ميحرلا نمحرلا هللا مسب

المركز الوطني للمعلومات الحيوية و المكانية

ًىاًش 2012م

وا هو وركز امبٌاًات امجٌووكاًٌة ... SGDC؟
هى مىصت ئلكتروهيت وهظام إلدازة مدخىي البياهاث الجيىمكاهيت على ؤلاهترهذ وهلعت وصىل مسكصٍت مشتركت للجهاث
وألافساد والباخثين بهدف جبادل البياهاث الجيىمكاهيت والخسائغ واإلاسدىداث.
 SGDCعبازة عً جعبيم وٍب  Web Appمفخىح اإلاصدز ًديذ للمسخخدمين ئوشاء خساباث خاصت بهم جمكنهم مً زفع
وجدسٍس ووشس ومعالجت اإلاعلىماث الجيىمكاهيت أو جدميلها ومشازكتها مع آلاخسًٍ بعدة صيغ وفم صالخياث الىصىل
 Permissionsئليها باإلضافت ئلى ئمكاهيت ئوشاء الخسائغ الخفاعليت مباشسة مً خالل الخعبيم.
ًخميز  SGDCبىحىد أدواث مخخلفت وسهلت ؤلاسخخدام إلدازة البياهاث الجيىمكاهيت والبياهاث الىصفيت اإلاسجبعت بها
والخسائغ ،كما ًىفس الخعبيم أًضا بعض اإلايزاث ؤلاحخماعيت مثل ملفاث حعسٍف اإلاسخخدمين وأهظمت الخعليم والخلييم
مما ٌسهم في حسهيل ئسخخدام وإدازة ومساكبت حىدة البياهاث اإلاخداولت.

وي هه امىستفٌدون وي امتطبٌق ...؟
ٌستهدف الخعبيم مإسساث اللعاعين العام والخاص والباخثين وألافساد وكل ذوي الصلت بمجال هظم اإلاعلىماث
الجغسافيت و ؤلاسدشعاز عً بعد وليس بالضسوزة أن ًكىن اإلاسخخدم مً املخخصصين في املجال.

كٌفٌة امدخول:

 .1مباششة مً خالل الشابط :
http://sgdc.geoportal.gov.sd

 .2مً خالل مىقع بىابت العىدان املكاهيت:
http://geoportal.gov.sd

ومً ثم الضغغ على  Geospatial Data Centerكما مىضح أدهاهـ
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امصفحة امرئٌسٌة :
جخكىن مً ثالثت أجضاء كاآلحي:
 /1الشاشت الشئيعيت:

 /2ششيط البحث وإظخكشاف مجمىعاث جصييف البياهاث املخاحت حاليا:
 هى الجصء الثاوي الري ًظهس مً خالل النزول ئلى ألاسفل كليال وٍدخىي في أعالهـ على شسٍغ للبدث ٌسخخدم في
البدث عً العبلاث واإلاسدىداث والخسائغ التي جم زفعها.
 في أسفل الجصء هجد مجمىعاث جصييف البياهاث:
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/3الىطع الحالي ملشكضالبياهاث:
جمثل العدد الحالي لعبلاث البياهاث الجيىمكاهيت والخسائغ واإلاسدىداث التي جم زفعها أو وشسها مً خالل الخعبيم
باإلضافت لعدد اإلاسخخدمين الحاليين وأسمائهم.

كٌفٌة امتسجٌل إلًشاء امحساب:

.1

ًخم ئخخياز حسجيل  Registerمً شسٍغ اللائمت السئيسيت أدهاهـ :

 .2ئدخال البياهاث اإلاعلىبت (البرًد ؤلالكترووي – ئسم اإلاسخخدم – كلمت السس ).

 .3لخأكيد ظلب ئوشاء الحساب على اإلاسخخدم ئزسالت بسٍد ئلكترووي على العىىانinfo@geoportal.gov.sd.
ًخضمً ؤلاسم زباعي – الجهت التي ًدبع لها – اإلاىكع الىظيفي – زكم الهاجف.
 .4بعد اإلاىافلت على ظلب ئوشاء الحساب سيخم ئسخالم زسالت السد مً هفس العىىان.
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بعد إستالم رسامة امىوافقة :
ًخم حسجيل الدخىل مً خالل الضغغ على  Sign inفي الصفدت السئيسيت ثم ئدخال ئسم اإلاسخخدم وكلمت اإلاسوز .

امبٌاًات امتي ًىكي تداومها وي خالل امىركز (:)SGDC
ًديح  SGDCللمعخخذمين سفع وجحميل ومشاسكت ألاهىاع الخاليت مً البياهاث:
 .1ظبلاث البياهاث اإلاكاهيت  Layersأو ما ٌسمى بـ  Shape filesوهي الصيغت اإلاعخمدة مً شسكت ئًصزي ألامسٍكيت أو
بسهامج .QGIS
 .2ملفاث أهماط العبلاث ). SLD Files )Styles
.3

اإلاسدىداث بصيغ مخخلفت ( /.xls/.txt/.tiff/.tif/ .sld/.rar/.pptx/.ppt/.png/.pdf/.odp/.odt/.ods/.jpg / .jpeg/.gif/.docx/.doc
.) .qml/.gz/.zip /.xml /.xlsx

 .4الخسائغ التي ًخم ئوشائها مً خالل الخعبيم .

مإلطالع عنى وحتوًات امىركز :
 .1لإلظالع على ظبلاث البياهاث أو اإلاسدىداث التي جم زفعها مسبلا والتي أجيدذ صالخيت
الىصىل ألي شخص ً Anyoneخم الضغغ على كائمت  Dataفي الشاشت السئيسيت ثم
ئخخياز  Layersأو .Documents
 .2أًضا ًمكً ؤلاظالع على الخشائط التي سبم زفعها مً كائمت .Maps
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مرفع طبقة بٌاًات : Layers
ً .1خم الضغغ على كائمت  Dataفي الشاشت السئيسيت ثم ئخخياز  upload Layerوسخظهس
الشاشت كما في الشكل أدهاه .ـ .
 .2ئذا كان اإلاسخخدم ًسغب في جددًد صالخياث الىصىل للعبلت فيمكىه ذلك كبل الليام
بسفع اإلالفاث مً الجصء ألاًمً مً الشاشت  Permissionأو ًمكىه الليام بالخعىة بعد
ئكخمال العمليت.
 .3ئخخياز اإلالفاث الخاصت بالعبلت بالضغغ على  Choose Filesثم ئخخياز .Upload Files
ويجب مشاعاة أن جكىن أظماء امللفاث باللغت إلاهجليزًت

ملء بياهاث حعشيف الطبقت  : "Metadata" :جخم العمليت بطشيقخين
أوال :عىذ ظهىس سظالت إكخمال سفع الطبقت كما في الشكل هقىم بالظغط
على . Edit Metadata
ظخظهش الشاشت ألاولى الخاصت بالبياهاث الاظاظيت  BasicMetadataوالتي ًجب ملء الخاهاث الشاغشة بها ومً أهمها :
Title
عىىان الطبقت :
ملخص عً الطبقت ومحخىياتها والغشض منها Abstract :
Category
جصييف معلىماث الطبقت:
Date
الخاسيخ(الاوشاء_ اليشش_ الخعذًل)
Group
املجمىعت املعتهذفت باملعلىماث :
بعذ ملء البياهاث اعاله ًمكً الظغط على
وبزلك جكخمل العمليت ،
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مللء بياهاث الـ  Metadataبطشيقت أكثر إحتر افيت :

باليعبت للمعخخذمين املخخصصين فيجب جكملت مجمىعاث البياهاث أعاله بصىسة اكثر جفصيل ورلك بالظغط على
ومً أهم البياهاث هي:
جفاصيل جىدة البياهاث Data quality statement
قيىد الاظخخذام Restrictions
الغشض Purpose
هىع الخمثيل املكاوي للبياهاث Spatial representation type
إخخياس
وبنهاًت العمليت

الطشيقت ألاخشي مللء بياهاث حعشيف الطبقت: Metadata
مً قائمت الطبقاث هقىم بإخخياسالطبقت ثم الظغط على

ظخظهشالشاشت الخاليت وهقىم بإخخياس Wizardو إجباع هفغ الخطىاث
في الطشيقت ألاولى مللء الخاهاث ثم الظغط على صس

سفع همط الطبقت  : "Style" :جخم العمليت بطشيقخين :
الطشيقت ألاولى :بعد ئكخمال زفع العبلت سيظهس الشسٍغ وعلى
اإلاسخخدم ئخخياز Upload SLDوهي الصيغت اإلاعخمدة لألهماط.

الطشيقت الثاهيت :للعبلاث التي جم زفعها مسبلا
(*ًجب أن ًكىن للمسخخدم صالخيت الخعدًل).
.1ئخخياز العبلت اإلاساد حغيير الىمغ فيها ثم ئخخياز جدسٍس.Edit Layer

.2سخظهس هافرة  Edit Layerوٍخم ئخخياز  Uploadثم ئجباع هفس خعىاث زفع
العبلاث.
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رفع امىستٌدات:
ًديذ الخعبيم للمسخخدم ئمكاهيت زفع أهىاع مخخلفت مً اإلاسدىداث بعدة صيغ مىضحت في أعلى الشاشت.

صيغ الملفات

 .1الخعىة ألاولى هي ئخخياز اإلالف اإلاساد زفعه بعد الضغغ على .Browse
ً .2خم ئخخياز العبلت ذاث الصلت باإلالف وذلك بالضغغ على شسٍغ  Link toخيث سخظهس كل العبلاث التي سبم
وشسها.
ً .3مكً جددًد صالخيت الىصىل للمسدىد مً خياز  Permissionsكبل الضغغ على شز  Uploadكما ًمكً أًضا
الليام به بعد ئكخمال عمليت زفع اإلاسدىد.
 .4علي اإلاسخخدم ملء البياهاث اإلاعلىبت وأهمها  Categoryواإلالصىد به الخصييف ثم ؤلاهخلال للشاشت الخاليت
بالضغغ علي  nextوملء الخاهاث الشاغسة وفي نهاًت العمليت

ئخخياز

إًشاء امخرائط : Create Maps
ًديذ  SGDCللمسخخدمين ئمكاهيت ئوشاء خسائغ خاصت بهم مً العبلاث التي جم وشسها مسبلا والتي أجيدذ للمسخخدم
صالخيت ؤلاظالع عليها.

ً .1خم ئخخياز  Mapمً شسٍغ ألادواث العلىي ثم ئخخياز ئوشاء خسٍعت .Create Map
ً .2خم ئخخياز عالمت ( )+إلظهاز كائمت خيازاث العبلاث.
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 .3عىد الضغغ على  add layersسخظهس كل العبلاث اإلاخاخت للمسخخدم خسب صالخياجه ومً ثم
ًمكً جددًد العبلاث اإلاساد ئوشاء الخسٍعت منها مً خالل الىلس اإلاصدوج على كل ظبلت ،كما ًمكً
السحىع عً ئضافت العبلت مً عالمت (.)-
 .4وليشس الخسٍعت التي جم ئوشاؤها ًخم ئخخياز .publish map
 .5بعد ذلك على اإلاسخخدم ئضافت عىىان الخسٍعت  Titleواإلالخص  Abstractثم الضغغ على
.Save

 .6بنهاًت العمليت سخظهس هافرة ًمكً وسخ السابغ  URLكما مىضح بالصىزة أو وسخ كل الكىد وإضافخه ألي مىكع ئلكترووي.

*كما ًمكً ئوشاء خسٍعت بعسٍلت أخسي وذلك بالرهاب للائمت  Dataثم ئخخياز  Layerثم جددًد ظبلت معيىت وإخخياز Create
Map
و ًمكً أًضا ئضافت ظبلاث أخسي أو خرفها باجباع هفس الخعىاث أعاله .ـ .

امىزاًا اإلجتىاعٌة:
ملفاث الخعشيفProfiles :
ٌسمذ الخعبيم للمسخخدمين
ئمكاهيت ئضافت اإلاصٍد مً البياهاث
الصخصيت بعد ئكخمال عمليت
الدسجيل وذلك مً  Profileثم
الضغغ على .Edit profile
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امرسائل :Message
الخعبيم مصود بىظام جساسل بين اإلاسخخدمين لدسهيل عمليت الخىاصل داخل بيئت مسكص البياهاث ولكل
مسخخدم صىدوق خاص للسسائل الىازدة.
امتعنٌقات وتقٌٌه امىحتوى وامىشاركة :
في سبيل حسهيل ئسخخدام وإدازة ومساكبت حىدة البياهاث اإلاخداولت ًخميز  SGDCباجاخت الفسصت للمسخخدمين باإلظالع على
البياهاث الىصفيت الخاصت بكل ظبلت مً  Attributesأو اإلاشازكت  Shareأو جلييم املحخىي  Ratingكما ًمكً ألي
مسخخدم ئبداء زأًه ومالخظاجه مً خالل ئضافت حعليم . Comment
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ضوابط إستخدام :SGDC
 .1جخم اإلاىافلت على فخذ الحساب بعد ئسخالم اإلاعلىماث الصخصيت بالبرًد ؤلالكترووي الخاص بملدم
العلب.
 .2على اإلاسخخدم الخأكد مً ملء بياهاجه الصخصيت الصحيدت بالخفصيل بما في ذلك العىىان وزكم الهاجف.
 .3باليسبت للباخثين وميسىبي الجهاث غير الحكىميت وألافساد الرًً ًسغبىن في الحصىل على
خساب Accountفعليهم ئزفاق بياهاتهم الصخصيت مكخملت جخضمً السكم الىظني وزكم الهاجف ومكان
العمل.
ً .4خم زفع العبلاث والخسائغ واإلاسدىداث مً الجهت اإلاالكت للمعلىمت أي التي كامذ باعدادها مباشسة أو
بىاسعت حهت آخسي لصالحها "ويجب الخأكذ مً أن أظماء امللفاث باللغت إلاهجليزًت ".
 .5جلع مسإليت صحت بياهاث العبلاث و اإلاسدىداث التي ًخم زفعها مً كبل الجهاث غير الحكىميت و
الباخثين وألافساد على عاجلهم لرلك ًسجى الخأكد مً صحت اإلاعلىماث كبل زفعها "ويجب الخأكذ مً أن
أظماء امللفاث باللغت إلاهجليزًت ".
ً .6جب ملء بياهاث الخعسٍف الـ  Meta dataالخاصت بكل ظبلت.
 .7مساعاة جددًد الخصييف لكل ظبلت أو مسدىد ًخم زفعه.
 .8جددًد صالخياث الىصىل للمعلىماث هى مسئىليت الجهت اإلاالكت للمعلىمت وفي خالت عدم جددًد
الصالخيت سخكىن اإلاعلىماث مخاخت للجميع.
 .9كل ظبلاث البياهاث التي سيخم زفعها مً كبل اإلاسخخدمين سخخضع للمساحعت ئلكتروهيا بىاسعت أعضاء
مخخصصين مً الجهاث ذاث الصلت وسيخم ئبداء الساي الفني.
 .10باليسبت لسفع اإلاسدىداث ًجب ئخخياز العبلت ذاث الصلت باإلاسدىد في شسٍغ  Link toعلى أن جكىن
ضمً العبلاث التي سبم زفعها.
 .11باليسبت للمسدىداث التي حسهم في وشس اإلاعسفت أو لم ًكً اإلاسدىد ذو صلت باخدي العبلاث اإلاسفىعه
مسبلا فيخم ئخخياز العبلت .Sudan
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ختاواً ...

نهذي هزا الجهذ املخىاطع ألبىاء بالدها الحبيبت إمخذادا لجهىد املشكض القىمي
للمعلىماث في النهىض بصىاعت املعلىماث وبىاء القذساث .
الشكش الجضيل للخبير الىطني د.أهىس العاداث الطيب قعم هللا على جبييه ملبادسة
جىفيز مششوع خش ائط الىيب الزي أثمش بمششوع بىابت العىدان املكاهيت.
ثم الشكش والخقذًش ..لألظخار /املهىذط دمحم محمىد إبشاهيم على الجهىد املقذسة التي
بزلها في تهيئت هزا الخطبيق وجقذًم كل الذعم الفني واملعشفي الالصم لهجا هزا
العمل ومششوع بىابت العىدان املكاهيت.
ملضيذ مً إلاظخفعاساث هشجى مشاظلخىا على البرًذ إلاكترووي
 ، info@geoportal.gov.sdكما هشحب بكل وألافكاس واملقترحاث مً أجل الخحعين
والخطىيش وال ماوع لذًىا مً إعادة طبع هزا املعدىذ أو إظخخذامه ألغشاض الخذسيب
وهقل املعشفت.

وعأل هللا الخىفيق و العذاد
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