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نظرة عامة
ه تطبيق بوابة بيانات جغرافية مكانية عىل شبكة
ب
وابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لهئة المساحة الجيولوجية السعودية ي
ر
.
اإلنتنت تعمل كمزود لمعلومات وخدمات علوم األرض والجيولوجيا يتم استخدامها للعثور عىل  ،وعرض  ،واالستعالم عن بيانات
نشتها الهيئة كخدمات وخرائط عىل شبكة ر
الت ر
ر
اإلنتنت  ،ودمج مصادر متعددة للبيانات وعرضها
علم الجيولوجيا للمملكة ي
كخريطة واحدة يمكن التنقل فيها بسهولة.
تعمل بوابة بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية عىل تبسيط عملية البحث عن البيانات المكانية المنشورة من خالل خدمات
الويب واالتصال بها وعرضها .بحيث تضمن التصفح السلس من خالل عنارص تحكم التنقل البديهية والتطورات التقنية كاالتصاالت
رز
ر
والتكبت وعدم االضطرار إىل انتظار استجابة الخوادم .يتم تعزيز أداة العميل من
والت تضمن عدم مقاطعة التقريب
ر
ر
غت المتامنة  ،ي
ز
خالل أدوات إضافية مثل قياس المساحة والمسافة  ،والتحكم يف مظهر طبقات الخريطة الفردية  ،وحفظ واستدعاء سياق الخريطة
الحاىل.
ي

ميزات البوابة

فيما يىل ر ز
المتات الرئيسية لبوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية
ي
•عرض الخرائط الجيولوجية  ،التوزيعات المعدنية و خرائط هيئة المساحة الجيولوجية الطبوغرافية
ز
ز
•عرض الخرائط يف وقت واحد من طبقات الخريطة المختلفة  ،بما يف ذلك ضبط الشفافية لطبقة واحدة.
•طباعة الخريطة.
•االستعالم عن قاعدة بيانات التوزيعات المعدنية.
ز
•االستعالم عن مجموعات البيانات يف كتالوج قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
ز
ز
ختة المستخدم يف التعامل مع الخريطه.
توفت التحكم الماوس الفأرة للتنقل يف الخريطة البسيطة وكسب ر
• ر
•قياس المسافات والمناطق مع وظائف القياس داخل الخريطة :ثنائية االبعاد
•حفظ واستعادة سياق الخرائط الحالية
•نافذة المشاهدة والنظرة العامة للخرائط الموجودة.

عت استكشاف عالمة تبويب كتالوج
•البحث عن البيانات وتصفحها (الصور والبيانات الخطية والخدمات وبيانات األعمال) ر
البيانات من أرشيف كتالوج قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية
ز
•يوفر التحكم يف خريطة ثنائية األبعاد ويدعمها من خالل عرض خريطة األساسية وتقديم مصادر البيانات المدعومة األخر
بشكل صحيح.
•متعدد اللغات.

العمل مع وظائف بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية األساسية
التنقل يف الخريطة
ز
ز
ً
بديهيا ويمكن تنفيذه بعدة طرق باستخدام أدوات
يعد التنقل يف الخرائط المعروضة يف بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية
ز
التكبت
والتصغت و
التكبت
مختلفة .إىل جانب التنقل يف الخريطة باستخدام الماوس  ،يمكنك استخدام أدوات مثل زر المالحة و
ر
ر
ر
ر
الت تتيح لك عرض حالة الخريطة السابقة  /التالية.
برسم مرب ع أو األزرار ي

ز
ز
تتوفر جميع األدوات الالزمة للتنقل يف الخريطة عىل رشيط األدوات باستثناء زر المالحة  ،والذي يقع يف الركن األيمن العلوي من
نافذة الخريطة.
ز
ز
ثنائ األبعاد:
يمكنك استخدام إحد الطرق التالية للتنقل يف الخريطة يف وضع ي
• تحريك بالماوس .لتحريك الخريطة ّ ،
يتغت ر
مؤش الماوس إىل يد  .انقر مع االستمرار عىل
مرر الماوس فوق نافذة الخريطة .ر
زر الماوس األيش لتحريك الخريطة .حرر زر الماوس إلنهاء تحويل الخريطة ولضبط طريقة عرض جديدة.
• استخدم المستكشف .حرك ر
مؤش الماوس فوق ايقونة المالحة وانقر فوق أزرار المالحة لتحريك الخريطة .باستخدام ايقونة
المالحة  ،يمكنك نقل الخريطة ز يف أربعة اتجاهات (شمال  ،رشق ،جنوب  ،غرب).

وعرض الخريطة التالية
• انقر فوق عرض الخريطة السابق
ز
ثالئ األبعاد).
الخريطة
التاىل (هذه األزرار ر
غت متوفرة يف الوضع ي
ي

تغيي المقياس
ر
يىل:
كما
،
طرق
بعدة
الخريطة
حجم
تغيت
يمكنك
ر
ي
التصغت عىل رشيط أدوات المستكشف:
التكبت أو
 .1استخدم
ر
ر
 oانقر

للتكبت.
ر

 oانقر

للتصغت.
ر

للعودة إىل عرض الخريطة السابق أو لالنتقال إىل عرض

للتصغت  ،حرك مرب ع التمرير ألسفل.
للتكبت  ،حرك رشيط التمرير ألعىل.
 .2استخدم رشيط التمرير للمالحة.
ر
ر
التكبت حسب
لرسم مستطيل عىل الخريطة .الخريطة تناسب الشكل المرسوم .يعمل
التكبت حسب المستطيل
 .3استخدم
ر
ر
ز
ثنائ األبعاد.
المستطيل فقط يف وضع العرض ي
 .4استخدم ر ز
تعيي مقياس الخريطة

ز
واكتب قيمة مقياس الخريطة يف الحقل

ر ز
اض (مرب ع الحجم وااللتفاف)  ،انقر عىل مالئمة الجميع
 .5الستعادة عرض الخريطة االفت ي
 .6انقر فوق عرض الخريطة السابق
التاىل.
الخريطة
ي

وعرض الخريطة التالية

.
.

للعودة إىل عرض الخريطة السابق أو لالنتقال إىل عرض

 .7استخدام عجلة التمرير الخاصة بالماوس.

باستخدام نافذة نظرة عامة
ُ
الحاىل عىل الخريطة المصغرة .يمكن استخدامها لتحريك موقعك بشعة عىل
تظهر نافذة النظرة العامة نطاق عرض الخريطة
ي
الخريطة.

لتغيت مساحة العرض  ،يمكنك ببساطة رسم مستطيل باستخدام ر
مؤش التقاطع داخل نافذة "نظرة عامة"  ،أو حرك المستطيل
ر
ر
من خالل اإلمساك بحافته باستخدام المؤش المصمم يدويا.
ز
ز
يف قائمة السياق (المتاحة تحت السهم ألسفل) يف نافذة النظرة العامة  ،تتوفر اإلعدادات اإلضافية التالية:
ز
•الشفافية  -يمكن ضبط مستو الشفافية للنافذة نظرة عامة باستخدام رشيط التمرير أو بكتابة قيمة يف الحقل.
رز
وتعيي عامل القياس المناسب.
تكبت
يتغت مستو
•
التكبت عند تحديد ر
ر
التكبت  -استخدم لضبط نطاق الخريطة المعروضة .ر
ر
اختيار البيانات عىل الخريطة
ز
يتم تجميع أدوات تحديد الكائنات المعروضة عىل الخريطة يف عالمة تبويب التحديد .يمكنك تحديد كائنات بالنقر فوق كائن محدد
أو عن طريق رسم أنواع مختلفة من األشكال الهندسية.

الوظائف التالية المستخدمة الختيار الكائنات متوفرة ز يف البوابة الجغرافية المكانية:
االيقونة

االسم

حدد الميزات بواسطة نقطة

الوصف

يحدد كل الكائنات القابلة للتحديد في نقطة محددة.

يحدد كل الكائنات القابلة للتحديد التي تتقاطع مع الخط
حدد ميزات بواسطة خط
المرسوم.
يحدد كل الكائنات القابلة للتحديد داخل المضلع وتتقاطع
حدد ميزات بواسطة المضلع
معها.
يحدد كل الكائنات القابلة للتحديد داخل المستطيل
حدد ميزات بواسطة المستطيل
المرسوم وتتقاطع معها.
إضافة الميزات المحددة إلى الحافظة يضيف الميزات المحددة إلى الحافظة.
يزيل جميع االختيارات من الخريطة.

اختيار واضح

متات أخر للتحديد  ،اضغط عىل المفتاح  CTRLأو  SHIFTواستخدم أي من أدوات التحديد .إلزالة ر ز
إلضافة ر ز
متة أو أكت من
ز
ر
التحديد  ،اضغط عىل مفتاح  ALTاأليمن واستخدم أي من أدوات التحديد المتاحة يف شيط أدوات التحديد.
ً
ز
أيضا تحديد الكائنات عىل الخريطة من خالل النقر مرة واحدة عىل الكائن المطلوب عندما يكون ر
مؤش الماوس يف حالة
يمكن
السهم .يمكن إضافة كائنات محددة إىل الحافظة لمواصلة العمل مع البيانات.

• تتوفر وظيفة اختيار الكائنات فقط للبيانات الخطية المرسومة عىل الخريطة كنتيجة الستعالم البحث  /التحليل.

الميات
الحصول عىل معلومات حول ر
يتيح لك أمر  Feature Infoالحصول عىل معلومات حول الكائنات المعروضة عىل الخريطة.
لفتح مرب ع الحوار لخاصية محددة عىل الخريطة  ،انتقل إىل " "Toolsعىل رشيط األدوات وانقر فوق أمر "." Feature Info
ر
المؤش إىل شعر متقاطع  ،انقر فوق الكائن الموجود عىل الخريطة.
يتغت
عندما ر

أداء القياسات عىل الخريطة
ز
توفر البوابة الجغرافية المكانية مجموعة من األدوات إلجراء القياسات عىل الخريطة .يمكن إجراء القياسات يف أوضاع عرض البوابة
الجغرافية المكانية :ثنائية وثالثية األبعاد .يتم تجميع أدوات قياس المسافة والمساحة والنقاط (إحداثيات نقطة القراءة) عىل رشيط
األدوات ز يف عالمة التبويب القياسات " ."Measurements
االيقونة

االسم
قياس نقطة
قياس مسافة

الوصف

يتيح لك قراءة اإلحداثيات الجغرافية لنقطة معينة .يتم
عرض إحداثيات نقطة على الخريطة.
يتيح لك قياس المسافة بين نقطتين أو نقاط متعددة.

قياس مساحة

يتيح لك قياس مساحة المضلع .المسافة بين النقاط تقاس
أيضا.
مسح جميع القياسات من الخريطة.

اظهار/اخفاء القياس

تبديل إيقاف /تشغيل رؤية التسميات بقيم الكائنات المقاسة.

مسح القياس

ر
ر
الت أجريت عىل خريطة ثنائية األبعاد.
الت تظهر قياسات العينة ي
يىل الصور ي
فيما ي

ر
إمتيالية .يمكن للمستخدم اختيار نوع الوحدات من إعدادات"  " Settingsباستخدام
يمكن إجراء القياسات بوحدات متية أو ر
قائمة نظام القياس " ."System of measurement

خريطة العمل طبقات المحتوى واألسطورة
تظهر وسيلة إيضاح الخرائط المعروضة زف نافذة الخريطة زف لوحة " "Map Contentعىل ر
الجانت .حيث هنا يمكنك
الشيط
ي
ي
ري
وتغيت ترتيب الطبقات  ،وتعديل أنماط الطبقة  ،وتنفيذ المهام األخر المتعلقة بعرض الخريطة
إدارة وسيلة اإليضاح الخاصة بك ،
ر
ز يف نافذة الخريطة.
يتكون محتو الخريطة من طبقات.
زف عالمة تبويب الطبقات "  ، "Layersيتم عرض الطبقات المتاحة ً
حاليا ز يف نافذة الخريطة.
ي
ز
يعكس ترتيب العنارص يف عالمة تبويب الطبقات "  "Layersتسلسل الطبقات المقابلة للعنارص الموجودة عىل الخريطة .بحيث
ز
يتوافق العنرص األول (أعىل) يف القائمة مع الطبقة العليا عىل الخريطة.
ز
لتغيت ترتيب العنارص المقابلة يف عالمة تبويب الطبقات "
لتغيت ترتيب الطبقات عىل الخريطة  ،استخدم السحب واإلفالت
ر
ر
."Layers
ز
يمكنك التحكم يف عرض طبقة من خالل اختيار المرب ع بجوار اسم الطبقة .حدد المرب ع لعرض الطبقة وامسح المرب ع إليقاف
الطبقة المقابلة عىل الخريطة.
يمكن ر ز
تعيي خصائص الطبقة مثل وضع العرض  ،تحديد الموقع  ،الشفافية  ،والتنسيق ز يف عالمة تبويب الطبقات " ."Layers
ر
الت يمكن ضبطها عىل الخدمة (مصدر البيانات) .يمكن الوصول إىل جميع إعدادات الطبقات من قائمة السياق
تعتمد الخصائص ي
للعنرص المحدد.

تتوفر ر ز
المتات واألوامر التالية للطبقات:
عنرص القائمة

وضع العرض
تناسب طبقة
تحديد مواقعها
الشفافية
شكل
إعادة تسمية
إزالة
فلترة

الوصف

لتعيين خيارات للجودة والكفاءة لعرض الطبقات على الخريطة .يتوفر وضعان :عرض
المخزن المؤقت والبالط.
يضبط نافذة الخريطة بحيث تكون الطبقة بأكملها مرئية.
في حالة التمكين  ،يبرز ويختار الميزات على الخريطة .هذا مطلوب حتى يعمل أمر
Featureبشكل صحيح.
يحدد شفافية الطبقة.
يغير التنسيق الذي يتم به تقديم البيانات على خريطة  ،على سبيل المثال .png ،و  .jpegو
.svgو  .svgzو.gif.
يغير اسم الطبقة.
يزيل طبقة من محتوى الخريطة .يمكنك أيضًا إزالة الطبقات عن طريق تحديد الطبقة والنقر
فوق حذف.
لتصفية بيانات المتجه بقيم السمة .ينطبق فقط على البيانات المستمدة من مصادر مثل خدمات
تحليل الخرائط  /البيانات الخطية

ز
مؤش الرسوم (أيقونة ) ً ،
يتم عرض ر
جنبا إىل جنب مع رسالة تظهر عند المرور فوق اإلدخال  ،يف محتو الخريطة " Map
ً
 "Contentإذا كان عدد الكائنات المعروضة عىل الخريطة محدودا بواسطة معلمة  MaxFeaturesلخدمة .Vector Data
ر
بمؤش  MaxFeaturesالقيد.
توضح الرسالة الخاصة

زف حالة تطبيق المزيد من القيود عىل فئة ر ز
متات معينة (عىل سبيل المثال  ،البيانات خارج النطاق)  ،فإن رسالة تحديد
ي
 MaxFeaturesستكون مرئية فقط عند التمرير فوق أيقونة ر
مؤش الرسوم .سيتم عرض الرسائل الخاصة بالقيود األخر عند
التمرير فوق إدخال ز يف وسيلة اإليضاح.

تغيي نمط عرض الطبقة
ر
ز
المكائ المتقدم أو البحث عن المعادن  /التحليل من وسيلة
لتغيت نمط العرض لطبقة البيانات الخطية القادمة من البحث
ر
ي
اإليضاح ز يف محتويات الخريطة:
ً
 .1انقر ً
التوضيح للطبقة المحددة يفتح مرب ع الحوار "."Style
مزدوجا عىل الرسم
نقرا
ي
 .2زف مرب ع الحوار " ، "Styleر
الهندس المناسب لطبقة معينة (عىل سبيل المثال  ،نمط المساحة كما هو موضح
اخت نوع الشكل
ي
ي
ز يف الصورة أدناه)  ،وحدد نوع النمط المراد تعريفه.
 .3حدد النمط باستخدام عنارص التحكم المتاحة  ،مثل العرض أو الشفافية أو اللون أو نوع الخط

 .4بعد تحديد خصائص النمط  ،انقر فوق تطبيق.

ال يمكن الوصول إىل وظيفة تغيت النمط للطبقات المعروضة إال للطبقات ر ر
ر
تغيت النمط
الت تدعم ر
ر
الت ي
تأئ من الخدمات ي
ي
وليس جميع طبقات الخريطة.

ر
فلية الطبقة
ز
ز
الت ر
يمكن ر
فلتة بيانات الخطية ر
المكائ أو بحث المعادن يف نافذة الخريطة .يمكن ضبط
تأئ من مصادر البيانات مثل البحث
ي
ي
ي
المرشح بشكل منفصل لكل خاصية ر ز
ممته ز يف الطبقة .يمكن تصفية الكائنات ز يف نافذة الخريطة باستخدام السمات المتاحة لها.
لتعريف مرشح السمات لطبقة معروضة:
 .1افتح القائمة المنسدلة للطبقة المحددة  ،ثم حدد تصفية "  "Filterلعرض قائمة السمات لفئة ر ز
متة معينة.

 .2حدد سمة للتصفية  ،واكتب قيمة السمة المناسبة ز يف الحقل  ،ثم انقر فوق تطبيق " "Applyلتصفية بيانات الخريطة.
 .3تعتمد عملية التصفية عىل تصفية بسيطة مع مساوي لعامل السمة المختار.
ً
أكت من وأقل مما يمكن أن تكون متاحة لبعض السمات (بخالف نوع النص) .اعتمادا عىل نوع السمة ،
عوامل تشغيل السمة مثل ر
توفت قيمها .بالنسبة لبعض الخدمات  ،مثل  ، WFSيتوفر مشغل واحد  -يساوي  -بغض النظر عن نوع الحقل.
قد يختلف حقل ر
يوجد أدناه نموذج حقل التصفية لسمات نوع النص والعدد الصحيح.
العمل مع نافذة البيانات والحافظة
زف نافذة البيانات  ،يمكنك عرض فئات ر ز
المتات وقيم السمات لمصادر البيانات المحددة (عىل سبيل المثال :قاعدة بيانات الطبقة
ي
ز
المكائ المتقدم للبحث الشي ع من أداة البحث ز يف المعادن).
البحث
من
المعدنية
ي

 .1لفتح نافذة البيانات  ،انقر فوق نافذة البيانات

ز يف عالمة التبويب أدوات " ."Tools

ز
 .2لعرض البيانات يف نافذة البيانات  ،من قائمة الفصول واالستعالمات  ،حدد العنارص المراد إضافتها إىل نافذة البيانات وانقر فوق
إضافة " ." Add
ز
ز
يتم تقديم البيانات يف نافذة البيانات يف شكل جدول .يمكن أن تحتوي نافذة واحدة من البيانات عىل العديد من عالمات التبويب
مع البيانات المعروضة .يتم تقديم بيانات فئة واحدة ز يف عالمة تبويب واحدة.
عرض كل بيانه يتيح لك ر ز
المتات التالية:
o
o
o
o
o

فرز البيانات حسب السمة المحددة (العمود)
إخفاء وإلغاء األعمدة المحددة
تغيت حجم العمود
ر
تغيت ترتيب العمود
ر
ً
حدد عددا من الصفوف (سجالت البيانات)

استخدم األوامر من قائمة السياق لكل عمود لفرز البيانات وتحديد األعمدة المراد عرضها.

ً ز
ً
يؤدي تحديد السجالت زف نافذة البيانات إىل ر ز
تلقائيا عىل الخريطة  ،ر
بشط أن يتم عرضها مسبقا يف نافذة
تميت الكائنات المطابقة
ي
ز
ز
الخريطةً .
بناء عىل الخيار الذي تحدده يف عالمة تبويب "اإلعدادات" بالنسبة للعنارص الموجودة يف مجموعة المجموعة المحددة
يىل:
 ،Settings tab > For items in select setيمكنك القيام بما ي
ز
الحاىل
 oعرض الكائنات يف النطاق
ي
ز
ز
الحاىل
 oعرض الكائنات يف وسط نافذة الخريطة يف النطاق
ي
والتكبت حسب القيمة المحددة
 oتطابق وجهة النظر مع الكائن المحدد
ر
ً
ز
أيضا:
يف نافذة البيانات  ،يمكنك
 oإضافة ر ز
المتات المحددة إىل الحافظة
 oتصدير جميع ر ز
المتات إىل ملف CSV
 oتصدير ر ز
المتات المحددة إىل ملف CSV
 oعرض نموذج الخصائص ر ز
للمتة المحددة
ز
ً ز
توفتها يف
حاليا يف اإلصدار العام لبوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية االصدار االول .قد يتم
(بعض األدوات مقيدة
ر
اإلصدارات المستقبلية).
يتم تجميع الوظائف التالية ز يف أسفل نافذة البيانات:
ز
 oالتنقل ر ز
بي صفحات نافذة البيانات .انقر فوق األسهم أو اكتب رقم الصفحة المطلوب يف المرب ع
.
ز
المتات المحددة إىل الحافظة .لنقل ر ز
 oنقل ر ز
المتة المحددة إىل الحافظة  ،حدد السجالت يف نافذة البيانات  ،وانقر فوق
إضافة إىل الحافظة " "Add to clipboard

 .لتحديث نافذة البيانات  ،انقر فوق

.

 oتصدير البيانات من نافذة البيانات إىل ملف  .CSVللتصدير  ،انقر فوق تصدير جميع ر ز
المتات إىل ملف

أو تصدير

رز
المتات المحددة إىل ملف
ز
ً ز
توفتها يف
(أدوات التصدير مقيدة
حاليا يف اإلصدار العام لبوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية االصدار االول .وقد يتم ر
اإلصدارات المستقبلية).
لكل عالمة تبويب ز يف نافذة البيانات  ،توجد أزرار لتنفيذ اإلجراءات التالية ز يف عمود اإلجراء:
.

 oخصائص

 انقر لعرض نافذة خصائص ر زالمتة.

 انقر إلضافة ر زمتات واحدة إىل الحافظة.
 oإضافة إىل الحافظة
للتكبت إىل ر ز
المتة المحددة عىل الخريطة.
تكبت /
 انقرتصغت
o
ر
ر
ر
 انقر إلزالة ر زمتة محددة من قاعدة بيانات الخدمة المتصلة (هذه الوظيفة ال تعمل ألن مصادر البيانات مؤمنة
 oإزالة
للقراءة فقط)
ز
المكائ)  ،يمكنك نقل ر ز
المتات واالستعالم عن النتائج إىل الحافظة.
بالنسبة لبعض المصادر (عىل سبيل المثال  ،عمليات البحث
ي
ز
ز
يمكن نقل ر ز
جماع .يتم تقديم البيانات الموجودة يف الحافظة يف عالمة
أو
فردي
المتات من نافذة البيانات إىل الحافظة بشكل
ي
ز
ز
ز
التبويب الحافظة .يتم تجميع السجالت ف الحافظة ف الجداول .يتم عرض جميع السجالت من فئة ر ز
متة واحدة يف جدول واحد.
ي
ي
العمليات التالية ممكنة للبيانات ز يف كل جدول:
ز
ً ز
توفتها يف
حاليا يف اإلصدار العام لبوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية االصدار االول .قد يتم
(بعض األدوات مقيدة
ر
اإلصدارات المستقبلية).
o
o
o
o

إزالة جميع الكائنات من الحافظة
إزالة الكائنات المحددة من الحافظة
تصدير الكائنات المحددة إىل ملف CSV
تصدير جميع الكائنات إىل ملف CSV

إزالة الكائنات:
ز
إزالة جميع ر ز
المتات من الحافظة .تتوفر األزرار المستخدمة
 oإلزالة جميع الكائنات من الجداول يف الحافظة  ،انقر فوق
ر
المشتك.
إلزالة الكائنات لكل جدول ويمكن تطبيقها فقط عىل البيانات من الجدول
ز
مسح الحافظة.
 oإلزالة البيانات من جميع الجداول يف الحافظة  ،انقر فوق
 oإلزالة السجالت الفردية من جدول ز يف الحافظة  ،انقر فوق إزالة من الحافظة ز يف عمود اإلجراء.

عرض موقع العميل

انقر أين أنا؟

إلظهار موقعك عىل الخريطة .هذا الخيار متاح ز يف عالمة التبويب أدوات " ."Tools

تستخدم هذه ر ز
المتة آلية موقع متصفح الويب الذي يتم تشغيل البوابة عليه .تعتمد طريقة الموقع عىل الخوارزميات
المستخدمة من قبل مستعرض الويب المحدد وإعدادات الجهاز المطبقة  ،خاصة عىل األجهزة المحمولة  ،حيث يمكن أن يعتمد
الموقع عىل  GPSو  /أو شبكة  Wi-Fiوشبكة جوال.
ز ز
ر
الت تعمل عىل متصفح  Chromeو  Firefoxو  Operaو  iOS Safari Webتعمل فقط مع
اين انا؟ ر
المتة يف البوابة ي
االتصاالت اآلمنة ( .)HTTPSال ينطبق هذا التقييد إال عىل متصفح  Chromeويب الذي يبدأ باإلصدار  ، 50ومتصفح الويب
ز
ً
اف لم يعد
 Firefoxالذي يبدأ باإلصدار  ، 55ويبدأ  Operaباإلصدار  39و  iOS Safariبدءا من اإلصدار  10.2ألن الموقع الجغر ي
ً
غت اآلمنة.
مدعوما عىل االتصاالت ر

تقاسم الخريطة
ً
الحاىل للخريطة المقدمة.
يوفر األمر إظهار ارتباط إىل الخريطة "  "Show a link to the mapرابطا يمثل إشارة إىل العرض
ي
ز
.
للحصول عىل رابط إىل الخريطة  ،يف عالمة التبويب أدوات "  ، "Toolsانقر فوق
ّ ز
المكونة يف الخريطة  ،لذلك قد ال يكون نطاق
تتكيف نافذة البوابة مع دقة الشاشة  /خدمات المستعرض  /المتجانبة
ً
ز
متة خرائط المستخدم " User
الخريطة الدقيق متاحا أثناء مشاركة رابط الخريطة .ال يزال من الممكن استخدام أمر " "Linkمن ر
("Mapsانظر إنشاء وحفظ خرائط المستخدم ومساحات العمل ".)" Creating and Saving User Maps and Workspaces

الميات المتقدمة
باستخدام ر

أداء التحليالت عىل البيانات الخطية  /خصائص البيانات

تتيح لك لوحة " "Analyzesالمسماة " "Advanced Spatial Searchعىل ر
الجانت إجراء سلسلة من استعالمات السمة
الشيط
ري
ر
الت تم تكوينها.
أو المكانية عىل بيانات الخطية من مصادر البيانات المحددة  /ي

ز
ً
المكائ
حاليا  ،تم رنش قاعدة بيانات الحوادث المعدنية عىل بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية للبحث  /التحليل
ي
ز
توفت المزيد من قواعد البيانات.
وف اإلصدار الالحق سيتم ر
المتقدم  ،ي

أ.

تحديد وتنفيذ التحليالت

إلجراء تحليل جديد من لوحة ""Advanced Spatial Search
 .1من القائمة المنسدلة األوىل العليا  ،حدد إنشاء خيار جديد "." Create new
Create new

ر ز
توفت فقط إنشاء قيمة جديدة.
اض .إذا لم يتم تنفيذ أي استعالمات  ،فسيتم ر
هو الخيار االفت ي

 .2من القائمة المنسدلة تحديد ر ز
المتات " ، " Select features inحدد فئة ر ز ر
الت ر ز
يتعي عليها إجراء التحليل.
المتة ي
رز
تعيي المعلمات التحليل:
.3
 .1حدد مكان التصفية "  " Where filter isإلجراء استعالم سمة وضبط المعلمات المطلوبة.
المكائ "  " Spatial filterإلجراء استعالم ز
ز
مكائ ولضبط جميع المعلمات المطلوبة.
 .2تحقق من عامل التصفية
ي
ي
قد تختلف المعلمات المكانية والسمات والعوامل المتاحة حسب نوع مصدر البيانات .يمكن تصفية ر ز
المتات بشكل
ز
رز
رز
رز
المتاحي (عىل
المشغلي
والمتات المحددة باستخدام
مكائ باستخدام نافذة الخريطة الحالية  ،والهندسة المرسومة
ي
سبيل المثال  ،التقاطعات  ،التداخل  ،اللمسات  ،احتواء  ،فك االرتباط  ،تقاطعات  ،إلخ).
 .4اكتب ً
اسما لطبقة التحليل  ،واضبط النمط الذي يجب أن تعرض به النتائج عىل الخريطة.
ز
ز
مرئ يف عالمة تبويب محتو الخريطة " Map
 .5يف حقل العرض "  ،" Displayحدد اسم االستعالم .هذا االسم
ي
."Content
.6
لتغيت النمط الذي يتم به عرض نتائج التحليل عىل الخريطة  ،تحقق النمط " " With styleوانقر  .إذا لم يتم تعريف
ر
ر
ز
اض.
النمط  ،يتم تقديم البيانات بنمط افت ي
 .7انقر فوق تنفيذ "  " Executeإلجراء تحليل.
ز
ز
وف عالمة تبويب محتو الخريطة "  ." Map Contentيعتمد وقت االستجابة عىل كمية
تظهر البيانات يف نافذة الخريطة ي
ر
الت يتم تحميلها.
البيانات ي

ز
• عند إجراء استعالمات السمات عىل البيانات الواردة من خدمة  ، WFSتتوفر اآلن مشغالت  INو  NOTإضافية يف واجهة
المستخدم.
ز
• ال يعد المشغلون  INو ً NOT IN
جزءا من مواصفات  OGC WFSأو  .OGC Filter Encodingتم تقديمها يف واجهة
ز
وف حالة استخدام  ، WFSيتم تطبيقها عىل هيئة طلبات بحث متعددة المستويات .يجب الفصل
المستخدم ألسباب عملية ي
رز
بي القيم ز يف حقل اإلدخال.

ب .تحليل التحديثات
ً
ر
الت تم تعيينها للتحليل بحرية ،
تغيت التحليل وتحديثه وفقا الحتياجاتك .يمكنك ر
بمجرد تنفيذها  ،يمكن ر
تغيت المعلمات ي
ويمكنك االطالع عىل الفور عىل النتائج المحدثة عىل الخريطة و  /أو نافذة البيانات.
لتحديث التحليل:
 .1انتقل إىل عالمة التبويب تحليالت " ." Analyses
ً
 .ز
(ف حالة
 .2من القائمة المنسدلة األوىل  ،حدد تحليال لتحديثه .يتم ملؤها هذه القائمة مع جميع التحليالت المنفذة ي
عدم إجراء أي تحليالت ر
حت اآلن  ،فلن يتوفر سو خيار إنشاء جديد " .)" Create new

ز
ر
الت تم إجراؤها يف وقت سابق
يتم ملء جميع الحقول الخاصة بمرب ع الحوار "  " Analysesبالقيم المستخدمة للتحليالت ي
والمختارة.
ً
تغيت المعلمة المستخدمة لتحليل ر ز
.3
وتغيت نمط
معي
ر
تغيت قيم المعلمات المطلوبة للتحليل المحدد .يمكنك أيضا ر
ر
العرض واسمه إذا لزم األمر .لمسح جميع الحقول  ،انقر فوق مسح "." Clear
ً
ز
التغيتات يف تعريف التحليل  ،انقر فوق تحديث " ." Updateسيتم تحديث نتائج التحليل وفقا
 .4بعد تقديم كل
ر
 .ز
تغيت (باستثناء
دون
المعدل
التحليل
إدخال
سيظل
،
Map
Content
الخريطة
محتو
ف
وقيمها
المحددة
للمعايت
ر
ر
ي
التخطيط واسم الطبقة الذي تم تعديله).
الرسم
ي
يتغت الزر تحديث "  " Updateإىل التنفيذ "  " Executeعند تحديد الخيار إنشاء جديد " ." Create new
ر

ر ً
ً
مباشة من عالمة
من الممكن أيضا تحديد تحليل لتحديثه
تبويب محتو الخريطة "  ." Map Contentبالنسبة
لطبقة التحليل المحددة من قائمة السياق  ،حدد خيار
تحديث التحليل "  ." Update analysisسيتم فتح عالمة
ً
تلقائيا مع ملء جميع
تبويب التحليالت " " Analyses
الحقول لالستعالم المحدد.

حذف التحليالت:
ً
ز
يتم االحتفاظ بجميع التحليالت المنفذة يف موقع البوابة (إال إذا قمت بتحديث التطبيق) ويمكن تعديلها و  /أو عرضها الحقا
ً
 ،ر
حت لو تمت إزالتها مسبقا من محتو الخريطة و  /أو نافذة البيانات.
ر
الت لم تعد مطلوبة بشكل دائم .للقيام بذلك  ،حدد التحليل المراد إزالته  ،وانقر فوق حذف "
يمكن حذف التحليالت ي
 "Deleteأسفل مرب ع الحوار.
ال يتوفر الزر "حذف" ز يف النموذج إال ز يف حالة تحديد تحليل من القائمة.

إنشاء تحليل جديد يستند إىل تحليل موجود
إلنشاء تحليل جديد يستند إىل تحليل موجود:
.1
.2
.3
.4

ز
من القائمة المنسدلة العليا  ،حدد التحليل ليكون قاعدة واحدة جديدة .سيتم ملء جميع الحقول يف مرب ع الحوار بقيم
مناسبة للتحليل المحدد.
تعديل أي المعلمات المطلوبة إذا لزم األمر.
يتغت الزر تحديث "  " Updateإىل التنفيذ "
من القائمة المنسدلة العليا  ،حدد إنشاء جديد " ." Create newر
." Execute
انقر فوق تنفيذ " " Executeإلنشاء تحليل جديد.

إنشاء وحفظ خرائط المستخدم ومساحات العمل
رز
رز
المسجلي حفظ تركيبات الخريطة ومساحات العمل الخاصة بهم .يتم تخزين مساحات العمل والخرائط
للمستخدمي
يمكن
ً
ز
ز
يف ملف تعريف المستخدم وتكون متاحة عىل الفور بعد تسجيل دخول المستخدم  ،ولكن يمكن أيضا حفظها يف ملف .يتم
تخزين بيانات ملف تعريف المستخدم عىل الخادم حيث يتم تثبيت البوابة وإنشاء مثيل لها .الخريطة عبارة عن تكوين واحد
ر
تأئ من مصادر مختلفة للبيانات ؛ يمكن فهم مساحة العمل كحاوية للعديد من الخرائط .يتم استخدام ر ز
متة
لعدة طبقات قد ي
خرائط المستخدم "" User Mapsلحفظ الخرائط ومساحات العمل داخل التكوين.
إلضافة مساحة عمل أو خريطة:
ز
يف عالمة التبويب أدوات " ." Toolsيتم فتح نافذة خرائط

 .1انقر عىل خرائط المستخدم "" User Maps
المستخدم.
 .2ز يف نافذة خرائط المستخدم " ،" User Mapsيمكنك إضافة وإدارة خرائط ومساحات عمل فردية (مجموعة من الخرائط).
يىل:
يمكنك إضافة خرائط ومساحات عمل كما ي
ا .إضافة من نافذة الخريطة ":" Add from the map window

إلضافة خريطة أو مساحة عمل من نافذة الخريطة :من مرب ع حوار خرائط المستخدم " ، " User Mapsقائمة الخرائط /
مساحات العمل "  ،" Maps/Workspacesحدد إضافة> من الخريطة " ." Add > From mapتتيح لك هذه الطريقة حفظ
حالة جميع الطبقات المعروضة ومد جميع أشكال الخريطة.
ز
خيار حفظ بيانات االعتماد لمصادر البيانات المتصلة "  -" Save credentials of connected data sourcesيف حالة
ز
رز
رز
تمكي
التمكي  ،يحفظ جميع بيانات االعتماد للخدمات المرصح بها المستخدمة يف خريطة أو مساحة عمل تم إنشاؤها .إذا تم
الخيار حفظ بيانات اعتماد مصادر البيانات المتصلة أثناء إنشاء مساحة العمل أو الخريطة  ،فستحاول البوابة تحميل جميع
ً ز
الخدمات وتهيئتها باستخدام بيانات االعتماد المحفوظة والمستخدمة مسبقا .يف حالة فشل بيانات االعتماد المقدمة  ،سيتم
إجراء محاولة لتهيئة الخدمات كمستخدم مجهول.
عند إضافة خريطة أخر إىل مساحة العمل الحالية مع خيار حفظ بيانات االعتماد لمصادر البيانات المتصلة " Save
 ،"credentials of connected data sourcesسيتم حفظ بيانات االعتماد لمساحة العمل بأكملها ر
(حت لو تمت إضافة

خرائط سابقة إىل مساحة العمل بدون بيانات اعتماد).

ب .إضافة من ملف تم تصديره ":" Add from an exported file
ً
لإلضافة من ملف تم تصديره سابقا :من شاشة خرائط المستخدم "  ، " User mapsقائمة الخرائط  /مساحات العمل "
 ،"Maps/Workspacesحدد إضافة> من الخريطة " " Add > From mapمن ملف .gpm / gpw
يحتوي ملف الخريطة عىل ملحق  ، gpm.بينما تحتوي مساحة العمل عىل ملحق .gpw.
ز
ز
ال يتوفر األمر إضافة " "Addيف قائمة السياق للخرائط الفردية داخل مساحة عمل تم إنشاؤها أو للخرائط الفردية يف
مجموعة الخرائط "."Maps
ز
 .3يتم حفظ مساحة العمل داخل الخريطة (الخرائط) أو الخريطة الفردية واالحتفاظ بها يف ملف تعريف مستخدم البوابة
المحىل فقط ز يف هذا اإلصدار .1
المسجل عىل ذاكرة التخزين المؤقت للجهاز
ي
ً
الحاىل من بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية ال يشتمل عىل عملية تسجيل المستخدم وهو
نظرا ألن اإلصدار
ي
المحىل فقط .إذا
وبالتاىل فإن حفظ مساحات العمل والخرائط مدعوم للجهاز  /المستعرض
مفتوح لتصور البيانات العامة ،
ي
ي
ً
أيضا.
تم مسح ذاكرة التخزين المؤقت  ،فسيتم مسح الخرائط المحفوظة

خرائط المستخدم ووظائف مساحة العمل واألوامر:
تحتوي الخرائط ومساحات العمل عىل قائمة تحتوي عىل الوظائف واألوامر التالية:


العرض"  - " Displayيعرض الخرائط أو مساحات العمل المحددة.

ً ز
ر
االفتاضية (أوال) يف إطار الخريطة ومحتو
عند عرض مساحة العمل  ،سيتم عرض الخريطة
ً
 ،" Contentولكن محدد الخريطة (القائمة المنسدلة أو األزرار اعتمادا عىل تكوين البوابة الجيومكانية) سيتم ملؤها بجميع
الخرائط من مساحة عمل معينة .
الخريطة " Map



عام "  -" Publicينشط وظيفة الربط "" Linkويجعل الخريطة عامة بحيث يمكن مشاركتها ر ز
مستخدم البوابة
بي
ي
اآلخرين.

اجعل مساحة العمل أو الخريطة ً
دائما عامة إذا كنت تنوي استخدامها ز يف تهيئة البداية.
ُ
ً
ً
ابطا ر ً
مباشا لخريطة يمكن إعادة توجيهها إىل مستخدم آخر .ترجع أيضا مساحة العمل أو
 الرابط "  -" Linkيعطيك ر
ز
ّ
معرف الخريطة الذي يمكن استخدامه يف وحدة التحكم اإلدارية " " Administration Consoleأثناء إعداد
تكوين البدء للبوابة الجيومكانية.
 زز
رز
التعيي إىل ملف.
تتيل "  - " Downloadيحفظ مساحة العمل أو
يغت اسم الخريطة أو مساحة العمل.
 إعادة تسمية "  - " Renameر
 إزالة "  - " Removeيزيل خريطة أو مساحة عمل.
 الخصائص "  - " Propertiesلضبط الخصائص مثل نطاقات الخريطة " ،" Map rangesوالمقاييس المحددة
ً
مسبقا " ،" Predefined scalesونطاقات القياس " ،" Scale bandsونطاقات النطاق ""Scale range
 oنطاقات الخريطة " -" Scale bandsيتم استخدام نطاقات الخريطة (مرب ع اإلحاطة) ألنظمة اإلحداثيات
الشائعة بواسطة وظيفة مالئمة الكل .عند عرض الخريطة والنقر فوق مالئمة الكل "  ،" Fit allيتم ضبط
منطقة الخريطة بالقدر المحدد ز يف الحقول [ ]X minو [ ]Y minو [ ]X maxو [.]Y max
 oجداول محددة مسبقا " -" Predefined scalesيتيح لك إضافة جداول محددة مسبقا للخرائط
ً
ً ز
لتغيت
المحفوظة .عند عرض خريطة ذات مقاييس محددة مسبقا  ،تظهر قائمة محددة مسبقا يف الحقل
ر
ً
أيضا إعطاء أي قيمة لمقام المقياس ز يف المرب ع.
المقياس .يمكنك

ً
ً
ز
إلضافة مقاييس محددة مسبقا  ،حدد خصائص للخريطة "  ." Propertiesيف عالمة التبويب المقاييس المحددة مسبقا "
 ،" Predefined scalesانقر فوق إضافة "  " Addواكتب مقام مقياس .انقر فوق حفظ" ." Saveقم بعد ذلك بعرض الخريطة
ً
توفت قائمة منسدلة مع خيارات مقياس محدد مسبقا.
(عن طريق تحديد أمر العرض "  .)" Displayيتم ر





نطاقات النطاق "  -" Scale bandsتتيح لك تحديد المقياس الذي سيتم عرض طبقات مختلفة من الخريطة .إلضافة
ً
ر
الت يجب
نطاق
مقياس  ،انقر فوق إضافة "  ،" Addوقدم اسما لنطاق النطاق ومقام المقياس .يمكنك زتحديد الطبقات ي
ز
ر
.
عرضها يف نطاقات النطاق للقيام بذلك  ،قم بتشغيل األداة الخاصة بإعدادات نطاق النطاق يف شيط األدوات " Tools
".
ر
الت تتوفر بها الخريطة المعروضة بأكملها  ،بغض
نطاق القياس "  -" Scale rangeيتيح لك تحديد نطاق من المقاييس ي
النظر عن إعدادات نطاق القياس للطبقات المفردة .ال يمكن عرض البيانات إال عىل المقاييس ر
الت تحتوي عىل قيم ربيز
ي
ز
األدئ والحد األقىص للمقياس الذي تحدده.
الحد

المرجع" وتحديد
بالنسبة إىل مساحة العمل  ،يسمح لك األمر خصائص "  " Propertiesبإضافة  /إزالة "نظام اإلحالة
ي
هذه المعلمات كاالتجاه المحاور وما إذا كانت  CRSالمعطاة جغرافية أم ال.
ز
المرجع " " Coordinate reference systemمع قائمة نظام
تتوافق قائمة " " CRSيف عالمة التبويب نظام اإلحداثيات
ي
ز
اإلحداثيات يف عالمة التبويب اإلعدادات "  ." Settingsيمكنك إضافة  CRSأو إزالة  CRSمن قائمة اإلحداثيات المرجعية
ً
ً
ً
مكانيا
مرجعيا
نظاما
" "Coordinate reference systemباستخدام الزرين اضافة  Addو حذف  . Removeيفتح الزر إضافة
”“Spatial Reference Systemحيث يمكنك العثور عىل أنظمة إحداثيات وإضافتها إىل القائمة.
ز
بمجرد إضافة  CRSلمساحة العمل  ،تظهر اإلدخاالت المناسبة ( )CRSيف خصائص جميع الخرائط الفرعية لمساحة العمل المحددة
ز
ً
تلقائيا إىل
يف عالمة التبويب نطاقات الخريطة” . “Map rangesيؤدي عرض مساحة العمل باستخدام أمر العرض " " Display
ز
ّ
المعرفة لمساحة العمل هذه  ،إىل قائمة تنسيق النظام " " Coordinate Systemالمرئية يف عالمة التبويب اإلعدادات
إضافة ، CRS
ز
ر
الجانت "." Sidebar
"  " Settingsيف الشيط
ري
ال يحتوي اإلصدار الحاىل من بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية عىل ر
لتغيت
الجانت لإلعدادات المتاحة
الشيط
ر
ي
ري
نظام اإلحداثيات .يتم عرض جميع طبقات البيانات زف ر
مشوع ).Transverse Web Mercator (EPSG: 3857
ي

طباعة الخرائط يف البوابة الجغرافية المكانية
يمكن إجراء طباعة الخريطة ز يف بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية باستخدام أي من خدمات الطباعة المتصلة.
ال توفر البوابة آلية لطباعة نسخة ورقية ولكن يمكن إجراء الطباعة عىل ملف .تشبه الطباعة إىل ملف ما طباعة نسخة مطبوعة ،
ً
بدال من توجيه المستند ر
إال أنها ر
مباشة إىل الطابعة .يوفر هذا طريقة إلنشاء ملفات نسخة يمكن تخزينها عىل
تنش ملف طابعة
ز
ز
القرص وطباعتها أو رسمها حسب الرصورة دون الحاجة إىل أن تكون يف التطبيق إلعادة إرسال الرسم.
من أجل فتح مرب ع حوار طباعة خريطة:
 .1ز يف عالمة التبويب أدوات "  " Toolsمن رشيط األدوات  ،انقر فوق طباعة الخريطة " . " Print Map
 .2يتم عرض مرب ع الحوار طباعة الخريطة " ،" Print Mapويظهر مستطيل أحمر شبه شفاف عىل الخريطة .يظهر
المستطيل المنطقة المراد طباعتها.
ز
يىل:
 .3يف مرب ع الحوار طباعة الخريطة " ، " Print Mapحدد ما ي
 oعالمة التبويب خيار شائع ":" Common Option
محىل للطباعة الداخلية لموقع البوابة الجيومكانية.
 خدمة الطباعة ”-“Print service
ي
 التنسيق ” -“Formatنوع ملف الرسومات الذي سيتم حفظ الخريطة ر
الت تقوم بطباعته عليه.
ي
 قالب " -" Templateطباعة القالب .قوالب محددة مسبقا متوفرة.
ز
 حجم الصفحة " -" Page sizeحدد حجم الصفحة من األحجام المتوفرة يف القائمة المنسدلة.
ر
أفق أو عمودي.
 االتجاه " -" Orientationتشمل الخيارات ي
توفت مقياس للخريطة المطبوعة.
 مقياس " -" Scaleر
 oعالمة التبويب خيارات القالب ":" Template Options
ستظهر البيانات المقدمة للسمات المدرجة أدناه عىل الطباعة.
ر
الت يوفرها القالب المحدد:
الخيارات ي
 oعرض أسطورة (خانة اختيار)
 oعنوان الخريطة
ر
الت تنتجها
o
ي
 .4عالمة التبويب وسيلة إيضاح "" Legend
الت تظهر زف وسيلة اإليضاح المطبوعة ر
ر
بشط أن تظهر
يتم استخدام عالمة التبويب
ي
وسيلة إيضاح " " Legendلتحديد ز الطبقات ي
 .ز
العنارص المحددة عىل الخريطة يف حالة تحديد بعض العنارص يف عالمة التبويب وسيلة إيضاح "  " Legendولكن ال يتم عرض
ز
الطبقات المقابلة عىل الخريطة (تم إيقاف تشغيلها يف محتو الخريطة " ، )" Map Contentفلن تظهر هذه العنارص عىل الطباعة
ز يف قسم وسيلة إيضاح " ." Legend

تغيت حجم الصفحة أو اتجاهها أو مقياسها.
يتغت حجم المستطيل (المساحة المطبوعة) عند ر
ر

ر
الت تريد طباعتها بدقة.
 .5انقل المستطيل لتحديد منطقة الخريطة ي
 .6انقر فوق "طباعة" إلنشاء ملف الرسومات المراد طباعته.
خيارات مشتركة
شكل
قالب

مقاس الصفحه

PNG; XPS; GIF; JPEG; TIFF; BMP
نموذج قالب المناظر الطبيعية مع جميع البيانات شغلها.
نموذج قالب صورة مع جميع البيانات المملوءة ؛
A0; A1; A3; A4; A5

يعتمد على القالب المحدد (أفقي أو عمودي)
اتجاه
مقياس محدد مسبقًا يمكن تحديده من القائمة المنسدلة
مقياس
وسيلة اإليضاح (يمكن للمستخدم تحديد طبقات الخريطة نعم فعال
التي تظهر في وسيلة اإليضاح)

ً
ديناميكيا
عرض بيانات المتجهات عىل الخريطة
ر
الت يتم تقديمها بواسطة
يتم استخدام وظيفة عرض الكائنات الديناميكية "  " Dynamic Object Viewلعرض البيانات المكانية ي
متات طبقات بيانات خطية ،مثل ر ز
خدمات مثل ر ز
متات قاعدة بيانات األحداث المعدنية
لعرض البيانات المكانية باستخدام طريقة عرض الكائنات الديناميكية:
ز
الديناميك "." Dynamic object view
 .1يف عالمة التبويب أدوات "  ،" Toolsانقر فوق عرض الكائن
ي
 .2زف نافذة عرض الكائن الديناميك " ،" Dynamic object viewمن القائمة المنسدلة لفئة ر ز
المتة " ،" Feature classحدد
ي
ي
فئة المعالم ر
الت يجب عرضها.
ي
 .3ز يف حقل تلميح األدوات " ،" Tooltipحدد سمة ستظهر كأنها تلميح أداة للكائن المعروض.
ً
ز
لتغيت النمط المتوفر يف نافذة " Dynamic Object
 .4حدد نمطا للكائنات المعروضة عىل الخريطة باستخدام عنرص التحكم
ر
."View
 .5لعرض منطقة بها كابل  ،انقر فوق كائن عىل الخريطة.
لتحديد كيفية تحميل الكائنات  ،حدد أحد الخيارات التالية:
ز
 oعرض ر ز
المتات فقط تحت ر
مؤش الماوس " - " Display only features under the mouse cursorيف كل مرة
ز
ر
المتات وعرضها.
تقوم فيها بتحريك المؤش عىل الخريطة  ،يتم تحميل ر
ز
ز
 oعرض جميع ر ز
المتات المتاحة للذاكرة .ثم يتم عرض الكائنات يف
المتات " -" Display all featuresتحميل جميع ر
الموقع المختار.

تصفح مجموعات بيانات بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية | استكشاف كتالوج البيانات
ز
ر
الت يمكنك الوصول إليها
يف لوحة استكشاف كتالوج البيانات "  ،" EXPLORE Data Catalogيمكنك استعراض جميع البيانات ي
من خالل صفحة المستخدم.
ً
ز
ز
وفقا ر
للشوط الموجودة يف
يف شجرة استكشاف كتالوج بيانات "  ،" EXPLORE Data Catalogقد يتم شد العنارص التالية
الكتالوج:
خدمات "" Services

•
ُ
عت صفحة المستخدم .يتم تصنيف
تظهر عقدة الخدمات "" Servicesجميع مزودي الخدمة الذين يمكنك الوصول إليهم ر
التوتوكول المستخدم.
مقدم الخدمات هؤالء حسب نوع ر
ي
 البيانات الخطية ( - )WFSمزودو خدمات ر ز
متة الويب .يتم ر ز
تعيي اسم عقدة المستو األعىل لكل
 WFSإىل خاصية عنوان ً .WFS
نظرا ألن مواصفات  WFSالمقدمة من  OGCال تدعم تداخل أنواع
المتات ُ ،
رز
والعقد الفرعية المقابلة للطبقات ويتم تنظيمها بتنسيق ثابت.
ر
الت
 خرائط ( - )WMSمزودو خدمات خريطة الويب .تتضمن هذه
العقدة جميع موفري  WMSي
ز
ر
ز
تعيي اسم
الت يتم استخدامها يف لوحة الخرائط .يتم ر
تمت إضافتها باإلضافة إىل الخريطة األساسية ي
ز
ر
(الت تظهر يف مستند
عقدة المستو األعىل لكل  WMSإىل خاصية عنوان  WMSي
ً
هرم  ،وفقا
 GetCapabilitiesل  .)WMSتتوافق العقد الفرعية مع الطبقات ويتم تنظيمها بتنسيق ي
لمواصفات  OGCلنظام .WMS
ز
تعيي اسم عقدة المستو األعىل لكل WCS
 التغطية ( - )WCSمقدمو خدمات تغطية الويب .يتم ر
ر
(والت تظهر ز يف مستند  GetCapabilitiesل .)WCS
إىل خاصية عنوان WCS
ي
 كتالوج التغطية  -محتويات كتالوج خادم إيرداس ابولو المرتبط المرتبط بصفحة المستخدم.
ز
يتم عرض كافة مجموعات البيانات والمجاميع الموجودة يف الكتالوج كعقد تحت تجميع األساس  ROOTللكتالوج .يمكنك فتح
عقدة مجمعة لرؤية التجميعات الفرعية  ،إن وجدت .إذا قمت بالنقر فوق "تجميع"  ،فستعرض لوحة النتائج " Results
ً
ر
الت تحتوي عليها.
 "Panelمزيدا من المعلومات حول التجميع وقائمة مجموعات البيانات ي

ز
يتم عرض معلومات مفصلة حول العنارص المحددة من الفهرس يف لوحة نتائج البحث السفلية "  ،" Search Resultحيث
ز
المكائ للبيانات عىل
يمكنك تنفيذ بعض اإلجراءات مثل اإلضافة إىل الخريطة  ،وعرض البيانات الوصفية  ،وعرض النطاق
ي
الخريطة /
ز
ز
ر
الت تم إجراؤها يف استكشاف كتالوج البيانات ،انقر فوق تحديث "  " Refreshيف
لتحديث شجرة الدليل ولمعرفة
ر
التغيتات ي
السفىل من عالمة التبويب.
الركن األيمن
ي
العمل مع لوحة نتائج البحث
ر
الت يمكنك الوصول إليها من خالل تصفح أو
تعرض زلوحة نتائج البحث " " Search Resultsمعلومات مفصلة حول البيانات ي
ً
ً
البحث يف كتالوج بيانات بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية .توفر نتائج البحث " " Search Resultsأيضا أزرارا مختلفة
تتيح لك أداء مهام محددة باستخدام البيانات الموجودة.
ز
تعرض القائمة لكل نتيجة اسم النتيجة .تعرض كل قائمة بيانات تعريفية معينة لكل نتيجة  ،بما يف ذلك العنوان  ،وخدمات الويب
ز
المكائ.
المجردة  ،المتوافقة  ،وتاري خ االستحواذ  ، SRS ،والنطاق
ي
ً
ر
رز
التشعت المد (عرض التفاصيل فقط) .يمكنك بدال من
الت تم العثور عليها  ،انقر فوق االرتباط
لمعرفة مد
ري
معي للبيانات ي
ر
لتغيت نطاق الخريطة بحيث يناسب
لتكبت "  " Zoomمن شيط األدوات
ر
ذلك اختيار واحد أو أكت من نتائج البحث واختيار أمر ا ر
ز
المكائ للنتيجة عىل الخريطة  ،حرك ر
مؤش الماوس فوق القائمة.
نطاقات جميع العنارص المحددة .لتسليط الضوء عىل المد
ي

ز

بالنسبة إىل مجموعات البيانات وبيانات األعمال ر
إضاف  ،ارتباط الملف :فتح " File
الت تم العثور عليها  ،يمكن أن يتوفر خيار
ي
ي
ً
 ،" link:Openزف لوحة البحث " ." Search Panelيؤدي النقر فوق هذا الخيار للعنرص المحدد إىل ز ز
تلقائيا
تتيل الملف أو فتحه
ي
ز يف التطبيق المرتبط بنوع الملف.
ز
ز
رز
مختلفي:
وضع عرض
يمكن تقديم البيانات يف جميع عالمات التبويب يف
ي



تفاصيل
الصور المصغرة

لتغيت وضع العرض للبيانات المقدمة ز يف عالمة التبويب  ،استخدم القائمة المنسدلة عرض "  " Viewز يف كل عالمة تبويب.
ر

اإلجراءات المنفذة عىل لوحة نتائج البحث
تحتوي كل عالمة تبويب نتائج البحث " " Search Resultعىل رشيط أدوات أعىل إجراء مع مجموعة معينة من عنارص التحكم
ز
ز
ز
يف اإلجراء إما يف شكل أزرار نصية أو مربعات التحرير والشد .يمكن تنفيذ هذه اإلجراءات عىل بيانات الكتالوج  ،المحددة يف لوحة
نتائج البحث " ." Search Resultيشار إىل العنارص المحددة بخط أحمر عمودي عىل الجانب األيش .يتم وصف اإلجراءات
المحتملة ر
االفتاضية للبوابة أدناه.

إضافة إىل الخريطة ""Add To Map
يضيف العنرص المحدد إىل عالمة تبويب محتو الخريطة " " Map Contentونافذة الخريطة .يمكنك إضافة أكت من نتيجة إىل
عالمة تبويب محتو الخريطة " " Map Contentونافذة الخريطة.
ه  WMSو  WMTSو
يمكن إضافة عنرص أو عنارص محددة إىل الخريطة باستخدام بروتوكوالت مختلفة .هذه ر
التوتوكوالت ي
التوتوكوالت المتاحة محدودة.
 .ECWPالحظ أنه بالنسبة لبعض البيانات  ،قد تكون قائمة ر

التوتوكول المطلوب  ،افتح (من خالل النقر عىل السهم ألسفل) قائمة السياق
إلضافة عنارص محددة إىل الخريطة باستخدام ر
التوتوكوالت
التوتوكول من القائمة .ستتم إضافة البيانات إىل الخريطة مع ر
لزر إضافة إىل الخريطة " ،" Add to mapوحدد ر
المحددة.
بالنسبة لخدمات  ، OGC WFSيتم استخدام الخيار إضافة كبيانات خطية " " Add as Vectorإلضافة بيانات من خدمات
 WFSإىل الخريطة.
يمكنك إضافة عنرص ر
التوتوكول بالنقر فوق إضافة إىل الخريطة " ( " Add to mapدون توسيع
مباشة إىل الخريطة دون تحديد ر
قائمة السياق) .ز يف هذه الحالة  ،يحدد التطبيق أفضل بروتوكول للعنارص المحددة.

ز
بالنسبة للخدمات مثل  OGC WMSأو  ، OGC WFSتتوفر أوامر التسجيل يف البوابة " " Register in Portalوعرض الكل "
 "Display Allو إظهار المحدد " " Display Selectedتحت الزر اإلضافة اىل الخارطة " ." Add to mapيسجل أمر عرض الكل
" " Display Allويضيف الخدمة المحددة إىل محتو الخريطة " ،" Map Contentزف ر ز
حي أن العرض المحدد " Display
ي
 "selectedيسجل الخدمة ويفتح مرب ع الحوار إضافة إىل وسيلة اإليضاح "  ،"Add to legendحيث يمكنك اختيار ر ز
متات ليتم
عرضها.

البيانات الوصفية "" Metadata
يقوم زر البيانات الوصفية " " Metadataعىل رشيط أدوات إجراء البحث بتجميع جميع أوامر عرض البيانات األولية ز ز
وتتيلها
للعنارص من لوحة البحث.

الفهرس البيانات الوصفية "" Index Metadata
ز
يعرض  ،يف نافذة منفصلة  ،المجموعة الكاملة لبيانات التعريف الخاصة بالتغطية لنتائج البحث المحددة .يتم عرض البيانات
التعريفية لكل عنرص محدد ز يف عالمة تبويب منفصلة.
البيانات الوصفية المعيارية "" ISO Metadata
تشفت  .ISO 19139 XMLيمكن أن يحتوي هذا المستند عىل
يعرض نافذة تحتوي عىل بيانات  ISO 19115األولية باستخدام
ر
ز
بيانات تعريف إضافية .يتم عرض البيانات التعريفية لكل عنرص محدد يف عالمة تبويب منفصلة.
تحميل الملف المعياري "" Download ISO XML
يقوم ز ز
بتتيل ملف  XMLالذي يحتوي عىل .ISO Metadata
أضف إىل حاوية قطع-ضغط-شحن "" Add To Clip-Zip-Ship
يضيف هذا اإلجراء العنارص المحددة من لوحة نتائج البحث "  " Search Resultإىل عالمة التبويب  ، Clip-Zip-Shipحيث
يمكن تنفيذ عملية ( .Clip-Zip-Shipلمزيد من المعلومات  ،راجع قسم ).Clip-Zip-Ship
تحميل "" Download
رز
تمكي تحميل البيانات.
الحاىل من ب بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية ليس لديه
اإلصدار
ي
اإللكت ز
ر
وئ المقدم مع وصلة ز ز
األصىل .إذا تم تحديد نتائج بحث متعددة  ،فسيتم
لتتيل الملف
التيد
يرسل رسالة إىل عنوان ر
ي
ي
ر ز ز
ز
تضمي ارتباط منفصل لكل ملف ز
ز
رز
.
وئ يف مرب ع الحوار الذي يظهر بعد
اإللكت
يد
الت
عنوان
إدخال
يجب
المرسلة
الرسالة
ف
يله
لتت
ر
ي
ي
النقر فوق تحميل " ." Downloadتنطبق هذه الوظيفة فقط عىل مجموعات البيانات والتغطية .إذا تجاوز حجم الملف الذي
ر ز
سيتم ز ز
ر
الت يكون حجم
تتيله الحجم
اض هو  100ميجابايت)  ،فسيتم عرض المعلومات ي
الذي حدده المسؤول (بشكل افت ي
أكت من أن يتم ز ز
تتيلها.
الملف ر
تكبي "" Zoom
ر
لتغيت نطاق الخريطة بحيث
التكبت "" Zoomمن رشيط األدوات
يمكنك تحديد واحد أو أكت من نتائج البحث واختيار أمر
ر
ر
التكبت الذي يحافظ عىل نطاقات النتائج
تغيت النطاق إىل الحد األقىص لمستو
ر
يناسب نطاقات جميع العنارص المحددة .يتم ر
ز
ر
الت لها نطاقات مناسبة متاحة.
المحددة يف العرض .يعمل هذا اإلجراء مع جميع نتائج البحث ي

عرض النمط وأسلوب تسليط الضوء " " Display style & Highlight style
رز
وتميتها عند تحريك ر
تغيت نمط العرض
يمكنك تحديد النمط الذي يتم به عرض البصمات
مؤش الماوس فوق البصمة .يمكن ر
رز
رز
الخاصي بآثار األقدام من خالل مرب ع الحوار " ، " Styleوالذي يمكنك من خالله تحديد مظهر حدود البصمة
التميت
ونمط
وملءها .يمكن تعريف نمط البصمة بمعلمات مثل عرض الخط (الحدود)  ،لون الخط (الحد)  ،شفافية الخط  ،لون التعبئة
ً
والشفافية .تعبئة النموذج قابلة للتطبيق أيضا .لفتح مرب ع الحوار نمط "  " Styleلنمط عرض البصمة  ،انقر فوق الرسم
التخطيط لنمط العرض " " Display style
ي
"style

.

رز
رز
التميت " Highlight
توضيح لنمط
التميت  ،انقر فوق الرسم ال
 .لتحديد نمط
ي

المشاهدة "" View
التفصيىل ز يف لوحة نتائج البحث.
يتيح لك هذا الخيار ضبط الصورة المصغرة أو العرض
ي
GeoRSS
ز
يمكن تصدير النتائج يف لوحة نتائج البحث إىل  .GeoRSSمن خالل القيام بذلك  ،سيمثل مورد  GeoRSSالناتج خالصة يمكن
ز
ز
أن تنبهك يف أي وقت يتم تسجيل مورد جديد مطابق لذلك االستعالم يف الكتالوج .بالضغط عىل أيقونة تغذية  ، RSSيتوفر
إجراءان:
ز
• نتائج البحث ك  -" Search results as GeoRSS" GeoRSSيعرض مرب ع حوار يف المتصفح مع رابط إىل
ً
ز
 ، GeoRSSوالذي يمكن استخدامه يف تطبيقات الطرف الثالث وقارئات  .RSSاعتمادا عىل مستعرض الويب
ومكوناته  ،قد تختلف وظيفة مرب ع الحوار ومظهره وسلوكه.
ً
ز
ً
• تسجيل باسم  -" Register as GeoRSS " GeoRSSيسجل  GeoRSSتلقائيا استنادا إىل نتائج البحث يف
ر ز
اض  ،وتتم إضافة طبقة إىل خريطة
البوابة الجيومكانية .يتم تسجيل  GeoRSSمع إعداد التحديث االفت ي
المحتو "." Map Content

ر
مباش "." Live
ز

ر
الفعىل فقط يف لوحة نتائج البحث "Search Result Panel
تغط نطاق الخريطة
الت
ي
ي
يضمن هذا الخيار أن يتم عرض العنارص ي

ً
تلقائيا خالل كل خطوة عىل الخريطة .لحماية الخادم من التحميل الزائد  ،يتم ر ز
تعيي المخزن
" ،ويتم تحديث قائمة النتائج
رز
لتمكي هذه الوظيفة.
للتأخت  1،5ثانية لجميع الطلبات الصادرة .انقر فوق الزر "" Live
المؤقت
ر
الوصول إىل "." Access

بالنسبة إىل بعض أنواع نتائج البحث  ،مثل مجموعات البيانات أو  MapLayersأو  Vector Layersمن  ، Catalogيتم عرض
الروابط الخاصة بسمة .Access
ً
اعتمادا عىل نوع االرتباط واإلجراء الذي تم تنفيذه بعد النقر.
يعرض الجدول أدناه اسم الرابط
البحث في نوع النتيجة

عرض اسم الرابط

FeatureType
MapLayer
)Dataset (wmsEnabled
Dataset
)(wmtsEnabled
)Dataset (czsEnabled
Dataset
)(ecwpEnabled

WFS
WMS
WMS
WMTS
CZS
ECWP

بعد التتنفيذ
DescribeFeature
GetLayer
GetLayer
Display WMTS
capabilities
No action
Display using ecwp
plugin

التنقل يف عنرص نتائج البحث يف لوحات نتائج البحث
إذا كان هناك العديد من نتائج البحث  ،فسيتم عرض النتائج عىل صفحات مختلفة .باستخدام القائمة المنسدلة العنارص لكل
ر
ه  50و  100و  150و  250و
الت تريد عرضها عىل الصفحة .القيم المحتملة ي
صفحة "  ،" Items per pageحدد عدد النتائج ي
.500
سيتم عرض أرقام الصفحات عىل طول لوحة نتائج البحث " ،" Search Resultsويمكنك النقر فوق أرقام الصفحات لرؤية
ز
النتائج المدرجة يف تلك الصفحة  ،أو يمكنك استخدام األزرار :الصفحة التالية
 ،الصفحة السابقة

األختة
 ،الصفحة
ر

 ،الصفحة األوىل

إىل انتقل ر ز
بي الصفحات.

لتحديث لوحة نتائج البحث " ،" Search Resultsانقر فوق تحديث

.

ز
يتغت الزر إىل
لتحديد كل النتائج يف لوحة نتائج البحث " " Search Results؛ عند تحديد جميع النتائج  ،ر

استخدم
.

أيقونات لنتائج البحث
يىل قائمة بالرموز الخاصة بعنارص بحث محددة الستخدامها ز يف لوحة نتائج البحث:
فيما ي
قواعد البيانات

صورة
بيانات خطية
وثيقة
سحابة نقطة

طبقة خدمات

)Map (WMS
)Vector (WFS
)Coverage (WCS

خدمات

WMS
WFS
WCS

نقاط االهتمام "" Footprints
ر
الت ر ز
تبي مد البيانات  -لجميع نتائج البحث من عالمة التبويب الحالية تلقائ ًيا
يتم عرض نقاط االهتمام  -الخطوط العريضة ي
ز
ز
عىل الخريطة .عند تحريك ر
تميت البصمة المقابلة عىل الخريطة
مؤش الماوس فوق أي عنرص يف لوحة " ، " Search Resultيتم ر
ز
ز
ً
تلقائيا .يجب أن تكون البصمات بأكملها ف نطاق العرض ر
حت يتم تسليط الضوء عليها (هذا يمنع اإلفراط يف إغراق نافذة
ي
ز
غت مرغوب فيها) .عند النقر عىل بصمة عىل الخريطة  ،يتم تحديد النتائج يف لوحة نتائج البحث " Search
الخريطة بإبرازات ر
 ."Resultأثناء تحديد البصمات المتداخلة  ،ستظهر قائمة السياق بأسماء البصمات حيث يمكنك التحقق من العنارص المراد
تحديدها ز يف لوحة نتائج البحث "." Search Result

ال يتم عرض آثار األقدام لعنارص نتائج البحث بدون هندسة.
رز
تغيت نمط العرض واإلبراز الخاص بآثار األقدام من خالل
يمكنك تحديد النمط الذي يتم به عرض البصمات
وتميتها .يمكن ر
.
مرب ع الحوار "  ،" Styleحيث يمكنك تحديد مظهر حدود البصمة والملء يمكن تعريف نمط البصمة بواسطة معلمات  ،مثل
ً
أيضا.
عرض الخط (الحد)  ،لون الخط (الحد)  ،شفافية الخط  ،لون التعبئة والشفافية .تعبئة النموذج قابلة للتطبيق
التخطيط " " Display styleلنمط العرض عىل رشيط
لفتح مرب ع الحوار نمط "  " Styleلنمط عرض البصمة  ،انقر فوق الرسم
ي
رز
رز
التميت " ." Highlight styleيوجد كل من
التوضيح لنمط
التميت  ،انقر فوق الرسم
األدوات إجراء " ." Actionلتحديد نمط
زي
ر
الصور التوضيحية عىل الجانب األيمن من شيط أدوات اإلجراء " " Actionيف لوحة نتائج البحث "." Search Result

معاينة المستندات
ز
ز
المكائ عىل الخريطة  ،وبشكل
جميع الوثائق يف كتالوج بوابة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية " " NGD Catalogلها تمثيلها
ي
ز
ر ز
اض  ،يتم ر ز
المكائ للمستندات باستخدام مرب ع الحوار نمط " Style
تغيت نمط العرض للتمثيل
تميتها بنقطة حمراء .يمكنك ر
ي
افت ي
" لعرض آثار األقدام .يتم عرض معاينة للمستند المحدد عندما تنقر بزر الفأرة األيمن عىل النقطة المقابلة عىل الخريطة .يتم
عرض معاينة المستند المحدد زف نافذة متصفح الويب الداخلية .زف حالة وجود أكت من كائن زف موقع ر ز
معي  ،سيتم عرض قائمة
ي
ي
ي
ً
تسمح لك بتحديد الكائن (المستند) الذي سيتم عرضه .تعمل هذه الوظيفة فقط مع الكائنات ر
الت تدعمها أصال متصفحات
ي
الويب مثل ملفات  Adobe PDFوالصور والفالش .سيتم ز ز
التامج األخر ر
الت ال تدعمها مستعرضات الويب.
تتيل جميع ر
ي
ز
بالنسبة إىل بعض مجموعات البيانات والمستندات الموضحة يف لوحة نتائج البحث " ،" Search Result Panelيتوفر
ز
إضاف هو ارتباط الملف :فتح " ." File link: Openيؤدي النقر فوق هذا الخيار زف لوحة نتائج البحث إىل ز ز
تتيل ملف محدد
خيار
ي
ي ً
ز
ز
ً
أو فتحه تلقائيا يف التطبيقات المرتبطة بنوع الملف .سيتم فتح المستندات المدعومة أصال بواسطة مستعرض ويب يف عالمة
تبويب مستعرض ويب منفصلة.

