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 قواعد بيانات 

 انًحاضشة انثاَُت

. Database Management Systems ( DBMS ) 

 واخهاث عبش انبُاَاث وحزف وتعذَم بإضافت نك وَسًح انبُاَاث، قىاعذ بإداسة خاص بشَايح هى

 يشاسكت أَضا نك وَتُح ، انبشيدت نغاث بإحذي انبُاَاث قاعذة سبط خالل يٍ أَضاو ، وَىافز

 قىاعذ  إداسة أَظًت يٍ انعذَذ اٌِ وتىخذ ،Network    شبكت اخمد انبُاَاث قىاعذ 

 أشهشها ونعم انبُاَاث

 MySQL, PostqreSQL, Sybase, IBM, Microsoft ACCESS, DB2, Microsoft 

SQL Server, Oracle . 

  تسعى لتحقيق ثالثة أهداف هاهة اداره نظام قواعد البيانات : 

 

 ionData Consolidat دمج البيانات .1

 المنفصلة فً بنٌة مركزٌة ، وتخزٌن البٌانات هذا الهدف ٌشٌر إلى إمكانٌة ضم أو توحٌد ملفات

عندما ٌخزن فً موقعٌن أو  البٌانات ؛ الذي ٌنشأ فً قاعدةبصٌغة خالٌة من الفائض   البٌانات 

الشخصٌة  اتالبٌان أكثر ، فمثالً قد نجد التخصص العلمً للموظف مخزناً لٌس فقط فً جدول

وإنما نجده أٌضاً فً جدول الوظائف ، وجدول التارٌخ الوظٌفً ، وعندها نكون أمام قاعدة 

بٌانات غٌر مركزٌة تحوي معلومات زائدة ، ولذلك ٌنبغً إذا أردنا أن نبنً نظاماً مثالٌاً 

  .ومتكامالً وخالٌاً من الفائض أن ٌحتوي على تخصص الموظف فً جدول واحد

 Data Sharing البيانات لىالمشاركة ع .2

ضمن  البٌانات أي قدرة النظام على السماح لعدة مستخدمٌن بالوصول إلى أجزاء مستقلة من

 .بما ٌعرف بالتوازي DBMS فً نفس الوقت ، وهذه خاصٌة تتمٌز بها تطبٌقات البٌانات قاعدة

   Data Protection البيانات حماية .3

أمام الحوادث الطارئة خالل المعالجة  البٌانات على المحافظة على سالمة dbms أي قدرة الـ

لقدرة على أن تمتلك ا DBMS )فشل البرنامج أو توقفه فجأة ..الخ ( ، إذ ٌنبغً على الـ

إلى حالتها السابقة قبل التعدٌل غٌر الكامل علٌها أو قبل حدوث الخطأ فٌها  البٌانات إعادة

 . (undo)وتسمى هذه العملٌة أحٌاناً بالتراجع
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 . وهً البٌانات قواعد إدارة هناك ثالثة أنواع شائعة من نظم
 

 Hierarchical DBMS الهرمٌة البٌانات قواعد إدارة نظم .1

 Network DBMS  الشبكٌة البٌانات قواعد إدارة نظم .2

   Relational DBMS  العالئقية البيانات قواعد إدارة نظم .3

 

 

 Relational Model 

 هزا وَُبٍُ 1791سنه  Edgard Franck Codd َذ عهً انُظاو هزا ظهشاالنووذج العالئقي : 

 فٍ انًىخىدة انبُاَاث عٍ الستعالوا َتُح انزٌ سَاضٍ يفهىو( انعالئقٍ اندبش )يفهىو عهً انًُىرج

 .بُُها فًُا يتشابطت وحذاث َضىو  النظام 

 فى حال وجود عالقة بٌن جداول قاعدة البٌانات ٌسمى هذا

Relational Database Management System - RDBMS 

 Relational Data Model Conceptsمبادئ النموذج العالقي  -

 َقىو انًُىرج انعالقٍ بتًثُم قىاعذ انبُاَاث كًدًىعت يٍ انعالقاث )اندذاول( .1

انًُىرج انعالقٍ َتى استخذايه عهً َطاق كبُش بسبب سهىنته وبسبب وخىد أساس  .2

 سَاضٍ نه

كم خذول فٍ انًُىرج َحتىٌ عهً يدًىعت يٍ انصفىف انتٍ تًثم يدًىعت يٍ  .3

 .انبُاَاث انًتشابطت

 لعالئقي لحل جمله من المشاكل وهي :ظهور االنموذج ا -

 .لمن لم ٌدرسوا علوم الحاسب البٌانات ٌمكن فهم قاعدة .1

 . ٌمكن تعدٌل وإضافة وحذف بٌانات دون تغٌٌر المخطط المنطقً للقاعدة .2

 .تعامل مع البٌاناتتتٌح للمستخدم اعلً درجة من المرونة فً ال .3

 وهً  .البٌانات قواعد أسلوبا لتنظٌم وفرز بٌانات Codd   أستحدث 1791فً عام 

أن هذا ال ٌتحقق أال   Codd وقد وجد العالم األمرٌكً  .العالئقٌة البٌانات قواعد 

ٌئة جداول الن اإلنسان تعود على الجداول منذ طفولته بداٌة من جدول على ه البٌانات برص
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وهذه النظم تتعامل مع اكثر من  الحصص إلى جدول الضرب إلى كشف األسماء و الدرجات

كانت جدوال مكونا من صفوف و  داخل الملف كما لو البٌانات ملف فً نفس الوقت وتعامل

وتسمى   Fields البٌانات وتمثل أعمدة الجدول حقول قاعدة Relation أعمدة وٌسمى عالقة

و النظام    Tuples وتسمى  البٌانات  بٌنما تمثل صفوفها سجالت قاعدة Attributes أٌضا

  والنظم .بٌن العالقات بناء على حقل مشترك بٌنهما البٌانات ٌقوم بربط Relation لعالئقًا

العالقٌة قامت أساسا علً النظرٌات العالقٌة فً الرٌاضٌات وقد بدأ تطبٌقها على الحاسبات 

ثم ظهرت عدة نظم عالئقٌة على الحاسبات  . ORACLE SQL الكبٌرة أوال مثل

  . DBaseII . DBaseIII . DBaseIII+ . DBaseIVمثل برامج PCs الشخصٌة

FoxBase . FoxPro .. 

 رسم توضٌحً للمصطلحات فً االنموذج العالئقً

 

 

العالئقٌة فالتكوٌن العالئقً تكوٌن منطقً بحٌث ٌستخدم عالقات  البٌانات قواعد فً

 Explicit بدال من استخدامه لعالقات صرٌحة  Implicit    Relationships ضمنٌة
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Relationships  وحتى نوضح  .الهرمٌة و الشبكٌة البٌانات قواعد وهً التً تستخدم فً كل من

مع  البٌانات العالئقٌة وكٌفٌة استخدامها فً تجمٌع البٌانات مفهوم العالقات الضمنٌة بٌن ملفات قاعدة

جدول ] أ [  ٌاناتالب بعضها من ملفات منفصلة عن بعضها نفرض أن لدٌنا جدولٌن فً قاعدة

كحقل مفتاحً و الجدول ]  القسم باستخدام رقم كلٌة لكل االقسام ٌعرف  [ وجدول ] ب [ . جدول ] أ

و الجدوالن منفصالن عن بعضهما أي ال  الطلبه وٌجد لكل طالب رقم قسم كمفتاح ثانوي ب [ ٌحدد 

فً كل من  رقم القسم ل ٌوجد أي اتصال طبٌعً بٌنهما وتحدد العالقة ضمنٌا وذلك بإدخال حق

 .الجدولٌن
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