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 تصحيح ومراجعة قـواعـد مراجعةالتقارير

قاعـــدة البيانات
مراقبة
المستخدمين

مجموعة سجالت
للمسح الضوئي

األرشيــف االلكتـــروني

إدارة وتصميم
قواعد المراجعة

استعـالم

 -5تصميم االستمارة
يتم تصميم االستمارة باستخدام برنامج  Publisherوهو برنامج من منتجات M.S
مايكروسوفت يمكن أن تعمل من خالله نشر مكتبي إلنشاء نشرات أخبار ذات مظهر جيد أو أدلة
أو بطاقات عمل أو مواقع ويب أو إنشاء نماذج أو شكل استمارات ويمكن تحويلها إلي صورة
ذات امتداد معين . TIFF,JPG…ETC

 - 2تصميم الكتروني لقوالب Templates
هو برنامج لتصميم أنواع مختلفة من قوالبب االسبتمارات  Templatesذات أنبواع عديبدة
مبن الحقبوم م بل البـ  Black Boxesأو الببار كبود أو حقبوم التمييبز الب كي م بل

 ICRأو

 OCRأو . OMR

 -3المسح الضوئي scan
يقوم الماسح الضوئي بمسح االستمارات الورقية و تحويلهبا إلبص صبور وبادخبام بيانبات عبن
االستمارات في جداوم خاصة في قاعدة البيانات وفقا للبار كبود (  ) ID Barcodeو مميبز لكبل
صفحة ( غالف ــ وجهه ــ ظهر ــ ) ...

 -4مراقبة الجودة
تعد ه ه المرحلة من أهم المراحل قبل  ICRألنها تقوم بمراجعة جودة السجالت و
تخرج منها السجالت واالستمارات سليمة من حيث العدد والترتيب وكل سجل له غالف وأن
تكون جميع أخطاء مرحلة الـ  Scanقد عولجت بدقة .

 -1القراءة االلية )Intelegant Character Recognition( I.C.R
(هو تمييز الحروف واألرقام المكتوبة بخط اليد)
و هي عبارة عن محاكاة للعقل البشرى حيث تم إدخام طرق كتابة عديدة لرقم معين من (الصفر
إلص  )9ألشخاص مختلفين وتم حفظهم في ملف( )Weight Fileم ل الطفل ال ي بدأ يتعلم
األرقام و يكون لكل رقم عدة إشكام واختالفات نتيجة لتغير الشخص الكاتب ونوع الحبر ومدى
جودة الخط .

 -6مرحلة التصحيح اآللي و التدقيق )(Audit
في ه ه المرحلة يكون تصحيح البيانات عن طريبق رييبة صبورة البـ  fieldوالتأكبد ببالعين
من القيمة وتعديلها بواسطة لوحة المفاتيح ويعاد حفظ ه ة القيمة في الملف الخاص ب لك

 -7مرحلة الحفظ ): (Save
يتم حفظ البيانات في الجداوم الخاصة باالستمارة و تتم ه ه المرحلة علص خطوتين

التجميع يربط كل وجهه وظهر لنفس االستمارة بناء علص ام key
الحفظ

ويتم حفظ البيانات الخاصة باالستمارة في جداوم االستمارة

 -8السواقط والتكرارات
ه ب ه المرحلببة مهمببة لشببموم االسببتمارات فعنببد وجببود اخطبباء م ببل وجببود سببجل سبباقط او
استمارة ساقطة تستخدم ه ة المرحلة لمعالجة سببب هب ا الخطباء ومبن أم لبة األخطباء ان تكبون
االستمارة لم يتعرف عليها ام  ICRاو أن يكون تعرف عليها  ICRو لكن حدث لهبا تخطبص فبي
مرحلة المراجعة والتدقيق Audit

 -9النقل
يتم في ه ه المرحلة نقل الصور و البيانات بجداوم قاعدة البيانات لمرحلة الشموم.

