
1- Zenith: [mathematics] Zenith is the angle measured directly in the z-direction 
(vertical direction opposite to the apparent gravitational force) on the imaginary 
celestial sphere at that location. 

)االتجاه الرأسي المقابل لقوة  zهي الزاوية التي تقاس مباشرة في اتجاه  الذروة: ]الرياضيات[ الذروة -１

 الجاذبية الظاهرة( على الكرة السماوية الوهمية في ذلك الموقع.
2-Wide Area Augmentation System (WAAS): [GPS] WAAS is a satellite-based 
signal correction which improves the estimation of GPS positions primarily by 
removing atmospheric distortion. 

هو تصحيح إشارة قائم على األقمار الصناعية  WAAS [GPS] :(WAASنظام تكبير المنطقة الواسعة )-٢

 مما يحسن تقدير مواقع النظام العالمي لتحديد المواقع في المقام األول عن طريق إزالة التشوه الجوي.
3-Web Feature Service (WFS): [Web Mapping] A Web Feature Service allows you 
to visualize and edit features (points, lines and polygons) over the internet. 

(: ]تعيين الويب[ تسمح لك خدمة ميزة الويب بتصور الميزات )النقاط WFSخدمة ميزة الويب )-٣

 اإلنترنت.والخطوط والمضلعات( وتحريرها عبر 

4-Wavelength: [remote sensing] An electromagnetic wave produce sinusoidal 
patterns with the distance between the peak and trough of a wave for 
successive waves. 

بين ذروة الطول الموجي: ]االستشعار عن بعد[ موجة كهرومغناطيسية تنتج أنماطا ً جيبية مع المسافة -٤
 والحوض الصغير لموجة للموجات المتعاقبة.

5- Vertex: [data structure] A vertex is a point that specifies a position on a line 
for arcs, polylines polygons. 

: ]بنية البيانات[ القمة هي نقطة تحدد موضعًا على خط لألقواس والمضلعات المتعددة قمة الرأس-٥
 ط.الخطو

6- Vector Data Model: [data structure] A vector data model is a common GIS 
feature representation of spatial information based on defining coordinates and 
attribute information in points, polylines and polygons. 

نموذج بيانات المتجه هو تمثيل ميزة نظام المعلومات نموذج بيانات المتجهات: ]هيكل البيانات[ -٦
الجغرافية المشترك للمعلومات المكانية على أساس تحديد اإلحداثيات ومعلومات السمة في النقاط 

 والخطوط المتعددة والمضلعات.
7-Variable Distance Buffer: [GIS processing] Variable distance buffer uses a 
feature attribute from the input to create a ring around the feature that varies in 
distance. 

المخزن المؤقت للمسافة المتغيرة: يستخدم المخزن المؤقت للمسافة المتغيرة ]معالجة نظم المعلومات -٧
 الجغرافية[ سمة ميزة من اإلدخال إلنشاء حلقة حول الميزة تختلف في المسافة.

8-Union Tool: [GIS processing] The union tool spatially combines two data layers 

preserving the features and attributes from both layers at the same extents. 
البيانات للحفاظ على أداة االتحاد: ]معالجة نظم المعلومات الجغرافية[ تجمع أداة االتحاد مكانياً بين طبقتين من طبقات -٨

 الميزات والسمات من كال الطبقتين بنفس المدى.

9-Traverse: [surveying] A traverse is a set of survey stations spanning 
along a survey and are closed when returning to a starting point. 

 تمتد على طول المسح ويتم إغالقها عند العودة إلى نقطة البداية. اجتياز: ]مسح[ اجتياز هو مجموعة من محطات المسح -٩

10-Survey Station: [surveying] Survey stations are position where 
surveys are performed during land surveys. 

عمليات محطة المسح: محطات المسح )المسح( هي موقع يتم فيه إجراء عمليات المسح أثناء -١٠

 مسح األراضي.

 

 



11-Spatial Relationship: [data structure] A spatial relationship links 
features geographically with a table by a unique identifier.  

 فريد.العالقة المكانية: ]بنية البيانات[ ترتبط العالقة المكانية بميزات جغرافية مع جدول بواسطة معرف -١١

12-Skew: [mathematics] Skewing distorts a feature by arranging its 
vertices in the x or y-direction. 

 . yأو  xاالنحراف: ]الرياضيات[ يشوه الميزة عن طريق ترتيب القمم في اتجاه -١٢

13- 
Server: [hardware] A server is a computer component that offers data 
storage and organization providing subsets of GIS data in response to 
user requests. 

الخادم: ]األجهزة[ الخادم هو مكون كمبيوتر يوفر تخزين البيانات والمؤسسة التي توفر مجموعات فرعية من بيانات -١٣

 نظم المعلومات الجغرافية استجابة لطلبات المستخدمين.

14-Scale Bar: [mathematics] A scale bar graphically shows the 
proportional distance on the map with units such as kilometers or 
meters. 

مقياس شريط: ]الرياضيات[ شريط مقياس يظهر بيانيا المسافة النسبية على الخريطة مع وحدات مثل الكيلومترات أو  -١٤

 متر.

15-Rubbersheeting : [mathematics] Rubbersheeting is a 
transformation technique using polynomial or other non-linear 
functions to match feature geometry. 

ة األلواح المطاطية: ]الرياضيات[ المطاط هو تقنية تحويل باستخدام متعدد الحدود أو غيرها من الوظائف غير الخطي-١٥

 لمطابقة هندسة المعالم. 

16-Query: [programming] A query is a request or search of spatial or 
tabular data based on user-define criteria, resulting in a subset of 
selected records. 

جدولية استنادًا إلى معايير تعريف المستخدم، مما استعالم: ]برمجة[ االستعالم هو طلب أو بحث عن بيانات مكانية أو -١٦

 يؤدي إلى مجموعة فرعية من السجالت المحددة. 

17-Public Land Survey System (PLSS): [organization] The PLSS is a 
land measurement system used in the western United States to define 
parcel boundaries and locations. 

(: ]تنظيم[ نظام قياس األراضي المستخدم في غرب الواليات المتحدة لتحديد PLSSالنظام العام لمسح األراضي) -١٧

 حدود الطرود ومواقعها. 

18-Polygon: [data structure] A polygon is a closed, connected set of 
lines that defines a geographic boundary with an area and perimeter 
such as lakes, forests and country boundaries. 

المضلع: ]بنية البيانات[ المضلع هو مجموعة مغلقة ومتصلة من الخطوط التي تحدد الحدود الجغرافية ذات المنطقة -١٨

 ومحيط مثل البحيرات والغابات وحدود البلد.

19-Overshoot: [editing] An overshoot is a digitized line that extends 
past the intended line of connection. 

 التجاوز: ]تحرير[ التجاوز هو خط رقمي يمتد إلى ما بعد خط االتصال المقصود.-١٩

20-Node: [data structure] A node is an important point along a line 
feature where two lines intersect. 

 بنية البيانات[ العقدة هي نقطة مهمة على طول ميزة الخط حيث يتقاطع خطان.العقدة: ]-٢٠

 

 



21-Geocoding: [GIS processing] Geocoding is the process of 
assigning geographic coordinates to places based on street address, 
town/city, province/state and country. 

الجغرافي: ]تجهيز نظم المعلومات الجغرافية[ الترميز الجغرافي هو عملية تعيين اإلحداثيات الجغرافية الترميز -٢١

 لألماكن على أساس عنوان الشارع والمدينة / المدينة والمقاطعة / الوالية والبلد.

22- 
Focal Operation: [mathematics] The focal operation is a spatial 
function that computes an output value of each cell using 
neighborhood values such as convolution, kernel and moving 
windows. 

عملية التنسيق: ]الرياضيات[ العملية البؤرية هي وظيفة مكانية تحسب قيمة إخراج كل خلية باستخدام قيم الحي مثل -٢٢

 االلتواء والنواة والنوافذ المتحركة.

23-Flow direction: [GIS processing] Flow direction calculates the 
direction water will flow using slope from neighboring cells. 

اتجاه التدفق: ]معالجة نظم المعلومات الجغرافية[ اتجاه التدفق يحسب اتجاه المياه سوف تتدفق باستخدام المنحدر من -٢٣

 المجاورة.الخاليا 

24- 
Feature: [data structure] A feature is a cartographic point, line or 
polygon object with a spatial location in the real-world landscape that 
can be used in a GIS for storage, visualization and analysis. 

طة رسم خرائط أو خط أو كائن مضلع مع موقع مكاني في المشهد الواقعي الذي الميزة: ]بنية البيانات[ الميزة هي نق-٢٤

 يمكن استخدامه في نظام المعلومات الجغرافية للتخزين والتصور والتحليل.

25-Dissolve tool: [GIS processing] The dissolve tool is a common GIS 
processing task where boundaries are merged with neighboring 
boundaries based on common attribute values. 

أداة الذوبان: ]معالجة نظم المعلومات الجغرافية[ أداة الذوبان هي مهمة معالجة مشتركة لنظام المعلومات الجغرافية -٢٥

 حيث يتم دمج الحدود مع الحدود المجاورة استنادًا إلى قيم السمة المشتركة. 

26-Conic Projection: [map projection] A conic projection uses a cone 
to develop its surface on a plane with meridians converging at a single 
point. 

اإلسقاط المخروطي: ]إسقاط الخريطة[ يستخدم اإلسقاط المخروطي مخروًطا لتطوير سطحه على مستوى مع خطوط  -٢٦

 نقطة واحدة.الطول المتقاربة عند 

27-Clip: [geometry] A clip is an overlay tool that involves clipping an 
input layer with the extent of a defined feature boundary. 

 القصاصة: ]الهندسة[ القصاصة هي أداة تراكب تتضمن قص طبقة إدخال مع مدى حد المعالم المحدد.-٢٧

28-Buffer: [GIS processing] The buffer tool is a proximity function that 
creates a polygon at a set distance surrounding a selected feature or 
features. 

المخزن المؤقت: ]معالجة نظم المعلومات الجغرافية[ أداة المخزن المؤقت هي وظيفة القرب التي تقوم بإنشاء مضلع  -٢٨

 مسافة محددة تحيط بميزة أو ميزات محددة. على 

29-Arc: [data structure] Arcs are lines or polygon boundaries, 
represented as a series of vertices or coordinate points. 

 .القوس: ]بنية البيانات[ األقواس هي خطوط أو حدود مضلع، ممثلة كسلسلة من القمم أو نقاط اإلحداثيات-٢٩

 



30-American Standard Code for Information Interchange 
(ASCII): [file format] ASCII uses a set of numbers between 0 and 255 
for information storage and processing. 

 ASCII(: يستخدم ]تنسيق الملف[ ASCIIالرمز القياسي األمريكي لتبادل المعلومات )-٣٠

 لتخزين المعلومات ومعالجتها. 255و  0مجموعة من األرقام بين 
 

 

 ترجمة:ريم مساعد السبت

 

 

 


