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 قواعد بياناث 

 الثالثتالمحاضرة 

 

 العالئقي  الجبر Relational Algebra 

 عٍٝ ِز لذ س١ىْٛ اٌز٠اظ١اخ ٘ٛاج ِٓ وٕد ٌٛ أعرمذ ِحط، ر٠اظٟ ِفَٙٛ عٓ عثارج

 ٘ٛ ِٕٗ ٚاٌغا٠ح Group Theory المجموعات أغزٚحح عٍٝ ٠مَٛ ٚ٘ٛ شه، دْٚ ِٓ ِساِعه

)خذاٚي (  ٚحذاخ عٍٝ تٙا ٔمَٛ اٌرٟ ١ٍاخاٌعّ تعط خالي ِٓ خذ٠ذج ت١أاخ عٍٝ اٌحصٛي

 :ٟ٘ اٌع١ٍّاخ ٚ٘ذٖ أخزٜ،

 التجميعيت لعملياثا: 

 .ِدّٛعر١ٓ عٍٝ اٌع١ٍّاخ ٘ذٖ ذطثك

 ت١ٓ ذزتػ عاللح ٘ٛ: االذحاد U) )     Unionاالتحاد 

 ٚذىْٛ اٌخصائص، ٚٔفس اٌحمٛي ٔفس ٌّٙا ِدّٛعر١ٓ

 عٕاصز وً ذعُ ِدّٛعح عٓ عثارج إٌر١دح

 .R1 U R2 :٘ىذا ر٠اظ١ا ٌٙا ٠ٚزِش ،ٓاٌّدّٛعر١

 :اٌث١ٕح تٕفس اٌرا١١ٌٓ اٌدذ١ٌٚٓ سٕٛرد أوثز اٌّفَٙٛ ٔسرٛعة حرٝ
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 : Intersection(  ∩)  التقاطع

 

 

 

 

 ) ∩ (R2 ر٠اظ١ا ٌٗ ٠ٚزِش اٌث١ٕح، ٚٔفس اٌحمٛي، عذد ٔفس ٌّٙا خذ١ٌٚٓ رتػ ٔاذح ٘ٛ اٌرماغع 

R1 . ٛ٘ٚ ُاٌدذ١ٌٚٓ سٕٛرد أوثز اٌّفَٙٛ ٔسرٛعة حرٝ .١ٌٚٓخذ ت١ٓ اٌّشرزوح اٌعٕاصز ٠ع 

  : اٌث١ٕح تٕفس اٌرا١١ٌٓ

R1 . ِىرثٗ ورة و١ٍٗ اٌرزت١ح االساس١ح : 

 



 قسم الحاسبـــــاث                                               قواعد البياناث                               ديـــــــــالى    تجامع

 د.فراس الطـــــائي                                             المرحله الرابعه                          كليت التربيت االساسيت   

 

 3 

R2  . ٍَِٛىرثٗ ورة و١ٍح اٌع : 

 

 ٠عزض وّا ت١ّٕٙا اٌّشرزوح اٌعٕاصز تعط ٌٚذ٠ّٙا اٌث١ٕح، ٔفس ٌّٙا ِدّٛعراْ ٌذ٠ٕا الحظٔ وّا

 :اٌراٌٟ اٌدذٚي

R2) ∩ ( R1 المجموعتين بين المشتركت لعناصرا: 

 

 

 

  ( -): Difference االختالف

 

 

 ٠ىْٛ أْ ٠ٚشرزغ أخزٜ، ِدّٛعح ِٓ ِدّٛعح غزذ عٓ إٌاذح اٌفارق ٘ٛ االخرالف

 .اٌحمٛي ٚٔفس اٌث١ٕح ٔفس اٌدذ١ٌٚٓ ٓ(ٌٍّدّٛعر١)

 

 .االخرالف ع١ٍّح ع١ٍٗ ٚٔطثك األٚي اٌّثاي ٔفس ٌٕأخذ
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 سرىْٛ اٌحاٌح ٘ذٖ فٟ R2-R1 شىً عٍٝ عىسٟ، تشىً االخرالف تع١ٍّح اٌم١اَ ٠ّىٕٕا تاٌّماتً

 وّا أٞ R1 فٟ ذٛخذ ال ٚاٌرٟ R2 فٟ اٌّٛخٛدج اٌعٕاصز فمػ ذعُ ِدّٛعح عٓ عثارج إٌر١دح

 .اٌراٌٟ اٌدذٚي ٠عزض

 

 

 األحاديت لعملياثا : 

  :إٌٝ ٚذٕمسُ ٚاحذج، ِدّٛعح عٍٝ اٌع١ٍّاخ ٘ذٖ ذطثك

 :Selection  االنتقاء -1 
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 عٕذٔا ٌٛ ِثال ِع١ٕح، ِدّٛعح ِٓ Rows األسطز/اٌعٕاصز تعط أرماء ٚذعٕٟ

  :اٌراٌٟ اٌعّاي  خذٚي

 

اٌّدحّٛعٗ    ظّٓ اٌّٛخٛد٠ٓ اٌعّاي تعط عٓ االسرعالَ ٠عٕٟ اٌحاٌح ٘ذٖ فٟ االٔرماء

 :ِثال

 

 :  Projection االسقاط   -2

 األسطز،وليس  Columns األعّذج أرماء تغزض ٠ىْٛ االسماغ وْٛ ٘ٛ االٔرماء ٚت١ٓ ت١ٕٗ اٌفزق

 :اٌساتك ي اٌدذٚ ٔفس عٕذٔا ٌٛ فّثال
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 :  العالئقيت الثنائيت لعملياثا

 :  (x)  الديكارتي الجداء -1

 ِٓ عٕصز وً خذاء خارج ذعُ خذ٠ذج، ِدّٛعح عٓ عثارج اٌع١ٍّح ٘ذٖ عٓ إٌاذح ٠ٚىْٛ

 :١ٌٓ اٌدذٚ عٕذٔا ٌٛ فّثال ،األخزٜ اٌّدّٛعٗ عٕاصز تثالٟ اٌّدّٛعر١ٓ

 

  : (÷)  Division القسمت -2

 اٌدذٚيفٟ  ِرٛاخذج اٌثأٟ اٌدذٚي حمٛي ذىْٛ أْ تشزغ آخز، خذٚي عٍٝ خذٚي لسّح ٠ٚعٕٟ

 اٌدذٚي عٕاصز وً ذعُ اٌرٟ األٚي اٌدذٚي عٕاصز ٠عُ خذٚي عٓ عثارج إٌر١دحٚذىْٛ  األٚي،

 R3=R1÷R2  ٘ىذا اٌز٠اظ١ح ٚص١غرٙا اٌثأٟ

 ٠عُ ٚاٌثأٟ ف١ٙا، شاروٛا اٌرٟ ٚاألفالَ ٌٍّّث١ٍٓ لائّح ٠عُ األٚي خذٚالْ، عٕذٞ أْ ِثال ٔفرزض

  :اٌس١ّٕائ١ح ٌألفالَ لائّح

 

  األفالَ؟ وً فٟ شاروٛا اٌذ٠ٓ اٌّّث١ٍٓ أسّاء خٍة ٔسرط١ع و١ف
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 اٌمسّح١دٗ  ٚٔر R2 اٌثأٟ اٌدذٚي عٍٝ R1 األٚي اٌدذٚي تمسّح سٕمَٛ اٌسؤاي ٘ذا عٍٝ ٌٍدٛاب

  :٘ىذا أٞ األفالَ، وً فٟ شاروٛا اٌذ٠ٓ اٌّّث١ٍٓ فمػ سرعُ

 

 :Join الربط  -3

 اٌع١ٍّاخ ِٓ إٌٛع ٘ذا ٠ٚمرعٟ  SQL ٌغح ِع هللا شاء إْ سٕزا٘ا اٌرٟ اٌّفا١ُ٘ أتزس ِٓ ٚ٘ٛ

 فٟ اٌّٛخٛدج اٌعٕاصز عٓ اٌثحث تغزض اٌزتػ ٠ٚسرعًّ إٌٛع، ٔفس ِٓ ِشرزن حمً ٌّٙا خذ١ٌٚٓ

 اٌم١ّح تٕفس اٌّشرزن اٌحمً ٚخٛد شزغ ذحمك خالي ِٓ اٌدذ١ٌٚٓ

 اٌدذ١ٌٚٓ، فٟ

 

 اٌّدّٛعٗ فٟ اٌذٌٚح رلُ ِاداَ ٚاٌذٚي اٌّٛاغ١ٕٓ ٔدٍة أْ اٌزتػ ع١ٍّح خالي ِٓ ٠ّىٕٕا

 . اٌثا١ٔح اٌّدّٛعٗ فٟ اٌذٌٚح رلُ ِع ٠رٛافك األٌٚٝ

 األٚغاْ، خذٚي ِٓ ٛغٓاٌ اسُ ٚٔدٍة اٌّٛاغ١ٕٓ، خذٚي ِٓ اٌّٛاغٓ اسُ تدٍة ٔمَٛ

 .اٌّدّٛعر١ٓ ت١ٓ اٌّشرزن اٌحمً ل١ّح ذرٛافك أْ تشزغ
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 :العالئقي الجبر خالصت
 

 تعط خٍة تغ١ح ،اٌّدّٛعاخ / اٌدذاٚي ٌّخاغثح ٚس١ٍح ٘ٛ اٌعالئمٟ اٌدثز تأْ ٔسرٕرح سثك ِّا

 ِرعذدج تطزق اٌث١أاخ

 


