
 Entrez הכלי 
 

Entrez- ك بحث ِسجاّلت  إليجاد، كلمات ُمفتاحيتّم تزويد األداة باستعالم بحث يتكّون من كلمات بحث أو   .في مخازن معلومات ُمحرِّ

  .مخازن معلوماتفي تتالءم مع شروط البحث 

 

Entrez- ك ن من إيجاد معلومات ُمحرِّ في مخازن المعلومات بمجال الصحة، البيولوجيا ( موجودة على شكل ِسجاّلت מידע פרטי) بحث ُيمكِّ

 –باإلضافة إلى كلمات البحث  -. يضّم البحث الذكي أيًضا كلمات ُمفتاحوالبيوتكنولوجيا عن طريق استعمال كلمات بحث، التي ُتسّمى أيًضا 

من اللغة  Entrez يد لحقل البحث وغيرها. مصدر االسم، تقيُمناسبة، كالتقييد لمخزن معلومات ُمناسب لنوع الُجزيئة المطلوبة مثاًل  قيود

ك البحث  הזן"."زّود" بالعبرية "-الفرنسّية، ومعناها ك البحث عندها ، وبكلمات ُمفتاحيزّود الُمستخِدم ُمحرِّ بالبحث عن ِسجاّلت يقوم ُمحرِّ

ُمناسبة وتقييد البحث بذكاء  ُمفتاحله. يجب الحرص على اختيار كلمات الُمفتاح في كل مخازن المعلومات التابعة  توي على كلماتتح

 للحصول على نتائج صحيحة.

 

، مخازن تسلسالت أو مباني بروتينات، خرائط جينومّية، مخازن للنوكلوئتيداتتسلسالت مخازن بين المخازن التي يتّم البحث فيها نجد 

המרכז הלאומי למידע مقاالت علمّية وغيرها. تتّم صيانة هذه المخازن من قبل " المركز القومي للمعلومات البيوتكنولوجّية" بالعبرية" 

ازن المعلومات على عدد كبير من تحتوي مخNCBI (National Center for Biotechnology Information .)ביוטכנולוגי" 

ُمناسبة للبحث هو مرحلة ضرورّية إليجاد المعلومات المطلوبة. مرحلة البحث وإيجاد ِسجاّلت  وقيودالِسجاّلت، لذلك استخدام كلمات ُمفتاح 

  عديدة.هي في الغالب المرحلة األولّية والضرورّية في أبحاث  Entrezُمناسبة في مخازن المعلومات بواسطة األداة 

 

Entrez-   ُيمكن الوصول إلى األداة في العنوانhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquer/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquer


 

ك البحث ن من البحث عن تفاصيل  Entrez .Entrez أهًلا بكم في الجولة اإلرشادّية لُمحرِّ ك بحث ُيمكِّ معلومات، ُتسّمى باسم هو ُمحرِّ

يتّم البحث الذكّي بواسطة كلمات ُمفتاح ووضع قيود للمخازن مجال الصحة، البيولوجيا والبيوتكنولوجيا. بومات لِسجاّلت، في مخازن مع

ك البحث   .Googleالُمناسبة، بشكل ُمشابه لُمحرِّ

 

ك البحث من الصفحة الرئيسّية  . عنما نرغب بالبحث عن معلومات تخص بحث ُمعّين، علينا في البداية NCBIلُيمكن الوصول إلى ُمحرِّ

 Allعلى الزر  NCBIاختيار مخزن المعلومات المناسب لنوع المعلومات التي نبحث عنها. نضغط في الصفحة الرئيسّية للموقع 

Databases موقع  بصيانتها. نحصل على قائمة لمخازن المعلومات التي ُيمكننا البحث فيها والتي يقومNCBI إذا قُمنا بالضغط على .

Search  سنحصل على صفحة تحتوي على وصف قصير لكل مخزن. مثاًل، مخزنProtein  يحتوي على تسلسالت بروتينات، مخزن

Nucleotide كُجزيئات  يحتوي على تسلسالت نوكلوئتيداتRNA ( رسولmRNA.جينات وغيرها ،) 

 

 كلمات بحثاختيار  مخزن المعلوماتاختيار 

 ِسِجلّ مناسب

 ُمحرك البحث

E 

 مخزن تسلسالت البروتينات

 لنوكلوئتيداتمخزن تسلسالت ا



 البحث في مخازن المعلومات

األكسجين ميوغلوبين من اإلنسان. بما أنَّنا معنّيون بتسلسل من  لناقلن الُمشفِّر يبالبحث عن تسلسل الجفي المثال الموجود أمامنا نرغب 

اآلن علينا أْن نقوم بتزويد نافذة . Searchيظهر اسم المخزن دائًما في نافذة ال . Nucleotideالنوكلوئتيدات، ندخل إلى مخزن المعلومات 

الصحيحة هي أمر ضرورّي من أجل الحصول على نتائج دقيقة. في المرحلة األولى نكتب كلمة  اختيار كلمات الُمفتاح البحث بكلمات ُمفتاح.

Myoglobin في نافذة البحث ونضغط على Search . 

 

 نتائج البحث

نجد ِسجاّلت لتسلسالت نوكلوئتيدات، جينات، ُجزيئات  Nucleotideيتم ترتيب المعلومات في المخازن في ِسجاّلت. في مخزن المعلومات 

RNA  وغيرها. يتواجد كل تسلسل في ِسجّل ُمنفصل. ُيشار في البداية إلى عدد الِسجاّلت التي تحتوي داخلها الكلمة ميوغلوبين، في مكان أًيا

ف ُمميِّز له. َتقْ يظهر للِسجاّلت ذاتها. القسم األساسي من الشاشة يضّم توجيه  كان داخل الِسجّل. ِسم لكل ِسجّل وصف قصير للِسجّل وكود تعرُّ

سنحصل على الِسجاّلت التي  mRNAالروابط الموجودة في الجهة الُيمنى النتائج إلى مجموعات ُمختلفة. مثاًل، إذا ضغطنا على الرابط 

ت الموجودة في البكتيريا من خالل رسول والتي ُكتبت فيها كلمة ميوغلوبين. باإلمكان أيًضا التمّعن في كل الِسجاّل  RNAتصف ُجزيئات 

 .Bacteriaلرابط اختيار ا

 

 

 لبحث قيود ا قائمة

ِسجاّلت مصدرها 

 البكتيريا فقطمن 

 ِسجاّلت تسلسالت 

 mRNA فقط 

مخزن المعلومات  استعالم

 الذي اخترناه

كل الِسجاّلت التي تحوي في تفاصيل أحد 

 حقولها الكلمة "ميوغلوبين"

 نوع الُجزيئة وطولها

 رابط ووصف الِسجلّ 

ف على الِسجلّ   كود تعرُّ

 نتائج

 استعالم المعلومات الذي اخترناهمخزن 

 زر لتنفيذ البحث



ة كلمات بحث -البحث الذكي  دمج عدَّ

ا، وال تصف  ه البحث للكائن الحي الصحيح، في اآلن نوجّ  الِسجاّلت الجين ميوغلوبين من اإلنسان. كلعدد النتائج التي حصلنا عليها كبير جّدً

تقييد البحث  داخل قوسْين ُمربعْين. هكذا يتمّ  Organismوإلى جانبها الكلمة  Humanلإلنسان. لهذا الهدف نكتب الكلمة  ،هذا المثال

. القيود التي ُنفذت الُمفتاحبين كلمتي   AND. علينا إضافة كلمة Organismفقط في الحقل  Humanللِسجاّلت التي تظهر فيها الكلمة 

 .Homo sapiensصت عدد الِسجاّلت كثيًرا، ومصدر كل التسلسالت الجديدة التي حصلنا عليها من اإلنسان قلَّ 

 

 

 فيما يلي قواعد أساسّية للبحث السليم بواسطة كلمات الربط التي ُتكتب بأحرف كبيرة:

 األمر شروط البحث 

 يحتوي الِسجّل بالتأكيد على كلمتي البحث: 
  'كلمة ب و 'كلمة أ

 'كلمة ب AND 'أ كلمة

 بالضرورة كلتاهما:يحتوي الِسجّل على األقل على واحدة من كلمتي البحث، لكن ليس 
 'كلمة ب أو 'كلمة أ

 

 'كلمة ب OR 'أ كلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج

مخزن المعلومات الذي  الماستع

 اخترناه

تي تحتوي في أحد كل الِسجالت ال

و حقولها على الكلمة "ميوغلوبين" 

في حقل الكائن الحي على الكلمة 

 "إنسان"

 لبحث قيود ا قائمة



 Limitsقيود في شاشة  –البحث الذكي 

في هذه الشاشة ُيمكن تقييد البحث لنوع الُجزيئة، لمكان . Limitsات البالبحث بشكل أدق عن طريق استعمال إمكانيّ  القيامبإمكاننا 

 المعلومات وغيرها.الُجزيئة في الخلّية، لنوع مخزن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع الُجزيئة تقييد

 زر إللغاء القيود زر تنفيذ البحث

 مخزن المعلومات تقييد

 مكان الُجزيئة في الخلّيةتقييد 



وفي الحقل  mRNAة نختار اإلمكانيّ  Moleculeموجودة في الجينوم. في الحقل رسول ال RNAفي هذه الُمهّمة سنبحث عن ُجزيئات 

Genomic Location  نختار اإلمكانّيةGenomic DNA/RNA . ُنريد أيًضا تقييد نوع المخزن الذي ُينفَّذ فيه البحث. تختلف المخازن

في الحقل   RefSeq للبحث عن ِسجاّلت نوكلوئتيدات، لذلك نختار موثوق هو مخزن RefSeqالُمختلفة فيما بينها بصفات ُمختلفة. مخزن 

Source Database ُثمَّ نضغط على ،Search . ُِسجاّلت، اآلن من السهل فحص كل واحد  4لبي شروط البحث ل تقلَّص عدد النتائج التي ت

ف الِسجّل بإمكاننا إدخاله ُمباشرة إلى نافذة البحث. عرفنامن الِسجاّلت بشكل دقيق. انتبهوا، إذا   كود تعرُّ

 

ُمعّين باستعمال كلمات بحث ُمناسبة. الحظنا أنَّ البحث البسيط ُيعطي  تعلَّمنا في هذا القسم، كيف يتّم تنفيذ بحث ناجع في مخزن معلومات

 Limits عادة عدًدا كبيًرا من النتائج، لذلك يجب علينا  تقييد البحث بواسطة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبحث قيود ا قائمة

 استعالم

 حذف قيود البحث /تغيير

 نتائج

مخزن الُمعطيات 

 الُمختار

 الُمنفذةبحث ال قيود

كل الِسجالت التي تحتوي في أحد 

 وعلى الكلمة "ميوغلوبين" حقولها 

في حقل الكائن الحي على الكلمة 

 البحث قيود و"إنسان" 



 تحليل الِسجلّ 

الالزمة منه. الضغط على رابط الِسجّل يؤّدي إلى فتحه. الِسجاّلت ذات مبنى  نختار ِسجاّلً ُمعّيًنا ونتعّرف على طريقة استخالص المعلومات

ة ثابت يُضّم أسماء الحقول في الجهة الُيسرى للصفحة وتفاصيل المعلومات في الجهة الُيمنى للصفحة. الحقول الموجودة في مخزن معّين ثابت

 لها من ِسجّل آلخر.في كّل الِسجاّلت، وتتغّير فقط تفاصيل المعلومات الُمرافقة 

 

 

 تفاصيل المعلومات في كل حقل
 حقول الِسجلّ 

اكسون            

 ُحدود االكسون

جين:                       

 ُحدود الجين واسمه

 ُممّيزات هاّمة في التسلسل

المصدر :                   

 الكائن الذي اُخذ منه التسلسل

 

تعريف                              
 وصف قصير لتسلسل ومصدره

ُممّيزات                                      
ف، طول التسلسل ونوع الُجزيئة  كود التعرُّ

CDS(Coding sequenece) 

 ُحدود التسلسل الُمشفِّر

التسلسل                               
 mRNAتسلسل ال

 ِسجلّ تسلسل البروتينرابط ل



 في مخزن تسلسالت النوكلوئتيدات: الهامة حقولالفيما يلي عدد من 

 تفصيل المعلومات اسم الحقل 
LOCUS ف، طول التسلسل، ونوع الُجزيئة  ُيشير إلى كود التعرُّ

DEFINITION يصف باختصار التسلسل ومصدره 
ORGANISM ُيشير إلى الكائن الذي أخذ منه التسلسل 
FEATURES 

  GENE  الحقل الفرعي    
 EXON   الحقل الفرعي 
   CoDing Sequence(CDS)   الحقل الفرعي

 يصف ُممّيزات هامة في التسلسل.
 كسونات واإلنتروناتاال ُحدود ر إلى ُحدود الجين بما في ذلكُيشي

 كسونُحدود كل ا ُيشير إلى
 ُيشير إلى حدود التسلسل الُمشفِّر فقط

ORIGIN  يعرض تسلسل نوكلوئتيدات الRNA.رسول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبنى الِسجلّ والربط بين مخازن المعلومات

رسول للميوغلوبين، ُيمكن إيجاد  RNA، مثاًل من الِسجّل الذي يصف ُجزيئة ُمترابطة بشكل كبير فيما بينها مخازن المعلومات الُمختلفة

من مخزن تسلسالت البروتينات. ُهنا أيًضا يتّم ترتيب  البروتين ميوغلوبين لِسجاّلت ُمناسبة من مخازن معلومات أخرى مثاًل تسلس

 المعلومات بحقول ثابتة تحتوي على معلومات وروابط ُمناسبة.

تتواجد  Regionالذي يصف طول البروتين واسمه؛ في الحقل الفرعي  Proteinيتواجد الحقل الفرعي   FEATURESمثاًل في الحقل 

البروتين،  أهمية لوظيفة ذا 143وحتى الحامض األميني  4مناطق في البروتين ذات أهمّية وظيفّية له، المقطع الُممّتد من الحامض األميني 

קבוצת يم )أهمّية وظيفّية للبروتين، مثل ربط مجموعة اله ُيشير إلى أحماض أمينّية ذات Siteُيسّمى هذا المقطع غلوبين. الحقل الفرعي 

 ُيمكن أْن نرى تسلسل األحماض األمينّية للبروتين. ORIGIN(. في الحقل ההם

 

 

التسلسل:                               
 تسلسل البروتين

:                               موقع
 وظيفّيةأحماض أمينّية ذات أهمّية 

منطقة:                               
 وظيفّيةذات أهمّية  مناطق في البروتين 

البروتين:                               
 واسمه طول البروتين

 ُممّيزات هاّمة في التسلسل

ُممّيزات                                      
ف، طول التسلسل ونوع الُجزيئةكود   التعرُّ

تعريف                              
 وصف قصير لتسلسل ومصدره

المصدر :                   

 الكائن الذي اُخذ منه التسلسل

 

 تفاصيل المعلومات في كل حقل
 حقول الِسجلّ 



 

 تلخيص

ك البحث  طريقة تعلَّمنا عن مبنى الِسجاّلت، . Entrezتعّرفنا في هذه الجولة اإلرشادّية على البحث في مخازن المعلومات بُمساعدة ُمحرِّ

 .عملّيةال المعلومات البيولوجّيةتحليل الِسجالت واستخالص 

 

ن على استعمالها، نتمنى أْن تستمتعوا بوقتكم. بالنجاح   !أنتم مدعوون الختبار األداة والتمرُّ

معلومات 

بيولوجية 

 عملّية

ِسجل 

 مناسب

ِسجًلت تستجيب 

 لُشروط البحث 
 ُمحرك البحث

بحث  

 ذكي

اختيار 

 ِسجل

تحليل 

 معلومات


