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أخبار InfoGraph

توقيع اتفاقية مشروع شبكة األلياف الضوئية الوطني NBN
قامت الشركة االستشارية ألنظمة المعلومات البيانية بالتوقيع مع ائتالف شركة موارد للتجارة والمقاوالت
وشركة بابل للمقاوالت ،على اتفاقية تقديم الخدمات واالستشارات ألعمال أنظمة المعلومات الجغرافية كجزء
من أعمال مشروع شبكة األلياف الضوئية الوطني  NBNفي األردن الجاري تنفيذه لصالح وزارة االقتصاد الرقمي
و الريادة .MoDEE
وسيتم االعتماد بتنفيذ أعمال هذا المشروع على البرمجية الرائدة بمجال إدارة شبكة األلياف الضوئية ،3-GIS
والتي تعمل على شبكة الويب والمبنية على منصة  .ArcGISويتخصص عمل هذه البرمجية بمجال توثيق
نماذج شبكة كوابل األلياف الضوئية (الفايبر) وإدارة العمليات التشغيلية الهندسية عليها ،باإلضافة الى توفير
أدوات متقدمة بتصميم وتحليل اتصال عناصر الشبكة على مستوى دقيق جدا بين مداخل الشبكة واأللياف
الضوئية بكل كيبل.
وتجدر اإلشارة بـأن الشركة االستشارية ألنظمة المعلومات البيانية  InfoGraphهي الوكيل المعتمد لبرمجية
 3-GISالمطورة من قبل الشركة األمريكية  3- GISمنذ ا كثر من  15عام ومستخدمة في جميع أنحاء العالم،
ومن مستخدمي هذه البرمجية باألردن شركة أمنية لالتصاالت .وتتعاون شركة  InfoGraphمع شركة UtilNet
لنظم معلومات الشبكات  Esri Business Partnerلتنفيذ مكونات هذا المشروع.

InfoGraph أخبار

كادرنا في خدمتكم...

أخبار InfoGraph

مع استمرار تطور الوضع المحيط بجائحة فيروس كورونا  COVID-19باألردن وحول العالم خالل الفترة
الماضية ،فقد قامت الشركة االستشارية ألنظمة المعلومات البيانية  ، InfoGraphالوكيل الحصري باألردن
لشركة  Esriالعالمية المطورة ألنظمة المعلومات الجغرافية  ،ArcGISباتخاذ خطوات استباقية لضمان
استمرارية العمل لديها كالمعتاد دون انقطاع ،حتى تتمكن من االستمرار في خدمة ودعم جميع عمالئها،
لمواصلة عمل أنظمة المعلومات الجغرافية  ArcGISلديهم والتطبيقات الجغرافية المكانية المبنية عليها
بشكل كامل خالل هذه الفترة.
وحيث أن الشركة تدرك مدى اعتمادية جميع المؤسسات على أنظمة المعلومات الجغرافية ،واعتبارها كأنظمة
حساسة وذات اعتمادية كاملة لدى العديد منهم وخصوصا بهذا الظرف الطارئ ،فقد حرصت جميع كوادر
الشركة على العمل بكامل طاقتها ،واستمرار تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني واالستشارات الفنية وخدمة
العمالء ،وذلك من خالل الموظفين الذين يعملون عن بُعد ،وأيضا من خالل الموظفين الحاصلين على تصاريح
رسمية للخروج لتقديم هذه الخدمات للعمالء بالموقع.

أخبار InfoGraph
تقنيات التحليالت التنبؤية وتعلم اآللة وتطبيقات الذكاء االصطناعي
في اطار سعيها المتواصل لتطوير إمكانيات وكالئها وموا كبة أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا أنظمة المعلومات
الجغرافية  ،ArcGISفقد قام فريق فني من المكتب اإلقليمي لشركة  Esriبالشرق األوسط وإفريقيا بزيارة
مكاتب الشركة االستشارية ألنظمة المعلومات البيانية  ،InfoGraphالوكيل الحصري لشركة  Esriباألردن.
حيث شملت هذه الزيارة عرض وتدريب الكادر الفني لفريق الشركة على أحدث ما توصلت اليه منصة تطبيقات
 ،ArcGISوعرض إمكانيات التحليالت التنبؤية وتعلم اآللة وتطبيقات الذكاء االصطناعي ،وتقنيات إيجاد
االرتباطات الذاتية المكانية باستخدام التنبؤات الجغرافية وتتبع األنماط واالتجاهات عبر المكان والزمان.
وعلى اثر هذا التدريب فقد باشرت الشركة بتطبيق هذه التقنيات بمشاريعها لرسم وترقيم الخرائط من الصور
الفضائية ،وفي تجربة عملية على آليات تعلم اآللة وتقنيات التعليم الذاتي اآللي  ،Deep Learning Machineفقد
تم ادخال صورة فضائية بدقة  50سم لمنطقة تبلغ مساحتها حوالي ( 1000كم مربع) ،وذلك بهدف استخراج
طبقة األبنية من نوع مضلع  ،Polygonوتم تطوير نموذج عمل لتعلم اآللة وذلك لتصنيف وتبويب معاني النقاط
الضوئية  Pixelsالمتوفرة بالصورة الستخراج طبقة األبنية بشكل أوتوماتيكي.

وكانت النتائج مذهلة وسريعة ودقيقة ،حيث أنه بخالل  5أيام عمل فقط ،تم انتاج ما يقارب ( )600,000مبنى.
وتم ذلك باستخدام األدوات الفنية المتاحة ببرمجية  ArcGIS Proوأيضا .Jupyter Notebook
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تكنولوجيا

ArcGIS Story Map تطبيق

تكنولوجيا

منذ آالف السنين ،كانت وما زالت الخرائط واحدة من افضل الطرق لسرد القصص المتعلقة
باألماكن او االحداث او القضايا .ويعد تطبيق  ArcGIS Story Mapواحد من اجمل التطبيقات
التكنولوجية الحديثة التي تتيح للمستخدم الجمع ما بين الخرائط التفاعلية ،النص السردي،
الصور ،مقاطع الفيديو ،الرسوم التوضيحية ،والوسائط المتعددة االخرى بطريقة سهلة
وبسيطة ،بحيث تمكن المستخدم من تنظيم وتقديم المعلومات عن طريق انشاء القصة
الخاصة به من دون الحاجة أن يكون ذو خبرة في نظم المعلومات الجغرافية.

يعد  ArcGIS Story Mapتطبيق قائم على الويب
 ،Web-Based Applicationحيث انه جزء من
منصة  ArcGISالمرتبطة ب ـ  ArcGIS Onlineوتتم
استضافته وادارته من قبل شركة .Esri

تكنولوجيا

مميزات تطبيق : ArcGIS Story Map
 -1يمكن أن تحتوي القصص على خرائط تفاعلية
وخرائط ثالثية االبعاد ،صور ،مقاطع فيديو،
رسوم توضيحية ،صفحات ويب ووسائط اخرى.
 -2امكانية نشر و مشاركة القصص ،حيث ان لكل
قصه  URLخاص بها يمكن من خالله مشاركة
القصة داخل المؤسسة او مجموعات محددة او
مشاركتها مع الجميع.
 -3توفر العديد من النماذج المختلفة لرواية
القصص بمميزات مختلفة لكل نموذج.
 -4امكانية تغيير الخط
والشعارات بنقرة زر واحدة.

وااللوان

والخلفيات

 -5امكانية التعديل و التغيير على المحتوى بشكل
سريع و سهل.
 -6امكانية عرض المحتوى باللغتين العربية
واالنجليزية.
 -7امكانية عرض القصص من خالل أجهزة
الكمبيوتر المكتبية ،واالجهزة اللوحية والهواتف
الذكية.
 -8سهولة مشاركة
التواصل االجتماعي.

القصص

على

منصات

تكنولوجيا
نماذج ArcGIS Story Map
يحتوي تطبيق  ArcGIS Story Mapعلى نماذج مختلفة لرواية القصص  ،مع أنماط وميزات
مختلفة لكل نموذج.
تشمل هذه النماذج على :
• Story Map Shortlist
• Story Map Tour
• Story Map Swipe & Spyglass
• Story Map Journal
• Story Map Basic
• Story Map Cascade
• Series Story Map

: Story Map Tour
يعد نموذج  Story Map Tourمثاليا عند الحاجة الى تقديم
سرد خطي لقصه قائمة على المكان ،حيث أن هذا السرد
يعرض صورا او مقاطع فيديو .بهذا النموذج يتم تحديد
الموقع الجغرافي لكل منطقة او نقطة في القصة على
الخريطة ،ثم يتم اضافة الصور او مقطع الفيديو الخاص بهذه
النقطة .يوفر  Story Map Tourخاصية تصفح الخريطة
بشكل تفاعلي.
هذا النموذج مثالي
قصص
لجوالت
األماكن المتسلسلة
التي ترغب في أن
يتابعها القراء من نقطة
بداية الى نقطة نهاية.

تكنولوجيا
: Story Map Journal
يمكن استخدام نموذج  Story Map Journalعند الحاجة
الى سرد القصة عن طريق اقسام او اجزاء محددة .حيث
يمكن دمج النصوص مع الخرائط و الصور و الفيديو
والمشاهد ثالثية االبعاد و صفحات الويب المرتبطة بها،
ويمكن للمستخدم التمرير بين االقسام لرؤية وفهم القصة
ومضمونها.

: Story Map Cascade
يمكنك نموذج  Story Map Cascadeمن الجمع بين
النص السردي والخرائط والصور و الخرائط ثالثية االبعاد
والمحتويات األخرى عن طريق اجزاء او اقسام رئيسية،
وإمكانية اضافة اقسام او اجزاء فرعيه الى كل قسم رئيسي،
والتحكم بكيفية ظهور وتسلسل االجزاء الفرعية .يتم عرض
الصور و الخرائط و باقي المحتويات بطريقة جذابة و ملفتة
للنظر . Full-Screen View

تكنولوجيا
: Story Map Series
يمكنك نموذج  Series Story Mapمن سرد القصة عن
طريق سلسلة من الخرائط التفاعلية التي يمكن للقراء من
تصفحها و التنقل بينها عن طريق عالمات التبويب او
التعداد النقطي .يمكن ايضا اضافة الصور او مقاطع
الفيديو وصفحات الويب المرتبطة وذلك للمساعدة في
سرد القصة وإيصالها بالشكل المطلوب.

: Story Map Shortlist
يمكنك نموذج  Story Map Shortlistمن تنظيم نقاط
االهتمام أو المناطق الخاصة بالقصة عن طريق عالمات
تبويب بحيث تسهل على المستخدمين ا كتشاف محتوى
القصة .يمكن للمستخدم النقر على المواقع الموجودة على
الخريطة او في عالمات التبويب و ذلك لمعرفة المزيد عنها.
من مميزات هذا النموذج انه أثناء تنقل القراء حول
الخريطة  ،يتم تحديث عالمات التبويب لتظهر لهم فقط
األماكن الموجودة ضمن نطاق الخريطة الحالي.

تكنولوجيا
: Story Map Swipe & Spyglass
ُي َّمكن نموذج  Story Map Swipe & Spyglassالمستخدم
من المقارنة بين خريطتين منفصلتين أو طبقات مختلفة
خالل الخريطة الواحدة .يتمكن القارئ من المقارنة بمجرد
تمرير شريط المقارنة  Swipe Barللخلف واألمام ،أو من
خالل النظر باستخدام أداة .Spyglass

: Story Map Basic
يضع نموذج  Story Map Basicكل التركيز على الخريطة،
لذلك يفضل ان تحتوي الخريطة على رموز واشكال واضحة
وجذابة حتى تروي القصة بالشكل المطلوب .يجب التركيز
على النوافذ المنبثقة  Pop-Upsفي الخريطة التي يمكن ان
تتضمن نصوص وصور ورسوم بيانية ومقاطع فيديو
والمزيد.

تكنولوجيا

ArcGIS Insights تطبيق

تكنولوجيا

تطبيق ArcGIS Insights
هو تطبيق يستخدم في تصور وتحليل البيانات المكانية وغير المكانية من مصادر مختلفة
واالجابة على االسئلة ببعدها الجغرافي؛ وذلك باستخدام الخرائط و الرسوم البيانية
والجداول ،لتصور هذه البيانات و تحليلها مكانيا و مشاركة هذه التحليالت مع صناع القرار
بكل سهولة.

يتوفر تطبيق  ArcGIS Insightsبثالثة طرق:

ArcGIS Online

ArcGIS Insights in
ArcGIS Online
تطبيق قائم على الويب تتم
ادارته و استضافته من قبل
شركة  ESRIحيث انه جزء من
منصة  ArcGISالمرتبطة ب ـ
ArcGIS Online

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Insights in ArcGIS
Enterprise
يمكن ايضا إضافة هذا التطبيق
الـ
برمجية
رخصة
على
 ArcGIS Enterpriseالخاص
بالمؤسسة مع بقاء نفس
المميزات الموجودة في الـ
 ،ArcGIS Onlineمع ميزة االمان
االضافي الستضافة البرامج و
البيانات على الخوادم الخاصة
بك .On-Premises

ArcGIS Desktop

ArcGIS Insights Desktop
يمكن ايضا الحصول على
 ArcGIS Insightsعلى الجهاز
الخاص بك على نظام Mac OS
او  Windowsبحيث يتيح لك
استخدام التطبيق من دون
الحاجة الى االتصال باإلنترنت.
يحتاج تفعيل التطبيق على
الجهاز الى ArcGIS Insights
in ArcGIS Online
أو ArcGIS Insights in ArcGIS
.Enterprise

تكنولوجيا
إمكانيات تطبيق :ArcGIS Insights
.1

تحضير البيانات  :Data Preparationحيث يمكن للمستخدم انشاء حقول جديدة و تغيير اسماؤها
واخفاؤها واظهارها وانشاء العالقات بين البيانات المتعددة.

.2

إضافة البعد الجغرافي للبيانات المخزنة بالجداول  :Geo-Enablementيمكن المستخدم من اظهار
الموقع الجغرافي للبيانات من خالل  3طرق تعتمد على نوع الموقع  Location Typeالمتوفر في البيانات:
 اإلحداثيات (  ) X,Yأو ( .) Lat, Long العنوان .Address -الطبقات الجغرافية .Geography

.3

التحليالت االستكشافية  Exploratory Analysisيمكن للمستخدم ا كتشاف البيانات والجداول
ورؤيتها عن طريق الخرائط والرسوم البيانية والجداول التفصيلية الملخصة.

تكنولوجيا

.4

التحليالت االحصائية  : Statistical Analysisيمكن
للمستخدم اجراء التحليالت اإلحصائية بهدف تحليل محتوى
البيانات المكانية وتحديد مميزاتها و انماطها وعالقتها ببعضها
البعض.

.5

التحليالت المكانية  Spatial Analysisيمكن للمستخدم من
اجراء التحليالت المكانية لمعرفة طريقة توزيع البيانات
وعالقتها ببعضها البعض ،وكيفية تغيرها خالل الزمن.

.6

التسجيل و التكرار  Record and Repeatيمكن للمستخدم
من مشاركة النموذج التحليلي  Modelالذي تم بناؤه للقيام
بعمليات التحليل وذلك الستخدامه في مشاريع أو دراسات
مشابهه.

.7

العالقات المكانية  Spatial Relationshipsيمكن للمستخدم من بناء العالقات المكانية للجمع ما بين
البيانات الجدولية  Non-spatial Dataوالبيانات المكانية  Spatial Dataمن خالل حقل مشترك
بينهما.
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مميزات تطبيق :ArcGIS Insights
.1

واجهة تفاعلية تقدم أدوات التحليل وا كتشاف البيانات المرئية.

.2

وجود  Action Buttonالذي يقسم التحليالت المكانية الى  4اسئلة مكانية شائعه:
"كيف يتم توزيعها؟" " ،كيف ترتبط؟" " ،ما هو قريب؟"  ،و "كيف تغير؟" ،حيث أن كل سؤال مرتبط
بمجموعة من ادوات التحليل التي تساعد في إجابة هذا السؤال.

.3

امكانية رؤية البيانات من خالل ال  Cardsالتي تمكن المستخدم من رؤية البيانات بأكثر من شكل في
وقت واحد.

 Linked Cards .4أو بطاقات مترابطة ،تساعد على فهم التحليالت والبيانات بطريقه تفاعلية .مثال عند
الضغط على جزء من الرسومات البيانية في بطاقة معينة فإن المعلومات المرتبطة بالجزء الذي تم
اختياره سوف تضيء في باقي البطاقات.

تكنولوجيا

.5

القدرة على فلترة البيانات المتوفرة سواء على مستوى البطاقة او على مستوى البيانات بشكل عام.

.6

امكانية تصميم البيانات باستخدام العديد من الرموز و االلوان.

تكنولوجيا
.7

وجود أربعة أنواع من العالقات المكانية و ذلك لدمج
الطبقات الجغرافية و الجداول:
 .Inner Join .All Join .Left Join.Right Join -

.8

امكانية مشاركة التحليالت و الخرائط مع مستخدمين النظام ،او مع مجموعات محددة ،او مع الجميع.

كيف يعمل تطبيق :ArcGIS Insights
•

إنشاء مكان العمل  Workbookالخاص بك الذي سيحتوي على جميع البيانات والتحليالت المكانية
وجميع العالقات التي تم انشاؤها.

•

تحضير البيانات و الجداول المتعلقة بالدراسة او المشروع ،واضافتها على مكان العمل ،ثم انشاء
البطاقات اما بشكل خرائط او رسومات بيانية او جداول.

•

تحديد االسئلة المراد االجابة عليها والتي تساعد على تحديد ادوات التحليل المناسبة ،لإلجابة اما عن
طريق تجميع البيانات على الخريطة ،او ايجاد اماكن تجمع البيانات ،أو القيم الشاذة ،أو اظهار العالقات
بين االماكن و االحداث والفترات الزمنية.

•

مشاركة النتائج والتحليالت التي تم الوصول اليها اما عن طريق مشاركة العمل بشكل كامل او جزء منه
او مشاركة الخطوات التي تم اجراؤها للوصول للنتائج المطلوبة.

قصص نجاح
المركز الجغرافي الملكي األردني ينتج خرائط جغرافية للمكفوفين
أنتج المركز الجغرافي الملكي األردني خريطة تعليمية
عن المملكة األردنية الهاشمية باللغة العربية
للمكفوفين بطريقة بريل بهدف تطوير قدراتهم
الذهنية وتطوير مهاراتهم الحركية.
وقال عطوفة مدير عام المركز العقيد المهندس
معمر حدادين إن الخرائط هي األولى من نوعها على
مستوى المملكة والهادفة الى تلبية احتياجات
الطالب المكفوفين وخصوصا في تعليم مادة
الجغرافيا .ولفت إلى أن الخريطة تمكن األكفاء من
التعرف إلى المعالم الموجودة على الخريطة السيما
الحدود الدولية لألردن واإلدارية للمحافظات
وخريطة المملكة بالكامل.
وأضاف أن إصدار هذا النوع من الخرائط للمكفوفين ،يأتي انطالقا من حرص المركز على دمج أصحاب التحديات
البصرية ليصبحوا أفرادا فاعلين في المجتمع واشرا كهم في صناعة المستقبل .وأ كد أن الكفيف يستطيع التعامل
مع الخريطة بوضع متكامل يساعده على بناء الصورة المتكاملة من خالل اليدين بوضع الجلوس وإمكانية
رسمها في مخيلته.
وأوضح حدادين أن الخريطة وضعت على ورق مقوى بلغة بريل "ليعتمد عليها الكثير من المكفوفين للوصول
إلى العلم والمعرفة" ،مبينا أنه تم توفير حجم المعلومات الكافية في الخريطة ليتم استيعابها من المكفوفين
وتسهيل تعلمها .ولفت إلى ضرورة خدمة هذه الفئة من المكفوفين واستشعارهم بالمحيط الذي يعيشون فيه
وتنمية قدراتهم بما يتناسب مع المبصر والكفيف باعتباره عنصرا مهما وفاعال في المجتمع ،مؤكدا حرص المركز
على النهوض بالمستوى التعليمي لجميع الفئات المجتمع ،وخصوصا أن المركز لديه جميع أنواع الخرائط
الجدارية التعليمية والسياحية والمحافظات والصور الجوية والفضائية فضال عن األطلس باللغتين العربية
واالنجليزية.

قصص نجاح
إطالق أداة التخطيط التنموي االستراتيجي (أداة تنمية)

اطلقت وزارة الداخلية األردنية أداة التخطيط التنموي االستراتيجي(أداة تنمية) الهادفة الى دعم عملية صنع
القرار بتوفير البعد الجغرافي على المستويين المحلي  /والوطني وتوفير المعلومات المطلوبة لمتخذي القرار في
جميع القطاعات وفي مختلف محافظات المملكة.
أداة تنمية عبارة عن نظام دعم للتخطيط الوطني والتنسيق اإلقليمي يتكون من خمسة مكونات متكاملة ،تنفذه
وزارة الداخلية وبرنامج دعم الالمركزية والتنمية المحلية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتمويل من االتحاد
األوروبي وبالتعاون مع وزارة اإلدارة المحلية بحيث تعمل األداة على دمج عملية التخطيط الحكومي بتنفيذ
المشاريع من خالل تتبع األهداف والتدابير ذات الصلة آليا .تجعل األداة عملية اتخاذ القرار في الحكومة على
المستويين الوطني والمحلي ملموسة وشفافة بينما توفر وسيلة للتغذية الراجعة العامة.
صممت أداة تنمية لتكون داعمة لعملية صنع القرار على المستوى المحلي والوطني ،ووسيلة لتنظيم تدفق
البيانات من مختلف القطاعات وببعد جغرافي ،ومتابعة المشاريع التنموية لجميع المحافظات ،وذلك من خالل
توفير قاعدة بيانات متكاملة لمساعدة متخذي القرار على مستوى الحكومات والمجالس المحلية.
وتوفر األداة تقارير إحصائية وتحليلية ،وتغذية راجعة وكل ذلك مدعم بنظام معلوماتي جغرافي ،باإلضافة إلى دعم
وتوثيق عملية التخطيط االستراتيجي من خالل ربط األهداف الوطنية والمحلية بمؤشرات قياس تقيس مدى
تحقيقها ،كما توفر االداة نظام تحديد األولويات التنموية المربوط بالمؤشرات الديمغرافية والذي يرشد صانع
القرار الى الحاجة التنموية الفعلية ،من خالل كل ذلك ،سوف تكون االداة داعمة لتطبيق فكرة الالمركزية في
المحافظات وتساعد صناع القرار على اتخاذ قرار راشد مبني على معلومات واقعية ودقيقة.

قصص نجاح

تنقسم أداة تنمية إلى أربعة أدوات رئيسية:

يــوفر نظــام متابعــة المشــاريع
إمكانيـ ـ ــة متابعـ ـ ــة المشـ ـ ــاريع
عل ــى أرض الواق ــع م ــن خ ــالل
شاشـ ـ ــة مراقبـ ـ ــة المؤشـ ـ ــرات
 Dashboardحــول الجــدول
الزمن ـ ــي للمش ـ ــروع (مراحل ـ ــه،
ميزانيتـ ــه ...إل ـ ـ ) ،يعتبـ ــر ه ـ ـذا
النظ ــام أداة تتب ــع يس ــتخدمها
ص ــانعي الق ــرار لمراقب ــة س ــير
المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع واالنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
الرأسـ ـ ـ ــمالي ،لمعرفـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــدى
تحقيـ ـ ـ ـ ـ ــق األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف التـ ـ ـ ـ ـ ــي
وضـ ـ ـ ــعت مـ ـ ـ ــن اجلهـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــذه
المشاريع.

يـ ــوفر نظـ ــام المعلومـ ــات
اإلقليمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
لتمثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدابير
االجتماعيــة-الديمغرافيــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
معلومـ ـ ـ ـ ـ ــات جغرافيـ ـ ـ ـ ـ ــة
وص ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى المس ـ ـ ــتوى
المحلـ ــي ،وبـ ــذلك يمكـ ــن
اإلدارات الوطنيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والمحليـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن اتخـ ـ ـ ــاذ
القــرارات المســتندة عل ـى
االحتياجات.

يت ــيح نظـــام المعلومـــات
الجغرافي ـ ــة اإلجاب ـ ــة ع ـ ــن
األســئلة وتقــديم الحلــول
المقترحــة للمشــاكل م ـن
خالل تحليل البيانـات فـي
سياقها الجغرافي وعرض
النتـ ـ ــائج علـ ـ ــى الخـ ـ ــرائط.
ويس ــاعد دمـــج البيانـــات
التنظيميـ ـ ــة والجغرافيـ ـ ــة
صــانعي القــرار علــى فهـم
المؤش ـ ـ ـ ـ ـ ــرات وتحدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد
المتغيـ ـ ــرات التـ ـ ــي تـ ـ ــؤثر
علـ ــى الخـ ــدمات وتبـ ــادل
المعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات بصــ ـ ـ ـ ـ ــورة
أفضل.

يتيح هذا النظام ،العديد مـن
الخ ـ ـ ــدمات مث ـ ـ ــل التواص ـ ـ ــل
اإللكترون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،إذ يمكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
المــواطنين مــن تقــديم طلـب
الخدمــة ،ومــوظفي الحكومــة
االطــ ـ ـ ـ ــالع علــ ـ ـ ـ ــى الطلبـ ـ ـ ـ ـ ــات
وتحديـ ـ ـ ــد األولو يـ ـ ـ ــات منهـ ـ ـ ــا
وتصنيفها .مما يتيح المجال
أمام المواطن برفـد الحكومـة
بالتغذي ـ ـ ـ ــة الراجع ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ــول
البـ ـ ــرامج العامـ ـ ــة المقترحـ ـ ــة
عب ـ ـ ــر االنترن ـ ـ ــت أو الرس ـ ـ ــائل
النصـ ـ ـ ــية ومتابعـ ـ ـ ــة التقـ ـ ـ ــدم
المحـ ــرز ف ــي مشـ ــروع معـ ــين
و يــ ـ ـ ـ ـ ــوفر أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الفرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للم ـ ـ ــواطنين لالط ـ ـ ــالع عل ـ ـ ــى
المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع والحلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
المقترح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديم
مالحظ ـ ـ ـ ــاتهم عليه ـ ـ ـ ــا قبــ ـ ـ ــل
تنفيذها.

قصص نجاح
استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية  ArcGISبتحليل الحوادث المرورية
قامت الشركة االستشارية ألنظمة المعلومات البيانية  InfoGraphمؤخرا بالتعاون مع مديرية األمن العام
باألردن ،بتطبيق استخدام نظام المعلومات الجغرافي لتحليل مواقع الحوادث المرورية باستخدام منصة
تطبيقات أنظمة المعلومات الجغرافية .ArcGIS
حيث تم بناء شاشات القيادة  Operation Dashboardsمرتبطة بخرائط االحصائيات التفاعلية للحوادث
المرورية مع بناء أدوات التحليل االنتشاري وذلك من خالل ربط مواقع الحوادث وتحليل تكرارها ،باإلضافة الى
ربطها ببعدها الزمني مما يمكن المستخدم من وضع اليات وسيناريوهات لتقليل عدد الحوادث المرورية
اعتمادا على تحليل جميع الحوادث واستنباط األنماط المتشابهة منها ليتم الوصول الى حلول من شأنها تقليل
احتمالية وقوع مثل هذه الحوادث المرورية مرة أخرى حفاظا على سالمة المواطن والممتلكات.
ويتم توفير األدوات الجغرافية للضابط وهو بالميدان أثناء تحليله للحادث المروري ،باإلضافة الى ربط الحادث
بالموقع الجغرافي من داخل نظام الكروكيات.

مركز التدريب

بالرغم من جائحة كورونا ،فإن هذا لم يمنع المركز التدريبي بالشركة االستشارية ألنظمة
المعلومات البيانية من مواصلة أعماله التدريبية خالل هذه الفترة ،فقد كان مجهزا بمنصات
التواصل والبث المرئي وتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية بطريقة البث المباشر.

باإلضافة الى استكمال عقد الدورات التدريبية بالمركز التدريبي بالشركة وبمراعاة أعلى
إجراءات الصحة والسالمة وااللتزام بمسافات التباعد االجتماعي.

مركز التدريب

إليكم جدول التدريب للدورات القادمة:

T: +962 6 560 3546
F: +962 6 560 2891
222 King Hussein St.
Floor 11 | Office 4
Alabdali
Amman - Jordan

info@infograph.com.jo

www.infograph.com.jo

