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ABSTRACT

This research concerned with the designing and implementation of a distributed
database system for the medical purposes. The system has been applied on dental clinic
unit and statistics department at Al-Khansaa Educational Hospital at Mosul, and dental
clinic unit at Woman Health Care Center at Mosul as a case study.
Client/server model has been used to implement the proposed system's
architecture. The computers have been connected together through a local area network
(LAN). Horizontal fragmentation technique has been used to distribute the database
which achieved a good level of local autonomy. Oracle software were used and utilized
to implement the system. It played a dramatic role in protecting data using combination
of passwords and user roles hierarchies in addition to achieving transparency and data
integrity concepts in the system. The proposed system simplified saving and retrieving
data of dental clinics. It also provides dental clinics units and statistics department with
necessary reports and statistics. The proposed system has the ability to automatically
perform daily backup for the database in addition to the manual options for database
backup and recovery.
Keywords: distributed database system, medical purposes, Oracle.
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الملخص

تناول البحث تصميم وتمثيل قواعد بيانات موزعة لغرض استخدامها في المجال الطبي باالستعانة بوحدة
األسنان وشعبة اإلحصاء في مستشفى الخنساء التعليمي في الموصل ووحدة األسنان في مركز صحة المرأة في

.الموصل بوصفها حالة دراسية لتصميم وتمثيل النظام المقترح

،( في تمثيل معمارية النظام المقترحClient/Server Model)

المزود/المستفيد
أعتـُمد أنموذج
ّ
 واستخدمت تقانة التجزئة األفقية في توزيع.( لربط أجهزة الحاسوب مع بعضLAN) واستخدمت شبكة محلية

 تم استخدام برمجيات أوراكل واستغاللها في تمثيل.البيانات مما حقق مستوى جيداً من االستقاللية والتحكم المحليين
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النظام وقد لعبت دو اًر كبي اًر في تحقيق الحماية للبيانات باستخدام كلمات المرور وهرميات من صالحيات

سهل النظام المقترح حفظ واسترجاع
المستخدمين ،فضالً عن تحقيقها لمبادئ الشفافية وتكامل البيانات في النظامّ .
البيانات المختلفة لوحدتي األسنان وكذلك الحصول على التقارير واإلحصائيات الضرورية من قبل وحدتي األسنان

وشعبة اإلحصاء .ويقوم النظام المقترح بالخزن االحتياطي اليومي األوتوماتيكي لقاعدة البيانات فضالً عن توفير
خياري الخزن االحتياطي واالسترداد اليدويين.
الكلمات المفتاحية :قواعد بيانات موزعة ،المجال الطبي ،اوراكل.
 -1المقدمة

Introduction

تعد أنظمة المعالجة الموزعة شكال حديثا ومتطو ار من أشكال المعالجة الالمركزية .ولقد ازداد الطلب

على المعالجة الموزعة لقواعد البيانات مع كثرة انتشار الشركات الكبرى ذات الهيكلية الموزعة ،وكذلك مع رغبتها في
توزيع حمل المعالجة وحاجتها إلى أمن المعلومات وإجراء العمليات بأسرع وقت ممكن .ويمكن القول أن تكنولوجيا
معالجة قواعد البيانات الموزعة هي نتاج التطور الحاصل في تقانات االتصاالت وتقانات قواعد البيانات [.]6
 -2قاعدة البيانات

Database

عبارة عن نظام حاسوبي لخزن السجالت هدفه األساسي حفظ المعلومات والسماح للمستخدمين باسترجاع

وتحديث البيانات بصورة أنموذجية وبدون تكرار لتخدم احتياجات المستخدمين ضمن المؤسسة ،وتدار عن طريق
برنامج يسمى نظام إدارة قاعدة البيانات ) (DBMSوهو نظام برمجي للتعامل مع قواعد البيانات يتكون من

مجموعة من البرمجيات والمكتبات الحاسوبية التي تدير عملية خزن واسترجاع البيانات ويقدم خدمات مهمة مثل

إدارة العمليات ،السيطرة على الوصول المتزامن إلى البيانات ،تكامل البيانات ،وحماية البيانات .ويعتبر حلقة الوصل
بين المستخدمين وقاعدة البيانات [ .]19والشكل ( ]24[ )1يمثل موقع نظام إدارة قاعدة البيانات.

الشكل ( )1موقع نظام إدارة قاعدة البيانات

 -3الدراسات السابقة

Review of Literature

في عام  1982قدم الباحثان  Bernstein P. A.و  Goodman N.ورق ًة بحثي ًة أشا ار فيها إلى مفاهيم السيطرة
على الوصول المتزامن ) ،(concurrency controlوتناوال كذلك طرائق (خوارزميات) عديدة سابقة للسيطرة على
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الوصول المتزامن في عمليات (القراءة-الكتابة) و عمليات (الكتابة-الكتابة) باإلضافة إلى اقتراح طرائق جديدة .وتم
التركيز بالدرجة األولى على هيكلية وصحة الخوارزميات ،أما مسألة األداء فقد حازت اهتماماً ثانوي ًا [.]10

في عام  1997قدم الباحثان  Malinowski E.و Chakarvarthy S.بحثاً تناوال فيه المسائل المتعلقة

بالتجزئة عند تصميم قواعد البيانات شيئية التوجه ) (object-oriented databasesوخاص ًة التجزئة العمودية
للكائنات ،تعميماً لألعمال السابقة على قواعد البيانات العالئقية [.]16

في عام  1998قدمت الباحثة  Khair M.وجماعتها ورق ًة بحثي ًة تناولوا فيها تصميم قواعد بيانات طبية
خطوة بخطوة باالعتماد على مجموعة من أساليب أمنية إجبارية وإختيارية ،وتنظيم صالحيات
موزعة آمنة
ً

المستخدمين و مجاميع البيانات على شكل هرمي ،مما كان له دور نافع في تحديد الوصول غير المشروع لقواعد
البيانات الطبية [.]14

في عام  2002قدم الباحثان  Alkhatib G.و  Labban R. S.بحثاً تناول شرحاً إلدارة المناقالت في

قواعد البيانات الموزعة ،وتوضيحاً للطريقة التي يستخدمها نظام أوراكل ) (Oracleإلدارة المناقالت الموزعة،
ويهدف البحث إلى حث المؤسسات للهجرة من قواعد البيانات المركزية إلى قواعد البيانات الموزعة من خالل

استخدام نظام إدارة قواعد بيانات أوراكل [.]7

في عام  2004قدمت الباحثة ظفر فخري الليلة رسالة ماجستير تضمنت استخدام إحدى تنظيمات قواعد

البيانات الموزعة ،وتطبيق هذا التنظيم على تصميم نظام األفراد ،ويتميز هذا التنظيم بقواعد بيانات مركزية مشتركة
ووصول متعدد ،وتم تقسيم العمل مابين هذه المواقع ضمن نظام للصالحيات محدد من قبل مدير النظام [.]1
في عام  2005قدم الباحث  Rababaah H.بحثاً تضمن جزئين ،حيث تناول الجزء األول أساسيات

قواعد البيانات الموزعة ،أما في الجزء الثاني فتناول تحقيق أمثلية االستعالم وأمثلية التوزيع ،والتجزئة ،وأمثلية الربط
) (join optimizationعلى اإلنترنيت مع وضع األمثلة التوضيحية والنتائج [.]18
في عام  2009قدمت الباحثة شيماء أحمد رزوقي رسالة ماجستير تضمنت تصميم قاعدة بيانات موزعة
وتطبيقها على كلية علوم الحاسبات والرياضيات لتسهيل متابعة العمادة للتغيرات التي تحصل في بيانات األقسام،

وتم استخدام أسلوب التجزئة األفقية لتوزع البيانات .يسهل النظام إدارة البيانات الخاصة بالطلبة والدرجات وعالقة
المواد الدراسية بالتدريسيين  ،واستخراج النتائج النهائية [.]4
في عام  2011قدم الباحث  Singh R.وجماعته ورق ًة بحثيت ًة اقترحت أنموذجاً غير محدد
) (stochastic modelلمحاكاة بيئة قواعد البيانات الموزعة ،واستخدمت خوارزميات جينية
مقترحة لتحقيق األمثلية لخطة الوصول ) (access strategyلالستفسارات الموزعة على المواقع في الشبكة،
وكذلك قاموا بتحليل تأثيرات تغيير المعلمات الجينية ) (genetic parametersعلى جودة تحقيق األمثلية [.]20
 -4شبكات الحاسوب

Computer Networks

تعرف شبكة الحاسوب بأنها مجموعة من الحواسيب المرتبطة مع بعضها بواسطة روابط االتصال لتبادل

البيانات ومشاركة الموارد المادية ،وتلعب الشبكات دو اًر مهماً في المعالجة الموزعة من خالل تقسيم العملية وتوزيعها
على الحاسوب المربوطة بالشبكة .والشكل ( )2يوضح مكونات نظام اتصال البيانات [.]11[]8
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الشكل ( )2مكونات نظام اتصال البيانات []11

 1-4طرائق التمديد الفيزيائي للشبكات

Network Topologies

يعرف التمديد الفيزيائي للشبكة بأنه الطريقة الهندسية أو المعمارية التي يتم بها ربط أو تمديد الشبكة

المعشقة
فيزيائياً بمكوناتها المادية من روابط اتصال وأجهزة ،وتوجد أربع طرائق أساسية للربط وهي الشبكة
ّ

) ،(meshالنجمة ) ،(starالخط الناقل ) ،(busالحلقة ) ،(ringوالهجينة ) ،(hybridولقد استخدمت الطريقة
النجمية ) (star topologyلربط الشبكة فيزيائياً في النظام المقترح ]. [13][8
 2-4تصنيف الشبكات
تصنف
ّ

الشبكات

Classification of Network
قياساً

إلى

إلى

حجمها

صنفين

أساسيين

هما

الشبكات

المحلية

( (Local Area Networks LANوشبكات المناطق الواسعة) ،(Wide Area Networks WANوتغطي

شبكات المناطق المحلية مسافة أقل من  2ميل بينما شبكات المناطق الواسعة ممكن أن تغطي العالم بأكمله .أما
شبكات المناطق المدنية ( (Metropolitan Area Networks MANفهي أكبر حجماً من شبكات المناطق

المحلية وتستخدم على مستوى المدينة وتغطي عشرات األميال [.]13[]11
 3-4أوساط اإلرسال

Transmission Media

وهي األوساط المستخدمة في نقل المعلومـات (اإلشـارات) مـن المرسـل إلـى المسـتلم فـي شـبكات الحاسـوب،

وتك ـ ــون أم ـ ــا موجه ـ ــة ) (guidedتس ـ ــتخدم الكواب ـ ــل المعدني ـ ــة أو كواب ـ ــل الليـ ـ ـ

الض ـ ــوئي ،أو تك ـ ــون غي ـ ــر موجه ـ ــة

) (unguidedتستخدم الفضاء الحر) ،]11[ (free spaceوتم استخدام األوساط الموجهة في النظام المقترح.
 4-4المعايير القياسية لالتصاالت في الشبكات

Networking Standards

من أجل االتصال بين الحواسيب في الشبكات البد من توفر معايير قياسية تتحكم بعملية االتصال ،فلهذا

السبب تم إنشاء نماذج قياسية لتضم تلك المعايير ومنها أنموذج االتصاالت مابين األنظمة المفتوحة

) (Open Systems Interconnection OSIو طاقم بروتوكوالت . (TCP/IP Protocol Suite) TCP/IP
ٍ
بشكل مستقل عن
تضم تلك النماذج مجموعة من وظائف االتصال مقسمة على شكل طبقات مختلفة يمكنها العمل
بعضها البعض ،مما يساعد في التعديل على طبقة معينة من دون التعديل على األنموذج ككل .تستخدم كل طبقة

وتقدم خدماتها للطبقة التي تعلوها مباشرًة فقط.
من طبقات البروتوكول خدمات الطبقة التي تقع أسفلها مباشرًة فقط ّ
ٍ
خليط من كليهما [ .]8[]13وتم
البرمجيات ،التجهيزات أو ضمن
يمكن تطبيق مجموعة البروتوكوالت ضمن
ّ
استخدام بروتوكول  TCPفي النظام المقترح.
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 -5قواعد البيانات العالئقية

Relational Databases

وهي عبارة عن قواعد بيانات تعتمد على األنموذج العالئقي الذي وضع أساسه العالم ،Edgar F. Codd
تعد العالقة ) (relationأساساً لقواعد البيانات العالئقية ،لذلك فإن من وجهة نظر المستخدم فإن قواعد البيانات
العالئقية مكونة من جداول فقط ال غيرها .وتتكون قاعدة البيانات العالئقية من ثالثة مكونات أساسية وهي
العالقات ( ،)relationsالعمليات على تلك العالقات ) (operationوطرائق تكامل البيانات )(data integrity

وبعبارٍة أخرى ،توفر قواعد البيانات العالئقية مكاناً لحفظ واسترجاع البيانات وطريق ًة لضمان تكامل البيانات .وتتميز
قاعدة البيانات العالئقية بمجموعة من الخصائص وكما يأتي ]: [12] [2
 -1إن كل جدول يجب أن يكون له اسم فريد قاعدة البيانات.

 -2العالقة هي مصطلح رياضي وتمثل جدوالً ذا بعدين (صفوف وأعمدة).

 -3ليس هناك ترتيب محدد للحقول وكذلك ليس هناك ترتيب محدد للسجالت ولألعمدة.
 -4لكل عالقة مفتاح رئيسي لتمييز الصفوف عن بعضها.

 -5تمث ــل األعم ــدة الص ــفات للج ــدول ويج ــب أن يك ــون لك ــل ص ــفة مج ــاالً م ــن الق ــيم الت ــي يمك ــن أن يحتويه ــا ه ــذا
العمود.

 -6درجة العالقة هي عدد األعمدة أو الصفات المكونة للجدول.
 -7لكل حقل قيمة واحدة فقط.

 -10تسمح قواعد البيانات العالئقية بمزج بيانات من جداول مختلفة للحصول على معلومات جديدة.
 -11إن تغيير البيانات في أحد الجداول يؤدي إلى تغييرها في جميع الجداول المرتبطة .وسيوفر ذلك الوقت ألن
البيانات ستغير مرة واحدة فقط .والشكل ( [2] )3يوضح أنموذجاً لجدول في قواعد البيانات العالئقية.

الشكل ( )3أنموذج لجدول في قواعد البيانات العالئقية

 1-5لغة اإلستفسار المهيكلة SQL

Structured Query Language

هي لغة تستخدم إلصدار جميع األوامر المتعلقة بقواعد ،وتعود أصول هذه اللغة إلى نظام شركة IBM

المسمى  System Rالذي تم تطويره في بداية الثمانينات بعد االعتماد على األنموذج النظري الذي قدمه الدكتور
 Edgar F. Coddعام  1970بخصوص األنموذج العالئقي .ومرت بالعديد من مراحل التطوير وأجريت عليها
التعديالت من قبل  ANSI/ISOحتى استقرت تحت مسمى  ،SQLوتم اعتمداها لغة قياسية ألنظمة قواعد البيانات
العالئقية.
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إن لغة  SQLتعتمد على نظرية المجاميع ) )set theoryوتعد ميزة مهمة جداً حيث بإمكانها أن

تسترجع واحداً أو أكثر من الجداول بجملة واحدة ،ومن الجدير بالذكر أيضاً بأن لغة  SQLليست لغة إجرائية بل
هي لغة تستخدم لإليعاز إلى نظام إدارة قواعد البيانات لتنفيذ أوامر معينة مثل جلب البيانات ،تحديث ،إضافة أو

حذف البيانات [. [3]]15
 2-5دورة حياة قاعدة البيانات

Database Life Cycle

إبتداء بدراسة
من أجل بناء قاعدة البيانات بصورة مثالية يجب أن تمر بالعديد من المراحل األساسية
ً
انتهاء بالمراقبة والتغيير [.]23
النظام وتحديد المتطلبات ومن ثم التصميم والفيزيائي ،و ً
 1-2-5تحليل المتطلبات

Requirements Analysis

قبل البدء بتصميم أنظمة قواعد البيانات يجب دراستها ومعرفة األهداف المرجوة منها والتعرف عن كثب

على االحتياجات المطلوبة لتصميمها وذلك بمقابلة األشخاص الذين ينتجون البيانات التي سوف يغذى بها النظام

وكذلك مقابلة المستخدمين للتعرف على متطلباتهم ،تدوينها و دراستها جيداً .بعد ذلك يتم تكوين خطة التحليل

) (analysis planالتي تقدم إلى مصممي النظام ليتسنى لهم تصميم قاعدة البيانات بشكل جيد وكذلك لتهيئة البيئة
الفيزيائية واألدوات البرمجية المالئمة لها [.]9[]21

 2-2-5التصميم المفاهيمي (المنطقي)

Conceptual (Logical) Design

يهدف التصميم المفاهيمي إلى فصل قاعدة البيانات عن البرامج والتمثيل الفيزيائي لها  ،وفيه تتم نمذجة
جميع البيانات الخاصة بالنظام وتصميم أنموذج يمثل الكيانات والعالقات التي تربطها بواسطة أدوات للتصميم مثل
أنموذج الكيانات والعالقات  ، ERMبعدها يتم تحويل األنموذج إلى جداول عالئقية ،وبشكل عام فإن التصميم
المنطقي يوضح ماهية البيانات التي سوف يتم خزنها فعلياً في قاعدة ويهدف إلى البساطة والوضوح في فهم بنية

قاعدة البيانات بعيداً عن األمور الفيزيائية [.]23[]9
 3-2-5التصميم الفيزيائي

Physical Design

في هذه المرحلة يتم تحويل التصميم المنطقي لقاعدة البيانات إلى جداول باستخدام لغة تعري

البيانات

) (DDLالخاصة بنظام أدارة قاعدة البيانات ،وبشكل عام فإن هذه المرحلة من التصميم تعنى بتحديد الطرائق

الفيزيائية لخزن البيانات وتحديد بعض الخواص في الجداول التي من الممكن فهرستها بغية الحصول على بنية
أفضل من ناحية الكفاءة في األداء [.]23[]9

 4-2-5تمثيل قاعدة البيانات

Database implementation

إن تمثيل قاعدة البيانات هي مرحلة تطبيق النظام المصمم فيزيائياً على المؤسسة ،وتعتمد هذه المرحلة

على البيئة المادية و أنظمة التشغيل المتوفرة لدى المؤسسة ،وذلك ألن البرمجيات يتم تصميمها باالعتماد على
الماديات والبرمجيات المتوفرة ،فمثالً نظام أوراكل يدعم الكثير من أنظمة التشغيل ،في حين أن البعض قد ال يدعم

أكثر من نظام تشغيل واحد [.]23[]9
 5-2-5المراقبة والتغيير

Monitoring and Tuning
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تبدأ عملية المراقبة عند قيام قاعدة البيانات بالعمل الفعلي في المؤسسة ،وتقوم هذه المرحلة بإجراء
التعديالت علي قاعدة البيانات في حال عدم تحقيقها األهداف المطلوبة وكذلك في حال ظهور األخطاء أو تغيير
في متطلبات جديدة للمؤسسة أو انتفاء الحاجة من بعضها [.]23
 3-5إدارة االسترداد

Recovery Management

يعرف االسترداد في قواعد البيانات بأنه إعادة قاعدة البيانات إلى آخر حالة صحيحة سابقة قبل وقت
حدوث اإلخفاق في النظام وتصنف اإلخفاقات إلى إخفاقات مادية  ،إخفاقات برمجية ،إخفاقات المناقالت ،إخفاقات

يسببها اإلنسان ،وإخفاقا ت الكوارث الطبيعية .يستخدم مدير االسترداد ) (recovery managerآليات معينة

السترداد قاعدة البيانات بعد حدوث اإلخفاقات ،مثل سجل العمليات ،نقاط الفحص ،الكتابة القسرية والنسخ
االحتياطي ة لقاعدة البيانات [. [5]]10
 -6قواعد البيانات الموزعة

Distributed Databases

تعرف قواعـد البيانـات الموزعـة علـى أنهـا مجموعـة مـن البيانـات المشـتركة المترابطـة منطقيـاً والموزعـة علـى
ّ
عــدة مواقــع ) (sites or nodesفــي شــبكة الحاســوب ،ويــتم إدارتهــا مــن قبــل نظــام إدارة قواعــد البيانــات الموزعـ ة

 . DDBMSيمكن الوصول إلى البيانات المخزونة فـي أي موقـع ومـن ثـم معالجتهـا واالسـتفادة منهـا .وتتميـز قواعـد
البيانـ ــات الموزعـ ــة بـ ــالتوزيع ) (Distributionواالرتبـ ــاط المنطقـ ــي )Correlation

 (Logicalوالشـ ــكل (]5[ )4

يوضح مفهوم قواعد البيانات الموزعة ].[10][5

الشكل ( )4قواعد البيانات الموزعة

 1-6تصنيف قواعد البيانات الموزعة

Classification of DDB

تصنف قواعد البيانات الموزعة إلى نوعين رئيسين اعتماداً على مدى تباين أنظمة إدارة قواعد البيانات في

المواقع وكما يأتي ]:]6] [8

متماثلة  :Homogeneousوفيها تكون قواعد البيانات متماثلة في كل موقع من ناحية نظام إدارة قواعـد البيانـات
وكذلك من ناحية نظام التشغيل ،وتتنازل المواقع عن جزء من استقالليتها المتمثل في التعديل علـى المخططـات أو

تغيير نظـام إدارة قواعـد البيانـات ألنهـا متفقـة بالكامـل علـى التعـاون فـي تبـادل المعلومـات مـابين المواقـع ،ولكـن كـل
موقع يبقى مستقالً في معالجة بياناته الخاصة.
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متغايرة  :Heterogeneousقد تختلف المواقع في مخططاتها وفي نظم إدارة قواعد البيانات المستخدمة وحتى
في أنظمة التشغيل وهذا التغاير يؤدي إلى صعوبة في معالجة االستفسارات الموزعة ،فكل موقع ال يهتم بالموقع

اآلخر وقد يقدم تسهيالت بشكل محدود لتبادل المعلومات مع المواقع األخرى.
 2-6نماذج قواعد البيانات الموزعة

Distributed Databases Models

يوجد أنموذجان يمكن تطبيقهما في بناء أنظمة قواعد البيانات الموزعة وهما [: [1][4
أنموذج النظير للنظير Peer to Peer Model

وهو عبارة عن مجموعة من الحواسيب المتصلة مع بعضها البعض ،ويختلف هذا األنموذج عن النماذج

التي يوجد فيها حاسوب رئيسي ) )mainframeمتصل بحواسيب عديدة ،وبإمكان العاملين على أجهزة العمل في
أنموذج النظير للنظير أن يتشاركوا في المعلومات والبرامج التي يتم تركيبها على أي حاسوب آخر موجود على
الشبكة .وكذلك عن إمكانية معالجه المعلومات أو تخزينها من قبل جميع الحواسيب.
المزود Client / Server Model
أنموذج المستفيد /
ّ
إن المزود قد يكون جهاز حاسوب
وهو األنموذج المستخدم في األعمال الحاسوبية الموزعة واألكثر تطو اًرّ .
أو جهاز خاص يحتوي على مساحة تخزين كبيرة ومعالج قوي وذاكرة وفيرة .تكون نماذج المستفيد  /المزود قائمة
على مزود مخصص يلبي طلبات المستخدم (المستفيد) فقط ،وعندما يصبح عدد األجهزة في أنموذج المستفيد/

المزود كبي اًر يكون من الممكن إضافة مزود آخر ولكن هذه المزودات ال تعمل أبداً بوصفها زبائن .وفي هذه الحالة
تتوزع المهام على المزودات المتوافرة مما يزيد من كفاءة الشبكة .وتم استخدام هذا األنموذج في تمثيل معمارية

النظام المقترح.
 3-6طرائق توزيع البيانات

Data Distribution Methods

تعد قاعدة البيانات موزعة عندما ال تكون البيانات متجمعة في موقع مركزي واحد وتكون الجداول موزعة
على عدة مواقع ،وتوجد تقانتان لتوزيع البيانات وكما يأتي [: [20[]4
االستنساخ

Replication

فــي بعــض األحيــان ،ال نحصــل علــى نتـ ائج مثلــى لالســتعالم ،خصوصــا عنــدما تكــون هنــاك قاعــدة بيانــات

موزعة علـى أكثـر مـن موقـع ،عنـدها يكـون مـن األكفـأ عمـل نسـخ مـن البيانـات وخـزن نسـخة فـي كـل موقـع ،وهنالـك
أسلوبان لالستنساخ:

أ -االستنساخ التام  :Full Replicationحيث يكون هنالك نسخة كاملة من قاعدة البيانات موجودة في عدة
مواقع .وبإمكان هذا النوع من االستنساخ أن يحسن مدى المتاحية على نحو ملحوظ ألنه يكون بإمكان النظام
االستمرار بتأدية وظائفه طالما أن هناك على األقل نسخة واحدة متوفرة.

ب -االستنساخ الجزئي  :Partial Replicationفي هذا النوع من االستنساخ بعض أجزاء قاعدة البيانات
تستنسخ والبعض اآلخر ال يستنسخ.

التجزئة

Fragmentation
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هي عملية تقسيم الجدول (العالقة) إلى أجزاء أصغر وتوزيعها على المواقع المختلفة ،وتكون التجزئـة علـى
ثالثة أنواع هي التجزئة األفقية ) ،(horizontal fragmentationالتجزئـة العموديـة)،(vertical fragmentation
والتجزئة الهجينة ).(hybrid fragmentation
 4-6الشفافية

Transparency

من األهداف المهمة في قواعد البيانات الموزعة إخفاء حقيقة بأن النظام الذي يعمل عليه مكون من
برمجيات وأجزاء مادية وبيانات موزعة على عدة مواقع ،وتسمى هذه الخاصية بالشفافية وتتخذ عدة أشكال وكما يأتي

[:[6]]22

• شفففافية الولففول  :Access Transparencyيقصــد بهــا إخفــاء االختالفــات فــي طريقــة تمثيــل و خــزن
البيانات وطريقة الوصول إلى موارد النظام.

• شففا

التكفرار :Replication Transparencyيجـب أن يشـعر المسـتخدم بـأن البيانـات واحـدة وال يوجـد

لها نسخ أخرى.

• شفففافية التجزئففة  :Fragmentation Transparencyيجــب أن ال يعلــم المســتخدم بحقيقــة تجزئ ــة
العالقات أو الكيانات.

• شففففافية الموقفففع  :Location Transparencyيج ــب أن ال يعل ــم المس ــتخدم الموق ــع الفيزي ــائي لخ ــزن
البيانــات ،وعلــى نظــام إدارة قواعــد البيانــات أن يجــد أيــة بيانــات عــن طريــق معـ ّـرف البيانــات الــذي يشــير إليــه
المستخدم في طلباته.

 -7تمثيل النظام المقترح

Implementation of The Proposed System

تمت زيارة وحدتي األسنان في مستشفى الخنساء التعليمي في الموصل وفي مركز صحة المرأة بتاريخ
 ،2010/10/12وبعد مقابلة األطباء والعاملين في وحدتي األسنان ،مشاهدة وتحليل آلية سير العمل ،تحليل قوانين
العمل ،تحليل المتطلبات المادية والبرمجية  ،تم البدء بمراحل تصميم قواعد البيانات الموزعة.
 1-7التصميم المنطقي  :Logical Designبعد مشاهدة آلية العمل في وحدتي األسنان منذ دخول المريض
ولحين مغادرته ،ثم اإلطالع على االستمارات المستخدمة واالستفسار من األطباء العاملين  ،تم تشخيص الكيانات
وهي (المرضى ،الموظفون ،المعالجات ،األمراض ،الزيارات ،اإلجراءات ،النشاطات الوقائية ،النشاطات التثقيفية)
وكذلك تم تحديد صفاتها وكذلك العالقات التي تربط تلك الكيانات مع بعض من خالل تتبع قوانين العمل.وتضمنت
تلك المرحلة تحويل الكيانات وصفاتها إلى عالقات ) (relationsوكما يأتي :
كيان المرضى :Patients
Patients
Job

MarStat

Birth_Date
Organizer

BldType
RegDate

Gender
EMail

Name
Tel_No

Chart_No
Address

Patient_ID
PatPic

وبنفس الطريقة ،تم تحويل الكيانات األخرى (الموظفين ،المعالجات ،األمراض ،الزيارات ،اإلجراءات،
النشاطات التثقيفية ،النشاطات الوقائية) إلى عالقات ،بعد ذلك تم تصميم مخطط الكيانات والعالقات الخاص
بالنظام وكما موضح في الشكل (.)5
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الشكل ( )5مخطط الكيانات والعالقات

وبعد اإلطالع على النماذج المستحصلة من وحدتي األسنان وآلية العمل ،تبين أن الوحدتين متطابقتان

تماماً من حيث متطلبات البيانات وآلية العمل .بعبارة أخرى فإن الوحدتين لهما نفس المخطط للكيانات والعالقات،
لذلك تم استخدام التجزئة األفقية ) (horizontal distributionلقاعدة البيانات لتكون على شكل جزأين موزعين
مزودي قاعدتي البيانات في وحدتي األسنان .والشكل ( )6يوضح معمارية النظام المقترح.
على
َ
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الشكل ( )6معمارية النظام المقترح

 2-7التصميم الفيزيائي لقاعدة البيانات

Physical Design of The Database

شملت هذه المرحلة تحديد البنية الفيزيائية لقاعدة البيانـات مثـل الجـداول وأنـواع البيانـات التـي سـوف تخـزن

ف ــي قاعـ ــدة البيانـ ــات فضـ ـالُ عـ ــن تحديـ ــد المش ــاهد ) (viewsوتطبيـ ــق قيـ ــود الس ــالمة وتكـ ــوين الفهـ ــار )(indexes

باستخدام إيعازات لغة .SQL
 3-7تمثيل النظام

Implementing The System

تم تجهيز البيئة المادية للنظام والتي تتكون من أجهزة الحاسوب وملحقاتها باإلضافة إلى تجهيز شبكة

الحاسوب المحلية ،فضالً عن تجهيز البيئة والبرمجية للنظام والتي تتكون من نظام التشغيل  Windows XPكبيئة
لعمل النظام ،واستخدمت برمجيات أوراكل ) (Oracleفي تمثيل النظام وبناء قواعد البيانات مثل قواعد بيانات

أواركل باإلصدار  10gلبناء قواعد البيانات ،فضالً عن برمجيات أخرى من أوراكل مثل باني نماذج أوراكل

) (Oracle Forms Builderلتصميم وبرمجة شاشات (واجهات) النظام المقترح ،وباني تقارير أوراكل
) (Oracle Reports Builderلتصميم وبرمجية التقارير .والشكل ( )7يوضح بعض النماذج من شاشات النظام
والتقارير.
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 -8االستنتاجات

Conclusions

بعد تصميم وتنفيذ نظام قواعد البيانات الموزعة واستخدامها في المجال الطبي تم إستنتاج األمور اآلتية:
 -1إن عملية التحليل الصحيح للنظام القائم في المؤسسة ،كان له أثر فاعل في تمثيل قواعد البيانات بصورة
صحيحة وفعالة.
 -2ساعدت قواعد البيانات الموزعة على توزيع المهام على أكثر من موقع مما أدى إلى سرعة في إنجاز األعمال
وتخفي

عبء المعالجة وتحقيق الخصوصية للبيانات.

 -3يمتلك نظام أوراكل إمكانيات كبيرة في ربط قواعد البيانات الموزعة على الشبكة ،كما يتمتع بأمنية عالية من
خالل نظام الصالحيات التي يمتلكها.
 -4حقق بناء هذا النظام أهدافه العامة المتمثلة في زج أنظمة المعلومات الموزعة ضمن المؤسسات الصحية
العراقية ،وتحقيق مشاركة البيانات بين الوحدات المختلفة ،وسهولة متابعة األعمال اليومية والحصول على

المعلومات ،التقارير ،واستخراج اإلحصائيات الدورية بسهولة وسرعة مما ساعد على التوفير في الوقت
والجهد.
 -5حقق النظام الهدف الخاص منه وهو تصميم وتمثيل قواعد البيانات الموزعة بنجاح باستخدام أوراكل وبرمجياته
الملحقة و تطبيق تقانات التوزيع بنجاح مثل تقانة التجزئة األفقية وتطبيق المفاهيم األساسية لقواعد البيانات
الموزعة مثل الشفافية ،النسخ االحتياطي واالسترداد.

 -6خالل العمل على تنفيذ النظام ،تم مالحظة بطء العاملين في المؤسسة في تقبلهم للعمل على األنظمة
الحاسوبية وخاصةً في إدخال البيانات إلى النظام مما يتطلب توفير كادر متخصص في إدخال البيانات في
المؤسسات ،وإدخالهم بدورات كفاءة قبل بدئهم العمل على النظام.
 -7إن وضع فترة تجريبية لعمل النظام ساعد في حصر األخطاء وإضافة المتطلبات الجديدة للمستفيدين

والمستخدمين والتي تبرز أثناء العمل والقيام بتصحيح مسار النظام لتقبل اآلراء المختلفة من المستفيدين لكي

يصبح النظام الحاسوبي مقبوالً للعمل عليه.
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