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انشاء نظام معلوماتي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتوثيق المباني ذات القيمة في
جمهورية مصر العربية
منى محروس عبد الواحد

 الهندسة المعمارية-باحث بالمركز القومي لبحوث االسكان والبناء
mwahed@hotmail.com
(2020  فبراير1  وقبلت للنشر في2019  نوفمبر8 )وردت في

الخالصة

 تكمن. وتعتبر هذه المباني هي السجل المرئي للحضارات المتعاقبة للبالد،تحتوي معظم دول العالم على مباني تراثية ذات قيمة
مشكلة البحث في أن العديد من هذه المباني تتعرض لتدهور وهدم وخراب وعبث وتشويه نتيجة لعدة عوامل منها البيئي ومنها
 ومن هنا تتعاظم.المعالجات العشوائية باإلضافة واإلزالة أو نتيجة للزحف العمراني أو تشويه مما يفقدها سماتها وعناصرها المعمارية

 فإن التوثيق الفعال ذو أهمية بالغة تظهر بوضوح عند،اهمية توثيق المباني ذات القيمة لما له فائدة لألجيال الحالية والمستقبلية
 ومن المشاكل.الحاجة للتدخل بشتى األوجه المطلوبة ولتوجيه ومساعدة الجهات المعنية في اتخاذ أي قرار يتعلق بالمباني ذات القيمة
.التي تواجهه توثيق هذه المباني ان هناك جهات متعددة تقوم بجمع وحفظ البيانات بطريقتها واسلوبها الخاص دون التنسيق فيما بينهم

 وهنا تظهر أهمية البحث من خالل االستعانة.بينما تتطلب عملية التوثيق طرقا وأساليبا علمية مترابطة ومنسقة بين الجهات المشاركة
.بالتكنولوجيا الحديثة بشكل عام واالستعانة باإلمكانات نظم المعلومات الجغرافية بشكل خاص في عملية توثيق المباني ذات القيمة

ويهدف البحث الي استحداث نظام معلوماتي موحد على مستوى الدولة قابل للتطبيق لتوثيق المباني ذات القيمة بما يتناسب مع
 ودراسة فرص االستفادة من إمكانيات.الوضع الحالي للواقع المصري وذلك من خالل االستعانة بإمكانات نظم المعلومات الجغرافية
. وتطبيق النظام المعلوماتي المقترح على منطقة دراسة لتقييم مدى قابلية تطبيقه.وقدرات نظم المعلومات الجغرافية في عملية التوثيق
. المسح الضوئي، المباني ذات القيمة، قواعد البيانات، التوثيق، نظام معلوماتي، نظم المعلومات الجغرافية:الكلمات المفتاحية

ESTABLISHING AN INFORMATION SYSTEM FOR DOCUMENTING
VALUABLE BUILDINGS BY USING GIS IN EGYPT
Abstract

Valuable heritage buildings are the history of nations, and history forms the identities of these nations. Many of
these buildings are exposed to deterioration, destruction and distortion. Therefore, it is essential to protect and
maintain these buildings to protect history. Effective documentation of valuable buildings is necessary to guide

and assist stakeholders in making decisions regarding valuable buildings. Documentation requires robust and
scientific methods. Therefore, it is important to utilize new technology in general and geographic information
system GIS in particular in documenting valuable buildings. GIS has the potential to contribute and deal with

valuable buildings at various stages and levels, starting from the process of documentation passing through the
process of analysis and preparation of outputs that contribute in supporting decision-makers and ends with
managing implementation process, monitoring and follow-up. The purpose of this research is to develop a
general framework for collecting data and establishing an applicable unified information system at the country

level to document valuable buildings according to the Egyptian reality using geographic information systems to

document, analyze and extrapolate the urban structure and determine its characteristics and components. The
proposed information system will be applied to a study area to assess its applicability.
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 - 1مقدمة

تحتوي معظم دول العالم على مبان ذات قيمة ،يختلف حجم وقيمة

هذه المباني من دولة الي دولة .تعتبر هذه المباني السجل المرئي
مصدر هاما
ا
للحضارات المتعاقبة للبالد ،باإلضافة الي انها تمثل
للدخل القومي .لذا يجب حمايتها والحفاظ عليها لألجيال القادمة.
ال يمكن حماية كل عناصر المباني ذات القيمة من خالل وضعها
داخل صندوق زجاجي في متحف .ولسوء الحظ فإن العديد من

المباني ذات القيمة يتم هدمها باإلضافة الي ان بعض عناصر
المباني ذات القيمة تتالشى يوما وراء يوم مع مرور الزمن بسبب
عوامل خاصة بالطبيعية وعوامل خاصة باإلنسان .هذه العناصر

يمكن ان يتم حمايتها والحفاظ عليها بشكل جيد فقط عندما يكون
هناك قاعدة للبيانات وادارة سليمة لعملية التوثيق ،والقياس والتخزين.

يعد التوثيق من أهم اإلجراءات التي تضمن الحفاظ والحماية للمباني
ذات القيمة ،ألن التوثيق عبارة عن بطاقة تعريف بقيمته وحالته.

لذلك فانه من الضروري توثيق الوضع االصلي للمباني ذات القيمة

ليعطي هذا التوثيق الفرصة لمعرفة وتحديد وجود أي تغيير او تدمير
وايضا للمساعدة في ترميم واصالح او اعادة بناء في حالة حدوث
دمار كبير .لذا فانه يجب االستفادة من اإلمكانات الكبيرة التي
توفرها التكنولوجيا الحديثة بشكل عام ونظم المعلومات الجغرافية
بشكل خاص في عملية توثيق المباني ذات القيمة .نظم المعلومات
الجغرافية تمكن الجهات المعنية من الوصول الي البيانات الالزمة
بسهولة ،وبسرعة وأيضا إمكانية عمل تحليالت وعرض البيانات.
تتميز نظم المعلومات الجغرافية بإمكانية المساهمة في التعامل مع
المباني ذات القيمة في مراحل ومستويات مختلفة بداية من عملية
التوثيق مرو ار بعملية التحليل واعداد المخرجات التي تساهم في دعم
متخذ القرار نهاية بإدارة عملية التنفيذ والرقابة والمتابعة .تتميز تلك
التقنية بالعديد من الخصائص ومن أهمها قدرتها على إدماج
معلومات من مصادر كثيرة ومختلفة ،وعلى مستويات متعددة.

واالستعانة بتكنولوجيا نظم المعلومات على المستوى العالمي ليس

بالجديد في مجال إدارة التنمية العمرانية بشكل عام ،وفي الحفاظ
على المباني ذات القيمة بشكل خاص ،فقد تم االستعانة بهذه
التكنولوجيا في العديد من البالد بمختلف مستوياتها بداية من الدول
المتقدمة التي يطلق عليها دول العالم األول ونهاية بدول العالم
الثالث.

معا ،وتؤدي في النهاية إلى تدمير سواء على المدى القصير أو
البعيد .من هنا تظهر أهمية البحث من خالل االستعانة بالتكنولوجيا
الحديثة بشكل عام واالستعانة باإلمكانات نظم المعلومات الجغرافية
بشكل خاص في عملية توثيق المباني ذات القيمة.
 2-1هدف البحث

في مصر ،هناك عدت جهات تقوم بتوثيق المباني ذات القيمة وال

يوجد تنسيق فيما بينهم مما يؤدي الي تكرار وتضارب البيانات،

وضياع الوقت والمال .وكل جهة تعمل مستقله عن األخرى وال يوجد
توافق بين قواعد البيانات .لذا فان الهدف الرئيسي للبحث هو

استحداث نظام معلوماتي موحد على مستوى الدولة قابل للتطبيق
لتوثيق المباني ذات القيمة بما يتناسب مع الوضع الحالي للواقع

المصري وذلك من خالل االستعانة بإمكانات وقدرات نظم

المعلومات الجغرافية .ودراسة فرص االستفادة من إمكانيات وقدرات
نظم المعلومات الجغرافية في اعداد قواعد بيانات ،وتخزين ،وتحليل
وعرض البيانات .هذا باإلضافة الي بعض اهداف ثانوية وهي
التعرف على تقنيات توثيق المباني ذات القيمة والجهات المسئولة
عن توثيقها.
 3-1منهجية البحث

لتحقيق هدف البحث تم اتباع عدد من المناهج البحثية وهي :المنهج

النظري ،والمنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج االستنباطي ،وأخي ار
المنهج التطبيقي.

المنهج النظري :دراسة أنواع المباني ذات القيمة ،األدوات
المستخدمة في جمع البيانات ،طرق وأساليب توثيقها ،الجهات

القائمة على عملية التوثيق ،أهمية نظم المعلومات في تخزين وإدارة
البيانات

المنهج الوصفي التحليلي :يتم وصف وتحليل تجربة عالمية قامت
على االستعانة واالستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في عملية
انشاء نظام معلوماتي لتوثيق وإدارة المباني التراثية.

المنهج االستنباطي :من خالل ما تم دراسته يتم استنباط نظام
معلوماتي قابل للتطبيق بما يتناسب مع الوضع الحالي للواقع

المصري.

المنهج التطبيقي :تطبيق النظام المعلوماتي على منطقة الختبار
مدى قابليته للتنفيذ.

 -2المباني ذات القيمة

المباني ذات القيمة هي المباني المعروفة بقيمتها المعمارية أو التي

 1-1أهمية البحث

تتعرض المباني ذات ال قيمة للعديد من المشكالت والتي تؤثر عليها

سلبا سواء على المستوى المادي أو المستوى البصري أو كليهما

2

تروي تاريخ المدينة نتيجة ارتباطها بأحداث أو أشخاص أو أنشطة

تميز أماكن أو طر از وحتى حقبات بذاتها [1] .يجب حماية هذه
المباني والحفاظ عليها حيث انها تتعرض للعديد من المشكالت التي
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تؤثر عليها سلبا سواء على المستوى المادي أو المستوى البصري أو

-

قيمة عمرانية :مبنى يكتسب أهمية من تواجده في منطقة

كليهما معا ،وتؤدي في النهاية إلى تدمير سواء على المدى القصير

تراثية ذات طابع خاص تشكل ذاكرة المدينة .وال يمكن

أو البعيد.

فصل المبنى عن محيطه العمراني.

ال يمكن حماية كل عناصر المباني ذات القيمة من خالل وضعها

يتسم بالندرة والتفرد بما يحمله من تفاصيل معمارية

داخل صندوق زجاجي في متحف .ولسوء الحظ العديد من المباني

ذات القيمة يتم هدمها باإلضافة الي ان بعض عناصر المباني ذات

وزخارف
-

قيمة وظيفية اجتماعية :حيث تتحدد قيمة المبني

-

قيمة جمالية :أن يكون ذا خصائص جمالية معينة.

القيمة تتالشى يوم وراء يوم مع مرور الزمن بسبب عوامل خاصة
بالطبيعية وعوامل خاصة باإلنسان .هذه العناصر يمكن ان يتم

حمايتها والحفاظ عليها بشكل جيد فقط عندما يكون هناك قاعدة

قيمة معمارية :مبنى ذو طراز معماري فريد ومتميز ،أو

للوظيفة التي يقوم بها ضمن المجتمع

-

للبيانات وادارة سليمة لعملية التوثيق ،والقياس والتخزين.

قيمة رمزية :مبنى ارتبط بشخصية كان لها تأثيرها

الواضح في مسيرة المجتمع من حيث المولد أو النشأة أو
اإلقامة المستمرة ،أو أن يتميز المبنى بكونه نتاج تصميم

معماري ألحد رواد العمارة.

تهدف عملية التوثيق والتسجيل الي محاكاة وتمثيل البيئة العمرانية
في إطار يمكن تناوله وفهمه بوضوح .وتتطلب عملية التوثيق الي
فهم عميق ودقيق لقيمته ،تاريخه ،حالته وخصائصه التاريخية ،وهذه
البيانات والمعلومات هي المفتاح الي حمايته.
لتوثيق هذه المباني يجب أوال :تحديد أنواع القيمة للمباني ذات

تصنيف المباني التراثية[1]:

تصنف المباني التراثية إلى ثالث فئات رئيسية( :أ)( ،ب)( ،ج) تبعا
ألهمية ال قيم التراثية المرتبطة بها .والهدف من هذا التصنيف هو
وضع أولويات التعامل مع المباني التراثية تبعا لفئتها كالتالي:

القيمة ،ثانيا :أنواع البيانات الالزمة لتوثيق المباني ذات القيمة.



ثالثا :األدوات المستخدمة لجمع البيانات من الموقع ،رابعا :تحديد

تعديالت داخليىة أو خارجيىة به إال في أضيىق الحدود.

الجهات القائمة على توثيق هذه المباني.



مبن ىىى ت ارث ىىي فئ ىىة ( أ)  :يس ىىمح بترميم ىىه م ىىع ع ىىدم إجى ىراء
مبنىىى ت ارثىىي فئىىة (ب) :يسىىمح فيىىه بقىىدر مىىن المرونىىة فىىي

عمل بعض التعديالت الداخلية
 1-2أنواع القيمة للمباني ذات القيمة

 مبنىىى ت ارثىىي فئىىة (ج) :يتىىاح قىىدر كبيىىر مىىن المرونىىة يصىىل

تعتبر عملية تحديد وتوثيق المباني ذات القيمة مهمة ذات اولوية

إل ىىى اله ىىدم م ىىع االحتف ىىاظ بالهيك ىىل أو الواجه ىىة الخارجي ىىة

وذلك ألن العديد من هذه المباني أصبح في خطر نتيجة التنمية

للمبنى فقط وإعادة تأهيل أو إعادة بناء المبنى من الىداخل

العمرانية السريعة وارتفاع قيمة األراضي خاصة مناطق وسط المدينة

كليا.

مما يشجع أصحاب هذه المباني التعدي عليها سواء بالهدم او
التدمير .وهكذا يصبح من األمور الحيوية حماية وإحياء هذه المباني
لفائدة األجيال المقبلة وذلك من خالل التوثيق[2] .
يمكن تقسيم المباني ذات القيمة الي القيم التالية[1،3] :
-

قيمة تاريخية :يكون شاهدا على فترة تاريخية معينة

قيمة قومية – وطنية :يكون المبني مق ار سابقا لحركة
وطنية أو منزال لقائد شعبي

3

 2-2أنواع البيانات الالزمة لتوثيق المباني ذات القيمة

كل جهة مسؤولة عن عملية التوثيق تقوم بتحديد البيانات المطلوبة،
أنواعها ومصادر الحصول عليها .تم تقسيم هذه البيانات الي نوعين،
األول :بيانات حديثة يتم جمعها تمثل الوضع القائم .الثاني :بيانات

تمثل شكل المبنى قديما ،وتكون من مصادر قديمة ،كما هو موضح
في شكل رقم (.)1
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انواع البيانات الالزمة لتوثيق المباني ذات القيمة

بيانات تاريخية

بيانات حديثة
 -خرائط مساحية للموقع

 -وثائق تاريخية او مستندات للمبنى او كتب

 -صور أقمار صناعية او صور جوية

 -رسومات معمارية للمبنى قديمة ان وجد

 -رسومات معمارية للمبنى حديثة

 -صور فوتوغرافية قديمة للمبنى

 صور فوتوغرافية حديثة للمبنى بيانات وصفية للمبنى رسومات ثالثية االبعاد للمبنى تمثل الواقع نوع التربة تشريعات أي عوامل طبيعية او من صنع االنسان تأثرسلبا على التراث

شكل رقم ( :)1انواع البيانات الالزمة لتوثيق المباني ذات القيمة (المصدر :الباحثة)
 3-2األدوات المستخدمة لجمع بيانات المباني ذات القيمة من

الموقع

يتم اخذ مجموعة من االحداثيات لبعض النقاط يتم تحديدها على كل
جانب من جوانب المبنى .يتم ادخال الصور واحداثيات هذه النقط

تختلف األدوات المستخدمة لجمع البيانات المساحية من مشروع الي

داخل برنامج خاص بالمسح الضوئي  .photogrammetryيتم

آخر ،لكن األدوات التالية هي األكثر استخداما لجمع البيانات[4] :

عمل مجموعة من اإلجراءات والمعادالت على هذه الصور إلنتاج

 كامي ار رقمية عالية الدقةTotal station -

 المسح الضوئي ثالثي االبعاد )(3D Laser Scanning جهاز نظام تحديد المواقع GPS 1-3-2تطبيقات المسح الضوئي  photogrammetryفي

التوثيق

تكنولوجيا المسح الضوئي  photogrammetryهي تكنولوجيا لها
دور اساسي في عملية التوثيق ،هي تقنية دقيقة للتوثيق من حيث

نماذج ثالثية األبعاد تمثل الواقع .يتم تحويل هذه النماذج ثالثية
االبعاد الي صيغة  ،3d pdfحتى يمكن فتحها وحفظها على أي
حاسب آلي .ثم يتم ربط هذه النماذج ببرنامج نظم المعلومات

الجغرافية .في النهاية يكون المنتج الثالثي األبعاد قياساته دقيقة
وصحيحة تمثل الواقع[6] .
 2-3-2استخدام المسج الضوئي ثالثي األبعاد في التوثيق

تعتبر هذه التقنية أكثر التقنيات الحديثة دقة باإلضافة إلى قدرتها
على توثيق الزخارف واألماكن التي من الصعب الوصول إليها،

التفاصيل ،والمقاسات ،واللون والملمس [5] .تعمل هذه التكنولوجيا

وتعتمد هذه التقنية على جهاز يقوم بتشكيل سحابة معلومات (Data

جوانب المبنى وتطبيق مجموعة من المعادالت الحسابية فقط .يجب

بأجزاء المبنى فإنها تسجل اإلحداثيات) ، (XYZوباستخدام برامج

من خالل استخدام مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية لجميع
االخذ في االعتبار ان يكون هناك تداخل بين الصور ،overlap

وكل ما كان هناك تداخالت أكثر بين الصور كل ما كان المنتج

النهائي لنماذج ثالثية األبعاد تكون ذات دقة اعلى وتفاصيل

) ،Cloudتتكون هذه السحابة من جزيئات صغيرة عندما تصطدم
كمبيوتر معينة يتم قراءة هذه اإلحداثيات ورسم المبنى كامال من
الداخل والخارج[7] .

أفضل[4].
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 4-2الجهات المشاركة في توثيق المباني ذات القيمة

 1-3فوائد نظم المعلومات الجغرافية في توثيق المباني ذات

تشارك جهات مختلفة في عملية توثيق المباني ذات القيمة داخل

القيمة

الدولة الواحدة .تختلف هذه الجهات وعددها باختالف كل دولة.
يمكن للجهات المشاركة في توثيق المباني ذات القيمة ان تكون

-

الرسومات القديمة والخرائط بمقاييس الرسم المختلفة بها

تابعة لو ازرة الثقافة ،جهات تابعة للمحافظات او البلديات (الوحدات

المحلية) ،والجهات المعنية بالحفاظ على التراث الحضاري
وأخرى....
ولكن مما ال شك فيه انه في معظم الحاالت يكون هناك تداخل في

اختصاصات هذه الجهات ،وعدم التنسيق بينها وعدم مشاركة
البيانات فيما بينهم ،وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة لعملية التوثيق،
وتكرار لعملية جمع وتوثيق المباني ذات قيمة مما يؤدي الي ضياع
الوقت ،والمجهود والمال.

وبإسقاطاتها الجغرافية المتعددة والتقارير والكتب ...إلخ.
-

قاعدة بيانات موحدة يمكن تحديثها واالعتماد عليها بشكل كامل في

-

إمكانية إدارة قاعدة البيانات الجغرافية وتخزينها مركزيا.

-

إمكانية التعديل وإجراء التحليالت المكانية من قبل عدة
مستخدمين /إدارات الكترونيا.

-

ومصادرها وصعوبة التوفيق بينها او توحيد معاييرها وذلك من خالل

من المشروعات.
-

المباني ذات القيمة

بالقيام بالعديد من التحليالت وتحليالت التنبؤ.
-

جهة والمساعدة في االتصال بين متخذي القرار من
مختلف الجهات من جهة ألخرى.
-

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في حساب مساحات
االشكال الهندسية وربط ذلك بنوع الضرر الذي يصيب
الموقع ومن ثم إعداد جداول كميات لألماكن المطلوب

تجميع ،تخزين ،تعديل وعرض معلومات جغرافية" [8] .هي تتضمن
لتحسين أدائهم في العمل .حيث توفر أدوات للمتخصصين لتحسين

إمكانية نشر قاعدة البيانات على اإلنترنت وبالتالي توفيرها
للمستخدمين والمساهمة في إنشاء مجتمع معلوماتي من

نظم المعلومات الجغرافية هي "نظام للحاسب اآللي قادرة على

مجموعة من األدوات التي يستخدمها المتخصصين في مجاالتهم

بناء وإدارة وصيانة قاعدة بيانات ضخمة وتفصيلية
للمخاطر الطبيعية والعناصر المعرضة للخطر مع السماح

االستعانة بنظم المعلومات الجغرافية.

-3تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية في توثيق

القدرة على عمل تحليالت مختلفة خاصة بالحفاظ
والتخطيط العمراني بما يجعلها األداة المناسبة لهذا النوع

عملية اتخاذ القرار .ويجب ان يكون هناك اداه مناسبة للتعامل مع

كم البيانات الهائلة الموجودة بالدولة او المحافظة باختالف أنواعها

إمكانية التحديث المستمر في البيانات حين تستدعي
الضرورة.

لحل مشكلة تداخل االختصاصات بين الو ازرات والهيئات القائمة
على توثيق المباني ذات القيمة يجب على هذه الجهات العمل على

تكامل انواع البيانات بأشكالها المختلفة :إحداث التكامل بين

ترميمها وفق الحصر الهندسي[7] .
-

يمكن لنظم المعلومات الجغرافية اضافة البيانات الخاصة
بالمباني على االنترنت لسهولة الوصول الي هذه

كفاءتهم والفاعلية عند التعامل مع خرائط وبيانات وصفيه.

المعلومات من جميع أنحاء العالم مما يعظم االستفادة من
توثيق هذه المباني.

تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية هي أحد الوسائل الهامة
المستخدمة في دعم اتخاذ القرار في مجاالت متعددة .وهي واحدة

 2-3خطوات توثيق المباني ذات القيمة باستخدام نظم المعلومات

إدماج البيانات من مصادر مختلفة لتوفير معلومات ضرورية التخاذ

يمكن تقسيم مراحل عملية التوثيق في أي مشروع باالستعانة بنظم

من أنظمة المعلومات التي تعتمد على الحاسب اآللي القادرة على

الجغرافية

ق اررات فعالة.

المعلومات الجغرافية الي أربعة مراحل كما هو موضح في شكل رقم
(.)2
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تحديد المهام والبيانات المطلوبة
تجهيز أدوات جمع البيانات
جمع البيانات
ادخال وتخزين البيانات داخل GIS
شكل رقم ( :)2مراحل توثيق المباني ذات القيمة (المصدر الباحثة)
المرحلة األولى :تحديد المهام واعداد البيانات المطلوبة

في هذه المرحلة يتم ترتيب االفكار وتحديد المهام والبيانات المطلوبة
للتوثيق ،ومن اين سوف يتم جمع هذه البيانات وتحديد نوعها هل
هي خرائط ،صور ،جداول ،كتب ....لتجنب جمع بيانات غير

األراضي على الخرائط ،إلى جانب االستعانة بالتصوير الفوتوغرافي
لتسجيل الوضع القائم واستخدام أجهزة ألخذ احداثيات للمبنى
والمنطقة المحيطة .يتم توثيق هذه البيانات في جدول وكل مبنى
يجب ان ياخذ نفس الرقم الموجود في الخريطة.

مطلوبة مما يؤدي الي ضياع الوقت والمال وايضا ربما يتم اغفال

جمع بيانات تكون مهمة في عملية التوثيق.

المرحلة الرابعة :إدخال البيانات في الحاسب اآللي داخل برنامج

المرحلة الثانية :تجهيز أدوات جمع البيانات

فىىي هىىذه الخطىىوة يىىتم ادخىىال البيانىىات داخىىل برنىىامج نظىىم المعلوم ىىات

يتم في هذه المرحلة تجهيز البيانات والمستندات المطلوبة من
المرحلة السابقة با إلضافة الي اآلالت التي سيتم استخدامها في

نظم المعلومات الجغرافية

الجغرافية وهي:


التوثيق التي تم شرحها باستفاضة في الجزء السابق .في هذه
المرحلة يتم:

داخل قاعدة بيانات.


وجميع المصادر المخطوطة والمصورة والخرائط والصور،

برنامج نظم المعلومات الجغرافية.


والخاصة.

 تصميم جدول للرفع الميداني يحتوي على البيانات المطلوب

يىىتم تخى ىزين جمي ىىع الص ىىور داخىىل الحاس ىىب اآلل ىىي وربطه ىىا
بكل مبنى.



جمعها ورفعها بالمنطقة أثناء الرفع الميداني.
 تجهيز ورسم خريطة للمنطقة ويتم توقيع المباني ،وقطع

البيان ى ىىات المكاني ى ىىة ،الخاص ى ىىة بالرس ى ىىومات والخى ى ىرائط يى ى ىتم

رس ىىمها لتك ىىون مطابق ىىة للرف ىىع المي ىىداني وذل ىىك م ىىن خ ىىالل

 جمع جميع البيانات المتوفرة ،وتشمل االصول التاريخية
ومنها ايضا الحجج والوفيات من المجموعات العامة

البيانىىات الوصىىفية التىىي تىىم جمعهىىا فىىي جىىداول يىىتم إدخالهىىا

ادخىىال الصىىور واالحىىداثيات وعمىىل التحلىىيالت والمعىىادالت
داخل برامج المسح الضوئي .Photogrammetry



رب ى ى ىىط الص ى ى ىىور ثالثي ى ى ىىة األبع ى ى ىىاد ،والمس ى ى ىىتندات والص ى ى ىىور

األراضي ،والمناطق المفتوحة ومحاور الطرق والبنية

الفوتوغرافي ى ى ىىة بقواع ى ى ىىد البيان ى ى ىىات الموج ى ى ىىودة داخ ى ى ىىل نظ ى ى ىىم

االساسية ،وذلك باستخدام صور األقمار الصناعية .ويتم

المعلومات الجغرافية.

ترقيم جميع قطع األراضي على الخريطة بحيث يكون لكل

بنهاي ىىة ه ىىذه الخط ىىوة أص ىىبح هن ىىاك توثي ىىق كام ىىل م ىىن خ ىىالل بيان ىىات

قطعة ارض (او مبنى) رقم ويجب أن يكون هذا الرقم فريدا

جدولية (وصفية) وبيانات مكانية (خرائط) وصور فوتوغرافيىة واشىكال

ال يتكرر داخل المنطقة الواحدة.

ثىىالث األبعىىاد للمبنىىى ومسىىتندات خاصىىة بىىالمبنى للوضىىع القىىائم ،كىىل

 تجهيز اآلالت التي سيتم من خاللها توثيق المبنى.

ذلك مخزن داخل برنامج نظم المعلومات الجغرافية.

المرحلة الثالثة :جمع البيانات (المسح الميداني)

في هذه المرحلة يتم استخدام الخرائط والجداول الناتجة من المرحلة
الثانية حيث يتم رفع الوضع القائم بمنطقة الدراسة وملئ االستمارات

والجداول المعدة للمنطقة ،وكذلك يتم توقيع المباني وتقسيم قطع
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 -4تجربة انشاء نظام معلوماتي إلدارة توثيق التراث
لمدينة كوينكا – اكوادر
 1-4مقدمة

تعتبر عملية إدارة البيانات للمباني ذات القيمة مهمة أساسية لتسهيل
استخدامها ،حمايتها والحفاظ عليها .في كوينكا معظم المباني ذات

مصادر البيانات المختلفة داخل نظام واحد لتسهيل عملية استرداد
المعلومة ولتوافر المعلومة لمتخذي القرار.
 2-4المشاكل التي واجهت القائمين على انشاء النظام

المعلوماتي ][10،9

واجهت الجهات القائمة على انشاء النظام عدت مشاكل وهي:

القيمة يتم تسجيل البيانات تسجيال يدويا ،بينما تستخدم تكنولوجيا

 -وجود اختالفات في أسلوب وطرق جمع البيانات وتخزينها

الحفاظ توافر بيانات صحيحة لنوع وقيمة المبنى ذات القيمة وكذلك

 -عدم وجود تنسيق واتصال بين الجهات المختلفة القائمة

الحاسب اآللي جزئيا أو في بعض الحاالت الفردية .تتطلب عملية

لعدم وجود نظام موحد على مستوى المدينة.

الوضع الحالي له باإلضافة الي مواد االنشاء وكذلك المخاطر التي

على جمع البيانات في مشاركة هذه البيانات.

يمكن ان تؤثر على المبنى.

 استخدام برامج مختلفة لحفظ البيانات أدى الي صعوبةادماج والوصول الي البيانات بين الجهات المختلفة.

واجهت عملية توثيق التراث في كوينكا مشكلة تعدد طرق تسجيل

 -عدم وجود معايير لتأمين وتخزين وتحديث البيانات.

البيانات ،حيث يتم جمع وتخزين بيانات المبنى الواحد من قبل عده
جهات ،وكل جهة لها البروتوكول الخاص بها باإلضافة الي ان

 3-4الجهات المسئولة عن توفير البيانات ومهامها

مضاعفة المجهود والوقت والمال .لذلك تم استحداث نظام

في عملية التوثيق والحفاظ على المباني التراثية ومهامهم الرئيسية

طرق التخزين المتبعة طرق تقليدية .وقد أدى عدم التنسيق بينهم إلى

للمعلومات التراثية  heritage information systemلدمج

قام القائمون على تصميم النظام بتحديد الجهات المختلفة المشاركة
ونوع البرامج المستخدمة في التوثيق كما هو موضح في جدول رقم
(. ) 1

جدول رقم ( :)1مستخدمي النظام المعلوماتي ومهامهم الرئيسية والبرامج المستخدمة ][9
الجهات
المحليات

المعهد القومي للتراث
الحضاري
المواطنون  /سياح

7

االختصاصات
معماريون
مهندسون مدني
القائمين على الترميم
علماء آثار
مؤرخو الفن
القائمين على الترميم
معماريون
علماء آثار
خلفيات مختلفة

مشروع كوينكا للتوثيق

طلبه وباحثون

باحثين

معماريون
مهندسون مدني
خبراء في GIS
القائمين على الترميم
معماريون
مهندسون مدني
خبراء في GIS
القائمين على الترميم
علماء آثار

المهام الرئيسية
ادخال المعلومات
عرض -بحث – استخراج
معلومات
إدارة البيانات
ادخال المعلومات
عرض -بحث – استخراج
معلومات
إدارة البيانات
عرض -بحث – استخراج
معلومات
ادخال المعلومات
عرض -بحث – استخراج
معلومات
ادخال المعلومات
عرض -بحث – استخراج
معلومات
إدارة البيانات وعمل التحليالت
عرض -بحث – استخراج
معلومات
إضافة خبرات بحثية في التراث

مهارات GIS
متخصصين في GIS

إمكانية الوصول access
Desktop GIS
Web-GIS

غير متخصصين في
GIS

Desktop GIS
Web-GIS

غير متخصصين في
GIS
غير متخصصين في
GIS

Web-GIS
restricted access
Web-GIS
restricted access

متخصصين في GIS

Desktop GIS
Web-GIS

متخصصين في GIS

Web-GIS
restricted access
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 4-4تصميم النظام المعلوماتي التراثي

 -الوحدة األولى :خدمات الكتالوج  Catalog Servicesوهي

قبل تصميم النظام المعلوماتي قام المتخصصون بتحديد بيانات

تقوم بعرض البيانات وصيانة وصف البيانات metadata

المباني ذات القيمة المطلوبة وذلك من خالل:

داخل النظام.

-

استشارة الجهات المشاركة في عملية الحفاظ على

 الوحدة الثانية Geo-Services :هدفه هو إدارة ،صيانة،وعرض صور وخرائط ورسومات التي تحتاج الي المرجعية

المباني ذات القيمة (مستخدمي النظام) لتحديد
احتياجاتهم.

الجغرافية  geo-referencingباإلضافة الي خدمات اجابه

-

اقتراح كيفية إدارة بيانات المباني ذات القيمة

التساؤالت ،استخراج البيانات وعرض العناصر.

-

تم اعداد قواعد البيانات الخاصة بالنظام بناءا على

 -الوحدة الثالثة :خدمات التحليل  Analysis Servicesفي

البيانات المتوفرة من الجهات المختصة بإدارة وتوثيق

هذه الوحدة يتم االستفادة من النظام المعلوماتي من خالل

التراث.

اخذ ق اررات عقالنية مرتبطة بالبيانات المخزنة في النظام.
 -الوحدة الرابعة :خدمات التحكم في الوصول للمعلومة

يعتمد نظام المعلومات التراثي على تصميم ثالثي الطبقات

 ،Access Control Servicesتوفر هذه الوحدة حقوق

 .Three-Tier Architectureالطبقة األولى في النظام هي

مستخدمي النظام.

المدخل  .Accessهذه الطبقة لها واجهتين للتطبيق

two

 ،interfacesاألولى :برنامج نظم المعلومات الجغرافية desktop

 GISوهي خاصة بالموظفين ويكون لهم القدرة على ادخال ،وإدارة،
وتحليل البيانات .والثانية :واجهه تطبيق خاصة باإلنترنت web-
 GISللمستخدمين خارج النظام وهم المواطنين بمختلف اهتماماتهم،
ويكون لهم القدرة على الوصول والحصول على البيانات دون التغيير

في قواعد البيانات[9] .

الطبقة الثالثة :إدارة البيانات ،تتعامل هذه الطبقة مع أنواع قواعد
البيانات المختلفة.
يوضح شكل رقم ( )3تصميم النظام المعلوماتي التراثي لمدينة
كوينكا.
تم تحديد المسئوليات التالية إلدارة وتشغيل النظام:
 خبير نظم المعلومات الجغرافية هو المسئول عن تصميموإدارة قواعد البيانات

الطبقة الثانية :هي طبقة إدارة التطبيقات ،فيها يتم عمل التطبيقات

الالزمة وصيانتها .تحتوي هذه الطبقة على أربع وحدات

 -خبير الحفاظ هو المسئول عن عمل التحليالت والتساؤالت

.modules

شكل رقم ( :)3تصميم النظام المعلوماتي التراثي لمدينة كوينكا ][9
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مميزات النظام المعلوماتي
 -النظام المعلوماتي له القابلية والقدرة على عرض ،وتحديث،

 1-5الجهات المشاركة في توثيق المباني ذات القيمة وربطها
بالنظام المقترح

ومشاركة ،وإدارة البيانات من قبل عده مستخدمين في نفس

يشارك في توثيق المباني ذات القيمة مجموعة من الجهات المختلفه.

الوقت.

مباشر بتوثيق هذه المباني من خالل
ا
هناك جهات مرتبطه ارتباطا

 -القدرة على تخزين وتحليل احجام كبيرة من البيانات الخاصة

جمع واصدار البيانات وهي جهات تنفيذية .وهناك جهات تستخدم

بالمباني ذات القيمة وعلى مستويات مختلفة ،سواء على

هذه البيانات لغراض مختلفة ،وهناك جهات تقوم باعداد واصدار

مستوى المبنى او المدينة ،وهذا يضمن تحسين عملية
الحفاظ المستقبلية لهذه المباني.

بيانات بغرض مشاريع وابحاث خاصه بها.

 -توافر البيانات الصحيحة الحديثة يساعد متخذي القرار في

مباشر بالتوثيق[11] :
ًا
جهات مرتبطة ارتباطًا
 -األحياء والمحافظات – متمثلة في وزارة التنمية المحلية

 -سرعة وسهولة الوصول الي تلك البيانات.

هدم المباني والمنشآت غير اآليلة للسقوط والحفاظ على التراث

 رفع كفاءة إدارة بيانات المباني ذات القيمة.اتخاذ ق اررات صحيحة في التعامل مع المباني ذات القيمة.

تم اختبار النظام والتأكد من صحته من خالل اعداد مجموعة من
الخرائط هدفها مساعدة متخذي القرار من خالل تقييم شامل للوضع

قامت الدولة بإصدار قانون رقم  ١٤٤لسنة  ٢٠٠٦في شأن" تنظيم

المعماري" ،وقد تضمن في مادته الثانية" :حظر الترخيص بالهدم أو
اإلضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة
بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو

القائم للمواقع التراثية وتحليل البيانات المتاحة لتحديد المخاطر وأنواع

التي تعتبر م از ار سياحيا”[1] .

مختلفة.

بناء على هذا القانون تم تشكيل لجان حصر وتسجيل المباني بكل

القيم .التحليالت الخاصة باختبار النظام تمت على مقاييس رسم

محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة أو أكثر .يقوم وزير الثقافة
خالصة تجربة مدينة كوينكا

نظام المعلومات التراثية يفتح إمكانيات أفضل لعملية الرقابة وإدارة
عناصر التراث .النظام قادر علي تحليل أنواع مختلفة للبيانات في
وقت واحد وبداخل نفس البرنامج .باإلضافة الي انه يوفر قدرات
خاصة للرقابة لتحسين القدرة على مشاركة البيانات ،والتوثيق واتخاذ

القرار .يتيح نظام المعلومات إدراج واستكشاف أدوات جديدة استجابة

بتعيين رئيس اللجنه وفي الغالب يتم اختيار استاذ دكتور من
الجامعات والمراكز البحثية لشغل هذا المنصب .ويقوم المحافظ
باختيار باقي اعضاء اللجنه ويكون بها عدد كبير من موظفي

المحافظة .تقوم هذه اللجان بحصر المباني والمنشآت ذات القيمة
المتميزة وتسجيلها في قوائم وسجالت خاصة بها تتضمن كافة
المعلومات والبيانات الخاصة بالمباني والمنشآت المشار إليها.

لالحتياجات المستقبلية ،مثل تحديد المخاطر وتطوير استراتيجيات
تخفيف هذه المخاطر وإجراءات الرقابة.

يقوم مركز المعلومات بالمحافظة بتسجيل بيانات هذه المباني داخل
الحاسب اآللي داخل السجل القومي للمباني التراثية .هذا السجل هو

 -5اقتراح نظام معلوماتي لتوثيق المباني ذات القيمة
لجمهورية مصر العربية

هناك مجموعة من المتطلبات يجب دراستها وتوافرها إلمكانية اعداد
نظام معلوماتي لعملية التوثيق ،وهم:
 تحديد الجهات القائمة على توثيق المباني ذات القيمة تحديد الجهات التي ستستخدم النظام المعلوماتي ودورها فياستخدام النظام
 اعداد وتصميم قواعد البيانات -كيفية ادارة وتشغيل النظام المعلوماتي

كراسة أو كتاب صفحاته عبارة عن كروت تسجيل المباني التي تم

اعتمادها للتسجيل ،حيث يكون هناك سجل خاص بكل منطقة على

حده .ويتم تحديث وتجديد الكراسة أو السجل كل فترة زمنية معينة
بواسطة المحافظة (كل  ٥سنوات)[1] .
بعد أن يتم إعداد واستيفاء كارت تسجيل المبنى باعتباره مبنى تراثي
ذات القيمة يتم اعتماد قوائم الحصر من رئيس مجلس الوزراء .بعد
ذلك يتم تدوين المبنى في السجل القومي للمباني التراثية ذات
القيمة .يمكن أن يتم ذلك من خالل شبكة كمبيوتر اليكترونية.
ويعتبر السجل القومي للمباني التراثية مرجعا يستند إليه في
اإلجراءات المطلوب اتخاذها للمباني التراثية ذات القيمة كمشروعات
الحماية والترميم والتنمية السياحية والعمرانية بصفة عامة .يوضع
صورة من السجل القومي للمباني التراثية ذات القيمة في ثالث
أماكن هي[1] :
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-أرشيف المدينة بالمحافظة

أرشيف و ازرة الثقافة بالجهاز القومي للتنسيق الحضاريأرشيف رئاسة مجلس الوزراء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري– متمثلة في وزارةالثقافة

هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم
 37لسنة  2001ويتبع و ازرة الثقافة( .الجهاز) هو يتعبر جهة
تنفيذية يقوم بوضع القوانين والتشريعات خاصة بالمباني ذات القيمة.
يقوم الجهاز باستالم قوائم حصر المباني من المحافظات ثم العمل
عليها .فيما يلي بعض مهام الجهاز المرتبطة بعملية التوثيق[12] :


تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي لألبنية

والفراغات العمرانية واألثرية.


إعادة صياغة الرؤية الجمالية لكافة مناطق الدولة

والعمل على إزالة التشوهات الحالية.


إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع المباني ذات
الطابع

المعماري

المميز

بجميع

محافظات

الجمهورية ووضع القواعد الالزمة للحفاظ عليها.
هذه البيانات تم الحصول عليها من المحافظات
كنتيجة للجان الحصر.


وضع الضوابط التي تكفل عدم التغيير في الشكل

المعماري القائم بمنع اإلضافات التي تتم على
المباني القائمة والتي تشوه المنظر العام.


إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح التي



التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ

تسهم في تحقيق التنسيق الحضاري.

جهات تعمل في توثيق المباني ذات القيمة بغرض أبحاث او

مشاريع خاصة

 -مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي هو مركز ثقافي مصري

تابع لمكتبة اإلسكندرية ومدعم من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ][13

انشئ المركز في يناير عام  2000والهدف من انشاءه تطوير البنية
االساسية لتكنولوجيا المعلومات في مصر .المركز يقوم بتوثيق

التراث الحضاري بهدف رفع الوعي الجماهيري بتراث مصر
الحضاري والطبيعي مستخدما أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات.

قام المركز بتوثيق منطقة وسط القاهرة عن طريق حصر وتصوير
وتوثيق المباني التاريخية وتجميع للرسومات المعمارية والوثائق
والخرائط والصور التاريخية عن طريق استخدام نظام المعلومات

الجغرافي .قام المركز ايضا بتوثيق عدة مناطق أخرى داخل وخارج
القاهرة منها مدينة المنصورة ومنطقة العباسية ،والظاهر ،وحي
الزمالك وذلك باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
 2-5اعداد وتصميم قواعد البيانات

لكي يتم تصميم قواعد البيانات فانه يجب تصميم مجموعة من

الخطوات وهي:
-

تحديد انواع العناصر Entity types

-

العالقات بين العناصر Enterprise Rules

-

رسم العالقة بين العناصر Entity Relationship
Diagram

-

and Data Fields

االشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق
الحضاري.


يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على

المناطق والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة،

جهات تقوم باالطالع على البيانات ألغراض مختلفة

هناك جهات أخرى مرتبطة بالنظام المعلوماتي المقترح ،لكن هي ال
تشارك في عملية التوثيق .دورها هو الوصول واالطالع فقط على
قاعدة البيانات في حاله االحتياج الي ذلك .هذه الجهات هي:
 -رئاسة مجلس الوزراء

الجداول الهيكلية وحقول البيانات Skeleton Tables

 -تحديد انواع العناصر Entity types

يتم تحديد العناصر الخاصة بالنظام المعلوماتي المقترح .ومن
خالل دراسة عملية التوثيق والبيانات المطلوبة تم تحديد العناصر

التالية:
 األراضي المباني المالك -والتشريعات

 جهاز التفتيش على اعمال البناء – متمثلة في و ازرةاإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
 مالك المباني ذات القيمة -نقابة المهندسين

 الباحثون – المراكز البحثية والجامعات -السياح
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 العالقات بين العناصر Enterprise Rulesالمباني

األراضي

تحتوي

تم

يمتلك

ترميم

المالك

التشريعات

لها

= واحد
العنصر

الفعل

= واحد او اكثر  ،اختيارية
= اكثر من
واحد

شكل رقم ( :)4العالقات بين عناصر النظام ( Entity Relationship Diagramالمصدر الباحثة)
 تحديد نوع العالقة بين هذه العناصر Enterprise Rulesيتم تحديد العالقات بين العناصر وبعضها من خالل وضع قواعد
 rulesوهي:
-1

تحديد نوع العالقةM:N ، 1:M ، 1:1 :

 -2نوع العالقة هل هي اختيارية ام اجبارية Obligatory
or Non-Obligatory
فيما يلي القواعد بين عناصر النظام المقترح:
 -كل مبنى يقع داخل قطعة ارض

 كل قطعة ارض تحتوي على مبنى او أكثر كل قطعة ارض لها مالك او أكثر -مالك او أكثر يمتلك قطعة ارض او أكثر

 -المبنى من الممكن ان يكون تم عمل له ترميم او أكثر

11

 ترميم ام أكثر يمكن ان يكون تم للمبنى كل قطعة ارض لها تشريع التشريع مخصص لقطعة ارض وأكثر -الجداول الهيكلية وحقول البيانات Skeleton Tables and

Data Fields

يتم تحديد الجداول الخاصة بقواعد البيانات واسماءها ،ثم تحديد
الحقول الخاصة بكل جدول .يوضح جدول رقم ( )2قواعد البيانات
الخاصة بكل عنصر.
بإعداد وتنفيذ هذه المتطلبات يصبح هناك نظام معلوماتي لتوثيق
المباني ذات القيمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .يمكن عمل
تعديالت على هذا النظام بإضافة بعض البيانات او حذف البعض
حتى يتوافق مع ظروف كل دولة او جهة.
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جدول رقم ( :)2قواعد بيانات النظام المقترح

األراضي
الحقل field

المالك

النوع type

رقم_االرض_id

رقم Number

النوع type

الحقل field

االستعمال

كتابة Text

المالك_id

رقم Number

المساحة

رقم Number

نوع التربه

كتابة Text

رقم_االرض_id

رقم Number

المالك األصلي

كتابة Text

المياه الجوفية

كتابة Text

المالك الحالي

كتابة Text

الطبوغرافية

كتابة Text

تشريعات المبنى

كتابة Text

الرقم القومي (ان وجد)

رقم Number

تشريعات _id

كتابة Text

الترميم
Type

المباني
الحقل field
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النوع type

رقم_المبنى_id

رقم Number

الوظيفة الحالية

كتابة Text

الوظيفة األصلية

كتابة Text

قيمة المبنى

كتابة Text

درجة القيمة

كتابة Text

وصف القيمة

كتابة Text

تصنيف المبنى (الفئة)

كتابة Text

حالة المبنى

كتابة Text

عدد األدوار

رقم Number

نوع االنشاء

كتابة Text

ترميم (نعم – ال)

كتابة Text

رقم_االرض_id

رقم Number

رقم_المالك_id

رقم Number

اسم المبنى

كتابة Text

المحافظة

كتابة Text

الحي

كتابة Text

العنوان

كتابة Text

الملكية (عام-خاص)

كتابة Text

الطراز

كتابة Text

المعماري

كتابة Text

المساحة

رقم Number

مستوى الحماية

رقم Number

سنة االنشاء

رقم Number

مرفقات

hyperlink

Field

رقم_المبنى_id

رقم Number

نوع الترميم 1

كتابة Text

سنة الترميم 1

كتابة Text

القائم علي الترميم 1

كتابة Text

نوع الترميم 2

كتابة Text

سنة الترميم 2

كتابة Text

القائم علي الترميم 2

كتابة Text

مالحظات

كتابة Text

مرفقات

hyperlink

التشريعات
Type

Field

تشريعات_id

رقم Number

االستعماالت

كتابة Text

نسبة البناء دور ارضي

كتابة Text

نسبة البناء أدوار متكررة

كتابة Text

االرتفاع بالمتر

رقم Number

عدد االدوار

رقم Number

ردود خلفية

رقم Number

ردود جانبية

رقم Number

ردود امامية

رقم Number

تشريعات خاصة

كتابة Text
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وربط جهات خارجية اخري لقاعدة البيانات إلمكانية استرداد أي

 3-5إدارة وتشغيل النظام المعلوماتي المقترح
يوضح شكل رقم ( )5ربط الجهات القائمة على توثيق المباني ذات

معلومة عن هذه المباني.

القيمة بقاعدة البيانات الموحدة.

شكل رقم ( :)5ربط الجهات المختلفة (المصدر الباحثة)
النظام المعلوماتي المقترح يعمل على النحو التالي:




القومي للتنسيق الحضاري من خالل

الجهتان الرئيسيتان لمصدر البيانات وهما المحافظات

والجهاز القومي للتنسيق الحضاري تقوم كل جهة بإعداد
الطبقات والبيانات النهائية طبقا لتصميم قواعد البيانات

عليها.



بعد االنتهاء من اعداد كافة البيانات في صورتها النهائية
تقوم الجهتان بحفظ البيانات في قاعدة البيانات المركزية.

قاعدة البيانات المركزية تكون متاحة لألفراد – الجهات

األخرى – السياح – الباحثين من خالل Read Only

البيانات الخاصة بها.



Read/Write

 Accessوذلك إلمكانية اجراء أي تعديالت او تحديث

الموحدة .تقوم كل جهة بتخزين بياناتها في قواعد


قاعدة البيانات المركزية تكون متاحة للمحافظات والجهاز

.Access


يتم حفظ كافة البيانات داخل قاعدة البيانات الجغرافية

يتم اقتراح ان مركز المعلومات بو ازرة التنمية المحلية هو

المركزية .حيث تمثل هذه القاعدة وسيلة اتصال بين

المسئول عن إدارة قواعد البيانات المركزية.

الجهات واالدارات ومصدر موحد للبيانات الجدولية
والجغرافية مما يحقق تكامل البيانات.
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كل جهه يمكن ان تقوم بعمل تعديالت او تحديث على

والوظيفية للمنطقة .بنيت معظم مباني هذه المنطقة في القرنين

البيانات الموجوده لديها من خالل قاعدة البيانات

التاسع عشر والعشرين .تم اختيار (شارع قصر النيل) كدراسة حالة

الخاصة بها ،ثم ارسال هذه البيانات الي قاعدة البيانات

لتطبيق النظام المعلوماتي المقترح عليها.

المركزية لحفظها داخل قاعدة البيانات المركزية.




هذا النظام يتيح الوصول والتنسيق والتعاون بين الجهات

شارع قصر النيل من أقدم واعرق شوارع قلب مدينة القاهرة .يبدأ من

المختلفة من خالل العمل على قاعدة بيانات موحدة.

ميدان التحرير غربا قاطعا ميداني طلعت حرب باشا ومصطفى

هذا النظام يتيح الي اي مستخدم (مواطن ،سائح ،باحث)

كامل .تتميز مباني شارع قصر النيل بالتنوع واالختالف في الطراز،

Read

فمثال نجد طراز "النيو باروك" و "الكالسيك" وأيضا الحديث الذي

الي الدخول على قاعدة البيانات من خالل

 Only Accessلمعرفة معلومات عن التراث الحضاري
وعمل اي تساؤالت ان لزم األمر.

 6دراسة تطبيقية للنظام المعلوماتي المقترح
تم اختيار منطقة وسط مدينة القاهرة – القاهرة الخديوية – بنيت هذه
المنطقة في القرنين التاسع عشر والعشرين .تتمتع منطقة وسط
المدينة بالتميز العمراني والمعماري ،فهي لها طابع خاص وتتمتع
بثراء وتنوع في القيم مثل القيم التاريخية والمعمارية العمرانية

ينتمي الي عمارة أوروبا الدولية التي انتشرت خالل القرن
العشرين[14].

تم االستعانة بكتاب "القاهرة الخديوية – رصد وتوثيق عمارة وعمران
القاهرة منطقة وسط البلد" لتوثيق المباني داخل برنامج نظام
المعلومات الجغرافية .كما تم االستفادة من قدرات ومميزات البرنامج
في التوثيق والتحليل .فيما يلي بعرض الخرائط كمخرجات للدراسة
التطبيقية للنظام المقترحة.

شكل رقم ( :)6خريطة تاريخ االنشاء لمباني شارع قصر النيل (المصدر الباحثة و ])[14

14

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ejer/vol25/iss2/1
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شكل رقم ( :)8خريطة تصنيف المباني فئات لمباني شارع قصر النيل (البيانات افتراضية من قبل الباحثة هدفها اظهار إمكانية  GISفي
التصنيف)

شكل رقم ( :) 9خريطة تصنيف درجة الخطورة لمباني شارع قصر النيل (المصدر الباحثة من خالل رفع ميداني)
في توثيق بيانات المباني ذات القيمة ،وسهولة الوصول الي

النتائج والتوصيات

تواجهه عملية توثيق التراث الحضاري ذات القيمة مشاكل تتعلق
بكيفية التعامل مع المعلومات لتعدد مصادرها والجهات التي تتعامل
معها ،ولكي تصبح الجهات المشاركة في توثيق المباني ذات القيمة
أكثر تجاوبا في مجال واجباتهم وأداء مهامهم ومسئولياتهم بشكل
صحيح فانه من المهم االستفاده من الفرص المتاحة الستخدام تقنية
نظم المعلومات الجغرافية لما تتيحه من فرص من خالل انشاء

قاعدة بيانات جغرافية مركزية على المستوى القومي تشمل كافة

المباني ذات القيمة .مع تحديد الجهات المسؤولة عن ادخال
وتحديث البيانات لمنع ازدواج الجهود وتقليل الوقت والجهد والتكلفة.
قام البحث باقتراح نظام معلوماتي لتوثيق المباني ذات القيمة وذلك
من خالل تحديد الجهات المشاركة في النظام وادوارها وتصميم
قواعد البيانات الخاصة بالنظام .لمعرفة مدى قابلية تنفيذ النظام
المقترح فقد تم تطبيق واختبار النظام المقترح على مشروع صغير
 Pilot Projectمن خالل توثيق شارع قصر النيل بوسط مدينة
القاهرة .عند تطبيق النظام المعلوماتي المقترح أصبح هناك سهولة

16

المعلومة الصحيحة في وقت قصير كما هو موضح في شكل رقم
( )6و ( .)7وأيضا سهول في عمل التحليالت على البيانات
المتاحة للوصول الي معلومات هامة تساعد متخذي القرار في تحديد
المباني التي تحتاج الي تدخل سواء ترميم ،حماية ،وغيرها من
أفعال ،كما هو موضح في شكل رقم ( )8و (.)9
انشاء نظام معلوماتي موحد باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ليس
صعب انه يتطلب فقط تنظيما لخطوات تنفيذه .وهناك العديد من
دول العالم المتقدمة والنامية لديها بالفعل نظام معلوماتي .لذا يجب
علي الدولة ان تتخذ اإلجراءات الالزمة إلعداد وتنفيذ هذا النظام.
من توصيات البحث :ضرورة دراسة مجموعة من العناصر قبل البدا
بإنشاء نظام معلوماتي وذلك لضمان نجاح هذا النظام .وهذه
العناصر تتضمن:

 -ان يكون هناك دعم من قبل االدارة والقيادة

 ان يكون هناك نظام سليم لتحويل وصيانة البيانات تحديد البرامج واآلالت المناسبة -تدريب العاملين
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