
 La codification  1رميزالت

 نلجأ في كثير من الحيان إلى ترميز المعلومات بشكل واضح و وحيد، و ذلك لتسهيل معالجتها في
الكمبيوتر. مثال : لتكن لدينا الوثيقة التالية:

Bon de commande 

Numéro Commande: ...............................................
Date Commande:......................................................

Numéro client : ...................................................
Nom Client : .......................................................
Adresse Client:....................................................
.............................................................................

QuantitéDésignationRéférence

المعطيات التي يمكن إستخراجها من الوثيقة هي:
Numéro Commande, Date commande, Numéro Client, Nom Client, Adresse Client, 
Référence Produit, Désignation Produit, Quantité Commandée.

 نلحظ في القائمة السابقة تعيين أسماء المعطيات طويلة جدا و بالتالي إستعمالها صعب، لذلك نلجأ إلى
اختصارها دون تضييع معناها:

مثل :
Numéro Commande             Num_C
Date commande                    Date_C
Numéro Client                       Num_Cl
Nom Client                            Nom_Cl .....etc.

قمنا بهذا تعيين رمز وحيد لكل معطية من معطيات الوثيقة يسمح بتمييزها عن باقي المعطيات.
 عدة قيم حسب رقم الطلبية مثل:Num_Clفي نفس المثال السابق بأخذ المعطية 

 الطلبية الولى صدرت عن الزبون الثالث الموجود في المنطقة الوسطى.–
1 D. Taouri et M.c. Belaid, Introduction aux systèmes d'informations, Pages Bleues, Bouira, traduit: Abdelkrim Zehioua, P. 

64-74. 
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 الموجود في المنطقة الشرقية.15 الطلبية الثانية صدرت عن الزبون –
 قيمتين مختلفتين:Num_Clمن أجل التفريق بين الزبونين نرفق إلى الرمز 

 في المنطقة الوسطى.3: الزبون 1 القيمة •
 في المنطقة الشرقية.15: الزبون 2 القيمة •

 نلحظ هنا أيضا أن المعطيات طويلة و التعامل بها صعب، هنا كذلك علينا أن نبحث على اختصارها من أجل
ذلك نمثل هذه المعطيات بالرمز التالي: 

Num_Cl=C003و هكذا يصبح الزبون الول:  

  Num_Cl=E015              الزبون الثاني:  

قمنا إذن بإرفاق رمز لكل معطية و ذلك بتمثيلها بمجموعة من الحروف تسمح بتمييزها عن باقي المعطيات.
: هو إسم مختصر أو تمثيل للمعلومة يسمح بتعيين كيان أو مفهوم بشكل واضح و وحيد.تعريف الرمز

  : هو العملية التي تتمثل في تعويض معلومة من شكلها الطبيعي إلى رمز واضح يتكيف بشكل أفضل معالترميز
حاجيات مستعمل المعلومة. 

يخص الترميز إسم المعلومة المراد ترميزها، و كذلك قيمتها. 
خصائص الترميز

 يجب أن ل يكون غامض (رمز وحيد لكل معلومة).–
 يجب أن يتكيف مع حاجيات المستعملين (سهولة الستعمال).–
.Insertion إمكانية التمديد و الدراج –
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رقم الزبون في
المنطقة

(C, E, O) المنطقة  

مجموع الرموزمجموع الكيانات



 يجب أن يكون الرمز قصير قدر المكان.–
 يجب أن يكون ذا معنى بقدر المكان (معبر).–

أنواع الترميز
يوجد عدة أنواع للترميز.

 La codification Séquentielle- الترميز التسلسلي 1
، ...)3، 2، 1يتعلق المر بإرفاق رقم لكل معطية نرغب في ترميزها بحيث تكون هذه الرقام متتالية (

اليجابيات
 غير غامض،–
 سهل الستعمال، –
 التمديد ممكن.–

السلبيات
 غير ممكن الدراج،–
 غير معبر فهو ل يحمل معنى.–

La codification par tranche- الترميز بالجزاء 2
 تتمثل في إرفاق جزء من الرموز إلى فئة من الكيانات المراد ترميزها. الرموز الموجودة في الجزء هي

، حسب الفئات كمايلي:1000تسلسلية. مثل : في مكتبة تصنف الكتب التي ل يتجاوز عددها 
100  إلى 001 تكنولوجيا              من –

200  إلى 101 أدب                   من –

300  إلى 201 علم الجتماع          من –

400  إلى 301 طب                   من –

500  إلى 401 ثقافة عامة            من –

 إيجابيات
 غير غامض،–
 سهل الستعمال،–
 الدراج ممكن إذا كان عدد المعطيات التي نرغب في ترميزها ل يتعدى مجال الرموز المعدة لكل جزء،–
 التمديد ممكن.–
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السلبيات
 غير معبر،–
 يصعب في بعض الحيان تحديد عدد الرموز في الجزء،–
 توزيع الكيانات في الفئات غير سهل،–
 الدراج غير ممكن إذا تعدى عدد المعلومات المجال المقدر.–

La codification articulée- الترميز المفصلي 3
 ، كل واصف له معنى خاصdescripteurتتمثل في إرفاق رموز مقسمة إلى مناطق، تسمى كل منطقة واصف 

بالكيان الذي قمنا بترميزه. مثال: الرمز المرفق للوحة تسجيل السيارات.

522113320

 اليجابيات
 غير غامض،–
 إدراج و تمديد ممكن،–
 إمكانية تجميع الكيانات حسب خاصية معينة،–
 ترميز مستعمل بكثرة،–
  ل يوجد ضمن الرموز7 هو خاطئ لن رقم F710 إمكانية الرقابة على الترميز مثل: الطالب رقم –

الممكنة.
السلبيات

 رمز طويل نوعاما، أي صعب التعامل معه،–
 إمكانية تشبع الواصف،–
 إختصاصه، فإنه سيعطى رمزا جديدا.F315 غير مستقر مثل إذا غير الطالب –

La codification par niveau- الترميز بالمستويات 4
هو حالة خاصة من الترميز المفصلي، بحيث تكون الواصفات عبارة عن مستويات.
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الرقم التسلسليفئة المركبات سنة التصنيعرقم الولية



مثال: 

La codification mnémonique- الترميز الذاكري 5
تتمثل في إرفاق إسم إلى الكيان. وهو إسم مختصر يذكرنا بالكيان المراد ترميزه، مثال : 

Numéro Commande             Num_C,  code postal               CP.
اليجابيات

 سهل الستعمال،–
 معبر، –

السلبيات
- يستعمل في الغالب لترميز المتغيرات في برامج العلم اللي.
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