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ر .ستهدفةالمللمنطقةالبلوكاتحزمعمليةتسهيلعىلتعملوآلياتبرامجتوفي 

ودةجلتضمنمنطقيةقواعدرتطبيقخاللمنوذلكاألخطاءمنخاليةبياناتجمع

.اللوحيةاالجهزةبواسطةالميدانيةالحزمبعمليةالقيامأثناءعالية

آلية .األخطاءراكمتمنعلغاياتإدخالهارحالفوريبشكلالبياناتمعالجةتتيحتوفي 

رالجهازربياناتقاعدةبي  رالبياناتتناقلعمليةترسي    ع عمليةخاللنموالمركزياللوح 

.(Synchronization)المزامنة

منوذلكإليهالمسندةوالبياناتالجغرافيةالمنطقةتحديدرعىلالحزمفريقمساعدة

رخالل رباستخدامحقيقيةخرائطتوفي  الخرائطونظام(GPS)المالحةنظام 

ونية .(GIS)االلكير



درعنوسيتمالمستخدمرمزرادخالسيطلبالنظاماىلمرةألولالدخولعندر

.الباحثبهذارالخاصالمهاممزامنةدخولأيقونةعىلالنقرر



ر رمطلباالبياناتمزامنةعمليةتعتي 
 
رالجهازرعىلالنظاملعملأساسيا بالباحثاصالخاللوح 

رجهازهبي  رالمزامنةعمليةخاللمنبهالخاصةالمهامتحميليتمحيث البياناتدةوقاعاللوح 

رجهازهألنوذلكالمركزية؛ النظامهذاريلتشغعندرالبياناتهذهعىليحتويالربهالخاصاللوح 

.عليهمرةألول



بع         درتس         جيلرال         دخولرألولر

م           رةرواالنته           اءرم           نرمزامن           ةر

ا  ةرالبياناتربنج ا ر رتظه رر 

ريس  
تطيعرتسجيلرالدخولرالتر

:الباحثرمنرخاللهارادخال

المستخدمرمزر.

الحزمالمروررالخاصربفريقررمزر.



رأوررم    زرمس    تخدمر عن    درإدخال    كررم    زرم    روررخ    ا  

رل        رص       حيح رفس       تظهرررس       الةرخط        رتب       ي   كرغ       ي 

ورةر ررالمس   تخدمرورم   زرالم   روررم   زرالتحق   قرم   نرض 

رهذهر  
 
.الشا ةالمدخلةركمارتظهررف

ر  
 
رالرئيسيةالنظام ا ةتظهرر صحيحةالمرورركلمةكانتحالف  

عىلحتويتوالتر

رالقائمة  
حسيتمكمارالمختلفةالوظائفتنفيذرخاللهارمنسيتمالتر .الحقاهارشر





رالوظائفعىلالقائمةهذهتحتوي  
ظامنلكيقدمهارالتر

:خاللهامنفيمكنكاللوح  الجهازرعىلالحزم

العملمناطقتحميل.

الحزمبعمليةالبدء.

زيةالمركالجغرافيةالبياناتبقاعدةوربطهاالبياناتتناقل.

رلتحكما  
 
نامجإعداداتف رالدعممعوالتواصلالي   

.الفت 



رللجهازرالمزامنةعمليةبإجراءالخياررهذاريقوم البياناتقاعدةمعاللوح 

رالجغرافية  
الجهازرعىلجغرافيةبياناتقاعدةإنشاءثمومناإلحصاءاتدائرةف 

ر بمجردرةالعمليبهذهالحزمفريقيقومأنويجبالحزمبعمليةللبدءاللوح 

.النظامإىلالدخول



تظهررالشا ةرالتاليةرعندرنجا رعمليةرالتحميل.



 رعملي  ةرالح  زمرالخط  وةرالتالي  ةربع  درعملي  ةرتحمي  لرمن  اطقرالعم  ل وهن  ارتج  درتعت  ي 

رت   مرتحميله   ار  
رالخريط   ةرالجغرافي   ةرال   تر  

وك   اترالمس   ندةرتحت   ويرع   ىلركاف   ةرالبلوال   تر

ر  
منطقةراللمرحلةرالحزمررورحسبرلكلرفريقرالحزم ررمنرنظامرإدارةرالعملرالميدان 

رتمراسنادهارلهروالمحددةر  
رالتر

 
.مسبقا



ي   ةرالجغرافحي   ثرتظه   ررالخريط   ةر

رتحت         ويرع         ىلر  
ع         ددرم         نروال         تر

البلوك               اترالموج               ودةربالفع               لر

امربحي   ثرتمك   نرالباح   ثرم   نرالقي   

ر :بالتاىل 

أجزاءاىلالبلوكاتتقسيم.

 بلوكاتودمجاضافةحذف.

راضافة  
وكاتلبلتابعةجديدةمبان 

.موجودة



روالتحديثاتالبياناتمزامنةتتمالخياررهذارخاللمن  
بهارامقالتر

.ةالمركزيالبياناتقاعدةمعالجغرافيةالخريطةعىلالباحث



رالخياراتتتيح  
رالحزمنظاميوفرهارالتر  

 
:اإلعدادات ا ةف

صحيحبشكلالنظامعمللضمانبالخوادمالتحكمإمكانية.

البلوكاتبي  رمسافةب قصرالتحكمإمكانية.



رالخياراتمنالعديدرالشا ةهذهتظهرر رالنحورعىلوه  :التاىل 

رالخادمعنوان Local)المحىل  IP Address).

رالخادمعنوان External)الخارح   IP Address).

المحمولبالجهازرالخاصالخادمعنوان(VBNIP Address).

ويمكنم25ب المسافةتحديدرتمحيث البلوكعنمسافةب قصرالخاصالحقل

.المراقبمعبالتنسيقعليهالتعديل



رالبلوكحالةعىلالتعرفلتسهيل  
 
هذهالحزمظامنزّودرالجغرافية الخريطةف

حظالرالنظر بمجردرحالتهارعىلللتعرفاأللوانمنبمجموعةالبلوكات

ركمارالبلوكحالةحسباأللواندالالت  
:التاليةالصورةف 



ر:الرمادياللون رللبلوكاتيشي   
.زيارتهايسبقلمالتر

ر:األصفراللون رللبلوكاتيشي   
.عدبيكتملولمعليهارالعملبدأرالتر

ر:األخض  اللون رللبلوكاتيشي   
.عليهاالعملتمالتر

رالبلوكاتيظهر:األحمراللون  
رالالعملادارةنظاممناعتمادهارتمالتر  

ميدان 

امنبعمليةالقيامبعدرالحزملمرحلة رالجهازربي  روالتكاملالير  ادارةونظاماللوح 

.الحزم

ي اللون رالبلوكاتيظهرر:البنفسج   
.اعتمادهارفضنتيجةللميداناعادتهارتمالتر



يط أدوات وخيارات الخريطة الجغرافي1 ةشر

ةمساحة الخريطة الجغرافي2

لوكلوحة الدالالت البضية للب3









    رالطبق    اترالمض    افةرع    ىلرالخارط    ةرالجغرافي ةربمثاب    ةرتعت    ي 

وض   عرحي  ثريمك  نمعلوم  اترإض  افيةري  تمراختياره   ارمس  بقار

ك    اترأورإخف    اءرالبلورإظه   اررطبق   ةرلتح    ددرالط   ر،روالش    وار  ر

  ر
أيض   ارطبق   ةر أخ   ريرلتحدي   درمع   المرال      روروض   عروالمب   ان 

مك  نريلتحدي  درح  دودراألحي  اءرالس  كنية رك  لره  ذهرالخي  اراتر

ةرم     نرخ     اللرنظ     امرالح     زمر زررع     ىلرالجه     اال     تحكمربه     ارمب     اشر

رمم  اريس  هلر رالل  وح   
تفض  لها رمعاين  ةرالخريط  ةربالطريق  ةرال  تر

ن  درالنق  ررعالخارط  ةروي  تمرتفعي  لرالناف  ذهرالخاص  ةربطبق  اتر

رفتظه ررع ىلرايقون ةر  
 
ناف ذةرالطبق اتركم ارف

:الصورةرالمجاورة



البلوكحدودرعىلالتعديلبدونالمسندةالبلوكاتحزم.

لوكبالبالخاصةالحدودرعىلالتعديلمعالمسندةالبلوكاتحزم.

التقسيمبعمليةالقياممعالبلوكاتحزم.

الدمجبعمليةالقياممعالبلوكاتحزم.



واختياررايقونةعىلالنقرعندر

رمنالبلوكاتأحد قلفريالمسندال  

عىلتحتوينافذةستظهر الحزم

رالخياراتمنمجموعة  
رتستخدمالتر  

ف 

ركمارالحزمعملية  
.المجاورةالصورةف 

وندتعديلأيقونةعىلالنقرريمكنكمار

رمعي  ربلوكتحديد  
الحالةهذهوف 

رالمفعلةالمهامتختلف  
.تعديلالنافذةف 





البلوكاتحدودرعىلالمحافظةأورالتعديلمنستتمكنالحزمبدءعىلالنقررعندر

ركمارالبلوكحدودرعىلالموجودةالنقاطخاللمن  
.أعالهالمبي  رالشكلف 



رالبلوك كلتبي  رأدناهالصورة المكتملغي 



المكتملالبلوك كلتبي  رأدناهالصورة



يمتقسعمليةالمجاوررالشكليبي  ر

عىلالت كيدربعدروذلكالبلوكات

مع أدناهالمسجخاللمنالباحث

رفصليمكنالرأنهمالحظة نمأكي 

رواحدربلوك  
 
.الوقتنفسف



كاتالبلوردمجعمليةالمجاوررالشكليبي  ر

لخالمنالباحثعىلالت كيدربعدروذلك

دمجيمكنأنهمالحظةمع أدناهالمسج

ر رواحدربلوكمنأكي   
 
.الوقتنفسف

رالرقم هورلدمجامنالناتجللبلوكالتسلسىل 

رالرقم راالقلالتسلسىل   
 
لوكاتالبمجموعةف

.الدمجقبل



دةجديبلوكاتإضافةالميدانيةالحزمفر،تستطيع

رلمنطقة العملإدارةنظامقبلمنإليهارالمسندةال  

ر  
عىلالمراقبمعبالتنسيقوذلكالحزملمرحلةالميدان 

منوخاليةمنظمةاإلضافةعمليةلتكونالحزم؛فريق

تابعةتبلوكافيهاريوجدرالرجغرافيةمنطقةوضمناألخطاء 

.لها

االصفررباللوناضافتهتمتالذيالجديدرالبلوكسيظهرر

ر“البلوكحالةعىلللداللة رترقمي خذور“مكتملغي  سلسىل 

رهازرالجعىلالمحملةللبلوكاتالتسلسليراىعبحيث اللوح 

.االحصاءاتدائرةقبلمن



رالحالهوركمار  
 
تعتمدرالبلوكحذفعمليةفإنبلوكإضافةعمليةف

لحذفاعمليةلتكونالحزم؛فريقعىلالمراقبمعالتنسيقعىل

رأورالمنطقةضمنوذلكاألخطاء منوخاليةمنظمة ىلإالمسندرال  

رالعملإدارةنظامقبلمنالحزمفريق  
.الحزملمرحلةالميدان 

روحذفاضافةمنالباحثالنظاميمكنكذلك  
.وكالبلضمنمبان 



مصطفى احلياري: اعداد


