
TIN 

 

Triangulated 

Irregular 

Network 

TIN   نموذج هندسي يمثل السطح بمجموعة من المثلثات  المججاتة غ ر ا

نقطاة مر ةةاة ادااداث ت    أسةلكل مثلث ثالثة  ؤةس ةلكل المجداخلة. 

(X,Y )إلى إضتةة (ق مةZالجي تمث ) ةهذه النقتط مان الممكان  اال تفتعل .

ا اث . عتل اة دقاة، ةببرنتياة ن اخج ت هات، ةلكان الباد ما أي مكتن ان تكون

تغ    كب   ةي شكل السطح ، على سب ل المثتل ،  ة هت حدث األمتكن الجي ي

ةااي ذ ةغ لباال، ةأ ضاا ة ةا ي، أة علااى الحتةااة )أعلااى ةأساافل( ماان 

 المنحد ا .

شابكة مثلثات  تغطاي المنطقاة ر ةتا ب   إنشات ياج  من خالل هذا النماوذج 

نق  اال تفتع الموضحة على الخ يطة ةعل ه ةتن  أضالع هذه المثلثت  ب ن

أطوال أضالع المثلث تخجلف باتخجال  تويياو ةكثتةاة هاذه النقاتط ةلاذل  

ةتز ا  كثتةة المثلثت  ماو ييات غ  ادبرت تظه  شبكة المثلثت  ر   مجستةية 

( لانق   با  المثلثات  اة  ؤةس المثلثات  Zعد  النقتط . ةيج  ايجت  ق مة )

ة ا تفتعهت ةةي اتلة الحتلة الى نقطة اخ ى ةا مكن اساتبهت من خالل ق م

  تبرت ال تفتعت  النق  المجتة غ .

Vignette   قنتغ( عبت غ عنBand .ش ي  مجد ج الكثتةة على طول اتةة منطقاة مات )

لجاوة   الجرزياز البيا ي للجقسا   بشاكل شات و يسجخدم ةي  سا  الخا ا   

ت  أة األ ض. ةكث  ا مت يسجخدم على ، من  ةن تلوين المأة الم تهاأل ض 

الخاا ا   الجويااة لجحديااد المنااتطم ، إماات منااتطم النبتتاات  الطب ر ااة، مثاال 

 .ت   قتبة لويالجق  د أة منتطم ذا  الالغتبت  ، أة 

Michael 

Goodchild 

، عنادمت كجا   1992الس د رو تشتيلد  سخ مكتنجه ةي الجغ اة ت ةاي عاتم 

لومااات  الجغ اة اااة، ة  اساااة األ ةا  ة قاااة تقجااا ء إنشااات  علااا  المر

الجكنولول ة الجي تجبو موقو الكت نات  علاى ساطح األ ض ةالط يقاة الجاي 

تجفتعل مو الكت نت  األخ ى. ةي ة قجاه الرلم اه، الجاي أكسابجه لقا   ةالاد 

عل  المرلومت  الجغ اة ة  ،  أى الس د رو تشاتيلد أن هناتا المزياد لانظ  

مجاا   مسااالة العااغ  علااى األي ا   المرلوماات  الجغ اة ااة لاا   ماان

 اليح حة .

Michael Goodchild is well known for his involvement in 

neogeography, having proposed in 2007 the term 

“volunteered geography” in an article published in 

GeoJournal entitled  Citizens as sensors: the world of 

volunteered geography. 

Last year, Goodchild became the first professor to hold 

the Jack and Laura Dangermond Endowed Chair in 

Geography at UCSB. 

John Keates   كتن قت ئ ةي لتمرة قالسجو ةي ب يطتن ت ةي قس  الجغ اة ت ةالرلوم

الطبور اة ة ةقد ايل على الم دال ة الذهب ة من الجمر ة الكت تول اة ة 

 . ةله عدغ مؤلفت  منهت1988الب يطتن ة عتم 

 

 Cartographic design and production  

Understanding maps 

http://gislounge.com/volunteered-geography/
http://gislounge.com/volunteered-geography/
http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/vgi/docs/position/Goodchild_VGI2007.pdf
http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/vgi/docs/position/Goodchild_VGI2007.pdf
http://www.geog.ucsb.edu/events/department-news/763/goodchild-appointed-to-dangermond-chair-in-geography/
http://www.geog.ucsb.edu/events/department-news/763/goodchild-appointed-to-dangermond-chair-in-geography/


Geo 

registration  

Georegistration is the process of adjusting on drawing or 

image to the geographic location of a "known good" 

reference drawing, image, surface or map. For brevity, 

this topic and other georegistration topics use images as 

examples. However, the same procedures apply when 

georegistering drawings or surfaces  .  

Geo 

processing  

A GIS operation used to manipulate GIS data. A typical 

geoprocessing operation takes an input dataset, performs 

an operation on that dataset, and returns the result of the 

operation as an output dataset. Common geoprocessing 

operations include geographic feature overlay, feature 

selection and analysis, topology processing, raster 

processing, and data conversion. Geoprocessing allows 

for definition, management, and analysis of information 

used to form decisions.  

GPS  نظتم من األقمت  االصطنتع ة ةألهازغ االساجقبتل تساجخدم لحساتا مواقاو

 .GPSعلى األ ض، ةتدع   قجه أعمتل المستاة. تكج  اخجيت ا  

GLONAS  هو نظتم  ةسي لجحديد المواقو على األ ض بواسطة األقمات  اليانتع ة ،

امنتةست  لا نظتم تحديد المواقو الرتلمي  األم  كي المرا ة ل كون بذل      با

GPS ،  )ةالجاي  -ةكتنت  ةسا ت قاد بادأ  ةاي تشاغ ل منظوماة )للوناتس

 . 1993ةي عتم  -ةالرسك ية  تسجخدم لألر اض المدن ة

Geodesy   الج و يس ت ة ع من علوم األ ض، هو االنعبتط الرلمي الاذي يجرتمال ماو

ق تس ةتمث ل األ ض، بمت ةي ذلا  مجاتل الجتذب اة اال ضا ة ةاي مساتاة 

ألبرت . كمت تد س الظواه  الجغ اة ة الح ك اة مثال ا كاة القشا غ ثالث ة ا

ةالج و يس ت الحديثة تقس  إلاى األ ض ة ةالمد ةالجز  ، ةالح كة القطب ة. 

الطب ر ة ةالج و يس ت الفلك اة شر  أ بو: الج و يس ت الهندس ة ةالج و يس ت 

 قمت  الينتع ة.ل و يس ت االة

Database 

Conceptual 

Design 

لمياامم ن إنشاات  المخطاا  ناادمت يااج  لمااو المجطلباات  ةتحل لهاات ، يقااوم اع

هااو عباات غ عاان خ يطااة للمفااته   المخطاا  المفااته مي : المفااته مي. ة

ةصف مولز لمجطلبت  مساجخدمي الب تنات ، ةيجعامن ةعالقتته  لذا ةهو 

ةكااذل  مته ااة (، Entities classesةصاافت مفيااال ألنااواع الك نوناات  )

ب نهات  ةالرالقات (، attributesلمرهات، ةخيت ياهت ) المرلومت  الما ا 

(relationships). شجمل علاى تفتصا ل الجنف اذ، ال ي ةالمخط   المفته مي

ة، ةيمكاان اسااجخدامهت كااا اغ ةبتلجااتلي للمسااجخدم ن النهاات   ن ةهمهاات بسااهول

ةيسااجخدم المخطاا  المفااته مي لعاامتن تلب ااة لم ااو مجطلباات  اتيااتل. 

 ت ال تجرت ض.المسجخدم، ةالجاكد أنه

Database 

Logical Design 

 

Database 

Physical 

Design 

 

 

 

 



Ratio Data  هي الب تنت  ذا  الق تس النسبي. ةهاي ب تنات  كم اة تبناى علاى أساتس أن

، ةهذا يرني أن الياف  يرجبا  النهات ي لهاذا اليف  اق قي ةل   اةج اضي

 لمستةت  أة المستات  ، الب تنت  الكم ة مثل كم ة ادنجتج لمحيول مت أة ا
 مستاجهت مز عة مستاة هي ضرف هكجت  عش غ مستاجهت الجي ةتلمز عة

 ةهكاذا. ةهاذا يخجلاف عان الب تنات  الكم اة الفتصال ة ) ،  هكجات  خمساة

Intervalة المئاوي الياف  ( الجاي ترجبا  الياف  ق ماة اةج اضا ة مثال 

 ة   لة ( ٣٠ ) مر ن موقو ةي   لة الح ا غ تكون الفه نهتيجي، ةرندمت

 ا ا ته األةل   لة الموقو أن هذا يرني ةال   لة ( ١٥ ) آخ  موقو ةي

 باتن القاول العارف. ةيمكان لا   لكن ة ا ا غ أكث  انه ،  الثتني ضرف

 )ةاي  ةناه اا ا غ   لات  ةهناتا ،  مرنى له   لت  الح ا غ ةي اليف 

كاال . ةاي البحا  مساجوى ساطح عان اال تفاتع ماو الحتل كذل  ،  ( الستل 

الحااتلج ن ةااي المفهااوم الجغ اةااي ال يولااد اخااجال  باا ن الجمث اال ال ماازي 

للب تنت  النسب ة ةالفتصل ة، لذا يج  على الجغ اةي أن يكون  ق قت  ةي ب تن 

 تفس   ة الق تس ة المقت نة عند االخجالةت  ب ن هذين النوع ن ةي الجمث ل 

 النجت ج.

Map 

Background 

Information 

 

Map 

Foreground 

Information 

 

Aspect/ slope slope /  مردل الجغ   ةاي منتسا   ساطح األ ض علاى امجادا  الم ل ةهو

أة با ن  أس مثلاث  DEMطولي محاد  )با ن خل اة ةأخا ى ةاي نماوذج 

( ياج  اساتبه عان ط يام تحدياد ياةياة االنحادا  TINةآخ  ةاي نماوذج 

ح األ ض )يحسا  المحيو غ ب ن المسجوى األةقي ةالمسجوى المت ل لساط

 بمر ةة   لة الزاةية أة بجحديد نسبة االنحدا (

 ظت ياةية االنحدا = ة ق المنسوا/ المستةة األةق ة

  100نسبة االنحدا = ة ق المنسوا/ المستةة األةق ة * 

Aspect/  هو اتجته االنحادا  ةذلا  بجحدياد اتجاته أعلاى مرادل تغ ا  ةاي

ة التجته الشامتل. ةيمكان اساتبه انحدا  األ ض من اعلي إلى أسفل بتلنسب

أة مان قا   نقاتط المنتسا  ةاي  DEMالخاليت الجي تمثل المنتس   من ق   

لديادغ تربا  عان اتجاته انحادا  ساطح ، ةتخ ج قا    TINشبكة المثلثت  

 90األ ض بتلنسبة التجته الشمتل. على سب ل المثتل إذا كتنت الق مة ترت ل 

لساطح األ ض يكاون لهاة  انحادا ل أعلى مراد   لة ةهذا يرني أن اتجته

الش ق ةبمرنى آخ  ةتن خ  الس   ألسفل المنحد  سو  يكاون ةاي اتجاته 

  لة ةهذا يرني أن اتجته أعلى مرادل  180الش ق، إذا كتنت الق مة ترت ل 

 انحدا  لسطح األ ض يكون لهة الجنوا.

تجته أمت ةي اتلة إذا كتن سطح األ ض أةق ت  ةر   منحد  ةلن يكون هنتا ا

أة نقاا   DEMقاا   الخالياات ةااي شاابكة  ، ةةااي هااذه الحتلااة تاخااذلالنحاادا 

 (.1-ق مة ) TINةي شبكة المثلثت  

 

Contour  ا اث أن خا  عبت غ عن الفا ق ةاي اال تفاتع با ن كال خا  كنجاو  ةآخ،



Interval   بتلنسبة لسطح البح  اال تفتعخ  ةهمي يم  بنقتط لهت نف   الكنجو  هو. 

Raster/ Vector : ط ق ه كلة الب تنت  المكتن ة ا ث يولد نوع ن أستس  ن همت 

 (.Vectorنظتم )نموذج( المججهت  )

المججه عبت غ عن كم ة لهات مقادا  ةاتجاته ةاي الفا ا  مثال السا عة ةهاذا 

( ، ةياج  X,Yالنموذج مبناي النظاتم الكات ت زي ثنات ي األبرات  )س، ( )

 –خا   –ج برادغ طا ق ) نقطاة تمث ل الظواه  الجغ اة ة ةاي هاذا النماوذ

المعلو ( ةالجي توضح ادة  هذه الظواه  بتلنسبة لم لو لغ اةاي مرا ن 

( هي الوادغ األستسا ة لبنات  هاذا النماوذج، ةكمات Point، ةترجب  النقطة )

( ةالرنتصاا  X,Yهااو مرلااوم أن النقطااة تمثاال باازةج ماان اداااداث ت )

هت ةإب ايهات عان ط يام المعلو ( يمكن تمث ل –األستس ة األخ ى ) الخ  

  ب  سلسلة من النقتط مو برعهت.

 

 (.Vectorمزايت نظتم المججهت  ) 

 أكث   قة  .  ✓

 قوغ تحل ل ة مكتن ة عتل ة .  ✓

 (.Relationshipsيمكن إب اي الخيت ص الرالق ة )   ✓

 ال يحجتج إلى سرة تخزين ة كب  غ. ✓

مات بواساطة إمكتن ة اسجرت غ المرتل  الجغ اة ة أة االسجرالم عنهت أ  ✓

 ب تنتتهت المكتن ة أة صفتتهت الم تبطة.

 (.Vectorع وا نظتم المججهت  ) 

 ه كلة مرقدغ ةصربة .  ❖

 تحجتج إلى ألهزغ عتل ة األ ا .  ❖

 صروبة ع ض ةإخ اج الب تنت  ةي هذا الشكل.  ❖

 

 (.Rasterنظتم )نموذج( الشبكت  )

نهت م تب  ب ماز ةك غ هذا النظتم هو اعجبت  الفعت  شبكة من الخاليت كل م

أة ق مة تدل على تين ف أة هوية الظاته غ الجغ اة اة ، ةةاادغ بنات  هاذا 

(، ةالخل ة أة البكسل هاي )عبات غ عان Cell / Pixelالنموذج هي الخل ة )

مجوساا  ادضاات غ أة االمجياات  المقااتس إلكج ةن اات  لاانف  الموقااو علااى 

ألمثلة على هذا مق تس الجد ج ال مت ي ةيرب  عن ذل  برد   قمي (.ةمن ا

 النموذج صو  األقمت  الينتع ة .
  

 (.Rasterمزايت النظتم الشبكي)

 أكث  سهوله. ✓

 مجواةم مو مرظ  ألهزغ اد ختل ةادخ اج الحديثة. ✓

 مال   لدا  دل ا  الجحل ال  الجي ترجمد على ال يتض ت . ✓

 كث غ الب تنت  المجوة غ بهذه اله كلة. ✓
 

 (.Rasterع وا النظتم الشبكي)

 . اقل  قة ❖

 يحجتج سرة تخزين ة عتل ة. ❖

عاادم القااد غ علااى االاجفااتظ بااتل ةاب  الرالق ااة باا ن الرنتصاا   ❖

(Relationships.) 

 صروبة الجحويل ب ن اداداث ت  ةالمستق .  ❖



Dot Per Inch 

(DPI) 

ةاي  للطتبراة أن تطبرهاتالنقاتط القياوى الجاي يمكان  يوضاح عاد  مق تس

لااو غ  النقااتط ةااي البوصاالة كلماات يا  ةكلماات يا  عااد  . الواااادغ البوصااة

 .طتبرت . ةهذا الميطلح له عالقة بتلالطبتعة

Geocoding  عمل اة تحدياد إااداث ت  موقاو براد مر ةاة عنواناه. هو الج م ز الجغ اةي

عمل ة إيجت  اداداث ت  الجغ اة اة الم تبطاة باه )رتلبات مات بمرنى آخ  هو 

لغ اة اة أخا ى، مثال خطاوط الطاول ةالرا ض( مان ب تنات  بيرب  عان 

يساامى أيعاات  الجشااف   الجغ اةااي عنااتةين الشااوا ع، أة ال مااوي الب يديااة. 

   (ADDRESS GEOCODE)    للرنوان

ةمو عمل ة ت م ز المرتل  لغ اة ت  أصبح بتدمكتن توق و هاذه المراتل  علاى 

 نظ  المرلومت  الجغ اة ة.الخ ا   ةيمكن أيعت  إ ختلهت ةي 

Dynamic 

Linear 

Segmentation  

عمل ة استا مواقو األاداث على المرتل  الخط ة ةي ةقت الجشغ ل، مبن اة 

أاداث تجعمن مرلومات  للمساتةت  يمكان اساجخدامهت. مثاتل:  على لداةل

مج  )يمثلاه خا  ةا اد(، اسا   100بطول  تقط و )ر   ة زيت ي( لشت ع

ال صف، بح اث  ماخوذ من لدةل يب ن اتلة (pavement) اتلة ال صف

يمكاان تلااوين القطااو النتتجااة ماان عمل ااة الجقط ااو الاادينتم كي اساا  اتلااة 

 .بردغ ألوان، كمت لو كتن ذل  الخ  مؤلفت  من عد  من الخطوط ال صف، 

CYMB 

Cyan سمتةي  

Yellow  اصف 

Magenta ا لواني 

Black  اسو 

هو نموذج اللون االخجزالي، ةتسجخدم ةي الطبتعاة CMYB نموذج اللون 

يش   إلى  CMYBسجخدم أيعت لوصف عمل ة الطبتعة نفسهت. الملونة، ةي

األاباات  األ برااة المسااجخدمة ةااي برااا الطبتعااة الملونااة : الساامتةي 

يرماال لز  اات أة كل اات  CMYKةاأل لااواني ةاألصااف  ةاألسااو . نمااوذج 

كلون مح   على خلف اة ذا  لاون اةاجح )األبا ا ماثال (. الحبا  يقلال مان 

ذا يسامى مثال هاذا النماوذج باتالخجزالي ألن العو  من شانه أن ينرك . ل

 أابت  تمجص السطوع من اللون األب ا.

RGB 

Red  اام  

Green  اخع 

Blue اي ق 

هو نماوذج األلاوان المعاتةة الجاي تعات  األاما   RGBنموذج األلوان 

ةاألخع  ةاألي ق الفتتح مرت بط ق مخجلفة دنجتج مجموعاة ةاسارة مان 

ي من األا   األةلى من األلوان الثالثة األستس ة األلوان. اس  النموذج يات

الغ ض ال   سي مان طا اي اللاون لمعتةة، األام ، األخع  ةاألي ق. ا

RGB  هي لالسجشرت  عن برد ، الجمث ال ، ةعا ض الياو  ةاي األنظماة

ادلكج ةن ة، مثل ألهزغ الجلفزيون ةألهزغ الكمب وت ، على الا ر  كمات تا  

فوتاور اةي الجقل دياة. قبال الريا  ادلكج ةناي، اسجخدامه ةي الجياوي  ال

بتلفرل نظ ية صالبة ة ا  ذلا ، ةمق هات ةاي إ  اا  RGBةنموذج اللون 

 ادنستن لأللوان.

Additive color   .األلوان المعتةة م تبطة أستست  بتلعو  المنبرث مبتش غ من الميد  أة ادنات غ

جخدم العاو  األاما  ةاألخعا  سا عت غ مات تالمعتةة  األلوانعمل ة إعت غ إنجتج 

 مو لاون األستس ةةاألي ق دنجتج ألوان أخ ى. الجمو ب ن ةااد من هذه األلوان 

الساامتةي  مثاال آخاا  ةااي كم اات  مجسااتةية تنااجج األلااوان الثتنويااة المعااتةة

بنسا  مجساتةية ثالثاة األلاوان األستسا ة الةاألصف . الجمو ب ن كل  ةاأل لواني

 كتملاة ماانةساو  ينااجج سلسالة مجفتةتاة  أمات نساا  .اللااون األبا اناجج ساو  ي

 .  لواناأل

Subtractive 

color 

المخجزل: هو اللون الم  ي النتتج من مولات  العاو  عنادمت تانرك  مان اللون 

سطح مت، بح ث يقوم هذا السطح بتمجيت  لز  مان المولات  ةعكا  الباتقي 

ةمغنتط سااي ة رطااي اللااون الم  ااي للسااطح اعجماات ا  علااى ألااوان الط ااف الكه 

 .المنركسة



Radical Law 

(Topfer) 

، يساجخدم هاذا القاتنون للحياول  F. Topferهذا القتنون طاو  مان قبال 

عناد تقل ال ةي الخ يطة الجديدغ، ةذلا   المجوقرة Items األش ت على عد  

األش ت  من مق تس إلى آخ . بتل ر  أن النج جة األةل ة لهاذا القاتنون ترجبا  

عمل ة إال أنهات مف ادغ مان أةلاه عادغ. يمكان تطب ام هاذا نظ ية أكث  منهت 

 القتنون على مجموعة المراتل  النقط اة )مثال المادن علاى خ يطاة طا ق(

ةكذل  على مجموعة المرتل  الخط ة )كتلط ق ةاألنهت  ةالجداةل( ةعلاى 

 ةمجموعة المراتل  المساتا ة الجاي تجكاون مان عاد  مان األشا ت  المجشاتبه

يسجخدم هاذا  أنيمكن  أيعت   مت، كتلبح  ا  ةالجز .ةاليغ  غ ضمن إقل   

الحتس  من خالل خوا يم ت  تمثله تقوم بجق    ب امج الجرما   القتنون ةي 

الخ ا طي الحتسوب ة. علمت  أنه يمكن تطب قه أيعت  لجحديد عد  المرتل  الجاي 

         يمكن إ لتعهت عند الق تم بتلجحول من مق تس  س  اكب  إلى اصغ .

Ss

Sc
NsNc =        

 ا ث أن:

 Nc   عد  األش ت  ةي الخ يطة المجمرة )الجديدغ( بمق تس  س =Sc 

Ns   عد  األش ت  ةي الخ يطة الميد  بمق تس  س = Ss 

Nautical 

Charts     

للمنطقة البح ياة ةالمناتطم الساتال ة المجاتة غ.  مخط  بح ي ةهو تمث ل

لمخط . قد تظه  عمم الم ته ةا تفتع األ اضاي ةذل  اعجمت ا على اج  ا

ةالمرااتل  الطب ر ااة ، ةقااتع البحاا  ماان السااتال، ةتفتصاا ل خاا  السااتال، 

ةاألخطاات  المالا ااة ةمواقااو المرااتل  المالا ااة الطب ر ااة ةالياانتع ة، 

ةمرلوماات  عاان المااد ةالجااز  ةالج اات ا  ، ةالجفتصاا ل المحل ااة للمجااتل 

لذا يرجبا  هاذا  مبتني ةالجسو  البح ية.المغنتط سي لأل ض، ةالموانئ ةال

 المخط  من األ ةا  الع ة ية للمالاة البح ية.

Cartographic 

Generalization  

هااو خفااا عااد  النقااتط المسااجخدمة لجمث اال خاا . ةةااي نظااتم المرلوماات  

مان قاوس ةةقات  لشا ةط  (vertices) من الاذ ى الجغ اة ة هو اذ  عد 

 .مر نة

Douglas – 

Peucker 

Algorithm   

مان سلسالة مان  يجكاونالنقتط ةي المنحنى الذي عد   لجقل لخوا يم ة هي 

النقتط. ةاقجا ء النماوذج األةلاي بشاكل مساجقل مان الخوا يم اة ةاي عاتم 

 .Peuckerة Douglasمن قبل  1973ة  Ramerمن قبل  1972

الغ ض من هذه الخوا يم ة ديجت  منحنى ممتثل مو عد  أقل مان النقاتط. 

ا يم ة ير    مجبتينة  اساجنت ا إلاى المساتةة القياوى با ن المنحناى الخو

األصلي ةالمنحنى المبس . المنحنى المبس  يجكون من مجموعة ة ع ة من 

 النقتط الجي تحد  المنحنى األصلي.

Enterprise GIS  نظ  المرلومت  الجغ اة ة المؤسس ة هي نظتم للمرلومات  الجغ اة اة الجاي

لمؤسسة باكملهت لد لاة أن عاد  كب ا  مان المساجخدم ن تجكتمل من خالل ا

يمكنه  إ ا غ ةتبت ل ةاساجخدام الب تنات  المكتن اة ةالمرلومات  ذا  اليالة 

لمرتلجة مجموعة مجنوعة من االاج تلت  ، بمت ةاي ذلا  إنشات  الب تنات  ، 

ةالجرديل، ةالجيو  ةالجحل ل ةنش . ةتلفك غ األستسا ة لاه تلب اة ااج تلات  

 بكتمل إ ا اتهت بشكل لمتعي بدال من الشكل الف  ي. المؤسسة

 



Web mapping بنت  الخا ا    س  الخ ا   على شبكة ادنج نت هو عمل ة تيم   ةتنف ذ ة

سا  الخا ا   علاى شابكة ةب نمت  على الشبكة الرتلم ة ةمنججتتهت.  تتقديمث  

علاى  تةاان الكت تول اة ا تكنولول اة، لوانا  ادنج نت يجرتمل أستسات ماو 

: اساجخدام الخا ا    ياد سبتدضتةة إلى الجوان  النظ ية  شبكة ادنج نت

علااى شاابكة ادنج ناات، ةتق اا   ةاالسااجفت غ المثلااى ماان الجقن اات  ةالرماال، 

 ةإمكتن ة اسجخدام الخ ا   على شابكة ادنج نات، ةالجوانا  االلجمتع اة ، 

 ةأكث  من ذل . ةالجوان  القتنون ة

Visualization    ل الب تناات  ةااي ةساا لة للراا ض أة صاا غة قتبلااة للراا ض. ةااي نظاا  تمث اا

المرلوماات  الجغ اة ااة تسااجخدم هااذه الرمل ااة لجنظاا   الب تناات  المكتن ااة 

ةالمرلومت  ذا  اليلة على شكل طبقت ، الذي يمكن تحل لهت أة ع ضاهت 

لاداةل ، أة  مشتهد ثالث اة األبرات  أة  ساوم ب تن اة ،  على شكل خ ا   أة

 الوقت، ةال سومت . لمبن ة علىالر ةض اة

Cartographic 

Visualization 

، ةيشا   إلاى مجموعاة مان أ ةا  ةتقن ات  يالخ ا طا  ي ييومث ل الجالج

 الجمث ال الجياوي يتحل ل الب تنت  الجغ اة ة المكتن ة مان خاالل اساجخدام 

يمثاال مجموعااة ماان تقن اات  الجمث اال الجيااوي ي الخ ا طااي . الجفااتعلي

 الحديثاة ةالمرتلجا  تعا ف قاد ا  أللهازغالخ ا   الجي  س  ةممت ست  

،  الحادثعلى الخ يطة ةاي ةقات  أة ترديال  جغ   ا بح ث يمكن الق تم ب

الخ يطاة بشاكل مبتشا   مر ناة علاىب تنت  ممت يسمح للمسجخدم ن لجرديل 

 ةس يو ةسهل.

Relationship 

Classes 

دغ )ةئاة مراتل  أة ئاة ةااا نت  ةاألشا ت   ةاي ةتقوم بإ ا غ ال ةاب  ب ن الك ت

نت  ةاألش ت  علاى األش ت  ةي ةئة آخ ي. يمكن الك تنت  ةلدةل( مو الك ت

ط   الرالقة يكون لهات م ازا  هندساة أة ساجال  ةاي لادةل. عالقات  

 إلاىمجراد ، مجراد   إلاىةااد، ةاادغ  إلىةااد  األنواعالفئت  تدع  لم و 

 ص للرالقت  نفسهت.ةمن الممكن أن يكون هنتا صفت  ةخيت مجرد ، 

Geometric 

Network 

الراتل   المولاو غ ةايهي ةس لة لنمذلة الشبكت  ةالبنى الجحج ة المشاج كة 

الم ته ةخطوط الكه بت  ةأنتب   الغتي، ةخادمت  الهاتتف ،  شبكةالحق قي. 

 يمكاان أن يااج  نمااذلجهتكلهاات أمثلااة علااى تاادةقت  المااوا   الجااي يمكاان أن 

هندس ة عبت غ عن مجموعاة مان الشبكة ال هندس ة. ةتحل لهت بتسجخدام شبكة

ن  قواعد االتياتل الجاي تلهذا ، المج ابطة جقتطرت الة دة  )الخطوط(الح

ةاي المولاو غ البن ة الجحج ة المشج كة  لشبكة سلوا نمذلةتسجخدم لجمث ل ة

ر ا ن تساجخدم ميات   الب تنات  لجقتعدغ الب تنت  الجغ اة اة الرتل  الحق قي. 

مخجلفااة ةااي ال المرااتل  مكناا  تحديااد األ ةا  ةهندساا ة. الشاابكة لا ةتر يااف

قواعااد ك ف ااة تاادةم المااوا   ماان خااالل الشاابكة كااذل  الشاابكة الهندساا ة ة

 الهندس ة.

Semivariogram 

 

 

هي ةاادغ من الوظت ف الهتمة الجي تش   إلاى اال تباتط المكاتني للمظاته  

 س  ب تني يُظه  الجبتين ةاي  المقتسة ةي مواقو الر نة. ةيمثل عت غ على أنه

ق تس المستةة مو كل يةج من المواقو الجي شملجهت الر نة. مثل هاذا ال سا  

الب تني مف د لبنت  نموذج  يتضي ييف الجغ  ا  ةاي الق اتس ةاي الموقاو. 

للق اتس ةاي موقاو  يج  تطب قهت على الجطب قت  ذا  اال تبتط باتلق   المقاد غ

ةيجكاون  .الجول اف باسالوا كا كنج( -جقتق)يسجخدم ةاي عمل اة االشا  لديد

  .(nugget, range, and sillال س  الب تني من ثالثة عنتص  )

 



DTM 
Digital Terrain 

Modal 

تمثللاالرتفتعاتللايال   ال

 قيمال خرىال

 

 مفيالوة  تمث ال يا ( هو ملاف  قماي DTMنموذج الجعت ي  ال قم ة )

  ماج هاذهاأل ض.  الطوبور اة ة ةاي ساطح ةاالخجالةت  لجغ  ا لللغتية 

، ةإناه ة الياو  الجوياةمثال الخا ا   أ أخا ىمو ب تنت   الب تنت  ال قم ة

ساطح األ ض. تجاالف مان ا تفتعات  ثالث اة األبرات  ليمكن تقادي  صاو غ 

مجبتعادغ بتنجظاتم ، أةق ة على ةج ا   لرد  من المواقو األ ض ةالجعت ي  

كث ا  ستعد ةاي ي أن  DTM لاا يالجيو الر ض لبرد المعتةة ةيمكن لة

 عمل ت  صنو الق ا .من 

UTM Universal Transverse Marketor 

MUAP  اخجيت  لا modifiable areal unit problem 

ل ال المكاتني النجت ج الجاي تناجج مان خاالل الجحهو الجحدي القت   نج جة الن 

، ذاتهاتتخجلاف عنادمت ياج  تطب ام نفا  الجحل ال للب تنات  للب تنت  المجمرة 

ياخاذ  MUAPلاذا ةاتن  تجم او مخجلفاة. لكنهت بتسجخدام طا ق ةأساتل  ة

 Zone) ةتاااث   المنطقااة (Scale effect) شااكل ن : تاااث   المق ااتس

effect) .نجت ج مخجلفة عندمت يج  تطب م نف  الجحل ال  يقدم رلمقياسفتأثيرال

ةادا  الججم و. علاى ساب ل المثاتل،  مق تسةي  ، ةلكن يغ  للب تنت  ذاتهت

تخجلااف عاان  )المقتطراات (ماان ن الجحل اال بتسااجخدام الب تناات  المجمرااة ةااإ

. رتلباات ماات يكااون هااذا (األا اات )ماان الجحل اال بتسااجخدام الب تناات  المجمرااة 

  منهاتكل تحل ل يسال سؤاال مخجلفت ألن كالة:  ةي النجت ج صح حاالخجال  

 (. مخجلف  الب تنت  من منظو  مخجلف )مق تس يق 

، ةلكان شاكل مثبات الجحل ال يكون مق تسعندمت ة الاظ  تأثيرالرلمنطقةأمت 

. على سب ل المثتل، ةاإن الجحل ال بتساجخدام الب تنات  مجغ   ةادا  الججم و

تخجلاف عان الجحل ال  طول ضلرهت م ل،  )م برة( ة خاليت شبك ةيالمجمرة 

مشاكلة يرجبا  . تااث   المنطقاة م ال هتضلرطول  ( ةساسد)بتسجخدام خاليت 

الججم او بادال  من طا ق ةأساتل   لز يعلى األقل  ن تحل لألنه عبت غ ع

 من الب تنت  نفسهت.

Resolution  يو غ. ةرتلبت مت يسجخدم هذا الميطلح لوصاف يش   إلى الحدغ ةضوء ال

الشتشاات  ةالطتبراات ، الخاا ا   الميااو غ، ةصااو  األقماات  لياانتع ة. 

 300لمثتل ، سب ل ا. على وء تش   إلى عد  النقتط ةي االنشة  لة الوض

نقطاة  300بتعاة الواااد هاو أن الطتبراة قات  غ علاى ط  نقطة ةاي االناش

نقطاة  90000تعاة . ةهذا يرني أناه يمكان طبانش طولي 1مم زغ ةي خ  

عاد  مان  ترنايكج  ،  قاة الشتشاة  ةا ةي شتشت  الجا  .ةي االنش الم بو

 640النقااتط )بكساال( علااى الشتشااة باكملهاات. علااى سااب ل المثااتل، شتشااة 

نقتط ةاضحة على كال مان  640بكسل قت  غ على ع ض  480 -واسطة ب

يج ل  إلى ق تست  نقطاة  بكسل. هذا 300،000الخطوط ، أة اوالي  480

لهاتي  اناش 15 مخجلفة تبرت لحج  الشتشة. علاى ساب ل المثاتل ،  ةي االنش

 .نقطة ةي االنش 50( ير ض نحو 640X 480) VGAع ض 

Cell/ Pixel   مستاة بتلشبكة الخل ة هي اصغPixel  .ةلم و خاليت الشبكة م برت  مجساتةية 

ةادغ تمثل قطرة من سطح األ ض )مج  م بو أة م ل م بو(. تمجل  كال الخل ة/ 

، مثال ناوع الج باة أة األ ض لز  مانمرلمت  أة صفة مم زغ ةي  خل ة ق مة تقتبل

 لقا  تخزين ق   إضاتة ة للخل اة ةاي لادةل أةصات  ا الينف الز اعي. ةيمكن

(VAT).  /الخل ااة أة البكساال هااي )عباات غ عاان مجوساا  ادضاات غ أة البكساال

االمجيت  المقتس إلكج ةن ت  لنف  الموقو على مق اتس الجاد ج ال مات ي ةيربا  

 عن ذل  برد   قمي (.



MMU mapping unit definition 

Cartographic 

Modeling  

تث ةمان خاللاه ميطلح كت تول اةي مها  يحجاتج الاي المزياد مان االبحا 

يمكن ال مشكال  لغ اة ة ةتخط طة عديدغ ةي الرتل  الحتلي الذي يجم از 

بظته ا  اكث  ترق دا ةتشتبكت، ة تر   النمذلة الكت تول اة اة علاي انهات 

ابجكت  ةتحل ل ةتحويل موضوعت  الرتل  الحق قي إلاي مناجج كات تول اةي 

 .مظته علي مر ةة لديدغ عن هذه ال من الل الحيول

Scale Factor 

(SF) 

اليمكان أن نحاول ساطحت ك ةيات إلاي ساطح مساجوي . هو مرتمل المق اتس

بدةن ادةث تمد  ة تقلص ةي براا األلازا  . ة هاذا يرناي أن المق اتس 

س كون صح حت ةق  علي طول خطوط مر نة أة عند نقتط مر نة . أمات ةاي 

المق اتس المنتطم األخ ي ةإن المق تس الحق قي س كون أكب  أة أصغ  من 

المرطااي علااي الخ يطااة . ة الرالقااة باا ن  Principal Scaleال   سااي 

هي متيسمي بمرتمل  Actual Scaleالمق تس ال   سي ة المق تس الحق قي 

 المق تس . ة هذه الرالقة تكج  كتآلتي :

S.F=(S.N of Principal Scale)/(S.N of Actual Scale) 

 ا ث أن :

S.N  يمثل الق تس الكس يScale Number   ةإذا كتن المق تس ال   ساي

  ر ةإن : 1:500مق تسهت الحق قي  ة 1:1000لخ يطة مت 

S.F= 1000/500=2   

ةبتلجتلي ةإن طول المستةة الحق ق اة با ن نقطجا ن علاي تلا  الخ يطاة هاي 

. ةاإذا كتنات المساتةة  SFالمستةة بق تس الخ يطة ال   ساي مقساومت علاي 

ةتلمستةة الحق ق ة  1:1000خ يطة ال   سي س  ة مق تس ال1علي الخ يطة 

D : ب ن النقطج ن نولدهت كتآلتي D=1000/2 

Projection 

Distortions  

تشويه ادسقتط هو تشويه ال مف  ةي تمث ل أي مساتاة ثالث اة األبرات  عناد 

هنااتا  أنااواع مخجلفااة ماان  إسااقتطهت ة ساامهت علااى سااطح ثناات ي األبراات .

وغ ةماواطن ضارف. ةمر ةاة هاذه المزايات المستق  ةلكال منهات ماواطن قا 

تستعد ةاي كث ا  مان األا اتن الخج ات    ةالر وا المخجلفة لمستق  الخ ا 

الخ يطة الجي تجنتس  مو مش ةع مر ن. المشكلة األستس ة الكتمنة هاي أن 

ا  اق قاة األ ض   أي نوع من المستق  سو  يؤ ي ةاي براا الجشاويه لا

 للمنطقة الجي يج ي تر  نهت.

Tangent 

Projection 

هي تمتس المسق  ةهو مكتن الجالم  مو الك غ األ ض ة ةهو عبات غ عان 

نقطاة ةاي المساتق  المساجوية ةعبات غ عان خا  ةاي المساتق  االسااطوان ة 

ةالمخ ةط ة. ةعمومت مكتن تمتس المسق  سوا ا كاتن نقطاة أة خا  ةهاو 

 ختلي من الجشويه الحتصل نج جة ادسقتط.

Secant 

Projection 

هاذا سطواني، األمخ ةطي ةال و الخ  القتطو للمسق  ةيكون ةي المسق ه

ادساقتط يكاون . ةي خطوط الجقتطو   يقطو الك غ األ ض ة إلى لزأينالخ

 من الجشويه. ختلي

 

Central 

Meridian 

ةرتلبت  هاو المحاو  السا ني األساتس لنظاتم  خ  الطول الذي يحد  الم كز

ة يجواةام الشامتل الشاابكي تق  المساجويبراد إساقتطه، ةاي المساا ادااداث ت  

 Central)شمتل الخ يطة( مو الشمتل الحق قي ةي خ  الطول الم كزي )

Meridianالطاول  المسجر ض الراتلمي ةهاو خا   ةي مسق  م ك جو(. ة

 لكل نطتق طولي. (المنيف) الم كزي



Ellipsoid  ماان المراا ة  قااديمت أن األ ض ب عااتةية  /)القطااو النااتقص( االهل لجااي

الشكل ةلكن برد توقو ن وتن ةي نظ يجه انجفتخ األ ض عند خا  االساجوا  

 بحاوالي ذلا  ةتوقاو نج جة  ة انهت، ةهذا سو  سب  تفلطح عند أقطتبهات

1/300th   .من نيف قط هت االسجوا ي 

قطا  إلاى ستبت  الج و يس ة ةإذا اةج ضنت انزالق األ ض من الةعل ه بتلح

القط  من خالل م كزهت، سنشتهد نوعت مت قطرت  اهل لج ت ، ةبجدةي ه نشاتهد 

شكال  ثالثي األبرت  يسمى االهل لجي المفلطح. ةمقدا  هذا الاجفلطح يحسا  

نيف القط  االساجوا ي  a( ا ث f= (a-b)/a)  fالق مة النسب ة من خالل 

ن جون توقو  أنةا ث  f/1نيف القط  القطبي، ةالجفلطح يرب  عنه با  bة 

اليانتع ة  األقمات ةتن الق   الحديثاة الجاي ترجماد علاى ب تنات   1/300انه 

 .  1/298تقول 

باتلجفلطح أة  ةعل ه ت  الق تم بتلرديد مان الق تسات  الج و يسا ة ذا  الرالقاة

ةعل اه ظها  قا   مخجلفاة  .من أمتكن مخجلفة على األ ض الجكرب  لأل ض

كاستس ةي الخ ا   ةي ألزا  مخجلفة من الرتل .  لردغ اهل لج ت  اسجخدمت

كنج جاة لجا اةء  ةكتن هنتل  اخجالةت  بس طة ةي قا   الاجفلطح أة الجكربا 

الدقة ةي الق تست  القت مة ةكذل  االخجالةت  ةي الجتذب ة من قت غ إلى قت غ 

 ر   منجظمة.

WGS 72-84   قاة مان  أكثا اليانتع ة ةيرجبا   األقمت تحد  من ب تنت 

مال مااة لجااز  مراا ن ماان  األكثاا يكااون  ةلكاان قااد ال األ ضاا ةالق تساات  

ةااي  أخااذ اعجمااد علااى ق تساات  ) Clarke 1866 ellipsoid. األ ض

إة يق ت( لذا اخذ اهجماتم خات  ةاي ةالهند ةالب  ة ة ةس ت ةلنوا  أة ةبت

الواليت  المجحدغ األم يك ة منذ أن اسجخدم ةي مجاتل الخا ا   ةاي أم يكات 

. علماات  أن لغ اةااي أم يكاات الشاامتل ة تحولااوا بشااكل ساا يو إلااى الشاامتل ة

WGS 84 ellipsoid  . الذي أصبح مر ت ا  عتلم ت    

Datum  إسنت  م لري/ ةهو المواصفت  الم لر ة لنظتم الق تس ، ةعت غ مات يكاون

نظتم إاداث ت  المواقو علاى الساطح )إسانت  أةقاي( أة ا تفتعات  أعلاى أة 

   عمو ي(.أسفل السطح )إسنت

مجموعة مان البات امج ا  ةنقاتط الاجحك  تساجخدم لجر ياف شاكل األ ض 

 هو أستس نظتم اداداث ت  المسجوي. مثاتل: إن ب اتنة .ثالثي األبرت  بدقة

NAD83 (North American Datum For 1983)  هاو ب اتن إساقتط

 .أم يكت الشمتل ة يطة ةي الواليت  المجحدغ ةةإاداث ت  الخ

Information vs. 

Data 

( بشكل تبات لي Information( ةالمرلومت  )Dataيسجخدم لفظ الب تنت  )

ةي كث   من األا تن، ةلكن هنتا ة ق ب نهمت تقن ت ، ةتلب تنت  هي اقت م أة 

ق تسات  للحقات م، ةهاي بشاكلهت الترطااي مرناى محاد ا   ةن مرتلجاة، أماات 

ب تنات ، ثا  إن هناتا المرلومت  ة مكن اعجبت هت المراتني المساجنججة مان ال

 ( ةهي تؤخذ من المرلومت  المسجنججة. Knowledgeالمر ةة )

ةهذا المثتل لجوض ح الف ق ب نهمت، عناد ق اتس   لاة الحا ا غ لمنطقاة مات 

لمدغ سنة ةهذه نسم هت ب تنت  أة اقات م ق سات مان الواقاو. ةبمرتلجاة هاذه 

سانة تساتةى الب تنت  مثال  استا مجوسا    لاة اا ا غ المنطقاة خاالل ال

  لة مئوية، ةمن هذه المرلومة نسجنجج أن المنطقة ذا  منتخ مرجدل  31.5

ةهذه هي المر ةة الم لوغ مان هاذه الب تنات  ةالمرلومات . ةنلخاص ذلا  

 بتلقول أن الب تنت  يج  لمرهت ث  مرتلججهت للحيول على المرلومت .     



Map Grid الجااي تجبتعااد  األةق ااة هااي شاابكة تياانرهت مجموعااة مججتل ااة ماان الخطااوط

بمستةت  مجستةية مو مجموعة من الخطاوط ال اسا ة الجاي تجبتعاد برعاهت 

بتلمستةت  المجستةية نفسهت ةجناجج شابكة مان الم برات  مجساتةية المساتاة 

مثال أناواع الج باة أة  تمثل طبقة مرلومتت ة منف  غ تغطاي منطقاة الد اساة

لمنطقاة محاد غ ياج  إنجاتج مجت ي األنهت  ةر  هت ةلجمث ل لم و الظاواه  

 مجموعة من الشبكت  كل ةاده تمثل ظته غ ةااده ةهكذا.

Magnetic 

North 

ا غ عندمت تكون  اتجته الشمتل المغنتط سي هو الذي تش   له إب غ البوصلة

هااو الزاةياااة  مااؤث ا . االتجااته المغنتط سااي أيالح كااة ةبر اادغ عاان 

  الواصاال باا ن نقطااة لمغنتط سااي ةالخاا المحيااو غ باا ن اتجااته الشاامتل ا

السااتعة.  يجغ اا  شااكل ةاتجااته الم اال ال صااد ةالهااد  بتتجااته عقاات ا 

ط سي من موقو آلخ  على الك غ األ ض ة ةكذل  يجغ ا  ماو ما ة  تالمغن

  لة كل بعو مئت  مان السانوا . يراو   2.5الزمن لنف  الموقو بحدة  

ا منهات ط سي األ ضي مو الازمن إلاى أسابتتسب  الجغ   ةي المجتل المغن

ك لاومج  تحات األ ض ةكاذل   5000-2800المرت ن المذابة على أعمتق 

األعمااتل الميااطنرة بفراال ادنسااتن ةااي اسااجخ اج المراات ن ةاليااخو  

ط ساي علاى راال  تالبتيلج ة كمت تا  اكجشات  تسا بت  ةاي المجاتل المغن

 .األ ض بفرل ال يتء الشمس ة

RMSE root-mean-square error  لمجوسا  : يساجخدم عات غ خطا لذ  م بو ا

مان قاتم بتلجقادي ،  أةلق تس االخجالةت  ب ن الق   المقد غ، بواسطة النموذج 

 لذا ةي مق تس ل د للدقة. مو الق    الحق ق ة الجي ت   صدهت من الواقو.

RDBMS  اخجيت  لاrelational database management system 

ع من قتعدغ الب تنت  الجاي تكاون هي نونظتم إ ا غ قواعد الب تنت  الرال ق ة 

الب تناات  ة هاات منظمااة عباا  لاادةل ةااااد أة أكثاا  ماان الجااداةل. ةتاا تب  

الجااداةل مااو برعااهت الاابرا ماان خااالل اقااول مشااج كة تساامى مفااتت ح. 

RDBMS   ةااي ه كلهاات تخجلااف عاان ر  هاات ماان ه تكاال قتعاادغ الب تناات

ب تنات  التكاون األخ ى، ةهي تجطلا  قل ال مان االةج اضات  ااول ك ف اة 

 مج ابطة ةلول الك ف ة الجي س ج  اسجخ الهت من قتعدغ الب تنت .

OODBMS  اخجيت  لاobject-oriented database management system  

هي عبت غ عن نظتم إ ا غ قواعد الب تنت  ا ث الب تنت  ممثلة على شاكل أهادا  

(objects( ةمسجخدمة لغة الب مجة الهدة ة المولهة )object-oriented.)  ةاي

( ةااي entitiesنظا  المرلوماات  الجغ اة اة رتلباات  ترجماد علااى نماوذج الك تناات  )

( بح اث تمثال RDBMSتمث ل الب تنت  الجغ اة اة ةاي قواعاد ب تنات  عال ق اة )

( ةعالقاات  ةااي Attributesالظااواه  )الك تناات ( بماات تحويااه ماان خياات ص )

 را  ةوا اد هاذا  ي تر يف اة.( ي ب  ة مت ب نهت بخيت ص أة  موtablesلداةل )

تبناي مفهاوم  إلاى أ ى القيو  ةي برا الجوان  الجطب ق ة  أةله أن إالالنموذج 

(OODBMS ا ث )تمث ال الواقاو ةاي شاكل  إمكتن اةهذه الجقن ة تجم از ةاي  أن

( )ظواه ( كمت ي اه المسجخدم ةي الواقو بمات ترن اه الكلماة مان objects) أهدا 

( behaviourمل خيات ص ةةظات ف أة سالوا )مرنى، ةذل  كون الهاد  يشا 

، مقت ناة باتلنموذج الرال قاي ةإ ا تهاتةي آن ةااد بح ث يمكن بسهولة اسج رتبهت 

 أةنقااتط  أنهااتيشاامل الجمث اال سالوا الظااته غ، باال ينظاا  للظاته غ علااى  الاذي ال

مستات  منجش غ ةي لداةل عديدغ ةل   كهاد  قات   بذاتاه ةاي شاكل  أةخطوط 

عاان ساالوكه. لااذا هااذا النمااوذج  خيت يااه( ر اا  منفياالة unitةااادغ لتمرااة )

(OODBMS لرل نظ  المرلومت  الجغ اة ة القت مة عل اه ) ةأكثا  إثات غ أكثا 

 للمسجخدم ةمطو  النظتم على اد سوا . ةتطويرت   سهولة  



Generalization     عمل ة الجبس   الجي تند ج تحت كلمة الجرم   هي ط يقة لجقل ل االنحنات ا

 الجر لااااااات  ر ااااااا  الم راااااااوا ة هااااااات ةذلااااااا  لهااااااادة ن:أة 

تبس   الظته غ بهد  الجرم   الخ ا طي عناد ادنجاتج الخ ا طاي الاذي  -1

 جياااااااااااااااااغ   ةاااااااااااااااااي المق اااااااااااااااااتس.اليساااااااااااااااااجلزم 

من خالل تبس   الظته غ الخط ة نحان ةاي الواقاو نقلال بد لاة كب ا غ  -2

 ة، قتعدغ الب تنت  بش ط أال يؤث  ذل  على تشاويه سامت  الظاته غ ال   سا 

ةإذا كتن الخ  مجر ج ةنحن نقاوم بجقل ال ذلا  لكان ال نجرلاه ةال يجا  أن 

نجرله ةي النهتية خ  مسجق  . إذا ل   الهد  لرل الخا  المجرا ج مساجق   

 ةهذا يجرت ض مو الواقو ةمو المجطلبت  الخ ا ط ة ةي الجرم  .

جات  لجقل ال الب تنات  )الانق ( ةقاد نخ Toleranceإذا اسجخدمنت ةجا غ ادياة 

ةج غ كب  غ ةهنت نحن نقوم برمل تبس   ضامن مفهاوم الجرما   ةالنج جاة أن 

الظته غ الخط ة المبسطة سجظه  اخجال  ب نهت ةب ن األصل ةهاذا مقباول 

ةي الجرم  . أمات إذا اساجخدمنت ةجا غ ادياة صاغ  غ نساب ت  )مثال مجا  ةاااد 

كاون الخا  ةأقل( ةنحن نقوم بجقل ال الب تنات  ةلا   بهاد  الجرما   ةهنات ي

المجر ج مثال  نفسه عند الر ض لكان تا  ةاي  اخال قتعادغ الب تنات  عمل اة 

اخجيت  للب تنت  ةأيعت  ةهذا مه  تخلينت بد لة كب  غ من اخطت  عمل اة 

الج ق   مثل أن ي لو الخ  على نفسه ة نجج عنه عقد ةر  هت من األخطت . 

( عمل ة مهمة ةي Data Reductionهذه الط يقة األخ  غ )تقل ل الب تنت  

انشت  قتعدغ الب تنت  ال يد ا أهم جهات إال الخ ا طاي المجما س ةنات  ا  مات 

يد كهت المسجخدم الرت ي، لذا قتمات شا كة إسا ي مناذ البداياة برمال أما  

لهاذا الغا ض أستسات   Simplifyةاآلن تحت مسامى  Cleanتحت مسمى 

جحديد ةج غ ادياة كب ا غ ةمن أ ا  أن يسجخدم للجرم   ةمت عل ه إال أن يقوم ب

لكن يحجتج ذل  إلى خب غ ةتجت ا ةاي تحدياد الفجا غ المقبولاة، بال  -نسب ت  

 تياااااح ح أخطااااات  الجبسااااا   يااااادةيت براااااد ذلااااا  إذا لااااازم األمااااا .

 

اآلن ةضاو ب ناتمج  جاىعمل ة الجرم   الخ ا طي عمل ة مرقدغ لدا  ل  يج  ا

ةي تيام   ةإنجاتج  مجكتمل ينفذ الجرم   مثل مت ينفذه الخ ا طي المجخيص

 الخ ا  .

 

Visual centre 

point vs. 

Geometric 

centre point on 

map   

الم كز الج ومج ي هو نقطة ةسط ة تقو ةي منجيف الشاكل )مساجط ل اة 

م بو( ةهذا الشاكل يكاون الو قاة اة متشاتبه ذلا  الاذي يحاوي الخ يطاة 

تقو اعلى نقطاة  م كز ال ؤية للخ يطة عبت غ عن نقطةبكتمل عنتص هت. ة

%. ةعل اه لكال خ يطاة اة صاو غ 5م كز الخ يطة الج ومج ي بحاوالى 

م كزين )م  ي ةل ومج ي( ةيج  على الميم  الكت تول اةي ان ي ت  

 عنتص  الخ يطة اول الم كز الم  ي بط يقة مويةنة م   ت .  

 

 

 

 

 

 

 

 



Choropleth   لخ ا طي الجاي تساجخدم خ ا   الظالل. نوع من الجمث ل ا أةخ ا   الكثتةة

 إقلا  المجد لاة ل ةياة تويياو الظاته غ  اخال  األلاوان أةالظالل الجظل ال 

مكاتن ة  أة إقلا  ترناي  Chore إر يقايمسمى   Choroplethمر ن. الا 

plethos  ب ن الظاواه  المكتن هذه عبت غ عن ا تبتط  ةأهم ة، أهم ةترني

مبتشا غ  ةن مث ال ادايات  ت  الممثلة ةب ن األقتل   الجي تقاو ة هات. لاذا ةج

  ال يكون صتلحت  لهذا النوع من الخ ا   االهجمتم بتألقتل   الجي تقو ة هت

Flow lines map   مجوسطة المق اتس  خ ا   صغ  غ أة عبت غ عنخ ا   الخطوط االنس تب ة

المخجلفاة  تويع عل هت الظته غ الجغ اة ة المجح كة بتسجخدام  مز الخطوط

جي تظه  على الخ يطاة للا ب  با ن موقاو مخجات  ةمجموعاة ةي السم  ال

بخطوط مخجلفة  المواقو ةتسمى بتلخطوط االنس تب ة األات ية أة أخ ى من

 السم  تظه  ب ن عد  من المواقو المجراد غ ة مات ب نهات ةتسامى باتلخطوط

االنس تب ة الم كبة ةيسجخدم لهذه الخ ا   خطوط مخجلفة السم  بنات  علاى 

إايات  ة مقنناة . ةلا   مان العا ة ي أن تجباو تلا   راتي  مرات ال  ةم

يمكان  سامهت بخطاوط انسا تب ة  الخطوط ظته غ مر نة كاتلط ق ماثال  بال

 .ت ب  ب ن المنتطم الداخلة ةي الد اسة

Isopleth map  خ ا   االيوبل ث هي نوع من خ ا   خطوط الجستةي ةهي ال تخجلف عن

 ا غ المجستةية. ا اث يمكان تمث ال الخ ا   الكنجو ية ةخ ا   خطوط الح

الظته ا  البش ية بانف  الك ف اة بال إن الجمث ال بهاذه الط يقاة يرف نات مان 

البحث عن خ يطة للحدة  اد ا ية كمت هو مجباو ةاي خا ا   الكو ةبلاث. 

ثا  ياج  ةصال  ط نت ق   الظته ا  الجي ي ا  تمث لهت، إنمت ترجمد على نق  تر

ببرعهت بخ  ةاااد. ةهاذا الخا  قاد ياخاذ  قمات   هذه النقتط المجستةية الق  

تيتعديت  أة تنتيل نت مو ر  ه ةل   ض ة ي أن يكون ذة ةتصل مجساتةي 

 مو مت قبله أة مو مت برده.

DEM 
Digital Elevation 

Modal 

يمثااال اال تفتعااات  

 ةق  

Acronym for digital elevation model. The representation 

of continuous elevation values over a topographic 

surface by a regular array of z-values, referenced to a 

common datum. DEMs are typically used to represent 

terrain relief. 

Topology   الرالقات  المكتن اة باا ن مراتل  الخ يطاة المجياالة أة المججاتة غ )األقااواس

. مثتل على ذل  أن طوبولول ت قاوس تجعامن ةالمعلرت  ةالنقتط( ةالرقد

ةعقدغ النهتية، ةعن المعالو إلاى يما ن القاوس  مرلومت  عن عقدغ البداية

هتماة ةاي نظاتم المرلومات   ةعن المعلو إلى يسات ه. ترجبا  الطوبولول ات

تحجاتج إلاى  الجغ اة اة ألن عاد ا  كب ا ا  مان عمل ات  النمذلاة المكتن اة ال

لاى مرلومات  الطوبولول ات. مثاتل: ديجات  أةعال إاداث ت  ةلكنهت تحجتج إ

ب ن موقر ن، نحجتج إلاى ال حاة باتألقواس الجاي تا تب  برعاهت إلاى  مست 

هذه األقواس. ب نمت نحجتج إلى ادااداث ت  ل سا   برا ةكلفة الم ة  عب 

 .المست  برد استبه

Arc Press وصلة ةاي ب ناتمجك ArcGIS  هاو يساتعد ةاي طبتعاة نقط اة ذا  لاو غ

عتل ة ةس يرة أيعت  يقوم بجحويل الخ ا   إلى ص غة منتسبة للغاة الطتبراة 

الختصة بتلمسجخدم. كذا ةهاو يلغاي الحتلاة إلاى إضاتةة ذاكا غ الطتبراة أة 

 ييت تهت.

 



DXF AutoCAD DXF (Drawing Interchange Format, or Drawing 

Exchange Format) is a CAD data file format developed by 

Autodesk for enabling data interoperability between 

AutoCAD and other programs. DXF was originally 

introduced in December 1982 as part of AutoCAD 1.0, and 

was intended to provide an exact representation of the data 

in the AutoCAD native file format, DWG (Drawing), for 

which Autodesk for many years did not publish 

specifications. Because of this, correct imports of DXF files 

have been difficult. Autodesk now publishes the DXF 

specifications[2] on its website for versions of DXF dating 

from AutoCAD Release 13 to AutoCAD 2010. Versions of 

AutoCAD from Release 10 (October 1988) and up support 

both ASCII and binary forms of DXF. Earlier versions 

support only ASCII. 

Classification   علاى أة ةئات  ةاي مجموعات  نونات الك  ت ت ا  الفا ي أة عمل اةالجين ف هو 

الاذي  ال مز اس  مجموعة عن ط يم أععت  تمث ل عمل ة ت  أيعةهي  الخ يطة ،

 .مفجتء الخ يطةةي  عت غر   يُ 

Natural Breaks 

 الفواصل الطب ر ة

لجين ف الب تنت  ا ث تسرى إلى تقسا   الب تنات  إلاى ةئات  علاى ةهنتا ط يقة 

أستس الججمرت  الطب ر ة ةي توييو الب تنت . الفواصل الطب ر ة تقاو  ةاي ال سا  

لب تني ةي النقتط المنخفعة من الق رتن لل س  الب تني. يج  تحديد الفواصل اسا   ا

ةعل اه  ت ت   اج  هذه الق رتن ، ا ث القتع األكب  يرا ن كااةل ةتصال طب راي.

 هي خوا يم ة تسجخدم لجين ف الب تنت  الوا  غ ةي خ ا   الكو ةبلث مثال. ة

Interpolation ر   مقتسه على أستس ق   السطح المقتساة  لنقتط   االشجقتق هو تقدي  ق   السطح

لجقاادي  اال تفااتع ةهطااول  االشااجقتق يمكاان اسااجخداملااذا ماان النقااتط المجااتة غ. 

. ةمكتن ا الاألمطت  ة  لة الح ا غ ةالجشجت الك م ت  اة، أة ر  هات مان الظاواه  

، ةلكن يمكان أيعات أن ياج  ذلا  (Rasterشبك ة ) عمل ةبشكل عتم هو  االشجقتق

 . هناتا عادغ تقن ات  مر ةةاة TINبتسجخدام نموذج  (Vectorالخطي )ي ب ئة ة

 .kriging  ة  splineلالشجقتق منهت 

Kriging يسجخدم الساجخال  قا   المكتني:  )الجول ف( أسلوا إايت ي لغ اةي لالشجقتق

يعو ةي اساتبه ق اتس  األسلواةلكن هذا مح طة بهت. مقد غ لمواقو ر   مقتسه 

لوصاف الجباتين ةاي الساطح، لمكتني ب ن النقتط المقتسة )نقتط الاجحك ( اال تبتط ا

ةهذا يرني انه يق   اال تبتط المكتني ةي مح   مر ن أة ب ن نقتط الجحك  كلهت ث  

يساجخدم  يج  تحديد مواقو النقتط المشجقة )المولفة( ةق مهت تبرت  لق   اال تبتط ب نهات.

 باة ةالطبقات  الج ولول اة ةالجكوينات  ةي تول ف السطوء الم تبطة بجويياو الج

وة  تا  تمان ا اث أنها  طا ق االشاجقتقهي ة يدغ من نوعهت ب ن  جنك ي المردن ة.

إلااى طاا ق أخاا ى  قاات  تطااوي  هااذه الط يقااةالجنبااؤا .  ةااي ط يقاة سااهلة ة قااة

 ( ordinary kriging & universal krigingمخجلفة. )

IDW Inverse Distance Weighted   المكاتني: )الجول اف( لالشاجقتق هو أسلوا 

 نقاتط الاجحك (،مقتساة ) من مجموعة من نقتط مر ناة ق مة النقطة يقوم على تقدي 

  لاة ة .بق   النقتط األقا ا ةاتألق ا بح اثتاث ا  أكث   نقطةالق مة  بح ث تكون

  عنهت بمقلوا المستةة ب نهات ةبا ن النقاتط، بح اث تكاون مويةناة هذا الجاث   يرب

دى ب ن الحد األ نى ةالحد األعلى لقا   النقاتط الداخلاة ةاي اساتا ق ماة بق مة الم

 هذه النقطة ةعل ه تكون ق مة هذه النقطة )المشجقة أة المولفة( ب ن هذا المدى.

Maplex  Maplex  ةيArcGIS ب نتمج إلحتقي يسمح بتلجحك  بجوسو على ك ف اة ،



 ةضو الجسم ت .

Accuracy  القا   الحق ق اة أة المقبولاة  ا القا   المقتساة مانالد لة الجي تق   مدى ق

  لة العاب  لاه شاان يجرلام بجاو غ . س العب ةهي مق تعلى اقل تقدي . 

 الب تنت  ةعد  األخطت  ةي قتعدغ الب تنت  أة الخ يطة.

 . ت تب  عمل ة العب  بتنح ا  عمل ة الق تس عن النظتم بي غجه األةسو

رندمت يكون  ة ..!!.معبوط  ، إال انه ر     يكون لهتي الق تس  ق م لدا  كان 

مطت ،على األكم ة ةمنسوا  لهتي ق تس ةيتنظ   الق تس ر   صح ح 

أنش،  1.21  بدال منأنش   1.14 المقتسة ، ةقد تكون الكم ةسب ل المثتل

 ر   معبوطة ةي   لجهت .  ةتلنج جة  ق قة ة لكنهت

Precision   ةتلدقة ةي  ، ةالدقة ةي الوصف إلى المسجوى الجفي لي ةي الق تس تش

الب تنت  المكتن ة تق   الموقو إلى لز  من ةادغ الق تس. ةالدقة ةي  

الب تنت  الوصف ة تحد  خيت ص المرتل  الى اكب  تفتص ل. من المه  أن  

ند ا أن الب تنت  الدق قة مهمت كتنت تقتس بدقة قد تكون ر   معبوطة. 

ت  الم اةم الرتمة تجطل  مرلومت  المشت يو الهندس ة مثل شم الط ق ةبن

هذه  . ةكلمت اي ا  عد  ق قة لدا لق تس ملل مج  أة أعشت  من االنش الوااد.

 األ قتم ا تفرت نسبة الدقة .  

Base map   لمرلومت  مثل الجعت ي  ةالط ق ل : هي خ يطة م لر ةاألستسخ يطة

وضااوع ة ةالمراتل  ةالحاادة  الس تساا ة الجااي ةضاارت علااى المرلوماات  الم

مات تجعامن  ماوقري ةرتلبات  كم لاو خ يطة األساتس السجخدم ةتاألخ ى. 

 .ت ك بجهتل و يس ة كجز  من  تحك شبكة 

File 

Geodatabase 

A geodatabase stored as a folder of files. A file 

geodatabase can be used simultaneously by several 

users, but only one user at a time can edit the same data. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


