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  تصميم نظام معالجة موزعة ألعمال دائرة المرور
   **                        أيوب علي محمد سعيد*بسام علي مصطفى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الملخص

 وذلـك   ،عمال دائرة المرور   بناء تطبيق نظام حاسوبي موزع أل      البحثتم في هذا     

 مـزود ال/نموذج المستفيد : وهما  النظم الموزعة    نموذجين من نماذج بناء      باستخدام

قواعـد   تنظيمين من تنظيمات بناء      استخدام فضال عن    ،وكذلك نموذج نقل الملفات   

  بيانات مركزية ووصول متعـدد،     تنظيم قاعدة :  وهما   هاوتصميمالبيانات الموزعة   

  .يانات مستنسخة جزئياوتنظيم قاعدة ب

 (Multimedia Database)متعـددة  الوسـائط  القاعدة بيانـات  وصممت       

هـا  ي ومالك تصور المركبا بيانات  خزنها   فضال عن  ، في خزن البيانات   متستخداو

ستخراج معلومات إحصائية عن البيانـات وعرضـها        ا مع إمكانية    ،هاضمن جداول 

  . مخططاتجداول وهيئة على 

الـشبكة  مفاهيم قواعد بيانـات     فيه  استخدم  إلكتروني و موقع  استحداث  م  كما ت      

 مركبة أو مالكها في     ةعن بيانات أي  وقد وفر هذا الموقع إمكانية االستفسار       ،  العالمية

  .المحافظات األخرى

إن تطبيق النظام الموزع المصمم مبني على نظام متجانس من حيث األجـزاء             

، ) Pentium IV بانتيوم فور ( حاسبات من نوعيعمل علىوالمادية والبرمجيات  

   .)Windows ويندوز (وبيئة نظم تشغيل

، ة وتصميم الواجهاتـ كتابة المقاطع البرمجيفي )VFP 9(لغة تم إستخدام و

 الموقع اإللكترونـي  البيانات، أما صفحات      إلدارة قاعدة  نظاماً فضال عن استخدامها  

وكتابة مقاطعها  ،   (ASP) النشطة   المزود ستخدام تقنية صفحات  افقد تم تصميمها ب   

  .HTML وVBscript  :تيالبرمجية بلغ
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Design A Distributed Processing System for the Businesses 

 of Traffic Office  

Abstract  
         In this research a Distributed Computer System Application 
for Traffic office  has been designed, by using two models of 
building Distributed Systems which are: Client/Server Model and 
File Transfer Model, and Two organizations for designing 
Distributed Databases which are: Central Database with multiple 
access from several sites , and the organization of   Partially 
replicated databases. 
    We Designed a Multimedia Database and used it to store the 
required data including images of vehicles and their owners in 
tables of the Database, with the ability to extract Statistical 
Information and display it in the form of tables and charts. 
    A database driven web site has been created, using the 
concepts of Web-Databases; the site provides the ability to query 
for the data of vehicles and their owners in other provinces. 
   The designed system is homogenous and uses computer 
devices of type (Pentium IV) as hardware and (Windows) 
operating system as environment.VFP 9 Language has been used 
for programming the application, and also as DBMS, the  web 
pages have been Designed using ASP technique, and it's code 
written using VBscript and HTML Languages. 
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                                              Introduction                   المقدمة.1
                              

إن الكثير من المؤسسات الحكومية والتعليمية والتجارية لديها شبكات مكونـة           

مرتبطة مع بعضها تستخدمها إلنجاز أعمالها ،        (Peripherals)ة  من وحدات طرفي  

وهذه الوحدات الطرفية باإلمكان تهيئتها لتقـوم باألعمـال الحاسـوبية الموزعـة             

(Distributed Computing)  وذلك لغرض إنجاز المهام بسرعة عالية وبصورة 

ربوطـة بـصورة    إذ إن الدافع الرئيس الستخدام الحاسبات الم       (Parallel)متوازية  

فرة وتقليل الوقت الـالزم     امتوازية هو الحصول على فائدة استخدام المصادر المتو       

   .(Computational problem)لحل المشكلة الحاسوبية 

والحاجة المستمرة إلـى     ونظرا الستخدام قواعد البيانات في معظم المؤسسات      

 Distributed)موزعـة  تطبيقاتها تطورت قواعد البيانات لتظهر قواعد البيانات ال
Databases)   ، قد ازداد الطلب على المعالجة الموزعة لقواعد البيانات مع كثـرة           ف

، وبعد ظهـور شـبكة      انتشار المؤسسات الكبرى ذات الهيكلية الموزعة والمتفرعة        

لتظهـر قواعـد بيانـات الـشبكة        اإلنترنيت دخلت قاعدة البيانات إلى هذه الشبكة        

واستخدمت في بناء الكثير من تطبيقات الـشبكة   (Web Databases)ة ــالعالمي

  . ا الكثيرمالعالمية كالتجارة اإللكترونية والمواقع اإلخبارية وغيره

  الجدوى االقتصادية للنظام الحاسوبي الموزع المقترح .2

إلدارة أعمال دائرة المـرور     المصمم   إن تطبيق النظام الحاسوبي الموزع      

  -:يوفر ما يأتي 

 لية إرسال البيانات إلى مديرية المرور العامة في بغداد واستالمها         تسهيل عم   .  أ

 .بإستخدام إمكانيات الشبكة العنكبوتية العالمية
إمكانية االستعالم عن البيانـات الخاصـة بالمـالكين والمركبـات العائـدة             .  ب

للمحافظات األخرى من مديرية المرور العامة باسـتخدام تقنيـات الـشبكة            

  .ة ، وقواعد بيانات الشبكة العالميةالعنكبوتية العالمي

هم بإنجاز أعمال الدائرة، وتقسيم العمل فيما بينهـا أي          اجعل كل األقسام تس    .  ت

  .تقسيم النظام الواحد إلى عدد من النظم الفرعية الموزعة على األقسام

تسريع عملية إنجاز معامالت المراجعين لدائرة المرور، ألن األقسام تعمـل            .  ث

 .بصورة متوازية
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 (Multimedia Database)تخدام مفهوم قواعد بيانات الوسائط المتعددة اس  .  ج

التي توفر إمكانية خزن أنواع مختلفة من بيانات الوسائط المتعددة كملفـات            

، من خالل إدراج صور األشخاص والمركبات ضـمن         (Images)الصور  

 .بيانات جداول قاعدة البيانات
ستخدام الجداول، فضال عـن     استخراج إحصائيات عن البيانات وعرضها با       .  ح

 .مخططات الجداول التكرارية
 
   قاعدة البياناتتكوين . 3

  

،   جـدوال  تسعة عشر الخاصة بالنظام من     "CAR"تتكون قاعدة البيانات    

ـ   ثانوية ومساعدة  جداول   ثمانيةمنها رئيسة و  أحد عشر    سة وتـم    للجداول الرئي

  دة البياناتــقاعتصميمها بإستخدام أداة مصمم 

  -:، وهي كاآلتي ) فيجوال فوكس برو(داول الموجودة في لغة الج و

  

  -:الجداول الرئيسة وتضم كال من : أوال 

  

  الهيكل الخاص به موضح في  :Identcard Tableجدول المالكين  .1

 :اآلتي) 1(الجدول 
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  هيكل جدول المالكين) : 1( الجدول 
  

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

  رئيسي  8  عدد صحيح  التسلسليالرقم 

    8  عدد صحيح  رقم هوية االحوال

    10  حرفي  جهة اإلصدار

    8  تاريخ  تأريخ االصدار
    30  حرفي  االسم
    8  تاريخ  الوالدة

    8  عدد صحيح  رقم الجنسية
    10  حرفي  جهة االصدار
    8  تاريخ  تأريخ االصدار

    4  حرفي  الجنس

  الصورة
بيانات ثنائية 
  ضخمة

    

   15  حرفي  افظةالمح
   15  حرفي القضاء
   1  حرفي  التحديث
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الهيكل الخاص به موضـح فـي   : Reser Tableجدول المركبات المحجوزة  .2

  :اآلتي) 2(الجـدول 

  هيكل جدول المركبات المحجوزة) : 2(الجدول 

  

  

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

  رئيسي -  عدد صحيح التسلسل

الكرقم الم  ثانوي 8  عدد صحيح 

  8  عدد صحيح رقم السنوية

   15  حرفي الصنف

  15  حرفي النوع

   4  حرفي الطراز

  15  حرفي رقم المحرك

  15  حرفي رقم الشاصي

  15  حرفي الوقود

  15  حرفي اللون

  20  حرفي بلد المنشأ

  10  حرفي الحالة

  -  بيانات ثنائية ضخمة صورة المركبة

  8  تأريخ تأريخ الحجز

  8  تأريخ تأريخ الغاء الحجز

  -  عدد صحيح رقم الكتاب

  10  حرفي االستخدام
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) 3(الهيكل الخاص به موضح فـي الجـدول    :  Veh Tableجدول المركبات  .3

  :اآلتي

  هيكل جدول المركبات ) : 3(الجدول 

 

  

  

  

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

 رئيسي 8  عدد صحيح رقم المركبة

  20  حرفي  الرقمنوع

  8  تأريخ التأريخ

 ثانوي 8  عدد صحيح رقم المالك

  15  حرفي الصنف

  15  حرفي النوع

  4  حرفي الطراز

  15  حرفي رقم المحرك

  15  حرفي رقم الشاصي

  15  حرفي الوقود

  15  حرفي اللون

  20  حرفي بلد المنشأ

  10  حرفي الحالة

  -  بيانات ثنائية ضخمة صورة المركبة

  10  حرفي االستخدام

  1  حرفي التحديث
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 ):4(الهيكل الخاص به موضح في الجدول  :  Agency Tableجدول الوكاالت  .4

  هيكل جدول الوكاالت) : 4(الجدول 

  

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل
 رئيسي -  عدد صحيح رقم الوكالة

 ثانوي 8  عدد صحيح رقم المركبة

  8  تأريخ التأريخ

  30  حرفي االسم

  8  عدد صحيح رقم هوية االحوال

  8  عدد صحيح رقم الجنسية

  20  حرفي المحافظة

  30  حرفي القضاء

  10  حرفي جهة اصدار الجنسية

  10  حرفي جهة اصدار الهوية

  8  تأريخ الوالدة

  -  بيانات ثنائية ضخمة صورة الموكل

  4  حرفي الجنس
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) 5(الهيكل الخاص به موضح فـي الجـدول   :Penal Tableجدول الغرامات  .5

  :اآلتي

  هيكل جدول الغرامات) : 5(الجدول 

  

الهيكل الخاص بـه موضـح فـي     :  Stolen Tableجدول المسروقات  .6

  :اآلتي) 6(الجدول 

  هيكل جدول المسروقات) : 6(الجدول 

  

  

  

  

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

 رئيسي 8  عدد صحيح التسلسل

 ثانوي 8  عدد صحيح رقم المركبة

  8  تأريخ التأريخ

  4  عدد صحيح السبب

  1  حرفي التحديث

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل
 رئيسي -  عدد صحيح التسلسل

 ثانوي 8  عدد صحيح رقم المركبة

  8  تأريخ تأريخ السرقة

  1 منطقي عثر عليها

  8  تأريخ تأريخ العثور
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الهيكل الخاص بـه  موضـح فـي     :  Accedent Tableجدول الحوادث  .7

  ):7(الجدول 

  هيكل جدول الحوادث) : 7(الجدول 

  
  

الهيكل الخاص به  موضح في الجـدول   :  Injur Tableجدول المتضررين  .8

  :اآلتي) 8(

  هيكل جدول المتضررين) : 8(الجدول 
  

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

 رئيسي -  عدد صحيح رقم الحادث

 ثانوي 8  عدد صحيح رقم المركبة

داخلي/ خارجي    10  حرفي 

  20  حرفي مكان الحادث

  8  تأريخ التأريخ

  10  حرفي النوع

  - مذكرة المالحظات

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

 رئيسي -  عدد صحيح التسلسل

 ثانوي -  عدد صحيح رقم الحادث

  20  حرفي االسم

الحالة 

  حرفي الصحية
10  

  20  حرفي المالحظات
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الهيكل الخاص به  موضـح   :  Damag Tableجدول المركبات المتضررة  .9

  :اآلتي) 9(في الجدول   

  هيكل جدول المركبات المتضررة) : 9(الجدول 

  

الهيكل الخاص به  موضح في الجدول  :  Perm Tableجدول اإلجازات  .10

)10: (  

  هيكل جدول اإلجازات) : 10(الجدول 

  

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل
 رئيسي -  عدد صحيح التسلسل

 ثانوي -  عدد صحيح رقم الحادث
ةرقم المركب   8  عدد صحيح 
  8  عدد صحيح الكلفة 

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

 رئيسي 8  عدد صحيح التسلسل

  30  حرفي االسم
  15  حرفي المحافظة
  15  حرفي القضاء

خ الوالدةتاري   8  تأريخ 

  8  تأريخ تاريخ االصدار

  8  تأريخ تاريخ النفاذ

  10  حرفي النوع

  -  بيانات ثنائية ضخمة الصورة

  4  حرفي الجنس
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يقوم هذا الجدول باالحتفاظ بأسماء  :  Authin Tableجدول التخويل  .11

هيكل الوورموزهم دخول األشخاص المخولين بتشغيل النظم الفرعية في األقسام 

  :اآلتي) 11(الخاص به  موضح في الجدول 

  )(Authinهيكل جدول التخويل ) : 11(الجدول 

كين والمركبات التي يـتم إدراجهـا ضـمن              مع األخذ بالحسبان أن صور المال     

 كونهـا تـشغل      (Joint Photo Graphics  (JPG)) الجداول هي من نوع

مساحة خزن قليلة ، فهي صور مكبوسة وتـستخدم بكثـرة ضـمن المواقـع               

  .اإللكترونية أيضا

  -:الجداول الثانوية وتضم كال من : ثانيا 

 .  Ppenal tableجدول أنواع الغرامات وقيمتها   .12
 .  Sorcon tableجدول بلد منشأ المركبة   .13
 .  Fuetype tableجدول نوع الوقود  .14
  . Gov tableجدول المحافظات  .15
 .  State tableجدول حالة المركبة  .16
 .  Class tableجدول صنف المركبة  .17
 .  Colname tableجدول األلوان  .18
 .  Years tableجدول السنوات  .19

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

 رئيسي 8  عدد صحيح التسلسل

  20  حرفي االسم

  20  حرفي الرمز
  20  حرفي القسم

)ال / نعم ( حذف    1 منطقي 
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  ) :12( الغرامات وقيمتها  موضح فـي الجدول     الهيكل الخاص بجدول أنواع
  هيكل جدول أنواع الغرامات وقيمتها) : 12(الجدول 

 فظـات، والمحا الوقـود،  ونوع   المنشأ،بلد  ( لجداول الثانوية المتبقية    الى ا وبالنسبة  

فإن جميعها تملك هيكال واحدا ثابتـا       )  والسنوات   واأللوان، واألصناف، والحالة،

  :اآلتي) 13( في الجدول اوموضح

   هيكل الجداول الثانوية):13(الجدول 

يحوي ف (Auth)دام الموقع اإللكتروني               أما جدول تخويل استخ

 الموقع اإللكتروني المصمم باستخدامأسماء المستخدمين المخولين عن بيانات 

  :اآلتي ) 14( والهيكل الخاص به موضح في الجدول ورمزهم

   هيكل جدول تخويل استخدام الموقع اإللكتروني ):14(الجدول 

   

  

  

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

 رئيسي -  عدد صحيح التسلسل

  70  حرفي السبب
  8 رقمي الكلفة

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

 رئيسي -  عدد صحيح التسلسل

  20  حرفي االسم

  مفتاح  طول الحقل  نوع الحقل  اسم الحقل

لالتسلس  رئيسي -  عدد صحيح 

  10  حرفي االسم
  10  حرفي الرمز
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  System Configurationتهيئة النظام           . 4 

فالشبكة   ، حاسوبيتين      يتكون النظام الموزع المصمم من ثالث طبقات وشبكتين         

، )  الطبقة األولى ( وتضم كال من أجهزة حواسيب األقسام        (LAN)األولى من نوع    

المرتبطة ببعضها بواسطة جهاز المحـور،      ) الطبقة الثانية ( الحاسبة الرئيسة    وجهاز

، ويتم االرتبـاط بـين      ) الطبقة الثالثة (أما الشبكة الثانية فتشمل جهاز حاسبة المزود        

الشبكتين باستخدام جهازي موجه ، وتم تمثيل جهاز الموجه بإستخدام جهاز حاسـبة             

 Windows Serverب عليه نظـام   ونصLAN Card 2تملك بطاقتي شبكــة 

 التي أعطيـت إلـى جهـازي        (IP)عناوين اإلنترنيت   ) 15(، ويبين الجدول    2003

  . الموجه وأجهزة الحاسبات، والبرامجيات التي نصبت عليها

  عناوين اإلنترنيت المعطى إلى جهازي الموجه وأجهزة الحاسبات) 15(ول الجد     

الجهاز أو 

  الحاسبة

 عنوان اإلنترنيت

  األول

 عنوان اإلنترنيت

  الثاني
  البرامجيات  نظام التشغيل

جهاز الحاسبة 

  ةالرئيس
192.168.0.2 -  Windows XP  

Microsoft Visual 

FoxPro 9  

جهاز الحاسبة 

  المزود
10.10.0.2 -  Windows Server  

Microsoft Visual 

FoxPro 9  

 150.150.0.2 192.168.0.1  )1(موجه رقم 
Windows Server 

2003  
- 

 10.10.0.1 150.150.0.1  )2(موجه رقم 
Windows Server 

2003  
- 

أجهزة حاسبات 

  األقسام

192.168.0.3 - 192.168.0.4 - 

192.168.0.5 - 192.168.0.6 - 

192.168.0.7 - 192.168.0.8 - 

192.168.0.9  

Windows XP 
Microsoft Visual 

FoxPro 9 

 عنوان اإلنترنت   بدال مناسباتجهزة الح ألcomputer nameوباالمكان استخدام     

address)  IP(عند التعامل فيما بينها .  
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  هيكلية النظام . 5

، وكما مبين في    طبقات   يتكون تركيب النظام الحاسوبي الموزع المصمم من ثالث         

  ).1(الشكل 

  

    .  خ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -: النظام الموزع المصمم لطبقاتوفيما يأتي توضيح 

  .ىول األالطبقة 5-1

تكون مجهزة   أجهزة حاسبات أقسام مديرية مرور نينوى التي         هذه الطبقة      يشمل  

بتطبيقات ذات واجهات رسومية يتيح لها التعامل مع الجدول الخاص بالقـسم فـي              

وكما ) الطبقة الثانية  (الموجودة في جهاز الحاسبة الرئيسة    ، و "CAR"قاعدة البيانات   

  - :اآلتي) 16(موضح في الجدول 

  

  

  

المصمم)1(شكل النظام هيكلية

قسم 

 قسم الحاسبة

قسم 

قسم 

قسم 

 قسم الحجز

قسم 

اسبةالح

(Hub)رمحو

قاعدة

موجه 
(Router

شبكة 

المزود في 
 المديرية العامة

الثالثةةالثانيالطبقةىاألولالطبقة الطبقة
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  وظيفة كل قسم والجداول المعتمدة لكل قسم): 16(الجدول 

  الجداول المعتمدة  وظيفة القسم  القسم

  اإلجازات
إصدار إجازات السوق الخاصة بـسواق      

  المركبات وتأشيرها
  اإلجازات

  الحاسبة
تسجيل معلومات عن مـالكي المركبـات       

  ومركباتهم
   المركبات-ن والمالك

  اإلحصاء

ن الحوادث المروريـة    تسجيل معلومات ع  

سواء أكانـت حـوادث اصـطدام بـين         

  المركبات أو حوادث دهس أشخاص

 المركبات -الحوادث

 -المتضررة  

  نوالمتضرر

  السرقات
تسجيل معلومات المركبات المسروقة مع     

بيان تأريخ فقدان المركبة  وتأريخ العثور       

  ال

  المركبات المسروقة

  الغرامات

الغرامات عن  ات  معلوماليهتم هذا القسم ب   

التي تفرض علـى أصـحاب المركبـات        

الرتكابهم مخالفـات مروريـة وحـسب       

  القوانين النافذة في مديرية المرور العامة

  الغرامات

  الحجز
تسجيل معلومات عن المركبات التي يـتم       

  حجزها
  المركبات المحجوزة

  الوكاالت
تسجيل معلومات عن وكاالت المركبـات      

  والوكالء على المركبات
  لوكاالتا
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 واجهة التعامل مع إجازات السوق) 2(شكل 

  

  . واجهة التعامل مع إجازات السوق) 2(ويبين الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ويوضح المقطع البرمجي التالي كيفية إدراج أو تغيير الصورة في النموذج

this.PictureVal=FILETOSTR(GETPICT()) 
REPLACE pic WITH this.PictureVal IN perm  
thisform.Refresh 

                    

  .لقسم الحاسبةواجهة الخيارات ) 3(يبين الشكل                 بينما   

  

  

  

  

  

  

  

  لقسم الحاسبةالخياراتواجهة ) 3(شكل 
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  .واجهة التعامل مع بيانات المركبات) 4(ويبين الشكل              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إحـصائيات عـن المركبـات      لعرضواجهة  فيبين  ) 5( الشكل   أما                 

  .وحسب اإلختيارات

  

  

  

  

  

  

  

  

 واجهة التعامل مع بيانات المركبات)4(شكل

  إحصائيات عن المركباتلعرضواجهة ) 5(ل شك
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 حـسب    مرتبا ترتيبا هجائيـا    فيبين تقريرا عن المالكين ومركباتهم    ) 6( أما الشكل    

  .األسماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   واجهة اإلستعالم عن المالكين) 7(فيما يبين الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تقرير عن المالكين ومركباتهم)6(شكلال

 واجهة اإلستعالم عن المالكين)7(الشكل
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، فالتطبيق الموجود في جهاز حاسبة هذا القسم يتعامل          باالدخال يقوم هذا القسم    .: ج

 الموجوداجهة إلدخال أسم ورمز المستخدم الخاص به ووكل قسم فيه و  .مع جداول

) 8(ويبـين الـشكل     للتعامل مع الجدول المخصص للقـسم        "Authin"في الجدول   

  .واجهة إدخال اإلسم والرمز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

   إن البرامج التطبيقية في أجهزة حاسبات األقسام ، تمكنها من االتصال مع جهـاز             

أما كيفيـة وصـول    ،  (Hub) المحور عن طريق    قة الثانية الطبالحاسبة الرئيس في    

د تنظيمات قاعدة البيانات    حباستخدام أ  فيتم   ى قاعدة البيانات   إل أجهزة حاسبات األقسام  

الذي  بجعل المجلد ،  ) قاعدة بيانات مركزية ووصول متعدد لها من المواقع       (الموزعة  

ـ   مجلـداً مـشتركاً ضـمن مجمو      ) Data( قاعـدة البيانـات      يحوي  لـعـة العم

(Workgroup)  

    إذ أن التطبيق الموجود في جهاز حاسبة قسم الحاسبة يستطيع القراءة والكتابـة             

عـدا قـسم    في جدولي المالكين والمركبات ، بينما التطبيقات في األقسام األخـرى            

تستطيع القراءة والكتابة في جداولها الخاصة بها مع إمكانية قـراءة جـدولي             الحجز  

المركبات في حاالت االستعالم واستخراج التقارير فقط وال تستطيع الكتابة          المالكين و 

 واجهة إدخال اإلسم والرمز)8(شكلال
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عليها ، أما التطبيق الموجود في قسم الحجز فيستطيع القراءة من جدول المالكين فقط              

، وال يتعامل مع جدول المركبات ويتعامل قسم اإلجازات مع جدول اإلجازات فقـط              

  .وال يتعامل مع الجداول األخرى 

 عـن طريـق   فتح قاعدة البيانات الموجودة في الحاسبة الرئيـسة         يتم        و      

 . في بداية برنامج التطبيق الخاص بكل قسم التالي والذي يوضع المقطع البرمجي 

SET PATH TO \\192.168.0.2\DATA\  

execscript("OPEN DATABASE \\192.168.0.2\DATA\CAR") 

 بدال من عنـــــوان اإلنترنت computer name          وباالمكان آتابــــــــة  
address)  IP ( في  اإليعازات أعاله.  

  ة الثانيالطبقة 5-2
 الذي  ةالمحافظ جهاز الحاسبة الرئيسة في مديرية مرور         على هذه الطبقة مل  تشت    

 ، (Share folder) المـشترك  data داخـل مجلـد   CAR حوي قاعدة البيانـات ي

  -:اآلتيةوالتطبيق الموجود على هذه الحاسبة ينجز المهام 

  .تعديل البيانات في الجداول المساعدة   .  أ

تعديل األسماء الخاصة بالمستخدمين فـي األقـسام ورمـوزهم والـتحكم              .  ب

 .Authin في جدول التخويل بالصالحيات
 لقاعدة البيانات بهدف االحتفاظ بنسخة مـن        (Backup)النسخ االحتياطي     .  ج

 في حال حدوث خلل في النظام       (Recovery)قاعدة البيانات تكون جاهزة لالسترداد      

 .أو قاعدة البيانات
واجهـة عمليـة النـسخ      ) 9(وحسب رغبة المستخدم ولجميع الجداول ويبين الشكل        

  .اإلحتياطي واإلسترداد 

مـع  أسماء الملفات التي يتم عمل نسخة احتياطية لها         على  ي قائمة الملفات    حوتإذ    

، بينما يمثل مجلد الخزن أسم المجلـد الـذي يحـوي النـسخة              نوع الملف وحجمه    

ـ  اء يمثل المجلد األصلي للملفات وأسم     من، والحقل   اإلحتياطية من الملفات      ات الملف

 في  مع أسماء الملفات  للملفات  حتياطية   مجلد الخزن للنسخة اإل    )إلى(بينما يمثل الحقل    

  . كل مرحلة من مراحل عملية النسخ اإلحتياطي أو اإلسترداد
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يقوم بعملية النسخ اإلحتياطي للجداول والمقطع البرمجي التـالي         ) إبدأ(إذ إن األمر    

  .خاص بهذه العملية

CLOSE DATABASES  
LOCAL lcFileName 
stor '' to time1,time2 
SET SAFETY OFF 
set EXCLUSIVE off 
CLOSE TABLES all 
CREATE DBF datafile (SR n(3),my_file 
c(20),records n(12),ok l) 
CLOSE TABLES all 
USE datafile IN 2 
SELECT 2 
dele all 
thisform.grid1.recordsource="datafile" 
thisform.Refresh 

 واجهة عملية النسخ اإلحتياطي واإلسترداد) 9(شكل ال
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SET DEFAULT TO d:\data 
 
thisform.grid1.column4.header1.Alignment= 2 
thisform.grid1.column3.header1.Alignment= 2 
thisform.grid1.column2.header1.Alignment= 2 
thisform.grid1.column1.header1.Alignment= 2 
thisform.grid1.column1.header1.Caption="ت" 
thisform.grid1.column2.header1.Caption=" أسم
 "امللف
thisform.grid1.column3.header1.Caption=" عدد
 "القيود
thisform.grid1.column4.header1.Caption="حفظ" 
**************** ****************** 
if !directory(bakdir) 
   MESSAGEBOX(' قم بتحديد جملد
",chr(13)+chr(13)+spac(10)+bakdir,0+32+'اخلزن
 ("برنامج املرآبات
ELSE 
OPEN DATABASE D:\DATA\car  
time1=time() 
n=0 
nfCount=ADIR(myTables, '*.*')   
FOR i = 1 TO nfCount 
IF 
ALLTRIM(myTables[i,1])!=ALLTRIM("DATAFILE.DB
F") 
   IF !EMPTY(myTables[i,1]) and not 
juststem(myTables[i,1])='FOXUSER' 
     n=n+1 
        STORE ALLTRIM(myTables[i,1]) TO 
lcFileName 
        f_record=0 
          IF 
JUSTEXT(ALLTRIM(lcFileName))="dbf" OR 
JUSTEXT(ALLTRIM(lcFileName))="DBF" 
          use alltr(lcFileName) in 9  
          sele 9 
          count to f_record 
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          endif 
          use in 9 
          sele datafile 
          appe blan 
          repla sr with n,my_file with 
lcFileName,records with f_record  
          thisform.refresh 
   ENDIF 
  ENDIF 
endFOR 
CLOSE DATABASES 
m=n 
thisform.refresh 
sele datafile 
     scan 
         lcfile=my_file 
         
ThisForm.Text5.value=sys(5)+curdir()+lcfile 
         
ThisForm.Text1.value=allt(bakdir)+'\'+lcfile 
         copy file &lcfile to 
bakdir+'\'+lcfile 
         repla ok with .t. 
 ends 
********************************************
thisform.grid1.setall("dynamicbackcolor","ii
f(ok,; 
RGB(0,255,120),rgb(210,250,210))","column") 
time2=time() 
thisform.refresh 
 messagebox('أنتهت العملية 
'+chr(13)+chr(13)+'عدد امللفات = 
'+str(n,3),0+64,"برنامج املرآبات") 
ON ERROR 
RETURN 
SET DEFAULT TO d:\mosulserver 
endif 

  :تي االالخاص بعملية االسترجاع هو كوالمقطع البرمجي 
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LOCAL lcFileName 
stor '' to time1,time2 
SET SAFETY OFF 
set exclu on 
SET DEFAULT TO (bakdir) 
CREATE DBF datafile (SR n(3),my_file 
c(20),records n(12),ok l) 
CLOSE TABLES all 
USE datafile IN 2 
SELECT 2 
dele all 
thisform.grid1.recordsource="datafile" 
thisform.Refresh 
if !directory(bakdir) 
MESSAGEBOX('  قم بتحديد جملد
",chr(13)+chr(13)+spac(10)+bakdir,0+32+'اخلزن
 ("برناجماملرآبات
 else   
n=0 
time1=time() 
nfCount=ADIR(myTables,'*.*')   
FOR i = 1 TO nfCount 
IF ALLTRIM(myTables[i,1]) != 
ALLTRIM("DATAFILE.DBF") 
   IF !EMPTY(myTables[i,1]) and not 
juststem(myTables[i,1])='FOXUSER' 
       n=n+1 
        STORE myTables[i,1] TO lcFileName 
        f_record=0 
      IF JUSTEXT(ALLTRIM(lcFileName))="dbf" 
OR 
         JUSTEXT(ALLTRIM(lcFileName))="DBF" 
          use alltr(lcFileName) in 9  
          sele 9 
          count to f_record 
          ENDIF 
          sele 2  
          appe blan 
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          repla sr with n,my_file with 
lcFileName,records with f_record  
          thisform.refresh 
         ENDIF 
         ENDIF 
ENDFOR 
CLOSE DATABASES all 
USE datafile IN 2 
SELE 2 
repla all ok with .f. 
GO TOP 
thisform.grid1.setall("dynamicbackcolor","ii
f(ok,; 
RGB(125,250,0),rgb(243,246,165))","column") 
thisform.refresh 
********************************************
************************** 
sele 2 
     SCAN  
         lcfile=my_file 
         
ThisForm.Text5.value=alltr(bakdir)+'\'+lcfil
e 
         
ThisForm.Text1.value='g:\data\'+lcfile 
         copy file &lcfile to 
'G:\data'+'\'+lcfile 
         repla ok with .t. 
 ENDSCAN 
time2=time() 
thisform.refresh 
 messagebox('إنتهت عملية اإلسرتجاع 
'+chr(13)+chr(13)+'عدد امللفات = 
'+str(n,3),0+64,"برنامج املرآبات") 
 set exclu off 
ON ERROR 
RETURN 
endif 
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 غير ذلك ، والبيانـات المحدثـة        إرسال ملف ما كأن يكون كتابا رسميا أو         . د

إلى جهاز حاسـبة المـزود      ) المالكين ، والمركبات ، والغرامات    (يوميا في الجداول    

، باستخدام اتفاقية نقـل الملفـات       ) الطبقة الثالثة (الرئيس في مديرية المرور العامة      

(FTP)       أو اتفاقية نقل النصوص المتشعبة (HTTP)       ليتسنى تحديث الجـداول فـي 

مزود الرئيس ، أو استالم ملفات أو وثائق باستخدام اتفاقيـة نقـل الملفـات               جهة ال 

(FTP)      ،تحديد أسماء الملفات التي يتم استالمها،      من  مكن  وت كونها توفر مرونة أكثر

 .وهذه الميزة ال توفرها اتفاقية نقل النصوص المتشعبة 
 ملف،ة إلرسال   واجهة إرسال الملف، وتستخدم هذه الواجه      )10(    ويوضح الشكل       

وفـي حـال تـم      ) فتح االتـصال    ( اختيار   إلى جهة المزود من خالل       صورة،أو  

االتصال تكتمل العملية باختيار ملف النقل وذلك بإدخال المسار الكامـل مـع اسـم               

 (Hard disk)الملف يدويا ، أو اختيار ملف من خالل استعراض أجزاء الـذاكرة  

 ، أما في حال عدم فتح االتـصال         )ارسال(ر  اختيا ثم   ومجلداتها ضمن حقل الملف،   

  .فستظهر رسالة تحذيرية تبين عدم فتح االتصال

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المزودواجهة إرسال ملف إلى جهة )10(شكلال
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التي تستخدم في   وواجهة إستالم ملف من جهة المزود       ) 11(    بينما يوضح الشكل    

 .عملية استالم ملفات صور ، أو وثائق ، أو غيرها من الملفات من جهة المـزود                  

فإذا كان عنوان المزود أو اسـم المـستخدم أو          ) ب من المزود  جل(ويتم ذلك بإختيار    

كلمة المرور غير صحيحة تظهر رسالة تبين عدم فتح االتصال، أما إذا كانت بيانات              

الحقول صحيحة تظهر أسماء الملفات والوثائق في داخل القائمة الموجودة في يـسار        

  .  الواجهة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من خالل تحديد مسار الخزن     ) المستفيد  ( لحاسبة   إلى ا  ه تحميل الملف وجلب   ويتم    

  .، ثم اختيار اسم الوثيقة في القائمة)مسار الخزن(ومجلده ضمن حقل 

  

عن بيانات المالكين والمركبـات، والغرامـات علـى         ) االستعالم(االستفسار  .هـ  

  يــالمركبات ف

  .ود      المحافظات األخرى عبر الموقع اإللكتروني المصمم في جهة المز

 المزود جهة من ملفإستالمواجهة)11(شكلال
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فـي جهـة    واجهة الصفحة الرئيسة للموقع اإللكتروني      ) 12(       ويوضح الشكل   

  .المزود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تظهر صـفحة إدخـال أسـم       ) دخول إلى صفحة االستفسارات   (عند اختيار   و         

، علما أن أسـماء المـستخدمين ورمـوزهم         )13(المستخدم ورمزه كما في الشكل      

  ).الطبقة الثالثة( في جهة المزود "Auth"مخزونة في الجدول 

  

  

  

  

  

  

 للموقع اإللكترونيواجهة الصفحة الرئيسة)12(شكلال

  همستخدم ورمزالسماواجهة إدخال)13(شكلال
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تظهر صـفحة   ) إرسال(وبعد إدخال أسم المستخدم ورمزه الصحيحين واختيار             

  .الختيار االستعالم عن مركبة أو مالك أو غرامات مركبة) 14(شكل الالخيارات 

ـ                    ا     ثم عند اختيار االستعالم عن مركبة معينة مثال تظهر صفحة تحـوي نموذج

  ).15(إلدخال رقم ومحافظة المركبة المطلوب االستعالم عنها كما في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

تظهر صـفحة   ) إرسال(وبعد إدخال رقم المركبة المطلوبة والمحافظة، واختيار              

  .في حال وجود معلومات عن هذه المركبة) 16(النتائج كما في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

 صفحة النتائج)16(شكلال

  عن معلومات مركبةاالستعالمصفحة ) 15(شكلالاإللكترونيموقعال فيالخياراتصفحة ) 14(شكلال
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تظهـر صـفحة فيهـا      فن المركبة المطلوبة     معلومات ع      أما في حال عدم توافر    

  .رسالة تفيد بعدم وجود معلومات عن المركبة المطلوبة

 .الطبقة الثالثة 5-3  
الـذي    جهاز الحاسبة الرئيسة في المديرية العامة للمرور        على هذه الطبقة مل  تش   ت

: ، إذ يحـوي جـداول  (Partial Replication)يحوي جزءا من قاعدة البيانـات  

، فضال عـن أجـزاء مـن قواعـد بيانـات            ) ين ، والمركبات، والغرامات   المالك(

، أما الوظائف المتـوفرة فـي        "Auth"المحافظات األخرى وكذلك جدول التخويل      

  -:التطبيق الموجود على جهاز الحاسبة فنبينها كاآلتي 

 Windows(يمثل جهاز الحاسبة مزود إنترنيت يعمل بنظام التشغيل   . أ
Server 2003 (عليه مزود معلومات اإلنترنيت وينصب (Internet 

Information Server (IIS)). 
) (HTTPخدمة نقل النصوص المتشعبة      و (FTP)توفر خدمة نقل الملفات       .  ب

 ويتم ذلك بجعـل هـاتين   .)Windows Server 2003(وفرها نظام التشغيل يالتي 

 -:ي لمستفيد وكاآلت الى االخدمتين قابلتين للقراءة والكتابة بالنسبة

  

  .FTP اتفاقية -1

 ثم (Home Directory) نختار Properties  (Default FTP Sites (من واجهة

 وكما موضح فـي الـشكـل   Log visits وWrite وReadنؤشر على الخيارات 

)17.(  

 .HTTP اتفاقية -2

 ثم (Home Directory) نختار  (Default Web Sites Properties)من واجهة

وكما هو موضح في الـشكل  . Log visits وWrite وReadات نؤشر على الخيار

   ونؤشر على اختيـــــار(BITS Server Extension)، ثم نختار )  أ18(

(Allow Client to Transfer Files to This Virtual Directory)   كمـا

  ). ب18(ل ــشكموضح في ال
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   خدمة نقل الملفاتخصائصواجهة ) 17(شكل ال

 واجهة منح صالحية نقل الملفات)  ب18(شكل الواجهة خصائص الموقع اإللكتروني) أ 18(شكل ال
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استخدامه على  الموظف المسؤول، والـذي يعـرف         بناء موقع إلكتروني يقتصر     . د

، ويحوي عـددا     "Auth"اسم المستخدم ورمز دخوله المسجلين في جدول التخويل         

 .) (VFP 9التي تم تكوينها باستخدام لغة ة من المزودات النشط
ـ استخدام ملفات التحديث الواردة من جهة المستفيد إلجـراء التعدي         .        هـ ل ــ

يكـون تسلـسل    الموجودة في قاعدة البيانات، مع مالحظة أنـه          داولـــعلى الج 

 (FTP)في حالة ورود ملفات تحديث من جهة المستفيد باسـتخدام اتفـاقيتي             التحديث  

 قت الوصول و المقطع البرمجي االتـي      وقت نفسه، حسب أسبقية و     في ال  (HTTP)و

  :خاص بهذه العملية 

 هنا جلب ملفات التحديث ********************
 ******************** للمالكني
nfCount=ADIR(myTables,'D:\Inetpub\ftproot\موصل\idup.*') 
ffCount=ADIR(myTables1,'D:\Inetpub\wwwroot\موصل\idup.*') 
IF nfCount=0 AND ffCount=0 
MESSAGEBOX("برنامج ",64+0,"ال توجد ملفات حتديث مالكني
 ("املرآبات
ELSE 
 IF nfCount=0 .and. ffcount > 0 
    idenupd('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\') 
 ENDIF 
 IF ffcount=0 .AND. nfcount > 0 
    DO idenupd WITH 'D:\Inetpub\ftproot\موصل\' 
 ENDIF 
 IF  nfcount > 0 AND ffcount > 0 
    if FTIME('D:\Inetpub\ftproot\موصل\'+myTables[1,1]) 
>= 
FTIME(ALLTRIM('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\'+myTables1[1,1])
) 
       idenupd('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\') 
       idenupd('D:\Inetpub\ftproot\موصل\') 
     ELSE 
       idenupd('D:\Inetpub\ftproot\موصل\') 
       idenupd('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\') 
     ENDIF 
  ENDIF 
ENDIF 
 هنا جلب ملفات التحديث للمرآبات ********************
******************** 
nfCount=ADIR(myTables,'D:\Inetpub\ftproot\موصل\veup.*') 
ffCount=ADIR(myTables1,'D:\Inetpub\wwwroot\موصل\veup.*') 
IF nfCount=0 AND ffCount=0 
MESSAGEBOX("64+0,"ال توجد ملفات حتديث مرآبات," مج برنا
 ("املرآبات
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ELSE 
 IF nfCount=0 .and. ffcount > 0 
    vehiup('D_:\Inetpub\wwwroot\موصل\') 
 ENDIF 
 IF ffcount=0 .and. nfcount > 0 
    vehiupd('D:\Inetpub\ftproot\موصل\') 
 ENDIF 
 IF  nfcount > 0 AND ffcount > 0 
    if FTIME('D:\Inetpub\ftproot\موصل\'+myTables[1,1]) 
>= 
FTIME(ALLTRIM('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\'+myTables1[1,1])
) 
       vehiupd('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\') 
       vehiupd('D:\Inetpub\ftproot\موصل\') 
     ELSE 
       vehiupd('D:\Inetpub\ftproot\موصل\') 
       vehiupd('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\') 
     ENDIF 
  ENDIF 
ENDIF 
 هنا جلب ملفات التحديث للغرامات ********************
******************** 
nfCount=ADIR(myTables,'D:\Inetpub\ftproot\موصل\peup.*') 
ffCount=ADIR(myTables1,'D:\Inetpub\wwwroot\موصل\peup.*') 
 
IF nfCount=0 AND ffCount=0 
MESSAGEBOX(" لفات حتديث غراماتال توجد م برنامج ",0+64,"
 ("املرآبات
ELSE 
 IF nfCount=0 .and. ffcount > 0 
    vehiupd('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\') 
 ENDIF 
 IF ffCount=0 .and. nfcount > 0 
    penaupd('D:\Inetpub\ftproot\موصل\') 
 ENDIF 
 IF  nfcount > 0 AND ffcount > 0 
    if FTIME('D:\Inetpub\ftproot\موصل\'+myTables[1,1]) 
>= 
FTIME(ALLTRIM('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\'+myTables1[1,1])
) 
       penaupd('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\') 
       penaupd('D:\Inetpub\ftproot\موصل\') 
     ELSE 
       penaupd('D:\Inetpub\ftproot\موصل\') 
       penaupd('D:\Inetpub\wwwroot\موصل\') 
     ENDIF 
  ENDIF 
ENDIF 
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ا          .  و ويوضح ،   إمكانية االستعالم عن البيانات والحصول على معلومات إحصائية عنه

 في  44444 و   1111واجهة اإلستعالم عن المركبات التي أرقامها بين        ) 19(الشكل  

ـ )33(افظة كركوك مثال ، علما أن عدد القيود الكلية كانت    حم دا فقـط ،  بينمـا    قي

  .التقرير الناتج عن اإلستعالم) 20(يوضح الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .واجهة لمعرفة إحصائيات عن المركبات حسب أصنافها) 21(بينما يمثل الشكل 

 واجهة اإلستعالم عن المركبات) 19(شكل ال

 التقرير الناتج عن اإلستعالم) 20(الشكل 
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الطبقة  (التطبيقات في جهاز الحاسبة المستفيدآلية اإلرتباط بين ) 22(ويوضح الشكل 

  .) الطبقة الثالثة (، وجهاز الحاسبــة المزود) يةالثان

  

  

  

  

  

  

  

  -:ومن خالل ما سبق يمكن مالحظة ما يأتي

)المستفيد(التطبيق الموجود في جهاز الحاسبة الرئيس 

  و جهاز الحاسبة المزودآلية اإلرتباط بين التطبيقات في جهاز الحاسبة المستفيد) 22(الشكل 

جزء من التطبيق خاص 
بالتعامل مع الجداول 

  
 قاعدة البيانات

جداول

بة
كتا

 

  
جزء من التطبيق 
خاص بالتعامل مع 

 موقع الويب

 اإللكترونيموقعال
  

قواعد 
بيانات 

  

  

  

  

  

مزودا
 ت

مكونة 

إستعالم

HTMLصفحة

  
جزء من التطبيق 
خاص بإرسال و 
 إستالم الملفات

مخزن لخزن 
الملفات المرسلة 
المستلمة و

  
جزء من التطبيق 
خاص بتحديث 

الجداول في قواعد 

إرسال

إستالم

صفحات مكونة 
Vbscriptبلغة

ءة
را
ق

 واجهة لمعرفة إحصائيات عن المركبات حسب أصنافها)21(الشكل



אא מ א   [159] ____________2011)19(א

تم استخدام نموذجين من نماذج بناء النظم الموزعة هما نموذج نقــــل              .  أ

 Client/Server)مـزود  /  ونموذج مستفيد(File Transfer Model)الملــف 
Model. 

ا مختلفـا عـن تطبيقـات    يالنظام برنامجا تطبيق   ينفذ كل جهاز حاسبة في        .  ب

أجهزة الحاسبات األخرى ، إذ  تسهم كل أجهزة الحاسبات بالعمل في النظام ويؤدي              

 . للبياناتDistributed Processing)(هذا إلى المعالجة الموزعة 
  Conclusions                                       االستنتاجات. 6

 فضال عن الموقع اإللكتروني    هميم النظام الحاسوبي الموزع وتنفيذ    بعد أن تم تص       

  - :يأتيتم استنتاج ما الخاص بأعمال دائرة المرور 

 –إن النظام المصمم طبق فيه العديد من مفاهيم النظم الموزعة كنموذج المستفيد               .  أ

 وكذلك برمجيات النظم الموزعـة المبنيـة علـى          الملفات،المزود ونموذج نقل    

 .قالوثائ
تم استخدام مفاهيم قواعد البيانات الموزعة وقواعد بيانات الشبكة العالمية فضال            .  ب

 .عن قواعد بيانات الوسائط المتعددة في تصميم قاعدة البيانات
 يعالج بياناته بصورة مستقلة ويؤدي هذا إلى زيـادة          المديريةكل قسم من أقسام      .  ت

 .سرعة العمل باستخدام التنفيذ المتوازي 
 على تصميم   استخدامها لغة حية وال يقتصر      VFP)فيجوال فوكس برو    (لغة  تعد   .  ث

 الموقـع اإللكترونـي   ، فقد تم استخدامها في تصميم   وحسبنظم قواعد البيانات    

 ،   الملفات بين أجهزة الحاسبات في الشبكات الحاسوبية       نقلاستخدامها في   تم   كما

 .البيانات وهي توفر مرونة عند التعامل مع بيانات الصور في قاعدة 
 VFP وربطها مـع لغـة   MS Excelالمقدرة على استدعاء مخططات برنامج   .  ج

 .لعرض معلومات إحصائية عن البيانات
  Future Works                                        األعمال المستقبلية. 7

         هناك عدد من األعمال المستقبلية التي يمكن إجراؤها على النظـام وكمـا             

  :تييأ

 سيؤدي إلى فشل الشبكة لذا يمكن       IPإن إجراء أي تغيير في عناوين اإلنترنت          .  أ

 Computer name أو IPالنظام بحيث يتم إدخال عناوين اإلنترنـت  تصميم 
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حالـة   وبذلك يتم التخلص من       التعامل بين طبقات النظام    دعنيدويا وإستخدامها   

 .فشل الشبكة
 تـشفير مكونـات قاعـدة البيانـات        الحديثة بهدف  تقنيات التشفير    استخدام  .  ب

 .والملفات المتراسلة بتوفير خدمات أمنية الشبكات 
تــشغيل ال كــنظم (Heterogeneous)اســتخدام نظــم غيــر متجانــسة   .  ت

أجهزة غيرها، وكذلك    و Linux و Unix و Windows : نظم    مثل ةــمختلفال

: ل  اتصال مختلفة مث   اتفاقياتو،   وغيرها   Macintosh  :حاسبات مختلفة مثل  

TCP/IPو UDP قواعــد بيانــات إدارةنظــم  ، فــضال عــن وغيرهــا  
DBMS مثل قاعدة بيانات متباينةOracleوغيرها .  

 VB.NET و #Cتطوير الموقع اإللكتروني المـصمم باسـتخدام لغـات            .  ث

 . وإضافة وظائف جديدة إليه
يمكن استخدام النظام في مؤسسات أخرى مع تبديل وظائفها بما يالئم عمل              .  ج
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