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ــد      ــين بتوحي ــم املتحــدة التاســع املع ــؤمتر األم م
 األمساء اجلغرافية

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١ ،نيويورك
 * األعمال املؤقت من جدول ١٢البند 

 ملفات البيانات املتعلقة باألمساء اجلغرافية وأصوهلا
   

 سجل فنلندا لألمساء اجلغرافية  
 ** مقدم من فنلندا  
 *** موجز  

 ةيشكل سجل األمساء اجلغرافية اخلاصة هبيئة املساحة الوطنية الفنلنديـة لألراضـي قاعـد     
 علــى حــد ســواء احتياجــات  ســم اخلــرائط ختــدم بيانــات ألمســاء املواقــع اجلغرافيــة وأصــوهلا ور 

 األمســاء اجلغرافيــة وخدمــة املعلومــات إىل جانــب إعــداد املعلومــات اجلغرافيــة   عمليــات توحيــد
 .وبيانات اخلرائط على الصعيد الوطين

تصميم السجل هـو إدارة األمسـاء اجلغرافيـة باللغـات املختلفـة يف              واهلدف الرئيسي من     
وأهــم مــصدر . فيــة ذات املقــاييس املتعــددة وذات النــواتج املتعــددة  ظــل بيئــة املعلومــات اجلغرا 

للبيانــات الــيت حيــصل عليهــا الــسجل هــو قاعــدة البيانــات الطبوغرافيــة اخلاصــة هبيئــة املــساحة      
ــة ــة األخــرى، أكثــر مــن   ،وتــضم قاعــدة البيانــات هــذه . الوطني  إىل جانــب املعلومــات اجلغرافي
وقــد ). ٢٠ ٠٠٠:١(روضــة يف اخلريطــة الرئيــسية   اســم ملعــامل طبيعيــة وثقافيــة مع ٨٠٠ ٠٠٠
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روجعت مواقع هذه األمساء وطريقة نطقهـا واعتمـدت مـن جانـب خـرباء فنلنـديني وسـويديني             
 . وصاميني يف معهد فنلندا لبحوث اللغات

ويضم سجل األمساء اجلغرافية سجل أمسـاء األمـاكن وسـجل أمسـاء اخلـرائط يف قاعـدة                   
 ،توجد يف سجل أمساء األماكن مقاييس رسم أو بيانات خرائطيـة          وال  . بيانات واحدة متكاملة  

 . وإمنا حيتوي على بيانات عن نوع املعلم وموقعه والطريقة املعتمدة لنطق اسم املكان ولغته
أما سجل أمساء اخلرائط فيحتوي علـى بـارامترات النـواتج وبـارامترات رسـم اخلـرائط                  

 .مساء األماكناملتعلقة باألمساء املختارة يف سجل أ
يكون للمكان اسم واحد أو أكثر قد يـرد مـرة     : األمساء اجلغرافية منوذج بيانات سجل     

 . واحدة أو أكثر على اخلريطة يف اخلرائط املختلفة
 : وتشمل أمثلة جماالت تطبيق سجل األمساء اجلغرافية وبيانات األمساء ما يلي 

 لومات؛  املعةتوحيد األمساء الوطنية والدولية وخدم • 
 ؛ )قاعدة البيانات(ترشيد إنتاج هيئة املساحة الوطنية من اخلرائط  • 
 جمموعات بيانات أمساء األماكن وأمساء اخلرائط ملن يطلبوهنا؛  • 
 املعاجم اجلغرافية التقليدية والرقمية؛  • 
؛ انظــر “MapSite”مــن قبيــل  (نترنــت خــدمات أمســاء األمــاكن واخلــرائط علــى اإل     • 

www.karttapaikka.fi(؛  
 يا؛ تحتديد املواقع واملالحة أوتوما • 
 املشروعات الدولية للمعلومات اجلغرافية وقواعد البيانات؛ • 
 التخطيط لتسمية األماكن؛ • 
 ؛)االنطولوجيا(علم الوجود  • 
 .خمتلف أنواع البحوث • 
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