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 GISنظم المعلومات الجغرافية 

Geographic Information System 

 

  :نظم المعلومات الجغرافيةتعريف 
وإخااراج , وعاار , وتحلياالوإدارة, , ومعالجااة, وإدخااال, لجماا ( أو نظااام بمبيااوتري) عبااارة عاام علاام

إدخااال وياا ا التعريااف يتماامم مقااةرة الااهظم علااى . المعلومااات الجغرافيااة والوصاافية ميااةا  محااةدةالبيانااات و 
تهقيحهاا )معالجتهاا , (جاةاول, أساماء)والوصافية  ,(مرئياات فماائية, صاور جوياة, خارائط)المعلومات الجغرافية 

وعرضاااها علاااى شاشاااة , (تحليااال مكااااني وإ  اااائي)تحليلهاااا , استفسااااريا, اساااترجاعها, تخزيههاااا, (مااام الخ ااا 
  .ورسومات بيانية, تقارير, الحاسب أو على ورق في شكل خرائط

 .م قوى إلعةاد الخرائط,  يث يقوم بربط المواق  المختلفة بالمعلومات الخاصة بهاويو نظا
ذ القرار فيما يتعلق بالزراعة وتخ ايط الماةن والتوسا  فاي الساكم, ساعة على التخ يط واتخاي يث  

, يمكهها ي ا الهظام  LAYERSيسمى بال بقات باإلضافة إلى قراءة البهية التحتية مي مةيهة عم طريق إنشاء ما
هاا معالجت, (أساماء, جاةاول)والوصافية ( مرئياات فماائية, صاور جوياة, خرائط)مم إدخال المعلومات الجغرافية 

 وعرضها علاى شاشاة, تحليلها تحليل مكاني وإ  ائي, استفساريا, استرجاعها, تخزيهها ,(تهقيحها مم الخ  )
  .االلكتروني ورسومات بيانية أو مم خالل الموق , تقارير, الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط

ما يو )التحةية التي تخص  تساعة نظم المعلومات الجغرافية في اإلجابة عم بثير مم التساؤالت بما
 وإ اةايياتماا مساا ة )القياساات  ,(الو اةة الزراعياة الهمط الزراعي, ما أنواع المحاصايل المهاساب زراعتهاا فاي

 يي ما)والشرط , (أيم تق  الو ةة الزراعية الفالنية)والموق  , (ال ي يروي الري أنبوب, ما يو ق ر 52الو ةة 
 إلااى العااام 5992درجااة ملو ااة التربااة ماام عااام )والتغياار , (ماااماام فااي مه قااة 033التااي ق ريااا  أنابيااب الااري

والسايهاريويات المتعلقاة  (العالقاة بايم توزيا  الساكان ومهااطق تواجاة الميااو ياي ماا)والتوزي  الهم اي  ,(5339
 .(امنبوب ماذا يح ل إذا زاد تغير تةفق مياو الري في)بالهيةرولوجيا 

 

 :GIS نظم المعلومات الجغرافيةاستخةامات 
 :تحقيق اميةا  التالية في GISيستخةم الا 

, فعلاى اعتمااداً علاى شاروط ومعاايير خاصاةالعثور على المواق  المهاسبة إلنجاز اميةا  المحاةدة مسابقًا ( 5)
لبعاةيا ( ص)تحةية المكان المهاسب الفتتاح دار لرعاية ذوى اال تياجاات الخاصاة فاي المه قاة : سبيل المثال
 GISالاا ي يوجااة بهااا دار لرعايااة ذوى اال تياجااات الخاصااة,  يااث يقااوم برنااام  الااا ( س), (ع)علااى الموقاا  

 .دون تةخل المستخةم باتخاذ ي ا القرار بمفردة بهاء على المعلومات المع اة لى سابقاً 
االستعالم عم خ ائص وصفات مكاان ماا علاى الخري اة, فعلاى سابيل المثاال إذا تام تحةياة صافات معيهاة ( 5)

 .لشيء موجود على الخري ة فإن البرنام  يقوم بتوصيلها إليى
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 :GIS فوائة نظم المعلومات الجغرافية
 :يلي يهاك فوائة بثيرة لهظم المعلومات الجغرافية يمكم تلخي ها في ما

مام أن باان إنتااج خري اة يحتااج إلاى أبثار مام ياوم نجاةو  فماثال باةالً : تخفيض زمم اإلنتاج وتحسيم الةقاة( 5)
وباساتخةام الحاساب قلاث بثيارا مام امخ ااء التاي  . اآلن وباستخةام الحاسب يمكم إنجاازو فاي أقال مام سااعة

والحالة السيكولوجية وبل , ابوإرياق امع , بانث تهت  مم اإلنسان في إنتاج الخرائط نتيجة لعوامل ال قس
 .ي ا أدى إلى تحسيم الةقة

بانث في الماضي مختبرات رسم الخرائط تكتظ باميةي العاملة وذلك للحاجة إليهم في : تخفيض العمالة( 5)
افيااة أن يحاال أمااا اآلن فاايمكم لعاماال وا ااة وبفماال اسااتخةام نظاام المعلومااات الجغر . والتلااويم, والخااط, الرساام

 .وي ا يعتبر نوعا مم تقليل التكلفة غير المباشر ,بان عليى في الماضي مال عمامكان يالية ع
بااالهظر إلااى الفائااةتيم الماا بورتيم أعااالو نجااة أنهمااا ي اابان فااي تقلياال التكلفااة و سااب : تخفاايض التكلفااة( 0)

ويها البة مم اإلشاارة إلاى . يعهى بسبا ماليا مال وتخفيض زمم اإلنتاج والعمالةالهظريات االقت ادية فإن الوقث 
ولكم العائة سو  يكون ببيرا وفى بعض , أن التكلفة المبةئية إلقامة نظم المعلومات الجغرافية قة تكون عالية

ولكاام قااة يكااون فااي شااكل تهميااة الكااوادر البشاارية , ام يااان قااة ال يكااون العائااة ماديااا مباشاارا بقيمااة الااةوالر
بما تساعة إدارة المعلومات في زيادة الكفاءة وزيادة نسبة التكلفة . Human Development))وت ييليها 
  .إلى الفائةة

 
 :GIS نظم المعلومات الجغرافية معوقات

 .ي بق عليها والوظائف الم لوب ت بيقها التيميزانية ضخمة تعتمة على المسا ة يحتاج ( 5)
 .التكلفة العالية للبرام  و اجة ي و البرام  مجهزة  اسب قوية وسريعة( 5)
 .قلة امشخاص ذوى الخبرة إلدارة ي و المشاري ( 0)
 .ظرو  سيئة فياستخراج البيانات نتيجة تلف معظم الخرائط المحفوظة صعوبة ( 4)
الةائم مم التكهولوجيا الحةيثة  يث يفمل الكثيريم االعتماد على امساليب القةيماة وإن بلفاث  التخو ( 2)

 .وقث وجهة بثيريم
 

 :GIS م المعلومات الجغرافيةانظ خ وات بهاء
 :تحليل ا تياجات المستفيةيم( 5)
مشااكالتهم ومااا طريقااة  ياايالهظااام, ومعرفااة مااا  لمسااتخةمي يااث يقااوم الم ااممون للهظااام باالسااتماع  

 .طمو اتهم وم البهم مم الهظام ييعملهم وما 
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 :Data Collection جم  البيانات( 5)
 جةولياى يث يتم جم  البيانات مم الم ادر المختلفة, سواء بانث صاور جوياة أو خارائط أو بياناات  

 .إلخ...وإ  ائية
 
 :Data Input إدخال البيانات( 0)
عمليااة )تاام جمعهااا ماام صااورة ورقيااة إلااى صااورة رقميااة  التاايياا و الخ ااوة نقااوم بتحوياال البيانااات  فااي 

 (.Digitizing الرقميالتحويل 
, يام إدخالهاا إلاى جهااز التحويال الماوئيساحب ال اور عام طرياق جهااز الماسا  : فعلى سبيل المثاال 

 .الرقمي
 :فيوتفية ي و العملية  
 . فظ المخ  ات مم التغييرات والتشويات -أ

 .وبمقاييس مختلفةإمكانية ال باعة مجزاء محةدة  -ب
 .إمكانية دم  المهاطق المجاورة -ج
 .إمكانية إجراء تحليالت يهةسية على ي و المخ  ات -د
 .سهولة تخزيم عةد ببير مم المخ  ات في ذابرة الحاسب بةاًل مم تربها عرضة للهواء وامتربة -يا
 
 :تو ية المقاييس واإلسقاطات( 4)
سا   امر  ذو الشاكل الكاروي علاى ورقاة مسا حة دون  يو بيفية وضا  جازء مام: إسقاط الخري ة 

 . ةوث تشويات لألبعاد أو امشكال أو المسا ات أو االتجايات
مساقط أسا واني, مخروطاي, إتجاايى, وبال ناوع مام : عةة أنواع مام المسااقط مثالم  مال ظة وجود  

 .أنواع اإلسقاط مهاسب الستخةام محةد
 
 :إدارة قواعة البيانات( 2)
 :تتميز قاعةة البيانات الجغرافية عم غيريا مم قواعة البيانات باآلتي 
 .البيانات محةدة المكان جغرافياً  -أ

 .يهاك ربط بيم البيانات المكانية وغير المكانية -ب
 
 :االستفسار وتحليل البيانات( 9)

معلومااات جغرافااي يحتااوى علااى معلومااات جغرافيااة يمكاام البااةء فااي ساا ال الهظااام  بمجاارد وجااود نظااام
 .نرية االستفسار عهى ال يالمتعلقة بالموضوع البسي ة  بعض امسئلة
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 :عليى بانتظامالمستمرة صيانة الهظام وإجراء التحةيثات ( 7)
 .باستمرار الحاديةوفيها يتم تحةيث البيانات ب ورة مستمرة لتوابب م  المتغيرات  
 

  :و ل المشكالت نظم المعلومات الجغرافية
 (:فوائة ملموسة)أمثلة  ياتية 

 عرفاة يساعة المزارعيم علاى معرفاة ظارو  امر  الزراعياة والظارو  المهاخياة لهاا, مماا يسااعة علاى م
 .أفمل المحاصيل المهاخية للزراعة وإدارة امر  بشكل أبثر بفاءة والعمل على زيادة اإلنتاج

 الااا : يساااعة علااى دراسااة ال اارق ويساااعة الساايارات علااى معرفااة أفماال ال اارق لهاام, مثااال  GIS 
(Global Positioning System)  يو ت بياق مام ت بيقاات الااGISياث باان قاةيماً يساتخةم  , 

يةور  Satelliteفهو عبارة عم  .أصب  يستخةم مةنياً  اآلنالت بيقات العسكرية أو الحربية ولكهى  في
صاور لاألر ,  ياث يساتقبل العلمااء يا و ال اور  بالتقااطالياوم, ويقاوم  في ول الكرة امرضية مرتيم 

 .اء الحسابات والعمليات الخاصة بالمكان الم لوبإجر  فيتستخةم  والتيوالمعلومات مهى 
  وذلاك ...( -صاحية  - تعليمياة)تقييم أداء الخةمات المختلفاة  فيالتخ يط العمراني  فييستخةم ,

لتحةياااة المهااااطق المتاااوفر بهاااا يااا و الخةماااة أو المحروماااة إلعاااادة توزيااا  الخاااةمات, بااا لك مقارناااة 
 العمرانااايبالوضااا  الااارايم لمه قاااة معيهاااة, باإلضاااافة إلاااى تحةياااة اتجاياااات الهماااو التخ ااايط المقتااارح 

 .العمرانيللتجمعات عم طريق متابعة الت ور والهمو 
  والمرئاايالوصااول إلااى الحاال السااري   فااي,  يااث يساااعة ...(-زالزل -فيمااانات)إدارة امزمااات  فااي 

ت با  أو ترسال لفرياق  التايما يساعة علاى ت اوير خ اط العمال للمعلومات الحيوية عم موق  امزمة, م
 .تهسيق وتفعيل جهود ال وارئ وبالتاليالعمل للتعامل م  امزمة 

 الة الخةمات ال بية ال ارئة, مثل  ادث سيارة عم طريق تحةية أقرب و ةة إسعا  إلاى مكاان  في 
  .الحادثإلى مكان ل و , ب لك تحةية أق ر ال رق للوصالحادثالمبلغ عم 

 
 : ال, فيكون السعلى سبيل المثال مجانيتحةية مكان بهاء مستشفى  فيإذا بان يهاك مشكلة 

  ؟مجانيما يو أفمل موق  إلنشاء مستشفى 
 :الفرو  أو المعايير

 مكان سهل الوصول إليى. 
  ًالمحافظة فيأبثر اممابم فقرا. 
 أخر مجانييوجة بجوارو مستشفى  ال. 
 اء والتلوثبعية عم أمابم الموض. 
 يبهى على أر  زراعية ال 

 العهوان السابق للوصول إلى القرار المهاسب في الموجودةيتم ت بيق الخ وات 
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 :GISالا  نظم المعلومات الجغرافية مميزات برام 
المساتخةم علااى رسام عااةة خارائط علاى شااكل طبقاات وباال طبقاة تحاوى نااوع معايم ماام المعاالم مثاال  قاةرة( 5)

يرياة  مههاا وإظهاار ماا أيطبقة لمخ ط الشوارع وطبقة لمخ ط البهايات, بحيث يكون بوس  المستخةم إخفااء 
 .ليح ل على أفمل مهظر

قاااارار صااااحي  وسااااري ,  يااااث يمكهااااى إجااااراء  التخاااااذمتخاااا  القاااارار ويمااااةو بالمعلومااااات  GIS الااااايساااااعة ( 5)
 .الجغرافية وعر  الهتائ  اممابماستعالمات على 

فههااااك أماااابم ي اااعب الوصاااول إليهاااا لظروفهاااا الجغرافياااة أو المهاخياااة أو لخ اااورة ال ااارق, ويمكههاااا معرفاااة ( 0)
 .GISمعلومات عهها أو دراستها عم طريق الا 

 
 :GIS نظم المعلومات الجغرافيةبرام  ( استخةامات)فوائة 

 :يلي نظم المعلومات الجغرافية يمكم تلخي ها في مابرام  فوائة بثيرة ليهاك 
 فايشخاص العادييم استخةامها تسهيل عملية رسم الخرائط مهما ببر  جمها وبةقة عالية  تى يتسهى لأل( 5)

 .عملهم
بحيااث يمكاام الوصااول إليهااا  اآللاايتسااهيل عمليااة  فااظ البيانااات ماا  الخاارائط المااخمة داخاال الحاسااب ( 5)

 .بسهولة وإجراء التعةيالت
سهولة إظهار البياناات علاى الخارائط دون الحاجاة إلاى تساقي ها ياةوياً  ياث ياتم عار  البياناات الم لوباة ( 0)

 .يحتاجى المستخةم وبسهولة عالية ال يوبالشكل 
 .اجةسهولة عمل نسخ ا تياطية مم البيانات والخرائط واستخةامها عهة الح( 4)
إجراء عمليات البحث داخل جةاول البيانات فمثاًل إذا أردنا إيجاد ق عة أر  بمواصفات خاصة فيمكههاا ( 2)

 .مةة قليلة جةاً  فيبالبحث وعر  الهتائ   الكمبيوترتحةية ي و المواصفات ليقوم 
حسابية على جةاول البيانات فمثاًل لو أردنا  سااب مجماوع أطاوال امنابياب ذات ق ار إجراء العمليات ال( 9)

سايقوم بمهماة إيجاااد تلاك امنابياب وباا لك إيجااد مجمااوع  اآللاايمعايم وم اهعة ماام ماادة وا اةة فااان الحاساب 
 .أطوالها لتقةير بلفة تبةيلها

 . الة المةن الجبلية فياً إمكانية صه  الخرائط ياليية امبعاد واالستفادة مهها خ وص( 7)
 .مجال شبكات الشوارع يمكم االستفادة مم أدوات البرنام  لتحليل المسارات واختيار امنسب في( 8)
ياارد مههاا شااكوى  التايمجاال شاابكات المااء فاايمكم أن نحاةد أماابم الخلاال بمجارد أن نحااةد المهاازل  فاي( 9)

 .بانق اع الماء
 .مجال المجارى فيمكم تحةية أمابم االنسةادات بسهولة عهة   ولها في( 53)
 .لتعقيب  ربة جسم وبشكل مباشر Serverالربط م  ( 55)
على االت ال بايم عاةة بمبياوترات عبار الشابكات المحلياة أو االنترنياث لعار  البياناات وتبادلهاا القةرة ( 55)

 .بسرعة عالية
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إ ةاييات وأ يانا يمكام تحويال الخارائط مام نظاام إلاى أخار دون   اول نظام  أيالقةرة على استخةام ( 50)
 .خ   ملحوظ أي
 

 :GISالا  نظم المعلومات الجغرافية برام  مخرجات
 .بيانات وصفية( 5)
 .بيانات مكانية( 5)

 :المعالجة واالستفسار والتحليل للوصول إلى فييتم إستخةامها 
 .خرائط( 5)
 .تقارير( 5)
 .رسوم بيانية( 0)
 .إ  ائيات( 4)

 

 :GIS مكونات نظم المعلومات الجغرافية

المكانيااة  أو البيانااات الجغرافيااة ماام خمسااة عهاصاار أساسااية يااي المعلوماااتتتكااون نظاام المعلومااات 
أو والمهاااي   ,(امياةي العاملاة)والقاوة البشارية  ,والبارام  الت بيقيااة ,وأجهازة الحاساب اآللاياآلالت  ,والوصافية
 .وفى ي ا الجزء سو  نلقى الموء على بل مم ي و العهاصر. التي تستخةم للتحليل المكانيالوسائل 

 :Data المكانية والوصفية أو البيانات المعلومات( 5)

كاون بهسابة تلو ظ أن معظم القرارات تعتمة على المعلومات الجغرافية مم  يث الكم والهاوع وتكااد 
ولهاا ا الساابب أصاابحث نظاام المعلومااات الجغرافيااة أداة مهمااة خاصااة فااي التحلياال المكاااني  ,أو أبثاار% 83

 .واال  ائى
يهاااك عااةة طاارق للح ااول علااى المعلومااات المكانيااة مههااا مااا يعاار  بالمعلومااات اموليااة والتااي يمكاام 

والهظااام العااالمي لتحةيااة المواقاا   , واالستشااعار ماام بعااة, والت ااوير الجااوى, جمعهااا بواساا ة المسااا ة امرضااية
(GPS) .أو لو اة , ومهها ما يعر  بالمعلومات الثانوياة والتاي يمكام جمعهاا بواسا ة اساتخةام الماسا  الماوئي

البياناات وقة شهةت السهوات الماضية ت ورا ملحوظا في سبل جم  . أو المتتب  للخ وط امتوماتيكي, الترقيم
صاور امقماار ال اهاعية قاة ازدادت إلاى فهجة مثال أن دقة . المعلومات المكانية مم الها ية الكمية والكيفيةأو 

بما نجة أن أجهزة استقبال الهظاام . أقل مم متر وي ا يساعة في بثير مم الةراسات التي تحتاج إلى دقة عالية
 .العالمي لتحةية المواق  أصبحث أبثر دقة وأصغر  جما وأقل تكلفة وب لك أجهزة المسا ة امرضية
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ولةراسة الخرائط الهوعية البة مم وجود  ,تعريف أسماء المهاطق ولكي تكون الخري ة مقروءة البة مم
تعتبار تكلفاة جما  . معلومات في شكل جةول أو تقارير إ  ائية وي و المعلوماات تعار  بالمعلوماات الوصافية

وتبااادل  .المعلومااات أبباار عقبااة ولهااا ن اايب امسااة ماام ميزانيااة نظاام المعلومااات الجغرافيااة لاا لك يجااب تبادلهااا
ات يجااب أن يكااون رأساايا باايم امقسااام المختلفااة فااي نفااس الم سسااة وأفقيااا باايم الم سسااات المختلفااة المعلوماا

 . وإذا تم تبادل المعلومات فسو  يكون ذا فائةة اقت ادية واجتماعية ببرى, لتفادى تكرار الجهود
 

 :وتهقسم البيانات التي يتعامل معها نظم المعلومات الجغرافية إلى
 :Tabular/ Descriptive Dataبيانات وصفية ( أ)
يي مجموعة مم البيانات ت اف عه ار مكااني وال تظهار علاى المخ اط وتكاون علاى ييئاة جاةاول أو  

 .ن وص
الشخص ال ي عمارو أربعايم ساهة فاي محافظاة القاايرة لام : وال تتغير بتغير المكان, فعلى سبيل المثال 

 .ي ب  عمرو وا ة وأربعيم سهة في محافظة الفيوم
 :Spatial Dataيانات مكانية ب( ب)
تتماامم معلومااات عاام موقاا  وشااكل المعااالم الجغرافيااة وتخاازن عااادة فااي إ ااةاييات, وتشااكل قاعااةة  

 .البيانات المكانية القسم الرسومى في الهظام
عةد السكان في محافظة القايرة يختلف عم : مال ظة أنها تتغير بتغير المكان, فعل سبيل المثال م  

 .عةد السكان في محافظة الفيوم
   
  :Hardware أجهزة الحاسب اآللياآلالت و ( 5)

شااهةت السااهوات الماضااية ت ااورا ملحوظااا فااي مقااةرات و ااةات الحاسااب اآللااي خاصااة فااي الساارعة 
ميغاباياااث  558) والااا ابرة اللحظياااة , (اباياااث وأبثااارجيج 43)الساااعة التخزيهياااة , (ايرتز وأبثااارجااامي 5533)

وبا لك بالهسابة . ي ا الت ور أدى إلى سرعة إنجاز بثير مم عمليات التحليال المكااني فاي وقاث ق اير(. وأبثر
. تعااةدة جاازءا مههااامجهاازة اإلدخااال واإلخااراج أصاابحث أبثاار دقااة وأبثاار ألوانااا وأصااب  اسااتخةام الوسااائط الم

فهاام بثياار ماام الظااواير  واسااتخةام الوسااائط المتعااةدة ماام تكاماال صااوت و صااورة و فيااةيو لااى أيميااة خاصااة فااي
باإلضافة إلي الت ور في أجهزة الحاسب اآللاي نجاة أن أساعاريا قاة انخفماث بكثيار عماا باان علياى  .الجغرافية

ذات أيمياة عالياة فاي تباادل  شابكة العالمياة لتنترناثارجياة والبما تعتبار الشابكات الةاخلياة والخ. في الماضي
 . المعلومات الجغرافية

 :Software البرام  الت بيقية( 0)

يهاك عةة برام  تستخةم لهظم المعلومات الجغرافية  مهها التي تعمل على نظام المعلومات االتجايية 
 . ERDASوالتي  تعمل على نظام الخاليا مثل ومهها , ArcGIS  مثل



 صوفيشيماء يوسف / د                     مقرر الخرائط والتمثيل الكارتوجرافى                                        
 تكهولوجيا التعليم -الفرقة الثانية

 

 ,لتخاازيم البيانااات ذات الةقااة العاليااة بخاارائط التمليااك والحااةود مالئمااةيعتباار نظااام االتجايااات أبثاار 
أما في  الة تكامال بياناات . االتجاييةل لك يفمل في ي و الحاالت اختيار برام  تعمل على نظام المعلومات 

فيفمل اختيار برام   ,شعار مم بعةخرائط طبوغرافية وخرائط نوعية والمرورة الستخةام الت وير الجوى واالست
 .تعمل على نظام الخاليا

 Access/Oracleمثاال ( (DBMSوإلدارة المعلومااات الوصاافية البااة ماام وجااود برنااام  قاعااةة بيانااات
. ID))وإذا بانث المعلومات أو الجةاول بثيرة فيفمال ف الها ورب هاا ما  مواقعهاا الجغرافياة بواسا ة معرفاات 

ضااية تحسااها ملحوظااا فااي باارام  قاعااةة البيانااات ماام زيااادة فااي  جاام البيانااات التااي وقااة شااهةت السااهوات الما
ماات وزياادة فاي ناوع المعلو , (فاي الماضاي باان عشارة أ ار  فقاط)زيادة في طول اسم الحقل , يسعها البرنام 

بما  اةيث . وسرعة في المقةرة على ت هيف البيانات واسترجاعها, (فيةيو ,صوت ,صور)التي يمكم تخزيهها 
أيماااا زياااادة فاااي مقاااةرات التحليااال اإل  اااائي وساااهولة ت ويااا  يااا و البااارام  للتعامااال مااا  المبتاااةئيم فاااي مجاااال 

 . الحاسب لخةمة أغرا  محةدة
نوعياة ,   مام شارائىواختيار البرام  سواء بان لم سسة  كومية أو لجهة أباديمية يجب مراعاة الهة

. والةعم مام الشاربة المهتجاة للبرناام , وسهولة تعلمى و فهمى, التكلفة, مقةرات البرنام , الت بيقات الم لوبة
وقة شهةت السهوات الماضية ت ورا ملحوظا في مقةرات برام  نظم المعلومات الجغرافية تمثلاث فاي الكفااءة 

وساهولة التعامال معهاا باإلضاافة إلاى انخفاا  أساعاريا , ات جةياةةإضاافة إمكانيا, في إنجاز العمليات التحليلية
 .عموما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :People (اميةي العاملة)القوة البشرية  (4)

وتشاامل أعماااء ييئااة  ,تعتباار القااوة البشاارية جاازءا يامااا وعااامال أساساايا فااي نظاام المعلومااات الجغرافيااة
, ليمالتي يجب وضعها في االعتبار بالهسبة للقوة البشرية تتعلق بالتع والهقاط. لمستخةميموا, والفهييم, التةريس
 .وبيفية التهسيق وتبادل المعلومات بيم الم سسات, والقانون, واممم, دارةواإل, والميزانية, والتةريب
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المعلومااات الجغرافيااة نجااة أن القااوة البشاارية تماام أشخاصااا ماام مختلااف  نساابة لل بيعااة البيهيااة لااهظم
وبا لك نجااة تفاااوت فاي درجااة التعلاايم . ت ماام إداريايم واقت ااادييم ومباارمجيم ومههةسايم وجغاارافييمالتخ  اا

فهجااة بعااض المخت اايم فااي نظاام المعلومااات الجغرافيااة مماام يحماال دبلااوم أو درجااة بكااالوريوس والاابعض امخاار 
الجغرافياة الباة مام وللقيام ب ي مشروع في مجال نظام معلوماات . يحمل شهادة عليا مثل الماجستير والةبتوراو

إشراك بل العامليم في الم سسة في خ وات تهفي  المشاروع مام تحليال المت لباات وتحةياة امياةا  ودراساة 
الجةوى ودراسة الفائةة االقت ادية مم المشروع وعمل نموذج للةراسة وتحةية المت لبات وطلاب المقتر اات 

 . هفي ية للمشروعمم الشربات وتحةية أنسب المقتر ات وفى وض  الخ ة الت
قوة أي م سسة في نظم المعلومات الجغرافية تقاس بقوة قوتها البشرية في يا ا المجاال لا لك يجاب 

فا ة وتهميااة المقاةرات ال اتيااة للقاوة البشاارية لمواجهاة المتغياارات فااي اوضا  موجهااات للتاةريب والتشااجي  والمك
 .مجال المعلومات الجغرافية

 
 :نظم المعلومات الجغرافية إلى يالية أقسامويمكم تقسيم العامليم في مجال 

 :Data Entriesمةخلي البيانات  -أ
ويم امشخاص ال يم يقومون بعمليات الرسم وإدخال البيانات إلى الجةاول التي يعةيا لهم أشخاص  

 .ذو خبرة أبثر
 :Developersالم وريم  -ب
وفااى نفااس الوقااث يااو مباارم  محتاار  إل ااةى اللغااات  GISوتمثاال الشااخص الاا ي يفهاام أدوات الااا  

الكائهية التوجيى والتي تمكهى مم ت وير أدوات جةيةة و سب  اجة الشخص ال ي يةير المشروع, والم وريم 
 .أشخاص ال عالقة لهم بهظم المعلومات الجغرافية فهم مبرمجون بالةرجة امولى

 :GIS Analystsمحللي نظم المعلومات الجغرافية  -ج
ويم أشخاص فايميم مغلب ت بيقات نظم المعلومات الجغرافية في اخت اص معيم ويملكون خلفية  

 .GISال باس بها في مجاالت أخرى مرتب ة به ا الهظام مم أجهزة وبرام  تةعم مشاري  الا 
 

 :Procedure التي تستخةم للتحليل المكانيأو الوسائل المهاي  ( 2)

,  وأيميااااة نظاااام المعلومااااات الجغرافيااااة تكماااام فااااي مقااااةرتها علااااى التحلياااال المكاااااني واإل  ااااائي قااااوة
ويهاااك عااةة . جمعااة والمهقحااةفائااةة ماام المعلومااات الم  ياااة وال والتحلياال يااو القلااب الهااابض الاا ي بةونااى ال

ي تعتمااة علااى وعلااى ساابيل المثااال التحلاايالت التاا ,يمكاام تسااخير نظاام المعلومااات الجغرافيااة لخااةمتها مجاااالت
وأنسااب , (ومةرسااة, مزرعااة, م ااه )وتحةيااة مواقاا  جةيااةة , (تغياار اسااتعمال امراضااي) عاماال الزمااان والمكااان
والشاارطة  ,وتخ اايط المااةن, (ومااا شااابى ذلااك,وتوزياا  الخ ابااات والحاويااات, نقاال البمااائ )ال اارق باايم نق تاايم 

وأيةا  , لجغرافية البة مم وجود خ ة مةروسةوالستخةام نظم المعلومات ا. والةفاع  والةراسات اإلستراتيجية
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ومعظم مههجياات نظام المعلوماات الجغرافياة تهبا  مام الهظرياات المتاوافرة فاي الكتاب . ومههجية بحثية, محةدة
 ساب نوعياة ( بيئياة, مهاخياة, صاحية, يهةساية, اقت اادية, اجتماعياة, بشارية, طبيعياة)والمراج  بجمي  فروعها 

 .الت بيق
 
 
 

 


