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Abstract 

 The relational database model is the main focus of the database for the previous time. It 

provides robust data storage and structure that supports transaction characteristics and data retrieval 

with structured query language- SQL. The emergence  of web technologies and clustering 

technology in large servers called for the need to store unstructured data and move away from the 

pattern of tables and static fields and not topic to transaction conditions, especially in distributed 

systems. Instead, it used CAP theory. New data models are emergence including: Document Data 

model, Key-Value model, Column-Family model, and Graph model, And new programming 

languages that deal with these models. 

 An asset inventory system is a model of systems that are not topic to a fixed structure. Each 

location in the organization has fairly different assets and assets in the same location have different 

specifications that are difficult to organize in the form of tables and columns. For this reason using 

of  NOSQL CouchDB database system was adopted and the use of MAP-REDUCE  technology to 

organize data display and Cloudant Query in Mango-view method to retrieve data from the 

inventory database. 
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 ا ونماذج البيانات التابعة له  NOSQLقواعد بيانات  نحوالتحول  أسباب

 شيماء احمد رزوقي 

 جامعة الموصل , للعلوم الصرفة كلية التربية , قسم علوم الحاسوب

 الخالصة 

 وهيكلة  خزن  يوفر لكونه  السابقة الفترة طوال البيانات لقواعد ساساأل المحور هو العالئقية البيانات واعدق نموذج يعتبر 
  وتقنية   الويب تقنيات ظهور SQL.المهيكلة االستعالم لغة بوجود البيانات  استرجاع وسهولة  المعاملة خصائص تدعم  قوية بيانات

  والحقول   الجداول  نمط   عن  واالبتعاد  NOSQL    المهيكلة  غير  البيانات  خزن   الى  الحاجة  دعت  الكبيرة  الخادمات  في  العناقيد
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  نماذج  ظهر لذلك وتبعا  CAPال نظرية تستخدم ذلك من وبدال الموزعة، النظم في خصوصا المعاملة، لشروط تخضع وال الثابتة
  برمجية  وظهرت لغات  ،المخطط  ونموذج   االعمدة  عائلة  ونموذج   الرئيسة  القيمة   ونموذج   البيانات  وثيقة   نموذج  منها  جديدة   بيانات
 .النماذج هذه مع تتعامل جديدة

  مختلفة   موجودات  يضم  المؤسسة  في  موقع  فكل  ثابتة  لهيكلة  تخضع  ال  التي  االنظمة   نماذج  من  هو  الموجودات  جرد  نظام 
  ثابتة،   واعمدة  صفوف  من  جداول  شكل  على  تنظيمها  يصعب  مختلفة   مواصفات  لها  الموقع  نفس  في  الموجودات  وكذلك  ما  نوعا
  البيانات   عرض  لتنظيم  والتخفيض  المقابلة  تقنية  واستخدام  NOSQL CouchDB  بيانات  قواعد  نظام  استخدام  تم  االسباب  لهذه

  الموجودات. جرد البيانات قاعدة من البيانات السترجاع Mango-view بطريقة  Cloudant Queryلغةو 

المفتاحية بينات  :    الكلمات  قواعد  العالئقية،  البيانات  بيانات  NOSQLقواعد  نماذج   ،NOSQL  بيانات نظام ادارة قواعد   ،

CouchDB 

 

 

 مقدمة .1

مجاالت  ن هناك تغيرات كبيرة ومتنوعة طرأت على  أثت في علوم وتقنيات الحاسوب يرى  المتابع للتطورات التي حد 
البيانات   قواعد  هي  كبيرة  تغيرات  عليه  تطرأ  لم  الذي  الوحيد  الشيء  ولكن  المعمارية،  والهندسة  البرمجية   اللغات 

 إليهاالذي يسهل الوصول  و   ،فيها البيانات المنظمة تدوم وتكون ذات خزن مستقرو ،   Relational Databases(RDB)العالئقية
 د من التطبيقات البرمجية المتنوعة. ومعالجتها بشكل جيد جدا من قبل العدي

من    ،ساسية في بناء القطع الماديةألتغيرات    كميات واسعة من البيانات الكبيرةتطور البرمجيات الحديثة وظهور    دفع 
 ، ومتنوعة  التي تتضمن بيانات غير منظمة وبكميات كبيرة جدا    (Clusters)ديقاذلك مثال بناء خادمات كبيرة تستخدم تقنية العن

مستمرة وتحليالت  لمعالجات  اوجب  .وتخضع  الذي  وشروط    األمر  العالئقية  البيانات  قواعد  عن  باالبتعاد 
ن قواعد  أيعني  ولكن هذا ال،  (Structure Query language -SQL)ولغة االستعالم المهيكلة (Transactions)المعامالت
  المنظمة البيانات  لقواعد    وستبقى هي المسيطر الرئيس  ،ن تبقى مستعملة لعقود قادمةأعالئقية سوف تتوقف. فمن المتوقع  البيانات ال

، وتبعا لهذا وتنوع نماذج البيانات غير المهيكلة CAPالواستخدام نظرية   NOSQLعلى الرغم من ظهور تقنيات قواعد بيانات 
 .Cassandra و MongoDB وCouchDB قواعد البيانات مثل  إلدارةوبرمجيات ظهرت لغات برمجة جديدة 

 عمال السابقة األ. 2

إلى    باإلضافةعطاء رؤيا واضحة للبيانات  والغرض منها هو إ   NOSQLطريقة لنمذجة بيانات  خرون  وآ  Vera[1] اقترح   •
 استخدام بيانات جينية.  حالة الدراسة التي تم اعتمادها كانتالبيانات و  سلوب نمذجةأ هميةالتأكيد على أ 

-Bigلى بيئة البيانات الكبيرة  إ  طريقة لتحويل قواعد البيانات العالئقيةيجاد  إل  Salehnia  [2]الدراسة التي قام بها    تهدف •
Data   لى تحقيق متطلبات . ودراسة أسباب عدم قدرة بعض أنواع أنظمة قواعد البيانات القوية مثل أوراكل في الوصول إ

 لى عمل مقارنة بين البيانات المهيكلة وشبه المهيكلة وغير المهيكلة . إ باإلضافةالبيانات الكبيرة  
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مع التركيز على برمجياتها الواسعة النطاق   NOSQLساسية لقواعد بيانات  دراسة تحليلية للخصائص األ  Chandra  [3]قدم   •
لقواعد البيانات   ACIDتقنيات توفر البيانات مقارنة مع خصائص    وأيضا   ،واستخدام تقنيات مختلفة لتحقيق اتساق البيانات

 العالئقية.
طريقة  ل بنظر االعتبار األخذالنسبي مع  أدائهممن قواعد البيانات وطريقة  أنواع ةمقارنة بين ثالثواخرون Meijer  [4] قدم  •

افتراضية بالنسبة لعمليات القراءة ى خادم فيزيائي وعملهم على آلة  خزن البيانات، وكذلك مقارنة تنفيذ عمل هذه القواعد عل
 المفردة والكتابة المفردة وكذلك عمليات القراءة والكتابة المتعددة.

التي قدم  وآخرون   Varga  [5]كشف   • بيانات الوثيقة باستخدام تحليل و في الورقة  تقليدي لقواعد  ها طريقة عرض تصوري 
 صورة مرئية كاملة لتحليل البيانات واسعة النطاق.  إعطاءالمفاهيم الرسمي ومدى قدرته على 

 قواعد البيانات العالئقية . 3

غلب أ ال يمكن االستغناء عنه حسب تصور  غلب التطبيقات البرمجية و أ في    ا  ضمني  ا  جزء  أصبحتقواعد البيانات العالئقية   
وهي في    ت،ابت فهي توفر استرجاع بيانات ثابمنظم وخزن ث  بأسلوبوذلك لسهولة استعمالها وتعاملها مع البيانات    ،المبرمجين

 . [2]تعديل تلك البيانات إمكانيةنفس البيانات بشكل متزامن مع  إلىنفس الوقت تسمح للعديد من المستخدمين بالوصول 

وتستخدم هذه التطبيقات    ،غلب التطبيقات الحديثة لقواعد البيانات العالئقية تكتب من قبل فرق مختلفة من المبرمجينأ   إن 
مل قاعدة لبقية التطبيقات.والطريقة المستخدمة لذلك هي تكا  ا  ن يكون مرئيأي تطبيق يجب  أيحدثه    لذا فالتغير الذي،نفس البيانات

 .[6]التي تعامل بها تعدد المستخدمين في تطبيق واحدو  ،كثر من تطبيق يخزن البيانات نفسهاأ وهيالبيانات المشتركة 

كو نجحت    كبير  بشكل  العالئقية  البيانات  تستخدم  قواعد  رئيس نها  قياسية  جدا  نماذج  بسيطة  اختالفات  مع  ولكن   ،ة 
المناقالت.  األساسيةالميكانيكية   مع  التعامل  طرق  نفسها وكذلك  مشكلة  و   هي  هناك  كانت  العالئقية  البيانات  قواعد  بداية  منذ 

عتمد  تو  ،( وعالقاتمركبةالقيم فيها بسيطة غير )ففي النموذج العالئقي كل شيء ينظم في جداول  ،االختالف مع تركيب الذاكرة
العالئقي الجبر  التعامل مع    ،على  عند  ينتج محددات وتعقيدات بشكل خاص  المعالجة ولكنه  يعطي مرونة وبساطة في  وهذا 

 . [7]غنىأ هيكل  يأخذمكن الم حيث من تركيب الهيكلي للذاكرةال

تكامل قاعدة   واآللية  SQLاالستعالم المهيكلة  لبقاء قواعد البيانات العالئقية عبر الزمن هو قوانين لغة    العامل الرئيس 
تخزن كميات كبيرة من البيانات في مكان    أغراضمجموعة    ألداءقاعدة البيانات التي يتم بناؤها  و البيانات مع التطبيقات المختلفة.  

واحد مشترك تصله مجموعة من التطبيقات البرمجية التي يتم تصميمها للتعامل مع قاعدة البيانات هذه. طريقة قاعدة البيانات  
تغيير تنسيق  المشتركة مفيدة من حيث تحسين االتصال وتوفير موقع الخزن، لكنها تأتي مع سلبيات منها عدم قدرة احد التطبيقات ل

 بقية التطبيقات التي تستعمل قاعدة البيانات وال يتعارض معها. مع ناسب  ت بما ي إال -احتاج لذلك إذا-البيانات 

وبدأت هذه التطبيقات الجديدة    لنقل البيانات  HTTPالثانية بدأ استخدام تطبيقات الويب وبروتوكوالت    األلفيةمع بداية   
لهياكل البيانات التي بدأت    أكثرونتج عن هذا االنتقال مرونة    ،بيانات المشتركةالمع قواعد    SQLالستعمال    ا  جديد  ا  تمثل تحدي

 XML.[8[]2 ]وثائق  أوالقوائم  أووتتعامل مع السجالت المتداخلة  SQLتبتعد عن قواعد 
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 عناقيدظهور تقنية ال. 4

ظهور    برمجيات    األلفيةمع  وظهرت  وتنوعت  الويب  خدمات  وتوسعت  باالنتشار  الحاسوبية  الشبكات  بدأت  الجديدة 
تزايد ملحوظ  في   أيضاومع النمو في البيانات جاء    ،لبياناتمن اظهور مجموعات كبيرة    إلى  أدتالتي    ،التواصل االجتماعي

ل  الحاسبات بشكاستعمال مصادر    إلىالحاجة    زادتالبيانات والطلبات    حجمونتيجة لزيادة    ،عدد المستخدمين والزوار لمواقع الويب
 : خياران ة هذا النوع من الزيادة ظهرولمعالج ،كبرأ

ولكن هذا الحل يحتاج    ،أوسعخزن وذاكرة    وأقراصقوة    أكثرحاسبة كبيرة ومعالجات    آالتهو استخدام    األول  االختيار •
 .كبرأكلفة 

وتكون حاالت الفشل   ،مرونة  أكثرتكون  و   ،حاسبة صغيرة قليلة الكلفة  آالتواالختيار الثاني هو استخدام عناقيد من   •
وهذا يعطي   ،األجهزةحد  أن تصمم لكي تستمر بالعمل حتى مع فشل  أفي العنقود يمكن    األجهزةان بقية    إذ  ،فردية

ليست  العالئقية  ان قواعد البيانات  وهي  مشكلة جديدة    وهذا أدى لظهوراالتجاه العناقيد    حيث بدأ  ،من الثقة  ا  مستوى عالي
 . [9]للعمل في بيئة العناقيد  متهيئة

 NOSQLقواعد بيانات هورظ 4-1

. Carlo-Strozzi  [9]لقواعد بيانات مفتوحة المصدر تحت قيادة    كاسممرة في التسعينات    أول  ظهرت هذه التسمية 
  جاء و من البيانات بشكل حقول تفصلها فراغات.    ا  ، وكل سجل يمثل سطر ASCIIقواعد البيانات هذه تخزن جداولها كملفات اسكي

من خالل  قاعدة البيانات  عولجت  من ذلك    وبدال  .  SQLلغة االستعالم المهيكلة  ال تستخدماالسم من حقيقة ان قاعدة البيانات  
 .[2] المستندات المغلقة والمدمجة مع خطوط يونكس العادية

تقنية الجديدة ان هذه ال  إذ  ،ما عن السابق  بدأ يعبر عن شيء مختلف نوعا    NOSQLالجديدة االسم    األلفيةمع بداية   
فهو ناتج عن البحث عن    ،واضحوالتعبير انتشر بشكل كبير لكن لم يكن هناك تعريف    .  Johan Oskarssonظهرت على يد  

ائص مشتركة لقواعد بيانات  معروف عنها هو مجموعة خص  هو  لذا فكل ما  ،قواعد بيانات غير عالئقية موزعة مفتوحة المصدر
 :تلك الخصائص واهم، NOSQL [3]اسم  إلىالتي تميل 

على الرغم من    وضوحا    األكثر. وهذه تعتبر النقطة  SQLال تستخدم لغة االستعالم المهيكلة  NOSQLان قواعد بيانات   •
في التعلم مثل لغة استعالم   أسهلن البعض منها تستخدم لغة استعالم خاصة بها مشابهة للغة االستعالم المهيكلة لكنها  أ

 Cloudant Queryولغة  CQLكساندرا

 . قواعد مفتوحة المصدر أنهابيانات هذه الوالخاصية الثانية لقواعد  •
على نماذج    تأثيروهذا له    ،الحاجة للتنفيذ على العناقيد  إلىتقود    NOSQLتشترك بها معظم قواعد    أخرى خاصية   •

 . البيانات تناسق إلى باإلضافةالبيانات 
،  Consistencyاالتساق  و ،  Atomicity)الوحدة    ACIDتستخدم قواعد البيانات العالئقية خصائص المعاملة  في حين   

، ت، وهذا يتعارض مع بيئة العناقيدعبر تكامل قواعد البياناالبيانات  لمعالجة تناسق    (Durability، والمتانة  Isolationالعزل  و 
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 ، في النظم الموزعة  خصوصا    وفي بعض الحاالت تتجاهلها تماما    لخصائص المعاملة  أهميةتعطي    ال  NOSQLقواعد بيانات    فإن
تقدم مدى من االختيارات    NOSQLبيانات  قواعد.  [10]من غير الممكن ضمان االلتزام بهذه الخصائص  والتي يكون فيها غالبا  

والتوزيع والتناسق  الو .  للبيانات  للتزامن  نظرية  تحمل  و ،  Availabilityالتوفرو   ،Consistencyاالتساق)CAPتستخدم 
 Sethفيما بعد من قبل    ت ثبتوأ  ،  Eric Brewer  [12]من قبل    2000سنة    تقدم  والتي(،   Partition toleranceالتقسيم

Gilbert    وNancy Lynch    ن اثنين فقط من الخصائص الثالث تكون متوفرة في نقطة ما في  أالنظرية  تذكر  و .  2002سنة
 كالتالي: تتمن أاالختيار يمكن وعملية . [11]زمن معين ولكن ليس الثالثة معا  

 من االتساق وتحمل التقسيم.  ويفضل عليه كلتم تجاهله ي ن أيمكن  التوفر •
 غير مقسم. أو قليال   ا  كان النظام فيه تقسيم إذا االتساق مع التوفر يكون مفضال   •
 اجزاء منه  مقسمة. تكون  ويستمر بالعمل عندما ،دائما   ا  ن يكون متوفر أق يمكن تجاهله ، لكن النظام يجب االتسا •

لن تلغي وجود قواعد البيانات العالئقية ولكنها تبقى    ألنهاكتقنية جديدة    NOSQLفي قواعد بيانات    رالتفكي  األفضلمن   
وجود   مع و   .المشاريع  ألغلب   ا  واستقرار   ا  وأمن  ا  في الوقت الحالي فهي توفر دعم  ةقواعد البيانات المستخدم   نواعأل  األكبرالمساهم  

بطريقة   البيانات  الحاجة لخزن  المستخدمين  الكبيرة خلقت لدى  قواعد  أفضلالبيانات  الوصول  NOSQL، واستخدام    إلى سهل 
حقول جديدة    بإضافةوتسمح    ،هيكلية  أيتعمل بدون    NOSQLقواعد بيانات    .المعرفة  إنتاجاعد في زيادة معدل  وس   ،البيانات

مفيد عند التعامل مع بيانات ليس لها شكل منظم رسمي   ،التطبيقات البرمجية وهذا  أو  األصليالجداول بدون تغير في الهيكل    إلى
 . [9]وحقول حسب الطلب

 NOSQLقواعد بيانات  نماذج البيانات في 4-2

يتم التفاعل سوكيف    ،ناتتسمى طريقة تصميم وتعريف ومعالجة البيانات بصورة ما بنموذج البيانات وكيفية وصف البيا 
وكيف تعالج البيانات    ،يتم خزن قاعدة البيانات  عزل عن نماذج الخزن التي تصف كيفوهذا يتم بم   ،مع البيانات في قاعدة البيانات

جداول وعالقات بشكل  البيانات    والذي تنتظم فيه  ،النموذج العالئقيهو  بيانات  اللقواعد      نتشاراا  األكثرنموذج البيانات    .داخليا  
 تتقاطع مكونة خاليا تحمل كل منها قيمة وحيدة .  وأعمدةوكل جدول يتكون من صفوف  ،بينها

جداول مكونة من صفوف والصفوف هي هياكل بيانات    إلىتخزينها ويقسمها    لمراد المعلومات ا  يأخذالنموذج العالئقي   
ضع مجموعة  يتم و متداخلة وال  أوللحصول على سجالت متراكمة  آخريمكن مراكمة صف فوق  وال ،بيانات بسيطة تأخذمحددة 

 .[9]تخضع لشروط العمل على الجداول. وكل العمليات أخرى قيم ضمن 

 تعقيدا   أكثرفهي تعمل على بيانات تكون بشكل هياكل  ،طريقة مختلفة تأخذكنموذج بيانات جديد المجموعات الموجهة  
وتتكون من عناصر    ،بيانات تستخدم للمعالجة والتناسق والتكاملوحدة    أنهاوالتي تعرف على    ،من الجداول تسمى وحدة المجموعة

.المجموعات الموجهة  NOSQLقواعد    أنواع البيانات يتناسب مع  مترابطة تعامل كوحدة مستقلة واستخدام هذا النوع من وحدات  
  أي وهنا يكون من الممكن خزن    ،هي نماذج بشكل مجموعات موجهة قوية وكل منها له رمز تعريفي يستخدم السترجاع البيانات

 . [13]للمجموعة الواحدة ا  محدد ا  عام ا  قاعدة البيانات قد تعرض حجم  ،البيانات في المجموعة الواحدة أنواع
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مكن  ي  أخرى نماذج مختلفة    إلىرى بشكل واضح االبتعاد عن النموذج العالئقي واالنتقال  ي    NOSQLفي قواعد بيانات   
التخطيط للنموذج العالئقي   الذي يربط عناصر البيانات المختلفة عندو ،  واسعة لالستخدام في هذه البيئة   نماذج  أربعوصفها في  
بيانات المجموعات    ال  في حين  هي المفاتيح يوجد شيء مماثل لتمييز العالقات التي تربط المجموعات مع بعضها في قواعد 

تساعد بشكل جيد التعامل مع العناقيد ولكن    أنهاالستخدام وحدة المجموعة الموجهة كهياكل بيانات    السبب الرئيسإن    الموجهة.
  أنواع دراسة    إلىدائما    هناك حاجة   لذا  .من العناقيدجمع البيانات  تلالستعالم الواحد عندما  تقليل عدد العقد    إلىدائما    يعسيتم ال

 .[10]أو المجموعة ووضع البيانات التي سوف تطلب مع بعضها في نفس العقدةاالستعالمات 

كما هو معروف قواعد البيانات العالئقية تسمح بمعالجة مجموعة  و استخدام وحدة المجموعة لها نتائج مهمة للمعامالت.   
تدعم هذه   الNOSQLوهذا يخضع لشروط المناقلة ولكن قواعد بيانات    ،جدول في معاملة واحدة  أيمن السجالت )صفوف( من  

من    وبدال    ،في معالجة المجموعات المتعددة  أسرعنظيم البيانات وبذلك فهي تكون  وهذا معناه التضحية بالتناسق كشرط لت  ،الشروط
 [1]ذلك فهي تدعم المعالجة الذرية للمجموعة الواحدة.

 Document Data Modelوثيقة البيانات نموذج  1- 4-2

مكن ان يحتوي على تصميم يوكل ملف    ،تعتمد على تصميم ثابت  يتم تخزين البيانات في هذا النوع على شكل ملفات ال  
تفرض  وهي    ،نموذج خزن البيانات المطلوبة على شكل وثيقة  الموجهة كما يدل االسمقاعدة بيانات الوثيقة  مختلف وغير منظم.  

نموذج بيانات الوثيقة الموجهة في قواعد   في الوصول للبيانات. ضمن  أكثرمقابل هناك مرونة  على كل مايمكن خزنه بال  ا  قيود
كان لدينا مكتبة   إذا. مثال [14]مهيكلة شبهغير منظمة وال تتبع صيغة معيارية ثابتة أي تكون   البياناتتكون  NOSQLبيانات 

المؤلفين وتاريخ النشر   وأسماءوضمن هذه الوثيقة يتم خزن اسم الكتاب    Bookكتب تخزن معلومات الكتب بشكل وثائق تسمى  
وهذه المؤشرات تكون بمكانة    ،أخرى وثائق  لمكن خزن مؤشرات  يوغيرها من معلومات الكتاب، كذلك  واسم دار النشر والطبعة  

و برنامج MongoDB  برنامج كل من  .نموذج بيانات الوثيقة الموجهة(  1الشكل)، يوضح  لقواعد البيانات العالئقية  األجنبيةالمفاتيح  
CouchDB  تقديم بعض توقع في الغالب  يبيانات الوثيقة  مع قواعد  .  [16][15]قواعد بيانات الوثيقة الموجهة  إلنتاجأمثلة    يه

 . [17]باالعتماد على الهيكل الداخلي للوثيقة النماذج لالستفسار

 
 نموذج بيانات الوثيقة ( 1)شكل
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 Key-Value Modelةنموذج القيمة الرئيس 2- 4-2

 األولالعمود  يضم  )عمودين متناظرين( ،    األعمدةمتناظرة من    أزواجتخزن البيانات في نموذج القيمة الرئيسية بشكل   
بيانات    أنواع  أوبسيط،    ا  ن تكون نص أمكن  ييانات. القيمة الفعلية للبيانات  قيمة المفتاح، ويضم العمود الثاني القيمة الفعلية للب

.مع قواعد بيانات القيمة  االمجموعة بالبحث عن مفتاحه  إلىمكن فقط الوصول  يئيسة للخزن  في طريقة القيمة الر مركبة معقدة.  
يتم    إذقوة قواعد بيانات القيمة الرئيسة في سرعة القراءة،    تكمنو   .توقع في الغالب البحث في التجمعات باستخدام المفتاحيالرئيسة  

 .[10[] 16] عملية التخزين المؤقت للبياناتاستخدامها في 

بيانات    األمثلةمن   تسNOSQLلقواعد  الرئيسالتي  القيمة  بيانات  نموذج  هيتخدم   Project Voldemort, Cache andة 

Dynamo[17]( 2الشكلـ)ب مكن توضيحهاية مة الرئيس . في المثال السابق لتمثيل بيانات الكتاب باستخدام نموذج بيانات القي. 

 

 نموذج بيانات القيمة الرئيسية  (2)شكل

 Column-Family Storesمخازن عائلة العمود 3- 4-2

والتي    ،نوع يسمى جداول جوجل الكبيرة واسمه استخلص من الهياكل المجدولةNOSQLتستخدم جوجل قواعد بيانات   
أي جداول هو خريطة بمستويين.    باألحرى و وال يمكن التفكير في هذا التركيب كجدول    ،متناثرة وليس لها اسكيما  أعمدةتكون بشكل  

بيانات  ال.معظم قواعد  [16[]18]قواعد البيانات التالية مثل كاسندرااألعمدة فيها من نوع جدول، ومن اشهر االمثلة على هذه النظم  
  . في معظم االستعالمات عن البياناتاألداءوالذي يساعد في تحسين    ،يكون فيها الخزن على شكل سطر كوحدة خزن العالئقية  

خزن مجموعة    األفضللهذا الغرض من    ،(في المرة الواحدةمن عدة جداول    عمدةعدة ا يتم جلب البيانات من أكثر من جدول )أي  
 ،ول الكبيرة جاءت من هذه الفكرةوطريقة الجدا  األعمدةلكل السطور في وحدة خزن واحدة. لذا تسمى هذه الطريقة مخازن    أعمدة

 مع بعضها كعائلة واحدة. أعمدةوهي خزن مجموعة 

بيانات العالئقية ، بالرغم من ان قواعد القواعد  لحد ما    إلىنموذج بيانات عائلة العمود له صيغة خزن بيانات مشابهة   
عائلة   NOSQLبيانات بسيطة وذات هيكل منظم ومعروف مسبقا، قواعد بيانات    أنواعالتعامل مع    إلىبيانات العالئقية تميل  



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 2, 2020 (82-100) 

89 
 

 ،نموذج عائلة العمود (3شكلال)يبين  .[15] انات مركبة ومعقدة، وغير مهيكلةبي أنواعبكثير، فهي تدعم  أكثرالعمود توفر مرونة 
(  و  والناشر  والطبعة  النشر  وتاريخ  )المؤلف  من  تمكل  الكتاب)    قد  تفاصيل  يدعى  مركب  بيانات  نوع  في   bookتضمينها 

detailsولغة    (.يعتبر كاسندرا(Cassandra Query Language)  لقواعد بيانات    مثاالNOSQL  التي تستخدم نموذج بيانات
 . [19][17]عائلة عمود

 

 نموذج عائلة العمود (3)الشكل

 األسطران مجموعة    في  األعمدةالفرق مع عائلة  و يصف معرف السطر.    األولالمفتاح    رئيسةكما في مخازن القيمة ال 
تنظم   األعمدة. طريقة قواعد بيانات عائلة    األعمدة  إلىقيم المستوى الثاني فهي تشير    أمانفسها تصف الخريطة لتفاصيل القيم،  

المتشابهة في   األعمدةلذلك فالقيم المخزونة في    ،في عوائل كل عمود هو جزء من عائلة معينة. ويكون وحدة وصول  األعمدة
 نفس العائلة سوف يتم الوصول لها مع بعضها. 

 GraphModelنموذج المخطط البياني 4- 4-2

نموذج بيانات المخطط خزن البيانات في هذا النموذج على شكل عقد وعالقات تربط العقد مع بعضها البعض.    يتم 
البياني يدعم خزن البيانات التي لها عدد غير معروف من االرتباطات في شبكة االنترنت. مثل بيانات الخرائط و خطوط النقل،  

بين المدن يكون صعبا جدا  األقصرالمسافة  إليجادرسم بياني  عمل سبيل المثال على [16[]15]االجتماعية األوساطوعالقات 
تسهل هذا النوع أن  المخطط البياني يمكن  NOSQLقواعد بيانات    في حين  ،دة البيانات العالئقية التقليديةباستخدام نموذج قاع

 . Virtuoso [10] ونظام   Neo4jهي قواعد البيانات التي تستخدم نموذج المخطط البياني أمثلةمن المعالجة. من 

 Schema less Databasesقواعد بيانات بدون مخطط .5

بيانات بدون  الوتستخدم لعدد من التطبيقات باستخدام نفس قاعدة    Schemaمخطط  في قواعد البيانات العالئقية يستخدم   
 يوجد  الNOSQLفي قواعد بيانات    أما،  والعالقات  واألعمدةالجداول  بتنظيم  الن هناك معرفة مسبقة  و   ،وبسهولة  تغير في التركيب

من قاعدة بيانات نحو   لمخططل ا  زحف يتم عمل أي ،وهنا سوف يتم االعتماد على التطبيقات في الوصول السليم للبيانات ،مخطط
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وجد  تفهنا ال    ،االعتماد على التطبيقات في الحصول على خزن جيد واسترجاع جيد  أيالتطبيقات البرمجية وطريقة الوصول ،  
 . [1]نفس البيانات إلىمن تطبيق يريد الوصول  أكثر وجود ةوتظهر المشكلة في حال ،طريقة محددة مسبقة تعتمد على التطبيق

استخدام طريقة كبسلة وتغليف قاعدة البيانات في احد التطبيقات واستخدامها من قبل  طرق معالجة المشكلة هذه إحدى 
 . [14]عبر هذا التطبيق باستخدام خدمات الويب أخرى تطبيقات 

 البيانات   واعدفي قViewsاستخدام المشاهد.6

البيانات بطرق مختلفة وتوفر تقنيات تسمح بالبحث بطرق مختلفة مثل   إلىقواعد البيانات العالئقية بالوصول  تسمح   
يتم تعريفه برمجيا    ،العالقة  أويشبه الجدول    المشهدو   .استخدام المشاهد   ، والمشاهد تخفي المكان الحقيقي لخزن البيانات  ولكن 

كما في  ليس فيها مشاهد NOSQLن أبالرغم من و . [15]ولكن بعض المشاهد مكلف برمجيا ،وكذلك طريقة هيكلة قاعدة البيانات
SQL    عادة قواعد المشاهدمكن استخدام نفس التعبير ظاهرة  يومخزونة و   استفسارات محسوبة مسبقا    تكوين  إمكانيةولكن فيها .
 Map-Reduce.[14 ]تكون ظاهرة المشاهد باستخدام حسابات NOSQLبيانات

في   تجدد المشهديحيث  Eagerالنظرة المتلهفة  األولى،  NOSQLفي قواعد بياناتلبناء ظاهرة المشهد    ناهناك نظريت 
من معدل الكتابة للبيانات في   أكثروهذه الطريقة جيدة عندما يكون معدل القراءات  له.    األصليةنفس اللحظة لتجدد البيانات  

متجددأدائما    المطلوبو   ،المشهد  أوالمجموعة   المشهد  يكون  الثانية.[16]اإلمكانقدر    ا  ن  بيانات   النظرة  قاعدة 
 األصليةتعديل للبيانات    أوتغيير    أيسهولة لضمان    أكثر  األمرهنا    ،هي نظرة الشيء الثمين  Application databaseالتطبيق

مشاهد عند مرور عدة لتحديث  أعمالتنفيذ دفعة  أومكن عمل يزيادة الحمل عند كل تحديث  ولتقليل .مجددا   سوف يعدل المشهد
  . ف يتم تكوين المشاهدوكي  ،معرفة متطلبات العمل بشكل دقيق وكيفية وعدد مرات الوصول للبيانات  وهذا يتطلب   ،فترة زمنية معينة

معظم قواعد و .بيانات باستخدام تطبيق برمجي وخزن المشهد بعدها في قواعد البياناتاليمكن تكوين المشهد خارج حدود قاعدة  و 
 البيانات تدعم تكوين المشاهد بنفسها وتجهز عمليات حسابية لذلك عند الحاجة وحسب الطلب والمتغيرات المحددة.  

 Map-Reduceالمقابلة والتخفيض تقنية 6-1

تقنية    -Mapوالتخفيض    لمقابلةاخوارزمية    ج في الحسابات الموزعة، تتضمنبرنامج يستعمل كنموذ  أوهي معالجة 

Reduce  مقابلة كما هو واضح من االسم عمليتين هما الMap    وعملية التخفيضReduceباستقبال مجموعة    مقابلة. تقوم عملية ال
مكونة من )مفتاح    Tuplesمن البيانات    أزواج  إلىعناصر البيانات الفردية تحول    إذ أن  ،أخرى مجموعة    إلىالبيانات وتحويلها  

Key/  قيمةValue  تعالج هذه الخطوة و .  أخرمقابلة سطر بعد  دالة ال  إلىدليل وترسل    أو( . البيانات الداخلة تكون بشكل ملف
 .Chuncksج قطع صغيرة من البيانات المسماة البيانات وتنت 

وتتضمن مرحلة الخلط والتخفيض للبيانات.    كإدخالناتج عملية المقابلة    تأخذوهي    ،الخطوة الثانية هي عملية التخفيض 
الجديدة. كما يدل االسم فان    األزواجمجموعة اصغر من    إلىالبيانات القادمة من عملية المقابلة    أزواجتقوم هذه العملية بدمج  
الخادم    إلى مهمات المقابلة والتخفيض    إرسالوان النظام هو المسؤول عن    ،بعد انتهاء مهمة المقابلة  إالمهمة التخفيض ال تبدأ  
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ة للبيانات  مكن بسهولة حساب أي معالجة موزع ي  إذللعمل في بيئة العناقيد    جدا  هذه التقنية مناسبة  المناسب في العنقود. لذلك تكون  
انجذاب المبرمجين الستعمال نموذج    إلى  أدىفي العنقود الواحد وهذا  المعالجات    آالف  أومئات    تتألف من عبر عقد متعددة  
 . [20]المقابلة والتخفيض

 Data Consistencyالبيانات تناسق.7

 أوهي كيفية التفكير تجاه التناسق  NOSQL قواعد بيانات إلى بيانات العالئقيةالواحد من التغييرات الكبيرة من قواعد  
منها ما يتعلق  مختلفة للتناسق أنواعهناك و  ،االتساق. قواعد البيانات العالئقية تحاول بقوة الحفاظ على التناسق وتجنب التضارب

 . [21]القراءة أوبعمليات التحديث 

 Update Consistencyتناسق التحديث 7-1

شخص بالكتابة    يأتيذلك عندما  يتم  و Write-Write Conflictتضارب في الكتابة فقد التناسق عادة عندما يحصل  ي 
  إلغاؤه يتم  سالحظ ان التحديث الثاني  يعندها سوف    ،لى نفس مقطع البياناتشخص ثاني بالكتابة ع  ويأتي  ،على مقطع بيانات
من   الرغم  طريقت  آخرنه  أعلى  هناك  معتمدتاتحديث.  التشاؤمان  طريقة  وهي  االتساق  لصيانة  طريقة    أو  Pessimisticن 

طريقة النظرة المتفائلة   أما  ،طريقة النظرة المتشائمة تعمل بمنع النزاع من الحصول نهائياتجاه التقاء الكتابة.  Optimisticالتفاؤل
 [ 3]لفك النزاع. فهي تسمح بحدوث النزاعات وبعد اكتشافها تعمل على طرق 

 ،بيانات يجب امتالك قفل الكتابة  أيتحديث    وألجل  ،هي قفل الكتابة  شيوعا    األكثرفي نزاعات تحديث النظرة المتشائمة   
  ، الشائعةهي  النظرة المتفائلة  بينما  طرفية واحدة فقط هي التي تملك حق الكتابة في وقت معين.  نقطة  ن  أوعندها النظام يضمن  

القيمة قبل التحديث لرؤية التغيير    أواليجب ان تفحص  نقطة طرفية تريد عمل تحديث    أيف  ، التحديث الشرطي  وتتم عن طريق
 األولمكن معالجته الطرف يالت ثابتة للتحديث وهذا مع خادم  عتمد تسلست  تين.كلتا النظريتين السابققراءة    آخرعلى البيانات منذ  

 عدة نقاط عندها لو  من خادم في النظام والبيانات تستخدم طريقة الند للند لتكرار البيانات  بين  أكثرفالثاني وهكذا. لكن مع وجود  
منها على خادم مختلفافيت كان هناك طر  البيانات كل  نفس  على  بطريقة مختلفة في كل  تكون    ن تعمالن  القيم  النتيجة تغير 

 [4]خادم.

 Read Consistencyتضارب القراءة  7-2

قراءة   هناكالبيانات في ان واحد فتكون    نفسيقوم بعملية قراءة ل  وأخرشخص يقوم بعملية كتابة    هناكعندما يكون   
  البيانات   هذا النوع من تناسق  إلىر  اشيو Read-Write Conflictيسمى تضارب قراءة كتابة  ما  أوInconsistent readمتناقضة
. لتجنب التضارب المنطقي توفر  سوية  هاثيتحديتم  وهو ضمان جعل مختلف عناصر البيانات  Logical Consistencyالمنطقي

 الNOSQL.االدعاء الشائع ان  ، وهو ضمان ان يتم تحديث مختلف عناصر البيانات سوية  قواعد البيانات العالئقية مبدأ المعامالت
قواعد بيانات المخطط  و .[5]ال يبرر الكثير من التفاصيل  ألنههذا االدعاء خاطئ  إن  يمكن ان يكون متوافق.    تدعم المعاملة وهذا ال

المجموعة الموجهة التحديث الذري لكن فقط مع المجموعة الواحدة.  في حين تدعم قواعد بيانات    المعاملة  دعم  إلىتميل    البياني
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 ، يمكن وضع جميع البيانات في مجموعة واحدة  . وبالطبع الهناك تناسق منطقي في المجموعة الواحدة وليس بين المجموعات  أي
زبون بالوصول   يترك المجال مفتوحا  لحدوث قراءات متضاربة عندما يقوم أكثر من تحديث يؤثر على عدة مجموعات  أيلذا فان 

البيانات نفس  التضارب   [7]إلى  نافذة  يدعى  الحالي  التضارب  الزمنية( لحدوث  )المدة  الوقت  يدعى طول   .Inconsistency 

Window ويجب على نظام قواعد بيانات .NOSQL [ 3] له نافذة تضارب قصيرة.ن يكون أ 

 تناسق التكرار  7-3

  ا ثالث نقاط كل منه   هناككل النسخ يصلها نفس التحديث لنفس البيانات في وقت واحد. مثال اذا كان  أن ضمان    ووه 
ن  أ ة الحظسيتم ممن النقاط اجراء قراءة والنقطة الثالثة تنفذ تحديث في نفس الوقت  اناثن تريد فعندما  ، في منطقة جغرافية مختلفة

لذلك يحصل تضارب تكرار. وفي النهاية تلقائيا كل التحديثات   ،بعداسرع من النقطة األ ا  النقطة االقرب جغرافيا سوف ترى تحديث
نه وبعد انتهاء  إمهما كان هناك من تضارب تكرار ف يأعى هذه الحالة التوافق النهائي، تشر بالكامل على كافة النقاط. لذا تدستن

 [ 4[] 3]عمليات التجديد سوف تكون كل النسخ قد تم تحديثها ولها نفس البيانات في النهاية.

 NOSQL( CouchDB)دارة قاعدة البيانات نظام إ.8

 ، وهو الJSONتختص بشكل كامل بخزن البيانات باستخدام نموذج وثائق    NOSQLدارة قاعدة بيانات  هو نظام إ 
وهو   ،كثر من قاعدة بيانات واحدة في نفس الخادم يمكن أن يضم أ CouchDB. نظام [22]لجميع الوثائق ا  خاص يتطلب هيكال  

دارة التضاربات) اكتشاف ومعالجة  ويوفر نظام إ Replicationيدعم التوزيع لقاعدة البيانات باستخدام تقنية العنقدة وعمل التكرار
( وحيد  IDوكل وثيقة لها رمز مميز) ،لقاعدة البيانات تعد الوثيقة الوحدة الرئيسة .[5]النزاعات في قاعدة البيانات بصورة  تلقائية(

في الوثيقة ليس  للتكرار في قاعدة البيانات. وتتكون الوثيقة الواحدة من عدد غير محدد من الحقول والمؤشرات. الحقولغير قابل 
يوجد حد معين لحجم النص أو عدد عناصر المصفوفة،    مختلفة من البيانات، وال   ا  نواعأسماء محددة وتضم  لها شروط ثابتة أو أ

 .  [23]ت مختلفمكن تكرار اسم الحقل مع نوع بياناوي

نظام    البرمجة   CouchDBيوفر  لطريقة  مشابهة  غير  تفاعلي  بشكل  البيانات  قاعدة  بيانات  لعرض  جديدة  طريقة 
مكن االستعالم  . ي[ 5[] 1]ن طبيعة بيانات الوثائق شبه مهيكلة وتختلف عن طبيعة بيانات الجداول المهيكلةإ  إذ،  SQLالمهيكلة

وضمن    جافا سكربتباستخدام جمل بناء استعالمات يتم تنفيذها عبر لغة    CouchDBعن البيانات المخزونة في قاعدة البيانات  
ذا إوتحدد فيما    ،وتجري عليها المقارنات المطلوبة على حقول الوثيقة  تكون الوثيقة ادخاال    إذ  Map-Reduceنظام عمل طريقة  
  ، صليةتؤثر على الوثائق األ  ( بشكل ديناميكي والviewال. وتبنى االستعالمات )المشاهد    مأجزء من النتيجة  كانت هذه الوثيقة  

حدى نسخ قاعدة البيانات تكون خاصة بها وال يتم مزامنتها مع باقي النسخ.يوفر نظام إن المشاهد التي يتم بناؤها في  إوكذلك ف
CouchDB    دارة قواعد البيانات منها  إالعديد من البرمجيات التي تسهل التعامل معFaoxton   وهو واجهة تطبيق سهلة االستخدام
 CouchDBلكل عناصر ووظائف  كامال    ويوفر وصوال  
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 Inventory DBSنات جرد الموجودات تكوين قاعدة البيا.9

حسب موقع تواجدها.    قسام المؤسسة أ  والمتحركة في  حصاء الموجودات الثابتة جرد الموجودات هو نظام يعمل على إنظام   
بهذه المهمة مجموعة من  قوم  يياتها ، و بناجزاء  أد  أحبتسجيل كافة الموجودات مع تفاصيلها المتواجدة في    وتتم عملية  الجرد

و تحديثات على موجودات  أو عند ورود تغيرات  أعضاء لجنة الجرد. تتم عملية الجرد عادة عند نهاية كل سنة  أ شخاص يشكلون  األ
 . مسبقا من قبل لجنة الجردالمؤسسة. تتم عملية الجرد بتسجيل كافة المواد العينية على استمارات خاصة معدة 

 عالئقي النموذج ال تنفيذ قاعدة البيانات باستخدام 9-1

ى نظام حاسوبي باستخدام النموذج العالئقي يتم جمع وتحليل البيانات وتنظيمها  إل جل تحويل قاعدة بيانات الجرد  من أ 
مهيكل )جداول وعالقات(   بالمواد)الموجودات( و   وألجلبشكل  عمل جدول  يتم  منهاأذلك  تواجدها ومواصفات كل  . ومن  ماكن 

وبذلك فمن الصعوبة تكوين جدول بالموجودات    ،الموجودات تختلف عن بعضها البعض في عدد ونوع المواصفاتن  المالحظ أ
مكن  حل هذه المشكلة ي  وألجلومواصفاتها مثال جهاز الطابعة يختلف بعدد مواصفاته عن الكرسي ويختلف عن جهاز التكييف.  

  ا  كبير   ا  هناك عددأن  لخزن لكون  في مساحة ا  ا  سوف تسبب ضياع هذه الطريقة  ،  5ليكن مثال  تحديد اكبر عدد مسموح للصفات  
قي حقول و ثالث صفات وتترك باثنين أنما تكتفي با إو   ،تحمل هذا العدد من المواصفات  من سجالت الموجودات في الجدول ال

يجب تعديل بنية    لى ذكر مواصفات اكثر عندهاهذه الموجودات إضافة موجودات جديدة وتحتاج  الصفات خالية. كذلك عند إ
 الجدول. 

 NOSQL CouchDBتنفيذ قاعدة البيانات باستخدام نموذج  9-2

  إذ الورقي،  قرب لطبيعة البيانات الموجودة في قاعدة بيانات جرد الموجودات  يعد استخدام نموذج وثيقة البيانات هو األ 
ماكن تواجدها باستخدام أمكن االستعالم بسهولة عن الموجودات وصفاتها و ي.    JSONيتم خزن كل قائمة ورقية بوثيقة بيانات  

يوفرها  األ التي  البرمجية  واللغات  االستعالم.أوباستخدام    CouchDB  نظامدوات  في  الوثيقة  من  جزء  تطبيق   ي  استخدام  تم 
Fauxton    جزاء المبنى وتضم داخلها معلومات  أحد  أن وثيقة تمثل كل منها  يبيانات الوثيقة وهي مكونة من ثالثألجل تكوين قاعدة

المشاهد الى ذلك تم تكوين مجموعة من    باإلضافة،  (6( و)الشكل5و)الشكل  (4شكلال)ـبموضح  هو  كما    عن الموجودات وتفاصيلها
م نوع  على وجود  باالعتماد  الوثائق  تنظيم  الحاجة )مثل  الموجودات  غراض أحدد من األحسب  مواصفات  سماء أو  أو حسب 

 .(7الشكلـ)موضح بهو  كما   Map-Reduceالمقابلة والتخفيض تقنيةباعتماد طريقة   المسؤولين (
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 مكونات قاعدة بيانات الجرد(4) الشكل

 

 بيانات لمختبر في قاعدة بيانات الجرد  نموذج وثيقة (5الشكل )



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 2, 2020 (82-100) 

95 
 

 

 نموذج وثيقة بيانات لقاعة محاضرات في قاعدة بيانات الجرد (6الشكل )

 

 في قاعدة بيانات الجرد Map-Reduceنموذج تكوين مشهد (7الشكل  )

 Cloudant-Queryلغة االستعالم  9-3

وتتكون    JSONلالستعالم عن بيانات وثائق    Cloudant Queryالتي تستخدم لغة    Mango Queryتم العمل بطريقة   
 : SQLجمل االستعالم هذه من االجزاء التالية التي تقابل األجزاء الموجودة في لغة االستعالم المهيكلة 

• selector .وهي مجموعة البيانات التي سوف تم استعادتها : 
• fields استعادتها. : الحقول التي سوف يتم 
• sort . تبين كيف سيتم ترتيب عرض النتائج : 
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• limit تحدد عدد النتائج التي ممكن عرضها : 
 مجموعة الدوال النصية والرقمية ودوال المقارنة  •

{ $text, $gt,$lt, $in[ , ],…} 

 مجموعة العمليات المنطقية  •
{$and, $or, $not} 

وهو يقابل تنفيذ األمر التالي بلغة  lockerلمواقع التي يوجد فيها خزانة عن ا الذي يمثل االستعالم  1استعالم (8الشكل)يوضح 
SQL: 

Select name, locker  

from inventory  

where locker <>null 

[ وهو يقابل تنفيذ االمر  Muna ,Ahmedالذي يمثل االستعالم عن المواقع التي يديرها أي من ]  2( استعالم9الشكل)ويوضح  
 SQLالتالي بلغة 

Select name, director  

from inventory  

where director in ["Muna","Ahmed"] 

 الذي يمثل االستعالم عن المختبرات التي يكون فيها نقص اجهزة حاسوب   3( استعالم10الشكل)ويوضح 
Select name, director , stadyobject 

from inventory  

where name like ("tab%") and computer_no< computertable_no 

order by name 

 

 
 1استعالم (8لشكل) ا
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 2استعالم (9)الشكل
 

 
 3( استعالم10شكل)

 

 االستنتاجات  .10

لديه مميزات وعيوب وخصائص تميزها وال توجد قاعدة   NOSQLن كل من قواعد البيانات العالئقية وقواعد بيانات  إ 
( اهم الفروقات 1الجدول)ويوضح  ، بل لكل منها استخدامات مختلفة حسب طبيعة النظام المراد تصميمه  بيانات أفضل من األخرى 

 : NOSQLبين قواعد البيانات العالئقية وقواعد بيانات 
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  NOSQL( الفروقات بين قواعد البيانات العالئقية وقواعد بيانات 1جدول)

 NOSQLقواعد بيانات  قواعد البيانات العالئقية 

تعتمد مخطط بيانات ثابت مكون من جداول 
 وعالقات تربطها معا  

ال تعتمد مخطط ثابت للبيانات، وتميل إلى استخدام   
مفتوحة المصدر للتواصل مع العميل وقابلة   بروتوكوالت

 للتوسع

تدعم معالجة المناقالت وتستخدم شروط المناقلة  
ACID وتعالج تناسق البيانات بشكل سلس 

تدعم تطبيقات الويب والتي ال تهتم بشكل كبير بشروط  
 CAPوبدال من ذلك تستخدم نظرية  ACIDالمناقلة 

وتدعم   SQLالمهيكلة تستخدم لغة االستعالم 
بين الجداول لالستعالم عن    Joinالربط 

 البيانات 

ال يوجد لغة موحدة تستخدم لغات مختلفة حسب نوع 
 Cassandraالبيانات الخاصة بكل نظام، مثال ذلك لغة 

Query Language  ولغةCloudant Query 

 Normalizationتعتمد مبدأ تطبيع البيانات 
 نات للتخلص من تكرار البيا

ال تهتم بقواعد تطبيع البيانات وتنظر لتكرار البيانات على 
 يمكن تخطيها أنه مشكلة  

تدعم مبدأ المعالجة المركزية لهياكل البيانات  
 التي ال يمكن تقسيمها 

تدعم المعالجة المتوازية على اكثر من خادم والبيانات  
 تتبع عدة هياكل منفصلة مختلفة 

ألنها  من الصعوبة عمل تحجيم لهياكل البيانات 
 تعامل كوحدة متكاملة  

يمكن بسهولة تحجيم هياكل البيانات كونها منفصلة عن 
 بعضها البعض

بيانات    قواعد  المهيكلة  يو   NOSQLاستخدام  وغير  المهيكلة  شبه  البيانات  مع  للتعامل  جديدة  طريقة    إذ                    فر 
البيانات الناتجة من جمع المعلومات عن عمليات جرد الموجودات   تعتبر  ثيرة التفاصيل وموزعة على مواقع متعددة.تكون البيانات ك

تنظيمها باستخدام النموذج العالئقي   في المؤسسات من مختلف مواقعها مثال جيد عن البيانات شبه المهيكلة والتي من الصعب جدا  
 ،خرى مواقع األ)بشكل جداول مكونة من صفوف واعمدة( وذلك الختالف طبيعة الموجودات في كل موقع ومواصفاتها عن ال

ن تنظيم هذا النوع من البيانات في قواعد إع الواحد عن بعضها البعض. لذلك فات في الموقدلى اختالف طبيعة الموجو إ  باإلضافة
NOSQL مثل وبشكل وثائق بيانات هو الحل األJSON   .التي تكون ذات طبيعة مرنة 

بيانات  باستخدام    بيانات جرد الموجودات واالعتماد على نموذج وثيقة البيانات    CouchDBنظام قواعد  لبناء قاعدة 
JSON  لى قاعدة  إضافة مواقع جديدة  إ  مكانيةإ  لتعديل للموجودات في كل موقع معسهل عمليات االضافة والحذف وا   كإدخاالت

الحقول في وثيقة    تضاف بشكل وثائق جديدة.  ألنها  ن كانت طبيعة الموجودات المضافة جديدة كليا  إحتى و   ،بيانات المؤسسة
JSON  وال  الوثيقة  وال يوجد حد معين لعدد الحقول في ،مختلفة من البيانات ا  سماء محددة وتضم انواعأو أليس لها شروط ثابتة
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نواع بيانات مختلفة ويتم التعامل أكثر من مرة مع  أمكن تكرار اسم الحقل  يوكذلك    ،و عناصر المصفوفةأحد معين لحجم النص  
 . معها عن طريق معرف الوثيقة

االصلية  تؤثر على طبيعة البيانات    تعتمد تقنية المقابلة والتخفيض والديناميكية  استخدام طريقة العرض بشكل مشاهد   
نها مشاهد مخزنة وتنظم البيانات فيها حسب طريقة  إ  إذ لها    استخدام عادة تكوين في كل  إ وال تحتاج الى    ،وتكون متوفرة عند الحاجة

ماد على حقول في  عند التعامل مع قاعدة بيانات الوثيقة ممكن معالجة وطرح استفسارات واستعالمات باالعت العرض المطلوبة.
 جزاء المجموعة. أمكن تكوين فهارس على  ييضا  أعة بدل المجموعة بالكامل. و ن استرجاع جزء من المجمو مكيالمجموعة وكذلك  

  JSONوهي لغة قوية تتعامل مع مكونات وثائق    Cloudant Queryلغة االستعالم    CouchDBيدعم نظام قواعد بيانات  كما  
 . SQLلتكون طريقة استرجاع بيانات مشابهة لما تملكه لغة االستعالم المهيكلة 
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