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 مقدمة 

 

بأهميوود نيةيوود عةوو   وو   (لى هللا عليووو وسوول )صوو   يحظى موضوع غزوات الرسووو         

المعال  ال يةيد المهمد في سيرة الرسو  عليو الصوو ة والسوو تع و عوو    بصفتها أح     ،مسل 

يع غيوور أن الخرائط من أه  ال جوانب التي يمكن أن  سه  في  وثيق هذه الغووزوات رغرافيووا

قواع  البيانات الجغرافيد،  عةي أ ثر من  مثي  خرائطي فقط، فهي قواع  بيانات لكوو  مووا 

يمكن أن  شملو هذه الغزوات موون معلومووات وبيانووات، بعبووها مربوووغ بمواقوو  رغرافيوود 

فوو ت ، األختلفوود، مثوو ج الجوو او  والصووو  و )إح اثيات( مح نة، واألخرى  أخذ أشووكا ي م

بالقوو  ة ووثائق خطيد وخرائطيد نان ةع   شك أن  قةيد نظ  المعلومات الجغرافيد  تميووز  

د المتميووزة يوو الفعالد في  وثيق هذه الغزوات،  مخزن  قمي، إضووافد إلووى القوو  ات التحليل

فووي   دالتراث والكتب الح يث   ت، التي  ق مها هذه الةظ ع ومن المشاه ، فإن  تبالهذه البيان 

مجا  هذه الغزوات،  كان  قتصر على مخووزون هائوو  موون الةصووول موو  قليوو  روو اي موون 

الووذ    الخرائطع غير أنو من المه  في العصر الح يث التقةي، وغبيعد التفاع  المعلوما ي

والمختص على ح  سواء وسط معلوما ي موثق   ئالقا   ل ى  أفرزه هذا العصر، أن يكون

ي ليكون مررع   قمي، وسووه  فووي  ات   ،محكوو  المصووان  فووي شووك  حوو يث فعووا  ومي سوور  ا

يتعاموو  معهووا يوود التووي    المعلوما  (Multi-Media)الوقتع فعلى غرا  الوسائط المتع نة  

ي فووي مجووا  العلوووت ال يةيوود بشووك  عووات، و القراء والمختص ي ن حاليا توووفر   أن  يةبغووي أيبووا

ع وهووذا مووا  حوواو  هووذه صوولى هللا عليووو وسوول   وثائق آليد  قميد مررعيد لغزوات الرسو 

خصووص   ، بحيووث  و شرف عليو رهد معيةوود مشروع عم  مقترح  تبةاه      الو قد غرحو

 أهميد و فاصي  الموضوعع  و تةاسب    لو ميزانيد معقولو  
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   جنظ  المعلومات الجغرافيد ات طبيقفي  البيانات التا يخيد  

 

مختلفوود غووزوات الرسووو  )صوولى هللا عليووو وسوول (، من المصان  في أشكا      ثير  ةاو   ت ي 

ي هائ ي من الكةوز ال يةيد والمعرفيد والجغرافيوودع لكوون  وو  هووذا التوور اث حيث  حو  زخما

عرض  قلي يد  تماشى م  أساليب الكتب واألبحوواث فووي شووك  نصووول،   دقي محكوت بطر

بووالمواق  م  بعض الرسوت التي عانة ما  كون فووي أشووكا   خطيطيوود غيوور نقيقوود خاصوود 

الجغرافيد للغزواتع غيوور أن غوورع العوورض الح يثوود فووي شووك  أغووالت وقواعوو  بيانووات 

وغوورع الوسووائط المتعوو نة، أصووبحت مطبقوود فووي  ثيوور موون مخررووات الوثووائق التراثيوود 

بمووا أن الغووزوات  وور بط بمعلومووات وصووفيد و ل   طا  مواضي  الغزواتع    هاوالكتب، لكة 

سب لعرضها هووي الطوورع الح يثوود، و لووك موون خوو    ثيرة للمكان واألشخال، فإن األن 

ن ي سوف يوفر  لك إنجووازين  ئيسووي   و   إعانة  صةيفها وعرضها بتقةيد المعلومات الح يثدع

هذه   (Visualisation)ستعراض   من ورهد نظر المستخ تج األو ، ورون غرع فعالد  

يووات الخرائطيوود الغزوات في شك   فاعلي يربط المعلومات بالمكان، و لك من خ   التقة 

 (RS)  ستشعا  عن بعوو والةظ  المسان ة مث  نظ  ا   (GIS)  ونظ  المعلومات الجغرافيد  

 لبيانووات و مواقوو  هووذهلقوو  ات التحليليوود اع والثوواني، (GPS)ونظوو  التوقيوو  األ ضووي 

الغووزوات، موون خوو   القوو  ات التحليليوود المتق موود التووي  وفرهووا هووذه الووةظ  والتقةيوواتع 

ج هذه الوثائق بهذا الشك ، سوف يسووه  فووي  سووهي  قووراءة و حليوو  هووذه وبتصمي  وإخرا

إن و الوثائق بشك  ممت  وأسه  للقراء سواء  انوا باحثين أو مختصين أو قووراء عووانيين،  

ي في  ون هووذه الووةظ  أناة فعالوود فووي التوثيووق، إ  أن  أهميد هذه الطرع الح يثد،  برز أيبا

  ومعالجد وحفووو و حوو يث البيانوواتع وفوووع هووذا ق  ات هذه الةظ  مميزة في مجا  إنخا

 لو،  ع  الخريطد التي  مث  أح  مخررات الووةظ ، وسوويلد فعالوود ممتعوود لوصوو  الواقوو ، 

قوو  ات اسنسووان   يتةاغ  موو نصي  قلي  ، فالخريطد  عبر بوضوح  حارد إلى بيان  النون  

 العقليد، أ ثر من قراءة وثيقد أو نص يتح ث عن هذا الواق ع

 

يت  بالمكانلما ا  بطت ، (Database Systems)المعلومات  إن نظ  نظ  معلومووات ُسم 

ي موو  مووا  علووىإن ق  ة هذه الووةظ  و رغرافيدع    سووجي  و بووط المعلومووات والبيانووات مكانيووا

سخووراج بطوورع مختلفوود فووي اسووتع ت و  وفره من ق  ات  حليليد مث  التحلي  المكاني وا 

أناة فعالوود روو اي للتحليوو   هووا وو   لووك رعل شووك  خوورائط  قميوود، و قووا ير وروو او ،

ن مساهمد هووذه الووةظ  للبيانووات التا يخيوود مسوواهمد محوو ونة إفي الواق   و  ستعراضع  وا 

مقا نوودي بالتطبيقووات الواسووعد روو اي فووي المجووا ت المختلفوود التووي  وور بط بيانا هووا  التطبيووق

فووي  طبيووق   ين بالتا يخالمةشغلقصو   لوإنما  بال  رد األولى،  ، ليت قصو اي فيها  بالمكان

يمكوون عووزو  السووبب فووي عوو ت  حمووت المسووتخ مين لهووذه الووةظ  لكوون  ع  الةظ  فووي مجوواله 

 اث  لك البيانات الخاصوود بأحوو ، خاصد  للبيانات التا يخيد إلى حقيقد وغبيعد هذه البيانات
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بيانات الغموض والتوثيق الوو قيقع هذه العانة ما يكتة   إ   ف السةين،    عون إلى مئات وآ

  يعةي هذا أنو ل  يكن هةاك محاو ت ر يد في هذا المجا ، ب  سعت  ثير موون مرا ووز و 

ي،  مثلووت  األبحاث في ال و  المتق مد إلى  وثيق بعض األح اث والوثائق التا يخيوود  قميووا

 Customized) طوووير وارهووات مصوواغد فووي شووك  قواعوو  بيانووات مكانيوود، موو  

Interfaces) ن  مووا أ يهوواع إلاسنترنووت، ليسووه  الوصووو  ، بوو  إن بعبووها محملوود علووى

ن موضوووع  بوومين إالواقوو  البيانووات التا يخيوود مر بطوود بعةصوور   المكووان والووزمن، و 

في نظ  المعلومات الجغرافيد ليت بج يوو ، والووذ   عووا ف علووى  سووميتو  (Time)الزمن  

غير فووي ولعوو  اهتمووات البوواحثين بووالت ع (1)في هووذه الووةظ  )Dimension) th4بالبع  الراب  

الظاهرة عبر فترة أو فترات زمةيد في المكان، رعوو  موضوووع الووزمن وغبيعوود  بووميةو 

 و مثيلو من أشهر غرع التحلي  في نظ  المعلومووات الجغرافيوود، بوو  موون أ ثرهووا  شووويقاع

موون ورهوود نظوور نظوو  فقوو  حظيووت  بشووك  مباشوور  التا يخيوود واألثريوود    وبالةسبد للبيانووات  

أحوو ث مرروو  هوو      (Knowles, 2002) نوليز ات قلي ، ولع هتماالمعلومات الجغرافيد ب 

، ويع  في الحقيقد على  أس قائموود لمةشغلين بالتا يخفكرة و طبيق الةظ  ل  ةاو  بإسهاب  

   عاألبحاث في هذا المجا  بالتح ي 

  

 قريقووو   و    (Harvey,  and Press, 1996)  وو  موون هووا في وبوورس  حوو ث وقوو 

(Gregory,  2002) وعوون ، ، بشك  عوواتبيق قواع  البيانات في األبحاث التا يخيدعن  ط

فووي قواع  بيانات نظ  المعلومات الجغرافيد المر بطد بالتغير الزمةي للبيانات التا يخيوودع  

غبيعوود التكاموو  والوو م   (Pearson, and Collier, 1998)حووين  ةوواو  بيرسوون و وووليير 

ات نظ  المعلومات الجغرافيوودع هووذه ال  اسووات ستخ اوالتحلي  للبيانات التا يخيد والبيئيد ب 

ومتطلبووات قواعوو  غبيعوود غرع  طبيقيد في مجا   ق ي   مباشر في  بشك   سهمت  أوغيرها  

التجووا ب التطبيقيوود للووةظ  والخوورائط   ع وموو   لووك،  فووإنالبيانات التا يخيد و يفيد  حليلها

إ  عرضووت بشووك    ،مهمووديوود  ما    يع  ب ا  ، إ  أنةمح ون ع   د  الرقميد للبيانات التا يخي 

فعا  بعض الظواهر التا يخيوود، مثوو   طووو  ا سوواع بعووض الحبووا ات، و طووو  بعووض 

يع ولق   ر زت هذه األبحاث والجهون في أو با، وأمريكووا الشووماليد  ي ومكانيا األح اث زمةيا

المستوى الوغةي،    إنشوواء نظووات سبي  المثا ، وعلى    فعلى    و وسيا والصين وأسترالياع

ات رغرافي  ا يخي للصين، عرف بمشروع نظ  المعلومات التا يخيوود الجغرافيوود معلوم

 The China historical Geographical Information System) الصوويةيد

(CHGIS)) ،(China Historical GIS project [online], 2002) ،هووت  ا

ين فووي الصووينع المشروع بتطو  الوح ات اسنا يد عبر فترات زمةيد امت ت لمئات السووة 

وفي بريطانيا،     ةفيذ مشروع نظات معلومات رغرافي  ووا يخي،   ووز علووى المعلومووات 

 The)التا يخيد للسكان من الفترة الفكتو يد في  ا يخ بريطايةا حتووى العصوور الحوو يث، 

 

 ؛ Peuquet, 1999 ؛Langran,  1992؛ Langran, 1989ج انظوور علووى سووبي  المثووا  (1)
Wachowicz, 1999 ) 
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Great Britain Historical GIS project, [online], 2002) ع وفووي الو يووات

ةفيذ مشروع عرف بالمشروع الوغةي لووةظ  المعلومووات الجغرافيوود المتح ة األمريكيد      

ت،   2000و    1790بووين      ، أهت  بتطو  البيانات السووكانيد  ا يخيووا(NHGIS)  التا يخيد

(Fitch and Ruggles, 2003)ع 

، فهةاك الع ي  من األغالت التا يخيد، سواء  لك التي     ةفيذها  وبالةسبد لألغالت

و بةظ  المعلومات الجغرافيد، و لك في  ثير من نو  العال ع  ما أن  بالطرع التقلي يد، أ

س ميد، وبعض األغالت المحليد مث  األغلت  هةاك ع ن من األغالت التا يخيد اس

 هو(ع  1421التا يخي للمملكد العربيد السعونيد، )نا ة الملك عب العزيز، 
 

ال  اسووات التا يخيوود لوويت  من الواضح أن موضوع  طبيق نظ  المعلومات الجغرافيد في

بمووا يووت ئ  ومتطلبووات نظوو  المعلومووات بما يكفي و نقيقد  بج ي ، ب  متى ما  انت البيانات  

الباحووث أنووو يؤ وو  ولهذا الجغرافيد، فليت ثمد مشكلد في  وظي  هذه الةظ  لهذه البياناتع 

 Geo-historical)موون البوورو    بةووي  مصووطلح نظوو  المعلومووات الجيو ا يخيوود  

Information Systems)   بشوووك  واسووو  مووون قبووو  مطوووو   الوووةظ ، ومووون قبووو

عتبووا  غبيعوود نمووو ج ا بعووين  المتخصصين في التا يخع ويحتاج هذا التطوير إلى األخووذ  

، الم ئوو  موون حيووث  فاصووي  وخصووائص البيانووات التا يخيوود (Data Model)نووات االبي 

للبيانات، و ي   مث  و حل ع   (Uncertainty)قبايا ع ت التأ   أو الببابيد  إضافدي إلى  

ي، وإنما يحتوواج و  هذا   يعةي أن الةظ  المورونة ونما ج البيانات الحاليد غير م ئمد  ماما

، ضوومن قبووايا الحقوو  موون التمثيوو  والتحليوو  اةظوور فووي متطلبووات هووذالاألمر إلووى إعووانة 

فووي نظوو   للبيانات المكانيد   (Temporal Dimension)ومشا    بمين البع  الزمةي 

وال قوود   (Accuracy)التوثيووق  قبايا مث   إن  ففي    األحوا ،  و   ع  المعلومات الجغرافيد

(Precision)   ي عةوو اللتووان  تطلبهووا الووةظ  الحاليوود، قوو     كووون مةاسووبد ومةطقيوود أحيانووا

ي ونوعاالتعام  م  بيانات    ع  مح ونة  ما

 

ت وثائق غزوات الرسو   بالةسبد لموضوع هذا البحث، فل  يج  الباحث مصان  أخرر 

وعليو فإن  ستخ ات نظ  المعلومات الجغرافيدع ا)صلى هللا عليو وسل  ( في شك   قمي ب 

بةاء قاع ة بيانات رغرافيد  أه  ما  ه ف إليو هذه الو قد هو أن  حف ز المهتمين بتبةي  

 بةيو و ةفيذه من قب   ت  ي   (، في شك  مشروع صلى هللا عليو و سل الرسو  )لغزوات 

ن  وإ رهد واح ة أو أ ثر في المملكد العربيد السعونيد، مهبط الرسالد وورهد    مسل ع 

   هذا العم  سيكون خير معين للباحثين والقراء في رمي  أنحاء العال ع 

أهميد هذا المشروع والطرع العامد التي  شك  مةهجيد   يبين مختصر    هذا البحث م خ   و 

د الكاملد فتتح ن بشك  نهائي أثةاء  ةفيذ المشروع،  العم  لتةفيذهع أما  فاصي  المةهجي 

 ع (Database Schema)خاصد  لك المتعلقد بخطد قاع ة البيانات 

 

 آليات ومنهجية العمل  ثالثاً: 
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 ج خطوات العم  التةفيذيدج  1-3

 

بما أن الو قد  تح ث عن مشروع مقترح، فإن التر يووز هةووا سوويكون حووو  اسغووا  العووات 

صلى لمشروع المتمث  في إنشاء قاع ة بيانات رغرافيد لغزوات الرسو  )لمتطلبات هذا ا

(، والتي يجووب التر يووز عليهووا قبوو  وأثةوواء  ةفيووذ عموو  هووذه القاعوو ةع فموون هللا عليو و سل 

أ  مشووروع   مكوناتأه   يع ان من   صمي  وشك  قاع ة البيانات الجغرافيد  المعروف أن  

ستخ ات نظوو  المعلومووات ابيانات  طبيقيد، سواء ب يتعام  م  البيانات بغرض  كوين قاع ة  

فووإن قاعوو ة البيانووات لووذا،  الجغرافيد أو غيرها من الةظ  التي  تعام  م  قواعوو  البيانوواتع  

موون الخطوووات   اي (   بوو  أن  شووم  عوو نصلى هللا عليو و سل الجغرافيد لغزوات الرسو  )

واهر المطلوبوود، مثلهووا مثوو  أ  السابقد لإلنشاء، والع ي  موون البيانووات والمعلومووات والظوو 

 خطوود عموو  أو المراحوو   قاع ة بيانات رغرافيد  طبيقيدع ويمكوون إرمووا  هووذه الخطوووات  

 فيما يليجشك  عات ب (  1 ةفيذيد )شك   

 

 

 

الخطوة األولى هذه  ستلزت  شكي   و أه اف المشروعع  ح ي   شكي  فريق عم  و  -1

معلومات الجغرافيد، و لك نظ  الو الجغرافيا،  و لتا يخ، افريق من الخبراء في 

 ع لوض  اسغا  العات للمشروع 

 

 ح ي  المتطلبات التفصيليد للعم  ، بحيث يت   وريو    متخصص للعم  بشك    -2

 فصيلي على  ح ي     المتطلبات،    حسب  خصصو وبما يتوافق م   وريو  

المتخصصين في الةظ  بشك  أساس، وحسب أه اف المشروعع وفي هذا يت   

و ح ي  البيانات المطلوبد بةاءي على   (User Needs)طلبات المستخ ت  ح ي  مت

 Database)الوظائ  التحليليد المطلوبد،  ما يت   ح ي  خطد قاع ة البيانات 

Schema)  بةاءي على  ح ي  متطلبات المستخ تع بع  هذا يت   ح ي  المتطلبات

لي ، والج و  األخرى بشك  واضح ونقيق، مث  األرهزة والبرام ، والتكا

ي و  الزمةيع  التح ي  ال قيق لمث  هذه المتطلبات،   يتحقق إ  بع   ح ي  البيانات  ما

ي و مثي ي، وغبيعد وشك  خطد البيانات  ع ونوعا

 

حصر المصان  التا يخيد المررعيد الموثقد، وإع ان نسخ نهائيد موثقد لك    -3

 المتطلبات المح نةع لك  غزوة، حسب  (Non-spatial Data)البيانات الوصفيد  
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نظ  المعلومات  يت  في هذه المرحلد وما بع ها من المراح  أعما  المختصين في   -4

  إع انها  قميا بشك  نهائيالمعلومات و البيانات و  صةي  ، حيث يت   الجغرافيد

 البيانات الجغرافيدع  ةع اق وخطد ضوء  ح ي  متطلبات المستخ ت على 

 

أو خرائط   (Spatial Data)لبيانات المكانيد يت  في هذه المرحلد حصر ورم  ا -5

المرر  المكاني لك  غزوة،   في شك   قمي، م   ح ي  (Base Maps)األساس 

 بأ بر نقد وصحد ممكةتينع

 

  ُحم   البيانات المكانيد والوصفيد إلى قاع ة البيانات حسب خطد قاع ة البياناتع   -6

 

المتطلبات، للتأ   من التمثي     بع   حمي  البيانات، يت   قوي  عم  القاع ة حسب -7

وصحد البيانات والربط الصحيح بين البيانات الوصفيد والمكانيد، والرروع إ ا 

 لزت األمر إلى أ  مرحلد من المراح  السابقدع 

 

فتراض أن قاع ة البيانات أصبحت راهزة وسليمد،  اوب  ،في هذه المرحلد األخيرة  -8

وارهد  على شك  ذ اسخراج ، بحيث يأخ يت  إخراج العم  في صو  مختلفد

 فاعليد محملد على اسنترنت، أو    (Customized Interface) طبيقيد مصاغد 

في شك  خرائط مةفصلد لك  غزوة، أو لموضوع مح ن، أو في شك  أغلت، أو  

في شك  برنام   طبيقي مستق ع و   هذا  سمح بو نظ  المعلومات الجغرافيد  

  مد في العم ع والبرام  والةظ  المسان ة المستخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد أهداف المشروع 

 

1 
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  أجهزة، برامج، الدعم التقني والفني، الجدول الزمني، الميزانية.البيانات،  : تطلبات  تحديد الم

ة موثقة المصادر المرجعية الموثّقة، وإعداد نسخ نهائي حصر

غزوة، على   لكل Non-spatial Dataالبيانات الوصفية  لكل

 ضوء المتطلبات العامة.

 

تحديد وحصر تفصيلي  

،  لمتطلبات المستخدم

 ،والوظائف التحليلية

 User والبيانات 

Needs 

Assessment. 

 

وإعدادها في شكل رقمي تصنيف المعلومات والبيانات النهائية 

مستخدم حسب شروط بناء قواعد  في ضوء تحديد متطلبات ال

 البيانات الجغرافية.  

 

تحديد شكل وعناصر  

خطة قاعدة البيانات  

الجغرافية.  

Geodatabase 

Schema   . 

في شكل    Spatial Dataالبيانات المكانية جمع و حصر

 . قاعدة البياناتوخطة المستخدم، متطلبات حسب رقمي 

 

   .اتالبيانات في قاعدة البيان وتجهيز ميل تح

 

تقويم تنفيذ القاعدة، والرجوع إذا لزم األمر ألي 

> قرار<     مرحلة من المراحل السابقة.  

 اإلخراج النهائي والتوزيع. 

< خطأ> <صح>   

)عم  الباحث(ع (.صلى هللا عليه و سلملمشروع بناء قاعدة بيانات جغرافية لغزوات الرسول ): نموذج العمل التنفيذي 1شكل   

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 بةاء قاع ة البيانات بةظ  المعلومات الجغرافيدج خطوات ج  2-3

 

نتح ث في هذا الجزء عن غبيعد المراح  التي  مر بها عمليد إنشوواء قاعوو ة البيانووات  

الجغرافيد الح يثد التي  ستخ ت  قةيد األه اف المورهوود   علوماتالجغرافيد في نظ  الم

(Object-Oriented Technology) ،ع و كمن أهميد هذه التقةيوود الح يثوود التطبيووق

يمكن التعام  معها على أساس   (Features)في  ون الكيانات الجغرافيد أو الظواهر  

ي   ر عةووو موون خوو   يُعبوو   (State)،    ه ف لووو حالوود  (Objects)ه في لتصبح أه افا

يمثلووو قوووانين وا  باغووات، بحيووث    (Behavior)، وسوولوك  (Attributes)الصفات  

يكون    ه ف )ظاهرة( وح ة واح ة غيوور مةفصوولد الصووفات عوون السوولوك، بخوو ف 

السابق في نظ  المعلومات الجغرافيدع إن أهميد هووذه الطريقوود  كموون فووي التكاموو  موو  

فيد األخرى، فأصبح باسمكووان التخطوويط المسووبق لقاعوو ة البيانووات اله   ةيد طبيقات التق

، وإعوو ان نمووو ج (CASE Tools)باسووتخ ات بوورام  التصوومي  الهة سووي اله فيوود 

ستخ ات لغد  وصيفيد سهلد في شك   خطيطي،  سمى لغد الةمذرد الموحوو ة اب لبيانات  ل

(UML)ي، فووي كمن أهميد هذه التقةيوود أ و  (ع2شك  ) ( في 1)  ،  ما في تكاموو  ال يبووا

التقلي يوود  (DBMS)بووين نمووو ج البيانووات الهوو في وبووين نظوو  إنا ة قواعوو  البيانووات 

والمطو  مةهووا، وفائوو ة  لووك علووى سووبي  المثووا  فووي مجووا    (Relational)الع ئقيد  

ا  حويووو قاعوو ة موو إعوو ان قاعوو ة للبيانووات التا يخيوود، هووو إمكانيوود الووربط بسووهولد بووين 

، وبووين الةظووات الووذ  يوو ير ويعووال  هووذه او  ووثووائق وأفوو تالبيانات موون صووو  وروو 

الواقوو   مووا يووراه  ظهوورالبيانووات  ات التر يبووات المعقوو ة، التووي  مثوو  وحوو ة واحوو ة   

ويتعام  معو المستخ تع ومن أشهر  طبيقات هذه التقةيد اله فيوود فووي نظوو  المعلومووات 

، ضوومن حزموود ا بعوو ها(وم 8)الةسخد  الج ي   ArcInfo الجغرافيد، نظات آ ك إنفو 

ArcGIS   من شر دESRI (ESRI, 1999)وفي هذا الةظات الج ي ، قُ ت نمو ج   ع

ه علووى  قةيوود يقوووت بةووا  ،  Geodatabaseقاعوو ة البيانووات الجغرافيوود للبيانووات سوومي 

ومفاهي  البرمجد والتقةيد اله فيد، في حين  خزن البيانات بع ئذ في نظوو  إنا ة قواعوو  

، وغيرهوواع ونون Sybase، أو Oracleه فيوود، مثوو  -أو ع ئقيوود بيانووات ع ئقيوود

سووتطران  ثيووراي فووي  فاصووي  الةمووا ج والتقةيووات، فووإن الو قوود  تحوو ث عوون قاعوو ة ا 

عتبا  أهميد  طبيق الةمو ج اله في للبيانات، و لووك موون البيانات المقترحد آخذة في ا 

(، أن قاعوو ة 2حو فووي شووك  ) مثا ع فة     ArcGISخ    ق ي  نمو ج البيانات في   

البيانات الجغرافيد لغزوات الرسو  )صلى هللا عليووو وسوول (  بوو أ علووى غوورا  العموو  

موون متطلبووات الهة سي، حيث يت  عموو  نمووو ج يعكووت مووا يتوصوو  إليووو المختصووون  

وما  ستلزمو من متطلبات خاصد بالمهات الوظيفيد وأنواع البيانات وغبيعوود المستخ ت  

يوود والمةطقيوود فيمووا بيةهووا،  وو   لووك يوضوو  فووي شووك   صووميمي بلغوود الع قات المكان 

(ع 2( فووي شووك  )1،  مووا فووي )(Notational)التوصيفيد   (UML)الةمذرد الموح ة  

التخطيط للقاع ة بع ئذ بحيث يرس  إلى ما يمكوون أن يسوومى إغووا    ايت  التعام  م  هذ
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، (MS)فت   مثوو  مايكروسوو معووروف فووي أنظموود التشووغي     (Repository)أو وعاء  

واله ف أن يت   حقيق التصمي  أو التخطيط بشك  متوافق و نمو ج المكونووات الهوو في 

(COM)   الذ   قوت عليو أنظمد التشغي  اله فيد، مث  مايكروسفت وية وزع بعوو   لووك

( فووي 3 مووا فووي ) (Geodatabase Schema)يت  اسووتخراج خطوود قاعوو ة البيانووات 

فووي الحاسووب علووى شووك  مجلوو  لموقوو  القاعوو ة ثوو  (ع و كون في الواق  ممثلد 2شك  )

يتبعها مجل ات وملفووات البيانووات، وموضووح فيهووا سطواند  أقاع ة البيانات ممثلد بشك   

 (ع  2في شك    4نظر  ا ام   فاصي  البيانات والع قات فيما بيةها )

نتهاء من عم  خطد البيانات و حقيقهووا علووى شووك  قاعوو ة بيانووات، يووت   حميوو  بع  ا 

(Load)   البيانات الرقميد المطلوبد، والتووي رمعووت وعولجووت حسووب مواصووفات   

خطوود قاعوو ة البيانووات، و شووم  البيانووات  وو  مووا يتعلووق بالبيانووات المكانيوود و خوورائط 

نظوور ااألساس والبيانات الوصفيد والصو  والوثائق وما إلى  لك من أنواع البيانووات )

ا ة قواعوو  البيانووات مثوو  أو  وو  سوف يكون هةوواك نظووات سنو  (ع2في شك      6و     5

(Oracle ) صووا  موو  البوورام  اعوو ة البيانووات المةشووئد، ويتوويح ا أو غيووره، يوو ير ق 

التطبيقيد سواء  انت  لك الخاصد بةظ  المعلومات الجغرافيد أو اسنترنت، التي  مثوو  

   (ع  2في شك  )  9، و  8،  7،  ما في (Servers)رانب المستخ مين من خ   خوانت  
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، حسب نموذج قاعدة (Geodatabase): نموج عمل إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية 2شكل 

 )عمل الباحث(.. ArcGISالبيانات في 
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وبهذا يكون ل يةا قاع ة بيانات رغرافيد مر زيوود  وروو  و وُو ا  فووي الجهوود أو المر ووز 

شروع، بحيث يكووون للمر ووز أو الجهوود صوو حيد وحقوووع تبةى نع  الم  الرئيت الذ   

 ما  كمن أهميد ورون هذا المر ز في  ون القاع ة  حتاج إلى إنا ة مسووتمرة   الملكيدع

بحوووث و الخصووول، أن يكووون مر ووز  بهووذاللمتابعوود والصووياند، ويقتوورح الباحووث 

لقاعوو ة فكمووا أما مخررات هووذه ا  المكان األمث  لهذه المهمدع    المةو ة  الم يةد  ن اسات

سبق القو ، فقوو   كووون ُمخررووات خرائطيوود ثابتوود ) قلي يوود( لكوو  غووزوة، وقوو   كووون 

، قابوو  Multi-Mediaفووي شووك  وسوويط متعوو ن  أو  ،مةفصوولد، أو فووي شووك  أغلووت

فووي شووك  موقوو  علووى اسنترنووت للقاعوو ة ى أ  بيئد  شغي  آليدع وق  يكون  للتحمي  عل

صووي  محتوووى القاعوو ة ومصووان ها، وغيوور الجغرافيد، يشم  نبذة عن المشووروع و فا

( نمووا ج موون أشووكا  3 لك من المعلومات المماثلد لمث  هووذا المشووروعع يبووين شووك  )

المخررات الجيو ا يخيد، و ي      وظي  الق  ات البرمجيوود والبرامجيوود المختلفوود 

مر زيد، الفي إخراج وارهات مختلفد يتعام  المستخ ت من خ لها م  قواع  البيانات  

( 3ب  حتى م  بيانات على هيئد ملفات مةفصوولدع  وفووي )ب( و)ج( موون شووك  شووك  )

يقوووت   (Scale slide-bar)نوورى  يوو  أن الووزمن ُمثوو   علووى شووك  مقيوواس حر ووي 

المستخ ت بتحريك المقياس لتغيير الزمن ليح ث  غير فعلي في المكان حسب األح اث 

يسووتطي  أن يجوور  عمليوود فووي الوقووت الخووال بهووا، واألهوو  موون  لووك أن البرنووام  

 (Spatio-temporal Interpolation)مكانيووود -اسوووت  اج أو اشوووتقاع  ا يخيووود

ي لهذا الغرض   .(Johnson,  1997)بواسطد نمو ج للبيانات غو  خصيصا

 

عم  مشروع قاع ة بيانات  خطد ما سبق يق ت لمحد سريعد عن   يد الباحث ل

شك   يمكن إيباح  ام  التفاصي     غزوات الرسو  ) صلى هللا عليو وسل (، وب ون 

الخاصد بخطد قاع ة البيانات إ  من خ    ةفيذ العم  حسب نمو ج خطد العم   ما  

(ع غير أنو من المعلوت أن البيانات المطلوبد    ع و  ونها بيانات 1في شك  )

معروفد، أما المتطلبات األخرى األه  فمعظمها متطلبات فةيد خاصد بتصمي  خطد  

ع ة وإع ان وارهد  طبيقيد برمجيد مصاغد للقاع ة، وإع ان الربط الصحيح بين  القا

       القاع ة وبين نظات إنا ة قاع ة البيانات المستخ تع   
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. TimeMapواجهة برنامج  -: نموذج لبعض مخرجات البيانات الجيوتاريخية3شكل 

 ع Johnson, 1997)  )المصدر:

 ب

 ج

 أ
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 جبشريد ت المتطلباالج   3-3

 

  شم  المتطلبات البشريد ما يليج

  

       فريق من الخبراء ال يةيين والتا يخيين سع ان الخطوة األولى الخاصد بحصر (  1  

 المصان  و صةي  و بويب البيانات والمعلوماتع )يح ن ع نه  فيما بع (ع       

   غرافيد والخرائط )  يق  فريق من المستشا يين في مجا  نظ  المعلومات الج ( 2       

 ثةين و  يزي  عن ث ثد( اع نه  عن            

   ع ن من الفةيين والباحثين المساع ين في مجا  إنخا  الةصول والبيانات، ( 3      

 ،   يق  ع نه  عن خمسد و  يزي  عن ثمانيدعدي األعما  المكتب و             

سب ونظ  المعلومات الجغرافيد والخوورائطع و لووك ع ن من الفةيين في مجا  الحا(  4      

 على الةحو التاليج

 Visualو   ArcObjects   ،MapObjects  تمبرمجون في مجا   -1

Basic فتراض أن  ا)ب  ثةين و  يزي  عن ث ثدعا،   يق  الع ن عن

 (ع  ArcInfoالةظات المستخ ت نظات 

نات  محللون نظ  معلومات رغرافيد في مجا  بةاء قواع  البيا -2

 ثةين و  يزي  عن ث ثدع االجغرافيد،   يق  الع ن عن 

فةيون حاسب في مجا  الشبكات و صمي  البرام ،   يق  الع ن عن   -3

 ثةين و  يزي  عن ث ثدع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمراح  التةفيذج الج و  الزمةي المقترح حسب  3-4

 

ت وث ثد شهو   يمكن أن يستغرع  ةفيذ المشروع م ة زمةيد  تراوح من ث ث سةوا

 (ج  1 ح  أننى إلى أ ب  سةوات، و لك على الةحو التالي  )ر و  
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 : الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع.1جدول 

 

 م ة العم   الُمخرج  غبيعد العم   نوع العم   المرحلد
  ح ي  فريق العم  األولى

و ح ي  مقر   ومهامه ، 

ه حسب  العم  و جهيز

 المواصفات الفةيد

وح ة عم  متكاملد   مكتبي

 في مي ان العم  

أشهر، بعد  3

الحصول على الدعم  

 المالي 

حصر المرار  وإع ان   لثانية ا

 البيانات والوثائق والخرائط

ومعلومات  بيانات   مكتبي، ومي اني 

 و قيد وخرائط 

 شهر  18إلى  12

إنخا  البيانات حسب   الثالثة 

  صةيفها في الحاسب

مكتبي، ومي اني إ ا 

 مرلزت األ

قاع ة بيانات بيانات  

  قميد

 شهر  24إلى  18

 صمي  قاع ة البيانات   الرابعة

 الجغرافيد 

قاع ة بيانات   مكتبي

 رغرافيد 

قاع ة بيانات   مكتبي  حمي  القاع ة بالبيانات   الخامسة

 رغرافيد

 خرائط  قلي يد   - مكتبي إنتاج القاع ة الةهائي السادسة

   قاع ة بيانات  -

 رغرافيد   

 وسائط متع نة  -

خريطد  فاعليد  -

 على اسنترنت 

 

 

 أشهر  6
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 رابعاً: خالصة 

 

يتبووح ممووا سووبق أهميوود  طبيقووات نظوو  المعلومووات الجغرافيوود للبيانووات التا يخيوود، 

الخاصد بغزوات الرسو  )صلى هللا عليو وسل (، على غرا  التطبيقووات الع يوو ة روو اي 

، هووو عوورض سووري  لةمووو ج العموو  وأن  ق موو   خطوودلووت هووذه الومووا حاو   ،لهذه الووةظ 

هووذا  ويهوو فوالمتطلبات األساسيد التووي يمكوون أن يةطلووق مةهووا  ةفيووذ هووذا المشووروعع 

ي بتةفيووذه،  بووان ة  لهذا المشروع المه   التق ي    علميوود  طبيقيوود إلى إقةاع المهتمين أساسا

 عليو وسوول ع وعليووو،  ات فوائ  مهمد في مجا  التعام  م  سيرة المصطفى صلى هللا 

ل  ي خ  الباحث في  فاصي  مح نة، إمووا ألنهووا معلوموود لوو ى المتخصصووين فووي نظوو  

إ   - مووا هووو معووروف–المعلومات الجغرافيد، أو ق   كون  فاصي    يمكن التةبؤ بها 

بع   شكي  فريق عموو  و ح يوو   وو  المتطلبووات التفصوويليد بةوواءي علووى الواقوو  وغبيعوود 

يؤ   الباحث أن مشووا   البيانووات التا يخيوود و    ع ة المعلوما يد المهمدع  إنشاء هذه القا

مث   لك المتعلقد بال قوود والصووحد قوو   سووتلزت أن يقوو  المختصووون فووي الووةظ  عةوو ها 

قاع ة بيانات متوازند ومتةاسقد في حج  ونوعيوود البيانووات  إلى  ثيراي، و لك للوصو  

إن أهميد هذا المشروع  كمن في أهميوود  و  قيدعبما يت ئ  وأه اف قاع ة البيانات التطبي 

تر ووب عليووو موون  كلفوود ماليوود، فووي ي موضوعو، لذا  تجاوز هذه األهميوود مووا يمكوون أن  

الوقت الذ  يمكن إع ان خطد  ةفيذيد على فترات زمةيد، يمكن  مويلها موون أ ثوور موون 

ذه الو قوود رهد أو مص   ماليع وإ ا  حقق  ةفيذ هذا المشروع، فهذا بعيةو ما ه فت ه

 الوصو  إليوع
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 المراجع خامساً: 

 

 

هوع األغلت التا يخي للمملكد العربيد السعونيد،  1421نا ة الملك عب العزيز،  -

 ، الرياضع  2غ
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