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 مقدمة

 

 �سم هللا الرحمن الرحيم

 :ا�حمد � رب العامل�ن، والصالة والسالم ع�� سيدنا محمد، و�عد

هل ستحل هذه اآللة حمل اإلنسان؟ ويف القرن التاسع عشر انطلقت ثورة صناعية ثانية : البعضتساءل  ١٧٦٠عندما ظهرت اآللة عام 
هل تنمو اآللة ويتقهقر ابن آدم؟ ويف ستينيات القرن املاضي شهد : قوامها الكهرباء وسالسل اإلنتاج اآليل الضخم، فتساءل اإلنسان

 احلاسوب إىل جوقة املرتمجني؟ ظمّ نْ هل سيَـ : تساءل املرتمجون حتديداً العامل ثورة صناعية ثالثة مّكنها ظهور احلواسيب، وهنا 

وأمام استمرار هذا التطور الدؤوب ومع ولوج العامل يف أتون ثورة صناعية رابعة ال بد أن يكون للمرتجم العريب حضوره لتعريب 
يلة من دولة دّمرهتا احلرب العاملية األوىل مث عصفت انطلقت الثورة الصناعية الرابعة قبل سنوات قل .املصطلحات وتوحيدها قدر اإلمكان

حتادية اليت هبا أتون احلرب العاملية الثانية، إال أن إرادة اإلنسان فيها أبت إال أن تنتصر للعلم والتقّدم واملدنية؛ إ�ا مجهورية أملانيا اال
الطاولة رأسًا على عقب على التقنيات القدمية، ولذلك  أضحت اليوم ِقبلة ألحدث التقنيات الناشئة واالبتكارات املذهلة اليت تقلب

يف املرحلة القادمة ستحّل الروبوتات حمل اإلنسان و . أل�ا تثور على املعتاد وتأيت باجلديد) disruptive technologies(ّمسْوها 
 .يف عدد من األمور، وستتغري معامل حياتنا رويداً رويداً بفعل تطبيقات الذكاء االصطناعي

هذا املسرد يف خضم سعي فريق الرتمجة وإدارة احملتوى بشركة تنمية نفط ُعمان إىل أن يكون مركزاً للتميز النسخة األوىل من أيت إصدار ي
جانب يف جمال الرتمجة على مستوى البالد؛ إذ تبّىن مبادرة لرفد املكتبة الُعمانية والعربية جبملة من املسارد خالل السنوات القادمة، إىل 

صداراته السابقة كقاموس النفط والغاز ومسرد مصطلحات شركة تنمية نفط ُعمان ومسرد الصحة والسالمة والبيئة، وعدد من الكتب إ
 .واجملالت العلمية والكتيبات

والدراسات اليت ، وأن يكون حافزاً وملهمًا لآلخرين إلجراء مزيد من البحوث  الفائدة املرجوة من هذا املسردنأمل أن جيد القارئ الكرمي
؛ فإذا كان هذا املسرد ميثل خطوة يف طريق التعريب فإننا نأمل كذلك فتح أبواب املستقبل على مصراعيهاتثري هذا اجملال املعريف الذي ي

 .من أرباب الرتمجة التفاعل مع حمتواه بالنقد البّناء والتطوير املستمر للوصول إىل اتفاق على ما يستجد من مصطلحات

 داد املسردفر�ق إع

  ٢٠١٩يناير 
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 شكر وعرفان

 

 

 :يعود الفضل يف إعداد هذا املسرد بعد اهللا وتوفيقه إىل الفريق التايل
 صاحل بن سامل العلوي •
 آالء بنت خليل اخلليلية •
 إخالص بنت يعقوب الوائلية •
 هيام بنت هويشل الفارسية •
 حممد بن سليمان احملرزي •
 يعقوب بن ناصر املفرجي •

 
 
 

 :السابقةاإلصدارات 
  

  

 الطبعة الثانية
٢٠١٤ 

 األولىالطبعة 
٢٠٠٦ 

 الطبعة األولى
٢٠١٦ 
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A 
 

 

   التصنيع اإلضافي

Additive manufacturing (AM) 

تقنية صنع املواد من خمططات مصممة 
املادة حاسوبيًا عن طريق إضافة طبقات 

ومن تطبيقاهتا . فوق بعضها البعض
الطباعة الثالثية األبعاد والتصنيع 
الطبقي والتصنيع اإلضايف والتصنيع 
السريع من النماذج األولية والتصنيع 

 .الرقمي املباشر
 

 

Technology that manufactures 
objects from Computer Aided 
Design (CAD) sketches by adding a 
layer of material at a time, falls into 
the category of Additive 
Manufacturing. This includes 3D 
Printing, layered manufacturing and 
additive fabrication as well as Rapid 
Prototyping (RP) and Direct Digital 
Manufacturing (DDM). 

 Advanced manufacturing  الصناعة المتقدمة

تقنية صناعية جديدة توظف الربامج احلاسوبية يف العمليات 
الصناعية، وتستفيد من أحدث التقنيات املتاحة لتعزيز معدل 
اإلنتاج أو جودة املنتج أو كليهما يف منشأة صناعية إىل أفضل 

 . حد
 

 New industrial technologies that integrate software into 

the manufacturing process. The process of leveraging the 

most advanced technology available at the current time in 

order to maximise the output and/or product quality of a 

manufacturing facility. 

   )األقمار االصطناعيةتشمل (منصات استشعار متقدمة 

Advanced sensor platforms (including satellites) 

أدوات ثابتة ومتحركة فيزيائية وكيميائية وحيوية تستشعر بطريقة 
عددًا ال يُـحصى من املوارد ) عن بعد(مباشرة أو غري مباشرة 

البيئية والطبيعية واحليوية املتغرية، سواء من أماكن ثابتة أو من 
وسائل متنقلة ذاتيًا أو شبه ذايت يف الرب أو البحر أو اجلو أو 

 . الفضاء

  

Advanced fixed and mobile physical, chemical and 

biological sensors for direct and indirect (remote) sensing 

of myriad environmental, natural resource and biological 

asset variables from fixed locations or in autonomous or 

semi-autonomous vehicles in land, machines, air, oceans 

and space. 
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 Artificial intelligence (AI)  الذكاء االصطناعي

الذكاء اآليل، وهو جمموعة خوارزميات حاسوبية  اً يُدعى أيض
مهّيأة للتعّلم وقادرة على أداء مهام حتتاج عادة إىل ذكاء بشري 

اإلدراك البصري والتعرف على الكالم : مثل(وعوامل أخرى 
 ).واختاذ القرار

 Also called machine intelligence. Computer science 

learning algorithms capable of performing tasks that 

normally   require human intelligence and beyond (e.g. 

visual perception, speech recognition and decision-

making). 

   الواقع المعزز

Augmented reality (AR) 

تقنية تضيف معلومات رقمية إىل معلومات مستقاة من البيئية 
وعلى . عرب صورة مركبة غنية باملعلوماتاحمليطة، فتعرضها معًا 

عكس تقنية الواقع االفرتاضي ال تعرض تقنية الواقع املعزز بيئية 
اصطناعية بالكامل وإمنا تدمج املعلومات اجلديدة مع املعلومات 

 .املستقاة من الواقع

  

This new technology adds digital information to existing 

environmental information, displaying them together to 

provide a composite picture that is much more 

informative. Unlike Virtual Reality, Augmented Reality does 

not create a totally artificial environment, but overlays the 

new information onto the real one. 
 

 Autonomous vehicle  القيادةمركبات ذاتية 

وقد الروبوتات، تعمل من دون سائق مستعينة ب وسائل نقل
 .أو تستغين عنه متاماً تدخل بشري حمدود حتتاج إىل 

 Driverless means of transport enabled by   robots and 

operate and navigate with little or no human control. 
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B 
 

 

 Big data (BD)  البيانات الضخمة

البيانات "وتتسم  ،مجع كمية هائلة من البيانات وختزينها
بقدر كبري من الكّم والسرعة والتنوع، وتستخدم " الضخمة
األمناط اليت و  معّوقات اإلنتاجو النتائج حتديد يف  خصيصاً 

 .منهجييصعب مالحظتها من دون حتليل 
 

 The collection and storage of huge quantities of data, “big 

data” is generally characterised by a high quantity of 

the “3Vs:” volume, velocity, and variety. Big data is 

especially used in order to detect bottlenecks in 

productivity, predict outcomes, and find patterns that 

otherwise wouldn’t be noticeable through informal 

analysis. 
 

   تحليل البيانات الضخمة

Big data analytics 

، مع توفر  اً تعتمد الثورة الصناعية الرابعة على أجهزة متصلة رقمي
خزن يف أي ـعاجل وتُ سجل وتُ كّم كبري من بيانات عالية اجلودة تُ 

املصنع "وقد مّكن حتليل البيانات الضخمة . وقت من األوقات
إجياد و هذا الكم اهلائل من جمموعات البيانات سرب من  "الذكي

الروابط بينها، وحتديد األمناط والتوجهات املتكررة فيها، وهذه 
األمور مفيدة مثًال يف جدولة اإلنتاج، والتخطيط لتنفيذ أنشطة 

 .ّوقات اإلنتاجصيانة، وجتنب مع
 

  

Industry 4.0 operation relies on digitally connected devices, 

with a large volume of high quality data being recorded, 

processed and stored at any point in time. Big Data 

Analytics has enabled the Smart Factory to examine these 

huge data sets to make associations and spot patterns and 

trends. These can be used for purposes such as production 

scheduling, planning predictive maintenance and the 

prevention of bottlenecks. 

 Biotechnologies  تقنيات حيوية

الطبية احليوية وعلم جمموعة تقنيات اهلندسة احليوية واهلندسة 
اجلينوم وعلم حترير اجلينات وعلم الربوتينات الوراثية وعلم حماكاة 
الطبيعة وعلم األحياء الرتكييب، وتتنوع تطبيقاهتا بني جماالت 
الطاقة واملادة والصناعات الكيميائية والصيدالنية والزراعية 

 .والطبية

 Encompassing bioengineering,   biomedical engineering, 

genomics, gene editing and   proteomics, biomimicry, and 

synthetic biology, a technology set that has applications in 

areas like energy, material, chemical, pharmaceutical, 

agricultural and medical industries. 

 

  

J A N U A R Y  2 0 1 9  



10 | P D O  4 I R  G l O S S A R Y  
 

 Bitcoin  نيِ وْ كُ تْ بِ 

إلكرتونية جديدة برجمها شخص عملة 
امساً  اً مستخدم ٢٠٠٩جمهول يف 

جترى ). ساتوشي ناكاموتو(مستعارًا 
التداوالت النقدية هبذه العملة من دون 
وسيط، أي من دون بنوك، وميكن 
استخدامها يف التسوق عرب اإلنرتنت 

 .وحجز الفنادق وغري ذلك
 

Bitcoin is a new currency that was 

created in 2009 by an unknown 

person using the alias Satoshi 

Nakamoto. Transactions are made 

with no middle men – meaning, 

no banks! Bitcoin can be used in 

online shopping and hotel 

booking, etc. 

 Blended workforce  القوى العاملة المختلطة

وثيقًا بني اإلنسان واآلالت الذكية، أسلوب عمل يشمل تعاونًا 
حبيث يعزز بعضهما اآلخر؛ كتعاون اإلنسان مع الروبوتات يف 
املصانع، وكتطبيقات الواقع املعزز اليت تعني الفنيني على تنفيذ 

 .عمليات صيانة معقدة
 

 A labour force involving close collaboration between 

humans and intelligent machines in the form of 

augmentation. Examples include humans collaborating 

with robots on factory floors or augmented reality 

applications to assist technicians in complex repair tasks. 

 Blockchain  )سلسلة الكتل أو قواعد البيانات المتسلسلة(تشين  بلوك

منصة رقمية عامة المركزية تعمل كدفرت حساب جلميع عمليات 
وتنمو هذه العمليات . تداول العمالت الرقمية مثل عملة الِبْتُكْوِين

باستمرار يف هيئة كتل مكتملة ُتسجَّل وُتضاف إىل املنصة وفق 
وتتيح املنصة أيضًا للمشاركني يف السوق تعّقب . ترتيب زمين

 . قمية دون حفظها يف سجل مركزيعمليات تداول العملة الر 

 A digitised, decentralised, public ledger of all 

cryptocurrency transactions. Constantly growing as 

‘completed’ blocks (the most recent transactions) are 

recorded and added to it in chronological order, it allows 

market participants to keep track of digital currency 

transactions without central recordkeeping. 
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C 
 

 

   الحوسبة السحابية
Cloud computing 

استخدام شبكة من اخلوادم احلاسوبية عن بعد حلفظ البيانات 
وميكن . عن احلاسوب الشخصي اً الشخصية على اإلنرتنت عوض
االستفادة من  – "السحابة"أو  –ملستخدم احلوسبة السحابية 

خدمات متعددة متاحة عرب اإلنرتنت مثل منصات تطوير الربامج 
 . أو اخلوادم احلاسوبية أو ذاكرات التخزين

 

  

Using a network of remote servers to host your data on the 

internet rather than on your personal computer where you 

can use various services, such as software development 

platforms, servers, storage and software, over the internet, 

often referred to as the "cloud." 

 Cloud robotics  الروبوتات السحابية

العمل وفق تعين الروبوتات السحابية 
وأصبح من . مبدأ الذكاء املشرتك

البدهي اليوم استخدام اهلواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية واحلواسيب للبيانات 
وتقنيات معاجلة البيانات، وستتمكن 
روبوتات الثورة الصناعية الرابعة من 
تعزيز أدائها ومرونتها كثريًا باستخدام 
بيانات المركزية متاحة يف الشبكات 

 .سحابةأو ال
 

Shared intelligence. Nowadays 

smartphones, tablets and 

computers utilise data and 

processing power from the cloud 

as a matter of course. In the 

context of Industrie 4.0, robots 

too will be able to access 

decentralised data in networks or 

in the cloud, thereby signifcantly 

boosting their performance and 

flexibility. 

 Collaborative robots الروبوتات التعاونية

متثل الروبوتات التعاونية مبدأ العمل 
التعاوين، حبكم قدرهتا على التعاون 
مع البشر والعمل مع زمالئها البشر 

 . بيد اً يد

Hand in hand. Collaborative 

robots – sometimes also known 

as “cobots” for short – are robots 

that are capable of human-robot 

collaboration (HRC) and work 

hand in hand with their human 

colleagues. 
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 Cyber-physical system (CPS)  مادي برانييسنظام 

حاسوبية متكاملة متاماً آلية عمل تتحكم هبا وتراقبها خوارزميات 
وهذا النظام مكّون من عناصر . مع اإلنرتنت ومستخدميه

افرتاضية حاسوبية ذكية وعناصر مادية ميكانيكية وإلكرتونية 
). مثل اإلنرتنت(تتواصل فيما بينها عرب قاعدة بيانات أساسية 

وبعبارة أخرى يعين النظام املادي السيرباين اجلمع بني العامل 
 .لعامل االفرتاضي ضمن منظومة واحدةاملادية وا

 A cyber-physical is a mechanism that is controlled or 

monitored by computer-based algorithms, tightly 

integrated with the Internet and its users. A cyber-

physical system is made up of intelligent information 

technology (virtual) components and mechanical and 

electronic (physical) components that communicate via a 

data infrastructure (e.g., the Internet). The real and virtual 

worlds are brought together here. 

 

  Cyber security  األمن السيبراني

من  –كالبيانات واألجهزة   –باإلنرتنت محاية األنظمة املتصلة 
 .اهلجمات اإللكرتونية

 

 The protection of internet-connected systems, including 

hardware, software and data, from cyberattacks. 
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 Decentralised intelligence  مركزيالالالذكاء 

الثورة الصناعية  سيضطلع الذكاء الالمركزي بدور حموري يف
 االرابعة؛ إذ ستتمّكن مجيع األطراف من التواصل مع بعضه

الـُمنَتج مع اآللة املنِتجة له، واآللة مع آلة أخرى أو مع : البعض
" دماغ"لذكاء الالمركزي وال يوجد ل. عمليات يف مستوى أعلى

يتحكم بكل شيء ويراقبه، إمنا تؤدي ذلك وحدات  رئيسي
ختدم الفرق املتغايرة والفرق املتجانسة، وتعّزز  إنتاج ذاتية التحكم

أما الذكاء فيتطور بتنامي . الالمركزية املرونة وُتسرّع اختاذ القرار
كميات املعلومات والبيانات املتاحة أو من خالل التواصل 

 .املشرتك مع السحابة
 

 Decentralised intelligence will play an important role in 

Industrie 4.0. All parties can communicate with one 

another – workpiece with machine, machine with machine 

or with higher-level processes. No central “brain” will 

control and monitor the things, but rather autonomous 

production units will carry out this function for both 

heterogeneous and homogeneous teams. Decentrality 

makes for greater flexibility and quicker decisions. 

Intelligence evolves in the swarm or through joint 

networking with the cloud. 

 Digital disruption  )تشويش رقمي( ثورة رقمية

سبب به تقنيات أو وسائط أو تَ التقليدية، وتَـ حتّول يثور على األمور 
، ويؤدي اعّرب عنه من خالهلأو يُ  قنوات أو موجودات رقمية ناشئة

إىل تغيري يف التوقعات والسلوكيات الرئيسة ألي ثقافٍة أو سوٍق أو 
 . صناعٍة أو عمليةٍ 

 

 An effect that changes the fundamental expectations and 

behaviors in a culture, market, industry or process that is 

caused by, or expressed through, digital capabilities, 

channels or assets. 

 Digital immigrants  مهاجرون رقميون

 . من األجيال األكرب سنًّا اً من يلحق بركب التقنية متأخر 
 

 Late tech adopters of older generations 

 Digital labour  عامل رقمي

جهاز استشعار أو آلة كالروبوت أو نظام ذكي يستطيع أداء 
 .جزء من العمل مل يكن ينفذه سابقاً إال البشر

 Smart sensors, machines (e.g. robots) or intelligent systems 

that can do parts of the jobs that only humans used to do. 
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 Digital native  رقميمواطن 

الشخص الذي ولد يف العصر الرقمي، ويتّسم غالبًا بقدر عاٍل 
 .من الذكاء واالستيعاب يف استخدام التقنية واإلنرتنت

 A person who was born into the world of digital 

technology. They typically have a high level of intuition and 

understanding of using technology and the Internet. 

 

 Digital shadow  ظل رقمي

. صورة افرتاضية أو رقمية لشيء حقيقي موجود يف الواقع
وتشمل هذه البيانات الوضع احلايل للشيء، والوضع املرجو له، 
والسبل والعمليات املمكنة لتحقيق ذلك الوضع املرجو، وما 

 .حىت وصل إىل وضعه احلايل اً تعرض له سابق
 

 Virtual image of real things. The digital shadow is a digital 

image of a real object. These data contain both the current 

status and the desired status of the object, the possible 

ways and processes for achieving the desired status, and 

the history of what the object has already gone through. 

 Digital supply chain  سلسلة إمداد رقمية

كل احلواجز عرب دمج إجراءات العمل الرئيسية تتجاوز  سلسلة 
بدءًا باملورد ومرورًا باملصّنع  –جلميع األطراف ذوي العالقة 

 .موّحدةيف منظومة  –ووصوًال إىل الزبون 
 

 Transcending all boundaries. The digital supply chain 

merges the major business processes of all parties involved 

– from the suppliers to the manufacturer and the end 

customer. 

 Digital trade  التجارة الرقمية

من خالل شركات من  تقدمي املنتجات واخلدمات عرب اإلنرتنت
قطاعات متنوعة، واملنتجات املتعلقة مبمارسة هذا اللون من التجارة  

وتشمل كذلك . كاهلواتف الذكية واملستشعرات املتصلة باإلنرتنت
 .توفري منصات للتجارة الرقمية واخلدمات ذات الصلة

 

 The delivery of products and services over the Internet by 

firms in any industry sector, and of associated products 

such as smartphones and Internet-connected sensors. It 

also includes provision of e-commerce platforms and 

related services. 

 Digitisation  التحول الرقمي

هتا عملية حتويل املعلومات إىل صيغة ُمتكن احلاسوب من قراء
  .واستخدامها يف عملياته احلسابية

 The process of moving information onto a format that can 

be understood by a computer in order for that data to be 

used in computational calculations. 
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 Disruption  ابتكار ثوري

، "تشويش أو إرباك"الرتمجة احلرفية للمصطلح اإلجنليزي هي 
رقمي  تغيّـر يف السياق الرقمي لإلشارة إىلعمليًا ُيستخدم و 

 فينهيه أو يعيد هيكلته متاماً؛يثور على األمر املألوف مفاجئ، 
ساعد فهو وسيلة تاالبتكار عمومًا أما ". يثور "ولذا هو ابتكار 

 .وحتسينها على تطوير السوق
 

 This term is often used when the changes associated with 

digital transformation occur suddenly. While an innovation 

contributes to the further development of the market, a 

disruptive innovation refers to the complete restructuring 

or even termination of existing business models. 

 Distributed ledger  دفتر توزيع

قاعدة بيانات تضم بيانات رقمية خضعت للتكرار أو املشاركة 
أو املزامنة، موزعة على نطاق جغرايف واسع يشمل عدة مواقع 
أو دول أو مؤسسات، دون وجود جهة مركزية إلدارهتا أو 

 .ختزينها
 

 A database of replicated, shared, and synchronised digital 

data geographically spread across multiple sites, countries, 

or institutions. There is no central administrator or 

centralised data storage. 

 Drone  طائرة بدون طيار

طائرات بدون طيار، قد تعمل ذاتيًا أو يُتحكم هبا جبهاز عن 
 . بعد

 Drones fly without a pilot and can operate autonomously 

or be controlled remotely. 
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 Ecosystem  نظام بيئي

وهو نظام اجتماعي فنّـي  ،"متصل باإلنرتنت"أو  "رقمي"نظام 
خبصائص مناذجه تّسم تمفتوح للجميع وقابل للتكّيف، و 

مستوحاة من األنظمة البيئية الطبيعية كالتنظيم الذايت والتوّسع 
بالتنافس والتعاون بني  خصوصًا ما يتعلقواالستدامة، 

 .الكيانات املختلفة

 A “Digital” or “connected” ecosystem, which is a distributed, 

adaptive, open socio-technical system with properties of self-

organisation, scalability and sustainability inspired from 

natural ecosystems. Digital ecosystem models are informed 

by knowledge of natural ecosystems, especially for aspects 

related to competition and collaboration among diverse 

entities. 
 

 Encryption  تشفير

ال كي تشفري الرسائل أو املعلومات  
عليها إال املخّول لذلك؛ إذ ُحيّول يطلع 

من البيانات غريه النص العادي أو أي 
 من صيغة مقروءة إىل رموز مشفرة ال

التشفري و . فتاح تلك الشفرةمبإال تُفّك 
لحفاظ على أمن البيانات، ضروري ل

خصوصًا البيانات املنقولة بني طرفني 
 .إلكرتونية ةعرب شبك

Encoding a message or information 

in such a way that only authorised 

parties can access it. It is the method 

by which plaintext or any other type 

of data is converted from a readable 

form to an encoded version that can 

only be decoded by another entity if 

they have access to a decryption key. 

Encryption is important for providing 

data security, especially for end-to-

end protection of data transmitted 

across networks. 
 

 Energy capture  حفظ الطاقة

متطورة للبطاريات، وشبكات افرتاضية ذكية، وخاليا مشسية  اتتقني
عضوية، وألواح رش مشسية، واندماج نووي، ووقود حيوي سائل 

 .ونقلها ءالكهرباإلنتاج 

 

 New   energy technologies that range from advanced battery  

 technologies to intelligent virtual grids, organic solar cells, 

spray-on solar, liquid biofuels for electricity generation and 

transport, and nuclear fusion. 
 

 Enterprise resource planning (ERP) system  نظام تخطيط موارد المؤسسة

تعمل ضمن  حاسوبية جمموعة تطبيقات أو أنظمة اتصال أو أنظمة
 . ما بالكامل نظام موحد لدعم ختطيط موارد مؤسسة

 An application or a group of communicating systems or IT 
systems that are used to support resource planning 
throughout an entire organisation. 
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 Factories of the future (FoF)  مصانع المستقبل
 

ثورة يف عمليات التصنيع تقوم على 
تقنيات جديدة ومفاهيم مبتكرة، 
وُتسّمى أحيانًا التصنيع الذكي أو 

ومصنع املستقبل هو . املؤسسة الرقمية
نتاج تقنيات ثورية سريعة التغيّـر تطرأ 

 .على جمال التصنيع فجأة وبقّوة
 

A revolution in manufacturing 

processes based on new 

technologies and innovative 

concepts. Some call it Smart 

Manufacturing or the Digital 

Enterprise. The Factory of the 

Future is the product of fast-

changing disruptive technologies 

hitting manufacturing like a cyclone.  

 
 First industrial revolution  الثورة الصناعية األولى

يف أوروبا  ١٩و ١٨حدثت الثورة الصناعية األوىل يف القرنني 
وأمريكا عندما حلت اآللة حمل اإلنسان، وكانت بداية تعمل 

 .باملاء مث باحملركات البخارية
 

 The First Industrial Revolution took place from the 18th to 

19th centuries in Europe and America. Human muscle was 

replaced with iron machines, initially powered by water 

and then by steam engines. 

 Fourth industrial revolution  الثورة الصناعية الرابعة

انطلقت الثورة الصناعية الرابعة من حيث توقفت الثورة الرقمية، 
تضمني التقنيات اجلديدة سّهلت وهي جمموعة وسائل حديثة 

هذه واتسمت . ماجسيف األالبشرية بل وزرعها يف اجملتمعات 
الثورة بظهور تقنيات مبتكرة كالروبوتات والذكاء االصطناعي 

والتقنية احليوية وإنرتنت األشياء وتقنية النانو واحلوسبة الكمية 
 .والطباعة الثالثية األبعاد واملركبات الذاتية القيادة

 The Fourth Industrial Revolution builds on the Digital 

Revolution, representing new ways in which technology 

becomes embedded within societies and even the human 

body. The Fourth Industrial Revolution is marked by 

emerging technology breakthroughs in a number of fields, 

including robotics, artificial intelligence, nanotechnology, 

quantum computing, biotechnology, The Internet of Things 

(IoT), 3D printing and autonomous vehicles. 
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 Geo-engineering  هندسة المناخ

واسع يف أنظمة األرض نطاق  على متعّمد بشري تدخل
الطبيعية، وذلك لدواع خمتلفة كتغيري أمناط هطول األمطار وبث 

 .أشعة مشسية اصطناعية وتبديل احمليطات احليوية

 Large-scale, deliberate human interventions   in the earth’s 

natural systems to, for example, shift   rainfall patterns, 

create artificial sunshine or alter biospheres. 
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 Hologram  )تصوير تجسيمي(هولوجرام 

هيكل فيزيائي يتحول فيه الضوء إىل 
صورة، ويُطلق املصطلح على املادة املشفرة 

وميكن رؤية الصورة . والصورة الناجتة
اهلولوجرامية بالنظر إىل صورة ضوئية 
جمّسدة أو بتسليط شعاع ليزري عرب صورة 

 .هولوجرامية لعرضها على شاشة

A hologram is a physical structure 

that diffracts light into an image. 

The term ‘hologram’ can refer to 

both the encoded material and the 

resulting image. A holographic 

image can be seen by looking into 

an illuminated holographic print or 

by shining a laser through a 

hologram and projecting the image 

onto a screen. 
 

 Home assisted living  رعاية منزلية مدعومة

وتطبيقات منزلية ذكية تساعد كبار روبوتات تُعىن بأعمال املنزل، 
ويف املستقبل ستكون اخلدمات الطبية . السن الذين يعيشون مبفردهم

 . ال يتجزأ من احلياة املنزلية اليومية اً والتمريضية جزء

 Home assisted living enables the elderly to continue an 

independent life within their own four walls. Besides 

service robots which take care of household activities, and 

smart home applications, services in the medical and 

nursing sectors will be a part of daily life in the future. 

 

 Human-machine interface (HMI)  اإلنسان واآللة واجهة مشتركة بين

 A device or software that allows a human being to interact  .يسمح للبشر بالتواصل مع اآللة جهاز أو برنامج

with a machine. 

 

 Human-robot collaboration (HRC)  التعاون بين البشر والروبوتات
 

، وقد سبق احلديث "الروبوتات التعاونية"عبارة أخرى ملصطلح 
 .عنه

 Another term for “Collaborative Robotics” discussed 

above. 

 Hybrid industries  صناعات هجينة

صناعات مادية تطّبق تقنيات رقمية، كتطبيقات الزراعة الدقيقة 
 . والتصنيع الرقمي والروبوتات الطبية والنقل الذكي

 The intersection between physical industries and digital 

technologies (e.g. precision agriculture, digital 

manufacturing, medical robotics, smart transportation). 
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 Industrial internet  اإلنترنت الصناعي

التكامل والربط بني البيانات الضخمة وأدوات التحليل 
والشبكات الالسلكية وبني املعدات املادية والصناعية، أو بعبارة 

تطبيق مهام ربط شبكي على مستوى عاٍل يف أنظمة أخرى 
 .متفرقة

 

 The integration and linking of big data, analytical tools and 

wireless networks with physical and industrial equipment, 

or otherwise applying meta-level networking functions, to 

distributed systems. 

 Industry 4.0  الثورة الصناعية الرابعة

 .أعاله" الثورة الصناعية الرابعة"انظر 
 

 Another term for the “4th Industrial Revolution” discussed 

above. 
 

 Internet of things (IoT)  إنترنت األشياء

شبكة تربط بني األجهزة واملركبات واألدوات املنزلية اليت تشتمل 
مكونات إلكرتونية وبرامج وحمركات، باإلضافة إىل خاصية على 

اتصال تتيح هلا مجيعًا التواصل فيما بينها والتفاعل وتبادل 
 .البيانات

  

A network of devices, vehicles, and home appliances that 

contain electronics, software, actuators, and connectivity 

which allows these things to connect, interact and 

exchange data. 
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 Machine intelligence (MI)  يذكاء اآللال

حوسبة متطورة متّكن اآللة من التفاعل مع بيئتها احمليطة بنحو 
املعارف واملهارات  تكتسبذكي؛ فاآللة ذات الذكاء االصطناعي 

 .والقدرات اليت تتطلب يف العادة ذكاء بشرياً 

 Advanced computing that enables a machine to interact 

with its environment in an intelligent way. The artificially 

intelligent machine mimics knowledge, skills and abilities 

that would otherwise require human intellect. 
 

 Machine learning (ML)  يتعلم اآللال

اكتساب األجهزة الذكية للمعرفة عرب معاجلة كميات هائلة من 
 البيانات للتعّرف على األمناط املتكررة وحتديد العالقات املشرتكة

 .استشعار اخللل والتعامل معهومن مث  تطبيق القواعدو 

 The process by which intelligent devices gain their 

'knowledge'. Large amounts of data are processed to 

recognise patterns, identify correlations and apply rules. 

They can then detect anomalies and react accordingly. 

 

 Machine to human (M2H)  من اآللة إلى اإلنسان

 A system in which the functions of a human operator and a  .فيه وظائف املشغل البشري مع اآللة نظام تتكامل

machine are integrated. 

 
 

 Machine to machine (M2M)  من اآللة إلى اآللة

بقابلية العمل البيين، أي قدرة املعدات الرقمية على  اً تسمى أيض
 .بدون مساعدة بشرية التواصل مع بعضها البعض

 Also called Interoperability, this labels the ability of digital 

equipment to communicate with each other without 

requiring any manual assistance from humans. 

 

 Mixed reality (MR)  الواقع المختلط

العامل احلقيقي بالعامل ، وهو دمج "الواقع اهلجني"يسمى أحيانًا 
االفرتاضي إلنتاج بيئات ومشاهد بصرية جديدة متتزج فيها 

 .املوجودات احلسية باملوجودات الرقمية وتتفاعل معاً آنياً 

 Sometimes referred to as “hybrid reality”. It is the merging 

of real and virtual worlds to produce new environments 

and visualisations where physical and digital objects co-

exist and interact in real time. 
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 Nanotechnology  النانو تقنية

التعامل مع املادة يف املستوى الذري واجلزيئي وفوق اجلزيئي، 
وهذا ميّكن تقنية النانو من ابتكار الكثري من املواد واألجهزة 

 .االستخدامات كالطب واإللكرتونيات وإنتاج الطاقةلشّىت 

 The manipulation of matter on an atomic, molecular and 

supramolecular scale, nanotechnology may be able to 

create many new materials and devices with a vast range 

of applications in areas such as medicine, electronics and 

energy production. 
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 Outcome economy  اقتصاد النتائج

سوق تتنافس فيها املؤسسات التجارية على قدرهتا على تقدمي 
عن االقتصار  اً نتائج قابلة للقياس الكمي وهتّم الزبائن عوض

على بيع منتجات أو خدمات وحسب، وذلك مثل التوفري يف 
. الطاقة، أو كمية احملاصيل املنتجة، أو مدة تشغيل اآللة

ويتطلب إنتاج البضائع االستهالكية خماطرة أكرب من البائعني، 
وهذه املخاطرة تتطلب قدرات آلية لتحقيق نتائج كمية ميّكنها 

 .الصناعي اليوم ما يُعرف باإلنرتنت

 A marketplace where businesses compete on their ability 

to deliver quantifiable results that matter to customers 

rather than just selling products or services, e.g. energy 

saved, crop yield or machine uptime. Delivering customer 

outcomes requires sellers to take on greater risks. 

Managing such risks requires automated quantification 

capabilities made possible by the Industrial Internet. 
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 People first  البشر أوالً 

سرتكز األفكار واإلجراءات . اإلنتاج واملنتجات املوجهة للبشر
يف مصانع املستقبل على العامل البشري مع مراعاة متطلباته 

 . ورغباته وقدراته املتغرية

 Production and products for people. In the factory of the 

future, the focus of thought and action will shift to the 

human worker with his changed requirements, desires and 

capabilities. 
 

 Physical industries  قطاعات مادية

قطاعات اقتصادية تتألف من بـىن أساسية أو موجودات مادية 
تتطلب رأس مال كبري، من بينها قطاعات التصنيع والنفط 

وبعض أنشطة الرعاية والغاز والتعدين والزراعة واخلدمات والنقل 
 .الصحية كاملستشفيات

 

 Sectors of the economy featuring capital-intensive physical 

infrastructure or assets, including manufacturing, oil and 

gas, mining, agriculture, utilities, transportation and some 

parts of healthcare (e.g. hospitals). 

 Predictive maintenance  صيانة تنبؤية

الربط بني اآلالت املوجودة يف بيئة الصناعة الرقمية لتوفري عند 
معلومات آنية عن الوضع القائم ميكن تطبيق التعلم اآليل على 

إلجراء  اً البيانات لتحديد التوجهات واألمناط زمنياً، خصوص
الصيانة، ومن َمث تاليف حاالت التوقف عن العمل غري املخطط 

ويشهد . هلا، وتعزيز املدة اإلمجالية لعمل اآللة إىل أفضل حد
ملا بعد تسليم " الصيانة التنبؤية"هذا اجملال أيضًا تضمني مبدأ 

 ".ة ذات قيمة مضافةيضافإخدمة "املنتج من أجل تقدمي 

 With connected machines in the Digital Manufacturing 

environment providing real-time status information, 

Machine Learning can be applied to the data to spot trends 

and patterns in timing specifically for maintenance 

requirements. This results in the avoidance of unscheduled 

downtime and maximises overall machine availability. 

Predictive Maintenance is also being extended into the 

field after product delivery to facilitate Servitisation. 
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 Quantum computing  حوسبة كمية

حاسوب كمي  هاشكل من أشكال العمليات احلاسوبية ينفذ
ا الكم مثل ظاهريت الرتاكب كباستخدام بعض ظواهر ميكاني

 .والتشابك

 A type of computing performed by a quantum computer 

using quantum-mechanical phenomena, such as 

superposition and entanglement. 
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 Reference architecture (RA)  يمرجعتصميم 

منوذج لوصف التصميم املستخَدم عمومًا واألنسب، وعناصر هذا 
 .النموذج جمّمعة بناء على مبادئ وقواعد حمّددة

 Model for a description of the architecture which is used 

generally and is recognised as appropriate. The elements of 

a model are combined based on principles and rules. 
 

 Reference model (RM)  نموذج مرجعي

من ) ويوصى به(النموذج املستخَدم عمومًا والذي يعّد األنسب 
 . أجل استخالص مناذج حمددة

 Model which is used generally and is recognised as 

appropriate (with the character of a recommendation) in 

order to derive specific models. 
 

 Reshoring  عودة الصناعات إلى موطنها األصل

عملية عودة مرافق إنتاج السلع وتصنيعها إىل املوطن األصل للشركة 
بفعل التحول اآليل الذي يسهم أيضًا يف احلد من احلاجة إىل العامل 

 .البشري

 Also onshoring, inshoring or backshoring: the process of 

returning the production and manufacturing of goods back 

to the company's original country. Automation is expected 

to drive companies to reshore production and reduce the 

role of human labour. 
 

   روبوتيمصنع 

Robofactory 

بعمل الروبوتات؛ فعلى النقيض من املصانع دمج احلرفة اليدوية 
التقليدية اليت تنتج كميات ضخمة بنسق مضطرد فإن التصنيع 
الـِحَريف جيمع بني مزايا التصنيع احلريف الدقيق واخنفاض مستوى 

وتتميز املنتجات املصنعة ِحَرفيًا جبودهتا العالية ومتيزها . التدّخل اآليل
بوتية بني مزايا التصنيع احلـَِريف الفريد، ولذا جتمع املصانع الرو 

واخنفاض سعر املنتجات املصنعة بكميات كبرية، ما يعين إتاحة 
 .منتجات عالية اجلودة لكثري من املستهلكني حول العامل

 Craftsmanship meets robotics. Unlike a conventional 

factory, with its high degree of uniform mass production, 

craft manufacturing combines the virtues of skilled 

craftsmanship with a low level of mechanisation. Craft-

manufactured products convince with high quality and a 

distinctly unique character. Robofacturing unites the 

advantages of craft manufacturing with the low price of a 

mass product, making individual and high-quality products 

affordable for large parts of the global population. 
 

 Robotics  روبوتات

آالت كهربائية ميكانيكية أو حيوية أو هجينة يُوّظف فيها الذكاء 
أو املساعدة يف ، أو تعزيزها اً االصطناعي لتنفيذ أنشطة بشرية آلي

 .تنفيذها، سواء عرب التشغيل اآليل أو باتباع توجيهات حمددة

 Electro-mechanical, biological and hybrid machines 

enabled by artificial intelligence that automate, augment 

or assist human activities, autonomously or according to 

set instructions. 
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 Robotic governance  حوكمة روبوتية

إجياد عامل مستقبلي جليل الروبوتات؛ فمفهوم احلوكمة الروبوتية 
يراعي تأثري الروبوتات أخالقيًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصادياً 
على اجملتمع، فينتج عن هذه احلوكمة إطار عمل حلل املشكالت 

 .الناجتة عن هذه التغيريات

 Creating a responsible future world for generation “R”. 

Robotic governance is a concept which, among other 

things, considers the ethical/moral, socio-cultural, socio-

political and socio-economic effects of robotics on society 

and provides a framework for solving problems resulting 

from these changes. 
 

 Robotic natives  ونروبوتيمواطنون 

اليت ترافقها الروبوتات ) أو املواطنون الروبوتيون(األجيال املستقبلية 
يف كل جوانب احلياة؛ إذ سيتعاملون معها على أ�ا حالة من الفن 

 اً مألوف اً وستكون أمر ، اً أو أسلوب حياة أو ببساطة شيء طبيعي متام
يف كل مكان، متامًا كحال اهلواتف الذكية واإلنرتنت بالنسبة إىل 

 .يف الوقت الراهن" املواطنني الرقميني"
 

 Robots as natural companions. Future generations, 

“robotic natives”, will see robotsas the state of the art, as a 

lifestyle, or quite simply as normal. Just as commonplaceas 

smartphones and the Internet, for example, are for the 

digital natives of today. 

 Robotic revolutions  الروبوتية الثورة

ترمز إىل القوة التدمريية للروبوتات؛ إذ من املتوقع أن تغري الروبوتات 
سنة، وستكون ذات تأثري ثوري مماثل للتأثري  ٥٠وجه العامل بعد 

 .الذي أحدثه اإلنرتنت وتقنية املعلومات عرب العقود اخلمسة املنصرمة

 The disruptive force of robotics. Robotics will change the 

world. In the next 50 years, it will have a disruptive 

influence similar to the one exerted by the Internet and 

information technology over the past five decades. 
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 Second industrial revolution  الثورة الصناعية الثانية

 ١٩١٤وانتهت عام  ١٨٧٠بدأت الثورة الصناعية الثانية عام 
قبل احلرب العاملية األوىل بقليل، ونتجت عنها سكك احلديد 
والتلغراف والكهرباء اليت فتحت الباب على مصراعيه حلركة 

 .اإلنتاج الضخم احلديثة
 

 The Second Industrial Revolution took place between 1870 

and 1914, just before World War I. Railroads, the telegraph 

and electricity opened the way to modern-style 

mass production. 

 Service robotics  روبوتات خدمية

من احلياة اليومية، بل إ�ا تسهم بذلك  اً ستصبح الروبوتات جزء
حىت يف وقتنا الراهن؛ فعلى سبيل املثال دخلت روبوتات صغرية 
إىل عاملنا اخلاص منذ مدة طويلة لتنفيذ خدمات بعينها،  
كالروبوتات اليت تساعدنا يف تنفيذ األنشطة املنزلية كتنظيف 
األرضية وتلميع الزجاج وجّز العشب، ولكن قدراهتا تظل 

 .دودة حىت اآلن مبهمة واحدةحم
 

 Robots enter daily life. Even today, useful robotic assistants 

are making everyday life easier. Small, specialised service 

robots, for example, have long since established 

themselves in our private sphere. They are deployed as 

assistants in the home –vacuuming, mowing the lawn or 

cleaning windows. As yet, their capabilities are mostly 

limited to a single task. 

  ذكي في كل زمان ومكان
 

Smart anything everywhere 

األوربية لتحويل كل شيء يف كل مكان  املفوضيةمبادرة طرحتها 
إىل نظام ذكي يساعد الباحثني والقطاعات الصناعية 

وتشارك  اً واملؤسسات الصغرية واملتوسطة على العمل معــ
 . املعلومات واملوارد

 
 

A European Commission initiative to help researchers, 

industries and small-to-medium businesses work together 

and share information and resources. 
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 Smart city  مدينة ذكية

استخدام التقنيات اإلبداعية يف بيئات حضرية معقدة إلدارة 
 .املوارد والبىن األساسية بطريقة مستدامة، وإجياد فرص للنمو

 The use of innovative technologies in complex urban 

environments to manage resources and infrastructure in a 

sustainable way and create opportunities for growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Smart data  بيانات ذكية

التبادل الذكي للبيانات؛ فإن كانت البيانات الضخمة هي النفط 
الضروري إلنتاج بالنسبة للمستقبل فإن البيانات الذكية هي الوقود 

والبيانات حاليًا ما هي إال جمرد بيانات، ولكن ال بد من . املستقبل
تفسريها حىت تتحول إىل معلومات، وهذه اخلطوة ستنتقل هبا من 

 ).الفهم(إىل مستوى التعّقل ) اإلدراك(مستوى التصّور 
 

 Intelligent data exchange. If Big Data is the oil of the future, 

then Smart Data is the fuel that drives the production of 

the future. Currently, data are just data. To turn them into 

information, they must be interpreted. This is the step 

from perception (recognising) to cognition (understanding). 

 Smart factory  مصنع ذكي

، ويُقصد به املصنع الذي تديره "املصنع الرقمي" اً وُيسّمى أيض
. آالت توّظف الذكاء االصطناعي وتشرف على عملية التصنيع

ألنه يقلل بشكل كبري من " فردوس الكفاءة"ويسّميه البعض 
احلاجة إىل املوارد البشرية حبكم اعتماده على مناذج افرتاضية 

 .للمنتج بدل القوالب املادية

 Also called a “digital factory.” Used to describe factories 

monitored by artificially intelligent machines that 

oversee manufacturing. They have been called “paradises 

of efficiency” because, by relying on virtual product 

blueprints instead of physical prototypes, they will 

dramatically reduce the manpower required on the factory 

floor. 
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 Smart platform  ذكيةة منص

سُتصمم منصات ذكية جديدة خاصة بتنفيذ الثورة الصناعية 
الرابعة عرب دعم العمليات الصناعية التعاونية واالستفادة من 

 . خدماهتا وتطبيقاهتا لربط البشر واألشياء واألنظمة
 

 New, intelligent platforms will be created for the 

implementation of Industrie 4.0. They will support 

collaborative industrial processes and use their services 

and applications to network people, things and systems. 

 Social machines  آالت اجتماعية

آالت إنتاج مرنة وذكية ومربوطة ببعضها البعض بطريقة ذكية متكنها 
مع أي احنراف عن القاعدة من التواصل فيما بينها، وتتفاعل فوريًا 

 .أو تغيري طارئ بنحو مستقل ومالئم لكل حالة
 

 Interconnected. Intelligent. Flexible. Machines in 

production which are intelligently interconnected, 

communicate with one another and can instantaneously 

react to deviations and changes in an independent, 

situation-based manner are called social machines. 
 

  Social, mobile, analytics, cloud  اجتماعية متنقلة تحليليةسحابة 

؛ فعندما جتتمع هذه العوامل وتعمل "املنصة الثالثية"ُتسمى أحيانًا 
 اً وناجح اً ذكي اً ضمن منظومة واحدة فبإمكا�ا أن تُـؤسس نظام

ويف السياق الصناعي تربط هذه العوامل املنتجات . اً جد
مبستخدميها للكشف عن توجهات السوق وما يفضله املستهلكون 

 .للدفع باإلبداع والنمو ُقُدماً 
 

 SMAC is an acronym for "Social, Mobile, Analytics, Cloud" 

and is sometimes referred to as 'Third Platform'. Working 

together, these technologies combine in a way to make a 

potentially very intelligent, successful system. In the 

manufacturing context, these factors link products to their 

end users, providing instant feedback into market trends 

and preferences which drives innovation and growth. 
 

 Software as a service  كخدمة  نامج الحاسوبيالبر 

استضافة برنامج حاسويب يف منصة مركزية تابعة للشركة املزّودة هلذا 
الربنامج، ويُـتاح للزبائن املشرتكني فيه استخدامه من خالل تلك 

 .املنصة
 

 The process in which software is centrally hosted by a 

vendor and licensed to users on a subscription basis. 

 Stationary robot  روبوت ثابت

عادة على أذرع روبوتية حيتوي روبوت موجود يف مكان ثابت، و 
 .لتنفيذ مهام حمددة

 Robot that is fixed in position and tend to have moveable 

robot arms to perform specific tasks. 
 

 Standardisation  توحيد المعايير

يف حال ظهور أي تطور فين تبدأ عادة خمتلف احللول والصيغ 
واملناهج بالتنافس فيما بينها؛ ولذا ال بد من متطلبات عامة موّحدة 

 . املتنافسةاألطراف خمتلف تضمن وجود تفاعل موثوق بني 

 General requirements for reliable interaction. In the course 

of any technical evolution, deferent solutions, formats and 

approaches usually compete with one another – developed 

and propagated by various fractions, committees or 

companies. 
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 ثالثية األبعادالالطباعة 

  

 
 
Three-dimensional (3D) printing 

استخدام أساليب التصنيع اإلضايف يف 
صناعة منتجات ثالثية األبعاد بطريقة 

طبقات متتالية من املادة اخلام " طباعة"
 . فوق بعضها البعض

 

 
 

Additive manufacturing 

techniques used   to create 

three-dimensional objects 

based on “printing” successive 

layers of materials. 

 Time to market  المدة التي يحتاجها المنتج ليصل إلى السوق

تلبية طلبات الزبائن بسرعة أكرب، ويعىن هذا املصطلح املدة الزمنية 
ويف مصانع . اليت يستغرقها املنتج من إنتاجه حىت توّفره يف السوق

أقصر بكثري؛ فهو العامل الذي حيدد املستقبل سيصبح هذا الوقت 
ومن النتائج اإلجيابية لذلك القدرة على . مدى النجاح يف بيعه اً غالب

تلبية طلبات السوق والتفاعل مع خمتلف توجهاته املتغرية بسرعة أكرب 
 .من السابق

 

 Meeting customer requirements more quickly. The time to 

market denotes the length of time from development of a 

product to its availability on the market. In the factory of 

the future, this time, which is often decisive for the sales 

success of a product, will be significantly shortened. 

Positive effect: changing requirements and trends in 

increasingly volatile markets can be met with 

corresponding products much more quickly than 

previously. 
 

 Third industrial revolution  الثورة الصناعية الثالثة

بدأت خالل مثانينيات القرن املنصرم، وال تزال مستمرة حىت اآلن؛ إذ 
 .جهزة امليكانيكيةحّلت الوسائل الرقمية حمل األ

 

 The era started during the 1980s and is ongoing. Analog 

and mechanical devices are replaced by digital controls. 

 Traceability  قابلية التتبع

القدرة على تتّبع مجيع املواد اخلام واملنتجني واملوردين والقطع املفّرقة 
النهائية الكاملة ومستهلكيها ضمن سلسلة أو اجملّمعة واملنتجات 

 .إنتاج قيمة رقمية

 Keeping track. Traceability here refers to the ability to fully 

trace all raw materials, producers, upstream suppliers, 

individual parts or assemblies as well as the complete 

product and its consumers in the digital value creation 

chain. 
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 Virtual reality (VR)  الواقع االفتراضي

يف عامل افرتاضي حييط به من كل  اً اندماج املستخدم كلي
باستخدام نظارة الواقع  اً ، وذلك غالب)درجة ٣٦٠(اجلهات 
ولكن خبالف الواقع املعزز، ال يرى مستخدم تقنية . االفرتاضي

 . الواقع االفرتاضي حميطه الواقعي وإمنا حميطاً مصطنعاً 

  

The user is fully immersed in a virtual 360° world, usually 

with the aid of VR glasses. Unlike AR (augmented reality), 

the user no longer perceives the real-life environment. 
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 Wearables  أجهزة ملبوسة

أجهزة إلكرتونية ذكية ميكن دجمها مع املالبس أو ارتداؤها أو 
 .زرعها داخل اجلسم

 Smart electronic devices that can be incorporated into 

clothing or worn on the body as implants or accessories. 

 

 

  

J A N U A R Y  2 0 1 9  



34 | P D O  4 I R  G l O S S A R Y  
 

Abbreviations 
 
 

3D    printing Three-dimensional printing الطباعة ثالثية األبعاد 
4IR Fourth industrial revolution الثورة الصناعية الرابعة 
AI Artificial intelligence الذكاء االصطناعي 
AM Additive manufacturing  اإلضايفالتصنيع 
AR Augmented reality الواقع املعزز 
BD Big data البيانات الضخمة 
CPS cyber-physical systems نظام مادي سيرباين 
ERP Enterprise resource planning نظام ختطيط موارد املؤسسة 
FoF Factories of the future مصانع املستقبل 
HMI Human-machine interface مشرتكة بني اإلنسان واآللة واجهة 
HRC 
 

Human-robot collaboration التعاون بني البشر والروبوتات 
IIoT Industrial internet of things الصناعي إنرتنت األشياء 
IoT Internet of things إنرتنت األشياء 
M2H Machine to human من اآللة إىل اإلنسان 
M2M Machine to machine  من اآللة إىل اآللة 
MI Machine intelligence الذكاء اآليل 
ML Machine learning التعلم اآليل 
MR Mixed reality الواقع املختلط 
RA Reference architecture تصميم مرجعي 
RM Reference model منوذج مرجعي 
VR Virtual reality الواقع االفرتاضي 
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