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 فٟ ِزطٛسح آ١ٌخ رز١ر اِىب١ٔبد ٚاٌزٟ ا١ٌ٢خ اٌٛظبئف ِٓ ِدّٛػخ ٟ٘ خاٌدغشاف١ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ•

 .اٌدغشاف١خ ثّٛالؼٙب ث١بٔبد ِشرجطخ ٚػشض ٚرس١ًٍ ٚاعزؼبدح رخض٠ٓ ِدبي

 ِىب١ٔخ ِؼٍِٛبد ػٍٝ ز٠ٞٛس ٚاٌزٜ اٌّؼٍِٛبد لبػذح ٔظبَ ٘ٛ فٟ اٌدغشاف١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظبَ • 

اد  اعزفغبس ػٍٝ ثبإلخبثخ رمَٛ اٌزٟ ِٓ اٌؼ١ٍّبد ِدّٛػخ ػٍٝ اززٛائٗ اٌٝ ثبإلظبفخ ِشرجخ

 .اٌّؼٍِٛبد ِٓ لبػذح ِىب١ٔخ ظب٘شح زٛي

 ٚلٛاػذ ِح ا ٚاٌجش اٌسبعت ا١ٌ٢خ ِىٛٔبد ٠عُ ِزٕبعك ِدّغ ٟ٘ اٌدغشاف١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ • 

 ٚرخض٠ٕٙب اٌّىب١ٔخ ٌٍّؼٍِٛبد دل١ك ٠مَٛ ثسصش ِدّٛػٗ ٚفٝ سد ا األف ئٌٝ ثبإلظبفخ اٌج١بٔبد

 .ٚرس١ٍٍٙب ٚػشظٙب ِٚؼبٌدزٙب ٚرسذ٠ثٙب

هى انعهى انذي ٌهتىّ جبًع ويعاجلة ودراسة ادلعهىيات اجلغزافٍة، وٌعتًذ عهى  نظى ادلعهىيات اجلغزافٍة

انتعزف عهى اخلزائط، وانصىر اجلىٌة، واستخذاو اجلذاول، وانعًم عهى يعاجلتها، وانتأكّذ ين أنّها 

صحٍحة بشكم كايم، وخانٍة ين أيّ أخطاء، حتى ٌتىّ انتًكّن ين حفظها، واستخذايها عنذ احلاجة 

وخصىصاً يف احلاالت انيت تستذعً دراستها، أو حتهٍهها عن طزٌك احلاسىب، أو ورق اخلزائط، أو  ذلا،

 .انزّسىيات انبٍانٍة

 استخذاياث نظى انًؼهوياث اندغشافيت

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ رّّىٓ اٌّغزخذَ ِٓ ئدخبي اٌخشائػ ٚاٌصٛس اٌفعبئ١خ ٌألسض ػب١ٌخ  

اٌدٛدح ٚاٌصٛس اٌد٠ٛخ اٌٍّزمطخ ػجش اٌطبئشاد، ٌزىْٛ األعبط اٌزٞ عٛف ٠غمػ ػ١ٍٙب 

اٌّذخالد ثؼذ رٌه، ثُ ع١مَٛ ثادخبي اٌدذاٚي ٚاألعّبء ٌٍّٛالغ ٚاٌّؼبدْ ٚاٌصخٛس ٚاٌطشق 

ئعمبغٙب ػٍٝ اٌصٛس ٚاٌخشائػ، ثُ رأرٟ اٌّؼبٌدخ ٌزمَٛ إٌظُ ثّؼبٌدخ ٘زٖ اٌج١بٔبد ٚاإلشبساد ٚ

ػٍٝ اٌخشائػ ٚرٕم١سٙب ٚرؼذ٠ً اٌخطأ، ثُ رخض٠ٓ اٌج١بٔبد ززٝ رأرٟ ِشزٍخ االعزشخبع 

ٚاالعزفغبساد ٚاٌزس١ٍالد اٌّىب١ٔخ ٚاإلزصبئ١خ ٌٍج١بٔبد، ٠ّٚىٓ ػشض اٌّخشخبد ػٍٝ شبشخ 

زٗ وخش٠طخ أٚ صٛسح أٚ سعُ ث١بٟٔ رس١ٍٍٟ أٚ ػجش ِٛالغ اٌىزش١ٔٚخ. رؼزجش اٌىّج١ٛرش أٚ ثطجبػ

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ ثٛسح فٟ أعب١ٌت اٌسصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد األوثش ئفبدح الرخبر ثؼط 

اٌمشاساد ثأعب١ٌت ػ١ٍّخ دل١مخ ال رزطٍت ثبٌعشٚسح ص٠بسح اٌّىبْ فٟ اٌّٛلغ فؼ١ٍبً، فمذ عبّ٘ذ 

ط األعئٍخ ِثً ِب إٌّػ اٌضساػٟ فٟ ِٕطمخ ِب، ِٚب ٟ٘ اٌّسبص١ً فٟ االخبثخ ػٓ ثؼ

 Geographic Information Systems   (gis)غشافيو           اند انًؼهوياث نظى
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اٌّضسٚػخ فٟ سلؼخ ِىب١ٔخ ِب، ِٚب أفعً اٌّسبص١ً اٌزٟ ٠ّىٓ صساػزٙب فٟ اٌج١ئخ اٌّؼ١ٕخ، ِٚب 

اٌزشثخ اٌزٟ رٛخذ أصالً، ِٚب لطش أٔجٛة اٌشٞ )اٌذائشٞ( فٟ سلؼخ ِب، ٚأ٠ٓ رمغ اٌشلؼخ اٌضساػ١خ 

عُ فالْ. وّب رغبُ٘ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ فٟ رسذ٠ذ اٌزدّؼبد اٌغىب١ّٔخ أٚ األسض اٌّغدٍخ ثب

ؼبد اٌّبئ١خ ٚثبألخص رٍه اٌزٟ رزشىً ػٕذ أّٙبس األِطبس فٟ  ّّ ٚاٌجمغ اٌضسلبء أٚ اٌزد

اٌصسشاء، ِٚغز٠ٛبد ا١ٌّبٖ ثبٌغذٚد، ٚززٝ ِٓ أىغبس اٌعٛء ثب١ٌّبٖ ٠ّىٓ أْ ٠ؼشف ئْ وبْ 

ثبً.ِبء لبثالً ٌٍششة أٚ ِ ّٛ ٍ 

 أ٠ذٞ ػٍٝ ٔشأد أٔٙب ِٓ فؼٍٝ اٌشغُ ، ِؼ١ٓ ثزخصص ِشرجطخ ١ٌغذ اٌدغشاف١خ  اٌّؼٍِٛبد ٔظُ

٘زٖ  أْ ٠ؼزمذ ِٓ ٠ٚخطئ ، اٌزخصصبد ِٓ اٌؼذ٠ذ ئٌٟ أزمٍذ فأٙب اٌّٛالغ ِٚذ٠شٚ اٌّخططْٛ

 اٌّىب١ٔخ ثبٌّؼٍِٛبد ٔز١دخ اسرجبغٙب ٌٚىٓ ، فمػ ٚثبزث١ٙب اٌدغشاف١خ داسعٟ ػٍٝ لبصشح اٌزم١ٕخ

 أُ٘ ِٚٓ ، اٌدغشاف١ب ػٍُ ئٌٟ ال ػ١ٍٙب اٌّؼزّذح اٌج١بٔبد ئٌٟ ٔٛع ٔغجخ خغشاف١خ ٔظُ ثأٔٙب ػشفذ

 :اٌدغشاف١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ف١ٙب رغزخذَ اٌزٟ اٌزطج١مبد

 . ظٟااألس ٚاعزخذاِبد اٌّٛاسد زصش ِدبي فٟ رطج١مبد1 - 

 . شائػاٌخ أزبج ِدبي فٟ رطج١مبد2 - 

 . اإلداسح ِدبي فٟ رطج١مبد3 - 

 . اٌزخط١ػ ِدبي فٟ رطج١مبد4 - 

 

 

رؼشف ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ ػٍٝ أٔٙب رم١ٕبد زذ٠ثخ ِٚزطٛسح رغزؼًّ فٟ ئػذاد اٌخشائػ، 

ٚرس١ًٍ اٌّؼبٌُ ٚاألزذاس، ٚاٌّغبػذح ػٍٝ ارخبر اٌمشاساد، وّب أٔٙب رٛفش لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌالصِخ 

١ٍ١خ ِٓ أخً اٌم١بَ ثبإلزصبئ١بد، ٚئظٙبس٘ب ػٍٝ اٌخشائػ، ِّب ٠إدٞ ئٌٝ ص٠بدح اٌمذسح اٌزشغ

ٔبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خٚٚاٌزخط١ط١خ ٌذٜ ِٓ ٠غزؼٍّْٛ ٘زٖ األٔظّخ.  ّٛ    ٟ٘: ِى

 Hardwareاألخٙضح  -1

 Software اٌجشاِح - 2

 Dataاٌج١بٔبد  - 3

 People شاداالف - 4

 Data Processingِؼبٌدخ اٌج١بٔبد  - 5

 

 

 اندغشافيت انًؼهوياث نظى يكوناث
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 األخٙضح -1

، فؼٕذ رٛافش شاف١خوفبءح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغ ُِٙ ا فٟ ِغزٜٛسا رإدٞ أخٙضح اٌسبعت االٌٟ دٚ

أخٙضح ػب١ٌخ اٌدٛدح رشرفغ خٛدح إٌظبَ ٚرضداد لذسرٗ فٟ ئداسح اٌّؼٍِٛبد ِٚؼبٌدزٙب ٚرس١ٍٍٙب 

 ٚاخش ا خٙب ثبٌشىً إٌّبعت .

 شايحانب -2

 ِغ ٌززؼبًِ صّّذ أٔٙب ١ّ٠ض٘ب ٚاُ٘ ِب ، غشا ف١خاٌد اٌّؼٍِٛبد ثٕظُ اٌخبصخ جشاِحاٌ رزؼذد

 ٠ٚزٛافش ، ثغٌٙٛخ ٠ٚغش اٌج١بٔبد لٛاػذ رذ٠ش اٌزٟ األٚاِش ِٓ رعُ ِدّٛػخ ٟٚ٘ ، اٌج١بٔبد

ٌسدُ  ا رجغ ِغز٠ٛبرٙب رزجب٠ٓ ف١خا شاٌدغ اٌّؼٍِٛبد اٌخبصخ ثٕظُ اٌدب٘ضح سِح ا اٌت ِٓ اٌؼذ٠ذ

 ، ArcGIS ثشٔبِح ِٓ وً ، ٠ٚؼذ اٌّزٕٛػخ اٌج١بٔبد ِصبدس ِغ رٛافمٙب ِٚذٞ ، ٚظبئفٙب

Idrisi ، Geomedia ِٓ اٌدغشاف١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ فٟ اٌّغزخذِخ جشاِحاٌ أوجش . 

 

 

 أداح إلدخبي ِٚؼبٌدخ اٌج١بٔبد• 

 ٔظبَ إلداسح لبػذح اٌّؼٍِٛبد• 

 إٌزبئح ٚوزٌه رٛظر ٚرجصش ثبٌّؼط١بدأداح رٛفش اإلخبثخ ػٍٝ اٌزغبؤالد اٌّخزٍفخ، ٚرؼشض • 

أداح رغبػذ فٟ ثٕبء ٚاخٙخ أعبع١خ رٛظ١س١خ ٌٍّغزخذَ رغبػذٖ فٟ اٌٛصٛي ئٌٝ خ١ّغ ألغبَ • 

 اٌجشٔبِح.

فٟ ثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  اٌّغزخذِخ شاِحاٌّٛاصفبد األعبع١خ ٌٍج

 :اٌدغشاف١خ
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 انبياناث -3

 . سف١خ ا اٌدغ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ِىٛٔبد أُ٘  •

 . سفٟ ا خغ ٔظبَ أٞ ٌجٕبء ٚزبعُ أعبعٟ ِصذس • 

 . ثُ ػشظٙب ِٚٓ ٚزفظٙب ٚادخبٌٙب رد١ّؼٙب، ػٕذ ِبد٠خ رىٍفخ • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌج١بٔبد ٚادخبي خّغ

 

 االفشاد -4

 اٌؼمٛي فُٙ ، اٌدغشاف١خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌمبدسح اٌّذسثخ اٌىٛادسشاد ثبألف ٠مصذ

 ٠ٚذ٠شْٚ ٠خططْٛ ٠ٚصّّْٛ اٌز٠ٓ ُ٘ أُٔٙ وّب ، إٌظبَ ٚأ١ّ٘خ أ٘ذافرطشذ  اٌزٟ اٌّفىشح

 . اٌّخشخبد ػٍٝ إٌّبعجخ اػزّبدا اٌمشاساد ٠ٚزخزْٚ ، إٌظبَ

 انبياناث يؼاندت -5

 اٌزفص١ٍ١خ اٌج١بٔبد ادساج ٚرشًّ ، إٌظبَ  رس١ًٍ ٌزٕف١ز رزجغ عٛف اٌزٟ اٌؼ١ٍّبد ِدّٛػخ ٟ٘

 . ٚاخشاخٙب اٌج١بٔبد ٚرس١ًٍ ٚرؼذ٠ً ٚرس٠ًٛ ، ثىً غجمخ اٌخبصخ
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 Data Input                                       انبياناث إدخال -1

 Digital سل١ّخ لشاءاد ئٌٝ رسٛي ٠دت أْ اٌدغشاف١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ فٟ اٌج١بٔبد اعزخذاَ لجً

Format 

 Digitizing Process إٌمطٟ اٌّغر رم١ٕخ ثبعزخذاَ  •

 Scanning Process  اٌعٛئٟ اٌّغر أٚ  •

 Tabular Form  خذاٚي ١٘ئخ ػٍٝ اٌمشاءاد رٕظُ أٚ  •

 Data Management                                    انبياناث إداسة -2

 ٕٚ٘بن .اٌّؼٍِٛبد إلداسح آٌٟ رغزخذَ زبعت ِحاشث ػٓ ػجبسح :اٌّؼٍِٛبد لبػذح ئداسح أٔظّخ

 اٌزصب١ُِ ,اٌدغشاف١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ فٟ ٌٚىٓ اٌّؼٍِٛبد، أٔظّخ ئداسح رصب١ُِ ّٔبرج ِٓ اٌؼذ٠ذ

 األفعً ٟ٘ رؼذ Relational لبداٌؼال ػٍٝ اٌزٟ رؼزّذ

 Data Display                                                   انبياناث ػشض-3

 أػّذح شىً ػٍٝ ا ث١بٟٔ اٌج١بٔبد اٌٛصف١خ ٚػشض ، ٚاٌٛصف١خ اٌّىب١ٔخ اٌج١بٔبد ػشض ٠ٚشًّ

 ٚا٠صبي زفع فٟ ا خذ اٌّف١ذح اٌؼشض أدٚاد ِٓ اٌخشائػٚرؼذ  ، ٔغج١خ دٚائش ، ِٕس١ٕبد ،

 ثالث١خاٌ راد األثؼبد األشىبي أٚ اٌزمبس٠ش ِغ اٌخشائػ ػشض ٠ٚذِح .اٌدغشاف١خاٌّؼٍِٛبد 

 .ٌٍّٛظٛع اٌؼٍّٟ اٌّعّْٛ ِغ ٠زٛافك شىً أٞ أٚ اٌصٕبػ١خ األلّبس صٛس أٚ اٌد٠ٛخ، ٚاٌصٛس

 Data Exploration                                 انبياناث استكشاف-4

 ٠ٚزُ ، اٌزس١ًٍ لجً خصِاٌالغبساد ٚػًّ االعزف ، ٚاٌٛصف١خ اٌّىب١ٔخ اٌج١بٔبد فسص خٍٍٙب ِٓ ٠زُ

 ٚاِىب١ٔخ ٚاٌدذاٚي، اٌخشائػ ٚاٌشعَٛ ث١ٓ ٠شثػ ِزفبػً ثشىً اٌج١بٔبد ػشض ا٠عب ئثٕبئٙب فٟ

 .ػٕٙب ٚاالعزفغبس اٌظٛا٘ش ث١ٓ اٌؼٍمبد رسذ٠ذ

 Data Exploration                                             انبياناث تحويم -5

      Map اٌخش٠طخ ِغمػ ، ٚرغ١١ش اٌج١بٔبد رشل١ُ ػٓ إٌبردخ األخطبء رصس١ر رشًّ ٟٚ٘

Projection  ٚإٌّٛرج ِٓ ٚاٌزس٠ًٛ . اخش ئٌٟ ٔٛع ِٓ اٌّىب١ٔخ اٌج١بٔبد رس٠ًٛ شفبفبد 

 . ٚاٌؼىظ Raster إٌّٛرج إٌمطٟ ئٌٟ Vector االردبٟ٘

 Data Analysis                                                      انبياناث تحهيم -6

 ارخبر ٠زُ عٛف اٌزٟ اٌّشزٍخ صفٙب غشاف١خ ثٛاٌد اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ٚظبئف أُ٘ ِٓ رؼذ ٟٚ٘

 إٌمطٟ (ٌٙب اٌّؼذ إٌّٛرج ػٍٝ اٌج١بٔبد رس١ًٍ ػ١ٍّخ ٔزبئدٙب ٚرؼزّذ ػٍٝ ء ثٕب ادساشٌما

Raster ٟ٘ٚاالردب Vector ( ًأعبع١خ ػ١ٍّبد عذ ٚرٛخذ . رشو١جٗ ػ١ٍّبد رٕبعت ِّٕٙب فٍى 

 ٌزس١ًٍ اعزخذاِٙب ٠شبع ػ١ٍّبد ٚخّظ ، Raster إٌمط١خ ٌزس١ًٍ اٌّؼٍِٛبد اعزخذاِٙب ٠شبع

 Vector االردب١٘خ اٌّؼٍِٛبد

اندغشافيتانًؼهوياث وظائف نظى   
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 فٟ اٌّزٕب١٘خ اٌّشثؼبد ِٓ شجخ داخً ٚخٛد٘ب ثٛاعطخ سد ا اٌظبٖ رسذ٠ذ ػٍٝ إٌّٛرج ٘زا ٠ؼزّذ

 ألسلبَ ثبٌٕغجخ رسزٍٙب اٌزٟ اٌّشثؼبد ٚالغ َ ر١١ّض غش٠ك ػٓ ِٕٙب وً ر١١ّض ٠ٚزُ Pixels اٌصغش

 ، اٌّشثؼبد رٍه ػٍٝ اٌٛصف١خ اٌج١بٔبد ل١ُ رٛصع ثُ ، اٌّشثؼبد ٌشجىخ اٌّىٛٔخ ٚاألػّذح اٌغطٛس

 : االر١خ اٌؼ١ٍّبد إٌظبَ ٘زا ٠ٕٚبعت

 

 : ٠ٍٟ ِب رص١ُّ غش٠ك ػٓ اٌغطر خصبئص اشزمبق فٟ ٠غزخذَ

 األسض ٌغطر اٌشلّٟ االسرفبع ّٔٛرج DigitalElevationModel(DEM) 

 داالٔسذاسا خش٠طخ Map of Slope  

 االٔسذاس اردبٖ خش٠طخ Map of Aspect 

 اٌىٕزٛس٠خ اٌخش٠طخ  Map Contour 

 اٌغطسٟ اٌدش٠بْ خش٠طخ Watershed Map 

 اٌشؤ٠خ ِذٜ خش٠طخ  View shed Map 

 اٌغطٛذ س١ًٍر Surface Analysis 

    Surface Analysis السطوح تحليل-1

 Raster                                النقطي للنموذج المكاني التحليل
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 انكنتوسيت انخشيطت                                                 انشقًي  االستفاع نًورج         

   

         )انتذفق اتداه( االنحذاس اتداه          

 

 

 األبؼاد ثالثي نًورج               
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 انشؤيت يدال خشيطت

 

 

 

 إٌمػ ث١ٓ اٌجؼذ ػ١ٍٙب ٠سذد اٌزٟ اٌّغبفبد خشائػ أزبج فٟ اٌزس١ًٍ ٘زا ٠ٚغزخذَ

 ألً رسذد اٌزٟ اٌّغبفبد سئػ ا ش ٚأزبج اٌظٛا٘ش، ػ١ٍٙب رزٛصع اٌزٟ )اٌّشثؼبد(

 سعُ فٟ ا أ٠ط اٌزس١ًٍ ٘زا ٠غزخذَ وّب ِؼ١ٓ، ِٚشوض )ِشثغ( ٔمطخ وً ث١ٓ رىٍفخ

 ٠ؼشف ِب ٚ٘ٛ Buffer Generation اٌخش٠طخ ثؼٕبصش اٌّس١طخ إٌطبلبد

  . ِؼ١ٓ ششغ أعبط ػٍٝ ٠سذد اٌزٞ اٌسشَ ثٕطبق

 

 

 ػٓ لطبع وً ف١ٙب ٠ؼجش اٌزٟ ،زشاةاالل لطبػبد ئػشاخ أزبج فٟ ٠ٚغزخذَ

 . اٌمطبع ٘زا ِشوض ٔمطخ ئٌٟ االلشة )اٌّشثؼبد( إٌمبغ ِدّٛػخ

 

 

 ٚاٌّغبزخ اٌؼذد ث١ٓ اٌؼٍمخ ػٓ رؼجش اٌزٟ اٌىثبفخ خش٠ػ أزبج ٠زُ ٚف١ٙب

 Distance Analysis   المسافات تحليل -2

   Proximity  Analysis االقتشاب    تحليل -3

 Density Analysis  الكثافات تحليل -4
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 خشائػ ِٓ اٌفئبد شائػخ أزبج ف١زُ اٌخش٠طخ ػٕبصش رص١ٕف ئػبدح فٟ ٠ٚغزخذَ

 رس٠ًٛ ٚ٘ٛ ، اٌخش٠طخ ػٍٝ اٌزفبص١ً ِغزٜٛ رجغ١ػ اٌزد١ّغ ٠ٚؼٕٟ ، اٌزٛص٠غ

  . أوجش ٚزذاد ِغزٜٛ ئٌٟ صغ١شح ٚزذاد ِغزٜٛ ػٍٝ اٌّٛصػخ اٌىثبفخ خشائػ

 

 ٠ٛظر اٌزٞ اٌشلّٟ االسرفبع ّٔٛرج أعبط ػٍٝ االثؼبد خشائػ ثالث١خ أزبج ٚ٘ٛ

 ٠ٚغّٝ األسض عطر ِٕبع١ت ث١ٓ ٠شثػ ّٔٛرج ئٌٟ ٚرس٠ٍٛٗ ، إٌّبع١ت ٔمػ رٛص٠غ

 Triangulated Irregular Network (TIN)  إٌّزظّخ غ١ش اٌّثٍثبد شجىخ ّٔٛرج

   -------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 ، ٚاٌشأع١خ االفم١خ ازذاث١برٙب ثٛاعطخ د٘شااٌظب رسذ٠ذ ػٍٝ إٌظبَ ٘زا ٠ؼزّذٖ

 اٌصسٟ ٚاٌصشف ٚاٌىٙشثبء ٚا١ٌّبٖ اٌطشق شجىبد رس١ًٍ فٟ إٌّٛرج ٘زا ٠ٚغزخذَ

 ٘زٖ ِٓ ٔٛع ثىً رشرجػ اٌزٟ اٌخذِبد وفبءح ٚوزٌه ، ئ١ٌٙب ِٚب ٚاالرصبالد

  : اٌزب١ٌخ اٌؼ١ٍّبد إٌّٛرج ٘زا ٠ٕٚبعت ، اٌشجىبد

 

 اخش ِٛلغ ِؼ١ٓ ئٌٟ ِٛلغ ِٓ أٚ ، ِؼ١ٕخ ِٛالغ ئٌٟ ٠إدٞ اٌزٞ األٔغت اٌّغبس زغبة ٠زُ ٚف١ٗ

 The shortest اٌّغبس األلشة ٘ٛ األٔغت اٌّغبس ٠ىْٛ ٚلذ ، اٌطشق شجىخ خًٍ ِؼ١ٓ

route  األسشع انًساس أو  The Quickest route 

 

 الشة اٌخذِبد ٠سذد وأْ ، اٌشجىخ داخً ِٛلغ ألٞ ِمذِخ درغ١ٙال الشة زغبة ٠زُ ٚف١ٗ

 . اٌشجىخ ػٍٝ ِب ٌّٛلغ اٌّزبزخ

 

 . اٌشجىخ ػٍٝ ٔمطخ أٞ زٛي ِؼ١ٕخ خذِخ رغط١ٗ اٌذٞ إٌطبق زغبة ٠زُ ٚف١ٗ

 

 

 ٚف١ٗ ٠زُ أزبج رمش٠ش ػٓ اٌّغب ا سد اٌزٟ ٠ّىٓ رزجؼٙب ػٕذ اٌزسشن ِٓ ِٛلغ ئٌٟ

 اٌشجىخ ، ٠ٚزٕبٚي اٌزمش٠ش أعّبء اٌشٛاسع اٌزٟ عٛف ٠غٍىٙب اٌّغزخذَِٛلغ ػٍٝ 

 ٚاثؼبد٘ب ٚصِٓ اٌشزٍخ ٚاٌّغبفخ االخّب١ٌخ ٌٙب.

   Reclassify & Aggregation انتدًيغ و انتصنيف إػادة-5

       3D Analysis االبؼاد ثهثي انتحهيم --6

 Vector االتداىي                     نهنًورج انًكاني انتحهيم

 The Best Route  األنسب المسار تحديد -1

  The Closest تتسهيال أقرب تحديد -2

Facility  

  The Service Areaتحديد مناطق الخدمات -3

Facility  

 Directions Analysisتحهيم االتداه -4
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ػٓ اٌغبزً  اْ ٠جؼذ ٚف١ٗ ٠زُ ٚظغ ششٚغ ِؼ١ٕخ ٌٍزس١ًٍ ، وأْ ٠سذد اٌّغبس األٔغت ثششغ

 ثّغبفخ ِؼ١ٕخ.

 

 ٚػٍمزٙب اٌظب٘شح ٌزطٛس اٌّخزٍفخ سزً ا اٌُ ٠ٛظر إٌظبَ أٚ ٌٍظب٘شح ثغ١ػ رّث١ً ٘ٛ إٌّٛرج

 ٚٔزبئدٙب اٌؼٍمبد رٍه رص١ٕف ٚاػبدح ثٙب ٚرزأثش ف١ٙب رإثش اٌزٟ اٌّىب١ٔخ ٚغ١ش اٌّىب١ٔخ ثبٌّزغ١شاد

 .إٌّبرج ِٓ أٔٛاعثالثخ  ثٕبء فٟ اٌدغشاف١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ٚرغزخذَ

ٟ٘ : 

 Real Model (اٌسم١مٟ( اٌٛالؼٟ إٌّٛرج -1

 Cyclical Model  اٌذائشٞ إٌّٛرج -2

 Mathematical Model  اٌش٠بظٟ إٌّٛرج -3

 

 ػٍٝ اٌدغشاف١خ٠ؼزّذ ٔٛع اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رخشخٙب ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاٌٙذف ِٓ ثٕبء إٌظبَ ، ٚلذسح اٌجشٔبِح اٌّغزخذَ فٟ اٌّغزخذَ

 ، ِٚؼظُ ِخشخبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغ ا سف١خ رىْٛ ِٓ : االخشاج

 Maps اٌخشائػ  – 1

 Tablesاٌدذاٚي  - 2

 Reportsاٌزمبس٠ش  - 3

 Diagrammatic figuresاألشىبي اٌج١ب١ٔخ  - 4

 Modelsإٌّبرج  - 5

 Buffer Generationانتاج انحشو  - 5

  Modeling Facility   اننًزخت -6

                   Data outputانبياناث  اخشاج -7


