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أهداف النظام
التالي النحو عىلالحص لنظامالرئيسيةوالوظائفاألهدافإجمالويمكن:

ر .البياناتوحرصجمععمليةتسهيلعىلتعملوآلياتبرامجتوفي 

البياناتعىلاآلليةالتدقيققواعدرمنجملةتطبيقخاللمنوذلكاألخطاءمنخاليةبياناتجمع

ر  
امنبشكلاللوحيةاألجهزةبواسطةجمعهاريتمالت  ز .جمعهاتوقيتمعمي 

ربشكلالبياناتمعالجة .إدخالهاحالمباش 

زرالبياناتتناقلعمليةترسي    ع رالجهازربياناتقاعدةبي  المزامنةليةعمخاللمنوالمركزياللوح 

(Synchronization).

رالجغرافيةالمنطقةتحديدرعىلالباحثمساعدة  
رتخاللمنوذلكإليهالمسندةوالمبانز وفي 

رباستخدامخرائط ونيةوالخرائط(GPS)المالحةنظام  .(GIS)االلكي 



طرق إدخال البيانات في النظام
ر:(نصيةحقول)الشاشةعىلالمفاتيحلوحةاستخدام النقررعندراشةالشعىلتظهررمفاتيحلوحةعنعبارةوه 

ر  
ز
رالحقلف راستخدامهارويتمالنص   

ز
الحرفعىلقررالنطريقعنأرقامارأورحروفارأكانتسواءالمختلفةالنصوصإدخالف

.الرقمأور

ر:(المنسدلةالقوائم)مسبقاالمعرفةالقوائماستخدام النظامداخلارتعريفهيتممغلقةقوائمعنعبارةوه 

رالخياراتمنمجموعةمنهاركلتحتوي  
ربياناته،إدخالالمرادرالحقلإجابةفيهارتنحرصرالت  ز القائمةذورلالحقويتمي 

رمقلوبسهمرأسبوجودرالمنسدلة  
ز
.منهاأليمنالجانبف

راختياررويمكن،اختيارصناديقشكلعىلإجاباتهارستكونالحقولبعض:االختيارصناديقاستخدام منأكي 

رالشكليوضحكمارواحدةإجابة :التال 



خصائص عامة عن النظام
زرالتنقليتم رخاللمنالنظامشاشاتبي   

رأيقونت  .والسابقالتال 

رأيقونةعىلالنقررعندر رالتال   
رالمدخلةالتعديالتأورالبياناتحفظيتممعينةشاشةفز  

تطبيقيتمكماراشة،الشفز

رالمعرفةالتدقيققواعدر  
البياناتإلشارةللرالالزمةالرسائلوإظهاررالمدخلةالبياناتتوافقمنللتأكدرالنظامفز

رالمعرفالتسلسلحسبالتاليةالشاشةإلاالنتقالخاللهارمنيتمكمارالمتضاربة،  
زرلتنقللالنظامفز بي 

.الشاشات

رالسابقأيقونةعىلالنقررعندر  
أيقونةعىلنقررالخاللمن)حفظهايتملمبياناتأيفقدانيتممعينةشاشةفز

ر .المدخلةالتعديالتأورالبياناتجميعبحفظالتأكدريجبنقرهارقبللذار،(التال 

عالمةشكلعىلالمساعدةأداةتظهررحيثاإلدخال،حقولبعضمستوىعىلالمساعدةخاصيةالنظاميوفرر

،الحقلبجانباستفهام  
،حقلالعنمعلوماتتوفررفرعيةشاشةتظهررعليها،النقرروعندرالمعتز  

المعتز

رالبياناتقراءةيمكنك  
.أيقونةعىلبالنقررمنهارالخروجثمالشاشةتلكفز



الدخول الى النظام ألول مرة

رالجهازرالباحثاستالمعند ريكوناألول،للمرةبهالخاصاللوح 
 
بالمهامعلقةالمتالمعلوماتمنخاليا

امنأورالمزامنةعمليةخاللمنبهالخاصةالمهامتحميلبدايةيتملهذا،إليه،المسندة ز زرالي  جهازهبي 

ر .المركزيةالبياناتوقاعدةاللوح 



الدخول الى النظام ألول مرة

يطأنالحظ يطهورالبياناتاستقبالش  جهازرمنارإلرسالهبياناتوجودرلعدموذلكالفاعل،الرس 

.الرئيسيةالبياناتقاعدةإلالباحث

ربصيغةالخادمعنوانبإدخالتماذا «خولد»أيقونةنقررعندرخطأرسالةفستظهررصحيحة،غي 

رالشكلالحظ :التال 

جهازلإبمهامالمتعلقةالبياناتنقلبنجاحتفيدررسالةتظهررالمزامنة،عمليةانتهاءبعدiر اللوح 

.أخرىمرةالنظامإلالدخولشاشةوتظهر



الشاشة الرئيسية للنظام

رللنظامالرئيسيةالشاشةتظهرر  
ركماراأليقوناتمنعددرتحتويوالت   

ز
رالشكلف :التال 

الجهازرعىلاحثالبإلالمسندةالبلوكاتخرائطتحميلليتمالخرائطتحميلأيقونةعىلالضغطيتمأنيجب

ر رالجهازريكونالخرائط،تحميلمناالنتهاءوبعدبهالخاصاللوح  رلمساعدتهجاهزااللوح   
الخاصةالمهامأداءفز

ربه  
.الميدانفز



الشاشة الرئيسية للنظام

عليهاودةالموجاأليقوناتباستخدامالرئيسيةالشاشةخاللمنالتاليةبالوظائفالقياميمكن:

البياناتتناقل.

النظاماعدادات.

النظامعن.

الخرائطتحميل.

الحصبدء.

النظاممنالخروج.



تناقل البيانات

زرالبياناتتناقلأورتزامنعمليةتبدأالشاشةهذهخاللمن راللالجهازربياناتقاعدةبي  وقاعدةوح 

.(واستقبالإرسال)المركزيةالبيانات

ركماربذلكرسالةفستظهرالتناقل،عمليةخاللخطأرحدثإذار  
ز
رالشكلف :التال 



االعدادات

رالجغررالباحثموقعتحديثخاصيةلتفعيلباعداداتالتحكميتمالشاشةهذهخاللمن  
ز
أوراف

زرالمسافةمنالتأكدرالخياررهذارخاللمنيتمكمارتعطيله، رالباحثبي  بزيارته،وميقالذيوالمبتز

رللباحثالنظاميسمحلنحيث  
ز
ربدخولمفعالرالمالحةنظامكانحالف عنهيبعدرةالخارطعىلمبتز

ر .المسموحةالمسافةمنأكي 



عن النظام

النظامحولموجزةمعلوماتعىلتحتويشاشة.



تحميل الخرائط

أنأيمرة،ولألالمزامنةبعدللباحثالمسندةبالبلوكاتالخاصةالخرائطبتحميلالشاشةهذهتقوم

.األولللمرةالنظاماستخدامعندرفقطواحدةمرةإجبارياريكونالتحميل



بدء الحصر

رللباحثالمسندةالبلوكاتخريطةإلالدخولالشاشةهذهخاللمنيتم  
رىلعتحتويوالت   

المبانز

.بياناتهاجمعمنهالمطلوب



بدء الحصر

إلإضافةالباحث،الالمسندةللبلوكاتالمجاورةالمناطقالخريطةعىلتظهرراالستدالل،لغايات

رموقعهومعرفةتحركاتهنطاقتحديدرعىلمساعدتهبهدفوذلكالمعالم،أهم المواقعطهوربالحال 

ر  
ربواقعالخريطةتظهرهارالت   

رالمبانز  
ز
.الميدانف

رالعالماتأنالحظ  
رتحملهارالت   

رالمبانز  
ابتداءظهررتالباحثالالمسندةالبلوكاتضمنتقعالت 

رالداكن،األزرقباللون ربزيارةتبدأرعندمارتباعارألوانهاروستتغي   
تمثلحيث،ياناتهاربواستيفاءالمبانز

ر  
رالداكناألزرقاللونذاتالمبانز  

رمبانز رمثلتبينمار،بياناتهاربجمعالبدءيتملمأيمزارةغي   
المبانز

راللونذات رالفاتحاألخرصز  
ر)ابياناتهجميعاستيفاءيتملمولكنزيارتهارتمتمبانز ،(مكتملةغي 

روتمثل  
راللونذاتالمبانز رالداكناألخرصز  

،(مكتملة)تهابياناجميعواستيفاءزيارتهارتمتمبانز

ا، رتمثلوأخي   
راألحمررباللونالمبانز  

.بكالخاصةالبلوكاتأحدرمنحذفهارتممبانز



ةالمهام التي يتم تنفيذها على شاشة الخريط



ةالمهام التي يتم تنفيذها على شاشة الخريط



استيفاء بيانات المبنى



قائمة الوحدات وقائمة المنشآت شاشة 

روالمنشآتالوحداتقائمةعىلالمنشآتوقائمةالوحداتقائمةشاشةتحتوي  
،هاريحتوي  الت  المبتز

رالشاشةهذهإلاالنتقاليتم  
ز
ربياناتاستيفاءعندرالحاالترجميعف إشغالصفةنتكاإذارعداالمبتز

ر رنوعكانإذارأورمغلق،المبتز كذلكالتشييدرتحتاإلشغالوصفةالتشييدرتحتالمبتز



وحدة سكنية جديدة إضافة 

رإشغالصفةكانتإذاالشاشةهذهإلاالنتقاليتم .للسكنالمبتز



وحدة سكنية جديدة إضافة 

رهإظهارريتمالمسكن،إضافةبعد  
ز
زركماروالمنشآتالمساكنقائمةشاشةف رالالشكليبي  :تال 



إضافة أسرة إلى وحدة سكنية

راألشربجميعقائمةالشاشةهذهتحتوي  
فارغة،ابتداءةالشاشهذهتظهررللمسكن،إضافتهارتمتالت 

راألساسيةبياناتهارتظهرراألول،األشةإضافةوبعدر  
ز
.الشاشةف



استيفاء بيانات األسرة

رالحقولمنعددرعىلالشاشةهذهتحتوي  
رتكونالت 

 
.حرصالاستمارةحسباألشةبياناتمعا



استيفاء بيانات األسرة

رستظهررانهارالحظاألشةإدخالمناالنتهاءبعدر  
ز
راالشكليوضحكماراألشرقائمةشاشةف :لتال 



إلى وحدة سكنيةمنشأة إضافة 

رالخاصةالمنشآتالشاشةهذهتحتوي  
ربالمبانز  

أورللعبادةأورللعملإشغالهاصفاتإحدىتكونالت 

فيهللثقافة .والي 



استيفاء بيانات المنشأة



مصطفى احلياري: اعداد


