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 دليل استخدام قواعد بيانات كلماسوفت

ــات المــزودة مــن طــرف هــذه الوثيقــة مخصصــة لســتعمال التقنييــن المهتميــن بمعالجــة قواعــد البيان

ــة كلماسوفت، يجب الطلع عليها أو تقديمها إلى من يهمهم المر لدى العميل، هذه الدليل وثيقة عام

ول تؤسس لي اتفاق خاص مــع العميــل، إذا اختلفــت المواصــفات فــي قاعــدة البيانــات الــتي زودتكــم بهــا

كلماسوفت مع فقرات هذا الدليل فيجب اعتماد الوثائق الفنية التي تأتي مع قاعدة البيانات.

[ أ] المحددات العامة

 http://kalmasoft.com/KLEX/dbsamples.htmالعينات والنماذ متوفرة في هذه الصفحة .1

ــات.2 ــب يــدعم اللغ ــوص مناس ــرر نص ــتعمال مح ــن اس ــيطة يمك ــات البس ــد البيان ــة قواع لمعالج

).PERL) أو بيرل (Basic) أو بيسك (Pythonالسردية مثل بايثون (

في معظم الحالت ربما يكفي العمل من داخل المحــرر بــدون الحاجــة إلــى اللغــات أعله إذا كــان.3

).Regular Expressionsالمحرر مزود بإمكانيات التعبيرات النظامية (

كلماسوفت تترك بعض الحقول فارغة للستخدام المستقبلي، يجــب أن ل تحــذف هــذه  الحقــول.4

الفارغة ستحتاج لها لحقاً مستقبليا.

 بــالمئة ســجلت إضــافية للتعــويض عــن أيــة عيــوب ربمــا توجــد فــي قاعــدة1يتم عادة إضافة نسبة .5

البيانات.

عند تسليم قاعدة البيانات يتم وضعها عادة في مجلد باسم العميــل فــي موقــع كلماســوفت.6

وإعطاء الرابط لمن يخوله مــع كلمــة حمايــة، هــذا المجلــد ســيمحى مباشــرة بعــد تنزيــل قواعــد

البيانات ولن يكون له وجود.
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[ب] دليل السماء والترقيم

تستخدم كلماسوفت أسلوبا واضحا في ترقيم الوثائق وقواعد البيانات والمســارد، الجــدول أدنــاه يــبين

جانباً من الختصارات المستعملة في التسميات:

ملحوظةالمعنىالختصار

DBقواعد البيانات

DCالقواميس

BOالعروض التجارية

SRSيفترض أن تاتي من العميلوثيقة المواصفات لبرنامج

RFCوثيقة مقترحات مواصفات

[ج] دليل أسماء الدول

) موضح هنا في الرابط أدناه:ISO 3166 Alpha-2اسم الدولة مبين باستخدام معيار اليزو (

http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm 

http://kalmasoft.com/code.htm#countryويمكن أيضاً الطلع على قائمة مختصرة في هذه الصفحة: 

في حال تبدل الموقع الجغرافــي تاريخيــاً مثــل (النــدلس وقرطبــة) ســيتم وضــع الســم الحــالي المعاصــر

للموقع الجغرافي.

[د] دليل كتابة التاريخ

) لبيان التاريخ موضح في الرابط أدناه:ISO_8601تستخدم كلماسوفت معيار اليزو (

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 
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[هـ] دليل أسماء اللغات

) لبيان أسماء اللغــات إذا كــانت محــدودة  وهــو يعطــيISO_639-1تستخدم كلماسوفت معيار اليزو (

) الــذي يســمي كــل لغــة باختصــار مــن ثلث حــروفISO_639-3كل لغة حرفين، وتستخدم معيــار اليــزو (

 أدناه:بطين وذلك إذا كانت اللغات المستعملة في قاعدة البيانات كثيرة، المعيار موضح في الرا

http://www.loc.gov/standards/iso639-2

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php 

http://kalmasoft.com/code.htm#langويمكن أيضاً الطلع على قائمة مختصرة في هذه الصفحة: 

[و] توصيات التعامل مع قواعد البيانات

الحتفاظ بنسخة أصــلية مــن قاعــدة البيانــات الــتي تــم تزويــدها مــن كلماســوفت بــدون إجــراء أي.1
تعديلت عليها.

 يجب اســتخدام الرقــم التعريفــي فقــط وليــس غيــره،عند الشارة إلى سجل  أو مجموعة سجلت.2
]DBARNAM000234مثلً [

عند تصفح محتوى قاعدة البيانات في محرر نصوص عادية يجب ضمان توفير المعايير التالية:.3

)UTF-8التشفير: (•

)، متوفر ابتداء من ويندوز إكس بي، وذلك لظهارMS Arial Unicodeالخط المستخدم: (•
الحرف الغريبة

) لظهــار علمــاتTahomaبالنســبة للمحتــوى باللغــة العربيــة يفضــل اســتخدام الخــط (•
التشكيل بأفضل هيئة.
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