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 اإلخراج والتطبيقالتحليل إلي  و من اإلعداددعم القرار  و دارةفي إ الخرائط الرقمية

 Majduob_2005@yahoo.com, حسين عياد المجدوب .م

 ليبيا –طرابلس  ,جهاز البحوث التطبيقية والتطوير

 

تحليل  ، التتبعأنظمة المالحة و خرائط األساس، الدقة المكانية، الخريطة الرقمية، التحليل المكاني، -الكلمات الدالة :

 ، الخريطة الرقمية علي االنترنتمجسمات ثالثية األبعاد

 الملخص 

 الخريطة عبارة عنتعتبر الخريطة أهم وسيلة من وسائل التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرار لعديد من اإلعمال. 

تمثيل لجزء أو لكل سطح األرض باستخدام مقياس ومسقط معين تستخدم فيها  الرموز واأللوان وتشمل الظواهر 

الطبيعية والبشرية التي تكون علي الخريطة من حيث توزيعها الجغرافي والصفات التي تميز بعضها عن بعض. 

ً لر . التحاليل المكانية ودعم صناع القرار علي  الخرائط سمهاهذه الخرائط تتطلب زمناً طويالً وجهداً شاقا

أن مقياس الرسم ثابت وتغييره يعني تغيير الخريطة ، الدراسة  وذلك بسبب يحتاج إلي جهد كبير ووقت الورقية

تطلب الرجوع ألكثر من خريطة،  بيانات عناصر الخرائط مسجلة على ي قد واإلحصائيالمكاني والتحليل 

مصادر والخرائط الورقية معرضة للتلف ، أن  كما البحث عن أي معلومة يتطلب وقت طويل أوراق أخرى، 

بدوره بدء عصر التحليل  ذيبدا عصر الخريطة الرقمية وال اآلليمع ظهور الحاسب  .  متعددةفيها البيانات 

 المعلومات الجغرافية تعتبر نظم. نظم المعلومات الجغرافية  ومنه جاءت فكرة اآلليالمكاني باستخدام الحاسب 

تربط بين األشياء الموجودة  من أهم تطورات العلم الحديث حيث وفرت إمكانية إنشاء قواعد بيانات جغرافية

على الطبيعة من طرق ومباني وغيرها باإلحداثيات الحقيقة لها و كذلك خصائصها الجغرافية كالمساحة و 

 حدىإأنسب الحلول لدعم صناع القرار. تعتبر  الخرائط الرقمية  الطول و النوع وإجراء التحاليل المكانية لتحديد

 جيةوالخطوة األساسية للشروع في العالقات الطوبول هي الخريطة الرقميةأهم المنتجات ومخرجات هذه التقنية. 

المكانية واإلحصائية التحاليل  معظم الن أطول واهم العمليات في قواعد البيانات المكانية وذلك منوتعتبر 

استخدام نظم  األوليالمرحلة . سيتضمن ثالث مراحلالهدف من هذه الورقة عليها. يعتمد والمخرجات 

الصناعية  األقمارصور ، الورقية األساسيةالخريطة الرقمية من الخرائط  إعدادالمعلومات الجغرافية في  

انية والوصفية المطلوبة لهذه الخرائط والتي ستكون في في االعتبار الدقة المك باألخذتحديد المواقع   وأنظمة

بعض االستفسارات المكانية  كإجراءبعض التحاليل المكانية  إجراءتم انية المرحلة الث .طبقات جغرافية هيئة

، عملية التحليل بواسطة الحرم، حساب المساحات، تحليل بواسطة تطابق الطبقات المختلفة واإلحصائية

وإدارة ومراقبة مخططات   األزماتوفي الطوارئ دعم القرار  إدارة و لتساعد  في اإلبعادوالتحاليل ثالثية 

المرحلة الثالثة تم  .في عمليات التخطيط والتنمية المستدامة والخروج بأفضل الحلول  األراضياستعماالت 

 إلي باإلضافةالمالحة والتتبع والمراقبة  ظمةإنتاج خرائط للخدمات المختلفة، أنتطبيق الخريطة الرقمية في 

بين المؤسسات وتبادلها  للبياناتلتساهم في عملية المشاركة  االنترنتعلي شبكة  الرقمية تطبيق الخريطة إمكانية

للواقع  ومبسطة  نظم دعم واتخاذ القرار التي تعطي متخذي القرار صور واضحةتساعد في بناء لللدولة  المختلفة

 والتي تؤدي بدورها إلي التخطيط السليم والتنمية الشاملة.

 مقدمة

، ويمكن القول أنه إذا كانت الكتابة قد بدأت األرضيةالحضارات البشرية في الكرة  وروثاتتبدو الخرائط كأهم م

نصنف الخريطة طبقا  آننفسها ويمكن  من الكتابة أقدمللرسم والخريطة كانت  اإلنسان مع بداية التاريخ فمعرفة

القديمة  طالخرائالقديمة، الخرائط اإلسالمية والخرائط الحديثة.  الخرائط -ث مجموعات:ثال إلي األساس لهذا
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 األرضفي رسم الخرائط بعض الرموز الخاصة ال تبعد عن كونها تصويرا رمزيا لمعالم سطح وقد استخدم 

الخرائط  والرومانية. واإلغريقيةوتتضمن هذه المجموعة الخرائط البابلية والخرائط الفرعونية والصينية 

ويعتبر البلخي هو  اإلسالم بأطلسقد تبلورت جهود العرب والمسلمين في مجال الخرائط فيما عرف   اإلسالمية

والمناطق والدول المختلفة وكان من  األقاليم بإظهارواهم ما يميز هذه المرحلة االهتمام   األطلسرائد هذا 

واعتبر  ينجغرافيال أعظمورسم خريطة العالم ويعتبر  اإلدريسيروادها البيروني وفي القرن السادس جاء 

الوسطي وفي المجمل فان الخرائط في  العصورسمت في الخرائط التي ر اإلدريسي أهمالذي رسمه  األطلس

من اجله  أنشئتوالرموز واختلفت الخرائط العربية حسب الغرض الذي  األلوانتم استخدام  المرحلةهذه 

الخريطة فرسمت الخريطة البحرية في القرن العاشر للهجري والخرائط الدينية والتي توضح اتجاه القبلة وطرق 

مثل خريطة مدينة قزوين  األراضي ماستخداتوضح طرق التجارة وخرائط والتي ارية الجج والخرائط التج

حد كبير حيث تم اختراع  إليمتطورة وعلمية  الخرائطوتعد هذه المجموعة من  الحديثة طالخرائ. يللقزوين

 أرستوقد  وألمانياظهور مدارس كرتوجرافية عديدة في انجلترا وفرنسا وقد شهد  الطباعة والكشوف الجغرافية

طرق  لتحول التجارة والنقل بايطاليا ونتيجة غراضأفن رسم الخرائط واعدت خرائط تخدم  وأسسقواعد 

 إلي 1570الخرائط من  إنتاجتوسع الهولنديين في  األطلنطيالمحيط  إليمن البحر المتوسط  األوربيةالتجارة 

ميالدي واعتمد  1792 أمريكي أطلس أولميالدي وظهر  1529 أطلس أولوفي انجلترا نشر ساكستون  1670

  .(2003)الشريعي،   ز المستخدمةووالرم األلوانفي  األوربيةعلي الخرائط 

تطور متميز في مجال إنتاج الخرائط الكمية والتي عرفت باسم خرائط التوزيعات والتي تكون الخرائط  حدث

 الفرنسي جرافيال ما قام به القائد والكارتوومث .أساسيةطبقات  لبيانات مكانية موقعة علي خرائط في هيئة 

ألكسندر برتييه برسم خريطة متعددة الطبقات توضح تحركات القوات خالل حرب االنتصار في عام  لويس

عند احتالل يورك تاون األمريكية وهو يشبه إلي حد كبير ما  يتبع اليوم في تصميم قواعد المعلومات  1781

 .(2004ي، )الخزامالجغرافية المستخدمة 

انسياب المرور، الجيولوجيا  عرض معلومات عن السكان، أطلسفي منتصف القرن التاسع عشر صمم 

اظهر فيها مواقع الوفاة بالكوليرا  خريطةدكتور سنو  استخدم. األساسوالطبوغرافيا تم تركيبها علي نفس خارطة 

وهذا يعتبر مثاال نموذجيا للتحليل الجغرافي.هناك عدد من العوامل سببت تغيرا  1854في وسط لندن في عام 

التصوير،  وأجهزةفي التحليل الكارتوغرافي وهذه العوامل هي تقنية الحاسوب والتحسن في المكونات المادية 

يا االقتصادية واالجتماعية وزيادة مستويات التعليم والوعي بالمشاكل البيئية. تطلبت المكانية في الجغراف ةالمعالج

تكامل معلومات النقل كمسارات  ترويت بشيكاغو في الخمسينات والستينات ديفي  والمواصالتخطط النقل 

 هذه المعلومات.المرورية من  الكثافة واالنسيابخرائط  إنتاجالنقل والجهات المقصودة ونقطة االنطالق وتم 

انجازات مهمة في مجاالت  1961 إلي 1958قدم عدد من الباحثين في قسم الجغرافيا بجامعة واشنطن من 

 الخرائط إنتاجاستخدام الحاسوب في و البدائية للحاسوب البرمجةالمتقدمة،  اإلحصائيةاستخدام الطرق 

 .(2006 ،الهيتي)

مشروع مسح بس للمساحة الجوية الكندية حيث قام ده العملية كمهنالعالمة الكندي روجر توملينسون  بدأ حيات  

دراسات تحليلية لمجموعة من الخرائط  والصور الجوية لتوضيح  إجراءبهدف  إفريقيافي شرق  جوي للغابات

 أنتكاليف العمل بالطرق التقليدية يكلف الوقت والمال فاقترح كان و للنفايات وأخريمناطق تصلح لالستيطان 

وزميله برات الذي كان يقوم IBM الحاسب وتمت الموافقة له فقام بالتعاون مع مؤسسة  مباستخداينفذ المشروع 

مشروع نظم  بتأسيس 1962ومن خالل اكتساب خبرة متميزة تم تكليفه عام  بالشؤون الزراعية الكندية.

زراعية ووضع الخطط المستقبلية  ال األراضي إدارةالمشروع  أهداف أهمالكندي وكان  الجغرافيةالمعلومات 

 نظام متكامل في نظم المعلومات الجغرافية حيث احتوت الخرائط لهذا أول أصبح 1964 بومع تطور الحاس

 ،التربة للزراعة، مناطق قابلة للزراعة، الغابات، ثروة الحياة البرية صالحيةسبع طبقات هي علي  المشروع

والتحليل  اآللية أومن هنا بدأت ثورة الخرائط الرقمية   ية وخط الساحل.الحال األراضياستخدام  ،الثرة الغابية

والكندية والبريطانية وفي سنة  األمريكيةبرامج في الجامعات  إلنتاجوذلك بظهور جهود رائعة المكاني للبيانات 

مؤتمر علمي  أولوعقد  األمريكية ةبالواليات المتحدنظام ترميز لمواقع السكان  أول إنتاج وتصميم تم 1970
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تنظيم عدد من الحلقات العلمية حول تقييم المستوي التطبيقي  1978بكندا كما حرص االتحاد الدولي للجغرافيين 

من  النظم التي لها عالقة بنظم المعلومات والخرائط  اآلالف أصبحلنظم المعلومات الجغرافية في نهاية الثمانيات 

وصدور العديد من المجالت العلمية والدوريات المتخصصة    ArcInfoبرامج متعددة منها  تاإللية وظهر

معلومات التدريس في مجال نظم المعلومات الجغرافية وفي نهاية التسعينات ظهرت نظم  أساليبوتطوير 

 .(2004)الخزامي،  متكاملة والتي تجمع نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ونظم تحديد المواقع

دخلت  أننه أفي استخدام الحاسب اآللي في مجال الرسم منذ الستينات كان من ش النجاحه في إن ما من شك في

الكرتوجرافيا مدخال جديدا وأصبح هناك ما يعرف بالخرائط الرقمية أو اإللية والتي أصبحت تشكل جانبا هاما 

 (.2005)الشريعي،  في مجال نظم المعلومات الجغرافية

لرئيسي لبيانات نظم المعلومات الجغرافية وعليه فان معرفة علم الخرائط مهمة بصور تعتبر الخرائط المصدر ا

تكوين الخرائط في  أهمية كبيرةأساسية في نظم المعلومات الجغرافية حيث يمتلك نظم المعلومات الجغرافية 

إن الهدف الرئيسي من تقنية الخرائط الرقمية هو  عملية تحليل المعلومات علي الخرائط الرقمية.و الرقمية 

نسخة رقمية من بيانات تم الحصول عليها من خرائط قديمة مطبوعة أو ورقية  إلعداداستخدام األجهزة الحديثة 

ونظم تحديد  األرضيةالمساحة  بأجهزةجوية أو بيانات تم قياسها في الطبيعة  رأو من مرئيات فضائية وصو

لكي يتم إعداد خريطة رقمية  اآلليكل هذه البيانات المتعددة في بيئة رقمية داخل الحاسب المواقع ثم تخزين 

البيانات وتحليل تمثل معالم المنطقة المراد دراستها. نظم المعلومات الجغرافية يشمل الخرائط الرقمية ومعالجة 

من خالل  األرضمعين من سطح تقوم الخرائط الرقمية بتمثيل الظواهر الموجودة في جزء  ومكانيا. إحصائيا

المدينة نقوم برسم الشوارع في طبقة والمباني في  أحياء أحدي لبالطبقات. علي سبيل المثال لتمثي فما يعر

قمنا بعرض كل الطبقات علي الشاشة نحصل علي تمثيل للواقع الحقيقي الموجود في  فإذاوهكذا  أخريطبقة 

ل نموذجين البيانات الخطية أو الشبكية. تعد الخريطة الرقمية تمثيال يتم تمثيل البيانات من خال هذه المنطقة.

وضربها في  اإلبعادجزء منه وعليه فان دقة الخريطة تعبر عن مدي الصحة في قياس  أو األرضحقيقيا لسطح 

 دقة الخريطة من أهم خصائصها ومميزاتها وعلي سبيلحقيقية في الطبيعة. تعد  إبعاد إليالمقياس لتحويلها 

وتقدير ثمنها علي الخريطة الرقمية. فإن كان  األراضيالمثال في الخرائط التفصيلية يتم حساب مساحات قطع 

ألف  25الخطأ متر فقط قد يخفض ثمن قطعة أرض في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة حوالي 

المساحية الحقلية التي رسم  اإلعمال دوالر أمريكي. يعتمد تحديد دقة الخريطة علي مقياس الرسم وعلي دقة

القياسات الميدانية. تعتمد مواصفات  إجراءفكلما كبر مقياس الرسم تتطلب دقة أكبر في  الخريطة بناء عليها

وكم ونوع التفاصيل  ، نوع وحدات القياس، صيغتهااإلحداثياتالخريطة الرقمية علي نوع المسقط، نوع 

 .(2012)جمعة داود، خدمة في تحويل الخرائط الورقية إلي رقمية  الموجودة ومواصفات األجهزة المست

 ةالخريطمخزنة ومربوطة مع  بياناتما في شكل التعامل مع أي إيتم تحليل البيانات في الخريطة الرقمية 

من خالل عملية  أوتحليل الخريطة الرقمية نفسها من خالل ما تم عمله عليها من توزيعات جغرافية،  أوالرقمية، 

موزعة  أكثر أون يتم استدعاء بيانات معينة ترتبط بظاهرة جغرافية أتجمع  بين كال الجانبين في وقت واحد ك

وعليه يمكن تقسيم  علي خريطة والتعامل معها وهذا يمثل في حد ذاته لب العمل في نظم المعلومات الجغرافية.

من طريقة  أكثربين الجمع  أوتحليل مكاني  أو إحصائية أوبية فقد تكون حسا أنواع أربعة إليعمليات التحليل 

عدة  أويتم علي منطقة  أومجموعة من الخصائص  أوتتم عمليات التحليل علي خاصية مفردة  أنكما يمكن 

عمليات التحليل المنطقية، العمليات  فيالمستخدمة في عمليات التحاليل  لالتحليطرق  وتتلخص اهممناطق. 

استدعاء  ةالعادية، التحليالت الهندسية، استخراج وعمل التقارير، عملي اإلحصائيةعادية، العمليات الحسابية ال

تعتبر  (.2000)صالح،  التطابق أوالتصنيف و التغطية  وإعادةالخرائط والبحث عنها، عمليات معقدة، التصنيف 

تجميع وتخزين ومعالجة وتحليل كم هائل  هايتم فيتقنية نظم المعلومات الجغرافية من أهم التقنيات الحديثة التي 

الخرائط الرقمية يتم إعدادها، تكوينها ومعالجتها  من البيانات بواسطة برامج تطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية.

اهتم الباحثون المتخصصون بتقنية نظم المعلومات الجغرافية وعمليات التحليل  .نظم المعلومات الجغرافية في 

  لعدد كبير من االستخدمات المدنية والعسكرية.تطبيقها  وتم المكاني للبيانات
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والخاصة منها التي تتعلق  بالدولة الليبية تم اختيار موضوع الدراسة لندرة البحوث العلمية في الخرائط الرقمية

اختيار التحاليل  التعامل مع أنظمة اإلسقاط في عملية العرض والتحليل. مراجعة جودة البيانات،  المكانية،بالدقة 

إلي التحليل إلي التطبيق. ومن ناحية  اإلعدادالرقمية من  ائطالمناسبة وندرة وجود المشاريع المتكاملة في الخر

 .نظم المعلومات الجغرافيةية االمثل والمناسب لتقنتطبيق لأخري حاجة الدولة الليبية ل

من خالل الجانب النظري تغطية للخريطة الرقمية  تم في أعتمد منهج الدراسة علي الجانبين النظري والعملي. 

للخريطة  األولي،  استخداماتها والسرد التاريخي من البدايات أنواعهاالخريطة،  أهمية إعطاء فكرة عامة علي

. كما تم إلقاء نظرة علي الدقة المكانية للخرائط والخريطة الرقمية ظهور نظم المعلومات الجغرافية  حتى

. الجانب وأهميتها في عمليات التحاليل المكانية واإلحصائية باإلضافة إلي التطبيقات المختلفة للخرائط الرقمية 

تكوين قاعدة ثم  الحقلية واألعمالائط والصور من الخر واإلحصائيةالعملي أعتمد علي جمع البيانات المكانية 

و  المجمعة إلي البرنامج التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية تالبياناالبيانات الجغرافية من خالل تحول كل 

التأكد من الدقة للبيانات اإلحصائية والمكانية من خالل مراجعة كل البيانات داخل قاعد البيانات، إجراء التحاليل 

إنتاج الخرائط الخدمية  نية والوصفية علي الخرائط الرقمية في دعم القرار، وتطبيق الخريطة الرقمية فيالمكا

 شبكة االنترنت. تطبيق الخريطة الرقمية علي وعلي االلي التتبعالمالحة و أنظمة المختلفة،

يطة الرقمية رللخ اإلعدادالخرائط الرقمية في دعم القرار من خالل عملية  أهميةهو دراسة  لهدف من الدراسةا

  كمحاولةالجغرافية  المواقع وإعداد الطبقاتمن الخرائط والصور المتاحة والنقاط المجمعة باستخدام نظام تحديد 

للواقع الحقيقي الموجود وإجراء التحاليل المكانية واإلحصائية  الصحيح قدر اإلمكان الحصول علي تمثيل

المشاركة للبيانات وتبادلها بين المؤسسات المختلفة للدولة والرياضية وتطبيقات الخريطة الرقمية في عملية 

متخذي القرار صور واضحة ومبسطة  للواقع والتي صناع وتعطي للتساعد في بناء نظم دعم واتخاذ القرار 

 -:وللوصول إلي الهدف تم إجراء الخطوات التالية ي بدورها إلي التخطيط السليم والتنمية الشاملة.تؤد

 ،لمنطقة الجدولية  البيانات و الطبقات المتاحةتجميع الخرائط الطبوغرافية، صور األقمار الصناعية

 الدراسة

 المقاييس وضبط جودة دقة الخرائط المصححة فتصحيح خرائط األساس بمختل 

 صحيح صور األقمار الصناعية لمنطقة الدراسة من الخرائط الطبوغرافيةت 

  من خالل المراجعة والتدقيق صحة البياناتدقة وإعداد طبقات الخريطة الرقمية والتأكد من 

 إجراء التحاليل المكانية لدعم القرار 

 الرقمية  ةإجراء بعض التطبيقات علي الخريط 

حيث تعتبر مدينة  وذلك بما تحويه من معالم كثيرة( 1شكل )نة طرابلس تم اختيار منطقة الدراسة مركز مدي

 أنيتركز فيها حوالي ربع سكان ليبيا كما  الكثافة السكانية, حيثمن ناحية ازدحاما  مدن ليبيا أكثرطرابلس من 

بدورها تمكن من والتي والخروج بنتائج  عدد من التحاليل إجراءوفرة البيانات المكانية والوصفية للمنطقة تتيح 

في  إعطاء رؤية جيدة لموضوع الدراسة والوصول بنتائج تتيح إعطاء األهمية القوية والملحة للخرائط الرقمية

 لكل قطاعات الدولة الليبية. نظم  دعم القرار
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 :أسلوب العمل والتحاليل والمناقشة

العمل علي مرحلة تجميع وإعداد وقياس ضبط جودة البيانات في قاعدة البيانات الجغرافية، تحليل  بأسلواعتمد 

الشكل التالي يبين الخطوات والمراحل التي تم إتباعها في  .الخريطة الرقمية و بعض تطبيقات الخريطة الرقمية

  .(2هذه الورقة العلمية شكل )

 :مرحلة حصر و تجميع البيانات

،  1:10000،  1:1000والمتمثلة في الخرائط الطبوغرافية ة تم حصر و تجميع كل الخرائط الورقية في البداي

صور األقمار الصناعية، المعلومات اإلحصائية. في حالة  لمركز مدينة طرابلس.كما تم تجميع 1:50000

ا إلي الحاسب في حالة جيدة. الخرائط الطبوغرافية الورقية تم التأكد من أن الخريطة الطبوغرافية المراد تحويله

تم استخدام الماسحة الضوئية الرقمية بتحويل الخرائط من الصيغة الورقية إلي الحاسب اآللي. احدي أهم العوامل 

األساسية للمحافظة علي الدقة هو  اختيار القدرة التميزية المناسبة للمحافظة علي وضوح المعلومات الموجودة 

. لوحظ في عدد  (DPIيل. عليه فإنه هذه العملية تتم عبر اختيار الدقة التمييزية )في الخريطة في عملية التحو

من المشاريع بالدولة الليبية عدم التقيد باختيار الدقة التميزية الصحيحة عليه فاالقاعدة األساسية تقول انه عند 

ة للخريطة. في حالة التحصل تحويل هذه الخرائط فالمسح الضوئي البد أن يكون االختيار متماشيا مع أفضل دق

علي الخريطة  في صيغة رقمية البد من معرفة الدقة المكانية والتميزية من خالل معادلة مهمة في هذا المجال 

(. من خالل هذه المعادلة DPIوهي المساحة المغطاة لكل بكسل = مقياس الرسم مقسوم علي القدرة التميزية )

تم استخدامها في حالة التحصل مباشرة علي الخريطة في حالة رقمية من يمكن أن يعرف المستخدم الدقة التي 

 موقع للدراسة  -( مدينة طرابلس 1شكل )
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ناحية كما يمكن اختيار الدقة التميزية المناسبة عند عملية المسح الضوئية للخريطة الرقمية من خالل حساب 

 حجم البكسل من ناحية اخري. 

 
 المراحل المستخدمة في أسلوب العمل والتحليل والمناقشة  (2)شكل 

 :مرحلة تكوين قاعدة البيانات

تعتبر مرحلة تكوين الطبقات وقاعدة البيانات الجغرافية من أطول المراحل في أي مشروع. المراحل التي تتبع 

مرحلة تكوين قاعدة البيانات الجغرافية كمراحل المعالجة والتحليل واستخراج النتائج معتمدة كليا علي قاعدة 

حيث الدقة وصنع القرار الصحيح والمناسب. عليه فإن المراجعة والتدقيق يجب أن البيانات التي تم تكوينها من 

البرنامج  باستخدام  مرحلة تكوين قاعدة البيانات تمتيتم في كل خطوة وعند نهاية تكوين قاعدة البيانات. 

دسي للخرائط و إجراء التصحيح الهن. تم قراءة الخرائط   ArcGIS 10.3التطبيقي نظم المعلومات الجغرافية 

من إدخال اإلسقاط الخاص بالخريطة ونقاط ضبط األرضية . عند إدخال إسقاط الخريطة يجب التأكد من انه تم 

عند االنتهاء من تصحيح الخريطة تم التأكد من دقة الخرائط المصححة  إدخال اإلسقاط الموجود علي الخريطة.
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مليمتر   0.2ات صحيحة  بحيث نسبة الخطأ لم تزيد عليمن خالل قراءة عدد من اإلحداثيات وكانت كل اإلحداثي

علي الخريطة وحسب القواعد المتبعة في دقة الخرائط  بالدولة الليبية فانه يفترض أن ال يزيد الخطأ في هذه 

مليمتر مضروب في مقياس الرسم وهو المطلوب أثباته. كما تم تصحيح صورة القمر الصناعَي  0 2.الخرائط 

متر من الخريطة األساس المصححة  15متر والندسات بدقة  5بدقة  5سم، سبوت  60تمييز  قةكويك بيرد وبد

وذلك الن أفضل دقة متاحة للدراسة. تم إعداد الطبقات من الخريطة وصور األقمار الصناعية المتاحة مدعوما 

بيانات المرسومة من خالل نهاية من رسم الطبقات تم التأكد من جودة الالببعض نقاط نظم تحديد المواقع. وعند 

 مراجعة الدقة المكانية والوصفية واكتمال البيانات

 :مرحلة اختبار دقة البيانات المكانية والوصفية

 الخطوة األخيرة والمهمة في إعداد قاعدة البيانات  هي االختبار والمراجعة لدقة البيانات الوصفية والمكانية 

مشروع في نظم المعلومات  أليقياس ضبط الجودة من المراحل المهمة . لكامل قاعدة البيانات الجغرافية

 تم مراجعة خرائط األساسالجغرافية الن دقة المخرجات ستكون معتمدة علي دقة قاعدة البيانات الجغرافية 

نظام اإلحداثيات ،دقة اإلحداثيات .تم قياس  وهي الخرائط الطبوغرافية من حيث الوضوح، القدرة التميزية،

تم مراجعة كل طبقات الخريطة . األساسالصناعية بحيث تكون متالئمة مع خرائط  األقمارصور ط جودة ضب

الذي رسم منه بحيث تكون كل الخطوط، النقاط، المساحات  األساس الرقمية من حيث الدقة المكانية من خالل 

ن اكتمال البيانات المرسومة. تم ثم تم التأكد مقد تم رسمها بدقة وعلي منتصف الخط أو النقطة أو المساحة. 

بعالقة كل معلم بنفسه أو بغيره. تم مراجعة كل ومتوافقة إجراء كل العالقات الطبولوجية بحيث تكون متالئمة 

تم التحقق من صحة بيانات الحقول، نوع البيانات كما  البيانات داخل الجداول بحيث تكون غير ناقصة وصحيحة.

 لحقول. كما تم مراجعة كل النقاط التي تم تجميعها بواسطة أنظمة تحديد المواقع.في الحقول، اكتمال بيانات ا

الطبقات  و الشكل التالي  يبين بعض الطبقات التي تم إعدادها متمثلة في الخرائط ،صور األقمار الصناعية

ظم تحديد ن و صور األقمار الصناعية من الخرائط، رسمهامساحات التي تم  الخطية في صورة نقاط، خطوط،

 (.3المواقع شكل )

 تحليل وتطبيق الخريطة الرقمية لدعم وإدارة القرار

 -:األمثلة التالية تبين بعض النماذج في تحليل وتطبيق الخريطة الرقمية لدعم وإدارة القرار

 واإلحصائية: إجراء بعض التحاليل المكانية  -النموذج األول :

والخروج دعم القرار  إدارة و لتساعد  فيربط البيانات المكانية بصور وتقارير عملية التحليل بواسطة الحرم، 

متر علي كل جامع وفي  200مسافة   بمؤشرات وبيانات إحصائية ومكانية بسرعة ودقة حيث تم وضع نطاق

 (.4الصورة االخري بمجرد اختيار نقطة أي جامع تخرج الصورة شكل)

 الخدمات البلدية والعقاريةودعم إدارة في  الخريطة الرقمية -النموذج الثاني :

أصبحت تقنيات نظم المعلومات المكانية والخرائط الرقمية تعرف علي أنها من التقنيات التي ال غني عنها في 

قواعد المعلومات األرضية متمثلة في مواقع قطع  عمليات التحليل والمراقبة في إدارة معلومات األراضي.

ملكيات، البنية التحتية والخدمات البلدية وربطها بمعلومات جدولية كرقم األراضي، المخططات ،ال

الخريطة الرقمية لها القدرة علي التعامل مع كميات هائلة من البيانات  العقار،المساحة، نوع العقار، المالك.

د البيانات من والتخلص من تكرار البيانات. تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لها إمكانية المشاركة في قواع

خالل السماح لعدد من المستخدمين في مختلف األماكن وفي نفس الزمن من خالل شبكة المعلومات العالمية. 

دور نظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية في إدارة سجالت األراضي والعقارات والمخططات العمرانية 

متلكات وسجالتها واستغاللها والتصرف بها بناء علي وأمالك الدولة المختلفة ضمان عملية تحسين إدارة الم
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موقعها وحالتها وقيمتها والذي بدوره يمكن صانعي القرار والمؤسسات تحسين ومعالجة وإدارة هذه الممتلكات 

بناء علي القواعد المتبعة من خالل ميكنة ورقمنة البيانات العقارية والمخططات العمرانية والتحول من النظام 

إلي نظام األرشفة االلكترونية والتي يضمن الدقة والسرعة في بيات سجالت األراضي والمراقبة  التقليدي

الرقمية المستمرة وهذا يضمن مراقبة التعديات علي الملكيات. تم إنتاج بعض الخرائط الرقمية كخريطة 

إدارة  الخدمات البلدية العقارات، مخططات استخدام األراضي من حيث االستعمال والمساحة لتساهم في ميكنة و

 (.5والعقارية )شكل 

 
 

 

 

 ( امثلة لبعض  طبقات الخريطة  الرقمية التي تم إعدادها لمدينة طرابلس3شكل )
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 ( بعض التحاليل المكانية علي الخريطة الرقمية4شكل )
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 ودعم وإدارة القرار وقت الطوارئ واألزمات تحليل الشبكات الخطية -النموذج الثالث :

المدن ومثال علي ذلك التوزيع  واألراضي  تعتبر تحليل  الخريطة الرقمية أداة فاعلة لدعم القرار في إدارة

األمثل  لنقاط الطواري واالستجابة السريع لموقع الكارثة كوقوع حادث سير، عملية إرهابية أو حريق في الشكل 

الوضع والوضع الحالي بعض األمثلة علي المنظومة في عملية االستجابة السريعة إلدارة األزمة و  التالي يوضح

من خالل الشكل يتضح أن تحليل الشبكات الخطية علي شبكة الخريطة  ( .6 )شكل  ئلنقاط الطوار األمثل

كما هو موضح  يتم اختيار المسار األسرع بين بداية شارع ميزران إلي شارع هايتيالرقمية للطرق بسهولة 

وكان الزمن دقيقة، كما يمكن اختيار اقرب نقطة طواري والمثال يوضح إيجاد اقرب سيارتان إسعاف  بالشكل

ومن إمكانية المنظومة حساب التغطية لكل سيارة  مطافي حسب الزمن. كما يمكن بواسطة تحليل  للحادث،

 تالشبكات الخطية للطرق إيجاد أفضل المواقع إلنشاء نقاط طوارئ والذي بدوره سوف يكون حماية للممتلكا

 الحادث. المادية والبشرية من خالل االستجابة السريعة لموقع والتقليل من الخسائر 

 العقارية( خرائط رقمية توضيح مخططات  استخدامات األراضي والتطبيقات 5شكل )
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 تحاليل ثالثية األبعاد علي الخريطة الرقمية -النموذج الرابع:

وذلك لما له أهمية واستخدام لعدد من التحليالت علي الخريطة الرقمية الملف العددي لالرتفاعات  أهم إحدى

بسبب االتصاالت، التطبيقات العسكرية واألمنية  البيئة،  ،الزراعة وخاصة في مجال البنية التحتية،التطبيقات 

ما يمثله في عرض طبيعة المنطقة من ناحية التضاريس وعادة ما يستخرج من نقاط االرتفاع، خطوط الكنتور 

. 1:50000مقياس  لمنطقة طرابلس من خريطة الكنتور  استخراجهتم هذه الورقة أو من الصور المزدوجة في 

كما تم عرض االنحدار الملف الرقمي التجاه ، االنحدار، درجات لالرتفاعاتالخريطة الرقمية  استخراجتم حيث 

من خالل تم إنتاج نموذج محاكاة تشبيهي للطيران  اوأخير  .1:1000من خرائط  األبعادالمباني في شكل ثالثي 

ذات العماد والمناطق كويك بيرد والملف العددي لالرتفاعات والمباني الواقعة في  دمج صورة القمر الصناعي

 (. 7)شكل بهدف الحصول على تمثيل واقعي للمنطقة  المحيطة به

 

 الخريطة الرقمية في خدمات المدن واالستجابة السريعة لمواقع األزمات والطوارئ  م( استخدا6شكل )
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 تطبيقات الخريطة الرقمية في دعم القرار األمني والعسكري -النموذج الخامس :

يعتبر عصر الخريطة الرقمية أداة ممتازة للقادة العسكريين والذي بدوره مهد الطريق إلي تطور القوي العسكرية 

كأداة  الخريطة الرقمية إستخداميمكن  .والتي من خاللها تعمل هذه القوات بأداء وظائفها بشكل دقيق  وفعال

 الخريطة الرقميةخالل نمذجة وتحليل  منواألمنية  العمليات والمنظومات العسكرية فيوفعالة دقيقة تحليلية 

سرعة وإحاطة في إتخاذ القرار  ،عملية وضع الخطط االستراتيجية والتكتيكية علي الخرائط الرقميةسواء في 

 و عمليات االستطالع الجوي، والعسكرية الطارئة وتحديد ابعادها علي االرضلمواجهة المشاكل االمنية 

عمليات التجسس ورصد االهداف الخاصة بالعدو، اختيار طرق حركة القوات العسكرية اثناء المعارك 

وسهولة تتبع الموقف في مسرح العمليات وتوقيعه علي  مر اقبة العدو وعمليات تدريب الطيارين  والحروب،

  .الخاصة بذلك يطةالخر

بحيث يمكن كإعداد الخطط العسكرية  تعتبر الخريطة الرقمية أداة فعالة في دعم القرار علي ساحات المعارك

توزيع أماكن القوات المختلفة بأستخدام الرموز المناسبة والتي بدورها تساعد في إتخاذ القرار المناسب حسب 

بدقة  وتوقيع ومتابعة أي مركبة عسكرية علي الخريطة الرقمية كما يمكن بسهولة تحميل الموقف علي الساحة .

الحدود  دوريات حرس مراقبةوحسب خطوط الطول والعرض من خالل أنظمة المراقبة والتتبع االلي في 

 ، طائرات التصوير.مكافحة التهريب،

 الرقمية ( تطبيقات مجسمات ثالثية األبعاد علي الخريطة7شكل )
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لالرتفاعات والطبقات كما يمكن استخدام الخريطة الرقمية والمتمثلة في صور القمر الصناعي والملف العددي 

الخطية في عملية مساندة القوات الجوية والدفاعات االرضية من خالل تحليل وتفسير االهداف العسكرية 

ستخدم الخريطة الرقمية للملف العددي ت والمناطق المحيطة بها في إتخاذ القرارات الدفاعية والهجومية.

رادار وأماكن التي توجد بها تغطية وأماكن التي ال توجد لالرتفاعلت في دراسية تغطية البطاريات الخاصة باال

والذي بدوره يمكن دراسة الثغرات الرادارية في شبكات المراقبة الرادارية وتحديد مناطق االختراق بها تغطية 

كما يمكن أختيار أفضل المواقع لهذه الرادارات  ومعالجتها واالستفادة منها عن طريق مجسمات ثالثية االبعاد

كمتابعة  استخبارتية وسيلةكعمليات االستطالع والمراقبة  تستخدم صور االقمار الصناعية في رضية.اال

إضافة إلي .عدوالمستمرة للمراقبة الو وتحليل االهداف العسكرية،  التغيرات التي تطرأ علي المنشأت العسكرية

في احتواء االحداث عن طريق تحديد  المساندة في إنجاز الخطط بمعدالت أسرع  وبجودة عالية تجنبا الي فشل

علي االستعالم واالستفسار يتم  ةكما ان القدر أولويات النتائج المحتملة لمختلف الحاالت علي خريطة جغرافية

 .رقمية بصورة سريعة ودقيقة

تعتبر الخريطة الرقمية في ساحات المعارك وميادين القتال مهمة جدا وقد تفوق أهميتها اكثر من السالح 

لمستخدم وذلك الن نجاح الصاروخ للوصول إلي نقطة الهدف من نقطة االنطالق وكذلك مرور الطيارين علي ا

مساحات شاسعة من سطح االرض وتحرك القوات البرية في مسالك وطرق معينة علي سطوح مستوية وجبال 

ة عبقة واالنية لطبيالمس اتومناطق وعرة يعتمد علي التخطيط السليم ونماذج الطيران التشبيهي والدراس

تعتمد نجاع العمليات عليه  .االراضي التي ستكون موقع عمليات أو مرور او مسار سواء للقوات البرية أو الجوية

يمكن االستفادة من الخرائط علي مدي استخدام الخريطة الرقمية. و عملية إدارة وتخطيط العمليات  رية كالعس

نماذج المحاكاة لومات الجغرافية ومعالجة الصور والبرمجة في عملية الرقمية والبرامج التطبيقية لنظم المع

حيث يتم فيها إنشاء قاعدة بيانات للجانبين المتحاربين يتم فيها جمع  للمباريات الحربية أو لعبة الحربوالتشبيه 

رقمية للطبقات جميع المعلومات البيانات المستخدمة في المباراة التشبيهية الحربية والمتمثلة في الخريطة ال

الجغرافية الخاصة بطبيعة األرض والمؤثرات البيئية المتوقعة، دراسة األوضاع الحالية للقوات، التحضير 

كما يتم في هذه المرحلة دراسة  ةلألسلحة والذخائر الممكن استخدامها ودراسة المواصفات الفنية لألسلح

األطراف المتحاربة والتوقيت المتوقع لتحرك المشاركين في المباراة واالستعداد لتنفيذ كل هذه األشياء علي 

من خالل إعداد نماذج للحروب وإدخال كل الفرضيات قبل وقوع الحرب وهذا يكون له فائدة كبير ة  الحاسوب.

يقلل من الخسائر الممكنة وقت  هنيين، مشرفي المناورات والتدريب والذي بدورللقادة العمليات، القادة الميدا

الشكل التالي يوضح بعض النماذج في عملية استخدام عرض وتحليل .الحقيقية الحروب والمناورات والتدريب

 (.8وتفسير وتحليل الخريطة الرقمية كأداة فعالة وهامة في دعم القرار العسكري واألمني شكل )
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 ( نماذج في أهمية الخريطة الرقمية كأداة فعالة في التطبيقات األمنية والعسكرية8ل )شك

 

 الخرائط  واخراج تطبيقات الخريطة الرقمية في انتاج -النموذج السادس:

بعض  دالرقمية احدي أهم هذه التطبيقات إعدا ةالمرحلة إعداد عدد من التطبيقات علي الخريط هذه  تم في

 (. 9ة من الخريطة الرقمية والتي توضح مدي مرونة الطبقات الرقمية شكل )الخرائط المجمع
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 تطبيق الخريطة الرقمية في أنظمة  المالحة والتتبع اآللي للمركبات -النموذج السابع:

تعتبر أنظمة المالحة والتتبع اآللي للمركبات احدي  أهم التطبيقات األمنية والرقابة الميدانية  للخريطة الرقمية. 

المالحة ليظهر موقعك  أجهزةيتم تخزينها علي  الصناعية يتكون من خرائط رقمية األقمار عبرنظام المالحة 

ن استخدام خيار أفضل مسار للوصول إل الموقع والمعالم المحيطة بالمكان ويمك أو موقع سيارتك الحالي

 اآللينظام التتبع يعتمد دقة الموقع والمسار علي دقة الخريطة الرقمية التي تم تنزيلها للبرنامج. و  المطلوب

. الموقع علي شبكة االنترنت متصل أنواعهابكل  اآللياتللمركبات عبارة علي موقع علي شبكة االنترنت لمتابعة 

من خالل نظام تحديد إشارة تحديد الموقع للمركبة الذي تم تركيبه في السيارة. يستقبل الجهاز  اآلليبجهاز التتبع 

ثم  األقمار الصناعية بأقرب  اإلحداثيات األرضية من خالل اتصاله القط هوائي في شكل عبرالعالمي للمواقع 

 ( نماذج في تطبيقات الخريطة الرقمية في إنتاج وإخراج الخرائط9شكل )
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بين المركبة   هذه اإلشارات ونقل  بإرسالخالل نظام نقل البيانات عبر التراسل الالسلكي  منيقوم جهاز التتبع 

من خالل منفذ  موقع نظام التتبع علي االنترنت ومركز التحكم ليتم توفير المراقبة والتحكم لحظة بلحظة علي

. يعتمد دقة الخريطة الرقمية ويتم عرض اإلحداثيات علي العنوان الذي تم إدخاله في نظام الجهاز عند تشغيله 

حالتها، سرعتها،  ،الموقع والمسار علي دقة الخريطة الرقمية المعروضة علي االنترنت. يمكن مراقبة المركبة

علي عدد من  اآلليالتتبع والمراقبة  أنظمةيمكن تطبيق  نقاط التوقف، مسارها، المسافة والزمن المقطوع.

المستخدمة في الشحن ونقل  ، متابعة المركبات واآلليات المهمةللمركبات ةللحماية من السرق االستخدامات منها

ية الميدانية وفي مجال مراقبة الدوريات والنقاط المتحركة وفي عمليات االحموفي مجال  البضائع واألموال 

 .(10شكل ) األمنيةو  العسكرية والتطبيقاتالدفاع المدني 

 

 

 تطبيق الخريطة الرقمية علي شبكة االنترنت -النموذج الثامن:

تساهم في تغيير أسلوب التعامل مع الخريطة الرقمية  إمكانية تطبيق الخريطة الرقمية علي شبكة االنترنت

من خالل التصفح علي شبكة االنترنت يمكن  نت.االنتر إليلتحويل نظام المعلومات الجغرافية من الحاسب 

لتساهم في عملية  التجول والتكبير والتصغير والبحث والتحديث علي الخريطة لعدد ال محدود من المستخدمين

المشاركة للبيانات وتبادلها بين المؤسسات المختلفة للدولة لتساعد في بناء نظم دعم واتخاذ القرار التي تعطي 

فوصول  صور واضحة ومبسطة  للواقع والتي تؤدي بدورها إلي التخطيط السليم والتنمية الشاملةمتخذي القرار 

هذا يتم من خالل تطوير  تتيح مرونة كبيرة في عملية الوقت والتكلفة مركزيةالل منظومة خهذه البيانات من 

م هو عبارة عن مكان الذي الخاد .من خالل الخوادم المختلفة نظم المعلومات الجغرافية علي شبكة االنترنت

والمتاح لزيارته من قبل  توفير المكان الذي يتم فيه استضافة المواقع إمكانيةيوجد به المواقع وبالتالي له 

 أنظمة المالحة والتتبع والمراقبة اآللي للمركبات ( تطبيق الخريطة الرقمية في10شكل )
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، الخرائط بين المستخدمين تالبياناالمشاركة في قواعد  إمكانيات. خادم نظم المعلومات الجغرافية له المستخدمين

  ين باإلضافة إلي إنشاء خدمات للخرائط متاحة عبر االنترنت.المستخدم صالحياتوالتحكم في 

متصفح  تطبيقات الويب تتكون من الحاسب المستخدم )متصفح االنترنت( والحاسب الخادم )خادم الويب(.

االنترنت يعرض البيانات والخرائط، خادم الويب يتكون من قاعدة البيانات الجغرافية، خادم عرض البيانات 

عنوان الخريطة التفاعلية من المستخدم عبر متصفح الويب يتم عرضها والتجول من  إدخالمجرد وب .للمتصفح

 زر البداية يقومعلي العنوان والضغط  إدخالجرد مالمتاحة في التطبيق. هذه العملية تتم ب األدواتخاللها عبر 

العناوين والذي  ادمخ عبر 80خادم الويب ضمن نطاق ترجمة البروتوكول عبر المنفذ ب المتصفح باالتصال

المستضاف  ربالسيرفللمتصفح الخاص  وإرساله  IPالرقمي  إليبتحويل العنوان الحرفي الموقع بدوره يقوم 

 وتجهيزها رجمتهابتخادم اليقوم تصفح يتصل بالخادم المستضاف عليه الموقع ويطلب منه الصفحة معليه. ال

المتصفح يقوم بعرض الصفحة التي تم إرسالها من الخادم  ت.في صورة حزم بيانا وإرسالها ةواستدعاء الصفح

  . (11شكل ) للمستخدم

 

 

والبرمجيات  والخرائط الرقمية نظم المعلومات الجغرافيةالذي حدث في تقنية  في ظل التطور العلمي الهائل 

كم هائل من  مع التعامل  أتاحوشبكات االنترنت   ةالسلكية والالسلكي االتصاالتوتقنية  المستخدمة في معالجتها

والجدولية بطريقة منظمة غير مكررة والذي بدوره سمح استخدام عدد ال محدود  واإلحصائيةالبيانات المكانية 

عملية ميكنة ورقمنة البيانات أضاف إلي ميزة  مختلف األماكن. هذا بدورهمن المستخدمين في نفس الزمان و 

عملية نشر البيانات الجغرافية علي  إن تقليل الوقت في اتخاذ القرارات مع دقته.و إدارة البيانات ،تحسين 

في عملية نشر المعلومة حيث من  االنترنت يتيح عرض البيانات واستخدامها من عدد كبير من المستخدمين

خالل شبكة االنترنت العالمية يمكن التصفح علي الخريطة التفاعلية والبحث والتحديث مباشرة من خالل التعامل 

هذا النظام مكن للجهات البحث والتطوير  مع تقنيات نظم المعلومات المكانية مع خادم الشبكة والمستخدم.

المكاني واإلحصائي و سهل ألي متصفح من أي مكان للولوج في زيارة  معلومات مهمة في دراسة التحليل

هذا يتم من خالل إنشاء قواعد البيانات الجغرافية، نشر خدمات الخرائط والمعالجة موقع الخريطة الرقمية. 

معلومات إنتاج الخرائط التفاعلية يتم خالل خوادم نظم ال  .الجغرافية عبر تهيئة خادم نظم المعلومات الجغرافية

 ( المكونات العامة  لتطبيقات نشر الخرائط الرقمية علي شبكة االنترنت11شكل )
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 مع وجود عدد كبير من البرامجلكن الجغرافية وبرمجة االنترنت والذي بدوره يحتاج دراية ممتازة بالبرمجة 

نشر  أصبح سواء كانت التجارية أو الغير تجارية سهلت هذه العملية . التجارية ومفتوحة المصدر التطبيقية

بعد  إمكانيات في عملية تحويل الخرائطالبرامج كثير من  وأتاحتالبيانات علي االنترنت يتم بكل السهولة 

  ArcGIS, QGIS الشكل التالي يوضح بعض األمثلة تم استخدامها من خالل مباشرة إلي الويب تجهيزها 

 (.12شكل)

 

 

 

 النتائج 

  لخرائط األساس أو  المطلوبة الدقة األفقية والرأسيةمن أهم النتائج التي تم التحصل عليها للحصول علي

عند تصحيح الخرائط فانه يستلزم هو انه الطبوغرافية للدولة الليبية حسب مواصفات مصلحة المساحة 

عند تحويل الخريطة  (DPI) اختيار القدرة التميزية المالئمة لخرائط الورقية،الجيدة لالة الحالتأكد من 

يتماشي مع أفضل يجب ان االختيار  هذا. الماسحة الضوئية الرقمية ماآللي باستخداالورقية إلي الحاسب 

إدخال المستخدم في الخريطة، استخدام اإلحداثيات بدقة عند  الصحيح ، التأكد من إدخال اإلسقاطدقة 

مراجعة التصحيح، عند االنتهاء من التصحيح التأكد من الدقة المطلوبة من خالل اإلحداثيات في عملية 

  بعض النقاط علي الخريطة.

  في البرنامج التطبيقي لنظم  عملية عرض الطبقاتفي عند مالحظة وجود بعض اإلزاحة بين الطبقات

المعلومات الجغرافية يجب التأكد من أن جميع الطبقات لها نفس نظام اإلسقاط  وفي حالة وجود اختالف 

للنظام فأنه يستلزم إجراء عملية التحويل إلي نظام واحد ليتم التطابق دون أي إزاحة وهذا البد أن يتم 

دائما التأكد من أن اإلزاحة هي ناتجة من اختالف نظام  . عليه يجبوخاصة عند عرض الطبقات والتحليل

  أو هناك وجود خطأ في الدقة المكانية لهذه البيانات.  اإلسقاط

 ( تطبيق الخريطة الرقمية علي شبكة االنترنت12شكل )
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  عند إعداد الطبقات يجب رسم المعالم في مركز الخط أو النقطة أو المساحة ومراجعتها كما يجب التأكد من

إجراء المراجعة  من خالل لوصفية المربوطة بكل طبقةاكتمال البيانات المرسومة وصحة واكتمال البيانات ا

للبيانات المكانية والوصفية بعد كل خطوة والمراجعة النهائية واستخدام كل التقنيات المتاحة في نظم 

المعلومات الجغرافية كمراجعة البيانات المرسومة من األساس الذي تم الرسم منه، التأكد من اكتمال كل 

صحة البيانات الجدولية، إجراء العمليات الطبولوجية علي البيانات المكانية والتأكد من  البيانات، التأكد من

 عالقات الجوار وغيرها. 

 وعرض المعلومات  وتحديث  وتعديل سهولة التعامل مع الخريطة في صورتها الرقمية يتيح للمستخدم حذف

القدرة علي االستعالم و  المناسبمن الخريطة الرقمية حسب الغرض المطلوب وطباعتها بمقياس الرسم 

التعامل مع الخريطة في مقاييس  كما يمكن  .من قاعدة البيانات عن آي معلومة بصورة سريعة وبأقل تكلفة

رسم مختلفة وتمكنه من ربطها بمعلومات رقمية أخري مصححة غير متوفرة في الخريطة باإلضافة إلى 

كما يمكن ربط المعلومات الرقمية  العمليات المكانية. المرونة في االستعمال وضمان سرعة إنجاز ودقة أداء

لمستخدمي الخريطة باإلضافة إلى التحاليل التي يقوم بها بمعلومات من قواعد بيانات أخرى ذات فائدة 

برامج نظم المعلومات الجغرافية بدمج الطبقات مع بعضها البعض بحيث يمكن دراسة كل االحتياجات 

 .علي الخريطة الرقمية للوصول للمعلومة بدقة وسرعة مكما يمكن االستعال المطلوبة

 دمج كل البيانات  علي عرض المعلومات المكانية والوصفية، تتميز نظم المعلومات الجغرافية في القدرة

اإلحصائية والبيانية والمكانية في مركز واحد لقواعد البيانات الجغرافية. يمكن من خالل الكم الهائل من 

التمثيل والنمذجة والتشبيه والمحاكاة لالقتراحات والمشاريع قبل التطبيق  البيانات الرقمية إجراء عمليات 

علي والوصول كبيرة وسرعة ودقة  ةبكفاءبالخروج بحلول القرار  اتخاذلي علي الواقع. كما تساعد في الفع

وفاعلية والقدرة علي اإلجابة علي كل االستفسارات كم هائل من البيانات واستخراج معلومات بكل سرعة 

معلومات واالتصاالت وفي ظل التطور الهائل في تقنية ال المكانية واإلحصائية واستخراج المؤشرات. 

عدد كبير من المستخدمين وفي كل ربوع العالم فقط الدخول إلي من خالل فيمكن نشر والمشاركة للبيانات 

 .عن طريق تطبيق الخريطة الرقمية علي االنترنت الموقع

 ة وبدون تتميز نظم المعلومات الجغرافية التعامل مع كميات هائلة من البيانات المكانية والجدولية بكل مرون

كربط العقار برقمه وملكيته ومساحته.  ةصفيو اتتكرار بحيث تكون المعلومة المكانية مربوطة بمعلوم

 هذا يتيح تقليل الوقت في اتخاذ القرارات مع دقته.

  الخرائط الرقمية بربطها بأنظمة تحديد المواقع يمكن االستفادة منها في التنقل والتجول والبحث عن

وتحديد الموقع الحالي للسيارة ومكان الذهاب ، المسار  األسرع علي الخريطة الرقمية،  المسارات المطلوبة

البحث عن أي نقطة ) مستشفي، فندق، مركز شرطة( أو خط )شارع، طريق، مسار(. كما يمكن تطبيق 

الت الخريطة الرقمية في أنظمة المراقبة والتتبع اآللي من خالل ربطها بأنظمة تحديد المواقع واالتصا

والتي من خاللها يمكن عرض الخريطة والتجول عليها، تحديد المسار األفضل، تغير وجهة السير في حالة 

تطبيق الخريطة الرقمية في عرض اإلحداثيات علي وجود طارئ، تحديد مكان المركبات أليا ومتابعتها. 

ة توفير اإلرشادات علي خط االنترنت من خالل أنظمة التتبع اآللي للمركبات يعتبر ذات أهمية في عملي

السير واختيار أفضل المسارات علي طول الطرق والشوارع. يمكن استخدام التطبيق للحماية من السرقة 

واستخداماتها األمنية والدفاعية في متابعة الدوريات ،البوابات واالستجابة السريعة للقضاء علي الكارثة. 

والشاحنات والمعدات. كما يمكن استخدام النظام في شركات كما أن لها أهمية كبيرة في حماية السيارات 

 رصد سرقة العربات.   و التأجير، سيارات توزيع البضائع علي المحالت، الحماية الميدانية

  الخريطة الرقمية أداة ممتازة للقادة العسكريين والذي بدوره مهد الطريق إلي تطور القوي العسكرية والتي

من خاللها تعمل هذه القوات بأداء وظائفها بشكل دقيق  وفعال . حيث تعتبر هذه األنظمة المتطورة  مجموعة 

إدارة المعركة ، ن اإلستراتيجيةاألماكمتنوعة من التطبيقات بما فيها رسم وتحديث  الخرائط، رصد 

 . واألمنية العسكرية العملياتصور األقمار الصناعية وإدارة  تفسير ، تحليل التضاريس ، الميدانية

  يمكن أن تكون هذه المنظومة كنواة أولية في عملية إعداد قواعد بيانات رقمية للخرائط األساسية والصور

 كما داد والتصحيح والرقمنة ألنه ال بديل لتقنية الخرائط الرقمية.الجوية والفضائية المتاحة في عملية اإلع

ربط مراكز الخدمات المختلفة بشبكة حاسوب ووضع المنظومة يمكن االستفادة من هذه المنظومة في عملية  
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في كل من هذه المراكز حتى يسهل االتصال و تصبح عملية إرسال و استقبال المعلومة سريعة وبذلك 

 فاد من هذه المنظومة في حاالت الطوارئ المختلفة.يمكن أن يست

 

 الخالصة

في هذا العصر حيث أنها تمثل القاعدة األساسية لكل   واالتصاالت نظرا لألهمية الكبيرة لتقنية المعلومات

 البيانات من خاللها يمكن إدخال ومعالجة وتخزين مختلف البيانات حتى يتم الرجوع إليها وقت الحاجة واالستفادة

منها. و من أهم المواضيع في تقنية المعلومات إعداد وتصميم قواعد البيانات واالستفادة منها بالتحليل واالستفسار 

إن التطور  نظم المعلومات الجغرافية.ومما زاد هذه التقنية أهمية هو ربطها بالبيانات المكانية باستخدام تقنية 

الباحثين  تمكن ، والبرمجيات المستخدمة في معالجتهانظم المعلومات الجغرافية العلمي الذي حدث في تقنية 

مرتبطة  المرونة في التعامل مع البيانات الرقمية في صورة طبقات منفصلةمن الوصول إلى قدر عالي من 

رة جداول بنفس الموقع الجغرافي ، كما مكنتهم من تحليل واالستفادة من البيانات الوصفية والتي تكون في صو

رقمية مرتبطة رقمياً بتلك الخرائط. وباستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والوظائف التي توفرها تمكن 

حيث بدقة وسرعة  أفضل الحلول  الباحثين من تحليل الخرائط الرقمية والبيانات الوصفية المرتبطة بها إليجاد

. ى أختيار أنسب القرارات بسرعة ودقة وأقل تكلفةمكنت صانعى القرار فى الدولة فى جميع القطاعات  ف
اصبحت الخرائط الورقية بجميع انواعها يتم معالجتها وانتاجها بواسطة تقنية المعلومات المكانية لتصبح في 

فان  تعتبر الخرائط المصدر الرئيسي لبيانات نظم المعلومات الجغرافية وعليه  هيئة طبقات وبصورة رقمية.

ائط مهمة بصور أساسية في نظم المعلومات الجغرافية حيث يمتلك نظم المعلومات الجغرافية معرفة علم الخر

  .عملية تحليل المعلومات علي الخرائط الرقميةوتكوين الخرائط الرقمية في  أهمية كبيرة

إعداد الخريطة الرقمية من الخرائط األساسية الورقية  في استخدام نظم المعلومات الجغرافية  تم في هذه الورقة

وصور األقمار الصناعية وأنظمة تحديد المواقع  باألخذ في االعتبار الدقة المكانية والوصفية المطلوبة لهذه 

. تم تكوين قاعدة بيانات جغرافية مركزية تجمع كل البيانات من طبقات جغرافية، جداول، خرائط، الخرائط 

 ات إحصائية وتم تكوين عالقات طبولوجية توضح العالقات بين هذه البيانات بطريقة منظمةصور، بيان

إدارة  إجراء بعض االستفسارات المكانية واإلحصائية، فيوإجراء بعض التحاليل المكانية  كم تم .  وصحيحة

خروج بأفضل وال  وإدارة ومراقبة مخططات استعماالت األراضي  األزماتوفي الطوارئ دعم القرار  و

عمليات إنتاج الخرائط  الحلول في عمليات التخطيط والتنمية المستدامة كما تم تطبيق الخريطة الرقمية في

أنظمة المالحة والتتبع والمراقبة باإلضافة إلي إمكانية تطبيق  المجمعة لالستخدامات األرضية، الخدمات،

لمشاركة للبيانات وتبادلها بين المؤسسات المختلفة الخريطة الرقمية علي شبكة االنترنت لتساهم في عملية ا

للدولة لتساعد في بناء نظم دعم واتخاذ القرار التي تعطي متخذي القرار صور واضحة ومبسطة  للواقع والتي 

تؤدي بدورها إلي التخطيط السليم والتنمية الشاملة. تم الخروج بنتائج وتوصيات تم ذكرها سلفا والتي في مجملها 

باستخدام تقنية نظم المعلومات  بطريقة مركزية البيانات ورقمنهللتحول إلي ميكنة  القصوى ألهميةاتؤكد 

والبيانات األرشيفية وتناثر وتكرار البيانات والتخزين بطريقة غير  الطرق التقليدية استخدامبدال من الجغرافية 

التأكد من الدقة المكانية لصيغة الرقمية هذه البيانات الضخمة تحتاج عند تحويلها إلي اوعليه فإن . منظمة 

والوصفية وإتباع المعايير الصحيحة في إنتاج قاعدة البيانات المكانية. تحليل البيانات يستلزم التأكد من استخدام 

المعايير الصحيحة واختيار الطريقة المالئمة في عملية صنع القرار وإجراء التحليل المناسب حسب الهدف 

 ليه. المراد الوصول إ

 التوصيات

  مع تطور الحواسيب والبرمجيات بنظم المعلومات الجغرافية في العقد األخير ساعد ومكن من نشر

وانتقائي قبل إتاحتها أمام المستخدمين عبر الشبكات المعلومات المتداولة  يالمعلومات الرقمية بشكل امن
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إستراتيجية شاملة تدعم و تحسن االندماج اإلداري وذلك لتنفيذ  آلية إيجادضرورة توصي الدراسة ب عليه

برامج التطوير و تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية و ذلك لالستفادة منها في الحفاظ على الموارد األساسية 

 للدولة لما لهذه التقنية من قدرة على المشاركة في البيانات و سهولة تبادلها. ألن البيانات في مفهومها

 لعدد من المرات وفي مختلف المجاالت. الحديث هو تجميعها مرة واحدة مع استخدامها 

  سة في إنجاح خطط تفعيل مبادرة اإلدارة االلكترونية والخرائط الرقمية يكمن في إيجاد إلية توصي الدرا
ستتتاقد حديثة لالستتتتدالل او الوصتتتول إلي العناوين قن طريا اإلستتتراع في موتتتروع العنونة البريدية لي

الجهات الخدمية مثل اإلستتعاو ووتترطة المرور والدفاع المدني والجهات اةمنية في تحديد اةماكن قلي 
 المنظومة من خالل العناوين بدل من إدخال البيانات قن طريا اإلحداثيات .

    لومات الجغرافية في عملية تص   حيح كل الخرائط الطبوغرافية عباس   تخدام تقنية نظم المالدراس   ة ي توص

بمختلف المقاييس وتحديثها باس      تخدام األعمال الحقلية والص      ور الجوية وص      ور األقمار الص      ناعية 

والخروج بخرائط تحليلي  ة لظواهر ع  دي  دة تس        اع  د متخ  ذي القرار والمخططين والب  احثين في مختلف 

 بالدولة الليبية. تالمؤسسا

 عداد السكاني وهناك عدد من الطرق توصي الورقة العلمية باستخدام نظام تحديد المواقع في عملية الت

والوسائل لحصر وتخزين التعداد السكانية باستخدام هذا التطبيق ولألهمية القصوى نوصي باستخدامه علي 

اإلحداثيات الجغرافية لكل مبني، ارتفاع المبني وعدد األدوار إن وجدت، عدد  -أن تسجيل البيانات التالية:

نة كل فرد . نظرا الن طبقة السكان تعتبر احدي أهم  الطبقات المستخدمة أفراد األسرة، الفئة العمرية ومه

 لدعم صانعي القرار وخاصة في البنية التحتية، التوزيع األمثل  للخدمات والتطبيقات البلدية .

  توصي الدراسة بتطوير المنظومات األرشيفية التقليدية إلي ميكنة ورقمنه  البنية التحتية للبيانات  من خالل

إلتباع جمع وتخزين الخرائط والصور والمعلومات اإلحصائية  ةوضع المعايير والمواصفات الالزم

اإلسراع في تكوين أقسام وإدارات خاصة بنظم المعلومات الجغرافية والبدء في عملية إنتاج والوصفية و 

ل إعداد الطبقات الخريطة الرقمية  في عملية حفظ وإعداد والتحديث ومعالجة وتحليل البيانات من خال

كالحدود اإلدارية للمحافظات، الحدود اإلدارية للبلديات، المحالت، شبكات الطرق والمياه والكهرباء، 

 استخدام األراضي، العقارات ومشاريع الخدمات العامة وكل الطبقات األخرى الخاصة بالبلدية .

 وإنتاج افية وبرامجها التطبيقية توصي الدراسة كذلك بضرورة االهتمام بتقنية نظم المعلومات الجغر

ضع كما توصي بو في مختلف المناطق بليبيافي هذه الدراسة  هالتي تم استعمالوخاصة  الخرائط الرقمية

 تأهيل كوادر وطنية في نظم المعلومات الجغرافية نظراً للنقص الشديد واألهمية الملحة في هذا المجال.ل آلية

تطوير أداء الكوادر البشرية بالتعامل مع البرمجيات الخادمة لنظم المعلومات الجغرافية كما نوصي ب

 واالستفادة من إمكانياتها التحليلية و الوسائل المتاحة السترجاع المعلومات وعرضها.والخرائط الرقمية 

 تي تستلزم متابعتها توصي الدراسة باستخدام تقنية التتبع اآللي للمركبات في كل السيارات والمركبات ال

لحظة بلحظة وخاصة في الدفاع المدني، األمن العام، الدوريات المتحركة والثابتة التي تتبع وزارة الداخلية 

والدفاع، حرس الحدود، الخدمات الميدانية وكذلك في حماية المواكب الحكومية والسيارات التي تستخدم 

كذلك في الرحالت السياحية وخاصة في الرحالت عبر في شحن البضائع واألموال لحمايتها من السرقة و

 الصحراء واألماكن المعرضة للخطر. 

 القصوى والعاجلة توصي الدراسة بتحول البيانات والخرائط األرشيفية في الوزارات والهيئات  ةلألهمي

دة بيانات جغرافية والمصالح التي تتبع الدولة إلي أنظمة الرقمنة و التطوير والميكنة للخرائط الرقمية في قاع

مركزية في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وخاصة بيانات البنية التحتية، اإلسكان والمرافق، التسجيل 

العقاري، أمالك الدولة، تخطيط المدن, البلديات، الداخلية، الدفاع وذلك لما لهذه األنظمة من أهمية في دعم 

 لانات، االستفسار عن أي معلومة، إمكانية التحديث والحذف بكصناع القرار في عملية المراقبة اآلنية للبي

مرونة وسهولة، أي بمعني أخر بمجرد الضغط علي زر البحث تأتي اإلجابة وبهذا فأن نظم وإدارة 

 المعلومات األرضية أكثر كفاءة ومرونة مقارنة بالطرق التقليدية.  

ائية تحوي كل البيانات الحديثة الخاصة بالحدود الليبية كما توصي الدراسة  في البدء في إعداد خريطة رقمية نه

، األقاليم، المحافظات، البلديات و المحالت بحيث تكون موحدة يتم استخدامها لكل مؤسسات الدولة ومن ناحية 
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 تأخري يمكن الرجوع للتقسيمات القديمة كمعلومات أرشيفية  يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة الرتباطها بدراسا

 حاث ومشاريع سابقة.وأب
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