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 املعين بتوحيـد    التاسعمؤمتر األمم املتحدة    
 األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠إىل  ٢١، نيويورك
 *من جدول األعمال املؤقت ١٢البند 
    اء الطبوغرافيةـات املتعلقة باألمسـات البيانـملف

 منوذج مقترح ألمريكا الالتينية: قاعدة بيانات األمساء اجلغرافية للربازيل  
 

 **ة مقدمة من الربازيلورق  
 

 ***موجز  
 

تــشكل األمســاء اجلغرافيــة، إىل جانــب النطــاق املكــاين، عنــصرين أساســيني ال بــد مــن    
ــة          ــات اجلغرافي ــد البيان ــة وقواع ــة الوطني ــة اجلــودة يف وضــع اخلــرائط املرجعي  -توافرمهــا لكفال

شكيل هيكـل   وجيري حاليا حتديث وضع اخلرائط يف الربازيـل يف سـبيل التوصـل إىل تـ               . املكانية
وهكـذا، يـتم بـاقتران      . أساسي للبيانات املكانية الوطنية يتيح تيـسري املـشاريع يف شـىت اجملـاالت             

. مع هيكل املعلومات اخلرائطية إعـداد بيانـات فوقيـة جغرافيـة هبـدف توحيـد األمسـاء اجلغرافيـة                
. موجيري التوحيد انطالقا مـن مجـع البيانـات وحـىت نـشرها علـى العمـوم، بـشكل خـاص وعـا                      

ــة يف         ــاول موضــوع األمســاء اجلغرافي ــا واإلحــصاء لتن ــي للجغرافي ــد الربازيل ــاد املعه ــذلك، ع ول
عتزم، يف مجلـة أمـور، إنـشاء شـبكة مـن املؤسـسات الـيت تـستعمل                  وُي. ٢٠٠٥مشاريعه يف عام    
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وتــصدر هــذا النــوع مــن املعلومــات وإجيــاد قاعــدة بيانــات األمســاء اجلغرافيــة للربازيــل لتكــون     
 .عدة بيانات أمريكا الالتينيةمنوذجا لقا
ــة للعنــصر   ، ُشــ٢٠٠٥ويف منتــصف عــام    ــة والفيزيائي رع يف وضــع املواصــفات املنطقي

ضـــعت النمـــاذج املنطقيـــة والفيزيائيـــة لقاعـــدة بيانـــات األمســـاء  وُو. Oracleاألجبـــدي يف بيئـــة 
بوضـع الرسـم   وجت هذه املرحلـة  وُت. Oracle 9i Designerاجلغرافية للربازيل باستخدام برنامج 

ــات   ــات والعالق ــاين للكيان ــشكل ( البي ــة    ) ١ال ــة والفيزيائي ــه واملواصــفات املنطقي ومعجــم بيانات
، يف إجـراء التجـارب يف البيئـة         ٢٠٠٦رع، يف أواخـر عـام       ومبوازاة ذلـك، شُـ    . لقاعدة البيانات 
ــامج   ــة    PostgreSQL/POSTGISاحلــرة لربن ، باعتمــاد بيانــات يف شــكل أجبــدي واجتــاهي لكفال

 وكـذا توسـيع     ،تفاعل بني شىت الـنظم الـيت ستـشكل جـزءا مـن قاعـدة البيانـات وستـستعملها                  ال
 .نطاقها ليشمل أمريكا الالتينية

 


