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هقدهت في قواعد البياناث
رغم أن مؾردة قاعذة البيانات غير مألوؽة للؤنسان العادي البعيذ عه محال الخازب إلإ أن كل إنسان يقابل
ويتعامل مع قاعذة البيانات يومياً ،ؽعوذما يبخث ؽي دليل الهاتف مجلإ ً ؽإنه يتعامل مع قاعذة بيانات ،وعوذ
إجراءه اتضالإ ً مه ىاتؾه الوقال ؽإنه يبخث ؽي قائنة الأزناء ( )Contactsو بالخقيقة يبخث ؽي قاعذة بيانات
مدزنة ؽي ذلك الهاتف ،وعوذما يبخث موؽف معيه عه بيانات أخذ العنلإء عه غريق السحلإت الورقية
النوجودة لذيه ؽإنه يتعامل مع قاعذة بيانات .وىلرا ؽإن تعامل الؤنسان مع قواعذ البيانات يأذر شوراً
وأسلالإ ً متعذدة لإ ينله خصرىا.
عوذما يقوم موؽف النالية (النخازب) بصركة ما بتوؾيم البيانات النوجودة لذيه ؽإنه يدضص مضوف (أو
دؽتر) للل محنوعة مه البيانات التي تدص موضوعاً معيواً مجل دؽتر الخظور والؤنصراف ،دؽتر البيانات
الشدضية ،دؽتر الرواتب والأجور ،دؽتر النضاريف .كنا يقوم النوؽف أيظاً بتدضيص شؾخة ؽي النضوف
للل موؽف بالصركة ،وؽي شؾخة النوؽف يقوم بتدضيص أعنذة تنجل بيانات النوؽف بالرأس لإ تتلرر
وبيانات تارير الخظور والؤنصراف و ..الر.

وما يخذث مع الخازب لإ يدتلف كجيراً عه ذلك ،خيث يتم إنشاء ملف ذاص للل محنوعة مه البيانات التي
تدص موضوعاً معيواً وىو يقابل النضوف الري يوشؤه النوؽف .ثم يتم إنشاء زحل ذاص بلل موؽف وىو
يقابل الضؾخة التي يتم تدضيضها للل موؽف ؽي النضوف ثم يتم تسحيل بيانات كل موؽف ؽي السحل
الداص به ؽي خقل البيانات الري ينجل كل بيان مػلوب إدذاله.
لله ىواك اذتلإؽاً واضخاً بيه إنشاء قاعذة بيانات بوازػة الؤنسان وانشائها بوازػة الخازب ،خيث أن
الؤنسان مجلإ ً ينلوه التنيز مباشر ًة بيه البيانات النوجودة داذل السحل ،ؽنجلإ ً بالوسبة للؤنسان يلون واضخاً أن
" "Ahmadتنجل ازم وليز رقم ىاتف ،ؽي خيه الخازب لإ يستػيع أن ينيز ذلك إلإ عه غريق وضع قواعذ
معيوة تحعله يستػيع التنيز بيه البيانات الخرؽية والبيانات الرقنية لرلك يحب تلقيم الخازب بقيود وشروط
واضخة مخذدة ختى نخضل على قاعذة بيانات شخيخة و مؾيذة ،وذلك لأن الخازب رغم سرعته الؾائقة
بتوؾير العنليات ومعالحتها إلإ أنه لإ يتنتع بأي قذر مه الركاء.
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هاهي قاعدة البياناث؟
أشبخت قواعذ البيانات وتػبيقاتها عوصراً أزازياً ؽي
تيسير أمور الخياة اليومية ؽي النحتنع النعاصر ،خيث
أن جنيع الأنشػة التي ينارزها أؽراد النحتنع مه
تسحيل مواليذ و وؽيات ونتائح درازية و السحل
النذني و وثائق السؾر و العنليات البولية وغيرىا
اللجير يحب ؽيها التعامل مع إخذى قواعذ البيانات.
توجذ خالياً تػبيقات متقذمة لقواعذ البيانات مجل
ازتدذام الركاء الضوعي والنساىة باتداذ القرار
كأعنال البخث العلني و الضواعات التقوية والتحارة
الإللترونية.
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هاهي قاعدة البياناث؟
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4

أ .م  .د .دمحم فراس الحلبً

تعريف قاعدة البيانات ()Database Definition
ُتعرف قاعذة البيانات بأنها تحنيع للنية كبيرة مه البيانات النهيللة وعرضها
بػريقة (أو بأكجر مه غريقة) ُتسهل الؤزتؾادة موها.
ينله اعتبار قاعذة البيانات محنوعة مه البيانات ذات علإقة ما ،توشف نشاط
محتنع ما ،لله ليز كل محنوعة مه البيانات ينله تسنيتها قاعذة بيانات،
وؾم بػريقة ينله أن تدذم
وم َ
م َ
حنع ُ
ؽقاعذة البيانات ىي مضذر مركزي للبيانات ُ
البرامح و التػبيقات الندتلؾة لؤنتاج نؾام قواعذ البيانات  Database Systemو
ىو الشلل النتلامل الري يختوي على البرامح والتػبيقات وعلى قواعذ البيانات.
يستدذم مضػلد قواعذ البيانات للذلإلة على شيء مخذد له الدواص التالية :
 .1قاعذة البيانات تنجل رؤيا مخذدة للعالم الدارجي.
 .2قاعذة البيانات ىي محنوعة مه البيانات النتنازلة موػقياً ولها معوى
وتركيب مخذد ،أي أنه ليز كل محنوعة عشوائية مه البيانات تنجل قاعذة
بيانات.
 .3قاعذة البيانات تضنم وتبوى وتلقم بالبيانات لهذف مخذد ولها مستدذميه
مخذديه ومحنوعة مه التػبيقات تبوى خولها لتدذم النستدذميه.
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أهثلت
•

•
•
•
•
•
•
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دليل ىاتف مذيوة دمشق الري يخوي أزناء وعواويه
و أرقام ىواتف زلان مذيوة دمشق.
ؽهرس النلتبة الري يخوي أزناء اللتب والنؤلؾيه
ودور الوصر وتارير الؤشذار.
متاجر اللتب على الإنترنت.
مخرك البخث العالني .Google
موقع الـ .Youtube
الـ .Facebook
.......................
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المعلومات و البيانات ))Information and Data

البيانات عبارة عه تنجيل لخقائق أو مؾاىيم ،و ىي محنوعة مه النؾردات التي ليز
بالضرورة لها معوى صريد ،ملتوبة بػريقة مرتبة تضلد لأغراض الؤتضال أو أي نوع
عرف البيانات على إنها أشػر
مه أنواع النعالحة بوازػة الؤنسان أو الآلة .كنا ُت َ
وخذة تنجيل للخقائق و البوية الأزازية للنعلومة .
أما النعلومات ؽهي النعرؽة ؽي شيء ما ،ذاشة ،والنستنذة مه خذث ما عامة ،
أو ىي النعرؽة القائنة على البخوث أو الدبرة و ىي البيانات التي تنت معالحتها
وتوؾينها لؤزتدذامها بشلل واضد.

ستدذم البيانات والنعلومات بالتبادل ؽهنا على ارتباط وثيق ،ؽالنعلومات
غالباً ما ُت
َ
ىي البيانات التي تنت معالحتها والبيانات ىي الوخذة الأزازية للنعلومات،
وعوذما يتم معالحة النعلومات نخضل على معلومات تدذم شواعة القرار.
وبالتالي مضػلد النعلومات ىو خضيلة معالحة البيانات )(Data Processingخيث
تضبد موؾنة ولها معوى واضد مخذد و ينله الؤزتؾادة موها بشلل أو بأذر
وبالتالي يوتح مايسنى نؾام النعلومات.

7

أ .م  .د .دمحم فراس الحلبً

أهمية قاعدة البيانات
تكمن أهمٌة لواعد البٌانات فً النماط التالٌة
•

•
•
•
•
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الحاجة إلى آلٌة لتنظٌم البٌانات والتً أصبحت فً عصرنا كبٌرة
ومتنوعة والمحافظة علٌها من التلف وضمان أمنها
وخصوصٌتها .وعلٌه تعتبر لواعد البٌانات ذات أهمٌة لصوى
تمدم ألي مجتمع خصوصا ونحن فً عصر التمانة والمعلوماتٌة.
سهولة اإلدارة :وٌمصد بها التنظمٌم والفهرسة والمدرة على
اتخاذ المرارت.
سهولة فً التخزٌن و اإلضافة والتعدٌل.
السرعة فً البحث واإلستعالم.
السهولة والسرعة فً إصدار التمارٌر و التحلٌل اإلحصائً.
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مميزات قواعد البيانات
تنتاز قواعذ البيانات ؽي أنها تنلووا مه تخقيق الأمور التالية
•
•
•
•
•
•
•
•
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تحوب تلرار البيانات :خيث يتم الوشول إلى شيػة يلون ؽيها التلرار مخذد
ويقتصر على الحوانب الداشة بربع البيانات ببعظها البعط.
تحانز البيانات :ويقضذ بها السيػرة على عنليات الؤضاؽة والخرف
والتعذيل بشلل يخاؽؼ على بوية متحانسة داذل قاعذة البيانات.
قابلية التػور عوذ وجود متػلبات جذيذة أو بواء نؾام جذيذ.
إزتقلإلية البيانات عه التػبيقات.
زهولة إزترجاع البيانات بالشلل الري تؾرضه رؤية النستدذم ومتػلبات
الوؾام.
إملانية مشاركة أكجر مه مستدذم ؽي الوشول إلى البيانات والتعامل
معها.
إملانية ربع أكجر مه نؾام قاعذة بيانات.
السرية والتخلم.
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من يستثمر قواعد البيانات؟
نخه جنيعاً نستدذم قواعذ البيانات ،وغالباً دون أن
نذري .ؽعوذ ازتدذام بػاقة الصراف الآلي لسخب
مبلؼ مه النال مه أخذ البووك ؽإنه يتم الوشول إلى
قاعذة البيانات بػريقة غير مباشرة ،يتم مه ذلإلها
تسحيل عنلية زخب النبلؼ النػلوب و يتم تسحيل
الخركة التي تنت بالنبلؼ النسخوب وتاريدها ومه أي
كوة صراؽة تنت كنا يتم اختساب الرشيذ الحذيذ.

مه النجال السابق يتظد أنه ليز بالضرورة على
مستدذم قاعذة البيانات أن يلون ذبيراً أو ماىراً
بالتعامل مع الخازب.
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مستخدمو قاعدة البيانات ()Database Users
ىم الأسداص الريه يستدذمون أو يذيرون قاعذة البيانات ومختوياتها والريه يضننون
ويػورون ويخاؽؾون على تػبيقات قواعذ البيانات .ويضوف النستدذمون إلى قسنيه :
.1

النستدذمون غير النباشريه ويسنون محاز ًا  Work behind the sceneأي عاملون
Administrator
ذلف النوضة ومه أمجلتهم مذير قاعذة البيانات Database
ومضنم قاعذة البيانات Database Designer

.1
.2

.2
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مذير قاعذة البيانات  Database Administrator:وىو النسؤول عه مود الخقوق وشرعية
الوشول إلى قاعذة البيانات وشيانتها ،وؽي توسيق ومراقبة الؤزتدذام والخضول على موارد
البرمحيات والعتاد والتخلم ؽي الؤزتدذام ومراقبة كؾائة العنليات.
مضنم قاعذة البيانات  Database Designer:وىو النسؤول عه تعريف النختوى وكتالوج
قاعذة البيانات وكرلك شروغها و وؽائؾها و ومعاملإتها بخيث يتواشل النضنم مع النستدذم
الوهائي  End-Userلتؾهم اختياجاته وتظنيوها ؽي بواء قاعذة البيانات.

النستدذمون النباشرون ويسنون محازاً  Actors on the scenesمنجلون على
النوضة :وىو النستدذم الوهائي وىو القادر على ازتجنار قاعذة البيانات للؤزتعلإم
وازتدراج التقارير.
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نظام إدارة قواعد البيانات
)Database Management system(DBMS
ىو الوؾام الري ُيسهل إنشاء وشيانة قواعذ البيانات ،ويأتي عاد ًة على سلل خزمة برمحية تتلون مه
تػبيقات تقذم للنستدذميه بندتلف أنواعهم ذذمات الوشول إلى البيانات ومعالحتها ،ويلون خلقة الوشل
بيه التػبيقات والبيانات ،وبيه البيانات أيظاً و مسؤول قاعذة البيانات .ؽقاعذة البيانات لإ يحوز التعامل
معها مباشرة بل تختاج إلى نؾام إداري متلامل لبواء ىيلل قاعذة البيانات مه بيانات وشؾية () Meta-Data
وبيانات ؽعلية .Data
يتنيز نؾام إدارة قاعذة البيانات بالوقاط التالية
• يقوم نؾام إدارة قواعذ البيانات بنعالحة الوشول الآمه للبيانات الندزنة ضنه قاعذة بيانات واخذة
وذلك مه قبل أكجر مه مستدذم واخذ ؽي نؾز الوقت.
• وجود لػة قيازية للتعامل مع أنؾنة إدارة قاعذة البيانات مه ( إدذال البيانات – وتعذيل وخرف وإدارة)
• يستؾيذ  DBMSمه النضادر النتاخة على الحهاز بشلل ديواميلي منا يؤىل عذد كبير مه تػبيقات
النستجنريه لؤنحاز أعنالهم بشلل سريع.
• يقوم نؾام إدارة قواعذ البيانات بخناية البيانات بػريقة معيوة تسند ببقاء البيانات زلينة بالؤضاؽة إلى
القذرة على إعادة بواء البيانات التالؾة ؽي خال خذوث ذػأ ضنه التحهيزات النادية للوؾام.
• ينله أن تلون أنؾنة إدارة قواعذ البيانات مضننة لتدذم أكجر مه مستدذم واخذ بوؾز الوقت
).(Multi-User
• نؾام إدارة قواعذ البيانات  DBMSىو أخذ ملونات نؾام قاعذة البيانات )(Database System, DBS
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مكونات نظام قاعدة البيانات
.1
.2
.3

.4
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لاعدة البٌانات  : DBوالتً تتكون من توصٌف (تعرٌف) البٌانات  ،Meta-Dataومن
البٌانات الخام المخزنة ،كل على حده .و ٌمصد بتعرٌف البٌانات ( Meta-Dataبٌانات
تصف خصائص وسٌاق بٌانات المستخدم)
نظام إدارة لاعدة البٌانات  : DBMSمثل ORACLE -SQLSERVER - MYSQL
التطبٌمات البرمجٌة واإلستعالمات ٌ : Queries – Application programsتم
استرجاع البٌانات من لاعدة البٌانات إما مباشرة باستخدام لغة االستعالمات او عن
طرٌك واجهة التطبٌك البرمجً ،وهً واجهات إدخال و واجهات إخراج البٌانات
والمعلومات والمطورة بواسطة إحدى لغات برمجة التطبٌمات.
المستتخدمٌن والمبرمجٌن  :Users – Programmersوهو المستخدم النهائً وٌدخل
فً ذلن المبرمج  Programmerومدٌر لاعدة البٌانات (Database
) ،Administrator, DBAرغم اختالف المهام وطرق الوصول إضافة إلى المستثمر
أو المستخدم النهائً .End User
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لغات نظام إدارة قواعد البيانات
()DBMS Languages
تعتبر لػة الؤزتعلإمات البويوية أو الهيليلية ( )Structure, SQL Query Languageاللػة
الرئيسية لبواء ىيلل قاعذة البيانات ومعالحتها .مه ذلإل ىره اللػة يتم التعامل مع قاعذة
البيانات.
لنا كانت قاعذة البيانات مؤلؾة مه بيانات وشؾية ،وبيانات ؽعلية ،ؽلػة الـ  SQLينله أن
توقسم إلى عذة لػات .مه أىم ىره اللػات ينله أن نركر
– لػة تعريف أو توشيف البيانات) (Data Definition Language, DDLىي اللػة النسؤولة عه بواء
ىيلل قاعذة البيانات مه إنشاء وتعذيل وخرف (البيانات الوشؾية) يستدذم لػة  DDLمذير قاعذة
البيانات  DBAأو النستدذم لؤعػاء الوشف الشامل لهيلل قاعذة البيانات  Schemaو الليوونات
 Entitiesو والواشؾات  Attributesوالعلإقات  Relationshipsبالؤضاؽة إلى قيود الدضوشية
 Constraintsوالأمان .Security
– لػة معالحة البيانات )(Data Manipulation Language, DMLاللػة النسؤولة عه معالحة البيانات
زواء مه قراءة (ازتعلإم) أو كتابة (إضاؽة) أو خرف أو تعذيل على البيانات الؾعلية الداشة
بالنستدذم .توؽر ىره اللػة عنليات معالحة البيانات الأزازية على البيانات النوجودة ؽي قاعذة
البيانات ،و اجراءات لػة الـ  DMLتتيد للنستدذم مداغبة الوؾام مه ذلإل ضبع كيؾية التعامل مع
البيانات كنا تسند للنستدذم أن يركر ماىو مػلوب مه البيانات وشياغتها على أزاس
معلومات.
– لػة التخلم ؽي البيانات ) .(Data Control Language, DCLتتولى لػة الـ  DCLمعالحة شلإخيات
ستدذم لتأميه قاعذة البيانات عه غريق السناح للنستدذميه الوشول إلى
النستدذميه وىي ُت
َ
بعط أجزاء معيوة مه قاعذة البيانات
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أنواع البيانات المخزونة في قاعدة البيانات
•

البيانات الؾعلية  :Actual Dataىي البيانات التي تم جنعها وتسحيلها ؽي القاعذة مه
أجل تنجيل و وشف الأخذاث التي ؽي القاعذة ومه أمجلتها بيانات العنلإء أو بيانات
النورديه أو النوتحات أو بيانات الػلإب.
البيانات الوشؾية  :Meta Dataوىي بيانات عه البيانات ؽهي لإتضف الأخذاث الذاذلة
ؽي محال القاعذة ،للوها تضف ىيلل أو موؾور قاعذة البيانات التي تستدذم ؽي
تسحيل البيانات وتتنيز بنا يلي:

•

الؾهارس Indexes :وىي جذاول تلنيلية لؾرز السحلإت أو البيانات على أزاس تسهيل
وزيادة سرعة الوشول إلي البيانات النػلوبة التي تختوي علي قيم معيوة.
البيانات الؤخضائية :وىي التي تتظنه مؤشرات عه أخوال البيانات الندزنة ؽي قاعذة
البيانات وازتدذامتها الخالية ومه أىم الإزتدذامات أنها تساعذ نؾام إدارة قواعذ
البيانات ؽي اذتيار أؽظل غريقة لتوؾير الؤزتؾسار الخالي.

•

– تتظنه موؾور قاعذة البيانات ،ما ىي البيانات التي يحب تدزيوها ؽي القاعذة وماىي غريقة
التدزيه وازترجاع البيانات على وزائع التدزيه
– يتم تسحيلها ؽي سلل تعلينات ملتوبة بلػة تعريف البيانات .DDL
– يتم تدزيه ىره التعلينات داذل مرجع ذاص مه مراجع الوؾام يسنى قاموس البيانات Data
.Dictionary

•

ترجع أىنية قاموس البيانات  Data Dictionaryإلى إملانية ازترجاع ومعالحة أي بيان
مدزن ؽي القاعذة .كنا يساعذ النستدذميه الدبراء ؽي تلويه ؽلرة كاملة عه الهيلل
الخالي لقاعذة البيانات.
15
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أنواع نظم إدارة قواعد البيانات
ىواك ثلإثة أنواع سائعة مه نؾم إدارة قواعذ
البيانات وىي
• نؾم إدارة قواعذ البيانات الهرمية Hierarchical
DBMS
• نؾم إدارة قواعذ البيانات الشبلية Network
DBMS
• نؾم إدارة قواعذ البيانات العلإئقية Relational
DBMS

16
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نظم إدارة قواعد البيانات الهرمية
Hierarchical DBMS

نوع مه ننوذج قواعذ البيانات النوػقيّة والري
يوؾم البيانات ؽي بوية سحرية على سلل
محنوعات بيانات كنحنوعات ؽرعيّة ومحنوعات
جزء
السحل
يلون
خيث
أذرى
ؽرعيّة
ّ
ؽرعي ) (Subdividedؽي قسم ) (Segmentوالري
ي ّتضل بعلإقة واخذ لنتعذد.

17
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قاعدة البياناث الهرهيّت لنظام هوارد بشريّت
العاملون

الواجبات

السجل
الصحي

18

التامين
الصحي

Root
الجذر
التعويضات

االمتيازات

التقاعد

الرواتب

تقييم
األداء

First Child
الولد األول

Second
Child
الولد الثاني
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نظم إدارة قواعد البيانات الشّبكيّة
Network DBMS
ىي مه أقذم نناذج قواعذ البيانات النوػقيّة وىي مؾيذة ؽي تضنيم علإقة متعذد
لنتعذد ) .(Many-to-manyومه الأمجلة على علإقة متعذد لنتعذد ؽي قاعذة البيانات
الشبليّة تنجيل علإقة (الػلإب-النواد) ،خيث ُتػرح العذيذ مه النواد ؽي الحامعة،
زحل به الػلإب
سحل ؽي كل موها عذد كبير مه الػلإب إذ نرى أن النادة ( )1قذ
ُ
ّ
وي ّ
الريه يخنلون الأرقام ( )3 ،2 ،1وؽي نؾز الوقت نرى أن الػلإب الريه يخنلون الأرقام
زحلوا ؽي النادة ( )2وىلرا.
( )4 ،3 ،2قذ
ّ

نووذج البياناث الشبكيّت
مادة ()1

الػالب
()1
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الػالب
()2

مادة ()2

الػالب
()3

مادة ()3

الػالب
()4

الػالب
()5
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نظن إدارة قواعد البياناث العالئقيت
Relational DBMS
ؽي عام  1970ازتخذث العالم الأمريلي  E.E.Coddأزلوباً لتوؾيم وؽرز
بيانات قواعذ البيانات ،وىي قواعذ البيانات العلإئقية .وجذ  E.E.Coddأن
ىرا يتخقق بوضع البيانات على ىيئة جذاول كون الؤنسان تعود على
الحذاول مور غؾولته بذاية مه جذول الخضص إلى جذول الضرب إلى
كشف الأزناء و الذرجات.
ىره الوؾم تتعامل مع أكجر مه ملف ؽي نؾز الوقت وتعامل البيانات
داذل النلف كنا لو كانت جذولإ ً ملوناً مه شؾوف و أعنذة ويسنى
علإقة  Relationوتنجل أعنذة الحذول خقول قاعذة البيانات Fields
وتسنى أيظا  Attributesبيونا تنجل شؾوؽها زحلإت قاعذة البيانات
وتسنى Tuples
قامت الوؾم العلإئقية أزازاً على الوؾريات العلإئقية ؽي الرياضيات
وقذ بذأ تػبيقها على الخازبات اللبيرة أولإ ً و نركر موها  ORACLEو MS
 .SQLSERVERبعذ ذلك ؽهرت عذة نؾم علإئقية على الخازبات
الشدضية  PCsمجل برامح  DBaseIIو  DBaseIIو  DBaseIII+وDBaseIV
و  FoxBaseو.FoxPro
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