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  مقدمة الكتاب 

  ....وآله وصحبه ومن وااله  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، حممد بن عبد اهللا ،
  :وبعد 

، وحاولت التركيز على أهم املواضيع اليت قد  ) sql( هذا الكتاب يتناول مواضيع عديدة عن أوامر لغة 
ا، ولذلك قمت بالتركيز على الدوال ـمعلوماتفيد القارئ ، وال خيفى على أحد أن هذه اللغة غزيرة يف 

اب ــاألكثر استخداماً ، والدوال األكثر متطلباً للمربجمني والدارسني على حد سواء، وحيتوي هذا الكت
مثال ، وهذه األمثلة عبارة عن أمثلة توضيحيه الستخدام الدوال، وكذلك بعض ) 220( على أكثر من 

  . األوامر األخطاء اليت قد حتدث عن كتابة
   ، فاإلنسان دائماً ما ويف األخري هذا الكتاب جتربة بسيطة يل حيتوي على بعض األخطاء الغري مقصودة

   وهذا الكتاب مازال قيد التطوير فمن وجد فيه أخطاء أو لديه آراء فال يتردد يف إبالغي عرب  ،خيطى
  :بريدي اإللكتروين 

mmah_1550@hotmail.com   
mmah_1550@yahoo.com   

  
  

.وإن كنت قد أصبت بشيء فهذا من اهللا ، وإن كنت قد أخطئت يف شيء فهذا من نفسي ومن الشيطان 
  .وال تنسونا من دعوة صاحلة يف ظهر الغيب يل ولوالدي وجلميع املسلمني 

  
  
  

  ماهر حممد أمحد الرياشي 
         -2009- 
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  sql * plus      6 أقسام ووظائف 1 -1

  sql         7 حمرر 2 -1

   sql & sql * plus     8 - 9 العمل مع بيئة 3 -1
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  subquery(    56  - 61(  االستعالمات الفرعية 9 -2

  62        متارين الفصل الثاين10 -2

   )Data Manipulating Language( لغة التعامل مع البيانات  :الفصل الثالث        
  68 -  64    إضافة البيانات إىل اجلداول1 -3

  69 -  68    تعديل بيانات يف اجلداول2 -3

  70 -  69    حذف بيانات يف جداول3 -3
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   )transection command( أوامر النقل  :الفصل الرابع            
  73      أوامر النقل 1 -4

  74        متارين الفصل الرابع 2 -4

   )Data Definition Language( ات لغة توصيف البيان :الفصل اخلامس                  
  tables(   76 - 88(  العمليات على اجلداول 1 -5

  views(   88 - 90(  العمليات على املناظري 2 -5

  sequences(   90 - 91(  العمليات على املتسلسالت 3 -5

  indexes (   91 - 92(  العمليات على الفهارس 4 -5

  synonym(   92 - 93(  العمليات على املرادفات 5 -5

  users(   93 - 94(  العمليات على املستخدمني 6 -5

  system(   94 - 96(  العمليات على النظام 7 -5

  97   متارين الفصل اخلامس8 -5

   )Data Control Language( لغة التحكم يف البيانات  :الفصل السادس                   
  100 - 99  فة  منح الصالحيات ملستخدم أو وظي1 -6

   100   سحب الصالحيات من مستخدم أو وظيفة 2 -6

  101   متارين الفصل السادس3 -6

  102  املصادر 

  103  اخلامتة 
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  :الفصل األول 
 sql & sql * plusلتعريف بــ ا

    )sql & sql * plus(   
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Sql ( structure query language )  
    .هي عبارة عن تعليمات برجمية تستخدم للتعامل مع البيانات و  بالترتيب املهيكل ،االستعالملغة  : sqlوتعين الـ 

  :وتنقسم إىل مخسة أقسام كالتايل  
1- Data Retrieval   
ولكن نظراً ألمهية هذا األمر خصص له ،  DMLمن لغة ض والذي يصنف  ،selectو تتضمن أمر االسترجاع  

  .هذا القسم 
2- DML)  Data Manipulating language (   
  ) .االحتياطية ( ص بالتعامل مع البيانات يف اجلداول ضمن منطقة العمل التمهيدية وختت
3- Transection command   

  .وقاعدة البيانات ، وختتص بعملية نقل البيانات بني منطقة العمل التمهيدية 
4- DDL )   Data Definition language (  

  . وتقوم بتنفيذ التعليمات  ،)قاعدة البيانات ( ة  البيانات ضمن منطقة العمل األساسيتوصيفوختتص ب
5- DCL )  Data Control language  (   

  .و أوامرها   وسحب الصالحيات وختتص مبنح
  
  
  

  .أو إلغاؤها من و إىل قاعدة البيانات  ،  أو تعديلها ،هي عبارة عن منطقة توضع فيها نسخ من البيانات املراد إضافتها
   ) :sql(  لغة وظائفأهم  
 ANSI ( American National Standards(  لغة قياسية من لغات احلاسب اخلاصة مبعهد -

Institute   .   
  . متكنك من الدخول لقاعدة البيانات -
  . متكنك من استخراج البيانات من قاعدة البيانات -
  . متكنك من إضافة بيانات إىل قاعدة البيانات -
  .ى البيانات املوجود يف قاعدة البيانات  متكنك من احلذف والتعديل عل-

  
  

   )sql(  ووظائف لغة أقسام   1- 1

 )اإلحتياطية( منطقة العمل التمهيدية 
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  .غري حساسة للحروف الصغرية أو الكبرية  ) sql ( لغة 
 ) .البيضاء ( ال تم باملسافات الفارغة  ) sql ( لغة 
   ) .;( بفاصلة منقوطة تنتهي  ) sql ( لغة 

  
  

وحفظها واسترجاعها داخل قاعدة ،  ) sql( والذي يتم من خالله تنفيذ أوامر لغة،    )sql( وهو احملرر اخلاص بلغة
  .البيانات 

  ـ: ومن أوامرها 
               األمر                           الوصف 

 CONNECT  . بقاعدة البيانات االتصال

 DISC  .لقطع االتصال بقاعدة البيانات 

 SHOW  .أمر استعراض للمستخدم أو أوامر بيئة النظام 

 GET  . من سابق استدعاء ملف حمفوظ

 SQL * PLUS .  SETأمر تفعيل و إيقاف وإعداد بيئة 

 ED  .االنتقال للمحرر و تعديل األمر 

 RUN أو   R  .يكتب األمر ويعيد تنفيذه 

 /  .ينفذ األمر دون إعادة كتابته 

 @  .لتنفيذ أمر أو ملف حمفوظ من سابق 

 START  .لتنفيذ ملف مكتوب من سابق 

 DEL  .ستعرض أو كل السطور يف األمر إلغاء السطر امل

 SAVE FILENAME  .حلفظ أمر باسم 

 SAVE FILENAME  ) .إضافة للملف ( حلفظ أمر يف ملف سابق 
APPEND 

 SAVE FILENAME  .حلفظ أمر يف ملف سابق مع حذف األوامر 
REPLACE 

 QUIT  .إليقاف تنفيذ أمر 

 EXIT  .للخروج من حمرر اللغة 

  sql * plusحمرر    2- 1

 مالحظات 
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  يف أي إصدار من إصداراته على  oracleجيب أن تقوم بتحميل قواعد البيانات  )  sql (العمل مع لغةللبدء يف 
  .جهازك 

  :و لتشغيل الربنامج 
        oracle – orahome92          كافة الربامج           ابدأمن قائمة 
           Application Development            sql plus .   

 واسم قاعدة البيانات اليت سـتعمل   ، وكلمة السر اخلاصة به ،ظهر الشاشة التالية حيث يتم كتابة اسم املستخدم   وست
  .عليها 

  
  

  . فليس من الضروري كتابة اسم قاعدة البيانات  ،إذا كنت ستعمل على نفس قاعدة البيانات احلالية 
 كما يف األمثلة،وف يكون الدخول لقاعدة البيانات فس  ،إذا كنت مل تغري كلمة السر للمستخدمني عند التحميل 

        .              املبينة الحقاً 

  
، أما يف حالة كتابة البيانات   sql يتم الدخول إىل الشاشة البيضاء اخلاصة بلغة، إذا كانت البيانات صحيحة 

  .ثالث مرات متتالية بطريقة خاطئة فإن الربنامج سيغلق تلقائياً 

  
   ،أو إنشاء جداول،  حيث أن األوامر تكتب أما استعراض بيانات  ، وحبسب تركيبته ،تابة األمر املطلوبيتم ك
  .اخل .....  أو 

  sql & sql * plus العمل مع بيئة  1-3
 

 :مالحظة 
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  :نستخدم األمر التايل  كافة اجلداول املوجودة يف املستخدم والستعراض

  
  :أو األمر 

    
  

سوف يقوم )  يوجد به أخطاء ال( فإذا كان األمر صحيح ،   ENTER وبعد كتابة األمر نضغط على زر
  . أما يف حالة وجود خطأ فسوف يقوم بإظهار رسالة توضح نوع اخلطأ  ،بتنفيذ األمر كما يف األمثلة السابقة

  :لتشري إىل موقع اخلطأ كما يف املثال التايل ( * ) و توضع عالمة 

  
 رسالة خطأ مع توضيح مكان قام بإظهار لذلك  ،بالطريقة اخلاطئة  catalog نالحظ يف املثال أننا كتبنا كلمة

  : أو لتعديل األمر نستخدم األمر التايل  ،ولتصحيح األخطاء يف حالة وجودهااخلطأ ، 
  c / الكلمة املراد تعديلها/ الكلمة اجلديدة 
  . بدون وضع فاصلة منقوطة  ENTERمث نضغط مفتاح 
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 save يتم احلفظ بواسطة األمر
  save   اسم امللف

    
    filename.sql باالمتدادوحيفظ امللف عادة 

   GET  األمر مره أخرى يستدعى باألمرالستخداموعند احلاجة 
  GET اسم امللف

 
  أما إلضافة األوامر مللف سابق نستخدم األمر 

append   اسم امللف save  

  
    نستخدم األمر باألوامر السابقةاالحتفاظ وعدم  ،أما حلفظ األوامر اجلديدة مبلف سابق

replace  اسم امللف save    

  
  

وذلك قبل كتابة   sql. واخلاطئة يف ملف يتم تسميته بامتداد عملية حفظ األوامر املنفذة مع نتائجها الصحيحة
  : وذلك بالطريقة التالية  ،وتنفيذ األوامر املطلوب حفظها

  spool  filename.sql فتح وختزين امللف املؤقت
   ...........               كتابة األوامر             

...........                                            
           Spool off      إغالق ملف التخزين املؤقت

   . spool offولن يتم احلفظ إال بعد استخدام 
  أمر تنظيف الشاشة 

 
  :أو األمر 

   

  sql * plusحفظ األمر والرجوع إليه عند احلاجة من خالل   1-4
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    :ن املستخدمني وميكن استعراضهم باألمر  يف قاعدة البيانات عدد ميوجد 
 

  .وتاريخ إنشاءهم ،  وأرقامهم  ،يف املثال السابق مت عرض أمساء املستخدمني
  
  

  ات مساحيات املستخدمني واالتصال بقاعدة البيان  1-5
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  . ومساحيات خاصة به  ،ويوجد لكل مستخدم كلمة سر ، وهناك عدد من املستخدمني 

  :نعرف منهم 
  

  اسم املستخدم   كلمة السر               السماحيات
Connect and resource tiger scott 
Connect and resource demo demo 
DBA manager system 

  :ملعرفة املستخدم احلايل يف قاعدة البيانات نستخدم أحد األمرين التاليني  

  
  :ولعرض معلومات حول اجلداول اليت يتملكها املستخدمون يف قاعدة البيانات نستخدم األمر التايل 

  
 حيتوي على أمساء اجلداول اليت إنشاءها املستخدم ، والستعراض  ، مستخدم دليل خاص بهويوجد يف كل

  :اجلداول املوجودة يف املستخدم نستخدم األمر التايل 

    
  .واليت تعين الدليل    catalog اختصار لـ   cat الــحيث 

  :لطرق التالية نستخدم ا  sql وإذا أردنا ربط قاعدة البيانات مبستخدم آخر يف نفس صفحة
 connect  اسم املستخدم/ كلمة السر 

 
  :أو بالطريقة التالية 
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  وإذا أردنا قطع االتصال بقاعدة البيانات مع بقاء شاشة احملرر موجودة 

  ENTER مث نضغط الزر  DISC نستخدم األمر

  
ي أمر بعد القطع تظهر  وعند كتابة أ ،نالحظ يف املثال السابق أنه مت قطع االتصال بقاعدة البيانات

   . أي غري متصل  Not connected رسالة
  :وللخروج النهائي من احملرر نستخدم األمر 

  
  

    
  
  

  :الستعراض مواصفات اجلدول نستخدم األمر 
  describe أو desc  اسم اجلدول

  
 ة بيانات املستخدماملوجود يف قاعد)   emp ( نالحظ يف املثال السابق أنه مت عرض مواصفات جدول املوظفني

)scott . (   

  
 املوجود يف قاعدة بيانات)    dept ( نالحظ كذلك يف املثال السابق أنه مت عرض مواصفات جدول األقسام

   ) . scott (املستخدم
  

 مواصفات وبيانات اجلداول  1-6
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  :والستعراض بيانات اجلدول نستخدم األمر 

   select * from اسم اجلدول

  
   ) . emp ( نات جدول املوظفنينالحظ يف املثال السابق أنه مت عرض بيا

     
  . )  dept( نالحظ أيضاً يف املثال السابق مت عرض بيانات جدول األقسام 

  . وبيانات اجلداول الباقية يف قاعدة البيانات  ،وبنفس الطريقة ميكن عرض مواصفات
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 كثرياً يف مسنستخدمه وذلك ألننا  ، )dept(  واجلدول  ، )emp(  بشرح حمتويات اجلدول أقوموسوف  

  :أمثلتنا يف الفصول القادمة 

  
  .و حيتوي على األقسام ) :  deptno (احلقل 
  .و حيتوي على أمساء األقسام ) :  dname (احلقل 
  .وحيتوي على موقع األقسام ) :  loc (احلقل 

  
  .وحيتوي على رقم املوظف  ) : empno (احلقل 
  .املوظف وحيتوي على اسم  ) : ename( احلقل 
  .وحيتوي على الوظيفة ) :  job( احلقل 
  .وحيتوي على رقم مدير املوظف  ) : mgr( احلقل 
  .وحيتوي على تاريخ التوظيف  ) : hiredate( احلقل 
  .وحيتوي على راتب املوظف  ) : sal( احلقل 
  .وحيتوي على عمولة املوظف  ) : comm( احلقل 
  .سم الذي يتبعه املوظف وحيتوي على الق ) : deptno( احلقل 
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   ) :dual(  اجلدول -

،  وهو جدول ومهي حيث يتكون من حقل واحد من نوع حريف طويل  ،وهو جدول موجود داخل قاعدة البيانات
دوال التاريخ ، املستخدم احلايل  :وبطول حرف واحد ويستخدم إلجراء العمليات اليت ليست هلا جدول أساسي مثل 
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  يف هذا الفصل ال توجد متارين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   متارين الفصل األول7 - 1
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  :الثاين الفصل 
  selectمجلة االستعالم 

   ) sql & sql * plus (  
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   :  selectمجلة االستعالم  

  :  هو  selectالشكل العام جلملة االستعالم 
aliases, or columns *  select  

 view or table from  
condition  where 

columns order by 
  .مجيع احلقول   تعين)*(

  
 
  .  باحلروف الكبرية أو الصغرية  select تكتب مجلة -
  ) ., (  تفصل بني كل حقل وآخر عالمة الفاصلة -

  
  
  
  
  : أو املسافة كما يف املثال التايل  asونستخدم لذلك املعامل   

  
  

 مالحظات 

 استرجاع احلقول بأمساء مستعارة1- 2
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  :أو ميكن كتابة األمر كالتايل 

  
  

 ، ويف املثال as باستخدام )  name ( حتت مسمى )  ename ( يف املثال األول قام باستعراض بيانات حقل
  .الثاين قام بنفس العمل ولكن باستخدام املسافة 

  :األخطاء 

  
 واملفروض عدم  asيف املثال السابق ظهرت رسالة خطأ وذلك بسبب كتابة الفاصلة بني اسم احلقل والـ 

  .كتابه الفاصلة 

  
كتابة  واملفروض  ،ذلك بسبب كتابة النص داخل تنصيص مفردو، يف املثال السابق ظهرت رسالة خطأ 

  .تنصيص مزدوج داخل  النصوص 
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وأولويات ،   from ماعدا اجلزء اخلاص بـ ، sql ميكن استخدام العمليات احلسابية يف مجيع أجزاء مجلة
  . مث اجلمع والطرح  ،التنفيذ الضرب والقسمة

  :مثال 

  
حتت  )  sal ( وكذلك حقل،  )  name ( حتت مسمى )  ename ( قليف املثال السابق مت عرض ح

 وذلك بضرب حقل  ،وكذلك قام بعملية حسابية حيث قام حبساب الراتب السنوي  ، ) salary (مسمى
  .أي الراتب السنوي )   annual salary ( ووضعه حتت مسمى12يف  )   sal ( الراتب

  
  
  
  
  
  
  

  استرجاع احلقول باستخدام العمليات احلسابية األربع2- 2
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  : أخر مثال 

    
 ،  )  comm  ( العمولة وكذلك حقل  ، ) name ( حتت مسمى )  ename ( ق مت عرض حقليف املثال الساب

  .وكذلك قام بعملية حسابية حيث قام حبساب العمولة مقسومة على أربعة 
  
  

  

  :للربط بني احلقول كما يف املثال التايل ) || ( تستخدم األداة 

  
 حتت مسمى ) job ( وحقل الوظيفة  ، ) ename ( سمنالحظ يف املثال السابق أنه مت الربط بني حقل اال

)employees . (   

 بني احلقول) || (   استخدام الربط 3- 2
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 .10 يف مث بعد الربط مت الضرب )  comm ( وحقل العمولة  ، )  sal ( يف املثال السابق مت الربط بني حقل الراتب

  :األخطاء

  
 )  comm (مع حقل العمولة )   sal (  وهو عدم إمكانية ربط حقل الراتب ،ظهرت رسالة خطأيف املثال السابق 

  .مضروباً به 
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  ) .أي تكرار البيانات ( ملنع تكرار السجالت   distinct األمريستخدم 
  :مثال  

  
،  30 و 20 وكذلك الرقم  ، أكثر من مره10 يف املثال السابق نالحظ أن السجالت مكررة يعين يوجد الرقم

  :عدم تكرار السجالت كما يف املثال التايل نالحظ   distinct عند استخدام ولكن

    
  :األخطاء

  
أن تأيت  بعد احلقل وهي من املفروض  distinct يف املثال السابق ظهرت رسالة خطأ وذلك بسبب تأخري كلمة

    .قبل احلقل 

  ملنع تكرار السجالت  )  distinct(  استخدام 4- 2
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نة ، حلصر الصفوف املستدعاة على أساس شرط أو شروط معي وتستخدم  ، select وهي ضمن مجلة االستعالم
  :كان الشرط صحيح حنصل على ناتج الشرط ، أما إذا كان الشرط خاطئ تظهر الرسالة التالية  فإذا

    
   .أي انه مل يتم احلصول على أي صف

وقيم ثابتة   ، ومعامالت مقارنة ، حقول أو أمساء مستعارة للحقولأمساءمن    where وتتكون مجلة الشرط
  .بريات حسابية  وكذلك تع ،قد تكون رقمية أو نصية

  :يلي  وجيب مراعاة ما
  .يف حالة استخدام قيم نصية أو تاريخ  )  '   ' ( عالمة التنصيص الفردية -1
  . حالة األحرف كبرية أو صغرية بني عالميت التنصيص -2
   . DD – MON – YYيستخدم الشكل    sql  مراعاة شكل التاريخ املستخدم ويف-3

  :    حيث 
DD       09 :م هو اليو.   

  MON  هو الشهر: SEP   اختصار لشهر سبتمرب.  
YY        2009 يعين 09 :هو السنة  .  

  
    where جدول يوضح املعامالت املستخدمة مع مجلة     

                       املعامــل                      الوصــف 
      = ! , < > , = > , = < , > , < , =  .معامالت املقارنة 

 in , any , all , < any , < all , > all.تستخدم ملقارنة قيمة أو أكثر بعدة قيم داخل القائمة

             between value and value  .استدعاء البيانات بني قيمتني 

                                  ('_% ' ) like  .استدعاء البيانات حسب مطابقة النص أو احلرف 

             soundex ( ' excerption ' )  .دعاء البيانات حسب االسم الصويت است

                                          is null  .استدعاء البيانات اخلالية 

                                and , or , not  .املعامالت املنطقية 

   where مجلة الشرط 5- 2
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  :  كالتايل  notوميكن كذلك استخدام 

not between 
not like 
not in  
is not null 

  :وبعض املعامالت  )  where( أمثلة الستخدام مجلة الشرط 

  
للموظفني الذين )  job ( وحقل الوظيفة،  )  ename ( نالحظ يف املثال السابق أنه مت عرض حقل االسم

   .10رقم  )  deptno ( يف القسم يعملون

  
للموظفني فقط )  sal ( وحقل الراتب  ، ) ename (  عرض حقل االسمنالحظ يف املثال السابق أنه مت

    .2000الذين رواتبهم أقل أو يساوي 
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للموظفني فقط )  sal ( وحقل الراتب  ، ) ename ( نالحظ يف املثال السابق أنه مت عرض حقل االسم

   .4000 و الـ 2000الذين رواتبهم بني 
  
  

  .تعين أي حرف أو أحرف %  حيث أن العالمة  ،خل ثابت أو حقل نصييستخدم للبحث عن معىن معني دا
( ' m%')          تعين النصوص اليت تبدأ حبرفm.   

( ' %m% ' )    تعين النصوص اليت حتتوي على حرفm.   
( ' _m% ' )      تعين النصوص اليت حرفها الثاينm.   

( ' __m% ' )    تعين النصوص اليت حرفها الثالثm.   
  ...... وهكذا                       

  :أمثلة 

  
   . Mنالحظ يف املثال السابق انه مت عرض أمساء املوظفني الذين تبدأ أمساءهم حبرف 

  
  

   .Mأمساء املوظفني الذين حرفهم الثاين هو نالحظ يف املثال السابق انه مت عرض 
  :األخطاء 

  
 وذلك  ،ال السابق انه ظهرت رسالة بعدم وجود ما يطابق الشرط ولكن نالحظ يف املث ، هو يف الواقع ليس خطأ

  . باحلرف الصغري وهنا مبا أن النص بني عالمة التنصيص جيب مراعاة احلروف الصغرية والكبرية Mلكتابة حرف 

  likeاملعامل 
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  . يستخدم للبحث عن النصوص اليت تشبه نربات الصوت أو نربات األحرف 
  :مثال 

  
وذلك لوجود تشابه يف ،  SMITHهو  )  SMOTH( إن نتيجة البحث عن يف املثال السابق نالحظ 

  .نربات األحرف والصوت 
  :ويف املثال التايل كذلك هناك تشابه يف نربات األحرف والصوت 

  
   ) no rows selected( ويف حالة عدم وجود تشابه يف نربات األحرف والصوت تظهر رسالة 

  :يل أي مل يتم حتديد صفوف كاملثال التا

   
  

    
  :أربع حاالت كما يف اجلدول التايل  ) and( ويأخذ املعامل 

  ناتج الشرط  مجلة الشرط  مجلة الشرط
true        true       true      
true         false false 
false        true false 
false        false false 

  
  

  soundexاملعامل 

 andاملعامل 
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  :مثال 

  
 و  يعملون يف القسم  ، 2000 املوظفني الذين رواتبهم اكرب من أو يساوي نالحظ يف املثال السابق أنه مت حصر

   .10رقم 
  ) .إذا كان أحد الشروط خطأ ال توجد نتائج وتوجد نتائج فقط إذا حتققت كل الشروط ( 

  
  .ولكن مل يتحقق الشرط الثاين فلم تظهر أي نتائج ، نالحظ يف املثال السابق أنه حتقق الشرط األول 

  
  

  :أربع حاالت كما يف اجلدول التايل  ) or ( أخذ املعاملوي
  ناتج الشرط  مجلة الشرط  مجلة الشرط
true        true       true      
true         false true 
false        true true 
false        false false 

  :مثال 

  

    orاملعامل 
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10 أو يعملون يف القسم رقم 2000واتبهم أكرب من أو يساوي نالحظ يف املثال السابق أنه مت حصر املوظفني الذين ر

  ) .إذا كان أحد الشروط صحيح أو كالمها إذاً يوجد نتائج أما إذا كان كل الشروط خاطئة فال توجد نتائج (  

  
كرب رواتبهم أ )  emp( حيث أنه ال يوجد موظفني يف جدول ، نالحظ يف املثال السابق أن كل الشروط مل تتحقق 

   . لذلك مل تظهر أي نتائج 40 وكذلك ال يوجد موظفني يتبعون القسم رقم 6600أو تساوي 
  

    
  :حالتان كما يف اجلدول التايل  )  not( ويأخذ املعامل 

  ناتج الشرط  مجلة الشرط
true       false      
false true 

  :مثال 

  
 ماعدا املوظفني اليت نربات األحرف والصوت تشابه ،نالحظ يف املثال السابق أنه مت عرض مجيع املوظفني 

 )JENES(   وهم )JAMES (  و )JONES. (   
  

    notاملعامل 
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  :مثال آخر 

  
   .3000 و 1000نالحظ يف املثال السابق أنه مت حصر املوظفني الذين رواتبهم ليست بني 

  
  

  
وتكتب يف  ،   descendingأو تنازلياً ،   ascendingتستخدم لترتيب الصفوف الناجتة إما تصاعدياً 

   . selectاية مجلة 
  :مثال 

  
  وإن الترتيب كان تصاعدياً ،  ) deptno( نالحظ يف املثال السابق أن الترتيب كان على حسب األقسام 

  ) .وذلك ألنه الوضع االفتراضي ( 

   order by مجلة الترتيب 6- 2
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  :مثال أخر 

  
 التوظيف للموظفني الذين يعملون يف نالحظ يف املثال السابق أن مت عرض بيانات االسم والوظيفة والقسم وتاريخ

   ) .hiredate(  مرتباً تصاعدياً حبسب تاريخ التوظيف 10القسم رقم 
  :كما يف املثال التايل   descويف حالة أننا نريد أن نرتب ترتيباً تنازلياً نستخدم األمر 

  
 وذلك  ، الترتيب كان تنازلياً وإن ، ) deptno( نالحظ يف املثال السابق أن الترتيب كان على حسب األقسام 

  ) .تصاعدي (  الذي يقوم بعكس الترتيب االفتراضي desc األمر الستخدام
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  :مثال أخر 

  
 )  deptno(  ففي املثال مت الترتيب حبسب القسم  ،نالحظ يف املثال السابق أنه ميكننا الترتيب بأكثر من حقل

  .وم بالترتيب أوالً حبسب القسم مث ترتيب كل قسم حبسب الراتب تنازلياً ، حيث يق )  sal( و حبسب الراتب 
  
  
  
  

  
  single row function     دوال الصف الواحد  -1
  multiple row function          الدوال التجميعية-2
  
  . تعطي قيمة واحدة من صف واحد  :single row function دوال الصف الواحد  -1

  :ومنها 
  
  

   )functions sql( دوال 7- 2
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 :دوال حرفية  -1

  
        دوال حرفية                             

      الدالة  الوصف
    lower  .التحويل إىل حروف صغرية 

   upper  .التحويل إىل حروف كبرية 

  initcap  .حتويل احلرف األول كبري والباقي صغري 

  concat  .وصل السالسل مع بعضها البعض 

   substr  .قطع السالسل بطول معني 

  length  .اد عدد حروف السلسلة إجي

      instr  .موقع حرف معني يف السلسلة 

     lpad  . جهة اليسار مبلئ الفراغ حبرف معني منضبط احلروف 

     rpad  . جهة اليمني مبلئ الفراغ حبرف معني منضبط احلروف 

     trim  .قطع حرف معني من بداية أو اية الكلمة فقط 

    ltrim  .ار السلسلة قطع حروف من يس

    rtrim  .قطع حروف من ميني السلسلة 

 :دوال رقمية  -2
 

       دوال رقمية                                  
      الدالة  الوصف

   round   .دالة التقريب

    trunc  .دالة القص دون تقريب 

      mod  .باقي القسمة 
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 :دوال التاريخ -3

 
      دوال التاريخ                                 

      الدالة  الوصف
                 sysdate  .التاريخ احلايل 

 months_between  . عدد األشهر بني تارخيني 

        add_months  .إضافة أشهر للتاريخ املعطى 

              next_day  .اليوم التايل 

              last_day  .آخر يوم من الشهر 

                  round  .دالة التقريب للتواريخ 

                   trunc  .دالة القص دون تقريب 

            new_time  .دالة املنطقة الزمنية 

  
 :دوال التحويل  -4

 
       دوال التحويل األساسية                                

      الدالة  الوصف
               to_char  .حرف التحويل إىل 

         to_number  .التحويل إىل رقم 

               to_date  .التحويل إىل تاريخ 

  
  :أمثلة للدوال احلرفية 

   .where أو مع مجلة الشرط selectاالستعالم وتأيت مع حقول مجلة 
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  ریاشيماھر محمد أحمد ال/ أعداد 

36

  
1- lower  )  التحويل إىل حروف صغرية: (  

  
  
  

2- upper  ) تحويل إىل حروف كبرية ال (:  

  
3- initcap  )   حتويل احلرف األول كبري والباقي صغري: (  

  
  

  
  .ميكن استخدام أكثر من دالة يف نفس مجلة االستعالم  -

  :مثال 

  
4- concat  )  وصل السالسل: (  

  
  

  مالحظة 
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5- substr  ) قطع السالسل:(  

  . ولكن بطول معني  ،تقوم بعملية قطع السالسل

  
 مت حتديد من احلرف األول إىل في املثال  ف ،حظ يف املثال السابق أنه مت قطع السلسلة على حسب ما مت حتديدهنال

  .احلرف الثالث 
6- length )  إجياد عدد حروف السلسة: (  

  
7- instr  )  إجياد موقع حرف معني يف السلسلة : (  

  
    .الذي يراد معرفة موقعه يف السلسلة  وكذلك احلرف  ،يف املثال السابق يتم حتديد السلسلة

8- lpad  )  جهة اليسار مبلئ الفراغ برمز معني منلضبط احلروف : (  

  
يتكون من مخسة  ) maher(  ومبا أن عدد حروف االسم  ، 8يف املثال السابق مت حتديد عدد اخلانات يساوي 
   ) .#( حروف مت ملئ الفراغ من جهة اليسار بالرمز 
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  :خر مثال أ

  
يتكون من مخسة  ) maher( ومبا أن عدد حروف االسم ،  10 يف املثال السابق مت حتديد عدد اخلانات يساوي 
  ( * ) .حروف مت ملئ الفراغ من جهة اليسار بالرمز 

9- rpad  )  مبلئ الفراغ برمز معني مني جهة اليمنلضبط احلروف : (  

  
 ةيتكون من مخس ) maher(  ومبا أن عدد حروف االسم  ،8ساوي يف املثال السابق مت حتديد عدد اخلانات ي

   ) .#(  بالرمز منيحروف مت ملئ الفراغ من جهة الي
  
  

10- trim  )  اية الكلمة لقطع حروف واحد فقط من بداية أو: (  

  
راد قطعه بني يف املثال السابق مت قطع حرف واحد من بداية الكلمة ، ونالحظ أننا عندما نقطع نكتب احلرف امل

 مث الكلمة املراد القطع منها ، وكذلك تكتب بني عالميت  ، ) from( ونستخدم الكلمة ، عالميت تنصيص مفرده 
  .تنصيص مفرده 

  :مثال أخر 

  
  .املثال السابق مت قطع حرف واحد من اية الكلمة  يف
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  :األخطاء

  
          حذفه وذلك ألن الدالة ولكن مل يتم  ،وسط الكلمة حرف يقع يف باختيارنالحظ يف املثال السابق أننا قمنا 

 )trim  (  اية الكلمة حتذف فقط حرف واحد من بداية أو.  
11- rtrim  )  من جهة اليمني أو حروف لقطع حروف: (  

  
   ) . from( ظ أننا مل نستخدم الكلمة  ونالح ،يف املثال السابق مت قطع حرفني من جهة اليمني

12- ltrim  )  سارمن جهة اليأو حروف لقطع حروف : (  

  
  .يف املثال السابق مت قطع ثالثة حروف من جهة اليسار 

  :رقمية أمثلة للدوال ال
    .where أو مع مجلة الشرط  selectوتأيت مع حقول مجلة االستعالم

1- round  )  دالة التقريب: (  

  
  . ني حبسب عدد اخلانات املعطاة يف املثال السابق مت تقريب العدد إىل رقمني عشري
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  :مثال أخر 

  
   . 0 وذلك بوضعه يساوي  ،يف املثال السابق مت تقريب العدد بدون رقم عشري

  :مثال أخر 

    
  . فيتم التقريب إىل عدد صحيح  ، )1-( يف املثال السابق مت وضع القيمة تساوي 

2- trunc  ) التقريب  القص دون دالة: (  

  
  . السابق مت قص العدد إىل رقمني عشريني حبسب عدد اخلانات املعطاة يف املثال

  :مثال أخر 

   
  .يف املثال السابق مت قص الرقم العشري 

  :مثال أخر 

  
  .يف املثال السابق مت القص إىل أقرب عدد صحيح 
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3- mod  )  تقوم بإجياد باقي القسمة: (  

  
   ) .comm( على العمولة  ) sal( تب يف املثال السابق مت احتساب باقي قسمة الرا

  :أمثلة لدوال التاريخ 
1- sysdate )  يعطي التاريخ احلايل للنظام: (  

  
  .يف املثال السابق أعطى التاريخ احلايل املوجود يف النظام 

2- month_between )  ملعرفة عدد األشهر بني التارخييني املعطيني: (  

  
 وأجزاء من  ،ونالحظ أن النتيجة كانت بالشهر،  األشهر بني تارخييني معطيني يف املثال السابق مت احتساب عدد

  .الشهر 
  :األخطاء

  
 وذلك لوضع التاريخ األصغر قبل التاريخ األكرب ، وجيب  ،يف املثال السابق نالحظ أن النتيجة كانت بالسالب

  .أن يكون التاريخ األكرب هو األول 
3- add_months  )  األشهر للتاريخ املعطى إلضافة عدد من: (  
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  .يف املثال السابق مت إضافة أربعه أشهر لتاريخ النظام احلايل 

4- next_day )  ملعرفة تاريخ يوم من أيام األسبوع وذلك باستخدام تاريخ النظام: (  

  
  . وكم يصادف تاريخ يوم األحد  ،عرض اليوم احلايل من النظاميف املثال السابق مت 

  :األخطاء

  
  .يف املثال السابق ظهرت رسالة اخلطأ بسبب كتابة يوم األحد باحلروف الصغرية ، وجيب كتابتها باحلروف الكبرية 

5- last_day )  تستخدم ملعرفة أخر يوم من الشهر يف التاريخ املعطى: (  

  
  .مت عرض اليوم األخري من التاريخ املعطى يف املثال السابق 

6- round  ) تواريخ دالة تقريب ال: (  

  
وذلك الن اليوم اكرب من النصف ، وإذا كان ،  يف املثال السابق مت تقريب التاريخ إىل الشهر التايل

  :فإن التقريب يكون إىل بداية نفس الشهر كما يف املثال التايل ، اليوم أقل من النصف 
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7- trunc  )  دالة القص للتواريخ: (  

  . وسنة التاريخ املعطى  ،يخ املعطى إىل بداية الشهر أو العام من نفس الشهروهي دالة قص مبعىن حتول التار

  
    .يف املثال السابق مت قص التاريخ املعطى إىل بداية الشهر 

  :مثال أخر 

  
    .يف املثال السابق مت قص التاريخ املعطى إىل بداية السنة 

8- new_time )  دالة املنطقة الزمنية: (  
هي املنطقة ) HST(  ويف املثال التايل  ، الزمنية تستدعي التاريخ ضمن منطقة زمنية معينةوهي دالة املنطقة
  . واملطلوب إظهار التاريخ على أساسها  ، هي املنطقة الزمنية املقابلة هلا ) EST(  و  ،الزمنية للتاريخ

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  ریاشيماھر محمد أحمد ال/ أعداد 

44

  
 
 

  : هو  التحويل من بيانات التاريخ إىل بيانات حرفية والشكل العام-1
to_char(date ,'fmt')  

  

  
  

  
  .مت إظهار شكل التاريخ كبيانات حرفية بشكل خمتلف عن صورة التاريخ األساسية  يني السابقنييف املثال

  : التحويل من بيانات رقمية إىل بيانات حرفية والشكل العام هو -2
to_char( number ,'fmt')  

 
    . بيانات حرفية حتويل حقل الراتب إىليف املثال السابق مت 

  : التحويل من بيانات حرفية إىل بيانات تاريخ والشكل العام هو -3
to date ( char ,'fmt')  

  

 
  .يف املثال السابق مت حتويل البيانات احلرفية إىل بيانات تاريخ 

  دوال التحويل
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  :مثال أخر 

 
  .يغة أخرى ولكن بص، يف املثال السابق مت أيضاً حتويل البيانات احلرفية إىل بيانات تاريخ 

  : التحويل من بيانات حرفية إىل بيانات رقمية والشكل العام هو -4
to_number ( char ,'fmt') 

  :كما يف املثال التايل ، تستخدم هذا الدالة لتحويل البيانات احلرفية اليت تعرب عن رقم إىل بيانات رقمية 

  
  
  
  
 وبيانات التاريخ  ، التحويل بني البيانات الرقمية ولكن ال يتم ، هناك حتويالت خمتلفة تتم بني األنواع-

  .والعكس 
  
  

  :يقوم بتغري األغراض اخلاصة به ومن هذه الدوال 
1- nvl )  حيول القيمة الفارغة إىل قمة رقمية أو نصية أو تاريخ: (  

  
ويل القيم الفارغة إال أنه مت حت، لديهم فارغ  ) comm( يف املثال السابق رغم أن بعض املوظفني حقل العمولة 

  .إىل قيم رقمية 
  

  توابع التحويل 

  مالحظة 
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2- translate  )  ويعين الترمجة : (  

  : والشكل العام هو  ،هو مطلوب ويستخدم لتبديل حروف عبارة حرفاً حرفاً حسب ما
translate(string , if , then)  

  

  
 مث  ، وروده ضمن العبارة فإذا وجد الرقم حيدد مكان ، )if(يف املثال السابق مت البحث عن الرقم املراد ضمن 

   .ويبدل احلرف الذي وجده مع الرقم،  ) then( يبحث يف نفس املكان من العبارة 
  :مثال أخر 

  
  

   فإذا وجد احلرف حيدد مكان وروده ضمن العبارة  ، )if( يف املثال السابق مت البحث عن احلروف املراده ضمن 
         . ، ويبدل احلرف الذي وجده مع احلرف األخر  )then( ، مث يبحث يف نفس املكان من العبارة 

3- decode   
والشكل ،  ة قيمة فإن التحويل يكون قيم decode أما يف  ، كان التحويل حرف حرف translateيف 

  :العام هو
Decode ( value , if 1 , then 1 , if 2 , then 2 , if 3 , then 3 , else ….)  
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  ) thirty( إىل ) 30( و  ، )twenty( إىل ) 20(و ،  ) ten( إىل ) 10(بق مت حتويل القيمة يف املثال السا

  .ولكن يف املثال السابق ال يوجد قيم أخرى ،  )  not found( ويف حالة وجود قيم أخرى حتول إىل ، 
  :مثال أخر 

  
  

ال يوجد ) 40( وذلك ألن القيمة  ،)  else ) ( not found( يف املثال السابق نالحظ أنه تطرق إىل اخليار 
  .هلا حتويل 

4- ascii  )يعطي قيمة احلرف أو الرمز يف نظام الشفرة األمريكية: (  

  
    .يف نظام الشفرة األمريكية  ) M,R( يف املثال السابق أعطي قيم احلروف 
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  :مثال أخر 

  
   .ء أكثر من حرف يف نفس الوقت وال ميكنه إعطا ،يف املثال السابق أعطي قيمة أول حرف يف السلسلة

5- chr )  يعطي رمز الرقم يف شفرةascii: (     

  
     .asciiيف شفرة ) 77,82( يف املثال السابق أعطى رمز األرقام 

وتعطي قيمة واحدة من  : multiple row function   )دوال متعددة الصفوف ( الدوال التجميعية-2
  :عدة صفوف ومنها 

                  دوال التجميع                  
   الدالة             الوصف

 sum  )  .اموع ( دالة التجميع 

 . max,min,greatest,least  .دوال أكرب وأقل قيمة وتستخدم للبيانات الرقمية واحلرفية والتاريخ 

 avg  ) .حلساب الوسط احلسايب ( دالة املتوسط 

 count  .دالة العد 

 stddevdevttion  . املعياري دالة االحنراف

 variance  .دالة التشتت 

   .where ومع مجلة الشرط select تأيت مع حقول مجلة االستعالم  ةالتجميعيوالدوال 
  :أمثلة لبعض الدوال التجميعية 

1- sum  )  موعدالة ا: (  

  
   .10يف املثال السابق مت عرض جمموع رواتب املوظفني يف القسم رقم 
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2- max )  دالة أكرب قيمة: (  

  
     .10يف املثال السابق مت عرض قيمة أكرب راتب يف القسم رقم 

3- min )  دالة أقل قيمة: (  

  
   .10يف املثال السابق مت عرض قيمة أقل راتب يف القسم رقم 

4- greatest )  دالة أكرب قيمة بني تارخيني أو نصيني معطيني: (  

    .التاريخ األكرب بني التارخييني املعطيني يف املثال السابق مت عرض 
  :مثال أخر 

 
  

 
 

   ) .a أكرب من z( وهنا ، يف املثاليني السابقني مت عرض النص األكرب حبسب ترتيب احلروف 
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5- least ) قيمة بني تارخيني أو نصيني معطيني قلدالة أ : (  

  
    . املعطيني يف املثال السابق مت عرض التاريخ األقل بني التارخييني

  :مثال أخر 
  
  

  

  
   ) .z أقل من a(  وهنا  ،يف املثاليني السابقني مت عرض النص األقل حبسب ترتيب احلروف

6- avg )  دالة تعطي املتوسط: (  

  
   .10يف املثال السابق مت إجياد املتوسط احلسايب للرواتب يف القسم رقم 

7- count )  دالة العد: (  

    
  

تقوم حىت بعد  ) count(  ونالحظ بأن  ،وعد األقسام، وعد العمولة ، ابق مت عد الرواتب يف املثال الس
     ) .sal(  ويف العمود  ، )deptno( القيم املكررة يف العمود 
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  . مع الدوال التجميعية  group by وميكن أيضاً استخدام -

  
رواتب ويكون التجميع على أساس حقل  وجمموع ال ، )deptno( يف املثال السابق مت عرض حقل القسم 

  .األقسام مرتباً حسب حقل جمموع الرواتب 
  :األخطاء

  
، والدوال  ) where( يف اجلزء  ) sum( ظهور رسالة اخلطأ يف املثال السابق بسبب استخدام دالة 

   ) .where( التجميعية ال تأيت مع اجلزء 
وتأيت بعد          ، وهذه الدالة خاصة بالدوال التجميعية ،  ) having( و لتصحيح اخلطأ يوجد جزء يسمى بـ 

 )group by . (   
   .أي أن ما يوجد عنده ينفذ :   )having( وتعين 
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   )selectيستخدم مجيع األجزاء جلملة االستعالم : ( مثال 

     
  

 ،  10ط أن القسم ال يكون ومتوسط الرواتب ، بشر ، و جمموع الرواتب، يف املثال السابق مت عرض األقسام 
  . مرتباً حبسب متوسط الرواتب 8500وكان التجميع على أساس رقم القسم الذي جمموع رواتبه اكرب من 

والشرط  ) from(  احلقول ومصدر البيانات أمساء وهي  ،select كل مجيع أجزاء مجلة االستعالم استخدامأي مت 
   ) .order by( واجلزء  ) having( واجلزء )  group by( وجزء التجميع  ) where( اجلزء 

  
    

  
 ويكون ذلك  ،لعرض البيانات من أكثر من جدول البد من عمل ربط بني اجلداول املراد عرض البيانات منها

     . selectالربط يف مجلة االستعالم 
 للحصول على  ، )select( هو عبارة عن عمل عالقة بني جدولني أو أكثر يف مجلة االستعالم :  الربط -

   .بيانات من تلك اجلداول
  : أنواع الربط -
   .equal join الربط بالتساوي -1
  .non-equal join الربط بعدم التساوي -2
  .outer join الربط اخلارجي -3
  .self join الربط الداخلي يف نفس اجلدول  -4
  . الربط بني أكثر من جدولني -5
  
  

   عرض البيانات من أكثر من جدول8- 2
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  equal join الربط بالتساوي -1

وعادة يتم بني احلقل األول املفتاح األساسي يف اجلدول ، ربط جدولني أو أكثر عن طريق حقليني متساوين يتم 
  .واملفتاح األجنيب يف اجلدول الثاين ، األول 

  
، ويتم ذلك بتحديد اسم اجلدول أمام احلقل  ) emp , dept( يف املثال السابق مت عرض بيانات من جدولني 

 ) deptno( مت الربط بني اجلدولني على أساس احلقل  ) where( عاه ، ويف جزء الشرط املراد استد
   ) .dept( املوجود يف اجلدولني ، وهذا احلقل هو مفتاح أساسي يف اجلدول 

  :وميكن أيضاً عرض بيانات من جدولني بأمساء مستعارة كما يف املثال التايل 
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  non-equal join بعدم التساوي الربط -2

  .يستخدم هذا الربط عندما ال توجد عالقة مباشرة بني اجلدولني املراد ربطهما 

  
 وأكرب  ،ويشترط أن يكون الراتب بني أقل قيمة، يف املثال السابق مت استدعاء أكثر من جدول بأمساء مستعارة 

   ) .salgrade( قيمة يف جدول 
   outer join الربط اخلارجي -3

  . ولكنها ال تظهر يف حالة الربط بالتساوي  ،يستخدم هذا الربط عندما توجد بيانات يف أحد اجلداول
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 املوجود يف 40يف املثال السابق مت عرض البيانات من أكثر من جدول ، ونالحظ أن يف الربط بالتساوي رقم القسم 

  .مت إظهار هذا القسم  ) deptno(  احلقل جبانب(+) مل يكن ظاهر ، ولكن بعد إضافة اجلزء  ) dept( جدول 
  self joinالداخلي يف نفس اجلدول الربط  -4

  .هو تقسيم اجلدول الواحد إىل جدولني أو أكثر 

  
 وذلك لكي يتم إجراء مقارنة  ، ولكن مت تغري امسه إىل امسيني خمتلفني ،يف املثال السابق مت عرض بيانات من جدول واحد

  . يقارن بني جدولني خمتلفني وكأنه، يف االشتراط 
).ال يعمل ألحد (  وذلك ألن املوظف ال ميلك مدير  ، )KING( ونالحظ يف املثال انه مل يتم عرض بيانات املوظف 

   الربط بني أكثر من جدولني -5
ط املستخدمة يف للربط بني أكثر من جدولني البد أن تتوفر عالقة ما بينهم مجيعاً ، علماً بأنه البد أن تكون مجل الشر

   ) .1 –عدد اجلداول ( عملية الربط تساوي 
فإذا كان لدينا جدولني فالبد أن يتوفر شرط واحد لربطهما على األقل ، وإذا كان لدينا ثالثة جداول فالبد أن يتوفر 

  .....شرطني لربطهما على األقل وهكذا 
  . بني هذه الشروط or أو andوالبد من وضع املعامل 
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   ) .where(  ومت الربط بينهما يف جزء الشرط  ،املثال السابق مت استدعاء البيانات من ثالثة جداوليف 

  
  
  

  :عندما نريد االستعالم عن موظفني بداللة موظف آخر كما يف املثال التايل 

  
   ) :WARD( وبعد ذلك االستعالم عن املوظفني الذين رواتبهم أعلى من املوظف 

  

   )subquery(  االستعالمات الفرعية 9- 2
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فكيف نستطيع أن حنصل على  ال السابق أننا احتجنا استعالمني للحصول على النتيجة اليت نريدها ،نالحظ يف املث

  .النتيجة باستعالم واحد 
  :سوف نعيد كتابة االستعالمني السابقني يف استعالم واحد كما يف املثال التايل 

  
  :مثال آخر 

  
   ) .ALLEN(  وهو القسم الذي يعمل به املوظف  ،30هو القسم رقم يف املثال السابق نتيجة االستعالم الفرعي 

 والعالقة فقط  ،ونالحظ أن االستعالم الرئيسي مت تنفيذه بعد االستعالم الفرعي بشكل مستقل عن االستعالم الفرعي
  .بنتيجة االستعالم الفرعي 

  
  

  . مث ينفذ االستعالم الرئيسي  ،يتم تنفيذ االستعالم الفرعي أوالً
  :تعالمات الفرعية  أنواع االس-
  . )  single – row subquery(  استعالم فرعي أحادي الصف -1
  . ) multiple – row subquery(  استعالم فرعي متعدد الصفوف -2
  . ) multiple – column subquery(  استعالم فرعي متعدد األعمدة -3

  مالحظة 
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  . يوضع االستعالم الفرعي بني قوسني -
  .رعي ميني معامل املقارنة  يوضع االستعالم الف-

   :  selectوتكتب االستعالمات الفرعية داخل مجلة االستعالم 
   . from وبعد اجلزء  ، having وبعد اجلزء  ، whereبعد اجلزء 

   ) :single – row subquery(  االستعالمات الفرعية األحادية الصف -1
   . )<>.=<,=>,<,>( تستخدم معها معامالت املقارنة  و ،وهي استعالمات دائماً تكون نتيجتها صف واحد فقط

  
   ) .WARD( وأقسام املوظفني الذين يعملون يف نفس قسم املوظف ، ورواتب ، يف املثال السابق مت عرض أمساء 

  :مثال أخر 

  
   ) .7934 ( ورواتب املوظفني الذين مرتبام أعلى من مرتب املوظف الذي رقمه  ،يف املثال السابق مت عرض أمساء

  

  ت مالحظا
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     ) :multiple-row subquery(  االستعالمات الفرعية متعددة الصفوف -2

 , in , =any , <any( وتستخدم معها معامالت املقارنة  ، وهي استعالمات ترجع دائماً بأكثر من صف 
exist , not exist, >any , =all , <all , >all . (   

  
. ورواتب املوظفني الذين يأخذون رواتب مساوية ألعلى راتب يف كل قسم  ،رقاموأ، يف املثال السابق مت عرض أمساء 

  
  :مثال أخر 

  
 ووظائف املوظفني الذين رواتبهم أقل من كل املتوسطات  ، ورواتب ، و أمساء ،يف املثال السابق مت عرض أرقام

  .احلسابية للمرتبات يف كل قسم 
   ) :multiple-column subquery ( االستعالمات الفرعية متعددة األعمدة -3

  . ويستخدم معها املعامالت متعددة الصفوف  ، و أكثر من صف ،وهي استعالمات ترجع بأكثر من عمود
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  ریاشيماھر محمد أحمد ال/ أعداد 

60

  

  
 ومن االستعالم  ، e وضع له اسم مستعار  ، )emp( يف املثال السابق مت استدعاء البيانات من اجلدول 

   . mالفرعي الذي وضع له اسم مستعار 
   ) :union , intersect , minus(  استخدام املعامالت -

        املعامل  الوصف
 union  .ويعين البيانات املوجودة يف اجلدولني : االحتاد 

 intersect  .ويعين البيانات املشتركة يف اجلدولني : التقاطع 

 minus  . الثاينويعين البيانات املوجودة يف اجلدول األول وغري موجودة يف اجلدول: الفرق 

  :أمثلة 

  
   ) .union( رقم القسم من اجلدولني باستخدام االحتاد السابق مت عرض يف املثال 

  
   ) .intersect( يف املثال السابق مت عرض رقم القسم من اجلدولني باستخدام التقاطع 
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   املوجودة يف اجلدول األقسام رقامأ والسبب انه كل  ، )minus( يف املثال السابق مل تعرض أي نتائج باستخدام 

 )emp  (  موجود يف اجلدول )deptno. (   

  
وغري موجود ،  ) dept(  موجود يف اجلدول 40يف املثال السابق نالحظ وجود نتائج والسبب أن رقم القسم    

   ) .emp( يف اجلدول 

  
  .بني استعالمني فرعني  ) union( مت استخدام املعامل يف املثال السابق 
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 ، 7566 وأقسام املوظفني الذين وظائفهم مساوية لوظيفة صاحب الرقم  ، ووظائف ،قم بعرض أمساء -1

  .7369ورواتبهم اكرب من رواتب املوظف صاحب الرقم 
 واقل راتب يأخذه موظف فيها حبيث يكون اقل راتب فيها اكرب من  ،قم بعرض أمساء و أرقام األقسام -2

 .30سم رقم اقل راتب يف الق
                                   ووظيفة املوظف الذي وظيفته تساوي أحد هذه الوظائف ،قم بعرض اسم -3

)SALESMAN , CLERK . (   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   متارين الفصل الثاين10 - 2
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  :الثالث الفصل 
  لغة التعامل مع البيانات

Data Manipulating Language 
( DML)  

   ) sql & sql * plus(   
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   ) :Data Manipulating language( لغة التعامل مع البيانات  

  : داخل اجلداول من حيث هي لغة تتعامل مع البيانات
   ) .insert(  ويستخدم لذلك األمر  ، إضافة البيانات إىل اجلداول-1
   ) .update( ويستخدم لذلك األمر ،  تعديل بيانات احلقول يف اجلداول -2
   ) .delete(  ويستخدم لذلك األمر  ، إلغاء البيانات من اجلداول-3
  

  
  

  : وتأخذ عدة صور والشكل العام هو  ، )insert( ألمر إلضافة بيانات إىل اجلداول يستخدم ا
insert into table name ( column1 , column2 , ………..) 
values ( value1 , value2 , ………..) ; 

  :وعند إضافة البيانات إىل اجلداول 
   .insertجيب أن تكون عدد القيم اليت سيتم إضافتها مساوية لعدد األعمدة يف مجلة  -
 . إدخال قيمة نصية أو تاريخ جيب وضعها بني عالميت تنصيص مفردة عند -
 .جيب إدخال قيماً لألعمدة اليت ال تقبل قيماً فارغة أو ستكون مفتاح أساسي   -
  .جيب عند اإلدخال مراعاة ترتيب احلقول بنفس الترتيب املوجود يف اجلدول -

  
  

ونتعامل مع النسخ بدل من التعامل مع ،  scott سوف أقوم بإنشاء جداول مشاة جلداول املستخدم -
  .تتأثر هذه اجلداول بالتغريات اليت ستطرأ عليها  اجلداول األساسية حىت ال

  
 ونالحظ أنه جيب علينا مراعاة الترتيب املوجود  ، )emp2( يف املثال السابق مت إضافة بيانات موظف للجدول 

   ) :emp2( مت إضافة موظف نقوم بعرض بيانات اجلدول وللتأكد من أنه ، يف اجلدول عند اإلدخال 
  
  
  

   إضافة البيانات إىل اجلداول 1-3

   مالحظة
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  .نالحظ أنه قد مت إضافة بيانات املوظف يف اية اجلدول 

  :مثال آخر 

  
  . ) dept2( يف املثال السابق مت إضافة قسم جديد للجدول 

  
  :التايل املثال كوإذا أردنا يف املثال السابق عدم كتابة بيانات يف حقل املوقع نعيد صياغة 
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  :صورة أخرى لإلضافة 

  
بدون حتديد أمساء احلقول املراد  ،  واملوقع  ، واسم القسم ،يف املثال السابق مت إضافة بيانات حلقل القسم

  .أن حتافظ على الترتيب املوجود يف اجلدول عند اإلدخال اإلضافة إليها ، ولكن يشترط هنا 
  :صورة أخرى لإلضافة 

  
أو األمر (/) وإذا أردنا إضافة بيانات أخرى نستخدم األمر ، ابق مت إضافة بيانات ملوظف واحد يف املثال الس

)R ( لكي يقوم بإعادة كتابة دالة اإلدخال كما يف األمثلة التالية:  
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     ) .emp2( بعرض بيانات جدول وللتأكد من جناح إضافة البيانات نقوم
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   :substitution variables) املتغريات البديلة  ( وتسمى الطريقة السابقة بطريقة

   وأثناء تنفيذ مجلة ، ومن خالهلا يتم ختزين قيم معينة داخل هذه املتغريات، وهي عبارة عن خمزن مؤقت للبيانات 
 )sql ( ويتم تعريفها أثناء كتابة مجلة ،يتم استبدال هذه املتغريات بقيمتها  ) sql(  ، وذلك بوضع العالمة      
  .قبل اسم املتغري  ) &( 

 
 
  

  
  :وتأخذ عدة صور والشكل العام هو  ) update( لتعديل بيانات يف جدول نستخدم األمر 

update table name set column1= value , column2= value 
where condition ;  

 

 
   ) .MAHER( يف املثال السابق مت تعديل حقل الراتب للموظف 

 
 

     .50للقسم رقم  ) loc(  السابق مت تعديل حقل املوقع يف املثال
  
  
  

   تعديل بيانات يف جداول2- 3
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  :صورة أخرى للتعديل 

  
  

 حيث مت تعديل حقل الوظيفة حبيث تساوي  ،يف املثال السابق مت استخدام االستعالمات الفرعية يف التعديل
 8001موظف رقم  و التعديل يتم لل ،8000 وهي وظيفة املوظف رقم  ،القيم الناجتة من االستعالم الفرعي

  : كالتايل 8001فيصبح وظيفة املوظف رقم 
  

    
  
  

  :وتأخذ عدة صور والشكل العام هو  ) delete( مر حلذف بيانات من جدول يستخدم األ
delete from table_name 
where condition ; 

  
  
   ) .rollback(  األمر باستخدام ميكن التراجع عن احلذف -
  .نات يتم على مستوى السجل كامل  احلذف يف اجلدول للبيا-
  . إذا مل حيتوي أمر احلذف على مجلة شرط فسوف يتم حذف بيانات مجيع السجالت -

  
  :وللتراجع عن احلذف 

  
  
  

   حذف بيانات من جداول3- 3

  مالحظات 
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  :صورة أخرى للحذف 

  
   ) .KING( ثال السابق مت حذف القسم الذي يعمل به املوظف يف امل

  
  

إال أا ختتلف يف أنه ال ميكن التراجع عن حذف البيانات   ، deleteيقوم هذا األمر بنفس عمل الدالة 
  . delete من األمر أسرع ، وكذلك ألنه rollbackباستخدام األمر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  truncateاألمر 
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   :empقم بإضافة البيانات التالية جلدول  -1
empno = 7777 , ename =   أمسك  , job = MANAGER , mgr = 7839, 
 hiredate = 15-SEP-09 , sal = 5000 , comm=NULL, deptno = 30 .  

   .20يف املثال السابق إىل  ) deptno( قل  قم بتعديل احل-2
  . قم حبذف البيانات السابقة -3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   متارين الفصل الثالث4 - 3
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  :الرابع الفصل 
 أوامر النقل

Transection command  

   ) sql & sql * plus(   
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، وقاعدة البيانات   ، )االحتياطية (وهو القسم الذي خيتص بعملية نقل البيانات من منطقة العمل التمهيدية 
  :ومن هذه األوامر 

          األمر  الوصف
 commit  .يستخدم هذا األمر لعملية التخزين اليدوي 

 Auto commit  .يستخدم هذا األمر لعملية التخزين اآليل 

  ولكن قبل  ،يستخدم هذا األمر للتراجع عن التغيريات اليت طرأت على البيانات
   .commitمر احلفظ استخدام أ

rollback 

 rollback.  savepointنقطة يف الربنامج وميكن التراجع عنها باستخدام األمر 

  
   :commit األمر -

  .بعد كتابتها يستخدم لعملية حفظ األوامر 

  
  

  
   :auto commit األمر -

  . ولكن بطريقة آلية  ،يستخدم كذلك لعملية اخلزن
  :  rollback األمر -

 commit ولكن قبل استخدام أمر احلفظ  ،دم هذا األمر للتراجع عن التغيريات اليت طرأت على البياناتيستخ
.  

  
   :savepoint األمر -

   .rollbackوميكن التراجع عنها باستخدام األمر ، نقطة يف الربنامج 

 ) transaction command(  أوامر النقل 1- 4
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  .يف هذا الفصل ال توجد متارين        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    متارين الفصل الرابع2 - 4
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  :اخلامس الفصل 
 لغة توصيف البيانات

Data Definition Language 

   ) sql & sql * plus(   
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   :DDL ( Data Definition Language( لغة توصيف البيانات  

كننا من إجراء عمليات اإلنشاء ميوهو القسم الذي خيتص بتوصيف البيانات داخل قاعدة البيانات ، و
)create( ،  والتعديل )alter(  ، واإللغاء)drop(   علي أي كائن داخل قاعدة البيانات .  

  
  

  

   ) :creating tables( نشاء اجلداول  إ-
   ) .create( ويتم ذلك من خالل األمر   ،وهي عملية إنشاء جداول داخل قاعدة البيانات

    نوع البيانات  الوصف
 number  .تستخدم مع البيانات الرقمية 

 date  .تستخدم مع بيانات الوقت والتاريخ 

 char  .وجيب حتديد طوهلا وإال سيحددها النظام بواحد   ،تستخدم مع البيانات احلرفية الثابتة الطول

 varchar2  .تستخدم مع البيانات احلرفية املتغرية الطول 

 long  . جيجا بايت 2تستخدم لتمثيل البيانات كبرية احلجم اليت تصل طوهلا إىل 

 long row  .بايت  جيجا 4واليت تصل طوهلا إىل ، تستخدم لتمثيل البيانات الكبرية احلجم مثل الصور 

 clob-blob. جيجا بايت4واليت تصل طوهلا إىل أكثر من  ،تستخدم لتمثيل البيانات الكبرية احلجم مثل الصور

 dfile  . جيجا بايت 4واليت يصل حجمها إىل أكثر من ، تستخدم لتخزين امللفات الكبرية 

  
  

  .رية أو صغرية وميكن أن يكون حروف كب،  حرفاً 30اسم اجلدول ال يتجاوز  -
  ) .create( جيب أن ال يكون اسم اجلدول من الكلمات احملجوزة يف أوراكل مثل  -
  ), , _ , $ , #(  وال فراغات ماعدا الرموز التالية  ،أن ال حيمل رموز -
 . وليس رقمي  ،اسم اجلدول يبدأ مبتغري حريف -
 .البيانات جيب أن ال يتكرر اسم اجلدول أكثر من مره داخل قاعدة  -
 .وحتديد الطول ليس إجبارياً ،  خانة 38املتغري الرقمي يف اجلدول يصل إىل  -
 .وحتديد الطول إجبارياً ،  خانة 240املتغري احلريف يف اجلدول يصل إىل  -
 .يتم حتديد طوله عند اإلنشاء  وال،  خانات 9التاريخ يكون  -
  . اجلدول جيب أن ال يتكرر اسم احلقل أكثر من مره داخل -

   )tables(  العمليات على اجلداول 1- 5

  مالحظات
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  :شكل العام هو  وال ،يستخدم إلنشاء اجلداول
create table table name ( 
column1        data type 
column2        data type  
…………        ………… 
column(n)      data type ); 

  : سيكون اإلنشاء كالتايل ) emp( فإذا أردنا إنشاء جدول مشابه متاماً جلدول املوظفني 

  
      ونالحظ كتبنا أمامه  4طول احلقل ، من نوع البيانات الرقمية  ) empno( مت إنشاء احلقل يف املثال السابق 

 )NOT NULL(   ًاحلقل الثاين أي هذا احلقل جيب عند إدخال البيانات أن ال يترك فارغا ، )ename (  من
 ، 15من نوع البيانات النصية كذلك طول احلقل  ) job(  ، احلقل الثالث 15نوع البيانات النصية طول احلقل 

من نوع بيانات  ) hiredate(  ، احلقل اخلامس 4من نوع البيانات الرقمية طول احلقل  ) mgr( احلقل الرابع 
  من نوع البيانات الرقمية وطول احلقل  ) sal( التاريخ ونالحظ عدم كتابة حجم هلذا احلقل ، احلقل السادس 

  ، البيانات الرقمية  من نوع ) comm(  ، احلقل السابع عشريتان وخانتان مخس خانات صحيحة أي) 5,2( 
     كذلك مخس خانات صحيحة وخانتان عشريتان ، احلقل الثامن واألخري ) 5,2( وطول احلقل 

 )deptno (  2من نوع البيانات الرقمية وطول احلقل.   

  createاألمر 
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  :بالطريقة التالية  ) emp( وميكن أيضاً إنشاء جدول مشابه جلدول 

  
  : ولكن جبزء من البيانات كما يف املثال التايل  ، )emp( وميكن أن ننشى جدول مشابه جلدول 

  
  

  . فقط 20 و 10لألقسام  ) emp( يف املثال السابق مت إنشاء جدول مشابه جلدول 
  :ثال التايل وميكن أيضاً إنشاء جدول بواسطة االستعالم الفرعي ببعض احلقول كما يف امل

  
ولكن ببعض احلقول ونالحظ إنشاء حقل الراتب ،  ) emp( يف املثال السابق مت إنشاء جدول مشابه جلدول 

  . ) annual_salary(  حتت مسمى  12مضروباً يف 
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   ) :altering table( التعديل يف مواصفات اجلداول  -

  
  

  :من حيث  ديلويكون التع،  ) alter( وذلك باستخدام األمر 
  .للجدول إضافة حقول -1

  :والشكل العام هو 
1- alter table_name  add ( column_name type(size)); 

 

 
   ) .dept2( مت يف املثال السابق إضافة حقل للجدول 

  
  
. تعديل حجم احلقل ونوع بياناته -2  

  :والشكل العام هو 
2- alter table_name  modify ( column_name  type(size)); 

 

  
   .3 إىل 2من  ) deptno( يف املثال السابق مت تعديل حجم احلقل 

  

 alterاألمر
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  :األخطاء

  
وال ميكننا فعل ذلك ،  بسبب تعديل احلقل إىل رقم أقل من الرقم األول وذلك  ،يف املثال السابق ظهرت رسالة خطأ

  .ت فال نستطيع تعديل احلقل إىل رقم أقل ، أما إذا كان به بيانا) ال يوجد به بيانات ( إىل إذا كان احلقل فارغاً 
  .احلقولإلغاء  -3

  :والشكل العام هو 
3- alter table_name  drop column  column_name ; 

  

 
   ) .comm( حقل العمولة  ) إلغاء ( يف املثال السابق مت حذف 

  
  . تغري اسم اجلدول -4

  :والشكل العام هو 
4- rename old_name to new_name ; 

  

  
   ) .emp22( إىل االسم  ) emp2( يف املثال السابق مت تغري أسم اجلدول 
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  .اجلداول إلغاء -5

  :والشكل العام هو 
5- drop table table_name ; 

  
   ) .emp22( اجلدول ) إلغاء ( يف املثال السابق مت حذف 

  .للجدول إضافة تعليق -6
  :والشكل العام هو 

6- comment on table table_name is ' statement ' ; 
 

  
   ) .dept2(  جدول املثال السابق مت إضافة تعليق يوضح ما حيتويهيف 

  
  

   ) .not null( ميكن إضافة عمود جديد يف أي حلظة بشرط أن ال تعطى الصفة  -
 .يف حالة تعديل طول احلقل إىل األقل جيب أن يكون احلقل فارغ  -
 .يف األمر الواحد ) عمود ( ال ميكن إلغاء أكثر من حقل  -
 .واحد على األقل بعد عملية اإللغاء ) عمود ( جيب أن يبقى حقل  -
 .وذلك من قاعدة البيانات جبعل قيمته خالية فقط ، عند إدراج تعليق ميكن حذفه  -

  :أنواع اجلداول يف بيئة قواعد البيانات أوراكل  
  .املستخدمني  جداول يتم إنشاؤها من قبل -1
  :وتنقسم إىل عدة فئات   ، )oracle server( داول يتم إنشاؤها من قبل  ج-2
  . وحتتوي على معلومات حول الكائنات اخلاصة باملستخدمني  ، )_user(  الفئة اليت تبدأ -
                 وحتتوي على معلومات عن كل اجلداول والعالقات اليت ميكن للمستخدم،  ) _all(  الفئة اليت تبدأ -

  .عليها  الدخول
 وال ميكن ألحد  ،وحتتوي على معلومات خاصة مبديري قواعد البيانات،  ) _dba  ( الفئة اليت تبدأ -

  .الدخول إليها أو استخدامها 

  مالحظات
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   ) :constraints(  القيود على اجلداول -

  .فيها هي شروط معينة توضع على اجلداول لتنظيم العمليات املختلفة اليت تتم 
   ) :types of constraints( أنواع القيود -
1-  )not null : ( ًوهو على مستوى احلقل فقط  ،مينع ترك احلقل فارغا .  
2- ) unique : (  مينع تكرار القيم داخل احلقل الواحد.  
3- ) primary key : (  لعمل مفتاح أساسي داخل اجلدول )نع وهذا احلقل مينع ترك احلقل فارغاً ومي

  ) .أيضاً تكرار القيم داخل احلقل 
4- ) foreign key : (  لعمل مفتاح ربط بني جدولني.  
5- ) check : ( شرط معني الختبار قيمة حقل حبيث ال يقبل هذا احلقل إال قيم حسب .  
6- ) default : (  لوضع قيمة افتراضية حلقل ما.  
  : عند اإلنشاء  على اجلداول إضافة قيود-

  
  

  ) .أي البيانات اليت جيب أن ال تترك فارغة ( املستخدم  للبيانات اليت جيب أن يدخلها هذا القيد خدمستوي
  

  

   ) .name( أي ال يترك فارغاً ، للحقل  ) not null( نالحظ يف املثال السابق أنه مت وضع القيد 
  
  

 أن يوضع على مستوى احلقل أو على  وميكنأن تكرر البيانات فيها هذا القيد للحقول اليت ال يراد ستخدموي
  .مستوى اجلدول 

   : إنشاء قيد على مستوى احلقل-

  
  .على مستوى احلقل  )  dname( يف املثال السابق مت إضافة قيد للحقل 

   ) not null( القيد 

   ) unique( القيد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  ریاشيماھر محمد أحمد ال/ أعداد 

83

  
  : إنشاء قيد على مستوى اجلدول -

  

  
  .على مستوى اجلدول  ) dname( يف املثال السابق مت إضافة قيد للحقل 

  
  

  ، وعدم قبول القيم الفارغة يعين أنه يقوم بعمل القيدين السابقني ،ذا القيد لعدم تكرار البياناته ستخدموي
  .وميكن أن يوضع على مستوى احلقل أو على مستوى اجلدول 

   : إنشاء قيد على مستوى احلقل-

  
  .على مستوى احلقل  )  dname( يف املثال السابق مت إضافة قيد للحقل 

  :ى مستوى اجلدول  إنشاء قيد عل-

  
وميكن أيضاً وضع أكثر من قيد ، على مستوى اجلدول  ) dname( يف املثال السابق مت إضافة قيد للحقل 

  :أثناء إنشاء اجلدول على مستوى اجلدول كما يف املثال التايل 
  
  

  )  primary key( القيد 
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جدول أخر جيب أن  ولربط حقل يف جدول يف حقل يف   ،يستخدم هذا القيد عندما نريد ربط جدولني ببعض

، وميكن أن يوضع على مستوى احلقل أو  ) primary key( يكون احلقل يف اجلدول األخر مفتاح أساسي 
  .على مستوى اجلدول 

   : إنشاء قيد على مستوى احلقل-

  
   . )primary key( مفتاح أساسي  ) deptno( يف املثال السابق مت وضع احلقل 

  
                  الذي هو مفتاح أساسي ) deptno( على احلقل  ) foreign key( مث مت وضع مفتاح أجنيب 

 )primary key (  يف اجلدول )dept8(  على مستوى احلقل .  
  
  

   ) foreign key( القيد 
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  : إنشاء قيد على مستوى اجلدول -

  
   ) .primary key( مفتاح أساسي  ) deptno( يف املثال السابق مت وضع احلقل 

    
                الذي هو مفتاح أساسي  ) deptno( على احلقل  ) foreign key( مث مت وضع مفتاح أجنيب 

 )primary key (  يف اجلدول )dept9 (  على مستوى اجلدول.  
  
  

 وميكن أن يوضع على  ،هذا احلقل إال قيم حسب شرط معنيالختبار قيمة حقل حبيث ال يقبل  ويستخدم
  .مستوى احلقل أو على مستوى اجلدول 

   :إنشاء قيد على مستوى احلقل -

  
 وال  ،)85(و ) 5( وهو أن يكون القيمة املدخلة بني  ، )deptno( يف املثال السابق مت وضع قيد للحقل 

  .يقبل قيم خارج هذا الشرط 

   ) check( القيد 
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  : إنشاء قيد على مستوى اجلدول -

  
  
  

  :ونستفيد منه يف وضع قيمة افتراضية حلقل ما كما يف املثال التايل 

  
   .25 وهو جبعل قيمة احلقل االفتراضية  ، )st_age( للحقل  ) default(  املثال السابق مت إضافة القيد يف
  : اإلنشاء  على اجلداول بعد إضافة قيود-

  :والشكل العام هو  ) alter( ويتم ذلك باستخدام األمر 
alter table table_name 
add constraint constraint_name   constraint_type ; 
 

 
  .املنشئ سابقاً  ) dept2( للجدول  ) primary key( يف املثال السابق مت إضافة مفتاح أساسي 

  
  .املنشئ سابقاً  ) emp( للجدول  ) foreign key( يف املثال السابق مت إضافة مفتاح أجنيب 

  
  

   ) default( القيد 
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  :األخطاء

  
جلدول  ) primary key( تاح أساسي وذلك بسبب حماولة إنشاء مف، يف املثال السابق ظهرت رسالة خطأ 

  .له مفتاح أساسي 
  
  

  .دول أن يكون به أكثر من مفتاح أساسي  ال ميكن للج-
  :إزالة القيود من اجلداول  -

  :وهذه جدول لألوامر اليت تستخدم مع إزالة القيود 
  األمر         الوصف

 cascade  ) .القيم ( املتعلقات يقوم بإسقاط 

 disable  .تفعيل األمر يستخدم لإللغاء 
 enable   .األمريستخدم لتفعيل 

  

  
   ) .dept2( من اجلدول  ) primary key( يف املثال السابق مت إلغاء املفتاح األساسي 

  
   ) .emp( من اجلدول  )  foreign key( يف املثال السابق مت إلغاء املفتاح األجنيب 

   
  ) .القيم ( وإسقاط املتعلقات  ) primary key( ساسي يف املثال السابق مت إلغاء املفتاح األ

  

  مالحظة 
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  )  primary key ( بعدم تفعيل قيم املفتاح األساسي ) dept3( يف املثال السابق مت تعديل جدول 

    .وإسقاط املتعلقات 

  
   ) .primary key( بتفعيل قيم املفتاح األساسي  ) dept3( يف املثال السابق مت تعديل جدول 

  :ستعراض القيود ا -
  :كل قيد له رمز معني وهذه جدول يوضح هذه الرموز 

     الرمز  الوصف
 primary key( .   p( القيد مفتاح أساسي  أن يعين

 foreign key. (   r( يعين أن القيد مفتاح أجنيب 

 not null. (   c( أو  ) check( يعين أن القيد من نوع 

 unique. (   u( يعين أن القيد من النوع 

  
  من جدول ) dept( و  ) emp( والروابط املتعلقة باجلدولني ،  املفاتيح أمساءيف املثال السابق مت عرض 

 ) user_constraints. (   
  
  
  

   ) :creating views(  إنشاء املناظري -
ن البيانات  وهو ال يتم فيه ختزي ،ي تكون منهوهو عنصر ضمن قاعدة البيانات يستخدم لتمثيل اجلدول الذ
  ، فأي تغريات حتدث ال تتم يف املنظوراألساسيبشكل فعلي فقط يتم من خالله التعامل مع بيانات اجلدول 

  . وإمنا يف بيانات اجلدول األساسي

   )views(  العمليات على املناظري 2- 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  ریاشيماھر محمد أحمد ال/ أعداد 

89

  
  :والشكل العام إلنشاء املناظري هو 

create view view_name as select  
column1 , column2 , ………  from table_name ; 
 

  
بشرط فقط بيانات  ) emp( من اجلدول  املثال السابق مت إنشاء جدول نظرة مكون من أربعة حقول يف

   .2500املوظفني الذين رواتبهم أكرب من 

  
  

   ) :emp_view(  بيانات املنظور والستعراض

  
  :مثال آخر 

  
اء حلقول املنظور قبل مع عمل أمس ) emp_view( إنشاء أو استبدال جلدول النظرة مت يف املثال السابق 

  .تنفيذ االستعالم الفرعي 
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   ) :canceling view(  إلغاء املناظري -

  :كما يف املثال التايل  ) drop( ويتم ذلك باستخدام األمر 

  
  

  
  
   ) :creating sequences( املتسلسالت  إنشاء -

ميكن إضافتها حلقول املفتاح هو عنصر ضمن قاعدة البيانات يستخدم لتوليد أعداد صحيحة غري مكررة 
  .يف اجلدول  ) primary key( األساسي 

  :وهذا اجلدول يوضح األوامر املستخدمة مع املتسلسالت 
  األمر           الوصف

 increment by  .حتديد قيمة الزيادة يف املتتالية 
 Start with  .حتديد الرقم اليت تبدأ ا املتتالية 

 maxvalue  .يها املتتالية حتديد أكرب قيمة تصل إل

 cache  .حلفظ عدد من القيم 

 nocache  .لعدم حفظ قيمة 

 Cycle  .للعودة يف العد 
 nocycle  .لعدم العودة للعد 

  :مثال 

  
ويبدأ ،  1حيث حددت الزيادة بـ  ) emp( يف اجلدول  ) empno( مت عمل متتالية للحقل يف املثال السابق 
.  وعدم العودة يف العد  القيمةوكذلك عدم حفظ ،  )50(  وأكرب قيمة تصل إليها املتتالية هو  ، )1( العد من الرقم 

  

   )sequences(  العمليات على املتسلسالت 3- 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  ریاشيماھر محمد أحمد ال/ أعداد 

91

  
   ) :altering sequences( تعديل املتسلسالت  -

   ) .alter( ويستخدم هلذا األمر 
  :مثال 

  
   .)100( ا املتتالية هو وأكرب قيمة تصل إليه،  2يف املثال السابق مت تعديل عمل املتتالية حيث جعل الزيادة بـ 

   ) :canceling sequences( إلغاء املتسلسالت  -
   ) .drop( ويستخدم هلذا األمر 

  :مثال 

  
   ) .empno (للحقل  ) emp2( يف املثال السابق مت إلغاء املتسلسلة املوجود يف اجلدول 

  
  
  
  

   ) :creating indexes( الفهارس  إنشاء -
 وفرز بيانات اجلدول األساسي على أساس حقل  ،يستخدم لترتيبعدة البيانات  هو عنصر ضمن قا:الفهرس 

   . )dba_indexes( أو حقول معينة ويتم ختزينه يف جدول يسمى جدول الفهرسة 
  :والشكل العام هو 

create index  index_name 
on table_name ( column1 , ……. ) ; 

  :مثال 

  
   ) .deptno( على احلقل  ) dept3( للجدول فهرس يف املثال السابق مت إضافة 

   )indexes(  العمليات على الفهارس 4- 5
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  . حقل مفهرس بشكل مستقل 16 عدد الفهارس املمكن استخدامها على جدول -
فإن قواعد البيانات أوراكل سيستخدم الفهرس املوجود ،  عند إنشاء فهرس حلقول مت إنشاء فهرس سابق هلا -

  .للفهرس اجلديد كمصدر للمعلومات 
  .لن تظهر يف الفهرس  ) null(  احلقول الفارغة -
  . وإمنا هي لتسريع عملية االستعالم فقط  ، املستخدم ال يرى هذه الفهارس-
   ) :canceling indexes( الفهارس   إلغاء-

  . ) drop( ويستخدم هلذا األمر 
  :مثال 

  
   ) .deptno( على احلقل  ) dept3( يف املثال السابق مت إلغاء فهرس اجلدول 

  
  

  
   ) :creating synonyms( املرادفات نشاء  إ-

يتم استخدامها بعد  وهو عبارة عن تسمية تعطى جلدول أو منظور  ،هو عنصر ضمن قاعدة البيانات :املرادفات 
  .ذلك للرجوع هلذا اجلدول أو املنظور 

  :والشكل العام هو 
create synonym   synonym_name  
for table_name ; 

  :مثال 

  
   . )dept3( ل السابق مت إنشاء مرادف للجدول يف املثا

  
  

  مالحظات 

   )synonym(  العمليات على املرادفات 5- 5
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   ) :canceling synonyms( إلغاء املرادفات  -

   ) .drop( ويستخدم هلذا األمر 
  :مثال 

  
   . )dept3( يف املثال السابق مت إلغاء مرادف اجلدول  

  
  
  

   ) :creating user ( ني إنشاء مستخدم-
  :والشكل العام هو 

create user    user_name   identified by   password ; 
 

   ) .sys( أو  ) system( عند إنشاء املستخدم جيب أن تكون متصل مبستخدم له صالحيات عالية مثل 

  
  

  
  
  
  

   )users( مني  العمليات على املستخد6- 5
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   ) :altering users( التعديل على املستخدمني  -

  
   ) .the_fire_heart(يف املثال السابق مت تغيري كلمة السر للمستخدم 

  : املساحة املتبقية للمستخدم على جدول مسافة معني نستخدم األمر التايل وملعرفة

  
  
  
  

  : وظائف النظام -
1- connect :  وتعطى للمستخدمني العاديني الذين ال  ، بقاعدة البياناتواالتصالوهي صالحية الربط 

عىن إذا وهب  وتصبح هذه الصالحية ذات م ، ككلأوراكلوهي استخدام ، إلنشاء جداول حيتاجون 
وبعد ،  وامتيازات تنفيذ األوامر على هذه اجلداول  ،للمستخدم حق الوصول جلداول خاصة مبستخدمني آخرين

 ، ميكنهم أيضاًَ إنشاء جداول  ) connect(  كلها فإن املستخدمني الذين ميلكون االمتياز منح هذه احلقوق
   . مع قواعد أخرىهبطر و ، ومرادفات ،  وسالسل ،ومناظري

   )system(  العمليات على النظام 7- 5
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2- resource :  ) وهي حق إنشاء اجلداول  ،وهي تعطى للمستخدمني األكثر تعمقاً) املصادر  ،

  . والتجمعات اخلاصة م  ،واإلجرائيان،  والفهارس  ، القوادح و،  واملرادفات  ، واملناظري، والسالسل 
3- Dba  :  السماحيات   ومتيازاتاال النظام مبا فيها إعطاء امتيازاتوكل ، وحتوي كل السماحيات

  .آخرين ملستخدمني 
  

  :وهناك مساحيات تعطى فقط ملدير قاعدة البيانات مثل  -
   ) .exp_full_database(  صالحية التصدير لقاعدة البيانات -
   ) .imp_full_database(  لقاعدة البيانات االسترياد صالحية -
   ) : creating roles(  إنشاء وظائف للنظام -

  
  

  .ن إنشاء وظائف خاصة باملستخدم يف قاعدة بيانات أوراكل ميك 
 . والبدء مبنحها االمتيازات  ،ميكن إنشاء وظيفة ليس هلا امتيازات 
 .ميكن منح الوظيفة كلمة سر سوء عند اإلنشاء أو بعد منحها الصالحيات أو قبل منحها الصالحيات  
 .ت عالية  صالحياظيفة جيب أن تكون متصل مبستخدم ذوعند إنشاء و 

  

  
 والوظائف الناجتة ليست هلا أية  ،دون وضع كلمة سر ) maher( يف املثال السابق مت إنشاء وظيفة باسم 

  .صالحيات عند اإلنشاء 

  
  .كلمة سر  ) maher( يف املثال السابق مت منح الوظيفة 

  .فة يطلب إليه كلمة السر وإذا أراد املستخدم تنشيط هذه الوظي ، وتعترب هذه الوظيفة غري نشطة حالياً 
  :كما يف املثال التايل  ) by( بدون  ) identified( و إلعطاء الوظيفة امتيازات النظام يستخدم األمر 

  
  

  مالحظات 
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  :وحلذف كلمة السر من الوظيفة نستخدم األمر التايل 

  
  

  :تفعيل وإاء تفعيل الوظائف  -
  :نستخدم األمر التايل لتأهيل وظيفة غري معيارية 

  
  :كل الوظائف نستخدم األمر التايل لتأهيل 

  
  :نستخدم األمر التايل  ) maher( ولتأهيل كل االمتيازات للوظيفة 

  
  .وإذا كان للوظيفة كلمة سر جيب كتابتها 

    
  :وإللغاء تفعيل وظيفة حالية نستخدم األمر 

  
  :أما إللغاء وظيفة نستخدم األمر التايل 
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1- 
  : وحيتوي على احلقول التالية بامسكنشاء جدول قم بإ -1
  .من نوع البيانات الرقمية  ) s_no ( يالتسلسل الرقم -
  .من نوع البيانات احلرفية  ) name(  االسم -
  .من نوع البيانات الرقمية  ) age(  العمر -
  .من نوع بيانات التاريخ  ) birth_date(  تاريخ امليالد -
  . نوع البيانات الرقمية من ) grade( الدرجة -
   ) .mark( إىل  ) grade(  قم بتعديل اسم احلقل -2
   ) .s_no( على حقل  ) primary key( قم بإضافة مفتاح أساسي  -3
   ) .38-18( حيث أن هذا احلقل يكون بني  ) age( على حقل  ) check(  قم بإضافة قيد التحقق -4
  . قم بإنشاء جدول نظرة جلدولك -5
  
2-  
   ) .maher( ضع هلا كلمة السر بامسك و ) user(  قم بإنشاء مستخدم -1
   . قم بتغري كلمة السر إىل امسك-2
  
3-  
   ) .stud(  قم بإنشاء وظيفة امسها -1
  . أمنح هذه الوظيفة كلمة سر -2
  . أمنح هذه الوظيفة كل االمتيازات -3
  . فعل الوظيفة مث الغي تفعيلها -4
  .ن الوظيفة  أحذف كلمة السر م-5
  . قم بإلغاء هذه الوظيفة -6
  

    متارين الفصل اخلامس8 - 5
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   السادسالفصل
 لغة التحكم يف البيانات

Data  Control Language 

   ) sql & sql * plus(   
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   : DCL ( Data Control Language( لغة التحكم يف البيانات  

  . ) roles(  والوظائف  ، )users(  االمتيازات للمستخدمني أووهي لغة تم مبنح وسحب الصالحيات 
  
  
  

  :والشكل العام هو  ) grant( نستخدم األمر وملنح الصالحيات للمستخدم أو للوظيفة 
grant privilege1 , privilege2 , …….. 
 on table_name to user_name or role_name ; 

:مثال   

 
 ) dba( وصالحية  ،  ) resource(  وصالحية  ، )connect( املثال السابق مت منح صالحية يف 

   . )the_fire_heart( للمستخدم 

  
 والتصدير كما يف املثال  ،صالحيات االسترياد ) the_fire_heart( ننا أيضاً منح املستخدم واآلن ميك

  :التايل 

  
  :مثال أخر 

  
   ) .maher( للوظيفة  ) create table( يف املثال السابق مت منح صالحية إنشاء جداول 

  : وإذا أردنا أخد صالحيات وظيفة ومنحها لوظيفة أخرى 
  :ظيفة جديدة كما يف املثال التايل  نقوم بإنشاء و-1

 
  :كما يف املثال التايل  ) maher(  نقوم مبنح هذه الوظيفة اجلديدة صالحيات الوظيفة -2

 
  

   منح الصالحيات ملستخدم أو لوظيفة1- 6
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  . ميكن منح صالحية وظيفة ألكثر من وظيفة يف نفس الوقت -
  :مثال أخر 

  
  . املستخدمني لكل ) emp( يف املثال السابق مت منح كل الصالحيات املوجود على جدول 

  
  
  

  :والشكل العام هو  ) revoke( ولسحب الصالحيات على املستخدم أو الوظيفة نستخدم األمر 
revoke privilege1 , privilege2 , …….. 
from table_name to user_name or role_name ; 

:مثال   

 
 

من   )dba(  وصالحية  ،) resource(  وصالحية  ، )connect( يف املثال السابق مت سحب صالحية 
   ) .the_fire_heart( املستخدم  
  :مثال أخر 

  
   ) .maher( للوظيفة  ) create table( يف املثال السابق مت سحب صالحية إنشاء جداول 

  
  
  
  
  
  
  

  مالحظة

   سحب الصالحيات من مستخدم أو وظيفة2 - 6
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  . يف الفص السابق بإنشائهللمستخدم الذي قمت  ) resource( والـ  )  connect(  قم مبنح صالحية -1
 يف بإنشائهاليت قمت  ) stud( للوظيفة  ) alter table( و  ) create table(  مبنح صالحيات  قم-2

  .الفصل السابق 
  . يف الفص السابق بإنشائهللمستخدم الذي قمت  ) resource( والـ  )  connect(  قم بسحب صالحية -3
اليت قمت بإنشائه يف  ) stud (للوظيفة  ) alter table( و  ) create table(  قم بسحب صالحيات -4

  .الفصل السابق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لسادس  متارين الفصل ا3 - 6
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1- sql international 9i  التابع لشركة oracle.   
  .حسام عابد / ياسر رحال ، واملهندس /  إعداد املهندس  oracle 8i موسوعة مربجمي -2
3- oracle 9i  خالد العامري / مسون  وترمجة د مايكل آيب ، مايك كوري ، ايان أبرا/  للمبتدئني تأليف.  
.حلمي عبد احلليم األسودي /   أ sql & sql * plus & pl/sql ( oracle 9i(  لغة االستعالم املهيكل -4
  .التعليم املهين ، املمكلة العربية السعودية ) قواعد البيانات (  كتاب -5
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر
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  اخلامتة 
    

ون قد وفقت يف عملي هذا ، وأمتىن من اهللا أن ينال هذا الكتاب أمتىن من اهللا أن أك
  .إعجابكم ورضاكم ، ويف األخري أعتذر منكم على التقصري يف بعض األشياء 

  
  الرجاء ال تنسونا من صاحل الدعاء 
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  ماهر حممد أمحد الرياشي: االسم 
  1989 - 11 – 18: تاريخ امليالد 

  كلية العلوم-طالب يف جامعة صنعاء : املهنة 
   هندسة الربجميات -قسم احلاسوب         

 الثالث : املستوى 

  :السرية الذاتية 
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