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ة ومفاهيم مهمة في قواعد البيانات ــــــمقدم

أصبحت قواعد البٌانات و تطبٌقاتها عنصرا جوهرٌاً فً تسٌٌر أمور الحٌاة الٌومٌة فً المجتمع 

المعاصر ، حٌث أن جمٌع األنشطة التً ٌمارسها أفراد المجتمع من تسجٌل موالٌد ووفٌات و 

نتائج دراسٌة و وثائق السفر و العملٌات البنكٌة و غٌرها الكثٌر ٌجب فٌها التعامل مع احد قواعد 

. البٌانات

نشأت قواعد البٌانات و نظم قواعد البٌانات من اجل إٌجاد بدٌل لملفات البٌانات و نظم معالجتها 

بحٌث تحل كافة المشكالت و القٌود و الصعوبات التً ٌواجهها المستخدمون فً تعاملهم مع 

. الملفات

 خواص قواعد البٌانات

أي إنها تمثل حالة من حاالت البٌانات التً تصف . تمثل بعض مظاهر العالم الحقٌقً •

 موضوع حقٌقً

 تمثل مجموعة من البٌانات المتالصقة منطقٌا وتحتوي على معنى ضمنً •

  ٌتم تصمٌمها و تخزٌن البٌانات فٌها من أجل غرض معٌن •

 مفهوم قاعدة البٌانات 

  ، تعرف بانها حزمة منظمة من البٌانات المترابطة منطقٌا والتً تتعلق بنشاط معٌن 

صورة  وهً أسلوب محدد لتنظٌم المعلومات ٌبسط كٌفٌة إدخالها و تعدٌلها و استخراجها فً 

 .مالئمة و مفهومة للمستخدم لمجموعة مشتركة من البٌانات المترابطة والمتجانسة منطقٌا 

او هً مجموعة من عناصِر البٌانات المنطقٌة المرتبطة مع بعضها البعض بعالقة معٌنة، 

( Fieldsحقول )وٌتكون الجدول أعمدة . (واحد أو أكثر)وتتكون قاعدة البٌانات من جداول 

.  Record) سجالت )ومن صفوف 

كما عرفت بانها عبارة عن مجموعة كبٌرة من البٌانات ذات العالقة نظمت ورتبت فً عدد من 

 .ملفات البٌانات المترابطة بعضها البعض لتشكل بذلك مستودعا الكترونٌا للبٌانات
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وٌتم ادارة هذا المستودع من خالل برمجٌات متخصصة توفر بٌئة مناسبة لوصف ومعالجة 

والسٌطرة علٌها بنظام ادارة  Data Base Management System(DBMS)البٌانات 

 .قواعد البٌانات

 هرمٌة البٌانات فً قاعدة البٌانات 

 

 

 

 FILE المــلف  

 

 

 

 

 

 

 

 

وفً نظم .  من ملفات بٌانات االعمالةتتكون قاعدة البٌانات من مجموعة متكاملة و مترابط

إدارة قواعد البٌانات العالئقٌة تتكون الملفات من جدول ذات بعدٌن اساسٌن االعمدة التً تمثل 

و البد ان نشٌر الى ان ادارة فواعد البٌانات ٌتطلب . الحقول و الصفوف التً تمثل السجالت 

 .وجود برنامج حاسوبً ٌسمى نظم ادارة قواعد البٌانات 

  

:- وكل ملف فً قاعدة البٌانات ٌتكون من العناصر التالٌة 
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و هو اصغر عنصر منطقً ٌتكون من حرف منفرد ، رمز او رقم ، و  : عنصر البيانات - أ

  .(و ٌتكون من ثمانٌة باٌت ) Byteٌشٌر العنصر الى الباٌت 

 و ٌمثل  Entityٌمثل مجموعة من عناصر البٌانات الذي ٌشٌر الى كٌنونة :  Fieldالحقل - ب

و الحقل قد ٌكون اسم . الحقل بالضرورة خاصٌة تصف المكونات الممٌزة لكٌنونة البٌانات 

طالب ، الرقم الجامعً ، القسم ، الكلٌة حٌث تعتبر جمٌع هذه العناصر حقول فً جدول او 

 .ملف الطالب فً قاعدة بٌانات الطلبة 

و هو مجموعة من الحقول فً الجدول او الملف ، ان مجموعة حقول  : Recordالسجل  - ت

. اسم الطالب ، الرقم الجامعً ، القسم ، و الكلٌة تمثل سجال واحد لطالب فً جدول الطلبة 

( Primary Keyٌسمى المفتاح الرئٌسً)و ٌتم تمٌز كل سجل من خالل حقل مفتاحً 

وٌتم الوصول .الٌمكن ان ٌتكرر و ٌنفرد به كل طالب كما الٌجوز ان ٌكون  حقال فارغا 

 .الى سجل الطالب من خالل هذا الحقل المفتاحً 
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 : الملفاتتنظٌم

 

ٌتم تخزٌن سجالت البٌانات بشكل تتابعً بنفس ترتٌب :  Sequentialملف تتابعي •

السترجاع البٌانات تجري عملٌة قراءة السجالت من . وصولها للملف سجل بعد سجل

فالوصول الى سجل معٌن ٌتطلب قراءة .أول سجل إلى أخر سجل و بشكل تتابعً

 .معالجة السجالت السابقه حتى الوصول الى السجل المطلوب

  :المميزات

 

 :العيوب

 

ٌتم تخزٌن سجالت البٌانات بشكل عشوائً مع معرفة  :  Random ملف عشوائي •

 .موقع أو عنوان كل سجل بٌانات، و تتم قراءة البٌانات مباشرة عن طرٌق العنوان

 :المميزات
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  :العيوب

 

ٌستخدم فهرس أشبه بفهرس الكتاب  من خالله ٌتم الوصول :  Index مفهرس ملف •

 .إلى أي سجل بٌانات، ٌتم عمل الفهرس من خالل احد حقول البٌانات
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 :مشاكل الملفات

تكرار البٌانات فً أكثر من ملف مما ٌضٌع حٌز التخزٌن و الجهد و : تكرار البٌانات •

 .الوقت 

نفس المعلومة تكون مخزنه فً أكثر من ملف عند : عدم تجانس أو توافق البٌانات •

 .تعدٌلها قد ال نعدلها فً الملفات األخرى

 .عملٌة التعدٌل و الحذف تتطلب جهد و وقت و كلفة عالٌة:عدم المرونة •

 .االفتقار إلى المواصفات القٌاسٌة •

 معدل منخفض إلنتاج البرامج •

 .مشاركة محدودة جداً بٌن البرامج المختلفة و ملفات البٌانات •

 .صعوبة الصٌانة أي تعدٌل لملف ٌلزم تعدٌل كافة البرامج الخاصة به  •

 .امن  سرٌة المعلومات تكون على نطاق محدود •

 

 

 



 Lec 1 & 2مقرر قواعد بٌانات                                                               ... قسم اإلحصاء و المعلوماتٌة 

 

 الفرق بٌن نظم قواعد البٌانات ونظم الملفات التقلٌدٌة

 :ٌوجد العدٌد من الخواص التً تفرق بٌن قواعد البٌانات ونظم الملفات التقلٌدٌة وهً

  (:Self-Description Nature)الوصف الذاتً للبٌانات  •

تحتوى قواعد البٌانات علً البٌانات ووصف البٌانات وذلك عن طرٌق إنشاء فهرس 

 (Meta-data)                    البٌانات والذي ٌحتوي على ما ٌسمى 

 

  (:Program/Data Insulation)الفصل بٌن البرامج والبٌانات •

ال تحتوى البرامج على وصف البٌانات بل ٌوجد فصل بٌنهما مما ٌتٌح إمكانٌة تعدٌل 

 البرامج                     شكل البٌانات بدون الحاجة لتعدٌل 

 Data Sharing and) المشاركة فى البٌانات والتعامل مع العدٌد من المستخدمٌن •

Multi-user system :)

      تتٌح قواعد البٌانات المشاركة فً استخدام البٌانات وكذلك تعطً إمكانٌة تعامل 

 العدٌد من المستخدمٌن مع نفس قواعد البٌانات 

  فً نفس الوقت بدون مشاكل

 

 :  مزاٌا انظمة قواعد البٌانات

نظام قواعد البٌانات و بسبب اعتماده على مبدأ  تجمٌع البٌانات فً موقع واحد ٌوفر سٌطرة 

:- مركزٌة على البٌانات مما ٌساعد على تالفً عٌوب انظمة الملفات التقلٌدٌة ، و من مزاٌا 

ٌقصد بتكرار البٌانات تخزٌن  البٌانات : امكانٌة التقلٌل من التكرار غٌر المبرر للبٌانات  .1

 .نفسها فً اكثر من محل ، و قد ادى استخدام قواعد البٌانات الى الحد من هذه المشكلة 

حٌث اذا خزنت البٌانات فً اكثر من ملف ووزعت : امكانٌة تجنب التناقض فً البٌانات  .2

فً اكثر من موقع واحد فان ذلك قد ٌودي الى اجراء تعدٌل على بٌانات فً احد هذه المواقع 
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وبقاء نفس البانات على حالها فً المواقع االخرى مما ٌتسبب بعدم تجانس البانات التً 

. تخص حقٌقة معٌنة 

و تعنً السماح الكثر من مستخدم بالوصول الى : تحقٌق مبدا المشاركة فً البٌانات  .3

البٌانات الموجودة فً القاعدة بنفس الوقت و الذي عجزت انظمة الملفات التقلٌدٌة عن 

. توفٌره 

ٌقصد بامن البٌانات هو حماٌتها من الدخول غٌر :  امكانٌة تطبٌق قٌود االمن والسرٌة  .4

المشروع علٌها او ضٌاعها ،وٌعد  امن البٌانات  خاصٌة مهمة لنظم ادارة قواعد البٌانات ، 

و تتضمن اغلب برامج نظم ادارة قواعد البٌانات برامج خاصة التسمح لغٌر المصرح لهم 

. باستخدام هذه البٌانات 

و ٌقصد بها و ضع نقاط تحقق و تدقٌق لتجنب االدخال او : المحافظة على تكامل البٌانات  .5

التحدٌث غٌر الصحٌح او غٌر المعقول اضافة الى ضمان عدم حدوث تناقض فً البٌانات 

 .المخزونة

و نعنً به تنظٌم البٌانات على و سائل الخزن و تحدٌد :  االستقاللٌة مبدأامكانٌة تطبٌق  .6

اذ ان نظم ادارة قواعد البٌانات . اسلوب الوصول للبٌانات بمعزل عن متطلبات التطبٌق 

فصلت قواعد البٌانات عن البرامج التً تستخدمها ، على سبٌل المثال اذا قررت منظمة 

تعدٌل البٌانات  فان هذا التعدٌل قد ٌتسبب بتغٌرات كثٌرة فً كل البرامج التً تستخدم هذه 

 .البٌانات ، اي ان البرامج لن تتاثر باعادة تنظٌم البٌانات 

 


