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ABSTRACT 
Information and Communication Technique show an efficient technical 

capabilities for management and controlling the distributed operations among various 

factories.  For this, the industrial companies started enhancing their operations to 

cooperative mode to exploit these capabilities in production operations enhancement 

through achieving the speeding in production's designing and manufacturing. So, the 

importance of this research is that a cooperative factory owns an intellectual capital as 

accumulated experiences in designing distinct productions for cars spare parts to be 

exploited by the other factories. This goal can be achieved by adopting agent for each 

operation main activity and considering the agent as connection means among the 

cooperative factories, in addition to connect two industrial companies in cooperative 

structure and owning integrated data base for production activities controlling and 

management. 

Highlights the importance of this study, providing a methodology for advanced 

manufacturing systems within the framework virtual manufacturing as well as building 

the application and programming model, to benefit the Iraqi industrial companies in 

dealing with recession, and to enhance its competitive position among Arab and 

international companies. 

This research presents proposed system model called Approach for Designing 

Distributed Manufactured System (ADMS) deals with factories distributed systems 

which include data base, design tools, and distributed among computers network. The 

system serves a query for incoming enquiries execution about spare parts to the main 

computer (Server) from other connected computers (Servers) without any confliction by 

using network techniques and data base language capabilities. 

In this research, a Server/Server model has been designed dealing with Visual 

FoxPro as Data Base Management System and using AutoCAD package for spare parts 

design. 

Note that the research samples has been collected for TOYOTA spare parts for 

cars which are Wheel gears inside Gear box, from Technical Institute labs in Mosul. 
Keywords: Direct Transmission, Distributed Manufacturing. 
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( قابليررات نيليررة ة رروار لررلساطر والىرريعرر علرر  العمليررات ICTا المعلومررات واصنالرراصت  أظهرررت نولولوجيرر 
المتعاونرة،  الشررةات الموزعة بين المالانع المختل ة. وهكذا، فإن الشرةات الاللاعية بدأت بتغيير عمليانها إل  نمط
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لىرررررعة فررررت نالررررمي  ونالررررليع لالسررررت اسر مررررن هررررذف اليابليررررات فررررت نحىررررين عمليانهررررا ا نتاجيررررة  مررررن  ررررال  نحييرررر  ا
الملتوجررات. عليررك، نومررن أهميررة هررذا الالحررح فررت امررتالم أاررد المالررانع المتعاونررة لرأسررما  فوررر ، متم لررة  ررالخ رات 
المتراكمررة فررت متررا  نالررمي  الملتوجررات المتميرر ر ليعررع  يرراط الىررياطات، وةيييررة اصسررت اسر ملررك فررت   يررة المالررانع. 

عرررن ةرررل نشرررال طليىرررت للعمليرررات، واعتالررراطف اليرررة الوصرررل برررين المالرررانع لتحييررر  هرررذا الهررردب يتعلررر  ن لرررت وةيرررل 
ريعرر علر  المتعاونة، فضاًل  عن طبط شرةتين للتالليع فت هيكل متعاون وامتالم قاعردر بيانرات متواملرة لرلساطر والىر
 نشاطات ا نتاج. 

فررت إطرراط التالررليع  الدطاسررة مررن اللاايررة اللتريررة بتيرردع  ملهتيررة عررن نترر  التالررليع المتعرروطر أهميــةن رررز 
نع ييت وبرمتتك ع يد الشرةات الاللاعية العراقيرة لمعالترة االرة الرةروس فيهرا  أنموذجاصفتراضت، فضاًل عن أن بلاا 

ونع ي  موق ها التلافىت بين الشرةات المحلية والعربية والعالمية ونيدع  ملتوجات صلاعية ليعع  ياط الىياطات وفر  
 األسواق المحلية.ط الات ون ضيالت ال بالن فت 

 Approach for designing (ADMS)نترررام ميترررر  يررردع   أنمررروذجفرررت هرررذا الالحرررح نررر  نيررردع  

Distributed Manufactured System  يتعامرل مرع أنتمرة المالرانع الموزعرة  الترت نحترو  علر  قواعرد بيانرات
  عررن قعررع ال(يرراط( اصسررتعالماتوأسوات التالررمي ، ونوررون موزعررة علرر  شررالكة اواسرري . إذ يطل ررت اللتررام طلرر  نل يررذ 

( األ رررو وبرردون Servers الخررواسم  ( مررن متموعررة مررن الحواسرري Serverالررواطسر إلرر  الحاسرروب الرررليم  الخرراسم 
 نعاطض وذلك  استخدام نيليات الشالكات وإمكانيات لغات قواعد ال يانات.

( V.Foxproامررل مررع  يتع إذ Server/Server Model اسم/ رراسم  أنمرروذجنرر  فررت هررذا اللتررام نالررمي  
 ( لتالمي  قعع ال(ياط المعلوبة.AutoCADالتع ي    واستخدام DBMS)بوص ك نتام إساطر قاعدر بيانات  

وهرررت عتلرررة المىرررللات سا رررل  Toyotaليعرررع  يررراط سرررياطات التويونرررا  علمرررا انرررك نررر  ا رررذ عيلرررات الدطاسرررة
 من مخت رات المعهد التيلت فت الموصل. Gear Boxصلدوق الىرعات 

 .التالرليع المرروزع، التلاقرل المالاشرر: لكلمات المفتاحيةا
 

 المقدمــة     1.

قابليررات نيليررة ( ICT)ملررذ ملتالررع نىررعيلات اليرررن الماضررت أظهرررت نولولوجيررا المعلومررات واصنالرراصت 
ة برردأت ك رروار لررلساطر والىرريعرر علرر  العمليررات الموزعررة بررين المالررانع المختل ررة. وإزاا ذلررك فررإن الشرررةات الالررلاعي

( لالسررت اسر مررن هررذف اليابليررات لتحىررين Co-Operative Formsالمتعاونررة   الشرررةات بتغييررر عمليانهررا إلرر  نمررط
عمليانها التالليعية ونع ي  موق ها التلافىت وذلك من  ال  نحيي  الىرعة فت نالرمي  ونالرليع ونوزيرع الملتوجرات. 

اللة وملتشرر فت مواقع جغرافية متالاعدر، ولها استياللية نامرة  أن المالانع فيك مل نتام التالليع الموزع ويتمي  هذا 
( وهررو نمررط Autonomous and Distributed Manufacturing System عررن  عضررها، ويعلرر  عليهررا 

للتعاون بين الشرةات المتعدسر وف  هيكل مرن للمالرانع اصفتراضرية. عليرك، فرإن نر امن هرذين التعروطين عم رل الردافع 
مرردعات اصشررترام والتوامررل بيررله ، فضرراًل عررن نحديررد الحرراصت التررت نىرراند فيهررا نع ييررات اصنالرراصت  الرررليم ص تالرراط

 [.7[ ]2التعاون بين المالانع. ]
أساسررًا، فررت امررتالم أاررد المالررانع المتعاونررة لرأسررما  فوررر  متم لررة  ررالخ رات  مشــةلة البحــثهررذا ونومررن 

تميرر ر ليعررع  يرراط الىررياطات. ويررد ل فررت م هرروم المشرركلة هررذف، المتراكمررة فررت متررا  نالررمي  الملتوجررات ال ريرردر والم
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ضرررروطر نررروفير تليرررة لتلاقرررل التالرررامي  برررين الشررررةات المتعاونرررة لتحييررر  الىررررعة فرررت اصسرررتتا ة لعلالرررات ال برررالن فرررت 
 المالانع المتعاونة.

الملتوجرات إلر  ا تالراط جانر  مرن التعراون برين المالرانع الموزعرة وبالتحديرد نلاقرل نالرامي   تهدف الدراسـة
والمعلومرات المرافيررة لهرا بررين المالرانع المتعاونررة. واسرتلاسًا إلرر  ملهتيرة الالحررح فرإن نحييرر  هرذا الهرردب يتعلر  ن لررت 

بررين المالررانع المتعاونررة، فضرراًل عررن إجررراا  ف اليررة الوصررلد( عررن ةررل نشررال طليىررت للعمليررات وعرر Agentوةيررل  
 األنت:

ولر  نمتلرك الخ ررات ونيروم بتالرمي  الملتوجرات  اسرتخدام نع ير  فرت هيكرل متعراون، األ ربط شـركتين للتصـنيع  1.
 AutoCAD  .ونعتمد ال انية عل  األول  فت التالامي  ال ريدر ،) 

لرررلساطر  V.Foxproع تررررض أن ةرررل شررررةة نمتلرررك قاعررردر بيانرررات متواملرررة  اسرررتخدام لغرررة فيتررروا  فررروةم بررررو  2.
ريعرر علرر  نشرراطات ا نترراج، وعلرر  أساسررها يررت   تناقــل تصــاميم المنتوجــات وتعــديالتها وملــت المعلومــات والىر

 (.1الدراسة في الشةل ) أنموذجالمرافق إلى الشركاء اآلخرين، وذلك وفق 

 
 الدطاسة  أنموذج (.1الشةل )

 Literature Surveyالدراسات السابقة   2.
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عمليرات  ةعرا  لمحاكر عرن التالرليع اصفتراضرت ال  اً قدم الالااح الع يد  فت أطرواتك نتامر  2007فت عام 
 [.2ا نتاج فت الشرةة العامة لاللاعة األثاث فت الموصل. ]

قدم الالاا ان ةالوسعرا وفرانىركو نترالو أوليرة لحرح الالراا ين فرت نعروير المشراطيع الالرلاعية  2009فت عام 
 [.10فت الترةي  عل  التالمي  وصيانة األساا  استخدام أنتمة الهلدسة الاللاعية. ]

دم الالااح هاست نيلوند فورر عن أنتمة التالرليع الرقميرة الواسرعة والترت نهردب للحالرو  ق 2011فت عام 
 [.11عل  بيئة متواملة للملتتات وأنتمة ا نتاج واألعما  التتاطية للتىوي . ]

قدم الالااح جوطج ةاطيكيرا فرت طسرالتك نم يرل للترام مراقالرة أطضرية المالرلع  اصعتمراس علر   2012فت عام 
 [.7الماللع المعيدر. ] نحليل عمليات

 (Autonomous Distributed Manufacturing Systemمفهوم نظم التصنيع الموزعة  ) 3.

مرررع بداعرررة نىرررعيلات اليررررن الماضرررت بررردأ فريررر  مرررن الالررراا ين نعررروير نيليرررات الرررذةاا اصصرررعلاعت الموزعرررة 
 Distributed Artificial Intelligence Techniques DAIالترة مشركالت التوزيرع علر  ( واستخدامها فت مع

 [. وقد ن  نيىي  الالحوث فت إطاط متالين: 12] واقع.عدر م
(: ونتم ررل  المشرركالت التررت نتهررر  ررال  Distributed Problem Solvingمعالتررة المشرركالت الموزعررة   1.

ترررت نيىررري  المهرررام برررين عررردس مرررن المواقرررع الترررت نتعررراون ونشرررترم  المعلومرررات والمالررراسط فرررت ارررل المشررركالت ال
 [. 9نواجهه . ]

(: ونتم رررل  معالتررة المشررركالت الترررت نتهررر نتيترررة سرررلوم Multi-Agent Systemالررلت  متعررردسر الرروةالا   2.
 [.6[ ]5الوةالا علد أساا المهام فت المواقع المتعدسر. ]

 ، عمكرررن نعريرررم الرررلت  الموزعرررة:  أنهرررا نتميرررع لمواقرررع  وةرررالا( متعررردسر وفيرررًا  ليرررة التلتررري ن ىرررك اصنترررافبو 
ويشرررمل نلتررري  الهيكرررل ونترررام الىررريعرر. ويختلرررع الهيكرررل نالعرررًا لع يعرررة نشرررال الموقرررع، ونتشرررا ك فرررت تليرررات الىررريعرر، 

( الترةيررر  الررردا لت لوةيرررل عمليرررات التالرررمي . هرررذا ونواجرررك نشررراطات الرررلت  الموزعرررة الالنأكدعرررة 2ويوضرررل الشررركل  
 [.1والتعييد فت معالتة المعلومات. ]
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  الدا لت لوةيل عمليات التالمي الترةي  (. 2الشةل )

والمررردا ل  الخصـــائص األساســـية لمعماريـــة التصـــنيع علـــى أســـا  الـــوكالءوب(يرررة نىرررليط الضررروا علررر  
والتيليررات، التررت نرر  نعويرهررا للتيررل اليرراسم لررلت  التالررليع، يتعلرر  ا جا ررة علرر  الو يررر مررن التىررا صت  ررال  نالررمي  

 . [10] [4[ ]3ل  المواقع المتعدسر. ]معماطية نيليات الذةاا اصصعلاعت للىيعرر ع
 عليك، عمكن نأشير الخالالص اآلنية:

فرت االرة نتر  التالرليع المعتمردر علر  (: Internal Structure of Agentsالتركيـ  الـداخلي للـوكالء ) 1.
مررد ل التالررليع الهولررونت، فررإن هيكررل الهولونررات المتىلىررلة عكررون واضررحًا وعلرر  نحررو ة ير التالررليع الهولررونت 
هررو التالررليع المترر ا علرر  وارردات متالاعرردر والتررت يربعهررا نعرراون مشررترم، أمررا الهولونررات فهررت نلررك الوارردات 

فررت نترر  التالرررليع الموزعررة فررإن الهيكرررل يتم ررل بوارردات نتمترررع  فررت ارررين أنالم رررسر فررت التالرررليع الهولررونت(. 
ا يررت  نعريررم ارردوس وارردر (، ولولهررا لالالررًا مررا نوررون ليررر واضررحة علرردمSelf Contained اصكت رراا الررذانت  
 والسؤال الرئيس الذي يطرح نفسه: ما هو مستوى االكتفاء الذاتي ؟ معيلة من اللتام. 

المواقررع والمشرركالت المختل ررة نتعلرر  معلومررات مختل ررة. وبالرروطر عامررة  (:Communicationاالتصــاالت ) 2.
ست ىرراطات ةيليررة لالنالررا  فيمررا بيلهررا. فررإن بيئررات التالررليع ذات الوةرراصت المتعرردسر نعتمررد نلاقررل الرسررالل واص
تحديــــد البروتوكــــول المالئــــم لالتصــــال وبهررررذا الالرررردس فررررإن الىررررتا  الرررررليم فررررت محترررروو هررررذا اصنالررررا  هررررو 

(Communication Protocol) والترت تحديـد لةـة تناقـل البيانـات ، فضراًل عرن مشركلة طليىرة أ ررو هرت
 نوون م هومة لتميع الوةالا.

نعررد العلالررات ذات الملتوجررات المعيرردر والتررت نحترراج عمليررات  (:Group Formationتشــةيل المجموعــة ) 3.
التالليع إل  مكالن مختل ة نمهيدًا لتشركيل المتموعرة. هرذا وإن عمليرة نشركيل المتموعرة نتعلر  الت راوض مرع 

س جهات عديدر، عليرك فمرن الضرروط  اسرتخدام برونوةرو  ماللر  لالنالرا . وبهرذا الالردس، فرإن التىرا   األسرا
  كيف يتم اختيار المةائن المساهمة في المجموعة ؟هو: 
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من الملافع الرليىة الترت نحييهرا نتر  التالرليع علر  أسراس الروةالا،  (:Reconfigurationإعادة التشةيل ) 4.
كيـف يـتم تنظـيم عمليـة إعـادة ( الترت نعمرل فرت إطاطهرا. عليرك Opennessهت الحدوس الم توارة أو الواسرعة  

فهذا عم ل الىتا  الو ير الذ  ععر  ن ىك فت  ث )إضافة طاقة، استبدال ماكنة، حذف ماكنة(التشةيل من حي
 هذا المتا .

متهرا للتوسرع اإن أك رر الالر ات أهميرة فرت مرد ل التالرليع الهولرونت هرت مال (:Scalabilityقابلية التوسع ) 5.
 إل  مىتويات واسعة من المشاطيع.

كيررم عمكررن الوصررو  إلرر  األم ليررة لللتررام ةكررل فررت االررة نرةيرر  مثليــة للمواقــع: األمثليــة الكليــة للنظــام إزاء األ 6.
الوةالا  أو المواقرع( جميرع جهروسه  فرت نحيير  األهرداب الموقعيرة لواردانه  وص ععترفرون  األهرداب المشرترةة. 

ميــع هــل هنــار إجــراء مركــهي يمنــع هــذ. المواهــف ؟.... أي هــل ب مةــان النظــام تجوالىرتا  الررذ  ععررر  هررو: 
ــرارات  المعرفــة ؟ ــد  ــناعة الق ــوكالء فــي اســتخدام هــذ. المعرفــة عن ــة ال ــى وووهي وكيــف يمةــن الســيطرة عل

 للمساهمة في المجموعة ؟

 (Modeling of Interchange Products Designs. نمذجة تناقل التصاميم )4

الهرمرت، ولهرا قاعردر  وذجنمر نتمي  قور نت  التالرليع الموزعرة،  أنهرا ذات مىرتويات إساطر هرميرة أقرل مرن األ
بيانررات متواملررة، قرراسطر علرر  نيررل المعلومررات مررن مىررتوو الخررط التشررغيلت ونوزيعهررا  ررال  المىررتويات األعلرر ، وأن 
نحديرررد التوقيررري سررروب عتعرررل مرررن المهررر   اللىرررالة للملتمرررة الحالرررو  علررر  فهررر  سقيررر  للعمليرررات علررر  مىرررتوو الخرررط 

و اصًة نلك المتثرر عل  نشراطات الملتمرة. ولهرذا الىر   نورون نتر   التشغيلت، صنخاذ اليراطات فت الوقي الملاس 
 [.13] [11][ 8التالليع فت التيل الياسم شديدر التوايد ع ر مىتويات الملتمة. ]

( هيكررررل مىررررتويات العمليررررات وم رررراهي  نترررر  التالررررليع الموزعررررة: إذ يرةرررر  الالحررررح علرررر  3يوضررررل الشرررركل  
حرح ونحيير  أهدافرك اعتمراس مرلهو د اسرتل مي المعالترة الملهتيرة لمشركلة الالالمىتوو ال الح  المىتوو التشرغيلت(. وقر 

نحليلررت شررامل وعميرر  للمشرركلة المالحوثررة، وذلررك مررن  ررال  اسررتيراا جميررع ال يانررات والمعلومررات التررت نرردع  صرريالة 
صررروطر واقعيرررة متواملرررة عرررن الواقرررع ال علرررت ونوررروين قاعررردر أساسرررية وفعالرررة للرررربط برررين اللتريرررة الميترارررة والتع يررر ، 

 وةاصنت:
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 تويات العمليات وم اهي  نت  التالليع الموزعةهيكل مى( 3الشةل )

 . إستراتيجية التناقل المباشر لتصاميم المنتوجات5
Strategy for Interchange Designs Online  

نلاقل التالامي  بين مواقع التالليع الموزعة ععرد نشرال أساسرت فرت معالترة األعمرا  وبرأساا ة روا. فرت هرذا 
ل التالررررامي   شرررركل فرررروط  ومالاشررررر نح ييررررًا ل لىرررر ة اصسررررتتا ة الىررررريعة لر الررررات الالحررررح نرررر  اقترررررا   واطزميررررة لتلاقرررر 

 ون ضيالت ال بالن. ونيوم الخواطزمية عل  األساسيات اآلنية:
( فرت بيئررة Local Network Using Hub. طبرط مروقعين للتالرليع  شرالكة ة روار نتم رل برربط المواقرع وفر   1

 .TCP/IPنوةو  (  استخدام ال رو Windows XPنتام التشغيل  
( SQL  اسررتخدام األسار . نهيئرة قاعردر بيانررات موزعرة لتحيير  أهررداب ومالراس  التالررليع المروزع، وذلرك مررن  رال  2

( وةمرا Database DESIGNER( وإنشراا قاعردر بيانرات جديردر  V.Foxproفت لغة فيتوا  فوةم بررو  
 هو م ين:

 
  

 لحاسوبين، وةما هو م ين أسناف:  . إنشاا التداو  سا ل ةل قاعدر بيانات فت ةال ا3
CREATE TABLE MODEL (CODE C(30)  NOT NULL, 

MODEL_FILE C(50), MODEL_NAME C(50) NOT NULL,  
PRIMARY KEY(CODE ));   
 

CREATE TABLE PART (PART_NO C(30)  NOT NULL, 

PART_NAME C(50) NOT NULL, PART_DATE DATE, 

PART_PRICE N(10), PART_CLASS C(30) TAG AB 

UNIQUE, PRIMARY KEY(PART_NO ), 
FOREIGN KEY TAG AB REFERENCES MODEL.CODE); 

 وهةذا بالنسبة لبقية الجداول في قاعدة البيانات.
 

 فواآلنت: (AutoCAD ( والتع ي  DESIGNER. أما عملية الربط بين قاعدر ال يانات  4
 

 
 

 (.AutoCAD التع ي  ل السم ملت التصميم لفتحه في ( يمثل حقMODEL_FILEحيث إن البراميتر )
 ( متمل العمليات الخاصة  الربط بين الماللعين :4. ي ين الشكل  5
 
 
 
 
 
 

CREATE DATABASE DESIGNER 

BEGIN 

INITIALIZE_CONTAINER('OLE_CONTROL17', :MODEL_FILE); 

END; 

 

 

DB DESIGNER 

Global Shared Folder ASA 

Local Folder AASSAA 

Transactions  

--------------- 

SQL V.Foxpro  

OLE AutoCAD 

 

DB DESIGNER 

Global Shared Folder ASA 

Local Folder A2S2A2 

Transactions  

--------------- 

SQL V.Foxpro  

OLE AutoCAD 

Network Under  

Factory1 (Server 1) COMP1 Factory2 (Server 2) COMP2 

Windows WINXP 

DBMS 
Remote Data 
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 تلية الربط بين اواسي  المالانع المتعاونة (.4الشةل )

( نحتو  عل  قاعدر  Server1  اً  اسم د( نعCOMP1( عملك ااسالة  Factory1ايح أن الماللع األو   
(، ونىخة إضافية من قاعدر ال يانات ASA( سا ل المتلد المشترم العام  DESIGNERل يانات الرليىة  ا

( نعت ر  اسم COMP2( فيملك ااسالة  Factory2(. أما الماللع ال انت  AASSAAسا ل المتلد المحلت  
 Server2  نتالل  ياعدر ال يانات )DESIGNER  سا ل المتلد المشترم العام )ASAىخة إضافية  ( ون

 (.  A2S2A2من قاعدر ال يانات سا ل المتلد المحلت  
( Network Under Windows XPنت  عملية اصنالا  بين الحاسوبين عن طري  شالكة الحاسوب   

 (.DBMS Remote Dataوةذلك عن طري  نتام إساطر قاعدر ال يانات  
وهو برنامو يت  نل يذف فت ةل عملية  ]، (OLE(  ياعدر ال يانات عن طري  الر   AutoCADيتالل التع ي   
(  ال يانات V.Foxproنتالل لغة قواعد ال يانات   فت اين. [(  ياعدر ال ياناتAutoCADانالا  للتع ي   

(  جراا عمليات اليراار والوتا ة والتحديح عل  محتويات جداو  قاعدر  SQLالمعلوبة عن طري  األسار  
 ال يانات.

الخاصة بتالمي  قععة ال(ياط  عتلة المىللات( سا ل صلدوق الىرعات  ًا لل ي  موذجأن( 1ي ين التدو   . 6
Gear Box  التا ع لمحرم الىياطر نيوناToyota   التت عيوم  إنتاجها المخت ر وذلك  استخدام التع ي

 AutoCAD): 
 الخاصة بتالمي  عتلة المىللات ال ي   .(1الجدول )

Pinion Gear Formula Item 

6.5 6.5 a = m Addendum 
7.5205 7.5205 b = 1.157 * m Dedendum 
1.0205 1.0205 C = b – a Clerance 
26 26 F = 1 / 3 Face Width 
35  α p = tan -1 (np / ng) Pitch Angle 
35 55 α g = tan -1 (ng / np) Pitch Angle 
91  Dp = Np * m Pitch Dia 

 130 Dg = Ng * m Pitch Dia 

29.5 49.5 α t = α - tan -1 (b / l) Root Angle 

40 60 α o = α + tan-1 (a / l) Outside Angle 

71  Lp = (dp) / (2sin α ) Cone Distance 

 79 Lg = (dg) / (2sin α ) Cone Distance 

90 90  α s = α p - α g Shaft Angle 

4.7 4.7 α  a = tan -1 (a / l) Addendum Angle 

5.4 5.4 α  b = tan -1 (b / l) Dedendum Angle 

101.6 137.5 Do = d + 2a cos α Outside Dia 
 

( ليرت  طسر  عتلرة AutoCAD ( يرت  أ رذها بلترر اصعتالراط فرت التع ير  Itemأن ةل قيمة من قي  العمروس   إذ
ق ررل ال رردا  عمليررة ا نترراج  وةررذلك التعررديل عليهررا Toyotaالمىررللات التا عررة لالررلدوق الىرررع فررت سررياطر التويونررا 

  أن لول عتلة مىللات نا عة لىياطر أ رو قي  نختلع عن قي  العتلة الحالية. إذال علت  
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( 1( اللمرررراذج الخاصررررة بتالررررمي  عتلررررة المىررررللات  اصعتمرررراس علرررر  ال رررري  المررررذةوطر  الترررردو   5. ي ررررين الشرررركل  7
 ( وةاصنت:AutoCAD استخدام التع ي   

  
 الىعل الدا لت لعتلة المىللات الشةل )ب(. لىعل الخاطجت لعتلة المىللاتا الشةل )أ(.

  
 الهيكل العام لعتلة المىللات الشةل )د(. الترةي  الدا لت لعتلة المىللات الشةل )ج(.

 اللماذج الخاصة بتالمي  عتلة المىللات  (.5الشةل )

 . مميهات النظام المقترح6

فررإن أ  شررريك فررت الشررالكة إذا ارراو  فررتل سليررل عررام  (Operating Systems). وفرر  قرروانين أنتمررة التشررغيل 1
 Global Shared Folder فأن صالاية التعديل علر  محتويانرك نورون محالروطر لرك فيرط وأ  شرريك ت رر ،)

 فىيكون لليراار فيط. ن ىك عيوم   تل هذا الدليل العام فت الوقي 
 
 
 
 
 

 F:\ Shared_Design                     عند شريك واحد هو: Physical Addressاالسم الحقيقي 
 

   ASA\Shared_Design\\الذي يتعامل به جميع الشركاء هو:  Logical Addressأالسم المنطقي 
 

 F:\AASSAA\ Local_Designهو:                       االسم الحقيقي المحلي عند الشريك األول 

 D:\A2S2A2\ Local_Designاالسم الحقيقي المحلي عند الشريك الثاني هو:                        
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ف رررت االرررة ارررذب أو فيررردان التالرررمي  فإنرررك  ،خة علرررد جميرررع الشررررةااعكرررون لرررك نىررر أن . ةرررل نالرررمي  مرررن الممكرررن 2

   ا مكان إطجاعك من أ  شريك أ ر.  
إعترراس أسرررع األسررالي  التع ي يررة وأك أهررا مررن أجررل الت رروق وأصررالحي الميرر ر  ًً نحرراو  الشرررةات الالررلاعية عرراسر. 3

يررررًا لعلررررر  ال بررررون للع ررررراا التلافىررررية للو يرررررر مررررن الشررررررةات نتم ررررل فرررررت قرررردطنها  نتررررراج ملتوجررررات مالرررررلعة وف
  ااتياجانه .  

 . االستنتاجات 7

 أنموذجمن  ال  مراجعة األسب اللتر  ل لى ة التالليع الموزع، والدطاسة التحليلية التت نضملتها فت بلاا 
 لمحاكار عملية نلاقل التالامي  بين الشرةاا  عمكن نأشير اصستلتاجات اآلنية:

لاقل التالرامي  برين الشررةاا فرت إطراط التالرليع المروزع، األمرر الرذ  نحرت  ال يرام ل  نرس سطاسات محدسر لوييية ن 1.
ب لرراا  واطزميررة لمعالتررة تليررة نلاقررل نالررامي  الملتوجرررات بررين المالررانع مررع األ ررذ بلتررر اصعتالرراط اصسرررتغال  

 الو وا للخ رات أو طأس الما  ال ور  المتا  لدو أاد الشرةاا. 
لتميرع الشررةاا إذا ةران ذلرك  اً لتعرديل علر  التالرمي  مرن ق رل أ  شرريك سريكون متاار نتةد الدطاسة  رأن إجرراا ا 2.

 .فت الشالكة (Global شكل عام   اً التالمي  مخ ن
مرا  شركل إأن إجرراا التعرديل علر  التالرمي  مرن ق رل أ  شرريك فإنرك يرت  اصات را   رك  عرن أس رت نتالو الالحرح 3.

 (Global لموقرع الشرريك فيرط. بيلمررا اصات را   رك  شركل عررام  اً وعلردها عكرون التعرديل متاارر  (،Local محلرت 
 .ضمن الشالكة لتميع الشرةاا المتعاونين اً فإنك عكون متاا

وااد لتميع الشررةاا ويرت  طبرط جميرع الحواسري   (Global Shared Folderن ين للا من الدطاسة نخاليص   4.
لوررل شررريك ضررمن أسرر  متلررد مختلررع وب (Local or Private Folderمررن  اللررك. بيلمررا يررت  نخالرريص  

( لول شريك ويكرون مرن الضرروط  Global Shared Folder الشالكة. ونمتلك ال رمتيات أمكانية نخاليص 
 إنااتك لال ية الشرةاا.

( AutoCADأسرر رت نتررالو الالحرررح  ررأن ال رمتيرررات المالررممة نتميرر   يليرررة نىررمل للشرررريك وضررمن التع يررر    5.
، أ  لريم هلررام ااجرة ألساا ذلررك فررت Globalأو  Local شرركل  انرات، سرروااً بتخر ين التالررمي  فرت قاعرردر ال ي

 .(V.Foxproالتا عة لل توا  فوةم برو   (SQLالشاشة الخاصة  األسار  
رر  Global Shared Folderنتميرر  ال رمتيررات المالررممة  إضررافة علميررة اررو  نالررمي    6. ( Server( فررت الر

للررررررد و  إلرررررر  مل ررررررات التع يرررررر   اً ايررررررح عىررررررتخدم مىرررررراط وضررررررمن أاررررررد ايررررررو  قاعرررررردر ال يانررررررات المالررررررممة، 
 AutoCAD.) 
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