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عناصر المحاضرة

نواع قواعد البياناتأ•
قواعد بیانات عالئقیة•

مراحل انشاء قاعدة بیانات•

Entitiesتحديد الكیانات   •

Attributes(  الصفات)تحديد الخصائص •

Relationshipالعالقات  •
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Networkالشبكيةالبياناتقواعد• Database
.سجليمثلمستطيلكلأنالتاليالشكلفينالحظ•

ضالبعوبعضهاالسجالتبيناالرتباطتمثلالمستطيالتهذهبينالواصلةوالخطوط•

محددمكانفيالسجلهذابياناتتخزينويتممحددعنوانلهيكونسجلكل•

،)مثالموظفبيانات(السجلداخليضاأ•

السجلبهذاالمرتبطةالسجالتجميععناوينإلىيشيرمؤشرعلىالسجليحتويكما•

ببعضهامرتبطةتقريبا ًالسجالتجميعتكونالبياناتقواعدمنالنوعهذافي•

منتصميمهتملبالعالئقيةالبياناتقواعدفيالحالهوكماتلقائيا ًيتولدلمهنااالرتباطولكن•

."فيزيائيربط"الربطمنالنوعهذايسمىولذلكالمبرمجقبل

نواع قواعد البياناتأ
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:هيعليهاالمتعارفالبياناتقواعدكانتالماضيفي
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لسجالتابيناالرتباطأنالشبكيةالبياناتقواعدفيالحالهوكما,أجزاءثالثةمنيتكونسجلكل

البياناتدقواعبينالظاهراالختالفولكن،(فيزيائيربط)المؤشراتطريقعنيكونالبعضوبعضها

ولكنة،نقطأيمنسجالتهامنسجلأيإلىالوصوليمكناألولىأنالهرميةالبياناتوقواعدالشبكية

اصةخالعمليةهذهوليست،تريدهسجلأيإلىتصلحتى(الجذر)سجلأولمنالبدءمنبدالالثانية

سجلياناتبعلىالتعديلأوسجلحذفأوسجلعناالستعالمعندأيضا ًولكنفقطجديدسجلباضافة

.الجذرمننبدأأنالبد

(عالقاتأيابهيوجدالأنهاحيثعالئقيةغيربياناتقواعدوالهرميةالشبكيةالبياناتقواعدوتعتبر

غيراتالبيانقواعدوتمتازمنطقية،وليستفيزيائيةروابطسجالتهابينالروابطوجميع،)جداول

يعيبهانهاولكالسجالت،إلىللوصولسريعةكروابطالمؤشراتوجودحيثالفائقةبالسرعةالعالئقية

متطورةأجهزةمعبالتعاملعليهاالتغلبيمكنالسرعةفميزةالتصميم،فيالتعقيدوهوجدا ًخطيرشئء

عليه،غلبالتالصعبمنشئالتصميمصعوبةولكنالكبيرة،والذاكرةالفائقةالمعالجبسرعةتمتاز

وسهولةصميمهاتلسهولةوذلكوانتشارا ًاستخداما ًاألكثرهيالعالئقيةالبياناتقواعدأصبحتوبالتالي

.معهاالمستخدمينتعاملأيضا ًوسهولةبرمجتها
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Hierarchalالهرميةالبياناتقواعد Database



إدارةمنظلقوةونظراالعالئقيةالبياناتقواعدظهرتحتىالمستخدمةهياألنواعهذهوظلت

.لمستخدماالوحيدالنوعهيوأصبحتاألخرىاألنواععلىطغتفقدالعالئقيةالبياناتقواعد
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Hierarchalالهرميةالبياناتقواعد Database
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عناصر المحاضرة

نواع قواعد البیاناتأ•

قواعد بيانات عالئقية•
مراحل انشاء قاعدة بیانات•

Entitiesتحديد الكیانات   •

Attributes(  الصفات)تحديد الخصائص •

Relationshipالعالقات  •
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ويكون ( الجداول (هي قواعد البيانات التي تتكون من مجموعة من العالقات•
بمعنى أن تكون العالقة ( جدول (بها روابط داخلية بين محتويات كل عالقة

.عالقة منطقية بين السجالت لربطها سويا  

فمثال جدول الموظفين الذي يمثل عالقة من قاعدة بيانات الموظفين، 
ونها كفالمقصود بالرابط الداخلي هنا هو اشتراك جميع بيانات الموظفين في

قم رمكونة من رقم واسم وعنوان وراتب وتاريخ ميالد، فجميع الموظفين لهم 
ولهم اسم ولهم عنوان

.

ن، يوأيضا  نجد ان كل بيان من هذه البيانات له نفس النوع لجميع الموظف
بمعنى أن رقم الموظف لجميع الموظفين رقم، وأن اسم الموظف لجميع 

...الموظفين نص، وكذلك تاريخ الميالد لجميع الموظفين تاريخ
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RELATIONAL DATABASEقواعد بيانات عالئقية



ي ومن هنا نشأ االرتباط الداخلي المعتمد على الشكل التصميم
ئقية الجدولي لقاعدة البيانات، وبالتالي تكون قاعدة البيانات عال

)جدول واحد(حتى ولو كانت مكونة من عالقة واحدة 

ميت وليس كما يعتقد البعض من أن قواعد البيانات العالئقية س
لكن بذلك لوجود ارتباط بين الجداول المكون منها قاعدة البيانات، و

كما ذكرنا أنها سميت بذلك لوجود ارتباط داخلي داخل كل جدول 
وسمي بذلك  "ربط منطقي"وذلك االرتباط الداخلي يسمى بها

.لكونه نشأ تلقائيا  وليس للمصمم أي دخل به
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RELATIONAL DATABASEقواعد بيانات عالئقية



(قاعدة بيانات مستشفى)نموذج قاعدة بيانات بسيطة 
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الطبيب
رقم 

الغرفة
الجنس

اسم 
المريض

رقم 
المريض

313محمد1001سيف

345حنان3002محمد

988خالد1001دعاء

456منى2002عزة

المرضى

عدد األسرة
رقم 

التحويلة
رقم 

الغرفة

3435100

2342200

1676300

الغرف

اسم الدواءالمصنع
رقم 
الدواء

HGFDGs123

ABPANADOLs153

ABFIFAs173

رقم الدواءالكمية
رقم

المريض

3s123313

2s153345

1s173988

األدويه يعالج بواسطة

-:مبادئ قواعد البيانات العالئقية



قةعاللهمحمدالمريض:فمثالعالقات،بينهميوجدالجداولهذهأنفنالحظ..

التيالدواءوكميةنوعيحددوالذي(بواسطةيعالج)جدولفيسجلمع

.محمديتناولها

اسبالحفسيقومالبيانات،قاعدةداخلمعينشيءعننستعلمأنأردنالوإذن

.الجداولتلكبينالتيالعالقاتطريقعنباسترجاعه

هذهوتحويلةبهايرقدالتيالغرفةورقم313رقمالمريضاسمأردنالومثال

؟يتناولهالذيالدواءواسمالغرفة

ضىالمرجدولمنبهايرقدالتيوالغرفةالمريضاسمالحاسبيستخرجأوالا 

رقمليأخذالغرفجدولإلىينتقلثم(100الغرفةمحمدالمريضاسم)

ذليأخبواسطةيعالججدولإلىينتقلثم(435التحويلة)100للغرفةالتحويلة

FDGالدواءهذااسمليأخذاألدويةلجدوليتجهثمومنالدواءرقم
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ناتبعض المصطلحات المستخدمه في نموذج قاعدة البیا

Primary Keyاالساسي / المفتاح االبتدائي•

هو المفتاح األساسي وله قيمه وحيدة على مستوى جميع •
أو سجالت قاعدة البيانات و اليمكن أن يكون بدون/ الصفوف 

.قيمة

Foreign Keyالخارجي/ المفتاح األجنبي •

هو المفتاح األساسي لجدول اخر ويحدد العالقة بين الجداول •
.ويمكن له أن يحتوى على قيمه فارغه

  Constraintsالقيود•

هي قواعد المنطق التي يتم استخدامها لضمان اتساق •
.ناتالبيانات أو تجنب بعض األخطاء عند اجراء عمليات على البيا
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ممیزات قواعد البیانات العالقیه 

ADVANTAGES OF RDB

تعامل توافق مفهوم قواعد البيانات العالقية و األسلوب الشائع ل•
المستخدم مع البيانات حيث يفضل المستخدم التعامل مع

 Tables/listsالبيانات في صورة قوائم وجداول 

ارنه سهولة وبساطة العمليات التى تجرى على البيانات بالمق•
طوات بباقي األنواع المختلفة حيث تعتمد على شكل معياري لخ

والتى تشبه SQLو أوامر تعرف باسم لغة االستفسار الهيكلية 
.لحد كبير طريقة وأسلوب تعامل المستخدم مع البيانات

على اعتماد العمليات التى تجرى على قواعد البيانات العالقيه•
جبر عمليات سبق استخدامها وتجربتها من قبل مثل عمليات ال

حيث يتم مناظرة الجدول الى  Relational Algebraالعالقي 
وبالتالي يمكن تطبيق عمليات مثل االتحاد Setمجموعه 
.وغيرها من العمليات Union-Intersectionوالتقاطع 
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مثال

EXAMPLE

التخصص اسم الطالب الطالب رقم

حاسب محمد أحمد 100

بنوك نرمين خالد 101

بترول فاطمه حسين 102

15

(التخصص–اسمًالطالبً–رقمًالطالبً):Aالجدولً

(التقدير–السنهًالدراسيهً–رقمًالطالبً):Bالجدولً

التقدير الدراسيهالسنه الطالب رقم

A رابعة 100

B الثالثه 101

D الثالثه 102



مثال

EXAMPLE

التخصص السنه
الدراسيه

التخصص اسم الطالب الطالب رقم

A رابعه حاسب محمد أحمد 100

B الثالثه بنوك نرمين خالد 101

D الثالثه بترول فاطمه حسين 102
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نتيجةًاالتحادًبينًالجدولينًهوًجدولًثالثًيضمًاألعمدهًجميعها



عناصر المحاضرة

نواع قواعد البیاناتأ•

قواعد بیانات عالئقیة•

مراحل انشاء قاعدة بيانات•
Entitiesتحديد الكیانات   •

Attributes(  الصفات)تحديد الخصائص •

Relationshipالعالقات  •
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تصميم قاعدة البيانات

ERD(  رسم نموذج الكيان والعالقة الرابطة)

تخزين قاعدة البيانات في 

الحاسب عن طريق برنامج 

معين 

تحديث البيانات

تعديل-حذف -إضافة 

تقــــــاريـــر

مثل طباعة تقرير عن أرباح 

2007الشركة لعام 

استعـــــــــالم

مثال االستعالم عن معلومات 

المريض بإدخال رقم هذا المريض

:إلنشاء قاعدة بيانات سوف ندرس المراحل التالية

تحويل نموذج الكيان 

والعالقة الرابطة إلى جداول
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عناصر المحاضرة

نواع قواعد البیاناتأ•

قواعد بیانات عالئقیة•

مراحل انشاء قاعدة بیانات•

Entitiesتحديد الكيانات   •
Attributes(  الصفات)تحديد الخصائص •

Relationshipالعالقات  •
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تصميم قاعدة البياناتفلنبدأ اآلن بالمرحلة األولى وهي 
:  سم نموذج الكيان والعالقة الرابطةخطوات لر4في هذه المرحلة سوف يكون هناك 

ويرمز لها بالشكل Entitiesتحديد الكيانات   -1

صفاتلهااألنشطةأوالكائناتأواألشياءمنمجموعةأوفئةتمثلوحدةهوالكيان
-القسم-الطالب–المريض:مثلمفردباسمونسميه.وتخصهاتصفها(خصائص)

الغرفة

ملعالمطلوبالمؤسسةاحتياجاتمعلتتناسبوقتوتفكيرإلىتحتاجالخطوةهذه
لهابياناتقاعدة

الكياناتهيماأو؟؟المركزيحتاجماذافنرى،الخطوةهذهتطبيقنحاولاآلن

هناكأندفنج..؟؟تصميمهانريدالتيالبياناتقاعدةتخدمهاأنيجبالتيالرئيسية

.مبسطبشكلوذلك..والدورة،دربتالم،المدربوهيكيانات3

:مثال قاعدة بيانات مركز تدريب

المدرب

دربتالم الدورة
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ENTITIESتحديد الكيانات   

كيف يتم تحديد كينونات بيانات النظام؟•

ها أو له عالقه بالنظام ويتطلب تخزين بيانات عنه للرجوع الي. 1
.الستخدامها في استخراج التقارير واالستعالمات

.له تكرار أكثر من واحد. 2

.تفليس مقبوال مثال أن نختار رئيس المؤسسه ككينونة بيانا•

.له عناصر وصف. 3

غم ككينونة بيانات ر" اسم الموظف"بمعنى أنه اليجوز مثال اعتبار •
ه توافر الشرط األول والخاص بوجود أكثر من اسم حيث أنه في حد ذات

كن عنصر واحد للبيانات ليحتوى بداخله على عناصر أخرى بينما يم
ى أكثر ككينونة بيان حيث تتضمن بداخلها عل" بيانات الموظف"اعتبار 

.........من عنصر مثل االسم وتاريخ الميالد واسم الوظيفه
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ENTITIESتحديد الكيانات   

:يجب تفادي اختيار الكينونة في الحاالت التاليه•

.أن يكون الكينونة يمثل احد مستخدمي لقاعدة البيانات1.

أن يكون الكينونة تقريرا مستخرجا من جداول أو كينونات 2.
.قاعدة البيانات

.العمر للموظف–المصروفات في مؤسسة -: مثال

Treasurerأمين الصندوق -
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عناصر المحاضرة

نواع قواعد البیاناتأ•

قواعد بیانات عالئقیة•

مراحل انشاء قاعدة بیانات•

Entitiesتحديد الكیانات   •

Attributes(  الصفات)تحديد الخصائص •
Relationshipالعالقات  •
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:ويرمز لها بالشكلAttributes(  الصفات)تحديد الخصائص -2

انالكييصفالطالبرقم)مثلمعينكيانتصفصفةهيالصفةأوالخاصية
احالمفتنسميهاغيرهعنتميزةخاصةصفةكيانلكليكونأنويجب(الطالب

Primaryاألساسي Key

:مثالناعلىالخطوةهذهتطبيقنحاولاآلن

عنتدربمكللتميزأساسيمفتاححقلونضع،الهاتفرقم،العنوان،الميالدتاريخ،ربتدالماسم:المتدربين•

.ربتدالمتخصوالالدورةتخصصفةهذهألنالدورةاسمهناوالنضعاألكاديميالرقموهواألخر

اسيأسمفتاححقلأيضاونضع،الهاتفرقم،العنوان،التخصصمصدر،التخصص،المدرباسم:المدربين•

.المدربوالتخصالدورةتخصصفةهذهألنالدورةاسمهناوالنضعالمدربرقموهواألخرعنمدربكللتميز

وهواألخرىعندورةكللتميزأساسيمفتاححقلأيضانضعو،الدورةساعاتعدد،الدورةاسم:الدورات•

.الدورةرقم

فيوحيدةقيمتهوتكونالكيانصفاتأوخصائصأحدهواألساسيالمفتاحإذن
عبوضالرسمفيونميزهالكياننفسمنآخرسجلأيفيوالتتكررسجلكل
.تحتهخط

التخصوبعينةالكيانهذاتخصالتيالصفاتنختارمالكيانالصفاتتحديدعند:مالحظة

غيره
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دربتالم

الرقمًاألكاديمي

اسمًالمدرب

تاريخًالميالد
العنوان

رقمًالهاتف

المدرب

رقمًالهاتف

رقمًالمدرب

اسمًالمدرب

التخصص

مصدرًالتخصص

العنوان

الدورة

اسمًالدورة

رقمًالدورة

عددًساعاتًالدورة
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الدورة

اسمًالدورة عددًساعاتًالدورة

التدرب

الرقمًاألكاديمي

اسمًالمدرب

تاريخًالميالد
السكن

رقمًالهاتف
األول

األب

العائلة

المدرب

رقمًالهاتف

رقمًالمدرب

اسمًالمدرب

التخصص

مصدرًالتخصص

السكن

األول

األب العائلة

رقمًالدورة
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أنواع عناصر الوصف

TYPES OF ATTRIBUTES

Mandatory / Nullاجبارية أم اختياريه .  1

 رقم الهاتف–اسم الطالب

 Simple / Compositeبسيطه أم منقسمه.  2

فیقسم إلى االسم األول ، اسم األب ، اسم العائلة"االسم":لامث

 الرقم البريدي–المدينه –العنوان فیقسم الى عنوان الشارع
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أنواع عناصر الوصف

TYPES OF ATTRIBUTES

Single-valued / Multi-valuedأحادية القيمة أم متعددة القيم .  3

رقم الهاتف فممكن أن يكون للطالب اكثر من رقم هاتف: مثال.

Stored / Derivedمخزنة أم مشتقة.  4

يمكن استنتاجه من تاريخ الميالد وتاريخ)عمر الطالب : مثال
(اليوم

 Identifier / Non-Identifierمفتاح أو غير مفتاح/ حقل تمييز .  5

المفتاح األساسي : مثالPrimary key
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عناصر المحاضرة

نواع قواعد البیاناتأ•

قواعد بیانات عالئقیة•

مراحل انشاء قاعدة بیانات•

Entitiesتحديد الكیانات   •

Attributes(  الصفات)تحديد الخصائص •

Relationshipالعالقات  •

29



:ويرمز لها بالشكل التالي.Relationshipوضع العالقات  -3

المصغرلمالعافيرابطةعالقةوتمثلالكياناتبينتربطالتيالعالقةهيالرابطةالعالقة
بينابطةالربالعالقاتجداكبيربشكلالبياناتقواعدوتهتمالبياناتقاعدةتمثلهالذي

مضارععلبفغالباالعالقةوتمثلالواقعفيالبياناتبينالروابطعنتعبرألنهاالكيانات

:عالقاتلنطبق ذلك على المثال السابق ونربط الكيانات لدينا ب

تدرب

درب علىي

درسي

الدورة

رقمًالدورة

اسمًالدورة

عددًساعاتًالدورة

دربتالم

الرقمًاألكاديمي

اسمًالمدرب

تاريخًالميالد
السكن

رقمًالهاتف
األول

األب

العائلة

المدرب

رقمًالهاتف

رقمًالمدرب

اسمًالمدرب

التخصص

مصدرًالتخصص

السكن

األول

األب العائلة
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العالقات
RELATIONSHIPS

:الخصائص المختلفه للعالقات

.اسم يوضح االرتباط بين أطراف العالقه•

(.ثالثيه-ثنائيه-أحاديه)درجة العالقه •

– 1:1))نوع العالقة • 1:M – M-N

انات قد يوجد عناصر وصف للعالقه كما هو الحال مع كينونات البي•
.وهي تصف خاصيه للعالقة نفسها

.يمكن تحديد أكثر من عالقه بين كينونتين•

يمكن أن تكون العالقه في شكل كينونه وذلك عند معالجة •
 Associativeالعالقات من النوع متعدد ال متعدد وتعرف باسم 

entity 
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:Cardinality ratioتحديد نوع العالقة بتحديد نسبة المشاركة   -4

عالقة واحد إلى واحد-أوالا 

One to One

1:1يرمز لها بــ 

فيًالكيانًيكونًفيًهذهًالعالقةًلكلًسجلًفيًالكيانًاألولًسجلًمطابقًواحدًفيًالكيانًالثانيًوكلًسجل

الثانيًلهًسجلًمطابقًواحدًفيًالكيانًاألولً

:مثال

قةًبينًشركةًتتكونًمنًعدةًأقسامً،ًبحيثًلكلًقسمًمديرًواحدًوكلًمديرًيرأسًقسمًواحدًفتكونًالعال•

.كيانًالمديرًوكيانًاألقسامًعالقةًواحدًإلىًواحد

القسمالمدير
11

1 1
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Cardinality ratioتحديد نوع العالقة بتحديد نسبة المشاركة   تابع -4

ا  عالقة واحد إلى متعدد-ثانيا

One to Many

M:1يرمزًلهاًبــًً

جلًفيًيكونًفيًهذهًالعالقةًلكلًسجلًفيًالكيانًاألولًعدةًسجالتًمطابقةًًفيًالكيانًالثانيًوكلًس

الكيانًالثانيًلهًسجلًمطابقًواحدًفيًالكيانًاألول

:مثال

طًحساباتًالبنوكًيمكنًانًللعميلًاكثرًمنًحسابًبنكيًولكنًيوجدًلكلًحسابًعميلًواحدًفق•

الحسابالعميل
1M

1 1
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ا  متعددإلىمتعددعالقة-ثالثا
Many to Many

M:Nبــلهايرمز
يانالكفيمطابقةسجالتعدةاألولالكيانفيسجللكلالعالقةهذهفييكون
.األولالكيانفيمطابقةسجالتعدةلهالثانيالكيانفيسجلوكلالثاني

ليسجأنيمكنالواحدالمقرربحيث،مقرراتعدةتدريسيتم،الجامعة:مثال
.مقررمنأكثريدرسأنللطالبويمكن،طالبمنأكثرفيه
متعددإلىمتعددعالقةالمقرروكيانالطالبكيانبينالعالقةإذن

Cardinality ratioتحديد نوع العالقة بتحديد نسبة المشاركة   تابع -4

الطالبالمقرر

1M

1 N

:تاليلنطبق ذلك على مثال مركز التدريب السابق ونحدد أنواع العالقات كال

34



نأخذ العالقة التي بين المتدربين والمدربين

مدربأمالمدربينمنعددلدىدربيتالواحددربتالمهل:األولالسؤال

واحد؟

د؟واحمتدربأمالمتدربينمنعدددربيالواحدالمدربهل:الثانيالسؤال

عددلدىدربيتأنممكنالواحددربتالمأنفنقولاألولالسؤالعلىنجيب

.دورةمناكثرأخذيأنممكندربتالمألنالمدربينمن

نمعدددربيأنممكنالواحدالمدربأنفنقولالثانيالسؤالعلىنجيب

.المتدربين

M:N:التاليةالعالقةتنتجالسؤالينهذينفمن
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لنأخذ العالقة بين المدربين والدورات 

أمدورةمناكثرعطييأنممكنالواحدالمدربهل:األولالسؤال•

واحدة؟دورة

مدربأممدربمناكثرعطيهايالواحدةالدورةهل:الثانيالسؤال•

؟واحد

عطييأنممكنالواحدالمدربأنفنقولاألولالسؤالعلىنجيب•

.دورةمناكثر

بدريأوعطيهايالواحدةالدورةأنفنقولالثانيالسؤالعلىنجيب•

.مدربمناكثرعليها

M:N:التاليةالعالقةتنتجالسؤالهذينفمن•
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لنأخذ العالقة بين المتدربين والدورات 

دورةأمدورةمناكثرأخذيأنممكنالواحدالمدربهل:األولالسؤال•

؟فقطواحدة

أممتدربمناكثرتشملأنممكنالواحدةالدورةهل:الثانيالسؤال•

؟فقطواحدمتدرب

مناكثرأخذيأنممكنالواحدالمدربأنفنقولاألولالسؤالعلىنجيب•

.دورة

اكثرتشملأنممكنالواحدةالدورةأنفنقولالثانيالسؤالعلىنجيب•

.متدربمن

M:N:التاليةالعالقةفتنتج•

37



يدربن

يدربنًعلى

يدرسن

الدورة

رقمًالدورة عددًساعاتًالدورة

المدرب

الرقمًاألكاديمي

اسمًالمدرب

تاريخًالميالد
السكن

رقمًالهاتف
األول

األب

العائلة

المدرب

رقمًالهاتف

رقمًالمدرب

اسمًالمدرب

التخصص

مصدرًالتخصص

السكن

األول

األب العائلة

M

M

N

N

M

N
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اسمً

الدورة



(ثالثیه-ثنائیه-أحاديه)درجة العالقه 
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أحادية ثنائيه ثالثيه



درجة العالقة

UNARY RELATIONSHIPالعالقات األحادية 

.هي عالقة بين الكينونة ونفسها•

اتان األصل في العالقه أن تكون عالقه ثنائيه أي أن هناك كينون•
.من البيانات

سمح قد تتوافر بغض الشروط في بعض األمثلة أو الحاالت بما ي•
:بدمجها في عالقة واحدة أحادية طبقا لـ

 (.مركبة –موظف –انسان )أن يكون الكينونتين من نفس النوع.

أن تكون حقول التوصيف متطابقة.

ن يمكن استخدام نفس مسمي العالقة في حالة دمج الكينونتي
.في كينونة واحدة
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درجة العالقة

UNARY RELATIONSHIPالعالقات األحادية 

41

,    يدير على األقل موظف واحد أو أكثر( مدير)أي موظف : مثال•
(M:1). واحد( مدير)و أي موظف يديره على األقصى موظف 

موظف يدير



درجة العالقة

TERNARY RELATIONSHIPالعالقه الثالثیه 

تعني وجود اسم لعالقه واحده تربط بين ثالثة كينونات من•
.البيانات

ة تعني هي احالل لثالثة عالقات ثنائية وحيث أن العالقة الثنائي•
عالقات ثنائية قد تعني 3وجود كينونتين من البيانات بمعني أن 

.كينونات مختلفة6وجود 

عالقات ثنائيه بعالقة واحدة 3الشروط الواجب توافرها الحالل •
:ثالثيه

 6كينونات من البيانات فقط وليس 3هناك .

كرر اسم العالقة المتكرر في الثالثة عالقات الثنائيه واحد ومت
.بحيث يمكن دمجها

الثيه درجة العالقات الثالثيه متطابق وبالتالي تكون العالقة الث
-   1:1). البديلة لها نفس الدرجة 1:M     - M:N)

42



درجة العالقة

TERNARY RELATIONSHIPالعالقه الثالثیه 

:العالقات الثالثة الثنائيه: مثال•

أي مورد يقوم باالمداد بعلي األقل قطعة واحدة وأي قطعة يتم •
(M:N). امدادها عن طريق واحد على األقل من الموردين

أي مورد يقوم باالمداد لمستودع واحد على األقل وأي مستودع يتم•
(M:N). امداده عن طريق مورد واحد على األقل

أي قطعه واحدة يتم امدادها لمستودع واحد على األقل بينما أي •
(M:N). مستودع يتم امداده بقطعة واحدة على األقل

مما سبق نجد أن الشروط الالزمه لدمج ثالثة عالقات ثنائيه في•
.عالقة واحدة ثالثيه فد تحققت
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درجة العالقة

TERNARY RELATIONSHIPالعالقه الثالثیه 

44

مورد مستودع

قطعة

يمد



حقل توصیف مع العالقه

RELATIONSHIP WITH ATTRIBUTE

ل في العديد من الحاالت يوجد عناصر وصف للعالقة كما هو الح•
سها مع كينونات البيانات وهي التي تصف خاصية للعالقة نف

.وليس ألحد الكينونات

وأي ( أو أكثر)كل موظف يستكمل على األقل مقرر واحد : مثال•
(.أو أكثر)مقرر يستكمله على األقل موظف واحد 
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حقل توصیف مع العالقه

RELATIONSHIP WITH ATTRIBUTE

46

موظف مليستكمقرر

تاريخ 

االستكمال



حقل توصیف مع العالقه

RELATIONSHIP WITH ATTRIBUTE

47

مورد مستودع

قطعة

يمد

وضعًالشحنتكلفةًالوحدة



أكثر من عالقه بین نفس كینونتي البیانات

.يمكن أن تتواجد أكثر من عالقة بين كينونتين بيانات•

–وظف الم) ممكن وجود عالقتين بين كينونتين البيانات : مثال•

(:األدارة

الموظف يمكن أن يدير ادارة واحدة فقط بينما لكل ادارة -1•
(1:1)موظف واحد يديرها 

أي موظف يعمل في ادارة واحدة فقط : من منظور العمل-2•
(M:1)بينما االدارة الواحدة يعمل فيها على األقل موظف واحد 
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أكثر من عالقه بین نفس كینونتي البیانات

49

موظف ادارة

يدير

يعمل في 



.تحديد الكيانات-1

في تحديد الصفات أو الخصائص لهذه الكيانات و-2

هذه المرحلة البد من تحديد الصفة التي تعد 

.مفتاح أساسي لهذا الكيان

.ربط الكيانات بعالقات-3

. تحديد نوع هذه العالقات-4

إذن المرحلة األولى وهي مرحلة التصميم ورسم نموذج الكيان 
والعالقة الرابطة تمر بأربع خطوات هي 
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املصغراملستشفىبياانتقاعدةتطبيق
فياتاملستش أ حديفاملرىضبياانتلمتثيلالالزمERDأ رمس

ورمقهبااملقميالغرفةورمقوامسهاملريضرمقمش متالاملعاجلونوال طباء

وكذكلهلفاملرصوادلواءورمقوامسهباال رسةوعددللغرفةالتحويهل

وختصصهوتليفونهوامسهالطبيبرمق
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ERD

رقم 
الطبيب

اسمًًالطبيب

الطبيب

األول

العائلة

رقمًالهاتف
المريض

التاريخرقم المريض

يعالج
1M

عددًاألسرة

يقيم
في

N

1

الغرفة

التحويلةرقم الغرفة

التخصص

األول

العائلة

اسمًًالمريض

الدواء

اسمًالدواءرقم الدواء

يصرف
له

N

M


