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  Prefaceالمقدمة 

  .والسالم على رسول اهللا الصالةالحمد هللا و بسم اهللا و 

بعد  جال تقنیة المعلومات وخصوصاً شهدت العقود الماضیة تطورا كبیرا في م

فأصبحت المصارف والشركات  شكل واسع،بنترنت هور وانتشار شبكة االظ

متعددة  ل الشركات الكبرىثوالمؤسسات وغیرها وخصوصا الكبیرة منها م

على استخدام نظم  كلیاً  تعتمد اعتماداً (لدیها فروع في عدة دول) الجنسیات 

بجب والتي مخازن كبیرة للبیانات  إلىتحتاج  الحاسوبیةهذه األنظمة  الحاسوب،

ومعالجة ن تتمیز بسهولة االستخدام من حیت عملیات تخزین واسترجاع أ

البیانات، وأیضا القدرة على المحافظة على المعلومات المخزنة من التلف 

. على سبیل المثال، عند القیام بالبحث عبر االنترنت مناآلواالستخدام غیر 

قل لتي تنلروابط اتظهر لك آالف ا Yahoo أو Google في مواقع البحث مثل

الروابط تخزن هذه ، هذه البیانات التي یتم الوصول إلیها عبر مواقع آخرى إلى

  .Database داخل مخازن كبیرة للبیانات تسمى قاعدة البیانات

 ،علم الحاسوبمن الركائز االساسیة في  Databaseتعتبر قاعدة البیانات 

التي الطریقة  البیاناتقواعد غیرت  حیث ،للبیاناتطار الحاوي هي اإلألنها 

الكثیر  علیه ظهور مما ترتب ،كانت تعمل بها العدید من الشركات والمؤسسات

عند وأكثر سهولة في االستخدام وآمنة عالیة ة اءمن التقنیات التي تعمل بكف

 إلىهذا التطور الكبیر في التقنیات أدى و  ،التعامل مع كم كبیر من البیانات

إدارة قواعد قواعد البیانات تسمى أنظمة بالتي تتعامل نظمة األظهور العدید من 

  .Database Management Systems DBMSs البیانات
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داخل  DBMS ظام إدارة قواعد البیاناتفي نهایة الستینات تم استخدام ن

بائن، وفي مكاتب الخطوط لحجز تذاكر المصارف لحفظ حسابات الز 

بسهولة االستخدام مما ساعد قواعد البیانات دارة إم انظیتمیز  .سافرینمال

غیر متناسقة إنشاء قواعد بیانات  علىلطالب والتقنیین والمستخدمین والهواة ا

 یهابطریقة تشتغل عل إلنشائها لطریقة العلمیة الصحیحةاب معرفتهمبسب عدم 

كفاءة قواعد البیانات في قوة نظام إدارة قواعد  تتمثل .بأداء عاليالتطبیقات 

البیانات الذي یقوم بإدارتها مع إبقائها متاحة للمستخدمین على فترات طویلة 

  . Risks المخاطرمن الزمن وبعیدة عن 

على في البدایة  DBMSsقواعد البیانات إدارة أنظمة  وتطور مراحل بناء تمر 

لوصف بنیة البیانات ستخدم هذه النماذج ، تُ البیانات Modelsنماذج أساس 

ثم الشبكي،  النموذج الهرمي، یلیه النموذج حیث استخدمداخل قاعدة البیانات، 

  العالئقي. النموذج

دارة قواعد البیانات إنظام  النموذج العالئقي كان أساس ظهور

  Relational Database Management System RDBMSالعالئقیة

على شكل داخل قاعدة البیانات تمثیل البیانات فیه  تمالذي و ، 1970سنة 

سیكون المحور الرئیسي العالئقي  النموذجا ذه ،تحتوي صفوف وأعمدةجداول 

 الكتاب.هذا في 

قواعد البیانات في كمقدمة  ةدراسی مادةتوفیر على  رة هذا الكتابفك تاءج

النظام السائد لتطبیقات أساس والتي تعتبر  Relational Databaseالعالئقیة 
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 ،على حد سواء التجاریةاألكادیمیة و األعمال في الوقت الحاضر في البیئات 

وفر منهجیة واضحة یقواعد البیانات و  حولعامة فكرة  هذا الكتاب یقدمحیث 

 الكیان مخطط في استخداموالهواة لطالب والتقنیین والمستخدمین اساعدة مُ ل

تصمیم قواعد البیانات ل Normalizationالتطبیع  صیغو  ERD العالئقي

  .وفعال بشكل صحیح

  Organization of The Book الكتاب نظیمت

 :مالحق ثالثةو  ولفص سبعة إلىینقسم هذا الكتاب 

مة القائمة على الملفات نظألا على مختصربشكل  نبدهیقدم  الفصل األول

File-Based Systems  لكترونیةاسواء أكانت الملفات ورقیة أو 

Electronic Files مثل  ،والمشاكل التي تحدث جراء استخدامها اهویبین عیوب

 ویبین الحل ،والذي یسبب ازدواجیة البیاناتفصل وعزل البیانات عن بعض 

مركزیة یرتبط بها  Database قاعدة بیانات انشاءالمتمثل في و لعیوب ا هلهذ

یعتبر حلقة هذا النظام  ،DBMS نظام إدارة قواعد البیاناتالجمیع ویدیرها 

التي  Advantagesالمزایا  یوضحو  ،وصل بین المستخدم وقاعدة البیانات

من التحكم في تكرار البیانات ومشاركة  قواعد البیاناتإدارة م اقدمها نظی

بیئة نظام إدارة قواعد على بشكل مختصر یتكلم ثم  .البیانات البیانات وأمن

ویبین  Database Management System Environmentالبیانات 

 ا الخمس.مكوناته
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 المكونة من ثالث مستویات قاعدة البیانات بنیة یفحص الثانيالفصل 

Three-Level Database Architecture،  والمفاهیميالمستوى الخارجي 

ویبین ما یتم ، External, Conceptual, and Internal Level والداخلي

البیانات بین  ربطكیف یتم ویناقش في كل مستوى من المستویات الثالثة، 

 ،ANSI-SPARCة قواعد البیانات معماریة نظم ادار  المستویات الثالثة في

المستوى الداخلي مرورًا  إلىتداول البیانات من المستوى الخارجي یتم فیها  التي

مع إعطاء مثال  Mappingعن طریق ما یسمى بالربط  بالمستوى المفاهیمي

 Databaseقاعدة البیانات تعریف مخططینتقل بعد ذلك ل، توضیحي

Schema وحالة قاعدة البیانات Database Instance ، للحدیث ثم االنتقال

 Logical and Physical Dataللبیانات المنطقي والمادي ستقاللالعلى ا

Independence من من المستویات الثالثة حمى كل مستوى ی ذيوال

نماذج یشرح  في هذا الفصل وأخیراً  ،خرالتغییرات التي تحدث في المستوى اآل

 Hierarchical المتمثلة في النموذج الهرميData Models  البیانات

 .Relational Model العالئقينموذج الو  Network والنموذج الشبكي

 Relational Data Structureبنیة البیانات العالئقیة  یشرح الثالثالفصل 

 Attributeوالخاصیة  Relationالعالقة بعض المصطلحات مثل ویعرف 

بإیجاز على قاعدة البیانات ویتكلم  ،Tupleالصف و  Domainالنطاق و 

التي یجب شروط ال، كما یوضح بعض Relational Databaseالعالئقیة 

المفاتیح بین وی ،Properties of Relationخصائص العالقة توفرها في 

المفتاح و  Primary Keyالمفتاح الرئیسيمثل  Relational Keysالعالئقیة 
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 Relationalمخطط قاعدة البیانات العالئقیة  ویحدد، Foreign Key جنبياأل

Database Schema  كما  ،صیغة مبسطةالمتمثل في وضع الجداول في

التي تطبق على الخصائص  Integrity Constraintsقیود التكامل  إلىیشیر 

  قاعدة البیانات.في جداول  ودقة البیانات المدخلة )سالمةتكامل (لضمان 

 ERD العالئقي مخطط الكیانلتقنیة المفاهیم األساسیة  یبین الفصل الرابع

Entity–Relationship Diagram   المتمثلة في الكیانEntity والخاصیة 

Attribute  العالقة وRelationship ثم ، ویبین أنواعها لتصمیم قاعدة البیانات

 باستخدام ERالرموز المستخدمة في تصمیم قاعدة البیانات في نموذج  یشرح

 الكیان مخططات Interpretingویوضح كیف یتم تفسیر .  Chenتشین رموز

یوضح و ، Relationshipsأنواع العالقات  ویبین ،بین كیانین ER العالئقي

 Participation قیود المشاركةیبین و  ،Multiplicityمصطلح التعددیة 

یشرح كما  ، Cardinalityواألصلوالمتمثلة في المشاركة االختیاریة وااللزامیة 

 Multipleتعدد العالقات لكیان واحدعند مع الكیانات كیف یتم التعامل 

Relationships درجة العالقةیتكلم على ، وأخیرا Relationship Degree، 

عدد  إلىالتي تشیر  Ternary والثالثیة Binary والثنائیة  Unaryاالحادیة

   .الكیانات المرتبطة بالعالقة

تستخدم التي لقواعد العشر مع ذكر مثال ل بالتفصیلیشرح  الفصل الخامس

 إلى Entity Relationship Diagram ERD تحویل مخطط عالقة الكیانل

 Relational Database Schemaقاعدة البیانات العالئقیة مخطط 

  خالیة من التكرار. صحیحةتصمیم قاعدة بیانات  إلىللوصول 
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تصمیم قاعدة بیانات صحیحة  إلىلوصول ل ىخر أتقنیة  یتناول الفصل السادس

في هذا الفصل ، حیث یركز Normalizationباستخدام صیغ التطبیع وذلك 

تكرار البیانات من  التي تحدث داخل الجداولالبدایة على توضیح مشاكل 

قبل  Data Redundancy and Update Anomalies وأخطاء التحدیث

 Functionalعتمادیة الوظیفیةالالثالثة لنواع األیبین ، و التطبیعصیغ تطبیق 

Dependency  وكیفیة استخدامها واالستفادة منها في تحدید المفتاح الرئیسي

شرح  إلى، ثم ینتقل عدة جداول إلى ولوتقسیم الجد Primary Keyللجدول 

المتمثلة في ربعة األ Normalization Formsمراحل صیغ التطبیع مفصل ل

كیف یكون شكل و  Unnormalized Form (UNF)مطبعة الغیر الصیغة 

 First Normal Form (1NF)صیغة التطبیع األولى و  ،بداخلهاالبیانات 

 Secondوصیغة التطبیع الثانیةوكیفیة تحدید المفتاح الرئیسي بداخلها، 

Normal Form (2NF) منها یتم إزالة االعتمادیة الوظیفیة الجزئیة والتي ،

یتم إزالة فیها  والتي Third Normal Form (3NF)وصیغة التطبیع الثالثة 

  مع اعطاء مثال واضح لهم.عتمادیة المتعدیة الا

وهو لغة Relational Algebra یتحدث على الجبر العالئقي  الفصل السابع

، حیث یقسم العملیات الجبریة العالئقیة غیر مطبقة (نظریة) لمعالجة البیانات

 Unary Relationalالعملیات العالئقیة األحادیة ول القسم األقسمین،  إلى

Operations ختیار مثل اإلSELECT  سقاط اإلوPROJECT،  یتم والتي

 Binaryالعملیات العالئقیة الثنائیة والقسم الثاني ، فقط على جدول واحد تنفیذها

Relational Operations  مثل أو أكثر  لى جدولینیتم تنفیذها عالتي

عملیة و   Differenceاالختالفو  Intersectionالتقاطع و  Union االتحاد
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على هذه التوضیحیة مثلة بعض األ عطاءامع ، ویبین أنواع الربط JOINالربط 

  العملیات.

  Appendicesالمالحق 

 Relational Databaseقاعدة البیانات العالئقیة یبین مخططات  أالملحق 

Schemas  التي تم استخرجها وتكوینها  إلىباإلضافة في الكتاب المستخدمة

  من النص.

الموجودة في  ERDعالقة الكیان  اتمخطط تمثیل یةكیفیشرح  بالملحق 

  لتصمیم قاعدة البیانات. UMLو Crow’s Foot رموز باستخدامالفصل الرابع 

عربي للمصطلحات المستخدمة -إنجلیزي Dictionaryیقدم قاموس  جالملحق 

  داخل فصول الكتاب.

  Referencesالمراجع 

  هذا الكتاب. تألیففي  استخدامهاب التي تم الكتتحتوي المراجع على 

 Review Questionsمراجعة الأسئلة 

من نوعین  األسئلةیحتوي الكتاب على أسئلة مراجعة في نهایة كل فصل، هذه 

على  لموقعفي ا بالملحق د حل لألسئلة التحلیلیةوتحلیلیة، تم وضع  مقالیة

 ./https://hassanebrahem.com.ly/books الرابط
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  Contact Me  معيكیف تتواصل 

 معيتواصل آمل إرسال التعلیقات واألسئلة المتعلقة بهذا الكتاب عبر صفحة 

  ./https://hassanebrahem.com.ly/contact-meعلى الرابط بالموقع 

 بالكتابالخاصة  عبر الصفحةبعض تفاصیل الكتاب یمكن الحصول على كما 

  ./https://hassanebrahem.com.ly/booksعلى الرابط بالموقع 

في الكتاب استخدام هذا الذین یرغبون في والمهتمین أعضاء هیئة التدریس 

الخاصة  Slidesعرض الالحصول على شرائح  تدریس قواعد البیانات ویریدون

 تواصل معيیتم المراسلة عبر صفحة  ،PowerPointفي ملف نوع بالكتاب 

  ./https://hassanebrahem.com.ly/contact-meعلى الرابط بالموقع 
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