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ArcGIS for SharePoint ما الجديد في
.ArcGIS أفكار ArcGIS for SharePoint؟ أخبر الفريق عن ذلك على موقع هل لديك أي فكرة عن معلم ُتريد رؤيته في

ملاحظة:
في النمو والتطور لدعم ArcGIS for SharePoint بالحفاظ على وتيرة التحديثات مواكبة للتكنولوجيا، سيستمر Esri تماشيًا مع التزام

مدعوًما في SharePoint 2010 SharePoint. سيظل Online و 2019 و 2016 و 2013 SharePoint، بما في ذلك أحدث إصدارات
.5.0 الإصدار

ًا من أنها تستخدم إصدار SharePoint، يجب على المؤسسات التأكد أول 2010 في ArcGIS for SharePoint للترقية إلى أحدث إصدار
.(2019 أو 2016 أو SharePoint مدعوًما، أو ترقية المزارع القديمة إلى أحد الإصدارات الجديدة المدعومة (2013 SharePoint

تاريخ انتهاء حتى SharePoint 2010 التي تعمل على ArcGIS for SharePoint في دعم عمليات النشر الحالية لـ Esri سوف تستمر
SharePoint مزارع بترقية SharePoint. يوصى بشدة أن تقوم جميع المؤسسات 2010 لـ Microsoft لشركة الدعم الرسمي الممدد

إلى إصدار أحدث قبل هذا التاريخ.

الحديثة. SharePoint هو تحديث رئيسي يتضمن تطبيًقا جديًدا معاد تصميمه بالكامل لصفحات ArcGIS for SharePoint 2021.1
ArcGIS Maps Classic). يتضمن ArcGIS Maps، متاح جنًبا إلى جنب مع التطبيق السابق (المعاد تسميته هذا التطبيق، المسمى

الميزات الجديدة التالية: ArcGIS Maps
لتصميم الطبقات.• تتوفر أنماط جديدة

للعثور على طرق قيادة أو سير أو قيادة مقطورات.• تحليل نطاق/أوقات القيادة استخدام

على الخريطة.• حركة الوقت إذا كانت بياناتك تحتوي على حقول وقت، يمكنك الآن تمكين

إلى الخريطة للحصول على معلومات ديموغرافية.• بطاقات إنفوجرافيكس أضف

لقد تم إجراء العديد من إصلاحات الأخطاء والتحسينات.•

الإيقاف والتعليق المؤقت للدعم للعديد من ArcGIS Maps بالإضافة إلى الميزات الجديدة وتجربة المستخدم المحدثة، يشمل
.ArcGIS Maps Classic و ArcGIS Maps لما يمكنك القيام به في مقارنة ميزات كاملة الميزات. شاهد
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https://geonet.esri.com/community/arcgis-ideas/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~category%5Besri-maps-for-sharepoint%5D
https://geonet.esri.com/community/arcgis-ideas/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~category%5Besri-maps-for-sharepoint%5D
https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search/9344
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/upgrade-from-sharepoint-2010
https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search/9344
https://doc.arcgis.com/ar/maps-for-office/design-and-use/style-a-layer.htm
https://doc.arcgis.com/ar/maps-for-sharepoint/foundation-server/use-maps/buffer-drive-times.htm
https://doc.arcgis.com/ar/maps-for-office/design-and-use/map-time-aware-data.htm
https://doc.arcgis.com/ar/maps-for-office/design-and-use/add-infographics-cards.htm
https://doc.arcgis.com/ar/maps-for-sharepoint/foundation-server/use-maps/feature-comparison.htm


البيئات المدعومة
.Microsoft SharePoint كحل لمزرعة مجموعة (WSP) لـ ArcGIS for SharePoint يتم نشر

.SharePoint على أنه مكون إضافي في ArcGIS Map Search يتم نشر

ملاحظة:
في النمو والتطور لدعم ArcGIS for SharePoint بالحفاظ على وتيرة التحديثات مواكبة للتكنولوجيا، سيستمر Esri تماشيًا مع التزام

مدعوًما في SharePoint 2010 SharePoint. سيظل Online و 2019 و 2016 و 2013 SharePoint، بما في ذلك أحدث إصدارات
.5.0 الإصدار

ًا من أنها تستخدم إصداًرا مدعوًما من SharePoint، يجب على المؤسسات التأكد أول 2010 في ArcGIS for SharePoint 5.1 لترقية
.(2019 أو 2016 أو SharePoint SharePoint، أو ترقية المزارع القديمة إلى أحد الإصدارات الجديدة المدعومة (2013

تاريخ انتهاء حتى SharePoint 2010 التي تعمل على ArcGIS for SharePoint في دعم عمليات النشر الحالية لـ Esri سوف تستمر
SharePoint مزارع بترقية SharePoint. يوصى بشدة أن تقوم جميع المؤسسات 2010 لـ Microsoft لشركة الدعم الرسمي الممدد

إلى إصدار أحدث قبل هذا التاريخ.

Microsoft عملية تكوين جاهزة للعمل لـ Esri الإضافية بشكل مناسب، تفترض ArcGIS for SharePoint كي تعمل مكونات
.SharePoint

للاستخدام مع ما يلي: ArcGIS for SharePoint يتم دعم
•Microsoft SharePoint Foundation 2013

•Microsoft SharePoint Server 2013

•Microsoft SharePoint Server 2016

•Microsoft SharePoint Server 2019

ملاحظة:
بإنشاء صفحات موقع جديد باستخدام تجربة جزء الويب الحديث. لا يتم دعم• Microsoft SharePoint 2019 افتراضًيا، يقوم

SharePoint، استخدم الوضع 2019 في ArcGIS for SharePoint في هذا الوضع. لتمكين تطبيقات ArcGIS for SharePoint
تجارب جزء الويب الكلاسيكية والحديثة. الكلاسيكي عند إنشاء صفحات موقع جديد. لمزيد من المعلومات، راجع

•ArcGIS Map Search لا يدعم خدمات البيانات التعريفية المدارة، فإنه لا يتم دعم SharePoint Foundation Server 2013 ولأن
في هذه البيئة.

Microsoft SharePoint؛ فلا يتم فقط في بيئات البرنامج المرخصة أو المدعومة بواسطة ArcGIS for SharePoint باختبار Esri تقوم
المدعومة. Esri سياسة بيئات المدعومة أو ترخيصها. لمزيد من المعلومات، راجع SharePoint اختبار جميع بيئات

ملاحظة:
.SharePoint 2013 في SharePoint 2010 قوالب ArcGIS for SharePoint لا يدعم

متطلبات النظام
لمزيد من المعلومات. Microsoft SharePoint راجع متطلبات نظام

•(SharePoint 2013) متطلبات الأجهزة والبرامج

•(SharePoint Server 2016) متطلبات الأجهزة والبرامج

•(SharePoint Server 2019) متطلبات الأجهزة والبرامج
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https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search/9344
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/upgrade-from-sharepoint-2010
https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search/9344
https://support.office.com/en-us/article/classic-and-modern-web-part-experiences-3fdae6c3-8fc1-49ab-8708-8c104b882e64
https://support.esri.com/en/content/supportedenvironmentpolicy
https://support.esri.com/en/content/supportedenvironmentpolicy
https://support.esri.com/en/content/supportedenvironmentpolicy
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262485(v=office.15).aspx
https://technet.microsoft.com/en-ca/library/cc262485(v=office.16).aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/SharePoint/install/hardware-and-software-requirements-2019


ArcGIS حساب
يتضمن ArcGIS ArcGIS Map Search، يجب أن يكون لديك نوع مستخدم و ArcGIS for SharePoint لاستخدام جميع ميزات

محلي. يمكنك التسجيل في ArcGIS Enterprise أو نشر ArcGIS Online امتيازات إنشاء المحتوى وتحليله ومشاركته في منظمة
يقة المصادقة المستخدمة للوصول إلى النظام الأساسي بواسطة ArcGIS Online. ُيفترض تكوين طر لـ إصدار تجريبي اشتراك

العامة غير مدعومة. ArcGIS Online بشكل صحيح. حسابات ArcGIS مسئول

التالية: ArcGIS إصدارات ArcGIS for SharePoint يدعم
- الإصدار الحالي• ArcGIS Online

•10.4.1 وحتى 10.2 - الإصدار Portal for ArcGIS

والإصدارات الأحدث• 10.5 - الإصدار ArcGIS Enterprise

أنظمة التشغيل
Microsoft وثائق SharePoint. راجع 2019 و SharePoint 2016 و SharePoint 2013 في ArcGIS for SharePoint يتم دعم

لتحديد متطلبات النظام المحددة والمتطلبات الأساسية للإصدار الذي تستخدمه. SharePoint

البرنامج المطلوب
فحوصات ArcGIS for SharePoint، يجب استيفاء المتطلبات الأساسية التالية. لمزيد من المعلومات التفصيلية، راجع قبل نشر

النظام.
بشكل صحيح.• 2019 أو SharePoint Server 2016 أو Foundation 2013 أو Microsoft SharePoint Server يجب تثبيت وتكوين

•:ArcGIS for SharePoint المثبت عليه SharePoint Server التالي في MIME يجب أن يوجد نوع
▪svg image/svg+sml.

وينشئ• ArcGIS افتراضًيا خدمة المخزن الآمن (SSS) لتأمين بيانات اعتماد ArcGIS for SharePoint خدمة المخزن الآمن - يستخدم
غير متاح أثناء التثبيت، فإنه SSS أو إذا كان SSS تطبيًقا هدف تلقائًيا أثناء التثبيت، ويوصى بهذا الإعداد. إذا لم ترغب في استخدام
ArcGIS for SharePoint. إذا اخترت تثبيت ًيا. لمزيد من المعلومات، راجع موضوع يجب عليك إنشاء مفتاح تشفير بعد التثبيت يدو

أثناء التثبيت، فتأكد من تشغيل خدمة المخزن الآمن، وكذلك من تكوين الخدمة نفسها بشكل صحيح. SSS استخدام

راجع هذه الخطوات للوصول إلى خدمة المخزن الآمن وإنشاء مفتاح جديد:•
إدارة تطبيقات الخدمة.• انقر على إدارة التطبيق الرئيسية، في قسم الإدارة المركزية في صفحة

خدمة المخزن الآمن.• انقر على رابط

إنشاء مفتاح جديد.• انقر على
.SharePoint Server تكوين خدمة التخزين الآمن في لمزيد من التفاصيل، راجع موضوع

الإدارة المركزية.• اخرج من

قم بتكوين خدمة المكود• ،ArcGIS Enterprise بنجاح في ArcGIS Maps Locate - لتشغيل سير عمل ArcGIS Enterprise
الجغرافي.

المستخدم لتخزين علامات جغرافية يقوم• SharePoint مصطلح ArcGIS Map Search خدمة البيانات التعريفية المدارة - ُينشئ
ArcGIS Map المكون الإضافي بإنشائها. يتم استخدام مخزن المصطلحات لعزل العلامات الجغرافية من علامات أخرى لم يقم

بإنشائها. خدمة البيانات التعريفية المدارة مطلوبة لإدارة مجموعة المصطلحات. Search

لمعالجة استعلامات البحث.• SharePoint خدمة بحث ArcGIS Map Search خدمة البحث - يتطلب

تثبيت تطبيق خدمة إدارة التطبيق وتشغيله،• ArcGIS Map Search خدمات إدارة التطبيق وخدمات إعدادات الاشتراك - يتطلب
وكذلك حصوله على وكيل تطبيق خدمة إدارة تطبيق مقترن، كما هو معروض أدناه.

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS for SharePoint

6

https://links.esri.com/arcgis-free-trial
https://doc.arcgis.com/ar/arcgis-online/administer/get-started-with-administration.htm
https://doc.arcgis.com/ar/arcgis-online/administer/get-started-with-administration.htm
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/getting-started
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/getting-started
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/getting-started
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee806866(v=office.16).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee806866(v=office.16).aspx
https://enterprise.arcgis.com/ar/portal/latest/administer/windows/configure-services.htm#ESRI_SECTION1_0A9A071A7AB748028C8213D1D863FA18
https://enterprise.arcgis.com/ar/portal/latest/administer/windows/configure-services.htm#ESRI_SECTION1_0A9A071A7AB748028C8213D1D863FA18


حيث تريد تثبيت SharePoint Server النصي التالي في PowerShell إذا لم يكن ذلك موجوًدا بالفعل في المؤسسة، شِّغل برنامج
:ArcGIS for SharePoint

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
$appManagementServiceApplication= (Get-SPServiceApplication) | Where-Object

{$_.TypeName -eq "App Management Service Application"}
New

-SPAppManagementServiceApplicationProxy
-Name AppManagementProxy

-UseDefaultProxyGroup
-ServiceApplication

$appManagementServiceApplication

اللغات المدعومة
باللغات التالية: ArcGIS for SharePoint يتوفر

العربية والصينية (المبسطة) والصينية (هونغ كونغ التقليدية) والصينية (تايوان التقليدية) والتشيكية والدانماركية والهولندية
ية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكورية واللاتفية والإنجليزية والإستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والعبر
واللتوانية والنرويجية والبولندية والبرتغالية (البرازيل) والبرتغالية (البرتغال) والرومانية والروسية والإسبانية والتايلاندية والتركية

والفيتنامية.

للمكونات الإضافية بواسطة إعدادات لغة نظام التشغيل. إذا كنت تستخدم Windows يتم تحديد اللغة الُمستخدمة في إصدار
إعدادات اللغة غير المدعومة، ستقوم المكونات الإضافية باستخدام اللغة الإنجليزية.

مستعرضات الويب
يتم دعم المستعرضات التالية:

SharePoint 2019 SharePoint 2016 SharePoint 2013 اسم المستعرض

كامل كامل كامل Microsoft Edge

كامل كامل كامل *Google Chrome

كامل كامل كامل *Mozilla Firefox

*أحدث إصدار تم إطلاقه

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS for SharePoint
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ArcGIS for SharePoint تثبيت
بسهولة. SharePoint النشر في تثبيت ArcGIS for SharePoint برنامج إعداد يتيح لك

ArcGIS Maps ArcGIS Maps، وسير العمل التي تحتوي على جزء الويب SharePoint أحد حلول ArcGIS for SharePoint ُتعد
الإضافي. ArcGIS Map Search Locate، وحقل الموقع ومكون

وخرائط ويب• ArcGIS وخدمات المعالم المستضافة في SharePoint - يتيح لك عرض البيانات وتحليلها من قوائم ArcGIS Maps
على خريطة تفاعلية. ArcGIS

وينشئ عمود قائمة جديد يحتوي على معلومات• SharePoint معلومات محددة من قائمة ArcGIS Maps Locate يقرأ سير عمل
الموقع التي يمكن استخدامها لوضع المعالم على الخريطة.

- يتيح لك تحديد المستندات ومجموعات المستندات بالبيانات التعريفية التي تعتمد على الموقع والبحث• ArcGIS Map Search
عن تلك العناصر باستخدام الخريطة.

ملاحظة:
Esri Maps Locateو Esri Maps كتطبيقين منفصلين: ArcGIS for SharePoint والإصدارات السابقة، تم توزيع 4.1 في الإصدار
ArcGIS ArcGIS Maps، والتي تدمج سير العمل متاح الآن كوظيفة إضافية واحدة مسماة Workflow. ArcGIS for SharePoint

الحالي، Esri Locate workflow الحالي على إزالة تطبيق Esri Maps ArcGIS Map Search. لن يقوم تحديث تطبيق و Maps Locate
الجديد الُمضّمن في المكون الإضافي الجديد. ArcGIS Maps Locate ويجب عليك إلغاء تثبيته قبل استخدام سير عمل

قبل استخدامه. تكوينه بعد تثبيت التطبيق، يجب عليك

ملاحظة:
•.SharePoint وصول المسئول إلى ArcGIS for SharePoint يتطلب تثبيت

يمكنك تكوين مجموعات الموقع بشكل فردي باستخدام إعدادات الموقع الخاصة بمجموعة كل موقع، أو يمكنك استخدام تطبيق•
للتكوين الدفعي لمجموعات موقع متعددة مرة واحدة. SharePoint الإدارة المركزية لـ

•ArcGIS for مثبت مسبًقا. قبل تثبيت ArcGIS for SharePoint لا يستحسن التثبيت على موقع كان لديه إصدار تجريبي من
جميع المكونات التي تحتوي على البرنامج التجريبي أو قم بإنشاء موقع جديد. SharePoint، قم بتعطيل وإزالة

الملفات الُمضمنة
محلًيا الملفات التالية. ArcGIS for SharePoint يشمل تثبيت

ملاحظة:
و2019. و2016 SharePoint 2013 إلا في ArcGIS Map Search لا يتم دعم

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

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

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

مجموعة متنوعة من المستندات للمساعدة في تثبيت المكونات الإضافية وتكونيها• ArcGIS for SharePoint الوثائق - يشمل
ًا إرشادًيا لنشر حزم اللغات واتفاقية الترخيص. وبدء تشغيلها. إنها تتضمن أيًضا دليل

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS for SharePoint
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بلغة أخرى غير الإنجليزية، فإنه يجب عليك• ArcGIS for SharePoint ملفات مصدر اللغة - إعداد الموارد للغات المدعومة. لتثبيت
ًا تثبيت البرنامج باللغة الإنجليزية، ومن ثم تنزيل حزمة اللغة المناسبة وتثبيتها. أول

ًيا محل ArcGIS for SharePoint تثبيت ونشر

ملاحظة:
Web Front End (WFE) على جميع خوادم ArcGIS for SharePoint متعددة الخوادم، يجب تثبيت SharePoint في بيئة مزرعة

عليها بالفعل، قم بتثبيت ArcGIS for SharePoint حالية تم نشر SharePoint جديد إلى مزرعة WFE SharePoint. عند ضم خادم
على الخادم الجديد بعد الانضمام إلى المزرعة. ArcGIS for SharePoint نفس إصدار

ArcGIS for SharePoint، قم بالآتي: لتثبيت ونشر

.1.SharePoint واستخرجه لمكان على النظام حيث يتم تثبيت ArcGIS for SharePoint لتثبيت ZIP قم بتنزيل محتويات ملف

لبدء التثبيت. يجري الُمثّبت سلسلة من الفحوصات للتأكد من نجاح التثبيت. في2. Setup.exe انقر نقرتين مزدوجتين فوق ملف
حالة فشل الفحص، يوفر المثّبت معلومات حول الفشل.

التالي.3. عند اكتمال الفحوصات بنجاح، انقر على

EULA، قم بالتأشير على خانة الاختيار ثم انقر على4. اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA). إذا وافقت على شروط
التالي.

التالي.5. ثم انقر فوق ArcGIS Online ًيا لتأمين بيانات اعتماد استخدم "خدمة التخزين المؤمن" اختيار
(غير SharePoint إذا حصلت على رسالة تفيد أنه لم يتم بدء تشغيل خدمة التخزين الآمن، ابدأ تشغيل هذه الخدمة على خادم

لمزيد من المعلومات. البيئات المدعومة SharePoint). راجع موضوع قابل للتطبيق على مؤسسة

للمتابعة.6. التالي انقر على

التلقائي.7. ArcGIS Maps Refresh Token اختيار ما إذا كنت تريد تثبيت وتنشيط وظيفة مؤقت تجديد
لتشغيل وظيفة مؤقت ArcGIS for SharePoint إذا قمت بتكوين الرموز المميزة للتحديث لانتهاء الصلاحية، يمكنك إعداد

بشكل دوري لتجديد الرموز المميزة للتحديث تلقائًيا قبل انتهاء صلاحيتها. إذا لم يتم تعيين تاريخ انتهاء صلاحية SharePoint
للرموز المميزة التي تم تحديثها، فلن تحتاج إلى تنشيط وظيفة المؤقت. يوصى بتنشيط وظيفة المؤقت فقط في حالة تم تعيين

.ArcGIS تجديد بيانات اعتماد تاريخ انتهاء صلاحية للرموز المميزة. لمزيد من المعلومات، راجع

اختيار واحد من الخيارات التالية:

(افتراضًيا)—يقوم بتثبيت ميزة التحديث التلقائي ولكن لا• ArcGIS Maps Refresh Token لا تقم بتنشيط التجديد التلقائي لـ
ًيا. يقوم بتنشيطها. الميزة موجودة ولكنها لن تعمل تلقائ

ArcGIS Maps Refresh Token—يقوم بتثبيت ميزة التجديد التلقائي وتنشيطها. عند تنشيط• تنشيط التجديد التلقائي لـ
بإنشاء وظيفة مؤقت تقوم بتنفيذ ميزة تجديد الرمز المميز للتحديث باستخدام التردد الافتراضي. SharePoint الميزة، يقوم

.SharePoint يمكنك تعديل إعدادات وظيفة المؤقت في أي وقت باستخدام الإدارة المركزية لـ

للمتابعة.8. التالي انقر على

بتجميع المعلومات لتحسين البرنامج.9. Esri السماح لـ Esri، قم بالتأشير على خانة تحسين خبرة مستخدمي للمشاركة في برنامج

للمتابعة.10. التالي انقر على

الإلكترونية11. ArcGIS Enterprise أو مثيل بوابة ArcGIS Online لمؤسسة URL ArcGIS. قم بتوفير عنوان لاتصال URL حدد عنوان
اختبار. ثم انقر فوق

مرة أخرى. عندما اختبار وانقر فوق URL URL. قم بتصحيح عنوان حمراء بجانب حقل عنوان x إذا فشل الاتصال، تظهر علامة
التالي. x. انقر فوق يكون الاتصال صالًحا، تختفي علامة

المحدد بواسطة جميع مجموعات المواقع الجديدة التي تم إنشاؤها بموجب هذا العنوان. يمكنك تغيير URL سيتم توريث عنوان
خيارات التكوين. لمجموعات موقع محدد باستخدام URL عنوان

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS for SharePoint
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تطبيقات الويب /12. عليها. في شجرة ArcGIS for SharePoint اختر تطبيقات الويب أو مجموعات المواقع المطلوب تمكين
SharePoint، بينما ُتمثل كل عقدة تابعة مجموعة ، يمثل كل عقدة على المستوى العلوي تطبيق ويب مجموعات الموقع

للنشر بمجموعات الموقع المحددة. عند تحديد تطبيقات ArcGIS for SharePoint المواقع. في المثال التالي، يتم استهداف
التالي. الويب المستهدفة ومجموعات المواقع، انقر على

ملاحظة:
تتوفر لكل مجموعات الموقع ضمن تطبيق الويب. لذلك، ArcGIS for SharePoint إذا كنت تستهدف تطبيق الويب، فإن ميزة

بالنسبة لمجموعات المواقع التي لم يتم تعليمها على صفحة هذا المَثبت إلا أنها تكون داخل تطبيقات الويب التي تم تعليمها،
ولكنها تكون غير نشطة. ArcGIS for SharePoint تتوافر ميزة

على الموقع الجذر أو موقع كتالوج التطبيق. ArcGIS for SharePoint لا تقم بنشر

للمتابعة.13. التالي انقر على
يقوم الإعداد بتنفيذ مهام التثبيت ويعرض رسالة عند اكتمال العملية.

التالي.14. انقر فوق
يظهر جزء الملخص، يسرد تفاصيل عملية التثبيت.

للمتابعة.15. التالي انقر على
يظهر الجزء الأخير من معالج التثبيت. في هذا الجزء، يمكنك اختيار التكوين الدفعي لمجموعات مواقع متعددة في نفس الوقت،

.ArcGIS for SharePoint تكوين أو يمكنك تكوين مجموعة مواقع فردية. لمزيد من المعلومات، راجع

•.SharePoint لفتح صفحة التكوين الدفعي في تطبيق الإدارة المركزية لـ التكوين الدفعي انقر فوق

لفتح صفحة تكوين مجموعة الموقع الحالية.• تكوين انقر فوق

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS for SharePoint
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لإنهاء الإعداد.16. إغلاق انقر فوق

ArcGIS for SharePoint تكوين عند اكتمال التثبيت، قم بـ

PowerShell التثبيت باستخدام
ًيا. تأكد من استبدال العناصر النائبة يدو ArcGIS Map Search و ArcGIS for SharePoint التالية لتثبيت PowerShell استخدام أوامر

الموجودة في الأقواس الزاوية (<>) بمعلومات من النظام لديك.

ArcGIS for SharePoint تثبيت

Upload solution package to the farm #
Add-SPSolution

-LiteralPath C:\<download location>\ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

# Install the solution to the desired web application
Install-SPSolution ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

-WebApplication http://<web application name>
-GACDeployment

# Wait for the solution to complete the install before enabling feature
Start-Sleep 15

# Enable the feature on the given site collection
Enable-SPFeature

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

ArcGIS Map Search تثبيت

Import the app to the desired site collection #
$spapp = Import-SPAppPackage

-Path "C:\<download location>\ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.app"
-Site http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>

-Source ObjectModel

# Install the app on the site collection
Install-SPApp

-Web http//<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>
-Identity $spapp

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS for SharePoint
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فحوصات النظام
بتشغيل سلسلة من فحوصات النظام للتحقق من تثبيت الخدمات أو ArcGIS for SharePoint وأثناء التثبيت، يقوم معالج تثبيت
البرامج المطلوبة أو التابعة وتشغيلها بشكل صحيح قبل تثبيت الحل والمكون الإضافي. إذا تم العثور على مشكلة، فإن المعالج

يعرض خطًأ أو تحذيًرا. يجب معالجة بعض المشكلات على الفور قبل متابعة التثبيت، فيما لا يؤثر بعضها على التثبيت، ولكن يجب
بشكل صحيح. ArcGIS for SharePoint تصحيحه حتى يمكن تشغيل

.SharePoint يجب تنفيذ كل حلول فحص النظام بواسطة مسؤول مزرعة

تضم الأقسام التالية الأخطاء والتحذيرات المحتملة وحلولها. يتحقق فحص النظام الأول من صحة نظامك فيما يتعلق بالمكونات
ArcGIS for SharePoint. إذا فشل أي من فحوصات المكونات، قم بإيقاف التثبيت مؤقًتا وقم بمعالجة المشكلة، المطلوبة لتثبيت

للتأكد من حل المشكلة قبل متابعة التثبيت. يتم التحقق من صحة فحص الخدمات الإضافية إعادة تشغيل الفحوصات ثم انقر على
ArcGIS for SharePoint إذا كانت الخدمات والتطبيقات الإضافية تعمل. تعد هذه الخدمات أو التطبيقات مطلوبة للسماح بتشغيل
صحية، وهو ما سيتم تكوينه SharePoint ًيا لمزرعة بشكل صحيح، ولكنها لن تعوق التثبيت الحالي. يعد معظم هذه الخدمات أساس

بشكل صحيح في معظم الحالات. إذا فشل أي من فحوصات الخدمة، قم بإيقاف التثبيت مؤقًتا وقم بمعالجة المشكلة، ثم انقر على
قبل متابعة التثبيت. إعادة تشغيل الفحوصات

الخدمات المطلوبة
SharePoint؟• 201x هل تم تثبيت خدمات مؤسسة

مثبتة على الجهاز الحالي. 201x الإصدار SharePoint يفشل هذا الفحص عندما لا تكون خدمات مؤسسة

.201x الإصدار SharePoint َّبت عليه خدمات مؤسسة على نظام ُمث ArcGIS for SharePoint الحل: قم بتثبيت

SharePoint؟• هل يتوفر لديك إذن تثبيت ونشر حلول
.SharePoint ليس مسؤول ArcGIS for SharePoint ِّبت يفشل هذا الفحص عندما لا يكون المستخدم الذي ُيشِّغل ُمث

ArcGIS for SharePoint. قم بتشغيل الإعداد كمسؤول. حتى يمكنك تثبيت SharePoint الحل: يجب أن تكون مسؤول مزرعة

SharePoint؟• 201x هل تم تشغيل خدمة إدارة
.201x الإصدار SharePoint يفشل هذا الفحص عندما لا يتم تشغيل خدمة مسؤول

.201x الإصدار SharePoint services.msc). اسم الخدمة هو إدارة (قم بتشغيل Windows الحل: قم بتشغيل الخدمة على خدمات

SharePoint؟• 201x هل تم بدء تشغيل خدمة ُمؤِّقت
.201x الإصدار SharePoint يفشل هذا الفحص عندما لا يتم تشغيل خدمة ُمؤِّقت

الإصدار SharePoint services.msc). اسم الخدمة هو ُمؤِّقت (قم بتشغيل Windows الحل: قم بتشغيل الخدمة على خدمات
.201x

هل ملف الحل موجود؟•
َّمع في الدليل الأساسي لمجلد الُمثِّبت. إذا تمت حذف ESRI.ARCGIS.Mapping.SharePoint.wsp، وهو ُمج ملف الحل يحمل اسم

هذا الملف أو تمت إعادة تسميته يدوًيا، فإن فحص هذا النظام سيتعرض للفشل.

.ArcGIS for SharePoint ِّبت الأصلي إلى مجلد ُمث ESRI.ARCGIS.Mapping.SharePoint.wsp الحل: قم باستعادة ملف حل

•ArcGIS for SharePoint اكتشاف
أم ArcGIS for SharePoint الحالية تحتوي على إصدار سابق من SharePoint سيتحقق هذا الفحص من صحة ما إذا كانت مزرعة

لا. وبحسب نتائج الفحص، ستحصل على خيارات تثبيت مختلفة، مثل الإزالة أو التعديل أو التثبيت أو الترقية.

SharePoint تطبيقات خدمة
عديدة SharePoint تطبيقات خدمة ArcGIS for SharePoint المحلية، والتي تستضيف SharePoint يجب أن يكون لدى كل خوادم

َّونة وقيد التشغيل. يتضمن الجدول التالي الخدمات المطلوبة والموصى بها. ُمك
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SharePoint
2019

SharePoint
2016

SharePoint
2013 Microsoft تعليمات الحالة

المطلوبة SharePoint نوع تطبيق خدمة

المطلوبة المطلوبة المطلوبة تكوين بيئة تطبيقات لخادم
SharePoint

تم بدء
التشغيل تطبيق خدمة إدارة التطبيق

المطلوبة المطلوبة المطلوبة تكوين بيئة تطبيقات لخادم
SharePoint

تم بدء
التشغيل وكيل تطبيق خدمة إدارة التطبيق

ُموصى به ُموصى به ُموصى به
تكوين تطبيق خدمة اتصال

بيانات أعمال في خادم
SharePoint

تم بدء
التشغيل تطبيق خدمة اتصال بيانات الأعمال

ُموصى به ُموصى به ُموصى به
تكوين تطبيق خدمة اتصال

بيانات أعمال في خادم
SharePoint

تم بدء
التشغيل

وكيل تطبيق خدمة اتصال بيانات
الأعمال

المطلوبة المطلوبة المطلوبة تكوين خدمة البيانات التعريفية
المدارة

تم بدء
التشغيل خدمات البيانات التعريفية الُمدارة

المطلوبة المطلوبة المطلوبة تكوين خدمة البيانات التعريفية
المدارة

تم بدء
التشغيل

اتصال خدمة البيانات التعريفية
الُمدارة

المطلوبة المطلوبة المطلوبة إنشاء وتكوين تطبيق خدمة
البحث

تم بدء
التشغيل تطبيق خدمة البحث

المطلوبة المطلوبة المطلوبة إنشاء وتكوين تطبيق خدمة
البحث

تم بدء
التشغيل وكيل تطبيق خدمة البحث

ُموصى به ُموصى به ُموصى به تكوين خدمة المخزن الآمن تم بدء
التشغيل تطبيق خدمة التخزين الآمن

ُموصى به ُموصى به ُموصى به تكوين خدمة المخزن الآمن تم بدء
التشغيل وكيل تطبيق خدمة المخزن الآمن

المطلوبة المطلوبة المطلوبة تكوين خدمة المخزن الآمن تم بدء
التشغيل تطبيق خدمة الرمز المميز للأمان

المطلوبة المطلوبة المطلوبة تطبيق خدمة إعدادات الاشتراك
خطوة بخطوة

تم بدء
التشغيل

تطبيق خدمة إعدادات اشتراك
Microsoft SharePoint مؤسسة

المطلوبة المطلوبة المطلوبة تطبيق خدمة إعدادات الاشتراك
خطوة بخطوة

تم بدء
التشغيل

وكيل تطبيق خدمة إعدادات
Microsoft اشتراك مؤسسة

SharePoint

ُموصى به ُموصى به ُموصى به
تكوين مجموعة بيانات

الاستخدام والصحة في خادم
SharePoint

تم بدء
التشغيل

تطبيق خدمة مجموعة بيانات
الاستخدام والصحة

ُموصى به ُموصى به ُموصى به
تكوين مجموعة بيانات

الاستخدام والصحة في خادم
SharePoint

تم بدء
التشغيل

وكيل تطبيق خدمة مجموعة بيانات
الاستخدام والصحة

ملاحظة:
•.ArcGIS for SharePoint مطلوب - هذه الخدمة مطلوبة كي يعمل

على هذه الخدمة. بدون هذه الخدمة، لن تتوفر بعض• ArcGIS for SharePoint موصى به - تعتمد ميزة فرعية واحدة أو أكثر من
المزايا.

•.SharePoint وجود هذه الخدمة لهذا الإصدار من ArcGIS for SharePoint غير مطلوب - لا يتطلب

هذه الخدمة.• SharePoint لا ينطبق - لا يدعم هذا الإصدار من
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الميزات الإضافية
الإضافية• SharePoint تثبيت وتشغيل مكونات

المحلية نموذج مكون إضافي بالإضافة إلى نموذج SharePoint 2013، تستخدم إصدارات خادم الإصدار SharePoint بداية من
الحل المستخدم في الإصدارات السابقة.

لديك مسبًقا لدعم المكونات SharePoint أو إصدار أحدث، يجب تكوين مزرعة 2013 الإصدار SharePoint الحل: إذا كنت تستخدم
.SharePoint 2013 تكوين بيئة للتطبيقات في الإضافية الخارجية. لمزيد من المعلومات، راجع موضوع

ًيا• تحديد موقع المستندات جغراف
التي تحتوي على قيم تشير إلى SharePoint يتيح لك تحديد المواقع جغرافًيا وضع علامة للمستندات في مجموعات موقع

في مجموعة مصطلحات جديدة في مخزن ArcGIS for SharePoint الموقع. يتم تخزين العلامات الجغرافية التي ينشئها
SharePoint. يجب تشغيل خدمة البيانات التعريفية المدارة لتمكين المصطلحات الذي تديره خدمة البيانات التعريفية المدارة لـ

.ArcGIS for SharePoint ًيا في تحديد المواقع جغراف

تكوين خدمة البيانات التعريفية المدارة الحل: قم بتشغيل خدمة البيانات التعريفية المدارة. لمزيد من المعلومات، راجع موضوع
.SharePoint 2013 في

ًيا• البحث عن المستندات جغراف
ArcGIS يتيح تحديد البحث الجغرافي البحث عن المستندات التي تم تحديد موقعها جغرافًيا بواسطة معلومات الموقع، ويستخدم
للإنتاج. يجب تشغيل خدمة SharePoint المستخدمة بشكل عام في مزارع SharePoint وظيفة البحث المؤسسي for SharePoint

.ArcGIS for SharePoint إعدادات البحث والموقع وخدمة "أداة التحكم في مضيف البحث" من أجل تمكين البحث المكاني في

الحل: لتمكين البحث الجغرافي، فإن المكون الإضافي يتطلب الخدمات الأساسية المتعلقة بالبحث. لمزيد من المعلومات، راجع
.SharePoint 2013 إنشاء تكوين تطبيق خدمة البحث في موضوع

•ArcGIS Connect استخدام سير عمل
الاتصال بالبيانات الخارجية، ArcGIS for SharePoint خدمة اتصال أعمال (BCS) مخصصة تتيح لـ ArcGIS Connect سير عمل يعد

.ArcGIS Connect SQL. يجب تشغيل خدمة اتصال بيانات الأعمال (BDC) لتمكين سير عمل مثل قاعدة بيانات خادم

تكوين تطبيق خدمة اتصال BCD. لمزيد من المعلومات، راجع موضوع وجود خدمة ArcGIS Connect الحل: يتطلب سير عمل
.SharePoint 2013 بيانات الأعمال في

•ArcGIS لتخزين بيانات اعتماد SSS استخدام خدمة
SSS. إذا كانت الخدمة لا ArcGIS. وإذا قمت بذلك، يجب تشغيل لتخزين بيانات اعتماد (SSS) استخدام خدمة التخزين الآمن يمكنك

جزء بعد التثبيت عندما تقوم بتكوين SSS متاًحا أثناء التثبيت. يمكنك تكوين SSS استخدام تعمل، وتابعَت التثبيت، لن يكون خيار
.ArcGIS for SharePoint تكوين . لمزيد من المعلومات، راجع تطبيق

.SharePoint 2013 تكوين خدمة التخزين الآمن في SSS. لمزيد من المعلومات، راجع موضوع الحل: قم بتشغيل
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ArcGIS for SharePoint ترقية
الترقية إلى أحدث إصدار. للترقية، اتبع هذه الخطوات. ArcGIS for SharePoint Setup.exe يتيح لك برنامج

ملاحظة:
للترقية إلى الإصدار الجديد. ArcGIS for SharePoint لا تحتاج إلغاء تثبيت الإصدار السابق من

Setup.exe الترقية باستخدام
.1.ArcGIS for SharePoint في معالج إعداد التالي 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 for SharePoint ّبت ينشر الُمث

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

لإغلاق معالج الإعداد.5. إغلاق انقر على

الإضافي ArcGIS Map Search تحديث مكون
الإضافي إلى مجموعة موقعك، بعد إكمال الترقية، يتم نشر إصدار جديد من مكون ArcGIS Map Search إذا قمت بتضمين مكون

محتويات الموقع في صفحة ArcGIS Map Search الإضافي إلى كتالوج التطبيق الداخلي. يعرض تجانب ArcGIS Map Search
عملية تحديث مكون الخاصة بمجموعة موقعك رسالة مفادها أن تحديث المكون الإضافي متوفر. لمزيد من المعلومات، راجع

الإضافي. SharePoint

لمجموعة الموقع.1. محتويات الموقع استعرض إلى صفحة

تحديث.2. ArcGIS Map Search، انقر على رابط في تجانب
.ArcGIS Map Search تظهر صفحة تنزيل

.3.Get it انقر على

.4.ArcGIS هل تثق بخرائط في رسالة أثق به انقر فوق
بتحديث التطبيق. عند اكتمال التحديث، تظهر ArcGIS Map Search محتويات الموقع. تبلغك الرسالة أدنى تجانب تظهر صفحة

الرسالة.

PowerShell الترقية باستخدام
وتثبيت الإصدار ArcGIS Map Search و ArcGIS for SharePoint التالية لحذف الإصدار السابق من PowerShell استخدم أوامر

الأحدث. تأكد من استبدال العناصر النائبة الموجودة في الأقواس الزاوية (<>) بمعلومات من النظام لديك.

.ArcGIS for SharePoint قم بإلغاء تثبيت الإصدار السابق من

Disable the feature in preparation for uninstall #
Disable-SPFeature

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

# Uninstall ArcGIS for SharePoint solution
Uninstall-SPSolution

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

# Wait for uninstall to complete
Start-Sleep 15

# Remove solution from the farm
Remove-SPSolution

–Identity ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

.ArcGIS Map Search قم بإلغاء تثبيت الإصدار السابق من

Get all apps installed to the specified subsite #
$instances = Get-SPAppInstance

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

# Set the $instance variable to the ArcGIS Map Search app
$instance = $instances | where {$_.Title -eq 'ArcGIS Map Search'}

# Uninstall the app from the subsite
Uninstall-SPAppInstance -Identity $instance

ArcGIS for SharePoint ترقية

Upload solution package to the farm #
Add-SPSolution

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

# Stop the SharePoint Timer Service
Net stop SPTimerV4

# Start the SharePoint Timer Service
Net start SPTimerV4

# Install the solution to the desired web application
Install

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

# Wait for the solution to complete the install before enabling the feature
Start-Sleep 15

# Enable ArcGIS for SharePoint on the desired site collection
Enable-SPFeature

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

ArcGIS Map Search ترقية

Import the app to the desired site collection #
$spapp = Import-SPAppPackage

-Path "C:\<download location>\ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.app"
-Site http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>

-Source ObjectModel

# Install the app on the site collection
Install-SPApp

-Web http//<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>
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-Identity $spapp
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تعديل أو إزالة
.ArcGIS for SharePoint يحتوي على وظائف جزء تطبيق يمكنك تعديل أو إزالة

تعديل
ArcGIS for تعديل المواقع وتطبيقات الويب التي تحتوي على وظيفة ArcGIS for SharePoint Setup.exe يتيح برنامج

SharePoint. لتعديل عملية التثبيت، أكمل الخطوات التالية:

لبدء المثبت.1. تشغيل كمسؤول Setup.exe، ثم انقر على انقر بزر الماوس الأيمن على ملف
وضمان أن الُمثَبت يؤدي وظائفه. في ArcGIS for SharePoint يقوم المثَبت بتنفيذ سلسلة من الفحوصات للكشف عن تثبيت

حالة فشل الفحص، يوفر المثّبت معلومات حول الفشل.

التالي.2. عند اكتمال الفحوصات بنجاح، انقر على

التالي.3. ثم انقر على تعديل حدد خيار

ArcGIS for SharePoint. في شجرة تطبيقات الويب/4. اختر تطبيقات الويب أو مجموعات المواقع التي عليها لتمكين أو تعطيل
على الويب، بينما ُتمثل كل عقدة تابعة مجموعة SharePoint مجموعات المواقع، ُتمثل كل عقدة على المستوى العلوي تطبيق

للنشر في مجموعة المواقع التي توجد في ArcGIS for SharePoint المواقع. في لقطة الشاشة التالية، يتم استهداف
.http://7win/sites/demo

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

.5ArcGIS for التالي. يقوم المثَبت بنشر وتفعيل عند تحديد تطبيقات الويب المستهدفة ومجموعات المواقع، انقر على
على أي من مجموعات المواقع غير ArcGIS for SharePoint على مجموعات المواقع المحددة وإلغاء تفعيل SharePoint

المحددة.
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لإغلاق برنامج الإعداد.6. إغلاق لعرض سجل العمليات أو التالي عند إتمام العملية، انقر على

Setup.exe قم بالإزالة باستخدام
المضمن في المنتج. اتبع الخطوات الواردة أدناه Setup.exe استخدم ملف SharePoint من نظام ArcGIS for SharePoint لإزالة

.ArcGIS for SharePoint لإلغاء تثبيت

لبدء المثبت.1. تشغيل كمسؤول Setup.exe، ثم انقر على انقر بزر الماوس الأيمن على ملف
وضمان أن الُمثَبت يؤدي وظائفه. في ArcGIS for SharePoint يقوم المثَبت بتنفيذ سلسلة من الفحوصات للكشف عن تثبيت

حالة فشل الفحص، يوفر المثّبت معلومات حول الفشل.

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

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

لإغلاق برنامج الإعداد.4. إغلاق لعرض سجل العمليات أو التالي عند إتمام العملية، انقر على

PowerShell إلغاء التثبيت باستخدام
ArcGIS Map Search. تأكد من استبدال و ArcGIS for SharePoint التالية لإلغاء تثبيت PowerShell استخدم أوامر

ا<placeholders> بمعلومات من النظام.

ArcGIS for SharePoint إلغاء تثبيت

Disable the feature in preparation for uninstall #
Disable-SPFeature

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

# Uninstall ArcGIS for SharePoint solution
Uninstall-SPSolution

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

# Wait for uninstall to complete before proceeding
Start-Sleep 15

# Remove solution from the farm
Remove-SPSolution

–Identity ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

ArcGIS Map Search إلغاء تثبيت

Get all apps installed to the specified subsite #
$instances = Get-SPAppInstance

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

# Set the $instance variable to the ArcGIS Map Search app
$instance = $instances | where {$_.Title -eq 'ArcGIS Map Search'}

# Uninstall the app from the subsite
Uninstall-SPAppInstance -Identity $instance
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القديم Esri Maps Locate Workflow إزالة تطبيق
Esri Maps Locateو Esri Maps كتطبيقين منفصلين: ArcGIS for SharePoint والإصدارات السابقة، تم توزيع 4.1 في الإصدار
ArcGIS ArcGIS Maps، والتي تدمج سير العمل متاح الآن كوظيفة إضافية واحدة مسماة Workflow. ArcGIS for SharePoint

الحالي، Esri Locate workflow الحالي على إزالة تطبيق Esri Maps ArcGIS Map Search. لن يقوم تحديث تطبيق و Maps Locate
الجديد الُمضّمن في المكون الإضافي الجديد. ArcGIS Maps Locate ويجب عليك إلغاء تثبيته قبل استخدام سير عمل

لإزالة التطبيقات من مجموعة المواقع. SharePoint يجب أن تكون مسؤول مجموعة موقع

من مجموعة الموقع، قم بتنفيذ الخطوات التالية: Esri Maps Locate Workflow لإزالة تطبيق

.1.Esri Maps Locate Workflow انقر على تجانب محتويات الموقع من صفحة

تعطيل.2. انقر على تكوين سير العمل انقر على صفحة

على الرسالة لإزالة التطبيق من الموقع بشكل دائم.3. موافق انقر على
محتويات الموقع. تظهر صفحة

بجانب تجانب التطبيق، ثم انقر4. من مجموعة المواقع، انقر على زر الخيارات Esri Maps Locate Workflow لإزالة تطبيق
إزالة. على

في رسالة التأكيد.5. موافق انقر على
محتويات الموقع. من صفحة Esri Maps Locate Workflow تم إزالة تطبيق

حذف التحديد.6. سلة المحذوفات، قم بالتأشير على الخانة بجانب التطبيق في القائمة، وانقر على لإزالة التطبيق بشكل دائم، افتح
إفراغ سلة المحذوفات. ثم انقر على
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ArcGIS تجديد بيانات اعتماد
حل تسجيل دخول المستخدم من جانب الخادم الذي يستخدم معّرف ArcGIS for SharePoint 5.0، يستخدم بدًءا من الإصدار

ويتم استخدامها ArcGIS التطبيق وتحديث الرمز المميز لإنشاء رمز وصول قوي وآمن. تمثل رموز الوصول المميزة بيانات اعتماد
ArcGIS for SharePoint. في معظم الحالات، لا تنتهي صلاحية الرموز المميزة للتحديث، ولكن لضمان معاملات آمنة عند استخدام

ًيا تكوينها للقيام بذلك. يمكنك اختيار

لتشغيل وظيفة مؤقت ArcGIS for SharePoint إذا قمت بتكوين الرموز المميزة للتحديث لانتهاء الصلاحية، يمكنك إعداد
بشكل دوري لتجديد الرموز المميزة للتحديث تلقائًيا قبل انتهاء صلاحيتها. SharePoint

ArcGIS و ArcGIS Online على تعزيز الوظائف الجديدة في ArcGIS Maps تعمل ميزة التجديد التلقائي للرمز المميز لتحديث
والإصدارات الأحدث. تأخذ العملية رمز تحديث غير منتهي الصلاحية حالي وتقوم بإرجاع رمز تحديث جديد. 10.6 الإصدار Enterprise

بمجرد إصدار الرمز المميز للتحديث الجديد، يتم إبطال الرمز المميز للتحديث القديم على الفور (يتم إبطال جميع رموز الوصول التي
تم إصدارها بواسطة رمز التحديث هذا على الفور). في حالات محدودة للغاية، لا تتم كتابة الرمز المميز بشكل صحيح إلى

.ArcGIS for SharePoint باستخدام إعدادات تكوين ًيا تجديد الرمز المميز للتحديث يدو SharePoint؛ يجب عليك

ملاحظة:
•10.6 الإصدار ArcGIS Enterprise أو ArcGIS Online محلًيا باستخدام ArcGIS for SharePoint يتوفر هذا الحل فقط مع

ًيا. تجديد الرموز المميزة للتحديث يدو ArcGIS Enterprise، ستحتاج إلى والإصدارات الأحدث. إذا كنت تستخدم إصداًرا سابًقا من

إذا لم يتم تعيين تاريخ انتهاء صلاحية للرموز المميزة التي تم تحديثها، فلن تحتاج إلى تنشيط ميزة التجديد التلقائي للرمز المميز•
ArcGIS Maps. يوصى بتنشيط هذه الميزة فقط في حالة تم تعيين تاريخ انتهاء صلاحية للرموز المميزة. لتحديث

للتشغيل قبل انتهاء صلاحية الرموز المميزة. نظًرا لأن وظيفة• ArcGIS Refresh Token قم بإعداد تجديد تردد وظيفة مؤقت
القياسية، فقد يتم تأخير وظيفة المؤقت أو إيقافها بواسطة عمليات SharePoint المؤقت يتم صيانتها بواسطة خدمة مؤقت

ًيا. الرموز المميزة للتحديث يدو تجديد أخرى. وإذا حدث ذلك، يجب عليك

أثناء التثبيت ArcGIS Maps إعداد ميزة التجديد التلقائي للرمز المميز لتحديث
المتطلبات الأساسية:

وتكوين التطبيق. ArcGIS for SharePoint للوصول إلى قائمة إدارة SharePoint يجب أن تكون مسؤول مزرعة

ملاحظة:
إذا لم يتم تعيين تاريخ انتهاء صلاحية للرموز المميزة التي تم تحديثها، فلن تحتاج إلى تنشيط ميزة التجديد التلقائي للرمز المميز

.ArcGIS Maps لتحديث

أثناء التثبيت، قم بما يلي: ArcGIS Maps لإعداد ميزة التجديد التلقائي للرمز المميز لتحديث

.1ArcGIS تنشيط التجديد التلقائي لـ في معالج التثبيت، حدد الخيار SharePoint في ArcGIS تجديد بيانات اعتماد في جزء
.Maps Refresh Token option
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ملاحظة:
التي يتم تحديد نطاقها ArcGIS Maps على الرغم من أن الخيار الأول يقوم بتثبيت ميزة التجديد التلقائي للرمز المميز لتحديث
في المزرعة، تظل الميزة غير نشطة، مما يعني عدم نشر وظيفة المؤقت. يمكنك تنشيط الميزة يدوًيا في أي وقت باستخدام

المركزية. SharePoint تطبيق إدارة

في حقل الفاصل الزمني، اكتب قيمة أقصر من وقت انتهاء صلاحية الرمز المميز.2.
دقيقة، فاضبط الفاصل الزمني 60 على سبيل المثال، إذا تم تعيين الرموز المميزة الخاصة بك بحيث تنتهي صلاحيتها بعد

و59، ولكن يمكنك تغيير هذه الإعدادات لاحًقا 1 دقيقة. يجب أن تتراوح القيم المقبولة هنا بين الدقائق 40 المؤقت للتشغيل كل
لتحديد جداول زمنية مختلفة.

لمتابعة التثبيت.3. التالي انقر فوق

وتشغيلها تلقائًيا. يمكنك أيًضا تغيير إعدادات الفاصل ArcGIS Refresh Token بعد انتهاء التثبيت، يتم إنشاء وظيفة مؤقت تجديد
لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. الزمني لوظيفة المؤقت وعرض محفوظاتها

أثناء التثبيت ArcGIS Maps تنشيط ميزة التجديد التلقائي للرمز المميز لتحديث
المتطلبات الأساسية:

وتكوين التطبيق. ArcGIS for SharePoint للوصول إلى قائمة إدارة SharePoint يجب أن تكون مسؤول مزرعة

ًيا أثناء التثبيت، فيجب تنشيط الميزة يدو ArcGIS Maps إذا اخترت عدم تثبيت وضبط ميزة التجديد التلقائي للرمز المميز لتحديث
لنشر وظيفة المؤقت.

ArcGIS Maps، قم بما يلي: لتنشيط ميزة التجديد التلقائي للرمز المميز لتحديث
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المركزية.1. SharePoint ًا إلى الصفحة الرئيسية لإدارة استعرض وصول

إدارة ميزات المجموعة.2. إدارة المجموعة, انقر فوق ضمن إعدادات النظام في قسم
هذه. SharePoint تسرد الصفحة كل الميزات المتوفرة لمزرعة

تنشيط.3. ثم انقر فوق ArcGIS Maps Token Refresh التجديد التلقائي لـ قم بالتمرير إلى

ًيا وفًقا للفاصل الزمني الافتراضي. وتشغيلها تلقائ ArcGIS Refresh Token تم تثبيت وظيفة مؤقت تجديد

تعطيل.4. التي تتضمن وظيفة المؤقت، انقر فوق SharePoint وخدمة ArcGIS لإزالة وظيفة مؤقت تجديد الرمز المميز لتحديث

ArcGIS Refresh Token تغيير إعدادات وظيفة مؤقت
المتطلبات الأساسية:

وتكوين التطبيق. ArcGIS for SharePoint للوصول إلى قائمة إدارة SharePoint يجب أن تكون مسؤول مزرعة

المركزية لتغيير الفاصل الزمني لوظيفة المؤقت. SharePoint استخدم تطبيق إدارة

مراجعة تعريفات الوظيفة.1. وظائف المؤقت، انقر فوق ضمن المراقبة على الصفحة الرئيسية للإدارة المركزية، في القسم
كل تعريفات الوظائف المتوفرة. SharePoint ًيا، يسرد افتراض

في القائمة المنسدلة.2. الخدمة < عرض لتصفية طريقة العرض، انقر فوق

تغيير الخدمة.3. المنسدلة، اختر الخدمة من قائمة
تظهر نافذة منبثقة تعرض الخدمات المتاحة.

.4.ArcGIS Refresh Token خدمة تجديد انقر فوق
تعريف الوظيفة. تظهر الخدمة في صفحة

لعرض تفاصيل وظيفة المؤقت.5. ArcGIS تجديد الرمز المميز لتحديث انقر فوق
ثانية) أو الفاصل الزمني للمؤقت الذي قمت 30 تحرير وظيفة المؤقت، تعرض قيمة المؤقت الافتراضية (كل تظهر صفحة

بتعيينه أثناء التثبيت.
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قم بتعيين الفاصل الزمني.6.
يمكنك تعيين الجدول الزمني للمؤقت حسب الدقيقة أو الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر.

ArcGIS Maps. على سبيل ًا زمنًيا أقصر من دورة حياة الرمز المميز لتحديث عند اختيار الفاصل الزمني للمؤقت، اختر فاصل
دقيقة، فاضبط الفاصل الزمني لوظيفة المؤقت 60 المثال، إذا تم تعيين الرموز المميزة الخاصة بك بحيث تنتهي صلاحيتها بعد

دقيقة. 40 إلى

SharePoint، ربما يتم تأخير وظيفة مؤقت تجديد الرمز تذكر أنه نظًرا لأن وظيفة المؤقت يتم تشغيلها بواسطة خدمة مؤقت
ًيا. الرموز المميزة للتحديث يدو تجديد أو إيقافها بواسطة عمليات أخرى. وإذا حدث ذلك، يجب عليك ArcGIS المميز لتحديث

وإعادة تجديد الرموز المميزة للتحديث لكل7. ArcGIS لتشغيل وظيفة مؤقت تجديد الرمز المميز لتحديث تشغيل الآن انقر فوق
لها. ArcGIS الحالية التي تم تعيين بيانات اعتماد SharePoint مجموعات الموقع ضمن مزرعة

ًا من ذلك، انقر فوق أحد الأزرار التالية: بدل

في• ArcGIS Refresh Token لحفظ التغييرات وإغلاق صفحة وظيفة المؤقت. ستعمل وظيفة مؤقت تجديد موافق انقر فوق
الفاصل الزمني المحدد.

مرة أخرى حتى يتم إعادة تنشيط• ArcGIS Refresh Token لتعطيل وظيفة المؤقت. لن تعمل وظيفة مؤقت تعطيل انقر فوق
الخدمة.

بدون إحداث أية تغييرات.• تعريفات الوظيفة للعودة إلى صفحة إلغاء الأمر انقر فوق

وإصلاحها ArcGIS Refresh Token استكشاف أخطاء فشل وظيفة مؤقت تجديد
ية صفحة محفوظات وظيفة المؤقت تتيح لك تحديد ما إذا كانت الوظيفة قد تم تشغيلها المركز SharePoint يتضمن تطبيق إدارة

بنجاح أم فشلت. في حالة فشل الوظيفة، انقر فوق الارتباط الذي تعرض للفشل لعرض سجل تفصيلي لوظيفة المؤقت لتحديد
سبب فشلها.

ArcGIS و ArcGIS Online وظيفة جديدة متوفرة في ArcGIS على سبيل المثال، تتطلب وظيفة مؤقت تجديد الرمز المميز لتحديث
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غير صالح، فهذا grant_type والإصدارات الأحدث. إذا كان سجل المحفوظات يحتوي على رسالة مثل 10.6 الإصدار Enterprise
.ArcGIS Enterprise يشير إلى أنك تستخدم إصداًرا قديًما غير معتمد من

ًيا يدو ArcGIS تجديد الرموز المميزة لتحديث
ArcGIS for المستخدمة لضمان المعاملات الآمنة عند استخدام ArcGIS تجديد الرموز المميزة للتحديث يتكون من تحديث هوية
SharePoint. يمكنك تعيين خيارات التكوين لمجموعات مواقع متعددة في وقت واحد، أو يمكنك تكوين المكون الإضافي على

مجموعات المواقع الفردية.

المحددة في مزرعة SharePoint استخدم تطبيق الإدارة المركزية لتجديد الرموز المميزة للتحديث يدوًيا لكل مجموعات موقع
ArcGIS for SharePoint SharePoint. لتجديد رمز مميز للتحديث لمجموعة موقع فردية، استخدم صفحة التكوين المحلي لـ

لمجموعة الموقع هذه.

تعرض صفحة التكوين مقدار الوقت المتبقي قبل انتهاء صلاحية الرمز المميز للتحديث.

تجديد الرموز المميزة للتحديث لمجموعات مواقع متعددة
المتطلبات الأساسية:

وتكوين التطبيق. ArcGIS for SharePoint للوصول إلى قائمة إدارة SharePoint يجب أن تكون مسؤول مزرعة

ArcGIS for SharePoint، فيمكنك تجديد الرموز المميزة للتحديث إذا كان لديك مجموعات مواقع متعددة تستخدم نفس إعدادات
لكل (أو بعض) مجموعات الموقع في نفس الوقت.

لتجديد الرموز المميزة للتحديث لمجموعات مواقع متعددة، قم بما يلي:

تكوين التطبيق.1. ArcGIS for SharePoint، انقر فوق ضمن إدارة الأمان على الصفحة الرئيسية لـ "الإدارة المركزية"، في قسم
ArcGIS for SharePoint، تسرد كل مجموعات المواقع المتوفرة للتكوين. تكوين تظهر صفحة

أهداف التكوين، استخدم الأسهم لاختيار مجموعات الموقع لتكوينها.2. في القسم

لاستخدامها في إنشاء الرموز المميزة للتحديث ثم انقر فوق3. ArcGIS ArcGIS، أدخل بيانات اعتماد بيانات اعتماد في القسم
تعيين.

موافق. تظهر الرسالة؛ انقر فوق

صالح.4. ArcGIS باستخدام حساب ArcGIS سّجل الدخول إلى
يتم تجديد الرموز المميزة للتحديث المرتبطة بمجموعات المواقع المحددة. تظهر رسالة توضح مقدار الوقت المتبقي قبل انتهاء

صلاحية الرموز المميزة. يمكنك تجديد هذه الإعدادات في أي وقت.
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تجديد الرموز المميزة للتحديث لمجموعة موقع فردية
لتجديد الرمز المميز للتحديث لمجموعة موقع فردي، قم بما يلي:

لمجموعة الموقع التي تريد تعديلها.1. إعدادات الموقع ًا إلى صفحة استعرض وصول

تكوين التطبيق.2. ArcGIS for SharePoint، انقر فوق إدارة في القسم
لمجموعة الموقع هذه. ArcGIS for SharePoint تظهر صفحة تكوين

تعيين.3. لاستخدامها في إنشاء الرمز المميز للتحديث ثم انقر فوق ArcGIS ArcGIS، أدخل بيانات اعتماد بيانات اعتماد في القسم
موافق. تظهر الرسالة؛ انقر فوق

صالح.4. ArcGIS باستخدام حساب ArcGIS سّجل الدخول إلى
تم تجديد الرمز المميز للتحديث المرتبط بمجموعة الموقع. تظهر رسالة توضح مقدار الوقت المتبقي قبل انتهاء صلاحية الرمز

المميز. يمكنك تجديد هذه الإعدادات في أي وقت.
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تكوين
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ArcGIS مصادقة
على الرغم من أنه يمكن . ArcGIS Enterprise أو مع مثيل ArcGIS Online مباشرة مع مؤسسة ArcGIS for SharePoint يعمل
للمستخدمين عرض الخريطة دون تسجيل الدخول، فإن الاستخدام يقتصر على العرض والانتقال الأساسي في الخريطة وتحرير

ArcGIS for SharePoint لـ ArcGIS البيانات الجدولية في قاعدة البيانات التي تظهر في العناصر المنبثقة. ُيتيح تسجيل الدخول إلى
وتمكين الوظائف الكاملة للخريطة. ArcGIS الاتصال بمؤسسة

أو مثيل ArcGIS Online يقة المصادقة المستخدمة لتسجيل الدخول بواسطة طريقة إعدادك لميزات الأمان لمؤسسة يتم تحديد طر
ArcGIS خطوات محددة لتنفيذ طرق المصادقة المدعومة بواسطة ArcGIS for SharePoint . لا يتطلب ArcGIS Enterprise
.ArcGIS for SharePointتكوين ArcGIS Enterprise. للحصول على تفاصيل بشأن تكوين التطبيق، راجع موضوع أو Online

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

ArcGIS Online
:ArcGIS Online وسائل المصادقة التالية للاتصال بـ ArcGIS for SharePoint يدعم

الخاصة بهم. هذه النتائج في استخدام المصادقة• ArcGIS Online - ُيدخل المستخدمين بيانات اعتمادات الحسابات الداخلية
.OAuth 2.0 المستندة إلى الرموز الفريدة من خلال

- تسجيلات الدخول المؤسسية مدعومة بواسطة لغة علامات تأكيد الأمان (SAML) 2.0. راجع• تسجيلات الدخول المؤسسية
لمزيد من المعلومات. تكوين تسجيلات الدخول المؤسسية موضوع

ArcGIS Enterprise
ArcGIS ArcGIS Enterprise، راجع دليل المسئول الُمضمن مع تثبيت لمزيد من المعلومات المفصلة المتعلقة بمصادقة

.Enterprise

الخاصة بهم. هذه النتائج في استخدام المصادقة• ArcGIS Enterprise - ُيدخل المستخدمين بيانات اعتمادات الحسابات الداخلية
ArcGIS Enterprise، تكون هذه والإصدارات الأحدث من 10.3 OAuth 2.0. في الإصدار المستندة إلى الرموز الفريدة من خلال

لمزيد من المعلومات. ArcGIS for SharePoint تكوين الطريقة هي طريقة المصادقة الافتراضية. راجع

SAML 2.0. يكون موفرين الهوية المؤسسية• - تسجيلات الدخول المؤسسية مدعومة بواسطة تسجيلات الدخول المؤسسية
المتكاملة (IWA) والبنية الأساسية العامة (PKI) وبروتوكول الوصول الخفيف إلى الدليل Windows الحاليين مدعوميين: مصادقة

لمزيد من المعلومات. تكوين تسجيلات الدخول المؤسسية (LDAP) والمصادقة المستندة إلى الرموز المميزة. راجع موضوع

ملاحظة:
SAML، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى تكوين التطبيق باستخدام الذي تم تكوينه باستخدام ArcGIS Enterprise عند استخدام

المستخدم الداخلي وقم بعد ذلك بتغيير بيانات الاعتماد لتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ
.SAML
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أذونات التكوين
في مستوى مجموعة الموقع، كما يتم نشر كل حزم الامتداد المخصصة في الويب الأساسي ArcGIS for SharePoint يتم نشر

ArcGIS لمجموعة الموقع المحددة. لذا، يتمتع فقط مسؤولو مجموعة المواقع - وليس مسؤولي أو مالكي الموقع - بإذن لتكوين
أو إدارة الامتدادات. for SharePoint

يحدد الجدول التالي مهام التكوين والإدارة المسموح بها لمختلف أنواع المستخدمين:

مجموعة زوار
الموقع

مجموعة عضو
الموقع

مجموعة مالك
الموقع

مسؤول مجموعة
الموقع المهمة

لا لا لا نعم تكوين التطبيق

لا لا لا نعم إدارة الملحقات

لا نعم نعم نعم للخريطة في الويب تكوين جزء
صفحة

لا نعم نعم نعم ArcGIS Maps تكوين سير عمل
Locate
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ArcGIS for SharePoint تكوين
.ArcGIS for SharePoint SharePoint، فإنك مسئول عن تكوين باعتبارك مسئول مجموعة موقع

على مجموعة مواقع فردية باستخدام صفحة تكوين المكون الإضافي. أو يمكنك استخدام ArcGIS for SharePoint يمكنك تكوين
لتكوين مجموعة مواقع متعددة مرة واحدة. جميع إعدادات التكوين متوفرة في كلا المكانين؛ SharePoint تطبيق الإدارة المركزية لـ

ينطبق تكوين الإدارة المركزية على جميع مجموعات المواقع المحددة.

يتم ArcGIS Maps Locate المستخدمة لتشغيل سير عمل ArcGIS للبدء، يمكنك إنشاء مفتاح تشفير يضمن أن بيانات اعتماد
أثناء التثبيت، فسيتم ذلك تلقائًيا؛ خلاف ذلك، يجب عليك إنشاء مفتاح يدوًيا. ومن ثم SSS تخزينها بشكل آمن. إذا اخترت استخدام
ArcGIS Enterprise. وأخيًرا، يمكنك تحديد حساب مستخدم المؤسسي أو مثيل ArcGIS Online لحساب URL يمكنك تحديد عنوان

ArcGIS for SharePoint. يمكنك أيًضا المحدد المستخدم لخصم بيانات الاعتماد المستهلكة بواسطة دورات سير عمل ArcGIS
هنا. Esri تحسين خبرة مستخدمي تعيين خيارات برنامج

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

•. ArcGIS Maps Locate يقوم عنصر التطبيق بإنشاء رمز مميز للوصول باستخدام سير عمل

للمستخدمين المسمين.• OAuth 2.0 يتم استخدام معرف عنصر التطبيق لمصادقة

ملاحظة:
رمًزا مميًزا لتطبيق من أجل مصادقة الوصول ArcGIS for SharePoint والإصدارات السابقة)، استخَدَم في الإصدارات الأقدم (4.2
التي تحددها ArcGIS 5.0، تعتمد بيانات اعتماد ArcGIS Maps Locate. بداية من الإصدار في حين تشغيل سير عمل ArcGIS إلى
المحدد، واستخدام رمز مميز للمستخدم للمصادقة. ويوفر ذلك مزيًدا من ArcGIS على حساب مستخدم تطبيق أثناء تكوين جزء
الأمان، كما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مكودات جغرافية خاصة. وعلى الرغم أنه ما زالت الرموز المميزة الموجودة للتطبيق
ًا. يوصى إذا قمت بالترقية من إصدار سابق، فإنه سيتم إهمال هذه الميزة في أي إصدار مستقبل 5.0 تحظى بالدعم في الإصدار

المحدد من أجل تمكين الرموز المميزة ArcGIS بشدة بالترقية إلى أحدث إصدار وتكوين التطبيق باستخدام بيانات اعتماد مستخدم
للمستخدم.

.ArcGIS ArcGIS، فإنه يمكن للمستخدمين عرض الخريطة كضيوف دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى عند تعيين بيانات اعتماد
يتمتع المستخدمون الضيوف بوصول محدود إلى الخريطة، وللتفاعل بشكل كامل مع الخريطة، يجب على المستخدمين تسجيل

.ArcGIS الدخول إلى

باستخدام بيانات ArcGIS Maps تطبيق بعد إكمال تكوين التطبيق، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول بالمستخدم المحدد في جزء
اعتماد المستخدم الخاصة بهم. يتم إضافة أي بيانات اعتماد يستهلكها التطبيق (مثل مسارات القيادة أو الإنفوجرافيكس) إلى حساب

المستخدم.

تنبيه:
وسائل مصادقة مختلفة، وتوضح هذه الإجراءات كيفية تكوين التطبيق مع ArcGIS Enterprise يدعم ArcGIS for SharePoint
تكوين تسجيلات الدخول المؤسسية. الافتراضية. للتعرف على وسائل المصادقة الأخرى، راجع موضوع OAuth 2.0 بمصادقة

ArcGIS for SharePoint الوصول إلى تكوين تطبيق

تكوين مجموعة موقع واحد
المتطلبات الأساسية:

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

الخاصة بمجموعة الموقع.1. إعدادات الموقع ًا إلى صفحة للاستعراض وصول إعدادات الموقع انقر فوق زر الإعدادات وانقر فوق
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تكوين التطبيق.2. ArcGIS for SharePoint، انقر على إدارة أدنى عنوان

ملاحظة:
تكوين التطبيق، فإنك لا تتمتع بامتيازات مسؤول مجموعة الموقع. لا يمكن عند فتح صفحة تم تجاهل الوصول إذا تلقيت رسالة

إلا لمسئولي مجموعة الموقع تنفيذ تكوين التطبيق.

.ArcGIS for SharePoint تكوين تظهر صفحة

استمر في ضبط خيارات التكوين لمجموعات المواقع كما هو موضح في الأقسام التالية.3.

تكوين دفعي لمجموعات موقع متعددة
على مجموعات مواقع متعددة، قم بما يلي: ArcGIS for SharePoint لتكوين

تكوين التطبيق.1. ArcGIS for SharePoint، انقر فوق ضمن إدارة الأمان على الصفحة الرئيسية لـ "الإدارة المركزية"، في قسم
ArcGIS for SharePoint، تسرد كل مجموعات المواقع المتوفرة للتكوين. تكوين تظهر صفحة
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أهداف التكوين، استخدم الأسهم لاختيار مجموعات الموقع لتكوينها.2. في القسم

استمر في ضبط خيارات التكوين لمجموعة الموقع كما هو موضح في الأقسام التالية.3.

إنشاء مفتاح تشفير
المستخدمة ArcGIS ArcGIS for SharePoint، فإنه يمكنك إنشاء مفتاح تشفير. يضمن هذا المفتاح تخزين بيانات اعتماد قبل تكوين

لتكوين التطبيق بشكل آمن.

ArcGIS. يتم إنشاء مفتاح تشفير ضمن خدمة المخزن الآمن (SSS) لتأمين بيانات اعتماد ArcGIS for SharePoint وافتراضًيا، يستخدم
ArcGIS. إذا لم ترغب في SSS، وستستخدم كل مجموعات الموقع مفتاح التشفير لتأمين بيانات اعتماد تطبيق هدف وتخزينه في

هو الإعداد الموصى به للأمان الُمعّزز. SSS SSS، فإنه يمكنك اختيار إنشاء مفتاح تشفير بعد التثبيت يدوًيا. استخدام استخدام

SharePoint arcgismapsforsharepoint. ويمكن لمسؤولي نظام أثناء التثبيت، يتم إنشاء تطبيق هدف تلقائًيا باستخدام المعرف
إنشاء تطبيقات هدف أخرى يدوًيا لذلك، إذا لزم الأمر.

(اختياري) SSS إنشاء تطبيق هدف
ينشئ تطبيق ArcGIS for SharePoint ArcGIS، فإن أثناء التثبيت، إذا اخترت استخدام خدمة المخزن الآمن لتأمين بيانات اعتماد

arcgismapsforsharepoint. يتم تكوين كل مجموعات الموقع افتراضًيا لاستخدام هذا هدف في خدمة المخزن الآمن، بالُمعِّرف
التطبيق الهدف.

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

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

في إنشاء التطبيق الهدف الافتراضي بشكل صحيح.• ArcGIS for SharePoint ِّبت َفَشل ُمث

يدوًيا، نفذ ما يلي: SSS لإنشاء تطبيق هدف

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

انقر فوق تطبيق خدمة المخزن الآمن.2.

لإنشاء تطبيق هدف جديد.3. جديد انقر فوق
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معرف التطبيق الهدف.4. اكتب سلسلة في حقل
.ArcGIS 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 فوق

إضافة حقل. اكتب اسم الحقل، وعين نوع الحقل إلى7. قم بإزالة الحقلين الافتراضيين لاسم المستخدم وكلمة المرور، وانقر فوق
للمتابعة. التالي وانقر على َّنع ُمق مفتاح. قم بالتأشير على خانة

عّين حساب مجموعة تطبيق الويب ليكون مسئول وعضو على السواء.8.
ArcGIS for على الويب حيث يتم تفعيل معلم SharePoint ُتشِّغل مجموعة التطبيق تطبيق الويب الذي يملك تطبيق

في نفس مستوى الموقع. SharePoint

تلميح:
.SharePoint يجب عليك إضافة مستخدم هوية مجموعة تطبيق الويب إلى مجموعة العضو، وليس مسؤول مجموعة موقع
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ملاحظة:
SharePoint، وإلا تأكد من إضافة مستخدم هوية مجموعة تطبيق الويب إلى مجموعة العضو، وليس مسؤول مجموعة موقع

تجاُهل الوصول. قد يحدث خطأ

لإنهاء إنشاء التطبيق الهدف.9. موافق انقر على

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

ekey، ومن ثم اكتبها مجدًدا للتأكيد.11. تعيين بيانات الاعتماد، اكتب قيمة في حقل في نافذة
لا حاجة لحفظ هذا المفتاح.

للإنهاء.12. موافق انقر على

استخدام خدمة المخزن الآمن
تعرض معرف التطبيق الهدف الذي تم إنشاؤه ArcGIS for SharePoint أثناء التثبيت، فإن صفحة تكوين SSS استخدام إذا اخترت

ًيا. تلقائًيا أثناء التثبيت (arcgismapsforsharepoint). تم حفظ مفتاح التشفير في هذا التطبيق الهدف، ولا حاجة إلى إنشاء مفتاح يدو
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المستخدمة للوصول إلى المحتوى ArcGIS ستستخدم كل مجموعات الموقع ذات الصلة هذا المفتاح لتأمين بيانات اعتماد
.ArcGIS Enterprise أو ArcGIS Online المستضافة في

.1.arcgismapsforsharepoint تطبيق هدف تلقائًيا في خدمة المخزن الآمن بالمعرف ArcGIS for SharePoint وافتراضًيا، ينشئ
ثم انقر على التطبيق الهدف معرف تطبيق هدف آخر يدوًيا، فاكتبه في حقل SharePoint إذا أنشأ مسؤول نظام مجموعة

تعيين.
للتحقق من صحة SharePoint إذا لم يتم العثور على التطبيق الهدف، تظهر رسالة خطأ. اطلب من مسئول نظام مجموعة

معرف التطبيق الهدف، وأعد المحاولة.

ملاحظة:
استخدام تطبيق الإدارة المركزية لإعادة تعيين مفتاح SharePoint في حالة وجود ثغرة أمنية، 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 SSS لا تستخدم إذا اخترت

غير متاحة. SSS SSS. لا يجب عليك استخدام هذا الخيار إلا إذا كانت ضمن مجموعة الموقع، وليس آمًنا كما هو الوضع في استخدام

إنشاء مفتاح التشفير الخاص بك.1. في صفحة التكوين، انقر فوق الزر مفتاح التشفير في جزء

عبارة المرور.2. اكتب عبارة مرور في حقل
أحرف على الأقل تضم على الأقل رقًما واحًدا وحرًفا واحًدا كبيًرا (على سبيل المثال: 6 يجب أن تحتوي عبارة المرور على

.(passWord1

ملاحظة:
حساسين لحالة الأحرف. ArcGIS ًا من عبارة المرور المستخدمة لإنشاء مفتاح التشفير واسم مستخدم وكلمة مرور حساب كل
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إعادة كتابة عبارة المرور للتأكيد.3.

إنشاء مفتاح.4. انقر على
تظهر رسالة تفيد بإنشاء مفتاح التشفير بنجاح.

تحديث المفتاح.5. لإنشاء مفتاح جديد، انقر على

تحديث.6. اكتب عبارة المرور التي أدخلتها مسبًقا، وانقر على
يتم إعادة تشفير بيانات الاعتماد الُمشّفرة باستخدام المفتاح الجديد، ويتم تجاُهل المفتاح القديم.

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

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

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

(بمعنى أن المثيل الخاص بك ليس له مجال فرعي)، لا تغير الإعدادات الافتراضية لـ2. ArcGIS Online إذا كنت تتصل مباشرًة بـ
.https://www.arcgis.com

ملاحظة:
إلى HTTP من ArcGISConnection لـ URL المؤمنة، قم بتغيير عنوان SSL للعمل مع مواقع ArcGIS for SharePoint لتكوين

.HTTPS

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

تعيين.3. انقر على
URL، وأعد المحاولة. URL، تظهر رسالة خطأ. تحقق من صحة عنوان إذا لم يتم العثور على عنوان

ArcGIS عين بيانات اعتماد
ArcGIS أو ArcGIS Online مفرد مسمى لإنشاء عنصر تطبيق في ArcGIS حساب مستخدم ArcGIS for SharePoint يستخدم

وخصم ArcGIS Maps Locate Enterprise. يتم استخدام عنصر التطبيق لإنشاء رمز مميز للوصول تم استخدامه لتشغيل سير عمل
.ArcGIS for SharePoint بيانات الاعتماد المستهلكة بواسطة دورات سير عمل

.ArcGIS Enterprise أو ArcGIS Online عنصر التطبيق ُمحمي في

الإلكترونية من قائمة1. ArcGIS Enterprise ArcGIS، اختر طريقة المصادقة التي تستخدمها بوابة بيانات اعتماد في قسم
المنسدلة. المصادقة

أسلوب المصادقة لتحديد مربع حوار تسجيل الدخول المناسب لعرضه. ArcGIS for SharePoint يستخدم

تعيين.2. بيانات الاعتماد وانقر فوق أدخل
يد توفير بيانات اعتماد تسجيل الدخول لتعيين بيانات الاعتماد المستخدمة لتشغيل سير عمل تفتح نافذة رسالة تفيد بأنك تر

.ArcGIS Maps Locate

لإغلاق الرسالة.3. "موافق" انقر على

ArcGIS، اكتب اسم مستخدم وكلمة مرور حساب المستخدم المحدد المطلوب استخدامه لتشغيل سير4. في نافذة تسجيل دخول
.ArcGIS for SharePoint في ArcGIS Maps Locate عمل

في صفحة ArcGIS في قسم بيانات اعتماد الهوية كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف. سيظهر معرف الحساب أدنى عنوان
تكوين التطبيق.
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تعيين.5. ArcGIS، انقر فوق لاستخدام حساب مختلف أو إعادة تجديد بيانات اعتماد ArcGIS لتغيير بيانات اعتماد
.ArcGIS تظهر نافذة تسجيل الدخول إلى

سجل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المستخدمة عند إعداد الحساب بشكل أولي، أو أدخل بيانات اعتماد حساب آخر، ثم انقر6.
تسجيل الدخول. فوق

حذف.7. لحذف بيانات الاعتماد التي تم تعيينها ُمسبًقا، انقر على

تلميح:
بعمر افتراضي محدود للرمز المميز، وستظهر رسالة تحذيرية في لوحة بيانات ArcGIS وفي بعض الأحيان، تتمتع بيانات اعتماد

في أي وقت لتجديد بيانات الاعتماد. تعيين لإعلام المسؤول باقتراب انتهاء صلاحية بيانات الاعتماد. انقر فوق ArcGIS اعتماد

تهيئة مجموعة المصطلحات
.SharePoint إدارة مخزن مصطلحات الإضافي في ArcGIS Map Search يتم تخزين العلامات الجغرافية المنشأة بواسطة مكون

ملاحظة:
ArcGIS Map يجب أن تكون مسؤول مخزن مصطلحات لإنشاء مجموعة مصطلحات، ومجموعة المصطلحات المستخدمة بواسطة

.Search

ArcGIS for SharePoint. إذا تم حذف عادًة ما يتم إنشاء مجموعة مصطلحات العلامة الجغرافية وتكوينها بواسطة أداة تثبيت
مجموعة المصطلحات، فإنه يجب تهيئة مجموعة مصطلحات العلامة الجغرافية لمجموعة الموقع.

لإعداد مجموعة مصطلحات العلامة الجغرافية. تهيئة انقر على

Esri تحسين خبرة مستخدمي تعيين خيارات
Esri). قم بالتأشير على هذه الخانة لتوفير معلومات مجهولة بشأن النظام (EUEI تحسين خبرة مستخدمي اختياريا شارك في برنامج

تحسين خبرة ArcGIS for SharePoint. قم بإلغاء التأشير على الخروج من البرنامج. لمزيد من المعلومات، راجع وكيفية استخدام
.Esri مستخدمي

استكشاف أخطاء تكوين التطبيق وإصلاحها
:ArcGIS for SharePoint فيما يلي بعض المشكلات التي قد تواجهها عند تكوين

يتعذر الحصول على المفتاح الرئيسي، اتبع الخطوات الموضحة أدناه لإنشاء مفتاح داخل خدمة المخزن الآمن• إذا استلمت رسالة
:SharePoint في

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

خدمة المخزن الآمن.• انقر على رابط

إنشاء مفتاح جديد.• انقر على
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تكوين تسجيلات الدخول المؤسسية
SharePoint. يسمح لتمكين عمليات تسجيل الدخول المؤسسية عبر مجموعة موقع ArcGIS يمكنك تحديد المجال الفرعي لمؤسسة

باستخدام نفس ArcGIS for SharePoint ين عمليات تسجيل الدخول على المؤسسة لأعضاء المؤسسة بتسجيل الدخول إلى تكو
بيانات الاعتماد التي يستخدمونها في الوصول إلى أنظمة معلومات المؤسسة. تكمن ميزة إعداد عمليات تسجيلات الدخول
ًا من ذلك، يمكنهم استخدام ArcGIS، وبدل المؤسسية في أن الأعضاء ليسوا بحاجة إلى إنشاء تسجيلات الدخول الإضافية في

الحساب الذي تم إعداده بالفعل ضمن النظام المؤسسي.

المتطلبات الأساسية:
وتكوين التطبيق. SharePoint للوصول إلى قائمة إدارة SharePoint يجب أن تكون مسؤول مجموعة موقع

لتكوين تسجيل الدخول المؤسسي، قم بما يلي:

للموقع.1. إعدادات الموقع انتقل إلى صفحة

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

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

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

تم تكوين تسجيل الدخول المؤسسي.

أو البوابة4. ArcGIS لـ URL عنوان ArcGIS، أعد تعيين لتعطيل تسجيل الدخول المؤسسي والعودة إلى وسيلة تسجيل الدخول إلى
.https://www.arcgis.com إلى الإلكترونية
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ULS SharePoint تسجيل
بالتكامل مع خدمة التسجيل الموحدة ArcGIS for SharePoint لمساعدة المسؤولين في إدارة التشخيصات ومراجعة البيانات، يقوم

ًيا وتكوينها تلقائ ULS أو إصدار لاحق، يتم تمكين ميزة 5.0 الإصدار ArcGIS for SharePoint SharePoint. عند تثبيت (ULS) في
ArcGIS Maps لتسجيل كل الأحداث. ويعد ذلك مفيًدا للتعرف على المشكلات ومعالجتها بعمليات من جانب الخادم، مثل سير عمل

.Locate

باستخدام أداة التسجيل التشخيصي للإدارة المركزية في ArcGIS for SharePoint تتم إدارة تسجيل ومراجعة التكوين في
.SharePoint

ULS تكوين تسجيل
ArcGIS for SharePoint، اتبع الخطوات التالية: لـ ULS لتكوين تسجيل

التسجيل التشخيصي.1. SharePoint، افتح أداة من الإدارة المركزية في

ArcGIS for SharePoint، قم بما يلي:2. لتمكين كل تسجيلات
•.ArcGIS for SharePoint حدد خانة اختيار

وافتراضًيا، يتم التأشير على هذا المربع عند التثبيت.

متوسط.• أقل حدث هام لإبلاغ سجل التتبع، اختر من القائمة المنسدلة

موافق.• انقر على

لتسجيل الأحداث القابلة للتنفيذ فقط، قم بما يلي:3.
•.ArcGIS for SharePoint حدد خانة اختيار

غير متوقع.• أقل حدث هام لإبلاغ سجل التتبع، اختر من القائمة المنسدلة

موافق.• انقر على

ArcGIS for SharePoint، قم بما يلي:4. لتعطيل كل تسجيلات
•.ArcGIS for SharePoint حدد خانة اختيار

لا شيء.• أقل حدث هام لإبلاغ سجل التتبع، اختر من القائمة المنسدلة

موافق.• انقر على
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الأحداث ومستوى الخطورة والإجراء
.ArcGIS for SharePoint يتضمن الجدول التالي الأحداث التي تم تسجيلها بواسطة

المنطقة المستوى سجل التفاصيل

ArcGIS for
SharePoint متوسط تتبع بتمرير بيانات العنوان إلى خدمة (التكويد الجغرافي والمعلم تحديد موقع قام سير عمل

والتحسين الجغرافي) وتلِّقي استجابة صحيحة.

ArcGIS for
SharePoint

غير
متوقع تتبع في مصادقة خادم بعيد. تحديد موقع فشل سير عمل

ArcGIS for
SharePoint

غير
متوقع تتبع في الاتصال بخادم بعيد. تحديد موقع فشل سير عمل

ArcGIS for
SharePoint

غير
متوقع تتبع بتمرير بيانات العنوان إلى خدمة (التكويد الجغرافي والمعلم تحديد موقع قام سير عمل

والتحسين الجغرافي)، ولكنه تلِّقى استجابة غير صحيحة.

ArcGIS for
SharePoint

غير
متوقع تتبع َّرضت للفشل. من خدمة تع ArcGIS تم إجراء محاولة لإنشاء رمز مميز لـ

المراجعة وبيانات المستخدم
َّون الخاصة بها إلى أي تكويد جغرافية ُمك SharePoint ولأغراض المراجعة، قد تريد بعض المؤسسات مراقبة حركة البيانات من بيئة

ArcGIS for SharePoint ArcGIS Maps Locate. وافتراضًيا، يكتب أو خدمة معالم أو خدمات تحسين جغرافي أثناء تشغيل سير عمل
متوسطة. كأحداث التتبع هذه البيانات في سجل

.ArcGIS for SharePoint تسجيل بتعطيل SharePoint، قم في ULS إذا كنت لا ترغب في كتابة بيانات العميل في سجلات
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عرض الخرائط في وضع الضيف
إلى يسجل الدخول الممكنة في الخريطة، فإنه يعرض الخريطة تلقائًيا كضيف حتى SharePoint عندما يفتح المستخدم صفحة

المحدد. ArcGIS حساب مستخدم

SharePoint على الويب. بالإضافة إلى عرض محتوى ArcGIS Maps Classic يتمتع المستخدمين الضيوف بوصول محدود لجزء
المشترك الذي تمت إضافته إلى الخريطة، يمكن للمستخدمين الزائرين تحريك الطبقات وتكبيرها وتصغيرها ArcGIS ومحتوى

وتشغيلها وإغلاقها وعرض النوافذ المنبثقة. ومع ذلك، يتم تقييد معظم الوظائف للعرض فقط. لا ُتعَرض الطبقات الخاصة في
وضع الضيف، كما لا تتوفر الأدوات التي تستهلك بيانات الاعتماد. للتفاعل الكامل مع الخريطة، يجب أن يسجل المستخدمون

باستخدام حساب المستخدم المسمى. ArcGIS الدخول إلى
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إسناد
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الأسئلة المتداولة
ArcGIS for SharePoint؟• ما هي متطلبات الترخيص لـ

أو إنشاء مفتاح التشفير.• SSS ArcGIS for SharePoint، قد تواجهك مشاكل أثناء عملية تكوين بعد الترقية إلى

ArcGIS Maps Locate، فالحقول لا تظهر في صفحة اختيار الأعمدة مع معلومات الموقع.• عند تشغيل مسار عمل

•.ArcGIS Enterprise بنجاح عند استخدام المكود الجغرافي المخصص و ArcGIS Maps Locate لم يكتمل مسار عمل

ArcGIS GeoEnrichment Service؟• كيف يمكنني استخدام

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

الخصائص في قوائم التكوين؟• ArcGIS for SharePoint لماذا يخزن

ArcGIS for SharePoint، إلا أن قوائم المكونات والتكوين• إنني أنشأت مجموعة مواقع جديدة داخل تطبيق الويب الذي يتضمن
غير متوفرة.

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

ArcGIS for SharePoint؟• للاستخدام مع Excel كيف أقوم باستيراد جداول بيانات

آمنة• SSL/TLS رسالة خطأ: تم إغلاق عملية الاتصال الأساسية: تعذر إنشاء علاقة ثقة لقناة

عندما يحاولون عرض صفحة تحتوي على جزء• SharePoint (ممنوع) للمستخدمين الذين لم يسجلوا الدخول إلى 403 يظهر خطأ
.ArcGIS Maps ويب

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

صحيح.• JSON رسالة خطأ: فشل تحميل ملف بيان حزمة الامتداد. ُيرجى التحقق من أن محتوى

لا توجد خرائط أساس متوفرة في معرض خرائط الأساس.•

ArcGIS for SharePoint؟ ما هي متطلبات الترخيص لـ

يتضمن امتيازات إنشاء المحتوى وتحليله ومشاركته في خطة منظمة ArcGIS نوع مستخدم ArcGIS for SharePoint يتطلب
إصدار تجريبي مجاني والتفاعل مع الخريطة. يمكنك التسجيل في ArcGIS للعمل مع ArcGIS Enterprise أو نشر ArcGIS Online

العامة غير مدعومة. ArcGIS Online ArcGIS Online. حسابات من

يطة كضيوف دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، فإن وصول هؤلاء المستخدمين إلى في حين أنه يمكن للمستخدمين عرض الخر
ArcGIS المشارك مع كل الأشخاص (عام)، ومحتوى ArcGIS for SharePoint الخريطة هو وصول ُمقّيد: وإضافة إلى عرض محتوى
المشارك مع كل الأشخاص (عام)، فإنه يمكن للمستخدمين الزائرين تحريك الطبقات وتكبيرها وتصغيرها وتشغيلها وإغلاقها وعرض

النوافذ المنبثقة، ولكن يتم تقييد الوظائف لتصبح للعرض فقط.
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أو إنشاء مفتاح التشفير. SSS ArcGIS for SharePoint، قد تواجهك مشاكل أثناء عملية تكوين بعد الترقية إلى

ArcGIS for SharePoint، يتم إعادة تنشيط المعلم تلقائًيا بعد الترقية. في بعض الحالات، إذا لم يتم إعادة تنشيط المعلم عند ترقية
يدوًيا وإعادة تنشيطه. ArcGIS for SharePoint بعد الترقية، يفشل تشغيل رمز تنشيط المعلم ويجب عليك إلغاء تنشيط معلم

قد تحدث الأخطاء التالية في عملية التكوين:
في جزء التكوين.• استخدام خدمة التخزين الآمن (SSS) لتشفير بيانات الاعتماد لا يتوفر خيار

بإنشاء مفتاح التشفير.• إنشاء مفتاح التشفير الخاص بك لا يقوم خيار

لحل هذه المشكلات، قم بإلغاء تفعيل التطبيق ثم تفعليه من جديد. وقم بعمل ما يلي:

ArcGIS for SharePoint للوصول إلى قائمة إدارة SharePoint يجب أن تكون مسؤول مجموعة موقع المتطلبات الأساسية:
وتكوين التطبيق.

بالموقع.1. إعدادات الموقع انتقل إلى صفحة

مزايا مجموعة الموقع.2. أسفل عنوان إدارة مجموعة الموقع، انقر فوق
ُتدرج صفحة مزايا مجموعة الموقع جميع المزايا المتوفرة لمجموعة الموقع الخاصة بك وحالة التفعيل الخاص بكل مجموعة.

إلغاء تفعيل.3. وانقر فوق ArcGIS for SharePoint حدد موقع معلم
تظهر صفحة التأكيد.

للتأكيد.4. إلغاء تفعيل هذه الميزة انقر فوق

لإعادة تفعيل الميزة.5. تفعيل ميزات مجموعة الموقع، انقر على من صفحة

.6. > تكوين التطبيق ArcGIS for SharePoint Administration ثم انقر على إعدادات الموقع ارجع إلى صفحة

تكوين التطبيق.7.

اختيار الأعمدة مع معلومات الموقع. ArcGIS Maps Locate، فالحقول لا تظهر في صفحة عند تشغيل مسار عمل

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

.ArcGIS Enterprise بنجاح عند استخدام المكود الجغرافي المخصص و ArcGIS Maps Locate لم يكتمل مسار عمل

ArcGIS Enterprise 10.5 أو في 10.4.1 حتى Portal for ArcGIS 10.3 بنجاح في ArcGIS Maps Locate لتشغيل مسار عمل
إذا لم تكن الخدمة من الخادم المتحد وتتطلب بيانات اعتماد والإصدارات الأحدث، قم بتكوين خدمة المكود الجغرافي وفًقا لقسم

الخاصة بك. ArcGIS Enterprise في وثائق تكوين خدمات الأداة المساعدة في موضوع

ArcGIS GeoEnrichment Service؟ كيف يمكنني استخدام

اشتراك في GeoEnrichment البيانات الديمغرافية والسياقية للمعالم في الخريطة. يتطلب Esri من GeoEnrichment خدمات توفر
.ArcGIS Enterprise على عملية تثبيت GeoEnrichment أو تكوين ArcGIS Online

كيف أقوم بعمل اتصال بالخدمات في بيئة مجّهزة بجدار حماية؟

تكوين تسجيلات الدخول المؤسسية. راجع موضوع
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الخصائص في قوائم التكوين؟ ArcGIS for SharePoint لماذا يخزن

التي يتم تخزينها في القوائم في مجموعة ArcGIS for SharePoint قام البعض بمشاركة الخصائص المستخدمة عبر مكونات
الموقع ومستوى الموقع لتوفير المرونة وسهولة الاستخدام في التكوين. يعمل عرض الخصائص في شكل قوائم على تقديم
سيناريوهات ملائمة للسماح للمستخدمين غير الإداريين بتكوين تلك الخصائص والسيناريوهات التي يمكن للمسئولين فقط

بحاجة إلى حقوق التحرير على قوائم التكوين. بالإضافة إلى ذلك، ArcGIS for SharePoint تحريرها. لا يكون مستخدمي مكونات
.SharePoint يوفر استخدام قوائم التكوين واجهة مستخدم سهلة وبسيطة التي ستكون معروفة لمعظم مستخدمي

ArcGIS for SharePoint، إلا أن قوائم المكونات والتكوين إنني أنشأت مجموعة مواقع جديدة داخل تطبيق الويب الذي يتضمن
غير متوفرة.

تلقائًيا عند إنشاء مجموعة مواقع جديدة. بالنسبة لمجموعات الموقع الجديدة، استعرض ArcGIS for SharePoint لا يتم تفعيل
ArcGIS for SharePoint. هذا يجعل جميع معالم مجموعة الموقع، وقم بتفعيل المعلم إعدادات الموقع، وانقر فوق صفحة

المتوفرة على مجموعة المواقع. ArcGIS for SharePoint الوظائف متضمنة مع

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

الأعمدة الرقمية التي تخزن الموقع الجغرافي لكل عنصر كخطوط طول ودوائر عرض. لتكويد مثل SharePoint قد تتضمن قوائم
إلى القائمة، وحدد حقول خط الطول ArcGIS موقع ArcGIS Maps، أضف حقل جزء تطبيق تلك القوائم حتى يمكنها العرض في

ودائرة العرض عند تعيين خصائص حقل الموقع.

ArcGIS for SharePoint؟ للاستخدام مع Excel كيف أقوم باستيراد جداول بيانات

.SharePoint إلى Excel للحصول على معلومات حول استيراد جداول بيانات SharePoint إعداد بيانات راجع
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آمنة SSL/TLS رسالة خطأ: تم إغلاق عملية الاتصال الأساسية: تعذر إنشاء علاقة ثقة لقناة

للتكويد الجغرافي والتعزيز ArcGIS Enterprise على جانب الخادم للتواصل مع HTTPS اتصال ArcGIS for SharePoint يجري
لتأمين الاتصال (وهو أمر نموذجي) وتم إصدار هذه الشهادات من SSL شهادات ArcGIS Enterprise الجغرافي. إذا استخدم خادم

SharePoint—أي أنه ليس ضمن القائمة الموثوقة—يجب عليك تنزيل شهادة وإضافتها إلى قبل مصدر شهادة غير معروف لـ
على الخادم. HTTPS لتمكين طلبات SharePoint

باستخدام الإجراءات التالية. SharePoint لحل رسالة الخطأ هذه، قم بتنزيل الشهادة، وأضفها إلى خادم

قم بتنزيل الشهادة

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

التي تستخدمها). تأكد من1. ArcGIS Enterprise (أو مثيل البوابة الإلكترونية https://www.arcgis.com استعرض إلى
.HTTPS استخدام

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

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

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

عرض الشهادة.5. وانقر على DigiCert حدد
تأكد من تحديد الشهادة الأصلية (DigiCert)، وليس أحد الإدخالات الفرعية، كما أنك بحاجة إلى المحتويات الكاملة للحزمة. هام:

الشهادات.6. في نافذة التفاصيل انقر على علامة تبويب

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

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

الشهادة المتوسطة.12. كرر هذه الخطوات لتنزيل

SharePoint استيراد الشهادة إلى

في المستعرض مع أذونات غير مقيدة (تشغيل كمسؤول).1. SharePoint افتح الإدارة المركزية لـ

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

جديد، وحدد الاسم واستعرض الشهادة الأصلية التي قمت بحفظها في الخطوات السابقة.3. انقر فوق

ملاحظة:
لا تحذف الشهادة المحلية الموجودة.

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

الشهادة المتوسطة.5. كرر هذه الخطوات لاستيراد

دليل تثبيت وتكوين ArcGIS for SharePoint

47



عندما يحاولون عرض صفحة تحتوي على جزء SharePoint (ممنوع) للمستخدمين الذين لم يسجلوا الدخول إلى 403 يظهر خطأ
.ArcGIS Maps ويب

إذا كنت تواجه مجموعة موقع عام لا يتطلب تسجيل دخول المستخدمين، أي إذا كانت الصفحات التي توجد ضمن مجموعة الموقع
وتمكين وصول ضيوف SharePoint ArcGIS Maps، فإنه يجب عليك تمكين الوصول المجهول لموقع تحتوي على أجزاء ويب

للمستخدمين حتى يتمكنوا من عرض الخريطة. ArcGIS Maps

تلميح:
مخصص على الويب لخدمة مجموعات الموقع العام. SharePoint وكأفضل 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 الوصول المجهول إلى

على مستوى تطبيق الويب SharePoint تمكين وصول مجهول إلى

لإكمال هذه المهام. SharePoint يجب أن تكون مسئول نظام مجموعة

إدارة تطبيقات الويب.1. إدارة التطبيق، انقر على أدنى SharePoint من الإدارة المركزية لـ
تطبيقات الويب، وتدرج التطبيقات المتاحة. ُتفَتح صفحة

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

الافتراضي.3. انقر على
تحرير المصادقة. ُتفَتح نافذة

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 الإدارة المركزية لـ مِّرر إلى أسفل النافذة، وانقر على

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

ArcGIS Maps، شِّغل البرنامج النصي التالي لاستبدال القيم7. جزء تطبيق إلى SharePoint للسماح للمستخدمين بإضافة بيانات
لتطبيق موقع الويب: URL بين الأقواس بعنوان

webapp = Get-SPWebApplication <"http://myWebApplication">$
$webapp.ClientCallableSettings.AnonymousRestrictedTypes.Remove([microsoft.sharepoint.

spweb], "GetSubwebsForCurrentUser")
$webapp.ClientCallableSettings.AnonymousRestrictedTypes.Remove([microsoft.sharepoint.

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

splist], "GetChanges")
()$webapp.Update

على مستوى مجموعة الموقع SharePoint تمكين الوصول المجهول إلى

لإكمال 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

أذونات الموقع.2. أدنى جزء المستخدمون والأذونات، انقر على

الوصول المجهول.3. من الشريط، انقر على
ُتفَتح نافذة تكوين الوصول المجهول.

موقع الويب بالكامل.4. اختر يمكن للمستخدمين المجهولين الوصول من خيار
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موافق.5. وانقر على يتطلب إذن استخدام الواجهات البعيدة امسح خانة
في قائمة أذونات الموقع. بعد اكتمال عمليات التكوين، سيتمكن المستخدمون المجهولون تظهر مجموعة جديدة باسم

.ArcGIS Maps من عرض ArcGIS و SharePoint المستخدمين غير المعروفين لكل من

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

عند تشغيل سير العمل للاتصال بالبيانات الخارجية، قد تواجه رسالة الخطأ، تعذر تحميل الملف أو تجميع
Microsoft.SqlServer.Types, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91، أو إحدى التبعيات.
Microsoft.SqlServer.Types. اتبع من تجميع 11 SQL Server، والتي لا توفر دائًما الإصدار قد تحدث رسالة الخطأ في الأنظمة مع

على مخزن المجموعات العمومي المؤقت (GAC) لجهاز Microsoft.SqlServer.Types من تجميع 11 الخطوات أدناه لتثبيت الإصدار
.SharePoint خادم

.1https://www.microsoft.com/en-us/download/ من Microsoft SQL Server 2012 SP1 قم بتنزيل حزمة ميزة
.details.aspx?id=35575

ENU\x64\SQLSysClrTypes.msi، وفًقا لما إذا كان2. أو ENU\x86\SQLSysClrTypes.msi عند مطالبتك باختيار التنزيل، حدد
.(x64) بت 64 بت (x86) أو 32 الخادم

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

.4.IIS إعادة تشغيل

صحيح. JSON رسالة خطأ: فشل تحميل ملف بيان حزمة الامتداد. ُيرجى التحقق من أن محتوى

UTF-8. إذا تلقيت هذه الرسالة عند إضافة حزمة امتداد، افحص لرؤية ما إذا تم حفظ الملف يجب حفظ ملفات البيان بتكويد
Notepad++، واحفظ الملف. باستخدام محرر نصي متقدم، مثل BOM بواسطة علامة ترتيب البايت (BOM). إذا تم الحفظ، قم بإزالة

خرائط الأساس. لا توجد خرائط أساس متوفرة في معرض

الامتيازات ولا توجد خرائط أساس متاحة، فقد لا يكون لديك ArcGIS for SharePoint في ArcGIS إذا قمت بتسجيل الدخول إلى
المطلوبة لعرض مجموعة خرائط الأساس الخاصة بمؤسستك. بخلاف ذلك، قد تكون خرائط الأساس في مجموعة خرائط الأساس

.ArcGIS for SharePoint غير متوافقة مع ArcGIS لمؤسسة
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Esri برنامج تحسين خبرة مستخدمي
يق العثور على ما يجب تحسينه هو ملاحظات العملاء. يتيح لك برنامج على تحسين منتجاتها، وتتمثل إحدى أفضل طر Esri ُتداوم

ArcGIS for SharePoint. يجمع البرنامج معلومات حول Esri) المساهمة في عملية تصميم وتطوير (EUEI تحسين خبرة مستخدمي
ًيا من ArcGIS for SharePoint، من دون تطيل عملك. يكون البرنامج تطوعي بالكامل، ولن تستخدم أ الجهاز وكيفية استخدام

المعلومات الُمجمعة لتعرف أو الاتصال بك.

توفر الأسئلة والإجابات 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

هل يمكنني رفض البرنامج رفًضا قاطًعا؟•

معي بشأن البرنامج؟• Esri هل ستتواصل

ما هو حجم التقرير الُمنشأ؟•

كيف يمكن حماية الخصوصية اذا اخترت الاشتراك في البرنامج؟•

EUEI؟ ماذا يحدث عندما أشارك في برنامج

ArcGIS for SharePoint. يتم تخزين المعلومات في ملف مكود يتم إرساله لـ معلومات حول الجهاز وكيفية استخدام Esri تجميع
أثناء العمل. يكون أسلوب التجميع والإرسال مخفي بالكامل ولا ليس لديه أي تأثير على استخدام البرنامج. Esri

ما هي نوع البيانات المطلوبة؟

بعض أمثلة البيانات هي معلومات الجهاز، مثل إصدار نظام التشغيل؛ ومعلومات حول بطاقة الرسومات؛ والأوامر والأدوات التي
أي معلومات شخصية تتصل EUEI تستخدمها؛ ومدة استخدام التطبيق؛ ومعلومات تقرير الأخطاء؛ وما إلى ذلك. لا يجمع برنامج

أو معلومات تسجيل الدخول أو معلومات محددة حول أي بيانات تستخدمها. IP بالمؤسسة مثل عنوان

معلومات حول برامج أخرى على النظام؟ Esri هل تجمع

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

هل يمكنني رفض البرنامج رفًضا قاطًعا؟

تغيير الإعدادات. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع نعم، يمكنك الموافقة أو الرفض في أي وقت بتغيير الخيار في جزء
الإعدادات.

معي بشأن البرنامج؟ Esri هل ستتواصل

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

ما هو حجم التقرير الُمنشأ؟

صغيرة بحجم بضعة ميجابايتس أو أقل. EUEI عادًة ما تكون تقارير برنامج
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كيف يمكن حماية الخصوصية اذا اخترت الاشتراك في البرنامج؟

الخصوصية، ولا تقوم بتجميع معلومات شخصية خاصة بك أو بنظامك. عند التجميع المرجح أو أولوية البيانات، يقوم Esri تحترم
ًيا (GUID) يتم تخزينه على الجهاز. يتيح المعرف للبرنامج التمييز بين مئات المستخدمين الذين البرنامج بإنشاء ُمعرف فريد عالم

عشوائًيا بإنشاء رقم، ولا ُيسَتخَدم لتعريفك. GUID يبدون ملاحظاتهم أو مستخدم واحد يبدي ملاحظته مئات المرات. يقوم

.Esri بيان خصوصية لمزيد من المعلومات، راجع موضوع
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تنسيقات العلامة المدعومة
العديد من تنسيقات العلامات على أساس الدرجات لإحداثيات المواقع المحددة. ArcGIS for SharePoint يدعم

X. حدد نصف الكرة الأرضية باستخدام ويمثل خط الطول إحداثي Y في التنسيقات على أساس الدرجات، تمثل دائرة العرض إحداثي
W. ويمكن دمجها مع زوج فردي من خط طول ودائرة عرض. في حالة الحذف، ُيفترض وجود قيمة موجبة أو E أو S أو N + أو - أو

لخط الطول). Eلدائرة العرض و N)

90؛ وقيم خط إلى (WGS84) بالنظام الجيوديسي العالمي، تتراوح قيم دائرة العرض <DD> من -90 1984 في النظام الإحداثي
.180 إلى الطول <DDD> من -180

ملاحظة:
حالًيا قيم الإحداثيات أحادية الخط. خّزن قيم دائرة العرض وخط الطول في حقول أو أعمدة ArcGIS for SharePoint لا يدعم

منفصلة.

ُتستخدم الجملة التالية في الجدول أدناه:
•(dddd) ونطاق كسر الدرجات 90 إلى يشير <DD.dddd> إلى إحداثي دائرة العرض (Y)، حيث تتراوح قيم الدرجة (DD) من -90

.99 إلى 0 من

ونطاق كسر الدرجات• 180 إلى يشير <DDD.dddd> إلى إحداثي دائرة العرض (X)، حيث تتراوح قيم الدرجة (DDD) من -180
.99 إلى 0 (dddd) من

| تعني "أو". على سبيل المثال، + | - تعني أنه يمكنك استخدام إما رمز + أو -.•

•.S أو N ] أنه يمكنك استخدام إما رمز + أو - أو N | S [ ] تشير إلى قائمة اختيار. على سبيل المثال، [ + | - |

ًا لكل تنسيق: يدرج الجدول التالي تنسيقات العلامة المدعومة ويوفر مثال

مثال (X) تنسيق خط الطول
المدعوم

(Y) تنسيق دائرة العرض
المدعوم نوع العلامة

117.195731667- ،34.056687222 DDD.dddd [ - | + ] DD.dddd [ - | + ]

-117.195731667 ،34.056687222 [ - | + ] DDD.dddd [ - | + ] DD.dddd

N 34.056687222, W
117.195731667 E | W ] DDD.dddd ] N | S ] DD.dddd ]

N, 117.195731667 34.056687222
W [ DDD.dddd [ E | W [ DD.dddd [ N | S

( درجات DD
عشرية)

"44.631 '11 117°- ,"24.0726 '3 34° DDD° MM' [ - | + ]
"SS.sss "DD° MM' SS.sss [ - | + ]

- "44.631 '11 117° ,"24.0726 '3 34° - | + ] "DDD° MM' SS.sss
[ [ - | + ] "DD° MM' SS.sss

N 34° 3' 24.0726", W 117° 11'
"44.631

E | W ] DDD° MM' ]
"SS.sss "N | S ] DD° MM' SS.sss ]

N, 117° 11' 44.631" "24.0726 '3 34°
W

DDD° MM' SS.sss" [ E |
[ W [ DD° MM' SS.sss" [ N | S

'11 117°- ,'3 34° 'DDD° MM [ - | + ] 'DD° MM [ - | + ]

- '11 117° ,'3 34° [ - | + ] 'DDD° MM [ - | + ] 'DD° MM

'N 34° 3', W 117° 11 'E | W ] DDD° MM ] 'N | S ] DD° MM ]

"DD° MM' SS.sss
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مثال (X) تنسيق خط الطول
المدعوم

(Y) تنسيق دائرة العرض
المدعوم نوع العلامة

N, 117° 11' W '3 34° [ DDD° MM' [ E | W [ DD° MM' [ N | S

1171144.631- ،340324.0726 DDDMMSS.sss [ - | + ] DDMMSS.sss [ - | + ]

-1171144.631 ,340324.0726 [ - | + ] DDDMMSS.sss [ - | + ] DDMMSS.sss

N340324.0726, W1171144.631 E | W ] DDDMMSS.sss ] N | S ] DDMMSS.sss ]

340324.0726N، 1171144.631W [ DDDMMSS.sss [ E | W [ DDMMSS.sss [ N | S

DDMMSS.sss

علامات الدرجة والدقيقة والثانية التالية: ArcGIS for SharePoint يدعم

Unicode العلامة المدعومة نوع العلامة

U+00B0 علامة الدرجة °

U+02DA حلقة فوق °

U+00BA مؤشر ترتيبي مذكر

U+005E مدة معقوفة (علامة إقحام) ^

U+007E تلدة ~

U+002A علامة النجمة *

علامات الدرجات

U+2032 إشارة الدقيقة '

U+0027 فاصلة '
علامات الدقيقة

U+0022 علامة الاقتباس "

U+00A8 العلامة اللاتينية ¨

U+02DD نبرة تشديد مزدوجة ˝

علامات الثانية

في معظم الحالات، يكون أي من التنسيقات والعلامات المذكورة أعلاه صالحة بغض النظر عن المسافات. على سبيل المثال، كل
N 34° 3' 24.0726" وN34°3'24.0726" مقبولين على حد سواء. من
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الأمان والامتثال
Esri. يتم توفير جميع العمليات التي يتم إجراؤها مع جميع معايير الخصوصية والأمان الخاصة بـ ArcGIS for SharePoint يتوافق
- بما في ذلك التكويد الجغرافي وتحديد خريطة الأساس والبحث عن نقاط الاهتمام ArcGIS for SharePoint في التمثيل المرئي
وتتم تغطيتها ضمن بيانات امتثال ArcGIS Online والمواقع المجاورة وطبقات الإسناد وتطبيق الأنماط على الخريطة - من خلال

.ArcGIS Online

لمزيد من المعلومات، راجع الموضوعات التالية:
•ArcGIS أمان

•ArcGIS امتثال
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Copyright information
.Copyright © 1995-2021 Esri. All rights reserved. Published in the United States of America

.The information contained in this document is subject to change without notice

You may have received Products or Services that include Graph Editor Toolkit, Copyright © 1992-1999 Tom Sawyer
Software, Berkeley, California, All Rights Reserved, and Tom Sawyer Visualization, Ver. 8.0 Copyright © 1992-2009

.Tom Sawyer Software, Berkeley, California, All Rights Reserved

.Portions of this computer program are Copyright © 1995-2016 Celartem, Inc., dba Extensis. All rights reserved

This application supports the ECW data format and ECWP compression protocols. Portions of this computer
program are Copyright © 2007-2015 Intergraph Corporation. All rights reserved. Creating compressed files using

.ECW technology is protected by one or more of U.S. Patent No. 6,201,897, No. 6,442,298, and No. 6,633,688

PANTONE® Colors displayed in the software application or in the user documentation may not match PANTONE-
identified standards. Consult current PANTONE Color Publications for accurate color. PANTONE® and other

Pantone trademarks are the property of Pantone LLC. © Pantone LLC, 2020. Pantone is the copyright owner of color
data and/or software which are licensed to Esri to distribute for use only in combination with the ArcGIS family of
Products. PANTONE Color Data and/or Software shall not be copied onto another disk or into memory unless as

.part of the execution of the ArcGIS family of Products

Third Party OSS-FOSS Acknowledgement Documents
Esri's use of open source software libraries is disclosed in the Third-Party OSS-FOSS Acknowledgement Documents

.found at the link below

(Open Source Acknowledgements (https://links.esri.com/open-source-acknowledgments

ArcGIS Notebooks make use of The FreeType Project, following The FreeType Project License
.((https://git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT

EXPORT NOTICE
Use of these Materials is subject to U.S. export control laws and regulations, including the U.S. Department of

.Commerce Export Administration Regulations (EAR). Diversion of these Materials contrary to U.S. law is prohibited

US GOVERNMENT CUSTOMER
The Products are commercial items, developed at private expense, provided to Customer under this Master

Agreement. If Customer is a US government entity or US government contractor, Esri licenses or provides
subscriptions to Customer in accordance with this Master Agreement under FAR Subparts 12.211/12.212 or DFARS

Subpart 227.7202. Esri Data and Online Services are licensed or subscribed under the same DFARS Subpart
227.7202 policy as commercial computer software for acquisitions made under DFARS. Products are subject to

restrictions, and this Master Agreement strictly governs Customer's use, modification, performance, reproduction,
release, display, or disclosure of Products. Agreement provisions that are inconsistent with federal law regulation

will not apply. A US government Customer may transfer Software to any of its facilities to which it transfers the
computer(s) on which it has installed such Software. If any court, arbitrator, or board holds that a US government
Customer has greater rights to any portion of the Products under applicable public procurement law, such rights
will extend only to the portions affected. Online Services are FedRAMP Tailored-Low authorized but do not meet

.higher security requirements, including those found in DFARS 252.239-7010
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Esri Trademarks
Esri trademarks and product names mentioned herein are subject to the terms of use found at the following

.(website: Copyrights and Trademarks (https://links.esri.com/copyright-trademarks

Licensed Trademarks
Other companies and products or services mentioned herein may be trademarks, service marks, or registered marks

.of their respective mark owners

.The Kubernetes ship's wheel logo is a registered trademark of the Linux Foundation

Trademark Images

:Logos of licensed trademarks include the following

Making  location  count.

®OGC
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