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ABSTRACT 

This research aims to build a system for electronic documentation for the unit of 

graduate studies, which is used for managing electronic documents (official books, 

attachments, and instructions). The system was characterized by the possibility of 

participating electronic documents between administrative units and scientific 

departments in the college through the use of distributed database management system 

(Oracle), as well as the use of multimedia databases for dealing with images and (pdf) 

files, which represent the instruction manual for graduate work. 

System have been analyzed and identify entities and its attributes as well as the 

relationships between these entities, this model of entities and relationships was used to 

represent the database, and then convert the model into standard formats relations. 

Oracle 10g language was used to design distributed database. Finally, the Proposed 

model was applied to real data obtained from graduate unit in the college, and showed 

its efficiency in the management of data and official documents used. 

Keywords: Electronic Documentation, Distributed Database, Oracle Language, 

Multimedia Database. 
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 الملخص

كتروندددو لو دددهة الهراسدددات العليدددا ورلدددو لئدددر  ادارة الوثدددا ل لتوثيدددل االاليهدددهذ  دددحا الىحدددء الددد    دددا  نظدددا  
االلكترونيددة لالكتددر الرسددميةف المروادداتف والتعليمددات  المتعلاددة حعمددل  ددح  الو ددهةف ويتميددز ال ظددا  ح م انيددة الم دداركة 

لميدة ودو الكليدةف ورلدو اسدر اسدتظها  نظدا  ادارة قوااده  ياندات حالوثا ل االلكترونية  ين الو هات االداريدة واالقسدا  الع
للتعامددل مدد    Multimedia Databaseاوراكددل الموةاددةف وعدداس اددن اسددتظها  قواادده  يانددات الوسددا   المتعددهدة 

  .ف والتو تمثل دليل التعليمات المتعلاة حعمل الهراسات العلياpdf   يانات الصور والملفات نوع
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ل ظدددا  وتحهيددده الكياندددات والصدددفات التاحعدددة لهدددا وتحهيددده العاقدددات التدددو تدددر    دددح  الكياندددات وقددده تدددم تحليدددل ا
واستظها  نمورج الكيانات والعاقات لتمثيل قااهة السياناتف ومن ثم تحويل ال مورج الد  ااقدات حالصديل المرياريدة.  

ل ال مدورج الماتدرع الد   ياندات  ةيةيدة . وتم تطسيد وو تصميم قااهة السيانات الموةاة 10gواستظهمت لئة االوراكل 
تم الحصول اليها ح  ل نمارج من و هة الهراسات العليا وو  يئة التطسيلف واظهر ال مورج الماترع كفا تد  ودو ادارة 

 السيانات والوثا ل الرسمية المستظهمة ح  ل تجريسو.

 الموةاةف لئة االوراكلف قوااه  يانات الوسا   المتعهدة.: التوثيل االلكترونوف قوااه السيانات الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة   .1

من أش ال المعالجة الامركزية حعه التوس  وو استظها    جا  استظها  قوااه السيانات الموةاة التو تعه ش اس 
 حا الر   شى ات الحاسوب التو تاه  خهمات التراسل ونال السيانات  ين مجمواة من أجهزة الحواسيرف وي ون 

وإن الكثير من المؤسسات الح ومية ال  اهة أش ال ححسر التصميم الحي يفرض  ال ظا  المطلوب ت فيح ف 
مرتىطة م  حععها تستظهمها إلنجاة  (Terminals)والتعليمية والتجارية لهيها شى ات م ونة من و هات طرفية 

 Distributedألامال الحاسو ية الموةاة ل أامالهاف و ح  الو هات الطرفية حاإلم ان تهيئتها لتاو  حا

Computing ورلو لئر  إنجددددددداة الوظدددددا ف حسددددددددددددراة اددددددددددالية و صدورة متواةية  (Parallel)    إر إن الهاو
يل اسير المر وطة حصورة متواةية  و الحصول ال  وا هة استظها  المصادر المتوورة وتالو الر يس الستظها  الح

 .(Computational problem)الوقت الاة  لحل الم  لة الحاسو يددددددة 
يستظه  من اجل تظزين كمية كسيرة من السيانات التو تر طها  اس تركيى تمثلقااهة السيانات و   ل اا  وان 

لتو تم حها توور إم انية إدخال السيانات ويها واسترجااها حاستظها  الوسا ل او ااقات م  حععها ح  ل جهاول 
 .[6]  رامج إدارة قوااه السيانات دون الحاجة إل  التعامل المىاشر م  ملفات السيانات

 مشكلة البحث:
تعه الوثا ل والكتر الرسمية من السيانات المهمة التو تتعامل معها ال ظم اإلداريةف وتتعر  إل  م  ات 

االمر الحي دو  ال  استظها  الطرا ل الحهيثة وو التعامل م    فوت ظيمها تهااستظها  الطرا ل اليهوية إلدار ا ه كثيرة 
 يم ن اثارة التساؤالت الىحثية االتية :  الي كترونوفالوثا ل والكتر الرسمية تحت ا وان التوثيل االل   ح
م  الو هات اإلدارية رات   الهراسات العليا ر   و هةي ل يم ن تصميم نظا  إلدارة قوااه السيانات الموةاة 1. 

 العاقة للم اركة حالوثا ل والكتر الرسمية؟ 

السيانات من  يء السهولة والسراة وو تعريف  ل تمتلو نظم قوااه السيانات الاهرة الفا اة ال  التعامل م  2. 
 ن ا ها ؟  االتاارير وال مارج واسترجااها و 

 اهمية البحث:
 تكمن ا مية الىحء حال ااط االتية:

 تسهيل امل الو هات اإلدارية واألقسا  كاوة داخل الكلية وت ظيمها.1. 
 .االدارية وو الكليةو هات الاستظها  م ظومة تراسل الكترونية  ين 2. 

 اه  السماع لألشظاص غير المظولين حالهخول إل  ال ظا . 3. 
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 إدراج صور الوثا ل االلكترونية الرسمية ومروااتها ودليل الهراسات العلياف ضمن جهاول قااهة السيانات.4. 

 هدف البحث: 
تصميم من خال كترونو حاستظها  لئة األوراكل و لتوثيل االلليعه الههذ األساس للىحء  و   ا  نظا  

موةاة إلدارة و هة الهراسات العلياف ور طها م  الو هات اإلدارية واألقسا  العلمية للكلية  السيانات الاااهة لنمورج 
 ورلو لتسهيل الحصول ال  الوثا ل االلكترونية.

من ال وع ال جموف حاإلضاوة ال  نظا    LAN داخلية  ى ةالم ونات المادية ل ال ظا  تووير يتطلر املو 
 السرامج الملحاة  لئة االوراكل والمتمثلة ح ل منم  ف  10gح صهار   Oracleلئة  فWindows XPت ئيل 

Developer 6i    فReport 6iرنامج و   ف Adobe Acrobat. 

 : التوثيق االلكتروني2. 

التوثيل االلكترونو او التوثيل حاستظها  التاانات الحهيثة التو تستظه  وو نال و فظ صورة طسل األصل لمحتوى  
وو اي وقت و طرياة أو أكثر من طرا ل الىحء  اليهاححيء يم ن الرجوع  تاانة الرقميةأية وثياة حاستظها  ال
  . ات المحتويات الورقية للوثا لف ومن ثمَّ اإلسها  وو وض   لول لم المتعارذ اليها دولياس 

للوصول إل  المعلومةف حئض ال ظر ان م ان وجود اف وان موق    والتوثيل االلكترونو أكثر دقة وأسرع سسياس 
 .  [4]اًس الىا ء أو المستفيه م هاف ووسيلة أوعل لمراقىة تحوالتها ومتاحعة تطور ا حجهه اقل وكلفة متهنية نسسو

    تروني:متطلبات التوثيق االلك
 :يم ن  صر المتطلىات الر يسة لعملية التوثيل االلكترونو حاآلتو

(http://www.bibalex,org) 

وض  آليات  متفعيل شى ات المعلومات الهاخلية إن وجهت واستظها  السريه االلكترونو حأكسر قهر مستطاع ومن ث1. 
 . لتىادل المراسات داخل جهة العمل الكترونياس 

 . عليمات والت ريعات الكترونياس توةي  الت2. 

 . استا  المظططات ال ها ية للم رواات الكترونياس 3. 

  العمل ال  اال تفاظ   سظة وا هة من الوثا ل الورقية المهمة م  أ مية األخح حعين االاتىار إدخالها إل  4. 
 . الحاسوب ان طريل الماسحة العو ية و فظها الكترونياس 

 

   :االلكترونيمراحل التوثيق 
  .أساسيتين: األول  تظطيطية والثانية ت فيحية ت اسم مرا ل التوثيل االلكترونو ال  مر لتين

   ية:التخطيط ةمرحلال
 وت مل المرا ل االتية:

 السيانات مر لة إاهاد قوااه  فمر لة الهراسة والمسحف مر لة التحليلف مر لة   ا  الظطةف مر لة اختيار السرمجيات
[1] . 

  :التنفيذية ةلمرحلا
و التو ال ا لتحويلها ال  ال  ل الرقمو مىاشرة  الاهيمة التو يصعر رقم تها تصوير أو نسخ الوثا ليتم رلو  

 كسرنامج معالجة الصور فوتوضيحها اسر م ظومات مظتصة وو جوانر م ها لمعالجتها اس تتعمن وضو 
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Photoshop  ووض   .لها مسىااس  حاإلضاوة ال  ترميز الوثا ل المعهة للرقم ة  سر نظا  تص يف معه. وغير ا
 .[1] الم روع اامات ال  الوثا ل لتمييز ا وتسهيل إرجااها حعه نهاية

  األهداف الرئيسة للتوثيق االلكتروني:
   [2]يم ن  صر اال هاذ الر يسة للتوثيل االلكترونو حال ااط االتية: 

 نال الرسا ل والوثا ل االلكترونية.املية سهل يمما الحيز الم انوف تووير 1. 

 تحايل السراة وو تاهيم الظهمة للمستفيهين.و ر   أجزا  المؤسسة مهما تىااهت 2. 

 .(Workflow)مراقىة الوثا ل وتحوالتها ومتاحعة تطور ا داخل المؤسسة 3. 

ح رية مثل  تعر  األصول ألي تلف نتيجة ألي اوامل طسيرية اوتووير نسظة ا تياطية من الوثا ل وو  الة 4. 
 الحرا لف السرقةف ضياع مست هاتف أو التلف لعوامل جوية أو غير ا. 

صيئة   سهولة استرجاع الوثا ل المطلو ة ورلو حاستظها  طرا ل مظتلفة للىحءف م  إم انية وض  أكثر من5. 
 للىحء ا ها. 

 جهة العمل وخارجها. سهولة تىادل الوثا ل داخل 6. 

 الوثا ل لاطاع  واسطة العهيه من األشظاص وو الوقت نفس  حاستظها  ال ى ات االلكترونية. إتا ة7. 
   :دور اختصاصي المعلومات في عملية الحفظ االلكتروني

 [13]يتمثل دور اختصاصو المعلومات وو املية الحفظ االلكترونو حال ااط اآلتية
 لكترونية من قااهة  يانات إل  قااهة  يانات أخرى.نال السيانات اال1. 
 .تحويل الوثا ل الورقية إل  وثا ل االلكترونية2. 

 .جعل الملفات الحالية لااللكترونية  قا لة لاستظها  وو المستاسل3. 

 نسخ الوثا ل لعمل ال سخ اال تياطية ورلو تج ىا لعيااها وو  ال وقوع الكوارث.  4. 

 .ل الفكرية اإلنسانية من المظاطر التو تههد ا حسسر تعرضها للكوارث الطسيرية والى رية ماية األاما5. 

 .  وض  أسالير مريارية لتسهيل مهمة التعرذ ال  الواا  الرقمو وش ل  والتطسياات العرورية لم ا هت 6. 

 :قواعد البيانات الموزعة3. 

األخير وو مجال معالجة المعلوماتف ويسهو أن أ ميتها ت مو  رةت أ مية قوااه السيانات الموةاة خال العاه 
حسراة كسيرة ألسىاب تاانية وت ظيمية. وتّعرذ قوااه السيانات الموةاة حأنها : أي نظا  يتألف من مجمواة من  

ترتى  ارتىاطاس م طةياس م  حععها من خال شى ة االتصاالتف ححيء إن المستفيه وو أي التو   Sitesالمواق  ل 
موق  يتم ن من الوصول إل  السيانات المظزونة وو موق  أخرف ومن ثم معالجتها واالستفادة م هاف وُيعه كل موق  
 هور  نظا  معلومات قا ماس  حات  من  يء تواور مهير إلدارة السيانات الظاصة حالموق  ومحطات طرفية ومستفيهين 

تىادل السيانات والمعلومات  ين المواق  األخرى وو  ومهير اتصاالت ي ون مسؤوالس ان ن اطات السيطرة ال  
 [7]ال ظا 

 : مميزات قواعد البيانات الموزعة
 [5] السيانات الموةاة حال ااط االتيةيم ن ركر مميزات قوااه 

 وصفها  يانات  : تم ن قااهة السيانات الموةاة المستظهمين من التعامل م  السيانات المحليةاستقاللية البيانات1. 
 حةية المستظهمين وو المواق  األخرى.  ستالة وتحهيه السيانات المحلية التو يم ن م اركتها م م
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 يانات وا هة  : تم ن المستظه  من التعامل م  السيانات الموةاة وو المواق  المظتلفة كاااهةمشاركة البيانات2. 
 موجودة وو موق  وا ه. 

المواق  حال سىة  وو الموق  نفس  أو أقرب السيانات األكثر استظهاماس : يتم  وض  تقليل تكلفة اتصال البيانات 3.
 للمستظه .

مواصلة العمل إل    : إرا توقف موق  أو اهة مواق  ان العمل لُمهة محهدة يم ن لىةية المواق  زيادة االعتمادية 4.
  ين اودة المواق  المتوقفة ان العمل.

 :إستراتيجيات توزيع قاعدة البيانات

 [3]و و   خمسة أسالير ت ظيمية ر يسة لتصميم قااهة السيانات الموةاة  اك 
 قااهة  يانات مركزية يتم الوصول إليها من قسل اهد من المواق .  1. 
   تكون رات تكرار جز و او كلو. قااهة  يانات لها استجاحة م  التحهيء الهوري  2. 

 رات تكرار جز و أو كلو. تكون  قااهة  يانات رات استجاحة م  الزمن الحةياو  3. 

 قااهة  يانات وا هة ماسمة إل  اهة أجزا  موةاة ال  اهة مواق .   4. 
 قوااه  يانات مستالة ان حععها موةاة ال  اهة مواق .   5. 

 : ة قاعدة البيانات الموزعة المناسبةيإختيار إستراتيج

 [10]جية األوعل وو وقت معين ال  العهيه من العوامل أ مها يعتمه اختيار االستراتي
 : إتا ة التمويلف استاال الو هات الت ظيمية والحاجة ال  األمن. القدرة التنظيمية1. 
 اهرة الم ظمة ال  تحمل توقف جز و أو كلو لاااهة السيانات.م: مهى الحاجة إلى االعتمادية2. 

  :الموزعةأنواع قواعد البيانات 
  :Homogeneousقواعد البيانات الموزعة المتجانسة  1.

  مت ا هة كأن تكون Sitesوالتو تكون ويها قوااه السيانات ونظا  إداراتها الموجودة وو جمي  المواق  ل 
   1وال  لل وما شاح  من أنظمة قوااه السيانات التاليهية. (Fox Pro)أو ووكس  رو )  (Accessجميعها أكسس 

 .[14] ضح نظم قوااه السيانات الموةاة المتجانسةيو 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( نظم قواعد البيانات الموزعة المتجانسة 1الشكل)
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 :Heterogeneousقواعد البيانات الموزعة المتغايرة 2. 

ان حععها الىعضف كأن تكون وو حعض المواق    ةوالتو تكون ويها قوااه السيانات ونظا  إداراتها مظتلف
 .[14]    و  حا Fox Pro  ووو مواق  أخرى لAccessل

تزداد صعو ة إدارة قااهة السيانات الموةاة م  اةدياد درجة التئاير كوجود أكثر من نوع من قوااه السيانات و 
المواق ف وتكمن الصعو ة وو الجز ية الظاصة حمعالجة ووجود أكثر من نسظة من نظا  إدارة قوااه السيانات وو  ح  

والتو تاتعو تجز ة العملية الوا هة إل  مجمواة من العمليات المصئرة  Transactions)ل وت فيح العمليات
وت فيح ا ال  قوااه السيانات المظتلفة ورلو لجلر أجزا  السيانات المظزنة ويها ودمجها وتاهيمها للمستظه  كسيانات 

    2ل وال  ل .Data Transparency  [12]يجسه مسهأ شفافية السيانات ل   و حا ماIntegrated Dataل املةمتك
                                           االتو يوضح نظم قوااه السيانات الموةاة المتئايرة او غير المتجانسة. 

                   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 البيانات الموزعة المتغايرة او غير المتجانسة ( نظم قواعد 2الشكل)

 :  تحليل نظام التوثيق االلكتروني لوحدة الدراسات العليا وتصميمه4. 

لاه صمم نظا  التوثيل االلكترونو ال  مسهأ الحوسىة متعهدة المستظهمين ضمن شى ة محلية موةاة ححسر  
 تهو حالمستظه  ال ها و لمحتويات قااهة السيانات في ف وت فح آلية العمل  تسهأ حالمسؤول ان ال ظا  و تالصا ياتف 

اهة السيانات . ويتصف  حا ال ظا  حمرونة تحهيه وراكل لوالحي يهار من قسل مهير نظا  قا  ح  ان طريل خاد  اال
  انية  صول المستظهمين المظولين ال  الوثا ل االلكترونية وو األقسا  العلمية المرتىطة في .وامالصا يات 

 المتطلبات المادية والبرمجية للنظام المقترح:

  .Developer 6iل   وDatabase 10g) Oracleت صير لئة 1.  

 اهة  يانات موةاة ال   اسوب الظاد . تكوين قا2.  

ل جمو و استظها  موةع ا  من ال وع LANر   الحواسير الظاصة حالز ا ن م  الظاد  ضمن شى ة محلية ل3.  
   م  تحهيه الصا يات وو كل م ها.  HUBالسيانات ل
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والتعليمات الظاصة حالهراسات و هقة    لتصوير الكتر الرسمية Scannerاستظها  جهاة الماسح العو و ل4.  
   لئر   فظ  ح  الوثا ل وو قااهة السيانات الظاصة حال ظا . resolution 200 dpi scaling 150%,ل

   وو دمج صور مرواات الوثا ل والكتر الرسمية, ودمج صور دليل  Adobe PDF fliesاستظها   رنامج ل5.  
 سيانات.وو قااهة ال ها يتظز لالهراسات العليا, 

 تا ة الصا يات للمستظهمين.او  الظاد  ت فيح السرمجيات الظاصة حال ظا  ال   اسوب 6.  

                                         متطلبات تكوين قاعدة البيانات على الخادم: 

 ف Globalوراكل اسم اا  ل ا ي ون لاااهة السيانات التو يتم تكوي ها حاستظها  لئة   خاد لوو أي موق  
 [11] وتحتوي قااهة السيانات  ح  ال  اآلتو

 Schemaالمظط    أ.
وي ون اسم  حا        و مجمواة كا  ات قااهة السيانات التو يمتلكها مستظه  قااهة السيانات.Schemaالمظط  ل

 ف Viewsالمظط   و اسم المستظه  الحي يمتلك . وكا  ات  حا المظط  تعم هياكل معي ة مثل العرو  ل
  . JAVA ,  PL/SQL ف وشفرات  رمجية مظزونة لد لIndices ف والفهارس لTablesوالجهاول ل

 Data Typesأنواع السيانات ب. 
  .يجر تحهيه أنواع السيانات وو جهاول قااهة السيانات التو نعمل اليها

 Data Integrityتكامل السيانات   ج.
 [11] ال  مهخات قيم العموديود التكامل اآلتية  و قيود توض  ق

 Not Nullقيم ليست خالية 1.  

  Primary Key - PKالمفتاع األساس 2.  

 Foreign Key - FKالمفتاع أالج سو 3.  

 Referential Integrity Constraintsقيود التكامل المرجرية 4.  
 Check Constraintsقيود الفحص 5.  
 Entity Relationshipااقات الكيانات د. 

"ف ووا ه إل   1:1  ويرمز لها "One-To-Oneوا ه إل  وا ه ل{تص ف العاقات  ين الكيانات إل  ثاثة أنواع 
ف  }" M:M  ويرمز لها ل"Many-To-Many" ف وكثير إل  كثير لM:1  ويرمز لها ل"(One-To-Manyكثير

  و األامهة أو الحاول وو  ح  الجهاول.  Attributesف والصفات   و أسما  الجهاول Entitiesوالكيانات 
 :  يانات ال ظا  الماترع

وتحتوي قااهة السيانات  "NATHER")يتم تكوين قااهة السيانات لل ظا  الماترع ال  الظاد  تحت االسم العا   ل
  ح  ال  اآلتو:

   The Schemaالمظط أ. 
وي ال  كل الكا  ات التو نحتاجها ت  ل  يحSchemaكوين مظط  ل  وت"NATHER"تم تعيين اسم المستظه  ل

وو قااهة السيانات  ح . ي ون لمالو المظط   سيطرة تامة ال  كا  اتها و  م ان  السماع لمستظهمين آخرين 
" ف ولهح  الجهاول اسمف  Schema - "NATHERالستظها  تلو الكا  ات. وتم تكوين الجهاول تحت اسم الد ل

 نوع  يانات وصفات ل اول أو أامهة . وهي لف و 

  Tablesالجهاول ب. 
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  التو توور ا لئة أوراكلف و ح   SQL*PLUSتم تكوين سىعة جهاول لل ظا  الماترعف ورلو حاستظها  األداة ل 
 الجهاول كاآلتو:

 : Doc_outجهول الصادرة  1.  
   book_id ال  و مفتاع ر يس لوي ال  ت تفاظ حالمعلومات الصادرةف ويحلا حا الجهول  يستظه 

 ف book_attach  وجهول مرواات الكتاب لbook_imageيسااه  ال  االرتىاط حجهول صور أصل الكتاب ل
  ليسااه  ال  االرتىاط حجهول نسخ الو هات االدارية واالقسا   copy_idكما يحتوي ال  مفتاع أج سو ل

  ليسااه  ال  االرتىاط حجهول م ان الحفظ box_id , كما يحتوي ال  مفتاع أج سو لbook_copyل
 . book_boxل

 :Doc_inجهول الواردة 2.   

      يسااهbook_idوي ال   ال  و مفتاع ر يس لت تفاظ حالمعلومات الواردة, ويحلا حا الجهول  يستظه 
يحتوي   ف كماbook_attach  وجهول مرواات الكتاب لbook_imageال  االرتىاط حجهول صور أصل الكتاب ل

 , كما book_copy  يسااه  ال  االرتىاط حجهول نسخ الو هات اإلدارية واالقسا  لcopy_idال  مفتاع أج سو ل
  . book_box  يسااه  ال  االرتىاط حجهول م ان الحفظ لbox_idيحتوي ال  مفتاع أج سو ل

 : book_copyجهول نسخ ال عر واالقسا   3.  
وي ال   ال  و مفتاع ر يس ت تفاظ حأسما  الو هات االدارية واألقسا ف ويحلا حا الجهول  يستظه 

 .  Doc_in  وجهول الواردة لDoc_out  يسااه  ال  االرتىاط حجهول الصادرة لcopy_idل

 :book_boxجهول م ان الحفظ 4.  
 ال  و مفتاع ر يس  تفاظ حم ان الحفظ لو هة  الهراسات العليا , ويحوي ال  لا حا الجهول  يستظه 

  ف  Doc_in  وجهول الواردة لDoc_out  يسااه  ال  االرتىاط حجهول الصادرة لbox_idل

 : book_imageجهول صور أصل الكتاب  5.  
   book_idل الكتر الرسميةف كما يحتوي ال  مفتاع أج سو لو صال تفاظ حصور لا حا الجهول  يستظه 

  . Doc_in  وجهول الواردة لDoc_outل يسااه  ال  االرتىاط حجهول الصادرة

 :book_attachجهول مرواات الكتاب 6.  
  يسااه  book_id تفاظ حمرواات الكتر الرسميةف كما يحتوي ال  مفتاع أج سو للا حا الجهول  يستظه 

  . Doc_in  وجهول الواردة لDoc_outال  االرتىاط حجهول الصادرة ل 

 :photoا  جهول دليل الهراسات العلي 7.  
  ويحفظ حصيئة Adobe PDF file تفاظ حصور دليل الهراسات العليا من نوع للا حا الجهول  يستظه 

يستظه   حا الجهول لمسااهة و هة الهراسات العليا واألقسا  لإلطاع ال  التعليمات و  ف OLE CONTROLل
 وةارة التعليم العالو والىحء العلمو حظصوص الهراسات العليا. قسل  من الصادرة

 :تصميم قاعدة بيانات النظام المقترح5. 

 :: بناء نموذج المفاهيم )نموذج الكيانات والعالقات(أوالا 
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الكيانات اآلتية م ونات أساسية لل ظا  و و    لالصادرة   اهجل رسم نمورج الكيانات والعاقات لل ظا  تم أل
اردةف نسخ الو هات اإلدارية واألقسا ف م ان الحفظ, صور أصل الكتاب, مرواات الكتاب . و عه تحهيه الكيانات والو 

 تم تحهيه الصفات حأنوااها لكل كيان كما يأتو:
 ف تاريخ book_noل  ف رقم الكتابbook_idوت مل صفاتها لرمز الكتاب ل: Documentsالصادرة والواردة 1.  

 سلر ف الجهة الم(send)رسلة  مف الجهة ال(cause)  ف موضوع الكتاب(name) ف اسم الكتاب  book_dataالكتاب ل

, تاريخ الواردة   (no2), رقم الواردة  (box_id), رمز م ان الحفظ  (copy_id) ف رمز ال سظة (received) إليها
(data2).  

   copy_nameف أسمcopy_idوت مل صفاتها لرمز :  Book_copyنسخ الو هات االدارية واألقسا  2.  

  box_nameف أسم box_id وت مل صفات  لرمز:  Book_boxم ان الحفظ 3.  

  imageف صورة book_id وت مل صفات  لرمز الكتاب: Book_imageصور أصل الكتاب 4.  

  image_pdfف صورة book_id وت مل صفاتها لرمز الكتاب: Book_attach مرواات الكتاب 5.  
   يوضح نمورج الكيانات والعاقات لل ظا  الماترع . 3وال  ل ل

 

 النظام المقترح عالقات لقاعدة بيانات الكيانات و ال ( نموذج3الشكل )
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 : إلى قاعدة بيانات عالئقية ثانياا: تحويل نموذج الكيانات والعالقات
حعه تحهيه الكيانات والعاقات يتم تحويل املية التصميم ل مورج الكيانات والعاقات إل  نمورج اا او لكو 
يصىح من السهل ت فيح  حا ال مورج وو قااهة  يانات لجهاول م ونة من مجمواة أامهة  ووض  العاقات ال اتجة  

رغوب ويها ويتم تحويل كل كيان إل  ااقة تحوي  حالصيئة الةياسية من اجل التظلص من تكرار السيانات غير الم
 جمي  الصفات السهلة التاحعة للكيان م  اختيار صفة أو أكثر لت  ل مفتاع ر يس للعاقة.  

حعه املية تحويل نمورج الكيانات والعاقات إل  قااهة  يانات اا ةية  يم ن رسم الصيئة الةياسية التو  
المظط  الم طاوف والمظط    يوضحان 5  و ل4وال  ان ل فة السياناتتمثل ال م  أالرتىاطو الظاص حاااه

 الظاصة حال ظا  الماترع. اااهة السياناتلالفيزيا و 

 النظام المقترح قاعدة بياناتل الرتباط االمخطط المنطقي لنمط  ( 4الشكل )
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  :ثالثاا: تكوين قاعدة بيانات موزعة للنظام المقترح
حعه تهيئة العاقات الر يسة لاااهة السيانات العامة وو الفارات الساحاة يتم توةي  تلو العاقات حاستظها  طرياة 

ال  و هة الصادرة والواردة الكلية لصفة رمز الصادرة   ااتماداس  Horizontal Fragmentationالتجز ة األوةية 
تو لها ااقة م  و هة الهراسات العليا من أجل تكوين ااقات والواردة , إر تعم كل الو هات اإلدارية واألقسا  ال

 نظا  إدارة قااهة السيانات الموةاة العامة.  قسل محلية وو قااهة السياناتف تتم إدارتها من
   :راحعاس: ر   قااهة  يانات أوراكل حالمستظهمين

 و ح  الظطوة تتطلر:
  Create Database Linkتكوين راح  قااهة السيانات 1.  

 Create Service Nameتكوين اسم الظهمة 2.  
    1  وو الملحلل6-18تصفح واجهات ال ظا  الماترع وتاارير : لت ظر االش ال ل

ح دخال أسم   ال ظا   ف و عه ا سيطالر6لالموضحة وو ال  لت فيح السرنامج  أ ها ه ت فيح ال ظا  سوذ تظهر ناوهة 
حالهخول إل  ال ظا ف   ل   ف وا ه التأكه حأن المستظه  مظول سيسمح7المستظه  وكلمة السر كما وو ال  لل

 ناوحة الاا مة الر يسة ل رىة الهراسات العليا. يوضح   8وال  لل

مي  التعليمات ح  ل   سوذ يعر  ناوحة لج8ا ه أخيار دليل الهراسات العليا من الاا مة الر يسة وو ال  ل لو 
  .  9, والموضحة وو ال  ل ل PDFصور نوع 
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  م  ار  التارير 10ل   لال ووموضح كما ستظهر ناوحة تظم مجمواة الكتر الواردة الواردة ةر  ه اختيار وا
 .   11ل والموضح وو ال  ل

ام انية ار     م  12ل   لالوو ولمراجعة الكتر الصادرة يتم ال ار ال  ةر الصادرة لتظهر ال اوحة الموضحة 
يعر  جمي  السيانات  سر الس ة وكحلو    ف والحي 13التارير الظاص حالكتر الصادرة والموضح وو ال  ل ل

الظاصة  هاف وا ه اختيار  الكترمن نسخ  تسلمتيم ن تحهيه ال رىة أو الاسم التو  وأيعاس  فضمن شهر معين
  . 14سوذ يعر  أصل صورة  الكتاب م  المرواات كما وو ال  للمن  ح  ال اوحة إظهار الصورة 

سوذ تظهر ناوحة ورعية تعم مجمواة من  يتم اختيار ةر ترتير السيانات و ترتير السيانات الصادرة أو الواردة ول
ا ه اختيار تاريخ الواردة  ومثاس . تاريخ الكتابف أسم الكتابف الجهة المرسلة  الظيارات لرقم الواردةف تاريخ الواردةف

 ف وكحلو ار  تارير لكل اختيار كما وو 15سترتر السيانات ححسر تاريخ الواردة والموضحة وو ال  لل
  .   16ال  لل

ناوحة ورعية تعم مجمواة   رف يتم اختيار ةر الىحء لتظهالصادرة أو الواردة  يانات محهدة وو الكترلىحء ان ول 
من الظيارات لرقم الكتابف تاريخ الكتابف أسم الكتابف موضوع الكتابف أسم الجهة المرسل إليهاف أسم الجهة  

 ومثاس و التالو سيتم ار  التاارير و سر طسيعة  حا الىحء.   والتو تمثل مفاتيح اساسية لسرنامج الىحءف  المرسلة 
الىحء  رنامج فياو   تها لتاريخ محهد نهايو  المهة لتاريخ محهد  هاية ن  يتم تحهيه واا ه اختيار تاريخ الكتاب 

   يوضح ناوحة الىحء. 17حعر  الكتر الصادرة او الواردة للمهة ما  ين  حين التاريظين. وال  ل ل
و الواردة وو شرىة الهراسات العليا سيعر  جمي  الوثا ل الصادرة اا ه اختيار م ان الحفظ للوثا ل االلكترونية و 

 .   يوضح  ح  ال اوحة18وال  ل لضمن الظيار المحهد  

 االستنتاجات والتوصيات6. 

 خلص الىحء ال  جملة من االست تاجات نهرجها حاالتو : :  االستنتاجات
ت المصممة  لئة أوراكل والمظزونة ال   و و املية ر   قااهة السيانا فالههذ المطلوبالماترع  ال ال ظا  1.  

يم ن للمستظه  الهخول من أي  اسوب وو ال ى ة إل   ار ف LANح ى ة محلية  المستظهمين الظاد  م  جمي 
 . حالهخول صا يات المظولة ل  القااهة السيانات إرا امتلو 

ت اث ا  العملف وعاس ان ان  يوور طرياة  يوور ال ظا  الماترع ام انية معالجة الم اكل الف ية التو تواج  السيانا2.  
 جيهة لصيانة ملفات الفهرسة المستظهمة م  قوااه السيانات.

حاستظها  قوااه  يانات الوسا   المتعهدة وو   PDFوالملفات نوع  Imagesمن السهولة التعامل م  الصور 3.  
 تصميم قااهة السيانات. 

إل  استرجاع السيانات حسهولة  يؤديال  رمز الصادرة ورمز الواردة استظها  التجز ة األوةية حاالاتماد ان 4.  
 كونها تعتمه ال  املية اتحاد للسطور الموجودة وو العاقات.

يوور ال ظا  الماترع السهولة وو االنتاال  ين ال واوحف وعاس ان استظراج التاارير واالطاع ال  الوثا ل 5.  
 االلكترونية كاوة م  ترتيسها والىحء ويها وول مريار محهد للىحء. 

ها أن التو من شأن التوصياتيم ن ركر مجمواة من وان   الىحءمن خال ال تا ج التو توصل إليها  : التوصيات
 :حال ااط االتيةف في  تطور ال ظا  الماترع وتؤدي إل  تحسين العمل المستاسلو
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  العلمية وو  قسا االتوسي  قااهة السيانات لت مل جمي  الوثا ل الرسمية ححيء ت مل كاوة الو هات اإلدارية و 1. 
 الكلية. 

ححيء يتم ر   خاد  قااهة  يانات الكلية حظاد  مركزي لاااهة  يانات تطوير نظا  إدارة قوااه السيانات الموةاة  2.
 شرىة الهراسات العليا وو ر اسة الجامعة.

تحايل وت فيح خهمات أم ية المعلومات المهمة ال  ال ظا  المطسل  يء توور لئة أوراكل  ح  االم انات من  3.
 وى األمن. اجل ةيادة مست

االستفادة من السرامج الملحاة  لئة أوراكل ور طها م  اللئات التو تستظه  لسرمجة مواق  االنترنيت من اجل 4. 
 تحويل العمل إل  موق  الكترونو ال  االنترنت.

وجوب امل نسخ ا تياطية من قااهة السيانات و صورة دورية تجعل من المم ن تاهيم  ماية أوعل للسياناتف 5.  
 وعاس ان استرداد  ح  السيانات ا ه الحاجة. 
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 ( نافذة بداء تنفيذ البرنامج6شكل )ال

 إدخال أسم المستخدم وكلمة المرور( نافذة 7شكل )ال

 



 الدباغرائد عبد القادر حامد و  ناثر محمد قدو
 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العليا( نافذة دليل الدراسات 9شكل )ال

 ( نافذة الواردة10شكل )ال
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 عرض تقرير بيانات الواردة ضمن  شهر محدد  (11الشكل )

 ( نافذة الصادرة12شكل )ال
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 عرض تقرير بيانات الصادرة لجميع األشهر ضمن سنة محددة ( 13)شكل ال

 ( نافذة صورة أصل الكتاب  14الشكل )    
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 نافذة ترتيب بيانات الواردة بحسب اختيار تاريخ الواردة( 15)شكل ال

 اختيار تاريخ الواردة( عرض تقرير ترتيب بيانات الواردة بحسب 16شكل )ال
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 ( نافذة البحث عن تاريخ الكتاب المحدد في قاعدة البيانات17شكل )ال    

 ار مكان الحفظ للوثائق االلكترونية في شعبة الدراسات العلياي( نافذة أخت18شكل)ال


