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الممخص
قام الباحث خالل العام الدراسي  8774-8773بتحميل البيانات الخاصة بالمكتبة المركزية بجامعة
كربالء كعينة لبيانات المكتبات المركزية في الجامعات العراقية وتصميم النظام المحوسب ،وقام بإدخال
بيانات لبعض الكتب والمستعيرين في لمكتبة ،ومن التحقق من صحة البيانات والنتائج ،ثم مقارنة النتائج
بنتائج النظام اليدوي حيث كان العمل بشكل متو ٍاز بين النظامين.

تم استخدام برنامج إدارة قواعد البيانات ) (Microsoft Access 2003في تصميم كائنات النظام،

وبقية الكائنات في ممف أخر ،وكانت العالقات بين
حيث كانت البيانات في جداول ضمن ممف البياناتّ ،
وصممت تطبيقات مساعدة منها لنسخ ممف البيانات
الجداول من األنواع الثالثة ) ∞ُ ،(1-1 , 1-∞ , ∞-

من قبل المستخدم ،وأخر لضغط ممف البيانات لتحرير المساحة غير المستخدمة منه والتي تنشأ بسبب حذف

السجالتُ .يمكن تمخيص مهام النظام بما يمي:
 . 5تسجيل جميع كتب وبحوث ودوريات المكتبة وتخزين بياناتها ،وتخزين بيانات المستعيرين من الطمبة
والمنتسبين.

 .8القيام بعمميتي االستعارة واإلرجاع وتخزين تاريخيهما.
 .7البحث عن كتاب محدد أو مستعير.

 .0إظهار قوائم بالكتب حسب االختصاص وكذلك بالمستعيرين.
 .1إظهار المستعيرين الذين تجاوزوا المدة المحددة لالستعارة.
ومن مخرجات النظام ما يمي:

 .5قائمة ببيانات بجميع الكتب في المكتبة

 .8قائمة ببيانات الكتب حسب االختصاص
 .7قائمة ببيانات جميع المستعيرين ،أو الحاليين فقط
 .0قائمة بالكتب المستعارة من قبل مستعير محدد
 .1إحصائيات عامة.
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المقدمة
إن استخدام الحاسبات اليوم أصبح من ضروريات الحياة المعاصرة وخاصة في المهام التي تحتاج

إلى معالجة كبيرة لمبيانات ومنها العمميات التي تجري في المكتبات المركزية في الجامعات العراقية لكثرة
عمميات االستعارة واإلرجاع وعد الكتب و الدوريات في المكتبة وتزايد عدد الطمبة في الجامعات .ولم نجد

خالل عممنا في أكثر من أربع جامعات ومن خالل االتصال ببعض الجامعات العراقية األخرى أن العمل
ببيانات المكتبات المركزية يعتمد عمى نظام محوسب ،إال في المكتبة المركزية لجامعة بغداد والتي تعمل

بنظام ال تستفيد منه جميع كميات الجامعة نفسها .لذلك لم يكن هناك بحث سابق نعتمد عميه في عممنا

فكانت معظم مصادرنا في هذا البحث النماذج والمستخدمين لمنظام اليدوي والكتب العممية ذات التخصص.
الممفات المستخدمة في النظام
فيما يمي أسماء ومهام الممفات المستخدمة في النظام:
 .5الممف  L.mdbوهو ممف البيانات حيث يحتوي عمى الجداول Tables

 .8الممف  Lib.mdbوهو ممف بقية الكائنات في النظام ومنها كائنات المستخدم كالنماذج Forms
والتقارير . Reports

 .7الممف  compalib.exeلضغط ممف البيانات

 .0الممف  changepwdlib.exeوهذا التطبيق لغرض تغيير كممة المرور لممنظومة
 .1الممف  dbcopy.exeوهذا التطبيق لنسخ البيانات فيقوم بعمل نسخة لمممف L.mdb

 .2الممف  Lib.wavوهو ممف صوت إلصدار صوت عند تشغيل المنظومة وخالل التشغيل
 .3الممف  Lib.bmpوهو ممف صورة تظهر أثناء تحميل المنظومة (شعار الجامعة)
 .4الممف  Lib.icoوهو ممف أيقونة كرمز لمنظام.
الجداول
 .5الجدول  stuلبيانات المستعيرين

 .8الجدول  Booksلبيانات الكتب والدوريات
 .7الجدول  Broلالستعارات الحالية

 .0الجدول  Arcلبيانات االستعارات السابقة
 .1الجدول  subلبيانات مواضيع الكتب

وجداول أخرى لمترميز وجدول لبنود شاشة التباديل.
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العالقات
ُي ّبين الشكل اآلتي (شكل )5العالقات بين الجداول وهي من األنواع الثالثة
) ∞،(1-1 , 1-∞ , ∞-

شكل 5
بعض مخرجات النظام

 .5قائمة ببيانات بجميع الكتب في المكتبة

 .8قائمة ببيانات الكتب حسب االختصاص
 .7قائمة ببيانات جميع المستعيرين ،أو الحاليين فقط
 .0قائمة بالكتب المستعارة من قبل مستعير محدد
 .1المتجاوزون لمدة االستعارة
 .2إحصائيات عامة.
البرمجة

َّ
إن استخدام برنامج  Microsoft Accessيتضمن البرمجة باستخدام  Visual Basicكذلك

استخدمت في برمجة التطبيقات خارج  Accessوفيما يمي نماذج من الشفرة المستخدمة:
شفرة الوحدة النمطية القياسية ) (Moduleلإلجراءات والمتغيرات والثوابت الشاممة

0

شفرة عممية االستعارة

1

شفرة عممية اإلرجاع

2

شفرة ضغط ممف البيانات

استخدام شريط الشفرة )(Barcode
قام الباحث باستخدام شريط الشفرة لممسعيرين ولمكتب ليمكن بسهولة قراءة بيانات المستعير أو الكتاب

عن طريق ماسح شريط الشفرة ،حيث استخدم .Code 128
الموارد البشرية والمادية

يحتاج النظام لكي يعمل إلى ثالثة موظفين لكل حاسوب في النظام .ويعمل النظام تحت نظام التشغيل

مايكروسوفت ويندوز ) ،(Microsoft Windows XP SP2وبرنامج إدارة قواعد البيانات أكسس
) ،(Microsoft Accessاإلصدارة  ، Professional 8777ماسح ضوئي  Scannerلصورة

المستعير ،ماسح شريط الشفرة  ،barcode Scannerطابعة اعتيادية ،وطابعة شريط شفرة Barcode
.Printer
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توصيات ومالحظات

من خالل تشغيل النظام الحظنا ما يمي:
ُ .5يمكن تشغيل المنظومة عمى كمبيوتر واحد أو عمى شبكة
 .8يمكن تطوير المنظومة بإضافة مهام ومخرجات أخرى قد تحتاجها الكميات
 .7يتم العمل بالنظام بشكل تراكمي

 .0يمكن استخدام قاعدة بيانات الطمبة (والمصممة من قبل الباحث) إلدخال أو تحديث البيانات في النظام.
ونوصي باستخدام مضاد فيروسات وتحديثه لتالفي األضرار الناجمة عن إصابة الحاسبات .وتدريب

ُمدخمي البيانات عمى النظام لمدة أسبوع عمى األقل.

المصادر

 .5باركر ،ف .سكوت ،)8778( ،أكسس لممطور ،شعاع لمنشر والعموم ،سورية-حمب .ترجمة رامي

القضماني.

 .8وائل عبيد ،)8778( ،برمجة  Accessبمغة  ،VBAشعاع لمنشر والعموم ،سورية-حمب.
 .7لجنة التأليف ،)8778( ،تصميم وبرمجة قواعد البيانات  ، Accessشعاع لمنشر والعموم ،سورية-

حمب.

 .0إحسان مزهر رشيد )8774( ،تحميل وتصميم نظام محوسب لبيانات الطمبة في الجامعات العراقية ،مجمة

كمية التربية /جامعة بابل.
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Abstract
In this research, we analyzed the data of books and students in the Central
Library of Karbala University as a sample of data of central libraries in Iraqi
Universities, and designed information system that used to obtain results in borrow
books, and to put back. We used the system in the library of Karbala university
2007-2008.
We used Microsoft Access 2003 database to design all objects of the
system, the tables in data file and other object in another file. The relation was of
three kinds (1-1 , 1-∞, ∞-∞), and we designed other application by Visual Basic to
assist the system like compact database, change password.
The system can register Books, students and storage all data such as number,
name, photo, gender, title, … etc. for each student or book. We can obtain many
outputs like report of books, all students, and statistic reports.
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