
  - DATA BASE مقدمة في قواعد البیانات
 
 

 قواعد البیانات:
 –ھي عملیة جمع لبیانات نظام معین واستخدام الكومبیوتر لتنسیقھا, و وضعھا في جداول تسھل عملیة اضافة 

 والبحث في ھذه البیانات بسھولة اعتمادا علي كفائة الكومبیوتر في اداء ھذه الوظائف. –تعدیل  –حذف 
 

 اعد البیانات االساسیة:مكونات قو
 
حیث یمثل كل جدول منھم عنصر اساسي من   tablesتتكون أي قاعدة بیانات من مجموعھ من الجداول *

 . entitiesعناصر النظام والتي تسمي 
 

 ویتكون الجدول من:
حیث یضم بیانات مختلفھ لشيء   recordاو   tupleوكل صف یسمي   rowsمجموعھ من الصفوف  -1

 محدد.
كل عمود یضم نفس النوع من البیانات ویمثل   attributesوتسمي   columnsوعة من االعمده ومجم -2

 اساسھا الجدول. ىكل عمود خاصیھ معینھ في  احدي عناصر النظام والتي انشيء عل
 

 مثال:
 نفرض قاعدة بیانات لشئون العاملین .
 نري ان العناصر االساسیة للنظام ھي

 الموظفین-1
 االدارات-2
 

 لك یمكن انشاء جدول لكل منھما ولنفرض بالنسبھ الموظفینلذ
 نري انھ عند جدولة الموظفین 

 
 الرقم القومي) -االداره–السن  -یمكن تحدید بعض الخصائص  لھم مثل ( االسم-

 columnsوتمثل ھذه االشیاء االعمدة  
د االسم یضم بیانات حرفیھ لذلك نري ان مثال عمود السن یضم بیانات رقمیھ بالنسبھ لجمیع الموظفیین وعمو-

 فكل عمود یضم نفس النوع من البیانات.
 بالنسبھ للموظف الواحد لھا انواع مختلفھ عددیھ او رقمیة. recordبالنسبھ للصف الواحد فیمثل ملف خاص-
 

 الرقم القومي االداره السن االسم
 124534 المنشئات 26 احمد
 542154 المركز الطبي 40 علي

 .وھكذا..
 

 الخصائص التي یجب مراعتھا عند انشاء الجدول:
مھ مختلفھ في ھذا ییحتوي كل صف علي قبحیث  attribute ي الجدول علي عمود ویجب ان یحت •

 العمود تمیزه عن باقي الصفوف
 تكون االحتماالت كالتالي ،لتوضیح ذلك مثال نفرض اننا نرید البحث عن بیانات شخص معین 

فھناك احتمال تشابھ االسماء لعدد من االشخاص فیكون ناتج البحث اكتر من  اذا بحثنا عنھ باالسم -
 شخص

 اما اذا بحثنا بالرقم القومي فمن المؤكد ان الناتج ھو شخص واحد لعدم تقرار الرقم القومي -
 

او الخاصیھ  Primary Keyاذا فیمكن اختیار الرقم القومي لیمثل ھذه الخاصیھ ویسمي في ھذا الوقت 
 ھ.االساسی

 
 المكون الثاني لقاعدة البیانات ھو العالقھ بین ھذه الجداول :*
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 ھذه العالقات شيء مھم جدا واساسي  والغرض منھا 
 استرجاع مجموعھ من البیانات من جدول اعتمادا علي جدول اخر -1
 تصغیر مساحة الجدول عن طرق تقسیمھ علي اكتر من جدول لحذف التقرار -2

 
 مثال:

 االدارهالعالقھ بین الموظف و
 حیث یعمل الموظف في ادارة واحده بینما تضم االداره عدة موظفین (M-1)واحد : عدید 

 ومثل العالقھ بین الموظف و فیش الراتب 
 حیث یكون لكل موظف فیش راتب واحد ویسجل في كل فیش بیانات موظف واحد (1:1)واحد:واحد 

 العالقھ بین الطالب والمواد الدراسیھ
 ) حیث یدرس الطالب عدة مواد ویدرس الماده الواحده عدة طالبM:Nعدید :عدید (

 
 وتظھر وظیفة توضیح ھذه العالقات  في انشاء عالقة ترابط بین الجداول

 فمثال بالنسبھ للمثال السابق
 رئیس االداره)–العنوان -نفرض جدول االدارات یحتوي علي (االداره

 للجدول primary keyوتمثل االداره ال 
 

ولكن في جدول الموظفین ال یحتوي علي   "علي"یس االداره التي یبحث فیھا الموظف ئللبحث مثال عن اسم ر
 اسماء الرؤساء

 اسم االدارهلذلك نستطیع الربط بین الجدولین عن طریق 
 "علي"فبمعرفة اسم االداره التي یعمل بھا 

 یمكن معرفة عنواناھا واسم رئیس االداره
 

 لجداول:كیفیة الربط بین ا
 primary keyكما عرفنا لكل جدول 

 حسب العالقھ بین الجدولین المراد ربطھم ببعض
 للجدول االخر حسب العالقة لتوفیر المساحة columnsالحدھم ك  primary keyیتم اضافة ال 

 
ل في جدو columnsلجدول االدارات ك عمود اضافي  primary keyفمثال تم اضافة ال االداره والتي تمثل 

 الموظفین
للموظفین لم یتم وذلك الن ذلك  primary keyالحظ ان العكس وھو اضافة عمود الرقم القومي والذي یمثل ال 

سوف یزود عدد الصفوف في جدول االدارات نتیجة وجود عدد كبیر من الموظفین وكما ذكرنا من قبل یتم اخذ 
 الختیار الصحیح لتوفیر المساحة واضافتھ للجدول االخر اعتمادا علي ا primary keyاحد ال 

 
 foreign keyفي جدولھ االصلي ال  primary keyیسمي العمود المنقول في ھذه الحالھ والذي یمثل ال 

 
 المكون الثالث :*

وبعض ھو عباره عن مجموعة االوامر البرمجیة والتي تنشيء عالقات تلقائیھ لسھولة التعدیل والبحث واالضافة 
 ة اذا احتاج النظام ذلك.العملیات الحسابی

  interfaceوتضم واجھة استخدام 
 بعض االوامر التي تعتمد علیھا ھذه الواجھة ولكن ال تظھر للمستخدم
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 خطوات البدء  في انشاء مشروع:
 

 :  System analyses– تحلیل النظام -1
نات لھ وذلك عن طرق االستفسار وتختصر ھذه العملیھ في جمع بیانات عن النظام المراد انشاء قاعدة البیا

 من بعض العاملین في النظام او المدیر عن بعض النقاط المھمھ وھي كالتالي.
 

 والتي سوف یمثل كل واحد فیھم بجدول  entitiesالبحث عن العناصر االساسیة للنظام  -
 جمع الخصائص التي یحتاجھا عنصر منھم  -
 معرفة العالقات بین ھذه العناصر -
 
 فة نوع للمدخالت والنواتج الراغب فیھا المستخدممعر -
 معرفة شكل واجھة االستخدام المرغوب فیھا. -

 
وذلك كشكل  ER diagramرسم العالقات بین الجداول في النظام ومراجعتھا مع المستخدم ویستخدم ال -2

 لمبرمج والمستخدمحي یفھمھ المستخدم بسھولھ ویعتبر كنوع من العقد قبل البدء في المشروع بین ایتوض
 
 البدء في انشاء جداول وقاعدة البیانات والعالقات بینھم-3

 ویجب ان یثبت برنامج النشاء وتخزین والتحكم مع ھذه الجداول مثل
Oracle engine (6i Or 10G or new versions) من شركة اوراكل 

 من شركھ اخري MySQLاو 
 من شركة میكروسوفت  SQL serverاو 

 
 
 برنامج وانشاء واجھ لتسھیل تعامل المتسخدم مع النظامبرمجة ال -3

  engineو ھذا عن طریق أي لغة برمجھ لعمل الواجھھ وربطھا بال 
 المخزن علیھ البیانات ومثال للبرامج التي تقوم بانشاء الواجھھ

Oracel developer (6i, 9i, or 10 g) وھذا برنامج متخصص لھذا الغرض فقط 
 او الجافا

 Cاو 
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