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الكويت يدرج التخصصات 
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امانة نجران تنهي المرحلة 
االولى من انشاء مركز نظم 
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6 خرائط حديثة محلية ودولية ¿ جامعة اخلليج العربي تنظم دورة تدريبية في االستشعار عن بعد

األخبار

تغطية صحفية لفعاليات امللتقى الوطني 
الثالث ألنظمة املعلومات اجلغرافية 

باململكة العربية السعودية

تغطيات

تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية  في 
مجال السياحة )الهيئة العليا للسياحة 

باململكة العربية السعودية ( أمنوذجاً.

تطبيقات

مع األستاذ الدكتور ظافر بن علي القرني 
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وتطبيقاتها في 
بناء نظم املعلومات 
GIS اجلغرافية
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االفتتاحية
باألمس القريب تضافرت اجلهود على اختالفها لبناء موقع نادي نظم املعلومات اجلغرافية على شبكة االنترنت، 

وهاهي اجلهود تتضافر مرة أخرى لتطلق أول مجلة عربية متخصصة في نظم املعلومات اجلغرافية لتلبي 
تطلعاتنا وطموحنا في نشر ثقافة نظم املعلومات اجلغرافية عربياً وخلق بيئة إبداعية ومتميزة لها.

واليوم غدت نظم املعلومات اجلغرافية من األهمية مبكان في وقتنا احلاضر وعنصر أساسي وفعال في اتخاذ 
القرار بسرعة وبشكل علمي وحيادي بعيداً عن أي مؤثرات أخرى من خالل بناء التطبيقات املتخصصة في شتى 

اجملاالت املدنية منها والعسكرية على حٍد سواء.
وحتقيقاً ألهداف النادي فقد عملت أسرة التحرير طيلة األشهر املاضية على بناء التصور الكامل للمجلة والعمل 

على حتويله إلى واقع ملموس ليخرج لكم العدد األول من مجلة »نظم املعلومات اجلغرافية«.
وقد حرصت أسرة التحرير على أن حتوي اجمللة أكبر قدر ممكن من العلوم واملعارف واألخبار في مجال نظم 
املعلومات اجلغرافية، كما يسعدنا كثيراً تواصلكم معنا باألفكار واملشاركة في التحرير وطرح املقترحات وذلك 

gisclub@gmail.com :على بريد اجمللة االلكتروني

أسرة التحرير
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نستعرض فيها مسيرة األستاذ وسام 
الدين محمد عبده محمود احلسيني

سيرة ومسيرة

3 دروس مهمة تساعدك على التعامل مع 
 google و برنامج Arc GIS برنامج

earth

حلول

قراءة في أحدث اإلصدارات لنظم 
املعلومات اجلغرافية.

إصدارات
البريد األلكتروني:

gisclub@gmail.com
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األخبار

أعل���ن قس���م اجلغرافي���ا بكلي���ة العل���وم 
االجتماعية بجامعة الكويت عن جناح القسم 
في احلص���ول عل���ى موافقة عم���ادة القبول 
والتس���جيل بإدراج التخصصات الدقيقة في 
شهادة التخرج لتخدم اخلريجني في مجاالت 
التعي���ني في جميع الوزارات والهيئات املعنية 

بنظم املعلومات اجلغرافية .
ج���اء ذل���ك خ���الل االحتفالي���ة التي مت 
تنظيمها بشأن عروض مشاريع طالب قسم 
اجلغرافي���ا في نظ���م املعلوم���ات اجلغرافية 
)GIS( الت���ى أقيمت حت���ت رعاية عميد كلية 
العل���وم االجتماعية الدكتور يعقوب الكندري 

وبحضور أعضاء هيئة التدريس.
وخالل احلفل مت عرض أربعة مش���اريع 
للطلبة وكان املش���روع األول عن تطبيق نظم 
املعلومات اجلغرافية في دراس���ة االستخدام 
االقتصادي للساحل الكويتي للطالبات مرمي 

الش���رع، أم���ل احلم���ادي ومها موس���ى وقد 
أش���رف علمياً على املش���روع الدكتور أحمد 
امليال األستاذ بقسم اجلغرافيا. أما املشروع 
الثان���ي ف���كان ع���ن تطبي���ق نظ���م املعلومات 
اجلغرافي���ة في حتديد أنس���ب أن���واع التربة 
للعمران ف���ي منطقة جابر األحمد للطالبات 
بلقيس رمضان و ليلى منصور و بيبي النجار 
وقد أش���رفت علمياً على املش���روع الدكتورة 
رنا الفارس األس���تاذة بقسم الهندسة املدنية 

بكلية الهندسة.
أما املشروع الثالث فهو عن تطبيق نظم 
املعلوم���ات اجلغرافية في قياس جودة الهواء 
في دول���ة الكويت للطالبات حن���ان الدعي و 
زاهرة العجمي وحوراء عبد الرضا وأش���رف 
على املشروع الدكتور محمد شافي عبد الله 

األستاذ بقسم اجلغرافيا.
واملش���روع الراب���ع األخير هو الفهرس���ة 
اآللية ألرشيف اخلرائط في قسم اجلغرافيا 
للطالب خالد اخلليفي و بدر املطيري وعبد 
العزيز الضبيب وقد أش���رف على املش���روع 
الدكتور س���لطان الديحاني األس���تاذ بقس���م 
املكتبات واملعلومات ورئيس وحدة تكنولوجيا 

املعلومات بالكلية. 
www.alwatan.com.kw : املصدر

بدأت أمانه منطقة جنران في حتضيرات املرحلة 
الثانية من إنشاء مركز املعلومات اجلغرافية للمنطقة 
والذي يش���تمل عل���ى البدء في تنفيذ نظ���م املعلومات 
اجلغرافية لالس���تفادة من خريطة األساس في آليات 
استخراج رخص البناء ومنح االراضي ومتابعة أعمال 
احلفري���ات وتطوي���ر موق���ع األمان���ة االلكتروني على 
ش���بكة االنترنت واالس���تفادة من خريطة االساس من 

خالل املوقع االلكتروني .
وأوضح أمني منطقة جنران املهندس سعد بن فايز 
الش���هري بأن األمانة قد أنهت املرحل���ة األولى وذلك 
بإنش���اء خريطة االس���اس ملدينة جن���ران التي حتتوي 
عل���ى الطبق���ات األساس���ية للمدينة وتش���مل األحياء 
والبلديات واخملططات والش���وارع واألودية واألماكن 
األثرية واالس���تثمارية والصناعية لتحسني اخلدمات 
املقدم���ة م���ن األمانة من خ���الل جعل نظ���م املعومات 
اجلغرافية أداة يومية لتنفي���ذ االعمال باالضافة الى 
تطوير النظام من خالل وضع اس���تراتيجية مستقبلية 
فيما يخص أعمال التشغيل والصيانة ملكونات النظام 
وخريط���ة األس���اس والتطبيق���ات وقواع���د البيانات 
ووض���ع برام���ج التدري���ب الالزم���ة لتطوي���ر مهارات 
منس���وبي األمان���ة ف���ي التعامل م���ع برمجي���ات نظم 

املعلومات اجلغرافية . 
www.spa.gov.sa : املصدر

امانة نجران
تنهي المرحلة االولى

النشاء مركز
المعلومات الجغرافية

صورة ألحد القالع        
بنجران

اصدر خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله 
ب���ن عبدالعزيز ام���راً ملكياً بتعيني معالي االس���تاذ 
مريع بن حس���ن الش���هراني رئيس���ا للهيئ���ة العامة 

للمساحة باملرتبة املمتازة.
ويأتي هذا التعيني اس���تكماالً ملتطلبات حتويل 
االدارة العام���ة للمس���احة العس���كرية ال���ى الهيئة 
العام���ة للمس���احة، وقد ش���غل الش���هراني منصب 
مدير عام املس���احة العسكرية منذ تأسيسها وحتى 

حتويلها الى هيئة عامة.

الموافقة على ادراج 
التخصصات الدقيقة

في شهادة التخرج
لقسم الجغرافيا

مريع الشهراني 
رئيسًا للهيئة 

العامة للمساحة 
بالمرتبة الممتازة
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فف���ي الوقت الذي تس���عى في���ه اجلامعات في 
مختل���ف دول العال���م ال���ى التطوي���ر واس���تحداث 
البرام���ج باس���تمرار ظل���ت جامع���ة الكوي���ت، رغم 
اق���رار البرنامج محاي���دة جتاه املس���مى الوظيفي 
بع���د التخ���رج، وكأنه���ا تق���ول لطلبته���ا إن واجبنا 
يقتصر على إق���رار البرنامج وإق���رار مقرراته أما 
م���ا بع���د اجلامعة فذل���ك مصير الطلب���ة وحدهم، 
وهم املعنيون فقط باملطالبة بتغيير مس���مياتهم أو 
 GIS �تصدي���ق ديوان اخلدم���ة املدنية لرخص���ة ال

التي تعد رخصة مهمة في اجلامعات العريقة.
التقت جري���دة القبس الكويتي���ة مجموعة من 
طلب���ة املس���ار فكش���فوا ع���ن همومه���م ومطالبهم 
وجهات النظر في مس���ألة مس���تقبل طلبة املس���ار 
وطريقة اإلدارة اجلامعية في التعامل مع مقترحات 

الطلبة ومطالبهم.
بداية خلص عبدالرحمن اجلمعة املشكلة في 
أن الف���رص الوظيفية لطلبة مس���ار نظم املعلومات 
اجلغرافي���ة محدودة ج���دا في القط���اع احلكومي 
ومح���دودة أكثر ف���ي القطاع اخلاص ألن املس���مى 
الوظيفي خلريجي القسم هو »جغرافي« وليس كما 
يفت���رض ان يكون )محلل نظم معلومات جغرافية(، 
حي���ث أن الوظائ���ف املتاح���ة له���ذا املس���مى كثيرة 

وعديدة في القطاع اخلاص.
 GIS ����وطال���ب اجلمع���ة بإق���رار تخص���ص ال
كتخص���ص ن���ادر أس���وة بغي���ره م���ن التخصصات 
النادرة في جامعة الكويت، مس���تندا على ان املسار 
ال يتج���اوز عدد طلبته اكثر من 100 طالب وطالبة، 
وه���ذا ما يس���توجب إق���راره كتخصص ن���ادر حتى 

يزيد إقبال الطالب والطالبات عليه.
 GIS �وب���ني علي احلبيب أن مش���كلة مس���ار ال
ليس���ت ولي���دة اللحظ���ة وأنها مس���تمرة من���ذ أربع 
س���نوات دون أن حت���ل أو ينصف طلبته���ا، مطالبا 
 GIS �اإلدارة اجلامعي���ة مبس���اواة طلب���ة مس���ار ال
بطلبة املس���ار البيئي، وتضمني ش���هادات تخرجهم 
مس���مى وظيفيا يناسب دراس���تهم ألن هذا التغيير 
سيوس���ع األفق الوظيفي لهم ويتيح لهم اجملال في 

اختي���ار الوظيفة التي تناس���بهم س���واء في القطاع 
احلكومي او اخلاص.

وأض���اف احلبي���ب »إذا كان دي���وان اخلدم���ة 
املدنية وجامعة الكويت يتعذران بعدم وجود فرص 
وظيفي���ة له���ذا التخص���ص، فلم���اذا ترس���ل وزارة 
التعلي���م العال���ي عددا م���ن املبتعثني لدراس���ة نظم 
املعلوم���ات اجلغرافي���ة الى اس���تراليا واميركا منذ 
س���نتني؟!«، متس���ائال عما إذا كان الطلبة املبتعثون 
سيواجهون املش���كلة نفس���ها عند تخرجهم بسبب 

سوء التخطيط وانعدام الرؤية بعيدة املدى؟
وأك���د فيصل عياد أن تخصص نظم املعلومات 
اجلغرافي���ة م���ن أه���م التخصص���ات ف���ي ال���دول 
واجلامعات احلديثة، ألنه يعمل على حل املش���اكل 
الت���ي تواج���ه الدولة وذل���ك عن طري���ق التخطيط 

املتقن.
والقائم على أس���اس علمي حديث، متس���ائاًل 
عن س���بب وجود هذا التخص���ص وقبول مزيد من 
الطالب والطالب���ات فيه اذا كان غير مصدق عليه 

من ديوان اخلدمة املدنية، كما يقال.
وأوضح أن خريج هذا املس���ار ال يحمل مسمى 
وظيفي���اً يليق بخريجي القس���م وال حتى ينصفهم، 
موضحا ان الطالب في القسم ال يتخرج من القسم 
األ بع���د إعداد مش���روع تخرج خاص ب���ه يفيد من 

خالله اجملتمع وافراده.
أهمي���ة  عل���ى  كم���ال  عل���ي  عب���اس  وش���دد 
التخصص، قائ���ال ان نظام املعلوم���ات اجلغرافية 
هو احل���ل األمثل للقض���اء على مش���كلة االزدحام 
واالختناق���ات املروري���ة الت���ي تعاني منه���ا الكويت 
منذ س���نوات عدي���دة، اضاف���ة إلى أن���ه من خالل 
هذا النظام تتمكن املؤسس���ات من معرفة واختيار 
األماكن األنسب واألفضل للبناء والتعمير، مبينا ان 
هذا النظام يعتمد على التحليالت اجلغرافية التي 
تتم من خالل أجه���زة املرئيات الفضائية وخاصية 

االستشعار عن بعد.
وأضاف أن من الظلم واإلجحاف ضم خريجي 
املس���ار حتت مس���ميات خريجي عل���م اجلغرافيا، 

مبينا أ نه بعد تخرج الطالب يتشتت ويضيع بسبب 
عدم وجود نص في شهادته او في مسماه الوظيفي 
يب���ني التخصص الذي درس���ه، ومييزه  عن زمالئه 
في قس���م اجلغرافيا، واملش���كلة أن جامعة الكويت 
تتف���رج وال تقدم على أي خطوة ملموس���ة ملصلحة 

طلبتها.
وعن احللول أش���ارت بلقي���س رمضان ومرمي 
الش���رع الى أن طالب وطالبات القس���م سعوا إلى 
مطالبهم من خالل تش���كيل حملة ال� GIS التي من 
خاللها وافق مجلس قسم اجلغرافيا على مطالبهم، 
إضافة الى مجلس كلي���ة العلوم االجتماعية، ورفع 
هذان األخيران بدورهما هذه املوافقة إلى مجلس 
اجلامع���ة الذي أخر املوضوع واخذ اكثر من الوقت 

الالزم ملناقشته واصدار القرار بشأنه.
وأضافتا ان عرقلة املوضوع وتأخيره ألس���باب 
غير مرضي���ة أو منطقية أمر مرف���وض متاما ألنه 
يؤثر على مس���تقبل ط���الب وطالبات القس���م أوال 
وأخي���را، موضحتني أن بعض ال���ردود كانت حتوم 
حول تعديل املسمى الوظيفي للدفعات اجلديدة ال 
السابقة، وهذا األمر هو الظلم واالجحاف عينهما، 

على حد تعبيرهما.
أم���ا الطالبتان بيبي النج���ار وليلى جراغ فقد 
أشادتا بتحركات قسم اجلغرافيا وعدد من أعضاء 
هيئة التدريس في���ه، وذلك على دعمهم وتواصلهم 
م���ع الطلبة واألخ���ذ بيدهم إلقرار ه���ذه املطالب، 
مضيفتني ان هذه اجلهود ال تكفي، إذ املطلوب من 
اإلدارة اجلامعية اهتمام أكبر وجهد متواصل حلل 
هذه املش���كلة وضرورة التواصلم���ع ديوان اخلدمة 
املدني���ة، وه���و أمر ال بد من���ه للتوصل إل���ى نتيجة 
ملموس���ة تثلج صدور طالب وطالبات املس���ار في 

قسم اجلغرافيا.
وأك���د جمي���ع طلب���ة مس���ار نظ���م املعلوم���ات 
اجلغرافية ان مطالبهم محصورة في ثالثة مطالب 
رئيس���ية ه���ي: تغيير املس���مى الوظيف���ي، ومنحهم 
ش���هادة مصدقة في ال� GIS، وهي رخصة في علم 
نظم املعلومات اجلغرافية، واخيرا اقراره تخصص 
نادر تصرف على اثره مكافأة التخصصات النادرة 

لطلبة جامعة الكويت. 
www.alqabas.com.kw: املصدر •

رغم الجهود التي بذلها طلبة مسار نظم المعلومات الجغرافية في جامعة 
الكويت ورغم الحملة اإلعالمية والدعم األكاديمي من قبل بعض أساتذة 
قسم الجغرافيا مازالت جامعة الكويت  مصرة على عدم حل مشاكل الطلبة 

وإنهاء مطالبهم المتمثلة في تغيير المسمى الوظيفي بعد التخرج.

طلبة نظم المعلومات الجغرافية
بجامعة الكويت 

يبحثون عن اإلنصاف
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قام���ت اإلدارة العام���ة للنظافة بأمانة العاصمة املقدس���ة باس���تحداث 
نظام متابعة آليات ومعدات النظافة مبش���روع نظافة مكة املكرمة واملشاعر 
املقدس���ة وذلك من خ���الل االتصال عب���ر االقمارالصناعية والذي يس���مى 
)GPS( حي���ث تتم متابعة حركة آليات النظافة احملركة ومس���اراتها احملددة 
عل���ى اخلرائط مع حتدي���د مواقع احلاوي���ات واحملط���ات االنتقالية وموقع 
املرم���ى الع���ام وحتديد الوقت ال���الزم لرفع وتفري���غ احلاوي���ة وإظهار املدة 

الزمنية الالزمة الجناز املهمة اخلاصة بكل معدة. 
أوض���ح  املهندس صالح ب���ن عبدالصمد عزت مدير ع���ام النظافة بأن 
هن���اك تنظيم���اً متوقع���اً حتقيقه لعام 1429ه���� باس���تكمال وتطوير اخلطة 
التشغيلية لإلدارة العامة للنظافة بدراسة جميع اجلوانب الهامة بشكل كبير 
على ما لوحظ من س���لبيات وقصور في بع���ض جوانب تطبيق النظام خالل 
الفت���رة املاضية ووضع احللول اجلذري���ة والكفيلة مبعاجلتها ومنع تكرارها، 
كما يتطرق التطوير إلى حتديث جمع البيانات وعمل املسح امليداني جلميع 
مناطق مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة وحفظها باستخدام تطبيقات نظم 
املعلوم���ات اجلغراف���ي )G.I.S( وحتديث برامج وخطط التش���غيل تش���تمل 
 )GPS( على التغيرات في املس���ارات ملناطق العمل امليداني عن طريق جهاز
وحتس���ني اس���تقبال البيانات املرس���لة من أجهزة التتبع املباشر عبر شرائح 
جوال حديثة مخصصة لعمل البيانات، كما س���يتم مس���تقبال تطبيق النظام 
عل���ى جمي���ع معدات النظافة والتي س���تزيد م���ن عدد األجه���زة إلى حوالي 

)500( جهاز.
كما أشار إلى أن النواحي املستفادة من تطبيق النظام في تكوين قاعدة 
بيان���ات تس���اعدنا على مراجعة مس���ارات اآللي���ات الي فترة زمنية س���ابقة 
وحتدي���د عدد الزيارات للمرمى واحملطات االنتقالية من قبل كل معدة، كما 
يت���م حتديد الوقت الزمني الذي يس���تغرق لرفع احلاوي���ة الواحدة واالنتقال 
إلى منطقة العمل واجناز عمل كل معدة في كل منطقة أمال في تطوير العمل 

ومتابعته بطريقة حتافظ على اجلودة العالية. 
www.alriyadh.com :املصدر •

تنظ���م جامعة اخلليج العرب���ي دورة تدريبية في االستش���عار عن 
بعد بعنوان )االستشعار عن بعد من الصور الفضائية إلى التطبيقات 
األرضية( في الفترة ما بني 14 و17 يناير )كانون الثاني( في مختبرات 
نظم املعلومات اجلغرافية واالستش���عار عن بعد التابعة لبرنامج علوم 

الصحراء واألراضي القاحلة مبقر اجلامعة في العاصمة املنامة .
وتهدف الدورة التي يحاضر فيها كل من أس���تاذ كرس���ي صاحب 
الس���مو الش���يخ حمد بن خليفة آل ثاني األس���تاذ الدكتور محمد أيت 
بلعيد ونادر عبد احلميد موس���ى إلى تقدمي أساس���يات االستش���عار 
عن بع���د وعرض خصائ���ص معطيات األقم���ار الصناعي���ة وتوضيح 
دورها في تقيي���م حالة املوارد الطبيعة في املناطق اجلافة من غابات 
ومراعي وتربة وموارد مائية باإلضافة إلى استخراج بعض املؤشرات 
البيوفزيائية على الصعيد الوطني فيما يخص النباتات وحرارة سطح 

األرض.
كم���ا تهدف ال���دورة إلى وض���ع خريطة ح���ول أخط���ار التصحر 
واستخدام التقنيات احلديثة إلدارة املوارد الطبيعية وعرض العالقة 
ب���ني حالة املوارد وظاه���رة التصحر بهدف التص���دي لها ومكافحتها 

بأفضل السبل املستحدثة.
وقال د. بلعيد منسق الدورة ان املوارد الطبيعة تعتبر ذات مردود 
اقتص���ادي هام، باإلضافة إلى انها حتتوي عل���ى تنوع نباتي وحيواني 
وأحياء برية تشكل مجتمعة نظاماً بيئياً متكاماًل ومتوازناً، إال ان النمو 
الس���كاني املطرد وسوء االستغالل البشري للموارد الطبيعية وفترات 
اجلف���اف املتكررة أدت إلى تدهور الغطاء النباتي واس���تفحال ظاهرة 
التصحر جراء اجنراف ومتل���ح التربة وزحف الرمال والرعي اجلائر 
وقطع األش���جار، مما قاد إلى انخفاض إنتاجية األرض مهددة بذلك 

األمن الغذائي ومسببة معضالت اقتصادية واجتماعية.
وأوضح د. بلعيد ان املشاكل البيئية الراهنة تتطلب تفعيل التنمية 
املس���تدامة للم���وارد الطبيعية في منطقة اخلليج العربي باس���تخدام 
تقنيات االستش���عار عن بعد ودراس���ة امل���وارد النادرة عل���ى الصعيد 

الوطني واإلقليمي ملراقبتها ورسم خريطة لها. 
business.maktoob.com : املصدر •

جامعة الخليج العربي 
تنظم دورة تدريبية في 

االستشعار عن بعد
أمانة العاصمة المقدسة 

تستحدث وتطور نظام االتصال 
 )GPS( عبر األقمار الصناعية

في متابعة آليات النظافة

الجمعية الجغرافية الكويتية 
تصدر 6 خرائط حديثة 

محلية ودولية
ش���كلت اجلمعي���ة اجلغرافية الكويتي���ة فريق 
عم���ل م���ن اخملتصني من أعض���اء هيئ���ة التدريس 
بجامعة الكويت وبلدية الكويت بتصميم وإنتاج )6( 
خرائ���ط، وهي خريطة س���ياحية للكويت وخريطة 
ملناط���ق ومحافظ���ات الكوي���ت واس���ماء الش���وارع 

والطرق السريعة وخريطة العالم.

صرح بذلك س���الم مبارك السالم نائب رئيس 
اجلمعي���ة اجلغرافي���ة الكويتي���ة ورئي���س اللجن���ة 
الثقافي���ة والعلمي���ة باجلمعية وق���ال إن هذا العمل 
هو اس���تكمال للمس���يرة التي بدأتها د. مها س���عد 
الفرج رئيس اللجنة الثقافية السابقة الجناز مهمة 
تصميم وإنت���اج تلك اخلرائ���ط وإن هذه اخلرائط 
تخ���دم جمي���ع املهتمني ف���ي مجال البح���ث العلمي 
اجلغراف���ي م���ن أعض���اء هيئ���ة التدري���س وطلبة 
اجلامع���ة وامل���دارس حيث تبني طبيع���ة كل بلد من 
حيث احلدود السياسية والسياحية واجلغرافية و 
س���وف تقدم مجانية للمهتمني بهذا اجملال جلميع 

الفئات.
واجلدي���ر بالذك���ر أن م���ن أه���داف اجلمعية 
اجلغرافي���ة الكويتي���ة الت���ي انش���ئت ع���ام 1973م 
النهوض بالدراسات والبحوث اجلغرافية وتشجيع 
الرحالت واألس���فار العلمية االستكشافية وتوثيق 
الروابط بني العاملني في هذا اجملال س���واء داخل 
الكويت وخارجها والتعاون مع الهيئات واملؤسسات 
ذات األغراض املماثلة ألغراض اجلمعية ومساعدة 
الباحث���ني ف���ي بحوثهم وكذلك إص���دار مجلة تهتم 

باجلانب اجلغرافي. 
www.alwatan.com.kw:املصدر •

األخبار
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¿ عبدالعزيز الغامدي
حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
فهد بن عبدالعزيز أمير املنطقة الشرقية تنظم اللجنة 
العلي���ا ألنظم���ة املعلومات اجلغرافية بإم���ارة املنطقة 
الش���رقية )امللتقى الوطني الثال���ث ألنظمة املعلومات 
 اجلغرافية باململكة العربية الس���عودية( خالل الفترة
1-3/ 1429/4ه���� املواف���ق 7- 4/8/ 2008م بفندق 

مريديان اخلبر. 

ص���رح بذل���ك س���عادة األس���تاذ زارب بن س���عيد 
القحطاني وكيل إمارة املنطقة الشرقية رئيس اللجنة 
العليا ألنظمة املعلومات اجلغرافية باملنطقة الشرقية، 
وعّبر سعادة عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه للرعاية 
الكرمية التي ش���مل بها امللتقى صاحب السمو امللكي 
األمي���ر محمد بن فهد ب���ن عبدالعزي���ز أمير املنطقة 
الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو األمير جلوي بن 

عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير املنطقة الشرقية. 

م���ن جهة أخرى أفاد الدكتور عبدالله بن حس���ني 
القاض���ي رئي���س اللجن���ة الفني���ة ألنظم���ة املعلومات 
اجلغرافية باملنطقة الش���رقية أن املوضوعات العلمية 

التي يتناولها امللتقى تتضمن:

1 التعليم والتدريب في مجال نظم املعلومات 
اجلغرافية 

2 املعايير، السياسات العامة واإلدارة 
3 تطبيق القانون 

4 إدارة الطوارئ والكوارث 
5 التطبيقات البلدية 

6 تخطيط املدن واألقاليم 
7 إدارة البيئة واملوارد الطبيعية 

8 الطاقة واملرافق 
9 املساحة وصناعة اخلرائط 

10 املواصالت / اخلدمات املبنية على الواقع 
11 الصحة العامة 

12 السياحة 

13 إدارة العقارات 
14 تطبيقات اإلنترنت / احللول اجلوالة 
15 نظم املعلومات اجلغرافية املؤسساتية 

16 تطبيقات أخرى لنظم املعلومات اجلغرافية

ودع���ا الدكتور القاضي الش���ركات واملؤسس���ات 
ذات العالقة إل���ى املبادرة بدعم ه���ذا امللتقى العلمي 
الوطني والذي يهدف إل���ى حتقيق عدد من األهداف 
العلمي���ة التي تع���ود بالنفع والفائ���دة على هذا الوطن 

املعطاء، وتعزيز مبدأ البحث العلمي املقنن.

هذا وسوف يتم إتاحة الفرصة حلضور ومشاركة 
املتحدثات واملشاركات من األكادمييات والطالبات من 
مختلف اجلامعات باململكة، من خالل تخصيص قاعة 

نسائية مستقلة ومزودة بشبكة تلفزيونية مغلقة.

كما س���يتم ه���ذا العام نق���ل وقائع وجلس���ات 
املوق���ع  خ���الل  م���ن  مباش���ر  بش���كل  املؤمت���ر 

االلكترون���ي للملتقى باإلضافة إلى الترجمة 
الفوري���ة من وال���ى اللغة العربي���ة للحضور 

دخل القاعة. 

اجلدي���ر بالذك���ر أن اللجنة العليا 
ألنظم���ة املعلوم���ات اجلغرافي���ِة في 
املنطقة الش���رقية باململك���ة العربية 
الس���عودية ش���كلت ِمن ِقبل صاحب 
الس���مو امللك���ي األمي���ر محم���د بن 
فهد ب���ن عبدالعزيز أمي���ر املنطقة 
الش���رقيِة في أكتوبر/تشرين األول 
2002م. وته���دف ه���ذه اللجن���ة إلى 

بنظ���م  املتعلق���ة  اجُله���ود  كل  تنس���يق 
املنطق���ة.  ف���ي  اجلغرافي���ة  املعلوم���ات 

اللجنة، ويترأس اللجنة  وكيل أمارة املنطقة 
الش���رقية، وتش���مل ممثل���ني م���ن اجله���ات 

احلكومية والقطاع اخلاص.

األمير محمد بن فهد
يرعى الملتقى الوطني الثالث ألنظمة 

المعلومات الجغرافية بالخبر

تغطيات

األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز
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تطبيقات

تطبيقات نظم 
المعلومات الجغرافية
في مجال السياحة

تعد الهيئة العليا للسياحة باململكة العربية السعودية 
مرجعاً متكاماًل للمعلومات السياحية، وتعتبر قدرتها على 
االس����تفادة من البيان����ات املكانية بطريقة س����ريعة وفعالة 
عنصر هام لتقدمي اخلدمات املكانية للزوار والس����ائحني. 
وبالتعاون مع مجموعة االستش����اري املهندس زكي فارسي 
قامت الهيئة العليا للسياحة بانشاء نظام معلومات جغرافي 
يشمل بناء قاعدة بيانات سياحية وكذلك تطوير تطبيقات 
مختلفة تعنى بالسائحني والزوار من داخل وخارج اململكة 
كالبوابة الس����ياحية وخدمات الكمبيوتر الكفي وتطبيقات 

داخلية وإدارية للنظام خاصة مبنسوبي الهيئة.
ويش����كل اجلزء األول املتمثل بإنش����اء قاع����دة بيانات 
س����ياحية جغرافية حجر األس����اس لبناء نظ����ام املعلومات 
اجلغراف����ي، حيث ميثل بن����اء منوذج قواع����د البيانات نواة 
لبناء نظام معلومات جغراف����ي متكامل لتمد هذه القاعدة 
كال م����ن املس����تخدم الداخل����ي بالهيئ����ة واملس����تخدم العام 
مبعلوم����ات قيمة عن ش����بكة الطرق والش����وارع واملطارات 

واملوانئ واخلدمات واملواقع السياحية وغيرها.
بينم����ا يحت����وي اجل����زء الثان����ي عل����ى عدة فئ����ات من 
التطبيق����ات الت����ي تخدم مختل����ف احتياج����ات ومتطلبات 
الهيئة العليا للس����ياحة باململكة العربية الس����عودية وتتمثل 

ف����ي ثالثة مجموع����ات رئيس����ية تخدم كل من الس����ائحني 
وزوار اململك����ة باالضافة إل����ى العاملني بالهيئ����ة واألجهزة 

السياحية وكذلك تطبيق خاص بإدارة النظام.
و تتيح التطبيقات  بش����كل عام اإلمكانيات األساسية 

التالية:     
- اس����تعراض خرائ����ط دينامكي����ة خاص����ة باململك����ة 
العربية السعودية والتي حتتوي على ) الطرق والشوارع – 
أهم اخلدمات  – أهم  املواقع السياحية - ...( باستخدام 

ألوان ورموز مختلفة.
- التفاع����ل م����ع اخلرائ����ط م����ن خ����الل مجموعة من 
األدوات الت����ي تتيح التكبير؛ التصغي����ر؛ حتريك اخلريطة 
ف����ي كل االجتاه����ات وكذلك االس����تعالم عن أه����م املعالم 

السياحية.
- ع����رض نص����وص توضيحي����ة عل����ى اخلريط����ة عن 

األماكن السياحية وكتابة معلومات عنها.
- إمكاني����ات تصف����ح اخلرائط مبقايي����س مختلفة و 

كذلك قياس املناطق واملسافات.
- عرض اخلرائط الرقمية.

- إمكانية عرض صور األقمار الصناعية.
- طباعة اخلرائط أو إرسالها بالبريد اإللكتروني.

¿ عدنان اجلابر
مدير املشروع 

وحدة نظم املعلومات اجلغرافية
مركز األبحاث واملعلومات 

السياحية )ماس(
الهيئة العليا للسياحة

التطبيقات الرئيسية:
البوابة السياحية )الجغرافية(:

 تستهدف السائحني وزوار اململكة من أى مكان 
ف���ى العال���م. ويركز على كاف���ة اجلوانب الس���ياحية 

مثل:
- السياحة البيئية.

- السياحة التاريخية والثقافية.
- السياحة األثرية.

- سياحة الفعاليات و املهرجانات.

م���ن  الس���ياحية  البواب���ة  تتك���ون  و 
تطبيق���ات فرعي���ة؛ بحي���ث تتي���ح للزائ���ر 
تخطي���ط رحالت���ه أو االس���تعانة بالبوابة 
كدليل س���ياحي ش���امل للوصول إلى مكان 
محدد؛ كما يستطيع السائح كذلك التجول 
افتراضي���اً في املزارات املتوفر لها جوالت 

افتراضية. 
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يقوم السائح بتحديد العناصر املطلوب توفرها فى الرحلة

الدليل السياحى الشامل:

يتي���ح هذا التطبيق ل���زوار اململكة إمكانية التعرف على مختلف املعالم الس���ياحية 
والبحث عن خدمات متنوعة ويوضح الش���كل التالى تصوراً الستخدام السائحني لهذا 

التطبيق.

البحث عن املستشفيات القريبة من موقع محدد و توليد مسار لها

امكانية عرض صور األقمار الصناعية بدال من اخلرائط الرقمية

)Virtual Tours( الجوالت االفتراضية
يتي���ح هذا التطبي���ق لزوار اململكة إمكانية اس���تعراض املواق���ع املتوفر بها جوالت 
افتراضية وعرض هذه اجلوالت و يوضح الش���كل التالى تصوراً الس���تخدام السائحني 

لهذا التطبيق.

عرض اجلوالت االفتراضية

خدمات الكمبيوتر الكفى
يس���تهدف الس���ائحني و زوار اململكة من داخل اململكة، ويتيح هذا التطبيق تصفح 
اخلرائ���ط واملواقع من خالل أجهزة الكمبيوتر الكفى؛ فمن خالل هذه اخلدمة س���وف 
يتمكن الزائر أو السائح من الدخول إلى املوقع عبر جهاز الكمبيوتر الكفى ويتمكن من 

القيام مبا يلي:
- عرض خارطة موقع معني أو خارطة الوصول الى موقع معني

- استعراض املعلومات السياحية على جهازه مباشرة.
- حتديد املسار املطلوب للوصول إلى الوقع احملدد

يوضح الشكل تصور الستخدام السائحني لهذا التطبيق.

تطبيقات داخلية
 يستهدف موظفي الهيئة من خالل شبكة االنترانت والعاملني باألجهزة السياحية 
من خالل ش���بكة االكسترانت مما يس���اعد في ربط كافة االجهزة السياحية في جميع 
ارجاء اململكة العربية الس���عودية بنظم املعلوم���ات اجلغرافية. كما يوجد تطبيق خاص 

بإدارة النظام.
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¿ د. وسام الدين محمد
ل���م ترض الص���ني أن تكون دول���ة نامية أو حتى 
أكب���ر ال���دول النامية فدأب���ت على تطوي���ر قدراتها 
ذل���ك  حت���ى  إلمكانياته���ا،  األمث���ل  واالس���تغالل 
التعداد املهول لس���كانها حولتها لق���وة منتجة جبارة 
جتع���ل املنتج���ات الصيني���ة تغ���رق أس���واق العال���م 
كله من ش���ماله جلنوبه ومن ش���رقه لغرب���ه. واليوم 
اجلامع���ات الصيني���ة حل���م جلم���وع الباحث���ني من 
العال���م الثالث ع���ن فرص���ة تعليم جي���دة ورخيصة 
إن ل���م تك���ن مجاني���ة، أم���ا برنامج ابح���اث الفضاء 
الصين���ي فينازع برام���ج ابح���اث الفضاءاألمريكية 
العريق���ة.  والياباني���ة  واألروبي���ة   والروس���ية 
أم���ا موضوع مقالنا هذا فهو مش���روع صيني علمي 

آخر يتعلق بنظ���م املعلومات اجلغرافي���ة وهو عبارة 
 SuperMap GIS ع���ن الش���ركة الصيني���ة املس���ماه

 .Technologies Inc

األكادميي���ة  ومتوله���ا  تديره���ا  ش���ركة  وه���ي 
العلمي���ة الصيني���ة الغ���رض منه���ا إنت���اج برمجيات 
نظم املعلومات اجلغرافية وتلقى أنتش���اراً واسعاًفي 
الص���ني والكوريت���ني والياب���ان وس���نغافورة وتايوان 
وإيطالي���ا والوالي���ات املتح���دة كم���ا بدأت الش���ركة 
م���ن خ���الل وكيله���ا في ش���مال أورب���ا ف���ي الترويج 
 ملنتجاتها في الدول األس���كندافية األوربية األربعة.
تتك���ون حزمة برمجيات نظ���م املعلومات اجلغرافية 
الصيني���ة م���ن مجموع���ة برمجي���ات يطل���ق عليه���ا 

حلول مختلفة
لنظم المعلومات 

الجغرافية

هل مللت من املفاهيم التقليدية التي تعيد وتزيد فيها ESRI و MapInfo وGeomedia في برامجها التي أصبحت من كثرة التكرار تقليدية وتفتقر إلى األبداع؟
هل تعبت من دفع اآلالف من اجلنيهات والدنانير والدوالرات والدراهم العزيزة لشركات مزعجه همها التربح وبيع منتجاتهم ثم ليذهب العميل إلى اجلحيم؟

هل أنت استاذ جامعي في جامعة صغيرة أو أستشاري ملؤسسة محدودة امليزانية وتريد أنشاء معمل لنظم املعلومات اجلغرافية؟

نظم المعلومات الجغرافية بتتكلم صيني

مقال

على كل حال إذا كنت أي من هؤالء فرمبا تناسبك هذه السلسلة من املقاالت التي أعرض فيها حلول مختلفة لبرمجيات 
نظم املعلومات اجلغرافية أرخص – وبعضها مجاني – واس���هل في التعامل وأكثر أبداعاً من تلك البرمجيات التقليدية 
التي حتتكر الس���وق وتس���تخدم جيوش من الوكالء املزعجني الذين يلحون عليك ليل نهار في شراء برمجياتهم حتى ولو 

وفرت ثمن هذه البرمجيات بأن رهنت منزلك وسيارتك ورمبا مالبسك نفسها. 
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األس���م SuperMap GIS، وه���ذه البرمجي���ات توفر 
جميع الوظائف الالزمة ملس���تخدمي نظم املعلومات 
اجلغرافي���ة ومطوري تطبيقاتها من إدخال البيانات 
إل���ى إختزانها وحتليلها وعرضها وم���ن ثم إنتاجها، 
س���واء كان الغرض من نظام املعلوم���ات اجلغرافية 
بس���يط كأن يكون بحث طالب في اجلامعة أو نظام 
معلوم���ات جغرافي ينتش���ر على املس���توى القطري 

ويترابط ببنية أتصاالت رقمية.

SuperMap Viewer الربنامج األول
وه���و عبارة عن متصف���ح للبيان���ات اجلغرافية 
ميكن���ك احلص���ول علي���ه مجان���اً م���ن عل���ى املوقع 
http://www.supermap.com/downloadcenter/
download.asp، وميك���ن م���ن خ���الل ه���ذا املتصفح 
أس���تعراض البيانات اجلغرافية  التي تنتجها برامج 
SuperMap GIS اخملتلفة وكذا غيرها من برمجيات 

نظم املعلومات اجلغرافية.

 SuperMap Express الربنامج الثاني
وإدارة  إلنش���اء  برمجي���ة  ع���ن  عب���ارة  وه���و 
نظ���ام معلوم���ات جغراف���ي مح���دود ف���ي بيئة عمل 
البرنام���ج  ه���ذا  يق���دم  الش���خصية.  احلواس���يب 
مجموع���ة م���ن الوظائف التي تس���اعد املس���تخدم 
عل���ى إدخ���ال البيان���ات وحتريره���ا ف���ي صورتيها 
ه���ذه  حتلي���ل  وك���ذا  والرس���ومية  اجلدولي���ة 
.Overlay البيانات بأس���تخدام أس���اليب التراك���ب 

SuperMap Deskpro الربنامج الثالث

 SuperMap وهو عبارة عن األصدار املتقدم من
Express، فيمكن باس���تخدامه إدارة نظام معلومات 
جغراف���ي ضخم في بيئة عمل احلواس���يب اخلادمة 
والعميلة. كما ميتلك هذا البرنامج مجموعة ضخمة 
من أدوات التحليل التي ميكنها التعامل مع البيانات 
االجتاهي���ة وبيان���ات الص���ورة النقطية والش���بكات 

املثلثية غير املنتظمة.

 +SuperMap SDX الربنامج الرابع
وهو عب���ارة عن خادم قواع���د بيانات جغرافية 
يس���مح للبرنامج SuperMap Deskpro بالتعامل مع 
البيانات اجلغرافية والقواعد الطبولوجية احملفوظة 
 SQL و Oracle في نظم إدارة قواع���د البيانات مثل
Server و Sybase. ومن أهم مميزات هذا البرنامج 
أنه يجمع بني خصائص خوادم البيانات اجلغرافية 
االجتاهية وخودام البيانات اجلغرافية النقطية في 

برنامج واحد.

SuperMap IS.Net الربنامج الخامس
وهو عب���ارة عن خادم إنترنت مخصص لنش���ر 
نظ���م املعلومات اجلغرافية م���ن خالل النت. وميكن 
إس���تخدامه في تطوير مواقع اإلنترن���ت التي تقدم 

خدمة التعامل مع نظم املعلومات اجلغرافية.

SuperMap مكتبة مكونات

هو عب���ارة عن مكتب���ة من املكون���ات البرمجية 
الت���ي ميك���ن اس���تخدامها في بن���اء نظ���م معلومات 
جغرافي���ة ف���ي بيئ���ات حاس���وبية غير عادي���ة مثل 
النق���ال. الهات���ف  وأجه���زة  الس���يارات   حواس���يب 

ومكتبة مكونات SuperMap ميكن استخدامها أيضاً 
في تطوير تطبيق���ات نظم املعلومات اجلغرافية في 
بيئات التطوير اخملتلفة مثل C++ و Delphi وجافا و 

.Visual Basic.Netو ++Visual C و #C
SuperMap مميزات

 SuperMap مكونات  أستعرضنا  وق��د  اآلن 
مييز  ال�������ذي  م����ا  أن���ف���س���ن���ا  ن����س����أل  أن  ي���ج���ب 
نظم  ب��رم��ج��ي��ات  م���ن  غ���ي���ره  ع���ن   SuperMap
املعتادة؟ ال��ت��ج��اري��ة  اجل��غ��راف��ي��ة   امل��ع��ل��وم��ات 
عائلة  ه����ذه  ف���ي  أس���اس���ي���ت���ان  م���ي���زت���ان  ه���ن���اك 

:SuperMap

الميزة األولى
 ه����ي رخص س����عره باملقارن����ة ببرمجيات نظم 
املعلوم����ات اجلغرافية التجارية املعتادة، فعلى حني 
 SuperMap Express تبلغ س����عر الرخصة الواحدة
ثالثمائ����ة دوالر أمريكي فإن النس����خة اإلحترافية 
SuperMap Deskpro يبل����غ س����عر رخصته����ا نحو 
أل����ف ومائت����ي دوالر أمريك����ي، أما في حال ش����راء 
SuperMap SDX+ و SuperMap IS.Net وكذل����ك 
الترخيص����ات  ف����إن إجمال����ي   SuperMap مكتب����ة 
ملس����تخدم واحد ل����ن يزيد ع����ن الفي وخمس����مائة 

دوالر. 

في املقابل فإن بعض البرمجيات املشهورة تصل 
قيمة ترخي���ص برنامجه���ا املقابل ف���ي اإلمكانيات 
دوالر  آالف  ثالث���ة  إل���ى   SuperMap Express ل���� 
أمريك���ي. أضف إلى ذلك  أعتناق الصينيني لعقيدة 
البيع بأي ثمن فلو كنت مس���اوم جيد فسوف حتصل 

على سعر افضل لترخيصك.

الميزة الثانية 
هي تقنية صرف����ة حيث جتمع عائلة برمجيات 
SuperMap ف����ي تصميمها بني املفاهيم التي ينادي 
 Open Geospatial بها التحالف اجليومكاني املفتوح
Consortium ف����ي ص����ورة دعم بروتوك����والت تبادل 
البيان����ات املكاني����ة عب����ر االنترنت وأس����تخدام لغة 
GML في صياغة البيانات الفوقية Metadata، إلى 
جانب تكريسه للمفاهيم املترسخة لنظم املعلومات 
اجلغرافي����ة التقليدية في صورة تصميم العديد من 
املنتجات التي تقوم مبهام مختلفة ممن يوفر موارد 
احلاس����وب املضيف للبرامج فيتيح للبرامج التعامل 

مع أحجام أكبر من البيانات.

إذا كن���ت ترغ���ب ف���ي التع���رف عل���ى مزيد من 
خصائ���ص عائل���ة برام���ج SuperMap أو احلصول 
على نس���خة جتريبية منه فقم بزيارة موقع الشركة 
تقل���ق  وال   www.supermap.com اإلنترن���ت  عل���ى 

فاملوقع باللغة اإلجنليزية وليس بالصينية. 

حلول مختلفة لنظم المعلومات الجغرافية

http://www.supermap.com/downloadcenter/download.asp�
http://www.supermap.com/downloadcenter/download.asp�
http://www.supermap.com
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لقاء

¿ ماه��ي وجهة نظركم في التخصصية 
ف��ي العلوم والمعرفة وعلى وجه الخصوص 

في )نظم المعلومات الجغرافية(؟

سؤال مهم وجدير باملناقشة، وما نقوله فيه 
آراء حتتمل الصواب وحتتمل اخلطأ ألن مفهوم 
التخصص وعدمه يختلف من عصر لعصر ومن 
موضوع ملوض���وع. أضرب لك مث���االً. كان كثيٌر 
من علماء املسلمني األوائل مبدعني في أكثر من 
مج���ال. فالعالم منهم جتده في احلديث والفقه 
والتفس���ير واللغ���ة والتأريخ وغي���ر ذلك. وجتد 
العال���م في هذه كله���ا أو بعضها ويعمل في مهنة 
ش���اقة لطلب الّرزق. وجتد منه���م من يبحر في 
الرياضي���ات والفلك واجلغرافي���ا ورمبا غيرها 
من املع���ارف األخرى، ويأتي ف���ي كلِّ مجال مبا 
يبه���ر العقول. لكن يظ���ل هؤالء الق���وم قلّة وإن 

كثروا قياًسا بكثرة النَّاس من حولهم. 

هذا ح���ال، واحلال اآلخر في طبيعة العلوم 
نفس���ها. لعل���ك تتفق مع���ي أن نظ���م املعلومات 
اجلغرافي���ة ضرب���ت مفه���وم التخص���ص الذي 
نعرف���ه في الصمي���م فمحقته إل���ى األبد. فقبل 
ا باملعارف  مّدة قصيرة لم يك���ن اجلغرافي مهتّمً
الهندسية كثيًرا، وكذلك الهندسي لم يكن ينظر 
إل���ى املع���ارف اجلغرافي���ة باعتب���ار. واملهندس 
املدني املتخصص في غير املس���احة ما كان يرى 
أن اخلريط���ة مهمة له ب���ل رمبا رأها أداة تخلف 
بخط���وط كنتورها وأش���كالها. وق���س على ذلك 
حال صاحب البيئة ف���ي الزراعة، واجليولوجي 
في الطبيعة، وغيرهم كثير. واليوم أيقن اجلميع 
أن ال مناص من معرفة ما لدى اآلخر حتى تكون 

احللول شاملة وسليمة. 

���ع دائرة  هذا الن���وع من واجب املعرفة يوسِّ
االختص���اص وإن كان ال يلغي���ه. فأن���ا أوافق���ك 
أنَّ���ه ال ب���د م���ن التخص���ص ليك���ون التمّيّز لكن 
الس���ؤال هو ما قطر دائرة هذا التخصص، أيها 

الفاضل؟

إنَّ مفهوم التخّص���ص وحجمه يتغيران من 
حني آلخر. ولو نظرنا مثاًل إلى عالقة املس���احة 
التصويري���ة )Photogrammetry( واالستش���عار 
ع���ن بع���د )Remote Sensing( ببعضهم���ا في 
املاض���ي القري���ب والي���وم لبان لنا ه���ذه املفهوم 
بشكل واضح. فرغم املشتركات الكبيرة بينهما، 
ما كان علٌم منهم���ا يلتفت آلخر، بل رأينا تنافًرا 
ب���ني أصح���اب هذا العل���م وهذا العل���م حّتى أن 
أحدهم���ا رمب���ا أنتم���ى إلى قس���م واآلخ���ر إلى 
قس���م آخر في كثيٍر من جامعات العالم. فانظر 
حلالهم���ا اليوم لق���د جعلتهما التقني���ة يتدانيان 
إل���ى ح���دٍّ االحتاد تقريًب���ا؛ فالص���ورة أصبحت 
ذات هيئ���ة واح���دة، واملعاجلة تس���تخدم مناذج 
رياضية واح���دة، واخملرجات تتقارب في الّدقة 
وإن بق���ي بعض الفوارق املهم���ة بطبيعة احلال. 
إن م���ن كان يس���تطيع ف���ي بداي���ة الثمانيني���ات 
امليالدية املاضية أن يقول املس���احة التصويرية 
ش���يءٌ واالستش���عار ع���ن بع���د ش���يء آخ���ر ال 
ة في يومنا  يس���تطيع أن يرفع صوته بنفس احلدِّ
ه���ذا. فل���و تخصص أم���رٌؤ اليوم ف���ي أحدهما 
ول���م يهتمَّ باآلخ���ر ألصبح تخصص���ه منقوًصا. 
ه���ذا مجرد مث���ال آخ���ر للتتَّضح الص���ورة وإالَّ 
 فاألمثلة كثيرة في كّل حقل من حقول املعرفية . 

فالذي أراه أن الّتخصص ضرورة البد منها؛ 
وافد القريبة منه  ولكّنه تخصص منفتح على الرَّ

التي تغّذي���ه ويغّذيها. وقد تزيد هذه الروافد أو 
تنقص بحس���ب قدرات النَّ���اس ومواهبهم التي 

منحهم الله إياها )وفوق كلِّ ذي علٍم عليم(. 

متخصًص���ا  هن���اك  أن  ذك���رت  م���ا  ���ا  أمَّ
ومستخدًما فهذا صحيح؛ واملستخدم هو الذي 
لديه قدرة في توظيف التقنية بشكل جيد ولذلك 
جتد لدينا معاهد تقنية كثيرة تابعة لتخصصات 
مختلفة. وقد يتالش���ى الفاصل بني املتخصص 
والّتقني إذا ما اس���تطاع امل���رء أن يتقن العملني 

مبهارة جيدة.... 

أن من يري���د التخّصص في نظم املعلومات 
اجلغرافية يلزمه اس���ترفاد ما س���بقها من علوم 
وتقنيات في تخصصات مختلفة كاجليوديسيا، 
واملس���احة التصويري���ة، واالستش���عار عن بعد، 
والكارتوقرف���ي، واجلغرافي���ا ....... وغيره���ا 
ألن نظ���م املعلوما تقوم عليها علًما وتقنيًة. بهذا 
أصبح املتخصص، أمس، في علم واحد من هذه 
العلوم، متخصًصا اليوم بق���در معلوم، في عدد 

منها، وال مناص له من ذلك.

¿ م��ا رأيكم حاليًا فيما ُيقدم في قس��م 
المس��احة من خط��ًة دراس��ية ف��ي تعليم 

المساحة؟
وما رأيكم ف��ي وجود مادة واحدة فقط 
في تعليم مبادئ نظم المعلومات الجغرافية 

أال تجدها قليلة جدًا على هذا العلم؟

اخلط���ة بصفة عامة، من وجهة نظري، بني 
ا فال ترقى إل���ى املمتاز وال  اجلي���د واجليد ج���ّدً
تهبط إلى السيء من اخلطط. ولهذه املنزلة بني 

األستاذ الدكتور ظافر القرني 
ضيفًا يف زاوية لقاء

في هذه الزاوية من لقاء يسعدنا استضافة سعادة الدكتور ظافر القرني 
رئيس مجلس إدارة النادي، وهذا اللقاء أجري معه في البدايات األولى 

للنادي على شبكة اإلنترنت، وكان لهذا اللقاء أصداء إيجابية فتحت آفاق 
جديدة للتواصل بني أعضاء النادي، ونظراً لطول اللقاء فقد انتقينا لكم 
مقتطفات منه، وميكنكم الرجوع للنص الكامل للقاء على موقع النادي.
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املنزلتني أس���باب كثيرة أحاول أن أبينها أو أبني 
بعضها بقدر املستطاع. 

وقبل أن نش���رع في س���رد بع���ض املؤثرات 
راس���ية ومنها خطة  العام���ة عل���ى اخلط���ط الدِّ
الهندسة املس���احية، أشير إلى أن عدد ساعات 
راس���ة )أو وحداته���ا( تقلَّ���ص كثي���ًرا منذ أن  الدِّ
كنَّ���ا طاّلًبا إل���ى اليوم؛ فنقص م���ن مئتني وحدة 
أو يزي���د إلى مئة وخمس���ة وس���بعني وحدة، إلى 
مئة وس���تني وحدة. ولو كان األمر بيدي جلعلتها 
مئة وخمس���ة وأربعني وح���دة أو أقل بقليل ليس 
للمساحة فقط بل لكل التخصصات الهندسية. 
راس���ية ال زالت كثيرة رغم ما  إذن الوح���دات الدِّ
حصل له���ا من تقلي���ل ملحوظ. ه���ذا هو األمر 

األول وله أسبابه. 

األمر الّثان���ي، أن العربي بصف���ة عامة من 
أش���د النَّ���اس تش���بًُّثا باملاض���ي، وإن ص���ح هذا 
التَّش���ّبث وُحِمد في جوانب معلومة من احلياة، 
فإنَّه ف���ي التقنيات التي نعيش���ها ال يصح. فقد 
ترانا رغم تعلقنا مبا يس���تجد م���ن تقنيات نحنُّ 
إل���ى الق���دمي منها، ويع���ّز علين���ا أن نحذفه من 
اخلط���ة ... وهذا وفاء نادر حتى للجمادات أيها 

الفاضل. 

األم���ر الثال���ث أن اخلط���ة املنهجّية ال تقوم 
بأعضاء هيئة تدريس من حملة ش���هادات عليا، 
وبق���ررات دراس���ية كثيرة فحس���ب، ب���ل يلزمها 
معامل مجهزًة جتهيًزا جي���ًدا، وقابلة للتَّجديد، 
ويلزمهامعي���دون  مه���رة،  لون  مش���غِّ ويلزمه���ا 
ا  بة وكّل هذه شؤون أمَّ متميزون، وسكرتارية مدرَّ
مفقودة أو شبه مفقودة في البرنامج. وفقد مثل 
هذه القدرات يش���ّتت اجلهد الذي يبذله عضو 
هيئ���ة التدريس، ويضعف مقدار التحصيل لدى 

الطالب دون ريب. 

اب���ع هو العنت العظي���م والتأخير  األمر الرَّ
الكبي���ر املصاحبان حملاولة جتديد اخلطة حيث 
تش���تبك األهواء مع الق���رارات وتظل في صراع 
ثة بحاجة إلى  دائم إلى أن تصب���ح اخلطة احملدَّ
حتديث قبل أن تطبَّق. وهذه أمر عالجه متعِذر 

على املدى القريب. 

األم���ر اخلام���س ه���و انقط���اع اإلبتعاث ملا 
يقارب عقدين من الّزمان وهذا أمر ينذر بخمود 
كثير من األقسام العلمّية بعد سنوات قليلة كون 
تقاعد أعضاء هيئة الّتدريس س���ينصب عليهم 
م���رًة واحدة تقريًبا. هذا إذا س���لموا من حوادث 
السيارات التي تتخّطف الّناس صباح مساء في 

شوارعنا العامرة. 

املعوق���ات وخطورته���ا،  ه���ذه  كث���رة  وم���ع 
فاخلطة متماس���كة إل���ى حدٍّ ال ب���أس به، وهي 
أفض���ل املوجود في دول اخلليج العربي واليمن، 

وما تزال متطلِّعًة إلى األفضل دائًما.

أم���ا بخص���وص وج���ود مقرر واح���د لنظم 
املعلوم���ات اجلغرافية، فه���ذا ال يكفي بأي حاٍل 
م���ن األح���وال. ولو أخذت خطتنا في الهندس���ة 
املس���احية بجامعة امللك س���عود مثاالً، لوجدتنا 
نعط���ي كلَّ تخص���ص م���ن املس���احة األرضي���ة، 
واجليوديسيا، واملساحة التصويرية واالستشعار 
عن بعد، بني ثالثة إلى خمس���ة مقررات ونعطي 
نظم املعلوم���ات اجلغرافية مقرًرا واحًدا؛ وهذا 

حيٌف عظيم. 

ونح���ن متنّبه���ون له���ذا؛ ولك���ن التَّعدي���ل ال 
يحص���ل بيس���ر كما ذك���رت في ج���واب اخلطة 
���ابق. ولو كان األمر بيدي جلعلت  الّدراسّية السَّ
أق���ل عدد ممك���ن من املقررات له���ذه النظم في 
اخلط���ة ثالث���ة متتالي���ة: أولها، مدخل ش���امل، 
وثانيه���ا، ع���ن قواع���د املعلومات فيه���ا، وثالثها 
تطبيق وممارس���ة على مش���اريع مختارة.... وال 

يُظن أن هذه كثيرة.

الجغرافي��ة  المعلوم��ات  ¿ ه��ل نظ��م 
واالستش��عار عن بعد أدوات بيد الباحث ام 

تخصص مستقل وعلم قائم بحد ذاته؟

الس���ؤال س���هٌل صع���ٌب الخت���الف مفاهيم 
النَّ���اس ورؤاه���م. وميكنن���ا الق���ول: هم���ا عل���م 
لصاحب العلم، أدوات أو تقنية لصاحب التقنية 
حت���ى نرضي كلَّ األط���راف. وهذا م���ا قلته في 
ملتقى نظم املعلومات في اخلبر الشهر املاضي. 
وعن���دي أن م���ا من عل���م إالَّ وله تقني���ة، وما من 
تقنية إاّل ولها علم. وال بد أن نعلم أن العلم يحمل 

في أحشائه تقنية، والتقنية حتمل في أحشائها 
علًم���ا. وعلى هذا فالتقس���يم ال يعني ش���يًئا في 
احلقيق���ة.... فهما ل���كل فرٍد يعم���ل فيهما علم 
وتقنية شاء أم أبى. ويبقى السؤال املنطقي هو: 
كم يأخذ هذا الفرد أو ذاك من علمها وتقنيتها. 
وقد س���بق أن قلت ش���يًئا مثل ه���ذا في موضوع 

طرح في هذا النَّادي إذا وجدته أشرت إليه. 

¿ ماه��و رأيكم في موض��وع دخول غير 
 المختصي��ن  ف��ي ه��ذه العل��وم الحديث��ة

 -نسبيًا-  وأقصد علوم االستشعار عن بعد و 
علم نظم المعلومات الجغرافية واستفادتهم 
منها ف��ي تخصصاتهم المختلف��ة كأدوات 

تسعادهم على إنجاز أعمالهم.؟
وما هي نصائحك��م وتوجيهاتكم لغير 
المختصين في هذا المجال في حال رغبتهم 

الدخول فيه واالستفادة منه ؟

لعل اإلجاب���ة على هذ التس���اؤالت تقودني 
إلى عدة تس���اؤالت أخ���رى س���أحرص على أن 

أقتصر على اثنني منها .
ف���ي  اخملت���ص  غي���ر  دخ���ول  ف���ي  أرى  ال 
االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 
إليه���ا بأًس���ا إذا كان يعلم ما يري���د، ويعلم كيف 
يحص���ل على م���ا يريد، ب���ل إنَّن���ي أرى الدخول 
إل���ى ه���ذه التخصص���ات م���ن غي���ر اخملتصني 
فيها مؤّش���ر ذكاء وفطنة. ولهذا الرأي أسباٌب، 
يكفينا منه���ا هنا واحد نورده. أم���ا ترانا نبحث 
في تخصصاتنا املتقاربة عن املعلومات املتناثرة 
ف���ي الطبيع���ة مبختل���ف أش���كالها لنل���مَّ به���ا ، 
ولنستخدمها في حلول ما ينجم من مشكالت، و 
في توفير ما يراد لنا توفيره من خدمات متنوَّعة 
كثيرة. أفليس من احلكمة أن نبحث عن تقنيات 
متكنن���ا من جلب ه���ذ املعلوم���ات إل���ى مكاتبنا 
لننظ���ر إليه���ا كلها ف���ي آن واح���د، ونأخذ منها 
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لقاء

لبعضه���ا، وننقحه���ا، ونعاجلها، ونس���تنتج منها 
ما نريد؛ فنكون بذلك وفرنا على أنفس���نا كثيًرا 
ا من املال  من اجلهد املبذول ف���ي امليدان، وكثيٍرً
ال���ذي ينفق في جمع معلوم���ات ميكن احلصول 
عليه���ا بتقنيات متقّدمة جي���دة؟ أعلم أن العاقل 
 لن يجيب بغير: »بلى إن من احلكمة فعل ذلك«. 
وميكنن���ي يا فه���د أن أقول بطريق���ة أخرى: إن 
امل���رء إذا أتقن عم���اًل ما ظهرت ل���ه فيه ثغرات 
فيس���عى إلى س���ّد هذه الثغرات. وهذه الس���عي 
يق���وده إلى تخصصات أخ���رى فال تثريب عليه، 
وهو في س���عيه مأجور ب���إذن الله، بل هذا الذي 
ينبغ���ي عليه عمله، مادام يش���عر أنَّه أهٌل لذلك. 
ا أن يحصر نفس���ه  وال يفع���ل ذل���ك إالَّ مبدع. أمَّ
في مجال ضّيق ويرى أن حلول مشاكل النَّاس ال 
تك���ون إالَّ من خالل هذا التخصص الذي حصر 

نفسه فيه، فهذا جهٌل عميق. 

إذا ص���ح ه���ذا يبق���ى تفاوت الق���درات في 
األخ���ذ من هذه املع���ارف والتقني���ات اجلديدة؛ 
فواحد يوفقه الله إل���ى الدخول إليها من بابها، 
ويفلح في اس���تثمار الوقت واملال ف���ي إتقان ما 
ميكن���ه إتقان���ه منها، ويب���دع فيها إب���داع أهلها 
املتخصص���ني ورمبا فاقه���م. وواحٌد يحوم حول 
احلمى وملَّا يس���تطع دخوله بعد. وآخر لم يسمع 
في هذا احلمى وال يريد أن يس���مع به أصاًل.... 

وللنَّاس فيما يعشقون مذاهب. 

وفيما يتعل���ق بالفقرة الثانية من الس���ؤال، 
اقول : إذا كانت الهواية، وصحت العزمية فخير 
م���ا يبدأ به هو دراس���ة م���ا أمكن م���ن مقررات 
مقدم���ة في هذي���ن العلم���ني. ومقرراتها بصفة 
عام���ة مح���دودة، وال يته���اون في ه���ذا حّتى لو 
ل���م يأخذ غي���ر مقرر واحد ف���ي كّل مجال. هذا 
ا لبناء األس���س  األم���ر من وجهة نظري مهٌم جّدً
العلمية الت���ي تبدأ بعدها نش���اطات املتعلِّم في 
الب���روز. فت���راه ال يت���رك فرصة علمي���ة مواتية 
سواء كانت دورة أو ندوة أو مؤمتر أو تدريب دون 
أن يكون ف���ي أول الصفوف. وتراه يحرص على 
االطالع على ما يستجد أو بعض ما يستجد من 
معلوم���ات في مجاله اجلدي���د، يحرص على أن 
يتواءم عمله مع علمه الذي يريد أن يش���رع فيه، 
ن يش���اركه  ويح���رص على أن يكون من حوله ممَّ
ه���ذا الهّم أو يؤيده على هذا التَّوّجه. إذا س���عى 
إل���ى حتقيق ه���ذه األهداف بقدر ما يس���تطيع، 
أمكنه أن يس���هم بكلِّ ما ه���و مفيد خصوًصا أن 
لديه روافد علمية أخرى جلبها من تخصصه أو 

ابقة.  تخصصاته السَّ

ا  وأود أن أرّك���ز قلياًل على أمرين مهمني ممَّ
س���بق، هما: القراءة، والبيئة. فأحسن ما يكون 

من الق���راءة ما يعتمد على الكت���ب املعتمدة في 
التخص���ص. فإذا قلت: علي���ه أن يدرس مقرًرا، 
فاملقص���ود أن ي���درس كتاًب���ا مخت���اًرا عل���ى يد 
متخص���ص. وال ري���ب أن من مش���اكلنا الكبيرة 
ف���ي العلم والتعليم البعد عن الكتب واللجوء إلى 
غيرها من بدائل يش���وبها ما يشوبها من نقص. 
إن أص���ل م���رض التعلي���م لدينا - وه���و مريٌض 
فع���اًل- يكمن في ع���دم معرفتنا قيم���ة الكتاب، 

وكيفية التعامل معه. 

���ا أثر البيئة احمليطة عل���ى املرء فخطيٌر  أمَّ
ا. أما ترانا ال جند من يجالس أهل الش���رع  ج���ّدً
ًثا، جّل وقته، في مس���ائلهم الّشرعية،  إالَّ متحدِّ
وال جن���د م���ن يجالس أهل اللّغ���ة إال متكلًّما في 
مسائلهم اللّغوية، وال من يجالس أهل اجلراحة 
���ب إالَّ متحّدًثا عن العمليات اجلراحية،  في الطِّ
ًثا عن فنونهم  وال من يجالس أهل الفن إالَّ متحدِّ
ودنونه���م؛ فباملثل تق���اس بقية الهم���وم األخرى 
كاف���ة. فيأخ���ذ املرء من ش���رع الله م���ا ال تقوم 
احلي���اة إاّل ب���ه، على أق���ل تقدي���ر، وليركب في 
س���فينة تخصصه، قائاًل: باس���م الل���ه مجراها 

ومرساها. 

¿ آم��ل من س��عادتكم أن تب��دو رأيكم 
في م��دى فاعلية وس��هولة ومرونة برنامج 
GeoMedia Pro GIS حي��ث كان��ت ل��ي 
فرص��ة التدري��ب علي��ه مقارن��ة ببرنام��ج 
ArcGIS حيث الحظت أنه هو المس��تخدم 
 ArcGIS ل��دى أعضاء النادي وه��ل برنامج
افضل منه ش��اكرة ومق��درة تعاونكم واهلل 

يرعاكم

س���أجعل اإلجاب���ة ف���ي وقف���ات مختصرة 
ليسهل الوقوف عليها بحول الله. 

الوقفة األولى: إنه ليس في تقنيات مجالنا 
م���ا ميكن أن يقال عنه س���هل باط���الق أو صعب 
باط���الق؛ إذ الس���هولة والصعوب���ة تأتي من قبل 
املس���تخدم نفسه؛ فما يراه ش���خص سهاًل، قد 
يراه آخر صعًبا، والعكس يصح كذلك. وما يقال 
عن اليس���ر والصعوب���ة في التقني���ات يقال عن 
قضي���ة التفاضل بينها. ول���وال اختالف األذواق 

لبارت السلع. 

الوقف���ة الثاني���ة: إنن���ا نري���د أن نك���ون من 
مبدع���ي التقني���ة ال م���ن مس���تخدميها فق���ط، 
فبقاؤن���ا ف���ي مصاف املس���تخدمني يجل���ب لنا 
املش���ّقة والعنت. وإمكانية أن نكون من مبدعيها 
ليس ب���ا ألمر الصع���ب فنحن »جي���ل البرمجة« 
وميالد احلاس���ب الش���خصي حديث جًدا ملن ال 
يعل���م ذلك. ألنَّنا إن لم نصبح من مبدعيها بقينا 

ضحية الدعاية واإلع���الن القائمني على مهارة 
اصطياد الزبون بأي وس���يلة كانت بشرط أن ال 
تثي���ر حنقه، وما ضّر لو علم في مقبل األيام أنَّه 

اصطيد بوسيلٍة غير نزيهة. 

الوقف���ة الّثالث���ة: إن���ه من خ���الل اطالعي 
اليس���ير وإملام���ي بجوان���ب م���ن تقني���ات نظ���م 
املعلوم���ات اجلغرافي���ة ف���إن الش���ركات املعنية 
بتطوي���ر تقنياتها على دراية مبكامن الصعوبات 
فيها، ولذلك يجهد كٌل في محاولة الوصول إلى 
احلل���ول املثلى له���ذه الصعوبات أو املش���كالت، 
وإن اختلف���ت عناوي���ن تل���ك احللول من ش���ركة 
ألخ���رى، وه���ذا جان���ٌب تطرقت له ف���ي كتابي: 
»العلم والتقنية: رؤية هندسية مغايرة للمألوف« 
ال���ذي آم���ل أن أصدره قريًب���ا. أقول ه���ذا ألنَّه 
ف���ي الوقت الذي ن���رى فيه »انترق���راف« تطرح 
برامجه���ا ذات االنفت���اح الكبير عل���ى املعلومات 
برامجه���ا،  وباخت���الف  مصادره���ا  باخت���الف 
م���ن خ���الل تقني���ة GIS Geomedia Pro، نرى 
 ArcGIS إزري« تل���ّوح بحلوٍل مماثلة ف���ي تقنية«
 .Interoperability األخيرة من خالل ما يُس���ّمى
فاله���م واح���د، كون القضي���ة املعاجل���ة واحدة، 
 وإن اختلف���ت أس���اليب تناول���ه والتعام���ل معه.

ابعة: إن املش���كلة تبقى ف���ي معايير  الوقف���ة الرَّ
االختيار بني هذه التقنيات من قبل املستخدمني؛ 
وهل األفض���ل التنويع أو التوحي���د؟ وما جدوى 
كل اجتاه من هذي���ن االجتاهني؟ وغير ذلك من 

األسئلة املهمة ... ... 

أق���ول ق���د يك���ون التنويع ه���و األمث���ل في 
اجلوانب الدراسية )التعليمية والبحثية( لتكون 
الفائدة الشاملة واالختيار األمثل ألنسب احللول 
للمس���ألة املراد حلها، ولغير ذلك من األغراض 
الت���ي ال تخفى. أما في اجلان���ب االنتاجي فقد 
يكون لتوحد التقنيات ما يبرره من حيث تضافر 
اجلهود، وتسهيل سريان املعلومات بني املهتمني، 
وع���دم جعل اختالف ن���وع التقني���ة ذريعة لعدم 
التع���اون والترافد ب���ني املعنيني، وليكثر س���واد 
املتعامل���ني بهذ الن���وع من التقني���ة فيصبح لهم 

كلمة مسموعة، وغير ذلك كثير.

التقني���ات  الوقف���ة اخلامس���ة: إن برام���ج 
تتدان���ى وتتقارب بش���كل ملح���وظ، فمن عرف 
واح���دة منها أصب���ح من الس���هل علي���ه تناوش 
ة. وسيكون  األخرى واستخدامها دون كبير مشقَّ
التدان���ي في املس���تقبل أكبر وأعظ���م ... وهذا 
جان���ب حاولت تناوله في الكتاب املذكور آنًفا إن 

يسر الله خروجه. 
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الوقفة السادس���ة: لس���ت بذي خبرة جيدة 
ف���ي برامج االنترقراف وإن كن���ت اطلعت عليها 
م فيها م���ن محاضرات  وحض���رت بعض م���ا ُقدِّ
ولق���اءات، وق���رأت عنه���ا ف���ي أبح���اث قليل���ة 

استخدمت تلك التقنيات.

¿ بحك��م عملكم كعض��و هيئة تدريس 
بقس��م الهندس��ة المس��احية ه��ل تعتقد 
أن هذا القس��م س��اعد في تحس��ين صورة 
مفهوم علم المس��احة بي��ن طلبة الجامعة 
بخاص��ة وبين العامة بعام��ة أم أنه ال تزال 
النظرة محدودة وقاصرة وغير واضحة لدى 

الكثيرين.

اس���تطيع أن أق���ول باختص���ار ش���ديد أن 
برنام���ج الهندس���ة املس���احية الذي أنش���ئ منذ 

عام 1408ه� في القسم املدني بجامعة 
امللك س���عود س���اعد كثيًرا في حتسني 
صورة مفهوم علم املس���احة بني الطلبة 
وغيرهم من عامة النَّ���اس؛ وإن النظرة 
لم تزل محدودة وقاصرة وغير واضحة 
وس���تبقى كذلك ل���دى الكثيرين إلى أن 
يشاء الله غير ذلك. وهذا تضاد مفهوم 
عندنا، وال ينطبق عليه قول أبي العالء: 
»تناقٌض ما لنا إاّل الس���كوت له« ولذلك 
نق���ول: إنَّ���ه إذا ُرس���مت ص���ورة ما عن 
شيء ما في »الّتأريخ« فإّن »اجلغرافيا« 
ال تستطيع تغيير تلك الصورة بيسر ولو 
جهدت. فعلى الّرغم من كون الهندس���ة 

املساحية علًما في كّل علم وتقنية في كّل تقنية، 
وك���ون عنٌي منها على األرض وعني في الّس���ماء 
-كما س���بق وإن أشرت في موقعي- فإنَّها تعاني 
من تصّور النَّاس لها بأنَّها الشريط الذي يسحب 
عل���ى األرصف���ة، أو ميزان التس���وية الذي يقف 
وراءه عامل في هيئة رّثة، معتمًرا كوفية صفراء 
فاقع لونها ال تس���ر الّناظري���ن. هذا هو التَّصور 
الذي يحمله املثّقف من النَّاس وقد يأتيك غيره 
بأس���وأ منه. فكيف يس���تطيع قس���م صغير في 
زاوي���ة من األرض أن يغّير ه���ذه الصورة املمتّدة 
من الواليات املّتحدة األمريكية إليها مروًرا بكّل 

أقطار األرض دون استثناء. 

ألم تر أّن كثيًرا من األقس���ام املس���احية في 
العالم عمدت إلى تغيير اسمها من مساحة إلى 
جيوماتك أو جيوماتك���س )Geomatics( هروًبا 
من هذا التَّصور املنقوص. وإذا كان هذا التغيير 
ممكًنا في عالم لغته اإلجنليزية أو ما ماثلها من 
لغ���ات أوروبية، فإن نقله أو ترجمته إلى العربية 
أو استحداث مثله فيها يظّل أمًرا صعًبا. فنحن 
إن نقلن���اه كم���ا هو أصب���ح غير مفه���وم للنَّاس، 

ورمب���ا وجدتنا نعود للقدمي ولس���ان حلنا يقول: 
»حناني���ك بعض الّش���ر أه���ون من بع���ض«؛ وإن 
ترجمن���اه صعبت ترجمته فه���و مرّكب من ثالث 
تقني���ات أو أكثر؛ وإن حاولن���ا أن نأتي بغيره كنَّا 

كمن يحاول أن يترجمه. 

وقد كان ميكن لتخصص املساحة أن يأخذ 
ص���ورة جيدة ف���ي أذهان النَّاس فه���و جدير بها 
ألس���باب منها كونه معروًفا م���ن زمن بعيد بهذا 
االس���م ، وللعرب في���ه، كما لغيره���م، إبداعات 
جميل���ة رائعة، وذا صلٍة وثيقة بكل الّتخصصات 
املعروف���ة ف���ي عالم اليوم؛ ولكن م���ا ندري كيف 
ُرّكبت هذه الّصورة املش���ّوهة في عقول املثقفني 
م���ن النَّاس وكيف نُقلت إل���ى العامة منهم، فكان 

ما كان من معاناة، والله املستعان. 
ا هل أسهم »القسم« في حتسني الصورة  أمَّ

فال ريب في ذلك، والّدليل ما نراه من نشاطات 
خلريجي���ه في كثيٍر من القطاعات، وما نلمس���ه 
من سعي كثير من أصحاب التخصصات األخرى 
لالستفادة من علومه وتقنياته ومعلوماته ألسباب 
حت بعضها في موقعي بشيء من التفصيل.  وضَّ
ورغم كّل هذا، فس���يظل املفهوم قاصًرا كما هو، 
لقلّة املتأثرين وإن كثروا، قياًس���ا بالكثرة الغالبة 
ذات التصورات القدمية الّراس���خة في عقولهم 

رسوخ اجلبال. 

¿ ه��ل يعتبر قس��م الجغرافي��ا المدخل 
الصحيح لتعلم نظم المعلومات الجغرافية؟

إن ص���حَّ أن تصنَّ���ف اجلغرافي���ا عل���ى أّنها 
ضم���ن كلية اآلداب في املاض���ي لطبيعة ما كان 
ي���دّرس فيه���ا، أو لطبيعة الرؤية الت���ي رآها بها 
علماؤها آنذك، فال يصّح اليوم أن نصنَّفها كلها 
حس���ب تلك الرؤية التي جتاوزها الزمن. وهذا 
موضوع شائك ال يعرفه إالَّ من حاول أن يخوض 

فيه مع اخلائضني. 

أن نظ���م املعلوم���ات اجلغرافي���ة عل���ٌم ال يقب���ل 
االستحواذ عليه من أحد، فال هو بعلم يستطيع 
املهن���دس أن يق���ول ه���و ل���ي، وال اجلغرافي وال 
غيرهما. إّن محاولة حصر هذا العلم في قس���م 
ما، دون غيره من األقسام، يناقض طبيعة التكامل 
التي يق���وم عليها ويضعفه���ا. وإذا ضعفت هذه 
الطبيعة أو املزّية، ل���م يبق هناك نظم معلومات 
جغرافية، وال مهت���ّم بنظم املعلومات اجلغرافية 
���اعني ف���ي س���بيلها والعاملني بها.   وإن كثر السَّ

والسؤال املهم اآلن هو كيف ينبغي لنا أن ندرَّس 
هذا العلم مبا يتنامى وطبيعته الشاهرة الظاهرة 

؟ هذا ما سنحاول الّتحّدث عنه .

سأحاول أن أس���ّهل هذه القضية الّشائكة، 
عل���ى ما يبدو، وه���ي في أصلها س���هلة. فأقول 
إذا م���ا أردن���ا أن نُ���درِّس علٍم م���ا لزمنا 
أن نعل���م عل���ى ماذا يق���وم، ف���إذا علمنا 
املق���ررات  ذل���ك س���ُهل علين���ا اختي���ار 
الت���ي ينبغي علينا تدريس���ها ليتم قيامه 
ويبق���ى. وأظ���ن أنن���ا ال نختل���ف عل���ى 
أن اخلريط���ة ه���ي أه���م مقوم���ات نظم 
املعلوم���ات اجلغرافي���ة. ول���و ق���ال قائل 
بل أه���م مقوماته هي قاع���دة البيانات، 
لقلن���ا قاعدة البيانات ما هي إالَّ خريطة 
ضخمة في صيغة رقمية مهيئة بطريقة 
 م���ا. فم���اذا يلزمن���ا لنفه���م اخلريطة ؟ 

هندس���ة  وعل���وم  رياضي���ات،  يلزمن���ا 
مس���احية، وعلوم جغرافيا، وعلوم حاسب آلي، 
وميكن التفصيل في كّل هذه ألنَّ بعض مقرراتها 
أولى من بع���ض. ولو جاء أح���ٌد وزاد، ما أنكرنا 
 زيادته فالتخصص يقوم على الّتكامل كما قلنا. 

وميكن ملن ال تعجبه هذه الوس���يلة أن ينظر إلى 
»املدخ���الت، وط���رق املعاجل���ات، واخملرجات« 
مل���ا ي���رد أن يعلّم���ه، ث���مَّ يخت���ار م���ن املق���ررات 
���ر للّط���الب فهمه���ا والّتمّك���ن منه���ا.   م���ا يُيسِّ

ولو توّفرت هذه املقررات في قسم ما، فهذا أيسر 
وأس���هل من تشتتها. وإن تشّتتت، فينبغي تيسير 
السبل أمام الّطالب ليأخذوا من كّل تخصص ما 
ي قدراتهم ويزيد في معارفهم ومعلوماتهم.   ينّمّ

الجغرافي��ة  المعلوم��ات  ¿ ه��ل نظ��م 
محتكرة لتخصصات بعينها؟

ال يه���م كثيًرا اليوم أين يتعلّم املتعلّم أس���س 
نظم املعلومات اجلغرافية ألسباب أحاول طرح 
د عل���ى الطالب عب���د احلكيم.  بعضه���ا ف���ي الرَّ
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لقاء

والّس���بب الظاهر على غيره ه���و أن هذه النظم 
مقبل���ة على تكوين نفس���ها لتك���ون علًم���ا مبنّيًا 
جغرافي���ة  هندس���ية  حاس���وبية  أس���س  عل���ى 
متينة. وال ريب أن الكليات بل األقس���ام تفترس 
التخصص���ات كم���ا تفت���رس األمم بعضها عبر 
الق���رون واآلم���اد. فلو س���لمنا بأنَّ اس���م »نظم 
املعلوم���ات اجلغرافي���ة« ج���اء تب���ع الّتخص���ص 
اجلغراف���ي، جل���از لن���ا أن نق���ول أن هناك نظم 
معلومات هندس���ية، ونظم معلومات جيولوجية، 
ونظم معلوم���ات طبية وغير ذل���ك ومنها ما هو 
موجود فعاًل. وجل���از لنا أن نذهب إلى أكثر من 
ذلك في الهندس���ية منها فنق���ول نظم معلومات 
 .... كهربائي���ة  معلوم���ات  ونظ���م  ميكانيكي���ة، 
ونظم معلومات مس���احية. وباس���تحداثنا »نظم 
املعلومات املساحية، ليكون لكل تخصص نظمه، 
نك���ون بذلك أوهن���ا نظم املعلوم���ات اجلغرافية 

كونها تعتمد عليها إعتماًدا كبيرا. 

وعلي���ه ميكنن���ا الق���ول أنَّ نظ���م املعلومات 
اجلغرافي���ة مبفهومها الش���ائع اليوم اس���م غير 
موف���ق، فه���و عند كثي���ر م���ن اجلغرافيني ميثل 
تخصصه���م وعن���د غيره���م ميث���ل ش���يًئا أكبر 
م���ن ذل���ك. وميكن أن نق���ول إنَّه اس���ٌم على غير 

مسمى. 

ودعون���ي أقّرب األمر بش���يء م���ن التمثيل. 
تص���وروا أن هناك فئة م���ن العلماء في مكان ما 
ى »نظم  تفّكر في اس���تحداث ما ميكن أن يُس���مَّ
مانية«، فنظر أصحاب التأريخ في  املعلومات الزَّ
أنفس���هم ، وقالوا نحن أه���ل الّزمان؛ أما ندرس 
األح���داث فيه فيظهر للنَّاس أمرها وتسلس���لها 
وأثرها فيهم وفي بيئته���م؟ فيقول قائلهم: بلى. 

فيقول آخر: دعونا إذن نس���مي »نظم املعلومات 
الّزمانية« »نظم املعلومات التأريخية«. ومن يريد 
الزمان أو لدراس���اته عالق���ة بالزمان من قريب 
أو بعي���د، فلي���أت إلينا نحن معش���ر التاريخيني 
فنرف���ده منه مبا ش���اء. فنحن أه���ل الزمان وما 
عدانا تب���ع لنا بطبيعة احلال. ه���ذه قولهم وهو 
ق���ول ال يخلو من ش���طط عظيم، إذ أنَّه يبتس���ر 
 املعارف، ويس���ير بها عك���س توجهها الصحيح. 

يب���دو، والل���ه وأعل���م، أن هذا هو م���ا حدث في 
»نظم املعلومات اجلغرافية«، فبدالً من أن يكون 
هناك، مثاًل، »نظم معلومات مكانية«، يتصل بها 
من يتصل كلٌّ بحس���ب علوم���ه ومعارفه وأدواته 
ورواف���ده، نظ���ر من نظ���ر من جغرافي���ي العالم 
ث ع���ن جغرافيينا فهم  املتق���ّدم تقنّيًا )وال نتحدَّ
ونحن تب���ع لغيرن���ا(، فقالوا نحن أول���ى باملكان 
وغيرن���ا تب���ع لن���ا، فلنس���مه »نظ���م املعلوم���ات 
املعلوم���ات  يري���د  فم���ن  وعلي���ه  اجلغرافي���ة«. 
املتصل���ة باملكان، فليأت إلين���ا نحن اجلغرافيني 
وس���يجدنا جنوًدا مجندة في خدمته، ولله العّزة 
م���ن قبل ومن بعد. ولكن س���رعان م���ا وجد جّل 
اجلغرافيني نظامهم عائًما ال هو إلى السماء وال 
إلى األرض، فعلموا أهمّية الرياضيات، فعّززوا 
معارفهم فيها، وأهمّية علوم املس���احة فشرعوا 
في استرفادها واحلرص على تعلّمها. وهذا هو 
الّتوجه الصحيح. ولهذا قلت في إجابة س���ابقة 
أّنه ال يص���ح إحلاق اجلغرافيا كلّها مبا يس���مى 

كلية اآلداب. 

إذن لو أن نظم املعلومات اجلغرافية جاءت 
جغرافية فقط ملا ركزت جّل دعائمها املهمة في 
رحاب غيرها، ولكانت على غرار نظم املعلومات 

الطبية، ونظم املعلوم���ات اإلدارية، تقوم بذاتها 
وتسترفد غيرها. وأظن أن السبب وراء اختالط 
املفاهيم هو في فهم كلمة جغرافيا نفس���ها فهي 
ال تنتمي في أصلها إلى أي لغة من اللّغات احلية 

اليوم. .... 

ولو أن األمر بيدي لدعوت إلى تكوين:
 Temporal( نظ��������م املع������لومات الزم��انية
Information Systems, TIS( ونظ�������م املعلومات 
 Spatial Information Systems,( املك����اني����������ة

.)SIS

وجلعل���ت أصح���اب الزم���ان يتجادلون في 
زمانهم، وأصحاب املكان يتجادلون في مكانهم. 
وم���ن يريد أن يجادل ف���ي الزمان واملكان في آن 
كان له ذلك وميكن أن يسّمى بهما مًعا. أما وقد 
ص���ارت األمور كما هي عليه اليوم فال ضير في 
ذل���ك إذ العبرة باإلجناز ال باألس���ماء وإن كانت 

مهمة. 

¿ ما كيفية قراءة الصور الجوية ومعرفة 
رموزها ؟

قراء الصور اجلوية فن يشبه قراءة نصوص 
اللغة املكتوبة. فالذي ال يعرف كيف تقرأ الصورة 
ي الذي ال يس���تطيع ق���راءة الكلمات  يكون كاألمِّ
سواء بس���واء. وطرق قراء الصورة أو تفسيرها 

تصّنف عموًما إلى طريقتني:
 Visual( نظ��������������ري  تفس������ير  األول���ى: 

 )Interpretation
 System( آل������������ي  تفس����������ير  الثاني�����ة: 

 .)Interpretation

والتفس���ير النظري يعتمد في معظمه على 
مس���تخدم النظ���ام ولي���س على النظام نفس���ه. 
والتفس���ير اآللي هو عكس ذلك، أي يعتمد، في 

معظمه على اآللة. 

وأقصى درجات التفسير النظري أن يعرف 
امل���رء كّل ما ف���ي الصورة من أش���ياء دون عنت. 
زة  وهذا ال يتأتى له إالَّ بعد ممارس���ة طويلة مركَّ
كّل ش���يء حاضٌر فيه���ا إالَّ امللل. وأق���ول طويلة 
ألنَّها تقاس خبرتها بالس���نوات وليس باأليام وال 
األش���هر كما يحلو لنا نحن بن���ي يعرب. وخالل 
سنوات اكتساب خبرة تفسير الصور يقارن املرء 
واقع الظاهرة في امليدان في أوقات مختلفة مع 

صورتها في الصور اخملتلفة نوًعا وشكاًل. 

وأقص���ى درجات التفس���ير اآلل���ي أن تقوم 
اآلل���ة مبعرفة ظواهر الص���ورة دون أدنى تدّخٍل 
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من اإلنسان. وهذه يلزمها لوازم كثيرة وإن حدث 
ٍم جيد في هذا اجلانب من العلم. وفي هذا  تق���دُّ
الن���وع تصبح املهم���ة هي تدريب اآلل���ة بدالً من 

تدريب اإلنسان على معرفة ما في الصورة. 

وأكث���ر نش���اط تفس���ير الص���ور ف���ي عاملنا 
العرب���ي يقع في املنزلة ب���ني املنزلتني لقلة خبرة 
م���ن يتعامل مع الصور من جهة، وضعف القدرة 
على صناعة البرامج املتينة التي تكفي اإلنسان 

مؤونة التفسير النظري، من جهة أخرى. 

وق���د أث���رت تقنية تفس���ير الص���ور بعد أن 
من���ت علوم وتقنيات االستش���عار عن بعد ، كون 
الص���ور في���ه ذات أطي���اف مختلف���ة، وق���درات 
متباين���ة. وهناك ع���دٌد هائل م���ن البرامج التي 
تعني على معاجلة الصور بقصد تسهيل تفسير 

ظواهرها. 

أما رموز الصورة فإن كان القصد أشياءها 
الت���ي حتويها من ظواهر أو معالم، فقد س���بقت 
اإلجاب���ة، وإن كن���ت تقصدي���ن رم���وًزا أخ���رى، 
فمعلوم���ات الص���ورة تنتق���ل إل���ى اخلريطة في 
نهاي���ة األمر ويج���ري عليها م���ن الترميز ما هو 

متعارف عليه بني اجلغرافيني. 

وميكننا إضافة معلوم���ات كثيرة إلى إجابة 
الس���ؤال عن كيفية ق���راء الص���ورة اجلوية ومن 
ه���ذه املعلوم���ات أنَّه ال ينبغ���ي لنا أن ف���ّرق بني 
ص���ورة وص���ورة في مفه���وم قراءة م���ا فيها من 
أش���ياء. فال يقول أح���ٌد قراءة الص���ورة اجلوية 
تختل���ف عن تل���ك التي في االستش���عار عن بعد 
أو ع���ن تلك التي في الّط���ب مثاًل. فقد قلت في 
منتدى االستشعار عن بعد أن الفرق بني الصورة 
)Photo( , واملرئية )Image( غير موجود س���وى 
في املصطلحات التي تختلف باختالف األذواق 

في كثيٍر من األحيان. 

وال ش���ك أن تصوي���ر منطق���ة معين���ة م���ن 
منظورين مختلف���ني لتكون الرؤية فيها مزدوجة 
كم���ا في عيني اإلنس���ان ه���و أفض���ل بكثير من 
تص�����وي���ر تل���ك املنطق���ة من منظ���ور واحد في 
لقطة واح���دة . وح�����الة االزدواج ه��ذه تس���مى 
Stereo-image بينم���ا تس���مى اللقط���ة املفردة 
ونق���ول   ،Single Image أي   Mono-image
image ألن ال�  Photo مصيرها تُمس���ح مباسح 

ضوئي فتصبح كتلك ال فرق. 

ولقد اس���تفاد أصحاب االستشعار عن بعد 
م���ن تقنية االزدواج هذه املوج���ودة في التصوير 
اجل���وي من���ذ احلرب���ني العامليت���ني املعروفتني، 

تطوير  في  فشرعوا 
لواق���ط متّكنهم من 
هذه الرؤية املزدوجة 
كم���ا هو احل���ال في 
واإلكونس  السبوت، 
والك���وك بيرد مثاًل، 
حي���ث لم تك���ن هذه 
املزي���ة متوف���رة في 
ال���� MSS وال في ال� 
TM م���ن قب���ل. وما 
ط���وِّرت ه���ذه املزية 

إالَّ لتس���هيل شأن احلسابات من الصور، ولرؤية 
���مة )ثالثية األبعاد( ليس���هل  املعال���م فيها مجسَّ

تفسيرها.
 

وه���ذا ال يعني أن من لديه مهارة التفس���ير 
ال ميكنه االس���تفادة من الص���ورة املفردة ، ولكن 
ال ري���ب أن املنظر ثالثي األبعاد يعني حتى الذي 
ال يعرف على أن يقول ش���يًئا ما حول ما يراه في 

الصورة. 

وال ننس���ى أن هن���اك عناصر تع���ني الناظر 
في أمر الصورة بش���أن تفس���يرها منها: ش���كل 
الشي، وحجمه، ومنطه، ولونه وتدرجه، وبيئته، 
وغي���ر ذلك مم���ا جتدينه في أي كت���اب من كتب 

االستشعار عن بعد. 

¿ كي��ف يدل اللون األحم��ر في الصورة 
على اللون األخضر في الطبيعة؟

 ما يشعل التقنيات غير احلروب. واحلروب 
باملداف���ع  واآلخ���ر  بالكلم���ات،  ن���وع  نوع���ان: 

والطائرات؛ والّثاني أعتى وأمر. 

في احل����رب العاملية الثاني����ة وّظف التصوير 
من الطائرات بش����كل كثيف للسيطرة على ميدان 
املعركة العريض. والحظت إحدى الدول املتقّدمة 
تقنيَّا أنَّها تصاب بأذى من دولة تقنّية أخرى رغم 
غلب����ة طيران تلك الدولة عل����ى مجريات املعركة. 
فالطائ����رات ال تتبّي����ن أهدافه����ا، وتقصف أماكن 
العدو حس����ب ما يبدو لها، فتفاجأ بنش����اطه مرًة 
أخ����رى. فط����ن علماء ه����ذه الدول����ة إل����ى أنَّه قد 
يك����ون هناك حياًل مّتبع����ة من اخلصم في األرض 
للتموي����ه عليه����ا وعل����ى طيرانها في اجل����و. وقد 
تك����ون أقرب تلك احليل أن املدافع وجنود املدافع 
تُغّطى بأغصان الشجر، فتصبح كالغابة في أعني 
اخلص����م، فال يس����تهدفها م����ن الفض����اء. من هنا 
بدأت التجارب الس����ريعة على تطوير فلم تصوير 
ال يقتصر على األلوان املعتادة )األزرق، واألخضر، 
واألحمر(؛ بل يتجاوزها إلى ما ميكن أن ميّيز حال 

الش����جر املقطوع من حال الش����جر احلّي فتعرف 
الغابة احلقيقة من الغابة الوهمية. 

اجلدير بالذكر أن الطيف األزرق ذو موجات 
ضوئي���ة طوله���ا م���ن 0.4 إل���ى 0.5 ميك���رون، 
واألخض���ر من 0.5 إلى 0.6 ميكرون، واألحمر 

من 0.6 إلى 0.7 ميكرون تقريًبا. 

ُوج���د بالّتجربة، واملعركة على أش���ّدها، أّن 
الش���جر احلي )العامر مبادة اليخضور( يعكس 
طاقة كبي���رة متمّيزة في ما بع���د األحمر )0.7 
ميكرون إل���ى ما بعده بقلي���ل(. فقاموا بصناعة 
ه���ذا الفل���م اجلديد ال���ذي يظهر فيه الش���جر 
احل���ي أحم���ًرا بطبيع���ة املوجات التي يعكس���ها 
فيتميَّز بذلك عن الش���جر املي���ت التي قلَّت فيه 
هذه املادة فال يعك���س طاقة بّينة في هذا املدى 

من الطيف. 

اس���تخدمت ه���ذه األف���الم اجلدي���دة التي 
سمّوها خادعة أو  كاذبة )False color(، فانقلب 
الس���حر على الس���احر، حي���ث تبّين���ت الغابات 
احلقيقية من س���واها في ميدان املعركة. ومتَّت 
هم  ف العلم، وأعط���ى العلماء حقَّ الغلبة مل���ن وظَّ

في حرية البحث واالستنتاج.

من هنا دخل في التقنية أفالم ملونة جديدة 
مصنوع���ة لتتحّس���س اللون األخض���ر واألحمر 
وما بعد األحم���ر، لتمييزها عن األفالم املعتادة 
األزرق  قوامه���ا  الت���ي   )Normal color films(
واألخضر واألحمر كما قلنا من قبل. وأقول هنا 
م���ا بعد األحم���ر هروًبا من مصطل���ح ما »حتت 
احلمراء« ألّنها عندي فوقها وليس���ت حتتها كما 

هو واضح من تزايد طول املوجات الضوئية: 
 Red )أخض���ر(,   Green )أزرق(,    Blue

)أحمر( , Infrared )ما بعد األحمر(.

وقد أبح���رت تقنيات االستش���عار عن بعد 
في هذه األطياف وما بعدها بعد ذلك إلى يومنا 

هذا كما هو مشاهد ملموس. 
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· ابتكار وحتديث خوارزميات التحليل الرقمي لصور األقمار 
الصناعية  

"· تطوير تطبيقات وحلول نظم املعلومات اجلغرافية
النشر الشبكي للخرائط 

· تصميم وتنفيذ النماذج الرياضية واإلحصائية واملكانية 
· دمج الذكاء الصناعي ونظم املعلومات اجلغرافية 

· البرمجيات مفتوحة املصدر 

االهتمام العلمي 

عمل بعدد من املنظمات األقليمية والدولية منها برنامج األمم 
املتحدة األمنائي

الخبرات اإلدارية 

محاضر ببرنامج دراسات ما بعد اخلبرة باألكادميية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا - األسكندرية - مصر - حيث قام بتأسيس وإدارة 

برنامج دبلوم نظم املعلومات اجلغرافية ودبلوم االستشعار من البعد 
واحملاضرة فيهم

الخبرات األكاديمية 

قام بنشر عدد من البحوث في حقل تطبيقات نظم املعلومات 
اجلغرافية واالستشعار من بعد ميكن األطالع عليها عند احلاجة

اإلنتاج العلمي 

 SCJA - SCJP - SCJD from Sun Microsystems •
CMA - CMDEV from MySQL AB •

 

الدورات التدريبية 

عضو اللجنة العلمية التحضيرية ملؤمتر الشرق األوسط للتكنولوجيا 
املكانية البحرين 2007

المؤتمرات و الندوات

مقاالت منشورة في عدد من اجملالت والصحف املصرية والعربية 
حول تبسيط العلوم وتاريخ العلوم عند املسلمني

األنشطة العامة 

· عضو جمعية خبراء البيئة العرب منذ 2004 
· عضو اجلمعية اجلغرافية املصرية منذ 2003 

· عضو رابطة كتاب اخليال العلمي املصريني منذ 2003 
· عضو اجلمعية العربية لتقنية املعلومات منذ 2000

 

عضويات الجمعيات 
العلمية والمؤسسات 

· شهادة تقدير من محافظة مطروح - جمهورية مصر العربية على 
املساهمة في أنشاء وحدة نظم املعلومات اجلغرافية باحملافظة 

· جائزة افضل محاضر من أحتاد طالب برنامج دراسات ما بعد 
اخلبرة ألعوام 2005 و 2006 

 Linux جائزة أفضل مشروع علمي باملشاركة عن مشروع تعريب ·
· جائزة مقدمة من اجلمعية العربية لتقنية املعلومات عام 2003 

شهادات الشكر 
والتقدير

· دراسة العلوم اإلسالمية 
· القراءة والكتابة في حقل اخليال العملي 

من االهتمامات 
العامة والهوايات 

وسام الدين محمد عبده محمود الحسيني  االسم 

مصري الجنسية 

مملكة البحرين مكان اإلقامة الحالي 

مدينة عيسى المدينة 

773 رقم العضوية في النادي 

wisam.mohammed@gmail.com البريد االلكتروني 

www.emaps-egypt.com الموقع االلكتروني 

خبير نظم المعلومات الجغرافية العمل الحالي

بكالوريوس العلوم المؤهل العلمي

الرياضيات والحاسوب التخصص العام

نظم المعلومات الجغرافية 
واالستشعار من بعد التخصص الدقيق
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يعد فهم طبيعة عالقات البيانات املكانية مهما 
ف���ي قرينة احلديث عن نظم املعلومات اجلغرافية. 
وبشكل خاص، تعد العالقة بني الظواهر اجلغرافية 
عملية - أو مشكلة باألحرى- معقدة، جند أنفسنا 
فيها بعيدي���ن كثيراً عن فهمها بش���كل كامل. وهي 
تس���ترعي اإلهتم���ام، إذ أن ال���دور األس���اس لنظم 
املعلوم���ات اجلغرافية هو معاجل���ة وحتليل كميات 
كبي���رة من البيانات. حتى اآلن ف���إن احلل النظري 
املقبول ه���و تركيب البيان���ات املكاني���ة بنائياً – أو 

.Topology : تبولوجياً كما هو املصطلح األجنبي
)وعليه فإنه يُعتقد بأن منوذج البيانات البنائي 
Topological Data Model، النموذج األكثر قرباً في 
متثيل جغرافية الواقع، حيث يقدم أساساً رياضياً 
فع���االً ف���ي ترمي���ز أو متثي���ل العالق���ات املكانية،  
وبالتال���ي يع���د منوذج���اً ملعاجلة وحتلي���ل البيانات 

). Vector Data اخلطية

معظم برام���ج نظم املعلومات اجلغرافية تعزل 
أو تفص���ل  البيان���ات املكانية والبيان���ات الوصفية 
في نظم ادارة بيانات منفصلة. فعادًة ما يُس���تخدم 
التركي���ب البنائ���ي أو التركي���ب اخلل���وي لتخزي���ن 
البيان���ات املكاني���ة، ف���ي ح���ني يس���تخدم التركيب 
تخزي���ن  ف���ي    Relational Structure العالئق���ي 

البيانات الوصفية. تُربط البيانات من كال التركيبني 
معاً لالس���تخدام م���ن خالل أرق���ام أو رموز مميزة 
 Feature labels مش���تركة مث���ل اس���ماء الظواه���ر
واملفاتي���ح الرئيس���ة Primary Keys في نظم إدارة 
قواع���د البيان���ات DBMS. هذا الت���زاوج للظواهر 
املكانية مع حقل الصفات Attribute Record عادة 
م���ا يُصان بواس���طة رقم داخل���ي يُخصص من قبل 
برنامج نظ���م املعلومات اجلغرافي���ة. يتطلب األمر 
اس���ماً للظاهرة بحيث أن املس���تخدم يس���تطيع أن 
ميأل السجل الوصفي املالئم للظاهرة املطلوبة. في 
الغالب يتم إنشاء سجاًل واحداً للصفات بشكل آلي  
في برنامج نظم املعلومات اجلغرافية مبجرد عمل 
تركيب بنائي نظيف. هذا السجل الوصفي عادة ما 
يشمل:  الرقم أو الرمز الداخلي للظاهرة؛  ومعّرف 
اسم الظاهرة من قبل املستخدم؛ مساحة الظاهرة؛ 
وحدود الظاهرة. الظواهر اخلطية بالطبع تش���مل 
على طول الظاهرة بدالً من املساحة.                    

TOPOLOGY الرتكيب البنائي 
مرب���ك  البنائ���ي  النم���وذج  احلقيق���ة،  ف���ي   
املعلوم���ات  نظ���م  ف���ي  املبتدئ���ني  للمس���تخدمني 
اجلغرافية. غير أنه ميكن تعريف التركيب البنائي 
أو التبولوج���ي عل���ى أن���ه منهج رياضي يس���مح لنا 

بتركيب البيانات بناًء على مباديء جتاور الظواهر 
واتصالها، بهدف حتديد العالقات املكانية. فبدون 
تركيب بنائي للبيانات في نظام معلومات جغرافية 
خط���ي، ف���إن معظ���م وظائ���ف معاجل���ة البيان���ات 

وحتليلها لن تكون عملية أو ممكنة.

إن أكثر النماذج ش���يوعاً للتركي���ب البنائي هو 
من���وذج املنحنى-العق���دة Arc/Node Model. فهذا 
النم���وذج يش���مل كيانني أساس���يني وهم���ا املنحنى 
)اخل���ط( Arc والعق���دة Node. فاملنحنى ما هو إال 
سلس���لة من النق���اط vertices موصلة بخطوط أو 
وص���الت خطية Line segments مس���تقيمة، التي 
تب���دأ وتنتهي بعقدة Node. أم���ا العقدة فهي متثل 
نقطة تقاطع حي���ث عندها يلتقي أثنني أو أكثر من 
اخلط���وط. تظهر العق���د أيضاً في نهاي���ة منحنى 
متدل���ي، مثل املنحنى ال���ذي ال يتصل مبنحنى آخر 
مث���ل الش���ارع ال���ذي ينتهي عن���د نقط���ة معينة وال 
يتصل بشارع أو ش���وارع أخرى. في حني أن العقد 
املنفصلة أو املعزولة وهي التي ليس���ت متصلة بأي 
منحنى فه���ي متثل ظواهر في ش���كل نقطي. وفي 
 Polygon ه���ذا النموذج البنائ���ي، نرى أن املضل���ع
ال���ذي ميثل الظواهر املس���احة، ما هو إال سلس���لة 

مقفلة من املنحنيات. 
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 يُخ���زن التعري���ف البنائ���ي ف���ي برام���ج نظم 
املعلوم���ات اجلغرافي���ة في ش���كل أو هيئ���ة بيانية 
Format خاص���ة بهذه البرامج. وعلي أي حال، فإن 
معظم هذه البرامج تس���جل التعري���ف البنائي )اي 
التركيب( في ثالثة جداول. هذه اجلداول مشابهة 
للجداول العالئقية. ومتثل اجلداول أنواعاً مختلفة 
من الظواهر، مثل الظواهر النقطية أو اخلطية أو 
املساحية. ويُستعان أيضاً بجدول رابع يحتوي على 
اإلحداثي���ات. فجدول العقد يخزن املعلومات حول 
العقدة واملنحنيات املتصلة بها. أما جدول املنحنى 
يحتوي على معلومات بنائية للمنحنى، كما يش���مل 
عق���دة البداية وعقدة النهاي���ة، واملضلع على ميني 
وعلى يس���ار املنحنى. أما جدول املضلعات فيحدد 
املنحنيات التي تشكل كل مضلع. بالرغم من شيوع 
مصطلح���ات العقدة واملنحن���ى واملضلع في معظم 
برام���ج نظ���م املعلوم���ات اجلغرافي���ة، إال أننا جند 
بعض منتجي هذه البرامج يستخدمون مصطلحات 
 Faces للمنحنى واألوج���ه Edges مث���ل احل���واف
للمضلعات، على أي ح���ال هذه فقط تعابير أخرى 

لنفس املفهوم.

مب���ا أن معظ���م البيانات املدخل���ة ال توجد في 
ش���كل تركيب بنائي، أي ليست مركبة تركيبا بنائياً 
بع���د، فإنه ال بد أن يتم بناء هذا التركيب بواس���طة 
وحس���ب  اجلغرافي���ة.  املعلوم���ات  نظ���م  برنام���ج 
مجموعة البيانات، فقد تكون عملية البناء مجهدة 
حاس���وبياً وتأخذ وقتاً طوياًل. تتطلب عملية البناء 
ه���ذه انش���اء ج���دوال التركي���ب البنائ���ي وحتديد  

املنحني���ات والعق���د واملضلعات. ولك���ي يتم حتديد 
التركيب البنائي بشكل صحيح فإن هناك متطلبات 
معين���ة بالنس���ة للعناص���ر البيانية، مث���ل: اليوجد 
خطوط مكررة، وال فراغ���ات في أو بني املنحنيات 
التي حتدد أو تشكل املضلعات، وغيرها مما جنده 

في أنواع عملية انشاء وتصحيح البيانات بنائياً.  

بعض خصائص الرتكيب البنائي:
 مبا أننا عرفنا أن هذا التركيب يس���اعدنا في 
منذجة العالقات بني الكيانات أو الظواهر املكانية، 
فإنه من الطبيعي أن يساعدنا أوالً في متثيل الواقع 
كم���ا نراه ويضمن س���المة البيان���ات وفي عمليات 
مث���ل حتلي���ل التج���اور واالتصالية. فف���ي التجاور 
عملي���ة  أنه���ا  ، جن���د   Contiguity or Adjacency
تتضم���ن تقييم جتاور الظاهرة، مثل الظواهر التي 
 ،touch-one-another تتماس م���ع بعضها البع���ض
والقرب Proximity مث���ل الظواهر التي تقترب من 
بعضها البعض near-one-another، كما في عملية 
التحزمي Buffering. إن اإليجابية األساسية للنموذج 
 Spatial Analysis البنائي هي أن التحلي���ل املكاني
ميكن أن يتم دون اس���تخدام بيان���ات اإلحداثيات. 
فكثير من العمليات ميكن أن تتم بش���كل كبير –إن 
لم يكن بشكل تام- باستخدام التعريف أو التحديد 
البنائي Topological definition لوحده. ) للتوضيح 
أكث���ر، نحن نري���د مثاًل أن نعرف هل هذا الش���ارع 
متصل مع الش���ارع اآلخر، وليس السؤال أين توجد 
الظاه���رة بالضبط من وجهة نظ���ر إحداثية. لهذا 
جن���د أن اخلريطة التي تب���ني لنا مث���اًل ارتباطات 

الطرق أو الشوارع من وجهة نظر بنائية أو عالقية 
تع���د خريطة بنائية بغض النظر عن طبيعة موقعها 
اإلحداثي- أنظر مثاًل »خريطة« –جتاوزاً نستخدم 
كلمة اخلريطة-  شبكة القطارات حتت األرض في 
لندن كما هي مرس���ومة داخل كل قطار س���تجدها 
عب���ارة ع���ن أش���كال خطي���ة تب���ني أساس���اً طبيعة 
العالقات باخلطوط )القطارات واحملطات( وليس 
ش���كلها كما هي عليه باإلحداثيات في الواقع، إذن 
لدينا منوذج منطقي Logical Model وليس واقعيأ 
أو مادي���اً Physical Model. ه���ذا النوع نطلق عليه 
في اخلرائط بالكارتوغ���رام. هذا ما نقصد بكلمة 
التعريف أو التوصي���ف البنائي، وهذا هو املهم من 
وجه���ة نظ���ر التحليل املكان���ي في نظ���م املعلومات 

اجلغرافية(.

هذه اخلاصية أو املي���زة مهمة مقارنة بنموذج 
البيان���ات اخلط���ي الغي���ر بنائي كما ف���ي برنامج : 
  Spaghetti والذي يعرف بالنموذج اإلسباغتي CAD
الذي يتطلب اشتقاق العالقات املكانية من البيانات 
اإلحداثية قبل الش���روع في عملي���ة التحليل، وهي 
عملي���ات حتليل مح���دود، لذا ال جن���د مقارنة بني 
التحليل بنظ���م املعلومات اجلغرافية ونظ الرس���م 

 .CAD :الهندسي مثل

أما السلبية األساسية للنموذج البنائي فتكمن 
في ك���ون النم���وذج ذو طبيعة ثابت���ة Static، ولو أن 
النموذج طور حديثاً ليكون في ش���كل قواعد وطرق 
 . ArcGIS :أكث���ر ديناميكية كما ف���ي حزمة نظ���ام
أيض���اَ، ولضمان حتدي���د البناء بش���كل مالئم فإن 
النم���وذج يع���د عملية مكلف���ة زمنياَ، طبعاَ حس���ب 
حج���م وتعقي���د مجموع���ة البيانات. فعلى س���بيل 
املث���ال،  جند أن 2000 مضلع لتمثيل مناطق غابية 
ف���ي منطقة إدارية أو بلدي���ة معينة حتتاج إلى وقت 
كبي���ر لبنائها بحيث تربط مع حدود قطع األراضي 
في هذه املنطقة.  فاملش���كلة هن���ا تكمن في تعقيد 
حواف الظاهرة األولى التي عادة ما تكون متعرجة 
مقارنة بحدود ظاهرة قطع األراضي التي عادة ما 
تكون في أش���كال طولية وهندس���ية منتظمة. مثل 
ه���ذا ال بد أخذه ف���ي اإلعتبار عن���د تقييم قدرات 
التركي���ب البنائ���ي لبرنام���ج معني م���ن برامج نظم 
املعلومات اجلغرافية. إن طبيعة الثبات في النموذج 
البنائ���ي يعني أيضاً أن كل م���رة يتم عمل تصحيح، 
كأن يح���دث مثاًل أن حدود الغابات تغيرت بس���بب 
احلص���اد أو احلرائق، ال بد أن يع���اد بناء التركيب 
مرة ثانية. لكن البد مالظة أن هذه الطبيعة تغيرت 
كثيراً في النماذج اجلديدة كما في ArcGIS، بحيث 
يت���م البناء بش���كل آني مت���ى ما ح���دث التغير أثناء 
التحدي���ث أو التصحيح، إمن���ا كان هذا هو األصل 
في النس���خ الس���ابقة له���ذا اإلص���دار، وفي معظم 
البرامج األخرى. كما أن التكامل وسالمة التركيب 
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 DBMS البنائي وجداول نظم إدارة قواعد البيانات
الت���ي حتت���وي عل���ى البيان���ات الوصفي���ة جدي���رة 
باالهتمام واحلذر هنا. فهذا يعرف عادة بالسالمة 
املرجعي���ة Referential Integrity . فف���ي ح���ني أن 
التركي���ب البنائ���ي يع���د مبثابة اآللي���ة التي تضمن 
ف���إن   ،Spatial Data املكاني���ة  البيان���ات  س���المة 
الس���المة املرجعية تعد مبثابة املفهوم الذي يضمن 
سالمة ترابط البيانات البنائية املرتبطة والبيانات 

الوصفية.
خالصة: 

• إذن التركي���ب البنائ���ي عب���ارة ع���ن طريق���ة 
ليعرف نظام املعلومات اجلغرافية بها ما يلي:

     
1- أي���ن ظاه���رة م���ا بالنس���بة لغيره���ا م���ن 

الظواهر؟
2- أي األج���زاء م���ن الظواه���ر اخملتلفة التي 

يكون بينها اتصال؟
ب���ني الظواه���ر  3- كي���ف يح���دث االتص���ال 
)ليعطين���ا الق���درة للتح���رك فيم���ا ب���ني الظواهر 
كما ف���ي التطبيقات اخلطية مثل ش���بكات الطرق 

واجملاري املائية وغيرها(؟ 

• إن التركي���ب البنائ���ي يس���اعدنا على ضمان 
عدم تكرار البيانات بدون داع في قاعدة البيانات. 
فقاعدة البيانات تخزن خط���اً واحداً فقط لتمثيل 
ح���داً واح���داً معين���اً )مقارنة بخط���ني، واحد لكل 
مضل���ع(. فقاعدة البيانات هن���ا تخبرنا بأن اخلط 
يُع���د اجلهة اليس���رى ملضلع واحد وهو نفس���ه يُعد 

اجلهة اليمنى للمضلع اجملاور.
 

•  هن���اك ثالثة مفاهيم مهمة للتركيب البنائي 
في متثيل العالقات املكانية للظواهر، وهي:

1- التج���اور Adjacency – لتمثي���ل احل���دود 
املشتركة

2- االتصالي���ة Connectivity – لتمثيل العقد 
املشتركة مع املنحنيات 

التحدي���د  أو   ،  Containment اإلحت���واء   -3
املساحي Polygon Definition – لتمثيل املضلعات  
من خالل سالس���ل املنحنيات، ومتثي���ل املضلعات 

 .Islands داخل املضلعات كما في ظاهرة اجلزر
)أنظر شكل 1(

• ينش���يء برنامج نظام املعلوم���ات اجلغرافية 
قاع���دة بيانات حتف���ظ وتتابع العالقات كسلس���لة 
من الظواهر  املشتركة. ففي خريطة عادية مكونة 
م���ن مس���احات أو مضلع���ات لغط���اء األرض، جند 
أن املضلع���ات مؤلفة من سالس���ل خطية نس���ميها 
باملنحني���ات Arcs - كم���ا في نظ���ام ArcInfo، فيها 
منحني���ات يش���ترك معه���ا مضلع���ات، وأخ���رى ال 
تش���ترك مبضلع���ات. إذن تركيب قاع���دة البيانات 

العالقات فيما بين البيانات المكانية

ُصمم ليحفظ قائمة بكل املنحنيات وكيف تش���ترك 
وترتبط مع معلومات كل مضلع.

 
 Vector إرتباطات قاعدة البيان���ات اخلطية •

:Database Links
إن االتصالي���ة كما ُس���جلت بالتركي���ب البنائي 
في قاعدة البيانات تس���مح لنا بعمل عمليات مثل 
حتديد الكباري واملس���ارات من ظاهرة إلى أخرى. 
والقدرات االستعالمية العالئقية مع تراكيب بنائية 
للبيان���ات متنحنا القدرة بالفحص من خالل منطق 
معقد لتحديد واكتشاف املواقع اجلديرة باهتمامنا 
أثن���اء عمليات التحليل بنظم املعلومات اجملغرافية، 
وهن���ا تكمن قوة هذه النظم. ولنأخذ مثاالً من إدارة 
الغاب���ات، ف���إذ كان لدينا أش���جار أصبحت جاهزة 
حلصاده���ا في منطق���ة تتميز بأنه���ا منطقة غابية 
متخلخل���ة وف���ي نف���س الوق���ت منطقة رع���ي ذات 
أش���جار وأحراش نباتية مختلفة، ومبا أننا ال بد أن 
نحاف���ظ على التنوع في احلي���اة البيئية والبرية في 
هذه املنطق���ة، فيمكن أن نس���تخدم نظم املعلومات 
اجلغرافي���ة لالس���تعالم م���ن قاع���دة البيانات عن 
تلك القطع من األخش���اب التي تلبي احتياجاتنا في 
علمية احلصاد. اننا نحتاج هنا أن نعرف مكان نوع 
هذه األش���جار التي حددنا أن تكون من القطع التي 
نستخدم فيها املنشار طبعاً، بحيث تكون الشروط: 

1- تكون مجاورة متاماً لنفس األشجار من 

نفس النوع،
2- تكون من األشجار الناشئة وذات غطاء 

كثيف، 
3- وتكون في منطقة رعوية.

إن ه���ذا االس���تعالم املرك���ب س���يكون حصيلة 
ربط بيانات ومعلوم���ات مكانية ووصفية تظهر لنا 
في شكل خريطة تلبي هدف احمللل هنا وهو املالك 
لهذه املنطقة، طريقة فعالة في إدارة ما هو موجود 

في املنطقة من ثروات.

وك���ذا احلال ف���ي األمثل���ة العدي���دة األخرى، 
ففي مجال الش���بكات اخلطية جند تطبيق مفهوم 
االتصالية مهم جداً في تطبيقات خدمات الطواري 
واملواصالت وغيرها. هنا نحتاج مثاًل إلى عمليات 
حتليلية مختلفة تقوم على التركيب البنائي، فنجد 
 Least-cost path مث���اًل حتليل املس���ار األقل كلف���ة

 .analysis

�����������������������������������
إعداد وترجمة بتصرف من مصادر مختلفة أهمها 

من املوقع أدناه بواسطة ديفد بكي
GIS Introduction by David J. Buckey, 

February 1997
http://cpu.uwc.ac.za/GIS-primer/page_22.htm

شكل 1: منوذج التركيب البنائي.

الح���ظ في هذا الش���كل كيف أن عناصر أش���كال الظواهر معرفة لبعضها البعض بواس���طة 
التركي���ب البنائي. الحظ كم يوجد من جدول وماذا يفيد كل جدول؟ الحظ أيضاً أن هذه املفاهيم 

البنائية تفيد في حتلييالت واستعالمات متعددة، مثل:
ا( كيف ميكن أن أصل من نقطة A إلى نقطة B باستخدام الطرق في املدينة؟

ب( ماهي املساحة املتجمعة أو الكلية لكامل املناطق السكنية؟
ج( أي املناطق السكنية قريبة أو مجاورة للمنتزهات في املدينة؟ 
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حلول

مقدمة :
 Google في هذا الدرس س���وف نتعلم خطوات استيراد الصور من برنامج
Earth إلى برنامج Arc GIS مباشرة، وسوف نقوم في البداية بتنصيب اإلضافة 
KMLER من موق���ع http://xbbster.googlepages.com/kmler حتى نتمكن من 
اس���تيراد الص���ور والقي���ام باملهام األخرى التي س���وف نتطرق إليه���ا بالدروس 

القادمة بأذن الله تعالى.

خطوات العمل
1- بداية يج���ب أن يكون كال البرنامجني مفتوح���ني، ومن خالل البرنامج 
Google Earth نعم���ل عل���ى حتدي���د املنطقة الت���ي نريد العم���ل عليها )صورة 

جلزيرة الرملة – بنها( وننتظر حتى تصل نسبة حتميل الصورة إلى %100.

 kml م���ن قائم���ة import screen نعم���ل Arc GIS 2- م���ن خ���الل برنام���ج
. Google Earth الستيراد الصورة التي مت حتديدها مسبقاً في برنامج

3- س���تظهر لنا نافذة نقوم من خاللها بحفظ الصورة التي مت استيرادها 
 .Google Earth من برنامج

 Google Earth 4- أالن أصبحت الصورة الفضائية املس���تورة م���ن برنامج
.Arc GIS معرفة جغرافياً وجاهزة للعمل عليها في برنامج

5- إن الصورة املس���توردة في برنامج Arc GIS ستكون ابيض واسود وهذا 
األمر قد يس���بب بعض الصعوبة في عملية الرس���م، وحلل هذه املشكلة عندما 
تعترضنا بعض املعالم التي تكون مبهمة نستخدم األمر set view in GE  وذلك 
 get واالمر ،Google Earth إل���ى Arc GIS لوضع املنظر احلالي )املش���هد( في
view from GE  يق���وم بوضع املش���هد احلالي في Google Earth إلىArc GIS؛ 

أي عكس األمر السابق وذلك للتبديل اثناء عملية الرسم بني البرنامجيني.
 

   

خطوات استيراد الصور من 

 Google Earth برنامج

 Arc GIS إلى برنامج

3-1

¿ محمد جميل
أخصائي خرائط ونظم 

معلومات جغرافية
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مقدمة:
 point من نوع shape file في هذا الدرس سوف نتعلم خطوات أنشاء ملف 
 Google باالعتماد على برنامج Arc GIS من خالل برنامج )x,y,z( يحتوي على

Earth لعمل خطوط كنتور.

الخطوات هي:
1- من خالل برنامج Google Earth نحدد املوقع الذي س���وف نعمل عليه 
ث���م نقوم بتفعيل خيار طبق���ة التضاريس Terrain في البرنامج، وبعد ذلك نقوم 
بضبط نظام اإلحداثيات باختي���ار النمط اجلغرافي )درجات ، دقائق، ثواني( 
باإلضاف���ة إلى اختيار الوحدات املترية وذلك من خالل قائمة Tools ثم اختيار 

.Options األمر

 get points from نخت���ار kml من األمر  Arc GIS 2- نق���وم بفت���ح برنام���ج
terrain كما هو موضح في الصورة.

3- بعد ذلك ستظهر لنا نافذة لتحديد مكان حفظ امللف اجلديد.

4- س���تظهر لن���ا ناف���ذة لتحديد الفت���رة الكنتوري���ة intervals ) واملقصود 
به���ا هنا عدد النقاط في مس���احة معينة( فكلم���ا كان الرقم كبير كلما زاد عدد 
النقاط املرصودة في املتر املربع، ثم نضغط على األمر ok لبدء عملية استيراد 

.Google Earth النقاط من برنامج

5- توضح الصورة التالية طبقة النقاط ) shape file  ( املستحثة واجلداول 
 )Decimal Degrees( اخلاص���ة بها، ونالحظ أن نظام اإلحداثيات عب���ارة عن
ولذل���ك يفضل حتويلها إل���ى مترية UTM-WGS84 لس���هولة إجراء التحليالت 

واالستعالم عليها فيما بعد.

كيف ننشئ ملف shape file  لظاهرة 
نقطية )ثالثية األبعاد( باالعتماد على 

Arc GIS وبرنامج Google Earth برنامج

3-2
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تعّلم

6- نعم���ل close للمل���ف احلال���ي ونفت���ح إط���ار بيان���ات جدي���د ونعرف���ه 
 Data ثم Arc ToolBox باإلحداثي���ات املراد اجناز اخلريطة بها؛ ثم نفتح برنامج
Management Tools ث���م Projection & Transformation ث���م Project. ومنه���ا 
تظهر النافذة التالية وفيها نحدد في اخلانة األولى امللف املراد حتويله؛ فيظهر 
لنا تلقائي���ا امللف اجلديد ومكان احلفظ؛ وفي اخلانة الثالثة نحدد اإلحداثيات 

املراد اجناز اخلريطة الكنتورية بها.
“والصور الثالث التاليه توضح اخلطوات بالتفصيل”

 

8- بعد إمتام عملية التحويل بنجاح س���يظهر Shape file تلقائيا في نافذة 
العرض.

9- وبعدها نقوم بحساب x & y باإلحداثيات اجلديدة .

 
 ، )X & Y & Z( 10- تظه���ر لن���ا النتيجة اجلدي���دة كجدول به اإلحداثي���ات
وبذلك نس���تطيع عمل خريطة كنتوريه للمنطقة ، وعمل منوذجاً مجسماً لشكل 

األرض وتضاريسها.
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تقديم:
     تعرف خطوط الكنتور بأنها عبارة عن خطوط وهميه متر بالنقاط التي 

لها نفس االرتفاع على سطح األرض منسوبه ملستوي سطح البحر.
    بع���د عملي���ة اس���تيراد ملف النقاط ال���ذي يحتوي علي نق���ط االرتفاع، 
كم���ا تعلمنا في الدرس الثاني م���ن خالل Google Earth، أو احلصول عليه من 
خالل أجهزة املس���احة اخملتلفة من خالل عمليات الرفع امليداني ، سنبدأ اآلن 

خطوات أعداد اخلريطة الكنتوريه وهي كالتالي:

 ،)TIN ( ”1- س����نبدأ بعمل شبكة مثلثات بني النقط “مجسم لسطح األرض
م���ن ش���ريط أدوات 3D Analyst  نختار 3D Analyst ث���م create/modify tin ثم  

.create tin from features

2- م���ن خالل النافذة التالية،  نحدد ف���ي حقل الطبقة layer؛ امللف الذي 
 سيستخدم في عمل اجملسم لسطح األرض )ملف النقاط والذي به البعد الثالث
” z “ (، ثم نحدد في حقل ال� height source  العمود الذي يحتوي علي منسوب 
 النقاط )حقل االرتفاع” z “( ، ثم نحدد مكان )حفظ اجملسم التضاريسي(؛ من

.ok ثم ،output tin خالل حقل

3- وبذل���ك نكون قد حصلنا علي ش���بكة مثلثات ) TIN ، مجس���م لس���طح 
األرض (، والذي سيستخدم في استنتاج خطوط الكنتور.

 surface 3  نختارD Analyst 4- لعمل خطوط الكنتور، من ش���ريط أدوات
 .contour ثم analysis

5- م���ن الناف���ذة التالي���ة، نح���دد ف���ي حق���ل input surface ؛ امللف الذي 
سيس���تخدم في عم���ل الكنتور )وهو امللف الذي حصلن���ا علية في اخلطوة رقم 
3(، ثم نحدد في حقل ال� contour interval  الفاصل الكنتوري الذي نريده بني 
خط���وط الكنت���ور) مثال لو كنا نري���د خط كنتور كل 10 أمت���ار(، ثم نحدد مكان 

.ok ثم ، output features حفظ امللف اجلديد؛ من خالل حقل

6- ينتج لنا ملف عبارة عن خطوط كنتور بفاصل 10 متر، أقل خط كنتور 
ارتفاعه 40 متر وأعلى خط ارتفاعه 870 متر.

كيف تنشئ خريطة كنتوريه باالعتماد 
على برنامج Google Earth وبرنامج 

Arc GIS

3-3
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إصدارات

خصائص بناء نظم المعلومات الجغرافية باألهداف الموجهة

صدر للدكتور على الغامدي أستاذ نظم املعلومات اجلغرافية املشارك بقسم اجلغرافيا 
بجامع���ة امللك س���عود دراس���ة علمية محكم���ة بعن���وان« خصائص بناء نظ���م املعلومات 
اجلغرافية باألهداف املوجهة »، وتهدف هذه الدراس���ة إلى تقدمي ورقة مراجعة باللغة 

العربية ملفهوم وتطبيق التقنية الهدفية في نظم املعلومات اجلغرافية.
واس���تخدم الدكتور الغام���دي املنهج الوصفي التحليلي به���دف عرض خصائص اجليل 
األح���دث من نظم املعلومات اجلغرافية القائم على أس���س وتطبيق���ات تقنية األهداف 
املوجه���ة )Object-Oriented Gis-oogis( التي يرى أن يطلق عليها اس���م نظم املعلومات 

اجلغرافية الهدفية.
وقد تعرض الدكتور الغامدي في هذه الدراس���ة ملفهوم وتقنية التوجيه الهدفي بش���كل 

عام وما يتميز به من خصائص وتقنيات في متثيل ومنذجة البيانات وأدرتها.
ث���م تناول بش���كل موس���ع مفهوم وتطبي���ق تقنية األه���داف املوجهة في نظ���م املعلومات 
اجلغرافي���ة مع مقارنة بني من���اذج البيانات التقليدية والهدفية م���ع عرض االيجابيات 

وأوجه القصور لتطبيقات هذه التقنية خاصة في مجال نظم إدارة قواعد البيانات.
كما قدم عرضاً لتطبيقات خصائص هذه التقنية في نظم املعلومات اجلغرافية مقارنة 

.Arc GIS من حزمة Arc Info بالنظم السابقة مع التمثيل على نظام
واختتم الدكتور الغامدي  الدراسة بإبراز أهم اجلوانب التطويرية املتوقعة في املستقبل 

لنظم املعلومات اجلغرافية الهدفيه.
اجلدي���ر بالذكر أن هذه الدراس���ة متوف���رة ضمن مكتبة النادي وميك���ن للقراء االطالع 

عليها.

المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية

صدر عن اجلمعية اجلغرافية الس���عودية العدد الثاني من اجمللد األول للمجلة العربية 
لنظم املعلومات اجلغرافية، وقد اش���تمل هذا العدد عل���ى العديد من البحوث العلمية، 
باإلضاف���ة إلى اس���تعراض لكتاب أساس���يات نظم املعلومات اجلغرافي���ة املؤلف مايكل 
دمييرز وكتاب أس���ماء األش���ياء والعلم والتقنية اإلعجاز العلم���ي العظيم للدكتور ظافر 

القرني.
وته���دف اجلمعية اجلغرافية الس���عودية م���ن إصدار هذه اجمللة إلى نش���ر البحوث في 
مجال نظم املعلوم���ات اجلغرافية والتقنيات ذات العالقة، والتطبيقات اجلغرافية التي 

تستخدم النظم والتقنيات اجلغرافية داخل اململكة والوطن العربي.
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مقال

الملخص
 GPS من���ذ بدء العم���ل بتقنية النظام العامل���ي لتحديد املواقع
في بداية الثمانينات من القرن العش���رين امليالدي فقد انتش���رت 
تطبيق���ات ه���ذا النظام بصورة س���ريعة جدا علي مس���توي العالم 
بأسره ومت استخدامه في العديد من العلوم اجلغرافية و الهندسية 
والبيئي���ة. كم���ا أن نظم املعلوم���ات اجلغرافية GIS قد اس���تفادت 
بص���ورة عظيمة من هذه التقنية بحيث أصبح GPS هو أنس���ب و 
أس���رع طرق جتميع القياسات احلقلية وحتديد احداثيات املواقع 
املطلوب���ة. يق���دم هذا املقال نب���ذة مختصرة و مبس���طة عن نظام 
GPS ومكوناته وأنواع االش���ارات املرس���لة من االقمار الصناعية 
وكذلك أنواع أجهزة االس���تقبال. كما يتن���اول املقال الدقة املتوقع 
احلصول عليها عند قياس االحداثيات باس���تخدام النوع املنتشر 
من أجهزة نظام GPS واملس���ماه باالجهزة احملمولة يدويا ، ومدي 
مالئمة هذه الدقة لتطبيق���ات نظم املعلومات اجلغرافية وأعمال 

حتديث اخلرائط.

دقة أجهزة النظام العالمي

 GPSلتحديد المواقع 

المحمولة يدويا
وتطبيقاتها في بناء نظم

GIS المعلومات الجغرافية

¿  د. جمعة محمد داود
أستاذ مشارك املساحة

و نظم املعلومات اجلغرافية
معهد بحوث املساحة - مصر

جامعة أم القرى - مكة املكرمة
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1- مقدمة
قدميا استخدم اإلنسان الرصد علي األجرام 
الس���ماوية و النجوم )علم الفل���ك( لتحديد املواقع 
اخملتلف���ة علي س���طح األرض واالهت���داء بالنجوم 
في أس���فاره من م���كان آلخر وفي إع���داد خرائط 
دقيقة ملساحات شاس���عة من الكرة األرضية. ومن 
املعل���وم أن الع���رب بصف���ة خاص���ة ق���د برعوا في 
علم الفل���ك وتطبيقاته اجلغرافي���ة. ومع منتصف 
القرن العشرين امليالدي بدأ عصر إطالق األقمار 
الصناعية في الفراغ ، ومع أن الهدف األساسي من 
ه���ذه األقمار الصناعية كان لألغراض العس���كرية 
إال أنه س���رعان ما اس���تفادت منها العل���وم املدنية 
ومنه���ا عل���م اجلغرافي���ا واخلرائط. وم���ن ثم فقد 
تعددت تقنيات الرصد علي األقمار الصناعية في 
السنوات اخلمس���ني املاضية إال أن هذه األساليب 
العلمية لم تكن ش���ائعة االس���تخدام لعدة أس���باب 
منه���ا ارتفاع ثم���ن األجهزة املطلوب���ة واحلاجة إلي 
التخص���ص الهندس���ي واخلبرة الكبي���رة في طرق 
تش���غيلها. وف���ي أوائل الثمانين���ات مت تطوير تقنية 
جديدة من تقنيات الرصد علي األقمار الصناعية 
عرف���ت باس���م “ النظ���ام العاملي لتحدي���د املواقع 
Global Positioning System “ أو اختصارا بس���م 
“ ج���ي بي أس GPS “. ومن���ذ ذلك الوقت وطوال 
مايقرب من خمسة و عشرين عاما انتشر استخدام 
تقنية اجلي بي أس بصورة مذهلة في جميع أنحاء 
العالم وفي العديد م���ن التطبيقات مثل اجلغرافيا 
، املالحة ، الس���ياحة ، إنش���اء الطرق و اجلس���ور و 
الس���كك احلديدي���ة ، املطارات ، إع���داد و حتديث 

اخلرائط ، نظم املعلومات اجلغرافية. 

 GPS 2- النظام العالمي لتحديد المواقع

نظام اجلي بي أس هو تقنية حديثة تس���تخدم 
الرصد علي األقمار الصناعية )املصممة خصيصا 
لهذا النظام( بحيث ميكن في خالل أقل من دقيقة 
حتديد أي موقع علي سطح الكرة األرضية ومعرفة 
إحداثيات���ه بدقة. وهذه التقنية مت تطويرها و تدار 
بواسطة الواليات املتحدة األمريكية. ميكن للقارئ 
الرج���وع ال���ي املراج���ع )1-2-3( للحص���ول عل���ي 

معلومات تفصيلية عن نظام اجلي بي اس.

يتكون النظام من ثالثة أجزاء )شكل رقم 1(:
)1( جزء الفضاء:

يتك���ون من ع���دد 24 قمر صناع���ي تدور حول 
األرض في مدارات ترتفع حوالي )20000( عشرين 
أل���ف كيلومتر فوق س���طح األرض ويكم���ل كل قمر 
صناع���ي منه���ا دورة كاملة 
حول األرض كل 12 ساعة. 
وه���ذه األقم���ار موزعة في 
6 م���دارات مختلفة لتغطي 
جميع أنحاء األرض وبحيث 
أنه في أي حلظة يوجد علي 
األقل 4 أقمار صناعية فوق 
أي موقع علي س���طح الكرة 

األرضية )شكل رقم 2(. 

)2( ج��زء التحك��م و 
المراقبة:

يتكون من مجموعة من 
الوح���دات التي تراقب أداء 
جمي���ع األقم���ار الصناعية 
وتصح���ح أي���ة أخط���اء فور 
حدوثه���ا ف���ي حال���ة خروج 
أي قمر صناعي عن مداره 
احمل���دد أو حدوث أي عطل 

به.

)3( جزء المستخدم:
هو جهاز االس���تقبال الذي يش���تريه مستخدم 
النظ���ام وعن���د بدء تش���غيله يس���تقبل اإلش���ارات 
الصادرة من األقمار الصناعية ومنها يقوم بتحديد 
موقع املس���تخدم على س���طح الكرة األرضية بدقة 
وفي نف���س اللحظة ويعرضه علي شاش���ة اجلهاز. 
فإذا انتقل املس���تخدم الذي يحمل جهاز االستقبال 
م���ن مكان آلخ���ر )س���واء مترج���ال أو راكب���ا( فأن 
اجله���از يغير إحداثي���ات املوقع علي الشاش���ة من 

حلظة الخري طبقا حلركة املستخدم. 
تواف���رت لنظ���ام ج���ي ب���ي أس ع���دة مميزات 
كانت وراء انتشاره الهائل في شتي أنحاء األرض و 
تعدد اس���تخداماته في مجاالت مختلفة. ومن هذه 

املميزات:
· يعم���ل طوال 24 س���اعة ليال و نه���ارا وعلي 

مدار العام كله
· يغطي جميع أنحاء سطح الكرة األرضية

· ال يتأثر بأي���ة ظروف مناخية فأجهزة اجلي 
ب���ي أس تعمل ف���ي أي درجات احل���رارة مهما 
كانت عالي���ة أو منخفضة وكذل���ك تعمل أثناء 
سقوط املطر أو حتي اجلليد وأثناء العواصف 
و الرعد و البرق س���واء ف���ي املناطق اآلهلة أو 

املناطق الصحراوية
· الدق���ة العالية في حتدي���د املواقع والتي من 
املمكن أن تصل إلي دقة ال تتجاوز سنتيمترات 

قليلة
· الوف���رة االقتصادي���ة: عن���د مقارنة اجلي بي 
أس بأي نظام آخ���ر لتحديد املواقع )مثل طرق 
املساحة األرضية( تبني أن اجلي بي أس يخفض 
تكلفة بند حتديد املواقع وإنش���اء اخلرائط في 

أي مشروع بنسبة تقترب من %50. 
· ال يحتاج خلبرة متخصصة لتشغيل األجهزة 
اخلاص���ة ب���ه فبع���ض األجه���زة ال تتطلب إال 

GPS شكل رقم 2: االقمار الصناعية في نظام
المصدر )3(

المصدر )3(

شكل رقم 1: مكونات النظام العاملي لتحديد املواقع
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الضغط علي مفتاح التشغيل وفي خالل ثواني 
مع���دودة تظهر إحداثي���ات املوقع احلالي علي 
شاش���ة اجلهاز. كما أن بعض األجهزة صغيرة 
احلج���م جدا وبعضه���ا يكون ف���ي نفس حجم 
أجه���زة التليف���ون اجلوال كما س���يأتي عرضه 

بالتفصيل.

 GPS 3- إشارات االقمار الصناعية في نظام
تأكي���دا عل���ي الطبيعة العس���كرية األساس���ية 
لنظ���ام ج���ي ب���ي إس فإن اإلش���ارات املرس���لة من 

األقمار الصناعية التابعة له تتكون من نوعني:

النوع األول يس���مي حتديد موقع نقطة واحدة 
اختص���ارا  واملع���روف   Single Point Positioning
باس���م SPP وهو الن���وع املتاح للتطبيق���ات املدنية 
والذي يس���تطيع أي جهاز اس���تقبال احلصول علي 
إشاراته واستخدامها في حتديد موقع )إحداثيات( 

اجلهاز علي سطح االرض.

الدقي���ق  التحدي���د  يس���مي  الثان���ي  الن���وع 
الحداثيات النقطة Precise Point Positioning أو 
اختصارا باس���م PPS وهو نوع االش���ارات املشفرة 
واخملصص فقط لالستخدامات العسكرية للقوات 
املس���لحة االمريكي���ة وبع���ض حلفاؤه���ا. أي أن أي 
جهاز استقبال عادي ال ميكنه فك شفرة هذا النوع 
من االش���ارات وال التعامل معها أو استخدامها في 
حتديد املواقع ، حيث توجد أجهزة استقبال خاصة 
هي التي تستطيع فك الشفرة وهذه االجهزة ال تباع 
ف���ي االس���واق التجارية في العال���م إمنا مخصصة 

فقط للعسكريني.

 GPS 4- أنواع أجهزة االستقبال في نظام
بصف���ة عام���ة ميك���ن تقس���يم أن���واع أجه���زة 
اس���تقبال اجل���ي ب���ي اس إلى 

نوعني أساسيني )شكل رقم 3(:

 Navigational Receivers األجه���زة املالحي���ة
والتي يطل���ق عليها أحيانا اس���م االجهزة احملمولة 
يدويا Hand-Held Receivers والتي تتميز بسهولة 
اس���تخدامها دون احلاجة خلبرة كبي���رة ، كما أنها 
غالب���ا تك���ون رخيص���ة الثم���ن )300-3000 ريال 
س���عودي مث���ال( لرخ���ص مكوناته���ا الداخلي���ة من 

الناحية التقنية للتعامل مع االشارات املستقبلة.

االجهزة اجليوديسية Geodetic Receivers أو 
مايطلق عليها اسم االجهزة الهندسية والتي تتميز 
بدقة عالية في استقبال إشارات األقمار الصناعية 
وبالتالي دق���ة عالية في حس���اب اإلحداثيات )قد 
يصل مس���توي اخلطأ في حساب اإلحداثيات إلى 
أق���ل من واحد س���نتيمتر( وتتميز أيض���ا مبكونات 
داخلي���ة عالية التقنية ومن ثم فأن أس���عارها أغلى 
)أكث���ر م���ن 30000 ريال س���عودي مث���ال( كما أنها 
تتطلب خبرة هندس���ية كبيرة وبرامج حاس���ب إلى 

متخصصة.

 GPS 5- دقة اإلحداثيات المسنتجة من نظام
دق���ة اإلحداثيات )حتديد املوق���ع( التي ميكن 
احلص���ول عليها باس���تخدام أجه���زة اجلي بي اس 
تعتمد أساسا علي الوقت املطلوب فيه حساب هذه 
االحداثيات. أي هل نريد احلصول علي االحداثيات 
اني���ا وفي نفس وقت الرص���د في الطبيعة أم ميكن 
تأجيل حس���اب هذه االحداثيات حل���ني العودة من 
املي���دان ال���ي املكتب واس���تخدام برامج احلاس���ب 
االل���ي املتخصصة ف���ي أعمال احلس���اب. وهنا ال 
يوجد ف���رق كبير بني اس���تخدام األجهزة احملمولة 
يدويا أو استخدام األجهزة الهندسية حيث أن دقة 
اإلحداثيات املس���تنتجة تعتمد بصفة أساسية علي 

دقة االشارات املرسلة من األقمار الصناعية.

عن���د بدء العم���ل بتقنية اجل���ي بي اس 
رأت احلكومة االمريكية أن تعمل علي عدم 
اس���تفادة الدول االخري من الدقة العالية 
الت���ي ميكن لنظام اجلي ب���ي اس توفيرها 
في حتدي���د املواق���ع ، وخاصة ف���ي حالة 
احلصول عل���ي اإلحداثيات آنيا في نفس 
حلظ���ة الرص���د. وكان املنط���ق االمريكي 
وراء ذلك أن التطبيقات العس���كرية فقط 
هي التي ستستفيد من هذه املميزات بينما 
ميك���ن للمس���تخدمني املدني���ني االنتظار 
حلني االنتهاء من عملي���ة الرصد احلقلي 
ث���م حتميل البيانات علي أجهزة احلاس���ب 
واملع���ادالت  الط���رق  واس���تخدام  االل���ي 
الرياضي���ة للحص���ول عل���ي دق���ة عالية في 

حس���اب احداثيات النقاط التي مت رصدها. وبناء 
عل���ي ه���ذا املنطق مت حتمي���ل خطأ متعم���د داخل 
االش���ارات املرس���لة من األقم���ار الصناعية وهذا 
اخلطأ عش���وائي ومتغير باس���تمرار في كل حلظة 
بحيث تكون الدقة التي ميكن حس���اب اإلحداثيات 
من التعامل مع هذه االشارات في حدود ± 100 متر 
في املس���توي االفق���ي. أي أن االحداثيات األفقية 
)خ���ط الط���ول و دائ���رة الع���رض( لنقط���ة الرصد 
التي يقف به���ا اجلهاز تكون في نطاق دائرة نصف 
قطره���ا يتراوح من صفر ال���ي 100 متر من املوقع 
احلقيق���ي املضبوط لهذه النقطة. ويطلق علي هذا 
 Selective اخلط���أ املتعمد اس���م االتاحية املنتق���اه
Availability أو اختصارا اسم SA. واستمرت هذه 
االستراتيجية االمريكية منذ بداية الثمانينات الي 

عام 2001 م.

ف���ي 1 ماي���و من ع���ام 2000 قام���ت احلكومة 
االمريكية بايق���اف العمل بخط���أ االتاحية املنتقاه 
SA جلمي���ع االقمار الصناعي���ة في نظام اجلي بي 
اس. وح���ددت احلكومة االمريكي���ة الدقة املتوقعة 
لنظ���ام اجل���ي بي اس - بعد ذل���ك التاريخ - لتكون 
± 22 متر. أي أن االحداثيات االفقية )خط الطول 
و دائ���رة الع���رض( لنقط���ة الرصد الت���ي يقف بها 
اجلهاز تكون في نطاق دائرة نصف قطرها يتراوح 
من صفر الي 22 متر من املوقع احلقيقي املضبوط 

لهذه النقطة.

هنا يجب التأكي���د علي أن حتي بعد ازالة 
خطأ SA - وال���ذي كان أكبر مصادر االخطاء 

شكل رقم 2: أحد األجهزة الهندسية
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املؤثرة علي االش���ارات املرس���لة م���ن االقمار 
الصناعية - إال أنه مازالت توجد عدة أخطاء 
طبيعي���ة تؤث���ر علي ه���ذه االش���ارات وبالتالي 
له���ا تأثير عل���ي دق���ة حتدي���د اإلحداثيات أو 
املواق���ع. فمثال توجد أخطاء أو تأثيرات جوية 
ط���وال زمن رحلة االش���ارة املرس���لة من القمر 
الصناعي وحتي وصولها إلى جهاز االستقبال 
علي س���طح االرض حيث متر هذه االشارة في 
طبقات متع���ددة من الغ���الف اجلوي لالرض 
والتي بدورها تؤثر في مسار و سرعة االشارة 
ومنها االخطاء الناجتة عن طبقة االيونيسفير 
و طبق���ة التروبوس���فير م���ن طبق���ات الغالف 
 Ionospheric and Tropospheric اجل���وي 

 .effects

6- تطبيقات نظام GPS في نظم المعلومات 
GIS الجغرافية

في الس���نوات القليلة املاضي���ة قام العديد من 
الباحثني ] مثل 5-6-7-8[ بدراس���ة الدقة املتوقعة 
لإلحداثيات الناجتة من استخدام أجهزة اجلي بي 
اس احملمولة يدويا وأثبتت هذه الدراس���ات أن دقة 
االحداثي���ات األفقية اللحظية تكون في املتوس���ط 

أقل من ± 8 متر في معظم االحيان.
أثبتت الدراسة البحثية التي قام بها املؤلف ]4[ 
وباستخدام أرصاد حديثة مت جتميعها من 32 موقع 
مختلف أن دقة االحداثيات اللحظية للجي بي اس 
– في املس���توي االفقي - تت���راوح من ± 1.9 الي ± 
7.9 متر مبتوس���ط يبلغ ± 5.2 متر. كما أش���ارات 
نتائج هذه الدراس���ة الي أن دق���ة االحداثيات عند 

75% من هذه املواقع تكون أقل من ± 6.0 متر. 

ه���ذه الدقة ف���ي احداثيات املواق���ع املرصودة 
أم���ام  الب���اب  تفت���ح  اس  ب���ي  اجل���ي  باس���تخدام 
نظ���م  لتطبيق���ات  أس���لوب  كأنس���ب  اس���تخدامه 

املعلوم���ات اجلغرافي���ة وأيض���ا أعم���ال حتدي���ث 
اخلرائ���ط متوس���طة و صغي���رة مقي���اس الرس���م. 
فف���ي معظم تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية ال 
نحت���اج لدقة عالي���ة جدا )أقل م���ن ± 5 متر مثال( 
الدخال بيان���ات أو مواقع مت رصدها في الطبيعة. 
وهنا نتح���دث عن أكثر من 90% من تطبيقات نظم 
املعلوم���ات اجلغرافي���ة وخاص���ة تلك الت���ي تغطي 
مس���احة كبيرة من االرض. لكن يجب التأكيد علي 
أن هناك بعض تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية 
وخاصة تلك التي تغطي مساحة صغيرة من االرض 
ويت���م االعتماد عليها في التحديد الدقيق ملواقع أو 
مساحات االراضي،  وهذه التطبيقات حتتاج لدقة 
عالية ف���ي حتديد اإلحداثيات وفيه���ا يجب العمل 
بأجه���زة اجل���ي بي اس الهندس���ية الت���ي تتيح دقة 

سنتيمترات وليست أمتار. 

كما يبرز اجلي بي اس أيضا كأنس���ب و أسرع 
طرق قي���اس االحداثيات عن���د االرجاع اجلغرافي 
للمرئي���ات الفضائية )ماعدا تل���ك املرئيات عالية 
الدق���ة املكاني���ة Spatial Resolution والتي تتطلب 
دق���ة عالية في حتدي���د احداثيات نق���اط االرجاع 
اجلغراف���ي(. كذلك ميكن اس���تخدام أجهزة اجلي 
ب���ي اس احملمول���ة يدوي���ا ف���ي حتدي���ث اخلرائط 
متوس���طة و صغي���رة مقي���اس الرس���م. كمثال فأن 
الدق���ة املطلوبة لتجميع البيان���ات احلقلية الالزمة 
للخرائط ذات مقياس الرسم 1 : 50000 تكون أقل 
من ± 25 متر وبالتالي فأن دقة اس���تخدام االجهزة 
احملمول���ة يدويا للجي بي اس أقل م���ن هذه الدقة 

املطلوبة.

أيض���ا هن���ا يب���رز م���دي اخلف���ض املتوقع في 
التكلفة االقتصادية لتجميع البيانات احلقلية لنظم 
املعلوم���ات اجلغرافي���ة وحتديث اخلرائ���ط. فكما 
سبق القول أن أجهزة اجلي بي اس احملمولة يدويا 

تتمت���ع برخص الثمن وس���هولة االس���تخدام وعدم 
احلاجة لوجود خبرة هندس���ية لدي مستخدم هذه 
األجهزة ، وكل ذلك يؤدي الي خفض أكبر من %50 
من تكلفة القياس���ات احلقلي���ة اذا متت املقارنة مع 
اس���تخدام الطرق املس���احية التقليدية األخرىلب 

في مثل هذه االعمال.
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