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ماھي البیانات الثانویة ؟ (1)

● Using Secondary data
● Data Assessment
● Metadata

استخدام البیانات الثانویة●
تقییم البیانات●
البیانات الوصفیة●



Introduction1.1

Simply put, Secondary Data is data 
that was not collected by the user

✔  It can save you money, time and 
effort.

WHAT IS SECONDARY DATA

Secondary data is NOT meant to replace Primary Data
✔ It can, however, have an important role in contextualizing Primary Data

ما ھي البیانات الثانویة

 ببساطة ، البیانات الثانویة ھي البیانات التي لم یتم جمعھا
من قبل المستخدم

 ال ُیقصد بالبیانات الثانویة أن تحل محل البیانات األولیة.
 ومع ذلك ، یمكن أن یكون لھا دور مھم في وضع البیانات

األولیة في سیاقھا



What is Secondary Data

Prior to being used, Secondary data has to be 
assessed with respect to:

1. Availability (can I have it?)

2. Relevancy (Is this what I need?)

3. Accuracy (is the detail enough?)

4. Scope (does it concern my research topic?)

DATA ASSESSMENT

1.2

قبل استخدام البیانات ، یجب تقییم البیانات الثانویة فیما یتعلق 
باآلتي:

1. التوفر (ھل یمكنني الحصول علیھا؟)

2. الصلة (ھل ھذا ما أحتاجھ؟)

3. الدقة (ھل التفاصیل كافیة؟)

4. النطاق (ھل یتعلق بموضوع البحث الخاص بي؟)

تقییم البیانات
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1.2

قبل استخدام البیانات ، یجب تقییم البیانات الثانویة فیما یتعلق باآلتي:

1. التوفر (ھل یمكنني الحصول علیھا؟)
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تقییم البیانات

Sufficiency(to what extent does it meet my 
needs?)

الكفایة (إلى أي مدى یلبي احتیاجاتي؟)



Metadata is ´data about data´, i.e. 
additional information about the dataset

البیانات الوصفیة ھي "بیانات تصف البیانات" ، أي 
معلومات إضافیة حول مجموعة البیانات

1.3

METADATA

What is Secondary Data

البیانات الوصفیة



The way metadata is offered and the 
information it provides varies. It can 
include:

o Information about the producer

o Lineage of the data

o Methodological information

o Terms of use

تختلف طریقة تقدیم البیانات الوصفیة والمعلومات التي تقدمھا. یمكن 
أن تشمل:

o معلومات عن مخرج البیانات
oنسب البیانات
oمعلومات منھجیة
oتعلیمات االستخدام

1.3

METADATA

What is Secondary Data

البیانات الوصفیة



استخدام البیانات الثانویة  (2)

● Aggregation
● Spatializing data
● Filtering
● Acknowledging gaps

تجمیع●
البیانات المكانیة●
الفلتره●
االعتراف بالثغرات●



4

USING SECONDARY DATA استخدام البیانات الثانویة

The first rule when using 
secondary dataset is to keep in 
mind the data assessment and 
metadata 

The second rule is to use 
common sense and have a 
critical look at the data

 ✓ القاعدة األولى عند استخدام
 مجموعة البیانات الثانویة ھي مراعاة

تقییم البیانات والبیانات الوصفیة

 ✓ القاعدة الثانیة ھي استخدام الفطرة
 السلیمة وإلقاء نظرة نقدیة على

البیانات



4

USING SECONDARY DATA استخدام البیانات الثانویة

 ماھي الوحدات الكمیة المستخدمة لوصف المعلومات؟●
 (على سبیل المثال ، ھل ھي النسبة المئویة؟ األمیال؟

أمتار مربعة؟ كم مربع؟)

 ھل یمكنك استنباط بیانات جدیدة؟ (على سبیل المثال ، ال●
 تتضمن مجموعة البیانات مؤشر الشیخوخة ، ولكنھا
 تحتوي على إجمالي عدد السكان وأولئك الذین تبلغ

أعمارھم 15 عاًما أو أقل)

 ھل توجد فجوات في البیانات؟●

● In what units is the information being 
expressed? (i.g. is it percentage? 
Mileage? Square meters? Square km?)

● Can you derive new data? (i.g. the 
dataset does not include aging index, 
but it does have the total number of 
inhabitants and the those who are 15 
year old or younger)

● Are there gaps in the data? 



● (Spatial) Aggregation is done at the expense of detail: the bigger the aggregation unit, the lesser the detail

4.1 Using secondary dataAggregation 

 تجمیع البیانات المكانیة بكون خصماً على التفاصیل،●
و الھدف منھا تسھیل قراءة المعلومات و تحلیلھا

 في بعض األحیان ، تختلف وحدة تجمیع البیانات●
الثانویة عن الوحدة التي تستخدمھا في تحلیلك

 (على سبیل المثال ، لدیك بیانات مجمعة حسب●
المنطقة ولكنك تعمل على مستوى األسرة)

AGGREGATION تجمیع

● Sometimes the aggregation unit of secondary data is not the same as the unit you are using in our analysis. 
(i.g. you have data aggregated by district but you are working at the household level)



على الرغم من ھذه المشكالت ، فإن تجمیع البیانات یوفر عدًدا من المزایا :●
یقلل من تعقید مجموعة البیانات - ال تعني التفاصیل المالءمة للغرض المطروح ؛○
یمكن أن یجعل اكتشاف األنماط واالتجاھات أسھل ؛○
یجعل إدارة البیانات وتحلیلھا أبسط.○

4.1 Aggregation 

● Despite these problems, aggregating data offers a number of interesting advantages:

•Reduces the complexity of the dataset – detail does not mean fitness for the purpose at hand;

•It can make the detection of patterns and trends easier;

•Makes processing and data management simpler.



4.4

Completeness is not always there. 
Managing data gaps is essential in 
research.

There is not one single approach to this 
problem, but some basic principles should
be kept in mind:

• Be consistent, especially if the goal is to 
compare.

• Depending on the nature of the data, 
estimating missing values might be an 
option

• ALWAYS document what you did and 
acknowledge the consequences in a 
critical way.

ACKNOWLEDGING GAPS تحدید الثغرات 

البیانات الثانویة قد ال تكون مكتملة في أغلب األوقات و 
علیھ یجب علیك  إدارة فجوات البیانات

ال یوجد نھج واحد لھذه المشكلة ، ولكن یجب أن یكون 
ھناك بعض المبادئ األساسیة ضع في اعتبارك:

• كن متسًقا ، خاصة إذا كان الھدف ھو المقارنة.

• اعتماًدا على طبیعة البیانات ، قد یكون تقدیر القیم 
المفقودة خیاًرا

• وثق دائًما ما فعلتھ واعترف بالعواقب بطریقة 
حاسمة.



INSTITUTIONAL DATA(2)

● Web Services خدمات الویب●



The most common are the 
Web Map Service (WMS) 
and the Web Feature 
Service (WFS)
● From a practical point 

of view, these are the 
essential differences;

1.2.2 Institutional data

OGC (Open Geospatial Consortium) web services 
are open standards aimed at ensuring data 
interoperability

WEB SERVICES 

األكثر شیوًعا ھي خدمة خریطة الویب 
WMS))

(WFS) وخدمة میزات الویب

من وجھة نظر عملیة ، ھذه ھي ●
االختالفات األساسیة:

OGC (Open Geospatial Consortium) web
خدمات الویب ھي معاییر مفتوحة تھدف إلى ضمان إمكانیة 

التشغیل البیني للبیانات



http://www.youtube.com/watch?v=bfkCdir-yO8


CROWDSOURCED DATA (3)

● Advantages 
● Limitations 
● Use Case: Open Street Map 

(OSM)
● Data of Unknown Origins

مزایا●
سلبیات●
● Open Street :حالة االستخدام

Map (OSM)
بیانات من مصادر غیر معروفة●



3.

Crowdsourced data is data that does not depend on a central authority. Instead it is made 
from the contributions of, usually, volunteers.

Generally, crowdsourced data is as good as the 
community behind it is.

The best example in the geo domain is the Open 
Street Map (OSM) data project.

CROWDSOURCED DATA

بشكل عام ، تعتمد جودة ھذه البیانات و بجودة و مشاركة 
المجتمع المستخدم لھا.

 Open أفضل مثال في المجال الجغرافي ھو مشروع بیانات
.Street Map (OSM)

بیانات التعھید الجماعي ھي بیانات ال تعتمد على سلطة مركزیة. فھي مصنوعة من مشاركة المتطوعین عادًة.



3.1  Crowdsourced data

ADVANTAGES 

سھل االستخدام ، و قیود أقل.●

قد یكون أكثر ●

اكتماالً من المصادر التقلیدیة في المناطق ذات األھمیة االقتصادیة المنخفضة 

یمكن أن تكون أیًضا أكثر ثراًء من المصادر التقلیدیة حتى في المناطق 

"البارزة"

تمكین المستخدم (أي شيء مفقود؟ إصالحھ أو إضافتھ بنفسك)●

یوفر طبقة معلومات تكمیلیة لمعرفة األشیاء / المعالم جیًدا●

الفعالیة من حیث التكلفة●

●(Fresh perspective) منظور جدید

المزایا



3.2

السلبیات

من الصعب تقییم مستویات جودة البیانات●

المستخدم ھو المسؤول الوحید عن أي عواقب قد تنسب إلى ●

استخدام البیانات

بیانات وصفیة ضعیفة●

المیل إلى عدم التجانس في التفاصیل واألسلوب●

 Crowdsourced data

LIMITATION سلبیات



3.3 Use case

OPEN STREET MAP (OSM)

 Open Street Map ھو أكبر مستودع ●
 vector للبیانات الجغرافیة بصیغة المتجھات

 format

تأسس في عام 2006 ، وھو حالًیا أكبر ●
مشروع crowdsource projectفي العالم 

الجغرافي

(أكثر من 9 مالیین مستخدم مسجل اعتباًرا من ●
نوفمبر 2022)

ال تكن مستخدًما غیر فعال! ساھم!●

● Open Street Map is possibly the 
largest repository of geo-data in 
vector format.

● Founded in 2006, it is currently the 
largest crowdsource project in the 
geo-world

● (more than 5 million registered 
users as of November 2018)

● Don’t be a passive user! 
Contribute!



3.4  Crowdsourced data

Sometimes you have access, or you are given 
access, to data of which you are not sure what 
the origin is.

DATA OF UNKNOWN ORIGINS بیانات من أصول غیر معروفة

في بعض األحیان قد تتحصل على بعض البیانات ، أو یتم منحك حق 
الوصول إلى بیانات لست متأكًدا من أصلھا.

في ھذه الحالة، 
تنطبق جمیع اإلجراءات التم توضیحھا مسبقاً. 

باإلضافة إلى بعض اإلضافات:

حاول التحقق من مجموعة البیانات باستخدام ●
مجموعة بیانات ثانیة تعرف نسبھا ؛

امتنع عن مشاركة ھذه البیانات أو نشرھا ألنك ●
قد تتعدى على بعض قیود الترخیص التي ال 

تعرفھا.

When this happens, all the 
procedures described so far apply 
plus a few extras:

● Try to validate the dataset using 
a second dataset whose lineage 
you know;

● Restrain from sharing or 
publishing those datasets 
because you don’t know what 
license restrictions you may be 
violating.



شكراً للمتابعة


