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ABSTRACT 
This research implements concept of Object Relational DataBases 

Management System ORDBMS on depreciation system because it’s 

considered as a complex model. ORDBMS abstracts the level of writing 

system by adding data types defined by user (user define type UDT) which 

represents business objects, these objects are stored in database as a column 

on table or object table which can be accessed by using methods defined by 

user (user define function UDF). Object reference REFs is used instead of 

multiple relational between tables. Multiple data are implemented using 

collection data type (Varray, Nested table) without the need for extra tables. 

The application is programmed using oracle8 software because it has the 

propriety of an object relational database. 
Keywards: Object Relational DataBases Management System (ORDBMS), 

ORACL, Varray, Nested Table, user define type (UDT), user define 

function (UDF). 
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( (ORDBMSيعرض البحث كيفية تطبيق مفاهيم نظام إدارة قواعد البيانات الكيانية العالئقيةة      
Management System Object Relational Data Base   علةةن نظةةام اانةةدبارات  وصةةف

 رفع مسةتو  الترريةد الةيك ي تةه اية  المظةام مةن  ةالل   إذ يقوم  (ORDBMS)نموذجًا معقدًا عن 
وهةةةم تمكةةةل كيانةةةات إدارة  User Define Type(UDT)إضةةافة ونةةةوان  يانةةةات عرفهةةةا المسةةةت دم 

انةةةات كعمةةةود فةةةم الرةةةدول وو كرةةةدول كيانةةةاته ويةةةتم األعمةةةاله وهةةةيا الكيانةةةات ت ةةةال فةةةم قاعةةةدة البي
 User( UDFالوصول إليها من  الل است دام الطرائق  ال اصة بالكيانات التم عرفها المست دم )
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Define Function وكةةال اسةةت دام مراجةةع الكيةةال .REFs)  )References  الفائةةدة فةةم إل ةةاء
 Nestedدام ونةةةةوان  يانةةةةات المرةةةةاميع )عمةةةةل الةةةةروابد المتعةةةةددة  ةةةةين الرةةةةداول ه كمةةةةا م ةةةةن اسةةةةت 

table,Varray.من تضمين ونوان البيانات المتعددة دول الحاجة إلن فصلها فم جداول جديدة ) 
ه الردول  ه ووراكله مصفوفة المت يراتنظام إدارة قواعد البيانات الكيانية العالئقية الكلمات المفتاحية:

 . رفها المست دمطرائق عه  يانات عرفها المست دمالمتدا له 
 تاريخ نظم قواعد البيانات  -1

وتطةةور ليعةةرظ  مظةةام  1960ظهةةر وول نظةةام  ةةار بةةادارة قواعةةد البيانةةات فةةم ووا ةةر عةةام 
اليك يقوم ب ال كميات كبيرة من البيانات ولفترات طويلة مةن الةامن ولكمة    File Systemsالملفات

اونةة فةم الملة  ه كمةا انة  ا يسةمص بالوصةول ا يوفر وسائل ذات كفاية للوصول إلةن البيانةات الم 
[ . وعقةةه ذلةةو تطةةور نظةةام الملفةةات إلةةن الممةةوذ  15المتةةاامن ألككةةر مةةن مسةةت دم إلةةن الملةة  نفسةة   

ويمكةةةل هةةةيا الممةةةوذ  علةةةن نةةة ل مرةةةاميع مةةةن السةةةرالت ه والعالقةةةات  Model Networkالشةةةب م 
بةةةةةةم ظهةةةةةةر الممةةةةةةوذ  الهرمةةةةةةم   يمهةةةةةا تةةةةةةتم باسةةةةةةت دام الةةةةةةروابد التةةةةةةم تظهةةةةةةر علةةةةةن نةةةةةة ل م نةةةةةةرات .

Hierarchical Model   علن غرار المموذ  الشب م وي تل  عم  فةم ول تمكيةل القيةود يةتم  وصة
د الممةوذ  الشةب م والممةةوذ  14[  3مرةاميع مةن البمةاء الشةررك فضةاًل عةةن التمكيةل الرسةومم   [ . يعةد

 دمت فةم ووا ةر السةتيمات وبدايةة الهي لم مةن الممةاذ  األوليةة لتمكيةل نظةم قواعةد البيانةات التةم  اسةت
 وصةةفها  Relational Modelالسةةبعيمات و تلةةت محلهةةا الةةمظم المعتمةةدة علةةن الممةةاذ  العالئقيةةة 

[ ويقوم هيا المموذ   تمكيل البيانات والعالقات  يمها من  الل الرداول التم تحتةوك 15ممافسًا كبيرًا  
بةةد البيانةةات الموجةةودة فةةم الرةةداول باسةةت دام علةةن عةةدد مةةن األعمةةدة  التةةم لهةةا وسةةماء وتاديةةة مةةع ر 

[ .وفةةةةةةةةم ووا ةةةةةةةةر الكمانيميةةةةةةةةات وبدايةةةةةةةةة التسةةةةةةةةعيميات ظهةةةةةةةةر نمةةةةةةةةوذ  الكيانةةةةةةةةات 15[  14العالقةةةةةةةةات  
ألسةةباك ككيةةرة ممهةةا فقةةدال الهي ليةةة فةةم الرةةداول العالئقيةةة   Object Oriented Modelالموجهةةة

محدودية ونوان العالقات الالزمة لتمكيل هيا وعدم دعمها للهي لية المتدا لة مكل المراميع فضاًل عن 
الهي ليةةة مةةع زيةةادة المتطلبةةات للقيةةام بعمليةةة البحةةث والفهرسةةة ه وعمةةل ومكليةةة لرمةةل ااستفسةةار علةةن 

 OO))Objectالبيانةةات المعقةةدة . فضةةاًل عةةن اانتشةةار الواسةةع اسةةت دام تقميةةة الكيانةةات الموجهةةة 

Oriented  تطةةةةةوير التطبيقةةةةةات. إل اسةةةةةت دام البرمرةةةةةة الكيانيةةةةةة فةةةةةم عمليةةةةةات التحليةةةةةل والتصةةةةةميم و
فةةةم قواعةةةد البيانةةةات وفةةةرت  صةةةائ    OOP))Object Oriented programmingالموجهةةةة

[ . ولكةةةن 17[ 7الكيانةةةات واألصةةةماظ والورابةةةة والكبسةةةلة والترريةةةد وتعةةةدد األنةةة ال و عةةةادة ااسةةةت دام  
األداء والتعقيةد فةم جمةةل ااستفسةار وعةةدم  ضةع  نمةوذ  قواعةةد البيانةات الكيانيةة الموجهةةة مةن ناتيةةة

 VLDBتوفيرهةةةا لالمكليةةةة فضةةةاًل عةةةن عةةةدم قا ليةةةة الممةةةوذ  علةةةن تمكيةةةل قواعةةةد البيانةةةات الكبيةةةرة جةةةدًا 
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Very Large Data Base   مةةع عةةدم تةةوفير سةةرية للبيانةةات الم اونةةة ود  إلةةن ظهةةور نمةةوذ
 توسةيع الممةوذ  العالئقةم مةن  ةالل الةيك يقةوم  Object Relational Modelالكيانةات العالئقيةة 

( يوضةةص التطةةور الاممةةم 1[. والشةة ل )9ضةةم صةةفات نمةةوذ  قواعةةد البيانةةات الكيانيةةة الموجهةةة إليةة   
 [.11لمظم إدارة قواعد البيانات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( التطور الاممم لمظم إدارة قواعد البيانات1الش ل )
 

                                                               Object Typeنوع الكيان  2-
(        (ORDBMSيعتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةر نظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام إدارة قواعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد البيانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الكيانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العالئقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

Management System Object Relational Data Base  امتةدادًا لمظةام إدارة قواعةد البيانةات
مضةافًا إلية  تقميةة  Relational Data Base Management System( RDBMSالعالئقيةة )

من  الل السةما  للمسةت دمين  تعريةو نةون الكيةال  Object Oriented(  OOالكيانات الموجهة )
Object_type  وهو نون مركه يتم تكويم   ماًء علن تعريو المسةت دم وا ي ةول معرفةًا مسةبقًا ويقةوم

نةات و انهةا فةم الهي ةل العةام لقواعةد [ . يتم تعريو ونةوان الكيا8 توفير اإلجراءات والبيانات المرردة  
 [ . 13البيانات التم يشترك فيها اككر من  رنامج واككر من مست دم واتد  

إل ال رض من است دام ونوان الكيانات هو تقليل التعقيد من  الل تقسيم المظام الكبير إلةن 
ام وتسةةاعد المبةةرمج وجةةااء ممطقيةةة ممةةا يسةةمص  تكةةوين وجةةااء  رمريةةة نموذجيةةة تسةةمص باعةةادة ااسةةت د

علةن  Encapsulationليقوم  تطوير البرمريةات بصةورة متااممةة .كمةا ول اسةت دام عمليةات الكبسةلة 
البيانات وذلو ب ال الةدوال واإلجةراءات مةع البيانةات تم ةن مةن معالرةة البيانةات فةم التطبيقةات علةن 

لوصةول إليهةا باسةت دام الةدوال ن ل كيانات ه وتقلةل مةن التةربيرات ال ارجيةة فةم البيانةات مةن  ةالل ا
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[ وبةيلو يم ةن اسةت دام ونةوان الكيانةات لضةم نمةوذ  الكيانةات مبانةرًة مةع 8واإلجراءات المرتبطة  ها  
 [ .13الهي ل العام لقاعدة البيانات  دًا من تبسيد المموذ  إلن جداول عالئقية ووعمدة  

وتعةرظ  Attributeل صةائ   ول المت يرات التةم تقةوم بصةياغة هي ليةة البيانةات تسةمن ا
واليك ي ةول الااميةًا  واإلجةراءات والةدوال التةم تميةا السةلوك  Specific partفم الراء الت صيصم 

الةيك ي ةول  Body partوتعةرظ فةم جةاء الرسةم  Methodsال ةار لمةون الكيةال تسةمن بةالطرائق 
 ا تياريًا .

وايمةةا يةةرتم وصةة  نصةةم لمظةةام إل المميجةةة البيانيةةة تعتمةةد علةةن التحليةةل المصةةم للمسةةرلة 
 تساك ااندبارات اليك سيتم عمل نموذ  ل  .

هةةو الةةمق  التةةدريرم فةةم ويمةةة الموجةةود الكا ةةت ألسةةباك ككيةةرة ممهةةا  االندددثار )االسددت ال (
ااسةةةت دام الطبيعةةةم والتقةةةادم والتطةةةورات التكمولوجيةةةاا. الس.فالكيةةةال الرئيسةةةم لمظةةةام اانةةةدبارات هةةةو 

هةةم ممتلكةةات ممقولةةة ملموسةةة وو غيةةر ملموسةةة ممترةةة وو مقتمةةاة بمعرفةةة الوتةةدة الموجةةودات الكا تةةة و 
ل يةةر وغةةراض البيةةع وو التحةةوير  ةةل اسةةتمرار اسةةتعمالها طةةول مةةدة وجودهةةا  وصةةفها ودوات إنتةةا  وو 
مساعدة فم اإلنتا  . ولتعريو هيا الموجودات فم المظام ي ول من  ةالل صةم  تركةة الموجةودات 

ومات كافة عن الموجود مكل رما الحركة وتاري ها والقيمة الدفتريةة .. الةس . ويةتم اليك يتضمن المعل
اقتمةةاء هةةيا الموجةةودات  مةةاًء علةةن طلبةةات الشةةراء وو طلبةةات تحويةةل يوجههةةا  الموظفةةول العةةاملول فةةم 
وقسةةام الشةةركة الم تلفةةة وهةةيا يتطلةةه ول يةةرتبد صةةم  تركةةة المةةواد مةةع صةةم   ةةار بطلةةه الشةةراء 

قم الطله وتاري   وقائمة المواد المطلوبة ووسعارها والمبلغ اإلجمالم إضافة إلن ارتبةا  واليك يضم ر 
هةةيا الصةةم  مةةع صةةم  المةةوظفين لتحديةةد معلومةةات الموظةة  مكةةل ااسةةم والعمةةوال الةةوظيفم والقسةةم 
اليك يعمل اي  وت تل  الموجةودات الكا تةة مةن تيةث طبيعتهةا واسةت دامها وطريقةة اتتسةاك اانةدبار 

موك عليهةةا ه لةةيلو يتطلةةه ول يةةرتبد صةةم  تركةةة الموجةةودات مةةع صةةم  الموجةةودات األساسةةية السةة 
الةيك يضةةم ويمةةة اانةةدبار لكةل مةةادة مةةع جميةةع المعلومةات عمهةةا مكةةل ااسةةم والمةون والرمةةا وهةةو يضةةم 
  الموجودات الكا تة الملموسة )المادية( وهم التم يتم است دامها فم الوتدة ااقتصادية ل رض اإلنتا

وو فةةةةةم الوتةةةةةدات ااقتصةةةةةادية غيةةةةةر اإلنتاجيةةةةةة وممهةةةةةا المبةةةةةانم وا ات والمعةةةةةدات والعةةةةةدد واألدوات 
والسيارات اإلنتاجية وال دمية واألباث ووجهاة الم ته .ويحتسه عليهةا اانةدبار  مسةه م تلفةة تةددها 

اسةبم المظام المحاسبم مما يتطله ربد صةم  الموجةودات األساسةية مةع صةم   ةار بالمظةام المح
الموتةةةد للحصةةةول علةةةن ورقةةةام الحسةةةابات ونسةةةه اانةةةدبار لكةةةل مةةةادة وتصةةةميو المةةةواد تسةةةه العمةةةر 

 التقديرك المتوقع لكل من هيا الموجودات .
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إل تسةةاك اانةةدبارات هةةم طريقةةة محاسةةبية تهةةدظ إلةةم توزيةةع تكلفةةة الموجةةودات الروسةةمالية 
وجودهةةا( علةةن الحيةةاة اإلنتاجيةةة المقةةدرة  الملموسةةة وو ويمهةةا األساسةةية ناقصةةًا ويمةةة ال ةةردة )فةةم تةةال

للوتةةةدة بطريقةةةة ممتظمةةةة ومعقولةةةة. وهةةةيا يتطلةةةه وجةةةود صةةةم   ةةةار لحسةةةاك اانةةةدبار يقةةةوم بعمةةةل 
الحساك  ماًء علن مبدو التكلفة التاري ية وك توزيع التكلفة التاري ية لألصل الكا ت علن عةدد سةموات 

الت يرات التم تطرو علةن األسةعار واتتسةاك اانةدبار العمر اإلنتاجم المقدرة للموجود دول المظر إلن 
علةن هةيا القيمةةة وعرضةها ب شةةوفات ملحقةة مةةع الحسةابات ال تاميةة لكةةم تةتم مقارنتهةةا والتعةرظ علةةن 
الت ييرات المستمرة فم ويمة الموجودات .فضاًل عةن اتتسةاك عمةر ا لةة ممهةا عةدد سةاعات التشة يل 

اانةةدبار لهةةةيا ا لةةة . وهةةةيا يتطلةةه وجةةةود صةةم   ةةةار الفعليةةة التةةةم يحتسةةه علةةةن وساسةةها معةةةدل 
لسةةاعات التشةة يل الفعليةةة التةةم يحتسةةه علةةن وسةةا  معةةدل اانةةدبار لهةةيا ا لةةة وهةةيا يتطلةةه وجةةةود 
صةةةم   ةةةار لسةةةاعات اانةةةت ال وفةةةم تالةةةة انقضةةةاء العمةةةر اإلنتةةةاجم ل لةةةة مةةةن  ةةةالل وتالفهةةةا وو 

و ةر  فةةال هةيا يتطلةه وجةةود صةم   ةةار  فقةدانها مةن الشةةركة ألك سةبه مكةةل التحويةل إلةن جهةةات
بحركة الشطه والتحويل للموجود وتةتم هةيا الحركةة بانةراظ لرةال  اصةة تقةوم بالعمليةة وهةيا يتطلةه 
اارتبا  مع صم  اللرال وما يتضمم  من معلومات عن تاريس تش يل اللرمةة ووعضةائها فضةاًل عةن 

سةةتالم ممهةا. واسةةتالم الموجةود مةةن قبةةل تعريةو صةةم  الرهةات المحةةول وليهةا وو الرهةةات التةةم تةم اا
المةةوظفين كةةاألدوات الم تبيةةة الم تلفةةة فهةةيا يتطلةةه ول يةةرتبد صةةم  تركةةة المةةادة مةةع صةةم   ةةار 
بالةيمم لمعرفةة الموظة  المسةت دم لهةةيا الموجةود والقسةم العامةل اية  وهةةيا يتطلةه عمةل ربةد  ةين هةةيا 

 األصماظ باست دام عالقات ذات تعدديات م تلفة.
ةةةة ة الممةةةةاذ  2ل )والشةةةة  ( يوضةةةةص الم طةةةةد العةةةةام لمظةةةةام تسةةةةاك اانةةةةدبارات والم تةةةةوك  لةةة

وتةم اية  تعريةو ونةوان البيانةات ال اصةة  Unified Modeling Language (UML)  الموتةدة 
  extint_tو نةةون الكيةةال ال ةةار باانةةدبارات  class_t مظةةام اانةةدبارات وهةةم )نةةون كيةةال الصةةم  

  book_tونةون الكيةال ال ةار بالكتةه الرسةمية  name_t ماء المةوظفين ونةون الكيةال ال ةار باسة 
ونةون   work_tونةون الكيةال ال ةار بسةاعات اانةت ال  doc_t ونةون الكيةال ال ةار بالمسةتمدات 

يتكةةول مةةن   item-t[ . فمةةكاًل نةةون الكيةةال ال ةةار بالمةةادة item_t   1)الكيةةال ال ةةار بالمةةادة 
( ه  use_dateو تةاريس ااسةت دام unit_price و سةعرالوتدة qty  صةائ  المةادة هةم )الكميةة 
( ه وبةيلو تةم عمةل كبسةلة لل صةائ  item_ageو عمةر المةادة valu وسةلوك المةادة هةم )الكميةة 
( يوضةةص المقطةةع البرمرةةم لتكةةوين نةةون الكيةةال 3[. والشةة ل)16[  8[   4والطرائةةق فةةم نةةون الكيةةال   

 علةن دالةة   Over loadingستفادة من  اصية زيادة التحميل ال ار بالمادة مع طرائق  وتمت اا
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valu( مةةن  ةةالل اسةةت دام نفةةد اسةةم الدالةةة مةةرة   ةةدول معلمةةاتParameters(كةةة)value)   وو ةةر
 . valu(qty  IN number , unit_pric IN number)باست دام 
 

 مقطع  رمرم لتكوين نون الكيال ال ار بالمادة مع طرائق 
 

CREATE  OR  REPLACE  TYPE   "EXTIN". Item_t   AS   OBJECT 

(   qty               NUMBER(12,3)  , 
    unit_pric      NUMBER(12,3)  , 

    use_date       DATE                 , 

 
MEMBER   PROCEDURE   item_age( use_date  IN  date , age OUT number )                         , 

MEMBER   FUNCTION     valu(qty  IN number , unit_pric IN number) RETURN NUMBER, 

MEMBER   FUNCTION     valu   RETURN    NUMBER                                                          , 
 

PRAGMA   RESTRICT_REFERENCES( item_age ,  RNDS  ,  WNDS ) , 

PRAGMA   RESTRICT_REFERENCES( valu         ,  RNDS  ,  WNDS )  );       
 

 
CREATE  OR  REPLACE  TYPE  BODY   item_t     AS 

 

MEMBER  PROCEDURE  item_age ( use_date IN date , age OUT  number)  
IS 

BEGIN 

AGE := ( TRUNC( months_between ( sysdate,use_date ) / 12 ) ) ; 
END item_age; 

 

 
MEMBER   FUNCTION  valu( qty  IN  number , unit_pric IN  number ) RETURN NUMBER 

IS 

BEGIN 
RETURN ( qty  *  unit_pric  ) ; 

END valu; 

 
 

MEMBER FUNCTION  valu   RETURN  number  

IS 
BEGIN 

RETURN( qty  *  unit_pric ) ; 

END valu; 
END;  

 ( نون الكيال وطرائق 3الش ل )
  Sharing Objectsالمشاركة بين الكيانات                                  -3

BODY 

SPEC 

Method 

BODY 

Method 
SPEC 

Attribute 
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)وي تصةةر  ةةة   Object Identifierتمتلةةو الكيانةةات معرفةةًا وتاديةةًا يسةةمن بمعةةرظ الكيةةال 
OIDدام الةروابد ( اليك يسيطر علن المرجعية  ين الكيانات ويتم عمل مشةاركة  ةين الكيانةات باسةت 

د مةةن ونةةوان البيانةةات المبميةةة دا ةةل قاعةةدة  REFs)وت تصةةر    Referencesالمرجعيةةة  ( التةةم تعةةد
 [. 8البيانات لل ة المست دمة )وو راكل(  

هو ترمه الفهرسة والروابد الم لفةة وعةدم تكةرار البيانةات غيةر الضةرورية   REFومن فوائد است دام 
 REFمشتركة فال الت يير يحدث فم م ال واتد فقد ويقوم المرجعية وعمد القيام  تحديث الكيانات ال
 توفير تعريو وتادك لسطر الكيال الم ةاول فةم   REF[ . و ذ يقوم 8باسترجان القيم المحدبة انيًا  

( مةةةرتبد OIDجةةةدول الكيةةةال وو عةةةرض الكيةةةال مةةةن  ةةةالل ويمتةةة  التةةةم تتكةةةول مةةةن تعريةةةو وتةةةادك )
( الم اول فم الردول وهيا يةوفر وصةوًا سةريعًا (ROWIDالكيال بردول الكيانات  ومعرظ لسطر 

[ .وتعطم نموذجًا لمرموعة الروابد تراا 12إلن الكيال المطلوك ويسهل عملية الربد  ين الكيانات  
( يوضةص عمليةة 4[ ه والشة ل )Many-To-One  6الواتةد -إلةن-الكيانات وب اصة عالقات العديةد

 المشاركة  ين الكيانات .
                                                                   Globally unique  
OID           Object Attributes 

 
                     OID            REF      Object Attributes       

 
                                                                                                     

 الكيال المطلوك         
 الكيال الحالم

 ( المشاركة  ين الكيانات4الش ل )
 

مع نون الكيال ال ار   Borouوفم نظام ااندبارات تم عمل مراجع  ين نون الكيال ال ار باليمم 
 -( من  الل:5باست دام ال طوات البرمرية الموضحة فم الش ل ) employee_tبالموظفين 

ليشةةةةير إلةةةةن نةةةةون الكيةةةةال المطلةةةةوك   Brou_refسةةةةم  ا  REFتعريةةةةو مت يةةةةر مةةةةن نةةةةون  -1
employee_t. 

مةن عةرض  employee_tال اصة بالكيةال المطلةوك  OIDإلرجان ويمة   Selectكتابة جملة  -2
 . Brou_refإلن المت ير المعرظ  employee_tالكيال ال ار بالموظفين 

 مقطع برمجي للحصول على المراجع في جدول الذمم
Declare 
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Brou_ref         REF      employee_t; 

Begin 

SELECT  REF(E)   INTO brou_ref   FROM employee_t E   WHERE   

employee_cod=123452; 

INSERT   INTO   borou_view_t      VALUES( item_ref  ,   brou_ref ,10    , 0  ,  NULL , 

dept_ref  ); 
 (  الحصول علن المراجع5الش ل)

 
فتتم مةن  ةالل مةا يسةمن باعةادة  REFعملية استرجان البيانات المشار إليها باست دام وما 
ةةةة  DEREFRENCING REFالمرجعيةةةةة  [ . تةةةةم اسةةةةت دام عمليةةةةة 12(  DEREF)وت تصةةةةر  ة

DEREF   مةع جملةةSelect   لتقةوم بارجةان ويمةة الكيةال مةن الرةدول المةادوDUAL  إلةن مت يةر
البرمريةة إلعةادة المرجعيةة فةم جةدول الةيمم موضةحة فةم الشة ل  [.وال طةوات16[ 8ه   معرظ مسبقاً 

 -( إذ تم  :6)
 .employee_tليشير الن نون الكيال المطلوك  V_borouتعريو مت ير من نون الكيال  -1  
إلن المت ير المعرظ DUAL استرجان البيانات من الردول المادو    Selectكتابة جملة   -2 

V_borou   باست دام عمليةDEREF   . 
 مقطع  رمرم إلعادة است دام المراجع مع جدول اليمم

DECLARE 

 V_borou     employee_t; 

  

BEGIN 

  IF INSERTING THEN 

      SELECT   DEREF  (:NEW.brou_cod)    INTO  V_borou  FROM   DUAL ; 

 INSERT INTO borou  (cod , conv_dat , conv_cod , brou_cod , qty ,  fback , note 

,dept_cod    )    

VALUES ( V_item.cod  , :NEW.conv_dat   ,  V_conv.employee_cod   ,  

V_borou.employee_cod   :NEW.qty    , :NEW.fback  , :NEW.note       ,  

V_dept.dept_cod   );       
 ( إعادة المرجعية6الش ل )

 
 
 
                                                Collection Typesأنواع المجاميع           -4
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هم مرموعة من الكيانات التم تترمع فةم مت يةر واتةد مةن نةون  يانةات المرةاميع )الرةدول 
( التةةم تسةةاعد المبةةرمج علةةن معالرةةة Varray  ه مصةةفوفة المت يةةرات   Nested tableالمتةدا ل 

ات . ويةةتم الوصةةول إليهةةا ومعالرتهةةا باسةةت دام ل ةةات البرمرةةة مرموعةةة مةةن القةةيم فةةم نفةةد نةةون البيانةة 
[ . يةتم عمةل كيةال مةن نةون المرةاميع مةن  ةالل اسةتدعاء طرائةق البمةاء PL/SQL   8و SQLمكةل 

ال اصةةة بةة  إذ ول اسةةم الطريقةةة يمكةةل اسةةم نةةون الكيةةال ه ومت يةةرات الطريقةةة هةةم قائمةةة مةةن العماصةةر 
  [ .13الرديدة والمفصولة بالفارزة  

 
  Varying array المصفوفة المتغيرة                                                4-1

وهم مصفوفة ذات بعد واتد تحتوك علن عماصةر  يانةات مرتبةة مةن المةون القياسةم وو مةن 
نون  يانات الكيال وكةل عمصةر فةم المصةفوفة لة  تسلسةل يعتمةد علةن موقةع  العمصةر فةم المصةفوفة 

( تسةةةمص ب ةةةول Oracle. يحةةةدد ترةةةم المصةةةفوفة بعةةةدد العماصةةةر الموجةةةودة فيهةةةا ول ةةةة )[ 28[  17 
ة ة Varying Arrayالمصةفوفة مت يةرة الحرةم ه لةيلو سةميت بالة ( ويرةه تحديةد Varray)وت تصةر  ة

ة13[  12وعلن ترم للمصفوفة عمةد تعريةو المسةت دم لهةا    وصةفها عمةودًا فةم  Varray[ .تعةرظ الة
ع البيانةةةات الموجةةودة فيهةةةا يةةةتم اسةةةترجاعها ومعالرتهةةا فةةةم  طةةةوة واتةةةدة عمةةةد جةةدول البيانةةةات ه وجميةةة 

د 7عمليةة اسةت را  البيانةات وعلةن المحةو الموضةص فةم الشة ل ) مكاليةة عمةدما   Varray( . لةيلو تعةد
ة6تكةةةول همةةةاك تةةةدود معروفةةةة لعةةةدد العماصةةةر فةةةم المرموعةةةة   لتعريةةةو نةةةون  Varray[ .وتسةةةت دم الةةة

ول وو تعريةةةةو نةةةةون البيانةةةةات ل صةةةةائ  نةةةةون الكيةةةةال وو كمت يةةةةرات لل ةةةةة  يانةةةةات العمةةةةود فةةةةم الرةةةةد
PL/SQL  2 . ] 

 
                        inline Collection       Varray  

 
 
 
 

 ( مصفوفة المت يرات7الش ل )                              
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رجات الوظيفيةةة فةةم نظةةام تسةةاك  اصةةة بررقةةام الهواتةة  والةةد Varray وقةةد تةةم تعريةةو 
ارقام الهوات  موضحة  Varrayااندبارات وال طوات البرمرية الالزمة لتعريو مصفوفة المت يرات 

 ( :8فم الش ل )
 .Create Typeتكوين نون  يانات الكيال ال اصة بارقام الهوات  من  الل إيعاز 

وباسةت دام  phone_objtypال المعةرظ ( من نون الكيVarrayإذ تم تكوين نون  يانات المراميع )
 .Create Typeإيعاز 

 . agent_tكعمود فم نون الكيال  Phone_list_tتضمين نون  يانات المراميع 
 

 مقطع برمجي لتكوين نوع الكيان الخاص بأرقام ال واتف
CREATE   TYPE   "EXTIN". Phone_objtyp    AS   OBJECT 

 (          phone_no           VARCHAR2(14)   ) ; 
 الخاصة بأرقام ال واتف  Varryمقطع برمجي لتكوين نوع بيانات المجاميع 

CREATE   OR   REPLACE   TYPE  "EXTIN". Phone_list_t    AS   VARRAY(10)    OF       

phone_objtyp; 
 كيان الخاص بالج اتمقطع برمجي لتضمين نوع بيانات المجاميع )قائمة أرقام ال واتف( في نوع ال

CREATE   OR   REPLACE   TYPE   agent_t   AS   OBJECT  

(    agent_cod     NUMBER(2)             ,  

     agent_nam    VARCHAR2(20)       , 

     address          VARCHAR2(20)      , 

     phone_no       phone_list_t             , 

     ministry         VARCHAR2(50)    ) ; 
 ( تكوين مصفوفة المت يرات8الش ل )                             

 
 Nested Tableالجدول المتداخل                                                     4-2

 Outerهو جدول تتم إضافت  إلن قاعدة البيانات  وصف  عمودًا فم الردول ال ارجم   

table   وعمدها فال كل سطر فم الردول ال ارجم يحتوك علن جدول متدا لNested table   .
والعماصر ال اصة بالردول المتدا ل تكول غير مرتبة وهم من ونوان البيانات القياسية وو من ونوان 

  وبطريقة مشا هة لعالقة Inner table يانات الكيال وت ال هيا العماصر فم جدول دا لم ممفصل 
( يوضص ذلو . 9[ والش ل )13[ 12[ 10الردول الرئيد والردول الفرعم فم األنظمة العالئقية  

ويست دم الردول المتدا ل لتعريو نون البيانات لألعمدة فم الردول العالئقم وو لتعريو نون 
. ويتم التعامل مع الردول   PL/SQLالبيانات ل اصية من  صائ  نون الكيال وو كمت يرات لل ة 

المتدا ل  دًا من مصفوفة المت يرات عمدما تكول البيانات غير محددة الحرم وترتيبها غير مهم وو 
 [ . 2عمد عمل فهرسة وو استعالم ل اصية من  صائ  الردول المتدا ل  
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        Outer_table                    Nested table       Iner_table                                  

 
 
 
 
 

       
                   

 ( الردول المتدا ل 9الش ل )
التم تم تطبيقها  Nested table وال طوات البرمرية الالزمة لتعريو الردول المتدا ل 

 Nested من  الل تعريف   كة Itemsفم نظام ااندبارات علن جدول المواد المطلوك نراؤها 

table  راء فم جدول طلبات الشSale_order ( وهم 10وتسه ال طوات الموضحة فم الش ل )
:- 
ال ار بالردول الدا لم اليك يعطم هي لية  للةردول المتدا ل    item_typتكوين نون الكيال -1
. 

 مقطع  رمرم لتكوين نون الكيال ال ار بالمواد المطلوبة
CREATE   OR   REPLACE   TYPE   "EXTIN". item_typ    AS   OBJECT 

(      order_id          NUMBER(6)  , 

       qty                   NUMBER(12,3), 

       unit_pric          NUMBER(12,3), 

       use_date          DATE   ) ; 
 
  item_typ)الردول الدا لم( كردول لمون الكيال   item_tableتكوين نون  يانات المراميع -2

ه وهيا ال طوة مشا هة لتكوين جدول التفاصيل فم المظام العالئقم غير ول  1فم ال طوة المعرظ 
 العمود ال ار بالمفتا  األجمبم غير موجود.

 
 مقطع برمجي لتكوين جدول الكيان الخاص بالمواد المطلوبة

CREATE  OR  REPLACE  TYPE   "EXTIN".item_table     AS    TABLE     OF  

 Item_typ; 
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)الردول ال ارجم( وهيا ال طوة مشا هة لتكوين salenest_tableتكوين جدول قاعدة البيانات  -3
لتكوين الردول المتدا ل   Nested tableالرئيد فم المظام العالئقم ه وتم است دام جملة  الردول 

 من  الل دمج الردول الدا لم  وصف  عمودًا فم الردول ال ارجم.  
 

 جدول الكيان الخاص بالمواد المطلوبةمقطع برمجي لتكوين 
CREATE   Table   “EXTIN”.salenest_table  

(     order_id            NUMBER(4)    , 

      order_dat          DATE                , 

      employee_id     NUMBER(6)     , 

      ship_dat            DATE                , 

      total                  NUMBER(8,2)  , 

      items                 item_table)  NESTED TABLE items   STORE   AS   

Snested_item_table ;  
 

 ( تعريو الردول المتدا ل  10الش ل )                          
 

 اسةةةةةةةةم العمةةةةةةةةود ال ةةةةةةةةار بالرةةةةةةةةدول الةةةةةةةةدا لم و  itemsفةةةةةةةةم هةةةةةةةةيا الحالةةةةةةةةة يمكةةةةةةةةل
Snested_item_table   هةو اسةم الرةدول الفيايةةائم الةيك يحمةل الرةدول المتةدا ل وي ةول موضةةع

 ال اصة بالردول ال ارجم. Table Spaces ان  فم نفد مساتة الرداول 
 
 استخدام لغة معالجة البيانات في الجدول المتداخل 4-2-1

Using  Data Manipulating Language  in  Nested Table 
.  DMLعالرة البيانات ال اصة بالردول المتةدا ل باسةت دام ل ةة معالرةة البيانةات تمت م

( يوضص العمليات التم تم تمفييها علن الردول المتدا ل ال ار بطلبات الشراء والمواد 11والش ل )
 المطلوبة واليك تم تكويم  فم ال طوات البرمرية السابقة.  
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 انات في الجدول المتداخل لطلبات الشراء مقطع برمجي لعملية معالجة البي
DECLARE 

             Item_count  NUMBER; 
 BEGIN 

--عملية اإلضافة إلن الردول ال ارجم--  
 INSERT INTO   salenest_table    VALUES  ( 1 , sysdate , null , sysdate , 100, 

                                                                               item_table (item_typ  ( 1 , 10 , 20 , sysdate ) ) ); 

 
 INSERT INTO    salenest_table    VALUES  ( 2 , sysdate , null , sysdate , 2000 ,s 

                                                                                Item_table(item_typ( 2 , 100 , 20 ,sysdate ) ) ); 

 

--عملية اإلضافة إلن الردول المتدا ل--  
INSERT  INTO  THE ( SELECT items  FROM Snested_item_table   WHERE   order_id=2) 

         VALUES ( ITEM_TYP(1,543,10, sysdate)); 
 

 --عملية تحديث الردول ال ارجم--
UPDATE   salenest_table   SET  items = item_table(item_typ(9,30,99999,null))                                                  

                                                                                                            WHERE order_id =1; 

 

--المتدا لعملية تحديث الردول --  
UPDATE THE ( SELECT  items  FROM  Snested_item_table  WHERE ORDER_id = 2) 

                                                      SET use_date = sysdate   WHERE order_id = 2; 
 

--عملية اا تيار من الردول المتدا ل--  
SELECT  COUNT(*)    INTO item_count 

FROM  THE  ( SELECT  items  FROM Snested_item_table   WHERE  ORDER_id=1) 

                                                                                                    WHERE use_date <= sysdate; 
 

--عملية الحيظ من الردول ال ارجم--  
DELETE   FROM   salenest_table   WHERE   order_id=1; 

 

 

--عملية الحيظ من الردول المتدا ل--  
DELETE   THE (  SELECT  items  FROM   Snested_item_table   WHERE ORDER_id=2) 

WHERE USE_DATE < sysdate; 
END; 

 ( ل ة معالرة البيانات فم الردول المتدا ل 11الش ل )
 

 االستنتاجات
وذلو ألنها توفر رموزًا سهلة الفهم   UMLعلن ل ة المماذ  الموتدة   تم ااعتماد 

وااست دام  فم تمكيل نموذ  قواعد البيانات الكيانية اليك م ن من الحصول علن نموذ  للتطبيق 
المست دم ) نظام تساك ااندبارات ( فقد تم اتبان وسلوك ترائت  إلن مرموعة من المسائل الص يرة 

ر  مظام األفراد والراء ال ار  مظام المشتريات والراء ال ار  مظام الحسابات مكل الراء ال ا
العامة والراء ال ار بااندبارات . وباست دام  اصية الترميع تم القيام  ترميع هيا األجااء 
بسهولة لتكوين المموذ  العام للمظام .وتم التعامل مع كل جاء من المماذ  السابقة  وصف  نموذجًا 

 وهيا ما ساعد علن إجراء الت يرات عليها دول الحاجة إلن تحوير البرنامج بركمل  وال  مستقالً 
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معالرة األ طاء التم  ظهرت فم مرتلة البرمرة كانت محددة ضمن كل نموذ  دول ول ت بر فم  
 بقية المماذ  بصورة كاملة . 

انيات جديدة فم إدارة  إل است دام نظام إدارة قواعد البيانات الكيانية العالئقية  وفر إم 
 -:  قواعد البيانات وممها

م ن است دام ونوان البيانات الكيانية من إغماء المظام من  الل ترهياا برنوان يعرفها 
( ال اصة ب يانات إدارة األعمال التم تعامل كاألنوان UDT) User Define Typeالمست دم 

ر تماية ضد سوء ااست دام لهيا األنوان مع توفي CHAR,DATEالقياسية المبمية فم المظام مكل 
 UDF) User Defineمن  الل ممع الوصول إلن  ياناتها إا عن طريق الدوال المعرفة معها 

Function وهيا من َبمَّ وعطن إم انية عمل الكبسلة التم توفر َعمل نموذ  مح م لتطبيقات . )
 الكيانات.

صول علن نموذ  من مراميع عالقات م ن من الح REFsإل است دام مراجع الكيانات 
الواتد دول الحاجة إلن عمل الروابد المتعددة  ين الرداول -إلن-العديد و العديد-إلن-الواتد

من األنوان المبمية دا ل المظام فقد تم استرجان البيانات من  الل  دول الحاجة إلن  REFوباعتبار 
 . ل تم ذلو من  الل عملية طله واتدة  SQL ماء جمل 

 

(  من تضمين البيانات Varray,Nested tableم ن است دام ونوان  يانات المراميع )
المتعددة مع الردول الرئيد مبانرًة دول الحاجة إلن فصلها فم جدول جديد مع روابط   ليلو تم 

استرجاعها   SQLفم تمكيل البيانات المحددة الحرم التم ا تحتا  إلن جملة   Varrayاست دام 
ل  فائدة فم تسريع عملية استرجان البيانات نفسها مقارنة بالردول العالئقم والرداول المتدا لة   وهيا
. 
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