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اأ�صتاذ العمران و نظم املعلومات اجلغرافية

الأر�ض قد  اأن كل �صخ�ض على �صطح  لي�ض هناك �صك يف 

 ،  )19- )كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ض  ما  بطريقة  تاأثر 

تو�صح  التي  الأخبار  معظم  بجمع  املقال  هذا  يف  قمنا  ولقد 

كيف اأثر الوباء على �صناعة نظم املعلومات اجلغرافية ، اإما 

املكانية لر�صد  والتقنيات  البيانات  عن طريق ال�صتفادة من 

العدوى وال�صيطرة عليها وامل�صاعدة يف عالج اأو دعم الطاقم 

اأو  ال�صركات  بها   تعمل  التي  الطريقة  لتغيري  اأو   ، الطبي 

املمار�صني لنظم املعلومات اجلغرافية.

االستجابة من المنظمات الكبيرة
املعلومات  نظم  لتكنولوجيا  و�صوًحا  الأكرث  ال�صتخدام  اإن 

ولقد  املر�ض،  لنت�صار  بياين  متثيل  توفري  هو  اجلغرافية 

ولكنها  هذا  من  واملرئية  املطبوعة  الإعالم  و�صائل  ا�صتفادت 

طرف  بوا�صطة  املنتجة  اخلرائط  ا�صتخدام  اإىل  متيل 

ت�صتخدم  �صي  بي  بي  فاإن حمطة   ، املثال  �صبيل  فعلى  ؛  ثالث 

https:// هوبكنز   جون  جامعة  بوا�صطة  املنتجة  اخلرائط 

بدورها  والتي   coronavirus.jhu.edu/map.html
لعر�ض خمرجاتها   Esri اإيزري   �صركة  ت�صتخدم  برجميات 

بيانيًا. اإن الإح�صائيات اخلا�صة بال�صفر املو�صحة يف الإيجاز 

ال�صحفي لرئا�صة الوزراء الربيطانية تقوم با�صتخدام  بيانات 

الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية التي حتدد متى ينتقل الفرد 

على  دقيقة   30 ملدة  ثابًتا  يظل  ثم  اآخر  اإىل  خلوي  برج  من 

الأقل، وميكن العثور على اأمثلة لهذا النوع من البيانات على 

 Newcastle Urban لنيوكا�صل  احل�صري  املر�صد  موقع 

Observatory site ، والذي يوفر اأر�صاد لتحركات ال�صكان 
حول نيوكا�صل وخارجها.

اإن �صركة اإيزري Esri ت�صاعد املجتمع ككل من خالل توفري 

معلومات املوقع ونظم املعلومات اجلغرافية وبرامج اخلرائط 

وال�صتجابة  وال�صتعداد  الر�صد  اأجل  من  واملواد  واخلدمات 

لتاأثري تف�صي املر�ض. ولقد مت ت�صكيل فرق ال�صتجابة للكوارث 

معلومات  لوحات  ا�صتخدام  مت  ولقد  البلدان.  من  العديد  يف 

البياين  للتمثيل  وا�صع  نطاق  على   ArcGIS dashboards
والر�صد لنت�صار الفريو�ض يف املجتمعات املحلية واملقاطعات 

والوليات والبلدان ويف جميع اأنحاء العامل.

اإن �صركة اإيزري Esri نف�صها  لديها بوابة خا�صة بها ت�صمى 

هيئة  دعمت   ، املتحدة  اململكة  ويف   ،  Covid-19 GIS Hub
جمموعة   )Ordnance Survey  OS( الربيطانية  امل�صاحة 

وا�صعة من الهيئات العامة على مدار ال�صهر املا�صي حني تطور 

انت�صار مر�ض كوفيد-19 

 https://www.ordnancesurvey.co.uk/about/covid-19
الربيطانية  امل�صاحة  هيئة  من  وحمللون  خرباء  �صكل  لقد 

اخلدمات  هيئة  مل�صاعدة  للطوارئ  ال�صتجابة  فريق   )OS(

الطوارئ  وخدمات   NHS الربيطانية  الوطنية    ال�صحية 

الو�صول  كان  لقد  للوباء.  ا�صتجابتها  يف  املحلية  وال�صلطات 

امل�صاحة  الرئي�صية لهيئة  اأحد العتبارات  ا  اأي�صً البيانات  اإىل 

املتاحة  البيانات  اإىل  بالإ�صافة   ، ال�صبب  لهذا  الربيطانية. 

العام  للقطاع  اجلديدة  التفاقية  مبوجب  العام  للقطاع 

اجلغرايف )PSGA( ، وقد اأ�صدرت هيئة امل�صاحة الربيطانية 

الذين  للمطورين  كوفيد -19  لـمر�ض  اإ�صافًيا  ا  ترخي�صً الآن 

يقومون ببناء خدمات معينة لـهذه اجلائحة.

ومنذ فرباير 2020، زاد ا�صتخدام اخلرائط الرقمية لهيئة 

اخلارجية  املغامرات  تخطيط  واأداة  الربيطانية  امل�صاحة 

 OS وتطبيق    outdoor adventure planning tool
 ٪78 بن�صبة  الربيطانية   امل�صاحة  هيئة  خلرائط    Maps
زادت  كما  اإغالق،  حالة  يف  الدولة  دخول  من  الرغم  على 

امل�صاهدات خلرائط هيئة امل�صاحة الربيطانية وطبقة خرائط 

متت  التي   National Cycle Layer الوطنية  الدراجات 

اإ�صافتها موؤخًرا بن�صبة 98٪ منذ فرباير حيث يكت�صف النا�ض 

طرق ركوب الدراجات بالقرب من املكان الذي يعي�صون فيه. 

www.getoutside.co.uk/covid هو عبارة عن  اإن موقع 

يجب  ما  حول  املعلومات  اأحدث  على  للح�صول  �صامل  متجر 

اإجنلرتا  عرب  الطلق  الهواء  يف  باأمان  تذهب  واأين  به  القيام 

وا�صكتلندا وويلز واأيرلندا ال�صمالية.
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ا هذا املوقع ملعرفة كيف ميكن للبيانات الواردة من  زر اأي�صً

اأكرث من جهة اأن ت�صاعد يف تعافينا القت�صادي.

https://geospatialcommission.blog.gov.
recover-together-stronger- /24 /07 /uk/2020
how-a-data-alliance-can-aid-our-economic-
/recovery
الن�صرة  اأغ�صط�ض �صمن  �صهر  من�صور يف  تقرير  لقد غطى 

الإلكرتونية للجمعية الدولية للم�صاحة الت�صويرية وال�صت�صعار 

ديرين  الربوفي�صور  اأجنزه  الذي  البحث   ISPRS بعد  عن 

حيث  ال�صني  يف  ووهان  جامعة  يف  وفريقه    Deren Li يل 

املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�صت�صعار  تقنيات  ا�صتخدموا 

؛  ووهان  يف  الوباء  من  الوقاية  معركة  خلو�ض  اجلغرافية 

فعلى �صبيل املثال ،فقد قاموا بتقييم تاأثري بناء امل�صت�صفيات 

البيئة  على   Leishenshan و   Huoshenshan امليدانية 

املحيطة. كما مت تطبيق تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية 

 ، املروري  التوجيه  اإدارة  ذلك  يف  مبا   ، خمتلفة  جمالت  يف 

ونقل مواد الوقاية وال�صيطرة ، والروبوتات للتطهري ، وت�صليم 

املواد الغذائية واملعدات الطبية اإىل امل�صت�صفيات ، ف�صاًل عن 

الإدارة اللوج�صتية للدراجات الكهربائية املقدمة للعاملني يف 

املجال الطبي لرحلتهم من واإىل العمل.

Track and trace المسار والتتبع
يعد تتبع الت�صال باملر�صى تقنية اأ�صا�صية ملكافحة انت�صار 

العامل  حول  خمتلفة  بطرق  بذلك  القيام  مت  ولقد  الفريو�ض، 

املثال  �صبيل  فعلى  التفا�صيل.  حتديد  ال�صهل  من  لي�ض  ولكن 

اأفاد مركز جامعة جون هوبكنز لالأمن ال�صحي اأن تتبع جهات 

مع  مقابالت  يت�صمن  اجلنوبية  كوريا  يف  باملر�صى  الت�صال 

املر�صى بالإ�صافة اإىل ا�صتخدام ال�صجالت الطبية ، و�صجالت 

و�صجالت   ، املحمولة  للهواتف  العاملي  املواقع  حتديد  نظام 

معامالت بطاقات الئتمان ، ودائرة تلفزيونية مغلقة. هناك 

لت�صجيل  الهواتف  ا�صتخدمت  ال�صني  باأن  تفيد  تقارير  ا  اأي�صً

 CCTV تاريخ ال�صفر و دوائر الكامريات التليفزيونية املغلقة

والتعلم  ال�صطناعي  الذكاء  با�صتخدام  الوجه   على  للتعرف 

للحكومة  ال�صت�صارة  يل  ديرين  الربوفي�صور  وقدم   الآيل، 

الكاملة  ال�صخمة  البيانات  ا�صتخدام  كيفية  ب�صاأن  ال�صينية 

من الهواتف املحمولة لتحديد الأ�صخا�ض الذين يجب عزلهم، 

الذين  واأولئك   ، تتبعهم  يجب  الذين  الرئي�صيني  والأ�صخا�ض 

ل يتعر�صون للمخاطر، واجلدير بالذكر اأن ال�صني ت�صتخدم 

ا قاعدة بيانات مركزية جلمع وتخزين البيانات. اأي�صً

إدارة سلوك التباعد االجتماعي للمواطنين
بها  نت�صرف  التي  الطريقة  على  املفرو�صة  القيود  اأدت 

تخطيط  يف  املوؤ�ص�صات  ت�صاعد  التي  التطبيقات  تطوير  اإىل 

ا لالأفراد للحفاظ  م�صاحتها ل�صمان التباعد الجتماعي واأي�صً

على م�صافة اآمنة بينهم.

الأقمار  عرب  املالحة  لأنظمة  الأوروبية  الوكالة  لدى  يوجد 

ال�صناعية �صفحة على الإنرتنت 

https://www.gsa.europa.eu/GNSS4Crisis
 GNSS عن نظام املالحة العاملي عرب الأقمار ال�صناعية 

بال�صتجابة   للتطبيقات اخلا�صة  الأزمات وتعر�ض قائمة  عن 

قائمة  اإدارة  مثل  متعددة  ق�صايا  تغطي  والتي  كوفيد-19  لـ 

 Bentley مثل  �صركات  اأن  كما  ال�صتجابة.  واإدارة  النتظار 

لل�صروط  ال�صتجابة  برامج ميكنها  تقدم حزم    Trimble و 

املقيدة املطلوبة للعمل اأثناء وجود كوفيد-19.

كما كانت الربامج  مثل Bentley’s Legion  مفيدة جًدا 

التخطيط  ويف  الأقدام  على  ال�صري  حركة  ومنذجة  ملحاكاة 

للتباعد الجتماعي وحت�صني ا�صتخدام امل�صاحة الآمنة وتقليل 

املخاطر.

موؤقتة  ممرات  باإن�صاء  الآن  املدن  من  العديد  وتقوم 

للدراجات لتخفيف ال�صغط على و�صائل النقل العام،  ولإعداد 

م�صارات ركوب الدراجات اجلديدة هذه باأمان وكفاءة ، فاإن 

مثل   ، املحمولة  اخلرائط  تطبيقات  تن�صر  والبلدات  املدن 

Trimble MX7 مع Trimble Business Center ، جلمع 
البيانات ب�صرعة وتخطيط وت�صميم ممرات دراجات جديدة.

ومن خالل اإن�صاء برنامج اإنتاج اخلرائط حلالت الطوارئ 

امل�صاحة  هيئة  تدعم    Mapping for Emergencies
فعلى  طرق.  بعدة  للوباء  احلكومة  ا�صتجابة  الربيطانية 

�صبيل املثال يتم حتديد حمالت ال�صوبر ماركت ذات مواقف 

اأو   / و  الفح�ض  مواقع  يف  للم�صاعدة  الكبرية  ال�صيارات 

الرعاية  دور  مواقع  الفريو�ض، وحتديد  للك�صف عن  الختبار 

وال�صيادلة. كما اأنهم يدعمون اأي�صا تخطيط الطرق وقيا�ض 

عر�ض الر�صيف واأي م�صكالت تتعلق بالتباعد الجتماعي يف 

البلدات واملدن الربيطانية.
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تبادل المعلومات ودمج البيانات
�صرورًيا  املعلومات  من  خمتلفة  اأنواع  بني  اجلمع  يكون  قد 

مثال  فيها،  املوارد  تخ�صي�ض  ينبغي  التي  الأماكن  لتقييم 

من�صة  عن  عبارة  وهو   Trimble Connect هو  ذلك  على 

تعاون مفتوحة للت�صميم والإن�صاء تربط اأ�صحاب امل�صلحة يف 

الالزمة  القرارات  لإبالغ  التي يحتاجونها  بالبيانات  امل�صروع 

عدد  اأن  اإىل  ترميبل  �صركة  وت�صري  الفريق،  كفاءة  وحت�صني 

الدعوات للتعاون يف امل�صاريع زاد بن�صبة 58٪ يف اأبريل مقارنة 

بال�صهر ال�صابق.

بيانات GNSS وصور األقمار الصناعية
اأن�صطة   )GEO( الأر�ض  بر�صد  املعنية  املجموعة  دعت 

امل�صاركة  واملنظمات   GEO واأع�صاء   GEO عمل  برنامج 

واملنت�صبني اإىل تبادل املعلومات حول امل�صاريع التي ت�صتخدم 

اأو  ال�صتجابة  اأو  املراقبة  اإجراءات  لدعم  الأر�ض  ر�صد 

ن�صرت  وقد   ،-19 كوفيد-  بجائحة  املتعلقة  ال�صرتداد 

GEO قائمة مب�صاريع ر�صد الأر�ض التي ت�صتجيب  جمموعة 

لكوفيد-19، 

.http://earthobservations.org/covid19.php
ويف ال�صني ، ا�صتخدم الربوفي�صور ديرين يل نظام مراقبة 

الإ�صاءة الليلية بال�صت�صعار عن بعد لإظهار ا�صتئناف العمل 

والإنتاج يف املدن ال�صينية بعد اجلائحة.

األوساط األكاديمية والجمعيات العلمية
وحول  املتحدة  اململكة  يف  اجليوماتك�ض  اأق�صام  �صاركت 

بعد  عن  التدري�ض  برامج  اإعداد  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  العامل 

وتقييم تاأثري قيود ال�صفر على دخول الطالب يف �صهر �صبتمرب 

عند بداية العام الدرا�صي اجلديد، وقد طرح ذلك جمموعة 

اإدارة  اأنظمة  حتديد   ، املثال  �صبيل  على  ؛  التحديات  من 

الو�صول  وكيفية  املنا�صبة  الفيديو  ات�صالت  ومن�صات  التعلم 

بجودة  اأو  منا�صب  اإنرتنت  ات�صال  دون  الطالب  هوؤلء  اإىل 

اخلروج  مت  وقد  الرديئة،  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا 

بعدد من الدرو�ض امل�صتفادة املمتازة للتعلم املدمج من هذا ، 

وقد قامت العديد من املنظمات مثل الحتاد الدويل للم�صاحني 

FIG و اجلمعية الدولية للم�صاحة الت�صويرية وال�صت�صعار عن 
افرتا�صية  وموؤمترات  وجل�صات  ندوات  بتنظيم   ISPRS بعد 

عرب الإنرتنت.

كما توجد هناك اأي�صا فر�ض كثرية، فعلى �صبيل املثال ، قد 

مت الإعالن عن م�صابقة  InnovateUK التي تقدم 20 مليون 

اإ�صرتليني لتقنيات طموحة لبناء قدرة اململكة املتحدة  جنيه 

على ال�صمود يف اأعقاب تف�صي كوفيد-19.

أهم النتائج
على  اجلغرافية  املعلومات  نظم  بيانات  ا�صتخدام  مت  فقد 

ا�صتفادت  وقد  كوفيد-19  لوباء  ال�صتجابة  يف  وا�صع  نطاق 

مبتكرة،  بطرق  املكانية  البيانات  من  املنظمات  من  العديد 

ومت اإدخال طرق جديدة للعمل واأدخلت ا�صتخدامات جديدة 

للربامج والتكنولوجيا احلالية، اأما الأمر الذي مل يتم حتديده 

هذه  تبعات  من  ال�صغرية  ال�صركات  �صتنجو  هل  هو  بعد 

اجلائحة ، وهل �صيتدبر الأفراد الذين مت منحهم اإجازات اأو 

اأ�صبحوا زائدين عن احلاجة اأمرهم؟

عنوان املقال الأ�صلي:

Coronavirus and Geospatial Technology
املقال من�صور بتاريخ 2020/09/09

رابط املقال

https://www.geomatics-world.co.uk/content/
article/coronavirus-and-geospatial-technology
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