
 ملخص شامل للتعريفات املهمة يف املنهج
 برنامج األكسسو  صور األشكالدراسة فقط تبقى عليك ي

 

 

 :أهمية قواعد البيانات 

 .التحليل اإلحصائي و السرعة يف البحث واالستعالم و  إدارتها و التخزين و اإلضافة و التعديل و سرعة استخراج التقارير ،: السهولة يف 

 

 نظم ملفات البيانات                                                    

 :أنواع امللفات 

 .ختزين البيانات بشكل متسلسل بنفس ترتيب وصوهلا للملف سجل بعد سجل :  ملف تتابعي

 .ختزين البيانات مع معرفة موقع أو عنوان كل سجل :  ملف عشوائي

 .يانات من خالل احد حقول البيانات يتم الوصول اىل أي ب : ملف مفهرس

 

 :مشاكل امللفات 

 . نفس املعلومة تكون خمزنة يف أكثر من ملف عند تعديلها قد ال نعدهلا يف امللفات اآلخرى:  عدم جتانس أو توافق البيانات

 .مما يضيع حيز التخزين و اجلهد و الوقت :  تكرار البيانات

 تتطلب جهد و وقت و كلفة عالية عملية التعديل و احلذف:  عدم املرونة

 أي تعديل لـملف يلزم تعديل كافة الربامج اخلاصة به:  صعوبة الصيانة

 

 نظم قواعد البيانات                                                    

 . يشمل حتديد أنواع البيانات و الرتاكيب و القيود على كافة البيانات:  تصميم قاعدة البيانات

 عملية ختزين البيانات هي نفسها يف وسط ختزين تتحكم به نظم قواعد البيانات:  بناء قاعدة البيانات

 MS-Access  ،Oracle  ،Sybase  ،Power Builder  ،Informix:  من أمثلة نظم قواعد البيانات

 

 خصائص نظم قواعد البيانات                                                              

حتتوي قواعد البيانات على بيانات و وصف البيانات و ذلك عن طريق إنشاء فهرس البيانات و الذي حيتوي على :  الوصف الذاتي للبيانات

 ( .Meta - date)ما يسمى 

ا يتي  إمكانية تعديل ككل البيانات بدون ال حتتوي الربامج على وصف البيانات بل يوجد فصل بينهما مم:  الفصل بني الربامج والبيانات

 .احلاجة لتعديل الربامج 



تتي  قواعد البيانات املشاركة يف استخدام البيانات وكذلك تعطي إمكانية تعامل :  املشاركة يف البيانات والتعامل مع العديد من املستخدمني

 . شاكلالعديد من املستخدمني مع نفس قواعد البيانات يف نفس الوقت بدون م

 

 قواعد البيانات و نظم إدارة قواعد البيانات

 .أسلوب حمدد لتنظيم املعلومات يبسط كيفية إدخاهلا و تعديلها و استخراجها بصورة مالئمة و مفهرسة :  Databaseقواعد البيانات 

 .ة بيانات جمموعة من الربامج اليت ميكن إستخدامها يف إنشاء و معاجلة قاعد:  نظم إدارة قواعد البيانات

 ( نظم قواعد البيانات ←نظم إدارة قواعد البيانات + قواعد البيانات )                                

 

                                                            مستخدم قواعد البيانات 

. التحكم يف صالحيات العمل و مراقبة النظام و حتسني إداء قواعد البيانات يقوم بـإدارة قواعد البيانات و :  (DBA)مدير قواعد البيانات 

 .الوحيد الذي يتعامل مع قواعد البيانات بـطريقة مباكرة . و تقع عليه مسؤولية أمن قواعد البيانات 

 

و بعضهم ليس ، بـلغة االستفسارات يكون لديهم اخلربة الكافية إلعداد االستفسارات املطلوبة :  (End User)مستخدم قواعد البيانات 

 لديهم اخلربة فـيتم إنشاء برامج خاصة هلم يقومون بـتشغيلها للحصول على املطلوب

 

 بـتصميم قواعد البيانات لـيتم إنشائها و بنائها بـطريقة ذات كفاءة عالية طبقا لـمتطلبات املستخدميقوم : مصمم قواعد البيانات 

 . متطلبات املستخدم و تطوير هذه املواصفات املطلوبة لـتحديد املطلوب من قواعد البياناتيقوم بـتحديد :  حملل النظم

 يقوم بتنفيذ املتطلبات إلنشاء التطبيقات املناسبة:  مربمج النظم

 .هي عملية حتليل النظام باإلضافة لعملية إنشاء الربامج التطبيقية :  هندسة النظم

 مهندس النظم ←مربمج النظم+ ل النظم حمل                             

 

 :ال نستخدم قواعد البيانات 

 إذا كانت تكلفة اإلعداد عالية بالنسبة حلجم املشروع

 إذا كانت قاعدة البيانات و التطبيقات بسيطة و سهلة

 إذا كان املشروع حيتاج لسرعة استجابة عالية جدا وبشكل ضروري

 عدة مستخدمنيإذا كان العمل ال حيتاج إىل بيئة ذات 

 

 



 تصنيف قواعد البيانات

 .كبكي ، هرمي ، عالئقي ، كيين عالئقي : منوذج أنواع قواعد البيانات حسب  -1

 .مستخدم واحد ، متعدد املستخدمني : عدد املستخدمني  حسب -2

 .مركزي ، خادم و عميل ، موزع ( : هيكلية نظم إدارة قواعد البيانات ) أماكن التشغيل  حسب -3

 

 يكلية نظم قواعد البياناته

 .مستوى يتعامل مع املستخدم مباكرة :  مستوى البيانات اخلارجي -1

 . مرحلة التصميم:  املستوى املفاهيمي - 2

 . مرحلة التنفيذ:  مستوى البيانات الداخلي  -3

 

 استقاللية البيانات

لقاعدة البيانات بدون تغيري املخططات اخلارجية هلا و ال تغيري التطبيقات القدرة على تغيري املخطط األولي : استقاللية البيانات يقصد به 

 :و هي نوعان  ..الربجمية عليها 

 .املقدرة على تغيري خمطط البيانات يف املستوى الثاني بدون احلاجة إىل تغيري املخطط يف املستوى الثالث :  االستقالل املنطقي للبيانات 1

 .املقدرة علي تغيري خمطط البيانات يف املستوي األول بدون احلاجة إىل تغري املخطط يف املستوي الثاني :  اتاالستقالل الفعلي للبيان 2

 

 لغات نظم إدارة قواعد البيانات

و كذلك مصمم قواعد البيانات لـتعريف بناء على قواعد (  DBA) تستخدم بـواسطة مدير قواعد البيانات :  لغة وصف أو تعريف البيانات

 .البيانات 

 . تستخدم يف بعض نظم إدارة قواعد البيانات اليت تستخدم هيكل قواعد البيانات الثالثي:  لغة تعريف األشكال

 .تستخدم السرتجاع وإدخال وحذف وتعديل البيانات:  البيانات( معاجلة)لغة التعامل مع 

 

 واعد البياناتبيئة نظم ق

 .ترمجة تعريف خمطط البيانات والتأكد من صحته ثم ختزين هذا التعريف داخل فهرس النظام :  مرتجم لغة تعريف البيانات

 يقوم بالتعامل مع قواعد البيانات عند تشغيل أي أمر خاص بقواعد البيانات:  منفذ قواعد البيانات

 .ارات عن طريق فهم األوامر وترمجتها ثم إرساهلا إىل منفذ قواعد البيانات لتنفيذها يتعامل مع االستفس:  مرتمجة لغة االستفسارات

 

 . مراقبة األداء،  تنظيم امللفات،  النسخ االحتياطية،  حتميل البيانات    اخلدمات اليت تقدمها نظم إدارة قواعد البيانات

 



 البيانات العالقيةقواعد                                               

 :مفاهيم أساسية 

 . هي أي حدوث للبيانات اليت تصف أي كائن:  البيانات

 . تصف البيانات املخزنة وصفا دقيقا:  البيانات الوصفية

( صخصائ)هي وحدة معلومات متثل فئة أو جمموعة من األكياء أو الكائنات أو األنشطة، هذه الوحدة هلا مواصفات : الكيان أو الكينونة 

 .تصفها و ختصصها 

 . تربط بني الكيانات و متثل رابطة العامل املصغر الذي متثله قاعدة البيانات:  العالقة الرابطة

 . صفه تصف كيان معني و قيمتها هي احد مكونات سجالت البيانات:  اخلاصية أو احلقل

 

 

 احـــــــــــاملفت

تكون وحيدة يف كل سجل وال تتكرر يف أي سجل أخر من نفس الكيان وجيب أن حتتوي هو أحد خصائص الكيان وقيمته :  املفتاح الرئيسي

 .على قيمة وال جيوز تركها فارغة 

هي عبارة عن صفة غريبة عن الكيان يتم إضافتها إليه لـتشكل رابطا له مع كيان آخر بـشرط أن تكون مصنفه :  األجنيب -املفتاح اخلارجي 

 .ن اآلخر كـمفتاح أساسي يف ذلك الكيا

 .هو أي خاصية ميكن استخدامها الختيار سجالت معينه من بني السجالت املوجودة يف الكيان :  املفتاح الثانوي

وتستخدم يف تكوين املفتاح الرئيسي للكيان بعد تعريفه بعالقة تعريف مع كيان ، هي صفه تتواجد فقط يف الكيان الضعيف :  املفتاح اجلزئي

 .ن مميزة للكيان ، مل ترقى لتكو.قوي 

 

 ( :السجالت)العالقات الرابطة بني الكيانات 

 .عالقة سجل واحد مع سجل واحد 

 .عالقة سجل واحد مع عدة سجالت 

 .عالقة عدة سجالت مع عدة سجالت 

 

 ( :الكيانات ) درجة العالقة الرابطة بني السجالت 

 . ت نفس الكيانتكون العالقة بني الكيان و نفسه أي تربط سجال: عالقة أحادية 

 .تكون العالقة بني كيانني خمتلقني : عالقة ثنائية 

 .تكون بني ثالثة كيانات خمتلفة :  عالقة ثالثية

 



 

 أسلوب تصميم منوذج الكيان 

 .و نادرا ما حتتاج إىل التعديل ، بيانات كبه ثابته :  السجالت اليت تتبع الكيانات

 . بيانات تتجدد وتتغري وتضاف وحتذف بشكل متواصل:  السجالت اليت تصف العالقات الرابطة

 

متفرعة من ( فرع او ابن ) و االخرى طبقة أسفل ( أصل او اب ) أحدهما طبقة أعلى ،عالقة بني كيانني هي :  ISAمفهوم العالقة الرابطة 

 .الطبقة االصل 

 

 . كيانني، أو ثالثة كيانات معاهي عبارة عن فعل ميثل العالقة بني كيان ونفسه، أو :  العالقات الرابطة

و يتم استخدام هذا النموذج أثناء مرحلة التصميم املفاهيمي ، هو منوذج عالي املستوى يقوم بـعرض بناء البيانات :  خمطط الكيان العالقة

 .هله و حمددة و ينتج عن ذلك النموذج األولي لـقاعدة البيانات و يتم متثيله باستخدام أككال رسومية س، للنموذج األولي 

 

 

 تصميم قواعد البيانات العالقية

 :دورة حياة قاعدة البيانات 

 ( . ERD ) خمطط الكيان العالقة) و بناء قاعدة البيانات األولية حتديد :  مرحلة التحليل 1

 .انات املنطقيةيني قاعدة البحتسقاعدة البيانات املنطقية ، :  مرحلة التصميم 2

 . قاعدة البيانات الفيزيائية:  مرحلة التنفيذ 3

 

 .يصف قاعدة البيانات بشكل رسومي و ينتج عن عملية إخضاع خمطط الكيان خمطط :  خمطط قواعد البيانات

 

 

 :اب فقد البياناتـــأسب

 خطأ بشري يف إدخال بيانات غري سليمة

 عدم إكتمال تنفيذ بعض العمليات اليت جترى على البيانات

 (الشبكات)األجهزة أو خطوط نقل البياناتتعطل نظم الربامج أو 

 فريوسات احلاسب

 كوارث طبيعية



 (خدمات نظم إدارة قواعد البيانات )  اإلمكانيات املتاحة الستعادة البيانات

 .النسخ االحتياطي 

 تسجيل كافة التعامالت مع قاعدة البيانات:  مفكرة النظام

 تبار عملية الفحص الناجحة نقطة اسرتجاع ممكنةيسجل فيه عملية فحص للنظام ، واع:  نقط االختبار

برنامج يقوم بإرجاع قاعدة البيانات إىل احلالة السليمة عند حدوث األعطال ، ثم يعيد تنفيذ تعامالت الربامج :  برنامج إدارة االستعادة

 (مفكرة النظام)واملستخدمني من املفكرة

 

 املتاحة الستعادة البيانات الطرق

 . لعمل تراجع عن فعل و العودة للحالة السابقة:  يةاالستعادة العكس

 . للعودة اىل نقطة مرجعية صاحلة لالستخدام:  االستعادة األمامية

 . حتميل النسخة االحتياطية ثم إعادة التشغيل اىل وقت حدوث العطل:  إعادة التحميل و إعادة التشغيل

 . يات اليت إما أن تتم معا أو ال تتم إطالقاجمموعة من العمل( :  حركة عمل)  سالمة وتكامل التعامل

 

 أنواع فقد البيانات

 .تعطل النظام مع سالمة قاعدة البيانات أو فناء قاعدة البيانات  أو( الغري مكتملة)التعامالت اجملهضة  أوتسجيل بيانات غري صحيحة 

 

 الوسائل املستخدمة يف محاية قواعد البيانات

 . يف حال الوصول للبيانات األصلية فـلن يتم فهمها أو تكون ذات معنى للذي أخرتقها:  الرتميزاستخدام برامج التشفري أو 

 .تقييد حرية التعامل مع البيانات األصلية دون تعطيل عمليات االستعالم :  استخدام اجلداول االفرتاضية بدال من اجلداول األصلية

  حيكم من يصل املعلومات بضوابط أمنيةحبيث :  DBAاستخدام قواعد الرتخيص بـالصالحيات من قبل 

 . لتقييدهم وسد الطرق عليهم يف الوصول لقاعدة البيانات بطريقة غري مشروعة:  استخدام برامج حتجيم املستخدمني

 

   عند واضحة تكون حىت وأنسقها بها أشارككم حبيت لكن(  خري اهلل جزاه ) اتالتعريف مجع من أعرف ما بصراحة 
 .املراجعة و احلفظ

 على بالي/ تنسيق


