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قواعد البيانات
ومحركات البحث
أ.د خالد عبد الفتاح محمد*
يحدث خلط كبير في كثير من األحيان من جانب المستخدمين في الفروق األساسية بين قواعد
البيانات ومحركات البحث ،من حيث طبيعة المحتوى الذي تعالجه وآليات تجميعه وتنظيمه وإتاحته
للبحث واالسترجاع من ناحية والتكنولوجيات المستخدمة في بناء وهيكلة المواد.
ومـن المعـروف أن أنظمـة البحـث واالسـترجاع
سـواء تلـك التـي تعتمـد علـى أنظمـة الميتاداتـا أو
تلـك التـي تقـوم بتكشـيف النصـوص والمـواد الرقمية
الكاملـة تعـد األدوات الرئيسـة التـي يعتمـد عليهـا
الباحثـون والمسـتفيدون للوصـول إلـى المـواد التـي
يحتاجونهـا .مـن ثـم فإنـه مـن المهـم معرفـة الفـروق
األساسـية بيـن قواعـد البيانـات ومحـركات البحـث.
قواعد البيانات

تعمـل قواعـد البيانـات علـى تجميـع وتخزيـن
وتنظيـم البيانـات المهيكلـة Structured Data
فـي صـورة حقـول بيانـات مجدولـة .ويتـم هيكلـة
البيانـات لتيسـير عمليـات البحـث واالسـترجاع
والحصـول علـى التقاريـر .ويتـم التعامـل مـع قواعـد
البيانـات مـن خلال الصالحيـات التـي تُمكِّـن فئـات
المسـتخدمين مـن القيـام بأدوارهـم المختلفـة
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(مديـر قاعـدة بيانـات ،مدخـل بيانـات ،مسـتخدم...
الـخ) .وعـادة مـا يتـم اسـتخدام أنظمـة إدارة قواعـد
البيانـات  DBMSفـي عمليـات البنـاء ،حيـث تمكِّـن
تلـك األنظمـة المسـتخدمين الذيـن لديهـم حـق
الوصـول مـن إجـراء التعديلات بالحـذف واإلضافـة
والتحديـث والتنظيـم والفـرز ،وغيرهـا مـن العمليـات
حسـب الحاجـة.
وتعتمـد عمليـات البحـث فـي قواعـد البيانـات
علـى فهـم بنيـة الحقـول واسـتخداماتها فـي قاعـدة
البيانـات أو معيـار الميتاداتـا المسـتخدم في معالجة
البيانـات .ويتـم الربـط بيـن المعلومـات الـواردة
بالحقـول مـن خلال آليـات الربـط المعتمـدة فـي
أنظم�ة البح�ث بلغ�ة األوام�ر المهيكل�ة �Struc
 ،tured Query Languageالتـي تُطبـق فـي
الغالـب آليـات البحث البوليني للربط بين المعلومات
المختلفـة.

محركات البحث

تتعامل محركات البحث مع البيانات شبه
المهيكلة وغير المهيكلة Semi and Non
 Structured Dataوالتي تظهر في صورة
نصوص أو معلومات غير منظمة .وعادة ما يكون
من الصعب وضعها في جداول مهيكلة كالنصوص
الكاملة ومواقع الويب ،والصور والفيديوهات.
فمحركات البحث تختلف عن قواعد البيانات
في بنيتها وطريقة تنظيمها للمعلومات وأساليب
البحث المستخدمة .فإذا سألت الشخص العادي
عن محركات البحث ،فسيقفز إلى ذهنه مباشرة
 Googleو  Bingكأمثلة .ومع ذلك ،فإن محركات
البحث تستخدم برامج بحث عن نصوص كاملة،
تعمل قواعد البيانات على تجميع
وتخزين وتنظيم البيانات المهيكلة
في صورة حقول بيانات مجدولة

www.mbrf.ae

مثل برامج النشر عبر اإلنترنت (مثل محركات
بحث وسائل التواصل االجتماعي) ،والكتالوجات
التفاعلية ،واإلعالنات المبوبة مثل أمازون ،وإدارة
األصول الرقمية.
وتعتمد محركات البحث على الزواحف في
تجميع المحتوى ،وتقوم بتنظيم النصوص في
كشافات ،مما يسمح بالبحث في تلك المواد
باللغة الطبيعية .من ثم تتمكن من ترتيب النتائج
حسب صالحيتها لموضوع االستفسار .ومن خالل
تجميع المواد الرقمية باستخدام الزواحف تستطيع
محركات البحث بناء كشافات بالصور والمعلومات
الجغرافية والفيديوهات والمواد الصوتية .مما
يمكنها من بناء كشافات مستقلة لكل نوع من أنواع
هذه المواد ،ثم محركات نوعية حسب نوع المادة.
* مستشار الحلول الرقمية والمعرفية بمؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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