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أ هداف النظام
قيقالتدقواعد وتطبيقالخرائطتوظيفخاللمناألخطاءمنخاليةشاملةبياناتجمع

.اآللية

   تميي  
عمليةتسهيلل(ومحذوفةومكتملةمكتملةوغي  مزارهغي  )زيارتهاحالةبحسبالمبان 

.المتابعة

   تميي  
  المبان 

  تحتويتكنلمالت 
 
.لهاالدخولنمالباحثومنعمساكنعىلالحص مرحلةف

   تميي  
  أخر لباحثالتابعةالمبان 

 
كةالبلوكاتف .لهاولالدخمنالباحثومنعالمشي 

وحيةاللاألجهزةإىلإدخالها حالمباش  وبشكلالتدقيققواعد خاللمنالبياناتمعالجة.

امنةالمز عمليةخاللمنالمركزيةالبياناتوقاعدةاللوح  الجهاز بي   البياناتتناقل

(Synchronization).



ماهو النظام اللويح ملرحةل العد

متعلقةالاإلجراءاتأتمتهإىليهدفنظامهو العد لمرحلةاللوح  النظامإن

داماستخطريقعنوالسكانبالمساكنالخاصةالبياناتجمعبعملية

قتها،دمنوالتأكد البياناتجمععمليةتسهيلبهدفاللوحيةاألجهزة

بهدفGPSالعالم  المالحةونظامالجغرافيةالخرائطمكونواستخدام

  العملمناطقعىلاالستداللعمليةتسهيل
  والمبان 

وضمانها،بداخلالت 

.والشمولالتغطية



ادلخول اىل النظام
دخالايتمحيث،أدناهالمبينةالشاشةخاللمنالنظاماىلالدخوليتم

.بهالخاصةالمرور وكلمةالمستخدماسم



القامئة الرئيس ية للنظام
 للنظامالرئيسةالشاشةإىلالنظامينتقلبنجاح،بالدخولقمتإذا  

عىلتويتحوالت 

  كما العد لمرحلةاللوح  النظامإلدارةاأليقوناتمنمجموعة
 
:التاليةالصورةف



وظائف الشاشة الرئيس ية
العدبعمليةللبدءالخارطةشاشةاىلاالنتقال:العدبدء.

البياناتارسال:البياناتتناقل  
واستقبالةالمركزيالبياناتلقاعدةالباحثجمعها الت 

.للباحثالمسندةالجديدةالبيانات

اإلعداداتشاشةاىلاالنتقال:النظاماعدادات.

ظامالنعنمختصةمعلوماتستظهر حيثالنظامعنشاشةاىلاالنتقال:النظامعن

.العدلمرحلةاللوح  

حثللباالمسندةللبلوكاتوالجغرافيةالجويةالخرائطتحميل:الخرائطتحميل.

رغبةمنأكيد التتفيد تنبيهيةرسالةعرضيتمالخروجأيقونةعىلالضغطعند :الخروج

  المستخدم
 
  النظام،منالخروجف

 
منلخروجايتمرغبتهبتأكيد المستخدمقامحالف

.النظام



اعدادات النظام
 اصةالخالبياناتمنمجموعةستظهر فانه(النظامإعدادات)ايقونةعىلالضغطعند

 المالحة،نظاموحالةكعنوانه،بالخادم،
 
  كما المسموحةالمسافةوأيضا

 
:التاليةةالصور ف

بالدعمخاصةالشاشةهذه  
لتعديلاأو إليها الدخولالباحثصالحياتمنوليستالفت 

  للدعممرور بكلمةمحميةوه  عليها 
.الفت 



حتميل اخلرائط
ن

ّ
،النظامعىلالخرائطتحميلإعادةمنالباحثتمك ذههعىلالضغطوعند اللوح 

  كما بذلكالباحثرغبةلتأكيد رسالةفستظهر االيقونة
 
:التاىل  الشكلف



شاشة اخلرائط
 الخرائطشاشةاىلالدخولسيتم(العدبدء)أيقونةعىلالضغطعند  

يتماللها خمنوالت 

.التحميلبعد بها الخاصةالخريطةعرضثمومنالعملمنطقةاختيار 



حمتوايت شاشة اخلرائط
غرافيةالجبالطبقاتالتحكمخاللها منالباحثيستطيعنافذةالجغرافيةالطبقات  

يتمالت 

  كما عرضها 
 
.المجاورالشكلف

ويتمالبلوكوصف

  تعبئته
 
.أدناهالنافذهف



حمتوايت شاشة اخلرائط
ستمر مبشكلالخارطةعىلللباحثالحاىل  الموقعبرسمتقومالحركةوضعية

.الباحثحركةمعوااللتفافبالتحركالخارطةتقومحيث

 لكامبشكلالحاىل  البلوكلعرضالخارطةبتصغي  تقومالموقعتحديد.

  عىلنقر الأو األصابعطريقعنالخارطةتكبي  أو تصغي  تكبي  /تصغي

.الحاجةبحسبأكي  أو أقلطبقاتلرؤيةوذلكالمناسبةاأليقونة

جديدمبت  إضافةمبت  إضافة.

لغاياتهبالقاطنةواألش المبت  ببياناتتعريفيةنافذهتظهر مبت  زيارة

.االستدالل



حمتوايت شاشة اخلرائط
للمبت  الرئيسيةالنظامشاشةاىلالرجوعالرئيسية.

المبت  بياناتعىلبناء  الخارطةتحديثتحديث.

وىمستعىلبالمالحظاتقائمةبعرضتقومنافذةالمبت  مالحظات

  كما المبت  
 
:التاليةالصورةف



حمتوايت شاشة اخلرائط
قائمةعىلتحتوينافذة:المالحظاتقائمة  

داخلبالمبان 

  البلوك
  كما مالحظاتعىلتحتويوالت 

 
:أدناهالصورةف



حاةل املبىن

بعد زيارتهتتملمالذيالمبت  وهو :األزرقالمثلث  
 
.العدمرحلةف

بياناتهإدخاليكتمللمولكنويارتهتمتالذيالمبت  وهو :األصفرالمثلث.

بياناتهإدخالوتمعدهاكتملالذيالمزار المبت  وهو :األخض  المثلث.

وجودهعدممنالتأكد بعد المبت  حذفتم:األحمرالمثلث.

مرحلةمنمساكنعىلتحتويال ألنها إما بزيارتها للباحثيسمحال مبان:الرماديالمثلث

.اخرلباحثمسندةكونها أو الحص 



بياانت املبىن

 لمبت  ابياناتوتحوي،التاليةالشاشةستظهر المبت  زيارةأيقونةعىلالضغطعند:



قامئة املساكن

 بياناتعديلوتحذف/اضافةفيها ويتمالمسكنقائمةتظهر المبت  بياناتادخالاكمالبعد

.المساكن



قامئة ال رس

 األش قائمةاىلالدخوليتمعاممسكنأو خاصةبأشةمأهولالمسكنأشغالصفةكانتاذا

:مبي   هو كما االضافةعند للمسكن



قامئة أ فراد ال رسة

  األشةأفراد اضافةاألشةاضافةخطوةتىل.



بياانت أ فراد ال رسة

األساسيةاألشةأفراد بياناتتعبئةيتمحيث:



بياانت الاقامة

باألفرادالخاصةواإلقامةالصح  التأمي   بياناتعىلالشاشةهذهتحتوي



بياانت اللجوء

 اللجوءبياناتشاشةظهور يعتمد  
 
  ومقيمي   أردنيي   غي  األفراد كانحالف

 
األردنف



بياانت التعلمي واحلاةل الزواجية



بياانت الصعوابت

والشخصيةالصحيةالفرد هذا حالةعنأسئلةالصعوباتبياناتشاشةتطرح



بياانت املشاركة بقوة العمل

العملبقوةالمشاركةبياناتشاشة  
 
هذا امتالكعنأسئلةثالثةعليكتطرحاللوح  النظامف

العملهذا هيةوما ما لعملالفرد 



تأ جيل زايرة

طلب من االشة يمكن للباحث تاجيل زيارة السباب متعددة منها رفض االشة االدالء ببياناتها او ب•

.او السباب اخرى وذلك بالضغط مطوال عىل الشاشة



الوفيات

  األساسيةالبياناتضمنالوفياتتسجيلعمليةتعتي  
  االعتبار عي   بتؤخذ أنيجبالت 

 
ف

بالضغطسيةاألسااألفراد بياناتشاشةنفسمنالوفياتبياناتتسجيلويمكنالعد،مرحلة

.الشاشةأسفلالوفياتزر عىل



خصائص املسكن

األفراد فةكابياناتاستيفاءمناالنتهاءبعد المسكنخصائصبياناتبإدخالالبدءيتم  
 
ف

كنالمسخصائصزر تفعيليتماالفراد بياناتاكتمالزر عىلالضغطوبعد األشة،



شاشة السلع املعمرة

رن،والفالشمس  كالسخانالمعمرةللسلعاألشةامتالكالمعمرةالسلعشاشةتعرض

ها وسيارة،والميكرويف،   تظهر وكما وغي 
 
:التاليةالمعمرةالسلعشاشةف



تناقل البياانت
البياناتتناقلأو تزامنعمليةاجراءهو البياناتتناقلعمليةمنالغايةإن

(Synchronization)   نوعيهابالمركزيةالبياناتوقاعدةاللوح  الجهاز بياناتقاعدةبي

.(استقبالو ارسال)

 اآلتيةالرسالةستظهر التناقلنجاحوعند:



مصطفى احلياري: اعداد


