
 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 1صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 ..إذا قدرت  راح اكمل الجزء الثاني  ..الجزء األول  7المحاضرة الـ 

 .وترجعون للمحتوى وتخلونهم مراجعه لكم  أتمنى مآتعتمدون عليهم

 

 :Database Life Cycle (DBLC)دورة حياة قاعدة البيانات *

 عملية تطوير قاعدة البيانات تمر بمجموعة من .1

المراحل،ھذه المراحل المتتالية تسمى بدورة حياة قاعدة 

 .البيانات

ھذه المراحل أو دورة الحياة تمر بصورة متزامنة ضمن  .2

 :الشكل التاليفي مراحل دورة حياة نظام المعلومات، كما 

 

قاعدة البيانات االولية تحول  )بمعني ھذه المتطلبات تحول إلى ما بعدھا مثل*

 (إلي قاعدة البيانات المنطقية 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 2صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 

 :دورة حياة قاعدة البيانات من المراحل التالية تتكون

 :تحديد المواصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيانات .1

وھي مرحلة جزئية ضمن جمع مواصفات ومتطلبات نظام المعلومات 

 .في مرحلة التحليل

 :األولية قاعدة البيانات إعداد .2

 (E-RD ).بواسطة مخططات الكيان العالقة

 

 :قاعدة البيانات المنطقية تصميم .3

العالقة إلى مخطط /مخطط الكيانتحويل قاعدة البيانات األولية، أو 

  ھذي النقطة مهمة<<< سكيما ، وذلك بإتباع قواعد التحويلال

 :تحسين قاعدة البيانات المنطقية .4

، من  Normalizationالبيانات  او تحسين وذلك بتطبيق قواعد تطبيع

 .أجل رفع كفاءة قاعدة البيانات ما أمكن

 physical database:تنفيذ قاعدة البيانات الفيزيائية  .5

، SQL وفي ھذه المرحلة يتم كتابة أكواد إنشاء قاعدة البيانات بلغة

ويحدد فيها بنية الجداول ونوع بيانات الحقول والمفاتيح االساسية 

واالجنبية وباقي شروط تصميم قاعدة البيانات، ثم تنفيذ ذلك ضمن 

 ,oracle, access مناسب، مثل DBMSمدير قاعدة بيانات 

sqlserver, mysql …. etc)). 

 :Database Schemaمخطط قواعد البيانات *

 مخطط قواعد البياناتDatabase Schema  : 

 ھو مخطط يصف قاعدة البيانات بشكل رسومي على شكل جداول 

  مخطط ينتج عن عملية إخضاع مخطط الكيان العالقة :مخطط قواعد البيانات ھو

  Mapping Algorithmلخوارزمية التحويل

 

 
 تخصصه رقمه عمره اسم الطالب
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 3صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 

 

 :لوصف مخطط قواعد البيانات ،نستخدم المصطلحات التالية •

 

 

 التعريف  باللغة االنجليزية /المصطلح 

  ، يمكن أن نطلق عليها بإسم الجداول  relation( جداول السكيما)العالقة 
 عالقة  –عمليات تحويل مخطط كينونة 

ويتكون من    Columnھو العمود  Fieldالحقل 

  مجموعة من األعمدة أو الحقول 

الذي يمثل وحدة  rowھو الصف  Recordالسجل 

instance    ويتكون الصف من

الخاليا الناتجة عن تقاطعه مع األعمدة 
 .المكونة للجدول

 PK))Primaryالمفتاح الرئيسي 
Key 

ھو حقل في جدول يتميز بأن قيمة    
، وحيدة  في جميع صفوف  الجدول 

وتكون قيمته مميزة لكل صف عن أي 
 .صف آخر

 Foreign (FK)المفتاح األجنبي 
Key 

ھو حقل في جدول وھو ال يمثل واحدة 
من صفاته  ولكنه يعتبر  مفتاحاً أجنبيا 

ويجب أن ، ألنه  يمثل جدوالً أخر، 
يكون ھو نفسه المفتاح الرئيسي في 

أو على األقل تكون ، ذلك الجدول 
قيمته وحيدة ويقوم المفتاح األجنبي 

 .بين جدولينبالربط 

 

 

 

 

 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 4صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 العالقة إلى مخطط قواعد بياناتالتحويل من مخطط الكيان *

Mapping ERD to DB schema: 

، بتطبيق مجموعة من الخطوات ERDتتم عملية تحويل مخطط 

، Mapping Algorithmالبسيطة، تسمى خوارزمية التحويل

وتتكون ھذه الخطوات من جميع الحاالت البسيطة المحتملة، التي 

  قد تكون موجودة في النموذج األولى، 

 

  (:Mapping Algorithm)خوارزمية التحويل  •

  (القوية)تحويل الكيانات العادية  .1

  تحويل الكيانات الضعيفة .2

  1:1تحويل العالقات الثنائية من النوع .3

 N:1تحويل العالقات الثنائية من النوع  .4

 N:Mتحويل العالقات الثنائية من النوع  .5

  تحويل الصفات متعددة القيم .6

  العالقات فوق الثنائيةتحويل  .7

 

  عالقة ثالثية

 

 

 رباعية     عالقة 
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 5صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 

 :تحويل أنواع الكيانات العادية .1

تحويل جميع الكيانات العادية، أي الكيانات غير الضعيفة، بإنشاء 

ويتم تحديد . ذلك الكيان جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات

 primary key(PK) بالمفتاح الرئيسي أحد مفاتيح الكيان، وتسميته

فإن المفتاح  المفتاح من النوع المركب وإذا كانت الصفة التي تمثل

 .الصفة المركبة الرئيسي سيكون مجموعة الحقول التي تنشأ من

                      

 طالب          

 اسم الطالب رقمه االكاديمي

 

 :تحويل الكيانات الضعيفة .2

يتم تحويل كل واحدة من الكيانات الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون 

إضافة المفتاح  من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان، كما يجب

الرئيسي للكيان القوي الذي يتبعه ذلك الكيان الضعيف، ويكون 

للجدول الجديد، عبارة عن مفتاح مركب  PK المفتاح الرئيسي

 باإلضافة إلى المفتاح الجزئي FK مكون من المفتاح األجنبي

(Partial Key) الخاص به.    
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 6صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 (:1:1)تحويل العالقات الثنائية من النوع  .3

واحد فإن عملية -إلى-إذا كانت العالقة بين الكيانين عالقة واحد

التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرھا، خيار يسمى بطريقة المفتاح 

يتم إضافة المفتاح الرئيسي ألحد الجدولين إلى  األجنبي، وفيه

الجدول اآلخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي 

على المفتاح األجنبي، ھو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في 

  (االشتراك الكلي)العالقة، من نوع 

 

 ذكر الدكتور بالمحاضرة أن التشاركية :  مالحظة

 .الكلية أقوى من التشاركية الجزئية

 

 

 

  .اشتراك كلي ..اذا كان خطين  يكون  مسيطر 

 

 :(N:1)تحويل العالقات الثنائية من النوع  .4

 

يتم ھنا إنشاء جدولين لتمثيل الكيانين المرتبطين، على أن يتم تطبيق 

وذلك بإضافة المفتاح الرئيسي  طريقة المفتاح األجنبي السابقة،

 إلى الجدول (N) للجدول من جهة العالقة

 .، بغض النظر عن نوع قيد االشتراك(1) اآلخر المرتبط بالعالقة 

 

 يسمى من واحد إلى متعدد
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 7صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

ذكر الدكتور بالمحاضرة أن نحفظ المفتاح الرئيسي :  مالحظة

 .من العالقة المتعددة الصفة  في جدول الكينونة العالقة واحد

 

 

 :(N:M)تحويل العالقات الثنائية من النوع  .5

ھذا النوع من العالقات، يتم استحداث جدول جديد، فيكون الناتج 

من ھذه العالقة ثالثة جداول، جدولين لتمثيل الكيانين المرتبطين 

بالعالقة ويضم الجدول الثالث حقلين كمفتاحين أجنبيين يمثالن 

إضافة أي حقل آخر  المفتاحين الرئيسيين في الجدولين، ويمكن

يكون له مغزى، كأن تكون العالقة لها صفة بذاتها، فتتحول 

 .الصفة إلى حقل في الجدول الجديد

 

 :تحويل الصفات متعددة القيم .6

في ھذه الحالة، عادة، إنشاء جدول جديد يضم الصفة المتعددة القيم 

يكون ممثال للمفتاح  FK كحقل، ويضاف إلى الجدول مفتاح أجنبي

الرئيسي في الجدول الناتج من الكيان الذي يحتوي على الصفة متعددة 

أما الصفات المركبة فتتحول إلى صفات بسيط، فحقول عادية . القيم

كما أوضحنا أعاله، والصفات ذات القيم المشتقة تلغى من الجدول، 

 .ودھاألنها صفات قابلها لالشتقاق من صفات أخرى، فال داعي لوج

 

 

 

 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 8صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 :  تحويل العالقات غير الثنائية، كالعالقة الثالثية وما فوقها .7
بين )في حاالت نادرة تظهر لدينا عالقات معقدة، كالعالقة الثالثية 

والرباعية وما فوقها، وتعالج ھذه الحالة بطريقة ( ثالثة كيانات

حالة تحويل العالقات الثنائية من النوع )معالجة الحالة الخامسة 

((N:M  حيث يتم إنشاء جدول جديد، وإضافة المفاتيح الرئيسية

للجداول المشتركة، حسب عددھا، إلى الجدول الجديد كمفاتيح 

أجنبية مكونة بمجموعها، مفتاحا مركبا يمثل المفتاح الرئيسي 

 .للجدول

 

 (..1)مثـــآل 

 

 

 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 9صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 (2)مثــــآل 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ما يقابله من مخطط  تحويل مخطط الكيان العالقة لجامعةإلى 

 :(جداول)قواعد البيانات 
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 11صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 

  :نبدأ بتحويل الكيان العادي .1

  بشكل المستطيل أحادي اإلطار، ( القوي)يتم تمثيل الكيان العادي

  :ويحتوي مخطط الكيان العالئقي السابق على ثالث   كيانات ھي

  الطالب(Student)  

 المحاضر(Instructor)  

 المقرر(Course)  

  وتتم عملية تحويل الكيانات القوية بتمثيل كل منها بجدول يحمل إسم

( تمثل الصفات بالشكل البيضاوي)الكيان ، ويحتوي حقوال تمثل الصفات

 .بالكيان( االرتباط يمثل بخط مستقيم)المرتبطة



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 11صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 ( شكل بيضاوي مرتبط باشكال بيضاوية جزئية)في حالة الصفة المركبة

 .للصفة المركبة يتم  أخذ األجزاء المكونة

 بسبب ( تمثل  بشكل بيضاوي متقطع االطار)يتم تجاھل الصفة المشتقة

 .القدرة على إشتقاقها بجملة إستعالم

  فيتم ( تمثل بشكل بيضاوي مزدوج اإلطار)أما الصفة متعددة القيمة

إنشاؤھا في جدول مستقل يحمل إسم الكيان والصفة متعددة القيمة، 

 . فة متعددة القيمة وصفة المفتاح الرئيسي للكيانويحتوي حقوال تمثل الص

o نالحظ في ھذا المثال أن كل الصفات من النوع البسيط  

o  ويكون المفتاح الرئيسي(Primary Key) للجدول ھو مجموعة

  صفات المفتاح الرئيسي المرتبطة بالكيان

o وينتج عن عملية التحويل الجداول التالية:  

 :االول للطالبالجدول 

 

 :الثاني بيكون للمحاضرالجدول 

 

 :الثالث يكون للمقررالجدول 

 

 

 

 

 

 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 12صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 :تحويل الكيان الضعيف .2

  يتم تمثيل الكيان الضعيف بشكل مستطيل مزدوج اإلطار، وسبب

مفتاح رئيسي له، ولكن  ضعف الكيان ، ينتج من عدم وجود صفة

يحتوي على صفة مفتاح جزئي، ولدينا في ھذا المثال كيان 

  :ضعيف واحد ھو

 كيان الشعب الفصلية المقترحة(Course-Offerings)  

 ويحتوي ھذا الكيان على صفات المفتاح الجزئي التالية:  

  (Year)السنة .1

  (Semester)الفصل .2

 (Section-no)رقم الشعبة .3

  ويجب أن يرتبط الكيان الضعيف بكيان قوي بواسطة عالقة

، (تمثل عالقة التعريف بشكل معين مزدوج اإلطار)تعريف

 .وذلك في سبيل تقوية الكيان الضعيف
وتتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل 

إسم الكيان الضعيف،ويحتوي حقوال من الصفات المرتبطة به ، 

ى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي باالضافة إل

المرتبط معه بعالقة تعريف،وفي حال وجود أي صفة على 

ويكون المفتاح . عالقة التعريف، يتم تمثيلها بحقل في الجدول

الرئيسي للجدول ھو مفتاح الكيان القوي باإلضافة الى المفاتيح 

  .الجزئية في الكيان الضعيف

  التحويل الجدول التاليوينتج عن عملية: 
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 13صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

o ول الشعب الفصلية المقترحةوبذلك يرتبط جد(Course-

Offerings )بجدول المقرر(Course ) بوجود المفتاح

 (courseno)رقم المقرر (Foreign Key)األجنبي

 

  

 : تحويل العالقات.3
o يتم تمثيل العالقة بشكل معين أحادي اإلطار  

o  ،في ھذه الحالة يتم التعامل مع العالقة حسب نوعها كل على حده

  :حيث تصنف العالقات إلى األنواع التالية

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

  (One-to-Many)واحد إلى كثير عالقة  -ب 

  (Many-to-Many)عالقة كثير إلى كثير -ج 

o  النه تم (شكل معين مزدوج اإلطار)يتم تجاھل عالقة التعريف ،

 . بناؤھا مسبقا عند تحويل الكيان الضعيف

  :تحويل عالقة واحد إلى واحد( أ.3

o  واحد فإن عملية -إلى-الكيانين عالقة واحدإذا كانت العالقة بين

التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرھا، خيار يسمى بطريقة 

المفتاح األجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي ألحد الجدولين 

إلى الجدول اآلخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي 

نوع قيد يحتوي على المفتاح األجنبي، ھو الجدول الذي يكون 

وفي حال وجود (.االشتراك الكلي)اشتراكه في العالقة، من نوع 

  .صفة على العالقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح األجنبي

o واحد -إلى -في ھذا المثال التوجد عالقة من النوع واحد  
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 14صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

  :تحويل عالقة واحد إلى كثير( ب.3

o سي من الجدول ذو في ھذه الحالة يتم أخذ نسخة من المفتاح الرئي

طرف العالقة واحد ويتم إضافته كحقل مفتاح أجنبي في جدول 

وفي حال وجود صفة على العالقة يتم . طرف العالقة كثير

  .إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح األجنبي

o في ھذا المثال لدينا عالقة ُيدرس(teaches) بين كيان

وكيان الشعب الفصلية ( Instructor)المحاضر

 ، (Course-Offerings)المقترحة

 

o  وعليه يتم أخذ المفتاح الرئيسي(iid ) من جدولInstructor  كونه

-courseطرف العالقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في جدول 

offerings وبالتالي يتم تعديل جدول ،Course-Offerings 

  :ليصبح بالشكل التالي
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 15صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

o وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة(Course-Offerings )

بوجود المفتاح األجنبي رقم ( Instructor)بجدول المحاضر 

  (iid)المحاضر 

 

 

  :تحويل عالقة كثير إلى كثير( ج.3

o  ،في ھذا النوع من العالقات يتم إنشاء جدول جديد يحمل إسم العالقة

وتكون حقوله ھي حقول المفتاح الرئيسي من كال الجدولين المشاركين 

في العالقة مكونة المفتاح الرئيسي للجدول الجديد، وفي حال وجود 

 . فة على العالقة يتم إضافتها كحقل إضافي في الجدولص

o في ھذا المثال، يوجد لدينا عالقتين من نوع كثير إلى كثير، ھما:  

o  ل   (enrols)عالقة ُيَسجِّ

 

 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 16صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

o ينتج عن ھذه العالقة الجدول التالي:  

 

o  وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة(Course-Offerings )

بوجود المفتاح (Enrolls)وجدول ُيسجل ( Student)بجدول الطالب 

من جدول الطالب، والمفتاح األجنبي ( sid)الطالب  األجنبي رقم

(courseno,  secno,  semester, year) من جدول الشعب الفصلية

  (Course-Offerings)المقترحة 

 

o  عالقة يتطلب(Requires) : 

،أو (Recursive Relationship)ھذه العالقة تسمى عالقة تغذية راجعة 

عالقة كيان مع نفسه،ويمكن تصنيفها كعالقة أحادية ذات تغذية راجعة، وفي 

ھذا النوع من العالقات يتم وضع التسمية المقترحة لحقول الجدول الناتج كون 

الحقول ناتجة عن حقل واحد ھو حقل المفتاح الرئيسي، وبالتالي يجدر بنا إعادة 

  .خطأ في تشابه اإلسمالتسمية لتفادي ال

 

 

 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 17صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

o وينتج عن ھذه العالقة الجدول التالي:  

 

o وبذلك يرتبط جدول يتطلب(Requires ) مع جدول

 ( course)المقرر

 

وبذلك نكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال  •

  :، وھو على الشكل التالي(1)رقم 

 

 

نالحظ االرتباط الوثيق بين جداول قاعدة البيانات، فال يجوز أن يكون  •

ھناك جدول دون عالقة بباقي الجداول، أو بمعزل عن الجداول األخرى 

  في قاعدة البيانات

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 18صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 .حقلول اللى جداف إآلتض تقةمشفة الالص :ة حظآلم

 
 

  :نبدأ بتحويل الكيان العادي .1

 كيانات عادية   يحتوي مخطط الكيان العالئقي السابق على ثالث

  :ھي

  (Employee)الموظف  .1

  (Department)القسم .2

  (Project)المشروع .3

 
 

 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 19صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 

 :(Employee)كيان الموظف (  أ.1

 

 نالحظ في ھذا الكيان وجود صفة مركبة ھي صفة 

والتي تتكون من الصفات الجزئية االسم األول (Name)اإلسم

(Fname ) و حرف االسم األوسط ،(Minit ) واالسم األخير ،

(Fname .) وكما اوضحنا سابقا ، فإن الصفة المركبة في

وينتج عن عملية  عملية التحويل تدرج بصفاتها الجزئية فقط

 :تحويل الجدول التاليال

 
 

 

 

 

 

 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 21صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 :(Department)كيان القسم ( ب.1

نالحظ في ھذا الكيان وجود صفة مشتقة ھي عدد الموظفين 

(Number of employees) وذكرنا سابقا أننا في ،

الصفة ،ليتم بناؤھا الحقا بجملة ھذه  نتجاهعملية التحويل 

متعددة القيمة وھي كما نالحظ وجود صفة  إستعالم

وذكرنا سابقا أن الصفة متعددة القيمة  (locations)المواقع

للكيان مستقل مع المفتاح الرئيسي  يتم تحويلها إلى جدول

 إسمالكيان مضافا إليه  إسمالجدول مكون من  إسم ،ويكون

 الصفة متعددة القيمة

 
o وينتج عن عملية التحويل الجدولين التاليين:  

 
 

 

 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 21صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

  :كيان المشروع( ج.1

 

o  ھذا الكيان يحتوي على صفات بسيطة فقط،وبالتالي

  :ينتج عن عملية التحويل الجدول التالي

 

 

  :تحويل الكيان الضعيف.2

  :في ھذا المثال كيان ضعيف واحد ھو •

o  كيان المعتمد على(Dependent) حيث يصف  ھذا ،

 .الكيان أفراد عائلة الموظف المعتمدين عليه في إعالتهم

 
 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 22صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 
 

ويحتوي ھذا الكيان على صفة المفتاح الجزئي اإلسم 

(Name)التالية،: 

o  و يرتبط ھذا الكيان الضعيف بكيان قوي ھو كيان الموظف

(Employee ) بواسطة عالقة التعريف يعتمد على

(Dependent_of.) 

o  الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل إسم وتتم عملية تحويل

،ويحتوي حقوال من الصفات (Dependent)الكيان الضعيف

المرتبطة به ، باالضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان 

-Dependent)المرتبط معه بعالقة التعريف( Employee)القوي

of .) ويكون المفتاح الرئيسي للجدول ھو مفتاحا للكيان

باإلضافة إلى المفتاح الجزئي في الكيان ( Empoyee-Ssn)قويال

 (.Dependent-Name)الضعيف 

o وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:  

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 23صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

( Employee)بجدول ( Dependent)وبذلك يرتبط جدول 

  (.Employee-Ssn)بوجود المفتاح األجنبي رقم الموظف 

 
 

 : تحويل العالقات.2

  :تحويل عالقة واحد إلى واحد( أ.3

واحد ،وھي عالقة  -إلى -في ھذا المثال توجد عالقة من النوع واحد

(Manages) الموظف،وكيان القسم، والعالقة ذات بين كيان

(  start_date)إشتراك كلي من جهة القسم ، مع وجود الصفة 

  .على العالقة

 
o  وبناءا علي النقطة السابقة ، يتم أخذ نسخة من المفتاح الرئيسي

الصفة على  ، مضافا إليها(Employee_Ssn)لجدول الموظف 

، ووضعهما كتعديل على جدول (start_date)العالقة 

، ويفضل إعادة تسمية المفتاح الرئيسي ليدل (department)القسم

، وبالتالي (Manager)على العالقة وھي عالقة ادارة ، فهو مدير 

  Manager_Ssnتصبح التسمية   Employee_Ssnبدال من التسمية 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 24صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

o ل القسموعليه يتم التعديل على جدو(Department) ليصبح

  :بالشكل التالي

 
o  وبذلك يرتبط جدول(Department ) بجدول(Employee )

  (.Employee-Ssn)بوجود المفتاح األجنبي رقم الموظف 

  :تحويل عالقة واحد إلى كثير( ب.3

o  ثالث عالقات من نوع واحد إلى كثير في ھذا المثال لدينا

  :وھي

 : (Works_for)عالقة  موظف يعمل في قسم.1

 
( Employee)نتيجة لهذه العالقة يتم التعديل على جدول الموظف•

الذي يعمل ( Department_Number)ليحتوي على رقم القسم

 :بالشكل التالي( Employee)فيه، ليصبح جدول الموظف 

 

 
 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 25صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

وعليه تتوثق العالقة بين جدول الموظف والقسم، بإضافة مفتاح  •

يظهر في   أجنبي جديد، وھو رقم القسم في جدول الموظف، كما

  :الشكل التالي

 
 : (Controls)عالقة قسم يتحكم بمشروع (2

 
( Project)نتيجة لهذه العالقة يتم التعديل على جدول المشروع  •

الذي ( Department_Number)ليحتوي على رقم القسم

( Project)يتحكم في المشروع، ليصبح جدول المشروع 

 :بالشكل التالي

 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 26صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

وعليه يرتبط  جدول القسم بجدول المشروع بواسطة المفتاح •

الذي تم إضافته ( Department-Number)األجنبي رقم القسم 

  :إلى جدول المشروع ، كما يظهر في الشكل التالي

 
  (:Supervision)موظف على موظف  عالقة إشراف(3

 

 
ھذه العالقة ھي عالقة أحادية ذات تغذية راجعة،أي عالقة  •

  .كيان على نفسه

نتيجة ھذه العالقة أن يتم إضافة حقل جديد ھو حقل المشرف  •

(Supervisor) وھو حقل يعبر عن رقم الموظف، مع إعطائه،

الحقل يتم .خصوصية كونه مشرفا على غيره من الموظفين

ليصبح بالشكل ( Employee)إضافته إلى جدول الموظف 

  :التالي

 
 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 27صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 

  :تحويل عالقة كثير إلى كثير( ج.3

o  في ھذا المثال، يوجد لدينا عالقة واحدة من  نوع كثير

إلى كثير، ھي عالقة موظف يعمل على مشروع 

(Works_on)  

 

 
o  وفي ھذه الحالة يتم إنشاء جدول جديد تحت إسم العالقة

(Works-on) ، ونقوم بأخذ المفتاح الرئيس من كل الجدولين ،

، باإلضافة إلى (Project)والمشروع ( Employee)الموظف 

المرتبطة بالعالقة، ويصبح لدينا ( Hours)الصفة عدد الساعات 

 : التالي الجدول

 
o  وبذلك يرتبط جدول الموظف(Employee ) وجدول

عن طرق الجدول الجديد ( Project)المشروع 

(Works_on ) عن طريق المفاتيح األجنبية  رقم الموظف

(Employee-Ssn )من جدول الموظفEmployee   ورقم ،

من جدول المشروع ( Project-Number)المشروع 

(Project ) 

 



 {الظالمين من كنت إني أنت إال إله ال سبحانك}            البيانات قواعد
 

 28صفحة  أختكم أحزان أنثى.. دعواتكم لي ولوالدي 
 

 
 

 

وبذلك نكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل  •

  :، وھو على الشكل التالي(2)للمثال رقم 

 
 

 ءجزآ منه آقيبرة ھالمحاضلى ع ونزرككم تأن أتمنىول األء الجزذآ ھ

 .. افاتالضعلى ا دراءالغ أخوير أشك. .وقت  شوييلها يبة لمادا


