
 5 من 1 صفحة
 

 مخطط الكيان العالقة إلى مخطط قواعد البيانات )جداول(على التحويل من ن تمري

 )قم بتحويل مخطط الكيان العالقة التالي إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات )جداول 

 

 الحل

 :العادي الكياننبدأ بتحويل  (1

 
o  ثالثةبشكل المستطيل أحادي اإلطار، ويحتوي مخطط الكيان العالئقي السابق على  (القويالعادي )يتم تمثيل الكيان 

 كيانات هي:

 صورةال (أ 

 تصنيفال (ب 

 موظفال (ج 

o  وتجدر االشارة هنا الى ان الكيانان رسام ومصور هما تخصيص من كيان موظف بعالقةIS A االمر الذي سيتم ،

 معالجته عند تحويل العالقات

 

o تمثل صفاتوتتم عملية تحويل الكيانات القوية بتمثيل كل منها بجدول يحمل إسم الكيان ، ويحتوي حقوال تمثل ال(

)شكل بيضاوي مرتبط بالكيان،وفي حالة الصفة المركبة )االرتباط يمثل بخط مستقيم(المرتبطة الصفات بالشكل البيضاوي(

)تمثل  بشكل بيضاوي متقطع أخذ األجزاء المكونة للصفة المركبة، ويتم تجاهل الصفة المشتقة يتم  باشكال بيضاوية جزئية(

فيتم  )تمثل بشكل بيضاوي مزدوج اإلطار(اقها بجملة إستعالم، أما الصفة متعددة القيمةبسبب القدرة على إشتق االطار(

إنشاؤها في جدول مستقل يحمل إسم الكيان والصفة متعددة القيمة، ويحتوي حقوال تمثل الصفة متعددة القيمة وصفة المفتاح 

  الرئيسي للكيان.

  

 ك: تعني كثير

 مصورال

 تصنيفال صورةال

 رسامال موظفال

 تابعال

تصنيف  تنتمي إلى التقطت بواسطة

 فرعي من

 يديرها رسمت بواسطة

 تابع ل
 رة عنعبا

(Is A) 

 االلتقاط تاريخ

 التصنيف

 نوع التصوير

 رقم الصورة

 اللون
 تسمية توضيحية

 رقم التصنيف شكل التخزين

 اسم التصنيف

 اسم الفهرس

عدد االعمال 

 المنجزة

 نوع الرسم

 تاريخ التوظيف

 تاريخ الرسم

 االسم  الموظفرقم 

 البريد االلكتروني العنوان

 العالقة اسم التابع

 االول

 االخير

 تاريخ الميالد نوع العمل

1 

1 

1 1 

1 

1 
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o ( ويكون المفتاح الرئيسيPrimary Keyللجدول هو مج)موعة صفات المفتاح الرئيسي المرتبطة بالكيان 

o صورةال"كيان  لتحوي": 

 
 شكل التخزين تسمية توضيحية رقم الصورة صورةال

 
 اللون رقم الصورة لون الصورة

 

 هي صفة متعددة القيمة ينتج عنها جدول جديد "اللون"صفة أن  نالحظ   

 

o  تصنيف"التحويل كيان" 

 اسم الفهرس يفاسم التصن رقم التصنيف تصنيفال

 
o  موظفالتحويل كيان 

 العنوان البريد االلكتروني نوع العمل تاريخ الميالد تاريخ التوظيف اإلسم األخير االسم األول رقم الموظف موظفال

 

من جهة  "األخير"من جهة ، ومع صفة  "األول"هي صفة مركبة تم دمجها مع صفة  "االسم"نالحظ أن صفة 

 أخرى

 يف:تحويل الكيان الضع (2

o  تمثيل الكيان الضعيف بشكل مستطيل مزدوج اإلطار، وسبب ضعف الكيان ، ينتج من عدم وجود صفة مفتاح يتم

 رئيسي له، ولكن يحتوي على صفة مفتاح جزئي، ولدينا في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو:

 "تابع" وصفة المفتاح الجزئي فيه هي صفة "اسم التابع"كيان 

o الضعيف بكيان قوي بواسطة عالقة تعريف)تمثل عالقة التعريف بشكل معين مزدوج اإلطار(،  ويجب أن يرتبط الكيان

 تقوية الكيان الضعيف.وذلك في سبيل 

 

o  ويحتوي حقوال من الصفات المرتبطة الكيان الضعيف،وتتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل إسم

وفي حال وجود أي صفة من جدول الكيان القوي المرتبط معه بعالقة تعريف، لى حقل المفتاح الرئيسيإبه ، باالضافة 

ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاح الكيان القوي باإلضافة الى  على عالقة التعريف، يتم تمثيلها بحقل في الجدول.

 .المفاتيح الجزئية في الكيان الضعيف

o :وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي 

 العالقة اسم التابع رقم الموظف عتابال

 

o  تابع البجدول  موظفالوبذلك يرتبط جدول(Course) (رقم الموظفتاح األجنبي)فبوجود الم  

 العنوان البريد االلكتروني نوع العمل تاريخ الميالد تاريخ التوظيف اإلسم األخير االسم األول رقم الموظف موظفال

 

 لعالقةا اسم التابع رقم الموظف التابع
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 تحويل العالقات:  (3

o  بشكل معين أحادي اإلطاريتم تمثيل العالقة 

o األنواع التالية: ىنف العالقات إلصفي هذه الحالة يتم التعامل مع العالقة حسب نوعها كل على حده، حيث ت 

 عالقة واحد إلى واحد (One-to-One Relationship) 

 ( عالقة واحد إلى كثيرOne-to-Many) 

 عالقة كث(ير إلى كثيرMany-to-Many) 

o يتم تجاهل عالقة التعريف )شكل معين مزدوج اإلطار(، النه تم بناؤها مسبقا عند تحويل الكيان الضعيف. 

 

 .أ( تحويل عالقة واحد إلى واحد:3

o مى واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها، خيار يس-إلى-إذا كانت العالقة بين الكيانين عالقة واحد

يتم إضافة المفتاح الرئيسي ألحد الجدولين إلى الجدول اآلخر كمفتاح أجنبي ويفضل  افيه بطريقة المفتاح األجنبي، و

في العالقة، من نوع  هالجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكأن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح األجنبي، هو 

 ة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح األجنبي.وفي حال وجود صفة على العالق.)االشتراك الكلي(

o  وهي عالقة تخصيص، حيث يتم تخصيص نوعين من  واحد -إلى -النوع واحدثالثية من  توجد عالقةالمثال في هذا ،

الموظف : الرسام ، والمصور، ونالحظ أن كال الكيانين ال يحتوي على مفتاح رئيسي ألنهما يستمدان  قوتهما من 

ويمكن تغيير اسم حقل الموظف في كل من جدول "الرسام" وجدول "المصور"  ئيسي للعام كيان الموظف.المفتاح الر

 ليعطي طابع الخصوصية لهما، مع تذكر أنهما مرتبطين بمرجعيهما األصلي في جدول "الموظف"

o طة صفة المفتاح وينتج عن تحويل هذه العالقة جدولين هما "الرسام" و "المصور" مرتبطين بجدول "الموظف" بواس 

 ".رقم الموظفاألجنبي "

 نوع التصوير التصنيف المصوررقم  المصور

 
 العنوان البريد االلكتروني نوع العمل تاريخ الميالد تاريخ التوظيف اإلسم األخير االسم األول رقم الموظف موظفال

 
 نوع الرسم الرسامرقم  الرسام

  

لم تظهر في جدول الرسام كونها صفة مشتقة يمكن احتسابها  ونالحظ أن صفة "عدد االعمال المنجزة"  

   باستخدام استعالم ما.

 :.ب( تحويل عالقة واحد إلى كثير3

o  واحد ويتم إضافته كحقل مفتاح أجنبي  العالقةطرف في هذه الحالة يتم أخذ نسخة من المفتاح الرئيسي من الجدول ذو

 صفة على العالقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح األجنبي.وفي حال وجود  في جدول طرف العالقة كثير.

o  أربعة عالقات من نوع واحد إلى كثير: في هذا المثال لدينا 

 "من  يتم أخذ المفتاح الرئيسي "رقم الصورة"وعليه  .بين كيان "الصورة" وكيان "التصنيف" عالقة "تنتمي إلى

، وبالتالي يتم "التصنيف"كونه طرف العالقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في جدول "الصورة" جدول 

 ليصبح بالشكل التالي: "التصنيف"تعديل جدول 

 
 رقم الصورة اسم الفهرس اسم التصنيف رقم التصنيف تصنيفال

 
 "رقم الصورة" بوجود المفتاح األجنبي  "الصورة"بجدول  "التصنيف"وبذلك يرتبط جدول 

 
 شكل التخزين تسمية توضيحية رقم الصورة ورةصال

 
 رقم الصورة اسم الفهرس اسم التصنيف رقم التصنيف تصنيفال
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 "من  يتم أخذ المفتاح الرئيسي "رقم الموظف"وعليه بين كيان "الموظف" و كيان "التصنيف".  عالقة "يديرها

، وبالتالي يتم "التصنيف"جدول  كونه طرف العالقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في"الموظف" جدول 

 ليصبح بالشكل التالي: "التصنيف"تعديل جدول 

 
 رقم الموظف رقم الصورة اسم الفهرس اسم التصنيف رقم التصنيف تصنيفال

 

 "الموظف"  بوجود المفتاح األجنبي "رقم الموظفوبذلك يرتبط جدول "التصنيف" بجدول "

 العنوان البريد االلكتروني نوع العمل تاريخ الميالد تاريخ التوظيف خيراإلسم األ االسم األول رقم الموظف موظفال

 

 رقم الموظف رقم الصورة اسم الفهرس اسم التصنيف رقم التصنيف تصنيفال

 

 "يتم أخذ المفتاح الرئيسي "رقم وعليه بين كيان "الرسام" و كيان "الصورة".  عالقة "رسمت بواسطة

كما ،"الصورة"نه طرف العالقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في جدول كو"الرسام" من جدول  الموظف"

 "الصورة"وبالتالي يتم تعديل جدول  نضيف صفة "تاريخ الرسم" الموجودة على العالقة إلى جدول الصورة،

 ليصبح بالشكل التالي:

 تاريخ الرسم رقم الرسام شكل التخزين تسمية توضيحية رقم الصورة صورةال

 
 "الرسام"  بوجود المفتاح األجنبي "رقم الرسام" بجدول "الصورةط جدول "وبذلك يرتب

 نوع الرسم الرسامرقم  الرسام

 
 تاريخ الرسم رقم الرسام شكل التخزين تسمية توضيحية رقم الصورة صورةال

 

 "راجعة، كون تغذية  بين كيان "التصنيف" و نفسه ، وهي عالقة من نوع عالقة  عالقة "تصنيف فرعي من

كونه طرف " التصنيف"من جدول  "التصنيفيتم أخذ المفتاح الرئيسي "رقم وعليه قة على نفس الكيان. العال

وبالتالي  ،تحت إسم "تصنيف فرعي من"  ،ذاته "التصنيف"العالقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في جدول 

 ليصبح بالشكل التالي: "التصنيف"يتم تعديل جدول 

 تصنيف فرعي من رقم الموظف رقم الصورة اسم الفهرس تصنيفاسم ال رقم التصنيف تصنيفال

 
 "تصنيف فرعي منبوجود المفتاح األجنبي " بنفسه " التصنيفوبذلك يرتبط جدول "

 تصنيف فرعي من رقم الموظف رقم الصورة اسم الفهرس اسم التصنيف رقم التصنيف تصنيفال

 

 

 .ج( تحويل عالقة كثير إلى كثير:3

o دول جديد يحمل إسم العالقة، وتكون حقوله هي حقول المفتاح الرئيسي من كال جيتم إنشاء  وع من العالقاتفي هذا الن

وفي حال وجود صفة على العالقة يتم إضافتها  الجدولين المشاركين في العالقة مكونة المفتاح الرئيسي للجدول الجديد،

 كحقل إضافي في الجدول

 

o هي عالقة "التقطت بواسطة" بين كيان المصور ثير إلى كثير، ك واحدة من نوع ي هذا المثال، يوجد لدينا عالقةف

وكيان الصورة، وبالتالي ينتج عن هذه العالقة جدول جديد اسمه "التقطت بواسطة"، حقوله المفتاح الرئيسي من جدول 

، بحيث يكونان معا "المصور" وهو حقل "رقم المصور"، والمفتاح الرئيسي من جدول "الصورة" وهو "رقم الصورة"

خ االلتقاط" كونها صفة موجودة على العالقة الرابطة. إليهما صفة "تاريونضيف المفتاح الرئيسي للجدول الجديد. 

 الجدول بالشكل التالي:ليصبح 

 االلتقاطتاريخ  الصورةرقم  المصوررقم  بواسطةلتقطت ا
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o  و "رقم المصور"ين األجنبي ينبوجود المفتاح "الصورة" و "المصور" يبجدول "التقطت بواسطة"وبذلك يرتبط جدول 

  رقم الصورة""

 نوع التصوير التصنيف المصوررقم  المصور

 
 االلتقاطتاريخ  الصورةرقم  المصوررقم  بواسطةلتقطت ا

 
 تاريخ الرسم رقم الرسام شكل التخزين تسمية توضيحية رقم الصورة صورةال

 
  وهو على الشكل التاليمخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل وبذلك نكون قد أنشأنا ،: 

 نوع التصوير التصنيف المصوررقم  المصور

 
 االلتقاطتاريخ  الصورةرقم  المصوررقم  بواسطةلتقطت ا

 
 تاريخ الرسم رقم الرسام شكل التخزين تسمية توضيحية رقم الصورة صورةال

 
 اللون رقم الصورة لون الصورة

 
 رقم الموظف  تصنيف فرعي من رقم الصورة اسم الفهرس اسم التصنيف رقم التصنيف تصنيفال

 
 
 

 نوع الرسم الرسامرقم  الرسام

 
 العنوان البريد االلكتروني نوع العمل تاريخ الميالد تاريخ التوظيف خيراإلسم األ االسم األول رقم الموظف موظفال

 
 لعالقةا اسم التابع رقم الموظف التابع

 

 ك جدول دون عالقة بباقي الجداول ، أو ونالحظ االرتباط الوثيق بين جداول قاعدة البيانات، فال يجوز أن يكون هنا

 بمعزل عن الجداول األخرى في قاعدة البيانات

 

 

بحمد هللاتمت   

 


