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ArcGIS Maps for SharePoint ما الجديد في
األفكار. ArcGIS ArcGIS Maps for SharePoint؟ أخبرنا عنه في موقع ُتريد رؤيتها في هل لديك أي فكرة عن ميزة 

على التحديثات والتحسينات التالية: ArcGIS Maps for SharePoint 4.2 يشتمل

•.ArcGIS Maps for SharePoint تم إعادة إطالق التطبيق تحت اسم

•.SharePoint Server 2016 دعم إضافي لـ

•.ArcGIS Maps Locate وسير عمل ArcGIS خرائط هو اآلن تطبيق فردي يحتوي على كل من جزء تطبيق ArcGIS Maps for SharePoint Online

اآلن في المواقع الفرعية.• ArcGIS Maps for SharePoint Online يتم دعم

بشكل آمن.• ArcGIS اختيار كيفية تخزين بيانات اعتماد SharePoint يتيح حل األمان المحسن لمسئولي

•.ArcGIS Enterprise 10.5 دعم إضافي لـ

دعم إضافي لخرائط أساس تجانب البيانات االتجاهية.•

من المواقع الفرعية والمجلدات الفرعية في مكتبة المستندات.• ArcGIS خرائط إلى تطبيق SharePoint يمكنك اآلن إضافة قوائم ومستندات

العامة.• SharePoint أجزاء الخريطة على الويب التي يمكن ألي شخص مجهول الوصول إليها في مواقع ArcGIS Maps for SharePoint يدعم

إلى خريطة.• SharePoint تجربة مستخدم محسنة إلضافة قوائم

•.ArcGIS Maps Locate تجربة مستخدم محسنة لتكوين التطبيق وسير عمل

تحسينات وإصالح األخطاء المتنوعة.•

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS Maps for SharePoint
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البيئات المدعومة
.Microsoft SharePoint كحل لنظام مجموعة (wsp) لـ ArcGIS Maps for SharePoint يتم نشر

.Microsoft SharePoint ًيا لـ ًنا تشغيل تفترض تكوي Esri بشكل صحيح، فإن ArcGIS Maps for SharePoint من أجل أن يعمل

لالستخدام مع ما يلي: ArcGIS Maps for SharePoint يتم دعم

•Microsoft SharePoint Server 2010

•Microsoft SharePoint Foundation 2010

•Microsoft SharePoint Server 2013

•Microsoft SharePoint Foundation 2013

•Microsoft SharePoint Server 2016

Microsoft SharePoint، ولم يتم اختبار أو اعتماد كل البيئات المدعومة بواسطة في بيئات البرنامج المعتمدة أو المدعومة بواسطة ArcGIS Maps for SharePoint إال Esri ال يختبر

المدعومة. Esri سياسة بيئات SharePoint. لمزيد من المعلومات، راجع

SharePoint.مالحظة: 2013 في SharePoint 2010 ال يدعم قوالب ArcGIS Maps for SharePoint

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS Maps for SharePoint
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متطلبات النظام

للحصول على المعلومات: Microsoft SharePoint راجع متطلبات نظام

•(SharePoint Server 2010) متطلبات األجهزة والبرامج

•(SharePoint 2013) متطلبات األجهزة والبرامج

•(SharePoint Server 2016) متطلبات األجهزة والبرامج

ArcGIS

في الموقع. ُيفترض تكوين طريقة المصادقة المستخدمة للوصول إلى النظام ArcGIS Enterprise مؤسسي أو نشر ArcGIS Online يتطلب اشتراك ArcGIS Maps for SharePoint

بشكل صحيح. ArcGIS األساسي بواسطة مسئول

التالية: ArcGIS يدعم إصدارات ArcGIS Maps for SharePoint 4.2

- اإلصدار الحالي• ArcGIS Online

•10.4.1 حتى 10.2 - اإلصدار Portal for ArcGIS

•ArcGIS Enterprise - 10.5

البرنامج المطلوب

ArcGIS Maps for SharePoint، يجب استيفاء المتطلبات األساسية التالية: قبل نشر

بشكل صحيح• SharePoint Server 2016 أو 2013 أو 2010 Foundation، اإلصدار أو Microsoft SharePoint Server تم تثبيت وتكوين

•:ArcGIS Maps for SharePoint المثبت عليه SharePoint التالية في خادم MIME يجب أن توجد أنواع

▪svg image/svg+sml.

ًيا أثناء التثبيت،• ًقا هدف تلقائ وينشئ تطبي ArcGIS افتراضًيا خدمة المخزن اآلمن (SSS) لتأمين بيانات اعتماد ArcGIS Maps for SharePoint خدمة المخزن اآلمن - يستخدم

غير متاح أثناء التثبيت، فإنه يجب عليك إنشاء مفتاح تشفير بعد التثبيت يدوًيا. لمزيد من المعلومات، راجع SSS أو إذا كان SSS ويوصى بهذا اإلعداد. إذا لم ترغب في استخدام

أثناء التثبيت، فتأكد من تشغيل خدمة المخزن اآلمن، وكذلك من تكوين الخدمة نفسها بشكل صحيح. SSS ArcGIS Maps for SharePoint. إذا اخترت استخدام تثبيت موضوع

راجع هذه الخطوات للوصول إلى خدمة المخزن اآلمن وإنشاء مفتاح جديد:•

إدارة تطبيقات الخدمة.• انقر على إدارة التطبيق الرئيسية، في قسم اإلدارة المركزية في صفحة

خدمة المخزن اآلمن.• انقر على رابط

إنشاء مفتاح جديد.• انقر على

تكوين خدمة المخزن أو (SharePoint Server 2010) تكوين خدمة المخزن اآلمن أو SharePoint 2013 تكوين خدمة المخزن اآلمن في للتفاصيل، راجع موضوع

.SharePoint Server 2016 اآلمن في

اإلدارة المركزية.• اخرج من

تكوين خدمة المكود الجغرافي.• ,ArcGIS Enterprise بنجاح في ArcGIS Maps Locate - لتشغيل سير عمل ArcGIS Enterprise

•ArcGIS أو مثيل ArcGIS Online من قم بتنزيل الشهادة بنجاح، SharePoint 2010 في ArcGIS Maps Locate - لتشغيل سير عمل SharePoint 2010

.SharePoint واستورده إلى Enterprise

أنظمة التشغيل

Microsoft في أنظمة التشغيل التالية. راجع معلومات البيئات المدعومة لـ SharePoint 2013 وكذلك SharePoint 2010 في ArcGIS Maps for SharePoint يتم دعم

لتحديد إصدارات أنظمة التشغيل التي يتم دعمها بشكل نشط: SharePoint

•Windows Server 2012

•Windows Server 2012 R2

•Windows Server 2008 R2 SP1

•Windows Server 2008 R2

اللغات المدعومة

باللغات التالية: ArcGIS Maps for SharePointيتوفر

العربية والصينية (المبسطة) والصينية (هونغ كونغ التقليدية) والصينية (تايوان التقليدية) والتشيكية والدانماركية والهولندية واإلنجليزية واإلستونية والفنلندية والفرنسية واأللمانية واليونانية والعبرية

واإلندونيسية واإليطالية واليابانية والكورية والالتفية واللتوانية والنرويجية والبولندية والبرتغالية (البرازيل) والبرتغالية (البرتغال) والرومانية والروسية واإلسبانية والسويدية والتايالندية والتركية

والفيتنامية.

للتطبيق من قبل إعدادات لغة نظام التشغيل. إذا كنت تستخدم إعدادات اللغة غير المدعومة، سيقوم التطبيق باستخدام اللغة اإلنجليزية. Windows يتم تحديد اللغة الُمستخدمة في إصدار

ُيمكن عرض التعليمات باللغات التالية:

العربية والصينية (المبسطة) والصينية (هونغ كونغ التقليدية) والصينية (تايوان التقليدية) واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واإليطالية واليابانية والكورية والبرتغالية (البرازيل) والرومانية والروسية
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واإلسبانية.

مستعرضات الويب

يتم دعم المستعرضات التالية:

SharePoint 2016 SharePoint 2013 SharePoint 2010 اسم المستعرض

كامل كامل كامل Internet Explorer 11

كامل كامل كامل Internet Explorer 10

كامل كامل كامل *Google Chrome

كامل كامل كامل *Mozilla Firefox

*أحدث إصدار تم إطالقه

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS Maps for SharePoint
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ArcGIS Maps for SharePoint تثبيت
.SharePoint وسيلة سهلة لنشر تثبيت ArcGIS Maps for SharePoint ًنا مع مضم برنامج إعداد يوفر

SharePoint. شّغل المثبت مع األذونات التي تم•مالحظة: ًيا إلى ًال إدار وصو ArcGIS Maps for SharePoint يتطلب تثبيت

ترقيتها لتجنب األخطاء

ًقا. قبل تثبيت• مسب ArcGIS Maps for SharePoint ال يوصى بالتثبيت على موقع كان لديه إصدار تجريبي مثبت من

ًعا كل المكونات التي تحتوي على البرنامج البيتا أو أنشئ موق وإزالة ArcGIS Maps for SharePoint، قم بتعطيل

ًدا. جدي

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS Maps for SharePoint
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الملفات الُمضمنة

2016) الملفات التالية: أو 2013 أو 2010 اإلصدار SharePoint) في الموقع ArcGIS Maps for SharePoint يشمل تثبيت

•.SharePoint على تطبيقات الويب ومجموعات الموقع في نظام مجموعة ArcGIS Maps for SharePoint - برنامج التثبيت الذي يسمح لك بنشر Setup.exe

والموارد وملفات التكوين.• ArcGIS Maps for SharePoint التي تتضمن معالم SharePoint - هو حزمة حلول ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

خرائط• المعروضة ضمن تطبيق SharePoint النصي الذي يقوم بتمكين الوصول المجهول إلى قوائم PowerShell - هو برنامج EnableAnonymousAccess.ps1

.ArcGIS

ًيا لنشر حزم• ًال إرشاد مجموعة متنوعة من المستندات للمساعدة في تثبيت التطبيقات وتكونيها وبدء تشغيلها. إنها تتضمن أيًضا دلي ArcGIS Maps for SharePoint الوثائق - يشمل

اللغات واتفاقية الترخيص.

ًال تثبيت البرنامج باللغة اإلنجليزية،• بلغة أخرى غير اإلنجليزية، فإنه يجب عليك أو ArcGIS Maps for SharePoint ملفات مصدر اللغة - إعداد الموارد للغات المدعومة. لتثبيت

ومن ثم تنزيل حزمة اللغة المناسبة وتثبيتها.

في الموقع ArcGIS Maps for SharePoint تثبيت ونشر

.ArcGIS Maps for SharePoint اتبع هذه الخطوات لنشر

ًتا.1. مثب SharePoint واستخرجها إلى موقع على النظام حيث يكون ArcGIS Maps for SharePoint لتثبيت ZIP قم بتنزيل محتويات ملف

لبدء المثبت. يقوم المثّبت بإجراء سلسلة من الفحوصات للتأكد من نجاح عملية التثبيت. في حالة فشل الفحص،2. تشغيل كمسؤول واختر Setup.exe انقر بزر الفأرة األيمن على ملف

يوفر المثّبت معلومات حول الفشل.

التالي.3. عند اكتمال الفحوصات بنجاح، انقر على

SharePoint Foundation). راجع (غير قابل للتطبيق لـ SharePoint إذا حصلت على رسالة تفيد أنه لم يتم بدء تشغيل خدمة المخزن اآلمن، ابدأ تشغيل هذه الخدمة على خادم

لمزيد من المعلومات. البيئات المدعومة موضوع

التالي.4. EULA، قم بالتأشير على خانة االختيار ثم انقر على اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA). إذا وافقت على شروط

، يمثل كل عقدة على5. تطبيقات الويب / مجموعات الموقع عليها. في شجرة ArcGIS Maps for SharePoint اختر تطبيقات الويب أو مجموعات المواقع التي تريد تمكين

للنشر في مجموعة ArcGIS Maps for SharePoint ُتمثل كل عقدة تابعة مجموعة المواقع. في المثال التالي، يتم استهداف SharePoint، بينما  المستوى العلوي تطبيق ويب

التالي. http://7win/sites/demo. عند تحديد تطبيقات الويب المستهدفة ومجموعات المواقع، انقر على الموقع الموجودة في

يكون متاًحا لكل مجموعات الموقع فيمالحظة: ArcGIS Maps for SharePoint إذا كنت تستهدف تطبيق الويب، فإن معلم

تطبيق الويب. لذا، في مجموعات الموقع التي لم يتم التأشير عليها في صفحة الُمثِّبت ولكنها ال تكون داخل تطبيقات الويب التي

تكون متاحة، ولكن ال يتم تفعيلها. ArcGIS Maps for SharePoint تم التأشير عليها، فإن ميزة

للمتابعة.6. التالي انقر على

بتجميع المعلومات لتحسين البرنامج.7. Esri السماح لـ Esri، قم بالتأشير على خانة تحسين خبرة مستخدمي للمشاركة في برنامج

التالي.8. انقر على

يظهر سجل للعمليات.

إلغالق برنامج اإلعداد.9. إغالق انقر على

ArcGIS Maps for SharePoint قم بتكوين عند اكتمال التثبيت،

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS Maps for SharePoint
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PowerShell التثبيت باستخدام

يدوًيا. تأكد من استبدال ا<placeholders> بمعلومات من النظام. ArcGIS Maps for SharePoint التالية لتثبيت PowerShell استخدم أوامر
Add-SPSolution

-LiteralPath C:\Software\ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp
Install-SPSolution ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

-WebApplication http://<web application name>
-GACDeployment
Start-Sleep 15

Enable-SPFeature
-identity "b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f"

<-URL http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS Maps for SharePoint
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ArcGIS Maps for SharePoint ترقية
الترقية إلى أحدث إصدار. للترقية، اتبع هذه الخطوات. ArcGIS Maps for SharePoint المضمن في Setup.exe يتيح برنامج

للترقية إلى إصدار أحدث.مالحظة: ArcGIS Maps for SharePoint ال حاجة إلى إلغاء تثبيت اإلصدار السابق من

ترقية

.1.ArcGIS Maps for SharePoint معالج إعداد التالي في لفتحه. انقر على Setup.exe انقر مرتين على ملف

يجري الُمثّبت سلسلة من الفحوصات للتأكد من نجاح التثبيت. في حالة فشل الفحص، يوفر المثّبت معلومات حول الفشل.

التالي.2. عند اكتمال الفحوصات بنجاح، انقر على

التالي.3. وانقر على ترقية اختر خيار

ويقوم بتنشيطه لمجموعات المواقع المحددة. ArcGIS Maps for SharePoint ّبت ينشر الُمث

لعرض سجل التثبيت.4. التالي عند إكمال العملية، انقر على

إلغالق معالج اإلعداد.5. إغالق انقر على

PowerShell الترقية باستخدام

وتثبيت األحدث. تأكد من استبدال العناصر النائبة بمعلومات من النظام. ArcGIS Maps for SharePoint التالية إلزالة اإلصدار السابق من PowerShell استخدم أوامر

Disable-SPFeature
-identity "b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f"

-URL http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>
Uninstall-SPSolution

–Identity ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp
–WebApplication http://<web application name>

Start-Sleep 15
Remove-SPSolution

–Identity ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp
WebContentInstaller.ps1 -uninstall

Add-SPSolution
-LiteralPath C:\Software\ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

Net stop SPTimerV4
Net start SPTimerV4

Install-SPSolution ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp
-WebApplication http://<web application name> -GACDeployment

Start-Sleep 15
Enable-SPFeature

-identity "b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f"
<-URL http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS Maps for SharePoint

10



تعديل أو إزالة
تعديل

بسهولة. ArcGIS Maps for SharePoint تعديل المواقع والتطبيقات الويب التي تحتوي على وظائف ArcGIS Maps for SharePoint المضمن في Setup.exe يتيح برنامج

لتعديل عملية التثبيت، أكمل الخطوات التالية:

.1ArcGIS Maps for لبدء المثبت. يقوم المثَبت بإجراء سلسلة من الفحوصات للكشف عن تثبيت تشغيل كمسؤول Setup.exe، وانقر على انقر بزر الفأرة األيمن على ملف

وضمان أن الُمثَبت يؤدي وظائفه. في حالة فشل الفحص، يوفر المثّبت معلومات حول الفشل. SharePoint

التالي.2. عند اكتمال الفحوصات بنجاح، انقر على

التالي.3. ثم انقر على تعديل حدد خيار

لها. في شجرة تطبيقات الويب/مجموعات المواقع، تمثل كل عقدة على4. ArcGIS Maps for SharePoint اختر تطبيقات الويب أو مجموعات المواقع التي تريد تمكين أو تعطيل

للنشر في ArcGIS Maps for SharePoint ُتمثل كل عقدة تابعة مجموعة المواقع. في لقطة الشاشة التالية، يتم استهداف SharePoint، بينما  المستوى العلوي تطبيق ويب

.http://7win/sites/demo مجموعة المواقع التي توجد في

يتوفر لكل مجموعات الموقع ضمن تطبيق الويب. ArcGIS Maps for SharePoint إذا كنت تستهدف تطبيق الويب، فإن

لمجموعات المواقع المحددة، كما يقوم5. ArcGIS Maps for SharePoint التالي. يقوم المثَبت بنشر وتنشيط عند تحديد تطبيقات الويب المستهدفة ومجموعات المواقع، انقر على

من مجموعات المواقع التي لم يتم التأشير عليها. ArcGIS Maps for SharePoint بإلغاء تنشيط

إلغالق برنامج اإلعداد.6. إغالق لعرض سجل العمليات أو التالي عند إتمام العملية، انقر على

إزالة

ArcGIS Maps for الُمضمن في المنتج. اتبع الخطوات أدناه إللغاء تثبيت Setup.exe SharePoint، استخدم برنامج من مجموعة ArcGIS Maps for SharePoint إلزالة

.SharePoint

.1ArcGIS Maps for لبدء المثبت. يقوم المثَبت بإجراء سلسلة من الفحوصات للكشف عن تثبيت تشغيل كمسؤول Setup.exe، وانقر على انقر بزر الفأرة األيمن على ملف

لضمان أن الُمثَبت يؤدي وظائفه. في حالة فشل الفحص، يوفر المثّبت معلومات حول الفشل. SharePoint

تعديل أو إزالة.2. التالي. يظهر مربع حوار عند اكتمال الفحوصات بنجاح، انقر على

.3.SharePoint من كل مجموعات الموقع وإزالتها من نظام مجموعة ArcGIS Maps for SharePoint التالي. يقوم المثبت بسحب وانقر على إزالة اختر خيار

إلغالق برنامج اإلعداد.4. إغالق لعرض سجل العمليات أو التالي عند إتمام العملية، انقر على

PowerShell إلغاء التثبيت باستخدام

ArcGIS Maps for SharePoint. تأكد من استبدال العناصر النائبة بمعلومات من النظام. التالية إللغاء تثبيت PowerShell استخدم أوامر
Disable-SPFeature

-identity "b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f"
-URL http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>

Uninstall-SPSolution
–Identity ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

–WebApplication http://<web application name>
Start-Sleep 15

Remove-SPSolution
–Identity ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp
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ArcGIS مصادقة
. على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين عرض الخريطة دون تسجيل ArcGIS Enterprise أو مثيل ArcGIS Online ًة مع مؤسسة مباشر ArcGIS Maps for SharePoint يعمل

اتصال ArcGIS ُيتيح تسجيل الدخول إلى الدخول، فإن االستخدام يقتصر على العرض واالنتقال األساسي في الخريطة وتحرير البيانات الجدولية في قاعدة البيانات التي تظهر في العناصر المنبثقة. 

بالنظام األساسي، وتمكين الوظائف الكاملة للخريطة. ArcGIS Maps for SharePoint

ArcGIS Enterprise . ArcGIS Maps for أو مثيل ArcGIS Online يتم الكشف عن وسيلة المصادقة المستخدمة لتسجيل الدخول بحسب طريقة إعداد معالم األمان لمؤسسة

ArcGIS Enterprise. للحصول على أو ArcGIS OnlineArcGIS Maps for SharePoint ال يتطلب أي خطوات محددة لتنفيذ وسائل المصادقة المدعومة بواسطة SharePoint

.ArcGIS Maps for SharePoint تكوين تفاصيل بشأن تكوين التطبيق، راجع موضوع

. ArcGIS Enterprise أو ArcGIS Online ArcGIS، ولضمان تنفيذ إعدادات األمان بشكل مناسب، راجع وثائق لمزيد من المعلومات عن مصادقة

ArcGIS Online

:ArcGIS Online وسائل المصادقة التالية لالتصال بـ ArcGIS Maps for SharePoint يدعم

ArcGIS Online. هذه النتائج في استخدام المصادقة المستندة إلى الرموز الفريدة من خالل .• ُيدخل المستخدمون بيانات اعتماد  - الحسابات المدمجة

لمزيد من• تكوين تسجيالت الدخول المؤسسية - تسجيالت الدخول المؤسسية مدعومة بواسطة لغة عالمات تأكيد األمان (SAML) 2.0. راجع موضوع تسجيالت الدخول المؤسسية

المعلومات.

ArcGIS Enterprise

.ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise، راجع موضوع دليل المسئول الُمضمن في تثبيت لمزيد من المعلومات المفصلة المتعلقة بمصادقة

الخاصة بهم. هذه النتائج في استخدام المصادقة المستندة إلى الرموز الفريدة من خالل . في اإلصدار• ArcGIS Enterprise ُيدخل المستخدمون بيانات اعتماد  - أنشئ حساباتالمدمجة

لمزيد ArcGIS Maps for SharePoint تكوين ArcGIS Enterprise، تكون هذه الوسيلة هي وسيلة المصادقة االفتراضية. راجع موضوع واإلصدارات األحدث من 10.3

من المعلومات.

(SAML). يكون موفرين الهوية المؤسسية الحاليين مدعوميين: مصادقة• 2.0 - تسجيالت الدخول المؤسسية مدعومة بواسطة لغة عالمات تأكيد األمان تسجيالت الدخول المؤسسية

تكوين المتكاملة (IWA) والبنية األساسية العامة (PKI) وبروتوكول الوصول الخفيف إلى الدليل (LDAP) والمصادقة المستندة إلى الرموز المميزة. راجع موضوع Windows

لمزيد من المعلومات. تسجيالت الدخول المؤسسية

SAML، ستحتاج إلى تسجيل الدخول على تكوين التطبيق باستخداممالحظة: الذي تم تكوينه مع ArcGIS Enterprise عند استخدام

المستخدم الداخلي وقم بعد ذلك بتغيير بيانات االعتماد لتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ

.SAML

لمسارات العمل حالًيا (دورات سير عمل IWA/PKI/LDAP ال يدعم مصادقة ArcGIS Maps for SharePoint

.ArcGIS Enterprise وArcGIS Maps Locate) لـ ArcGIS Maps Connect
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ArcGIS Maps for SharePoint تكوين
المستخدمة ArcGIS ArcGIS Maps for SharePoint. للبدء، أنشئ مفتاح تشفير يضمن تخزين بيانات اعتماد SharePoint، فإنك مسئول عن تكوين باعتبارك مسئول مجموعة موقع

ArcGIS لحساب URL أثناء التثبيت، فإنه يتم تنفيذ ذلك تلقائًيا، وإال يجب عليك إنشاء مفتاح تلقائًيا. ومن ثم يمكنك تحديد عنوان SSS لتكوين الخريطة بشكل آمن، وإذا اخترت استخدام

المسمى للتحقق من صحة الخريطة وإضافة بيانات االعتماد المستهلكة بواسطة دورات سير عمل ArcGIS ArcGIS Enterprise. وأخيًرا، حدد حساب مستخدم المؤسسي أو مثيل Online

هنا. Esri تحسين خبرة مستخدمي واتصال). يمكنك أيًضا تعيين خيارات برنامج (تحديد موقع ArcGIS Maps for SharePoint

ArcGIS Enterprise. يتم استخدام عنصر التطبيق لألغراض التالية: أو ArcGIS Online المسمى أثناء التكوين إلنشاء عنصر تطبيق في ArcGIS يتم استخدام حساب مستخدم

•ArcGIS موقع وحقل ArcGIS Maps Locate إنشاء رمز مميز للتطبيق يتم استخدامه بواسطة سير عمل

إنشاء رمز مميز للتطبيق للسماح للمستخدمين الضيوف لعرض جزء الخريطة على الويب•

للمستخدمين المسمين• OAuth 2.0 يتم استخدام معرف عنصر التطبيق لمصادقة

ArcGIS. وصول المستخدمين الضيوف للخريطة هو وصول ArcGIS، فإنه يمكن للمستخدمين عرض الخريطة كضيوف دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى عند تعيين بيانات اعتماد

المشارك مع كل األشخاص (عام) الذي تم إضافته إلى الخريطة، فإنه يمكن ArcGIS المشارك مع كل األشخاص (عام)، ومحتوى SharePoint محدود، وإضافة إلى عرض محتوى

للمستخدمين الزائرين تحريك الطبقات وتكبيرها وتصغيرها وتشغيلها وإغالقها وعرض النوافذ المنبثقة، ولكن يتم تقييد الوظائف لتصبح للعرض فقط. وإضافة إلى ذلك، يقتصر سير عمل

على استخدام المكودات الجغرافية العامة فقط وطبقات المعالم المشاركة مع كل األشخاص. للتفاعل الكامل مع الخريطة، يجب أن يسجل المستخدمون الدخول إلى ArcGIS Maps Locate

باستخدام حساب المستخدم المسمى. ArcGIS

على الويب باستخدام بيانات اعتماد المستخدم الخاصة بهم. يتم إضافة أي بيانات ArcGIS خرائط بعد إكمال تكوين التطبيق، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باسم المستخدم المسمى في جزء

اعتماد يستهلكها التطبيق (مثل مسارات القيادة واإلنفوجرافيكس، وغيرها) إلى حساب المستخدم.

االفتراضية. للتعرف على وسائل المصادقة OAuth 2.0 يدعم وسائل مصادقة مختلفة، وتوضح هذه اإلجراءات كيفية تكوين التطبيق بمصادقة ArcGIS Maps for SharePoint هام:

تكوين تسجيالت الدخول المؤسسة. األخرى، راجع موضوع

ArcGIS Maps for SharePoint الوصول إلى تكوين تطبيق

المتطلبات األساسية:

وتكوين التطبيق. ArcGIS Maps for SharePoint للوصول إلى قائمة إدارة SharePoint يجب أن تكون مسئول مجموعة موقع

بالموقع.1. إعدادات الموقع انتقل إلى صفحة

إعدادات التكوين.2. ArcGIS Maps for SharePoint، انقر على إدارة أدنى عنوان

إذا تلقيت رسالة "تم تجاهل الوصول" عند فتح صفحة تكوين التطبيق، فإنك ال تتمتع بامتيازات مسئول مجموعة الموقع. ال يمكنمالحظة:

إال لمسئولي مجموعة الموقع تنفيذ تكوين التطبيق.

إنشاء مفتاح تشفير

المستخدمة لتكوين التطبيق بشكل آمن. ArcGIS ArcGIS Maps for SharePoint، فإنه يمكنك إنشاء مفتاح تشفير. يضمن هذا المفتاح تخزين بيانات اعتماد قبل تكوين

،SSS ArcGIS. يتم إنشاء مفتاح تشفير ضمن تطبيق هدف وتخزينه في خدمة المخزن اآلمن (SSS) لتأمين بيانات اعتماد ArcGIS Maps for SharePoint ًيا، يستخدم وافتراض

هو SSS ًيا. استخدام SSS، فإنه يمكنك اختيار إنشاء مفتاح تشفير بعد التثبيت يدو ArcGIS. إذا لم ترغب في استخدام وستستخدم كل مجموعات الموقع مفتاح التشفير لتأمين بيانات اعتماد

اإلعداد الموصى به لألمان الُمعّزز.

ًيا لذلك أيًضا، عند الرغبة إنشاء تطبيقات هدف أخرى يدو SharePoint ًيا بالُمعّرف "arcgismapsforsharepoint". ويمكن لمسئولي نظام مجموعة أثناء التثبيت، يتم إنشاء تطبيق هدف تلقائ

في ذلك.

(اختياري) SSS إنشاء تطبيق هدف

ينشئ تطبيق هدف في خدمة المخزن اآلمن، بالُمعِّرف ArcGIS Maps for SharePoint ArcGIS، فإن أثناء التثبيت، إذا اخترت استخدام خدمة المخزن اآلمن لتأمين بيانات اعتماد
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"arcgismapsforsharepoint". يتم تكوين كل مجموعات الموقع افتراضًيا الستخدام هذا التطبيق الهدف.

في إنشاء تطبيق هدف آخر يدوًيا. تشمل بعض أسباب إنشاء تطبيق هدف يدوي ما يلي: SharePoint في بعض الحاالت، قد يرغب مسئول نظام مجموعة

رغبة مسئول مجموعة الموقع في استخدام تطبيق هدف محدد لمزيد من األمان.•

في إنشاء التطبيق الهدف االفتراضي بشكل صحيح.• ArcGIS Maps for SharePoint ِّبت فشل ُمث

ًيا، نفذ ما يلي: يدو SSS إلنشاء تطبيق هدف

إدارة تطبيقات الخدمة.1. إدارة التطبيق، انقر على في الصفحة الرئيسية لإلدارة المركزية ، في قسم

تطبيق خدمة المخزن اآلمن.2. انقر على

إلنشاء تطبيق هدف جديد.3. جديد انقر على

معرف التطبيق الهدف.4. اكتب سلسلة في حقل

.ArcGIS Maps for SharePoint ستكون هذه القيمة مطلوبة أثناء تكوين

مجموعة.5. إلى نوع التطبيق الهدف ِّين أدخل عنوان بريد إلكتروني صحيح لجهة اتصال، وع

التالي.6. انقر على

التالي7. وانقر على َّنع ُمق مفتاح. قم بالتأشير على خانة إضافة حقل. اكتب اسم الحقل، وعين نوع الحقل إلى قم بإزالة الحقلين االفتراضيين السم المستخدم وكلمة المرور، وانقر على

للمتابعة.

عّين حساب مجموعة تطبيق الويب ليكون مسئول وعضو على السواء.8.

.ArcGIS Maps for SharePoint حيث تم تنشيط مجموعة موقع SharePoint ُتشغل مجموعة التطبيق تطبيق الويب الذي يملك

SharePoint،مالحظة: تأكد من إضافة مستخدم هوية مجموعة تطبيق الويب إلى مجموعة العضو، وليس مسؤول مجموعة موقع

وإال قد يحدث خطأ "تجاُهل الوصول".
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إلنهاء إنشاء التطبيق الهدف.9. موافق انقر على

.10.ArcGIS Maps for SharePoint في شريط تطبيق اإلدارة المركزية لتعيين مفتاح تشفير لـ تعيين بعد إنشاء التطبيق الهدف، حدده وانقر على

ًدا للتأكيد.11. ekey، ومن ثم اكتبها مجد تعيين بيانات االعتماد، اكتب قيمة في حقل في نافذة

ال حاجة لحفظ هذا المفتاح.

لإلنهاء.12. موافق انقر على

استخدام خدمة المخزن اآلمن

ًيا أثناء التثبيت (arcgismapsforsharepoint). تم يعرض معرف التطبيق الهدف الذي تم إنشاؤه تلقائ ArcGIS خرائط أثناء التثبيت، فإن صفحة تكوين تطبيق SSS استخدام إذا اخترت

المستخدمة للوصول إلى ArcGIS حفظ مفتاح التشفير في هذا التطبيق الهدف، وال حاجة إلى إنشاء مفتاح يدوًيا. ستستخدم كل مجموعات الموقع ذات الصلة هذا المفتاح لتأمين بيانات اعتماد

.ArcGIS Enterprise أو ArcGIS Online المحتوى المستضافة في

تطيبق هدف تلقائًيا في خدمة المخزن اآلمن بالمعرف "arcgismapsforsharepoint". إذا أنشأ مسئول نظام مجموعة1. ArcGIS Maps for SharePoint ًيا، ينشئ وافتراض

اختبار االتصال. وانقر على التطبيق الهدف معرف تطبيق هدف آخر، فاكتبه في حقل SharePoint

عالمة تحديد خضراء بجانب الحقل تشير إلى أن االتصال يعمل.

للتحقق من صحة معرف التطبيق الهدف، SharePoint أحمر، وتظهر أيًضا رسالة خطأ. اطلب من مسئول نظام مجموعة X إذا لم يتم العثور على التطبيق الهدف، فإنه يظهر حرف

وأعد المحاولة.

لبدء استخدام مفتاح التشفير المخزن في التطبيق الهدف.2. تعيين عندما يكون االتصال صحيًحا، انقر على

استخدام تطبيق اإلدارة المركزية إلعادة تعيين مفتاحمالحظة: SharePoint في حالة الثغرة األمنية، يمكن لمسئول نظام مجموعة

الحالية التي تم تأمينها بواسطة ArcGIS التشفير المخزن في التطبيق الهدف. وسيعمل ذلك على إبطال كل بيانات اعتماد

لمجموعات موقعهم. ArcGIS التطبيق الهدف، وسيتوجب على كل مسئولي الموقع إعادة تكوين بيانات اعتماد

ًيا إنشاء مفتاح تشفير يدو

أثناء التثبيت، فإنه يجب عليك إنشاء مفتاح تشفير لمجموعة الموقع يدوًيا. يتم تخزين مفتاح التشفير ضمن مجموعة الموقع، وليس آمًنا كما هو الوضع في استخدام SSS ال تستخدم إذا اخترت

غير متاحة. SSS SSS. ال يجب عليك استخدام هذا الخيار إال إذا كانت
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إنشاء مفتاح التشفير الخاص بك.1. في صفحة التكوين، انقر على زر خيار مفتاح التشفير في جزء

عبارة المرور.2. اكتب عبارة مرور في حقل

.(passWord1 ًدا كبيًرا (مثل: ًفا واح ًدا وحر أحرف على األقل تضم على األقل رقًما واح 6 يجب أن تحتوي عبارة المرور على

حساسين لحالة األحرف. ArcGIS عبارة المرور المستخدمة إلنشاء مفتاح التشفير واسم مستخدم وكلمة مرور حساب هام:

إعادة كتابة عبارة المرور للتأكيد.3.

إنشاء مفتاح.4. انقر على

تظهر رسالة تفيد بإنشاء مفتاح التشفير بنجاح.

تحديث المفتاح.5. إلنشاء مفتاح جديد، انقر على

تحديث.6. ًقا، وانقر على اكتب عبارة المرور التي أدخلتها مسب

يتم إعادة تشفير بيانات االعتماد الُمشّفرة باستخدام المفتاح الجديد، ويتم تجاُهل المفتاح القديم.

واتبع الخطوات المحددة في بداية سير العمل.7. مفتاح جديد إلنشاء مفتاح جديد بعبارة مرور أخرى، انقر على

بعد إنشاء مفتاح تشفير، يمكنك تعيين إعدادات تكوين التطبيق المتبقية بشكل آمن.

ArcGIS التصال URL ّين عنوان ع

.1.ArcGIS Enterprise أو مثيل ArcGIS Online لمؤسسة URL اكتب عنوان Portal أو ArcGIS لـ URL عنوان في حقل

.2.www.arcgis.com (بمعنى أن المثيل الخاص بك ليس له مجال فرعي)، ال تغير اإلعدادات االفتراضية لـ ArcGIS Online ًة بـ إذا كنت تتصل مباشر

لـمالحظة: URL ِّير عنوان SSL، غ للعمل مع مواقع مؤمنة بواسطة ArcGIS Maps for SharePoint لتكوين

.HTTPS إلى HTTP من ArcGISConnection

ArcGIS Enterprise. على سبيل المثال: إذا كنت تتعامل مع بيئة غير متصلة، مثل عندما تكون الشبكة الداخلية خلف جدار حماية، عّين هذه القيمة إلى نقطة في مثيل

.<portalname>\<instance>//

اختبار االتصال.3. انقر على

عالمة تحديد خضراء بجانب الحقل تشير إلى أن االتصال صحيح.

URL، وأعد المحاولة. أحمر، وتظهر أيًضا رسالة خطأ. تحقق من صحة عنوان X URL، فإنه يظهر حرف إذا لم يتم العثور على عنوان

.4.URL لتأكيد عنوان تعيين عندما يكون االتصال صحيًحا، انقر على

ArcGIS ِّين بيانات اعتماد ع

ArcGIS Enterprise. يتم استخدام عنصر التطبيق أو ArcGIS Online ArcGISمفرد مسمى إلنشاء عنصر تطبيق في يستخدم حساب مستخدم ArcGIS Maps for SharePoint

(تحديد ArcGIS Maps for SharePoint وإضافة بيانات االعتماد التي تستهلكها دورات سير عمل ArcGIS Maps Locate َدم لتشغيل سير عمل إلنشاء رمز مميز للتطبيق ُمستخ

ArcGIS. إنه أيًضا يستخدم هذا الحساب لتمكين االستخدام المحدود لوصول الضيف. موقع واتصال)، وحقل موقع

.ArcGIS Enterprise أو ArcGIS Online عنصر التطبيق محمي في

تعيين.1. انقر على ArcGIS بيانات اعتماد في جزء

تعيين بيانات االعتماد.2. أدنى عنوان تكوين التطبيق، انقر على

المسمى.3. ArcGIS اكتب اسم مستخدم وكلمة مرور حساب مستخدم

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS Maps for SharePoint
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اسم المستخدم وكلمة المرور حساسين لحالة األحرف.

انقر علىموافق.4.

ًيا. تعرض لوحة تكوين التطبيق حساب المستخدم المحدد حال

حذف.5. الستخدام حساب آخر، انقر على ArcGIS لتغيير بيانات اعتماد

. ArcGIS تفتح نافذة تسجيل الدخول

تسجيل الدخول.6. ًال، وانقر على سجل الدخول ببيانات االعتماد المستخدم عند تعيين الحساب أو

.ArcGIS خرائط ألمحفوظ، كما يتم إزالة عنصر التطبيق من تكوين ArcGIS يتم إزالة

مسمى جديد.7. ArcGIS لتحديد حساب مستخدم تعيين انقر على

ًيا.8. بدء الجلسة بتسجيل دخول الضيف افتراض لتمكين وصول الضيوف افتراضًيا، قم بالتأشير على خانة

أو االستمرار كضيف. إذا تم إلغاء التأشير على هذا الخيار، فإنه يمكن ArcGIS عند إلغاء التأشير على هذا الخيار، ستظهر رسالة للمستخدمين على الخريطة بخيار تسجيل الدخول إلى

للمستخدمين الوصول إلى الخريطة كضيوف تلقائًيا. يمكن للضيوف النقر على تسجيل الدخول أعلى شريط عنوان الخريطة في أي وقت لتسجيل الدخول بحساب المستخدم المسمى.

المشارك مع كل المستخدمين والذي ArcGIS ومحتوى SharePoint ًة إلى عرض محتوى على الويب. وإضاف ArcGIS خرائط يتمتع المستخدمين الضيوف بوصول محدود لجزء

تم إضافته إلى الخريطة، يمكن للمستخدمين الزائرين تحريك الطبقات وتكبيرها وتصغيرها وتشغيلها وإغالقها وعرض النوافذ المنبثقة، ولكن يتم تقييد الوظائف لتصبح عرض فقط.

باستخدام حساب مستخدم مسمى ArcGIS للتفاعل الكامل مع الخريطة، يجب أن يسجل المستخدمون الدخول إلى

ArcGIS، مثل إضافة خرائط إلى صفحاتمالحظة: تتطلب كل مهام وأنشطة إنشاء الخريطة التي تستهلك بيانات اعتماد

جغرافًيا، وإضافة الطبقات الممكنة SharePoint إلى تلك الخرائط، وتمكين قوائم ArcGIS وإضافة طبقات SharePoint

جغرافًيا إلى الخرائط والطبقات، وتغيير خيارات التصميم وهكذا حساب مستخدم مسمى.

Esri تحسين خبرة مستخدمي تعيين خيارات

ArcGIS Maps for Esri). قم بالتأشير على هذه الخانة لتوفير معلومات مجهولة بشأن النظام وكيفية استخدام (EUEI تحسين خبرة مستخدمي المشاركة بشكل اختياري في برنامج

.Esri تحسين خبرة مستخدمي SharePoint. قم بإلغاء التأشير على الخروج من البرنامج. لمزيد من المعلومات، راجع موضوع

استكشاف أخطاء تكوين التطبيق وإصالحها

ظاهرة ولكنها فارغة، جّرب ما يلي:• تسجيل الدخول وكانت نافذة Internet Explorer عند استخدام

المواقع الموثوقة.• واختر أمان ، انقر على عالمة التبويب خيارات اإلنترنت Internet Explorer من على مربع حوار

تمكين الوضع المحمي.• تحقق من

اإللكترونية.• ArcGIS Enterprise أو عنوان بوابة https://*.arcgis.com وأضف مواقع انقر على زر

•.Internet Explorer أعد تشغيل

باستخدام مستخدم داخلي، وكذلك تغيير بيانات االعتماد وتسجيل الدخول• تكوين التطبيق SAML، فإنه يجب عليك تسجيل الدخول إلى تم تكوينه مع ArcGIS Enterprise عند وجود

.SAML باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور

LDAP. عند استخدام• أو PKI أو IWA للبوابات اإللكترونية 2010 اإلصدار SharePoint في تكوين التطبيق عند إعداد بيانات اعتماد Chrome أو Firefox استخدم

Firefox، انتقل أواًل إلى البوابة اإللكترونية ذاتها وتأكد من إضافة االستثناء إلى ثقة البوابة اإللكترونية.

•:SharePoint إذا استلمت الرسالة التالية: "يتعذر الحصول على المفتاح الرئيسي"، اتبع الخطوات الموضحة أدناه إلنتاج مفتاح داخل خدمة تخزين تأمين

إدارة تطبيقات الخدمة.• إدارة التطبيق، انقر على اإلدارة المركزية، في قسم في الصفحة الرئيسية لـ

خدمة المخزن اآلمن.• انقر على رابط

إنشاء مفتاح جديد.• انقر فوق

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS Maps for SharePoint
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تكوين تسجيالت الدخول المؤسسية
SharePoint. يتيح تكوين تسجيالت الدخول إلى المؤسسة ألعضاء المؤسسة تسجيل الدخول إلى لتمكين تسجيالت الدخول عبر مجموعة موقع ArcGIS يمكنك تحديد المجال الفرعي لمؤسسة

باستخدام نفس بيانات االعتماد المستخدمة في الوصول إلى أنظمة المعلومات المؤسسبة. تكمن ميزة إعداد عمليات تسجيالت الدخول المؤسسة في أن ArcGIS Maps for SharePoint

ArcGIS، وبداًل من ذلك، يمكنهم استخدام الحساب الذي تم إعداده بالفعل ضمن النظام المؤسسي. األعضاء ليسوا بحاجة إلى إنشاء تسجيالت الدخول اإلضافية في نظام

المتطلبات األساسية:

وتكوين التطبيق. ArcGIS Maps for SharePoint للوصول إلى قائمة إدارة SharePoint يجب أن تكون مسئول مجموعة موقع

لتكوين تسجيل الدخول المؤسسي، قم بما يلي:

للموقع.1. إعدادات الموقع انتقل إلى صفحة

تكوين التطبيق.2. ArcGIS Maps for SharePoint، انقر على إدارة أدنى عنوان

.ArcGIS Maps for SharePoint َتح صفحة تكوين ُتف

.3.ArcGIS Online اإللكترونية أو مؤسسة ArcGIS Enterprise لإلشارة إلى المجال الفرعي لمثيل بوابة أو البوابة اإللكترونية ArcGIS لـ URL عنوان قم بتحرير قيمة حقل

https://<mysubdomain>.maps.arcgis.com على سبيل المثال:

تم تكوين تسجيل الدخول المؤسسي.

إلى4. أو البوابة اإللكترونية ArcGIS لـ URL عنوان ArcGIS، أعد تعيين لتعطيل تسجيل الدخول المؤسسي والعودة إلى وسيلة تسجيل الدخول إلى

.https://www.arcgis.com

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS Maps for SharePoint
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األسئلة المتداولة
ArcGIS Maps for SharePoint؟• ما هي متطلبات ترخيص

ArcGIS Maps Locate، فإن الحقول ال تظهر في صفحة "اختر األعمدة التي تضم معلومات الموقع".• عند تشغيل سير عمل

•.ArcGIS Enterpriseبنجاح عند استخدام مكود جغرافي مخصص و ArcGIS Maps Locate ال يكتمل سير عمل

Esri GeoEnrichment؟• كيف يمكنني استخدام خدمات

كيف أقوم بعمل اتصال بالخدمات في بيئة مجّهزة بجدار حماية؟•

الخصائص في قوائم التكوين؟• ArcGIS Maps for SharePoint لماذا يخزن

ArcGIS Maps for SharePoint، إال أن قوائم المكونات والتكوين غير متاحة.• لقد أنشأُت مجموعة مواقع جديدة داخل تطبيق ويب يتضمن

هل يمكن استخدام القوائم التي تضم بيانات دائرة العرض-خط الطول؟•

ArcGIS Maps for SharePoint؟• لالستخدام مع Excel كيف أستورد جداول بيانات

رسالة خطأ: ال يدعم تكوين المستعرض إرسال محتوى آمن. سيتم إلغاء تسجيل الدخول لتأكيد أمان كلمة المرور.•

URL.يتعذر• Portal for ArcGIS. الرجاء التحقق من صحة عنوان غير صحيح لـ URL SharePoint 2010، ستحصل على إحدى رسائل الخطأ التالية: تم إدخال عنوان في

SSL/TLS.فشل مسار العمل الخاص بك: فشل إنشاء الوصول إلى خدمة المصادقة.فشل مسار العمل الخاص بك: تم إغالق عملية االتصال األساسية: تعذر تأسيس عالقة ثقة لقناة أمان

System.Exception: فشل إنشاء طلب الرمز المميز. طلب الرمز المميز.

على الويب.• ArcGIS عندما يحاولون عرض جزء خرائط SharePoint (ممنوع) للمستخدمين الذين لم يسجلوا الدخول إلى 403 يظهر خطأ

•Microsoft.SqlServer.Types, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, رسالة الخطأ: يتعذر تحميل الملف أو التجميع،

PublicKeyToken=89845dcd8080cc91، أو إحدى التبعيات.

ArcGIS Maps for SharePoint؟ ما هي متطلبات ترخيص

ArcGIS Enterprise. يجب أن يكون لدى كل المستخدمين ترخيص مستخدم مسمى للتعامل مع أو ArcGIS Online يتطلب خطة مؤسسة ArcGIS Maps for SharePoint

والتفاعل مع الخريطة. ArcGIS

ArcGIS في حين أنه يمكن للمستخدمين عرض الخريطة كضيوف دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، فإن وصول هؤالء المستخدمين إلى الخريطة هو وصول ُمقّيد: وإضافة إلى عرض محتوى

المشارك مع كل األشخاص (عام)، فإنه يمكن للمستخدمين الزائرين تحريك الطبقات وتكبيرها وتصغيرها ArcGIS المشارك مع كل األشخاص (عام)، ومحتوى Maps for SharePoint

وتشغيلها وإغالقها وعرض النوافذ المنبثقة، ولكن يتم تقييد الوظائف لتصبح للعرض فقط.

ArcGIS Maps Locate، فإن الحقول ال تظهر في صفحة "اختر األعمدة التي تضم معلومات الموقع". عند تشغيل سير عمل

Linux. إذا حدث هذا، تأكد من أنه يتم مشاركة خدمة التكويد الجغرافية المستخدمة مع الجميع. على خوادم 10.4.1 حتى 10.2.1 من اإلصدار Portal for ArcGIS قد تحدث هذه المسألة في

.ArcGIS Enterpriseبنجاح عند استخدام مكود جغرافي مخصص و ArcGIS Maps Locate ال يكتمل سير عمل

واإلصدارات األحدث، قم 10.5 اإلصدار ArcGIS Enterprise أو في 10.4.1 حتى 10.3 اإلصدار Portal for ArcGIS بنجاح في ArcGIS Maps Locate لتشغيل سير عمل

.ArcGIS Enterprise في وثائق تكوين خدمات األداة المساعدة في موضوع إذا لم تكن الخدمة من خادم موحد وتتطلب قسم بيانات االعتماد ًقا لـ بتكوين خدمة المكود الجغرافي وف

Esri GeoEnrichment؟ كيف يمكنني استخدام خدمات

في GeoEnrichment أو تكوين ArcGIS Online اشتراًكا في GeoEnrichment توفر البيانات الديمغرافية والسياقية للمعالم في الخريطة. يتطلب Esri GeoEnrichment خدمات

.ArcGIS Enterprise تثبيت

كيف أقوم بعمل اتصال بالخدمات في بيئة مجّهزة بجدار حماية؟

تكوين تسجيالت الدخول المؤسسية. راجع موضوع

الخصائص في قوائم التكوين؟ ArcGIS Maps for SharePoint لماذا يخزن

في القوائم في مجموعة الموقع ومستوى الموقع لتوفير المرونة وسهولة االستخدام في ArcGIS Maps for SharePoint يتم تخزين بعض الخصائص المشاركة المستخدمة عبر مكونات

التكوين. يعمل عرض الخصائص في شكل قوائم على تقديم سيناريوهات مالئمة للسماح للمستخدمين غير اإلداريين بتكوين تلك الخصائص والسيناريوهات التي يمكن للمسئولين فقط تحريرها. ال

بحاجة إلى حقوق التحرير على قوائم التكوين. باإلضافة إلى ذلك، يوفر استخدام قوائم التكوين واجهة مستخدم سهلة وبسيطة التي ArcGIS Maps for SharePoint يكون مستخدمي مكونات

.SharePoint ستكون معروفة لمعظم مستخدمي

ArcGIS Maps for SharePoint، إال أن قوائم المكونات والتكوين غير متاحة. لقد أنشأُت مجموعة مواقع جديدة داخل تطبيق ويب يتضمن

معالم مجموعة الموقع، إعدادات الموقع، وانقر على ال يتم تنشيطه تلقائًيا عند إنشاء مجموعة موقع جديد. في مجموعات الموقع الجديد، استعرض صفحة ArcGIS Maps for SharePoint

متاحة في مجموعة الموقع. ArcGIS Maps for SharePoint ArcGIS Maps for SharePoint. وهو ما يجعل كل الوظائف المضمنة في وقم بتنشيط معلم

هل يمكن استخدام القوائم التي تضم بيانات دائرة العرض-خط الطول؟

ArcGIS خرائط األعمدة الرقمية التي تخزن الموقع الجغرافي لكل عنصر كخطوط طول ودوائر عرض. لتكويد مثل تلك القوائم حتى يمكنها العرض في جزء SharePoint قد تتضمن قوائم

إلى القائمة، وحدد حقول خط الطول-دائرة العرض عند تعيين خصائص حقل الموقع. ArcGIS موقع على الويب، أضف حقل

ArcGIS Maps for SharePoint؟ لالستخدام مع Excel كيف أستورد جداول بيانات
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.SharePoint إلى Excel للمعلومات حول استيراد جداول بيانات SharePoint تحضير معلومات راجع

رسالة خطأ: ال يدعم تكوين المستعرض إرسال محتوى آمن. سيتم إلغاء تسجيل الدخول لتأكيد أمان كلمة المرور.

ArcGIS Maps for SharePoint). ArcGIS (كما تم في http Internet Explorer (IE8) الذي يستخدم صفحة وكيل مستضاف خالل يحدث ذلك عند استخدام إصدار أقدم من

،http افتراضًيا. يمنع هذا اإلعداد كلمة مرور المستخدم من أن يتم نقلها عبر خطأ AllowSignInOverHttpProxy، الذي تم تعيينه إلى يوفر إعداد التكوين، Maps for SharePoint

التالي في URL https. للوصول إلى هذه الصفحة، اكتب عنوان ًال من بد http إذا أمكن إرسال كلمة المرور عبر True https. يمكن تغيير اإلعدادات الحالية إلى ًال من التي لم تكن آمنة، بد

.your site collection root>/lists/esri maps configuration settings> :حقل عنوان المستعرض

SharePoint، ستحصل على إحدى رسائل الخطأ التالية: 2010 في

•.URL Portal for. الرجاء التحقق من صحة عنوان ArcGIS غير صحيح لـ URL تم إدخال عنوان

يتعذر الوصول إلى خدمة المصادقة.•

•.SSL/TLS فشل مسار العمل الخاص بك: تم إغالق عملية االتصال األساسية: تعذر تأسيس عالقة ثقة لقناة أمان

System.Exception: فشل إنشاء طلب الرمز المميز.• فشل مسار العمل الخاص بك: فشل إنشاء طلب الرمز المميز.

باستخدام الخطوات التالية: SharePoint SharePoint. لحل رسالة الخطأ، قم بتنزيل الشهادة، وأضفها إلى خادم SharePointوتكون النتيجة خطأ الشهادة في 2010 تحتص رسالة الخطأ بـ

قم بتنزيل الشهادة

قد تكون بحاجة إلى أذونات غير مقيدة (تشغيل كمسؤول) لنسخ الشهادة.مالحظة:

.1.https (أو البوابة اإللكترونية التي تستخدمها). تأكد من استخدام https://www.arcgis.com استعرض

.2.URL (القفل) في شريط عنوان تقرير األمان انقر على أيقونة

الظاهرة.3. تعريف موقع الويب في نافذة عرض الشهادات انقر على

الشهادات.4. في نافذة مسار الشهادة انقر على عالمة تبويب

عرض الشهادة.5. وانقر على DigiCert حدد

تأكد من تحديد الشهادة األصلية (DigiCert)، وليس أحد اإلدخاالت الفرعية، كما أنك بحاجة إلى المحتويات الكاملة للحزمة. هام:

الشهادات.6. في نافذة التفاصيل انقر على عالمة تبويب

معالج تصدير الشهادة.7. لبدء نسخ إلى ملف انقر على

التالي.8. معالج تصدير الشهادة، انقر على من الصفحة األولى من

التالي.9. Base-64 encoded X.509) وانقر على (.cer حدد خيار

معالج تصدير الشهادة.10. على التالي احفظ الملف في مكان معروف على القرص، ثم انقر على

إنهاء. تظهر رسالة تفيد أن عملية التصدير كانت ناجحة.11. انقر فوق

SharePoint استيراد الشهادة إلى

في المستعرض، بأذونات غير مقيدة (تشغيل كمسؤول).1. SharePoint افتح اإلدارة المركزية لـ

األمان الكامل.2. أسفل عنوان إدارة الثقة ثم انقر على األمان انقر على

جديد، وحدد االسم واستعرض الشهادة األصلية التي قمت بحفظها في الخطوات السابقة.3. انقر فوق

ال تحذف الشهادة المحلية الموجودة.مالحظة:

.4.SharePoint موافق. تمت إضافة الشهادة األن إلى مثيل خادم انقر على

على الويب. ArcGIS خرائط عندما يحاولون عرض جزء SharePoint (ممنوع) للمستخدمين الذين لم يسجلوا الدخول إلى 403 يظهر خطأ

على الويب، فإنه يجب عليك ArcGIS خرائط إذا كنت تواجه مجموعة موقع عام ال يتطلب تسجيل دخول المستخدمين، أي إذا كانت الصفحات التي توجد ضمن مجموعة الموقع تحتوي على أجزاء

للمستخدمين حتى يتمكنوا من عرض الخريطة. ArcGIS خرائط وتمكين وصول ضيوف SharePoint تمكين الوصول المجهول لموقع

مخصص على الويب لخدمة مجموعات الموقع العام.تلميح: SharePoint وكفأضل الممارسات، فإنه يوصى باستخدام تطبيق

افعل ما يلي: SharePoint لتمكين الوصول المجهول في مجموعة موقع

على مستوى تطبيق الويب• SharePoint تمكين وصول مجهول إلى

على مستوى مجموعة الموقع• SharePoint تمكين وصول مجهول إلى

على مستوى تطبيق الويب SharePoint تمكين وصول مجهول إلى

إلكمال هذه المهام. SharePoint يجب أن تكون مسئول نظام مجموعة

إدارة تطبيقات الويب.1. إدارة التطبيق، انقر على أدنى SharePoint من اإلدارة المركزية لـ

تطبيقات الويب، وتدرج التطبيقات المتاحة. َتح صفحة ُتف

موفرو المصادقة.2. من القائمة، انقر على تطبيق الويب الذي تريد تمكين الوصول المجهول إلىه، وعلى الشريط، انقر على
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تظهر نافذة تعرض موفري المصادقة المتاحين في كل منطقة. في السيناريو األساسي، ال يتم إدراج إلى المنطقة االفتراضية.

االفتراضي.3. انقر على

تحرير المصادقة. َتح نافذة ُتف

إذا كانت محددة.4. يتطلب أذونات استخدام الواجهات البعيدة وامسح خانة تمكين الوصول المجهول قم بالتأشير على خانة

.5.SharePoint حفظ. أغلق نافذة تحرير المصادقة، واخرج من اإلدارة المركزية لـ مِّرر إلى أسفل النافذة، وانقر على

بأذونات عالية المستوى (تشغيل كمسئول).6. SharePoint افتح وعاء إدارة

لتطبيق موقع الويب:7. URL على الويب، شِّغل البرنامج النصي التالي الستبدال القيم بين األقواس بعنوان ArcGIS خرائط إلى جزء SharePoint للسماح للمستخدمين بإضافة بيانات
webapp = Get-SPWebApplication <"http://myWebApplication">$

$webapp.ClientCallableSettings.AnonymousRestrictedTypes.Remove([microsoft.sharepoint.spweb], "GetSebwebsForCurrentUser")
$webapp.ClientCallableSettings.AnonymousRestrictedTypes.Remove([microsoft.sharepoint.splist], "GetItems")

$webapp.ClientCallableSettings.AnonymousRestrictedTypes.Remove([microsoft.sharepoint.splist], "GetChanges")
()$webapp.Update

على مستوى مجموعة الموقع SharePoint تمكين وصول مجهول إلى

إلكمال هذه المهام. SharePoint يجب أن تكون مسئول مجموعة موقع

إعدادات الموقع.1. َّون، وافتح صفحة انتقل إلى إحدى مجموعات الموقع التي أنشأتها أدنى تطبيق الويب الُمك

.2

أذونات الموقع.3. أدنى جزء المستخدمون واألذونات، انقر على

الوصول المجهول.4. من الشريط، انقر على

َتح نافذة تكوين الوصول المجهول. ُتف

موقع الويب بالكامل.5. اختر يمكن للمستخدمين المجهولين الوصول من خيار

موافق.6. وانقر على يتطلب إذن استخدام الواجهات البعيدة امسح خانة

من ArcGISو SharePoint في قائمة أذونات الموقع. بعد اكتمال عمليات التكوين، سيتمكن المستخدمين غير المعروفين لكل من المستخدمون المجهولون تظهر مجموعة جديدة باسم

.ArcGIS خرائط عرض

Microsoft.SqlServer.Types, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91، أو رسالة الخطأ: يتعذر تحميل الملف أو التجميع،

إحدى التبعيات.

Microsoft.SqlServer.Types, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, عند تشغيل سير العمل لالتصال بالبيانات الخارجية، قد تواجه رسالة الخطأ، تعذر تحميل الملف أو تجميع

من تجميع 11 SQL Server 2008، التي ال توفر دائًما اإلصدار PublicKeyToken=89845dcd8080cc91، أو إحدى التبعيات. تحدث رسالة الخطأ في األنظمة مع

على Microsoft.SqlServer.Types من تجميع 11 SharePointفقط. اتبع الخطوات أدناه لتثبيت اإلصدار 2010 Microsoft.SqlServer.Types. ينبغي أن تحدث رسالة الخطأ مع

.SharePoint مخزن المجموعات العمومي المؤقت (GAC) لجهاز خادم

.1.http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35580 من Microsoft SQL Server 2012 SP1 قم بتنزيل حزمة ميزة

بت2. 64 بت (x86) أو 32 ENU\x64\SQLSysClrTypes.msi، وفًقا لما إذا كان الخادم أو ENU\x86\SQLSysClrTypes.msi عند مطالبتك باختيار التنزيل، حدد

.(x64)

احفظ الملف على جهاز الخادم، ثم قم بتشغيله.3.

.4.IIS إعادة تشغيل
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Esri برنامج تحسين خبرة مستخدمي
Esri) المشاركة في تصميم (EUEI تحسين خبرة مستخدمي على تحسين منتجاتها، وتتمثل إحدى أفضل طريق العثور على ما يجب تحسينه هو مالحظات العمالء. يتيح لك برنامج Esri ُتداوم

بدون تعطيل عملك. يكون البرنامج تطوعي ArcGIS Maps for SharePoint ArcGIS Maps for SharePoint. يجمع البرنامج معلومات حول الجهاز وكيفية استخدام وتطوير

ًيا من المعلومات الُمجمعة لتعرف أو االتصال بك. بالكامل، ولن تستخدم أ

توفر األسئلة واإلجابات التالية معلومات ُمفصلة حول البرنامج.

EUEI؟• ماذا يحدث عندما أشارك في برنامج

ما هي نوع البيانات المطلوبة؟•

معلومات حول برامج أخرى على النظام؟• Esri هل تجمع

ًعا؟• هل يمكنني رفض البرنامج رفًضا قاط

معي بشأن البرنامج؟• Esri هل ستتواصل

ما هو حجم التقرير الُمنشأ؟•

كيف يمكن حماية الخصوصية اذا اخترت االشتراك في البرنامج؟•

EUEI؟ ماذا يحدث عندما أشارك في برنامج

أثناء العمل. يكون أسلوب التجميع واإلرسال Esri ArcGIS Maps for SharePoint. يتم تخزين المعلومات في ملف مكود يتم إرساله لـ معلومات حول الجهاز وكيفية استخدام Esri تجمع

مخفي بالكامل وال ليس لديه أي تأثير على استخدام البرنامج.

ما هي نوع البيانات المطلوبة؟

بعض أمثلة البيانات هي معلومات الجهاز، مثل إصدار نظام التشغيل ومعلومات حول بطاقة الرسومات واألوامر واألدوات التي تستخدمها ومدة استخدام التطبيق ومعلومات تقرير األخطاء، وما إلى

أو معلومات تسجيل الدخول أو معلومات محددة حول أي بيانات تستخدمها. IP أي معلومات شخصية تتصل بالمؤسسة مثل عنوان EUEI ذلك. ال يجمع برنامج

معلومات حول برامج أخرى على النظام؟ Esri هل تجمع

.ArcGIS بشكل نشط. على الرغم من ذلك، قد يتم تجميع بعض المعلومات العامة من جهاز ظرف ثالث يقوم بمد ArcGIS Maps for SharePoint ال، ال يجمع البرنامج أي معلومات خارج

ًعا؟ هل يمكنني رفض البرنامج رفًضا قاط

.Esri تغيير إعدادات تحسين خبرة مستخدمي ArcGIS. لمزيد من المعلومات، راجع موضوع تكوين تطبيق خرائط نعم، يمكنك الموافقة أو الرفض في أي وقت بتغيير الخيار في جزء

معي بشأن البرنامج؟ Esri هل ستتواصل

أي معلومات شخصية أو بيانات اتصال تتعلق بالمستخدم شخصًيا. البرنامج غير مرئي تماًما. EUEI ال. ال يجمع برنامج

ما هو حجم التقرير الُمنشأ؟

صغيرة بحجم بضعة ميجابايتس أو أقل. EUEI ًة ما تكون تقارير برنامج عاد

كيف يمكن حماية الخصوصية اذا اخترت االشتراك في البرنامج؟

ًيا (GUID) يتم تخزينه على الخصوصية، وال تقوم بتجميع معلومات شخصية خاصة بك أو بنظامك. عند التجميع المرجح أو أولوية البيانات، يقوم البرنامج بإنشاء ُمعرف فريد عالم Esri تحترم

َدم لتعريفك. َتخ ُيس عشوائًيا بإنشاء رقم، وال  GUID الجهاز. يتيح المعرف للبرنامج التمييز بين مئات المستخدمين الذين يبدون مالحظاتهم أو مستخدم واحد يبدي مالحظته مئات المرات. يقوم

.Esri سياسة خصوصية لمزيد من المعلومات، راجع موضوع
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