قواعد معطٌات متقدمة-مراجعة

يخطط انًقشس
.• تذكرة بقواعد المعطٌات
.Query processing • معالجة االستعالم
.Query optimization • اختزال االستعالم
.Database system architecture • بنى نظم قواعد المعطٌات
.Distributed database • قواعد المعطٌات الموزعة
.Data warehouse • مستودعات البٌانات
.Data mining • التنقٌب فً قواعد المعطٌات
:• المراجع
• Database system concepts: Silberschatz, Korth and
Sudarshan.
• Fundamentals of Database systems : Ramez Elmasri,
Shamkant B.Navathe
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قىاػذ انًؼطٍاث  -تزكشة
• قواعد المعطٌات :هً مجموعة من المعطٌات المترابطة.
• خصائص قاعدة المعطٌات:
– تمثل معطٌات من العالم الحقٌقً.
– المعطٌات متكاملة فٌما بٌنها.
– موجهة لتلبٌة هدف أو مجموعة أهداف محددة.

• مثال:
)Student (st_name, st_number, department
IT
MED

1902
1820

Samer
nader

)Course (c_number, c_name
database2
Data mining

)year, exam_number, st_results
85
68

1
1

2017
2017

•

401
402

Results (st_number, c_number,
401
410

•

•

1902
1903
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َظاو إداسة قىاػذ انًؼطٍاث
• مزاٌا قواعد المعطٌات:
– العزل بٌن البرامج والمعطٌات.
– التشارك فً المعطٌات ومعالجة المناقالت لعدة مستثمرٌن.
– . ...

• نظام إدارة قواعد المعطٌات:
– تعرٌف بنى المعطٌات ،أنواع المعطٌات ،الشروط الموضوعة
على المعطٌات وشروط التكامل فٌما بٌنها.
– التعامل مع المعطٌات :إضافة ،تعدٌل ،حذف ،استعالم.
– . ...
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يٍ ٌتؼايم يغ قىاػذ انًؼطٍاث
•
•
•
•
•
•
•

مدٌر قاعدة المعطٌات Database administrator – DBA
مصمم قاعدة المعطٌات DB Designer
مبرمج التطبٌقات ومحلل النظام Software engineer
مستثمر قاعدة المعطٌات End user
كذلك نذكر:
مطورو األدوات التً تزٌد الفعالٌة
مسؤولً التشغٌل والنسخ االحتٌاطً والصٌانة
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فىائذ استخذاو َظى إداسة قىاػذ انًؼطٍاث
•
•
•
•
•
•
•
•

انتحكى بانتكشاس
تحقٍق األياٌ فً انىصىل نهًؼطٍاث
تأيٍٍ تخزٌٍ آيٍ نهبشايح وانًؼطٍاث
إيكاٍَت استُتاج يؼهىياث بتطبٍق يدًىػت يٍ انقىاػذ ػهى
انًؼطٍاث انًخزَت فً انقاػذة
تقذٌى واخهاث استخذاو يتؼذدة نهًؼطٍاث
تًثٍم ػالقاث يؼقذة بٍٍ انًؼطٍاث
تؼشٌف ششوط تكايم ػهى انًؼطٍاث وانتأكذ يٍ تطبٍقها
تقذٌى إيكاٍَاث انحفظ انذوسي واالستشخاع
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يزاٌا استخذاو قىاػذ انًؼطٍاث
•
•
•

•

تطبٌق الـمعاٌٌر فً العمل مما ٌسهل عملٌات التعاون
واالتصال بٌن مختلف األقسام والمشارٌع
اختزال زمن تطوٌر التطبٌقات
المرونة  :تسمح نظم إدارة قواعد المعطٌات الجدٌدة بإجراء
بعض التغٌٌرات على بنٌة قاعدة المعطٌات دون أن ٌؤثر ذلك
على المعطٌات المخزنة والتطبٌقات
الوصول المباشر إلى المعطٌات الحٌة up to date
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يفاهٍى فً َظى قىاػذ انًؼطٍاث
•
•
•
•
•

مخطط قاعدة المعطٌات ٌ : Data Base Schemaصف قاعدة
المعطٌات وٌجري تحدٌده أثناء تصمٌم قاعدة المعطٌات.
حالة قاعدة المعطٌات  Data base state or instanceوتمثل
حالة قاعدة المعطٌات فً لحظة معٌنة .تتغٌر كلما حدث تغٌٌر فً
المعطٌات من إضافة ،حذف أو تعدٌل.
لغة  :)Structured Query Language(SQLوتقسم إلى
مكونٌن:
.)Data definition Language(DDL
.)Data Manupulation Language(DML
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يفاهٍى فً َظى قىاػذ انًؼطٍاث
• نماذج المعطٌات  Data Modelsوهً مجموعة من المفاهٌم
الممكن استخدامها فً وصف بنٌة قاعدة المعطٌات.
– استخدام نموذج كٌان–ارتباط ERM ( Entity Relationship
)Model
مثال :
تتألف شركة من عدة أقسام ،لكل قسم اسم وحٌد ورقم وحٌد وٌُدار من
قبل موظف ،وٌمكن أن ٌكون القسم موزعا على عدة أماكنٌ .دٌر
القسم مجموعة من المشارٌع لكل منها اسم ورقم ومكان تنفٌذ ممٌزٌن.
ٌعمل كل موظف فً قسم وٌمكن أن ٌشارك فً تنفٌذ عدة مشارٌع
مدارة من عدة أقسام مختلفة .نرٌد أن نترك أثر لعدد الساعات
األسبوعً لعمل موظف فً كل مشروع.
9

يفاهٍى فً َظى قىاػذ انًؼطٍاث
تتألف شركة من عدة أقسام ،لكل قسم اسم وحٌد ورقم وحٌد
وٌُدار من قبل موظف ،وٌمكن أن ٌكون القسم موزعا على
عدة أماكنٌ .دٌر القسم مجموعة من المشاريع لكل منها
اسم ورقم ومكان تنفٌذ ممٌزٌنٌ .عمل كل موظف فً قسم
وٌمكن أن ٌشارك فً تنفٌذ عدة مشارٌع مدارة من عدة
أقسام مختلفة .نرٌد أن نترك أثر لعدد الساعات األسبوعً
لعمل موظف فً كل مشروع.
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استباط-ًٌَىرج كٍاERD
Departement (name, number, locations, manager, managerstart-date)
Project (name, number, location, controlling-departement)
Employee( name, SSN, sex, address, salary, birth-date, dep,
sup)
Work on

Work for
Departement

Project

Employee
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Emp-project (emp-name, proj-number, nb-hours)

قاػذة بٍاَاث انًصشف
branch (branch-name, branch-city, assets)
customer (customer-name, customer-street, customer-only)

account (account-number, branch-name, balance)
loan (loan-number, branch-name, amount)
depositor (customer-name, account-number)
borrower (customer-name, loan-number)
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