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 علم المعلومات الجغرافية ، الجغرافيا ،

 الشكل و العمليات
GIScience , Geography , Form , and Process 

 
 مايكل كود جايلد
Michael F. Goodchild , University of California 

 

لقد تطورت الخارطة عبر القرون القليلة الماضيية كطريقية لوليية لخيلن المعلوميات وا تليار المعرفي  

ن سطح األرض . فالخرائط الطبوغرافية ترسم الشيكل العيال لحيطح األرض ومرياارط الطبيعيية والة يارية ، ع

والخرائط الموضوعية تعرض التباين ف  الخلائص التخللية مثل لنواع الترب لو كثافة الحيكان ، والخيرائط 

 ودعا مهمييا للبيانييات األولييية البيياميمترو و الرسييول البيانييية تعييرض سييمات .يياع البةيير . وتعييد الخييرائط   محييت

ولنتائج التقل  الجغراف  ، وصناع الخرائط ام من ذوي الخبرط الجغرافية لو من محاعديهم . وللخارطية لاميية 

خاصة حيث   يحتغنى عنها ف  البةث الجغراف  لفهم عمل المعالجيات البشيرية والطبيعيية وتفاعلهيا عليى سيطح 

 األرض .

في  عقييد الحيتينات لمعالجية الكمييية الكبييرط مين المعلومييات التي  تييم  GISفيية و.يد اسيتةدما اليينرم الجغرا 

الةلور عليها من خرائط كتطبيقات ف  الةاسب ، وحيثما تكون العمليات الت  تجرى عليهيا مملية ، لو مكلفية لو 

ات غييير د.يقيية عنييدما تنجييل يييدويا . و .ييد عييرا نرييال المعلومييات الكنييدي علييى نطييا  واسيي  كيي ور نرييال معلوميي

جغرافيي  ، و.ييد لنيي  للقيييال لعييدد كبييير ميين العمليييات الةحييالية عيين رمنطقييةت و تقييديم التقرييير لالنتييائج علييى  ييكل 

جيداور. وعبير اليلمن تنيامى لليييغة لسيية عيدد الوييائج التي  تنجلاييا نريم المعلوميات الجغرافيية ، والييول ميين 

ات م خوذط عن الخرائط . و.د تبنى الجغرافيون نرم المعقور التفكير ل نها .ادرط على إنجاز لية عملية مدركة لبيان

المعلومات الجغرافيية لةميام متطلعيين إليهيا كي داط فاعلية لخيلن ، وتةلييل و عيرض معلوميات الخيرائط لليريا 

 ولذلك فإنها اكثر فاعلية من الخارطة الور.ية . 

 ما موا.ي  لكاديميية وخالر العقد الماض  صيدرت العدييد مين اليدوريات ، وعقيدت مي تمرات ، و اسيتةد 

و كتبا لرمجيات  سمتها ا تراو كلمة رمعلوماتت فيها  م  رمكيان ت لو رجغرافي ت ، ومي  رعليمت لو رنررييةت . 

ت للتبحيييط دون تقليي  الفرو.ييات GIScراختلييارا   GIScienceوس سييتخدل ملييطلح علييم المعلومييات الجغرافييية 

ميات المكانيية و نرريية المعلوميات الجغرافيية . والجغرافييون الد.يقة لين المكان  والجغراف  ، مثل نررية المعلو

يشتركون ف  العديد من اذه التغيرات روف  العدييد مين الةيا ت ايم في  المواجهيةت والعدييد مين البيرامج الجدييدط 

و والمواضي  ت سحا ف  ل.حال الجغرافيا . ولكن اناو القليل نحبيا مين التعليقيات العامية عليى ايذه ا تجاايات ، ل

على ماذا تعن  للجغرافيا لشكل إجمال  . وان الم تمر المئوي األور لجمعية الجغيرافيين األمريكيان مناسيبة جييدط 

 لعرض طبيعة علم المعلومات الجغرافية و العال.ة ، إن وجدت ، م  علم الجغرافيا . 

ات الجغرافيية . ويقيود وصيلتها مي  العليم التقلييدي للمعلومي GISوعال.تها م   GIScس لدل لمنا.شة طبيعة  

علم طبيع  معن  لاكتشاا المبادئ التجريبية والنلوص الشبيهة لالقانون عن  GIScاذا إلى منا.شة فيما إذا كان 

العالم ، لل انه علم تلميم  معن  لتةديد المبادئ العملية لتةقيق األاداا اإلنحانية ، لل ا منين مي  لعي. . وفي  

.د وض  .ياسا لالتوتر التاريخ  ف  الجغرافيا لين الشيكل والعملييات، وفيميا  GIScالجلء الثالث س ختبر كيج لن 

تميل للالح الشيكل عليى ححياب العملييات . ويختبير الجيلء األخيير محيتقبل  GIScإذا كان تنام  ا اتمامات ف  

GISc  . م  تركيل على العمليات ومنا.شة الخطوات المطلولة لجعل مثل اذا المحتقبل ممكنا 

  GIScا او م
إن ا تةاد المال  الجامع  لعلم المعلوميات الجغرافيية ايو تعياون ليين حيوال  سيبعين م سحية لكاديميية ،  

في  الو ييات المتةيدط   GIScو ركات القطاع الخاص ، وكا ت حكومية ، و واحد من الرز التوضيةات لبيروز 

العال.يات المكانيية مين خيالر نررييات متطيورط ، او لنه " مكرم لرف  محتوى اسيتيعالنا  للعملييات الجغرافيية و

. وموضوع رلدوات لخدمية العليمت .يد كيرره كيالرو اليذي  http://www.ucgis.orgومنااج ، وتقنيات  و ليانات" 
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ذا فان خلائله ليحا اكثر ل نه "العلم الذي يحتخدل نرم المعلومات الجغرافية ك داط لفهم العالم" . ل GIScعرا 

و  ا.ل مين المتو.ي  مين لي مشيروع علمي  د القيدرط عليى التكيرار ، ا سيتقالر عين المرا.يب و ميا تيم مرا.بتيه ، 

مشتركا ف  مليطلةات معرفية لشيكل جييد ، ومعني  لالد.ية . ويتو.ي  لن النتيائج التي  ييتم الةليور عليهيا جيراء 

لد.ة وال بط ، و لتفاصيل كافية تحمح لاألخذ لها وتكراراا من .بل لن تكتب لتقارير لمحتوى من ا GISاستعمار 

 مومقة لشكل كامل و لعناية . GISاآلخرين ، كما يتو.  لن تكون إجراءات 

ل نييه " العلييم الييذي يقييج خلييج اليينرم" معنيي  لمجموعيية ميين التحييا  ت   GIScو.ييد عييرا كييود جايلييد  

الملاحبة ، و.د عليق ميارو عليى التعياريج . في  ايذا التقيديم ،  والتقنيات GISالجوارية الت  لميرت من .بل لر 

ممكنية . و.يد تبةيث  GIS، والتي  جعليا مين لر  GISعدت مخلنا كبيرا للمعرفة الت  تم ت مينها لار  GIScفان 

عيين مبييادئ عاميية ، مثييل ححيياب العال.ييات التولولوجييية الممكنيية لييين زو  ميين المريياار . و.ييد تكتشييج لحييرعة 

، لو وض  فهارم تخطيطية اكثر فاعلية ، لو طر  جديدط لر ية المعلومات الجغرافيية . و.يد حيدد  الخوارزميات

UCGIS   "عشر " تةديات لةثيةhttp://www.ucgis.org   ممثلية إجمياع عليى األكثير لاميية العناصير الطويلية ،

 .  GIScاألمد ف  البرنامج البةث  ر 

.د لن  على تراكم نتائج تقليات .رون عديدط ف  كيفية وصج  GIScولهذا المعنى للعلم وراء النرم فان  

فيي  المحيياحة ،  GIScو .يييام وتمثيييل سييطح األرض . وان التةييور إلييى التقنيييات الر.مييية .ييد مييور العلييم القييديم ر 

لةثية .ديمة ومبرزا تحا  ت  ألسئلةدط وتةليل اللور الجوية و علم الخرائط ركارتوكراف ت ، معطيا حوافل جدي

في   GIScجديدط تتعلق لمرونة عالية و .درط فائقة للتقنيات الر.ميية . إضيافة إليى ذليك ، لقيد تطيور العليم القيديم ر 

، وطالميا لن الور.ية والقليم في  عليم الخيرائط لهيا نلييب ضيئيل  .analog  techعلر متميل فيه تقنييات النريائر 

ةليييل اللييور الجوييية رالحتريوسييكوبت لو لجهييلط المحيياحة رميودو يييات ، لييذلك انالييك كييل يشييترو فيي  لجهييلط ت

األسباب للتطور لمعلر و لبرنامج لةث  منفلل . ولكن اليول فان الميادين الثالمة مترالط لشكل كل  ف  التقنيات 

و تليميم .اعيدط البيانيات و الد.ية الر.مية . إنها تخدل تطبيقات متداخلة و تواجه محائل التمثيل الخرائط  نفحها ، 

 والعرض المرلى . 

كييذلك فييان عييالم المعلومييات الجغرافييية .ييد نمييى لشييكل اكثيير تعقيييدا جييراء لييروز تحييا  ت جديييدط تتطلييب  

خبييرات و مبييادئ علييول لخييرى . فالتةحيي  النييائ  ، العلييم المعنيي  لمالحريية األرض اصييبح اآلن ملييدرا مهمييا 

 و مبادئييه . والمشيياكل المتفييردط للمعلومييات المكانييية لييدلت ت سيير علميياء الةاسييبات للمعلومييات الجغرافييية لمحييائله 

و.واعيد المعلوميات المكانيية ، والهندسية والفهرسية المكانيية اآلن لصييبةا مييادين مانويية في  عليم الةاسيبات ميي  

انوييية فيي  . و.ييد نريير إلييى اإلحليياءات المكانييية واإلحليياءات الجغرافييية كميييادين م GIScإ ييارط خاصيية إلييى 

، ولتطيوير طرائيق متقدمية في  التةلييل المكيان   GIScاإلحلاء موفرط اياكل مهمة للدراسة الد.يقية و القليق في  

اييو ميييدان مييانوي ميين ميييادين علييم المعلومييات ولجاذلييية خاصيية لعلميياء  GIScوالنمذجيية والعييرض المييرلى .  إن 

والةالة المتقدمة نحبيا للمعرفية عين ايذا النيوع مين  المعلومات آلن طبيعة المعلومات الجغرافية معرفة لشكل جيد

يطرح لسئلة ضيمن ااتماميات العليول ا دراكيية منهيا د كييج  GIScالمعلومات . واخيرا ، فان البرنامج البةث  ر 

لن يكيون اكثير  GIScتكتحب المعرفة الجغرافيية والخبيرات المطلولية مين .بيل اليدمار البشيري ، وكييج يمكين ر 

 ا من .بل اإلنحان ؟فهما واستخدام

 اختباري ؟  GIScال 
إن المقطيي  التاسيي  آليكيين اييوفر و فرانحييوزا اييو عبييارط عيين اسييتد ر نرييري اسييتخلص عيين نتييائج فيي   

الرياضيييات ، عيين جييدار حييور المبييادئ األولييى ولييي  اسييتنباطا ميين عمومييية صييادرط عيين مالحرييات تجريبييية . 

هييا تبنيي  المعرفيية ميين خييالر المييل  لييين ا سييتنباط وا سييتد ر ، والعلييول األخييرى مثييل الفيلييياء لو الجغرافيييا فإن

واستخالص العموميات من المالحريات لتليار عليى  يكل .يوانين ، ومين ا سيتد ر لو مبيادئ الفرضييات التي  

يمكن اختباراا مقالل المالحرات . و.يد يتحياءر اليبع. فيميا إذا كانيا النليوص الشيبيهة لالقيانون ممكنية حيور 

د اييل تعييرض المعلومييات الجغرافييية الخلييائص التيي  يمكيين الخييرو  منهييا لعمومييية ؟ إن  GISc موضييوعات لر

، وتقيود إليى خييارات  GISالقيمة العمليية لمثيل ايذه الخليائص سيتكون   حلير لهيا طالميا لنهيا سيتقود تليميم 

لوميات المفقيودط م مرط وفاعلة ليين طرائيق التمثييل و مشياري  الفهرسية و البرمجييات و التو.عيات عين حجيم المع

 جراء العمومية ، على سبيل المثار . 

ل ار انحييلن إليى انيه في  ليئية اإلحلياءات المكانيية فيان البيانيات الجغرافيية تعيرض خاصييتين   

عامتين ، وكالاميا يجيب لن يتةيدد عنوانهميا في  لي تةلييل مكيان  د ا رتبياط المكيان  والتنيوع المكيان  . النيوع 
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توللر رالقانون األور في  الجغرافييات ، رجميي  األ يياء مترالطية ليبع. ، ولكين األ يياء األور مت صل ف  .انون 

القريبة ا  األكثر ارتباطا من البعيدطت . ولي  عرضيا لن يتلاييد ا اتميال لمبيدل تيوللر في  الحينوات الراانية مي  

سيواء لكانيا    GISالت لر. وجمي  تمثيي GISوذلك  ستثماراا لطر  عديدط ف  تلميم لر  GIScو   GISتنام  

خطية لل محاحية فإنها تعتمد من اجل فاعليتها على التباين المتدر  للخلائص على سطح األرض ، الت  جعلتها 

غير ضرورية لتحجيل الخلائص متفردط لين فاصلة ولخرى ، واذه مهمة محتةيلة ، خاصية عنيدما يكيون عيدد 

ن .بيل جميي  الطرائيق المعروفية لللييادط المكانيية و اخيذ العينيات النقاط غير مةدود . و.د استثمر .يانون تيوللر مي

مكانيا . وكل خارطة عن الطق  ، على سيبيل المثيار ، .يد عيدت مين عينيات مي خوذط في  عيدد .لييل مين النقياط ، 

وخطوط التحاوي فيها عمما لاتباع مبدل لن العينة القريبة توفر .يام اف ل من القييم المفقيودط ، اف يل مين تليك 

 لقياسات لعينات لعيدط . ا

والمبدل الثان   نحيلن عن التنوع المكان  يقور ليان التو.عيات تتنيوع عبير سيطح األرض ولنتيجية مهمية  

مفاداا لن نتائج لي تةليل تعتمد لشكل صريح على حدود التةلييل . إنهيا تحيتند عليى تنيام  ا اتميال في  األعيوال 

الذي يحمح لتبياين النتيائج   place-based analysisل المحتند على المكان الراانة على األ كار المختلفة من التةلي

مكانييا دون البةيث عين نتيجية واحيدط عامية رعالمييةت . و.يد يعييد اليبع. ايذا مو.فيا وسيطا في  الجيدار القيديم فيي  

رملييية والعلييم الييذي يمثييل األ ييياء لو األفكييار لرسييول  nomotheticالجغرافيييا لييين العلييم المحييتند علييى .ييانون 

idiographic science  راف ين فكرط لن جمي  األماكن موحدط للالح مبادئ عامة .ياساتها متنوعة من مكان إليى

وزمالءه خط ا نةيدار جغرافييا لعيد وزنيه لمعرفية كييج تتبياين جغرافييا م  يرات  لآخر . و.د اختبر فومرن كها

لاعتميياد م  ييرات مةلييية  clusteringدرجيية التكتييل  نمييوذ  ا نةييدار ، لينمييا اختبيير انحيييلن التبيياين المكييان  فيي 

لال تراو المكان  . و.د يرهر من يقور لان مبدل التنوع المكان  يجب لن يكيون القيانون األور و.يانون تيوللر في  

المرتبة الثانية وذلك ألن التنوع يعالج خلائص األماكن ف  زمن واحد لينما ا عتماد المكان  يقيارن الخليائص 

 . second orderو  first orderن األماكن ، والفر  ف  جانب التةليل اإلحلائ  كبير ف  زو  م

إن مفاايم انحيلن عن التنوع المكان  و القانون األور لتوللر مفييدان ، وخليائص المعلوميات الجغرافيية  

ليى لي محيتوى اميا يقودان مبا رط نةو س الين مهمين ، لم تتم اإلجالة عن ريبةث ف ت لي منهما لشكل  امل د إ

ينطبقان على جمي  األماكن ، ولي  فقط المجار الجغراف  ، و ال اناو نلوص لخرى مشالهة للقيانون لتعلييل 

؟ وا ن , لن اناو على األ.ل حوال  سب  نلوص من ايذا  GISاختباري مشاله و منفعة مشالهة  ستخدامها ف  

غرافيية تيوح  لتفاصييل اكثير لالمعالجيات المكانيية الليغيرط ، النوع ، لما فيها مبدل التجلئية رجميي  الريواار الج

ولمحييتوى يمكيين تو.عييهت ، ومبييدل ا ضييطراب رعييدل ال ييمانت ر ميين المحييتةيل .يييام مو.يي  لو وصييج ييياارط 

ريعتقيد   .Cognitive Geogجغرافية لال بطت ، لينما منتيلو وزمالءه يرون لن القانون األور للجغرافيا ا دراكيية 

 GISاأل ياء القريبة ا  اكثير تشيالهات ، وايذا ميا تيم ا سيتفادط منيه عنيد تليميم الوييائج البشيرية في  النام لن 

 وعرضها للريا .

إذا كانييا انيياو نلوصييا  ييبيهة لييالقوانين عيين المعلومييات المكانييية ، فانييه يةتمييل لن تكتشييج خلييائص  

اللمنيية  -مين طرائيق تةلييل البيانيات المكانيية . فالعديد spatiotemporalاللمنية  -مشالهة ف  المعلومات المكانية

 –تحتخدل امتدادا لحيطا لقانون توللر ، وتنةلر الةاجة ف  تعميم رالمجاورت و رالمحافةت لما يقاللها في  المجيار 

اميا   eو  dو لن  tفي  الو.يا  Xاللمن . وت من عمليات ا نتشار ، على سبيل المثار ، إن ما حدث في  المو.ي  

  المجار و اللمان يتطالقان م  نحبة ا نتشار . ويبدو لن النلوص الشبيهة لالقانون ف  المنرور عنيد اإلزاحة ف

اللمان ، وطبعا مثل اذه النلوص ا  ضمنية ف  نمياذ   –ف  المجار  organismالنرر إلى سلوو الكائن الة  

ررو النرم العامة في  الحيتينات إليجياد العديد من الرواار الطبيعية ، مثل الطق  ، لو الت اري  . و.د حاور من

 . GISنلوص .انونية عامة جدا عن الديناميكية ، وم  اذا ولةد اليول لي  اناو مةاو ت تنعش وتعلز 

لاختلار ، يبدو لن النليوص الشيبيهة لالقيانون عين خليائص المعلوميات الجغرافيية اي  ممكنية ولنهيا  

وتقييود .ييرارات المحييتقبل . ولالتحييلح  GISلحييالقة عيين تلييميم لر سييتكون ذات فائييدط كبيييرط فيي  تبرييير القييرارات ا

لنلييوص عيين الخلييائص العاميية للمعلومييات الجغرافييية ، حينهييا ميين الممكيين  اسييتخدامها  ختبييار البرمجيييات 

الجديدط و تركيبة البيانات و فهرسة المشاري  . ومن الممكن تةفيل طرائق جديدط للعموميات ت خذ لنرير ا عتبيار 

 وتقدير حجم البيانات المطلولة للعمومية الالحقة . األجلاءخلائص 
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 الشكل و العمليات
الخارطية الور.يية اي  لال ييرورط محيتقرط تعكي  حاليية المعرفية في  الو.يا الييذي جمعيا ليه المعلومييات  

ا ورسما الخارطة . وان ا.تلاديات إنتا  الخارطة تقيود لال يرورط إليى الت كييد عليى المعطييات المحيتقرط نحيبي

على سطح األرض ، مثل الت اري  . وف  الو.ا الذي تكون فيه الخارطة الور.ية مةددط لالموضوع فان البيئية 

الر.مية لها فوائد جمية مين تحيهيالت لتةريير البيانيات ، وتةيديثها و إعيادط توزيعهيا ولمعيايير تلينيفية مختلفية . 

المتكررط ، لو التةيو ت كيالت  تةيدث في   يبكة  يمكن استخدامها لخلن التغيرات GISو.اعدط المعلومات ف  لر 

الشوارع عنيدما تكيون ملدحمية خيالر الييول . والييول ، لاإلمكيان تةمييل مثيل ايذه المعلوميات عين ا زدحيال مين 

موا.  ف  الشبكة لشكل خرائط ديناميية تكيون صيالحيتها فقيط ليد.ائق معيدودط ، والةليور عليى خارطية ديناميية 

ة لو يروا الطق  . ولشكل متلايد فان مثيل ايذه الخيدمات .يد لصيبةا متيوفرط عبير مشالهة لهلط لرضية راان

 المحاعدات الر.مية و الهاتج النقار على الرغم من مةدودية المنطقة المعروضة ف  مثل اذه األجهلط .

 ولكن ، وعلى الرغم من لن اذه اإلمكانات .د لصبةا  يائعة إ  لن الخيرائط التي  تنتجهيا  زاليا تمثيل 

 GISلقطات للعالم لبعدين ف  نقطة معينة من اللمن ، إنها تمثل العالم كميا يبيدو لشيكل عيالر . ونمياذ  ليانيات لر 

لالمثل معنيية لتمثييل الشيكل مين خيالر تحيجيل خليائص الموا.ي  الد.يقية للنقياط والخطيوط لو المنياطق . وانياو 

الجيو  رلتمثل  كل الخلائص الجيولوجية ، لو عناصي لع. النجاح لتوسي  اذه النماذ  لتشمل لعدا مكانيا مالثا ،

لتشيمل  GISوعين مةياو ت لتوسيي  نمياذ  ليانيات لر  GIScلو المةيط  مثال . واناو كتالات غنية ومطولة عن 

اللمن وتمثيل المراار الدينامية . وحاليا ، اناو ااتمال متنام    مكانية تعقب البيانات ، لو القراءات عن حركة 

طرائييق  Kwan. و.يد اكتشيج  GPSو العجيالت في  المجييار و اليلمن ، وايذا نيياتج عين تيوفر ليانيات ميين  األفيراد

 للرية لتعقب البيانات ، واستةدث ميلر لنى جديدط مهمة وطرائق تةليل توس  العمل األور لهيكرستراند .

كبييرط عليى الشيكل . وسواء لكانا الراارط المدروسة ساكنة لل دينامية إ  لن المةاو ت ركلت لدرجية  

تشيمل " إجماليية المفياايم الجغرافيية ، والكارتوكرافيية ،  GIScومن حيث المبدل ، فيان اونتولوجيية رعليم وجيودت 

والعال.ات ، و العمليات" ، ولكن ف  الممارسة فان ا اتمال الحائد في  مثيل ايذه األلةياث ايو عليى األ يياء التي  

ولييي  علييى العمليييات التيي  ايي  الهييدا األور لمشيياري  األلةيياث  تشييكل لسييام الوصييج الجغرافيي  وتمثيلهييا ،

سيائدا في  األلةياث التبولوجيية فلرلميا تتوليد حاجية أللةياث مقاللية تركيل عليى  formالجغرافية . وإذا لق  الشكل 

 م  ا اتمال لالعمليات .  epistemologyنررية المعرفة 

ألخيييرى تركيييل عليييى الشيييكل . وان مشيييكلة لنهيييا اييي  ا GIScومييين المعطييييات األخيييرى لبيييرامج للةييياث  

الالضمان معنية لالدرجة الت  تترو فيها مةتويات .اعدط البيانات المحتخدل غير ضيامن تطالقهيا مي  العيالم ، في  

الشكل الهندس  ، والخلائص ، والعال.ات التبولوجية . إن التةليل المكان  والتنقيب عن البيانات معن  لاكتشاا 

، وا تجااييات ، التيي  .ييد   تكييون واضييةة للمحييتخدل . فالةاجيية إلييى ترجميية سييهلة لييين اسييم  األنميياط ، التكييتالت

المكان و اإلحداميات .د .يادت إليى زييادط ا اتميال  لالفهيارم الجغرافيية الر.ميية وعملييات تحيمية األمياكن . و.يد 

جغرافييية عبيير مختلييج ، لعنونيية الخلييائص ال ethnophysiologyا.تييرح مييارو و تييورو ميييدانا جديييدا للتقليي  

، ولكين محيااماتهم  GISلااتمامها لالعلم خليج  GIScالة ارات . وجمي  اذه ا تجااات لها معنى جيد ف  ليئة 

 كانا لفهم العمليات ا.ل وضوحا .

 نةو التركيل على العمليات
ر  النريال . .ياد إليى تعيايم ا اتميال لالشيكل تاركيا ا سيتد ر عليى العملييات خيا GIScلقد .لا لان نميو  

خيار  الدراسيات التي  تهيدا اسيتيعاب  GISوا.ترح انا طر.ا تقلب الميوازين .ليد تيوفير تعلييل اكثير فاعليية ر

 العمليات .

وفي  تطيوير طرائيق  GISلو  ، ولعله األكثر لدااة ، وجود حاجة متنامية ومتحارعة لتمثييل الو.يا في   

يكييون سييهال ا سييتد ر عليهييا لتمثيلهييا ميين ليانييات مطوليية لتتييال   اللمنييية . فالعمليييات –لتةليييل البيانييات المكانييية 

. وطبعييا جييرت مةيياو ت جريئيية لتعريييم  cross-sectional dataاألحييداث فيهييا لييد  ميين التةليييل عبيير البيانييات 

 لكتالة فرضيات عن العمليات ، وحتى وان لم يكن ممكنا البرانة عليها . C-S.Dإمكانات استخدال ليانات مقطعية 

تجهيلاتها غيير كافيية لمعالجية ليانيات ديناميية ألسيباب متنوعية ، ليي  جميعهيا تةيا سييطرط  GISولكن   تلار 

يقيود إليى التركييل عليى ليانيات  GIS. إن اإلصرار على استخدال استعارات الخارطة لتةديد مفاايم  GIScعلماء 

، خاصة ف  النطا.يات التي  تتغيير عبير اليلمن ، مالتة . وف  الغالب فان سالسل البيانات المطولة يلعب إنشائها 

ولي ا عندما تتغير تعاريج المتغيرات ، كميا ايو حاصيل في  التعيدادات الحيكانية كيل عشير سينوات . إن لقطيات 
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ولكين لهيا مشياكلها . ولعيل المشيكلة األكثير صيعولة  GISالتةح  النائ  وفيرط وملدر رخيص نحبيا للبيانيات ر

لبيانيات التي  تتطليب تعيديالت في  لسي  البرمجييات الجياالط ، وا.تليادياتها . وانياو تجديد التوسيعات لنمياذ  ا

 . object-oriented data  ء من التقدل المتةقق ، واذا نتيجة التبن  الواس  لنماذ  ليانات موجهة نةو الش ء 

المرئ  التي   مانيا ، يجب لن يكون اناو تلاو  لين الفرضيات عن العمليات و طرائق التةليل والعرض 

العملية سهلة لمعالجة النطا.ات المعتمدط من وكيا ت مثيل دوائير اإلحلياء لتيراكم  GIS. و.د جعلا  GISت مها 

البيانات ، و.د عرض لولن  و و تيلر مةاو ت متمييلط لمعالجية النطا.يات ، في  مثالهميا عين ا. يية و يية اييوا 

ليويا في  ا نتخاليات . المفقيود انيا اي  الفرضييات المعنيية ونتائج تةلييل لحييط للعال.ية ليين العمير وسيلوو الت

لالعمليات و عائدية الةيدود اإلداريية ، لو حيدود لي نطيا  جمعيا عنيه المعلوميات . وحتيى وان تيوفرت فرضيية 

رمييثال ، إن سييلوو التلييويا للفييرد مييرتبط لعمييرهت فييان اختبييار الفرضييية سيييواجه عقبيية عييدل تناسييب البيانييات 

األمير سيهال لتةلييل مةنيك و معقيد ليدون ضيمان ارتباطهيا لفرضييات مناسيبة عين  GISجعليا لر التراكمية . لقد

 العمليات . 

وف  الةا ت المشالهة لهذه ، فان طرائق التةليل طبقا على البيانات ولكنها تركا للباحث الةرية كاملة  

  . وايذه العمليية العقليية .يد  للللياغة الفرضيات و فهم ما يمكن لن يوحيه التةليل وايل لن الفرضيية صيةيةة 

تكون معقدط جدا ، خاصة عندما تكون يد اإلنحان لها دور ، مثل الةدود اإلدارية التي  تشيوع عليى المخرجيات . 

ت والطرائيق المشيالهة لهييا في  التجحييد تيوفر طريقيا للخيرو  مين اييذه agentإن النمذجية المحيتندط عليى روكيا ت 

الباحث لتةليلين متوازيين د األور على ليانات حقيقية ، واآلخر عن العالم الذي يتم  المع لة ، وذلك لإمكانية .يال

تجحيده حيث تكون الفرضية حقيقية ومطالقة لجمي  المعطييات التي  يمكين اليتةكم لهيا . ومين اجيل لن يكيون ايذا 

 لن يعلز مختلج ل كار التجحيد . GISممكنا ، فمن ال روري لل

نتباه إلى لامية التمثييل الر.مي  للعملييات ، لو ميا .يد يعيرا عملييات األ يياء واخيرا ، من ال روري ا  

process objects  إنها لرامج تجحد لفعار .actions  العملييات الطبيعيية وا جتماعيية ، وإنهيا مثيل البيانيات ر.ميية

ثيل ايذه البرمجييات وليحيا سياكنة . ولحيوء الطيال  فيان م executableولكن تختليج عنهيا في  انيه يمكين تنفييذاا 

. لع ها .ائم لذاته كتبا للغة البرمجة و يتم  standardsموجود ف  صيغ عديدط ، ولكنها ف  الغالب غير معيارية 

تنفيذاا لنرم تشغيل معياريية . واليبع. اآلخير ي يم نلوصيا كتاليية للغية خاصية لبيئية التجحييد رمثيار في  ليئية 

ت . 1995عييال  van Deursenالنمحييا و معتمييدا لغيية اسييتةدمها  الييذي طييور فيي  جامعيية PCRasterالجغرافيييا اييو 

تعتمييداا اليينرم ولكيين  scriptingالمعيارييية لاعتميياد لغيية  GISولاإلمكييان كتاليية سلحييلة ميين ا يعييازات لبرمجيييات 

 اإلنجاز يبدو غير جيد  ن مثل اذه البرمجيات غير ملممة للتجحيد .

ن العملييات ويحيمح ليان تكيون جيلء مين البيئية الر.ميية وف  الجوار فان تجحيد الش ء يشيكل معرفية عي 

واإلفييادط ميين .الليتهييا فيي  د التةرييير ، القطيي  ، والةفييب الجيييد ، تلييويب األخطيياء عنييد التةويييل ، وا.تليياديات 

التوحيد التقن  م  معايير عالمية . وعمليات األ ياء تقج اليول ف  موض  مشاله لدرجة كبيرط لما واجهته ليانات 

. فلييي  انياو صيييغة معيارييية ، و  لر ييفة ، و  ممارسييات واسييعة لطرائييق  GISء فيي  األيييال األولييى ميين األ ييا

ا  تراو ف  البيانات ، و  معايير للوصج . عوضا عن ذاو ، معلومات عن العمليات مةليورط في  اليدوريات 

  الليييغة الر.مييية فقييد تييم والكتييب ، ا  ييتراو كييان فيي  عمليييات البرمجيية غييير الد.يقيية . ولكيين عنييدما وجييدت فيي

ترميلاييا لكلمييات ولرمجيييات معالجيية النلييوص ولييي  ترميييل لرمجيييات تنفيييذ البييرامج . وميي  اييذا فييان معالجيية 

 ولي  لحطر من البيانات . bitاأل ياء تمثل  كال تجريديا عاليا للمعرفة المتقدمة ، ولقيمة عالية جدا لكل جلء 

ولكن اذا .د نقيل المييدان  formمنطقيا لتجديد ا اتمال لالشكل  يقودان GIScو  GISلاختلار ، ل.ور إن  

ف  توفير  GISلعيدا عن صلب ا ختلاص المعن  لالعمليات . و.د ا.ترحا مالمة محالك الت  من خاللها تنغم  

د تمثييل اف يل لليديناميات ، ويرافقيه   GIScتعليل اف ل عن العمليات ، ومالمة موضوعات ذات عال.ة لبةيوث 

حين ف  توفير البيانات والطرائق ذات الللة لتةليل و العرض المرئ  ، وتلاو  التةليل ومفياايم العملييات ، تة

تحهيالت من طرائق متكاملة للتجحيد الكبير ، تطوير لنى تةتية لال تراو ف  التمثيل الر.م  للعمليات . و  يبدو 

مين ال يروري ضيمان ديمومية و تقويية العال.ية ليين  لن لي من اذه صعبا ، ولكن عند النرر إليهيا مجتمعية فانيه

GISc  . والجغرافيا خالر العقود القادمة 
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