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  :املستخلص

هتمام جماالت علمية خمتلفة، تتجاوز جمال اجلغرافيا إىل يف إطار ا GISتدخل نظم املعلومات اجلغرافية    

البيئة، وعلم اجلرمية، وعلم اآلثار، والتاريخ اجلغرايف، والتسويق، والتخطيط : جماالت أخرى عديدة من بينها

املدين، وغري ذلك من ااالت اليت م فئات خمتلفة من املتخصصني، فضالً عن كوا مهمة لكل من اتمع 

  .بيئة على حد السواءوال

وتتنوع املعلومات اليت تضمها نظم املعلومات اجلغرافية، فمن بينها املعلومات النصية واخلرائطية املصورة أو 

والشك أن اهلدف من إنشاء نظم املعلومات اجلغرافية، ال خيتلف .  3D، أو األبعاد الثالثة  2Dذات البعدين 

إىل مجع املعلومات يف جماالت معينة، وتنظيمها، حىت ميكن إتاحتها  عن غريها من نظم املعلومات اليت دف

للمستفيدين منها عند احلاجة إليها، لذا فإن تطوير االجتاهات واألساليب املتبعة السترجاع املعلومات من تلك 

قيق الفائدة  النظم يعد أمراً غاية يف األمهية، حيث يؤدي إىل تيسري عملية الوصول إىل املعلومات وحتليلها وحت

  .منها

وتسعى هذه الدراسة إىل التعريف باالجتاهات املختلفة املتاحة السترجاع املعلومات من نظم املعلومات 

املنهج التحليلي على أحد نظم املعلومات اجلغرافية، وذلك بغرض التعرف على أبرز  مع تطبيق. اجلغرافية

  .النظم وتوجهات استرجاع املعلوماتتطبيقات تلك 
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  :مة منهجيةمقد

وغريها من ااالت احتلت نظم املعلومات اجلغرافية مكانة كبرية لدى املتخصصني يف جمال اجلغرافيا     

املوضوعية املهتمة بدراسة وحتليل املواقع اجلغرافية، وذلك ألمهيتها يف الوصول إىل املعلومات الالزمة الختاذ 

  .قدةقرارات سليمة؛ سواء يف األمور البسيطة أم املع

وتتميز نظم املعلومات اجلغرافية عن اخلرائط التقليدية يف أا ال تقتصر على إمداد املستفيد باملعلومات اجلغرافية 

ومما يزيد من . ، بل تتجاوز ذلك إىل املعلومات الوصفية اليت تقدم له تفاصيل حول املوقع ومواصفاته)املكانية(

ت الصلة ببعضها البعض لتحقيق أكرب قدر من الفائدة للمستفيدين فعاليتها أا تعمل على ربط املعلومات ذا

ومما الشك فيه أن اهلدف العرض من إنشاء نظم املعلومات هو تلبية احتياجات املستفيدين من املعلومات  .منها

  .   عند حاجتهم إليها، وهو ما يتحقق من خالل عملية استرجاع املعلومات

لى األساليب املتبعة السترجاع املعلومات يف نظم املعلومات اجلغرافية؛ سواء ودف هذه الدراسة إىل التعرف ع

أكانت تلك األساليب السترجاع النص أم احملتوى، وذلك بغرض تسهيل تعامل املستفيدين مع هذا النوع من 

  .النظم، حىت تتحقق هلم أكرب فائدة منها

  :اآلتيةتساؤالت وجتيب الدراسة على ال

 املعلومات من نظم املعلومات اجلغرافية؟كيف يتم استرجاع  •

  ؟(NDFD)قاعدة بيانات التوقعات الرقمية الوطنية كيف يتم استرجاع املعلومات من  •

ركز حدود الدراسة  يف اجلوانب املتعلقة باسترجاع املعلومات من نظم املعلومات اجلغرافية، مع التطبيق تنو  

بالواليات املتحدة األمريكية، اليت متثل أحد نظم  NDFDعلى قاعدة بيانات التوقعات الرقمية الوطنية 

  .  NOAA GISاملعلومات اجلغرافية لإلدارة الوطنية للشؤون اجلوية واحمليطات  

الدراسة املنهج الوثائقي للتعريف باخللفية النظرية للموضوع؛ مبراجعة اإلنتاج الفكري املكتوب يف  تتبعو   

على  NDFDلي الوصفي يف اجلانب التطبيقي منها؛ من خالل زيارة موقع املنهج التحلي تتبعاال، كما 

الشبكة العنكبوتية، واستخدامه، وحتليل البيانات املتاحة على بعض واجهات النظام واملتعلقة باسترجاع 

  .املعلومات

ت اجلغرافية من وتكمن أمهية هذه الدراسة يف كوا تساعد املستفيدين على فهم كيفية التعامل مع نظم املعلوما

       . اجلانب املتعلق باسترجاع املعلومات منها، وهو اجلانب األساسي الذي يترجم اهلدف من وجود تلك النظم
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  :املقصود بنظم املعلومات اجلغرافية

هي نظم حاسب آيل  Geographic Information System (GIS) نظم املعلومات اجلغرافية  

جلغرافية وحفظها وحتليلها ومعاجلتها وإتاحتها لالسترجاع والعرض من قبل قادرة على التقاط املعلومات ا

  . املستفيدين

تلفة يف سياق مكاين، والوصول إىل نتائج افية من قدرا على ربط معلومات خموتأيت أمهية نظم املعلومات اجلغر

، تضع تلك املعلومات يف عن عاملنا تتضمن مرجعية مكانية املتاحةحول تلك االرتباطات؛ فمعظم املعلومات 

، فمن املهم معرفة أماكن هطول األمطار، هطول األمطار  حول معلوماتعندما يتم مجع مكان ما يف الكون؛ ف

، ومقارنة معلومات هطول ... والعرضالطول خطوط  : وهذا يتم باستخدام نظام لتحديد األماكن مثل

 على اعتبار ذلكو،  marshes) املناطق السبخة(ت أماكن املستنفعا: األمطار مع املعلومات األخرى؛ مثل

قليلة، وهذه احلقيقة قد تشري إىل أن تلك املستنفعات من احملتمل أن  اًأن مناطق املستنقعات تستقبل أمطار

نظم  وبذلك فإن. مع تلك املناطق السبخةجتف، مما جيعلنا نتخذ القرار املالئم حول كيفية تفاعل البشر 

   .ية ميكن أن توضح أمهية املعلومات اجلديدة اليت تقود إىل اختاذ قرارات أفضلاملعلومات اجلغراف

حتويل ميكن كما نظم املعلومات اجلغرافية يف شكل خرائط،  متثيل األنواع املختلفة من البيانات داخلوميكن أن 

من خالل  استخدامهاإىل أشكال ميكن التعرف عليها و) اليت مل تصبح بعد يف شكل خرائط( املعلومات الرقمية 

الصور الرقمية عرب األقمار الصناعية النتاج خرائط من ميكن حتليل : ؛ فعلى سبيل املثالنظم املعلومات اجلغرافية

ميكن أيضاً ، وland use and land coverاملعلومات الرقمية عن استخدام األرض وغطاء األرض 

   . maplike form١ يخرائطشكل شبه  ان واملسطحات املائية إىلبيانات إحصاءات السك حتويل

وعلى الرغم من انتشار نظم املعلومات يف خمتلف التخصصات العلمية؛ كنظم املعلومات اإلدارية والتربوية   

تدرس كمقررات مستقلة يف كثري  ، إالّ أن لنظم املعلومات اجلغرافية أمهيتها وقيمتها اليت جعلتها... وغري ذلك

لتدخل تتجاوز حدود اهتمام املتخصصني يف جمال اجلغرافيا،  ت حول العامل، وجعلتها من أقسام علوم املعلوما

جمال البيئة، وعلم اجلرمية، : يف إطار اهتمام جماالت علمية متعددة؛ من بينها على سبيل املثال ال احلصر

وفيما يأيت نذكر أمثلة  فضالً عن جمال اإلدارة والتسويق، والتخطيط املدين، وعلم اآلثار، والتاريخ اجلغرايف، 

  :على ما ميكن أن تقدمه نظم املعلومات اجلغرافية للمتخصصني

تسمح للقائمني بعمليات التخطيط باختاذ قرارات مناسبة؛ ومن ذلك االستجابة للطوارئ يف حاالت  •

 .الكوارث الطبيعية
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 .التعرف على األراضي املمطرة اليت تتطلب إجراءات للحماية من التلوث •

 .ملواقع املالئمة لسوق العمل اجلديد للتجارةحتديد ا •

 .وحتديد السمات اخلاصة بتلك األماكنحتديد أماكن انتشار اجلرمية،  •

حتديد التوزيع اجلغرايف النتشار األمراض الوبائية، مما يساعد على التعرف على مصادر تلك  •

 .٢األمراض

  :وميكن أن جنمل استخدامات نظم املعلومات اجلغرافية يف اآليت

إنشاء قواعد البيانات املكانية عن ظواهر وأقاليم حمددة، ودراسة :   Cartographyعلم اخلرائط  .١

 .يف املناطق املختلفة العالقات املكانية اليت تربط بني الظواهر اجلغرافية وغري اجلغرافية

 .واستخدامها، وتسجيلها، وملكيتها  Land Informationدراسة سطح األرض   .٢

 ...       ، كخدمات املياه، والكهرباء، واهلاتف، وااري، والغاز  Utilitiesة اخلدمات العام .٣

 .، وما يتعلق ا من اكتشاف املعادن، والنفط، والغاز Geosciencesعلوم األرض  .٤

، كدراسة البيئة، والتلوث، والصحة العامة، والزراعة،  Biological useااالت احليوية  .٥

 .والغابات

 .جارة والسكان والسفر وحتليل املواقع األمثلالتسويق والت .٦

 . واإلنقاذ ، كاملواصالت، وخدمات الطوارئإدارة البنية التحتية للمدن والتجمعات السكنية .٧

 .٣جمال اجلغرافيا السياسية، واملؤسسات العسكرية، واألمنية .٨

دة مما تقدمه تلك وحتقق نظم املعلومات اجلغرافية للمستفيدين على اختالف جماالت ختصصهم االستفا

بتوجيه استفسارام إىل النظام والتفاعل معه، وحتليل املعلومات  مالنظم من املعلومات، حيث تسمح هل

  .انات واخلرائط اليت تشتمل عليها املكانية اليت تقدمها من خالل البي

  :مكونات نظم املعلومات اجلغرافية

اجلغرافية، وتعمل تلك العناصر بالترابط مع بعضها هناك عناصر أساسية تتكون منها نظم املعلومات     

  :يف اآليت) ١( شكلاملوضحة يف  البعض يف سبيل حتقيق أهداف النظم اجلغرافية، وتتمثل تلك العناصر
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  .املكونات املادية .أ 

 .الربامج .ب 

 .البيانات واملعلومات اجلغرافية .ج 

 .األشخاص املستخدمون للنظام .د 

  

  )١(شكل 

 ٤ مكونات نظم املعلومات اجلغرافية

لعمليات إدخال البيانات إىل النظام ومعاجلتها، وإخراج  تشمل األجهزة املستخدمة : املكونات املادية )١

  :املعلومات واسترجاعها من النظام، وتتمثل يف اآليت

زة أجهو، والكامريا الرقمية،   GPSأجهزة حتديد املوقع : ومن بينها ،أجهزة اإلدخال •

، ولوحة املفاتيح، والقلم الضوئي، وجهاز البيئة اآليل  digitizerاملسح الضوئي، واملرقم 

Environmental Instrumentation   واملنظار الليزري ،Laser 

Binoculars  . 

، والكبرية  super computersأجهزة احلاسب العمالقة : أجهزة املعاجلة، من بينها •

main frameوحمطات العمل ، workstations واحلاسبات الشخصية ،

personal computers . 

Results  
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، والشاشة   printer، والطابعة   plotterالراسم اآليل :  أجهزة اإلخراج، ومن بينها •

monitor .  

حتتاج نظم املعلومات اجلغرافية إىل جانب برامج التشغيل الالزمة لعمل احلاسب اآليل، إىل   :الربامج )٢

برامج الصياغة وعمل اخلرائط : الالزمة لرسم اخلرائط؛ مثلج التطبيقية فئات أخرى من الربام

Automated Mapping Facility Management (AM/FM)   أو برامج ،

: ، أو الربامج اجلغرافية املتخصصة يف رسم وحتليل وعرض اخلرائط مثل  AutoCADاألوتوكاد 

ARC INFO  وGENASYS  و INTERGRAPH  . التحويلية اليت  وهناك الربامج

تستخدم لتحويل املعلومات من نظام إىل آخر ، ومن ذلك حتويل املعلومات من نظم االستشعار عن 

 :وميكن تقسيم برامج نظم املعلومات اجلغرافية وفقاً للوظائف اليت تؤديها إىل اآليت. بعد

ت إىل النماذج برامج حتويل املعلوما من بينها: ل وترميز املعلومات اجلغرافية برامج إدخا .أ 

 ...املطلوبة لالستخدام، وبرامج ختزين املعلومات، وبرامج تصحيح األخطاء، وغريها

 .ترتيب وتنظيم املعلومات يف النظامتعمل على : برامج إدارة املعلومات .ب 

الوظائف، من بينها حتديد مراكز األشكال،  تؤدي العديد من : برامج حتليل املعلومات .ج 

القرب  :املعلومات من نظام إىل آخر، والتحليل املكاين مثلومواقع اخلطوط، وحتويل 

 .والبعد، وقياس املسافات واالجتاهات واملساحات، وغري ذلك

تعمل على استرجاع املعلومات من النظام؛ مبا يف ذلك : برامج استرجاع املعلومات .د 

 .البيانات الوصفية واجلغرافية بفئاا املختلفة

تعمل على إصدار املعلومات على شكل خرائط، ورمسها : برامج رسم وعرض املعلومات .ه 

ومن أبرز الربامج املستخدمة . على الورق، أو حفظها على أشرطة ممغنطة، وأشرطة ليزر

  :يف نظم املعلومات اجلغرافية نذكر اآليت

، و  ARC View GIS: من بينها:  ARC/ INFOجمموعة برامج  •

Arc Press  و ،Arc Info  و ،map objects  و ،Atlas 

GIS . 
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يستخدم يف حتليل لوحات االستشعار للصور :  ER mapperبرنامج  •

، Raster اجلوية، وإنتاج خرائط خمتلفة منها، وهو يتعامل مع صور راستر

 .Vector مع إمكانية التحويل منها إىل صور فكتور

يستخدم أيضاً يف حتليل لوحات االستشعار عن بعد :  ERDAبرنامج  •

ويتعامل مع صور راستر، كما ميكنه العمل مع صور . ةوالصور اجلوي

 . فكتور

 spatialهي البيانات أو املعلومات ذات الصلة باملكان   :البيانات واملعلومات اجلغرافية )٣

relation  اا، أو إحداثياا مرتبطة جغرافياً مبواقعها عن طريق حتديد مكاأي أ ،

coordinates  .اليت ميكن احلصول على املعلومات اجلغرافية منها،  وهناك العديد من املصادر

 . وسيتم تناول هذه املصادر بشيء من التفصيل عند اإلشارة إىل مجع املعلومات للنظام

، لتحقيق )األجهزة، والربامج، واملعلومات(هو العنصر الذي يتعامل مع باقي العناصر  : املستخدم )٤

؛ مبا يف ذلك ات الكافية للتعامل مع تكنولوجيا املعلوماتوينبغي أن تتوافر لديه اخلرب. أهداف النظام

   .٦ ،  ٥احلاسب اآليل وبراجمه، وإعداد قواعد املعلومات اجلغرافية

  :  استرجاع املعلومات من نظم املعلومات اجلغرافية

إن اهلدف الرئيس إلنشاء أي نظام معلومات، هو حتقيق اإلفادة من حمتوياته، وإتاحتها جلمهور    

  . ملستفيدين، وهو األمر الذي يتحقق من خالل عملية استرجاع املعلوماتا

  :ولعل استرجاع املعلومات من النظم اجلغرافية له من اخلصائص  ما مييزه عن غريه، نظراً لآليت

بدرجة كبرية على املواد اخلرائطية املصورة اليت يتم استرجاع املعلومات اجلغرافية نظم اعتماد  .أ 

 .خالهلااملعلومات من 

 .الدمج بني املعلومات النصية و املصورة يف تلك النظم .ب 

  .االعتماد على ربط العالقات بني املعلومات املختلفة املتاحة يف النظم .ج 

، فإن األمر نظم املعلومات اجلغرافيةوحىت نتمكن من استيضاح اجلوانب املتعلقة باسترجاع املعلومات من 

  :يف اآليت واملتمثلةنظم لتلك ا إنشاء مراحليتطلب التعرف على 
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  .مجع املعلومات .أ 

 .تنظيم املعلومات .ب 

 .إتاحة املعلومات للمستفيدين .ج 

  .وفيما يأيت نتناول كل مرحلة من تلك املراحل

  :مجع املعلومات: املرحلة األوىل

 مع جببعد االنتهاء من مرحلة التخطيط إلنشاء أي نظام للمعلومات، تبدأ املراحل التنفيذية إلنشائه، وذلك    

املعلومات اجلغرافية : وتتمثل تلك املعلومات يف فئتني مها .املعلومات املقرر ضمها إىل حمتويات النظام

   : ىل مصادر مجع املعلومات لكل فئة منها، وفيما يأيت نشري إ واملعلومات الوصفية

  : Spatial data البيانات املكانية أو اجلغرافيةاملعلومات أو : أوالً

ويتم عادة عرضها يف شكل . مات اليت ترد على استفسارات متعلقة باألماكن واملواقع اجلغرافية هي املعلو  

  :يتم احلصول عليها من مخسة مصادر رئيسة تتمثل يف اآليتو. مواد خرائطية مصورة

تم تعريفه وإدخاله إىل احلاسب يتتوافر إما على شكل ورقي أو شكل رقمي :  mapsاخلرائط  )١

ن خرائط عامة مثل خرائط البلديات واألطالس الوطنية والعامة، كما ميكن أن تكون وقد تكو. اآليل

اخلرائط اجليولوجية واملناخية والنباتية واخلاصة :  خرائط موضوعية تعرض كل منها ظاهرة حمددة مثل

ام وميكن إدخال هذه اخلرائط إىل النظ .باملياه والتربة وخرائط استعماالت األرض والسكان والعمران

 :عن طريق االيت

إنشاء اخلرائط اعتماداً على برامج الرسم اليت تعمل على التصميم مبساعدة الكمبيوتر  •

Computer Aided Design (CAD). 

إجراء مسح ضوئي خلرائط مصورة على شكل ورقي، أو على مصغرات أو أفالم بغرض حتويلها  •

  .٧إىل الشكل الرقمي

تم التقاطها من اجلو باستخدام اآلت يهي صور  : Aerial Photographsالصور اجلوية  )٢

وحتتاج هذه الصور إىل تصحيح  إحداثي للتغلب على . التصوير، وهي مصدر رئيسي للخرائط
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، وأخطاء اإلزاحة  Tiltاألخطاء اليت قد تكون فيها وتعديل مقاييسها، ومن ذلك أخطاء امليل 

Displacement . 

الصور عن طريق   هذه يتم احلصول على: Satellite Images صور األقمار الصناعية  )٣

مستشعرات ، وذلك باالعتماد على تقنيات تستخدم  remote sensingاالستشعار عن بعد 

sensors   حتملها األقمار الصناعية، وتعمل على قياس كمية اإلشعاع الكهرومغناطيسي

Electromagnetic Radiation بعد  الذي ينعكس أو ينتشر من ظاهر سطح األرض

يتم ،   Raw Dataوتعد البيانات اليت يتم تسجيلها بيانات خام . سقوط اإلشعاع الشمسي عليه

 Image Processing (IP)الصور  معاجلةبعد تصحيحها من خالل عملية  معاجلتهافيما بعد 

على  قمار الصناعية تعملا مييز صور األقمار الصناعية عن نظريا اجلوية هو أن مستشعرات األومم.  

 .الصور اجلوية على مناطق حمددة ل لسطح األرض بكل تفاصيله، يف حني تقتصر تغطيةمسح شام

عملية يتم من خالهلا رفع ظاهرات سطح األرض من :  Ground Surveyingاملسح األرضي  )٤

حيث يعمل القائم على عمليات املسح األرضي على احلصول  لطبيعة إىل الورق وفق مقياس حمددا

طوال أو الزوايا أو كليهما بغرض اختيار النقاط املطلوب حتديدها، واليت ترسم تفاصيل األقياسات 

هذا إىل جانب حتديد ارتفاعات النقاط بالنسبة إىل مستوى ثابت كمستوى . الظاهرة اجلغرافية بدقة

 : وتستخدم أدوات خمتلفة للمسح األرضي من بينها. سطح البحر

لقياس األطوال، والبوصلة املنشورية لقياس االحنرافات لشريط واجلنزير اك: أدوات بسيطة •

 .األمامية لألطوال، وقياس الزوايا

أدوات تعتمد على القياسات التاكومترية لتحديد املسافات األفقية والزوايا مثل األليداد  •

Alidade  والثيودوليتTheodolite   . 

 .أدوات فائقة الدقة أدوات الكترونية تعتمد على املوجات الراديوسنتمترية، وهي •

يتم بث إشارات :  Global Positioning System (GPS)نظام حتديد املواقع العاملي  )٥

هلا من اليتم استقب NAVASTARعن طريق األقمار الصناعية  Radio Signalsراديوية 

وترتبط األقمار . وإجراء حسابات آلية دقيقة لتحديد املوقع  Receiverقبل جهاز مستقبل 

اليت ترسل إليها إشارات  monitoring Stationsية بعدد من حمطات املراقبة األرضية الصناع

. ىل مستقبل نظام املوقع العاملي لتحديد املكانإلتحديد مواقعها ، لترسل األقمار بدورها إشارات 

كاألشجار  األهداف القائمة: وتتأثر دقة القراءة يف نظام حتديد املواقع العاملي بعوامل خمتلفة من بينها
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ومما مييز البيانات اليت يتم . واملباين ودرجة صفاء السماء، فضالً عن قدرات اجلهاز املستقبل نفسه

مباشرة دون تتم إدخاهلا إىل احلاسب اآليل  عملية حلاسب اآليل باستخدام هذا النظام أنإدخاهلا اىل ا

، أو مسح ضوئي  digitizingرقمي إىل إجراء مسح أرضي، أو عمليات حتويل احلاجة 

scanning . 

وهناك نوعان من الصور . ويذكر أن متثيل هذا النوع من املعلومات يف النظام ، يتم بنفس طريقة متثيل الصور

  :صور راستر، وصور فيكتور، وفيما يايت نوضح كل منها: ؛ وهياآليلالرقمية اليت يتعامل معها احلاسب 

 : Raster images) اخللوية(صور راستر  )١

م التقاطها باستخدام املاسحات الضوئية أو الكامريات الرقمية، ويتم متثيلها رقمياً مبجموعة من النقاط يت 

dots  أو البكسالتpixels  وهي عبارة عن مربعات صغرية إما بيضاء او سوداء أو ذات ظالل ،

 Binary وكل نقطة أو بكسل ميثل كود ثنائي.  matrixرمادية أو ملونة مرتبة يف شكل مصفوفة 

code   ) وبذلك فإن احلاسب اآليل يتعرف على األلوان بذلك الكود الثنائي، حيث أن ) ١صفر أو ،

ويتم ختزين أكواد . ميثل كود اللون األبيض) ١(ميثل كود اللون األسود، يف حني أن الواحد  ) ٠(الصفر 

من البتات   mapخريطة أو  gridالبكسالت اخلاصة بكل صورة ومعاجلتها يف احلاسب اآليل كشبكة 

،ويتم حتويل تلك األكواد إىل األلوان اليت تعرب عنها بواسطة أو امر يف برامج  bitmapيطلق عليها 

  .احلاسب اآليل

وقد يكون كل بكسل من كود واحد ، إما أبيض أو أسود، ويف هذه احلالة تكون الصور غري ملونة، 

أما يف . ار أن كل بكسل يشتمل على بت واحدويطلق عليها صورة البت الواحد؛ وذلك على اعتب

بت، فيما  ٢٤أو  ١٦أو  ٤: ، مثال bitالصور امللونة فتتم تعبئة كل بكسل بعدد من األكواد الثنائية 

  .يعرف بعمق البت يف البكسل

 :   Vector images)  اخلطية(صور فكتور  )٢

اخلطوط، واألشكال متعددة  صور يتم إنشاؤها بواسطة برامج تطبيقية، وتتكون من جمموعة من  

وهذا النوع من الصور ال يتم متثيله . األضالع، ولكل شكل من اخلطوط مساكة وألوان وأنواع خمتلفة

  .بالنقاط أو البكسالت كما هو احلال بالنسبة لصور راستر
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وميكن وزن صور فكتور مبقاييس خمتلفة، وتغيري حجمها من دون أن تفقد درجة وضوحها، فهي ليست 

ل صور راستر اليت تتغري عند تكبريها، وتظهر يف شكل الكتل اليت تتكون منها الصورة، وتفقد مث

  . ٨وضوحها

  :Descriptive data  البيانات الوصفية أو غري املكانيةاملعلومات أو : ثانياً

، مثل طول اخلط أو عرضه أو املساحة، أو معلومات نوعية  Quantitiveهي إما معلومات كمية    

Qualitative يتم مجعها عن طريق مصادر املعلومات و. كاألمساء والعناوين والوصف غري الكمي للظواهر

  :اجلغرافية السابق ذكرها، إىل جانب الدراسات امليدانية اليت تتنوع طرقها لتضم اآليت

 اخل...مجع العينات من املناطق املختلفة كاملياه والرواسب والنباتات  )١

نوع الصخور يف منطقة معينة أو منط : تسجيل النتائج حول بعض الظواهر مثلاملالحظة امليدنية و )٢

 .الغطاء األرضي أو لون التربة أو نوع النبات 

قياس مساكة الطبقات الصخرية، او قياس أبعاد الشقوق، واملفاصل : إجراء القياسات ، ومن ذلك  )٣

وحجم  ادرجة حرارة املاء وسرعته الصخرية، وحتديد اجتاهاا، او القياسات اهليدرولوجية ملعرفة

 .اتصريفه

على أساس استخدام االستبيان جلمع املعلومات املرتبطة بظاهرة جغرافية، كأن يكون استبيان  )٤

ويتم . داخل مدينة ، أو عدد من املصانع أو الورش أو مناطق اخلدماتجمموعة من قطع األراضي 

يتم كاحلاالت التقليدية توزيع جمموعة من توزيع استبانة واحدة فقط على كل منطقة منها، وال 

  .  ٩االستبانات على عينة من املستفيدين يف كل منطقة

ويتم إدراج البيانات الوصفية يف ملفات ضمن قاعدة البيانات اخلاصة بنظام املعلومات اجلغرايف، حبيث خيصص 

  :لكل ظاهرة جغرافية ملف خاص ا، فعلى سبيل املثال

نات عن أمساء اآلبار، ومقدار التصريف، ونوعية املياه، والعمق، والبعد عن مناطق يضم بيا: ملف لآلبار •

 .االستهالك

يضم بيانات عن أمساء املزارع، وصفات ملكيتها، وعدد البيوت، وأنواع : ملف ملزارع الدواجن •

 .الدواجن، واملساحة
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ا، ودخلها، وعدد حمالت انات عن أمساء املراكز، وعدد العاملني فيهبييضم : ملف مراكز التسويق  •

 .   ١٠البيع، وعدد املتسوقني يف كل منها

  :ويتم إدخال البيانات إىل النظام على مراحل تتمثل يف اآليت

 : إدخال البيانات املكانية )١

النظام، حيث يتطلب األمر اهلا إىل خيراعى إجراء عمليات مراجعة وتعديل على البيانات املكانية بعد إد   

واإلتصالية  Adjacencyبني النقاط واخلطوط واملضلعات لتتضح عالقات التجاور لعالقات ترميز ا

connectivity  واإلحتواء ،containment وتستخدم نظم . بني الظواهر وبعضها البعض

 spatialبرنامج التحليل املكاين : املعلومات اجلغرافية عادة برنامج فرعي لتحقيق ذلك يطلق عليه

analysis اجلغرايف  رميزل هذا الربنامج بعد عملية الت، ويتم تشغيgeocoding وإصالح األخطاء .

والنواقص  overshootsوإىل جانب ذلك جتري عملية تنقيح للبيانات املكانية للتغلب على الزيادات 

undershoots  والنتوءات ،spikes .  

 :إدخال البيانات الوصفية )٢

ويتم الربط بني . من قواعد بيانات أخرى النقل ستخدام لوحة املفاتيح، أو عن طريقيتم ذلك با

، وتدرج البيانات الوصفية يف ملفات على هيئة  IDالبيانات الوصفية والكمية بواسطة معرف 

 . كما سبق ذكره) جداول(

 :الربط بني البيانات املكانية والوصفية )٣

ويتم ذلك بواسطة  انات الوصفية،يحتدد ضمن الب IDجيب ربط البيانات باستخدام رموز تعريف   

وتسمح عملية الربط هذه بتزويد املستفيد بالرد على األسئلة . برجميات نظم املعلومات اجلغرافية املختلفة

   . ١١املتعلقة بالظواهر املكانية وغري املكانية يف آن واحد من خالل نظم املعلومات اجلغرافية

  :تنظيم املعلومات: ةثانياملرحلة ال

، فبدوا ال ميكن للمستخدم النهائي إجياد يم من املراحل املهمة يف نظم املعلوماتتعد عمليات التنظ   

يات التنظيم دقيقة وشاملة، فإن ذلك يؤدي وكلما كانت عمل. موعاتضمن ا املواد اليت يبحث عنها

  . إىل تسهيل عملية استرجاع املعلومات وإتاحتها للمستفيدين
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الوصفية اليت متثل  البياناتويطلق على . املواد اليت يضمها النظاميم وصف ويتم من خالل عمليات التنظ

وهناك معايري متعددة للميتاديتا بعضها عامة تستخدم مع " .  metadataميتاديتا "تلك املواد اسم 

خمتلف التخصصات املوضوعية، ومصادر املعلومات؛ يف حني أن بعضها اآلخر يتالءم مع ختصصات 

ك معيار خاص باملعلومات اجلغرافية، وهو معيار اللجنة الفيدرالية للبيانات هناو  .موضوعية حمددة

، ويعرف   The Federal Geographical Data Committee (FGDC) اجلغرافية

 Content Standard for Digital Geospatial مبعيار احملتوى للميتاديتا الرقمية اجلغرافية 

Metadata (CSDGM) .ه لتوثيق البيانات اجلغرافية، وتقدمي بيانات وصفية وهو معيار مت وضع

ويتالءم املعيار مع  .١٢مالئمة السترجاع احملتوى اجلغرايف، وتلبية احتياجات املتخصصني يف جمال اجلغرافيا

التطبيق لوصف حمتويات نظم املعلومات اجلغرافية، نظراً لتركيزه على بيانات وصف املكان، إىل جانب 

  . ١٣ CSDGM  يوضح عناصر املياديتا ملعيار ١وملحق رقم  .ووصفهاالتعريف باملادة 

  :ملواد اجلغرافيةوصف ا أساليب

. النص، أو باالعتماد على احملتوى كغريها من الصور؛ إما باالعتماد على ملواد اجلغرافية اخلرائطيةيتم وصف ا  

 ؛ وذلك باالستفادةى يف االسترجاعكما ميكن الدمج بني الطريقتني يف نظام املعلومات؛ لتحقيق مستوى أعل

  :من مميزات كل طريقة من الطريقتني اللتني نوضحهما فيما يأيت

 :   a Standard text-based approachاالجتاه املعياري القائم على النص  )١

كل خريطة بإنشاء صف هو األسلوب  املتبع يف املكتبات واملتاحف واجلالريي منذ قرون، حيث يتم و

وختتلف التفاصيل اليت قد تشتمل عليها التسجيالت حسب مستوى الوصف . بيانات نصية تسجيلة تضم

ان اخلريطة، وتاريخ إنشائها، ومقاييس رسم اخلريطة، هرس عادة بتسجيل عنوويقوم املف. املتبع للخرائط

ميكن املفهرس واملستخدم على حد السواء، وكذلك ويتميز هذا اإلجتاه بأنه مألوف لكل من . وموضوعها

ىل تدريب للمفهرسني على طرق إاستخدامه لوصف املواد التقليدية أو الرقمية، إالّ أنه يف املقابل حيتاج 

  .  إنشاء التسجيالت الببليوجرافية، واستخدام املكانز، وحتديد الكلمات املفتاحية املالئمة للمواد

 Content- Based Image Retrievalاسترجاع الصور القائم على احملتوى  )٢

(CBIR): 

آلياً، وميكن بعد ذلك  هو األسلوب األحدث، ويعتمد على اقتباس  معلومات وصف حمتوى اخلرائط

، لوغاريتمات متقدمة ميكنها  CBIR Softwareويستخدم برنامج .  جراء البحث فيهاتكشيفها وإ
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 texture، و معاجلة الصورة عن طريق اقتباس معلومات عن األلوان املستخدمة، واألشكال املختلفة

pages  وغري ذلك من معلومات يتم حفظها يف كشاف ميكن للمستخدم البحث فيه اعتماداً على اللون

لية، إالّ أنه ال نامج يقتبس وصف احملتوى بطريقة آوعلى الرغم من أن الرب. أو كالمها the patternأو 

  ... حيدد اقتباسات نصية للعنوان، أو اسم منشئ العمل وخالفه

ز هذا االجتاه بالسرعة يف إنشاء الكشافات والفهارس مقارنة بالطريقة اليدوية، وكذلك فإا ويتمي

ت مألوفة موضوعية على اعتبار أا ال تعتمد على رأي املفهرس كنظريا التقليدية، إالّ أا يف املقابل ليس

ا؛ وبالتايل فإا قد تتطلب مل يعتادوا البحث عن املعلومات باستخدام أشكاهل كثرياً للمستخدمني الذين

  .وقت أطول إلجراء البحث، وقد تكون غري دقيقة

وميكن لنظم استرجاع املعلومات أن تعتمد على كل من اإلجتاه القائم على النص، وكذلك احملتوى 

لتحقيق مستوى أفضل لوصف اخلرائط؛ األمر الذي ينتج عنه حتسني عمليات البحث واالسترجاع من 

  . ١٤اجلغرافية نظم املعلومات

  :إتاحة املعلومات للمستفيدين: املرحلة الثالثة

 Ivanم ، وذلك من خالل مشروع ١٩٦٥يرجع استخدام احلاسب اآليل يف معاجلة الصور إىل عام    

Sutherland's  Sketch pad   إالّ أنه مل يكن قابل للتطبيق آنذاك بسبب تكلفته املرتفعة وإمكانياته  ،

بداية الفعلية ملعاجلة الصور ونشاطات االسترجاع املتعلقة ا فتعود إىل الثمانينيات من القرن أما ال. احملدودة

وظهر  ، وتزايد االهتمام باسترجاع الصور منذ إنشاء الويب يف بداية التسعينيات من القرن نفسه. العشرين

يف الصور رافية، حيث تستخدم يف جماالت متعددة؛ من بينها اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغذلك االهتمام 

  .حتديد املكان وحتليل املواقع

امليتاديتا وخيتلف استرجاع الصور وفقاً للطريقة املتبعة يف تنظيمها، فقد يتم االسترجاع باالعتماد على عناصر 

. ص، وذلك عندما يتم التنظيم وفقاً للن...)ا، وموضوعها، واملكان هتارخيواا، منشئ اخلريطة، وعنو: مثل(

 textureاللون،  أو الشكل ، أو الصفات املميزة : وقد يتم االسترجاع اعتماداً على خصائص الصور، مثل

 syntactic or textualى ، فإن االسترجاع قد يكون باالعتماد على التعبري االنصي ر، وبعبارات أخ...

image retrieval  الت معينة يف الصور، فيما ، وفقاً ملفاهيم ذات دال، أو قد يكون اسنرجاع داليل

  .  semantic image retrieval يعرف باسترجاع الصور الداليل
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، حيث تسمح   ontologiesولالسترجاع الداليل حيتاج النظام إىل استخدام ما يعرف خبرائط املفاهيم 

رافية بالتركيز وهي تسمح لنظم املعلومات اجلغ. تلك اخلرائط بتحديد املفاهيم والعالقات بشكل مقروء آلياً

ميكن أن تضم خريطة املفاهيم جمموعة بيانات : على املعاين بدالً من العبارات والبناء؛ فعلى سبيل املثال

التصنيف لغطاء األرض يف الغابات، جمموعة بيانات لتصنيف غطاء األرض ذو أشجار األوراق املومسية، ويتم 

ء األرض؛ وبالتايل فإن هذا النظام يساعد على ربط دمج جمموعيت البيانات ضمن تصنيف أكثر عمومية لغطا

  . العالقات بني البيانات وفقاً للمفاهيم

  :االستفسارات اليت ترد عليها نظم املعلومات اجلغرافية

ن من االستفسارات اليت ميكن لنظم املعلومات اجلغرافية الرد عليها عند استرجاع املعلومات من هناك نوعا     

  :ل تلك االستفسارات يف اآليتتلك النظم، وتتمث

، وهي أسئلة ميكن للخرائط العادية اإلجابة عليها بكفاءة،    Spatial Questionsأسئلة مكانية . أ

ولكن نظم املعلومات اجلغرافية تقدم من خالل براجمها إجابات على تلك االستفسارات دون احلاجة إىل إجراء 

  :هذا النوع من األسئلة ومن أمثلة. تتطلب وقت وجهد كبريينقياسات 

 ؟) ص(بالنسبة للنهر ) س(أين يقع النهر  •

 ما اآلبار اليت تقع ضمن مساحة حمددة؟ •

 ما أفضل موقع إلنشاء حمطة مراقبة لآلبار؟ •

 ما أفضل مكان لبناء مدرسة؟ •

 فضل موقع ملراقبة حرائق الغابات؟أما  •

وهي أسئلة ال ميكن للخرائط العادية أن جتيب عليها، يف :  Aspatial Questionsأسئلة غري مكانية . ب

ومن أمثلة هذا النوع من األسئلة . حني جتيب عليها نظم املعلومات اجلغرافية مبعلومات وصفية وبسرعة كبرية

  :اآليت

 ما مقدار امللوحة يف بئر معني؟ •

 ما مقدار تصريف املياه يف بئر ما؟ •

 املياه يف آبار معينة؟ ما مقدار العمق الالزم للوصول إىل •
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 ما اسم مالك املبىن الذي يقع يف عنوان معني؟ •

 ما القرى اليت يزيد عدد سكاا عن عدد حمدد؟ •

لظاهرات سطح األرض، مع تضمني ) اخلرائطي(ظم املعلومات اجلغرافية تقوم بالتمثيل املكاين وبذلك فإن ن

وتعد هذه البيانات الوصفية مما . م أومراتب أو صورالبيانات الوصفية املصاحبة لتلك األماكن على هيئة أرقا

: مهان من املعلومات قليدية، حيث يندرج ضمن النظم نوعامييز خرائط نظم املعلومات اجلغرافية عن اخلرائط الت

ثال على ذلك فإن النهر قد يظهر على اخلريطة التقليدية يف مالوصفية، وكاملعلومات املعلومات اجلغرافية و

ضح موقعه، دون إيضاح أي معلومات عن عمقه وعرضه وسرعته، ومقدار املواد العالقة اليت شكل خط يو

، يف حني ميكن التعرف على التفاصيل املتعلقة به من خالل نظم املعلومات حيملها، ودرجة حرارة مياهه

  . ١٥اجلغرافية

  :اآلتية باملعلوماتد املستفيد أن تزو اجلغرافية املعلومات لنظموميكن 

يد املواقع اليت يبحث عنها سواء بأمسائها أو أرقامها أو عناوينها أو أي عناصر أخرى يتيحها حتد )١

النظام، ليكون ناتج البحث خريطة للمنطقة عليها رمز بلون معني للداللة على املوقع الذي يبحث 

 .عنه املستفيد 

: لك على سبيل املثالترة حمددة، ومن ذفحتديد معدل التغيري الذي طرأ على ظاهرة معينة خالل  )٢

التغيري الذي حدث للمساحات املزروعة يف منطقة ما يف فترة زمنية حيددها املستخدم، أو التغيري 

 .الذي حدث يف منطقة مباين خالل أعوام حمددة

بناء مناذج جمسمة ملواقع معينة، مما يتيح للمستفيد رؤيتها كما لو كانت على الطبيعة  )٣

visualization    

عالقات بني الظواهر ومواقع معينة، ومن ذلك العالقة بني املصابني مبرض معني كأمراض إيضاح ال  )٤

  . ١٦اجلهاز التنفسي وبني القرب أو البعد عن مناطق حمددة كاملناطق الصناعية

فإن استخدام نظم االسترجاع الداليل يتيح للمستفيد االعتماد على املعاين يف االسترجاع  سبق اإلشارة، وكما 

، أو املناطق اجلبلية، أو املناطق اليت يزيد فيد استرجاع املناطق الساحلية فقطفقد يطلب املست من العبارات؛ بدالً

أو املناطق اليت تكثر فيها اجلرمية، أو املناطق املعرضة  ن حد معني، أو املناطق الربكانيةعدد سكاا أو يقل ع

يول، أو املناطق ذات الكثافة السكانية، أو املناطق األثرية، أو للزالزل، أو املناطق املمطرة، أو اليت جتتاحها الس

وكل هذه متثل مسات أو خصائص للمناطق، ميكن استرجاع . اخل... املناطق اليت تشهد نسبة تلوث عالية 
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الة اعتماد النظام على حاخلرائط وغريها من املواد املصورة، أو البحث داخلها عن طريق أي خاصية منها يف 

  .  CBIRرجاع وفقاً للمحتوى االست

  :يتطلب اآليت CBIRويذكر أن تطبيق نظم االسترجاع القائمة على احملتوى 

  .من املعلومات، ومعرفتهم بسلوك البحث عن املعلومات م املستخدمني الحتياجامفه •

 .إجياد طرق فعالة لوصف حمتوى الصور •

 .صف اللقطات من الفيديو الرقميإجياد آلية لو •

 .صائص املرغوبة من الصوراقتباس اخل •

 .تطوير آلية ختزين فعالة لقواعد بيانات الصور الكبرية والفيديو •

 .مضاهاة االستفسارات مع قواعد بيانات الصور والفيديو •

 .إجياد طرق لدمج الصور والنصوص لالسترجاع من الفيديو الرقمي •

 .١٧بناء واجهات مالئمة الستقبال استفسارات املستخدم، وعرض املخرجات •

  

  : NOAA GISنظام املعلومات اجلغرايف 

 National Oceanic andتعد اإلدارة الوطنية للشؤون اجلوية واخلاصة باحمليطات     

Atmospheric Administration (NOAA)  إحدى الوكاالت اليت تسعى إىل تعزيز احلياة ،

ية حول التغيريات اليت تطرأ على البيئة ، وحترص على أن تقدم ألفراد اتمع  املعلومات الوافبواسطة العلم

احمليطة م؛ مبا يف ذلك التوقعات اليومية حبالة الطقس، والتحذيرات من األخطار والكوارث الطبيعية، وإدارة 

للمواطنني،  توجه خدماا، فهي ...مواطن صيد السمك، وإحياء املناطق الساحلية ودعم التجارة املائية

ومتخذي القرارات، املعلومات حيث تقدم هلم طيط والعاملني على إدارة الطوارئ، والقائمني بعمليات التخ

  .اليت حيتاجون إليها الختاذ القرارات الصائبة

للتنمية االقتصادية من خالل املعلومات اليت تتيحها، حىت أن القائمون عليها  ةعماد NOAAخدمات  وتعد

  . إلنتاج احمللي األمريكييشريون إىل أا تؤثر على أكثر من ثلث إمجايل ا
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على إنتاج عدد من نظم املعلومات اجلغرافية، ومن بينها على سبيل املثال ال احلصر، نذكر  NOAAوتعمل 

  :اآليت

١( National Ocean Service (NOS) Data explorer ضم معلومات وي : ١٨

 .خاصة باحمليطات، وبيانات عن الشواطئ

٢( National Marine Fisheries Service (NMFS) ويضم بيانات متعلقة : ١٩

 .بإدارة صيد األمساك

٢٠ )٣ National Digital Forecast Database (NDFD)  : ميثل نظام معلومات

وسيتم التركيز يف اجلزء التايل من هذه الدراسة على استرجاع املعلومات . ة الطقسللمناخ وحال

 .من هذا النظام، وذلك كنموذج لنظم املعلومات اجلغرافية

 National Digital Forecastدة بيانات التوقعات الرقمية الوطنية قاع

Database (NDFD) :  

هي قاعدة بيانات تضم معلومات حول التوقعات اجلوية لعناصر خمتلفة كدرجات احلرارة، والظواهر املناخية    

ة باجلو بدءاً من ة املتعلقوهي تساعد على اختاذ القرارات اليومي. يف خمتلف مناطق الواليات املتحدة األمريكية

القرارات البسيطة املتعلقة حبمل املظلة ، إىل القرارات املهمة حلماية احلياة؛ حيث ميكن من خالهلا التعرف على 

  . التحذيرات الرمسية يف حاالت الطقس اليت قد تشكل ديداً على احلياة

. لومات خمتلفة لتلبية احتياجات املستفيدينيتكون النظام من عدد من النظم الفرعية، يغطي كل منها معو    

  :الفرعية، واملتمثلة يف اآليت ثالثة تلك النظماسترجاع املعلومات يف  وتتناول هذه الدراسة

 . graphical forecastsالتوقعات اجلوية املصورة  .١

 . Warnings & forecastsالتحذيرات والتوقعات  .٢

 . Climateاملناخ  .٣

ىل تلك النظم وغريها من خالل األيقونات املتاحة يف اجلزء العلوي من واجهة وميكن للمستفيد الوصول إ

 .النظام

  : graphical forecastsالتوقعات اجلوية املصورة : أوالً
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يتيح النظام التعرف على آخر التوقعات اجلوية للمناطق املختلفة يف الواليات املتحدة األمريكية، وذلك عن     

يوضح التوقعات ) ٢(اخلريطة على املوقع املراد معرفة معلومات حوله ، وشكل  طريق الضغط بالفأرة يف

املصورة، حيث تظهر اخلريطة على الواجهة، كما يظهر يف أعلى اخلريطة درجات احلرارة وفقاً لأللوان، وهي 

  .عينةم؛ فكل لون يعرب عن درجة حرارة املستخدمةمبثابة تفسري لدالالت األلوان 

 

  

  )٢(شكل 

  عرض التوقعات املصورة

؛ حيث يتيح ) ٣شكل (وميكن للمستفيد استعراض اخلريطة اليت يرغب يف معرفة توقعات جوية متعلقة ا 

درجات احلرارة، وحالة الطقس، وفرص هطول األمطار، وسرعة واجتاه الرياح، : النظام خريطة لكل من

هاواي، : مثلالتوقعات اجلوية لبعض املناطق كما ميكن استعراض . ومقدار هطول األمطار، والغالف اجلوي

  .واآلسكا، وبورتوريكو، من خالل خرائط مستقلة خاصة بكل منها

 
This map shows forecast temperatures for the US.  This is a product of the National Digital Forecast Database, 
produced by NOAA's National Weather Service.   Public comments and suggestions are encouraged. 
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Alaska     ·     Hawaii     ·     Guam    ·     Puerto Rico/Virgin Islands  
  

Mouse over or click on the times below to change the above graphic. 
 Max/Min Temp:    | Today  | Tonight  | Fri  | Fri Night  | Sat  |  

Additional Graphical Forecast Elements: 
Chance of Precipitation Weather Temperature 

 

Wind Speed & Direction Precipitation Amount Sky Cover 

 

Alaska High Temp. Hawaii High Temp. Puerto Rico High Temp. 

 

|  Hazards  |  Tropical  |  Daily View  |  Weekly View  |  Loop View  |  Text Forecast  |  Image List  | 
إمكانية استعراض خرائط مختلفة للتوقعات الجوية )٣(شكل   
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ومات اجلغرافية اليت يستعرضها النظام من خالل اخلرائط املصورة؛ فإنه ميكن للمستفيد استعراض معلوماتوإىل جانب املعل
، مث حتديد املنطقة "get text forecast"وصفية نصية عن التوقعات اخلاصة بكل منطقة من املناطق، وذلك من خالل رابط 

  :و اآليتوميكن أن يتم ذلك بأكثر من طريقة، على النح. املرغوبة
٤وشكل اختيار املنطقة بالضغط عليها يف اخلريطة املصورة، لتظهر تفاصيل حول املوقع املختار على واجهة النظـام   •

يوضح املعلومات الوصفية حول مدينة دينفر، وتظهر يف أعلى الصفحة توقعات درجات احلرارة، واحتماالت سقوط
من(ت فيه عملية استرجاع املعلومات، وكذلك ألربعة أيام تالية الثلوج على املنطقة لعصر ومساء اليوم الذي مت

    . ، مث تظهر معلومات أخرى توضح توقعات معدل الرطوبة والغيوم، وغري ذلك)اجلمعة إىل االثنني
  

  )٤(شكل 
 املعلومات الوصفية حول مدينة دينفر

يف صندوق البحث املخصص Miamiت كتابة فقد مت) ٥(البحث باسم املدينة أو الوالية، وكما يتضح من شكل   •
.من القائمة املنسدلة، وذلك على اجلهة اليسرى من واجهة النظام Floridaالسم املدينة، كما مت اختيار والية 

 ) .٦(، ظهرت النتيجة املوضحة يف شكل  get forecastsوبإجراء البحث بالضغط على 
ترجاع توقعات جوية عنها، من خالل صندوق البحث املتاح يفحتديد خطوط الطول والعرض للمنطقة املطلوب اس •

 .اجلانب األسفل على اجلهة اليسرى من واجهة النظام
  

توقعات 
الطقس 
 األيام حسب

  

 معلومات وصفية
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  )٥(شكل 
  حتديد اسم املدينة والوالية السترجاع توقعات جوية عنها

  
ومات اعتماداً علىويذكر أن استخدام اسم املدينة والوالية، وخطوط الطول والعرض ميثل منوذجاً السترجاع املعل

  . النصوص، حيث أن بيانات الوصف احملددة لكل خريطة تشتمل على اسم املدينة والوالية كعناصر لوصف البيانات
 

  )٦(شكل 
  فلوريدا - نتيجة استرجاع معلومات عن ميامي 

كتابة اسم 
المدينة 
 والوالية

كتابة 
خطوط 
الطول 

 والعرض
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  :Warnings & forecastsالتحذيرات والتوقعات : ثانياً  
ف على األخطار املناخية احملتملة، حيث يعمل على إصدار تنبيهات للطوارئ يف حاالت الرياحللمستفيد التعريتيح النظام       

الشديدة، أو األعاصري، أو الرباكني، أو الفيضانات ، أو درجات احلرارة الشديدة، أو احلرائق، أو غري ذلك من الظواهر الطبيعية
توزيع املناطقيوضح ) ٧(وشكل . نظام الفرعي للتحذيرات والتوقعاتواملناخية اليت تقتضي إصدار حتذيرات بشأا، من خالل ال

األمريكية وفقاً للتحذيرات اخلاصة بكل منها، حيث توضح األلوان احملددة للمناطق، طبيعة التحذير إن وجِد، ودرجته، كما
رب اللون األمحر عن التونادو، يف حنييع: يتضح أسفل اخلريطة تفسري كل لون من األلوان املوضحة يف اخلريطة؛ فعلى سبيل املثال

يرمز اللون الربتقايل ملنطقة أعاصري شديدة، أما اللون الزهري فيشري إىل رياح شتوية، ويرمز اللون البين الفاتح إىل رياح شديدة
  ..وهكذا

إىل نصيحة بشأن حدث ما، ويذكر أن األلوان املختلفة تعرب أيضاً عن درجة التحذير، وفقاً خلطورة الوضع، فقد يرمز لون معني
عن تنبيه من وضع ما؛ وهي احلالةمعني يف حني يرمز لون آخر إىل حتذير من أحوال جوية حمددة، كما ميكن أن يعرب لون 

  . الوسط بني النصيحة والتحذير
  

  
  )٧(شكل 

  التحذيرات بشأن األحوال املناخية املختلفة
  

املصورة؛ فإنه ميكن استرجاع املعلومات التفصيلية عن منطقة حمددة، إما بالضغطنظام الفرعي للتوقعات وكما هو احلال يف ال
موضحة باأللوان طبيعة) ٨شكل (على واجهة أخرى  ، والتفاصيل املتعلقة اعليها يف اخلريطة املصورة، لتظهر املنطقة املطلوبة

سار عنه من القائمة املنسدلة، أو حتديد املدينة منكما ميكن اختيار نوع احلدث املرغوب االستف. التحذيرات الصادرة حوهلا
   ).٩شكل (صندوق البحـث 

تفسير رموز 
 األلوان
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  )٨(شكل 
  حتذيرات حول منطقة معينة مت حتديدها من اخلريطة

  
  )٩(شكل 

  اختيار املناطق باستخدام القائمة املنسدلة لنوع احلدث واملدينة

ائمة  املنسدلة اخلاصة بنوع احلدث، واختيار وكمثال على ذلك، ميكن اختيار حتذيرات الفيضانات من الق

حة يف لومات حوهلا، لتظهر النتيجة املوضمن املدينة، واسترجاع مع Colorado Springsكولورادو 

أنه ال يوجد خطر  حالياً، مما يوضح حتذير رمسي ذا الشأنأنه ليس هناك أي  شري إىل، واليت ت) ١٠(شكل 

فيوضح نتيجة استرجاع معلومات عن التحذيرات ) ١١(أما شكل . فترة احلاليةعلى املنطقة يف ال من هذا النوع

اختيار نزع 
الحدث من 

ائمة الق
 المنسدلة

اختيار 
 المدينة
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من األجواء الشتوية يف منطقة كولورارد، حيث تبني من النتيجة أن هناك بعض التحذيرات اليت مت عرضها 

   .للمستفيد

  
  )١٠(شكل 

  نتيجة التحذيرات من الفيضانات يف كولورادو

    

  
  )١١(شكل 

  الشتوية يف منطقة كولورادوذيرات األجواء حت
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وكذلك فإن . هو مالحظ، فإن عملية االسترجاع تعتمد على املعاين والدالالت، بدالً من النصوصوكما 

هناك ربط بني ظواهر طبيعية معينة، وبني أماكن جغرافية حمددة، ويتم بناء عليه تزويد املستفيد باملعلومات 

    .لنظامالوصفية واملكانية اليت حيتاج إليها من ا

  : Climateاملناخ : ثالثاً  

تتيح واجهة النظام الفرعي للمناخ، حتديد استفسار املستفيد من خالل بعض البدائل والقوائم املنسدلة اليت     

  : هي ، و)١٢(موضحة يف شكل  يتم من خالهلا حتديد أربعة عناصر

 .اخل...لطقس اليومي، أو الشهريتقرير ا: لتحديد فترة التقرير املطلوب، مثال : productاملنتج  .١

 .لتحديد املوقع املطلوب استرجاع معلومات حوله:  locationاملوقع  .٢

لالختيار ما بني استرجاع املعلومات األكثر حداثة، أو استرجاع البيانات :  timeframeالوقت  .٣

 .األرشيفية، باحتيار الشهر والسنة من القائمة

  . goبعد إجرائه بالضغط على الستعراض نتيجة البحث :  viewالعرض  .٤

   

  
  )١٢(شكل 

  االستفسار حول املناخ يدحتد

  

العرض)٤

الوقت)٣

المنتج)١  

 الموقع)٢
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يوضح نتيجة البحث عن التقرير اليومي للطقس يف منطقة كولورادو وفقاً  ألحدث البيانات ) ١٣(وشكل 
  .املتاحة يف النظام

  
  )١٣(شكل 

  نتيجة التقرير اليومي للطقس يف كولورادو

  

ظام يرد على استفسارات املستفيدين املتعلقة حباالت اجلو يف فترات زمنية حمددة، ويتضح بذلك أن الن  
  .ويستعرض تقارير حوهلا

والواقع أن هناك الكثري من االستفسارات اليت جييب عليها النظام من خالل النظم الفرعية املختلفة اليت يتكون 
و مفصل، لذا فقد اكتفت هذه الدراسة منها، إالّ أن حدود هذه الدراسة ال تتسع للخوض فيها على حن
، واليت تتضح من خالهلا أمناط  NDFDباستعراض بعض اجلوانب املتعلقة باسترجاع املعلومات من نظام 

  .استرجاع املعلومات املختلفة سواء باالعتماد على النصوص أو على احملتوى

: ظم املعلومات اجلغرافية مثليتيح للمستفيد حتميل البيانات على برامج ن   NDFDويذكر أن نظام 
ArcMap  وبذلك فإن نظام ،NDFD  ال يقتصر على إتاحة عرض اخلرائط، ومعلومات حول التوقعات

، Geospatial analysisاجلوية، والطقس، وغريها من بيانات، ولكنه يتيح بذلك التحليل اجلغرايف املكاين 
. ذ القرارات املهمة اليت تعتمد على عناصر الطقس، وبالتايل يدعم اختاوتوجيه استفسارات حول البيانات

  :وميكن التعرف على اخلطوات الالزم إتباعها لالستفادة من هذه اخلاصية من خالل الرابط

 http://www.weather.gov.ndfd/gis/ndhd_GIS_tutorial.html   ٢١.  
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  :النتائج والتوصيات

  :توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية

األساليب التقليدية القائمة على  يتم استرجاع املعلومات من نظم املعلومات اجلغرافية اعتماداً على .١
وقد يتم الدمج بني  النصوص، وكذلك اعتماداً على األساليب احلديثة القائمة على احملتوى، 

 .احدالطريقتني يف النظام الو

معلومات جغرافية تدخل يف إطار اهتمام مجيع أفراد اتمع يف الواليات املتحدة  NOAAتقدم  .٢
األمريكية، فضالً عن املؤسسات، وهي تتيح تلك املعلومات من خالل أكثر من نظام من نظم 

 .املعلومات اجلغرافية

املعلومات املتعلقة ، وخيتص ب NOAAأحد نظم املعلومات اجلغرافية اليت تقدمها   NDFD عدي .٣
 .باحلاالت اجلوية، والتوقعات املرتبطة ا

استرجاع معلومات جغرافية مكانية، وكذلك معلومات وصفية حول املناخ  NDFDيتيح نظام  .٤
 .األمريكيةوتوقعات الطقس يف الواليات املتحدة 

تعرض هلا للمستفيد معلومات حتذيرية بشأن الظواهر الطبيعية والكوارث اليت ت NDFDيقدم   .٥
املناطق املختلفة يف الواليات املتحدة، ويسمح النظام باسترجاع املعلومات التحذيرية حول مجيع 

كما يسمح باسترجاع معلومات للتعرف على . مناطق الواليات املتحدة، أو منطقة حمددة منها
 .ئم على احملتوىالتحذيرات الصادرة بشأن ظاهرة معينة يف منطقة معينة، فيما يعرف باالسترجاع القا

حول اسم االسترجاع القائم على النصوص، وذلك باسترجاع معلومات  NDFDيتيح نظام  .٦
   .مدينة أو والية معينة أو باستخدام خطوط طول أو عرض حمددة

إىل دليل واضح لالستخدام، يكون مبثابة أداة مساعدة للمستفيد يف عملية  NDFDيفتقر نظام  .٧
 .ميكنه من حتقيق أكرب درجة من االستفادة منهااسترجاع املعلومات، وبشكل 

  :ويف ضوء النتائج السابقة ، توصي الدراسة باآليت

أن تتيح نظم املعلومات اجلغرافية على واجهاا دليل للمستخدم يوضح اإلمكانيات املختلفة املتاحة  )١
 .للبحث فيها واسترجاع املعلومات منها

مستوى وطين أو إقليمي لتغطية األحوال اجلوية يف املنطقة  إنشاء نظم معلومات جغرافية عربية على  )٢
وإصدار التحذيرات املتعلقة بالكوارث الطبيعية، وإتاحة تلك النظم جماناً للمستفيدين عرب شبكة 

 .اإلنترنت
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إجراء دراسة تتناول استرجاع املعلومات يف عينة من نظم املعلومات اجلغرافية العربية، بغرض التعرف  )٣
  . نيات اليت تتيحهاعلى اإلمكا
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