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ٌناقش هذا الكتاب فكرة عامة عن األمور المتعلقة فً إدارة قواعد البٌانات اوراكل فان اصبنا فهذا بفضل هللا
وإن اخطأنا نرجو منكم مدنا بالمعلومة حتً تعم الفائدة ونسأل هللا التوفٌق فٌها وأن ٌستفٌد منها مستخدمً الحاسوب
كما حاولت قد استطاعتً تبسٌط وتوضٌح المعلومة بصورة ٌتم فهمها لتعم الفائدة من هذا الكتاب ال تنسوا الدعاة لً
ولوالدي.
من فقد هللا فماذا وجد...
ومن وجد هللا فماذا فقد...
ال الة اال هللا محمد رسول هللا...
ٌمنع نشر أو اقتباس أي جز من هذا الكتاب األ بأذن المؤلف.
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يقف إلقلم عاج ًزإ عن خط كلمات في حقهم
إلي من وهبوي إلحياة
إمي وإبي
إلي من وهبوي إالحساس إلرإئع أباشياء ً
دوما.
أ
إهدإء هذإ إلك تاب إلي إلطالب وإلمبرمجين إلعرب في جميع إهحاء إلعالم...

Eng. moheeb fuad –Yemen
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إهداء هذا العمل-:
إلً كل شاب وشابة ٌعشق العلم والتعلٌم وٌهمه بناء نفسة وتقدم مجتمعة ورفعة و وطنة وإمته.
ثمن هذا العمل-:
هو دعوة بظهر الغٌب بالتوفٌق فً الدنٌا واالخٌرة ألخٌكم.
مقولة اعجبتنً-:
طموحاتً الكبرى بعٌدة جداً مثل الشمس قد ال استطٌع الوصول إلٌها والكن ٌمكننً النظر ألعلً لرٌة جمالها
وألٌمان بها ومحاولة السعً ورائها حٌث تقودنً .الكوت

قال تعايل
)ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إأل قليالً ( صدق اهلل العظيم

واهلل حيفظكم ويرعاكم
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سورة االسراء58-

إدارح لٛاػذ اٌجيبٔبد
ِب ٘ي االٚراوً؟
٘ي شزوخ ِخزظخ في ِغبي لٛاػذ اٌجيبٔبد رمذَ ِغّٛػخ ٘بئٍخ ِٓ إٌّزغبد اٌجزِغيخ في ٘ذا اٌّغبي ٚرشًّ ػٍي
صالس فئبد أسبسيخ
ٔ-0ظُ إدارح لٛاػذ اٌجيبٔبد
ٔ-2ظُ رطٛيز رطجيمبد السزخالص اٌجيبٔبد ِٓ ٔظبَ اإلدارح
ٔ-3ظُ عب٘شح رزضّٓ رٍجيخ احزيبعبد اٌسٛق اٌجزِغي
رضُ االٚراوً ِغبالً ٚاسؼب ً ِٓ إٌّزغبد-:
Oracle database server-1
ٔ ٛ٘ٚظبَ إدارح لٛاػذ اٌجيبٔبد حيش يزُ رخشيٓ اٌجيبٔبد ٚإداررٙب ٚرٕظيُ اٌّسزخذِيٓ
Oracle developer tools-2
٘ ٛأدٚاد رّىٓ ِٓ رظّيُ رطجيمبد رؼزّذ ػٍي لبػذح ثيبٔبد أٚراوً ٚرضُ األٚاِز اٌشبئؼخ اٌزبٌيخ
Oracle from builder-1
٘ي األداح األسبسيخ ٌزظّيُ ٚاعٙبد اٌجزاِظ اٌزي ٔزا٘ب في اٌسٛق
Oracle report-2
أداح رائؼخ إلٔزبط اٌزمبريز ٘ٚي رشجٗ أداح اٌىزيسزبي ريجٛد في اٌفيغٛي ثيسه دٚد ٔذ
Oracle designer-3
٘ٚي أداح رائؼخ رزيح ٌه رظّيُ لٛاػذ اٌجيبٔبد ثأسٍٛة ِٕٙغي يؼزّذ ػٍي رسُ اٌىبئٕبد
Java developer-4
أداح رطٛيز ثزاِظ اٌغبفب اٌزي رؼزّذ ػٍي لبػذح ثيبٔبد أٚراوً
Oracle provider for .net developer-5
٘ٚي ِغّٛػخ ِٓ األدٚاد اٌّٛعٙخ إٌي ِطٛري دٚد ٔذ اٌذيٓ يزغج ْٛثجٕبء رطجمبٔ ُٙاػزّبدا ػٍي لبػذح ثيبٔبد
أٚراوً
Oracle application server-3
٘ٚي إٌّظخ اٌزي ٔم َٛثؼٍّيخ إٌشز ٌٍزطجيمبد
 Oracle form and oracle reportػٍيٙب ثحيش رظجح ِزبحخ ٌٍغّيغ
ِ Oracle Collaboration suite-4غّٛػخ ِٓ اٌخذِبد اٌّخزظخ في االرظبالد اٌظٛريخ أ ٚاالٌىززٔٚيخ
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Database administration
أٔٛاع ِسزخذِي لبػذح اٌجيبٔبد

ٕ٘بن أٔٛع اٌّسزخذِيٓ ٌمٛاػذ اٌجيبٔبد رزٕٛع طجمب ً ٌحغُ اٌؼًّ ٚحغُ لبػذح اٌجيبٔبد ٚأّ٘يخ لبػذح اٌجيبٔبد ٕ٘بن
رخظظبد ِٛطي فيٙب ِٓ لجً شزوخ أٚراوً في رٛسيغ اٌّٙبَ حست اٌٛظبئف اٌزبٌيخ -:
ِ-1ذيز لبػذح اٌجيبٔبد database administration
ِ-2سئٛي أِٓ اٌجيبٔبدsecurity officer
ِ-3ذيز اٌشجىخnetwork administrator
ِ-4طٛر اٌزطجيمبدapplication developer
ِ-5ذيز اٌزطجيمبدapplication manager
ِ-6سزخذَ لبػذح اٌجيبٔبدdatabase user
أٚالِ-:ذيز لبػذح اٌجيبٔبدdatabase administration -:
٘ ٛاٌشخض اٌّزحىُ في ػًّ لبػذح اٌجيبٔبد ٚأُ٘ األشيبء اٌزي يم َٛثٙب وزبٌي-:
-0رٕظيت ٚإػذاد اٚراوً ٚاٌزطجيمبد اٌّزؼٍمخ في االٚراوً
-2رحذيش ٚرطٛيز لبػذح اٌجيبٔبد
-3رحذيذ حغُ ٚسبئظ اٌزخشيٓ ٚحغُ اٌذاوزح
 -4إٔشبء اٌٙيىً اٌزٕظيّي ٌغذاٚي ٚاٌفٙبرص
-5رؼذيً ٚرحذيش لبػذح اٌجيبٔبد ثٕئب ً ػٍي ِزطٍجبد اٌّجزِغيٓ
ِ-6زالجخ اٌّسزخذِيٓ ٌمبػذح اٌجيبٔبد
ِ-7زالجخ أداح ٚػًّ لبػخ اٌجيبٔبد ٚحٍٛي اٌّشبوً إْ ٚعذد في لبػذح اٌجيبٔبد
-8اٌميبَ في ػٍّيخ إٌسخ ٚاالسززعبع ٌمبػذح اٌجيبٔبد
-9رٕظيُ إدارح ٚأرشفخ لبػذح اٌجيبٔبد
رأٔيب ًِ -سئٛي آِ اٌجيبٔبد-:
Security officerيمِ َٛسئٛي آِ اٌجيبٔبد إلدارح ٚرٛسيغ اٌظالحيبد في ٘ذٖ اٌحبٌخ رى ْٛإدارح اٌظالحيبد خبرط ٔطبق ػًّ ِذيز
لبػذح اٌجيبٔبد ٚيىِ ْٛسئٛي أِٓ اٌجيبٔبد ِؼٕي ثبالري-:
-0رٛسيغ اٌظالحيبد ثيٓ اٌّسزخذِيٓ
ِ-2زالجخ اٌّسزخذِيٓ
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صبٌضب ًِ -:ذيز اٌشجىبد Network administrator
ثؼغ لٛاػذ اٌجيبٔبد يزُ رخظيض ِذيز ٚاحذ ٌشجىخ أ ٚأوضز ثغزع إدارح ارظبالد أٚراوً
راثؼب ً ِ-:طٛر اٌزطجيمبد Application developer
يمِ َٛطٛر اٌزطجيمبد ثزطٛيز رطجيمبد االٚراوً اٌّجٕيخ ػٍي إعزاءاد اٌؼًّ ٚرىِٙ ْٛبِٗ وّب يٍي-:
-0رظّيُ ٚثٕبء اٌزطجيمبد اٌّزرجطخ ثمبػذح اٌجيبٔبد
 -2رحذيذ ٘يبوً اٌجيبٔبد اٌزي سٛف رزؼبًِ ِؼٙب اٌزطجيمبد
خبِسبًِ-:ذيز اٌزطجيمبد Application administrator
في ثؼغ األٔظّخ اٌّؼمذح لذ يحزبط وً رطجيك أِ ٚغّٛػخ ِٓ اٌزطجيمبد إٌي ِذيز خبص ثٗ يشزف ػٍي إدارح رطٛيزٖ
ٚاٌزأوذ ِٓ ػٍّخ ثشىً سٍيُ
سبدسبًِ-:سزخذَ لبػذح اٌجيبٔبد Database user
ثؼغ لٛاػذ اٌجيبٔبد رحزبط اٌي اٌزؼبًِ ِجبشزح ِغ اٌجيبٔبد ٌٙٚذا يزُ رخظيض ٚظيفخ ِسزخذَ لبػذح اٌجيبٔبد ثحيش
رىِّٙ ْٛزٗ ٘ي -:
-0إخبي ٚرؼذيً ٚحذف اٌجيبٔبد ِجبشزح ثبسزخذاَ اٌؼجبراد اٌغًّ
-2وزبثخ االسزؼالِبد ٚإطذار اٌزمبريز يذٚيب ً
-3رحّيً ثؼغ اٌجيبٔبد ِٓ اٌّظبدر اٌخبرعيخ
-4إسزخزاط اٌجيبٔبد ٌززٛافك ِغ ٔظُ خبرعيخ
إدارح اٌّسزخذِيٓ
ِب اٌحبعخ اٌي ٚعٛد ِسزخذِيٓ؟
رىًّ اٌحبعخ في ٚعٛد خظٛطيخ ٌٍجيبٔبد ثحيش يسزطيغ وً شخض أْ يحزفع في ثيبٔبرٗ ٚلذررٗ ػٍي رؼذيٍٙب ِٕٚح
اٌحك ٌٍغيزح ثبالطالع ػٍي ثيبٔبرٗ
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Schema
مجموعة من objectالتً ٌملكها مستخدم( أي الجداول).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Table spaceلفضاء ألجدولً منطقٌا ً هو المكان المخصص لكل مستخدم لكً ٌقوم بتخزٌن بٌاناته علٌة فٌزٌائٌا ً مجموعة من الملفات
التً تخزن علٌة البٌانات ( (data file
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Privilege
الصالحٌات أي صالحٌات المستخدمٌن فً إنشاء أو تعدٌل أو حذف بٌانات
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quotas
المساحة المخصصة للمستخدم لتخزٌن البٌانات فً فضاء  tablespaceأو المساحة المخصصة للمستخدم إلنشاء الكائنات علً
tablespace
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Table space
فضاء جدولً ٌتم إنشائه عند تنصٌب ألوراكل.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أمر إنشاء مستخدم
Create user host identified by moheeb
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إنشاء صالحٌات لهذا المستخدم
Grant connect,dba to host
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتثبٌت التغٌرات
Commit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتغٌٌر كلمة السر للمستخدم
Alter user host identified by moheeb1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ولتكن غٌر محدودةquotas نمنح للمستخدم حصة من
Alter user host quota unlimited on users
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0m ولتكنquotas نمنح المستخدم حصة من
Alter user host quota 0m on users
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للمستخدمquotas للتغٌر المساحة المخصصة من
Alter user host quota 50m on users
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للفتح حساب
Alter user host identified by moheeb account unlock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لغلق حساب
Alter user host identified by moheeb account lock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التصال بمستخدم
Connect
User name=host
Password=moheeb
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمعرفة علً أي مستخدم شغال
Show user
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إلنشاء جلسة للمستخدم
grant Create session to host
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)/ as sysdba بعد أن تم إنشاء جلسة البد من معرفة أو ورئة هذه الجلسة باستخدام األمر التالً (البد أن ٌتم كتابة الجملة فً المستخدم
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Select username,sid,serial#
From v$session
'Where username='host
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فً حالة أردنا إغالق الجلسة المفتوحة
;'Alter system kill session '9,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لسحب صالحٌة الجلسة
revoke create session from host
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الصالحٌات-:
الصالحٌة بكلمتٌن هً قدرة المستخدم علً عمل شًء ما.
وٌعتبر االوراكل من اقوي نظم األداة التً تحوي علً صالحٌات متنوعة تكاد تشمل كل شًء حتى الصالحٌات الصغٌرة وهً تعتبر نقطة
قوة فً صالح االوراكل.
وتنقسم الصالحٌات إلً قسمٌن:
-1علً مستوي النظام  system levelتسمح بتنفٌذ عملٌات علً النظام بشكل عام كإنشاء جداول أو حذفها.
-2علً مستوي العرض  object levelتسمح بتنفٌذ عملٌات علً مستوي كائن معٌن مثالً كالحذف سجل من جدول emp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وٌتم منح الصالحٌات للمستخدم عن طرٌق:
 -1مباشرة بمنح الصالحٌة وتسمٌته
-2عن طرٌق أل role
-3عن طرٌق إسناد الصالحٌة لجمٌع المستخدمٌن
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أوالًsystem privilege -:
ٌوجد حولً  111صالحٌة مختلفة ضمن هذا المستوي تتضمن العملٌات علً مستوي القاعدة للتعامل مع األغراض المختلفة مثل الجداول
tablesوالفهارس indexوالمتسلسلة  sequencesوالفضاء الجدولٌة tablespace
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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مثالً نجعل المستخدم قادر علً إنشاء جدول
Grant crate table to host
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٌمكن أن نمنح المستخدم أكثر من صالحٌة فً نفس الوقت
مثالً إذا أردنا أن نمنح المستخدم صالحٌة قادر علً تنفٌذ تعلٌمة select and updateعلً أي جدول موجود فً قاعدة البٌانات
Grant select any table, update any table to host
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماذا تسمً كلمة anyولماذا وضعناها؟؟
عندما نضع  anyفهذا ٌعنً الصالحٌة المطلقة الكاملة علً مستوي قاعدة البٌانات.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثالً عندما ننمح المستخدم صالحٌة إنشاء جدول فهذا ٌعنً أنه ٌستطٌع حذف الجداول الذي إنشائها.
مثالً إذا أردنا أن نجعل المستخدم  hostقادر علً منح الصالحٌة التً منحناها له لمستخدم أخر ٌتم ذلك عن طرٌق إرفاق كلمة With
admin option
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grant create table to host with admin option
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثال أنا اآلن فً مستخدم host
نجعل هذا المستخدم ٌستطٌع منح صالحٌات إلً مستخدم أخر بعد ما قمنا ٌجعل هذا المستخدم ٌستطٌع منح صالحٌات إلً أي مستخدم
بعد إرفاق كلمة with admin option
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثال أنا أالن فً مستخدم ٌ hostستطٌع هذا المستخدم منح صالحٌات إنشاء الجداول لمستخدم أخر ولٌكن المستخدم  arwaباستخدام
العبارة with admin option
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;grant create table to host with admin option
والن إذا تم الدخول إلً المستخدم اروي وتم إنشاء جداول فأنه ٌستطٌع إنشاء أي جدول من خالل الصالحٌة التً قام المستخدم host
بمنحة صالحٌة إنشاء جداول
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;Grant create table to arwa
تم منح المستخدم  arwaصالحٌة إنشاء جداول من داخل المستخدم host
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Show user
Grant create table to arwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولذلك ٌستطٌع المستخدم  hostمنح صالحٌة إنشاء أي جدول للمستخدم أخر باستخدام العبارة with admin option
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------grant delete any table to host with admin option
أٌضا ٌستطٌع المستخدم  hostمنح صالحٌة حذف الجداول لمستخدم أخر.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمنح المستخدم  hostصالحٌة حذف الجداول لمستخدم أخر مثال مستخدم .arwa
Grant delete any table to arwa
Or
Grant drop any table to arwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إذا أردنا سحب الصالحٌات حذف الجداول من المستخدم host
Revoke delete any table from host
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظة هامة(البد أن تكون هذه الصالحٌة ممنوحة من قبل)
إذا أردنا معرفة جمٌع الصالحٌات نكتب االستعالم التالً ألكن عند الدخول على احد المستخدمٌن التالٌنSystem,sys -:
;select distinct privilege from dba_sys_privs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصالحٌات مقسمة علً حسب-:
1-Object
Index ----
Create Any Index
Alter Any Index
Drop Any Index
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2-Table---
Create Any Table
Alter Any Table
Drop Any Table
Select Any Table
Update Any Table
Delete Any Table
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-Session----
Create Session
Alter Session
Restricted Session
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-Tablespace---
Create TableSpace
Alter TableSpace
Drop TableSpace
Unlimited TableSpace
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-2علً مستوي الغرض-:
Object level
هنا الصالحٌة تنطبق علً غرض معٌن جدول أو مشهد أو متسلسلة أو إجراء.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Table or view or sequences or procedure
 Alter -1تنطبق علً جدول أو متسلسلة أو إجراء
 Delete -2تنطبق علً جدول أو مشهد
 Execute -3تنطبق علً إجراء
 index-4تنطبق علً جدول أو مشهد
 Insert -5تنطبق علً جدول أو مشهد
 References -6تنطبق علً جدول
 Select -7جدول أو مشهد أو متسلسلة
 Update -8تنطبق علً جدول أو مشهد
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ماهً

ألRole

هً مجموعة من الصالحٌات المختلفة التً نود إسنادها فٌما بعد إلً مستخدم واحد أو أكثر أو حتى إلً مجموعة صالحٌات أخري تتمٌز
-:roleبسهولة استخدامها حٌث ٌمكن إسنادها إلً مستخدم ومن ثم سحبها
كما أن سحب الصالحٌة منها ٌودي إلً سحبها من ألمستخدم ألذي أسندنا له.

مالحظة هامةٌ-:مكن أن نسند أكثر من رول إلً مستخدم ما.
---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------امتٌازات نظام المستخدم-:
1-create table
2-create session
3-create sequence
4-create view
5-create procedure
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

مثال علً ذلك
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Example:ندخل علً مستخدم
Connect / as sysdba
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقوم مثالً بإنشاء مستخدم
;Create user moheeb identified by host
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقوم بعمل تثبٌت
;Commit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إنشاء رول جدٌدة
;Create role moheeb
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إنشاء رول ثانً
;Create role moheeb2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عمل تثبٌت لرول التً تم إنشائها
;Commit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمشاهدة الرول التً تم إنشائها ندخل عن طرٌق األداة
Oracle enterprise manager ------------>security-------->role
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منح صالحٌات إنشاء جدول إلً الرول األولً
;Grant create table to moheeb
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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نعطً صالحٌات الرول األولً إلً الرول الثانً
;Grant moheeb to moheeb2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نمنح الرول األولً صالحٌة إنشاء كالً من
View, session, procedure, sequences
;Grant create view, create session, create procedure, create sequence to moheeb
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نمنح صالحٌة الرول األولً التً تم إنشائها إلً الرول الثانٌة
;Grant moheeb to moheeb2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ننشً رول جدٌدة مشروطة أي ٌجب علً المستخدم كتابة كلمة السر لتفعٌل هذه الرول
;Create role moheeb3 identified by noor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكً ٌتم تفعٌل هذه الرول البد أٌضا من ذكر كلمة السر الرول
;Set role moheeb3 identified by noor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إذا تم تفعٌل الرول بدون ذكر كلمة السر ٌطلع خطاء أي البد من كتابة كلمة السر لهذه الرول
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;Grant moheeb3 to moheeb
هنا ٌطلع خطاء البد أوال أن نفعل هذه الرول
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;Set role moheeb3
هنا بدون كلمة السر ألنه لم ننشً أي كلمة سر لهذه الرول
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعدها ٌمكن أن تقوم هذه الرول بمنح الصالحٌة ألي رول بعد ما ٌتم تفعٌلها
;Grant moheeb3 to moheeb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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تمكٌن وإلغاء تمكٌن الرول-:
ٌستطٌع المستخدم مهٌب أن ٌفعل أو ٌلغً عمل الرول التً قام مدٌد القاعدة البٌانات أو أي مستخدم قام بمنحه إلٌة
هنا نرٌد فرض مستوٌات الحماٌة علً مستوي المستخدم الواحد أي نسمح لموظف س بصالحٌات أكثر من الموظف ص برغم من أن
المستخدمٌن ٌقومون بتسجٌل من نفس المستخدم مهٌب
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كٌف نستطٌع تفعٌل الرول (باستخدام تعلٌمة)
Set
;Set role moheeb
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماذا لو أراد المستخدم أن ٌفعل الرول باستخدام كلمة السر فً حالة أنه تم عمل كلمة سر لهذه الرول عندما تم إنشائها
;Create role moheeb identified by noor
;Set role moheeb identified by noor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماذا لو أراد المستخدم تفعٌل جمٌع الرول التً ٌملكها ما عدا رول معٌنة
;Set role all except moheeb3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هنا سوف ٌتم تفعٌل جمٌع الرول ماعدا الرول مهٌب3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مالحظة هامة جدا-:
كل عملٌة  Setسوف ٌتم التراجع عنها عند تسجٌل الخروج بحٌث تعود جمٌع الصالحٌات االفتراضٌة التً أسندناها
)توفٌق الصالحٌات من خالل مدٌر قاعدة البٌانات )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٌتم سحب الصالحٌة إنشاء جداول من الرول بنفس الطرٌقة التً استعملنها مع المستخدم
;Revoke create table from moheeb
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هنا سوف ٌقوم بسحب صالحٌة إنشاء الجداول من الرول
Moheeb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ماذا لو أردنا سحب صالحٌات من الرول مهٌب سحب كالً من
Create view, create session, create procedure ,create sequence
Revoke create session, create view , create procedure, create sequence from moheeb;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حذف الرول ٌتم فً التعلٌمة التالٌة
Drop role moheeb;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إذا أردت المستخدم معرفة الصالحٌات التً ٌملكها
select * from user_sys_privs;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثال سوف ٌتم إنشاء رول جدٌدة مثالً وسوف ٌتم مشاهدة هذه الرول عن طرٌق أداة
Oracle enterprise manager console
Create role moheeb identified by noor;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commit;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أوالً ندخل علً أداة
Oracle enterprise manager conole-1
كما فً الصور التً سوف ٌتم توضٌحها
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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أٌضا ً ٌمكن إنشاء رول عن طرٌق هذه الواجهة كما هو موضح فً الصورة التالٌة
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أي أن من خالل هذه األداة ٌمكن التحكم أو إنشاء أي أنها تعمل كمحطة إلدارة جمٌع المهمات فً االوراكل من هنا التحكم فً
 Instance ,tableوغٌرها وتنفٌذ المهام عن طرٌق الفارة والختٌارات المتعددة عوضا ً عن التنفٌذ عن طرٌق جمل Sql statement
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إدارة الموارد
Resources management
لنفترض إنك مدٌر قاعدة بٌانات فً إحدى الشركات النفطٌة أو إحدى شركات االتصاالت وتصادف وجود جداول بمالٌن السجالت مثالً
جداول االتصاالت الهاتفٌة التً ٌتم إجرائها وجاء موظف جدٌد لٌس لهو خبرة ونفذ تعلٌمة
 Select ,updateبدون شرط
أو كانت نتٌجة التعلٌمة التً ٌنفذها تحتوي علً مالٌٌن السجالت ما الذي سوف ٌحدث لسٌر فر ؟وهل ستتحمل الشبكة أوالسرفر هذا
الضغط ؟فماذا لو كان هناك عدد موظفٌن ال أقول أغبٌاء وألكن غٌر مهتمٌن أنت الوحٌد الذي سوف تقع علٌك المسؤولٌة فً توقف
القاعدة البٌانٌة ما هو الحل؟؟؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resources limit profile
هً مجموعة من القٌم التً نضعها لكً نتحكم فً الذاكرة أو كمٌة البٌانات التً ٌستطٌع المستخدم استغاللها ضمن جلسته الحالٌة حٌث
ٌتم وضع هذه القٌم داخل ما نسمٌه فً
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profile
وٌتم إسناده إلً المستخدم عن طرٌق تعلٌمة
Create user or alter user
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكً ٌتم تفعٌل هذه األداة البد أن نضع القٌمة
True
إلً البار متر
Resources limit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------connected
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 – Production
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أوال نتصل فً القاعدة البٌانٌة
SQL> connect system/manager
Connected.
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لمعرفة المستخدم الذي أنا شغال علٌة
Show user
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكً ٌتم تفعٌل
Resource_limit profile
;alter system set resource_limit=true
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أالن لنقوم بتذكٌر البارومترات التً نقوم باستخدامها
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-cpu_per_session
فٌها نحدد الوقت الزمنً المخصص لكل جلسة والتً ٌستطٌع استهالكه من زمن المعالجٌ،قاس هذا الوقت فً الثانٌة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-session_per_user
كم عدد الجلسات لمستخدم ما التً ٌستطٌع فتحها (ٌعلم الجمٌع بانا نستطٌع تشغٌل أل
Sqlplus
أكثر من مرة وبنفس أسم المستخدم كل نسخة من
Sqlplus
ندعوها جلسة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-connect_limit
كم الوقت المسموح إلً المستخدم االتصال فً القاعدة البٌانٌة

------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------4-idle_time
الوقت الزمنً الذي تسمح للمستخدم أن ٌبقً جلسته مفتوحة دون أن ٌقوم بأي شًء

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-logical_reads_per_session
كم كمٌة البٌانات التً ترٌد للمستخدم ما أن ٌقوم بقراءتها خالل الجلسة الكاملة تقاس هذه الكمٌة بعدد بلوكات البٌانات

--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6-private_SGA
وهً المساحة المخصصة لكل جلسة ٌقوم بفتحها
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-Cpu_Per_Call
وهً الزمن األقصى الذي ٌسمح لتعلٌمة المستخدم أن تأخذ من زمن المعالج
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8-logical_reads_per_call
كم كمٌة البٌانات التً ترٌد للمستخدم ما أن ٌقوم بقراءتها خالل الثانٌة الواحدة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Example:نسمح للمستخدم مهٌب أن ٌفتح جلستٌن فقط ونسمح لهو أن ٌستهلك من وقت المعالج فً التعلٌمة الواحدة دقٌقتٌن فقط ونسمح لهو بقراء
 1مٌجا باٌت فقط من البٌانات فً التعلٌمة الواحدة ونسمح لهو بفتح جلسة فقط لمدة ثالثٌن دقٌقة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أوال نقوم بانتشاء البر وفٌل نسمٌه مثالً نور
Create profile noor limit
Sessions_per_user 2
Cpu_per_session 2
Logical_reads_per_call 1
;Connect_time 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعد إنشاء البر وفٌل البد من إسناده إلً المستخدم من خالل التعلٌمة التالٌة
;Alter user system profile noor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماذا لو أردنا أن نقوم بإسناد البروفٌل نور إلً المستخدم هوست من خالل التعلٌمة التالٌة
;Alter user host profile noor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحذف البروفٌل
;Drop profile noor cascade

25

مثال أخر
-1نقوم بإنشاء بروفٌل أخر ولٌكن أسمة مهٌب ونرٌد أن نسند لهو البارومترات التالٌة
أ-الوقت الزمنً المخصص للجلسة التً ٌستهلكها من زمن المعالج خمس توانً
ب-عدد الجلسات التً ٌستطٌع المستخدم فتحها وهً جلستان فقط
ج-الوقت المسموح للمستخدم االتصال فً القاعدة البٌانٌة 31دقٌقة
د-الوقت الزمنً الذي ٌسمح للمستخدم أن ٌبقً جلسته مفتوحة دون أن ٌقوم بأي شًء 11دقائق
ه-كمٌة البٌانات التً ٌرٌد المستخدم أن ٌقوم بقراءتها
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Create profile moheeb limit
Cpu_per_session 5
Sessions_per_user 2
Connect_time 30
Idle_time 10
;Logical_reads_per_call 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ٌمكن أالن إسناد هذا البارومتر إلً أي مستخدم ولٌكن مستخدم نور من خالل التعلٌمة التالٌة
;Alter user noor profile moheeb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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أٌضا ً ٌمكن إنشاء البر وفٌل عن طرٌق

Oracle Enterprise manager console
Launch standalone ----network----database--acc
Username=system
Password=manager
Connect as=sysdba
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وٌتم أٌضا إسناد البر وفٌل التً تم إنشائه مسبقا ً إلً المستخدم عن طرٌق
Console
فً الخطوات الموضحة فً الصورة التالٌة-:
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فً هذه الصورة تم إسناد البروفٌل
Noor
إلً المستخدم
System
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتوضٌح فً أمر إنشاء بروفٌل عن طرٌق
Oracle enterprise manager console
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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إدارة كلمات السر
Password manager
تعتبر إدارة كلمات السر فً االوراكل مشابهة إلدارة كلمات السر فً الوٌندوز فهً تتحكم فً كل كلمة السر(أي الفترة الزمنٌة
الذي ٌجب علً المستخدم تغٌٌر الكلمة بعدها)أو هل ٌجب تكرار الكلمة أو عدد األحرف الصغرى لها وتهدف هذه اإلدارة إلً
جعل المستخدمون ٌلتزمون فً قواعد تكفل لكلمات السر وتقلل احتماالت سرقتها من قبل أعضاء آخرٌن ٌتم التعامل مع كلمات
السر مثل ما تعلمنا فً إدارة الموارد فالبد من وجود
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resource limit profile
هً عبارة عن مجموعة من القٌم لكً نتحكم بحجم الذاكرة أو كمٌة البٌانات التً ٌستطٌع المستخدم استغاللها ضمن جلسته
الحالٌة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هً البارومترات التً نستطٌع استخدامها فً إدارة كلمات السر فً االوراكل
1-falled_login_attempts
عدد مرات التً سوف ٌخطً فٌها المستخدم بإدخال كلمة السر وعندها سوف ٌتم إغالق الحساب
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------2-password_lock_time
عدد أٌام الفترة الزمنٌة إلغالق
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-password_life_time
عدد األٌام الذي ٌجب علً المستخدم تغٌٌرها
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-password_grace_time
ما هً عدد األٌام التً ترٌد للمستخدم إعطائها لكً ٌقوم بتغٌٌر كلمة السر بعد انقضاء الفترة الذي تم تحدٌدها فً المثال السابق
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-password_reuse_time
عدد األٌام التً تسمح للمستخدم بعدها أن ٌعٌد استخدام كلمة مرور قدٌمة
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-password_reuse_max
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عدد مرات التً ٌمكن للمستخدم استخدام كلمة السر القدٌمة وٌمكن إجبار المستخدم باستخدام كلمة المرور القدٌمة أبداً بوضع
قٌمة المعامل صفراً
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظة هامة-:
ال ٌمكن تحدٌد قٌمة المعامل()6،5معا ً إذا تم تحدٌد قٌمة أحد المعاملٌن ٌجب وضع قٌمة األخر
Unlimited
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-password_verify_function
لتحدٌد ألPl/sql function
التً سوف تستخدم بوضع قوانٌن علً اختٌار كلمة السر
---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------مالحظة هامه-:
ٌمكن وضع كلمة قوانٌن لتسمٌة كلمة السر باستخدام Pl/Sql
من هذه القوانٌن الذي ٌجب تحدٌدها أن ألتكون كلمة السر مطابقة السم المستخدم أو ٌجب أن تحتوي كلمة السر علً أرقام أو
أحرف ٌجب أن تكون الدالة فً
Sys schema
وتكون من نوع Boolean
لنفترض أن المستخدم مهٌب وضعنا له القٌمة التالٌة
FALLED_LOGIN_ATTEMPTS PASSWORD_LOCK_TIMEهذا ٌعنً عندما ٌحاول تسجٌل لكلمة السر أكثر من ثالث مرات متتالٌة عندها سوف ٌتم قفل حسابه لمدة ٌومٌن اثنٌن (إال إذا
قام المدٌر بفك قفل الحساب ٌدوٌا ً )قبل أن ٌتمكن من تسجٌل الدخول مرة أخري
أما إذا وضعنا القٌم التالٌة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALLED_LOGIN_ATTEMPTSPASSWORD_GRACE_TIMEPASSWORD_REUSE_TIME-
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Create profile moheeb limit
عدد مرات التً سوف ٌخطً فٌها المستخدم بإدخال كلمة السر عندها سوف ٌتم >Failed_login_attempats 3---
إغالق الحساب
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------عدد أٌام الفترة الزمنٌة إلغالق Password_lock_time 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدد األٌام الذي ٌجب علً المستخدم تغٌرها>Password_life_time 15---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هً عدد األٌام التً ترٌد إعطائها للمستخدم لكً ٌقوم بتغٌٌر كلمة السر بعد >Password_grace_time 7----
انقضاء الفترة التً تم تحدٌدها فً المثال السابق
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------عدد األٌام التً تسمح للمستخدم أن ٌعٌد استخدام كلمة مرور قدٌمة >Password_reuse_time 15;----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظة هامة جداً
الستخدم الساعات عوضا ً عن األٌام نستخدم القٌمة 1/24
لداللة علً ساعة واحدة ونستخدم 1/1411
لداللة علً دقٌقة واحدة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتعدٌل البر وفٌل
ALTER PROFILE moheeb limit
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 2
PASSWORD_LOCK_TIME UNLIMITED
PASSWORD_LIFE_TIME 10
PASSWORD_GRACE_TIME 7/24
;PASSWORD_REUSE_TIME 10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إلسناد هذا البر وفٌل إلً أي مستخدم نستخدم الجملة التالٌة
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Alter user host profile moheeb;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحذف البر وفٌل
DROP PROFILE moheeb CASCADE;

------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

-:ًمثال تطبٌق
Connect
/ as sysdba
Create user arwa identified by arwa1 account unlock;
إنشاء مستخدم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grant connect,dba to arwa;
منح صالحٌات الدخول إلً قاعدة البٌانات
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commit;
التثبٌت
-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Alter system set resource _limit=true;
إعطاء قٌمة أل
Resource_limit=true
------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Create profile arwa limit
Sessions_per_user 1
Connect_time 5
Idle_time 5
Cpu_per_session 10;
إنشاء البر وفٌل إلدارة المصادر
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commit;
التثبت
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alter profile arwa limit
failed_login_attempts 2
Password_life_time 2
Password_lock_time 1;
إنشاء البر وفٌل لكلمة السر أي إدارة كلمة السر
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commit;
التثبٌت
-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------Alter user arwa profile arwa;
إسناد البر وفٌل إلً المستخدم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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أالن لنطبق أول خاصٌة من خصائص البروفٌل الذي تم التحكم فٌها ولتكن خاصٌة
1-Session_per_user 1
عدد الجلسات محدد أنا فً الخاصٌة عند إنشاء البروفٌل جلسة واحدة كما فً الصورة التالٌة

هنا لم ٌقوم بفتح إال جلسة واحدة فقط كما حددنا فً البروفٌل أٌضا خاصٌة
2-Connect_time 5
كم الوقت الزمنً الذي ٌسمح للمستخدم االتصال فً قاعدة البٌانات هنا تم تحدٌد خمس دقائق فقط
3-Idle_time 5
الوقت الزمنً الذي ٌسمح للمستخدم أن ٌبقً جلسته مفتوحة دون القٌام بأي شًء عندما تمر هذه الدقائق من غٌر ما أقوم بأي
شًء ٌنتهً وقت الجلسة
حددت هنا أٌضا أن وقت الجلسة سوف ٌنتهً بعد خمس دقائق من بداٌة فتح الجلسة بعد ما ٌنتهً الوقت وقمت بعمل أي إجراء
تظهر هذه الرسالة كما فً الصورة التالٌة
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إنشاء قاعدة بٌانات

إلنشاء قاعدة بٌانات جدٌدة
نستخدم فً إنشاء القاعدة أداة رائعة أال وهً
)Database configuration assistance (DBCA
رزضّٓ ٘ذٖ األداح ِٓ إٔشبء لبػذح ثيبٔبد عذيذح أ ٚحذف لبػذح ثيبٔبد ِٛعٛدح ِسجمب ً أ ٚرؼذيً لبػذح ثيبٔبد
وهً كتالً
start->programs ->Oracle10g->Configuration and Migration Tools -> Database Configuration
Assistants .

بعدها تظهر الواجهة التالٌة
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بعدها تظهر الواجهة التالٌة
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نختار الخٌار األول
1-create a database

بعدها تظهر لنا الواجة التالٌة
تظهر انواع من قواع البٌانات
1-data warehoues
هذا النوع موجهة نحو قواعد البٌانات التً تحتوي علً كمٌات ضحمة من البٌانات التً تتضمن سرعة خارقة فً جلب البٌانات من جداول
قد تحتوي علً بالٌٌن من االسجالت (لهذا النوع ابحاث كثٌرة نضراً الاهمٌة البالغة)
2-transaction processing
وهذا النوع موجه لقواعد البٌانات التً تخضع لضعط عالً من التعدٌالت وألدخاالت الجدٌدة وتضم القلٌل من عملٌات إحضار البٌانات
3-custmo database
قواعد بٌانات مخصصة
4-general purpose
موجة الً القواعد العادٌة ذات الغرض العام (كما فً حالتنا مثالً)لذلك نختار
General purpose
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بعدها تظهر الواجهة التالٌة
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لدٌنا قمتٌن
1-global database name
وهو اسم قاعدة البٌانات
2-SID
اسم ولتكن
www
وهً إسم
SID
 Instanceالذي سٌتعامل مع هذة القاعدة
مالحظة هامة
(عند تنصٌب االوراكل فانة سوف ٌنشً إفتراضٌا قاعدة البٌانات وإنستٌنس اسمهما متطابقان اي )
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فً هذة الواجهة نتأكد انة
Configuer the database using enterpries manager
مفعالً حٌث أن
Enterpries manager
هً أداة رائعة تمكننا من ادراة القاعدة بواجهة الممتازة

نحتار التالً تظهر هذه الواجهة
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هنا طلب منا وضع كلمة السر واحدة للمستخدمٌن
Sys,system,sysman
نضع كلمة السر موحدة ولتكن
Moheeb
بعدها تظهر هذة الواجهة نختار
File system
أي نظام الملفات الحالً الذي ٌستخدمة نظام التشغٌل
نختار التالً
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تظهر الصورة التالٌة
نختار
Data file location
Use database file location from template
هنا ٌجب ان ٌكون وجود إعدادات مسبقة قمنا بتجهٌزها من قبل داخل
Template
Use common location fro all database file
هنا نحدد مسار مجلد ما لٌكون الحاوي لجمٌع ملفات القاعدة
Use oracle managed file
هنا طرٌقة نسمٌها
Omf
وهً طرٌقة
Standared
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تتبعها اوراكل فً الملفات الخاصة فً القاعدة
أي ان
DBMA
ٌتنحً جانبا ً وتقوم اوراكل بتسمٌة الملفات وتحدٌد مواقعها بدالً عنة نختار التالً

تظهر الواجهة التالٌة
ٌظهر لنا خٌار النسخ االحتٌاطً لقاعدة
Backup
سؤا بنسبة ل
Flash recovery
من اروع االضافات التً شهدتها االصدارات مابعد
Oracle 9g
Archiving redo log
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نختار التالً تظهر لنا الواجة التالٌة
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هنا نختار
Sample scheman
لتثبٌت مخططات مثل
Scott and Hr
نختار التالً تظهر هذه الواجهة
نحدد البارمترات الخاصة فً
Oracle instance
ما ٌهمنا هو
Character set
وهو الترمٌز الذي سوف ٌتم إستخدامة فً تخزٌن البٌانات ذاخل القاعدة وهو ٌلعب دور كبٌر فً تخزٌن البٌانات العربٌة أو لغات الشرق
االقصً مثل الصٌنٌة وغٌرها المهم أن ٌكون هذا الترمٌز مناسبا ً للغة العربٌة نختار من القسم
Database character set
Using unicode-1
الترمٌز الذي ٌالئم لغتنا العربٌة
-2اختار الخٌار
Choose from the set of character sets
بوسعنا إختٌار هنا
AR8MSWIN1256
من اجل أن ٌالئم لغتنا العربٌة
من الخٌارٌن
Default language and defaulte date format
نحدد فٌها للغة الرسائل وللغة التارٌخ نختار التالً
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تظهر واجهة مهمة اضغظ علً الزر
File location variables
تجد هناك مجموعة من المسارات والمتحوالت المخزنة ذاخل
SID and oracle home and oracle base
ٌجب ان تحفظ هذة الملفات الننا سوف نتعامل معها
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اختار موافق
تظهر لك خٌارات
Create database-1
من اجل إنشاء قاعدة بٌانات
Save as database template-2
أي نحفظ اإلعدادات التً قد نستعملها مرة أخري إلنشاء قاعدة البٌانات
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نختار إنهاء
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نختار موافق لبد إنشاء قاعدة البٌانات
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تظهر واجهة إلجراء التعدٌالت علً كلمات السر والرغبة بفتح أي حساب ترٌد من هنا أو نستطٌع عن طرٌق األوامر
نختار
Password manager
تظهر هذه الواجهة
الغً إشارة صح علً الحساب المراد فتحة وكذلك إذا أردنا إن نعدل فً كلمات السر ألي مستخدم نختار موافق
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بعدها نختار موافق
ٌبد ٌقوم بإنشاء قاعدة البٌانات
بعد ما تم إنشاء قاعدة بٌانات جدٌدة سوف نقوم بدخول إلً هذه القاعدة البٌانٌة كما فً الصورة التالٌة
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ٌمكن أٌضا ً الدخول إلً قاعدة البٌانات التً تم إنشائها عن طرٌق
Oracle enterprise manager console
كما فً الصورة التالٌة توضح ذلك
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61

62

حذف قاعدة البٌانات
لحذف قاعدة البٌانات التً تم إنشائها من نفس األداة نختار أداة أوالً نقوم بإٌقاف الخدمة لقاعدة البٌانات المراد حذفها
من قائمة أبدا-----لوحة التحكم --------أدوات إدارٌة------خدمات
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نضغط فً الزر األٌمن فوق قاعدة البٌانات التً قمنا فً إنشائها ونختار إٌقاف ٌمكن أن نختصر التالً من قائمة تشغٌل نكتب
األمر التالً
Services. MSc
بعد إٌقاف خادم أوراكل نبدأ فً عملٌة الحذف
Oracle services
من خالل أداة
DBCA Database Configuration Assistance
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نختار التالً تظهر هذه الواجهة
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نختار

Delete database
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نختار قاعدة البٌانات المراد حذفها
نضغط إنهاء لبد عملٌة الحذف
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حذف االوراكل بكامل
أوال لحذف االوراكل أوال نقوم بدخول علً
/ as sysdba
ونكتب األمر التالً
;Shutdown immediate
هذا األمر ٌقوم بإطفاء قاعدة البٌانات بكامل
ثانٌا ً نقوم بإٌقاف أي
Services
تبدأ بكلمة
Oracle
من خالل قائمة أبدا---لوحة التحكم----أدوات إدارٌة---خدمات
أو من خالل األمر التالً
Services. MSc
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بعدها نقوم بتشغٌل برنامج
Oracle installation products
Universal installer
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نختار
Deinstall products
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تظهر هذه الواجهة نحدد فٌها قاعدة البٌانات ونختار
remove

نختار
Yes

71

ننتظر حتً انتهاء الحذف
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Close and cancel
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ثالثا ً نقوم بتنظٌف الرجٌستري
RUN-----REGEDIT------ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
نقوم بحذف أي ملف ٌبد بكلمة أوراكل

َ ثحذف أي وٍّخ رجذأ فيٛٔمٚ ٔذخً ػٍي ٘ذا اٌّسبر
Oracle
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
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نكرر العملٌة لرقم 2و3
Control set
بعدها أقوم بعمل تشغٌل الجهاز سوف تكون بأذن هللا تعالً قد أكملت من حذف أوراكل بكامل ما تبقً هو عمل أو حذف مسار االوراكل أو
مجلد الذي ٌحتوي علً االوراكل
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ما معنً إغالق القاعدة البٌانٌة أو تشغٌلها؟
أوراكل سٌرفر؟؟
Oracle server
هو نظام إلدارة قواعد البٌانات وٌتكون من مكونٌن أساسٌن هما:
)Oracle instance-1األول)
)Oracle database-2الثانً)
األول هو فعلٌا ً هو برنامج
Software
ٌستجٌب لطلبات وٌعٌد لنا النتائج كما ٌحافظ علً قاعدة البٌانات (ال ٌستطٌع فتح أكثر من قاعدة بٌانات واحدة) وٌحتوي علً
Memory structure and process structure
أما الثانً وهو القاعدة فهً عبارة عن ملفات فٌزٌائٌة تفتح وتدار من قبل
Oracle instance
ما معنً إغالق القاعدة البٌانٌة؟؟
معناها إغالق ملفات القاعدة المفتوحة ثم تقوم بإٌقاف
Oracle instance
ما معنً تشغٌل القاعدة البٌانٌة ؟؟
ٌعنً انك تقوم بتشغٌل االوراكل
Instance
الذي ٌقوم بفتح ملفات القاعدة
سجل الدخول فً األمر التالً
/as sysdba
العملٌات التً تحدث عند تشغٌل أل
Instance
تتوزع العملٌات بٌن ثالث مراحل-:
-1المرحلة األولً
Nomountٌ-1قوم أوال بقراء ملف البارومتر
Parameters files
هذه البارومترات تذكر ما اسم القاعدة التً سوف تستعمل مع
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Instance
وأٌن هو
Control file
الخاص بالقاعدة البٌانٌة وما هو حجم الذاكرة التً سوف ٌقوم بحجزها هذه المتغٌرات موجودة فً أحدي الملفات التالٌة-:
أوال
 SpfileSID.orgإذا لم ٌجده ٌبحث عن
Spfile.orgإذا لم ٌجده ٌبحث عن
InitSID.orgفً المسار التالً
C:\oracle\product\10.1.0\Db_1\database
فً االوراكل 10g and 11g
ٌقوم بحجز الذاكرة
ٌشغل background process
ٌفتح ملف  alertSID.orgوهو أهم ملف ٌعتمد إلٌة مدٌر القاعدة البٌانٌة لكً ٌكتشف األعطال التً تحدث لقاعدة البٌانٌة إضافة إلً
معلومات مهمة جدا فً المسار التالً
 C:\oracle\admin\acc\bdump\ alert_ORCL.logفً األوراكل 9
 C:\oracle\product\10.1.0\Db_1\admin\bdump\ alert_ORCL.logفً االوراكل 11+11
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Oracle enterprise manager
تعتبر من األدوات المهمة فً االوراكل حٌث تعمل كمحطة إلدارة جمٌع المهام فً االوراكل من هنا ٌمكن التحكم فً
Instance and table
وغٌرها عن طرٌق الفارة بدالً من كتابة جمل فً أو األوامر
Sql

من المالحظ أنه ٌمكن الدخول إلً
Oracle enterprise manager console
بطرٌقتٌن هما
Launch standalone -1
Login in to the oracle management server-2

DBA Tools-database assistance tools
هً مجموعة من البرامج التً ٌمكن تشغٌلها من
Console
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Instance manager-1
تستخدم لتشغٌل وإغالق ومراقبة البٌانات
Security manager-2
تستخدم إلدارة حساب المستخدمٌن وإدارة الصالحٌات
Storage manager-3
تستخدم لتحكم فً
Table space and data file
Schema manager-4
تستخدم لتكوٌن وإدارة الجداول
Table ,view and indexes
Sql pl us worksheet-5
إدارة لكتابة الجمل وتنفٌذها
Sql
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الصورة التالٌة توضح ذلك
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Startup database
ٌوجد ثالث حاالت ٌمكن أن نبدأ بتشغٌل قاعدة البٌانات ولكل منها خصائصها التً ٌمكن إجرائها فً تلك الحاالت هً-:
Open-1
No mount-2
Mount-3
المرحلة األولً-:
No mount-1
تسمً عملٌة  Staring the instanceألنه فً هذه المرحلة ٌبدأ فقط بتشغٌل  Instanceدون باقً أجزاء
Oracle database
ٌمكن القٌام فً وظٌفتٌن فً هذه الحالة-:
– Create database with Sql statement
– Create and recreate control file
ٌتم فً هذه المرحلة عدة أمور هً تتم قراء ملفات
Initialization parameter fileبحٌث ٌبحث االوراكل عن ملف
Spfile
وإن لم ٌجده ٌبحث عن
Pfile
وإن لم ٌجده ٌتم قراءة ملفات
Init.org
حجز مساحة من الذاكرة ل)SGA(system global area
Start background processes Open file called alertSID.log and files called trace fileلمعرفة حجم الذاكرة المشتركة
;Show SGA
كما فً الصورة التالٌة
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-:للتطبٌق هذه المراحل
Login the Oracle enterprise manager console tools
User name System
Password Manager
connect as Sysdba
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المرحلة الثانٌة-:
Mount-2
فً هذه المرحلة ٌمكن القٌام بوظائف مهمة-:
تغٌٌر renameأسماء data filesإمكانٌة وضع databaseتحت وضعٌة  archaivelogأو noarchivelogعمل صٌانة ل databaseوتتم فً هذه المرحلة عدة أمور
فتح وقراء ملفات control fileربط databaseفً instanceالذي سوف ٌعمل علٌهاالمرحلة الثالثة-:
Open-3
هً الحالة العادٌة التً تعمل علٌها  sqlplusوٌتم إجراء التعدٌل والحذف وإضافة بٌانات وغٌرها من المهام وتتم فً هذه
المرحلة عدة أمور
فتح online data file-فتح online redo log file
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فً حالة فشل فتح ملفات data file and redo log fileأو فً حالة حذفها أو نقلها من موقعها المحدد فً control fileفال
ٌمكن أن تعمل الحالة open
مالحظه هامه-:
أسماء ومواقع control fileمخزنة فً initialization parameter filesأما أسماء ومواقع data file and redo log
fileفهً مخزنة فً control file
مالحظ هامة-:
Response fileملف( ٌ (any name.txtحفظ البٌانات األزمة لعملٌة التنصٌب
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أمثلــــــة-:
لتشغٌل أي مرحلة من هذه المراحل البد أوال أن ندخل علً حساب
/ as sysdba
علً برنامج sqlplus
;Startup level_name
لتنفٌذ أي مرحلة ٌجب إغالق أي قاعدة بٌانات
;Shutdown immediate
مثالً تشغٌل القاعدة فً وضع nomount
;startup nomount

لتشغٌل قاعدة البٌانات فً وضع mount
البد من أن نقوم بإغالقها أوال
;Shutdown immediate
ومن تم نقوم بتشغٌل قاعدة البٌانات فً وضع mount
;Startup mount
لتحوٌلها إلً الوضع العادي البد أوالً أن نقوم بإغالق القاعدة البٌانٌة
;Shutdown immediate
بعد ذلك نقوم بفتح القاعدة البٌانٌة فً الوضع العادي
;Startup
مالحظه هامه-:
 Startupفً هذه الجملة ٌعتبر االوراكل إنها  openوهً default
لتحوٌل قاعدة البٌانات إلً مرحلة mount
أوالً ٌجب أن نقوم بإغالق القاعدة البٌانٌة
;Shutdown immediate
بعدها نقوم بتحوٌل القاعدة البٌانٌة إلً أي مرحلة كانت
;Startup mount
لو أردنا أن نغٌر مرحلة databaseإلً مرحلة  no mountمن غٌر ما أقوم بإغالق القاعدة البٌانٌة
;alter database open
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لتحوٌل من openإلً mount
;Alter database mount
لتوضح األمثلة السابقة كما فً الصورة التالٌة
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لتوضٌح حاالت قاعدة البٌانات عن طرٌق الواجهة الرسومٌة
من خالل أداة
Oracle enterprise manager console

لوضع قاعدة البٌانات فً حالة القراءة فقط
Read only database
مالحظة هامة-:
ٌمكن فتح قاعدة البٌانات فً مرحلة  openبدون السماح فً تغٌر البٌانات فً  databaseباستخدام القاعدة التالٌة
;Alter database[database's name]open read write|read only
بٌنما قاعدة البٌانات فً الحالة العادٌة  read writeكما هو موضح فً الصورة التالٌة عند الدخول علً أداة
Oracle enterprise manager console
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ٌمكن تحوٌل قاعدة البٌانات من مرحلة  read write to read onlyبكتابة الجملة التالٌة
أوال نقوم بإغالق قاعدة البٌانات باستخدام األمر التالً
;Shutdown immediate
بعدها نقوم بفتح قاعدة البٌانات فً مرحلة  openوألكن فً طرٌقة  read onlyمن خالل كتابة الجملة التالٌة
;Startup open read only
عند الدخول عن طرٌق أداة
Oracle enterprise manager console
لتأكد هل تم تحوٌل قاعدة البٌانات إلً مرحلة  open read onlyكما فً الصورة التالٌة
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لجعل قاعدة البٌانات فً وضعٌة
;Open read write
أوال نقوم بإغالق القاعدة البٌانٌة عن طرٌق األمر
;Shutdown immediate
نتأكد هل قاعدة البٌانات تم إغالقها أم ال من خالل أداة
Oracle enterprise manager console
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نقوم بكتابة األمر التالً عن طرٌق الدخول إلً مستخدم
/ as sysdba
;Startup open read write
كما هو موضح فً الصورة التالٌة
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لتأكد هل تم فتح قاعدة البٌانات فً مرحلة
Open read write
من خالل أداة
Oracle enterprise manager console
كما هو موضح فً الصورة التالٌة
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إذا كانت قاعدة البٌانات مفتوحة فً وضع القراءة فقط معناها ال نستطٌع أن نقوم بعملٌة البحث أو الحذف أو التعدٌل مثالً
أوال نقوم بإغالق قاعدة البٌانات كما فً الجملة التالٌة
مالحظة هامة -:
عند استخدام أمر إغالق قاعدة البٌانات البد أن ندخل علً مستخدم
/ As sysdba
كما هو موضح فً الصورة التالٌة
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بعد أن تم تحوٌل قاعدة البٌانات إلً مرحلة Opne read only
وقمنا فً الدخول علً مستخدم  Scottوأردنا أن نقوم فً حذف جدول معٌن تظهر رسالة من أنه تم فتح قاعدة البٌانات فً وضعٌة
 Read onlyكما هو موضح فً الصورة التالٌة
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نتأكد من أن قاعدة البٌانات فً وضعٌة
open read only
من خالل أداة
Oracle enterprise manager console
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مالحظة هامة-:
من الوظائف التً ٌمكن القٌام فٌها وقاعدة البٌانات فً وضعٌة
Read only
-1استخراج بٌانات عبر جمل Sql
-2تغٌر وضعٌة  data fileبٌن  offlineو online
-3القٌام بعلٌة recoveryعلً offline data files and table spaces
Restricted mode
ٌمكن تشغٌل قاعدة البٌانات فً هذه الحالة إلعطاء المجال للمستخدمٌن الذي ٌملكون  restricted session privilegeمن القٌام بمهام
الخاصة
 لتشغٌل قاعدة البٌانات فً وضع restricted modeأوال نقوم بفتح قاعدة البٌانات إذا كانت مغلقة
;Startup
بعدها ٌمكن بتحوٌل الحالة بشكل دٌنامٌكً باستخدام األمر التالً
;Alter system enable restricted session
; Alter system disable restricted session
كما هو موضح فً الصورة التالٌة عند الدخول علً القاعدة البٌانٌة
/ as sysdba
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ًبعدها نكتب األمر التال
Alter system enable restricted session;
Alter system disable restricted session;

ٌمكن تغٌرها من خالل الواجهة الرسومٌة التالٌة
عن طرٌق الدخول أداة
Oracle enterprise manager console
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Kill a session
فً بعض األحٌان وخاصة بعد وضع ٌrestrictedرٌد أل  DBAأو من ٌملك الصالحٌات بإخراج بعض المستخدمٌن من database
للقٌام ببعض المهام ٌمكن القٌام بهذه المهمة عبر الجملة التالٌة
;'Alter system kill session 'SID,SERIAL#
 SIDهو رقم أل  sessionالخاص (ٌعطً لكل جلسة عند بداٌة تشغٌله رقم خاص به) ٌمكن استخراجه من V$SESSION
 SERIAL#هو رقم أخٌر ممٌز ٌ Uniqueعطً لكل جلسة وٌمكن استخراجه أٌضا من V$SESSION
ٌمكن القٌام بعملٌة أل  SESSIONباتخاذ الخطوات التالٌة-:
 ٌجب أن ٌكون هناك أكثر من مستخدم ٌعملون علً  databaseفً نفس الوقت للقٌام بذلك نقوم بدخول إلً  sqlplusبمستخدم ثمنقوم بدخول إلً  sqlplusبمستخدم أخر كما فً الصورة التالٌة

ٌتم كتابة الجملة التالٌة فً / as sysdba
لمعرفة رقم  Sid and serialلكال الجلستٌن المفتوحتٌن عن طرٌق األمر التالً
Select username,sid,serial#
From v$session

111

Where username='college';
مثال
select username ,sid,serial#
from v$session
where username='HOST'
كما فً الصورة التالٌة

إلغالق الجلسة التالٌة عن طرٌق األوامر
Alter system kill session '10,14';

112

ٌتم إغالق الجلسة باستخدام األوامر كما ٌالً-:
أوال ندخل علً / as sysdba
;'Alter system kill session 'sid,serial
ٌتم معرفة رقم  Sid and serialفً الواجهة الرسومٌة عن طرٌق الدخول فً أداة oracle enterprise manager
مثال نقوم بفتح مستخدم host
ٌقوم مباشرة بفتح جلسة لهو مع إعطاء رقم  Sid and serialخاص به كما فً الصورة التالٌة
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إلغالق الجلسة عن طرٌق هذه الواجهة
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وٌمكن إغالق الجلسة عن طرٌق األوامر بعد أن ندخل علً / as sysdba
;'Alter system kill session '10,59
وإذا تم العودة إلً المستخدم مثال وكتابة األمر التالً
;Select * from tab
تظهر رسالة أنه تم إقفال الجلسة كما فً الصورة التالٌة
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مثال أخر ٌوضح كٌف ٌتم معرفة الجلسة الحالٌة وكٌف ٌتم إغالقها
-1نقوم بفتح جلسة للمستخدم  Scottكما فً الصورة التالٌة
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ًحق الجلسة الحالٌة كما فً الصورة التالٌة تم نقوم بكتابة األمر التالSid and serial لمعرفة/ as sysdba ًنقوم بدخول إل-2
Select username,sid,serial#
From V$session
Where username='SCOTT';

 ندخل علً كما فً الصورة التالٌةoracle enterprise manager console  للمعرفة رقم الجلسة الحالٌة عن طرٌق أداة-3
Username=system
Password=manager
Connect as=sysdba
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-4إلغالق الجلسة الحالٌة عن طرٌق األوامر كما فً األمر التالً بعد أن ندخل علً مستخدم / AS SYSDBA
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ٌ -5مكن أٌضا ً قفل الجلسة الحالٌة عن طرٌق أداه  Oracle enterprise manager consoleكما فً الصورة التالٌة بعد أن ٌتم
الدخول علً هذه األداة
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Shutdown the database
ٌمكن إقفال  databaseفً أربع حاالت هً-:
transactional-1
normal -2
abort-3
immediate-4
مالحظة هامة-:
عادة ما تكون إغالق  databaseمن أجل عملٌة backup

مالحظة هامة-:
إلغالق  databaseقاعدة البٌانات تحتاج إلً الدخول إلً / as sysdba
إلغالق قاعدة البٌانات نستخدم القاعدة التالٌة-:
;]Shutdown[normal]|[transactional]|[abort]|[immediate
مع العلم أن  normalهً  defaultأي عند كتابة  shutdownبدون أي من هذه الحاالت األربع ٌفترض االوراكل إنها normal

أوال مرحلة normal
فً حالة إغالق قاعدة البٌانات فً هذه الحالة ٌتم التالً-:
-1ال ٌسمح بدخول مستخدمٌن جدد إلً قاعدة البٌانات
-2ال ٌغلق قاعدة البٌانات قبل خروج جمٌع المستخدمٌن منه أي أن االوراكل ٌنتظر حتى ٌفرغ جمٌع المستخدمٌن من مهامهم لكً ٌتم
إغالق قاعدة البٌانات
مثال
إلغالق قاعدة البٌانات البد أن ٌكون ال ٌوجد مستخدمٌن موجودٌن مثالً إذا كان هناك مستخدمٌن موجودٌن ٌضل قاعدة البٌانات فً حالة
تعلٌق مثالً
الصورة التالٌة توضح ذلك
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ٌ-3تم نقل بٌانات  redo log bufferإلً redo log file
ٌ-4تم نقل بٌانات  database buffer cacheإلً data file
-5فً حالة وجود عملٌات لم ٌحدث لها  commitفٌحدث لها rollback
-6إنها وجود background processes
-7إزالة مساحة  SGAمن الذاكرة
-8إغالق databaseثم إغالق instance
مثالً الصورة التالٌة
مثال علً أن فً مرحلة  normalال ٌمكن الدخول علً مستخدم جدٌد وقاعدة البٌانات مغلقة فً مرحلة normal

112

oracle enterprise manager console لمعرفة قاعدة البٌانات علً أي حالة تم إغالقها عن طرٌق أداة
Connect =system
Password=manager
Connect as=sysdba
oracle enterprise manager console كما هو موضح فً الصورة التالٌة توضح طرٌقة الدخول علً أداة
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Oracle enterprise manager console ٌمكن إغالق قاعدة البٌانات عن طرٌق أداة
Username :system
Password :manager
Connect as: sysdba
من خالل الصورة التالٌة
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إذا أردنا أن نقلق قاعدة البٌانات فً مرحلة  normalعن طرٌق هذه األداة أنظر إلً الصورة التالٌة-:
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المرحلة الثانٌة-:
Transcational-2
فً حالة إغالق قاعدة البٌانات فً هذه الحالة ٌتم جمٌع خطوات
 Normalماعدا االختالفات التالٌة
 -1ال ٌغلق قاعدة البٌانات قبل إنهاء المهام التً طلبها جمٌع المستخدمٌن منة أي أن االوراكل ٌنتظر حتى ٌفرغ جمٌع المستخدمٌن من
مهامهم التً طلبوها قبل حدوث أمر اإلغالق وال ٌنتظر أنٌ ،خرج جمٌع المستخدمٌن من قاعدة البٌانات لٌتم عملٌة اإلغالق كما ٌحدث فً
Normal
-2ال ٌسمح بقٌام بمهام جدٌدة من قبل المستخدمٌن بعد أمر اإلغالق
ٌ-3تم إخراج المستخدمٌن من قاعدة البٌانات عند االنتهاء من المهمات التً طلبها قبل عملٌة اإلغالق
مالحظة هامة-:ال ٌستلزم عملٌة النسخة االحتٌاطٌة عند تشغٌل
 Instanceمرة أخرى

117

118

المرحلة الثالثة-:
Immediate-3
فً حالة إغالق قاعدة البٌانات بهذه الحالة ٌتم جمٌع خطوات
 Normalما عدا الخطوات التالٌة-:
ٌ-1تم إغالق قاعدة البٌانات فوراً دون انتظار خروج المستخدمٌن أو إنهاء مهامهم التً طلبوها قبل أمر اإلغالق
-2المهمات التً طلبها قبل أمر اإلغالق تلغً وأي تعدٌالت طرأت علً البٌانات تزال وتمسح (بشرط أن تكون المهمة تزال تعمل عند أمر
اإلغالق)ٌحدث لها تراجع
Rollback
مالحظة هامة-:
ال ٌستلزم عملٌة  recoveryعند تشغٌل instanceمرة أخري
لتوضٌح التالً أنظر إلً الصورة التالٌة
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أو ٌمكن إغالق قاعدة البٌانات عن طرٌق أداة
Oracle enterprise manager console
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المرحلة الرابعة
Abort-4
فً بعض الحاالت الخاصة عند عدم استطاعة االوراكل إغالق قاعدة البٌانات بأحد الحاالت الثالث السابقة ٌتم استخدام هذه الحالة
فً حالة إغالق قاعدة البٌانات فً هذه الحالة ٌتم التالً-:ٌ-1تم إغالق قاعدة البٌانات فوراً دون انتظار خروج المستخدمٌن أو إنهاء مهامهم التً طلبوها قبل أمر اإلغالق
-2المهمات التً تم طلبها قبل أمر اإلغالق تلغً وأي تغٌرات طرأت علً البٌانات تزال وتمسح (بشرط أن تكون المهمة ما تزال تعمل عند
أمر اإلغالق)وال ٌحدث لها Rollback
-3ال ٌتم نقل بٌانات  redo log bufferإلً redo log file
-4ألٌتم نقل بٌانات  database buffer cacheإلً data file
-5المهام التً لم ٌحدث لها  commitال ٌحدث لها rollback
ٌ-6تم إغالق databaseوال  instanceبشكل فوري
مالحظة هامة-:
ٌستلزم أن تتم عملٌة  recoveryعند تشغٌل instance
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معلومات أخري
File password
privilege  مثلinstance ًملف ٌحتوي علً المعلومات المهمة واألزمة لدخول إل
Password file utility
password file  وٌستخدم فً تكوٌنorapwd ٌعرف باسم
orapwd file=c:\oracle\ora92\database\pwdptdb.ora password=admin entries=5
 هو اسم الملف وموقعة علً الجهازfile حٌت أن
sysdba and / as sysdba ً هً كلمة السر الخاصة فPassword
sysdba and / as sysdba  فً هٌئةdatabase ً هً العدد األقصى من المستخدمٌن الذي ٌحق لهم الدخول إلEntries
الصورة التالٌة توضح ذلك
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قواعد البٌانات الموزعة
Oracle net servicesعبارة عن خادم ٌ database serverحتوي علً قاعدة البٌانات ٌتصل به جمٌع االجهزة التً تحتوي علً برامج تحتاج الً
االتصال فً قاعدة البٌانات وهذا هو المستخدم فً أغلب الشركات علً مستوي العالم ،بحٌث ال تكون جمٌع االجهزة التً
تحتوي علً برامج تحتاج الً االتصال بقاعدة البٌانات تحتوي أٌضا ً علً قاعدة البٌانات
اذا اردنا ان ٌكون لدٌنا خادم ٌحتوي علً قاعدة بٌانات  database serverتستطٌع جمٌع االجهزة التً تحتوي علً برامج
تحتاج الً قاعدة البٌانات الً االتصال بهذا الخادم فانة البد من معرفة كٌفٌة إنجاح هذا االتصال
فانة سوف ٌكون لدٌنا موضوعٌن
الجانب االول-:هو جانب الخادم  database serverوكٌف ٌستطٌع خدمة جمٌع الطلبات التً تصله التصال فً قاعدة البٌانات
الجانب الثانً-:هو جانب  client applicationوهو الجهاز الذي ٌرٌد االتصال فً قاعدة البٌانات وكٌف ٌستطٌع الوصول الً
قاعدة البٌانات
اوالً جانب الخادم  database serverوكٌف ٌستطٌع خدمة جمٌع الطلبات التصال بقاعدة البٌانات
ال  oracle net listenerهو المسؤول عن عملٌة معالجة طلبات ال  clientمن غٌر ال  listenerمحاولة االتصال فً قاعدة
البٌانات من خارج الخادم سوف تكون فاشلة الكن محاولة االتصال بقاعدة البٌانات من داخل الخادم ال تحتاج الً listener
المتنصت listener؟
هو إدارة تقوم باالستماع علً المنفذ  portلكً تستقبل طلبات المستخدمٌن من االجهزة األخرى علً الشبكة الراغبٌن بفتح
جلسة  sessionمع االوراكل  serverالمتنصت ضروري جداً فً حالة كون القاعدة البٌانٌة علً جهاز فً الشبكة وترغب من
الجمٌع االتصال بها
مالحظة-:
ٌستطٌع  one listenerمستمع واحد خدمة عدد من  database instanceوهو فً االصل عبارة عن ملف واحد ٌوجد فً
المسار التالً فً  oracle 9iكما فً الصورة التالٌة
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المسار التالً
D:\app\Moheeb\product\11.1.0\db_1\NETWORK\ADMIN\listener.ora
ٌستطٌع مدٌر قاعدة البٌانات تحرٌر وتهٌئة هذا الملف لٌستقبل طلبات االتصال بقاعدة البٌانات

هذا نموذج لملف ال  listenerبحٌث ٌحتوي علً  one listenerوٌراقب ال  1521 portمستخدما ً TCP PROTOCOL
هذا المستمع ٌخدم  instanceتسمً acc
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ٌستطٌع مدٌر قاعدة البٌانات ان ٌضٌف  listenerمستمع جدٌد مثال نرٌد ان نضٌف مستمع جدٌد ٌسمً ٌ moheebعمل فً
نفس الخادم وٌراقب ال  1521 portوٌخدم نفس  instanceالذي تسمًaccمستخدما ً tcp protocol

إضافة متنصت جدٌد

كما فً الصورة التالٌة
ابدا----كافة البرامجnet configuration ----configuration and migration tools-----orahome92----
assistance
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ثم تظهر واجهة نختار منها الخٌار التالً
Listener configuration-----add
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ثم نضع اسم المتنصت

نحتار البروتكول الذي نرٌد ان ٌستمع الٌة المتنصت فً العادة نختار برتوكول
 tcp protocolفً شبكات الوٌندوز

Select the port
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نختار البورت الذي نرٌد للمتنصت ان ٌعمل علٌة
مالحظة-:عند اختٌارك البورت ٌجب علٌك انت تقوم بسؤال مدٌر النظام ألنه قد ٌكون اغلق هذا البورت من اجل حماٌة السٌرفر فً العادة
منفذ اوراكل االفتراضً هو 1521

تأتً رسالة ٌسألنا هل ترٌد ان نقوم فً إعداد متنصت أخر نشكره علً ذللك ونقول لهو ال
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ٌطلب منا هل ترٌد تشغٌل المتنصت الجدٌد ام ال
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تظهر رسالة االنتهاء من العمل نختار التالً تم نخرج من الواجهة
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مالحظة-:
االوراكل عنده متنصت ٌنشً متنصت افتراضً ٌسمً
ٌ Listenerتنصت علً البورت 1521
بعد ذلك نستطٌع التحكم فً
Listener
عن طرٌق االمر التالً

ٌتم التحكم فً المتنصت عن طرٌق االمر التالً
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LSNRCTL
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نسأل هللا تعالً ان نكون قد وفقنا الً طرح هذا الكتاب لٌتم االستفادة منة وإذا كان هناك أي اخطاء ٌرجً مراسلتً علً العناوٌن التالٌة
أو االتصال بً عبر االرقام التالٌة.
ونسألكم الدعاء لً ولوالدي.
وهللا الموفق وهللا ولً التوفق...
ال الة اال هللا محمد رسول هللا.
م/مهٌب فؤاد عبد الحمٌد شمسان الرباصً
moheeb1fuad@hotmail.com
fmoheep_a1988@hotmail.com
+967771801002
+967736262561
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