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 الوحاضره االًلى

 ( Data Baseقٌاعد البياناث ) 

DBMS 

Data Base Management Systems 

 نظام اداره قٌاعد البياناث

 الوقدهت

 اٌرً اٌّؼٍِٛاخ ٌرٕظٍُ اٌثٍأاخ لٛاػذ ُٔظُ أٍّ٘ح ِٓ اٌذاػش ٚلرٕا فً اٌّؼٍِٛاخ أٍّ٘ح صادخ

ٕاسثح تاٌطشٌمح ٌألسرخذاَ ٚذٛفٍُش٘ا ٔذراُجٙا ُّ ٕاسة لداٌٛ ٚفً اٌ ُّ  ُٔظُ أداسج ػٍُ ذطٛس ٘ىزا . اٌ

 ِٓ سئٍسً ِٚىْٛ أساسً ِٛػٛع اٌى اٌذاسٛب ذطثٍماخ فً فشػً ِٛػٛع اٌثٍأاخ ِٓ لٛاػذ

 ػٍُ ِٕٙاض فً سئٍسٍا   ُجضءا   اٌثٍأاخ لٛاػذ ُٔظُ أطثذد فمذ ٚتزٌه ، اٌذذٌس اٌذاسٛب ػٍُ

 . اٌذاسٛب

 ؟ البياناث قاعدة هاىي

 اٌذػائُ أُ٘ ِٓ ًٚ٘ ،.ِٕطمٍا اٌثؼغ تثؼؼٙا اٌّشذثطح ثٍأاخاٌ ِٓ ِٕظّح ِجّٛػح ً٘

 اٌّؼٍِٛاخ  ٚدزف ٚذؼذًٌ  دفع ٔسرطٍغ  اٌثٍأاخ لٛاػذ خالي ِٓ دٍس اٌّؼٍِٛاخ ػٍٍٙا ذمَٛ اٌرً 

 .ٔشٌذ وّا اٌّذفٛظح اٌثٍأاخ اسرخشاض ٌٕا ذرٍخ ٚوزٌه ، سٍسح تطشق 

 تغذاد ء ٚػٕاٌٚٓ ٚأسلاَ ٘ٛاذف سىاْ ِذٌٕح دًٌٍ اٌٙاذف اٌزي ٌشرًّ ػٍى أسّاِصاي ػٍى رٌه  

ٌّىٓ أْ ٔؼرثشٖ لاػذج تٍأاخ ٚترذمٍك األسرفادٖ ِٓ لاػذج اٌثٍأاخ ٘زٖ تإدخاي سلُ اٌّشرشن 

 ٚاٌذظٛي ػٍى أسّٗ ٚػٕٛأٗ أٚ إدخاي أسُ اٌّشرشن ٚاٌذظٛي ػٍى سلُ ٘اذفٗ ٚػٕٛأٗ ٚ٘ىزا .

 :أىويت قٌاعد البياناث- 

خ تىافح األٔشطح ٌجٙح ِا تطشق ِرىاٍِح ٚدلٍمٗ ٚذظٍٕف ٚذٕظٍُ ٘زٖ اٌثٍأاخ ذخضٌٓ جٍّغ اٌثٍأا -أ

 تذٍس ٌسًٙ اسرشجاػٙا فً اٌّسرمثً.

ِراتؼح اٌرغٍشاخ اٌرً ذذذز فً اٌثٍأاخ اٌّخضٔح ٚإدخاي اٌرؼذٌالخ اٌالصِح ػٍٍٙا، درى ذىْٛ  -ب

 دائّا  فً اٌظٛسج اٌّالئّح السرخذاِٙا فٛس ؽٍثٙا.

ئً ِٓ اٌثٍأاخ اٌرً ذرجاٚص اإلِىأٍاخ اٌثششٌح فً ذزوش ذفاطٍٍٙا ِٚٓ شُ إجشاء ذخضٌٓ وُ ٘ا -ض

 تؼغ اٌؼٍٍّاخ ٚاٌّؼاٌجاخ اٌرً ٌسرذًٍ ذٕفٍز٘ا ٌذٌٚا .



 قسن الحاسبـــــاث                                               قٌاعد البياناث                               ديـــــــــالى    تجاهع

 د.فراس الطـــــائي                                             الورحلو الرابعو                          يت االساسيت   كليت الترب

 

 2 

ذساػذ ػٍى ذخضٌٓ اٌثٍأاخ تطشٌمٗ ِرىاٍِح، تّؼٕى اٌشتؾ تٍٓ إٌٛػٍاخ اٌّخرٍفح ٌٍثٍأاخ اٌّؼثشج  -د

 ػٓ وافح األٔشطح. 

ذمٍك اٌسشٌح اٌىاٍِح ٌٍثٍأاخ اٌّخضٔح تٙا تذٍس ال ذراح أٌح ِؼٍِٛاخ ألي شخض ذساػذ ػٍى ذ -٘ـ

 ٌٍس ٌٗ اٌذك فً اإلؽالع ػٍٍٙا.

 - :ًظائف قٌاعد البياناث-  

 إػافح ِؼٍِٛح أٚ تٍاْ جذٌذ إٌى اٌٍّف. -أ

 دزف اٌثٍأاخ اٌمذٌّح ٚاٌرً ٌُ ذؼذ ٕ٘ان داجح إٌٍٙا.  -ب

 ؼٍِٛاخ اسرذذشد .ذغٍٍش تٍأاخ ِٛجٛدج ذثؼا  ٌّ -ض

 اٌثذس ٚاالسرؼالَ ػٓ ِؼٍِٛح أٚ ِؼٍِٛاخ ِذذدج . -د

 ذشذٍة ٚذٕظٍُ اٌثٍأاخ داخً اٌٍّفاخ . -٘ـ

 ػشع اٌثٍأاخ فً شىً ذماسٌش أٚ ّٔارض ِٕظّٗ .  -ٚ

 . دساب اٌّجّٛع إٌٙائً أٚ اٌّجّٛع اٌفشػً أٚ اٌّرٛسؾ اٌذساتً ٌثٍأاخ ِطٍٛتح -ص

 :تنظين البياناث داخل قاعدة البياناث- 

ذخضْ اٌّؼٍِٛاخ اٌّطٍٛتح ٌمٛاػذ اٌثٍأاخ داخً ) ٍِفاخ (، ٚذٛػغ ٘زٖ اٌٍّفاخ ػٍى أدذ ٚسائؾ 

 اٌرخضٌٓ اٌّساػذج ِصً اٌمشص اٌّغٕاؽٍسً. 

وً ٍِف ػثاسج ػٓ جذٚي ٌشرًّ ػٍى سطٛس  ٚأػّذٖ ، ٌٚشرًّ وً ٍِف ػٍى ِجّٛػٗ ِٓ 

ٌٚذرً وً سجً سطشا  داخً اٌٍّف ، ٌٚمسُ وً سجً إٌى ػذد ِٓ اٌذمٛي   Recordsاٌسجالخ 

Fields . 

 -، ٚاٌٍّف اٌّطٍٛب ٌشرًّ ػٍى اٌثٍأاخ اٌراٌٍح: تغذادإرا أسدٔا إػذاد دًٌٍ ذٍفٛٔاخ ٌسىاْ ِذٌٕح 

 سلُ اٌّشرشن       االسُ          اٌؼٕٛاْ      سلُ اٌٙاذف

 تفرقن اليا العنٌاى االسن رقن الوشترك

 تغذاد ػًٍ ِذّذ ػًٍ 10

 

1880707070 

 خاٌذ ِذّذ 10

 

 1880001234 تغذاد

 

 يٌضح كيفيت تنظين البياناث داخل جدًل قاعدة البياناث.
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  بعض هصطلحاث قٌاعد البياناث 

ً٘ األسلاَ أٚ اٌذشٚف أٚ اٌشِٛص أٚ اٌىٍّاخ اٌماتٍح ٌٍّؼاٌجح تٛاسطح اٌذاسة -:DATAالبيانات 

 أٚ وٍّح تٍأاخ.( 43ِصً: اٌشلُ)

ِصاي:  ً٘ تٍأاخ ذُ ذٕظٍّٙا أٚ ِؼاٌجرٙا ٌرذمٍك ألظى اسرفادج ِٕٙا.-:Informationالمعلومات  -

 أطثذا ِؼٍِٛح ِفٍذج. 4×3( إرا اسرخذِا فً ػٍٍّح اٌؼشب 3( ٚاٌشلُ )4اٌشلُ )

 

فً ذشذٍة  ٌذرٛي اٌجذٚي ػٍى اٌّؼٍِٛاخ اٌرً ٔٛد دفظٙا فً لاػذج اٌثٍأاخ - : Tableالجدًل -

 . ٚ٘زٖ اٌظٛسج ذّصً جذٚال  ِا . ِؼٍٓ ػٍى شىً طفٛف ٚأػّذج

 

  - Quires :إلستعالما -

ٚ٘زٖ . ٌمَٛ اإلسرؼالَ تّّٙح ذؼٍٍٓ سجالخ ِؼٍٕح أٚ دمٛي ِؼٍٕح ٚاٌرً ٌّىٓ أْ ذذمك ششؽا  ِؼٍٕا

 . سٕح 00طٛسج السرؼالَ ٌرؼّٓ اسّاء األشخاص اٌزٌٓ ذضٌذ أػّاسُ٘ ػٓ 

 

 -  Record -  :السجل  

 

ٌشىً وً سجً شخظا  أٚ سٍؼح ٚ ِجّٛػح تٍأاخ ٌٛطف ػٕظش ِسرمً ، ِا ٚذٛجذ ٌٙا لٍُ فً وً 

 .دمً


