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بةشي جوطرافيا-كؤليَذى ئاداب 
بنةماكانى سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان: بابةت



(سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان)ووشةكانى : تةوةرى يةكةم 

(سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان)ثيَناسةى : تةوةرى دووةم 

فاكتةرةكانى سةرهةلَدانى سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان: تةوةرى سيَيةم 

سيستةمى زانيارية جوطرافيةكانسةرهةلَدانى ميَذووى : تةوةرى ضوارةم 

تةوةرةكانى بابةت



(سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان)ووشةكانى : يةكةم تةوةرى 

:وشةى جياواز ثيَكدآ( 3)سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان لة سآ 

و بةرنامة ( حاسبة)كة بريتية لة ثيَكهاتة تةكنةلؤجيايى بذميَرةكان : System/ نظم/ سيستةم -1

.ئةليكرتِؤنيةكانى تايبةت بةو سيستةمة 

بريتية لةو داتاو زانياريانةى كة ئةو سيستةمانةى ىلَ ثيَكهاتووة،  : Information/ معلومات / زانيارى -2

.لةرووى بةكارهيَنانء ئيدارةدانء ريَكخستنيان

بريتية لة رةطةزى شويَنيي ئةو سيستةمانة كة  :  Geographicalيان  Geographic/ جوطرافيا -3

.خؤى لة زةوىء ئةو جيهانة راستةقيَنة دةنويَنآ كة ئةو سيستةمانةى ليَ ثيَكهاتووة



(سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان)ووشةكانى : يةكةم تةوةرى 

:مانايةكى تر هةلَدةطرى كة ئةويش بريتية لة GISشايةنى باسة ضةمكى 

Geographical Information Sciences علم املعلومات –واتة زانستى زانيارية جوطرافيةكان

.اجلغرافية

ء كة بريتية لةو زانستةى طرنطى بة فةلسةفةى كارى سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان دةدا لة ريَطةى بةرةوثيَشربدن

.ديارى كردنء هةلَسةنطاندنء دؤزينةوةى كارى نوآء باشرتكردنى ئةو سيستةمة 



(سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان)ثيَناسةى : تةوةرى دووةم 

كاريَكى ئاسان نية ، ضونكة ذمارةى ئةو كةسانةى كة ئةو تةكنةلؤجياية بةكاردةينن ئيَجطار زؤرة ، GISدةستنيشانكردنى ثيَناسةيةكى طشتطري بؤ 
ة سةرةرِاى هةمةجؤرى ثيسثؤرِيةكانى ئةو كةسانة، وةك جوطرافياء ئةندازيارىء ذينطةء ضاآلكية ئابووريةكانء ضةندانى تر ، كة هةر يةكةو ل

.روانطةى تةسكى ثسثؤرِيةكةى خؤى سةيرى ئةو بابةتة دةكا، ئةمةو بةشداريكردنى ئةو سيستةمانة لة ضارةسةركردنى طرفتةكانى كؤمةلَطة
ن  بريتية لة ضةند ريَطةء ئامرازيَك بؤ مامةلَةكردن لةطةأل داتاء زانياريةكا: بةشيَويةكى طشتى دةتوانني بلَيَني كة سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان 

:لة ريَطةى
كؤكردنةوةى لة سةرضاوةى هةمةجؤر-
بةشيَوةيةكى ذمارةيي( خزن)هةلَطرتنء تاقتكردنى -
بةرِيَوةبردن ء دةستكارى كردنء طؤرِيين بؤ شيَوازى جياواز-
شيكردنةوةى  -
جؤراوجؤرطةرِاندنةوةى بةشيَوةي -



(سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان)فاكتةرةكانى سةرهةلَدانى : تةوةرى سيَيةم 

( .حاسبة )طةشةسةندنء ثيَشكةوتنى بوارى تةكنةلؤجي دروستكردنى ئاميَرى بذميَر -1

و  زياد بوونء كةلَةكةبوونى داتاو زانياريةكان لةسةر شويَنة جياجياكانى طؤى زةوى كة ثيَويستى بة سيستةمى ثيَشكةوتو-2

.هةبوو بةمةبةستى مامةلَةكردنء شيكردنةوةء ضارةسةركردنيان، كة لةاليةن مرؤظةوة كاريَكى زؤر قورس بوو

زؤرى داتاو زانياريةكانى تايبةت بة شويَنةكانى طؤى زةوى ثيَويستى بةوة بوو كة ئاميَرى ثيَشكةوتوو دروستبكرآ  -3

.  ء دووبارة ريَكخستنيان(خزن)بةمةبةستى هةلَطرتنيان 



(سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان)ميَذووى سةرهةلَدانى : تةوةرى ضوارةم 

بؤ ساآلنى شةستةكانى سةدةى بيستةم دةطةرِيَتةوة، ضونكة لةو كاتانة بوو كة GISميَذووى دروستبوونء سةرهةلَدانى 

ئاميَرى كؤمثيوتةرى هاوضةرخ داهيَنراء، بةو هؤيةوة تويَذةرء دةزطا زانستيةكان هةولَياندا زانيارية شويَنييء  

ناشويَنييةكان لةسةر شاشةى كؤمثيوتةر بنويَننء دواتر داهيَنانى بةرنامةى ثيَشكةوتوو بؤ شيكردنةوةى داتاكانء 

.  بةستنةوةيان بة شويَنةجوطرافيةكانيان

لة شةستةكانى سةدةى رابردوو دوو طةورةكؤمثانياي بوارى كؤمثيوتةر لة وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا هةولَى 

كة لة كورتكراوةى  ( ESRI–ئيسرى )و ئةوةكةى تريش بةناوى ( ئةنتةرطراف)ياندا يةكيان بة ناوى GISدروستكردنى 

Environmental Systems Research Institute ثيَكهاتووة .



(سيستةمى زانيارية جوطرافيةكان)ميَذووى سةرهةلَدانى : تةوةرى ضوارةم 

لةسةرةتادا ئةو سيستةمة وةك سةرجةم سيستةمة كؤمثيوتةريةكانى ديكة لة ئاميَرى قةبارة طةورةو طرانبةها كارى دةكرد، 

كة تايبةت بوو بة دامودةزطا حكومىء كؤمثانيا طةورةكان، ثاشان بة تيَثةرِبوونى كاتء ثيَشكةوتنى زانستى كؤمثيوتةرء  

دروستكردنى كؤمثيوتةرى بضووكء خيَراو هةمةجؤرء تايبةمتةندء هةرزان لة نرخ ، كة رؤذ لة دواى رؤذ ثةرةى سةندء بووة  

ئةمةش بووة هؤى ئةوةى كة رؤذ لة دواى رؤذ . هؤى ئةوةى كة بةكارهيَنانى ئاميَرةكانى كؤمثيوتةر بثةرِيَتةوة بؤ ئاستى تاك 

زياتر بآء ببيَتة هؤى ئةوةى داواكاريةكى زؤر لةسةر بةرنامةكانى زياد بآء رؤذ لة دواى رؤذ بةرنامةى GISبةكارهيَنةرى 

. هةمةجؤرء تايبةمتةند بة كارى ديارى كراو دروستبكرآ 
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