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لطالب  1تم بعون هللا تعالى االنتهاء من إعداد مخطوطة كتاب قواعد المعطيات 

ة، حيث تعتبر مخطوطة هذا صلمعلوماتية في جامعة الشام الخاكلية الهندسة ا
سي لمقرر تأسيسي وهام في الهندسة المعلوماتية، ويتكون الكتاب الكتاب مرجع درا

 من ثالثة عشر فصاًل وهي :
 .نظم قواعد البيانات  -1
 نماذج البيانات. -2
 النموذج العالئقي. -3
 (ERDالعالقات )-مخطط الكيانات   -4
 (Normalizationالتنظيم )    -5
 SQLباستخدام لغة  التعامل مع نظام إدارة قواعد المعطيات    -6
 DBARتصميم قواعد المعطيات     -7
 إدارة المناقالت والتحكم المتزامن    -8
 أنظمة إدارة قواعد المعطيات الموزعة    -9

    مستودعات المعطيات -11
    نظم إدارة قواعد المعطيات غرضية التوجه -11
   مدخل إلى التجارة االلكترونية  -12
   تطوير قواعد معطيات الِوب -13

دم بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور شريف اليسعني في هذه المناسبة إال أن أتق
األشقر رئيس جامعتنا الموقر الذي أتاح لنا الفرصة إلعداد الكتب الدراسية النافعة 

ا العمل نائب رئيس لطالينا األعزاء ، كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذ
 للغوي .مجلس البحث العلمي د. خالد الحمصي والمحكمين العلميين و المدقق ا

وأتمنى أن تلقى مخطوطة هذا الكتاب الفائدة المرجوة منها من خالل طالبنا األعزاء 
 وهللا ولي التوفيق.
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 الفصل األول
 تنظم قواعد البيانا

 

 الكلمات المفتاحية:

استعالم، بيانات، معلومات، قاعدة بيانات، لغات برمجية من الجيل الثالث، لغات برمجية من 
 الجيل الرابع، سجل، حقل، جدول، ملف، نظم إدارة قواعد البيانات.

 
 ملخص: 

اعد يركز هذا الفصل على معرفة الفرق بين البيانات والمعلومات، وتوضيح أهمية نظم إدارة قو 
 البيانات.

 أهداف تعليمية: 
 يهدف هذا الفصل إلى:

 .تحديد الفرق بين البيانات والمعلومات 
 .التعرف على ماهية قواعد البيانات ومدى أهميتها في صناعة القرار 
 .التعرف على كيفية تطور قواعد البيانات من نظم الملفات 
 .التعرف على عيوب نظم إدارة الملفات 
  اعد البيانات ونظم إدارة الملفات.مدى االختالف بين قو 
  التعرف على نظم إدارة قواعد البياناتDBMS. 
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 :مقدمة. 1
إلدارة أعمال المؤسسات، حيث أصبحت ًا من التطور العلمي والتقني شكلت البيانات جزءًا رئيس

 ة لتطور البرمجيات في السنوات األخيرة.وجه الرئيسهذه التكنولوجيا أحد األ
عمال على قواعد البيانات الستخال  المعلومات الررورية المساعدة في اتخاذ اعتمدت األ

القرار، وقد اقترى ذلك االهتمام بالدقة واألمانة والترتيب والشكل المناسب الذي تظهر به 
 المعلومات لصاحب القرار.

 ف:، حيث نعر  Informationوالمعلومات  Dataنميز مما سبق بين البيانات 
 ....وفيديو.، صور، انياتيبقائق مجردة ذات معنى من نصو ، : حالبيانات

 :عليها انات التي يصعب اتخاذ قرار بناءً يبين الشكل التالي مجموعة من البيو 
 

 
 

 1.1الشكل 
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 : بيانات معالجة لتصبح مفيدة في اتخاذ القرار.المعلومات
 :يبين الشكل التالي مجموعة من المعلومات المفيدة ألصحاب القرار

 

 
 

 1.1الشكل 

 . تعاريف عامة:3
مجموعة من البيانات المنظمة والمترابطة، تتميز بسهولة الولوج هي : Databaseقاعدة البيانات 

accessing .والتعديل بحسب الحاجة 
 ة للبيانات ويمكن أن تكون حرف أو رقم أو رمز خا .: الوحدة الرئيسCharacterحرف م

 المحارف التي يمكن أن تحدد معنى ما.: محرف أو مجموعة من Fieldحقل 
: حقل أو مجموعة من الحقول المترابطة منطقيًا التي تصف شيئًا ما، كالبيانات Recordسجل 

 العامة لشخص ما.
 : مجموعة من السجالت المترابطة مع بعرها، كطالب مدرسة ما.Fileملف 

يث تمتلك الشركة ثالثة بيانات خاصة بزبائن شركة )وهو الملف(، ح : يوضح الشكل التالي
)وهم السجالت(، كما يمتلك كل زبون معلومات خاصة به كاالسم )وهي  A, B, Cزبائن 

 الحقول(.
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 1.1الشكل 

 . نظم الملفات الورقية:2
لقواعد  Non Computerizedتعتبر نظم الملفات الورقية أحد األشكال األولى غير المحوسبة 

 .الملفات المرتبة والبسيطة التي تحفظ في خزائن البيانات، حيث تتألف من مجموعة من
ويقوم أحد األشخا  بتنظيمها وترتيبها وفقًا لمعايير مختلفة. وقد كانت هذه الطريقة كافية عندما 

إلى تقارير كثيرة، ولكن مع نمو حجم الملفات  جوال تحتاكانت كمية البيانات صغيرة نسبيًا 
 بحت هذه النظم غير مفيدة.وارتفاع وتيرة عمليات البحث بينها أص

 

 :Flat-File. نظم الملفات البسيطة 0
ولعل نظام تخزين الملفات هو من  .ة للحواسيبزين البيانات أحد األهداف الرئيسيعتبر تخ

 لملفات الورقية التي كانت تستخدم قبل ظهور الحواسيب.المحاوالت األولى لحوسبة نظم ا
ة من التطبيقات البرمجية التي تقوم بالتعامل مع بيانات يتألف نظام الملفات البسيطة من مجموع

 موجودة في ملفات مختلفة على نظام التشغيل.
تحتوي هذه الملفات على البيانات بشكل أسطر من النصو  حيث تفصل بين القيم المختلفة 

أو ما شابه. ويوضح الشكل التالي مثااًل على ملف بسيط يحوي  TABفواصل أو أحرف 
 اصة بطالب مدرسة.معلومات خ
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 1.1الشكل 

 
ببيانات على نظام ملفات بسيط يتألف من ملفين األول خا   :كما يوضح الشكل التالي مثاالً 

كل ملف يملك تطبيق مكتوب بإحدى لغات  :ونالحظ أن   .والثاني ببيانات التأجير، الزبائن 
 لف من حيث الكتابة، القراءةا الممهمته التعامل مع هذ **البرمجة من الجيل الثالث أو الرابع

 التعديل، والحذف.
 

 
 

 1.1الشكل 
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 . مساوئ نظم الملفات البسيطة:1
 :Data redundancyتكرار البيانات  1.1

 وجود نسخ من نفس البيانات في عدة ملفات أو في نفس الملف.
زين غير حيث تسبب المزيد من حجم التخ ،تعتبر من أكبر المشاكل في نظم الملفات البسيطة

وتعديل البيانات في  إدخالوالتعديل حيث يجب  لإلدخالالرروري، والمزيد من الجهد الالزم 
 أكثر من مكان.

مكنة كبر عندما يتم تعديل نسخ البيانات في بعض األأيؤدي تكرار البيانات إلى احتمال مشكلة 
تصبح بالتالي و  ،ةتعديلها في أخرى، مما يؤدي إلى ظهور ما يدعى بالبيانات الشاذ وإهمال

 .Inconsistent Dataالبيانات غير متوافقة 
 

 
 

 1.1الشكل 
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 :Separation of Dataفصل البيانات  1.3
عندما تكون البيانات موجودة في  إن الوصول إلى البيانات المترابطة منطقيًا يصبح أكثر صعوبة

يقوم التطبيق برمان تزامن أكثر من ملف، والسيما عند ازدياد عدد الملفات حيث يجب أن 
 الولوج إلى الملفات المختلفة من أجل ضمان صحة المعلومة.

 :Data Dependencyتبعية البيانات  1.2
تعرف بنية البيانات في الملفات البسيطة ضمن رماز التطبيقات المتصلة بها، فتصبح البيانات 

ل مطلوب على هذه البنية صعبًا مما يجعل أي تعدي .معتمدة على التطبيقات Structureوبنيتها 
 .Central Controlومعقدًا للغاية. وينعدم بالتالي أي تنسيق بين التطبيقات، وأي تحكم مركزي 

 عدم مرونة التطبيق: 1.0
إن استخدام البرمجة بواسطة لغات الجيل الثالث للعمل على ترتيب وتطوير نظام الملفات يظهر 

يانًا استخدام االستعالمات اللحظية في هذا النوع من بعض المشاكل، حيث أنه من الصعب أح
ال يكون من الممكن طلب تقارير جديدة والحصول عليها بسرعة، مما يعني أنه  حيثاللغات، 

وهو أمر مكلف ويستهلك زمنًا كبيرًا. وكذلك األمر   يجب كتابة برامج لتصميم تقارير جديدة،
 داد صعوبة. بالنسبة لعمليات تعديل بنية الملف التي تز 

كما أن إجراء تعديل على بنية ملف يستدعي إجراء تعديل على كل البرمجيات التي تستخدم هذا 
الملف، أما عند إجراء تعديالت على الملف فستظهر الحاجة إلى صرف المزيد من الوقت والجهد 
ة من أجل تفحص البرنامج بحثًا عن األخطاء التي يمكن أن تظهر نتيجة البرمجة المعقد

المستخدمة. وبسبب البرمجة المعقدة قد يكون في بعض األحيان من المتعذر برمجة معايير 
 و النظام إلى تجاهل هذه المعايير بهدف تشغيل النظام بدون أخطاء.األمان فيعمد محلل  

 

 . قواعد البيانات ونظم الملفات:7
لتخلص من األنظمة الورقية إال لت تطورًا مهمًا ليتبين لنا مما سبق أن نظم الملفات البسيطة شك  

أنها تعاني من مشاكل كثيرة. وقد كان الحل باالستغناء عن الملفات البسيطة وتخزين البيانات 
أو ما سمي بقاعدة  Single repositoryبصيغة مترابطة منطقيًا في وعاء مركزي وحيد 

 .Databaseالبيانات 
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ي تؤمن تخزين وإدارة البيانات والتي تدعى اقترت هذه العملية وجود مجموعة من البرمجيات الت
، ويسمح DBMSواختصارًا  Database Management Systemنظام إدارة قواعد البيانات 

 قواعد البيانات والتحكم بها. وإنشاءهذا النظام بتعريف 
 

 
 

 1.1الشكل 

 أنواع قواعد البيانات: 7.1
فقد ُتصنف أحيانًا تبعًا لعدد مستخدميها، فنجد يمكن تصنيف قواعد البيانات تبعًا لمعايير مختلفة، 

 بعرها يستخدمه شخص واحد، فيما يتشارك عدة أشخا  على استخدام بعرها اآلخر. 
وقد ُتصنف أيرًا تبعًا لموضع وصيغة تخزين البيانات، فقد تكون مركزية، وفيها تخزن البيانات 

تكون موزعة، وفي هذه الحالة يتم في موقع واحد ويسمح لكل المستخدمين بالوصول إليه، وقد 
 تخزين البيانات على وحدات تخزين مختلفة ومتباعدة جغرافيًا أحيانًا. 
كما يمكن تصنيف قواعد البيانات تبعًا لبيئة العمل، فنجد لدينا نسخة سطح المكتب وهي تدعم 

مين مستخدم واحد وتعمل على سطح المكتب، أما نسخة مجموعة العمل فتعمل مع عدة مستخد
وهي تعمل على شبكات صغيرة، أما نسخة إصدار الشركات فهي تدعم عددًا أكبر من 

 المستخدمين و قد تشمل كل موظفي الشركة.
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 بيئة نظام قواعد البيانات: 7.3
أواًل: العتاد، وهو األجهزة الفيزيائية التي قد تكون الحاسب والطرفيات المتعلقة به والتي تتحكم 

ت، وقد تكون تجهيزات الشبكة التي تربط األجهزة بعرها ببعض، وقد تكون بالمدخالت والمخرجا
 طة أجهزة الصندوق في نقاط البيع.ببسا

والبرمجيات انات،وبرمجيات أنظمة إدارة قواعد البي، ثانيًا: البرمجيات، وُيقصد بها أنظمة التشغيل 
 التطبيقية.

صيانتها أو كتابتها أو تحليلها أو عن إدارة القواعد أو  المسؤلون ثالثًا: األشخا ، وهم 
 استخدامها. 

 جرائيات التي تتحكم بعمل النظام.رابعًا: اإل
خامسًا: البيانات، وهي الحقائق المجردة التي تخزن في قاعدة البيانات والتي يتم استخدامها في 

 صناعة القرار.

 
 1.1الشكل 

 

 أهمية تصميم قواعد البيانات: 7.2
مل على قواعد البيانات إلى ضرورة تصميم قواعد البيانات بعناية، إذ يرتبط قبل العيجب االنتباه 

هذا التصميم باالستخدامات المتوقعة لقاعدة البيانات مما يعطي المصمم إمكانية التنبؤ بالبيانات 
 شكل خا .  لهاحالة  وكلالتي سيتم االحتياج إليها، وهو يحدد كيفية ترتيب قواعد البيانات، 
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التحليل المسبق لقواعد البيانات على تجنب البيانات المكررة التي تزيد من حجم قاعدة  كما يساعد
فائدة. وقد يؤدي التصميم السيئ لقواعد البيانات إلى إنتاج معلومات خاطئة  أي  البيانات دون 

 بمصالح المؤسسة. ترر  

 :DBMSقواعد البيانات  . نظام إدارة6
 ظمة إدارة قواعد البيانات، منها:تتوفر عالميًا أنواع مختلفة من أن

Oracle, SQL server, Ingres, ………. 

 وتتمتع بخصائص مشتركة منها:
  تدعم أنظمة إدارة قواعد البيانات لغة محددة للتعامل مع البيانات )مثال لغة االستعالمات

 (.SQLالمهيكلة 
 على البيانات من  تسمح أنظمة إدارة قواعد البيانات للمستخدمين بالقيام بجميع العمليات

 إحرار وإضافة وتعديل وحذف.
 تؤمن أنظمة إدارة قواعد البيانات: 

o  نظام أمانSecurity. 
o  نظام تكامل البياناتIntegrity. 
o  نظام تزامنConcurrency  لمعالجة الولوج المشترك المتزامن ألكثر من

 مستخدم.
o ام نظام نسخ احتياطي واسترجاع البيانات عند حدوث مشكلة في النظBackup 

& Recovery. 
o  قاموس البياناتData Dictionary توصيف وتعريف  : الذي يحتوي على

 البيانات والعالقات بينها.

 حسنات أنظمة إدارة قواعد البيانات: 6.1
  إدارة تكرار البيانات: تؤمن آليات ترمن التعديل المتزامن للبيانات المتكررة في حال

 وجودها.
  توافق البياناتConsistency. 
  تشارك البياناتSharing. 
  زيادة تكامل البياناتIntegrity.تؤمن آليات لتعريف البيانات المشتركة : 
  زيادة أمان البياناتSecurity. 
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  التقيد بالمعاييرStandardsكتابة لغة معيارية للولوج للبيانات  ن:حيث أصبح باإلمكا
SQL. 

 مساوئ أنظمة إدارة قواعد البيانات: 6.3
 قيد التعComplexity : يصبحDBMS  معقد للتعلم واالستخدام وذلك بزيادة الخدمات

 التي يؤديها.
  الحجمSize يتطلب :DBMS  فنية  إمكانياتحجم تخزين كبير وكيان صلب ذو

 عالية.
  التكلفةCost يعتبر :DBMS  ذو تكلفة عالية وال سيما مع الكيان الصلب المطلوب

 لتشغيله.

 قواعد البيانات: . توابع أنظمة إدارة4
وهي توابع تستخدم  نوعة من التوابع المسبقة التعريف:توفر نظم إدارة قواعد البيانات مجموعة مت

 :لربط عمل قواعد البيانات وضمان ترابط البيانات مع بعرها البعض، وهي تتألف من
 هاقاموس أو دليل إدارة البيانات حيث يتم فيه تعريف عناصر البيانات والعالقات بين. 
  وهي تسمح بتخزين البيانات ونماذج إدخالها إلى جانب : توابع إدارة تخزين البيانات

 .التقارير والتعاريف
 وهي تترجم الطلبات المنطقية إلى أوامر لتقوم بالتحديد  : توابع نقل وعرض البيانات

 الفيزيائي للبيانات المطلوبة من قبل المستخدم لتتم إعادتها إليه.
 وهي تحدد درجة صالحيات كل مستخدم ويتم فيها تحديد القواعد  ألمان :توابع إدارة ا

التي تربط جميع العمليات والمستخدمين ضمن قاعدة البيانات وخصوصًا في القواعد 
 .المتعددة المستخدمين،

 انات حسب توابع إدارة الوصول التي تنشئ بنى تسمح لعدة مستخدمين بالوصول إلى البي
توابع إدارة النسخ االحتياطي واسترجاع البيانات، وهي توفر  لهم.الصالحيات الممنوحة 

 البيانات وذلك لرمان أمان البيانات ومصداقيتها.  جرائيات للنسخ االحتياطي وإرجاعإ
  هي تعطي قواعد للتحقق من مصداقية البيانات لمنع ظهور و : إدارة مصداقية البيانات

 ترابط البيانات.وزيادة ، المكررة وكذلك للحد من تكرار البيانات : المشاكل 
  توفر لغات الوصول لقواعد البيانات والواجهات البرمجية التطبيقية لغات استعالمية

 ول إلى البيانات واالستعالم عنها.للوص
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 باستقبال الطلبات من طرفيات أخرى  التي تسمح واجهات التخاطب مع قواعد البيانات
 نتاج تقرير يتناسب مع الطلب المطروح.ضمن الشبكات الحاسوبية والعمل على إ

 سيتم التعرف على هذه التوابع بشكل تفصيلي وكيفية التعامل معها الحقًا في الدروس التالية.
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 الفصل الثاني
 نماذج البيانات

 
 الكلمات المفتاحية:

، Business Policies، سياسات عمل class، صف attributes، خصائص modelنموذج 
، table، جدول schema، مخطط relationship، نمط، عالقة dataبيانات ، entityكائن 

 one-to-many، عالقة واحد لعدة one-to-one relationshipعالقة واحد لواحد 
relationship عالقة عدة لعدة ،many-to-many relationship غرضي التوجه ،

object-oriented انترنت ،Internet تجريد ،abstractionاهيمي ، مفconceptual ،
 .logicalمنطقي 

 
 ملخص: 

 ودرجات تجريد البيانات. يركز هذا الفصل على التعريف بنماذج البيانات والمقارنة فيما بينها.

 

 
 أهداف تعليمية: 

 يهدف هذا الفصل إلى:
 .تحديد أهمية نماذج البيانات 
 ة المكونة لنماذج البيانات.سالوحدات الرئي 
 صميم قواعد البيانات.العوامل المؤثرة في ت 
 .مساوئ ومحاسن عدد من نماذج البيانات 

 .التعريف بالنموذج غرضي التوجه للبيانات 
 .نماذج البيانات والوب 
 .درجات تجريد البيانات 
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 مقدمة: .1
إذا قمت بسؤال أي مطور برمجيات خاصة بالمؤسسات عن الخطوة األكثر أهميًة في عملية 

 Analyzingمرحلة تحليل متطلبات الزبون : بًا بأنها فسيكون الجواب غال ،التطوير

Requirements . تعتبر نمذجة البيانات و(Data modeling ) إحدى التقنيات األكثر
 Graphicalوتهدف إلى تطوير نموذج دقيق أو تمثيل بياني  ،استخدامًا في هذه المرحلة

representation ة من التعاريف.لمتطلبات الزبون، مما يقودنا بدايًة لمجموع 

 . تعاريف:3
 :Modelالنموذج  3.1

 غراض واألحداث المرتبطة في العالم الحقيقي، إنه تجريد مبسط للواقع.تمثيل مجرد لأل
 

 :Data Modelنموذج البيانات  3.3
تمثيل مجرد )أو توصيف( للبيانات الخاصة بمؤسسة حيث يوضح هذا النموذج الكيانات 

Entities  واألحداثEvents  والنشاطاتActivities  .المرتبطة بهذه المؤسسة 
بأن نموذج البيانات يصف المؤسسة بحد ذاتها ويهدف إلى تمثيل البيانات  : نستطيع القول

 .بشكل أفرل وجعلها قابلة للفهم

 . الوحدات األساسية المكونة لنماذج البيانات:2
 :Entitiesالكيانات  2.1

، Businessذو معنى بالنسبة لعمل المؤسسة  Objectأو غرض  Thingالكيان هو شيء 
يمكن توصيفه من خالل مجموعة خصائص. قد تكون الكيانات شخصًا، بناًء أو نشاطًا )كموعد 

 أو عملية(. 
 

 مثال:
 ة في مكتبة وهو الكتاب.يمكن تمييز أحد الكيانات الرئيس

رقمه أو مميز آخر وذلك يجب تمييز كل كتاب في المكتبة عن أمثاله بعنوانه أو : الحظ بأنه 
 وفقًا لطريقة العمل في المكتبة.
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 :Attributesالخصائص  2.3
إن عملية وصف الكيان بعد تمييزه تعني تحديد جميع خصائصه التي نريد معرفتها وتخزينها في 

 قاعدة البيانات.
 

 مثال:
المؤلف، تاريخ ، الناشر، ISBN: العنوان، الرقم هوإذا عدنا إلى كيان الكتاب نجد أن خصائصه 

 لخ...إالنشر، 
مكتبة الخصائص الكيان يمكن أن تختلف من تطبيق آلخر، فقد يهتم صاحب  : الحظ أن

بالخاصية "عدد الصفحات"، بينما ال يهتم آخر بهذه المعلومة، وعندها ال يصبح "عدد الصفحات" 
 أحد الخصائص المطلوبة.

 

 :Relationshipsالعالقات  2.2
" ُيكلف :بين الكيانات، كأن نقول مثاًل  Association or Linkageالروابط  أو تشكل العالقات

 الشركة بالمشاريع ". ومهندس
 الحظ أن اإلشارة إلى العالقة بين الكيانين مهندس ومشروع تمت باستخدام فعل التكليف.

أم إجبارية  Optionalوفيما إذا كانت اختيارية  Cardinalityُتصنف العالقات بدرجتها 
Mandatory. 

 
 مثال:

" ال يمكن تكليف أي مهندس بأكثر من ثالثة مشاريع في الوقت نفسه، ويجب أن ُيكلف بكل 
 مشروع مهندسين اثنين على األقل ".

إن درجة هذه العالقة من المهندس باتجاه المشروع هي ثالثة، ومن المشروع باتجاه المهندس هي 
، وسنتحدث الحقًا Many-to-Manyقة عدة لعدة بأن العالقة ُتصنف بعال : اثنين، إذًا نقول

 عن أنواع العالقات.
إذا كان هناك احتمال أن تكون درجة العالقة صفرًا تصبح العالقة اختيارية، وإذا كانت على 

 األقل واحد تصبح إجبارية. ُيعبر عن العالقات اإلجبارية بجملة مثل:
 كل فصل "." يجب أن يسجل كل طالب بثالثة صفوف على األقل في 

 



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 26 

 أشكال العالقات: 2.0
 :One-to-Oneعالقة واحد لواحد 

تعبر هذه الجملة عن عالقة واحد لواحد بين كيان  ."اً وحيد اً "يجب أن يملك كل مهندس حاسوب
وكيان الحاسوب في المؤسسة حيث ال يحق للمهندس امتالك أكثر من حاسوب، وال ، المهندس 

من مهندس. وُتعتبر هذه العالقة من العالقات القليلة  يمكن أن يكون الحاسوب ملكًا ألكثر
 االستخدام في نماذج البيانات.

 :One-to-Manyعالقة واحد لعدة 
"يمكن أن يشرف كل قسم  في المؤسسة على أكثر من مشروع ويجب أن يكون كل مشروع تابعًا  

اريع واألقسام في لقسم واحد على األكثر"، تعبر هذه الجملة عن عالقة واحد لعدة بين المش
من جهة الكيان  Oneمن جهة كيان المشروع، والواحد  Manyالمؤسسة، حيث تكون العدة 

 Child)القسم( والكيان االبن  Parentقسم. نميز في هذا النوع من العالقات بين الكيان األب 
 )المشروع(.

 :Many-to-Manyعالقة عدة لعدة 
ُتعبر هذه الجملة  .كل مشروع عدد من المهندسين""ُيكلف كل مهندس بعدة مشاريع ويعمل في 

 عن عالقة عدة لعدة بين المشاريع والمهندسين.

 :Business Policies. تصميم قواعد البيانات وسياسات العمل 0
إن تحديد الكيانات وخصائصها والعالقات فيما بينها من قبل مصممي قواعد البيانات هو أمر 

كهذا بناًء على الفهم الكامل لنوع البيانات المستخدمة ضمن صعب وحساس جدًا. قد يتم عمٌل 
لطبيعة عمل الشركة  واضحاً  الشركة وكيفية استخدامها، لكنه ال يعطي بالررورة فهماً 

 وسياساتها. 
ق لعمل الشركة. عم  من وصف دقيق ومُ   Business Policies يتم استخال  سياسات العمل

 يدة أو لترسيخ إجرائيات سابقة.ويتم استخدامها إلحداث إجرائيات جد
ة لنمط البيانات ة على تعريف األجزاء الرئيسد بشد  د تساعسياسات العمل الموثقة بشكل جي   إن  

من الكائنات إلى خصائص هذه الكيانات والعالقات فيما بينها والشروط الموضوعة عليها. 
ي تحكم العالقة بين هذه ظهر إحدى سياسات العمل التفالعالقات الموجودة بين الكائنات تُ 

 الكائنات.
معرفة سياسات العمل تدعم فكرة تصميم وتطوير نموذج البيانات بناًء على طريقة العمل  إن  

الحقيقية للشركة ودور البيانات فيها. لذلك يجب تحديد سياسات العمل من قبل المصممين 
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 أدواتقدم هذه السياسات تُ  لتحديد أثرها على طبيعة ودور ومدى عمل البيانات، وفوق ذلك فإن  
م ومستخدم قاعدة البيانات بما يسمح بتحديد إجرائيات العمل وطريقة تحرك مصم  ليتواصل كل   

م قواعد البيانات أدوات ليحدد من خاللها العالقات البيانات ضمن النظام، كما أنها تعطي مصم  
 قاعدة البيانات. بين الكائنات والقيود أو المواصفات للكائنات التي تتألف منها

 ر نماذج البيانات:. تطو  1
ة نماذج مختلفة حاولت جميعها أن إن السباق من أجل إيجاد إدارة بيانات أفرل قد أوجد عد  

من قبل النموذج  تقويمهتحل النقص الموجود في بنية نظام الملفات. وبما أن كل نموذج قد تم 
 سليالهرمي التسل   :ذي ظهرت فيهالذي سبقه فسنعرض النماذج حسب تسلسلها الزمني ال

Hierarchical ثم الشبكي Network ثم العالئقي Relational الغرضيفالعالئقي/ 
Object/Relational غراض وأخيرًا الموجهة باألObject-Oriented. 

 يوضح الشكل التالي التطور التاريخي لنماذج البيانات:
 

 
Fig 2.1 



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 28 

 :Hierarchical Modelالنموذج الهرمي التسلسلي  1.1
ات التقليدي فحاولت أن في نهاية الستينات كانت تعمل شركة في شمال أميركا على نظام الملف  
من البيانات مكررة  %61تطور نظام قواعد البيانات الخا  بها، فاكتشفت أن لديها أكثر من 

تطوير  زمة، فتم  يتعامل مع هذا الحجم من البيانات غير الالمما دفعها لتطوير نظام  .بال فائدة
ن و  زاء الصغيرة للبيانات يمكن أن تككل األج نموذج نظام البيانات الذي يرتكز على مفهوم أن  

ن أكبر للبيانات، وهكذا إلى أن يتم الوصول لوحدة البيانات مع بعرها البعض جزءًا من مكو  
البيانات األعم  وقد أصبح نظام قواعد IMSكاملة. مما أدى إلى ظهور نظام إدارة المعلومات 

 واألكثر انتشارًا في العالم في السبعينات وبداية الثمانينات.
 

وقد أدى وجوده إلى بداية التحرك إليجاد نماذج بيانات أفرل، إال أن المفاهيم األساسية لهذا 
النموذج كانت األساس في باقي النماذج كما أن محدوديته أدت إلى السعي للوصول إلى نماذج 

بعض المفاهيم األساسية مازالت موجودة أن  ت نظر أفرل للبيانات. ونستطيع أن نرى م وجهاتقد  
 في نماذج البيانات الحديثة المستخدمة في الوقت الحالي.

 
كما يوضح  Tree Structureم نموذج البيانات الهرمي التسلسلي بياناته في بنية شجرية نظ  يُ 

 الشكل التالي:

 
 

Fig 2.2 
 

انات الهرمية من مجموعة من السجالت المرتبة والمرتبطة ثنائيًا بعالقة واحد تتألف قاعدة البي
 ابن.-لعدة أو أب
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 مثال:
 .Accountوحساب  Customerتتألف قاعدة بيانات بنك من نوعين من السجالت: زبون 

 يتألف سجل الزبون من ثالثة حقول: االسم، الشارع والمدينة.
 م والقيمة.يتألف سجل الحساب من حقلين: الرق

 
 يمثل الشكل التالي قاعدة البيانات الهرمية:

 
Fig 2.3 

 
 الحسابين Johnsonبينما يملك الزبون  A-102يملك الحساب  Hayesالزبون  :نالحظ أن 

 A-101  وA-201 . 
 أكثر من شخص.مشتركًا بين الحظ مقدار التكرار في البيانات عندما يكون أحد الحسابات 

 طريقة التخزين في الملف الفيزيائي باستخدام المؤشرات:: ي ويوضح الشكل التال
  

 
Fig 2.4 

كمية كبيرة من البيانات التي تكون  توجدالفاعلية عندما يتميز النموذج الهرمي ببساطة البنية، و 
. ولكن تطبيقاته كانت معقدة نوعًا ما One-to-Manyقة بينها من النوع واحد لعدة العال

ن البيانات، ويزداد هذا التعقيد بشكل كبير عند تمثيل العالقة عدة لعدة ومرتبطة ببنية تخزي
Many-to-Many وباإلضافة إلى ذلك فإن المشكلة األهم في هذا النموذج هي تكرار ،

 البيانات. 
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 :Network Modelالنموذج الشبكي  1.3
سهل أعقدة بطريقة فعالة و لقد تم تصميم نموذج البيانات الشبكي ليقوم بتقديم عالقات البيانات الم 

من نموذج البيانات الهرمي التسلسلي، وليقوم بتحسين أداء قواعد البيانات وليقدم ويفرض مقاييس 
 على قواعد البيانات.

كما : يتشابه نموذج البيانات الهرمي التسلسلي والنموذج الشبكي في العديد من النواحي، فمثاًل 
فإنه في النموذج الشبكي يتم التعامل مع العالقات على في نموذج البيانات الهرمي التسلسلي 

( ولكن على عكس نموذج البيانات الهرمي التسلسلي فإنه يسمح M:0أنها عالقات واحد لعدة )
لالبن بالحصول على أكثر من أب واحد، لذلك يتم التعامل مع العالقات بشكل أسهل هنا كما 

 هو واضح بالشكل:
 

 
Fig 2.5 

 
 لتالي طريقة التخزين في الملف الفيزيائي باستخدام المؤشرات:ويوضح الشكل ا

 

 
Fig 2.6 
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ية، كما لقد حافظت نماذج البيانات الشبكية على العديد من ميزات نماذج البيانات الهرمية التسلسل
 . مع العالقة عدة لعدةأضافت إليها بعض الميزات ولعل أهمها التعامل األسهل 

 :Relational Modelالنموذج العالئقي  1.2
وقد بدأ  .تم استبدال نموذج البيانات الشبكي في بداية الثمانينات بنموذج البيانات العالئقي

حيث قدمت ثورة في تصميم واستخدام قواعد  ،IBMبتطويره في بدايات السبعينات بواسطة 
 لكن غير عمليةدة و هذا العمل قد تم اعتباره في السبعينات كنظم متطورة وجي   أن   البيانات. إال  

وتعتمد  وفي ذلك الوقت كانت الحواسيب غير متوفرة، حيث أنها تعتمد على قدرة الحواسيب 
التطور الحاصل في مجال الحواسيب وتطور أنظمة التشغيل  أن   إال   .على قدرات ومجهود كبير

عامل مع والبدء بالتقدم في مجال قطع الحواسيب وتوفرها ورخصها كل ذلك أدى إلى البدء في الت
هذا النموذج. واليوم ونتيجة التطور الهائل على الحواسيب فإن الحواسيب الصغيرة التي تكلف 

ات عالئقية متطورة ومعقدة أقل مما كانت تكلفه الحواسيب األولى وتستطيع أن تشغل برمجي
 األكثر انتشارًا . هو فقد أصبح هذا النموذجبسهولة 

 
العالئقية بأنها تسمح للمستخدم وللمصمم بالعمل على بيئات  تتميز أنظمة إدارة قواعد البيانات

 وتقوم هي بالتعامل مع كل التفاصيل الفيزيائية المعقدة.، وطبيعية  Logicalعمل منطقية 
 

 البنية األساسية للنموذج العالئقي: 1.3.5
لعالئقي نموذج البيانات ا االنظريات الرياضية التي استند عليه Dr. E. F. Coddأسس العالم 

 .0971في عام 
، وهو عبارة عن مصفوفة Tableأو الجدول  Relation : البنية األساسية لهذا النموذج هي
،  Entity. يمثل الجدول الكيان Rowsواألسطر  Columnsتتألف من سلسلة من األعمدة 

 ( فتمثل حدوث الكيانTuples، أما األسطر )أو  Attributesواألعمدة خصائص الكيان 

Instances . 
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Fig 2.7 

 

 محاسن النموذج العالئقي: 1.3.5
 ألن هذا النموذج ال يستخدم المسار للبحث عن البيانات  ،استقاللية البنية التصميمية

وبذلك تكون التغييرات على البنى ال تؤثر في طرق الوصول للبيانات، وهذا ما كانت 
 تفتقده النماذج السابقة حتى هذا الوقت.

 حيث أنه  ، يم أسهل وأوضح، مع أنها كانت سهلة وواضحة من قبلأصبحت المفاه
وأصبح االهتمام األكبر بطريقة ، أصبح من الممكن تجاهل مكان وكيفية تخزين البيانات 

 عرض البيانات، أي طريقة عرضها لألشخا  وليس للحاسب.
  نموذج أصبحت قواعد البيانات أسهل في التصميم والتطبيق واإلدارة واالستخدام ألن

البيانات العالئقي حقق استقاللية في البيانات واستقاللية في البنى، مما أعطى سهولة في 
 تصميم قاعدة البيانات والتعامل مع محتوياتها.

 إضافة االستعالمات اللحظية، ( مما أدى لظهور لغات االستعالمات البنيويةSQL)  
 وفر ثالثة أمور:وهي من لغات الجيل الرابع، ومن أجل استخدامها يجب ت

 واجهة للمستخدم ومجموعة من الجداول في قاعدة البيانات ومحرك بحث للغة االستفسار. 
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  وجود نظام إدارة قواعد بيانات فعال ومتطور أكثر من الموجود في النماذج السابقة حيث
أن هذه البرامج الجيدة قادرة على التعامل مع التعقيد الموجود ضمن قاعدة البيانات 

 فائه عن المستخدم والمصمم.وإخ

 مساوئ النموذج العالئقي: 1.3.3
  تحتاج نفس البرمجيات القادرة على إخفاء التعقيدات الموجودة إلى تجهيزات حاسوبية

متطورة وتستهلك موارد كبيرة من نظام التشغيل، مما جعل النسخ البدائية من هذا 
طور األجهزة وسرعتها تم حل هذه النموذج تجعل عمل األجهزة بطيئًا نسبيًا، ولكن مع ت

 المشكلة تدريجيًا.
  شجعت السهولة في االستخدام العديد من األشخا  قليلي الخبرة على العمل بها، مما

أدى لظهور  وهذا بدورهأدى لظهور عدد من التصميمات السيئة والتطبيقات الرعيفة 
  نفس األخطاء التي كانت تظهر في نظام الملفات في بعض األحيان.

 :Entity-Relationship Modelingالعالقات -نمذجة الكيانات 1.3.5
(، وهي طريقة تصميمية ERM) قاتالعال-الكيانات نمذجة 0976دم العالم تشين في عام ق

 تصف العالقات بين الكيانات في قاعدة البيانات.
 Entity-Relationship Diagram  بواسطة مخطط الكائنات العالئقية هذه الطريقةيتم تقديم 

ERD  ت وعالقات كما يبين من كياناالذي يستخدم الصور ليقدم وينمذج مكونات قاعدة البيانات
 .في فصول الحقة ERDوسنتحدث بالتفصيل عن الـ  الشكل التالي :

 

 
Fig 2.8 
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 :Object/Relational Modelالنموذج العالئقي/الغرضي  1.0
 المقاطع الصوتية، مقاطع الفيديو اد تخزينها مثلأدى التطور الحاصل في طبيعة البيانات المر 

والخرائط الجغرافية إلى الحاجة لبنى أكثر تعقيدًا من التي توفرها النماذج العالئقية. لذلك تم 
أو  Relationللنموذج العالئقي مع المحافظة على العالقة  Objectإدخال المفاهيم الغرضية 

انت النتيجة ظهور النموذج العالئقي/الغرضي الذي ة للبيانات، وككبنية رئيس Tableالجدول 
 معقدة في حقول الجدول. Data typesيسمح بتخزين أنماط معطيات 

 يوضح الشكل التالي جدواًل للممثلين يكون فيه حقل العنوان جدواًل بحد ذاته: 
 

 
Fig 2.9 

 معلومة من أحد األشكال لهذه األنماط المعقدة هو أن يمتلك أحد الحقول في جدول أكثر
، لذلك نحتاج لتخزينها كحقل إلى بنية خاصة x, y, zمثال: تتمثل النقطة الجغرافية بإحداثيات 

 غير موجودة في النموذج العالئقي.

 : Object Orientedالنموذج الغرضي التوجه 1.1
المطلوبة نجحت نماذج البيانات التقليدية كالهرمية، الشبكية والعالئقية في تطوير قواعد البيانات 

للعديد من تطبيقات األعمال التقليدية. ومع ظهور الكثير من التطبيقات المعقدة أصبحت هذه 
قواعد البيانات الخاصة بالتصميم والتصنيع  : النماذج غير صالحة للتصميم، على سبيل المثال

 .Multimedia، وأنظمة الـ GIS، االتصاالت، األنظمة الجغرافية CAD/CAMالهندسي 
معطيات معقدة تسمح بتخزين  وبناءعمليات خاصة  جت هذه التطبيقات الجديدة إلىاحتا

 ، الصور، مقاطع الفيديو والصوت.Objectsاألغراض 
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أنظمة إدارة قواعد البيانات العالئقية، قامت بتطوير نماذج  لقد رأينا في الفصل السابق بأن  
هور األنظمة العالئقية الغرضية بياناتها لتستوعب هذه المتطلبات الجديدة، مما أدى لظ

Object/Relational  أوExtended Relational. 
 Object Oriented Programmingلكن مع انتشار لغات البرمجة غرضية التوجه 

Language  في تطوير البرمجيات المرتبطة بقواعد البيانات مثلC++ أصبح التعامل مع ،
 النماذج التقليدية )العالئقية( أصعب.

أت بالظهور نتيجًة لذلك، قواعد البيانات غرضية التوجه التي تسمح بمعالجة بعض من تلك بد
المتطلبات الجديدة دون أن تكون محدودة بأنماط المعطيات ولغات االستعالمات الموجودة في 

 األنظمة التقليدية.
مكانيات قواعد أن قواعد البيانات غرضية التوجه هي نتيجة للتكامل بين إنستطيع القول إذًا : 

البيانات وإمكانيات اللغات غرضية التوجه، بحيث تصبح هذه اللغات قادرة على التعامل مباشرًة 
 مع قاعدة البيانات.

 

يتم اعتباره ) ، وهو كائن حقيقيObjectالغرض من غرضي التوجه البنية العامة للنموذج تتألف 
فتصف خصائص  ،. أما الخصائص(ئقيةأحيانًا مكافئًا لكائن موجود في نموذج الكائنات العال

 . غيرهله خصائص متعددة كاسمه أو تاريخ ميالده و  شخصالغرض : فمثاًل الغرض وصفات 
، حيث أن الصف هو مجموعة من Class التي تتشارك بنفس الصفات بصف األغراضتتجمع و 

المجموعة في  التي لها البنية نفسها والصفات أو الطرائق نفسها، أي أن الصف يشابه األغراض
 مجموعة من اإلجرائيات يوه  Methods الطرائقبنموذج الكائنات العالئقية. إال أنه يزيد عنها 

 .سواه اسم شخص أو طباعة عنوانه و  البحث عنالتي يمكن تطبيقها على الغرض، مثل 

 
: الطرائق من صف أعلى منه. فمثاًل هنا مقدرة صف أن يرث الصفات و  : ثة فهيأما الورا

 طيع صف الموظف أن يرث من صف شخص كل خصائصه.يست
 

إال أن النماذج العالئقية ظلت أفرل من  غرضي التوجهعلى الرغم من التطور الكبير للنموذج 
أن إيقاع تطوره بطيء نسبة لحركة العلم والطريقة أدت إلى فشله عدة نواحي. وأهم األسباب التي 

حتى اآلن ال يوجد في هذا النموذج طريقة : ثاًل التي تتطور بها باقي النماذج العالئقية. فم
كلة عندما في النماذج العالئقية األخرى، وهي مشكما  SQLقياسية للوصول للبيانات باستخدام 

 يراد الوصول للبيانات.
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المستخدمة لدى النماذج كما أن طريقة التجول بين البيانات معقدة وصعبة وهي تشابه الطريقة 
 البدائية.
ي البطيء لهذا النوع من قواعد البيانات إلى سيطرة قواعد البيانات العالئقية األخرى أدى التبن

قواعد على الحصة األكبر من سوق قواعد البيانات مما جعل من الصعب االنتقال من نمط 
 بيانات آخر إلى هذا النمط.

 سنتعرض في فصول قادمة لمزيد من التفاصيل عن هذا النوع من قواعد البيانات.

 :World Wide Web. نماذج البيانات والوب 7
كأداة أساسية في األعمال قد أوجد تغيرًا كبيرًا في مجال  الوب )الشبكة العالمية(إن استخدام 
في عالم األعمال على قواعد البيانات قد جعل  البيانات، بل إن األثر الذي أحدثتهسوق قواعد 

، مما جعل الوبل أمام تطور قواعد البيانات على كل نماذج البيانات السابقة تبتعد مفسحة المجا
. الوبالبائعين يركزون جهودهم على تطوير وإنشاء قواعد بيانات تتالءم واجهاتها بسهولة مع 

وقد بدأ جميع مطورو أنظمة إدارة قواعد البيانات بتصميم طرق خاصة بهم لتحقيق االتصال بين 
 المستخدمين. قاعدة البيانات ومتصفحات الوب الموجودة لدى

 

  
Fig 3.1 

 

CLIENT Database 

Web browser 

Web server 

SERVER 

Web Application Services 



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 37 

مرونتها  : بمجموعة من الصفات أهمها الوب،تتحلى قواعد البيانات التي تستخدم في عصر 
رون مع وفعاليتها لتؤمن اتصااًل سريعًا بمصادر المعلومات، وسهولة تحديثها، إذ يتعامل المطو  

 مصادر وبنى بيانات مختلفة ومتنوعة.
 

 :مثال
 من أهم تطبيقات قواعد البيانات في الوب. E-Commerceتعتبر التجارة االلكترونية 

 

 . ملخص عن نماذج البيانات:6
خرع تطور أنظمة إدارة قواعد البيانات للبحث المستمر عن أساليب جديدة لنمذجة البيانات 

ط لنموذج بيانات حيث أن كل نموذج بيانات قد جاء نتيجة لقصور في بعض النقا  المعقدة.
سابق، فقد حل نموذج البيانات الشبكي محل النموذج الهرمي التسلسلي لتسهيل تمثيل العالقات 
بين الكائنات، في حين حل النموذج العالئقي محل هذا األخير ألنه قدم آلية أسهل لتمثيل 
 البيانات وضمان استقالليتها، إضافة إلى توفير لغة أسهل لكتابة االستعالمات. 
 انتشر استخدام هذا النموذج بشكل كبير في تطبيقات األعمال، ومن ثم جاءت النماذج العالئقية

والنماذج الموجهة باألغراض مع مستويات عليا في التجميعات التي تقدمها وفي الدعم  الغرضية
 كبة.الذي تقدمه للعناصر الكبيرة والمر 

 
 اختيار نموذج بيانات.البحث عنها عند سبق يقدم لنا بعض الصفات العامة التي يجب  كل ما

درجات من السهولة دون أن يؤثر ذلك على الصفات التجميعية نموذج البيانات ظهر يجب أن يُ 
لقاعدة البيانات، كما أن نموذج البيانات يجب أن يقارب قدر اإلمكان في عرضه للحالة التي 

كية التجميعية يصفات الدينامويمكن مالحظة هذه الخاصية بإضافة بعض ال ، يقوم بنمذجتها
لطريقة عرض البيانات، وأخيرًا يجب أن تكون طريقة عرض صفات الحالة المراد نمذجتها 

 متناسبة مع ترابط ووثوقية صفات نموذج البيانات.

 . المستويات:4
تتألف قاعدة البيانات، كما رأينا سابقًا، من مجموعة من الملفات الفيزيائية المترابطة، ومجموعة 

(. ويهدف DBMSنظام إدارة قواعد البيانات ) تؤمن تخزين وإدارة البياناتمن البرمجيات التي 
 هذا النظام إلى توفير إمكانية التعامل مع البيانات بطريقة فعالة لعدد كبير من المستخدمين.
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مع تقود هذه االعتبارات إلى تصميم بنى معطيات معقدة لتمثيل األنواع المختلفة من البيانات 
ضرورة إخفاء هذا التعقيد للسماح ألكبر عدد من المستخدمين الذين ال يملكون خبرة واسعة في 

 البرمجة، بالوصول إلى البيانات.
 

تم تحقيق هذه األهداف بابتكار عدة مستويات للتصميم يتوافق كل منها مع فئة من المستخدمين. 
لتوصيف أية قاعدة بيانات.  Schemaدت ثالثة مستويات من التجريد تسمى مخططات و حد  

 تفصيل اإلضافي عن المستوى األعلىيجري في كل مستوى توصيف قاعدة البيانات ببعض ال
كما يقدم نظام إدارة قواعد البيانات الوسائل الكفيلة بإيجاد الترابط بين هذه المستويات المختلفة 

 التي تقوم فعليًا بتبسيط تعامل المستخدمين مع البيانات.
 

 الشكل التالي هذه المستويات: يوضح

  
Fig 3.2 

 

 :Conceptual Levelالمستوى المفاهيمي  4.1
يعتبر المخطط المفاهيمي توصيفًا مجردًا للبيانات التي ستقوم القاعدة بإدارتها دون األخذ بعين 

 التصميم إلى مخططات منطقية.االعتبار طريقة تخزينها. ويترجم هذا المخطط الحقًا في عملية 
 

    

   المستوى المفاهيمي

 المستخدمون

مخطط خارجي 

0 

 nمخطط خارجي  2 خطط خارجيم

 المخطط الفيزيائي قاعدة البيانات

 
 المخطط المنطقي

 

 المخطط المفاهيمي

 

 المخطط المنطقي

 

 الفيزيائيالمخطط 
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Fig 3.3 

 
الطرق المتبعة  أحد أهم Entity-Relationship Diagram  مخطط الكائنات العالئقيةيعتبر 

 .5-3-4في إنشاء المخطط المفاهيمي، راجع الفصل الثاني 
 

 :Logical Levelالمستوى المنطقي )الخارجي(  4.3
لمحتوى قاعدة البيانات بلغة قياسية تمك ن مطوري التطبيقات ومستخدمي القاعدة  يعتبر توصيفاً 

من التعامل مع البيانات بشكل مجرد ودون الخوض في التفاصيل المتعلقة ببنية الملفات وطرق 
الوصول إليها. ويعتبر المخطط المنطقي تمثياًل معياريًا لبيانات المؤسسة وخصائصها 

 ي هذا المستوى تحديد ما يلي:وارتباطاتها، ويتم ف
 .أنماط البيانات البسيطة والمركبة المستخدمة في المؤسسة 
 .ارتباطات هذه البيانات بعرها ببعض، بما يعكس واقع عمل المؤسسة 
 .قواعد تكامل البيانات 

يسمح للمستخدمين بالتعامل معها دون  بحيث نموذجًا للبيانات نظام إدارة قواعد بياناتيوفر كل 
بالتخزين الفيزيائي، وكما رأينا سابقًا فإن النموذج العالئقي يعر ف  وض في التفاصيل المتعلقةالخ

وكل عالقة هي جدول يحوي عددًا من  Relationsمجموعة من العالقات : بياناته بأنها 
. ويقوم نظام اإلدارة domainاألسطر واألعمدة، ويحوي كل عمود قيمًا تنتمي إلى مجال معين 

 ما يقابل هذه البنى في المستوى الفيزيائي. بإيجاد
يجري في معظم األحيان تعريف مجموعات جزئية من البيانات، تترمن كل منها الجزء الذي 

 يهم مستخدمًا معينًا أو جزءًا من المستخدمين. وتسمى كل مجموعة بمخطط خارجي.
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 :Physical Levelالمستوى الفيزيائي )الداخلي(  4.2
 األدنى تجريدًا، ويصف الطريقة الفعلية لتخزين البيانات: يعتبر المستوى 

 .توصيف ملفات قاعدة البيانات 
 .طرق التعامل مع وسائط التخزين 
 .طرق الوصول إلى السجالت 

 
ال يحتاج غالبًا القائمون على إدارة قواعد البيانات إلى التدخل على هذا المستوى، ويتركون هذه 

 وم بترجمة النموذج المنطقي إلى نموذج فيزيائي مكافئ.المهمة لنظام اإلدارة الذي يق
 

 الفصل الثالث
 Relational Model النموذج العالئقي

 

 الكلمات المفتاحية:
، نمط بيانات field، حقل column، عمود record، تسجيلة table، جدول relationعالقة 

data type مفتاح أساسي ،primary key مفتاح مستورد ،foreign key تكامل المعطيات ،
data integrity التنظيم ،normalization المنظور المنطقي ،logical view المنظور ،

 .physical viewالفيزيائي 
 

 ملخص: 
 يركز هذا الفصل على التعريف بنموذج البيانات العالئقي، والمفاهيم الخاصة به.

 
 أهداف تعليمية: 

 يهدف هذا الفصل إلى:
 خاصة بالنموذج العالئقي للبيانات.تعريف المفاهيم ال 
 .خصائص الجداول في النموذج العالئقي 
 .دراسة العالقات وطرف تنفيذها في النموذج العالئقي 
 .تعريف تكامل المعطيات، ومعالجتها 
 .مقدمة عن التنظيم 
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 مقدمة:. 1
 Dr. E. F. Coddمن قبل  1971تم التقديم للنموذج العالئقي في تصميم قواعد البيانات عام 

 وقد تطور منذ ذلك الحين من خالل سلسلة المقاالت والكتابات، إلى أن أخذ شكاًل مستقرًا حاليًا.
 

من مجموعة جداول ثنائية البعد، يمثل كل  : ات المبنية على النموذج العالئقيتتألف قاعدة البيان
فات، أو  يمثل عالقة جدول منها كيانًا )شخص، مكان، شيء، حدث ...( له مجموعة من الموص 

 بين أكثر من كيان.
 

يعني النظر للقاعدة كمجموعة من الجداول :  logical viewالمنظور المنطقي لقاعدة البيانات 
 والعالقات بينها.

يعني النظر لقاعدة البيانات كمجموعة من الملفات الفيزيائية :  internal viewالمنظور الداخلي 
 وطريقة تخزينها على األقرا  الصلبة.

 
سنعرض فيما يلي أهم المفاهيم الخاصة بالنموذج العالئقي لتصميم قواعد المعطيات، مع شرح 

 مفصل عنها، من خالل الفقرات التالية:
 .بنى المعطيات في النموذج العالئقي 
 .خصائص الجداول 
 .العالقات والمفاتيح 
 .قواعد التكامل 
 .معالجة البيانات 

 :بنى المعطيات في النموذج العالئقي. 3
هي مجموعة من الجداول. الجدول هو بنية ثنائية البعد تتألف من  : قاعدة المعطيات العالئقية

فة للكيان الذي  أعمدة وأسطر. لكل عمود اسم وحيد ونمط معطيات محدد، ويمثل العمود موصِ 
يعبر عنه الجدول أو العالقة التي نتج عنها الجدول. السطر في الجدول يمثل ورود ألحد 

فة : الكيان، فمثاًل عناصر  إذا كان الجدول يحمل بيانات موظفي شركة، فكل عمود يمثل موصِ 
 للموظف )اسمه، تاريخ توظيفه، منصبه،...( وكل سطر يمثل بيانات موظف محدد.
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فة ألحد عناصر الكيان )تقاطع عمود تاريخ التوظيف مع  تقاطع السطر والعمود يمثل قيمة موصِ 
 في الشركة(. Scottيمثل تاريخ توظيف  Scottالسطر الخا  بالموظف 

 
يظهر الشكل التالي التصميم العالئقي لقاعدة بيانات تخص مجموعة من الكتب وعالقتها 

 بالمؤلفين ودور النشر:

 
يظهر الجدول التالي مجموعة من المصطلحات المتداولة في النموذج العالئقي، مع المرادفات 

 المستخدمة لكل منها:
In This Document Formal Terms Many Database Manuals 
Relational Table  Relation  Table  

Column Attribute Field 
Row Tuple Record 
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يمكن عرض تصميم قاعدة البيانات السابقة من خالل العبارات التالية )بدون المعطيات 
 المترمنة في الجداول وبدون تحديد أنماط الحقول(:

 
AUTHOR  (au_id, au_lname, au_fname, address, city, state, zip) 
TITLE (title_id, title, type, price, pub_id)  
PUBLISHER  (pub_id, pub_name, city)  
AUTHOR_TITLE  (au_id, title_id)  

 
عن العالقة بين المؤلفين والكتب، بينما تعبر الجداول  AUTHOR_TITLEالجدول يعبر 
 عن الكيانات: مؤلف، كتاب، دار نشر. األخرى 

 

 خصائص الجداول:.1.3
 .بنية ثنائية مؤلفة من أعمدة وأسطر 
 .يمثل كل سطر )تسجيلة( كيانًا واحدًا من مجموعة الكيانات 
 .يمثل كل حقل في الجدول واصفة، وله اسم مميز 
 .تمثل تقاطعات األسطر واألعمدة قيمة معطيات واحدة 
 لقيم في حقل محدد صيغة معطيات واحدة، كأن تكون ينبغي أن تطابق جميع ا

 كلها أعدادًا صحيحة أو أن تكون كلها من نمط تاريخ.
 .لكل عمود مجال محدد من القيم يعر ف باسم مجال الواصفات 
  ترتيب األسطر واألعمدة غير مهم بالنسبة لنظام إدارة قواعد البيانات، ويمكن

 استرجاعها بالترتيب المطلوب.
 حوي كل جدول على واصفة أو مجموعة واصفات تميز كل سطر يجب أن ي

 عن غيره.

 العالقات والمفاتيح:. 3.3
هي الرابط بين جدولين أو أكثر، يعب ر عنها في قاعدة  Relationshipالعالقة 

 Foreignوالمفتاح المستورد  Primary keyالمعطيات من خالل المفتاح األساسي 
key. 
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هو حقل أو مجموعة حقول تميز بمجموعها كل  Primary keyالمفتاح األساسي 
 تسجيلة في الجدول.
هو حقل قيمته تطابق حتمًا  )أو المفتاح الثانوي( Foreign keyالمفتاح المستورد 

(، ويمكن النظر للمفتاح NULLقيمة مفتاح أساسي في جدول آخر )إن لم تكن 
خر. تحدد التسجيلة نسخة من قيمة مفتاح أساسي في جدول آ: المستورد على أنه 

المرتبطة من الجدول اآلخر بالتسجيلة الحاوية على المفتاح المستورد من هذا 
 الجدول.
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Au_Id  في الجدولAuthor_Title  هو مفتاح مستورد من المفتاح األساسيAu_id  في
 .Authorالجدول 

 لمعطياتدة ايرمن التكامل للمستخدم التجوال والمعالجة الصحيحة للبيانات في جداول قاع
 ويقصد به نوعين من التكامل:

 
وأال يكون أي جزء ، uniqueقيم المفتاح األساسي فريدة وهو يعني أن تكون  تكامل المعطيات:

، وذلك لرمان أن يكون لكل كيان هوية مميزة، ولرمان أن تكون Nullمن المفتاح األساسي 
 تواة في الجدول األساسي.قيم المفاتيح المستوردة تشير بشكل صحيح إلى تسجيالت مح

أو قيمة موجودة في حقل  Nullيقصد به أن تكون قيمة المفتاح المستورد إما  التكامل المرجعي:
 المفتاح األساسي للجدول الذي تم االستيراد منه.

 معالجة البيانات: 3.0
 الجداول هي مجموعات عناصرها هي التسجيالت، والعمليات الممكن إجراؤها على المجموعات

 يمكن إجراؤها أيرًا على الجداول، هذه العمليات هي:
 

a. ( االجتماعUnion:)  تجمع هذه العملية كافة األسطر من الجدولين، دون تكرار
األسطر الموجودة في الجدولين. لتطبيق هذه العملية يجب أن يتطابق الجدولين 

 في ترتيب وأنماط األعمدة.
 

 
 

b. ( التقاطعIntersection:) العملية جدول يرم األسطر المشتركة  ينتج عن هذه
بين الجدولين األساسيين، يجب أن يكون الجدوالن المطبق عليهما هذه العملية 

 منسجمان من حيث عدد األعمدة وترتيبها وأنماطها.
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c. (الفرقDifference:)  ينتج عن هذه العملية جدول يترمن األسطر التي تظهر
 الثاني.في الجدول األول وال تظهر في الجدول 

 

 
 

d. (الجداءProduct:)  ينتج عن هذه العملية كافة أزواج التسجيالت الممكنة من
 كال الجدولين.

 
 
e. ( االختيارSelection:) ية مجموعة جزئية من أسطر الجدولترجع هذه العمل 

 المجموعة الجزئية تحقق شرطًا معينًا.
 
f. ( اإلسقاطProjection:)  ل.يرجع مجموعة جزئية من أعمدة الجدو 

 
g. ( الرم أو الربطJoin:)  تسمح هذه العملية بجمع الواصفات من جدولين أو

أكثر، هذه العملية هي من أهم ميزات نظم قواعد المعطيات العالئقية إذ أنها 
 تسمح بربط جداول مستقلة عن بعرها من خالل واصفات مشتركة.
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h. ( التقسيمDivision:)  ينتج عن هذه العملية جدول بقيم أعمدة متممهـا مـن أعمـدة
 الجدول األول موجود كأسطر في الجدول الثاني.
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 الفصل الرابع

 (ERDات )العالق-مخطط الكيانات
 

 الكلمات المفتاحية:
، كيان weak entity، كيان ضعيف attribute، واصفة entity، كيان relationshipعالقة 
 derived، واصفة مشتقة multivalued attribute، واصفة متعددة القيم strong entityقوي 

attribute واصفة مركبة ،composed attribute مفتاح ،key درجة العالقة ،relationship 
cardinality ،CHEN,CROW'S FOOT, REIN85, IDEFIX. 

 
 ملخص: 

 (.ERDكيان )-يركز هذا الفصل على تعريف المصطلحات وطرق الترميز في مخططات عالقة
 

 أهداف تعليمية: 
 يهدف هذا الفصل التعريف بالمفاهيم التالية:

 ( الكيان ومجموعات الكياناتEntities and entity sets.) 
 لواصفات وأنواعهاا (Attributes). 
 العالقات ومجموعات العالقات (Relationships and Relationship sets ). 
  طرق ترميز الكيانات والعالقات والواصفات في مخططاتER. 
 ( المفاتيحKeys). 
 .طرق ترميز أخرى 
  مثال عن ترميزChen  و ترميزCrow's Foot. 
 التعميم (Generalization.) 
 ربط ال( عالقاتAggregation). 
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 :.المقدمة1
قاعدة البيانات المفاهيمية كما  ERD. وتمث ل ERDأساسًا لمخططات  ERيشك ل نموذج 

نات األساسية الثالث لنموذج   :ERيراها المستخدم النهائي، وهي تصف المكو 
 .الواصفات، العالقات، الكيانات 

 التفصـيالت الممثلـة بـالمخطط توى تختلف عن بعرها بمس ERهناك عدة نماذج لمخططات 
الـذي  CHENوترميز عناصر المخطط، إال أن أشـهر النمـاذج وأكثرهـا اسـتخدامًا هـو نمـوذج 

 سنعرض ترميزاته ومحتوياته في هذا الفصل.
 من النماذج األخرى:

 CROW'S FOOT 
 REIN85 
 IDEFIX 

 (:Entities and entity setsالكيانات ومجموعات الكيانات ).3
الشــخص الــذي : هــو غــرض موجــود وممي ــز عمــا ســواه مــن األغــراض. فمــثاًل  entityالكيــان 

هـو كيـان، ألنـه يمكـن تعريفـه كشـخص  2547-58-587يحمل االسم كمال عبـد هللا والـرقم 
)كشــخص أو  concreteمعــي ن ضــمن هــذا العــالم. ويمكــن للكيــان أن يكــون ملموســًا )ماديــًا( 

 entityكتاريخ تول د أو مفهـوم(. أمـا مجموعـة الكيانـات ) abstractكتاب مثاًل(، أو تجريديًا 
set  فهـــي مجموعـــة مـــن الكيانـــات مـــن نفـــس الـــنمط )مـــثاًل: جميـــع األشـــخا  الـــذين يملكـــون

 حسابًا في مصرف مالي(.
 

 يمكن النظر إلى قاعدة البيانات العالئقية على أنها: 
 مجموعة من الكيانات 
 .روابط )عالقات( بين هذه الكيانات 

 
إلى جدول من جداول قاعدة المعطيات وليس إلى سطر  ERDالكيان في مخططات  يشير

في هذا الجدول. في حين يسمى كل سطر من أسطر هذا الجدول بنسخة الكيان. ويمثل 
بمستطيل يحتوي اسم الكيان، الذي غالبًا ما ُيكتب بأحرف  ERDالكيان في مخططات 

 كبيرة. 
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 ت: يمكن التميز بين نوعين من الكيانا
 

  الكيان القوي(Strong Entity set) :  وهو الكيان الذي له وجود مستقل عن
 وجود الكيانات األخرى.

 
 
 

  الكيان الرعيف(Weak Entity set): وجوده يعتمد على وجود كيان آخر 
كقرار ترفيع موظف )ال وجود له إذا لم يكن هناك كيان للموظف(، يرمز لهذا 

 مزدوج اإلطار. النوع من الكيانات بمستطيل
 
 
 
 

. عادة يتم انتخاب مفتاح (Actual Key)أهم ميزاته عدم وجود مفتاح أساسي 
أساسي له من تركيب المفتاح المستورد من الكيان األب مع إحدى واصفات هذا 

  .الكيان )رقم الموظف وتاريخ الترفيع مثاًل(
 

 (:Attributesالواصفات وأنواعها ).2
ت بمجموعـــة مـــن الواصـــفات، يتميـــز كـــل كيـــان عـــن غيـــره ضـــمن تتميـــز كـــل مجموعـــة كيانـــا

 المجموعة نفسها بقيم الواصفات. 
Customer (name, ssn, city, street) 

Account (number, balance) 
 

 = القيم المتاحة لكل واصفة )خاصة( (Domain)مجال التعريف 
 

 أنواع الواصفات: 
i. ة في مخططات الرئيساتيح : ُتشير الواصفات إلى المفةالمفاتيح الرئيسERD 

  .بوضع خط تحتها

ENTITY 

ENTITY 
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j. واصفات أخرى.  : هي الواصفة التي يمكن تقسيمها إلى عدةالواصفة المركبة
 .يمكن تقسيم واصفة العنوان إلى شارع، مدينة، والية ودولة:  فعلى سبيل المثال

k. العمر، الحالة  : : هي الواصفة التي ال يمكن تقسيمها. مثلالواصفة البسيطة
 جتماعية وغيرها. اال

l. هــــي الواصــــفة التــــي يــــتم حســـاب قيمتهــــا اســــتنادًا إلــــى واصــــفات أخــــرى،  :مشـــتقة
عـــن تخزينهـــا فـــي  باالعتمـــاد علـــى خوارزميـــات محـــددة، بحيـــث يمكـــن االســـتغناء

يمكن حساب عمر الموظف اعتمادا علـى : على سبيل المثال قاعدة المعطيات. 
 تاريخ ميالده الُمخزن في قاعدة المعطيات. 

m. علـى سـبيل ال يمكن أن تأخذ أكثـر مـن قيمـة.  هي الواصفات التي: وحيدة القيمة
ال يمكــن أن يكــون للشــخص أكثــر مــن رقــم هويــة وحيــد. إال أنهــا ليســت :  المثــال

 واصفة بسيطة بالررورة.
n. قــد يحمـــل : هــي الواصــفات التــي يمكـــن أن تأخــذ عــدة قــيم. مــثال : متعــددة القــيم

 له عدة أرقام هاتف.الشخص عدة شهادات أو قد يكون 
 

بشـــــكل بيرـــــوي. وإذا كانـــــت  ER، يرمـــــز للواصـــــفة فـــــي مخططـــــات Chenفـــــي مخططـــــات 
الواصـــفة متعـــددة القـــيم يرمـــز لهـــا بشـــكل بيرـــوي مـــزدوج اإلطـــار، ويرمـــز للواصـــفة المركبـــة 

 بيرـوي يـرتبط مـع الكيـان بخـط مـزدوجبمجموعة أشكال بيرـوية مرتبطـة بخطـوط، أو بشـكل 
 بشكل بيروي منقط اإلطار أو اتصاله مع الكيان يتم بخط منقط. يرمز للواصفة المشتقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

attribute 

 واصفة بسيطة

attribute 

 واصفة متعددة القيم
attribute 

   

  

 واصفة مركبة

attribute 

 مشتقةواصفة 

attribute attribute 
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فتكتب الواصفات داخل المستطيل الممثل للكيان، وذلك  Crow’s Footأما في مخططات 
لتوفير المساحة الكبيرة التي يستهلكها تمثيل الواصفات بالطريقة السابقة. لكننا ال نجد تمثياًل 

 لقيم أو الواصفات المشتقة.للواصفات  متعددة ا
 Crow’sتكتب الواصفات التي ينبغي إدخال قيم لها عند تحقيق الكيان في مخططات 

Foot واصفتي اسم الطالب وكنيته كتبتا بخط  : بخط عريض. ففي المثال التالي نالحظ أن
عريض، حيث نفترض أن لجميع الطالب أسماء وكنى. إال أن بعض الطالب قد ال نحفظ 

 سم أوسط أو رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.لهم ا
 
 

 
 

 Crow’s Footو  Chenمقارنة بين تمثيل الواصفات في مخططات 
 

 

 
 

 Crow’s Footو  Chenتمثيل بعض أنواع الواصفات في النموذجين 
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 Relationships andالعالقات ومجموعات العالقات ).0
Relationship sets :) 

بط بــين أكثــر مــن كيــان، ويمكــن أن يكــون للعالقــة واصــفات تمامــًا كالكيــان الــرا : العالقــة هــي
العالقة بـين قـرار إجـازة وموظـف يمكـن أن يكـون لهـا تـاريخ بـدء ومـدة وغيـر ذلـك مـن : فمثاًل 

 الواصفات.

 االرتباطية والتعددية: 0.1
، أو عديد يشير مصطلح ارتباطية العالقة إلى تصنيف هذه العالقة: واحد لواحد، واحد لعديد

العدد المحدد لمرات ظهور الكيان المرتبط بكيان آخر في  : لعديد. ويعرف مصطلح التعددية
 العالقة.

(. حيث x,yبوضع األرقام بجانب الكيان، بالصيغة ) Chenُتمثل التعددية في مخططات 
لمكتوب ( ا1,4الرقم ) : تمثل القيمة األولى القيمة الصغرى، والثانية القيمة العظمى. مثالً 

( في العالقة "أستاذ ُيدرِ س صف" يعني أنه PROFESSORإلى جوار كيان األساتذة )
( من واحد CLASSيمكن لرقم هذا األستاذ أن يتكرر كمفتاح خارجي في جدول الصفوف )

 ألربع مرات. وبالتالي: 
 (  يعني أنه ال يوجد حد أعلى. N،1إذا كتبت هذه الصيغة بالشكل ) -
( يعني أن هذا الكيان يمكن أن يرتبط بنسخة واحدة 1,1ه الصيغة بالشكل )إذا كتبت  هذ -

 فقط من الكيان المقابل.

 

PROFESSOR CLASS teaches 

Cardinalities 

Connectivities 

(1,1) (1,4) 

1 M 

CHEN Model 

Cardinalities 

Connectivities 
Crow’s Foot Model 

  

  

CLASS 

  

  

PROFESSO
R teaches 
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 Connectivity  أو(Ordinality و )Cardinality 

 

 قوة العالقة: 0.3
 نستعرض فيما يلي بعض أبرز خصائص وميزات العالقات. 

 
 تبعية الوجود:

. مثاًل: إذا أراد تابع وجوديان ما يتبع في وجوده كيانًا آخر أو أكثر، يقال عنه أنه إذا كان ك 
أحــد مــوظفي شــركة مــا المطالبــة بعقــد خــا  بــه بغــرض تخفــيض الرــرائب التــي يــدفعها، فقــد 

(، DEPENDENTيكــون مــن المناســب إنشــاء عالقــة بــين جــدول المــوظفين وجــدول العقــود )
مـــد فــي وجـــوده علــى كيــان المـــوظفين، ويســتحيل وجـــوده حيــث يصــبح هـــذا الجــدول كيــان معت

 بمعزل عن جدول الموظفين في قاعدة معطيات هذه الشركة.
كيــان أنــه  : إذا كــان يمكــن لكيــان أن يوجــد وحــده بمعــزل عــن الكيانــات األخــرى نقــول عندئــذ

 .مستقل الوجود
 

 العالقات الرعيفة )غير الُمعرَّفة(: 
ــم تكــن الكيانــات مســتقلة الو  جــود عــن بعرــها الــبعض، فــإن العالقــة بينهــا تــدعى عالقــة إذا ل

ضعيفة. من وجهة النظر التصميمية، تتحقق هذه العالقة إذا لم يحتِو مفتاح الجدول الرئيسي 
 مكونًا من المفتاح الرئيسي للجدول األب.
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 ة )الُمعرَّفة(: العالقات القوي  

فـــة، بـــيتوجـــد العالقـــة القوي ـــ ن الكيانـــات المســـتقلة الوجـــود عـــن بعرـــها ة، وُتعـــرأف أيرـــا بالُمعرَّ
البعض. من وجهة النظر التصميمية، تتحقـق هـذه العالقـة إذا احتـوى مفتـاح الجـدول الرئيسـي 

 مكونًا واحدًا على األقل من المفتاح الرئيسي للجدول األب.
ن نمـط . ففي العالقات مجداً  اً د فيه الجداول في قاعدة المعطيات مهملَّ ُيعتبر الترتيب الذي تو 

فــي قاعــدة المعطيــات وذلـــك  واحــد لعديــد ينبغــي تحقيــق الكيـــان الــذي علــى جانــب الواحـــد أوالً 
 لتجنب أخطاء التكامل المرجعي بمعزل عن قوة العالقة. 

 

 المشاركون: -أطراف العالقة  0.2
 المشارك: 

 هو كل كيان في العالقة سواء كان اختياريًا أم إجباريًا. 
 

 المشارك االختياري:
ذا لم يكن ضروريًا أن ترتبط كل نسخة من الكيان بنسخة من الكيان الموافق في العالقة. إ 

بعض المناهج قد ال  نالحظ في العالقة بين الصفوف والمناهج الموضحة مسبقًا، أن  : مثاًل 
 تولد صفوفًا. 

 ، برسم دائرة صغيرة بجوار الكيان االختياري ERDتمثل العالقة االختيارية في مخططات 
 على خط العالقة. 

 
 المشارك اإلجباري )العالقة اإلجبارية(: 

تكون العالقة إجبارية إذا كان من الرروري أن ترتبط كل نسخة من الكيان بنسخة من 
 الكيان الموافق في العالقة. 

 تكون العالقة إجبارية إذا لم يكن هناك من رمز يدل على أن العالقة اختيارية. 
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لنفترض أن  : عالقات في قواعد المعطياتوضيحيًا يبين أهمية دور النستعرض اآلن مثااًل ت
ية توظف بعض األساتذة يقودون األبحاث من دون أن يكون لهم صفوف أو حصص لدينا كل  

يدرسونها.  إذا تمعن ا في العالقة "األستاذ ُيدرس صف" الموضحة في الشكل نجد أنه من 
فإن الصف كيان اختياري بالنسبة لألستاذ. ومن  الممكن أال يدرس األستاذ أي صف وبالتالي

ناحية أخرى، ال يمكن أن يكون هناك صف دون أستاذ يدرسه، أي أن الكيان أستاذ هو كيان 
 إجباري بالنسبة للصف. 

 
 

 
 

ــــــين مالحظــــــة ــــــز ب (، فبينمــــــا تصــــــف connectivity)أو  Ordinalityو  Cardinality: نمي 
يــة العالقــة مــن حيــث أنهــا اختياريــة أو إجباريــة. وبعبــارة األولــى تعدديــة العالقــة، تصــف الثان

العــــدد األعظمــــي للعالقــــات وتصــــف الثانيــــة العــــدد األصــــغري  cardinalityأخــــرى، تصــــف 
 المطلق للعالقات.

 

 قوة العالقة والكيانات الضعيفة: 0.0
 الكيان الرعيف:

 هو أي كيان يحقق الشرطين التاليين: 
 أن يوجد بمعزل عن الكيان األب الذي يرتبط به بعالقة. تابع  في وجوده: أي ال يمكن  -
 مفتاحه الرئيسي مشتق كليًا أو جزئيًا من الكيان األب في العالقة.  -
 

قد تقدم شركة تأمين لموظفيها عقود تأمين خاصة بهم. وبهدف توصيف مثل هذه  : مثالً 
يرتبط هذا العقد  العقود، قد يكون للموظف عقد مشروط مع الشركة، إال أنه ينبغي أن

( بمعزل DEPENDENTبموظف ما. كما أنه ال يمكن أن يتواجد جدول العقود المشروطة )
كيان العقود المشروطة  (. نجد بالتالي أن  EMPLOYEEعن جدول الموظفين )

(DEPENDENT .هو كيان ضعيف في العالقة بين الموظفين والعقود ) 
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 أو جزءًا منه على األقل من الكيان األب.  يرث الكيان الرعيف كامل مفتاحه الرئيسي 
 
 

 

 درجة العالقة: 0.1
 تحدد درجة العالقة عدد الكيانات المرتبطة بها. وهنا نجد ثالثة أنواع أساسية للعالقات:
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 : وذلك عندما تربط العالقة الكيان بنفسه. العالقة  األحادية
 ين. : وذلك عندما تربط العالقة بين كيانالعالقة الثنائية
 : وذلك عندما تربط العالقة بين ثالثة كائنات. العالقة الثالثية

على الرغم من وجود عالقات ذات درجات أعلى، إال أن مثل هذه العالقات نادرة جدًا 
 وبالتالي ال يوجد تسمية خاصة بها.

في حالة العالقة  األحادية المذكورة في الشكل، يمكن أن يكون أحد المناهج في جدول 
( عبارة عن منهاج تحريري لمناهج أخرى. وفي هذه الحالة ينبغي COURSEناهج )الم

 ربط كيان المناهج بنفسه بعالقة "منهج يتطلب منهج" الموضحة في الشكل. 
. والعالقة العودية هي التي تسمح بربط العالقة العوديةتعرف العالقة األحادية أيرًا باسم 

 لعالقة العودية ثالثة أنواع هي:أسطر الجدول الواحد ببعرها البعض. ل
: إذ يمكن لموظف أن يكون مديرًا لعدة موظفين العالقة العودية من نمط واحد لعديد -

 آخرين، في حين أن لكل موظف مدير واحد فقط. 
: يمكن للموظف أن يتزوج موظفة واحدة وواحدة فقط العالقة العودية من نمط واحد لواحد -

 من موظفي الشركة. 
: يمكن أن يكون احد المناهج أساسيًا للتحرير لعدة قة العودية من نمط عديد لعديدالعال -

 مناهج أخرى، كما أن المنهج الواحد قد يتطلب بدوره عدة مناهج أخرى مسبقة للتحرير له.
 

 
 

رغم أن معظم العالقات ثنائية، إال أن استخدام العالقات الثالثية أو ذات الدرجات األعلى 
 مين بشيء من حرية العمل. نالحظ من الشكل ما يلي:يسمح للمصم
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( لتمويل صناديق األبحاث CONTRIBUTORيتبرع المشاركون في مجموعة المساهمين )
 (. FUNDالخاصة )

( بوساطة محتويات كيان RECIPIENTتمول األبحاث الموجودة في كيان متلقي التمويل )
 (. FUNDصناديق التمويل )

يمكن للمساهمين التبرع لعدة صناديق  : من نمط كثير لكثير. فمثالً ات هي كافة العالق
لين. كما يمكن أن يدعم كل صندوق عدة تمويل، كما يمكن أن يكون لكل صندوق عدة ممو  

أبحاث، تصبح متلقية للتمويل منه. كما يمكن أن يحصل البحث الواحد على تمويله من عدة 
 صناديق. 

لمساهمون ،  متلقي التمويل، و صناديق التمويل  بوساطة ترتبط هذه الكيانات الثالثة ا
 عالقة ثالثية. تؤثر هذه العالقة على طبيعة االستفسارات في قاعدة المعطيات هذه.
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 :ERطرق ترميز الكيانات والعالقات والواصفات في مخططات .1
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Entity 
 غرض نريد تخزين بيانات عنه

 

 

Weak Entity 
  وجوده يعتمد على وجود كيان آخر

 

Attributes 
 خصائص أو مميزات الكيان أو العالقة

 

Key attribute 
خاصة مميزة لكل كيان عن غيره ضمن مجموعة الكيانات نفسها 

  )مثل رقم هوية الشخص(
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Multivalued attribute 
  واصفة للكيان مكن أن يكون لها أكثر من قيمة )رقم الهاتف(

 

Derived attribute 
 واصفة يمكن استنتاج قيمتها باالعتماد على قيم واصفات أخرى 

  ) العمر انطالقًا من تاريخ الميالد(

 

Relationships 
 عالقة بين أكثر من كيان

 

Weak relationship 
  عالقة بين كيان ضعيف وكيانات أخرى 

 
 

Cardinality 
تحدد عدد الكيانات المرتبطة من مجموعة كيانات مع كيان أو 

 أكثر من مجموعة كيانات أخرى 
 

 

Recursive relationship 
عالقة أحادية بين كيان وكيانات أخرى من نفس مجموعة 

  الكيانات
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Composite  attribute 
كثر من واصفة )االسم=اسم أول واصفة مركبة يمكن تجزيئها أل 

 + اسم أب + كنية( 

 (:Keysالمفاتيح ).7
 يمكن التمييز بين ثالثة أنواع من المفاتيح:

 ( مفتاح أعظميSuper key): 
هي واصفة أو مجموعة واصفات قيمها تميز بشكل وحيد كل كيان في مجموعة الكيانات 

 )االسم واسم األب والكنية للموظف(.
 ( مفتاح مرشحCandidate key): 

هي المفاتيح األعظمية األصغر في الكيـان )رقـم الرـمان االجتمـاعي، الـرقم الـذاتي، رقـم 
 الهوية(.

 ( مفتاح أساسيPrimary key): 
ن مفتاحــًا أساســيًا ويرمــز لــه فــي  بخــط تحــت  ERأحــد المفــاتيح المرشــحة يــتم اختيــاره ليكــو 

 الواصفة.
 

 مقارنة: -طرق ترميز أخرى .7
تختلاااف عااان بعضاااها بمساااتوى التفصااايالت الممثلاااة  ERذج لمخططاااات هنااااد عااادة نماااا

بااالمخطط، وترميااز عناصاار المخطااط، إال أن أشااهر النماااذج وأكثرهااا اسااتخدامًا هااو نمااوذج 
CHEN .الذي عرضنا ترميزاته ومحتوياته في هذا الفصل 

 
 من النماذج األخرى:

 
 CROW'S FOOT 
 REIN85 
 IDEFIX 
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 النماذج المذكورة:  يبين الشكل التالي مقارنة بين
 
 

 
 

 مثال:
سـنعرض فيمـا يلـي مخططـًا يمثــل قاعـدة بيانـات مركـز إلعــارة أشـرطة الفيـديو،و سـنقوم بشــرح 

 .Crow's Footالعالقات المترمنة فيه، ومن ثم سنعيد المخطط مستخدمين ترميز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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A 
 بحركات استعارة( يمكن أن ال يكون للشخص حركات استعارة )مشترك مسجل لم يقم 4
N .كل شخص يمكن أن يكون له أكثر من حركة استعارة 

B 
 على األقل. شخصاً حركة اإلعارة تخص  1
 على األكثر. شخصاً حركة اإلعارة تخص  1

C 
 على األقل. شريطاً حركة اإلعارة تخص  1
 على األكثر. شريطاً حركة اإلعارة تخص  1

D 
 إعارة واحدة على األقل )يتم شراؤه عند طلبه(. الشريط يجب أن تتم عليه حركة 1
N .يمكن أن تتم على الشريط أكثر من حركة إعارة 

E 
 على األقل. فيلماً الشريط يترمن  1
 على األكثر )ال يمكن تسجيل أكثر من فيلم على نفس الشريط(. فيلماً الشريط يترمن  1

F 
 الفيلم يسجل على شريط واحد على األقل. 1
N كن أن يسجل الفيلم على أكثر من شريط )مدة الفيلم طويلة(.يم 

 
 : Crow's Footالمخطط باستخدام ترميز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

Person 

Street 

Postal code 

Community 

 
Rental 

Date of rental 

Return date 

Rental charge 

 

Tape 

Tape name 

 

 

Rentable film 

Name 

Late charge 

Rental price 
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 أنماط الكيانات الفائقة والجزئية. .6
هرميـة تحـدد العالقـات بـين كيـان : ُتعرَّف هرمية التعميم في قواعـد المعطيـات العالئقيـة بأنهـا 

ثـــل الـــنمط الفـــائق( وكيانـــات المســـتوى األدنـــى )والتـــي تمثـــل األنمـــاط ذي مســـتوى  أعلـــى )يم
الجزئيــة(. وبعبــارة أخــرى فــإن الكيانــات ذات األنمــاط الفائقــة تحــوي الواصــفات المشــتركة، فــي 

 حين ينفرد كل من كيانات األنماط الجزئية بواصفات تميزه. 
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( تترــمن Generalizationتعمــيم هرميــة التعمــيم )أو ال أن   : نالحــظ مــن الشــكلين الســابقين
 الــنمط الفــائقيــرث واصــفاته وعالقاتــه مــن  نمــط جزئــيشــكاًل مــن أشــكال الوراثــة. أي أن كــل 

يرث كل من الطيارين، الميكانيكيين، والمحاسبين واصفات مثل العناوين وأرقام :  ألب. مثالً ا
ات واصــفات الكيانـالهواتـف مـن الكيـان األب "موظـف". إال أنـه يمكـن أن يكـون لكـل مـن هـذه 

يــرتبط الكيــان األب ذي الــنمط الفــائق بعــدة كيانــات ذات أنمــاط :  خاصــة بهــا. بعبــارة أخــرى 
 .األنماط الجزئية المنفصلةجزئية فريدة تعرف باسم 

بأنهــا مجموعــة مــن : تعــرف األنمــاط الجزئيــة المنفصــلة )أو األنمــاط الجزئيــة غيــر المتداخلــة( 
وعة جزئية من واصـفات األب ذي الـنمط الفـائق، إال أن كـل األنماط الجزئية التي تحوي مجم

فـي الشـكل :  سطر مـن هـذا الكيـان األب يمكـن أن يظهـر فـي أحـد هـذه الكيانـات فقـط. مـثاًل 
الســابق، الموظــف الطيــار ال يمكــن أن يظهــر إال فــي جــدول الطيــارين، فــال يمكــن أن يكــون 

 طيارًا ومحاسبًا مثاًل في نفس الوقت.
 األب ذي النمط الفائق بالكيانات ذات األنماط الجزئية بعالقة واحد لواحد.  يرتبط الكيان

تــرتبط بعــض األنمــاط الفائقــة بأنمــاط جزئيــة متداخلــة. وهــذه األنمــاط هــي عبــارة عــن  أنمــاط 
جزئيـة تحــوي مجموعــة مــن واصــفات الكيــان األب، إال أن كــل ســطر مــن هــذا األب يمكــن أن 

يمكن لموظف أن يكون أستاذًا ورئيس قسـم فـي نفـس  : الً تكرر في أكثر من نمط جزئي. مثي
 الوقت.

 : مثال
يمكن التمييز بين نوعين من الحسابات المصرفية، حساب جاري وحساب ادخار، لكل منهمـا 
ميزاته الخاصة، إال أنهمـا يتقاطعـان فـي مجموعـة واصـفات تمثـل الحسـاب المصـرفي بصـرف 

لتعبيــر عــن فكــرة توريــث الواصــفات فلكــل مــن النظــر عــن نوعــه. ويمكــن مــن خــالل التعمــيم ا
نوعي الحسابات في مثالنا مجموعة واصفات تخصه )مقدار الفائدة أو مقدار الرصيد السالب 

 المسموح( باإلضافة إلى واصفات الحساب بشكل عام )رقم الحساب و رصيده(.
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 الفصل الخامس
 (Normalizationالتنظيم )

 
 :ملخص

 يركز هذا الفصل على تعريف إشكاليات التصميم السيئ لقاعدة البيانات، وطرق تنظيم القاعدة.
 

 : تعليمية أهداف
 يترمن هذا الفصل:

 ريف إشكاليات التصميم السيئ لقاعدة البيانات.تع 
 ( 1الشكل النظامي األولNF.) 
 ( 2الشكل النظامي الثانيNF.) 
 ( 3الشكل النظامي الثالثNF.) 
  الشكل النظاميBCNF (Boycee-Codd Normal form.) 
 ( 4الشكل النظامي الرابعNF.) 
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 .المقدمة:1
د الثالث التي يمر بها بناء قاعدة البيانات، وهي المستوى تعرفنا سابقًا على مستويات التجري

المفهومي والمستوى المنطقي والمستوى الفيزيائي، ورأينا أن المستوى المفهومي ينتهي ببناء 
 ويترمن ما يلي: ERDمخطط 

 
 .عزل الكيانات 
 .تحديد الواصفات ومجاالت تعريفها 
 .تحديد العالقات بين الكيانات 
 لمرشحة والمفاتيح األساسية للكيانات.تحديد المفاتيح ا 
  إنشاء مخططERD. 
  تدقيق مخططERD .من قبل مصم م قاعدة البيانات بالتعاون مع المستثمرين 

 
يبدأ المستوى المنطقي في بناء قاعدة المعطيات بعملية التنظيم، ويقصد بالتنظيم 

(Normalization ) المعطيات ونتجنب تصميم جداول قاعدة البيانات بحيث نتحكم بتكرار
 حاالت الشذوذ التي يمكن أن تنتج عن عمليات اإلضافة والحذف والتعديل على المعطيات.

سنقوم بداية بدراسة اإلشكاليات التي يعاني منها التصميم السيئ لقاعدة البيانات، ومن ثم 
 سندرس مستويات التنظيم وخصائص كل منها.

 

 جداول قواعد المعطيات والتنظيم.3

  قيــــة كافيــــًا لتجنــــب تكــــرار المعطيــــاتبــــر التصــــميم الجيــــد لقواعــــد المعطيــــات العالئيعتال  
نـة فـي نظـام علـى أسـاس ملفـات مخز   التعامـل مـع جـداول قاعـدة المعطيـات مبنـي   فطالما أن  
تحديـد لن يستطيع نظام إدارة قواعد المعطيات العالئقية أن يـدرك كيفيـة وضـرورة فالملفات، 

 .تهاتوزع المعطيات أو معالج
 تعتبـر دراسـة  و يعتبر الجدول حجر األسـاس فـي بنيـة تصـميم قاعـدة المعطيـات، بالتـالي

تصـــميم قاعـــدة  بنيـــة الجـــدول أمـــر مـــن أهـــم مراحـــل عمليـــة التصـــميم ، فعلـــى الـــرغم مـــن أن  
 - العالقـــات-كمخططـــات الكيانـــات -علـــى معـــايير ومخططـــات خاصـــة  يعتمـــدالمعطيـــات 

ل علــى البنــى الســيئة يبقــى يــدة، إال أن احتمــال الحصــو غالبــًا مــا ينــتج عنهــا بنــى جــداول ج
 .كبيراً 
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  يمكــن التعــرف علــى أن بنــى بعــض الجــداول فــي قاعــدة المعطيــات ســيئة، ويمكــن تجنــب
  .جداول من خالل تنظيم تلك الجداولالحصول على ذلك النوع من بنى ال

 أجــل  يعبــر مصــطلح التنظــيم عــن الطريقــة المتبعــة إلنشــاء وتصــحيح بنــى الجــداول مــن
 .الشذوذ المحتمل في تلك المعطياتتجنب تكرار المعطيات أو التخلص من 

  يطلـق عليهـا اسـم يعمل التنظيم من خالل مجموعة مراحل معرَّفة علـى قاعـدة المعطيـات
يطلق على المراحل الثالثـة األولـى اسـم الشـكل النظـامي األول، الشـكل  و األشكال النظامية

مـــن وجهـــة نظـــر  –ي الثالـــث علـــى الترتيـــب، بحيـــث يعتبـــر النظـــامي الثـــاني، الشـــكل النظـــام
أن الشــــكل النظــــامي الثــــاني أفرــــل مــــن الشــــكل النظــــامي األول كمــــا أن الشــــكل  – بنيويــــة

  .لث أفرل من الشكل النظامي الثانيالنظامي الثا
  ًألغـــراض تصـــميم قواعـــد  يعتبـــر الشـــكل النظـــامي الثالـــث أكثـــر األشـــكال الســـابقة مالءمـــة

، ولكن وعلى الرغم من أن تنظيم قواعد المعطيـات هـو عامـل أساسـي فـي معطيات األعمال
تصميم قواعد المعطيات، إال أنه ال ينبغـي االفتـراض بـأن المسـتوى األعلـى مـن التنظـيم هـو 
المستوى األفرل، فكلما ارتفع مستوى التنظيم كلما ازداد عدد االرتباطات المنفذة السترجاع 

بالتـالي ينبغـي أن و ن االسـتجابة مـن قبـل قاعـدة المعطيـات، الخرج المطلـوب وكلمـا ازداد زمـ
تؤخذ سرعة األداء بعين االعتبار أثناء تنظيم قواعد المعطيات مما يؤدي إلى ظهـور مفهـوم 

 .Denormalizationإعادة التنظيم 
 كل نظـامي إلـى شـكل نظـامي أدنـى منـهيعبر مصطلح إعادة التنظيم عن االنتقال مـن شـ 

 ألداء واستجابة قاعدة المعطيات على حساب تكرار المعطيات. ويهدف إلى تسريع ا

 

 إشكاليات التصميم السيئ لقاعدة البيانات:.2
بفرض أن شركة ما ترم مجموعة من مسؤولي المبيعات يعملون في عدة مواقع، تريد اإلدارة 

األولى  تخزين البيانات المتعلقة بموظفيها وبيانات مستودعاتها في قاعدة معطيات. المحاولة
 لبناء القاعدة نتج عنها الجدول التالي:
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Store_Phone Store_Address Store Title Address Name Id 
011-1234567 S1 A1 Sales 

Rep 
E1 Jane Sr1 

011-1234567 S1 A1 Sales 
Rep 

E2 Fred Sr2 

011-1234567 S1 A1 Manager E3 Ed Sr3 
011-7891234 S2 A2 Sales 

Rep 
E4 Ann Sr4 

011-7891234 S2 A2 Sales 
Rep 

E5 Jone Sr5 

011-7891234 S2 A2 Manager E6 Smith Sr6 
       

 
يترمن هذا الجدول بيانات الموظفين وبيانات المستودعات، ومن الواضح وجود تكرار في 

 بيانات المستودعات.
 

لمستودع( أيرًا، وللحفاظ إذا أردنا إدخال بيانات موظف جديد فيجب إدخال بيانات موقعه )ا
على عدم تناقض البيانات في القاعدة يجب إدخال بيانات المستودع بدقة وبشكل مطابق 

هنا تظهر مشكلة تكرار و للقيم المدخلة سابقًا )ألحد الموظفين السابقين في نفس المستودع( 
 البيانات باإلضافة طبعًا لحجم التخزين المهدور.

 
 الحظ اإلشكاليات التالية:

o.  ،هذا يتطلب إدخال و بفرض أننا نريد إدخال بيانات مستودع جديد قبل توظيف أحد فيه
( مما يخرق شرط تكامل Idفي بيانات الموظف ومن ضمنها الحقل المفتاح ) Nullقيم 

 .(Insertion anomalyبإشكالية اإلدخال )هذا ما يدعى و  البيانات.
p.  المستودعات، سيؤدي ذلك إلى فقدان بفرض أننا حذفنا تسجيلة الموظف األخير في أحد

 Deletionبإشكالية الحذف )هذا ما يدعى و بيانات مستودع موجود في الشركة. 
anomaly.) 

q.  إذا أردنا تغيير رقم هاتف أحد المستودعات، عندها يجب تغيير رقم الهاتف في كل
 تسجيالت موظفي ذلك المستودع، فإذا تم تغيير جزء من هذه التسجيالت دون جزء
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بإشكالية آخر سيؤدي ذلك إلى بيانات متناقرة في قاعدة البيانات، وهذا ما يدعى 
 .(Update anomalyالتعديل )

 
 

يتم حل المشاكل السابقة من خالل تجزيء الجدول السابق إلى جدولين، أحدهما يحمل 
 بيانات الموظفين ويستورد مفتاح الجدول الثاني الذي يحمل بيانات المستودعات:

 
 

Store Title Address Name Id 
A1 Sales Rep E1 Jane Sr1 
A1 Sales Rep E2 Fred Sr2 
A1 Manager E3 Ed Sr3 
A2 Sales Rep E4 Ann Sr4 
A2 Sales Rep E5 Jone Sr5 
A2 Manager E6 Smith Sr6 

 
Store_phone Store_Address Store 
011-1234567 S1 A1 
011-7891234 S2 A2 

 
 
 عند إدخال بيانات موظف جديد، يتم تسجيل مفتاح المستودع الذي يعمل  الية اإلدخال:حل إشك

فيه، أما بقية بيانات المستودع فهي مخزنة في جدول مستقل وبالتالي لن تظهر بيانات 
متناقرة في قاعدة البيانات بشأن المستودعات، وإذا أردنا إدخال بيانات مستودع جديد فيمكن 

 ن يعمل في المستودع، مما يجنبنا إشكالية اإلدخال.ظر عم  إدخالها بصرف الن
 

 :عند حذف الموظف األخير في مستودع، تبقى بيانات المستودع في جدول  حل إشكالية الحذف
 مستقل.

 
 :عند تعديل رقم هاتف المستودع، يتم التعديل على تسجيلة واحدة في جدول  حل إشكالية التعديل

 المستودعات.
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، والتي سنتعرف عملية تنظيم قاعدة البياناتقة )تجزيء الجدول( هي جزء من اإلجراءات الساب
 عليها بتفصيل أكثر في هذا الفصل والفصل القادم.

 مستويات التنظيم:.0
  جداول قاعدة المعطيات العالئقية هو عملية ترتيب وتوزيع : التنظيمكما سبق وعرفنا، 

إشكاليات اإلدخال  حل  زين المطلوب و ات وتقليص حجم التخللتقليل من تكرار المعطيو 
. وغالبًا ما ينتج عن عملية التنظيم زيادة والحذف والتعديل مع المحافظة على تكامل البيانات

في عدد جداول القاعدة. ويتم تنظيم قاعدة البيانات من خالل إخراعها لمجموعة اختبارات 
 والتعديل على البنية لتحقيق مجموعة معايير.

 
، الشكل النظامي 1NFهي ثالث )الشكل النظامي األول : نظيم األساسية مستويات الت

(، ويقصد عادة بتنظيم القاعدة وضعها في 3NF، الشكل النظامي الثالث 2NFالثاني 
 الشكل النظامي الثالث.

 BCNFويطلق عليه تسمية  R. Boyceيراف للمستويات الثالث الشكل المقترح من قبل 
 ابع والخامس.والشكلين النظاميين الر 

 

 عملية التنظيم مستوى التنظيم

1NF أنشئ جدواًل مستقاًل لكل مجموعة واصفات حذف المجموعات المكررة .
 مترابطة، وعي ن مفتاحًا أساسيًا لكل جدول.

2NF إذا وجدت أي واصفة تعتمد فقط على جزء من مفتاح حذف البيانات المكررة .
 مستقل. القيمة، انقل الواصفة إلى جدول-متعدد

3NF إذا وجد مجموعة من الواصفات ال حذف األعمدة غير المرتبطة على مفتاح .
 تساهم في وصف المفتاح، انقلها إلى جدول مستقل.

BCNF Boyce-Codd Normal Form إذا لم تكن العالقة بين المفاتيح المرشحة .
 عالقة واضحة، افصل هذه المفاتيح في جداول مختلفة.

4NF ال وجود لجدول يحوي عالقات قات العديدة المستقلة عن بعرهاعزل العال .
1:n  أوn:m .غير المترابطة بشكل مباشر 

5NF  ًوجود قيود عملي ة على البيانات عزل العالقات العديدة المترابطة دالليا .
 تستدعي الفصل المنطقي للعالقات عديد لعديد.
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 .BCNF, 4NFاألساسية، كما سنتناول المستويان  سنتناول في هذا الفصل األشكال النظامية الثالث
r. ( 1الشكل النظامي األولNF:) 

إذا كان تقاطع كل سطر يقال عن جدول في قاعدة البيانات أنه من الشكل النظامي األول 
 .وعمود فيه )أي الخاليا(، يترمن قيمة وحيدة غير قابلة للتجزئة

 
 الخطوات التي يتكون منها الشكل النظامي األول:

تبـــدأ هـــذه المرحلـــة مـــن خـــالل عـــرض المعطيـــات ضـــمن  :إزالـــة المجموعـــات المكـــررة .1
جــدول بحيــث تتكــون كــل خليــة فيــه مــن قيمــة وحيــدة وال توجــد هنــاك أيــة مجموعــات 

( NULLمكــررة. يــتم إزالــة المجموعــات المكــررة مــن خــالل إزالــة كافــة القــيم الفارغــة )
 بة.والتأكد من أن كافة الواصفات تحتوي على قيم مناس

 .تعريف المفتاح الرئيسي .2
 .تعريف كافة التبعيات .3

 
 :مثال

 يمثل الشكل التالي بيانات شركة تأجير عقارات:
 

Owner Owner_num Rent R_end R_start P_address C_nam
e 

P_nu
m 

C_id 

Jones 
Jan 

Po23 
Po44 

785 
1200 

12-1-
98 

3-30-
00 

1-1-
96 

2-1-
98 

A 
B 

Jane Pr3 
Pr22 

01 

Jill Po32 1000 1-11-
90 

2-1-
88 C Fred Pr17 02 

Jill 
Jan 

Po32 
Po44 

950 
1200 

3-1-
95 
null 

6-1-
90 

4-1-
00 

D 
B 

Ed Pr32 
Pr22 

03 
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 حيث:
 

C_id  رقم الزبون 
P_num رقم العقار 
C_name  اسم الزبون 
P_address عنوان العقار 
R_start تاريخ بدء اإليجار 
R_end تاريخ نهاية اإليجار 
Rent قيمة اإليجار 
Owner_num رقم مالك العقار 
Owner اسم مالك العقار 

 
C_id .هو المفتاح األساسي للجدول 

 
يمكن مالحظة أن قيم خاليا الجدول قابلة للتجزئة )الحظ البيانات المكتوبة بخط غامق(، 
وهذا التصميم سيء حيث ال يمكن فيه استخال  معلومات مالك عقار معين بسهولة. كما 
يعاني هذا التصميم أيرًا من مشكلة تكرار المعطيات، فكلما تم تأجير عقار يجب أن تدخل 

 بياناته التفصيلية من جديد.
 

لوضع الجدول السابق في الشكل النظامي األول يجب تجزئة الخاليا الحاوية على معطيات 
 سطر جديدانات كل عملية إيجار في قابلة للتجزئة. ويمكن عمل ذلك من خالل إدخال بي

 ,c_idأي يجب أن يصبح المفتاح األساسي هو نتيجة تركيب رقم الزبون ورقم العقار )
p_num علمًا أن التصميم مبني على أساس تخزين بيانات العقارات المؤجرة حاليًا دون )

حفظ تاريخ حركات اإليجار، بمعنى أن نفس الزبون ال يمكن أن تتواجد له حركتي إيجار 
 لنفس العقار.
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Owner O_num Rent R_end R_start P_address C_name P_num C_id 
 

Jones Po23 785 12-1-
98 

1-1-96 A Jane Pr3 01 

Jan Po44 1200 3-30-
00 

2-1-98 B Jane Pr22 01 

 
Jill Po32 1000 1-11-

90 
2-1-88 C Fred Pr17 02 

 
Jill Po32 950 3-1-

95 
6-1-90 D Ed Pr32 03 

Jan Po44 1200 null 4-1-00 B Ed Pr22 03 
 

 تطبيق:
 على الجدول التالي: 1NFق معيار طب  
 

              Employees 
id Name children birth_date 

1001 John Doe Betty, Frank  2-2-88, 4-3-90 

1002 Jane Doe Betty, Frank  2-2-88, 4-3-90 

1003 Freda Fish Henry, Jane, Jill, Bill 4-4-79, 2-8-84, 
7-9-88, 10-3-90 

1004 Bill Bass Hank, April, Ellen 5-4-89, 9-9-94, 
7-10-98 
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 الحل:
 

id Name children birth_date 

1001 John Doe Betty  2-2-88 

1001 John Doe Frank  4-3-90 

1002 Jane Doe Betty  2-2-88 

1002 Jane Doe Frank  4-3-90 

1003 Freda Fish Henry 4-4-79 

1003 Freda Fish Jane 2-8-84 

1003 Freda Fish Jill 7-9-88 

1003 Freda Fish Bill 10-3-90 

1004 Bill Bass Hank 5-4-89 

1004 Bill Bass April 9-9-94 

1004 Bill Bass Ellen 7-10-98 

 
وضع الجدول في الشكل النظامي األول ال يحل مشاكل التصميم السيئ إنما هو خطوة في 

بالرغم من وضع جدول إيجار العقارات في الشكل النظامي األول فإنه ال يزال طريق حلها، ف
 يعاني من مشكلة تكرار البيانات، وإشكاليات اإلضافة والتعديل والحذف.

 
s. ( 2الشكل النظامي الثانيNF:) 

 يقال عن جدول أنه من الشكل النظامي الثاني إذا حقق ما يلي:
 

 .هو من الشكل النظامي األول 
  اصفات التي ال تشكل جزءًا من المفتاح األساسي، تعتمد وظيفيًا وبشكل كلي كل الو

 على المفتاح األساسي.
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 :الثانيالخطوات التي يتكون منها الشكل النظامي 

o ينبغــي أواًل كتابــة كــل جـزء مــن المفتــاح الرئيســي : تعريـف كافــة مكونــات المفـاتيح
بعـد ذلـك سـيتم  . ور)المركب( علـى حـدة ثـم كتابـة المفتـاح ككـل علـى سـطر آخـ
 .اعتبار كل سطر مما سبق مفتاح رئيسي في جدول خا 

o تعريف الواصفات ذات التبعيات 

 
 (:functional dependencyالتبعية الوظيفية )
، Bتقابلها قيمة وحيدة لـ  Aوظيفيًا إذا كانت كل قيمة لـ  Aعلى الواصفة  Bتعتمد الواصفة 

لذلك  c_nameتقابلها قيمة وحيدة لـ  c_idقيمة لـ  رقم الزبون يحدد اسمه، وكل : فمثالً 
د c_id، أو يقال أن c_idلـ  تتبع وظيفياً  c_nameيقال أن    تحد 
c_name(Determine.) 

 
B تعتمد وظيفيًا بشكل كلي ( على مفتاح مركبfully functional dependency إذا ،)

 ء منه.ال تعتمد وظيفيًا على جز  B، وBكان المفتاح المركب يحدد 
 

 تكتب عالقات التبعية بين الواصفات على الشكل التالي:
C_id → c_name 
P_num → p_address, owner_num, owner 

 
 التبعية بين الواصفات يبدأ وضع الجداول في الشكل النظامي الثاني بتحديد جميع عالقات

ات التي ال ترمن اعتماد جميع الواصف(، وهي decompositionومن ثم تجزيء الجداول )
 تشكل جزءًا من المفتاح األساسي كليًا وبشكل مباشر على المفتاح األساسي.

 
أن جميع الجداول ذات المفتاح البسيط )غير  : يمكن االستنتاج من التعريف السابق

 هي حتمًا من الشكل النظامي الثاني. 1NFالمركب( والتي تخرع لمعيار 
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 ات التالية:بتطبيق ذلك على مثالنا نجد العالق

 
a. C_id + p_num  → r_start, r_end. 
b. C_id   → c_name. 
c. P_num  → p_address, rent, owner_num, owner. 
d. Owner_num → owner. 
e. C_id + r_start → p_num, p_address, r_end, r_end, rent, 

owner_num, owner. 
f. P_num + r_start → c_id, c_name, r_end. 
 

 ات نجد ما يلي:بمناقشة هذه العالق
a. r_start, r_end ( تعتمد علىc_id, p_num( وبما أن ،)c_id, p_num )

 .2NFهو المفتاح المركب فذلك ال يتناقض مع 
b. C_name ( تعتمد جزئيًا على المفتاح األساسيpartial functional 

dependency 2(، وهذا يتناقض معNF. 
c.  هذه الحالة تشابه الحالةb. 
d. owner  تعتمد علىowner_numو ،owner_num   تعتمد على المفتاح

 transitiveتعتمد على المفتاح األساسي بالتعد ي ) ownerاألساسي، أي أن 
dependency 2(، وهذا ال يتناقض مع شرطNF. 

e. c_id + r_start  تحددp_num, p_address, r_end, r_start, rent, 
owner, owner_num( ولكن ،c_id, r_startهي مفتاح م ) رشح ممكن أن

يكون مفتاحًا أساسيًا، وبما أننا لم نقرر بعد )نحن في طور إعادة تصميم قاعدة 
 .2NFالبيانات( فإن هذه العالقة ال تخرق شرط 

f.  هذه الحالة تشابه الحالةe. 
 (:aبتجزيء الجدول انطالقًا من عالقة التبعية الكاملة ) 2NFيبدأ تطبيق معيار 

 
Rental 

R_end R_start P_num C_id 
12-1-98 1-1-96 Pr3 01 



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 79 

3-30-00 2-1-98 Pr22 01 
1-11-90 2-1-88 Pr17 02 
3-1-95 6-1-90 Pr32 03 
Null 4-1-00 Pr22 03 

 
 من ثم نشكل الجداول الالزمة لحقول عالقات التبعية الجزئية:

Customer 
C_name C_id 
Jane 01 
Fred 02 
Ed 03 

 
Property 

Owner Owner_num rent P_address P_num 
Jones Po23 785 A Pr3 
Jan Po44 1200 B Pr22 
Jill Po32 1000 C Pr17 
Jill Po32 950 D Pr32 

 
 

 تحل إشكالية التعديلجداول الشكل النظامي الثاني تحل إشكاليات الحذف واإلضافة وال 
التسجيالت، مم ا إذا أردنا تعديل بيانات أحد المالكين فيجب تعديل مجموعة من  : فمثالً 

 يتفق مع إشكالية التعديل سابقة الذكر.
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t. ( 3الشكل النظامي الثالثNF:) 
 يكون الجدول من الشكل النظامي الثالث إذا حقق ما يلي:

 .من الشكل النظامي الثاني 
  ال توجد فيه واصفات ال تشكل جزءًا من المفتاح األساسي وتعتمد بالتعد ي على

 المفتاح األساسي.
 :الثالثالتي يتكون منها الشكل النظامي الخطوات 

 ينبغي اعتبار كل محدد في تبعية متعدية مفتاحًا  :تعريف كل المحددات الجديدة
أساسيا لجدول جديد، بحيث يعبر المحدد عن الواصفة التي تحدد قيمتها قيمًا 

 أخرى ضمن السطر نفسه.
 فة الواصفات يتم في هذه الخطوة تحديد كا :تعريف الواصفات ذات التبعيات

المرتبطة بكل محدد معر ف في الخطوة األولى، كما يتم هنا تعريف عالقات 
 التبعية المتشكلة.

 إزالة كافة الواصفات ذات  :إزالة الواصفات ذات التبعيات من التبعيات المتعدية
التبعيات من عالقات التبعيات المتعدية لكل جدول من جداول العالقة 

 المتعدية.

 
ال تحوي واصفات تعتمد بالتعدي على المفتاح األساسي، بينما  Customerو  Rentalالجداول 
الذي بدوره يعتمد على  owner_numيعتمد على  Propertyفي الجدول  ownerالواصفة 
P_num :ولوضع هذا الجدول في الشكل النظامي الثالث يجب تجزيئه إلى الجدولين التاليين 

Property 
Owner_num rent P_address P_num 
Po23 785 A Pr3 
Po44 1200 B Pr22 
Po32 1000 C Pr17 
Po32 950 D Pr32 

 
Owner 

Owner Owner_num 
Jones Po23 
Jan Po44 
Jill Po32 
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الشكل النظامي الثالث يحل إشكاليات التعديل والحذف واإلضافة، باإلضافة إلى حل مشكلة 
دة بيانات فيقصد بذلك عادة وضعها في الشكل النظامي وعندما يطلب تنظيم قاعتكرار البيانات، 

 الثالث.
 

 Boycee-Codd (BCNF:)الشكل النظامي .1
رأينا سابقًا أنه عندما يطلب تنظيم قاعدة البيانات، فالمقصود بذلك عادة وضعها في الشكل 

وتخرق األشكال النظامية  3NF(، ونادرًا ما تحقق القاعدة شروط 3NFالنظامي الثالث )
 4NFإلى  3NF(، يراف إلى ذلك أن الفائدة من تحويل القاعدة من 4Nf, BCNFالتالية )

 بسيطة وال تقابل الجهد الالزم لهذا التحويل.
 

 على الجداول الحاوية على: BCNFيطبق الشكل النظامي 
 .عدة مفاتيح مرشحة 
 .مفاتيح مرشحة مركبة 
 .مفاتيح مرشحة متقاطعة 

 
د من محدداته يشك ل مفتاحًا مرشحًا. BCNFيكون الجدول من الشكل   إذا كان كل محدِ 
-Boyceيحتوي على مفتاح مرشح وحيد سيتطابق الشكل النظامي وبالتالي إذا كان الجدول 

Codd .مع الشكل النظامي الثالث 
 

الواصفة )أو مجموعة الواصفات( المحددة هي واصفة تعتمد عليها واصفات أخرى بشكل 
 كلي.

 
حدث عادة في الجداول الحاوية على أكثر من مفتاح مرشح مركب ي BCNFخرق شرط 

 وفي حاالت تقاطع المفاتيح المرشحة في الجدول.
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 مخطط تبعيات لجدول معين: ، الذي يمثلالتالي ليكن الشكل

 

 :التبعيات التالية  يمكن أن نستنتج من المخطط

A+B  C, D 
C  B 

 
بالتالي فهو يحقق الشكل النظامي الثالث و  ،متعديةال يحتوي المخطط على تبعيات جزئية أو 

 بسبب وجود عالقة التبعية من Boyce-Coddولكن الجدول السابق ال يحقق الشكل النظامي 
C   إلىB. 

يمكــن تحويــل بنيــة الجــدول الســابق بحيــث تنــدرج تحــت الشــكل النظــامي الثالــث والشــكل النظــامي 
Boyce-Codd :من خالل الخطوات التالية 

  ًينبغــي تحويــل المفتــاح الرئيســي إلــى الحقلــين أوال A+C  وذلــك علــى اعتبــار أنC  مفتــاح
بالتـالي فـإن العالقــة و مرشـح وهـو الشـرط الـذي نفتـرض تحققـه علـى كافـة واصـفات الجـدول، 

تتحــول اآلن إلــى عالقــة تبعيــة جزئيــة، وعنــد هــذه النقطــة تنــدرج بنيــة الجــدول  Bإلــى  Cمــن 
 تحت الشكل النظامي األول؛

 تم بعــد ذلــك إتبــاع االســتراتيجية التــي نســتطيع مــن خاللهــا الــتخلص مــن عالقــة التبعيــة يــ
 الجزئية، كما في الشكل التالي:
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 :1مثال 

 
Rental 

R_end R_start P_num C_id 
12-1-98 1-1-96 Pr3 01 
3-30-00 2-1-98 Pr22 01 
1-11-90 2-1-88 Pr17 02 
3-1-95 6-1-90 Pr32 03 
Null 4-1-00 Pr22 03 

 
Customer 

C_name C_id 
Jane 01 
Fred 02 
Ed 03 

 
Property 

O_num rent P_address P_num 
Po23 785 A Pr3 
Po44 1200 B Pr22 
Po32 1000 C Pr17 
Po32 950 D Pr32 
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Owner 
Owner O_num 
Jones Po23 
Jan Po44 
Jill Po32 

 
منها يترمن مفتاح بسيط تعتمد عليه بقية كل  Customer, Owner, Propertyالجداول 

 .BCNFالحقول، فهي حتمًا من الشكل 
 نجد فيه عالقات التبعية التالية: Rentalالجدول 

a. C_id + p_num  → r_start, r_end. 
b. C_id + r_start → p_num, r_end 
c. P_num + r_start → c_id, r_end. 

 
س الشقة مرتين، وإال فإن تصميم القاعدة افترضنا في هذا الشكل أن المستأجر ال يستأجر نف

 سيختلف.
 

( كلها مفاتيح C_id + p_num( ،)C_id + r_start( ،)P_num + r_startالمحددات )
 .BCNFهو من الشكل  Rentalمرشحة، وبالتالي فإن الجدول 

 
 :3مثال 

 لننظر إلى الجدول التالي:
 

Client_Meeting 
Emp_num Room_num I_time I_date C_id 
Pe-23 P70 09:30 04--20-00 08 
Pe-32 P60 09:30 05-01-00 17 
Pe-23 P70 10:30 05-01-00 20 

 
( هو C_id, I_dateيترمن هذا الجدول بيانات لقاءات موظفي التسويق مع الزبائن. )

المفتاح األساسي، ويفترض هذا الجدول أن الزبون ال يمكنه إجراء أكثر من مقابلة في نفس 
 بينما يستطيع الموظف إجراء أكثر من مقابلة في اليوم، وفي غرفة واحدة.اليوم، 
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 عالقات التبعية في الجدول السابق تترمن:
 

a. C_id + I_date    → I_time, room_num, Emp_num. 
b. I_date + I_time + Emp_num → C_id. 
c. I_date + I_time + Room_num → C_id, Emp_num. 
d. I_date + Emp_num  → Room_num. 

 
 ألن المحدد فيها هو مفتاح مرشح. BCNFخرقًا لـ  a ،b ،cال تشكل 

نجد أن الطرف اليساري ال يشكل مفتاحًا مرشحًا )يمكن للموظف إجراء أكثر من  dفي 
ألن الطرف اليميني هو جزء من  3NFمقابلة في نفس اليوم(، هذه العالقة ال تخرق شرط 

 .BCNF( ولكنها تخرق شرط Cمفتاح مرشح )
 

 يجب تجزئته على الشكل: BCNFلوضع الجدول السابق في الشكل 
 

Emp_num I_time I_date C_id 
Pe-23 09:30 04--20-00 08 
Pe-32 09:30 05-01-00 17 
Pe-23 10:30 05-01-00 20 

 
Room_num I_date Emp_num 
P70 04--20-00 Pe-23 
P60 05-01-00 Pe-32 
P70 05-01-00 Pe-23 

 
النظامي الثالث هو شكل كاف لتنظيم قاعدة البيانات، وهو كاف لتالفي تكرار البيانات  الشكل

 ومشاكل الحذف والتعديل واإلضافة.
 

 مالحظة:
قد يكون من المفيد في بعض األحيان إعادة تركيب الجداول الناتجة عن التنظيم، العتبارات 

 (.denormalizationم )تسريع أداء قاعدة البيانات وهذا ما يدعى بإعادة التنظي
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 :2مثال 
 يرم الجدول التالي بيانات توريد مواد.

 
 

Quantity Part_num Supplier_name Supplier_id 
    
    
    

 
 supplier_idبفرض أن اسم المورد ال يتكرر، فهناك مفتاحان مرشحان لهذه العالقة )

,part_num( و )supplier_name ,part_num الموجودة في الجدول هي:(، التبعيات 
 

a. Supplier_id    → supplier_name. 
b. Supplier_name   → supplier_id. 
c. Supplier_id + part_num  → quantity. 
d. Supplier_id + part_num  → supplier_name. 
e. Supplier_name + part_num → supplier_id. 
f. Supplier_name + part_num → quantity. 
 

ألن الواصفة الوحيدة التي ال تشكل جزءًا من مفتاح مرشح  3NFمن الشكل هذا الجدول هو 
 ، وهي ال تتحدد بجزء من مفتاح مرشح.quantityهي 

Supplier_id, supplier_name  كالهما محدد وليس مفتاحًا مرشحًا، فالجدول ليس من
 يجب تجزئته على الشكل: BCNF. ولجعله من الشكل BCNFالشكل 

 
 

Quantity Part_num Supplier_id 
   

 
Supplier_name Supplier_id 
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 (:4NFالشكل النظامي الرابع ).7
 multivalued( )<<—على مفهوم التبعية متعددة القيم ) 4NFيعتمد تعريف 
dependencyعندما  ألقل(. تحدث التبعية متعددة القيم في جدول يرم ثالثة حقول على ا

د مع قيمة سطر وحيد في عمود آخر، أي أن قيمة حقل تتطابق قيم عدة أسطر من عمو 
 تحدد مجموعة قيم لحقل آخر.

 
وكل واصفة تحددها )تحديد  BCNFإذا كان من الشكل  4NFيكون الجدول من الشكل 

 متعدد القيم( مجموعة واصفات أخرى يجب أن تعتمد كليًا على مجموعة الواصفات هذه.
 

 مثال:
 عون بكفاءات معينة:موظفون تسند لهم مشاريع ويتمت

 
Skill Prj Emp 
Analysis 1 1211 
Analysis 5 1211 
Design 1 1211 
Prog 1 1211 

 
 مفتاح الجدول السابق هو الواصفات الثالث مجتمعة.

 ، ألن:4NF، ولكنه ليس من الشكل BCNFوالجدول السابق هو من الشكل 
 

a. Emp + prj    —>> skill. 
b. Emp + skill  —>> prj. 

 
(، ونفس الشيء نجده في emp, prjأي تعتمد جزئيًا على ) empتعتمد على  skillينما ب

 (.emp, skillتعتمد جزئيًا على ) prj، حيث bالعالقة 
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 يجب تجزئته على الشكل: 4NFلوضع الجدول السابق في الشكل 
 

Prj Emp 
  

 
Skill Emp 
  

 
 تمرين:

 النظامي الثالث للجدول التالي: طبق القواعد الالزمة للوصول إلى الشكل
 

 
 

1NF: 

 

  .ر عن المفتاح الرئيسي بلون مميزُنعب ِ  .1
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عيــات المتعلقــة بالمفتــاح ُتعبِ ــر األســهم الموضــحة فــي الجهــة العلويــة مــن المخطــط عــن التب .2
 .الرئيسي

ُتعبِ ر األسهم الموضحة في الجهة السفلية من المخطط عن التبعيات األخرى األقل أهمية  .3
 وعان:وهي ن

o  تبعيــات جزئيــة: وهــي التبعيــات التــي تعتمــد علــى جــزء واحــد مــن مفتــاح رئيســي
 مركب من أكثر من واصفة؛ 

o ت التي تعتمد على واصفة غير رئيسة وهي ليست تبعيات متعدية: وهي التبعيا
ة أيرــــًا، يمكــــن أن يــــؤدي هــــذا النــــوع مــــن التبعيــــات إلــــى موجهــــة إلــــى واصــــفة رئيســــ

 و غير قياسية. الحصول على معطيات شاذة أ

2NF: 
 

 
 
3NF: 
 

 
 
 

 مالحظة:
علــى الــرغم مــن تــوافر العديــد مــن األشــكال النظاميــة ذات المســتويات األعلــى، كالشــكل النظــامي 

أو الشــــكل النظــــامي الخــــا  بالمجــــال، إال أنــــه ال يمكــــن تطبيــــق تلــــك األشــــكال  5NFالخــــامس 
 ي لالهتمامات األكاديمية والنظرية.النظامية عمليًا أو ضمن بيئة عملية، وهي موجهه بشكل رئيس



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 91 

 إعادة تنظيم قواعد المعطيات.6

 :الغرض من إعادة التنظيم 

على الرغم من أهمية تنظيم العالقات أثناء تصميم قواعد المعطيات، إال أن عملية التصميم 
ة معـايير هامـة أخـرى ينبغـي أخـذها بعـين االعتبـار، فقاعـدة المعطيـات  تلك تحتوي علـى عـد 

توافر معالجة وتحليل جيد للمتطلبات، كذلك فإن تطور  -على سبيل المثال–تتطلب  الجيدة
التصميم وتوسيع قاعدة المعطيـات لتحقيـق كافـة معـايير التنظـيم يمكـن أن يـؤدي إلـى فـرض 

 .اءالمزيد من العبء على نظام إدارة قواعد المعطيات وبالتالي ينخفض األد

  .ادة االستنظام بهدف تحسين األداءعينة من إعضرورة وجود درجات م: نستنتج مما سبق 

 إجــراء مقارنــات مــا بــين حســنات وســيئات التنظــيم وإعــادة التنظــيم، كــأن تــتم  اً ينبغــي دومــ
المقارنــة فيمــا بــين ســرعة األداء وإمكانيــات الشــذوذ فــي المعطيــات، مــع العلــم أن بعــض تلــك 

علـى المصـمم أن يوضـح أثنـاء هـل ينبغـي  :  مـثالً  .الحاالت يندرج تحت الدراسات النظريـة
تعبـــر  ZIP_CODEبنـــاء قاعـــدة المعطيـــات بـــأن الواصـــفة التـــي تعبـــر عـــن الرمـــز المحلـــي 

بدورها عن المدينة في جدول الزبون الذي يحتوي على مفتـاح رئيسـي هـو رقـم ذلـك الزبـون  
 أو أنه من األفرل فصل التبعية المتعدية تلك في جدول خا ، كما يلي:

 )الرمز المحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(  يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول الرمز المحل
فــي الحقيقــة ال يمكــن تحديــد اإلجابــة عــن الســؤال الســابق، فــذلك يعتمــد بشــكل رئيســي علــى 
نمط وتوجه النظام الذي تصمم قاعـدة المعطيـات مـن أجلـه، أو بأسـلوب آخـر، يمكـن إهمـال 
ر عالقـــة التبعيـــة المتعديـــة الســـابقة تلـــك فـــي معظـــم أنظمـــة األعمـــال، فـــي حـــين يمكـــن اعتبـــا

ــااًل فــي أنظمــة القــوائم البريديــة علــى ســبيل المثــال والتــي تســتخدم  الجــدول الجديــد المنشــأ فع 
 الرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز المحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل كبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     

أن التنظــيم ال يخرــع لقواعــد ثابتــة، إذ يمكــن تجــاوز : وكنتيجــة لمــا ســبق يمكــن أن نســتنتج 
  .النظام المصمم بعض الحاالت في سبيل تحسين األداء، وذلك يعتمد بشكل كبير على نوع

  :يمكن أن تتعرض الجداول غير المنظمة إلى عدة مشاكل، نذكر منها 
 ، ففــي حالــة الجـــداول غيــر المنظمـــةفعاليــة أقــل بكثيـــر أثنــاء تحــديث المعطيـــات .1

 ينبغي على التطبيقات أن تقوم بالولوج إلى جداول كبيرة للحصول على المعلومات. 
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نظمــة مرهقـة، فلـيس عمليــًا أن يـتم بنــاء تعتبـر إجـراءات فهرســة الجـداول غيـر الم .2
 العديد من الفهارس للعديد من الواصفات التي تتواجد في جدول غير منظم.

تــــؤدي الجــــداول غيــــر المنظمــــة إلــــى التعــــرض للعديــــد مــــن العقبــــات أثنــــاء بنــــاء  .3
 المناظير )الجداول االفتراضية(.
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 الفصل السادس
 التعامل مع نظام إدارة قواعد المعطيات

 SQLدام لغة باستخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SELECT department_name  

FROM   departments; 

SQL statement 
is entered. 

Database 
server 

Statement is sent to 
Database Server. 

Data is displayed. 
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 نظام إدارة قواعد المعطيات العالئقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Database 
server 

User tables Data  

dictionary 
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 SQLتعليمات 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

SELECT  

     

INSERT 

UPDATE 

DELETE 

MERGE 

CREATE 

ALTER 

DROP 

RENAME 

TRUNCATE 

COMMIT 

ROLLBACK 

SAVEPOINT 

GRANT 

REVOKE 

 Data retrieval  

Data manipulation language (DML) 

Data definition language (DDL) 

Transaction control 

Data control language (DCL) 
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 الجداول الُمستخدمة

EMPLOYEES 

DEPARTMENTS 
JOB_GRADES 
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 :Selectالشكل البسيط لتعليمة االختيار .1

الهدف 1.3  

 تنفيذ أشكال بسيطة من تعليمة االختيار

Selection Projection 

Table 1 Table 2 

Table 1 Table 1 

Join 

 Selectاإلمكانات التي تقدمها تعليمة االختيار 
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 Selectأبسط أشكال تعليمة   1.2

• SELECT identifies what columns 
• FROM identifies which table 

SELECT *|{[DISTINCT] 

column|expression [alias],...} 

FROM table; 

  

 اختيار كل األعمدة 5.3.5

SELECT * 

FROM   departments; 
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 اختيار بعض األعمدة 1.2.3

SELECT department_id, location_id 

FROM   departments; 

 قواعد الكتابة: 1.0

  .بين األحرف الصغيرة والكبيرة SQLال تميز  لغة  •

 .يمكن أن تكتب التعليمة على عدة أسطر •

 .ال يمكن تقسيمها على عدة أسطرمحجوزة( و ال يمكن اختزال الكلمات المفتاحية )الكلمات ال •

 .عادة توضع العبارات التي تؤلف التعليمة على عدة سطر •

  .يمكن إزاحة السطور لتحسين القراءة •
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 ترويسة السطور  1.1
• SQL*Plus: 

• Character and Date column headings are left- justified 
• Number column headings are right-justified 
• Default heading display: Uppercase 

  العبارات الحسابية  1.7
 عبارات حسابية على األعداد والتواريخ تستخدم العمليات التالية : Selectيمكن ترمين تعليمة 
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 استخدام العمليات الحسابية 1.7.1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SELECT last_name, salary, salary + 300 
FROM   employees; 

 ترتيب العمليات )األفضليات( 1.7.3

 

* / + _

 

**  //  _   __  ++  

• Multiplication and division take priority over addition and subtraction. 

• Operators of the same priority are evaluated from left to right. 

• Parentheses are used to force prioritized evaluation and to clarify 

statements. 
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 ترتيب العمليات )األفضليات( 1.7.2

 

 استخدام األقواس 1.7.0

 

 Null valuesالتعامل مع القيم المعدومة  1.7.1
 

 

 

 

 

 ُمدخلة أو غير معروفة رة أو غيرالقيمة المعدومة هي قيمة غير متوف •
 القيمة المعدومة تختلف عن الصفر )في الحقل الرقمي( أو الفراغ )في الحقل النصي( •
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 القيم المعدومة في العبارات الحسابية 1.7.7
 

 إن ناتج كل عملية حسابية أحد معامالتها قيمة معدومة هو قيمة معدومة
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 Alias Nameتعريف اسم رديف لعمود  1.6
 ُيستخدم االسم الرديف لألهداف التالية :

 تغيير ترويسة العمود •
 الحسابات •

 قواعد استخدام االسم الرديف
بين اسم  ASالسم الرديف اسم العمود مباشرة ، ويمكن استخدام الكلمة المفتاحية يلي ا •

 .العمود واالسم الرديف
إذا كان االسم الرديف يتألف من عدة كلمات أو كان فيه  “ُيستخدم حرف االقتباس  •

  .حروف خاصة
 

 
 
 
 
 
 

  وصل سالسل الحروف 1.4
 عملية الوصل :

 تصل األعمدة وسالسل الحروف •
 ||يجري التعبير عنها بالحرفين  •
 الناتج سلسلة حروف •



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 014 

 

 
 
 
 
  

 استخدام الثوابت 1.2
 .Selectريخ يجري ترمينه في تعليمة عدد أو تاالثابت : نص أو 

 ‘    ‘يوضع الثابت النصي والثابت من نمط تاريخ بين حرفي اقتباس  •
 .تظهر قيمة الثابت مع كل سطر ينتج عن االستفسار •
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 رةاألسطر المكر   1.11

 

 رةحذف األسطر المكر   1.13
  SELECTفي عبارة   DISTINCTجري حذف التكرار باستخدام الكلمة المفتاحية ي

 يةاستخدام الثوابت النص   1.14
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 انتقاء المعطيات وفرزها.2

 الهدف 3.1
 تحديد األسطر التي سيتم استرجاعها نتيجة االستفسار •
 فرز األسطر الناتجة عن االستعالم •

 
 تحديد األسطر التي سيتم استرجاعها نتيجة االستفسار

 

 
 WHEREي سيتم استرجاعها نتيجة االستفسار باستخدام عبارة تحديد األسطر الت
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 WHEREاستخدام عبارة 

 

 سالسل الحروف والتواريخ 3.3
 ‘   ‘توضع سالسل الحروف والتواريخ بين حروف اقتباس   •
 يجري التمييز بين الحروف الكبيرة والصغيرة في ثوابت سالسل الحروف •
 DD-MON-RRتاريخ هي الصيغة االفتراضية للمتحوالت من نمط  •

 

 

 عمليات المقارنة 3.2
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 استخدام عمليات المقارنة2.4 

 
   عمليات أخرى للمقارنة2.5 

  
 BETWEENاستخدام الشرط  3. 
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 INاستخدام الشرط  4. 

  

 LIKE استخدام الشرط 5. 
• Search conditions can contain either literal characters or numbers: 

o % denotes zero or many characters. 
o denotes one character. 

 
 LIKE استخدام الشرط 5.1 
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 ORاستخدام المعامل  6. 

 

 NOTاستخدام المعامل 7. 
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 قواعد األولويات8. 

 
Override rules of precedence by using parentheses. 
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 ORDER BYعبارة الترتيب 8.1 
• Sort rows with the ORDER BY clause 

• ASC: ascending order (the default order) 

• DESC: descending order 

• The ORDER BY clause comes last in the SELECT statement. 

 

 الترتيب التنازلي8.2 
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 Null استخدام الشرط . 2 

 

 الشروط المنطقية10. 

 
 

 ANDاستخدام المعامل  . 11 
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 ORمعامل  استخدام ال.13
 

 

 NOTاستخدام المعامل 13. 
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 قواعد األولويات14. 

 

 قواعد األولويات. 11 
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 ORDER BYعبارة الترتيب  11.1
 

Sort rows with the ORDER BY clause 

ASC: ascending order (the default order) 

DESC: descending order 

The ORDER BY clause comes last in the SELECT statement. 

 

 
 

 الترتيب التنازلي 11.3 
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 الفرز باستخدام االسم الرديف 11.2 

 

 الفرز باستخدام عدة أعمدة 11.0 
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 Single-Row Functions   التوابع التي ُتطبق على سطر واحد  3
 

Objectives 

 

After completing this lesson, you should be able to  

do the following: 

• Describe various types of functions available 

in SQL 

• Use character, number, and date functions in SELECT statements 

• Describe the use of conversion functions  

 

 SQLالتوابع في لغة  2.1 

 

 SQLأنواع التوابع في لغة  3.1.1
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 Single-Row Functions   لى سطر واحدالتوابع التي ُتطبق ع 2.1.3
 

 : التوابع التي ُتطبق على سطر واحد
 تتعامل مع عناصر المعطيات •
 لها معامالت دخل، وينتج عنها قيمة وحيدة •
 يجري تنفيذها على كل سطر من األسطر الناتجة عن االستفسار •
 يمكن إجراء تركيب من التوابع •

 
 

 

 

 ل حروفالتوابع التي تتعامل مع سالس 2.1.2
 

 

function name [(arg1, arg2,...)] 
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 توابع تغيير حالة الحروف 2.1.0

 
 استخدام توابع تغيير حالة الحروف 2.1.1

 

Display the employee number, name, and department number for 
employee Higgins: 

 
 التوابع التي تتعامل مع سالسل حروف 3.1.6
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 التوابع التي تتعامل مع األعداد 2.1.6

 

 ROUND خدام التابع است 2.3

 

 TRUNCاستخدام التابع   2.2
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 MOD استخدام التابع  2.0
Calculate the remainder of a salary after it is divided by 5000 for all employees whose 

job title is sales representative. 

 
 

 التعامل مع التاريخ 2.1
  ة رقمية تشمل :يجري تخزين التاريخ وفق صيغة داخلي •

•  century 
•  year 
•  month 
•  day 
•  hours 
• Minutes 
•  seconds 

 DD-MON-RR الصيغة التلقائية إلظهار التاريخ هي :   •

 

 
 :يعيد القيمتين   SYSDATEالتابع 
• Date   
• Time 
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 الحساب باستخدام التواريخ 2.7
 إضافة أو طرح عدد من تاريخ •
 أيجاد الفرق )عدد األيام ( بين تاريخين •
 إضافة ساعات إلى تاريخ •

 العمليات الحسابية على التواريخ 3.6.1

 

 التوابع التي ُتطبق على التواريخ 2.7.3
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 الفصل السابع
 DBARتصميم قواعد المعطيات 

  
 ملخص: 

يشرح هذا الفصل مراحل بناء نظام معلومات، ومراحل بناء قاعدة معطيات مع دراسة التقاطع 
 وبناء نظام المعلومات المعتمد عليها.، ة المعطيات بين بناء قاعد

 
 أهداف تعليمية: 

 يترمن هذا الفصل:
 .دورة حياة نظام المعلومات 
 دورة حياة قاعدة المعطيات. 
  ومراحل بناء قاعدة المعطيات، العالقة بين مراحل بناء نظام المعلومات. 
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 مقدمة:.1
أشمل هو تصميم نظام المعلومات، غايته تحويل يعتبر تصميم قاعدة المعطيات جزءًا من عمل  

وبالتالي فإن بناء قاعدة المعطيـات هـو جـزء  : نة في القاعدة إلى معلومات مفيدةالمعطيات المخز 
 من دورة حياة نظام المعلومات.

 
يقصــد بتحويــل المعطيــات إلــى معلومــات مفيــدة، عــرض المعطيــات بطريقــة معالجــة ومقــروءة كــأن 

ات أو تقارير أو تلخص على شـكل إجماليـات يمكـن اسـتنتاج معلومـات تعرض على شكل مخطط
 أخرى منها ويمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات.

 
مجموعة مـن األدوات المسـاعدة علـى جمـع المعطيـات وتخزينهـا : أما نظام المعلومات فيقصد به 

من مجموعة من العتـاد في قاعدة معطيات ومن ثم استرجاعها وعرضها بطرائق مختلفة. ويتكون 
 المادي والبرمجيات األساسية ومعطيات وتطبيقات مختلفة ومترابطة.

 
 يعتمد أداء نظام المعلومات على:

 تصميم وبناء قواعد المعطيات. -1
 تصميم وتحقيق التطبيقات. -2
 اإلجراءات اإلدارية. -3
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 The Systems Development Lifeدورة حياة نظام المعلومات .3
Cycle (SDLC) 

 تألف دورة حياة نظام المعلومات من المراحل الخمس التالية:ت
 

 .Planningالتخطيط  -1
 .Analysisالتحليل  -2
 .Detailed systems designالتصميم  -3
 .Implementationالتنفيذ  -4
 .Maintenanceالصيانة  -5

 

 
 

 التخطيط:  3.1
 سئلة التالية:يتم في هذه المرحلة بناء توصيف عام للمؤسسة وتتم فيه اإلجابة على األ

  هــل يوجــد نظــام يــتم العمــل عليــه حاليــًا  . وفــي حــال وجــود نظــام هــل ينبغــي االســتمرار
 باستخدامه 

  هل ينبغي إجراء تعديالت على النظام الحالي في حال وجوده 

 النظم
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  هل ينبغي استبدال النظام الحالي بنظام آخر 
وجود أو بناء نظام جديد، فعندها وفي حال تمت اإلجابة على األسئلة السابقة الستبدال النظام الم

 يجب أن تشمل مرحلة التخطيط ما يلي:
 .)المتطلبات التقنية للنظام الجديد )العتاد والبرمجيات المطلوبة 
 .الكلفة التقريبية للنظام الجديد 

 

 التحليل: 3.3
حديـد يتم في هذه المرحلة دراسة محتويات المرحلة السابقة بتفصيل أكثـر، ويـتم فـي هـذه المرحلـة ت

احتياجات المؤسسـة واحتياجـات األفـراد، ويـتم فـي هـذه المرحلـة أيرـًا تحديـد العتـاد المطلـوب بدقـة 
ت األساسية المطلوبة كنظام إدارة واسـتثمار الشـبكات ونظـام االسـتثمار علـى  ويتم تحديد البرمجيا

 :الطرفيات وأي برمجيات أخرى مطلوبة. وينتج عن هذه المرحلة تقرير مفصل عن 
 لنظام المعلومات المطلوب. تطلبات الوظيفيةلما
 يمكن تلخيص محتويات التقرير األساسية بما يلي: 
 

 توصيف وظائف النظام المطلوب. -1
 توصيف الورقيات الناتجة أو المستخدمة لإلدخال، مع مخطط تدفق الوثائق. -2
وظـائف البنية المفاهيميـة لقاعـدة المعطيـات الممكـن تخـزين المعطيـات )المطلوبـة لتحقيـق  -3

 (.ERDالنظام( فيها )
 المتطلبات المادية والبرمجية الالزمة لتحقيق النظام. -4

هو مخطط تظهر فيه الوثائق المتداولة في المؤسسة مع شـرح محتوياتهـا : )مخطط تدفق الوثائق 
 واتجاه حركتها بين فعاليات المؤسسة المختلفة(.

 

 التصميم: 3.2
يـــات )بنيـــة منطقيـــة وفيزيائيـــة للقاعـــدة(، ويـــتم تصـــميم يـــتم فـــي هـــذه المرحلـــة تصـــميم قاعـــدة المعط

المكونات األخرى لنظام المعلومات )مخطـط تـدفق الشـبكة المعلوماتيـة فـي حـال وجودهـا، األجـزاء 
 المكونة للتطبيقات واإلجراءات المكونة للبرمجيات المطلوبة(.
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 التنفيذ: 3.0
مـن ثـم بنـاء التطبيقـات المطلوبـة واختبارهـا يتم في هذه المرحلة بناء قاعدة المعطيـات واختبارهـا، و 

 مع المستخدمين.
 

 الصيانة: 3.1
عـــادة يتنبـــه المســـتثمرون بعـــد اختبـــار الـــنظم المطـــورة لمجموعـــة مـــن التعـــديالت، قـــد تفـــرض هـــذه 
التعــديالت تغييــرًا فــي بنيــة قاعــدة المعطيــات مــع تغييــرات علــى البرمجيــات المطــورة. ويــتم فــي هــذه 

 .بما يتالءم مع احتياجات المؤسسة المعلوماتالمرحلة تعديل نظام 
 ويمكن تمييز ثالثة أنواع من الصيانة في هذه المرحلة هي: 
 

 .صيانة عالجية، يتم تطبيقها عند وقوع أخطاء معينة 
 .صيانة تطويرية، تفرضها تغييرات في بيئة العمل 
 .صيانة كمالية، تفيد في تحسين وتطوير النظام من حيث األداء والوظائف 

 The Database Life Cycleدورة حياة قاعدة المعطيات .2
(DBLC) 

 تتألف دورة حياة قاعدة المعطيات من المراحل التالية:
 .The Database Initial Studyالدراسة األولية  -1
 .Database Designتصميم قاعدة المعطيات  -2
 .Implementation & Loadingالتنفيذ والتحميل  -3
 .Testing & Evaluation والتقويماالختبار  -4
 .Operationالتطبيق  -5
 .Maintenance & Evaluationالصيانة والتطوير  -6
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 الدراسة األولية لقاعدة المعطيات: 2.3
 :يتم في هذه المرحلة 

 .تحليل وضع المؤسسة 
 .تعريف وتحديد المشاكل والقيود 
 .تحديد األهداف 
 .تحديد المجال والحدود 

 

 
 :تحليل وضع المؤسسة 3.5.5

تترــمن هــذه المرحلــة توصــيف بنيــة المؤسســة وهرميتهــا اإلداريــة، مــع تقســيمها إلــى مواقــع عمــل 
نمطيـــة مـــع شـــرح لعالقـــة هـــذه المواقـــع ببعرـــها. ويعنـــي موقـــع العمـــل مجموعـــة وظـــائف مترابطـــة 
منطقيــًا تتــرجم عنــد بنــاء نظــام المعلومــات إلــى تطبيــق وحيــد يــتم تنصــيبه علــى حاســب طرفــي أو 

 حجم اإلدخاالت وعدد المستثمرين الذي تتطلبه هذه اإلدخاالت. مجموعة حواسب حسب

 :تعريف وتحديد المشاكل والقيود 3.5.5
يــتم فــي هـــذه المرحلــة تحديـــد المشــاكل الفنيـــة التــي قـــد تنشــأ عـــن العالقــة بـــين الوظــائف المختلفـــة 

يـود الزمنيـة ويـتم تحديـد الق، والمشاكل التي يمكن أن تنـتج عـن التـرابط مـع أنظمـة موجـودة مسـبقًا 
 والمالية التي يجب أن يتم التطوير ضمن حدودها.
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 :تحديد األهداف 3.5.3
يجــب علــى مصــمم قاعــدة المعطيــات التأكــد مــن مطابقــة أهــداف المســتثمرين مــن النظــام ألهــداف 
المؤسســـة وتوصـــيف هـــذه األهـــداف للتأكـــد مـــن إمكانيـــة تحقيقهـــا، والتأكـــد مـــن تحقيقهـــا بعـــد إتمـــام 

 النظام.

 :حديد المجال والحدودت 3.5.5
تحديــد المجــال الــذي يغطيــه النظــام المطلــوب مــن وظــائف المؤسســة )هــل يشــمل  : ويقصــد بــذلك

جزءًا محددًا من فعاليات المؤسسة  أو مجموعة أجـزاء  ومـا هـي  النظام وبالتالي قاعدة المعطيات
عطيـــات المناســـبة هـــذا التحديـــد فـــي تقـــدير أحجـــام المـــدخالت وتحديـــد بنـــى الم يفيـــد هـــذه األجـــزاء (

 وشكل وعدد كيانات القاعدة وحجم القاعدة التي يجب تصميمها.

 تصميم قاعدة المعطيات: 3.5.1
 المطلوبـة لتحقيـق نظـام المعلومـات يتم في هذه المرحلة توصـيف كامـل عناصـر قاعـدة المعطيـات

كــل بمــا فــي ذلــك مــن كيانــات وارتباطــات بينهــا، مــع خصــائص كــل عالقــة بــين كيــانين وواصــفات 
 كيان ونمط كل واصفة ومجال تعريفها، ويتم التصميم على أربعة مراحل هي:

 ( التصميم المفاهيميConceptual) 
 اختيار نظام إدارة قواعد المعطيات 
 ( التصميم المنطقيLogical) 
 ( التصميم الفيزيائيPhysical) 
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 التصميم المفاهيمي: 3.5.3
عن العتاد واألدوات البرمجية التـي سـيتم اسـتخدامها، وهـو  في هذه المرحلة يكون التصميم مستقالً 

 يمثل وصفًا للمتطلبات التي ستحققها قاعدة المعطيات.
، حيــث تمثــل المعطيــات مــدخالت النظــام بتحليــل المعطيــات والمتطلبــاتيبــدأ التصــميم المفــاهيمي 

م استخالصـها مـن هـي المعلومـات التـي سـيت : الواجب تخزينها فـي قاعـدة المعطيـات، والمتطلبـات
 المعطيات لتساعد في اتخاذ القرار، وهي مخرجات النظام.

 يتم في هذه المرحلة وصف:
 .مدخالت النظام ومخرجاته 
 المعلومات.و مستخدم 
 .حجم المعطيات وأنماطها والعالقة فيما بينها 
 .مصادر المعلومات وكيفية استخالصها من المعطيات 

 
 ابقة من:َيستخلص محلل النظم المعلومات الس

 .مراقبة النظام الحالي المعمول به 
 .التعاون مع المستثمرين 
 .جمع المعطيات وتنسيقها وتحليل العالقات فيما بينها 

  معرفة وتحديد أراء الزبون وتوقعاته والمتطلبات

 .الرئيسة لإلجراءات

  تعريف الكيانات والواصفات والعالقات ورسم

 ارتباطات ونمذجة الجداول. –مخططات الكيانات 

  تعريف اإلجراءات الرئيسة : إضافة ، حذف ، تعديل

واالستعالمات والمناظير باإلضافة  التقارير ، وتأكيد

 و المشاركة.المعطيات و األمن إلى مراعاة تكامل 

  الولوج إليها تعريف أماكن الجداول ومتطلبات

 .واستراتيجات التقسيم المتبعة

  ترجمة النموذج المفاهيمي إلى تعاريف واضحة

 للجداول والمناظير.... إلخ.

 قيق ناسبة لتحتعريف بنى تخزين وطرائق ولوج م

 األداء األمثل.

 

 

 

 

 اختيار نظام إدارة قواعد المعطيات

 التصميم المنطقي

 المعطيات (رة قواعد ) مرتبط بنظام إدا
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ــف بلغــة  ســرد قواعــد العمــلبعــد تحليــل المعطيــات والمتطلبــات، ينتقــل محلــل الــنظم إلــى  التــي توص 
لســـعر بالكميــة، قيمـــة الفـــاتورة بســيطة قواعـــد الحســاب )مثـــال: قيمـــة بنــد فـــي فـــاتورة تســاوي جـــداء ا

تســاوي مجمــوع قــيم بنودهــا( وقواعــد الرــبط )مثــال: ال يمكــن لزبــون ســحب دفعــة مــن حســابه، إذا 
 كان رصيد الحساب ال يغطي المبلغ المطلوب(.

معرفــة قواعـــد العمــل وفهمهــا مـــن قبــل مصــمم قاعـــدة المعطيــات تــؤمن فهمـــًا الخطــوة األولــى : -1
 .للمؤسسة وكيفية إدارة أعمالها

 وتفيد في:
 .عرض معطيات المؤسسة بأسلوب قياسي 
 .تشكل صلة الوصل بين المستخدمين والمصممين 
 .تسمح للمصمم بتشكيل فكرة عن طبيعة ودور ومجال المعطيات 
 .فهم إجراءات العمل المستخدمة 
  تســـــمح للمصـــــمم بوضـــــع عالقـــــات مناســـــبة بـــــين الكيانـــــات )تعـــــرف العالقـــــات اإلجباريـــــة

 الربط بين كيانين أو عدم وجوده(.واالختيارية ووجود 
 –وضـــع مخطـــط الكيانـــات هـــي  :الخطـــوة التاليـــة فـــي التصـــميم المفـــاهيمي لقاعـــدة المعطيـــات -2

 ( الذي يتم إنشاؤه وفق الخطوات التالية:ERD) ارتباطات
 .عزل الكيانات المطلوبة 
 .وضع العالقات بين الكيانات 
 اتيح المستوردة فيها.تحديد واصفات الكيانات والمفاتيح األساسية والمف 
 .تنظيم الكيانات 
 .تدقيق المخطط الناتج مع المستثمرين للتأكيد على شموله لمتطلبات المستثمرين 
 .تعديل المخطط كنتيجة لتدقيقه مع المستثمرين 
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. وذلـك مـن التحقـق مـن النمـوذج الـذي تـم بنـاؤهالمرحلة األخيـرة فـي التصـميم المفـاهيمي، هـي  -3

ل المتطلبات والقيود التي تفرضها قواعد العمل، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلـى خالل اختبارات تشم
 تعديل في بنية قاعدة المعطيات.

 
فــي حــال تصــميم قاعــدة معطيــات موزعــة، ينبغــي علــى المصــمم دراســة اعتبــارات خاصــة تناســب 

 بتوزيـع المعطيـات واسـترتيجيات التحصـيصمنطق قواعد المعطيـات الموزعـة، خاصـة فيمـا يتعلـق 
 .المتبعة

 
ــتم بنــاء القاعــدة فــي عــدة مواقــع فيزيائيــة، ويمكــن  فــي حــال التصــميم المــوزع لقاعــدة المعطيــات، ي

 لإلجراءات أن تقوم بالولوج إلى أقسام القاعدة في المواقع المختلفة.
 

 :اختيار نظام إدارة قواعد المعطيات 3.5.3
ام إدارة قواعــــد المعطيــــات المســــتوى المفــــاهيمي فــــي تصــــميم قاعــــدة المعطيــــات، مســــتقل عــــن نظــــ

المســتخدم علــى خــالف المســتوى المنطقــي كونــه ينتهــي بــنص بنــاء قاعــدة المعطيــات. ولــذلك فقبــل 
 .ختيار نظام إدارة قواعد المعطياتوضع التصميم المنطقي لقاعدة المعطيات يجب ا

 ويتم ذلك على أساس: 
  واإلدارة.كلفة الشراء والصيانة والدعم الفني والتدريب على االستخدام 
 .).......النموذج المبني على أساسه )هرمي، شبكي، عالئقي، غرضي 
 .)....المتطلبات العتادية لتنصيب وتشغيل النظام )ذاكرة، أقرا  صلبة 

 

 :التصميم المنطقي لقاعدة المعطيات 3.5.3
هـا فـي تتم في هذه المرحلة ترجمة عناصر القاعدة التي تظهر في التصميم المفاهيمي إلى مقابالت

 نظام إدارة قواعد المعطيات المستخدم.
كافــــة التوصــــيفات للجــــداول والفهــــارس :  م المنطقــــي لقاعــــدة معطيــــات عالئقيــــةيترــــمن التصــــمي

 والمناظير والمناقالت وحقوق وسماحيات الولوج إلى المعطيات.
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 :التصميم الفيزيائي لقاعدة المعطيات 3.5.3
مــن حيــث الملفــات الفيزيائيــة المكونــة لهــا، مــع حجومهــا فــي هــذه المرحلــة يــتم وصــف بنيــة القاعــدة 

مـع  استراتيجيات النسخ االحتياطي لهاالبدائية وطريقة تجميعها وتوزيعها على األقرا  الصلبة، و 
بعـــض المعـــامالت األخـــرى التـــي تتعلـــق بنظـــام إدارة قواعـــد المعطيـــات المســـتخدم والتـــي تفيـــد فـــي 

 Tablespace، و SQL Serverفـي حـال  File groupsتحسين أداء قاعدة المعطيات )مثـل 
 (.Oracleفي حال 

 التنفيذ والتحميل: 2.2
يتم في هذه المرحلة بناء نمـوذج عـن قاعـدة المعطيـات، وتحميـل بعـض المعطيـات الثابتـة الالزمـة 

 لتشغيل األنظمة المطلوبة

 م:وياالختبار والتق 2.0
ث يقوم فيها باختبار أداء القاعـدة وتكامـل يقع عبء هذه المرحلة على مدير قاعدة المعطيات، حي

 معطياتها ويحدد قيود األمان وطرق الولوج للقاعدة.
 تبدأ هذه المرحلة على التوازي مع برمجة التطبيقات.

 داءقـد يــتم فــي هــذه المرحلــة التعــديل علــى البنيـة الفيزيائيــة للقاعــدة فــي حــال ظهــور ضــعف فــي األ
البنيــة المنطقيــة للقاعــدة أو حتــى تغييــر نظــام إدارة قواعــد وقــد تفــرض هــذه المرحلــة تعــديالت علــى 

 المعطيات المستخدم.

 التطبيق:  2.1
بعد أن تتجاوز قاعدة المعطيـات مرحلـة االختبـار، يمكـن اعتبارهـا جـاهزة للتطبيـق، وأن هـذا الجـزء 

ات مــن نظــام المعلومــات قــد انتهــى، وينصــب  التركيــز بــدءًا مــن هــذه المرحلــة علــى تطــوير التطبيقــ
 المطلوبة.

 الصيانة والتطوير: 2.7
انة علــى ينبغــي علــى مــدير قاعــدة المعطيــات أن يكــون مســتعدًا للقيــام بالعديــد مــن إجــراءات الصــي

 النقاط التالية: قاعدة المعطيات، و تترمن
 .)أعمال صيانة وقائية )نسخ احتياطي 
 .)أعمال صيانة عالجية )تصحيح بعض األخطاء 
 سينات في األداء أو إضافة كيانات أو واصفات جديدة(.أعمال صيانة تطويرية )تح 
 .تعديل في سماحيات الولوج للمستخدمين 
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 .إجراء عمليات إحصائية ومراقبة للمستخدمين وعمليات الولوج، بهدف تحسين األداء 
 .إجراء تدقيقات أمنية دورية اعتمادًا على المعلومات اإلحصائية التي تم جمعها 
  دورية للنظام بالكامل اعتمادًا على معايير محددة.إجراء عمليات وحسابات 

 

 دورة حياة نظام المعلومات ودورة حياة قاعدة المعطيات.0
هناك العديد من األنشطة التي يتم تنفيذها على التوازي مـا بـين دورة حيـاة نظـام المعلومـات ودورة 

خــارجي الــذي تــتم فيــه حيــاة قاعــدة المعطيــات بحيــث تمثــل دورة حيــاة نظــام المعلومــات اإلطــار ال
 أنشطة دورة حياة قاعدة المعطيات.

 
 

 
 
 
 

 دورة حياة نظام المعلومات 

 
 

 التطبيق

Operation 

 الصيانة والتطبيق لقاعدة المعطيات

DB Maintenance & Eval. 

 صيانة التطبيقات

Applications Maintenance 

 قاعدة المعطياتدورة حياة 

 التحليل 

Analysis 

 التصميم

Detailed Design 

 فيذالتن

Coding 

 االختبار و التقييم

Testing & Evaluation 

 الدراسة األولية لقاعدة المعطيات

DB Initial Study 

 تصميم قاعدة المعطيات

DB Design 

 التنفيذ والتحميل

Implementation & Loading 

 االختبار و التقييم

Testing & Evaluation 
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 الثامنالفصل 
 إدارة المناقالت والتحكم المتزامن 

Transaction Management and Concurrency Control 

 الكلمات المفتاحية:

، صحة المعطيات DBMSواعد معطيات ، نظام إدارة قdatabase، قاعدة المعطيات transactionمناقلة 
data correctness تكامل المعطيات ،data integration،  ات ساق المعطياتdata consistency الكتلي ة ،

atomicity االستمرارية ،durability االتساق ،consistency العزل ،Isolation تأكيد التغييرات ،
COMMIT التراجع عن التغييرات ،ROLLBACKالمناقالت  ، سجلlog record التحكم المتزامن ،

concurrency control التنفيذ المتزامن ،concurrent execution المجدول ،scheduled خوارزميات ،
، قفل مشترك timestamp-based protocols، بروتوكوالت األختام الزمنية lock algorithmsالقفل 

shared lock قفل حصري ،exclusive lock توكول اإلقفال على مرحلتين ، بروtwo-phase locking 
protocol اإلقفال المتبادل ،dead lock ختم زمني ،timestamp نظام التعافي ،recovery system ،

، بروتوكول كتابة سجل المناقالت أواًل، سجالت مناقالت مكررة data backupالنسخ االحتياطي للمعطيات 
Multiplexing Logالمعطيات  ، خازنات قواعدMemory Buffers نقاط اختبار قواعد المعطيات ،

Checkpoints. 

 ملخص: 
ا في أنظمة يتم في هذا الفصل التعرف على المناقالت وكيف تتم إدارة عملية المزامنة فيما بينه

  إدارة قواعد المعطيات

 أهداف تعليمية: 
 يتعرف الطالب في هذا الفصل على ما يلي:

 
 هي خصائصها   ما هي المناقلة وما 
   كيف تتم إدارة مناقالت قواعد المعطيات 
   ما هو التحكم المتزامن وما هو الدور الذي يلعبه في تحقيق تكامل قواعد المعطيات 
   ما هي طرائق القفل وكيف يعمل 
  كيف تتم إدارة التعافي في صيانة قواعد المعطيات 
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 مقدمة:. 1
ة باستخدام األدوات والمنهجيات التي استعرضناها في استطعنا تصميم قاعدة بيانات نظامي إذا

المحاضرات السابقة، ثم قمنا بتنفيذ هذا التصميم باستخدام نظام إدارة قواعد بيانات ما. تصبح 
 .operationalهذه القاعدة بعد القيام بجميع عمليات الصيانة جاهزة للعمل 

نبغي أخذها بعين االعتبار والتي تتناقض تؤدي هذه الجاهزية إلى ظهور العديد من األمور التي ي
أحيانًا مع الغاية األهم في عمل قواعد البيانات وهي المحافظة على حالة متوافقة أو متسقة 

 المخزنة. البيانات وتكامل وسالمة صحة أي ضمان consistent stateلقاعدة البيانات  
 من هذه األمور:

 ل أثناء العمل مثل أعطال التجهيزات معالجة األخطاء المختلفة التي يمكن أن تحص
Hardware Failure  وأعطال النظم البرمجيةSoftware Failure. 

 .التنفيذ المتزامن لمجموعة من العمليات على البيانات 
 

 :Transactionsالمناقالت . 3
 تعريف المناقلة:  3.1

)بشكل متكامل(، يمكن  مجموعة من التعليمات البرمجية التي يتم تنفيذها سويةً هي  : المناقلة
لهذه التعليمات أن تقوم بالتعديل أو الوصول إلى مجموعة من المعطيات، ويجري بواسطتها نقل 

 قاعدة البيانات من حالة متوافقة إلى حالة متوافقة أخرى.
 

. بالتالي فالحل إما أن تتم بالكامل أو أن تلغى بالكاملوحدة عمل منطقية،  : تعتبر المناقلة
هي التي تنقل قاعدة  الناجحة: يمكن أن يعر ف مناقلة أو أن يكون مقبواًل. والمناقلة الوسيط ال

 .إلى حالة مت سقة أخرى  consistentالمعطيات من حالة مت سقة 
 -إذا ما كانت تحقق كافة شروط تكامل المعطيات : عن قاعدة المعطيات بأنها مت سقة يقال

دة المعطيات ينبغي على المناقلة أن تنطلق اعتمادًا بالتالي، ولرمان الحفاظ على ات ساق قاع
 على حالة أولي ة مت سقة.

 
 مستودع للبرائع يتعامل مع زبائن وباعة. مثال:
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المخطط أننا نقوم بتخزين حساب الزبون في جدول "زبون" بحيث تتم زيادة ذلك : نالحظ من 
ه عند كل عملية دفع؛ ويعبر الحقل كلما تمت عملية إضافة لذلك الحساب، كما يتم إنقاص

الجدول "سجل معامالت الزبون" عن كافة عمليات الشراء وعمليات البيع التي قام بها زبون 
 لكافة مناقالت الزبون. LOGمعين، فهو إذًا عبارة عن سجل 

 
سنناقش فيما يلي سير أحداث )سيناريو( معين لكي نفهم ماذا تعني المناقلة، بحيث نفترض أن 

وم بشراء منتج معين ثم يدفع ثمن ذلك المنتج من حسابه. يمكن التعبير عن هذه الزبون يق
 المناقلة كما يلي: 

  تخزين فاتورة جديدة للزبون. 
 تخزين طلبية جديدة للبائع. 
 ي المستودع بما يعادل كمية الطلبإنقا  كمية المواد المتوافرة ف. 
 رصيد الزبون  تعديل. 
 تضافة سطر جديد إلى سجل المعامالإ. 
 .ينبغي تأكيد التغيرات 

 
من مجموعة عبارات اإلضافة والتحديث. لنفترض أن  : إذًا تتكون المناقلة في المثال السابق

نظام إدارة قواعد المعطيات قد نفذ العمليات الثالثة األولى فقط و أن التيار الكهربائي قد انقطع 
لزبون(، بالتالي نكون قد قمنا بإضافة أثناء تنفيذ العملية الرابعة مثاًل )أي عند تعديل رصيد ا

فاتورة وطلبية، كما تم إنقا  كمية المواد الموجودة في المستودع ولكن دون تحديث رصيد 
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فإذا لم يكن لنظام إدارة قواعد المعطيات نظام  بالتالي:و  ،زبون أو تسجيل العمليات التي تمتال
 وغير متماسكة. استرجاع مناسب فإن قاعدة المعطيات ستصبح غير مت سقة

أو  Oracleتدعم العديد من أنواع أنظمة إدارة قواعد المعطيات إدارة مناسبة للمناقالت، كنظام 
SQL Server  أوDB2  في حين ال يدعمMS Access  .هذا النوع من اإلدارة 

 

 خصائص المناقالت:  3.3
 ، وهي:ACID propertiesة تدعى ة خصائص رئيستتميز المناقالت بأربع

 

 : Atomicityلكتلي ة ا
واحدة، فإذا لم  ككتلة-المعطياتأي طلبات قاعدة -وجوب تنفيذ كافة أجزاء المناقلة  تعني:وهي 

التعامل مع المناقلة  ينبغي-أخرى أو بطريقة -يتم تنفيذها بالكامل فينبغي التراجع عنها بالكامل، 
 على أنها كتلة عمل منطقية وحيدة وغير قابلة للتجزئة.

 

 : Consistencyق أو التوافق االتسا
يحافظ تنفيذ المناقلة الوحيدة )أي عندما ال توجد مناقلة أخرى متزامنة معها( على إبقاء قاعدة 
المعطيات صحيحة )متسقة، متماسكة، أو متناغمة(. يوضح الشكل التالي ظاهرة تزامن 

 المناقالت:

 
 



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 040 

 :Isolationالعزل 
قالت تنفيذًا متزامنًا، وبمعزل عن بعرها. أي أنه ال يمكن يمكن أن يسمح النظام بتنفيذ عدة منا

 استخدام معطيات من قبل مناقلة ما إذا ما كان هناك مناقلة أخرى تستخدم تلك المعطيات.
 

 :Durabilityاالستمرارية 
استمرارية ات ساق قاعدة المعطيات، أي أن قاعدة المعطيات ينبغي أن تنتقل بعد تنفيذ  :تعنيوهي 
لة من حالة مت سقة إلى حالة مت سقة أخرى ال يمكن فقدانها حتى ولو فشل النظام ككل. أي المناق

 أن التغييرات الناتجة تصبح جزءًا من القاعدة.
 

 مثال:
 :Bإلى حساب  Aليرة من حساب  511لتكن لدينا المناقلة التي تسمح بتحويل مبلغ 

1. Read(A) 
2. A := A - 500 
3. Write(A) 
4. Read(B) 
5. B := B + 500 
6. Write(B) 

 
 يجب أن يحقق التنفيذ الخصائص التالية:

  الكتلية: يتم تنفيذ جميع العمليات المترمنة في المناقلة ككتلة واحدة فإذا حصل
خطأ أثناء التنفيذ في مرحلة ما، ال يتم تفعيل العمليات التي أجريت قبل هذه 

 المرحلة.
  االتساق: ال يتغير مجموع الحسابين المصرفيينA, B  تنفيذ المناقلة.بعد 
  العزل: عند السماح بتنفيذ مناقلة أخرى تحتاج إلى المعطيات المعدلة بين

 A. فإن هذه المناقلة لن تتعامل مع المعطيات االنتقالية )أي 6و  3الخطوتين 
 على حاله(. Bو  511أقل بـ 

 ة االستمرارية: التعديالت الناتجة من تنفيذ المناقلة تبقى حتى ولو تعرضت القاعد
 إلى أعطال.
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 :SQLإدارة المناقالت باستخدام لغة  3.2
 المناقالت من خالل تعليمتين أساسيتين هما: SQLتدعم لغة 

 : COMMITتأكيد التغييرات 
 عندما يتم تنفيذ هذه التعليمة فإنه يتم تخزين كافة التغيرات التي تمت على قاعدة المعطيات. 

 : ROLLBACKالتراجع عن التغييرات 
يتم تنفيذ هذه التعليمة فإنه يتم التراجع عن كافة التغيرات التي حصلت على قاعدة عندما 

 (. commitالمعطيات، والعودة إلى آخر حالة مت سقة تم الوصول إليها )آخر 
 

 :  Log Recordسجل المناقالت  3.0
لتي تقوم تستخدم أنظمة إدارة قواعد المعطيات سجل المناقالت لكي تتبع مسير كافة العمليات ا

بها المناقالت وتغي ر فيها حالة قاعدة المعطيات، مما يساعد في استرجاع حاالت مت سقة سابقة 
. إذ يمكن أن تؤثر بعض المشاكل على ات ساق قاعدة المعطيات ROLLBACKباستخدام العبارة 

 كفشل غير متوقع في النظام أو فشل في الشبكة أو في القر  الصلب. 
تلك األنظمة بتأكيد بعض المناقالت التي تم تأكيدها باستخدام التعليمة كما يمكن أن تقوم 

COMMIT  ولكن لم يتم بعد كتابتها إلى القر  الصلب، كما في نظامOracle. 
 

 محتويات السجل:  3.1
 يحتوي السجل على المعلومات التالية: 

 اقلةإشارة إلى بداية المن. 
 المناقلة قاعدة معطيات محتوى في تفصيل حول كل طلب. 
 لية المنفذة )إضافة، حذف، تعديل(نوع العم. 
  ض المتأثر بتلك العملية )الجدول(اسم الغر. 
 لسابقة والالحقة للحقول المتغيرةالقيم ا. 
 لالحقة، أي مداخل سجالت المناقلةمؤشرات إلى القيم السابقة وا. 
 .إشارة إلى نهاية المناقلة 
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 خصائص السجل:  3.7
بناء واستخدام السجل يمكن أن يزيد من العبء المفروض على نظام إدارة أن  :سبقنالحظ مما 

 قواعد المعطيات، ولكن يمكن تخطي ذلك مقارنًة بالمنفعة التي يمكن الحصول عليها منه؛ 
 اعد المعطيات كأي  قاعدة معطيات يتم إدارتها من قبل نظام إدارة قو  ذاته:يعتبر السجل بحد 

ر ض بالتالي إلى كافة األخطار التي تتعرض لها قواعد المعطيات قاعدة معطيات أخرى، وهو مع
 كفشل القر  الصلب أو مشاكل تتعلق بالمساحة وامتالء سعة القر . 

على بعض أجزاء السجل أي  ROLLBACKيقوم نظام إدارة قواعد المعطيات باستدعاء تعليمة 
 على المناقالت غير المنتهية. 

عن المناقلة التي تم فيها شراء مادتين من منتج معين وتعديل  فيما يلي عرض للسجل الذي يعبر
 لحساب الزبون. 

  
 

 :Concurrency Controlالتحكم المتزامن  .2
 تعريف التحكم المتزامن: 2.1

عن اإلدارة واإلشراف على التنفيذ المتزامن  Concurrency Control :المتزامنيعبر التحكم 
 . Multi User DBMSمعطيات متعدد المستخدمين  للمناقالت في نظام إدارة قواعد

ة مستخدمين  المتزامن:يعتبر التحكم  مهمًا جدًا وخاصة في بيئة قاعدة معطيات تشاركية بين عد 
 وذلك لرمان تكامل وات ساق المعطيات.

 

 . مشاكل التنفيذ المتزامن للمناقالت: 2.3
 ث نتيجًة للتنفيذ المتزامن للمناقالت وهي: ة من المشاكل التي يمكن أن تحدة أنواع رئيسهناك ثالث
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دة و  Lost updatesمشكلة التعديالت الرائعة   Uncommittedمشكلة التعديالت غير المؤك 
updates  سخة مشكلة القراءة المت  وDirty read . 

 : Lost updatesمشكلة التعديالت الضائعة  3.5.5
قلتان بإجراء مجموعة من التعديالت على نفس تحصل مشكلة التعديالت الرائعة عندما تقوم منا

 الحقل في قاعدة المعطيات بشكل متزامن.
 

 مثال: 
 لنفترض وجود المناقلتين التاليتين: 

T1 وحدة من منتج معين 111قوم بشراء ت. 
T2  وحدة من نفس المنتج.  31تقوم ببيع 

الشكل التالي التنفيذ وحدة من ذلك المنتج حاليًا. يوضح  35وأن جدول المنتج يحتوي على 
 المتسلسل للمناقلتين:

  

 
 ولكن لنفترض أن التنفيذ السابق للمناقلتين قد تم كما يلي:

 

 
  

كأن المناقلة 

T1 م لم تق

 بأي تعديل
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/ من الجدول السابق قد حصلت مشكلة تتعلق بالتزامن بين 5في الخطوة رقم / : نالحظ أن  
 وكانت النتيجة ضياع في التعديالت.  T2و  T1المناقلتين 

دة مشكلة الت 3.5.5  : Uncommitted updatesعديالت غير المؤك 
دة عندما ُتنفأذ مناقلتان بشكل متزامن بحيث تقوم األولى  تحصل ظاهرة التعديالت غير المؤك 
بالتراجع عن التنفيذ بعد أن تقوم الثانية بقراءة المعطيات المكتوبة من قبل األولى، مما يهدد 

 ت. خاصية العزل التي يجب أن تتحقق في المناقال
 

 مثال: 
 سنطبق نفس المثال السابق لنشرح من خالله كيف يمكن أن تقع هذه المشكلة: 

T1 وحدة من منتج معين 111قوم بشراء ت.  
T2  وحدة من نفس المنتج. 31تقوم ببيع 

وحدة من ذلك المنتج حاليًا. يوضح الشكل التالي التنفيذ  35وأن جدول المنتج يحتوي على 
 ن:المتسلسل للمناقلتي

 
 ولكن لنفترض أن التنفيذ السابق للمناقلتين قد تم كما يلي:

 

 

 المناقلة كأن

T1  أكدت

 تعديالتها
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/ من الجدول السابق قد حصلت مشكلة تتعلق بالتزامن بين 4في الخطوة رقم / :الحظ أن  
دة.  T2و  T1المناقلتين   وكانت النتيجة قراءة معطيات غير مؤك 

 

 :Dirty readمشكلة القراءة المتسخة  3.5.3
عندما تقوم مناقلة ما بقراءة مجموعة معطيات أثناء  dirty readقراءة المتسخة تحصل ظاهرة ال

فإن القراءة يمكن أن تحصل قبل أو بعد  وبالتالي:قيام مناقالت أخرى بتحديث تلك المعطيات، 
 التغيير.
 مثال: 

تقوم بحساب مجموع كميات كافة المنتجات الموجودة في الجدول  T1لنفترض أن المناقلة 
 بنفس الوقت بتحديث كمية منتجين محددين من ذلك الجدول.  T2ج"، بينما تقوم المناقلة "منت

 لنفترض اآلن وجود القيم التالية في جدول "منتج":

 
ثان في 92من الجدول أن المجموع قبل التعديل يساوي  :نالحظ ، ولكن يوجد مناقلتان تحد 

وحدات أيرًا  11وتنقص األخرى  46وحدات إلى المنتج  11المعطيات بحيث تريف إحداهما 
 أيرًا. 92، فبالتالي ينبغي أن يكون المجموع مساويًا للقيمة 58من المنتج 

 لنفترض اآلن السيناريو التالي:
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التي تقوم بتطبيق التابع  T1/ من الجدول السابق أن المناقلة 7في الخطوة رقم / نالحظ:

/ إلى الخطوة رقم 8التحديث، ثم من الخطوة رقم / قبل 58التجميعي قد قرأت قيمة كمية المنتج 
وتخزين القيمة الجديدة، مما يؤدي  T2من قبل المناقلة  58/ تتم عملية تحديث قيمة المنتج 11/

أي نتيجة تنفيذ التابع – T1إلى حالة عدم ات ساق في قاعدة المعطيات، ألن نتيجة تنفيذ المناقلة 
 معطيات الفعلية.لمحتويات قاعدة ال مخالفة-التجميعي

 

 : Scheduleالمجدول  2.2
ة مناقالت باستخدام نفس  تظهر مشكلة الترارب بين المناقالت بوضوح عندما تقوم عد 

المناقالت المعطيات، عندئٍذ ينبغي حل تلك المشكلة من خالل تحديد ترتيب معين يسمح لكل 
ن يحدث الترارب في سليم. ويوضح الشكل التالي كيف يمكن أ المعطيات بشكل باستخدام

 المعطيات بين المناقالت:

 
يدعى الترتيب المنطقي الذي يتم فيه تنفيذ تعليمات المناقالت المتزامنة بالمجدول )الترتيب 
الزمني للتنفيذ(، ويجب أن يحتوي على جميع التعليمات الموجودة في جميع المناقالت، وبنفس 

 دا.مناقلة على حِ  الترتيب الذي تظهر فيه هذه التعليمات في كل  
 :أمثلة

 T2، المناقلة Bإلى الحساب  Aمن الحساب  $51والتي تقوم بتحويل  T1لتكن لدينا المناقلة 
 .Bإلى الحساب  Aمن رصيد الحساب  %11تقوم بتحويل 

 :serial scheduleنسمي المجدول التالي بالتسلسلي 
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 :A+Bيس تسلسليًا ولكنه يكافئ السابق، حيث يحافظ االثنان على أما المجدول التالي فهو ل
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 :A+Bأما المجدول التالي فال يحافظ على المجموع 
 

 
 

ذ يعالج نظام إدارة قواعد المعطيات تلك المشكلة من خالل برنامج خا  يقوم بإدارة ترتيب تنفي
المناقالت المتزامنة بحيث يرمن تحقق تسلسل وعزل المناقالت وبالتالي تجانس قاعدة البيانات 

 وذلك باالعتماد على خوارزميات وطرائق خاصة كخوارزميات القفل أو طرائق األختام الزمنية.

 :Locksاألقفال  2.0
ن أن تقوم مناقلة ما يرمن القفل االستخدام الحصري للمعطيات من قبل مناقلة معينة، حيث يمك
أن يتم  المعطيات إلىبقفل معطيات معينة بحيث تمنع مناقالت أخرى من الحصول على تلك 

 تحرير القفل من قبل المناقلة التي وضعته.
تتم إدارة األقفال من خالل برنامج خا  يتول ى منح القفل أو استرداده من المناقالت. ويمكن أن 

ة مستويات  : قاعدة المعطيات، الجدول، الصفحة، السطر، الحقل. يتم اإلقفال على عد 
 

 مستويات اإلقفال: 3.5.5
ة مستويات وهي: قاعدة   المعطيات، الجدول، الصفحة، السطريمكن أن يتم اإلقفال على عد 

 الحقل.
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 : Database Lockingالقفل على مستوى قاعدة المعطيات 
افة جداولها ومنحها لمناقلة معينة في حين يتم في هذا المستوى قفل قاعدة المعطيات ككل مع ك

 تمنع كافة المناقالت األخرى من الولوج إلى قاعدة المعطيات ريثما يتم تحرير القفل. 
عدم فعالية هذا النوع من مستويات القفل في نظم إدارة قواعد المعطيات  :يمكن هنا أن نستنتج

البطء الشديد الذي يمكن أن ينتج كلما  متعددة المستخدمين وخاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار
 ازدادت المناقالت.

 
   :القفل على مستوى قاعدة المعطيات يوضح الشكل التالي كيف يتم إجراء

 

 
 

 :Table Lockingالقفل على مستوى الجدول 
يتم في هذا المستوى قفل جدول بالكامل بحيث ُتمنع مناقلة ما من دخول ذلك الجدول إذا ما 

 مناقلة أخرى تستخدم معطيات منه.  كانت هناك
تبقى نفس المشكلة الموجودة في المستوى السابق، أي فيما إذا كان هناك العديد من المناقالت 

 التي تحاول ولوج نفس الجدول في آن واحد.
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 :  يوضح الشكل التالي كيف يتم إجراء القفل على مستوى الجدول
 

 
 

 : Page Lockingالقفل على مستوى الصفحة 
الكتلة من القر . يتم في هذا المستوى قفل الصفحة بالكامل عندما يتم طلبها  :يقصد بالصفحة

 من مناقلة قفل معينة.
يعتبر هذا النوع من األقفال مناسبًا لبيئة نظم إدارة قواعد المعطيات متعددة المستخدمين، ولكن 

األسطر وبالتالي فإن قفل كل تتمثل سيئاته بأن الصفحة يمكن أن تحتوي على العديد من 
الصفحة يمكن أن يؤدي إلى حرمان مناقالت أخرى من أسطر معينة ال يتم استخدامها من قبل 

 المناقلة التي طلبت القفل.
 

 :   يوضح الشكل التالي كيف يتم إجراء القفل على مستوى الصفحة
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 : Row Lockingالقفل على مستوى السطر 
ة مناقالت بالولوج إلى وهو أسلوب أقل تقييدًا م ن المستويات السابقة في القفل، بحيث يسمح لعد 

ة أسطر مختلفة في جدول معين حتى ولو كانت تلك األسطر في نفس الصفحة.   عد 
من خالل العبء المتولد نتيجًة لكثرة المعالجة المفروضة على كل  :تبرز سيئات هذه الطريقة
 سطر من أسطر الجداول.

 
 :   الي كيف يتم إجراء القفل على مستوى السطريوضح الشكل الت

 

 
 

 القفل على مستوى الحقل: 
 -على الرغم من ذلك-وهو أكثر أنواع مستويات القفل مالءمة للبيئة متعددة المستخدمين ولكن 

 نادرًا ما يتم استخدام هذه الطريقة وذلك للعبء الكبير جدًا المتولد على الحاسب نتيجًة لتطبيقها. 
 

 : Locks Modesأنماط األقفال  3.5.5
 

 :Exclusive Lockالقفل الحصري 
تستطيع القراءة  Ti، فإن Q( على بيانات Xعلى قفل حصري )يرمز بـ  Tiإذا حصلت مناقلة 

 .Qوالكتابة على 
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 :Shared Lockالقفل المشترد 
القراءة وال  تستطيع Ti، فإن Q( على بيانات Sعلى قفل مشترك )يرمز بـ  Tiإذا حصلت مناقلة 

 .Qتستطيع الكتابة على 
 

يمنح القفل المشترك على عنصر إلى أية مناقلة تريد قراءة ذلك العنصر حتى ولو وجد على 
العنصر قفل مشترك من قبل مناقلة أخرى. بينما يمنح القفل الحصري على عنصر إلى مناقلة 

 عبر الجدول التالي عن ذلك:ما، إذا وفقط إذا لم يكن على ذلك العنصر أي قفل من أي نمط. ي
 

 
 

 بعض مشاكل األقفال: 3.5.3
 Aقفاًل على عنصر مثل  T1أن يطلب  حيث من الممكن: Live Lockاالنتظار الالنهائي 

الذي يقوم النظام بحجزه  Aعمله يقوم بتحرير  T2، وعندما ينهي T2المحجوز لتنفيذ المناقلة 
، T4، وهكذا يمكن أن يمنح القفل بعد ذلك لـ T2لتي طلبت القفل عليه أثناء تنفيذ ا T3للمناقلة 

ينتظر بشكل ال نهائي للحصول على قفل ألن النظام يفرل في كل مرة  T1: ... نالحظ أن 
 مناقلة أخرى.

 
عنصر معلومات مقفول من مناقلة  xوذلك عند انتظار مناقلة : Dead Lockاإلقفال المتبادل 

yتي بدورها تنتظر عنصر معلومات مقفول من المناقلة ، الx. 
 

 مثال:
 لتكن لدينا المناقلتان التاليتان:

T1 : Lock A; Lock B; ………; UnLock A; UnLock B; 
T3 : Lock B; Lock A; ………; UnLock B; UnLock A; 
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نهائي.  المناقلتين تبدآن التنفيذ في وقت واحد، نجد أنهما ستنتظران بشكل ال :أننفرض 
 وسنتحدث بالتفصيل عن هذه الظاهرة في الفقرات الالحقة.

 

 : Two-Phase Locking Protocolبروتوكول اإلقفال على مرحلتين  3.5.5
نقول عن مناقلة أنها تحقق بروتوكول اإلقفال على مرحلتين إذا كانت كل عمليات اإلقفال تسبق 

 كل عمليات تحرير األقفال.
 

 طريقة العمل:
 تين هما: من مرحلتين رئيسيتكون 

وفيها تقوم المناقلة بطلب كافة األقفال  (growing phaseالمرحلة الصاعدة )مرحلة النمو  -
على المعطيات التي تحتاجها وبدون إجراء أي عملية تحرير ألي عنصر معطيات، إلى أن 

مرحلة طلب  تصل المناقلة إلى نقطة القفل، وهو مصطلح يدل على أن المناقلة قد انتهت من
 األقفال.

 
والتي تقوم فيها المناقلة بتحرير كافة  (shrinking phaseالمرحلة الهابطة )مرحلة التقلص  -

األقفال التي كانت قد حجزتها، بحيث يتم ذلك من دون أن تقوم تلك المناقلة بحجز أي قفل 
 جديد.

 
 يرمن بروتوكول اإلقفال على مرحلتين تحقق ما يلي: 

 تترارب أقفال مناقلتين. ال يمكن أن -
 ال يمكن أن يتم إجراء أي عملية تحرير قفل من قبل أي عملية حجز قفل في نفس المناقلة. -
 ال تتأثر المعطيات حتى يتم حجز كافة أقفال المناقلة. -
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 يوضح الشكل التالي مفهوم بروتوكول القفل على مرحلتين:
  

 
 :Dead Lockاإلقفال المتبادل  3.5.1

يحدث اإلقفال المتبادل عندما تنتظر مناقلتان كل منهما األخرى لكي تحرر قفلها عن عنصر 
 معطيات معين.

 
 مثال: 

 ليكن لدينا المناقلتان التاليتان: 
T1  تقوم بالولوج إلى عنصر المعطياتX  وعنصر المعطياتY . 
T2  تقوم بالولوج إلى عنصر المعطياتY  وعنصر المعطياتX . 

 T2أن تبدأ، وبالمثل، إذا لم تحرر  T2ال يمكن للمناقلة  Yقفلها على العنصر  T1تحرر فإذا لم 
أن تبدأ. يطلق على اإلقفال المتبادل أيرًا تسمية  T1ال يمكن للمناقلة  Xقفلها على العنصر 

 "العناق المميت".
 

 هناك عدة تقنيات أساسية تستخدم للتحكم باإلقفال المتبادل:
 

 : Deadlock Preventionل المتبادل منع حصول اإلقفا
يتم منع حصول إقفال متبادل من خالل رفض منح قفل لمناقلة إذا ما وجد احتمال حصول إقفال 
متبادل، كما يتم التراجع عن كافة التغيرات التي أجرتها تلك المناقلة، وبعد ذلك يتم إعادة جدولة 

 تلك المناقلة للتنفيذ.
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 : Deadlock Detectionاكتشاف اإلقفال المتبادل 
باختبار وجود حاالت إقفال متبادل، فإذا تم  -وبشكل دوري –يقوم نظام إدارة قواعد المعطيات 

" ويتم التراجع عن التغيرات التي victimرصد إحداها فإنه يقوم باختيار مناقلة ما لتكون "الرحية 
 أجرتها في سبيل حل مشكلة اإلقفال المتبادل المتولدة.

 
 : Deadlock Avoidanceقفال المتبادل تجنب اإل

يتم تجنب حصول حاالت إقفال متبادل إذا ما قامت المناقلة باستحرار وتجهيز كافة األقفال 
 التي تحتاجها قبل البدء بالتنفيذ.

 
 إدارة قواعد المعطيات تعتمد استراتيجية اختيار طريقة التحكم باإلقفال المتبادل على بيئة نظام

ل حدوث إقفال متبادل قلياًل نسبيًا يكون استخدام طريقة اكتشاف اإلقفال المتبادل فإذا كان احتما
هو الحل األنسب، أما إذا كان االحتمال كبيرًا نسبيًا فعندئٍذ ستكون طريقة منع حصول اإلقفال 
المتبادل هي األنسب، وفي حالة نظام بطيء االستجابة فإن طريقة تجنب اإلقفال المتبادل 

 ثر تفرياًل.ستكون األك
 

 :Timestamp-Based Protocolsبروتوكوالت األختام الزمنية  2.1
 -أو بأسلوب آخر-يعتمد مفهوم الختم بالزمن على ربط كل المناقلة بمعر ف وحيد خا  بها، 

 بختمها زمنيًا.
 

يمة ، أي أن قوالتزايدية، أي عدم التكرار، الوحدانية: تتميز أختام الزمن بخاصتين أساسيتين هما 
ختم الزمن تزداد باستمرار. وتملك العمليات التي تنتمي إلى نفس المناقلة نفس الختم الزمني، فإذا 
ما تراربت مناقلتان مع بعرهما، يقوم نظام إدارة قواعد المعطيات باختيار الرحية ليتراجع عن 

ها من   جديد للتنفيذ.كافة التغيرات التي قامت بها ثم يسند إليها ختمًا زمنيًا جديدًا ويعد 
 

 :تتجلى مساوئ طرائق األختام الزمنية في التحكم بالتنفيذ المتزامن للمناقالت بأمرين أساسيين هما
، ذلك ألن كل حقل في قاعدة المعطيات العبء المتولد عنها والذاكرة اإلضافية التي تحتاجها

خر لتخزين آخر زمن أحدهما لتخزين آخر زمن قراءة واآل :إضافيينسيتطلب حقلي أختام زمنية 
 تعديل.
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 :Recovery Systemنظام التعافي . 0
 تعريف:  0.1

هو النظام القادر على إعادة قاعدة البيانات إلى آخر حالة  Recovery Systemنظام التعافي 
 فيها. Failureلها قبل حصول الخطأ  consistent stateمتسقة 

السترداد المعطيات في  Backupتياطية يستطيع نظام التعافي تحقيق ذلك باستخدام نسخ اح 
 الحاالت التي يمكن أن تحصل فيها مشاكل أو أخطاء.

 
 

 : Failure classificationتصنيف األخطاء  0.3
 :Softwareأخطاء برمجية 

هي تلك األخطاء المتولدة عن البرامج، كأنظمة التشغيل أو أنظمة إدارة قواعد المعطيات أو 
 فيروسات.التطبيقات األخرى أو ال

 
 :Hardwareأخطاء عتادية 

 لخ.إالقر  الصلب أو بعض قطاعاته ... كاألخطاء المتولدة عن الذاكرة أو فشل
 

 :Programming Exemptionاألخطاء واالستثناءات الناتجة عن التطبيقات 
 .كمشكلة القسمة على صفر مثالً  كاألخطاء الناتجة عن سوء االستخدام من قبل المستخدمين،

 
 :Transactionاء ناجمة عن المناقالت أخط

 مثل حاالت اإلقفال المتبادل.
 

 :Externalأخطاء خارجية 
 كالفيرانات أو الحرائق أو الزالزل أو السرقات وغيرها.

 

 :Backupمستويات النسخ االحتياطي  0.2
ة مستويات وهي:  يمكن أن يتم نسخ المعطيات على عد 
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  نسخ كامل لقاعدة المعطيات ككلFull backup of the database. 
  نسخ التغيرات فقطDifferential backup of the database أي يتم تحديث آخر ،

 نسخة احتياطية بالمعطيات الجديدة المتغيرة.
  حفظ سجل المناقالتBackup of the transaction log only. 

 
ر، كما ينبغي تأمينها من ينبغي االحتفاظ بالنسخ االحتياطية في مكان آمن، غالبًا في مبنى آخ

 لخ.إائق أو السرقات أو الفيرانات... األخطار المختلفة كالحر 
 

 إدارة التعافي في المناقالت: 0.0

 أنواع االستراتيجيات المتبعة في إدارة تعافي المناقالت: 5.5.5
 

 بروتوكول كتابة سجل المناقالت:
في  -التي تقوم بها المناقالت-ن التغيرات يعتمد هذا البروتوكول على استراتيجية التأكد من تخزي

قبل أن يتم تخزين تلك التغيرات فعليًا، مما يرمن إمكانية  Log recordsسجل المناقالت 
 التراجع عن األخطاء إلى حالة مت سقة في قاعدة المعطيات.

 
 :Multiplexing Logسجالت مناقالت مكررة 

ة نسخ من وهو أسلوب تتبعه العديد من أنظمة إدارة قواع د المعطيات  وذلك من خالل تأمين عد 
 سجل المناقالت تحسبًا للمشاكل التي يمكن أن تحصل على القر  الصلب. 

 
 :Memory Buffersخازنات قواعد المعطيات 

ة تحتوي المعطيات التي معطيات خازنات في الذاكرة الرئيستستخدم معظم أنظمة إدارة قواعد ال
ن قبل المناقالت بحيث تقوم تلك المناقالت بإجراء التعديالت على يتم تغييرها أو تعديلها م

ة أسرع بكثير منه ك ألن التعامل مع الذاكرة الرئيسوذل-المعطيات وتخزينها في تلك الخازنات 
بعد ذلك يتم نسخ تلك المعطيات إلى القر  الصلب، مما يساهم في  -في القر  الصلب

 تحسين األداء. 
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 : Checkpointsنقاط االختبار 
وهي العملية التي يقوم من خاللها نظام إدارة قواعد المعطيات بكتابة خازنات المعطيات 

buffers  إلى القر  الصلب، بحيث يقوم نظام إدارة قواعد المعطيات بإيقاف كافة المناقالت
 ريثما ينتهي من إجراء كتابة نقطة االختبار. كما ويتم أيرًا تخزين هذا اإلجراء في سجل

 المناقالت. 
 

 :Recovery Proceduresإجرائيات التعافي  5.5.5
 : Deferred Modificationالكتابة المؤجلة أو التعديل المؤجل 

هي عبارة عن إجرائية للتعافي تعتمد على فكرة عدم تعديل قاعدة المعطيات )الفيزيائية( بشكل 
ت المناقلة في الذاكرة وتأجيل جميع مباشر أثناء تنفيذ المناقالت، بحيث يتم تسجيل جميع تعديال

 عمليات الكتابة حتى نهاية المناقلة.
نبين فيما يلي سردًا لخطوات استرجاع المعطيات )التعافي( في نظام إدارة قواعد المعطيات 

 يستخدم الكتابة المؤجلة أو التعديل المؤجل:
 .معر فة في سجل المناقالت checkpointالتعرف على آخر نقطة اختبار  .1
قبل نقطة االختبار، وذلك ألن  committedإهمال كافة المناقالت التي تم تأكيدها  .2

 المعطيات التي غيرتها قد تم تخزينها بالتأكيد. 
إعادة تنفيذ كافة المناقالت المؤكدة والتي تمت بعد نقطة االختبار من األقدم إلى  .3

 األحدث. 
 rolled backالمتراجع عنها  أو uncommittedإهمال كافة المناقالت غير المؤكدة  .4

والتي تمت أو يتم تنفيذها بعد نقطة االختبار، ألنه من المؤكد بأنه لم يتم تخزين 
 تغييراتها في قاعدة المعطيات. 

 
 

 : Immediate Modificationالكتابة المباشرة أو التعديل المباشر 
طيات )الفيزيائية( بشكل مباشر هي عبارة عن إجرائية للتعافي تعتمد على فكرة تعديل قاعدة المع

 أثناء تنفيذ المناقالت. 
نبين فيما يلي سردًا لخطوات استرجاع المعطيات )التعافي( في نظام إدارة قواعد المعطيات 

 يستخدم الكتابة المباشرة أو التعديل المباشر:
 معر فة في سجل المناقالت.  checkpointالتعرف على آخر نقطة اختبار  .1
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لمناقالت التي تم تأكيدها قبل نقطة االختبار، وذلك ألن المعطيات التي إهمال كافة ا .2
 غيرتها قد تم تخزينها بالتأكيد. 

إعادة تنفيذ كافة المناقالت المؤكدة والتي تمت بعد نقطة االختبار من األقدم إلى  .3
 األحدث. 

يذها بعد من أجل كافة المناقالت غير المؤكدة أو المتراجع عنها والتي تمت أو يتم تنف .4
نقطة االختبار، ينبغي أن يتم التراجع عنها بالكامل باستخدام القيم المخزنة في سجل 

 المناقالت، وبحيث يتم التراجع من األحدث إلى األقدم أي بترتيب معاكس. 

 

 التاسعالفصل 

 أنظمة إدارة قواعد المعطيات الموزعة

Distributed Database Systems 

 

 الكلمات المفتاحية:

، قواعد Centralized databases، قواعد المعطيات المركزية Databasesاعد المعطيات قو 
-D، أنظمة إدارة قواعد المعطيات الموزعة Distributed databasesالمعطيات الموزعة 

DBMS المعالجة الموزعة ،Distributed processing خصائص نظام إدارة قواعد ،
، الشفافية Characteristics of Distributed Management Systemsالمعطيات الموزع 
Transparency عقدة ،Node موقع ،Site معالج المناقالت ،Transaction processor ،
، أنظمة إدارة Distributed data، معطيات موزعة Central processingمعالجة مركزية 

إدارة قواعد ، أنظمة Homogeneous D-DBMSsقواعد المعطيات الموزعة المتجانسة 
، شفافية التوزيع Heterogeneous D-DBMSsالمعطيات الموزعة غير المتجانسة 

Distribution Transparency شفافية المناقلة ،Transaction Transparency شفافية ،
، شفافية Performance Transparency، شفافية األداء Transparency Failureالفشل 



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 060 

 Distributed، قاموس المعطيات الموزعة Heterogeneity  Transparencyعدم التجانس 
Data Catalog المناقلة الموزعة ،Distributed transaction ، التحكم المتزامن الموزع ،
، Horizontal fragmentation، التقسيم األفقي Data Fragmentationتقسيم المعطيات 
، Mixed fragmentationالمختلط  ، التقسيمVertical fragmentationالتقسيم العمودي 
، تحصيص Data Allocation، تحصيص المعطيات Data Replicationتكرار المعطيات 
 Partitioned، تحصيص معطيات مقسمة Centralized data allocationمعطيات مركزية 

data allocation تحصيص معطيات مكررة ،Replicated data allocation. 
 
 

  ملخص:
 الفصل الروء على أنظمة إدارة قواعد المعطيات الموزعة وخصائصها وكيفية إدارتها.  يسلط هذا

 
 أهداف تعليمية:

 يتعرف الطالب في هذا الفصل على ما يلي:
  ما هي أنظمة إدارة قواعد المعطيات الموزعة  ومم تتكون 
  كيف تتأثر قواعد المعطيات بالمعطيات وتوزعاتها 
 الموزعة   ي أنظمة إدارة قواعد المعطياتكيف تتم إدارة المناقالت ف 
  كيف يتأثر أسلوب تصميم قواعد المعطيات في بيئة قواعد معطيات موزعة 
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 . تعاريف:1
: مجموعة من قواعد البيانات Distributed Database DDBقاعدة البيانات الموزعة 

 بشبكة.  المترابطة منطقيًا، والمخزنة على حواسب مختلفة مرتبطة مع بعرها البعض
: مجموعة البرمجيات Distributed DBMS D-DBMSنظام إدارة قواعد المعطيات الموزعة 

إلى البيانات بشكل  accessالمسؤولة عن إدارة قاعدة البيانات الموزعة وتأمين آليات الولوج 
 للمستخدمين. transparentشفاف 

 :Distributed Database System DDBSنظام قواعد البيانات الموزعة 
DDBS = DDB + D-DBMS 

يتعامل نظام إدارة قواعد المعطيات الموزعة مع المعطيات الموزعة على أنها قاعدة معطيات 
م من المرونة والشفافية المطلقة ما يسمح للمستخدم بالتعامل معها  منطقية واحدة، بحيث يقد 

 اعد المعطيات الموزعة.بالسهولة الممكنة، دون الحاجة إلى اإللمام بخصائص أنظمة إدارة قو 
 

 . تطور أنظمة إدارة قواعد المعطيات الموزعة:3
على تطور الشبكات  -وبشكل رئيسي–اعتمد تطور أنظمة إدارة قواعد المعطيات الموزعة 

الحاسوبية والقدرة على اعتمادها كأداة لنقل المعطيات بشكل موثوق، بحيث ُيعتبر نظام إدارة 
ًا من ناحية إمكانية تقديم الخدمات إلدارة األعمال بين أطراف قواعد المعطيات الموزعة مرن

موزعة سواء كانت تلك األطراف ضمن مدينة واحدة أو عبر العالم؛ حيث ظهر في الثمانينات 
 العديد من األمور التي أدت إلى حدوث تغيرات على تصميم وتطوير قواعد المعطيات، منها: 

 المركزيةالعمليات التجارية غير  ازدياد وضوح.  
 اد التنافس على المستوى العالميازدي. 
  .اكتساب متطلبات السوق والزبائن منحى اإلدارة الموزعة 
 .التطور التكنولوجي السريع   
  .ازدياد عدد التطبيقات المعتمدة على نظم إدارة قواعد المعطيات 
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غيرات على محمل ونتيجة لما سبق كان من الرروري على الشركات المتنافسة أن تأخذ تلك الت
 الجد، مما أدى إلى ظهور متطلبين أساسيين في نظم إدارة قواعد المعطيات، هما: 

  أصبح تأمين أساليب خاصة للولوج السريع إلى قواعد المعطيات أمرًا حاسمًا في بيئة
 اتخاذ القرارات السريعة.

   أنظمة إدارة قواعد توزيع المهام اإلدارية وتوزيع األعمال، إلى ضرورة االعتماد على  أدى
ع لذلك النوع من معطيات موزعة، وعلى طرائق موزعة أيرًا لتأمين الولوج الموز  

 األنظمة. 
 يات الموزعة رسوخًا في التسعيناتكما ازدادت أهمية االنتقال إلى أنظمة إدارة قواعد المعط

 لكترونية. خاصة مع ظهور الِوب وانتشاره السريع وظهور مفاهيم جديدة أخرى كالتجارة اإل
 

 . محاسن ومساوئ أنظمة قواعد البيانات الموزعة:2
 تقدم أنظمة قواعد البيانات الموزعة العديد من التحسينات عن األنظمة التقليدية، ومنها:

 توزيع المعطيات بحيث توافق متطلبات األعمال، تبعًا للموقع ولعدد الطلبات.  .1
ن في نظام قواعد المعطيات الموزعة الولوج السريع للمعطيات؛ حيث يعمل المستخدمو  .2

على مجموعة جزئية من معطيات المؤسسة الكلية بحيث يرمن التخزين والولوج المحلي 
 للمعطيات تحسين زمن االستعالم واالستجابة مقارنًة بأسلوب الولوج والتخزين المركزي. 

انية إجراء المعالجة السريعة للمعطيات؛ حيث يتيح نظام قواعد المعطيات الموزعة إمك .3
 معالجات للمعطيات على مواقع متعددة، وبالتالي يتم توسيع قاعدة العمل. 

تسهيالت في النمو والتوسع؛ حيث يمكن أن تتم إضافة مواقع جديدة على النظام الموزع  .4
دون التأثير على المواقع األخرى، بحيث يرمن هذا النوع من المرونة إمكانية توسيع 

 المؤسسة بسرعة وسهولة. 
تحسين االتصاالت؛ بما أن المواقع المحلية أصغر وأقرب إلى الزبائن، فإن ذلك يعزز  .5

أسلوب االتصال بين أجزاء المؤسسة أو بين الزبائن أو حتى بين العاملين، باإلضافة إلى 
 أن تحسين وتسريع االتصاالت غالبًا ما يساهم في تطوير نظم المعلومات. 
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ض دي االعتماد على محطات عمل موزعة إلى تخفيالتخفيض من تكلفة المعامالت؛ يؤ  .6
 ة. تكلفة العمل على المحطة الرئيس

التخفيض من األخطار الناتجة عن األخطاء؛ حيث يؤدي الفشل في النظام المركزي  .7
لنظام قواعد المعطيات إلى فشل النظام بالكامل، بينما ال تظهر تلك الخطورة عندما 

ة مشكلة )سنعرف الحقًا عملية تكرار البيانات تصيب إحدى محطات النظام الموزع أي
replication  .)في النظم الموزعة 

على الرغم من المحاسن التي تقدمها أنظمة قواعد المعطيات الموزعة إال أن هناك بعض 
 المشاكل التي تعترضها، ومنها:

رة تعقيد عمليات اإلدارة والتحكم؛ تعد إدارة المعطيات الموزعة أصعب بكثير من إدا .1
المعطيات المركزية، حيث يتوجب على التطبيقات أن تحدد موقع المعطيات ومن ثم  
تقوم بجمع تلك المعطيات مع بعرها البعض. كما ينبغي أن تؤخذ العديد من األمور 
األخرى بعين االعتبار كإدارة المناقالت والتحكم المتزامن واألمن والخزن االحتياطي 

 ار وغير ذلك. وإدارة التعافي واختيار المس
األمن؛ تزداد الهواجس األمنية في أنظمة قواعد المعطيات الموزعة، بحيث ينبغي تأمين  .2

عدة مواقع يشرف عليها العديد من المستخدمين، باإلضافة إلى أمور حماية الشبكة 
 وتأمين تبادل المعطيات من خاللها. 

قواعد المعطيات  عدم توافر أسلوب تبادل معطيات قياسي؛ على الرغم من أن نظم .3
الموزعة تعتمد وبشكل رئيسي على توفر طريقة اتصال موثوقة بين أجزاء النظام، إال أنه 

 ال تتوافر بروتوكوالت تبادل معطيات قياسية على مستوى قاعدة المعطيات. 
تزايد سريع في متطلبات التخزين؛ تحتفظ نظم قواعد المعطيات الموزعة بعدة نسخ من  .4

مواقع مختلفة، مما يزيد من الحاجة إلى وسائط تخزين إضافية، مع  المعطيات على عدة
 العلم أن تكلفة األقرا  الصلبة ليست كبيرة وهي في تناقص مستمر. 

صعوبة كبيرة في إدارة بيئة المعطيات؛ يعتبر الولوج إلى المعطيات أو تخزينها في بيئة  .5
معطيات مركزي، سواء كان  نظام قواعد معطيات موزعة أعقد بكثير منه في نظام قواعد

 ذلك من منظور برمجي أو بشري. 
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تزايد مستمر في تكاليف التدريب؛ تعتبر تكاليف التدريب كبيرة في نظام قواعد المعطيات  .6
 الموزعة مقارنة بنظيراتها من النظم المركزية.

  

 . المعالجة الموزعة وقواعد المعطيات الموزعة:0
 :Distributed processingالمعالجة الموزعة  0.1

يتم في المعالجة الموزعة التشارك في إجراء المعالجات المنطقية لقاعدة المعطيات، وذلك على 
 موقعين مستقلين أو أكثر ويرتبطان مع بعرهما البعض عبر شبكة حاسوبية.

مثال على ذلك: يمكن أن يتم إجراء عمليات دخل/خرج المعطيات على حاسب معين، بينما يعد  
 الذي يعتمد على تلك المعطيات على حاسب آخر في النظام الموزع.التقرير 

يوضح الشكل التالي كيف يقوم نظام إدارة قواعد المعطيات بمعالجة مشتركة بين ثالثة مواقع 
 يتصل بعرها البعض بواسطة شبكة.
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 :Distributed databaseقواعد المعطيات الموزعة  0.3
قسيم قاعدة المعطيات المنطقية إلى عدة أجزاء وتخزينها على يتم في قواعد المعطيات الموزعة ت

 موقعين مستقلين أو أكثر يرتبطان مع بعريهما البعض عبر شبكة حاسوبية. 
يوضح الشكل التالي كيف يقوم نظام إدارة قواعد المعطيات الموزعة بربط ثالثة مواقع تتصل 

 ن قاعدة المعطيات.ببعرها البعض بواسطة شبكة، ويحتوي كل منها على جزء م

 
 مالحظات: 

  ال تتطلب المعالجة الموزعة قاعدة معطيات موزعة، في حين تتطلب قاعدة المعطيات
 الموزعة معالجة موزعة.

  تتطلب كل من المعطيات الموزعة والمعالجة الموزعة وجود شبكة حاسوبية لربط كافة
 التجهيزات مع بعرها البعض.

 

 المعالجة:مستويات توز ع المعطيات و  0.2
 كيفية توزيع المعالجة والمعطيات يمكن أن يتم تصنيف قواعد المعطيات الحالية على أساس

فهناك أنظمة إدارة قواعد معطيات تقوم بتخزين المعطيات في مكان وحيد كأنظمة إدارة قواعد 
وهناك أنظمة أخرى تخزن المعطيات على مواقع متعددة كأنظمة إدارة ، المعطيات المركزية 

 كما أن هناك أنظمة تمزج بين المفهومين السابقين معًا. ، قواعد المعطيات الموزعة
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 يمثل الجدول التالي كيفية تصنيف قواعد المعطيات حسب المعالجة أو توزع المعطيات:

 
  معالجة مركزية ومعطيات مركزيةCentralized database systems: 

معالجة بالكامل على حاسب واحد )حاسب شخصي أو يتم في هذا النوع من التصنيفات إجراء ال
 على القر  المحلي في ذلك الحاسب محطة عمل( باإلضافة إلى أن كافة المعطيات مخزنة

وبالتالي ال يتم أي نوع من المعالجة إال بتوجيه من نظام إدارة قواعد معطيات مركزي بحيث 
 ح الشكل التالي:يسمح لطرفيات أخرى بالولوج إليه وطلب المعطيات كما يوض

 

 
 

  معالجة موزعة ومعطيات مركزيةClient-Server database systems: 
يتم في هذا النوع من التصنيفات إجراء المعالجة بشكل موزع على عدة أجهزة مختلفة تشترك 
بمصدر المعطيات، بحيث يعمل معالج المناقالت الموجود على األجهزة المتنوعة على توجيه 

 خدم الملفات الرئيسي الذي يحتوي على قاعدة المعطيات.الطلبات إلى م
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  معالجة موزعة ومعطيات موزعةDistributed database system: 

يوصف هذا النوع من التصنيفات نظام إدارة قواعد معطيات موزع يقوم بإجراء المعالجة بشكل 
ويقسم إلى نوعين  موزع على عدة أجهزة مختلفة كما يتم فيه تخزين المعطيات بشكل موزع،

 أساسيين هما: 
o  أنظمة إدارة قواعد المعطيات الموزعة المتجانسةHomogeneous : 

وهو النظام الموزع الذي تتكون عقده أو مواقعه من أنظمة إدارة قواعد معطيات 
هو النظام الموزع الذي  -أو بأسلوب آخر-مركزية من نفس النوع عبر الشبكة، 

عد معطيات متماثلة متوضعة على محطات عمل أو يتكون من أنظمة إدارة قوا 
 حواسب مختلفة. 

o  أنظمة إدارة قواعد المعطيات الموزعة غير المتجانسةHeterogeneous : 
وهو يختلف عن األنظمة الموزعة المتجانسة في أنه يدعم أنظمة إدارة قواعد 

في  -سواء كانت عالقاتية أو هرمية أو شبكية-معطيات من نماذج مختلفة 
 مواقعه وعقده.

 

 . توابع نظام إدارة قواعد المعطيات الموزع:1
يقوم نظام إدارة قواعد المعطيات الموزعة بتوجيه أسلوب تخزين ومعالجة معطيات منطقية 

مترابطة في نظام شبكي موزع، وذلك من خالل مجموعة توابع وطرائق ينبغي أن تتوافر على كل 
 ع:مواقع النظام الموزع، ومن تلك التواب
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  واجهة تطبيقات مناسبة للتعامل مع المستخدمين أو التطبيقات البرمجية، وبين نظام إدارة
 .قواعد المعطيات في النظام الموزع

 وابع خاصة لتأكيد معطيات الطلباتت. 
  تحويالت خاصة لتحديد أية طلبات تدل على معطيات محلية وأية طلبات أخرى تدل

 .ى معطيات موجودة على مواقع موزعةعل
  طريقة الختزال وتحسين االستعالم وتوجيهه الختيار إستراتيجية الولوج األفرل بين

 .جزاء المختلفة من النظام الموزعاأل
 مناسب لتحديد توزع أجزاء النظام مخطط. 
 لمحلي واجهات دخل/خرج مناسبة لقراءة أو كتابة المعطيات على القر  في الموقع ا

 .من النظام
 للمستخدم أو للتطبيق الذي طلبها وب عرض المعطياتتوابع خاصة لتهيئة أسل. 
 لموقع المحلي أو المواقع الموزعةتأمين طرائق لرمان األمن على كل من ا. 
 يمكن أن يحصل فيها  طرائق خاصة للتخزين االحتياطي والتعافي لتأمين الحاالت التي

 .فشل أو أخطاء
  ية خاصة بمدير قاعدة المعطياتسماحيات إدار. 
 متزامنة إلى أجزاء النظام اسبة للتحكم المتزامن وذلك إلدارة عمليات الولوج الطرائق من

 .الموزع
  تأمين أساليب خاصة بإدارة المناقالت عبر النظام الموزع وذلك لرمان ات ساق قاعدة

 المعطيات في كافة المواقع.
 

 . مكونات نظام إدارة قواعد المعطيات الموزعة:7
 د المعطيات الموزعة أن يحتوي على األقل على المكونات التالية: ينبغي على نظام إدارة قواع

  محطات عمل حاسوبية تشكل عقدNodes  أو مواقعSites .النظام الشبكي 
 :مكونات شبكية برمجية وعتادية لكل عقدة أو موقع 
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 تتنوع تلك المكونات المستخدمة لتبادل المعطيات بين المواقع، فهي عتاديات حاسوبية أو أنظمة
ن نظام إدارة قواعد المعطيات الموزعة  تشغيل أو عتاديات شبكية وغيرها، بحيث يمكن أن يتكو 

ات عمل متنوعة.  من منص 
 .وسائط لنقل المعطيات من محطة عمل إلى أخرى 
  معالج المناقالت أو مدير المناقالتTransaction Manager: 

ن برمجي يتواجد في كل موقع بحيث يرم  ACIDن تحقيق الخصائص وهو عبارة عن مكو 
 للمناقالت التي تنفذ في هذا الموقع.

 

 . خصائص الشفافية في قواعد المعطيات الموزعة:6
 :transparencyالشفافية  6.1

 ام إدارة قواعد المعطيات الموزعةتعتبر الشفافية من أهم الخصائص التي ينبغي مراعاتها في نظ
طيات أو كافة المعالجات الموزعة بمطلق الشفافية بحيث ينبغي أن تتم كافة عمليات توزيع المع

 بالنسبة للمستخدم. يوضح الشكل التالي فكرة الشفافية في النظام الموزع:
  

 
 

يخاطب كل من الموقعين األول والثاني في الشكل السابق قاعدة المعطيات بنفس األسلوب 
د أيًا منهما رقم أو عنوان قاعدة المعطيات الموزعة على  نءًا مجز  أو  والطريقة بحيث ال يحد 

 الرغم من أنهما ال يمتلكان نفس النسخة من المعطيات.
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ال داعي في نظام إدارة قواعد المعطيات الموزعة أن يعر ف أحد المواقع محتويات المواقع األخرى 
 من المعطيات، أو حتى أماكن تلك المواقع.

 

 خصائص الشفافية: 6.3
المعطيات الموزعة للمستخدم بأن يشعر وكأنه يتعامل مع  تسمح خصائص الشفافية في قواعد

نظام إدارة قواعد المعطيات مركزي، بحيث تكون كافة التعقيدات مخبأة أو شفافة بالنسبة لذلك 
 المستخدم.

 يمكن تصنيف خصائص الشفافية فيما يلي:
  شفافية التوزيعDistribution Transparency: 

ة التي تسمح لقاعدة م عطيات موزعة بأن ُتعامأل وكأنها قاعدة معطيات منطقية وهي الخاص 
ة مواقع أو  رة على عد  مة أو مكر  واحدة، حيث أن المستخدم ال يحتاج أن يدرك بأن المعطيات مقس 

 موز عة حسب الموقع.
 

  شفافية المناقلةTransaction Transparency: 
ة ة التي تسمح للمناقالت بتعديل المعطيات في عد  مواقع، وهي ترمن أيرًا تحق ق  وهي الخاص 

 مناقلة بالكامل أو التراجع عنها بالكامل في النظام. لمعطيات من خالل ضمان تنفيذ أي  تكامل ا
 

  شفافية الفشلTransparency Failure : 
ة التي تسمح باستمرار عمل النظام ككل  فيما لو حصلت مشكلة ما أو فشل في أحد  وهي الخاص 

 حيث يتم  تول ي االستعالمات المطلوبة من قبل مواقع أخرى.العقد أو المواقع، ب
 

  شفافية األداءPerformance Transparency: 
ة التي  ة التي تسمح للنظام الموز ع بالعمل وكأن ه نظام مركزي، وهي أيرًا الخاص  وهي الخاص 

كة ترمن أن يستخدم النظام الطريق األفرل للولوج وتبادل المعطيات عن بعد عبر الشب
 الحاسوبية.
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  شفافية عدم التجانسHeterogeneity  Transparency : 

ة نماذج أنظمة إدارة قواعد معطيات مختلفة بعرها مع  ة التي تسمح بمكاملة عد  وهي الخاص 
بعض ضمن بيئة واحدة عامة، بحيث يتول ى نظام إدارة قواعد المعطيات الموز ع مهم ة ترجمة 

 النظام المحل ي. الطلبات من النظام العام إلى
 

 . تصميم قواعد المعطيات الموزعة:4
تعتبر المبادئ والمفاهيم المطبقة في تصميم قواعد المعطيات المركزية قابلة للتطبيق على قواعد 

االرتباطات أو  –المعطيات الموزعة، كنماذج قواعد المعطيات العالقاتية أو مخططات الكيانات 
حين تبرز بعض المفاهيم الجديدة المتعلقة بتصميم قواعد  توصيف معايير تصميم الجداول، في

 المعطيات الموزعة، ومنها:
   Fragmentationكيف يمكن أن يتم تقسيم قاعدة المعطيات إلى أجزاء  .1
   Replicationأي أجزاء ينبغي نسخها أو تكرارها  .2
   Allocationأين يمكن تحديد موقع األجزاء والنسخ  .3

 

 :Fragmentationتقسيم المعطيات   4.1
أو أكثر، بحيث يمكن  -أو جزأين-يسمح لنا تقسيم المعطيات بتقسيم غرض معي ن إلى مقطعين 

أن يكون ذلك الغرض عبارة عن قاعدة معطيات مستخدم أو قاعدة معطيات نظام أو جدول، كما 
 ويمكن أن يتم  تخزين كل  مقطع على أي  موقع أو عقدة ضمن شبكة حاسوبي ة.

 
 :distributed data catalogعطيات الموزعة فهرس الم

يتم تخزين المعلومات المتعلقة بالمعطيات المجزأة في فهرس المعطيات الموزعة، وهو الغرض 
 الذي يقوم معالج المناقالت بالولوج إليه لمعالجة طلبات المستخدم.
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الالحقة لشرح  المبين في الشكل التالي، والذي سنعتمده في أمثلتنا Customersليكن الجدول 
 التقسيم:

 
 

 أنواع التقسيمات المتبعة:
سنقوم باستعراض االستراتيجيات المتبعة في تقسيم معطيات جدول ما، بحيث يتم تقسيم ذلك 

ة مقاطع منطقي ة، ومن أشهر تلك االستراتيجيات:  الجدول إلى عد 

  التقسيم األفقيHorizontal fragmentation: 

نة من أسطر ويتم  تخزين كال  منها على عقدة أو  وفيه يتم  تقسيم المعطيات إلى مجموعات مكو 
ر تلك األسطر.  موقع مختلف كما أن ه ال ينبغي أن تتكر 
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 المذكور آنفًا: Customersيبين الشكل التالي التقسيم األفقي للجدول 

 
 ويبين الشكل التالي نتيجة التقسيم األفقي في المواقع الثالث:

 
 

 عمودي التقسيم الVertical fragmentation: 

وفيه يتم تقسيم المعطيات اعتمادًا على واصفات )أعمدة( الجدول ويتم تخزين كاًل منها على عقدة 
ر.  أو موقع مختلف كما أنه ال ينبغي على األعمدة أن تتكر 
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 المذكور آنفًا: Customersيبين الشكل التالي التقسيم العمودي للجدول 

 
 ل التالي نتيجة التقسيم األفقي في المواقع الثالث:كما يبين الشك

 
  التقسيم المختلطMixed fragmentation: 

وفيه يتم تقسيم المعطيات اعتمادًا على مزج بين التقسيم األفقي والعمودي، بحيث يمكن تقسيم 
جدول معين أفقيًا والحصول على مجموعات من األسطر ثم تقسيم كل مجموعة من تلك 

 حسب األعمدة.  المجموعات
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 :Replicationتكرار المعطيات  4.3
يشير مفهوم تكرار المعطيات إلى عملية تخزين عدة نسخ من المعطيات على عدة عقد أو مواقع 
عبر الشبكة الحاسوبية، ويمكن االستفادة من عملية تكرار نسخ المعطيات من أجل تحسين األداء 

االستجابة أو تخفيض التكلفة المترتبة على  من خالل توفير المعطيات السريع وتحسين زمن
 االتصاالت أو االستعالمات.

يجب أن تكون كافة نسخ قاعدة المعطيات المتوافرة على عدة مواقع متطابقة، وبالتالي ينبغي 
على نظام إدارة قواعد المعطيات الموزعة أن يرمن اتساق قاعدة المعطيات من خالل ضمانه 

التي تتم في جزء معين من قاعدة المعطيات على كافة النسخ المتوافرة ألن يتم تطبيق التعديالت 
 من ذلك الجزء عبر النظام الموزع.

على الرغم من التحسينات التي تؤمنها خاصة تكرار قواعد المعطيات، إال أنها تعرض المزيد من 
 األعباء المترتبة على نظام إدارة قواعد المعطيات الموزع، ومنها: 

 نظام إدارة قواعد المعطيات الموزعة بتبسيط االستعالم الذي يطلب  يجب أن يقوم
بحيث  سام وتحويله إلى استعالمات جزئيةمعطيات من قاعدة معطيات مجزأة إلى عدة أق

 .الولوج إليه وجلب تلك المعطيات يستطيع أن يحدد أي قسم ينبغي
 خة من قواعد المعطيات نس نظام إدارة قواعد المعطيات الموزعة بتحديد أي   يجب أن يقوم

المكررة ينبغي الولوج إليها، بحيث إذا كان االستعالم يمثل عملية قراءة فينبغي أن تتم 
تلك العملية من أقرب نسخة معطيات، في حين لو أن االستعالم يمثل عملية كتابة 

 فبالتالي ينبغي أن يتم إجراء تحديث لكافة النسخ المتوافرة لرمان تحقيق االتساق.
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 الطرائق المستخدمة في تكرار المعطيات: 

 :تكرار قاعدة المعطيات بالكامل 

بحيث تتكرر قاعدة  وفيه يتم تخزين عدة نسخ من كل جزء من قاعدة المعطيات على عدة مواقع،
 ال تعتبر هذه الطريقة عملية لحجم العبء اإلضافي المترتب على النظام. و  المعطيات ككل

 ر قاعدة المعطيات جزئياً:تكرا 

وفيه يتم تخزين عدة نسخ من بعض األجزاء من قاعدة المعطيات على عدة مواقع. تتمكن معظم 
 الموزعة من التعامل مع هذا النمط من الطرائق بأسلوب جيد. أنظمة إدارة قواعد المعطيات

 :قاعدة معطيات غير مكررة 

موقع معين بحيث ال تتوافر عدة نسخ من  وفيه يتم تخزين كل جزء من قاعدة المعطيات على
 المعطيات.

 

 العوامل التي تؤثر على قرار استخدام عدة نسخ من قواعد المعطيات: 
 حجم قاعدة المعطيات. 
 مدى االستخدامية. 
 .تكلفة األداء أو اإلدارة أو البرمجيات المتعلقة برمان تزامن المناقالت 
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 :Allocationتحصيص المعطيات   4.2
 اإلجراء الذي يحدد المكان الذي يمكن أن تتواجد فيه المعطيات. : رة عنوهي عبا

 

 أنواع االستراتيجيات المستخدمة في تحصيص المعطيات:
 .تحصيص معطيات مركزية: وفيه تكون قاعدة المعطيات ككل مخزنة في مكان واحد 
 لة تحصيص معطيات مقسمة: وفيه تكون قاعدة المعطيات مقسمة إلى عدة أجزاء منفص

 ومخزنة على عدة مواقع.
  تحصيص معطيات مكررة: وفيه تتوافر عدة نسخ من أجزاء قاعدة المعطيات والتي تكون

 بدورها مخزنة على عدة مواقع.
 

 العوامل التي تؤثر على الخوارزميات المستخدمة في تحصيص المعطيات:
 .األداء وتوافر المعطيات 
 أ بين كيان وآخر.الحجم وعدد األسطر وعدد العالقات التي تنش 
 ليها أنواع المناقالت التي تطبق على قاعدة المعطيات، والواصفات التي يتم الولوج إ

 لخ.إباستخدام تلك المناقالت ...
مع العلم أنه ال  :ى كطبيعة الشبكة على سبيل المثالُترمَّن بعض الخوارزميات معطيات أخر 

هذا المجال، باإلضافة إلى أن الخوارزميات  توجد خوارزميات قياسية أو متعارف عليها دوليًا في
 المطبقة عمليًا ما تزال نادرة.
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 العاشرالفصل 
مستودعات المعطيات   

Data Warehousing 
 
 

 الكلمات المفتاحية: 
، فلترة Data Store، مستودع المعطيات Decision Support Systemنظم دعم القرار 

 Database، األبعاد Data Extractionطيات ، استخال  المعData Filteringالمعطيات 
Size مستويات التجميع ،Aggregation Levels الحفر لألسفل ،Drill-Down التجميع ،

، مخزن المعطيات الصغير، تكامل المعطيات، إجرائية التحليل المباشر Roll-Upلألعلى 
(OLAP: Online Analytical Processing المعطيات متعددة األبعاد ،)

Multidimensional Data مكعب المعطيات، شرائح المعطيات، إجرائية التحليل المباشر ،
(، إجرائية التحليل ROLAP: Relational Online Analytical Processingالعالقاتية )

 MOLAP: Multidimensional Online Analyticalالمباشر متعددة األبعاد )
Processing بنية نجمية ،)Star Schema Representation الحقائق ،Facts مكعب ،

، هرمية Dimension Table، جدول البعد Fact Table، جدول الحقيقة Hyper-cube فائق
 . Data Mining، التنقيب عن المعطيات Attributes Hierarchyالواصفات 

 
 ملخص: 

عالئقية وفي يركز هذا الفصل على مستودعات المعطيات وطريقة تحقيقها في قواعد المعطيات ال
 .البنى متعددة األبعاد، باإلضافة إلى العمليات عليها
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 Decision Support Systemsنظم دعم القرار  .1
 من أربع مكونات أساسية:  DSSتتكون نظم دعم القرار 

: هو بشكل أساسي قاعدة معطيات، حيث يتكون من نوعين Data Storeمستودع المعطيات  -
 من المعطيات:

 
عـن معطيـات مستخلصـة مـن  : وهـي عبـارة Business Dataعطيـات األعمـال : مأوالً 

ومن مصـادر تخـزين أخـرى، حيـث يـتم تنظـيم  Operationalقاعدة المعطيات العملياتية 
 هذه المعطيات وترتيبها في بنية أمثلية من أجل عمليات االستعالم والتحليل.

  
يــدها بنــاًء علــى خوارزميــات حيــث يــتم تول Business Modelنمــاذج األعمــال  ثانيااًا:

ـــــــــــك مـــــــــــن أجـــــــــــل فهـــــــــــم وضـــــــــــعية ومشـــــــــــاكل العمـــــــــــل بشـــــــــــكل أفرـــــــــــل.   خاصـــــــــــة وذل
 

ُتســتخدم الســتخال  المعطيــات مــن قاعــدة المعطيــات العملياتيــة  اســتخال  وفلتــرة المعطيــات: -

والتأكد من صـحتها، ومـن ثـم فلتـرة المعطيـات الُمستخلصـة واختيـار السـجالت المناسـبة منهـا ومـن 

 بالشــــــــكل المناســــــــب فــــــــي مســــــــتودع المعطيــــــــات الخــــــــا  بنظــــــــام دعــــــــم القــــــــرار. ثــــــــم تخزينهــــــــا 

 ُتســـــــــــــــــــتخدم لبنـــــــــــــــــــاء االســـــــــــــــــــتعالمات علـــــــــــــــــــى قاعـــــــــــــــــــدة المعطيـــــــــــــــــــات.  أداة االســـــــــــــــــــتعالم: -

لتنظـيم المعطيـات وعرضـها بصـيغة مناسـبة أداة عـرض المعطيـات للمسـتخدم النهـائي: ُتسـتخدم  -

 يختارها المستخدم.



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 083 

 

 :قواعد المعطيات العالئقية .3
تم تخـــزين معظـــم المعطيـــات العملياتيـــة فــــي قواعـــد معطيـــات عالئقيـــة، حيـــث التنظـــيم القياســــي يـــ

للمعطيات فـي جـداول، وطريقـة التخـزين هـذه هـي األفرـل مـن أجـل العمليـات اليوميـة والمنـاقالت 
 التي يتم تنفيذها على المعطيات.

جــداول تحــوي عــدد إن مســتودعات المعطيــات العملياتيــة ومــن خــالل تخــزين المعطيــات فــي عــدة 
قليل من الحقول، تعطي فعالية كبيرة في عمليات التعديل على المعطيات، ولكنهـا غيـر فعالـة فـي 
حالــة االســتعالمات ألنهــا تتطلــب دمــج عــدة جــداول مــن أجــل اســتخال  المعطيــات المطلوبــة مــن 

 االستعالم.

 :االختالف بين نظم دعم القرار والمعطيات العملياتية .2
 ت أساسية: الفترة الزمنية، مستويات التجميع، األبعاد. ثالث اختالفا
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تغطـي المعطيـات العملياتيـة فتـرة صـغيرة مـن الـزمن، فالمنـاقالت  :Time Spanالفترة الزمنية  -

تحتــاج لســجالت المبيعــات والفــواتير اليوميــة والكميــات المباعــة والمخزنــة، أمــا بالنســبة لــنظم دعــم 

نة أو بمشتريات زبون معين، إنما بعمليات الشراء التي حدثت في شـهر القرار فال تهتم بفاتورة معي

 أو سنة، أو مثاًل بمشتريات نمط معين من األشخا .

يتم تجميع المعطيـات فـي نظـم دعـم القـرار فـي مسـتويات  :Aggregationمستويات التجميع  -

للمــدير أن يــرى  متعــددة مــن معطيــات فرديــة تقريبــًا إلــى معطيــات كليــة شــاملة. حيــث يمكــن مــثالً 

وتـدعى  طاع أو بحسب المتجر داخل المدينةالمبيعات بحسب القطاع أو بحسب المدينة داخل الق

ـــdrill downعمليـــات طلـــب معلومـــات تفصـــيلية أكثـــر بـــالحفر لألســـفل ) طلـــب معلومـــات  ا(، أم 

 (.roll upُمجمَّعة فتدعى التجميع لألعلى )

 :عم القرار مع أبعاد متعددة للمعطيات، مثالً يتعامل نظام د :Dimensionalityاألبعاد  -

إذا أردنـــا أن نعـــرف المبيعـــات التـــي حـــدثت فـــي قطـــاع معـــين وخـــالل شـــهر معـــين فلـــدينا بعـــدين  

 للمعطيات )بعد للمنطقة( و )بعد للزمن(.
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 :مستودع المعطيات .0
زمـن، غيـر يتمتع مستودع المعطيات بالصفات التاليـة: متكامـل، موجـه لموضـوع محـدد، متنـوع األ

 متطاير.
مســتودع المعطيــات عبــارة عــن تجميــع مركــزي للمعطيــات حيــث ُيكامــل  :integratedمتكامــل  -

بــين معطيــات العمــل القادمــة مــن مصــادر مختلفــة، كمــا يجــب أن ُتمثَّــل المعطيــات فــي مســتودع 
 المعطيات بصيغة مشتركة ُمتفق عليها.

يــات مســتودع المعطيــات وُتختــزل فــي تُــنظم معط :subject-orientedموجــه لموضــوع معــين  -
 جوبــة عــن األســئلة المختلفــة للشــركةالتســويق، التوزيــع، النقــل،...( إلعطــاء أ :عــدة مجــاالت )مثــل

 حيث يحوي كل مجال مجموعة من المواضيع )المنتجات، الزبائن، المناطق،...(.
الـزمن. وعنـدما  ُيمثل مستودع المعطيات تدفق المعطيات عبر :time-variantمتنوع األزمنة  -

يــتم تحميــل مجموعــة جديــدة مــن المعطيــات إلــى المســتودع، تــتم عمليــة حســاب جديــدة لمســتويات 
 التجميع المرتبطة بالزمن.

عنـدما يـتم تحميـل المعطيـات إلـى مسـتودع المعطيـات ال يمكـن  :non-volatileغيـر متطـاير  -
 حذفها أبدًا، ألنها أصبحت ُتعبِ ر عن تاريخ الشركة.

 :مستودع المعطيات بناء .1
 ولكــن تحتــاج إلــى وقــت وجهــد وأمــوالإن عمليــة بنــاء مســتودع المعطيــات لهــا الكثيــر مــن المنــافع، 

، تسـاعد Data Martلذلك من األفرل أواًل بناء مخازن معطيات صـغيرة موجهـة لموضـوع واحـد 
 وكلفة أقل. في اتخاذ القرار لمجموعة صغيرة من أعراء الشركة، كما أنها تحتاج إلى زمن بناء

الفــــرق األساســــي بــــين مســــتودعات المعطيــــات ومخــــازن المعطيــــات الصــــغيرة، هــــو حجــــم ومجــــال 
 المشكلة التي تتم معالجتها، بينما يبقى تعريف المشكلة وتبقى متطلبات المعطيات هي نفسها.

 

 :القواعد األساسية لتعريف مستودع المعطيات. 7
 القواعد األساسية لتعريف مستودع المعطيات:

 مستودع المعطيات والبيئة العملياتية منفصلين عن بعرهما.  -
 يجب أن تكون المعطيات في مستودع المعطيات متكاملة.  -
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 يجب أن يحتوي مستودع المعطيات على معطيات تاريخية ممتدة على فترة طويلة من الزمن. -
  في مجال زمني معين. snapshotالمعطيات فيه عبارة عن لقطة للمعطيات  -
 المعطيات فيه موجهة لموضوع معين، وتحوي على مستويات للمعطيات مختلفة التفاصيل.  -
المعطيــات فيــه للقــراءة فقــط، فعمليــات التعــديل غيــر متــوفرة عليهــا، وجميــع المنــاقالت المتــوفرة  -

 عليها هي لالستعالم فقط.
 Dataُمقـادة بالمعطيـات دورة تطوير مستودع المعطيات مختلفة عن النظم التقليدية، فـاألولى  -

Driven  بينما األخيرة ُمقادة بالعملياتProcess Driven. 
 

 (OLAPإجرائية التحليل المباشر ) .6
(: هـي عبـارة عـن أداة تقـدم بيئــة online analytical processingإجرائيـة التحليـل المباشـر )

 وعمليات البحث. تحليل متقدمة للمعطيات وتدعم عملية اتخاذ القرار، نمذجة األعمال،
 ستخدم هذه األداة:تأ 
 multidimensional data analysisتقنيـــات تحليـــل المعطيـــات متعـــددة األبعـــاد  -

techniques.حيث يتم معالجة المعطيات وإظهارها كجزء من بنية متعددة األبعاد : 
أشـرطة  تيـةالمعطيات، قواعد معطيـات عالقالقواعد المعطيات المتقدمة: مستودعات  تقدم دعماً  -

 التخزين وغيرها.
واجهــات ســهلة االســتخدام: اســتخدام ســهل للمســتخدم مــع إظهــار بيــاني ثالثــي البعــد، وإمكانــات  -

 الحفر لألسفل والتجميع لألعلى.
 بنية مخدم/زبون: تعمل ببنية الزبون المخدم حيث يمكن تصميم أنظمة جديدة وإضافتها. -
 

 :تحليل المعطيات متعددة األبعاد. 4
م معالجة المعطيات، باستخدام تقنية تحليـل المعطيـات متعـددة األبعـاد وإظهارهـا كجـزء مـن بنيـة تت

 كثر اسـتخدامًا فـي نظـم دعـم القـرارمتعددة األبعاد. وُيعتبأر هذا النمط من تحليل المعطيات هو األ
 ألنه ُيظهر ارتباط المعطيات مع بعرها.
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قدمة للمعطيات )أشكال بيانية ثالثية األبعاد، مكعبات كما تتمتع هذه التقنية بتوابع تمثيل مت
ثالثية األبعاد، تدوير للمعطيات،...(، وتوابع تجميع وتصنيف للمعطيات لتجميع المعطيات على 
مستويات متعددة مما يتيح العمل مع شرائح ومكعبات المعطيات وإمكانات الحفر لألسفل 

 لمعطيات.امتقدمة، وتوابع متقدمة لنمذجة والتجميع لألعلى، باإلضافة إلى توابع حساب 

 :(ROLAPإجرائية التحليل المباشر العالئقية ) .2
 تيـة وأدوات االسـتعالم العالئقيـةتأستخدم إجرائية التحليل المباشر العالئقية قواعد المعطيـات العالقا

 لتخزين وتحليل المعطيات متعددة األبعاد.
 ات التي تتعامل مع قواعد المعطيات العالئقية.وهذا ما يعطي توسعة طبيعية لجميع الشرك

 توسعة لقواعد المعطيات العالئقية التقليدية من خالل: ROLAPيقدم 
 دعم بنية معطيات متعددة األبعاد ضمن قاعدة المعطيات العالئقية. -
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لغـــة وصــــول واســــتعالم عــــن المعطيــــات عاليـــة األداء وأمثليــــة للتعامــــل مــــع المعطيــــات متعــــددة  -
 .األبعاد

 .Very Large Databasesالتعامل مع قواعد معطيات ضخمة  -
 

 :توسعات إجرائية التحليل المباشر على قواعد المعطيات العالئقية. 14
دعـــم بنيـــة معطيـــات متعـــددة األبعـــاد ضـــمن قاعـــدة المعطيـــات العالئقيـــة: تســـتخدم قواعـــد  -

م الكيانــات إلــى المعطيــات العالئقيــة جــداول نظاميــة لتخــزين المعطيــات، حيــث يــتم تقســي
أجزاء صغيرة لتوليد الجداول النظامية، بهدف تقليل التكرار في المعطيات وجعل عمليـات 

 التعديل عليها سهلة.
أمـــا بالنســـبة لـــنظم دعـــم القـــرار فمـــن األفرـــل أن تكـــون المعطيـــات مرتبطـــة مـــع بعرـــها ومكـــررة 

مأعة، أي غيـر نظاميـة. لـذلك يـتم اسـتخدام تقنيـة تصـميم خاصـة فـي إجرائيـة التحليـل المباشـر  وُمجأ
 .Star Schemaللتعامل مع المعطيات متعددة األبعاد وتدعى هذه البنية )البنية النجمية( 

المســـتخدمة فـــي قواعـــد  SQLلغـــة االســـتعالم عـــن المعطيـــات: الُتناســـب لغـــة االســـتعالم  -
ة المعطيــات العالئقيــة االســتعالمات فــي إجرائيــة التحليــل المباشــر، لــذلك تمــت توســعة لغــ

ـــات متعـــدد األبعـــاد  SQLاالســـتعالم  ـــى مســـتودع المعطي ـــز بـــين االســـتعالم عل ـــم التميي وت
 )البنية النجمية( واالستعالم على قاعدة المعطيات العالئقية )الجداول النظامية(.

التعامل مع قواعد معطيات ضخمة: يجب أن تكون قواعد المعطيات العالئقية قادرة علـى  -
ات، كمـــا تحتـــاج إجرائيـــة التحليـــل المباشـــر ألدوات للقيـــام تخـــزين كميـــة كبيـــرة مـــن المعطيـــ

 بعمليات تكامل وفلترة المعطيات قبل تحميلها في البنية النجمية.
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 (MOLAPإجرائية التحليل المباشر متعددة األبعاد ) .11
ت توســع إجرائيــة التحليــل المباشــر متعــددة األبعــاد التوابــع المســتعملة فــي نظــم إدارة قواعــد المعطيــا

متعــددة األبعــاد، حيــث ُتعتأبأــر هــذه القواعــد هــي األفرــل لتخــزين وإدارة وتحليــل المعطيــات متعــددة 
 األبعاد.

 ُبعد. nن إجرائية التحليل المباشر متعددة األبعاد المعطيات في مصفوفات بـُتخز ِ 
ى شـكل يمكن لمستخدم إجرائية التحليـل المباشـر متعـددة األبعـاد أن يشـاهد المعطيـات المخزنـة علـ

، ويمكـن أن يـزداد عـدد أبعـاد المكعـب Data Cubeمكعب ثالثي البعد يـدعى مكعـب المعطيـات 
 .hypercubeُبعد ليتحول إلى مكعب فائق  nإلى 

 إن موقع قيم المعطيات في المكعب تتحدد من خالل أبعاد المكعب.
قواعـــد  يـــتم بنـــاء مكعـــب المعطيـــات مـــن خـــالل اســـتخال  المعطيـــات مـــن مســـتودع المعطيـــات أو

 معطيات عملياتية، وتحميلها إلى البنية متعددة األبعاد.
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إن مكعبات المعطيات ثابتة ويجب أن تتم عملية بنائها قبل أن يتم تحميـل المعطيـات إليهـا، وبمـا 
أن المكعــب ُمعـــرَّف بمجموعـــة مـــن األبعـــاد، تحتـــاج عمليـــة إضـــافة أو حـــذف ُبعـــد إلـــى إعـــادة بنـــاء 

 للمكعب.
 

 

 Star Schemaجمية البنية الن .13
عبارة عن تقنية لنمذجة المعطيات بهدف بناء معطيات دعم قـرار متعـددة األبعـاد  البنية النجمية:

 في قواعد معطيات عالئقية.
الكيانـات والبنيـة النظاميـة لقواعـد المعطيـات العالئقيـة -تم تطوير هذه البنية ألن مخطـط العالقـات

 المتقدمة.ال يدعمان عمليات التحليل واالستعالم 
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 تتألف هذه البنية من ثالث أقسام:
مقاييس عدديـة )قـيم( تمثـل فعاليـة خاصـة مـن العمـل، أكثـر الحقـائق شـيوعًا فـي  :Factsالحقائق 

العمل هي الكلفة، والسـعر، والـدخل. ُتخـزن الحقـائق فـي جـدول يـدعى جـدول الحقيقـة الـذي يحـوي 
 ا.على الحقائق المرتبطة ببعرها من خالل أبعاده

ي نـدرس الحقـائق مـن خاللهـا، وُتخـزَّن تـيمكـن اعتبارهـا العدسـة الُمكبِ ـرة ال :Dimensionsاألبعاد 
 األبعاد في جدول األبعاد.

: كــل جــدول لألبعــاد يحــوي علــى واصــفات ُتســتخدم غالبــًا للبحــث وفلتــرة Attributesالواصاافات 
 وتصنيف الحقائق.

ألبعــاد أن تقــدم المعطيــات عنــد الحاجــة وبالصــيغة تســتطيع البنيــة النجميــة ومــن خــالل الحقــائق وا
 المطلوبة.

 

 Attributes Hierarchyهرمية الواصفات  .12
يتم ترتيب الواصفات ضـمن البعـد بهرميـة تـدعى )هرميـة الواصـفات(، حيـث يـتم تنظـيم المعطيـات 

 من األعلى لألسفل من أجل تحليل المعطيات )الحفر للعمق/التجميع لألعلى(.
 



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 092 

  
ي الهرميـة الســابقة حسـاب المبيعــات فـي المدينــة، ومـن ثــم التجميـع لألعلــى للحسـاب علــى يمكـن فــ

 مستوى الوالية، أو الحفر لألسفل والحساب على مستوى المأخزن.
ونفــــس األمــــر بالنســــبة للــــزمن إذ يمكــــن تنفيــــذ الحســــاب علــــى مســــتوى الشــــهر، والتجميــــع لألعلــــى 

 حساب على مستوى األسبوع.للحساب على مستوى الفصل أو الحفر لألسفل وال
 

 Star Schema Representation:تمثيل البنية النجمية  .10
تمثل الحقائق واألبعاد بجداول فيزيائية في مستودع المعطيات حيث يرتبط )جدول الحقيقة( بكل 

 واحد، وبمعنى آخر فإن عدة أسطر حقيقة ترتبط بكل سطر ُبعد.-)جدول بعد( بعالقة عديد
(، حيث يخزن المفتاح الرئيسي Foreign Keyُبعد والحقيقة بعالقة مفتاح أجنبي )يرتبط جدول ال

(Primary Key.لجدول الُبعد كجزء من المفتاح الرئيسي في جدول الحقيقة ) 
 ة في جداول الُبعد.لمفاتيح الرئيسوبالتالي فإن المفتاح الرئيسي في جدول الحقيقة هو تركيب ل

 ,product, location( وجداول الُبعد )salesبين جدول الحقيقة )العالقات : نالحظ من المثال 
time.) 
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 :Data Miningالتنقيب عن المعطيات  .11
ة فــي العالقــات أتحليــل المعطيــات، وكشــف الفــر  والمشــاكل المخبــهــو التنقيــب عــن المعطيــات: 

مـوذج للتنبــؤ بـين المعطيـات، تشـكيل نمـوذج مبنـي علـى ذلـك االكتشـاف، ومـن ثـم اسـتخدام هـذا الن
 بسلوك العمل.

فــإن عمليـة التنقيــب عــن المعطيـات تقــوم بالبحــث والتحليـل فــي المعطيــات ب يــة  : أي بمعنـى آخــر
اكتشـــاف العالقـــات المخبـــأة بينهـــا واســـتنباط المعـــارف منهـــا، ب يـــة دعـــم عمليـــة اتخـــاذ القـــرار فـــي 

 المؤسسة.
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 ل:يمكن فصل مراحل التنقيب عن المعطيات إلى أربع مراح
 .Data Preparationتحرير المعطيات  -
 . Data Analysis and Classificationتحليل وتصنيف المعطيات  -
 . Knowledge Acquisitionاستنباط المعرفة  -
 . Prognosisالتكهن والمساعدة في دعم القرار  -

 رف مثل: يتم استخدام عدة تقنيات في عملية التنقيب عن المعطيات من أجل استخراج المعا
 Neural Networks، الشـبكات العصـبونية Artificial Intelligenceتقنيـات الـذكاء الصـنعي 

 ، وغيرها.Decision Treeأشجار دعم القرار 



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 095 

 
 )مركز البيانات التجاري( Data Martسوق البيانات

أو  نشئ من أجل هدف معين مثل تحليـل المبيعـاتوهو مخزن معلومات مشابه لمخازن البيانات أُ 
قيــاس األداء. وهــو أشــبه بتفصــيل خــا  وحســب حاجــة مديريــة أو أكثــر أو مجموعــة وظيفيــة فــي 
مؤسسة يمكن تخزين أسواق البيانات المختلفة في منصة مختلفة باسـتخدام أنظمـة قواعـد معطيـات 

 مختلفة.
( ذات حجــم صــغير وهــي تحتــوي علــى مجموعــة جزئيــة أو Data Martتكــون أســواق البيانــات )

سـواق المعطيـات لتحسـين أداء أمعلومات المتـوفرة فـي مخـازن المعطيـات. وتهيكـل الائج ملخص نت
بناؤهــا أســهل مــن بنــاء  ، ويكــون التقــارير والتحلــيالت مــن أجــل مجموعــة محــددة مــن المســتخدمين

 مخزن معطيات كامل.
يمكـــن لمخـــزن معطيـــات أن يغـــذي العديـــد مـــن أســـواق المعطيـــات بمحتـــوى متـــداخل. ولكـــل ســـوق 

 (viewsأدواته المخصصة للعرض ) معطيات
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    Data Stagingترحيل البيانات
إن المرحلــة األصــعب واألكثــر اســتهالكًا للوقــت فــي بنــاء مخــزن المعطيــات هــي نقــل البيانــات مــن 
أنظمة المصادر المتنوعة ومن ثم تحويلها إلى بيانات متسقة وتحميلها في مخزن المعطيـات ومـن 

 تة هذا اإلجراء. هذا ما يعرف بترحيل البيانات ويأخذ عادة منتمأثم فحص نوعيتها ومن ثم 
 .من جهد المبادر إلنشاء مخزن معطيات 81%-% 71 
 

 Meta Data بيانات مؤقتة )متحولة(
ساســـية لبنـــاء مخـــازن المعطيـــات هـــو تقـــديم معلومـــات مفهومـــة بشـــكل واضـــح مـــن قبـــل ســـباب األاأل إن  

زين تفاصــيل عــن األصــول والمواقــع والتعــاريف والنوعيــة االعمــال. ومــن المهــم أن يــتم اســتخال  وتخــ
   (Meta Data)هذه البيانات تسمى البيانات المتحولة و وحداثة البيانات في مخازن المعطيات. 
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 الحادي عشرالفصل 
 نظم إدارة قواعد المعطيات غرضية التوجه

Object-Oriented Database Systems 
 

 ة: الكلمات المفتاحي
نسخة الصف ، Class ، الصفObject ، الغرضObject Oriented غرضية التوجه

Instance، ز الهوية للغرض )أو ُمعرِ ف الهوية(، ممي   أنماط المعطيات المجردة Identifier 
، هرمية encapsulationأو التغليف  ، الكبسلةInheritance ، الوراثةMethods الطرائق
 ، صف أعلىPolymorphism دية األشكالتعد   ،Class Hierarchy الصفوف

Superclassصف جزئي ، Subclass األحادية ، الوراثةSingle Inheritance الوراثة ،
 Late ر للنمطاإلسناد المبك   ،Redefinitionإعادة التعريف ، Multiple Inheritance دةالمتعد  

binding  ر للنمط، اإلسناد المتأخ Early binding . 
 ملخص: 

 ة لها.زات األساسي  ه، والمي  ة التوج  ز هذا الفصل على نظم إدارة قواعد المعطيات غرضي  رك  يُ 
 أهداف تعليمية: 

 :للتعرف علىيهدف هذا الفصل 
 .ه  لمحة عن تاريخ قواعد البيانات غرضي ة التوج 
 .متى يجب استخدام قواعد البيانات الغرضي ة 
  قواعد البيانات العالئقي ة.ميزات قواعد البيانات الغرضي ة مقارنة مع 
 .مساوئ قواعد البيانات الغرضي ة مقارنة مع قواعد البيانات العالئقي ة 
 .تمثيل األغراض في قاعدة بيانات غرضي ة 
 .المفاهيم األساسي ة في قواعد المعطيات الغرضي ة 
 مقارنة قواعد المعطيات غرضية التوجه مع النماذج السابقة. 
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 . مقدمة:1
ت في قواعد البيانات العالئقي ة ضمن جداول ثنائي ة البعد تتألف من أسطر تمث ل تخزن المعطيا

 الكيانات وأعمدة تمث ل واصفات الكيان المترمن في الجدول.
 

أم ا لتخزين األغراض المعق دة في قواعد المعطيات العالئقي ة، يجب توصيفها باستخدام أنماط 
 Objectأرقام، تاريخ ...(، فمثاًل الغرض  )سالسل محرفي ة، Simple Data Typesبسيطة 

 ئه إلى جناح )له أبعاد وميزات أخرى( يوضع في جدول، ومحر ك تالذي يمث ل طائرة يجب تجز 
 استطاعة، وزن، ...( يوضع في جدول آخر وهكذا. )له
 

 قد يكون تجزيء األغراض المعق دة إلى أغراض أبسط لتخزينها في الجدول أمرًا مجِهدًا ويعق د
 التعامل مع مجموعة األجزاء كغرض واحد.

ه عن قواعد المعطيات العالئقي ة بإمكاني ة تخزين األغراض  تتمي ز قواعد المعطيات غرضي ة التوج 
 ، إضافة إلى توصيف ممي زاتها.Methodوبإمكاني ة توصيف سلوك األغراض من خالل الطرائق 

 
 .ODBMS والدة مفهوم نظم إدارة قواعد البيانات الغرضي ة 1984
د لـ  1989  .ODBMSوضع تعريف محد 
 .(… ,ObjectStore, O2)المنتج األول  1991
 البدء بوضع معايير للتخاطب مع قواعد البيانات الغرضي ة. 1991

 
 بعد ذلك تم تطوير مجموعة من المعايير إلدارة والتعامل مع قواعد البيانات الغرضية منها:
ODMG (Object Database Management Group) release 1.2 …. 3.0 

SQL3 
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 . متى يجب استخدام قواعد البيانات الغرضية؟3
من المفيد استخدام قواعد البيانات غرضي ة التوج ه عند وجود أغراض معق دة يجب تمثيلها في 

 قاعدة البيانات، وعند وجود عالقات معق دة بين هذه األغراض.
التوج ه عند وجود حجوم كبيرة من  رضي ةمن جهة أخرى من غير المفيد استخدام قواعد البيانات غ

المعطيات البسيطة تربطها عالقات بسيطة يمكن التعبير عنها من خالل جداول ثنائي ة البعد دون 
 مشق ة.

 

 . ميزات قواعد البيانات الغرضية مقارنة مع قواعد البيانات العالئقية:2
ا، مما يقل ص رجاعهاألغراض ليست بحاجة إلى تجزيء، ومن ثم تجميع لتخزينها واست .1

المطلوب كتابته في التطبيق المرتبط  Codeزمن المعالجة ويقل ص من حجم الرماز 
 بقاعدة البيانات.

تسمح بترمين معلومات داللية أكثر في قاعدة المعطيات، وهذا ما يعطي واقعية أكثر  .2
 لتمثيل األغراض في العالم الحقيقي.

 تجوال أسهل بين األغراض. .3
 مما يزيد من وظائف قواعد المعطيات وإمكانيات النمذجة. ،جديدة أنماطإمكانية تعريف  .4
أكثر تطابقًا مع الواقع ) تعامل مع أغراض لها واصفات وسلوك يربط عالقتها مع  .5

 األغراض األخرى(.
 توصيف سلوك األغراض المترمنة في قاعدة البيانات وليس مواصفاتها فقط. .6
لتطوير السريع والصيانة السهلة لقاعدة كبر لإعادة استخدام الصفوف يعطي إمكانية أ .7

 المعطيات ووظائفها.
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 . مساوئ قواعد البيانات الغرضية مقارنة مع قواعد البيانات العالئقية:0
 أداء أبطأ في حال المعطيات من أنماط بسيطة. .1
 ال يوجد لغة استعالم قياسية تتعامل معها. .2
م قواعد معطيات األعمال واحتياجات لتصميتؤمن قواعد المعطيات العالئقية حاًل شاماًل  .3

 .اإلدارة، بينما ال يؤمن النموذج الغرضي التوجه مثل هذه األدوات
 أدوات أقل متوافرة للتعامل مع قواعد البيانات الغرضية. .4
 مستقرة أكثر )أكثر نروجًا(. RDBMSمعايير  .5
 ي التوجهوذج الغرضنسبة قليلة من األشخا  مؤهلة لالستفادة من نقاط القوة في النم .6

 كما أنه يحتاج إلى وقت تعلم أكبر.
 

 . تمثيل األغراض في قاعدة بيانات غرضية:1
فيما يلي مثال عن االختالف في طريقة تمثيل األغراض فيما بين نوعي قواعد البيانات العالئقية 

 والغرضية:
والتاريخ هي الرقم  نجد في المثال غرض هو فاتورة مبيع، تتألف الفاتورة من مجموعة واصفات

 وإجمالي الفاتورة، باإلضافة إلى زبون ومجموعة أقالم.
 

 باستخدام النموذج العالئقي يجب تجزيء الفاتورة إلى ثالثة أغراض هي فاتورة، زبون، قلم.

 بين الفاتورة والزبون(. n-1لكل فاتورة زبون وحيد ولكل زبون مجموعة فواتير )عالقة 

 بين الفاتورة والقلم(. n-1تبع لفاتورة واحدة )عالقة وكل قلم ي لكل فاتورة مجموعة أقالم

 قراءة بيانات الفاتورة تتطلب تجميع معطيات من ثالثة جداول.
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باستخدام النموذج الغرضي يتم تمثيل الفاتورة بغرض له ثالثة خصائص بسيطة  :فمثالً 
Properties تي هي من نمط الزبون ال هي الرقم والتاريخ واإلجمالي، باإلضافة إلى خاصة

 مركب )غرض( ومجموعة أغراض من نمط )قلم(.
 تعطي قواعد البيانات الغرضية للمستخدم إمكانية قراءة الغرض ككتلة واحدة، أو قراءة أجزاء منه.

 
 . SQL3التعامل مع األغراض في قاعدة البيانات له أكثر من لغة قياسية منها 

 تتألف من:
 

ODL object definition language.  (Replacing DDL) 
OIF object interchange Format. (Replacing DCL) 

OQL object query language.  (Replacing DML) 
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، وهي بحاجة لعدة جلسات لشرح مفرداتها وهذا خارج SQLهذه اللغة معقدة نسبيًا مقارنة مع 
 نطاق هذه المحاضرة.

 ية:لمعطيات الغرض. المفاهيم األساسية في قواعد ا7
 :(Object)الغرض 

حيث يتم إسناد هذا الممي ز : Identifierيعرف الغرض من خالل ممي ز الهوية الخا  به 
 للغرض لحظة إنشائه وال يمكن تغييره، ويحذف لحظة حذف الغرض.

عن بعرها  Instancesعن هوية الغرض، وتتميز نسخ الغرض  propertiesتعب ر الواصفات 
 ل نسخة تحمل قيم مختلفة لواصفات الغرض(.م الواصفات )كمن خالل قي

 :Object Identityمعر ف الغرض 
 .وحيد بالنسبة للغرض -
 .معطى من النظام لحظة إنشاء الغرض -
 .ال يمكن تغييره تحت أي ظرف من الظروف -
 .يمكن حذفه إذا محي الغرض نفسه -
 ال يمكن أبدًا إعادة استخدامه. -

 :Object Propertiesواصفات الغرض 

د هويته )الفاتورة لها مجموعة واصفات هي: الرقم، التاريخ، ...(، وقيم الغرض تحد   واصفات
 يز نسخة من الغرض عن غيرها من النسخ.الواصفات تم  

 منهاجفي الغرض  المادة الدرسي ةواصفة  :فمثالً يستخدم ممي ز الغرض للربط بين غرضين، 
 (.n-1لمنهاج من المواد )عالقة لى محتوى ا، للداللة عمادةتحوي قائمة مميزات الغرض 
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 :Object stateحالة الغرض 

هي مجموعة القيم التي تأخذها واصفات غرض في وقت معي ن. ويمكن أن تتغي ر. ولتغيير حالة 
غرض غي ر قيم واصفاته، ولتغيير واصفاته يجب إرسال رسالة إلى الغرض عبر استدعاء 

 طرائقه.

 :(Method)طرائق الغرض 

يستخدم لتنفيذ عملي ة معي نة تعد ل في قيم واصفات الغرض  Codeرماز لطريقة هي ا
Properties.ويمكن تنفيذ عملي ات على الغرض من خالل استدعاء طرائقه ، 
ل إليها. طرائق الغرض  تحمي واصفاته من الوصول غير المخو 

ن طريق األغراض ع ال يمكن لغرض أن يصل للبنية الداخلية لغرض آخر، ويتم التخاطب بين
 تترمن طلبات تنفيذ طرائق معينة. Messagesرسائل 

 

 
 .يمكن لألغراض تبادل الرسائل فيما بينها

( لكبسلةلتغليف )اابفكرة  Object Orientedالغرضي التوجه  ز النموذجيتمي  
Encapsulation   الغرض  واصفاتق عزاًل لالتي تحقProperties  د حالته  Stateالتي تحد 

فالتغليف يرمن إخفاء تمثيل  .Behaviorالتي تحدد سلوكه  Methodالغرض  لطرائقاًل عز و 
 عن خارج الغرض. Methods implementationالبيانات وتحقيق الطرائق 
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 :(Classes)الصفوف 
يتم تجميع األغراض التي تمتلك معطيات متشابهة في صفوف، فالصف هو عبارة عن مجموعة 

 تشابهة )واصفات( وسلوك متشابه )طرائق(.مع بنية م من األغراض المتشابهة
 ويحتوي الصف على وصف لبنية المعطيات وتفصيل تحقيق الطرائق لألغراض في ذلك الصف.

، وكل نسخة تملك ممي ز هوية فريد Instanceنسخة الصف يدعى كل غرض من الصف بـ 
Unique Identifier عر ف الصف الذي ما أن ها ت)والذي ندعوه أيرًا معرِ ف هوي ة فريد(، ك

 تنتمي إليه.
حيث يملك كل منها اسمًا ممي زًا.  Protocolببرتوكول الصف تدعى مجموعة رسائل الصف 

 يتم إرسال الرسائل غالبًا إلى أغراض معينة ولكن بعض الرسائل ترسل مباشرة إلى الصف 
 (.Constructorعلى طريقة تابعة للصف مباشرًة، طريقة بناء غرض جديد :)مثال 

، حيث يمكن Privateوطرائق خاصة  Publicهنالك نوعان لطرائق الصف: طرائق عامة 
ألغراض أخرى أن تطلب تنفيذ الطرائق العامة فقط، بينما ال يمكنها أبدًا طلب تنفيذ الطرائق 

 الخاصة.
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 :(Class Hierarchy)عالقات الصفوف 

 يد.صف أب وحيتم تنظيم الصفوف في بنية هرمية، حيث يكون لكل 
 هو عبارة عن تصنيف أعم  للصفوف الجزئية منه. :Superclassالصف األعلى 

صة من التصنيف األعم  للصف  :Subclassالصفوف الجزئية  بات مخص  تحتوي على مرك 
 األعلى.

هو صف أعلى للصفوف بيانو، غيتار، كمان،...، وبالتالي فإن  أداة موسيقيةالصف  مثال:
 ئية من صف األداة الموسيقية.صفوف جز  الصفوف األخيرة هي

 جميع الصفوف في الهرمية موروثة من الصف الجذر للهرمية.
 

 
 

 :Inheritanceهنالك نوعان من الوراثة 
  وراثة أحاديةSingle Inheritance  وهي موجودة عندما يحوي الصف على صف أب

أواًل عن  تم البحثواحد فقط )صف أعلى(. عندما يرسل النظام رسالة إلى غرض معين ي
هذه الطريقة في الصف الذي ينتمي إليه الغرض ومن ثم في حال عدم وجودها يتم 

 البحث في الصفوف األعلى في الهرمية.
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  وراثة متعددةMultiple Inheritance  وهي موجودة عندما يحوي الصف على أكثر
 من صف أب واحد.

 

 
 

 :Redefinitionإعادة التعريف 
 لدينا صف أب )موظف(، وصفوف جزئية منه  : Redefinitionيف دة التعر في مثال إعا

( في صف الطيار تعني حساب عالوة Bonusار وميكانيكي(. إعادة تعريف الطريقة ))طي  
الطيار بشكل مختلف عن حساب عالوة الميكانيكي الذي يرث طريقة حساب العالوة من صف 

لذلك قمنا  Bonusحدة في حساب الـ يقة واالموظف، )لجميع الموظفين، ما عدا الطيار، طر 
 بإعادة تعريفها في الصف الخا  به(.
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 argumentsلها نفس االسم وتختلف إما بالمعامالت  Methodsإن السماح بوجود عدة طرائق 
بتعددية األشكال أو بطريقة العمل يشكل أحد أهم المبادئ غرضية التوجه ويدعى 

Polymorphism. 
 

 :ألغراضالعالقة بين ا
 ( 1:1عالقة واحد لواحد:)  عالقة غرض لغرض، كل مدير يرأس قسم واحد وكل قسم

 يرأسه مدير واحد.
 ( 1عالقة واحد لعديد:M:) مثال الموظف والخدمة، يعمل الموظف على خدمة واحدة 

 بينما تحوي الخدمة أكثر من موظف.
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 ( عالقة عديد لعديدM:N:)  مواد أولية وكل مادة مجموعة مثال كل منتج يحتاج إلى
 نتاج أكثر من منتج.إأولية تستخدم في 
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في التمثيل البياني )مثال فاتورة المبيع السابقة( بداًل من وضع مربع الغرض فقط في الصف، من 
ة عالقات ومن خالل التسمية يمكن تمييز عد  األفرل استخدام اسم لوصف العالقة بين الصفين، 

 بين الصفين.
 

 :(Data Types)يات ط المعطأنما
ونمط  Simple Data Typesنمط معطيات بسيطة  :هنالك نوعان من أنماط المعطيات

يتم تعريفه من قبل المستخدم. ومن خالل هذه  Abstract Data Typesمعطيات مجردة 
 األنماط يمكن تعريف أغراض معق دة، تحوي واصفات هي عبارة عن نسخ من صفوف أخرى.

 
 Late وإسناد متأخر Early bindingإسناد القيم للواصفات: إسناد مبكر  وعان منكما يوجد ن
binding: 

في اإلسناد المتأخر للنمط، ال يتم معرفة نمط معطيات الواصفة حتى زمن التنفيذ، ويمكن 
لنسختي غرض مختلفتين من نفس الصف أن تحويا قيمتين من نمطي معطيات مختلفين لنفس 

د المبكر للمعطيات، فإن قاعدة المعطيات تختبر نمط معطيات الواصفة اإلسنا الواصفة. بينما في
 في زمن التعريف.
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 باستخدام أنماط معطيات أساسية مسبقة التعريف INVENTORYالجدول 

 

 
 باستخدام اإلسناد المبكر INVENTORYالجدول 
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 باستخدام اإلسناد المتأخر INVENTORYالجدول 

 

 :ات غرضية التوجه مع النماذج السابقةالمعطي مقارنة قواعد .6
يكافئ الغرض في قواعد المعطيات غرضية التوجه، الكيان أو السطر في النماذج األخرى 

يتمتع النموذج غرضي التوجه بميزات أخرى تجعله أكثر  (، ولكنERD)النموذج العالئقي، 
 .والكبسلةبالطرائق( والوراثة  يعب ر عنهواقعية: مثل السلوك )والذي 

 
يبقى الصف أكثر قوًة  كما يكافئ الصف مجموعة الكيانات أو الجدول في النماذج األخرى، ولكن

 ألنه ال يعطي فقط وصفًا لبنية المعطيات، وإنما يصف سلوك أغراض الصف أيرًا.
 

 وٌيعتأبأر تعريف المستخدم ألنماط مجردة جديدة أداًة قوية مقارنة بالنماذج األخرى.
ج الغرضي التوجه، بتنظيمه للصفوف ضمن هرمية وراثية؛ حيث يرث الصف يز النموذكما يتم

 جميع آبائه. 
 حقق عزاًل لمعطيات الصف ولطرائقه الخاصة.  يي ذال التغليفويتميز هذا النموذج بفكرة 

م هذا المميز  كما ال يوجد مقابل لمميز الهوية الخا  بالغرض في النماذج األخرى، حيث ُيستخدأ
بين األغراض بغض النظر عن حالة الغرض، في حين يستخدم النموذج العالئقي  اء عالقاتلبن

 قيمة معينة أو أكثر من قيم واصفات الكيان لبناء العالقات مع الكيانات األخرى.
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 :نظام إدارة قواعد المعطيات غرضية التوجه .4
د معطيات يكامل بين دارة قواعنظام إدارة قواعد المعطيات غرضي  التوجه: هو عبارة عن نظام إ

 منافع نظم المعطيات التقليدية، وبين القوة والميزات البرمجية لنموذج المعطيات غرضي التوجه. 
ُيستخدم هذا النظام في التطبيقات المعقدة )التطبيقات الطبية، تطبيقات االتصاالت، التطبيقات 

 لخ(.إالوسائط...ت متعددة الفيزيائية، تطبيقات التصميم بمعونة الحاسب، التطبيقا

 :القواعد األساسية لنظام إدارة قواعد المعطيات غرضي التوجه .2 
 القواعد التي تجعل منه نظامًا غرضي التوجه:

 .يجب أن يأدعأم النظام التعامل مع أغراض معقدة 
  يجب أن يؤمن النظام مميِ ز هوية لكل غرض، ويكون هذا المميز مستقاًل عن حالة

 الغرض.
 ات والطرائق داخل الغرض.لة المعطيكبس 
 .إمكانية تعريف الصفوف واألنماط المجردة الجديدة 
 .يجب أن يدعم النظام عملية الوراثة 
 .إمكانية اإلسناد الديناميكي ألنماط المعطيات 
 .يجب أن يدعم النظام جميع العمليات األساسية المحققَّة في لغات البرمجة 
 وسع.يجب أن يكون النظام قاباًل للت 
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 واعد التي تجعل منه نظام إدارة قاعدة معطيات:الق

 .يجب أن يكون النظام قادرًا على تذكر مواقع المعطيات 
 .القدرة على إدارة قواعد معطيات كبيرة 
 .القدرة على التعامل مع عدة مستخدمين 
 .القدرة على التصحيح بعد حدوث األخطاء البرمجية والعتادية 
 طيات.االستعالم السهل عن المع 

  

 مثال بناء أغراض  .14
تتم أواًل عملية بناء أنماط المعطيات الجديدة )أنماط المعطيات المجردة(، والتي هي عبارة عن 

( بناًء على أنماط بسيطة، ومن ثم يتم بناء صف T_ADDRESSو  T_JOBصفوف )
 العاملين بناًء على هذه األنماط.

  
 

SQL >  CREATE OR REPLACE TYPE T_ADDRESS AS OBJECT ( 
2  STREET VARCHAR2(20), 
3  CITY  VARCHAR2(15), 
4  STATE CHAR(2), 
5  ZIP  CHAR(5) 
6  ); 
7  / 
 
Type created 
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SQL >  CREATE OR REPLACE TYPE T_JOB AS OBJECT ( 
2  CNAME  VARCHAR2(20), 
3  START_DATE DATE, 
4  END_DATE  DATE, 
5  MONTHLYSALARY NUMBER(7, 2), 
6  MEMBER FUNCTION MONTHSONJOB RETURN NUMBER, 
7  MEMBER FUNCTION TOTALEARNED RETURN NUMBER 
8  ); 
9  / 
 
Type created 
 
 
SQL >  CREATE TABLE WORKER { 
2  WRK_NUM  NUMBER PRIMARY KEY, 
3  WRK_LNAME VARCHAR2(15) NOT NULL, 
4  WRK_FNAME VARCHAR2(15) NOT NULL, 
5  WRK_ADDRESS T_ADDRESS, 
6  WRK_PREVJOB T_JOB 
7  }; 
8  / 
 
Table created 
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عشر الثانيالفصل   
مدخل إلى التجارة االلكترونية   

Introduction to E-Commerce 

 الكلمات المفتاحية:

 المصطلح الكلمة المصطلح الكلمة

 أعمال ألعمال
B2B: Business-to-

Business مخدم ِوب Web Server 

 عمال لزبائنأ 
B2C: Business -to- 

Customer موقع ِوب Web Site 

-G2B: Government-to حكومة ألعمال
Business 

 Digital Cash نقود رقمية

-G2C: Government-to حكومة لزبائن
Customer 

 Changer الصراف اآللي

 Intra-Business أعمال داخلية
بروتوكول تبادل 

المعطيات 
 ونياإللكتر 

EDIP: Electronic Data 
Interchange Protocol 

 Internet إنترنت
الشبكات 
االفتراضية 
 الخاصة

VPN: Virtual Private 
Networks 

 Hyper Link الوصلة الفائقة Intranet إنترانت

 URL: Uniform Resource عنوان الِوب Extranet إكسترانت
Locator 

خدمة حجز  E-Mail بريد الكتروني
 العناوين

DNS 

تبادل معطيات 
 رقمي

Digital Exchange  بروتوكول نقل
 النص الفائق

HTTP: Hyper Text 
Transfer protocol 
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 E-Commerce تجارة إلكترونية
لغة عالمة النص 

 الفائق
HTML: Hyper Text Markup 

Language 

 Internet Commerce تجارة اإلنترنت
بروتوكول نقل 

 FTP: File Transfer Protocol الملفات

 Encryption تشفير
خدمات 

التخصيص 
 الشخصي

Personalization Services 

 Content Management إدارة المحتوى  Digital Signature توقيع رقمي

 Protection الحماية Firewall جدار نار

 Privacy الخصوصية Electronic Wallet حقيبة الكترونية

 Credit Card بطاقة اعتماد Searching Service خدمات بحث

 Authentication التأكد من الهوية Certificate شهادة وثوقية

 Static Page صفحة ساكنة
حماية نقل 
 Protect Transaction Data المعطيات

 Protect Resources حماية الموارد Dynamic Page صفحة متغيرة

 Web Page صفحة ِوب
برتوكول نقل 

فائق النص ال
 ناآلم

HTTPS 

 Service Refuse رفض الخدمة Virus فيروس

لغة التأشير  Web Browser متصفح ِوب
عة  الموس 

XML: eXtensible Markup 
Language 

 Permissions صالحيات Hacker مخترق 

  ملخص:
 .يركز هذا الفصل على دراسة عالم التجارة االلكترونية وأبعاده
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 ترونية؟. ما هي التجارة االلك1

 لكترونية على أنها استخدام تقنيات شبكية تعتمد على الحاسب من أجل:اإلمكن تعريف التجارة ي

  جلب منتجات وخدمات جديدة للسوق. 
 .دعم وتطوير المعامالت التجارية وتسويق المنتجات أو الخدمات على الِوب 

 

 -وخاصًة الِوب–رنت عبه اإلنتيطلق البعض على التجارة االلكترونية اسم تجارة اإلنترنت، لما تل
من دور الوسيط في التجارة االلكترونية. كما يشير العديد من الناس إلى التجارة االلكترونية 
باألعمال اإللكترونية، وذلك بسبب تداخل التجارة االلكترونية مع أعمال الشركات والمؤسسات 

 .واإلنترانتنترنت ولوجيا اإلالتي تسعى بدورها إلى تطوير عملها ونشره باالعتماد على تكن

عن استراتيجية عمل جديدة تعتمد على جلب المنتجات والخدمات  اإللكترونيةتعب ر التجارة 
 .واألفكار، وعرضها للزبائن بطرق غير مكلفة باالعتماد على تقنية اإلنترنت

ن خالل تأميمن  الزبائنوتعتبر التجارة اإللكترونية مصدرًا هامًا لألموال، فهي تجلب ماليين 
بالتالي تحاول الشركات والمؤسسات أن و وسيلة لعرض المنتجات بشكل مباشر على اإلنترنت. 
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من الِوب وذلك  -أو بأسلوب آخر–تتنافس مع بعرها من أجل اقتطاع أكبر حصة من السوق 
 من خالل مواقعها االلكترونية.

 . تاريخ وتطور التجارة االلكترونية:3

في أتمتة وتنسيق  اإللكترونيةمفتاح التجارة  -ًة شبكة اإلنترنتوخاص –ية تعتبر الشبكات الحاسوب
المعامالت التجارية. إذ يرتبط تطور اإلنترنت وبشدة مع تطور التجارة االلكترونية. وتزداد التجارة 

ال يعتبر التسويق عبر الهاتف من وسائل : االلكترونية وضوحًا كلما قل  التدخل البشري، فمثاًل 
 رونية.االلكت التجارة

ففي بداية الستينات، تم إنشاء شبكة هاتفية خاصة من قبل البنوك إلجراء تحويالت مالية بشكل 
 إلكتروني، مما أتاح تبادل األموال بأسلوب سريع ومالئم وآمن.

وفي بداية السبعينات، ظهرت خدمات خاصة ببعض البنوك مثل خدمة الصراف اآللي، وذلك 
قات الخدمة. ازدادت شعبية الصراف اآللي وظهرت فيما بعد خارج أو لتلبية حاجات الزبائن 

 شركات خاصة لتزويد تلك الخدمة إلى البنوك.

 Electronic Data Interchange (EDI) وظهر بروتوكول تبادل المعطيات اإللكتروني
الل أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، مما سمح للشركات بتبادل الوثائق فيما بينها من خ

 ات هاتف خاصة.شبك

وسه ل الحاسب الشخصي التوسع السريع لإلنترنت في بداية الثمانينات وحتى التسعينات، وكان 
ت إلى االنتقال إلى عالم الِوب، والذي أدى بدوره إلى اكتشاف واستثمار الشرارة األولى التي أد  
 تطوير عالم األعمال.في تقنيات جديدة ساهمت 

ر التقني  كية بشكل واضح في أواخر التسعينات وحتى بداية األلفية الجديدةات الشبإال أن تطو 
 جعل الشركات تسارع لالستفادة من الشبكات االفتراضية الخاصة من أجل تطوير أعمالها. 

كما ساهمت الشبكات الواسعة والشبكات الالسلكية بتوسيع مجال األعمال، باإلضافة إلى ظهور 
 (.XMLات بين التطبيقات ومنها لغة التأشير الموسعة )المعطي تقنيات جديدة لتسهيل تبادل
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 . محاسن التجارة االلكترونية:2

 للتجارة اإللكترونية محاسن لكٍل من المشتري والمستهلك، نذكر منها:

 :يستطيع الزبائن القيام بمقارنات سريعة بين  إمكانية إجراء عمليات مقارنة سهلة بين المنتجات
مختلفة، ويمكن تصنيف المواقع التي تساعد على المقارنة بعدة  من مصادرأسعار المنتجات 

  www.mysimon.comأساليب، فمنها ما يجري مقارنات بين أي أنواع من المنتجات مثل 
دمحبنوع  ، ومنها ما يختص www.dealtime.com  و  من المنتجات كأنواع السيارات د 

 . www.qixo.comأو رحالت الطيران، كموقع  www.autobytel.comكموقع 
 :إن إجراء عمليات مقارنة بشكل مباشر على  تخفيض التكاليف وزيادة المنافسة

من التنافس بين المور دين مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف على المستهلكين، كما رنت يزيد اإلنت
ا يساعد ه البد من أخذ مسألة التزايد الكبير في عدد مستخدمي اإلنترنت بعين االعتبار مم  ن  أ

  .على ازدياد عدد الزبائن وازدياد المنافسة
 :ازلهم بشكل مريح دون الحاجة ائع من منبإمكان الزبائن أن يقوموا بشراء البر المالءمة

 .ر في الوقت وفي تكلفة المواصالتف  ا يو م  لسوق، ملإلى االنتقال 
 :ا بإمكان المتاجر اإللكترونية أن تستمر بالعمل على مدار الساعة، مم   الخدمة المستمرة

 .كسب زبائن جدد في أي وقت طيلة أيام السنة إمكاني ةيزيد من 
 يين المستخدمين حول العالم التواصل مع الشركات بإمكان مال مي:االستخدام العال

 .باستخدام اإلنترنت، مما يزيد من والء الزبائن
 :بإمكان الشركات التي تسعى إلى الحرور المباشر  تخفيف العوائق على الشركات

لبناء عبر اإلنترنت، أن تتجنب نفقات المكان والموظفين والدورات التأهيلية وغيرها فال حاجة 
 .أو تحصيل أثاث فخم ي زمممكتب 

 :)ن الشركات من خالل بيئة اإلنترنت، من جمع تتمك   زيادة في معرفة السوق )الزبون
معلومات خاصة حول زبائنها المحتملين، كمعلومات حول المواد التي يقوم زبون بشرائها، أو 

ومات على اعد هذه المعلالمنطقة التي يسكن فيها، أو السلوك الذي يتبعه أثناء التسوق. تس

http://www.mysimon.com/
http://www.dealtime.com/
http://www.autobytel.com/
http://www.qixo.com/
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صةتحديد أهداف الزبائن التسويقية بحيث تعرض لهم الشركة مزايا  للمواد التي تهم كاًل  مخص 
 منهم.

 . مساوئ التجارة االلكترونية0

على الرغم من كثرة محاسن التجارة االلكترونية، إال أنها تمتلك العديد من المساوئ التي يمكن أن 
 القلق لكل من الزبون أو المورِ د، ومنها:ارية أو تسبب تعكر صفو المعامالت التج

 :غالبًا ما تترافق المشتريات عبر اإلنترنت بكلفة نقل  وجود تكاليف إضافية غير صريحة
مرتفعة، أو بعدم توافر كفالة، أو بأوقات تسليم غير مناسبة للبرائع، مما قد يزيد من نفور 

 .الزبائن من التسوق عبر اإلنترنت
 كثيرًا ما تتعرض المؤسسة اإللكترونية لخسارة في المبيعات أو  :خطاء التقنيةأثر األ

المصداقية أو حتى خسارة الزبائن إذا ما تعرض موقعها اإللكتروني لبعض المشاكل الناتجة 
 .إما عن أعطال في الشبكة، أو عن برنامج خبيث، أو حتى عن مشكلة في العتاديات

 :خول العمل في بيئة التجارة اإللكترونية الرغم من أن دعلى  تكلفة البقاء في الخدمة
يعتبر أسهل نسبيًا، إال أن االستمرار في ذلك العمل يبقى أصعب بكثير، فازدياد المنافسة 
يعني انخفاض هامش الربح، ولكي يكون العمل ذو عائد، فالبد من الحفاظ على نسبة 

ار بالمنافسة تستوجب ضرورة االستمر مبيعات مرتفعة وعلى استمرار والء الزبائن، كما أن 
 .استثمار تقنيات مكلفًة جداً 

 :تعد مسألة ضمان حماية تبادل األموال على اإلنترنت إحدى أكبر  النقص في األمن
العقبات التي تواجه تقُبل التجارة اإللكترونية من قبل الشركات أو الزبائن. فمثاًل، يتجنب 

ترنت بمعلومات حول بطاقة االعتماد موقع على اإلنالعديد من الزبائن القيام بتزويد أي 
 .الخاصة بهم

 :مع ازدياد كمية المعطيات التي يتم جمعها حول الزبائن  التعدي على الخصوصية
الذين يقومون بالتسوق االلكتروني وتنوع تلك المعلومات، تختلف ردود فعل الزبائن. فهناك 

الدعائية التي تسعى بدورها مات للمؤسسات الكثير من الشركات التي تقوم ببيع تلك المعلو 
للبحث عن زبائن جدد من خالل إرسال رسائل إلكترونية ألولئك الزبائن. كما أن توافر تلك 
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المعطيات على مخدمات على الِوب يجعلها عرضًة للقرصنة واالستحواذ من قبل المجرمين 
 .ي خصوصياتهمن أو للتدخل فاإللكترونيين الذين يمكن أن يقوموا باستخدامها ألذية الزبائ

 :على الرغم من أن مواقع التسوق اإللكتروني أو التجارة االلكترونية  النقص في الخدمة
دة بتقنيات على مستوى عال من التطور، إال أنه من الرروري توافر خدمات خاصة  مزو 

ر ذم  برعاية الزبائن. إذ يمكن أن يؤدي عدم توافر مثل تلك الخدمات بشكل مستمر إلى ت
 .أو فقدانه المستهلك

 :ة نشر البرامج ترتبط القرايا القانونية بمسائل تتعلق بانتهاك حقوق ملكي   قرايا قانونية
 أو استخدام بطاقات اعتماد مسروقة أو االحتيال.

 . أنماط التجارة اإللكترونية 1

ماط التجارة يتم تقسيم التجارة االلكترونية بحسب البائعين والمشترين، لذا يمكن تصنيف أن
 اللكترونية كما يلي:ا

  ( أعمال ألعمالBusiness-to-Business (B2B:   تجارة إلكترونية بين أعمال. 
 ( أعمال لزبائنBusiness-to-Consumer (B2C: تجارة إلكترونية بين عمل ومستهلك. 
  أعمال داخلي ةIntra-Business: أنشطة تجارية داخلية، كتلك التي تنشأ بين رب العمل 

 والموظفين. 
 نمط من األنماط السابقة بالتفصيل.  سيتم شرح كل

وهناد أنماط أخرى للتجارة االلكترونية يمكن أن تكون عبارة عن حاالت خاصة من األنماط 
 السابقة، ومنها:

  ( حكومة ألعمالGovernment-to-Business (G2B:  ة من ص  وهي حالة خاB2B. 
 ( حكومة لزبائنGovernment-to-Consumer (G2C: ي حالة خاصة من وه.B2C 
 ( زبائن لزبائنConsumer-2-Consumer (C2C:  وهي عبارة عن اختصار للتعبير

C2B2C على ذلك مواقع : بين مستهلكين، ومثال  اً بحيث تكون المهنة وسيطeBay.com  
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هم ات بيع أو شراء بعرن وسيلة للمستهلكين لكي يقوموا بعملي  التي تؤم    Amazon.comوأ 
 مع بعض.

 

 
 

 Business-to-Business  (B2B) . أعمال ألعمال7

عن كافة المعامالت التجارية المترابطة بين  أعمال ألعمالالتجارة اإللكترونية من نمط  تعب ر
األعمال، كالمعامالت التي تتم بين المنتج والمور د، أو بين المنتج وتاجر الجملة، أو بين تاجر 

 :كما نالحظ الجملة وتاجر التجزئة
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من حيث إمكانية إجراء طلبات شراء  من نمط أعمال ألعمال والمورد: هيفالعالقة بين المنتج 
 نقص المواد في المستودع. لسد :مثالً 

من حيث إمكانية إجراء طلبات  أعمال ألعمالهي أيرًا من نمط  :والموزعوالعالقة بين المنتج 
 شراء لسد نقص المواد لدى الموزع.

من حيث إمكانية إجراء طلبات  أعمال ألعمالهي أيرًا من نمط  :والتاجربين الموزع  والعالقة
 شراء لسد نقص المواد في السوق.

 مثال:

يمكن أن ُتنشئ إحدى شركات إنتاج الحواسب، التي تحتاج لمزودين لقطع كالقر  الصلب أو 
عندما تنقص الموردين. فالذاكرة، نظام شراء إلكتروني يربط مستودعها مع نظام طلبات شراء من 

 أمر شراء ويرسله للمزود. -وبشكل تلقائي -كمية مادة ما من المستودع، يولد النظام 

 Business-to-Consumers (B2C). أعمال لزبائن 6

كافة المعامالت التجارية التي تنشأ بين تجار  عن أعمال لزبائن التجارة اإللكترونية من نمط تعب ر
 .التجزئة والمستهلكين
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أعمال لزبائن من حيث إمكانية  هي من نمط:ين التاجر والزبون )راجع الشكل السابق( فالعالقة ب
 إجراء طلبات بيع وشراء ونقل برائع، لخدمة الزبون.

 مثال:

سنعرض فيما يلي بعض األمثلة عن مواقع الِوب التجارية الموجهة لخدمة الزبون )المستهلك( 
 ل لزبائن.والتي تصنف من نمط أعما

 لموقعا  المجال 

 السفر / الرحالت 
www.travelocity.com  
www.Expedia.com  

CheapTickets.comwww. 

 تجارة التجزئة 
www.LandSend.com  
www.Spiegel.com  

www.JCPenney.com 

  www.Fidelity.com مال 
www.Etrade.com 

 بنوك 
www.Netbank.com  

banking.com-online-www.1st 

 www.CDNow.com موسيقى 

 www.Irs.com (Internal Revenue Service) حكومي 

 حاسب 
l.comwww.del  

www.IBM.com  
www.Pricewatch.com 

 خدمات صحية 
www.HealthNet.com  

www.webmd.com 

 www.Ebay.com مزاد علني 

 www.Quotesmith.com تأمين 

 

http://www.travelocity.com/
http://www.travelocity.com/
http://www.expedia.com/
http://www.expedia.com/
http://www.cheaptickets.com/
http://www.cheaptickets.com/
http://www.landsend.com/
http://www.landsend.com/
http://www.spiegel.com/
http://www.spiegel.com/
http://www.jcpenney.com/
http://www.jcpenney.com/
http://www.fidelity.com/
http://www.fidelity.com/
http://www.etrade.com/
http://www.etrade.com/
http://www.netbank.com/
http://www.netbank.com/
http://www.1st-online-banking.com/
http://www.1st-online-banking.com/
http://www.cdnow.com/
http://www.cdnow.com/
http://www.irs.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.ibm.com/
http://www.ibm.com/
http://www.pricewatch.com/
http://www.pricewatch.com/
http://www.healthnet.com/
http://www.healthnet.com/
http://www.webmd.com/
http://www.webmd.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.quotesmith.com/
http://www.quotesmith.com/
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 . أعمال داخلي ة4

عن كافة المعامالت التجارية التي تنشأ ضمن  أعمال داخلية ة اإللكترونية من نمطالتجار  تعب ر
 .العمل والموظفين المؤسسة، كتلك التي تنشأ بين رب

 اإللكتروني العملي فيمكن ذلك من خالل: أعمال داخليةمفهوم الأما عن كيفية تطبيق 

 :Intranetاإلنترانت 

 يمكن الولوج إليها إال من ة أو مؤسسة معينة، والعبارة عن شبكة تملكها وتديرها شرك ووه
 خالل أجهزة حاسب من داخل شبكة المؤسسة الحاسوبية وبواسطة موظفي تلك المؤسسة.

نترانت كافة أقسام المؤسسة ببعرها البعض وتساعد على تحسين مستوى العمل تربط شبكة اإل
 داخل المؤسسة وزيادة التواصل بين الموظفين.

 :Extranetاإلكسترانت 

فهوم اإلنترانت بحيث يمكن لشبكة المؤسسة التواصل مع بعض األطراف وهو توسع لم
 المعروفين من الخارج.

 

 . بنية التجارة االلكترونية2

يقصد ببنية التجارة االلكترونية، بنية المنظومة الالزمة لدعم التجارة اإللكترونية، باإلضافة إلى 
 تصف مكونات وتفاعل مواقع الِوب التجارية.ة اإللكترونية والتي بنية البيئة التي تخلقها التجار 

 تقسم تلك البنية إلى ثالث طبقات مترابطة وهي: 

 طبقة خدمات اإلنترنت األساسية.  
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 طبقة خدمات التشغيل.  
  .طبقة تطبيقات التجارة اإللكترونية 

 :Basic Internet Services. طبقة خدمات اإلنترنت األساسية 2.1

مين الخدمات األساسية التي تسهل نقل المعطيات والمعلومات بين لطبقة المسؤولة عن تأوهي ا
 أجهزة الحاسب على الشبكة. تحتوي هذه الطبقة على الخدمات التالية:

  اإلنترنتInternet:  شبكة الشبكات العالمية، تعمل على ربط آالف الشبكات غير
 .معطيات والمعلوماتالمتجانسة بعرها مع بعض لتؤمن وسيلة لنقل ال

 TCP/IP: مجموعة بروتوكوالت خاصة بإنشاء وتوجيه رزم المعطيات عبر الشبكة.  
 ه عبارة عن مزيج عتادي برمجي مهمته وصل شبكات مختلفة بعرها مع  :Router الموج 

 .بعض، وتوجيه المعطيات عند انتقالها من شبكة إلى أخرى 
 الِوب Web:  عروفة باسم صفحات الخاصة المترابطة المتجم ع كبير للعديد من الملفات

  .الِوب
 :ملف خا  مكتوب بلغة  صفحة الِوبHTML ويحتوي على عناصر مختلفة، نص 

 .لخإرسوم، صوت ...
 لغة عالمة النص الفائق (HTML:) لغة معيارية لتصميم صفحات الِوب. 
  الوصلة الفائقةHyper Link: تلفة، وغالبًا وصلة أو أسلوب ربط بين ملفات من أنماط مخ

 .ضمن صفحة الِوب URLعن الوصلة بـ  ما يعبر
 ( عنوان الِوبURL:)  :هو عنوان مورد على اإلنترنت مثلwww.amazon.com  
 (بروتوكول نقل النص الفائقHTTP:)  بروتوكول قياسي تطبيقي يستخدم للتخاطب بين

 .مخدم ومتصفح ِوب
 ( خدمة حجز العناوينDNS:)  هو الخدمة المسؤولة عن ترجمة عنوان الِوب إلى عناوين

TCP/IP مناسبة. 
 متصفح الِوب Web browser:  هو التطبيق الذي يستخدمه الزبون الذي يطلب تحميل

 .صفحة ِوب على حاسبه



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 227 

 مخدم الِوب Web server:  هو تطبيق خا  مهمته تلقي الطلبات من الزبائن وإرسال
 .المتصفح الخا  بهمالصفحات المطلوبة إلى 

 :مصطلح يستخدم لإلشارة إلى مخدم الِوب ومجموعة صفحات الِوب المخزنة  موقع الِوب
 .على قرصه الصلب

  صفحة ِوب ساكنةStatic Web Page: صفحة ِوب ال يتغير محتواها. 
  صفحة ِوب متغيرةDynamic Web Page: ت الذي صفحة ِوب محتواها يعتمد على الوق

 يل تلك الصفحة.تم فيه طلب تحم
 بروتوكول نقل الملفات File Transfer Protocol:  بروتوكول خا  بنقل الملفات على

 .اإلنترنت
 :رسائل إلكترونية يجري تبادلها على اإلنترنت البريد اإللكتروني. 
 :ت خدمات خاصة تسمح للمستخدمين بتبادل رسائل ذا خدمات األخبار ومجموعات الحوار

 لخ.إضة أو الحاسب أو الموسيقى ...مواضيع معينة كالريا

 

 خدمات اإلنترنت األساسية
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 :Business Enabling Services. طبقة خدمات التشغيل 2.3

وهي الطبقة التي تزود خدمات إضافية لدعم المعامالت التجارية، كاألمن أو الوثوقية أو تحسين 
 ذه الطبقة على الخدمات التالية:رنت. ويمكن أن تحتوي هاألداء في المعامالت لتالئم بيئة اإلنت

  :تزود خدمات البحث مواقع الِوب بإمكانية إجراء بحث عن محتوى تلك خدمات البحث
ة لكافة مواقع الِوب ذات الصفة التجارية  .المواقع، وتعتبر هذه الخدمة ضرورة ملح 

 :هة نحو ضمان حماية وخصوصية  خدمات األمن المعطيات من خالل وهي خدمات موج 
أو جدران النار  Digital Signature أو التوقيع الرقمي Encryptionمختلفة كالتشفير طرق 

Firewalls  ...لخإ. 
 :وهي خدمات تسعى لمراقبة مواقع وصفحات الِوب  مراقبة المواقع وتحليل المعطيات

إذا كانت تلك  عدد الزوار مثاًل أو فيما الستخال  معلومات خاصة بتلك الصفحات حول 
 .في تحسين أداء تلك المواقع تجذب زوارًا جددًا أم ال، هذه المعلومات يمكن أن تفيد  الصفحات

 ينبغي إجراء العديد من االختبارات على مواقع الِوب قبل  :إجراء اختبارات على مواقع الِوب
له في آن واحد تحملهم من قبل الموقع عند تحمي نشرها، كحجم وعدد المستخدمين الذين يمكن 

  .ل المثالعلى سبي
  :ينبغي إجراء دراسة حول الموقع اإللكتروني من ناحية تناسق األلوان اختبارات االستخدامية

 .المستخدمة أو أسلوب عرض الواجهات وسهولة التنقل بين الصفحات
  :نه خدمات التخصيص الشخصي هة لتحقيق راحة المستخدم، بحيث تمك  وهي خدمات موج 

 ان صفحات الموقع بما يناسب راحته.ص شكل وأسلوب عرض وألو من تخصي

 Yahoo.comضمن موقع   My Yahoo: مثال على ذلك  

  :إن الستخدام أدوات تطوير الِوب في تصميم الصفحات المتغيرة أثر كبير تطوير الِوب
 .وأساسي في مواقع التجارة اإللكترونية

 :يات الداعمة لمواقع إدارة قواعد المعط إن توافر خدمات نظم التكامل مع قواعد المعطيات
 .الِوب لها دور فع ال في تنظيم معطيات المعامالت التجارية
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  :يجب أن يتوافر أسلوب موثوق في معالجة الصفقات اإللكترونية دون معالجة الصفقات
رنا حجم الصفقات التي يمكن أن يتم إبرامها حول العالم  حصول مشاكل أو أخطاء إذا ما تصو 

 .ترونيةخدام التجارة اإللكباست
  إدارة المحتوىContent Management:  وهي الخدمة التي تهتم بإدارة وتنظيم محتوى

 .صفحات الِوب، مما يؤمن محتوى مالئم ومت سق
  :تهتم هذه الخدمة برمان صحة وتوجيه ونقل الرسائل بين المخدم والزبون تبادل الرسائل

 .أو بالعكس
 :سلكية والخلوية ذات أهمية كبيرة كمؤثر في تعتبر األجهزة الال دعم األجهزة الالسلكية

مستقبل التجارة اإللكترونية، فالبد بالتالي من تطوير الخدمات التي تدعم هذا النوع من 
 االتصاالت.

 :E-Commerce Business Services. طبقة تطبيقات التجارة اإللكترونية 2.2

 لكترونيةلبنية التجارة اإل وهي الطبقة العليا من الطبقات المكونة. 
  تقوم هذه الطبقة باستخدام خدمات الطبقتين األدنى منها لتوصيف أسلوب ومنطق العمل

 .والتجارة اإللكترونية
  تحتوي هذه الطبقة على كافة األعمال التي تمثل أنماط التجارة اإللكترونيةB2B  أوB2C 

التجارة  ر عن مفهوم استخدامكما تحتوي على الخدمات التي تعب Intra-Businessأو 
اإللكترونية كالبيع االلكتروني وخدمات الزبائن المباشرة ومواقع اإلنترنت التجارية وخدمات 

 .لخإنقل البرائع وأساليب العرض والمقارنة بين المنتجات ...

نة لبنية التجارة اإللكترونية14  . ترابط الطبقات المكو 

 التجارة اإللكترونية بعرها مع بعض: بقات المكونة لبنيةيوضح الشكل التالي كيفية ترابط الط
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 . األمن11

يعتمد نجاح التجارة االلكترونية على ضمان تحقق عاملين أساسيين من بداية وحتى نهاية أي 
 عملية من عمليات التجارة االلكترونية. هذان العامالن هما:

 ونات التجارة اية المعطيات أو مكيقصد بالحماية، كافة اإلجراءات المتخذة لحم :الحماية
االلكترونية من أية محاولة دخول مقصودة أو غير مقصودة لتلك الموارد من قبل أشخا  غير 

لين  .مخو 
 وهي األسلوب المتبع من أجل تحديد سماحيات وحقوق األفراد أو المؤسسات : الخصوصية

 المستفيدة من الموارد المتوافرة أو المعطيات.

 األمن المعلوماتي . أدوات ضمان13

 لكي يتم ضمان األمن ال بد من إتباع بعض أدوات الوقاية مع العلم أن األمن مفهوم نسبي:

  التحقق من الهوية( الوثوقيةAuthentication:)  وهي األداة المتبعة إلعطاء صالحيات
 .مناسبة لمستخدمي النظام، وتختلف تلك الصالحيات بحسب استراتيجية الحماية المتبعة
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o يات والتحقق من الهوية عندما ننتقل من نظام تشغيل إلى يختلف مفهوم الصالح
         Certificateاإلنترنت، بحيث يظهر مفهوم آخر هو شهادة الوثوقية 

وثيقة تعريف إلكترونية يمكن أن ُتمنح من جهة موثوقة إلى : وهي عبارة عن 
اري وقع وب تجمستخدم أو موقع ِوب أو حتى برنامج؛ فيتم مثاًل إعطاءها إلى م
 إلثبات أهليته للبيع ويتم إبرازها أوتوماتيكيًا عند تنفيذ عملية بيع.

o  مثال على مانحي شهادات الوثوقية، موقعVerisign. 

  :وهي العملية التي نقوم من خاللها بتشفير نص معين بحيث ال يمكن التشفير
لنص باعتراض الألشخا  غير المخولين أن يحصلوا على النص األصلي إذا ما قاموا 

 المشفر.

o  يرمن التشفير خصوصية المعطيات للتأكد من عدم العبث بالنص األصلي أو
 .تزويره

o  هناك نوعان من الخوارزميات المتبعة في التشفير. المتناظرةSymmetric  أو
، وغير المتناظرة DESمثل خوارزمية  Private Keyالتشفير بمفتاح خا  

Asymmetric  عام أو التشفير بمفتاحPublic Key  مثل خوارزميةPGP   
 .RSAو

  :إن توافر معلومات حساسة، والرغبة بتبادلها بين أطراف مختلفة حماية نقل المعطيات
يولد ضرورة وجود ضمان ألمن تبادل تلك المعطيات، ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

والذي  Secure Socket Layer (SSLاستخدام بروتوكوالت خاصة مثل بروتوكول )
ة اتصال آمنه بين المخدم والزبون باستخدام شبكة اإلنترنت، أو برتوكول يؤمن قنا
HTTPS يرمن نقل ملفات الِوب بشكل آمن عبر الشبكة. الذي 

  :والتي -وهو أسلوب ضمان حماية كافة الموارد الموجودة في المؤسسة حماية الموارد
خل المؤسسة أو من انت من دامن كافة األخطار أو التهديدات سواء ك -تتصل باإلنترنت

خارجها. يشمل ذلك الحماية من الفيروسات أو البرامج الخبيثة أو المخترقين أو مشاكل 
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رفض الخدمة، سواًء باستخدام برمجيات خاصة كمرادات الفيروسات أو باستخدام 
 برمجيات وعتاديات تساهم في الحماية، كجدران النار.

 . معالجة الدفع عن طريق الِوب12

 ام إحدى الطرق التالية من أجل الدفع عن طريق الِوب:مكن استخدي

  :هي عملة متداولة بشكل أرقام وتختلف عن النقود العادية بإمكانية نسخها.النقود اإللكترونية 
 يقوم البنك بإصدار سلسلة محرفية تترمن مايلي:

 تسمية أو لقب -
 رقم تسلسلي -
 رقم معرف للبنك + تشفير لكل ما سبق -
 لسلة للبنك يستفيد من النقود التي تمثلهايرجع الس أول شخص -

o عبارة عن مقاربة رقمية للنقود، باستخدام شهادات رقمية تؤكد على هوية طرفي التبادل 
د لتلك النقود  .وبوجود بنك مزو 

o  ما أن يقوم الزبون بتزويد التاجر بالنقود الرقمية حتى يقوم األخير بإرسال طلب تأكيد إلى
ة األرقام المعر فة لهالتلك النق البنك المانح  .ود والحصول على معلومات حول صح 

o  تتميز التعامالت بالنقود اإللكترونية بأنها أقل تكلفة مقارنة مع أساليب الدفع اإللكتروني
 .األخرى، ولكنها غير شائعة مقارنة مع الدفع من خالل بطاقات االعتماد

o  تعد شركةPayPal ود اإللكترونية بشكل آمن.عامل بالنقمن الشركات التي تؤمن الت 
  بطاقات االعتمادCredit Cards :وهو األسلوب األكثر شيوعًا للدفع من خالل اإلنترنت 

ولكنه يعاني من العديد من المخاطر الناجمة عن إمكانية سرقة معلومات بطاقة االعتماد أثناء 
 .التعامل بها

o ن أبسط الوسائل. إذ يجمع االعتماد م تعد المعالجة اليدوية في حاالت الدفع ببطاقة
 البائع معلومات الزبون ويؤكد صحتها باالتصال به واالتصال بالشركة المانحة للبطاقة

 .وبعد ذلك يتم إجراء عملية البيع واستالم قيمتها بعد شحن المنتجات
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o ر تعد طريقة االعتماد على طرف ثالث في معالجة الدفع ببطاقة االعتماد الوسيلة األكث
اجر، بحيث يقوم بإرسال معلومات بطاقة االعتماد بعد وصول طلب الشراء إلى مالءمة للت

الطرف الثالث، والذي يقوم بدوره بتأكيد تلك المعلومات وإعالم التاجر ليتابع بعدها 
 .Cverify.comwww.I موقع :إجراءات البيع. مثال على هذا النوع من الوسطاء

 المحفظة اإللكترونية Electronic Wallet:  وهي طريقة من طرق الدفع اإللكترونية تسمح
للزبون بتخزين معلوماته الخاصة كبطاقة اعتماده أو نقوده االلكترونية في مكان آمن مما يمكنه 

 من استخدامها الحقًا إلجراء عمليات شراء.

10 .XML (eXtensible Markup Language:) 

 عةالتأشير  تسهل لغة ( تبادل معطيات التجارة اإللكترونية من نمط أعمال XML) الموس 
 ألعمال عبر اإلنترنت، من خالل ملفات خاصة مهيكلة.

   من أجل تبادل المعطيات  عةتستطيع المؤسسات من خالل استخدامها للغة التأشير الموس
ت وعرض المعطيات فيها تلك المعطيافيما بينها، بأن تقوم ببناء ملفاتها التي تحتوي على 

 أو استرجاعها بالشكل الذي يناسبها.

عة11  . تطبيقات لغة التأشير الموس 

عة العال مةهناك العديد من التطبيقات التي يمكن استخدام لغة التأشير  الموسعة من أجل  الموس 
 االلكترونية، نذكر منها: مجال التجارةتحقيقها في 

  إجراء تبادالتB2B:  عة الطريقة األسهل واألبسط واألقل تكلفة  شيرلغة التأتؤمن الموس 
على المؤسسات التي تحتاج إلجراء تبادل في المعطيات مع الشركاء أو المنافسين أو 

 .الحكومة أو حتى الزبائن
  :يمكننا باستخدام لغة مكاملة معطيات األنظمة التقليدية مع أنظمة التجارة االلكترونية

عة أن نقوم التأشير الم بتجميع معطيات من أنظمة إدارة قواعد معطيات عالقاتية وس 
 .متعددة إلى بنية قاعدة معطيات "مستودعية" جديدة

http://www.icverify.com/
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 :عة تطوير صفحات الِوب أن نحصل على أداة هامة  يمكننا باستخدام لغة التأشير الموس 
تساعد على تخفيض حجم المعطيات الرخم والمتغير  في تطوير صفحات الِوب

 .ألخبار أو أسعار األسهماحجوم مواقع بعرها، كتخفيض ل
  :تدعم معظم نظم إدارة قواعد المعطيات )دعم لقواعد المعطياتIBM, Oracle ،

Microsoft عة، بحيث تؤمن أدوات خاصة لتصدير أو استيراد ( لغة التأشير الموس 
 .وبغض النظر عن أسلوب كل منها في تخزين المعطيات XMLالمعطيات بصيغة 

 عة إلنشاء قواميس قواعد قواعد المعطيات:  إعداد قواميس يمكن استخدام لغة التأشير الموس 
 المعطيات والتي تستخدم من قبل التطبيقات التي تحتاج إلى موارد خارجية جديدة 

بادل معطيات مع تطبيق آخر(. يتم حاليًا تطوير توصيف لت)عندما يحتاج تطبيق معين 
 ebXMLالتجارة االلكترونية، يطلق عليه اسم في   ة التأشيرقياسي جديد لمفردات لغ

 :عة عة بناء قواعد معطيات لغة التأشير الموس  كقاعدة   يمكن استخدام لغة التأشير الموس 
 IPedo XMLو  The dbXML Group:  معطيات بحد ذاتها. مثال على ذلك

Database   وTamino Database 
  :عة من الخدمات التي تسعى لالستفادة من  تطوير العديديتم خدمات لغة التأشير الموس 

عة خاصة وأنها تتمتع ببنية تسمح بربط أنظمة غير متجانسة مع  لغة التأشير الموس 
 من أجل إزالة الحواجز بين األنظمة المتوافرة أو الشركات. -بعرها البعض

 :ملحق
 :Getting Started in E-Commerceللبدء بالتجارة اإللكترونية  

 تاجر أنترنتتح حساب بنك ف 
 تأسيس استرافة وب مناسبة 
 الحصول على شهادة رقمية )بموضوع العمل التجاري أو سجل تجاري رقمي( 
 (.Onlineإيجاد مزود خدمة مناقالت حية مباشرة ) 
 (Online)تحقيق برمجيات سلة التسوق حيه مباشرة 

o  مكاملتها مع القائمة الحية(Online catalog) 
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o  ات الالزمة يجمتوليد البر( إلتمام الطلبيةFulfillment scripts)   والفواتير
 .والتصديق عليها

 أو التعاقد مع جهة معينة للقيام بهذه األعمال. 

 :Merchant Account Fees فتح حساب تاجر إنترنت  أجور ورسوم
 

 أغلب البنوك تتقاضى نسبة عن كل مناقلة تدعى نسبة حسم. 
 .كل مناقلة مة ثابتة عنالكثير منهم يتقاضون أجرة قي 
عدادات ألول مرة ورسوم ثابتة كل شهر وحد أدنى هناك رسوم تترمن رسوم اإل 

 للطلبيات الشهرية وأجور برامج أنظمة معالجة الدفع أو البنى الصلبة.
 :العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار من قبل البنك لتحديد نسب الدفع 

o نوع المنتج الذي يتم بيعه. 
o اقات الغير موجودين.حاملو البط نسب مناقالت 
o معدل المبلغ بكل مناقلة. 
o خطة المبيعات الشهرية. 
o تخمين وماضي رصيد األعمال. 
o ( إميريكان أنوع بطاقات االئتمان المقبولة)كسبريس تكون أغلى. 

 :Secure Sockets Layerطبقة الوصالت اآلمنة 
 SSL(HTTPS) كترونية.لتجارة اإللهو أساس التبادل اآلمن للمعلومات الحساسة ل 
متصفح( السالسل المرسلة بواسطة  -بالتشفير من طرف لطرف )مخدم  SSLيقوم   

HTTP .باستخدام التشفير بمفتاح عام بواسطة الشهادة الرقمية 
 االحتياجات: 
  HTTPS(3.x+)يجب على المتصفح والمخدم دعم بروتوكول  
 Verisignالحاجة لشهادة رقمية من طرف ثالث موثوق مثل  
نات    ذات بنية وتوليفة على مستوى جيد ودعم فني مستمر.مكو 

 
  TCP/IPحيث يعمل فوق طبقة الـ  ، يبين الشكل التالي مستوى وترتيب طبقة بروتوكول التشفير

 …,HTTP,FTP,Telnetوالذي يخدم جميع بروتوكوالت نقل المعطيات على اإلنترنت مثل 
 التطبيقات التي تبنى عليها. لزبون لتخدموالتي بدورها تستخدم من طرفي المخدم وا
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SSL Security Model  
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 البنية التحتية للشهادة الرقمية والمفتاح العام
Digital Certificates and Public Key Infrastructure (PKI): 

 :الشهادة الرقمية هي عبارة عن وثيقة تحتوي ما يلي 
 موضوعالمعني بال سم الشركة أوا 
 الرقم التسلسلي للشهادة الرقمية 
 تاريخ انتهاء الصالحية 
 تاريخ اإلصدار 
  )توقيع رقمي للسلطة المانحة للشهادة )وهي جهة ثالثة موثوقة )مؤسسة أو معهد

 والتي تصدر الشهادة(.
 .معلومات تعريف أخرى 

 ( البنية التحتية للمفتاح العامPKI: ) 
وإجراءات الشهادة   CAs (Certificate Authorities)  لشهادةيعود للسلطة المانحة ل 

 الرقمية والمقبولة من قبل جميع األطراف.
 

 
Digital Certificates and Certification Authorities 
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 :Transaction Flowمخطط المناقالت من وجهة نظر مزود خدمة التطبيقات  
 

 
 

والتي تتصل على موقع وب  صفحة موقعك.في  Pay الدفع ينقر المستهلك على زر  .1
 المخزن.

 تقوم بإعادة تأكيد على الطلبية للمستهلك. .2
 ويتم إرجاع المناقلة إلى موقع وب مخزنك. الطلبية،المستهلك يقبل  .3
 حيث CyberCashيقوم موقع وب المخزن بإرسال الطلبية إلى فراء الدفع اإللكتروني .4

 لكتروني المرفقة بالطلبية مات الدفع اإليتم التأكد من صحة أو عدم صالحية معلو 
 لخ...(إ)كأن ال يوجد رصيد أو رقم الحساب المرفق غير صحيح 

 
CyberCash is the name of the company that developed a 
Web-based payment system .Their CyberCash software 
enables online payment services for credit cards and Internet 
check transactions. CyberCash works with all popular 
browsers 
 

يقوم فراء الدفع اإللكتروني بإرجاع تأكيد بصالحية وعدم صالحية الطلبية لموقع وب  .5
 المخزن.

 يقوم موقع وب مخزنك بإرسال رسالة أو بمقدار الدفعة الالزمة للمستهلك. .6
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 Fulfillmentالعمل مركز إلتمام  كأن يكون هنا هي اختيارية حيث يمكن 4 – 6الخطوات 
Centre  حيث عندما يتم المستهلك طلبية عن طريق موقع بعيد تقوم إجرائيةfulfilment.cgi 

 بإرسال رسالة إلكترونية بقيمة الدفع أو وصفة الطلبية للمستهلك.
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 : Credit Card Transactionمناقالت الدفع باستخدام  بطاقة االئتمان

 

CSE416/516 E-COMMERCE TECHNOLOGYFALL 2003

Credit card transaction

Cardholder Merchant
credit 

card

Clearinghouse

Payment 

authorization, 

payment data

Issuer Bank

Cardholder

Account

Acquirer Bank

Merchant

Account

account debit data

payment data

amount transfer

 
 

تاريخ الصالحية وأحيانا رقم سري  االسم، الرقم،إرسال معلومات البطاقة ) .1
 .إضافي...(

 .يرسل تاجر اإلنترنت المعلومات للتحقق إلى البنك الذي يتعامل معه .2
يخاطب البنك البنك الذي أصدر بطاقة االئتمان للمستهلك ويتحقق من صحة  .3

ح يتم تحويل أو حجز المبلغ المطلوب صيد وفي حال الصالمعلومات والر 
لصالح بنك التاجر أو رسالة أخرى توضح سبب عدم تحويل أو حجز المبلغ 

 .)عدم وجود رصيد...(
بعد التحويل أو حجز األموال يرسل التاجر رسالة بإتمام الطلبية من طرفه ليبلغ  .4

 الطلبية.بلغه برسالة توضح مشكلة عدم إتمام الزبون بذلك أو يُ 
 .للزبون مراجعة حسابه ليطلب كشف حساب بالعمليات التي أجراهايمكن  .5

 
تمنع القوانين تجار اإلنترنت من قبول بطاقات ائتمان لحساباتهم حتى يتم شحن البرائع  

 .ألصحابها
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)عن طريق صفحات الوب المحمية بـطبقة الخطوات العامة من أجل الدفع المباشر  

 (:SSLالوصالت اآلمنة  

o إلنترنت التحقق من بطاقة الدفع.يجب على تاجر ا 

o  يقوم تاجر اإلنترنت مع البنك الذي أصدر البطاقة بالتأكد من وجود رصيد

وبعد برعة أيام تظهر التسوية  وتجميدها.للدفعة المطلوبة وبحجز مبلغ الدفعة 

 على الدفعة.

 تسوية.      حجز     تحققومنه تلخص الخطوات بما يلي: 

 
 طاقة االئتمان:قق من صحة رقم بالتح

Credit card validation 
1. Remove any white space from the credit card number 
2. Multiply each digit by its weight. If the card has an even number 

of digits, the first digit’s weight is 2, otherwise it is 1. The weights 
of digits alternate 1,2,1,2… 

3. If any digit has a weighted value that is more than 9, subtract 9. 
4. Add together weights of all digits, modulo 10. 
5. The result should be 0. 
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 مثال:
MasterCard  
Number 5311 3900 0006 7809   
Holder Name S.Taalab 
Valid date 1/1/2006  

2 -1               5311390000067809    
5 3 1 1 3 9 0 0 0 0 0 6 7 8 0 9 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
10 3 2 1 6 9 0 0 0 0 0 6 14 8 0 9 
1 3 2 1 6 9 0 0 0 0 0 6 5 8 0 9 
1 4 6 7 13 22 22 22 22 22 22 28 33 41 41 50 
50 mod 10 = 0    The number is a valid credit card  

  

 Digital Currencyملة الرقمية الع
 وهي شكل آخر للنقود لها السمات التالية:

  المباشر.تخزن إلكترونيًا وتستخدم للدفع اإللكتروني 
 ت التقليدية في البنوكاحسابات هذا النوع من العملة مشابه للحساب. 
  ونيةتستخدم مع األشكال األخرى من تقنيات الدفع مثل المحفظة اإللكتر. 
  ًمن خوف استخدام العمليات على بطاقات االئتمانتخفف قليال . 
  تمكن هؤالء الذين ال يملكون بطاقات ائتمان من التسوق المباشر على

 اإلنترنت.
  تجار اإلنترنت الذين يقبلون الدفع بالعملة الرقمية يتجنبون الرسوم المتوجبة

 .على مناقالت بطاقات االئتمان
  يعتبرeCach Technologies Inc  د مأمون للعملة الرقمية والذي كمزو

 يسمح بتحويل جزء من أموالك لعملة رقمية.
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 :  eCachفكرة النقود اإللكترونية
 هي عملة متداولة بشكل أرقام وتختلف عن النقود العادية بإمكانية نسخها.

 يلي: يقوم البنك بإصدار سلسلة محرفية تترمن ما
 تسمية أو لقب 
 رقم تسلسلي 
  تشفير لكل ما سبق معرف للبنك +رقم 

 .أول شخص يرجع السلسلة للبنك يستفيد من النقود التي تمثلها

 :E-Walletsالمحفظة اإللكترونية 
 .تحتفظ بمعلومات عن الفواتير وشحنات البرائع 
يمكنها أن تحمل معلومات عن شيكات إلكترونية ونقود إلكترونية وبطاقات ائتمان ولعدة  

 بطاقات.

 :Smart Cardالذكية  البطاقات
المعالج في البطاقات الذكية يحمل معلومات أكثر من الحيز الممغنط لبطاقات االئتمان 

 :مثل
o  :رقم بطاقة االئتمان و أرقام االتصال،... وهي على شكلين 
o بطاقة ذكية باالحتكاك: وهي منطقة تالمس مع القارئ لنقل المعلومات. 
o ة هوائي وهي أسرع من الشكل ات بواسطبطاقة ذكية بدون احتكاك: نقل المعلوم

 .األول
o  تشفير  –حماية المعلومات التي تحملها  –األمان والحماية: بواسطة كلمة سر

 .للمعلومات
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 عشر الثالثالفصل 
تطوير قواعد معطيات الِوب   

Web Databases 

 الكلمات المفتاحية:

 المصطلح الكلمة المصطلح الكلمة

 إدارة المناقالت Web ِوب
Transaction 
Management 

 Data Correctness صحة المعطيات Web Database قواعد معطيات الِوب

 Data Integrity تكامل المعطيات Internet انترنت
 –إلى  –طبقة ) الِوب 

قواعد المعطيات ( 
 الوسيطة

Web-to-Database 
Middleware 

أنظمة إدارة قواعد 
 المعطيات العالقاتية

Relational Database 
Systems 

التفاعلية مع قواعد 
 المعطيات المفتوحة

Open Database 
Connectivity 

(ODBC) 

أنظمة إدارة قواعد 
 معطيات الِوب

Web Database 
Systems 

 
توسعات من جانب 

 المخدم
Server-Side 
Extensions 

التخزين الثنائي 
 للمعطيات

 

توسعات من جانب 
 الزبون 

Client-Side 
Extensions رتشفي Encryption 

 واجهة البوابة الشائعة
Common Gateway 

Interface (CGI) 
 Certificates شهادات الحماية

 واجهة برمجة التطبيقات
Application 

Programming 
Interface (API) 

 Firewalls جدران نار

 واجهات مخدم الوب Java لغة جافا
Web Server 
Interfaces 

 JavaScript لغة جافا الخطاطية
الطبيعة غير الحالية 

 لالنترنت
Stateless System 
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 : ملخص
 يركز هذا الفصل على دراسة العالقة المتبادلة بين الِوب وقواعد المعطيات.

 أهداف تعليمية: 
 يتعرف الطالب في هذا الفصل على ما يلي:

 قواعد معطيات االنترنت كيفية استخدام. 
 قواعد المعطيات الوسيطة-إلى-بنية طبقة الوب. 
  قواعد المعطيات الوسيطة في مكاملة قواعد المعطيات -إلى-الوبطبقة كيفية استخدام

 .مع االنترنت
 ما هي االعتبارات الخاصة في تطوير قواعد معطيات الِوب  

  
 

ن   Active-Xالمكو 
Active-X 

Component أنماط المعطيات Data Types 

 Authorizations سماحيات الدخول VB Script الخطاطية VBلغة 

الطبيعة غير الحالية  Data Security أمن المعطيات
 لالنترنت

Stateless System 

   Logs Log recordsت سجال
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 . مقدمة1

 جمعها من خالل  قواعد المعطيات عن مستودع معطيات مركزي يمكن أن يتم   تعب ر
فصل كيف يتم ربط قواعد في هذا السنشرح و قنوات أعمال تقليدية أو من خالل االنترنت، 

 المعطيات مع الِوب.
  مع تطور العالقة بين الِوب وقواعد المعطيات، ينبغي على محترفي قواعد المعطيات أن

 يعلموا كيف يتم بناء واستخدام وإدارة واجهات الِوب في أعمالهم.
  الِوب.سنركز في هذا الفصل عمليًا على استخدام إحدى أدوات بناء قواعد معطيات 

 تقنيات وقواعد معطيات االنترنت .3

  يستخدم ماليين الناس حول العالم أجهزة الحاسب ومتصفح الِوب للولوج إلى االنترنت
فتح ترابط قواعد معطيات الِوب الباب أمام واالتصال بقواعد معطيات على الِوب، بحيث يأ 

 خدمات وابتكارات جديدة مثل:
o نتجات الجديدة التي يتم جلبها إلى دمات والمتأمين استجابة سريعة من خالل الخ

 .السوق 
o زيادة رضا ووالء الزبائن من خالل تأمين خدمات دعم الزبون عبر الِوب. 
o  تأمين المعلومات بشكل سريع وفع ال لكافة طالبيها سواء كانوا من سكان المنطقة أو

 من مكان آخر في العالم.
  طتنظ م وتبتؤمن طبيعة وبيئة االنترنت تسهيالت متعددة المعامالت وتسهل اتخاذ  س 

 القرارات.
  سنذكر فيما يلي بعض الخصائص والفوائد التي يمكن استخالصها من تقنيات االنترنت

 المتوافرة:

 المنفعة من استخدامها التقنية 

على معظم اإلنترنت : إذ تعمل تقنيات الناقلية  استقاللية العتاديات والبرمجيات 
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Hardware and software 
independence 

 األجهزة الموجودة.
  استقاللية البيئة وعدم الحاجة لتطويرات متعددة

 .تبعًا لها

 واجهات مستخدم شائعة وسهلة 
Common and simple user 
interface 

  تخفيض زمن التدريب والتكلفة. 
 .تخفيض زمن الدعم الفني للمستخدم 

 االستقاللية المكانية 
Location independence 

   عالمي لالنترنتولوج. 
 تخفيض تكاليف ومتطلبات التواصل. 

 تطوير سريع بتكاليف معقولة 
Rapid development at 
manageable costs 

  توافر العديد من أدوات التطوير القياسية. 
 تخفيض زمن التطوير. 
  ًأدوات التطوير غير مكلفة نسبيا. 
  أدوات دخول مجانية من طرف الزبون )متصفح

 ب(.الوِ 

 

 االستخدام التقليدي لقواعد معطيات االنترنت .2

  أسلوب إنشاء أو ولوج أو تبادل المعلومات، وذلك من  -وبشكل سريع-ُتغيِ ر االنترنت
خالل تأمين إمكانية الولوج لقواعد المعطيات من خالل الِوب باإلضافة إلى بساطة 

 .الواجهات المستخدمة وإتاحة العمل في بيئة غير متجانسة
 السماح بتبادل المعلومات بين العموم يفسر كيفية استخدام قواعد المعطيات  إن مبدأ

بالتالي هي متوافرة للمنافسين والزبائن على ، فعلى االنترنت، وبما أن تلك المعلومات عامة
حد سواء، ذلك على الرغم من أن التجارة اإللكترونية ولواحقها من إدارة المعامالت وقرايا 

 .نمو متزايدتزال في  األمن ما
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  يمكن استخدام االنترنت من أجل التسويق ودعم الزبائن من خالل تزويد قواعد المعارف
بالمعلومات وإمكانيات البحث عن المعلومات فيها، أو تزويد الزبون بمعلومات حول 

 .المنتجات المتوافرة
 مال داخل يمكن استخدام تقنيات االنترنت من أجل تطوير أنظمة خاصة تدعم األع

 .الشركة )كاالنترانت( أو بين الشركات )كاإلكسترانت(

قواعد المعطيات( الوسيطة: توسعات من جانب  –إلى  –. طبقة )الِوب 0
 المخدم

Web-to-Database Middleware: Server-side Extensions 

   من خالله كافة خدمات االنترنت يعتبر مخدم الِوب بمثابة مركز تمر. 
 والذي يعتبر أساس تصميم مواقع التجارة اإللكترونية-لمتغيرة ت الِوب اإن بناء صفحا- 

يعتمد على مفهوم بناء صفحة من قبل المخدم وإعادتها إلى الزبون ردًا على طلبه، بحيث 
يتم بناء الصفحة استنادًا على االستعالم الوارد من الزبون ووفقًا لتقنيات خاصة يمكن 

 .تطبيقها من جانب المخدم
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 م والتي هي عبارة عن برنامج خا  للتعامل مع استعالم ن التوسعاإ ت من جانب المخد 
م الِوب ليعيدها بدوره إلى متصفح الِوب الخا  بالزبون، شفافة  الزبون ورد  نتائجه إلى مخد 

 .بشكل مطلق بالنسبة إلى متصفح الزبون 
 يق الذي عن التطب قواعد المعطيات الوسيطة فهي عبارة-إلى-أما بالنسبة لطبقة الوب

م. مثال على ذلك: األداة   أو ColdFusionيدير قاعدة المعطيات من جانب المخد 
ASP.NET. 

 

  لسير األحداث أثناء تخاطب الزبون مع المخدم  وصفًا تفصيلي اً سنعرض فيما يلي
 قواعد المعطيات الوسيطة مع ذلك التخاطب: -إلى-وكيفية تعامل طبقة الوب

 .طلب إلى مخدم الِوبون بإرسال يقوم متصفح الزب .1
قواعد -إلى-يستقبل مخدم الِوب الطلب ثم يقوم بتمريره إلى طبقة الوب .2

 .المعطيات الوسيطة للمعالجة
قواعد المعطيات الوسيطة بقراءة ومعالجة وتنفيذ الرماز -إلى-تقوم طبقة الوب .3

ال  الموجود في الطلب وذلك باالتصال مع قواعد المعطيات المتوافرة واستخ
 .HTMLمات المطلوبة منها وإعادة صياغة تلك المعلومات وعرضها بلغة المعلو 

الجديدة المنشأة والتي تحتوي على طلب  HTMLيعيد مخدم الِوب صفحة الـ  .4
 .الزبون إلى متصفح الزبون 

قواعد المعطيات الوسيطة حاسمًا في -إلى-يعتبر التفاعل بين مخدم الِوب وبين طبقة الوب
عطيات ناجحة على االنترنت، لذلك ينبغي أن تحقق الطبقة الوسيطة ات قواعد متطوير تطبيق

 التكامل مع تطبيقات االنترنت األخرى التي يتعلق أداؤها بتلك الطبقة الوسيطة.



 1)  (المعطياتقواعد 

 

 251 

: توسعات من Web Server Interfaces. واجهات مخدم الِوب 1
 جانب المخدم 

 

م قياسية مثل:  تؤمن مخدمات الِوب واجهات مخد 

 :Common Gateway Interface (CGIابة الشائعة )واجهة البو 
تدعم كافة مخدمات الِوب على مخدمات الوب،  المتول د بالعبءالمساوئ المتمثلة  نتيجة

ستخدم على المخدم ألنها تستخدم تطبيقات خاصة ت ال هيو  .CGI واجهة البوابة الشائعة
متزامن فسوف يتم تحميل طلب  111م يتم تحميلها عند كل طلب، فإذا ما ورد على المخد

 مر ة مختلفة مما يستهلك من موارد المخدم.  111الرماز 

 : Application Programming Interface (API)واجهة برمجة التطبيقات 
تعتبر واجهة برمجة التطبيقات أقرب إلى مخدمات الِوب مقارنًة مع واجهة البوابة الشائعة 

ك الموارد، ولكن مشكلتها األهم تكمن في إمكانية داء واستهالوخاصًة من ناحية تحسين األ
 حصول فشل في المخدم إذا ما لم يتم تطبيقها بالشكل الصحيح.
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تعاني واجهة برمجة التطبيقات من مشكلة أخرى أال وهي أنها موجهة بحسب نوع نظام 
ة أنواع منها مثل:  التشغيل وخصوصياته، وبالتالي نجد عد 

 Internet Server API (ISAPI)  الذي يدعم مخدماتMicrosoft Windows. 
 Netscape API (NSAPI)  الذي يدعم مخدماتNetscape. 
 Web Site API (WAPI)  الذي يدعم مخدماتO'Reilly. 
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 . التفاعلية مع قواعد المعطيات المفتوحة: توسعات من جانب المخدم7
 

 

  Windowsفي بيئة نظام  ODBCاستخدام 

 

o  تستخدمODBC  لتزويد طبقة وسيطة يمكن من خاللها أن يتم الولوج إلى قواعد
وذلك باستخدام لغة االستعالم القياسية  Windowsالمعطيات في بيئة نظام تشغيل 

SQL. 
o  تستخدم كافة تطبيقاتWindows  خدمات مشتركة كإدارة الذاكرة أو إدارة واجهات

 ت المشتركة.إحدى تلك الخدما ODBCالمستخدم، وتعد 
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  استخدامODBC في تطبيقات الِوب. 

في تطبيقات الِوب  ODBCبمتابعة الشكل المرافق يمكننا أن نستخلص خطوات استخدام  
 كما يلي: 
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 .يطلب متصفح الِوب صفحة ما من مخدم الِوب .1
قواعد المعطيات الوسيطة -إلى-يمرر مخدم الِوب الطلب إلى طبقة الوب .2

 .APIأو  CGIباستخدام 
قواعد المعطيات الوسيطة بقاعدة المعطيات باستخدام -إلى-الوب تتصل طبقة .3

ODBC. 
قواعد المعطيات الوسيطة نتيجة االستعالم الذي أجرته -إلى-تستقبل طبقة الوب .4

 .HTMLوتشكل صفحة مرمزة بلغة تعليم النص الفائق 
دم قواعد المعطيات الوسيطة الصفحة المتشكلة إلى مخ-إلى-ترسل طبقة الوب .5

 API.أو  CGIستخدام الِوب با
 .يعيد مخدم الِوب الصفحة إلى متصفح الِوب لدى الزبون  .6
 يتم تفسير الصفحة وعرضها على جهاز الزبون. .7

 . متصفح الِوب: توسعات من جانب الزبون 6
 تعريف متصفح الِوب:

  Microsoft" من Internet Explorer" :مثلعبارة عن تطبيق يسمح بتصفح الِوب، 
ع". Netscape Navigator"و هذا التطبيق على حاسب الزبون وتكون مهمته تلقي  يتوض 

 ، وعرضها للمستخدم.HTMLصفحات مرم زة بلغة التأشير 

 التوسعات من جانب الزبون:

ال تعتبر متصفحات الِوب أدوات لتطوير تطبيقات الِوب، ولكن على الرغم من ذلك، يمكن 
عات خاصة تمك ن تلك الصف اهمة في تطوير تلك التطبيقات من خالل حات من المسإضافة توس 

 إضافة بعض الوظائف، مثل:
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 :Plug-Insالُمشغِ الت التلقائية 

من قبل المتصفح،  -وبشكل تلقائي-تطبيقات خارجية يمكن طلبها عند الحاجة : عبارة عن 
ع وهي مصممة لكي توافق خصوصيات نظام التشغيل الذي تعمل عليه، فهي بالتالي ال تتمت

 ية.بالناقل

 لغة جافا:

 وهي لغة برمجة تعمل على قمة تطبيقات متصفحات الِوب.

يتم ترجمة وتخزين تطبيقات جافا على مخدم الِوب، وعندما يصادف المتصفح طلبًا خاصًا 
 بجافا، يقوم بتحميل الرماز المطلوب من المخدم وتنفيذه على حاسب الزبون.

من أهم الخصائص التي تساعد مطوري الِوب لغة جافا تعتبر خاصة الناقلية التي تتمتع بها 
 على بناء تطبيقاتهم بغض النظر عن البيئة التي سيتم تنفيذ تلك التطبيقات فيها.

 :JavaScriptلغة جافا الخطاطية 

 لغة خطاطية تتميز بأنها أسهل استخدامًا وأبسط من لغة جافا عالية المستوى. :هي عبارة عن

ة جافا الخطاطية مع صفحة الِوب، ويتم تنفيذها على حاسب رمزة بلغيتم تحميل الملفات الم
 الزبون عند وقوع حدث معين كنقر بالفأرة أو عند تحميل الصفحة.

ن   :Active-Xالمكو 

ه للعمل على بيئة نظام تشغيل   Windowsوهو بديل مايكروسوفت عن جافا، ولكنه موج 
كونات الجديدة الخاصة د من المغناء متصفح الوب الخا  به بالمزيبحيث يسعى إل
 بصفحات الِوب.

 :VBScriptالخطاطية  VBلغة 

 وهي لغة خطاطية تشبه لغة جافا الخطاطية، ولكنها مصممة من قبل شركة مايكروسوفت.
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 خطوط عريضة -. قواعد معطيات االنترنت 4
 االعتبارات التي يجب مراعاتها أثناء تطوير قواعد معطيات تطبيقات الِوب:

أهمية قواعد معطيات تطبيقات الِوب، إال أن هناك العديد من األمور  الرغم منعلى 
األخرى التي يجب أخذها بعين االعتبار، كأمن المعطيات أو إدارة المناقالت أو ضمان 

 صحة وتكامل المعطيات خاصة من طرف الزبون.

 تصميم وبناء قواعد معطيات الِوب:

إلى حدٍ  –يدية إلى بيئة مخدم / زبون االنترنت ون التقلال يؤثر االنتقال من بيئة مخدم / زب
بالتالي تنطبق المبادئ العامة في و على أسلوب بناء وتصميم قواعد المعطيات.  -ما

تصميم وبناء قواعد المعطيات على أسس بناء قواعد معطيات الِوب، مع مراعاة نقاط 
لوب معالجة الولوج ات أو أسن غيرها، كحماية المعطيمخاصة ينبغي إعطاؤها أهمية أكبر 

 الرخم لقواعد المعطيات تلك.

 دور االنترنت:

باالنترنت وخصائصها، بحيث تتغير  -بشكل عام–يتأثر تطوير قواعد معطيات الِوب 
الطرائق التي تعمل من خاللها التطبيقات. فمن الخصائص التي تؤثر على عملية التطوير 

أسلوب التعبير عن االستعالمات عبر رنت، أو ( لالنتStatelessالطبيعة غير الحالية )
بالتالي ينبغي على مدير قاعدة معطيات الِوب أن يفهم تمامًا كيفية عمل االنترنت و الِوب. 

 والبيئة التي تعمل فيها.

 أنماط المعطيات على الِوب -. قواعد معطيات االنترنت 2
 أنواع األنماط المتاحة:

أو بأسلوب آخر، المتاحة من قبل –النترنت حة على اتختلف أنواع أنماط المعطيات المتا
د الخا  بنظام إدارة قواعد المعطيات، وتلتقي عادًة  -قواعد معطيات الِوب باختالف المزو 
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صفات تلك األنماط مع األنماط االعتيادية التي تزودها أنظمة إدارة قواعد المعطيات 
دعم أنماط المعطيات األكثر النترنت العالقاتية، بحيث تؤمن أنظمة إدارة قواعد معطيات ا

شيوعًا كالتاريخ الميالدي، وأنماط المعطيات الرقمية )األعداد الصحيحة والعشرية والفاصلة 
أو حتى  العائمة والعمالت(، باإلضافة إلى األنماط النصية )المحارف والنصو (.

 .OLE (Object Linking Library)األغراض 

 :المتبعة استراتيجيات تخزين المعطيات

ينبغي إلقاء الروء على العديد من النقاط التي تتعلق باستراتيجيات التخزين المتبعة في 
قواعد المعطيات، لمعرفة كيفية تخزين الملفات الشائعة التي يتم تبادلها من خالل االنترنت 
 كالملفات النصية، أو الشرائح، أو الصور، أو الملفات الصوتية، أو األفالم أو العروض

ية وغيرها، فهناك العديد من أنظمة إدارة قواعد المعطيات التي تسمح بالتخزين الثنائي التقديم
 للمعطيات، مما يفتح الباب أمام استفسارات متعددة في مجال قواعد معطيات الِوب:

o  كيف سيتم تخزين تلك الملفات أو االستعالم عنها من قبل المتصفحات، خاصًة وأن
عملية بأنها طريقة تحميل ملفات من مخدم الِوب  خيلون المستخدمي االنترنت يت

قواعد المعطيات الوسيطة أن -إلى-وبالتالي ينبغي على المخدم أو على طبقة الِوب
تكون مزودة بتوابع وإجراءات خاصة بعملية تحميل، أو أن تولد تلك الملفات من قاعدة 

 المعطيات إلى الزبون، أو بالعكس.
o  على تبادل المعطيات الثنائية  وما هي الحدود التي المترتب هل يمكن قياس العبء

 تتحملها تلك األنظمة عندما تتعامل مع كميات ضخمة من المعطيات 
o  هل يدعم متصفح الزبون أنماط معطيات األغراض التي يتم استعالمها  فمتصفح

ن يدعم تشغيل العروض التقديمية م :االنترنت الذي تزوده شركة مايكروسوفت مثال
Power Point  فيما ال يدعم متصفحNetscape Navigator ذلك 

o  هل يمكن تالفي مشكلة التزايد الرخم في قواعد المعطيات على الِوب التي تخزن
معطيات وأغراض ثنائية  خاصة وأن معظم تلك األغراض يمكن أن يكون عبارة عن 

 صور أو أفالم ذات حجوم ضخمة.
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ة التي ينبغي اعتمادها أثناء استخدام أو بناء أنظمة ستراتيجيأهمية معرفة اال :نالحظ مما سبق
 إدارة قواعد معطيات على االنترنت.

 أمن المعطيات -. قواعد معطيات االنترنت 14
 استراتيجيات األمن التي يقدمها مخدم الِوب:

o  تقدم معظم مخدمات الِوب أساليب لرمان أمن المعطيات وذلك من خالل استخدام
يؤمن أسلوب تبادل شهادات . و TCP/IPبقة بروتوكول ير ضمن طتقنيات التشف

كما الحماية بين كل من المخدم والزبون طريقة لتعريف وتحديد هوية كل منهما؛ 
خاصة، باإلضافة إلى جدران نارية من  TCP/IPتستخدم مخدمات الِوب عناوين 

 أجل تشديد الحماية على دخول المواقع.

 ة إدارة قواعد المعطيات العالقاتية:مها أنظماستراتيجيات األمن التي تقد

o العالقاتية آلية لرمان أمن المعطيات وذلك من   تؤمن نظم إدارة قواعد المعطيات
 خالل تعريف المستخدمين وتحديد سماحيات الدخول لكل منهم.

 استراتيجيات األمن التي تقدمها أنظمة إدارة قواعد معطيات الِوب:

o يات الوسيطة عدة آليات لرمان الحماية على عد المعطقوا -إلى-تؤمن طبقة الِوب
الِوب. إذ يمكن لمدير قاعدة المعطيات أن يقوم بتعريف المستخدمين المخولين 
بالولوج إلى المعطيات أو إلى الموقع ككل وذلك من خالل إتاحة استخدام مصادر 

م أو ، كما يمكن لذلك المدير أن يقوم بتحديد سماحيات االستعالODBCمعطيات 
 عديل أو اإلضافة أو الحذف أو مزيج من كل ما سبق.الت

o قواعد المعطيات الوسيطة، سجالت تسجيل خاصة يتم -إلى-تؤمن أيرًا طبقة الِوب
 فيها تخزين كل ما يجري من مناقالت.

تعد الحماية من أهم مبادئ التجارة االلكترونية، فرمان سالمة نقل بعض أنواع المعطيات كرقم 
 هو أساس استمرار التعامالت على الِوب. :سبيل المثال تماد علىبطاقة االع
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 إدارة المناقالت -. قواعد معطيات االنترنت 11

يتغير مفهوم إدارة المناقالت عندما ننتقل من نظام إدارة قواعد معطيات عالقاتي إلى نظام إدارة 
 ح ِوب/ متصف قواعد معطيات على االنترنت، فمفهوم مخدم / زبون يصبح اآلن مخدم ِوب

 وبالتالي:

 .ال يمكن للِوب أن يحقق اتصااًل مستمرًا بين مخدم قواعد معطيات ِوب وبين زبون 
 تتطلب آليات تصحيح األخطاء الناتجة عن االستعالمات غير المكتملة أو المنقطعة 

 وجود خط اتصال مستمر بين مخدم قواعد معطيات الِوب والزبون.

نجد أنه من الرروري على مطوري قواعد معطيات الِوب أن  االعتبار،بأخذ النقاط السابقة بعين 
 يرمنوا تحقيق الدعم المالئم إلدارة المناقالت على مستوى مخدم قواعد معطيات الِوب.
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