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ABSTRACT 

 Data object modeling is considered the most effective style 

in data manipulation. This style provides the ability to 

decompose complex systems into parts, these parts can be 

manipulated simply, understanding, accuracy with easy updating 

reducing run time errors supporting ability of design languages 

such as Unified Modeling Language UML. The research 

implements modeling of Depreciation system using UML and its 

tools such as (objects, classes, link & association & aggregation, 

generalization, drive data, class diagram, packages, logical 

horizon) and obtaining the general schema for classes to be 

converted to an used application using data base programming 

language. 
Keywords: UML, Depreciation, Object, aggregation, 

generalization, logical horizon. 
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 الملخــص 
تعامةل مةع اواعةد ّيعد أسلوب النمذجةة اليياييةة مةك اكاةر ايسةاليل ةاعليةة ةة  ال

 بمةةةةا هةةةةوةرس هةةةةذا ايسةةةةةلوب مةةةةك لى  ةةةةة الةةةةن   المع ةةةةد   لةةةةة   Data Baseالييايةةةةات 
أاسةام يمنةةك التعامةةل معهةا فيسةةر وةهةة  وناةة ةةةةلت عةةك سةهولة التعةةدهل ول ليةةل أ  ةةاء 
 التنفيةةةةةةةةةةذ ونعمةةةةةةةةةةم ممناييةةةةةةةةةةات لمةةةةةةةةةةات الت ةةةةةةةةةةمي  ماةةةةةةةةةةل لمةةةةةةةةةةة النمةةةةةةةةةةا   المو ةةةةةةةةةةةد 

Unified Modeling Language UML  ل البحة  يمذجةة ي ةام  سةاب . هتنةاو
االيةةدراتات باسةةت دام لمةةة النمةةا   المو ةةد  و أنوالهةةا االكيايةةات و ايصةةنا  و الةةرواب  
ومىموعةة الةةرواب  ومىموعةةة الةرواب  الةةةمنية و التعمةةي  و الييايةات المشةةت ة و م  ةة  

( والح ةةول علةة  الم  ةة  Logical Horizonايصةةنا  و الةةرزم و ايةةةط المن  ةة 
صنا  ليت  لحويلم  ل  ل ييط موضع التنفيذ باست دام اللمات اليرمىية النات  العام لأل

 اواعد الييايات.
و ايةةةةط التعمةةةي و رواب  الةةةةمنيةو الةةة الكةةةا كيةةةدراتو و اال UMLالكلمــــات الرةيســــية: 

 المن   .
 المقدمة:

 ن زيان  ل وت المؤسسات و ى  فيايالها مع لحده  هذس الييايات واسترجاعها  
 [ .5  اسةةةت دامها أنت  لةةة  ل ةةةوت اليرمىيةةةات ال اصةةةة بةةةانات  اواعةةةد الييايةةةات  وإعةةةان 

ويتيىةةةة ل هةةةوت ايةكةةةات الحدهاةةةة ةةةة  ل يي ةةةات اواعةةةد الييايةةةات ول ةةةوت فرمىيةةةات  نات  
ايعمال كل  لك ل َلل عمةل يمةو   مةك الكيايةات مةع  مناييةة عمةل لمييةر عليةم نون 

 OO)سةةةت دام ل نيةةةة الكيايةةةات الموجهةةةة اا[  أن ا12التةةةررير ةةةة  الت ييةةةط المسةةةت دم  
Object Oriented ةةةة  عمليةةةات التحليةةةةل والت ةةةمي  ول ةةةةوير الت يي ةةةات وةةةةةرت )

  ةةةا ل الكيايةةةات و ايصةةةنا  والوتارةةةة والكبسةةةلة والتىريةةةد ولعةةةدن اي ةةةنال وأعةةةان  
 [.18[ 17االست دام  
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 Modeling    Objectالنمذجــة الكيانية                                 -1
هةةةةو مل ةةةةل لدتاسةةةةة المسةةةةرلة مةةةةك م تلةةةة  الىوايةةةةل      MODELالنمةةةةو   

هةةوةر المت لبةةات ايساسةةية للتحليةةل ةةةةلت عةةك مرا ةةل يشةةوء الت ةةمي  ولمايلةةم ويمنةةك 
[ . 17التعيير عك يمو   الييايات مك  ةلل أيةوام متعةدن  مةك الم   ةات الرسةومية  

كيةةر العميةةط ةةة  الت ةةمي  وعمةةل ال ةةال فةةيك ويةةوةر النمةةو   اللمةةة التةة  لمنةةك مةةك التف
الم وت والمست دم مك  لل ة ل ايةكات عةك لفاصةيل لمايةل الت ييةط .  ن ل ةمي  
يمةةةو   واضةةةح وصةةةريح و اضةةةةع للفحةةةل الةةةدايط هنةةةتن عنةةةةم فرمىيةةةات لكةةةون متينةةةةة 
وصحيحة كما  ن لمة النمذجة المست دمة لسمح فتعييرات نقي ة ومحنمة لألةكات الت  

هةةا اللمةةات االعتيانيةةة    لةةوةر هةةذس اللمةةات لماةةيلت واضةةحات للت ييةةط الةةذ  يسةةاعد ال لوةر 
علةة  ال ةةياية وإعةةان  االسةةت دام مةةك منتبةةة اليرمىيةةات والةةذ  هةةؤن  فةةدوتس  لةة  ل ليةةل 

 [ .9[  6 ى  اليريامن  ول ليل الوات اللزم لليرمىة  
لت ييةط فنةاء  ن وص  العمليات الت  يست دمها الم وت والمحلل ةة  ل ةوير ا

 Methodology Ofعل  مت لبات المستفيد ي لط عليها منهىية عل  اواعد الييايات  

Database  13 أمةا يمةو   الييايةات ]Data Model  ةهةو يعيةر عةك قري ةة التفكيةر
[ ويماةل النمةو   ال ةاق ب واعةد الييايةات وي ةوم فتعريةإ ي ةام  نات  اواعةةد 3بالييايةات  
الةةذ  يسةةت دم لتمايةةل الييايةةةات  System Data Base Managementالييايةةات 

والعلاةةات التةة  لرب هةةا والعمليةةات الم ب ةةةة عليهةةا .  ن المةةرو مةةك اسةةت دام يمةةةو   
د  الييايةةةات هةةةو عمةةةل يمةةةو   نايةةةط أو تسةةة  ل  ي ةةة  هليةةة  مت لبةةةات المسةةةتفيد و ويعةةةّ

[ . ويسةةت دم 9يمةو   الييايةات كةينلت لت ةوير  الت يي ةات الىدهةد  وال ديمةة ولحسةينها  
يمةةو   الييايةةات فوصةةفم مر لةةة لمهيديةةة فةةدالت مةةك الةةد ول  لةة  فرمىةةة ل يي ةةات اواعةةد 
الييايات مبا ر ت و    يع   لكاملت فيك اييوام الالرة مك النما   اآللية وكما موضحة 

 ( 1ة  الشنل ا
: الةةةذ  يماةةةل مفةةةاكي   نات  ايعمةةةال  Conceptual Modelيمةةةو   المفةةةاكي   -

 ي ر المست دم ة  الت ييط. ووجهة
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: الةةةةذ  يماةةةةل ل ةةةةمي  اواعةةةةد الييايةةةةات  Logical Modelالنمةةةةو   المن  ةةةة   -
باسةةت دام أنوات الت ةةمي  ويسةةمح للت ةةمي  أن هةةت  ل يي ةةم ةةة  أيةةوام م تلفةةة مةةةك  

 ي    نات  اواعد الييايات  .
واعةةد : الةةذ  يماةةل فنةةاء الهينةةل العةةام ل    Physical Modelالنمةةو   الفي يةةا    -

 [ .9الييايات أو لكوينم وينون مرلب ات مع ي ام  نات  اواعد الييايات الم يط  
 
 
 
 
 

 ن ي ةةام  سةةاب االيةةدراتات يسةةي ر علةة  جميةةع ممتلكةةات الشةةركات والةةدوا ر  
وهةةو ي ةةام مع ةةد هةةرب  مةةافيك ي ةةام الحسةةابات و ي ةةام الموجةةونات و ي ةةام الم ةةازن و 

ي ةةةرات لكويةةةم يةةةوا  اتلبةةةان مةةةع بتيةةةة الةةةن   لةةةذلك لعتيةةةر و تةةة  ي ةةةام  نات  المنتسةةةييك . و 
ال را ةةط الت ليديةةة ليرمىتةةم صةةدبة ومع ةةةد  وهةةذا مةةا هيةةرت عةةةدم لةةواةر ي ةةام أيةةد رةةةاتات 
ميرمن ال   د اآلن. غير أن ظهوت اليرمىة الكيايية كان مسةاعدات ليرمىةة هةذا الن ةام 

ل اسةة  علةة   ةةد  ب ري ةةة لمةةا لةةوةرس مةةك لى  ةةة للمسةةالة  لةة  أاسةةام هةةت  التعامةةل مةةع كةة 
 من مة.
 ن النمذجةة اليياييةة لعتمةد علة  التحليةةل الن ة   للمسةرلة وييمةا يةرل  وصةة   

 ي   لن ام  ساب االيدراتات والذ  سيت  عمل يمو   لم .
االيةةدرات ااالسةةتهلو( هةةو الةةن ل التةةدتيى  ةةة  قيمةةة الموجةةون الاافةةت ال سةةباب كايةةر  

ةالكيةةان الر يسةة  ][ 1والت ةةوتات التكنولوجيةةال. الةة   منهةةا االسةةت دام ال ييعةة  والت ةةانم
لن ةةةام االيةةةدراتات هةةةو الموجةةةونات الاافتةةةة وهةةة  نبةةةات  عةةةك ممتلكةةةات من ولةةةة أو غيةةةر 
من ولة ملموسة أو غير ملموسة منتىة أو م تنا  بمعرةةة الو ةد  لميةر أغةراو الييةع أو 

ت  يتةةا  أو مسةةاعد  التحةةوير فةةل السةةتمرات اسةةتعمالها قةةول مةةد  وجونهةةا فوصةةفها أنوا

 Conceptual يمو   المفاكي 

Model 

 Logical  النمو   المن  

Model 
 Physical Model النمو   الفي يا  

 ( نماذج قواعد البيانات1الشكل ) 
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ةةةةة  اميتةةةةا .ولتعريإ هةةةةذس الموجةةةةونات ةةةةة  الن ةةةةام ينةةةةون مةةةةك  ةةةةلل صةةةةن   ركةةةةة 
الموجةةةونات والةةةذ  هتةةةةمك جميةةةع المعلومةةةات عةةةك الموجةةةون ماةةةل تم الحركةةةة ولةةةاتي  
الحركة والتيمم الدةترية ..ال  .ويت  ااتناء هذس الموجونات فناءات عل  قلبات الشةراء أو 

لمةوظفيك العةامليك ةة  أاسةام الشةركة الم تلفةة وهةذا هت لةل أن قلبات لحويةل هوجههةا ا
هةةرلب  صةةن   ركةةة المةةوان مةةع صةةن   ةةاق ب لةةل الشةةراء والةةذ  يةةة  تاةة  ال لةةل 
ولاتي ةةم واا مةةة المةةوان الم لوبةةة و أسةةعاتها والميلةةال امجمةةال  ةةةةل عةةك اتلبةةان هةةذا 

نةوان الةوظيف  ال ن  مع صن  المةوظفيك لتحدهةد معلومةات الموظة  ماةل االسة  والع
وال سةةة  الةةةذ  يعمةةةل ييةةةم .ول تلةةة  الموجةةةونات الاافتةةةة مةةةك  يةةة  قييعتهةةةا واسةةةت دامها 
وقري ةةةةةة ا تسةةةةةاب االيةةةةةدرات السةةةةةنو  عليهةةةةةا ولةةةةةذلك هت لةةةةةل أن هةةةةةرلب  صةةةةةن   ركةةةةةة 
الموجونات مع صن  الموجونات ايساسية الذ  ية  قيمة االيدرات لكل مان  مع كل 

م والرمة  ولكةل الموجةونات الاافتةة الملموسةة االمانيةة( المعلومات عنها مال االس  والنةو 
التةة  هةةت  اسةةت دامها ةةة  الو ةةد  االات ةةانية لمةةرو اميتةةا  أو ةةة   ةةدمات اميتةةا  أو 
ةةةةة  الو ةةةةدات االات ةةةةانية غيةةةةر اميتاجيةةةةة ومنهةةةةا المبةةةةاي  واآلالت والمعةةةةدات والعةةةةدن 

منالةةةل . ويحتسةةةل عليهةةةا واينوات والسةةةياتات اميتاجيةةةة وال دميةةةة وايرةةةا  وأجهةةة   ال
االيةةةدرات فنسةةةةل م تلفةةةة  ةةةةدنها الن ةةةام المحاسةةةةي  المو ةةةد ممةةةةا هت لةةةل تبةةةة  صةةةةن  
الموجونات ايساسةية مةع صةن   ةاق فن ةام المحاسةي  المو ةد للح ةول علة  أتاةام 
الحسةةابات ويسةةل االيةةدرات لكةةل مةةان  ول ةةنيإ المةةوان   سةةل العمةةر الت ةةدهر  المتواةةع 

لموجةةونات غيةةر الملموسةةة اغيةةر مانيةةة( ويةةد ل ضةةمنها لكةةل مةةك هةةذس الموجةةونات. وا
 العلمات التىاتية وبراءات اال ترام وبما  دنس الن ام المحاسي  المو د.

 ن  سةةةةاب االيةةةةةدراتات هةةةةة  قري ةةةةةة محاسةةةةةيية لهةةةةد   لةةةةة  لوزيةةةةةع لكلفةةةةةة الموجةةةةةونات 
لةة  الرأسةةمالية الملموسةةة أو قيمهةةا ايساسةةية ياا ةةات قيمةةة ال ةةرن  اةةة   ةةال وجونهةةا( ع

الحيةةةا  اميتاجيةةةة الم ةةةدت  للو ةةةد  ب ري ةةةة منت مةةةة ومع ولةةةة. ويىةةةل أن هةةةدت  االيةةةدرات 
ضةةمك لكةةاليإ اميتةةا  ةةة  المشةةاتيع والو ةةدات اميتاجيةةة وضةةمك لكةةاليإ النشةةان ةةة  
الو دات االات انية اي رى و  ت  لح ل الو د  االات انية ة  يهاية المةد  الماليةة 
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و لةك الن مةا يف ةدس الموجةون مةك قيمتةم  يمةا هةو عن ةر عل  صةاة  ايتبةاا الحتيتيةة 
[.وهةذا هت لةل وجةون صةن   ةاق لحسةاب االيةدرات  1ضروت  مك عناصةر اميتةا   

ي وم بعمل الحساب فناء عل  ميدأ التكلفة التاتي ية أ  لوزيع التكلفة التاتي ية لألصل 
 ةةر  لةة  التمييةةرات الاافةةت علةة  عةةدن سةةنوات العمةةر اميتةةاج  الم ةةدت  للموجةةون نون الن

الت  ل رأ عل  ايسعات وا تساب االيدرات عل  هذس التيمة وعرضةها بنشةوةات ملح ةة 
مةةع الحسةةابات ال تاميةةة لكةة  لةةت  م اتيتهةةا والتعةةر  علةة  التمييةةرات المسةةتمر  ةةة  قيمةةة 
الموجةةةونات. مةةةع العمةةةل بميةةةدأ سةةةنوية الحسةةةاب بمعنةةة  أن كةةةل سةةةنة يىةةةل أن لتحمةةةل 

ةة  الموجةونات الاافتةة أ  هةت  ا تسةاب االيةدرات سةنويات.مع اي ةذ ي ييها مك االيةدرات 
فن ةةةر االعتبةةةات التيمةةةة التاتي يةةةة للموجةةةون الاافةةةت وهةةة  قيمةةةة  ةةةراء الموجةةةون الاافةةةت 
يةةا  اليهةةا الم ةاتيإ اي ةةرى التة  أيف ةةت عليةم لحةةيك وصةول الموجةةون الاافةت  لةة  

اسةةت دام أسةةاليل م تلفةةة الو ةةد  االات ةةانية .ةةةةل عةةك  ا تسةةاب عمةةر اآللةةة وهةة  
ال تسةةاب عمةةر اآللةةة منهةةا عةةدن سةةاعات التشةةميل الفعليةةة التةة  يحتسةةل علةة  أساسةةها 

[.وهذا هت لل وجون صن   اق لساعات اال ةتمال وةة  1معدل االيدرات لهذس اآللة  
 الة اي ةاء العمر االيتاج  للموجون او االلة مك  لل أللةها أو ة دايها مك الشركة 

ال التحويل  ل  جهات أ رى ةان هذا هت لةل وجةون صةن   ةاق بحركةة ي  سيل م
الشة ل والتحويةل للموجةون ولةت  هةذس الحركةة با ةرا  لىةان  اصةة ل ةوم بالعمليةة وهةةذا 
هت لل االتلبان مع صن  اللىان وما هتةمنم مك معلومات عك لاتي  لشةنيل اللىنةة 

الىهةةةةات التةةةة  لةةةة  وأعةةةةةا ها ةةةةةةل عةةةةك لعريةةةةإ صةةةةن  الىهةةةةات المحةةةةول أليهةةةةا أو 
االسةةةةتلم منهةةةةا . ولكةةةةون هةةةةذس الموجةةةةونات يسةةةةت دمها  الموظفةةةةون كةةةةاينوات المنتييةةةةة 
الم تلفةةة ةهةةذا هت لةةل ان هةةرلب  صةةن   ركةةة المةةان  مةةع صةةن   ةةاق بالةةذم  لمعرةةةة 
الموظةة  المسةةت دم لهةةذا الموجةةون وال سةة  العامةةل ييةةم وهةةذا هت لةةل عمةةل تبةة  فةةيك هةةذس 

  ات لعدنيات م تلفة.االصنا  باست دام علاات 
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  UML  Unified Modeling Languageلغة النماذج الموحدة           -2
لتكةةةون لمةةةة النمةةةا   المو ةةةد  مةةةك مىموعةةةة مةةةك الرمةةةوز التةةة  لمنةةةك م ةةةم  

  UML[ . ولست دم لمة النمةا   المو ةد   15الت يي ات ليعير عنها ب يمة تسومية  
لةذلك ةهة   OOت يي ةات الكيايةات الموجهةة  ة  عمليات التحليةل والت ةمي  ال اصةة ف

د  Class Modelل دم مينايينية جدهد  ة  الح ول علة  يمةو   ايصةنا   الةذ  يعةّ
الىةة ء المركةة   ةةة  مىموعةةة الرمةةوز ال اصةةة فنمةةو   الكيايةةات    يشةةير  لةة  كينليةةة 
ات الت ييةةط و والنمةةو    النةةالن هةةت  لحويلةةم  لةة  مشةةروم موضةةع التنفيةةذ باسةةت دام اللمةة 

( العلاةةةة فةةةيك لمةةةة 1اليرمىيةةةة منات  اواعةةةد الييايةةةات ماةةةل ااوتاكةةةل( . وييةةةيك الىةةةدول ا
 [ .14[  11[  6النما   المو د  ولمة الكيايات الموجهة  

UML OO 

Object Type or Abstract Data Type (ADT) Class 
Object Type Attribute Attribute 
Object Type Method Operation 

 ( العالقة بين لغة النماذج الموحدة ولغة الكيانات الموجهة1جدول )ال
د الم  ةة  العةةام للت ييةةط من تيةةات فةةدال مةةك كويةةم ةي يا يةةات لتةةةمك معماتيةةة  يعةةّ

 الت ييط المست دم:
: لتكةةةون مةةةك النمةةةو   ال ةةةاق بالن ةةةام  ماةةةل  Model Layerقب ةةةة النمةةةا        

 ايصنا  و الهينلية والرواب  .
: لحتةةو  علةة  الةةدوال التةة  ل يةةط علةة  الن ةةام   Functional Layerلةةدوال قب ةةة ا

 للتحول مك قب ة النما    ل  قب ة االل ال .
: لةةرب  الن ةام مةع المسةةت دميك ومةك اييةل  لةةك  Interface Layerقب ةة االل ةال  

 [ .12است دام الت اتير  والواجهات   
 

للت ييةةط والمنتوبةةة فلمةةةة  ( عمليةةةة معالىةةة ال ةةيال المنويةةةة2ويوضةةح الشةةنل ا
UML   لتوليد  فر  اليريامن الت  ل  ن ة  قب ة النما   ال اصة بةالت ييط كالهينةل

 [. SQL 11 العام ل اعد  الييايات والمنتوب فلمة   
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 قب ة النما   للت ييط       
 
 

 
 ( المعالجة التي تجرى على لغة النماذج الموحدة2الشكل )

 ة النماذج الموحدة.األدوات األساسية للغ-3
Basic Tools Of Unified Modeling Language 
لحةةةو  لمةةةة النمةةةا   المو ةةةد  علةةة  أنوات ماةةةل الكيايةةةاتو ايصةةةنا و الةةةرواب  
ومىموعةةة الةةرواب و التعمةةي و م  ةة  ايصةةنا و الييايةةات المشةةت ةو الةةرزم لذلسةةيت ر  

لةةم يمذجةةة ول ةةمي  البحةة   لةة   ةةرا كةةل منهةةا وكيةةإ لةة  اسةةت دامها واسةةتامات  مناييا
 ي ام  ساب االيدراتات وه . 

   Objects                                                           الكيانات 3-1
د الكيايةةات ايسةةا  لعمةةل النمةةو   ويةةت  ا تيةةات الكيةةان مةةك  ةةلل ايسةةماء  لعةةّ

سةةةماء التةةة  لةةةرن ةةةة  وصةةة  جمةةةل المسةةةرلة و واةةةد ينةةةون الكيةةةان اسةةةمات صةةةريحات ماةةةل أ
الموظفيك اعل و ا مدل( أو ينون اسمات ي ياء ماةل االمةان و سةاعات اال ةتمالل(. 
 كةةةةةةةل كيةةةةةةةان يعةةةةةةةر  ةةةةةةةة  مر لةةةةةةةة التحليةةةةةةةل والت ةةةةةةةمي  مةةةةةةةك  ةةةةةةةلل معةةةةةةةر  الكيةةةةةةةان

OID Object Identifier  الةةذ  يمية س مةةك بتيةة الكيايةةات. يماةل الكيةةان بالرسة  مةةك
ة " : "  ر   قيمة معر  الكيان  لل مست يل يحتو  عل  اس  ال ن  ر  هتبع بعلم

[. ول ةةةد لةةة  15[  5ال اصةةة بالكيةةةان الةةةذ  لةةة  لعريفةةةم مةةةع وضةةع  ةةة  لحةةةت التعريةةةإ  
لعريةةةإ كيايةةةات متعةةةدن  ةةةة  ي ةةةام االيةةةدراتات ماةةةل كيةةةان تاةةة  الحسةةةاب    يماةةةل الةةةرا  

ة118ا  ال ةةةةةاق بالكيةةةةةان التةةةةةابع ل ةةةةةن  أتاةةةةةام الحسةةةةةابات وكمةةةةةا ةةةةةة    OID( الةةةةة
                (.         3الشنل ا

المخطط العام لقواعد البيانات  توليد شفرة البرنامج 
 (SQLوالمكتوب بلغة ) 

صيغة التخصيص  
 (UML)المكتوبة بلغة 
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Account_no     :118 
  :118 

 أرا   :
  :10 

Accnt_no      

accnt_nam   
extin_ratio   

 ( تعريف الكيان3الشكل )
   Classesاألصناف                                                        3-2

  Attributeهةةةة  مىموعةةةةة مةةةةك الكيايةةةةات التةةةة  لشةةةةترو بال  ةةةةا ل يفسةةةةها          
مةةةةع  RelationShipوالعلاةةةةات   Operationوالعمليةةةةات   Behaviorوالسةةةةلوو 

الكيايةةات اي ةةرى ويعتمةةد المةةةدى ال ةةاق بال ةةن  علةةة  الت ييةةط أو المسةةرلة . يماةةةل 
 ال ن  بالرس  مك  لل مست يل يحتو  عل :

ةة  ال ةةن  : ينتةةل أول  ةةر  منةةم فلةةون اسةةون كييةةر وعةةري  وبتيةةة اي ةةر   - اسةةة
 ضع االس  ة  وس  المست يل .صمير  ويو 

   ا ل ال ن  : لكتل أسماء ال  ا ل ال اصة بال ن   ل  اليسات. -
ةةةةليات ال ةةةةن  : لكتةةةةل العمليةةةةات التةةةة  لنفةةةةذ علةةةة  ال ةةةةن  بعةةةةد ال ةةةة     - [ 2عمة

( ايصةةةةنا   8[.ان ي ةةةةام االيةةةةدراتات متعةةةةدن االصةةةةنا   ويوضةةةةح الشةةةةنل  ا16 
و Accountام الحسةةةةابات ال اصةةةةة فن ةةةةام  سةةةةاب االيةةةةدراتات وهةةةة  اصةةةةن  أتاةةةة 

و Master-itemو صةن  المةوان ايساسةية  Subclassصةن  ايصةنا  الفرنيةة 
و صةةةةن  الشةةةة ل Borouو صةةةةن  الةةةةذم   Item-Transصةةةةن   ركةةةةة المةةةةوان  

و صةةةن   Work-hourوصةةةن  سةةةاعات اال ةةةتمال   Del-Transوالتحويةةةل 
و Agentو صةةةن  الىهةةةات Consulو صةةةن  اللىةةةان  Departmentاياسةةةام 

و صةةن  المةةوان Orderو صةةن  قلبةةات الشةةراء Phone-noصةةن  أتاةةام الهوالةة 
و وصةةةةةةةن  Employeeو صةةةةةةةن  المةةةةةةةوظفيك Order-itemالم لةةةةةةةوب  ةةةةةةةرا ها 
 (.Jobالدتجات الوظيفية 
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 القيم وخصاةص الكيان والخصاةص المتعددة  3-3 
Values, Object Attribute & Attribute Multiplicity 

ةةةي   مةةةك الييايةةةات التةةة  لماةةةل ايمالةةةة ال اصةةةة بالمسةةةرلة  هةةة  جةةة ء Valuesال ة
 Order( وكةةل صةةن  لةةم قةةي  ماةةاالت ل ةةن  4[. ويوضةةح الشةةنل ا5الم لةةوب  لهةةا  

,  02/02/2000,  01/01/2000’  , 156324قلبةةةةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةةةةراء ولةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةي    
[65,(10,400,2000/03/01).65] ,4000. 

Order 

156324:  

01/01/2000 :  

   02/02/2000 :  

   10,400,2000/03/01),65 ,)5 ] : 

 4000 :  

Order_id   
Order_date 

 Ship_date 

Items            
total  
Total valu                           ) ا 

 ( قيم الصنف 4الشكل )
 

[. 5هةة  ال ةةفات التةة  لعيةةر عةةك ال ةةن   Object Attribute  ةةا ل الكيةةان 
 لشةةةةةةةةةةةةةراء لةةةةةةةةةةةةةم ال  ةةةةةةةةةةةةةا ل ( ماةةةةةةةةةةةةةاالت ل ةةةةةةةةةةةةةن  قلبةةةةةةةةةةةةةات ا5ويوضةةةةةةةةةةةةةح الشةةةةةةةةةةةةةنل ا

 order_id ,order_date ,ship_date  ,items   ,total. 
 

Order 

Order_id 

Order_date 

ship_date 

items 

total  
total valu ) ا 

 ( خصاةص الصنف 5الشكل )
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هةة  ا تمةةاالت التةةي  التةة  لر ةةذها   Multiplicity Attributesلعةةدن ال  ةةا ل 
 [.1 قيمة وا د  -ال  ا ل  لكون  ما

 [.1,0قيمات ا تياتية   -
 [.5مىال التي   الحد ايني .. الحد ايعل [ أو الحد ايني  ..غير محدنا*([   -

  rder-id( هوضةةةح ماةةةاالت ل ةةةن  قلبةةةات الشةةةراء ولةةةم ال  ةةةا ل 6والشةةةنل ا
بتيمةة   items[ ,1بتيمة   ship-date[, 1بتيمة   order-date[ , 1بتيمة  

 1 , ] *..total  1 بتيمة ] 
Order 

: [1] 

: [1] 

: [1] 

: [1..*] 

: [1] 

Order_id      
order_date   
ship_date 
items  
total  

total valu                           ) ا 
 ( تعدد خصاةص الصنف 6الشكل )

 Domain  Classمدى الصنف                                              3-4
هةةةةو مىموعةةةةة التةةةةي  ل  ةةةةةا ل ايصةةةةنا  ويماةةةةل بالرسةةةةة  مةةةةك  ةةةةلل اسةةةةة  

( ال ةةةاق فن ةةةةام  8[. وكمةةةا ةةةة  الشةةةةنل ا5ال اصةةةية رةةة   :  ويليهةةةةا يةةةوم ال اصةةةةية  
مةك يةوم  accnt-noلةم ال  ةا ل     Accountااليدراتات ة ن  اتاةام الحسةابات 

char و ,accnt-nam   مك يومvarchar2   وextint-ration   مك يومnumber 
مةةةك يةةةوم   dept-name ,sub-namلةةةم ال  ةةةا ل   Departmentوصةةةن  

varchar2. 
 
                                Operation & Methodsالعمليـات والرراةـ     3-5

هةةة  الةةةدوال أو امجةةةراءات التةةة  ي ب هةةةا الكيةةةان الموجةةةون ةةةة   Operationsالعمليةةةات 
ل ا تياتيةةة ماةةل العناصةةر الدا لةةة للعمليةةة أو ال ةةن   اسةة  العمليةةة هةةت  الباعةةم فتفاصةةي
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 polymorphismالنتةةا ن ال اتجةةة منهةةةا وبعةة  العمليةةةات لهةةا صةةةفة لعةةدن اي ةةةنال 
( الةةذ  يحتةةو  8ةةة  الشةةنل  ا Item-tran [. ويوضةةح  لةةك صةةن   ركةةة المةةوان 5 

 .valu(),valu(qty,unit price)عل  نالة 
بال ن  والت  هةت  لمايلهةا بالرسة  ةة  لمال العمليات ال اصة  Methodsال را ط    

 [. وكمةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةة  5اسةةةةةةةةةةةفل ال ةةةةةةةةةةةن  بعةةةةةةةةةةةد لعريةةةةةةةةةةةإ ال  ةةةةةةةةةةةا ل ال اصةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةم 
 ()full-nameونالةةة  Orderوال اصةةة ب ةةن  قلبةةات الشةةراء   ()total valuنالةةة

ال اصةةةة ب ةةةن   ركةةةة  item-ageونالةةةة  Employeeال اصةةةة ب ةةةن  المةةةوظفيك 
 (.  8ة  الشنل ا Item-transالموان 

 
 الروابط المنفردة والمتعددة بين األصناف 3-6

Association & Multiplicity  
و الةةةةرب  فةةةةيك ايصةةةةنا  يسةةةةم  Linksالةةةةرب  فةةةةيك الكيايةةةةات يسةةةةم  الةةةةرواب  

و ةةة   ةةيك يسةةم  الةةرب  فةةيك جميةةع ايجةة اء المنويةةة Associationمىموعةةة الةةرواب  
الةةةةةةرواب  فةةةةةةيك و وا تماليةةةةةةة Aggregationللكيايةةةةةةات بمىموعةةةةةةة الةةةةةةرواب  الةةةةةةةمنية 

 .Multiplicityايصنا  لسم  بالتعدنية 
 
 الروابط ومجموعة الروابط ومجموعة الروابط الضمنية -3-6-1

Link & Association & Aggregation 
وهةةو التةةراب  الفي يةةا   فةةيك ارنةةيك أو اكاةةر مةةك الكيايةةات ويةةت  لمايلةةم  Linkالةةرب      

[ 15[    5المشةةةتركة بال  ةةةا ل   هةةةرب  فةةةيك الكيايةةةات  Lineبالرسةةة  فوسةةةاقة  ةةة  
 ( هييك تب  الكيايات ال اصة بالموظفيك مع الكيان ال اق بال س .7والشنل ا

 
 
 
 



 النمذجة الكيانية البيانية..
 

       

 29 

 
 Employeeا مد عل  :   :Employeeمحمد عل  

:125688 
 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 محمون:

Employee-cod 
Emp-nam 

 :125689 
 ا مد عل :

Employee-cod 
Emp-nam 

employee ref                                                                 
employee ref            

 : Departmentالحسابات 
 الحسابات:
 الروالل:

Dept-nam 
Sub-nam 

 ( الربط بين الكيانات7الشكل)
 

هةة  مىموعةةة الةةرواب  فةةيك ايصةةنا  التةة   Associationمىموعةةة الةةرواب  
نليةةةةة المشةةةةتركة ويةةةةت  ا تياتهةةةةا مةةةةك ايةعةةةةال لشةةةةترو بمىموعةةةةة مةةةةك ال  ةةةةا ل والهي

[ 7المذكوت  ة  جمل وص  المسرلة ويت  لمايلها بالرس  مةك  ةلل  ة  هنتهة  بسةه   
( ال ةةاق فن ةةام االيةةدراتات    هةةرلب  صةةن  ايصةةنا  8[. ويوضةةح  لةةك الشةةنل ا9 

وصةةن  المةةوان ايساسةةية  Accountمةةع صةةن  أتاةةام الحسةةاب   Subclassالفرنيةةة 
Master_item و ويةةةةةةرلب  صةةةةةةن   ركةةةةةةة المةةةةةةوانItem_trans  مةةةةةةع صةةةةةةن  المةةةةةةوان

و ويرلب  صن  الموظفيك  Orderوصن  قلبات الشراء   Master_itemايساسية 
باست دام مىموعة  Orderوصن  قلبات الشراء   Departmentمع صن  اياسام 

 الرواب .
يك جميةةةةع هةةةة  يةةةةوم مةةةةك الةةةةرواب  فةةةة   Aggregationمىموعةةةةة الةةةةرواب  الةةةةةمنية    

ايجةة اء بمةةا يسةةم  بعمليةةة التىميةةعو ولسةةم  ايجةة اء هنةةا بالمنويةةات ويعيةةر عةةك هةةذس 
" ويةت   Is part of"  أو كلمةة "جة ء مةك   Consist ofالعلاةة بنلمةة " هتكةون مةك 

( 8[. والشةةنل ا4لمايلهةةا بالرسةة  علةة   ةةنل معةةيك مىةةو  هتىةةم مةةك الىةة ء  لةة  الكةةل  
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مةةةةع صةةةةن  مةةةةوان ال لييةةةةة  Orderات الشةةةةراء هوضةةةةح عمليةةةةة الةةةةرب  فةةةةيك صةةةةن  قلبةةةة 
Order-item  و ويةةةةرلب  صةةةةن  المةةةةوظفيكEmployee   مةةةةع صةةةةن  الةةةةةدتجات
 مةةةع صةةةن  اتاةةةام الهوالةةة   Agentو ويةةةرلب  صةةةن  الىهةةةات    Jobالوظيفيةةة 

Phone_no  .باست دام مىموعة الرواب  الةمنية 
 
                                                               Roleوظيفة الروابط  3-6-2

لمال الوظيفة الت  ي وم فها صن  لىاس اآل ر ويت  ا تياتها مك ايسماء الت  
لرن ة  جمةل وصة  المسةرلة ولر ةذ وظيفةة الةرب  لسةمية مل مةة والتة  لماةل اسة  أ ةد 
د هةةذس التسةةمية  اصةةية مسةةتعات     ةةا ل الكيةةان لة ةةات   لةة  مىموعةةة الةةرواب  ولعةةّ

pseudo attribute   ويت   لمايل وظيفة الرواب  مك  لل كتابة اس  الوظيفةة علة .
( مةةةةةالت 8[ وعلةةةةة  النحةةةةو الموضةةةةةح ةةةةةة  الشةةةةةنل ا5  ةةةةدى يهةةةةةاهت  مىموعةةةةةة الةةةةةرب    

Employee-Ref   لشةةير  لةة  وظيفةةة العلاةةة فةةيك صةةن  المةةةوظفيكEmployee 
الةذم   لة  وظيفةة العلاةة فةيك صةن     dept_codو ولشةير Departmentواياسةام 
Borou  و صةةةن  اياسةةةامDepartment  و ولشةةةيرConsul-cod وAgentcod-

Ref  ل  وظيفة الرواب  فيك صن  الش ل والتحويةل Del-trans  مةع صةن  اللىةان
Consul   وصن  الىهاتAgent . 
 

  Multiplicityتعدد الروابط                                             3-6-3
الكيايات ة  ال ةن  الوا ةد التة  لةرلب  مةع كيةان وا ةد ةة  التعدنية ه  عدن 

صةةةةن  و ةةةةر ولماةةةةل ا تماليةةةةة مىموعةةةةة الةةةةرواب  .  ن ا تيةةةةات التعدنيةةةةة يعتمةةةةد علةةةة  
 الت ييط و ومك أيوام التعدنية الشا عة ة  اواعد الييايات ه :

وهةة  ااةةل  ةةدون ال تماليةةة أعةةدان  Minimum Multiplicityااةةل لعدنيةةة  -
ب ة والتي  المسةت دمة هة  صةفر ةة   الةة عةدم لةواةر ا تماليةة الكيايات المترا

 للرب  و وا د ة   الة وجوب ا تمالية الرب  .
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وه  أعل   ةدون ال تماليةة أعةدان  Maximum Multiplicityأعل  لعدنية  -
 infiniteالكيايات المتراب ة والتةي  المسةت دمة هة  وا ةد أو عةدن غيةر محةدن 

 UML( هييك أيوام التعدنيةة المسةت دمة ةة  2ا ويرم  لها بعلمة*. والىدول
 [.16[  9[  6وقري ة لمايلها بالرس   

 
 أعلى تعددية اقل تعددية  المعنى رموز لغة النماذج الموحدة 

 وا د  وا د  وا د ة       1
 غير محدن  صفر صفر أو اكار 0..*

 وا د  صفر صفر أو وا د  1..0
 حدن غير م وا د  وا د أو اكار .. *1

 ( أنواع التعددية في لغة النماذج الموحدة2الجدول )
 

  Generalizationالتعـمـيـم                                          3-7
التعمةةةي  هةةةو العلاةةةة فةةةيك ال ةةةن  الةةةر يم مةةةع وا ةةةد أو اكاةةةر مةةةك ايصةةةنا  
أو الفرنيةو    ي وم ال ن  الر يم فتوتي    ا  م وعمليالم وتواب م ل ن  وا د 

اكاةةر مةةك ايصةةنا  الفرنيةةة مةةع  مناييةةة قيةةام ايصةةنا  الفرنيةةة باضةةاةة ال  ةةا ل 
مةةك  Inheritanceوالعمليةةات والةةرواب   ال اصةةة فهةةا.  اصةةية التعمةةي  لع ةة  الوتارةةة 

د التعمةةي  مهةة  جةةدات ةةة  فنةةاء   ةةلل كينليةةة العلاةةات التةة  لةةوةر  عةةان  االسةةت دام ويعةةّ
      ي ةةةةوم فتن ةةةةي  ايصةةةةنا  مةةةةك يا يةةةةة التشةةةةابم ايةكةةةةات ال اصةةةةة ولمايلهةةةةا بةةةةالنمو 

واال تل  وبشنل هرم     هةرلب  كةل صةن  ةرعة  ب ةوت  مبا ةر  مةع صةن  ت ةيم 
 وا د وهناو مستويات متعدن  مك علاات التعمي  .

هت  لمايل التعمي  بالرس  مك  لل سه     تأ  كيير ومىو     يشير تأ  
ت الرس  مك ايسفل بالىاس ايعل  أ  هيةدأ مةك السه   ل  ال ن  الر يم وير ذ من و 

[ .ولتوضيح  اصةية التعمةي  15[  9[  5ايصنا  الفرنية بالىاس ايصنا  الر يسة   

 الصنف 

 الصنف 

 الصنف 

 الصنف 
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التةةة  هةةةت  علةةة  أساسةةةها الةةةرب  فةةةيك ايصةةةنا  الر يسةةةة والفرنيةةةة هةةةت  اسةةةت دام المميةةة  
discriminator 5 ةةةةة  والةةةةذ  يحمةةةةل قيمةةةةة أ انيةةةةة لكةةةةل ايصةةةةنا  الفرنيةةةةة المرلب ]

مةةةع  Item-trans( هوضةةةح تبةةة  ال ةةةن  الةةةر يم ال ةةةاق بحركةةةة المةةةوان 8والشةةةنل ا
 و سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعات اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمال Borouايصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنا  الفرنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذم  

Work-hour  والشةةةةة لDel-trans باسةةةةةت دام  اصةةةةةيةcod     التةةةةة  لماةةةةةل المميةةةةة
 للتعمي  .

 
 مخرط األصناف باستخدام لغة النماذج الموحدة  3-8

UML Class Diagram  
هةةو م  ةة  تسةةةوم  يماةةل ايصةةةنا  والعلاةةات التةة  لرب هةةةا وي ةةوم ال ةةةن  

( يمال الم    العام لألصنا  ال اصة 8[. والشنل ا14[ 8فتمايل الييايات المىرن   
 فن ام  ساب االيدراتات.

 
  Derived Data                                       البيانات المشتقة 3-8

هةةةةت  لحدهةةةدها وا ةةةت ااها بشةةةنل لةةةةام مةةةك فيايةةةات أ ةةةرى ماةةةةل هةةة  الييايةةةات التةةة       
اايصةةنا و ال ةةفاتو مىموعةةة الةةرواب (.ال هةةت  عةةرو الييايةةات المشةةت ة ةةة  التحليةةل 
 ال عند ظهوتها ة  جمل وص  المسرلةو ويةت   ضةاةة الييايةات المشةت ة  لة  الت ةمي  

لييايةةات المشةت ة عنةةد لتبسةي  التمايةةل ولحسةيك كفاءلةةمو وةة  أرنةةاء التمايةل هةةت   سةاب ا
قلةةل جةة ء مةةك الييايةةات المنويةةة لهةةا . ويةةت  لمايةةل الييايةةات المشةةت ة بالرسةة  مةةك  ةةلل 

( 8[ والشةةةنل ا5علمةةة/الت  لسةةةيط اسةة  ال ةةةفات أو ايصةةةنا  أو مىموعةةة الةةةرواب   
 يحتو  عل  صن   ركة الموان وييم  اصية عمر المان  الت  لمال فيايات مشت ة.

 
  Packages                                                  الــرزم    3-10

ل ةةةوم الةةةرزم فتى  ةةةة النمةةةو    لةةة  مىموعةةةة مةةةك ايصةةةنا  مةةةع العلاةةةات التةةة         
لرب ها مما هوةر سهولة الفه  وامنات  والت وير المست يل  للنمو   . هت  لمايةل الرزمةة 
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ليةم وكتابةة اسة  الرزمةة ةة  وسة م.    tabبالرس  عل   نل مست يل مةع  ضةاةة عةرو 
وعند لكويك الرزمة هت  ا تيةات لسةمية للرزمةة م اب ةة لفكرلهةا مةع عمةل ل ةمي  للمةدى 
ال ةةاق بايصةةنا  والتركةةد مةةك عةةدم لكةةرات أسةةماء ايصةةنا  ومىموعةةة الةةرواب   ةةة  
الرزمة و ويمنك أن ل هر ايصنا  ة  تزم متعدن  ول هر مىموعة الرواب  والتعمةي  

( هوضح الةرزم ال اصةة فن ةام  سةاب االيةدراتات وهة  9[.والشنل ا5زمة وا د   ة  ت 
 تزمة الموان ووتزمة قلبات الشراء و وتزمة الذم  و وتزمة االيدراتات . 

 
  Logical Horiznاألف  المنرقي                                         3-11
مةك  ةلل وا ةد  أو اكاةر  هو مىموعة مةك ايصةنا  التة  هةت  الوصةول  ليهةا  

مةةةك ال را ةةةط والتةةة  لنتهةةة  با ةةةدى التعةةةدنيات "وا ةةةد" أو "صةةةفر أو وا ةةةد" . وال را ةةةط 
Path    هةةة  مسةةةتويات مةةةك علاةةةات مىموعةةةة الةةةروابassociations   وعلاةةةات
المتتاليةةة   المةةرو مةةك االةةةط المن  ةة  هةةو  سةةاب عةةدن   generalizationالتعمةةي 

الكيةان الةر يم ويةت   سةابم مةك  ةلل تسة  الم  ة  العةةام الكيايةات والتة  لسةتنتن مةك 
 لألصةةةةةةنا  ب ةةةةةةوت  متدتجةةةةةةة ويةةةةةةت  االيت ةةةةةةال ةةةةةةة  الت ةةةةةةمي  مةةةةةةك ايعلةةةةةة  رةةةةةة    لةةةةةة  

 ( هيةةةيك ا تسةةةاب ايةةةةط المن  ةةة  لن ةةةام  سةةةاب االيةةةدراتات 10[. الشةةةنل ا5ايسةةةفل  
 مك  لل:

 
 .Item-trans( ييدأ بحركة الموان 1ا
-Masterو ومةان  أساسةية Order قلةل  ةراء  ( كل  ركة مك الموان لهةا2ا

item   و مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةBorou أو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل ولحويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
Del-trans  أو ساعات اال تمالWork-hour. 

وموظفةةةون  Order-itemلةةةم مةةةوان م لوبةةةة   Order( ولكةةةل قلةةةل  ةةةراء3ا
Employee  و وكةةةةةةل مةةةةةةان  أساسةةةةةةيةMaster-item    لهةةةةةةا صةةةةةةن

وموظةة    Departmentو وكةةل  مةةة لمةةان  لةةرلب  ب سةة   Subclassةرعةة 
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Employee  و وكةةل  ةة ل ولحويةةل هةةرلب  مةةع لىنةةةConsul  وجهةةة 

 .Aggentللتحويل 
هةةةةةةةةرلب  مةةةةةةةةع أتاةةةةةةةةام الحسةةةةةةةةابات  Subclass( كةةةةةةةةل صةةةةةةةةن  ةرعةةةةةةةة  4ا 

Account  و وكةةل موظةة Employee   هةةرلب  مةةع الدتجةةة الوظيفيةةة
Job و وكل جهةAgent . لها مىموعة مك أتاام الهوال 

 
 االسـتنتاجـات
اسةةت لق االسةةتنتاجات التةة  لةة  التوصةةل  ليهةةا ةةة  البحةة  علةة  النحةةو يمنةك 

 اآلل : 
يفةل است دام النمذجةة اليياييةة الكياييةة ةة  لمايةل يمةو   اواعةد الييايةات الكياييةة  -1

 للي مة المع د   ات ال ييعة التشعيية لكويها لوةر:
 مةةة المع ةةد  ة ةةد لةة  التى  ةةة  لةة  العناصةةر: يتيىةةة لكةةون ي ةةام االيةةدراتات مةةك ايي-أ

البام أسلوب لى  تم  ل  مىموعة مك المسا ل ال مير  مال الى ء ال اق فن ام 
ايةةران والىة ء ال ةةاق فن ةام المشةةتريات والىة ء ال ةاق فن ةةام الحسةابات العامةةة 
والىةة ء ال ةةاق بااليةةدراتات . وباسةةت دام  اصةةية التىميةةع لةة  التيةةام فتىميةةع هةةذس 

 النمو   العام للن ام .ايج اء بسهولة لتكويك 
ةةه  وامنتاو : لةة  التعامةةل مةةع كةةل جةة ء مةةك النمةةا   السةةاب ة فوصةةفم يمو جةةات -ب  الفة

مسةةةةت لت وهةةةةذا مةةةةا سةةةةاعد علةةةة   جةةةةراء التميةةةةرات عليهةةةةا نون الحاجةةةةة  لةةةة  لحةةةةوير 
 اليريامن بركملم .

ةةة :  ن معالىةةة اي  ةةاء التةة   ظهةةرت ةةة  مر لةةة اليرمىةةة كايةةت محةةدن  -  الحماهةة
 كل يمو   نون أن لؤرر ة  بتية النما   ب وت  كاملة .  ضمك

ةةا  : وةةةر اسةةت دام ايصةةنا   اصةةية الوتارةةة والمشةةاتكة و  مناييةةة  عةةان  -ن  ايصنة
 االست دام مع لىنل التكرات م اتية بالن   العل تية .
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ييهةةةةا لةةةةوةر تمةةةةوزا سةةةةهلة الفهةةةة   UMLيفةةةةةل اسةةةةت دام لمةةةةة النمةةةةا   المو ةةةةد   -2
ويمنةةك اةةراء  النمةةو   ال ةةاق بةةالت ييط مةةك ايةةل أ   ةة ل لةةم معرةةةة  واالسةةت دام

فهذس الرموز مما يسهل عملية  ف م واعان  است دامم مةك منتبةة اليرمىيةات والرجةوم 
  ليم ة  أ  وات ونون الحاجة ال  كتابة لعلي ات  ول لحليل الت ييط 

اب  ..الة  هبسة  مال ايصةنا  الةرو  UMLالشرا التف يل  للرموز المنوية للمة  -3
عمليةةة اليرمىةةة ويمنةةك مةةك لى  ةةة العمةةل علةة  ةريةةط عمةةل مةةك الميةةرمىيك كةةل وا ةةد 
مةةنه  هتنةةاول جةة ءا مةةك المسةةالة وهةةذا هةةؤن  الةة  ل ليةةل  ىةة  اليريةةامن ول ليةةل الواةةت 

 اللزم لليرمىة.  
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