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A 

 AAT (يغهخ)عذٔل عًبد انمٕط 

. انجٛبَبد انٕطفٛخ انخبطخ ثـجمخ ألٕاط (Arc Attribute Table)ٚزؼًٍ عذٔل عًبد انمٕط 

ٚؾزٕ٘ ْزا انغذٔل ثبإلػبفخ إنٗ انجٛبَبد انٕطفٛخ انزٙ ٚؼٛفٓب انًغزخذو، يوهٕيبد ثومذح انجذاٚخ 

ٔهمذح انُٓبٚخ نكم لٕط، ٔانًؼهن إنٗ انًٍٛٛ، ٔانًؼهن إنٗ انٛغبس، ٔؿٕل انمٕط، ٔسلى فشٚذ ٚوٍٛ 

 .داخهًٛب

 ACCESSIBILITY لبثهٛخ انٕطٕل

 .يمٛبط إعًبنٙ ٚجٍٛ كٛفٛخ انٕطٕل إنٗ يٕالن يخزهفخ يٍ يٕلن يؾذد

 ADDRESS MATCHING يـبثمخ انوُٕاٌ

ًٚكٍ َمم اإلؽذاصٛبد انغغشافٛخ ٔانجٛبَبد . آنٛخ نشثؾ يهفٍٛ ثبعزخذاو انوُٕاٌ هُظشًا نهشثؾ ثًُٛٓب

ًٚكٍ يـبثمخ يهف ثٛبَبد ٚؾزٕ٘ ههٗ هُبٍٔٚ انـالة : يضبل. انٕطفٛخ يٍ أؽذ انوُٕاٍَٛ إنٗ اٜخش

ين ؿجمخ شٕاسم رؾزٕ٘ هُبٍٔٚ ثؾٛش ٚمٕو ثشَبيظ َلبو انًوهٕيبد انغغشافٛخ ثئَشبء ؿجمخ َمبؽ 

 .عذٚذح رًضم انًٕالن انزٙ ٚمـُٓب ْؤالء انـالة

 AERIAL PHOTOGRAPHY انزظٕٚش انغٕ٘

رغًٗ انظٕس انُبرغخ طٕسًا عٕٚخ هًٕدٚخ . انزمبؽ انظٕس يٍ آنخ رظٕٚش يوهمخ فٙ ؿبئشح أٔ يُـبد

رغزخذو . أٔ يبئهخ، رجوًب نهضأٚخ انزٙ رظُوٓب آنخ انزظٕٚش ين عـؼ األسع أصُبء انزمبؽ انظٕس

 .انظٕس انغٕٚخ غبنجًب نشعى خشائؾ األعبط، نًب رزؼًُّ يٍ يوهٕيبد عغشافٛخ رفظٛهٛخ

 ANALYSIS رؾهٛم

ْٕ هًهٛخ انزوشف ههٗ انغؤال أٔ انمؼٛخ، ٔرًضٛهٓب فٙ ًَٕرط، ٔانزؾمك يٍ َزبئظ رنك انًُٕرط، 

 .ًٚكٍ أٌ رزؼًٍ ْزِ انوًهٛخ، أٚؼًب، طٛبغخ يمزشؽبد أٔ َظبئؼ. ٔرفغٛش انُزبئظ

 ANNOTATION ؽبشٛخ

ْٕٔ ٚغزخذو ألغشاع انوشع، . َض رٕػٛؾٙ ٚغزخذو فٙ ٔػن األعًبء ههٗ يوبنى انخشٚـخ (1)

، ٚغزخذو فٙ ٔػن األعًبء (coverage)أؽذ إَٔام انًوبنى فٙ رغـٛخ  (2). ٔنٛظ ألغشاع انزؾهٛم

ٔرزؼًٍ انًوهٕيبد انًخضَخ ألعم ؽبشٛخ، انُض ٔيٕلوّ انز٘ ٚلٓش فّٛ، . ههٗ انًوبنى األخشٖ

 .(انخ...انهٌٕ، خؾ انكزبثخ، انؾغى)ٔسيٕص انُض 

 ARC لٕط

ٚؤد٘ . رجذأ ثًٕلن ٔرُزٓٙ ثآخش (أصٔاط إؽذاصٛبد ط،م) verticesعهغهخ يشرجخ يٍ انزسٖ  (1)

أؽذ إَٔام  (2) .(nodes)ٔرغًٗ انزسٖ فٙ َٓبٚزٙ انمٕط همذًا . ٔطم رسٖ انمٕط إنٗ إَشبء خؾ

ًٚكٍ أٌ ٚؾزٕ٘ . ، ٚغزخذو نزًضٛم انًوبنى انخـٛخ ٔؽذٔد انًؼهوبد(coverage)انًوبنى فٙ رغـٛخ 

، (انومذح-ؿٕثٕنٕعٛب انمٕط)رشثؾ األلٕاط ثبنومذ ؿٕثٕنٕعًٛب . أؽذ انًوبنى انخـٛخ ههٗ هذح ألٕاط

ٔرخضٌ انجٛبَبد انٕطفٛخ نأللٕاط فٙ عذٔل أٔطبف . (انًؼهن-ؿٕثٕنٕعٛب انمٕط)ٔإنٗ انًؼهوبد 

 .AATانمٕط 

 ARC-NODE TOPOLOGY انومذح-ؿٕثٕنٕعٛب انمٕط

-رذهى ؿٕثٕنٕعٛب انمٕط. ثُٛخ انجٛبَبد انـٕثٕنٕعٛخ انزٙ رغزخذو نزًضٛم االسرجبؽ ثٍٛ األلٕاط ٔانومذ

 . انومذح روشٚف انًوبنى انخـٛخ ٔؽذٔد انًؼهوبد، ٔرذهى ٔكبئف انزؾهٛم يضم االلزفبء انشجكٙ

 ATTRACTIVENESS عبرثٛخ



ًٚكٍ أٌ ركٌٕ عبرثٛخ يشكض رغٕق فٙ : يضبل. خظبئض يٕلن انزٙ رؾفض انشؽالد ههٗ ثهٕغّ

انٕكبئف انزٙ ٚمذيٓب انًشكض، ٔهذد يٕالف انغٛبساد، ٔأعوبس انًُزغبد، أٔ يغًٕهخ يٍ ْزِ 

 . األعجبة يوًب

 ATTRIBUTE عًخ

إؽذٖ انؾظبئض انًًٛضح نًوهى عغشافٙ يششٔؽخ ثبألسلبو ٔانؾشٔف ٔانظٕس ٔسعٕو انزظًٛى  (1)

يٍ : يضبل. ، ٔرخضٌ هبدح فٙ عذٔل ٔرشثؾ ثبنًوبنى ؽغت أسلبيٓب انفشٚذح (CAD)ثبنؾبعٕة 

 .هًٕد فٙ عذٔل لبهذح ثٛبَبد (2). انذلٛمخ/طفبد انجئش انوًك ٔهذد انغبنَٕبد

 ATTRIBUTE TABLE (يغهخ)عذٔل عًبد 

ًٚضم كم طف يوهًًب عغشافًٛب، ًٔٚضم كم هًٕد طفخ يٍ طفبد . يهف عذٔنٙ ٚؾزٕ٘ طفٕفًب ٔأهًذح

 . انًوهى، ثؾٛش ًٚضم انوًٕد انٕاؽذ انظفخ رارٓب فٙ كم طف

 AZIMUTH عًذ

، يمٛغًب ثضأٚخ انذٔساٌ ؽٕل يؾٕس م انًٕعت، ثبرغبِ همبسة (vector)االرغبِ األفمٙ نًزغّ 

 . انذسعبد فٙ ثٕطهخ: يضبل. انغبهخ

 AZIMUTHAL PROJECTION إعمبؽ عًزٙ

 .PLANAR PROJECTION: ساعن

B 

 BAND َـبق

ٔاؽذح يٍ ؿجمبد طٕسح يزوذدح األؿٛبف رًضم لٛى انجٛبَبد نًغبل يؾذد يٍ انـٛف انكٓشيغُبؿٛغٙ 

ٚلٓش . (فٕق انجُفغغٛخ ٔرؾذ انؾًشاء ٔانؾشاسٚخ ٔانشدادس: يضبل)نهؼٕء أٔ انؾشاسح انًُوكغخ 

ـُك، ٔاؽذ نألؽًش ٔصبٌ نألخؼش، ٔصبنش  هشع األنٕاٌ انمٛبعٙ نظٕسح يزوذدح األؿٛبف صالصخ َُ

 طٕسًا يزوذدح األؿٛبف LANDSAT TMٔ SPOTرضٔد انظٕس انفؼبئٛخ، يضم . نألصسق

ـُك أٔ أكضش  . نألسع، ٚؾزٕ٘ ثوؼٓب عجوخ َُ

 BAND SEPARATE انُـبق انًُفظم

ْٛئخ طٕسح رخضٌ كم َـبق يٍ انجٛبَبد انًغًٕهخ ثبعزخذاو آنخ يغؼ فؼبئٙ يزوذد األؿٛبف فٙ 

 . يهف يُفظم

 BASE MAP خشٚـخ أعبط

انـشق إؽذٖ انًكَٕبد األعبعٛخ فٙ : يضبل. خشٚـخ رؾزٕ٘ انًوبنى انغغشافٛخ رغزخذو كًشعن نهًٕالن

 . خشٚـخ األعبط

 BUFFER ، ؽشو(يغهخ)ؽشٚى 

ٚغزخذو . ٚشكم انؾضاو انُبرظ يؼهوًب داخم أٔ خبسط انًوهى. ؽضاو رجوذ ؽذٔدِ ثوذًا صبثزًب هٍ يوهى

إٚغبد انؾٕادس انًشٔسٚخ انزٙ الرجوذ أكضش يٍ : يضبل. (PROXIMITY)انؾضاو فٙ رؾهٛم انمشة 

 .  يزشًا هٍ رمبؿن200



C 

 CENTER يشكض

ّٔد يُّ ثبنًٕاسد أٔ انجؼبئن أٌ ٚكٌٕ - يٍ انُبؽٛخ انًكبَٛخ - ٔٚفزشع فٙ انًشاكض . يٕلن يُمـن، َُٚزض

 (.attractiveness)نكم يُٓب عبرثٛخ 

 CENTRAL MERIDIAN خؾ صٔال يشكض٘

.  خؾ انـٕل انز٘ ٚوّشف انًشكض ٔأؽٛبًَب انًجذأ انغُٛٙ فٙ َلبو إؽذاصٛبد ُيْغَمؾ

 .MERIDIAN: ساعن

 CENTROID يشكض يزٕعؾ

ٔفٙ ؽبنخ انًؼهن غٛش انُلبيٙ ٚغزُزظ . ٚـهك ْزا انًظـهؼ ههٗ يشكض يغبؽخ أٔ يُـمخ أٔ يؼهن

انًشكض انًزٕعؾ يٓى فٙ َلبو انًوهٕيبد . انًشكض انًزٕعؾ سٚبػًٛب نًٛضم يب ٚشجّ يشكض انضمم

انغغشافٛخ ألَّ انًٕلن انز٘ ٚغزخذو نفٓشعخ انًؼهن انز٘ ٚمن انًشكض انًزٕعؾ داخهّ، كًب أٌ انجٛبَبد 

 .انٕطفٛخ رشثؾ أؽٛبًَب ثًٕلن انًشكض انًزٕعؾ

 CLIP الزظبص

رمن ثشكم كبيم ػًٍ ؽذٔد روشفٓب يوبنى يٍ  (Coverage)االعزخشاط انًكبَٙ نًوبنى رغـٛخ 

 . رغـٛخ أخشٖ

 COGO انُٓذعخ اإلؽذاصٛخ

 .COORIDNATE GEOMETRY: ساعن

 CONFLATION لشاءح يشكجخ

يغًٕهخ انٕكبئف ٔاإلعشاءاد انزٙ رؾبر٘ ألٕاعًب يٍ رغـٛخ أٔنٗ ثؤلٕاط يٍ رغـٛخ أخشٖ، صى رُمم 

رغجك انًؾبراح َمم انجٛبَبد انٕطفٛخ، ٔغبنجًب يب رُغض . انجٛبَبد انٕطفٛخ يٍ إؽذاْب إنٗ األخشٖ

 ( Rubber-Sheeting)ثبعزخذاو هًهٛبد انظفؾخ انًـبؿٛخ 

 CONFORMAL PROJECTION إعمبؽ يـبثك

ٔٚكٌٕ رنك ثبنؾفبف ههٗ كم انضٔاٚب انزٙ رظف . إعمبؽ ٚؾبفق ههٗ انشكم فٙ يُـمخ طغٛشح

ٔيٍ انغذٚش ثبنزكش أَّ ال ٕٚعذ إعمبؽ لبدس ههٗ انؾفبف ههٗ األشكبل فٙ يُـمخ . انواللبد انًكبَٛخ

 .ORTHOMORPHIC PROJECTIONٚغًٗ أٚؼًب إعمبؽ انشكم انظؾٛؼ . كجٛشح

 CONIC PROJECTION إعمبؽ يخشٔؿٙ

ـَن انًخشٔؽ ههٗ . َٕم يٍ إَٔام اإلعمبؽ، ُرغمؾ فّٛ األسع ههٗ يخشٔؽ يًبط أٔ لبؿن نٓب صى ُٚم

 . ؿٕل خؾ ٚظم رسٔح انًخشٔؽ ٔلبهذرّ، ُٔٚجَغؾ

 CONNECTIVITY ارظبنٛخ

ٚوزجش انمٕعبٌ . انزوشٚف انـٕثٕنٕعٙ نأللٕاط انًزظهخ ثزغغٛم همذح انجذاٚخ ٔهمذح انُٓبٚخ نكم لٕط

 . انهزاٌ ٚشزشكبٌ فٙ همذح ٔاؽذح لٕعبٌ يزظالٌ

 CONTIGUITY رغبٔس

 . انزوشٚف انـٕثٕنٕعٙ نهًؼهوبد انًزغبٔسح، ثزغغٛم انًؼهوٍٛ إنٗ ًٍٚٛ ٔٚغبس انمٕط

 CONTINUOUS DATA ثٛبَبد يغزًشح



 . عـؼ رًزهك كم يٕالوّ لًٛخ يؾذدح أٔلًٛخ ًٚكٍ يوشفزٓب

 COORIDNATE GEOMETRY انُٓذعخ اإلؽذاصٛخ

ٚغزخذو يغبؽٕ األساػٙ ٔكبئف انُٓذعخ اإلؽذاصٛخ إلدخبل انجٛبَبد انًغبؽٛخ، ٔؽغبة انًٕالن 

 .COGOركزت اخزظبسًا . انذلٛمخ ٔانؾذٔد، ٔروشٚف األلٕاط، ْٔكزا

 COVERAGE رغـٛخ

رخضٌ . ArcInfoَغخخ سلًٛخ يٍ خبسؿخ رشكم انٕؽذح األعبعٛخ نزخضٍٚ انجٛبَبد انًزغٓخ فٙ 

ٔيوبنى صبَٕٚخ  (يضم األلٕاط ٔانومذ ٔانًؼهوبد َٔمبؽ انٕعى)انزغـٛخ انًوبنى انغغشافٛخ كًوبنى أٔنٛخ 

رششػ عذأل انجٛبَبد انٕطفٛخ يوبنى انخشٚـخ انًزشاثـخ . (انخ...يضم ؽذٔد انخشٚـخ ٔانؾٕاشٙ)

 . يوٓب ٔرخضٌ طفبد انًوبنى انغغشافٛخ

 CYLINDRICAL PROJECTION إعمبؽ أعـٕاَٙ

ـَن األعـٕاَخ يٍ . َٕم يٍ إَٔام اإلعمبؽ، ُرغمؾ فّٛ األسع ههٗ أعـٕاَخ يًبعخ أٔ لبؿوخ نٓب صى ُرم

 . انمبهذح إنٗ انمبهذح األخشٖ، ُٔرجَغؾ

D 

 DANGLE LENGTH ؿٕل انزذنٙ

ٚؾزف انزُلٛف األلٕاط . (clean)انـٕل األطغش٘ انًغًٕػ نزذنٙ لٕط أصُبء هًهٛخ انزُلٛف 

 . انًزذنٛخ ثـٕل ألظش يٍ ؿٕل انزذنٙ

 DANGLING ARC لٕط يزذّل

، أٔ (undershootلظٕس )ْٔٙ رًضم يؼهوًب غٛش يغهك . لٕط ثومذح ال رزظم ثؤ٘ لٕط آخش

رغبٔص )لٕعًب ال ٚزظم ثـشٚمخ طؾٛؾخ ين لٕط آخش ٚفزشع أٌ يزظم ثّ، ثم ٚزغبٔصِ 

overshoot) . الٚغت اهزجبس كم لٕط يزذل خـؤ فٙ خشٚـخ األعبط، فًٍ انًًكٍ أٌ ًٚضم انمٕط

 (. centerline)انًزذنٙ شبسهًب يغذٔدًا فٙ خشٚـخ يؾبٔس انـشق 

 DANGLING NODE همذح يزذنٛخ

 . َٓبٚخ لٕط يزذل الٚزظم ثمٕط آخش

 DATA ثٛبَبد

 .انجٛبَبد اإلؽظبئٛخ: يضبل. يغًٕهخ يٍ انؾمبئك ًٚكٍ يُٓب اعزخالص االعزُزبعبد

 DATABASE لبهذح ثٛبَبد

رزؼًٍ . يغًٕهخ يُـمٛخ يٍ انًوهٕيبد انزٙ ٚزوهك ثوؼٓب ثجوغ، ٔرذاس ٔرخضٌ كٕؽذح ٔاؽذح

لبهذح ثٛبَبد َلبو انًوهٕيبد انغغشافٛخ ثٛبَبد ؽٕل يٕالن ٔشكم انًوبنى انغغشافٛخ، يغغهخ ههٗ 

 . شكم َمبؽ ٔخـٕؽ ٔيُبؿك، ثبإلػبفخ إنٗ ثٛبَبرٓب انٕطفٛخ

 DATABASE MANAGEMENT SYSTEM َلبو إداسح لبهذح انجٛبَبد

ٚذهى َلبو إداسح لبهذح انجٛبَبد . يغًٕهخ يٍ ثشايظ انؾبعٕة نزُلٛى انًوهٕيبد فٙ لبهذح ثٛبَبد

إَشبء ثُٛخ لٛبعٛخ نمبهذح انجٛبَبد، ٔٚمذو األدٔاد انًـهٕثخ إلدخبل انجٛبَبد ٔانزؾمك يُٓب ٔرخضُٚٓب 

 .DBMSركزت اخزظبسًا . ٔاعزشعبهٓب ٔيوبنغزٓب ٔاالعزوالو هُٓب

 DATUM ثٛبٌ

ٔانجٛبٌ ْٕ . يغًٕهخ يٍ انجبسايزشاد َٔمبؽ انزؾكى رغزخذو نزوشٚف شكم األسع صالصٙ األثوبد ثذلخ



 NAD83 (North American Datum Forإٌ ثٛبٌ : يضبل. أعبط َلبو اإلؽذاصٛبد انًغزٕ٘
 . ْٕ ثٛبٌ إعمبؽ ٔإؽذاصٛبد انخشٚـخ فٙ انٕالٚبد انًزؾذح ٔثبرغبِ أيشٚكب انشًبنٛخ (1983

 DBMS َلبو إداسح لبهذح انجٛبَبد

 .DATABASE MANAGEMENT SYSTEM: ساعن

 DESCRIPTIVE DATA ثٛبَبد ٔطفٛخ

ًٚكٍ أٌ رؾزٕ٘ أسلبيًب َٔظٕطًب ٔطٕسًا ٔسعٕو . ثٛبَبد عذٔنٛخ رششػ خظبئض انًوبنى انغغشافٛخ

رغًٗ .  انجٛبَبد انٕطفٛخ فٙ عذٔل أٔطبف انًوبنىArcInfoٚخضٌ . (CAD)انزظًٛى ثبنؾبعٕة 

 . أٚؼًب ثٛبَبد األٔطبف

 DESTINATION يُزٓٗ

ًٚضم . يضم يٕلن انوًم ثبنُغجخ إنٗ انًٕكف، ٔيشكض انزغٕق ثبنُغجخ إنٗ انضثٌٕ. يٕلن َٓبٚخ سؽهخ

فٙ رغـٛخ شجكخ، ٔههٗ شكم َمـخ فٙ رغـٛخ َمـخ،  (CENTERساعن )انًُزٓٗ ههٗ شكم يشكض 

 . ٔههٗ شكم َمـخ ٔعى فٙ رغـٛخ يؼهن

 DIGITIZING سلًُخ

نزشفٛش يٕالن انًوبنى انغغشافٛخ ثزؾٕٚهٓب إنٗ عهغهخ يٍ  (Digitizer)هًهٛخ اعزخذاو انًشلًٍ 

 . إؽذاصٛبد ط ٔم ٔرخضُٚٓب فٙ يهفبد فٙ ؽبعٕة

 DISCRETE DATA ثٛبَبد يُمـوخ

 . يوبنى عغشافٛخ رؾزٕ٘ َمبؿًب ٔخـٕؿًب ٔؽذٔد يُبؿك

 DISSOLVE رجذٚذ

 . هًهٛخ إصانخ انؾذٔد ثٍٛ يؼهوٍٛ يزغبٍٔٚ نًٓب َفظ لًٛخ ٔطف يؾذد

 DOUBLE PRECISION دلخ يؼبهفخ

 . رشٛش ْزِ انوجبسح إنٗ يغزٕٖ هبل يٍ انذلخ يجُٙ ههٗ هذد األسلبو انزٙ ًٚكٍ رخضُٚٓب نكم إؽذاصٛخ

 DYNAMIC SEGMENTATION انزمـٛن انذُٚبيٛكٙ

هًهٛخ ؽغبة يٕالن األؽذاس ههٗ انًوبنى انخـٛخ فٙ ٔلذ انزشغٛم، يجُٛخ ههٗ عذأل أؽذاس رزؼًٍ 

ًٚضهّ خؾ ) يزش 100نشبسم ثـٕل  (غٛش فٛضٚبئٙ)رمـٛن : يضبل. يوهٕيبد نهًغبفبد ًٚكٍ اعزخذايٓب

يؤخٕر يٍ عذٔل ٚجٍٛ ؽبنخ انشطف، ثؾٛش ًٚكٍ  (pavement)، ؽغت ؽبنخ انشطف (ٔؽٛذ

رهٍٕٚ انمـن انُبرغخ يٍ هًهٛخ انزمـٛن انذُٚبيٛكٙ ؽغت ؽبنخ انشطف، ثوذح أنٕاٌ، كًب نٕ كبٌ رنك 

 . انخؾ يؤنفًب يٍ هذد يٍ انخـٕؽ

E 

 EDGE MATCHING يـبثمخ ؽبفخ

إعشاء رؾشٚش نهخشٚـخ، ٚؼًٍ أٌ ركٌٕ انًوبنى انزٙ روجش خشٚـزٍٛ يزغبٔسرٍٛ نًٓب يٕلن انؾبفخ 

 . رارّ

 EQUATOR خؾ االعزٕاء

أٔ خؾ انوشع انًشعوٙ انز٘ رمبط يُّ لٛى انوشع  (PARALLEL)انًٕاص٘ 

(LATITUDE) .ًٔٚش فٙ يُزظف انًغبفخ ثٍٛ لـجٙ األسع . 



 EVENT ؽذس

انخـٛخ ٔانًغزًشح : صًخ صالصخ إَٔام يٍ األؽذاس. يوهى عغشافٙ ٚؾذس ههٗ أٔ ههٗ ؿٕل يوهى خـٙ

 يزش ْٕ ؽذس 500األٚغش فٙ شبسم يب يٍ يُزظفّ ٔنًغبفخ  (lane)إغالق انًغشة : يضبل. ٔانُمـخ

خـٙ، انؾذس انًغزًش ْٕ ؽذس خـٙ ٚكٌٕ يٕلن ثذاٚخ لـوخ يُّ ْٕ راد يٕلن َٓبٚخ انؾذس انز٘ 

ٔٚمن ؽذس انُمـخ فٙ َمـخ ههٗ ؿٕل ؿشٚك، يضم ؽبدس يشٔس٘ فٙ شبسم يب ٔلن ههٗ ثوذ . ٚغجمّ

 .  يزش يٍ ثذاٚخ رنك انشبسم1500

 EVENT SOURCE يظذس ؽذس

ْٕ اعى ٚوُّٛ انًغزخذو نإلشبسح إنٗ عذٔل فٙ َلبو إداسح لبهذح انجٛبَبد ٚؾزٕ٘ ثٛبَبد انؾذس 

 . العزخذايٓب فٙ هًهٛخ انزمـٛن انذُٚبيٛكٙ

F 

 FEATURE َيْوَهى

  GEOGRAPHIC FEATURE: ساعن

 FEATURE CLASS فئخ يوهى

رشًم فئبد انًوبنى . (coverage)رظُٛف ٚظف ْٛئخ انًوبنى انغغشافٛخ ٔٚذهى انجٛبَبد فٙ رغـٛخ 

 . انخ...انُمـخ ٔانمٕط ٔانومذح ٔانًؼهن: انًغزخذيخ نزًضٛم انًوبنى انغغشافٛخ فٙ رغـٛخ

 FIELD ؽمم

 . يظـهؼ ٚغزخذو نهذالنخ ههٗ انوًٕد فٙ لبهذح ثٛبَبد

G 

 GENERALIZATION (يغهخ)روًٛى 

ٔفٙ َلبو انًوهٕيبد انغغشافٛخ ْٕ ؽزف هذد يٍ . ْٕ خفغ هذد انُمبؽ انًغزخذيخ نزًضٛم خؾ

 . يٍ لٕط ٔفمًب نششٔؽ يوُٛخ (vertices)انزسٖ 

 GEOCODE (يغهخ)رشفٛش عغشافٙ 

ٚغًٗ أٚؼًب انزشفٛش انغغشافٙ نهوُٕاٌ . هًهٛخ رؾذٚذ إؽذاصٛبد يٕلن ثوذ يوشفخ هُٕاَّ

(ADDRESS GEOCODE .) 

 GEOGRAPHIC DATA ثٛبَبد عغشافٛخ

 . (يغًٕهخ يٍ انجٛبَبد انًكبَٛخ ٔانجٛبَبد انٕطفٛخ). يٕالن ٔأٔطبف انًوبنى انغغشافٛخ

 GEOGRAPHIC FEATURE (يغهخ)يوهى عغشافٙ 

كبْشح عغشافٛخ ٚوُٛٓب انًغزخذو ًٔٚكٍ ًَزعزٓب أٔ رًضٛهٓب ثبعزخذاو ثٛبَبد عغشافٛخ فٙ ثشَبيظ َلبو 

 . انشٕاسم ٔانومبساد ٔشجكخ انظشف انظؾٙ: يضبل. يوهٕيبد عغشافٙ

 َلبو يوهٕيبد عغشافٙ
GEOGRAPHIC INFORMATION 
SYSTEM 

ٔانجشايظ ٔانجٛبَبد انغغشافٛخ ٔانًٕكفٍٛ،  (hardware)يغًٕهخ يُلًخ يٍ انؾٕاعٛت ٔانوزبد 

. يظًًخ ثؾٛش رهزمؾ ٔرخضٌ ٔرؾذس ٔروبنظ ٔرؾهم ٔروشع كم أشكبل انًوهٕيبد انًغَُذح عغشافًٛب



 .GISركزت اخزظبسًا 

 GEOMATICS .(يغهخ)انًوهٕيبرٛخ انغغشافٛخ 

ْٕٔ ٚزؼًٍ . ههى ٔرمُٛبد عًن ٔرخضٍٚ ٔرؾهٛم ٔيوبنغخ ٔرفغٛش ٔرٕصٚن انًوهٕيبد انغغشافٛخ

ٔانًغبؽخ  (Geodesy)انوذٚذ يٍ انوهٕو ٔانزمُٛبد، يُٓب ههى انًغبؽخ، ٔههى انًغبؽخ انزـجٛمٛخ 

، (Cartography & Mapping)، ٔٔػن انخشائؾ (Photogrammetry)انزظٕٚشٚخ 

، (GIS)، َٔلبو انًوهٕيبد انغغشافٛخ (RS)، ٔاالعزشوبس هٍ ثوذ (Navigation)ٔانًالؽخ 

(.  GPS)َٔلبو رؾذٚذ انًٕالن انوبنًٙ 

يظـهؼ يـبثك نـ )انًوهٕيبرٛخ : Informaticsانغغشافٛب ٔ: Geographyٔاالعى يؤخٕر يٍ 

Information Science :ٔٚوُٙ رنك أٌ انًوهٕيبرٛخ انغغشافٛخ ْٙ ؽٕعجخ . (ههى انًوهٕيبد

.  انغغشافٛب

  

 GEOREFERENCE (يغهخ)إعُبد عغشافٙ 

 . إَشبء هاللخ ثٍٛ اإلؽذاصٛبد فٙ خشٚـخ يغـؾخ يـجٕهخ ٔإؽذاصٛبد يوهٕيخ فٙ انوبنى انؾمٛمٙ

 GEOWORKSPACE ؽّٛض انوًم انغغشافٙ

، يضم االرظبل ثبنًغزٕدهبد GeoMediaانٕهبء انز٘ ٚزؼًٍ عًٛن أهًبل انًغزخذو فٙ ثشَبيظ 

(Warehouses) َبفزح انخشٚـخ، َبفزح انجٛبَبد، أششؿخ األدٔاد، يوهٕيبد َلبو اإلؽذاصٛبد ،

 .GWSٔيٍ انغذٚش ثبنزكش أٌ ؽٛض انوًم انغغشافٙ ٚخضٌ فٙ يهف فٙ ْٛئخ . ٔاالعزواليبد

 GIS َلبو يوهٕيبد عغشافٙ

 .GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: ساعن

 GLOBAL POSITIONING SYSTEM َلبو رؾذٚذ انًٕالن انوبنًٙ

ٚغزخذو َلبو . َلبو يٍ األلًبس االطـُبهٛخ ٔأعٓضح االعزمجبل رغزخذو نؾغبة يٕالن ههٗ األسع

 .GPSركزت اخزظبسًا . رؾذٚذ انًٕالن انوبنًٙ فٙ اإلثؾبس، ٔرذهى دلزّ أهًبل انًغبؽخ

 GPS َلبو رؾذٚذ انًٕالن انوبنًٙ

 .GLOBAL POSITIONING SYSTEM: ساعن

 GRID شجكخ، شجكخ يزغبيزخ

ًَٕرط ثٛبَبد عغشافٛخ ًٚضم انًوهٕيبد فٙ يظفٕفخ يٍ انخالٚب انًشثوخ انًشرجخ فٙ طفٕف ٔأهًذح 

 . (إؽذاصٛٙ ط ٔ م)رغَُذ كم خهٛخ فٙ انشجكخ ثًٕلوٓب انغغشافٙ . ٔنٓب راد انًغبؽخ

 GRID CELL خهٛخ شجكخ، خهٛخ شجكخ يزغبيزخ

رًزهك كم خهٛخ لًٛخ رمبثم يوهًًب أٔ . (يزش يشثن أٔ يٛم يشثن)ٔؽذح رًضم لـوخ يٍ عـؼ األسع 

ًٔٚكٍ رخضٍٚ لٛى إػبفٛخ . طفخ يًٛضح فٙ لـوخ األسع رهك، يضم َٕم انزشثخ أٔ انظُف انضساهٙ

 (. VAT)نهخهٛخ فٙ عذٔل أٔطبف انمٛى 



H 

I 

 IMAGE طٕسح

ٚشًم رنك طٕس . رًضٛم أٔ ٔطف سعٕيٙ نًشٓذ، َبرظ، فٙ انوبدح، يٍ عٓبص ثظش٘ أٔ إنكزشَٔٙ

ٔانظٕس  (scanned)ٔانظٕس انًًغٕؽخ  (يضم طٕس األلًبس االطـُبهٛخ)االعزشوبس هٍ ثوذ 

أٔ  (binary)نٓب لٛى صُبئٛخ  (raster)رخضٌ انظٕسح ههٗ شكم ثٛبَبد يزغبيزخ . انفٕرٕغشافٛخ

 . طؾٛؾخ رًضم كضبفخ انؼٕء أٔ انؾشاسح انًُوكغخ أٔ غٛشًْب ههٗ انـٛف انكٓشيغُبؿٛغٙ

 IMAGERY .(يغهخ)يغًٕهخ طٕس 

 .طٕس رشكم يوًب يغًٕهخ ٔاؽذح

J 

 JOIN ػّى

  RELATIONAL JOINساعن 

K 

L 

 LABEL POINT .َمـخ ٔعى

 .POINTساعن 

 LANDSAT الَذعبد

ٚمذو . يغًٕهخ يٍ األلًبس االطـُبهٛخ انزٙ رُزظ طٕسًا نألسع، ؿٕسد ثشَبيغّ ٔكبنخ َبعب

. BIP، ٔصبًَٛٓب (Band Interleaved by Lineأٔ ). BILالَذعبد ثٛبَبرّ فٙ ْٛئزٍٛ، أٔنًٓب 

 (. Band Interleaved by Pixelأٔ )

 LATITUDE هشع

، ٔٚمبط هبدح ثبنذسعبد (EQUATOR)انًغبفخ انضأّٚخ إنٗ انشًبل أٔ انغُٕة يٍ خؾ االعزٕاء 

.  انوششٚخ أٔ انذسعبد ٔانذلبئك ٔانضٕاَٙ

 .PARALLEL: ساعن

 LATITUDE-LOGITUDE ؿٕل- هشع 

ٔانـٕل ٔانوشع ًْب صأٚزبٌ رمبعبٌ . َلبو كشٔ٘ ٚغزخذو يشعوًب نمٛبط انًٕالن ههٗ عـؼ األسع

. انغُٕة- ٚمٛظ انوشع انضٔاٚب فٙ ارغبِ انشًبل . يٍ يشكض األسع إنٗ يٕالن ههٗ عـؼ األسع



.  انغشة- ٔٚمٛظ انـٕل انوشع فٙ ارغبِ انششق 

 LATITUDEٔ LONGITUDEٔ MERIDIANٔ PARALLEL: ساعن

ٔEQUATORٔ PRIME MERIDIAN. 

 LAYER ؿجمخ

 . يٍ انجٛبَبد انًكبَٛخ (thematic)يغًٕهخ يٕػٕهٛخ 

 LEGEND يفزبػ خشٚـخ

َبؽٛخ يشعوٛخ يٍ خشٚـخ رجٍٛ األنٕاٌ ٔانشيٕص ٔأًَبؽ انخـٕؽ ٔانزلهٛم ٔانؾبشٛخ انًغزخذيخ ههٗ 

 . ٚزؼًٍ يفزبػ انخشٚـخ غبنجًب يمٛبط انخشٚـخ ٔارغبِ انشًبل. انخشٚـخ

 LINE خؾ

يغًٕهخ يٍ اإلؽذاصٛبد انًشرجخ انزٙ رًضم شكم يوهى عغشافٙ أػٛك يٍ أٌ ٚوزجش يغبؽخ  .1

، أٔ أَّ يوهى خـٙ ال يغبؽخ (يؾٕس انـشٚك ٔخـٕؽ انزغٕٚخ: يضبل)هُذ يمٛبط سعى يوٍٛ 

. (يضم انؾذٔد انغٛبعٛخ ثٍٛ ثهذٍٚ)نّ 

(. coverage)يفشد فٙ رغـٛخ  (arc)لٕط  .2

 .خؾ ههٗ خشٚـخ .3

 LINE OF LATITUDE خؾ هشع

 .PARALLEL: ساعن

 LINE OF LONGITUDE خؾ ؿٕل

 .MERIDIAN: ساعن

 LINEAR FEATURE يوهى خـٙ

األَٓبس ٔانشٕاسم ٔشجكخ االرظبالد : يضبل. يوهى عغشافٙ ًٚكٍ رًضٛهّ ثخؾ أٔ ثًغًٕهخ يٍ انخـٕؽ

 . ٔشجكخ انكٓشثبء

 LINK ٔطهخ

 . إؽذٖ فئبد انًوبنى فٙ رغـٛخ

 LONGITUDE ؿٕل

، ٔٚمبط (PRIME MERIDIAN)انًغبفخ انضأّٚخ إنٗ انششق أٔ انغشة يٍ خؾ انضٔال انشئٛظ 

.  هبدح ثبنذسعبد انوششٚخ أٔ انذسعبد ٔانذلبئك ٔانضٕاَٙ

 .MERIDIAN: ساعن

M 

 MAP خشٚـخ

رلٓش انخشائؾ انشيٕص . رًضٛم نهًوبنى انـجٛوٛخ فٙ عضء يٍ عـؼ األسع، سعٕيًٛب، ههٗ عـؼ يغزٕ

 . رؤكذ انخشائؾ ههٗ يوبنى يؾذدح، ٔرًٓم أخشٖ، ؽغت انٓذف. ٔانواللبد انًكبَٛخ ثٍٛ انًوبنى

 MAP PROJECTION إعمبؽ خشٚـخ



ٔثًب أٌ . ًَٕرط سٚبػٙ ٚؾٕل يٕالن انًوبنى ههٗ عـؼ األسع إنٗ يٕالن ههٗ عـؼ صُبئٙ األثوبد

رؾبفق ثوغ . عـؼ األسع صالصٙ األثوبد، ٚغت اعزخذاو ثوغ انـشق نزًضٛم ْزا انغـؼ فٙ ثوذٍٚ

 . اإلعمبؿبد ههٗ انشكم، ٔٚؾبفق انجوغ اٜخش ههٗ دلخ انًغبؽخ أٔ انًغبفخ أٔ االرغبِ

 MAP SCALE يمٛبط خشٚـخ

ًٚكٍ انزوجٛش هٍ يمٛبط انخشٚـخ ثُغجخ . انزظغٛش انًـهٕة نوشع عـؼ األسع ههٗ خشٚـخ

 ٔؽذح يٍ انًغبفخ 24,000ٔؽذح ٔاؽذح يٍ انًغبفخ ههٗ انخشٚـخ رًضم ) 1:24,000انًغبفخ يضم 

 . ( كٛهٕيزش1=  عى 1)ًٔٚكٍ انزوجٛش هُٓب أٚؼًب ثبنًغبٔاح . (ههٗ األسع

 MERIDIAN خؾ صٔال، خؾ ؿٕل

خؾ يشعوٙ ٚظم ثٍٛ انمـجٍٛ انشًبنٙ ٔانغُٕثٙ ٚمـن خؾ االعزٕاء ثضأٚخ لبئًخ، ُٚزظ هٍ رمبؿن 

ُٔٚؾّذد خؾ انضٔال ثبنًغبفخ انضأّٚخ ثُّٛ . عـؼ األسع ٔيغزٕ يبٍس يٍ لـجٛٓب ٚغًٗ يغزٕ٘ انضٔال

، رغًٗ ْزِ انمًٛخ ثبنـٕل (PRIME MERIDIAN)ٔثٍٛ خؾ انضٔال انشئٛغٙ 

(LONGITUDE) ٔنزنك رغًٗ خـٕؽ انضٔال ثخـٕؽ انـٕل ،(LINES OF 
LONGITUDE) أٚؼًب  .

 .PRIME MERIDIANٔ CENTRAL MERIDIAN: ساعن

N 

 NAT عذٔل أٔطبف انومذح

ٚؾزٕ٘ ْزا انغذٔل ثبإلػبفخ إنٗ انجٛبَبد . عذٔل ٚؾزٕ٘ انجٛبَبد انٕطفٛخ انخبطخ ثـجمخ همذ

 . انٕطفٛخ انزٙ ٚؼٛفٓب انًغزخذو، يوهٕيبد ثبنمٕط انز٘ ٚشرجؾ ثبنومذح، ٔسلى فشٚذ ٚوٍٛ داخهًٛب

 NETWORK شجكخ

( 2. )يغًٕهخ يشرجـخ يٍ األلٕاط رًضم انًغبساد انًؾزًهخ نؾشكخ انًٕاسد يٍ يٕلن إنٗ آخش (1)

 (.Route-System)رغـٛخ رًضم انًوبنى انخـٛخ ٔرؾزٕ٘ ههٗ األلٕاط َٔلبو انًغهك 

 NODE همذح

 . رشثؾ انومذح ؿٕثٕنٕعًٛب ثغًٛن األلٕاط انزٙ رهزمٙ هُذ رهك انومذح. يٕالن ثذاٚخ َٔٓبٚخ لٕط

O 

 ORIGIN يجذأ

 . 0,0ًٚضم هبدح ثبنمٛى . انًٕلن انًشعوٙ نُلبو إؽذاصٛبد يغزٕ

 ORTHOMORPHIC PROJECTION إعمبؽ انشكم انظؾٛؼ

 .CONFORMAL PROJECTION: ساعن

 OVERLAY رشاكت

 .TOPOLOGICAL OVERLAYساعن 

 OVERSHOOT رغبٔص

ساعن . عضء يٍ لٕط ال ٚزظم ثـشٚمخ طؾٛؾخ ين لٕط آخش ٚفزشع أٌ يزظم ثّ، ثم ٚزغبٔصِ



 . DANGLING ARCلٕط يزذل 

P 

 PAN رغٕال

رؾشٚك انًوبُٚخ إنٗ األههٗ أٔ األعفم أٔ انًٍٛٛ أٔ انٛغبس إلكٓبس يغبؽخ يٍ انجٛبَبد انغغشافٛخ نى 

 . ZOOMرجوٛذ /رمشٚت: ساعن. ركٍ كبْشح

 PARALLEL يٕاص، خؾ هشع

خؾ يشعوٙ ههٗ عـؼ األسع، ٚغش٘ ؽٕنٓب ششلًب ٔغشثًب، ُٚزظ هٍ رمبؿن عـؼ األسع ٔيغزٕ 

انًٕاصٚبد دٔائش يزٕاصٚخ غٛش يزغبٔٚخ فًٛب ثُٛٓب، أكجشْب خؾ االعزٕاء . هًٕد٘ ههٗ لـجٛٓب

(EQUATOR) ُٔٚؾّذد انًٕاص٘ ثبنًغبفخ انضأّٚخ . انز٘ ٚمن فٙ يُزظف انًغبفخ ثٍٛ لـجٙ األسع

، ٔنزنك رغًٗ انًٕاصٚبد (LATITUDE)ثُّٛ ٔثٍٛ خؾ االعزٕاء، رغًٗ ْزِ انمًٛخ ثبنوشع 

 .أٚؼًب (LINES OF LATITUDE)ثخـٕؽ انوشع 

 PAT عذٔل أٔطبف انُمـخ أٔ انًؼهن

ههٗ عذٔل أٔطبف انُمـخ أٔ عذٔل أٔطبف انًؼهن،  (coverage)ًٚكٍ أٌ رؾزٕ٘ رغـٛخ 

ٚؾزٕ٘ ْزا انغذٔل ثبإلػبفخ إنٗ انجٛبَبد انٕطفٛخ انزٙ ٚؼٛفٓب . ٔالًٚكٍ أٌ رؾزٕ٘ ههًٛٓب يوًب

ركٌٕ ْزِ انمًٛزبٌ طفشًا فٙ ؽبنخ عذٔل أٔطبف )انًغزخذو، يوهٕيبد ثًغبؽخ ٔيؾٛؾ انًؼهن 

 . ، ٔسلى فشٚذ ٚوٍٛ داخهًٛب(انُمـخ

 PATH يغبس

( origin)ٔهمذ انشجكخ انزٙ رظم يُـهمًب  (network links)يغًٕهخ يشرجخ يٍ ٔطالد انشجكخ 

 (. destination)ثًُزٓٗ 

 PATHFINDING إٚغبد انًغبس

، ٔغبنجًب يب ٚكٌٕ ثٓذف (destination)ٔ يُزٓٗ  (origin)هًهٛخ انوضٕس ههٗ انًغبس ثٍٛ يجذأ 

 (. least-cost path)رؾذٚذ ألم انًغبساد ركهفخ 

 PLANAR PROJECTION إعمبؽ يغزٕ

ْٕٔ هبدح . َٕم يٍ إَٔام اإلعمبؽ، ُرغمؾ فّٛ األسع ههٗ يغزٕ يًبط نٓب فٙ َمـخ أٔ لبؿن نٓب

 ZENITHAL PROJECTION أٔ AZIMUTHAL PROJECTIONاإلعمبؽ انغًزٙ 

 .رارّ

 POINT َمـخ

يٕلن يجُٗ فٙ : يضبل. إؽذاصٛٙ ط ٔ م رًضم يوهًًب عغشافًٛب أطغش يٍ أٌ ًٚضم ثخؾ أٔ يؼهن (1)

إؽذٖ فئبد انًوبنى فٙ رغـٛخ رغزخذو نزًضٛم يوبنى َمـخ أٔ نزوشٚف  (2). خشٚـخ راد يمٛبط طغٛش

ًٚضم إؽذاصٛٙ . الًٚكٍ أٌ رؾزٕ٘ انزغـٛخ ههٗ يوبنى َمـخ ٔيوبنى يؼهن فٙ راد انٕلذ. انًؼهوبد

ط ٔ م نُمـخ انٕعى، هُذ رًضٛم َمـخ، يٕلن انًوهى، ثًُٛب ًٚكٍ أٌ رؤخز َمـخ انٕعى أ٘ يٕلن ػًٍ 

 .PATرخضٌ أٔطبف انُمـخ فٙ عذٔل أٔطبف انُمـخ . انًؼهن، هُذ رؾذٚذ يؼهن

 POINT EVENT ؽذس َمـخ

 . EVENTساعن ؽذس 

 POLYGON يؼهن



ٚوّشف انًؼهن ثبأللٕاط انزٙ رظُن ؽذٔدِ . إؽذٖ فئبد انًوبنى فٙ رغـٛخ رغزخذو نزًضٛم انًغبؽبد

انًوبنى انغغشافٛخ انزٙ  (PATعذٔل أٔطبف انًؼهن )رظف أٔطبف انًؼهوبد . َٔمـخ رمن داخهّ

 . رًضهٓب

 POLYGON OVERLAY رشاكت يؼهن

يغًٕهزٍٛ يٍ  (coincidence)إعشاء يٍ اإلعشاءاد فٙ انزشاكت انـٕثٕنٕعٙ، ٚؾذد اَـجبق 

 . انًوبنى انًؼهوخ ُٔٚشئ يغًٕهخ عذٚذح يٍ انًؼهوبد

 POLYGON-ARC TOPOLOGY انمٕط-ؿٕثٕنٕعٛب انًؼهن

ثٍٛ األلٕاط انزٙ رشكم  (connectivity)ثُٛخ انجٛبَبد انـٕثٕنٕعٛخ انزٙ رغزخذو نزًضٛم االرظبنٛخ 

انمٕط روشٚف انًؼهوبد ٔٔكبئف انزؾهٛم يضم انزشاكت -رذهى ؿٕثٕنٕعٛب انًؼهن. يؼهوًب

 (. topological overlay)انـٕثٕنٕعٙ 

 PRECISION دلخ

 . رشٛش ْزِ انكهًخ إنٗ هذد األسلبو انًغزخذو نزخضٍٚ لًٛخ سلًٛخ، ٔرؾذٚذًا لًٛخ اإلؽذاصٛبد

 PRIME MERIDIAN خؾ انضٔال انشئٛظ

ًٔٚش فٙ يولى أَلًخ . (LONGITUDE)خؾ انضٔال انًشعوٙ انز٘ رمبط يُّ لٛى انـٕل 

. انًهكٙ فٙ غشُٚزش، نُذٌ، إَغهزشح (GREENWICH)اإلؽذاصٛبد انغغشافٛخ ثًشطذ غشُٚزش 

رغزخذو ثوغ انجهذاٌ خـٕؽ صٔال سئٛغخ أخشٖ رًش ثًذُٚخ ثٛشٌ فٙ عٕٚغشا، أٔ ثٕعٕرب فٙ 

.  كٕنٕيجٛب، أٔ ثبسٚظ فٙ فشَغب

 .MERIDIANساعن 

 PROJECTION إعمبؽ

  MAP PROJECTIONساعن إعمبؽ خشٚـخ 

 PSEUDO NODE همذح كبرثخ

 . همذح ٚزمبؿن هُذْب لٕعبٌ فمؾ، أٔ همذح ٚهزمٙ هُذْب لٕط ين رارّ

Q 

 QUERY اعزوالو

االعزوالو . هًهٛخ اَزمبء يوهٕيبد يٍ َلبو انًوهٕيبد انغغشافٙ هجش ؿشػ أعئهخ يكبَٛخ أٔ يُـمٛخ

اَزك كم انًوبنى انزٙ رمن ػًٍ : يضبل)انًكبَٙ ْٕ هًهٛخ اَزمبء انًوبنى ٔفمًب نهًٕلن أٔ انواللخ انًكبَٛخ 

أيب االعزوالو انًُـمٙ فٕٓ هًهٛخ اَزمبء انًوبنى انزٙ رؾمك ثٛبَبرٓب انٕطفٛخ . ( يزش يٍ َمـخ يوُٛخ300

 يزشًا يشثوًب، أٔ اَزمبء كم 500اَزمبء كم انًؼهوبد انزٙ رزغبٔص يغبؽزٓب : يضبل)ششٔؿًب يُـمٛخ 

 . ("هجذ"انشٕاسم انزٙ ٚجذأ اعًٓب ثكهًخ 

R 

 RASTER يزغبيذ

رًضم يغًٕهبد انخالٚب راد انمًٛخ . ثُٛخ ثٛبَبد خهٕٚخ رزؤنف يٍ طفٕف ٔأهًذح نزخضٍٚ انظٕس

 . انٕاؽذح يوبنًًب



 ROW طف

يغًٕهخ أفمٛخ يٍ انخالٚب فٙ شجكخ، أٔ انجكغالد فٙ  (2. )عغم فٙ عذٔل ثٛبَبد ٔطفٛخ (1)

 . طٕسح

 RUBBER SHEETING انظفؾخ انًـبؿٛخ

 . إعشاء نؼجؾ يوبنى رغـٛخ ثـشٚمخ غٛش يٕؽذح

S 

 SATELLITE IMAGE طٕسح لًش اطـُبهٙ

 . طٕسح نألسع يؤخٕرح يٍ لًش اطـُبهٙ فٙ يذاس ؽٕل األسع

 SCALE يمٛبط

  MAP SCALEساعن 

 SCANNING يغؼ

 (. scanner)ثغٓبص ٚغًٗ يبعؾخ  (raster)هًهٛخ انزمبؽ انجٛبَبد فٙ ْٛئخ يزغبيزخ 

ّٔد (و)خبدو، يخّذو، يهّمى  ، َبدل (PC)، يض

 .(يغهخ)
SERVER 

 .ؽبعٕة ٚضٔد ثبنخذيبد ؽبعٕثًب آخش يشرجؾ ثّ هجش شجكخ

 SINGLE PRECISION دلخ يفشدح

 . رشٛش ْزِ انوجبسح إنٗ يغزٕٖ دلخ اإلؽذاصٛبد ثُبًء ههٗ هذد األسلبو انزٙ ًٚكٍ رخضُٚٓب نكم إؽذاصٛخ

 SPATIAL ANALYSIS رؾهٛم يكبَٙ

ٚغزفبد يٍ انزؾهٛم انًكبَٙ كضٛشًا فٙ رمٛٛى انًُبعجخ . هًهٛخ ًَزعخ ٔفؾض ٔرفغٛش َزبئظ ًَٕرط

ٔصًخ إَٔام أسثوخ يٍ انزؾهٛم انًكبَٙ، ْٙ انزشاكت . ٔاإليكبَٛخ ٔانزمذٚش ٔانزٕلن ٔانزفغٛش ٔانفٓى

 (. raster)انـٕثٕنٕعٙ ٔرؾهٛم انغٕاس ٔرؾهٛم انغـٕػ ٔ انزؾهجم انخـٙ ٔرؾهٛم انجٛبَبد انًزغبيزخ 

 SPATIAL DATA ثٛبَبد يكبَٛخ

يوهٕيبد ؽٕل يٕلن ٔشكم ٔهاللخ انًوبنى انغغشافٛخ ثوؼٓب ثجوغ، رخضٌ هبدح فٙ إؽذاصٛبد 

 . ٔؿٕثٕنٕعٛب

 SPATIAL INDEXING فٓشعخ يكبَٛخ

ٔعٛهخ نزغشٚن انشعى ٔاالَزمبء انًكبَٙ ٔرؾذٚذ انًوبنى ثزٕنٛذ فٓبسط يجُٛخ ههٗ فئخ ٔاؽذح أٔ أكضش يٍ 

 . يوبنى انزغـٛخ

 SQL .(يغهخ)نغخ االعزوالو انًجُّٛخ 

 .STRUCTURED QUERY LANGUAGE: ساعن

 STRUCTURED QUERY LANGUAGE .(يغهخ)نغخ االعزوالو انًجُّٛخ 

 فٙ انغجوُٛٛبد، ٔأطجؾذ IBMنغخ روشٚف ٔيوبنغخ انجٛبَبد فٙ لبهذح ثٛبَبد هالئمٛخ، ؿٕسرٓب 

عًٛذ يجُّٛخ ألَٓب رشجّ . يوٛبسًا طُبهًٛب نهغبد االعزوالو فٙ يولى َلى إداسح لٕاهذ انجٛبَبد انوالئمٛخ

 .SQLركزت اخزظبسًا . ثُبء انغًهخ فٙ انهغخ اإلَغهٛضٚخ



 SYMBOLS سيٕص

رؤرٙ انشيٕص فٙ صالصخ أشكبل . هُبطش سعٕيٛخ رلٓش ههٗ انخشٚـخ، يظًًخ نزًضٛم انًوبنى انغغشافٛخ

رششػ انشيٕص هبدح فٙ . انُمـخ ٔانخؾ ٔانًؼهن، نزجٍٛ انخظبئض انكًٛخ أٔ انكٛفٛخ نهًوبنى: أعبعٛخ

 .LEGEND: ساعن. يفزبػ انخشٚـخ

T 

 TABLE عذٔل

أهًذح أٔ )ٔثوذ شبلٕنٙ  (طفٕف أٔ عغالد)يغًٕهخ يٍ هُبطش انجٛبَبد يؤنفخ يٍ ثوذ أفمٙ 

 . فٙ َلبو لٕاهذ ثٛبَبد هالئمٙ (ؽمٕل

 TAT عذٔل أٔطبف انُض

 . ٚؾزٕ٘ عذٔل أٔطبف انُض، ثبإلػبفخ إنٗ انجٛبَبد انزٙ ٚؼٛفٓب انًغزخذو، سلًًب فشٚذًا ٚوٍٛ داخهًٛب

 THEME يٕػٕم

يُلٕس نًغًٕهخ انجٛبَبد انغغشافٛخ ٚوّشفّ انًغزخذو ثزؾذٚذ اعًّ ٔفئخ انًوبنى انغغشافٛخ ٔانجٛبَبد 

 . انٕطفٛخ ٔيغًٕهخ انشيٕص انًغزخذيخ فّٛ

 TIC َمبؽ رؾكى عغشافٛخ

رغًؼ َمبؽ انزؾكى انغغشافٛخ ثزغغٛم يوبنى . رٕصٛك نهزغـٛخ ًٚضم يٕالن يوهٕيخ ههٗ عـؼ األسع

رغزخذو َمبؽ انزؾكى انغغشافٛخ فٙ رغغٛم طفؾخ . (UTMيضم )انزغـٛخ فٙ َلبو إؽذاصٛبد شبئن 

يٍ ٔؽذح انًشلًٍ إنٗ : يضبل)انخشٚـخ هُذيب رجذأ هًهٛخ انشلًُخ نٓب، ٔفٙ رؾٕٚم إؽذاصٛبد انزغـٛخ 

 (. UTMأيزبس 

 TOPOLOGICAL OVERLAY رشاكت ؿٕثٕنٕعٙ

 . إعشاء رؾهٛهٙ نزؾذٚذ االَـجبق انًكبَٙ ثٍٛ انًوبنى انغغشافٛخ

 TOPOLOGY ؿٕثٕنٕعٛب

. (األلٕاط ٔانومذ ٔانًؼهوبد ٔانُمبؽ)انواللبد انًكبَٛخ ثٍٛ يوبنى انخشٚـخ انًزظهخ أٔ انًزغبٔسح 

يضبل ههٗ رنك أٌ ؿٕثٕنٕعٛب لٕط رزؼًٍ يوهٕيبد هٍ همذح انجذاٚخ ٔهمذح انُٓبٚخ، ٔهٍ انًؼهن 

روزجش انـٕثٕنٕعٛب ْبيخ فٙ َلبو انًوهٕيبد انغغشافٛخ ألٌ . إنٗ ًٍٚٛ انمٕط ٔهٍ انًؼهن إنٗ ٚغبسِ

هذدًا كجٛشًا يٍ هًهٛبد انًُزعخ انًكبَٛخ ال رؾزبط إنٗ إؽذاصٛبد ٔنكُٓب رؾزبط إنٗ يوهٕيبد 

إلٚغبد أفؼم يغبس ثٍٛ يٕلوٍٛ، َؾزبط إنٗ الئؾخ ثبأللٕاط انزٙ رشرجؾ ثوؼٓب : يضبل. انـٕثٕنٕعٛب

 . ثًُٛب َؾزبط إنٗ اإلؽذاصٛبد نشعى انًغبس ثوذ ؽغبثّ. إنٗ ثوغ ٔكهفخ انًشٔس هجش ْزِ األلٕاط

 TRACING الزفبء

 . هًهٛخ رؾذٚذ األعضاء انًزظهخ يٍ انشجكخ

 TRANSFORMATION رؾٕٚم

 . هًهٛخ رؾٕٚم اإلؽذاصٛبد يٍ َلبو إؽذاصٛبد إنٗ آخش، ثُمم ٔرذٔٚش ٔرغٛٛش انمٛبط

U 

 UNDERSHOOT لظٕس



 .DANGLING ARCساعن لٕط يزذل . لٕط ٚمظش هٍ لٕط آخش ٚفزشع أَّ ٚهزمٙ ثّ

V 

 VAT عذٔل أٔطبف انمًٛخ

، ٔٚؾزٕ٘ ثبإلػبفخ إنٗ األٔطبف انزٙ ٚؼٛفٓب (grid)عذٔل ٚؾزٕ٘ انجٛبَبد انٕطفٛخ نشجكخ 

 . انًغزخذو انمٛى انًوُٛخ نهخالٚب فٙ انشجكخ ٔروذاد انخالٚب هُذ كم لًٛخ

 VECTOR يزغّ

ًٚضم كم يوهى . ثُٛخ ثٛبَبد يجُٛخ ههٗ اإلؽذاصٛبد رغزخذو هًٕيًب نزًضٛم انًوبنى انغغشافٛخ انخـٛخ

 (. vertices)خـٙ ثًغًٕهخ يٍ يشرجخ يٍ انزسٖ 

 VERTEX رسٔح

 . رزؤنف يُٓب انخـٕؽ (ط ٔ م)ٔاؽذح يٍ يغًٕهخ إؽذاصٛبد 

W 

 WAREHOUSE (يٕ)يغزٕدم 

 ٚشٛش إنٗ يظذس انجٛبَبد انغغشافٛخ ٔانٕطفٛخ انز٘ ٚزى سثـّ فٙ GeoMediaيظـهؼ فٙ ثشَبيظ 

(. Connection)هٍ ؿشٚك االرظبل  (GeoWorkspace)انجشَبيظ ثؾٛض انوًم انغغشافٙ 

ثشَبيظ  (coverages)، ٔرغـٛبد Accessٔ Oracleلٕاهذ ثٛبَبد : ٔيٍ إَٔام انًغزٕدهبد

ARC/INFO ٔيهفبد ،ArcViewٔ AutoCADٔ MicroStationٔ MapInfo. 

X 

Y 

Z 

 ZENITHAL PROJECTION إعمبؽ عًزٙ

 .PLANAR PROJECTION: ساعن

 ZOOM رجوٛذ/رمشٚت

 .هشع رفبطٛم أكضش أٔ ألم نغضء يٍ يغًٕهخ انجٛبَبد انغغشافٛخ

 


