍِ ًْالم ظـ مًِقمٚت حقل ـٔ

تَّْنُِٔالت، افيَّقاِهر يبحٞ هذا آْشتِ

 ،َّٜٔ
مـ بام يف ذفؽ ادْقِؿع، احلجؿ، إجزاء ادُِٕٚ َّٔٚت يف ادُٚن وافزَّ

وافًِِّ

ـٔز  ع افُثٚؾٜ. ويُقن افسَّ ْٕامط احلرـٜ )افرسظٜ وادسٚر( وتقزُّ ٜ افيُّٓقر، أ تُراريَّ

َّٜٔ
ٍٚت افِقحدات ادُِٕٚ مَِّْٜٔ فْقع ُمًغَّ /هْٚ ظذ ؾْحص ُمقصِّ  وـٔػ أنَّ هذه افزَّ

َّٜٔ ادسٗوفٜ ظـ 
مْل واشتخالص ادُُِٕٔٚٔ امت تتٌرَّ خالل افًّر افزَّ افسِّ

ٜ َّّ ِٓ ات. ومـ إمقر ادُ ع اخلهٚئص  أيًوٚ افتٌرُّ ْٕامط وبْك تقزُّ ات يف أ افتٌرُّ

الم افُسِق ًْ
مـ. وُتقؾِّر اإلجٚبٚت ظذ اْشتِ مَِّْٜٔ يف ادُٚن وافزَّ َّٜٔ وافزَّ

ك ادُِٕٚ

َّٜٔ وفذا ٓ ُيُِّـ /ادُٚين
مِْ َّٜٔ وافزَّ

هٚت فِخهٚئص وإٕامط ادُِٕٚ افزمْل ُمِخَّ

  ت افبٕٔٚٚت.اّل احلهقل ظِٔٓٚ مـ خالل اشسجٚع بسٔط فِسجِ 

ؤ شمٚـْتقش»و شقانـي»رى ـوي ًْ ًْ ـد إشـأنَّ افتَّ ِقك ـالم افسُّ ـٚس ْٓشتِ

ْدَرة ظذ تتبُّ /ادُٚين َُ ـ يف اف ُّ ُْ ظٚهتٚ يف افزمْل ي ْٕامضٓٚ وتقزُّ ع افِقحدة وؾْحص أ

ر افتَّْنُِٔالت يف أمٚــ ذات مَٔٚس صٌر هق  مـ. وأنَّ تٚريخ أو تىقُّ ادُٚن وافزَّ

يف ؽٚيٜ افبسٚضٜ، ـام أنَّ تتبُّع افِقحدات ذات ادَٔٚس افُبر وتِخٔص ُشِقـٓٚ 

 :(Yuan, M. and J. McIntosh, J., 2002) مهٚ ،هق أمر صًٛ فسببغ

ات افتل تنتبؽ مع افِقحدات ذات ادَٔٚس افُبر ؽٚفبً  .6 ٚ مٚ تقاجف افتٌرُّ

ُمدفِّالهتٚ، ؾًْدمٚ يتؿ تَسٔؿ مسٚحٜ مٚ إػ مسٚحتغ أصٌر يزز تسٚؤل ظاّم إذا 
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ٚ ظذ ـٍٜٔٔ ن هل تنُٔالت جديدة؟. يًتّد اجلقاب أحًٕٔٚ ٚـٕٚٝ ادسٚحت

ٔ  افتَّجِزئٜ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ ادسٚحٚت إصٌر متس ٚ، ؾ٘نَّ مـ ادُّـ اظتبٚرمهٚ ٚويٜ ٕسب

تنُِٔغ جديديـ. أمٚ إذا ـٕٚٝ إحدى ادسٚحتغ أـز مـ إُخرى ؿد يُقن 

َّٕف فٔس  مـ ادالئؿ اظتبٚر ادسٚحٜ إـز ـتقاُصؾ فِّسٚحٜ إصؾ. ومع ذفؽ ؾ٘

 ظتبٚر افَّْتٔجٜ ـّسٚحتغ جديدتغ. اٚ أيـ تَع َظَتَبٜ واضحً 

َّٔٚت ذات ادَٔٚس افُبر تَْْزع إػ أْن تُقن  . افيَّقاِهر،2
إحداث، وافًِِّ

مـ. َدة، ويتًغَّ يف افٌٚفٛ دجمٓٚ، جْتِزئتٓٚ، أو ٕثرهٚ يف ادُٚن وافزَّ  بحدود ؽر ُُمدَّ

الم افُسِقك ادُٚين ًْ
  افزمْل أيت:/ومـ أمثِٜ اْشتِ

 ْٜافريٚض  ـٔػ ـٕٚٝ تذبذبٚت درجٚت احلرارة وـّٔٚت إمىٚر ظذ مدي

 ّس ادٚضٜٔ؟سْقات اخلخالل اف

  ًع ذفؽ أي افًقاصػ ادىريٜ افتل أحدثٝ دمٚر َّٜٔ وـٔػ تقزَّ
َٜٔ افتَّحتِ ا فُِبْْ

مٚر يف مديْٜ تبقك خالل افًَد ادٚيض؟  افدَّ

  أيـ هل ادْٚضؼ ذات آحتامفٜٔ ادُتزايدة فٍٔوٕٚٚت افسٔقل يف جْقب ؽريب

 ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ؟

ِتْؼالم ِػالكات ماكِهيَّة :ارابؼً   زمنية /اس ْ

َدة ببًوٓٚ  َّٜٔ ِظالؿٜ ِوحدات ُمتًدِّ
ٍِ الم تسٚؤٓت ظـ ـٔ ًْ

ُيثر هذا آْشتِ

الم افُسِقك  ًْ
دات ْٓشتِ َُّ َّٕف ُيؤػ ضبَٜ مـ افتًَّ مـ. ـام أ افبًض يف ادُٚن وافزَّ

 ٕقع ُمًغَّ افزمْل يْوقي ؾَط ظذ/نَّ افُسِقك ادُٚينحٔٞ إافزمْل، /ادُٚين

ف بنُؾ خُمتِِػ يف ادُٚن  مـ افِقحدات. وٕنَّ ـؾ إجزاء حتٝ افتَّحِٔؾ تتكَّ

َّٜٔ
َّٕف ٓ ُيُِّـ حتديد ِظالؿٚهتٚ ادُِٕٚ مـ ؾ٘ ِّٔد فُِسِقك /وافزَّ مَِّْٜٔ بدون ؾٓؿ ج افزَّ

يٚت جديدة ظْد حدوث  افٍردي. إضٚؾٜ إػ ذفؽ، مـ ادُحتّؾ طٓقر حتدِّ
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َّٜٔيري  افتٍَُّٚظؾ ٕ
ًِالؿٚت ادُِٕٚ َتل ٕير هل /ٚ. واف َٓ َّٜٔ يتؿ ؾْحهٓٚ مـ ِوْج

مِْ افزَّ

(Yuan, M. and J. McIntosh, J., 2002:) 

ًِالؿٚت بغ 1 َّٜٔ َظْز افقؿٝ، وحٚٓت هذه اف
ًِالؿٚت ادُِٕٚ ات يف اف . تٌرُّ

 ٕجدهٚ ـام يٖيت:مثاًل  إؿِّٔغ

 ٓ تٌٔر.   أ. 

ات يف افتَّْن  ب.   ُِٔؾ.تٌرُّ

ات يف افتَّْنُِٔؾ وادُجَٚوَرة. ج.   تٌرُّ

ٍٚت. د.  ات يف ادُقصِّ  تٌرُّ

ٍٚت وافتَّْنُِٔؾ. ات يف ادُقصِّ  هـ. تٌرُّ

ات يف ادُجَٚوَرة. و.   تٌرُّ

ٍٚت.  .ز ات يف ادُجَٚوَرة وادُقصِّ  تٌرُّ

ٍٚت.  ح.  ٔؾ، ادُجَٚوَرة، وادُقصِّ
ات يف افتَّْنُِ  تٌرُّ

َّٜٔ َظْز ادُٚن حٚٓهتٚ هل:. تٌرُّ 2
ًِالؿٚت افزمِْ  ات يف اف

 ٓ تٌٔر.   أ. 

ة. ب.  ْسَ ٍَ  تٌٔر يف اف

 تٌٔر يف افتَّقايل. ج. 

ة. د.  ْسَ ٍَ ٍٚت واف  تٌٔر يف ادُقصِّ

ة. ْسَ ٍَ ٍٚت، واف  هـ. تٌٔر يف افتَّقايل، ادُقصِّ

 تٌٔر يف ادُقاَصِٜ.  .و

ٍَ  . ز ة.تٌٔر يف ادُقاَصِٜ واف  ْسَ

 تٌٔر يف ادُقاَصِٜ وافتَّقايل. . ح

ٍٚت، وافتَّقايل. . ط  تٌٔر يف ادُقاَصِٜ، ادُقصِّ
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ة. . ي ْسَ ٍَ ٍٚت، واف  تٌٔر يف ادُقاَصِٜ، ادُقصِّ

ة.  .ك ْسَ ٍَ ٍٚت، افتَّقايل، واف  تٌٔر يف ادُقاَصِٜ، ادُقصِّ

َّٔٚت بَّٔٚس ـبر إضٚرً 
ِؽ افتل هل بَّٔٚس ا فتيف أي حٚل، تقؾِّر افًِِّ

َّٔٚت بَّٔٚس صٌر تِؽ افتل تُقن بَّٔٚس أـز. 
د افًِِّ أدٕك وبٚفّتٚيل ُتًوِّ

ٚ ؿد  مـ، ؾَّ٘نَّ َّْٜٔ مـ ادُٚن وافزَّ ًٜ بَّٚئس ُمً َّّ ومع أنَّ افبٕٔٚٚت ؿد تُقن جُم

َّٔٚت افتل تًّؾ ظْد ُمستقى أظذ وأدٕك، فذا مـ 
تًُس ترـٔبٚت افًِِّ

وري ؾْحص ا َّٜٔ ظْد ُمستقيٚت خُمتٍِِٜ مـ افتَّجّٔع ادُٚين افرضَّ
ٕٕامط ادُِٕٚ

َّٜٔوافزمْل جتٚوبً 
ًِالؿٜ ادُِٕٚ الم اف ًْ

مَِّْٜٔ. /ٚ مع اْشتِ  .Ahl, V. and Allen, T)افزَّ

F. H., 1996) . 

َّٜٔ
ًِالؿٜ ادُِٕٚ الم اف ًْ

ٜ فٍٓؿ /ويبحٞ اْشتِ َّٜٔ ظـ مًِقمٚت مرـزيَّ
مِْ افزَّ

الم إحداث وافًِِّ  ًْ
يْٚمُٔل. وبْٔام اْشتِ َّٔٚت وـٍٜٔٔ تٍٚظِٓٚ يف افًٚمل افدِّ

َّٜٔ
ًِالؿٜ ادُِٕٚ الم إـثر تًَٔدً /اف ًْ

مَِّْٜٔ ُيّثِّؾ آْشتِ ة افزَّ قَّ َُ َّٕف يًُس اف ا إٓ أ

َّٜٔ
َّٜٔ ٓشتخدام ادًِقمٚت ادُِٕٚ

َِ ٟ فتَديؿ مًِقمٚت تدؾع /احلَٔ َّ ُٕ مَِّْٜٔ يف  افزَّ

ْدَرة ظذ تًؤد فٍٓؿ أوشع فًِّ َُ د بٕٔٚٚت. وٓ يُّـ تقطٔػ اف َّٔٚت افتل ُتقفِّ
ِِ

َّٜٔ
ًِالؿٚت ادُِٕٚ الم اف ًْ

َّٜٔ بدون مًرؾٜ دؿَٜٔ فِهٔٚؽٜ خىقات وتىبٔؼ /اْشتِ
مِْ افزَّ

ـ  َّٜٔ ُمالئّٜ. مثؾ هذه ادًرؾٜ حُتسِّ َّٜٔ وريِٚض ؿدرات افِّْيٚم يف  ـثًراأدوات إحهِٚئ

 ادًرؾٜ. تَْٔٛ افبٕٔٚٚت واـتنٚف

َّٜٔ
ًِالؿٜ ادُِٕٚ الم اف ًْ

َّٜٔ، أيت:/ومـ أمثِٜ اْشتِ
مِْ  افزَّ

  ر افٍهؾ ادىر يف َّٜٔ افَهقى فألمىٚر خالل تىقُّ ِّّ
أيـ ومتك شتيٓر افُِ

 وشط ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ؟.

  ض مْىَٜ ٕجد جلٍٚف صديد خالل شْٜ تىقر طٚهرة أيـ ومتك شتتًرَّ

ْٔق؟.  افِّْٔ
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 ٔيف إجزاء افدٕٔٚ دجرى أيـ ومتك ش َّٜٔ ٔقل مْىَٜ شُْ هؾ ؾٔوٚن افسُّ

ر افًٚصٍٜ ادىريَّٜ؟. وارس مع تىقُّ  وادي افدَّ
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 ُمؼِّدمة

 

بداءة جيٛ افتْقيف بٖنَّ افؼوحٚت واخلىقات يف هذا افٍهؾ ُمستَٚة 

إوراق »ومـ  جل. آي. إس.بٚدجّؾ مـ مٍِٚت ادسٚظدة ادُدجمٜ بزٕٚمٟ آرك 

 ( يفESRI, 1998-2016) 2116ٚ حتك َّنٚيٜ افتل ٕؼهتٚ إرسي تبٚظً  شافبٔوٚء

  مقؿًٓٚ اإلفُسوين ظذ افنبُٜ افًُْبقتٜٔ.

 جل. آي. إس.يف أي حٚل، ُأصَر يف مَدمٜ افُتٚب إػ أنَّ ٕيٚم آرك 

ُٔستخدم ـّىٜٔ فؼح ـٍٔٔٚت  فِحقاشٔٛ ادُتبٜٔ افذي تْتجف مٗشسٜ إرسي ش

ٟ. وجتدر اإلصٚرة هْٚ إػ  َّ ُٕ أن وخىقات تْٚول افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف بٔئٜ 

  هق اإلصدار ادُستخدم فذفؽ. 10.2.1.3497ؿؿ اإلصدار ر

ن برٕٚمٟ آرك  فِحقاشٔٛ ادُتبٜٔ مـ مرـبٚت أشٚس  جل. آي. إس.يتُقَّ

 ثالث هل:

َـّٛ هق تىبٔؼ ٓشتحداث، حترير، وحتِٔؾ خرائط آرك ماب .1 : هذا ادَُر

ٍٚتٜٔ وهق افْٚؾذة إشٚس افتل إفٔٓٚ جُتِٛ  مـ افبٕٔٚٚت اجلٔقمسيٜ وادُقصَّ

ٔ ٕٚٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ بهٌٔٓٚ احلقيهِٜٔ خلرائط ورؿٜٔ ممسقحٜ افب أو درئٔٚت  ضقئ

وـذفؽ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ بهٌٔٓٚ اإلحداثٜٔ افتل تؿ رؿّٓٚ مـ  ،ؾوٚئٜٔ

َـّٛ ظرض افبٕٔٚٚت وإجراء  أيًوٚ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ. ويتؿ يف ٕٚؾذة هذا ادُر

شتًالمٓٚ مـ خالل اشتخدام ظِّٔٚت خمتٍِٜ فتحريرهٚ أو تًديؾ شامهتٚ أو ا

إدوات افتل حتتقهيٚ يف صُؾ ؿقائؿ أو مسٚضر هبٚ صقر رامزة فُؾ مـ ظِّٔٚت 

ٟ يف ٕيٚم آرك  َّ ُٕ ن مـ جزء أيرس  جل. آي. إس.بْٚء مؼوع  ٛ يتُقَّ َـّ وهذا ادر
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بٚشؿ جدول ادحتقيٚت ؾٔف ُتًرض مسّٔٚت ُمتقيٚت افْٚؾذة وتْنٔط إطٓٚر أو 

ٕٚٚت أو أي مـ مالُمٓٚ، وجزء أيّـ تيٓر ؾٔف ادالمح إخٍٚء ضبَٚت افبٔ

 اجلٌراؾٜٔ افتل يًرضٓٚ جدول ادحتقيٚت وتُقن يف وضع ٕنط.

ن مـ ٕٚؾذة جزآرك ـتافوج .2 ٛ يتُقَّ َـّ هٚ إيرس يًرض بْٜٔ ؤ: هذا ادَُر

ٜ افبٕٔٚٚت يف احلٚشقب وتقابًٓٚ مـ أدفٜ ؾرظٜٔ ومٍِٚت وجز هٚ ؤصجريٜ ٕدفَّ

ُـ: ظرض ُمتقيٚت ادِػ افذي يتؿ اختٔٚره مـ صجرة افًرض، إيّـ ؾٔف يّ

 يف افنجرة وظرض اشتًراض افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ افتل ُيتقهيٚ ادِػ ادختٚر

 وصػ فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ افتل ُيتقهيٚ ادِػ ادختٚر. ـام أنَّ ٕٚؾذة آرك ـتٚفقج
 

 

 ( كاؾذة آرك ماب:/6صؽل )
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تنّؾ ؿقائؿ ومسٚضر هبٚ صقر رامزة فًِّٔٚت خمتٍِٜ يُّـ تٍْٔذهٚ ظذ 

افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. ويُّـ اشتدظٚء ٕٚؾذتف ظز ٕٚؾذة آرك مٚب بٚفوٌط ظذ 

وذفؽ فتسٓٔؾ ظِّٔٚت إضٚؾٜ بٕٔٚٚت ادالمح اجلٌراؾٜٔ  افهقرة افرامزة فف 

رض افبٕٔٚٚت يف آرك إػ جدول ادحتقيٚت يف آرك مٚب ظز شحبٓٚ مـ صجرة ظ

ـتٚفقج ووضًٓٚ يف ٕٚؾذة ظرض افبٕٔٚٚت أو جدول ُمتقيٚت افبٕٔٚٚت يف آرك 

 مٚب. 

 

 ( كاؾذة آرك ـتافوج:/5صؽل )

َـّٛ مـ ٕٚؾذة آرك مٚب صـدوق إدوات .3 : يُّـ افقصقل إػ هذا ادَُر

ذتف تًرض إدوات ادُتٚحٜ إلجراء ، وٕٚؾبٚفوٌط ظذ افهقرة افرامزة فف 

ْٚء مؼوع بظِّٔٚت خمتٍِٜ تىرأ احلٚجٜ إػ أي مْٓٚ يف مراحؾ خمتٍِٜ مـ ظِّٜٔ 

ٟ يف آرك  َّ  جل. آي. إس.ُٕ



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

211 

 

 جي. آي. إس.( كاؾذة صـدوق أدوات آرك :/6صؽل )

بٚت إ َـّ شٚس افثالث هْٚك جمّقظٜ مـ افزامٟ وإػ جٕٚٛ هذه ادُر

 جل. آي. إس.ٚ، إضٚؾتٓٚ إػ ٕيٚم آرك افثٕٚقيٜ ادُسٚظدة افتل يُّـ، اختٔٚري  

افتل يُقن افقصقل إفٔٓٚ بٚفوٌط ظذ ؿٚئّٜ  Extensionsوتْنٔىٓٚ مـ ٕٚؾذة 

Customize  واختٔٚرExtensions. 

 

 آي. إس.جي. ( كاؾذة افزامج ادؾحؼة بـظام آرك :/7صؽل )
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 هذه افزامٟ ادِحَٜ هل:

 3D Analyst برٕٚمٟ: .1

 Arc Scanبرٕٚمٟ:  .2

 Data Interoperabilityبرٕٚمٟ:  .3

 Geostatistical Analystبرٕٚمٟ:  .4

  Network Analystبرٕٚمٟ:  .5

 Spatial Analystبرٕٚمٟ:  .6

 Survey Analystبرٕٚمٟ:  .7

 Tracking Analystبرٕٚمٟ:  .8

ٟ تَقم أشًٚش  َّ ُٕ ٚ ظذ رشؿ، ظرض، وحتِٔؾ يف أي حٚل، ٕنَّ برامٟ 

 ًٓ  افبٕٔٚٚت افتل حتتقهيٚ ؿقاظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ؾ٘نَّ مـ ادْىَل أن ُتؼح أو

جل. آي. مٚهٜٔ، بْٜٔ، وإّٔقذج، ومْىؼ هذه افَقاظد ـام هل ظِٔف يف ٕيٚم آرك 

 افًِّٔٚت افتل ترتُز ظِٔٓٚ تىبَٔٚت هذا افْيٚم.  ؿبؾ مْٚؿنٜ إس.
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 جي. آي. إس.ؼواعد اليقانات يف نظام آرك 

 

دة يف ٕيٚم آرك  شؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ»مهىِح  جل. آي. فف مًٚين ُمتًدِّ

 مْٓٚ: إس.

  بّثٚبـٜ بْٔـٜ بٕٔٚـٚت أصـِٜٔ فْيـٚم آرك ٚ وهـل افهـٌٜٔ  جـل. آي. إس.أَّنَّ

تحريــر وإدارة افبٕٔٚــٚت افرشــقمٜٔ )جٔقمسيــٜ إشــٚس ادُســتخدمٜ ف

 .ٟ َّ ُٕ  وإحهٚئٜٔ( مـ خالل ِصٔغ مٍِٚت 

  ادخزن افىبًٔل فًِِّقمٚت اجلٌراؾٜٔ، مستخدمٜ ٕيٚم إدارة ؿقاظد ٚ أَّنَّ

افبٕٔٚٚت أو مِػ افْيٚم احلٚشقيب. ويُقن افدخقل ظذ وافتًٚمؾ مع 

يٚم إدارة ؿقاظد أو ظز ٕ جل. آي. إس.جمّقظٜ افبٕٔٚٚت إمٚ ظز آرك 

 افبٕٔٚٚت بٚشتخدام فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ.

  ذات إّٔقذج مًِقمٚت فتّثٔؾ وإدارة ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ. هذا ٚ أَّنَّ

ح، ؿقاظد بٕٔٚٚت إّٕقذج ُيىبَّؼ ـسِسِٜ مـ جداول حتّؾ ضبَٚت مالم

ٍٚت. وحتقي إضٚؾٜ إػ ذفؽ ؿقاظد إلدارة افُامل ادُٚين، حقيهِٜٔ، ومقّص 

ة فِبْك اإلحداثٜٔ، افُبْك و أدوات فِتًٚمؾ مع ظالؿٚت مُٕٜٚٔ ِظدَّ

ٍٚت.  احلقيهِٜٔ، وادقصِّ

  تقؾِّر ادْىؼ ادًتٚد ادستخدم يف آرك ٚ فِدخقل ظذ  جل. آي. إس.أَّنَّ

َٔغ متْقظٜ مثؾ مٍِٚت  وافتًٚمؾ مع ـؾ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف مٍِٚت وِص

افنبُٚت ادثِثٜٔ ؽر ادْتيّٜ، افنُؾ، مٍِٚت افرشؿ احلٚشقيب )ـٚد(، 

افنبٚك، بٕٔٚٚت ـٚد، مٍِٚت فٌٜ افتخهٔص اجلٌرايف، وؽر ذفؽ مـ 

ٟمهٚدر مًِقمٚت  َّ ُٕ. 
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  .ٟ َّ ُٕ  أنَّ مـ بغ مرـبٚهتٚ إشٚشٜٔ إّٔقذج إلدارة مسرة بٕٔٚٚت 

افبٕٔٚٚت  جل. آي. إس.ن ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آرك وِّتزِّ 

 مـ افبٕٔٚٚت جمّقظٚت بٕٔٚٚت ُمْيَّّٜ، ويُّْٓٚ أن تهقن ـال  اجلٌراؾٜٔ يف 

ادُٕٜٚٔ وؽر ادُٕٜٚٔ. وأمثِٜ إٔقاع جمّقظٚت افبٕٔٚٚت افتل يُّـ صٕٔٚتٓٚ 

تنّؾ ضبَٚت تنُٔؾ مِّح، ضبَٚت ظالؿٜ، جُمٚوَرة، صبُٚت، شىح أرض، 

ٕٚت جمّقظٚت بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ، وـتٚفقجٚت حقيهِٜٔ. ـام أنَّ ؿٚظدة افبٔٚ

ن افبٕٔٚٚت يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت متٌر اجلٌراؾٜٔ يف مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ ِّتزِّ 

ظالؿل وتستخدم ؿدرات ؿٚظدة بٕٔٚٚت ادتٌر افًالؿل فتًؤد ِّتزيـ جمّقظٚت 

بٕٔٚٚت ـبرة وافدخقل ادتزامـ إػ افبٕٔٚٚت فًدة مستخدمغ. وهل، يف احلََٜٔ، 

ىبٔؼ ادْىَل وأدوات افقصقل إػ وإدارة افبٕٔٚٚت بّثٚبٜ شِسِٜ صٚمِٜ مـ افتَّ 

ٟ. ويُّـ افَقل بَّٖنٚ خِٔط مـ ٕيٚم مًِقمٚت جٌراؾٜٔ وٕيٚم إدارة  َّ ُٕ يف بٔئٜ 

ّٜ ـّٖٕقذج خزن جٔقمسيٜ ادُٚن ومقصٍٚهتٚ َّّ ومـ  ،ؿٚظدة بٕٔٚٚت وُمه

 ٚ:اهتمٔز

 يْدمٟ ؾٔٓٚ شِقـٔٚت.  ُيُِّـ أنْ   .1

المح بنُؾ ُمتقاصؾ بكف افَّْير ظـ حجّٓٚ، ُيُِّـ أْن ِّتتزن ضبَٚت اد  .2

 أي بدون جتزئتٓٚ.

ّالمح ـٜ إػ افـِدم إضٚؾـٜ ادُستخـح حسٛ حٚجـداث مالمــ اشتحـُيُِّ   .3

 إصِٜٔ، مثؾ افتَّنُٔالت افَْىٜٔ، اخلىٜٔ، ومتًددة إضالع.

دالمح ادُستحدثٜ حسٛ حٚجٜ ادُستخِدم ذات شِقـٔٚت اُيُّـ أن تُقن  .4

وُيُِّـ اشتخدام هذا  خٚصٜ فتّثٔؾ ادحتقيٚت بنُؾ حََٔل. بًّٚير

َبُٚت، احلِٔقفٜ دون أخىٚء  َذجٜ رؾًٜٔ ادستقى فِنَّ ّْ َٕ افسِقك فتًؤد: 

دات ادُستخـؾ ادالمـٚت، تقصٔـٚل افبٕٔٚـإدخ ِدم، وؾحص ـح حسٛ ُُمدِّ
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ٍٚت ادالمح حسٛ رؽبٜ ادُستخِدم.  وإدخٚل بٕٔٚٚت ُمقصِّ

ح ـهػ يف اجلدول، وافنُؾ اإلحداثل فِِّّح خُيزن يف خُيزن ـؾ مِّ  .5

ٍٚت ادِّح يف حَقل أخرى، وـؾ  ظّقد افتَّنُٔؾ يف اجلدول وتُقن ُمقصِّ

  جدول خَيتِزن ضبَٜ مِّح.

هل  جل. آي. إس.وهُذا ؾ٘نَّ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آرك 

، وحتتقي ظذ إٔقاع مُُٕٜٔٚٔٔ أشٚشٜٔ فتْئؿ واشتخدام ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ

 أشٚشٜٔ مـ جمّقظٚت افبٕٔٚٚت تتّثَّؾ يف:

 .ضبَٚت ادالمح 

 .ِٜٔجمّقظٚت افبٕٔٚٚت احلقيه 

 .اجلداول 

واشتحداث جتّٔع هلذه إٕقاع مـ جمّقظٚت افبٕٔٚٚت هق اخلىقة إوػ يف 

بْٚء ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. وادًتٚد هق افبدء ببْٚء ظدد مـ هذه إٕقاع 

ٚس مـ جمّقظٚت افبٕٔٚٚت. بًدئذ إضٚؾٜ ؿدرات ذات مستقى أظذ )مثؾ إش

َذجٜ شِقك افبٕٔٚٚت، صٕٜٔٚ ـامل  ّْ إضٚؾٜ جُمَٚوَرة، صبُٚت، أو إٔقاع ؾرظٜٔ( فَْ

ًِالؿٚت ادُٕٜٚٔ. وؿٚظدة افبٕٔٚٚت  ٜ مـ اف َّّ ِٓ افبٕٔٚٚت، وافتًَُّٚمؾ مع جمّقظٜ ُم

َـّ  جل. آي. إس.اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آرك   ٛ مـ:تس

د إٔقاظً   .1 َـّٛ جٔقمسي ُيًوِّ ٚ خُمتٍِٜ مـ افبٕٔٚٚت اجلٔقمسيٜ بام يف ذفؽ ُمَر

افَْط، اخلىقط، متًددات إضالع ادٍَِٜ، إشىح، وُيْيِّؿ افتَّنُٔالت 

دة فُبْك افبٕٔٚٚت.  دِّ ًَ دة يف حدود مَٔٚس مُٚين واحد أو مَٚئس ُمَت ََّ  ادًُ

َـّٛ ِظالؿٚت مُٕٜٚٔ ُيت  .2 ًِالؿٚت ادُجَٚوَرة ادُٕٜٚٔ بغ ظْٚس ُمَر ٍظ ب

 . شؽر متهؾ»و شمتداخؾ»، شفهٔؼ»، شداخؾ»افتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ مثؾ 
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ٍٚت ؽر مُٕٜٚٔ ُيتقي ظْٚس افبٕٔٚٚت افتل هل   .3 ٛ بٕٔٚٚت مقصِّ َـّ ُمَر

ٍٚت فِتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ  ـام  ،اشؿ مٚفؽ إرض، ٕقع افْبٚت()مثاًل ُمقصِّ

ًِال مهٕٜٚ مـ »و ،شممِقـٜ فــ»ؿٚت ؽر ادُٕٜٚٔ بغ افيقاهر مثؾ ينّؾ اف

  .شِؿَبؾ

ٕجدهٚ يف ثالثٜ  جل. آي. إس.ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آرك و

  مستقيٚت هل.

  ؿاظدة بقاكات جغراؾقة خاصة: .1

َٔ  Personal Geodatabaseدم ـَتستخ ٜ ـٚت مٚـْٔـدة بٕٔٚـػ ؿٚظـٜ مِـُبْْ

حلٍظ بٕٔٚٚت ٕيؿ ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ يف ؿقاظد  شسأـس»مٚيُروشقؾٝ 

أي أَّنٚ ُمدودة احلجؿ إذ ٓ تتخىك شًتٓٚ افتخزئْٜ بِٔقين بٕٔٚٚت صٌرة، 

ن افبٕٔٚٚت يف ٕيٚم ُمستخِدم واحد إلدارة ِّتزِّ وحدة ِّتزيـ حٚشقيب. وهل 

رِّ ِظالؿل،  ٌَ ّٜ فتًؤد إّٔقذج ـٚمؾ فـام أَّنٚ ؿقاظد بٕٔٚٚت ُمَت َّّ ِبٕٔٚٚت ُمه

اجلٌراؾٜٔ، افتل تنّؾ جُمَٚورات، ـتٚفقجٚت بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ، جمّقظٚت 

دات ادقاؿع، ومٚ إػ  بٕٔٚٚت صبُٚت، جمّقظٚت بٕٔٚٚت شىح إرض، ُُمدِّ

َّٕف يُّـ أْن يَرأهٚ  ّٜ فالشتخدام مـ ِؿَبؾ ُمستخِدم واحد إٓ أ َّّ ذفؽ. وهل ُمه

رهٚ إٓ مستخِدم أـثر مـ مستخدم واحد يف ٍٕس افقؿٝ، وفُـ  ٓ يُّـ أن ُُيرِّ

وهذه افَقاظد تُقن ُمتٚحٜ فُؾ مستخدمل ٕيٚم آرك.  واحد يف ادرة افقاحدة.

د احلٚٓت افبديِٜ فَٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ )أي محٚيٜ ، جل. آي. إس. وٓ ُتًوِّ

 افدخقل إفٔٓٚ(.

  ؿاظدة بقاكات جغراؾقة ِف صؽل مؾف: .2

ن ـٖدفٜ يف ُِّتْزِّ فٜٔ فتخزيـ افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ افتل مثٚ File Geodatabaseُتًتز 

افْيٚم احلٚشقيب فٍِِّٚت. وـؾ جمّقظٜ بٕٔٚٚت حُتٍظ ـِّػ يُّـ أن يهؾ 
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إّٔقذج وهذه افَٚظدة تستْد ظذ  حجّف إػ أفػ مِٔقن وحدة ِّتزيـ حٚشقيب.

 ـتٚفقجٚت بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ، ـٚمؾ فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ، افتل تنّؾ جُمَٚورات،

دات ادقاؿع،  جمّقظٚت بٕٔٚٚت صبُٚت، جمّقظٚت بٕٔٚٚت شىح إرض، ُُمدِّ

َّٔز بِ  ٚ تتّ ات َتُبز تِؽ افتل ٕجدهٚ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ّٔزومٚ إػ ذفؽ. ـام أَّنَّ

 جل. آي. إس.اجلٌراؾٜٔ اخلٚصٜ أو ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف مٚـْٜٔ آرك 

،َٜٔ ات اختزهلٚ ٔزإداء، وإدارة افبٕٔٚٚت. هذه اد فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ، ؾٔام خيص افُبْْ

 :(Childs, C. 2009)صٚيِدز ؾٔام يع 

ـٔٛ ِّتزن وتدير افبٕٔٚٚت أ.  ٚ ذات ُبَْْٜٔ تُقن بنُؾ مٍِٚت ُثْٚئٜٔ افسَّ أَّنَّ

ًِالؿل ويقؾِّ ادُٕٜٚٔ. ويستْد ٕيٚم افتَّخزيـ هذا ظذ  رِّ اف ٌَ ر إّٔقذج أشس ادَُت

مع ادًِقمٚت يف جداول بٕٔٚٚت جٔقمسيٜ،   وافتًَُّٚمؾ بٕٔٚٚت بسٔط فتخزيـ

ٍٚت، مٍِٚت ؾٓٚرس، ومٍِٚت بهّٜ، وؽرهٚ. وُِّتزن ـؾ ضبَٜ  بٕٔٚٚت ُمقصِّ

  مالمح أو جدول يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت يف مٍِغ أو أـثر.

ٚ ذات أداء رسيع حتك يف إحقال افتل تُقن ؾٔٓٚ ـبرة جد  ب.  ا أَّنَّ

قن بٚيٝ( وحتتقي ظذ مئٚت اداليغ مـ ادالمح. هذه )بحجؿ يهؾ إػ ترئِ

َٜٔ ؿٚظدة مِػ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ َتبُز ُبَْْٜٔ مٍِٚت افنُؾ وتسّح  ادًٚير جتًؾ ُبْْ

 َٜٔ بتَٔٔس حدود حجؿ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت بنُؾ يٍقق ذفؽ افذي يتحَؼ فُبْْ

  مٍِٚت افنُؾ.

د ؾَط بٚدسٚت.  حٜ افتل يسّح هبٚ ٕيٚم أنَّ حجؿ افبٕٔٚٚت ؾٔٓٚ يتحدَّ

افتنٌٔؾ احلٚشقيب. ـام أنَّ اجلداول وضبَٚت ادالمح ادٍَُردة يُّـ أْن تهؾ إػ 

ترئِقن بٚيٝ يف حٚفٜ اشتخدام أشِقب  256حجؿ ترئِقن بٚيٝ، وإػ حجؿ 

 إظداد ـِامت أشٚس. 

ؿ ث.  َّّ افَْؾ مـ وإػ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ اخلٚصٜ ٕن ـِٔٓام ُمه
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 رير مـ ِؿَبؾ مستخدم واحد وؽر ُمّٜٔ.فِتح

مُُٕٔٚٔٔتٓٚ ٓ تًّؾ ظذ ؿٍؾ ـؾ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت إذا ـٚن ادُستخِدم ج. 

بهدد حترير ضبَٜ مالمح، إّٔقذج حترير. فذا ُيسّح بٚفتحرير مـ ؿَِبؾ مستخدم 

ويف ٍٕس افقؿٝ اشتًراض ُمتقيٚت ؿٚظدة افبٕٔٚٚت مـ أـثر مـ  ،واحد

 مستخدم واحد. 

أنَّ خزن افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ؾٔٓٚ يتَٚشؿ وطٚئػ ـؾ مـ ؿٚظدة ح. 

افبٕٔٚٚت اخلٚصٜ وؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ. 

ٌٜٔ افتل تُقن يف   وُِّتزن افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ افتل يتؿ افتًَُّٚمؾ مًٓٚ بٍْس افهِّ

ٕٚت ادُٕٜٚٔ، أمٚ تِؽ افتل مل يتؿ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف مٚـْٜٔ آرك فِبٔٚ

ٚصٜ. مًٓٚ بًد ؾٔتؿ ِّتزيْٓٚ بٍْس افىَّبَٜ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اخل  افتًَُّٚمؾ

مًٓٚ ويىِؼ ظِٔٓٚ   يف مسٚحٚت صٌرة يسٓؾ افتًَُّٚمؾ أوافبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ جُتزَّ 

تجزئٜ أجزاء وُِّتزن يف تنُٔالت ثْٚئٜٔ ـبرة يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت. وتُقن ظِّٜٔ اف

  ٔ ٚ فٌرض افًرض افرسيع. ويسّح آفٜٔ وؽر مرئٜٔ وتتؿ ؾٓرشتٓٚ وبْٚؤهٚ هرم

د أو  افبْٚء اهلرمل فَٚظدة افبٕٔٚٚت مـ ٕقع مِػ بجِٛ ؾَط بٕٔٚٚت بَّٔٚس ُُمدَّ

مًٓٚ   مستقى مىِقب فًِرض. ـام أنَّ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ افتل مل يتؿ افتًَُّٚمؾ

ِدم، ومٚ يتؿ ادُحٚؾيٜ ظِٔف يف ؿٚظدة مِػ افبٕٔٚٚت ُُيٚؾظ ظِٔٓٚ مـ ِؿَبؾ ادُستخ

  هق ادسٚر إػ مقؿع ِّتزيـ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ.

َِّٛ حتديد ـِامت أشٚس فتخزيـ افبٕٔٚٚت حسٛ خ.  أنَّ اشتحداثٓٚ يتى

غَّ مـ افبٕٔٚٚت  ًَ ـ افتَّخزيـ فْقع ُم رؽبٜ ادُستخِدم. وهذه افُِامت إشٚس حُتسِّ

وأداء افتَّخزيـ. يف مًيؿ احلٚٓت افتل تستخِدم افُِامت  مـ أجؾ رؾع ـٍٚءة

.ٜ  إشٚس ادََُّْْ

أنَّ افٍٓرس ادُٚين فىبَٚت ادالمح ؾٔٓٚ يستخدم ثالثٜ أحجٚم فِنبؽ د. 
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يُّـ تًديِٓٚ وتسّح بٚشتًالم ضبَٚت ادالمح ذات إحجٚم ادختٍِٜ بنُؾ 

ٔ ٚ  بْٚء افٍٓرس ادُٚين شجل. آي. إس.آرك »أرسع. ويف أي حٚل، ُئًد ٕيٚم  آف

  ٔ ٚ وأحجٚم افنبؽ ظْد َّنٚيٜ ظِّٔٚت افتَّحديٞ فوامن أن يُقن افٍٓرس مثٚف

 احلقيهع مالئّٜ. 

أنَّ افبٕٔٚٚت ذات إشٚس اإلحداثل ؾٔٓٚ ُيُّـ ضٌىٓٚ فتَِٔص حجؿ ذ. 

، ويف هذه احلٚفٜ تُقن جل. آي. إس.افتَّخزيـ دون افتَّٖثر ظذ أداء ٕيٚم آرك 

 افبٕٔٚٚت ُمتقؾِّرة فَِراءة ؾَط. ويُقن ظرض واشتًالم افبٕٔٚٚت ادوٌقضٜ مثٔاًل 

 شجل. آي. إس.آرك »دٚ هق ظِٔف احلٚل يف حٚفٜ ظدم ضٌط افبٕٔٚٚت، ٕنَّ ٕيٚم 

  يستىٔع ؿراءهتٚ مبٚذة.

  ؿاظدة بقاكات جغراؾقة ِف ماـقـة آرك فؾبقاكات ادؽاكقة: .3

ٚ ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ متًددة  ArcSDE Geodatabaseُتًرف ؿٚظدة  بَّٖنَّ

 ًَ ٚ ٕشِقب ادتٌرِّ افًالؿل بٚشتخدام أوراـؾ، خٚدم ادستخدمغ. وهل ُِّتزن ضب

، .إم .يب .مـ آي 2فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ دٚيُروشقؾٝ، ؿٚظدة افبٕٔٚٚت 

َِّٛ  .إم .يب .إٍقرمُس مـ آي أو فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ يف بقشتجرس. وتتى

دة شقاًء  ظدة افبٕٔٚٚت هذه اشتخدام مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔؿٚ وهل ؽر ُُمدَّ

وُتستخدم هذه افَٚظدة بنُؾ أشٚس مـ ؿَِبؾ يف حجّٓٚ أو ظدد مستخدمٔٓٚ. 

ِّٔزات جمّقظٚت افًّؾ، افدوائر احلُقمٜٔ، وادٗشسٚت. وَتستٌؾ بنُؾ ـٚمؾ مُم 

 ترـٔبٜ ٕيؿ إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت. 

هل  جل. آي. إس.حٚل، ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف مٚـْٜٔ آرك يف أي 

َـّٛ  رِّ ِظالؿل يتًٚمؾ مع تىبَٔٚت ُمَر ٌَ آرك »بّثٚبٜ ٕيٚم إدارة ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمَت

 اهتٚ هل:مٔزمـ ِؿَبؾ مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ. وأبرز  شمٚب
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 ا.بر جد  أنَّ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ؾٔٓٚ ُيُِّـ أْن تُقن بحجؿ ـ .6

د وُمتزاِمـ.  .5 دِّ ًَ  أَّنٚ ؿٚبِِٜ إلجراء حترير ُمتَ

ًِالؿٜٔ مثؾ ٕيٚم  .6 ات اف رِّ ٌَ دة إلدارة ؿقاظد بٕٔٚٚت ادَُت دِّ ًَ دهٚ ٕيؿ ُمَت ُيًوِّ

ؿٚظدة بٕٔٚٚت »، شخٚدم مٚيُروشقؾٝ فٌِٜ آشتًالم افبْٔقيٜ»، شأوراـؾ»

  .شإٍٕقرمُٔس»و ش2آي.يب.إم. 

ًَ  -هق  شجل. آي. إس.آرك »ة ؿٚظدة افبٕٔٚٚت يف وٕيٚم إدار        -ٚ ـام أذٕٚ شٚب

ة ترتبط مع  رِّ ِظالؿل بف ُتْيَّؿ افبٕٔٚٚت ظز جداول ِظدَّ ٌَ ٕيٚم إدارة بٕٔٚٚت ُمَت

بًوٓٚ افبًض ظز أظّدة منسـٜ. ـام أنَّ ظْٚس افبٕٔٚٚت يُّـ إظٚدة ترـٔبٓٚ 

ة ظذ افَْٔض مـ افُبْك إ ة مٔزخرى فَقاظد افبٕٔٚٚت. وتتّثَّؾ مـ مٍِٚت ِظدَّ

َِّٛ اؾساضٚت ؿِِٜٔ حقل افٍُٜٔٔ  ًِالؿل يف إٔف يتى رِّ اف ٌَ ٕيٚم إدارة بٕٔٚٚت ادَُت

افتل هبٚ ترتبط افبٕٔٚٚت ببًوٓٚ افبًض أو افٍُٜٔٔ افتل هبٚ يتؿ اشتخالص 

  افبٕٔٚٚت مـ ؿقاظدهٚ.

َِّٛ افدخقل ظذ بٕٔٚٚت خمزوٕٜ يف ٕيٚم إدارة رِّ  ويتى ٌَ ؿٚظدة بٕٔٚٚت ُمَت

إمٚ رابط بٕٔٚٚت  ،ِظالؿل إضٚؾٜ رابط فَٚظدة افبٕٔٚٚت. هذا افّرابط يٖخذ صُِغ

ؾ وُمثبِّٝ تنُٔؾ، وهْٚ يتًّغ حتديد اشؿ ادُستخِدم، ـِّٜ  مُٕٜٚٔ أو رابط مقصِّ

افرس، وؿٚظدة افبٕٔٚٚت افتل ُيراد افربط هبٚ. وتُقن روابط ؿٚظدة افبٕٔٚٚت 

ُمتَِّهِٜ أو ؽر ُمتَِّهِٜ. ويَتك حذف رابط ؿٚظدة بٕٔٚٚت ظذ افّرابط بقضًغ: 

 ؾَط وفٔس ؿٚظدة افبٕٔٚٚت أو ُمتقيٚهتٚ. 

 ٛ َـّ ن ٚن خمتٍِٕٚقظ شآرك جل. آي. إس.»يف ٕيٚم  شآرك ـٚتٚفقج»ويتٔح ُمَر

 مـ روابط ؿٚظدة افبٕٔٚٚت:

سَتْخدِ  شماـقـة آرك فؾبقاكات ادؽاكقة»أ.  ُّ مغ بٚفًّؾ يف ؿٚظدة افتل تسّح فِ

 بٕٔٚٚت ُمنسـٜ.
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ل ومثبِّت ؿاظدة افبقاكات»ب.  افذي يَقم بٚشسجٚع افبٕٔٚٚت ؽر  شموصِّ

ؾ ومثبِّٝ »ادُٕٜٚٔ ؾَط. وتُقن افبٕٔٚٚت افتل يتؿ افقصقل إفٔٓٚ ظز  مقصِّ

 . شؿراءة ؾَط»يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف وضع  شافتَّنُٔؾ

ًُ  يف أي حٚل، تُقن ظْٚس سَتْخِدم افذي ٕيٚم إدارة ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ُمِ ُّ ٚ فِ

ُُمتقيٚت ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ بامـْٜٔ  شآرك ـتٚفقج»اشتحدثٓٚ. وظْد ظرض 

ضبَٜ مالمح مثاًل،  آرك فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ، ييٓر اشؿ ادٚفؽ ؿبؾ اشؿ افًْك.

إدارة »ــ  شتيٓر يف افُتٚفقج شإدارة افىرق»يُِّٓٚ ادُستخِدم  شضرق»بٚشؿ 

ًِالؿل». ويف حٚفٜ شافىرق.افىرق رِّ اف ٌَ ، مثؾ خٚدم شٕيٚم إدارة ؿٚظدة بٕٔٚٚت ادَُت

افٌِٜ افُبْٔقيٜ فالشتًالم، شٔيٓر اشؿ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت بغ اشؿ ادٚفؽ واشؿ 

إمٚرة »إذا ـٕٚٝ ضبَٜ افىرق خمزوٕٜ يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت بٚشؿ مثاًل،  افتَّنُٔؾ.

  .شإدارة افىرق.إمٚرة مُٜ.افىرق»افُتٚفقج ــ  ؾَّ٘نٚ شتيٓر يف شمُٜ

ويُّـ اشتُنٚف وإدارة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ادخزوٕٜ يف ٕيٚم إدارة ؿٚظدة 

ًِالؿل يف ٕيٚم  رِّ اف ٌَ ظز مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت  شجل. آي. إس.آرك »بٕٔٚٚت ادَُت

 شٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔمٚـْٜٔ افب»ادُٕٜٚٔ. وإٔقاع افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ افتل تتًٚمؾ مًٓٚ 

َُٕط، خط مِتقي، شِسِٜ خط ٓ تتَٚضع مع ٍٕسٓٚ، خٚتؿ،  ع  ُّّ تنّؾ: َٕىٜ، جت

مسٚحٜٔ يف داخؾ أخرى. بٚدثؾ، تسّح مٚـْٜٔ افبْٔٚت   مسٚحٜٔ، وِوْحَدة  ِوْحَدة

َـّٛ مدير مُتبٜ آرك  ادُٕٜٚٔ بٚفقصقل إػ ؿقاظد بٕٔٚٚت افِقحٜ. وبُقن ُمر

 ٛ َـّ رضوريٚن فِقصقل إػ ؿقاظد افبٕٔٚٚت وإضٚؾٜ  شرمآرك شتق»إٍٕق، وُمر

ويُّـ فرابط ؿٚظدة افبٕٔٚٚت افقصقل  رابط ؿٚظدة بٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ إػ افُتٚفقج.

ـٚت اتهٚل ُمبٚذ تقؾِّرهٚ برجمٔٚت  ُمبٚذة إػ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت بٚشتخدام ُُمرِّ

ًٓ  شجل. آي. إس.آرك »  ت ادُٕٜٚٔ.مـ افقصقل إفٔٓٚ ظز مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚبد
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  جي. آي. إس.طيؼات املالمح يف نظام آرك 

 

جل. آي. تْتيؿ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ فْيٚم آرك 

 يف جمّقظٚت مـ افىبَٚت هل: إس.

)مثاًل أي ادالمح اجلٌراؾٜٔ مـ: ٍٕس افْقع اجلٔقمسي  ضبؼات ادالمح:  .1

ٍٚت، وادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ، وتَع يف َٕىٜ، خط، متًدد أضالع مٍَؾ(، ٍٕس  ادُقصِّ

ٕىٚق مْىَٜ جٌراؾٜٔ منَسـٜ. ويُّـ أن تُقن هذه ادالمح فقحدهٚ يف ؿٚظدة 

افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ أو أْن تُقن يف مٍِٚت تنُٔؾ، فقحٚت، أو ؿقاظد بٕٔٚٚت 

  مالمح أخرى. وتسّح ضبَٚت ادالمح بتجّٔع مالمح ؽر ُمتىٚبَِٜ يف ِوْحَدة

افىرق افرسيًٜ، افىرق افرئٔسٜ، افىرق افٍرظٜٔ، مثاًل،  ة فٌرض افتَّخزيـ.واحد

 شافىرق»افىرق ادحِٜٔ، افىرق ؽر ادًُبَّدة يُّـ جتًّٔٓٚ يف ضبَٜ مالمح بٚشؿ 

 ٚـأيًو  ح أن ِّتتزنـٚت ادالمـٜ. ويُّـ فىبَـٚت اجلٌراؾٔـدة افبٕٔٚـيف ؿٚظ

دة ب دِّ ًَ ٍٚت إضٚؾٜٔ مثؾ افًْٚويـ افؼوحٚت وإبًٚد وؿىٚظٚت ُمَت قصِّ ُّ

. ـام يُّـ تْئؿ ضبَٚت ادالمح يف صبُٜ جُمَٚوَرة شس، ص، ق»وإحداثٔٚت 

يٜ أو مالمح تَُٚضع ُمتَِّهِٜ حُتٚؾِظ ظذ ِظالؿٚت ادُجَٚوَرة بغ  ُتثؾ مالمح َحدِّ

ضبَٚت ادالمح. وادجَٚوَرة يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ هل جمّقظٜ مـ افَقاظد 

ًِالؿٚت ادُٕٜٚٔ افتل ا د بنُؾ سيح اف ّٜ ُتىبَّؼ ظذ ضبَٚت ادالمح وحُتدِّ ُِّ دُتح

تقجد بغ بٕٔٚٚت ادالمح وافٍُٜٔٔ افتل هبٚ ُتَتَٚشؿ جٔقمسيٜ ادُٚن يف ضبَٜ أو 

  أـثر.
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: يُّـ ربط ـثر مـ افتَّنُٔالت يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ضبؼات ِظالؿات  .2

بَٚت مالمح احلل وادديْٜ. ويتًغَّ فتًريػ اجلٌراؾٜٔ ببًوٓٚ افبًض مثؾ ض

ًِالؿ ٜ ـداث ضبَـاشتح ٜـٚت اجلٌراؾٔـدة افبٕٔٚـالت يف ؿٚظـٚت بغ افتَّنُٔـاف

ًِالؿٚت هْٚ هل بّثٚبٜ ظْك يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ  ِظالؿٚت. وضبَٜ اف

َـّٛ  خيِزن مًِقمٚت ِظالؿٜ وييٓر فًِٔٚن ـًْك يف صجرة ادحتقى يف ُمر

ٍٚت ادخزوٕٜ يف تنُٔؾ ذي شـتٚفقج آرك» الؿٚت بٚشتخدام ادُقصِّ
ًِ . وتسّح اف

مٔز، وضع بىٚؿٜ، أو اشتًالم ضبَٜ مالمح. وُتدار ـؾ ضبَٜ مِّح  ظالؿٜ فِسَّ

افنُؾ يف ـؾ صػ ُيستخدم حلٍظ جٔقمسيٜ أو  ظّقدـجدول ُمٍرد، ـام أنَّ 

 صُؾ ـؾ مِّح. 

ٔ  ويف جدول ضبَٜ مِّح يُقن مٚ يع حَ  (:5/7ٚ )صُؾ )َٔ

 .ـؾ ضبَٜ مِّح هل جدول 

 .ادالمح ادٍُرَدة حُتٍظ ـهٍقف 

 .ؾ يف أظّدة  مقصٍٚت ادِّح ُتسجَّ

 َِّع(. ظّقد  افنُؾ ُيٍظ جٔقمسيٜ ـؾ مِّح )َٕىٜ، خط، ُمَو

 ُمدفِّؾ افتنُٔؾ ُيٍظ ادُدفِّؾ افٍريد فُؾ مِّح. ظّقد 

 ظّقدخلىل يف ُُيٍظ ـؾ مقصػ جٔقمسي مثؾ ضقل اخلط فِتنُٔؾ ا 

ٔ ٚ  ُيوٚف ٔ ٚ  ـام ُيوٚفآف إػ جدول ضبَٜ ادالمح ضقل ادحٔط آف

د إضالع ادٍَُؾ.   وادسٚحٜ فِتنُٔؾ ُمتًدِّ

  ٍٚت ؽر اجلٔقمسيٜ، مثؾ آشؿ ومٚ إػ ذفؽ ـؾ مْٓٚ يف حتٍظ ادقصِّ

 .يستحدثف ادستخدم يف اجلدول ظّقد
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 ( جدول ضبؼة مؾؿح:/8صؽل )

ٚ ٍٚت اجلٔقمسيٜ يف جدول ضبَٜ ادالمح وتتٍٚوت أشامء أظّدة ادقصِّ  ًً تب

فَٚظدة افبٕٔٚٚت وافْقع ادُٚين ادُستخدم. وهل حَقل مىِقبٜ وٓ يُّـ 

 تًديِٓٚ.

وـؾ ضبَٜ مِّح هل جتّٔع دالمح جٌراؾٜٔ ذات ٍٕس ٕقع اجلٔقمسيٜ 

ٍٚت، وٍٕس ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ. و متًدد أضالع(، أ)َٕىٜ، خط،  ٍٕس ادقصِّ

ويُّـ ُتديد ضبَٚت ادِّح افتل ُِّتزن يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ فتحَٔؼ ظدد 

مـ إهداف. واجلدول أيت يًرض بًض ضرائؼ ُتديد ضبَٚت ادالمح 

 بٚشتخدام ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ ودٚذا يُقن ذفؽ.
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 ؿاظدة افبقاكات اجلغراؾقة ( افتعامل مع ضبؼات ادؾؿح ِف:/6جدول )

 آشتخدام ظـد احلاجة إػ

حٍظ جمّقظٜ مـ ادالمح ذات افًالؿٜ ادُٕٜٚٔ، أو بْٚء جُمَٚوَرات، 

 صبُٚت، جمّقظٜ بٕٔٚٚت مُِٜٔ أرايض، وشىح إرض.

 جمّقظٜ بٕٔٚٚت

 ادِّح

دارة جمّقظٜ مـ افىبَٚت افٍرظٜٔ فِِّّح يف ضبَٜ واحدة إ

فِِّّح. وُيستخدم هذا ظٚدة ظذ جداول ضبَٜ ادِّح فِتًٚمؾ 

 مع افسِقـٔٚت ادختٍِٜ فِّجّقظٚت افٍرظٜٔ فٍْس ٕقع ادِّح.

 إٕقاع افٍرظٜٔ

 ًّقدحتديد ؿٚئّٜ مـ افَٔؿ افهحٔحٜ أو مدى فَٔؿ صحٔحٜ ف

ٍٚت فِّسٚظدة يف  ػ. وُتستخدم مقصِّ ضامن ـامل ؿٔؿ ادقصِّ

ٚ فٍرض تهٍْٔٚت افبٕٔٚٚت )مثؾ ضبَٜ افىرق، ادجٚٓت ؽٚفبً 

 رمقز افْىٚق، وتهٍْٔٚت اشتخدامٚت إرض(.

ػ  جمٚٓت ادقصِّ

بْٚء ظالؿٚت بغ ضبَٚت ادِّح وجداول أخرى بٚشتخدام 

افًثقر ظذ افهٍقف ذات افًالؿٜ يف مثاًل،  مٍتٚح منسك.

 ظذ أشٚس افهٍقف ادُختٚرة يف ضبَٜ ادِّح. جدول آخر

 ضبَٚت افًالؿٜ

َذجٜ ـٍٜٔٔ منٚرـٜ ادالمح اجلٔقمسيٜ. ّْ اُدحٚؾيٚت مثاًل،  َٕ

ًَِّٚت إحٔٚء أيًوٚ ا منسـٜ.ادتجٚورة تتَٚشؿ حدودً  ، ُمَو

ع يف ٕىٚق ادديْٜ وُتٌىِّٔٓٚ بٚفُٚمؾ. َّّ  تتج

 اُدجَٚوَرة

َذجٜ اتهٚل افَْؾ وا ّْ ٕسٔٚبف. وهلذه افًِّٜٔ جيٛ أن يُقن َٕ

 ArcGIS Network Analyst extensionافزٕٚمٟ اإلحلٚؿل بٚشؿ 

 جل. آي. إس.ٚ إػ افزٕٚمٟ إشٚس فــ آرك موٚؾً 

جمّقظٜ بٕٔٚٚت 

 افنبُٚت

.ًِٚٓ  اجلٔقمسيٜ افنبُٚت ّٕذجٜ صبُٚت اخلدمٚت وتتبُّ

َذجٜ افنبُٚت ادثِثٜٔ ؽر ادْتيّٜ وإدارة جمّقظٚت ـبرة مـ  ّْ َٕ

هلذه افًِّٜٔ جيٛ أن و َٕٚط جتّٔع بٕٔٚٚت آشتنًٚر مـ بًد.

 ArcGIS 3D Analyst extensionيُقن افزٕٚمٟ اإلحلٚؿل بٚشؿ 

 . جل. آي. إس.افزٕٚمٟ إشٚس فــ آرك  ٚ إػموٚؾً 

جمّقظٜ بٕٔٚٚت شىح 

 إرض

javascript:IDA40CGB.Click()
javascript:IDAR3CGB.Click()
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  ٔ ز افًْٚويـ جٌراؾ د افًْقان ٚ.ُيَرمِّ  ُُمدَّ

دمٟ وادحٚؾيٜ ظذ مًِقمٚت مسح افتَسٔامت افٍرظٜٔ 

وخمىىٚت ؿىع إرايض ـجزء مـ إّٔقذج بٕٔٚٚت افْسٟٔ 

، ظذ يًوٚأ ادتقاصؾ هلٚ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. يًّؾ،

ٜ افساـّٜٔ فْسٟٔ ؿىع إرايض ـّخىىٚت  ؿَّ حتسغ افدِّ

 .تقصٍٔٚت ؿىع إراضوإضٚؾٜ  تَسٔامت ؾرظٜٔ جديدة

 ٕسٟٔ ؿىع إرايض

د مقاؿع إحداث ظذ ضقل ادالمح اخلىٜٔ بَٔٚشٚت.  ادرجًٜٔ اخلىٜٔ حُتدِّ

دة وؿقاظد ذات مستقى ظٚيل  إدارة ُتثٔالت خرائىٜٔ ُمتًدِّ

 ؿ.فِرش
 افتّثٔالت اخلرائىٜٔ

إشٚشٜٔ  جل. آي. إس.إدارة ظدد مـ مسرات ظّؾ آرك 

تًؤد ظِّٔٚت حتديٞ ضقيِٜ، أرصٔػ مثاًل،  إلدارة افبٕٔٚٚت،

َِّٛ اشتخدام ؿقاظد  َدة. وهذه تتى تٚرخيل، وحتريرات ُمتًدِّ

 افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ.

احلٚٓت افبديِٜ 

ظدة افبٕٔٚٚت فَٚ

 اجلٌراؾٜٔ

 

ٓ  .امبنية احلويصلية يف كاػدة امبياانت اجلغرافية يف أٓرك يج  .ٕاس .يأ

بـٜ مـ احلقيهـٜ هل جمّقظـٜ احلقيهِٔـافبْٔ  ٜ يف صٍقف ـالت ادُرتَّ

ٟ يف صُؾ مٍِٚت حقيهِٜٔ، إػ جٕٚٛ جتوأظّدة  َّ ُٕ سّٓٚ بٕٔٚٚت ُتستخدم يف 

ٚم إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت. وؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادًِقمٚت اجلٌراؾٜٔ إخرى، يف ٕي

هبٚ وشٚئؾ إلدارة افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف  جل. آي. إس.اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آرك 

 ؿقاظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف صُؾ مِػ ويف مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ.

 ٚ:مه ،ن إلدارة افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔٚوهْٚك اشساتٔجٔت

َّ  ويصؾقة:توؾر افبقاكات احل .6 ُٕ ٚ ؽٚفبً  ُٟتستخدم هذه آشساتٔجٜٔ يف بٔئٜ 

ـسِسِٜ مـ مٍِٚت بْٜٔ حقيهِٜٔ ُمستَِٜ، أو بٚشتخدام تَْٜٔ مثؾ امتداد 
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ٚت ـٚت افبٕٔٚـٜ جمّقظـإلدارة وخدم جل. آي. إس.ٚدم آرك ـر خلـادْي

 احلقيهِٜٔ.

آشساتٔجٜٔ يف  ُتٍٔد هذه افبقاكات احلويصؾقة ِف ؿاظدة افبقاكات اجلغراؾقة: .5

ؿ يف تْئؿ جمّقظٜ  ُُّ حٚل: إدارة افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ، إضٚؾٜ شِقك، افتح

دة بنُؾ جٔد ـجزء مـ ٕيٚم إدارة  افبٕٔٚٚت، افرؽبٜ يف إدارة جمّقظٜ ُُمدَّ

بْٜٔ بٕٔٚٚت واحدة إلدارة ُمتقيٚت ؿٚظدة  نافبٕٔٚٚت، أو افرؽبٜ يف أْن تُق

 افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ.

ؾ ظ ٚدة أربع شامت جٌراؾٜٔ يف ـؾ جمّقظٚت افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ. وُتسجَّ

امت مٍٔدة فِّرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ وُتسٚظد يف تٍسر ـٍٜٔٔ خزن  وُتهبح هذه افسِّ

وإدارة مٍِٚت افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. وجمّقظٚت 

اجلٌرايف وحتديد افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ هلٚ أشِقب بًّٚير خٚصٜ يف تًريػ ادقؿع 

مرجًٜٔ حقيهِٜ أو ظْك صقري بِدؿَّٜ بحٔٞ يُقن مـ افسٓؾ وضع ؿٚئّٜ 

بٜ فُؾ ؿٔؿ احلقيهالت يف افنبؽ افذي ُيتقهيٚ. وهذا يًْل أن ـؾ جمّقظٜ  ُمرتَّ

بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ هلٚ شجؾ يف أظالهٚ ُيتٍظ بسامهتٚ اجلٌراؾٜٔ، ومتـ ُيتقي 

بٜ مـ ؿٔؿ احلقيهالت.  ؿٚئّٜ ُمرتَّ

امت اجلٌراؾٜٔ فِبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ظٚدة:و  تنّؾ افسِّ

 .ٕيٚم إحداثل 

  ظٚدة افرــ إيرس إظذ أو افرــ  شس، ص»مرجًٜٔ إحداثٜٔ أو مقؿع(

 إيرس إشٍؾ مـ افنبؽ احلقيهع(.

 .ِٜحجؿ احلقيه 

 .حك افهٍقف وإظّدة 
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.َّْٜٔ ًَ   ويُّـ اشتخدام هذه ادًِقمٚت فتحديد مقؿع أي حقيهِٜ ُم

وتًرض بْٜٔ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ـؾ ؿٔؿ احلقيهالت بٚفستٔٛ بدءًا مـ 

احلقيهِٜ يف افرــ إظذ إيرس ظذ ضقل ـؾ صػ إػ احلقيهِٜ يف افرــ 

ح يف افنُؾ )  (.6/7إيّـ إشٍؾ، ـام هق مقضَّ

 

 ( كظام إحداثقات افبـقة احلويصؾقة:/9صؽل )

 َِّٛ وتُقن افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ظٚدة ذات أحجٚم أـز مـ ادالمح وتتى

 ًٓ ٔ   جدو ح يُّـ أن يُقن فف مثاًل،  فِتخزيـ. ٚجٕٚب صػ  6711مْير ُمهحَّ

أفػ ؿّٜٔ حقيهِٜ(. وتًْل هذه افبْٜٔ  921مِٔقن و 51) ظّقد 7611و

َّٕف يتؿ احلهقل ظذ ؿىٚظٚت امتداد ظْ ًٓ  د احلٚجٜافبسٔىٜ أ مـ ادْير بُٚمِف. بد

إضٚؾٜ إػ ذفؽ، اشتخدام ؿىٚظٚت ادْٚطر ادًُٚد تهٍْٔٓٚ فبْٚء هرم حقيهع 

 يُّـ ِّتزيْف وإدارتف يف ٍٕس جدول افَىٚع ـهٍقف إضٚؾٜٔ. 
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 ( مـظر جغراِف ببـقة حويصؾقة:/:صؽل )

 (:/:ات مـظر جغراِف حويصع ِف صؽل )( بقاك:/5جدول )

 افؼطاع عؿوداف افصف ظرا احلزمة احلزمة

1 4 1 1 
 

1 4 1 2 
 

1 4 1 3 
 

1 4 1 4 
 

1 4 2 1 
 

1 4 2 2 
 

1 4 2 3 
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ـ هذا مـ إدارة احلقيهالت ذات إحجٚم افُبرة يف ٕيٚم إدارة  ُِّ وُيّ

ًً  ؿقاظد افبٕٔٚٚت، أداءً  ـٍ  ا، وتقؾر دخقلٍ جد   ٚرسي  فًِديد مـ ادستخدمغ. آم

ٟ.ُتستخدم افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ بُثٚؾٜ وبنُؾ ُمت َّ ُٕ  زايد يف تىبَٔٚت 

يُّـ أن تتًٚمؾ مع  جل. آي. إس.وؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آرك 

ة: ـّجّقظٚت بٕٔٚٚت ُمٍردة، جتّٔع مْىَل  افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ٕؽراض ِظدَّ

ٍٚت صقريٜ يف اجلداول.   دجّقظٚت افبٕٔٚٚت، ومقصَّ

ُِّ  جل. آي. إس.وهْٚك ظدد مـ ؿدرات ٕيٚم آرك     ـ ادستخدمغ مـ ُُت

هل ـام  ،تقشًٜ ـٍٜٔٔ إدارة ادًِقمٚت احلقيهِٜٔ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ

 يع:

 جي. آي. إس.( إدارة افبقاكات احلويصؾقة ِف كظام آرك :/6جدول )

 ظـد احلاجة إػ آشتخدام

بٕٔٚٚت جمّقظٚت 

 حقيهِٜٔ

ومتقاصِٜ وترـٔبٜ  افتًٚمؾ مع جمّقظٚت بٕٔٚٚت ـبرة

 حقيهالت ُمدجمٜ.

جمّقظٚت بٕٔٚٚت مدجمٜ 

 ـسـٔبٜ

جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ اُددجَمٜ هل إّٔقذج بٕٔٚٚت 

ا بّثٚبٜ ـتٚفقج هجغ مـ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ مُمَثِِّٜ مْيرً 

 ًً ح بخزن، إدارة، ٚ فًرض ـتٚفقج حقيهع. وهذا يسّرسي

 ظرض، واشتًالم افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ.

ـتٚفقجٚت بٕٔٚٚت 

 حقيهِٜٔ

 إؽراض افتل يُّـ حتََٔٓٚ هْٚ تنّؾ:

  أة، حٔٞ ـؾ جزء يُقن افتًٚمؾ مع ضبَٜ حقيهِٜٔ جُمزَّ

 بْٜٔ حقيهِٜٔ مٍْهِٜ.

  افتًٚمؾ مع أي شِسِٜ مـ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف ٕيٚم

 إلدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت.

 تًٚمؾ مع افسالشؾ افزمْٜٔ فِبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ.اف 

ٍٚت  أظّدة مقصِّ

 حقيهِٜٔ يف اجلداول

ٚٔ ِّتزيـ صقر أو وثٚئؼ ممسقحٜ  ٍٚت يف جداول. ضقئ  ـّقصِّ
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 الؼطاعات األساس لؼاعدة اليقانات اجلغراػقة

 جي. آي. إس.يف آرك 

 

ٜ يف ٕيٚم آرك فتحديد ٕقع افبٕٔٚٚت افتل ُِّتزن يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٔ

، ـٍٜٔٔ خزَّنٚ، وـٔػ شُتستخدم وُُيٚؾظ ظِٔٓٚ، يتًغَّ ؾٓؿ جل. آي. إس.

امت افتل يُّـ  افَىٚظٚت إشٚشٜٔ فَٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ومٚ هل افسِّ

حتديدهٚ هلٚ. هذه افَىٚظٚت وشامهتٚ إشٚشٜٔ ُتسٚظد يف تْئؿ زيٚدة ـٍٚءة إدارة 

 ّؾ: وافتًُٚمؾ مع افبٕٔٚٚت وهل تن

: هل تنُٔالت افتخزيـ إشٚشٜٔ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلداول .6

ن مـ أظّدة وصٍقف ؾٔٓٚ ُِّتز ٍٚت اجلٔقمسيٜ وؽر اجلٌراؾٜٔ، وتتُقَّ ن ادقصِّ

ٔقمسيٜ. واجلداول افتل حتتقي مقصٍٚت ـال افْقظغ ُيىِؼ ظِٔٓٚ ضبَٚت اجل

  مالمح.

د ؾٓرس مُٚين : ُتستخدم افٍٓرشٜ آؾسافػفارس ادؽاكقة .5 اضٜٔ أو ُُيدَّ

ُمًغَّ ظْد اشتحداث ضبَٜ مِّح يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. ويف حٚل أداء 

مٓٚم مثؾ حتريؽ اخلريىٜ، تَريبٓٚ/تبًٔدهٚ، أو اختٔٚر مالمح يف آرك مٚب، 

  ُيستخدم افٍٓرس ادُٚين فتحديد مقؿع ادالمح برسظٜ.

ُٕٜٚٔ أيـ تَع ادالمح ظذ شىح : تهػ ادرجًٜٔ ادادرجعقة ادؽاكقة .6

د ظْد اشتحداث جمّقظٜ بٕٔٚٚت ادِّح أو ضبَٜ ادِّح ادستَِٜ،  إرض، وحُتدَّ

ٚ تنّؾ ٕيٚم إحداثٔٚت مـ  وـذفؽ ؿٔؿ شامح وؿٔؿ  شق»وؿٔؿ  شس، ص»ـام أَّنَّ
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. وتستخدم ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ شم»و شق»، شس، ص»ِدؿَّٜ وضقح ؿٔؿ 

هٜ فِبٕٔٚٚت فًرض مقؿع ادِّح بنُؾ صحٔح وتٍْٔذ وطٚئػ ادرجًٜٔ ادُخهَّ 

 ادًٚجلٜ اجلٌراؾٜٔ.

: تستخدم ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ افُِامت ضبط ـؾّمت أشاس .7

د  إشٚس ادختٚرة ظْد اشتحداث ؿٚظدة افبٕٔٚٚت فتحسغ مًٚمل افبٕٔٚٚت. وُُيدِّ

فبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ وهق ضبط ـِامت أشٚشٜٔ ـٍٜٔٔ ِّتزيـ افبٕٔٚٚت يف ؿٚظدة ا

ف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت إػ أيـ أو بٖي صٌٜٔ خُيزن ُمتقى افبٕٔٚٚت  يّثِّؾ إظدادات تقجُّ

  يف ـؾ جمّقظٜ بٕٔٚٚت.

 :يج. أٓي. ٕاس.ٔأهواع أٔمعدة امبياانت يف أٓرك 

يتًغَّ ظْد اشتحداث ضبَٚت مِّح وجداول اختٔٚر ٕقع افبٕٔٚٚت فُؾ 

أظداد متْقظٜ، إٔقاع بٕٔٚٚت، تنُٔالت ـبرة  . وإٕقاع ادتقؾِّرة تنّؾ:ظّقد

ثْٚئٜٔ افسـٔبٜ، أو ُمدفِّالت ؾريدة صٚمِٜ. واختٔٚر افْقع افهحٔح فِبٕٔٚٚت 

ؾ حتِٔؾ ظِّٔٚت افتحِٔؾ، وإدارة افبٕٔٚٚت.  ِّٓ يسّح بٚفتخزيـ افهحٔح هلٚ وُيس

ٕٚٚت ويف حٚل ِّتزيـ افبٕٔٚٚت يف مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ، أو ؿٚظدة بٔ

جل. آي. جٌراؾٜٔ بًّٚير خٚصٜ، أو ؿٚظدة بٕٔٚٚت، ؾ٘ن ٕقع افبٕٔٚٚت بغ آرك 

وٕيٚم إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت ؿد ٓ يتىٚبؼ مبٚذة. ؾٚفبٕٔٚٚت تتؿ مىٚبَتٓٚ  إس.

إػ افْقع إؿرب ادتقؾر يف ٕيٚم إدارة افبٕٔٚٚت. هذه افًِّٜٔ ُيىِؼ ظِٔٓٚ 

ـ أن ُِّتزن افَٔؿ يف ٕيٚم إدارة افبٕٔٚٚت ـْقع ، وؾٔٓٚ يُّشترشٔؿ ٕقع افبٕٔٚٚت»

ػ افبٕٔٚٚت. وٕتٔجٜ فذفؽ، ؿد يتٌرَّ ٕقع  خمتِػ، بتىبٔؼ مًٚير خمتٍِٜ ظذ مقصِّ

ظام هق  جل. آي. إس.افبٕٔٚٚت ادرئل يف شامت اجلدول أو ضبَٜ ادِّح يف آرك 

 ًَ د ُمسب  ٚ.ُُمدَّ
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 ألػداد يف كواػد امبياانت اجلغرافية: 

 ٕقاع افبٕٔٚٚت افًدديٜ إربًٜ أتٜٔ:أزيـ إظداد يف أحد يُّـ ِّت

 .ظدد صحٔح ؿهر 

 .ظدد صحٔح ضقيؾ 

 .ك وبدؿٜ وحٔدة  ظدد بُرس ظؼي متحرِّ

 .ٍٜك وبدؿٜ ُموٚظ  ظدد بُرس ظؼي متحرِّ

: وٓ  ختٔٚر ٕقع افبٕٔٚٚت، يتًغَّ

 ًٓ ٘ذا ـٕٚٝ افْير يف حٚجٜ إظداد بٖـِّٓٚ ُمَٚبِؾ إظداد اجلزئٜٔ. ؾ :أو

، يتًغَّ حتديد 12.345.678أو  12احلٚجٜ هل ؾَط ِّتزيـ افًدد بُٚمِف، مثؾ 

ظدد صحٔح ؿهر أو ضقيؾ ظذ افتقايل. وإذا ـٕٚٝ احلٚجٜ هل فتخزيـ أظداد 

يتًغَّ حتديد َٕىٜ ـرس  1234.5678أو  1.25جزئٜٔ ذات مقاؿع ـرسيٜ مثؾ 

 متحرـٜ وحٔدة أو ُموٚظٍٜ ظذ افتقايل.

ك وحٔد أو  ا:ثاكقً  ظْد آختٔٚر بغ ظدد صحٔح ؿهر أو ضقيؾ أو بغ متحرِّ

ِّٔز ِّتزيـ. وهذا  ك ُموَٚظػ، يتًغَّ اختٔٚر ٕقع افبٕٔٚٚت افذي يٖخذ أؿؾ ح متحرِّ

ـ إداء.  أيًوٚ فـ يْجؿ مْف ؾَط تَِٔص مسٚحٜ افتخزيـ ادىِقب وفُْف ُُيسِّ

 :مثاًل 

يتؿ حتديد ٕقع بٕٔٚٚت  32,767و 32,768-فتخزيـ ؿٔؿ صحٔحٜ بغ  أ.

وحدة ِّتزيـ حٚشقيب، بْٔام ٕقع  2بَٔؿ صحٔحٜ ؿهرة وذفؽ َّٕنٚ تنٌؾ ؾَط 

 وحدات ِّتزيـ حٚشقيب.  4افبٕٔٚٚت بَٔؿ صحٔحٜ ضقيِٜ ينٌؾ 

3.4-فتخزيـ أظداد جزئٜٔ بغ  ب.
28

1.2-و 
28

ك   د ٕقع بٕٔٚٚت متحرِّ ُُيدَّ
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ك ادُوٚظػ وحدات ِّتزيـ حٚشقيب بْٔام 4وحٔد ٕٕف ينٌؾ   افْقع ادُتحرِّ

وحدات ِّتزيـ حٚشقيب. واجلدول أدٕٚه يًرض إٔقاع إظداد،  8شٔنٌؾ 

مداهٚ، ومتىِبٚت ِّتزيْٓٚ. ويَتك مدى افَّٜٔ ظذ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ 

 .اخلٚصٜ وظذ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ بْقع مِػ

ٌراؾٜٔ خٚصٜ أو فتحديد أظّدة ظدديٜ يف جدول يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت ج ج.

 ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ مـ ؾئٜ مِػ يتًغَّ حتديد ٕقع افبٕٔٚٚت ؾَط. 

يتًغَّ حتديد  جل. آي. إس.يف حٚل افتًٚمؾ مع ؿٚظدة بٕٔٚٚت مٚـْٜٔ آرك  د.

ٜ افتل تًْل ضقل احلَؾ، ادَٔٚس، افذي هق افًدد إؿل فَِّٜٔ افُرسيٜ. ؿَّ  افدِّ

شٔٛ تستىٔع ِّتزيـ ظدد ُمدود مـ إرؿٚم وجيدر اإليوٚح هْٚ أنَّ احلقا

ٚ ؾَط،  ًً ك تب ص. ويُّـ ٕظّدة بْقع بٕٔٚٚت بُرس ُمتحرِّ ِّٔز افتخزيـ ادُخهَّ حل

و ذات ٕقع مِػ، أو يف مٚـْٜٔ آرك أُموٚظػ يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ خٚصٜ، 

قل رؿؿ ؾَط، ٕن هذا هق افًدد إض 15ا إػ فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ أن ِّتتزن أظدادً 

ِّٔز بحجؿ  ِّتزيـ حٚشقبٜٔ. ويف حٚفٜ  اتوحد 8افذي يُّـ احتقاؤه يف ح

يتؿ جزهٚ وِّتزيْٓٚ بهٌٜٔ صبٜٔٓ بٚفهٔغ  15 كوجقد أظداد بٖرؿٚم تتخى

ك افقحٔد فِبٕٔٚٚت يف افًِّٜٔ، بحٔٞ ُتهبح أظدادً  ا تَريبٜٔ ؾَط. وافْقع ادتحرِّ

ا ػ يُّـ أن خيزن أظدادً ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ اخلٚصٜ أو ذات افْقع مِ

بنُؾ دؿٔؼ يف  123456,7ٓ يُّـ ِّتزيـ ظدد مثاًل،  أرؿٚم ؾَط. 6حتقي إػ 

ك، ٕن هذا افًدد ينّؾ أـثر مـ شتٜ أرؿٚم. ويف حٚل إدخٚل هذ  حَؾ ُمتحرِّ

ك وحٔد يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت خٚصٜ أو ذات ٕقع  افرؿؿ يف حَؾ بٕٔٚٚت ـرس متحرِّ

ُٔجز إػ ن افرؿؿ ـام هق يتًغَّ ِّتزيْف يف حَؾ بٕٔٚٚت . وخلز123457مِػ ش

ـٜ مـ افْقع ادُوٚظػ.  متحرِّ
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 ( أكواع ومدى ومتطؾبات ختزين وتطبقؼات إظداد :/7جدول )

 جي. آي. إس.ِف كظام آرك 

 افتطبقؼات

حجم وحدة 

تخزين اف

 احلاشويب

 كوع افبقاكات مدى افتخزين

ؿٔؿ ظدديٜ بدون 

ـسقر يف حدود مدى 

زة ، ؿٔؿ ُمَرمَّ  ُمًغَّ

2 -32,768 to 32,768 
ظدد صحٔح 

 ؿهر

ؿٔؿ ظدديٜ بدون 

ـسقر يف حدود مدى 

زة ، ؿٔؿ ُمَرمَّ  ُمًغَّ

4 -2,147,483,648 
2,147,483,647 

ظدد صحٔح 

 ضقيؾ

ؿٔؿ ظدديٜ بُسقر يف 

، حدود  مدى ُمًغَّ

زة  ؿٔؿ ُمَرمَّ

4 -3.4E38 to 1.2E38 

ظدد بُرس 

ك  ظؼي متحرِّ

 وحٔد

ؿٔؿ ظدديٜ بُسقر يف 

 ، حدود مدى ُمًغَّ

زة  ؿٔؿ ُمَرمَّ

8 -2.2E308 to 
1.8E308 

ظدد بُرس 

ك  ظؼي متحرِّ

 ُموَٚظػ
 

 :يج. أٓي. ٕاس.امنُّصوص يف كواػد امبياانت يف أٓرك 

ٚت اجلٌراؾٜٔ شِسِٜ رمقز َحْرؾِٜٔ/ظدديٜ، وهذه ُيّثِّؾ افَّْص يف ؿٚظد افبٕٔٚ

ٜٔ أخرى. ـام  َٕهِّ ػ، أو تقصٍٔٚت  يُّـ أْن تنّؾ: أشامء صقارع، شامت مقصِّ

ًٓ  يُّـ وضع ؿّٜٔ رمزيٜ ٜٔ. وترمٔز افقصػ افَِّّْص مبد َٕهِّ ـ تُرار مقصٍٚت 

 1ترمٔز ٕقع افىريؼ بَٔؿ ظدديٜ بتخهٔص مثاًل،  يُّـ أن يُقن بَّٜٔ ظدديٜ،
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ة اشتخدام مسٚحٜ مٔزفِىرق افسابٜٔ، ومٚ إػ ذفؽ. وهذا فف  2فِىرق ادًُبَّدة، 

ِّتزيـ أؿؾ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. وشتًرض ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ 

افقصػ افَِّّْص ظْد اشتًراض اجلدول يف آرك مٚب أو آرك ـتٚفقج. وذفؽ ظْد 

زة يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ وربط جمٚل حتديد افَٔؿ افسمٔزيٜ يف مدى ؿّٜٔ ُمرمَّ 

اددى بحَؾ ؿٔؿ صحٔحٜ فتخزيـ افرمقز، ـام شتًرض افقصػ افَِّّْص ظْد 

ل بسٓقفٜ بغ افٌِٚت احلٚشقبٜٔ  اشتًراض اجلدول. وفِسامح فَِّْص بٚفتحقُّ

د فسمٔز احلروف. جل. آي. إس.يستخدم برٕٚمٟ آرك  مز ادقحَّ  افرَّ

 :يج. أٓي. ٕاس.بياانت اجلغرافية يف أٓرك امتوارخي يف كواػد ام 

يُّـ فْقع بٕٔٚٚت افتقاريخ أْن خيزن تٚريخ، وؿٝ، أو وؿٝ وتٚريخ. 

جل. آي. وافهٌٜٔ آؾساضٜٔ افتل هبٚ ُُتثَّؾ بٕٔٚٚت افتقاريخ يف جدول آرك 

  )صٓر/يقم/شْٜ ، شٚظٜ: دؿَٜٔ: ثٕٜٚٔ(. mm/dd/yyyy hh:mm:ssهل  إس.

 ية امتشكيل يف كواػد امبياانت اجلغرافيةامبياانت امكبرية جنائ 

 :.ٕاس .أٓي .يجأٓرك  يف

ن افبٕٔٚٚت افُبرة ثْٚئٜٔ اهلٔئٜ: اإليوٚحٚت، إبًٚد، ادْٚطر، افقشٚئط، ُِّتزَّ 

زة ـّتقافٔٚت ضقيِٜ مـ إظداد افثْٚئٜٔ. وفتحّٔؾ افًْٚس يف وإجزاء ادُ  رمَّ

ؾ  بٕٔٚٚت ـبرة ثْٚئٜٔ افتنُٔؾ ٓشتًراضٓٚ ظّقد ِّّ ُيتٚج إمر إػ اشتخدام ُُم

 أو ظرض أو تىبٔؼ آخر. 

 ُمدماّلت تشكيالت املالمح يف كواػد امبياانت اجلغرافية

ٓ  .يف أٓرك يج  :.ٕاس ي.أ

ُمدفِّؾ افتنُٔؾ ادحٚؾيٜ ظذ ُمدفِّؾ ؾريد فُؾ صػ يف  ظّقديٍُؾ 

ُٔالحظ أنَّ حَؾ  ـ اجلدول أو جدول مقصٍٚت ضبَٜ، ش ًُّ اجلدول، وظْد ُت

دفِّؾ افتنُٔؾ ييٓر حتٝ إشامء افبديِٜ فف وحتٝ ُمدفِّؾ ادِّح فِىَّبَٚت. مُ 



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

238 

وتًتّد افقطٚئػ إشٚس مثؾ افتجقال وظرض جمّقظٜ خمتٚرة ظذ وجقد هذا 

 احلَؾ.

، مثؾ اشتخدام جل. آي. إس.وجتدر اإلصٚرة إػ أنَّ مًيؿ وطٚئػ آرك 

َِّٛ أن يُقن ُمدفِّؾ افتنُ ف، تتى ا. فذا، يتًغَّ احلذر ظْد ٔؾ ؾريدً أداة افتًَّرُّ

ر  جل. آي. إس.افتًُٚمؾ مبٚذة مع ؿٚظدة افبٕٔٚٚت خٚرج برٕٚمٟ آرك  فئال تتُرَّ

ُمدفِّالت افتنُٔؾ. وتزز احلٚجٜ دُدفِّؾ تنُٔؾ ظْد إضٚؾٜ جدول ؿٚظدة بٕٔٚٚت 

َّٕف إذا مل جيد آرك  ظدد صحٔح بدون صٍر  ظّقد جل. آي. إس.إػ آرك مٚب، ٕ

دفِّؾ تنُٔؾ شتيٓر رشٚفٜ بىِٛ اختٔٚر فٔ ُّ دفِّؾ  ظّقدستخدمف ـ ُّ ُٔستخدم ـ ف

 تنُٔؾ.

وإٔقاع بٕٔٚٚت ادُدفِّؾ افنٚمؾ وادُدفِّؾ افنٚمؾ افٍريد ِّتزن شِسِٜ هبٔئٜ 

 بغ ؿقشغ. وُتدفِّؾ هذه افسالشؾ بنُؾ ؾريد ظذ صُاًل  36شجؾ تنّؾ 

. وهبذه افٍُٜٔٔ يتؿ تتبُّع مِّح أو صػ جدول يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ

ادالمح ظْد ٕسخ وتقزيع ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ بٚجتٚه واحد أو بٚجتٚهغ. ويف 

موّقن افًالؿٜ، إذا ـٚن حَؾ ُمدفِّؾ صٚمؾ هق ادٍتٚح إصؾ ؾ٘ن حَؾ ادُدفِّؾ 

افنٚمؾ افٍريد جيٛ أن يُقن اهلدف. ويُّـ إضٚؾٜ ُمدفِّؾ صٚمؾ إػ ؿٚظدة 

اجلٌراؾٜٔ بٚفوٌط بٚفزر إيّـ ظِٔٓٚ يف صجرة افُتٚفقج واختٔٚر أمر افبٕٔٚٚت 

Add Global IDs  ٔ  ٚ.. وظْدهٚ شتحتٍظ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ بٚفَٔؿ آف

إػ اجلٔقمسيٜ افتل  جل. آي. إس.وُينر ٕقع افبٕٔٚٚت اجلٔقمسيٜ يف آرك 

دة، أو ؿىٚظٚت خيزَّنٚ اجلدول )َٕىٜ، خط، تنُٔؾ ُمٍَؾ )مسٚحٜ(، َٕط م تًدِّ

دة(. وُيىِؼ ظذ اف ظْد اشتحداثف  SHAPEادخزون ـْقع فِجٔقمسيٜ  ًّقدُمتًدِّ

 جل. آي. إس.يف آرك 
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إػ جدول يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت  ظّقدوظْد اشتحداث جدول أو إضٚؾٜ 

اجلٌراؾٜٔ، ُتستحدث إظّدة بْقع ُمًغَّ مـ افبٕٔٚٚت. وإٔقاع افبٕٔٚٚت هل 

د افَٔؿ ادُحتِّٜ هلٚ وافًِّٔٚت افتل يُّـ تىبَٔٓٚ ظِٔٓٚ، وـذفؽ تهٍْٔٚت حُتدِّ 

 يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت. ًّقدافىريَٜ افتل هبٚ ُِّتزن افبٕٔٚٚت يف اف

ٕقع آخر، ُيتٚج إمر إػ  يذ ظّقدويف حٚل جِٛ بٕٔٚٚت ٕقع واحد إػ 

يٚم وبغ ٕ جل. آي. إس.هل إٔقاع افبٕٔٚٚت ادسٚويٜ بغ مٚـْٜٔ آرك  ؾٓؿ مٚ

، ظْد أيًوٚ ٕن ذفؽ يُّـ أْن يٗثِّر ظذ ُمتقى افبٕٔٚٚت. ،إدارة ؿٚظدة افبٕٔٚٚت

، مـ ادٍٔد مًرؾٜ جل. آي. إس.اشتحداث ؿٚظدة بٕٔٚٚت جديدة يف ٕيٚم آرك 

وبغ ٕيٚم إدارة ؿٚظدة  جل. آي. إس.افبٕٔٚٚت ادسٚويٜ بغ مٚـْٜٔ آرك 

ك إػ ضبَٜ مِّح ُتًٚدل  بْقع ؿٔؿ ظّقدظْد إضٚؾٜ مثاًل،  افبٕٔٚٚت. بُرس ُمتحرِّ

 بْقع بٕٔٚٚت ظدديٜ يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت خٚدم فٌٜ بْٔقيٜ فالشتًالم. ظّقد

، جل. آي. إس.ا ظْد اشتحداث ضبَٜ مِّح أو جدول يف ٕيٚم آرك وأخرً 

ًٍ هْٚك أحد ظؼ ٕقظً  يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت  ظّقدفُؾ  ٜٚ فِبٕٔٚٚت ُمتٚحٚ خمتِ

ح هذا اجلٌراؾٜٔ. وهذه إٕق اع يتؿ ترشّٔٓٚ إػ إٔقاع بٕٔٚٚت أـسس ـام يقضِّ

 اجلدول:

وفًِف مـ ادالئؿ أن ٕختؿ مْٚؿنٜ ؿقاظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف ٕيٚم آرك 

بٚإلصٚرة إػ أنَّ هْٚك مخسٜ ظْٚس فتهّٔؿ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت  جل. آي. إس.

 هل: ،اجلٌراؾٜٔ يف هذا افْيٚم

ٍٜٔ تسجٔؾ شامت ضبَٚت ادِّح، : وهذه حتدد ـٔجمؿوظات افبقاكات .1

ٍٚت وجمّقظٜ مـ إظّدة يف ـؾ جدول.  افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ، جداول ادقصِّ

وبٚفْسبٜ فِتّثٔالت ادُٕٜٚٔ تيٓر شامت جٔقمسيٜ )مثؾ َٕىٜ، خط، وُمٍَؾ، 

 ٕقاع اإلحداثٔٚت(.أو
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ٍٚت بُثٚؾٜ يف آرك جلضبؼات افعالؿات .2  .: ُتستخدم ظالؿٚت ادقصِّ

د ـٍٜٔٔ ربط صٍقف جدول واحد بهٍقف يف جدول آخر. و .إس آي. هل حُتدِّ

وهذه افًالؿٜ يُّـ أن تُقن بّستقى واحد فقاحد، واحد فًديد، وظديد 

 .فًديد 

 وِف أـِسس جي. آي. إس.( كوع افبقاكات ِف آرك :/8جدول )

جي. كوع بقاكات آرك  أـسسكوع بقاكات  إيضاحات

 آي. إس.

  ٔ  ُمدفِّؾ تنُٔؾ رؿؿ صحٔح ضقيؾ ٚهذا احلَؾ يتؿ ترؿّٔف آف

 رؿؿ صحٔح ؿهر رؿؿ صحٔح 

 رؿؿ صحٔح ضقيؾ رؿؿ صحٔح ضقيؾ 

ك ُمٍَرد   ُمتحرِّ

 ُموَٚظػ ُموَٚظػ 

 ٕص ٕص 

 تٚريخ تٚريخ/وؿٝ 

تنُٔؾ ـبر ثْٚئل  ربط ُمدمٟ فِتنُٔؾ 

 افسـٔبٜ

 ُمدفِّؾ صٚمؾ ؾريد ظدد ّح بٚفتُريرُيس

 جٔقمسي ربط ُمدمٟ فِتنُٔؾ 

 بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ رؿؿ صحٔح ضقيؾ 

: وهذا ُيّثِّؾ ؿٚئّٜ مـ افبٕٔٚٚت افهحٔحٜ ٕظّدة مدى افؼقم افصحقحة .3

ٍٚت بّثٚبٜ ؿقاظد توبط افٍُٜٔٔ افتل هبٚ ُُيٚؾظ ٕيٚم آرك   جل. آي. إس.ادقصِّ

َّْٜٔ.ظذ ـامل افبٕٔٚٚت يف أظ ٍٚت ُمً  ّدة مقصِّ
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ذجـٜ رؾًٔـٜ  : هْـٚك ظـددٌ افعالؿات وافؼواظد ادؽاكقة .4 مــ ؿـدرات افَّّْ

ُتسـتخدم ظْـٚس افبٕٔٚـٚت، مثـؾ ادُجـَٚورات وشـامهتٚ، مـع: مـثاًل،  ادستقى.

دات ادقاؿــع، شــىح إرض، افتّثــٔالت  جمّقظــٚت بٕٔٚــٚت افنــبُٚت، ُُمــدِّ

ٕٕقاع ُتتٔح مُُٕٜٔٚٔٔ ُتسـتخدم بُثٚؾـٜ اخلرائىٜٔ، وافنبُٚت اجلٔقمسيٜ. هذه ا

فتْنٔط افسـِقـٔٚت ادُٕٚٔـٜ وؾـرض ــامل ؿقاظـد  جل. آي. إس.يف بٔئٜ آرك 

 افبٕٔٚٚت.

ٟ خرائط تٍٚظِٜٔ، واجلزء ادٓؿ مـ ـؾ ضبؼات اخلريطة .5 َّ ُٕ : ينّؾ 

جمّقظٜ بٕٔٚٚت هل مقاصٍٚت ـٍٜٔٔ ترمٔزهٚ يف اخلريىٜ. وهذه ُتًرف ظٚدة بــ 

د ـٍٜٔٔ ِّتهٔص ادالمح يف رمقز اخلريىٜ  شامت افىبَٜ يف آرك مٚب وحُتدِّ

)افِقن، إٔامط ادؾء، رمقز افَْىٜ واخلط( وبىٚؿٚت افْهقص. وٓ ُتدار 

افىبَٚت يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ وفُْٓٚ جٕٚٛ مٓؿ يف ادسٚظدة يف حتديد 

امت إشٚشٜٔ فتْئؿ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت.  بًض افسِّ
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 جي. آي. إس.ليقانات يف آرك إعداد إطار ا

 

إظداد إضٚر افبٕٔٚٚت يف آرك مٚب هق خىقة ٓزمٜ ومبدئٜٔ فتٍْٔذ مؼوع 

ٟ يف بٔئٜ ٕيٚم آرك  َّ ويتّثؾ يف جمّقظٜ متسِسِٜ مـ افْقاؾذ  جل. آي. إس.ُٕ

ـؾ مْٓٚ خيتص بجٕٚٛ ُمدد مْف. وإٕجٚز إظداد إضٚر افبٕٔٚٚت ُيٌْل ظـ 

ح ادّثِٜ فِتنُٔالت اجلٔقمسيٜ ادستحدثٜ إظدادات ـؾ مـ ضبَٚت ادالم

 ًَ ٚ يًْل أن ـؾ دْىَٜ ادؼوع ٕنَّ إضٚؾٜ ضبَٜ مِّح إػ إضٚر بٕٔٚٚت ُمًد مسب

 ضبَٜ ُتوٚف إفٔف تْىبؼ ظِٔٓٚ إظداداتف. وخىقات هذا اإلظداد هل: 

يف  Layerبدء برٕٚمٟ آرك مٚب ثؿ افوٌط بٚفزر إيّـ فٍِٖرة ظذ  .1

، وشتيٓر ٕٚؾذة بهٍحتٓٚ افًٚمٜ Propertiesؿ ظذ جدول ادحتقيٚت ث

Generalظدادات ـؾ مْٓٚ تسع جمّقظٚت مـ اإل أيًوٚ . هذه افهٍحٜ تًرض

ويف  يف صٍحٜ مستَِٜ تيٓر بٚفوٌط ظذ ادستىٔؾ افذي ُيّؾ اشؿ ادجّقظٜ.

 افهٍحٜ افًٚمٜ ُتْجز اإلظدادات أتٜٔ: 

ٟ افذي يَقم َّ ؿ مؼوع ُٕ ُيُتٛ اش Nameيف ادستىٔؾ ادجٚور فُِّٜ  .أ

 ظذ اخلريىٜ. 

 فِّؼوع.  ُيُتٛ وصٌػ  descriptionيف ادستىٔؾ حتٝ ـِّٜ   .ب

 ُيُتٛ اشؿ مٍْذ ادؼوع. Createيف ادستىٔؾ حتٝ ـِّٜ   .ت

يتؿ اختٔٚر وحدة اخلريىٜ يف ادستىٔؾ إول  Unitsيف اجلزء حتٝ ـِّٜ   .ث

رك مٚب يف ووحدة ظرض اخلريىٜ يف ٕٚؾذة آ Mapبجٕٚٛ ـِّٜ 

 .Displayادستىٔؾ افثٚين بجٕٚٛ ـِّٜ 

ُتُتٛ ؿّٜٔ ادَٔٚس  Reference Scaleيف ادستىٔؾ ادجٚور فُِامت  .ج
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 ادرجًل فِخريىٜ. 

  ُتُتٛ ؿّٜٔ تدوير اخلريىٜ. Rotationيف ادستىٔؾ ادجٚور فُِّٜ   .ح

ُيوٌط ظذ افسٓؿ ويتؿ  Label Engineيف ادستىٔؾ ادجٚور فُِامت   .خ

 ر مٚـْٜٔ افبىٚؿٚت ادرؽقبٜ.اختٔٚ

يف  Simulate layer transparency in legendsتْنٔط أمر افنٍٚؾٜٔ   .د

 فقحٜ افرمقز.

ظداد إوشتيٓر ٕٚؾذة ، Coordinate System. افوٌط ظذ جمّقظٜ 2

اإلحداثٔٚت اجلٌراؾٜٔ إلضٚر افبٕٔٚٚت، واإلظدادات هْٚ تُقن بٚختٔٚر إحدى 

 Projectedو Geographic Coordinate Systemٚ جمّقظتل ٕيؿ اإلحداثٔٚت ومه

Coordinate System وظٚدة يُقن آختٔٚر فْيٚم مـ ادجّقظٜ افثٕٜٚٔ فٔىٚبؼ .

ٕيٚم إحداثٔٚت اخلريىٜ احلقيهِٜٔ إصؾ افتل مْٓٚ شٔتؿ رؿؿ افتنُٔالت 

اجلٔقمسيٜ ٕنَّ ذفؽ يتٖتك مْف طٓقر ؿٔؿ مسٚحٚت افتنُٔالت اجلٔقمسيٜ 

ٍٚت اجلٔقمسيٜ فىبَٜ ادِّح اجلٌرايف.ادسٚح  ٜٔ يف جدول بٕٔٚٚت اُدقصِّ

 

 ( كاؾذة إظداد افبقاكات ِف آرك ماب:/;صؽل )



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

243 

وشتيٓر ٕٚؾذة ُيْجز ؾٔٓٚ إظدادات خىقط  Gridsافوٌط ظذ جمّقظٜ . 3

ٔقمسيٜ وظْد ل رؿؿ مُقٕٚهتٚ اجلريىٜ بًد اـتامافىقل وخىقط افًرض فِخ

ظرضٓٚ يف خمىط اخلريىٜ. يف هذه افْٚؾذة ُيوٌط ظذ ادستىٔؾ افذي ُيّؾ 

وؾٔٓٚ ظٚدة  Grids and Graticules Wizard وشتيٓر ٕٚؾذة New Gridـِامت 

افذي هق  Graticule divides map by meridians and parallels ُيْنط خٔٚر

. وظٚدة ُُيٚؾظ ظذ اإلظدادات Nextوٌط ظذ أمر اخلٔٚر آؾسايض، ثؿ يُ 

يف ـؾ  Nextآؾساضٜٔ يف افهٍحٚت افتل تيٓر بٚفتقايل بًد افوٌط ظذ أمر 

ؾٔوٌط ظِٔف  Finishصٍحٜ حتك طٓقر افهٍحٜ افتل هبٚ يقجد مستىٔؾ أمر 

 ظداد إطٓٚر صبُٜ خىقط افىقل وخىقط افًرض.إفتُتّؾ ظِّٜٔ 

ُُٔتٍك هْٚ  ،ٓؾسايض فإلظدادات إخرىظٚدة ُيُتٍل بٚفقضع ا. 4 وفذا ش

 بام تؿ إظداده إلضٚر افبٕٔٚٚت.

 
 ( كاؾذة إظداد ادسؼط ِف آرك ماب:/>صؽل )
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 ( كاؾذة إظداد ظرا كظام اإلحداثقات ِف آرك ماب:/60صؽل )
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 جي. آي. إس.جؾب اليقانات اجلغراػقة إىل نظام آرك 

 

يف حٚل ظدم وجقد ؿقاظد بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ، بنَٔٓٚ اجلٔقمسي واإلحهٚئل،        

 ًَ زة مسب َّٓ تُقن اخلىقة ادبدئٜٔ  جل. آي. إس.ٚ وبهٔغ يتًٚمؾ مًٓٚ ٕيٚم آرك جم

ٟ هل ا َّ ُٕ شتحداث ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ توؿ مٍِٚت يف ظِّٜٔ بْٚء مؼوع 

ٜ ادؼوع وجداول إحهٚئٜٔ بٕٔٚٚت رؿّٜٔ جلٔقمسيٜ ادالمح اجلٌراؾٜٔ يف مْىَ

ٍٚت ـؾ مـ تِؽ ادالمح. ويتبِقر اشتحداث ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ يف دقصِّ 

  بتٍْٔذ هذه اخلىقات: جل. آي. إس.ٕيٚم آرك 

راد وضع ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ بدء آرك ـتٚفقج، واختٔٚر افدفٔؾ ادُ  .1

 (.11/7ؾٔف ثؿ افوٌط ظِٔف بٚفزر إيّـ فٍِٖرة، وشتيٓر ٕٚؾذة )صُؾ 

وبقضع ادٗذ ظِٔف تيٓر ٕٚؾذة  ،تًرض افْٚؾذة اختٔٚرات خُيتٚر أحدهٚ .2

تٚفٜٔ تًرض اختٔٚرات متْقظٜ فتخزيـ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ مـ بْٔٓٚ ٕجد َخٔٚريـ 

، وبٚختٔٚر  Personal Geodatabaseو File Geodatabase :مهٚفَقاظد افبٕٔٚٚت 

أي مْٓام تتؿ إضٚؾٜ ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ جديدة ؾُٔتٛ اشؿ مْٚشٛ هلٚ يف 

يف حٚل اختٔٚر ؿٚظدة  File Geodatabase ادستىٔؾ افذي تيٓر ؾٔف ـِامت

 يف حٚل اختٔٚر Personal Geodatabaseبٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ مـ ٕقع مِػ أو ـِامت 

 خٚصٜ. ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ

ويُقن جتّٔع افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ مـ مهٚدرهٚ فبٕٔٚٚت ُتثؾ افتنُٔالت 

اجلٔقمسيٜ فِّالمح اجلٌراؾٜٔ يف مْىَٜ افدراشٜ وفإلحهٚءات ذات افًالؿٜ 

ع تُقن يف هٔئتغ: َّّ  هبٚ. وافبٕٔٚٚت افتل جُت
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 فبقاكات اجلغراؾقة ( كاؾذة اختقار دفقل وكوع وشّمت ؿاظدة ا:/66صؽل )

 ِف آرك ـتافوج

 لِّتىّ  كوهذه ِّتتك ظّؾ ادؼوع بَدر ـبر حٔٞ يتسَّْ  ،بقاكات رؿؿقة. 1

اجلٔقمسيٜ   وادتّثِٜ يف َرْؿؿ افتنُٔالتٚ ضقياًل افًِّٜٔ افنٚؿٜ افتل تستٌرق وؿتً 

ْؿّٜٔ مثؾ مرئٔٚت إؿامر آصىْٚظٜٔ، إػ  أي حتقيِٓٚ مـ صٌٔتٓٚ افقرؿٜٔ أو افرَّ

ْؿّٜٔ ادْٚشبٜ فِتًٚمؾ مًٓٚ يف ٕيٚم آرك  وجيٛ أن  ،جل. آي. إس.افهٌٜٔ افرَّ

 ًَ زة مسب َّٓ  جل. آي. إس.ٚ بهٔغ يتًٚمؾ مًٓٚ ٕيٚم آرك تُقن هذه افبٕٔٚٚت ادُج

ظِّٜٔ جِبٓٚ هل ظِّٜٔ بسٔىٜ وتتؿ ظز اشتدظٚء ٕٚؾذة  وإذا ـٕٚٝ ـذفؽ ؾ٘نَّ 
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افتجقال إػ مقؿع ِّتزيـ مٍِٚت افبٕٔٚٚت و( 14/7)صُؾ  آرك ـتٚفقج

ٚ إػ ٕٚؾذة افًرض أو جٔقمسيٜ ـٕٚٝ أو إحهٚئٜٔ وشحٛ ادٍِٚت ادىِقبٜ تبٚظً 

 ًَ ٚ جدول ادحتقيٚت يف آرك مٚب. ويُقن ظرض افبٕٔٚٚت يف هذه احلٚفٜ ضب

َّٕف يُّـ تًديؾ تِؽ ادات ضبَٚت افبٕٔٚٚت يف إلظد مهٚدرهٚ إصؾ، إٓ أ

اإلظدادات أو بًض مْٓٚ بٚشتخدام إدوات ادْٚشبٜ يف ؿقائؿ ومسٚضر آرك 

َـّٛ صْدوق إدوات.  مٚب أو يف ُمر

يتًغَّ حتقيِٓٚ إػ صٌٜٔ رؿّٜٔ  بقاكات ورؿقة ِف صؽل خرائط ورؿقة. 2

ٔ ٚبّسحٓٚ  ، مثؾ س.إ .آي .ٌٜٔ يتًٚمؾ مًٓٚ ٕيٚم آرك جلوِّتزيْٓٚ به ضقئ

ْؿؿ ادْٚشبٜ فِّالمح  ،TIFصٌٜٔ  ثؿ جِبٓٚ إػ آرك مٚب وإجراء ظِّٔٚت افرَّ

وؿد تُقن افبٕٔٚٚت يف صُؾ صقر مثؾ صقر  اجلٌراؾٜٔ ـؾ يف ضبَٜ مالئّٜ.

ادرئٔٚت افٍوٚئٜٔ وهذه جُتِٛ مٍِٚهتٚ إػ ٕٚؾذة آرك مٚب بٚفسحٛ مـ صجرة 

ٍٚت اإلحهٚئٜٔ ظرض مٍِ ٚت افبٕٔٚٚت يف آرك ـتٚفقج. ـام أنَّ بٕٔٚٚت ادُقصِّ

تُقن يف جداول ورؿٜٔ وهذه يتؿ وضًٓٚ يف جداول إٍٕق بٖشامء ـؾ مْٓٚ ُيدفِّؾ 

  ظذ ضبَٜ ادالمح افتل يتبًٓٚ.

ويف حٚل اشتخدام ؿقاظد بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ مسبَٜ افتجٓٔز يُقن جِٛ 

 ىقات:ضبَٚت ادالمح بتٍْٔذ هذه اخل

 بدء برٕٚمٟ آرك مٚب. .1

افوٌط ظذ افهقرة افرامزة ٔرك ـتٚفقج يف ادسىرة افرئٔسٜ فٍتح ٕٚؾذة  .2

 آرك ـتٚفقج.

افتجقال إػ افدفٔؾ افذي ُحٍيٝ ؾٔف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت وافوٌط ظِٔٓٚ دد  .3

 ُمتقيٚهتٚ.
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اختٔٚر ضبَٜ ادِّح وشحبٓٚ إػ ٕٚؾذة ظرض افبٕٔٚٚت أو ٕٚؾذة جدول  .4

 آرك مٚب، وبذفؽ ييٓر ُمتقى افىبَٜ يف ٕٚؾذة افًرض ادحتقيٚت يف

واشّٓٚ وصقرهتٚ افرامزة يف جدول ادحتقيٚت. ويف حٚل إضٚؾٜ أـثر مـ 

 ضبَٜ مِّح واحدة ُيًٚود اختٔٚر وشحٛ ـؾ مْٓٚ ظذ حدة.

َّٕف يف حٚل اشتخدام ؿقاظد بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ مسبَٜ  وجتدر اإلصٚرة هْٚ إػ أ

ًٓ  افتجٓٔز تٖخذ افقثَٜٔ وظِٔف  ،اخلرائىٜٔ ٍٕس إظدادات افىبَٜ افتل توٚف أو

ؾ٘نَّ إضٚؾٜ ضبَٚت أخرى شقاًء مـ ٍٕس ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ أو ؽرهٚ 

 ًٓ . وإذا مل يُـ جيٛ أن تُقن متقاؾَٜ يف إظداداهتٚ مع افىبَٜ افتل أضٍٔٝ أو

تُقن متقاؾَٜ إمر ـذفؽ يتًغَّ تًديؾ إظدادات افىبَٚت ؽر ادتقاؾَٜ بحٔٞ 

 وتُقن إضٚؾتٓٚ صحٔحٜ.

 
 ( مثال فسحب ضبؼات مالمح من آرك ـتافوج إػ آرك ماب:/65صؽل )

 

غ  ًّ أمٚ يف حٚل ظدم وجقد ؿقاظد بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ جٚهزة دْىَٜ افدراشٜ يت

 تٍْٔذ هذ اخلىقات:

َـّٛ آرك ـتٚفقج  ،ث ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔاشتحدا .1 وذفؽ ببدء مر

وافتجقال إػ افدفٔؾ افذي شُتحٍظ ؾٔف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ثؿ وضع مٗذ افٍٖرة 
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ويف افَٚئّٜ  Newوشتيٓر ؿٚئّٜ خُيتٚر مْٓٚ أمر  ،ظِٔف وافوٌط ظذ افزر إيّـ

ٕقع مِػ،  ؿٚظدة بٕٔٚٚت خٚصٜ وؿٚظدة بٕٔٚٚت مـ ْي اختٔٚرات مـ بْٔٓٚ خٔٚرَ 

 . Personal Geodatabaseؽِٛ خُيتٚر ٕقع ويف إ

 

 ( كاؾذة اختقار كوع ؿاظدة افبقاكات اجلغراؾقة:/66صؽل )

 افتي شُتضاف إفقفا ضبؼات ادالمح

ٕقع ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ شتيٓر هذه  ْي بٚفوٌط ظذ أحد خٔٚرَ  .2

ؿ فَٚظدة افبٕٔٚٚت ُيُتٛ آشؿ ادالئؿٚظدة افبٕٔٚٚت افْٚؾذة ويف مستىٔؾ 

 (. 14/7اجلٌراؾٜٔ )صُؾ 

اشتحداث ضبَٚت مالمح فُؾ ٕقع مًغَّ مـ افتنُٔؾ اجلٔقمسي  .3

َٕىل، خىل، أو متًدد أضالع )مسٚحل(. ويُقن هذا آشتحداث بقضع 

 ادٗذ ظذ اشؿ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادُستحدثٜ وافوٌط بٚفزر إيّـ وشتيٓر ؿٚئّٜ 
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 بة اشم فؾـوع ادختار فؼاظدة افبقاكات اجلغراؾقة ( كاؾذة ـتا:/67صؽل )

 .افتي شتضاف إفقفا بقاكات ضبؼات ادالمح

رى هبٚ إٔقاع وبٚفوٌط ظِٔف تزز ؿٚئّٜ أخ ،Newاختٔٚرات مـ بْٔٓٚ اختٔٚر 

 Featureضبَٚت ادالمح. وفبْٚء ؿٚظدة بٕٔٚٚت مالمح جٌراؾٜٔ خُيتٚر َخٔٚر 

Class ( وؾٔٓٚ يُتٛ اشؿ 15/7، وبٚختٔٚر ذفؽ شتيٓر افْٚؾذة أتٜٔ )صُؾ

 فِِّّح واختٔٚر ٕقع جٔقمسيتف َٕىٜٔ، خىٜٔ، أو مٍَِٜ )مسٚحٜٔ(.

، Feature Classر فبْٚء ؿٚظدة بٕٔٚٚت مالمح جٌراؾٜٔ خُيتٚر َخٔٚ  .4

وؾٔٓٚ يُتٛ اشؿ فِِّّح  ،(16/7)صُؾ  وبٚختٔٚر ذفؽ شتيٓر افْٚؾذة أتٜٔ

واختٔٚر ٕقع جٔقمسيتف َٕىٜٔ، خىٜٔ، أو ُمٍَِٜ، وحتديد شامتف اجلٔقمسيٜ. 

وحٔٞ ـٚن ادىِقب هْٚ، فِتقضٔح، هق ضبَٜ مِّح خىل فرشؿ افىرق ؾَد تؿ 

 فُؾ ضريؼ. شق»تْنٔط شّٜ إضٚؾٜ ؿٔؿ 

)صُؾ ٓر ٕٚؾذة ييف افْٚؾذة افسٚبَٜ، وشت Nextافوٌط ظذ أمر   .5

فتحديد ٕقع ادسَط اجلٌرايف فِِّّح ادُزمع إٕنٚؤه يف ٕٚؾذة اخلريىٜ يف ( 17/7

 مرـٛ آرك مٚب.
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 ( كاؾذة حتديد كوع ضبؼة ادؾؿح ِف آرك ـتافوج:/68صؽل )

 

 ( كاؾذة حتديد شّمت ضبؼة ادؾؿح ِف آرك ـتافوج:/69صؽل )
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( كاؾذة إظداد مسؼط ادالمح اجلغراؾقة ِف آرك ـتافوج فؼاظدة افبقاكات :/:6صؽل )

 جي. آي. إس.اجلغراؾقة ِف آرك 

 مهٚ:وهذه افْٚؾذة تًرض جمّقظتغ فْيٚم اإلحداثٔٚت 

ٕيؿ تستْد ظذ افَْط اإلشْٚديٜ )بٚفْسبٜ فُِِّّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ هل أ. 

 ,.Mugnier,C. J)ثٔٚت َٕىٜ ظغ افًبد( وـِٓٚ ترتبط بٚفْيٚم افُروي فإلحدا

2008).  

ٕيؿ تستْد ظذ مسٚؿط متْقظٜ ـؾ بًّٚدف اخلٚصٜ، مثؾ مسَط ٓمزت ب. 

 ادتقاؾؼ ادخروضل افذي بْٔٝ ظِٔف اخلرائط إوفٜٔ دسٚحٜ ادُِّٜ ـُؾ. 

ٚ ويُقن اختٔٚر ٕيٚم اإلحداثٔٚت فىبَٜ ادِّح  ًً فْقع ادسَط افذي تب

رؿؿ مْٓٚ ادِّح )إذا ـٕٚٝ ٜ افٍوٚئٜٔ افتل يادرئٔ رشّٝ بف اخلريىٜ افقرؿٜٔ، أو

ة بّسَط(، إذا ـٕٚٝ اخلريىٜ افقرؿٜٔ ُمَٚمٜ ظذ ٕيٚم إحداثٔٚت مثاًل  ُمًدَّ
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جٌرايف يتؿ اختٔٚره واختٔٚر َٕىٜ اإلشْٚد ادرجًٜٔ فسىح اإلهِٟٔ، أمٚ إذا 

، .إم .يت .ـٕٚٝ بْيٚم إحداثٔٚت بّسَط مثؾ ٓمزت ادخروضل ادتقاؾؼ أو يق

ٚ ؾٔتؿ آختٔٚر  ًً  فذفؽ.تب

وشتيٓر ٕٚؾذة إظدادات درجٜ افسامح فإلحداثل  Nextُيوٌط ظذ أمر . 6

(. وظٚدة ُتَبؾ 18/7)صُؾ  شق»س واإلحداثل ص ودرجٜ افسامح فَّٜٔ 

 اإلظدادات آؾساضٜٔ افتل تًرضٓٚ افْٚؾذة.

 

 ثي ص وؿقؿة ع.( كاؾذة إظداد درجة افسّمح فإلحداثي س واإلحدا:/;6صؽل )

( تًرض يف جزء 19/7، وشتيٓر ٕٚؾذة )صُؾ Nextيوٌط ظذ أمر . 7

Field Name  يـ إول دُدفِّؾ افتنُٔؾ، وافثٚين فْقع افبٕٔٚٚت، ويف ظّقدأشامء

. هذه افْٚؾذة تيٓر بداءة بٖشامء ًّقد افُيًرض ٕقع افبٕٔٚٚت يف Data Typeجزء 

فنُؾ افتنُٔؾ.  ظّقدددفِّؾ افتنُٔؾ و ظّقديـ يف جزء أشامء احلَؾ مهٚ ظّقد

ٍٚت اإلحهٚئٜٔ فىبَٜ ادِّح، مثاًل  ويُّـ إضٚؾٜ أظّدة أخرى جلدول ادُقصِّ
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فرؿؿ افىريؼ، وآخر فتهٍْٔف، وثٚفٞ شْٜ  ظّقديُّـ فىبَٜ افىرق إضٚؾٜ 

خ. وافْٚؾذة تيٓر هبٚتغ اإلضٚؾتغ، ـام تًرض يف أشٍِٓٚ خهٚئص إٕنٚئف إف

 .ظّقدبٕٔٚٚت ـؾ 

 

 ( كاؾذة إظداد جدول موصػات ضبؼة ادؾؿح:/>6صؽل )

يف افْٚؾذة افسٚبَٜ وبذفؽ يستحدث افزٕٚمٟ  Finishُيوٌط ظذ أمر . 3

ظدادات افتل تؿ حتديدهٚ. وبٍْس ادْقال تتؿ إضٚؾٜ بَٜٔ افىبَٚت افىبَٜ بٚإل

ادىِقبٜ وتٍْٔذ جتٓٔز إظداداهتٚ بٚفتقايل وـؾ ظذ حدة، وافْٚؾذة يف افنُؾ 

تًرض ؿٚظدة بٕٔٚٚت بٚشؿ ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ بًد تُِّٜ إضٚؾٜ  (21/7)

 ضبَٚت ادالمح ادىِقبٜ.

 بَٚت ادالمح ادُستحدثٜ مـ ٕٚؾذة ـتٚفقج إػبًد ذفؽ تٖيت ظِّٜٔ إضٚؾٜ ض  
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ح اجلٌراؾٜٔ مـ ادسقحٚت افوقئٜٔ مٕٚؾذة آرك مٚب وبدء ظِّٜٔ رؿؿ ادال

 فِخريىٜ افقرؿٜٔ أو صقر ادرئٜٔ افٍوٚئٜٔ افتل تٌىل مْىَٜ ادؼوع.

 

 ( مثال دحتوى ؿاظدة بقاكات جغراؾقة من ادالمح:/50صؽل )
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 تسٍقل اليقانات اجلغراػقة واخًقار نظام اإلدحدايقات

 

د افٍُٜٔٔ افتل ُيَهد بتسجٔؾ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ  ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ افتل حُتدِّ

  ٔ ل افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ريٚض ٚ إػ خريىٜ ُمسىَّحٜ بٖؿؾ ؿدر ممُـ مـ هبٚ حُتقَّ

د تهػ افتَّنقيف. و ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ أيـ تَع ادالمح ظذ شىح إرض وحُتدَّ

ظْد اشتحداث جمّقظٜ بٕٔٚٚت ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ أو ضبَٜ مِّح مستَِٜ، 

ٚ حتقي ٕيٚم إحداثٔٚت فَٔؿ  وـذفؽ درجٜ شامح  شق»وؿٔؿ  شس، ص»ـام أَّنَّ

 .شم»و ،شس، ص، ق»ومَٔٚس فَٔؿ 

 راؾٜٔ هبٔئتغ:ُتثؾ مرجًٜٔ جٌ شس، ص»وإحداثٔٚت 

د بَْىٜ مرجًٜٔ، وهل وحدة زاويٜ فَِٔٚس  .1 ٕيٚم إحداثل جٌرايف يتحدَّ

 )ظٚدة درجٚت(، ودائرة ضقل أشٚس. 

ٕيٚم إحداثل ُمسَط ينّؾ وحدة خىٜٔ فَِٔٚس )ظٚدة بٕٚمتٚر أو  .2

َّْٜٔ يستخدمٓٚ مسَط اخلريىٜ، وٕيٚم  إؿدام(، مسَط خريىٜ، مًٚمل مً

فْيٚم اإلشَٚضل يُّـ أن يُقن ب٘حداثٔٚت إحداثٔٚت جٌرايف. وهذا ا

د ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ فَٔؿ  ، افتل ظٚدة ُتستخدم فِتًبر ظـ آرتٍٚع، شع»حُتدِّ

ـام يُّـ أن ينّؾ ؿّٜٔ مرجًٜٔ مسٚحٜٔ أو رأشٜٔ، وحدة خىٜٔ فَِٔٚس، 

ك رأد.   اجتٚه ُمقر، وحترُّ

ة يف أي حٚل، ـثر مـ اد ًَ مرجًٔٚت ادُٕٜٚٔ تُقن ُمًدَّ ٚ وُمْدجَمٜ يف ُحَزم سب

ُّٕٟ ـام هق احلٚل يف ٕيٚم آرك  ـام يُّـ جِٛ مرجًٜٔ  جل. آي. إس.برامٟ 

 مُٕٜٚٔ فىبَٜ مِّح مقجقدة وإشبٚؽٓٚ ظذ بٕٔٚٚت مِّح، أو جمّقظٜ بٕٔٚٚت. 
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َّٕف ظْد ظرض جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ وتٍْٔذ  وجيدر افتْقيف هْٚ إػ أ

ٍْس ادجٚل اإلحداثل وبٍْس ادسَط. وإذا حتِٔالت ظِٔٓٚ جيٛ أن تُقن ب

ن مـ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف ٕيٚمل إحداثٔٚت خمتٍِغ، تُقن ؿٔؿ ٚـٕٚٝ جمّقظت

ل ٕيٚم آرك  ُٔحقِّ افبٕٔٚٚت  جل. آي. إس.اإلحداثٔٚت بَّٚئس خمتٍِٜ. وش

  ادُدخِٜ افتل تُقن بّسٚؿط خمتٍِٜ بحٔٞ يُّـ مًٚجلٜ افىبَٚت مع بًوٓٚ.

ٟ هل تسجٔؾ أوظٜٔ افتنُٔالت  وهُذا ؾ٘نَّ  َّ ُٕ اخلىقة إوػ فبدء مؼوع 

اجلٔقمسيٜ ادتّثِٜ يف بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ يف صُؾ صٔغ مسح ضقئل خلرائط 

  ورؿٜٔ، صقر جقيٜ، مرئٔٚت إؿامر آصىْٚظٜٔ.

ٔ ٚوجمّقظٚت بٕٔٚٚت اخلرائط ادّسقحٜ  ٓ تنتّؾ ظٚدة ظذ مًِقمٚت  ضقئ

ـٕٚٝ ُمْدجَمَٜ أو يف مِػ مٍْهؾ(. أمٚ بٚفْسبٜ أ)شقاًء  ظـ ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ

ٚ تُقن ادًِقمٚت افتل تٖيت مًٓٚ ظـ فِهقر اجلقيٜ وادرئٔٚت افٍوٚئٜٔ، أحًٕٔٚ 

ادقؿع ؽر ـٚؾٜٔ. ـام أنَّ افبٕٔٚٚت ٓ تتقازن بنُؾ مالئؿ مع افبٕٔٚٚت إخرى. 

ٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ وهُذا، ٓشتخدام بًض جمّقظٚت افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ مع ب

أخرى ؿد ُيتٚج إمر إػ مقازٕٜ أو اشتحداث مرجًٜٔ مُٕٜٚٔ هلٚ حسٛ ٕيٚم 

د بٚشتخدام أحد ادسٚؿط افذي يٍُؾ ظرض  إحداثٔٚت اخلريىٜ افذي يتحدَّ

  إحْٚء شىح إرض ظذ شىح مستق.

وظْد تسجٔؾ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ، يتؿ حتديد مقؿًٓٚ بٚشتخدام إحداثٔٚت 

هٔص ٕيٚم إحداثٔٚت إلضٚر افبٕٔٚٚت. وهذا افتسجٔؾ يسّح اخلريىٜ وِّت

بًرضٓٚ، اشتًالمٓٚ، وحتِِٔٓٚ مع بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ أخرى. وتسّح مسىرة 

بقضع مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ فِبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ، افىبَٚت  Georeferencingأدوات 

  احلقيهِٜٔ، وخدمٚت افهقرة.

َِّٛ هذه اخلىقة إػ جٕٚٛ حتديد ٕيٚم إحداثٔٚت جٌرا ؾٜٔ هلذه إوظٜٔ متى

ٟ. وتُقن  فًِّٜٔ رؿّٓٚ، َّ ُٕ أي حتقيِٓٚ إػ بٕٔٚٚت رؿّٜٔ تتًٚمؾ مًٓٚ برامٟ 
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وذفؽ بٚفوٌط  Georeferencingمسىرة أدوات  اخلىقة ادبدئٜٔ هْٚ هل ظرض

، Toolbarsووضع مٗذ افٍٖرة ظذ  Toolsمـ ؿٚئّٜ  Customizeظذ جمّقظٜ 

، وشتيٓر ادسىرة يف أظذ ٕٚؾذة آرك مٚب. Georeferencingثؿ افوٌط ظذ 

ؿ يف  َُّ هذه ادسىرة تنّؾ جمّقظٜ مـ افًْٚس وإدوات افتٍٚظِٜٔ افتل تتح

 ظِّٜٔ تسجٔؾ إحداثٔٚت افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. 

 
 ( مسطرة أدوات ادرجعقة اجلغراؾقة:/56صؽل )

 هق ـٚٔيت:  Georeferencingمسىرة أدوات ـارص وتوضقح ظ

 Add Control Points  َٜتسّح بٚختٔٚر َٕٚط افوبط مـ ضب :

 وإضٚؾتٓٚ إػ اخلريىٜ.

 Auto Registration تستحدث :  ٚ ٔ روابط فِىبَٜ احلقيهِٜٔ آف

 ظُس افىبَٜ احلقيهِٜٔ اهلدف.

 Select Link  .)ِّتتٚر وُتزز رابط )َٕىٜ ضبط : 

 Zoom To Selected Link  ب مرـز افرابط ادُختٚر، وفزيٚدة : ُتَرِّ

 افتَريٛ ُيوٌط أـثر مـ مرة.

 Delete Link .)ُتزيؾ رابط خُمتٚر )َٕىٜ ضبط : 

 Viewer : ًرض ؾَط اخلريىٜ احلقيهِٜٔ ادراد تسجِٔٓٚ، تٍتح ٕٚؾذة ت

 .وهذه إداة تسّح بتسجٔؾ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ بٚشتخدام ٕٚؾذتغ

 View Link Table  تًرض َٕٚط افوبط وأخىٚء تسجِٔٓٚ بنُؾ :

 جدويل.



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

271 

 Rotate   َٜر افىبَٜ إصؾ، ويُّـ تدوير هذه افىب : ُتدوِّ

ٚ  زاويٜ افتدوير يف مستىٔؾ افَٔٚس.أو بُتٚبٜ ؿّٜٔ  يدوي 

 Shift  ك افىبَٜ إصؾ أو  يدوي ٚويُّـ ؾًؾ ذفؽ  ،: حُترِّ

 ـتٚبٜ ؿّٜٔ إحداثٔٚت س/ص يف مستىٔؾ افَٔٚس.

 Scale )ِٜٔويُّـ ؾًؾ  ،: ُتًٔد تَٔٔس افىبَٜ إصؾ )احلقيه

ٚذفؽ   أو ـتٚبٜ ؿّٜٔ مًٚمؾ ادَٔٚس يف مستىٔؾ ادَٔٚس. يدوي 

 Measurement  هذا ادستىٔؾ هق فُتٚبٜ زاويٜ افتدوير، حتريؽ :

 ؿٔؿ س/ص، أو مًٚمؾ إظٚدة ادَٔٚس.

وإضٚؾٜ إػ ذفؽ تنّؾ مسىرة أدوات ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ ٕٚؾذة َخٔٚرات 

 .(22/7)صُؾ Georeferencingإضٚؾٜٔ تيٓر بٚفوٌط ظذ افسٓؿ ادِتهؼ بــ 

 

 ت ادرجعقة اجلغراؾقة( كاؾذة خقارا:/55صؽل )

 واخلَٔٚرات يف هذه افْٚؾذة هل: 

 Update Georeferencing ُٜيٍظ هذا افًْك مًِقمٚت تسجٔؾ اخلريى :

 احلقيهِٜٔ ضّـ افقثَٜٔ اخلرائىٜٔ.
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 Rectify ًٍ يىٜ  ؾٔف حُتٍظ مًِقمٚت تسجٔؾ اخلرٚ مستَال  : يستحدث مِ

 احلقيهِٜٔ يف ادهدر إصؾ. 

 Fit To Display ٜك اخلريىٜ احلقيهِٜٔ إػ آمتداد احلٚيل دسٚح : ُُيرِّ

 افًرض يف آرك مٚب.

 Update Displayث ظرض اخلريىٜ احلقيهِٜٔ فٔتقاؾؼ مع افتحقيؾ  ،: ُُيدِّ

 ؽر ٕنط. Auto Adjustا ظْدمٚ يُقن ظْك وهذا يُقن مٍٔدً 

 Auto Adjust ِّث افًرض مع ـؾ اشتحداث فَْىٜ ضبط.: ُُيد 

 Flip or Rotate.ح افتنقهٚت ادًتٚدة فًِّٜٔ ادسح افوقئل  : ُيهحِّ

 Transformation.ُيًد ظِّٜٔ افتحقيؾ : 

 Delete Links.ُيذف ـؾ َٕٚط افوبط : 

 Reset Transformation ُٓئًد اخلريىٜ احلقيهِٜٔ دقؿًٓٚ إصؾ و :

 حُتذف َٕٚط افوبط.

 Options يٍتح ٕٚؾذة اختٔٚرات افتسجٔؾ :Georeferencing ٜهبذه اهلٔئ 

 : (23/7)صُؾ

 
 ( كاؾذة تسجقل اخلريطة:/56صؽل )
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وتسّح هذه اخلَٔٚرات بتحديد افسِقك آؾسايض فِزٕٚمٟ خالل ظِّٜٔ 

 تسجٔؾ ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ. وذح هذه اخلَٔٚرات هق: 

 From point symbol ٜيٍتح هذا افزر ٕٚؾذة اختٔٚر افرمز ٓختٔٚر أي َٕى :

 رمز ـَْىٜ بدايٜ.

 To point symbol هذا افزر يٍتح ٕٚؾذة اختٔٚر افرمز ٓختٔٚر أي َٕىٜ رمز :

 ـَْىٜ َّنٚيٜ.

 Residual.ٖيٍتح ٕٚؾذة اختٔٚر افرمز ٓختٔٚر أي رمز خىل ـخط خى : 

 Inverse Residual ِّهذا ادُربَّع فًرض ؿٔؿ إخىٚء وؿٔؿ جذر ط : ُيْن

 متقشط افسبًٔٚت يف جدول َٕٚط افوبط، أي خىٖ افًْٚس احلقيهِٜٔ.

 Forward-Inverse Residual ط فًرض ؿٔؿ إخىٚء : هذا ادُربَّع ُيْنَّ

ادًُقشٜ يف حرـتٓٚ إػ إمٚم وؿٔؿ خىٖ تربٔع متقشط اجلذر يف جدول 

 دؿٜ بٚفًْٚس احلقيهِٜٔ.َٕٚط افوبط، وهق مَٔٚس اف

 Auto completeط هذا ادُربَّع فًٔرف ادستخدم ٔ ٚ  : ُيْنَّ أيـ يًتَد افْيٚم آف

أن يُقن مقؿع َٕٚط افوبط. ويًّؾ هذا افًْك ؾَط يف حٚل تسجٔؾ 

ضبَٜ حقيهِٜٔ مع ضبَٜ حقيهِٜٔ أخرى بًد اشتحداث أوػ َٕىتل 

 ضبط.

 Maximum number of sampling blocks : خيتٚر هذا ادُربَّع افًدد إؿل

فَىٚظٚت ادًٚيْٜ ظْد تسجٔؾ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ، وافَّٜٔ 

 آؾساضٜٔ هْٚ هل اشتخدام أـز ظدد ممُـ حسٛ احلٚجٜ. 

 View Linkويُّـ افقصقل إػ ٕٚؾذة جدول َٕط افوبط بٚفوٌط ظذ زر 

Table ادُستحدثٜ وأخىٚء  ، وهذه افْٚؾذة تًرض مًِقمٚت ِّتص افروابط

 افٍروق ادرتبىٜ هبٚ. وهْٚك ظدة أدوات فتَقيؿ افروابط هل:
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 .ٜـؾ رابط يُّـ تْنٔىف أو جتّٔده فتَقيؿ افْتٔج 

  بف. أداة تَريٛ افرابط ادختٚر  يُّـ أن ُتَرِّ

  ّتهٚظدي  يُّـ افوٌط ظذ أي مـ إظّدة فستٔٛ افَٔؿ ترتٔب ٚ  ٔ  ٚ.ٚ أو تْٚزف

 دوات جدول َٕٚط افوبط ووطٚئٍٓٚ:وؾٔام يع ظرض ٕ

 Open  .تٍتح مِػ جدول َٕٚط افوبط : 

 Save .حتٍظ مِػ جدول َٕٚط افوبط : 

 Zoom To Selected Link   ب رابط خمتٚر بحٔٞ يُقن يف : ُتَرِّ

 ادرـز.  

 Delete Link رابط خُمتٚر )َٕىٜ ضبط(. : حتذف 

 Insert Link  تٍتح ٕٚؾذة تًرض ؾَط افىبَٜ احلقيهِٜٔ ادُراد :

تسجٔؾ مرجًٔتٓٚ اجلٌراؾٜٔ. وهذه افْٚؾذة تسّح بتسجٔؾ خريىٜ 

 حقيهِٜٔ بٚشتخدام ٕٚؾذتغ.

 Auto Adjust  تْنٔط هذا ادُربَّع يتٖتك مْف تًديؾ :

ل بًد اختٔٚر ـؾ رابط.افى  بَٜ احلقيهِٜٔ فٔيٓر يف احلٚل افتحقُّ

 Degrees Minutes Second  يْجؿ :

مـ تْنٔط هذا ادُربَّع ظرض اإلحداثٔٚت بهٌٜٔ درجٚت/دؿٚئؼ/ثقاين. 

وتُقن هذه صٚحلٜ ؾَط يف حٚفٜ أنَّ إضٚر افبٕٔٚٚت يستخدم ٕيٚم إحداثٔٚت 

 جٌرايف.
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 Transformation  يْجؿ :

 مـ تْنٔط هذا ادُربَّع افسامح بٚختٔٚر ضريَٜ افتحقيؾ )افتسجٔؾ( ادالئّٜ.

وهْٚك مٍٚتٔح يف فقحٜ مٍٚتٔح احلٚشقب يُّـ اشتخدامٓٚ ٕداء بًض 

 وطٚئػ ظِّٜٔ تسجٔؾ ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ وهل:

  مٍتٚح حرفAجًٜٔ : فِتَْؾ بغ إطٓٚر وإخٍٚء ضبَٜ تسجٔؾ ادر

 اجلٌراؾٜٔ.

  مٍتٚح حرفB.فِتَريٛ وافتحريؽ ادتقاصؾ : 

  مٍتٚح حرفC.فِتحريؽ : 

  مٍتٚح حرفQ.فِتجقال : 

  مٍتٚح حرفX.فِتبًٔد : 

  مٍتٚح حرفZ.ٛفِتَري : 

  مٍتٚحEsc.إلفٌٚء َٕىٜ ضبط : 

  مٍتٚحDelete.حلذف َٕط افوبط ادُختٚرة : 

  مٍتٚحSpaceحداثل.: جتّٔد بًّٚير خٚصٜٔ آفتهٚق اإل 

ٔ ٚوتسجٔؾ اخلرائط )ورؿٜٔ ممسقحٜ  ، صقر جقيٜ، أو مرئٔٚت ؾوٚئٜٔ( ضقئ

د احلدود ويَقم ظذ َٕط  جل. آي. إس.يف بٔئٜ آرك  هق تسجٔؾ بٖشِقب تًدُّ

بًٔٚت إؿؾ. وهذا افتسجٔؾ يْجؿ مْف مًٚدفتغ:  افوبط وخقارزم مىٚبَٜ افسَّ

 ى)س، ص( وأخرواحدة حلسٚب إحداثل س فِّستخرج دقؿع مدخِٜ 

حلسٚب إحداثل ص فِّستخرج دقؿع مدخِٜ )س، ص(. وهدف ُمىٚبَٜ 

افسبًٔٚت إؿؾ هق اشتخالص مًٚدفٜ ظٚمٜ يُّـ تىبَٔٓٚ ظذ ـؾ افَْط 
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. وظدد َٕط افوبط ؽر شإػ»حلسٚب حتريؽ ضٍٔػ دقاضع َٕط افوبط 

 3صٍر، فِتحريؽ بّرتبٜ  1هلذه افىريَٜ، جيٛ أن يُقن  ادىِقب ،ادرتبىٜ

فتسجٔؾ مرتبٜ ثٚفثٜ. وادرتبٜ  11و فتسجٔؾ مرتبٜ ثٕٜٚٔ، 6فتسجٔؾ مرتبٜ أوػ، 

إدٕك فتًدد احلدود تْزع إػ إؾراز خىٖ مـ افْقع افًنقائل، بْٔام ادرتبٜ إظذ 

 ٕتٚج خىٖ تَدير بْٔل.إُتٔؾ إػ 

وُيستخدم افتسجٔؾ مـ ادرتبٜ إوػ ظٚدة فتسجٔؾ مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ 

رة. وؾٔام يع مًٚدفٜ حتقيؾ جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ بٚشتخدام تسجٔؾ مـ فهق

د صٍقف يوٚإ ( ويُّـAffineافدرجٜ إوػ ) ح ـٔػ أنَّ شتٜ مًٚمل حُتدِّ

هلٚ إػ إحداثٔٚت خريىٜ ـام يقضح افنُؾ  وأظّدة افبْٜٔ احلقيهِٜٔ وحُتقِّ

(24/7) :  وؾٔف ٕجد أنَّ

x   ة.يف مُٚن افهقر ًّقدهل رؿؿ اف 

y   .هل رؿؿ افهػ يف مُٚن افهقرة 

X'  .هل افَّٜٔ إؾَٜٔ دُٚن اإلحداثل 

y'   .هل افَّٜٔ افرأشٜٔ دُٚن اإلحداثل 

A   .ٜهل ظرض احلقيهِٜ بقحدة اخلريى 

B   .هل ؿّٜٔ افتدوير 

C    ّٜٔهل ؿX' .درـز احلقيهِٜ افًِٔٚ افٔرسى 

D   .هل ؿّٜٔ افتدوير 

E   ٛفِحقيهِٜ بقحدة اخلريىٜ. هل آرتٍٚع افسٚف 

F    ّٜٔهل ؿy' .درـز فِحقيهِٜ افًِٔٚ افٔرسى 



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

275 

 

 ( أظؿدة افبـقة احلويصؾقة وحتويؾفا إػ إحداثقات خريطة:/57صؽل )

 وفتسجٔؾ خريىٜ حقيهِٜٔ ُتْجز هذه اخلىقات:

ٔ ٚاخلريىٜ افقرؿٜٔ ادّسقحٜ إضٚؾٜ ضبَٜ  .1 ، افهقرة اجلقيٜ، أو ادرئٜٔ ضقئ

 افٍوٚئٜٔ ادراد حتقيِٓٚ إػ خريىٜ رؿّٜٔ إحداثٜٔ إػ ٕٚؾذة آرك مٚب. 

إضٚؾٜ ضبَٜ أو ضبَٚت إحداثٜٔ تؿ اشتحداثٓٚ فتحتقي افتنُٔالت   .2

 اجلٔقمسيٜ خلريىٜ ادؼوع. 

ٜ احلقيهِٜٔ بّقاؿع إضٚؾٜ َٕٚط ضبط تربط مقاؿع مًروؾٜ يف افىبَ .3

 وذفؽ بتٍْٔذ هذه اخلىقات:  ،مًروؾٜ يف إحداثٔٚت اخلريىٜ

يف جدول ادحتقيٚت، ُيوٌط بٚفزر إيّـ ظذ افىبَٜ اهلدف )اخلريىٜ    أ. 

ٔ ٚادّسقحٜ   .Zoom to Layer( ثؿ افوٌط ظذ أمر ضقئ

ثؿ ظذ  Layerُيوٌط ظذ افسٓؿ ادِتهؼ بــ  ،يف مسىرة إدوات ب.

 فىبَٜ احلقيهِٜٔ ادُراد تسجٔؾ مرجًٔتٓٚ اجلٌراؾٜٔ. ا

 Georeferencing  يف مسىرة أدوات Georeferencingافوٌط ظذ ؿٚئّٜ   ت.

. وهذا يًرض جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف Fit To Displayثؿ ظذ 
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اشتخدام زر افتحريؽ  أيًوٚ ٍٕس مسٚحٜ افىبَٚت اهلدف. ويُّـ

 ؽ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ. فتحري وزر افتدوير  

 .إلضٚؾٜ َٕط ضبط  Add Control Points  افوٌط ظذ أداة ث.

ول َٕىٜ أإلضٚؾٜ  افوٌط ظذ مقؿع مًروف يف اخلريىٜ احلقيهِٜٔج. 

ضبط، ودون حتريؽ افٍٖرة ُيوٌط بٚفزر إيّـ فٍِٖرة وشتيٓر ؿٚئّٜ 

ٓٚ ؿٔؿ إحداثٔٚت وشتيٓر ٕٚؾذة ُيُتٛ ؾٔ Input x and y خُيتٚر مْٓٚ

 . OKافَْىٜ ثؿ ُيوٌط ظذ 

إضٚؾٜ َٕٚط ضبط ـٚؾٜٔ فْقع افتحقيؾ ادُراد تىبَٔف، وُيالحظ هْٚ ح. 

روابط فِرتبٜ إوػ متًددة احلدود، أربًٜ روابط  ٜاحلٚجٜ إػ ثالث

ط، شتٜ روابط فِرتبٜ افثٕٜٚٔ متًددة احلدود، وظؼة  ََ ل ُمس فتحقُّ

 ددة احلدود.روابط فِرتبٜ افثٚفثٜ متً

ل. ويُّـ   View Link Tableافوٌط ظذ زر خ.  فتَقيؿ افتحقُّ

ؾحص أخىٚء افٍرق فُؾ رابط وخىٖ تربٔع متقشط اجلذر، وبًد 

آؿتْٚع بٚفْتٔجٜ يُّـ إيَٚف إدخٚل َٕط افوبط بٚفوٌط ظذ مٍتٚح 

Esc. 

 .Link Tableيُّـ حذف افروابط ؽر ادرؽقب هبٚ مـ ٕٚؾذة   د. 

 Update Georeferencingثؿ ظذ إمٚ  Georeferencingفوٌط ظذ ؿٚئّٜ ا    ذ.

ل مع افىبَٜ Rectifyأو  ، وأول هذيـ اخلٔٚريـ ُيٍظ مًِقمٚت افتحقُّ

احلقيهِٜٔ وادٍِٚت ادِحَٜ هبٚ أي أن افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ادهدر ٓ 

ل دائؿ حٔٞ يَتك افتسجٔؾ ظذ افقثَٜٔ اخلرائىٜٔ يف بٔ ئٜ يىٚهلٚ حتقُّ

ًٍ  جل. آي. إس.آرك  دًِقمٚت  جديًداٚ أمٚ اخلَٔٚر افثٚين يستحدث مِ

دجّقظٜ افبٕٔٚٚت  دائؿٌ  تسجٔؾ ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ ويتٖتك مْف حتقٌل 
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 احلقيهِٜٔ بًد تٍْٔذ افتسجٔؾ.

حٍظ مًِقمٚت ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ )َٕٚط افوبط( وهذا احلٍظ يتٖتك   ر.

 مْف تسجٔؾ اخلريىٜ.

ٔ ٚاخلىقات ظذ خريىٜ ورؿٜٔ ممسقحٜ  وبتٍْٔذ هذه جلزء مـ ادُِّٜ  ضقئ

ًٓ ° 28و° 24ا بغ خىل ظرض افًربٜٔ افسًقديٜ ُمهقرً   °43 وخىل ضقل صام

 ٚ حهِْٚ ظذ هذا اجلدول واخلريىٜ. ذؿً ° 46و

 

 ( مؼال جلدول كؼاط ضبط تسجقل خريطة:/58) صؽل

تٍْٔذ تسجٔؾ دائؿ دجّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ افتل تؿ تسجِٔٓٚ  ويؿؽن

أو بٚشتخدام أداة  Georeferencingيف مسىرة أدوات  Rectifyبٚشتخدام أمر 

Warp. 
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 ضوئق ا( مثال فتسجقل خريطة ممسوحة :/59صؽل )

ِّتزيـ مًِقمٚت افتَّسجٔؾ يف مٍِٚت ثٕٚقيٜ بٚشتخدام أمر  أيًوٚ ـام يُّـ 

Update Georeferencing  ٜيف جمّقظGeoreferencing  يف مسىرة أدوات
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Georeferencing ويْجؿ مـ أمر .Rectify  ِٜٔاشتحداث جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيه

جديدة ذات مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ بٚشتخدام إحداثٔٚت اخلريىٜ وادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ. 

، BIL ،BIP ،BMP ،DAT ،GIFُّـ حٍظ ذفؽ ب٘حدى هذه افهٔغ وي

GRID ،IMG ،JPEG ،JPEG 2000 ،PNG أو ،TIFF ٕيٚم آرك َِّٛ . وٓ يتى

افتسجٔؾ افدائؿ دجّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ فًرضٓٚ مع  جل. آي. إس.

ٜ هل تٍْٔذ  بٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ أخرى. يف أي حٚل، جيٛ ظّؾ ذفؽ إذا ـٕٚٝ افِّْٔ

ف ظذ ادًِقمٚت اخلٚرجٜٔ  حتِٔالت هبٚ أو اشتخدامٓٚ يف برامٟ أخرى ٓ تتًرَّ

  فِّرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ ادُستحدثٜ يف مِػ مِحؼ.

وخيزن حتديٞ ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ مًِقمٚت افتَّسجٔؾ يف مٍِٚت خٚرجٜٔ، 

وفـ يستحدث جمّقظٜ جديدة مـ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ، وهق مٚ ُيدث ظْد 

ؾ دائؿ دجّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ. وبٚفْسبٜ دجّقظٜ حٍظ افتَّسجٔؾ بنُ

خزن ادًِقمٚت مثاًل،  يتؿ، TIFFافبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ افَٚئّٜ ظذ مِػ بهٌٜٔ 

. وإذا ـٕٚٝ AUX.XMLبٚمتداد  XMLبنُؾ ظٚم يف مِػ خٚرجل مـ ٕقع 

، وافتسجٔؾ مـ BMPبهٌٜٔ مثاًل  جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ هل صقرة خٚم،

. وبٚفْسبٜ دجّقظٜ افبٕٔٚٚت worldشُتُتٛ افبٕٔٚٚت يف مِػ  affineٜ مرتب

 Update Georeferencingاحلقيهِٜٔ يف ؿٚظدة مًِقمٚت جٌراؾٜٔ ؾ٘نَّ أمر 

شٔخزن تسجٔؾ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف مِػ داخع مسٚظد دجّقظٜ افبٕٔٚٚت 

أو ضبَٜ  احلقيهِٜٔ. ويْجؿ مـ حتديٞ ضبَٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ، خدمٜ صقرة،

جمّقظٜ مرـبٜ مـ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ؾَط حتديٞ افىبَٜ افتل تُقن يف حدود 

افقثَٜٔ اخلرائىٜٔ، وفـ حُتٍظ مًِقمٚت ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ يف ادهدر. وهذا 

 اجلدول يًرض ـٍٜٔٔ حٍظ ـؾ ٕقع هدف:
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 ( ـقػقة حػظ ـل معؾومات ادرجعقة اهلدف فؾخريطة:/9جدول )

 كوع افبقاكات افـتقجة

شٔتٖتك مْف حتديٞ جمّقظٜ  Update Georeferencingأمر 

 افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ.
Raster dataset 

ث ضبَٜ افبٕٔٚٚت  Update Georeferencingأمر  ُُيدِّ

 احلقيهِٜٔ، وفـ تتٖثَّر افبْٜٔ احلقيهِٜٔ ادهدر.
Raster layer 

فـ يتؿ حتديٞ خدمٜ افهقرة يف اخلٚدم. وبًد حتديٞ ادرجًٜٔ 

اجلٌراؾٜٔ يُّـ إمٚ حٍظ افقثَٜٔ اخلرائىٜٔ أو اشتحداث مِػ 

 ٌراؾٜٔ.اجل( حلٍظ أي ظّؾ فِّرجًٜٔ lyr.ضبَٜ )

Image service 
layer 

فـ يتؿ حتديٞ مٍِٚت جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ دْتٟ بْٜٔ 

حتديٞ ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ يُّـ إمٚ حٍظ حقيهِٜٔ. وبًد 

( حلٍظ lyr.( أو اشتحداث مِػ ضبَٜ )(mxd.افقثَٜٔ اخلرائىٜٔ 

 ٌراؾٜٔ.اجلأي ظّؾ فِّرجًٜٔ 

Raster product 

ث مٍِٚت جمّقظٜ افبٕٔٚٚت  دافٜ افبْٜٔ احلقيهِٜٔ فـ حُتدِّ

احلقيهِٜٔ. وبًد حتديٞ ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ يُّـ إمٚ حٍظ 

( حلٍظ lyr.( أو اشتحداث مِػ ضبَٜ )(mxd.خلرائىٜٔ افقثَٜٔ ا

 ٌراؾٜٔ.اجلأي ظّؾ فِّرجًٜٔ 

Raster with a 
function 

 

 امتسجيل اليٓل نلبياانت احلويصلية:

ٔ ٚ  يسّح افتسجٔؾ أيل بقضع مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ دجّقظٜ افبٕٔٚٚت آف

ٚ احلقيهِٜٔ  ًً وتستْد دجّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ ذات مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ. تب

َّٕف مهّؿ فِهقر اجلقيٜ ومرئٔٚت  افروابط أفٜٔ ظذ إصٚرات ضٍٜٔٔ، فذا ؾ٘

إؿامر آصىْٚظٜٔ، افتل هل مثِٜٔ دٚ هق يف افىبًٜٔ. وٓ يتًٚمؾ افتسجٔؾ أيل 
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ٔ ٚبنُؾ جٔد مع اخلرائط افقرؿٜٔ ادّسقحٜ    أو افبٕٔٚٚت افتٚرخئٜ. ضقئ

وضع جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ ذات  وٓشتخدام افتسجٔؾ أيل، يتًغَّ 

مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ يف ادقؿع اجلٌرايف افهحٔح إػ جٕٚٛ بْٜٔ حقيهِٜٔ ذات 

، Fit To Displayمرجًٜٔ جٌراؾٜٔ بْيٚم إحداثٔٚت مًروف. وُتسٚظد أدوات 

Shift، وRescale  يف وضع جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف ادقؿع اجلٌرايف

اشتحداث روابط  Auto Registrationم ظْد ضٌط زرافتَريبل. وُُيٚول افْيٚ

مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ بّجّقظٜ بٕٔٚٚت  مـ جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ فٔس هلٚ

حقيهِٜٔ ذات مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ. وإذا مل يُـ بٚإلمُٚن اشتحداث روابط 

صحٔحٜ يتًغَّ تًديؾ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ادهدر فُٔقن هْٚك تداخؾ 

َّٕف فتحَٔؼ  إيوٚح ٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ذات ادرجًٜٔ. وجيدرأؾوؾ دجّقظٜ افب أ

ؿدر اإلمُٚن  تغن متنٚهبٚمستقى أظذ فِتسجٔؾ أيل، جيٛ أن تُقن افهقرت

يف هذه ادًىٔٚت: ادقؿع اجلٌرايف، افقؿٝ وافٍهؾ، وجٜٓ افهقرة، مَٔٚس 

 افهقرة، وترـٔبٜ احلزم افوقئٜٔ. 

 وخىقات افتسجٔؾ أيل هل:

ٜٔ احلقيهِٜٔ اهلدف افتل تُقن ب٘حداثٔٚت اخلريىٜ إػ آرك ْبإضٚؾٜ اف .1

مٚب، بًدئذ إضٚؾٜ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ادُراد وضع مرجًٜٔ 

جٌراؾٜٔ هلٚ. وإضٚؾٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ ب٘حداثٔٚت اخلريىٜ هل خىقة 

 جٔدة بحٔٞ تْتٍل احلٚجٜ إػ إظداد ٕيٚم إحداثٔٚت إلضٚر افبٕٔٚٚت.

 Customize، ُيوٌط ظذ ؿٚئّٜ Georeferencingوات فًرض مسىرة أد .2

 .Georeferencingثؿ  Toolbarsثؿ ظذ 

د مـ أنَّ افىبَٜ افتل شٔقضع هلٚ مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ يف وضع اختٔٚر يف   .3 ُـّ افتٖ

 .Georeferencing layerٕٚؾذة 
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ــٚت   .4 ــٜ افبٕٔٚ ــٞ تقجــد جمّقظ ــل حٔ ــع افتَريب ــٛ اخلريىــٜ إػ ادقؿ تَري

 احلقيهِٜٔ.

فتحريؽ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ إػ  Fit To Displayدام أداة اشتخ .5

  مْتهػ ٕٚؾذة آرك مٚب.

 فقضع افبْٜٔ احلقيهِٜٔ بنُؾ صحٔح. Rescaleو Shiftاشتخدام أدوات  .6

 .Georeferencingيف مسىرة أدوات   Auto Registration  ضٌط زر .7

 :Link Tableتَقيؿ افروابط ادُستحدثٜ يف  .8

 ٓ تبدو صحٔحٜ. حذف أي روابط .أ

ٚ.اشتحداث روابط أخرى إذا ـٚن ذفؽ   .ب  رضوري 

أو  Update Georeferencingوضٌط إمٚ  Georeferencingضٌط ؿٚئّٜ  .9

Rectify ْٜٔوحتديٞ ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ ُيٍظ مًِقمٚت افتَّسجٔؾ مع افب .

يستحدث  Rectifyاحلقيهِٜٔ ومٍِٚهتٚ ادسٚظدة، يف حغ أنَّ احلٍظ بٖمر 

  ٍ  بًِّقمٚت ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ. جديًداٚ مِ

 تسجيل بنية حويصلية ٕاىل بنية ٕاحداجية:

فتسجٔؾ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ مـ بْٜٔ حقيهِٜٔ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ، يتًغَّ 

دة بنُؾ جٔد، مثؾ تَٚضًٚت ضريؼ أو مالمح  افبحٞ ظـ تنُٔالت ُُمدَّ

د أن مٚ يقضع فف م ُـّ رجًٜٔ جٌراؾٜٔ فف ٍٕس أرضٜٔ. وهبذه افىريَٜ يُّـ افتٖ

 ادقؿع يف افىبَٜ احلقيهِٜٔ وافىبَٜ اإلحداثٜٔ. وخىقات تٍْٔذ ذفؽ هل: 

إػ آرك مٚب، بًدئذ إضٚؾٜ  ٜثٔإضٚؾٜ ضبَٚت اخلريىٜ ذات افبْٜٔ اإلحدا .1

 افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ادُراد وضع مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ هلٚ. 

،  Customize ، بٚفوٌط ظذ ؿٚئّٜ Georeferencingظرض مسىرة أدوات  .2

 .Georeferencingثؿ  Toolbarsثؿ ظذ 
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يف جدول افبٕٔٚٚت، ُيوٌط بٚفزر إيّـ ظذ افىبَٜ اهلدف )أي جمّقظٜ  .3

. ومـ Zoom to Layerافبٕٔٚٚت ذات ادرجًٜٔ( ثؿ افوٌط ظذ أمر 

ادُستحسـ أن ينّؾ إظداد امتداد إضٚر افبٕٔٚٚت امتداد ادسٚحٜ حتٝ ادًٚجلٜ 

ب اخلريىٜ بّستقى امتداد ـؾ  Zoom to Full Extentداة نَّ أحٔٞ إب ُتَرِّ

  مْىَٜ افدراشٜ.

، ُيوٌط ظذ افسٓؿ ادِتهؼ بٚدستىٔؾ  Georeferencingمـ مسىرة أدوات  .4

، وضٌط افىبَٜ احلقيهِٜٔ ادُراد وضع Georeferencingادجٚور فُِّٜ 

 مرجًٜٔ جٌراؾٜٔ هلٚ. 

. وهذا يتٖتك مْف Fit to Displayأمر ثؿ ضٌط  Georeferencingضٌط ؿٚئّٜ  .5

ظرض جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف ٍٕس ادْىَٜ افتل تنٌِٓٚ افىبَٚت 

ٜ ـحتريؽ جمّقظ Flip or Rotateٚر ـدام َخٔـاشتخ ٚـأيًو  دف. ويُّــاهل

افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ حسٛ احلٚجٜ. وفرؤيٜ ـؾ جمّقظٚت افبٕٔٚٚت، يتًغَّ 

 حتقيٚت. تًديؾ رتبٓٚ يف جدول اد

 إلضٚؾٜ َٕط افوبط.  Add Control Pointsضٌط أداة  .6

 إلضٚؾٜ رابط، ُيوٌط ظذ مقؿع مًروف يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ .7

، وـذفؽ ضٌط مقؿع مًروف يف افىبَٜ اإلحداثٜٔ ذات (27/7)صُؾ 

ٜ ـإضٚؾ ٚـأيًو  ٜ(. ويُّــٚت ذات ادرجًٔـإحداثٔٚت اخلريىٜ )افبٕٔٚ

يف حٚل اشتخدام ضبَٜ  Viewerأو ٕٚؾذة  Magnificationذة ـط يف ٕٚؾـافرواب

مـ  Effectـام يُّـ ؾتح مسىرة أدوات  .مالمح ُمٍَِٜ ـىبَٜ مرجًٜٔ

فتًديؾ افنٍٚؾٜٔ خالل إضٚؾٜ  Customizeيف ؿٚئّٜ  Toolbarsجمّقظٜ 

خالل ظِّٜٔ اشتحداث  ESCدر اإليوٚح إػ أنَّ ضٌط مٍتٚح جيافروابط. و

فـ تُقن متقؾِّرة بًد  Shiftو Rotateهٚ. ـام أنَّ أدوات ؤمْف إفٌٚافروابط يْجؿ 

 وضع أول رابط. 
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َٝ اإلصٚرة إػ أنَّ بضٚؾٜ روابط ـٚؾٜٔ درتبٜ افتَّسجٔؾ ادُراد تىبَٔف، وؿد شإ .8

رتٛ افتسجٔؾ ثالث هبذا افْحق: مرتبٜ أوػ بثالث َٕط ضبط، مرتبٜ ثٕٜٚٔ 

ثٚفثٜ بسٝ َٕط ضبط )متًدد  بٖربع َٕط ضبط )تسجٔؾ ُمسَط(، مرتبٜ

حدود بٚدستقى افثٚين(، ومرتبٜ رابًٜ بًؼ َٕط ضبط )متًدد حدود 

 بٚدستقى افثٚفٞ. 

فتَقيؿ افتَّسجٔؾ. ويُّـ ؾحص خىٖ   View Link Tableضٌط زر  .9

 افٍروق فُؾ رابط وخىٖ جذر متقشط افسبًٔٚت.

 .Link Tableيُّـ حذف افروابط ؽر ادرؽقب هبٚ مـ ٕٚؾذة و .11

 

 ( مسطرة أدوات تعديل افشػاؾقة خالل إضاؾة روابط:/:5صؽل )

أو  Update Georeferencingثؿ ضٌط إمٚ  Georeferencingضٌط ؿٚئّٜ  .11

Rectify ْٜٔوحتديٞ ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ ُيٍظ مًِقمٚت افتَّسجٔؾ مع افب .

 يهِٜٔ ومٍِٚهتٚ ادسٚظدة.احلق

ل دائؿ دجّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ  َّٕف يُّـ إجراء حتقُّ وجتدر اإلصٚرة إػ أ

. ـام أنَّ حتديٞ Warp From File، أو أداة  Warp، أداة  Rectifyبٚشتخدام أمر 

ث ؾَط افىبَٜ يف  بٜ ُُيدِّ َـّ ضبَٜ حقيهِٜٔ، خدمٜ صقرة، أو ضبَٜ حقيهِٜٔ ُمر

 حدود افقثَٜٔ اخلرائىٜٔ وفـ ُيٍظ مًِقمٚت ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ يف ادهدر.

http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/0017/00170000007v000000.htm
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/0017/00170000015v000000.htm
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 :لية ٕاىل بنية حويصلية أٔخرىتسجيل بياانت حويص 

فتسجٔؾ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ إػ بْٜٔ حقيهِٜٔ أخرى جيٛ افبحٞ ظـ 

دة بنُؾ يتؿ افتسجٔؾ ظذ  جٔد، مثؾ مالمح أرضٜٔ فوامن أن تنُٔالت ُُمدَّ

َّٕف  ٍٕس ادقؿع يف افبْٜٔ احلقيهِٜٔ ادُراد حتديد مرجًٔتٓٚ ادُٕٜٚٔ. ويالحظ هْٚ أ

وذفؽ بٚفوٌط ظذ  Completeيف ٕٚؾذة  Auto Completeيُّـ اشتخدام أداة 

ٔ ٚ  ٓشتحداث افروابط Georeferencingيف ؿٚئّٜ  Optionsخٔٚر  يف حٚل آف

 واخلىقات هل: تسجٔؾ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ ببْٜٔ حقيهِٜٔ أخرى.

إضٚؾٜ ضبَٜ خريىٜ مسجِٜ إػ آرك مٚب، بًدئذ إضٚؾٜ اخلريىٜ ؽر   .1

  هلٚ هل مرجًٜٔ اخلريىٜ ادسجِٜ. راؾٜٔادسجِٜ وادُراد وضع مرجًٜٔ جٌ

-Georefe  ثؿ Toolbars، ومْٓٚ ظذ  Customizeافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  .2

rencing  فًرض مسىرة أدواتGeoreferencing  . 

يف جدول افبٕٔٚٚت، ُيوٌط بٚفزر إيّـ ظذ افىبَٜ اهلدف )أي اخلريىٜ   .3

ستحسـ أن ينّؾ . ويُ Zoom to Layerذات ادرجًٜٔ( ثؿ افوٌط ظذ أمر 

نَّ أداة حٔٞ إإظداد امتداد إضٚر افبٕٔٚٚت امتداد ادسٚحٜ حتٝ ادًٚجلٜ ب

Zoom to Full Extent .ٜب اخلريىٜ بّستقى امتداد ـؾ مْىَٜ افدراش   ُتَرِّ

-Geo مـ مسىرة أدوات Layer افوٌط ظذ افسٓؿ ادجٚور فُِّٜ  .4

referencing ًٔجٌراؾٜٔ هلٚ. وضٌط ضبَٜ اخلريىٜ ادُراد وضع مرج ٜ 

وهذا يٍتح  Georeferencingيف مسىرة أدوات   Viewerضٌط زر   .5

جديدة تًرض افبْٜٔ احلقيهِٜٔ ادُراد وضع مرجًٜٔ  Viewerٕٚؾذة 

 جٌراؾٜٔ هلٚ.

جلًؾ افْٚؾذتغ   Reposition، ُيوٌط ظذ زر َخٔٚر  Viewerيف ٕٚؾذة   .6

  ٔ ٚ ٚ. ويُّـ تٌٔر حجؿ افْٚؾذتغبٍْس احلجؿ آف  .يدوي 
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 Georeferencingيف مسىرة أدوات   Add Control Pointsضٌط أداة  .7

 إلضٚؾٜ َٕط افوبط.

، بًدئذ ظذ مقؿع مًروف يف  Viewerافوٌط ظذ مقؿع مًروف يف ٕٚؾذة  .8

 افبْٜٔ احلقيهِٜٔ ذات ادرجًٜٔ ب٘حداثٔٚت اخلريىٜ إلضٚؾٜ رابط. ويُّـ

أنَّ ضٌط  إيوٚح . وجيدرMagnificationإضٚؾٜ افروابط يف ٕٚؾذة  أيًوٚ

خالل ظِّٜٔ اشتحداث افروابط يْجؿ مْف إفٌٚئٓٚ. ـام أنَّ  ESCمٍتٚح 

 فـ تُقن ُمتٚحٜ بًد وضع أول رابط.  Shiftو Rotateأدوات 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ( مثال وضع خريطتغ :/;5صؽل )

 فتـػقذ ظؿؾقة تسجقل خريطة من خريطة أخرى مسجؾة

َٕط  3إضٚؾٜ روابط ـٚؾٜٔ فْقع افتَّسجٔؾ ادُراد تىبَٔف، وُيتٚج إمر إػ   .9

 َٕط ضبط فِتَّسجٔؾ ادُسَط، 4ضبط فِتَّسجٔؾ بّستقى ادرتبٜ إوػ، 

د احلدود بّستقى ادرتبٜ افثٕٜٚٔ، 6 َٕط  11و َٕط ضبط فِتَّسجٔؾ ُمتًدِّ

د احلدود بّستقى ادرتبٜ افثٚفثٜ. ضبط فِتَّ   سجٔؾ ُمتًدِّ

فتَقيؿ افتَّسجٔؾ، ويُّـ ؾحص خىٖ   View Link Tableضٌط زر  .11

افٍروق فُؾ رابط وخىٖ جذر متقشط افسبًٔٚت، ويتًغَّ أن تُقن ؿّٜٔ 

 . 1,1اخلىٖ أؿؾ مـ 
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 .Link Tableيُّـ حذف افروابط ؽر ادرؽقب ؾٔٓٚ مـ ٕٚؾذة  .11

 Update Georeferencingثؿ ضٌط إمٚ  Georeferencingضٌط ؿٚئّٜ  .12

ل مع افبْٜٔ Rectifyأو  . وُيٍظ حتديٞ ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ مًِقمٚت افتَّحقُّ

 احلقيهِٜٔ ومٍِٚهتٚ ادسٚظدة.

ٚ وبتىبٔؼ هذه اخلىقات ظذ اخلريىتغ افسٚبَتغ تؿ تىٚبؼ إحداثٔٚهتام ُتٚمً 

ذفؽ يُّـ رؿؿ ادالمح ادقجقدة يف إحدامهٚ إػ ـام يقضح افنُؾ أيت، وب

 إخرى افتل ٓ يقجد هبٚ تِؽ ادالمح.

ل دائؿ دجّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ         َّٕف يُّـ إجراء حتقُّ وجيدر اإليوٚح إػ أ

. ـام أنَّ حتديٞ Warp From File، أو أداة  Warp، أداة  Rectifyبٚشتخدام أمر 

ث ؾَط افىبَٜ يف  بٜ ُُيدِّ َـّ ضبَٜ حقيهِٜٔ، خدمٜ صقرة، أو ضبَٜ حقيهِٜٔ ُمر

 وفـ ُيٍظ مًِقمٚت ادرجًٜٔ اجلٌراؾٜٔ يف ادهدر.حدود افقثَٜٔ اخلرائىٜٔ 

 

  (:/59)( تطابق إلحداثقات اخلريطتغ ِف افشؽل :/>5صؽل )

 بعد إمتام ظؿؾقة افتسجقل

http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/0017/00170000007v000000.htm
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/0017/00170000015v000000.htm
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 رؼم املالمح اجلغراػقة يف آرك ماب 

 

ٕوػ ظْد افًزم ظذ رؿؿ مالمح جٌراؾٜٔ ووضًٓٚ يف ؿٚظدة اخلىقة ا

بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ هل تٍْٔذ إظدادات رؿؿ جٔقمسيٜ ادالمح اجلٌراؾٜٔ أي حتقيؾ 

افبْك احلقيهِٜٔ افتل حتتقهيٚ اخلرائط افقرؿٜٔ أو صقر ادرئٔٚت افٍوٚئٜٔ إػ بْك 

ٚت ظرض، حترير، فتٍْٔذ ظِّٔ جل. آي. إس.إحداثٜٔ يتًٚمؾ مًٓٚ ٕيٚم آرك 

ْؿؿ يف بٔئٜ آرك  جل. آي. اشتًالم، وحتِٔؾ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. وتُقن ظِّٜٔ افرَّ

يف هٔئتغ تٍٚظِٜٔ وآفٜٔ. ويتًغَّ ؿبؾ اشتخدام إحدى هٚتغ افىريَتغ  إس.

ْؿؿ فتحقيؾ بْك افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ.  جتٓٔز إظدادات ظِّٜٔ افرَّ

 (.29/7)صُؾ 

وتًتز أهؿ مرـبٚتف وتسّح  (آرك شُٚن)اإلظدادات تتؿ يف برٕٚمٟ هذه 

بتحديد افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ افتل يُّـ حتقيِٓٚ إػ بٕٔٚٚت إحداثٜٔ وـٍٜٔٔ بْٚء 

ادخرجٚت اجلٔقمسيٜ. وإظدادات افتحقيؾ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ تْىبؼ ظذ افتحقيؾ 

ْؿؿ افتٍٚظع أو افرّ ّ َؿؿ أيل ويتؿ جتٓ ٔزهٚ وتىبَٔٓٚ ظز ٕٚؾذة إظدادات ظز افرَّ

افتحقيؾ افتل تًرض إظدادات اؾساضٜٔ ـٚؾٜٔ دًيؿ إوضٚع. وتٍسر 

 ُمتقيٚت ٕٚؾذة اإلظدادات هق ـام يٖيت:

: إظداد حل افتؼاضع:  ًٓ  أو

د إظداد  افٍُٜٔٔ افتل هبٚ يستحِدث آرك شُٚن  Intersection Solutionُُيدِّ

ع. وافتَٚضع احلقيهع يًْل أن ثالثٜ ظْٚس ادالمح افتل تتَٚبؾ ظْد تَٚض

حقيهِٜٔ أو أـثر تتَٚبؾ يف َٕىٜ منسـٜ، مثؾ رــ حد منسك فَىًٜ أرض. 

 وَخٔٚرات هذا اإلظداد هل:
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 كاؾذة إظدادات افتحويل إػ بـقة إحداثقة (:/60) صؽل

 Geometric:  اخلىقط ادستَّٜٔ، وُيستخدم ظٚدة و ٚؾظ ظذ افزوايُُٚي

  خلرائط افنقارع.

  Median ؿ فًِّؾ مع افزوايٚ ؽر اخلىٜٔ ويستخدم ظٚدة خلرائط َّّ : مه

 افرواؾد(.و ادهٚدر افىبًٜٔٔ )مثؾ خرائط افْبٚت، افسبٜ،

 None ؿ فِبْك احلقيهِٜٔ افتل فٔس هبٚ مالمح تتَٚبؾ َّّ : هذا اخلَٔٚر مه

 د َٕىٜ افتَٚء.ظْ

 

 (6حل بدون تؼاضع )  (،5(، حل تؼاضع وشقط )6ة تؼاضع )ي( حل جقومس:/66صؽل )
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 ٕاػداد أٔكىص غرض نلخط ا:اثهيً 

حلقيهِٜٔ بتحديد أي افًْٚس اخلىٜٔ ا Maximum Line Widthيسّح إظداد     

افتل يتؿ ظِٔٓٚ إجراء افتحقيؾ، وهذه افًْٚس تُقن أؿؾ مـ أو مسٚويٜ فَّٜٔ 

ْؿؿ. وبٚفْسبٜ  ِٜ فًِّٔٚت آفتهٚق وافرَّ افًرض إؿل فِخط افتل تُقن مٗهَّ

فِرؿؿ أيل تُقن افًْٚس اخلىٜٔ احلقيهِٜٔ افتل هل بَّٜٔ ظرض أؿؾ مـ 

ل ـؾ افَّٜٔ افَهقى فًِرض ؿٚبِٜ فِتحقيؾ بى ريَٜ اخلط ادرـزي. وحُتقَّ

دة إضالع  افًْٚس اخلىٜٔ احلقيهِٜٔ إخرى إػ بْٜٔ إحداثٜٔ ـّالمح ُمتًدِّ

 )مسٚحٜٔ( إذا ـٚن هْٚك ضبَٜ مِّح متًددة ؿٚبِٜ فِتحرير يف ٕٚؾذة اخلريىٜ.

 
 ( أؿىص ظرا فؾخط احلويصع:/65صؽل )

 ٕاػداد سٌلح ضغط امبياانت ا:مثً اث
هق أهؿ إظداد يٗثِّر ظذ  The Compression Tolerance settingإظداد 

جٔقمسيٜ مستخرج افبْٜٔ اإلحداثٜٔ، وُيستخدم فتَِٔص ظدد افًَد افقشٔىٜ 

فِّالمح اخلىٜٔ ادُستحدثٜ خالل ظِّٜٔ افتحقيؾ. وافوٌط هق خىقة مًٚجلٜ 

مٔٚت دوجالس/ بقيُر فِتًّٔؿ بٖن يُقن إحداثٜٔ تتِق وتستخدم خقارز

افتحريؽ ادسّقح إؿل فتٍٚدي افتداخؾ بّثٚبٜ ُمْدَخِٜ. وادستخرج 

ادوٌقط هق جمّقظٜ ؾرظٜٔ فًَِد افقشٔىٜ اددخِٜ إصؾ. ويتٖتك مـ 

ًَد افقشٔىٜ ادستخدمٜ يف بْٚء افاشتخدام درجٜ ـبرة فِسامح تَِٔص ظدد 

ِّتٍٔض ظدد افًَد افقشٔىٜ يْجؿ مْف أن يُقن مستخرج  ادالمح اخلىٜٔ، ـام أنَّ 

 ًٍ  ٚ ظـ افنُؾ إصؾ فِخىقط ادهدر.ادالمح اخلىٜٔ خمتِ
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 ( أمثؾة فدرجات شّمح ضغط افبقاكات:/66صؽل )

 ٕاػداد ترجيح امسالسة  ا:رابؼً 

فتَِٔص أو إزافٜ آختالؾٚت  The Smoothing Weightُيستخدم إظداد 

ح اخلىٜٔ ادُستحدثٜ خالل ظِّٜٔ افتحقيؾ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ، افبسٔىٜ يف ادالم

ويْجؿ مـ اشتخدام ترجٔح أـز هلذه افًِّٜٔ مالمح خىٜٔ أحسـ. يف أيٜ حٚل، 

 ًٍ حٚت أـز يف أْن يُقن ُمستخَرج ادالمح اخلىٜٔ خمتِ  ٚؿد يتسبٛ اشتخدام ُمرجِّ

ظْٚس صقريٜ بؾ ظـ إصؾ. وؿٔؿ هذا اإلظداد ٓ ُُتثؾ وحدات خرائىٜٔ أو 

ز افتَِٔص أو إزافٜ آختالؾٚت افبسٔىٜ )صُؾ  ُـّ  (. 34/7ُُتثؾ مستقى صدة تر

 
 ( أمثؾة فسجقح افسالشة:/67صؽل )
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 ٕاػداد سٌلح كفل امفجوة  ا:خامسً 

هالت يف حٚل احتقاء حقي The Gap Closure Toleranceيُقن إظداد 

افبْٜٔ احلقيهِٜٔ ظذ بًض ؾجقات ٕتٔجٜ فرداءة ٕقظٜٔ افقثَٜٔ إصؾ أو 

ٚ جزءًا مـ ترمٔز اخلط فًِّٜٔ ادسح افوقئل. يف أي حٚل، تُقن افٍجقات أحًٕٔٚ 

يف افقثَٜٔ إصؾ ـام يف حٚفٜ اشتخدام اخلىقط ادتَىًٜ فتّثٔؾ خىقط خدمٜ 

س افهقريٜ ُتستخدم فٍَِز ؾقق مٚ. ودرجٜ افسامح فٍِجقة هل مسٚؾٜ يف افًْٚ

تؿ ظذ أشٚس افَّٜٔ ادُدخِٜ ؿٍؾ يإُٓسٚرات يف خط افبْٜٔ احلقيهِٜٔ. و

افٍجقات إؿؾ مـ أو ادسٚويٜ هلٚ خالل ظِّٜٔ افتحقيؾ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ، وفـ 

ُتٍَؾ افٍجقات افتل تُقن يف مقاؿع تَٚضع خىقط. ويْىبؼ هذا اإلظداد ظذ 

ْؿؿ أيل و  (.35/7افتٍٚظع )صُؾ افرَّ

 

 ( ؿػل ؾجوات افبـقة احلويصؾقة خالل رؿؿفا:/68صؽل )

 ٕاػداد زاوية امتفرع املرويح ا:سادسً 

ظْك ذـٚء ٕداء ؿٍؾ ؾجقة يف افبْٜٔ  The Fan Angleُيؤػ إظداد 

د احلقيهِٜٔ خالل ظِّٜٔ افتحقيؾ إػ  بْٜٔ إحداثٜٔ. وبًْٚء ظذ ادَدار ادُحدَّ

فدرجٜ افزاويٜ يبحٞ هذا اإلظداد ظـ خىقط افبْٜٔ احلقيهِٜٔ افَٚؾزة ؾقق 

ا يف احلٚٓت افتل يُقن اخلط احلقيهع افٍجقات. ويهبح هذا اإلجراء مٍٔدً 

 ًٔ  ٚ وُيتقي ظذ ؾجقات.مْحْ
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ع ادروحي خالل ظؿؾقة ا:/69صؽل )  فتحويل( زاوية افتػرُّ

 ٕاػداد امفجوة ا:سابؼً 

آرك شُٚن يتجٚهؾ افٍجقات افهٌرة يف خىقط  The Holeجيًؾ إظداد 

افبْٜٔ احلقيهِٜٔ خالل ظِّٜٔ افتحقيؾ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ، وتُقن افٍجقات 

فقاجٜٓ تْجؿ مـ افْقظٜٔ افرديئٜ افهٌرة ُمٚضٜ بٚفُٚمؾ بًْٚس صقريٜ يف ا

فِقثَٜٔ إصؾ أو ظِّٜٔ ادسح افوقئل. وبُقن افتًٚمؾ مع افٍجقات 

دة، ـجزء مـ اخلط افهٌرة، افتل هل بىقل ُمقر أؿؾ مـ أو مسٚويً  ٚ دسٚؾٜ ُُمدَّ

ويُقن هذا اخلَٔٚر متقؾِّرا ؾَط فًِّٜٔ  احلقيهع ظْد حتقيِف إػ بْٜٔ إحداثٜٔ.

 ِّح حقيهع.صبؽ أو رؿؿ م

 

ْؿم:/:6صؽل )  ( ُتاهل افػجوات خالل افرَّ
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 ٕاػداد حل ألراكن ا:اثمنً 

د إظداد   تًٚمؾ برٕٚمٟ آرك شُٚن مع إرـٚن، The Resolve Cornersُُيدِّ

يف حٚل افتَٚط خىقط تسٚوي ؿٔؿ، حدود إٔقاع افسبٜ، أو ادجٚري مثاًل، 

مثؾ إظٚدة تْئؿ وحتديد ؿد ٓ تُقن درجٜ وضقح إرـٚن مّٜٓ  .افسىحٜٔ

ؾ بغ اـتنٚف  َُّ مالمح ذات أرـٚن حٚدة يف خرائط ؿِىع إرايض. ويُّـ افتْ

 :إرـٚن ظز تْنٔط أمر ذفؽ وبغ حتديد ؿّٜٔ افزاويٜ افتل هبٚ يتؿ حؾ افرــ، مثاًل 

 ْؿؿ افتٍٚظع فِتحقيؾ ْؿؿ  خالل ظِّٜٔ افرَّ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ شتتقؿَّػ ظِّٜٔ افرَّ

 ظْد إرـٚن.

  ْؿؿ فِتحقيؾ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ بغ افَْط، يتؿ حؾ افرــ وفـ خالل ظِّٜٔ افرَّ

ْؿؿ ظْد ذفؽ ادقؿع.  يتقؿَّػ افرَّ

  ْٜؿؿ أيل يتؿ حؾ إرـٚن وتُقن َٕط بدايٜ وَّنٚي خالل ظِّٜٔ افرَّ

(.وبًد إٓتٓٚء مـ اختٔٚر 38/7فِّالمح ادستحدثٜ حقهلٚ )صُؾ 

اإلظدادات فًِّٜٔ حتقيؾ افتنُٔالت اجلٔقمسيٜ مـ بْٜٔ حقيهِٜٔ إػ بْٜٔ 

ًَ  Stylesإحداثٜٔ يُّـ حٍيٓٚ بٚشتخدام أمر  ٚ فتحِّٔٓٚ واشتخدامٓٚ ٓح

 يف منٚريع مثِٜٔ.

 
 ( حل إرـان خالل ظؿؾقة افرؿم:/;6صؽل )
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  طرائق رمق امبياانت اجلغرافية:

ٔ ٚن فتحقيؾ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف افهٔغ ادّسقحٜ ٚهْٚك ضريَت  ضقئ

ْؿؿ افتٍٚظع  مهٚ:فِخرائط افقرؿٜٔ أو يف افهقر اجلقيٜ أو يف ادرئٔٚت افٍوٚئٜٔ  افرَّ

ْؿؿ أيل وذفؽ ظز آفٔٚت افزٕٚمٟ ادِحؼ  ادبدئٜٔ  . واخلىقةشآرك شُٚن»وافرَّ

إػ آرك مٚب  شآرك شُٚن»افىريَتغ هل إضٚؾٜ مسىرة برٕٚمٟ  تلافالزمٜ فُِ

 وهذا يتؿ بتٍْٔذ هذه اخلىقات:

، وشتيٓر ٕٚؾذة Extensionsواختٔٚر  Customizeافوٌط ظذ جمّقظٜ . 1

د مـ أنَّ برٕٚمٟ 4/7افزامٟ ادِحَٜ )صُؾ  َـّ  ArcScan( وافتل ؾٔٓٚ ٕتٖ

 ُمتٚح.

، ArcScanوشتيٓر ؿٚئّٜ ؾٔٓٚ ٕختٚر  Toolbarsجمّقظٜ افوٌط ظذ  .2

 (. 39/7وشتيٓر مسىرة أدوات افزٕٚمٟ يف ٕٚؾذة آرك مٚب )صُؾ 

ـ مـ اشتخدام أدوات وأوامر برٕٚمٟ  ArcScanوبًد إضٚؾٜ مسىرة  ُُّ وفِتّ

مـ افَٚئّٜ افتل تيٓر بٚفوٌط ظذ  Editorيتًغَّ إضٚؾٜ مسىرة  شآرك شُٚن»

 . Editorواختٔٚر  Customizeجمّقظٜ 


 

 (:/>6ل )صؽ

 مسطرة أدوات بركامج آرك شؽان
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ْكم امتفاػًل:  امرَّ

اشتحداث تنُٔالت مالمح جٔقمسيٜ ببْٜٔ إحداثٜٔ مـ جٔقمسيٜ بْٜٔ 

حقيهِٜٔ حتتقهيٚ ادسقح افوقئٜٔ فِخرائط افقرؿٜٔ أو ادرئٔٚت افٍوٚئٜٔ 

ِِّص بنُؾ ـبر افقؿٝ ادُستٍْ ArcScanبٚشتخدام افزٕٚمٟ ادِحؼ  يف دمٟ  دُيَ

 احلقيهِٜٔ يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت إحداثٜٔ. وفتٍْٔذ ذفؽ جيٛ: افبٕٔٚٚت

ٚ هت، وشتيٓر ٕٚؾذEditing Optionsواختٔٚر  Editorافوٌط ظذ ؿٚئّٜ . 1

ط أمر General( ؾٔٓٚ ُيوٌط ظذ جمّقظٜ 43/7)صُؾ   Use classic، ُيْنَّ

snapping. 

، Start Editingواختٔٚر أمر  Editorيف مسىرة  Editorافوٌط ظذ ؿٚئّٜ . 2

( افتل ؾٔٓٚ ٕختٚر افىبَٜ افتل شُٔجرى ظِٔٓٚ افتحرير 44/7ف )توشتيٓر ٕٚؾذ

 .OKثؿ افوٌط ظذ 

 

 ( جمؿوظة أدوات تـظقف افبـقة احلويصؾقة:/70صؽل )
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 ( جمؿوظة أدوات اختقار احلويصالت:/76صؽل )

 

 ( مسطرة أدوات حترير افبقاكات اجلغراؾقة:/75صؽل )

 شآرك شُٚن»يف مسىرة   Raster Snapping Optionsافوٌط ظذ زر  .3

  (.45/7)صُؾ  Raster Snappingذة فٍتح ٕٚؾ

، وهذا 7يف افْٚؾذة بحٔٞ تُقن  maximum line widthإظداد ؿّٜٔ  .4

شٔوّـ افَدرة ظذ آفتهٚق بحقيهالت افبْٜٔ احلقيهِٜٔ افتل ُُتثؾ 

 .OKافتنُٔؾ ادزمع رؿّف، ثؿ افوٌط ظذ 
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ثؿ  Snappingووضع ادٗذ ظذ جمّقظٜ  Editorافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  .5

، وشتيٓر ٕٚؾذة وؾٔٓٚ ُيوٌط ظذ ظالمٜ Snapping Windowظذ افوٌط 

 Centerlinesومـ ادحتقى خُيتٚر  Raster+ افتل بجٕٚٛ جمّقظٜ 

 .Intersectionو

ووضع ادٗذ  Editorوذفؽ بٚفوٌط ظذ ؿٚئّٜ  SnapTipsتْنٔط خٔٚر  .6

، وشتيٓر ٕٚؾذة وؾٔٓٚ ُيْنط َخٔٚر Optionsثؿ افوٌط ظذ  Snappingظذ 

Show snap tips ومـ ثؿ افوٌط ظذ ،OK  (.47/7)صُؾ 

 

 ( كاؾذة َخقارات افتحرير:/76صؽل )
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 افتحرير ء( كاؾذة أمر بد:/77صؽل )

 

 ـقة احلويصؾقةب( كاؾذة خقارات آفتصاق باف:/78صؽل )
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 ( كاؾذة بقئة آفتصاق:/79صؽل )



 ( كاؾذة َخقارات آفتصاق:/:7صؽل )
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ْؿؿ فتحقيؾ       وبًد إٕجٚز بٔئٜ آفتهٚق بٚفبْٜٔ احلقيهِٜٔ يُّـ بدء ظِّٜٔ افرَّ

 حلقيهِٜٔ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ. وخىقات رؿؿ افتنُٔالت اخلىٜٔ هل:افبْٜٔ ا

يف   Create Featuresبٚفوٌط ظذ زر  Create Featuresؾتح ٕٚؾذة . 1

( ظذ ضبَٜ ادِّح 48/7. وُيوٌط يف هذه افْٚؾذة )صُؾ Editorمسىرة 

ادراد رؿّف وهذا يتٖتك مْف إظداد بٔئٜ افتحرير ٓشتحداث مالمح خىٜٔ 

ٍٚت آؾساضٜٔ.جديد  ة يف تِؽ افىبَٜ بٚشتخدام ادُقصِّ


 ( كاؾذة اشتحداث مؾؿح:/;7صؽل )
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، ArcScanيف مسىرة أدوات   Vectorization Traceافوٌط ظذ أداة  .2

ْؿؿ.   وحتريؽ ادٗذ حتك يِتهؼ بحدود تنُٔؾ ادِّح ثؿ افوٌط فبدء افرَّ

إخرى فرؿؿ افتنُٔؾ، وبًد اشتّرار ظِّٜٔ وضع ادٗذ وافوٌط مرة تِق . 3

  يف فقحٜ ادٍٚتٔح. F2إٓتٓٚء مـ ذفؽ ُيوٌط ظذ مٍتٚح 

  (.49/7وبذفؽ يتؿ اشتحداث تنُٔؾ ادِّح اخلىل ببْٜٔ إحداثٜٔ )صُؾ 

 

 ي( مثال فرؿم تشؽقل مؾؿح خط:/>7صؽل )

دة    إضالع )مسٚحٜ( هل:وخىقات رؿؿ افتنُٔالت ُمتًدِّ

يف   Create Featuresبٚفوٌط ظذ زر  Create Featuresؾتح ٕٚؾذة  .1

وؾٔٓٚ ُيوٌط ظذ ضبَٜ ادِّح ادراد رؿّف وهذا يتٖتك مْف  Editorمسىرة 

إظداد بٔئٜ افتحرير ٓشتحداث مالمح مسٚحٜٔ جديدة يف تِؽ افىبَٜ 

ٍٚت آؾساضٜٔ.   بٚشتخدام ادُقصِّ
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د إضالع يف ٕٚؾذة افوٌط ظذ أ .2  Createّٕقذج ادِّح اإلحداثل ُمتًدِّ

Features.  

)صُؾ   ArcScanيف مسىرة  Vectorization Traceافوٌط ظذ أداة  .3

 ثؿ حتريؽ ادٗذ إػ أن يِتهؼ افرــ إشٍؾ إيرس فِتنُٔؾ (39/7

ْؿؿ.   وافوٌط فبدء ظِّٜٔ افرَّ

ٚرب افسٚظٜ، وظْد ظقدة مقاصِٜ رؿؿ حدود افتنُٔؾ يف اجتٚه ضد ظَ .4

يف فقحٜ ادٍٚتٔح إلَّنٚء ظِّٜٔ  F2ادٗذ إػ َٕىٜ افبدايٜ ُيوٌط ظذ مٍتٚح 

ْؿؿ.   افرَّ

ويف افَٚئّٜ ُيوٌط ظذ أمر  Editorيف مسىرة  Editorافوٌط ظذ جمّقظٜ  .5

Stop Editing .إلَّنٚء ظِّٜٔ افتحرير 

  ثٜٔ.وبذفؽ يتؿ اشتحداث تنُٔؾ ادِّح ادسٚحل ببْٜٔ إحدا .6
 

 

د أضالع مؼػل خالل ظؿؾقة افرؿم ):/80صؽل ) (، 6( مثال فرؿم تشؽقل مؾؿح ُمتعدِّ

 (5بعد آكتفاء من ظؿؾقة افرؿم )
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ْؿم أيل:  افرَّ

ٔ ٚ  ٚ إجراء حترير ظذ ادْير احلقيهع ؿبؾ رؿّفرضوري أحًٕٔٚ يُقن مـ اف آف

ٓشتحداث مالمح إحداثٜٔ إلزافٜ حقيهالت ؽر مرؽقب رؿّٓٚ مـ ادْير 

 احلقيهع، وخىقات تٍْٔذ ذفؽ هل:

، وإذا مل يُـ Raster cleanupواختٔٚر  Bookmarksافوٌط ظذ جمّقظٜ  .1

وشتيٓر ٕٚؾذة  Create Bookmarkا يف افَٚئّٜ ُيوٌط ظذ َخٔٚر مقجقدً 

 .Raster cleanupيُتٛ ؾٔٓٚ 
 

 
 ( كاؾذة اشتحداث ُمترِص موؿع:/86صؽل )

ثؿ افوٌط ظذ أمر  Editorيف مسىرة أدوات  Editorافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  .2

Start Editingصُؾ  حرير، وؾٔٓٚ ُِّتتٚر افىبَٜ افتل ظِٔٓٚ تٍْٔذ افت(

44/7). 

واختٔٚر  Raster Cleanupُيوٌط ظذ ؿٚئّٜ ArcScanيف مسىرة أدوات  .3

فبدء ظِّٜٔ افتْئػ ب٘زافٜ احلقيهالت ؽر ادرؽقب  Start Cleanupأمر 

 (.52/7ؾٔٓٚ )صُؾ 

)صُؾ  Raster Paintingيف مسىرة أدوات افوٌط ظذ أداة ادحق  .4

53/7.) 

ىٜ مثؾ افْهقص بقضع مٗذ افٍٖرة ظِٔف إزافٜ مٚ يراد إزافتف مـ اخلري .5

وافوٌط بنُؾ مستّر مع ُتريره ظذ افْص وبذفؽ تتؿ إزافتف. وهُذا 

 ٍٕس ادْقال ظذ بَٜٔ ادراد تْئػ اخلريىٜ مْف.
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يف  Magic Eraseإلزافٜ جمّقظٜ مـ احلقيهالت ادتهِٜ ُتستخدم أداة  .6

 وذفؽ برشؿ صْدوق حقهلٚ. Raster Paintingمسىرة 

 

 ( كاؾذة تـظقف اخلريطة احلويصؾقة ؿبل افضغط :/85ؽل )ص

 (5( وبعده )6ظذ أمر بدء افتـظقف )
 

 

 ( مسطرة أدوات رشم افبـقة احلويصؾقة:/86صؽل )

ٔ ٚيف أي حٚل، إلجـراء رؿـؿ آيل خلريىـٜ ورؿٔـٜ ممسـقحٜ  ـذ هـذه  ضـقئ ٍَّ ُتْ

  اخلىقات:

بدء آرك مٚب وإٕجٚز إظدادات افقثَٜٔ اخلرائىٜٔ افتل ُشتستحدث وذفؽ  .1

 بٚفوٌط بٚفزر إيّـ ظذ افىبَٜ يف جدول ادحتقيٚت ومـ افَٚئّٜ خُيتٚر

 . Data Frame Propertiesؾذة وشتيٓر ٕٚ Proeprtiesَخٔٚر 
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  ضوئق ا( خريطة ُماؾظات افؼصقم ادؿسوحة :/87صؽل )

 (5( وبعده )6ؿبل افتـظقف )

يف ادسىرة افرئٔسٜ ٔرك مٚب، ثؿ افتجقال   Openافوٌط ظذ زر أمر  .2

ٚٔ ٔٞ يقجد مِػ اخلريىٜ ادّسقحٜ إػ ح  Openوافوٌط ظذ أمر  ضقئ

  فٍتحٓٚ، وشتيٓر اخلريىٜ يف ٕٚؾذة آرك مٚب واشّٓٚ يف جدول ادحتقيٚت.
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 ( كاؾذة شّمت إضار افبقاكات:/88صؽل )

ٔ ٚإذا مل تُـ اخلريىٜ ادّسقحٜ  .3 يوٌط بٚفزر إيّـ ثْٚئٜٔ افَّٜٔ  ضقئ

مـ افَٚئّٜ وشتيٓر  Propertiesفٍِٖرة ظِٔٓٚ يف جدول ادحتقيٚت واختٔٚر 

 .Layer Properties ( 56/7)صُؾ ٕٚؾذة 

، ثؿ Unique Valuesواختٔٚر َخٔٚر  Symbologyافوٌط ظذ جمّقظٜ  .4

 .OK افوٌط ظذ
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 ( كاؾذة شّمت افطبؼة:/89صؽل )

ْؿؿ افتل تٗثر ظذ جٔقمسيٜ ادالمح افتل ُتستحدث تتٍٚوت  وإظدادات افرَّ

 ٚ ًً فْقع افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ. وبًد حتديد اإلظدادات ادالئّٜ يُّـ حٍيٓٚ يف تب

 افقثَٜٔ اخلرائىٜٔ أو يف مِػ مٍْهؾ. وخىقات إٕجٚز هذه اإلظدادات هل:

وشتيٓر  Vectorization Settingsثؿ ظذ  Vectorizationافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  .1

 .(57/7)صُؾ  ٕٚؾذة إظدادات افتحقيؾ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ

 Compression، وؿّٜٔ 20إػ ؿّٜٔ مثاًل  ،Maximum Line Widthتٌٔر  .2

Tolerance  ثؿ افوٌط ظذ 0.025إػ ،Apply  ،فتحديٞ اإلظدادات

 .Closeوافوٌط ظذ أمر 

ٔ ٚٚ يف أي حٚل، يقؾِّر آرك شُٚن ظرًض  ْؿؿ ؿبؾ اشتحداث  مبدئ دجّقظٜ افرَّ

ا فِقؿٝ ٕٕف يسّح برؤيٜ ـٔػ شتٗثر مالمح إحداثٜٔ، وهذا يتٖتك مْف تقؾرً 
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اإلظدادات ظذ ظِّٜٔ افتحقيؾ إػ افبْٜٔ اإلحداثٜٔ. ويف حٚل تٌٔر اإلظدادات، 

يف ٕٚؾذة إظدادات  Applyيُّـ حتديٞ افًرض ادبدئل بٚفوٌط ظذ أمر 

   بْٜٔ إحداثٜٔ.افتحقيؾ إػ

 

 ( كاؾذة إظدادات افتحويل إػ بـقة إحداثقة:/:8صؽل )

ٔ ٚ  وتُقن خىقات اشتحداث مالمح إحداثٜٔ بتحقيؾ افتنُٔالت آف

افىبَٜ اجلٔقمسيٜ مـ افبْٜٔ احلقيهِٜٔ يف افىبَٜ احلقيهِٜٔ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ يف 

 اإلحداثٜٔ بٚشتخدام إحدى هذه افىرائؼ:
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 ًٓ اشتحداث مالمح باشتخدام ضريؼة اخلط ادرـزي فعؿؾقة افتحويل إػ  :أو

 بـقة إحداثقة:

تسّح هذه افىريَٜ بٚشتحداث مالمح خىٜٔ إحداثٜٔ يف مرـز حقيهالت 

 افبْٜٔ احلقيهِٜٔ، وخىقات تٍْٔذ هذه افىريَٜ هل:

 ، صُؾArcScanيف مسىرة أدوات  Vectorizationافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  .1

 ، وشتيٓر هذه افْٚؾذة.Optionsافوٌط ظذ جمّقظٜ  (39/7)

 

 ( كاؾذة َخقارات افتحويل اإلحداثي:/;8صؽل )

 ـىريَٜ فِتحقيؾ.  Centerlineافوٌط ظذ  .2

 .OKافوٌط ظذ  .3

 .ArcScanيف مسىرة أدوات  Vectorizationافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  .4

 ، وشتيٓر هذه افْٚؾذة.Generate Featuresافوٌط ظذ أمر  .5
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 ( كاؾذة توفقد ادالمح:/>8صؽل )

 اختٔٚر اهلدف افذي ؾٔف يتؿ اشتحداث ادِّح، وهْٚ تراظك افَْٚط أتٜٔ:  .6

 اخلريىٜ ُيوٌط ظذ زر إذا ـٚن هْٚك ٕامذج فِىبَٚت يف Template  ثؿ

  ظذ إّٕقذج افذي ُيستخدم ٓشتحداث ادِّح اجلديد.

  إذا مل يُـ هْٚك ٕامذج مِّح ُيوٌط ظذ افىبَٜ افتل هبٚ شٔتؿ

 اشتحداث ادِّح. 

  حلٍظ ظرض ـؾ مِّح خط يف حَؾ مقجقد، واختٔٚر احلَؾ افذي بف

ط أمر   save the average width of each line featureيتؿ احلٍظ ُيْنَّ

to an existing field. 
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  حٔٞ يتؿ ِّتىل إظدادات افًرض ٍِٜ َْ ٓشتحداث تنُٔالت ُم

ٍؾ افذي ُيستخدم ظْد  َْ إؿل خلىٓٚ، واختٔٚر إّٔقذج ادِّح ادُ

ط أمر   generate polygons where theاشتحداث مالمح جديدة، ُيْنَّ

maximum line width setting is exceeded . 

  ط أمر  generateٓشتحداث مالمح حلقيهالت يف وضع اختٔٚر ُيْنَّ

features for currently selected cells. 

  ط أمر فتُقن ادالمح اجلديدة يف وضع اختٔٚر بًد اشتحداثٓٚ ُيْنَّ

Select the new features  
 .OKافوٌط ظذ  .7

 . (61/7)يف افنُؾ  2وبتٍْٔذ اخلىقات افسٚبَٜ خرج افرشؿ 

 

 (، 6( مثال رؿم آيل خلريطة ممسوحة ضوئق ا )حويصؾقة( ):/90صؽل )

 (5ِف بـقة إحداثقة )آفق ا  اخلريطة بعد تـظقػفا ورؿؿفا
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اشتحداث مالمح باشتخدام ضريؼة اخلط اخلارجي فؾتحويل إػ بـقة  ا:ثاكقً 

 إحداثقة 

حداثٜٔ ظذ تسّح هذه افىريَٜ بٚشتحداث مالمح ُمٍَِٜ )مسٚحٜٔ( ببْٜٔ إ

 حدود حقيهالت افبْٜٔ احلقيهِٜٔ. وخىقات تٍْٔذ هذه افىريَٜ هل:

 Options، واختٔٚر ArcScanيف مسىرة  Vectorizationافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  .1

 (.39/7)صُؾ 

ـىريَٜ فِرؿؿ  Outlineُيوٌط ظذ َخٔٚر  Vectorization Optionsيف ٕٚؾذة   .2

 .OKأيل، ثؿ افوٌط ظذ 

، واختٔٚر أمر ArcScanيف مسىرة  Vectorizationافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  .3

Generate Features(.59/7ٕٚؾذتف ) ، وشتيٓر 

 يف افْٚؾذة خُيتٚر اهلدف حٔٞ شٔتؿ حٍظ ادِّح اجلديد. .4

اختٔٚر إّٔقذج مِّح خىل ظْد اشتحداث مالمح جديدة يف احلٚٓت   .5

د افتل ؾٔٓٚ يتؿ ِّتىل افًدد إؿل فَِْط افقشٔىٜ يف افتنُٔؾ ُمت ًدِّ

 إضالع.

إذا ـٕٚٝ  Generate features for the selected cells onlyتْنٔط َخٔٚر  .6

افرؽبٜ هل ؾَط ٓشتحداث مالمح مـ احلقيهالت افتل هل يف وضع 

 اختٔٚر.

جلًؾ ادالمح ادستحدثٜ يف وضع  Select the new features تْنٔط َخٔٚر .7

 اختٔٚر.

 (.61/7. )افنُؾ OK افوٌط ظذ .8

دة ا:ثافثً   اشتحداث مالمح داخل مـطؼة ُُمدَّ

تسّح أداة اشتحداث مالمح داخؾ مسٚحٜ بٚفرؿؿ أيل دسٚحٜ ُمددة يف 



 امفصل امسابع: امتؼامل مع هظام أٓرك يج.  ٕاي.  ٕاس.

 

304 

ل إػ خريىٜ حقيهِٜٔ، ويف داخؾ تِؽ ادسٚحٜ ت ُّـ احلقيهالت افتل شُتحقَّ

 بْٜٔ إحداثٜٔ. وخىقات هذه افًِّٜٔ هل: 

 .ArcScanيف مسىرة  افوٌط ظذ أداة اشتحداث مالمح داخؾ مسٚحٜ  .1

ٍؾ.  .2 َْ  افوٌط يف ٕٚؾذة اخلريىٜ يف آرك مٚب فبدء رشؿ تنُٔؾ ُم

 اشتحداث رــ مع ـؾ ضٌط إضٚيف. .3

 .Generate Featuresٕٚؾذة افوٌط مرتغ إلَّنٚء ظِّٜٔ افرشؿ، وشتيٓر  .4

 اختٔٚر اهلدف افذي بف يتؿ اشتحداث ادِّح اجلديد، ويراظك أيت: .5

 ٕٚهْٚك ٕامذج فِىبَٚت يف اخلريىٜ ُيوٌط ظذ زر  ٝإذا ـTemplate  ثؿ

 ظذ إّٕقذج افذي ُيستخدم ٓشتحداث ادِّح اجلديد. 

 ر ظذ أمر  أيًوٚ ويُّـ  إّٔقذج آخر. ٓختٔٚر  previewإجراء ضٌط ُمُرَّ

  إذا مل يُـ هْٚك ٕامذج مِّح ُيوٌط ظذ افىبَٜ افتل هبٚ شٔتؿ اشتحداث

 ادِّح. 

ذ أيت: .6 ٍَّ  يف حٚل اشتحداث خىقط )افتحقيؾ بٖشِقب اخلط ادرـزي( ُيْ

  يف حٚل افرؽبٜ ُيْنط أمرsave the average width of each line feature 

to an existing field ِّح خط يف حَؾ مقجقد، حلٍظ ظرض ـؾ م

 واختٔٚر احلَؾ افذي بف يتؿ احلٍظ.

  يف حٚل افرؽبٜ ُيْنط أمرgenerate polygons where the maximum 

line width setting is exceeded  حٔٞ يتؿ ٍِٜ َْ ٓشتحداث تنُٔالت ُم

ٍؾ  َْ ِّتىل إظدادات افًرض إؿل خلىٓٚ، واختٔٚر إّٔقذج ادِّح ادُ

 د اشتحداث مالمح جديدة. افذي ُيستخدم ظْ

ٍِٜ )افتحقيؾ بىريَٜ اخلط اخلٚرجل(،  .7 َْ يف حٚل اشتحداث تنُٔالت ُم

خُيتٚر مِّح خىل مـ ظَد وشٔىٜ ٓشتخدامف ظْد اشتحداث مالمح 
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جديدة يف حٚٓت يتؿ ؾٔٓٚ ِّتىِّل افًدد إؿل فًَِد افقشٔىٜ يف افتنُٔؾ 

ٍؾ.  َْ  ادُ

ط أمرع اخضٓشتحداث مالمح حلقيهالت يف و .8  Generate تٔٚر ُيْنَّ

Features for only currently selected feature. 

ط أمر  .9  haveفتُقن ادالمح اجلديدة يف وضع اختٔٚر بًد اشتحداثٓٚ ُيْنَّ

new features selected after their creation.  

 .OK افوٌط ظذ .11

 

 ـة ممسوحة ( مثال فطريؼة اخلط اخلارجي فؾتحويل، خريطة اددي:/96صؽل )

 (.5ِف بـقة إحداثقة )آفق ا  (، وبعد رؿؿفا6بعد تـظقػفا )

ذ وبتىبٔؼ هذه اخلىقات واشتخدام ضريَٜ اخلط ادرـزي فِرؿؿ أيل ظ

خريىٜ ورؿٜٔ ممسقحٜ ضقئٜٔ إلمٚرة ادديْٜ ادْقرة )بْٜٔ حقيهِٜٔ( ـٕٚٝ 
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ٔف افْتٔجٜ خريىٜ ببْٜٔ إحداثٜٔ فِجزء ادحهقر يف ادربع اجلٌرايف افذي تَع ؾ

 ب(. 62/7)و أ( 62/7ن )صُؾ ٚن اخلريىتٚادديْٜ ادْقرة ـام تقضح هٚت
 

 
 دديـة ادـورةأ( ادربع اجلغراِف افذي تؼع ؾقه ا :/95صؽل )

 
 ب( ادربع اجلغراِف افذي تؼع ؾقه ادديـة ادـورة ببـقة إحداثقة :/95صؽل )
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 اسًَداث وحترور بقانات تشؽقالت املالمح اجلغراػقة

 

وحترير إٔقاع ظديدة مـ بٚشتحداث  جل. آي. إس.يسّح ٕيٚم آرك 

ٍل، إضٚؾٜ إػ حترير احلدود  افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ بنَٔٓٚ اجلٔقمسي وادُقصَّ

ادنسـٜ واجلٔقمسيٜ ادتزامْٜ بٚشتخدام ادُجَٚوَرة وافنبُٚت اجلٔقمسيٜ. 

وظِّٔٚت اشتحداث وحترير وحتديٞ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ادختٍِٜ تتؿ بٚشتخدام 

َـّٛ آرك مٚب.أدوات يف ٕٚؾ مسٚضر   ذة ُمر

 أٔدوات امتحرير:

 مسطرة أٔدوات امتحرير :ٔأوًل 

ظذ أوامر متْقظٜ ٓزمٜ فتحرير افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ.  Editorحتتقي مسىرة 

ومـ هذه ادسىرة يُّـ: بدء وإَّنٚء جِسٜ حترير، افدخقل ظذ جمّقظٜ متْقظٜ 

ؾ مالمح مـ إدوات وإوامر ٓشتحداث مالمح خرائىٜٔ جديدة، تًدي

مقجقدة، وحٍظ افتحريرات. وفتحرير افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يِزم إضٚؾٜ مسىرة 

 Toolbarsواختٔٚر َخٔٚر  Cutomizeافتحرير إػ آرك مٚب بٚفوٌط ظذ جمّقظٜ

  (.42/7مـ افَٚئّٜ )صُؾ  Editorثؿ اختٔٚر 

 Editorيف جمّقظٜ  Start Editingويبدأ اشتحداث ادالمح يف اخلريىٜ بٖمر 

)صُؾ  Editorيف مسىرة أدوات   Create Featuresؿ افوٌط ظذ زر أمر ث

(. وبٚختٔٚر إّٔقذج مِّح يف هذه افْٚؾذة تتحدد بٔئٜ افتحرير ظذ أشٚس 44/7

شامت ذفؽ إّٕقذج، وهذا إمر بدوره: ُيًد افىبَٜ اهلدف افتل ؾٔٓٚ حُتزن 

 ِّٓ ط أداة بْٚء ادِّح، وجي ٍٚت آؾساضٜٔ ادالمح اجلديدة.، ُيْنِّ ز ِّتهٔص ادقصِّ
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وفتَِٔص افتزاحؿ، تُقن افْامذج خمٍٜٔ يف ٕٚؾذة  فِِّّح ادُراد اشتحداثف.

Create Features .ٜٔظْدمٚ ٓ تُقن افىبَٚت مرئ 

 انفذة اس تحداث املالمح ا:اثهيً 
ن ٕٚؾذة  يـ: جزء أظذ ء( مـ جز48/7)صُؾ  Create Featuresتتُقَّ

جزء أشٍؾ يًرض إدوات ادتٚحٜ ٓشتحداث يًرض ٕامذج اخلريىٜ، و

مالمح. وتًتّد إتٚحٜ أدوات اشتحداث ادِّح، أو أدوات افبْٚء، ظذ ٕقع 

يف حٚل تْنٔط إّٔقذج مثاًل،  إّٕقذج ادُختٚر يف اجلزء افًِقي مـ افْٚؾذة.

خط، يُّـ رؤيٜ جمّقظٜ مـ إدوات ٓشتحداث مالمح خىٜٔ، ويف حٚفٜ 

ٚت تتٌرَّ إدوات ادُتٚحٜ فتهبح تِؽ افتل هبٚ يُّـ يوٚحإ اختٔٚر إّٔقذج

د: ـؾ ادًِقمٚت ادىِقبٜ ٓشتحداث إيوٚح اشتحداث . وٕامذج ادالمح حُتدِّ

ٍٚت ادِّح اجلديد، وإداة  مِّح جديد، افىبَٜ افتل ؾٔٓٚ خُيزن ادِّح، مقصِّ

ّٔٚت، أوصٚف، بّس أيًوٚ آؾساضٜٔ ادُستخدمٜ ٓشتحداثف. وتُقن افْامذج

وبىٚؿٚت ُتسٚظد يف افًثقر ظِٔٓٚ وتْئّٓٚ. ويُّـ حتديد واشتًراض هذه 

  (.63/7)صُؾ  Template Propertiesاإلظدادات وؽرهٚ يف ٕٚؾذة 

 
 ( شّمت أكؿوذج افرشم:/96) صؽل
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 مسطرة بـاء ادالمح ا:ثافثً 

ؿرب مٗذ افٍٖرة خالل رؿؿ  Feature Constructionتيٓر مسىرة أدوات 

وصالت حٚل وضع أول ُظَدة يف افرشؿ. وهذه ادسىرة تُقن صبف صٍٚؾٜ 

 بحٔٞ يُّـ رؤيٜ اخلريىٜ حتتٓٚ، وُتهبح ُمًتّٜ ظْد وضع ادٗذ ظِٔٓٚ.

 

 ( مسطرة أدوات بـاء افرشم:/97صؽل )

 وتٍسر رمقز هذه ادسىرة هق ـٚٔيت:

  .َّٜٔأداة وصِٜ مست : 

 .أداة َٕىٜ َّنٚيٜ وصِٜ مْحْك : 

 .أداة صػ : 

  .أداة بْٚء مقازي : 

  .أداة بْٚء متًٚمد : 

 .أداة إَّنٚء افرشؿ : 

  .أداة إفٌٚء افرشؿ : 

javascript:IDAHTYFB.Click()
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 مقز إدوات ادسٚظدة ٕداة افنػ هل:ور

  .َّٜٔأداة زاويٜ مست : 

  .أداة َٕىٜ وشىك : 

  ٜمسٚؾٜ.-: أداة مسٚؾ 

  ٜاجتٚه.-: أداة مسٚؾ 

  .أداة تَٚضع : 

  .أداة وصِٜ مْحْك : 

 أداة وصِٜ مْحْك ُتٚس :. 

  .مْحْك بٔزئف : 

يف أي وؿٝ  Feature Constructionوإذا أريد أن تيٓر مسىرة إدوات 

(. وهلذا 43/7)صُؾ  Editing Optionsيتؿ افرشؿ ؾٔف يتًغَّ تْنٔىٓٚ يف ٕٚؾذة 

. ـام يتًغَّ تْنٔط أمر Optionsثؿ ظذ  Editing Optionsإمر ُيوٌط ظذ ؿٚئّٜ 

Show feature construction toolbar  ٜيف جمّقظGeneral.  

ؾَط ظْد احلٚجٜ  Feature Constructionوإذا أريد ظرض مسىرة أدوات 

ٓشتحداث وصِٜ مثاًل،  فًرضٓٚ بنُؾ مٗؿٝ. TABُيوٌط ظذ مٍتٚح 

، ثؿ Feature Constructionفًرض مسىرة أدوات  TABمقازيٜ، ُيوٌط ظذ 

مرة أخرى  TABوؿٍِف أو افوٌط ظذ  Constrain Parallelافوٌط ظذ أمر 

 إلخٍٚئٓٚ.
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 مسطرة حترير امُؼلد اموس يطة ا:رابؼً 

 Edit  ظذ افنٚصٜ يف أي وؿٝ تُقن ؾٔف أداة Edit Verticesر مسىرة تيٓ

ٕنىٜ ظْد حترير ظَد وشٔىٜ دِّح أو حلٚؾٜ جُمَٚوَرة.  Topology Editأو أداة 

ظَد وشٔىٜ،  وهل تنّؾ أدوات ٓختٔٚر افًَد افقشٔىٜ، إضٚؾٜ أو حذف

 وافتًٚمؾ مع رشؿ حترير. 

 

 ( مسطرة أدوات حترير افعؼد:/98صؽل )

 وتٍسر رمقز هذه ادسىرة هق ـٚٔيت:

  .أداة تًديؾ ظَد افرشؿ : 

  .أداة إضٚؾٜ ظَدة : 

  .أداة حذف ظَدة : 

  .أداة مقاصِٜ افرشؿ : 

  تْٚشبل.: أداة ادط اف 

  .أداة إَّنٚء افرشؿ : 

  .شامت افرشؿ : 

javascript:IDANUYFB.Click()
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فات ا:خامسً   انفذة املوّصِ

ٍٚت دالمح خمتٚرة وتسّح بتحرير ؿّٔٓٚ.  Attributesتًرض ٕٚؾذة  مقصِّ

واجلزء إظذ مـ افْٚؾذة يًرض افىبَٜ افتل تتبًٓٚ ادالمح ادُختٚرة، بْٔام اجلزء 

ٍٚت تِؽ ادالمح. ُقن افقصقل إػ هذه افْٚؾذة وي إشٍؾ يًرض ؿٔؿ مقصِّ

 .Editorيف مسىرة أدوات  Attributesبٚفوٌط ظذ زر ( 66/7)صُؾ 

 

 ( كاؾذة موصػات ادالمح:/99صؽل )

وؿٔؿ مقصٍٚت ادالمح هْٚ تنّؾ أي مًِقمٚت متهِٜ أو ذات صِٜ 

 Layer Propertiesيف ٕٚؾذة  Fieldsتًُس ُرتٛ حَقل اإلظدادات يف جمّقظٜ 

، إظداد اشؿ مسٚظد فف، أو تٌٔر ـٍٜٔٔ ظّقديف حٚل جتّٔد رؤيٜ مثاًل،  )(.

إظداد  أيًوٚ شتيٓر هذه افتٌٔرات يف افْٚؾذة. ويُّـ ًّقدظرض إرؿٚم يف اف

فُٔقن فَِراءة ؾَط، وهذا يًْل إٔف يُّـ اشتًراضف وفُـ ٓ يُّـ  ًّقداف

 ظـ شامح ؿٚظدة افبٕٔٚٚت أو ادِػ بذفؽ. حتريره، بكف افْير
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 ( جمؿوظة إظؿدة ِف كاؾذة شّمت افطبؼة:/:9صؽل )

ٍٚت أخرى بجٕٚٛ مقؿع اإلحداثٔٚت  َد افقشٔىٜ ِّتزيـ مقصِّ ًُ ويُّـ فِ

د اف ًْ ثٚفٞ افذي يّثؾ س، ص تنّؾ ظدد ؿٔؿ ؿٔٚشٚت افىرق وظدد ؿٔؿ افُب

ٍـٚع. توـآرتٍ ل بٚشتخـٚت وُتًـٚف هذه ادقصِّ  Edit Sketchذة ـدام ٕٚؾـدَّ

Properties  افتل يُّـ ؾتحٓٚ بٚختٔٚر ادِّح بقاشىٜ أداة  (،68/7)صُؾEdit 

يف  Sketch Propertiesوافوٌط ظِٔف مرتغ متقافٔتغ ثؿ افوٌط ظذ زر 

 .Editorمسىرة أدوات 

 Editing Optionsد َخٔٚرات افتحرير يف آرك مٚب يف ٕٚؾذة ـام يُّـ إظدا

ـام  .Optionsثؿ ظذ  Editor(، افتل ُتٍتح بٚفوٌط ظذ ؿٚئّٜ 43/7)صُؾ 

يُّـ، مثاًل، إظداد وحدات وأرؿٚم مقاضع افُرس افًؼي ادُستخدم إلدخٚل 

ّٚن افتحرير، ومٚ إػ  ذفؽ. افَٔٚشٚت، افتل يتؿ ظرض رمقزهٚ ومسٚضر أدواهتٚ إب
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 ( كاؾذة حترير شّمت افرشم:/;9صؽل )

 انفذة خاصية الامتصاق ا:سادسً 

هل مـ أشٓؾ افىرائؼ فقضع افًَد افقشٔىٜ وافقصالت  Snappingخٚصٜٔ      

ٚ تسّح بٚشتحداث مالمح متهِٜ ببًوٓٚ افبًض. بحٔٞ  اجلديدة، ـام أَّنَّ

ير أـثر دؿٜ وبٖؿؾ إخىٚء. وهبذه اخلٚصٜٔ، يٍَز ادٗذ إػ، أو يُقن افتحر

َد افقشٔىٜ، وافًْٚس اجلٔقمسيٜ إخرى ظْدمٚ  ًُ يِتهؼ بـ : احلقاف، اف

ـ هذا مـ وضع ادِّح بسٓقفٜ بٚفْسبٜ دقاؿع مالمح أخرى.  ُِّ يَسب مْٓٚ. وُيّ

ٔ ٚ  ومع حتريؽ ادٗذ ظذ اخلريىٜ ُيدث آفتهٚق َد بٚفآف ًُ َْط، َٕط افْٓٚيٜ، اف

مثاًل،  افقشٔىٜ، واحلقاف. وُتسٚظد هذه اخلٚصٜٔ يف ـثر مـ ظِّٔٚت افتحرير:

اشتحداث مالمح ُمٍَِٜ ٓ تتداخؾ مع بًوٓٚ أو أن يُقن بْٔٓٚ ؾجقات أو 

 قد.جٚ ظذ ضقل خط مقوضع َٕىٜ ُتٚمً 
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ىرة وـؾ اإلظدادات ادىِقبٜ فًِّؾ مع خٚصٜٔ آفتهٚق مقجقدة يف مس

، بام يف ذفؽ تْنٔط وجتّٔد إٔقاع آفتهٚق وإظداد  Snappingأدوات 

اختٔٚراتف. وإٕقاع إشٚس فالفتهٚق هل أزرة يف ادسىرة، وفُـ تتقؾر إٔقاع 

 (.69/7)صُؾ  Snappingأخرى يف ؿٚئّٜ 

 

 ( كاؾذة َخقارات خاصقة آفتصاق:/>9صؽل )

 وتٍسر رمقز ٕٚؾذة أدوات آفتهٚق هل ـٚٔيت:

  .ٜافتهٚق بَْى : 

  .ٜافتهٚق بْٓٚي : 

  .ٜافتهٚق بًَدة وشٔى : 
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  .ٜافتهٚق بحٚؾ : 

  .افتهٚق بتَٚضع : 

  .ٜافتهٚق بَْىٜ وشٔى : 

  .افتهٚق بّامس : 

ِؽ وـثر مـ وطٚئػ افتحرير هلٚ مٍتٚح اختهٚر يرتبط هبٚ، بام يف ذفؽ ت

افتل يف ؿقائؿ ادُختِكات. وبًّرؾٜ هذه ادٍٚتٔح يُّـ تَِٔص اشتخدام افٍٖرة 

إذا ـٕٚٝ أداة افبْٚء ٕنىٜ، يُّـ مثاًل،  (.7/7وترسيع ظِّٜٔ افتحرير )جدول 

ًً  F6ضٌط مٍتٚح   ٚ. ويُّـفُتٚبٜ إحداثٔٚت مقؿع َٕىٜ أو ظَدة وشٔىٜ رسي

ل إػ أداة حترير خمتٍِـافتح ٚـأيًو  ٜ إػ أداة ـقال برسظـأو تٌٔر أداة افتجٜ ـقُّ

 تَريٛ/تبًٔد أو حتريؽ اخلريىٜ وذفؽ بٚفوٌط ظذ مٍٚتٔح خمتٍِٜ.

يف أي حٚل، فتْنٔط أدوات وأوامر افتحرير، جيٛ: أن يُقن افقضع جِسٜ 

ٚ. حترير، وجقد ضبَٚت ؿٚبِٜ فِتحرير يف اخلريىٜ، وأن يُقن إضٚر افبٕٔٚٚت ٕنىً 

ات ادُجَٚوَرة ٓبد أن يُقن يف اخلريىٜ أو يف ؿٚظدة وحغ افتًٚمؾ مع أدو

افبٕٔٚٚت ظْك جُمَٚوَرة. ومـ افؼوط ادىِقبٜ ٓشتخدام أدوات افتحرير أْن 

ٚ ظْد اشتحداث ، وأْن يُقن إّٔقذج ادِّح صحٔحً يُقن اخلَٔٚر افَٚئؿ مالئاًم 

تْنٔط مالمح. وبًد بدء جِسٜ افتحرير تْنط أدواتف إشٚس. ويف حٚل ؾنؾ 

أي مْٓٚ بسبٛ ظدم آفتزام ببًض ادًٚير شتيٓر رشٚفٜ بًِّقمٚت حقل 

 متىِبٚت إداة واشتخدامٚهتٚ بحٔٞ يسٓؾ تهحٔح افقضع. 
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 ( مػاتقح اختصار تـشقط وطائف حترير ادالمح:/:جدول )

 ادػتاح وطقػة افتحرير

 E افتَْؾ بغ أدوات افبْٚء، افتحرير، وحترير ادِحقطٚت.

 Ctrl حتريؽ رــ ممسؽ آختٔٚر.

 Shift اإلضٚؾٜ إػ/اإلزافٜ مـ آختٔٚر.

 N اختٔٚر ادِّح افتٚيل.

 P ؾتح ٕٚؾذة شامت افرشؿ.

وضع ظَدة وشٔىٜ حٔٞ يتؿ افوٌط ظذ وصِٜ، ويف حٚفٜ 

يُّـ وضع وحتريؽ  افوٌط بنُؾ مستّر ثؿ افوٌط وافسحٛ

 افًَدة افقشٔىٜ بحرـٜ واحدة.

A 

حذف افًَدة افقشٔىٜ افتل ُتوٌط، ويف حٚفٜ افوٌط ادستّر 

 وافسحٛ يتؿ حذف ظدة ظَد وشٔىٜ. 
D 

 Backspace حذف ظَد وشٔىٜ خمتٚرة.

 R ـتٚبٜ ؿّٜٔ ٕهػ افَىر فقصِٜ ؿقس مقجقدة.

  ٔ ط بٔزئف حتٝ ٚ، إذا ـٕٚٝ هْٚك ظَدة وشٔىٜ وَٕىٜ ضباؾساض

مٗذ أداة افتحرير ظْد افوٌط وافسحٛ، يتؿ حتريؽ افًَدة 

ًٓ  افقشٔىٜ. فتحريؽ َٕىٜ ضبط بٔزئف مـ ذفؽ ُيوٌط بنُؾ بد

 . Ctrlمستّر ظذ مٍتٚح 

Ctrl 

ظذ مْحْك بٔزئف 

 )َٕىٜ ضبط(

ظْد شحٛ ممسؽ بٔزئف يْجؿ مْف ـرس شالشٜ  Ctrlضٌط

ويف حٚفٜ وجقد مْحْٔغ بٔزئف ادْحْك ظْد حتريؽ َٕىٜ افوبط. 

متجٚوريـ شٔتٖتك مـ ذفؽ حتريؽ مْحْك واحد ؾَط ظْد حتريؽ 

  .َٕىٜ افوبط

Ctrl 

ظذ مْحْك بٔزئف 

 )ممسؽ ضبط(
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 مسارات حترير امبياانت: 

 فتحرير افبقاكات اجلغراؾقة ِف آرك ماب ُتتَّبع هذه ادسارات:

 ًٓ   مها:، ادُراد حترير اختقار ؿاظدة افبقاكات وإضار افبقاكات :أو

ٍٚتٜٔ  فتحرير تنُٔالت ادالمح ذات افبْٜٔ اإلحداثٜٔ أو ادًِقمٚت ادقصَّ

اجلدوفٜٔ يتًغَّ بدء جِسٜ حترير ؾٔٓٚ يُقن افًّؾ ظذ ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ أو 

مٍِٚت صُؾ. ويف حٚل وجقد أـثر مـ إضٚر بٕٔٚٚت فِخريىٜ يَتك افتحرير 

ٕٚٚت جٌراؾٜٔ تك فق ـٕٚٝ افبٕٔٚٚت يف ؿٚظدة بٔظذ افىبَٚت يف أحدهٚ ح

 مهٚ:، بدء جِسٜ حتريرن فٚواحدة. وهْٚك ضريَت

، وإذا ـٚن إضٚر  Editor يف مسىرة أدوات Editorافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  أ.

افبٕٔٚٚت ينّؾ بٕٔٚٚت مـ ؿقاظد بٕٔٚٚت ظديدة يتًغَّ اختٔٚر أحدهٚ إلجراء 

  ظِّٔٚت افتحرير ظِٔف.

زر إيّـ ظذ ضبَٜ ادِّح يف جدول ادحتقيٚت. ويف هذه افوٌط بٚف ب.

ٔ ٚ  احلٚفٜ يُّـ بدء جِسٜ افتحرير ظذ ـؾ ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ حتتقي آف

 افىبَٜ اهلدف.

ويتؿ افتحرير يف ٕٚؾذة ظرض افبٕٔٚٚت افتل تًرض ؾَط بٕٔٚٚت اخلريىٜ 

خىط. يف أي حٚل، وُِّتٍل ظْٚس خمىىٓٚ ـام يُّـ إجراء افتحرير يف ٕٚؾذة اد

افتحرير يف ٕٚؾذة افًرض مٍٔد ظْد افرؽبٜ يف تٍْٔذ إضٚؾٚت ضٍٍٜٔ إػ خمىط 

اخلريىٜ. وتُقن افتحريرات مٗؿتٜ إػ أْن ُيوٌط ظذ أمر احلٍظ حلٍيٓٚ بنُؾ 

دائؿ حٔٞ تتؿ ـتٚبتٓٚ يف مهدر أو ؿٚظدة افبٕٔٚٚت. وتُقن ظِّٔٚت افتحرير 

 فَٚظدة افبٕٔٚٚت. واحلٍظ هذه بّثٚبٜ ظِّٔٚت حتقيؾ
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 اختقار أكؿوذج مؾؿح وأداة بـائه من كاؾذة اشتحداث ادالمح.  ا:ثاكقً 

)صـُؾ  Create Featuresيتؿ تْنٔط اشتحداث مالمح اخلريىـٜ يف ٕٚؾـذة 

ــٜ 48/7 د ـــؾ ادًِقمــٚت ادىِقب ــدِّ ــل حُت ــامذج ادِّــح افت ( ظــز اشــتخدام ٕ

ــٍٚت افتــل هبــٚ يــتؿ ف، مثــؾ افىبَــٜ افتــل هبــٚ يــتؿ ِّتزيْــف، ـٓشتحداثــ ادقصِّ

آشتحداث، وإدوات آؾساضٜٔ افتل شُتستخدم. وهذه افـْامذج يُـقن هلـٚ 

اشؿ، وصػ، وبىٚؿٚت ُتسٚظد يف افًثقر ظِٔٓـٚ وتْئّٓـٚ. وإذا مل يُــ هْـٚك 

ٔ ـٚ  ٕامذج ظْد بدء افتحرير يتؿ اشتحداثٓٚ فُـؾ ضبَـٜ يف جمـٚل افًّـؾ احلـٚيل. آف

  .(lyr.)أو مِػ ضبَٜ  (mxd.)ثَٜٔ وافْامذج حُتٍظ بهٌٜٔ و

واختٔٚر إّٔقذج مِّح يف ٕٚؾذة اشتحداث ادالمح يتٖتك مْف إظداد بٔئٜ 

افتحرير ظذ أشٚس شامتف، وهذا بدوره ُيًد افىبَٜ اهلدف افتل ؾٔٓٚ يتؿ: خزن 

ٍٚت آؾساضٜٔ فف.  ادِّح، تْنٔط أداة بْٚء ادِّح، وجتٓٔز ِّتهٔص ادقصِّ

ط بٚفىبَٜ أـثر مـ إّٔقذج واحد وـؾ مْٓٚ فف إظدادات ويُّـ أْن يرتب

إذا ـٚن هْٚك ضبَٜ ضرق بتهٍْٔٚت ضرق رسيًٜ، ضرق رئٔسٜ، مثاًل،  اؾساضٜٔ.

ػ  ضرق ؾرظٜٔ، وضرق ترابٜٔ يُقن هْٚك أربًٜ ٕامذج خمتٍِٜ ـؾ مْٓٚ فف مقصِّ

اؾساض خمتِػ. هذا إمر جيًؾ مـ افسٓؾ اشتحداث ٕقع جديد مـ افىرق 

ٓشتحداث مِّح ضريؼ ُمع ُيوٌط ظذ إّٔقذج افىريؼ مثاًل،  افبدايٜ. مـ

ٔ ٚ  وشٔتؿ اشتحداثف ،ادحع  وتقصٍٔف وترمٔزه بنُؾ مالئؿ. وتًرض جمّقظٜآف

Symbology  يف ٕٚؾذةLayer Properties  َٜرمقز ؿٔؿ ؾريدة ُمستخَدمٜ فىب

ضبَٜ افىرق  ( . وٕنَّ 71/7افْٚمجٜ مـ ذفؽ )صُؾ  افىرق وضبَٚت ادِّح

بٖربًٜ إٔقاع مـ افَٔؿ افٍريدة يتؿ اشتحداث أربًٜ ٕامذج مِّح ـؾ مْٓٚ بَّٜٔ 

اؾساضٜٔ دقصػ ٕقع افىريؼ )رسيع، رئٔس، ُمع، ؽر ُمًبَّد(. يف أيٜ حٚل، 
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حْٔام  Create Featuresفتٍٚدي افتزاحؿ تُقن ٕامذج ادالمح خمٍٜٔ يف ٕٚؾذة 

 تُقن ٓ تُقن افىبَٚت مًروضٜ.

 

 ( رموز ضبؼة مالمح افطرق :/0:صؽل )

 ـّم تعرضفا جمؿوظة افرموز ِف كاؾذة شّمت افطبؼة

وـؾ إّٔقذج فف أداة بْٚء اؾساضٜٔ يُّـ إظدادهٚ ظْد إظداد شامتف، وهذا 

مثاًل،  ٚر اختٔٚر أداة خمتٍِٜ ٓشتحداث مالمح جديدة.اإلظداد يسٚظد يف حت

ٔ ٚ  بحٔٞ ُتهبح ٕنىٜ Lineظْد رشؿ ضريؼ تُقن أداة افبْٚء آؾساضٜٔ  ظْد آف

ِّتىل إداة آؾساضٜٔ واختٔٚر أداة أخرى يف  أيًوٚ اشتحداث افىريؼ. ويُّـ

 . Create Featuresٕٚؾذة 

مـ  Organize Feature Templates/ وٓشتحداث ٕامذج مِّح ُتٍتح ٕٚؾذة

 Create New Templates wizard وبدء شِسِٜ ٕقاؾذ Create Featuresٕٚؾذة 

 ًٓ  ُِّتتٚر افىبَٜ أو فتٍْٔذ خىقات ظِّٜٔ رسيًٜ فتُقيـ إّٕقذج. وهْٚ أو

(، ثؿ اختٔٚر أي أو ـؾ افتهٍْٔٚت يف افىبَٜ فًِّٓٚ يف 71/7افىبَٚت )صُؾ 
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تحداث افْامذج، يُّـ تٌٔر شامهتٚ آؾساضٜٔ، ٕسخٓٚ ٕامذج مٍردة. وبًد اش

 أو دجمٓٚ، أو حذؾٓٚ.

تستخدم افْامذج يف أي وؿٝ ُتستحدث ؾٔف مالمح. وظْد اشتحداث 

، Unionأو أمر احتٚد  Bufferمالمح ظز افتحرير، مثؾ أمر اشتحداث ٕىٚق بْٔل 

 حٚل حترير مالمح يُقن اختٔٚر إّٔقذج يف افْٚؾذة افتل تيٓر هلذه إوامر. ويف

 مقجقدة تْتٍل احلٚجٜ إػ حتديد إّٔقذج.

 

 ( كاؾذة تـظقم كّمذج ضبؼة ادؾؿح:/6:صؽل )

 حتديد أكواع ادالمح افتي شُتستحدث ا:ثافثً 

ُـ اشتحداث مالمح مـ ٕقع ُمًغَّ يف ضبَٜ مقجقدة، وف ٚ،أحًٕٔٚ  ؿد ُيراد،

ة ٓفتَٚط تِؽ ادالمح. ؿد ُيراد إضٚؾٜ مالمح يف ضبَٜ مثاًل،  افىبَٜ فٔسٝ ُمًدَّ

  ٔ ٚ يف افىبَٜ شقى تهٍْٔٚت ضرق ضرق فتّثٔؾ ضريؼ مزدوج وٓ يقجد حٚف

يُّـ يف هذه احلٚفٜ حتديد ـؾ  رسيًٜ، ضرق رئٔسٜ، ضرق ؾرظٜٔ، ضريؼ ترابٜٔ.

ٕقاؾذ تٍٚظِٜٔ جتًؾ مـ  رء فتهْٔػ ضريؼ مزدوج يف أي وؿٝ ظز شِسِٜ

افسٓؾ جتٓٔز افبٕٔٚٚت فًرض وِّتزيـ إٕقاع اجلديدة مـ ادالمح. وخىقات 

 ذفؽ هل:
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 ( كاؾذة شّمت أكؿوذج ضبؼة ادالمح:/5:صؽل )

 

 ( كاؾذة مساظد اشتحداث كّمذج:/6:صؽل )
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افوٌط بٚفزر إيّـ ظذ افىبَٜ ادُراد إضٚؾٜ مِّح هلٚ يف جدول ادحتقيٚت  .1

 وشتيٓر ؿٚئّٜ.

 Define Newثؿ اختٔٚر أمر  Edit Featureيف افَٚئّٜ ُيوٌط ظذ َخٔٚر  .2

Feature Type  أ(.74/7وشتيٓر هذه افْٚؾذة )صُؾ 

 Nextفف، ثؿ افوٌط ظذ أمر  ُتٛ اشؿ ادِّح اجلديد ووصٌػ يُ يف افْٚؾذة  .3

 وشتيٓر هذه افْٚؾذة.

اإلضٚؾٜ  ، وظْدمٚ تيٓر ٕٚؾذة تٖـٔدFinish، ثؿ أمر Nextافوٌط ظذ أمر  .4

 .Yesُيوٌط ظذ خٔٚر 

 ٚ يف ضبَٜ افىرق. ٚ جدي  ٕ٘جٚز هذه اخلىقات ُيؤػ افْيٚم مِّحً بو

 

 أ( كاؾذة حتديد كوع مؾؿح جديد :/7:صؽل )

ٔ   وُيؤػ آرك مٚب ا فِتهْٔػ اجلديد، أي مًِقمٚت مىِقبٜ ظـ رمزً ٚ آف

ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ )مثؾ ؿّٜٔ افْقع افٍرظل أو ؿّٜٔ فِّجٚل( فتِؽ 

 افىبَٜ، وإّٔقذج ادِّح افذي ُيستخدم ظْد اشتحداث ادِّح. 
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 ب( كاؾذة حتديد كوع مؾؿح جديد :/7:صؽل )

جديد برشؿ حترير ُيّثؾ ادِّح  يف أي حٚل، يُقن رؿؿ مِّح خط أو ُمٍَؾ

ٚ افًالؿٜ بنُؾ ظٚم. وبّقاصِٜ افرشؿ، يُقن افًرض ادبدئل  اذ ًً مٚ »فَٚظدة تب

بسمٔز حََٔل يستخدمف إّٔقذج ادِّح وترمٔز افًَد  شتراه هق مٚ شتحهؾ ظِٔف

  وظَدة افْٓٚيٜ بٚفِقن إمحر.افقشٔىٜ وظَدة افبدايٜ بّربًٚت ذات فقن أخرض

 

 ح افطريق ادزدوج ِف كاؾذة ادحتوياتؿإضاؾة مؾ (:/8:صؽل )
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 ( مثال فسمقز ُظَؼد رشم مؾؿح خطي:/9:صؽل )

د رمز افًَد ادختٚرة ميٓر افًَدة ظْد اختٔٚرهٚ، مثؾ رشؿ صْدوق  وُُيدِّ

. ومع أنَّ افرشؿ ُيستخدم ظٚدة فرؿؿ Editorيف مسىرة أدوات  Editحقهلٚ بٖداة 

َّٕف ُيستخدم ظْد إظٚدة تنُٔؾ ادِّح، َؿْىع مِّح  أيًوٚ مالمح جديدة، إٓ أ

يف هذه احلٚٓت افتٌٔرات افتل تتؿ ظذ  أيًوٚ ُسُمٍَؾ، ومٚ إػ ذفؽ. وتًْ

ز بحٔٞ يتؿ ظرض ادِّح ـ٘ضٚر  ترمٔز افرشؿ. ويُّـ جتّٔد افًرض ادُرمَّ

ز ؿد يُقن مٍٔدً  ا ظْد صبُل ظْد حتريُف أو ظْد افرشؿ. وجتّٔد افرشؿ ادُرمَّ

صػ صقرة جقيٜ أو افتًٚمؾ مع رمقز ـبرة. ويف حٚل جتّٔد هذا اإلظداد 

دة يف ٕٚؾذة ُتستخ ( ظْد 43/7)صُؾ  Editing Optionsدم رمقز افرشؿ ادُحدَّ

 اشتحداث مالمح.

 واخلىقات هل:

 .Optionsثؿ َخٔٚر  Editorضٌط ؿٚئّٜ  .1

 .Generalضٌط جمّقظٜ  .2
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ز فِِّّح وظرض اإلضٚر افنبُل ؾَط  .3 يف حٚل رؽبٜ جتّٔد افًرض ادُرمَّ

 Use symbolizedد أمر ظْد اشتحداث ادالمح أو حتريُٓٚ، يتًغَّ جتّٔ

feature during editing . 

فتٌٔر  Symbol Selectorضٌط أزرة رمقز رشؿ افتحرير واشتخدام  .4

  افسمٔز ادُستخدم فًرض ظَد ووصالت يف رشؿ افتحرير.

 . OKضٌط  .5

 تـشقط خاصقة آفتصاق خالل افتحرير  ا:رابعً 

فبًض بٚشتحداث مالمح تتهؾ ببًوٓٚ ا Snappingتسّح خٚصٜٔ  

بحٔٞ تُقن افتحريرات أـثر دؿٜ وبٖخىٚء أؿؾ. وبتْنٔط هذه اخلٚصٜٔ، يٍَز 

مٗذ افٍٖرة إػ أو يِتهؼ بٚحلقاف، افًَد افقشٔىٜ، وؽرهٚ مـ افًْٚس 

ـ مـ  ٚ مْٓٚاجلٔقمسيٜ حْٔام يُقن ؿريبً  ُِّ بَّدار ؿّٜٔ شامح آفتهٚق، وهذا ُيّ

ٔ ٚ  أخرى. ويتؿ آفتهٚقوضع ادِّح بسٓقفٜ بٚفْسبٜ دقاؿع مالمح  بٚفَْط، آف

َٕط افْٓٚيٜ، افًَد افقشٔىٜ، واحلقاف مع حتريؽ مٗذ افٍٖرة حقل اخلريىٜ. 

وـؾ اإلظدادات افالزمٜ فِتًٚمؾ مع خٚصٜٔ آفتهٚق مقجقدة يف مسىرة 

، بام يف ذفؽ تْنٔط وجتّٔد إٔقاع آفتهٚق وإظداد َخٔٚرات  Snappingأدوات 

 (.44/7)صُؾ  Snappingخٔٚرات إضٚؾٜٔ يف ؿٚئّٜ آفتهٚق. وهْٚك 

 

 ( كاؾذة أدوات خاصقة آفتصاق:/::صؽل )
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وحْٔام تُقن بًض أدوات افتحرير ٕنىٜ، يُّـ تقضٔح تٌرُّ مٗذ افٍٖرة 

ؾٜ، ُؾ ظْك افتهٚق )ظَدة وشٔىٜ، حٚفمع حتريُف ؾقق اخلريىٜ. ويُقن 

يُقن مٗذ افٍٖرة يف مثاًل،  َٕىٜ َّنٚيٜ، تَٚضع، ومٚ صٚبف( تٌذيتف ادسسجًٜ.

ٚ مع اخلىقط صُؾ مربع ظْد آفتهٚق بًَدة وشٔىٜ أو َٕىٜ وُيهبح صْدوؿً 

ادحقريٜ ظْد آفتهٚق بحٚؾٜ. وبتقضٔح ميٓر ادٗذ وٕص ادًِقمٜ ادسٚظدة 

تل تتؿ ؾٔٓٚ ظِّٜٔ آفتهٚق وأي افذي ييٓر، يُّـ يف احلٚل حتديد افىبَٜ اف

وٕص ادًِقمٜ ادسٚظدة هق بّثٚبٜ مَىع صٌر مـ  افًْٚس يتؿ آفتهٚق هبٚ.

 ٕقع آفتهٚق وافىبَٜ افتل يتؿ افْص ييٓر يف حٚفٜ آفتهٚق منتّاًل 

 (.78/7آفتهٚق ؾٔٓٚ )صُؾ 

 

 ادؾؿح ا كوع آفتصاق وضبؼة( مثال مؼطع افـص افذي يظفر موضًح :/;:صؽل )

ويُّـ إجراء إظداد بًّٚير خٚصٜ ديٓر ادٗذ وافْص ادسٚظد وإظداد 

 Snappingدرجٜ افسامح ادىِقبٜ فالفتهٚق افتل تيٓر بٚفوٌط ظذ ؿٚئّٜ 

 .Optionsوؿٚئّٜ 
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 ت خاصقة آفتصاق( كاؾذة َخقارا:/>:صؽل )

 اس تحداث املالمح اخلرائطية

 ًٓ  اشتحداث مؾؿح كؼطي :أو

 .ٟ َّ ُٕ تنُٔؾ ادِّح افَْىل هق أبسط ادالمح افتل ُتستحدث يف بٔئٜ 

 جل. آي. إس.افىرائؼ افتل يُّـ اشتخدامٓٚ يف ٕيٚم آرك نَّ ٘وبنُؾ ظٚم، ؾ

 ث مالمح َٕىٜٔ أو ظَد وشٔىٜ يف مِّح خط أو مِّح ُمٍَؾ هل:ٓشتحدا
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ٓشتحداث مِّح َٕىٜ ُيوٌط ظذ إّٔقذج مِّح َٕىٜ يف جزء  .1

Construction Tools  مـ ٕٚؾذةCreate Features  ثؿ ضٌط أداةPoint.  

 

 ( أداة اشتحداث تشؽقل مؾؿح كؼطة:/0;صؽل )

ٓشتحداث ظَدة وشٔىٜ يف مِّح خط ُيوٌط ظذ إّٔقذج مِّح خط  .2

 Createٕٚؾذة  Create Featuresمـ ٕٚؾذة  Construction Toolsيف جزء 

Features  ثؿ ضٌط أداةLine. 

 

 ( أداة اشتحداث ظؼدة وشقطة ِف مؾؿح خطي:/6;صؽل )

ٓشتحداث ظَدة وشٔىٜ يف مِّح ُمتًدد أضالع ُمٍَؾ ُيوٌط ظذ  .3

 .Polygonثؿ ضٌط أداة  Create Featuresإّٔقذج مِّح ُمٍَؾ يف ٕٚؾذة 

 

 ( أداة اشتحداث ظؼدة وشقطة ِف مؾؿح ُمؼػل:/5;صؽل )
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 َٕىٜ تٍْذ هذه اخلىقات:يف أي حٚل، ٓشتحداث مِّح 

وجّراء ذفؽ تْنط  Create Featuresافوٌط ظذ إّٔقذج َٕىٜ يف ٕٚؾذة   .1

ٔ     Point أداة  ٚ. آف

افوٌط بٚفزر إيّـ ظذ اخلريىٜ ٓشتخدام خٚصٜٔ آفتهٚق افتل ُتسٚظد  .2

دة ُتٚمً اشتحداث افَْط ظْد ادقاؿع ادُ  يف ٚ. ومع حتريؽ ادٗذ حقل حدَّ

ضع مِّح، تُقن افتٌذيٜ ادسسجًٜ فِّٗذ ظذ افنٚصٜ ظذ اخلريىٜ فق

، ظٚرضٜ ٍٕس افرمز افذي شمٚ تراه هق مٚ حتهؾ ظِٔف»أشٚس ؿٚظدة 

ُٔستخدم فِِّّح افَْىل اجلديد.  ش

افوٌط ظذ اخلريىٜ حٔٞ ُيراد إضٚؾٜ َٕىٜ، وظْدهٚ ُتستحدث افَْىٜ  .3

 .(83/7)صُؾ  وتُقن يف وضع اختٔٚر

 

 فتشؽقل مؾؿح كؼطي( مثال :/6;صؽل )

 وهْٚك ؾهٚئؾ مـ إٔقاع افتنُٔالت افَْىٜٔ هل:

 Direction-Distanceهْٚ ُتستخدم أداة  كؼطة أو ظؼدة وشقطة باُتاه ومساؾة:أ. 

َّْٜٔ إضٚؾٜ إػ آجتٚه مـ  ٓشتحداثٓٚ مستخدمٜ مسٚؾٜ مـ َٕىٜ مً

دة فتحدي يُّـ اشتحداث َٕىٜ ظذ مسٚؾٜ مثاًل،  د افقجٜٓ.َٕىٜ ُُمدَّ

د وبزاويٜ مًَّْٜٔ مـ مقؿع آخر. دة مـ مقؿع ُُمدَّ  ُمدَّ
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 واخلىقات هل:

وذفؽ بٚفوٌط ظذ افهقرة افرامزة   Direction–Distanceاختٔٚر أداة  .1

 . Editor( يف مسىرة أدوات 84/7)صُؾ  Traceهلٚ يف جمّقظٜ أدوات 

ؿع افذي مْف ُيَٚس آجتٚه إػ افًَدة افقشٔىٜ افتل ضٌط َٕىٜ فتحديد ادق .2

 تتِق.

حتريؽ ادٗذ صقب آجتٚه افتَريبل إػ افًَدة افقشٔىٜ افتل تتِق. ومع  .3

حتريؽ ادٗذ ُيًَرض آجتٚه مـ افَْىٜ افتل تؿ ضٌىٓٚ وذفؽ يف افرــ 

  إيرس إشٍؾ مـ ٕٚؾذة آرك مٚب.

ٚه صقب افًَدة افقشٔىٜ مـ وـتٚبٜ مسٚؾٜ آجت Dضٌط مٍتٚح حرف  .4

 .ENTERافَْىٜ افتل تؿ ضٌىٓٚ، ثؿ ضٌط 

 ٚ، ُيوٌط مرة أخرى ظذ اخلريىٜ إلظداد آجتٚه.اختٔٚري   .5

 

 ( أداة وضع تشؽقل كؼطي ِف اُتاه ومساؾة ُمددتغ:/7;صؽل )

قؿع افذي مْف ُتَٚس ادسٚؾٜ إػ افًَدة افقشٔىٜ افتل ضٌط َٕىٜ فتحديد اد .6

 تتِق.
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حتريؽ ادٗذ فِحهقل ظذ ادسٚؾٜ افتَريبٜٔ إػ افًَدة افقشٔىٜ افتل تتِق  .7

مـ افَْىٜ افتل تؿ ضٌىٓٚ. ومع حتريؽ ادٗذ، يتؿ شحٛ دائرة مرـزهٚ 

ؿىر افَْىٜ افثٕٜٚٔ فتتَٚضع مع اجتٚه اخلط افذي تؿ حتديده، وُيًرض ٕهػ 

وـتٚبٜ  Dا ُيوٌط مٍتٚح حرف واختٔٚرً  افدائرة يف افرــ إشٍؾ إيرس.

دة،  مسٚؾٜ بقحدة اخلريىٜ إػ افًَدة افقشٔىٜ افتل تتِق مـ افَْىٜ ادُحدَّ

ًِد حجؿ افدائرة. وتقضع افًَدة افقشٔىٜ اجلديدة  ENTERوضٌط مٍتٚح  ُي

 ظْد إحدى َٕٚط تَٚضع افدائرة وخط آجتٚه.

 مع مقضع افًَدة افقشٔىٜ غع افدائرة وخط آجتٚه ادتقاؾَضٌط تَٚض .8

اجلديدة. وشٔتؿ اختٔٚر َٕىٜ افتَٚضع إؿرب إػ ادٗذ وظْد ضٌىٓٚ 

ؾ بغ  TABٚ ضٌط مٍتٚح تقضع افًَدة افقشٔىٜ. ويُّـ اختٔٚري   َُّ فِتْ

 مهٚ.حدأٓختٔٚر  ENTERَٕىتل افتَٚضع وضٌط أمر 

 تؼاضع وصؾتغ ِف حال مدمها بّم ؾقه افؽػاية:كؼطة أو ظؼدة وشقطة ظـد ب. 

 واخلىقات هل:  Intersectionوٓشتحداثٓٚ ُتستخدم أداة 

يف مسىرة أدوات  Traceيف جمّقظٜ أدوات   Intersectionضٌط أداة  .1

Editor  (.85/7)صُؾ 

 
 ( أداة وضع كؼطة أو ظؼدة وشقطة ظـد تؼاضع وصؾتغ:/8;صؽل )
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وضع ادٗذ ؾقق افقصِٜ إوػ ادُراد اشتحداث تَٚضع مًٓٚ، وشّٔتد  .2

خط مـ افقصِٜ ظز اخلريىٜ بحٔٞ يُّـ رؤيٜ افزاويٜ ادُستخدمٜ فبْٚء 

 َٕىٜ افتَٚضع.

وضع ادٗذ ؾقق افقصِٜ افثٕٜٚٔ ثؿ افوٌط إلضٚؾٜ ظَدة وشٔىٜ أو َٕىٜ  .3

 فتَٚضع ادٍُسض فِقصِتغ.ظْد ا

وهذه ُتستحدث  ج. كؼطة أو ظؼدة وشقطة ظـد كؼطة وشط بغ موؿعغ: 

( وذفؽ بٚفوٌط ظذ َٕىتغ 86/7)صُؾ   Midpoint  بٚشتخدام أداة

يف حٚل اشتحداث مثاًل،  ووضع َٕىٜ أو ظَدة جديدة يف مْتهػ خط بْٔٓام.

اشتخدام هذه افىريَٜ خىقط مرـزيٜ فنٚرع مـ بٕٔٚٚت ؿىع أرايض يُّـ 

 ٓشتحداث ظَد وشٔىٜ مبٚذة بغ ؿىع إرايض ظذ جٕٚبغ متًٚـسغ فنٚرع.
 

 

 كؼطة وشطى بغ كؼطتغ. ( أداة وضع كؼطة أو ظؼدة وشقطة ظـد:/9;صؽل )
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 واخلىقات هل:

وذفؽ بٚفوٌط ظذ افهقرة افرامزة يف جمّقظٜ    Midpointضٌط أداة  .1

 .Editorيف مسىرة أدوات  Traceأدوات 

افوٌط مرة واحدة فبْٚء افَْىٜ إوػ وشُتستحدث افًَدة افقشٔىٜ بغ  .2

 هذه افَْىٜ ومقؿع ضٌط افَْىٜ افثٕٜٚٔ.

افوٌط فبْٚء افَْىٜ افثٕٜٚٔ فقضع افًَدة افقشٔىٜ أو افَْىٜ افثٕٜٚٔ بغ  .3

 فَْىتغ. ا

غ باشتخدام يكؼطة أو ظؼدة وشقطة ظـد تؼاضع مساؾتغ من كؼطتغ أخر د.

يُّـ اشتخدام هذه افىريَٜ فقضع َٕىٜ مثاًل،  : Distance-Distanceأداة 

ا مسً  75ا مـ مقؿع ومسً  51ظذ أشٚس ؿٔٚشٚت حَِٜٔ فَْىٜ تتِق تَع ظذ بًد 

د  مـ مقؿع آخر. وهذه افىريَٜ تستحدث دائرتغ ظذ أشٚس ادسٚؾٚت وحُتدِّ

  َٕىتل تَٚضع ُمتِّٜ.

 واخلىقات هل:

 Trace  ( يف جمّقظ87/7ٜ)صُؾ  Distance–Distanceُيوٌط ظذ أداة .1

 .Editorيف مسىرة أدوات 

 . Dافوٌط مرة واحدة فبْٚء َٕىٜ افْٓٚيٜ فِدائرة إوػ ثؿ ضٌط مٍتٚح حرف  .2

وشُتستحدث  ENTER  ٌط أمرـتٚبٜ ضقل ٕهػ افَىر فِدائرة إوػ ثؿ ض .3

 دائرة.

 .Dافوٌط مرة واحدة فبْٚء َٕىٜ افْٓٚيٜ فِدائرة افثٕٜٚٔ ثؿ ضٌط مٍتٚح حرف  .4

وشُتستحدث  ENTERـتٚبٜ ضقل ٕهػ افَىر فِدائرة افثٕٜٚٔ ثؿ ضٌط أمر  .5

 دائرة.
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 وضع ادٗذ ظذ ادقؿع ادُراد إضٚؾٜ افًَدة افقشٔىٜ أو افَْىٜ ؾٔف. ويُّـ .6

ؾ بغ َٕىتل تَٚضع ثؿ ضٌط  TABتٚح ضٌط مٍ أيًوٚ َُّ  ENTERفِتْ

 ٓشتحداث افَْىٜ. 

 

 ( أداة وضع كؼطة أو ظؼدة وشقطة ظـد تؼاضع مساؾتغ :/:;صؽل )

 من كؼطتغ أخريغ

وهذه ُتستحدث  ا:، ص متامً هر. كؼطة أو ظؼدة وشقطة ِف موؿع س

بٚشتخدام مقاؿع اإلحداثٔٚت )س، ص( ادىَِٜ. ويُّـ حتديد ادقؿع ـزوج 

مـ إحداثٔٚت ضقل/ظرض أو إحداثٔٚت ٕيٚم مرـٚتقر افًٚدل ادستًرض. 

ويف حٚل إدخٚل زوج إحداثٔٚت ييٓر صْدوؿٚن يف افْٚؾذة مَٚرٕٜ بهْدوق 

 ات هل:واخلىق واحد يف حٚفٜ ادقاؿع افنبُٜٔ.

 ُيوٌط بٚفزر إيّـ ظذ اخلريىٜ. .1

 .F6أو مٍتٚح  Absolute X,Yضٌط َخٔٚر  .2

 ص. ،ثؿ افقحدة ادىِقبٜ إلدخٚل ؿٔؿ س  Unitsضٌط زر  .3

 .ENTERـتٚبٜ اإلحداثٔٚت أو ادقؿع ثؿ ضٌط أمر  .4
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دات أٔضالع ُملفةل: ا:اثهيً   اس تحداث مالمح خطية وُمتؼّدِ

ضع َٕىتغ ظذ إؿؾ، َٕىٜ بدايٜ ٓشتحداث مِّح خىل جديد يتًغَّ و

َِّٛ وضع َٕىتل بدايٜ  وَٕىٜ َّنٚيٜ، يف حغ أنَّ اشتحداث مِّح ُمٍَؾ يتى

ؾ رشؿ وصِٜ اخلط آجتٚه افذي  وَّنٚيٜ وظَد وشٔىٜ، يف إؿؾ واحدة. وُيسجِّ

تؿ بف افرؿؿ، وهذا مٓؿ ظْد احلٚجٜ فنذب أو مد افقصِٜ أو إجراء ظِّٜٔ 

)مع  Lineمـ َٕىٜ افبدايٜ أو َٕىٜ افْٓٚيٜ. وُتستخدم أداة تستخدم ؿٔٚشٚت تبدأ 

)مع ٕامذج ادالمح ادٍَُِٜ( ٓشتحداث  Polygonٕامذج ادالمح اخلىٜٔ( وأداة 

دة إضالع ادٍَُِٜ، ومع أنَّ هذه  وصالت خىٜٔ يف اخلىقط أو افتنُٔالت ُمتًدِّ

 شِقـٓٚ متامثؾ. إدوات ُتستخدم مع إٔقاع خمتٍِٜ مـ افْامذج إٓ أنَّ 

 وٓشتحداث وصؾة خط تـػذ هذه اخلطوات:

اختٔٚر ضبَٜ ادِّح اخلىٜٔ ادُراد اشتحداث وصِٜ خط هبٚ، وذفؽ بٚفوٌط  .1

 ظِٔٓٚ يف جدول ادحتقيٚت.

  (.88/7صُؾ ) Editorيف جمّقظٜ  Start Editingافوٌط ظذ أمر  .2

 

 ( كاؾذة أمر بدء افتحرير:/;;صؽل )

 (.45/7)صُؾ  Create Featuresاختٔٚر إّٔقذج مِّح خط يف ٕٚؾذة  .3
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 Createيف أشٍؾ مـ ٕٚؾذة  Construction Toolيف جزء  Lineافوٌط ظذ  .4

Features. 

 افوٌط ظذ مقؿع َٕىٜ بدايٜ اخلط يف اخلريىٜ فقضًٓٚ. .5

 افوٌط ظذ مقؿع َٕىٜ َّنٚيٜ اخلط يف اخلريىٜ فقضًٓٚ. .6

يف مِّح اخلط تُقن افًَدة افقشٔىٜ، أي افًَدة افتل يتٌرَّ ظْدهٚ اجتٚه و

 ِقن إخرض، وظَدة افْٓٚيٜ تُقن بِقن أمحر.ٚفاخلط، ب
 

 
 ( مثال فتشؽقل مؾؿح خطي:/>;صؽل )

وإذا ـٕٚٝ افقصِٜ شستبط بقصِٜ أخرى مقجقدة يف اخلريىٜ يتًغَّ تْنٔط 

(. وذفؽ 91/7، )صُؾ Snapping خٚصٜٔ افتهٚق افَْىٜ يف مسىرة أدوات

فوامن وضع َٕىٜ بدايٜ افقصِٜ اجلديدة ظْد َّنٚيٜ افقصِٜ ادقجقدة بنُؾ 

جيٛ أن تتهؾ َّنٚيٚت ادجٚري إصٌر بٚدجرى افرئٔس ظْد مثاًل،  صحٔح.

رؿؿ صبُٜ جمٚري. ويتًغَّ ظْد رشؿ صبُٜ مقاصالت أن تتهؾ مالمح افنٚرع 

 د َّنٚيٚت ؽر ٕٚؾذة. ببًوٓٚ افبًض إٓ يف حٚفٜ وجق
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 ( كاؾذة َخقارات خاصقة افتصاق افـؼطة:/0>صؽل )

افَْٚط أتٜٔ ـٍٜٔٔ اشتحداث خىقط جديدة تِتهؼ ببًوٓٚ، وتؼح 

 هل:  ،وهْٚك َخٔٚرات ظديدة فقصؾ مالمح خىٜٔ ببًوٓٚ

ؾ مع تنُٔؾ خط آخر، ُتستخدم أداة ادد دد أو صذب تنُٔؾ خىل فٔتَٚب .1

(Extend( أو أداة افنذب )Trim يف مسىرة أدوات )Advanced Editing ،

ط مـ جمّقظٜ   (.91/7)صُؾ  Customizeيف ٕٚؾذة  Toolbarsافتل ُتْنَّ

 
 ( مسطرة أدوات افتحرير ادتؼدم:/6>صؽل )

ٚفتحريؽ اخلط  .2  CTRLبحٔٞ يِتهؼ، خُيتٚر اخلط وُيوٌط ظذ مٍتٚح  يدوي 

بنُؾ مستّر مع حتريؽ ممسؽ آختٔٚر إػ َّنٚيٜ اخلط بحٔٞ يِتهؼ 

 مُمْسؽ آختٔٚر )وبٚفتٚيل ادِّح( بٚدالمح ادالئّٜ. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/ArcGIS/Desktop10.1/Help/fundamentals_of_editing.chm::/01m60000004w000000.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/ArcGIS/Desktop10.1/Help/fundamentals_of_editing.chm::/01m600000031000000.htm
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خدم ضريَٜ ظْد افرؽبٜ يف ُمٚذاة حٚؾٜ ضبَٜ واحدة دالمح ضبَٜ جمٚورة، ُتست .3

Edge Snapping  يف مسىرة أدواتSnapping  أو جتربٜ  (91/7)صُؾ

(، افتل يُقن افقصقل إفٔٓٚ 92/7أدوات ادًٚجلٜ اجلٌراؾٜٔ )صُؾ 

 .Geoprocessingبٚفوٌط ظذ ؿٚئّٜ 

( جلًؾ اخلىقط 93/7)صُؾ  Integrateُتستخدم أداة ادًٚجلٜ اجلٌراؾٜٔ  .4

قصقل إػ هذه إداة ظز هذا افتسِسؾ وافًَد افقشٔىٜ تتىٚبؼ، ويُقن اف

  ٚ:أمر افقصقل إفٔٓ

ArcCatalog>ToolBoxes>Data Management Tools>Feature Class 
 

 

 ( كاؾذة أدوات ادعاجلة اجلغراؾقة:/5>صؽل )
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 ؼة.( كاؾذة اخَلقارات اإلضاؾقة فتحرير افطب:/6>صؽل )

يف أي حٚل، جيٛ احلذر مـ إدخٚل أصٌر ؿّٜٔ شامح ممُْٜ ٕنَّ هذا ؿد 

 يٗدي إػ اَّنٔٚر أو دمٟ ادالمح. واخلىقات هل:

د أنَّ خٚصٜٔ افتهٚق احلٚؾٜ ٕنىٜ، وإذا مل تُـ ـذفؽ ُيوٌط زر  .1 ُـّ  Edgeافتٖ

Snapping  مسىرة أدوات يفSnapping  (87/7)صُؾ. 
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 ( 48/7)صُؾ  Create Featuresافوٌط ظذ إّٔقذج مِّح خط يف ٕٚؾذة  .2

يف مسىرة أدوات   Straight Segmentافوٌط ظذ زر ضريَٜ بْٚء  .3

Editor  (.42/7)صُؾ  

 آفتهٚق بخط مقجقد، بًدئذ إلضٚؾٜ ظَدة بدايٜ يف اخلط اجلديد. .4

د مـ أنَّ ظْد افرؽبٜ يف أْن تتَٚب .5 ُـّ ؾ ظَدة افْٓٚيٜ ظْد خط مقجقد، جيٛ افتٖ

  ظَدة افْٓٚيٜ تِتهؼ ظْد إضٚؾٜ افًَدة وإَّنٚء افرشؿ.

وبًد اشتحداث ادالمح، يُّـ اشتخدام جُمٚورة ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ 

 Must Not Haveفتحديد وإصالح أي خىقط زائدة. وُيستحسـ تىبٔؼ ؿٚظدة 

Dangles خلط، بًدئذ حتديد وإصالح إخىٚء. وإذا ـٚن خىٖ ظذ ضبَٜ مِّح ا

ذة فنٚرع يُّـ اظتبٚره  ٍِّ اخلط افزائد هق حٚفٜ صحٔحٜ، مثؾ افْٓٚيٜ ؽر ادْ

 اشتثًْٚء.

)مع افْامذج  Polygon)مع افْامذج اخلىٜٔ( وأداة  Lineوُتستخدم أداة 

ومع أنَّ ادٌَُِٜ( ٓشتحداث وصالت خىٜٔ يف اخلىقط أو افتنُٔالت ادٌَُِٜ، 

هذه إدوات ُتستخدم مع إٔقاع خمتٍِٜ مـ افْامذج إٓ أنَّ شِقـٓٚ متامثؾ. 

ذ هذه اخلىقات: ٍَّ  وٓشتحداث هذه افقصالت تْ

 افوٌط ظذ اخلريىٜ ادُراد رؿؿ افًَد افقشٔىٜ ؾٔٓٚ. .1

رشؿ مِّح خىل أو ُمٍَؾ برؿّف وشتيٓر افًَد افقشٔىٜ بسمٔز مربًٚت  .2

ن افرشؿ مـ ـؾ افًَد افقشٔىٜ وافقصالت ذات فقن أخرض وأمحر، و يتُقَّ

  اخلىٜٔ يف ادِّح.

ويُّـ اشتحداث خىقط، أؿقاس، مْحْٔٚت ُتٚس، ظَد وشٔىٜ ظْد 

افتَٚضًٚت ترتُز ظذ ادسٚؾٚت وآجتٚهٚت مـ مالمح أخرى. وتستحدث، 

  ٔ ٚ، أدوات اخلط، افتنُٔؾ ادٍَُؾ، ووصالت مستَّٜٔ بغ افًَد اؾساض
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فتل ُيوٌط ظِٔٓٚ. وهذه إدوات هلٚ ضرائؼ إضٚؾٜٔ ُيىِؼ ظِٔٓٚ افقشٔىٜ ا

فتحديد صُؾ ادِّح، مثؾ  Editorضرائؼ بْٚء ومقجقدة يف مسىرة أدوات 

 أيًوٚ ـام يُّـ اشتحداث خىقط مْحْٜٔ أو إظٚدة رشؿ مالمح مقجقدة.

إٓتَٚل بغ إٔقاع افبْٚء بًد ـؾ مَىع بحٔٞ يُقن مـ ادُّـ بْٚء افنُؾ 

يف حٚل رشؿ ضريؼ بف مًْىػ ؿد ُيراد أن يُقن بًض مـ مثاًل،  ٛ افرؽبٜ.حس

 ٚ. إٕجٚز ذفؽ هبذه اخلىقات: وأخر مْحًْٔ هذا ادًْىػ مستَٔاًم 

  افبدء برشؿ افقصِٜ ادستَّٜٔ. .1

 .Arc Segmentافوٌط ظذ ضريَٜ بْٚء  .2

 اشتحداث مْحْك. .3

ٚ تُِّٜ جٔقمسيٜ ادْحْك  .4 ًً دة يفتب   إّٕقذج.دقصٍٚتف ادُحدَّ

إَّنٚء افرشؿ بٚفوٌط مرتغ، اختٔٚر أمر مـ ؿٚئّٜ ادختكات أو اشتخدام  .5

  (.F2مٍتٚح آختهٚر)

افوٌط مرتغ ظذ ادِّح بٖداة افتحرير فتًديؾ افرشؿ وبذفؽ يتٌرَّ صُؾ  .6

 افتنُٔؾ متًدد إضالع.

د إضالع أصبح مِّحً  (94/7)ويًرض افرشؿ إيرس يف افنُؾ  ٚ متًدِّ

 فؽ بًد إضٚؾٜ ـؾ افًَد افقشٔىٜ ادىِقبٜ فتْتٓل ظِّٜٔ بْٚئف. ـذ

 

 ( مثال إلضاؾة ظؼدة وشقطة إػ مؾؿح مؼػل:/7>صؽل )
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 وفتحسغ اإلٕتٚجٜٔ، تقجد فقحٜ ضرائؼ افبْٚء يف ادسىرة افهٌرة ٕدوات

رب مـ ادٗذ خالل ظِّٜٔ رؿؿ وصالت خط جديد أو افبْٚء، افتل تيٓر بٚفَ

د إضالع. وتُقن مسىرة أدوات  يف وضع  Feature Constructionمِّح متًدِّ

  ٔ د اؾساض َّّ ٚ أو تْنٔىٓٚ يف فًرضٓٚ مٗؿتً  TABٚ وفُـ يُّـ ضٌط مٍتٚح جم

بحٔٞ تيٓر يف أي وؿٝ ظْد افرشؿ. إضٚؾٜ إػ  Feature Constructionٕٚؾذة 

( 95/7هْٚك ؿٚئّٜ خُمتِكات تنّؾ أوامر فقضع افًَد افقشٔىٜ بدؿٜ )ذفؽ، 

  يُّـ افدخقل ظِٔٓٚ بٚفوٌط بٚفزر إيّـ ظذ اخلريىٜ.

 

 ( كاؾذة ُمترِصات أوامر وضع افعؼد افوشقطة:/8>صؽل )

إضالع ادٍَُؾ، تقجد أدوات أخرى  وبٚإلضٚؾٜ إػ أدوات اخلط ومتًدد

( 48/7)صُؾ  Create Featureيف ٕٚؾذة  Construction Toolsتيٓر يف جزء 

 ٓشتحداث مالمح خىٜٔ وُمٍَِٜ هل:

ٚ: وهذه تسّح بٚشتحداث مِّح مرشقم Freehandأداة  .1 فف يدوي  ٔ ٚ  وُتًدِّ آف

 يف صُؾ مْحْٔٚت بٔزَيف.

ٚشتحداث دوائر ومستىٔالت بسحٛ : تسّح بRectangle, Circleأدوات  .2

  ٔ دة مـ خالل مٍٚتٔح آختهٚر.ادٗذ تٍٚظِ  ٚ، أو ظْد مقاؿع ُُمدَّ
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ٔ   Ellipseأداة .3 ٚ أو بٚشتخدام : افتل تستحدث مِّح إهِٟٔ جديد تٍٚظِ

 ادُختِكات فتحديد ادقؿع وافَىر أو ٕهػ افَىر.

المح ُمٍَِٜ : وهذه ُتستخدم ٓشتحداث مAuto-Complete Polygonأداة  .4

 متالصَٜ وٓ تتداخؾ أو يقجد بْٔٓٚ ؾجقات.

ٜ: فًرض أداة  ظْد افتًٚمؾ مع  Lineوجتدر ادالحيٜ أنَّ ؿٚئّٜ إدوات ُمََّْْ

، فىبَٚت تسٚهؿ يف صبُٚت جٔقمسيٜ، COGOٕامذج اخلط فىبَٚت بّقّصٍٚت 

خرى أو فىبَٚت مالمح يف جمّقظٜ بٕٔٚٚت صبُٜ. وهذا ٕنَّ أدوات افبْٚء إ

ًٓ ـتستح ٜ يف هذا افْقع مـ ـٚت ؽر صٚحلـٜ هل جٔقمسيـ خُٚتٔدث أصُٚ

 افىبَٚت.

حترير أصُٚهلٚ بٖدوات يف مسىرة  أيًوٚ وبًد اشتحداث مالمح، يُّـ

Editor  ذ هذه مثاًل،  (.42/7)صُؾ ٍَّ فتجزئٜ تنُٔؾ ُمٍَؾ يف تنُِغ ُتْ

 اخلىقات:

 .Editorات يف مسىرة أدو Cut Polygonsافوٌط ظذ أداة  .1

 رشؿ خط حٔٞ ُيراد جتزئٜ ادِّح ادٍَُؾ. .2

  .Editor يف مسىرة أدوات Reshapeُيوٌط ظذ أداة  .3

 .(96/7)صُؾ  رشؿ اخلط .4

 
 ( مثال فؼطع مؾؿح متعدد إضالع ُمؼػل، :/9>صؽل )

 (5( وبعده )6ؿبل افؼطع )
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( فِوٌط ظذ مقؿع يف خريىٜ 42/7)صُؾ  Editويف حٚل اشتخدام أداة 

ذات مالمح ُمتداخِٜ، شتيٓر صقرة رامزة صٌرة بْٚؾذة تًرض ادالمح ؿٚبِٜ 

آختٔٚر حٔٞ تؿ افوٌط فُّٔـ ُتٔٔز ادالمح افهحٔحٜ مـ ادالمح ادُتداخِٜ 

دة ووصالت دِّح، خُيتٚر (. وفِتًٚمؾ مع ُظَد وشٔىٜ ُمٍر78/7)صُؾ 

يف مسىرة  Edit Verticesثؿ افوٌط ظذ زر   Editادِّح بٚشتخدام أداة 

(، أو ببسٚضٜ افوٌط مرتغ متقافٔتغ ظذ ادِّح 42/7)صُؾ  Editorأدوات

. ويُّـ اختٔٚر ظَد وشٔىٜ ظديدة مرة واحدة بسحٛ صْدوق Editبٖداة 

ُٓٚ أو حذؾٓٚ حسٛ احلٚجٜ. إضٚؾٜ إػ ، بًدئذ حتريEditحقهلٚ بٚشتخدام أداة 

ذفؽ، يُّـ افوٌط بٚفزر إيّـ ظذ وصِٜ وتٌٔرهٚ إػ ٕقع آخر، مثؾ ظّؾ 

وصِٜ مستَّٜٔ مْحْٜٔ، إظٚدة تنُٔؾ مْحْٔٚت، شحٛ مْحْك، إظداد إٔهٚف 

َّْٜٔ، أو إظٚدة ُتقضع مُمِْسُٚت بٔز  (. 97/7ٔف )صُؾ يأؿىٚر مً

 

 (، 6ح وحتديثه، افوصؾة اهلدف )( مثال فتعديل مؾؿ:/:>صؽل )

 (6قه )ي(، بقز5مـحـى )

وظْد اشتخدام رشؿ فتًديؾ مِّح مقجقد تُقن تُِّٜ افتحديٞ بَّ٘نٚء 

 افرشؿ. واخلىقات هل:

 ٌٔر إحدى وصالتف.ظذ ادِّح ادراد ت  Editافوٌط بٖداة  .1

)صُؾ  Editorيف مسىرة أدوات   Edit Verticesافوٌط ظذ زر  .2

42/7.) 
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افوٌط بٚفزر إيّـ ظذ افقصِٜ ادُراد تٌٔرهٚ وشتيٓر ؿٚئّٜ خُيتٚر مْٓٚ  .3

 .Change Segmentأمر 

 .Bezierأو  Circular Arcافوٌط ظذ أحد اخلَٔٚرات  .4

 دة.وضع ادٗذ ظذ افقصِٜ وافوٌط مرة واح .5

 افوٌط إَّنٚء افًِّٜٔ. .6

( بٚفدخقل افرسيع 63/7)صُؾ  Edit Verticesوتسّح مسىرة أدوات 

َد افقشٔىٜ. وهل تيٓر ظذ  ًُ ظذ بًض إوامر صٚئًٜ آشتًامل ظْد حترير اف

ٕنىٜ ويُقن  Topology Editأو أداة  Editافنٚصٜ يف أي وؿٝ تُقن ؾٔف أداة 

،  Editح أو حٚؾٜ جُمَٚورة. ـام أنَّ أدوات افقضع هق حترير افًَد افقشٔىٜ دِّ

Reshape Feature ، وEdit Vertices  يف مسىرة أدواتEditor  ( 42/7)صُؾ

. يف أي حٚل، ظْد احلٚجٜ فتحديٞ  ُمٍَاًل ا أو تنُٔاًل ٚ خمتٚرً حُتدث ؾَط خى  

دة تتنٚرك يف حٚؾٜ، يُّـ اشتخدام أدوات حترير ادُ  جٚوَرة. أصُٚل مالمح ُمتًدِّ

يف مسىرة أدوات  Topology Edit ،Reshape Edge  ،Modify Edgeوأدوات 

Topology  إذا ـٚن مثاًل،  فتحديٞ ـؾ ادالمح ادتهِٜ ببًوٓٚ. (98/7)صُؾ

ا مع مْٚضؼ اشتخدامٚت  فألرض تتَٚشؿ حدودً هْٚك مْىَٜ اشتخدام ُمًغَّ 

ات جيٛ تهحٔحٓٚ ظْد هٚ يتًغَّ أخرى بٖٕقاع خمتٍِٜ تًرضٝ حدودهٚ فتٌرُّ

إمٚ بْٚء جُمٚورة خريىٜ أو جُمٚورة ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ يف افبٕٔٚٚت ويُّـ تٌٔر 

  حدود ـؾ ادالمح يف ٍٕس افقؿٝ.

 
 ( مسطرة أدوات حترير جماورة تشؽقالت ادالمح:/;>صؽل )
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 فات املالمحاس تحداث موصِّ  ا:اثمثً 

ٟ، ُِّتزن ظٚدة ـهػ يف  َّ ُٕ ٍٚت هل تقصٍٔٚت فِِّّح اجلٌرايف يف  ادقصِّ

ٍٚت ُمٚؾيٜ ؿد تنّؾ آشؿ، ظدد افسُٚن، ظدد اددارس، مثاًل،  جدول. مقصِّ

 دستنٍٔٚت، ظدد ادراـز افهحٜٔ..ظدد مًٚهد افتدريٛ، ظدد اجلٚمًٚت، ظدد ا

ػ ظْد اشتحداث ادالمح، ـام يُّـ  إفخ. ويُّـ إضٚؾٜ ؿٔؿ جديدة فِّقصِّ

حترير ؿٔؿ مقجقدة. وظْد اشتحداث مِّح، يُقن بٚفَٔؿ آؾساضٜٔ 

دة يف إّٕقذج ادُستخدم فًِّٜٔ اشتحداثف. وتتؿ إضٚؾٜ  ٍٚت ادُحدَّ فِّقصِّ

ٍٚت بًد اشتحداث ادِّح. وهْٚك ضريَتغ أشٚس إلضٚؾٜ أو حتّٔؾ  ادقصِّ

صٍٚت يف آرك مٚب   مهٚ:ادقِّ

ػاتكاؾذ .1 : يُقن افقصقل إػ هذه افْٚؾذة بٚفوٌط ظذ زر ة ادوصِّ

Attributes  يف مسىرة أدواتEditor ( وتًرض هذه افْٚؾذة 42/7صُؾ ،)

ٍٚت مالمح خمتٚرة ـام تسّح بتحرير افَٔؿ. واجلزء إظذ مـ افْٚؾذة  مقصِّ

ٔؿ يًرض افىبَٜ افتل تتبًٓٚ ادالمح ادختٚرة، بْٔام اجلزء إشٍؾ يًرض ؿ

ٍٚت ادِّح، بام يف ذفؽ أي مًِقمٚت ذات ظالؿٜ أو مقصقفٜ )صُؾ  مقصِّ

شامت ورتٛ  Layer Propertiesيف ٕٚؾذة  Fields(. وتًرض جمّقظٜ 99/7

، إظداد آشؿ ادسٚظد ظّقديف حٚفٜ جتّٔد رؤيٜ مثاًل،  احلَقل واإلظدادات.

ات شتًُْس يف . وهذه افتٌٔرًّقد، تٌٔر ـٍٜٔٔ ظرض إظداد يف افًّقدفِ

َّٕف  ظّقدإظداد  أيًوٚ . ويُّـAttributesٕٚؾذة  فُٔقن فَِراءة ؾَط، وهذا يًْل أ

بكف افْير ظـ شامح ادِػ أو ؿٚظدة  ،يُّـ ظرضف وفُـ ٓ يُّـ حتريره

 افبٕٔٚٚت بذفؽ.

: تًرض ٕٚؾذة اجلدول ـؾ ادًِقمٚت اجلدوفٜٔ ظـ افىبَٜ كاؾذة اجلدول .2

ٌٔر ؿّٜٔ يف ٕٚؾذة اجلدول ُيوٌط ظذ حقيهِٜ ؾٔف ثؿ أو اجلدول. وإلضٚؾٜ أو ت

، افذي ُيسٚظد ًّقدتُتٛ افَّٜٔ. وتسّح ٕٚؾذة اجلدول بٚشتخدام حٚشٛ اف
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دة يف  ف  ظّقديف حتديٞ ؿٔؿ ُمتًدِّ َّٕ ُمًغَّ واشتخدام مُجَؾ ظْد حترير افَٔؿ. ومع أ

مـ  ،ًّقدٚ أن يُقن افقضع وضع جِسٜ حترير حلسٚب ؿٔؿ اففٔس رضوري  

ادستحسـ أن يتؿ ذفؽ يف جِسٜ حترير َّٕنٚ تسّح ب٘فٌٚء ظِّٔٚت افتحرير ظْد 

 احلٚجٜ.

 
 ( كاؾذة موصػات تشؽقالت ادالمح:/>>ؽل )ص

 
 جلدول موصػات تشؽقالت ادالمح ( مثال:/600صؽل )
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 اس تحداث مالمح امللحوظات ا:رابؼً 

ظِّٜٔ اشتحداث مِحقطٚت وأبًٚد هل ٍٕس ظِّٜٔ اشتحداث ادالمح 

 Create إخرى، وفتحرير مِّح مِحقطٜ، خُيتٚر إّٔقذجف وأداة بْٚئف يف ٕٚؾذة

Features  (. وظْد افوٌط ظذ إّٔقذج ادِّح تيٓر ٕٚؾذة 48/7)صُؾ

Annotation Construction (111/7 ،ٜبحٔٞ يُّـ ـتٚبٜ ٕص ادِحقط )

ؿ يف ـٍٜٔٔ وضع افْص، وإظداد شامت أي رمقز إضٚؾٜٔ )صُؾ  ُُّ افتَّح

112/7.) 

 

 ( كاؾذة ـتابة مؾحوطة فتشؽقل مؾؿح:/606صؽل )

 

 

 ( مثال دؾحوطة تشؽقل مؾؿح:/605صؽل )



 امفصل امسابع: امتؼامل مع هظام أٓرك يج.  ٕاي.  ٕاس.

 

350 

ويُّـ ِّتزيـ ٕهقص اخلريىٜ ـِّحقطٚت يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. 

 
ٍ
صٌرة  وتقؾِّر ادِحقطٜ مروٕٜ ديٓر ومقضع افَّْص حٔٞ يُّـ اختٔٚر أجزاء

ّٜ فِتًبر  َّّ مـ افَّْص وحتريرهٚ. وادالمح بٖبًٚد هل صُؾ مـ ادِحقطٚت ُمه

ادسٚؾٜ. ومثؾ إٕقاع إخرى مـ ادالمح، ُتستحدث مِحقطٚت  ظـ ؿٔٚشٚت

ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ وادالمح ذات إبًٚد يف جِسٜ حترير بٚشتخدام ٕامذج 

 . Create Featuresمِّح وأدوات ٕٚؾذة 

 مهٚ:وتُقن ضبَٚت ادِحقطٚت يف ٕقظغ 

ٌراؾٜٔ مثؾ ريٜ: وهل تقضٔح وحٔد يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلمؾحوطة معقا .1

 افتقضٔح ادًٔٚري افذي ٓ يرتبط بٚدالمح يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ.

ؿد يّثؾ شِسِٜ جبِٜٔ، ُمٔط، أو حدود إداريٜ. يف هذه احلٚفٜ ُيدفِّؾ مثاًل، 

 افتقضٔح ظذ ادْىَٜ افًٚمٜ ظذ اخلريىٜ. 

ٚ يهػ ادِّح ظز ضبَٜ : وهذه حتّؾ تقضٔحً حمؾحوطة متصؾة بؿؾؿ .2

ٜ بحٔٞ يًُس افَّْص ؿّٜٔ حَؾ أو حَقل مـ ادِّح ادرتبط بف. ظالؿ

ويُّـ اشتخدام هذا افتقضٔح فتحديد مالمح مثؾ ؿىع إرايض، 

ٔ ٚ  افنقارع، إوديٜ، افىرق، أو اددن. ويتؿ اشتحداث ادِحقظ إذا ـٕٚٝ آف

 مرتبىٜ بِّّح وذفؽ بٚشتخدام أدوات افتحرير يف آرك مٚب.

 حترير ملفات شلك

َّٕف بّسَط صحٔح Shapeبؾ افبدء بتحرير مِػ مـ ٕقع ؿ د أ ُـّ ، جيٛ افتٖ

َّٕف  ف بحٔٞ يُّـ ٔرك مٚب أن يًرضف مع بٕٔٚٚت أخرى ُمسَىٜ. ومع أ ُمًرَّ

يُّـ حترير افبٕٔٚٚت يف ٕيؿ إحداثٔٚت خمتٍِٜ، إٓ أنَّ إؾوؾ أن تُقن ـؾ 

ضٚر افبٕٔٚٚت. هذا إمر افبٕٔٚٚت ادُراد حتريرهٚ مع بًض بذات ٕيٚم إحداثٔٚت إ

ٚ ُتستحدث بْيٚم إحداثٔٚت ؽر ا بٚفْسبٜ دٍِٚت افنُؾ َّٕنٚ أحًٕٔٚ مٓؿ جد  

 .(prj.)مًروف أو أن تُقن بدون مٍِٚت مسَط 
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ويُّـ حترير ـؾ مٍِٚت افنُؾ يف ٍٕس افدفٔؾ خالل جِسٜ حترير. وإذا 

قن بٚإلمُٚن ـٕٚٝ مٍِٚت افنُؾ يف اخلريىٜ خمزوٕٜ يف أدفٜ خمتٍِٜ، فـ يُ

حتريرهٚ يف ٍٕس جِسٜ افتحرير. هْٚ تزز احلٚجٜ إػ وؿػ افتحرير يف افدفٔؾ 

د ؾَط  ر أنَّ مِػ افنُؾ ُيًوِّ ُـّ إول ثؿ بدء افتحرير يف دفٔؾ آخر. وجيٛ تذ

ُثر أن  اواحدً  ٚصخًه  ـُ فتحريره يف ادرة افقاحدة، مع إٔفَّ يُّـ دستخدمغ 

قؿٝ. وُمٚوفٜ حترير مِػ صُؾ مـ ؿِبؾ يستًرضقا مِػ افنُؾ يف ٍٕس اف

ثُر بُّـ أن يْجؿ مْف إؾسٚد افبٕٔٚٚت. ـُ  مستخدمغ 

وظذ افَْٔض مـ ؿقاظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ، مٍِٚت افنُؾ ٓ ترتبط 

وظِٔف يُّـ اشتحداث وحترير  جل. آي. إس.ب٘صدار ُمًغَّ مـ ٕيٚم آرك 

يف صٔغ أؿدم مـ مٍِٚت صُؾ يف إصدارات أحدث واشتخدامٓٚ وحتريرهٚ 

افْيٚم. يف أي حٚل، مٍِٚت افىبَٜ تُقن مرتبىٜ برؿؿ إصدار، فذا جيٛ أن ُُيٍظ 

ادِػ يف اإلصدار افهحٔح إذا ـٕٚٝ افرؽبٜ هل منٚرـٜ ادِػ مع مستخدمغ 

د  جل. آي. إس.آخريـ يتًٚمِقن مع إصدارات أؿدم مـ ٕيٚم آرك  وٓ تًوِّ

 يف ذفؽ إؿقاس افدائريٜ، إهٚفٟٔ، مٍِٚت افنُؾ ادْحْٔٚت ادًِّٜٔ، بام

ومْحْٔٚت بٔزيف، فذا ؾ٘نَّ هذه إصُٚل حُتٍظ ـقصالت مستَّٜٔ، يف حغ أنَّ 

دة بٚفُٚمؾ يف ضبَٚت ادالمح. وحغ اشتحداث  ادْحْٔٚت احلََٜٔٔ ُمًوَّ

مْحْٔٚت يف مِػ صُؾ بٚشتخدام أدوات حترير، ؿد تبدو إصُٚل يف افبدايٜ 

فنٚصٜ. يف أي حٚل، ظْد حٍظ افتحريرات تتُثَّػ ادْحْٔٚت مْحْٜٔ ظذ ا

ل إصُٚل يف شِسِٜ مـ افقصالت ادستَّٜٔ ُتَٚرب صُؾ ادْحْك  وتتحقَّ

َـّٛ مـ وصالت مستَّٜٔ ؿهرة  إصؾ. وُتستبدل ادْحْٔٚت بخط مُثَّػ ُمر

مِّح  يف مِػ افنُؾ. أمٚ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ، ؾ٘نَّ إصُٚل يف ضبَٜ

َد وشٔىٜ ؾَط ظْد َٕط َّنٚيٚت ادْحْك. ًُ  ُِّتزن ـّْحْٔٚت حََٜٔٔ وبِ
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د إضالع، ؾ٘نَّ تُثٔػ ادَىع  وإذا ـٚن هْٚك مالمح خط أو تنُٔؾ متًدِّ

افذي ييٓر يف مٍِٚت افنُؾ ؿد يْجؿ مْف ؾجقات صٌرة بغ ادالمح. وبًض 

-Autoأداة  إوضٚع افتل يُّـ جمٚهبتٓٚ تنّؾ مٚ ييٓر ظْد اشتخدام

Complete Polygon  أو أداةAuto-Complete Freehand  ٓشتحداث

تنُٔالت متًددة أضالع متهِٜ بقصالت مْحْٜٔ أو ظْد ٕسخ مالمح مْحْٜٔ 

مـ ضبَٜ مِّح ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ وفهَٓٚ يف مِػ صُؾ. وافىريَٜ 

حُتٚؾظ افقحٔدة فتحٚر ذفؽ هل اشتخدام ضبَٜ مِّح ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ 

 ظذ ادْحْٔٚت احلََٜٔٔ وتوّـ افتقاؾؼ بْٔٓٚ. 

 تتبُّع تغيريات امتحرير يف امبياانت

ـ ٕيٚم آرك  َُّ ر مـ تسجٔؾ ادًِقمٚت  جل. آي. إس.يتّ ظز تتبُّع ادُحرِّ

ٔ ٚ  أدٕٚه فُؾ مِّح أو شجؾ جدول يف جمّقظٜ بٕٔٚٚت ؿٚظدة افبٕٔٚٚت آف

 اجلٌراؾٜٔ:

 آشتحداث. اشؿ ادُستخدم افذي إٔجز 

 .تٚريخ ووؿٝ آشتحداث 

  ًا ظِٔٓٚ.اشؿ ادُستخدم افذي أجرى حترير 

 .ِٚٓٔذ ظ ٍِّ ُٕ  تٚريخ ووؿٝ آخر حترير 

ػ يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت.  ؾ هذه ادًِقمٚت مبٚذة يف أظّدة مقصِّ وتسجَّ

ر يُّـ أن ُيسٚظد يف حٍظ وؾرض مًٚير افوبط. يُّـ تتبُّع مثاًل،  وتتبُّع ادُحرِّ

ر إخر واختٔٚر تٚريخ آخر حترير دًرؾٜ مـ هق ادسٗول ظـ حتريرات ادُح رِّ

َّْٜٔ يف افًرض احلٚيل فَٚظدة افبٕٔٚٚت. ودًرؾٜ حجؿ افتحريرات ظز افقؿٝ،  ُمً

ف ظذ  بُّـ تتبُّع تٚريخ آخر حترير وتٚريخ آشتحداث. وئٍد هذا يف افتًرُّ

 افْزظٚت وظّؾ ارتبٚط بٚفبٕٔٚٚت.
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ع افتحريرات ظْد حترير ظْٚس يف: ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ خٚصٜ، ويتؿ َتَتبُّ 

ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ مـ ٕقع مِػ، ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ يف مٚـْٜٔ آرك 

ـ مـ  جل. آي. إس.فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ يف ٕيٚم آرك  ُُّ فِحقاشٔٛ ادُتبٜٔ. وفِتّ

 ؾ ٕيٚم آرك ج آي إسوُيسجِّ ، editor trackingتتبُّع افتحريرات يتًغَّ تْنٔط 

 ٚ ٔ ل مِّح أو شجؾ آف ؿٔؿ تتبُّع افتحريرات اجلديدة يف أي وؿٝ ُيدمٟ أو ُيًدَّ

ٍٚت حسٛ رؽبٜ ادستخدم،  ا:وبٖي صُؾ. وينّؾ هذ تًديالت أظّدة مقصِّ

افنُؾ افذي خيزن  ظّقدأظّدة افْيٚم افتل ٓ يتؿ حتديدهٚ مـ ِؿبؾ ادستخدم، و

ؾ مًيؿ إٔقاع افًِّٔٚت ؿٔؿ افتتبُّع، بام يف ذفؽ تِؽ جٔقمسيٜ ادِّح. وُتسجِّ 

ث افبٕٔٚٚت ٔ ٚ  افتل حُتدِّ ثمثاًل،  يف اخلٍِٜٔ.آف  حذف أصؾ يف ظالؿٜ بسٔىٜ ُُيدِّ

 ٚ ٔ ؾ ؿٔؿ تتبُّع جديدة  يادٍتٚح افٌريٛ يف ادِّح ذ ظّقدآف افًالؿٜ، وهُذا ُيسجِّ

ر بًّؾ ش يفِِّّح ذ ُّٔع ادُحرِّ ا جؾ بّـ أجرى حتريرً افهِٜ. ويسّح تت

فِبٕٔٚٚت ومتك ـٚن ذفؽ. وحٚدٚ يتؿ تْنٔط خٚصٜٔ افتتبُّع يتؿ تسجٔؾ مًِقمٚت 

ٔ ٚ  حْٔام ُيْجز افتحرير ظـ ادحرريـ دة وأرسع ضريَٜ فتْنٔط آف يف إظّدة ادُحدَّ

 تتبُّع افتحرير هل افتْنٔط ب٘ظدادات ُمسبَٜ وذفؽ هبذه اخلىقات:

 جمّقظٜ افبٕٔٚٚت يف صجرة آرك ـتٚفقج. ُيوٌط بٚفزر إيّـ ظذ .1

 .Manageع ادٗذ ظذ َخٔٚر ضو .2

 .Enable Editor Trackingافوٌط ظذ أمر  .3

شتيٓر رشٚفٜ تًرض أشامء إظّدة افتل شُتوٚف إػ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت  .4

وشتيٓر ٕٚؾذة أخرى  Yes(، وؾٔٓٚ ُيوٌط ظذ َخٔٚر 113/7)صُؾ 

 رير جمّقظٜ افبٕٔٚٚت ادُختٚرة.ع حتبُّ برشٚفٜ تٍٔد بتْنٔط أمر تت
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 ( كاؾذة تـشقط أمر تتبُّع افتحرير:/606صؽل )

هٚ ادُستخدم أو بٖوؿٚت افتسجٔؾ حسٛ  وفتْنٔط افتتبُّع بٖشامء حَقل ُيددِّ

أو أداة ادًٚجلٜ  Propertiesوؿٝ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت، ُيتٚج إمر إػ اشتخدام ٕٚؾذة 

ب٘ضٚؾٜ أظّدة جديدة  Enable Editor Trackingاجلٌراؾٜٔ. وتسّح أداة 

ر يف هذه إظّدة يف ٍٕس افقؿٝ. واخلىقات هل:   وتْنٔط تتبُّع ادحرِّ

ر ب٘ظدادات مسبَٜ، ُيوٌط بٚفزر إيّـ ظذ جمّقظٜ  .1 فتْنٔط تتبُّع ادُحرِّ

 Enable Editorثؿ افوٌط ظذ أمر  Manageافبٕٔٚٚت ووضع ادٗذِّ ظذ 

Tracking.  
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حسٛ رؽبٜ ادستخدم فٍُٜٔٔ تْنٔط افتتبُّع، ُيستخدم إمٚ فتٍْٔذ إظداد  .2

 . Enable Editor Trackingشامت جمّقظٜ افبٕٔٚٚت أو تنٌٔؾ أداة 

ُيوٌط  Table Propertiesأو  Feature Class Propertiesٓشتخدام ٕٚؾذة  .3

، ثؿ Propertiesبٚفزر إيّـ ظذ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت يف ٕٚؾذة ـتٚفقج واختٔٚر 

 Enable editorوتْنٔط أمر  Editor Trackingظذ جمّقظٜ  افوٌط

tracking بًدئذ إظداد إظّدة افتل شٔتؿ حتديثٓٚ ظْد اشتحداث أو ،

ر أنَّ إظّدة جيٛ أْن تُقن 115/7حتديٞ مِّح )صُؾ  ُـّ (. وجيٛ تذ

جديد ؿبؾ  ظّقدفتحديد  Fieldsمقجقدة، ويُّـ افوٌط ظذ جمّقظٜ 

ر. ويف افْٓٚيٜ حتديد هؾ شٔتؿ تسجٔؾ افقؿٝ حسٛ تْنٔط أداة تتبُّع ا دُحرِّ

UTC  .أو حسٛ وؿٝ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت 

مـ  Enable Editor Trackingٓشتخدام أداة ادًُٚجلٜ اجلٌراؾٜٔ، ُتٍتح أداة  .4

افتل يُقن افقصقل  Data Management Toolsيف  Fields toolsetجمّقظٜ 

ٚفقج وُتًد احلَقل وادًٚمل إفٔٓٚ ظز صْدوق إدوات يف صجرة افُت

 Addإخرى حسٛ افرؽبٜ. وإذا مل تُـ إظّدة مقجقدة ُيْنط أمر 

fields( 114/7، صُؾ .) 

 

 ( كاؾذة رشافة أمر تـشقط تتبُّع افتحرير:/607صؽل )
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 ( كاؾذة إظداد إظؿدة :/608صؽل )

 افتي شقؽون افتعامل معفا بعد تـشقط أمر تتبُّع افتحديث
 

 

 بقاكات فتتبع حتريره ظؿود( كاؾذة إضاؾة :/609صؽل )
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ر أو حتديٞ 5 . فتٌٔر أي إظّدة ُتستخدم فتخزيـ مًِقمٚت تتبُّع ادُحرِّ

 إظدادات أخرى ُتْجز هذه اخلىقات:

 أ. ُيوٌط بٚفزر إيّـ ظذ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت يف ٕٚؾذة ـتٚفقج.

 . Propertiesب. ُيوٌط ظذ 

 .Editor Trackingجمّقظٜ  ج. ُيوٌط ظذ

 افرؽبٜ.  د. تٍْٔذ افتٌٔرات حسٛ

 . فقؿػ تتبُّع افتحريرات ُيٍْذ أي مـ هذه اخلىقات:6

اشتخدام ٕٚؾذة افُتٚفقج وافوٌط بٚفزر إيّـ ظذ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت ثؿ أ. 

،)صُؾ Disable Editor Trackingوافوٌط ظذ أمر  Manageظذ جمّقظٜ 

 أ(. 117/7



 أ( كاؾذة ُتؿقد أمر تتبُّع حترير ادؾؿح :/:60صؽل )

 Table Propertiesأو ٕٚؾذة  Feature Class Propertiesاشتخدام ٕٚؾذة ب. 

بٚفوٌط بٚفزر إيّـ فٍِٖرة ظذ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت يف ٕٚؾذة ـتٚفقج وافوٌط 

ر حلَؾ Propertiesظذ  ، ثؿ افوٌط ظذ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت وجتّٔد تتبُّع ادُحرِّ
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ر مثؾ ادستحدث أو وؿٝ  واحد يف ادرة افقاحدة. وافوٌط ظذ ٕقع تتبُّع ادُحرِّ

د <None>آشتحداث وإظداد ذفؽ بٚخلَٔٚر  َّّ ر بّجِّف جُي . وفتجّٔد تتبُّع ادحرِّ

 .Enable editor trackingأمر 

 Disable Editorاشتخدام أداة ادًُٚجلٜ اجلٌراؾٜٔ وذفؽ بٍتح أداة  .ج

Tracking ـ جمّقظٜ مFields  يفData Management Tools  واختٔٚر إٔقاع تتُّبع

ر بٚفُٚمؾ  ادُحرِّ ٍر ادُراد جتّٔدهٚ. ويف حٚل جتّٔد ـؾ إٕقاع يتؿ جتّٔد تتبُّع ادُحرِّ

 ب(. 117/7)صُؾ 

 

 ب( كاؾذة ُتؿقد أمر تتبُّع حترير ادؾؿح :/:60صؽل )

 اس تحداث جماورة كاػدة امبياانت اجلغرافية

د ـٍٜٔٔ جُمَٚوَرة  ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ هل جمّقظٜ مـ افَقاظد افتل حُتدِّ

منٚرـٜ ادالمح يف ضبَٜ مِّح واحدة أو أـثر، وُتستحدث يف ٕٚؾذة ـتٚفقج 

أخرى. وبًد تٍْٔذ ٚ مثؾ أي بٕٔٚٚت ويُّـ إضٚؾتٓٚ إػ آرك مٚب ـىبَٜ، ُتٚمً 
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حترير ضبَٚت مالمح، يُّـ تدؿٔؼ جمٚورة ؿٚظدة افبٕٔٚٚت دًرؾٜ مٚ إذا ـٕٚٝ 

افتحريرات تُرس أي مـ ؿقاظد ادجٚورة ومـ اشتخدام أدوات ادجٚورة 

 وافتحرير فتهحٔح هذه إخىٚء. وخىقات اشتحداث جمٚورة ؿٚظدة هل:

 بدء آرك مٚب. .1

شٔستحدث هلٚ جمٚورة، وافوٌط بٚفزر  افتجقال إػ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت افتل .2

ثؿ  Newادراد اشتحداث جمٚورة هلٚ ثؿ اختٔٚر َخٔٚر  Datasetإيّـ ظذ 

/ 118، وشتيٓر أوػ ٕقاؾذ اشتحداث ادجٚورة )صُؾ Topologyاختٔٚر 

 (.أ 7


 (6( اشتحداث جماورة ؿاظدة بقاكات )أ :/;60 ) صؽل

 118ٜٔ مـ شِسِٜ افْقاؾذ )صُؾ . ويف افْٚؾذة افثNextٕٚافوٌط ظذ أمر  .3

ع. وهذا افسامح هق ادسٚؾٜ افَهقى افتل ب7/ ُّّ ( يُّـ حتديد شامح افتج

يُّـ أن تٍهؾ أجزاء ادالمح ظـ بًوٓٚ افبًض. وافًَد افقشٔىٜ 
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  ٔ ع تِتهؼ ببًوٓٚ. واؾساض ُّّ ٚ، واحلقاف افتل تُقن يف حدود شامح افتج

 ُّّ ع ممُـ يتحدد بدؿٜ ادرجًٜٔ شِسِٜ افْقاؾذ هذه تُقن بٖؿؾ شامح جت

د ـٍٜٔٔ ِّتزيـ افُثر  ادُٕٜٚٔ دجّقظٜ افبٕٔٚٚت. ودؿٜ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت حُتدِّ

مـ وحدات افْيٚم بٚفَٔٚس اخلىل ويتحُؿ بٍُٜٔٔ دؿٜ اإلحداثٔٚت 

 ادخزوٕٜ يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت.



 (5ب( اشتحداث جماورة ؿاظدة بقاكات ) :/;60صؽل )

ع ثؿ افوٌط ظذ أمر ؿبقل آشؿ آؾس .4 ُّّ  .Nextايض وشامح افتج

 يُّـ اختٔٚر أي ضبَٚت ادِّح يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت تُقن ضّـ ادُجٚورة. .5

. وظْد وجقد أـثر Nextثؿ ظذ أمر  LotLinesيف ادثٚل هْٚ ُيوٌط ظذ مثاًل 

ٚ خمتٍِٜ. وحغ تُقن افًَد هٚ رتبً ؤمـ ضبَٜ مِّح يف ادجٚورة، يُّـ إظىٚ

ع فُؾ مـ بًوٓٚ افبًض، افقشٔى ُّّ ٜ أو احلقاف يف حدود شامح افتج
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ورتٛ ضبَٜ ادِّح توبط أهيٚ يتؿ حتريُف إػ مقؿع أخر. ضبَٚت ادالمح 

ذات افرتبٜ إدٕك يتؿ افتهٚؿٓٚ بىبَٚت ادِّح ذات افرتبٜ إظذ. وأظذ 

قمسي ٕجزاء مـ ٔ. ويٗخذ ادتقشط اجل51وأدٕك رتبٜ هل  1رتبٜ هل 

ع. اد ُّّ  المح ذات ٍٕس افرتبٜ افتل تُقن يف حدود شامح افتج

. وظْد بْٚء جمٚورة، يُّـ Nextؿبقل افرتٛ آؾساضٜٔ وافوٌط ظذ أمر  .6

 افتَٚط افَقاظد افتل شتتحُؿ يف افًالؿٚت ادُٕٜٚٔ ادسّقح هبٚ بغ ادالمح.

 .(ج118/7)، وشتيٓر ٕٚؾذتف. صُؾ Add Ruleافوٌط ظذ أمر  .7
 



 (6ج( اشتحداث جماورة ؿاظدة بقاكات ):/;60صؽل )

 Must Notثؿ ظذ خٔٚر  Ruleيف افْٚؾذة يوٌط ظذ افسٓؿ يف مستىٔؾ  .8

Have Dangles( وادتدفٔٚت .Dangles هل َٕط َّنٚيٚت اخلىقط افتل مل )

 تِتهؼ بٚخلىقط إخرى يف ضبَٜ ادِّح. 

 ادجٚورة. . وبذفؽ تتؿ إضٚؾٜ افَٚظدة إػ ؿٚئّٜ ؿقاظدOKافوٌط ظذ  .9

، Finishواشتًراض ادِخص ثؿ افوٌط ظذ أمر  Nextافوٌط ظذ َخٔٚر  .11

وظْدهٚ شتيٓر رشٚفٜ بٖنَّ ادجٚورة يف ضقر افبْٚء ثؿ تيٓر رشٚفٜ أخرى 
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تسٖل هؾ ُتدؿَّؼ ادجٚورة فُِنػ ظـ وجقد أخىٚء مـ ظدمف يف افىبَٜ، 

ادجٚورة يف  ، وشتيٓر رشٚفٜ أخرى بٖنَّ Yesوُيستحسـ افوٌط ظذ َخٔٚر 

 ضقر افتدؿٔؼ وبًدهٚ شتيٓر ادُجٚورة اجلديدة يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت. 

ذ هذه اخلطوات:  وإلضاؾة ادجاورة إػ اخلريطة ُتـػَّ

د جمّقظٜ بٕٔٚٚت ضبَٜ ادِّح ثؿ ُيوٌط ظذ اشؿ ضبَٜ  .1 يف ٕٚؾذة ـتٚفقج، ُُتدَّ

 ادُجٚورة وُتسحٛ إػ اخلريىٜ يف ٕٚؾذة آرك مٚب.

هؾ ُتوٚف ـؾ ضبَٚت افبٕٔٚٚت افتل  :ظْد افسٗال No َخٔٚر افوٌط ظذ .2

 نَّ افىبَٚت شتُقن مقجقدة يف اخلريىٜ.حٔٞ إ ؟تتنٚرك يف ادُجٚورة

ؾ إخىٚء. وُيالحظ هْٚ أنَّ  .3 رض ضبَٜ ادجٚورةـ  ٚفقج، وشًت ت ؾذةـ  ٜ  ؽِؼ ٕٚ ضبَ

  افَْىٜ. ادجٚورة تًرض أخىٚء افتنُٔؾ ادٌِؼ، افتنُٔؾ اخلىل، وتنُٔؾ

 وخطوات افؽشف ظن أخطاء ادُجاورة هي:

  .Start Editingثؿ ظذ َخٔٚر  Editorافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  .1

)صُؾ  Topologyيف ٕٚؾذة أدوات   Error Inspectorافوٌط ظذ  .2

( وٕٚؾذة هذا اخلَٔٚر تسّح ب٘دارة وافتٍٚظؾ مع ـؾ أخىٚء ادُجٚورة 119/7

 يف اخلريىٜ. 

 

 

 وات اُدجاَوَرة( كاؾذة ظرا أد:/>60صؽل )
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 وتٍسر رمقز هذه ادسىرة هل:

  


 : أداة اختٔٚر ادُجٚورة.

  


 : أداة حترير ادجٚورة،

  ،أداة حترير ادجٚورة : 

  : .أداة حترير صػ ادُجٚورة 

  


 : أداة تًديؾ احلٚؾٜ.

 
 

 : أداة إظٚدة افتنُٔؾ. 

 
 

 ة مقازاة احلٚؾٜ. : أدا

 
 

 : أداة تًّٔؿ احلٚؾٜ.

 
 

  : أداة ادالمح ادنسـٜ.

 
 
دة.:   أداة تدؿٔؼ ادُجٚورة يف مْىَٜ ُُمدَّ

 
 

 : أداة تدؿٔؼ ادُجٚورة يف آمتداد احلٚيل. 

  .أداة تهحٔح إخىٚء : 

 
 

  : أداة مدؿؼ إخىٚء.

د مـ رؤيٜ إخىٚء يف اخلريىٜ ظْدمٚ تُ .3 ُـّ  Error Inspectorقن ٕٚؾذة افتٖ

 مٍتقحٜ. وؿد ُيتٚج إمر إػ حتريؽ اخلريىٜ جلًؾ تِؽ إخىٚء طٚهرة.

 Error Inspectorيف ٕٚؾذة  Visible extent onlyو Errorsتْنٔط خٔٚرات  .4

 .Search Nowثؿ افوٌط ظذ أمر 
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 ( كاؾذة ظرا أخطاء اُدجاورة:/660صؽل )

 :لوخطوات تصحقح اخلط

إػ أْن يقمض  Error Inspectorافوٌط ظذ أول صػ بخىٖ يف ٕٚؾذة  .1

 ادِّح يف اخلريىٜ فِتقضٔح بٖٕف يف وضع اختٔٚر.

 افتَريٛ إػ اخلىٖ افذي ؿد يُقن: .2

ثؿ ظذ  Error Inspectorهْٚ ُيوٌط بٚفزر إيّـ ظذ ٕٚؾذة زيادة ِف خط:  .أ

 Maximum Distance وـتٚبٜ ؿّٜٔ مسٚؾٜ افزيٚدة يف مستىٔؾ، Trimَخٔٚر 

 . وبذفؽ تؿ صذب اجلزء افزائد. ENTERثؿ ضٌط أمر 

 

 

 (5(، وبعد صذبه )6( مثال خلطل زيادة ِف خط ):/666صؽل )
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ـ رؤيٜ أيـ ؾنؾ اخلط يف تَريٛ اخلط إػ أْن يُّؿص ِف امتداد خط:   .ب

آتهٚل بٚخلط ادُجٚور فف. وتهحٔح هذا اخلىٖ يُقن بّده إػ أن يتَٚبؾ 

 مع اخلط افذي جيٛ آفتهٚق بف

  

 (5(، وبعد مده )6( مثال خلطل كؼص ِف خط ):/665صؽل )

يٛ إػ اخلىٖ إػ أْن يُّـ رؤيٜ اخلىغ بًد افتَرخط متؽرر افرؿم:  .ت

ادتقازيغ، أحدهٚ زائد ُيوٌط افزر إيّـ ظذ افَّٜٔ افًدديٜ فِخط يف 

،  DELETE، بًدئذ ضٌط مٍتٚح Select Featuresافْٚؾذة ثؿ ضٌط أمر 

 وبذا يتؿ حذف اخلط افزائد.

 

 (5(، وبعد حذؾه )6( مثال خطل تؽرار خط ):/666صؽل )

ويستحسـ بًد إٓتٓٚء مـ ظِّٔٚت تهحٔح ادجٚورة اشتحداث تَرير 

 ظـ حٚفٜ افبٕٔٚٚت بتٍْٔذ هذه اخلىقات:
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افوٌط بٚفزر إيّـ ظذ ضبَٜ ادجٚورة يف جدول ادحتقيٚت ثؿ اختٔٚر  .1

Properties جمّقظٜ ، وشتيٓر ٕٚؾذة افسامت، وؾٔٓٚ ُيوٌط ظذErrors ،

 (.114/7وشتيٓر هذه افْٚؾذة )صُؾ 



 ( كاؾذة تؼرير إخطاء:/667صؽل )

. وشٔيٓر مِخص بًدد أخىٚء ادجٚورة Generate Summaryضٌط أمر  .2

 وآشتثْٚءات.

وُيتٚج افُثر مـ إخىٚء، مثؾ اخلط متُرر افرؿؿ، إػ افتهحٔح بٚحلذف، 

إخىٚء جيٛ تهحٔحٓٚ بٚشتحداث  افتًديؾ، أو حتريؽ مًٚمل مٍردة. وبًض

ا مـ إخىٚء، مثؾ ٚ ظددً مالمح جديدة. يف أي حٚل، حتتقي ضبَٜ ادِّح أحًٕٔٚ 

افزيٚدات، أو افَْص افتل هل بسٔىٜ افتهحٔح. ويف هذه احلٚفٜ يُّـ اختٔٚر 

 
ٍ
ثؿ تىبٔؼ ٍٕس افتهحٔح  Topology Errorمتًددة يف ادرة افقاحدة بٖداة  أخىٚء

. Error Inspector يُّـ تدؿٔؼ ـؾ خىٖ بٍّرده بٚشتخدام ٕٚؾذة ظذ افُؾ. ـام

ومـ ادستحسـ افْير يف وتَقيؿ مٚ إذا ـٕٚٝ افتهحٔحٚت مالئّٜ أم ٓ. 

 وخىقات تْئػ ظدة أخىٚء دؾًٜ واحدة هل:

 يف مسىرة إدوات.  Full Extentضٌط زر َخٔٚر  .1



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

378 

)صُؾ  Topologyيف مسىرة أدوات  Fix Topology Errorضٌط أداة  .2

119/7.) 

شحٛ صْدوق حقل ـؾ إخىٚء يف اخلريىٜ. وهذا يتٖتك مْف اختٔٚر ـؾ  .3

 إخىٚء. 

 .Extendافوٌط بٚفزر إيّـ ظذ اخلريىٜ ثؿ ظذ أمر  .4

ادسٚؾٜ افَهقى افتل تؿ حتديدهٚ ظْد تهحٔح َٕص أو زيٚدة اخلط جيٛ  .5

ِّٜٔ ثقاين . وؿد تستٌرق افENTERًأن تُقن مالئّٜ، ثؿ ُيوٌط ظذ أمر 

ؿِِٜٔ فتدؿٔؼ ـؾ ادالمح ادتدفٜٔ )بٚفَْص أو افزيٚدة( فُِنػ ظـ وجقد 

مالمح ظذ بًد ادسٚؾٜ ادحددة فِتّديد أو افتَِٔص. وبذا يتؿ تهحٔح 

اخلىقط وطٓقر مْٚضؼ ؽر ٕئٍٜ ظذ اخلريىٜ. ـؾ مْىَٜ ؽر ٕئٍٜ حتدد 

 امتداد اخلىٖ. افهْدوق ادحٔط دِّح تؿ إجراء حترير ظِٔف بتهحٔح

دد ـ. وشًُٔرض ظ Error Inspectorذة ـيف ٕٚؾ Search Nowر ـط أمـتْنٔ .6

ح Showإخىٚء يف يّغ ؿٚئّٜ  . وؿد ُيالحظ أنَّ هْٚك أخىًٚء مل ُتهحَّ

 ويتًغَّ تهحٔحٓٚ. 

يف مسىرة أدوات  Editorبًد إٓتٓٚء مـ ظِّٔٚت افتهحٔح ُتوٌط ؿٚئّٜ  .7

Editor  ثؿ ُيوٌط أمرStop Editing. 

 .حلٍظ افتحريرات، ثؿ ؿٍؾ آرك مٚب Yesافوٌط ظذ َخٔٚر  .8
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 اسًعالم ؼواعد اليقانات اجلغراػقة

 

ٟ هق افبحٞ ظـ مًِقمٜ أو         َّ ُٕ اشتًالم ؿقاظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف أدبٔٚت 

مقؿع جٌرايف وظرضف ظذ صٚصٜ احلٚشقب. وهذا افبحٞ يُقن بٚشتخدام فٌٜ 

َـّ  بٜ ظز فٍٔػ مـ إدوات وافْقاؾذ افتل تبْل صٔغ آشتًالم بْٔقيٜ بسٔىٜ ومر

 جل. آي. إس.وتوبط تٍْٔذهٚ وظرض ٕتٚئجٓٚ. وآشتًالم يف بٔئٜ آرك 

 Queryبسٔط، ويُقن بُتٚبٜ مٚ ُيراد آشتًالم ظْف بهٔغ بْٔقيٜ يف ٕٚؾذة أداة 

Builder ُتدجمٓٚ يف تِؽ ا ٟ َّ ُٕ فهٔغ، ويُقن افتل تنّؾ ُُمثٚت فتّثٔؾ بٕٔٚٚت 

 . Layer Propertiesيف ٕٚؾذة  Definition Queryافقصقل إفٔٓٚ ظز جمّقظٜ 

 

 ( كاؾذة شّمت افطبؼة )جمؿوظة حتديد آشتعالم(:/668صؽل )

ٕٜ مـ جمّقظٜ مُ جل. آي. إس.وفٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ يف بٔئٜ ٕيٚم آرك  قَّ

د مٚ يتؿ مـ ادُحثَّٚت وافرمقز افتل تتُقَّ  ن مْٓٚ صٔغ آشتًالم وافتل حُتدِّ

اشتدظٚؤه ـْتٔجٜ فِتىبٔؼ. ومـ بغ هذه ادُحثَّٚت تِؽ افتل يىِؼ ظِٔٓٚ 

ٔ   شادُحثَّٚت افبقفٕٜٔٚٔ»  ٚ:ٚ ومْٓافتل تسّح بسـٔٛ افُِامت مْىَ
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  ادُِحثANDَّٕف ُيستخدم إذا مل يُـ هْٚك : وهق ادُِحٞ آؾسا يض، أي أ

ٞ بغ ـِّتغ يف صٌٜٔ آشتًالم. وهذا ادُِحٞ ُيىٚبؼ افًْٚس حٔثام تقجد  ُُمِ

مثاًل،  ـال ـِّتل صٌٜٔ اشتًالم يف افٍٓرس ادُٚين فَٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ.

ُتستخدم هذه  planningوـِّٜ  landuseفِبحٞ ظـ ظْٚس ُتثِٓٚ ـِّٜ 

. وبنُؾ ظٚم، AND، أي بدون اشتخدام ادُحٞ landuse planning افهٌٜٔ:

ِِّص ٕتٚئٟ افبحٞ مع إضٚؾٜ ـِامت أـثر إػ صٌٔتف. ANDادحٞ   ُيَ

  ادُِحثORيربط تًبريـ ُيتقيٚن ظذ  : وهذاlanduse  أوlandbase،  مثاًل

landuse OR landbase.  ـام يُّـ اشتخدام هذا ادحٞ ظذ إؿؾ يف أحد

 > RAINFALLمثاًل،  ٕٛ صٌٜٔ حلٚفتغ حََٔٔتغ فِسجؾ فٔتؿ اختٔٚرمهٚ.جقا

20 OR SLOPE > 35 . 

 :+ أْن يُقن افتًبر بًد افرمز + ظـ مُٚن مٚ  ادُِحث َِّٛ هذا ادُِحٞ يتى

 Roadsيف مًِقمٚت افًْك. وفِبحٞ ظـ افًْٚس افتل جيٛ أن حتتقي ـِّٜ 

 .Roads data+ُتستخدم هذه افهٌٜٔ:  data وـِّٜ

  وفِبحٞ ظـ -: يستثْل افقثٚئؼ افتل حتتقي ـِّٜ بًد افرمز -ادُِحث .

، وفُـ بٚشتثْٚء افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ، يُّـ Riyadhظْٚس حتتقي افتًبر 

. وإذا ـٚن افبحٞ هق بنُؾ ُيستخدم Riyadh -rasterاشتخدام هذه افهٌٜٔ: 

هذا افتًبر مثاًل،  .- ا ُيستخدم ادحٞٚ واحدً ـبديؾ ٕي حرف ويّثؾ حرؾً 

 :Kamal Naserو Jamal Naserشًٔثر ظذ 

OWNER_NAME LIKE '_amal naser' Select by Attributes 

 ادحث LIKEُيستخدم :  ًٓ مثاًل،  مـ = فبْٚء بحٞ بسِسِٜ جزئٜٔ.بد

افهٌٜٔ أتٜٔ ِّتتٚر مديْتل تبقك وافىٚئػ مـ بغ اددن يف ادُِّٜ افًربٜٔ 

 افسًقديٜ:

 CITY_NAME LIKE 'TA%' 
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أو  ا أو أـثرٚ واحدً ـٚن حرؾً أتًْل أي رء مَبقل يف مَُّٚنٚ، شقاًء  %و 

 . =>< بدون حرف

   ثٚت أـز مـ ، مسٚوي أو أؿؾ (=>)، مسٚوي أو أـز (<)، أؿؾ مـ (>)ُُمِ

 : هذه ُتستخدم ٓختٔٚر ؿٔؿ افسِسِٜ ظذ أشٚس ترتٔبٓٚ.BETWEENو ،(=<)

إػ  Mتٚر ـؾ اددن يف فقحٜ بسِسِٜ أشامء بٖحرف مـ هذه افهٌٜٔ شتخمثاًل، 

Z :CITY_NAME >= 'M'يف  (<>)اشتخدام ُُمٞ ٓ يسٚوي  أيًوٚ . ويُّـ

  شالشؾ آشتًالم.

  أؿؾ (<)، أـز مـ (<>)، ٓ يسٚوي (=): مثؾ يسٚوي ادُحثات احلسابقة ،

 BETWEENو ،(=>)أؿؾ مـ أو يسٚوي  ،(=<)، أـز مـ أو يسٚوي (>)مـ 

 :ُتستخدم ٓشتًالم افَٔؿ افًدديٜ مثاًل 

POPULATION1437 >= 50000 

وُتدرج افَٔؿ افًدديٜ ظْد اشتًالمٓٚ بٚشتخدام افَْىٜ ـُرس ظؼي 

بكف افْير ظـ اإلظدادات إصِٜٔ فِحٚشقب. وٓ يُّـ اشتخدام افنقفٜ 

د أفقف يف صٌٜٔ اشتًالم. ـام أنَّ احلسٚبٚت يُّـ ضّٓٚ  ـُرس ظؼي أو ُُمدِّ

ٔغ بٚشتخدام ادُحثٚت افريٚضٜٔ ويُّـ أن تُقن بغ  /،و ،*، -+،  يف افهِّ

 .. أو تُقن بغ حَقلAREA >= PERIMETER * 100 :حَقل وأظداد. مثاًل 

يف افُِٔقمس ادربع  111فًِثقرظذ إمٚرات ـثٚؾٜ شَُّٚنٚ أؿؾ مـ مثاًل، 

 .POP1435 / AREA <= 100ُتستخدم هذه افهٌٜٔ: 

 ُمث NULL وهذا بّثٚبٜ ـِّٜ أشٚس ُتستخدم ٓختٔٚر مالمح :

. وهذه افُِّٜ إشٚس دائاًم   ISأو  IS يسبَٓٚ وشجالت بدون ؿٔؿ يف حَؾ مًغَّ

NOT.  مل ُتدخؾ بًد يف  هـ.1435فًِثقر ظذ مدن أظداد شَُّٚنٚ يف ظٚم مثاًل

 ظـ . وبدياًل POPULATION1435 IS NULLؿٚظدة افبٕٔٚٚت يُّـ اشتخدام: 

 تُقن افهٌٜٔ: هـ1435ؽ فًِثقر ظذ اددن افتل أدخِٝ أظداد شَُّٚنٚ يف ذف

POPULATION1435 IS NOT NULL 
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ـام ُيستخدم هذا ادحٞ يف بدايٜ أي صٌٜٔ فًِثقر ظذ افسجالت افتل ٓ 

 :تتىٚبؼ مع صٌٜٔ حلٚفتغ، مثاًل 

 NOT RAINFALL < 20 OR SLOPE > 35 

 مثاًل،  الت ٓ تتىٚبؼ مع افهٌٜٔ،أو يف بدايٜ أي صٌٜٔ فًِثقر ظذ شج

NOT STATE_NAME = 'Najran' 

افتًبر أيت شٔختٚر إمٚرة افَهٔؿ مثاًل،  .ORو ANDويُّـ مجًف مع 

 وفٔس إمٚرة حٚئؾ: 

EMARAH = 'al-Qassim' AND NOT STATE_NAME = 'Hail' 

 مْٓٚ:، جل. آي. إس.وهْٚك رمقز ُتستخدم يف صٔغ آشتًالم يف ٕيٚم آرك      

  اشتًالم  وهذا ُيستخدم ـبديؾ ٕي ظدد مـ احلروف يف صٌٜٔ : *افرمز

ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ بًّٚير خٚصٜ. وهذا افرمز افبديؾ وؽره مـ افرمقز 

فِبحٞ ظـ اشتخدام أرض مثاًل،  Query Builderإخرى تيٓر ـٖزرة يف ٕٚؾذة 

(landuse( أو بحٞ يرتُز ظذ ـِّٜ أرض )landbaseّي ) ُٞـ اشتخدام افبح

land*. أيًوٚ ٓ بد أن يتبًف ـِّٜ أخرى. ويُّـ *وجتدر اإلصٚرة هْٚ إػ افرمز 

 .te*tاشتخدام بحٞ بٖصُٚل بديِٜ فِحروف يف وشط افهٌٜٔ مثؾ 

 فِبحٞ ظـ مثاًل  : وهذا ُيستخدم ـديؾ حلرف واحد،افرمز ؟«textأو  ش

«testيُّـ اشتخدام هذه افهٌٜٔ:  شte?t . 

آي.  .اشتخدام افتًبرات اخلٚصٜ بْيٚم آرك جل أيًوٚ ٚل، يُّـيف أي ح

، آشتًالم فتَِٔص افْتٚئٟ. ؾّثاًل  shapefileأو  feature classمثؾ  .إس

 شparcels»ُئًد ؾَط ضبَٚت ادِّح ذات آشؿ  parcels feature classبهٌٜٔ 

بّثٚبٜ ـِّٜ  feature classيف مًِقمٚت افًْك. ويف هذه افهٌٜٔ، يُقن تًبر 
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أشٚس ُتثؾ ـؾ ضبَٚت ادِّح بام يف ذفؽ ؿقاظد افبٕٔٚٚت ادٗشسٚتٜٔ، مـ ٕقع 

، وـؾ ضبَٚت .إف .دي .مِػ، واخلٚصٜ، مٍِٚت افنُؾ، ـٚد، يف يب إف، د

، تُتٛ افُِّٜ إشٚس  ادِّح إخرى. وإذا ـٚن افبحٞ هق ظـ ٕقع ُمًغَّ

افتل ُتًٔد ؾَط  شparcels shapefile polygon»آشتًالم بهٌٜٔ مثاًل،  ادالئّٜ.

 يف مِػ افنُؾ. parcelsضبَٚت ادالمح مـ ٕقع تنُٔؾ ُمٍَؾ ذات افتسّٜٔ 

ر اشؿ ُمًغَّ أو مًِقمٚت أخرى ظـ افبٕٔٚٚت، ويف ر أحًٕٔٚ وؿد يتًذّ  ُـّ ٚ تذ

فِبحٞ ظـ مثاًل،  هذه احلٚفٜ يُّـ اشتخدام صٌٜٔ ترتُز ظذ ادسٚر فتَِٔهف.

ؾ ـقدة حتٝ دفٔـٚت مقجـيف بٕٔٚ Clayٜ ـقي ـِّـر افتل حتتـصؾ افًْٚــ

c:\gisprojetcs\makkah_soils يُّـ اشتخدام هذه افهٌٜٔ آشتًالم 

«c:\gisprojetcs\makkah_soilsش Clay*  د مـ أنَّ ادسٚر مقضقع ُـّ وجيٛ افتٖ

 .ش »بغ ظالمتل اشتنٓٚد موٚظٍتغ 

ظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ تستخدمٓٚ وتتؿ ؾٓرشٜ جمّقظٜ ؾرظٜٔ مـ حَقل ؿٚ

، Name ،Title ،Type ،Tagsصٔغ آشتًالم فتؤٔؼ ٕتٚئٟ تىبَٔٓٚ، مثؾ: 

Snippet، Description، وCatalogPath.   ٔ ٚ يُقن افبحٞ ظـ افتًبرات واؾساض

. ـام يُّـ افبحٞ ظام تىِبف صٌٜٔ ANDيف ـؾ حَقل افٍٓرشٜ بٚشتخدام ُمٞ 

ٚ بــ ):(، وظْد ـتٚبٜ ـِامت أشٚس بُتٚبٜ اشّف متبقظً  آشتًالم يف أي حَؾ

ُتًٔد ٕتٔجٜ آشتًالم ـؾ افًْٚس افتل حتتقي  Census Demographicsمثؾ 

 تِؽ افُِّتغ يف أي مُٚن يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. 

 Censusوإذا ـٕٚٝ افرؽبٜ هل افًثقر ظذ ـؾ افقثٚئؼ افتل حتتقي إمٚ ـِّٜ 

 Censusبنُؾ سيح ـٚٔيت:  OR، ظْدهٚ جتٛ ـتٚبٜ Demographicsأو ـِّٜ 

OR Demographics وـام شبَٝ اإلصٚرة، ؾ٘نَّ افبحٞ ُُيٚول افًثقر ظذ .

افُِامت يف أي مُٚن يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ. وإذا ـٕٚٝ افرؽبٜ هل 
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َّْٜٔ ُيستخدم هذا افْص افذي يبحٞ ظـ هٚتغ  آؿتهٚر ظذ حَقل ُمً

 يف:مثاًل،  غ:افُِّت

  :افًْقان ؾَطTitle:Census OR Demographics. 

  :افْص افذي يبحٞ ظـ بىٚؿٚت مًْٜٔ ؾَطTags: Census OR Demo-

graphics. 

  ٜافْص افذي يبحٞ ظــ ـِّـlanduse  ٜيف افًْـقان أو ظــ ـِّـDemo-

graphics :يف افبىٚؿـٜ، مثـؾTags:Demographics AND Title: landuse .

 وهُذا.

جل. آي. خذ افتًبر إشٚس يف فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ يف ٕيٚم آرك ويٖ

وهذا يتٖتك مْف اختٔٚر  'EMARAH_NAME = 'Tabukهذا افنُؾ:  إس.

. وخيتِػ EMARAH _NAMEيف حَؾ اشّف  ش Tabuk »ادالمح افتل حتتقي 

ٚ تًبر فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ  ًً بٕٔٚٚت  دهدر افبٕٔٚٚت، وـؾ ٕيٚم إدارة ؿقاظدتب

فف فٌٜ اشتًالم بْٔقيٜ خٚصٜ بف. ـام أنَّ صٔغ آشتًالم يف افْيٚم ُتستخدم 

ٓختٔٚر جمّقظٜ ؾرظٜٔ مـ ادالمح ظز أدوات وٕقاؾذ هبٚ يتؿ إظداد آشتًالم 

ؾ صٌٜٔ  ُِّ اجلزء إول فهٌٜٔ  SELECT * FROMبًّٚير خٚصٜ فِىبَٜ. وُتن

 : Query Builderيف ٕٚؾذة  فٌٜ اشتًالم بْٔقيٜ ؿد تٖخذ هذا افنُؾ

 

  :ايُقن هُذ جل. آي. إس.وافنُؾ افًٚم فهٔغ آشتًالم يف بٔئٜ آرك 

<Field_name> <Operator> <Value or String> 

مس[_]آرتٍٚع  < 1211   
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َـّٛ يُقن هُذ  ا:أمٚ آشتًالم ادر

 
َـّب:/669صؽل )  ( مثال فصقغة اشتعالم مر

( فتحديد ترتٔٛ افًِّٔٚت يف  ٚ اشتخدام إؿقاس )ويُّـ اختٔٚري  

َـّ  بٜ. ويف حٚل اختٔٚر أظّدة ـُؾ، ٓ يُّـ حتديد أمر آشتًالمٚت ادُر

SELECT  إلظٚدة ؾَط بًض إظّدة يف اجلدول ادَٚبؾ ٕن تًبرSELECT * 

syntax ٓ ،ٛيُّـ اشتخدام ـِامت أشٚس، مثؾ  ذو ترمٔز صًٛ. وهلذا افسب

DISTINCT ،ORDER BYو ،GROUP BY  يف اشتًالم فٌٜ اشتًالم بْٔقيٜ يف

 إٓ يف حٚفٜ آشتًالمٚت افٍرظٜٔ. جل. آي. إس.ٕيٚم آرك 

حٔٞ ُتبْك صٔغ آشتًالم، يتؿ وضع  جل. آي. إس.ويف مًيؿ ٕقاؾذ آرك        

ٔ ٚ  اشؿ افىبَٜ أو اجلدول  . (117/7)مـ افَٚئّٜ(، ـام يف افنُؾ  )أو خُيتٚرآف

وٓشتًالم بٕٔٚٚت يف مِػ، بام يف ذفؽ ؿقاظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ مـ ٕقع 

مِػ، فقحٚت، مٍِٚت صُؾ، جداول إٍٕق، جداول ؿٚظدة بٕٔٚٚت، بٕٔٚٚت ـٚد 

 جل. آي. إس.ُتستخدم فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ يف ٕيٚم آرك  .إف .وبٕٔٚٚت يب

د جم ّقظٜ ؾرظٜٔ مـ ؿدراهتٚ. وٓشتًالم ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ خٚصٜ افتل ُتًوِّ

 يُقن اشتخدام تًٚبر مٚيُروشقؾٝ أـسس.

أمٚ اشتًالم ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ يف مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ 

افًالؿٜ  ييف ٕيٚم إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت ذ ؾٔستخدم تًٚبر فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ
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، إٍٕقرمُس، أو 2م فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ، ؿٚظدة افبٕٔٚٚت )أي أوراـؾ، خٚد

 فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ بقشتجرس(.

 

 ( كاؾذة باين صقغة آشتعالم:/:66صؽل )

 يف وضع WHEREافتل ؾٔٓٚ ُيستخدم تًبر  جل. آي. إس.وُتسٚظد ٕقاؾذ آرك      

ؿ اشتًالمٓٚ. وهذه افْقاؾذ تًرض فهحٔحٜ فَٚظدة افبٕٔٚٚت افتل يتافهٌٜٔ ا

شامء إظّدة ادالئّٜ وافَٔؿ مع حتديداهتٚ ادالئّٜ. ـام أَّنٚ ِّتتٚر افُِامت أ

 ضؿ إشٚس فٌِٜ آشتًالم افبْٔقيٜ وادُحثٚت ذات افًالؿٜ. وجيٛ دائاًم 

. 'EMARAH _NAME = 'Makkah :شالشؾ افتًبر يف اشتًالم واحد، مثاًل 

وهذه افسالشؾ تُقن حسٚشٜ حلجؿ احلرف بٚشتثْٚء حٚفٜ اشتًالم ضبَٚت 

مالمح وجداول ؿقاظد افبٕٔٚٚت اخلٚصٜ. وفتٍْٔذ بحٞ حسٚس حلجؿ احلرف 

يف صٔغ أخرى فِبٕٔٚٚت، يُّـ اشتخدام دافٜ فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ فتحقيؾ 
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ادٍِٚت مثؾ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت  ـؾ افَٔؿ إػ ٍٕس احلجؿ. وبٚفْسبٜ دهٚدر بٕٔٚٚت

اجلٌراؾٜٔ مـ ٕقع مِػ أو مٍِٚت افنُؾ، ُيستخدم إمٚ حجؿ احلرف افُبر أو 

 industrialــ  خزوٕٜتٜٔ شتختٚر ادْٚضؼ افهْٚظٜٔ ادافهٌٜٔ أمثاًل،  افهٌر.

. أمٚ 'INDUSTRIAL: UPPER(LAST_NAME) = 'INDUSTRIALأو 

ن بدآت مثِٜٔ. وؿقاظد افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ مهٚدر افبٕٔٚٚت إخرى ؾَّ٘نٚ تُق

ذ ٍٕس افًِّٜٔ يىِؼ ظِٔٓٚ مثاًل،  اخلٚصٜ، ٍِّ   .LCASEو UCASEهلٚ دآت ُتْ

حسٛ ؿقاظد  جل. آي. إس.ويُقن تَقيؿ صٔغ آشتًالم يف ٕيٚم آرك 

م ؿبؾ اجلزء ؽر مثاًل،  ادحٞ ادًٔٚري، جزء افهٌٜٔ افذي يقضع بغ هالفغ ُيَقَّ

  :ع بغ هالفغ، مثاًل ادقضق

HOUSEHOLDS > MALES * POP1437_SQMI + AREA 

 ًٍ  ٚ ظـ: يُقن تَقيّف خمتِ

HOUSEHOLDS > MALES * (POP1437_SQMI + AREA) 

وهْٚ يُّـ إمٚ افوٌط إلضٚؾٜ هالفغ وـتٚبٜ افهٌٜٔ ادراد وضًٓٚ بْٔٓام  

هلالفغ. ويُّـ بْٚء أو اختٔٚر افهٌٜٔ ادقجقدة ادُراد ضّٓٚ ثؿ افوٌط ظذ زر ا

 ََّ ٔغ ادًُ ِحثّ دافهِّ ُّ افهٌٜٔ أتٜٔ شتختٚر مثاًل،  .OR و ANDٚت ة بتجّٔع صٔغ ب

 م مربع ومرآب فثالث ظربٚت أو أـثر: 751ـز إـؾ ادْٚزل ذات ادسٚحٜ 

 AREA > 750 AND GARAGE > 3 

د وبٚفْسبٜ فالشتًالم افٍرظل ؾٓق اشتًالم ُمدمٟ يف اشتًالم آخر وُمً وَّ

بّهٚدر بٕٔٚٚت ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ، ويُّـ اشتخدامف فتىبٔؼ دآت 

مثاًل،  دول آخر.ـٜ يف جـٚت بَٔؿ خمزوٕـٜ افبٕٔٚـٜ أو دَٚرٕـٜ أو تُتِٔـاصساضٔ

 :آشتًالم أيت شٔختٚر ؾَط اددن افتل فٔس هبٚ مىٚرات

City_NAME NOT IN (SELECT CITY_NAME FROM city_with airports) 
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افتل ؾٔٓٚ يُّـ اشتحداث ٕص  جل. آي. إس.وُتسٚظد ٕقاؾذ ٕيٚم آرك 

بٌِٜ آشتًالم افبْٔقيٜ يف اشتخدام افْص افهحٔح فِبٕٔٚٚت يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت 

ٞ، ظّقدٚ، تُقن احلٚجٜ ؾَط إػ افوٌط ظذ ادُزمع اشتًالمٓٚ. وؽٚفبً  ، ُُمِ

ًالم، يُّـ إضٚؾٜ جدول بُٚمِف وافَّٜٔ فتقفٔد افْص ادالئؿ. وظْد بْٚء اشت

ًَٕص  آشتًالم إمٚ بٚفوٌط مرتغ متقافٔتغ ظِٔف أو بسحبف مـ  إػ صْدوق 

َّٕص  Tablesؿٚئّٜ ٕٚؾذة  آشتًالم. وبٚدثؾ، يُّـ إضٚؾٜ أظّدة  إػ صْدوق 

َّٕص  َّْٜٔ إػ صْدوق  ـتٚبٜ اشتًالمٚت ُمًَّْٜٔ أو  أيًوٚ آشتًالم، ـام يُّـ مً

َّٕص مٟ اشتًالإزافٜ أو د  آشتًالم. م مـ تىبٔؼ خٚرجل إػ صْدوق 

  ٔ ٚ يُقن ويف أي حٚل، تٍْٔذ اشتًالم بسٔط وظرض ٕتٚئٟ ذفؽ خرائى

 بتٍْٔذ هذه اخلىقات:

ثؿ ؾتح افقثَٜٔ اخلرائىٜٔ ادُراد تٍْٔذ اشتًالم ظذ إحدى  ،بدء آرك مٚب .1

 ضبَٚهتٚ.

ويف افَٚئّٜ ُيوٌط ظذ  ،ٓٚافوٌط بٚفزر إيّـ ظذ افىبَٜ ادُراد اشتًالم .2

 Definition Query، وؾٔٓٚ ُيوٌط ظذ جمّقظٜ Layer Propertiesَخٔٚر

( افتل ؾٔٓٚ تُتٛ صٌٜٔ 115/7وشتيٓر ٕٚؾذة حتديد آشتًالم )صُؾ 

 .Query Builderآشتًالم، ثؿ ُيوٌط ظذ مستىٔؾ 

ظٚت ٓشتًالم ضبَٜ آرتٍٚمثاًل،  يف افْٚؾذة تُتٛ صٌٜٔ آشتًالم، .3

  افتوٚريسٜٔ تُقن افهٌٜٔ

 (.117/7، وشتيٓر ٕٚؾذتف )صُؾQuery Builderثؿ ُيوٌط ظذ مستىٔؾ 

فتدؿٔؼ شالمٜ  Verifyيف ٕٚؾذة بٚين آشتًالم، ُيوٌط ظذ مستىٔؾ  .4

وشتيٓر رشٚفٜ تَقل بسالمٜ افهٌٜٔ أو ظدمٓٚ، ورشٚفٜ تٖـٔد  ،افهٌٜٔ

 .(118/7، )افنُؾ افهحٜ تُقن
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 كاؾذة رشافة تدؿقق صقغة آشتعالم (:/;66صؽل )

وبتىبٔؼ اخلىقات افسٚبَٜ ظذ ضبَٜ َٕط آرتٍٚظٚت افتوٚريسٜٔ يف إمٚرة 

افريٚض حهِْٚ ظذ اخلرائط أتٜٔ افتل تًرض ٕتٚئٟ اشتًالم َٕٚط ارتٍٚع 

 شىح إرض يف إمٚرة افريٚض.
 

 
 أ( مثال ٓشتعالم خريطة :/>66صؽل )
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 ب( مثال ٓشتعالم خريطة :/>66صؽل )

 اس تؼالم طبلة حويصلية

هْٚك بًض إصٔٚء افتل جيٛ حتديدهٚ يف حٚل اشتًالم جمّقظٜ بٕٔٚٚت 

هؾ ادراد هق حتديد اشتًالم بحٔٞ يتؿ اختٔٚر ؾَط جمّقظٜ مثاًل،  حقيهِٜٔ.

ٚت حقيهِٜٔ فًِرض أو حتديد مًِقمٚت مًْٜٔ مـ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت بٕٔٚ

احلقيهِٜٔ ؟. ويتًغَّ ظْد ظرض جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ يف آرك مٚب 

افدخقل ظذ ـؾ افىبَٚت افتل تتُقن مْٓٚ، مثؾ ضبَٜ مْير ؿّر اصىْٚظل. 

وظْد ظرض جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ يف آرك جِقب، يتًغَّ افدخقل ظِٔٓٚ 

َٜ مٍردة يف ٕٚؾذة ـتٚفقج، ويُّـ ؾَط ظرض مًِقمٚت بٕٔٚٚت افبٕٔٚٚت ـىب

دجّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ أو خهٚئهٓٚ. فذا، ؾ٘نَّ افتىبٔؼ افذي يدخؾ ظذ 

 جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يٗثِّر ظذ ادًِقمٚت افتل يُّـ اشتًالمٓٚ.

ٜ افبٕٔٚٚت وُيتٚح يف آرك مٚب افدخقل ظذ خهٚئص ضبَٜ وجداول جمّقظ

 احلقيهِٜٔ. فذا، هْٚك ظدد مـ ضرائؼ اشتًالم جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ، هل:

  ف يف مسىرة إدوات ٓشتًالم افًْٚس  يُّـ اشتخدام أداة افتًَّرُّ
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ف ظذ جمّقظٜ  افهقريٜ فِحهقل ظذ: ؿّٜٔ افًْك افهقري فِهػ، افتًَّرُّ

ٍٚت ـؾ ع وادَٔٚس، وظرض مقصِّ ذفؽ ادقؿافبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ادقجقدة يف 

 جمّقظٜ بٕٔٚٚت حقيهِٜٔ.

  يُّـ ؾتح شامت ضبَٜ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ بٚفوٌط بٚفزر

، بًدئذ افوٌط ظذ جمّقظٜ Propertiesإيّـ ظذ افىبَٜ ثؿ افوٌط ظذ 

Definition Query  ٍٚت جمّقظٜ افبٕٔٚٚت فتحديد اشتًالم بٚشتخدام مقصِّ

ؿد تُقن افرؽبٜ مثاًل،  راد ظرضٓٚ يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ.احلقيهِٜٔ ادُ 

ؾَط مثاًل،  هل حتديد ؾَط ظرض ادْٚطر ادهدر، أو اشتًالم افبٕٔٚٚت بحٔٞ،

افبٕٔٚٚت يف ٕىٚق امتداد ُشُحٛ يف بٕٔٚٚت مْير مًغَّ هل افتل ُتًرض. وجيدر 

َّٕف إذا ـٕٚٝ حدود افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ هل ا فيٚهرة يف افًرض وفٔس اإليوٚح أ

افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ذاهتٚ، ؾ٘نَّ هذا ؿد يُقن ٕنَّ افبْٜٔ احلقيهِٜٔ ٓ يُّـ 

ويُّـ إجراء ظِّٜٔ تَريٛ أو افوٌط بٚفزر إيّـ  ظرضٓٚ بَّٔٚس افًرض.

 .Zoom To Source Resolutionظذ افىبَٜ ثؿ افوٌط ظذ أمر 

 يهِٜٔ بٚفوٌط بٚفزر يُّـ ؾتح شامت ضبَٜ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلق

، بًدئذ افوٌط ظذ جمّقظٜ Propertiesإيّـ ظذ افىبَٜ ثؿ افوٌط ظذ 

Definition Query  ٍٚت جمّقظٜ افبٕٔٚٚت فتحديد اشتًالم بٚشتخدام مقصِّ

ؿد تُقن افرؽبٜ مثاًل،  احلقيهِٜٔ ادُراد ظرضٓٚ يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ.

ؾَط مثاًل،  در، أو اشتًالم افبٕٔٚٚت بحٔٞ،هل حتديد ؾَط ظرض ادْٚطر اده

افبٕٔٚٚت يف ٕىٚق امتداد ُشُحٛ يف بٕٔٚٚت مْير مًغَّ هل افتل ُتًرض. وجيدر 

َّٕف إذا ـٕٚٝ حدود افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ هل افيٚهرة يف افًرض وفٔس  اإليوٚح أ

يُّـ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ ذاهتٚ، ؾ٘نَّ هذا ؿد يُقن ٕنَّ افبْٜٔ احلقيهِٜٔ ٓ 

ويُّـ إجراء ظِّٜٔ تَريٛ أو افوٌط بٚفزر إيّـ  ظرضٓٚ بَّٔٚس افًرض.

 .Zoom To Source Resolutionظذ افىبَٜ ثؿ افوٌط ظذ أمر 
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ف ظذ ؿقؿة ظـرص صوري ِف مـظر ؿؿر اصطـاظي:/650صؽل )  ( مثال فؾتَّعرُّ

وحغ افدخقل ظذ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف آرك جِقب، يتؿ ظرض افبٕٔٚٚت 

َّٕف يُّـ اشتخدام  ٍٚت إٓ أ ـىبَٜ واحدة. وٓ يُّـ افدخقل ظذ جدول ادقصِّ

ف   مـ مسىرة إدوات فــ:  Identifyأداة افتًَّرُّ

 ٜاشتًالم ؿٔؿ افًْٚس افهقري. 

 ٔف ظذ جمّقظٚت افب ٕٚٚت احلقيهِٜٔ ادقجقدة يف ادقؿع وـذفؽ ظذ افتًَّرُّ

 ادَٔٚس.

 .ٍِٜٔٚت فُؾ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيه  ظرض ادقصِّ

ويف آرك ـتٚفقج أو ٕٚؾذة افُتٚفقج، يُّـ افدخقل ظذ شامت جمّقظٜ 

افبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ ـام يُّـ افدخقل ظذ مًِقمٚت بٕٔٚٚت افبٕٔٚٚت. يف أيٜ حٚل، 

 جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ. ويف حٚل افوٌط ظذ يُّـ ؾحص ادًِقمٚت يف

افزر إيّـ ظذ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف ٕٚؾذة افُتٚفقج، يُّـ ؾتح 

. هذه افْٚؾذة تسّح بٚشتًراض مًِقمٚت بٕٔٚٚت Item Descriptionٕٚؾذة 

د افَىٚظٚت، ـام يُّـ افدخقل ظذ  افبٕٔٚٚت ادرتبىٜ هبٚ أو ظرض ادْير متًدِّ

ٍٕس ادًِقمٚت بٚختٔٚر جمّقظٜ افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف صجرة افُتٚفقج 
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ٚ افدخقل ظذ . وأيًو Previewأو جمّقظٜ  Descriptionوافوٌط ظذ جمّقظٜ 

ٍٚت يف حٚل اشتخدام ظرض اجلدول.  جدول ادقصِّ

 
 ( كاؾذة وصف ضبؼة حويصؾقة:/656صؽل )

 بلة الاس تؼالمط 

ا مـ هذا اجلزء إػ َّنٚيٜ افٍهؾ تتىِٛ افتىبَٔٚت أن تُقن خمزوٕٜ يف بدءً  

فذا يتًغ إجراء  ،جل. آي. إس.خٚدم حٚشقيب بهٌٜٔ يتًٚمؾ مًٓٚ برٕٚمٟ آرك 

اتهٚل بَٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ ذات افًالؿٜ ظز اخلٚدم احلٚشقيب افذي 

ر بٕٔٚٚت اشؿ خيتزَّنٚ، هذا بدوره يتىِٛ اشتًامل  افنبُٜ ادحِٜٔ أو افدوفٜٔ وتقؾُّ

يف  ادستخدم وـِّٜ افرس افتل تسّح بٚفدخقل ظذ ُمتقيٚت اخلٚدم احلٚشقيب.

بٚفْسبٜ ٓشتحداث ضبَٜ اشتًالم ِّتزن ادًِقمٚت ادُٕٜٚٔ وؽر هذا أي حٚل، 

ادُٕٜٚٔ يف مدير ٕيٚم ؿٚظدة افبٕٔٚٚت فٔسٓؾ دجمٓٚ يف آرك مٚب. وضبَٜ 

شتًالم تستخدم فٌٜ اشتًالم بْٔقيٜ ٓشتًالم ؿقاظد افبٕٔٚٚت، اجلداول، آ

وافًروض مبٚذة وبذفؽ ُتوٚف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت إػ آرك مٚب ـىبَٜ أو 

ذ يف ـؾ مرة ُتًرض افىبَٜ أو ُتستخدم يف  ٍَّ جدول مستَؾ. ـام أنَّ آشتًالم ُيْ

ٜ دون ظّؾ ٕسخٜ أو آرك مٚب وهذا يسّح بٖن تُقن ادًِقمٚت إخرة مرئٔ

فَىٜ هلٚ وهق وضع مٍٔد ظْد افتًٚمؾ مع ادًِقمٚت افديْٚمُٜٔٔ افتل تتٌّر 

ر.   بنُؾ ُمتُرِّ



 هَُمج: هُُظم املؼلومات اجلغرافية

  
 

393 

ًِ  وتًّؾ ضبَٚت آشتًالم مع جل. ه آرك دُّ أي ٕيٚم إدارة ؿقاظد بٕٔٚٚت ُي

ٚ تسّح ٔرك مٚب بدِمٟ بٕٔٚٚت مـ ؿقاظد بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ آي. إس. ، ـام أَّنَّ

ٚ ُتدِمٟ مًِقمٚت مُٕٜٚٔ وؽر وـذفؽ مـ ٕي ؿ إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت. فذا، ؾَّ٘نَّ

ٟ بنُؾ مستَؾ ظـ أيـ وـٔػ تؿ ِّتزيـ ادًِقمٚ َّ ُٕ ت. مُٕٜٚٔ يف منٚريع 

 :وجتدر اإلصٚرة إػ هذه افَْٚط

   جل. آي. إس.يُّـ إضٚؾٜ ضبَٜ آشتًالم إػ اخلريىٜ يف ٕيٚم آرك 

  ٕيٚم إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت.بتحديد اشتًالم فِجداول وادْٚطر يف

  يُقن شِقك ضبَٜ آشتًالم مثؾ شِقك أي ضبَٜ مِّح أخرى أو

دخالت يف أداة  ُّ جدول مستَؾ، بحٔٞ يُّـ اشتخدامٓٚ فًرض افبٕٔٚٚت، ـ

 ادًٚجلٜ اجلٌراؾٜٔ. 

  ٌٜٔيُّـ حٍظ ضبَٜ آشتًالم ـىبَٜ أو مِػ به.lyr  أو ُتستخدم

. وهذا جيًؾ مـ افسٓؾ مَٚشّٜ ضبَٚت lpk.ٓشتحداث حزمٜ ضبَٜ بهٍٜٔ 

 آشتًالم مع تىبَٔٚت أخرى، وثٚئؼ خرائىٜٔ أخرى، ومستخدمغ آخريـ.

  ُمدفِّؾ ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ  جل. آي. إس.يستخدم ٕيٚم آرك(SRID) 

د يف ؿٔؿ افنُؾ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت فتحديد ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ فِّالمح  ادُحدَّ

 آشتًالم.ادًُٚدة مـ ؿِبؾ ضبَٜ 

 اس تحداث طبلة اس تؼالم

اخلىقة إوػ يف ظِّٜٔ اشتحداث ضبَٜ اشتًالم هل إجراء اتهٚل بَٚظدة 

 افبٕٔٚٚت ادُراد اشتًالمٓٚ. وخىقات ذفؽ هل:

 Addواختٔٚر  Add Dataيف ٕٚؾذة آرك مٚب ثؿ ظذ  Fileافوٌط ظذ ؿٚئّٜ  .1

Query Layer  وشتيٓر ٕٚؾذةNew Query Layerَّٕف ، وجتدر ا إلصٚرة هْٚ أ
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ٓ بد مـ إٕجٚز اتهٚل بَٚظدة افبٕٔٚٚت يف خٚدم حٚشقيب ؿبؾ بْٚء 

 (.122/7اشتًالمٚت يف هذه افْٚؾذة )صُؾ 



 ( كاؾذة ضبؼة اشتعالم جديدة:/655صؽل )

 Manage Connection(s)، وشتيٓر ٕٚؾذة Connectionsضٌط جمّقظٜ  .2

تهٚٓت ادقجقدة (، وافتل هبٚ يُّـ آختٔٚر أحد ا123/7ٓ)صُؾ 

فَقاظد افبٕٔٚٚت، اشتحداث اتهٚل جديد، حذف وحترير اتهٚٓت 

 مقجقدة.

 

 ( كاؾذة إدارة آتصال بخادم حاشويب:/656صؽل )
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 يُقن اختٔٚر اتهٚل مقجقد أو اشتحداث اتهٚل ـٚٔيت: .3

 Newبٕٔٚٚت ُيوٌط ظذ َخٔٚر  ٓشتحداث اتهٚل جديد بَٚظدة .أ

( ؾٔٓٚ تُتٛ 124/7)صُؾ  Database Connectionوشتيٓر ٕٚؾذة 

افبٕٔٚٚت ادىِقبٜ. وبًد إضٚؾٜ آتهٚل اجلديد ُيُتٛ اشؿ مالئؿ فف ثؿ 

 . OKُيوٌط مستىٔؾ 

 

 ( كاؾذة اتصال بؼاظدة بقاكات ِف اخلادم احلاشويب:/657صؽل )

-Existing Connecٓشتخدام اتهٚل مقجقد يتؿ اختٔٚره مـ ؿٚئّٜ   .ب

tion(s)  ثؿ افوٌط ظذOK. 

وهبذه اخلىقات يتؿ آتهٚل بَٚظدة افبٕٔٚٚت ادىِقبٜ وشتيٓر اجلداول 

 يف اجلٕٚٛ إيرس List of Tablesافتل يُّـ اشتخدامٓٚ فالشتًالم يف ؿٚئّٜ 

. وبٚختٔٚر أحد اجلداول، يتؿ ظرض أظّدتف يف New Query Layerمـ ٕٚؾذة 

 اجلٕٚٛ إيّـ مـ افْٚؾذة.

يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت يُقن بْقع مًغَّ  ظّقدوجيدر افتقضٔح هْٚ إػ أنَّ ـؾ 

يتًٚمؾ مع مًيؿ إٕقاع افنٚئًٜ  جل. آي. إس.مـ افبٕٔٚٚت. وٕيٚم آرك 
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ًٓ بًض إٔقاع ؿقاظ فَقاظد افبٕٔٚٚت. يف أي حٚل،  ٓ د افبٕٔٚٚت إؿؾ تداو

ػ ـِّٜ  ظّقدوهْٚ شتيٓر أمٚم ٕقع  ،دهٚ افْيٚمُيًوِّ  . وهذه Unknownادقصِّ

ده ٕيٚم  إظّدة يتًغَّ إمٚ إؿهٚؤهٚ أو تٌٔرهٚ يف آشتًالم إػ ٕقع خمتِػ ُيًوِّ

 جل. آي. إس.آرك 

شتًالم ظذ أشٚس حتديد شامت ضبَٜ آ جل. آي. إس.وُيٚول ٕيٚم آرك 

  افهػ إول ادًُٚد مـ اجلدول، وهذه افسامت هل:

 Unique identifier field أي حَؾ ُمدفِّؾ ؾريد وهق أحد احلَقل :

 افُثرة افتل يستخدمٓٚ فِتدفٔؾ ظذ افىبَٜ.

 Dimensionality د مٚ إذا ـٕٚٝ إحداثٔٚت د افتل حُتدِّ ًْ : أي خٚصٜٔ افُب

ًد فتخزيـ ؿٔؿ افبُ  شز»زيـ بٕٔٚٚت ضريؼ أو ؿٔؿ فتخ شق»افىبَٜ تنّؾ ؿٔؿ 

 افرأد. 

 Geometry type د مٚ إذا ـٕٚٝ افىبَٜ هل : أي ٕقع اجلٔقمسيٜ افذي ُُيدِّ

 فتنُٔؾ َٕىٜ، َٕط متًددة، خط، أو ُمتًدد أضالع مٍَؾ. 

 Spatial reference أي ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ وهذه هل ٕيٚم اإلحداثٔٚت :

 ذات ظالؿٜ بٚفىبَٜ.وشامت مُٕٜٚٔ أخرى 

 SRID َّهذا هق ُمدفِّؾ ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ وُيستخدم فوامن أن :

 اجلٔقمسيٚت ذات ٍٕس ُمدفِّؾ ادرجًٜٔ هل ؾَط افتل ُئًدهٚ آشتًالم. 

ويُّـ اشتًراض وتًديؾ هذه افسامت بًد تَقيؿ ضبَٜ آشتًالم وذفؽ 

. وُتستخدم شامت Nextثؿ افوٌط ظذ  Show advanced optionsبتْنٔط أمر 

مـ ؿٚظدة  جل. آي. إس.ضبَٜ آشتًالم فسصٔح افهٍقف ادًُٚدة إػ آرك 

إذا ـٕٚٝ هْٚك جٔقمسيٚت يف جدول بف ظدة مدفِّالت فِّرجًٜٔ مثاًل،  افبٕٔٚٚت.

ة فىبَٜ اشتًالم شُتستخدم فِحِٔقفٜ  ادُٕٜٚٔ، ؾ٘نَّ شامت هذه اددفِّالت ادًُدَّ
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 ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ٓ تتىٚبؼ مع ُمدفِّؾ ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ.  دون ظرض أي صٍقف يف

وجيٛ اشتخدام ٕص فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ اخلٚصٜ بَٚظدة افبٕٔٚٚت يف 

 SELECT * FROMهذا افَّْص: مثاًل  اخلٚدم احلٚشقيب ظْد بْٚء ضبَٜ اشتًالم،

Test.dbo.Saudi_Arabia افذي يْجؿ مْف ضبَٜ اشتًالم تنّؾ ـؾ افهٍقف 

  .Saudi_Arabia tableمـ جدول 

يف أي حٚل، فتٍْٔذ اشتًالم مـ خالل آتهٚل بَٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ 

ذ هذه اخلىقات: ٍَّ  ُتْ

َٕص فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ يف مستىٔؾ  .1  New Queryيف ٕٚؾذة  Queryـتٚبٜ 

Layer .  

د مـ صحتف  Validateافوٌط ظذ مستىٔؾ  .2 ُـّ فتدؿٔؼ ٕص آشتًالم وافتٖ

وظِّٜٔ  جل. آي. إس.وأنَّ افبٕٔٚٚت ادًُٚدة يُّـ اشتخدامٓٚ يف بٔئٜ آرك 

ذ آشتًالم يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت وتدؿِّؼ مٚ إذا ـٕٚٝ جمّقظٜ  ٍِّ افتدؿٔؼ ُتْ

افْتٚئٟ مـ آشتًالم ِوْؾؼ مًٚير ّٕذجٜ افبٕٔٚٚت افتل يٍرضٓٚ ٕيٚم آرك 

اشتًالم إػ آرك  وٕجٚح هذا افتدؿٔؼ ذط إلضٚؾٜ ضبَٜ جل. آي. إس.

 مٚب. وؿقاظد تدؿٔؼ افْتٚئٟ هل:

 أن يُقن هلٚ، يف إؽِٛ، حَؾ مُٚين واحد.     أ.

 أن يُقن هلٚ، يف إؽِٛ، مرجًٜٔ مُٕٜٚٔ واحدة. ب.

 أن يُقن هلٚ تنُٔؾ مـ ٕقع واحد ؾَط.  ج.

ده ٕيٚم حَؾ مُٚين واحد.   د.  أْن ٓ يُقن هلٚ حَؾ مـ أي ٕقع ٓ ُيًوِّ

بحٔٞ يُّـ  ،ٝ ظِّٜٔ افتدؿٔؼ ٕي شبٛ، شتيٓر رشٚفٜ خىٖإذا ؾنِ .3

وظِّٜٔ افتدؿٔؼ هذه مّٜٓ بٚفذات ظْد افتًٚمؾ مع بٕٔٚٚت  تًديؾ آشتًالم.
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  جل. آي. إس.يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت مُٕٜٚٔ ٓ تٍرض بًض مًٚير ٕيٚم آرك 

إلضٚؾٜ  Finishإذا ٕجحٝ ظِّٜٔ تدؿٔؼ آشتًالم ُيوٌط ظذ أمر  .4

 ٚئٟ إػ آرك مٚب ـىبَٜ اشتًالم.جمّقظٜ افْت

يف أي حٚل، ظْد حتديد ضبَٜ اشتًالم يف جدول أو ضبَٜ مِّح يف ؿٚظدة 

ؿ ا بََٔ ظّقدً  جل. آي. إس.بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ يف اخلٚدم احلٚشقيب، يستخدم آرك 

. ObjectID ظّقدمثاًل  ؾ ؾريد،ؾريدة يف جدول مقصٍٚت ضبَٜ ادِّح ـّدفِّ 

ٛ أن تُقن ؽر ظدمٜٔ وؾريدة مـ أحد هذه جيؾ افٍريد فِّ ادد ًّقدؿ يف افوافََٔ 

ٕٕقاع: ؿٔؿ صحٔحٜ مقجبٜ، شِسِٜ، مدفِّؾ ؾريد ظٚم، تٖريخ. وإذا مل يقجد ا

ًِد ٕيٚم آرك  ؾريدً اًل حَؾ صٚفح فُٔقن مدفِّ  ٔ  جل. آي. إس.ا ُي ٚ، أول ، اؾساض

صجرة حَؾ ؽر ظدمل ـحَؾ مدفِّؾ ؾريد ظْد شحٛ جدول ؿٚظدة بٕٔٚٚت مـ 

 افُتٚفقج ووضًف يف آرك مٚب أو تدؿٔؼ مًٚير ضبَٜ اشتًالم.

 بناء صيغة الاس تؼالم يف طبلة الاس تؼالم

 جل. آي. إس.يٖخذ افتًبر إشٚس يف فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ يف ٕيٚم آرك 

وهذا يتٖتك مْف اختٔٚر ادالمح  'EMARAH_NAME = 'Tabukهذا افنُؾ: 

. يف أيٜ حٚل، خيتِػ EMARAH _NAMEؾ اشّف يف حَ شTabuk»افتل حتتقي 

ٚ تًبر فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ  ًً دهدر افبٕٔٚٚت، وـؾ ٕيٚم إدارة ؿقاظد بٕٔٚٚت تب

فف فٌٜ اشتًالم بْٔقيٜ خٚصٜ بف. ـام أنَّ صٔغ آشتًالم يف افْيٚم ُتستخدم 

شتًالم ٓختٔٚر جمّقظٜ ؾرظٜٔ مـ ادالمح ظز أدوات وٕقاؾذ هبٚ يتؿ إظداد آ

ٚ اشتخدام إؿقاس )( فتحديد ترتٔٛ ويُّـ اختٔٚري   بًّٚير خٚصٜ فِىبَٜ.

ـّ افًِّٔٚت يف آشتًال بٜ. ويف حٚل اختٔٚر أظّدة ـُؾ ٓ يُّـ حتديد مٚت ادُر

إلظٚدة ؾَط بًض إظّدة يف اجلدول ادَٚبؾ ٕٕف مع تًبر  SELECTأمر 
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SELECT * syntax شٚس، مثؾ ٓ يُّـ اشتخدام ـِامت أDISTINCT ،

ORDER BYو ،GROUP BY  يف اشتًالم فٌٜ اشتًالم بْٔقيٜ يف ٕيٚم آرك

 إٓ يف حٚفٜ آشتًالمٚت افٍرظٜٔ. جل. آي. إس.

وٓشتًالم ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ يف مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ 

افًالؿٜ  يذ يف ٕيٚم إدارة ؿقاظد افبٕٔٚٚت ُتستخدم تًٚبر فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ

، إٍٕقرمُس، أو 2)أي أوراـؾ، خٚدم فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ، ؿٚظدة افبٕٔٚٚت 

افتل  جل. آي. إس.فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ بقشتجرس(. وُتسٚظد ٕقاؾذ آرك 

يف وضع افهٌٜٔ افهحٔحٜ فَٚظدة افبٕٔٚٚت افتل  WHEREؾٔٓٚ ُيستخدم تًبر 

ء إظّدة ادالئّٜ وافَٔؿ مع حتديداهتٚ شامأيتؿ اشتًالمٓٚ. وتًرض هذه افْقاؾذ 

ادالئّٜ. ـام أَّنٚ ِّتتٚر افُِامت إشٚس فٌِٜ آشتًالم افبْٔقيٜ وادُحثٚت ذات 

 افًالؿٜ.

 ٕاوشاء اس تؼالم ٕاهفو:

فتحديد مالمح ادجّقظٜ ادختٚرة بًد تَسٔؿ ـؾ  INFO Queryُيْنٖ 

جمّقظٜ ؽر خمتٚرة. ويف ادالمح ذات افًالؿٜ يف جمّقظتغ: جمّقظٜ خمتٚرة و

بدايٜ افًِّٜٔ، تُقن ـؾ ادالمح خمتٚرة. ويُقن هذا آشتًالم بّثٚبٜ ؿٚئّٜ 

 ٓشتًالم واحد أو أـثر، ـؾ مْٓٚ جيٛ أن يٖخذ أحد هذه إصُٚل:

 RESELECT وهق تًبر مْىَل يزيؾ مـ ادجّقظٜ ادختٚرة تِؽ :

  ادالمح أو افسجالت افتل ٓ جتتٚزه.

 ASELECT : وهق تًبر مْىَل ُيؤػ إػ ادجّقظٜ ادختٚرة تِؽ

 ادالمح افتل ٓ جتتٚز آختٔٚر.

 NSELECT.ُيبٚدل ادجّقظٜ ادختٚرة بٚدجّقظٜ ؽر ادختٚرة : 
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َـّٛ مـ تًبر بسٔط واحد أو  وبجدر اإليوٚح هْٚ إػ أنَّ افتًبر ادْىَل يس

دهٚ ٕيٚم آرك أـثر يربىٓٚ رابط مْىَل. وافروابط ادْىَٜٔ افت جل. آي. ل ُيًوِّ

 هل: إس.

 افرابط افوصف

يًّؾ ؾَط ظذ ادالمح أو افسجالت افتل جتتٚز افتًبرات 

 .ANDافبسٔىٜ يف جٕٚبل 

AND  

or & 

يًّؾ ظذ ادالمح أو افسجالت افتل جتتٚز افتًبرات افبسٔىٜ يف 

 ـِٔٓام. يف أو  ORأحد جٕٚبل 
OR or  

جالت افتل جتتٚز افتًبرات افبسٔىٜ يف يًّؾ ظذ ادالمح أو افس

 وٓ جيتٚز أخر.  XORأحد جٕٚبل 
XOR 

 <operand_1> <logical operator>ويٖخذ افتًبر افبسٔط هذا افنُؾ: 

<operand_2>. :وافتًبر بغ افَقشغ ادًَقؾغ هْٚ ينّؾ 

 ،مثاًل  اشؿ ظْك )حَؾ( يف جدول إٍٕقLENGTH. 

  237.5ؿّٜٔ ظدديٜ، مثؾ. 

  شِسِٜ حروف بغ ظالمتل اشتنٓٚد، مثؾ'Population'. 

  وـؾ ُمدخِٜ يف ادجّقظٜ ، { }جمّقظٜ ؿٔؿ مثؾ تِؽ افتل تُقن بغ هالفغ

فٍهؾ ؿٔؿ َّنٚيٜ اددى.  <-يٍهِٓٚ صقفٜ وُتثؾ مدى مـ افَٔؿ بٚشتخدام

 ظدديٜ أو شِسِٜ أصُٚل ـام يرتُز اددى اًم ـوادُدخالت يُّـ أن تُقن ؿَٔ 

د بغ شِسِتل أصُٚل ظذ تقايل أظداد ادُح ، افتل تُقن حرؾٜٔ. ASCIIدَّ

 .{9,12<-1,2,7} :ُمدخِٜ يف جمّقظٜ ؿٔؿ، مثاًل  21ويُّـ حتديد إػ 

 :وادُِحثَّٚت ادْىَٜٔ هل 
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 اُدِحث افوصف

 = EQ or .2_يسٚوي افتًبر افبسٔط 1_افتًبر افبسٔط

 =^ NE or <> or .2_ٓ يسٚوي افتًبر افبسٔط 1_افتًبر افبسٔط

 =< GE or .2_أـثر مـ أو يسٚوي افتًبر افبسٔط 1_افتًبر افبسٔط

 => LE or .2_أؿؾ مـ أو يسٚوي افتًبر افبسٔط 1_افتًبر افبسٔط

 < GT or .2_أـثر مـ افتًبر افبسٔط 1_افتًبر افبسٔط

 > LT or .2_أؿؾ مـ افتًبر افبسٔط 1_افتًبر افبسٔط

، وـالمهٚ 2_ُيتقي افتًبر افبسٔط 1_بسٔطافتًبر اف

  ٔ  ٚ.جيٛ أْن يُقن حرؾ
CN 

، وـالمهٚ 2_ٓ ُيتقي افتًبر افبسٔط 1_افتًبر افبسٔط

  ٔ  ٚ. جيٛ أن يُقن حرؾ
NC 

يُقن مثؾ صُؾ ُيستخدم ـبديؾ  1_افتًبر افبسٔط

. وافنُؾ 2_فسِسِٜ حرف وُُمّدد يف افتًبر افبسٔط

تخدم فتّثٔؾ أصُٚل بديِٜ ٕي وُيس *افبديؾ فِحرف هق 

شٔىٚبؼ  '*LK 'Mمثاًل،  شِسِٜ حروف مٓام ـٚن ضقهلٚ.

MAIN, M1, M.1  أو أي شِسِٜ أخرى تبدأ بٚحلرفM .

ُيىٚبؼ أي شِسِٜ تبدأ  '*^*M'وهُذا افتًبر افبسٔط 

  .*وتْتٓل بــ  Mبٚحلرف 

LK 

يُقن يف جمّقظٜ مـ شالشؾ إرؿٚم  1_افتًبر افبسٔط

دة يف افتًبر افبسٔطأو إص . وهلذا اُدِحٞ، 2_ُٚل اُدحدَّ

جمّقظٜ ؿٔؿ مـ  2_جيٛ أن يُقن افتًبر افبسٔط

  شالشؾ أصُٚل أو أظداد.

IN 
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ذ افًِّٔٚت بنُؾ متقايل مـ افٔسٚر إػ افّٔغ، ـام أنَّ ظالمٚت  ٍَّ وُتْ

 ًٓ ويف حٚفٜ  .آشتنٓٚد يُّـ اشتخدامٓٚ فتحديد أنَّ ادْىؼ بْٔٓٚ جيٛ تٍْٔذه أو

 ًٓ . وجيٛ ؾهؾ ـؾ ظالمٚت آشتنٓٚد ادتداخِٜ يُقن تٍْٔذ اجلزء إوشط أو

 ظْك )تًبر بسٔط، رابط، وظالمٚت اشتنٓٚد( بٍراغ يف افسىر.

وافتًبرات افريٚضٜٔ مسّقح هبٚ يف ٕىٚق صٔٚؽٚت بسٔىٜ. وؾٔام يٖيت مثٚل 

ٛ بٚيثقن: َـّ   ٓشتًالم إٍٕق افذي يُّـ اشتخدامف يف مر

[«RESELECT habitat = 'Acacia' AND area >= 100», «ASELECT 
status cn 'checked' »] 

بٚع هذه اخلىقات إلدخٚل: وٓشتخدام هذا آشتًالم  يتًغَّ إتِّ

RESELECT habitat = 'Acacia' AND area >= 100 

دخِٜ واحدة يف افَٚئّٜ. ـام يُّـ تْنٔط حٚفٜ  ُّ  ـٖخرى. ASELECTـ

 هل: Eliminateأو أداة  Selectٚء اشتًالم إٍٕق يف أداة وخىقات إٕن

. وـؾ حٚفٜ اشتًالم تُقن بــ INFO Expressionإدخٚل اشتًالم يف حَؾ  .1

RESELECT, ASELECT,  أوNSELECT.  

  إلضٚؾٜ صٌٜٔ آشتًالم إػ افَٚئّٜ. Addافوٌط ظذ زر  .2

 افَٚئّٜ. إػ أن يُتّؾ إدخٚل اشتًالم إٍٕق يف  2و 1تُرار اخلىقات  .3

إلظٚدة ترتٔٛ ظِّٔٚت  Down و Upإذا ـٕٚٝ هْٚك حٚجٜ، ُتستخدم أشٓؿ  .4

 آشتًالم يف افَٚئّٜ.

 معل امباين املؼياري من اس تؼالمات خاصة

افذي يًّؾ مع آشتًالمٚت اخلٚصٜ،  Standard builderإّٔقذج رشؿ 

ٔ   ُٚيتقؿَّع أن ُيًد فُؾ ضبَٜ مِّحً  د اشتًالم آخر ظذ . ـام يُّـ أن ُُيدَّ ٚتْئّ

إّٔقذج افرشؿ ٍٕسف فتَديؿ ؿٚئّٜ بٚفرشقم افتل مـ ادٍسض أن يُقن 
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Standard builder دة يف دَّ ؿد إٔجزهٚ. يف هذه احلٚفٜ، تُقن آشتًالمٚت ادُح

ة بنُؾ ظٚم بحٔٞ تسّح بسصٔح افبٕٔٚٚت ذات  ضبَٚت ادِّح افتْئّٜٔ ُمًدَّ

ٚ، فٔسٝ هْٚك  مًًْٔ يبْل افبٚين ؾَط رشاًم  ع بٖنٜ بٚفرشؿ. ويف حٚل افتقؿُّ افًالؿ

ة يُّـ أن  حٚجٜ بتحديد اشتًالم يف إّٔقذج افرشؿ. وـؾ آشتًالمٚت ادًُدَّ

ٔ ٚ  تًّؾ مع أي ٕقع مـ ؿقاظد افبٕٔٚٚت. ويتؿ تٍْٔذهٚ يف مرحِٜ تقفٔد رشؿ آف

ن افبٕٔٚٚت افتل مْٓٚ جيٛ أٓشسجٚع جمّقظٜ مـ افسجالت يف جداول ؿٚظدة 

  ػ افبٚين ادالمح افتْئّٜٔ ادُتقؿًَّٜ يف افرشؿ.يقطِّ 

يُقن افرشؿ بُٚمِف  Standard builderويف حٚل إٕنٚء رشؿ بٚشتخدام 

ا ظذ اشتًالمٚت حسٛ رؽبٜ ادستخدم، ويَقم افبٚين بّؾء ضبَٚت مرتُزً 

ذا ادِّح افتْئّٜٔ، أي إٔف يستحدث ادالمح افتْئّٜٔ ادتقؿًَّٜ يف افرشؿ هب

 افْحق:

فُؾ ضبَٜ مِّح تْئؿ مرتبط بّٖٕقذج افرشؿ افذي فف تؿ إظداد  .1

آشتًالمٚت ادهٚؽٜ حسٛ رؽبٜ ادستخدم فبدء ظِّٜٔ إٕنٚء افرشؿ، أي 

ذ Generate/Update evaluation modeآشتًالمٚت بٖشِقب  ٍِّ ، افتل تْ

، آشتًالم ادهٚغ حسٛ رؽبٜ ادستخدم. وفُؾ شجؾ ئًده آشتًالم

م خهٚئهف، وبدء  ُيستحدث مِّح تْئّل يف ذاـرة احلٚشقب، ُتَقَّ

  جمٚورتف وجٔقمسيتف.

افًالؿٜ، يتؿ تٍْٔذ هذه  يإذا تؿ حتديد افَقاظد افتْئّٜٔ ّٕٕقذج افرشؿ ذ .2

 افَقاظد ظذ ـؾ ادالمح افتْئّٜٔ ادقجقدة يف افذاـرة احلٚشقبٜٔ.

ذج افرشؿ افذي فف إذا ـٚن هْٚك ضبَٚت مِّح تْئّٜٔ مع إّٔق .3

ة فِتٍْٔذ ظْد حتّٔؾ ـٜ ادستخـٜ حسٛ رؽبـٚت مهٚؽـاشتًالم دم وُمًدَّ

 Query on Start Editing evaluationافرشؿ، أي اشتًالمٚت يف وضع 
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mode ة فُؾ ، يتؿ تٍْٔذ آشتًالم بهٌٜٔ حسٛ رؽبٜ ادستخدم وُمًدَّ

  ضبَٜ تْئّٜٔ فِِّّح.

ؾسايض فِتْئؿ ُمًد ّٕٕقذج افرشؿ، هْٚك حسٚبٚت دخىط ا ٝإذا ـٕٚ .4

يتؿ تٍْٔذ احلسٚبٚت وحتديٞ اجلٔقمسيٜ فُؾ ادالمح افتْئّٜٔ يف افذاـرة 

 احلٚشقبٜٔ.

ـؾ ادالمح افتْئّٜٔ يف ذاـرة احلٚشقب حُتٍظ يف ضبَٚت ادِّح افتْئّٜٔ   .5

 يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت افتْئّٜٔ مْذ بدايٜ ظِّٜٔ اإلٕنٚء.

ئّٜٔ ذات افهِٜ ُتستًِؿ مـ ضبَٚت ادِّح افتْئّٜٔ، ـؾ ادالمح افتْ .6

 ويتؿ ظرض افرشؿ.

بًدئذ، يف أي وؿٝ وضِٜٔ وجقد افرشؿ افتْئّل، أي إػ أن يتؿ حذؾف، 

 يُّـ أن:

 .ُيًٚد ؾتحف 

 .حتريره، وضًف يف خمىط، وحٍيف 

  .حتديثف بحٔٞ يقاصؾ ُمتقاه تىٚبَف مع ؿٚظدة افبٕٔٚٚت افتل مْٓٚ تؿ إٕنٚؤه

نَّ ـؾ تٌٔر ضرأ ظذ افسجالت يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت يتؿ حٔٞ إديثف بأي حت

 رصده يف ادالمح افتْئّٜٔ ذات افًالؿٜ.

 اس تحداث رمس تنظميي لس تؼالم مبؼايري خاصة:

ؿبؾ اشتحداث رشؿ تْئّل ٓشتًالم بًّٚير خٚصٜ، جيٛ اشتحداث 

فًِّؾ مع وإظداد إّٔقذج رشؿ تْئّل يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت افتْئّٜٔ 

Standard builder  ٜومـ ثؿ إظداد آشتًالم يف ضبَٚت ادالمح ذات افًالؿ

افتل يتؿ تٍْٔذهٚ فبْٚء ُمتقى افرشؿ. وأشٓؾ ضريَٜ ٓشتحداث رشؿ تْئّل 

 Schematicمـ آشتًالمٚت بًّٚير خٚصٜ هل بدء آرك مٚب واشتخدام أمر 

Diagram  مـ مسىرة أدواتSchematic( وجيدر125/7، صُؾ .) أنَّ  إيوٚح
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اشتخدامٓٚ  أيًوٚ يُّـ Create Diagramأداة ادًٚجلٜ اجلٌراؾٜٔ ادقشقمٜ 

مـ اشتًالمٚت بًّٚير خٚصٜ.  Standard builderٓشتحداث رشؿ بٚفبٚين 

دهٚ ادستخدم  Schematic APIاشتخدام  أيًوٚ ويُّـ فتىقير افرمقز افتل ُُيدِّ

  ٓشتحداث افرشؿ.

 

 ( مسطرة أدوات كّمذج افرشوم افتـظقؿقة افتي تعؿل مع باين آشتعالم:/658صؽل )

َّٕف ٓ يُّـ اشتحداث رشؿ  ر أ ُـّ تْئّل خالل جِسٜ حترير شٚريٜ وجيٛ تذ

ٕنَّ اجلداول افتْئّٜٔ ذات افًالؿٜ وضبَٚت ادالمح اجلٌراؾٜٔ فٔسٝ يف ٍٕس 

ؿٚظدة افبٕٔٚٚت بٚشتثْٚء ظْد افتًٚمؾ مع ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ فٔسٝ مْسقخٜ 

يف مٚـْٜٔ آرك فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ. فذا، جيٛ وؿػ ظِّٜٔ حترير افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ 

  شتحداث أي رشؿ.ؿبؾ ا

 واخلىقات هل:

 بدء آرك مٚب. .1

يف مسىرة أدوات  Generate New Schematic Diagram افوٌط ظذ زر .2

Schematic وشتيٓر ٕٚؾذة ،New Schematic Diagram.  

 Schematicادالصَٜ فـ  افوٌط ظذ افهقرة افرامزة ٕدفٜ افبٕٔٚٚت  .3

Dataset or Folder فتْئّٜٔ أو افدفٔؾ افتْئّل واختٔٚر جمّقظٜ افبٕٔٚٚت ا

javascript:IDANDMJB.Click()
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يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت افتْئّٜٔ ادرؽقبٜ حٔٞ يتؿ ِّتزيـ افرشؿ افتْئّل. 

ويف حٚل رؽبٜ أْن خُيزن افرشؿ افتْئّل اجلديد يف جمّقظٜ بٕٔٚٚت تْئّٜٔ 

ثؿ افتجقال إػ  أخرى فٔسٝ مقجقدة يف افَٚئّٜ، ُيوٌط ظذ زر 

د افتًٚمؾ مًٓٚ. وبٚختٔٚر دفٔؾ تْئّل ُمًغَّ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت افتْئّٜٔ ادرا

ٔ ٚ  يف جمّقظٜ بٕٔٚٚت تْئّٜٔ يتؿ ِّتزيـ افرشؿ افتْئّل ادُستحدث يف آف

ًٓ  هذا افدفٔؾ افتْئّل  مـ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت افتْئّٜٔ إشٚس.بد

واختٔٚر  Schematic Diagram Templateافوٌط ظذ افسٓؿ ادالصؼ فــ  .4

افذي شُٔستخدم  Standard builderتْئّل ظذ أشٚس إّٔقذج افرشؿ اف

ٓشتحداث افرشؿ افتْئّل. شتيٓر يف هذه افَٚئّٜ ٕامذج افرشؿ افتْئّل 

 ًَ ة مسب ٔ  ادًُدَّ ٚ ٚ وادتقؾِّرة مـ جمّقظٜ افبٕٔٚٚت افتْئّٜٔ ادختٚرة حٚف

دة يف ؿٚئّٜ   . Folderأو  Standard builderوادُحدَّ

نَّ حٔٞ إب Output Data Frameٜ آؾساضٜٔ يف ؿٚئّٜ اإلبَٚء ظذ افَّٔ .5

ٔ ٚ  افرشؿ افتْئّل ادُستحدث ُيًرض يف إضٚر افبٕٔٚٚت اجلديد، أو اختٔٚر آف

إضٚر افبٕٔٚٚت افذي ؾٔف ُيراد إضٚؾٜ افرشؿ افتْئّل ادُستحدث مـ تِؽ 

 افَٚئّٜ.

6.  ًَ ة ُمسب  Diagramٚئّٜ ٚ يف ؿـتٚبٜ اشؿ أو اختٔٚر اشؿ مـ إشامء ادًُدَّ

Name دة ّٕٕقذج . هذه إشامء ُتىٚبؼ ُمدفِّالت افرشؿ افتْئّل ادُحدَّ

ة  يافرشؿ افتْئّل ذ افهِٜ. يف هذه احلٚفٜ، جيٛ اختٔٚر أحد إشامء ادًُدَّ

 ًَ ٚ فِرشؿ. وإذا مل يتؿ حتديد اشتًالم بًّٚير خٚصٜ ّٕٕقذج افرشؿ ُمسب

ُيًرض ـْص حٔٞ ُيُتٛ اشؿ  Diagram Name controlافتْئّل، ؾ٘ن 

 افرشؿ ادُستحدث.

 .OKافوٌط ظذ  .7
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وهبذه اخلىقات يتؿ اشتحداث وظرض رشؿ تْئّل يف إضٚر افبٕٔٚٚت  

د وُينٚر إفٔف يف جمّقظٜ افبٕٔٚٚت افتْئّٜٔ.  ادُحدَّ

 حتديث رمس تنظميي مبين من اس تؼالمات مبؼايري خاصة

ٚت بًّٚير خٚصٜ يتؿ اشتًالم حْٔام ُتٍتح افرشقم افتْئّٜٔ مـ اشتًالم

مالُمٓٚ افتْئّٜٔ مبٚذة مـ ضبَٚت ادالمح افتْئّٜٔ افتل ُخِزٕٝ ؾٔٓٚ حغ 

اشتحداثٓٚ، وفٔس مبٚذة مـ ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ادستخدمٜ يف افبدايٜ ٓشتحداثٓٚ. 

ِٝ تٌٔرات يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت إصؾ ؾَّ٘نٚ ٓ تًُْس ِّ َّٕف إذا ُظ ٔ ٚ  وهذا يًْل أ آف

ن حتديٞ افرشؿ افتْئّل ادبْل مـ  يف افرشؿ افتْئّل ظْد ؾتحف. ويتُقَّ

اشتًالمٚت بًّٚير خٚصٜ ظٚدة مـ مقاءمٜ ُمتقاهٚ بّحتقى ؿٚظدة افبٕٔٚٚت 

نَّ ـؾ تٌٔر ُيدث يف شجالت ؿٚظدة افبٕٔٚٚت تِؽ يُقن يف حٔٞ إإصؾ ب

وحتديٞ مثؾ هذه جداول ؿٚظدة افبٕٔٚٚت افتْئّٜٔ ويًُْس يف ُمتقى افرشؿ. 

ٍٚت ـؾ ادالمح افتْئّٜٔ يف  أيًوٚ افرشقم ؿد يتُقن ؾَط مـ جتديد بسٔط دقصِّ

أن  إيوٚح افرشؿ. ويتؿ حتديٞ افرشؿ افتْئّل ظٚدة يف آرك مٚب. وجيدر

 Update Diagramsو Update Diagramأدوات ادًٚجلٜ اجلٌراؾٜٔ فِتْئؿ وهل 

 يُّـ اشتخدامٓٚ فتحديٞ افرشؿ افتْئّل. واخلىقات هْٚ هل:

 بدء آرك مٚب. .1

 Schematicيف مسىرة  Open Schematic Diagramsافوٌط ظذ أمر  .2

 افرشؿ افتْئّل ادُراد حتديثف.وافتجقال إػ واختٔٚر 

ثؿ افوٌط ظذ أمر  Schematicيف مسىرة  Schematicافوٌط ظذ شٓؿ  .3

Update Diagram أو افوٌط بٚفزر إيّـ ظذ افىبَٜ افتْئّٜٔ يف جدول .

 .Update Diagramُمتقيٚت آرك مٚب وافوٌط ظذ أمر 
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فرشؿ افتْئّل تسّح اخلَٔٚرات يف هذه افْٚؾذة بٚختٔٚر ـٍٜٔٔ حتديٞ ا .4

 افَّْنط:

 ٔر ـٚر أمـاختSynchronize against original selection/trace/query 

(attributes and features)  فتحديٞ ُمتقى افرشؿ افتْئّل افَِّْنط

ب٘ظٚدة تٍْٔذ ـؾ آشتًالمٚت بًّٚير خٚصٜ ادُستخدمٜ يف افبدايٜ 

 ٓشتحداث هذا افرشؿ. 

  اختٔٚر أمرRefresh attributes only  فتحديٞ ُمتقى افرشؿ افتْئّل

ٍٚت ادالمح افتْئّٜٔ يف افرشؿ هل افتل  افَِّْنط بحٔٞ ؾَط مقصِّ

ث.   حُتدَّ

 Appendٓ يتقؾَّر فِرشقم ادبْٜٔ بٚفُٚمؾ اشتًالمٚهتٚ بًّٚير خٚصٜ أمر  .5

إلظٚدة  Overwriteإلحلٚق ادالمح اجلديدة بٚفرشؿ افتْئّل افْنط وٓ أمر 

  بٜ َخٔٚرات افرشؿ افتْئّل افَِّْنط.ـتٚ

 reconnectedأو  Persist manually removed, reducedتْنٔط أمر  .6

features إيوٚح وجيدر: 

 ِِّهٝ حٔٞ إجتّٔد هذا آختٔٚر ب نَّ ادالمح افتْئّٜٔ افتل أزيِٝ أو ُؿ

 ُيًٚد ِّتزيْٓٚ بًد افتحديٞ، ـام ُيًٚد آتهٚل بروابط ادالمح افتْئّٜٔ

ٚ مع ٕتٚئٟ آشتًالم بًد افتل تؿ تٌٔر اتهٚهلٚ وتُقن متقاؾَٜ ُتٚمً 

 افتحديٞ.

  ًوهل احلٚفٜ آؾساضٜٔ( بحٔٞ ٓ ادحٚؾيٜ ظذ هذا آختٔٚر ٕنى( ٚ

تيٓر ادالمح افتْئّٜٔ افتل ُتٝ إزافتٓٚ/تَِٔهٓٚ مـ افرشؿ مرة 

ث. أخرى، ـام أنَّ آتهٚٓت افتل تؿ حتريرهٚ تيؾ يف افرشؿ ا دُحدَّ

وهذا آختٔٚر يتؿ تْنٔىف ؾَط إذا ُتٝ إزافٜ/تَِٔص ادالمح افتْئّٜٔ 

 Remove Schematicمـ افرشؿ افتْئّل افَِّْنط بٚشتخدام أمر  يدوي ٚ
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ٚ إذا تؿ تًديؾ . ويُقن هذا آختٔٚر ٕنىً Reduce Nodesأو أمر 

 Reconnectر ـدام أمـٜ بٚشتخـط افتْئّٔـٚٓت بًض افروابـاته

Schematic Links  شتحِدث هذا افرشؿ.امْذ أول مرة 

 تػعقل ؿواظد آشتعالم ادؽاين:

د مـ أنَّ ضبَٚت آشتًالم  ُـّ ؿبؾ إظداد ؿٚظدة آشتًالم ادُٚين يتًغَّ افتٖ

ادىِقبٜ فتٍْٔذ افَٚظدة مقجقدة يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت افتْئّٜٔ ومرتبىٜ بّٖٕقذج 

يتؿ حتديد افَٚظدة. وتسّح ؿٚظدة آشتًالم ادُٚين افرشؿ افتْئّل افذي ظِٔف 

بٚفُنػ ظـ مالمح تْئّٜٔ جديدة يف ضبَٜ مالمح تْئّٜٔ أو أـثر، ظذ 

ٟ ذات افًالؿٜ، ـام  َّ ُٕ ٟ ادرتبىٜ هبٚ تقجد مع مدخالت  َّ ُٕ أشٚس أنَّ مالمح 

 تسّح ب٘ضٚؾٜ هذه ادالمح افتْئّٜٔ ادُتنٍٜ افتل شُتستحدث.

دة ـّدخالت ٓشتحداث افرشؿ وبدءًا مـ جم ٟ ادُحدَّ َّ ُٕ ّقظٜ مالمح 

ٟافتْئّل، تستًِؿ هذه افَٚظدة مالمح  َّ اجلديدة ظذ أشٚس مقؿًٓٚ بٚفْسبٜ  ُٕ

ٟ ادُدخِٜ وتؤػ ادالمح افتْئّٜٔ ادرتبىٜ يف افرشؿ ادُستحدث ظذ  َّ ُٕ دالمح 

ٚ ُمدخالت مبدئٜٔ يُّـ أن تتبع واحدً  ضبَٚت ادالمح افتْئّٜٔ. ا أو أـثر مـ أَّنَّ

ذة بىبَٜ ادِّح  ٍَّ ٟ ادرتبىٜ بٚدالمح افتْئّٜٔ ادُْ َّ ُٕ وجيٛ أن تُقن مالمح 

ادستخدمٜ إلٕجٚز اشتًالم مُٚين يف مدخالت اشتحداث افرشؿ. ويُّـ أن 

يٗثِّر تٍْٔذ ؿٚظدة آشتًالم ادُٚين ظذ ظرض هذه ادالمح افتْئّٜٔ يف افرشؿ 

ستحدث يف حٚل اختٔٚر ُتثِٔٓٚ ـحٚويٚت فِّالمح افتْئّٜٔ ادُوٚؾٜ افتْئّل ادُ 

 افتل ترتبط هبٚ.

ز اخلىقات أدٕٚه ظذ إظداد صٍحٜ  ِـّ  Spatial Query Rule Propertiesوُتر

 . Rule Propertiesظذ زر ٕٚؾذة  Rulesافتل تيٓر ظْد افوٌط مـ جمّقظٜ 
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ذا افقصػ شٔيٓر يف . هDescriptionـتٚبٜ وصػ فَِٚظدة يف مستىٔؾ  .1

خالل اشتحداث افرشؿ  أيًوٚ جمّقظٜ ظْك افَٚظدة ذو افهِٜ ـام شٔيٓر

 افتْئّل ويتؿ حتديثف إلظالم ادستخدمغ أنَّ افَٚظدة تؿ تٍْٔذهٚ. 

 Add theتْنٔط ضبَٜ ادِّح افتْئّل ادُراد افتًٚمؾ مًٓٚ وذفؽ مـ   .2

schematic features ْئّٜٔ. وفُؾ ضبَٜ مِّح يف ؿٚئّٜ ضبَٚت ادِّح افت

اـتنٚف ادالمح افتْئّٜٔ افتل  Schematicsتْئّٜٔ يف افَٚئّٜ، حتٚول أداة 

ٟ  Schematicsتتىٚبؼ مع آشتًالم ادُٚين، أي أنَّ أداة  َّ ُٕ تستًِؿ مالمح 

 افتل تتىٚبؼ مع اشتًالم مُٚين ُمًغَّ مـ بغ ضبَٚت ادِّح ادرتبىٜ.

ذ مـ ؿٚئّٜ ادالمح ادُرتبىٜ،  اختٔٚر ضريَٜ آشتًالم .3 ٍَّ ادُٚين افتل شتُْ

وبًض افىرائؼ ؿد ٓ تُقن مالئّٜ حسٛ ٕقع ضبَٚت ادِّح افتْئّٜٔ 

ذ آشتًالم ادُٚين.  ٍِّ ادختٚرة إلضٚؾٜ ٕقع ضبَٜ ادِّح افتْئّٜٔ افتل شتُْ

ط are within a distanceواختٔٚر َخٔٚر  آفٔٚ   فىريَٜ آشتًالم ادُٚين ُيْنِّ

ط ضقابط افْىٚق  Apply a buffer to the features in boxأمر  ـام ُيْنِّ

 افبْٔل ادًروض.

اختٔٚر، مـ افَٚئّٜ، ضبَٜ ادِّح افتْئّٜٔ افتل ُتستخدم فتٍْٔذ آشتًالم  .4

ادُٚين وذفؽ مـ أحد ادالمح ادرتبىٜ بٚدِّح افتْئّل فِىبَٜ. ومالمح 

ٟ ادرتبىٜ بٚدالمح  َّ افتْئّٜٔ هلذه افىبَٜ هل تِؽ ادستخدمٜ فبدء ُٕ

 Add theٜ ـٜ يف ؿٚئّـٚت ادْنىـٜ مـ افىبَـح افتْئّٔـٚف ادالمـاـتن

schematic features of the schematic feature class(es)  ظذ أشٚس

 افىريَٜ ادختٚرة فالشتًالم ادُٚين.

ٚل رؽبٜ تىبٔؼ ٕىٚق يف ح Apply a buffer to the featuresتْنٔط أمر   .5

َّْٜٔ بٚفْسبٜ فِّالمح ادُرتبىٜ بٚدالمح افتْئّٜٔ افتل تؿ  بْٔل بّسٚؾٜ ُمً
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 areاختٔٚرهٚ فبدء آشتًالم ادُٚين. وإذا ـٕٚٝ مًٚمل هذا اجلزء مىِقبٜ فــ 

within a distance حتديدهٚ ٕي  أيًوٚ يف ضريَٜ آشتًالم ادُٚين، يُّـ

 أخرى وذفؽ بــ:ضريَٜ اشتًالم مُٚين 

ٟ ادرتبىٜ بٚدالمح    أ. َّ ُٕ ـتٚبٜ مسٚؾٜ افْىٚق افبْٔل ادُراد تىبَٔف ظذ مالمح 

افتْئّٜٔ يف ضبَٜ ادِّح افتْئّٜٔ افتل ؾٔٓٚ يتؿ تٍْٔذ آشتًالم 

ادُٚين. ويالحظ هْٚ أنَّ مسٚؾٜ افْىٚق افبْٔل تُقن متٚحٜ إذا ـٕٚٝ 

ىٜ.  مْنَّ

 فْىٚق افبْٔل.حتديد وحدات مسٚؾٜ ا ب.

 Schematicيف جزء  Add schematic features to diagramتْنٔط أمر   .6

features  يف حٚل رؽبٜ اـتنٚف ادالمح افتْئّٜٔ مـ ضبَٚت ادِّح

ىٜ يف أظذ افْٚؾذة إلضٚؾتٓٚ إػ افرشؿ افتْئّل.  افتْئّٜٔ ادُْنَّ

فتْئّٜٔ مـ يف حٚل رؽبٜ اـتنٚف افروابط ا Keep verticesتْنٔط أمر  .7

ىٜ يف أظذ افْٚؾذة فًرضٓٚ مع افًَد افقشٔىٜ يف  ضبَٚت مِّح تْئّٜٔ مْنَّ

 افرشؿ.

يف حٚل رؽبٜ تىبٔؼ افًالؿٚت بغ  Relate schematic featuresتْنٔط أمر   .8

ٜ فتٍْٔذ ـح افتْئّل ادُستخدمـٜ ادِّـٜ مـ ِؿبؾ ضبَـادالمح افتْئّٔ

مح افتْئّٜٔ ادوٚؾٜ يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت آشتًالم ادُٚين وِّتزيـ ادال

افتْئّٜٔ. وظْدمٚ يُقن فِّالمح افتْئّٜٔ ادستخدمٜ فتٍْٔذ اشتًالم 

د، ٔ ٚ  يتؿ ُتثِٔٓٚ مُٚين ظـ جٔقمسيٜ تنُٔؾ ُمٍَؾ أو تنُٔؾ خىل متًدِّ آف

  ـحٚويٚت حقل ادالمح افتْئّٜٔ ادُوٚؾٜ وادرتبىٜ هبٚ.

يف حٚل رؽبٜ ظُس افًالؿٜ، وهذا إمر  Reverse relationتْنٔط أمر  .9

 ٚ.ٕنىً  Relate schematic featuresٚ إذا ـٚن أمر يُقن ٕنىً 
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يف حٚل رؽبٜ أن ُتًِـ  Add relation on connected nodesتْنٔط اختٔٚر  .11

ٔ ٚ  افًالؿٜ د بدايٜ وَّنٚيٜ افروابط ظْد إظٚدة افروابط افتْئّٜٔ مـ آف ََ يف ُظ

 Relateٚ إذا ـٚن أمر ين. وهذا آختٔٚر يُقن ٕنىً ِؿبؾ آشتًالم ادُٚ

schematic features  ًٕنى .ٚ 

د ـٍٜٔٔ ُتثٔؾ افًالؿٜ بٚفرشؿ يف حٚل Relationsيف جزء  .11 ، ظْد احلٚجٜ، حُتدَّ

أنَّ ادالمح افتْئّٜٔ ادستخدمٜ فتٍْٔذ آشتًالم ادُٚين، ادهدر وادوٚؾٜ، 

د. يف هذه احلٚفٜ، يُّـ ََ اشتحداث روابط بغ هذه ادهٚدر وُظَد  ـِٔٓام ُظ

مالمح افًَد افتْئّٜٔ ادوٚؾٜ. ويسّح هذا اجلزء بتحديد ـٍٜٔٔ اشتحداث 

 هذه افروابط وذفؽ بــ:

ٔ ٚ  ٓشتحداث روابط تْئّٜٔ Create linksتْنٔط أمر   أ. د آف ََ بغ ُظ

 ادهدر وافًَد افتْئّٜٔ ادوٚؾٜ.

ُٔستخدم فتىبٔؼ هذه ح افتْئّّاختٔٚر ضبَٜ ادِ ب. ٜٔ فِرابط افذي ش

. وهذه Select the link schematic feature classافروابط مـ ؿٚئّٜ 

افَٚئّٜ تنّؾ اشؿ ـؾ ضبَٚت ادِّح افتْئّٜٔ فِرابط افذي يُّـ 

اشتخدامف فتىبٔؼ افروابط افتل تربط افًَد ادوٚؾٜ إػ ظَد ادهدر. 

ِّح افتْئّٜٔ فِرابط ادرتبىٜ وجتدر اإلصٚرة إػ أنَّ ـؾ ضبَٚت اد

 بّٖٕقذج افرشؿ افتْئّل تُقن متقؾِّرة مـ هذه افَٚئّٜ.

يف حٚل رؽبٜ ظُس اجتٚه افرابط، أي أنَّ  Reverse flowج. تْنٔط أمر 

  ٔ ٚ، ادِّح افتْئّل ادهدر ُيِهح افًَدة إصؾ فِرابط. واؾساض

ؾ افًالؿٚت، ادِّح بٚفْسبٜ فِروابط افتْئّٜٔ افتل شُتستحدث فتّثٔ

افتْئّل ادهدر هق افًَدة إصؾ فِرابط. وادِّح افتْئّل ادُوٚف 

ؾٜ فِرابط.  هق افًَدة ادتىرِّ

 .Rule Propertiesفٍَؾ ٕٚؾذة  OKافوٌط ظذ  .12
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 اس تحداث اس تؼالمات صفحة مبؼايري خاصة

يسّح اشتًالم افهٍحٜ بًّٚير خٚصٜ بتحديد أي مالمح يف رشؿ ضبَٜ 

َّٕف خيتِػ يف  ارتُز ظِٔٓٚ. ومع أنَّ هذا إمر مثٔؾ فالشتًالم بًّٚير خٚصٜ إٓ أ

َّٕف ديْٚمُٔل. ويف هذا آشتًالم  Data Driven Pagesـقٕف يًّؾ ؾَط مع  وأ

ّٕف يتٌرَّ مع افتُرار ظز ُترصَّ  ح ادالمح ظذ أشٚس افهٍحٜ احلٚفٜٔ، ـام أ

افهٍحٚت، وُترشؿ جمّقظٜ جديدة مـ ادالمح بام ُيالئؿ افهٍحٜ اجلديدة. وإذا 

ـٚن هْٚك صٍحٚت يتداخؾ امتداد صٍحٚهتٚ وُيراد ظرض ادالمح يف صٍحٚت 

دة، ُيستخدم أمر افتنذيٛ فتُقن اخلريىٜ حسبام إذا مثاًل،  ُيريد ادستخدم ُمتًدِّ

أريد اشتحداث ـتٚب خريىٜ يًرض مسٚحٜ ادحٚصٔؾ فُؾ إمٚرة يف ادُِّٜ، 

ؾ٘نَّ ـؾ إمٚرة يُقن هلٚ صٍحٜ مٍْهِٜ يف افُتٚب تًرض مسٚحٜ ادحٚصٔؾ يف 

  ـؾ ُُمٚؾيٜ.

روهْ        ُـّ هٚ ظْد اشتخدام اشتًالمٚت افهٍحٜ ٚك بًض إمقر ادّٜٓ جيٛ تذ

 خٚصٜ هل:بًّٚير 

  تُقن اشتًالمٚت افهٍحٜ بًّٚير خٚصٜ متقؾِّرة ؾَط يف حٚل تْنٔط

. وإذا مل تُـ هذه ٕنىٜ، ٓ يُّـ رؤيٜ زر Data Driven Pagesاختٔٚر 

 Layerيف ٕٚؾذة  Definition Query tabادًٚير اخلٚصٜ هبٚ يف جمّقظٜ 

Properties. 

  إذا ـٚن َخٔٚرData Driven Pages جتٚهؾ اشتًالم  ؽر ٕنط، يتؿ

بً  ٚ فتْنٔط افهٍحٚت بًّٚير خٚصٜ، مع أنَّ آشتًالم خمزون بٚفىبَٜ حتسُّ

 هذا اخلٔٚر.

  يُّـ تىبٔؼ اشتًالم افهٍحٜ بًّٚير خٚصٜ ظذ ضبَٜ ؾٓرس ٓData 

Driven Pages وإذا ضرأت احلٚجٜ إػ ظرض مالمح ؾٓرس بتىبٔؼ .

ٜ مـ افىبَٜ إػ إضٚر اشتًالم افهٍحٜ بًّٚير خٚصٜ جتٛ إضٚؾٜ ٕسخ

mk:@MSITStore:C:/PROGRA~2/ArcGIS/DESKTO~1.2/Help/PAGE_L~1.CHM::/00s90000003m000000.htm
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افبٕٔٚٚت ثؿ تىبٔؼ آشتًالم ظذ افْسخٜ. وهذا إمر هق ضريَٜ صٚئًٜ 

فتٖـٔد مِّح افٍٓرس احلٚيل ويُّـ اشتخدامف ٓشتحداث فقن إبراز 

 مِّح افٍٓرس.

  افتٌٔرات افتل تىرأ ظذ ضبَٜ ؾٓرس صٍحٚت افبٕٔٚٚت ؿد ُتسبِّٛ ظدم

افبٕٔٚٚت. وهذه تنّؾ تٌٔر ضبَٜ  رشؿ اشتًالم بًّٚير خٚصٜ يف صٍحٜ

ٚ ٓشؿ افهٍحٜ. وإذا افٍٓرس أو ـقن اشؿ حَؾ ضبَٜ افٍٓرس مستخَدمً 

ُظِّٝ تٌٔرات ؿد تُقن هْٚك حٚجٜ إلظٚدة اشتحداث آشتًالم 

 بًّٚير خٚصٜ فِهٍحٜ.

  ٜاشتًالم افهٍحٜ بًّٚير خٚصٜ هق اشتًالم بٌِٜ آشتًالم افبْٔقي

ز افتًبر ظذ ؿٔؿ آشؿ ادخهص حلَؾ افهٍحٜ افديْٚمُٜٔٔ، حٔٞ يرتُ

د  بٚفْسبٜ فهٍحٚت افبٕٔٚٚت. فذا، جيٛ أْن تنّؾ افىبَٚت افتل تتحدَّ

ػ وؿٔؿ مالئّٜ يُّـ مىٚبَتٓٚ بٚفْسبٜ فالشؿ ادخهص حلَؾ  مقصِّ

صٍحٜ افبٕٔٚٚت. ويتجٚوب اشتًالم افهٍحٜ بًّٚير خٚصٜ مع أي تٌٔر 

ػ يف حَؾ ؾٓرس د يف ٕٚؾذة  يف ؿٔؿ ادقصِّ  Pageافىبَٜ أو يف حَؾ ُُمدَّ

Definition Query ٜوؿد تُقن هْٚك حٚجٜ إلظٚدة رشؿ افهٍحٚت فرؤي .

  ٔ  ٚ.أي تٌٔرات ضرأت يف افهٍحٜ ادًروضٜ حٚف

 وفِحهقل ظذ أؾوؾ افْتٚئٟ ُيراظك:

  أْن يتىٚبؼ ٕقع بٕٔٚٚت صٍحٜ آشتًالم بًّٚير خٚصٜ مع اشؿ حَؾ

  فٔس رضوريٚ أن تتىٚبؼ أشامء احلَؾ.بٕٔٚٚت افهٍحٜ، و

  جيٛ أْن ٓ ينّؾ حَؾ اشتًالم افهٍحٜ بًّٚير خٚصٜ أي حَقل بَٔؿ

 ظدمٜٔ. 

 .دة  ظدم تداخؾ مالمح افىبَٜ ادُحدَّ

 وخىقات اشتحداث اشتًالم صٍحٜ بًّٚير خٚصٜ هل:
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  .Propertiesافوٌط بٚفزر إيّـ يف جدول ادحتقيٚت ظذ افىبَٜ ثؿ ظذ  .1

 .Layer Propertiesيف ٕٚؾذة  Definition Queryٌط ظذ جمّقظٜ افو  .2

 Dataرة أدوات ـيف مسى Data Driven Page Setupط ظذ زر ـافوٌ .3

Driven Pages  (.126/7)صُؾ 

 ، يف افْٚؾذة افتل تيٓر. Enableافوٌط ظذ أمر  .4

 Data Driven Pages Pageؾ ـؼ مع اشؿ حَـؾ افذي يتىٚبـٚر احلَـاختٔ .5

name ـ ؿٚئّٜ مName Field . 

 اختٔٚر ظرض إمٚ ادالمح افتل تتىٚبؼ أو افتل ٓ تتىٚبؼ مع افهٍحٜ. .6

 .OKافوٌط ظذ  .7

 

فة بافبقاكات:/659صؽل )  ( مسطرة أدوات افصػحات ادوجَّ

ف تـظقؿي فالشتعالم  إظداد معامل موصِّ

ػ  ف ُتًٚد مْفمقصِّ ُّ ػ ِؿٔ ن إظداد مًٚدف مـ  ،آشتًالم هق مقصِّ ويتُقَّ

ٍٚتف افتل ُتًد يف ضبَٚت مِّح تْئّٜٔ أو ٕامذج رشقم. وٓ  حتديد اشتًالم مقصِّ

 حٚجٜ ٓشتحداث مقصٍٚت اشتًالم يف احلٚٓت افتٚفٜٔ: 

 ّٜٔٔػ ُيىبَّؼ ظذ ضبَٜ مِّح تْي  .إذا ـٚن ادقصِّ
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  اد حتديده ُيًٚد بٚشتًالم حسٛ رؽبٜ ادستخدم وُمًد يف إذا ـٚن احلَؾ ادُر

  .ضبَٜ مِّح تْئّٜٔ

  .ٚٓإذا ـٚن احلَؾ هق مـ ضبَٜ ادِّح افتْئّٜٔ ٍٕس 

ػ هق احلؾ هلذه احلٚفٜ افتل هل ُتٚمً  ٚ ٍٕس افقء وإظداد حَؾ ادقصِّ

ػ آشتًالم افذي ُيىبَّؼ ظذ إّٔقذج رشؿ تْئّل. وادًٔٚر بًّٚير  دقصِّ

ػ آشتًالم يُقن فف مًْك ؾَط إذا مل ُيًٚد احلَؾ ادُستًِؿ مـ  خٚصٜ دقصِّ

يف ضبَٜ افرشؿ  ظّقدآشتًالم ادًُد يف إّٔقذج افرشؿ افتْئّل وٓ مـ 

افتْئّل ٍٕسٓٚ. واخلىقات أتٜٔ تؼح ـٍٜٔٔ إظداد آشتًالم ادُتقؿَّع هلذا 

ػ:   افْقع مـ ادقصَّ

إذا ـٚن افتًٚمؾ هق  Use Associated Feature Data Sourceافوٌط ظذ  .1

مع بٕٔٚٚت مْسقخٜ وهْٚك حٚجٜ إػ اشتًالم جدول آخر يرتُز ظذ ٍٕس 

افْسخٜ مثؾ ـؾ مِّح، وهذا شٔستخدم افْسخٜ افتل أتك مْٓٚ ادِّح ذو 

َّٕف يف حٚل اشتًالم  افًالؿٜ مـ أجؾ تٍْٔذ آشتًالم. وجيدر اإليوٚح أ

الم خمتٍِٜ، ظْدهٚ ٓ يتؿ تْنٔط إمر افسٚبؼ، ٕٕف رء يف ؿٚظدة اشتً

شٔتجٚهؾ اإلظداد وُيٚول تٍْٔذ آشتًالم بٚشتخدام ٍٕس مهدر افبٕٔٚٚت 

  مثؾ ادِّح ادرتبط وفـ يستىٔع افًثقر ظذ اجلدول ادُراد اشتًالمف.

 .OKافوٌط ظذ  .2

  .Edit Query/Identifierافوٌط ظذ زر  .3

 ُيوٌط ظذ ادهدر ادىِقب فِبٕٔٚٚت.، Data Sourceمـ ؿٚئّٜ  .4

ُٔستًِؿ، وشتيٓر ُمتقيٚت Tablesمـ ؿٚئّٜ  .5 ، ُيوٌط ظذ اجلدول افذي ش

ٔ ٚ  اجلدول ادختٚر  يف اجلٕٚٛ إيّـ.آف

نَّ حٔٞ إ، رمز آشتًالم بٌِٜ آشتًالم افبْٔقيٜ. بQueryُيُتٛ يف جزء  .6
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ػ ُئًد ؿّٜٔ واحدة فُؾ مِّح تْئّ ل أو رشؿ يرتبط اشتًالم ادقصِّ

بىبَٜ ادِّح افتْئّٜٔ، ضبَٜ مِّح، أو إّٔقذج رشؿ ؾٔف تؿ حتديد اشتًالم 

ػ. ِّٔز ادًٚمل ادقصِّ ٔ ٚ  ويتؿ ظرض ح ظْد ضٌط مٍتٚح افُِّٜ إشٚس آف

فًِِّؿ. وـِام تؿ حتديد مرجًٜٔ دًِؿ جديد يف آشتًالم بٌِٜ آشتًالم 

 ظّقدتتىٚبؼ مع افًْك اجلديد يف افبْٔقيٜ يتؿ اشتحداث ُمدخِٜ جديدة 

Name . 

  ُّٜتستخدم ؿٚئName  يف جزءParameters  ٍٚت ادقجقدة ٓختٔٚر ادقصِّ

يف ضبَٜ ادِّح افتْئّٜٔ أو يف إّٔقذج افرشؿ ادُراد اشتخدامف ـًّٚمل 

د ّٕٕقذج  فالشتًالم. وجيدر اإليوٚح ػ ادُحدِّ َّٕف بٚفْسبٜ فِّقصِّ إػ أ

ٍٚتف ادقجقدة يف افَٚئّٜ. أمٚ بٚفْسبٜ فىبَٜ  رشؿ، ُيًرض ؾَط أشامء مقصِّ

دة فىبَٜ ادِّح  ٍٚت ادُحدَّ مِّح تْئّٜٔ، ؾ٘ن افَٚئّٜ تنّؾ ـؾ ادقصِّ

دة ّٕٕقذج رشّٓٚ.  افتْئّٜٔ ٍٕسٓٚ وتِؽ ادُحدَّ

  َٕص فتحديد ٕقع ؿّٜٔ ادًِؿ )ويُقن يف وضع ٕنط  Isاشتخدام صْدوق 

ٜٔ، وؽر ٕنط ٕي ٕقع آخر مـ افَٔؿ(.  حْٔام ُئًد ادًِؿ ؿٔؿ  ٕهِّ

  اشتخدام حَؾ ؿّٜٔ افٍحص فتحديد افَّٜٔ ؿبؾ افوٌط ظذ أمرShow 

Results and test the query result. 

ؾ ـٚدة مـ ؿِبـالت ادًُـفتدؿٔؼ افسج Show Resultsر ـط ظذ أمـافوٌ .7

 آشتًالم.

ػ.َٔ ًٔد ؿِ ، ُيوٌط ظذ احلَؾ افذي شُٔ Identifierمـ ؿٚئّٜ  .8  ؿ ادقصِّ

ػ. OKافوٌط ظذ  .9  فتهحٔح ووؿػ ادًٔٚر بًّٚير خٚصٜ فِّقصِّ

ٔ ٚ  ييٓر رمز فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ .11 يف حَؾ حٔز آشتًالم افذي مْف تؿ آف

 .Query/Identifier Editorؾتح 
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ػ آشتًالم، هْٚك حٚجٜ  .11 فقضع َٕىٜ َّنٚيٜ ٓشتحداث تْئؿ مقصِّ

 . Evaluation Modeو Storage Modeرة يف أجزاء فتحديد مًٚمل متقؾِّ 

 تؼديل طبلة اس تؼالم

بًد إضٚؾٜ ضبَٜ آشتًالم إػ آرك مٚب، يُّـ تًديِف وتًديؾ افسامت 

دهٚ افىبَٜ، وهذا يتؿ بٍتح ٕٚؾذة  افتل  Edit Query Layerإخرى افتل حُتدِّ

وظْد  ،مفىبَٜ آشتًال Layer Propertiesيُّـ افدخقل ظِٔٓٚ مـ ٕٚؾذة 

إضٚؾٜ جدول مُٚين يف ؿٚظدة بٕٔٚٚت إػ آرك مٚب، يتؿ اشتحداث ضبَٜ 

د بٚفهػ إول يف اجلدول. وهذه افسامت ؿد ٓ  اشتًالم بسامت اؾساضٜٔ تتحدَّ

ػ جدول مُٚين ؿد ُيتقي إٔقاظً مثاًل،  تُقن مثٚفٜٔ. ٚ جٔقمسيٜ متًددة دقصِّ

ًً مُٚين واحد. ويُّـ ّٕذجٜ اجلدول ادُٚين ا ٚ مـ اددن يف فذي ُيتقي جتّٔ

ؿٚظدة افبٕٔٚٚت ـْقع جٔقمسي َٕىل وتنُٔؾ ُمٍَؾ. ويُّـ أْن تُقن ضبَٚت 

بْقع جٔقمسي واحد ؾَط، فذا ُيقؾِّر افهػ  جل. آي. إس.ادِّح يف ٕيٚم آرك 

افهػ إول يف مثاًل،  إول يف اجلدول شّٜ افْقع اجلٔقمسي آؾسايض.

ٕٚٚت مدن ُئًد جٔقمسيٜ َٕىٜٔ، ـام أنَّ ضبَٜ ادِّح جدول مُٚين ُيتقي بٔ

فِّدن تُقن بْقع جٔقمسيٜ َٕىٜٔ. ويف حٚل رؽبٜ ظرض اددن ـتنُٔالت 

دة إضالع ُمٍَِٜ، يُّـ تًديؾ شامت افىبَٜ يف ٕٚؾذة   Edit Queryُمتًدِّ

Layer  .وتٌٔر ٕقع اجلٔقمسيٜ إػ تنُٔؾ مٍَؾ 

صٜ، مثؾ: أبًٚد ضبَٜ آشتًالم، ادرجًٜٔ وافسامت إخرى، بًّٚير خٚ

د ظّقدادُٕٜٚٔ، ُمدفِّؾ ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ، و بٚفهػ إول ادًُٚد  أيًوٚ ادُدفِّؾ تتحدَّ

مـ اجلدول ادُٚين. ويُّـ افدخقل ظذ هذه افسامت يف مستىٔؾ آختٔٚرات 

مًٚير  ومـ ثؿ تًديِٓٚ. وبًد تًديؾ Edit Query Layerادتَدمٜ يف ٕٚؾذة 

خٚصٜٔ أبًٚد ضبَٜ آشتًالم، يتؿ تًديؾ ؿّٜٔ حَؾ اجلٔقمسيٜ فِّالمح 
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دة بــ س، ص، ق بٚفْسبٜ فِىبَٜ ادُحدَّ مثاًل،  ادًروضٜ فتتىٚبؼ مع ذفؽ افتٌٔر.

بًٚد يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت، إذا تؿ حترير ضبَٜ آشتًالم بتجّٔد أوبًّٚير خٚصٜٔ 

 Coordinates include Mاختٔٚر و Coordinates include Z valuesاختٔٚر 

values  يف ٕٚؾذة آختٔٚرات ادتَدمٜ، شتًُرض ـؾ ادالمح يف افىبَٜ ؾَط بَٔؿ

دة ؾَط بٖبًٚد س، ص م س، ص. وبدياًل  ـ ذفؽ، إذا ـٕٚٝ افىبَٜ ُُمدَّ

 Coordinates include Mو Coordinates include Z values)اختٔٚرات 

values ّدة(، ي َّّ ذفؽ و (Mؿ ق )َٔ ؿِ و (Z) زؿ َٔ ُـ تًديؾ آشتًالم فٔنّؾ ؿِ جُم

، ق. زؿ، س، ص، َٔ بتْنٔط هذه آختٔٚرات وظْدهٚ تًرض ـؾ افىبَٚت ؿِ 

أو ق يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت شتيٓر افَٔؿ  زؿ َٔ وإذا ـٚن ادِّح ٓ ُيتقي ظذ ؿِ 

 صٍريٜ يف ضبَٜ آشتًالم.

ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ فىبَٜ آشتًالم يف وظْد تٌٔر ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ أو ُمدفِّؾ 

، يتؿ ترصٔح ادالمح Edit Query Layerجزء آختٔٚرات ادتَدمٜ يف ٕٚؾذة 

ادًروضٜ يف آرك مٚب ظذ أشٚس ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ أو ُمدفِّؾ ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ. 

 واخلىقات هل:

راد يف جدول ادحتقيٚت، ُيوٌط بٚفزر إيّـ ظذ ضبَٜ آشتًالم ادُ  .1

 تًديِٓٚ.

 فىبَٜ آشتًالم. Layer Propertiesفٍتح ٕٚؾذة  Propertiesافوٌط ظذ  .2

 .Sourceافوٌط ظذ جمّقظٜ  .3

 .Change Queryافوٌط ظذ أمر  .4

د ضبَٜ آشتًالم  .5 يف حٚل رؽبٜ تٌٔر ٕص فٌٜ آشتًالم افبْٔقيٜ افتل حُتدِّ

 يتًغَّ تًديؾ آشتًالم يف صْدوق ٕص آشتًالم.

د مـ أنَّ صٌٜٔ آشتًالم صحٔحٜ. Validateط ظذ أمر افوٌ .6 ُـّ  فِتٖ
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يف حٚل رؽبٜ تًديؾ أي مـ افسامت ادُٕٜٚٔ فىبَٜ آشتًالم، مثؾ: مًٚير  .7

ّٔ ـٚد، ُمدفِّؾ ادرجًّٔ ـٜ إبًـخٚصٔ ّٔ ـٜ، ادرجًّٔ ـٜ ادُٕٚ قع ـٜ، أو ٕـٜ ادُٕٚ

ثؿ افوٌط ظذ  Show advanced optionsاجلٔقمسيٜ، يُّـ تْنٔط اختٔٚر 

Next. 

 فٌِؼ افْٚؾذة. Finishافوٌط ظذ أمر  .8

فًرض  OKفىبَٜ آشتًالم، ُيوٌط ظذ Layer Propertiesيف ٕٚؾذة  .9

 جمّقظٜ افْتٚئٟ اجلديدة فىبَٜ آشتًالم ثؿ ؽِؼ افْٚؾذة.

 تصدير طبلة اس تؼالم:

ـ يُّـ ادُحٚؾيٜ ظذ ضبَٜ آشتًالم فتهديرهٚ إػ ضبَٜ مِّح. ـام يُّ

 منٚرـتٓٚ بغ ؿقاظد افبٕٔٚٚت ظز ظِّٔتل افْسخ وافدمٟ. واخلىقات هل:

 يف آرك مٚب ُيوٌط ظذ ضبَٜ اشتًالم يف جدول ادحتقيٚت. .1

 .Export Dataثؿ ظذ أمر  Dataافوٌط ظذ  .2

، خُيتٚر تهدير ـؾ ادالمح أو ـؾ ادالمح يف امتداد Export Dataيف ٕٚؾذة  .3

 افًرض بٚشتخدام افَٚئّٜ.

ديد ادرجًٜٔ ادُٕٜٚٔ فىبَٜ ادِّح اجلديدة وذفؽ بٚفوٌط ظذ أحد حت .4

حداثٔٚت مـ: مهدر بٕٔٚٚت . ويُّـ اختٔٚر اشتخدام ٕيٚم اإلارإزر

افىبَٜ، مـ إضٚر افبٕٔٚٚت، أو مـ جمّقظٜ بٕٔٚٚت ادِّح ادُراد تهدير ضبَٜ 

مـ جمّقظٜ ادِّح اجلديدة إفٔٓٚ. ويف حٚل اختٔٚر اشتخدام ٕيٚم إحداثٔٚت 

 ًٓ  افتجقال إػ جمّقظٜ بٕٔٚٚت ادِّح ادالئّٜ يف بٕٔٚٚت مِّح، جيٛ أو

 .Outputمستىٔؾ 

، يتؿ إٓتَٚل إػ ادقؿع ادُراد تهدير ضبَٜ ادِّح  Outputيف مستىٔؾ .5

 اجلديدة إفٔف وُيُتٛ اشؿ مالئؿ.

 .OKافوٌط ظذ  .6
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 272 ......................................... تسجقل بـقة حويصؾقة إغ بـقة إحداثقة

 275 ............................. ت حويصؾقة إغ بـقة حويصؾقة أخرىتسجقل بقاكا

فقة يف آرك ماب  278 ............................................رقم ادالمح اجلغرا

 286 ............................................... ثاكًقا: إطداد أقىص طرض لؾخط

 286 ............................................. ثالًثا: إطداد سامح ضغط البقاكات

 281 ................................................. رابًعا: إطداد ترجقح السالسة

 282 ............................................. خامًسا: إطداد سامح قػل الػجوة
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 282 .......................................... اوية التػرع ادروحيسادًسا: إطداد ز

 283 ......................................................... سابًعا: إطداد الػجوة

 284 ..................................................... ثامـًا: إطداد حل إركان

فقة: ئق رقم البقاكات اجلغرا  285 ................................................ صرا

ْقم التػاطظ  286 ................................................................ الرَّ

فقة  367 ......................... استحداث وحترير بقاكات تشؽقالت ادالمح اجلغرا

 367 .............................................................. أدوات التحرير

: مسطرة أدوات التحرير ًٓ  367 .............................................. أو

 368 ............................................. ادالمح ثاكًقا: كافذة استحداث

 311 ........................................ رابًعا: مسطرة حترير الُعؼد الوسقطة

ػات  312 .................................................. خامًسا: كافذة ادوصِّ

 314 ........................................... سادًسا: كافذة خاصقة آلتصاق

 318 ...................................................... مسارات حترير البقاكات

 321 .................................... ثالًثا: حتديد أنواع ادالمح التي سُتستحدث

ئطقة  328 ................................................. استحداث ادالمح اخلرا

دات أضالع ُمؼػؾة:  336 ...................... ثاكًقا: استحداث مالمح خطقة وُمتعدِّ

ػات ادالمح  347 ........................................... ثالًثا: استحداث موصِّ

 354 ......................................... رابًعا: استحداث مالمح ادؾحوضات

 356 ........................................................... حترير مؾػات شؽل

 352 ............................................. تتبُّع تغقرات التحرير يف البقاكات
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فقة  358 .................................... استحداث جماورة قاطدة البقاكات اجلغرا

فقة  368 ............................................. استعالم قواطد البقاكات اجلغرا

 384 ...................................................... استعالم صبؼة حويصؾقة

 382 .............................................................. صبؼة آستعالم

 383 ..................................................... استحداث صبؼة استعالم

 388 ...................................... بـاء صقغة آستعالم يف صبؼة آستعالم

 444 .......................................................... إكشاء استعالم إكػو:

 442 ................................... طؿل الباين ادعقاري من استعالمات خاصة

 444 ............................. استحداث رسم تـظقؿي ٓستعالم بؿعاير خاصة

 447 ..................... حتديث رسم تـظقؿي مبـي من استعالمات بؿعاير خاصة

 463 ................................. استحداث استعالمات صػحة بؿعاير خاصة

 468 ......................................................... تعديل صبؼة استعالم

 416 ........................................................ تصدير صبؼة استعالم

 411 ...................................................................... ادراجع

 412 .......................................................... ففرس ادوضوطات

 426 .............................................................. ففرس إشؽال

 436 .............................................................. ففرس اجلداول
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 فهسض األطكال

 

 

ٟم( افقطٚئػ وافتَّىب1ٔافنُؾ ) َّ ُٕ ٜ فـ   11 ......................................... َٚت ادرـِزيَّ

ًِالؿ1/2ٜٔصُؾ ) ات اف رِّ ٌَ  58 ................................................ ( مثٚل فسـٔبٜ اُدَت

 69 ......................................................... ( مثٚل فرشقم آظتامدي2/2ٜصُؾ )

 69 ....................... ( ترـٔبٜ جداول مـ رشقم آظتامديٜ يف افنُؾ افسٚبؼ3/2صُؾ )

4/2ٟصُؾ ) َّ ُٕ  77 ............................................. ( افتَّنُٔالت اجلٌراؾٜٔ يف بٔئٜ 

دِّ 5/2صُؾ ) ًَ  83 ......................................................... د( مثٚل فِّقروث اُدَت

ؿّل فتنُٔؾ افّيِٚهرة1/3صُؾ )  113 ................................. اجلٌراؾٜٔ  ( افتَّّثٔؾ افرَّ

 116 ................. ( رشؿ جيسؿ َّنٟ ظالؿٜ افِقْحَدة فتّثٔؾ افبٕٔٚٚت اجلٌراؾ2/3ٜٔصُؾ )

َّٜٔت ( ضبَٜٔ إّٕقذج اإلحداثل جلٔقمسيٜ افتَّنُٔال3/ 3صُؾ )
 121 ................ اَدُِٕٚ

َٜٔ افبسٔىٜ فألّٕقذج اإلحداثل (4/3)صُؾ   123 ......................................... افُبْْ

َٜٔ جُمَٚوَرة3/ 5صُؾ ) ط فُبْْ  124 .............................. إّٕقذج اإلحداثل  ( رشؿ ُمَبسَّ

َٜٔ ُمقَ ِل افتَّنُٔؾ6/3صُؾ ) ْْ  126 ......................................... ( رشؿ تقضٔحل فُب

 131 .......................................... ( افبْٜٔاإلحداثٜٔ فِبٕٔٚٚت اجلٌراؾ3ٜٔ/ 7صُؾ )

ات افبكيٜ )برتٚ( إصؾ (8/3) صُؾ رِّ ٌَ  133 ............................................ اُدَت

 137 .............. َّٜٔ ادتامثِٜ ٕقظٔٚ يف إّٕقذج احلقيهع( ُتثٔؾ افبٕٔٚٚت اَدُِٕٚ 3/ 9صُؾ )

َٜٔ حقيهِٜٔ يّتد11/3صُؾ )  141 .............. ( مثٚل فرمقز ؾريامن فتحديد اجتٚه خط بُبْْ

َٜٔ احلقيه11/3ِٜٔصُؾ )  141 ...... ( ادسٚؾٜ بغ مراـز افًْٚس افهقريٜ اُدتجِٚوَرة يف افُبْْ

ْبؽ اُدَْْتيِ 12/3صُؾ )  142 .................................... ؿ( إٕقاع افثالثٜ افرئٔسٜ فِنَّ
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َٜٔ افبٕٔٚٚت احلقيه13/3ِٜٔصُؾ ) َّٜٔ فُبْْ بِٚظ  148 ....................... ( إّٔقذج افنجرة افرُّ

14/3َّٜٔصُؾ ) ى ََ َّٜٔ افُّْ بِٚظ  151 .......................................... ( إّٔقذج افنجرة افرُّ

 151 ............................................. ( مثٚل فنبُٜ مثِثٜٔ ؽر ُمَْْتي15/3ِّٜصُؾ )

ٍَؾ16/3صُؾ )  152 ................................................. ( مثٚل فتنُٔؾ ثٔسـ اُدَ

 154 .......................................................... ( بْٚء مْحْٔٚت بٕٔٚق17/3صُؾ )

 189 ................................. ( فَىٚت تىقر افرؿًٜ افًّرإٜٔ دُٜ ادُرم1/4ٜصُؾ )

 193 ..................................... ( مثٚل ّٕٕقذج افسـٔبٜ ادُٕٜٚٔ/افزم2/4ْٜٔصُؾ )

ف فِتنُٔؾ ( إّٕقذج ادُٚين/افزمْل3/4صُؾ )  211 ................................. ادقجَّ

 215 ............................................ (.( إّٔقذج )إي. إس. يت. دي. إم4/4صُؾ )

 217 ................................ ٜٔإّٕق ذج اهلجغ فِبٕٔٚٚت ادُٕٜٚٔ/افزمْ (5/4) صُؾ

رة (6/4) صُؾ           إّٔقذج ظالؿٜ افقحدة ذو آمتداد » » مثٚل فِهٌٜٔ اُدىقَّ

 211 ............................................................................ شافزمْل/ادُٚين

ٍٚت تنُٔؾ مُٚين/زمْل7/4صُؾ )  213 ............ ( مثٚل دقرؾقفقجٜٔ، جُمَٚوَرة، ومقصِّ

ْستَ 1/5صُؾ ) ُّ ع ادُٚين فِ َّٜٔ وافتقزُّ
َٜٔ ادْىَٜٔ فِنجرة اُدْسَتىِِِٔ               ىٔالت( افُبْْ

 237 ............................................................................ إصٌرادحٔىٜ 

2/5َّٜٔصُؾ )
 247 .......................................... *( ُتثٔؾ تْئّل فِنجرة اُدْسَتىِِِٔ

 252 ........................................ ( مثٚل َْٕوِظٜٔ افبٕٔٚٚت يف مِػ َصْبؽ3/5صُؾ )

ْبؽ افتقأم4/5صُؾ )  256 .................................................... ( تْئؿ مِػ افنَّ

د افىََّبَٚت (5/5) صُؾ  258 ............................................ مثٚل دِػ َصْبؽ ُمتًدِّ

َٜٔ افىب (6/5) صُؾ َّٜٔ فَِنْبؽافُبْْ َ ......................................................... 259 

 282 ........................................... مِػ مَِقب/* ( صجرة مستى1/6ِٜٔٔصُؾ )
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 282 .......................................... * ( مِػ مَِقب/صجرة مستى2/6ِٜٔٔصُؾ )

َّٜٔ اجلٔق3/6صُؾ )
َِ ب يَّ ( إٔقاع افىَّ  291 ......................................................ٜ ِمْسِ

ٟ ادتداوف4/6ٜصُؾ ) َّ ُٕ الم ادُٚين يف ِحزم  ًْ
ٜ فالْشتِ  293 .................. .( خىقات ظٚمَّ

 298 .................................. رق افرئٔسٜ( خريىٜ اإلمٚرات واددن وافى5/6صُؾ )

 321 ................................................................ ( ٕٚؾذة آرك مٚب1/7صُؾ )

 321 ............................................................. ( ٕٚؾذة آرك ـتٚفقج2/7صُؾ )

 322 ................................. جل. آي. إس.( ٕٚؾذة صْدوق أدوات آرك 3/7صُؾ )

 335 ........................... جل. آي. إس.( ٕٚؾذة افزامٟ ادِحَٜ بْيٚم آرك 4/7صُؾ )

 335 ........................................................... ( جدول ضبَٜ مِّح5/7صُؾ )

 339 ............................................ ( ٕيٚم إحداثٔٚت افبْٜٔ احلقيه6/7ِٜٔصُؾ )

 341 ................................................. ( مْير جٌرايف ببْٜٔ حقيه7/7ِٜٔؾ )صُ

 353 ........................................... ( ٕٚؾذة إظداد افبٕٔٚٚت يف آرك مٚب8/7صُؾ )

 354 ............................................. ( ٕٚؾذة إظداد ادسَط يف آرك مٚب9/7صُؾ )

 355 ....................... ( ٕٚؾذة إظداد ظرض ٕيٚم اإلحداثٔٚت يف آرك مٚب11/7صُؾ )

                       ( ٕٚؾذة اختٔٚر دفٔؾ وٕقع وشامت ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ يف11/7صُؾ )

 357 ................................................................................. آرك ـتٚفقج

 359 ............. ( مثٚل فسحٛ ضبَٚت مالمح مـ آرك ـتٚفقج إػ آرك مٚب12/7صُؾ )

 ( ٕٚؾذة اختٔٚر ٕقع ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ افتل شُتوٚف إفٔٓٚ 13/7صُؾ )

 361 ........................................................................... ادالمحضبَٚت         

 ٌراؾٜٔ افتل( ٕٚؾذة ـتٚبٜ اشؿ فِْقع ادختٚر فَٚظدة افبٕٔٚٚت اجل14/7صُؾ )

 361 .................................................. بٕٔٚٚت ضبَٚت ادالمحشتوٚف إفٔٓٚ         
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 362 ............................. ( ٕٚؾذة حتديد ٕقع ضبَٜ ادِّح يف آرك ـتٚفقج15/7صُؾ )

 362 ........................... ( ٕٚؾذة حتديد شامت ضبَٜ ادِّح يف آرك ـتٚفقج16/7صُؾ )

 ( ٕٚؾذة إظداد مسَط ادالمح اجلٌراؾٜٔ يف آرك ـتٚفقج فَٚظدة17/7صُؾ )

 363 ................................................ جل. آي. إس.ٜٔ يف آرك اجلٌراؾفبٕٔٚٚت ا 

 364 .... .( ٕٚؾذة إظداد درجٜ افسامح فإلحداثل س واإلحداثل ص وؿّٜٔ ع18/7صُؾ )

 365 ............................... ( ٕٚؾذة إظداد جدول مقصٍٚت ضبَٜ ادِّح19/7صُؾ )

 366 ......................... ( مثٚل دحتقى ؿٚظدة بٕٔٚٚت جٌراؾٜٔ مـ ادالمح21/7صُؾ )

 369 ......................................... ( مسىرة أدوات ادرجًٜٔ اجلٌراؾ21/7ٜٔصُؾ )

 371 .......................................... ( ٕٚؾذة خٔٚرات ادرجًٜٔ اجلٌراؾ22/7ٜٔ) صُؾ

 371 ...................................................... ( ٕٚؾذة تسجٔؾ اخلريى23/7ٜصُؾ )

 376 ................. إحداثٔٚت خريىٜ ( أظّدة افبْٜٔ احلقيهِٜٔ وحتقيِٓٚ إػ24/7صُؾ )

 378 ................................. مَٚل جلدول َٕٚط ضبط تسجٔؾ خريىٜ (25/7) صُؾ

ٔ ٚمثٚل فتسجٔؾ خريىٜ ممسقحٜ  (26/7صُؾ )  379 ..................................... ضقئ

 385 ..................... أدوات تًديؾ افنٍٚؾٜٔ خالل إضٚؾٜ روابط ( مسىرة27/7صُؾ )

 ( مثٚل وضع خريىتغ فتٍْٔذ ظِّٜٔ تسجٔؾ خريىٜ مـ خريى28/7ٜصُؾ )

 387 ............................................................................ .مسجِٜأخرى   

 بًد إُتٚم ظِّٜٔ  26/7( تىٚبؼ إلحداثٔٚت اخلريىتغ يف افنُؾ 29/7صُؾ )

 388 .................................................................................. افتسجٔؾ    

 391 ................................. ٕٚؾذة إظدادات افتحقيؾ إػ بْٜٔ إحداثٜٔ (31/7) صُؾ

 حؾ بدون ،(2(، حؾ تَٚضع وشٔط )1( حؾ جٔقمسبٜ تَٚضع )31/7صُؾ )

 391 ................................................................................(3تَٚضع )        
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 391 ............................................. ( أؿل ظرض فِخط احلقيهع32/7صُؾ )

 392 ...................................... ( أمثِٜ فدرجٚت شامح ضٌط افبٕٔٚٚت33/7صُؾ )

 392 ..................................................... ( أمثِٜ فسجٔح افسالش34/7ٜصُؾ )

 393 .............................. ( ؿٍؾ ؾجقات افبْٜٔ احلقيهِٜٔ خالل رؿ35/7ّٚٓصُؾ )

ع ادروحل خالل ظِّٜٔ افتحقيؾ36/7صُؾ )  394 ............................. ( زاويٜ افتٍرُّ

ْؿؿ37/7صُؾ )  394 .............................................. ( جتٚهؾ افٍجقات خالل افرَّ

 395 ........................................... ( حؾ إرـٚن خالل ظِّٜٔ افرؿؿ38/7صُؾ )

 396 ........................................ ( مسىرة أدوات برٕٚمٟ آرك شُٚن39/7صُؾ )

 397 .................................. ( جمّقظٜ أدوات تْئػ افبْٜٔ احلقيه41/7ِٜٔصُؾ )

 398 ....................................... قظٜ أدوات اختٔٚر احلقيهالت( جم41/7ّصُؾ )

 398 .................................. ( مسىرة أدوات حترير افبٕٔٚٚت اجلٌراؾ42/7ٜٔصُؾ )

 399 ..................................................... ( ٕٚؾذة َخٔٚرات افتحرير43/7صُؾ )

 411 ........................................................ ( ٕٚؾذة أمر بد افتحرير44/7صُؾ )

 411 ....................... ( ٕٚؾذة خٔٚرات افتهٚق آفتهٚق بٚفْٜٔ احلقيه45/7ِٜٔصُؾ )

 411 ......................................................... ( ٕٚؾذة بٔئٜ آفتهٚق46/7صُؾ )

 411 ................................................... ( ٕٚؾذة َخٔٚرات آفتهٚق47/7)صُؾ 

 412 ..................................................... ( ٕٚؾذة اشتحداث مِّح48/7صُؾ )

 413 .............................................. ( مثٚل فرؿؿ تنُٔؾ مِّح خط49/7صُؾ )

د أضالع مٍَؾ خالل ظِّٜٔ افرؿؿ )51/7صُؾ )  (، 1( مثٚل فرؿؿ تنُٔؾ مِّح ُمتًدِّ

 414 ........................................................ (2إٓتٓٚء مـ ظِّٜٔ افرؿؿ )بًد   

 415 .............................................. ( ٕٚؾذة اشتحداث خمتِك مقؿع51/7صُؾ )
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( 1( ٕٚؾذة تْئػ اخلريىٜ احلقيهِٜٔ ؿبؾ افوٌط ظذ أمر بدء افتْئػ )52/7صُؾ )

 416 .................................................................................. (2وبًده )

 416 ..................................... ( مسىرة أدوات رشؿ افبْٜٔ احلقيه53/7ِٜٔصُؾ )

ٔ ٚ( خريىٜ ُمٚؾيٚت افَهٔؿ ادّسقحٜ 54/7صُؾ )  ( 1ؿبؾ افتْئػ ) ضقئ

 417 .................................................................................. (2وبًده ) 

 418 ................................................. ٚت( ٕٚؾذة شامت إضٚر افب55/7ٕٚٔصُؾ )

 419 ......................................................... ( ٕٚؾذة شامت افىب56/7َٜصُؾ )

 411 .................................. ( ٕٚؾذة إظدادات افتحقيؾ إػ بْٜٔ إحداث57/7ٜٔصُؾ )

 411 ......................................... ( ٕٚؾذة َخٔٚرات افتحقيؾ اإلحداثل58/7صُؾ )

 412 ......................................................... ٕٚؾذة تقفٔد ادالمح (59/7صُؾ )

ٔ ٚ( مثٚل رؿؿ آيل خلريىٜ ممسقحٜ 61/7صُؾ )  (، اخلريى1ٜ)حقيهِٜٔ( ) ضقئ

ٔ ٚ  ورؿّٓٚٓٚ بًد تْئٍ     413 ............................................ (2يف بْٜٔ إحداثٜٔ )آف

 ( مثٚل فىريَٜ اخلط اخلٚرجل فِتحقيؾ، خريىٜ ادديْٜ ممسقحٜ 61/7صُؾ )

ٔ ٚ  (، وبًد رؿ1ّٚٓ)بًد تْئٍٓٚ     416 ................................. (2يف بْٜٔ إحداثٜٔ )آف

 417 .............................. ادْقرة ديْٜدربع اجلٌرايف افذي تَع ؾٔف اد( اأ 62/7صُؾ )

 417 ............. ادْقرة ببْٜٔ إحداثٜٔ ديْٜايف افذي تَع ؾٔف اددربع اجلٌرب( ا 62/7صُؾ )

 419 ...................................................... شامت إّٔقذج افرشؿ (63/7) صُؾ

 421 ................................................. ( مسىرة أدوات بْٚء افرشؿ64/7صُؾ )

 422 ................................................ ( مسىرة أدوات حترير افًَد65/7صُؾ )

 423 .................................................... ( ٕٚؾذة مقصٍٚت ادالمح66/7صُؾ )

 424 ................................... ( جمّقظٜ إظّدة يف ٕٚؾذة شامت افىب67/7َٜصُؾ )
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 425 ................................................... ( ٕٚؾذة حترير شامت افرشؿ68/7صُؾ )

 426 .......................................... ( ٕٚؾذة َخٔٚرات خٚصٜٔ آفتهٚق69/7صُؾ )

                         ( رمقز ضبَٜ مالمح افىرق ـام تًرضٓٚ جمّقظٜ افرمقز يف 71/7صُؾ )

 431 ......................................................................... شامت افىبَٜ ٕٚؾذة

 432 ............................................ ٕٚؾذة تْئؿ ٕامذج ضبَٜ ادِّح (71/7) صُؾ

 433 ......................................... ضبَٜ ادالمح( ٕٚؾذة شامت إّٔقذج 72/7صُؾ )

 433 ............................................. ( ٕٚؾذة مسٚظد اشتحداث ٕامذج73/7صُؾ )

 434 ............................................. أ( ٕٚؾذة حتديد ٕقع مِّح جديد 74/7صُؾ )

 435 .......................................... ب( ٕٚؾذة حتديد ٕقع مِّح جديد 74/7صُؾ )

 435 .......................... إضٚؾٜ مِح افىريؼ ادزدوج يف ٕٚؾذة ادحتقيٚت (75/7صُؾ )

د رشؿ مِّح خىل76/7صُؾ ) ََ  436 ....................................... ( مثٚل فسمٔز ُظ

 437 ........................................... أدوات خٚصٜٔ آفتهٚق ( ٕٚؾذة77/7صُؾ )

 438 ... ( مثٚل مَىع افْص افذي ييٓر مقضحٚ ٕقع آفتهٚق وضبَٜ ادِّح78/7صُؾ )

 439 .......................................... ( ٕٚؾذة َخٔٚرات خٚصٜٔ آفتهٚق79/7صُؾ )

 441 ........................................ ( أداة اشتحداث تنُٔؾ مِّح َٕى81/7ٜصُؾ )

 441 ............................. ( أداة اشتحداث ظَدة وشٔىٜ يف مِّح خىل81/7صُؾ )

 441 ............................. أداة اشتحداث ظَدة وشٔىٜ يف مِّح ُمٍَؾ (82/7صُؾ )

 441 ................................................. مثٚل فتنُٔؾ مِّح َٕىل (83/7صُؾ )

 486 ........................ ( أداة وضع تنُٔؾ َٕىل يف اجتٚه ومسٚؾٜ ُمددتغ84/7صُؾ )

 443 .................... ( أداة وضع َٕىٜ أو ظَدة وشٔىٜ ظْد تَٚضع وصِتغ85/7صُؾ )

 444 ........ .َٕىتغَٕىٜ وشىك بغ  ( أداة وضع َٕىٜ أو ظَدة وشٔىٜ ظْد86/7صُؾ )
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                                   ( أداة وضع َٕىٜ أو ظَدة وشٔىٜ ظْد تَٚضع مسٚؾتغ 87/7صُؾ )

 446 ........................................................................ .مـ َٕىتغ أخريغ

 447 ...................................................... أمر بدء افتحرير ( ٕٚؾذة88/7صُؾ )

 448 ................................................. ( مثٚل فتنُٔؾ مِّح خىل89/7صُؾ )

 449 ..................................... ( ٕٚؾذة َخٔٚرات خٚصٜٔ افتهٚق افَْى91/7ٜصُؾ )

 449 .............................................( مسىرة أدوات افتحرير ادتَدم91/7صُؾ )

 451 ............................................. ( ٕٚؾذة أدوات ادًٚجلٜ اجلٌراؾ92/7ٜٔصُؾ )

 451 ................................. .( ٕٚؾذة اخلَٔٚرات اإلضٚؾٜٔ فتحرير افىب93/7َٜصُؾ )

 453 ............................... ( مثٚل إلضٚؾٜ ظَدة وشٔىٜ إػ مِّح مٍَؾ94/7صُؾ )

 454 .............................. ( ٕٚؾذة خمتِكات أوامر وضع افًَد افقشٔى95/7ٜصُؾ )

 ( 1ل فَىع مِّح متًدد إضالع ُمٍَؾ، ؿبؾ افَىع )( مث96/7ٚصُؾ )

 455 .................................................................................. (2وبًده ) 

 (،2(، مْحْك )1( مثٚل فتًديؾ مِّح وحتديثف، افقصِٜ اهلدف )97/7صُؾ )

 456 .................................................................................. (3بٔزئف )  

 457 .......................... ( مسىرة أدوات حترير جمٚورة تنُٔالت ادالمح98/7صُؾ )

 459 ....................................... ادالمح ( ٕٚؾذة مقصٍٚت تنُٔالت99/7صُؾ )

 459 ............................. جلدول مقصٍٚت تنُٔالت ادالمح ( مثٚل111/7صُؾ )

 461 ..................................... ( ٕٚؾذة ـتٚبٜ مِحقطٜ فتنُٔؾ مِّح111/7صُؾ )

 461 ............................................. ( مثٚل دِحقطٜ تنُٔؾ مِّح112/7صُؾ )

 465 ............................................ ( ٕٚؾذة تْنٔط أمر تتبُّع افتحرير113/7صُؾ )

 466 .................................... ( ٕٚؾذة رشٚفٜ أمر تْنٔط تتبُّع افتحرير114/7صُؾ )
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 دة افتل شُٔقن افتًٚمؾ مًٓٚ بًد تْنٔط( ٕٚؾذة إظداد إظ115/7ّصُؾ )

 467 ........................................................................ أمر تتبُّع افتحديٞ    

 467 .................................. بٕٔٚٚت فتتبع حتريره ظّقد( ٕٚؾذة إضٚؾٜ 116/7صُؾ )

 468 ...................................... أ( ٕٚؾذة جتّٔد أمر تتبُّع حترير ادِّح 117/7صُؾ )

 469 .................................... ب( ٕٚؾذة جتّٔد أمر تتبُّع حترير ادِّح 117/7صُؾ )

 471 .................................... (1ة بٕٔٚٚت )اشتحداث جمٚورة ؿٚظد( 118/7) صُؾ

 471 ................................ (2( اشتحداث جمٚورة ؿٚظدة بٕٔٚٚت )ب7/ 118صُؾ )

 472 ................................. (3ج( اشتحداث جمٚورة ؿٚظدة بٕٔٚٚت )118/7صُؾ )

 473 ............................................ ( ٕٚؾذة ظرض أدوات اُدجَٚوَرة119/7صُؾ )

 475 ............................................. ( ٕٚؾذة ظرض أخىٚء اُدجٚورة111/7صُؾ )

 475 ......................... (2(، وبًد صذبف )1( مثٚل خلىٖ زيٚدة يف خط )111/7صُؾ )

 476 ........................... (2(، وبًد مده )1( مثٚل خلىٖ َٕص يف خط )112/7صُؾ )

 476 ........................... (2(، وبًد حذؾف )1مثٚل خىٖ تُرار خط ) (113/7) صُؾ

 477 ...................................................... ( ٕٚؾذة تَرير إخىٚء114/7صُؾ )

 479 ........................ (( ٕٚؾذة شامت افىبَٜ )جمّقظٜ حتديد آشتًالم115/7صُؾ )

َـّٛ (116/7صُؾ )  485 ............................................. مثٚل فهٌٜٔ اشتًالم مر

 486 .............................................. ( ٕٚؾذة بٚين صٌٜٔ آشتًالم117/7صُؾ )

 489 .................................... ( ٕٚؾذة رشٚفٜ تدؿٔؼ صٌٜٔ آشتًالم118/7صُؾ )

 489 .................................................. أ( مثٚل ٓشتًالم خريىٜ 119/7صُؾ )

 491 ............................................... ب( مثٚل ٓشتًالم خريىٜ 119/7صُؾ )

ف ظذ ؿّٜٔ ظْك صقري يف مْير ؿّر اصىْٚظل121/7صُؾ )  492 ....... ( مثٚل فِتًَّرُّ
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 493 ............................................ حقيهِٜٔ( ٕٚؾذة وصػ ضبَٜ 121/7صُؾ )

 495 .............................................. ( ٕٚؾذة ضبَٜ اشتًالم جديدة122/7صُؾ )

 495 .................................... ( ٕٚؾذة إدارة آتهٚل بخٚدم حٚشقيب123/7صُؾ )

 496 ........................ ( ٕٚؾذة اتهٚل بَٚظدة بٕٔٚٚت يف اخلٚدم احلٚشقيب124/7صُؾ )

 516 .... مسىرة أدوات ٕامذج افرشقم افتْئّٜٔ افتل تًّؾ مع بٚين آشتًالم( 125/7صُؾ )

ٜٓ بٚفبٕٔٚٚت( مس126/7صُؾ )  516 ........................... ىرة أدوات افهٍحٚت ادقجَّ



 

 

 فهسض اجلداول

 

1ٟجدول ) َّ ُٕ  11 ............................................................. م( تىبَٔٚت 

ًِالؿٜٔ فِرشؿ يف افنُؾ 1/3جدول ) ات اف رِّ ٌَ  125 ......................... 8/3( اُدَت

 127 ....................................... ( جمّقظٚت ادُحثَّٚت اجلٔقمسي1/6ٜجدول )

 337-336 ... ّح يف ؿٚظدة افبٕٔٚٚت اجلٌراؾٜٔ( افتًٚمؾ مع ضبَٚت اد1/7ِجدول )

 341 ...................... 7/7( بٕٔٚٚت مْير جٌرايف حقيهع يف صُؾ 2/7جدول )

 341 ............ جل. آي. إس.( إدارة افبٕٔٚٚت احلقيهِٜٔ يف ٕيٚم آرك 3/7جدول )

                       ( إٔقاع ومدى ومتىِبٚت ِّتزيـ وتىبَٔٚت إظداد يف 4/7جدول )

 346 ........................................................... جل. آي. إس.ٕيٚم آرك 

 351 .................. ويف أـِسس جل. آي. إس.( ٕقع افبٕٔٚٚت يف آرك 5/7جدول )

 381 ...............( ـٍٜٔٔ حٍظ ـؾ مًِقمٚت ادرجًٜٔ اهلدف فِخريى6/7ٜجدول )

 428 ..................... ( مٍٚتٔح اختهٚر تْنٔط وطٚئػ حترير ادالمح7/7جدول )
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