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GISأهم البيانات اليت حتتاجها لتحليل األنشطة التجارية باستخدام الـ

ابًتا؟ ماذا هل دخل أولئك املوجودين يف احلي السكين الذي متجرك به يزداد، أم يتناقص ، أم اليزال ث: بيانات الدخل•
عن معدل البطالة؟ 

دالت هل ترتفع أو تنخفض معدالت اإلجيارات التجارية والسكنية؟ ماذا عن مع:اإلجيارات/ بيانات أسعار املساكن •
املساكن املتاحة؟

كيف . هاميكن للشركات أن تتعلم الكثري من منافسي: بيانات أداء األعمال للشركات واملؤسسات واحملالت احمليطة• 
تعمل الشركات األخرى يف املنطقة؟ هل هي يف منو وتوسع ام عكس ذلك؟ هل أي من هذه األعمال التجارية مماثلة 

لشركتك؟

قل هل يتزايد عدد سكان املنطقة أم يتناقص؟ هل عمالؤك يغادرون ويبتعدون عن موقعك؟ هل ينت: بيانات السكان•
أشخاص جدد؟ من هؤالء؟ ماذا يعملون؟

ى اهتمامهم كم عمر العمالء يف منطقتك؟ يرتبط العمر كثرًيا حبجم الدخل املتاح لديهم ، ولكن أيًضا مبد: بيانات العمر•
. باملنتجات واخلدمات اليت تقدمها
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:  من خاللGISبيانات الوقت الفعلي تؤثر بشكل مستمر على استخدام الـ

.  متكني الناس من استخدام اخلرائط وتطبيقات املوقع ومشاركتها مع االخرين: متكني املوقع❑

.رتنتالتواصل مع املستخدمني من داخل املباني وخارجها من خالل أجهزة االستشعار املتصلة باألن:املشاركة التفاعلية❑

.اختاذ القرار يف الوقت احلقيقي من خالل اإلحاطة بالوضع احلالي والبيانات املباشرةدعم:القراردعم اختاذ ❑

.  على املعلومات داخل امليدان وخارجهاحلصول:وامليدانيالتنقل احلقلي ❑

.  من خالل تقديم الوصف والتنبؤ وحتسني االداء: التحليالت❑

.البيانات وتنظيمها ومشاركة املوارد واألصولمجع:البياناتإدارة ❑
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:الية يسمح لنا التحليل املكاني طرح عدد من األسئلة واإلجابة عليها واليت غالبا تدور حول املواضيع الت

فهم مكان وجود األشياء أو مكان وقوع احلوادث والظواهر❑

قياس األحجام واألشكال والتعرف على التوزيع املكاني لألشياء ❑

حتليل العالقات والتفاعل بني األشياء املكانية❑

اختيار املوقع األمثل  للمرافق واخلدمات وحتديد املسارات األفضل للنقل❑

اكتشاف األمناط املكانية والعالقات بني األشياء ❑

عمل التنبؤات بناًء على األمناط والعالقات القائمة ❑
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:األنواع الرئيسية للتحليل املكاني وفقا لنوع العمليات املستخدمة

Proximityحتليل القرب ❑ Analysis

وحتديد أي اهليئات تكون موجودة خالل مسافة حمددة من هيئات اخرى, استخراج املسافة بني اهليئات, حتديد أي اهليئات تكون قريبه من اهليئات األخرى ➢

:Overlay Analysisحتليل الرتاكب ❑

دمج اهليئات واخلصائص للطبقات اجلغرافية واستخراج معلومات او بيانات جديدة, اختبار التداخل بني هيئات الظواهر املكانية➢

:Spatial-statistical analysisالتحليل االحصائي ❑

املتغريات املكانيةبنيللعالقاتالتنبؤ والنمذجة/ املعلوماتالستخراجالبياناتيفاألمناط والعالقاتعلىالتعرف➢

:Spatial-temporal analysisالتحليل املكاني الزماني❑

دراسة وحتديد التغريات يف األمناط املكانية مع مرور الوقت او خالل فرتة زمنية حمددة➢

:Network Analysisالتحليل الشبكي ❑

املوارداو توصيلتوريدفعالية واالقل تكلفة اما ملساروألكثراألفضل منهاحتديديفللمساعدةاملعقدةواملساراتالطرقملشاكلاحللولاجياد➢

:3D analysisالتحليل ثالثي األبعاد ❑

ية شبكات اخلدمات الصحية والكهربائحتليلمثلتعقيدااالكثراالسئلةحللاالبعادثالثيشكليفالبياناتوحتليلالستعراضاملستخدمنيمتكني➢
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بيانات قدرتها ببساطة على تصوير البيانات وربطها يف سياقها اجلغرايف واحمليط بها مما جيعل جداول ال❑

.  تنبض باحلياة.. الصامتة 

حتليل جمموعة البيانات املعقدة واليت متثل العامل احلقيقي لتحسني عملية صنع القرار❑

املساعدة على الشفافية من خالل مشاركة العمالء  عن طريق صفحات الويب  مثل معرفة التباين ❑

.    املكاني ملؤشرات اإلداء

. حتسني حتديد وتعيني  املوارد وعمليات التخطيط من خالل فهم االحتياجات❑

.قدرتها على الربط بني اإلدارات اثناء االزمات يف مجيع املراحل❑

تساعد يف توفري التكاليف مع احملافظة على القدرة التنافسية واإلنتاجية العالية❑

ما لذي ميُيز نظم املعلومات اجلغرافية عن األنظمة األخرى؟
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عية فهم تأثري االزمة على األفراد حسب املوقع اجلغرايف  من خالل حتليل البيانات الدميغرافية واالجتما❑

والصحية مبا يف ذلك العمر واملرض والسمنة والعالجات الطبية

.  حسب العمر واللغة ومنط احلياة-حتديد كيفية تكييف التوعية لكل حي ومنطقة ❑

، حسب املنشأة ، واليوم ، وسعة املستشفيات-فهم احتياجات خدمة الرعاية الصحية لكل حي ومنطقة  ❑

ونوع الرعاية ، ومعدات الوقاية الشخصية

حسب املناطق واليوم والبطالة وحاالت الفقر -فهم تأثري االزمة على االقتصاد احمللي ❑

اءة عن طريق معرفة حاالت وبالغات العنف املنزلي واستهالك املواد املمنوعة وإس-فهم اآلثار اجملتمعية ❑

.  معاملة األطفال وإساءة معاملة املسنني وأزمات الصحة العقلية والنفسية

:  التلطيف والتخفيف من اثار ازمة كورونابعض استخدامات نظم املعلومات اجلغرافية يف مرحلة  
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:أهم املهام

.  تقييم التطبيقات اخلاصة باملنظمة والتخطيط والتطوير ملتطلباتها  وفقا للعوامل املكانية❑

.  فهم وتطبيق املتطلبات التشريعية والتنظيمية واملتعلقة بالعمليات التحليلية واملخرجات للنتائج املتحصل عليها❑

.  تطبيق التحليل املكاني وتفسري النتائج مبا يتوافق مع اهداف املنظمة للمساعدة يف اختاذ القرار❑

.  تقديم احللول التقنية الذكية  لالستفادة من البيانات املكانية وغري املكانية  بكفاءة عالية ❑

.  التفكري النقدي وحل املشكالت وإنتاج التقارير واخلرائط و تقديم املنتجات املكانية الذكية لدعم اختاذ القرار❑

.   مجع ومعاجلة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية الالزمة لدعم التحليل املكاني الذكي❑

:اهم املهارات املطلوبة

ArcGIS Webو ArcGIS Proبكفاءة ، مبا يف ذلك ESRIاستخدام جمموعة برامج نظم املعلومات اجلغرافية  املعروفة مثل  ❑

Rو Pythonالقدرة على تطبيق لغات الربجمة املرتبطة بتلك الربامج اجلغرافية مثل ❑

القدرة على التعامل مع البيانات املكانية ومعاجلتها من مصادر خمتلفة❑

القدرة على حتديد املخاطر واملشكالت و حتديد احللول احملتملة وطرق متثيلها❑

إجراء التفكري الناقد واختاذ القرارات باستخدام الوسائل والقواعد املتاحة❑

Spatial Intelligence Analystحملل الذكاء املكاني 
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انشاء خرائط املخاطر من الوباء❑

ومراقبة انتشاره اجلغرايف 19بكوفيدالتعرف وتتبع وحتليل حاالت اإلصابة ❑

او امنية لفرض منع التجول والتجمعات( مراكز اختبارات وحماجر صحية)تتبع مواقع الدعم واملساندة سواء الصحية ❑

انشاء خرائط للبنية التحتية واليت من شأنها تساعد يف معرفة االستعداد واالستجابة والتعايف من االزمة❑

انشاء قواعد بيانات للسكان واالعمال والبنية واخلدمات واليت ميكن استخدامها يف تنفيذ اخلطط❑

حتديد مواقع متركز اجلهات الصحية واألمنية املساندة لالستجابة السريعة ألكرب قدر ممكن من الناس❑

التعرف على الساكنني األكثر عرضة لإلصابة بالوباء من ناحية العمر والدخل وغريها من العوامل❑

لسكان متابعة اخلدمات املساندة من املواد الغذائية  والطبية يف الصيدليات وتوزيعها بشكل خيدم املناطق السكنية من ناحية عدد ا❑

:يشتمل على التالي Responseيف إدارة الطواري واالستجابة   GISاستخدام الـ
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لسعر وقع املناسب باأشارت دراسات يف جمال السفر والسياحة بأن املسافرين الذي يبحثون عن الرتفيه مييلون اىل البحث عن الفندق املناسب يف امل

لذا فإن بعض هذه الشركات . الغرف/مع استعراضهم للخيارات املتاحة و املزايا لكل موقع مستهدف قبل اجراء أي حجز للسكن–املناسب 

:السياحية  واليت تستخدم التطبيقات الذكية تلجأ اىل استخدام ذكاء املوقع من أجل 

. تعزيز جمال السفر والسياحة عن طريق دعم البحث عن الفنادق و احلجز وحتسني جتربة العميل ❑

حيث اضافت بعض الشركات قيمة إىل اخلريطة للمساعدة .  مساعدة العميل الختاذ قرارات حجز أفضل وخطة سكن أكثر مالئمة ألهدافه❑

 املواقع  الزبائن عن طريق استخدام البيانات املتنوعة واملتاحة واليت تشتمل على خيارات السفر وتقديرات الوقت للبقاء واالنتقال بني

السياحية, ومواقف السيارات املتاحة, مراكز اخلدمات واحملالت ذات االهتمام, وخيارات تناول الطعام والقهوة واخليارات األخرى 

.املطلوب توفرها يف املوقع

يه انت علبواسطة اجلمع بني اخلرائط واملعلومات القابلة للتصفية حول املناطق احمليطة, شاركت هذه الشركات العمالء بشكل أكثر فاعلية مما ك

من قبل مما زاد من نسبة احلجوزات وحسنت جترية العميل السياحية

يف جمال السفر والسياحةLocation Intelligenceاستخدام ذكاء املوقع 
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.لتمكني فرد او منظمة من تتبع موقع  مركبة او أسطول من املركبات عن ُبعد باستخدام اإلنرتنت(  GPS)هو جهاز يستخدم نظام حتديد املواقع العاملي 

:يتكون هذا النظام من 

 GPSتقنية • 

االتصاالت اخللوية •

خرائط تكون على مستوى شارع • 

.  واجهة مستخدم سهله , بهدف حتسني إدارة األسطول وخدمة العمالء• 

ماذا ميكن من خالل النظام ؟

.كما ميكن إعادة توجيهها للوصول اىل املوقع املناسب. يف حتديد موقع وسرعة املركبة واجتاه مسارها AVLتستطيع الشركة اليت تستخدم نظام 

:  للمؤسسات والشركات AVLمزايا انظمة 

.  ددةالشركات من هيكلة طرق التسليم بشكل أكثر كفاءة من خالل انشاء قاعدة بيانات ملعلومات املركبات يشمل موقع العمالء وطرق التسليم احمل AVLمتّكن أنظمة •

.  زيادة متابعة العاملني يف امليدان وتعزيز كفاءة إجراءات الرقابة AVLميكن استخدام أنظمة •

.  نيائقميكن للمراقبني اخذ مشهد خالل الوقت الفعلي اللتزام السائق بالطريق , وتزويد العمالء بالوقت املقدر للوصول والتواصل مباشرة مع الس•

لتحسني أوقات االستجابة من خالل القدرة على إرسال أقرب املركبات حلاالت الطوارئ AVLميكن جلهات مثل الدوريات االمنية أو الدفاع املدني  استخدام تقنية •

 (AVL)نظام تتبع املركبات التلقائي
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الذكاء ، IOTانرتنت األشياء ، قوقل ماب)Locationهناك منو متزايد للتعامل مع البيانات اجلغرافية وخصوصا خدمات املوقع ✓

.اغلب التطبيقات الذكية تتطلب حتديد املوقع أوال لتقديم اخلدمة-( وغريهاAIاالصطناعي 

تخدامها مع توفر برامج نظم املعلومات اجلغرافية اجملانية وقليلة التكلفة جعلها أكثر سهولة بالنسبة للشركات الصغرية الس✓

توفر مصادر البيانات املفتوحة وهذا سيزيد من الطلب على املختصني يف نظم املعلومات اجلغرافية

انات الوقت الفعلي ، يتوقع خرباء تقنية املعلومات والتكنولوجيا أن يف املستقبل ستصبح تقنيات مثل  التكنولوجيا السحابية ، وبي✓

مجيعها توفر البعد املكاني يف خدماتها واليت تتطلب قدرات نظم املعلومات اجلغرافية املختلفة (IOT)وإنرتنت األشياء  

ة اليت بروز قطاع من  املؤسسات خصوصا يف قطاع التجزئة يعطي أهمية  للبيانات اجلغرافية املكانية من حيث القيمة التجاري✓

حيث ظهرت  خدمات التحليالت املوقع وذكاء املوقع يف جمال االعمال  ودورها اهلام يف .  ميكن أن تأتي من استخدام هذه البيانات

. توسع األنشطة التجارية

:وذلك للعوامل التالية، نظم املعلومات اجلغرافية يف منو وعليها طلب متزايد
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حتديد املركز  اجلغرايف املتوسط  لتوزيع أي ظاهرة كانت-Mean Centreاملركز املتوسط ❑

إنشاء دائرة حول املركز اجلغرايف بنصف قطر يتناسب مع تركيز أو تشتت توزيع -Standard Distanceاملسافة القياسية ❑

.  الظاهرة

انشاء مضلعات حول نقاط الظاهرة حبيث تكون أي نقطة داخل املضلع أقرب إىل النقطة –Thiessen polygonsثيسنمضلعات ❑

الكثافات/ االعداد /مفيدة يف حصر الكميات . املرتبطة بها من أي نقطة أخرى 

لتحويل نقاط الظاهرة اىل سطح ممتد  من أجل حساب كثافة تركز نقاط الظاهرة لكل –Kernel Densityكثافة النواة ❑

.  وحدة مساحية

خالل اجلائحة األخرية كورونا  على وجه اخلصوص ، أصبحت أهمية حتليل البيانات املكانية واضحة  

: ومن بني هذه األدوات املكانية التحليلية البسيطة. لدراسة العديد من الظواهر أي كانت نوعها
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 Projectedو نظام االحداثيات املسقطة Geographic Coordinate Systems(  GCS) الفرق بني نظام االحداثيات اجلغرافية 

Coordinate systems(PCS) :

موقع وجود البيانات على  GCSحيدد •

خيربنا عن   PCSبينما سطح األرض

و ، كيفية رسم البيانات على سطح مست

.مثل اخلريطة الورقية و الرقمية

•GCS  يتعامل مع سطح األرض على انه

مستدير ، وبالتالي يسجل املواقع 

اجلغرافية بوحدات الزاوية عادة تكون 

(  خطوط الطول ودوائر العرض)درجات 

هو مسطح ، لذا فهو يسجل PCSبينما

. املواقع بوحدات خطية عادة تكون مرتية

: هنا إجابة خمتصرة 



:حيث.. تقديم خدمة أفضل للعمالء عند حتليل ملفاتهم. 1

ني  عندما يتفاعل الذكاء االصطناعي مع العمالء ، ميكنه تسجيل أمناط السلوك ، وهي عملية تساعد شركات التأم❑

والتوقع باالحتياجات واخلدمات اليت تناسب كل عميل على حدة على التحسن مبرور الوقت لتقديم املنتجات

.املستقبلية

:حتسني اكتشاف االحتيال. 2

ضل ميكن خلوارزميات الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة مساعدة شركات التأمني على اكتشاف االحتيال بشكل أف❑

حيث يساعد هذا . من خالل التعلم من حاالت االحتيال السابقة وتطبيق هذا التعلم على احلاالت املستقبلية

.شركات التأمني على حتديد االحتيال يف وقت مبكر ومساعدة عمليات التحقق يف املطالبات الصحيحة

:حتسني إدارة املخاطر.3

ميكن لشركات التأمني الوصول إىل املزيد من البيانات GISباستخدام الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة املدمج مع ❑

يات حول سلوك العمالء ، واليت ميكن أن تساعدهم يف سياسات التسعري والتنبؤ باملخاطر ألصحاب أمناط وسلوك

.  دميغرافية معينة أو لسكان  مناطق جغرافية حمددة

لصناعة التأمني؟GISوالـ AIماذا ميكن أن يضيف دمج  الذكاء االصطناعي 
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ية  البيانات المكانية الضخمة والتطبيقات المكانية الذك

Mobileاجلّوالتطبيقات.2 Applications:خلرائطاملستخدمنيمنكثريوجود

Google،سيارةأقربطلب،ومطاعم،ومتاجر،وفنادق،ثابتةمواقععنللبحث

ميستخدالكثريكذلكالسالكة،الطرقملعرفةاملروريةاحلركةاستكشاف،أجرة

سالطقوحاالتوالغبارالرعديةالعواصفملتابعةوالراداراتالطقسخرائطتطبيقات

هيكيةالذاحللولهذهبأنيعلمونالاالغلبيفمنهمالكثرياملقابليفلكن.باستخدام

.اجلغرافيةاملعلوماتنظم

احملمولةاألجهزةعددزيادة.1

نأيعينالبياناتإىلوالوصول

الناسمنواملزيداملزيد

املعلوماتنظميستخدمون

لوبشكيوميبشكلاجلغرافية

.رئيسي



Geospatialو  GISالفرق بني الـ
ما هو نظام املعلومات اجلغرافية؟❑

ة حبيث ميكن إىل نظام يتم فيه مجع البيانات املكانية وغري املكانية وختزينها يف طبقات تتوافق مع برامج نظم املعلومات اجلغرافي GISيشري ➢
.  معاجلة هذه البيانات  وحتليلها واخراجها يف صور خمتلفة

-ما هو ❑ Geospatial؟اجليومكاني

تكنولوجيا  امشل من نظم املعلومات اجلغرافية حيث انه يتم اطالقه على البيانات ذات املكون اجلغرايف او املكاني والاجليومكانييعترب مصطلح ➢
.  املرتبطة بها

ات  لإلشارة إىل البيانات اليت حتتوي على مكون جغرايف حيث تكون هذه البيان Geospatial Dataمكانية اجليويستخدم مصطلح البيانات ➢
وصور  GPSوغالبا يتم احلصول على هذه البيانات اجلغرافية املكانية من بيانات . اجلغرافية على شكل إحداثيات أو عنوان مكاني أو رمز بريدي

.األقمار الصناعية

مكانية؟اجليوما هي التقنية ❑

م املعلومات اجلغرافية مكانية إىل مجيع التقنيات املستخدمة للحصول على البيانات اجلغرافية ومعاجلتها وختزينها وتعترب نظاجليوتشري التقنيات ➢
.تتميز باكتمال بأنها نظام مكتمل املراحل من التخزين اىل التحليل و االخراجGISشكل من أشكال التكنولوجيا اجلغرافية املكانية وإن كانت الـ

.  مكانيةاجليوواالستشعار عن بعد أمثلة أخرى على التقنيات (  GPS)كما يعد نظام حتديد املواقع العاملي 
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الجيومكاني( AI)الذكاء االصطناعي 

click to add your text 
here click to add your 

text here

سريعةتقنيةهوAIاالصطناعيالذكاء

نظممشاريععلىتطبيقهامتالتطور

حدأ.األخريةالسنواتيفاجلغرافيةاملعلومات

االصطناعيالذكاءلـاملهمةالتطبيقات

التحتيةالبنيةختطيطهواجليومكاني

رورمباملنطقةيفالتغيرياتوتتبعاحلضرية

.الوقت

لوسيفالباحثونأراد،املثالسبيلعلى

األراضياستخدامأثركيفمعرفةأجنلوس

كيفوبالتالي،اهلواءتلوثعلىوالطرق

ساعدتهم.السكانصحةعلىالتلوثيؤثر

أمناطحتليليفاجلغرافيةاملعلوماتنظم

منخمتلفةأوقاتمدارعلىاملرورحركة

ارةالضاجلسيماتبرتكيزيتعلقفيمااليوم

للتنبؤاملعلوماتهذهباستخدام.اهلواءيف

مستوياتتصبحعندما(االصطناعيالذكاء)

إصدارللمدينةميكن،خطريةالتلوث

ممكنوقتأقربيفحتذيرات
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انية  اجلرمية والعوامل املكوقوعاتيشمل جمموعة واسعة من التقنيات اإلحصائية املكانية املستخدمة لتحديد العالقات املكانية بني : Spatial Analysisالتحليل املكاني ❑

. والبيئية املرتبطة بها

يهدف اىل حتديد عالقة سببية بني نوع معني من اجلرمية ، مثل السرقة ، ومتغري واحد أو أكثر ، مثل  : Spatial Regression Analysisحتليل االحندار املكاني ❑

.اجلرميةوقوعاتواملؤثرة على ( حي ، بلوك )اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والبيئية ملواقع اجلغرافية 

وقوعاتيستفيد من البيانات السابقة حول متغري واحد أو أكثر للكشف عن اجتاهات وتغريات :  Spatial Analysis of Time-Seriesحتليل السالسل الزمنية ❑

.اجلرمية وغالًبا ما ٌيستخدم لتقييم فعالية اسرتاتيجية مكافحة  اجلرمية اليت يتم تنفيذها

بة  دراسة املوقع السكين ملرتكب اجلرمية املتسلسل على أساس افرتاض أن اجلرائم ترتكب يف أماكن قري: Journey-to-Crime Analysisحتليل الرحلة إىل اجلرمية ❑

.من املكان الذي يعيش فيه اجلاني

.حيلل موقع اجلرائم السابقة واالجتاه والتسلسل الزمين لتحركات اجلاني إلبراز املوقع احملتمل حلادث الحق: Correlated Walk Analysisحتليل السري املرتابط ❑

حليل  يكتشف األمناط من خالل التنقيب عن البيانات للعديد من مصادر املعلومات لتقييم الروابط بني األشخاص وغالًبا ما يستخدم لت: Link Analysisحتليل االرتباط ❑

.الشبكات االجتماعية املتعلقة باالحتيال احملتمل أو العصابة أو األنشطة اإلرهابية

ية  كانللمساعدة يف اكتشاف األمناط واالجتاهات وتفسري البقع الساخنة  جلرائم ، استخدم حمللو اجلرمية جمموعة متنوعة من تقنيات النمذجة امل

: متثل تقنيات النمذجة املوضحة أدناه مثااًل على جمموعة من األساليب التحليلية املكانية املتاحة. اإلحصائية
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فهم طبيعة البيانات املكانية اخلاصة واختالفها ، وكيفية عملها : فهم البيانات املكانية•

تكون قادًرا على إدخال البيانات يف قاعدة البيانات بنجاح بأقل قدر من األخطاء: إدخال البيانات•

وإجراء تصحيحات عليها GPSالقدرة على حتويل البيانات من مصادر قدمية أو من مصادر متعددة  مثل البيانات الواردة من : حتويل البيانات•

.القدرة على احلفاظ على البيانات وأرشفتها بشكل صحيح وضمان اجلودة مراقبة: صيانة البيانات•

.  حلل املشكالت الشائعةGISكن قادًرا على إجراء حتليل ألنه غالًبا ما يستخدم : حتليل نظم املعلومات اجلغرافية•

حيث ميكن تتبع اإلجراءات وحتسني العمل يف جوانبه: GISفهم سري عمل مشاريع   •

مكانية والتحليلية -اجليوأن تكون قادًرا على بناء النماذج  من العمليات : النمذجة•

معرفة مبادئ رسم اخلرائط وطرق تقدميها ومتثيل البيانات عليها بأشكال خمتلفة : رسم اخلرائط•

نواف العتييب. د

بعض املهارات األساسية والضرورية يف نظم املعلومات اجلغرافية



د

فما لذي ميكن ان تفهمه منه؟ .. فأنت تشاهد منط .. عندما تشاهد مدينة ما من طائرة او مبنى مرتفع جدا •
:هذا النمط رمبا يشري اىل عمر او تاريخ املدينة❖

فالشوارع الضيقة و كثافة وازدحام املنازل قد تدل على ان املدينة قدمية -

بينما يف املقابل الشوارع الواسعة واملنازل املتباعدة قد تدل على ان املدينة عصرية وحديثة-

:هذا النمط رمبا يشري اىل احلالة االقتصادية واالجتماعية❖

املناطق الفقرية تكون عشوائية وغري منظمة-

بنية حتتية قوية وتصميم جيدتكون ذات املناطق املخططة -

مهم في التحليل المكاني ؟(Spatial Pattern)لماذا التعرف على النمط المكاني 



املوقع كخدمة

مة التحليالت املتقد

حتليل البيانات 

الضخمة 

ـ للالوقت الفعلي 

GIS

نظرًا للتوسع يف اخلدمات احلكومية أو التجارية أصبح 

Location as a serviceيزود كخدمة املوقع اجلغرايف 

تالقرارااختاذاجلمنواالحصائياملكانيالتحليلإجراء

.والتجاريةاحلكوميةواخلدماتاالعماليفالسليمة

حليلالتيفودجمهااملتنوعةالبياناتمناملالينيعلىاحلصولعلىالقدرة

يألالالزمةوالتنبؤاتالتحليليةالقدرةزيادةعلىيعملسوفاملكاني

.منظمة

اجهزةعربفعليوبوقتمباشربشكلالبياناتعلىاحلصول

Internetاألشياءانرتنتطريقوعنالذكيةاالتصال of Things

IOT نهاملالستفادةمعاجلتهاوإعادةومتثيلهابتحليلهايسمح«"

.خمتلفةجماالتيف

:االجتاهات احلديثة لنظم املعلومات اجلغرافية علىتركز
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"التسويق"تعلم مهارات وفنون البيع GISحتى تصبح محترفا في 

قكاملسوالعملهياجلغرافيةاملعلوماتنظممتخصصوظيفةنصفأن"ُيقال•

."للمبيعات

وحتديداخلرائطاالGISمنيعرفونالوالعاماخلاصالقطاعيفهومنكثري•

المنهمالبعضرمبا.!هلمتقدمهانممكنهوماحتىيعرفونالرمبا.!املواقع

.يريدونماحتىيعرفون

GIS!طريقعنفعلهميكنماذاهلمووضحاليهموحتدثبارعامسوقاكنلذا
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Modifiable Areal Unit Problem (MAUP)مشكلة الوحدات  املساحية القابلة للتعديل

!بطرق خمتلفة Aggregatedالبيانات األساسية نفسها تعطي نتائج خمتلفة عند جتميعها أن هي مشكلة ❑

ن تكون مثل أيتم جتميع البيانات لنفس املنطقة اجلغرافية إىل وحدات مساحية خمتلفة واليت ميكن أن تتخذ العديد من األشكال فهي حتدث عندما ❑

(انظر الشكل باألسفل)البيانات على مستوى بلوك أو أحياء أو بلديات أو  املساحات الشبكية 

Regressionو االحندار Correlationعلى العديد من أنواع التحليل, مبا يف ذلك االرتباط حيث تؤثر هذه املشكلة ❑
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اليت حتتوي على بيانات مكانية جغرافية والتعريف بها  Extensionsأشهر صيغ امللفات واالمتدادات 

نواف العتييب. د

التعريف به االمتدادالملف 

 Esri Shapefileملفات 
.SHP  يعد ملفShapefile   فجميع البرامج التجارية. أكثر أنواع الملفات الجغرافية المكانية شيوًعا

.GISهذه أصبحت هي معيار لجميع البرامج الـ. GISكتنسيق shapefileوالمفتوحة المصدر تقبل ملف 

GeoJSONالكائن الجغرافي 

. GeoJSON تنسيقGeoJSONيقوم . هو في الغالب لرسم الخرائط على شبكة اإلنترنتGeoJSON بتخزين

و يتضمن ذلك البيانات الخطية . JavaScript Object Notation (JSON)اإلحداثيات كنص في نموذج 

.من النقاط والخطوط والمضلعات باإلضافة إلى البيانات الوصفية لها

(GML)لغة ترميز الجغرافيا 
.GML يسمحGML باستخدام امتداد اإلحداثيات الجغرافية لـXML . ولغة التوصيف القابلة للتمديد(XML ) و

.يمكن قراءتها بواسطة المستخدم وكذلك قراءتها آليًا

 / Google (KMLلغة ترميز قوقل 

KMZ)

.KML يرمزKML إلىKeyhole Markup Language . يعتمد تنسيقGIS هذا علىXML ويستخدم بشكل

.  Google Earthأساسي لبرنامج 

GPSيصف اإلحداثيات والمسارات والطرق الملتقطة من جهاز XMLهو مخطط GPSتنسيق تبادل GPS (GPX).GPXتنسيق تبادل 

 MapInfo TABملفات 

.TAB

.DAT .ID

.MAP .IND

، وهي shapefileعلى غرار ملفات . MapInfoتنسيقًا مملوًكا لبرنامج MapInfo TABتعد ملفات 

.تتطلب مجموعة من الملفات لتمثيل المعلومات والسمات الجغرافية

 OpenStreetMap OSMخرائط 

XML

.OSM ملفاتOSM هي الملف االساس لـ منتج البيانات المكانية مفتوحة المصدرOpenStreetMap والتي

.  في الوقت الحديثGISتعتبر أكبر منتج لبيانات 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.azavea.com%2Fblog%2F2014%2F
08%2F21%2Fsummer-of-maps-raster-versus-vector-visualization%2Fvector-

raster%2F&psig=AOvVaw39luYDbkPtEABuOSTmD87y&ust=1600071929422000&source=images
&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICF4tTa5esCFQAAAAAdAAAAABAy
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