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ABSTRACT 

In this paper a develop an working environment for building spatial database by 

utilizing ArcView Geographic Information System software package and IDRISI 

software package for remotely sensed images processing is obtained. Through working 

environment remotely sensed images representation transformed from raster form to 

vector form. Programming environment of the ArcView and IDRISI software packages 

utilized to achieve spatial database building from remotely sensed images automatically. 

The results of the proposed working environment show efficiency in building spatial 

database in accurate and quick manner. Thus, these spatial database can be used in 

Geographic Information System applications. 

Keywords: Spatial Database, Automatic Transfer, Remote Sensing Data, Geographic 

Information System. 

 

 بناء قاعدة بيانات مكانية من خالل تطوير بيئة عمل النجاز عملية التحويل االلي
 لبيانات التحسس النائي من الصيغة الخلوية الى الصيغة الخطية 

 

 اوي ضياء حازم البره
 مركز التحسس النائي

 جامعة الموصل 
 

 ١٠/١١/٢٠١٠تاريخ قبول البحث:                    ٢٤/١٠/۲۰١۰تاريخ استالم البحث:
 الملخص

تمممي همممي بمممتا ال حممم  تلممموار قاعمممة اممممل لننممما  الاامممخد ق الممما  مبال مممة مممم   ممم   ا مممت خا  الحزممممة النرم  مممة 
(software package لنظمما  المعموممما  ال يرا  مممة )ArcView   ممما الحزمممة النرم  ممة لنرلممام  معال ممة مرئ ممما

ممم   مم   قاعممة العمممل الم تروممة تممي تحواممل تمحاممل مرئ مما  التحسممس النممائي ممم  ال ممبل   .IDRISIالتحسممس النممائي 
تمممي ا مممتي   الناعمممة النرم  مممة لمحمممز  النرم  مممة  .(vector form(  المممل ال مممبل ال لمممي )raster formال ممممو  )

(  الكامممل. ا   automaticااممخد الن المما  المبال ممة ممم  مرئ مما  التحسممس النممائي   ممبل الممي )المسممت خمة   لننمما  ال
وام  ممبم  ا مت خا  الاامخد الن الما   .ا ت خا  قاعة العمل الم تروة الل قنا  الااخد ق الا  مبال ة  سراة و الة اال مة

 .المبال ة هي تلن  ا  لظي المعموما  ال يرا  ة

 ات مكانية، تحويل آلي، بيانات التحسس النائي، نظم المعلومات الجغرافي.بيانالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة  -1
 

ال يرا  مممة و مممامة تعتممممخ اممممل ا مممت خا  الحا مممع اجلمممل همممل ت م ممما ومعال مممة وامممر    إن لظمممي المعمومممما 
 .[8]  منا  ة وتحمال الن الا  المرت لة  مواالا جيرا  ة ال تنتاج معموما  ذا  أبم ة كنارد هل ات اذ الرارا

لمما ابم ممة كناممرد هممي ا ممتنتاج معموممما   (Geographic Information System)ان لظمما  المعموممما  ال يرا  ممة 
ممبم   (GIS) الرغي مم  ان لظما  المعمومما  ال يرا  مة  .ذا  ا الة  المواالا ال يرا  ة كما بو واضح م  التعراف

وب المما  لظمما  تحخ مممخ  (Remote Sensing)تحسممس النممائي ان معمممل ممما اممخد الممواي ممم  الن المما  محممل ق المما  ال
. اال ان (Topographic maps) ومما ال مرائا اللوبوغرا  مة  (Global Positioning System GPS)المواالا 

( ما ق الا  التحسس النائي اص ح لما ابم مة كنامرد همي التلن  ما  الحخ حمة والمسمت نم ة التمي ل ما GISا ت خا  لظا  )
التلمور المسممتمر هممي ت ن مما  الت مما  و ق ممة الظمموابر الم تملممة امممل  ملح االر  وهممي ا  مما  ال ممو العم مما. ا المة  مرا

تموهر ق الما  التحسمس النمائي   مبل رالممي وببملمة و   ( قوا ملة االالممار الامنا. ة.image acquisition) مرئ ما ال
 مع ولة جعل معال ة بته الن الا  قوا لة الحا ع االلي امرا    

 [4]. 
( قمما  ت ناتممي لظمما  المعموممما  ال يرا  ممة والتحسممس النممائي ارتسممع ابم ممة كناممرد هممي Integrationالممخم  ) إن

تمممي ا مممت خا   .( environmental studies( والخرا ممما  الناع مممة )earth resources را مممة المممموار  االرضممم ة )
 land)    ي  را ة تيار ا تعما  االراضميه  ا موب الخم  قا  ت ناتي لظا  المعموما  ال يرا  ة والتحسس النائي

use dynamics( وتعراة التربة )soil erosionهي منماا  ت مما االملمار ) ( ال نم مةmountain watershed )
 .[2]( land conditionهمي مراق مة والمة االر  )  لظما  المعمومما  ال يرا  مة والتحسمس النمائي تي ا مت خا  [.12]

و مرائا  (land use)همي ال ما   مرائا ال متعما  االراضمي  ا  ال يرا  مة والتحسمس النمائيتي ا ت خا  لظما  المعمومم 
 .[14] (land cover)الغل ة االراضي 
لكمم  او المما هممي  عممت تلن  مما  لظممي المعموممما   (raster form)ق المما  التحسممس   ممبل  مممو   ممتي تمحاممل 

من الما . لمتلال الل مام امم مة المخم  قما  لظما  ل (vector form)ملضمل ا مت خا  ال مبل ال لمي  (GIS)ال يرا  مة 
, م مممع اوال تحمامممل ومعال مممة ق الممما   (GIS\RS integration)المعمومممما  ال يرا  مممة وب الممما  التحسمممس النمممائي 

التحسممس النممائي النممل ان  ممتي تحوام مما الممل ال ممبل ال لمممي كممي تسممت خ  الو مما ك ااممخد ق المما  هممي لظمما  المعمومممما  
 raster and)المعمومما  ال يرا  مة الكلمو  بمو المت   تعاممل مما كم  النمواا  مم  الن الما  ال يرا  مة. وام ما لظما  

vector)  [3] . امما الا هي  عمت التلن  ما  ملضمل ا مت خا  ال مبل ال ممو  لمن الما  وهمي تلن  ما  ا مر  ملضمل
  ال ممبل ال مممو  الممل . بممتا معنممي المما م ممع تمموهر اممرح وا وا  لمتحواممل ممم  [10]ا ممت خا  ال ممبل ال لممي لمن المما  

قمما  لظمما  المعموممما  ال يرا  ممة ومامما ر  (integration)ال ممبل ال لممي لمن المما  وبممالعبس لتح امم  امم ممة الممخم  
وبالتحخ ممخ الل مام امم ممة المخم  قمما  لظما  المعمومما  ال يرا  ممة وب الما  التحسممس النمائي م ممع المعمومما  الم تملمة. 

 تمحامل قما  (compatibility)  مالسالل ال مبل ال لمي لمن المت لتح ام  الت تنلات امم ة التحوال م  ال بل ال مو  
لنظما   (databases)المسمت خمة همي الواامخ الن الما   (data structures)ق الما  التحسمس النمائي وك ارمل الن الما  

 (GIS\RS integration)المعموممما  ال يرا  ممة. لتح امم  الممخم  قمما  لظمما  المعموممما  ال يرا  ممة والتحسممس النممائي 
والر ممي  ا ممت خا   (digital image processing)م ممع االلممما   عممخد و ممو  امم ممة محممل معال ممة الاممور الرالم ممة 

والواامخ الن الما  لمنظي المعمومما  ال يرا  مة  االضماهة المل االلمما    موا   (computer graphic)الحا مع االلمي 
 المر االلما   اوخ تلن  ا  لظي المعموما  ال يرا  ة.وامبال ا  لظي المعموما  ال يرا  ة, كما  تلمع بتا ا
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 تمثيل البيانات بشكل خطي -2
 

 raster-to-vector)مممم  ال مممبل ال ممممو  الممممل ال مممبل ال لمممي تسممممل امم مممة تحوامممل تمحامممل الن الممما  

conversion) امم ممة التحواممل تتضمممم  تيااممر ارا مممة الترماممز .(coding)  لظممموابر او معممالي(features) مممة المرئ 
او اطممبا  متعممخ د  (curves)او منحن مما   (lines)التمي تظ ممر امممل طممبل  لمو   (satellite image)اللضمائ ة 
م  ال بل ال مو  الل ال بل ال لي ,  وا  ال بل ال لي  تكون م  اصير اخ  ممب   (polygons)االض ي 

االصممممي لمظمممابرد او المعممممي  مممما االمممل تياامممر ممبممم  همممي ال مممبل ( sequenced points)مممم  الن ممما  المتتال مممة 
(feature). 

امم ة التحوال المل ال مبل ال لمي واومخد مم  ابمي اال وا  ال مممة ل مما امخد المواي مم  الن الما  اص حت 
(data sources)   معا ومعال ت ا هي والمت واومخ قوا ملة لظما  المعمومما  ال يرا  مة.   مبل  ما  اجتمتقت ق الما

 ق ممة الممواي الن المما  اال ممر  هممي امم ممة التحواممل الممل ال ممبل ال لممي, وذلممال الن التحسممس النممائي ابتماممما ارنممر ممم  
ق المما  التحسممس النممائي  ممتي تمحام مما   ممبل  مممو  والل مما تعتنممر واوممخد ممم  ابممي مامما ر المعموممما  هممي تلن  مما  لظممي 

 . المعموما  ال يرا  ة
 computer)الحا مع االلمي  ابم ة امم ة تحوال الن الا  الل ال مبل ال لمي مم  وج مة لظمر امميتتمحل 

science)  ممبل رئ سممي هممي صممير مسمماوة ذارممرد الحا ممع االلممي ال ممممة ل ممزن الن المما  ال ل ممة وبالتممالي معال ممة  
وا مترجاي بمته الن الما    مبل ا مري مم  معال مة وا مترجاي الن الما  الممحممة   مبل  ممو . امما مم  وج مة لظمر لظممي 

همي امخد ل ما  , اوال ,  م ولة معال مة وتحمامل  (vector data) الما  ال ل مة المعمومما  ال يرا  مة هتتمحمل ابم مة الن
الن الا  ال ل ة و  ولة ربا الن الا  ال ل ة االت ة م  ماا ر معموما  م تملة ومعال ت ا  واة الم ما  الع الما  

ال ممام العمم مما  المسممماد ثال مما ,  مم ولة التممي تممربا قان مما وبالتممالي ا ممتنتاج معموممما  جخ ممخد تممخاي ات مماذ الممرار معمما . 
(topological operations) وا اممرا , الحاممو  امممل لتممائ   ارحممر  الممة لعمم مما  لظممي المعموممما  ال يرا  ممة انممخ .

ا ت خا  الن الا  ال ل ة. بناك اخد ارح  لتحوال الن الما  المل ال مبل ال لمي  , وا مموب اممل كمل ارا مة معتممخ 
ل ممة , وممما بممو اليممر  ممم  معال ممة الن المما  ق ممته اللرا ممة. امممما ان بمممتا الاممخ المعا (feature)امممل لمموي الظممابرد 

,  (vectors)م  ال مبل ال ممو  المل ال مبل ال لمي  (Thematic Maps)ال ح  معني قتحوال ال رائا اليرض ة 
وليممممر  معال ت مممما قوا مممملة لظمممما  المعموممممما   (polygons( امممممل طممممبل )featuresوامممم   ممممتي تمحاممممل الظمممموابر )

 .ال يرا  ة
 

 الدراسات السابقة -3
 

قنا  وتلوار قرلام  او لظا  لتحوال تمحال الن الما  مم  ال مبل ال ممو  المل ال مبل ال لمي   مبل المي  إن 
(automatic raster-to-vector conversion system)  .امم ة ل سمت  م مة همي و مل معال مة الامور الرالم مة

م ا  لظي المعموما  ال يرا  ة وهمي م ما  التحسمس النمائي. رغمي كحار م  ال اوحا  هي  اجتتقت بته العمم ة ابتما 
تمممممموهر الكحاممممممر ممممممم  النرم  مممممما  امممممممل مسممممممتو  ت ممممممار  الل ممممممام امم ممممممة تحواممممممل الن المممممما  الممممممل ال ممممممبل ال لمممممممي 

(vectorization)  اال الا ما ما   وجخ واجة كنامرد لتلموار امرح و وارمم ما  جخ مخد الل مام امم مة التحوامل همي ,
النظممما   . مممم  االامممما  المن مممزد همممي بمممتا الم ممما  مومممما  ال يرا  مممة وم ممما  معال مممة الامممور الرالم مممةم مما  لظمممي المع

المممل ال مممبل ال لمممي.  (topographic maps)ه مممو لتحوامممل تمحامممل ال مممرائا اللوبوغرا  مممة  [1] مممم  النممملالم تمممر  
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مم  ال حم  المن مز  ل نخ م ة.ه ما معن ان قتحوال تمحامل مبولما  الر مو  ا [9]و  [15] م  النلوالنظامان الم تروان 
مما  (automated operations)لعمم ما  التحوامل االلمي  (detailed review)وبمو ا متعرا  ملامل  [11] النمل

. والنظا  (raster maps)لم رائا الممحمة   بل  مو    (pre-processing)التركاز امل امم ا  المعال ة االول ة 
الممممل ال ممممبل ال لممممي  ا ممممت خا  ال ممممرائا  (contour lines)نتوراممممة لتحواممممل ال لممممو  الك [16] ممممم  النمممملالم تممممر  

الممل  (circles)و وائممر  (lines)ممم   لممو   (engineering drawing primitives)اللوبوغرا  ممة كا  مما . 
 ال بل ال لي.

 
 
 خطة البحث -4
 

 مممو  الممل  لتحواممل ق المما  التحسممس النممائي ممم  ال ممبل ال  قاعممة امممل اممما بممتا ال حمم  ه ممو معنممي قتلمموار 
جم مما لظممي التحواممل الممل ال ممبل ال لممي  ال ممبل ال لممي الجممل ا ممت خام ا هممي تلن  مما  لظممي المعموممما  ال يرا  ممة.

(vectorization systems)  والتي تي قنا با وتلواربا لتعمل مما تلن  ما  لظمي المعمومما  ال يرا  مة تمتممال طمبل
ال  ن سي الل اربعة مراول رئ س ة . اوال مروممة التمرق ي . وا  ان امل لظي التحو (general structure) اا  واوخ

(digitization)   لتحوال الن الا  محل ال رائا م  ال بل الورالي الل ال بل الرالمي ممب   زلا ومعال تا قوا ملة
  الل مناا  م تملمة الم ما  الحمخو  (image segmentation)الحا ع االلي , ثال ا مرومة ت س ي المرئ ة اللضائ ة 

 land cover)وا  كمل منل مة تمحمل اومخ المواي اغل مة االراضمي  (features borders)قا  المناا  او الظوابر 

types)   وا  كل منل ة تمحل امل طبل متعخ  االض ي(polygon) ثالحا مرومة تنلامت العمم مة المسمماد تنح مف ,
-raster-to)ال بل ال مو  المل ال مبل ال لمي  , را عا مرومة تنلات امم ة التحوال م  (line thinning)ال لو  

vector conversion)  التلن  ما . وام  ان امرح التحوامل االلمواي مم  .  وجخ الكحامر مم  امرح التحوامل ولم تمم
الم تملمة تت مما   هممي مما قان مما هممي اوتوائ مما اممل المراوممل االربعممة السماللة الممتكر وسممع ان عممة الن الما  التممي بممي الاممخ 

 بمتا ال حم   مو   متي تامم ي قاحمةهمي  .الير  او التلنا  الت   مو  تسمت خ    ما بمته الن الما المعال ة ووسع 
  .اممل ال مممو  الممل صمم ية التمحاممل ال لمميالتمح رالم مما ممم  صمم ية محمممةن المما  التحسممس النممائي المل االلممي متحواممللامممل 

 ال ممة لتام ي قاحة العمل الم تروة:  وضح ال لوا  الرئ س ة (1)ال بل 
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 ( خطوات تصميم بيئة العمل1شكل )
 

 النظام المقترح -5
 Image Classification التصنيف الرقمي 1-5
 

المعال ممة  ارا ممة بمميلن المما  التحسممس النممائي  (digital classification) التاممن ف الرالمممي ان امم ممة
 الممل اممخد اصممنا  (multi-spectral image) االا مما  الاممورد المتعممخ د (pixels) التمي  ممتي   ل مما ت سمم ي ل ما 

(classes) [17] . 
 image) مرئ مممما مت سمممم ي لالممبمممم  اات مممماره اوممممخ اممممرح  مممما  ماممممور المتعممممخ د االالالتاممممن ف الرالمممممي 

segmentation)   ضمم  النموي المسمملfeature space thresholding)) [7].  تعممال   مما ان  المة التامن ف
 ((quantitative informationي ا اد ال مت راج المعمومما  الكم مة لتالال تعتنار امم ة التامن ف الرالمم ق ي رالم ة 

 feature)  الالا ة المتعخ د االا ا  تمحل ل لة هي هضا  مرئ كل ل لة م  ل ا  ال  . م  ق الا  التحسس النائي

space)  القمممممم ي الل   ممممممة وامممممم  ان  .المتعممممممخ  اال عمممممما (spectral values) اوممممممخاث ا  تعتنممممممر ةمرئ مممممم لن مممممما  ال 
(coordinates) امم ممة ت سمم ي للضمما  الامملا امم ممة التاممن ف ممبمم  اات ار  .ملضمما  المتعممخ  اال عمما ل (feature 

space) منل ة تمحل صن  مماز الل مناا  م تملة وا  كل. 
 ال مممرائا اليرضممم ة وا م ممما  التحسمممس النمممائي بمممو تكممم  همممي ال مممخ  اال ا مممي مممم  اجمممرا  امم مممة التامممن ف 

(thematic maps). ا متعماال  االراضمي  را مة م ما اليرض ة ل ا تلن  ا  م ممة همي  ال رائا (land uses) , 
 را ة  , الخرا ا  الناع ة ,ة  الزرا. ال حوث , (geology) امو  االر  , (land cover) اغل ة االراضي  ة  را

المسمت خمة  ارا مة التامن ف الرالممي . (oceanography)  را مة المح لما و  , (atmosphere) الي   ال مو  
بمته  . (Maximum Likelihood) ارنمر ارجح مة التامن ف الموجما المسمماد  وارمم مة  ةبي اراهي بتا ال ح  

 mean) مم   م   وسماب مت ما المعمخ هي امم ما  (classes) خ  ال اائص االواائ ة ل صنا اللرا ة تست 

vectot) ومالوهة الت ا   الم مترك (covariance matrix)  رغمي ان بمته اللرا مة تعلمي لتمائ   ق  مة  .صمنا ل
قوا ملة الحا مع  امم ا لة اال ال ا تست مال والتا كنارا لتن زلمن الا  المان لت  ة ال تي ل ا ال اائص االواائ ة

  .الم ترك تست مال والتا كنارا ساق ة التي تتلمع ا ت خا  مالوهة الت ا  الح العمم ا  وا  ان االلي
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هممي ال مام امم ممة  (Maximum Likelihood) ارنممر ارجح مة تسمت خم ا ارا مة المعا لمة الرااضم ة التممي
تعمر  كمما  المعا لمة الرااضم ة ل مته اللرا مة .همي امم ما (Bayes function) التامن ف الموجما تسمت خ   المة  ما ز

 : [5] مي 
di(x) = lnP(Wi) – 0.5ln|Ci| - 0.5[(x-zi)' Ci ֿ¹(x-zi)]   …(1) 

 وا 
i = 1,2,…M  ان  الحاليرالي ال  

M   اخ  االصنا 

P(Wi)   ق مة االوتمال ة المس  ة لكل صن 

Ci   مالوهة الت ا   الم ترك لكل صن 
|Ci|    ا لمحخ  لمالوهة الت ا   الم ترك لكل صن  

x   مت ا اال  ا  

zi i  ا المعخ  لكل صن تم  
هائخد محخو د مما لمي  متي تحوامل  ذا  لك  ال رائا اليرض ة الم ت ة م  ق الا  التحسس النائي  و  ت  ل

 spatial reference) رض ة الل اوخ لظي العنولمة المبال مةلم رائا الي (coordinate system) وخاث ا لظا  اال

systems) ال ممبل .وا ممت خام ا قوا مملة الحا مموب ولم تممم  التلن  مما  امممرا  مم   وممما لممي مامم ح امممر ا ممترجاا ا 
قوا ملة المتحسمس را مي  (acquired) ت لمةتامن ف الموجما لممرئ مة اللضمائ ة الممال وضح المرئ ة النات مة مم   (2)

تي ا ت خا  جم ا الحز   .لممنل ة ال يرا  ة الرب  خ الموصل (Thematic Mapper sensor) ال رائا اليرض ة 
 الحراراممة وبا ممتحنا  الحزمممة الل   ممة (1,2,3,4,5,7) لممتحسممس المممتكور وبممي الحممز  (spectral bands)  ممةل  ال
(thermal infrared band 6) : 
 

 
 

 الموجه المرئية الناتجة من عملية التصنيف (2) الشكل
 

 تقطيع المرئيات  2-5
 

المل امخ   مرئ مةبي المعال مة التمي تم    المل ت سم ي ال (image segmentation) مرئ ا امم ة ت ل ا ال
 امممخ  مممم  الن ممما  لامممم  واممم  كمممل منل مممة تحتمممو   , (disjoint regions) المتمامممزد واليامممر مت ااعمممة مممم  المنممماا 
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(pixels) التي تت ا ا هي صلة (feature) الم لعمة مت السمة مرئ مةكل منل ة همي ال  .معانة (homogeneous) 
 .[13]تكون غار مت السة  مرئ ةوالمنل ة النات ة م  اتحا  ا  منل تا  م  مناا  ال

بمته العمم مة مام ح ا  ما  لعمم ما   وابمات ما تماتي مم  ان ا مراج امم ة صع ة لك  م ممة مرئ ا ت ل ا ال
محممل  وارمم مما   (digital image processing) الرالم ممة مرئ مما ممم  امم مما  او  وارمم مما  معال ممة ال ا ممر  

 لال مب مم  ال مبل ال ممو  المل مرئ ما و وارمم ا  تحوال تمحال و مزن ال (pattern recognition) تمااز االلما 
  . (image vectorization) ال لي

 همي امم ما اممل لتنلامت امم مة ت ل ما المرئ ما  اللضمائ ة وبمته اللمرح تعتممخ (methods)  وجخ اخد امرح 
 (color) او الممون  (grey level) الرمما  ذمحل تمخرجا  الممون  المرئ ا  (criteria) صواوخد او ارحر م   اائ

ا ة تعتممخ ل خ الا  كحار م  ال اوحا  قتلوار اخ  كنار م  ارح ت ل ا المرئ ا  لك  كل ار  .(texture) او النس  
 .الم تملة المرئ ا  الم تملة الموجو د هي (shapes) واطبال ا (objects) لو. ة الظوابرامل 

الموجمو د  (features) اممل لموي الظموابر ا ت خا  ا  لوي م  ارح ت ل ا المرئ ا  المتكورد اام ه معتممخ
ي ت سمي المل  النس ة لتلن  ا  لظي المعموما  ال يرا  ة الظوابر الموجو د همي مرئ ما  التحسمس النمائ .هي كل مرئ ة

همي بمتا ال حم   .(points) والن ما  (lines) وال لمو   (polygons) يث ثة المواي بمي االطمبا  المتعمخ د االضم 
  [7] الا ما التمي تعتممخ اممل اجمرا  امم مة التامن ف الرالممي لممرئ ما  المتعمخ د اارا ة ت ل ما المرئ ما   تي ا ت ار

لممرئ مما   (feature space thresholding)وبممي ممم  النمموي الممت  معتمممخ امممل تحماممل ومعال ممة هضمما  العانممة 
تمي ا ت مار  . (feature) تمحمل صملة محمخ د (image band) وام  كمل وزممة موج مةاللضمائ ة المتعمخ د االا ما  

ة وتحمام مما الممل مبولات مما محممل اغل ممة االراضممي  الواا مما بممته اللرا ممة الن ال حمم  معنممي  معال ممة ال ممرائا اليرضمم 
التمممي   مممةهمممي لظمممي المعمومممما  ال يرا  (polygons) اطمممبا  متعمممخ د االضممم يالتمممي ترممممز وت مممزن  امممورد الم تملمممة 

 وضممح لت  ممة ت ل مما  (3) ال ممبل رالممي . ل طممبا  الم تملممة (vector representation) تسممت خ  الترماممز ال لممي
وهاممل مبولات مما الممل اممخد  (2طممبل ) النات ممة ممم  امم ممة التاممن ف الموجمما (image segmentation) المرئ ممة
  .(land cover types) واي اغل ة االراضيالتي تمحل ال (layers) ا  ا 
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 ز                            و                                  هـ
 نتيجة تقطيع المرئية الفضائية (3شكل )
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 Vectorization يل من الشكل الخلوي الى الشكل الخطيالتحو  1-2-5
 

لتحوامل تمحامل الن الما  مم   (modes)هي   اح التعامل ما لظي المعموما  ال يرا  ة  وجخ ث ثة ا الاع 
ال ام العمل  تي م   (interactive mode) التلاامي -1 ال بل ال مو  الل ال بل ال لي. هي اال موب المسمل

 GIS)المتمموهرد ممم   مم    (functions)واال ت ممارا  او الوئممائ   (user)ا  مسممت خ  النرلممام   مم   التلااممل قمم 

toolbars)طم ا المي -2 . همي اال مموب المسممل (semi-automatic mode)  معظمي  لموا  التحوامل تمتي   مبل
. وام  ان (interactively)ما اخا  لموا  الماممة لكن ما م ممة جمخا  متي ال امبما   مبل تلماامي  (automatic)الي 

 line)امممار  الت ممااا قمما   لمما  او ارحممر   ممتي ال امبمما   ممبل الممي  ا ممتحنا  (line tracing)العمم ممة المسممما  

intersection) االلممي-3  تممخ ل مسممت خ  النرلممام  لتحخ ممخ ات مماه العمم ممة. هممي اال ممموب المسمممل (automatic 

mode)  ي  مممتي ال مممام كاهمممة  لممموا  امم مممة التحوامممل   مممبل الممم(automatic)   قوا ممملة قرم  ممما(software)  تمممي
هممممي كممممل اال ممممالاع الح ثممممة ال  وجممممخ ارا ممممة ق ا مممم ة  تلواربمممما ل ممممتا اليممممر  وبممممخون أ  تممممخ ل لمسممممت خ  النرلممممام .

(standard method)  الل ام امم ة التحوال الل ال بل ال لي(vectorization) الن كل ارا ة تعتمخ   بل .
 التي  و   تي تحوال تمحما ا م  ال بل ال مو  الل ال بل ال لي. (feature shape)رنار امل طبل الظابرد 

 الت  ممحل اال راج م  امم مة ت ل ما المرئ ما  (raster form) الل ام امم ة التحوال م  ال بل ال مو  
   وئمائ مم  تمي اال متلا د (automatic) وب بل الميلمرئ ا  التحسس النائي  (vector form)الل ال بل ال لي 

(functions) قرلام  معال ة المرئ ما  الرالم مة المسممل (IDRISI)   التمي تحمو  تمحامل الن الما  مم  ال مبل ال ممو
 .الل ال بل ال لي

 

 GIS database generationبناء قاعدة البيانات المكانية  3-5
 

المل الاامخد ق الما  ممبم   ة هي بته المرومة  اتي تحوامل الن الما  المرممزد  ل ما المبولمة همي المروممة السما 
 سممم ولة  ارا مممة التحوامممل م مممع ان تضمممم  الوصمممو  .التعاممممل مع ممما ومعال ت ممما قوا ممملة لظممما  المعمومممما  ال يرا  مممة

 لرا ممة تضممم   معنممل م ممع قنمما  الااممخد الن المما   .ال يرا  ممة الااممخد الن المما  هممي لظمما  المعموممما  لمسممت خ  ومرولممة
ممم  امم مما  المعال ممة  ,معال ممة اضمما  ة هممي لظمما  المعموممما  ال يرا  ممة  م مما  مم ولة ا ممترجاا ا وا  ال مما هممي ام

مممم  ق الممما  التحسمممس  لمممةو المب (vectorized database) الاامممخد الن الممما  ال ل مممة (integrate) االضممما  ة  مممم 
 وال ممرائا اللوبوغراها ممة وجممخاو ( GPS)المواالمما  خممما  اال ممر  محممل ق المما  لظمما  تحخ مم النممائي ممما مامما ر المعمو 

 (areas) التمممي تضمممي معمومممما  كم مممة ووصممم  ة محمممل االوامممائ ا   م تمممم  الواا ممما والمسممماوا  (tables) الن الممما 
  .وبالتالي الوصو  الل ا تنتاجا  جخ خد تسااخ هي امم ة ات اذ الرار معا  .(distances) واال عا 

لظمي المعمومما  ال يرا  مة  المبولمة ال مت خاما  (database structure) لوي ك بل الااخد الن الا معتمخ 
وام  ان ق الما  التحسمس النمائي تحمو   .المعموما  الموجو د همي بمته الن الما  م  ق الا  التحسس النائي امل لوي

تحو  التي  (thematic maps) ليرض ةهي بتا ال ح  تي تحوال ال رائا ا .(features) الكحار م  الواي الظوابر
الل الاامخد ق الما  مبال مة ممبم  ا مت خام ا كا  ما   (land cover types) ملةمعموما  ا  اغل ة االراضي الم ت

 ك بل الن الا  ل ااخد الن الا  المست خ  هي بمتا العممل بمو متعمخ  االضم يوام ا   .ا  المعموما  ال يرا  ةالل لظ
(polygons).  تمي ا ممت خا  قرلمام  لظممي المعموممما  ال يرا  مةArcView  ا  التحسممس النممائي لمعال ممة وتحماممل ق الم

تممي  AVENUEهممي قاعممة العمممل ال اصممة  مما امممل ليممة قرم ممة تسمممل  ArcViewمحتممو  قرلممام   .المرمممزد  ل مما
 .(spatial database)ا ت خام ا هي قنا  الااخد الن الا  المبال ة 
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  وجخ لواا  لتمحال الن الا  المرمزد  ل ا بما : 
- Topological data structure 
- Non- Topological data structure 

 

هي بمتا ال حم  ا مت خ  النموي الحمالي مم  تمحامل الن الما  وام  ان الاامخد الن الما  المبال مة تمي تكوان ما  ا مت خا  
وتست خ  لربا الن الا  المبال ة المرمزد  ل ا ما جمخاو  الن الما  الوصم  ة  shape filesالمملا  المبالن ة المسماد 

 .(attributes) والكم ة
 

 spatial database retrievalسترجاع ومعالجة قاعدة البيانات المكانية ا 4-5
 

 software)الموجممممو د ضممممم  الحزمممممة النرم  ممممة  AVENUEلكممممي لسممممتل ا ا ممممتعما  ليممممة النرم ممممة 

package)  لنظمما  المعموممما  ال يرا  ممةArcView  التركاممع ال  بممميم ممع ه ممي(organizational structure) 
التركامممع  (project) معتنمممر الم مممروي .النمممر م  مممة ل مممته الحزممممة (options) واال ت مممارا  (functions) لموئمممائ 

 ا ممل  وا ارد العمممل لممنظي المعموممما  ال يرا  ممة (software applications)تلن  مما  النرم  ممة اال ا ممي لننمما  ال
 working) وبمممممتا الممممممم   ممممموهر قاعمممممة لمعممممممل مممممتي تمحامممممل الم مممممروي اممممممل طمممممبل ممممممم   . ArcViewقرلمممممام  

environment)   النس ة لمنرلام ArcView . الم روي الل  مسة االسا  بي م سي (views, tables, charts, 

layouts, scripts) السمما  تعتنممر ووممخد واوممخد الن قرلممام  وبممته االArcView معمممل وهمم  مل ممو  النرم ممة ال مماع ة 
(object oriented programming).  عموممما  ال يرا  ممة ان قرلممام  ا ارد لظممي الم ممماArcView   معمممل وهمم

 (retrieved) ا مترجااا مب ل  ا ل بتا النرلام  او النظا  م نن projectمل و  النرم ة ال اع ة لتلال ا  م روي 
 المبمون  .لمنظي المعمومما  ال يرا  مة لان ز العمل الت  صمي م  اجما او ممب  اات اره كا اس لننا  تلن  ا  ا ر  

(component)  ملالمسمممم (view)  الن المممما  المبال ممممة معتنممممر مبممممان ا ارد واممممرspatial data))   ا ممممل لظمممما 
  سمممممت خ  لكتا ممممة الروتانمممما  النرم  مممممة المبتوبممممة قميمممممة  (script) امممممما المبممممون  . ArcViewالمعموممممما  ال يرا  ممممة 

AVENUE   همممممي قرلمممممام والتمممممي تسمممممت خ  الضممممماهة وئمممممائ  جخ مممممخد لناعمممممة العممممممل ArcView لمممممياو لمتنلامممممت اال 
(automate)  المعموما  ال يرا  ة لظي تلن  ا  التي تنلت   بل متكرر وروتاني هي ا لم لو .  

 جخ خ : projectمست خ  ال لوا  التال ة لننا  م روي  ArcViewقرلام   
 open new projectهتح م روي جخ خ  -
 جخ خد لمم روي  viewاضاهة  -

 جخ خد layersاو  themesلتكوا   CreatePolygonsا تخاا  الروتا   -

 viewالل المبون  themesالضاهة   AddPolygonsا تخاا  الروتا   -

 save and close project زن وغم  الم روي  -
 

تمحمممل  (layers) ا  ممما  المممل امممخد والمامممنلة رالم ممما  عمممخ هامممل المرئ مممة اللضمممائ ة المسمممت خمة همممي ال حممم 
 ما  مم  التمحامل ال ممو  المل بمته الل  بعمخ تحوامل تمحاملو  , مم  ا  ما  االراضمي  الواا ما الم تملمة مبولا  المرئ مة

همممي تلن  ممما  لظمممي  (polygons) المسممممل (data structure)مرممممزد  ل ممما مبولمممة مممم  ك بمممل الن الممما   ق الممما 
مسمممت خ   .ArcViewهمممي قرلمممام   themesاممممل طمممبل تمممي  مممزن الن الممما  المرممممزد  ل ممما  , المعمومممما  ال يرا  مممة

theme لما  المبال مة واسمت خ  الالاممة ا الما ل مزن وا ارد الن ا (relationships)   قما  الن الما  المبال مة والن الما
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اذ ال ممرار همممي ات مم امم ممة وتحمام مما هممي والممت واوممخ لم ممروج  ا ممتنتاجا  جخ ممخد تممخاي  (attribute data) الوصمم  ة
 .تلن  ا  لظي المعموما  ال يرا  ة

 

 النتائج -6
 

ممم  التمحاممل ال مممو  الممل  النممائي مرئ مما  التحسممسل (automated) يلمتحواممل االلمم  تممي تاممم ي قاعممة امممل
همي المروممة  , (1)  ن سي العمل الل اربعة مراول كمما همي ال مبل . ة كما ور  هي ه را  ال ح  السا التمحال ال لي

 (visual basic) ام  قميمةمم   م   كتا مة قرلم  (image segmentation)االولل تي ال مام امم مة ت ل ما المرئ مة 
 (layers) الل امخد ا  ما  (2الظر طبل ) المرئ ة اللضائ ة  عخ ا ضاا ا لعمم ة التان ف الرالميوا  تي ت س ي 

وب مبل  (raster)  ممو  وكمل ا  مة تمي تمعام ما   مبل  (land covers ) االراضمي اغل مةتمحمل مبولما  المرئ مة مم  
الل  مما  ممم  التمحاممل ال مممو  الممل التمحاممل ال لممي  تممي تحوامملهممي المرومممة الحال ممة  .(binary image) ائ ممةثنصممورد 

 الظمر ال مبل رالممي (IDRISI) المبال ما  التمي  وهربمما قرلمام  معال مة المرئ مما  اللضمائ ة الرالم مة المسمممل ا مت خا  ا
كتا مة  همي (IDRISI) ضمم  الحزممة النرم  مة لمنرلمام الموجمو د  ( (macro languageوام  تمي ا مت خا   , (3)

قمرام   كتا مة تمي هي المروممة الحالحمة . (automated)   بل الي التحوال الل التمحال ال لي م امم ةل اال روتانا 
الاامممخد  لتكمموا  ArcViewال يرا  ممة  معموممما النرم  ممة لنظمما  ال التممي بممي جممز  ممم  الحزمممة (AVENUE) قميممة

 ArcViewت عممة هممي قرلممام  وسممع التسممم ة الم (themes) او (layers) مبولممة ممم  اممخد ا  مما  الن المما  المبال ممة
 : (4رما هي ال بل )

 

 
 

 ArcViewفي برنامج  قاعدة البيانات المكانية (4) الشكل
 

ا  مة  لتكموا  (4) الموجمو د همي طمبل (layers or themes) تمي  مم  جم ما الل  ما هي المرومة الرا عمة 
-geo) والمسممماد ArcViewقرلمام  التممي  وهربما  (facilities) اومخ الوئمائ  ا مت خا   (single theme) واومخد

processing extension) . االضم ي  عخ ذلال تي  م  جم ا االطمبا  المتعمخ د (polygons)  الموجمو د همي كمل
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التممممي  وهربمممما قرلممممام   (options)  ا مممت خا  اوممممخ ال  ممممارا  لتكمممموا  طممممبل متعممممخ  االضمممم ي واوممممخ (theme) ا  مممة
ArcView والمسممل (summarize option). تمي وسماب مسماوة كمل ا  مة ثمي. (theme)   مضمي  وتكموا  جمخو

ي تممي التمم جممخو  المسمماوا  ممما الااممخد الن المما  المبال ممة   تممي ربمما .(themes) الل  مما  المسمماوا  المحسمموبة ل م مما
وا متنتاجا  جخ مخد مم  لمحاو  امل معموما   (analysis) الجرا   عت التحما   تكوان ا هي ال لوا  السا  ة

مممم  التحمممما   التمممي تمممي ال امبممما ا مممت خا   . ArcViewهمممي قاعمممة العممممل لنرلمممام   خد الن الممما  المبال مممةمعال مممة الااممم 
الااممممخد الن المممما   الن المممما  المبال ممممة هممممي تاممممن ف (classify) لتاممممن ف ArcViewالوئ لممممة التممممي  وهربمممما قرلممممام  

 : (5) ل بلكما هي ا (theme) كل ا  ة المبال ة التي تي قنا با هي بتا ال ح  وسع مساوة
 

 
 

 تصنيف قاعدة البيانات المكانية حسب المساحة  (5) الشكل
 

هممي اممر   (statistics) هممي معال ممة وتحماممل االواممائ ا  ArcViewرممما تممي ا ممت خا  وئممائ  قرلممام   
 النسمم ة لمسمماوة  مماالي  (theme) لتوضمم ح ق مممة المسمماوة لكممل ا  ممة (bar charts) جممخو  المسمماوا  امممل طممبل

 : (6) هي ال بل  ا  كماالل 
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 البيانات المكانية ةدفي قاع (theme) رسم بياني يوضح مساحة كل طبقة (6) الشكل
 االستنتاجات -7

 

 ال مبل ال ممو   التحسمس النمائي مم  ارا مة التمحامل لمرئ ما ائ ر  قاعة العمل الم تروة كلا د اال ة هي تحوال  -1
(raster form) الل ال مبل ال لمي (vector form) .  مما طمبل (2) طمبل م   م ارلمة  الوم   المة التحوامل مم 
(4). 
 النرم  ممممة ممممم   مممم   ا ممممت خا  الناعممممة اهممممي جم مممما مراوم مممم  (automated) التحواممممل   ممممبل المممميال ممممام امم ممممة  -2
(programming environment)   لنرلمممامArcVew   وبرلمممامIDRISI  مممما ا   المممل ال مممام العممممل  سمممراة

 .و الة اال ة
 ArcViewهممي قرلممام   اال ممة اممخد الن المما  المبال ممة النتممي تممي قنا بمما  مم   ال حمم   مرولممة و ممراةا ممترجاي الا -3

 .ننا  تلن  ا  لظي المعموما  ال يرا  ةلمما مب  م  ا ت خام ا  بلا د 
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