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سىت ثالثت ليساوس علم املكخباث

محاضساث كىاعد البياهاث و بىىن املعلىماث

الاسخاذة كشاًسي .س

السىت الجامعيت2222-2222 :

كىاعد البياهاث و بىىن املعلىماث
.2حعسٍف كىاعد البياهاث :هي مجمىعت مً البُاهاث أو اإلاعلىماث اإلاىظمت بؼسٍلت خاصت حظمذ
بظسعت البدث و الاطترحاع بىاطؼت الحاطىب.
 هي مجمىعت مً البُاهاث اإلاىظمت التي ًمىً الىصىٌ ئلى مدخىٍاتها و ئدازتها و جددًثها بظهىلت. هي مجمىعت مً البُاهاث اإلاسجبؼت و ذاث الصلت مسجبت بؼسٍلت معُىت بدُث ًمىً البدث فحها وجددًثها بظهىلت و ًخم فحها جداش ي جىساز البُاهاث.
.2بىىن املعلىماث :عىد ئدماج عدد مً كىاعد البُاهاث ًخيىن ما ٌظمى ببىً اإلاعلىماث و هى
مجمىعت شاملت مً البُاهاث عً حمُع مجاالث اليشاغ في اإلاىظمت مخصهت باطخعماٌ ئخدي وطائل
الاختزان اإلاباشس بدُث ًمىً اطخخساحها للمعالجت عىد الحاحت ئلحها عادة عً ػسٍم ػسفُاث ،و
جخجدد البُاهاث اإلاختزهت ببىً البُاهاث ول فترة شمىُت أو بصفت مظخمسة.
وظائف كىاعد البياهاث:
 ئطافت معلىماث أو بُاهاث حدًدة.
 خرف البُاهاث اللدًمت التي لم ٌعد بداحت ئلحها.
 حغُير و حعدًل بُاهاث مىحىدة فعال.
 البدث عً معلىماث مدددة.
 جسجِب و جىظُم البُاهاث داخل اإلالفاث.
 خظاب اإلاجمىع الجهائي أو اإلاجمىع الفسعي أو اإلاخىطؽ الحظابي للبُاهاث اإلاؼلىبت.
الخطىز الخازٍخي للىاعد البياهاث
ّ
مس جؼىز كىاعد البُاهاث بثالر مساخل6
 املسحلت ألاولى :طىىاث الظخِىاث خُث ظهسث هظم البدث على أوعُت الخخصًٍ.
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 املسحلت الثاهيت6طىىاث الظبعُىاث هظم الاطترحاع على الخؽ اإلاباشس
 املسحلت الثالثت :طىىاث الثماهِىاث ظهىز كىاعد البُاهاث اإلادملت على ألاكساص اإلادمجت CD-
Rom
 املسحلت السابعت :طىىاث الدظعُىاث كىاعد البُاهاث اإلاخاخت على الاهترهذ
و أهم ما هخج عً الخؼىز الخازٍخي للىاعد البُاهاث هى جؼىز أطالُب جخصًٍ البُاهاث الببلُىغسافُت و
اطترحاعها في علد الظخِىاث ،هما طاهمذ الىشافاث و خدماث البث الاهخلائي للمعلىماث في جفعُل
خدماث اطترحاع اإلاعلىماث آلُا ،و مً أهم الىماذج6
اإلاىخبت الىػىُت للؼب ( )NLMخُث ظهس الىشاف الؼبي الىزقي طىت  9435و ظهس هظام جدلُل و
اطترحاع ألادب الؼبي  Medlarsطىت  9522هما ظهسث كاعدة البُاهاث  Medlineطىت .9539
مسهص  OCLCمسهص الحاطب آلالي على الخؽ اإلاباشس هى همىذج إلاساصد اإلاعلىماث الببلُىغسافُت ،بدأ
اإلاسهص وشاػه طىت  9523بجامعت أوهاًى ،زم جدىٌ طىت  9533ئلى شبىت عاإلاُت ،و في عام 9549
أصبذ مإطظت ضخمت ًدًسها مجلع ألامىاء ،خالُا ًظم خىالي  00333مىخبت في  23دولت خىٌ
العالم.
همىذج لىههُد و هى هظام الطترحاع اإلاعلىماث على الخؽ اإلاباشس بدأ عام  9521و أعُد حظمُخه
.Dialog
أهميت كىاعد البياهاث :جخميز بمجمىعت مً الخصائص مجها6
 ػاكت الخصن الىبيرة خُث ًمىً بىاطؼتها خصن كدز هبير مً اإلاعلىماث.
 طهىلت ئدخاٌ و حعدًل و جخصًٍ البُاهاث.
 طسعت فسش و جىظُم البُاهاث.
 ئمياهُت البدث الدكُم عً البُاهاث و اطترحاعها.
ً مىً عدة مإطظاث معلىماث أو باخثين مً حشازن اإلاعلىماث على مظخىي عدة شبياث.
طسق اسخخدامها:
البحث باالجصال املباشس  :Onlineو ٌظمى البدث آلالي باالجصاٌ اإلاباشس و ٌعسف بأهه ػسٍلت جفاعلُت
جداوزٍت حظمذ باطخغالٌ كىاعد البُاهاث عً ػسٍم ػسفُاث مىصىلت بالحاطب السئِس ي ًمىً مً
اطترحاع اإلاعلىماث بشيل فىزي ،و جخميز بامياهُت الىصىٌ ئلى اإلاعلىماث بشيل مباشس و طسَع و ػسق
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بدث مخعددة مثل العىىان ،اإلاإلف ،طىت اليشس ،ئطافت ئلى اكخصاد الىكذ و جىفير الجهد ملازهت
بالبدث العادي.
البحث باالجصال غير املباشس :عً ػسٍم اطخخدام أوعُت معلىماث ئلىتروهُت مثل 6ألاكساص
اإلاظغىػت ،DVD ،CD ،و جخميز هره الؼسٍلت بعدم اعخمادها طىي على حهاش خاطىب و بامياهُت
اطترحاع اإلاعلىماث اإلاسجلت بشيل مؼبىع ،و هي طهلت الىلل و الخداوٌ خاصت في ألاماهً الىائُت التي
ال جخىفس فحها وطائل الاجصاٌ.
مميزاث اسخخدام كىاعد البياهاث
• هدزة الخىساز و ئمياهُت الخدىم في جىساز البُاهاث
• امً و طسٍت البُاهاث عالُت حدا
• فسض اللُىد على اإلاظخخدمين الرًً لِع لهم صالخُاث معُىت
• جىفير بِئت جخصًٍ مىاطبت و صعىبت فلد البُاهاث
• الظماح باطخيباغ معلىماث مً البُاهاث اإلاخىاحدة
• جىفير واحهاث مخعددة لخعامل اإلاظخخدم مع البُاهاث
• جمثُل العالكاث اإلاعلدة بين البُاهاث بظهىلت
• جيامل البُاهاث بشيل عالي و مخىاطم.
• طهىلت الصُاهت خُث أي حعدًل ًخم بيل طهىلت و مً ميان واخد
• جىفير ػسق مخعددة للحصىٌ على اليسخ الاخخُاػُت و هرلً معالجت البُاهاث فى خاالث
ألاعؼاٌ التي كد جددر للىاعد البُاهاث
• حظاعد على وطع معاًير كُاطُت للخعامل مع البُاهاث
• جللُل شمً جؼىٍس البرامج
• اإلاسوهت الشدًدة في اطخخدام وحعدًل البُاهاث
• جىفير بُاهاث على دزحت عالُت مً الخددًث
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• اكخصادًت الاطخخدام
• اإلاسوهت العالُت في مشازهت البُاهاث و بيل طهىلت
هظم إدازة كىاعد البياهاث )SGBD( :système de gestion de bases de données
هى بسهامج وظيفخه إحساء املىاءمت بين كاعدة البياهاث و املسخخدم حيث ًدًس هرا الىظام كل
مخطلباث أعمال كاعدة البياهاث ،و بهرا ًبلى اإلاظخخدم بمعصٌ عً الخفاصُل الفيزًائُت إلالفاث
كاعدة البُاهاث و إلاىطعها و جيظُلها.
و هي جؼىٍس لىظم ئدازة اإلالفاث مثل هره الىظم التي جخدىم في هُيل أو بىاء كاعدة بُاهاث فظال عً
الخدىم في طبل الىصىٌ للبُاهاث اإلاخصهت في كاعدة البُاهاث.
و هظام ئدازة كىاعد البُاهاث 6هى" مجمىعت من البرامج التي ًمكن اسخخدامها في إوشاء،
معالجت كاعدة بياهاث".
• و هى "هظام بسامجي مخعدد ألاغساض ٌسهل حعسٍف و بىاء و معالجت كىاعد البياهاث
الخطبيليت".
أهىاع امللفاث:
• ملف جخابعيً :خم جخصًٍ سجالث البُاهاث بشيل جخابعي بىفع جسجِب وصىلها للملف سجل
بعد سجل .الطترحاع البُاهاث ججسي عملُت كساءة السجالث مً أوٌ سجل ئلى أخس سجل و
بشيل جخابعي.
• ملف عشىائي ً :خم جخصًٍ سجالث البُاهاث بشيل عشىائي مع معسفت مىكع أو عىىان ول
سجل بُاهاث ،و جخم كساءة البُاهاث مباشسة عً ػسٍم العىىان.
• ملف مفهسسٌ :ظخخدم فهسض أشبه بفهسض الىخاب مً خالله ًخم الىصىٌ ئلى أي سجل
بُاهاثً ،خم عمل الفهسض مً خالٌ اخد خلىٌ البُاهاث.
هظم إدازة كىاعد البياهاث :جخيىن هظم ئدازة كىاعد البُاهاث مً6
• هظم إدازة امللفاث (ً :SGF)système de gestion de fichierىظم البُاهاث اإلاخصهت في
الراهساث الثاهىٍت مثل 6اللسص الصلب  ،disque dureألاشسػت اإلاغىاػِظُت...الخ.
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• هظم إدازة كىاعد البياهاث الداخليت  :SGBD Interneهى هظام ئجاخت البُاهاث و هى غير مسئي
باليظبت للمظخعملين مً خالٌ بسمجُاث جؼبُلُتً ،ىظم البُاهاث في اإلالفاثً ،لىم بجمع
البُاهاث و ًىظم العالكاث بين البُاهاث و هُيلت كاعدة البُاهاث.
• هظم إدازة كىاعد البياهاث الخازحيت  :SGBD Externeجدلُل و جسحمت اطخفظازاث
اإلاظخعملين و الاحابت عجها.
الفسق بين كىاعد البياهاث  BDDو هظم إدازة كىاعد البياهاث  SGBDهى ّأن كاعدة البُاهاث هي
مجمىعت مً البُاهاث اإلاهُيلت و هظم ئدازة كىاعد البُاهاث هي مجمىعت مً ألادواث البرمجُت الخاصت
بدشغُل و ئدازة مجمىعت البُاهاث اإلاهُيلت.
الىظائف ألاساسيت لىظم إدازة كىاعد البياهاث :SGBD
 ئوشاء كاعدة بُاهاث حدًدة (جخصُص اإلاظاخت الخخصٍيُت و زبؼها بالبرامج اإلاىحىدة)
 ئطافت سجالث حدًدة.
 جصحُذ البُاهاث.
 فسش البُاهاث(جلىم  SGBDبترجِب السجالث و فم ػسٍلت الفسش و الخىشُف ،وهى ما ًإدي ئلى
حغُير اإلاىاكع الفعلُت للسجالث في اإلالف و جسجُبها خظب بُاهاث خلل معين)
 البدث عً بُاهاث مدددة (باطخخدام معادالث مىظلُت لخددًد شسوغ البدث)
 ػباعت الخلازٍس 6الخلسٍس هى كائمت البُاهاث اإلاؼلىب اطترحاعها مً ق.ب على الشاشت أو
الؼابعت.

برامج لتنفيذ التطبيقات واالستفسارات

نظم إدارة
قواعد البيانات

برامج للتعامل مع البيانات
المخزنة

قواعد البيانات
المخزنة

وصف
قواعد البيانات
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مخطط ًىضح كىاعد البياهاث وهظم إدازتها
مكىهاث كىاعد البياهاث:
كاعدة البُاهاث هي مجمىعت مً اإلالفاث ،و ول ملف ًخيىن مً مجمىعت مً الدسجُالث و ول حسجُلت
جخيىن مً مجمىعت مً الحلىٌ و ول خلل ًخيىن مجمىعت مً الحسوف أو البخاث .bits
أهىاع كىاعد البياهاث:
.2حسب أهىاع هماذج البياهاث:
كىاعد البياهاث الهسميتHierarchical DBMS :
جلىم بدىظُم البُاهاث على شيل هسمي أو على شيل شجسة مللىبت أي حرزها في اللمت وجخسج مجها
الفسوع .شأن هره الترهُبت شأن شجسة ألاطسة فلها حد واخد و الجد له عدة أبىاء و ألابىاء هم أباء
ألاخفاد.
واإلالفاث الهسمُت هي ملفاث لها هفع البىاء الصجسي ولها هفع العالكاث بين السجالث مثاال لبعع
أهىاع السجالث التي ًمىً أن جخىاحد في جيىًٍ هسمي فهىان سجالث اكخىـاءاث مخعددة ليل
مىخبـت(اكخىاء مىاد مؼبىعت ،اكخىاء مىاد زكمُت ،اكخىاء عخاد ،اكخىـاء لىاشم مىخبُت...،ئلخ) خُث ًىحد
سجل ئخصائُاث واخد ليل عملُت حازٍت هما ًىحد أًظا سجالث عدًدة للمىزدًً ليل مىخبـت خُث
أن ول مىخبـت لهامىزدًً مدددًً وٍمىً أن ًيىن ليل ّ
مىزد عدة سجالث خظاباث مدًىين و سجل
واخد ليل عملُت شساء مىاد (هخب) لم ًخم حظدًد فاجىزتها.
لِع مً الظسوزي أن جخصل ول اإلالفاث اإلاىحىدة في كاعدة البُاهاث مع بعظها ،وول ما هى مؼلىب أن
جخصل اإلالفاث التي حظخخدم همجمىعت مع بعظها في الخؼبُلاث.
وعلى هرا ألاطاض جصبذ كاعدة البُاهاث الهسمُت عبازة عً ججمُع إلالفاث وفئاث ملفاث مخصلت مع
بعظها مىؼلُا.
و ٌظخخدم هظام ئدازة اإلاعلىماث ) IMS (Information Management Systemالري أعدجه شسهت  IBMالخيىًٍ
ّ
ّ
فاهه ًخؼلب مظخىي
الهسمي ،وهى مً أهبر هظم ئدازة كىاعد البُاهاث اإلاىحىدة و أعلدها .ولهرا الظبب
فُع مً الخبرة إلمياهُت بىائه خُث أزبذ هفاءة هبيرة في معاملت كىاعد بُاهاث هبيرة حدا هما أهه ّ
ًلدم
ز
ئحساءاث اطترحاع و أمً حُدة هرا باإلطافت ئلى ئمياهُت اطخخدامه في هظام ؤلاجصاٌ اليشؽ مً
خالٌ شبىت الاجصاالث.
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املكخبـت

املىضىع

املىضىع

املؤلف

الكخاب

املؤلف

الكخاب

الكخاب

املؤلف

الكخاب

الكخاب

همـىذج كاعدة البيـاهـاث الهسميـت
.2كىاعد البياهاث الشبكيتNetwork DBMS :
زغم أن ولمت الشبىت اطخخدمذ هثيرا في شبياث الحاطب ومعالجت البُاهاث فلد ُوحد مً
ألافظل اطخخدام مظمى كىاعد البُاهاث الظفيرة زغم ّأن مظمى كىاعد البُاهاث الشبكيت هى ألاهثر
شُىعا.
وٍخغلب هُيل بُاهاث الترهُب الشبيي على ّ
معىكاث الخيىًٍ الهسمي الري ال ٌظمذ لالبً أن
ًيىن له أهثر مً أب واخد .ومثل هرا الىىع مً كىاعد البُاهاث ّخل هثيرا مً مشاول العالكاث فاذا
مىزد ًىزد الحىاطِب ّ
فسطىا ّأن هىان أهثر مً ّ
فان ول مىزد كادز على جىزٍد أهثر مً هىعُت وبالخالي
مىزد مما ّ
ّ
فان ول خاطب ًىزدها أهثر مً ّ
ًدخم لفهم اإلاثاٌ عسض العالكت بين كؼعت غُاز الحىاطِب

و

ّ
اإلاىزدون.

ومً هرا ًخطح لىا بما ال ًلبل الشً ّأن جبظُؽ العالكت الشبىُت ئلى عالكت هسمُت أوحد حعلُداث
أهثر خُث ّ
خىلها ئلى هىعين مً شجسة العالكاث وفي هرا حهد ئطافي في الخىفُر.
ّئن ما عسطىا خىٌ العالكاث الصجسٍت ( الهسمُت ) وكىاعد البُاهاث الشبىُت ًإهد ّأن هالهما ًمىً

جدلُله وئن واهذ بعع خصم ئدازة كىاعد البُاهاث ًمىجها الخعامل فلؽ مً الشيل الشجسي(الهسمي)
ّ
جىىع مً
هما ّأن البعع آلاخسٍمىىه الخعامل مع الىىع الشبكي هما أن هىان
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بسامج ئدازة كىاعد البُاهاث فبعع بسامج ئدازة كىاعد البُاهاث الهسمُت ال جخعامل مع العالكاث البظُؼت
و البعع ًمىىه الخعامل مع العالكاث اإلاعلدة.
ّ
و أوحه الدشابه بين كىاعد البُاهاث الشبىُت و كىاعد البُاهاث الهسمُت ّأنها جخؼلب ئلى ذاهساث ذاث
ّ
أحجام هبيرة وعادة جدخاج ئلى لغاث زاكُت لبرمجتها وهي صعبت الخعلم ولها مصاًا هثيرة وىنهـا ذاث هفاءة
مً كىاعد البُاهاث العالئليت وٍخعامالن مع هم هبير حدا مً البُاهاث و اإلاعلىماث باإلطافت ئلى أنها
ّجىفس بىاء على ػسٍلت جىظُم البُاهاث التي جدبعها مظاخاث هبيرة مً وطائؽ جخصًٍ البُاهاث.
همـىذج كاعدة البيـاهـاث الشبكيت

المكتبة

الموضوع

الموضوع

المؤلف

المؤلف

الكتاب

الموضوع

الكتاب

المؤلف

الكتاب

الموضوع

المؤلف

الكتاب
الكتاب

 .3كىاعد البياهاث العالئليت(Bases de Données Relationnelles) Relational DBMS
ّ
ّ
فيلما وان الخصيُف ّ
اإلاخبع في اإلاىخبـت بظُؽ ولما ّجمىً
مً الشائع َّأن ألابظؽ هى ألاحمل وألاهفء .
ّ
الىزائم،وولما واهذ ألاهظـمت اإلاظخعملت في ئدازة اإلاىخبـت بظُؼت ّ
طهلذ ئدازتها
اإلاظخفُد مً الىصىٌ ئلى
وصُاهتها .وهرا ما ّأهده الخعامل مع كىاعد البُاهاجالهسمُت و الشبىُت التي ّ
حعلدث ملفاتها وأطالُب
ّ
ّ
ئدازتها لدزحت وادث جإدي بها ولما أطُفذ جؼبُلاث حدًدة أو مخؼلباث حدًدة جدخاج مإشساث
ّ
ضخم مجها ّ
وعلدها.
حدًدة مما
و هره املشاكل كاهت املىطلم للبحث عن حلىل جحلم حملت أهداف منها:
 .9ئمىـاهُـت فهم كاعدة البُاهاث إلاً لم ًدزطىا علىم الحاطب مً اإلاىخبُِـً.
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 .2ئمياهُـت حعدًل وئطافت وخرف بُاهاث دون حغُير اإلاخؼؽ اإلاىؼلي للاعدة البُـاهـاث.
 .0ئج ــاخت للمظخخدم أعلى دزحت مً اإلاسوهت في الخعامل مع البُاهاث اإلاخصهـت باللاعدة.
ألامسٍيي  E.E.Coddأطلىبا
2772اطخددر العالم
عام
في
بُاهاث كىاعد البُاهاث وهي كىاعد البياهاث العالئليت.

لخىظُم

وفسش

َّ
ئال ّبسص البُاهاث على هُئت حداوٌ َّ
ألن ؤلاوظان ّ
حعىد
وكد وحد ّ E.E.Coddأن هرا ال ًخدلم
على الجداوٌ مىر ػفىلخه بداًت مً حدوٌ الحصص ئلى حدوٌ الظسب ئلى هشف ألاطماء و الدزحاث.
ُ
همـا ّأن هره الىظم جخعامل مع أهثر مً ملف في هفع الىكذ وحعامل البُاهاث داخل اإلالف هما
ّ
لى واهذ حدوال ّ
وجمثــل أعمدة الجدوٌ حلىل
ميىها مً صفىف و أعمدة وَظمى عالكت Relation
ّ
كاعدة البُاهاث  Fieldsبِىما جمثــل صفىفها سجالث كاعدة البُاهاث،و الىظام العالئلي ًلىم
بسبؽ البُاهاث بين

العالكاث

بىاء

على

خلل

مشترن

بُجهما.

والىظم العالكُت كامذ أطاطا على الىظسٍاث العالكُت في السٍاطُاث وكد بدأ جؼبُلها على الحاطباث
الىبيرة أوال مثل  SQL ORACLEزم ظهسث عدة هظم عالئلُت على الحاطباث الصخصُت  PCsمثل
بسامج.. DBaseIV .FoxBase . FoxPro
وٍمكن اللىل عن هرا الىىع من كىاعد البياهاث ماًلي:
 جىظُم البُاهاث في كىاعد البُاهاث العالئلُت في حداوٌ ذاث ُبعدًً وٍمىً اعخباز ول حدوٌملف وَظخخدم مصؼلح ملف مظؼذ ّ Flat File
ألن مدخىٍاث اإلالف مسجبت على مدىزًٍ ض و
ص فلؽ.
 وشأث مجمىعت حدًدة مً اإلاصؼلحاث حظخخدم في وصف كىاعد البُاهاث العالئلُت هرهاإلاصؼلحاث التي حظخخدم في وصف كىاعد البُاهاث الهسمُت أو الشبىُت ففي الىمىذج العالئلي
ٌظخخدم مصؼلح همىذج بُاهاث عالئلُت حصئي أو زؤٍت لبُاهاث عالئلُـت بدال مً اإلاخؼؽ
الجصئي ومصؼلح زؤٍت مىاطب فهى لجصء اإلاظخفُد مً كاعدة البُاهاث.
اإلاظؼدت ،وكد ّ
ميىهاث اإلالفاث ّ
 هما اطخخدمذ باإلطافت ئلى ذلً أطماء لىصف ّوضحىا
ّ
أله ــه أمىً ّ
ججىبها في كىاعد البُاهاث العالئلُت فالخيىًٍ العالئلي
اإلاشاول الظابم ذهسها هظسا
جيىًٍ مىؼلي بدُث ٌظخخدم عالكاث طمىُت بدال مً اطخخدامه لعالكاث صسٍدتوهي التي
حظخخدم في ول مً كىاعد البُاهاث الهسمُت و الشبىُت.
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.2حسب طبيعت املسخخدمين:
 كىاعد بُاهاث فسدًت.
 كىاعد بُاهاث مدشازهت (شبىت مدلُت )LAN
 كىاعد بُاهاث مىشعت ()client/serveur network
 كىاعد بُاهاث عامت ()Ebsco, Dialog, amazon..
.3حسب الىظيفت:
 كىاعد بُاهاث ببلُىغسافُت.
 كىاعد بُاهاث هصىص واملت.
 كىاعد بُاهاث مسحعُت.
 كىاعد بُاهاث زكمُت و ئخصائُت.
 كىاعد بُاهاث صىز
 كىاعد بُاهاث صىجُت
 كىاعد بُاهاث مخعددة الىطائؽ
.4حسب املىضىع:
 في العلىم الاحخماعُت 6علىم التربُت  ،Ericعلم اإلاىخباث  ،Lisaعلم الاحخماع Sociological
abstract
 في العلىم الاوظاهُتIndex Islamicus ،CAIRN ،the humanities index 6
 في العلىم البدخت و الدكُلت 6الجُىلىحُا  ،Georefالؼب  ،Medlineالصزاعت ،Agricola
السٍاطُاث .MathSci
.5حسب الىعاء:
 كىاعد بُاهاث حغؼي حمُع مصادز اإلاعلىماث 6مثلEric 6
 كىاعد بُاهاث حغؼي أخد مصادز اإلاعلىماث مثل6
 ملاالث الدوزٍاثUlrich directory of periodicals ،science citation index 6 السطائل الجامعُتDissertation Abstracts6 بساءاث الاختراع World patent index10

.6حسب إلاجاحت:
 كىاعد بُاهاث مدملت على الاكساص اإلادمجت 6مثل 6دوائس اإلاعازف ( ،)Britannicaاللىامِع
( ،)Oxford dictionnaryألاػالع ( ،)Atlas of the worldالببلُىغسافُاث(،)book in print BIP
اإلاظخخلصاث ( ،)Lisaالىشافاث ( ،)Humanities indexالىصىص الياملت ()science direct

 كىاعد بُاهاث مخاخت على شبىت الاهترهذ.
هماذج للىاعد البياهاث املخاحت في الىظام الىطني للخىثيم عن بعد SNDL
كاعدة بياهاث :science direct
هي كاعدة بُاهاث علمُت مخاخت بالىص اليامل ،جدُذ ملاالث الدوزٍاث و فصىٌ الىخب ،و هي حصء مً
الىاشس  Elsevierو الري ًلع ملسه في أمظتردام بهىلىدا و هى أهبر شسهت مصودة للمعلىماث العلمُت و
الؼبُت و الخلىُت ،جيشس أهثر مً  2333دوزٍت باإلطافت ئلى الىخب و كىاعد البُاهاث الثاهىٍت.
 Science directهي كاعدة بُاهاث ججازٍت زبدُت جلدم خدماتها للباخثين ألاوادمُين و الؼلبت و أطاجرة
الجامعاث و اإلاعاهد الخؼبُلُت ئطافت ئلى مساهص البدىر الحيىمُت و الخاصت ،هي كاعدة بُاهاث
مخداخلت الخخصصاث  multidisciplinaireجظم 6العلىم الاوظاهُت و الاحخماعُت ،العلىم الصزاعُت و
الؼبُت ،و علىم الؼبُعت و الفلً..و غيرها ،مدة الخغؼُت هي مىر  9551الى ًىمىا هرا و بصفت
اطترحاعُت ئلى .9420
كاعدة بياهاث :springer Link
جيشس مً ػسف الىاشس  springerو هى داز وشس علمي بازش و ذاٌع الصِذ مىر  913عام ،و هي كاعدة
بُاهاث ٌظخعملها الباخثىن في اإلاإطظاث ألاوادًمُت و الشسواث و غيرها ،جظم خىالي  2333دوزٍت
علمُت ،باإلطافت ئلى مىخبت ًخم وطُعها باطخمساز جدخىي على الىخب اإلاسحعُت و الىخب الالىتروهُت و
مجمىعت الازشُف اإلاباشسة على الاهترهذ ،و هىان أًظاspringer ،springer eBooks collections 6
springer ،spinger online archives collections ،springer protocols ،springer metrials ،images
...referencesالخ.
كاعدة بياهاث :ACM digital library
هي كاعدة بُاهاث خاص باالعالم آلالي جدُذ ملاالث بالىص اليامل و اطدشهاداث و بُاهاث ببلُىغسافُت،
حغؼي اللاعدة مىر طىت  9534ئلى  ،2322بلغ عدد اإلايشىزاث العلمُت  2.450.159ميشىز ،و بلغ عدد
الاطدشهاداث  92.542.229اطدشهاد في خين بلغ عدد اإلالاالث اإلاخاخت للخدمُل  293.244عمل علمي.
11

كاعدة بياهاث :clinical key
هي كاعدة بُاهاث حغؼي مجاٌ الؼب فحها خىالي  233دوزٍت ،جابعت لـ  Elsevier Massonو لها أهثر مً
 9333عمل علمي ولها العدًد مً الىزائم العلمُت.
كاعدة بياهاث :) the Institute of electrical and electronics engineers( IEEE
جدخىي هره اللاعدة على  919دوزٍت علمُت مخخصصت و أهثر مً  9933ملخلى علمي مخخصص ،و
أهثر مً  0مالًين ملاٌ ،حغؼي اللاعدة ألازشُف بالىص اليامل مىر طىت  9544و أحصاء أخسي مىر
طىت  ،9440مجاٌ الخغؼُت اإلاىطىعُت هى 6الاعالم آلالي ،الالىتروهُاث ،الهىدطت الالىتروهُت و
الىهسبائُت.
كاعدة بياهاث املعسفت:
هي كاعدة بُاهاث مخداخلت الخخصصاث ،جخظمً الىصىص الياملت و البُاهاث الببلُىغسافُت الىصفُت
الشاملت ألهثر مً  333.333ملاٌ مً اإلاجالث العلمُت اإلادىمت و البدىر و ألاػسوخاث و أوزاق
اإلاإجمساث و الخلازٍس و الىخب الالىتروهُت مً خالٌ  22كاعدة بُاهاث مخخصصت ،حغؼي وافت
الخخصصاث العلمُت و جدخىي على  033.333ملاٌ و  9533دوزٍت علمُت 9933 ،عسوض الىخب،
 22333أػسوخت 2133 ،مساحعاث عسبُت ألػسوخاث حامعُت 293.333 ،مظخخلصاث أبدار.
كاعدة بياهاث :Zentralblatt Math
هي كاعدة بُاهاث جابعت لـ  Springerحغؼي جخصص السٍاطُاث جدخىي على أهثر مً 2.2.333.333
حسجُلت ببلُىغسافُت و أهثر مً  43.333مسحع ،حغؼي اللاعدة الفترة الصمىُت مً .2390-9509
كاعدة بياهاث :CAIRN
هي كاعدة بُاهاث مخخصصت في العلىم الاوظاهُت و الاحخماعُت فحها  023دوزٍت و أهثر مً  2133هخاب
زكمي ،جيشسها أزبعت دوز وشس هي.Erés ،La Decouverts ،De Boeck ،Betin 6
كاعدة بياهاث :Mathscinet
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هي كاعدة بُاهاث ببلُىغسافُت مخخصصت في السٍاطُاث جيشس مً ػسف الجمعُت ألامسٍىُت للسٍاطُاث
 ،AMSجدُذ بُاهاث ببلُىغسافُت و الىص اليامل للملاالث التي حغؼحها ،جدخىي على أهثر مً  0.1ملُىن
حسجُلت ببلُىغسافُت ،و أهثر مً ملُىن مإلف مىشف ،حغؼي كاعدة البُاهاث 9433 Mathscinet
دوزٍت في مخخلف مجاالث السٍاطُاث مً  9540ئلى ًىمىا هرا.
كاعدة البياهاث :Scopus
هي كاعدة بُاهاث ببلُىغسافُت ببلُىمترًت جم ئػالكها طىت  2330مً ػسف  ،Elsevierحغؼي فترة شمىُت
مً  9533ئلى ًىمىا هرا ،فحها خىالي  31ملُىن بؼاكت 4.1 ،ملُىن ملاٌ باالجاخت الحسة ،Open Access
 35ملُىن أعماٌ اإلاإجمساث 20233 ،عىىان دوزٍت 0333 ،دوزٍت مخاخت في الاجاخت الحسة الرهبُت
 303 ،Gold open accessطالطل الىخب 033 ،هخاب مترحم 950.333 ،هخاب 1333 ،هاشس (جابع لـ
 ،)Elsevierملاالث كُد اليشس ،اطدشهاداث ،و هي كاعدة بُاهاث مخداخلت الخخصصاث.
كاعدة بياهاث :Wiley
جظم اللاعدة الدوزٍاث ألاهثر اػالعا في العالم ،خُث حغؼي  404دوزٍت أوادًمُت للبدث ،هما حغؼي
مجاالث علمُت بدخت و هي مخداخلت الخخصصاث  Multidisciplinaireحغؼي الفترة الصمىُت مً 9553
ئلى ًىمىا هرا ،جيشس مً ػسف الىاشس  John Wiley & sonsفي الىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت ،و هي
مىشفت مً ػسف  Scopusو .web of science
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