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 Chapter 3 الفصل

5.3  

المفتاح  ،المفتاح المرشح ،األجنبي تاحالمف ،المفتاح الرئيسيالتالية ( البيانات العالئقية واعدمخطط قاستخرج من 

  الثانوي) إن وجدت: 

  تتكون من الجداول التالية: الكليةقاعدة البيانات  -1

  رقم الجواز)  ،التخصص ،العنوان القيد،رقم  ،الطالب الطالب (اسمجدول 

  املفتاح الرئيسي: رقم القيد.

  يوجد. املفتاح االجنيب: ال

  املفتاح املرشح: رقم اجلواز.

  الطالب.املفتاح الثانوي: العنوان، اسم 

  ، البريد اإللكتروني) الرقم الوطني ،العنوان ،التخصص االستاذ،( اسم  جدول االستاذ

  املفتاح الرئيسي: الرقم الوطين.

  يوجد. املفتاح االجنيب: ال

  الربيد االلكرتوين. املفتاح املرشح:

  ، اسم االستاذ.املفتاح الثانوي: العنوان

  ) الوحدات عدد ،رقم المادة ،ة( اسم الماد ةالمادجدول 

  املفتاح الرئيسي: رقم املادة.

  يوجد. املفتاح االجنيب: ال
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  املفتاح املرشح: ال يوجد.

  املفتاح الثانوي: اسم املادة.

  )النهائية األعمالأعمال الفصل، الفصل الدراسي، جدول النتيجة (رقم القيد، الرقم الوطني، رقم المادة، 

  .، الفصل الدراسيالوطين، رقم املادةاملفتاح الرئيسي: رقم القيد، الرقم 

  املفتاح االجنيب: رقم القيد، الرقم الوطين، رقم املادة.

  املفتاح املرشح: ال يوجد.

  املفتاح الثانوي: ال يوجد.

  تتكون من الجداول التالية: المكتبةقاعدة البيانات  -2

  تاريخ النشر)  ،المؤلف ،دار النشر ،جدول الكتاب (رقم الكتاب

  الرئيسي: رقم الكتاب.املفتاح 

  يوجد. املفتاح االجنيب: ال

  ال يوجد. املفتاح املرشح:

  .املؤلف املفتاح الثانوي:

  إسم المستعير)  ،رقم البطاقة ،جدول المستعير (رقم المستعير

  املفتاح الرئيسي: رقم املستعري.

  يوجد. املفتاح االجنيب: ال

  املفتاح املرشح: رقم البطاقة.

  اسم املستعري. املفتاح الثانوي:

  تاريخ الترجيع)  ،تاريخ االستعارة ،رقم المستعير ،جدول االستعارة  (رقم الكتاب

  .تاريخ االستعارة ،رقم املستعرياملفتاح الرئيسي: رقم الكتاب، 

  .رقم املستعري ،رقم الكتاباملفتاح االجنيب: 

  ال يوجد. املفتاح املرشح:

  .املفتاح الثانوي: ال يوجد

  تتكون من الجداول التالية: المستشفىقاعدة البيانات  -3



3 |  A p p e n d i x  D د   ق  ح ل مل ا   

 

  الهاتف) رقم ، التخصص، رقم الطبيب ،الطبيب (اسم الطبيبجدول 

  املفتاح الرئيسي: رقم الطبيب.

  املفتاح االجنيب: ال يوجد.

  .املفتاح املرشح: رقم اهلاتف

  اسم الطبيب.املفتاح الثانوي: 

  ، رقم المريض  ) تاريخ االيواء ،عنوان المريض ،(اسم المريضجدول المريض 

  املفتاح الرئيسي: رقم املريض.

  املفتاح االجنيب: ال يوجد.

  املفتاح املرشح: ال يوجد.

  عنوان املريض.املفتاح الثانوي: 

  رقم القسم )  ( اسم القسم،جدول القسم 

  املفتاح الرئيسي: رقم القسم.

  املفتاح االجنيب: ال يوجد.

  املرشح: ال يوجد.املفتاح 

  املفتاح الثانوي: اسم القسم.

  جدول العالج (رقم الطبيب، رقم المريض، تاريخ العالج، الوصفة)

  املفتاح الرئيسي: رقم الطبيب، رقم املريض، تاريخ العالج.

  املفتاح االجنيب: رقم الطبيب، رقم املريض.

  املفتاح املرشح: ال يوجد.

  املفتاح الثانوي: ال يوجد.
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 Chapter 4 الفصل

8.4  

واالصل  Participationوضح نوع العالقة بين الكيانات التالية مع توضيح درجة المشاركة 

Cardinality ؟  

  

  

  

  

      0:N    1:M 

  . N:M العديد إىلالعديد هي  2والكيان 1العالقة بني الكيانوبالتايل 

 

  

  

 

    1:1    0:M 

  .N:1 العديد إىل واحدهي  4والكيان 3وبالتايل العالقة بني الكيان

 

 

 

 

    0:1    1:1 

 .واحد إىل واحدهي  6والكيان 5وبالتايل العالقة بني الكيان

 

 

X1 

X2 

X3  

Y1 
Y2 
Y3 
Y4 

       4كیان                                    عالقة                           3كیان 

2 

X1 

X2 

X3 

Y1 
Y2 
Y3 
Y4 

 6كیان                                     عالقة                  5كیان      

X1 

X2 

X3 

Y1 
Y2 
Y3 
Y4 

 2كیان                                   عالقة                  1كیان      
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2.4  

  : ةالتالي املطاليب الكيان العالئقي خمططاستخراج من 

   )يشرف(  عالقة دائرية. -3   )الموقع( صفة متعددة القيم. -2    )القسم( كيان قوي.  -1

 )رقم الموظف( صفة مفتاح رئيسي. -5   )العالقة الدائرية( قيد مشاركة جزئي. -4

 )اسم الموظف( صفة مركبة. -7    )عالقة يتبع( قيد مشاركة كلي. -6

   )الجنس( صفة بسيطة.-10    )العمر( صفة مشتقة. -9  )االبن( كيان ضعيف.  -8

  )عالقة يدير( 1:1عالقة -12 )عالقة تابع(  M:1عالقة -11

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 .في بعض المطاليب أكثر من إجابةبوجود مع العلم 

2.4  

يعمل �ا عدة موظفني  ،عدة فروعهلا و  الشركة ورقم الشركة اسمهلا  2000شركة اهلروج إلسرتاد الرخام تأسست سنة 

يشرتك كل موظف مع زمالئه  ،والربيد اإللكرتوين ورقم املوظف املوظف وتاريخ امليالد والعمر اسملديهم البيانات التالية 

وقد واهلاتف اإلبن وتاريخ امليالد  اسماملهمة ووصف املهمة ولدي بعض املوظفني أبناء  اسم همة ورقم امل ،بعدة مهام

  املطلوب: الزوجة واألب واللقب ورقم الزوجة. اسميتزوج املوظف من زوجة واحدة فقط 

 .Chenرموز باستخدام ونوع العالقات بينها املفاتيح الرئيسيةاخلصائص و  وضيحمع ت ER الكيان العالئقي خمطط رسم

 االبن 

 یتبع

 الموظف القسم

 اللقب االسم االول

 اجلنس اسم املوظف

 یعمل المشروع

 یشرف

 یتحكم

 تابع

 الرقم االسم

 االسم الرقم
 تاريخ امليالد االسم

 العمر

N 

 

1 

 

N 
M 

N 1 

 

 

N 

1 

 یدیر

 املوقع املوقع

1 1 

1 

N 
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 رقم املوظف

 االبن 

 یتزوج

 الموظف الشركة

 تاريخ امليالد

 العمر اسم املوظف

 یشترك المھمة

 تابع

 الرقم االسم

 االسم املهمة رقم
 تاريخ امليالد االسم

1 

M
1

N 
M 

N

1

لالاالال یعمل الربيد  

االلكرتوين

 وصف املهمة

 رقم اهلاتف ال

 رقم الزوجة

 االب اللقب

 االسم

 اسم الزوجة

1 

 الزوجة 

 فروع 
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 Chapter 5 الفصل

3.5  

  : كما يلي   اي متطلباتهتوالترغب مصحة ببناء قاعدة بيانات، 

رقم اهلاتف يعمل باملصحة أطباء يعاجلون كل  ،تاريخ امليالد ،املريض اسم ،كل مريض يتم إيوائه باملصحة له رقم املريض

رقم اهلاتف. يصرف لكل مريض عدة  ،الربيد االلكرتوين ،سماال ،حتتوي بيانا�م على رقم الطبيب ،يف تاريخ معني املرضى

ينام كل مريض يف غرفة مشرتكة مع جمموعة من  ،الدواء و اجلرعة اسم تتمثل يف رقم الدواء وتصرف يف تاريخ معني أدوية 

 :املطلوب املرضى تتمثل يف رقم الغرفة ورقم السرير وتاريخ االيواء. وال يشرتط أن يكون مجيع الغرف �ا مرضى.

بعد حتديد الكيانات األساسية وخصائص كل كيان وحتديد املفاتيح الرئيسية لكل   ERلكيان العالئقي ا خمططرسم  -1

 كيان والعالقات بني الكيانات.

 Relational Database العالئقية البيانات قاعدةخمطط  إىل ER الكيان العالئقيخمطط حتويل  -2

Schema .  

  المطلوب األول:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 رقم املريض

 رقم اهلاتف ال

 یعالج

املريضاسم   تاريخ امليالد 

 الدواء

 رقم الطبيب اسم الطبيب

 اسم الدواء رقم الدواء
 رقم السرير رقم الغرفة

 تاريخ االيواء

N M 

N 

M 

1 

N 
 الربيد االلكرتوين ال رقم اهلاتف ال

 اجلرعة

 الغرفة

 الطبیب

 یصرف

 ینام

 المریض

 تاريخ العالج

 تاريخ الصرف
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  :الثانيالمطلوب 

  الطبيب) اسم، رقم الطبيب( جدول الطبيب

  )رقم اهلاتف، رقم الطبيب( جدول هاتف الطبيب

  )رقم الطبيب، الربيد االلكرتوين( لطبيب البريد االلكترونيجدول 

  )رقم الغرفة، املريض، تاريخ امليالد اسم، املريضرقم ( المريضجدول 

  )املريضرقم اهلاتف، رقم ( المريضجدول هاتف 

  )جلرعةالدواء، ا اسم، الدواءرقم ( الدواءجدول 

  ، رقم السرير، تاريخ االيواء)الغرفةرقم ( الغرفةجدول 

  )العالج ، تاريخاملريض، رقم الطبيبرقم (يعالج جدول 

  )، تاريخ الصرفاملريض، رقم الدواءرقم (يصرف جدول 

  

3.5  

  : كما يلي   اي متطلباتهتوالترغب شركة ببناء قاعدة بيانات، 

واحدة يف منطقة يوجد كل مصنع   املصنع واهلاتف)، اسم(رقم املصنع و العديد من املصانع يتبعها شركة تصنيع مالبس 

يعملون  العمالعدد من يوجد  ،عدة مصانعاملنطقة مصنع أو حتوي قد و  وعنوان املنطقة)املنطقة  اسمفقط (رقم املنطقة و 

 . يعمل يف مصنع واحد  فقط العامل ،والربيد االلكرتوين) العامل اسمو  العامل(رقم يف كل مصنع 

بعد حتديد الكيانات األساسية وخصائص كل كيان وحتديد املفاتيح الرئيسية لكل   ERالكيان العالئقي  خمططرسم  -1

 كيان والعالقات بني الكيانات.

 Relational Database العالئقية البيانات قاعدةخمطط  إىل ER الكيان العالئقيخمطط حتويل  -2

Schema.  
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  المطلوب األول:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثانيالمطلوب 

  املنطقة، عنوان املنطقة) اسم، املنطقةرقم ( المنطقةجدول 

  )رقم املنطقة، املصنع اسم، املصنعرقم ( المصنعجدول 

  )املصنعرقم اهلاتف، رقم ( المصنعجدول هاتف 

  )رقم املصنعالعامل،  اسم، العاملرقم ( العاملجدول 

  )العامل، رقم الربيد االلكرتوين( لعاملل البريد االلكترونيجدول 

  

  

  

  

  

  

 رقم املصنع

 یوجد 

املصنعاسم   

 العامل

املنطقةاسم   رقم املنطقة 

العاملاسم  رقم العامل  

N 1 

1 

M 

 رقم اهلاتف ال

 المنطقة

 یعمل

 المصنع

 عنوان املنطقة

 الربيد االلكرتوين ال
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 Chapter 6 الفصل

4.4.6  

 من الجدول العينة التالي بين االعتمادية الوظيفية بين الخصائص؟

E  D  C  B  A 

O  U  K  G  L 

P  D  H  W  M  

J  U  B  G  N  

P  A  H  Z  M  

I  C  Y  X  R  

O  C  K  X  L  

  

 :التايل النحو علىالسابق  الشكل يف العينة جدول بيانات يف اخلصائص بني الوظيفةنتحصل على بعض اإلعتمادية 

A  ®C      نقول اخلاصيةA  حتدد اخلاصيةC.  

A , C ®E       نقول اخلاصيةA  وC  حتددان اخلاصيةD. 

C   ®A      نقول اخلاصيةC  حتدد اخلاصيةA.  

 D®B       نقول اخلاصيةD اخلاصية  حتددB. 

 B®D       نقول اخلاصيةB اخلاصية  حتددD.  

A  ®E      نقول اخلاصيةA  حتدد اخلاصيةE. 

5.6  

  يبين فاتورة مخازن للتعليم كاآلتي:لدينا تقرير 
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  اآليت : إىلاملطلوب : حتويل الفاتورة السابقة 

 . Zero Normal Form (0NF)الصيغة الغري مطبعة  -1

 . First Normal Form (1NF)صيغة التطبيع األوىل  -2

 .Second Normal Form (2NF)صيغة التطبيع الثانية  -3

 .Third Normal Form (3NF) الثالثةصيغة التطبيع  -4

  .Zero Normal Form (0NF)الصيغة الغير مطبعة 

 .اجلدولداخل  يف الفاتورة يتم فيها وضع مجيع البيانات

 اسم

  الجهة

رقم 

  الجهة

 اسم  رقم الصنف

  الصنف

سعر 

  الصنف

قسم 

  الصنف

الكمية   القسم اسم

  المصروفة

  تاريخ الصرف

  11/11/2018  10  أثاث  100  200  دوالب RA100 1415 التعليم

  CA200 11/11/2018  3  أثاث  100  1500 مكتب  

  BF100  01/10/2019  25  مواد مكتبية  200  400 قرطاسية  

  MN300  2019/12/27  3  تكييف  300  1100  مكيف  

 

  .First Normal Form (1NF)صيغة التطبيع األولى 

  مث حتديد املفتاح الرئيسي للجدول. ،مل اخلصائص الفارغة بالبيانات املالئمة يتم فيها

 اسم

  الجهة

رقم 

  الجهة

 اسم  رقم الصنف

  الصنف

سعر 

  الصنف

قسم 

  الصنف

الكمية   القسم اسم

  المصروفة

  تاريخ الصرف

  11/11/2018  10  أثاث  100  200  دوالب RA100 1415 التعليم

  11/11/2018  3  أثاث  100  1500 مكتب CA200 1415 التعليم

  01/10/2019  25  مواد مكتبية  200  400 قرطاسية  BF100 1415 التعليم

  2019/12/27  3  تكييف  300  1100  مكيف  MN300 1415 التعليم

 .المفتاح الرئيسي: رقم الجهة + رقم الصنف

 

  .Second Normal Form (2NF)صيغة التطبيع الثانية 

 يف جدول جديد. على املفتاح الرئيسيجزئيا يتم فيها فصل اخلصائص املعتمدة 

 يتكون لدينا اجلداول التالية.
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  جدول الجهة

  رقم الجهة  الجهة اسم

 1415 التعليم
  

  الصنفجدول 

  القسم اسم  قسم الصنف  سعر الصنف  الصنف اسم  رقم الصنف

RA100 أثاث  100  200  دوالب  

CA200 أثاث  100  1500 مكتب  

BF100  مواد مكتبية  200  400 قرطاسية  

MN300  تكييف  300  1100  مكيف  
  

 

  المصروفاتجدول 

  تاريخ الصرف  الكمية المصروفة  رقم الصنف  رقم الجهة

1415 RA100 10  11/11/2018  

1415 CA200 3  11/11/2018  

1415 BF100  25  01/10/2019  

1415 MN300  3  2019/12/27  

 

  .Third Normal Form (3NF)صيغة التطبيع الثالثة 

  يف جدول جديد. على املفتاح الرئيسياعتمادا متعديا يتم فيها فصل اخلصائص املعتمدة 

 الصنفجدول 

  قسم الصنف  سعر الصنف  الصنف اسم  رقم الصنف

RA100 100  200  دوالب  

CA200 100  1500 مكتب  

BF100  200  400 قرطاسية  

MN300  300  1100  مكيف  
  

 القسمجدول 

  القسم اسم  قسم الصنف

  أثاث  100

  مواد مكتبية  200

  تكييف  300
  

  جدول الجهة

  رقم الجهة  الجهة اسم

 1415 التعليم

 

 

 

 

 

  

  المصروفاتجدول 

  تاريخ الصرف  الكمية المصروفة  رقم الصنف  رقم الجهة

1415 RA100 10  11/11/2018  

1415 CA200 3  11/11/2018  

1415 BF100  25  01/10/2019  

1415 MN300  3  2019/12/27  
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5.6  

  لدينا الجدول التالي:

رقم 

  القيد

 اسم

  الطالب
  رقم المادة  العنوان

 اسم

  المادة

ساعات 

  المادة

رقم 

  االستاذ

 اسم

  االستاذ
  القسم

درجة 

  الطالب

سي،   10،11،12،13،14  طرابلس  حسن  5

فيجول، 

نظم، 

جافا، 

  تراكيب

3 ،4 ،

4 ،3 ،

3  

2 ،12 ،

7 ،3 ،

4  

علي، 

سعد، 

خالد، 

طارق، 

  سامي

الربجميات، 

الشبكات، 

الربجميات، 

الربجميات، 

  الربجميات

95 ،

85 ،

70 ،

80 ،

66  

  84  الربجميات  علي  2  3  سي  10  طرابلس  علي  6

  واالستاذ يُدرس نفس المادة. علما بأن الطالب يدرس المادة مرة واحدة.

  اآليت: إىل UNFالصيغة الغري مطبعة  من جدول السابقاملطلوب: حتويل 

 . First Normal Form (1NF)صيغة التطبيع األوىل  -1

 .Second Normal Form (2NF)صيغة التطبيع الثانية  -2

 .Third Normal Form (3NF) الثالثةصيغة التطبيع  -3

  

  .First Normal Form (1NF)صيغة التطبيع األولى 

  مث حتديد املفتاح الرئيسي للجدول. إزالة القيم املتكررة داخل اخلصائص بتوزيعها يف سجالت جديدة، يتم فيها

رقم 

  القيد

 اسم  رقم المادة  العنوان  الطالب اسم

  المادة

ساعات 

  المادة

رقم 

  االستاذ

 اسم

  االستاذ

درجة   القسم

  الطالب

  95  الربجميات  علي  2  3  سي  10  طرابلس  حسن  5

  85  الشبكات  سعد  12  4  فيجول  11  طرابلس  حسن  5

  70  الربجميات  خالد  7  4  نظم  12  طرابلس  حسن  5

  80  الربجميات  طارق  3  3  جافا  13  طرابلس  حسن  5

  66  الربجميات  سامي  4  3  تراكيب  14  طرابلس  حسن  5

  84  الربجميات  علي  2  3  سي  10  طرابلس  علي  6

  لدينا أكثر من مفتاح رئيسي للجدول.بناء على االعتمادية الوظيفية 

  رقم القيد + رقم المادة. الرئيسي:المفتاح 

  .االستاذرقم القيد + رقم  الرئيسي:المفتاح 
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  احلل على اساس املفتاح الرئيسي هو رقم القيد + رقم املادة.ستكمل ن أوال:

  .Second Normal Form (2NF)صيغة التطبيع الثانية 

  يف جدول جديد. على املفتاح الرئيسيجزئيا يتم فيها فصل اخلصائص املعتمدة 

  المادة الدراسيةجدول 

  القسم  االستاذ اسم  رقم االستاذ  ساعات المادة  المادة اسم  رقم المادة

  الربجميات  علي  2  3  سي  10

  الشبكات  سعد  12  4  فيجول  11

  الربجميات  خالد  7  4  نظم  12

  الربجميات  طارق  3  3  جافا  13

  الربجميات  سامي  4  3  تراكيب  14

  

  الطالبجدول 

  العنوان  الطالب اسم  رقم القيد

  طرابلس  حسن  5

  طرابلس  علي  6
  

  النتيجةجدول 

  درجة الطالب  المادةرقم   رقم القيد

5  10  95  

5  11  85  

5  12  70  

5  13  80  

5  14  66  

6  10  84  
  

  

  .Third Normal Form (3NF)صيغة التطبيع الثالثة 

  يف جدول جديد. على املفتاح الرئيسياعتمادا متعديا يتم فيها فصل اخلصائص املعتمدة 

  المادة الدراسيةجدول 

  رقم االستاذ  المادةساعات   المادة اسم  رقم المادة

  2  3  سي  10

  12  4  فيجول  11

  7  4  نظم  12

  3  3  جافا  13

  4  3  تراكيب  14
  

  االستاذجدول 

  القسم  االستاذ اسم  رقم االستاذ

  الربجميات  علي  2

  الشبكات  سعد  12

  الربجميات  خالد  7

  الربجميات  طارق  3

  الربجميات  سامي  4
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  الطالبجدول 

  العنوان  الطالب اسم  رقم القيد

  طرابلس  حسن  5

  طرابلس  علي  6
  

  النتيجةجدول 

  درجة الطالب  رقم المادة  رقم القيد

5  10  95  

5  11  85  

5  12  70  

5  13  80  

5  14  66  

6  10  84  
  

  

  .املفتاح الرئيسي هو رقم القيد + رقم االستاذ بفرضنستكمل احلل على  ثانيا:

  .Second Normal Form (2NF)صيغة التطبيع الثانية 

  يف جدول جديد. على املفتاح الرئيسيجزئيا يتم فيها فصل اخلصائص املعتمدة 

 الطالبجدول 

  العنوان  الطالب اسم  رقم القيد

  طرابلس  حسن  5

  طرابلس  علي  6
  

  النتيجةجدول 

  درجة الطالب  رقم االستاذ  رقم القيد

5  2  95  

5  12  85  

5  7  70  

5  3  80  

5  4  66  

6  2  84  
  

 االستاذجدول 

 اسم  رقم المادة

  المادة

ساعات 

  المادة

رقم 

  االستاذ

 اسم

  االستاذ

  القسم

  الربجميات  علي  2  3  سي  10

  الشبكات  سعد  12  4  فيجول  11

  الربجميات  خالد  7  4  نظم  12

  الربجميات  طارق  3  3  جافا  13

  الربجميات  سامي  4  3  تراكيب  14
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  .Third Normal Form (3NF)صيغة التطبيع الثالثة 

  يف جدول جديد. على املفتاح الرئيسياعتمادا متعديا يتم فيها فصل اخلصائص املعتمدة 

 الطالبجدول 

  العنوان  الطالب اسم  رقم القيد

  طرابلس  حسن  5

  طرابلس  علي  6
  

  النتيجةجدول 

  درجة الطالب  رقم االستاذ  رقم القيد

5  2  95  

5  12  85  

5  7  70  

5  3  80  

5  4  66  

6  2  84  
  

  

 االستاذجدول 

  القسم  االستاذ اسم  رقم االستاذ  رقم المادة

  الربجميات  علي  2  10

  الشبكات  سعد  12  11

  الربجميات  خالد  7  12

  الربجميات  طارق  3  13

  الربجميات  سامي  4  14
  

  المادة الدراسيةجدول 

  ساعات المادة  المادة اسم  رقم المادة

  3  سي  10

  4  فيجول  11

  4  نظم  12

  3  جافا  13

  3  تراكيب  14
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 Chapter 7 الفصل

2.7  &3.7  

أكثر من مرة استأجروا الذين (االسم االول و اللقب) اء المستأجرين سمأالمطلوب قائمة بمن الجداول التالية، 

  . باستخدام الجبر العالئقي.حجراتثالثة  على ملكيات تحتوي

  Renter جدول المستأجر

  الهاتف  العنوان  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  0778899  طرابلس  عمر  أمحد  10

  0667755  الزاوية  الباشا  مراد  20

  0334411  سبها  رمضان  سامي  30

  0220077  اجلفرة  رضوان  عبدالكرمي  40

  

  Viewing جدول اإليجار

  مالحظات  التاريخ  رقم الملكية  رقم المستأجر

  بيت كبري  01/04/2015  1  20

  متوسطةشقة   01/04/2015  3  10

20  3  01/07/2018    

  بيت قدمي  01/08/2018  1  40

  شقة حديثة  15/05/2017  4  20

  

 property جدول الملكية

  االيجار  الحجرات  نوع السكن  الرقم البريدي  المدينة  الشارع  رقم الملكية

  600  6  بيت  س15-11  سبها  التحدي  1

  500  4  شقة  ز11-12  الزاوية  القادسية  2

  700  3  شقة  ط17-09  طرابلس  النصر  3

  800  3  شقة  ط01-33  طرابلس  السالم  4

  1000  5  بيت  ط12-11  طرابلس  املسرة  5

  

 Selectionمبعىن ميكن البدء بالضرب الكارتيزي بني اجلداول، أو استخدام مجلة االختيار  ميكن احلل بعدة طرق،

  مث الضرب الكارتيزي وهكذا. سيتم إتباع اخلطوات التالية للوصول للحل. Projectionواالنتقاء 

 .Renterمن جدول املستأجر  للقباالسم االول وا العمودان انتقاء .1

 . propertyانتقاء العمود رقم امللكية اليت حتتوي على ثالثة حجرات يف عمود احلجرات من جدول امللكية  .2
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من جدول املستأجر للمستأجرين  �ا مجيع االحتماالتقائمة استخدام الضرب الكارتيزي للحصول  .3

Renter  ةامللكيوامللكيات من جدول Property اليت �ا ثالثة حجرات. 

من الذين سكنوا يف ملكيات  �Renterا االسم االول واللقب ورقم املستأجر من جدول املستأجر قائمة  .4

 تتم بعدة خطوات. (متضمنة رقم امللكية). ثالثة حجرات�ا  Propertyجدول امللكية 

ثالثة  اليت �ا اتو امللكي Renterباملستأجرين  جدولللحصول على  4و  3اخلطوة اجلداول من استخدم  .5

 ها.واليت مل يسكنو  حجرات

 .فقط للحصول على قائمة بأمساء وأرقام املستاجرين ،5اخلطوة من نتائج اجلدول الاستخدم  .6

 .حللل 6اخلطوة اجلدول الناتج من و  1اخلطوة اجلدول الناتج من استخدم  ،أخرياً  .7

 الحل:

  .Renterاالسم االول واللقب من جدول املستأجر و  االعمدة رقم املستأجرانتقاء  -1

R1 = PROJECT  اللقب ,االسم االول ,رقم املستأجر  FROM  RENTER 

 R1جدول 

  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  عمر  أمحد  10

  الباشا  مراد  20

  رمضان  سامي  30

  رضوان  عبدالكرمي  40

  

 .Propertyيف عمود احلجرات من جدول امللكية فقط انتقاء العمود رقم امللكية اليت حتتوي على ثالثة حجرات -2

R2 = RESTRICT  امللكية  TO  3 = احلجرات 

 R2جدول 

  االيجار  الحجرات  نوع السكن  الرقم البريدي  المدينة  الشارع  رقم الملكية

  700  3  شقة  ط17-09  طرابلس  النصر  3

  800  3  شقة  ط01-33  طرابلس  السالم  4
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R3 = PROJECT رقم امللكية FROM R2 

 R3جدول 

  رقم الملكية

3  

4  

 .فقط جدول به أرقام امللكيات اليت �ا ثالثة غرف

 Renterمن جدول املستأجر للمستأجرين  �ا مجيع االحتماالتقائمة استخدام الضرب الكارتيزي للحصول -3

 .اليت �ا ثالثة حجرات Property ةامللكيجدول وامللكيات من 

R4 = R1 * R3 

 R3جدول 

  رقم الملكية

3  

4  
  

 R1جدول 

  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  عمر  أمحد  10

  الباشا  مراد  20

  رمضان  سامي  30

  رضوان  عبدالكرمي  40
  

  

 R4جدول 

  رقم الملكية  اللقب  االولاالسم   المستأجررقم 

  3  عمر  أمحد  10

  3  الباشا  مراد  20

  3  رمضان  سامي  30

  3  رضوان  عبدالكرمي  40

  4  عمر  أمحد  10

  4  الباشا  مراد  20

  4  رمضان  سامي  30

  4  رضوان  عبدالكرمي  40

 اليت حتتوي على ثالثة حجرات. لكياتاملاالحتماالت للمستأجرين و به مجيع جدول 
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من جدول الذين سكنوا يف ملكيات  Renterورقم املستأجر من جدول املستأجر واللقب �ا االسم االول قائمة -4

  تتم بعدة خطوات كالتايل: (متضمنة رقم امللكية). ثالثة حجرات�ا  Propertyامللكية 

R5 = R3  VIEWING 

 Viewing جدول اإلجيار

  مالحظات  التاريخ  رقم الملكية  رقم المستأجر

  بيت كبري  01/04/2015  1  20

  شقة متوسطة  01/04/2015  3  10

20  3  01/07/2018    

  بيت قدمي  01/08/2018  1  40

  شقة حديثة  15/05/2017  4  20
  

 R3جدول 

  رقم الملكية

3  

4  

جدول به أرقام امللكيات اليت �ا ثالثة 

  غرف فقط.

  

 R5جدول 

  مالحظات  التاريخ  رقم الملكية  رقم المستأجر

  شقة متوسطة  01/04/2015  3  10

20  3  01/07/2018    

  شقة حديثة  15/05/2017  4  20

R 6 = R1  R5 

 R5جدول 

  مالحظات  التاريخ  رقم الملكية  رقم المستأجر

  شقة متوسطة  01/04/2015  3  10

20  3  01/07/2018    

  شقة حديثة  15/05/2017  4  20
  

 R1جدول 

  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  عمر  أمحد  10

  الباشا  مراد  20

  رمضان  سامي  30

  رضوان  عبدالكرمي  40

  وامساء املستأجرين.جدول به أرقام 

 R6جدول 

  اللقب  االولاالسم   مالحظات  التاريخ  رقم الملكية  رقم المستأجر

  عمر  أمحد  شقة متوسطة  01/04/2015  3  10

  الباشا  مراد    01/07/2018  3  20

  الباشا  مراد  شقة حديثة  15/05/2017  4  20

 ملكيات �ا ثالثة غرف فقط.املستأجرين الذين سكنوا جدول به 
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R7 = PROJECT رقم امللكية  ,اللقب ,االسم االول ,رقم املستأجر  FROM R6 

  R7جدول 

  رقم الملكية  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  3  عمر  أمحد  10

  3  الباشا  مراد  20

  4  الباشا  مراد  20

  

ثالثة  اليت �ا اتو امللكي Renterباملستأجرين  جدولللحصول على  4و  3اخلطوة اجلداول من استخدم -5

  ها.واليت مل يسكنو  حجرات

R8 = R4 – R7 

 R4جدول 

  رقم الملكية  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  3  عمر  أمحد  10

  3  الباشا  مراد  20

  3  رمضان  سامي  30

  3  رضوان  عبدالكرمي  40

  4  عمر  أمحد  10

  4  الباشا  مراد  20

  4  رمضان  سامي  30

  4  رضوان  عبدالكرمي  40

اليت حتتوي على  لكياتاملاالحتماالت للمستأجرين و به مجيع جدول 

 ثالثة حجرات.

 R7جدول 

  رقم الملكية  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  3  عمر  أمحد  10

  3  الباشا  مراد  20

  4  الباشا  مراد  20

 ثالثةاليت حتتوي  املستأجرين الذين سكنوا فعًال امللكياتجدول به 

 حجرات.

  

  

 

 

 

  R8جدول 

  رقم الملكية  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  3  رمضان  سامي  30

  3  رضوان  عبدالكرمي  40

  4  عمر  أمحد  10

  4  رمضان  سامي  30

  4  رضوان  عبدالكرمي  40

 حجرات.ثالث �ا املستأجرين الذين مل يسكنوا ملكيات جدول به 
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  .فقط قائمة بأمساء وأرقام املستاجريننتحصل على  R8من اجلدول -6

R9 = PROJECT اللقب ,االسم االول ,رقم املستأجر FROM R8 

  R9جدول 

  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  عمر  أمحد  10

  رمضان  سامي  30

  رضوان  عبدالكرمي  40

  حجرات.ثالث �ا املستأجرين الذين مل يسكنوا ملكيات جدول به أمساء 

  

  .حللل 6اخلطوة اجلدول الناتج من و  1اخلطوة اجلدول الناتج من استخدم  ،أخرياً -7

R10 = R1 – R9 

 R1جدول 

  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  عمر  أمحد  10

  الباشا  مراد  20

  رمضان  سامي  30

  رضوان  عبدالكرمي  40

  من جدول املستأجر. املستأجرين

 

  R9جدول 

  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  عمر  أمحد  10

  رمضان  سامي  30

  رضوان  عبدالكرمي  40

الذين مل يسكنوا ملكيات بثالث  أمساء املستأجرينجدول به 

 حجرات.

  

 R10جدول 

  اللقب  االولاالسم   رقم المستأجر

  الباشا  مراد  20

  .أكثر من مرة ستأجرااملستأجر الذي جدول به 
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2.7  &3.7  

  : من الجداول التالية أوجد نتيجة اآلتي: 4س

 جدول الطالب  <رقم القسم = رقم القسم>     جدول القسم -1

 جدول الطالب  <رقم القسم = رقم القسم>   جدول القسم -2

3- π < اجلنس    > ( قسم الشبكات أساتذةجدول  )  -   π < اجلنس    > ( قسم هندسة الربجميات أساتذةجدول  ) 

4- π < اجلنس    > ( قسم الشبكات أساتذةجدول  ) ⋂  π < اجلنس    > ( قسم هندسة الربجميات أساتذةجدول  ) 

5- π < اجلنس    > ( قسم الشبكات أساتذةجدول  ) U π < اجلنس    > ( قسم هندسة الربجميات أساتذةجدول  ) 

  جدول الطالب

رقم 

  القيد
  العنوان  الطالب اسم

رقم 

  القسم
  الجنس  الجنسية

  ذكر  لييب  2 اخلمس  أيوب بركات  1001

  ذكر  لييب  2  الزاوية  أمحد الفيتوري  1002

  ذكر  لييب  1  الشاطئ  أسامة كرير  1003

  أنثى  ليبية  3  طرابلس  أمل العيساوي  1004

  أنثى  ليبية  1  درنة  أمرية بيشي  1005

  ذكر  لييب  2  سرت  فؤاد العيان  1006

  أنثى  ليبية  3  مزدة  أمساء الطيب  1008
  

  جدول القسم

رقم 

  القسم
  الهاتف  القسم اسم

  0210001111  الشبكات  1

  0210002222  هندسة الربجميات  2

  0210003333  نظم املعلومات  3

  0210004444  االنرتنت تقنيات  4
  

  

  جدول أساتذة قسم الشبكات

رقم 

  الدكتور

 اسم

  الدكتور
  الجنس  البريد اإللكتروني

  ذكر Edres@uot.edu.ly  ادريس  3

  أنثى Nahd@uot.edu.ly  ناهد  5

  

  

  

  جدول أساتذة قسم هندسة الربجميات

رقم 

  الدكتور

 اسم

  الدكتور
  الجنس  البريد اإللكتروني

  ذكر abdSalam@uot.edu.ly  عبدالسالم  1

  ذكر abdHmed@uot.edu.ly  عبداحلميد  2

  ذكر Hasan@uot.edu.ly  حسن  6

    ذكر Redwn@uot.edu.ly  رضوان  7
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 جدول الطالب  <رقم القسم = رقم القسم>     جدول القسم -1

رقم 

  القيد
  الهاتف  القسم اسم  الجنس  الجنسية  رقم القسم  العنوان  الطالب اسم

  0210002222  هندسة الربجميات  ذكر  لييب  2 اخلمس  أيوب بركات  1001

  0210002222  هندسة الربجميات  ذكر  لييب  2  الزاوية  أمحد الفيتوري  1002

  0210001111  الشبكات  ذكر  لييب  1  الشاطئ  أسامة كرير  1003

  0210003333  نظم املعلومات  أنثى  ليبية  3  طرابلس  أمل العيساوي  1004

  0210001111  الشبكات  أنثى  ليبية  1  درنة  أمرية بيشي  1005

  0210002222  هندسة الربجميات  ذكر  لييب  2  سرت  فؤاد العيان  1006

  0210003333  نظم املعلومات  أنثى  ليبية  3  مزدة  أمساء الطيب  1008

Null  Null  Null  4  Null Null  0210004444  االنرتنت تقنيات  

 جدول الطالب  <رقم القسم = رقم القسم>   جدول القسم -2

  الهاتف  القسم اسم  الجنس  الجنسية  رقم القسم  العنوان  الطالب اسم  رقم القيد

  0210002222  هندسة الربجميات  ذكر  لييب  2 اخلمس  أيوب بركات  1001

  0210002222  هندسة الربجميات  ذكر  لييب  2  الزاوية  أمحد الفيتوري  1002

  0210001111  الشبكات  ذكر  لييب  1  الشاطئ  أسامة كرير  1003

  0210003333  نظم املعلومات  أنثى  ليبية  3  طرابلس  أمل العيساوي  1004

  0210001111  الشبكات  أنثى  ليبية  1  درنة  أمرية بيشي  1005

  0210002222  هندسة الربجميات  ذكر  لييب  2  سرت  فؤاد العيان  1006

  0210003333  نظم املعلومات  أنثى  ليبية  3  مزدة  أمساء الطيب  1008

3- π < اجلنس    > ( قسم الشبكات أساتذةجدول  )  -   π < اجلنس    > ( قسم هندسة الربجميات أساتذةجدول  ) 

  الجنس

  أنثى

4- π < اجلنس    > ( قسم الشبكات أساتذةجدول  ) ⋂  π < اجلنس    > ( قسم هندسة الربجميات أساتذةجدول  ) 

  الجنس

  ذكر

5- π < اجلنس    > ( قسم الشبكات أساتذةجدول  ) U π < اجلنس    > ( قسم هندسة الربجميات أساتذةجدول  ) 

  الجنس

  ذكر

  أنثى

  


