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توظيف البرمجيات التطبيقية 
)Applications Software (  في بناء

دارة نظم قواعد بيانات متقدمة إل
النقل في مدينة بغداد باستخدام 

 GIS نظم المعلومات الجغرافية
 



 

 

 
تعد مشكلة النقل في مدن العراق من المشاكل المحورية المعقدة وخصوصا" ان أغلب 
مدن العراق تتسم بالتوسع االفقي االمر الذي يخصها بميزة الضغط المتوالي على الخدمة فضال" 

والضغط السكاني الهائل  المرورية كذلك االتساع وزيحامات مشكالت النقل واالختناقات عن
 إن إلىاذ يتم بشكل عشوائي االمر الذي ادى  تناهيك عن عدم تنظيم دخول واستيراد السيارا

  تكون مدن العراق والسيما مدينة بغداد بحد ذاتها مشكلة معقدة صعبة الحل.
اذ ، جديد، ر حضاريان الثورة الرقمية العالمية حملت معها تباشير االنتقال الى عص

وأطلقت ، هي عبرت عن تحول هائل في تقنية االتصاالت وفي مناهج الثقافات ونظم المعلومات
العنان التجاهات واسعة في توظيف التكنولوجيا االتصالية والمعلوماتية في تنظيم النقل وغيرها. 

نقل الرقمية دونما حيازة مستقبل تنظيم ال وهذا االتجاه الجديد ال يؤسس تطبيقاته وبرامجه في فتح
مجموعة من المعطيات التي تبدأ بتشكيل ظواهر تطوير تقنية البرمجيات الرسومية والصورية 
وانتهاء بإيجاد الشبكة االتصالية التي تحدد وظائف جديدة للغة البصرية والملفات الصورية 

ذا أصبحت قاعدة وهك Digital(هذه البرامج الرقمية تعكس في حقيقتها جوهر عصر، والصوتية
النقل الرقمية اقرب الى العلم الذي يوظف الكثير من نتائج العلوم األخرى في مجال تطوير 

  وإنتاج الخرائط الرقمية. 
ان هدف التنظيم الرقمي هو اعادة انتاج الواقع ذاته من خالل السيطرة على الصورة  

واستعارة أماكن أخرى قد تكون  ونقل الواقع من محدداته في المكان الى ماهو افتراضي ومتخيل
  )١(خارج الحيز الجغرافي فضال عن إجراء التداخالت

  
    

  

   



  
    

   

١٠٤٥ 

Applications(Software... 

 
لقد كان لتطور أمكانيات نظم المعلومات الجغرافية في ادارة تلك المشكالت واالزمات 

تحليل كافة المعطيات وابراز  الدور المهم في تنظيم استعماالت االرض الغراض النقل من خالل
والمعلومات الجدولية في قواعد  ان خزن البيانات المشكلة والمحاوله في وضع الحلول الالزمة

واهر المكانية ظمع أي معلم من ال حتفت التي Database GIS نظم المعلومات الجغرافية
عمليات التحليل  أجراء إمكانية حيتت معين نظام مرجعي خرائطيل اًوفق) مساحية، خطية، طية(نق

عن جميع  قيقةالمكاني واالستفادة من تلك المعطيات في عملية الحصول عن النتائج السريعة والد
عن سهولة اجراء عمليات  فضالً، Locational Analysis وموقعها الظواهر المكانية

   .SQL ة واالستعالمضافالتحديث واأل
التي تميزت في  GPSان تطور منظومات االقمار االصطناعية وخصوصا" منظومات 

حداثتها وكمية المعلومات المذهلة التي تقدمها في مجال النقل من خالل قياس المسافات والسرع 
تعشيقها  والزمن وتحديد المواقع باالحداثيات وتحديد االرتفاعات االرضية فضال عن امكانية

ومات الجغرافية االمر المهم في تطور قطاع النقل والمساعدة في قيادة العجالت ببرامج نظم المعل
ومعرفة الطرق والمساهمة في صيانة وانشاء الطرق الطويلة وتحديد االنخسافات والحوادث من 
خالل ربطها عبر منظومات السيطرة الرقمية فضال" عن المساهمة في المحافظة على العجالت 

طفاء المحرك أليا" ومراقبة اتجاه المركبات وتحويل مسارها وامكانية من السرقة من خالل ا
مراقبة والتحكم بالسرع والوقود في المركبات الكثيرة عبر نظام التحكم المرتبط بأجهزة نظم 

كما تتيح تلك النظم من امكانية تحيد اقصر الطرق للعجالت وتحويل مسارها ، التوقيع العالمي
 التي تتيح )Control Centerتوجيهها عن طريق السيطرة الرقمية ( وتقليل زمن االجابة عبر

  في ان واحد. GIS&GPSتكامل نظام ال 
وتطبيق  تم في هذا البحث بناء نموذج لقاعدة بيانات متكاملة الصناف الطرق في العراق

 تلك االمكانيات في تنظيم وصيانة الطرق والمساهمة في التقليل من الحوادث المرورية وسرعة
وقوع الكوارث وانقاذ المصابين وتحديد اقرب نقطة اسعاف فوري وذلك عبر بناء مجموعة من 

العالية  المبنية على خرائط تفصيلية مصححة ومرئيات ذات الدقة المكانية Layersالطبقات
ومن ثم اجراء بعض  ٢٠١٤لسنة  Quick Bird 2والقمر  Ikonos 7القمر والحديثة وهي 
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وتم تطبيق ، لقاعة البيانات الجغرافية المعدة لغرض تطبيقها في قطاع النقل التحليالت المكانية
 التي تربط بالعجالت & ITracking GPRS Tracking GPS تلك البرامج من خالل اجهزت ال

  .وترسل اشارات رقمية اما عن طريق رسائل على الجوال او عن طريق منظومة تحكم رقمية
 يمشكلة البحث وأهدافه وأهميته ثم تناول اإلطار النظروهكذا فإن البحث الحالي تناول 

  .ثم إجراءات البحث ومناقشة والنتائج واالستنتاجات والتوصيات
  مشكلة البحث:

ان مدينة بغداد التي تشكل المرتبة الثاني بكبرها بعد القاهرة من حيث االمتداد قي مما 
لذا تدور مشكلة البحث حول  تسبب في اختناقها وازدحامها وحصول فوضى في وسائط النقل

  اإلجابة على عدد من التساؤالت أهمها : 
  لماذا تعاني مدينة بغداد من سوء ادارة في قطاع النقل؟ .١
هل مدى مساهمة البرامج التطبيقية ومنها برنامج نظم المعلومات الجغرافية وانظمة  .٢

  في تنظيم مرافق النقل في مدينة بغداد؟ GPSالتوقيع العالمي
وتقليل سرقة المركبات  لهذه االنظمة ان تساهم وتنجح في تقليل االزدحاماتهل يمكن  .٣

النقل وتسهم في التقليل من الهدر  من خالل مراكز سيطرة مركزية تنظم عمل قطاع
  االقتصادي للوقود والوقت وتساهم في التنمية المستدامة...الخ؟

   فرضية البحث :
ب التقليدي في تنظيم وتسيير المركبات الزلت ادارة النقل في بغداد تستعمل االسلو .١

  وقطاع النقل.
ان مساهمت التقنيات الحديثة المتمثلة بتقنية نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن  .٢

  بعد الزالت متخلفة والترقى لحل مشكلة النقل في بغداد.
واكب ان الكوادر غير المدربة والتي الزالت تعتمد على االدارة التقليدية والتي لم ت .٣

المتغيرات المتمثلة في زيادة حجم السكان ودخول اعدا هائلة من السيارات بدون قيد او 
شرط دون تحقيق التوازن في مدى استيعاب الشارع لعدد السيارت عمل على تفاقم 

 المشكلة.

  هدف البحث:
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من كيفية استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في تحويل الخرائط الورقية  يهدف البحث الى
الهيئة الجامدة الى الهيئة الرقمية المسندة الى نظام احداثيات خاص فضال عن اقامة قاعدة بيانات 

وربطها باجهزت  نظمة التوقيع العالميأ ضخمة عن قطاع النقل في بغداد وامكانية االستفادة من
  بغداد التعقب والتحكم في وسائط النقل وفك االشتباكات الحاصلة في قطاع النقل في

  مسوغات الدراسة ودوافعها:
لذا يتم المحاولة في  )٢(الخدمة هي اي عمل يقوم به الفرد أو المجتّمع لينفع به غيره إن

وضع توجهات حقيقية وتقديم خرائط رقمية وقاعدة بيانات ضخمة يمكن ان تسهم في حل مشاكل 
في االختناقات والمساهمة النقل في بغداد وادارة قطاع النقل وتوفير الجهد والطاقة وهدر االموال 

في توجيه قطاعات النقل الخاصة والعامة في المساهمة الجماعية في خدمة قطاع النقل وتحقيق 
  التنمية المستدامة.

  GPSوتقنية  اهمية بناء قاعدة بيانات جغرافية للطرق من خالل نظم المعلومات الجغرافي
قاعدة البيانات الجغرافية هي مجموعة من الملفات المرتبطة فيما بينها من خالل  نا

التوزيع الشبكي للمعلومات المخزونة في نظم المعلومات الجغرافية وتحتوي هذه القاعدة على 
خرى متّمثلة في بيانات أبيانات منطقية فضالً عن البيانات المشتقة من الخارطة وقواعد بيانات 

وتعرف قاعدة البيانات الجغرافية  .دود وقاعدة بيانات المستنبطة من المرئيات الفضائيةعالقة الح
معين  يبانها كمية ضخمة من البيانات منسقة ومنظمة تخزن في ذاكرة الحاسوب بنظام منطق(

وبشكل رمزي له مفاتيحه الخاصة التي تسمح بالبحث عن البيانات المطلوبة واسترجاعها 
  .)٣()رها ثم اعادتها لمكانها المحدد بالذاكرةالستخدامها لتطوي

 :برامج النظم
في تشغيل مكونات جهاز الحاسوب ونظام التشغيل. تشمل برامج  برامج النظمتساعد 

 :النظم
 برنامج تشغيل األجهزة 
 نظم التشغيل 
 وحدات الخدمة 
 برامج مساعدة 
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 ي الوقت نفسه وكل التي تساعد مستخدم الحاسوب على فتح عدة برامج ف نظم اإلطارات
ليس من الضروري التعرف على هذه البرامج ).برنامج في إطار أو نافذة خاصة به

 بالتفصيل
  إن الهدف من برامج النظم هو مساعدة مطوري التطبيقات لتفادي الخوض في التفاصيل

مثل وسائل االتصال والطابعات ، الخاصة بجهاز الحاسوب بما في ذلك األجهزة الملحقة
العرض والقراءة ولوحات المفاتيح...إلخ. هذا باإلضافة إلى التفاصيل الخاصة وأجهزة 

 .مثل الذاكرة وزمن المعالجة بطريقة آمنة وثابتة، بتقسيم مصادر الحاسوب
  ومن اجل ذلك سيتم تبويب العمل بعدة مراحل: 

  مرحلة جمع وادخال المعلومات والبيانات والخرائط -اوال:
وتم جمع المعلومات المكانية من خالل الحصول على بيانات الطرق والشوارع الداخلية 
عن طريق الدوائر الحكومية ذات العالقة وتم ايضا" جمع الخرائط ذات المقاييس المختلفة 

 UTM( WGS84مرجع إحداثي دقيق هـو ( وتصحيحها وفق مسقط ميركتر المستعرض وفق
   .الجغرافية من خالل برامج نظم المعلومات

  مرحلة معالجة البيانات والمعلومات والخرائط -ثانيا":
 ARC Catology GIS تم في هذه المرحلة من تبويب البيانات وتهيئتا من خالل برنامج

وبناء الجدول من اجل استعمالها في برنامج  ببناء الطبقات على اساس الظاهرة الجغرافي وذلك
ARC GIS مرجع إحداثي دقيق هـو  وتم ايضا" تصحيح الخرائط والمرئيات الفضائية وفق

)UTM( WGS 84 

مرحلة بناء قواعد البيانات المكانية والوصفيةوتحديثها من البيانات(الصورة)الشبكية  -ثالثا":
  المصححة ونظام التوقيع العالمي:

اية فائدة في تلبية االستفسار او التحليل  ان البيانات المكانية الشبكية المصححة التعطي
المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية مالم يتم تحويل تلك البيانات الشبكية الى البيانات 

مساحة) لكافة عوارض صورة الخارطة الشبكية المصححة وباستخدام  (نقطة، خط، المتجهة
وتتم تلك العملية بطريقة  Arc GIS 9.3 برامج البناء في منظومة المعلومات الجغرافية ومنها

تفحص عوارض النقطة الموضوعية والخط الوضوعي والمساحة الموضوعية ورسمهما باساليب 
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وبالتالي سيتم خالل عمليات الرسم اعداد قواعد بيانات وصفية لكل ، )٤(كارتورافية حديثة معتمدة
ححة الى بيانات متجهة موقعية صورة البيانات الشبكية المص عارض(شارع) وبذلك يتم تحويل

ان كل هذا يتم باالعتماد ، مستندة الى وصفها الرقمي والى اية بيانات يراد ربطها بالمتجهات
الكلي على تاريخ اعداد الخارطة الورقية الموضوعية هي االساس بالرسم لما هو موجود في 

  .واقع منطقة الخارطة
والوصفية فهذا يعتمد على مدى توفر مرئية  اما عملية التحديث لكلتا البيانات المكانية

% من صحة الدراسة فضال" عن ٨٠فضائية لمنطقة الدراسة لسنة التحديث التي تحقق نسبة 
اما في حالة عدم توفر هذه  % من صحة الدراسة.٢٠توفر الية المسح الميداني التي تحقق نسبة 

اجهزة المسح االرضي ذات التقنية  األلية فيتم استخدام احدى اساليب تعيين الموقع بأستخدام
الحديثة اال وهي تقنية التوقيع العالمي التي تعتبر احد اساليب تعيين البيانات المتجهة ابتداءا من 

الى الخط الذي يتكون من نقطتين والمساحة التي تتكون اكثر من ثالث نقاط وعليه فأن  النقطة
ا بواسطة مستقبالت االقمار االصطناعية ومن ثم بتم البيانات المكانية المستحدثة يتم اخذ احداثياته

من صورة البيانات الشبكية المصححة في وقت انتاج  تحويلها الى الخارطة التي تم اعدادها
الخارطة الموضوعية الورقية وباستخدام احد االيقونات في برامج نظم المعلومات الجغرافية 

لغرض من الخارطة الموضوعية ومقياس الرسم امالء كل البيانات الوصفية وحسب ا وبعدها يتم
للبيانات المستحدثة وبالتالي نحصل على قواعد البيانات المكانية والوصفية لواقع الحال.ويمكن 

والتي هي تعطي الدقة في  Mobile GIS ايضا استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية المحمولة
وبالتالي سيتم توفير الوقت والدقة في تحويل  الذي يكون مع العارض المستحدث فيالعمل 

  . البيانات المستحدثة الى الحاسوب
  -حدود البحث: تتحدد حدود البحث في اآلتي:

    .)GISالحدود الموضوعية: تم تحديد البرامج المنفذة عن طريق برمجيات الحاسوب الفنية ( - ١
  )١ينظر خريطة(بلدية  ١٤الحدود المكانية: تم تحديد مدينة بغداد بواقع  - ٢
  ٢٠١٧الحدود الزمانية: تم تحديد - ٣

  
  محافظة بغدادو ) موقع منطقة الدراسة من العراق١خريطة(
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   من عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية المصدر:

  تحديد المصطلحات:
  )Application Software( -التطبيقية:البرمجيات  -أوال

هي البرمجيات التي تطوع الحاسوب من اجل تنفيذ وظائف مفيدة عامة مثل معالجة 
الوسائط المتعددة ، ادوات العرض، برامج الرسم، قواعد البيانات، النصوص والجداول االكترونية

  )٥( برمجيات المحاسبة والمالية وبرمجيات التصميم، والرسم الهندسي
  ):Softwareالبرمجيات (

) عبارة عن Programsوالبرامج (، عدات الحاسوب الى برامج لتشغيلهاتحتاج م
) Softwareاما البرمجيات (، مجموعة من التعليمات المتسلسلة التي تخبر الحاسوب ماذا يعمل

فهي عبارة عن مصطلح عام يطلق على أي برنامج منفرد او مجموعة من البرامج والبيانات 
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وبمقارنة البرمجيات مع المعدات التي تتكون من مواد فأن البرمجيات تبنى ، والمعلومات المخزنة
من المعرفة والتخطيط والفحص ويسمى الشخص الذي يضع البرنامج بالمبرمج 

)programmerبكيفية عمل الحاسوب من اجل وضع مجموعة  ) ويستخدم المبرمجون معرفتهم
وتدخل هذه التعليمات الى الحاسوب ويتم فحصها ، ئف مفيدةمن التعليمات التي تنجز وظا

   وتعديلها مرارا حتى تعطي النتائج الصحيحة المطلوبة.
  -وهناك نوعان من البرمجيات:

  ) System Operating(برمجيات تشغيلية  -١
  )Application Softwareالبرمجيات التطبيقية ( -٢

، Dosدوس ( والمترجمات ونظم التشغيل مثلومن أمثلة النوع األول لغات البرمجة 
Windows ،Linux، Unix.(وغيرها  

  
  وظائف برمجيات النظم هي:

  الحاسوب واالستعداد للعمل. هي تشغيل - ١
  يمثل واجهة ربط مع المستخدم تمكنه من تشغيل البرمجيات األخرى. - ٢
خال واإلخراج ووحدة إدارة المصادر والمهام مثل إدارة الذاكرة الرئيسية ووحدات اإلد - ٣

  المعالجة المركزية وإدارة وحدات التخزين الثانوية.
  إدارة الملفات وتنظيمها ونسخها ونقلها. - ٤

  وظائف البرمجيات التطبيقية:
قواعد ، اول االلكترونيةالجد، تتناول البرامج التالية (برمجيات معالجة النصوص

، برمجيات المحاسبة والمالية، الوسائط برمجيات تعدد، والتقديم العرض برمجيات، البيانات
  .)التي تعنى بتنظيم النقلبرمجيات الرسم والتصميم والتصنيع والبرمجيات 

  نظم المعلومات الجغرافية في تحليل قواعد البيانات المكانية والوصفية: مرحلة توظيف
 تحديثهاان عملية اكمال بناء قواعد البيانات المكانية والوصفية للخرائط الموضوعية و

لواقع الحال من اصعب المراحل التي تواجه مراحل بناء قاعدة بيانات في نظام المعلومات 
را من سرعة الجغرافي وذلك يتوقف على مدى الحجم الكبير للخدمات المتوفرة لالنسان اعتبا
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الى طرق المواصالت واالتصاالت االلكترونية والتي تتوفر في كل  الوصول وراحة االنسان
اليابسة في الكرة االرضية فتصور مثال حجم تلك الخدمات الموقعية في بغداد ابتداءا من 

المحافظة والدوائر الحكومية -مركز المحافظة-القضاء-الناحية- القطاع- المحلة-الزقاق- المسكن
 ... لرئيسة ومواقع المحطات الوقود ومراكز صيانة المركباتوالمرافق العامة ومراكز التسوق ا

  . )٦(الخ
وعليه فانه يتطلب وجود خرائط رقمية مصححة لكافة الخدمات وبمقاييس كبيرة وصور 
فضائية مصححة واجهزة وبرامج متقدمة لبناء وتحديث البيانات المكانية والوصفية ومن ثم يتم 

الخدمات للسكان  المكانية والوصفية الحتساب مدى كفاءةاستخدام التحليل المكاني للبيانات 
الحاليين في المناطق ومن ثم يتم احتساب الخدمات المستقبلية للشوارع وحجم استيعابها على 
اعتبار تزايد السكان من خالل استخدام التداخل المتكامل من بناء قواعد البيانات المكانية 

تهيئة النظام للتكامل مع  فضال" الى، فر كل الخدماتوالوصفية واعداد الخطط المستقبلية لتو
المؤسسات األخرى داخل بغداد وتهيئة النظام للتكامل مع التقنيات المختلفة التي يمكن للنظام أن 

أنظمة إدارة وتتبع السيارات ، (CAD)مثل أنظمة إدارة غرف العمليات ، يتفاعل معها
(AVL/FM) ،ونظم المعلومات الجغرافية المنتقلة ، لحوادثا وأنظمة اإلنذار المبكر للحرائق

)Mobile GIS( ،موقع المتصل الذي يطلب خدمة الطوارئو أنظمة تحديد رقم (ALI/ANI) .
  - ويتم ذلك بمساعدة مايلي:

  WEB GISمنظومة انترنيت المعلومات الحغرافية 

المعلومات الجغرافية تعتمد بشكل اساسي على اظهار الخرائط  وهي تقنية خاصة بتويب
والمخططات والجداول الرقمية مع اظهار عمليات التحليل والعالقات بين المتغيرات المكانية 
والتي تبين البيانات الجغرافية والمرتبطة بقواعد بياناتها وتساهم بوابة االنترنيت في تغيير 

انات الخرائط الرقمية وبيانات نطم المعلومات الجغرافية التي اساليب الوصول والتفاعل مع بي
يعتمد عليها المستفيدين من الدوائر والمؤسسات الحكومية اذ ان نسبة كبيرة من المعلومات يتم 

يد نظام الوصول تبادلها بين الدوائر وهذه البيانات هي بيانات جغرافية بطبيعتها لذلك فان توح
 )٧(ل مراكز مركزية قد اثبتت نجاحا كبيرا من حيث الوقت والتكاليفمن خال الى هذه البيانات

من نافذة االنترنيت وتتكون هذه التقنية من سيرفرات خاصة  من خالل الحصول على البيانات
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سيرفر االنترنيت ومستخدم التقنية الذي يقوم بعملية التصفح بعد ان يتم و مثل سيرفر الخرائط
الجغرافية على شبكة االنترنيت والذي يحتوي على معلومات حول  انشاء موقع لمركز المعلومات

لمركز وخدماته وتفاصيل حول البيانات المكانية والوصفية التي يوفرها مثل االستدالل الى 
  ).١انظر الشكل ( .)٨(العناوين والخدمات العامة واالطالع على الصور الفضائية

  الجغرافية مع منظومة شبكة المعلومات العالمية (االنترنيت)) منظومة ربط قاعدة المعلومات ١شكل(

  
 http://www.argusint.com/DHV/landuse.htm شبكة االنترنيت (١)

 المتطلبات االساسية للشروع في تهيئة قواعد البيانات في بغداد

ان متطلبات بناء مشروع معلوماتي منظم ورقمي لقطاع النقل في بغداد لسيارات النجدة 
  -يتطلب مايلي: لمرور واالسعاف الفوري والدفاع المدني واالليات الحكوميةوا

  بغداد مدينة مركز المعلومات الوطني للنقل في -اوال:
لمركز المعلومات الوطني  يتطلب تنظيم وحل مشاكل قطاع النقل ان يكون هنالك بناء

National Information Center (NIC)  خاص بوزارة النقل هو مقدم خدمات تقنية
واالفراد وغيرهما. والمقر ، الشرطةو، المعلومات لكافة قطاعات الوزارة المختلفة مثل المرور

) مراكز ٩ون وللمركز عشرة (ويجب ان يك، الرئيسي لمركز المعلومات الوطني هو مدينة بغداد
والتي اخذنا  ARC GIS ANALYSISاذ تم اقتراحها باالستعانة ببرنامج ، فرعية مقترحة

وهذه ، )١انظر المرئية (، بعين االعتبار التغطية المكاني وكثافة الشوارع وعدد المركبات
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الفروع هي مراكز إقليمية منتشرة في أنحاء مدينة بغداد. وتتصل هذه المراكز اإلقليمية بمركز 
انظر  (WAN) واسعة المعلومات الوطني الرئيسي في وزارة النقل في بغداد عبر شبكات

  ). ٣) وشكل(٢الشكل(
  ) تكامل نظم المعلومات الجغرافية مع نظام المواقع العالمي٢شكل(

  
  مع قواعد بيانات جغرافية WEB Server) ربط انظمة الحواسيب وفق شبكة ٣شكل (

  
  ESRI ،ARCGIS Query,User.s,MANUAL,USA,1999المرجع:

  -:االتيةومن اجل ذلك تم تلخيص الخطوات 
   GPS With GISتهيئة اجهزة ال اوال": 

وتدار من قبل كادر مدرب ومتخصص  بحيث تتعامل مع المعلومات السكانية المكانية
تميزها من خالل المرئيات  يعمل على رفع وتحديث واضافة بعض العوارض التي اليمكن

) وهي من اهمها العشوائيات التخطيطية وهي انشطار الوحدة السكنية ١الفضائية ينظر المرئية (
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 ٢م ٨٠٠الى عدة وحدات سكن صغيرة وهذه من اهم مشكالت التعداد وهي ان الدار المساحته 
وحدات العشوائية اصبح اربع اوخمس وحدات سكنية مقامة على نفس وحدة الملك فضال" الى ال

 المقامة على المساحات الخضراء والبساتين.
  ثانيا :مرحلة التشغيل والتطبيق: 

ان تشغيل النظام وتطبيقه بكامل تفاصيله وظائفه وإمكانياته كمرحلة تجريبية مصغرة 
(Prototype) ستكون التطبيقات موسعة وتفصيلية لكل من و على منطقة محددة في مدينة بغداد

إدارة ، سيارات القطاع العام، المرور، الدفاع المدني، التالية: مركز القيادة والسيطرةالقطاعات 
  األنظمة ومن أهمها ما يلي:و يشمل ذلك تجهيز غرف العمليات بعدد من األجهزةو شؤون النقل.

ضباط و موظفي أجهزة الراديوو أجهزة حاسب حديثة ثنائية الشاشة لمستقبلي االزمات .١
  الغرف.

  مرئيات فضائية عالية الدقة.و ميةخرائط رق .٢
  مع سيرفر متقدم. (LCD)شاشات عرض  .٣
  .(CAD)نظام إدارة االزمات  .٤
  .(AVL)إدارة العجالت و نظام تتبع .٥
 NIC WAN( الربط بالنظام المركزي عبر الشبكة الواسعة .٦
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بيرد ذات الدقة  ومرئية القمر االمريكي كويك ٢٠١٦من عمل الباحث باالعتماد على بيانات وزارة النقل لعام

 .GISوقاعدة البيانات الجغرافية .سنتمتر ٦٠التميز المكاني 

  
 GPSلنظام  الدخالها GISبمنظومة  ثالثا: مرحلة الرسم واعداد الخرائط الرقمية المعدة

ان تصميم وإنشاء البنية التحتية الدارة نظام النقل يتطلب بناء على قاعدة البيانات 
وكذلك إعداد خرائط ، األجهزة والبرامج والمعلومات والقوى البشرية فضال" الى، الجغرافية
قواعد و (Servers)الخوادم و، (Layers)الالزمة  والطبقات، (base maps)األساس 
ولقد تم بناء قواعد بيانات رئيسة للطبقات التالية كمرحلة . )٩(وغيرها، (Database)البيانات 

  اولى تجريبية:
حدود ، حدود اقضية بغداد، االدارية مع االسماء (حدود محافظات العراقطبقات الحدود  .١

 حدود محالت بغداد)، دحدود احياء بغدا، نواحي بغداد

  طبقة حدود امانة بغداد من محافظة بغداد .٢
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الشوارع ، الشوارع الخارجية، طبقات شوارع مدينة بغداد مع االسماء(الطريق الدولي .٣
  )٢لشوارع الفرعية) انظر الخريطة (ا، الشوارع الثانوية، الرئيسة

  طبقات سكة الحديد ومواقف المحطات مع االسماء .٤
  طبقة عن مواقع واسماء الجسور في مدينة بغداد .٥
 طبقة نهر دجلة والقنوات المائية في بغداد .٦

 طبقة مواقع مركز الوزارات في بغداد  .٧

  خريطة استعماالت االرض  .٨
   الدراسةلمنطقة  ةرقميقاعدة بيانات جغرافية بناء 

تصميم في  مثل نموذج البيانات الجغرافية الذى ينفذ تصميم قاعدة البيانات الجغرافيةان 
نظم في  قاعدة البيانات الجغرافية األساس لكل األنشطة والعمليات والتحليالت التى تؤدى الحقاً
المعلومات المعلومات الجغرافية مثل إنتاج الخرائط المعبرة لدعم متخذي القرار واسترجاع 

. ولتحقيق هذه األهداف يجب ان يتبع تصميم قواعد البيانات )١٠(وإنتاج التحليالت المكانية
وتسمى أيضا  Map Layerان الطبقة الخرائطية و الجغرافية منهج علمي مدروس ومتأني

بالطبقة المعلوماتية الخرائطية بأنها حزمة من المعلومات التي تحتوي على متغير أو ظاهرة 
 .Coverage. Feature)تعني نفس المفهوم  مصطلحاتكية واحدة في منطقة الدراسة مكان

Overlay) )وتمثلت الطبقات بالتالي:) ١١-   
  طبقة األحياءDistrict Layer  
 طبقة المحالت Sector Layer  
  طبقة البلكاتBlock Layer  
  طبقة الطرق والشوارعStreet & Road Layer  
 طبقة المعالم المميزة Service Layer  
  طبقة المساكنHome layer   

لتتمكن برمجيات نظم المعلومات  مخصصيجب أن تشمل الطبقات أعاله على ترميز  اذ
الجغرافية والبرامج االخرى من التقسيم اإلحصائي من التعرف عليها والتعامل معها تمهيدا 

  .)٥( )٤) و(٣و( )٢( ينظر خريطة لعملية الربط مع قواعد البيانات أثناء العمل الميداني
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  ) طبقات استعماالت االرض لمدينة بغداد٢( خريطة

  
  ) تمثل شبكات النقل وحدود البلديات واالحياء والمحالت في منطقة الدراسة٤) و(٣خريطة(
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  ) الطرق الرئيسة والثانوية واالزقة في منطقة الدراسة ضمن بلدية الشعب ٥خارطة رقم (

 
  اعتمادا على معلومات من امانة بغداد/ بلدية الشعب  الباحث المصدر :

  
  تطبيقات قاعدة البيانات الجغرافية في ادارة النقل وتنظيم حركة السير للمركبات

هنالك كم هائل من التطبيقات التي يمكن ان تمنحها لنا قواعد البيانات المرتبطة بنظام 
وقيع المكاني في نظم االحداثيات من خالل المعلومات الجغرافي والمستفيدة من خاصية الت

والتي مكنت من تطوير العديد من اجهزت ادارة النقل والتي سميت بتسميات كثيرة  GPSتقنية
 GPSلكن مبدأ العمل فيها يكاد يكون مشترك في اعتمادها على قواعد البيانات ونظام 

ولكن قد  GISية المعدة في برامج والمرئيات الفضائية عالية الدقة واعتمادها على الخرائط الرقم
تختلف تلك االجهزة في التسمية وفي نوع الخدمات التي تقدمها للمستفيد والتي ترتبط بمقدار 

خواص استعماله و االشتراك ونوع الخدمات ونوع الجهاز المربوط بالمركبات من حيث صغره
في النقل وراحة االنسان  واالستفادة منها وسنتطرق في هذا البحث على امكانيات تلك االجهزة

ومساهمتها في التنمية المستدامة ومن بين تلك الخدمات هي اجهزت متابعة االشخاص 
  والعجالت.
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   tracking GPS GPRS في العراق جهاز تعقب السيارات واالشخاصتطبيق تجربة 
بالنسبة ان تطبيق تلك التقنيات هي ليست بالجديدة في العالم لكن التجربة تعتبر حديثة 

 GPS ،GPRS. General للعراق ومحدود ومحصورة على القطاع الخاص اذ يستخدم
Packet Radio Services  

(خريطة العراق الرقمية) بشكل  وتتم عملية تحديد موقع المركبة على الجوجل ايرث
يمكن للمستخدم تزويدنا بنوع الخرائط  مباشر او من خالل الطبقات التي تعد سلفا" لبغداد اذ

  )٤انظر الشكل ( الرقمية التي يرغب من خاللها في تتبع المركبة
  الجغرافية) مبدأ عمل انظمة التتبع المعتمدة على نظام التوقيع العالمي وقواعد المعلومات ٤( شكل

  
 فوري في حالةو عرض ومتابعة حركة المركبة حاليا وفي اوقات سابقة بشكل مباشرو

   االتية: نظام خزن معلوماتي ) تقوم بتوفيرSensorsيحتوي الجهاز على حساسات (و السرقة
  حساب عدد االميال التي قطعتها المركبة. .١
  حالة المركبة (متوقفة / متحركة). .٢
 اليعمل).حالة المحرك (يعمل /  .٣

 .للسياره االطمئنان الدائم على االوالد او السائق من خالل االستماع .٤

  ).٥انظر الشكل ( السرعة التي تتحرك بها المركبة .٥
  اما على شكل ملف  ،طباعتها التي يمكن تحميلها اوو ارسال التقارير الفورية والدقيقة .٦

 والرجوع اليها عند الحاجة. فيديو او طباعتها على ورق وذلك لغايات حفظ التقارير

  ففي حالة خروج المركبة  تحديد منطقة عمل المركبة على سبيل المثال العاصمة بغداد، .٧
 خارج العاصمة يتم ارسال تقرير او تنبيه بان المركبة خرجت عن النطاق المسموح به 

 .GPSالسرعة عن طريق و يحديد موقع المركبة  .٨
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 Google Earthرنامج ) عملية تتبع مركبتك من خالل ب٥شكل(

  
نظام تتبع المستفيد او حسب طلب  )كل ثانية مع تحديث مستمر(تتبع حقيقي للمركبة  .٩

 مع تواريخ مثبتة.

 .او اسطول المركبات وفق رقم سري خاص تتبع خاصة تمكنك من مراقبة المركبة .١٠

 سهولة النصب والتشغيل.ونظام متكامل وفعال للتعرف على السائق  .١١

 تنبيهات من خالل تحديد مسار المركبة على الخريطة.و انشاء قواعد .١٢

وتوجيه المركبة على الطرق  معرفة تامة عن موقع المركبة والسرعة التي تسير بها .١٣
 .الغير مزدحمة

  التلفون النقال يمكنك تتبع مركباتك ومن اي مكان في ، باستعمال الحاسبة المكتبية .١٤
 العالم.

وخصوصا مؤسسات والشركات التي  العميلتتبع المركبات بهيئة مجاميع حسب طلب  .١٥
 .تمتلك اساطيل متنوعة من المركبات

اظهار سرعة المركبة و اظهار وضع المركبة في حاله السكون او التشغيل او الحركة .١٦
 الحركة. اثناء

  تحديد السرعة التي يقود بها السائق، وفي حالة عدم التزام السائق بهذه السرعة يتم    .١٧
 بان السائق تجاوز السرعة المحددة. ارسال تقرير او تنبيه
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 الموديل) الى نظام، النوع، رقم المركبة، رقم المحرك(يتم ادخال كافة تفاصيل المركبة  .١٨
  ).٦(المعلومات انظر الشكل 

واليوم واالسبوع والشهر  ةتقارير دوريه بالساع مراقبة تامه لخطوط سير السيارات   .١٩
   )٧انظر الشكل( بخطوط السير

وقيمة  ة% من مصاريف وقود وقطع غيار واستهالك السيار٤٠% الى ١٥منتوفير   .٢٠
 .يالسنو عند التجديد المخالفات

تقارير بالتجاوزات  ,العملفي  يمكن بسهوله تحديد السائقين المنتظمين والغير منتظمين .٢١
  )٩) وشكل (٨. انظر الشكل(والوقت بالمكان ةللسرعالسيارة  قامت بها يالت

تستهلك وقود او قطع غيار اعلى من المعدل  ياف السيارات التاكتش يمكن بسهولة .٢٢
 يالطبيع

  و امكانية انشاء حسابات فرعية داخل الحساب الرئيسي وذلك لتوزيع مهام المراقبة .٢٣
 تسهيلها على المشترك.

 ) عملية الحصول مباشرة" على المعلومات من اجهزة التعقب المركزي٦شكل(

 
  متر ٠,٦٠االمريكي ذات الدقة المكانية  مرئية القمر ايكونوس المصدر: 
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Applications(Software... 

 ) االستفسار المباشر عن اي معلم رقمي داخل قواعد البيانات الجغرافية٧(شكل

 
 االلي المباشر عن اي شارع داخل قواعد البيانات الجغرافية ) االستفسار٨(شكل

 
 الجغرافيةااللي المباشر عن اي تقاطع داخل قواعد البيانات  ) االستفسار٩(شكل
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  مشروع تنظيم خطوط نقل الموظفين في وزارة البلديات
واالرشفة االلكترونية واقامة مشروع لتنظيم حركة  لقد تم االستفادة من البرامجيات

الخطوط التي تنقل الموظفين باالستفادة من تقنية نظم المعلومات الجغرافية واعداد خريطة رقمية 
ذات قاعدة بيانات جغرافية لمواقع الموظفية الذين يداومون في مقر الوزارة وقد عمل النظام 

، ن واصدار خرائط لمسارات التنقل باقرب مسارعلى اختصار الجهد والوقت وصرف البنزي
   )١٠ينظر شكل(

  داخل التكامل التقني تنفيذ مشروع توحيد خطوط نقل موظفي الوزارة )١٠شكل (

  
، المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على: وزارة البلديات

  بيانات غير منشورة
   



  
    

   

١٠٦٥ 

Applications(Software... 

 
) من تمثيل GISالبحث امكانيات الخرائط المنتجة بواسطة نظم المعلومات الجغرافية ال (اثبتت  .١

  العالقات المكانية لظواهر الجغرافية بسهولة ووضوح ودقة كبيرة جداً.
المعبر عنه في  GPSاستنتج البحث في امكانية توسيع تجربة استعمال نظم التوقيع العالمي  .٢

هذه التقنية تساعد على حيث تساعد  رات في الدوائر الحكوميةاجهزت تنظيم السير وتتبع السيا
ان تطبيق هذا النظام المدعم  الخرائطية وبسرعة ودقة متناهية.وتوفير اختصار الوقت والجهد 

 بقاعدة البيانات الجغرافية سوف تسهم في بناء التنمية المستدامة.

معلومات مكانية موقعية دقيقة ان البيانات والمعلومات والخرائط الرقمية المصححة يعطي  .٣
وبالتالي سرعة الوصول وفك اختناق الشوارع وتوفير الوقود للمركبات وبالتالي المساهمة في 

 التنمية المستدامة. 

ان تكامل انظمة التعقب وانظمة المعلومات الجغرافية سوف يمنح امكانيات خدمية كبيرة لقطاع  .٤
 ة ويساعد على توفير راحة لالنسان.وبالتالي ستتم تنظيم الموارد العام النقل

ان نظام مراقبة والتحكم على سير المركبات سوف يتيح ادخال وسائط نقل جديدة في بغداد مثل  .٥
   المترو والترام المكهرب.
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   .٥٥ص، ٢٠٠٦

، جامعة الكويت، مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية، المعلومات الجغرافيةـ دراسة تحليليةتطبيق نظم ، خالد بن محمد العنقري )٧( 
 ـ٥٦ــــــ٥٢ص، ١٩٩٠، لسنة )١٣٤عدد(
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  .٥٦ص
، اإلسكندرية، مطبعة منشأة المعارف، ٢ط)، أساسيات وتطبيقات للجغرافيين(نظم المعلومات الجغرافية ، الخزامي عزيزمحمد  )٩( 
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