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:مقدمة
أفضل منن استخدام الحاسب اآللي يمكن من القيام بإعداد التقارير بشكل

النظننام الينندن  مننن ناحيننة الدقننة نال ننرعة ه كمننا أننن  ي نن ل مننن عمليننة 
ين بطريقننة الت ننليل نالتبويننب نالتلخننير نالعننري نالتحليننل نالتخنن 

.منتظمة ه ناالسترجاع من خالل قواعد البيانات

يتين هما تشتمل قواعد البيانات بشكل رئي ي على نقطتين أساس:

.البياناتقاعدة : انالا 

.إدارة قاعدة البياناتنظم : ثانياا 
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قواعد البيانات: انالا 
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:البيانات قاعدة : انالا 

:مف وم قواعد البيانات

 هنني ملموعننة مننن البيانننات المخ نننة فنني ملفننات مرتبطننة ه نكننل ملنن  م لنن  مننن سننلالت ه
.يحتو  كل ناحد من ا على الملموعة نف  ا من الحقول المبنية نفق خصائر معينة

:قاعدة البياناتأهمية 

ية إلنى ترجع أهمية استخدام نظام قاعدة البياننات فني نظنم المعلومنات المحاسنب
:ملموعة من األسباب ه أهم ا ما يلي

إنتاج معلومات م مة. 1.

إتاحة . .تخ ين حلم كبير من البيانات في مكان ناحد2

تننوفير البيانننات فنني مكننان ناحنند مركنن   ي نناعد علننى إمكانيننة التو ننل إ. لننى 3
.االستف ارات المطلوبة ب  ولة نإمكانية تحديث ا

الخصو ية. 4.

أمن . .المعلومات5

تكالي  التخ ين. 6.
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:تصميم قاعدة البيانات

عدة أهداف ، عند تصميم قاعدة البيانات مفيدة يجب تنظيم البيانات بطريقة تضمن تحقيق
:من هذه األهداف هي  

تحديد الوحدات المادية نالبرامج التي تفي بالغري) 1.

التأكد من القدرة على إدارة قاعدة البيانات على المدى الطويل) 2.

حماية خصو ية المعلومات) 3.

تقليل تكرار البيانات) 4.

:العوامل التي يلب مراعات ا عند تصميم قاعدة البيانات 

سالمة البيانات ه ندقة التشغيل ه نكمال العمليات. 1.

إمكانية الدخول المتعدد. 2.

استخدام كلمات ال ر المتعددة. 3.

توافر نموذج المخططات. 4.

توفير نظام سليم إلدارة قاعدة البيانات. 5.
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اناتنموذج ت ل ل البيانات في قواعد البي

بت عنصر  حقل سجل ملف قاعدة البيانات

bit character field record file database

:مكونات قاعدة البيانات

موعنة تتكون قاعدة البيانات من ملموعة من الملفاته نكل مل  يتكون منن مل

.الحقولمن ال لالت ه نكل سلل يتكون من ملموعة من 
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:مكونات قاعدة البيانات
عض ا البيانات التي تحتو  على بيانات ل ا عالقة ببملفاتهي ملموعة من : قاعدة البيانات.

المترابطة في محتويات ا مثل مل  الموظفينال لالتهو ملموعة من : الملف.

نالتي تخر عنصراا ناحداا الحقولهو ملموعة من البيانات المخ نة في : السجل.

:ال لالت نوعين ح ب االحتياج ل افي الملفات تكون 

.في الرناتبكما من حيث عدد الحقول ننوع الحقل نسعة الحقل : سجالت ثابتة

معيننة ال نعة الحتوائن  علنى بيانناتأحد ال لالت مرننا فني أخرى مثل العمالء يمكن أن يكون هناك ملفات : مرنهسجالت 
.مثل شكان  العمالء

 غير متكررفريدابحيث يكون مفتاح رئيسي أن يكون لكل مل يلب.

الخ...رقم حساب العمالء في البنوك اوفي الجامعات الطالب الجامعي رقم : الرئيسيمثال على المفتاح 

؟ لماذا ال يكون اسم الطالب الجامعي هو المفتاح الرئيسي
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ال للعنصر محدد داخل هو : الحقل.

:نيتص  حقل البيانات بملموع  من الخصائر اهم ا
.للتعامل مع  برملياا :الحقلاسم 
...(رم يةه يةنصيةه رقم)بالحقليقصد ب  نوع البيانات التي سوف تخ ن : الحقلنوع 
.يقصد ب  تحديد حلم البيانات التي سوف يحمل ا الحقل: الحقلحلم 

.هو حرف أن رقم أن رم : العنصر

ن هو أ غر نحدة ممكنة للبيانات يمكن للكمبيوتر أن يتعرف علي ا  أ: البت
.ي تخدم ا

:قاعدة البياناتمكونات : يتبع
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:قواميس البيانات
انلننة داخننل يتكننون قنناموب البيانننات مننن ملموعننة مننن الصننفات المتعلقننة بطبيعننة البيانننات المتد

.المنشأة ه نالتي يتم من خالل ا توحيد شكل البيانات ننوع ا ننمط ا نمحتواها 

 ون هناا الملن  نيمكنن أن يكن. يمثل قواميس البيانات ملفناا عنن البياننات يصن  حقنول البياننات
.يدنياا أن آلياا 

يقوم قاموب البيانات بأداء الم ام التالية:

التحقق من تعريفات البيانات المقدمة لضمان ن اهت ا) 1.

منع الو ول غير المصرح ب  لقاعدة البيانات لحمايت ا من التالعب) 2.

نضع أن تعديل تعريفات ) .البيانات3

:قواميس البيانات عدة أغراض، منها ما يليوتخدم •

توثيق النظام. 1.

الرقابة على إجراءات العمل. 2.
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مثالالمدخالتالبند

الطالبرقماسم الحقل1

رموز9سعة الحقل2

حرفي-رقمينوع الحقل3

نعممطلوب4

ق م الت ليلالمصرح ل م بالدخولاألشخاص5

األخرىموظفو األق امل م بالدخولاألشخاص غير المصرح6
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:هياكل قاعدة البيانات
حاجة هيكلة قواعد البيانات تعني بناء قواعد للبيانات لتخزين البيانات بها، واسترجاعها عند ال.

وتأخذ هياكل قواعد البيانات عدة أشكال ، منها ما يلي:

الهيكل الهرمي) .نيأخا هاا ال يكل الشكل ال رمي: 1

هيكل الشبكات) صو اا طبقاا ل اا ال يكل ه يتم ربط ال لالت بعض ا ببعض نخ:  2
(بمتعدد-متعدد)عندما تكون هناك عالقة 

هيكل وحدات العالقات) عد تعرف ا طبقاا ل اا ال يكل يتم تحديد العالقة بين الوحدات ب: 1
.أثناء التخطيط لقاعدة البيانات
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البياناتنظم إدارة قواعد : ثانياا 
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:نظم إدارة قواعد البيانات: ثانياا 

تختر نظم إدارة قواعد البيانات بالتالي:

اإلضننافة نالحنناف بتشنغيل البيانننات المخ ننة داخننل قواعند البيانننات لتنفينا أنامننر التطبيقنات المختلفننة مثنل
.الخ.. نالتحديث ناالسترجاع 

.فة نقواعد البياناتنيعتبر نظام إدارة قواعد البيانات بمثابة الوسيط الفعال بين برامج التطبيقات المختل

 ج ئيينيتكون نظام إدارة قواعد البيانات من:

:البياناتنظام قواعد قلب ( أ

أنن  محنرك القنول بنيمكنن . الم ئول عن إنشاء ن يانة قواعد البياننات نالتعامنل مع نا بشنتى الصنورهو 
.قواعد البيانات

:نظامبرامج نأدنات ملموعة ( ب

.  قواعد البياناتت تطيع من خالل ا أن تتصل بمحرك قواعد البيانات نتنفا األعمال المطلوبة نالمتصلة ب
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:ال دف من نظام إدارة قاعدة البيانات
تن يق العمل داخل قاعدة البيانات هو

 المحافظة على سالمة البيانات الموجودة ب ا م ما زاد عددها.

 سرعة استدعاء نترتيب البيانات

شغل أقل حي  من نحدات التخ ين

:أعمال إدارة قاعدة البيانات تشمل عادة ما يلي 

التخ ين ال ليم للبيانات. 1.

تحقيق الحماية ناألمن الكافي لقواعد البيانات. 2.

تن يق عمليات الحاسب اآللي المتعلقة بقاعدة البيانات. 3.
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ما هو استعالم البيانات؟
ن الطلب في قواعد البيانات ي مى استعالم.

إجننراءات معيننة ت ننم  لننا بالحصنول علننى معلومنات مننن: ناالسنتعالم هنو
لله أن قاعدة البياناته كتغير معلومات معينة في سلل معنينه أن حناف سن

.عري معلومات تحقق شرنطاا معينة
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فاءة نكإلدارة قواعد البيانات هناك العديد من الخيارات التي تنوع نفق حلم 
:قاعدة البيانات 

 ي تخدم نظامAccessMicrosoftللحلول  الصغيرة نالمتوسطة.

 ي تخدم نظامOracleللحلول الكبيرة.

 نهناك برمليات نسيطة تشكل حلقة الو ل بين العنصرين ال ابقين تدعىware 
middle ,نالتي تدعم االرتباط بقواعد البيانات.

نالشكل التالي يوض  العالقة بين هاه المتطلبات:

قاعدة البيانات

Databases

للموقعالخادم الل از 



WEB SERVER

واجهة 

برنامج المستخدم
USER INTERFACE

كتاب الدكتور أحمد زكريا ركي العصيمي                                           دار المريخ للنشر: المرجع



:قواعد البيانات على االنترنت

مي ننرا نبننات الو ننل الي ننا, لقنند ات ننعت شننبكة االنترنننت لتشننمل العننالم اجمننع
د نا ب  منن الضنرنر  جندا الللنوء النى نسنيلة لحفنو المعلومنات نكنان احن

 نا نفنق نظنام افضل الحلول هو استخدام قواعد البيانات التي تحفنو البياننات في
محدد ي  ل  قابلية الترتيب نالبحث

الغ في لقد كان لتكامل تقنية االنترنت نتقنية قواعد البيانات معاا أثر ب:
تطوير عمليات البحث نالو ول إلى المعلومات.

األسواق تطوير عمليات النشر على االنترنت نخصو اا في مواقع مثل مواقع البور ات ن
.المالية 

ت بعض م تطوير الحلول الخا ة بشبكات اإلنترانت التي تربط الم تخدمين في الم س ا
.ببعض ه نت  ل ن ول م إلى المعلومات المطلوبة
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يحقق تكامل تقنية االنترنت مع تقنية قواعد البيانات ملموعة من
:الم ايا همن ا ما يلي 

 بناء مواقع متكيفة مع الم تخدم.

إنلاز عمليات البحث ناالستعالم عبر االنترنت بطرق أكثر فاعلية.

عبر االنترنتحفو البيانات االلكترننية المتعلقة بعمليات التبادل التقد  نالتلار  .

نياا ت ليل االشتراكات في النواد  نالم ابقات نالملالت ت ليالا الكترن.
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