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 تمهيد
على القوائم، وقد تم تصميمه عبارة عن نظام لتخزين واسترجاع معلومات عامة يعتمد " CDS/ISIS"نظام 

على التعامل " CDS/ISIS"وتعد قدرة النظام . خصيصاً إلدارة قواعد البيانات غير الرقمية اعتماداً على الحاسوب
مع عدد غير محدود من قواعد البيانات قد تتكون كل منها من عناصر بيانات مختلفة تماماً، واحدة من المزايا 

تتطلب " CDS/ISIS" النظام وبالرغم من أن بعض خصائص. يم العام لهذا النظامالرئيسية التي يقدمها التصم
، إال أنه وبمجرد االنتهاء من تصميم تطبيق ما، يمكن معرفة وخبرة بنظم المعلومات التي تعتمد على الحاسوب

خدمين أما بالنسبة للمست. أن يستخدم هذا النظام أشخاص ذوو خبرة محدودة بالحاسوب أو حتى بدون خبرة
بيئة برمجية تسمح بتطوير تطبيقات متخصصة عن طريق استخدام تركيبات " CDS/ISIS"النظام المتقدمين، يقدم 
والذي يقدم كل " ISIS_DLL1"أما مبرمجي الحاسوب، فسيجدون مرجع برمجة خارجي، وهو . الطباعة القوية

 ".CDS/ISIS"نظام األدوات الضرورية لتطوير تطبيقات تعتمد على 
 
بواسطة المنشئ " CDS/ISIS 1.3 for Windows"مت كتابة اإلصدار األول من هذا الدليل، والمشار إليه باسم ت

 بيئةالخاص ب" CDS/ISIS"نظام وهو يصف عمليات ". جيامباولو ديلبغيو"، وهو "CDS/ISIS"نظام لاألصلي 
"Windows" نظام  ألدلة مكمالً، ويقصد به أن يكون"CDS/ISIS "ل األخرى مث"CDS/ISIS for Windows 

Handbook  "و" CDS/ISIS Reference Manual "بيئةل"  MS-DOS"2أو الخصائص /، وهو يصف التغييرات و
ويعتبر هذا اإلصدار من نظام . فحسب" Windows "بيئةالجديدة والتي تتوافر في اإلصدار الخاص ب

"CDS/ISIS " بيئةبمتوافقاً بشكل كامل مع اإلصدار الخاص"  MS-DOS" فمن الممكن أن تعمل قواعد البيانات ،
، ومع ذلك فقد ترغب في  "Windows "بيئةبالتي أنشئت بذلك اإلصدار بدون تغيير مع اإلصدار الخاص 

مثل األوامر (لتستفيد من تلك الخصائص الجديدة " جداول اختيار الحقول"أو /مراجعة وتعديل تركيبات العرض و
 ).تركيباتالتصميم  في لغة ت النصوصيةالوصالالرسومية أو أوامر 

 كل الخصائص الموجودة في اإلصدار الخاص "Windows "بيئةالخاص ب" CDS/ISIS"نظام يتضمن إصدار 
وبرامج " ImpExp2709"، كما تم دعم إمكاناته بعدد من برامج المساعدة الخارجية مثل برامج "MS-DOS  "بيئةب
"XML "بيئةبخدمي اإلصدار الخاص المساعدة، وقد تم تصميمه لمست"  MS-DOS" الحاليين والذين يرغبون في 

أكثر مما هو مصمم للمستخدمين الجدد، والذين سيكون بإمكانهم إنشاء وإدارة " Windows"التحول إلى بيئة 
 .قواعد البيانات الخاصة بهم

، إال أن البعض يميل إلى "Winisis"باسم أكثر شهرة وهو " Windows "بيئةباإلصدار الخاص وأخيراً، يعرف 
أحد البرمجيات المتاحة " Winisis"هذا ويعد نظام . اعتبار اإلصدارين كبرنامجين منفصلين تماماً لبعض األسباب

 ".CDS/ISIS"اليوم والتي تقوم على تقنية 
ود ، والذي تم إصداره كنتيجة لجهWindows والخاص ببيئة "CDS/ISIS"نظام وقد أصبح اإلصدار العربي من 

 .التطوير المشتركة بين اليونسكو وإدارة المعلومات والمكتبة بجامعة الدول العربية متاحاً للتحميل من هذا الموقع
 هو أنه يعمل بشكل كامل Windows الخاص ببيئة "Winisis 1.5"والتطوير األهم بالنسبة لإلصدار العربي من 

 ثنائية UNICODEلتطبيق األمثل لخوارزمية  بفضل اWindows XPو Windows 2000 التشغيل يتحت نظام
والفرنسية، كما يتضمن مثالين لقواعد ) مصر(االتجاه حيث يتاح البرنامج بثالث لغات، هي اإلنجليزية، والعربية 

 .البيانات باللغة العربية واللغة اإلنجليزية
لنظام باللغة العربية، كما يتضمن هذا وتتحول واجهة االستخدام بالكامل من اليسار إلى اليمين عند بدء تشغيل ا

 .يسار-إلى-يمين ويمين-إلى-وظيفة للتحول بين اتجاهي العرض يسار
وهو (علماً بأنه يمكن الحصول على اإلصدار العربي من النظام مجاناً عن طريق نموذج متاح على اإلنترنت 

 ."CDS/ISIS"نظام  من Windowsفي الصفحة الخاصة بإصدار ) متاح بالعربية أيضاً
هذا العمل أصبح واقعاً بفضل المبادرة المشتركة بين اليونسكو وإدارة المعلومات والمكتبة بجامعة الدول العربية، 

 .والتي تهدف لخدمة الدول الناطقة باللغة العربية
    دافيد ستورتي       

 قسم مجتمع المعلومات      
 اليونسكو      

 

                                                           
 BIREMEوموقع ) isis/org.unesco.www( واليونسكو، ويمكن الحصول عليه من موقع اليونسكو PAHO/BIREME بواسطة ISIS_DLLتم تطوير  1
)br.bireme.www.( 
 :تتم اإلشارة في هذا الدليل إلى العالمات التجارية التالية 2

Microsoft®, MS-DOS®  و Windows®  مايكروسوفت كوربوريشن"عالمات تجارية مسجلة لشركة" 



 

 
 الئحة المحتويات

 

 7   نظرة عامة على النظام-1

 CDS/ISIS"...........................................................................................7"قاعدة بيانات نظام  -أ
 7............................................................................................................وظائف النظام -ب
 7......................................................................................................هيكل قاعدة البيانات -ج

 8.........................................................................................ملفات تعريف قاعدة البيانات -1
 8.......................................................................................................الملف الرئيسي -2
 8.......................................................................................................الملف المقلوب -3
 9............................................................................................................"أي"ملف  -4
 9.................................................................................................عالقات بين الملفاتال -5

 9...............................................................................................................بنية النظام -د
 10................................................................................................................. القوائم-1
 10.................................................................................................اتحوار متعدد اللغ -2
 10.....................................................................................................مربعات الحوار -3
 11..............................................................................................................النوافذ -4

 12 تثبيت النظام  -2

 12......................................................................................................مستلزمات األجهزة -أ
 12.................................................................................... على جهازك"CDS/ISIS"تثبيت نظام  -ب

 CDS/ISIS"............................................................................................12"إعداد نظام  -1
 CDS/ISIS"..............................................................................................13"نظام أدلة  -2
3- ISISPAS.PIF......................................................................................................13 
 Windows................................................................................13دارات بيئة التوافق مع إص -4
 15...................................................................................................ملفات معامالت النظام  -ج

1- SYSPAR.PAR :15.................................................................................المعامالت العامة 
2- dbn.PAR :24.................................................................................معامالت قاعدة البيانات 

 25............................................................................................................. النظامحدود -د

 ISIS/CDS" 26"  قوائم نظام -3

 26..........................................................................................................النافذة الرئيسية -أ
 26....................................................................................................."قاعدة بيانات"قائمة  -ب
 28............................................................................................................"تصفح"قائمة  -ج
 29............................................................................................................."بحث"قائمة  -د

 30............................................................................................................"إدخال"قائمة  -هـ
 33........................................................................................................."توصيف"قائمة  -و
 35..........................................................................................................."مرافق"قائمة  -ز

 37..........................................................................................المزيد من المرافق المخفية -1
 37............................................................................................................."نوافذ"قائمة  -ح
 38.........................................................................................................."مساعدة"قائمة  -ط

 ISIS/CDS" 39"  نوافذ نظام -4

 39......................................................................................................نافذة قاعدة البيانات -أ
 42.....................................................................................................إدخال البياناتنافذة  -ب



 

 44.........................................................................................................تحرير حقل -1
 46.........................................................................................................إضافة حقل -2
 46..........................................................................................................حذف حقل -3
 46....................................................................................تحري صالحية الحقل والتسجيلة -4
 END........................................................................................47 وBEGINكلمتا الشفرة  -4
 48.......................................................................................................لوائح االنتقاء -5
 48..............................................................................................تحديث الملف المقلوب -6
 48.........................................................................................................نافذة بحث متقدم -ج
 50........................................................................................................نافذة بحث موجه -د

 51...........................................................................................................نافذة القاموس -هـ

 ISIS/CDS" 54"  مربعات حوار نظام -5

 54.........................................................................................................مربع حوار فتح -أ
 55................................................................................................مربع حوار تاريخ البحث -ب
 55....................................................................................................مربع حوار االستيراد -ج
 57....................................................................................................مربع حوار التصدير -د

 60.......................................................................................مربع حوار صيانة الملف المقلوب -هـ
 62................................................................................................مربع حوار إضافة شاملة -و
 63.................................................................................................مربع حوار حذف شامل -ز
 64...............................................................................................مربع حوار استبدال شامل -ح
 64......................................................................................................مربع حوار طباعة -ط

 65......................................................................................إرشادات للتجهيز لدورة طباعة -1
 66...........................................................................................)عام(مربع حوار طباعة  -2
 67........................................................................................)عرض(ر طباعة مربع حوا -3
 68........................................................................................)هوامش(مربع حوار طباعة  -4
 69.................................................................................)نموذج طباعي(مربع حوار طباعة  -5
 71...........................................................................................)فرز(مربع حوار طباعة  -6
 XML.......................................................................................................74تصدير إلى  -ي

 FDT 76  جدول تعريف الحقول -6

 76....................................................................................................................تقديم -أ
 76...................................................................................إرشادات عامة لتصميم قواعد البيانات -ب

 76....................................................................................................عناصر البيانات -1
 77............................................................................................الحقول والحقول الفرعية -2
 77...............................................................................................الحقول القابلة للتكرار -3
 78.....................................................................................................محارف التحكم -4
 FDT....................................................................................79معامالت جدول تعريف الحقول  -ج

 79..........................................................................................................رقم الحقل -1
 79..........................................................................................................اسم الحقل -2
 79.........................................................................................................طول الحقل -3
 79..........................................................................................................نوع الحقل -4
 80......................................................................................................القابلية للتكرار -5
 80..............................................................................................الحقول الفرعية/ النمط -6

 81................................................................................................إنشاء قاعدة بيانات جديدة -د
 81........................................................................................مساعد تعريف قاعدة البيانات -1

 85   لغة البحث-7

 85...................................................................................................................مقدمة -أ
 85..........................................................................................................تعبيرات البحث -ب



 

 85............................................................................................أنواع مصطلحات البحث -1
 87.....................................................................................................معامالت البحث -2
 89.......................................................................................البناء اللغوي لتعبيرات البحث -3
 89.....................................................................................................المؤهل المساعد -4
 90.............................................................................................تطوير استراتيجية بحث -5
 91........................................................................................................بحث النص الحر -ج

 92   لغة تصميم التركيبات-8

 93.........................................................................................................محددات الحقول -أ
 93..........................................................................................................أمر الحقل -1
 93..................................................................................................أمر الحقل الفرعي -2
 94........................................................................................................ورود الحقل -3
 94..............................................................................استخراج جزء من حقل أو حقل فرعي -4
 95......................................................................................................ورودات الحقل -5
 95........................................................................................................أمر اإلزاحة -6
 MFN..........................................................................................................96أمر  -7
 96.............................................................................................................أمر المنوال -ب
 97.........................................................................................أوامر المسافات األفقية والرأسية -ج
 98.................................................................................................................الثوابت -د

 99.................................................................................................محددات الحقول الوهمية -هـ
 100.............................................................................................................التعبيرات -و

 100.................................................................................................التعبيرات الرقمية -1
 101................................................................................................التعبيرات السلسلية  -2
 102................................................................................................التعبيرات البولينية -3
 103.................................................................................................................الدوال -ز

 104....................................................................................................الدوال الرقمية -1
 107...................................................................................................الدوال السلسلية -2
 112....................................................................................................الدوال البولينية -3
 IF..............................................................................................................112األمر  -ح
 113..................................................................................................المجموعات المتكررة -ط
 115........................................................................................................أخطاء التركيبة -ي
 115.................................................................................................إدراج تركيبة خارجية -ك
 116......................................................................................................متغيرات التركيبة -ل
 WHILE........................................................................................................116األمر  -م
 Windows.......................................................................................117البيئة الرسومية لنظام  -ن

 FONTS...................................................................................................117األمر  -1
 COLS.....................................................................................................118األمر  -2
 118....................................................................................أوامر تصميم تركيبات الفقرات -3
 120..................................................................................أوامر تصميم تركيبات المحارف -4
 120...........................................................................تطبيق التركيبة على عناصر محددة فقط -5
 LINK..............................................................121األمر : إضافة وصالت نصوصية إلى التركيبة -6

 FST 129  جدول اختيار الحقول -9

 129........................................................................................الت جدول اختيار الحقولمعام -أ
 130..........................................................................................تركيبة استخراج البيانات -1
 130...................................................................................................تقنيات التكشيف -2
 132.....................................................................................................معرف الحقل -3
 132................................................................................................... المقلوب للملفFST -ب

 135 لالحتياجات الخاصة" ISIS/CDS"  تطويع نظام -10



 

 135...............................................................................................إنشاء إصدار لغة جديدة -أ
 135....................................................................................إنشاء قاعدة بيانات قوائم جديدة -1
 136..................................................................................إنشاء قاعدة بيانات رسائل جديدة -2
 137...................................................................................إنشاء ملف توصيف قوائم جديد -3
 137........................................................................................................جداول التحويل -ب

 ANSI....................................................................................138 إلى OEMويل جدول تح -1
 OEM....................................................................................138 إلى ANSIجدول تحويل  -2
 ANSI1256...................................................................138 إلى ASMO708جدول التحويل من  -3
 138...............................................................................جدول التحويل للمحارف االستهاللية -4
 ISISAC.TAB(..........................................................................139(طاقم المحارف األلفبائية  -5

 ISIS/CDS" 140"  لغة باسكال لنظام -11

 Windows 142  مفاتيح التحرير في -ملحق أ

 143 معجم المصطلحات

 146 الئحة األشكال

 148 الفهرس

 
 
 



 7  النظام على عامة نظرة  -1

 

   نظرة عامة على النظام-1

 "CDS/ISIS"قاعدة بيانات نظام  -أ
أي أنها قواعد بيانات تتشكل مكوناتها الرئيسية من ببناء وإدارة قواعد بيانات هيكلية غير رقمية، " CDS/ISIS"يسمح لك نظام 

 .النصوص
يتعامل مع النصوص والكلمات، ومن ثم يعرض العديد من الخصائص التي توجد عادة في حزم معالجة " CDS/ISIS"نظام وبرغم أن 

تمت هيكلتها في " CDS/ISIS"نظام ، وذلك ألن النصوص التي يعالجها الكلمات، فهو يقدم ما يزيد عن مجرد معالجة النصوص
 .عناصر بيانات تقوم أنت بتعريفها

كملف من البيانات المرتبطة ببعضها والتي تجمعها للوفاء " CDS/ISIS"نظام  قاعدة بياناتوبمعنى أكثر عمومية، يمكنك أن تعتبر 
ن على سبيل المثال ملفاً بسيطاً للعناوين، أو ملفاً أكثر تعقيداً فمن الممكن أن يكو. باالحتياجات المعلوماتية ألحد مجتمعات المستخدمين

عناصر هذا وتتكون كل وحدة من وحدات المعلومات يتم تخزينها في قاعدة بيانات، من . مثل دليل مكتبة أو دليالً لمشروعات أبحاث
على سبيل المثال، ستحتوي قاعدة بيانات ببليوغرافية . ي يجري وصفه منفصلة، تحتوي كل منها على خاصية معينة للكيان الذبيانات

على معلومات عن الكتب، والتقارير، ومقاالت الصحف وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة، ستتكون كل وحدة من عناصر بيانات مثل 
 .المؤلف، والعنوان، وتاريخ النشر، وغير ذلك

 رقمي لكل منها يعبر عن محتوياته، ويمكنك أن تعتبر الرمز على أنه اسم معرف، يتم تعيين حقوليتم تخزين عناصر البيانات في 
 ."CDS/ISIS"الحقل كما يعرفه نظام 

 .التسجيلةة معلومات معينة باسم د مجموعة الحقول التي تحتوي على كل عناصر البيانات لوحوتعرف
ذات أطوال متنوعة، ) وبالتالي مع تسجيالت(دة، هي أنه مصمم خصيصاً للتعامل مع حقول  بخاصية فري"CDS/ISIS" نظام ويتميز

 .ومن ثم يسمح بأفضل استخدام لمساحة التخزين على القرص، ومن ناحية أخرى يمنحك حرية تامة لتعريف أقصى طول لكل حقل
، ويمكن أن يحتوي على واحد أو اثنين أو أكثر )ة أو أكثربمعنى أن يكون غائباً في تسجيل(هذا ومن الممكن أن يكون الحقل اختيارياً 

محدد حقل ، يتم تعريف كل منها بواسطة فرعيةحقول من عناصر البيانات متنوعة الطول، وفي هذا الحالة يقال أن الحقل يحتوي على 
، بمعنى أن أي تسجيلة يمكن أن قابالً للتكراربه، كما يمكن أن يكون الحقل  مكون من محرفين يسبق عنصر البيانات الخاص فرعي

 .تحتوي على أكثر من حالة أو ورود لذلك الحقل

 وظائف النظام -ب
 : تتيح لك"CDS/ISIS"الوظائف الرئيسية التي يقدمها نظام 

 ى عناصر البيانات المطلوبةتعريف قواعد بيانات تحتوي عل •

 تسجيالت جديدة في قاعدة بيانات معينةإدخال  •

 تعديل التسجيالت الموجودة، أو تصحيحها أو حذفها •

  بشكل تلقائي لكل قاعدة بيانات بغرض تحقيق أقصى سرعة استرجاعة سريعملفات وصول وصيانة بناء •

 طورةمتاسترجاع التسجيالت باستخدام محتوياتها عن طريق لغة بحث  •

  منها حسب متطلباتكأجزاءعرض التسجيالت أو  •

 فرز التسجيالت بأي تتابع ترغبه •

 أو الفهارس أو طباعتها بأكملها/طباعة أجزاء من األدلة و •

  "CDS/ISIS"متخصصة باستخدام إمكانية لغة البرمجة المدمجة في نظام تطوير تطبيقات  •

 هيكل قاعدة البيانات -ج
ستظهر لك على شكل ملف واحد من المعلومات، إال أنها في واقع األمر تتكون من عدد من " CDS/ISIS"برغم أن قاعدة بيانات نظام 

، وعادة ال "CDS/ISIS"المرتبطة منطقياً والمنفصلة واقعياً، وتعتبر مهمة إدارة الملفات الواقعية من مسئوليات نظام ملفات الحاسوب 
ومع ذلك يمكن أن تساعد بعض المعرفة األساسية بأغراض ووظائف . هياكلها بالتفصيل بغرض تشغيل قاعدة بياناتتحتاج أن تعرف 

 . ترتبط بقاعدة البيانات على فهم أفضل للنظامالملفات الرئيسية التي 
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 ملفات تعريف قاعدة البيانات -1
 بواسطة تعريف بناء "CDS/ISIS"نظام تكون القاعدة معروفة لغرض معالجتها، يجب قبل أن يمكنك النفاذ إلى قاعدة البيانات ب

 .تعريف قاعدة بياناتأو تعديل /حتويه، وتسمح لك خدمات تعريف قواعد البيانات بإنشاء وا تومتسجيالتها 
 :من المكونات التالية، التي يتم حفظ كل منها في ملف منفصل" CDS/ISIS "نظاميانات هذا ويتكون تعريف قاعدة ب

  التي قد توجد في تسجيالت قاعدة البيانات ومميزاتها؟الحقول لتعريف ويستخدم :جدول تعريف الحقول
أو تحديث الحقول األصلية في قاعدة / من مخططات الشاشة، والمستخدمة إلنشاء وأكثرواحد أو  :إدخال البيانات) استمارات(استمارة 

 .محرراً تم تصميمه خصيصاً إلنشاء مثل هذه االستمارات" CDS/ISIS"هذا ويقدم نظام . البيانات
لمباشر للتسجيلة أثناء البحث، أو إلصدار مخرجات مطبوعة   الدقيقة للعرض اةتركيبوهي تعرف متطلبات ال :العرض) تركيبات (تركيبة

 بأي التسجيلة قوية وشاملة تتيح لك عرض محتويات تركيباتتصميم  لغة "CDS/ISIS"نظام هذا ويقدم . مثل األدلة والفهارس
 .طريقة ترغبها

 واحد لتعريف حقول قاعدة البيانات وجعلها قابلة للبحث عن طريق الملف يستخدم جدول اختيار حقول :اختيار الحقول) جداول(جدول 
 . حقول إضافي في تعريف أكثر متطلبات الفرز استخداماً لقاعدة البياناتاختيار، بينما يستخدم جدول مقلوبال

 الملف الرئيسي -2
. ات معينة، وتتكون كل تسجيلة من مجموعة من الحقول متنوعة الطول على كل التسجيالت الخاصة بقاعدة بيانالملف الرئيسييحتوي 

 ".الملف الرئيسيرقم " عند إنشائها، ويسمى "CDS/ISIS"هذا ويتم تعريف كل تسجيلة برقم فريد يتم تعيينه تلقائياً بواسطة نظام 
بغرض توفير نفاذ أسرع لكل من " اإلحاالت البينيةملف " يسمى ئيسيالملف الر بإلحاق ملف خاص ب"CDS/ISIS"هذا ويقوم نظام 

 .الملف الرئيسيفي واقع األمر فهرساً يعرف موقع كل تسجيلة في " اإلحاالت البينيةملف "، هذا ويعد الملف الرئيسيتسجيالت 
 ."CDS/ISIS" باستخدام خدمات إدخال البيانات في نظام سيالملف الرئيهذا ويمكنك إنشاء أو تعديل أو حذف تسجيالت 

 مقلوبالملف ال -3
اإلحاالت  الخاص بها، عن طريق ملف الملف الرئيسي مباشرة بواسطة رقم الملف الرئيسيبالرغم من إمكانية استرجاع تسجيلة من 

فمثالً عند استرجاع التسجيالت الببليوغرافية، قد يكون من .  التسجيلة، إال أنه من الضروري وجود طرق إضافية للنفاذ إلىالبينية
هذا ويسمح لك . األفضل النفاذ إلى التسجيلة بواسطة اسم المؤلف، أو الموضوع أو بواسطة أي عنصر بيانات آخر يرد في التسجيلة

 ".مقلوبالملف ال"اء ملف خاص يسمى  بتوفير عدد غير محدود من نقاط النفاذ لكل تسجيلة عن طريق إنش"CDS/ISIS"نظام 
 على كل المصطلحات التي يمكن أن تستخدم كنقاط نفاذ أثناء االسترجاع من قاعدة بيانات معينة، ويحتوي على مقلوبويحتوي الملف ال

 ط النفاذهذا وتسمى مجموعة نقا.  والتي استخلص منها كل من تلك المصطلحاتملف الرئيسيالئحة بالمراجع الخاصة بتسجيالت ال
 .الملف الرئيسي فهرساً لمحتويات مقلوبويمكنك أن تعتبر الملف ال. القاموسلقاعدة بيانات معينة باسم 

، وعلى "تعليم الكبار "مصطلحعلى ) 1039 و766، و204، و18بأرقام  (الملف الرئيسيعلى سبيل المثال، تحتوي أربع تسجيالت في 
 : كما يليمقلوب في الملف اليكون البناء المنطقي للتسجيلة الخاصة بالمصطلحذلك 

 
 1039 766 204 18  تعليم الكبار

 
 حيث يظهر المصطلح الملف الرئيسي، ويسمى كل مرجع لتسجيلة )أو مصطلح قاموس(نقطة نفاذ " تعليم الكبار"وهنا، يعتبر المصطلح 

 .تدوينةباسم 
 تتنوع مقلوب تحته، فالتسجيالت المنطقية في الملف الكشفةدة سيكون له عدد مختلف من التسجيالت موحيث أن كل مصطلح في العا

 . من عدة ملفات حقيقية وذلك بغرض االسترجاع السريع لكل نقطة نفاذمقلوبأطوالها، ومرة أخرى يتكون الملف ال
ة أو عناصر متفرعبيانات، ومن ثم يمكنك اختيار حقول، أو حقول ة لكل قاعدة مقلوب الللملفاتإنشاء انتقائياَ " CDS/ISIS"يتيح نظام 

صفات مفردة من الحقول المختارة عن طريق تعيين االختيارات ابيانات، وباإلضافة لذلك، يمكنك استخالص كلمات أو عبارات أو و
 .المالئمة
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، والذي سيحتوي على )FST (ل اختيار الحقولجدوهذا ويمكنك تعريف العناصر القابلة للبحث في قاعدة بيانات معينة عن طريق 
 . الذي سيتم استخدامه مع كل حقلتكشيف، وأسلوب القلبهاالحقول التي سيتم 

 لكل حقل قابل للبحث، يستخدم نظام مقلوب، حيث يتم تخصيص ملف مقلوبوعلى العكس من نظم االسترجاع التي تعتمد على الملف ال
"CDS/ISIS " ًإال أنه، ويسبب الهيكل المميز لهذا الملف، يعتبر مساوياً من حيث األداء ألسلوب . اً واحداً ألي قاعدة بياناتمقلوبملفا

 فحسب، وإنما يشتمل على معلومات إضافية الملف الرئيسي على رقم تدوينة كل حتويتوفي الواقع، ال . ة المتعددةمقلوبالملفات ال
 .ل الذي تم استخالص البيانات منه وموضع الكلمة المرتبطة داخل الحقلتعرف بشكل دقيق الحق

 محرفاً، ويتم بتر العناصر التي تزيد عن الطول األقصى قبل عمل اإلدخال في 30 يصل إلى بطولهذا ويوفر التطبيق الحالي نقاط نفاذ 
 .مقلوبالملف ال

 "أي"ملف  -4
 عملية االسترجاع للربط بين مصطلحات مرتبطة معينة، في، ويستخدم يكون مرتبطاً بالملف المقلوبأحد الملفات االختيارية ووهو 

في البحث، يتم استرجاع " أي"وعندما يتم استخدام مصطلح . اسماً جماعياً يعين لجدول من مصطلحات البحث" مصطلح أي"ويعتبر 
 .لمصطلحات المفردة الموجودة في ذلك الجدول معاً تلقائياً، وتجميع اذات العالقةالذي يحمل الجدول 

، ومن الممكن أن تحقق التجميعات الجغرافية في معظم االستفساراتعلى احتمال تكرار وروده في " أي"ويعتمد معيار تأسيس مصطلح 
أي " (أي" مصطلح أنشأت المثال، إذا على سبيل. األحوال هذا المعيار، إال أن األنواع األخرى يمكن أن تحقق المعيار بنفس النسبة

، والذي يعرف أسماء كل الدول الموجودة في أمريكا الجنوبية، يمكنك عندئذ استخدام هذا االسم الجماعي في البحث )أمريكا الجنوبية
 .بدالً من كتابة كل أسماء الدول المختلفة

 العالقات بين الملفات -5
عن طريق فحص األسلوب الذي تتم به عملية " CDS/ISIS"الرئيسية لقاعدة بيانات نظام يمكن فهم العالقة المنطقية بين الملفات 

 مقلوباالسترجاع، فعملية االسترجاع من قاعدة البيانات تتم بتعيين مجموعة من مصطلحات البحث، والتي يتم البحث عنها في الملف ال
من ثم يتعامل البرنامج مع هذه اللوائح طبقاً لمعامالت لبحث التي و.  مصطلحبكل المرتبطة الملف الرئيسيلتحديد موضع الئحة أرقام 

الملف  تتواءم مع أرقام الئحة اإلصاباتنهاية البحث الحصول على الئحة مفردة تسمى عينتها في معادلة البحث حتى يتسنى في 
بقراءة كل تسجيلة " CDS/ISIS"لتسجيالت المسترجعة، سيقوم نظام فإذا طلبت عرض ا.  للتسجيالت التي تقابل معادلة البحثالرئيسي

 .، وصياغتها طبقاً للتركيبة المعينة وعرضها على الشاشةالملف الرئيسيموجودة في الئحة اإلصابات من 
، "ر الطباعةمربع حوا"كما يمكنك أيضاً حفظ الئحة إصابات أو أكثر، حيث تستخدمها الحقاً لطباعة التسجيالت باستخدام خدمات 

 .ملف حفظوتسمى الئحة اإلصابات التي تم حفظها باسم 

 بنية النظام -د
، وهو الذي يتيح لك استدعاء الخدمات المختلفة، ومع ذلك يجب أن تتعلم "CDS/ISIS"يعتبر نظام القوائم هو المكون األساسي لنظام 

 حتى يمكنك إدارة وتشغيل قاعدة البيانات تركيباتالتصميم ، مثل لغة البحث ولغة "CDS/ISIS "نظام الخاصة باألساليبعدداً من 
فمثالً إذا أردت . لهذا الغرض" CDS/ISIS"نظام  يوفرها األدواتهذا ويتم تطبيق تلك األساليب باستخدام مجموعة من . الخاصة بك

امر المالئمة ثم تكّون متطلبات البحث، والتي يجب أن تتبع قواعد لغة البحث في القيام ببحث في قاعدة بيانات، عليك أوالً أن تختار األو
حتى يمكنك إدخال البحث " نافذة البحث"، وعلى ذلك يجب أن تعرف هذا األسلوب، علماً بأنك تستخدم أداة تسمى "CDS/ISIS"نظام 
 .فعلياً

سترجاع المعلومات الخاصة بأثر اإلشعاع الشمسي على الحيوانات مثل ا(وعندما يستلزم األمر المعالجة الذكية لتحويل المتطلبات 
 استخدام األدوات أمراً أكثر آلية وأكثر قابلية للتطبيق على وجه العموم يكون، "CDS/ISIS"نظام بإلى لغة البحث الخاصة ) البحرية

 ).يالت على السواءمثالً، فالمحرر ال يستخدم فقط إلدخال معادالت البحث، وإنما إلنشاء وتعديل التسج(
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  القوائم-1
 التي يعرضها النظام على الشاشة، واألمر ما هو إال تعليمة تخبر القوائميمكنك اختيار العمليات المطلوبة باختيار األمر المناسب من 

هذا ويتم عرض القوائم . ختيار من بينها أن يقوم بعملية معينة، والقائمة عبارة عن الئحة باألوامر التي ستقوم باال"CDS/ISIS"نظام 
الختيار أمر، انقر أوالً بالزر األيسر للماوس على . تحت شريط العنوان مباشرة" CDS/ISIS"في شريط القوائم أعلى نافذة نظام 

 .ماوس األيسر، ثم أشر إلى األمر المطلوب وانقر زر ال)وامر المتاحة في القائمة المختارةوهذا سيعرض األ(لقائمة المناسبة ا
الحظ أن القوائم المعروضة في هذا الدليل قد تختلف مع الواقع، حيث أن كل مستخدم يمكنه تغيير مخطط القوام وتغيير البيانات 

مما يعني أن هذه األوامر ) أي أنها ملونة بلون رمادي فاتح(هذا وقد تظهر بعض األوامر خافتة عند عرض القائمة . الخاصة باألوامر
أما . ما لم يتم فتح قاعدة بيانات"  استيراد"فمثالً ال يمكنك اختيار أمر .  اختيارها يث أنها غير عاملة في ذلك السياق بعينهال يمكن
التي تتبع األمر فتعني أن هناك المزيد من المعلومات المطلوبة حتى يتم تنفيذ الوظيفة، وفي هذه الحالة سيؤدي النقر على (...) عالمة 

 .ح مربع حوار حيث يمكن إدخال تلك المعلوماتاألمر إلى فت
 ":قاعدة بيانات"والشكل التالي يقدم مثاالً لقائمة 

 
 "CDS/ISIS" مثال لقائمة نظام – 1  شكل

 حوار متعدد اللغات -2
دد اللغات خاصية هامة حيث أنها تسمح لك باختيار اللغة التي سيتم  نظام تفاعلي ومتعدد اللغات بشكل كامل، وتع"CDS/ISIS"نظام 

 .بها عرض قوائم ورسائل النظام 
، يتم عرض القوائم باللغة االفتراضية التي اختارها مدير قواعد البيانات عندما تم تثبيت "CDS/ISIS"نظام في كل مرة يتم تشغيل 

حيث يتم عرض " توصيف"في قائمة " تغيير اللغة"لحوار في أي وقت بتنفيذ األمر النظام على الحاسوب، إال أنه يمكنك تغيير لغة ا
الئحة باللغات المتاحة، انقر اللغة المطلوبة بزر الماوس األيسر اختيارها، ومن هذه النقطة فصاعداً، سيتم عرض كل القوائم، ورسائل 

 . أنشئت فيها حتى يتم إغالقهايستبقى بنفس اللغة التالحظ أن أي نوافذ مفتوحة . النظام والمحثات باللغة التي اخترتها

 مربعات الحوار -3
 لمزيد من المعلومات حتى يتمكن من تنفيذ أمر ما، وعليك أن توفر هذه المعلومات "CDS/ISIS"نظام في بعض األحيان، يحتاج 

 على سبيل المثال، سوف تجد مربع حوار التصدير معروضاً فيما .مربع حواربتحديد االختيارات في نوع خاص من النوافذ يسمى 
 :يلي
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 "CDS/ISIS "نظام مثال لمربعات حوار – 2  شكل

 النوافذ -4
ض  لعرنافذة قاعدة البيانات ألغراض محددة، فمثالً سيستخدم تصميمها تم النوافذ أنواعاً مختلفة من "CDS/ISIS"يستخدم نظام 

.  إلدخال البيانات في تسجيلةنافذة إدخال البيانات لتنفيذ عملية بحث أو نافذة البحث، أو )انظر المثال التالي(تسجيلة من قاعدة بيانات 
 .وهذه النوافذ تظهر على الشاشة تلقائياً بمجرد اختيار األمر الخاص بكل منها

 
 لبيانات مثال لنافذة قاعدة ا– 3  شكل
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 تثبيت النظام  -2

 مستلزمات األجهزة -أ
 :"CDS/ISIS"وهي ما ينصح به لتشغيل نظام ألجهزة ألقل تركيبة من مستلزمات افيما يلي سرد 

 ) ميغاهرتز أو أعلى100ينصح بمعالج بنتيوم بسرعة ( ميغاهرتز 40 بسرعة 486معالج  :المركزيةوحدة التشغيل 
 ) ميغابايت أو أعلى16ينصح ب( ميغابايت 8 :العشوائيذاكرة النفاذ 

 وحدة مشغل قرص مرن أو أقراص مدمجة 1
 ) ميغابايت على األقل4يحتوي على مساحة تخزين خالية (قرص صلب  1
 ) أو أعلى600×800 بدقة VGAينصح بشاشة  (480×640 ملونة بدقة عرض VGAشاشة  1
 )اختيارية(بعة طا 1

  أو إصدار أحدثWindows 3.1 بيئة
 

 بيئة إال أنه يعمل تحت اإلصدارات المختلفة من Windows 3.1 بيئةيعتمد على " CDS/ISIS" برغم أن نظام :مالحظة
Windows95, 98, NT4, 2000, XPبدون مشاكل معروفة . 

  على جهازك"CDS/ISIS"تثبيت نظام  -ب

 "CDS/ISIS"إعداد نظام  -1
 : بطرق مختلفة"CDS/ISIS"من الممكن أن يتم توزيع نظام 

 
 عن طريق جامعة الدول العربية، إدارة المعلومات والمكتبة •
 isis/org.unesco.www://httpمثالً في الموقع : عبر اإلنترنت •
 الخاصة باليونسكوعلى االسطوانة المدمجة ألدوات معالجة المعلومات  •
 . يحتوي أولهما على البرنامج بينما يحتوي الثاني على التوثيقISIS02 وISIS01على قرصين مرنين بعنوان  •

 
، أو "WINISIS15.EXEً"، أو "WINISIS.EXE"، ستجد ملفاً باسم "CDS/ISIS" بها على نظام حصلتوأيا كانت الصيغة التي 

"SETUP.EXE " أو ملف أرشيف بصيغةZIP  يحتوي على مثبت نظام"CDS/ISIS ." قم بتشغيل الملف بالنقر المزدوج عليه أو عن
 .Windowsفي نظام " ابدأ"طريق قائمة 

 
 األسئلة حول موضع تثبيت مختلف ملفات النظام، فإذا كانت هذه هي أول مرة تثبت فيها النظام، منسيسألك برنامج التثبيت عدداً 
 .ية التي يقترحها المثبتفنقترح أن تقبل القيم االفتراض

 
: SYSPAR.PAR" والذي سيتم شرحه في القسم SYSPAR.PAR في إنشاء ملف النظام المسمى استخدامهامعظم المعامالت سيتم 

 :، علماً بأن المعلومات التي ستطلب منك هي كما يلي"لعامةالمعامالت ا
 

 )winisis/ياً سيكون افتراض" (CDS/ISIS"الدليل األساسي لنظام  •
 ).Winisisافتراضياً سيكون " (CDS/ISIS" حيث سيتم وضع رموز نظام Windowsمجموعة مدير برامج  •
 winisis/data/دليل قاعدة البيانات، أو الدليل الذي سيحتوي على قواعد البيانات الخاصة بك، والدليل االفتراضي هو  •

 .CDS، حيث يتم تثبيت قاعدة البيانات االختبارية MS-DOS بيئةوذلك بغرض التوافق مع اإلصدار الخاص ب
 EN: الذي توفره اليونسكو اللغات التالية" CDS/ISIS"هذا ويدعم نظام ). EG  العربيةافتراضياً هي(لغة الحوار المبدئية  •

قد تدعم ن الدوليون التي يوفرها الموزعو" CDS/ISIS"علماً بأن النسخ األخرى من نظام ). الفرنسية (FRو، )اإلنجليزية(
 .لغات إضافية

 winisis/prog/بلغة باسكال والدليل االفتراضي هو " CDS/ISIS" باسكال، حيث يتم تخزين برامج نظام CDS/ISISدليل برنامج 
 .، حيث يتم تثبيت البرامج المرافقة للنظامMS-DOS بيئة الخاص بوذلك بغرض التوافق مع اإلصدار

 

http://www.unesco.org/isis
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 "CDS/ISIS"ام نظ أدلة -2
رئيسي وعدد من األدلة الفرعية يحتوي كل منها على فئة " CDS/ISIS"سيقوم إجراء التثبيت الذي سبق شرحه عاليه بإنشاء دليل 

 ).األسماء االفتراضية ستوضع بين قوسين(معينة من الملفات كما يلي 
 

والملفات المرتبطة، بجب أال تنقل أو تقوم بتعديل أي ) WISIS.EXE(يحتوي على الملف القابل للتشغيل ): winisis/(الدليل الرئيسي 
 .الذي سيتم شرحه فيما بعد SYSPAR.PARمن الملفات المثبتة في هذا الدليل ما عدا ملف 

 .CDS/ISISيحتوي على البرامج التطبيقية المكتوبة بلغة باسكال ): winisis/prog/(الدليل الفرعي للبرنامج 
 .يحتوي على قواعد بيانات القوائم وجداول النظام): winisis/menu/ (لقوائمالفرعي لدليل ال

 .يحتوي على قواعد بيانات رسائل النظام ):winisis/msg/(الدليل الفرعي للرسائل 
 ."CDS/ISIS"نظام يحتوي على ملفات العمل التي يصدرها  ):winisis/work/(الدليل الفرعي لملفات العمل 

هذا الدليل الفرعي قد يتضمن أدلة فرعية كما (يحتوي على ملفات قواعد البيانات ): winisis/data/(لبيانات الدليل الفرعي لقواعد ا
 ".معامالت قواعد البيانات"سيتم الشرح فيما يلي تحت قسم 

راضي ، ويستخدم كدليل افت"CDS/ISIS"بنظام يحتوي على بعض صور الخلفية الخاصة ): winisis/bg/(الدليل الفرعي للصور 
 .للصور لو تم حفظها بدون اسم مسار

3- ISISPAS.PIF 
 باسكال مؤالف (ISISPAS.EXE، والملف Windows بيئة في الدليل الخاص بISISPAS.PIF الملفيقوم برنامج المثبت بتثبيت 

CDS/ISIS ( في الدليل الرئيسي لنظام"CDS/ISIS" علماً بأن الملف ،ISISPAS.PIFسكال  ضروري لتشغيل برامج باCDS/ISIS 
فإذا قمت بتثبيت .  واسم دليل العمل الذي سيتم استخدامهISISPAS.EXEالمرفقة مع النظام ويحتوي على اسم المسار الخاص بملف 

 . عليك تحرير الملف لتغيير القيم االفتراضية بما يتالءم مع التثبيت،winisis/في دليل غير الدليل " CDS/ISIS"نظام 
 : فتابع العمل كما يليWindows 3.x بيئةإذا كنت تعمل تحت إصدار 

 ؛)في النافذة الرئيسية( من مدير البرامج PIFاستدع محرر  •
 ؛ISISPAS.PIFافتح ملف  •
 ؛Start-up Directoryو Program Filenameقم بتعديل القيم بما يتناسب التثبيت في مربعي إدخال  •
 .احفظ الملف وأغلقه •

 : فتابع العمل كما يليWindows 95 بيئةإذا كنت تعمل تحت إصدار 
  باستخدام باحث وندوز؛ISISPAS.PIF الملف موقعحدد 

 ؛"خصائص" وانقر الزر األيمن للماوس واختر الملفأشر إلى 
 ؛"البرنامج"اختر صفحة 

 بما يتناسب مع التثبيت؛ Workingو cmd line إدخال مربعي قم بتعديل الدليل في
 . وأغلقهالملفاحفظ 

 
 .Windows XP أو Windows 2000 قد ال يعمل تحت إصدار PIF ملفالحظ أن 

 Windows بيئةالتوافق مع إصدارات  -4
 بدون مشاكل كما سبق ذكره، إال أنه بعض الحاالت قد يكون من Windows بيئة إصداراتتحت كل " CDS/ISIS"يعمل نظام 

لعالج هذه المشاكل، عليك أن تقوم . ق إضافي إذا صادفت مشكلة في عرض األزرار أو النوافذ بشكل صحيححالضروري تثبيت مل
إلى ) نتيجة لعملية التثبيت" CDS/ISIS"تحت الدليل الرئيسي لنظام  ctl3dوالموجود في الدليل الفرعي  (CTL3D.DLLبنسخ الملف 

 .windows\system\دليل 
 

 
 8لملفات قواعد البيانات غير مدعومة، وعلى ذلك ال يقبل النظام ال أسماء األدلة التي ال يزيد طولها عن األسماء الطويلة : تحذير

 علماً بأن أسماء قواعد )بدون مسافات( محارف 6ماء قواعد البيانات عن  يجب أال تزيد أسMS-DOSمحارف، وللتوافق مع إصدار 
 البيانات يجب أن تكون بمحارف التينية وليست عربية

 
 ثانية باستخدام أسماء المسارات االفتراضية كما ستم اقتراحها أثناء ننصحهذا األمر هام بصفة خاصة لدليلي النظام وقواعد البيانات، وعلى ذلك، 

 لتثبيتعملية ا
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 Windows أو Windows 2000من النسخة المكافئة عندما تعمل تحت نظامي التشغيل  Winisisأخيراً وليس آخراً، ننصح بتشغيل 
XP بدالً من الملف القابل للتشغيل، هذا ألن النسخة المكافئة تسمح بتحسين جلسة العمل الخاصة بتشغيل Winisis: 

  على سطح المكتبWISIS.EXEقم بإنشاء نسخة مكافئة لملف  •
 .Properties باستخدام الزر األيمن للماوس واختر المكافئةانقر النسخة  •

 

 
 

لتجد " …Advanced" انقر زر Windows XP بيئة، تحت "run in separate memory space "االختيارابحث عن  •
 .هذا االختيار
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 ملفات معامالت النظام  -ج

1- SYSPAR.PAR :لعامةالمعامالت ا 
، "CDS/ISIS" على معامالت إعداد النظام، والتي تتم قراءتها في كل مرة يتم فيها تشغيل نظام SYSPAR.PARيحتوي ملف النظام 

في " CDS/ISIS"تثبيت نظام عندما قمت ب. ويمكن استخدامه لتجاوز القيم االفتراضية والتي سيطبقها النظام في الحاالت األخرى
 محتوياً على القيم االفتراضية التي قمت بتوفيرها، وهذا القسم يصف SYSPAR.PARالبداية، قام برنامج المثبت تلقائياً بإنشاء ملف 

 .)MS-DOS بيئة هي نفسها الموجودة في اإلصدار الخاص ب8 إلى 1الحظ أن المعامالت (التركيبة والمحتويات الخاصة بهذا الملف 
، ويبدأ كل معامل في سطر "Notepad" ملف نصوصي، يمكن تحريره باستخدام أي محرر نصوص مثل SYSPAR.PARالملف 

 :جديد حسب التركيبة العامة التالية
 n=قيمة 

 :حيث
n  ؛)كما هو مشروح فيما يلي(هو رقم المعامل 

 هي القيمة الموافقة قيمة
 

، وعندما تكون القيمة هي اسم دليل، )ي مسافة تلي تلك العالمة ستحتسب كجزء من القيمةفأ(مباشرة "=" يجب أن تلي القيمة عالمة 
وإال سيكون اسم الملف غير "/"  لبناء وصف الملف الفعلي، لهذا يجب إنهاء اسم الدليل بعالمة CDS/ISISفسيتم ربطها باسم ملف 

 :على سبيل المثال. صالح
 
2=\winisis\menu\ 
 

لن يحتاج االفتراضية القياسية للنظام في حالة عدم وجود معامالت، أو قيم فارغة للمعامل، ومن ثم سيتم تعيين القيمة 
SYSPAR.PAR على أنه يمكنك إدخال المعامالت بأي ترتيبإال ألن يحتوي على تلك القيم التي ترغب في تغييرها ،. 

 :في بداية السطر، مثل) ;(اج الفاصلة المنقوطة بإدر") CDS/ISIS"والتي سيتجاهلها نظام  (تعليقاتيمكنك إدراج أسطر 
 
  ضبط قاعدة البيانات االفتراضية;

، هذا وفيما يلي سرد لالئحة المعامالت Winisisالحظ أن أسطر التعليقات قد يتم مسحها إذا قمت بتحرير معامالت النظام من داخل 
تي تكون مطلوبة عادة بينما يمكن استخدام المعامالت األخرى لتغيير  هي ال5 إلى 1الحظ أن المعامالت . الكاملة والتي يمكنك تحريرها
 .، على أنها ليست ضرورية"CDS/ISIS"التصرف االفتراضي لنظام 

 SYSPAR.PARإعادة توجيه : 0المعامل 
 :لقيمةنفسه إلى محرك أقراص أو دليل آخر، ويمكن أن تكون ا SYSPAR.PARيمكنك استخدام هذا المعامل إلعادة توجيه ملف 

 
 :اسم ملف كامل، ويمكن أن يتضمن بصفة اختيارية معلومات عن محرك األقراص أو الدليل، مثالً -1

 
0=c:\isis\mypar 

 
 على محرك األقراص isis\ الموجود في الدليل mypar.parوفي هذه الحالة، ستتم قراءة المعامالت الفعلية من الملف 

c:. 
 
 :ثلعالمة استفهام أو تعجب يتبعها محث؛ م -2

 
 ؟أدخل اسم المستخدم=0

 
أوالً بعرض المحث ثم يقرأ اسم ملف المعامالت من لوحة المفاتيح، يمكنك " CDS/ISIS"في هذه الحالة سيقوم نظام 

استخدام هذا الشكل من المعامالت لتعريف اسم ملف المعامالت في كل مرة تبدأ فيها تشغيل النظام من دليل معين، فإذا 
 .جب بدالً من عالمة االستفهام، لن يظهر النص الذي ستدخله على الشاشةاستخدمت عالمة التع
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 SYSPAR.PAR في ملف 0 مثال للمعامل – 4  شكل

 نفسه SYSPAR.PAR عدة مرات إذا لزم األمر، فمثالً، من الممكن أن يحتوي ملف SYSPAR.PARهذا ومن الممكن إعادة توجيه 
، وكان الملف الجديد يعرف معامالت SYSPAR.PARالحظ أنك إذا أعدت توجيه .  يحدد ملفاً آخر0اليه على معامل في المثال ع

سبق تعريفها في ملف المعامالت الذي تمت معالجته بالفعل، فسيتم تخطي تلك المعامالت بالقيم الجديدة، كما سيتم تجاهل أي معامالت 
 . في الملف الحالي0تلي المعامل 

 SYSPAR.PAR لتوفير نسبة معينة من الحماية للنظام والبيانات، وذلك عن طريق تعريف ملف 0ويمكنك استخدام المعامل هذا 
يحتوي على المعامالت التي يتم تطبيقها بشكل عام، وملفات أخرى لكل واحد من المستخدمين أو من مجموعات المستخدمين يمكن أن 

 :مختارة تخص كل مستخدم، على سبيل المثال، لنفترض أنك أنشأت الملفات التاليةتكون فارغة أو أن تحتوي على معامالت 
 
 
 

David Sherif SYSPAR.PAR 
------------------- ------------------ -------------- 
4=\isis\david\work\ 4=\isis\sherif\work\ 1=\isis\prog\ 
5=\isis\david\data\ 5=\isis\sherif\data\ 2=\isis\menu\ 

6=BIBLIO 3=\isis\msg\ 
101=EN 101=EG 

 كلمة المرور=!0  
 

 أوالً، ويقوم بإعداد النظام، والقوائم ومسارات SYSPAR.PAR سيقرأ ملف "CDS/ISIS" في هذه الحالة، كلما بدأ تشغيل نظام 
، "Sherif"، فإذا كانت الكلمة هي )0المعامل (لمرور الرسائل، ويختار العربية كلغة افتراضية، ثم سيتم حث المستخدم إلدخال كلمة ا

حيث سيعمل هذا المستخدم باللغة اإلنجليزية ويستخدم قاعدة البيانات : هذا الملف ويضبط بقية المعامالت" CDS/ISIS"سيقرأ نظام 
BIBLIO هذه الملفات بضبط السمات المناسبة للملفإخفاء  كقاعدة بيانات افتراضية، كما يمكنك. 

 مسار البرنامج: 1معامل ال
  أوPASملفات (بلغة باسكال " CDS/ISIS"أو الدليل حيث توجد البرامج التطبيقية لنظام /هذا المعامل يعرف محرك األقراص و

PCD( والتي يفترض أن تكون موجودة في الدليل الحالي بشكل افتراضي، الحظ أن ملفات لوائح البرنامج ،)LST ( موجودة في مسار
 .4لعمل والذي يتم تعريفه بالمعامل ملفات ا

 مسار القوائم: 2المعامل 
والتي يفترض أن تكون موجودة في ، "CDS/ISIS"أو الدليل حيث توجد ملفات قوائم نظام /هذا المعامل يعرف محرك األقراص و

 .تم حفظها في هذا المسارسي) *.xxMNyy( على أن كل الملفات المرتبطة بقاعدة بيانات قوائم الدليل الحالي بشكل افتراضي،
 . أيضاً موجودين في هذا الدليلISISAC.TABو ISISUC.TABهذا ويجب أن يكون الملفان 

 مسار الرسائل: 3المعامل 
والتي يفترض أن تكون موجودة في الدليل الحالي أو الدليل حيث توجد ملفات رسائل النظام، /هذا المعامل يعرف محرك األقراص و

 .سيتم حفظها في هذا المسار) *.xxMSG(ى أن كل الملفات المرتبطة بقاعدة بيانات رسائل  علبشكل افتراضي،
 



 17  النظام تثبيت  -2

 مسار ملفات العمل: 4 المعامل
والتي سيتم ، )مثل ملفات الفرز( بإنشاء ملفات العمل "CDS/ISIS"نظام  سيقوم أو الدليل حيث/هذا المعامل يعرف محرك األقراص و

 مثل ملفات الطباعة، سيتم حفظها في  على أن كل الملفات التي ال تغطيها المعامالت األخرىل افتراضي،إنشاؤها في الدليل الحالي بشك
 .هذا المسار

 مسار قاعدة البيانات: 5المعامل 
والتي سيتم حفظها في الدليل الحالي بشكل  سيتم حفظ ملفات قواعد البيانات، أو الدليل حيث/هذا المعامل يعرف محرك األقراص و

 .راضيافت
 ،ANY، CNT، IFP، L01، L02: سيتم حفظها في هذا المسار) ما عدا قواعد بيانات الرسائل(علماً بأن ملفات قواعد البيانات التالية 

N01، N02، MST، XRF، FDT، FST، FMT )استمارات إدخال البيانات( ، PFT، STW و SRT . بينما سيتم حفظ ملفات قواعد
 .4 وغيرها في مسار ملفات العمل المعرف بالمعامل ?LK، و?LNو، HITالبيانات األخرى مثل 

انظر القسم  (dbn.PARأو محرك أقراص، وذلك باستخدام ملف /الحظ أن ملفات قواعد البيانات قد تكون موزعة بين أكثر من دليل و
 ).الحقاً" معامالت قاعدة البيانات"

 لبيانات االفتراضيةاسم قاعدة ا: 6المعامل 
هذا المعامل يعرف اسم قاعدة البيانات االفتراضية، وعند تعيينه سيتم اختيار قاعدة البيانات االفتراضية تلقائياً عند بدء تشغيل البرنامج، 

 . معينةويفيد هذا المعامل في حالة أن المستخدمين يعملون عادة على قاعدة بيانات

 فاصل الحقول القابلة للتكرار: 8المعامل 
 لفصل ورودات الحقل القابل للتكرار أثناء إدخال البيانات، هذا "CDS/ISIS"هذا المعامل يعرف المحرف الذي سيستخدمه نظام 

دخال عالمة النسبة بشكل افتراضي، مما يقصر استخدامها على هذا الغرض، فإذا احتجت إل) %(العالمة  "CDS/ISIS"ويستخدم نظام 
الحظ أن المحرف الذي ستعرفه سيصبح من . ، فيمكنك تعريف محرف آخر هنا ليستخدم بدالً من العالمةالمئوية ضمن البيانات

 :انية وروده في بياناتك، على سبيل المثالك، ومن ثم عليك أن تختار محرفاً تتأكد من عدم إم"CDS/ISIS"نظام محارف التحكم في 
 
8=& 

 .كفاصل للحقول القابلة للتكرار) &(المحرف يعرف 
 بيئة، إال أن اإلصدار الخاص ب8 إال بمحرف مفرد كقيمة للمعامل MS-DOS بيئةالحظ أنه بينما ال يسمح اإلصدار الخاص ب

Windowsيسمح لك بتعيين سلسلة من المحارف، على سبيل المثال : 
 
8=$$$ 

 حالة الشبكة: 14المعامل 
 بشرط أن تكون ضوابطها معرفة بالفعل في الجهاز المضيف، والحاالت التي يدعمها Windows على شبكات Winisisيمكنك تشغيل 

 النظام هي
  حالة مستخدم مفرد0=14
  حالة تعدد المستخدمين1=14

 . على الشبكة العالميةUNESCO CDS/ISISلمزيد من المعلومات، يرجى قراءة التوثيق المالئم والمتاح في صفحة 

 اللغة االفتراضية: 101امل المع
هذا المعامل عبارة عن شفرة مكونة من محرفين تعرف لغة الحوار االفتراضية والتي سيتم استخدامها، واللغة االفتراضية المبدئية هي 

EN) اإلنجليزية.( 

 القائمة االفتراضية: 102المعامل 
تفضيالت راضية التي سيتم استخدامها، وهي تسمح لك بإعداد هذا المعامل عبارة عن شفرة مكونة من محرفين تعرف القائمة االفت

هذا المعامل يقدم آخر محرفين في قاعدة بيانات القوائم التي سيتم استخدامها، والوضع االفتراضي هو ". CDS/ISIS"محدودة لنظام 
DF . م االفتراضية هي  معرفين، ستكون قاعدة بيانات القوائ102 و101على سبيل المثال، إذا لم يكن المعامالنMNENDF بينما إذا ،

، وفي هذه الحالة بالطبع، عليك أن تكون قد أنشأت MNENSHفستكون قاعدة بيانات القوائم هي  SH=102قمت بتعريف المعامل 
 .قاعدة البيانات المختارة بالفعل
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 عرض تفاصيل البحث: 103المعامل 
بعرض نافذة نتائج " CDS/ISIS"، سيقوم نظام 1، فإذا كانت القيمة 1أو ) ضيالوضع االفترا (0يمكن أن تكون قيمة هذا المعامل إما 

 .0تظهر تقدم عملية البحث، بينما ال تظهر هذه النافذة عند استخدام القيمة 

 عرض اختيارات القاموس: 104المعامل 
فإذا كانت القيمة . اموس عند اختيار حقل ما، وهي تؤثر على نافذة الق1أو ) الوضع االفتراضي (0يمكن أن تكون قيمة هذا المعامل إما 

 سيتم عرضها بالمحارف بعرض القاموس كامالً، علماً بأن المصطلحات غير الواردة في الحقل المختار" CDS/ISIS"، سيقوم نظام 0
مصطلحات الواردة في ، فسيتم عرض ال1أما إذا اخترت القيمة .  ولن تكون قابلة لالختيار)حال كونها بالمحارف الالتينية(الصغيرة 

 .الحقل المختار فحسب

 العرض التلقائي لنتائج البحث: 105المعامل 
، سيقوم 1 فإذا استخدمت البحث المتقدم وكانت القيمة لهذا المعامل ،1أو ) الوضع االفتراضي (0يمكن أن تكون قيمة هذا المعامل إما 

 ).الوضع االفتراضي (0، بينما يبقى النظام في حالة البحث إذا كانت القيمة  تلقائياً بعرض نتائج البحث بمجرد تنفيذه"CDS/ISIS"نظام 

 Windows إلى DOSول التحويل من جد: 106المعامل 
هذا ويتم . Windows إلى DOS لتحويل المحارف من "CDS/ISIS"هذا المعامل يحدد اسم ملف جدول التحويل الذي سيستخدمه نظام 

لمزيد من المعلومات حول  137في صفحة " جداول التحويل"انظر القسم . لقياسي بشكل افتراضي اWindowsاستخدام جدول تحويل 
 .هذا االختيار

 DOS إلى Windowsجدول التحويل من : 107المعامل 
هذا ويتم . DOS إلى Windows لتحويل المحارف من "CDS/ISIS"هذا المعامل يحدد اسم ملف جدول التحويل الذي سيستخدمه نظام 

  . القياسي بشكل افتراضيWindowsاستخدام جدول تحويل 

 اتجاه العرض: 108المعامل 
وعندما يتم استخدام القيمة .  وهو يعرف االتجاه االفتراضي للعرض،1أو ) الوضع االفتراضي (0يمكن أن تكون قيمة هذا المعامل إما 

 .1عند استخدام القيمة ) حالة اإلصدار العربيمثل (كون من اليمين إلى اليسار لعرض من اليسار إلى اليمين، بينما ي، يكون اتجاه ا0

 خط تحرير الحقول: 109المعامل 
أو حجم الخط الذي سيستخدم في مربعات إدخال بيانات الحقول في شاشة إدخال البيانات، والتركيبة العامة /هذا المعامل يحدد الخط و

 :لهذا المعامل هي
 ]حجم الخط[اسم الخط=109 

 :حيث
يمكنك التأكد من ذلك األمر باستخدام معالج  (Windows بيئةهو اسم الخط المطلوب، والذي يجب أن يكون معروفاً ل اسم الخط

 .Windows بيئةكلمات أو باستخدام اختيار الخطوط من لوحة التحكم في 
  النقطةبأنصافهو حجم الخط  حجم الخط

 :على سبيل المثال
 

109=Arabic Transparent  يحدد الخط"Arabic Transparent "بالحجم االفتراضي 
109=Arabic Transparent,24  يحدد الخط"Arabic Transparent " نقطة12والحجم  

 .نات يعيد ضبط هذا المعامل تلقائياً كلما قمت بتغيير الخط في شاشة إدخال البيا"CDS/ISIS"نظام الحظ أن 

 لترآيبةاضوابط : 110المعامل 
يمكنك استخدام هذا المعامل لتجاوز جداول الخطوط واأللوان االفتراضية والمستخدمة في عرض تسجيالت قاعدة البيانات، والتركيبة 

 :العامة لهذا المعامل هي
 التركيبة=110 
 بهذا الترتيب، fs، وf، وclو، cols، وfontsعلى ، والتي تحتوي فقط "CDS/ISIS" هي إحدى تركيبات نظام التركيبةحيث تكون 

 والقيمة االفتراضية لهذا المعامل هي
 

110=fonts((nil,Courier New), (swiss,Arial)), cols((0,0,0)), CL0, F0, FS24 
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رة عاليه في القسم  المذكوتركيباتيمكنك أن تجد شرحاً وافياً ألوامر ال. الحظ أن هذا المعامل يجب أن يذكر بأكمله في سطر واحد
 ".Windowsالبيئة الرسومية لنظام "

  خط تحرير الترآيبة: 111المعامل 
أو حجم الخط الذي سيستخدم في مربع تحرير التركيبة في نافذة قاعدة البيانات، والتركيبة العامة لهذا /هذا المعامل يحدد الخط و

 .109لمعامل المعامل هي نفسها المذكورة ل

 إعداد الطابعة: 112المعامل 
يجب أال تنشئ أو تقوم . ، حيث يخزن اسم ومنفذ آخر طابعة قمت باستخدامها"CDS/ISIS"يتم ضبط هذا المعامل تلقائياً بواسطة نظام 

 ".تقاعدة بيانا"من قائمة " إعداد الطابعة"، وإنما يمكنك تعديله باستخدام األمر بتعديل هذا المعامل مباشرة

 تعريف الخط الصغير: 115المعامل 
، مثل نافذتي القاموس والبحث، ويتم ضبط هذا Winisisلبعض نوافذ " صغير"هذا المعامل يعرف أي الخطوط سيتم استخدامه كخط 

 : والتركيبة هي".إعدادات النظام"المعامل باستخدام مربع حوار 
 اسم الخط، الحجم=115

 .ل لمراجعة المثا109انظر المعامل 

 تعريف خط مربعات الحوار: 116المعامل 
ونافذتي " فتح قاعدة بيانات"، مثل مربع حوار Winisisهذا المعامل يعرف أي الخطوط سيتم استخدامه كخط افتراضي لمربعات حوار 

 :يبة هيوالترك". إعدادات النظام"استيراد، ويتم ضبط هذا المعامل باستخدام مربع حوار /تصدير
 اسم الخط، الحجم=116

 . لمراجعة المثال109انظر المعامل 

 تعريف خط النظام: 117المعامل 
، ويتم ضبط هذا "توصيف المجموعات وعادة ما يكون أكبر من خط مربعات الحوار"يستخدم هذا الخط لعرض نصوص النظام مثل 

 :والتركيبة هي". النظامإعدادات "المعامل باستخدام مربع حوار 
 اسم الخط، الحجم=117

 . لمراجعة المثال109انظر المعامل 

  األدواتشريطعرض : 120المعامل 
ما تكون د بعرض شريط األدوات عن"CDS/ISIS" ويقوم نظام ،1أو ) الوضع االفتراضي (0يمكن أن تكون قيمة هذا المعامل إما 

 األكثر "CDS/ISIS"شريط األدوات يتكون من عدد من األزرار تتيح نفاذاً سريعاً لوظائف نظام  ( تحت شريط القوائم1القيمة 
 .0، بينما ال يتم عرض شريط األدوات عندما تكون القيمة )استخداماً

 "CDS/ISIS"موضع نافذة نظام : 122المعامل 
 .ية، ويجب أال تنشئ أن تقوم بتعديل هذا المعامل هذا المعامل لتخزين آخر حالة للنافذة الرئيس"CDS/ISIS"يستخدم نظام 

 إظهار الحقول الفارغة: 123المعامل 
 كافة الحقول في شاشة إدخال البيانات، "CDS/ISIS" ويقوم نظام ،1أو ) الوضع االفتراضي (0يمكن أن تكون قيمة هذا المعامل إما 

 .0 الحقول التي تحتوي على بيانات فقط عندما تكون القيمة ، بينما يتم عرض1بما فيها الحقول الفارغة عندما تكون القيمة 

 إطار نافذة قاعدة البيانات: 124المعامل 
 :يستخدم هذا المعامل لتغيير األبعاد االفتراضية لنافذة قاعدة البيانات وموضعها، والتركيبة العامة هي

 بدون شريط أدوات،اليسار،األعلى،اليمين،األسفل =124 
 .1 إذا كانت القيمة سيخفيهأو  شريط األدوات في نافذة قاعدة البيانات، سيظهر) 0القيمة االفتراضية هي  (بدون شريط أدوات

 فستظهر 1- تساوي األسفل أو اليمين لتعريف موضع وأبعاد نافذة قاعدة البيانات، فإذا كانت قيمة األعلى و األسفل، اليمين،اليسار
 .النافذة بالحجم األقصى
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 الة اختيار قاعدة البياناتح: 125المعامل 
، وعندما تكون القيمة 0هذا المعامل يؤثر على كيفية اختيار المستخدم لقاعدة البيانات التي سيقوم بفتحها، حيث القيمة االفتراضية هي 

 .1005 إلى 1001، لن يتمكن المستخدم إال من فتح قواعد البيانات المسرودة في المعامالت 1=125

 
 syspar 125=1 مثال لمعامل – 5  شكل

 تحديث تلقائي للملف المقلوب:130المعامل 
، يقوم 1وعند إقفال نافذة إدخال البيانات مع ضبط هذا المعامل بالقيمة . 1أو ) القيمة االفتراضية( 0يمكن أن تكون قيمة هذا المعامل 

، فيجب تحديث الملف المقلوب يدوياً باستخدام 0 في حالة ضبط المعامل بالقيمة تلقائياً، أما بتحديث الملف المقلوب "CDS/ISIS"نظام 
 ".قاعدة بيانات"في قائمة " تحديث الملف المقلوب"األمر 

 طول الكلمة: 131المعامل 
ال تستخدم  بالتعامل مع النصوص غير الالتينية، والتي Winisisيستخدم هذا المعامل لتعريف أقصى طول للكلمة، مما يسمح لنظام 

، سيتم إقحام عالمة نهاية السطر عند المحرف العاشر 10=131عند ضبط هذا المعامل بالقيمة . المسافات لفصل الكلمات مثل الصينية
 .إذا لزم األمر، عند عرض أو طباعة النص

 CDS/ISISخطأ باسكال : 132المعامل 
 بعرض "CDS/ISIS"، يقوم نظام 1 وعند ضبط هذا المعامل بالقيمة .1أو ) القيمة االفتراضية( 0يمكن أن تكون قيمة هذا المعامل 

وفي كلتا . 0 خطأ، بينما ال يتم عرض مربع الحوار عند ضبط القيمة على CDS/ISIS باسكال مؤالفمربع حوار كلما صادف 
 .الحالتين، سيتم عرض رسالة الخطأ في نص المخرجات الصادر من التركيبة

 Windows بيئةخط : 133المعامل 
قد تم إعداده افتراضياً ليعمل باستخدام " CDS/ISIS" باستخدام نوعين من خطوط النظام، علماً بأن نظام Windows بيئةيسمح لك 

 معد Windows بيئةالخط الصغير، إال إن العديد من النوافذ ستتعذر قراءتها وتختل مواضع األزرار فيها أو تختفي تماماً لو كان 
 .بخط النظام المستخدم حالياً" CDS/ISIS" ليخبر نظام 133في هذه الحالة يجب أن تضبط المعامل . كبيرةليستخدم الخطوط ال

 أنك "CDS/ISIS"، يفترض نظام 0 وعند ضبط هذا المعامل بالقيمة .1أو ) القيمة االفتراضية( 0يمكن أن تكون قيمة هذا المعامل 
هذا ويجب أن تغير قيمة هذا المعامل كلما قمت . 1 لو كانت قيمة هذا المعامل هي تستخدم الخط الصغير، أو أنك تستخدم الخط الكبير

 .Windows بيئةبتغيير إعدادات 

 طول عناوين إدخال البيانات: 134المعامل 
 .عرض العمود بالبكسل=134: وصف الحقول في نافذة إدخال البيانات، والتركيبة هي/هذا المعامل يحدد عرض عمود اسم

 شريط األدوات البديل لنتائج البحث: 135المعامل 
 تسمح <STOP>علماً بأن الوصلة .  سيعرض وصلة نصوصية أعلى كل تسجيلة أثناء تصفح نتائج البحث1ضبط هذا المعامل بالقيمة 

 .للمستخدم بالعودة لتصفح قاعدة البيانات الكاملة
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 ديل مثال لشريط أدوات البحث الب– 6  شكل

 تكبير عرض التسجيلة: 136المعامل 
 )160-80(نسبة التكبير=136التركيبة هي . يمكن تكبير أو تصغير محتويات نافذة قاعدة البيانات باستخدام هذا المعامل

 
136=140 

 تأآيد إقفال قاعدة البيانات: 137المعامل 
 .إقفال نافذة قاعدة البيانات سيؤدي إلى إظهار مربع طلب التأكيد قبل 1ضبط هذا المعامل بالقيمة 

 عدم إتاحة تفريغ الملف المقلوب/إتاحة: 138المعامل 
 .، سيظهر زراً في نافذة القاموس يسمح لك بتفريغ الملف المقلوب1عند ضبط هذا المعامل بالقيمة 

 
  نافذة القاموس وبها زر التفريغ– 7  شكل

  المحذوفةعرض التسجيالت: 140المعامل 
 .، سيخفي محتويات التسجيالت المحذوفة0عند ضبط هذا المعامل بالقيمة 

 الصور/مسار األنماط: 141المعامل 
ويستخدم هذا المسار عند . \c:\winisis\bg: الصور، والمسار االفتراضي هو/يستخدم هذا المعامل لتعريف المجلد االفتراضي لألنماط

 .ي قاعدة البياناتحفظ أي أنماط أو صور تستخدمها ف

 المصطلحات المسترجعة) ولون(تمييز : 142المعامل 
 .يستخدم هذا المعامل لضبط ألوان الخلفية ولون النص للمصطلحات المسترجعة بعد البحث
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 "حالة السرد"فرض عرض النتائج في : 144المعامل 
جاع تسجيلة واحدة، فعادة ما يعرضها في نافذة  نتائج البحث في الئحة، على أنه في حالة استرWinisisمن الممكن أن يعرض 

 ).تحتوي على عنصر واحد( يفرض العرض في الئحة 1=144التسجيلة المفردة، ومن ثم فإن ضبط هذا المعامل بالقيمة 

 ترآيبة التاريخ: 150المعامل 
 :هي بعرض تاريخ النظام الحالي، والتركيبات المتاحة DATEهذا المعامل يحدد كيف سيقوم األمر 

150=YMD) السنة، الشهر، اليوم( 
150=DMY) اليوم، الشهر السنة( 
150=MDY) الشهر، اليوم، السنة( 

 إقفال مربع حوار الطباعة بعد انتهاء المهمة: 152المعامل 
 .0ية هي  بمجرد انتهاء الطباعة، والقيمة االفتراضتلقائياً  سيؤدي إلى إقفال مربع حوار الطباعة 1ضبط هذا المعامل بالقيمة 

  القابلة للتكرارالمتفرعةالحقول . إدخال البيانات: 155المعامل 
 ة القابلة للتكرارمتفرعيسمح هذا المعامل بفحص إدخال البيانات للحقول ال

 بدون فحص  0=155
 فحص وإظهار األخطاء  1=155

 تحري صالحية التسجيلة. إدخال البيانات: 156المعامل 
 : عملية تحري صالحية التسجيالتWinisisتنفيذ هذا المعامل يحدد كيفية 

  تحري صالحية التسجيالت المعدلة فقط 0=156
 تحري صالحية التسجيالت دائماً  1=156

 .VALعلماً بأن قواعد تحري الصالحية مخزنة في ملف قاعدة البيانات 

 إتاحة التحكم في نوع الحقل والترآيبة. إدخال البيانات: 157المعامل 
 :الخاص به، على سبيل المثال) نمط(على معلومات حول نوع بيانات كل حقل ومرشح إدخال البيانات ) FDT(تعريف الحقل يحتوي 

Field Code (tag=20, type=alphanumeric, pattern=XX99-AA) 
 .ماطوفي األن) رقمي، ألفبائي، رقميألفبا (لحقول لالمعروفةهذا المعامل يتيح إمكانية التحكم في األنواع 

 :علما بأن التركيبات تنطبق على محارف كل من تلك األنواع، والمحارف العامة هي
X  كل المحارف(ارقمية لفبيقبل المحارف األ( 
A  يقبل المحارف األلفبائية فقط 
 يقبل المحارف الرقمية فقط  9

 إلزامي في الموضع المحدد أي محرف آخر

 ةتحرير أوامر الوصالت النصوصي: 902المعامل 
ضبط هذا المعامل سيسمح بتحرير تركيبة طباعة الوصالت النصوصية حيث يتم عرض أوامر الوصالت النصوصية نفسها على 

 .الشاشة قبل تنفيذ هذه األوامر
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 مسار ملفات المساعدة: 910المعامل 
 .فتراضي حيث توجد هذه الملفات، ويحدد هذا المعامل الملف اال)إذا كانت متاحة (HTML ملفات المساعدة بصيغة Winisisيستخدم 

 سابقة ملفات المساعدة: 911المعامل 
 : كما يليHTMLيتم تحديد أسماء ملفات المساعدة ذات الصيغة 

 ]اللغة_شفرة][الشفرة][السابقة][المسار[
 .علماً بأن الشفرات ثابتة، وأن شفرة اللغة تأتي من القائمة النشطة

 
Winisis 1.5 شفرة النافذة  Winisis 1.4 

 )إنجليزي=EN(مثال اسم الملف  الشفرة
 DE ISISDEEN.HTM 3 إدخال البيانات

 FL ISISFLEN.HTM 9 )فتح ملف(مباشر 
 ES ISISESEN.HTM 5 بحث بسيط

 SR ISISSREN.HTM 4 1منطقي
 PG ISISPGEN.HTM 10  عام1#طباعة 
 PP ISISPPEN.HTM 11  تقديم2#طباعة 
 PM ISISPMEN.HTM 12  هوامش3#طباعة 
 PL ISISPLEN.HTM 13  مخطط4#طباعة 

Winisis #1 HelpIndex 0 IX ISISIXEN.HTM 
 IM ISISIMEN.HTM 6 استيراد
 EX ISISEXEN.HTM 7 تصدير

 IU ISISIUEN.HTM 8 تحديث الملف المقلوب
 

على الشبكة  اليونسكورجاء مراجعة موقع ب.  ليست متاحة مع ملف التثبيت في الوقت الحاليHTMLإال أن ملفات المساعدة بصيغة 
 .HTML للتحقق من وجود ملفات CDS/ISISالعالمية والخاص بنظام 

 ISOضبط فاصالت حقول وتسجيالت : 918المعامل 
 :، والتركيبة هيISOيستخدم هذا المعامل لضبط الفاصالت االفتراضية للتسجيالت والحقول بغرض التصدير بتركيبة 

918=AB 
"A "تخدم كفاصلة للتسجيالتسوف تس 
"B "سوف تستخدم كفاصلة للحقول 

 Winisisملف سجل : 939المعامل 
 :، والتركيبة هيWinisisهذا المعامل يتيح وظيفة تسجيل عمليات 

 اسم ملف=939
 

ذا ويتم ه.  للجهاز، وهذا المعرف يستخدم في ملف السجلمعرف فريد على الحاسوب، يتم إنشاء Winisisفي أول مرة يتم تشغيل 
وننصح .  على نفس الجهاز، علماً بأن هذا المعرف عبارة عن رقمWinisisاستخدام نفس المعرف عبر مختلف عمليات تثبيت 

 أرقام المعرفات تعتبر مسئولية مدير النظام؟باستخدام ملف سجل مشترك واحد عند تشغيل النظام على شبكة، ومتابعة 
 

 . البيانات في حفظ ملف السجل عند إغفال تعيين مسارهذا ويستخدم المجلد االفتراضي لقاعدة
 

 :والعمليات المسجلة حالياً هي
 [  Updated] تسجيلة -
 [  Created] تسجيلة -
 [  Ldelete]تسجيلة -
 [LUndelete] تسجيلة -
-[IF update] 
-[Global delete tag xx] 
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  الخاص بالنظام الحاليASCIIإنشاء جدول : 945 المعامل
 والعكس ASCII إلى OEMعلى سبيل المثال، إذا أردت التحويل من .  للنظام الحاليASCIIمعامل يستخدم لبناء جدول تحويل هذا ال

بالعكس، فمن الضروري أن تستخدم جداول التحويل، وبرغم أن هذه العملية ال تظهر للمستخدم، فسيجد في بعض الحاالت أنه من 
 إنشاء ثالثة Winisisإضافة هذا المعامل ستفرض على ). مثالً أثناء عملية االستيراد( تطبيقه الضروري تعيين نوع التحويل الذي سيتم

 :جداول
txt_.tab – للتحويل من ANSI إلى OEM)  الرموزصفحة DOSبيئة الخاصة ب Windows( 
txt.tab – للتحويل من OEM)  الرموزصفحة DOSبيئة الخاصة ب Windows ( إلىANSI 

_upcase.tab –لجدول الذي يستخدم عادة للتحويل إلى المحارف الالتينية االستهاللية ا 
 

 :والتركيبة هي. ويجب أن تحذف هذا المعامل بعد ذلك مباشرة، Winisisيمجرد تشغيل هذا ويتم إنشاء هذه الجداول 
 

 ]أي محرف=[945

 قواعد البيانات المستخدمة حديثًا: 1005إلى  1001المعامالت 
 قواعد بيانات قمت بفتحها أثناء جلسات العمل السابقة، وستظهر أسماؤها 5 يستخدم هذه المعامالت لتخزين آخر "CDS/ISIS"نظام 

 .، وفي العادة ال يجب أن تضبط هذه المعامالت أو تقوم بتغييرها يدوياً"قاعدة بيانات"كأوامر في قائمة 

2- dbn.PAR :معامالت قاعدة البيانات 
 هو اسم dbnحيث يكون  (dbn.PAR في البداية تعيين موضع ملف يسمى "CDS/ISIS"نظام عندما تفتح قاعدة بيانات، يحاول 

، فإذا تعذر العثور على هذا الملف، SYSPAR.PAR في ملف 5في مسار قاعدة البيانات المعين في المعامل ) قاعدة البيانات
 . النظام وجود كل ملفات قواعد البيانات في مسار قاعدة البياناتفسيفترض

، ومن ثم DOS بيئة بتعيين مسارات منفردة لملفات قاعدة البيانات وتركيبته متوافقة مع اإلصدار الخاص بdbn.PARهذا ويسمح لك 
 على عدد dbn.PARمكن أن يحتوي ملف هذا ومن الم. يمكنك عند الضرورة توزيع قاعدة بيانات كبيرة على محركي أقراص أو أكثر

 :كما يلي) SYSPAR.PARلها نفس التركيبة التي للمعامالت المعينة في ( معامالت 10يصل إلى 
 

  للملفمسار/ محرك أقراص المعامل
------ ----------------- 

1 XRF 
2 MST 
3 CNT 
4 N01 
5 N02 
6 L01 
7 L02 
8 IFP 
9 ANY 

10 FDT، FST، FMT، PFT، STW، SRT، WPR 
 
علماً بأنه ليس من الضروري تعيين كل المعامالت، حيث سيتم وضع الملفات التي ال تعين مسارات لها في مسار قاعدة البيانات  

 بأن الملف "CDS/ISIS"نظام على سبيل المثال، فملف المعامالت التالي يخبر . SYSPAR.PAR في ملف 5المعين في المعامل 
بينما ستكون ملفات قاعدة (في األدلة المحددة  :eموجود على محرك األقراص  IFPوملف  :dجود على محرك األقراص الرئيسي مو

 ).SYSPAR.PARالبيانات األخرى في مسار قاعدة البيانات المعين في ملف 
 
2= d:\biblio\ 
3= e:\biblio\ 
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  النظامحدود -د
  مؤثرة في الوقت الحالي ستكونا التالي سرده النظامحدود

 أقصى عدد من قواعد البيانات بدون حدود
 أقصى عدد للتسجيالت في قاعدة البيانات ) ميغابايت500في حدود ( مليون 16
 أقصى حجم للتسجيلة 3 ألف محرف32
 أقصى حجم للحقل  ألف محرف32

 )FDTمعرف في ملف (الحقول أقصى عدد من  )ليس منها تكرارات الحقول القابلة للتكرار (200
 FSTأقصى عدد من أسطر  600
 أقصى عدد من كلمات الوقف 799

 أقصى عدد من تركيبات العرض  كيلوبايت26
 أقصى حجم للمخزن المؤقت للعرض  كيلوبايت64

 
 

                                                           
، ويجب أن تضع "CDS/ISIS"نظام  من MS-DOS ال يمكن استخدامها مع اإلصدار الخاص ببيئة 8000الحظ أن التسجيالت التي يزيد حجمها عن  3

 .MS-DOSهذا العامل في اعتبارك إذا كنت تنوي تبادل البيانات مع مستخدمي بيئة 
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 النافذة الرئيسية -أ
، وعادة ما تكون فارغة، كما يظهر في الشكل التالي، ما لم يتم "CDS/ISIS"نظام ه النافذة في كل مرة يبدأ فيها تشغيل يتم عرض هذ

، وفي هذه الحالة يتم فتح نافذة قاعدة البيانات SYSPAR.PAR في ملف 6اختيار قاعدة بيانات افتراضية من خالل المعامل 
 . هي األخرىتلقائياً االفتراضية 

 
  النافذة الرئيسية– 8  شكل

 :نات الرئيسية لهذه النافذة هي
 ، أعلى النافذة؛ط عنوان النافذة

وعة ومن الممكن تنشيط بعض هذه الوظائف بنقر األزرار المتن ("CDS/ISIS"نظام ، وهو يتيح النفاذ إلى كل وظائف ط القوائم
 ؛)شريط األدوات

 األكثر استخداماً، مثل "CDS/ISIS"نظام ، موجود تحت القوائم مباشرة، وهو يتيح نفاذاً سريعاً بنقر الماوس لوظائف ط األدوات
 ؛)نافذة قاعدة البياناتهناك شرح ألزرار شريط األدوات في القسم (اعدة بيانات، أو البحث أو الطباعة 

ويوجد أسفل النافذة، ويستخدم في العادة لعرض رسائل مساعدة، علماً بأن شريط الحالة يمكن عرضه بضبط االختيار ، ط الحالة
 .SYSPAR.PARم في ملف 

 .سام التالية تقدم وصفاً مفصالً لكل قائمة من قوائم النظام

 "قاعدة بيانات"مة 
 ة تضم األوامر التالية

 
 "قاعدة بيانات" قائمة – 9  شكل

 .تم فتحها، والتي يمكنك فتح أي منها بمجرد النقر على المدخل المالئم قواعد بيانات  آخرما يحتوي القسم األسفل من القائمة

 شريط العنوان

 ريط القوائم

 ريط األدوات

 ريط الحالة
ش

ش

ش

3-  

المكو
شري
شري

على 
شري
فتح ق
شري
المالئ
واألق

قائ -ب
القائم

عادة 
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i- فتح... 
 :قاعدة بياناتهناك ثالث طرق يمكنك بها فتح 

 من الالئحة الظاهرة أسفل القائمة؛ التي تم فتحها مؤخراً قواعد البياناتاألولى هي اختيار واحدة من 
 ؛نية هي اختيار هذا األمراالث

 : الثالثة هي بنقر زر فتح قاعدة بيانات على شريط األدوات
قاعدة نافذة ، وبعد اختيار قاعدة البيانات، سيتم عرض مربع حوار الفتح بفتح "CDS/ISIS "نظاموفي الحالتين األخيرتين، سيقوم 

 . المختارةالبيانات

ii- جديد... 
، والذي بدوره قاعدة البياناتلتعريفات " المنشئ التلقائي" جديدة باستخدام هذا األمر، والذي يبدأ CDS/ISISيمكنك إنشاء قواعد بيانات 

 :وات رئيسيةيتكون من أربع خط
 تعريفات الحقول

 تعريفات استمارة إدخال البيانات
 تعريفات تركيبة الطباعة

 )للبحث (تكشيف القواعدتعريفات 

iii- غلق 
 .المرتبطة بها مثل نافذة البحثتلقائياً هذا األمر يغلق قاعدة البيانات المختارة، كما يغلق كل النوافذ 

iv-غلق الكل  
 . المفتوحة حالياًقواعد البياناتهذا األمر يغلق كل 

v- استيراد... 
 القياسية لتبادل المعلومات، وعندما تختار ISO-2709يسمح لك هذا األمر باستيراد بيانات من ملفات خارجية تم حفظها طبقاً لتركيبة 

مربع حوار حيث تختار الملف الذي سيتم استيراده، ثم عرض الفتح مربع حوار  أوالً بعرض "CDS/ISIS"نظام هذا األمر، يقوم 
 . الذي يحتوي على معامالت مختلفة يجب أن تدخلها هي األخرىاستيراد

vi- تصدير 
يذ يعض لتنف أو قسم منها لنقله إلى مستخدمين آخرين، كما يمكنك استخدام هذا األمر قاعدة بياناتيسمح لك هذا األمر باستخالص 

قاعدة ها في تركيبات، ثم تستخدم أمر االستيراد لتخزين البيانات التي تمت إعادة قاعدة البيانات لتسجيالت تركيباتعمليات إعادة ال
حيث مربع حوار الفتح  أوالً بعرض "CDS/ISIS"نظام وعندما تختار هذا األمر، يقوم .  مختلفةقاعدة بيانات األصلية أو البيانات

 . الذي يحتوي على معامالت مختلفة يجب أن تدخلها هي األخرىمربع حوار استيراداإلخراج، ثم عرض تختار ملف 

vii- تحديث الملف المقلوب 
مر، يقوم  المختارة، وعندما تختار هذا األقاعدة البيانات الخاص بيسمح لك هذا األمر بتنفيذ عمليات صيانة متنوعة على الملف المقلوب

 . الذي يحتوي على معامالت مختلفة يجب أن تدخلها هي األخرىالمقلوبمربع حوار صيانة الملف  بعرض "CDS/ISIS"نظام 

viii-  طباعة 
 أو طباعة مدى معين من التسجيالت، على أنه بإمكانك فرز التسجيالت بأي/يسمح لك هذا األمر بطباعة مخرجات استفسار معين و

. ة، علماً بأن الحقول التي تم استخدامها في الفرز، يمكن استغاللها كرؤوس أعمدة عند الطباعةمتفرعتركيبة من الحقول والحقول ال
 حيث ستدخل معامالت الفرز ومخطط الصفحة التي مربع حوار الطباعة بعرض "CDS/ISIS"نظام وعندما تختار هذا األمر، يقوم 

 .تريدها لعملية الطباعة هذه

ix- إعداد الطابعة 
نظام اختيارات الطابعة قبل عملية الطباعة، وعندما تختار هذا األمر، يقوم ) أو مراجعة إعداد(يسمح لك هذا األمر بإعداد 

"CDS/ISIS" إعداد الطابعةمربع حوار  بعرض. 
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x- خروج 
 . المفتوحة تلقائياًقواعد البيانات ويغلق كل "CDS/ISIS"نظام هذا األمر ينهي 

 "تصفح"قائمة  -ج
 .إدخال البياناتنافذة  ونافذة قاعدة البياناتتحتوي هذه القائمة على األوامر الموضحة في التالي، والتي تؤثر في محتويات 

 
 "تصفح" قائمة – 10  شكل

i- قاعدة بيانات 
 بأكملها بشكل مستقل عن أي بحث تم قاعدة البيانات، وفي هذه الحالة يمكنك تصفح أو تحرير لتصفححالة ا في قاعدة البياناتيجعل 
 .تنفيذه

ii- نتائج البحث 
وعندما . ، وفيها يتم عرض التسجيالت التي تم استرجاعها بواسطة البحث المختار فقطحالة عرض البحث في قاعدة البياناتيجعل 

 . بعرض الئحة بعمليات البحث التي تم تنفيذها حتى اآلن حتى تختار ما تريده منها"CDS/ISIS"نظام تختار هذا األمر، يقوم 
 .ة بعمليات البحث التي تمت حتى اآلنكما يمكنك استخدام هذا األمر ببساطة لتستعرض الئح

iii- كل التسجيالت 
استعراض كل التسجيالت المسترجعة بغض النظر  متاحاً إال عند عرض أو تحرير نتائج البحث، وهو يسمح لك بنهذا األمر ال يكو

 .عن حالة تأشيرها، على أن خانة التأشير ستستمر في عرض التسجيالت المؤشرة حال وجودها

iv- التسجيلة المؤشرة 
 

 .رة فحسب وهو يسمح لك بعرض أو تحرير التسجيالت المؤشهذا األمر ال يكون متاحاً إال عند عرض نتائج البحث،

v- فتح القاموس 
 . النشطةبقاعدة البيانات الخاص نافذة القاموسيفتح 

vi- عدم تقسيم شاشة اإلظهار/تقسيم 
، بينما يعرض الثاني إما التركيبة الحالية )طبقاً للتركيبة المختارة حالياً(األول يعرض التسجيلة :  قاعدة البيانات إلى قسميننافذةيقسم 

 .فإذا كانت النافذة مقسومة بالفعل عند اختيار هذا األمر، فستتم إعادتها إلى وضعها الطبيعي. ASCIIة بصيغة وإما التسجيلة الحالي
 

 : كما يليإدخال البياناتنافذة  وفي بياناتالقاعدة نافذة اختيار األوامر من هذه القائمة سيعدل عمل أزرار االنتقال في 
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قاعدة ي أول تسجيلة ف قاعدة البيانات

 البيانات
قاعدة آخر تسجيلة في  التسجيلة التالية التسجيلة السابقة

 البيانات
 نتائج البحث

    كل التسجيالت
 

 أول تسجيلة مسترجعة
 

التسجيلة المسترجعة 
 السابقة

 
التسجيلة المسترجعة  

 التالية

 
 آخر تسجيلة مسترجعة

مؤشرة التسجيلة ال أول تسجيلة مؤشرة  المؤشرةالتسجيالت   
 السابقة

 آخر تسجيلة مؤشرة التسجيلة المؤشرة التالية

 

vii- طباعة الصفحة الحالية 
 على ASCIIالنفاذ إلي مربع حوار طباعة سريع يخص التسجيلة الحالية، ويمكنك الطباعة إلى الطابعة االفتراضية أو إلى ملف 

 .السواء، كما يمكنك أيضاً اختيار تركيبة طباعة مختلفة

viii- تصغير (+)كبير ت ،)-( 
 .قاعدة البياناتلتكبير أو تصغير حجم محتويات نافذة 

 "بحث"قائمة  -د
 :تحتوي القائمة على األوامر التالية

 
 "بحث" قائمة – 11  شكل

i- بحث متقدم 
، علماً بأنه يوجد أسلوب أبسط للبحث يتيحه لك اختيار قاعدة البياناتياسية، والتي تتيح لك البحث في  القنافذة البحثهذا األمر يفتح 

 . التاليبحث موجهاألمر 

ii- بحث موجه 
دام األمر ، والتي تتيح لك واجهة بحث مبسط، هذا ويمكن أن يفضل المستخدمين المتقدمين استخالموجه نافذة البحثهذا األمر يفتح 

 . عاليهبحث متقدم
 

iii- غلق نافذة البحث 
 .قاعدة البياناتنافذة هذا األمر يغلق أي نافذة بحث مفتوحة، وينشط 

iv- حفظ البحث 
رض مربع  أوالً بع"CDS/ISIS"نظام عندما تختار هذا األمر، سيقوم . يسمح لك هذا األمر بحفظ نتائج بحث معين لمعالجتها فيما بعد

 . حيث تدخل اسم ملف الحفظمربع حوار الفتح لتختر البحث الذي تريد حفظه من خالله، ثم عرض تاريخ البحثحوار 
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v- مناداة البحث المحفوظ 
 "CDS/ISIS"نظام يقوم . ) المشروح عاليهحفظ البحثبحث قمت بحفظه باستخدام األمر (يسمح لك هذا األمر بمناداة بحث سبق حفظه 

 حيث يمكنك اختيار ملف الحفظ الذي ستتم مناداته، ومن ثم ستتم إضافة البحث المدرج في ملف الحفظ مربع حوار الفتحبعرض 
 بعرض أول تسجيلة مسترجعة، وبذلك يصبح البحث المنادى قاعدة البياناتنافذة المنادى إلى الئحة عمليات البحث الحالية، وستقوم 

 .لبحث الحاليهو ا

 "إدخال"قائمة  -هـ
 :هذه القائمة تتضمن األوامر التالية

 
 "إدخال" قائمة – 12  شكل

i- إدخال البيانات 
 .البيانات والتي تتيح لك تعديل تسجيالت قاعدة إدخال البياناتنافذة هذا األمر يفتح 

ii- حذف التسجيلة 
 .إدخال البياناتعندما تكون في حالة ) إدخال البياناتالتسجيلة المعروضة حالياً في نافذة (هذا األمر يحذف التسجيلة الحالية 

iii- نسخ إلى الحافظة 
هذا ويتم نسخ .  نشطةقاعدة البيانات، وال يكون متاحاً إال عندما تكون نافذة Windowsهذا األمر ينسخ التسجيلة الحالية إلى حافظة 

 : وذلك حسب االختيار المحدد حالياً في شريط األدواتRTF أو ASCIIالتسجيلة إما بتركيبة 

 ASCIIيتم نسخ التسجيلة بتركيبة  

 RTFيتم نسخ التسجيلة بتركيبة  

iv- الحافظةتفريغ  
 .Windowsهذا األمر يفرغ حافظة 

v- جدول تعريف الحقول 
قاعدة ، حيث يمكن استعراض أو تغيير تعريفات حقول Winisisفي ) FDT(يستخدم هذا األمر للنفاذ إلى محرر جدول تعريف الحقول 

 . الحاليةالبيانات
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 FDT محرر جدول تعريف الحقول – 13  شكل

vi- شاشة إدخال البيانات 
 .إدخال البياناتيستخدم هذا األمر لفتح محرر استمارات 

 
 إدخال البيانات استمارات محرر – 14  شكل
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vii- تركيبة الطباعة 
، إال أن التركيبة الجديدة ال يمكن قاعدة البياناتدمج في نافذة يستخدم هذا األمر لفتح محرر تركيبة الطباعة، وهو حل بديل لمحرر الم

 .اختبارها بشكل مباشر

 
  محرر تركيبة الطباعة– 15  شكل

viii- جدول اختيار الحقل للبحث 
 قاعدة البيانات محتويات فتكشي في تعريف طريقة FST، وتستخدم ملفات FST يستخدم هذا األمر لفتح محرر اختيار الحقول للبحث

 باستخالص المصطلحات "CDS/ISIS"نظام  في تركيباتالتصميم لغة والبحث فيها، وتقوم هذه القواعد والتي تم بناؤها باستخدام 
 ).قاموس المصطلحات(القابلة للبحث للملف المقلوب 

 
  محرر جدول اختيار الحقول للبحث– 16  شكل
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 "توصيف"قائمة  -و
 :هذه القائمة تتضمن األوامر التالية

 
 "توصيف" قائمة – 17  شكل

i- تغيير اللغة 
 سيبدأ "CDS/ISIS"نظام ئل النظام، علماً بأن يسمح لك هذا األمر بتغيير اللغة التي سيتم بها عرض القوائم، والنوافذ، والمحثات ورسا

وعندما تختار هذا األمر يتم عرض الئحة . SYSPAR.PAR في ملف 101التشغيل باللغة المختارة كلغة افتراضية في المعامل 
 الحظ أن أي .يرها ثانيةباللغات المتاحة يمكنك اختيار اللغة التي تريدها منها، وبمجرد اختيار اللغة، ستبقى هي المؤثرة حتى تقوم بتغي

 .نافذة تم فتحها قبل تغيير لغة الحوار ستبقى ظاهرة بلغتها التي كانت عليها عندما تم فتحها

ii- تغيير التوصيف 
 .هذا األمر يسمح لك بتغيير معامالت نظامية معينة بشكل متغير

iii- عرض التوصيف 
 .لمعامالتالحالية لضوابط الهذا األمر يعرض 

iv- حفظ التوصيف 
 على وجه 122 و112، و111، و109، و101:ويقوم بتحديث المعامالت، SYSPAR.PARهذا األمر يحفظ التوصيف الحالي في ملف 

 الخصوص

v-إعادة تحميل التوصيف  
نظام م تحريره بعد بداية تشغيل  من على القرص، فإذا كان الملف قد تSYSPAR.PARيقوم هذا األمر بإعادة تحميل الملف 

"CDS/ISIS"فستصبح المعامالت التي تم تغييرها مؤثرة على الفور ،. 
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vi-  إعدادات النظام 
ويتكون مربع . SYSPAR.PAR، والذي يسمح لك بتغيير عدد من معامالت ملف "إعدادات النظام"هذا األمر يستخدم لفتح مربع حوار 

 . وحجمهاقاعدة البياناتتعلق األولى بالمسارات، واللغة، وملفات التوصيف وموضع نافذة ت: الحوار هذا من ثالث شاشات

 
  شاشة إعدادات النظام األولى– 18  شكل

 :Winisisتتعلق الشاشة الثانية باإلعدادات المؤثرة على طريقة أداء 

 
 لنظام الثانية شاشة إعدادات ا– 19  شكل
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 .أما الشاشة الثالثة، فهي تتعلق بشكل رئيسي باختيارات العرض، مثل الخط ونسبة التكبير

 
  شاشة إعدادات النظام الثالثة– 20  شكل

 "مرافق"قائمة  -ز
 :هذه القائمة تتضمن األوامر التالية

 
 "مرافق" قائمة – 21  شكل

i-  إضافة شاملة 
 بفتح "CDS/ISIS"نظام هذا وسيقوم . هذا األمر يسمح لك بإضافة حقل ذي محتويات معينة إلى مدى من تسجيالت الملف الرئيسي

 .مربع حوار إضافة حقل شامل

ii- حذف شامل 
 .مربع حوار حذف حقل شامل بفتح "CDS/ISIS"نظام هذا وسيقوم . ك بحذف من مدى من تسجيالت الملف الرئيسيهذا األمر يسمح ل
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iii- استبدال شامل 
 "CDS/ISIS"نظام ، هذا وسيقوم )مثل استبدال سلسلة نصوصية بغيرها (قاعدة البياناتيسمح لك هذا األمر بتنفيذ تغييرات شاملة على 

 .نصمربع حوار استبدال بفتح 

iv-   تصدير إلىXML 
، بما في ذلك اختيار الحقول XMLالتي تسمح لك بتعريف مدى واسعاً من معامالت " XMLتصدير إلى "يستخدم هذا األمر لفتح نافذة 

 .التي ستتم معالجتها

v- مسح البيانات 
 . التراجع عن هذه العمليةيمكنال  محتويات الملف الرئيسي، و تماماًيمسحهذا األمر : احذر

vi-  تأليف برامجISIS/Pascal 
، مربع حوار الفتح أوالً بعرض "CDS/ISIS"نظام  بلغة باسكال، هذا وسيقوم "CDS/ISIS"نظام يسمح لك هذا األمر بتأليف برامج 

مج يحتوي على أخطاء برمجية، فسيمكنك تحريره وإعادة تأليفه علما بأن المؤالف فإذا كان البرنا. حيث تختار البرنامج الذي سيتم تأليفه
 .Windows DOSيعمل تحت نظام 

vii-  متقدمةقاعدة بياناتمرافق  
 :، وهو يفتح مربع الحوار التالي"CDS/ISIS"نظام هذا األمر تتضح فائدته في حالة صيانة شبكة 

 
  متقدمةقاعدة بيانات مرافق – 22  لشك

 :في الملف الرئيسي، مستخلصة من تسجيلة التحكم قاعدة البياناتفي الجانب األيمن توجد معلومات عن حالة 
  النشطةقاعدة البيانات اسم :اسم قاعدة البيانات •
 dbnpar.parن طريق ملف  عقاعدة البياناتفي حال تم فتح " ال"أو " نعم ":معلم الملف •
 قاعدة البياناتفي ) MFNرمر ( أعلى رقم الملف الرئيسي :أقصى رمر •
 الحالية، علماً بأن هذه القيمة بقاعدة البيانات بالفعلجلسات العمل التي تتصل /كم عدد المستخدمين :غلق إدخال البيانات •

"  غير مغلقةتسجيالت"انظر " صيانة الملف المقلوب "يمكن أن تكون خطأ أيضاً وتؤدي لمنع النفاذ إلى وظائف حساسة مثل
 ". غلق اإلدخالمحو"و

 ".قاعدة بيانات غير مغلقة"انظر . في حال غلق الملف الرئيسي" ال"أو " نعم ":غلق الملف الرئيسي •
 

 :وعلى الجانب األيسر، تجد األدوات التالية
 

الشبكة بواسطة أكثر من مستخدم يمكن أن تؤدي إلى فقدان أو تلف استخدام هذه األدوات أثناء جلسات العمل النشطة على : احذر
 .البيانات

 
 . من تسجيلة التحكم في الملف الرئيسيقاعدة البياناتيمحو رمز إغالق  :قاعدة بيانات غير مغلقة •
 .هذه األداة ستمحو رمز اإلغالق لكل التسجيالت ضمن مدى معين  :تسجيالت غير مغلقة •
 . في تسجيلة التحكم في الملف الرئيسيإدخال البياناتمحو عداد غلق ي  :محو غلق اإلدخال •
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 المزيد من المرافق المخفية -1
 :يمكنك إضافة المرافق التالية عن طريق تحرير ملف القوائم الخاص باللغة التي تستخدمها

 
 ]10145[طباعة قاموس •

 .لفتح مربع حوار تفريغ الملف المقلوب
 ]12912[استيراد من ملف إصابات •

يسمح باستيراد محتويات ملف إصابات إلى قاعدة البيانات، هذا ويحتوي ملف اإلصابات الذي تم إصداره عن طريق عملية 
 .طباعة مفروزة على مفاتيح الفرز ورؤوس األعمدة

 "نوافذ"قائمة  -ح
 :اليةهذه القائمة تتضمن األوامر الت

 
 "نوافذ" قائمة – 23  شكل

i- تراص 
 الرئيسية هي تلك العليا من اليسار، علماً بأن شريط عنوان "CDS/ISIS"نظام لترتيب النوافذ بحيث تتراكب فوق بعضها، وتكون نافذة 

 .بزر الماوس على شريط العنوان المالئمكل من هذه النوافذ سيبقى ظاهراً بحيث ييسر من اختيار أي نافذة بمجرد النقر 

ii- ًصف رأسياً/ صف أفقيا 
 .لترتيب النوافذ بحيث تكون متجاورة بحيث تكون كلها ظاهرة وال تتراكب واحدة فوق األخرى

iii- ترتيب العناصر 
 .لترتيب كل الرموز في صفوف

iv- 1 ،2 ،3 ،... 
بشكل آني كلما " نوافذ" بتغيير هذا القسم من قائمة "CDS/ISIS"نظام الياً، هذا ويقوم الختيار نافذة بعينها من قواعد البيانات المفتوحة ح

أو نافذة البحث (، نافذة البحث قاعدة البياناتنافذة : قاعدة بياناتهذا ومن الممكن سرد ثالث نوافذ لكل . قمت بفتح نوافذ مختلفة
ي بعض النوافذ خلف األخرى، وذلك حسب عدد النوافذ المفتوحة وحجم هذا ومن الممكن أن تختف. إدخال البيانات، ونافذة )الموجه
 .، ويمكنك أن تجلب النافذة التي تريدها إلى المقدمة وتجعلها نشطة باختيارها من هذه الالئحةالشاشة
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 "مساعدة"قائمة  -ط
 :، وتتضمن األوامر التالية"CDS/ISIS"نظام ملف مساعدة تسمح لك هذه القائمة بعرض 

 
 "مساعدة" قائمة – 24  شكل

، واإلصدار الحالي ال يتضمنها، لكنها متاحة بشكل منفصل في HTML تعتمد على صيغة Winisis 1.5ملفات مساعدة : مالحظة
 .نسكو على الشبكةفي موقع اليو" CDS/ISIS"صفحة الوب الخاصة بنظام 

 

i- بحث، استخدام المساعدة/المحتويات، الكلمات المفتاحية 
 ."CDS/ISIS"نظام هذه األوامر مرتبطة بجدول محتويات ملف مساعدة 

ii- حول 
. لي، كما تظهر هذه النافذة رقم التعريف الفريد للتثبيت الحا"CDS/ISIS"نظام هذا األمر يعرض نافذة حقوق النشر ورقم اإلصدار ل

 :على سبيل المثال

 
 ورقم التعريف" حول" نافذة – 25  شكل
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 "CDS/ISIS"نظام   نوافذ -4

 قاعدة البياناتنافذة  -أ
 يظهر مثال لها في الشكل التالي، عند فتح قاعدة بيانات، وتعرض التسجيلة الحالية حسب تركيبة يتم عرض نافذة قاعدة البيانات، والتي

 ."تصفح"قائمة العرض المختارة حالياً، على أن محتويات هذه النافذة يمكن تعديلها باختيار األوامر المالئمة من 

 
  نافذة قاعدة البيانات– 26  شكل

 
 : شريط أدوات نافذة قاعدة البيانات على العناصر التاليةويحتوي

 
الحالي، ويمكنك عرض تسجيلة معينة ) رمر(تحتوي هذه الخانة على رقم الملف الرئيسي 

 .المطلوب ثم الضغط على مفتاح اإلدخال) رمر(بالنقر داخل هذه الخانة وكتابة الرقم 

 
، سيتم عرض أول تسجيلة تطابق تعبير لعرض أول تسجيلة، فإذا كنت تعرض نتائج البحث

البحث، أما إذا كنت تستعرض قاعدة البيانات بشكل تتابعي، فسيتم عرض أول تسجيلة في 
 .قاعدة البيانات

 
لو (لعرض التسجيلة السابقة، فإذا كنت تعرض نتائج البحث، سيتم عرض التسجيلة السابقة 

 .التي تطابق تعبير البحث) كانت موجودة

 
لو (التسجيلة التالية، فإذا كنت تعرض نتائج البحث، سيتم عرض التسجيلة التالية لعرض 

 .التي تطابق تعبير البحث) كانت موجودة

 
لعرض آخر تسجيلة، فإذا كنت تعرض نتائج البحث، سيتم عرض آخر تسجيلة تطابق تعبير 

خر تسجيلة في البحث، أما إذا كنت تستعرض قاعدة البيانات بشكل تتابعي، فسيتم عرض آ
 .قاعدة البيانات

 

هذه الخانة تظهر التركيبة المستخدمة حالياً، ويمكنك تغيير تركيبة العرض بالنقر أوالً على 
الئحة (الخانة، فتنسدل الئحة بتركيبات العرض المتاحة ثم تختار تركيبة عرض جديدة 

 .ياناتبقاعدة الب FDT جدول تعريف الحقولتركيبات العرض تتم قراءتها من 

 
تكون هذه الخاصية متاحة عند عرض نتائج البحث، حيث يمكنك تأشير أو إلغاء تأشير 

، وبعد التأشير، يمكنك ) على الزر عند التأشيرVوتظهر عالمة (التسجيلة بنقر هذا الزر 
 ".تصفح"من قائمة " التسجيلة المؤشرة"عرض التسجيالت المؤشرة حالياً باختيار األمر 
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 :ي شريط الحالة أسفل النافذة على الخانتين التاليتينهذا ويحتو
وهي تعرض حالة التسجيلة الحالية، هذا ولن تظهر حالة التسجيلة إذا كانت تلك التسجيلة في الحالة الطبيعية، فيما عدا : حالة التسجيلة

 : نص مثل التاليأما عند عرض نتائج البحث، فسيتم عرض. ذلك ستشير الخانة إلى أن التسجيلة قد تم حذفها
 ]1/10: [5#بحث  

 . الذي قمت به5 تسجيالت تم العثور عليها في البحث رقم 10وفي المثال السابق أنت تعرض أول تسجيلة ضمن 
 يعرض أقصى رقم في الملف الرئيسي لقاعدة البيانات الحالية؟: أقصى رمر

 
 :األزرار التالية في شريط أدوات النافذة النشطةعندما تكون نافذة قاعدة البيانات مفتوحة، يمكنك أيضاً استخدام 

 

في قائمة " ...فتح" أخرى، وهو يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها اختيار األمر قاعدة بياناتيستخدم هذا الزر لفتح 
 "قاعدة بيانات"

 
 "إدخال" قائمة في" تفريغ الحافظة"، وهو يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها اختيار األمر windowsلتفريغ حافظة 

 

نسخ "وهو يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها اختيار األمر ، Windowsلنسخ التسجيلة المعروضة حالياً إلى حافظة 
انظر لما ( معدة RTF الحظ أنه يمكنك دمج عدة تسجيالت معاً، فإذا كانت حالة ."إدخال"في قائمة " إلى الحافظة

 . على كل التسجيالت التي نسختها للحافظة واحد يحتويRTFفستحصل على مستند ) يلي

 
 .ASCIIلضبط حالة الحافظة على تركيبة 

 
 .RTFلضبط حالة الحافظة على تركيبة 

 
، "بحث"وهو يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها اختيار أوامر البحث في قائمة لفتح نافذة البحث لقاعدة البيانات الحالية، 

بحث  أو بحث متقدم يتم تنشيطه مثل آخر أمر بحث اخترته من القائمة، سواء كان وعادة ما يكون نوع البحث الذي
 .موجه

 
، هذا "قاعدة بيانات"في قائمة " طباعة" وهو يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها اختيار األمر ،لبدء عملية طباعة

ت بأي تركيبة من الحقول أو مدى محدد من التسجيالت كما يمكنك فرز التسجيال/ويمكنك طباعة مخرجات بحث و
 .مربع حوار الطباعةة، علماً بأن معامالت الطباعة يتم تعيينها في متفرعوالحقول ال

 
األول يعرض التسجيلة في الحالة الرسومية، بينما يعرض الثاني التسجيلة : لتقسيم نافذة قاعدة البيانات إلى قسمين

 )غير المقسوم (ستتم إعادتها إلى وضعها الطبيعيفإذا كانت النافذة مقسومة بالفعل . ASCIIبصيغة 

 
لتقسيم نافذة قاعدة البيانات إلى قسمين، وفي النافذة المقسومة، يؤدي النقر على هذا الزر في القسم الثاني إلى 

ا فإذا لم تكن النافذة مقسومة بالفعل، سيقوم هذ. ASCIIعرض إما التركيبة الحالية وإما التسجيلة الحالية بصيغة 
 .الزر بتقسيمها وعرض التركيبة الحالية

 

إدخال "وهو يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها اختيار األمر  لقاعدة البيانات الحالية، إدخال البيانات استمارة لفتح
 ."إدخال"في قائمة " البيانات

 
 .أو العكس" يسار-إلى-يمين"لتغيير اتجاه عرض التسجيلة لتكون 

 

  الجديدةقواعد البيانات، وهو بيئة موجهة إلنشاء قواعد البياناتقائي لتعريفات  المنشئ التللفتح
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 .سيؤدي إلى إظهار التركيبة الحالية في نافذة قاعدة البيانات) " (تقسيم"النقر على زر 

 
  محرر التركيبة المدمج في نافذة قاعدة البيانات– 27  شكل

 
 :مستخدم أن يغير األوامر، ويجرب أوامر جديدة وأن يحفظ التغييرات على القرص باستخدام األزرار التاليةهذا ويمكن لل

 حفظ التركيبة على القرص 

الحظ أن هذه العملية ال تستبدل التركيبة الموجودة، وما لم تقم بحفظها، فسيكون من الممكن دائماً أن . تنفيذ التركيبة كما هي 
 .يبة األصليةتعود إلى الترك

لتغيير الخط المستخدم في التركيبة، ويفيد هذا االختيار في مشاهدة كل محارف التحكم في التركيبة، والتي قد ال تظهر مع  
 . الخطوطكل
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 إدخال البياناتنافذة  -ب
 ".إدخال"من قائمة " إدخال البيانات"ا اخترت األمر يتم عرض النافذة التالية كلم

 
  نافذة إدخال البيانات– 28  شكل

، إال أنه من الممكن تعديل )أي التسجيلة المعروضة في نافذة قاعدة البيانات(تعرض هذه النافذة التسجيلة الحالية عند بدء فتحها 
 ".تصفح"ئمة من قائمة محتوياتها باختيار األوامر المال

 ).أو االفتراضية( الحالية إدخال البياناتويتم عرض حقول التسجيلة في القسم األسفل من النافذة طبقاً الستمارة 
 : العناصر التاليةإدخال البياناتهذا ويتضمن شريط األدوات في نافذة 

 

 .بإظهار أو إخفاء شريط األدوات الثانيأداة التحويل هذه تسمح لك 

الحالي، والنقر في هذه الخانة يسمح لك بتحرير تسجيلة ) رمر(هذه الخانة تحتوي على رقم الملف الرئيسي 
 .معينة عن طريق كتابة رقم الملف الرئيسي المطلوب ثم ضغط مفتاح اإلدخال

 
ث، لعرض أول تسجيلة، فإذا كنت تقوم بتحرير نتائج البحث، سيتم عرض أول تسجيلة تطابق تعبير البح
 .أما إذا كنت تقوم بتحرير قاعدة البيانات بشكل تتابعي، فسيتم عرض أول تسجيلة في قاعدة البيانات

 
لو كانت (لعرض التسجيلة السابقة، فإذا كنت تقوم بتحرير نتائج البحث، سيتم عرض التسجيلة السابقة 

 .التي تطابق تعبير البحث) موجودة

 
لو كانت ( تقوم بتحرير نتائج البحث، سيتم عرض التسجيلة التالية لعرض التسجيلة التالية، فإذا كنت

 التي تطابق تعبير البحث) موجودة

 
لعرض آخر تسجيلة، فإذا كنت تقوم بتحرير نتائج البحث، سيتم عرض آخر تسجيلة تطابق تعبير البحث، 

 .ة في قاعدة البياناتأما إذا كنت تقوم بتحرير قاعدة البيانات بشكل تتابعي، فسيتم عرض آخر تسجيل

 

 .إلنشاء تسجيلة جديدة، وسيتم عرض االستمارة الحالية بحقول فارغة
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 لحفظ التسجيلة الحالية في الملف الرئيسي

 
عادة عند بدء (الحقول الفارغة على الشاشة ) أو إخفاء(أداة التحويل هذه تسمح لك بإظهار 

 123هرة بشكل تلقائي، ما لم يتم ضبط المعامل عرض التسجيلة تكون الحقول الفارغة غير ظا
 ).1 بالقيمة syspar.parفي ملف 

 
يسمح لك باختيار استمارة مختلفة، والنقر على هذه الخانة سيعرض الئحة باالستمارات المتاحة 

 ).FDTكما تم تعريفها في جدول تعريف الحقول (

 
هذه الخانة سيعرض الئحة بالحقول في يسمح لك بإضافة حقل جديد في التسجيلة، والنقر على 

 .االستمارة الحالية

 
 :ة التاليةمتفرعنقر هذا الزر يعرض اختيارات إضافية، حيث تنسدل القائمة ال

 
 

 .لفتح نافذة القاموس :فتح قاموس
 .إلنشاء تسجيلة جديدة، وسيتم عرض االستمارة الحالية بحقول فارغة :إنشاء تسجيلة جديدة

إلنشاء تسجيلة جديدة بذات محتويات الحالية، ويتم تعيين رقم الملف الرئيس المتاح التالي  :نسخ تسجيلة
 .للتسجيلة الجديدة

 .إللغاء كل التغييرات التي تمت وإعادة التسجيلة لحالتها األولى :تحميل تسجيلة من القرص
 ).منطقياً(لتأشير التسجيلة الحالية بسمة الحذف  :حذف تسجيلة

 .لتسجيلة) المنطقي(للتراجع عن الحذف  :ن الحذفتراجع ع
) بدون حفظ على القرص(لضبط التسجيلة الحالية كنموذج تسجيلة ، فيتم إنشاء تسجيلة جديدة  : نموذج–تعيين قيم افتراضية 

 . بنفس محتوياتها
 .يدة فارغةلمسح القيم االفتراضية، حيث يتم إنشاء التسجيالت الجد : نموذج–مسح القيم االفتراضية 

لمحو محتويات كل الحقول في االستمارة، ويمكنك استخدام هذا االختيار إلنشاء تسجيلة جديدة  :محو اإلدخاالت
الحظ أن الحقول الموجودة في االستمارة هي التي سيتم محوها . تحمل نفس رقم الملف الرئيسي

 .االستمارة بنفس قيمهاوليست في فقط، ينما تحتفظ الحقول األخرى الموجودة في التسجيلة 
 "CDS/ISIS"نظام  من ملف مساعدة إدخال البياناتلعرض موضوع  :مساعدة في إدخال البيانات

 .يسمح لك بتغيير الخط وحجم الخط المستخدم في خانات إدخال الحقول :اختيار الخط
 

 :ويحتوي شريط الحالة أسفل النافذة على الخانات الثالث التالية

 
  شريط الحالة إلدخال البيانات– 29  شكل

، وال يتم عرض الحالة إذا كل شئ في وضعه الطبيعي، ما عدا ذلك، هذه الخانة تعرض حالة التسجيلة الحالية :حالة التسجيلة
الة كما وعند تحرير نتائج العرض، تظهر رس. نموذج حالياًتعرض الحالة أن التسجيلة تم حذفها أو إذا تم تعيين 

 :في المثال التالي
 ]1/10: [5#   بحث 

 الذي 5 تسجيالت تم العثور عليها بناء على البحث رقم 10والمثال يشير إلى أنك تحرر التسجيلة األولى من 
 قمت به

bytes:  محارف(طول الحقل الحالي بالبايت( 
 ل الجاري تحريرهالمرتبطة بالحق) لو كانت موجودة(لعرض رسالة المساعدة  :رسالة مساعدة
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 تحرير حقل -1
، وعند تحرير الحقل، يمكنك خانة تحرير الحقللتحرير حقل معين، عليك أن تنقر على الحقل المطلوب، فيتم نسخ محتوياته إلى 

 :لثالثة الخاصة التالية، باإلضافة إلى المفاتيح ا")أ"انظر الملحق  (Windowsاستخدام كل مفاتيح وظائف التحرير القياسية في 
 

 ؛لتحديث الحقل واختيار الحقل التالي  اإلدخال
 ؛لتحديث الحقل واختيار الحقل السابق اإلدخال+العالي

F2  ؛لحذف الحقل 
 ).حيث يتم عرض الحقل كما كان قبل بدء التحرير(لتجاهل كل التغييرات   الهروب

 
ط الموجود أسفلها ألسفل أو ألعلى، كما يمكنك تغيير الخط المستخدم لعرض يمكنك توسعة أو تضييق خانة تحرير الحقل بسحب الشري

 ".اختيارات"من القائمة الفرعية " اختيار الخط"الحقل باختيار 

 ةمتفرعالذات الحقول الحقول  -أ
، علماً بأن معرف الحقل متفرعة كل حقل  في بدايمتفرعة، يجب أن تدخل معرفات الحقل المتفرععند الدخول إلى حقل يتضمن حقوالً 

يتبعها محرف " ^" متغير الطول بداخل حقل، وهو يتكون من العالمة متفرع عبارة عن شفرة من محرفين تسبق وتعرف حقل متفرعال
 ).a^مثل (ألفبائي أو رقمي 

 a^ ال يفرق بين "CDS/ISIS"نظام ث أن  ألفبائية، فيمكنك إدخال محارف صغيرة أو استهاللية، حيمتفرعفإذا كانت شفرة الحقل ال
 .استخدام ما يناسبكومن ثم يمكنك  ،A^و

، ما لم يتم إعالمك بذلك بوضوح، فإدخال المسافات متفرعال تدخل مسافات أو عالمات اقتباس سواء قبل أو بعد معرف الحقل ال
 .أن تؤثر على طباعة الحقل الحقاً بشكل غير مستحبيمكن وعالمات االقتباس 

 :ةمتفرعيما يلي مثال لحقل يتضمن ثالثة حقول ف
 

 ^aUnesco^bParis^c1985 

 الحقول القابلة للتكرار -ب
إذا كان الحقل الذي تدخله قابالً للتكرار، وتريد إدخال أكثر من ورود، فأدخل كل ورود بشكل مستقل وانقر زر الحقل القابل للتكرار  

عوضاً عن ذلك، يمكنك إدخال ما تريد من ورودات في خانة تحرير الحقل على . لكل ورود جديد تريد إضافته) م الحقلالذي يسبق اس(
. ، حيث أنها ستدخل ضمن الحقل(%)، وفي هذه الحالة يجب أال تدخل مسافات حول عالمة 4)%(أن تفصل بين كل منها بعالمة 

 :لى اسمينوالمثال التالي يظهر حقل المؤلف الذي يحتوي ع
 

 عريسي، خضرة%فاطمي، نصيرة
 

 .ويمكنك استخدام هذا األسلوب كلما أردت إدخال ورود جديد بين ورودين موجودين بالفعل

 التحكممحارف  -ج
كبيانات،  برغم أنها مدخلة محارف تحكم على أنها "CDS/ISIS"نظام توجد بعض المحارف المخزنة في الحقل، والتي سيترجمها 

 وال يمكن "CDS/ISIS"نظام وبالتالي سيقوم بتنشيط معالجة من نوع خاص، علماً بأن محارف التحكم محفوظة عادة الستخدام 
 .استخدامها كبيانات

نظام ة مثاالً لمحارف التحكم، وفيما يلي وصف لمحارف التحكم األخرى التي يتعرف عليها متفرعوتعد معرفات الحقول ال
"CDS/ISIS". 
 

                                                           
 في syspar.par في ملف 8انظر المعامل (الحظ أن المحرف المستخدم لفصل ورودات الحقل القابل للتكرار يعتبر معامالً يعتمد على عملية التثبيت  4

 (%).فإذا كان قد تمت إعادة تعريفه، فيجب بالطبع أن تستخدم المحرف المخصص لهذه العملية بدالً من عالمة "). ظامملفات معامالت الن"القسم 
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i-  مصطلحات البحثمحددات 
 مصطلحات البحث لتعريف مصطلحات أو عبارات مفتاحية يتم تعيينها لكل تسجيلة لتيسير استرجاعها، محدداتمن الممكن استخدام 

والفائدة ). >....<" (<>"أو بين عالمتي "/" (/....../) ها بين عالمتي إما بإدراج: والكلمات المفتاحية يمكن تعريفها بطريقة من اثنتين
 "CDS/ISIS"نظام ، ويتيح "/" على العكس من عالمة "CDS/ISIS"نظام هي أنهما محفوظتان الستخدام " <>"من استخدام عالمتي 

 ."/"ال يتيح االختيار إلخفاء عالمة  بينما "<>"عرض أو إخفاء العالمتين لاالختيار 
مباشرة، " >"تتبع عالمة " <"، يتم حذفهما بشكل عادي من النسخة المعروضة من الحقل إال لو كانت عالمة "<>"عند إخفاء العالمتين 

على سبيل المثال فالمدخل التالي، بعد اختيار .  العالمتين بالفاصلة المنقوطة ومسافة بعدها"CDS/ISIS"نظام وفي هذه الحالة يستبدل 
 :المالئمةحالة العرض 

 
 >قسم المكتبات><تدريب على التوثيق><فصل جامعي<

 :سيتم عرضه بالشكل التالي
 

 .فصل جامعي؛ تدريب على التوثيق؛ قسم المكتبات
على سبيل المثال، عندما تدمج . بشكل مالئم" <>"فيما عدا الحالة المذكورة عاليه، عليك التأكد من أن المسافات تسبق وتتبع عالمتي 

 :المفتاحية في نص آخر في الحقل كما يليالكلمات 
 

 بإحدى الكليات> قسم المكتبات<في > تدريب على التوثيق<يشتمل على > فصل جامعي<تقرير عام لوصف  
 :يجب أن تكون المسافات موجودة بشكل مناسب إلصدار العرض الصحيح

 
 بات بإحدى الكلياتتقرير عام لوصف فصل جامعي يشتمل على تدريب على التوثيق في قسم المكت 
 : الحقل كما يليإدخالأما إذا تم 

 
 بإحدى الكليات>قسم المكتبات<في>تدريب على التوثيق<يشتمل على>فصل جامعي<تقرير عام لوصف 
 : كما يلي"CDS/ISIS"نظام فسيعرضه 

 
 تقرير عام لوصففصل جامعييشتمل علىتدريب على التوثيقفيقسم المكتباتبإحدى الكليات 

 
 . بمسافاتلن يستبدلها العالمات و"CDS/ISIS"نظام ر، سيتجاهل بمعنى آخ

ii- معلومات الترتيب 
نظام سيحاول . عند إصدار أدلة مطبوعة، ستحتاج لفرز محتويات حقل أو أكثر حتى يتسنى لك طباعة التسجيالت بالتتابع المطلوب

"CDS/ISIS"وفي مثل هذه . توثيق المقبولة، إال أن هذا األمر يكون مستحيالً في بعض الحاالت إصدار تتابع فرز حسب لقواعد ال
 في نفس وقت إدخال معلومات الترتيب إمكانية تحديد كيفية فرز حقل معين وذلك بإدخال "CDS/ISIS"نظام الحاالت يعرض لك 

 .البيانات حيث يتم حفظها بشكل دائم في الحقل
 بأن يستبدل أو يتجاهل أي تتابع لمحارف البيانات في حقل ما طالما أن الحقل "CDS/ISIS"نظام وهذه الخاصية تسمح لك بإخبار 

 :مستخدم كعنصر للتوثيق، وذلك باستخدام واحد من التعريفات التالية
 عند استخدام الحقل في الفرز، بينما ب-نص بأ-نص باستبدال "CDS/ISIS"نظام  سيقوم في هذه الحالة >ب-نص=أ-نص<

 عند عرض الحقل؛) ب-نصويتجاهل  (أ-نصدم يستخ
 . عند الفرز، ويستخدم فقط عند العرضأ-نصسيتم تجاهل وفي هذه الحالة  >أ-نص<

 ):علماً بأن استخدامها ليس مقصوراً على تلك الحاالت(وفيما يلي بعض الحاالت التي تستخدم فيها هذه الخاصية 
 

 عند اإلدخال عند الفرز عند العرض
 تطور في نظم المعلومات>ال< تطور في نظم المعلومات نظم المعلوماتالتطور في 

 يوم> مائة=100< مائة يوم  يوم100
 فرسون>ماك=مك< ماكفرسون مكفرسون

 
 . في مفاتيح الفرز سيبطل عمل األسلوب المذكور عاليهMHLالحظ أن استخدام 
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 إقحام مصطلحات قاموس في حقل -د
نافذة  والذي سيؤدي لفتح زر القاموسس عند الموضع الحالي للمؤشر في خانة تحرير الحقول بنقر يمكنك إقحام مصطلحات القامو

 .القاموس

 إقحام أسماء ملفات في حقل -هـ
التي تريد إقحام ) ات(، ثم اختيار الملف"Windowsمدير ملفات "يمكنك إقحام أسماء ملفات بسرعة في حقل ما، وذلك عن طريق فتح 

للملفات على خانة تحرير الحقول، وبهذه الطريقة يمكنك بسهولة تأسيس " سحب وإسقاط" الحالي، ثم القيام بعملية أسمائها في الحق
 .روابط بين الحقول والملفات الخارجية مثل ملفات الصور، واألفالم والصوت وغيرها

 إضافة حقل -2
هذا وسيتم . ، مع مالحظة أنه ال يمكنك إضافة ورود ثان لحقل غير قابل للتكرارإضافة حقلاختر الحقل الذي تريد إضافته من الئحة 

إضافة ورود جديد للحقل القابل للتكرار إذا كان هناك ورود أو أكثر لذلك الحقل، كما يمكنك إضافة ورود جديد للحقل القابل للتكرار 
 .بطريقة أخرى وذلك بنقر الرمز المجاور السم الحقل

 حذف حقل -3
 .اإلدخال، أو احذف محتويات الحقل واضغط مفتاح F2قر أوالً على الحقل، ثم اضغط مفتاح ان

 تحري صالحية الحقل والتسجيلة -4
بقاعدة الخاص ) FDT(حدد في جدول تعريف الحقول  بتحري صالحية كل حقل تدخله طبقاً لنوع الحقل الم"CDS/ISIS"نظام يقوم 

على سبيل المثال، لن يسمح لك النظام بإدخال أكثر من ورود واحد للحقول غير القابلة لتكرار، كما يتحرى صالحية معرفات . البيانات
 .ةمتفرعالحقول ال

، على أن يكون هذا الملف، في حال وجوده، تقاعدة بيانا لكل إدخال البياناتباإلضافة إلى ذلك، يمكنك ربط ملف تحري صالحية 
 ).قاعدة البيانات هو اسم dbnحيث ( dbn.val وأن يكون اسمه قاعدة البياناتموجوداً في دليل 

، ويتكون من سطر ")Notepad المفكرة"مثل ( يمكنك إنشاؤه باستخدام محرر نصوص ASCIIملف تحري الصالحية عبارة عن ملف 
منها بحقل معين، ويمكن أن يتضمن سطراً للتحري الشامل لصالحية التسجيلة، وتكون أسطر تحري صالحية واحد أو أكثر يرتبط كل 

 :بالتركيبة التاليةالحقل 
 

 التركيبة: الرمز 
وفي كل مرة يتم فيها . "CDS/ISIS"نظام  هي إحدى تركيبات التركيبة الحقل الجاري تحري صالحيته، ومعرف هو الرمزحيث يكون 
 بتنفيذ تركيبة تحري الصالحية المالئمة، علماً بأن أي مخرجات تصدرها التركيبة "CDS/ISIS"نظام ل أو تعديله، سيقوم إنشاء حق

 .سيتم عرضها كرسالة خطأ
 :هذا ويكون سطر تحري صالحية التسجيلة، والذي يجب دائماً أن يكون آخر سطر في ملف تحري الصالحية، بالتركيبة التالية

 
 التركيبة:  

لماً بأن التركيبة المحددة سيتم تنفيذها مباشرة قبل تحديث التسجيلة الحالية، وسيتم عرض أي مخرجات تصدرها التركيبة كرسالة ع
 .خطأ

، ومن ثم يجب أال تقحم عالمة نهاية السطر بأكملهاواحد الحظ ضرورة وجود كل تركيبة لتحري صالحية حقل أو تسجيلة في سطر 
 .إال عند نهاية التركيبة

 :وفيما يلي نموذج لملف تحري الصالحية
 

 10 : &val10() 
 20 : if size(v20)>7 then ‘  fi ’ محارف7 عن 20يجب أال يزيد الحقل 

 :if p(v20) and p(v10) then ‘  fi ’ حصريان بصفة مشتركة20 والحقل 10الحقل 
 

، فهي تستدعي وظيفة الخروج من التركيبة 10بة للحقل بالنس.  وصالحية التسجيلة ككل20 و10 السابق يتحرى صالحية الحقلين الملف
val10 فلو أرجعت الوظيفة ،val10فسيتم 20أما بالنسبة للحقل .  سلسلة محارف غير فارغة، سيتم عرض هذه السلسلة كرسالة خطأ ،
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 موجودين كليهما 20 و10الحقالن وفي النهاية سيتم عرض رسالة خطأ لو كان .  محارف7عرض رسالة خطأ إذا زاد طول الحقل عن 
 .في التسجيلة الجاري تحديثها

 رسالة خطأ ويعيد وضع المؤشر عند بداية "CDS/ISIS"نظام إذا لم يتطابق الحقل أو التسجيلة مع معايير تحري الصالحية، يصدر 
 .الحقل، وعليك عندئذ إجراء التعديالت المطلوبة قبل االنتقال للحقل التالي

 VAL محرف، على أال يزيد طول السطر في ملف 8000ل كل عبارة من عبارات تحري الصالحية إلى يمكن أن يصل طو: ملحوظة
 . محرفا1024ًعن 

 END وBEGINكلمتا الشفرة  -4
 الغرض يتضمن ملف في حاالت معينة، يكون التدخل في محتويات التسجيلة مطلوباً قبل أو بعد تعديالت المستخدم مباشرة، ولهذا
أو عند نهاية التحرير، علماً /تحري الصالحية قسمين يتيحان تنفيذ تركيبة قد تغير من محتويات التسجيلة الحالية عند بدء تحريرها و

 . لتحديث الحقلBIREME CISISبأنه من الضروري أن تصدر التركيبة سلسلة محارف تتوافق مع مواصفات لغة 
 

 :الية متاحة لهذا الغرضهذا وتعتبر األوامر الت
 

d. ًلحذف التسجيلة منطقيا 
d* لحذف كل الحقول 

dtt  لحذف كل ورودات الحقلtt 
dtt/occ  لحذف الورودocc الخاص بالحقل tt 

att#str#  إلضافة سلسلة المحارفstr كورود جديد للحقل tt)  الحظ أنه يمكنك استخدام أي محرف كمحدد بدالً من العالمة#( 
htt n str_n  إلضافة سلسلة المحارفstr_n والمحدد طولها بعدد n بايت كورود جديد للحقل tt 

 
 ISA.VALلملف مثال 

begin:if mfn=0 then ‘a12#اليونسكو#’ fi 
end: if IsChanged() then ‘d2a2#’, date(2), ’#’,fi 

 
 ).صفر= رقم الملف الرئيسي  (جديدةتستخدم العبارة األولى إلعطاء قيمة افتراضية آنية إذا كانت التسجيلة 

 لتأليف مخرجات الدالة 150 آخر تعديل، وتذكر أنه يمكنك استخدام المعامل تاريخوتستخدم العبارة التالية لتعيين حقل يحتوي على 
date(). 

 
mfn=0 قديمة، أو )حيث لم يتم تعيين رقم الملف الرئيسي لها بعد( سيتحرى إن كانت التسجيلة الجاري تحريرها جديدة. 

 
 ):الحظ أن األسماء تستشعر المحارف االستهاللية(وفي هذا السياق، تكون الدوال التالية متاحة أيضاً 

 
IsChanged() وال تفيد إال عند استخدام الشفرة محتويات التسجيلة قد تغيرتلتقرير ما إذا كانت ، دالة خاصة بتحري الصالحية ،

ENDفقط . 
 

StoreMFN)الحقل المحدد، وال تفيد معرفسجيالت الجديدة، حيث تخزن رقم الملف الرئيسي الذي تم تعيينه في تستخدم مع الت )رمز 
 : مثال.هذه الدالة تمنع تحري الكتابة للتسجيالت الجديدة: تحذير.  فقط وتقتصر على التسجيالت الجديدةENDإال عند استخدام الشفرة 

 
If mfn=0 then StoreMFN(222) fi, 

 .222سيعين رقم الملف الرئيسي للحقل السطر عاليه 
 . يتم اختبارها بشكل مكثف في بيئة الشبكاتلم StoreMFNيجب مراعاة أن الدالة 

 
GetWorksheetName()تستخدم إلرجاع اسم استمارة العمل الحالية بين عالمتي اقتباس مفردتين، على سبيل المثال ،: 

 
If GetWorksheetName()=’ISA’ then ‘a69#< عليم العاليالت >#’,fi 

 
 :التالي في نفس السياق اإلجراءتاح يكما 

 
 ‘WORKSHEET:xxx’/ إلى االستمارة لتغيير استمارة العمل الحالية سيؤدي xxx ويجب أن يتبع هذا اإلجراء عالمة نهاية ،

 :على سبيل المثال. السطر
 

if a(v12) then ‘WORKSHEET:CISA’/, else ‘WORKSHEET:isa’/, fi 
 
 . لو كان موجوداISA.FMTً غائبا، أو إلى 12 لو كان الحقل CISA.FMTقوم بتغيير استمارة العمل الحالية إلى سي
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 االنتقاءلوائح  -5
 :، والتي يمكن تعريفها باستخدام ملف تحري الصالحيةاالنتقاء بإدارة لوائح "CDS/ISIS"نظام يقوم 

 
 انتقاء مثال لالئحة – 30  شكل

 ).منفصل(الخاص بلوائح االنتقاء " كيف يمكن"لمزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق واستخدام لوائح االختيار، يرجى مراجعة مستند 

 تحديث الملف المقلوب -6
 بتحديث الملف المقلوب كلما قمت بإضافة تسجيلة في الملف الرئيسي أو  تلقائياً قد ال يقوم "CDS/ISIS"نظام يجب أن تنتبه إلى أن 

، ومن الهام أن تنتبه لهذا األمر حيث سيكون )syspar.par في ملف 130حيث يعتمد ذلك على ضبط المعامل (تعديلها أو حذفها 
 :الوضع كما يلي لحين تحديث الملف المقلوب
 تاحة لالسترجاع؛التسجيالت الجديدة التي أضفتها ال غير م

 التسجيالت التي قمت بتعديلها قابلة لالسترجاع، لكن من نقاط النفاذ القديمة؛
 .التسجيالت التي حذفنها مازالت في موقعها عند نقاط النفاذ، برغم أن التسجيالت ذاتها لم تعد معروضة

يث الملف المقلوب، حيث يمكنك في أي وقت تحديث  يحتفظ في الملف الرئيسي بكل المعلومات الالزمة لتحد"CDS/ISIS"نظام إال أن 
علماً بأن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت، وذلك . قاعدة بيانات من القائمة تحديث الملف المقلوبالملف المقلوب باختيار األمر 

عندما تحصل على . ةحسب عدد التسجيالت المحدثة، والحاسوب الذي تستخدمه ومتوسط عدد مصطلحات البحث الصادرة لكل تسجيل
، فإذا رأيت أن الوقت خبرة مناسبة بقاعدة بيانات معينة، ستتمكن من تقدير الوقت المطلوب لتحديث التسجيلة بشكل يكاد يكون صحيحاً

 ).أو قبل الخروج من البرنامج(مقبول، ننصح بأن تقوم بتحديث الملف المقلوب دائماً بعد كل جلسة عمل إلدخال البيانات 
 ).مثالً عند نهاية اليوم، أو نهاية األسبوع، وهكذا(ك بدالً من ذلك أن ترجئ تحديث الملف المقلوب إلى وقت مناسب أو يمكن

 بحث متقدمنافذة  -ج
 .)نافذة البحث الموجه :نظر أيضاًا (بحث من القائمة بحث متقدميتم عرض هذه النافذة عند اختيار 



 CDS/ISIS"  49" نظام نوافذ  -4

 
 نافذة البحث المتقدم – 31  شكل

i- معامالت 
 .مصطلح بحثالنقر على أي من هذه األزرار سيقحم المعامل المالئم في خانة 

ii- مصطلح بحث 

انظر (لح البحث مباشرة في هذه الخانة طدمين المتقدمين كتابة مصتحتوي هذه الخانة على مصطلح البحث الحالي، هذا ويمكن للمستخ
 . محرف في هذه الخانة1000هذا ويمكنك كتابة حتى ). من هذا الدليل 85 في صفحة >"ISIS/CDS"لغة البحث في نظام <قسم 

 :ؤدي عملها على هذه الخانةعلماً بأن األزرار التالية ت
 نافذة القاموسلعرض  قاموس

مصطلح ، والنقر على مصطلح سيؤدي إلى إقحامه في خانة بقاعدة البياناتالمرتبطة لعرض الئحة مصطلحات أي  مصطلح أي
 .بحث

 نقر هذا الرز يؤدي إلى تنفيذ مصطلح البحث تنفيذ
 طلح البحثنقر هذا الرز يؤدي إلى مسح مص مسح
 قاعدة البياناتنقر هذا الرز يؤدي إلى العودة لنافذة  إلغاء

 نقر هذا الرز يؤدي إلى عرض موضوع البحث في التعليمات مساعدة

iii- تاريخ البحث 
ت تحتوي هذه الخانة على الئحة بمصطلحات البحث التي تم تنفيذها حتى اآلن، وهي تحتوي على رقم المجموعة، واسم قاعدة البيانا

 .وعدد اإلصابات لكل مصطلح بحث إضافة إلى مصطلح البحث ذاته
 

 .نافذة قاعدة البيانات على أحد عناصر هذه الالئحة سيؤدي إلى عرض نتائج البحث في النقر المزدوج
 

ن البحث قد تم ، إال أن مصطلح البحث ذاته سيتم نسخه إذا كامصطلح بحث عادة يؤدي إلى إقحام رقم المجموعة في خانة النقر المفرد
وذلك بسحب ) بدالً من نسخ رقم المجموعة( مصطلح بحثكما يمكنك نسخ مصطلح البحث إلى خانة . على قاعدة بيانات مختلفة

 .مصطلح بحث وإسقاطه في خانة تاريخ البحثالعنصر من الئحة 
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 نافذة بحث موجه -د
ر أيضاً انظ (بحث من القائمة بحث موجهتقدم هذه النافذة واجهة بحث مبسطة للمستخدمين غير المتقدمين، ويتم عرضها باختيار األمر 

 )."ISIS/CDS"لغة البحث في نظام نافذة بحث متقدم والقسم 

 
  نافذة بحث موجه– 32  شكل

i- البحثمادة  

نافذة لعرض )  (القاموستوجد أربع خانات نصوصية حيث يمكنك كتابة مصطلح البحث، وبدالً من ذلك يمكنك نقر زر 
 .التي تمكنك من اختيار مصطلح البحث المالئم) انظر ما يلي (القاموس

ii- حقول بحثية  
 . المقابلةحقول بحثية الممكن إرفاق كل مادة بحث بحقل معين وذلك باختيار الحقل المالئم من الئحة من

iii- معامالت 
 . المقابلةمعامالت، وذلك باختيار المعامل المناسب من الئحة NOT أو AND ،ORمن الممكن ربط مواد البحث بأحد معامالت البحث 

iv-  السابقالبحث 
، وذلك إذا كنت قد قمت بعمليات بحث سابقة، حيث يمكنك ربطها البحث السابقيمكنك اختيار واحدة من عمليات البحث من الئحة 

 .بمجموعة جديدة من مواد البحث

v- خرىاألزرار األ 
مصطلح  في خانة "CDS/ISIS"نظام  لتنفيذ البحث، حيث سيتم عرض النص الفعلي لعبارة البحث والتي أصدرها تنفيذانقر الزر 

أرقام  بينما يظهر العدد اإلجمالي للتسجيالت المسترجعة في خانة رقم البحث، وعند االنتهاء من البحث سيظهر رقمه في خانة بحث
 .اإلصابات

فيذ البحث، ونقر  فيؤدي إلى العودة لنافذة قاعدة البيانات بدون تنإلغاءأما نقر الزر . عرضهذا ويمكنك عرض نتائج البحث بنقر الزر 
 .مواد البحث فيؤدي إلى مسح كل مسحالزر 
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 نافذة القاموس -هـ
، أو نافذة بحث موجه، أو نافذة بحث متقدمهذه النافذة تعرض قاموس مصطلحات البحث، وتظهر كلما نقرت زر القاموس في نافذة 

 .قاعدة البياناتفذة  أو ناإدخال البيانات

مؤهل قدم، ومن ثم توسيع 
 . إلى البحث في كل الحقول>ول
s. 

خرى تعرض بالمحارف الالتينية 

سيجعل " د"ن كتابة المحرف 

 : تم استدعاء القاموس منها
 عند OR ستتم إضافة المعامل 

 حقول بحثية

 خانة المصطلح

 مصطلحات القاموس

 تفريغ

 خلف
 "CDS/ISIS" نظام نوافذ  -4

 
  نافذة القاموس– 33  شكل

i- حقول بحثية 
هذه الالئحة المنسدلة تسمح لك باختيار الحقول التي سيتم البحث فيها عندما تكون في حالة البحث المت

كل الحق<لبحث عن المصطلحات المختارة من القاموس، بينما يؤدي اختيار لتلقائياً  المقابل المصطلح
yspar.par في 104عند اختيار حقل، يتم تعديل نافذة القاموس كما يلي، وذلك حسب إعداد المعامل 

طة بالحقول األ، يتم عرض القاموس بأكمله، إال أن المصطلحات المرتب)الوضع االفتراضي (0=104
 الصغيرة وال يمكن اختيارها؛

 .، مصطلحات القاموس الخاصة بالحقل المختار هي التي تعرض فقط1=104

ii- خانة المصطلح 
ى أبمعن( سيعيد وضع نافذة القاموس بما يتناسب مع اإلدخال المصطلحكتابة محرف أو أكثر في خانة 

 ").د"القاموس يعرض المصطلحات بدء من تلك التي تبدأ بالمحرف 

iii- مصلحات القاموس 
ه كما يلي حسب النافذة التيوإقحامالنقر المزدوج على أحد مصطلحات القاموس سيؤدي إلى اختياره، 

، كمامصطلح بحثسيتم إقحام المصطلح عند الموضع الحالي للمؤشر في خانة  تقدمنافذة بحث م
 الضرورة ما لم تكن قد اخترت معامالً قبل ذلك؛

  الحالية؛مادة البحثسيتم إقحام المصطلح في خانة  نافذة بحث موجه
  

صفحة لألمام ولل
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 .تحرير الحقلع الحالي للمؤشر في خانة سيتم إقحام المصطلح عند الموض نافذة إدخال البيانات
 .الحظ أن نفس العملية يمكن تنفيذها بسحب المصطلح إلى النافذة المالئمة، ويمكنك استخدام الطريقة التي تناسبك

iv- زرا صفحة لألمام وللخلف 
ذي منه االنتقال صفحة هذا الزران سينقالن العرض صفحة لألمام أو للخلف، على أن زر صفحة للخلف لن يتجاوز المصطلح ال

 .مصطلحالويمكنك االنتقال إلى أجزاء أخرى من القاموس باستخدام خانة . لألمام

v- زر تفريغ القاموس 
 .إلى الطابعة أو إلى ملف) أو جزء منه(هذا الزر يفتح مربع حوار تفريغ القاموس، وهي الوظيفة التي تسمح بإخراج كل القاموس 

 
  تفريغ الملف المقلوب– 34  لشك

vi- تعديل أداء نافذة القاموس 
 PAR، ويوجد هذا الملف عادة في نفس المجلد حيث يوجد ملف EXPتقبل نافذة القاموس ثالثة معامالت في نلف قاعدة البيانات 

 ).الدليل االفتراضي لقاعدة البيانات(
 :والمعامالت هي. الموجه والمتقدمافذتي البحث وتصلح هذه المعامالت لكل من ن

 
 .يشير إلى السابقة الحالية لرمز حقل معين= 550

 )متكرر(الرمز السابقة =550: البناء اللغوي
 على سبيل المثال

 
550=24 TI= 

55=70 AUT= 
 

ل المستخدم مباشرة ذة القاموس، يتم نقفعند اختيار حقل معين  من ناف:  بإخفاء السابقات في القاموسWinisisهذا األمر يسمح لنظام 
خص ذلك الحقل مع إخفاء السابقة، كما يمكن للمستخدم أن يكتب مصطلحاً في خانة القاموس دون أن يعرف بوجود إلى أول تدوينة ت

 .السابقة
 .في نافذة القاموس) أو النقر المزدوج عليه(على أن النظام سيعيد السابقة بمجرد سحب المصطلح 

 . بالشكل االعتيادي فالحقول غير المسرودة سيتم التعامل معهاسرد الحقول التي تحتوي على سابقة، يجب أن ت
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 .من المحارف والتي تتوافق مع طول السابقةن  أنه عند تعريف حقل على أنه يحتوي على سابقة، سيتم دائماً قص أول الحظ
 

 ).1(وإيقاف ) 0(موس بين تشغيل في القا" كل الحقول"لتحويل اختيار ) صفر افتراضياً=(555
 ]1|0=[555: البناء اللغوي

 
 .FST الحقول اختياريقدم وصفاً لرقم معين من أرقام رموز جدول =560

 ]الوصف] [رقم الرمز=[560: البناء اللغوي
 

 . لكل رمز تريد وصفه560 يشير إلى رمز واحد فقط، فعليك تكرار المعامل 560وبما أن السطر الخاص بالمعامل 
 

 :على سبيل المثال
 

  العنوان بأكمله24=560
  كلمات من العنوان240=560

 
مثل ( غير الموجودة FDTهذا األمر يسمح بتعيين وصف ألرقام جدول اختيار الحقول التي تشير إلى أسطر جدول تعريف الحقول 

 .، وبالطبع يمكن فرض وصف يختلف عن سطر جدول تعريف الحقول المقابل)240
 

  اللغاتدعم تعدد
 

يمكنك توفير الئحة بأوصاف الرموز لكل لغة يدعمها النظام بغرض دعم تعدد اللغات، استخدم البناء اللغوي التالي لفتح قسم لغة 
 :جديدة

 
560=0 EG 

 
تالية  ال560 إلى اللغة العربية، ومن ثم ستكون كل رموز Winisis يشير في EGالقسم العربي، حيث أن رمز اللغة هذا السطر سيفتح 

 :على سبيل المثال. التالي) صفر (0رموزاً عربية وذلك حتى النهاية أو حتى ورود رمز 
 

560=0 EG 
  كلمات من العنوان24=560
  كل المؤلفين70=560
 واصفات 69=560

 
560=0 EN 
560=24 Words from title 
560=70 All Authors 

 
 . بعرض االسم المقابل من جدول تعريف الحقولWinisis، وسيقوم 69الحظ أن اإلصدار اإلنجليزي ال يحتوي على سطر للرمز 
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 مربع حوار فتح -أ
 .سيتم عرض مربع الحوار التالي كلما فتحت قاعدة بيانات أو فتحت ملفاً

 
  مربع حوار فتح ملف– 35  شكل

i- اسم الملف: 
سرد "اختر أو اكتب اسم الملف الذي تريد فتحه، حيث تسرد هذه الخانة أسماء الملفات التي تحمل امتداد اسم الملف المحدد في خانة 

 ".الملفات من نوع

ii- سرد الملفات من نوع 
 : حسب العملية التي تقوم بها، كما يليتلقائياً ن تراه في الئحة أسماء الملفات، ويتحدد نوع الملف اختر نوع الملف الذي تريد أ

*.mst, *.par لفتح قاعدة بيانات 
*.iso  عملية استيراد أو تصدير 

*.wsv  عمليات بحث سبق حفظها 
*.wpr  استمارة عمل طباعة سبق حفظها 

iii-  االسطوانات 
يار محرك األقراص الذي يحتوي على الملف الذي تريد فتحه، والحظ أن محركات األقراص الشبكية لن يتم سردها إال لو كانت الخت

 ."CDS/ISIS"نظام بدء تشغيل قبل متصلة 

iv- األدلة 
 .اختر الدليل الذي يحتوي على الملف الذي تريد فتحه

v- األزرار 
 .لفتح التعليمات المباشرة حول مربع الحوار هذا" مساعدة"إللغاء العملية أو زر " إلغاء"لملف المختار، أو زر لفتح ا" موافق"انقر الزر 
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 مربع حوار تاريخ البحث -ب
 .كل عمليات البحث التي تمت حتى اآلنمربع حوار تاريخ البحث، والذي يظهر فيما يلي مثال له، يعرض الئحة ب

 
  مربع حوار تاريخ البحث– 36  شكل

 .إللغاء العملية" إلغاء" الزر  انقراختر بحث معين بالنقر عليه في مربع الحوار، أو

 مربع حوار االستيراد -ج
نظام ، وقبل فتح مربع الحوار هذا، يقوم قاعدة بيانات من القائمة استيرادض مربع حوار االستيراد كنتيجة الختيار األمر يتم عر

"CDS/ISIS"بعرض مربع حوار فتح حيث تختار الملف المطلوب استيراده . 

 
  مربع حوار استيراد– 37  شكل

 ISIS، ننصح بأن تستخدم أداة ISO2709، لمزيد من أنواع ISO2709 من الصيغة 1 إال النوع "CDS/ISIS"نظام  ال يدعم :ملحوظة
 . اليونسكو على الشبكةتدوينة والمتاحة على ImpExp2709المسماة 

i- اسم ملف أيزو المدخل 
 القياسية كما هو مشروح في ISO2907ن الملف محفوظاً بصيغة تحتوي هذه الخانة على اسم الملف الجاري استيراده، ويجب أن يكو

 ."CDS/ISIS"نظام  استخدامدليل 

ii- أول رمر لإلدخال 
 بإعادة ترقيم كل تسجيلة إدخال تتابعياً بداية من رقم الملف الرئيسي الذي "CDS/ISIS"نظام إذا أدخلت قيمة لهذا المعامل، سيقوم 

، أو رقماً يزيد بواحد على أعلى رقم ملف رئيسي تم تعيينه حالياً في قاعدة تحميل استخدمت االنتقاء  إذا1عادة ستحدد القيمة . عينته
 ببدء الترقيم من رقم الملف تلقائياً  "CDS/ISIS"نظام وفي الحالة األخيرة، سيقوم . تحديث أو دمجالبيانات إذا كنت ستستخدم االنتقاء 

 دمجبمعنى أن اختياري ( وذلك إذا عينت قيمة رقم ملف رئيسي موجودة بالفعل اعدة البياناتق الذي سيتم تعيينه في الرئيسي التالي
 ). سيؤديا المهمة بنفس الطريقةتحديثو
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iii- رقم الحقل الذي يحتوي على رمر 
سي من حقل في تسجيلة ، حيث يمكنك تعيين رقم الملف الرئي)دخالاإل رقم حقلوالذي سيتم تجاهله إذا تم تعيين (البديل لالختيار عاليه 

الحظ أن الحقل يجب أن يحتوي . اإلدخال، وفي هذه الحالة ستقوم هنا بتعيين رمز أيزو للحقل الذي يحتوي على رقم الملف الرئيسي
 . المستقبلةقاعدة البيانات، حيث لن يتم تخزينه في تسجيالت فقط على قيمة رقمية، ويمكن أن يستخدم لهذه الغاية

iv-  ل حقوال تصميمإعادةFST 
 ومحتوياتها، أو يمكنك تنفيذ قدر معين من بأرقام حقولهاهذا المعامل اختياري، فإذا تركته فارغاً ستحتفظ الحقول في تسجيلة اإلخراج 

 .FST بإدخال اسم جدول اختيار حقول الحقولتصميم إعادة 
 . وذلك لتجنب األخطاءFSTبكتابة المسار الكامل لملف  ننصح :ملحوظة

 :، سيتم تفسيره بالشكل التاليالحقول  تصميم كملف استيراد إلعادةFSTاستخدام ملف وعند 
 ؛إخراج يمثل حقل FSTكل سطر في ملف 

 ؛FSTيساوي معرف الحقل المحدد في السطر المقابل بملف إخراج يتم تعيين رمز لكل حقل 
 أن تستخدم في هذه التركيبة رمز أيزو للحقول كما تم  تعرف محتويات الحقل، علىFSTتركيبة استخالص البيانات المحددة في ملف 

، 2 تقنيات التكشيف يعين FSTأو كل عنصر في حال كون ملف (تعريفه في ملف اإلدخال، ومن ثم سيؤدي كل سطر تصدره التركيبة 
، لو كان موجوداً، سيستخدم الحظ أن ملف كلمات الوقف لقاعدة البيانات المستقبلة. خراجإلى إصدار ورود جديد لحقل اإل) 4 أو 3أو 

 :لنفترض على سبيل المثال أن ملف اإلدخال يتضمن الحقول التالية. 4 تقنية التكشيففي معالجة 
 

 )قابل للتكرار(المؤلف  100
 العنوان 200
 )قابل للتكرار(الكلمات المفتاحية  300
 مالحظات 400

 :كما يلي لهذا الملف ات التركيب تصميم إعادةFSTمن الممكن أن يكون 
 
1 0 (v100/) ]100 مماثل لحقل اإلدخال 1 خراجحقل اإل[ 
2 0 v200  ] 200 مماثل لحقل اإلدخال 2 اإلخراجحقل[ 
3 0 |<|v300|>| ]يحتوي على كلمات مفتاحية3 خراجحقل اإل  

 ، كل كلمة مفتاحية يتم>...<تحتويها عالمتي   
 ]300أخذها من ورود واحد لحقل اإلدخال   

v- لف التحويل مسار مGizmo 
 يتم استخدامه في االستيراد، وتفيد هذه الخاصية في تيسير تبادل Gizmoمن الممكن أن تحتوي هذه الخانة على اسم جدول تحويل 

 ملفاً Gizmoيل هذا ويكون جدول تحو. النصوص التي تحتوي على عالمات تشكيل بين مختلف األجهزة ونظم تشغيل البرمجيات
 : يمكنك إنشاءه باستخدام أي محرر نصوص، وهو مركب كما يليASCIIبصيغة 

 )."CDS/ISIS"نظام في @ عادة ما يكون عالمة (المحرف األول في السطر األول هو سابقة عالمة التشكيل 
 :كل سطر من السطور التالية مركب كما يلي

dxyxyxyxyxy…xy 
: ملحوظة( يمثل الحرف بعد التشكيل y يمثل المحرف المطلوب تشكيله وx، و)‘ لعالمة 7مثالً (كيل يمثل شفرة عالمة التش d: حيث

 ).كيل بين أنظمة التشغيل المختلفةهذا الجدول يفيد في تحويل المحارف الالتينية ذات التش
 :Gizmoوفيما يلي مثال لجدول تحويل 

 
    @ 

    6aàeè 
    7aáeé 

    (([ 
    ))] 
على أنه  éمثالً، سيتم تصدير المحرف ( هذا الجدول لتوفير عالمات التشكيل المشفرة عند التصدير "CDS/ISIS"نظام  يستخدم
@7e( شفرة المحارف ذات التشكيل عند االستيراد ، ولفك) 6@مثالً، سيتم استيرادa على أنه à .( هذا وعند استخدام جدول تحويل

Gizmo نظام ، سيقوم"CDS/ISIS"تشكيل المحارف غير المذكورة في الجدول، فعلى سبيل المثال، عند استخدام جدول  بتجريد 
 حيث أنه لم y إلى المحرف 7y@، بينما يتم تحويل السلسلة é إلى المحرف 7e@التحويل المذكور عاليه، سيتم تحويل سلسلة اإلدخال 

 .7يذكر في السطر 
بية فقط من النظام لتحويل البيانات العربية بشكل صحيح من النسخة المعربة في يمكن استخدام هذه الخاصية في النسخة العر: ملحوظة

 c:\winisis\708_ANSI.TAB: ، مثلWindows إلى النسخة المعربة في بيئة MS-DOSبيئة 
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vi-  جداول تحويل المحارفاستخدام) TAB (أثناء االستيراد 
 في تحويل اإلدخال إلى طاقم Winisis، ليستخدمه TABعلى مسار ملف " Gizmoمسار ملف التحويل "ة من الممكن أن تحتوي خان

 c:\winisis\txt_txt.tab: محارف جديد، والتركيبة ستكون

vii- طول سطر اإلدخال 
بط طول السطر على ، علماً بأن ض)80 هو "CDS/ISIS"نظام الطول االفتراضي في (اإلدخال /هذه الخانة تحدد طول سطر اإلخراج

 . يحتوي على سطر واحد بدون فواصلISOالقيمة صفر يسمح بقراءة ملف 

viii- فاصل حقل متفرع 
، ومن ثم يحدد هذا "CDS/ISIS"نظام ة تختلف عن تلك التي يستخدمها متفرعفاصالت للحقول ال أن تستخدم ISOمن الممكن لملفات 

 يمكن توقعه في ملف اإلدخال، والذي سيتم تحويله إلى الفاصل القياسي الذي يستخدمه ة الذيمتفرعالمعامل المحرف الفاصل للحقول ال
 ".^" وهو المحرف "CDS/ISIS"نظام 

 :ة، وذلك باستخدام البادئة التاليةمتفرع كفاصل للحقول الASCIIهذا ومن الممكن تعيين أي محرف 
\xxx  حيث يمثلxxx رقم ASCIIبيل المثال المقابل للمحرف المطلوب، على س: 

 ".فاصل حقل متفرع" في خانة 031\، أدخل ASCII 31لتمثيل محرف 

ix- خيارات 
 :هذا المعامل يحدد كيفية تحميل التسجيالت المستوردة في قاعدة البيانات

 التسجيالت  في هذه الحالة، ستتضمن قاعدة البيانات الناتجة على التسجيالت المستوردة فحسب، حيث أن هذا الخيار يمسح كل:تحميل
 . دائماً تأكيد أنك تقصد بالفعل هذا األمر"CDS/ISIS"نظام التي يمكن أن تكون موجودة في قاعدة البيانات، هذا وسيطلب 

إال أن تسجيالت اإلدخال التي . يدمج التسجيالت من ملف اإلدخال مع تلك الموجودة بالفعل في قاعدة البيانات، في حال وجودها :دمج
، وسيقوم )ما لم تكن مؤشرة برسم الحذف(لملف الرئيسي مثل تسجيالت موجودة في قاعدة البيانات لن يتم استبدالها تحمل نفس رقم ا

 . بعرض أرقام الملف الرئيسي لمثل هذه التسجيالت في حال وجودها"CDS/ISIS"نظام 
 .سي المتماثلة سيتم استبدالها تلقائياً، إال في كون التسجيالت ذات أرقام الملف الرئيدمجيعمل بنفس طريقة الخيار  :تحديث

أي أنك أدخلت قيمة في ( سيعمالن كما ذكرنا عاليه حال كونك تستورد أرقام الملف الرئيسي للتسجيالت تحديث ودمجالحظ أن خياري 
ت الواردة إلى  ببساطة بإضافة التسجيال"CDS/ISIS"نظام ، فإن لم تكن قد فعلت، سيقوم ")رقم الحقل الذي يحتوي على رمر"خانة 

الملف الرئيسي وتعيين أرقام ملف رئيسي تتابعية تبدأ من أعلى رقم ملف رئيسي معين بالفعل، أو بدُء من رقم الملف الرئيسي الذي 
 ".أول رمر لإلدخال"عينته في خانة 

 مربع حوار التصدير -د
نظام ، وقبل فتح مربع الحوار هذا، يقوم قاعدة بيانات من القائمة تصديرر التصدير كنتيجة الختيار األمر يتم عرض مربع حوا

"CDS/ISIS"بعرض مربع حوار فتح حيث تختار اسم ملف اإلخراج . 

 
  مربع حوار التصدير– 38  شكل
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i- اسم ملف أيزو المخرج 
 القياسية كما هو مذكور في ISO2709تحتوي هذه الخانة على اسم ملف اإلخراج الذي اخترته من قبل، هذا وسيكون الملف بصيغة 

 ."CDS/ISIS"نظام  لستخدامدليل اال

ii- فاصل حقل 
 باستخدام فاصل "CDS/ISIS"نظام  سيقوماإلخراج، فإذا تركتها فارغة هذه الخانة تحدد محرف فاصل الحقل الذي سيستخدم لملف 

إال أن الملف الجاري تصديره لو تم نقله عبر خط اتصال، فقد . 30 رقم ASCII، أي محرف ISO2709الحقل القياسي المعرف في 
دي  عاASCII بتعريف فاصل الحقل كمحرف "CDS/ISIS"نظام يتم إلغاء هذا المحرف بواسطة برنامج االتصاالت، ومن ثم يسمح لك 

 . الجاري نقلهاقاعدة البياناتالحظ أن المحرف الذي تختاره يجب أال يكون مستخدماً كمحرف بيانات في . يتم نقله بشكل اعتيادي
 : كفاصل حقل باستخدام البادئة التاليةASCIIهذا ويمكنك تعريف أي محرف 

\xxx 
 : المقابل للمحرف المطلوب، على سبيل المثالASCII رقم xxxحيث يمثل 

 ".فاصل حقل" في خانة 028\، أدخل ASCII 28لتمثيل محرف 

iii- فاصل تسجيلة 
 باستخدام فاصل "CDS/ISIS"نظام هذه الخانة تحدد محرف فاصل التسجيلة الذي سيستخدم لملف اإلخراج، فإذا تركتها فارغة سيقوم 

إال أن الملف الجاري تصديره لو تم نقله عبر خط اتصال، فقد . 29قم  رASCII، أي محرف ISO2709 القياسي المعرف في التسجيلة
 ASCII كمحرف التسجيلة بتعريف فاصل "CDS/ISIS"نظام يتم إلغاء هذا المحرف بواسطة برنامج االتصاالت، ومن ثم يسمح لك 

 الجاري قاعدة البياناتبيانات في الحظ أن المحرف الذي تختاره يجب أال يكون مستخدماً كمحرف . عادي يتم نقله بشكل اعتيادي
 .نقلها

 : باستخدام البادئة التاليةتسجيلة كفاصل ASCIIهذا ويمكنك تعريف أي محرف 
\xxx 

 : المقابل للمحرف المطلوب، على سبيل المثالASCII رقم xxxحيث يمثل 
 ".تسجيلةفاصل " في خانة 029\، أدخل ASCII 29لتمثيل محرف 

iv- فاصل حقل متفرع 
لهذا الغرض، إال أن الكثير من ^  المحرف "CDS/ISIS"نظام ة، وعادة يستخدم متفرعالخانة تحدد محرف الفاصل للحقول الهذه 

 كفاصل ASCIIهذا ومن الممكن تعيين أي محرف ". ^"، إال أن القيمة االفتراضية هي $معايير الببليوغرافيات تستخدم المحرف 
 :دئة التاليةة، وذلك باستخدام البامتفرعللحقول ال

\xxx  
فاصل " في خانة 031\، أدخل ASCII 31لتمثيل محرف :  المقابل للمحرف المطلوب، على سبيل المثالASCII رقم xxxحيث يمثل 
 ".حقل متفرع

v- معامالت االختيار 
 استخدام مدى من أرقام :يمكنك اختيار أجزاء من قاعدة البيانات لتصديرها، ولتعريف التسجيالت المطلوب تصديرها لديك احتمالين

 .الملف الرئيسي، أو نتائج آخر عملية بحث قمت بها
.  على التواليإلى رمر ومن رمرأدخل أدنى وأقصى رقمين في خانتي الختيار مدى من التسجيالت بواسطة أرقام الملف الرئيسي، 

ت تصدير التسجيالت المؤشرة فقط، أشر خانة ، فإذا أردنتائج البحث زر االنتقاء انقروالختيار تصدير نتائج آخر عملية بحث، 
 ).نتائج البحثالحظ أن هذا االختيار متاح فقط حال انتقاء خيار  (تسجيالت مؤشرة

 وتدخل مدى ألرقام الملف الرئيسي، فسيتم تطبيق هذا المدى على التسجيالت المختارة فقط، على نتائج البحثالحظ أنك عندما تختار 
، 10/200، وكانت حدود رقم الملف الرئيسي 270 و150، و5، و3خر عملية بحث قد استرجعت التسجيالت آسبيل المثال، إذا كانت 

 . فقط150فسيتم تصدير التسجيلة رقم 
 مفروز، وملف اإلصابات هذا يصدر عن عملية ISOيوجد احتمال آخر، وهو استخدام ملف إصابات سبق حفظه للحصول على ملف 

 ". مربع حوار طباعة-ط"في القسم طباعة تمت كما سيتم شرحها 

vi-  طول سطر اإلخراج 
، علماً بأن ضبط طول السطر على )80 هو "CDS/ISIS"نظام الطول االفتراضي في (اإلدخال /هذه الخانة تحدد طول سطر اإلخراج

 .سطر واحد بدون فواصلالقيمة صفر يسمح بإصدار 

vii-  إعادة تصميم الحقولFST 
هذا المعامل اختياري، فإذا تركته فارغاً ستحتفظ الحقول في تسجيلة اإلخراج برموزها ومحتوياتها، أو يمكنك تنفيذ قدر معين من إعادة 

 .FSTالتصميم بإدخال اسم جدول اختيار حقول 
 . وذلك لتجنب األخطاءFSTبكتابة المسار الكامل لملف  ننصح :ملحوظة

 : كملف تصدير إلعادة التصميم، سيتم تفسيره بالشكل التاليFSTوعند استخدام ملف 
  يمثل حقل إخراج؛FSTكل سطر في ملف 

 ؛FSTيتم تعيين رمز لكل حقل إخراج يساوي معرف الحقل المحدد في السطر المقابل بملف 
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 "CDS/ISIS"نظام لتركيبة رمز  تعرف محتويات الحقل، على أن تستخدم في هذه اFSTتركيبة استخالص البيانات المحددة في ملف 
 يعين FSTأو كل عنصر في حال كون ملف (، ومن ثم سيؤدي كل سطر تصدره التركيبة قاعدة البياناتللحقول كما تم تعريفه في 

 .إلى إصدار ورود جديد لحقل اإلخراج) 4 أو 3، أو 2 تقنيات التكشيف
 :التاليةتضمن الحقول ت قاعدة البياناتلنفترض على سبيل المثال أن 

 
 )قابل للتكرار(المؤلف  1
 العنوان 2
 )قابل للتكرار(الكلمات المفتاحية  3
 مالحظات 4

 : لهذا الملف كما يليFSTمن الممكن أن يكون إعادة تصميم 
 
1 0 mfn  ] يحتوي على رقم الملف الرئيسي 1حقل اإلخراج[ 

100 0 (v1/) ] خدامالحظ است (1 مماثل لحقل اإلدخال 100حقل اإلخراج 
 مجموعة قابلة للتكرار في التركيبة إلخراج كل ورود للحقل

 ]كسطر منفصل
200 0 v2  ] 2 مماثل لحقل اإلدخال 200حقل اإلخراج[ 
300 0 |<|v3|>| ] تحتويها عالمتي   يحتوي على كلمات مفتاحية300حقل اإلخراج>...< ، 

 ]3أخذها من ورود واحد لحقل اإلدخال  كل كلمة مفتاحية يتم
 

 FSTإعادة تصميم وهكذا يمكنك استخدام .  هذا الحقل لن يتم تصدير، ومن ثم4حظ أنه لم تقم أي من التركيبات باإلشارة إلى الحقل ال
 .لتصدير حقول مختارة

viii- إعادة ترقيم التسجيالت من رمر 
إذا تركت هذه الخانة فارغة، ستحتفظ يمكنك إعادة تعيين رقم الملف الرئيسي للتسجيالت بدء من قيمة تختارها وتدخلها هنا، ف

 .التسجيالت بأرقام الملف الرئيسي األصلية الخاصة بها
الحظ أن هذا الخيار ال يفيد إال إذا .  على حالهاقاعدة البيانات، حيث تبقى التسجيالت في ISOهذا االختيار يؤثر فقط على ملف إخراج 

 .، والتالي شرحهارمرالحقل المخرج الذي يحتوي على أدخلت قيمة في خانة 

ix- الحقل المخرج الذي يحتوي على رمر 
يمكنك تصدير رقم الملف الرئيسي كحقل في ملف اإلخراج بتعيين رمز إخراج في هذه الخانة، هذا ألن أرقام الملف الرئيسي ال تقابل 

هذا ويمكنك أيضاُ تصدير أرقام ). FDTل ليس لها رمز، وال يتم تعريفها في جدول تعريف الحقو (قاعدة البياناتحقوالً واقعية في 
 .، كما هو موضح في المثال عاليهFSTالملف الرئيسي كحقل بواسطة إعادة تصميم 

x-  مسار ملف التحويلGizmo 
 . الستخدامه في عملية التصديرGizmoيمكن أن تحتوي هذه الخانة على اسم جدول تحويل 
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 وار صيانة الملف المقلوبمربع ح -هـ
، وقبل فتح مربع قاعدة بيانات من القائمة  الملف المقلوبتحديث كنتيجة الختيار األمر صيانة الملف المقلوبيتم عرض مربع حوار 

 .ض مربع حوار فتح حيث تختار اسم ملف اإلخراج بعر"CDS/ISIS"نظام الحوار هذا، يقوم 

 
  مربع حوار صيانة الملف المقلوب– 39  شكل

i- تحديث 
هذا الخيار يؤدي إلى تحديث الملف المقلوب لكل تسجيالت الملف الرئيسي التي تنتظر التحديث، أي تلك التسجيالت التي تمت 

 .ذفها أو تعديلها منذ آخر تحديث للملف المقلوبإضافتها، أو ح

ii- إنشاء كامل للملف المقلوب 
على سبيل . هذا الخيار يؤدي إلى إصدار ملف مقلوب لقاعدة البيانات المختارة، وعادة ال يستخدم هذا الخيار ما لم بكن ضرورياً

لملف المقلوب، عليك إعادة إصدار ل FSTاختيار الحقول المثال، كلما أردت تغيير محتويات الملف المقلوب عن طريق تغيير جدول 
 حيث أن التسجيالت التي أضيفت أو قاعدة البياناتعدم القيام بإعادة اإلصدار سيؤدي إلى عدم توافق البيانات في . الملف المقلوب

 .تغيرت بعد تغيير جدول اختيار الحقول سيتم قلبها بشكل يختلف عن تلك الموجودة قبل التغيير
 

لنفترض على سبيل المثال . ومع ذلك، توجد حاالت ال تستلزم إعادة إصدار الملف المقلوب بالكامل برغم تغيير جدول اختيار الحقول
، وقد يحتاج إلى تغيير جدول FDT، هذا األمر يستلزم تغييراً في جدول تعريف الحقول أنك قررت إضافة حقل جديد لقاعدة البيانات

ت أن يكون الحقل الجديد قابالً للبحث، إال أن قاعدة البيانات ال تضم تسجيالت تحتوي على هذا الحقل بعد، ومن اختيار الحقول إذا أرد
 تعديل أو إضافة أية قبلثم لن يكون من الضروري إنشاء الملف المقلوب بالكامل، بشرط أن تقوم بتغيير جدول اختيار الحقول 

 .تسجيالت تحتوي على الحقل الجديد
 

 :جراء إصدار الملف المقلوب من ثالث خطواتيتكون إ
 ؛إنشاء ملفات الوصل -1
 ؛ وفرز ملفات الوصل -2
 .تحميل ملفات الوصل المفروزة في الملف المقلوب -3
 
اءها طبقاً لجدول اختيار الحقول في الملف هذا وتحتوي ملفات الوصل على كل المعلومات الالزمة إلصدار الملف المقلوب، ويتم إنش 

 والتي سيتم فرزها على الملف تدوينةال/، وتحتوي على مدخل واحد لكل زوج من مصطلح البحثلقاعدة البياناتالمقلوب والمعرف 
رة محارف، يحتوي أولهما على المصطلحات التي ال يزيد طولها عن عش: هذا ويتم إنشاء ملفي وصل بغرض ضمان الكفاءة. المقلوب

الخطوة الثانية تفرز ملفي الوصل حسب الترتيب األلفبائي، والغرض . واآلخر على المصطلحات التي يزيد طولها عن عشرة محارف
من هذا الفرز هو تجميع كل المواقع التي ترتبط بمصطلح فرز معين كتجهيز للخطوة األخيرة التي تقوم بتحميل ملفي الوصل 

 .قلوبالمفروزين إلى الملف الم
تحميل  وفرز ملفات الوصل، خلق ملفات الوصلعلماً بأن الخطوات الثالث المذكورة يمكن تنفيذها واحدة بواحدة بانتقاء الخيارات 

 . بنفس الترتيبملفات الوصل
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ال . رة على القرصتتاح هذه الخاصية لقواعد البيانات الضخمة حيث يحتاج إنشاء الملف المقلوب بالكامل مدة طويلة نسبياً ومساحة كبي
حتى االنتهاء من تنفيذ ) بإضافة، أو تغيير أو حذف أي تسجيلة(حظ أنه في هذه الحالة عليك أال تقوم بأي تغييرات في الملف الرئيسي 

  .الخطوة األخيرة
 .تلقائياً) LK2 وLK1، وLN2، وLN1( ال يقوم بحذف ملفات الوصل "CDS/ISIS"نظام يجب أن تكون على علم بأن 

فإذا قمت بإنشاء الملف المقلوب بالخطوات الثالث . مكانك حذف تلك الملفات يدوياً في أي وقت بعد أن يكتمل إنشاء الملف المقلوببإ
 .تحميل ملفات الوصل وقبل تنفيذ فرز ملفات الوصلبعد تنفيذ ) LN2 وLN1(المذكورة، يمكنك حذف ملفي الوصل غير المفروزين 

 . على علم بالخطوة التي يقوم بتنفيذها عن طريق عرض رسائل المعلومات المناسبة على الشاشة"CDS/ISIS"نظام هذا وسيبقيك 

iii- إعادة تهيئة الملف المقلوب 
هذا الخيار يمحو محتويات الملف المقلوب ويعيد تخصيص كل الملفات المرتبطة بأصغر حجم، ومن الممكن أن تستخدم هذا الخيار قبل 

 .قلوبإعادة إنشاء الملف الم

iv- خلق ملفات الوصل 
 .هذا الخيار يعيد إصدار ملفات الوصل كما سبق شرحه

v- فرز ملفات الوصل 
تحميل ، ثم يمكنك تحميل ملفات الوصل باستخدام الخيار خلق ملفات الوصلهذا الخيار يقوم بفرز ملفات الوصل التي أدرها الخيار 

 .ملفات الوصل
يتم فرز " 0المرحلة "، فخالل الخطوة األولى، والتي تسمى )المصطلحات القصيرة والطويلة(وصل يتشابه إجراء الفرز لكل من ملفي ال

تسجيالت ملف الوصل في مجموعات بأقصى حجم تسمح به الذاكرة، فإذا كانت الذاكرة تتسع للملف بأكمله، ستنتهي عملية الفرز بعد 
هذا ومن الممكن أن تتم عمليات دمج أخرى . ملفات عمل مؤقتة ثم دمجها، وإال تم توزيع المجموعات المفروزة على أربعة 0المرحلة 

، وهكذا حسب عدد التسجيالت، تنتج كل منها مجموعات أكبر من التسجيالت المفروزة حتى يتم 2، والمرحلة 1تسمى المرحلة 
 .الوصول إلى مجموعة واحدة

vi- تحميل ملفات الوصل 
 إلتمام عملية إنشاء الملف فرز ملفات الوصلي الوصل المفروزين، ويمكن استخدامه بعد خيار هذا الخيار ينشئ الملف المقلوب من ملف

 .المقلوب

vii-  إلى رمر... من رمر 
 الختبار جدول اختيار الحقول للملف  فقطيمكنك إدخال أرقام الملف الرئيسي في هاتين الخانتين، وعادة ما تستخدم هذه الخاصية

 .المقلوب
 .حقيقياً، فسيتم قلب التسجيالت التي يتضمنها المدى فحسب، ومن ثم تصبح قابلة للبحثإذا أدخلت مدى 
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 مربع حوار إضافة شاملة -و
قم بعمل نسخة . اناتكاستخدم هذا الخيار بحرص شديد، فسوء استخدامه قد يؤدي إلى تلف غير قابل لإلصالح في بي: تحذير

 .XRF وMSTاحتياطية من قاعدة البيانات دائماً، على األقل بنسخ ملفات 
 

 
 افة حقل شاملضمربع حوار إ – 40  شكل

i-  أقل/أكبر(حدود رمر( 
 .1/20:  على سبيل المثال.م العملية عليهاأدخل أدنى وأقصى رقم ملف رئيسي في هذه الخانة للتسجيالت التي يجب أن تت

ii-  تسجيالت مؤشرة(مجموعة بحث( 
لو كانت (اختر مجموعة البحث التي تريد تطبيق العملية عليها من هذه الالئحة، كما يمكن حصر مجال العملية في التسجيالت المؤشرة 

 ).موجودة

iii- رقم الحقل 
 .لتضييق مجال العملية" إضافة في حالة عدم وجوده"انة أدخل رقم الحقل المطلوب إضافته هنا، وأشر خ

iv- إقحام قبل الموقع 
من الممكن تأشير هذه الخانة لتحديد مكان إضافة النص الجديد في الحقل الموجود، بل ويمكن تحديد أي أرقام الورودات الذي يجب 

 :اعتباره، وفي هذه الحالة يتصرف المعامل الجديد كما يلي
 بالمحتوى المحدد، ذلك إن لم تكن خانة تلقائياً إذا لم يكن رقم الحقل المحدد موجوداً، سيتم إنشاءه :  قبل الموقعإقحامتأشير  -

 .مؤشرة أيضاً" إضافة في حالة عدم وجوده"االختيار 
 .إلى نهاية الحقليتم إقحام النص الجديد في الموقع المحدد إن كان الحقل طويل بما يكفي، وإال ستتم إضافته : الموقعتحديد  -
، فستتم معالجة الورود المحدد فقط، فإذا لم يحتو الحقل على العدد )أعلى من صفر(إذا تم تعيين رقم ورود : الورودات -

  .صفراً، فستتم معالجة كل الورودات" ورودات"الكافي من الورودات، سيتم إنشاء ورود جديد، أما إذا كانت قيمة 

v- محتويات الحقل 
 .محتويات الحقل الذي ستتم إضافتهاأدخل هنا 
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vi- زر موافق 
 .انقر هذا الزر لبدء العملية

vii- زر إلغاء 
 .انقر هذا الزر إللغاء العملية

 مربع حوار حذف شامل -ز
قم بعمل نسخة . لى تلف غير قابل لإلصالح في بياناتكاستخدم هذا الخيار بحرص شديد، فسوء استخدامه قد يؤدي إ: تحذير

 .XRF وMSTاحتياطية من قاعدة البيانات دائماً، على األقل بنسخ ملفات 
 

 
  مربع حوار حذف حقل شامل– 41  شكل

i-  أقل/أكبر(حدود رمر( 
 .1/20: على سبيل المثال.  للتسجيالت التي يجب أن تتم العملية عليهاأدخل أدنى وأقصى رقم ملف رئيسي في هذه الخانة

ii-  تسجيالت مؤشرة(مجموعة بحث( 
لو كانت (اختر مجموعة البحث التي تريد تطبيق العملية عليها من هذه الالئحة، كما يمكن حصر مجال العملية في التسجيالت المؤشرة 

 ).موجودة

iii- رقم الحقل 
 .لمطلوب حذفه هناأدخل رقم الحقل ا

iv- حقل متفرع 
 .لتضييق المجال إلى ذلك الحقل المتفرع) محرف واحد(قم بتعريف معرف حقل متفرع 

v- الورودات 
 .إذا كانت القيمة أكبر من صفر، فستتم معالجة الورودات المحددة فقط، أما إذا كانت القيمة صفراً فستتم معالجة كل الورودات

vi- زر موافق 
 .لزر لبدء العمليةانقر هذا ا

vii- زر إلغاء 
 .انقر هذا الزر إللغاء العملية
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 مربع حوار استبدال شامل -ح
سخة قم بعمل ن. استخدم هذا الخيار بحرص شديد، فسوء استخدامه قد يؤدي إلى تلف غير قابل لإلصالح في بياناتك: تحذير

 .XRF وMSTاحتياطية من قاعدة البيانات دائماً، على األقل بنسخ ملفات 
 

 
  مربع حوار استبدال نص– 42  شكل

i- مدى 
 وإدخال أدنى وأقصى رم ملف رئيسي تفصلهما )أقل/أكبر(حدود رمر حدد هنا إما مدى أرقام الملف الرئيسي المطلوب تعديلها بانتقاء 

 ثم اختيار بحث معين، وفي هذه الحالة يمكنك قصر العملية على  مجموعة بحثبتأشير؛ أو عملية بحث سابقة 1/100، مثل "/"مة عال
 .تسجيالت مؤشرةيالت المؤشرة بتأشير خانة سجالت

ii- بحث عن نص 
 .أدخل هنا النص المطلوب استبداله

iii- نص جديد 
 .بحث عن نص الخانة فارغة يؤدي إلى حذف سلسلة المحارف المدخلة في خانة أدخل هنا النص البديل، علماً بأن ترك هذه

iv- خيارات 
 :إذا كانت متاحةإحدى خانات التأشير هذه  أشر

، فإذا لم تكن هذه الخانة مؤشرة، فلن يكون بحث عن نصسيبحث عن النص الالتيني تماماً كما تم إدخاله في خانة : محارف استهاللية
 ".water"ستعامل مثل كلمة " WATER"لالتيني مستشعراً للمحارف االستهاللية، أي أن كلمة البحث عن النص ا
 ).أو الحقل المتفرع(سيستبدل النص فقط لو كان مسبوقاً وملحوقاً بمسافة، أو إذا كان في بداية أو نهاية الحقل : كامل الكلمة فقط

 .سيطلب تأكيداً قبل كل استبدال: الحث عن االستبدال

v- لمجالا 
" ،" تفصلها فاصلة أرقام الحقولإذا أردت استبدال النص في حقول معينة، أدخل األرقام المناسبة للحقول، حتى عشرة حقول، في خانة 

حقول ز وإذا أردت استبدال النص في حقول متفرعة معينة، فأدخل شفرات الحقول المتفرعة المناسبة في خانة )100،110،120أي (
 .، إلخ3، 2، 1:  هذا ويمكنك أيضاً تحديد أي الورودات سيتم استبدال النص فيها).abcمثل  (متفرعة

 مربع حوار طباعة -ط
 :يتكون مربع حوار الطباعة من خمس صفحات

 
 يبة الطباعة التي تريد استخدامها؛اعته، وأين تريد طباعته وتركحيث تختار ما تريد طب  عام

 وان ورأس وتذييل الصفحات للمستند؛حيث تعرف العن  عرض
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 حيث تحدد المساحة القابلة للطباعة من الصفحة؛  هوامش
 حيث تحدد مخطط الطباعة للمستند، مثل أرقام الصفحات، وعدد األعمدة؛ نموذج طباعي

 .حيث تحدد معايير الفرز  فرز

 إرشادات للتجهيز لدورة طباعة -1
نظام فيما يلي سرد لبض اإلرشادات األساسية للتجهيز لدورة طباعة، وهي في نفس الوقت تلخص أهم خصائص الطباعة والفرز في 

"CDS/ISIS") األقسام التالية ستحتوي على مزيد من الشرح المفصل.( 
 

 :عامفي الصفحة 
يمكنك طباعة قاعدة البيانات بأكملها، أو تحديد مدى من التسجيالت، بتعيين أدنى وأقصى رقم : تعريف التسجيالت التي ستتم طباعتها

 .الستمارة عمل الطباعة؛ أو طباعة نتائج عملية بحث قمت بها سابقاً" مدى رمر "ملف رئيسي لطباعته في خانة
في استمارة عمل الطباعة، هذا " تركيبة الطباعة"يتم تعريف الحقول في التركيبة المدخلة في خانة : ب طباعتهاتعريف الحقول التي تج

 .ويمكنك إما استخدام تركيبة سابقة التعريف أو إدخال تركيبة جديدة مباشرة
الستمارة " اسم ملف الطباعة"بضبط القيمة المناسبة في خانة يمكنك توجيه اإلخراج إلى طابعة أو إلى ملف :  اإلخراجةتعريف وسيط

 :عمل الطباعة، أما إذا كنت تنوي الطباعة مباشرة إلى طابعة، فعليك التأكد مما يلي
 الطابعة جاهزة وموصولة؛ •
 النماذج الصحيحة للمخرجات مجهزة؛ و •
 .يوجد ورق كاف •

 
 :عرضفي الصفحة 

يمكنك كتابة عنوان يصل حتى ثالثة أسطر تتم طباعته في بداية المخرجات، كما يمكن تكرار جزء من : تعريف عناوين الطباعة
 .العناوين أو كلها في بداية كل صفحة كعنوان متكرر

 
 :نموذج طباعي وهوامشفي صفحتي 

باعة عمود واحد أو أعمدة متعددة، يمكنك التحكم الكامل في طول السطر، وعدد األسطر في كل صفحة، وط: تعريف مخطط الصفحة
 .كما تتحكم في ترقيم الصفحات بضبط المعامالت المناسبة في استمارة عمل الطباعة

 
 :فرزفي صفحة 

يمكنك تعريف التتابع الدقيق الذي يجب أن تتم به طباعة التسجيالت وذلك باستخدام استمارة عمل الفرز، هذا : تعريف تتابع اإلخراج
 .جيالت بأي تركيبة من الحقول والحقول المتفرعةويمكنك فرز التس
على سبيل المثال، إذا قمت بفرز التسجيالت . يمكنك استخدام الحقول التي سيتم الفرز عليها كرؤوس للمجموعات: تعريف الرؤوس

ن رأساً للمجموعة، ستتم طباعة اسم كل ليكو" المؤلف"حسب المؤلف، سيتم ترتيبها بالترتيب األلفبائي السم المؤلف، فإذا اختر حقل 
 أيضاً تحديد ما إذا كانت المخرجات فرزهذا وتتيح لك صفحة . مؤلف مرة واحدة تندرج تحتها كل التسجيالت الخاصة بنفس المؤلف

لى يمكنك ع. ستتضمن مستويات لرؤوس المجموعات، وإذا كان األمر كذلك، تحديد عدد مستويات رؤوس المجموعات الذي تريده
المستوى (ثم عنوان المؤتمر ) المستوى الثاني(، ثم التاريخ )أول مستوى(سبيل المثال ترتيب الئحة بأبحاث المؤتمرات حسب الموقع 

 ).الثالث
 ): سيتم تخطيها ما لم تحدد فرزا3ً إلى 1الخطوات ( بعمل ما يلي طبقاً للمعامالت التي تحددها "CDS/ISIS"نظام وسيقوم 

رز المحددة يحتوي الملف على مفاتيح الف، فرز مستخدماً المعلومات التي تدخلها في صفحة ملف إصابات أوالً ببناء يقوم النظام -1
 والرؤوس المقابلة لها؛

 .ثم يقوم بفرز ملف اإلصابات -2
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لة؛ فإذا كان ذلك لكل تسجي مستخدماً ملف اإلصابات المفروز كدليل، يتحرى النظام أوالً ما إذا كان رأس أو أكثر قد تغير -3
 .ة الرأس التي حددتها أو حسب تركيبة الرأس االفتراضيةبصحيحاً، قام بصياغة وطباعة الرؤوس المطلوبة حسب تركي

بدالً من تركيبة الطباعة " *"ثم يقوم النظام بطباعة تسجيلة الملف الرئيسي طبقاً لتركيبة الطباعة التي حددتها، ما لم تدخل العالمة  -4
 ). يليانظر ما(

 )عام (مربع حوار طباعة -2

 
 )عام( مربع حوار طباعة – 43  شكل

i- طباعة ماذا 
انتق هذا االختيار إذا أردت طباعة مجموعة التسجيالت التي كنت تتصفحها قبل أن  مجموعة اإلظهار الحالي •

، يمكنك اختيار التسجيالت التي )وتسمى أيضاً مجموعة بحث( كنت تتصفح نتيجة بحث إذا. تستدعي مربع حوار الطباعة
 .التسجيلة المؤشرة فقطأشرتها فقط، إذا كنت قد فعلت ذلك، بتأشير خانة 

 :يمكنك هنا كتابة مدى التسجيالت التي تريد طباعتها، هذا ويجب أن يكون المدى بالتركيبة التالية مدى رمر •
 لتسجيلة فقطلطباعة هذه ا م 
 لطباعة كل التسجيالت من البداية وحتى هذه التسجيلة م- 
 لطباعة كل التسجيالت من هذه التسجيلة وحتى أقصى رقم ملف رئيسي -م 
 ن إلى رقم الملف الرئيسي ملطباعة كل التسجيالت من رقم الملف الرئيسي  ن-م 
 :مثلالربط بين مدى وآخر باستخدام عالمة الفاصلة، هذا ويمكنك  
  -10,15,20-30,50- 
 وما 50، ثم كل التسجيالت بدء من 30 إلى 20، ثم التسجيالت من 15هذه التركيبة ستطبع أول عشر تسجيالت، ثم التسجيلة  

 . بعدها

ii- المخرج إلى 
 : الخيارات التالية"CDS/ISIS"نظام بعد أن حددت ما تريد طباعته، عليك أن تختار وسيطة اإلخراج، ويقدم لك 

 . االفتراضيةWindowsسيتم إخراج العملية إلى طابعة : الطابعة االفتراضية •
كما هو محدد في المعامل  (Winisis في دليل عمل output.psتخزين الملف في ملف يسمى سيتم  :Postscriptملف  •

 ).syspar.par في 5
استخدام طاقم محارف  بASCIIسيتم تخزين المخرجات كملف نصوصي بصيغة : )Windows-ANSI(ملف آسكي  •

Windows. 
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-MS باستخدام طاقم محارف ASCIIسيتم تخزين المخرجات كملف نصوصي بصيغة  :)MS-DOS OEM(ملف آسكي  •
DOS. 

 
 قبل أن يبدأ دورة الطباعة، أن تدخل اسم ملف اإلخراج من خالل مربع "CDS/ISIS"نظام  تقوم بالطباعة إلى ملف، سيسألك عندما

 .حوار فتح

iii- كيبة الطباعةتر 
يمكنك في هذا القسم أن تحدد تركيبة الطباعة التي تناسبك باختيار واحدة من تركيبات الطباعة المعرفة سلفاً، هذا وتسمح لك خانة 

تركيبة الطباعة الظاهر في  بمعرفة ما إذا كانت تركيبة الطباعة الظاهرة في الخانة السفلى حقيقة تنتمي إلى اسم تركيبة معرفةالتأشير 
 بعد ذلك يمكنك . يسمح لك بتعديل تركيبة طباعة قبل الطباعة مباشرة"CDS/ISIS"نظام الالئحة المنسدلة، وذلك ألن هذا اإلصدار من 

 .تقرير ما إذا كنت تريد حفظ التركيبة المعدلة بنقر زر الحفظ 

 :ارينيفإذا كان اإلخراج الذي تطبعه فهرساً، فأمامك خ
 طباعة واحد أو أكثر من عناصر بيانات كل تسجيلة تحت الرأس المقابل، على أن تحدد العناصر التي ستطبعها في تركيبة الطباعة؛ أو

وفي . بدالً من تركيبة الطباعة) *(، حيث تدخل عالمة )مثل رقم الملف الرئيسي(طباعة مرجع قصير فقط للتسجيالت تحت كل رأس 
عن الورود السابق مع إزاحته بنفس القيمة المحددة " ،"تفصله عالمة ( بطباعة رأس آخر مستوى "CDS/ISIS"نظام هذه الحالة، سيقوم 

 تفيد هذه الخاصية في إصدار فهارس مدمجة حيث تطبع مرجع .بدالً من طباعة تسجيلة الملف الرئيسي") إزاحة البيانات"في معامل 
حظ أنه من الضروري أن تحدد على األقل مفتاحي فرز عندما تستخدم هذه قصير إلى التسجيلة، مثل رقم الملف الرئيسي، وال

  .الخاصية

iv- زر استرجاع 
 .انقر هذا الزر السترجاع استمارة عمل طباعة سبق حفظها

v- زر حفظ 
 .الحالية انقر هذا الزر لحفظ استمارة عمل الطباعة

vi- زر استعراض 
 .د قبل طباعتهانقر هذا الزر الستعراض أول صفحة من المستن

 )عرض (مربع حوار طباعة -3

 
 )عرض( مربع حوار طباعة – 44  شكل
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استخدم هذه الصفحة عندما تريد إضافة عناوين ورؤوس وتذييل صفحات لمستندك، وستجد أعلى الصفحة الئحة منسدلة تبين العنصر 
هذا ويمكنك تعريف وتحرير أي من العناصر التالية بنقر ). إدخال النص في خانة التحرير الموجودة أسفل الشاشةيتم (الجاري تحريره 
 : يمكنك أن تختار مما يلي لكل عنوان تريد إضافته للمستند.ذيل ورأس، والعنوان األول، والثاني والثالث: تنقيحالالئحة المنسدلة 

  استخدام العنوان كصفحة غالف •
 هذا األمر متاح فقط للعناوين الثالثة ام العنوان في كل الصفحاتاستخد •
 يمكنك اختيار محاذاة على اليسار، توسيط أو محاذاة على اليمين محاذاة نص العنوان •
 اختر الخط للعنوان الحالي باستخدام هذه الالئحة المنسدلة خط العنوان •
  المنسدلة، أو أدخل الحجم المطلوباختر حجم الخط باستخدام هذه الالئحة حجم خط العنوان •
يمكن اختيار أن يكون العنوان بالنمط مائل، أو أسود أو تحته خط أو بأي  نمط المحارف •

 تركيبة منها
 غير متاح إضافة إطار للنص •

 )هوامش (مربع حوار طباعة -4

 
 )هوامش(اعة  مربع حوار طب– 45  شكل

 .هذه الصفحة تستخدم في تعريف الهوامش وغير ذلك من المعامالت التي ستستخدم في اإلخراج

i- هوامش 
 :الهوامش التي يمكنك تعريفها هي كما يلي

 المسافة من قمة الصفحة وحتى أول سطر مطبوع؛  :أعلى
 المسافة من آخر سطر مطبوع وحتى نهاية الصفحة  :أسفل
 الهامش األيمن :امش يمينه

 الهامش األيسر :هامش يسار
 المسافة الزائدة التي ستضاف إلى الهامش األيمن للمستند الذي تنوي تغليفه  :حواشي

ii- وحدة قياس 
، وسنتيمتر )Millimeters(ميلليمتر : لتعريف وحدة القياس المستخدمة للهوامش المختلفة ولحجم الصفحة، والوحدات المتاحة هي

)Centimeters( وبوصة ،)Inches( وتويب ،)Twips.( 
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iii- حجم الورق 
 .اختر حجم الورق الذي سيستخدم، ويمكنك استخدام أحجام خاصة

iv- إزاحة البيانات 
لمستوى عادة يجب تعريف هذا المعامل عندما تستخدم رؤوس مجموعات، حيث يشير إلى كل من مستويات الرؤوس بالنسبة إلى ا

 .األعلى منه، كما يشير إلى التسجيالت بالنسبة آلخر مستوى رأس مجموعة

v- سطر/تفاوت نهاية العمود 
 .قبل طباعة التسجيلة) أو الصفحة(يشير هذا المعامل إلى عدد األسطر الواجب توافرها في العمود الحالي 

vi- طول التسجيلة محدد 
الحظ أن . كل تسجيلة حسب قيمة محددة، ويفيد هذا الخيار في طباعة الملصقات وغير ذلكهذا المعامل يحدد ارتفاع منطقة الطباعة ل

 .هذا المعامل ليس دقيقاً مائة بالمائة

 )نموذج طباعي (مربع حوار طباعة -5

 
 )نموذج طباعي( مربع حوار طباعة – 46  شكل

i- األعمدةعدد  
 ).6 إلى 1من (عدد األعمدة في الصفحة 

ii- عرض العمود 
 ).باستخدام وحدة القياس المحددة حالياً(المسافة بين األعمدة 

iii- بدون تنميق 
 .تتم طباعتها على األعمدة) مثل الخطوط الرأسية أو األطر(بدون زخارف إضافية 

iv- إقحام سطر 
 .ل من األعمدة برسم خط بين ك"CDS/ISIS"نظام يقوم 

v- الحدود 
 . برسم حدود حول كل عمود"CDS/ISIS"نظام يقوم 
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vi- طباعة رقم الصفحة 
 . أن يطبع أرقام الصفحات"CDS/ISIS"نظام أشر خانة االختيار هذه إذا أردت من 

vii- رقم أول صفحة 
إذا (أن الصفحة األولى ليست هي صفحة الغالف يمكنك تحديد ما إذا أردت طباعة أرقام الصفحات على الصفحة األولى أيضاً، علماً ب

 ).كنت تستخدم عناوين لصفحة الغالف

viii- الموقع 
 .اختر إذا كنت تفضل طباعة أرقام الصفحات أعلى أو أسفل الصفحة

ix- اإلزاحة 
 ".يمين"أو " يسار"، أو "في الوسط"، أو "في اليمين"، أو "في اليسار"اختر 

x- البدء من 
 .أ منه ترقيم الصفحاتالرقم الذي ستبد

xi- تصغير/استخدام تكبير 
من التسجيالت في ) أو التقليل(ستؤثر على مظهر تركيبة الطباعة، ومن ثم يمكنك إضافة المزيد %) 120إلى % 50من (هذه القيمة 

 .الصفحة الواحدة دون تغيير في تركيبة الطباعة

xii- ال تستخدم العناوين 
 ".عرض" وردت في صفحة هل أي معلومات أن يتجا"CDS/ISIS"نظام يخبر 

xiii- ال تستخدم الفرز 
 "فرز" أن يتجاهل أي معلومات وردت في صفحة "CDS/ISIS"نظام يخبر 

xiv- إنشاء ملف إصابات 
ملف يسمى ( أن يتوقف عن معالجة الطباعة بمجرد االنتهاء من فرز التسجيالت، وهذا األمر سيصدر ملفاً "CDS/ISIS"نظام يخبر 
 ISO2709هذا ويمكن استخدام ملف اإلصابات أثناء عملية استيراد . يحتوي على مفاتيح الفرز وأرقام الملف الرئيسي المقابلة) باتإصا

 :هذا ويتكون ملف اإلصابات من ملفين.  مفروزISOإلصدار ملف 
<dbasename>.hit 
<dbasename>.hxf 

 .Winisisويتم تخزين الملفين في دليل العمل االفتراضي لنظام 

xv- عمود/أقصى تسجيالت في الصفحة 
يطبع عدد ن من التسجيالت في الصفحة بحد أقصى، ويحدد أقصى رقم من التسجيالت في الصفحة الواحدة والذي يتم بعده إصدار أمر 

 .صفحة جديدة للطابعة
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 )فرز (مربع حوار طباعة -6

 
 )فرز( مربع حوار طباعة – 47  شكل

 .تحتوي هذه الصفحة على كل المعامالت المتعلقة بفرز رؤوس األعمدة والتعامل معها

i- عدد الرؤوس 
فيما (أدخل عدد مستويات الرؤوس التي تريد استخدامها، على أن يكون هذا الرقم على األكثر مساوياً لعدد مفاتيح الفرز التي تحددها 

 . بضبط عدد المستويات ليكون مساوياً لعدد مفاتيح الفرز"CDS/ISIS"نظام إذا لم يكن هذا صحيحاً، سيقوم ). يلي
فالرأس يكون : هذا ويعتبر الغرض من استخدام الرؤوس هو مساعدة القارئ للعثور على المعلومات المطلوبة بتقدم أداة مسح سريعة

 .عد في ترتيب السرد ويلفت االنتباه ومن ثم يسابارزاً
ألول وكقاعدة عامة، ينبغي أن يقل عدد الرؤوس بواحد عن عدد مفاتيح الفرز التي تحددها، كما يجب أن يكون آخر مفتاح فرز مقابالً 

مستوى (والعنوان ) مستوى الفرز األول(على سبيل المثال، لو لدينا الئحة مرتبة حسب المؤلف . عنصر بيانات تطبعه لكل تسجيلة
 بالنسبة لهذه الحالة فعليك أن تستخدم مستوى واحداً من الرؤوس، فلن تكون هناك فائدة من استخدام مستويي رؤوس) فرز الثانيال

مثال آخر هو ترتيب الئحة بأبحاث المؤتمرات حسب مكان المؤتمر . بالذات، حيث يصعب أن يكتب نفس المؤلف مؤلفين بنفس العنوان
مستخدماً ) المستولى الرابع(وعنوان البحث ) المستوى الثالث(واسم المؤتمر ) المستوى الثاني(المؤتمر ، وتاريخ )أول مستوى للفرز(

؛ ومن ثم يمكن ترتيب األبحاث حسب الترتيب األلفبائي لعنوان الورقة، وهو )مكان، وتاريخ واسم المؤتمر(ثالثة مستويات من الرؤوس 
 . الطباعةما ستتم طباعته كأول عنصر بيانات في تركيبة

ii- ملف كلمات الوقف 
، فقد )انظر ما يلي(إلصدار مفاتيح الفرز ) FST(في أي من جداول اختيار الحقول )  الكلماتتكشيف (4 تقنية التكشيفإذا استخدمت 

في هذا الحالة، أدخل هنا اسم ملف كلمات الوقف .  غير ذات المغزىتريد توفير ملف كلمات وقف، والذي يحتوي على الئحة بالكلمات
 .الكلمات المسرودة في ملف كلمات الوقف أثناء بناء المفاتيح "CDS/ISIS"نظام سيتجاهل . المطلوب استخدامه

iii- تركيبة الرأس 
، فليس من الضروري أن يتقابل  FSTلرؤوس تنشأ من خالل جداول وبما أن ا. يمكنك إن تدخل تركيبتك الخاصة لطباعة الرؤوس هنا

 ات التركيب تصميملغةومن ناحية أخرى، فإن ). حيث أن الرأس قد يكون كلمة واحدة في حقل(الرأس مع الحقل الفعلي في التسجيلة 
 الرؤوس، وإنما ات محدد لتركيبال تحتوي على أمر) وهي المستخدمة أيضاً في تركيبة الرؤوس مثلما هو الحال مع التسجيالت(

 خاص لكل رأس، يمكن استخدامه فيما بعد في التركيبة  بتعيين رمز"CDS/ISIS"نظام لهذا يقوم .  الحقول والحقول المتفرعةاتلتركيب
 .لإلشارة إلى الرأس
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 : سيتخذ اإلجراءات التالية قبل أن ينفذها"CDS/ISIS"نظام إذا قمت بإدخال تركيبة رأس خاصة، يجب أن تالحظ عند الطباعة أن 
 

 المستخدم في بناء مفتاح الفرز FST المحدد في جدول اختيار الحقول معرف الحقلسيتم تعيين رمز لكل رأس يساوي  .1
التركيبة االفتراضية  لكل رأس عندما ستخدم 1 يقوم بتعيين رقم تتابعي يبدأ من "CDS/ISIS"نظام الحظ أن (المقابل 
 ؛)للرؤوس

 
. ثم تتم مقارنة مجموعة الرؤوس الحالية مع سابقتها، وحذف تلك التي لم تتغير، حيث أن هذا يعني ضرورة عدم طباعتها .2

الحظ أن الرؤوس ال يتم حذفها، حتى ولو لم يحدث . وعلى ذلك يمكنك استخدام التركيب الشرطي لتعيين المسافات المطلوبة
 . لمفتاح الفرز المقابلمؤشر معالجة الرأس في 3 أو 2، إذا عينت تغيير فبها

 
 على التوالي، سيكون من الممكن أن 2 و1لنفترض على سبيل المثال أن معرفات الحقول المعينة لمفتاحي الفرز األول والثاني هما 
ر فارغ قبل رأس المستوى الثاني فقط عندما ال نستخدم تركيبة الرأس التالية إلدخال سطر فارغ دائماً قبل رأس المستوى األول، وسط

 :يكون هناك تغيير في الرأس األول
 

MHL, “”#V1(0,4)/””#N1,V2(4,8) 
 ). إلدخال السطر الفارغ فقط عند غياب الرأس األولN1الحظ استخدام الحقل الوهمي (

المعرف في (معامل إزاحة البيانات  إال "CDS/ISIS"نظام الحظ أيضاً أنك عندما تدخل تركيبة الرأس الخاصة بك، لن يستخدم 
إلزاحة التسجيالت التي تتم طباعتها تحت رأس آخر مستوى، ومن ثم يجب عليك تعيين أي إزاحات مطلوبة ") هوامش"استمارة عمل 

 النظام  تركيبة"CDS/ISIS"نظام دم خ، سيست)أي أن الخانة ستبقى فارغة(للرؤوس نفسها، إما إذا لم تدخل تركيبة رأس خاصة 
 :االفتراضية كما يلي

 
MHL,””#V1(0,i)/””#V2(i,2i)/ . . . # 

، إلخ هي الرأس األول، V2، وV1 ويكون ")هوامش" في استمارة عمل إزاحة البيانات حددتها لمعامل هي القيمة التي iحيث تكون 
رأس، وسطر فارغ قبل أول تسجيلة تتم طباعتها هذا وستؤدي التركيبة االفتراضية عاليه إلى إدخال سطر فارغ قبل كل . والثاني، إلخ

 .تحت رأس آخر مستوى

iv- معامالت مفاتيح الفرز 
، تتابع الفرز األولي، بينما يقدم مفتاح األولي تتم معاملتها بشكل هيكلي، يحدد أولها، أو مفاتيح فرز 4يمكنك تحديد عدد يصل إلى 
على سبيل المثال، في الئحة مفروزة حسب . الت التي تتضمن مفتاح الفرز األولي نفسه، وهكذا دواليكالفرز الثاني ترتيباً للتسجي

. ، يمكنك ترتيب التسجيالت التي تنتمي لمؤلف معين حسب العنوان وذلك بتعيين العنوان كمفتاح الفرز الثاني)المفتاح األولي(المؤلف 
اح األولي وبين الثاني والثالث والرابع، حيث أن أي تسجيلة في الملف الرئيسي ال على أن تكون مدركاً لالختالف الهام بين المفت

على سبيل المثال، فهرس المؤلفين لن . ، وهذا ما يجب أن تتوقعه في العادةلن تظهر في الالئحةتحتوي على حقل يقابل المفتاح األولي 
 التسجيالت المختارة، عليك تحديد كللة رغبتك في التأكد من إظهار ومع ذلك، ففي حا. يتضمن إال المدخالت التي لها مؤلفين بالفعل

 على تحقيق لغة تصميم التركيبات في IF، وستساعدك عبارة بدائل مالئمة لتلك التسجيالت التي قد ال يكون المفتاح األولي موجوداً بها
بمعنى أن (الثاني أو األعلى كتسجيالت فارغة هذا وسيتم فرز التسجيالت التي ال تحتوي على حقول تقابل مفتاح الفرز . غرضك

 .وستتم طباعتها بشكل طبيعي) ستظهر في بداية الالئحة المقابلة
 :هذا وعليك تحديد المعامالت الثالثة التالية لكل مفتاح فرز تختاره

 
 FST جدول اختيار الحقول
تذكر إن بإمكانك تعيين (تاح الفرز والرأس المقابل في نفس الوقت، إذا كان متاحاً يعرف محتويات مف) FST(جدول اختيار الحقول 

، علماً بأن الفرق بين مفتاح الفرز وبين الرأس هو أن األول يستخدم في تنظيم التسجيالت حسب )مفاتيح فرز أكثر من الرؤوس
فرز يحتوي على نفس البيانات الموجودة في الرأس المقابل له، وبرغم أن مفتاح ال. ، بينما يستخدم الثاني في الطباعةالترتيب المطلوب

على سبيل المثال، يكون مفتاح الفرز بالمحارف الالتينية االستهاللية، فإذا كان الحقل الذي تم . إال أن البيانات قد تظهر بشكل مختلف
بينما يتم إخراج الرأس كما هو محدد، . ز، إلخ، فستتضمن شكل الحقل القابل للفراستخالص المفتاح منه يحتوي على معلومات توثيق

أي أن لن يتم تحويله إلى المحارف الالتينية االستهاللية، ما لم تفرض التحويل إلى المحارف االستهاللية في تركيبة جدول اختيار 
 .معلومات الترتيبللحقل إذا كان يحتوي على المطبوع هذا باإلضافة إلى الرأس يحتوي الشكل . الحقول

يمكنك إما إدخال اسم جدول اختيار حقول سابق . "CDS/ISIS"نظام  لستخدامدليل االتم مناقشة جداول اختيار الحقول بالتفصيل في ت
نظام ، وهذه العالمة تخبر "@"فإذا أردت استخدام جدول سابق التعريف، أدخل اسمه مسبوقاً بعالمة .  مباشرةFSTالتعريف، أو كتابة 

"CDS/ISIS"ل عبارة عن اسم وليس  أن المدخFSTًأما إذا أردت إدخال .  فعلياFST فعلي، عليك أن تدخل مكوناته الثالثة تفصل 
 متعدد السطور، افصل FSTوفي حال أردت إدخال .  والتركيبةتقنية التكشيفمعرف الحقل، : مسافة بين كل منها حسب الترتيب التالي

 سابق FST أن يستخدم "CDS/ISIS"نظام األول يخبر :  وفيما يلي مثال لمدخلين.تحيطها مسافتان"+" بين كل سطر وآخر بالعالمة 
 .20 ومفتاح فرز من كل وصف في الحقل 10، بينما يخبره المدخل الثاني أن ينشئ مفتاح فرز من الحقل AUTHORالتعريف يسمى 
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xAUTHOR 
 
1 0 V10 + 1 2 V20 

معرفات هذا ويمكنك استخدام .  يحدد سطرينFSTفي تتابع ألفبائي مفرد، حيث أن ، سيتم فرز كل الرؤوس الصادرة في المثال الثاني
 : مثل. متعدد السطورFSTلكل سطر عند استخدام  مختلفة وتقنيات تكشيفحقول 

 
1 0 V10 + 2 2 V20 

 ففي المثال السابق، يجب .بةوفي هذه الحالة، إذا اخترت تركيبة رأس، يجب عليك اعتبار هذا األمر بالنسبة للرمز المستخدم في التركي
على سبيل المثال، عند طباعة الرأس باستخدام ، وقد يفيد هذا األمر 20 لإلشارة إلى الحقل V2 و10 لإلشارة إلى الحقل V1أن تستخدم 

 .خط مختلف وذلك حسب أصلها
 ذلك في "CDS/ISIS"نظام ق، سيأخذ  يتضمن معلومات توثيFSTوكما سبق ذكره، إذا كان حقل أو أكثر من الحقول المختارة بواسطة 

 .اعتباره عند بناء مفاتيح الفرز
 

 مؤشر معالجة الرأس
 سيبني مفتاح فرز مفرد أو مفتاح فرز لكل عنصر يصدره جدول اختيار الحقل، "CDS/ISIS"نظام يحدد هذا المعامل ما إذا كان 

 .لرأس يجب أن يكون فريداً، بمعنى أن تتم طباعته عند التغيير فقط أو طباعته في كل األحوالوباإلضافة إلى ذلك، يحدد ما إذا كان ا
 :أدخل ما يلي

على سبيل . FSTوفي هذه الحالة يتم بناء المفتاح من أول عنصر يصدره : إلصدار مفتاح مفرد 2أو ) صفر (0 .1
تحديد استخدام أول مؤلف كمفتاح فرز، وبالتالي يجب أن المثال، إذا قمت بالفرز حسب المؤلف، يمكنك استخدام هذا الخيار ل

 . تحت أول مؤلففقطتتم طباعة التسجيلة 
 ببناء مفتاح فرز لكل عنصر يصدره جدول "CDS/ISIS"نظام في هذه الحالة سيقوم : إلصدار مفاتيح متعددة 3 أو 1 .2

الة، ستتم طباعة التسجيلة التي تم استخالص في هذه الح. اختيار الحقل، وعادة ما يستخدم هذا الخيار إلصدار الفهارس
على سبيل المثال، يمكنك استخدام إصدار مفاتيح متعددة إلنتاج فهرس للمؤلفين، أو . من الرؤوسكل المفاتيح منها تحت 

 بعمل "CDS/ISIS"نظام فهرس للكلمات المفتاحية، هذا وإذا اخترت إصدار مفاتيح متعددة على أكثر من مستوى، سيقوم 
 . التراكيب المطلوبةكل

 
هذا وتفيد .  ستؤدي إلى طباعة الرؤوس كل مرة، سواء تغيرت أم ال3 و2، حيث أن القيم 1 أو 0لطباعة رؤوس فريدة، استخدم القيم 

 .هذه الخاصية بالذات في طباعة أدلة البطاقات
 

 طول المفتاح
ن تحدد طوالً كافياً وذلك حسب الحقل الذي يستخلص منه المفتاح يحدد هذا المعامل طول مفتاح الفرز لدورة الطباعة الجارية، ويجب أ

 10 بفرز أول "CDS/ISIS"نظام  محارف كطول لمفتاح العنوان، سيقوم 10على سبيل المثال، إذا حدد . وذلك لعمل التتابع الصحيح
تلف بداية من المحرف الحادي عشر في أوالً، سيكون ترتيب كل العناوين التي تخ: محارف من كل عنوان، وذلك قد يؤدي إلى ما يلي

إذا كان العنوان واحداً من الرؤوس، ستتم طباعة العنوان األول لة؛ ثانياً،  متماث"CDS/ISIS"نظام الغالب عشوائياً، حيث سيعتبرها 
 .  بطباعة الرأس عندما يتغير مفتاح الفرز فقط"CDS/ISIS"نظام فقط، حيث يقوم 

ار قيمة أكبر من الالزم لمفتاح الفرز، حيث أن ذلك يؤدي لزيادة حجم الملف، وبالتالي الوقت الالزم ومن ناحية أخرى، يجب أال تخت
 محرفاً، ولحجم تسجيلة ملف 4096وأكثر من ذلك، توجد حدود للحجم اإلجمالي لمفاتيح الفرز حيث يجب أال تزيد عن . لعملية الفرز

أن الطول ا احتجت للفرز حسب أكثر من مفتاح واحد، يجب أن تتأكد من فإذ.  محرفا30000ًاإلصابات حيث يجب أال يزيد عن 
.  محرفا30000ً محرفاً، وأن مجموع طول المفاتيح وطول الرؤوس المقابلة لها ال يزيد عن 4096ال يزيد عن ) لكل المفاتيح(اإلجمالي 

 .ت التي تزيد عن الحدود بإصدار رسالة تحذير ويتجاهل التسجيال"CDS/ISIS"نظام في حالة الزيادة، يقوم 
 

 FSTخانات تأشير 
، )إن كانت غير مؤشرة(أو أن يتجاهله ) إن كانت مؤشرة( أن يأخذ مفتاح الفرز في اعتباره "CDS/ISIS"نظام خانة التأشير هذه تخبر 

 .تفيد هذه الخانات عند استخدام استمارات عمل طباعة سابقة التعريف
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 XMLتصدير إلى  -ي

 
 XML مربع حوار تصدير إلى – 48  شكل

 
في قوائمها، هذا ويمكنك النفاذ إلى هذا األمر بتحرير قوائم " XMLتصدير إلى " قد ال تتضمن Winisis تطبيقات ض بع :مالحظة

Winisisالي إلى واحدة من القوائم، وإضافة السطر الت: 
 

 ]XML]10146تصدير إلى 

i-   أقل/أكبر(حدود رمر( 
 .1/20: أدخل أدى وأقصى رقم للملف الرئيسي للتسجيالت التي ستتم عليها العملية، على سبيل المثال

ii- مجموعة بحث 
لو كانت (جال العملية في التسجيالت المؤشرة اختر مجموعة البحث التي تريد تطبيق العملية عليها من هذه الالئحة، كما يمكن حصر م

 ).موجودة

iii- خيارات رمر 
 .حدد هنا ما إذا كانت أرقام الملف الرئيسي سيتم تصديرها، وكيفية هذا التصدير

iv- حقول فرعية 
 .DTD النهائي وملف XMLيمكنك هنا تحديد كيفية تمثيل الحقول الفرعية في ملف 
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v- DTD 
 .بقاعدة البيانات يمثل بناء جدول تعريف الحقول الخاص XMLإذا أردت إنشاء ملف " FDT من DTDإنشاء "أشر خانة 

vi- خيارات أخرى 
 . مختلفةXMLإذا أردت من الحقول الفرعية أن تصدر رموز " مراعاة التكرار"أشر خانة 
 . المستخدملتصدير المعلومات كما تم إدخالها بواسطة)" MPL(استخدم المنوال التدقيقي "أشر خانة 
 .>و< مع المحارف الخاصة مثل لتفادي المشاكل " CDATAاستخدم أقسام "أشر خانة 
 .WWWISIS في تطبيقات على الشبكة العالمية باستخدام XMLإذا أردت استخدام صيغة " WWWISISمتوافق "أشر خانة 

 
 :يؤدي إلى فتح مربع الحوار التالي" اختيار الحقول"النقر على زر 

 
 XML خيار تصدير حقول – 49  شكل

، وربط قاعدتي بيانات أو أكثر، لو )الوضع االفتراضي هو كل الحقول(ها يسمح لك مربع الحوار هذا بتحديد الحقول التي تريد تصدير
 . فريدXMLكانت متاحة، إلصدار ملف 
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 FDT لو  جدول تعريف الحق-6

 تقديم -أ
 محددة، وبشكل خاص، يعرف لقاعدة بيانات معلومات عن محتويات تسجيالت الملف الرئيسي )DFT(ل ويقدم جدول تعريف الحق

 .الحقول المختلفة التي قد تكون موجودة، كما يعرف عدداً من المعامالت لكل حقل
، ولتحري صالحية محتويات الحقول، ويتم لقاعدة البياناتاستمارات إدخال البيانات يستخدم جدول تعريف الحقول للتحكم في إنشاء 

، وفيما يلي مثال لجدول تعريف الحقول كما "إدخال البيانات"من القائمة " جدول تعريف الحقول"إنشاء وتعديل هذا الجدول باختيار األمر 
 .يتم عرضه باستخدام المحرر

 
 

 5عمود  4عمود  3عمود  2عمود  1عمود   
 يحدد ما إذا كان الحقل 4، عمود )رقمي، ألفبائي، ألفبارقمي (الحقل هو نوع 3، عمود الحقل هو اسم 2عمود ، الحقل هو رقم 1عمود 

ت  يحدد نوع الحقول الفرعية التي يمكن استخدامها لهذا الرمز، وما إذا كان هناك نمط مستخدم إلدخال البيانا5متكرراً أم ال، وعمود 
 .وكيف يمكن أن يكون

 قواعد البياناتإرشادات عامة لتصميم  -ب
 ال يقوم "CDS/ISIS"نظام  تتناسب واحتياجاتك الخاصة، فقواعد بيانات بتصميم "CDS/ISIS"نظام تسمح لك الطبيعة العامة ل

كل ما في األمر أنه يوفر مجموعة من الوظائف، .  معنى لها لديهبافتراضات مسبقة حول البيانات التي ستعالجها، وهي في الواقع ال
نظراً . تكون في العادة الزمة ألي نوع من تطبيقات تخزين المعلومات واسترجاعها، مما يساعدك على إنشاء نظم معلومات ذات كفاءة

في الفقرات التالية، تجد تغطية .  عريضة، وإنما خطوطقاعدة بياناتلهذا، فمن المستحيل وضع مجموعة ثابتة من القواعد لتصميم 
نظام لبعض الموضوعات األساسية حول تصميم قواعد البيانات، ومع ذلك يجب أن تكون ملماً بشكل كامل بالخصائص التي يوفرها 

"CDS/ISIS" لقاعدة ، حيث أن التصميم الضعيف الفصل لتحقق أقصى فائدة منه، وبالذات تلك األساليب الخاصة المذكورة في هذا
على سبيل المثال، فالفهم الدقيق للخصائص المتقدمة، مثل دالة . "CDS/ISIS"نظام البيانات قد يمنع فيما بعد استخدام بعض خصائص 

REF انظر  (لغة تصميم التركيبات في"REF)أو خدمات البرمجة )")تعبير، تركيبة ISISPAS قواعد البيانات ضروري لتصميم 
 .المتكاملة

 بياناتعناصر ال -1
 هو التحليل قاعدة البيانات من المعلومات، وعلى ذلك فإن أول خطوة في تصميم أوليةعنصر البيانات، كما يوحي اسمه، هو قطعة 

أن تكون الدقيق والشامل لعناصر البيانات المطلوبة، وعادة ما تكون العناصر الصالحة الختيارها كعناصر بيانات هي تلك التي يجب 
هل يجب أن يكون "؛ "هل سيكون العنصر الزماً للفرز؟: "ومن ثم عليك أن تسأل نفسك أسئلة تقليدية، مثل. قابلة للمعالجة بشكل منفرد
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، "هل ستكون هناك حاجة لطباعته بشكل يختلف عن العناصر األخرى، بمعنى أن يكون بالنمط مائل، أو تحته خط؟"؛ "قابالً للبحث؟
 .ا كانت اإلجابة على أي من تلك األسئلة بنعم، إذن يجب أن يتم اختيار العنصر كعنصر بياناتإذ. وغير ذلك

 الحقول والحقول الفرعية -2
هذا ويتم تعريف الحقل برمز رقمي، كما يتم تعريفه في جدول تعريف من الممكن تخزين عناصر البيانات في حقول أو حقول فرعية، 

، ومن ثم عليك تعيين رمز "CDS/ISIS"نظام  كما يعرفه اسمه، هذا ويمكنك أن تعتبر رمز الحقل هو قاعدة البيانات في FDTول الحق
على سبيل المثال، في .  بتنفيذ عملية ما على تلك البيانات"CDS/ISIS"نظام الحقل الذي يحتوي على البيانات كلما أردت أن يقوم 

، فإذا أردت عرض محتويات حقل اسم المؤتمر، عليك أن "اسم المؤتمر" للحقل 12 الرقمعاليه، تم تعيين جدول تعريف الحقول الظاهر 
 ). المستخدم لعرض الحقللغة تصميم التركيباتوهو أمر  (V12 أن يعرض "CDS/ISIS"نظام تسأل 

، على أنه بإمكانك لة مستمرة من المحارف مع محتويات الحقل على أنها كيان مفرد يتكون من سلس"CDS/ISIS"نظام عادة ما يتعامل 
، وفي هذه الحالة سيتضمن الحقل أكثر من عنصر بيانات واحد، يتم تخزين كل منها في حقل فرعي حقول فرعيةتقسيم الحقل إلى 

 .وعلى العكس من الحقول، ال يتم تعريف الحقول الفرعية برموز، وإنما بمعرف حقل فرعي. مختلف
ارة عن شفرة ذات محرفين تسبق وتعرف حقل فرعي ذي طول متغير بداخل الحقل، وهي تتكون من معرف الحقل الفرعي عب

قد تم تعريفه على أنه " النشر"في جدول تعريف الحقول عاليه، نجد أن الحقل ). a^مثل (يتبعه محرف ألفبائي أو رقمي ^ المحرف 
 على التوالي، والمثال على حقل النشر هو" م، ن وت"ل فرعية هي يحتوي على مكان النشر، ودار النشر وتاريخ النشر في ثالثة حقو

 
 1986ت^دار النهضة العربية^مبيروت^
 

لة يتيح ا، وفي هذه الح)V26أي ( الحقل رقمهذا ويمكن النفاذ إلى الحقل الذي يحتوي على حقول فرعية ككيان مفرد باإلشارة فقط إلى 
ومع ذلك، فبما . تنقيط بعالمات تلقائياً ، أو استبدالها )التدقيقعادة لغرض (لفرعية  خياري عرض معرفات الحقول ا"CDS/ISIS"نظام 

أن الحقول الفرعية يتم تعريفها بواسطة معرفات الحقول الفرعية، يمكنك أيضاً النفاذ إلى كل منها بشكل مفرد بإدخال كل من رمز 
م ^V26، بينما يشير "النشر"في الحقل " دار النشر"الحقل الفرعي ن يشير إلى ^V26على سبيل المثال، . الحقل ومعرف الحقل الفرعي

 ".مكان النشر"إلى الحقل الفرعي 
 تتيح االستبدال التلقائي لمعرفات الحقول الفرعية "CDS/ISIS"نظام  في لغة تصميم التركيبات، تذكر أن قاعدة بياناتعند تصميم 

رفات بطريقة تجعل عملية االستبدال مناسبة للتطبيق، وإال فعليك تركيب كل حقل ، فعليك أن تحاول اختيار شفرات للمعتنقيطبعالمات 
 ."منوالأمر ال"ورة منفردة، هذا وستجد الجدول القياسي الستبدال المعرفات تحت العنوان فرعي بص

إذا على سبيل المثال، . كون الحقل حاضراً على الدوامبشرط أن يالحظ أن الحقل الفرعي األول ال يحتاج إلى معرف حقل فرعي، 
 الذي الجزء العنوان في الحقل، وهو جزءأردت استخدام حقل فرعي يحتوي على العنوان الفرعي بداخل حقل العنوان، لن يكون 

 :سيكون موجوداً على الدوام، في حاجة لوجود معرف خاص، وعلى ذلك يمكن إدخال المدخل التالي في الحقل
 

 زدراسة^بناء المكانز وتطويرها

 الحقول القابلة للتكرار -3
 بإنشاء ما يكفي من الحقول "CDS/ISIS"نظام في الحاالت التي قد يرد فيها عنصر بيانات أكثر من مرة في تسجيلة معينة، سيقوم 

ال التقليدي لهذا النوع هو حقل المؤلف ، والمثحقالً قابالً للتكرار عنصر البيانات، ويسمى هذا النوع من الحقول وروداتلتخزين كل 
  خصائص لمعالجة"CDS/ISIS"نظام هذا ويتيح . هذا وتحمل كل ورودات الحقل القابل للتكرار نفس الرمز. في تسجيلة ببليوغرافية

 .اتلغة تصميم التركيبوتركيب الحقول القابلة للتكرار، ويمكنك النفاذ إلى ورود معين في حقل قابل للتكرار من خالل 
حيث يكون (بيانات جدولية ذات بعدين من الممكن أن تحتوي الحقول القابلة للتكرار على حقول فرعية، وهي تمنحك إمكانية معالجة 

 ).أول البعدين هو الحقل القابل للتكرار، والبعد الثاني هو الحقول الفرعية
حيث قد يكون من المفيد مثالً أن تتمكن . عنصر بيانات مفردكما يمكنك تعريف حقل على أنه حقل قابل للتكرار، ولو كان يحتوي على 

وعند تعريف مثل هذا الحقل كحقل . من تقسيم نص طويل نسبياً، مثل الخالصة أو الملخص إلى فقرات لتحسين شكلها عند الطباعة
مثال . زاحة السطر األول من كل فقرة، الخاصة بالحقول القابلة للتكرار إللغة تصميم التركيباتقابل للتكرار، يمكنك استخدام خصائص 

آخر هو عندما تريد البحث في مثل هذه الحقول الطويلة باستخدام الكلمات، فعند إدخال كل فقرة كورود مستقل، يمكنك استخدام المعامل 
)F (كرراًفي لغة البحث لقصر البحث عن كلمتين أو أكثر على الفقرة، وهو ما لن تتمكن من فعله لو لم يكن الحقل مت) . مستوى "انظر

 ")الحقل ومعامالت بحث التقارب
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 محارف التحكم -4
، رغم إدخالها كبيانات عادية، وبالتالي سيقوم محارف تحكم مع محارف معينة موجودة في الحقل على أنها "CDS/ISIS"نظام يتعامل 

، ومن ثم ال يمكن استخدامها "CDS/ISIS"نظام عادة من يتم تخصيص محارف التحكم الستخدام . من نوع خاصبتنشيط معالجة 
 .كبيانات

 ."CDS/ISIS"نظام وتعتبر معرفات الحقل الفرعية مثال لمحارف التحكم، وفيما يلي سرد لمحارف التحكم األخرى التي يتعرف عليها 

 معرفات مصطلحات البحث -أ
ت مصطلحات البحث لتعريف المصطلحات والعبارات المفتاحية التي تم تعيينها لكل تسجيلة لتيسير استرجاعها، هذا تستخدم معرفا

 ".)FST(جدول اختيار الحقل " التسجيالت تحت تكشيف في "ISIS/CDS"ويوجد شرح كامل لألساليب المتنوعة التي يستخدمها نظام 
أو بإرفاقها بين العالمتين "/" بإرفاق الكلمات بين زوج من العالمة : ريقة من اثنتينهذا ومن الممكن تعريف الكلمات المفتاحية بط

خيار عرض أو " CDS/ISIS"، ويتيح نظام "/"بأنها محارف محفوظة على العكس من العالمة <> ، ويتميز استخدام العالمتين "<>"
 "/". ، بينما ال يتيح خياراً إلخفاء العالمة <>إخفاء العالمتين 

، <تتبع مباشرة عالمة الفتح > ، سيتم حذفها عادة من النسخة المعروضة للحقل، إال إذا كانت عالمة اإلقفال <>ند إخفاء العالمتين ع
 العرض منوالعلى سبيل المثال، عند اختيار .  باستبدالها بفاصلة منقوطة تتبعها مسافة"CDS/ISIS"نظام ففي هذه الحالية سيقوم 

 :خلالمالئمة، فإن المد
 >كلية المكتبات><مادة التوثيق><منهج جامعي<
 

 :سيتم عرضه كما يلي
 .منهج جامعي؛ مادة التوثيق؛ كلية المكتبات

 
وجود مسافات تسبق وتلي عالمتي الفتح واإلقفال، فعلى سبيل المثال، عند إدراج  عاليه، عليك أن تتأكد من وفيما عدا المنوال المذكور

 :آخر في الحقل كما يليالكلمات المفتاحية ضمن نص 
 >كلية المكتبات<في > مادة التوثيق<يصف > منهج جامعي<تقرير المهمة مدرج في 

 
 :يجب أن تكون المسافات بين الكلمات موجودة إلصدار العرض الصحيح

 تقرير المهمة مدرج في منهج جامعي يصف مادة التوثيق في كلية المكتبات
 

 :فإذا تم إدخال الحقل كما يلي
 >كلية المكتبات<في>مادة التوثيق<يصف>منهج جامعي<ر المهمة مدرج في تقري

 
 : بعرض الحقل كالتالي"CDS/ISIS"نظام سيقوم 

 تقرير المهمة مدرج في منهج جامعييصفمادة التوثيقفيكلية المكتبات
 

 . تلك العالمات ولن يستبدلها بمسافات"CDS/ISIS"نظام بمعنى آخر، سيتجاهل 

 يبمعلومات الترت -ب
نظام سيحاول . عند إصدار أدلة مطبوعة، ستحتاج لفرز محتويات حقل أو أكثر حتى يتسنى لك طباعة التسجيالت بالتتابع المطلوب

"CDS/ISIS" وفي مثل هذه .  المقبولة، إال أن هذا األمر يكون مستحيالً في بعض الحاالتالترتيب إصدار تتابع فرز حسب لقواعد
 في نفس وقت إدخال معلومات الترتيب إمكانية تحديد كيفية فرز حقل معين وذلك بإدخال "CDS/ISIS"نظام الحاالت يعرض لك 

 .البيانات حيث يتم حفظها بشكل دائم في الحقل
ما أن الحقل  بأن يستبدل أو يتجاهل أي تتابع لمحارف البيانات في حقل ما طال"CDS/ISIS"نظام وهذه الخاصية تسمح لك بإخبار 

 :مستخدم كعنصر للتوثيق، وذلك باستخدام واحد من التعريفات التالية
 
 عند استخدام الحقل في الفرز، بينما ب-نص بأ-نص باستبدال "CDS/ISIS"نظام  سيقوم في هذه الحالة >ب-نص=أ-نص<

 عند عرض الحقل؛) ب-نصويتجاهل  (أ-نصيستخدم 
 
 . عند الفرز، ويستخدم فقط عند العرضأ-نصسيتم تجاهل وفي هذه الحالة  >أ-نص<
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 ):علماً بأن استخدامها ليس مقصوراً على تلك الحاالت(وفيما يلي بعض الحاالت التي تستخدم فيها هذه الخاصية 
 

 تطور في نظم المعلومات>ال< عند اإلدخال
 تطور في نظم المعلومات عند الفرز

 التطور في نظم المعلومات عند العرض
 

 يوم> مائة=100< العند اإلدخ
 مائة يوم عند الفرز

  يوم100 عند العرض
   

 فرسون>ماك=مك< عند اإلدخال
 ماكفرسون عند الفرز

 مكفرسون عند العرض

 FDTمعامالت جدول تعريف الحقول  -ج
، سماال، و الحقلرقم: كل سطر في جدول تعريف الحقول يعرف حقالً في تسجيلة الملف الرئيسي، ويحتوي على ستة معامالت

 .النمط أو معرفات الحقول الفرعية، والقابلية للتكرار، والطولو

  الحقلرقم -1
نظام  الحقل في كل مرة تريد من رقمتعرف الحقل، وستستخدم ) 32767 إلى 1في المدى من ( عبارة عن قيمة رقمية فريدة رقم الحقل

"CDS/ISIS" سجيلة الرئيسية ويرتبط بمحتويات الحقل المقابل في التالرقم أن ينفذ عملية ما على الحقل، ويتم تخزين. 

 اسم الحقل -2
 لعنونة الحقل على الشاشة، ويمكنك إدخال البياناتاسم الحقل عبارة عن اسم معبر تقوم بتعيينه للحقل، وعادة ما يستخدم في استمارات 

، هذا ومن الممكن أن يصل طول اسم "CDS/ISIS"ام نظ هو ما يعرفه به الرقمأن تعتبر اسم الحقل هو ما تعرفه أنت به، بينما يعتبر 
 . محرفا30ًالحقل إلى 

 .إدخال البيانات بإدخال اسم الحقل كعنوان افتراضي للحقل عند تصميم استمارات "CDS/ISIS"نظام هذا وسيقوم 

 طول الحقل -3
 . محرفا32000ًللحقل هو ل المتوقع للحقل، علماً بأن أقصى طول وتشير إلى الط) 32000 إلى 1من (قيمة رقمية 

 نوع الحقل -4
 :يشير نوع الحقل إلى قصر محتمل على محارف البيانات التي يمكن تخزينها في الحقل، ويمكن أن يكون واحداً مما يلي

هذا النوع من   ال يقوم بتحري"CDS/ISIS"نظام من الممكن أن يحتوي الحقل على محارف ألفبارقمية، علماً بأن  ألفبارقمي
المحارف األلفبائية بواسطة كل مستخدم عن طريق جدول النظام الحقول، هذا ومن الممكن تغيير تعريفات 

TAB.ISISAC جدول المحارف األلفبائية " المذكور تحت القسم)TAB.ISISAC(." 
 سيقوم "CDS/ISIS"نظام على أن !). الحظ أن المسافة ليست محرف ألفبائي(ة الحقل ال يحتوي إال على محارف ألفبائي ألفبائي

 .، وعند مخالفة هذا األمر سيصدر رسالة يطلب منك تصحيح الحقلإدخال البياناتبتحري هذا القصر عند 
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إدخال ر عند  سيقوم بتحري هذا القص"CDS/ISIS"نظام على أن ). 9 إلى 0(الحقل ال يحتوي إال على محارف رقمية  رقمي
 .، وعند مخالفة هذا األمر سيصدر رسالة يطلب منك تصحيح الحقلالبيانات

، هذا ويعرف نمط اإلدخال نوع إدخال البياناتالحقل له بناء ثابت يتحكم فيه نمط اإلدخال الذي تعرفه في استمارة  نمط
 .حقاً في هذا الفصلهذا وسيتم شرح األنماط ال. المحارف التي يمكن إدخالها في كل قسم من الحقل

 
 .علماً بأن القيمة االفتراضية في محرر الجدول هي ألفبارقمي

 القابلية للتكرار -5
 إلى أن الحقل Rأم ال، ويشير المحرف ) أي أنه قد يرد أكثر من مرة في أي تسجيلة(هذا المعامل يحدد ما إذا كان الحقل قابالً للتكرار 

، الحظ أن الحقول النمطية ال يمكن أن تكون )ISA.MST في قاعدة البيانات المسماة 72 و71، و70، و44انظر الحقول (قابل للتكرار 
 .قابلة للتكرار

 .عدد ورودات الحقل القابل للتكرار ال يحده إال أقصى طول للتسجيلة

 الحقول الفرعية/ النمط -6
ألنواع الحقول ( الفرعية المسموح بها في الحقل بناء على نوع الحقل الجاري تعريفه، يحدد هذا المعامل إما مجموعة الحقول

 ).للحقول النمطية(أو النمط ) األلفبارقمية، واأللفبائية، والرقمية

 الحقول الفرعية -أ
ك ال الحظ أن. يتم تعيين المعرفات المسموح بها هنا حسب الترتيب الذي يجب أن تظهر بهإذا كان الحقل يحتوي على حقول فرعية، 

ت، سيتم ^ن و^م و^على سبيل المثال، إذا كان الحقل سيحتوي على الحقول الفرعية . التي تعرف معرفات الحقول^  العالمة تدخل
 ).ت^ن و^م و^وليس " (منت"تعريفها في جدول تعريف الحقول على أنها 

 النمط -ب
النمط عبارة عن وصف لمحتويات الحقل محرفاً بمحرف، وعليك أن تعرف نمطاً لنوع المحارف الذي يمكن أن يحتويه كل موضع في 

 :الحقل، وهي كما يلي
X يمكن أن يحتوي الموضع على أن محرف ألفبارقمي 
A يجب أن يحتوي الموضع على محرف ألفبائي 
 يجب أن يحتوي الموضع على محرف رقمي 9

 يجب أن يحتوي الموضع على المحرف المعين آخر
  يجب أن يكون بالمحارف االستهالليةA وXالحظ أن إدخال النمطين 

 
 :وفيما يلي بعض النماذج لألنماط والمدخالت المقابلة لها

 
   المدخل  النمط

99-999/AA 35-674/مقبول( من( 
 )غير مقبول" س(" من/56س-35  

XXX(AA)9 Xrr(BB)7  )مقبول( 
  Xrr(78)9  )78غير مقبول ( 

 
 الحظ القصر التالي على الحقول ذات النمط

 ال يمكن أن تكون قابلة للتكرار؛ وال يمكن أن تحتوي على حقول فرعية •
 SYSPAR.PAR في ملف 157يجب إتاحة المعامل  •
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 إنشاء قاعدة بيانات جديدة -د

  تعريف قاعدة البياناتمساعد -1
نظام  في لغة تصميم التركيباتيمكنك تعريف وإنشاء قواعد البيانات بسهولة باستخدام هذه الخاصية، حتى ولو لم تمتلك معرفة كافية ب

"CDS/ISIS" قاعدة بيانات "من القائمة..." جديد"، ويمكنك استدعاء هذا المحرر بنقر الزر المناسب في شريط األدوات أو األمر." 

 
 ...جديد>  قاعدة بيانات – 50  شكل

برجاء أدخل اسم " محارف، وستظهر في الخانة التالية رسالة 6سيتم حثك إلدخال اسم لقاعدة البيانات الجديدة بحيث ال يزيد طوله عن 
قاعدة اكتب اسم .  المناسبdbnPAR بإنشاء ملف Winisisفإذا أضفت اسم مسار، سيقوم ".  محارف6 بحد أقصى قاعدة بيانات

 : المطلوب، فتظهر النافذة التاليةالبيانات

 
  جدول تعريف الحقول-1 خطوة  – 51  شكل
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  جدول تعريف الحقول– 1خطوة  -أ
 FDTمعامالت جدول تعريف الحقول راجع . لحقول، وأسماء، وأنواع وأنماط اأرقامقم بتعريف بناء قاعدة البيانات الجديدة بتعريف 
 قد تم تعيينه بالفعل لرقم أول حقل، ومع ذلك يمكنك تغييره إلى أي 1 ستجد أن الرمز .لمزيد من التفاصيل حول المعامالت المطلوبة

 .رقم تشاء
 ".اسم الشخص"لمعلومات التي سيتم إدخالها فيه، مثل يدل على نوع ا" :اسم"اكتب وصفاً قصيراً للحقل في خانة 

 
، ثم حدد ما إذا ، والذي يمكن أن يكون ألفبارقمي، أو ألفبائي أو رقمي":نوع"يمكنك اختيار النوع المناسب للحقل من القائمة المنسدلة 

 ".متكرر"كان الحقل متكرراً أم ال بتأشير خانة 
أي (إذا أردت أن تستخدم حقوالً فرعية وذلك بإدخال محارفها أو أرقامها " حقول متفرعة/نمط"أدخل معرفات الحقول الفرعية في خانة 

استمر في إضافة المزيد من الحقول وأسمائها . فتتم إضافة الحقل إلى الخانة السفلية" إضافة"ثم انقر الزر ) 3، 2، 1م، ن، ت أو 
 .ومعامالتها كما هو مطلوب

 حذف الحقول من الجدول، أو فرزها كما يمكنك إلغاء العملية بأكملها، علماً بأن أزرار السهم ألعلى يمكنك محو اإلدخال، كما يمكنك
انقر زر السهم األيمن لالنتقال . للحصول على اإلرشادات" مساعدة"والسهم ألسفل تستخدم لتغيير ترتيب الرموز، كما يمكنك نقر زر 

 . إلى الصفحة التالية

 إدخال البياناتارة  إنشاء استم– 2خطوة  -ب
 إمكانية "CDS/ISIS"نظام يتم إنشاء استمارة عمل إلضافة أو تعديل التسجيالت أو البيانات لقاعدة البيانات في هذه الخطوة، هذا ويتيح 

 إزالته منها هذا ويمكنك إضافة الحقل لالستمارة بنقر زر السهم األيسر أو.  واحدةلقاعدة بياناتإنشاء استمارات إدخال بيانات متعددة 
 .بنقر زر السهم األيمن الموجودان بين الخانتين، بينما يؤدي نقر السهم المزدوج إلضافة كل الحقول المعرفة إلى االستمارة

 
ليس من الضروري أن تضيف كل الحقول إلى استمارة إدخال بيانات معينة، أو أن تتم إضافة الحقول بنفس ترتيبها في جدول تعريف 

 .الحقول
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 يمكنك من إدخال القيمة االفتراضية، ورسالة المساعدة كما يمكنك من تحديد تحري صالحية الحقل، فإذا أردت  قر على زرالن
 ".الحث عند اإلدخال الكامل للبيانات"تعريف كل الحقول، أشر خانة 

 
 إدخال البيانات تعريف استمارة – 52  شكل

  عند إدخال تسجيلة جديدةضيةالقيمة االفتراستظهر 
  أثناء إدخال البياناترسالة النجدةسيتم إظهار 

لغة ، ويمكنك االستفادة من قوة إدخال البياناتيساعد تحري صالحية الحقول في تحسين جودة التسجيالت أثناء  :تحري الصالحية
بعد أن " موافق" انقر زر . ELSE– THEN –IF  بإضافة األوامر المختلفة، وال سيما أمر "ISIS/CDS" في نظام تصميم التركيبات

 .تنتهي من هذه الصفحة
Pick-lists:  يمكنك تعريف لوائح من القيم سابقة التعريف لهذا اإلدخال، هذا وستجد شرحاً كافياً للوائح االنتقاء في المستند المستقل

"Pick-lists.doc." 
 

تحري " بنقر زر السهم ألعلى والسهم ألسفل، بينما يؤدي النقر على زر إدخال البياناتيمكنك تغيير ترتيب الحقول في استمارة 
 .فتح نافذة لتحري صالحية التسجيلةإلى " صالحية التسجيلة

، بينما يؤدي النقر على الزر األخضر )عريف الحقلت (1هذا ويمكنك استخدام الزر األخضر للسهم يمين بغرض العودة إلى الخطوة 
 .قاعدة البياناتإلى إلغاء عملية تعريف " إلغاء"هذا ويؤدي النقر على زر ). تركيبة العرض(سهم يسار إلى االنتقال للخطوة الثالثة 

  العرضترآيبات – 3خطوة  -ج
تسألك لو أردت أن يقوم النظام بمساعدتك في إنشاء تركيبة الطباعة، فإذا نقرت الزر عند االنتقال لهذه الخطوة، ستظهر رسالة حث 

، حيث تتم "CDS/ISIS"نظام  في لغة تصميم التركيباتبكتابة تركيبة عرض نيابة عنك بدون أي معرفة منك ب، سيقوم المساعد "نعم"
يبة في مرحلة الحقة بحذف الحقول غير المرغوب فيها من إضافة كل الحقول من جدول تعريف الحقول، ومع ذلك يمكن تحرير الترك

 .تركيبة العرض
 

 .، سيكون عليك أن تعرف تركيبة العرض أمراً بأمر"ال"أما إذا كانت إجابتك بنقر الزر 
 :هذا ويمكنك االختيار من بين عدد من تركيبات العرض المتاحة

  تركيبة عرض بدون أي إضافات مبهرة–تركيبة عادية 
 متوافقة مع نسخة تركيبة

 MS-DOSالنظام في بيئة 
  هذه التركيبةMS-DOS بيئة الخاص ب"CDS/ISIS"يمكن أن يقرأ إصدار نظام 

" CDS/ISIS"تركيبة عرض تحتوي على ألوان وخانات، وال يمكن استخدامها إال مع إصدار نظام  منمقةتركيبة 
 .Windows بيئةالخاص ب
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 HTMLتركيبة عرض بصيغة  HTMLتركيبة 
  مع وجود رؤوس لألعمدةHTMLتركيبة عرض بصيغة جداول  HTMLجدول 

 
هذا ومن الممكن تغيير التركيبة، أي ترتيب الحقول، والخط، وغير ذلك بنقر أحد األزرار الموجودة على يمين الخانة، حيث يمكن 

النقر على الزر األخضر سهم يسار سيتم . وصية نصوصلة خط، أما زر السلسلة، فسينشئ تغيير نمط الخط إلى مائل، أو أسود أو تحته
 .االنتقال آلخر خطوة

 FST تعريف جدول اختيار الحقل – 4خطوة  -د
ستقدم لك إرشادات عند تعريف جدول اختيار الحقل، " نعم"، اإلجابة "مساعد القاموس"سيتم عرض رسالة تسألك إذا كنت تريد استخدام 

 .دول اختيار الحقل الخاص بك، فسيمكنك أن تكتب ج"ال"أما لو أجبت 
 وإنما ،جدول تعريف الحقول، وليس من الضروري إضافة كل حقول قاعدة البياناتاختر الحقول التي تريد أن تكون قابلة للبحث في 

سم الحقول القابلة للبحث بغرض استرجاع أشر الخانة المقابلة ال. تلك التي يحتمل أن تقوم بالبحث فيها، مثل االسم، المدينة أو الدولة
 .البيانات

لتغيير أي شئ، اختر . فيتم فتح نافذة أخرى حيث يمكنك إضفاء الخصوصية على جدول اختيار الحقل أو تغييره" موافق"انقر الزر 
قنية جديدة من القائمة ، فاختر تأما إذا أردت تغيير تقنية التكشيف.  ثم اكتب أي تغييرات تريدهاFSTالسطر الموجود في خانة 

 FSTلتطبيق التغييرات على سطر " إضافة"عند االنتهاء من التغييرات، انقر زر . المنسدلة، علماً بأنه توجد تسع تقنيات تكشيف متاحة
 .المحدد

 
 التراجع ، هذا ومن الممكن"إضافة"، بينما يمكن إضافة رموز حقول أخرى بنقر زر "حذف" بالنقر على زر FSTيمكنك حذف أسطر 

قاعدة ، انقر الزر األخضر سهم يمين، ولالنتهاء من تعريف 3للعودة إلى الخطوة ". تراجع"عن بعض التغييرات باستخدام الزر 
هل ترغب . قاعدة البياناتسيقوم النظام بإنشاء "عندما تظهر رسالة تسألك " نعم"انقر ". Terminate"، انقر الزر البيانات

 في نفس AA.PAR في هذا المجلد، كما سيتم إنشاء الملف قاعدة البياناتسيتم إنشاء . )"c:\winisis\data\AA.MST( باالستمرار؟
 . يشير إلى هذا المجلدSYSPAR.PAR في ملف 5المسار إذا كان المعامل 

 
 ".ةالمفكر" مثل برنامج ASCII باستخدام محرر نصوص FST من الممكن تحرير ملفات :مالحظة للمستخدمين المتقدمين

 جدول تعريف الحقولتعديل  -هـ
، إال أن عليك مراعاة "إدخال"من القائمة " جدول تعريف الحقول"برغم أن بإمكانك أن تحرر جدول تعريف الحقول بعد إنشاءه باختيار 

ستكون هناك ومن ثم . أن بعض التغييرات ستكون لها آثار حادة، وبالذات إذا كنت قد أدخلت تسجيالت في قاعدة البيانات بالفعل
ضرورة لتغييرات إضافية ليس فقط في استمارات إدخال البيانات، وإنما في جدول اختيار الحقل وفي تركيبات العرض المعرفة في 

 .قاعدة البيانات
ة وقد تكون هناك حاجة إلجراء تغييرات في قاعدة البيانات ذاتها في حالة التعديالت الكبرى، فإذا كانت هناك تعديالت على قاعد

أو خاصيتي االستيراد والتصدير، أو قد تحتاج ") مرافق"في قائمة ( باستخدام أوامر التغيير الشامل تلقائياً البيانات، فقد يمكنك تنفيذها 
 ".مساعد تعريف قاعدة البيانات"راجع أيضاً قسم . لتنفيذها يدوياً

 
 : تغييرات معينة في جدول تعريف الحقولفيما يلي بعض النصائح حول تأثير

 
أضف الحقل إلى استمارة إدخال بيانات واحدة على األقل؛ أضف الحقل إلى واحدة من تركيبات العرض على  :إضافة حقل

 .األقل؛ وأضف الحقل إلى الملف المقلوب عند الضرورة
 

إدخال البيانات ) استمارات(حقل من استمارة بعد حذف الحقل من جدول تعريف الحقول، فقد ترغب في حذف ال  :حذف حقل
يجب أيضاً . ، وذلك لمنع إدخال بيانات في الحقل المحذوف"إدخال"من القائمة " شاشة إدخال البيانات"التي يظهر فيها باستخدام األمر 

 .حذف الحقل من تركيبات العرض ومن جدول اختيار الحقل إذا كان مستخدماً فيه
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   لغة البحث-7

 قدمةم -أ
 على الجبر البوليني، والذي يوفر طريقة مالئمة للتعبير عن العمليات المنطقية بين الفئات "CDS/ISIS"نظام  في تعتمد لغة البحث

ومن ثم يمكنك . يالت التي ترتبط بها المصطلحالمختلفة، حيث يمكن اعتبار كل مصطلح بحث مرتبط بتسجيلة معينة كممثل لفئة التسج
التعريف الدقيق لفئة التسجيالت التي تريد استرجاعها كنتيجة الحتياجاتك عن طريق التعبير عن العالقات المنطقية بين مصطلحات 

 .البحث
نظام ات لغة البحث في  استفسارات معينة، وإنما لتوضيح إمكانيصياغةليس المقصود من األمثلة المضروبة هنا توضيح كيفية 

"CDS/ISIS" . هذا وال تعتبر لغة البحث كافية في حد ذاتها لتمكنك من تنفيذ البحث على قاعدة بيانات معينة، وإنما يكمن السر في
مهم  وعلى ذلك يكون من ال. معينةقاعدة بياناتالمعرفة الدقيقة بمصطلحات البحث التي يمكن استخدامها في البحث الكفء والفعال في 

 مصطلحات البحث المتاحة في قاعدة البيانات التي تجري عليها االستفسار، وعلى القواعد قاموسأن تكون مطلعاً بشكل كاف على 
 .المتبعة في تكشيف التسجيالت في قاعدة البيانات المذكورة

في الواقع فإن السبب الرئيسي إلنشاء  ("CDS/ISIS"نظام هذا ويعد استخدام الملف المقلوب هو أكثر الوسائل فعالية لتنفيذ البحث في 
، إال أن هذه اإلمكانية ال تكون متاحة إال إذا كانت متطلبات البحث في قاموس )لوب هو إتاحة االسترجاع السريعوصيانة الملف المق

غض النظر عن مدى وب. الملف المقلوبمحتويات مصطلحات البحث المعرف لقاعدة بيانات معينة، أي أنها كانت متوقعة عند تعريف 
حسن التوقع لقاعدة البيانات، ستكون هناك حاالت حيث ال يمكنك تركيب بحث باالعتماد على الملف المقلوب، ولمثل هذه الحاالت، يقدم 

ل مستقل عن  بشكبمتطلبات أي بحث، وهو أسلوب يسمح لك بالوفاء بحث النص الحر أسلوب بحث بديل، يسمى "CDS/ISIS"نظام 
 وبما أن هذا األسلوب أقل بكثير في كفاءته، فعادة ما يستخدم باالشتراك مع بحث بالملف المقلوب لتحسين .محتويات الملف المقلوب

إذا وجدت نفسك تقوم ببحث النص الحر كثيراً، فقد يكون من . استراتيجية البحث، ومع ذلك فمكن الممكن استخدامه بشكل مستقل تماماً
 .ب إعادة تعريف الملف المقلوبالمناس

 تعبيرات البحث -ب

 أنواع مصطلحات البحث -1
 .يمكنك أن تستخدم أنواع المصطلحات الثالثة المذكورة فيما يلي عند القيام بتركيب تعبير بحث

 دقيقة مصطلحات -أ
، أو الكلمات المفتاحية، أو العبارات الواصفات الموضوعية، مثل قاعدة بيانات هو أي عنصر قابل للبحث معرف في الدقيقصطلح الم

هذا ويجب أن تكون على علم بمصطلحات البحث المتاحة . المفتاحية، أو الكلمات الموجودة في العناوين، أو أسماء المؤلفين، وغير ذلك
 . البحث فيها تنويقاعدة بياناتلكل 

، هذا ويجب أن يكون لديك الئحة "CDS/ISIS"نظام ، يجب أن تعينها بنفس الطريقة التي يعرفها بها عندما تستخدم المصطلحات الدقيقة
 ). لعرض مصطلحات البحث المتاحةالقاموسأو أن تستخدم نافذة (بمصطلحات البحث عند تركيب االستفسار 

نظام  مصطلح البحث، ومن ثم، إذا كان المصطلح معروفاً ل"CDS/ISIS"نظام باً لكي يرفض هذا ويعد أقل تغيير في الهجاء سب
"CDS/ISIS" على أنه COLOR) فال يمكنك أن تستخدم اإلمالء اإلنجليزي )اإلمالء األمريكي ،COLOURحيث سيتم رفضه . 

$  . (F) (G)+  *( معامالت البحثى أي من ومن الضروري أن تتذكر أنه لو كان مصطلح البحث محصور بين قوسين أو يحتوي عل
وذلك لتالفي أي غموض محتمل، وعلى ذلك فإذا كان (") ، فعليك أن تدرجه بين عالمتي اقتباس مزدوجة )#(بعالمة الترقيم أ دأو يب )^

 :مصطلح البحث هو
 

 )المملكة العربية(السعودية 
 :فيجب أن تدخله كما يلي

 
 ")المملكة العربية(السعودية "

 . رسالة خطأ لغوي"CDS/ISIS"نظام وإال أصدر 
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 مصطلحات البحث المبتورة من اليسار -ب
  من اليسارالبتر أو بحث بالجذر فحسب، وهذا األسلوب الذي يشار إليه باسم الجذريمكنك إدخال بدالً من تعيين مصطلحات دقيقة، 

على كل مصطلحات البحث  منطقية OR بتنفيذ عملية تلقائياً  "CDS/ISIS"نظام بالبحث على تتابع المحارف البادئة، فيقوم لك يسمح 
 .نفس الجذر المحدد التي لها
لنفترض على سبيل المثال، أن الئحة . مباشرة بعد آخر محرف في الجذر) $(يين البتر من اليسار بإدخال عالمة الدوالر يتم تع
 :طلحات البحث تحتوي مجموعة المصطلحات التاليةمص

 
 مكتب
 مكتبة

 مكتبة التوثيق
 مكتبة األفالم

 مكتبة االستماع
 مكتبة، عامة

 مكتبة، متخصصة
 : مكافئاً لما يلي$مكتبةعند ذلك يكون المصطلح 

 
 مكتبة

 مكتبة التوثيق
 مكتبة األفالم

 مكتبة االستماع
 مكتبة، عامة

 مكتبة، متخصصة
 : مكافئاً لما يلي$مكتبة، المصطلح بينما يكون

 
 مكتبة، عامة

 مكتبة، متخصصة
 

فيجب ) #(، أو تبدأ بعالمة الترقيم معامالت البحث، إذا كانت تحتوي على أقواس، أو أي من لمصطلحات البحث الدقيقةأما بالنسبة 
 :سيكون مكافئاً لما يلي"  $مكتبة"على سبيل المثال، المصطلح ("). عليك أن تدرجها بين عالمتي اقتباس مزدوجة 

 
 مكتبة التوثيق
 مكتبة األفالم

 مكتبة االستماع
 . سيؤدي إلى إصدار رسالة خطأ)بدون عالمتي اقتباس ($مكتبة لكن المصطلح 

 مصطلحات أي -ج
لسابقة التعريف، وكلما استخدمت مصطلح أي في التركيبة، سيقوم  مصطلحاً يمثل مجموعة من مصطلحات البحث امصطلح أييعتبر 
 . على كل المصطلحات المرتبطة بمصطلح أي المعينOR بتنفيذ عملية تلقائياً  "CDS/ISIS"نظام 

. لمصطلحات المرتبطةيتبعها معرف فريد، وعادة ما يكون مختزالً تم تعيينه لمجموعة ا) أي ( ANY من الكلمة ويتكون مصطلح أي
 يصلح لالستخدام في استرجاع التسجيالت المكشفة باسم أي دولة ضمن الدول  دولة عربيةANYعلى سبيل المثال، فإن المصطلح 

 ).مصر، السعودية، سوريا، إلخ(العربية 
حات المرتبطة به، مع مراعاة أنه ليس من  قبل أن يمكنك استخدامه، وذلك بتعيين مجموعة المصطليجب تعريف معنى مصطلح أي

قاعدة  هذه الخاصية، ومن ثم عليك أن تتأكد قبل استخدام مصطلح أي أنه متاح بالفعل في قواعد البياناتالضروري أن تستخدم كل 
 . عل التي تجري عليها االستفسار، وإذا كان متاحاً، فتأكد من أن مصطلح أي الذي تنوي استخدامه معرف بالفالبيانات
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 معامالت البحث -2
 . والتي تشير إلى العالقة المقصودة بين المصطلحاتمعامالت البحثيمكنك دمج مصطلحي بحث أو أكثر في تعبير البحث باستخدام 

 )ملشا (قيط المنORمعامل  -أ
 المنطقي بين فئتين هي الفئة الناجمة عن دمج الفئتين مع ORو معامل توحيد الفئات، وتكون نتيجة معامل  المنطقي هORيعتبر معامل 

 يمثالن فئتي المستندات التي تم مصطلحينب و أ وهكذا، فإذا كان . االحتفاظ بالعناصر المشتركة، لو كانت موجودة، لمرة واحدة فقط
 المنطقي بين هاتين الفئتين هي فئة المستندات التي تم تكشيفها ORكون نتيجة المعامل ، ستعلى التوالي ب و أتكشيفها بالمصطلحين 

 : أو كالهما، كما هو موضح في الرسم التاليب أو المصطلح أبالمصطلح 

 
 طقي المنORمعامل  – 53  شكل

يستخدم لتمثيل (+) لي زيادة عدد اإلصابات، علماً بأن الرمز  المنطقي لتوسيع نطاق البحث، وبالتاORعلى ذلك، يستخدم المعامل 
 . المنطقيORعمليات المعامل 

 : المنطقي كما يلي السترجاع المستندات حول الدول العربيةORوهكذا، يمكننا على سبيل المثال استخدام المعامل 
 

  + ...سوريا + السعودية + مصر 
 .تيجة البحثالحظ أن ترتيب أسماء الدول ال يؤثر في ن

  المنطقيANDمعامل  -ب
 ANDلتمثيل هذا المعامل، وتكون نتيجة تطبيق المعامل ) *( المنطقي هو معامل تقاطع الفئات، وتستخدم العالمة ANDيعتبر المعامل 

 يمثالن فئتي مصطلحينب و أ وهكذا، فإذا كان  .ين الفئتينالمنطقي بين فئتين هي الفئة التي تحتوي فقط على العناصر المشتركة ب
 المنطقي بين هاتين الفئتين هي فئة AND، ستكون نتيجة المعامل على التوالي ب و أالمستندات التي تم تكشيفها بالمصطلحين 
 : معاً، كما هو موضح في الرسم التاليب و أالمستندات التي تم تكشيفها بالمصطلحين 

 
  المنطقيAND معامل – 54  شكل

 للمصطلحات، وبالتالي تقليل الورودات المشتركة المنطقي لتضييق نطاق البحث عن طريق استدعاء ANDعلى ذلك، يستخدم المعامل 
 .عدد اإلصابات

 :"نظم استرجاع البيانات المباشرة"ول ح المنطقي كما يلي السترجاع المستندات ANDوهكذا، يمكننا على سبيل المثال استخدام المعامل 
 

  المباشرة*نظم استرجاع البيانات 
 . المنطقيORالحظ أن ترتيب المصطلحات ال يؤثر في نتيجة البحث كما هو الحال مع معامل 
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 ال الحالة،  المنطقي هي فئة فارغة، أو فئة ال تحتوي على عناصر، وفي هذهANDهذا ومن الممكن أن تكون نتيجة استخدام المعامل 
 على كال قاعدة البياناتوفي المثال عاليه، سيتم إرجاع فئة فارغة لو لم تحتو أي من تسجيالت . يتم استرجاع أي تسجيالت

 ".المباشرة"و" نظم استرجاع البيانات"المصطلحين 

 معامالت بحث التقارب ومستوى الحقل -ج
 . المنطقي، وتعد مفيدة بالذات في عمليات البحث المتعلق باللغة العاديةANDهذه المعامالت هي أنواع أكثر تحديداً من المعامل 

 :معامالت بحث التقارب ومستوى الحقل هي
 

(G)  على سبيل المثال)ر كوحدة واحدةحقل القابل للتكراتتم معاملة كل ورودات ال(نفس الحقل ،: 
  الحقل؛نفس بشرط أن تكونا في تربة وماءالسترجاع كل التسجيالت التي تحتوي على كلمتي   تربة(G)ماء 
(F) نفس الحقل، أو ورود منفرد في حقل قابل للتكرار، على سبيل المثال: 
 الورود نفس الحقل أو نفس بشرط أن تكونا في ربةت وماءالسترجاع كل التسجيالت التي تحتوي على كلمتي   تربة(F)ماء 

 ؛) نفس الوظيفة عند تطبيقهما على حقول غير متكررة(F) و(G)يؤدي المعامالن (للحقل القابل للتكرار 
 لكن مع قصر إضافي هو أن المصطلحين ال يفصل بينهما إال العدد ن من الكلمات، (F)، مثل المعامل )نقطة( .

 :على سبيل المثال. واحد+ نقاط حيث تكون ن هي عدد ال
 

 متقاربان تربة.ماء
 تربة وماءكلمة واحدة على األكثر بين  تربة..ماء
 تربة وماءكلمتان على األكثر بين  تربة...ماء
 لكن مع قصر إضافي هو أن المصطلحين يجب أن يكونا بالضبط على بعد العدد ن من (F)مثل المعامل  $

 :على سبيل المثال. واحد+ $ المات الكلمات، حيث تكون ن هي عدد ع
 متقاربان تربة$ماء
 تربة وماءكلمة واحدة بالضبط تفصل بين  تربة$$ماء
 تربة وماءكلمتان بالضبط تفصالن بين  تربة$$$ماء
 

 . بمسافة وتلحقهما بمسافة. و $الحظ ضرورة أن تسبق المعاملين 

  المنطقيNOTمعامل  -د
 المنطقي بين فئتين هي الفئة التي تحتوي AND المنطقي هو معامل استبعاد الفئات، وتكون نتيجة تطبيق المعامل NOTيعتبر المعامل 

 يمثالن فئتي المستندات التي تم مصطلحينب و أ وهكذا، فإذا كان  .على كل العناصر في الفئة األولى والتي ال تنتمي للفئة الثانية
 المنطقي بين هاتين الفئتين هي فئة المستندات التي تم تكشيفها AND، ستكون نتيجة المعامل على التوالي ب و أ بالمصطلحين تكشيفها

 NOTتستخدم لتمثيل عملية المعامل ) ^( معاً، كما هو موضح في الرسم التالين علما بأن العالمة ب وليس المصطلح أبالمصطلح 
 :المنطقي

 
  المنطقيNOT معامل – 55  شكل

 المنطقي بمنتهى الحرص حيث يمكن أن يؤدي استخدامه إلى فقدان البيانات بشكل ال يمكن التراجع NOTيجب أن يستخدم المعامل 
 .عنه

لخاصة باألطفال على سبيل المثال، من الممكن أن يتعلق طلب البحث بمستندات حول الفئات األقل حظاً بينما يستبعد منها المراجع ا
 :األقل حظاً، وبالتالي يمكن تركيب االستفسار كما يلي

  
 األطفال األقل حظاً^ الفئات األقل حظاً 

سيتم فقد هذا المستند عند تركيب االستفسار بالشكل إال أنه قد يحتوي أحد المستندات على قسم عن األطفال األقل حظاً، وعلى ذلك 
 .عاليه
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 المنطقي ال يعطي نفس النتيجة إذا تم قلب طرفي NOT المنطقيين، فإن المعامل AND وORالمعاملين على العكس من الحظ أنه 
إال إذا كان كال من أ وب يمثالن نفس الفئة، وفي هذه الحالة تكون النتيجة (أ ^ ب ال يعطي نفس نتيجة ب ^ االستفسار، بمعنى أن أ 

 ).فارغةفئة 

 البناء اللغوي لتعبيرات البحث -3
 .يمكنك تكوين تعبيرات بحث معقدة بجمع مصطلحي بحث أو أكثر باستخدام معامالت البحث المذكورة عاليه

معامالت في ترتيب البحث هي كما يب التقييم، علماً بأن أولوية الوكما هو الحال في الجبر العادي، يمكنك استخدام األقواس لتغيير ترت
 :يلي
 
 . و $ )ألعلىا(

|    (F) 
|    (G) 

   V * و ^ 
 + )األدنى(
 

على سبيل المثال، لتقييم . إذا ظهر معامالن أو أكثر لهما نفس األولوية في نفس تعبير البحث، سيتم تنفيذها من اليسار إلى اليمين
 :التعبير التالي

 
A + B * C 

 :بينما سيبدأ عند تقييم التعبير التالي). B * C( وAلمنطقي بين  اOR ثم تقييم معامل B * C بتقييم "CDS/ISIS"نظام سيبدأ 
 

(A + B) * C 
هذا ويمكنك عمل تداخل لألقواس عند الحاجة، كما هو الحال في . C و(A + B) المنطقي بين AND أوالً ثم المعامل A + Bبتقييم 

 :المثال التالي
 

((A + B) * C + (D + E) + F) ^ G 
 :لبحث، عليك مراعاة بعض القواعد البسيطة للبناء اللغويعند تكوين تعبيرات ا

 ).واللذان ال يمكن مزجهما معاً ("$"و" ."ال يمكن أن يتجاور معامالن منطقيان، إال في حالة تكرارات  •

ال يجب موازنة األقواس المستخدمة، بمعنى أن عدد أقواس الفتح يجب أن يساوي عدد أقواس اإلقفال، وأن يكون هناك قوس إقف •
 .يتناسب مع كل قوس فتح

 المؤهل المساعد -4
 لتعيين حقل أو مجموعة من الحقول تريد أن يظهر فيها مصطلح البحث، ويعتبر هذا األمر مفيداً بالذات مؤهالًيمكنك أن تستخدم 

 : وتكون للمؤهل التركيبات العامة التالية.لقواعد البيانات التي يمكن أن تحتوي على نفس البيانات في عدد من الحقول المختلفة
 

 )  . . .,3م,2م,1م(/مصطلح البحث 
 

 . التي تريد البحث عن المصطلح فيهامعرفات الحقول هي مجموعة من 3مو، 2م، 1محيث 
 على المحددة، كما يمكن تطبيقها) الحقول(يمكن أن تستخدم المؤهالت المساعدة مع تعبيرات البحث لتقصر البحث على الحقل 

 ببليوغرافية يتم فيها إصدار قاعدة بياناتعلى سبيل المثال، تخيل . مصطلحات البحث المبتور من اليسار أو مصطلحات أي
 المنطقي السترجاع أي تسجيالت تحتوي ANDيمكنك ببساطة تطبيق المعامل .  من كل الحقولالمصطلحات على أساس كلمة بكلمة

 .ععلى المصطلحات دولي، وخبير، واجتما
 

  اجتماع* خبير *دولي 
أي عدد من ومع ذلك، فقد يكون عدد التسجيالت التي تفي بهذا االستفسار كبير للغاية، حيث يمكن أن تظهر كل من تلك الكلمات في 

 :(F)لذلك عندما نستخدم المعامل . ، مثل العنوان، الشركة، الموضوع، وغير ذلكالحقول
 

  اجتماع(F) خبير (F)دولي 
ل عدد التسجيالت المسترجعة، ومع ذلك فقد ال تكون متأكداً تماماً من النتيجة، حيث قد تظهر المصطلحات في حقول سيتم تقلي
 .، أو العنوان، أو الناشر، وغيرهاالخالصة

 :(62)/إال أننا عندما نضيف المؤهل 
 

 )62/( اجتماع(F) خبير (F)دولي 
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الحظ أنه في هذه الحالة، يكفي تأهيل مصطلح  (62فس الورود في الحقل سنسترجع كل التسجيالت حيث تظهر كل المصطلحات في ن
 بتطبيق المؤهل على "CDS/ISIS"نظام ، سيقوم ، فإذا كان المصطلح في بحث مبتور من اليسار أو كان مصطلح أي)واحد فقط

 :المجموعة المقابلة، وعلى ذلك سيكون
 

ANY64/( دولة عربية( 
 :عبيرمساوياً للت

 
 ) + . . .64/(سوريا) + 64/(السعودية) + 64/(مصر

 تطوير استراتيجية بحث -5
 : بما يلي عند تنفيذ تعبير البحث"CDS/ISIS"نظام  هو اللبنة األساسية في تركيب البحث، حيث سيقوم تعبير البحثيعتبر 

 ).بشرط أال تحتوي على أخطاء في البناء اللغوي (رقم المجموعةلتعبير البحث، يسمى  تعيين رقم فريد •
 .عرض عدد المواقع لكل مصطلح في التعبير وعدد التسجيالت المسترجعة •

المصطلحات المعينة لمصطلح أي إضافة إلى القيمة التراكمية ، سيتم عرض مواقع كل  أيمصطلحإذا كان تعبير البحث يتضمن 
، سيتم عرض كل مواقع لمصطلحات البحث مصطلح بحث مبتور من اليساروكذلك، إذا تضمن تعبير البحث . للمواقع لمصطلح أي

 .الفردية إضافة إلى القيمة التراكمية للمواقع للمصطلح المبتور
 بضبط قيمة موقعه على صفر، ويميز المصطلح "CDS/ISIS"نظام  صالح، سيقوم إذا استخدمت مصطلحاً  ليس مصطلح بحث

 :بالرسالة
 
 ** غير موجود **

 بتعيين رقم فريد لكل تعبير بحث، كما يحفظ أيضاً التسجيالت المطابقة لكل تعبير بحث، حيث "CDS/ISIS"نظام كما ذكرنا آنفاً، يقوم 
نظام  الذي عينه خلتها عند إدخال تعبيرات جديدة بمجرد استخدام رقم المجموعةيمكنك اإلشارة إلى تعبيرات بحث سبق أن أد

"CDS/ISIS" مسبوقاً بعالمة الترقيم )#.( 
تسمح لك هذه الخاصية بتطوير استراتيجية البحث خطوة بخطوة، كما يتيح لك تقسيم االستفسار إلى عناصر عرض التسجيالت 

افة إلى إمكانية فحص عدد التسجيالت المسترجعة في كل خطوة، وهكذا يمكنك في أي وقت أن تتحري صالحية تركيبة المسترجعة إض
 .البحث من حيث تناسب عدد التسجيالت المسترجعة

 قد  فنون، أنه*) سوريا+ مصر (لنفترض على سبيل المثال، أنك اكتشفت بعد استعراض التسجيالت المسترجعة بواسطة تعبير البحث 
يمكنك عندئذ تعديل التركيبة بإدخال .  اآلثارترميمتم استرجاع بعض التسجيالت غير ذات العالقة لمجرد أنها تحتوي على ما يخص 

 :تعبير البحث التالي
 
 ترميم اآلثار ^ #1

 : التعبيرمثالًفالحظ أنه يمكنك تطبيق مؤهل على المرجع العكسي، . مرجع عكسيتسمى اإلشارة إلى تعبير بحث سابق التعريف 
 
#1)/64( 

 من بين التسجيالت التي تم استرجاعها بواسطة 64اختيار تلك التسجيالت التي تحتوي على مصطلح البحث في الحقل سيؤدي إلى 
 .1تعبير البحث 

نظام  ال توجد قواعد ثابتة لتركيب البحث، وإنما ستقوم بتطوير عاداتك الخاصة كلما اكتسبت مزيد من الخبرة في استخدام
"CDS/ISIS" . ،وبشكل عام، ال يصح لمستخدم مبتدئ أن يجرب تعبيرات البحث المعقدة مباشرة، وإنما يفضل أن يبدأ بتعبيرات بسيطة

وباإلشارة مرة أخرى إلى المثال المذكور عاليه، يمكن تركيب نفس تعبير البحث في . يقوم بتجميعها حتى يصدر تركيبة البحث النهائية
 :ما يليأربع خطوات ك

 
 فنون :1#رقم المجموعة 
 ايسور+ مصر  :2#رقم المجموعة 
 ترميم اآلثار :3#رقم المجموعة 
 3 ^ #2 #* 1# :4#رقم المجموعة 
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 بحث النص الحر -ج
استخدام نوع تعبيرات  ال يمكنك تعريفها بأو تعريف شروط /هذا األسلوب يسمح لك بتعيين متطلبات بحث على حقول لم يتم قلبها و

 .البحث المذكورة آنفاً، مثل المقارنة بين الحقول، أو المقارنات بين القيم الرقمية للحقول
 مصطلح بحث حتى تتمكن من تنفيذ بحث النص الحر، فتدخل عبارة البحث في خانة بحث من قائمة بحث متقدميجب أن تختار األمر 

االستفهام سابقة على عبارة البحث لتمييز عبارة بحث النص الحر عن تعبير البحث العادي، يجب استخدام عالمة . بحث متقدمفي نافذة 
 :كما يلي

 أو ؟ تعبير بوليني 
  أون تعبير بوليني#؟  
  تعبير بولينيالملف الرئيسينهاية برقم ,؟ رقم بداية بالملف الرئيسي 

 :حيث
 لتمييز التعبير كبحث نص حر ؟
 هو رقم مجموعة البحث، وهو قد يكون تعبير ن(بحث سبق تنفيذه قصر بحث النص الحر اختيارياً على نتائج ل ن#

، وعند إغفال هذا المعامل، يتم تنفيذ )أو بحث نص حر آخر، أو مزيج من النوعينبحث على الملف المقلوب، 
 .بحث النص الحر على قاعدة البيانات كلها

 ".التعبيرات البولينية" البولينية كما هي معرفة في القسم "CDS/ISIS"نظام ات  تعبيرهو أحد :تعبير بوليني
 .لتعيين نطاق بحث النص الحر :رقم نهاية بالملف الرئيسي,رقم بداية بالملف الرئيسي

 
ء الئحة إصابات  بحساب التعبير البوليني لكل تسجيلة في الملف الرئيسي، وبنا"CDS/ISIS"سيقوم نظام عند تنفيذ بحث النص الحر، 

على سبيل ). صحيحأي كل التسجيالت التي تكون نتيجة التعبير البوليني فيها (تحتوي على التسجيالت التي تطابق الشروط المحددة 
 :، فالتعبير التاليالمثال

 
? v24 : ‘يونسكو’ and val(v26^c) >= 1986 

أما . 1986أكبر من أو يساوي ) v26^c(يث تاريخ المنشور ، ح24 في الحقل يونسكوسيسترجع كل التسجيالت التي تحتوي على  
 :التعبير التالي

 
? #2 (p(v4) or p(v29)) and v26^b : ‘يونسكو’ 

 للحقل b في الحقل الفرعي يونسكو، تلك التسجيالت التي تحتوي على 2#فسيسترجع من بين التسجيالت التي استرجعها تعبير البحث 
 . أو كليهما29 أو الحقل 24 ، بشرط أن تحتوي على الحقل26

وكما هو الحال في تعبيرات البحث بالملف المقلوب، يتم تعيين رقم مجموعة لكل بحث نص حر، يمكنك الحقاً أن تستخدمه ضمن 
الحظ أنه بينما ال يمكن مزج تعبيرات البحث بالملف المقلوب وتعبيرات بحث النص الحر في نفس العبارة، إال . تعبيرات بحث أخرى

 :نه يمكنك باستخدام مرجع عكسي، أن تدمج أي عدد منها في تعبير بحث منفصل، كما في المثال التاليأ
 

  تربة*ماء   1مجموعة 
 val(v26^c)>1985 1# ?  2مجموعة 
  دولة عربيةANY  3مجموعة 
 3# * 2#  4مجموعة 

 
ق ما إذا كانت تطابق الشروط، فإن بحث النص الحر  يجب أن يقرأ كل تسجيلة في الملف الرئيسي ليتحق"CDS/ISIS"نظام وحيث أن 

 . بأكملهاقاعدة البياناتقد يستغرق وقتاً طويالً، وخصوصاً عند تطبيقه على 
 

 :مثال آخر
 

? *10,5670 v0: ‘منمنمات’ 
 

كل محتويات " تعني v0، تذكر أن "منمنمات" عن تلك التي تحتوي على الكلمة 5670 إلى رقم 10سوف يبحث في التسجيالت من رقم 
 ".التسجيلة
 ).نتيجة البحث(# في نفس العبارة مع عالمة * استخدام المعامل ال يمكن
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 لغة تصميم التركيبات  -8
 تسجيالت قاعدة البيانات، فيمكنك باستخدام هذه اللغة اختيار عنصر ة بتعريف المتطلبات الدقيقة لتركيبلغة تصميم التركيباتتسمح لك 

، بمعنى عنونة بعض الحقول أو كلها، باإلضافة إلى تعيين )اختيارياً(ترتيب الذي تريده وإدخال النص الذي تريده بيانات أو أكثر بال
. التركيبة في اللغة المشروحة في هذا الفصل باسم اتمتطلبات المسافات الرأسية واألفقية، هذا وتسمى المجموعة من أوامر التركيب

 الحقاُ لتنفيذ وظيفة "CDS/ISIS"نظام عة فرعية من تسجيلة قاعدة البيانات، يمكن أن يستخدمها وبوجه عام، فإن التركيبة تعرف مجمو
وبرغم أن التركيبات تستخدم أساساً في تعيين طريقة عرض أو طباعة التسجيالت، فهي تستخدم بشكل واسع في النظام في أي . معينة

، ستستخدم )FST(على سبيل المثال، في جدول اختيار الحقل . ت أو أكثروقت تحتاج ألن تقوم بتنفيذ عملية معينة على عنصر بيانا
نظام  هي األساس لكثير من عمليات لغة تصميم التركيباتلهذا تعتبر . تركيبة لتعيين البيانات التي سيتم تطبيق تقنية تكشيف معينة عليها

"CDS/ISIS" نظام ، والستخدام"CDS/ISIS"ذا األسلوب بكفاءة يجب اإللمام الدقيق به. 
 

في الواقع، فإن كل التركيبات، حتى .  نفسها معقدةلغة تصميم التركيباتقد تبدو بعض التركيبات معقدة بالنسبة للمبتدئين، بما يوحي أن 
ية وجود وينبع التعقيد الظاهر من حقيقة إمكان. ، تفصلها فاصلة أو مسافةالعبارات أو األوامرالمعقدة منها، مكونة من واحد أو أكثر من 

 .العديد من هذه األوامر في التركية، ومن ثم فإن مفتاح فهم التركيبات هو تحليل كل أمر على حدة
 :، إال أنه من الممكن تصنيفها حسب الغرض منها كما يليلغة تصميم التركيباتوبرغم أن كل التركيبات تم تعريفها باستخدام نفس 

 
 ).وفي الحالة الثانية يشار إليها كتركيبات طباعة(دم لعرض التسجيالت على الشاشة أو طباعتها على الطابعة تستخ :تركيبات العرض

 
 .تستخدم في جداول اختيار الحقول لتعريف البيانات التي سيتم تكشيفها :االستخراجتركيبات 

 
مساحة عمل  والتركيبة، وقاعدة البيانات في تسجيلة:  بمعالجة تركيبة ما، فهو يعمل مع ثالثة عناصر"CDS/ISIS"نظام  يقومعندما 

هذا ويتم تنفيذ األوامر بشكل تتابعي حسب ترتيب ذكرها في التركيبة، علماً بأن بعض األوامر . حيث يتم تخزين مخرجات التركيبة
هذا .). ، ترك سطر فارغ أو أكثر، إلخمثل االنتقال لسطر جديد(صدر أخرى أفعال ، بينما ت)مثل محتويات حقل معين(تصدر بيانات 

ويتم تخزين البيانات الصادرة كأسطر من النص في مساحة العمل، ثم يتم تمريرها للبرنامج المناسب لمزيد من المعالجة، مثالً 
 .كالطباعة

 
، والذي يحدده حجم )طول السطر(اتجة بحد أقصى من حيث الطول يتم تحديد األسطر النعندما تستخدم التركيبة لعرض البيانات، 

 .النافذة الحالية
 إخراج البيانات تتابعياً وملء كل سطر بقدر اإلمكان، ما لم يتم إقحام سطر جديد بواسطة أوامر التركيب، "CDS/ISIS"نظام سيحاول 

نظام وعندما يقوم . على العدد الكافي من األسطر بتقسيمه "CDS/ISIS"نظام وإذا زاد طول الحقل عن طول السطر، سيقوم 
"CDS/ISIS"هذا ومن الممكن .  بتقسيم البيانات، يتم هذا التقسيم دائماً على مستوى الكلمة، أي أن الكلمة لن تنقسم أبداً على سطرين

 .إدخال كل أوامر التركيب بالمحارف الالتينية االستهاللية أو الصغيرة، أو بمزيج من النوعين
 

كل أمثلة التركيبات الواردة في األقسام التالية تشير إلى التسجيلة المذكورة فيما يلي، ما لم تتم اإلشارة لغير ذلك، حيث أن محتويات كل 
 المقدم من "CDS/ISIS"نظام  التي تم تثبيتها عند تثبيت ISAحقل تماثل تلك المخزنة فعالً في التسجيلة، والمأخوذة من قاعدة البيانات 

 .يونسكوال
 4= رمر 

 
 المحتويات الرمز

 اختيار المواد المكتبية 24
 1970ت^نالجامعة المستنصرية^مبغداد^ 26
 .ص240ع^ 30
 >مواد مكتبية><اختيار><مكتبات< 69
 قاسم، نزار محمد علي 70
 صالح، غنية خماس 70
 قنديلجي، عامر إبراهيم 70
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 محددات الحقول -أ
 استخراج تسمح لك بةوهي أوامر خاص حقل أو حقل فرعي معين من التسجيلة، ستخراجتخدم المحددات الحقول عبارة عن أوامر تس

حيث ال يتم تعيين رمز لرقم الملف الرئيسي ( ليس حقالً بالمعنى الحرفي MFNمن التسجيلة، برغم أن ) MFN(رقم الملف الرئيسي 
 ).كما ال يتم تعريفه في جدول تعريف الحقول

 أمر الحقل -1
وهو مختزل الشفرة للحقل  (Vه، والمحرف استخراج يتبعه رمز الحقل المطلوب V حقل من تسجيلة ما، أدخل المحرف جستخراال

 حقل، ويمكنك إدخال المحرف بالشكل االستهاللي أو استخراج أنك تريد "CDS/ISIS"نظام هو األمر الذي يخبر ) متغير الطول
 :الصغير بدون فرق، وفيما يلي بعض األمثلة

 التركيبة خرجاتالم
 v24 اختيار المواد المكتبية

 v26 1970ت^نالجامعة المستنصرية^مبغداد^
 v30 ص240ع^
 v69 >مواد مكتبية><اختيار><مكتبات<

 

 أمر الحقل الفرعي -2
تخدام الحظ أنه يمكنك اس. الحقل الفرعي المطلوب كما هو موضح فيما يلي ستخراجرمز الحقل الأضف معرف الحقل الفرعي إلى 
في هذه الحالة ال يحتاج الحقل الفرعي األول إلى أن يسبقه .  حقل فرعي، أياً كانأول الختيار *^المعرف الخاص للحقل الفرعي 

  .معرف حقل فرعي مادي
 .، ولذلك يجب إدخالها إما كمحرف استهاللي أو كمحرف صغيرمستشعرة للسياقعلى أن تراعي أن معرفات الحقول الفرعية 

 التركيبة تالمخرجا
 م^v26 بغداد

 ن^v26 الجامعة المستنصرية

 ع^v30 ص240

 *^v26 بغداد

 



 94  التركيبات تصميم لغة  -8

 ورود الحقل -3
يمكنك عرض ورودات معينة للحقل القابل للتكرار، لتضييق المخرجات إلى ورود أو مدى من الورودات بتعيين رقم الورود أو مدى 

 .الورود بين أقواس مربعة بعد محدد الحقل مباشرة
 :سبيل المثالعلى 

V70[1] 70 يسترجع الورود األول من الحقل 
V70[2..3] 70 يسترجع الورودين الثاني والثالث من الحقل 
V70[2..] 70 يسترجع الورودات بدء من الثاني وحتى األخير من الحقل 
V70[1]^70 للورود األول من الحقل م يسترجع الحقل الفرعي م 

 :ويتم تشفيره كما يلي
 ]]>رقم أعلى<[..> رقم<[

أعلى من عدد الورودات، ال يتم إصدار > رقم<وآخر ورود على التوالي، فإذا كان ) الفريد(إلى أول ورود > رقم أعلى<و> رقم<يشير 
، ومع ذلك إذا كان 2مساوياً أو أعلى من > رقم<أي مخرجات، ويحدث نفس األمر لو كان حقل البيانات غير قابل للتكرار وكان 

علماً بأن هذا األمر يجب أن يستخدم .  لواحد وتم استخدامه على حقل غير قابل للتكرار، فعادة ما يتم إخراج المحتوياتمساوياً> رقم<
سيفترض > رقم أعلى<وتجاوز (..) هذا وإذا تم استخدام النقطتين . >رقم أعلى<، وإال سيتم تجاهل خارج المجموعات القابلة للتكرار
 . تحدد بقيمة إجمالي عدد ورودات حقل البياناتLAST، علماً بأن قيمة LAST المفتاحية النظام أن المطلوب هو الكلمة

 
 :أمثلة

 

 التركيبة المخرجات
 | ;| ,V70[2] قاسم، نزار محمد علي
 | ;|V70[2..5] قنديلجي، عامر إبراهيم؛ صالح، غنية خماس

 | ;|V70[1..] قنديلجي، عامر إبراهيم؛ صالح، غنية خماس؛ قاسم، نزار محمد علي

 وهي نفسها قنديلجي، عامر إبراهيم؛ صالح، غنية خماس؛ قاسم، نزار محمد علي
v70[3..]|; | 

 V70[3] قنديلجي، عامر إبراهيم
 :المؤلفون

 قنديلجي، عامر إبراهيم؛ صالح، غنية خماس
 :المؤلفون

'v70[2..]|; | 

  جزء من حقل أو حقل فرعياستخراج -4
، وبالذات لو كان الحقل له تركيبة ثابتة في قاعدة البيانات كلها  جزء من حقل ليس حقالً فرعياًستخراجالت القد تحتاج في بعض الحا

الطول مباشرة بعد أمر الحقل أو الحقل /الموازنيمكنك تنفيذ هذه المهمة بإضافة أمر ).  ي ي– ش ش –مثل تاريخ بصيغة س س (
 :حيث length. أو  offset* أو offset.length*الفرعي، ويمكن تشفير هذا األمر بالشكل 

يتم تحديد موضع المحارف بدء من صفر، يمعنى (ه من الحقل أو الحقل الفرعي استخراج إلى موضع أو محرف سيتم offset*يشير 
 أن "CDS/ISIS"نظام ، سيفترض offset، فإذا تم تجاوز )، وهكذا1، والمحرف الثاني في الموضع 0أي المحرف األول في الموضع 

 .0المحرف في الموضع 
 بقية الحقل أو الحقل الفرعي بدء من استخراج سيتم length.ها، وإذا تم تجاوز استخراجارف التي سيتم ح المدإلى عد length.يشير 

 .offsetمحرف 
 :التاليةبالقيمة  1فيما يلي بعض األمثلة على هذا األمر، حيث يفترض أن التسجيلة المثال تحتوي أيضاً على الحقل 

 
 05-نوفمبر-88
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 التركيبة المخرجات
 V1*3.6 نوفمبر

88 V1* .2 
05 Vl*9

Vl*9,vl*2.6 05-نوفمبر

vl*9,vl*2.S,vl .2 05-نوفمبر-88

V26.3 نب^

5. 2*ن^v26 جامعة

 هو أول موضع 0 االنتقال ، كان)v26(الحظ أن المثالين األخيرين، كان االختالف في معالجة الحقل الفرعي أنه عند تمثيل الحقل 
 . بعد معرف الحقل الفرعيألول محرف بيانات ممثالً 0كان االنتقال ) ن^v26(مادي في الحقل، بينما عندما اخترنا حقل فرعي محدد 

 ورودات الحقل -5
اقه بين قوسين مربعين من الممكن النفاذ إلى ورودات الحقل القابل للتكرار كل على حدة بتعيين رقم الورود أو مدى الورودات وإرف

 :مباشرة بعد محدد الحقل، على سبيل المثال

 التركيبة المخرجات
 V70[1] 70يسترجع الورود األول من الحقل 

 V70[2..3] 70يسترجع الورودين الثاني والثالث من الحقل 

 V70[2..] 70يسترجع الورودات بدء من الثاني وحتى األخير من الحقل 

V70[1] 70ي م للورود األول من الحقل يسترجع الحقل الفرع م^  

 أمر اإلزاحة -6
 بتنفيذ أمر حقل أو حقل فرعي، فسيقوم عادة بإخراج محتويات الحقل عند الموضع الحالي للسطر، "CDS/ISIS"نظام عندما يقوم 

 بإنشاء أسطر "CDS/ISIS"نظام م والذي يعتمد على آخر أمر تم تنفيذه، فإذا تعذر احتواء الحقل بشكل كامل في السطر الحالي، سيقو
 من السطر، إال أنه يمكنك تغيير هذا بإدخال أمر إزاحة مباشرة بعد 1إضافية بما يكفي، وعادة ما تبدأ أسطر االستمرار عند الموضع 

 :، حيث(f)أو  (f.c)، ويتم تشفير أمر اإلزاحة بالشكل )أو الحقل الفرعي(أمر الحقل 
f  وال يكون )أو الوحيد( السطر األول ةالمطلوب تركها من الهامش األيمن قبل تركيبلإلشارة إلى عدد المسافات ،

 .، وإال تم تجاهلهبداية السطرعند هذا األمر فعاالً إال إذا تم تركيب الحقل 
c كل أسطر االستمرار للحقل المركب ةلإلشارة إلى عدد المسافات المطلوب تركها من الهامش األيمن قبل تركيب 

 .ر من سطر واحدعلى أكث
 بإدخال "CDS/ISIS"نظام وسيقوم ( فقط هو المطلوب f لو كان c، كما يمكنك تجاوز c أو f ألي من 0ومن الممكن تعيين القيمة هذا 

 )20مأخوذة من التسجيلة  (وفيما يلي بعض األمثلة. f مطلوباً فعليك أيضاً إدخال c، أما إذا كان الصفر افتراضياً
 

 ةالتركيب المخرجات
 يتضمن دراسة تحليلية ألوضاع الدراسة والتدريب في 

 V50 الوطن العربي

           يتضمن دراسة تحليلية ألوضاع الدراسة والتدريب 
 V50(10) في الوطن العربي

      يتضمن دراسة تحليلية ألوضاع الدراسة والتدريب 
 V50(5,9)          في الوطن العربي

 وضاع الدراسة والتدريب يتضمن دراسة تحليلية أل
 V50(0,8)         في الوطن العربي
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 MFNأمر  -7
 :)MFN( رقم الملف الرئيسي ستخراجأدخل الشفرة التالية ال

MFN أو MFN(d) 
 . محارف رقمية افتراضيا6ً، سيتم عرض d هو عدد المحارف الرقمية التي سيتم عرضها، فإذا تم تجاوز dحيث 

 

 التركيبة المخرجات
000004 MFN 

004 MFN(3) 
04 MFN(2) 

4 MFN(1) 
 

 .إلخفاء األصفار البادئة)) 3-تعبير,2-تعبير,1-تعبير(F انظر (Fالدالة الحظ أنه يمكنك استخدام 

 منوالأمر ال -ب
 : أن يعرض البيانات في ثالث حاالت مختلفة"CDS/ISIS"لنظام يمكن 

 
 بإقحام فاصالت ال يقوم" CDS/ISIS"نظام وفيها يتم عرض الحقول تماماً كما هي مخزنة في التسجيلة، على أن  :التدقيقي منوالال

بين الحقول أو ورودات الحقل القابل للتكرار، ومن ثم تقع على عاتقك مسئولية توفير الفواصل المناسبة بين 
أوامر المسافات "انظر (لمتكررة حسب الضرورة  أو المجموعات اثوابتالالحقول باستخدام أوامر المسافات، أو 

 لعرض التسجيالت منوالستخدم هذه الي وعادة ما ").المجموعات المتكررة"و" ثوابتال"، و"األفقية والرأسية
 .التدقيقبغرض 

ة لطباعة الرؤوس عند طباعة األدلة أو الفهارس، حيث يتم تجاهل كل محارف التحكم  عادمنوالستخدم هذه الي :الرؤوس منوال
إال في الحاالت ) >و< (صفات اوالو) ")محدد حقل(A"انظر  (معلومات الترتيبالمدرجة ضمن البيانات مثل 

 ).انظر ما يلي(ت الترقيم المذكورة فيما يلي، بينما يتم استبدال معرفات الحقول الفرعية بعالما
أو بمسافتين فحسب لو كان (، باإلضافة إلى إلحاق كل حقل بنقطة تتبعها مسافتان الرؤوس منوال مشابه لمنوال : البياناتمنوال

انظر  (ثابت-، إال أن الترقيم التلقائي هذا يختفي إذا كان محدد الحقل متبوعاً بالحقة)الحقل ينتهي بعالمة ترقيم
 ").ثوابتال"

 
 باستبدال معرفات الحقل تلقائياً ، فسيقوم  البياناتمنوال أو الرؤوس منوال بتركيب حقل فرعي في "CDS/ISIS"نظام عندما يقوم 

" ؛"المة بالع" <>"هذا باإلضافة إلى استبدال المحرفين ). مع تجاهل معرف الحقل الفرعي األول دائماً(الفرعي المدرجة بعالمات ترقيم 
مما يوفر مزيد " (<>"مما يتيح طريقة مبسطة لتركيب الحقول التي تحتوي على لوائح من العبارات المفتاحية المدرجة ضمن أقواس 

 :، هذا وفيما يلي سرد للجدول القياسي الستبدال معرفات الحقول الفرعية)من إدخال البيانات
 

^A ؛" يتم استبداله بالفاصلة المنقوطة" 
^Bوحتى  ^I يتم استبدالها بالفاصلة "،" 

 "."كل المحارف األخرى يتم استبدالها بالنقطة 
 

 :، حيثMmc بالشكل منوالأمر الهذا ويتم تشفير 
 

mكما يليمنوال تعين ال : 
 P التدقيق منوال 
 H الرؤوس منوال 
 D البياناتمنوال  

 
c  المحارف الالتينية كما يليمنوالتعين : 

 U ليةالمحارف االستهال 
 L المحارف الصغيرة 
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وفي .  عدداً من المرات حسب الالزم في التركيبة، ويبقى كل منها فعاالً حتى يحل تابعه مكانهمنوالهذا ومن الممكن أن يظهر أمر ال
إلى  بدون تحويل المحارف التدقيق منوال( افتراضياً MPL باستخدام األمر "CDS/ISIS"نظام  صريح، سيقوم منوالحالة غياب أمر 

 .6 مأخوذة من التسجيلة رقم منوال، وفيما يلي أمثلة ألوامر ال)استهاللية

 التركيبة المخرجات
GW- Basic User Manual mpl,v76
GW- Basic User Manual mhl,v76
GW- Basic User Manual mdl ,v76

GW- BASIC USER MANUAL mdu,v76
mpl,v26 نأنظمة الحاسب اآللي^مدمشق^

mhl,v26 ق؛ أنظمة الحاسب اآلليدمش
Basic><Micro Computer< mpl,v69><أدلة التشغيل><لغات البرمجة><حاسوب><)لغة(بيسك <

Micro Computer. mdl,v26؛ Basic؛ حاسوب؛ لغات البرمجة؛ أدلة التشغيل؛ )لغة(بيسك 

 أوامر المسافات األفقية والرأسية -ج
 .وامر للتحكم في المسافات األفقية والرأسية، وفيما يلي جدول يحتوي على ملخص هذه األوامر خمسة ألغة تصميم التركيباتتقدم 

 البيانات التالية، إال أنه في حالة قل عدد المسافات المتاحة في السطر الحالي عن ة من المسافات قبل تركيبnيقحم العدد  Xnاألمر 
فعلى سبيل المثال، إذا كان الموضع التالي في السطر ومن ثم، . ى سطر جديد ببساطة باالنتقال إل"CDS/ISIS"نظام ، سيقوم nموضع 

وليس ( إلى تركيب البيانات التالية عند بداية السطر التالي X7، سيؤدي تنفيذ األمر 80، وكان طول السطر المحدد هو 77الحالي هو 
 ).Winisisعند الموضع الثالث من السطر التالي، حيث أن هذا األمر ليس مدعوماً في 

 
، يتم n من السطر الحالي، فإذا كان موضع السطر الحالي أعلى من n البيانات التالية عند الموضع ةتركيبتصميم يؤدي إلى  Cnاألمر 

وتتيح لك هذه الخاصية إمكانيات إصدار مخرجات جدولية، مع مراعاة أنه إذا زادت .  في السطر التاليnتركيب البيانات عند الموضع 
 . على طول السطر، سيتم تجاهل األمرnقيمة 

 
تصميم  يشبه محرف الرجوع في لوحة الكتابة، بمعنى أنه يقحم محرف نهاية السطر ويبدأ سطراً جديداً، وبالتالي يؤدي إلى /األمر 
 متتالية، برغم كونه /ومع ذلك، فعلى العكس من محرف نهاية السطر، فإن إدخال عدة أوامر .  البيانات التالية عند بداية السطرةتركيب

 .لن يدخل أسطراً فارغة/ مفرد، أي أن األمر / صحيح من حيث البناء اللغوي، إال أنه سيؤدي نفس تأثير أمر 
 

، مع عدم فرض شروط لالنتقال إلى سطر جديد، وبذلك يمكنك المزج / موجود لذلك الغرض، فهو يؤدي نفس وظيفة األمر #األمر 
قد يؤدي إلى إدخال سطر فارغ أو ## الحظ أن (قبل في المخرجات ) واحد فقط(إدخال سطر واحد فارغ للتأكد من # /بين األمرين 

قد يؤدي إلى #  علماً بأن استخدام األمر ).سطراً فارغاً# سطرين، وذلك اعتماداً على كون السطر الجاري تركيبه عند تنفيذ أول أمر 
 : التالي يصور هذه الحالة بأفضل شكلمشكلة إذا كانت الحقول المختارة غائبة، والمثال

 
/#V10/#v20/#V30 

 
 سيبدأ كل منها في سطر جديد يسبقه سطر فارغ 30 و20، و10إذا كانت كل الحقول حاضرة في التسجيلة، ستكون النتيجة أن الحقول 

هذا األمر لن يكون مقبوالً، حيث أنك ، و30 والحقل 10 غائباً، سيكون هناك سطرين فارغين بين الحقل 20واحد، إال أنه إذا كان الحقل 
في الواقع تريد إدخال سطر فارغ واحد بين كل من الحقول بغض النظر عن حضور أو غياب أي منها، ومن ثم لن تصدر التركيبة 

 تلك النتيجة المطلوبةعاليه 
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بين السطر الحالي وآخر )  كانت موجودةلو( موجود لحل هذه المشكلة، فالغرض منه هو إخفاء كل السطور الفارغة المتتالية %األمر 
 :سطر غير فارغ في وقت تنفيذ هذا األمر، وبالتالي فإن التركيبة التالية

 
%##V10%##V20%##V30 . . . . . 

 
 .ستصدر سطراً فارغاً واحداً فقط بين كل من الحقول، حتى ولو كان واحداً منها أو أكثر غائبين من تسجيلة معينة

 ثوابتال -د
 في المخرجات، ومن الممكن استخدام كما هي عبارة عن سلسلة من المحارف، مدرجة بين محددين مناسبين، سيتم إقحامها ثابتال
 . مثالً لعنونة الحقولثوابتال

 :ثوابتيمكن تعريف ثالثة أنواع من ال
 

سجيلة، فإذا كان محدد الحقل المرتبط هو لمرتبط به في التلة وجود الحقل التعريف النص الذي سيتم إخراجه فقط في حا : شرطيةثوابت
 أما إذا كان محدد الحقل . ، فسيتم تضمين النص فقط عند وجود الحقل الفرعي المطلوب في الحقل)م^v24مثل (أمر حقل فرعي 

 ثوابتن عدد ورودات الحقل، هذا ويتم إدراج السيتم تضمين النص مرة واحدة فقط بغض النظر عالمرتبط يعين حقالً قابالً للتكرار، 
 .: "العنوان"الشرطية بين عالمتي اقتباس مزدوجة، مثل 

 
 الشرطية، تعرف النص الذي سيتم إخراجه فقط عند وجود الحقل المرتبط به في التسجيلة، إال أنه في حالة ثوابتمثل ال : متكررةثوابت

:  المتكررة بين شرطتين عموديتين، مثلثوابت لكل ورود للحقل هذا ويتم إدراج الثابتابالً للتكرار، سيتم تكرار الكون الحقل المرتبط ق
 |: المؤلف|
 

ن  غير الشرطية بيثوابتتعرف النص الذي سيتم إخراجه دائماً بغض النظر عن وجود الحقول، هذا ويتم إرفاق ال : غير شرطيةثوابت
ال يمكن تقسيمها ( غير الشرطية يتم عرضها دائماً ككتلة واحدة من النص ثوابتوبما أن ال. ‘الملخص’: عالمتي اقتباس مفرد ة، مثل

، فيجب أال يزيد طولها عن طول السطر، وإال سيتم بترها، فإذا أردت إخراج نص يزيد طوله عن سطر واحد، عليك )على سطرين
 .Cn، كما يمكنك إدخال اإلزاحة المطلوبة باستخدام األمر ين أو أكثرثابتتقسيمه إلى 

 
إال  ( غير الشرطية مثالً يجب أال تتضمن عالمة اقتباس مفردةثوابت، أي أن الثوابت ينبغي أال يحتوي على معرفات الثابتالحظ أن ال

 .)أنه يمكن أن تتضمن عالمة اقتباس مزدوجة أو شرطة عمودية
تسمى ( محدد الحقل تسبق التي ثوابتفال: ة والمتكررة بالحقل أو الحقل الفرعي حسب موضعها في التركيبة الشرطيثوابتهذا وترتبط ال

سيتم إخراجها بعد )  الحقةثوابتوتسمى أيضاً ( الحقل تلحقسيتم إخراجها قبل محتويات الحقل، بينما تلك التي )  سابقةثوابت أيضاً
 .حتويات الحقلم

 ما عداالورودات كل  سيتم إخراجه قبل ثابت، فذلك يعني أن ال)+|االسم |مثل ( سابق متكررثابتمباشرة بعد (+) إذا تم إلحاق عالمة 
 .الورود األول للحقل

ما الورودات كل  دبع سيتم إخراجه ثابت، فذلك يعني أن ال)|جنيه|+مثل ( الحق متكرر ثابتمباشرة قبل (+) أما إذا تم وضع عالمة 
 . للحقلاألخير الورود عدا
 الالحقة يتم تركيبها كما لو كانت جزء مادياً من محتويات الحقل المرتبط، ومن ثم فهي تطيع أمر ثابت السابقة المتكررة وكل الثوابتال

 لعمل اإلزاحة Cnن استخدام األمر ومع ذلك يمك( السابقة الشرطية إزاحة الحقل ثوابتإزاحة الحقل لو كان موجوداً، بينما ال ترث ال
 ).عند الضرورة

 : المختلفة حسب القواعد والترتيب التاليثوابت، وفي هذه الحالة، يجب تعريف الثابتهذا ومن الممكن أن يرتبط حقل معين بأكثر من 
 
  السابقةثوابتال
أخرى، وأوامر المسافات األفقية والرأسية، وأوامر  سابقة شرطية ثوابتمن الممكن أن يتبع هذا النوع .  سابق شرطي أو أكثرثابت -1
 سابق شرطي وبين محدد الحقل تصبح شرطية بدورها، وسيتم تنفيذها فقط في ثابت، علماً بأن كل األوامر التي ترد بين أو منوالال

 .حالة وجود الحقل أو سيتم تجاهلها في خالة غيابه
 .جب أن يسبق مباشرة محدد الحقل المرتبط الحق متكرر واحد فقط، وفي حالة وجوده يثابت -2
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  الالحقةثوابتال
 . الحق متكرر واحد فقط، وفي حالة وجوده يجب أن يسبق مباشرة محدد الحقل المرتبطثابت -1
، أو محدد الحقل  الالحق المتكرر، لو كان موجوداًثابت الحق شرطي واحد فقط، وفي حالة وجود يجب أن يتبع مباشرة الثابت -2

 .المرتبط
 الحق، فالفاصلة تعين نهاية ثابت الالحقة، كما ال يجب وضع فاصلة بين محدد الحقل وبين أول ثوابتيجب أال توضع فاصلة بين ال -3
 . الالحقة المرتبطة بمحدد حقل معينثوابتال
 سابقة، لتوفر ثوابتكن أن تستخدم على سبيل المثال كمسموح بها، ويم) ||أو ""  ذات الطول صفر مثل ثوابتأي ال( الفارغة ثوابتال

 البيانات منوالكون ي عندما "CDS/ISIS"نظام  الحقة لإلخفاء المؤقت الترقيم التلقائي الذي يوفره ثوابتمسافات رأسية شرطية، أو ك
 .اًنشط

 سابق، وفيما يلي أمثلة لألنواع منوال قواعد المحارف االستهاللية عند ضبطها باستخدام أمربمراعاة  ثوابت التلتزمهذا وسوف 
 :ثوابتالمختلفة من ال

 

 التركيبة المخرجات
' 006: رمر : رمر ',mfn(3)/ 

",GW-Basic mdlدليل استخدام : العنوان :العنوان  "v24(0,7) 

' 006: رمر : رمر ',mfn(3)/mdl, 

" GW-BASICدليل استخدام : العنوان :العنوان  ",mdu,v24(0,7) 

 006: رمر
:رمر ' GW-BASICدليل استخدام : العنوان ',mfn(3)/mdu, 

" GW-BASICدليل استخدام : العنوان : العنوان ",v24(0,7) 

Grieve, B.J.Went, F.W. v70 
Grieve, B.J.; Went, F.W.; v70| ; | 
Grieve, B.J.; Went, F.W v70+|; | 
Grieve, B.J.; Went, F.W. ; |v70 
Grieve, B.J.; Went, F.W |; |+v70 

 :المؤلفون
Grieve, B.J.; Went, F.W. " :المؤلفون "/v70(3,3)+|; | 

: بواسطة( " ).Grieve, B.J.; Went, F-W:بواسطة(  ", v70+|; |"(" 

 mdl ,v26 دمشق، شركة أنظمة الحاسب اآللي

 " "mdl ,v26 دمشق، شركة أنظمة الحاسب اآللي

 ع^mdl ,v26, " "/#v99,v30 483.ص. دمشق، شركة أنظمة الحاسب اآللي

 ع^mdl ,v26, " "/#v24|; | ,v30 483.ص. GW-Basicدليل استخدام . دمشق، شركة أنظمة الحاسب اآللي

 

 محددات الحقول الوهمية -هـ
ي بدون طباعة محتويات الحقل  ما حسب وجود أو غياب حقل أو حقل فرعثابتمحدد الحقل الوهمي يسمح باإلخراج المشروط ل

 :المرتبط، ويتم تشفير محددات الحقول الوهمية كما يلي
 

Dt أو Dt^x أو Nt  أوNt^xحيث : 
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D أو N  لإلشارة إلى أن هذا محدد حقل وهمي، ويشيرDالشرطية المرتبطة يجب أن تطبع فقط في ثوابت إلى أن كل ال 
 اجها فقط عند غياب الحقل؛ إلى وجوب إخرNحالة وجود الحقل، بينما يشير 

 
t ؛ثوابترمز الحقل الذي يتحكم في إخراج ال 
 

^x  مشروط بوجود أو غياب الحقل ثوابت، وعند إدخاله يشير إلى أن إخراج ال)اختياري(معرف حقل فرعي 
 ثابتهذا وعادة ما يسبق مدد الحقل الوهمي ). الحظ أن غياب الحقل يعني غياب الحقل الفرعي بالتبعية(الفرعي 

 السابقة الشرطية، ثوابت، يمكن أن يتبعه واحد أو أكثر من ال)يمكن أن يكون فارغاً(سابق واحد على األقل 
 وأوامر الهروب، مع مراعاة أن محددات الحقول الوهمية ال منوالوأوامر المسافات األفقية والرأسية، وأوامر ال

 . الحقةثوابتيمكن تتبعها 
 

 :لمذكورةوفيما يلي أمثلة لألوامر ا
 

 التركيبة المخرجات

" .Grieve, B.J.; Went, F.W )للكتاب( :المؤلفون : المؤلفون "n76 "(للكتاب) " 
n70,v70+|; 

 | |+n80,v80,"عام" 
]" عنوان الكتاب"[ ]عنوان الكتاب[ d24 

]" بدون تاريخ"[ ]بدون تاريخ[ n26^ن,v26^ن 

"-بدون ناشر-" دمشق n26^م,v26^م 

 التعبيرات -و
، وهي عبارة عن تكوينات ترجع قيمة عند تنفيذها، التعبيراتأو مقارنة القيم من خالل استخدام / بتقييم ولغة تصميم التركيباتتسمح لك 

تعبير ، وفي هذه الحالة يسمى التعبير باسم )ثابتمثل محتويات حقل معين أو (وقد تكون هذه القيمة عبارة عن سلسلة من المحارف 
 أو صحيح(، أو أن تكون القيمة منطقية رقمياً، كما يمكن أن تكون القيمة عبارة عن رقم، وفي هذه الحالة يكون التعبير نصوصي
، تنفذ عملية معينة ترجع قيمة بناء الدوال مجموعة من "CDS/ISIS"نظام  هذا ويتيح .بوليني، وفي هذه الحالة يسمى التعبير )زائف
، نصوصية دواالً، والتي ترجع سلسلة من المحارف دواالً رقميةهذا وتسمى الدوال التي ترجع أرقاماً . هاتقدم التي المدخالتعلى 

بينما علماً بأن الدوال النصوصية فقط هي التي يمكن استخدامها مباشرة كأوامر تركيب، . دواالً بولينيةوالتي ترجع قيمة منطقية تسمى 
 للدوال، وال يمكن استخدام التعبيرات أو الدوال البولينية إال في كمدخالتتعبيرات البولينية أو يمكن استخدام التعبيرات الرقمية في ال

 .IFسياق عبارة 

 التعبيرات الرقمية -1
 .التعبيرات الرقمية تتكون من مدخالت لها قيم رقمية ومعامالت تحدد طريقة الحساب المطلوب تنفيذها

 :يمكنك استخدامها في التعبير الرقمي هي كما يليوالمدخالت التي 
 

، ويمكن تمثيل الثوابت الرقمية اختيارياً كأرقام صحيحة موسومة، أو أرقام عشرية، أو كامتداد علمي 51895.65مثل : ثوابت رقمية
 ).150000، أو 5 أس 10 مضروباً في 1.5، وتعني 1.5E5مثل (

 ").الدوال الرقمية"ة شرح هذه الدالة في قسم ويمكنك قراء (val(v10)مثل : دوال رقمية
MFN :قيمة رقم الملف الرئيسي لتسجيلة 

 ).val(v20)-5(عند استخدامها كمدخالت، يجب إدراج التعبير بين قوسين، مثالً : تعبيرات رقمية
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 :والمعامالت المتاحة هي
 
 ؛+)أو العامل األحادي (الجمع  +
 ؛)-العامل األحادي أو (الطرح  -
 الضرب؛ *
 القسمة /
 

كما هو الحال في الجبر العادي، يتم تنفيذ معامالت االتحاد أوالً، وتنفيذ عمليات الضرب والقسمة قبل عمليات الجمع والطرح، بينما يتم 
 : استخدام األقواس لتغيير ترتيب التقييم، ويمكنك  من اليسار إلى اليمين في غياب األقواستنفيذ معاملين أو أكثر في نفس المستوى

 .فالتعبيرات المدرجة ضمن أقواس يتم تقييمها أوالً، واألقواس الداخلية يتم تقييمها قبل األقواس الخارجية
 

ترجع سلسلة من النص، ومن ثم ال يمكن استخدامها كمدخالت للتعبيرات الرقمية، ) v20^a أو v10مثل (الحظ أن محددات الحقول 
 . لتحويل محتويات الحقل أو الحقل الفرعي إلى قيمة رقميةVAL ذلك يمكن استخدم دالة ومع

 
 .Fوكذلك ال يمكن عرض القيم الرقمية مباشرة، وإنما يجب تحويلها إلى محارف باستخدام دالة 

 ).v2=30 و20=ن^v1 و10=م^MFN=10 ،v1حيث يفترض أن (وفيما يلي أمثلة على التعبيرات الرقمية 
 

 التعبير مةالقي
155 0. 155e+3 

0.001 1e-3 
15 2*3+9 
24 2*(3+9) 

6 10-(4*(2-1 )) 
0.015 15*0.001 

110 mfn+l00 
105 val(v2)+val (v1^a)*7.5 
-0.1 (val (vl^a)-val (v1^b) )/100 

 
 أرقام بصيغة النقطة الحسابية  يقوم بتحويل األرقام المستخدم في العمليات الحسابية إلى"CDS/ISIS"نظام  من IBM PCإصدار 

 .1.70111E38المفردة، مما يسمح بسبعة أرقام بعد العالمة بقيمة قصوى 

 سلسليةالتعبيرات ال  -2
 سلسلية ال يقدم معامالت "CDS/ISIS"نظام  من مدخالت عبارة عن سالسل من المحارف، وحيث أن سلسليةتتكون التعبيرات ال

 : من مدخل واحد يمكن أن يكون واحداً مما يليالسلسليدائماً ما يتكون التعبير خاصة، ف
 

 "نص ما"مثل   غير شرطيةثوابت
 )2.2ن^v27مثل  (طول/موازنيمكن أن تتضمن أمر  محددات حقول

 ").سليةسلالدوال ال"هذه الدوال مشروحة في قسم  (S(v24,v25,v26)مثل  سلسليةدوال 
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 التعبيرات البولينية -3
، وتؤدي إلى قيمة منطقية، زائف أو صحيحتستخدم التعبيرات البولينية لتقرير ما إذا كانت مجموعة من شرط أو أكثر ترجع القيمة 

 :ومن الممكن أن تكون مدخالت التعبير البوليني واحدة مما يلي
 

 ؛MFN<10، مثل )انظر ما يلي(وتقرر ما إذا كانت العالقة موجودة  بين قيمتين تقارن: ترابطيةتعبيرات 
 ").الدوال البولينية"هذه الدوال مشروحة في القسم (، والتي ترجع قيمة منطقية p(v24)مثل : دوال بولينية

 : هوالترابطييمتين، والشكل العام للتعبير  بين قالعالقة بتقرير صالحية الترابطيةتسمح لك التعبيرات 
 

 2-ترابطي تعبير- معامل1-تعبير
 

 :حيث يكون
 سلسليتعبير رقمي أو : 1-تعبير
 :يمكن أن يكون واحداً مما يلي :ترابطي-معامل

 يساوي=   
 ال يساوي<>   
 أقل من>   
 أقل من أو يساوي= >  
 أكبر من<   
 أكبر من أو يساوي= <  
 ) فقطسلسليةمكن استخدامه مع التعبيرات الي(يتضمن :   

 .سلسلية يجب أن يكونا إما تعبيرات رقمية أو تعبيرات 2- وتعبير1-، أي أن كل من تعبير1-تعبير من نفس نوع تعبير: 2-تعبير
 

الحسابية المعرفة في في حدود تحديد النقطة (أما المعامالت الترابطية، فهي تحمل نفس معناها عند تطبيقها على التعبيرات الرقمية 
 )."التعبير الرقمي"

 :سلسليةين التعبيرات الببينما تنطبق القواعد التالية عند المقارنة 
 

في النصوص (، فستتم مقارنة السالسل كما تظهر تماماً، بمعنى مقارنة حالة المحارف االستهاللية )يتضمن":" (فيما عدا المعامل 
 ؛)a سيكون أقل من المحرف Aأي أن المحرف ( الخاصة بها ASCIIلشفرة بالمحارف الصغيرة تبعاً ) الالتينية

 
 إال إذا كانا بنفس الطول، أما إذا تساوى التعبيران من حيث نوع المحارف إال أن أحدهما يزيد متساويين السلسليان ن التعبيراال يعتبر

 . من التعبير األطولأقلبير األقصر فسيتم اعتبار التع) بمسافة زائدة أو عالمة ترقيم مثالً(طوله عن اآلخر 
 

، فإذا تم العثور )1-معرفة بالتعبير(ضمن سلسلة أخرى ) 2-معرفة بالتعبير(سيبحث عن سلسة من المحارف ) يتضمن":" (المعامل 
في النصوص (بغض النظر عن حالة المحارف " صحيح"على التعبير الثاني في أي موضع ضمن التعبير األول ستكون النتيجة 

 ):لالتينيةا
 :حيث تعتبر المحارف الصغيرة مساوية للمحارف االستهاللية المقابلة، على سبيل المثال، فالتعبير

 
V10:’كيميا‘ 

 
 يمكن أن 2-الحظ أن التعبير". زائف"، وإال ستكون القيمة كيميائي يحتوي على سلسلة المحارف 10اً فقط لو كان الحقل صحيحسيكون 

ة ليس فقط صحيحف، وليس من الضروري ان يكون كلمة فعلية، وعلى ذلك ستكون قيمة التعبير السابق يكون أي تسلسل من المحار
 . وهكذاالكيميائيون أو لوكيميا، أو كيمياء، وإنما لو احتوى على كيميائي على 10لو احتوى الحقل 

 :هذا ومن الممكن دمج مدخالت التعبيرات البولينية مع المعامالت البولينية التالية
 

NOT  وال يمكن صحيح لو كانت قيمة مدخله زائف، والنتيجة زائف لو كانت قيمة مدخله صحيح يصدر النتيجة هذا المعامل ،
 \، بمعنى أنه ينفي التعبير البوليني الذي يليه؛نفي إال كمعامل NOTاستخدام لمعامل 
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AND ستكون زائف، أما لو كانت قيمة أي من المدخلين صحيح كليهما لو كانت قيمة مدخليه صحيح يصدر هذا المعامل النتيجة ،
 ؛زائفالنتيجة 

 
OR  هذا المعامل يؤدي وظيفةOR زائف لو كانت قيمة أي من المعاملين أو كالهما صحيح الشاملة، وتكون نتيجته. 

 
، وفي ANDالً، ثم عمليات  أوNOT بتنفيذ عمليات "CDS/ISIS"نظام عند تقييم التعبيرات البولينية في حال غياب األقواس، سيقوم 

هذا ويمكنك استخدام األقواس . ، بينما يقوم بتنفيذ العمليات المتتالية على نفس المستوى من اليسار إلى اليمينORالنهاية ينفذ عمليات 
 :لتغيير ترتيب تنفيذ العمليات

 . األقواس الداخلية قبل التعبيرات الخارجيةفالتعبيرات المدرجة ضمن أقواس يتم تقييمها أوالً، بينما يتم تقييم التعبيرات ضمن
 

 :)6باستخدام التسجيلة رقم  (فيما يلي أمثلة على التعبيرات البولينية
 

 التعبير القيمة
 Mfn=6 صحيح
 not mfn=6 زائف
 not (not mfn=6) صحيح
 ‘دليل’=v24 زائف

 ‘دليل’:v24 صحيح

 ’v24 :‘BASIC صحيح
 'V24.17='Basic زائف
 'V24.17='BASIC صحيح
‘دليل’ :v24 صحيح  and v76: 'user'

 الدوال -ز
بحيث تحل محل الدالة في العملية الحسابية للتعبير، علماً بأن الدوال ) القيمة الناتجة أو قيمة الدالةتسمى (تقوم الدالة بتقييم قيمة ما 

م تستخدم قيمتها في تقييم قيمة الدالة، وبالتالي تعتمد قيمة الدالة على قيمة يمكن أو تقل مدخالً واحداً أو أكثر يجب أن تدخلها، ومن ث
 ).الفاصلة" (,"المدخالت والتي يتم إدراجها بين قوسين والفصل بينها بعالمة 
 :هذا ومن الممكن أن تكون المدخالت واحدة من ثالثة أنواع

 
النص الناتج من ، فإن REF مقبولة، إال في حالة الدالة اتوامر تركيب يمكن أن تحتوي على أي أ"CDS/ISIS"نظام تركيبة : تركيبةال

  وليست التركيبة ذاتها؛تنفيذ التركيبة هو الذي يستخدم كمدخل للدالة
 

 عند استخدامه كمدخل، سيتم تقييمه أوالً ثم تستخدم القيمة الناتجة كمدخل للدالة؛: تعبير رقمي
 

 .طول/موازن أو محدد حقل فرعي، وال يمكن أن تتضمن أمر من الممكن أن يكون محدد حقل: محدد حقل
 

 .فيما يلي وصف للدوال المتاحة ومدخالتها، مرتبة حسب نوع القيمة التي ترجعها
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 الدوال الرقمية -1

 )ترآيبة(VAL -أ
 والتي يمكن أن "CDS/ISIS"نظام تركيبات  عبارة عن إحدى تركيبةهذه الدالة ترجع القيمة الرقمية للمدخل، حيث يكون المدخل 

، يتم مسحها من اليسار إلى  بتنفيذ المدخل إلصدار سلسلة نصوصية"CDS/ISIS"نظام تحتوي على أي أمر تركيب مقبول، هذا ويقوم 
 بإرجاع تلك VALلة هذا وتقوم الدا). يمكن أن تكون بصيغة االمتداد العلمي الحسابي(اليمين حتى يتم العثور على قيمة رقمية صالحة 

القيمة الرقمية محولة إلى مقابلها المفهوم لآللة، والمناسب لتنفيذ العمليات الحسابية، فإذا تعذر العثور على قيمة رقمية سيتم إرجاع 
بفرض أن (على سبيل المثال . القيمة صفر، أما إذا احتوى المص على أكثر من قيمة رقمية، فسيتم إرجاع القيمة األولى فحسب

v1^و10=م ،v2^و20=ن v2=30:( 
 

 التركيبة القيمة
15.79 val (‘15.79’) 
10 val (v1) 
10 val (vl م^ )

30 val (v2) 
1920 val (‘19’,vl ن^ )

7 val (‘xxxx7yyyy8zzzz’) 
0.00058 val(‘abs. 5.8e-4 ml’) 
0 val (‘ماء’)

0 val(‘ 1985أغسطس -يوليو ’)

 
بين يوليو وأغسطس " -" احتسب المحرف "CDS/ISIS"نظام ، وذلك ألن )1985وليس (القيمة صفر الحظ أن المثال األخير أرجع 
. ، والتي بدورها ترجع القيمة صفر"-"كنهاية للقيمة، وبالتالي كانت القيمة المستخلصة هي " أ"المحرف كبداية القيمة الرقمية السالبة و

 .ضوح لتلك الحقول أو الحقول الفرعية التي ستستخدم في العمليات الحسابيةوهكذا، من الضروري تحديد قواعد إدخال البيانات بو

 )ترآيبة(RSUM -ب
 كل، وجمع VAL قيمة رقمية أو أكثر، ويتم مسح النص الصادر من المدخل من اليسار لليمين، مثل الدالة مجموع ترجع RSUMالدالة 

هذا ويجب فصل القيم الفردية بمحرف غير رقمي أو أكثر، على أن . يمة الدالةالقيم الرقمية التي يحتويها، وتكون النتيجة النهائية هي ق
 لحساب مجموع كل القيم الرقمية التي تحتويها كل RSUMومن الممكن استخدام . تتأكد من وجود هذه الفواصل بنفسك في التركيبة

 .ورودات حقل قابل للتكرار
 ):4 و3، و2، و1ت تحتوي على القيم  له أربعة ورودا1بفرض أن الحقل (على سبيل المثال 

 

 التركيبة القيمة
60 rsum(‘10,20,30’)
10 rsum(v1|;|)
61.5 rsum(v1|,|,’48,3.5’)

 )ترآيبة(RMIN -ج
، VAL ترجع أقل قيمة ضمن قيمة رقمية أو أكثر، ويتم مسح النص الصادر من المدخل من اليسار لليمين، مثل الدالة RMINالدالة 

هذا ويجب فصل القيم الفردية بمحرف غير .  هي قيمة الدالةأقل هذه القيم جبرياً القيم الرقمية التي يحتويها، وتكون لك استخراجو
أقل  لحساب RMINومن الممكن استخدام .  المستخدمة كمدخلرقمي أو أكثر، على أن تتأكد من وجود هذه الفواصل بنفسك في التركيبة

 .تويها كل ورودات حقل قابل للتكرار القيم الرقمية التي تحبين قيمة
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 ):40 و30، و20، و10 له أربعة ورودات تحتوي على القيم 1بفرض أن الحقل (على سبيل المثال 
 

 التركيبة القيمة
-3 rmin(‘1 ,2,-3’)
10 rmin(vl|;|)

3.5 rmin(vl|,|, ‘48,3.5’)

 )ترآيبة(RMAX -د
، VALة أو أكثر، ويتم مسح النص الصادر من المدخل من اليسار لليمين، مثل الدالة  ترجع أقصى قيمة ضمن قيمة رقميRMAXالدالة 

هذا ويجب فصل القيم الفردية بمحرف غير .  القيم الرقمية التي يحتويها، وتكون أقصى هذه القيم جبرياً هي قيمة الدالةكل استخراجو
 لحساب RMAXومن الممكن استخدام . ركيبة المستخدمة كمدخلرقمي أو أكثر، على أن تتأكد من وجود هذه الفواصل بنفسك في الت

 له أربعة ورودات 1بفرض أن الحقل (على سبيل المثال  .أقصى قيمة بين القيم الرقمية التي تحتويها كل ورودات حقل قابل للتكرار
 ):40 و30، و20، و10تحتوي على القيم 

 

 التركيبة القيمة
2 rmax(‘1 ,2,-3’)

40 rmax(vl|;|)
48 rmax(vl , I. ‘48,3.5’)

 )ترآيبة(RAVR -هـ
ضمن قيمة رقمية أو أكثر، ويتم مسح النص الصادر من المدخل من اليسار لليمين، مثل ) حسابياً (متوسط القيم ترجع RAVRالدالة 
هذا ويجب فصل القيم الفردية . ةلدالل وإرجاعه كقيمة متوسط القيم القيم الرقمية التي يحتويها، ثم احتساب كل استخراج، وVALالدالة 

ومن الممكن استخدام . بمحرف غير رقمي أو أكثر، على أن تتأكد من وجود هذه الفواصل بنفسك في التركيبة المستخدمة كمدخل
RAVR له  1بفرض أن الحقل (على سبيل المثال  . بين القيم الرقمية التي تحتويها كل ورودات حقل قابل للتكرارمتوسط القيم لحساب

 ):40 و30، و20، و10أربعة ورودات تحتوي على القيم 
 

 التركيبة القيمة
0 ravr(‘1 ,2,-3’)

25 ravr(vl|;|)
25.25 ravr(v1| | ‘48,3.5’)

 )ترآيبة(L -و
إن  (تدوينة ألول MFN تستخدم النص الصادر من المدخل كمصطلح بحث للملف المقلوب، وترجع رقم الملف الرئيسي Lالدالة 
قبل البحث في الملف المقلوب، ) في حالة المحارف الالتينية(إلى المحارف االستهاللية تلقائياً ، علماً بأن المصطلح يتم تحويله )توجد

 لتنفيذ عملية استطالع جدول REF مع الدالة Lوعادة ما تستخدم الدالة . وتكون قيمة الدالة صفراً إذا لم يتم العثور على المصطلح
 ).Lلمراجعة أمثلة الستخدام الدالة )" تركيبة,يرتعب(REF"انظر (

، ويعد هذا األمر هاماً حيث أن استخدام ")منوالأمر ال"انظر ( العرض الحالي منوالالحظ أن تركيبة المدخل يتم تنفيذها باستخدام 
 المستخدم في منوالم نفس الهذا ويجب أن تستخد.  غير الصحيح قد يؤدي إلى تعذر العثور على المصطلح في الملف المقلوبمنوالال

FSTالخاص بالملف المقلوب . 

 ])إلى,من,)[ترآيبة((LR -ز
على سبيل .  للمصطلحالتدويناتكل ، وترجع L تبحث عن المصطلح المعرف في التركيبة في الملف المقلوب، مثل الدالة LRالدالة 
 : فالدالةالمثال
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ref(lr((v10)),v1,v2) 
 

 التدوينات، ويمكنك حصر نطاق 10ن كل التسجيالت المحدد موقعها تحت المصطلح الذي يحتويه الحقل  م2 و1سوف تسترجع الحقلين 
 :، فالدالةعلى سبيل المثال". إلى"و" من"التي سيتم استرجاعها باستخدام المعاملين االختياريين 

 
lr((v10),3,7)  

 
 .اختياريان ويجب أن يكونا تعبيرين رقميين صالحين" لىإ"و" من" فقط، علماً بأن المعاملين 7 إلى 3ستسترجع المواقع من 

 )ترآيبة(NPST -ح
 لذلك التدوينات وترجع عدد  الملف المقلوبفي التركيبة بالبحث عن المصطلح المعرف في NPST، تقوم الدالة Lمثل الدالة 
 .المصطلح

 NOCC(Vtt) -ط
 :على سبيل المثال. ttترجع عدد ورودات الحقل 

 
f(nocc(v70)) 

 OCC -ي
 :على سبيل المثال، التركيبة. رقم الورود الحالي ضمن مجموعة متكررة، ويمكن استخدامها إلصدار لوائح مرقمةترجع  OCCالدالة 

 
(v70/) 

 
 :، أما التركيبة التالية70سوف تصدر سطراُ واحداً لكل ورود في الحقل 

 
(if p(v70) then f(occ,1,0),'- ' fi,v70/) 

 
 :مرقمة كما يليسوف تصدر الئحة 

 
  المؤلف األول-1 
  المؤلف الثاني-2 
  المؤلف الثالث-3 

 )ترآيبة(SIZE -ك
 يحتوي 10على سبيل المثال، إذا كان الحقل . مستشعرة للسياق، مع مراعاة أن هذه الدالة التركيبةترجع حجم السلسلة التي أصدرتها 

، حيث أنها 22 سترجع القيمة SIZE(mdl,v10)، غير أن الدالة 20ة  سترجع القيمSIZE(mpl,v10) محرفاً، فإن الدالة 20على 
 . البياناتمنوال في تلقائياً ستحتسب المسافة ونقط نهاية السطر اللتان تم إقحامهما 

 )ترآيبة,نوع(TYPE -ل
 كانت السلسلة تتفق مع النوع ذا إ1، وترجع نوع لتقرر ما إذا كانت من النوع المحدد في التركيبةالسلسلة الصادرة من هذه الدالة تختبر 

 : لها شكلينTYPE إذا لم تتفق، علماً بأن الدالة 0المحدد أو 
 

TYPE)’؛ أو)تركيبة,‘نمط 
TYPE)تركيبة,تعبير رقمي(. 

 
 :على سبيل المثال، الدالة. يمكن أن يستخدم الشكل األول للتأكد من توافق السلسلة مع نمط معين

 
Type( ‘9999-99-99-يوم’ ,v10) 

 
 . لو لم يكن متوافقاً معه0 يتوافق مع النمط المحدد أو 10 لو كان الحقل 1سترجع القيمة 
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 :تكون واحدة مما يليي يجب أن توال،  تعبير رقميأما الشكل الثاني، فيمكن أن يستخدم الختبار الشروط األخرى طبقاً لقيمة
 
 )قطالسلسلة تحتوي على محارف ألفبائية أو رقمية ف( ألفبارقمية -1
 )السلسلة تحتوي على محارف ألفبائية فقط( ألفبائية -2
 )السلسلة تحتوي على محارف رقمية فقط( رقمية -3
 )24-السلسلة عبارة عن رقم صحيح موسوم اختيارياً، مثل ( عشرية صحيحة -4
 ).السلسلة عبارة عن قيمة رقمية، بما في ذلك االمتداد العلمي(رقم عشري  -5
 

 : الدالةعلى سبيل المثال،
 

Type(3,v40) 
 

  فقط9-0 يحتوي على األرقام 40 لو كان الحقل 1سترجع القيمة 
 . لتقرير ما إذا كان المحرف ألفبائي أم الISISAC.TAB سيستخدم الجدول "CDS/ISIS"نظام الحظ أن 

 TAG -م
 المتكررة، أرقام الحقولتيب إقحامها، أما  الحقول حسب ترأرقاميعمل هذا األمر فقط في حالة المجموعات المتكررة، ويقصد به سرد 

 .1997 منذ عام Winisisهذا األمر فعال في كل إصدارات ). ترجع قيمة رقمية(tag: البناء اللغوي. فستسرد كل الورودات
 

 :مثال
 

(if p(v0) then f(tag,0,0),| |,v0/,fi) 
 

 :ا التسجيلة الحالية مع محتوياتهأرقام حقولالدالة عاليه ستسرد كل 
 

 اختيار المواد المكتبية 24
 1979ت^نالجامعة المستنصرية^مبغداد^ 26
 ص.240ع^ 30
 قاسم، نزار محمد على 70
 صالح، غنية خماس 70
 قنديلجي، عامر إبراهيم 70
 >مواد مكتبية><اختيار><مكتبات< 69

 سلسليةالدوال ال -2
 ةتركيبتصميم ، وعند استخدامها كأوامر سيتم اتتركيبتصميم ال أو كأوامر سلسليةتعبيرات ال كمدخالت للسلسليةيمكن استخدام الدوال ال

 .قيمة الدالة كما لو كانت حقالً في التسجيلة

 )3-تعبير,2-تعبير,1-تعبير(F -أ
لثالثة عبارة عن تعبيرات  لتحويل القيمة الرقمية من التمثيل الحسابي إلى سلسلة من المحارف، علماً بأن المدخالت اFتستخدم الدالة 

، هو أقل طول للمخرجات، أما المدخل الثالث، 2-تعبير، هو الرقم الذي سيتم تحويله، والمدخل الثاني، 1-تعبيرالمدخل األول، . رقمية
 . العشريةالمواضع فهو عدد 3-تعبير

 . موجودا3ً-تعبيركان  إذا 2-تعبيرالحظ أن المدخلين الثاني والثالث اختياريان، إال أنه ال يمكن تجاوز 
 من المحارف، فإذا كانت القيمة الرقمية 2-تعبير يحدد أقل طول، بمعنى أن قيمة الدالة ستكون سلسلة محارف ال تقل عن عدد 2-تعبير

 "CDS/ISIS"نظام بينما سيقوم .  من المحارف أو أقل، سيتم محاذاتها على اليمين في نطاق هذا الطول2-تعبيرالمحولة تتطلب عدد 
 سلسلة المخرجات أطول صبحتأطول من الطول المحدد، وبالتالي س 1-تعبيرباستخدام محارف إضافية بما يكفي في حالة كانت قيمة 

 .2-تعبيرمن محارف 
دام  غائباً أيضاً، سيتم استخ2-تعبير، فإذا كان األّسي العشرية، وعند غيابه سيتم تمثيل النتيجة باالمتداد المواضع يحدد عدد 3-تعبير

، مع وجود 1-تعبير موجوداً، ستكون النتيجة هي تمثيل مقرب ثابت الطول لـ2-تعبير، أما لو كان  محرفا16ًالطول االفتراضي وهو 
 إلى أقرب رقم صحيح، 1-تعبير صفراً، فسيتم تقريب 3-تعبيرفإذا كانت قيمة .  من األرقام بعد العالمة العشرية3-تعبيرعدد 

 .ون كسور عشريةوإخراجه كقيمة صحيحة بد
 
 

بالنسبة لتحويالت العالمة العشرية واألرقام الصحيحة، إذا كان القسم الصحيح من الرقم أكبر من أن يمكن تمثيله، سيتم استبدال 
 ".*"المخرجات بسلسلة من العالمة 
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 . لمحاذاة عمود من األرقام على العالمة العشرية باختيار الطول المالئمFيمكنك استخدام الدالة 
 :Fوفيما يلي أمثلة على الدالة 

 

 التركيبة القيمة
1.000000000E+00 F(1) 
1-000E+00 f( 1,10) 

-100 F(-l,10,2) 
1.00 f( 1,5,2) 
1.00 F(1,8,2) 
4 f(mfn,1,0) 
4 F(mfn,2,0) 
4 F(mfn,3,0) 

 )تعبير ترآيبة(REF -ب
الملف الرئيسي، والمدخل األول عبارة عن تعبير رقمي يمثل رقم الملف  البيانات من تسجيلة بديلة في استخراج بREFتسمح لك دالة 

 مع رقم ملف تعبيرإذا لم تتوافق قيمة .  للتسجيلة البديلة، أما المدخل الثاني فهو التركيبة التي ستطبق على هذه التسجيلةMFNالرئيسي 
وفيما يلي تمثيل للعملية التي يتم تنفيذها ). ال مخرجاتب (سلسلة فارغة، ستصدر الدالة قاعدة البياناترئيسي لتسجيلة موجود في 

 .1، والتي يفترض فيها أن التسجيلة التي يتم تركيبها هي التسجيلة رقم REFبواسطة الدالة 
قاعدة  في مختلفة دالة ذات قوة شديدة، حيث تسمح لك بتجميع بيانات مخزنة في تسجيالت REFكما سترى من هذا المثال، فإن الدالة 

 بتحديد رقم 98 والتسجيلة 1في المثال األول، يتم ربط التسجيلة . ، وتظهرها للمستخدم كما لو كانت مخزنة في تسجيلة واحدةلبياناتا
، والذي يحتوي على اسم الدولة باإلنجليزية وبالعربية، ومن ثم يمكنك 1 من التسجيلة 4الملف الرئيسي للتسجيلة المرتبطة في الحقل 

 . المقابل في التسجيلة المرتبطةالرقمبة اختيار إحدى اللغتين بإدخال عن طريق التركي
، إضافة إلى أن أي إدخال البياناتفي بعض األحيان قد يكون ربط التسجيالت عن طريق أرقام الملف الرئيسي غير مالئم من حيث 

 MFNقد يحتاج األمر لوقت طويل لتحديد رقم خطأ في رقم الملف الرئيسي للتسجيلة المرتبطة سيؤدي إلى عرض البيانات الخاطئة، و
في الحالة الموضحة في الشكل التالي على سبيل المثال، من الممكن أن يكون مستند المصدر المستخدم . الصحيح بغرض استخدامه

ة الدولة قد تحتاج ، فعند استخدام رقم الملف الرئيسي لربط تسجيل) في حالتناع.م.ج( الدولة مختصر اسمإلدخال البيانات يحتوي على 
، وبالتالي 98هو " ع.م.ج" لتعرف أن رقم الملف الرئيسي للتسجيلة التي تقابل قاعدة البياناتإلى مراجعة لوائح أو تنفيذ بحث في 

، وفي الواقع يمكنك تحقيق هذا األمر بحيث تحصل على نفس المخرجات "98"أكثر مالءمة من إدخال " ع.م.ج"سيكون إدخال 
 .Lالدالة  بالشكل الذي يسمح لك باالستفادة من قاعدة البيانات بتنظيم 56لشكل الموضحة في ا

 
مثل (الملف الرئيسي الذي يقابل تعبير البحث، ومن ثم يمكنك استخدامها لتحويل سلسلة محارف التسجيلة في  تبحث عن رقم Lالدالة 

 بين سلسلة محارف معينة فريدة، يجب تأسيس عالقة Lلكي تتمكن من استخدام الدالة . رقم تسجيلة في الملف الرئيسيإلى ) ع.م.ج
لحالي، وفي المثال ا. ")الملف المقلوب"انظر (، والملف المقلوب يقدم لك هذه اآللية المقابل لهاالتسجيلة في الملف الرئيسي وبين رقم 
 الملف الرئيسي  التسجيلة فيلتأسيس عالقة فريدة بين محرفي تعريف الدولة ورقم" الدولة" في تسجيالت 10 الحقل تقلبيكفي أن 
 فقط، ومن مسئوليتك أن تجعل ة واحدتدوينة تفترض أن المفتاح الذي تبحث عنه له L حيث أن الدالة التفردالحظ أهمية مفهوم (المقابل 

، والشكل التالي ")لملف المقلوب لFST"كما هو مشروح في قسم فريدة، بأن تستخدم عند الضرورة سابقة مصطلح بحث هذه العالقة 
 .CCقد تم قلبه بالسابقة " الدولة" في تسجيالت 10يوضح هذا األسلوب، حيث يفترض أن الحقل 

راضات من حيث طبيعة العالقة الموجودة بين تسجيلتين، وإنما يقدم آلية لربط التسجيالت فحسب،  بأي افت"CDS/ISIS"نظام  مال يقو
 قاعدة البيانات وتصميم لغة تصميم التركيبات العالقة من خالل االستخدام المناسب لمعنىوالتطبيق الخاص يحيل على المستخدم تحديد 

ستعير، فعليك استخدام حقلين يوغرافية يجب أن ترتبط بتسجيلة مورد وتسجيلة معلى سبيل المثال، إذا كانت تسجيلة ببل. بأسلوب خاص
 . لتخزين الرابط مع المورد والمستعير بغرض تمييز الطبيعة المختلفة للعالقتينمختلفين
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قات تسلسلية  هو تركيبة، فمن الممكن استخدام الدالة بطريقة متكررة لتأسيس عالREFالحظ كذلك، حيث أن المدخل الثاني للدالة 
 . بترتيب هيكلي، مثل تلك العالقات المطلوبة لعرض العالقات التسلسلية في مكنز ما

، والمحددة )أي حجم مساحة العمل(، بشرط أال تتجاوز حد اإلخراج 5 في التركيبةREFيمكنك استخدام العدد الذي تريده من الدالة 
 .لغة تصميم التركيباتخصائص النظام وليس ل محرفاً، الحظ أن هذا الحد يرجع ل65000حالياً بعدد 

 

 REF مثال على الدالة – 56  شكل

  البديلةقاعدة البيانات -ج
 بديلة، وعند تصميم التطبيق بهذا قاعدة بيانات لإلشارة إلى قاعدة بيانات مؤهل NPST وLR، وL، وREFمن الممكن أن تحدد الدول 

 .LR أو الدالة L مختلفة عن تلك المحددة في الدالة REF المحددة في الدالة قاعدة البيانات أن تكون الشكل، يمكن
 : كما يليقاعدة البياناتويتم تعريف مؤهل 

 
->dbref 

 
 ملف  في5مسار قاعدة البيانات المحدد في المعامل  والتي يجب أن تكون موجودة في( هو قاعدة البيانات البديلة dbrefحيث يكون 

SYSPAR.PAR ويكون لها ملف dbnPARفي نفس المسار .( 
 

                                                           
 كلما زاد وقت معالجة المعلومات وعرض التسجيلة، وبالذات عند REFالكثير يعتمد على الذاكرة المتاحة، كما أنه كلما زاد العدد المستخدم من الدالة  5

 . في حالة الكميات الكبيرة من البياناتWinisis، فقد يفشل REF المقلوبة باستخدام الدالة عمل الملفات
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 :على سبيل المثال
 

ref->bib(l(v10),v200) 
 

ref->bib(l->كتاب(v10),v100,v200) 
 

 :، سيتم تنفيذ األجزاء المختلفة من التركيبة كما يليISA.MST هي قاعدة البياناتفي المثال السابق، لو افترضنا أن 
 

 ء التركيبةجز قاعدة البيانات
ISA Ref->bib(..) 
BIB l->كتاب(..),v100,v200) 
ISA V10 

 
 يستخدم السترجاع محتويات REF كمرجع لدالة ISA في v10والمقابل للمصطلح " كتاب"بحيث يستخدم رقم الملف الرئيسي لتسجيلة 

 .BIB قاعدة البيانات في v200 وv100الحقلين 
 :الية بشكل أكثرو بشكل أوقع، ستستخدم التركيبة الت

 
ref->bib(l->bib(v10),v100,v200) 

 
الذي يحمل عالقة بالحقل ) BIBفي ( والتي تقابل رقم الملف الرئيسي BIB قاعدة البيانات من v200 وv100حيث تسترجع الحقلين 

v10 قاعدة البيانات في ISA. 

 )ترآيبة(S -د
، سلسلية أي معامالت خاصة بالتعبيرات ال"CDS/ISIS"نظام  ال يقدم  ترجع النص الذي أصدره مدخلها، وكما سبق ذكره،Sالدالة 

 OR لجمع سالسل المحارف، وتزيد فائدتها في التعبيرات البولينية، حيث يمكن استخدامها لتطبيق Sومع ذلك يمكن أن تستخدم دالة 
 :لمثال، فالتعبيران البولينيان التاليانعلى سبيل ا.  المنطقيORمن استخدام معامل ) واختصاراً(، حيث تعد أكثر كفاءة ضمنية

 
S(mdl,vl0,v20,v30) : ‘ماء’ 

 
V10 :‘ ماء  ’or v20 : ‘ماء’or v30 : ‘ماء’ 

 
، لكن التعبير األول سيتم تنفيذه بشكل ")ماء" يحتوي على السلسلة 30 أو 20، أو 10 لو كان أي من الحقول صحيحكالهما (متساويان 

 .أسرع من التعبير الثاني
 : لإلزاحة مجموعة من الحقول، مثلن إضافة أمر إزاحةويمك

 
S(v10,v20,v30)(3,3) 

 )ترآيبة,طول,موضع(SSالسلسلة الفرعية  -هـ
 :يمكن إصدار سلسلة فرعية من سلسلة محارف بطريقة من اثنتين

 
 :، مثل المثال التاليS مع الدالة طول.فاصل نسبي*باستخدام البناء  -1

 S(v24, v69) *3.5 )نظام ذه الحالة سيقوم في ه"CDS/ISIS"خمسة محارف تبدأ من الموضع الرابع في السلسلة استخراج ب 
 ).Sالتي أرجعتها الدالة 

، حيث تقوم هذه الدالة بأخذ السلسلة الفرعية من سلسلة المحارف التي )تركيبة,طول,موضع(SSباستخدام دالة السلسلة الفرعية  -2
 :على سبيل المثال، فالدالة. طولل المحارف المحدد في  بطوموضع بدء من تركيبةترجعها 

 SS(1,5,v30) ستستخلص أول خمسة محارف من الحقل v30. 
 

 يجب طول.فاصل نسبي* يمكن أن يكونا تعبيرات رقمية، بينما في حالة طول وموضعاالختالف الرئيسي بين الشكلين، هو أن كل من 
 .أن تكون القيمتان ثوابت رقمية

 ).1يبدأ من ( بموضع SSبينما تعمل الدالة ) 0يبدأ من (تعمل بفاصل نسبي  *الحظ أن 
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 )تعبير(DATE -و
 : واحدة مما يليتعبير، ومن الممكن أن تكون قيمة "تعبير"أو الوقت الحالي في التركيبة المحددة في التعبير الرقمي /نرجع التاريخ و

 محرفاً بالشكل ش 18 باسكال، أي سلسلة محارف من ISIS في لغة DATESTAMPترجع تاريخاً مماثالً لما ترجعه الدالة  -1
 ،)15:03:44 04-30-09 يمكن أن ترجع DATE(1)أي أن (ث ث :ق ق:س س  ع ع-ي ي-ش

 ،)04-30-09 يمكن أن ترجع DATE(2)أي أن (ترجع التاريخ فقط  -2
 ).15:03:44 يمكن أن ترجع DATE(3)أي أن (ترجع الوقت فقط  -3

 db -ز
 . الحاليةقاعدة البيانات ترجع اسم DBالة الد

  الترآيبةمخارج -ح
، سبق أن قمت بكتابتها، من داخل التركيبة لتنفيذ وظائف تركيب خاصة "CDS/ISIS"نظام يمكنك استدعاء برامج باسكال خاصة ب

وحيث أن مخارج . مخارج التركيبة، وتسمى هذه البرامج لغة تصميم التركيباتيحتاجها تطبيق بعينه، وال يمكن تنفيذها باستخدام 
 يوفر "CDS/ISIS"نظام ، إال أن لغة تصميم التركيباتالتركيبة يتم تصميمها للوفاء باحتياجات خاصة، فإن وصفها يخرج عن إطار 

 .لغة تصميم التركيباتوسيلة طبيعية للتواصل بين مخارج التركيبة وبين 
 

 كمدخل، فيتم تنفيذ المدخل أوالً، ثم تمرير المخرجات تركيبة لها سلسليةعلى أنه دالة  إلى مخرج التركيبة لغة تصميم التركيباتتنظر 
 . كما لو كانت حقالً في التسجيلة الجاري تركيبها"CDS/ISIS"نظام إلى الدالة، هذا وترجع مخارج التركيبة سلسلة محارف يعالجها 

 
انظر دليل باسكال  ([FORMAT]برنامج تم تسميته بواسطة السمة فتنظر لمخرج التركيبة على أنه " CDS/ISIS"باسكال أما لغة 

"CDS/ISIS "هذا ويجب توليف برنامج مخرج التركيبة بنجاح قبل أن يمكنك اإلشارة إليه ). لمزيد من التفاصيل حول واجهة التعامل
 .في التركيبة

 
 :هذا ويتم تنشيط مخرج التركيبة كما يلي

 
 )تركيبة(اسم&
 

 :حيث
 
 ى أن هذا األمر تنشط لمخرج تركيبةتشير إل &
  المطلوب تنفيذه"CDS/ISIS"باسكال هو اسم برنامج  اسم

 هي المدخل تركيبة
 

 بتطبيقه على "CDS/ISIS"نظام اختيارياً لتنشيط مخرج التركيبة، وسيقوم ") أمر إزاحة"انظر القسم (من الممكن إضافة أمر إزاحة 
 .خرج تركيبة بسيط، يرجع المدخل كقيمة للدالةوفيما يلي مثال على م. سلسلة المخرجات

 
 مخرج التركيبة

 
Program SAMPLE(arg: string; lw,occ: real; str: string) [FORMAT]; 

begin 
Str:=arg; 

end. 
 

 المخرجات التركيبة
&SAMPLE)’ممم )‘ممم 

&sample(v26^م) بغداد 
&sample (mhl,v24) اختيار المواد المكتبية 

&Sample(mhu,v24) (0,5) اختيار المواد المكتبية 
 

 ."CDS/ISIS"باسكال  بدالً من ISIS_DLLإال أنه حالياً من األفضل استخدام 
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 البولينيةالدوال  -3

 )محدد حقل(P -أ
ل أو الحقل الفرعي المعرف في إذا كانت التسجيلة الجاري تركيبها تحتوي على األقل على ورود واحد للحق" صحيح" ترجع Pالدالة 
 :على سبيل المثال. المدخل
 القيمة التركيبة
P(v24) صحيح 

P(v26^d) زائف 
P(v80) زائف 

 )محدد حقل(A -ب
 .إذا كانت التسجيلة الجاري تركيبها ال تحتوي على ورود للحقل أو الحقل الفرعي المعرف في المدخل" صحيح" ترجع Aالدالة 

 . يتضمن غياب كل حقوله الفرعيةالحظ أن غياب الحقل
إما إذا كان الحقل موجوداً لكن الحقل الفرعي المحدد غائب، أو " صحيح"لذلك، إذا كان محدد الحقل يعرف حقالً فرعياً، سترجع الدالة 

 :على سبيل المثال. إذا كان الحقل نفسه غائباً
 

 القيمة التركيبة
A(v24) زائف 

A(v24^s) صحيح 
A(v26^d) صحيح 

A(v80) صحيح 

 IFاألمر  -ح
التي  التسجيلة محتويات بتطبيق تركيبات مستشعرة للسياق، أي تركيبات يمكنها أن تصدر مخرجات تتنوع حسب IFيسمح لك األمر 

 : تركيبها، ويتم تشفير األمر كما يليتصمم
 

IF  شرطTHEN 1-تركيبة ELSE 2-تركيبة FI 
 :حيث
 ؛"التعبيرات البولينية" في قسم تعبير بوليني حسب ما هو مذكور شرط
 ؛"صحيح" سيتم تنفيذها فقط في حالة كانت نتيجة التعبير البوليني "CDS/ISIS"نظام هي تركيبة  1-تركيبة
 ."فزائ "التعبير البوليني سيتم تنفيذها فقط في حالة كانت نتيجة "CDS/ISIS"نظام هي تركيبة  2-تركيبة

 ضرورية دائماً، بالرغم FI وTHEN، وIF اختيارية ويمكن تجاوزها، على أن الكلمات المفتاحية 2-تركيبة ELSEهذا وتعتبر العبارة 
عندئذ يمكن أن يتخذ األمر ). اًصحيح شرطأي عند عدم إخراج شئ لو كان  (ELSE عند وجود عبارة 1-تركيبةمن إمكانية تجاور 

IFلبديلة التالية أيضاً أحد األشكال ا: 
IF شرط  THEN 1-تركيبة FI 
IF شرط  THEN ELSE 2-تركيبة FI 

 حسب IF، فمن الممكن تكوين تداخل من أوامر 2-تركيبة أو 1-تركيبةوحيث أنه ال توجد حدود لألوامر التي يمكنك استخدامها في 
 كأنهما قوسي فتح FI وIFيمكنك أن تعتبر  (IFوامر  إلقفال كل أمر من أFIالعمق الذي تريده، على أن تستخدم الكلمة المفتاحية 

 :على سبيل المثال). وإقفال
 

if p(v1) then v24 else if p(v2) and a(v3) then v5 fi fi 
 
 

 بالذات عند تطوير تركيبات عامة لقواعد البيانات المتكاملة، والتي تحتوي على أنواع مختلفة من التسجيالت، وفي هذه IFيفيد األمر 
، وبالتالي يمكنك ) حقل يحتوي على شفرة لتمييز نوع التسجيلةسيوجدعادة ( لكل نوع من التسجيالت تكون لديك عالمة مميزةالحالة 

 .IF بكل نوع، مستخدما تركيبة مفردة عن طريق تحري نوع التسجيلة باستخدام األمر ة خاصةتنفيذ تركيب
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 المجموعات المتكررة -ط
، والمعنى المقصود من كل )"..."( هاللية  مدرجة بين أقواسلغة تصميم التركيباترة من مجموعة من أوامر تتكون المجموعة المتكر

 . أمر هو نفسه ما ذكر سابقاً، فيما عدا أن الحقول القابلة للتكرار تتم معالجتها بطريقة خاصة
 مع الحقول القابلة للتكرار، ففي "CDS/ISIS"نظام لكي تستوعب مفهوم المجموعات المتكررة، يجب أوالً أن تعرف كيف يتعامل 

 .كسلسلة مفردة من النص) بترتيب إدخالها( مع كل ورودات الحقل القابل للتكرار "CDS/ISIS"نظام غياب أي مؤشر آخر، يتعامل 
ر عادة، بمعالجة  ورودات الحقل القابل للتكرا"CDS/ISIS"نظام هذا وتقوم المجموعة المتكررة بتغيير الطريقة التي يعالج بها 

 :الورودات واحداً بواحد بدالً من معالجتها كوحدة واحدة، ويمكن توضيح هذه العملية مثلما هو مذكور فيما يلي
 : قوس الفتح لمجموعة متكررة، يتصرف كما يلي"CDS/ISIS"نظام عند يصادف 

 .1 على القيمة الوروداتعداد يتم ضبط   -1
 بالشكل الذي يجعل كل محددات الحقول بداخل المجموعة تخرج ورود الحقل  هالليةة بين أقواسثم يتم تنفيذ التركيبة المدرج -2

 . الحاليةالوروداتعداد المقابل لقيمة 
، سيتم )إذا لم تعد هناك ورودات أخرى ألي من الحقول القابلة للتكرار والمشار إليها في المجموعة(إذا لم يتم إصدار مخرجات  -3

 .3 و2، وإعادة تنفيذ الخطوتين 1 بمقدار الوروداتعداد موعة المتكررة، وإال سيتم رفع قيمة إنها معالجة المج
 

، بما في )كما سبق شرحه( أوامر التركيب بداخل المجموعة المتكررة يتم تنفيذها على ورودات الحقل واحداً بعد واحد كلالحظ أن 
 . المستخدمة كأوامرسلسليةالدوال، كما في الدوال ال، وفي التعبيرات وIFذلك الحقول المشار إليها في أوامر 

ألنك إذا فعلت، سيتم إصدار المخرجات (إلجراء المذكور عاليه ا غير الشرطية في مجموعة متكررة، بسبب ثوابتيجب أال تستخدم ال
 ).مرة تزيد عما تتوقع

 المتكررة لمعالجة الحقول ثوابت أو المنوال مثل أوامر ال ،اتالتركيبالبسيطة للغة تصميم وامر األفي معظم الحاالت، سيكفيك استخدام 
 :القابلة للتكرار، كما هو موضح في المثال التالي

 

 التركيبة المخرجات
 mpl ,v70 قاسم، نزار محمد عليصالح، غنية حماسقنديلجي، عامر إبراهيم

 mdl ,v70 قاسم، نزار محمد علي صالح، غنية حماس قنديلجي، عامر إبراهيم
 | ;|+v70 .اسم، نزار محمد علي؛ صالح، غنية حماس؛ قنديلجي، عامر إبراهيمق

 
 الحقول القابلة للتكرار بطرق أخرى، على سبيل المثال، كثيراً ما ستحتاج اتتركيبتصميم على أنك ستحتاج في بعض الحاالت ل

ستخدام مجموعة متكررة، كما هو موضح في المثال  كل ورود في سطر مستقل، وهو األمر الذي ال يمكن تنفيذه إال باةتركيبتصميم ل
 :التالي

 

 التركيبة المخرجات
 قاسم، نزار محمد عليصالح، غنية حماسقنديلجي، عامر إبراهيم

 بغداد
v70/v26^م

 قاسم، نزار محمد علي
 صالح، غنية حماس

 قنديلجي، عامر إبراهيم
 بغداد

(v70/),v26^م

 
 . ورودكل، بينما في الحالة الثانية يتم تنفيذه بعد 70 كل ورودات الحقل بعد(/) السطر الجديد في الحالة األولى، يتم تنفيذ أمر 

بفرض أن التسجيلة تحتوي على ورودين (المثال التالي يوضح كيفية معالجة الحقول القابلة للتكرار التي تحتوي على حقول فرعية 
 ورورد للحقل القابل لكل مجموعة متكررة في عرض الحقول الفرعية في هذه الحالة، يساعد استخدام).  كما هو موضح20للحقل 

 .للتكرار بشكل مناسب في ترتيب جدولي
 

 محتوى التسجيلة 
20 2004ع^ندار الكتاب العربي^مالقاهرة^

20 2003ع^ندار الشروق^مبيروت^
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/(v20^م,c11,v20^ن,c30,v20^ع/) التركيبة:  
 

 :المخرجات
 2004 لعربيدار الكتاب ا القاهرة 
 2003 دار الشروق بيروت 

 
/(v20^م,c11,v20^ن,c30,v20^ع/) التركيبة:  

 
 :المخرجات
   القاهرةبيروت 
  دار الكتاب العربيدار الشروق 

20042003 
 

ظ ، على أن تالح شرطي أو غير شرطيثابت قبل البيانات الصادرة من المجموعة المتكررة، فيمكنك استخدام ثابتإذا احتجت إلخراج 
، لذلك عليك أن تستخدم محدد حقل )فالمجموعة المتكررة ليست محدد حقل(اً شرطياً فيجب أن ترفقه بمحدد حقل ثابتأنك إذا استخدمت 

 ).انظر ما يلي(وهمي لهذا الغرض 
 والحقل  على الرؤساء السابقين للشخص،10كمثال آخر للمجموعة المتكررة، لنفترض أنه في تسجيلة تاريخ شخصي، يحتوي الحقل 

 قابلين 20، و10من الممكن أن يكون كال الحقلين .  يحتوي على الوظيفة التي كان يشغلها الشخص عند عمله لدي رئيس معين20
وفيما يلي مثال الستخدام مجموعة . للتكرار في مثل هذه التسجيلة، وهي حالة توجد فيها عالقة منطقية بين حقلين قابلين للتكرار

 ).كما يوضح استخدام محدد الحقل الوهمي(لحقلين متكررة لعرض هذين ا
 

 محتويات التسجيلة
 مبرمج ثاني 10
 مبرمج أول 20
 محاضر في علوم الحاسوب 30
 

 d10,(v10(4,4)/v20(8,8)/#)#/‘:التاريخ الوظيفي ’:التركيبة
 

 :المخرجات
 :التاريخ الوظيفي

     شركة البرمجيات الحديثة
         مبرمج ثاني

 
 لمبرمجون المتحدون    ا

         مبرمج أول
 

     كلية الحاسوب وتقنية المعلومات
         محاضر في علوم الحاسوب

 
 d10,(c4,v10|: |,c30,v20/)/‘:التاريخ الوظيفي’ :التركيبة

 
 :المخرجات

 :التاريخ الوظيفي
 مبرمج ثاني: شركة البرمجيات الحديثة 

 مبرمج أول: المبرمجون المتحدون     
 محاضر في علوم الحاسوب: كلية الحاسوب وتقنية المعلومات

 
، إال لو كانت )أي أن المجموعة المتكررة ال يمكن أن تحتوي على مجموعة متكررة(هذا وال يمكنك تنفيذ تداخل للمجموعات المتكررة 
 :الية صالحة، وفي هذه الحالة، ستكون التركيبة التREFالمجموعة الداخلية مدرجة كتركيبة مدخل للدالة 

 
(v10,(ref(val(v20),v10,(v20,v30))) 
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 بينما التركيبة التالية غير صالحة، وستؤدي إلى إصدار رسالة خطأ
 

(v10, (v20,v30)) 
 

 :الحظ أن استخدام المجموعة المتكررة سيكون إجبارياً كلما
 ؛Lللدالة  للتكرار كمدخل قمت باستخدام حقل قابل •
 . يشير إلى حقل قابل للتكرارREFللدالة كان المدخل األول  •

 
 .IF في التعبير البوليني ألمر حقالً قابالً للتكرارعليك أيضاُ أن تعتبر ما إذا كان استخدام المجموعة المتكررة ضرورياً كلما استخدمت 

 أخطاء التركيبة -ي
لغة  أيضاً بتحليل البناء اللغوي للتركيبة بغرض التأكد من أنها تتوافق مع قواعد "CDS/ISIS"نظام أثناء ترجمة وتنفيذ التركيبة، يقوم 

حيث يكون ن هو " ( خطأ في التركيبة ن***"، وعندما يتحرى النظام خطأ في التركيبة، يوقف التنفيذ ويصدر رسالة تصميم التركيبات
أما بالنسبة لتركيبات العرض أو الطباعة، فإن أي مخرجات تم إصدارها قبل تحري الخطأ ستظهر قبل الرسالة، بحيث . )شفرة الخطأ

 .تشكل مع رسالة الخطأ طريقة لمساعدتك على تحديد القسم الذي يحتوي على الخطأ في التركيبة
 :هذا، وفيما يلي سرد لشفرات األخطاء المحتملة

 .بة أثناء معالجة مجموعة متكررة، ومن المحتمل أن قوس اإلقفال المحدد لنهاية المجموعة غير موجودتم تحري نهاية التركي 1
 ).مجموعة متكررة تحتوي على مجموعة متكررة أخرى(مجموعة متكررة متداخلة  2
 .THEN بدون IFأمر  8

 (غير مطابق  19
 . التعبيرومن الممكن أن يكون السبب طرف غير صالح في). غير مطابق 20
 .)مثل أن تحاول جمع طرف نصوصي على رقمي(طرفي المعامل من نوعين مختلفين  26
 . ليس تعبيراً رقمياREFًالمدخل األول للدالة  28
 .أو أوامر شرطية أكثر من الالزم/ وثوابتمحدد الحقل مرتبط به  51
 .FI غير منته بالكلمة IFاألمر  53
 +. متكرر يتبع عالمة ثابت كان ينتظر "CDS/ISIS"ظام ن: خارج السياق+ العالمة  54
55 FIغير مطابقة . 
مساحة العمل محدودة بعدد .  معالجته"CDS/ISIS"نظام أصدرت التركيبة مخرجات أكثر مما يستطيع : مساحة العمل امتألت 56

 . محرفا65000ً
  ليست تعبيرات رقميةFيوجد مدخل أو أكثر للدالة  58
 ).  فقط هي التي يمكن استخدامها كأوامرسلسليةالدوال ا( كأمر سلسليةام دالة غير تم استخد 60
 . ليس محدد حقلP أو الدالة Aالمدخل للدالة  61
 .ثابت، كما يمكن أن ينتج أيضاً عن غياب محدد إقفال )مثل خطأ إمالئي في اسم دالة أو اسم أمر(أمر غير معروف  99

 ). يكون بسبب تعبير معقد أكثر من الالزمقد(قسم الذاكرة امتأل  101
أما إذا كانت التركيبة صحيحة، فهذا يعني أن هناك مشكلة في . قد يكون السبب هو قوس إقفال غائب( فسم الذاكرة ناقص  102

 ."CDS/ISIS"نظام برنامج 

 إدراج تركيبة خارجية -ك
 هو اسم التركيبة المطلوب إدراجها، على أن تكون هذه اسم، حيث سما@يمكنك إدراج تركيبة خارجية في التركيبة باستخدام الدالة 

 في الملف 10 أو المعامل SYSPAR.PAR من ملف 5كما هو معرف في المعامل  (قاعدة البياناتالتركيبة موجودة في نفس مسار 
dbn.PAR .(على سبيل المثال: 

 
if v1=’BIB’ then @fmt1 else @fmt2 fi 

 
 . هي التي سيتم تنفيذهاfmt2 أو fmt1 أي من التركيبتين 1د محتويات الحقل ستحدفي هذا المثال، 
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 متغيرات التركيبة -ل
 حيث يمكنك استخدامها في تركيبتك كما سلسلية متغيرات تركيبة 10متغيرات تركيبة رقمية و 10 بتعريف "CDS/ISIS"نظام يقوم 

وتتم إعادة ضبط قيمة . S9 وحتى S0 سلسلية، بينما تسمى المتغيرات الE9 وحتى E0يناسبك، علماً بأن المتغيرات الرقمية تسمى 
 .كلما تم تنفيذ التركيبة" فارغ" على سلسليةالمتغيرات الرقمية على صفر، وضبط المتغيرات ال

 
 :يمكنك تعيين أو تغيير قيمة المتغيرات الرقمية كما يلي

 
En:= مثل  (تعبير رقميe1:=val(v10)+5( 

 
 : كما يليسلسليةين أو تغيير قيمة المتغيرات الكما يمكنك تعي

 
Sn:= )مثل  ()تركيبةs5:=(v10).( 

 
 .تركيبة ضرورية حول  الهالليةالحظ أن األقواس

 if e1+10<25يمكنك استخدام المتغيرات الرقمية في أي مكان يمكنك فيه استخدام القيم الرقمية، مثل طرف في تعبير رقمي، كما في 
then … fi . أي قيمة رقمية أخرى، ال يمكن عرض المتغير الرقمي مباشرة، وإنما يجب تحويله أوالً باستخدام الدالة ومثلF. 

 . سواء كطرف لتعبير نصوصي أو كأوامر تركيبسلسليةهذا ويمكنك استخدام المتغيرات ال

 WHILEاألمر  -م
 :ة، ويتم تشفيره كما يلي بحيث يمكنك تكرار تنفيذ التركيبإمكانية التكرار WHILEيتيح لك األمر 

WHILE  تركيبة(شرط( 
 :حيث

 
 . من هذا الدليل102هو تعبير بوليني كما هو معرف في صفحة  شرط
 .صحيح التي سيتكرر تنفيذها مادام التعبير البوليني "CDS/ISIS"نظام هي تركيبة  تركيبة

 
 لكي تركيبة، ولكي تنهي التكرار، عليك أن تضيف األمر الالزم بداخل التركيبة، فلن يتم تنفيذ ئفزا للشرطإذا كانت القيمة المبدئية 

 .وجب إنهاء التكرار متى زائفتكون " شرط"تجعل قيمة 
 .  للمستخدم"CDS/ISIS"نظام إذا تم تشغيل تكرار ال نهائي، فلن يستجيب 

 
 :على سبيل المثال

 
e1:=1,e2:=nocc(v70), while e1<=e2 (f(e1,1,0),’- ‘,v70[e1]/e1:=e1+1) 

 
 : في سطر جديد يسبقه رقم الورود، كما يلي70المثال السابق يعرض كل من ورودات الحقل 

 
  المؤلف األول-1 
  المؤلف الثاني-2 
  المؤلف الثالث-3 

 
 :وفيما يلي مثال أكثر تعقيداً

  
s1:=(v69),e0:=size(s1),e1:=1,e3:=1, 

while e1<e0  
( 

while e1<e0 and ss(e1,1,s1)<>'<' (e1:=e1+1) 
e2:=e1+1, 

while e2<=e0 and ss(e2,1,s1)<>'>' (e2:=e2+1), 
s2:=(ss(e1+1,e2-e1-1,s1)),  

if size(s2)>0 then f(e3,1,0),'- ',s2/ e3:=e3+1 fi, 
e1:=e2+1) 
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، وعرض كل كلمة يسبقها رقمها في "<>"ين عالمتي  للبحث عن ورود كلمات مفتاحية مدرجة ب69في هذا المثال، يتم مسح الحقل 
 :الترتيب، كما يلي

 
  الكلمة المفتاحية األولى-1 
  الكلمة المفتاحية الثانية-2 
  الكلمة المفتاحية الثالثة-3 

 Windowsالبيئة الرسومية لنظام  -ن
، مثل أن يسمح سلسليةة من إمكانيات الكتابة ال، مثل معظم البيئات الرسومية األخرى، مصفوفة غنيMicrosoft Windowsيتيح نظام 

 .سلسليةذي سيستخدم في المخرجات ال ال6لك باختيار الخط
 أوامر جديدة للتعامل مع العرض باستخدام خطوط مختلفة، بما في ذلك الخطوط التناسبية Windows بيئة ل"CDS/ISIS"نظام يقدم 

إضافة هذه األوامر للتركيبات بغرض تحسين النوعية الطباعية لكل من مخرجات واألحجام واأللوان المختلفة للخطوط، بحيث يمكنك 
 .الشاشة والطباعة

 المبنية MS-DOS، وهو خط غير تناسبي، لتمائل شاشات "Courier New"يتم عرض التركيبات الموجودة باستخدام الخط الثابت 
نه عند استخدام الخطوط على أ. ممثلة بعدد المحارف ولترجمة قيم اإلزاحة بشكل صحيح Windowsعلى المحارف تحت نظام 

غير ذات معنى، حيث أن كل محرف له عرض مختلف، ومن ثم "  محارف5إزاحة السطر األول بمقدار "التناسبية، تصبح عبارة مثل 
 .فإن األوامر الجديدة ستساعدك على تصميم تركيبات ستزيد من جودة مخرجاتك بشكل كبير

 .ح بالتفصيل هذه األوامر الجديدةالفقرات التالية تشر

 FONTSاألمر  -1
، على أن يكون هو أول  التي ستستخدم في التركيبة)جدول الخطوطوتسمى أيضاً ( لتعريف مجموعة الخطوط FONTSيستخدم األمر 

 من 110 باستخدام الخط المعرف في المعامل "CDS/ISIS"ظام نأمر في التركيبة عند استخدامه، إما عند غياب هذا األمر، سيقوم 
 .110 االفتراضي عند غياب المعامل Windows، أو جدول خطوط SYSPAR.PARالملف 

 :كما يلي FONTSهذا ويتم تشفير األمر 
FONTS))2خط,2مجموعة(,)1خط,1مجموعة(,(... 

 :حيث
 

  المجموعة التي ينتمي إليها الخطهي  مجموعةن
  اسم الخطوه  خط ن

 
 تفصلهما الفاصلة ويتم إدراجهما بين قوسين، علماً بأن مجموعة الخط عبارة عن الخط اسم ومجموعة الخطتعريف الخط بواسطة يتم 

ومع أن أسماء المجموعات سابقة . مجموعة من الخطوط تحمل نفس السمات، أما اسم الخط فهو لخط معين ضمن هذه المجموعة
 Windows، إال أن أسماء الخطوط تعتمد على مورد الخط وعلى الخطوط المثبتة بالفعل في بيئة )التاليانظر الجدول (التعريف 

 ).Windows الخاصة بنظام  التحكمةلوح في Fontsيمكنك استعراض أسماء الخطوط المثبتة على جهازك باستخدام (
 .ة أسماء الخطوط في كل مجموعةالجدول التالي يعرف مجموعات الخطوط التي يمكنك استخدامها ويقدم أمثل

 
 أمثلة وصف مجموعة الخطوط

nil خطوط غير معروفة أو افتراضية  
roman  خطوطSerifذات مسافات تناسبية  Times New Roman, Palatino 
swiss  خطوطSans Serifذات مسافات تناسبية  Arial 

modern  خطوط ذات زوايا ثابتةSerifو Sans Serif Courier New, Pica 
script  تشابه الكتابة اليدويةخطوط Cursive 
decor خطوط زخرفية Old English, ITC Zapf Chancery 

tech خطوط تقنية، أو حسابية أو رموز Symbol 
 

                                                           
الخط عبارة عن مجموعة من المحارف تمتلك تركيبة فريدة من االرتفاع، والعرض، والرسم، وطاقم المحارف، وغير ذلك من السمات، هذا  6

على سبيل المثال، تستخدم تطبيقات معالجة الكلمات الخطوط . أشكال وأحجام متنوعةويستخدم التطبيق خطوطاً مختلفة لعرض أو طباعة النص ب
 )".WISIWIG(ما تراه هو ما تحصل عليه "المختلفة لتمنح المستخدم واجهة تعامل 
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 Times"على سبيل المثال، إذا أردت استخدام الخطين . 0 بترقيم كل خط تعرفه في جدول الخطوط بدء من "CDS/ISIS"نظام يقوم 
New Roman "و"Arial"ستستخدم األمر التالي ،: 

 
fonts((roman,Times New Roman),(swiss,Arial)) 

 
، وفيما بعد عند إنشاء التركيبة 1هو الخط رقم " Arial"، والخط 0 هو الخط رقم "Times New Roman"في هذه الحالة، سيكون الخط 

 . لتنشيط الخط المطلوب) المشروح فيما بعد( نFيمكنك اختيار أي من الخطين باستخدام األمر 

 COLSاألمر  -2
 بشكل COLS الذي سيستخدم في التركيبة، كما يمكنك استخدام األمر )جدول األلوانويسمى أيضاً ( يعرف طاقم األلوان COLSاألمر 

، COLSأما لو لم تستخدم األمر . FONTS يجب أن يسبقه األمر COLSولكي يمكنك استخدام األمر . FONTS رمأمباشر بعد 
، أو جدول ألوان SYSPAR.PAR في الملف 110 باستخدام جدول األلوان المعرف في المعامل "CDS/ISIS"نظام فسيقوم 

Windows 110 االفتراضي في حالة غياب المعامل. 
 : كما يليCOLSويتم تشفير األمر 

COLS))2-أزرق,2-أخضر,2-أحمر( ,)1-أزرق,1-أخضر,1-أحمر(,(... 
 :حيث
  يشير إلى درجة اللون األحمر255 إلى 0هو رقم من  ن-أحمر
  يشير إلى درجة اللون األخضر255 إلى 0هو رقم من  ن-أخضر
  يشير إلى درجة اللون األزرق255 إلى 0هو رقم من  ن-أزرق

 
حمر، وأخضر وأزرق، بينما تشير درجة اللون إلى تركيز اللون على مقياس أ: يتكون أي لون من مزيج من األلوان األساسية الثالثة

يشير ) 255,0,0(على سبيل المثال، اللون . )255,255,255(إلى أبيض ) 0,0,0(، هذا وتتنوع لوحة األلوان من أسود 255 إلى 0من 
 .إلى األحمر الصافي

على سبيل المثال، إذا أردت استخدام األلوان األحمر، . 0ن بدء من  بترقيم كل لون تعرفه في جدول األلوا"CDS/ISIS"نظام يقوم 
 :واألخضر واألزرق، فستستخدم األمر التالي

 
COLS ( (255,0,0),(0,255,0),(0,0,255) ) 

كيبة، ، وفيما بعد عند إنشاء التر2 بينما يكون األزرق هو اللون 1، واألخضر هو اللون 0في هذه الحالة، سيكون األحمر هو اللون 
 ). المشروح فيما بعد (نCLم األمر ايمكنك اختيار للون المطلوب باستخد

  الفقراتاتتركيبتصميم أوامر  -3
 ).علماً بأن الفقرة عبارة عن كتلة من النص تنتهي بسطر جديد(تختص هذه المجموعة من األوامر بتنسيق الفقرات 

 اإلزاحة -أ
 : لضبط الهامش األيسر بشكل عام كما يليMيمكنك استخدام األمر 

M)إزاحةأس,إزاحة( 
 :حيث
 ، و)أو األيمن حسب اتجاه النص (هي مقدار إزاحة الفقرة من الهامش األيسر  إزاحة

 هي مقدار إزاحة أول سطر من الفقرة  إزاحةأس
 

 ). تويب567 تويب، والسنتيمتر فيه 1440البوصة فيها " (تويب"يتم التعبير عن كال القياسين بال
هذا األمر يماثل أمر اإلزاحة التابع لمحدد الحقل، ويزيد عنه في أنه ال يسمح لك فقط بمزيد من الدقة عند ضبط اإلزاحة، وإنما 

 .بتطبيقها على أكثر من حقل أيضاً
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 أمر الجدولة -ب
 :ند الموضع المحدد في السطر كما يلي لعمل جدولة عTABيمكنك استخدام األمر 

TAB أو 
TAB)قيمة( 
 :حيث
 .)أو األيمن حسب اتجاه النص (بداية من الهامش األيسر الحالي" تويب"هو موضع المحرف التالي ممثالً بال قيمة

 
مح لك بمزيد من الدقة عند تجديد ، إال أنه يسCغائبة، سيتم استخدام قيمة افتراضية، علماً بأن هذا األمر يشابه األمر ) قيمة(إذا كانت 

 .مواضع الجدولة

 أمر التوسيط -ج
 :يسمح لك هذا األمر بتوسيط النص بين الهامشين األيمن واأليسر، ويتم تشفيره كما يلي

QC 

  المحاذاةأمر -د
QJ األيسرهذا األمر يسمح لك بمحاذاة النص بين الهامشين األيمن و. 
QR اليمين-لضبط صف الفقرة الحالية على المحاذاة. 

 
 v24/,qr,v69: مثال

 BOXأمر  -هـ
 : له شكلين، كما يليBOXيسمح لك هذا األمر برسم إطار حول الفقرة، واألمر 

BOX 
BOX)ن( 

 أما الشكل الثاني، ).أوامر تركيب المحارففي قسم  نCLانظر األمر (الشكل األول يرسم إطاراً حول الفقرة مستخدماً اللون الحالي 
الحظ أنه في . )كما هو معرف في جدول األلوان (نفيرسم إطاراً حول الفقرة مستخدماً اللون الحالي، ويطلي خلفية اإلطار باللون 

، وإال لن يكون النص بداخل اإلطار ظاهراً حيث أنه سيكون بنفس لون نن الحالة الثانية، يجب أن يكون اللون الحالي مختلفاً عن اللو
 .الخلفية

 )صفحة جديدة(NPأمر  -و
 في نفس التركيبة، على أن هذا NP إلنهاء الصفحة الحالية وفتح صفحة جديدة، ويمكنك استخدام العديد من أوامر NPاستخدم األمر 

 .ؤثراً عند العرض على الشاشةاألمر ال يكون م

 PICTأمر  -ز
اسمان لملفي " 2صور"و" 1صور" حيث ])2صور,[1صور(PICT:  اللغوي هوه لعرض الصور على الشاشة، وبناؤPICTيستخدم األمر 

 .صور
 ".1صور"اختياري، وعند إدخاله ستظهر الصورة فقط عند تمرير مؤشر الماوس على الصورة المحددة في " 2صور"علماً بأن 

 ): يحتوي على اسم ملف45على افتراض أن الحقل (مثال . SYSPAR.PARالحظ أن المسار االفتراضي للصور محدد في الملف 
 
 /d45,pict(v45),: "صورتي"
 

Winisis يدعم صيغتي ملفات BMPو JPG. 

 BPICTأمر  -ح
 .أو صورة الخلفية/ لضبط نمط وقياسية غيرهذه دالة تركيب 
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 )تنسيق,)صورة خلفية(,)نمط خلفية([(BPICT: 1البناء اللغوي 
 

 )]تنسيق,)صورة خلفية(,)[نمط خلفية((BPICT: 2البناء اللغوي 
 

 :أو حجم صورة الخلفية، والضوابط المتاحة هي/يستخدم لضبط محاذاة و" تنسيق"علماً بأن 
 
  تراص1
  نسبية2
  توسيط أفقي4
  توسيط رأسي8

  محاذاة يمين16
  محاذاة أسفل32
 
 ).4+8( لتوسيط الصورة في النافذة 12ا ومن الممكن مزج الضوابط للحصول على تنسيقات مختلفة، يمكنك مثالً استخدام هذ
 

 :مثال
bpict((‘pat016.bmp),(‘unesco.jpg’),12) 

 TITLE -ط
 . قياسية تستخدم لتعيين عنوان للنافذة الحاليةغيرهذه دالة تركيب 

 
 )تركيبة(title: البناء اللغوي

 
 .قاعدة البيانات كعنوان لنافذة 24 سيستخدم قيمة الحقل title(v24): مثال

 KEEPL -ي
 غير قياسي يستخدم لطباعة أو عرض الفقرة الحالية في سطر واحد بغض النظر عن حجم وهوامش الصفحة أو اتتركيبتصميم أمر 
 .النافذة

 
 keepl,v24,/v69: مثال

  المحارفاتتركيبتصميم أوامر  -4
 :، ويتم تشفيرها كما يلي)الخط، والحجم، واللون والتنسيق(هذه المجموعة من األوامر تختص بمظهر محارف النص 

 
 الوظيفة األمر

b أسود 
I مائل 

ul تحته سطر مستمر 
fهي الخط المعرف في جدول الخطوطنحيث (الخط  ن ( 

fsبنصف نقطة، مثل  هي الحجم ممثالًنحيث (حجم الخط  ن fs24 نقطة للخط12 يعرف الحجم ( 
clهي اللون المعرف في جدول األلواننحيث (اللون  ن ( 

 تطبيق التركيبة على عناصر محددة فقط -5
، ستظهر بقية مخرجات bكل األوامر السابق ذكرها تكون مؤثرة بشكل فوري، ومن ثم، فعند تشغيل النمط أسود باستخدام األمر 

يشير إلى أن " {"لتحديد فاعليتها، فقوس الفتح " { }"على أنه يمكنك التحكم في تطبيق األوامر باستخدام األقواس .  بالنمط أسودالتركيبة
، f، وmفي التركيبة التالية على سبيل المثال، سيتم تطبيق األوامر . "}"كل سمات النص التابعة سيتم تطبيقها حتى يظهر قوس اإلقفال 

 . فقط24قل  على الحb وfsو
 

v10,v20/{m(1000,0),f2,fs28,b,v24}/v30 
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 LINKاألمر : إضافة وصالت نصوصية إلى التركيبة -6
في تسجيلة ما وبين إجراء يتم ) أو مجموعة من الحقول( بإضافة التفاعلية إلى التركيبة، بتأسيس عالقة بين حقل LINKيتيح لك األمر 

 : كما يليLINKامة ألمر تنفيذه، والتركيبة الع
LINK))إجراء,)موصف( 
 :حيث

عادة ما يكون اللون  (2عبارة عن تركيبة تشرح للمستخدم اإلجراء الذي سيتخذ، ويتم عرض المخرجات باللون  موصف
وتحته خط، وهذا النص يمكن النقر عليه باستخدام الماوس، على أنه من الضروري إدراج )  افتراضياًاألخضر

 .ة بين قوسينهذه التركيب
 عن اإلجراء المطلوب تنفيذه، علماً بأن مخرجات هذه التركيبة ال يتم "CDS/ISIS"نظام عبارة عن تركيبة تخبر  إجراء

عرضها ويجب أن تكون واحدة من أوامر الوصالت النصوصية التالية، حيث سيتم تنفيذها كلما نقر المستخدم 
 .عليها

 .LINK األمر من إجراءالنصوصية التي يمكن استخدامها في قسم الفقرات التالية تصف أوامر الوصالت 
 مراعاة يجب، كما وأن تتبعها مسافة بالمحارف االستهالليةإجراء يجب كتابة كل أوامر الوصالت النصوصية التي يحتويها : مالحظة

 : حسب ما هو مذكور فيما يليثابتتشفير أي محارف خاصة في أي 
 

 التشفير المحرف
\ \\ 
{ \{ 
} \} 

 للحصول على النتيجة م فقد تضطر لتغيير المنوال الحاليمستشعرتان للحالة، ومن ث) إجراء وموصف( أن كلتا التركيبتين الحظ أيضاً
 .المطلوبة

 OPENFILEأمر  -أ
 . أن يبحث عن التطبيق المناسب لفتح الملف المحدد، لو كان مثبتاً على جهازكWinisisهذا األمر يسمح لبرنامج 

 )‘OPENFILE c:\\mypage.doc’,‘انقر هنا لفتح الملف’((link: البناء اللغوي
، فسيقوم هذا األمر بتشغيله لفتح الملف )MS-Wordمثل  (DOCإذا كان هناك تطبيق مثبت على جهازك، ويرتبط بنوع الملفات 

mypage.doc. 
 .اختيارات القوائم كذلكضمن  في كثير من الحاالت واستخدامه CMDكما يمكن أن يحل محل األمر 

 :يمكنك أيضاً فتح عنوان موقع على الشبكة
link((‘يونسكو’, ‘OPENFILE http://www.unesco.org’)# 

 
 :أو فتح برنامج تحرير البريد المفضل لديك لكتابة رسائل بريد إلكتروني

link((‘كتابة’), ‘OPENFILE mailto:aassem@al-ashrafeya.com’)# 
 

 :وجود في دليل مشترك على الشبكة الداخليةأو فتح مستند م
link((‘توثيق’), ‘OPENFILE \\computer-1\public\file1.pdf’)# 

 CMDأمر  -ب
 . حيثما أمكنOPENFILEننصح باستخدام األمر : مالحظة

، )و في مدير البرامجأ" Start"القائمة في " File-Run"مثل أمر القائمة  (MS-DOS أو Windowsيستخدم هذا األمر لتشغيل برنامج 
 يجب أن Windowsالحظ أنه تحت بيئة التشغيل .  المعامالت المالئمة لتشغيل البرنامج المطلوبCMDومن الممكن أن يتضمن األمر 

، وإال فيجب أن تدخل مسار البرنامج في PATH تحت عبارة autoexec.batيكون مسار البرنامج المطلوب مذكوراً في الملف 
 :يلي بعض األمثلةاألمر، وفيما 
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 :1مثال 
 

mpl,link((‘انقر هنا لعرض النص الكامل’),’CMD winword’,v10) 
 :فتكون المخرجات على الشاشة لهذا األمر هي

 
 انقر هنا لعرض النص الكامل

) winword (Windows بيئة لWordبرنامج ) CDS/ISIS") CMD"نظام وهكذا، فعندما يقوم المستخدم بنقر العنصر، يستدعي 
 .، وبالطبع، يجب أن يتضمن االسم المسار الكامل)v10 (10ويعرض المستند الموجود اسمه في الحقل 

 :2مثال 
 

mpl,link((‘تشغيل الفيلم’),’CMD player ‘v10) 
 :وستكون مخرجات الشاشة لهذا األمر هي

 
 تشغيل الفيلم

وتشغيل الفيلم ) player(مشغل الوسائط المتعددة ) CMD(تدعاء  باس"CDS/ISIS"نظام عندما ينقر المستخدم على هذا العنصر، يقوم 
 . عند الضرورةمساراً 10، ومثل الحالة السابقة، يجب أن يتضمن االسم في الحقل )v10 (10الموجود اسمه في الحقل 

 :3مثال 
 

mpl,link((‘يونسكو WWW’), ‘CMD netscape ‘v10) 
 :وستكون مخرجات الشاشة لهذا األمر هي

 
 WWWكو يونس

) netscape (Netscapeبرنامج المتصفح ) CMD( باستدعاء "CDS/ISIS"نظام عندما ينقر المستخدم على هذا العنصر، يقوم 
، سيقوم ’http://www.unesco.org‘ يتضمن على سبيل المثال 10، فإذا كان الحقل )v10 (10وتشغيل الفيلم الموجود اسمه في الحقل 

 . موقع اليونسكو بعرض صفحةNetscapeبرنامج 
 :4مثال 

 
mpl,link((‘إظهار الصورة’), ‘CMD pbrush ‘,v10) 

 :وستكون مخرجات الشاشة لهذا األمر هي
 

 إظهار الصورة
وعرض ) pbrush (Paintbrushبرنامج الرسم ) CMD( باستدعاء "CDS/ISIS"نظام عندما ينقر المستخدم على هذا العنصر، يقوم 

 . عند الضرورةمساراً 10، ومثلما سبق، يجب أن يتضمن االسم في الحقل )v10 (10لحقل الصورة الموجود اسمها في ا
 :5مثال 

يحتوي على العنوان الذي سيتم " م"حقل فرعي : بيانات ما يتضمن ثالثة حقول فرعيةقاعدة  في 10في هذا المثال، نفترض أن الحقل 
 :على سبيل المثال: يحتوي على اسم الملف" ت" وحقل فرعي يحتوي على البرنامج المطلوب تشغيله" ن"عرضه، وحقل فرعي 

 
 c:\picture\raffael.bmpت^pbrushن^Madonna with Childم^

 : التاليlinkسيؤدي أمر الربط 
 

mpl,link((v10^م), ‘CMD ‘,v10^ن,’ ‘,v10^ت) 
 :إلى إخراج ما يلي على الشاشة

 
Madonna with Child 

وعرض ) ن^v10 (Paintbrushبرنامج الرسم ) CMD( باستدعاء "CDS/ISIS"نظام العنصر، يقوم عندما ينقر المستخدم على هذا 
 .)ت^v10(الصورة الموجود اسمها في الحقل الفرعي الثالث 

 
 مخرج القائمة

، MENU الموجود في دليل م لفتح برنامج خارجي، على أن تقوم بتحرير ملف القوائWinisis من قوائم CMD استدعاء األمر يمكنك
 وأضف الحقل Winisisافتح الملف باستخدام . MNEGDF.MSTعلى سبيل المثال، فالقوائم العربية االفتراضية موجودة في ملف 

 :التالي في أي مكان
 

 ]CMD notepad.exe[فتح المفكرة
 

 .ن من النفاذ إلى الوظيفة الجديدة الحالية إلى العربية مرة أخرى، وبذلك ستتمكWinisisاحفظ التسجيلة وأعد تحميل الملف بتغيير لغة 
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  رمرGOTO -ج
سلسلة محارف تحتوي تركيبة تصدر عبارة عن  رمر، على أن يكون رمرالملف الرئيسي قيمة في  هالعرض التسجيلة التي يقابل رقم

 :على سبيل المثال.  الحاليةقاعدة البيانات في اًموجوديكون ملف رئيسي  تسجيلة على رقم
 

link((‘ لرابطإظهار ا ’), ‘GOTO ‘v10) 
 :وستكون مخرجات الشاشة لهذا األمر هي

 
 إظهار الرابط

 بعرض التسجيلة التي يتفق رقم الملف الرئيسي لها مع ذلك الموجود "CDS/ISIS"نظام عندما ينقر المستخدم على هذا العنصر، يقوم 
 .10الحقل 

  مصطلحLGOTO -د
 يجب أن يكون تركيبة تعرف مصطلح القاموس الذي سيتم مصطلح، على أن طلحمصلعرض التسجيلة التي يتفق أول موقع لها مع 

 :على سبيل المثال. استطالعه
 

link((‘اختبار’), ‘LGOTO ماء’) 
 :وستكون مخرجات الشاشة لهذا األمر هي

 
 اختبار

الحظ أن " ماء"للمصطلح  موقعأول  تتفق مع بعرض التسجيلة التي "CDS/ISIS"نظام عندما ينقر المستخدم على هذا العنصر، يقوم 
 :المثال عاليه يماثل النتيجة الصادرة من

 
link((‘اختبار’), ‘GOTO ‘,f(1(‘ماء’),1,0)) 

 بالعمل أثناء تنفيذ GOTO ينفذ االستطالع فقط عند نقر المستخدم على الرابط، بينما يقوم LGOTOاالختالف الوحيد هو أن األمر 
 أسرع في التنفيذ كما سيتجنب االستطالعات غير LGOTO ومن ثم، سيكون األمر .LINKالتركيبة التي تحتوي على األمر 

 .الضرورية

 مصطلح] ن [/LAGOTO -هـ
يستطلع المصطلح وينتقل إلى أقرب رقم ملف رئيسي له، على أن البناء اللغوي " االنتقال بناء على االستطالع المقارب"أمر 

 :والمعامالت الخاصة به هي
LAGOTOمصطلح  
LAGOTO/ن مصطلح 

 هو المصطلح الذي سيتم البحث عنه: مصطلح
 هو الحقل الذي يحتوي على المصطلح الجاري البحث عنه: ن

 
على سبيل .  للحصول على محرك بحث غاية في البساطةPROMPTيعتبر هذا األمر مفيداً، وبالذات عند استخدامه مترافقاً مع األمر 

 :، فاألمرالمثال
link((‘بحث’, ‘PROMPT LAGOTO acc) 

 ".acc"سيعرض أول تسجيلة لمصطلح القاموس تبدأ بالمحارف 

 GOBACK -و
، ثم انتقلت 45على سبيل المثال، لنفترض أنك تطالع التسجيلة رقم . يعرض التسجيلة التي كانت معروضة قبل التسجيلة الحالية مباشرة

إذا كان التطبيق يستلزم هذه اإلمكانية، فيمكنك توفيرها .  تطلعها قبالً بالنقر على رابط، فقد ال تتذكر أي تسجيلة كنت124للتسجيلة 
 :على سبيل المثال. GOBACKباستخدام األمر 

 
link((‘ ]السابق[ ’),’GOBACK ‘) 

 ]نص جديد,نص قديم[الترآيب -ملف- اسمFORMAT -ز
الحظ أنه برغم عدم . م التركيبة التي سيتم تحميلها، وهو اسالتركيب-ملف-اسملتغيير تركيبة العرض الحالية إلى المحددة في المعامل 

قاعدة ضرورة أن تكون هذه التركيبة واحدة من المعرفة في جدول تعريف الحقول، إال أنها يجب أن تكون موجودة في نفس مسار 
 :المثالعلى سبيل ). dbnPAR في 10 أو المعامل SYSPAR.PAR من ملف 5كما هو محدد في المعامل ( الحالية البيانات
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link((‘تغيير التركيبة’), ‘FORMAT ISA1’) 

 :وستكون مخرجات الشاشة لهذا األمر هي
 

 تغيير التركيبة
، وبمجرد "ISA1" بإعادة عرض التسجيلة الحالية مستخدماً التركيبة "CDS/ISIS"نظام عندما ينقر المستخدم على هذا العنصر، يقوم 

 .تحميلها، تصبح هي التركيبة الحالية
، كما )جديد-نص وقديم-نص( لتعديل التركيبة الجاري تحميلها قبل تنفيذها FORMATكنك استخدام معاملين إضافيين في األمر يم

 "التركيبات المتحولة"سيتم شرحه في القسم 

 ]ترآيبة-اسم,رمر[بيانات -قاعدة- اسمBROWSE -ح
 رمرة وعرض التسجيلة التي يتفق رقم الملف الرئيسي لها مع  في نافذة جديدبيانات-قاعدة-اسم المعرفة في قاعدة البياناتلفتح 

 رمر معامالن اختياريان حيث أن القيمة االفتراضية للمعامل تركيبة-اسم، ورمر، علما بأن تركيبة-اسمالتركيبة المعرفة في باستخدام 
 عبارة عن تركيبة-اسم ورمر، وبيانات-قاعدة-اسمالحظ أن . قاعدة البيانات هو اسم التركيبة الحالية في تركيبة-اسم، و1هي 

 :على سبيل المثال. تركيبات تصدر القيم المطلوبة
 

link((‘فتح THES’), ‘BROWSE thes’) 
 . االفتراضيةTHES مستخدماً تركيبة 1 في نافذة جديدة، ويعرض التسجيلة رقم THES قاعدة البياناتهذا األمر سيفتح 

 
link((‘فتح ISA’),’BROWSE ISA, 10, ISA1’) 

 .ISA1 مستخدماً التركيبة 10 في نافذة جديدة، ويعرض التسجيلة رقم ISA قاعدة البياناتهذا األمر سيفتح 
-اسمإذا أردت تعريف ) أو إقحام فاصلة (رمر، إال أنه من الضروري تحديد تركيبة-اسم بدون تحديد رمريمكنك استخدام المعامل 

 :األمثلة التالية تعريفات صالحة. تركيبة
  

link(('فتح ISA'),'BROWSE isa,10') 
link(('فتح ISA'),'BROWSE isa,1,isa1') 

link((‘فتح ISA’),'BROWSE isa,,1') 

  ترآيبةTEXTBOX -ط
 :في نافذة منفصلة، والمثال التالي يعرض الشكل األساسي لألمرتركيبة يسمح لك هذا األمر بعرض النص الصادر من تنفيذ 

 
link((‘ يدةفتح نافذة جد ’),'TEXTBOX ',v24) 

 .24، ستنبثق نافذة جديدة تعرض محتويات الحقل فتح نافذة جديدةعندما تنقر على رابط 

i-  أنواع نوافذTEXTBOX 
  بطرق مختلفةTEXTBOXيمكنك إنشاء نوافذ 

  كنوافذ مستقلة-1
 بياناتالقاعدة  كنوافذ فرعية ل-2
  كنوافذ فرعية للتسجيلة-3
 

 :افذة بضبط السمة المناسبة كما يلييمكنك تعيين نوع الن
 

TEXTBOX  يمكن أن يقفل المستخدم هذه النافذة بالنقر على زر اإلقفال أو بإنهاءWinisis 
TEXTBOXCHILD  إقفال كل نوافذها تلقائياً  يستتبع قاعدة البيانات الحالية، وإقفال لقاعدة البياناتيتم إعالن النافذة كفرع

 ".الفرعية"
TEXTBOXRCHILD  تلقائياً  يستتبع قاعدة البياناتيتم إعالن النافذة كفرع للتسجيلة الحالية، واالنتقال لتسجيلة أخرى أو إقفال

 ".الفرعية"إقفال كل نوافذها 
 

 :TEXTBOXوفيما يلي بعض األمثلة على استخدام 
 

'TEXTBOX ',v24 
'TEXTBOXCHILD ',v24/(v70/) 
'TEXTBOXRCHILD ',@ISA1 

 
 يتم تنفيذها أثناء عرض التسجيلة، ويتم تخزين مخرجاتها بالتالي في مساحة عمل العرض، التي ال يزيد TEXTBOXيبة الحظ أن ترك

فعليك أن تتأكد  محرفاً، 30000على سبيل المثال، إذا أصدرت التركيبة سلسلة يصل طولها إلى .  محرفا65000ًحجمها األقصى عن 
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 تركيبةالحظ أيضاً، أنه بسبب التطبيق، يجب أال تحتوي .  محرفاً وإال حدث خطأ34000 أكثر من TEXTBOXمن أال تصدر تركيبة 
، فإذا كنت )لو كانت موجودة سيتم تجاهلها( أو غيرها CL أو FS، أو Fعلى أي أوامر مسافات أفقية أو رأسية أو أوامر رسومية مثل 

 .كما سيتم شرحه الحقاً LOADتحتاج لمثل هذه األوامر، يمكنك استخدام الكلمة المفتاحية 

ii- تحميل ملفات التركيب 
تركيبة  لإلشارة إلى أن معامل TEXTBOX إلى أمر LOADمذكورة فيما سبق، يمكنك إضافة الكلمة المفتاحية لتجنب بعض الحدود ال

هذا . وصلة يقوم المستخدم بنقر اللن يتم تحميل أو تنفيذ التركيبة قبل أنوفي هذه الحالة، . اسم تركيبة وليس إلى تركيبة فعليةيشير إلى 
 محرفاً وأن تتضمن كل أوامر التركيبات الصالحة، علماً بأن الكلمة 64000ومن الممكن أن تصدر التركيبة المحملة سلسلة قد تصل إلى 

 :، على سبيل المثالTEXTBOX يمكن تطبيقها على أي من أنواع LOADالمفتاحية 
 

link ((‘إظهار التسجيلة’),’TEXTBOXCHILDLOAD ISA1’) 
 .ISA1األمر السابق سيفتح نافذة تعرض النص الصادر من تنفيذ التركيبة 

 :الحظ االختالف بين الرابطتين التالييتين
 

link((‘إظهار التسجيلة’), ‘TEXTBOX ‘,@ISA1) 
link((‘إظهار التسجيلة’), ‘TEXTBOXLOAD ISA1’) 

 وصلة عندما يقوم المستخدم بنقر الISA1ض التسجيلة، بينما تقوم الثانية بتنفيذ التركيبة  أثناء عرISA1ستجد أن األولى ستنفذ التركيبة 
 : وفيما يلي بعض التركيبات كمزيد من األمثلة.إظهار التسجيلة

 :ISA التركيبة
 

if p(v44)  
   then link(( 1إظهار السلسلة  '/),'TEXTBOXLOAD ISA1')  

fi,  
if p(v44)  

   then link((' 2ار السلسلة إظه '/),'TEXTBOX ',@ISA1)  
fi,  
 

 :ISA1التركيبة 
 

{b,fs30,' سالسل',|(|V44|) |} 
 

 نقطة، في 15 بالنمط أسود مستخدمة حجم الخط 44 ستعرض الحقل )ISAفي التركيبة  (1إظهار السلسلة  الوصلةفي هذه الحالة، فإن 
 . العادية بالمحارف44 ستعرض الحقل 2إظهار السلسلة  وصلةحين أن ال

انظر القسم  (FORMAT يمكنك إدخال معامالت استبدال تركيبة مثلما هو الحال في األمر LOADهذا وعندما تستخدم الكلمة المفتاحية 
 ).متحورةالتركيبات ال

iii- عرض الصور 
بإضافة  TEXTBOXفي أمر ) BMP باالمتداد bitmap في صيغة Windowsحالياً يجب أن تكون ملف (يمكنك عرض صورة 

 : إلى األمر، على سبيل المثال، فاألمر التاليIMGالكلمة المفتاحية 
 

link(('إظهار الصورة'),'TEXBOXIMG c:\\winisis\\ab_jun97') 
 

 ".ab_jun97.bmp"سيفتح نافذة تعرض الملف 
تان، أي ال يمكن  حصريIMG وLOAD، مع مراعاة أن كلمتي TEXTBOX مع أي من أنواع IMGهذا ويمكنك استخدام الكلمة 

 :على سبيل المثال. استخدامهما معاً
 

link(('إظهار الصورة'),'TEXBOXCHILDIMG c:\\winisis\\ab_jun97') 
link(('إظهار الصورة'),'TEXBOXRCHILDIMG c:\\winisis\\ab_jun97') 

 
 . بكسل سيتم تصغيرها لتتناسب مع هذه األبعاد300×500الصور التي تزيد أبعادها عن 

iv- كيف تحث المستخدم قبل تنفيذ أمر الوصلة النصوصية 
 .أثناء التشغيل) متحورة( بحث المستخدم فبل تنفيذ تركيبة PROMPTتسمح لك السابقة 

 
 PROMPTالسابقة 

 :على سبيل المثال.  قبل أي أمر آخر في عبارة الوصلةPROMPTيمكن أن تضيف األمر 
..,Link(('اختبار'),'PROMPT TEXTBOX اًمرحب '),.. 
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إلى ما " ينصت "Winisis، والمؤشر الوامض يشير إلى أن "اختبار"عند نقر الوصلة السابقة، فستظهر خانة صغيرة بجوار العنصر 
 .سيدخله المستخدم

 .فإذا قمت بالنقر على أي عنصر آخر، ستختفي الخانة
 .استخدم مفتاح اإلدخال لتأكيد مدخالتك وإخفاء المحث من على الشاشة

 
  تستخدم مدخالت المستخدمكيف

 :على سبيل المثال. في بقية أمر الوصلة النصوصية بمدخالت المستخدم) عالمة دوالر مزدوجة($$  باستبدال كل Winisisسيقوم 
..,Link(('اختبار'),'PROMPT TEXTBOX $$'),.. 

 .سيفتح نافذة جديدة تحتوي على النص الذي أدخله المستخدم
 

 :صية التاليادرس أمر الوصلة النصو
 

 TEST.PFT: التركيبة األساسية
Link((' ...انقر هنا للبحث  '), 'TEXTBOXLOAD TESTR') 

 
عندما يقوم المستخدم بنقر الوصلة، ستقوم بتنفيذ تركيبة خارجية أخرى، تلك التركيبة ستبحث عن مصطلح معين، وتفتح نافذة جديدة 

 :تحتوي على ناتج البحث
 TESTR.PFT: التركيبة المحملة

Ref(l(‘ماء’),v24) 
 

 TEST.PFT في PROMPTلتجعل هذه الوصلة تفاعلية، أدخل السابقة 
Link((' ...انقر هنا للبحث '), 'PROMPT TEXTBOXLOAD TESTR,المصطلح,$$') 

 : كما يليTESTR.PFTوقم بتغيير 
Ref(l('المصطلح'),v24) 

 
ثاً، اكتب المصطلح الذي تريد البحث عنه واضغط مفتاح اإلدخال، فتظهر سيظهر لك مح..." انقر هنا للبحث"عندما تنقر على  :النتيجة

 .نافذة جديدة تحتوي على النتيجة
 

 كيف يعمل؟
 :فكر فيما يلي

 يستحيل تأخير تنفيذ التركيبة الحالية؛
 :فيذ استبدال مزدوجالوسيلة الوحيدة لتمرير قيم عبر التركيبات هو استخدام امتدادات متحورة، وبمعنى آخر، يقوم العمل على تن

 :، فيصبح أمر الوصلة النصوصية الذي سينفذ هو")مؤتمر"مثل (بمدخالت المستخدم $$  يتم استبدال -
‘TEXTBOXLOAD TESTR,مؤتمر,المصطلح’ 

 :، فتكون التركيبة الناتجة هي"مؤتمر"بالسلسلة " المصطلح"، مستبدالً كل ورود لكلمة TESTR.PFT بتحميل Winisis يقوم -
 

Ref(l(‘مؤتمر’),v24) 
 

 . من التسجيلة المسترجعة24ويرجع الحقل " مؤتمر" في البحث عن Winisisثم يبدأ 

 ]ترآيبة-اسم,رمر,[بيانات-قاعدة- اسمVIEW -ي
، والخالف قاعدة البيانات بدالً من نافذة TEXTBOX، باستثناء أن التسجيلة يتم عرضها في نافذة BOWSEهذا األمر مماثل لألمر 

مثل الطباعة، والبحث (ما هو عدم وجود شريط أدوات أو شريط حالة، وأن المستخدم ال يمكنه استخدام أي من أوامر القوائم بينه
 :على سبيل المثال. VIEW المفتوحة باستخدام األمر قاعدة البياناتفي ) وإدخال البيانات

 
link((' إظهارISA'),'VIEW cds,15') 

 من الناحية األخرى، من حيث أن التركيبة المحددة VIEW وBROWSE من ناحية وبين TEXTBOXالحظ االختالف الجذري بين 
 التي تم تنشيطها منها، في حين أن التركيبة المحددة قاعدة البياناتيتم تطبيقها دائماً على التسجيلة الحالية في  TEXTBOXفي األمر 

 .  األمرينهذين التي يتم فتحها باستخدام عدة البياناتقا يتم تطبيقها على VIEW أو BROWSEفي ) أو المشار إليها(
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 VIEW وTEXTBOXتعريف نوافذ  -ك
 بفتح نافذة جديدة لعرض البيانات "CDS/ISIS"نظام ، يقوم VIEW أو TEXTBOXفي كل مرة تنقر على وصلة نصوصية في 

دعاة للحيرة، ويمكنك تجنب هذه الحيرة بتعيين رقم لكل المقابلة، ومع ذلك فقد يكون وجود الكثير من النوافذ المفتوحة على الشاشة م
 .، بحيث يؤدي أي مرجع الحق لنفس الرقم إلى إعادة استخدام النافذة بدالً من فتح نافذة جديدةVIEW أو TEXTBOXواحدة من نوافذ 

، كما هو VIEW أو TEXTBOXبين قوسين مربعين مباشرة بعد أمر ) 20 و1الذي يمكن أن يكون بين (ويجب إرفاق رقم النافذة 
 :موضح في المثال التالي

 
link(('إظهار التسجيلة'),'TEXTBOX[2] ',@ISA1) 

link(('إظهار التسجيلة'),'TEXTBOX[1]CHILDLOAD ISA1') 
link(('إظهار التسجيلة'),'TEXTBOX[3]LOAD ISA1' 

link((' إظهارISA'),'VIEW[1] ISA,15') 
 

فذة الجديدة في أول مرة يتم فيها تنشيط الوصلة النصوصية، على أن أي تنشيط الحق سيقوم ببساطة ستنبثق النافي األمثلة عاليه، 
 .باستبدال البيانات الموجودة في نفس النافذة

 .قاعدة بيانات المرقمة يمكن أن تتشاركها أكثر من VIEW وTEXTBOXالحظ أن نوافذ 

 الترآيبات المتحورة -ل
 : المعامالت االختيارية التاليةTEXTBOX في األمر LOADالكلمة المفتاحية  وFORMATينفذ كالً من األمر 

 
FORMATجديد-نص,قديم-نص,[تركيبة- اسم[ 

TEXTBOXLOADجديد-نص,قديم-نص,[تركيبة- اسم[ 
-نصلة  بسلسقديم-نص باستبدال كل ورود لسلسلة "CDS/ISIS"نظام  حيث يقوم : تنفيذهاقبلمما يتيح لك تعديل التركيبة المحملة 

 :ففي األوامر التالية") كلمة" تحتوي على السلسلة ISA1على افتراض أن التركيبة ( على سبيل المثال .جديد
 

'FORMAT ISA1,كلمة,',v24 
'TEXBOXLOAD ISA1,كلمة,',v24 

 
 .ISA1 قبل تنفيذ التركيبة 24بمحتويات الحقل " كلمة" باستبدال كل ورودات "CDS/ISIS"نظام سيقوم 
-نص حيث أن مستخلص التركيبة سيعتبر الفاصلة األولى هي التي تفصل بين )،( يجب أال يحتوي على فاصلة قديم-نص الحظ أن

 .جديد-نص وقديم

 PRINTSEARCH وPRINTTHISاألمران  -م
لة بترتيب معكوس عبر خيار مربع حوار الطباعة، وفي حا) التسجيالت( بطباعة نتائج االستفسار PRINTSEARCHيقوم األمر 

 .خروج هذا األمر عن السياق، كأن يتم استدعاؤه بدون وجود استفسار نشط، فستتم طباعة التسجيلة الحالية فقط
 . بطباعة الصفحة الحالية، بما فيها الوصلة النصوصية ذاتهاPRINTTHISبينما يقوم األمر 

 
… link((‘print’),’PRINTSEARCH’)… 

 )سابقة(RESETSEARCH -ن
 على التوقف عن عرض Winisis، بما يجبر "تصفح"من القائمة " قاعدة بيانات"كما ينفذه األمر " ض نتائج البحثعر"لتعطيل حالة 
 للتوقف عن تمييز RESETSEARCHإذا كان تمييز مصطلحات البحث نشطاً، يمكنك استخدام على سبيل المثال، . نتائج البحث

 .الكلمات تمهيداً لتقديم واجهة بحث جديدة
 :لغوي ووصف المعاملالبناء ال
 .FORMAT سابقة، وفي الوقت الحالي ال ينطبق إال على األمر RESETSEARCH: مالحظة

 
 :على سبيل المثال

Link((‘تغيير’),’RESETSEARCH FORMAT ISA1’) 
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 MESSAGEاألمر  -س
البناء اللغوي ووصف . عين خاص بها أو مربع حوار مقاعدة بياناتوعلى وجه العموم، فهو يسمح بفتح . Winisisإلرسال رسالة إلى 

 :المعامالت
 

MESSAGEتركيبة-اسم,بيانات-قاعدة-اسم, رسالة 
 

 الرسالة المطلوب إرسالها :رسالة
  التي ستتسلم الرسالةقاعدة البيانات :بيانات-قاعدة-اسم
 قاعدة البياناتالتركيبة التي ستظهر عليها  :تركيبة-اسم
 

 . يتم تعريفها بأسمائهاقواعد البيانات عند اللزوم، علماً بأن البياناتقاعدة هذا وسيقوم كل إجراء بفتح 
 :الرسائل المتاحة هي
OPENSEARCH: لفتح البحث المتقدم 

OPENEASYSEARCH: لفتح نافذة البحث الموجه 
LANGUAGE-XX:  لتغيير لغة العمل الحالية فيWinisis على أن تكون ،XXشفرة للغة موجودة بالفعل . 
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 FST جدول اختيار الحقول  -9
 أو أكثر من تسجيلة ملف رئيسي، وبناء على عنصر استخراجيستخدم جدول اختيار الحقول في تعريف المعايير التي تستخدم في 

 للتسجيلة التي تم السياق الذي يستخدم فيه جدول اختيار الحقول، يمكن استخدام تلك العناصر إلنشاء مدخالت الملف المقلوب
ها منها، وذلك بغرض فرز التسجيالت حسب التتابع المطلوب قبل إصدار تقرير مطبوع، أو إلعادة تركيب التسجيالت أثناء استخراج

هذا ومن الممكن تعريف العنصر بوجه عام على أنه جزء من تسجيلة نتج عن عملية معينة، وبرغم أنه في . عملية استيراد أو تصدير
 مثل حقل أو حقل فرعي، إال أنها في حاالت أخرى قد تكون كلمات،  بالفعل،عناصر بيانية عبارة عن العناصر الحاالت تكون كثير من

 .أو عبارات، أو أي أجزاء أخرى من البيانات ذات معنى خاص لتطبيق معين
 

من القائمة " جدول اختيار الحقول للبحث"مر هذا ويتم إنشاء جدول اختيار الحقول بواسطة محرر جداول اختيار الحقول باستخدام األ
 :، وفيما يلي نموذج لجدول اختيار حقول"إدخال"
 

 معرف الحقل تقنية الكشف البياناتاستخراجتركيبة 
mhl,v24 4 24 

v69 2 69 
mhl.v70|%| 0 70 

م^v26,"=المكان" 0 26 
ن^v26,"=الناشر" 0 26 

 
 :كثر يعرف كل منها ثالثة معامالتيتكون جدول اختيار الحقول من سطر أو أ

 ؛)IDعمود بعنوان  (رقم الحقل/اسم -1
 ؛ و)ITعمود بعنوان  (تقنية التكشيف -2
 "CDS/ISIS"نظام  في لغة تصميم التركيبات، ويتم تكوينها باستخدام  البياناتاستخراجتركيبة  -3
 

ر الحقول، فسيقرأ التسجيالت المقابلة في الملف الرئيسي، ثم  عناصر باستخدام جدول اختياستخراج ال"CDS/ISIS"نظام وكلما احتاج 
 :جدول اختيار الحقولينفذ اإلجراء التالي لكل من مدخالت 

 
  تنفيذ التركيبة الستخراج البيانات المطلوبة من التسجيلة؛-1
  تطبيق تقنية التكشيف المحددة للبيانات التي أصدرتها التركيبة؛ و-2
 .ل لكل عنصر من العناصر التي أصدرتها التركيبةرقم الحق/ تعيين اسم-3
 

 فحسب للبيانات بين خطوة وأخرى، وإنما نقل للمعرفةويتم تنفيذه كما ورد حرفياً، وال يوجد نقل  تماماً، آلياإلجراء المشروح عاليه 
 غير 1قل معين أثناء تنفيذ الخطوة  حاستخراج على سبيل المثال، فإن حقيقة .برغم أن كل الخطوات تتضافر لتحقيق النتيجة المطلوبة

، وهي بدورها تعمل 2 إلصدار سلسلة من المحارف وتمررها للخطوة لغة تصميم التركيبات تستغل قوة 1فالخطوة : 2معروفة للخطوة 
سالسل على هذا ويتم تعريف تقنيات التكشيف على أنها إجراءات تنفذ . يف المحددةشعلى سلسلة المحارف الصادرة طبقاً لتقنية التك

وبفضل عمومية التصميم، يمكن استخدام جداول اختيار الحقول ألغراض متنوعة مثل . ، وليس على تسجيالت أو حقولمحارف
 .تعريف محتويات الملف المقلوب، أو لتحديد متطلبات الفرز في للوائح المطبوعة، وهي المهام التي قد تبدو ألول وهلة غير ذات عالقة

 . كوحدة قادرة على إصدار عناصر من البيانات المطلوبة مهمة معينةجدول اختيار الحقولار بعتوبشكل عام، يمكنك ا

 الحقولاختيار جدول معامالت  -أ
 باستخدام المحرر، جدول اختيار الحقولعند تحرير ( الثالثة بترتيب معالجتهم جدول اختيار الحقولفي األقسام التالية شرح لمعامالت 

 ). عكسييتم إدخالها بترتيب
 



 FST  130 قولالح اختيار جدول  -9

  البياناتاستخراجتركيبة  -1
. "لغة تصميم التركيبات"، والتي ورد شرحها في "CDS/ISIS"نظام  في لغة تصميم التركيباتهذه التركيبة يتم تشفيرها باستخدام 
 ال يقصر طول "CDS/ISIS"نظام  التركيبة ال يقصد بها العرض وإنما المزيد من المعالجة، فإن ونظراً ألن البيانات الصادرة من هذه

على أن موضوع األسطر قد يكون له عالقة بتقنية . السطر على أي قيمة معينة، ومن ثم فلن يقوم بتقسيم البيانات بين األسطر كذلك
 أن إنشاء األسطر "CDS/ISIS"نظام وفي هذه الحالة، سيضمن . كيبةتشفير معينة يتم تطبيقها على المخرجات الصادرة من التر

 . في المخرجات كنتيجة ألوامر السطر الجديد الصريحة التي تعينها في التركيبةفقطسيكون 
في  بيانات، واستخراج وأوامر اإلزاحة وتتابع الهروب قد ال يكون لها تأثير في تركيبة C مثل اتوهكذا، فإن بعض أوامر التركيب

 .وعلى هذا يجب أن يتم تجنبها ما لم تكن ضرورية لتحقيق النتيجة المطلوبة. بعض الحاالت، قد تصدر نتائج غير متوقعة
محددة  قد تكون ضرورية لكي تؤدي تقنية التكشيف ال")منوالأمر ال"انظر ( المختار إلخراج حقول معينة منوالومن ناحية أخرى، فإن ال

، )سنذكر ذلك في شرح كل من تقنيات التكشيف فيما بعد( حاالت معينة تتطلبوظيفتها بشكل صحيح، حيث أن بعض تقنيات التكشيف 
 . البيانات عند الضرورةاستخراج المناسبة في تركيبة منوالوعليك أن تدخل أوامر ال

كل عكسي على المعالجات التالية التي سيتم تطبيقها على البيانات الحظ أيضاً أن استخدام التحويل إلى محارف استهاللية قد يؤثر بش
 mdl أو mpl ،mhlاستخدم (وكقاعدة عامة، عليك أال تستخدم التحويل إلى محارف استهاللية . التي يصدرها جدول اختيار الحقول

 "CDS/ISIS"نظام ر سلبي، على أن ، ما لم تكن متأكداً من ضرورتها ومن أنها لن يكون لها تأثي)mdu أو mpu ،mhuبدالً من 
على سبيل المثال، سيتم تحويل كل العناصر التي يصدرها جدول . عند الضرورةتلقائياً سيقوم بتنفيذ التحويل إلى محارف استهاللية 

القاموس، حتى قبل تخزينها في ) في حالة النصوص بالمحارف الالتينية(اختيار الحقول في الملف المقلوب إلى المحارف االستهاللية 
 .ولو أصدرها جدول اختيار الحقول بالمحارف الصغيرة

 تقنيات التكشيف -2
 إنشاؤها، علماً محددة ليتمعناصر تقنية التكشيف تحدد معالجة معينة يتم تطبيقها على البيانات التي تصدرها التركيبة بغرض تعريف 

 . كما سيتم شرحه فيما يلي4 إلى 0 استخدامها، وقد تم تعيين شفرة رقمية لها من بأن هناك ثماني تقنيات تكشيف يمكنك

 0تقنية التكشيف  -أ
لبناء عنصر من كل سطر يتم استخراجه عن طريق التركيبة، وتستخدم هذه التقنية عادة لتكشيف حقول أو حقول فرعية بأكملها، على 

 ينظر لمخرجات التركيبة على "CDS/ISIS"نظام س من الحقول، وهذا ألن  ولياألسطر سيبني العناصر من "CDS/ISIS"نظام أن 
ومن ثم، فعليك أنت أن تتأكد من كون التركيبة تصدر البيانات .  معرفة بحد ذاتهاالحقولأنها سلسلة من المحارف حيث لم تعد 

، عند استخدام هذه التقنية، على تركيبة أو أكثر من حقل، وبمعنى آخر/الصحيحة، وبالذات عند تكشيف الحقول القابلة للتكرار و
 . البيانات إخراج سطر واحد لكل عنصر سيتم تكشيفهاستخراج

 1تقنية التكشيف  -ب
 سيبحث في مخرجات التركيبة عن شفرات "CDS/ISIS"نظام  تستخلصه التركيبة، وبما أن سطر أو حقل فرعيلبناء عنصر من كل 

لكي تؤدي هذه ) ، حيث أن هذا هو الوضع االفتراضيمنوالأو بال  (التدقيق منوال أن تحدد  الحقول الفرعية، فعلى التركيبةمحددات
 منواليتذكر أن ( الحقول الفرعية في المخرجات بمحدداتحتفظ يي  الذ الوحيدمنوالالتقنية وظيفتها بشكل صحيح، حيث أن هذه هي ال

 هي في الواقع طريق مختصر 1الحظ أن تقنية التكشيف ). تنقيط الحقول الفرعية بعالمات محددات نستبدالي والبيانات الرؤوس
 1986ت^ندار النهضة العربية^مبيروت^: محتويات التسجيلة هي: على سبيل المثال. 0الستخدام تقنية التكشيف 

 
 جدول اختيار الحقول مخرجات التركيبة العناصر الصادرة

 بيروت
 دار النهضة العربية

1986 

 مبيروت^mpl,v26 1 1 1986ت^ العربيةندار النهضة^مبيروت^

 بيروت
 دار النهضة العربية

1986 

 بيروت
 دار النهضة العربية

1986 

1 0 mhl,v26^م/v26^ن/v26^ت 

 mfl,v26 1 1 1986بيروت، دار النهضة العربية،  1986بيروت، دار النهضة العربية، 
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 2تقنية التكشيف  -ج
الحظ أن هذه التقنية تتطلب . ، مع عدم تكشيف أي نص خارج العالمتين>...<ين عالمتي لبناء عنصر لكل مصطلح أو عبارة مرفقة ب

 .<> العالمتين يحذفان ينخرالمنوالين اآل، حيث أن التدقيق منوال
 ."محددات مصطلح البحث"في ) 3تقنية التكشيف "/" (عن استخدام العالمة " <>"وقد سبق شرح ميزة استخدام العالمتين 

 
> قسم المكتبات<في > تدريب على التوثيق<يشتمل على > فصل جامعي<تقرير عام لوصف " الحقل الذي يحتوي على وهكذا، فإن

 :سيصدر العناصر التالية عند تكشيفه باستخدام هذه التقنية" بإحدى الكليات
 

 فصل جامعي
 تدريب على التوثيق

 قسم المكتبات

 3تقنية التكشيف  -د
 :على سبيل المثال، فالنص التالي"/.../".  إال أن المصطلحات أو العبارات مرفقة بين عالمتي 2لتكشيف تقوم بنفس المعالجة كتقنية ا

 
  بإحدى الكليات/قسم المكتبات/ في /تدريب على التوثيق/ يشتمل على /فصل جامعي/تقرير عام لوصف 

 
 :سيصدر العناصر التالية عند تكشيفه باستخدام هذه التقنية

 
 فصل جامعي

 ب على التوثيقتدري
 قسم المكتبات

 4تقنية التكشيف  -هـ
 .7لبناء عنصر من كل كلمة في النص الذي تستخلصه التركيبة، علماً بأن الكلمة هي أي تتابع لتقارب محرفين ألفبائيين
ى ملف كلمات الوقف عندما تستخدم تقنية التكشيف هذه، يمكنك منع الكلمات غير ذات العالقة من التكشيف بتعريفها في ملف معين يسم

 ).للحصول على معلومات حول كيفية بناء ملف كلمات الوقف" إنشاء ملف كلمات الوقف"انظر (
 منوال أو الرؤوس منوالعند استخدام هذه التقنية لتكشيف حقل كامل يحتوي على محددات حقول فرعية، يمكن تعيين : مالحظة
ات حتى يتم استبدال محددات الحقول الفرعية قبل التكشيف، وإال تم اعتبار محارف  البياناستخراج في تركيبة )mdl أو mhl(البيانات 

 البيانات لو كان الحقل الجاري تكشيفه منوال أو الرؤوس منوالكما ننصح أيضاً باستخدام . محددات الحقل الفرعي كجزء من الكلمة
معلومات "انظر (اهل أي بيانات يتطلبها تخزين الحقل يحتوي على معلومات توثيق، بحيث يتم تكشيف شكل العرض فقط للحقل وتج

 ").الترتيب

 8إلى  5تقنيات التكشيف  -و
، والتقنيات 4 و3، و2، و1تتيح لك تقنيات التكشيف األربع التالية تعيين سابقة لمصطلحات البحث المستخلصة باستخدام تقنيات التكشيف 

 : غير شرطي كما يليثابت البيانات كاستخراجويتم تعيين السابقة في تركيبة .  على التوالي8و 7، 6، 5مرقمة 
‘dp…pd’, [تركيبة] 

 
 :حيث

‘d’  ال يظهر في السابقة ذاتها(محدد من اختيارك( 
‘p…p’ السابقة الفعلية 

 
 TI=;’,v24/‘ 8 1: على سبيل المثال، فإن التركيبة

 
 ".=TI"وتسبق كل مصطلح بالسابقة  24لحقل ستؤدي إلى تكشيف كل كلمة في ا

 

                                                           
جدول المحارف األلفبائية "انظر  (TAB.ISISACمن الممكن أن يكون تعريف المحارف األلفبائية خاصاً بتثبيت كل مستخدم عن طرق جدول النظام  7
)TAB.ISISAC(" 
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 معرف الحقل -3
يتم تعيينه لكل عنصر يتم إنشاءه أثناء عملية التكشيف، ويعتمد معنى معرف ) 32767 و1في المدى بين (معرف الحقل عبارة عن رقم 

 :، كما سيلي شرحهFSTالحقل على الغرض من 
FST ؛")المؤهل المساعد"انظر (يتم استخدامه أثناء البحث معرف الحقل هو المؤهل الذي س لملف المقلوبل 
FST ؛")تركيبة الرأس"انظر (معرف الحقل هو رمز الحق المستخدم في تركيبة رأس من تحديد المستخدم  فرزلل 
FST معرف الحقل هو رمز  عادة التركيبإلISOانظر (لذي سيتم تعيينه لحقل يتم تصديره  ا"FST نظام ، أو رمز ")عادة التركيبإل

"ISIS/CDS" تصميم الحقول إعادة "انظر ( الذي يتم تعينه لحقل مستوردFST"( 
 

مربع حوار طباعة "ض محددة، راجع  المستخدمة ألغراFSTجداول اختيار الحقول يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول 
 ". االستيرادمربع حوار"و"  التصديرمربع حوار"، ")فرز(

  المقلوب لملفل FST -ب
 واحد لتعريف محتويات الملف المقلوب، والعناصر التي FSTجد جدول اختيار حقول  يوقاعدة بياناتكما الحظت مما سبق، فإن لكل 

 .يبنيها هذا الجدول تشكل بمجرد تخزينها في الملف المقلوب قاموس مصطلحات البحث لقاعدة البيانات
 التي قاعدة البياناتجيالت على أن القاموس ال يكفي وحده لتوفير آلية استرجاع متكاملة، حيث أن كل مصطلح يجب أن يرتبط بكل تس

 بربط الئحة بالمواقع لتوفير الصلة لكل من مصطلحات البحث في القاموس، بحيث يكون "CDS/ISIS"نظام يظهر فيها، ومن ثم يقوم 
 .قاعدة البياناتلكل مصطلح عدد من المواقع يوافق مرات وروده في 

للتسجيلة فحسب، وإنما يتضمن أيضاً معلومات إضافية حول ) رمر(وأكثر من ذلك، ال يشتمل كل موقع على رقم الملف الرئيسي 
ه، وذلك بغرض دعم بعض خصائص لغة البحث المتقدمة مثل معامالت بحث استخراجموضع المصطلح في التسجيلة حيث تم 

 .التقارب
 
 :على أربعة مكونات التدوينةشتمل ت
 

 . بتعيين هذا المكون تلقائياً"CDS/ISIS"نظام ح، ويقوم للتسجيلة التي تحتوي على المصطل) رمر(رقم الملف الرئيسي 
 

طة س، وتقوم أنت بتعيين هذا المكون بوا")المؤهل المساعد"انظر ( الذي سيستخدم أثناء البحث عند تعيين مؤهل مساعد معرف الحقل
 .فس معرف الحقل لحقول مختلفة بحيث تجعلها تظهر كحقل واحد عند البحثالحظ أنه يمكنك تعيين ن. FSTجدول اختيار الحقول 

 
على الحقول القابلة للتكرار، فإذا كان )  ومعامالت التقارب(F)(، المطلوب لتطبيق معامالت البحث على مستوى الحقل رقم الورود

فعليك ، )4ع بطبيعة الحال عند استخدام تقنية التكشيف والذي سيكون هو الوض (قاعدة البياناتاستخدام هذه المعامالت مطلباً في تصميم 
 ثابتاألمر الذي يمكن تنفيذه ببساطة باستخدام ( بين ورودات الحقل القابل للتكرار 8"%"تعيين رقم الورود في التركيبة بإخراج عالمة 

 تتم FST لكل سطر من 1 القيمة  بإعادة ضبط رقم الورود على"CDS/ISIS"نظام ، فيقوم ")|%|v10"سابق قابل للتكرار، مثل 
 .في النص الذي تصدره التركيبة"%"  لكل مرة يصادف فيها العالمة 1معالجته، ويزيده بقيمة 

 

                                                           
"). فاصل الحقل القابل للتكرار: 8المعامل "انظر (الحظ أن المحرف الفعلي لفصل ورودات الحقل القابل للتكرار معامل يعتمد على عوامل التثبيت  8

 "%". تمت إعادة تعريفها، فعليك استخدام المحرف المستخدم بدالً من العالمة فإذا كانت الفاصلة قد
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تتم إعادة ضبط الرقم على :  بتعيينه كما يلي"CDS/ISIS"نظام  المصطلح، المطلوب لتنفيذ معامالت بحث التقارب، ويقوم رقم تتابع
 لكل عنصر تنشئه تقنية التكشيف 1 تتم معالجته وفي كل مرة يتغير فيها رقم الورود، ويزيد بقيمة FST لكل سطر من 1القيمة 

، ويحتوي على فقرة 68 تحتوي على ملخص في الحقل القابل للتكرار رقم قاعدة البياناتلنفترض على سبيل المثال أن . المستخدمة
، سيتم تعيين رقم )|%|mdl,v68( البيانات استخراج، فباستخدام تركيبة 4ف  كل ورود، ويجب تكشيفه باستخدام تقنية التكشييواحدة ف

لكانت الكلمات قد تم ترقميها ) mdl,v68( البيانات استخراجحيث لو كانت تركيبة ( في كل فقرة 1تتابع لكلمات الملخص يبدأ من 
 ). عن آخر كلمة في الفقرة األولى1 يزيد بمقدار تتابعياً لكل الملخص، بمعنى أن الكلمة األولى من الفقرة الثانية ستحمل رقماً

 
 للملف المقلوب غير ذات معنى، أو غامضة من حيث FSTفي بعض الحاالت، تكون بعض مصطلحات القاموس التي أصدرها 

، )لعربيةجمهورية مصر ا(أو رمزاً لدولة ) جمال محمد علي( اسماً لشخص ج م ععلى سبيل المثال، فقد يكون المصطلح . االسترجاع
، والذي يصبح 34كما يعتبر هذا األمر صحيحاً في حال المصطلحات الرقمية مثل . وفي كلتا الحالتين لن يكون مفيداً في االسترجاع

، 8 إلى 5، و0فإذا كان الحقل الذي يصدر مثل هذه المصطلحات قد تم تكشيفه باستخدام التقنية . غير ذي معنى عند فصله عن سياقه
حقل على سبيل المثال، عند تكشيف .  سابقة لتوفير عنوان يحدد االستخدام الخاص بهذا المصطلحثابتمعنى باستخدام يمكنك إضافة 

ج ، بحيث يتم قلب رمز الدولة v10بدالً من استخدام ) CC=”v10“(، يمكنك استخدام التركيبة 10يحتوي على رمز الدولة، مثل الحقل 
 يحتوي على رقم المشروع، يمكنك استخدام 20وبنفس الطريقة، إذا كان الحقل . ")ج م ع"د بدالً من مجر (ج م ع=CC على أنه م ع

 ).34بدالً من مجرد  (34مشروع بحيث يمكنك البحث الحقاً باستخدام ) v20,"مشروع"(التركيبة 
 

 .في ملف القلب والموقع الكامل المعين لكل عنصر قبل تخزينه FSTالجدول التالي يوضح معالجة جدول اختيار حقول 
 

 العناصر الصادرة
 FSTسطر  مخرجات التركيبة عنصر المعرف

 الموارد 24
 االقتصادية 24

 mhl ,v24 1 24 الموارد االقتصادية

 موارد اقتصادية 69
 قوى عاملة 69
 موارد طبيعية 69
 منتجات أولية 69
 نقل التكنولوجيا 69

 :بحث عن
موارد ><قوى عاملة><موارد اقتصادية<

 >نقل التكنولوجيا><منتجات أولية><يةطبيع

69 1 v69

  كامل، بكري70
  محمود، يونس70
  عبد المنعم، مبارك70

|%|mhl,v70 1 70 عبد المنعم، مبارك%محمود، يونس%كامل، بكري

 م^V26": الدولة" 1 26 بيروت: الدولة بيروت:  الدولة26
ن^V26": الناشر" 1 26 لعربيةدار النهضة ا: الناشر دار النهضة العربية:  الناشر26

 
 عنصر تتابع ورود رقم الحقل رمر

 الموارد 1 1 24 1
 االقتصادية 2 1 24 1
     
 موارد اقتصادية 1 1  69 1
 قوى عاملة 2 1  69 1
 موارد طبيعية 3 1  69 1
 منتجات أولية 4 1  69 1
 نقل التكنولوجيا 5 1  69 1
     
 كامل، بكري 1 1 70 1
 محمود، يونس 1 2 70 1
 عبد المنعم، مبارك 1 3 70 1
     
 بيروت: الدولة 1 1 26 1
 دار النهضة العربية: الناشر 1 1 26 1
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الحظ في هذا المثال، أنه برغم عدم إخراج . الجدول التالي يظهر العناصر ومواقعها التي سيتم إصدارها لو استخدمنا ملف كلمات وقف
 .نها محتسبة في أرقام تتابع المصطلحاتكلمات الوقف، إال أ

 
 عنصر تتابع ورود معرف رمر

 الموارد 1 1 24 1
 االقتصادية 2 1 24 1
     
 موارد اقتصادية 1 1  69 1
 موارد طبيعية 3 1  69 1
 منتجات أولية 4 1  69 1
 نقل التكنولوجيا 5 1  69 1
     
 كامل، بكري 1 1 70 1
 ، مباركعبد المنعم 1 3 70 1
     
 بيروت: الدولة 1 1 26 1
 دار النهضة العربية: الناشر 1 1 26 1
 

 ملف كلمات الوقف
 قوى عاملة

 محمود، يونس
 

غرض الشرح فحسب، إال أن كلمات الوقف التي يمكن للقد قمنا في هذا المثال بإدراج كلمات وقف ال يمكن استخدامها عادة : مالحظة
 . في، على، من، إلى، كان، إن، إلخ:استخدامها عادة تتضمن
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 لالحتياجات "CDS/ISIS"نظام   تطويع -10
 الخاصة

 إنشاء إصدار لغة جديدة -أ
على  (CDS/ISIS قواعد بيانات في Windows ببيئة الخاص "CDS/ISIS"نظام يتم تخزين كل من القوائم ورسائل النظام في إصدار 

).  خاصةقاعدة بيانات، حيث تخزن القوائم في استمارات قوائم خاصة وتخزن الرسائل في MS-DOS بيئةصدار الخاص بخالف اإل
 .، عليك أن تنشئ قواعد بيانات القوائم والرسائل للغة الجديدةWindows بيئةولكي تنشئ إصداراً بلغة جديدة من اإلصدار الخاص ب

 SYSPAR.PAR في ملف 2 القوائم الموجودة في دليل القوائم، والمشار إليه بالمعامل اناتقواعد بيعلماً بأن القوائم مخزنة في 
 Mnxxyy: ، ويكون اسم قواعد بيانات اللغات مركباً كما يلي)winisis\menu\افتراضياً (

 :حيث
xx  مثل (هو رمز اللغةEG ويمكنك تعريف رموز جديدة، مثل ) للغة العربيةCZ للغة التشيكية، أو PL للغة 

 .البولندية، على أال تستخدم رمزاً واحداً للغتين مختلفتين
yy  التوصيف، والرمز االفتراضي هو هو رمزDF بنظام ، وهو يحتوي على كل قوائم األوامر الخاصة

"CDS/ISIS" ويمكنك كذلك تعريف ملف توصيف القوائم الخاص بك، مثل ،BS للقائمة التي تسمح على سبيل 
 ).الحقاً" إنشاء ملف توصيف قوائم جديد"انظر ( بالنفاذ إلى عدد محدد من الوظائف  للمستخدمالمثال

 في ملف 102 و101 عند بدء تشغيله في المعاملين "CDS/ISIS"نظام ويتم تعريف قاعدة بيانات القوائم التي سيستخدمها هذا 
SYSPAR.PAR. 

ئل ا الرسقواعد بيانات المختلفة، مخزنة في "CDS/ISIS"نظام حوار أما الرسائل، بما فيها العناوين المستخدمة لنوافذ ومربعات 
، ويكون اسم قواعد بيانات )winisis\msg\افتراضياً  (SYSPAR.PAR في ملف 3الموجودة في دليل الرسائل، المعرف بالمعامل 

 :الرسائل مركباً كما يلي
 

Msxx 
 

 :حيث
xx  مثل (هو رمز اللغةEG يف رموز جديدة، مثل ويمكنك تعر) للغة العربيةCZ للغة التشيكية، أو PL للغة 

 يجب أن يكون رمز اللغة المستخدم لقواعد بيانات .البولندية، على أال تستخدم رمزاً واحداً للغتين مختلفتين
 .الرسائل هو نفسه المستخدم في قاعدة بيانات القوائم

 إنشاء قاعدة بيانات قوائم جديدة -1
 :، قم بتنفيذ الخطوات التالية)االفتراضية (DFتنشئ إصداراً باللغة اإلسبانية من قائمة هذا المثال يشرح لك كيف 

 .) للغة اإلسبانيةSPمثل ( اختر الرمز الجديد للغة المطلوبة -1
 .Windows في بيئة DOS افتح محث -2
 .C:\WINISIS، والذي يفترض عادة أن يكون Winisis انتقل إلى دليل -3
 ).C\WINISIS\MENU(ل القوائم  انتقل إلى دلي-4
  قم بتنفيذ األوامر التالية-5

 xcopy mnendf*.* mnspdf*.* 
 copy ?mnend.fmt ?mnspd.fmt 

 القوائم، بينما قاعدة بياناتبهذا الشكل، تنشئ نسخة من القوائم اإلنجليزية االفتراضية إلى الملفات اإلسبانية، فالعبارة األولى ستنسخ 
 .انية بنسخ استمارات إدخال البيانات لقاعدة البيانات المحددةتقوم العبارة الث

" قاعدة بيانات" من قائمة "...فتح"اختر . Winisis وتشغيل DOS، يمكنك إقفال نافذة قاعدة البياناتبمجرد أن تنشئ نسخة من  -6
 .MNSPDF.MST الجديدة قاعدة البيانات، واختر )C:\Winisis\menuافتراضياً (واختر دليل القوائم 
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 ).اإلسبانية( تسجيلة بتسجيلة، وقم بترجمة كل أمر إلى اللغة الجديدة قاعدة البيانات وتصفح إدخال البيانات افتح نافذة -7
 

، هذا الرقم يفسر معنى ])64[مثل "[]" (كل أمر من أوامر القوائم يتبعه رقم أو ضغطة مفتاح مدرجة بين قوسين مربعين : مالحظة
 أن يعمل بشكل "CDS/ISIS"نظام يجب أال تقوم بإلغاء أو تغيير أي من هذه األرقام، وإال سيتعذر على . "CDS/ISIS"لنظام األمر 

 .صحيح عند استخدام هذه اللغة
 .قاعدة البيانات أقفل -8
 تتمكن من اختبار قبل أن) SPمثل ( يجب أن تنشئ إصداراً جديداً باللغة الجديدة من الرسائل تتناسب مع رمز اللغة المستخدم -9

 .القوائم الجديدة كما سيلي شرحه

  رسائل جديدةتقاعدة بياناإنشاء  -2
 .هذا المثال يوضح كيفية إنشاء قاعدة بيانات رسائل للغة جديدة، على سبيل المثال اإلسبانية

 ). للغة اإلسبانيةSPمثل ( اختر الرمز الجديد للغة المطلوبة -1
 .Windows في بيئة DOS افتح محث -2
 .C:\WINISIS، والذي يفترض عادة أن يكون Winisis انتقل إلى دليل -3
 ).C\WINISIS\MSG( انتقل إلى دليل الرسائل -4
  قم بتنفيذ األوامر التالية-5

 xcopy msen.* mssp*.* 
 copy ?msen.fmt ?mssp.fmt 

 ).*.MSSP( جديدة بياناتقاعدة قاعدة بيانات الرسائل اإلنجليزية إلى بهذا الشكل، تنشئ نسخة من 
، )C:\Winisis\msgافتراضياً  (الرسائلواختر دليل " قاعدة بيانات"من قائمة " ...فتح"اختر . Winisis وتشغيل DOS نافذة أقفل -6

  .MSSP.MST الجديدة قاعدة البياناتواختر 
الجدول التالي يساعدك . مة كل أمر إلى اللغة الجديدة تسجيلة بتسجيلة، وقم بترجقاعدة البيانات وتصفح إدخال البيانات افتح نافذة -7

 .قاعدة البياناتعلى فهم معنى كل من الرسائل في 
 

 فئة الرسائل مدى رمر
الحظ أن أول حقل في أول تسجيلة يحتوي على اسم اللغة التي سيعرضها ). موافق، إلغاء، إلخ(األزرار القياسية  1-10

Winisisتاحة عند عرض الئحة اللغات الم 
 )قاعدة البياناتنافذة (وضع قاعدة البيانات والتسجيلة  11-12
 مربعات حوار اإلعدادات، واالستيراد، والتصدير وصيانة الملف المقلوب 12-16
 نوافذ البحث 21-22
 مربع حوار الفتح 31
 رسائل الخطأ 41-42
 إدخال البياناتنافذة  51-52
 مربع حوار الطباعة 61-70
 ائل المساعدة لشريط األدواترس 71-73
 

 . حديثاWinisisً لمزيد من المعلومات عن الرسائل التي تمت إضافتها إلى languages.docويمكنك مراجعة ملف 
 

  على قيمة رمز اللغة المناسب لكي تجعل اللغة الجديدة هي اللغة االفتراضيةSYSPAR.PAR في ملف 101يجب أن تضبط المعامل 
 :على سبيل المثال).  عند بدء تشغيلهتلقائياً  "CDS/ISIS"نظام سيختارها أي اللغة التي (
 

; Default language 
101=SP 
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  قوائم جديدإنشاء ملف توصيف -3
في الواقع ، وتوصيف القوائم توصيفات القوائم التي يستطيع المستخدم النفاذ إليها باستخدام "CDS/ISIS"نظام يمكن قصر عدد أوامر 

عادة ما يتم اختيار توصيف . "CDS/ISIS"نظام  قوائم معينة تحتوي فقط على مجموعة فرعية من أوامر قاعدة بياناتعبارة عن 
، )أو فئة من المستخدمين(، ومع ذلك يمكنك تعيين توصيف مختلف لكل مستخدم SYSPAR.PAR في ملف 102القوائم في المعامل 

 "CDS/ISIS"نظام يستخدم . 0 مستخدماً المعامل SYSPAR.PAR في كل ملف ثانوي من ملفات 102وذلك بإعادة ضبط المعامل 
 ."CDS/ISIS"نظام ، والذي يسمح بالنفاذ لكل وظائف )MNxxDF قاعدة البيانات( افتراضياً DFالتوصيف 

 : إلصدار لغة موجود بالفعل جديداتبع الخطوات التالية إلنشاء ملف توصيف قوائم
 ).BSوليكن مثالً ( اختر الرمز الجديد للغة المطلوبة -1
 .Windows في بيئة DOS افتح محث -2
 .)C:\WINISISوالذي يفترض أن يكون  (Winisis انتقل إلى دليل -3
 ).C\WINISIS\MENU( انتقل إلى دليل القوائم -4
 امر التالية قم بتنفيذ األو-5

 xcopy mnendf*.* mnxxbs*.* 
 copy ?mnend.fmt ?mnxxb.fmt  

 بينما تنسخ العبارة الثانية استمارة قاعدة البيانات، وبالتحديد، فالعبارة األولى ستنسخ xxهذا األمر ينشئ نسخة من قاعدة بيانات اللغة 
 . تلكلقاعدة البياناتإدخال البيانات 

 
من محرف يمثل رقم الصفحة وأول خمسة محارف من اسم ) FMT.ملفات  (إدخال البياناتء استمارات يتم تركيب أسما :مالحظة

 MNENBS.FMT، مثل B، ومن ثم إذا كان لديك أكثر من توصيف يبدأ بالمحرف )AMNED.FMTمثل  (قاعدة البيانات
، هذه AMNENB.FMTاالستمارتين سيكون  حيث أن اسم كال إدخال البيانات، فلن تحتاج إلعادة نسخ استمارات MNENBR.FMTو

 .ليست مشكلة، ولن تتسبب في أي تعارض بين التوصيفين
 قاعدة بياناتمن قائمة " ...فتح"اختر . Winisis وتشغيل DOS، يمكنك إقفال نافذة قاعدة البيانات بمجرد أن تنشئ نسخة من -6

 .MNENBS.MST الجديدة ة البياناتقاعد، واختر )C:\Winisis\menuافتراضياً (واختر دليل القوائم 
بإلغاء كل األوامر التي ال تريدها متاحة في التوصيف  تسجيلة بتسجيلة، وقم قاعدة البيانات وتصفح إدخال البيانات افتح نافذة -7

 .الجديد
ما يجب أيضاً أن تغير ، كتوصيف في قائمة تغيير اللغة لمنع المستخدم من اختيار القائمة االفتراضية، يجب أن تحذف أمر :مالحظة

 ".نسخة كاملة"، وعادة ما يكون محتواه قاعدة البياناتاسم التوصيف بتحرير أول حقل في أول تسجيلة في 
 ؟قاعدة البيانات أقفل -8
عودة ، فإذا حدث خطأ ما ولم تتمكن من التوصيف في قائمة تغيير اللغة يمكنك اآلن أن تختبر التوصيف الجديد باستخدام األمر أمر -9

 في ملف 102 بعد حذف المعامل "CDS/ISIS"نظام للنسخة الكاملة إلجراء مزيد من التعديالت، قم بإنهاء النظام وأعد تشغيل 
SYSPAR.PARًلو كان موجودا . 

 . لتجعل التوصيف الجديد افتراضياSYSPAR.PARً في الملف 102 قم بتغيير المعامل -10

 جداول التحويل -ب
طاقم تحت اسم  (MS-DOSتستخدم طاقم محارف ) على قرص( بقواعد بيانات "CDS/ISIS"نظام  من Windowsيحتفظ إصدار 

المعرف  (Windowsثم يتم تحويل البيانات إلى طاقم محارف . MS-DOS بيئةليبقى متوافقاً مع اإلصدار الخاص ب) OEMمحارف 
بهذا الشكل، .  كلما قمت بتحديث تسجيلةMS-DOSها على الشاشة، ثم تحول مرة ثانية إلى  كلما تم عرض)ANSIطاقم محارف باسم 

نظام ، كما يمكن تبادلها مع مستخدمي Windows وMS-DOS المادية مستخدماً نظامي التشغيل قاعدة البياناتيمكن تشغيل نفس 
"CDS/ISIS"ن أن تحتاج إلى توفير جداول تحويل وذلك حسب لغة  ومن الممك. اآلخرين بغض النظر عن اإلصدار الذي يستخدمونه

كل جداول التحويل عبارة عم . 9 المستخدمة وذلك إذا لم تعمل الجداول الذاتية بشكل مالئمMS-DOS وصفحة رموز قاعدة البيانات
يتم تحويل ، و255 إلى 0تتناسب مع رموز المحارف ) ISISAC.TABما عدا ( رقماً صحيحاً 256ملفات نصوصية تحتوي على 

 من 129على سبيل المثال، إذا كان الرقم الصحيح في الموضع . المحارف باستبدال المحرف النصوصي بالرمز المقابل له في الجدول
 . 199 بالمحرف الذي رمزه 128 باستبدال كل ورود للمحرف الذي رمزه "CDS/ISIS"نظام ، فسيقوم 199الجدول يساوي 

، علماً بأن تمكين اللغة العربية  بشكل افتراضيANSI بحفظ القيم في طاقم محارف "CDS/ISIS"نظام  هذا ويقوم اإلصدار العربي من
الضوابط  "Windowsتحكم  في لوحة UNICODEتأكد من اختيار اللغة العربية كلغة ال تعتمد نظام ت من العمل بشكل كامل يحتاج ألن

 ."CDS/ISIS"نظام جداول التحويل التي يستخدمها وفيما يلي شرح ). International Settings" (الدولية

                                                           
، والتي يعرفها برنامج تشغيل لوحة المفاتيح حيث Windows القياسية الخاصة ببيئة OEM إلى ANSI يستخدم افتراضياً تحويالت "CDS/ISIS"نظام  9

مفاتيح تستخدم تحويالت تختلف عن بعضها وذلك حسب بيئة الجهاز، كما أن بعض على أن بعض برامج تشغيل لوحة ال. يتم تطبيق هذه الوظيفة
 يدعم صفحات IBM للوحة المفاتيح US مختلفة؛ على سبيل المثال، فإن برنامج التشغيل OEMبرامج تشغيل لوحة المفاتيح تدعم تحميل أطقم محارف 

أحياناً تتم اإلشارة إلى طاقم . (850، والبديل األكثر استخداماً هو صفحة الرموز 437رموز قابلة للتحميل، حيث تكون صفحة الرموز االفتراضية هي 
 )1007 على أنه صفحة الرموز Windowsمحارف 
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 ANSI إلى OEMجدول تحويل  -1
 سيستخدم "CDS/ISIS"نظام ، على أن Windows إلى طاقم محارف DOSيستخدم هذا الجدول لتحويل البيانات من طاقم محارف 

 من الملف 106اره في المعامل جدوله الذاتي بشكل افتراضي، فإذا قمت بتوفير هذا الجدول، عليك أن تدخل اسمه ومس
SYSPAR.PAR باسم ) 2المعامل (، وننصح بأن تحفظ الجدول في المسار الخاص بالقوائمOEMANSI.TAB . الحظ أن عليك في

 .، والمذكور فيما يليDOS إلى Windowsهذه الحالة توفير جدول التحويل من 

 OEM إلى ANSIتحويل جدول  -2
نظام  قبل تحديث التسجيلة، على أن DOS إلى طاقم محارف Windowsبيانات من طاقم محارف يستخدم هذا الجدول لتحويل ال

"CDS/ISIS" 107 سيستخدم جدوله الذاتي بشكل افتراضي، فإذا قمت بتوفير هذا الجدول، عليك أن تدخل اسمه ومساره في المعامل 
الحظ أن . ANSIOEM.TABباسم ) 2المعامل (قوائم ، وننصح بأن تحفظ الجدول في المسار الخاص بالSYSPAR.PARمن الملف 

 .، والمذكور آنفاDOSً إلى Windowsعليك في هذه الحالة توفير جدول التحويل من 

 ANSI1256 إلى ASMO708جدول تحويل  -3
اقم  إلى طMS-DOS المستخدم تحت بيئة ASMO708يستخدم هذا الجدول لتحويل البيانات من طاقم محارف الموافقة العربية 

 .Windows الذي يعمل تحت بيئة ANSI1256المحارف 

 جدول التحويل للمحارف االستهاللية -4
 باستخدام طاقم قاعدة البياناتتلك المخزنة في ( المكتوبة بالمحارف الالتينية قاعدة البياناتيستخدم هذا الجدول لتحويل نصوص 

، وفيما )SYSPAR.PAR في ملف 2المعامل (ه في مسار القوائم إلى المحارف االستهاللية، على أن يتم حفظ) MS-DOSمحارف 
 .يلي الجدول القياسي الذي توفره اليونسكو

 
000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 
016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 028 030 031 
032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 
048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 
064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 
096 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 123 124 125 126 127 
067 085 069 065 065 065 065 067 069 069 069 073 073 073 065 065 
069 069 069 079 079 079 085 085 089 079 085 155 156 157 158 159 
065 073 079 085 078 078 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 
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 )ISISAC.TAB(طاقم المحارف األلفبائية  -5
 لتحديد "CDS/ISIS"نظام ، ويستخدم في كل مرة يحتاج فيها األلفبائيةيستخدم هذا الجدول في تعريف رموز المحارف لكل المحارف 

، أو عند تحري صالحية الحقول 4أي عند تكشيف الكلمات باستخدام تقنية التكشيف ( إذا كان المحرف المعين ألفبائياً أم ال ما
يوجد رمزه في هذا الجدول يعتبر محرفاً ألفبائياً، وفيما ) MS-DOSباستخدام طاقم محارف (، وأي محرف في نص معين )األلفبائية

 :ره اليونسكويلي الجدول القياسي الذي توف
 

065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 097 098 099 100 101 102 
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 160 
161 162 163 164 165 
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 "CDS/ISIS"لنظام   لغة باسكال -11
 مع pcd.امج تامة التوافق على مستوى  حالياً كتركيبات مخارج فقط، علماً بأن هذه البر"CDS/ISIS"نظام يتم تنفيذ برامج باسكال 

 وبالذات أقصى طول لسلسلة المحارف MS-DOS، على أن بعض الحدود في إصدار MS-DOS بيئة ل"CDS/ISIS"نظام إصدار 
 محرف بما في ذلك سالسل المدخالت والمخرجات 32000وعدد السالسل لم تعد موجودة، حيث يمكن أن يصل طول السلسلة اآلن إلى 

 .ج التركيباتمخارفي 
 : التاليةISISالحظ أنه في الوقت الحالي ال تتاح إال نظم 

ASSIGN CHR COPYSTR DBN 
DATESTAMP EDIT ENCINT ENCREAL 
EXEC FIELD FIELDN FILEXIST 
FIND FLDTAG GETMFN LANG 
MAXMFN MAXSET NFIELDS NOCC 
NPOSTS NXTPOS NXTPOST NXTTERM 
ORD PATH POSITION POSTING 
READ(ln) RECALL RECORD SEARCH 
SETPOS SIZE SUBSTR SYSTEM 
UC VAL WRITE(LN)  

 . في الدوال المذكورة الحقاWindowsً وMS-DOSالحظ أيضاً االختالفات التالية في التطبيق بين إصداري 

i- ASSIGN 
 .ير مدعومغ) لمنع إقفال الملف بين االستدعاءات (k/محول 

ii-  إجراءREAD(ln)و WRITE(ln) 
حيث أن اإلدخال من لوحة المفاتيح واإلخراج ) Write (out,…) وRead(inp,…)أي (يتم تطبيق هاتين الدالتين على الملفات فقط 

 .ASSIGNإلى الشاشة ليسا مدعومين، وهذا يشير إلى ضرورة فتح الملف الذي ستتم القراءة منه أو الكتابة فيه باستخدام 
iii- EDIT 

 يظهر على EDITفهي تخدم في تحرير السلسلة الممررة إلى الدالة وقت التشغيل، وعند استدعاء :  كما يليEDITيتم تنفيذ الدالة 
 .لقبول اإلدخال" موافق"انقر . الشاشة مربع حوار مصغر ليتيح تعديل القيمة المعطاة

 
 EDIT(var: s: string, n1, n2, n3, n4, n5: real, title: string): البناء اللغوي

 
 :الئحة المعامالت

S  بعد (السلسلة المطلوب تحريرهاEDIT سيحتوي المعامل sويمكن أن يكون ) على السلسلة التي تم تحريرها ،S 
 .فارغاً في البداية

 
n1، n2، n3، n4 غير مستخدم 
 

n5 2( سطور متعددة أو) 1(لتحرير سطر مفرد : يمكن أن تحتوي على قيمة من اثنتين.( 
 

Title ثاني سطر من %أول سطر من التعليقات%عنوان مربع الحوار: تحتوي على%  تحددها العالمة سلسلة
 :مثال. التعليقات

 لتنفيذ البحث" موافق"انقر %يمكنك تحرير تعبير البحث% تعبير البحثتحرير
 

 تحرير تعبير البحث: عنوان مربع الحوار هو
 يمكنك تحرير تعبير البحث:  هوأول سطر من التعليقات

 لتنفيذ البحث" موافق"انقر : التعليق الثاني هو
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iv-  إجراءEXEC 
مخرج ، وهو Aأي أن البرنامج ( يجب أن تكون بنفس نوع البرنامج المستدعي EXEC كل البرامج التي يتم استدعاؤها باستخدام -1

 .)مخرج التركيبة Bج ، إذن يجب أن يكون البرنامB يستدعي البرنامج التركيبة
، وهي القيمة الحالية )s1( سيستقبل سلسلة المدخالت B، إذن فالبرنامج المستدعى مخرج التركيبة A إذا كان البرنامج المستدعي -2

 بإرجاع قيمة في سلسلة المخرجات Bثم يقوم البرنامج . EXEC عندما يتم تشغيل الدالة Aفي البرنامج ) s2(لسلسلة المخرجات 
)s2(على سبيل المثال. ، مما يتيح لك تمرير معامل مدخالت إلى البرنامج الذي سينفذ واستقبال مخرجات منه: 
 

Program A(s1: string; lw, occ: real; s2: string) [format]; 
begin 
s2:='xxx'; 
exec('B'); 
{ the value of s2 at this point will be 'xxxyyyzzz' } 
s2:=s2|'www'; 
end. 
 
Program B(s1: string; lw, occ: real; s2: string) [format]; 
begin 
{ on entry: s1 will be 'xxx' } 
s2:=s1|'yyy'; 
exec('C'); 
{ the value of s2 at this point will be 'xxxyyy' } 
end. 
 
Program C(s1: string; lw, occ: real; s2: string) [format]; 
begin 
{ on entry: s1 will be 'xxxyyy' } 
s2:=s1|'zzz'; 
{ the value of s2 at this point will be 'xxxyyyzzz' } 
end. 

 'xxxyyyzzzwww' هي s2 ستكون قيمة Aعند الخروج من البرنامج 

v- LANG 
 .ترجع سلسلة من محرفين تحتوي على رمز اللغة المحددة حالياً

vi-  الدالةPATH 
 .غير مطبقة حالياً

 .i سترجع مسار الملف الرئيسي الحالي لكل القيم في PATH(‘DBN’,i)، فإن الدالة dbn.parتم تطبيق خاصية حتى ي

vii-  إجراءSYSTEM 
 منوالبدالً من ( وأردت تنفيذه في نافذة DOS على السواء، فإذا كنت تنفذ برنامج DOS وWindowsهذا اإلجراء يمكنه تنفيذ برامج 

 .PIFيك أيضاً إنشاء ملف فيجب عل) الشاشة الكاملة
يمكنك استخدام هذه .  بشكل متزامن، ويعود التحكم مباشرة إلى البرنامج المستدعيSYSTEMيتم تنفيذ البرنامج المستدعى بواسطة 

لنفترض على سبيل المثال أن الحقل . أثناء عرض التسجيلة) مثل شرح للتسجيلة(الخاصية على سبيل المثال لتشغيل ملف صوت 
 مرتبط بالتسجيلة، عندئذ ستقوم التركيبة التالية، وتركيبة المخرج المرتبطة بها بتشغيل ذلك الملف wav.على اسم ملف بصيغة يحتوي 

 :عند عرض التسجيلة
 

Format: ............ &play() .......... 
 
 
Program play(s1: string; lw, occ: real; s2: string); 
var wav: string 
begin 
wav:=field(fieldn(1,1)); 
if (size(wav)>0) then system('mplayer /play /close '|wav|'.wav'); 
end. 
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 Windows  مفاتيح التحرير في -ملحق أ
 )احين في وقت واحدتعني أن عليك ضغط المفت+ عالمة  (Windowsالجدول التالي يقدم موجزاً بمفاتيح التحرير القياسية في 

 
 CTRL+C أو CTRL+INS لنسخ النص المحدد إلى الحافظة

 CTRL+X أو SHIFT+DEL لنقل النص المحدد إلى الحافظة ومسحه من على الشاشة
 CTRL+V أو SHIFT+INS محتويات الحافظة عند موقع المؤشر) لصق(إلقحام 

 CTRL+V للصق محتويات الحافظة
 CTRL+Z أو ALT+Backspace ريرللتراجع عن آخر عملية تح

 Esc إلعادة تحميل محتويات الحقل من القرص) إدخال البيانات(
 (سهم يسار) ← لنقل المؤشر موضعاً واحداً إلى اليسار
 (سهم يسار) ←+CTRL لنقل المؤشر كلمة واحدة إلى اليسار

 (سهم يمين) → لنقل المؤشر موضعاً واحداً إلى اليمين
 (سهم يمين) →+CTRL مة واحدة إلى اليمينلنقل المؤشر كل

 (سهم ألعلى) ↑  أو ألول الحقل) لو كان داخل الحقل(لنقل المؤشر إلى نفس الموضع في السطر األسبق 
 (سهم ألسفل) ↓  أو آلخر الحقل) لو كان داخل الحقل(لنقل المؤشر إلى نفس الموضع في السطر التالي 

 (Home سهم)  اليلنقل المؤشر إلى بداية السطر الح
+CTRL لنقل المؤشر إلى بداية الحقل  (Home سهم) 

 End سهم لنقل المؤشر إلى نهاية السطر الحالي
 End سهم+CTRL لنقل المؤشر إلى نهاية الحقل

 PgUp سهم أو ألول سطر في الحقل) لو بداخل الحقل(لالنتقال صفحة ألعلى 
 PgDn سهم أو آلخر سطر في الحقل) لو بداخل الحقل(لالنتقال صفحة ألسفل 

 Backspace لحذف المحرف على يسار المؤشر ونقل المؤشر موضعاً واحداً لليسار
 Delete )والمؤشر ال يتحرك(لحذف المحرف عند موضع المؤشر 

 مفتاح سهم+ العالي الختيار نص ما
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 معجم المصطلحات
 

ASCII:) وماتالمعل الشفرة القياسية األمريكية لتبادل) (American Standard Code for Information Interchange( شفرة 
 مثل(في كثير من الحواسيب . 127 إلى 0ومدى الشفرة هو   بت تستخدم لتشفير المحارف على الحاسوب، هذا7ثنائية تتكون من 

IBMPC (  على أن هذا األمر ليس ضمن 255 إلى 128رمزاً إضافياً من  128 بت، متيحة بذلك توفير 8تم تمديد الشفرة إلى ،
 .أن نتوقع أن يكون متماثالً لكل أنواع الحواسيب ، ومن ثم ال يمكنASCII لنظام المواصفات القياسية

  
FDT: انظر جدول تعريف الحقول 

 
FST: انظر جدول اختيار الحقول 

 
GIZMO: م لتبادل البيانات بين اإلصدارات المختلفة يستخد تشفير خاص للمحارف ذات التشكيل أو أي من المحارف األخرى الخاصة

بينما يعرف التاليان @ محارف، األول دائماً ما يكون عالمة  محرفاً واحداً ويتكون من ثالثة Gizmo هذا ويمثل ."CDS/ISIS" لنظام
باستخدام جداول  لفةهذا ويستطيع المستخدمون إرسال واستقبال المحارف على أجهزة ذات شفرات آلية مخت .المحرف الذي يمثلونه

 .على كال الطرفين Gizmo تحويل
 

ISO 2709: تركيبة قياسية عالمية لتبادل المعلومات تنصح بها  ISO. 
 

ISO: منظمة المواصفات القياسية العالمية (International Standards Organization) 
 

 . قاعدة البيانات نموذج إلكتروني يستخدم إلدخال البيانات في:استمارة إدخال البيانات
 

 عملية تحويل قاعدة البيانات من الشكل المناسب للنقل إلى مستخدمين أو نظم أخرى إلى الشكل الذي يحتاجه نظام :استيراد
"CDS/ISIS "لمعالجتها. 

 
 . تسجيلة تفي بمجموعة من معايير البحث:إصابة

 
  انظر تركيبة:تركيبة العرض

 
  انظر تركيبة:تركيبة طباعة

 
 . مجموعة الحقول التي تحتوي على عناصر البيانات لوحدة معلومات واحدة مخزنة في قاعدة بيانات):الملف الرئيسي (تسجيلة

 
 . عملية تحويل قاعدة بيانات من الشكل الذي تم تخزينها عليه لمعالجتها إلي صيغة مناسبة للنقل إلى مستخدمين أو نظم أخرى:تصدير

 
 .أي حسب ترتيب إدخالها) رقم الملف الرئيسي( الملف الرئيسي حسب ترتيب رمر  العرض المتتابع لتسجيالت:تصفح

 
 . مصطلحات البحث من تسجيلة الملف الرئيسياستخراج عملية :تكشيف

 
 عنصر بيانات أو أكثر من تسجيلة الملف الرئيسي بغرض تنفيذ استخراج جدول يستخدم في تعريف معايير :جدول اختيار الحقول

يمكن استخدام جداول اختيار الحقول لتعريف محتويات الملف المقلوب، أو لفرز التسجيالت قبل إصدار تقرير مطبوع، . إجراء معين
 .أو إلعادة تركيب التسجيالت أثناء عملية االستيراد أو التصدير

 
  جدول يستخدم لتعريف حقول قاعدة بيانات معينة:جدول تعريف الحقول

 
 .، تعرف تسجيالت الملف الرئيسي التي سيتم تطبيق عملية معينة عليها1/50 الرئيسي، مثل  مدى من أرقام الملف:حدود رمر

 
  انظر حدود رمر:حدود

 
 . عنصر من عناصر البيانات يحتويه حقل ما، هذا ويتم تعريف الحقل الفرعي بمحدد الحقل الفرعي:حقل فرعي

 
 . واحدةتسجيلة حقل يمكن أن يرد أكثر من مرة في :حقل قابل للتكرار

 
  حاوية لعنصر بيانات:حقل
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بتعيينه تلقائياً لكل تسجيلة يتم إدخالها في قاعدة البيانات، " CDS/ISIS"وهو الرقم الفريد الذي يقوم نظام ) رقم الملف الرئيسي (:رمر
 .، وهي تمثل الترتيب التاريخي لإلدخال1علماً بأن هذه األرقام يتم تعيينها تتابعياً بداية من 

 
 . رقم فريد يعرف حقالً معيناً:رمز

 
أن يتعرف عليها، ويمكن تخزين عنصر البيانات في حقل أو في " CDS/ISIS" قطعة أولية من المعلومات يمكن لنظام :عنصر بيانات
 .حقل فرعي

 
 هذا وتتكون كل وحدة  ملف من البيانات ذات العالقة يتم تجميعها للوفاء بمتطلبات المعلومات لمجتمع مستخدمين معين،:قاعدة بيانات

على سبيل المثال، فقاعدة .  متفرقة، تتضمن كل منها سمات معينة للكيان الذي تصفهعناصر بياناتمن المعلومات تم تخزينها من 
بينما تتكون كل وحدة في هذه الحالة . البيانات الببليوغرافية ستحتوي على بيانات عن الكتب، والتقارير، والمقاالت الصحفية، إلخ

 لكل منها يعبر رمز، يتم تعيين حقولهذا ويتم تخزين عناصر البيانات في . ناصر بيانات مثل المؤلف، والعنوان، وتاريخ النشر، إلخع
 .عن محتواه

 
 . مجموعة مصطلحات البحث لقاعدة بيانات معينة:قاموس

 
صوص، وهي تتكون من نقل قطعة من  عملية من عمليات التحرير، وهي متاحة في معظم حزم تطبيقات معالجة الن:قص ولصق

 .Windowsعمليات القص واللصق القياسية في " CDS/ISIS"هذا ويدعم محرر حقول نظام . النص من مكان إلى آخر
 

 . المحتويات سابقة التعريف للحفل:قيمة افتراضية
 

 .)ض، إلخمثل المقاالت، أو العرو( كلمة غير ذات معنى يجب تجاهلها عند تكشيف حقل ما :كلمة وقف
 

 . مجموعة التسجيالت التي تم استرجاعها حسب تعبير بحث معين:الئحة إصابات
 

  انظر قص ولصق:لصق
 

لدعم عدد غير " CDS/ISIS"للتعامل مع المستخدم، هذا وقد تم تصميم نظام " CDS/ISIS" عي اللغة التي يستخدمها نظام :لغة الحوار
 .محدد من لغات الحوار

 
 .وار انظر لغة الح:لغة
 

 . بناء يستخدم أثناء البحث لتعيين الحقل أو الحقول التي يجب أن يظهر فيها مصطلح البحث المحدد:مؤهل
 

 . رمز من محرفين يسبق ويعرف الحقل الفرعي لحقل ما:محدد الحقل الفرعي
 

 . مثل الطباعة أو التصديرلجمع المعامالت بغرض تنفيذ عملية معينة" CDS/ISIS" نموذج إلكتروني يستخدمه نظام :مربع حوار
 

من مصطلحات البحث، وعند استخدامه في تعبير ) لكن سابقة التعريف( تعبير جماعي يمثل مجموعة عشوائية ):ANY (مصطلح أي
إذا كان ف.  المنطقيORبحث، تتم ترجمة مصطلح أي تلقائياً  إلى مجموعة مصطلحات البحث التي يمثلها ويتم ربطها بالمعامل 

على سبيل المثال يمثل مصطلحات البحث اإلمارات، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وعمان، فعند "  خليجيANY"مصطلح أي 
على أنه من ). عمان+البحرين+قطر+الكويت+السعودية+اإلمارات(في تعبير بحث سيتم ترجمته إلى "  خليجيANY"استخدام 

 . قبل أن يمكن استخدامه في تعبيرات البحثالضروري تعريف مصطلح أي في ملف أي
 

هذا .  أي من العناصر التي يمكن أن تستخدم السترجاع تسجيلة، مثل موصف الموضوع، اسم، كلمة، رمز مستند، إلخ:مصطلح بحث
 . الملف المقلوبFSTويتم تعريف مصطلحات البحث لقاعدة بيانات معينة في 

 
 . خاص مدرج في حقل لتعريف كيفية فرزه تشفير:معلومات الترتيب

 
 . مفاتيح على لوحة المفاتيح تقوم بتنفيذ مهام سابقة التعريف عند الضغط عليها:مفتاح التحكم

 
 . ملف يستخدم لحفظ نتائج البحث:ملف الحفظ

 
 .أثناء عملية إنشاء الملف المقلوب" CDS/ISIS" ملف يبنيه نظام :ملف الوصل

 
" أي"المعرفة لقاعدة بيانات معينة، علماً بأن ملف ) ANY( ملف اختياري يحتوي على مجموعة من مصطلحات أي ):ANY (ملف أي

 )Write أو Notepadمثل (ملف نصوصي يمكن إنشاؤه بأي محرر نصوص 
 

 لفرز تسجيالت الملف الرئيسي" CDS/ISIS" ملف ينشئه نظام :ملف إصابات
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 .حتوي على تسجيالت قاعدة بيانات معينة، ويتكون الملف الرئيسي فعلياً من ملفين ماديين هيكل منطقي ي:ملف رئيسي
 

تلقائياً لدعم عملية االسترجاع السريع، وهو يحتوي على قاموس مصطلحات البحث " CDS/ISIS" هيكل منطقي بناه نظام :ملف مقلوب
 المصطلح منها، علماً بأن الملف المقلوب استخراجئيسي التي تم والئحة من المراجع تربط بين كل مصطلح وبين تسجيالت الملف الر

 .يتكون فعلياً من ستة حقول
 

مراجعة، : يعرض الحقول بطريقة من ثالث" CDS/ISIS"قة التي يتم بها عرض الحقول، علماُ بأن نظام ي الطرو ه: العرضمنوال
 .الرؤوس منوالبيانات أو 

 
  العرضمنوال انظر :منوال

 
  انظر مصطلح بحث:نقطة نفاذ

 
مثل ألفبائي، (يصف حرفاً بحرف المحتوى الممكن للحقل، علماُ بأن النمط يعرف النوع الذي يمكن إدخاله في كل جزء من الحقل  :نمط

 ).رقمي، إلخ
 

 . ظهور واحد لحقل قابل للتكرار:ورود
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 91، رقم مجموعة البحث

 71، )الرأس(رمز 

 ش
 26، شريط الحالة
 26، شريط القوائم

 ض
 91، ضم تعبيرات البحث

 ط
 64، 27، طباعة

 ع
 71، عدد الرؤوس

 77، عناصر البيانات
 7، عناصر بيانات
 65، باعةعناوين الط

 غ
 27، غلق قاعدة بيانات

 ف
 58، فاصل تسجيلة
 58، فاصل حقل

 27، فتح قاعدة بيانات
 65، فرز

 60، فرز ملفات الوصل

 ق
 38، "مساعدة"قائمة 
 37، "نوافذ"قائمة 

 7، قاعدة بيانات
 50، 8، قاموس
 10، قوائم

 30، "إدخال"قائمة 
 29، "بحث"قائمة 
 28، "تصفح"قائمة 
 33، "توصيف"قائمة 
 26، قاعدة بيانات"قائمة 
 35، "مرافق"قائمة 
 38، "مساعدة"قائمة 
 37، "نوافذ"قائمة 
 99، قوالب

 99، سابقة
 99، شرطية

 99، غير شرطية
 100، 99، الحقة
 99، متكررة

 ك
 END ،47 وBEGINكلمتا الشفرة 

 ل
 9، الئحة اإلصابات

 33، لغة
 86، لغة البحث

 CDS/ISIS" ،86"لغة البحث في نظام 
 CDS/ISIS" ،140"لغة باسكال لنظام 

 48، لوائح االنتقاء

 م
 73، مؤشر معالجة الرأس

 90، مؤهل مساعد
 50، مادة البحث

 79، 44، محارف التحكم
 7، محدد حقل فرعي

 100، محددات الحقول الوهمية
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 45، محددات مصطلحات البحث
 39، محرر تركيبة الطباعة

 140، مخارج التركيبات
 36، انات متقدمةمرافق قاعدة بي

 64، مربع حوار استبدال شامل
 62، مربع حوار إضافة شاملة

 55، مربع حوار االستيراد
 57، مربع حوار التصدير

 55، مربع حوار تاريخ البحث
 63، مربع حوار حذف شامل

 60، مربع حوار صيانة الملف المقلوب
 64، مربع حوار طباعة

 66، عام
 67، عرض
 71، فرز

 69، نموذج طباعي
 68، هوامش

 54، مربع حوار فتح
 19، 10، مربعات الحوار
 مربعات حوار

 64، استبدال شامل
 55، استيراد

 62، إضافة شاملة
 55، تاريخ البحث

 57، تصدير
 XML ،74تصدير إلى 
 63، حذف شامل

 60، صيانة الملف المقلوب
 64، طباعة
 54، فتح

 Gizmo ،56 ،59مسار ملف التحويل 
 82،  البياناتمساعد تعريف قاعدة
 12، مستلزمات األجهزة

 144، 91، 87، 49، 9، مصطلح أي
 49، مصطلح بحث

 86، مصطلحات البحث
 87، مصطلحات البحث المبتورة من اليسار

 87، مصطلحات أي
 86، مصطلحات دقيقة
 51، مصلحات القاموس

 50، )البحث(معامالت 
 88، معامالت البحث

 88، المنطقي AND معامل
 89، لمنطقيا NOT معامل
 88، )شامل(المنطقي  OR معامل

 89، معامالت بحث التقارب ومستوى الحقل
 15، معامالت النظام

 89، معامالت بحث التقارب ومستوى الحقل
 72، معرف الحقل

 45، معلومات الترتيب
 79، معلومات التوثيق

 Windows ،142مفاتيح التحرير في 
 72، مفاتيح الفرز

 dbn.PAR ،24ملف 
 SYSPAR.PAR ،15ملف 

 8، ملف اإلحاالت البينية
 144، 9، ملف أي

 138، ملف توصيف
 9، ملف حفظ

 8، ملف رئيسي
 71، ملف كلمات الوقف

 24، ملف معامالت قاعدة البيانات
 8، ملف مقلوب

 60، ملفات الوصل
 30، مناداة البحث المحفوظ

 ن
 26، نافذة

 42، نافذة إدخال البيانات
 51، نافذة القاموس

 48، ة بحث متقدمنافذ
 50، نافذة بحث موجه

 39، نافذة قاعدة البيانات
 30، نسخ إلى الحافظة

 8، نقاط النفاذ
 26، نوافذ

 39، قاعدة البيانات
 42، نافذة إدخال البيانات

 51، نافذة القاموس
 48، نافذة بحث متقدم
 50، نافذة بحث موجه

 80، نوع الحقل
 54، نوع الملف

 ه
 68، 65، هوامش
 7، اعدة البياناتهيكل ق

 و
 68، وحدة قياس

 7، وظائف النظام
 
 


	1-  نظرة عامة على النظام
	أ- قاعدة بيانات نظام "CDS/ISIS"
	ب- وظائف النظام
	ج- هيكل قاعدة البيانات
	1- ملفات تعريف قاعدة البيانات
	2- الملف الرئيسي
	3- الملف المقلوب
	4- ملف "أي"
	5- العلاقات بين الملفات

	د- بنية النظام
	1- القوائم
	2- حوار متعدد اللغات
	3- مربعات الحوار
	4- النوافذ


	2-  تثبيت النظام
	أ- مستلزمات الأجهزة
	ب- تثبيت نظام "CDS/ISIS" على جهازك
	1- إعداد نظام "CDS/ISIS"
	2- أدلة نظام "CDS/ISIS"
	3- ISISPAS.PIF
	4- التوافق مع إصدارات بيئة Windows

	ج-  ملفات معاملات النظام
	1- SYSPAR.PAR: المعاملات العامة
	2- dbn.PAR: معاملات قاعدة البيانات

	د- حدود النظام

	3-  قوائم نظام "CDS/ISIS"
	أ- النافذة الرئيسية
	ب- قائمة "قاعدة بيانات"
	ج- قائمة "تصفح"
	د- قائمة "بحث"
	هـ- قائمة "إدخال"
	و- قائمة "توصيف"
	ز- قائمة "مرافق"
	1- المزيد من المرافق المخفية

	ح- قائمة "نوافذ"
	ط- قائمة "مساعدة"

	4-  نوافذ نظام "CDS/ISIS"
	أ- نافذة قاعدة البيانات
	ب- نافذة إدخال البيانات
	1- تحرير حقل
	2- إضافة حقل
	3- حذف حقل
	4- تحري صلاحية الحقل والتسجيلة
	4- كلمتا الشفرة BEGIN وEND
	5- لوائح الانتقاء
	6- تحديث الملف المقلوب

	ج- نافذة بحث متقدم
	د- نافذة بحث موجه
	هـ- نافذة القاموس

	5-  مربعات حوار نظام "CDS/ISIS"
	أ- مربع حوار فتح
	ب- مربع حوار تاريخ البحث
	ج- مربع حوار الاستيراد
	د- مربع حوار التصدير
	هـ- مربع حوار صيانة الملف المقلوب
	و- مربع حوار إضافة شاملة
	ز- مربع حوار حذف شامل
	ح- مربع حوار استبدال شامل
	ط- مربع حوار طباعة
	1- إرشادات للتجهيز لدورة طباعة
	2- مربع حوار طباعة (عام)
	3- مربع حوار طباعة (عرض)
	4- مربع حوار طباعة (هوامش)
	5- مربع حوار طباعة (نموذج طباعي)
	6- مربع حوار طباعة (فرز)

	ي- تصدير إلى XML

	6-  جدول تعريف الحقول FDT
	أ- تقديم
	ب- إرشادات عامة لتصميم قواعد البيانات
	1- عناصر البيانات
	2- الحقول والحقول الفرعية
	3- الحقول القابلة للتكرار
	4- محارف التحكم

	ج- معاملات جدول تعريف الحقول FDT
	1- رقم الحقل
	2- اسم الحقل
	3- طول الحقل
	4- نوع الحقل
	5- القابلية للتكرار
	6- النمط/ الحقول الفرعية

	د- إنشاء قاعدة بيانات جديدة
	1- مساعد تعريف قاعدة البيانات


	7-  لغة البحث
	أ- مقدمة
	ب- تعبيرات البحث
	1- أنواع مصطلحات البحث
	2- معاملات البحث
	3- البناء اللغوي لتعبيرات البحث
	4- المؤهل المساعد
	5- تطوير استراتيجية بحث

	ج- بحث النص الحر

	8-  لغة تصميم التركيبات
	أ- محددات الحقول
	1- أمر الحقل
	2- أمر الحقل الفرعي
	3- ورود الحقل
	4- استخراج جزء من حقل أو حقل فرعي
	5- ورودات الحقل
	6- أمر الإزاحة
	7- أمر MFN

	ب- أمر المنوال
	ج- أوامر المسافات الأفقية والرأسية
	د- الثوابت
	هـ- محددات الحقول الوهمية
	و- التعبيرات
	1- التعبيرات الرقمية
	2-  التعبيرات السلسلية
	3- التعبيرات البولينية

	ز- الدوال
	1- الدوال الرقمية
	2- الدوال السلسلية
	3- الدوال البولينية

	ح- الأمر IF
	ط- المجموعات المتكررة
	ي- أخطاء التركيبة
	ك- إدراج تركيبة خارجية
	ل- متغيرات التركيبة
	م- الأمر WHILE
	ن- البيئة الرسومية لنظام Windows
	1- الأمر FONTS
	2- الأمر COLS
	3- أوامر تصميم تركيبات الفقرات
	4- أوامر تصميم تركيبات المحارف
	5- تطبيق التركيبة على عناصر محددة فقط
	6- إضافة وصلات نصوصية إلى التركيبة: الأمر LINK


	9-  جدول اختيار الحقول FST
	أ- معاملات جدول اختيار الحقول
	1- تركيبة استخراج البيانات
	2- تقنيات التكشيف
	3- معرف الحقل

	ب- FST للملف المقلوب

	10-  تطويع نظام "CDS/ISIS" للاحتياجات الخاصة
	أ- إنشاء إصدار لغة جديدة
	1- إنشاء قاعدة بيانات قوائم جديدة
	2- إنشاء قاعدة بيانات رسائل جديدة
	3- إنشاء ملف توصيف قوائم جديد

	ب- جداول التحويل
	1- جدول تحويل OEM إلى ANSI
	2- جدول تحويل ANSI إلى OEM
	3- جدول تحويل ASMO708 إلى ANSI1256
	4- جدول التحويل للمحارف الاستهلالية
	5- طاقم المحارف الألفبائية (ISISAC.TAB)


	11-  لغة باسكال لنظام "CDS/ISIS"
	ملحق أ-  مفاتيح التحرير في Windows
	معجم المصطلحات
	لائحة الأشكال
	الفهرس

