
Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
 1

 

   المحتوى الكامل للمادةالمحتوى الكامل للمادةالمحتوى الكامل للمادة   المتقدمةالمتقدمةالمتقدمة   SSSQQQLLL   لغةلغةلغة
   

 

   االولالقسم

 األولع الموضو

  SQLمدخل إلى لغة االستعالم المهيكلة 
 
  

  : الكلمات المفتاحية

جدول، حقل، عمود، بيانات، عالقة، قواعد بيانات عالئقية، نظام إدارة قاعدة بيانات، خواص، سجالت، نطاق، محرك قاعدة 

  .، لغة معالجة البيانات، لغة تعريف البيانات، لغة التحكم بالبياناتبياناتالالبيانات، دليل قاعدة 

  

  :ملخص

من حيث  SQLاالستعالمات المهيكلة يتضمن هذا الجزء مقدمة سريعة عن محتوى المادة ككل ومجموعة من  التفاصيل حول لغة 

  .بيئة االستخدام وطريقة تصنيف تعليماتها والتطور

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسم في هذا يتعرف الطالب

 مقدمة سريعة لمحتوى المادة •

 SQL.تعريف بلغة •

 .تطور اللغة ونشأة •

 .لمحة سريعة عن برامج قواعد البيانات العالئقية •

 .تصنيف تعليمات اللغة •
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  مدخل إلى محتوى المادة
 

تمد عليها كافة التطبيقات التي تتعامل مع قواعد البيانات  بأنها لغة التعامل مع قواعد البيانات وتعSQLتُعرَّف لغة االستعالم المهيكلة 

  .العالئقية

  

  . وتوضيح إمكانياتها التي تساعد على استثمار أفضل وأسهل لقواعد البياناتSQLتهدف هذه المادة إلى تغطية أوجه استخدام لغة 

  

 الحذف و، خصوصاً تلك التي تغطي عمليات اإلضافةسنبدأ بمقدمة عن اللغة ثم نستعرض تعليمات اللغة ابتداءاً من أبسط التعليمات

عمليات ربط الجداول واالستعالمات الفرعية، وانتهاءاً بإدارة الجداول وإدارة  واالستعالم عن السجالت، مروراً بالتوابعو

 .المستخدمين والسماحيات

  

  .تجاوزها و وعلى كيفية إدارة األخطاءPL/SQLسنتعرف أيضاً على بعض أجزاء اللغة اإلجرائية 
 

 إضافةً إلى مشروع يساعد على تجميع كافة األفكار ووضعها ضمن قالب تطبيقي ةسيتم دعم كافة األفكار بأمثلة عملية وواضح

 .مباشر
 
 
 

  SQL ما هي لغة 
 

قاً من  انطالSQLوقد تم تطوير لغة . بأنها لغة تساعد على التعامل مع قواعد البيانات العالئقية) SEQUELتلفظ  (SQLتُعرف 

 . المعتمد على الجبر العالئقي(CODD)النموذج العالئقي لـ كودد

  

، وقد تم دعمها من قبل عدد كبير من الشركات العاملة في مجال تطوير ANSI وISO لغة معيارية تتبع معايير SQLتُعتبر لغة 

   Oracle وMicrosoftبرامج إدارة قواعد البيانات العالئقية مثل 
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 SQLور لغة مراحل تط
  

  :1970مرت اللغة بمراحل التطور التالية منذ نشأتها عام    

  
  .SQL 99المعيار الذي سنقوم باستخدامه في مادتنا هو المعيار 

  

  :انتبه

  !!!: لكن ومعيارية

رة قواعد البيانات بأشكال  لغة معيارية فقد تم اعتمادها من قبل شركات تطوير أنظمة إدا SQLبالرغم من كون 

على كل حال، بقيت اللغة في غالبها تدعم التعليمات . تم إقحام بعض اإلضافات أو تعديل بعض التعليمات ومختلفة

  .الرئيسية

  .سننوه إلى بعض هذه االختالفات في بعض األمثلة التطبيقية التي نقدمها

  

  
 

  

  

  

  

  

  المعتمد على الجبر العالئقي نموذج آود

 mainFrame 1974مع أجهزة  sql استخدام 

    oracleالنسخة األولى التجارية من برنامج إدارة قواعد البياناتمن قبل  SQL دعم

 SQL89هو   SQL ـ للمعايير أول معيار لANSI و ISO منظمات أطلقت

 SQL -92تم نشر المعيار 

1979 

1991 

 SQL3 أو ما يطلق عليه SQL -99تم نشر المعيار  1999

1970 

1987
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 قواعد البيانات العالئقية
  

  :نات العالئقية، حسب ما ورد في نموذج كودد، مايليتمتلك قواعد البيا

  

 :أهمها. مجموعة من بنى المعطيات الُمستَخَدمة في قاعدة البيانات •

o العالقة ويتم تمثيلها بالجدول 

o البيانات ويتم تمثيلها بالمعلومات المحتواة ضمن حقول الجدول 

o الخواص ويتم تمثيلها باألعمدة أو حقول الجدول 

o ثيلها بالسجالت في الجداولالصفوف ويتم تم. 

o النطاق ويتم تمثيلها بالمجال الذي يمكن لقيم الخواص أن تتحرك ضمنه. 

  

 استرجاعها وتوابع تساعد على الوصول إلى البيانات وتساعد على تعديلها •
 
  مجموعة من القواعد التي تنظم العمليات التي يمكن إجرائها على قاعدة البيانات •

  

  

  
 
 

userAddress  userEmail  password  userName 
B23-A1  sd@fs.com  samipass  sami 

Ds-22A1  ahd@srf.com  ahmadp  ahmad  
….  …..  …..  ….  

  
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
 
 
 

 جدول أو عالقة

  أو حقولخواص

 صف أو سجل
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  !!قواعد البيانات العالئقية أم أنظمة إدارة قواعد البيانات العالئقية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،Oracle و، SQL serverفأنظمة . ى أنظمة إدارة قواعد البيانات العالئقيةمن األخطاء الشائعة، إطالق اسم قواعد البيانات عل

  .  هي أنظمة إدارة قواعد بيانات وليست قواعد بياناتMS-Accessو

  

 :تتكون هذه األنظمة ممايلي

  

 محرك قاعدة البيانات ويعتبر العنصر األهم المسؤول عن تخزين البيانات ومعالجتها •

  أنواعها وي يحتوي كافة المعلومات التي تخص قاعدة البيانات والجداول والحقولدليل قاعدة البيانات الذ •

 واجهات مرئية إلدارة المعطيات وتقديم نماذج وتقارير واستعالمات •

 أدوات خاصة بقواعد البيانات تشمل التوليد التلقائي لمخططات قواعد البيانات  •

 أدوات تطوير التطبيقات •
 
 
  

  

  

  

  
 
 
 

 أدوات
 تطوير

أدوات 
 خاصة

دليل 
قاعدة 
 البيانات

واجهات 
يةمرئ  

محرك 
قاعدة 

ياناتالب  

 نظام إدارة قواعد بيانات
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SQL 
  

  .دأ توجيه طلب إلى محرك قاعدة البيانات والحصول على جواب منه بحيث نحصل على مجموعة نتائج بمبSQLتعمل 

  : مجموعة من التعليمات بحيث يمكن تقسيمها إلى ثالث لغات فرعيةSQLتوفر 

 Select, insert, delete, update: لغة معالجة البيانات •

 create table, drop table, alter table, create index: لغة تعريف البيانات •

 grant, revoke: لغة التحكم بالبيانات •
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 بمبدأ توجيه طلب إلى محرك قاعدة البيانات والحصول على جواب من محرك قاعدة البيانات الذي ُيرجع مجموعة SQLتعمل 

  .نتائج

  : مجموعة من التعليمات بحيث يمكن تقسيمها إلى ثالث لغات فرعيةSQLتوفر 

  

  :تعديلها مثل ومعالجة البيانات التي تتضمن التعليمات الخاصة باستعادة البياناتلغة 

Select:    استخالصها من قاعدة البيانات ووهي مخصصة لقراءة البيانات.  

Insert :     وهي مخصصة إلضافة سجالت جديدة إلى قاعدة البيانات.  

Delete :   البياناتوهي مخصصة لحذف سجل أو مجموعة سجالت من قاعدة.  

Update :  وهي مخصصة لتعديل سجل أو مجموعة من السجالت في قاعدة البيانات.  

  

  :لغة تعريف البيانات المخصصة لتعريف بنية البيانات، وتتضمن تعليمات مثل

Create table :  وهي مسؤولة عن توليد جدول 

drop table:  وهي مسؤولة عن حذف جدول 

alter table:  ل جدولوهي مسؤولة عن تعدي 

create index:  وهي مسؤولة عن توليد مؤشرات 
 

  :ضبط السماحيات على قاعدة البيانات مثل ولغة التحكم بالبيانات التي تُستخدم للتحكم
grant   

revoke 

 معالجة تعريف

 تحكم
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  الثانيالموضوع

  لغة معالجة المعطيات

  

  : الكلمات المفتاحية

  .تعليمة، صيغة، جدول، حقل، سجل، عمود، استعالم، استعالم فرعي

  

  :ملخص

ف المعطيات، يلغة معالجة المعطيات، ولغة تعر:  إلى ثالثة أصناف رئيسية ضمن ثالث لغات فرعيةSQLتم تصنيف تعليمات لغة 

سنستعرض تعليمات المعالجة . من بين هذه التعليمات تعتبر تعليمات معالجة المعطيات األكثر استخداماً و.ولغة التحكم بالمعطيات

  .بعض الكلمات المفتاحية الُمستخدمة معها وSELECT,INSERT,DELETE,UPDATEوالتي تشمل 

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 . الستعادة البيانات من قاعدة البياناتSELECTاستخدام تعليمة  •

 . إلدراج سجالت ضمن جدول في قاعدة البياناتINSERTاستخدام تعليمة  •

 . سجل أو مجموعة من السجالت لحذفDELETEاستخدام تعليمة  •

 . لتعديل سجل أو مجموعة من السجالت UPDATEاستخدام تعليمة  •

  .التعرف على اإلطارالتطبيقي الستخدام هذه التعليمات مع الكلمات المفتاحية المرافقة لها •
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  Select  1تعليمة 
  

انتقاء مجموعة من البيانات من  وتُستخَدم هذه التعليمة الستعادة. ماً من أشهر تعليمات اللغة وأكثرها استخداSelectتُعتبر تعليمة 

  ذلك بإعادة جدول يحتوي مجموعة البيانات المطلوبة وقاعدة البيانات

  

  : الصيغة Selectتأخذ تعليمة 
Select [ field1,field2,…] from [table_name]; 

 
ستخدامها في الحاالت التطبيقية ألنها تُحمِّل برنامج إدارة قاعدة عادة الننصح با( كبديل ألسماء الحقول *تُستخدم إشارة  •

  ).أسماءها والبيانات عبء تحديد الحقول وتحديد عددها

  . الستعادة جميع السجالت مع إلغاء التكرار في السجالت المعادةDistinctُيستخدم تعبير  •

 ASC: دياً أو تنازلياً حسب التعبير المرافق المستخدم لترتيب السجالت المعادة ترتيباً تصاعOrder byُيستخدم التعبير  •

  . للترتيب التنازليDESCللترتيب التصاعدي أو 

 .ASفي حال الرغبة باستخدام أسماء بديلة لحقول جدول القيم المعادة نستخدم التعبير  •

   :مثال
 

  password وusername أردنا استعادة بيانات حقلي وUsersإذا كان لدينا قاعدة بيانات تحتوي جدول يدعى 

  : كما يليSQLمن جميع سجالت هذا الجدول، تكون عبارة 
Select username, password from Users 

 
  

  :الستعادة  جميع السجالت من الجدول
Select * from Users 

  

  

  : مع إلغاء التكرار في السجالت الُمعادةUserNameالستعادة جميع بيانات الحقل 
Select Distinct UserName from Users 

  

  

  :الستعادة مجموعة من السجالت مرتبة ترتيباً تصاعدياً وفق أحد الحقول
Select userName, Password from users order by userName  ASC 

 
  

  : نكتب التعبيرNames في جدول القيم المعادة هو userNameالستخدام اسم بديل للحقل 
Select username As Names from users 
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انتقاء مجموعة من البيانات من  وتُستخَدم هذه التعليمة الستعادة.  من أشهر تعليمات اللغة وأكثرها استخداماSelectًتُعتبر تعليمة 

  ذلك بإعادة جدول يحتوي مجموعة البيانات المطلوبة وقاعدة البيانات

  

باستخدامها في الحاالت التطبيقية ألنها تُحمِّل برنامج إدارة عادة الننصح ( كبديل ألسماء الحقول (star) *تُستخدم إشارة  •

  ).أسماءها وقاعدة البيانات عبء تحديد الحقول وتحديد عددها

  . الستعادة جميع السجالت مع إلغاء التكرار في السجالت المعادةDistinctُيستخدم تعبير  •

 ASC: اعدياً أو تنازلياً حسب التعبير المرافق المستخدم لترتيب السجالت المعادة ترتيباً تصOrder byُيستخدم التعبير  •

  . للترتيب التنازليDESCللترتيب التصاعدي أو 

  .ASفي حال الرغبة باستخدام أسماء بديلة لحقول جدول القيم الُمعادة نستخدم التعبير  •

  

  
 

  SELECT 2تعليمة 
  

  :WHEREالكلمة المفتاحية 

  

 الستعادة مجموعة من السجالت التي تحقق شرط أو مجموعة من الشروط التي Selectليمة  مع تعWhereنستخدم الكلمة المفتاحية 

  .نعبر عنها بعبارة شرطية

   

  : الصيغة  whereتستخدم الكلمة المفتاحية 

    
Select * from users where condition; 

  

  )صح أو خطأ(تُعيد العبارة الشرطية قيمة منطقية  •

  

ويتم ضم السجل الذي يحققها إلى )  =< , => , > , < , < > , =( تتضمن عمليات مقارنة مثل يمكن للعبارة الشرطية أن •

  .جدول النتائج

  

   between وLikeالكلمات المفتاحية  

  

، (%)غالباً ما تُستخَدم هذه الكلمة مع إشارة .  ضمن العبارة الشرطية، كشرط لوجود مثيلLikeتُستخدم الكلمة المفتاحية  •

 .إلى القيمة التي نبحث عن مثيالتها، كبديل عن أي رقم من األرقام أواألحرفالتي تضاف 
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   كشرط لوجود قيمة محصورة بين قيمتين محددتين  ضمن العبارة الشرطية،Betweenتُستخدم الكلمة المفتاحية  •

  

 أن يسبق الشرط  ويمكن OR  أو AND أكثر من شرط يفصل بينها عمليات منطقية مثل  whereتقبل الكلمة المفتاحية •

  . لنفيه NOTالعملية 

  

  :مثال

  

) بمطابقة جزئية أو بمطابقة كاملة (’am‘إذا أردنا الحصول على قائمة جميع السجالت التي تحتوي على السلسلة 

  : التاليةSelectتعليمة   في حقل اسم المستخدم يمكن استخدام 
 

Select * from users where userName like ‘%am%’; 
 

 Select يمكن كتابة تعليمة 25 و15صول على قائمة جميع السجالت التي تنحصر فيها قيمة حقل العمر بين للح

  :التالية
 

Select * from users where userAge between 15 and 25; 

  

) لةبمطابقة جزئية أو بمطابقة كام (’am‘إذا أردنا الحصول على قائمة جميع السجالت التي تحتوي على السلسلة 

  : يصبح المثال كما يلي25 و15في حقل اسم المستخدم، والتي تنحصر فيها قيمة حقل العمر بين 

  
Select * from users where userName like ‘%am%’ 
 And  
userAge between 15 and 25; 

  

  

  :WHEREالكلمة المفتاحية 

  

موعة من السجالت التي تحقق شرط أو مجموعة من الشروط التي  الستعادة مجSelect مع تعليمة Whereنستخدم الكلمة المفتاحية 

  .نعبر عنها بعبارة شرطية

   

  )صح أو خطأ(تُعيد العبارة الشرطية قيمة منطقية  •

  

ويتم ضم السجل الذي يحققها إلى )  =< , => , > , < , < > , =(يمكن للعبارة الشرطية أن تتضمن عمليات مقارنة مثل  •

  .جدول النتائج
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   between وLikeت المفتاحية  الكلما

  

، (%)غالباً ما تُستخَدم هذه الكلمة مع إشارة .  ضمن العبارة الشرطية، كشرط لوجود مثيلLikeتُستخدم الكلمة المفتاحية  •

 .التي تضاف إلى القيمة التي نبحث عن مثيالتها، كبديل عن أي رقم من األرقام أواألحرف

  

  كشرط لوجود قيمة محصورة بين قيمتين محددتين ضمن العبارة الشرطية، Betweenتُستخدم الكلمة المفتاحية  •

  

 ويمكن أن يسبق الشرط  OR  أو AND أكثر من شرط يفصل بينها عمليات منطقية مثل  whereتقبل الكلمة المفتاحية •

  . لنفيه NOTالعملية 

  
 
  

 DELETEتعليمة 
  

  .جدول ما بحذف سجل أو مجموعة من السجالت من  Deleteتقوم تعليمة

   

  :الصيغة  Deleteتأخذ تعليمة 

  
Delete from [table_name] 

  

 :مثال

  
 

  : التاليةDelete نستخدم تعليمة usersللحذف من جدول 

  
Delete from Users  

  

 لذا نحتاج .Users ألنها ستقوم بحذف جميع السجالت من الجدول خطرةتُعتبر التعليمة الواردة في المثال السابق 

  . لتحديد شرط حذف هذه السجالتWhereالكلمة المفتاحية إلى 

  

  : يصبح مثالنا كالتالي'Ahmed'فإذا كنا نريد حذف السجل الخاص بالمستخدم ذي اسم الدخول  
 

Delete from Users where username='Ahmed'; 
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  Deleteالتعليمة 

  .ة من السجالت من جدول ما بحذف سجل أو مجموع Deleteتقوم تعليمة
 
 
  

  INSERTتعليمة 
 

 . إلدراج سجل في جدول محدد Insertتُستخدم تعليمة

  

  : الصيغةInsertتأخذ تعليمة 
 

 insert into table_name values ( value1,value2,value3,…);   

 
 . حقولهالقيم التي سوف يتم تخزينها في السجل تبعاً لترتيبvalue1,..value n حيث تٌمثل 

  

  :كما يمكننا استخدام صيغة بديلة تُمكننا من تحديد حقول السجل التي نود إدراج البيانات فيها فقط

  
Insert into table_name (field1,field2….) 
 values (value1,value2,..); 

  

) Sub queries(الستعالمات الفرعية لكن ستحتاج إلى استخدام ما ندعوه ا و إدراج أكثر من سجل بأمر واحد Insertيمكن لتعليمة 

 .التي سنأتي على ذكرها الحقاً

  

  :مثال

  : نستخدم الصيغةusersإلدراج سجل كامل في الجدول 

  
insert into Users values  
('adel','adelPassword',33,'adel@yahoo.com'); 

  

  :بيانات ضمنها وترتيبها فهوأما الحل البديل الذي ُيمكننا من تحديد حقول السجل التي نود إدراج ال

  
insert into Users (username,password) 

 values ('adel','adelPassword');  
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 users، ضمن الجدول  otherUserTableإلدراج جميع النتائج، التي أعادها االستعالم عن جميع حقول الجدول

  :نستخدم العبارة

  
Insert into users select * from OtherUserTable 

  

  إلدراج سجل في جدول محدد Insertتُستخدم تعليمة 

) Sub queries(لكن ستحتاج إلى استخدام ما ندعوه االستعالمات الفرعية  و إدراج أكثر من سجل بأمر واحد Insertيمكن لتعليمة 

  .التي سنأتي على ذكرها الحقاً

  

  

  

 Updateتعليمة 
  

  .نات في سجل أو في مجموعة من السجالت من تعديل البيا Updateتُستخدم تعليمة 

  

  : الصيغةUpdateتأخذ تعليمة 
 

Update table_name Set  
Field1= new_field_value1 , 
Field2= new_field_value 2 ; 

  

  : لتصبح الصيغةUpdate مع تعليمة  whereالكلمة المفتاحيةيمكن استخدام 

  
Update table_name Set  
Field1= new_field_value1 , 
Field2= new_field_value 2  
Where condition ; 
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  :مثال

  
Update Users set username='sami' , password='sami pass' 

  

تباه كلمة العبور في كل السجالت وفقاً للقيم المعطاة، لذلك البد هنا من االن وسيقوم مثالنا بتعديل قيمة اسم المستخدم

  : ليعطي شرط التعديل كما يليwhereإلى استخدام التعبير 

  
Update Users set password='sami pass' where username='sami' 

 
 

 مع  whereالكلمة المفتاحيةويمكن استخدام .  من تعديل البيانات في سجل أو في مجموعة من السجالت Updateتُستخدم تعليمة 

  . لتحديد شروط التعديلUpdateتعليمة 
 
 
  

 بعض المالحظات العملية
  

  .بينما يضيفها البعض اآلخر تلقائياً )  ;(  بـ SQLتتطلب بعض برامج إدارة قواعد البيانات إنهاء كل تعليمة  •

  

. لتعليمات تحتوي على عدد كبير من األسطر واSQL وخصوصاً عند كتابة نصوص SQLمن المهم استخدام تعليقات  •

 :يمكن إضافة التعليق كما يلي
 

Select * from users; -- this is the comment 
  

أما في الحاالت االضطرارية، فيمكن استخدام إشارات . حاوية على فراغات) حقول(من المهم تالفي استخدام أسماء أعمدة  •

 :مثال) SQL server و Acessنصيص في إشارة ت و oracleأقواس في (تنصيص أو أقواس مربعة إلحاطة اسم الحقل 
 

Select [user name] from users ;   
 
 

  .بينما يضيفها البعض اآلخر تلقائياً )  ;(  بـ SQLتتطلب بعض برامج إدارة قواعد البيانات إنهاء كل تعليمة 

  . طر والتعليمات تحتوي على عدد كبير من األسSQL وخصوصاً عند كتابة نصوص SQLومن المهم استخدام تعليقات 

أما في الحاالت االضطرارية، فيمكن استخدام إشارات . حاوية على فراغات) حقول(كذلك، من المهم تالفي استخدام أسماء أعمدة 

  ).SQL server و Acessإشارة تنصيص في  و oracleأقواس في (تنصيص أو أقواس مربعة إلحاطة اسم الحقل 
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   الثانيالقسم

  SQLالتوابع في 
  

  : لمات المفتاحيةالك

  .تابع، تابع تجميعي، تابع درجي، قيمة، بيانات، حقل، جدول

  

  :ملخص

سيغطي هذا الجزء . التوابع التجميعية والتوابع الدرجية:  عديدة تم تصنيفها بحسب عدد القيم الُمدخلة إلى نوعينSQLالتوابع في 

  .معهاالتعابير الُمستخدمة الكلمات المفتاحية والتوابع التجميعية و

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 مفهوم التوابع التجميعية والمدرجة •

 الصيغة والتطبيق للتوابع  التجميعية المختلفة •

 التعابير المستخدمة مع التوابع التجميعية وكيفية استخدامها •
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 SQLالتوابع في 
  

. قيمة التابع، ويعيد قيمة خرج وحيدة ندعوها ُمعامالتضي يأخذ مجموعة من قيم الدخل التي ندعوها التابع هو عبارة عن تعبير ريا

  .، كحال التابع الذي يقوم بحساب مجموع قيم عددية)أي بالدخل(بمعامالته ) أي الخرج(تتعلق قيمة التابع 

  

   SQLالتوابع في 

  

  :، إلى نوعينSQL-99، حسب معيار SQLتُقَسم توابع 

  

 f(x,y,z)=x+y+z: مثال: توابع التجميعيةال -

  |f(x) = |x: مثال: التوابع  الدرجية -

  

  

  

  

  

  

  

. قيمة التابع، ويعيد قيمة خرج وحيدة ندعوها ُمعامالتالتابع هو عبارة عن تعبير رياضي يأخذ مجموعة من قيم الدخل التي ندعوها 

  .ل التابع الذي يقوم بحساب مجموع قيم عددية، كحا)أي بالدخل(بُمعامالته ) أي الخرج(تتعلق قيمة التابع 
 
 
  

   SQLالتوابع في 

  

  : إلى نوعينSQL-99 حسب معيار SQLتُقَسم توابع 

  

وهي التوابع التي تأخذ كُمعامالت مجموعة من القيم وتعيد قيمة وحيدة، مثل التابع الذي يحسب مجموع : التوابع التجميعية -

 .أعداد حقيقية
 
  .التوابع التي تأخذ ُمعامالً وحيداً وتُعيد قيمة وحيدة، مثل تابع القيمة الُمطلقة لعدد حقيقيالتوابع  الدرجية وهي  -

  

  

الدرجيةالتوابع   التوابع التجميعية 

  SQLالتوابع في 
  )SQL-99 حسب معيار(
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   التجميعيةSQLتوابع 
  

  : التجميعية التوابع التاليةSQLمن أهم توابع 

  

  استخدامه  التابع
)expression(AVG   يقوم بحساب معدل القيم لحقل معين  
)expression(COUNT  يقوم بحساب عدد البيانات الخاصة بحقل معين  
)expression(MIN  يقوم بإعادة القيمة الصغرى من قيم حقل معين  
)expression(MAX  يقوم بإعادة القيمة العظمى من قيم حقل معين  
)expression(SUM  يقوم بحساب مجموع قيم حقل معين  

  

  : التجميعية التوابع التاليةSQLمن أهم توابع 

  . الذي ُيستخدم لحساب المتوسط الحسابي لقيم حقل معينAVERAGEالتابع 

  . الذي ُيستخدم لحساب عدد البيانات الخاصة بحقل ُمعينCOUNTالتابع 

  .لحساب القيمة الصغرى من قيم حقل معين الذي ُيستخدم MINالتابع 

  . الذي ُيستخدم لحساب القيمة العظمى من قيم حقل معينMAXالتابع 

  . الذي يإستخدم لحساب مجموع قيم حقل معينSUMالتابع 

  

  .سنستعرض صيغة كل تابع من التوابع السابقة وأسلوب عمله بالتفصيل في الفقرات الالحقة
 
 
  

  AVGالتابع 
 

  . المتوسط الحسابي لقيم حقل معين وذلك بتقسيم مجموع قيم هذا الحقل على عددهاAVGيحسب تابع 

  

  :صيغة التابع
select avg([ALL | DISTINCT]column_name) from table_name 

 
 ُيعتبر هذا الخيار هو الخيار.  للحصول على المتوسط الحسابي لجميع القيم بما فيها القيم المكررةAllُيستخدم الخيار  •

  . All أو Distinctالتلقائي في حال عدم تحديد أي من الخيارين 

  

  . للحصول على المتوسط الحسابي لجميع القيم، مع استبعاد أي تكرار لقيمة ماDistinctُيستخدم الخيار  •
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   :مثال

  

  .studentClass و studentGrade و studentName الذي يحتوي الحقول gradesإذا كان لدينا الجدول عالمات الطالب 

  

  :للحصول على المتوسط الحسابي لجميع الطالب، نستخدم التعبير
 

select avg(studentGrade) from grades 

  

  :مع استبعاد أي تكرار لعالمة من عالماته، يصبح التعبير" عادل"إذا أردنا الحصول على المتوسط الحسابي لعالمات الطالب 

  
select avg(distinct studentGrade) form grades where studentName = 
'adel' 

  

  : انتبه

  

  .MS Access على قواعد بيانات Distinct وAllقد ال تعمل خيارات  •

 من نظام إدارة قواعد بيانات إلى آخر بسبب تحويل النتيجة في الغالب إلى نفس AVGقد تختلف القيمة التي يعيدها تابع  •

  .نوع الحقل الذي تم تطبيق التابع عليه

  

  . المتوسط الحسابي لقيم حقل معين وذلك بتقسيم مجموع قيم هذا الحقل على عددهاAVGحسب تابع ي

  

ُيعتبر هذا الخيار هو الخيار .  للحصول على المتوسط الحسابي لجميع القيم بما فيها القيم المكررةAllُيستخدم الخيار  •

  . All أو Distinctالتلقائي في حال عدم تحديد أي من الخيارين 

  

 . للحصول على المتوسط الحسابي لجميع القيم، مع استبعاد أي تكرار لقيمة ماDistinctُيستخدم الخيار  •
 
  

  

  COUNTالتابع 
    

 .  عدد البيانات الموجودة في الجدول من أجل حقل معينCOUNTيحسب التابع 

  

  :صيغة التابع
select count([* | ALL | DISTINCT]column_name) from table_name 
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 عندما نريد الحصول على عدد البيانات الموجودة في الجدول، بالنسبة لحقل معين، مع استبعاد القيم Allُيستخدم الخيار  •

  . All أو Distinctُيعتبر هذا الخيار هو الخيار التلقائي في حال عدم تحديد أي من الخيارين . Nullالتي تساوي 

  

ول على عدد البيانات الموجودة في الجدول، بالنسبة لحقل معين، مع استبعاد  عندما نريد الحصDistinctُيستخدم الخيار  •

  . واستبعاد أي تكرار في قيمة ماNullالقيم التي تساوي 

  

 عندما نريد الحصول على عدد البيانات الموجودة في الجدول بالنسبة لحقل معين بما فيها البيانات ذات *ُيستخدم الخيار  •

  .Nullالقيمة 

   :مثال

وإذا . studentClass وstudentGrade وstudentName الذي يحتوي الحقول gradesا كان لدينا الجدول عالمات الطالب إذ

  :أردنا الحصول على عدد الطالب نستخدم التعليمة
 

select count(*) from grades 

  

لذلك إذا أردنا الحصول على عدد . Nullيم لكن المثال السابق سيحسب عدد الطالب اعتماداً على السجالت التي قد تحتوي على الق

الطالب توجب علينا حساب عدد البيانات الموجودة في الجدول بالنسبة لحقل اسم الطالب شرط أال يكون اسم الطالب مساوياً لـ 

Null) ًتصبح التعليمة عندها)مما يعني أن الطالب موجود فعال ، :  

  
select count(all studentName) from grades 

  

  :لكن، قد يكون أحد أسماء الطالب مكرراً، لذا نستخدم التعليمة التالية لنحصل على عدد الطالب الحقيقي

  
select count(distinct studentName) from grades 

  

  : انتبه

  

  .MS Access على قواعد بيانات Distinct وAllقد ال تعمل خيارات 
 
  

  .دة في الجدول من أجل حقل معين  عدد البيانات الموجوCOUNTيحسب التابع 

  

 عندما نريد الحصول على عدد البيانات الموجودة في الجدول، بالنسبة لحقل معين، مع استبعاد القيم Allُيستخدم الخيار  •

  . All أو Distinctُيعتبر هذا الخيار هو الخيار التلقائي في حال عدم تحديد أي من الخيارين . Nullالتي تساوي 
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 عندما نريد الحصول على عدد البيانات الموجودة في الجدول، بالنسبة لحقل معين، مع استبعاد Distinctخيار ُيستخدم ال •

  . واستبعاد القيم المكررةNullالقيم التي تساوي 

  

ات  عندما نريد الحصول على عدد البيانات الموجودة في الجدول، بالنسبة لحقل معين، بما فيها البيانات ذ*ُيستخدم الخيار  •

 .Nullالقيمة 
 

 
  

  MAX والتابع MINالتابع 
    

  . القيمة الصغرى من قيم حقل معينMINُيعيد التابع 

  

  :صيغة التابع

  
select min(column_name) from table_name 

  

  . القيمة العظمى من قيم حقل معينMAXُيعيد التابع 

  

  :صيغة التابع

  
select max(column_name) from table_name 

  

فالقيمة العظمى أو القيمة الصغرى، .  رغم أنه باإلمكان استخدامهماMAX وMIN على التوابع Distinct وAllأثير للخيارين ال ت

  ).Nullأي تساوي (لقيم حقل، تبقى نفسها حتى ولو كان هناك تكرار في قيم الحقل وحتى ولو كان هناك قيم غير محددة 
 

   :مثال

  

، وإذا studentClass وstudentGrade وstudentName الذي يحتوي الحقول gradesطالب إذا كان لدينا الجدول عالمات ال

  :أردنا الحصول على أخفض عالمة  نستخدم التعليمة
 

select min(studentGrade) from grades 
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  :و إذا أردنا الحصول على أعلى عالمة  نستخدم التعليمة

 
select max(studentGrade) from grades 

  

  . القيمة العظمى من قيم حقل معينMAX القيمة الصغرى من قيم حقل معين في حين ُيعيد التابع MINعيد التابع ُي

  

.  رغم أنه باإلمكان استخدامهماMAX وMIN على التوابع Distinct وAllتجدر اإلشارة إلى عدم وجود أي تأثير للخيارين 

 نفسها، حتى ولو كان هناك تكرار في قيم الحقل وحتى ولو كان هناك قيم غير فالقيمة العظمى أو القيمة الصغرى لقيم حقل، تبقى

  ).Nullأي تساوي (محددة 
 
 
  

  SUMالتابع 
    

  . مجموع قيم حقل معينSUMيحسب التابع 

  

  :صيغة التابع

  
select sum([ALL | Distinct]column_name) from table_name 

  

ُيعتبر هذا الخيار هو الخيار . ى مجموع قيم حقل معين بما فيها القيم المكررة عندما نريد الحصول علAllُيستخدم الخيار  •

 . All أو Distinctالتلقائي في حال عدم تحديد أي من الخيارين 
 
  . عندما نريد الحصول على مجموع قيم  حقل معين مع استبعاد أي تكرار في القيمDistinctيستخدم الخيار  •

  

   :مثال

  

، وإذا studentClass وstudentGrade وstudentName الذي يحتوي الحقول gradesل عالمات الطالب إذا كان لدينا الجدو

  :أردنا الحصول على مجموع عالمات الطالب نستخدم التعليمة
 

select sum(studentGrade) from grades 

   :انتبه

عتمد عملية الجمع الحسابي، أي ال يمكننا، على سبيل  على أنواع حقول ذات أنماط غير مناسبة كونه يSUMال يمكن استخدام التابع 

  . مع حقل من نمط سلسلة محارفSUMالمثال، استخدام تابع 
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  : مجموع قيم حقل معينSUMيحسب التابع 

ُيعتبر هذا الخيار هو الخيار .  عندما نريد الحصول على مجموع قيم حقل معين بما فيها القيم المكررةAllُيستخدم الخيار  •

 . All أو Distinctي في حال عدم تحديد أي من الخيارين التلقائ
 
  . عندما نريد الحصول على مجموع القيم  حقل معين مع استبعاد أي تكرار في القيمDistinctيستخدم الخيار  •

 
 
  

  1تجميع البيانات 
   

ميعية على مجموعات جزئية من السجالت هل نستطيع أن نطبق التوابع التج: عندما نتكلم عن التوابع التجميعية فالبد لنا أن نتساءل

  بدالً من تطبيقها على كامل السجالت؟ 

  

 التي نحصل عليها من المورد األول، (unitCost) وأردنا حساب مجموع كلف المنتجات (Products)فإذا كان لدينا جدول منتجات 

كلف المنتجات التي نحصل عليها من المورد وحساب مجموع كلف المنتجات التي نحصل عليها من المورد الثاني، وحساب مجموع 

  : كما يليSUMالثالث، فإننا سنحتاج لكتابة ثالث تعليمات منفصلة تعتمد على التابع التجميعي 
Select sum(unitCost) from products where supplier ID= 1; 

 
Select sum(unitCost) from products where supplier ID= 2; 

 
Select sum(unitCost) from products where supplier ID= 3; 

  

  لكن هل يمكننا أن نصل إلى تركيب شبيه بالتركيب الظاهر في المثال السابق باستخدام تعليمة واحدة؟

  

 هذا المتطلب بآلية تساعد على تقسيم السجالت إلى مجموعات جزئية وتساعد على تطبيق التوابع التجميعية على كل SQLتغطي 

  .زئية على حدىمجموعة ج

  

هل نستطيع أن نطبق التوابع التجميعية على مجموعات جزئية من السجالت : عندما نتكلم عن التوابع التجميعية فالبد لنا أن نتساءل

  بدالً من تطبيقها على كامل السجالت؟ 

ألول، وحساب مجموع كلف فإذا كان لدينا جدول منتجات، وأردنا حساب مجموع كلف المنتجات التي نحصل عليها من المورد ا

المنتجات التي نحصل عليها من المورد الثاني، وحساب مجموع كلف المنتجات التي نحصل عليها من المورد الثالث، فإننا سنحتاج 

  ، لكن هل يمكننا أن نصل إلى نفس النتيجة بتعليمة واحدة فقط؟SUMلكتابة ثالث تعليمات منفصلة تعتمد على التابع التجميعي 

  

 هذا المتطلب بآلية تساعد على تقسيم السجالت إلى مجموعات جزئية وتساعد على تطبيق التوابع التجميعية على كل SQL تغطي

 .مجموعة جزئية على حدى
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  2تجميع البيانات 
 

  : والتي تأخذ الصيغة التاليةGroup by نستخدم تعليمة SQLلتجميع البيانات في 

  
Select columnA, aggFunc (aggFuncSpec) from table 
where whereSpec  
Group by columnA 

  

  : مثال

  

، يمكننا كتابة Quantity وكمية البيع في مراكز مختلفة ProductName يحتوي أسماء المنتجات Salesإذا كان لدينا جدول 

  .التعليمة التي تعطي الكمية المباعة من كل منتج في جميع المراكز بعد تاريخ معين

  
Select productName, sum (quantity) from sales  
where saleDate > 'May 2,2002' 
Group by productName 

  

  .Group by نستخدم تعليمة SQLلتجميع البيانات في 
 
 
  

  Havingالكلمة المفتاحية 
 

  . مناسب مع شرطwhereعندما نفكر في وضع شرط ما على استعالم معين، يرد إلى ذهننا استخدام الكلمة المفتاحية  •
Select field_name from table_name where condition  

  .ولكن هذا الحل البديهي يكون قاصراً في بعض الحاالت مثل الحالة التي يكون فيها أحد عناصر الشرط تابعاً تجميعياً

  

ناصرالشرط تابعاً  في حال أردنا أن نضع شرطاً على استعالم ما، بحيث يكون أحد عHavingنستخدم الكلمة المفتاحية  •

  .تجميعياً

  

  : ضمن الصيغة التاليةHavingنستعمل  •
Select columnA, aggFunc (aggFuncSpec) from table 
where whereSpec  
Group by columnA 
Having filterCondition 

  

  كما يظهر في الصيغة السابقة بل يمكن استخدامهما معاً في صيغة واحدة where دور Havingال تلغي الكلمة المفتاحية : انتبه
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  :مثال

 في مختلف (grade) وعلى عالماتهم (StudentNumber) الحاوي على أرقام الطالب StudentsGradeإذا كان لدينا الجدول 

، سيخطر لنا استخدام )50أصغر من (أو سيئ ) 70أكبر من (المواد، وأردنا معرفة أي من الطالب قد حصل على معدل جيد جداً 

  :ر التاليالتعبي

  
Select studentNumber, Avg(grade) as averageMark from studentGrades 
Where avg(grade)>70 or avg(grade)<50 
Group by studentNumber 

 

  

  وليس بعده، لذا نحن بحاجة الستخدام(avg) تقوم بعملية الترشيح قبل تنفيذ التابع التجميعي whereإن الحل السابق خاطئ، ألن 

Havingيكون الحل كما يلي.  لحّل هذه المسألة:  

  
Select studentNumber, Avg(grade) as averageMark from studentGrades 
Group by studentNumber 
Having avg(grade)>70 or avg(grade)<50 

  

 . مع شرط مناسبwhereة عندما نفكر في وضع شرط ما على استعالم معين، يرد إلى ذهننا استخدام الكلمة المفتاحي

  

   ولكن هذا الحل البديهي يكون قاصراً في بعض الحاالت مثل الحالة التي يكون فيها أحد عناصر الشرط تابعاً تجميعياً

  

 في حال أردنا أن نضع شرطاً على استعالم ما، بحيث يكون أحد عناصرالشرط تابعاً havingعندها يأتي دور الكلمة المفتاحية 

  .تجميعياً

  

 بل يمكن استخدامهما معاً في where ال تلغي دور الكلمة المفتاحية Havingعموماً، ال بد من اإلشارة إلى أن الكلمة المفتاحية 

  .صيغة واحدة
 
 
  

 Top Nالتعبير 
  

  . كمرافق للتوابع التجميعية ولكن استخدامه ال يقتصر عليها فقط(Top N)ُيستخدم التعبير 

  . جل من نتيجة االستعالم سNُيعيد هذا التعبير أول 

  :يأخذ هذا التعبير الصيغة
Select top N field1, field2 … from table_name 
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  :مثال

  

 وعالماتهم (StudentName) التالي الذي يحتوي على أسماء الطالب StudentsGradeلنفرض أن لدينا جدول 

(StudentMark)لطالب الخمسة األوائل ُمرتبة، بحسب معدالتهم، ترتيباً  في جميع المواد، ولنفرض أننا أردنا معرفة أسماء ا

  ).معدل الطالب هوالمتوسط الحسابي لجميع عالماته(تنازلياً 

  
subject  studentMark  studentName 

math  15  ahmad  
math 22 adel 

history 26 ahmad 
… … … 

  

  :نستخدم الصيغة

  
Select top 5 studentName, avg(studentMark) 
From studentsGrades 
Group by studentName 
order by avg(studentMark) DESC 

  

 سجل من نتيجة Nوُيعيد هذا التعبير أول  . كمرافق للتوابع التجميعية ولكن استخدامه ال يقتصر عليها فقط(Top N)ُيستخدم التعبير 

  . االستعالم

  
 
  

  د المعطياتفي مختلف أنظمة إدارة قواعTop N استخدام التعبير 
  

  . ، من نظام إدارة قواعد بيانات إلى آخر(Top N)تختلف الصيغة الخاصة بالتعبير 

  

 : تكون الصيغة على الشكل التاليMysqlففي  •

  
Select field1, field2 from table_name 
Limit 0,N 

  

من ) N  وسجل النهاية  0سجل  البداية   ( إلى مجال أرقام السجالت التي نريد الحصول عليها limitحيث تشير الكلمة المفتاحية 

  .Selectمجموعة السجالت التي تعيدها تعليمة 
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  : فتكون الصيغة على الشكل التاليDB2أما في قواعد بيانات  •

  
Select field1, field2 from table_name 
Fetch first N rows only 

  

 عدد السجالت التي نريد الحصول عليها وذلك ابتداءاً من السجل ”fetch first N rows only“ في التعبير  Nحيث يحدد المعامل

  .األول

  

  وهي عبارة عن قيمة تلقائية يولدها نظام rowNum على الكلمة المفتاحية Oracleوتعتمد الصيغة في قواعد بيانات  •

Oracleمة  وتحدد ترتيب السجالت التي نريد الحصول عليها ضمن مجموعة السجالت التي تعيدها تعليSelect . فتكون

  :الصيغة على الشكل

  
Select field1, field2 where rowNum<= N 

  

  :مثال

  

في حال أردنا الحصول على األرقام الثالثة األولى التي سجلت أكبر عدد من االتصاالت لدى شركة هواتف محمولة وذلك اعتباراً 

، ورقم هاتف المستخدم (userName)خدم إسم المست:  المؤلف من حقول(callLog)من سجل اتصاالت الزبائن 

(phoneNumber) . وبفرض أن نظام إدارة قواعد المعطيات الُمستخدم هو نظامOracleنستخدم الصيغة ،:  

  
Select phoneNumber, count(userName) from callLog 
Group by phoneNumber 
Order by count(userName) 
Where rowNum<= 3 

  

  . ، من نظام إدارة قواعد بيانات إلى آخر(Top N)اصة بالتعبير تختلف الصيغة الخ

  

 من مجموعة K التي تشير إلى مجال أرقام السجالت التي نريد الحصول عليها limit نستخدم الكلمة المفتاحية Mysqlففي 

  .Selectالسجالت التي تعيدها تعليمة 

  

 الذي يشير إلى عدد السجالت التي نريد الحصول ”fetch first N rows only“ فنستخدم التعبير DB2أما في قواعد بيانات 

  .عليها وذلك ابتداءاً من السجل األول

  

 Oracle  وهي عبارة عن قيمة تلقائية يولدها نظام rowNum على الكلمة المفتاحية Oracleوتعتمد الصيغة في قواعد بيانات 

  . Selectعة السجالت التي تعيدها تعليمة وتحدد ترتيب السجالت التي نريد الحصول عليها ضمن مجمو
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  :مسألة

  

  .تحتفظ شركة متعددة الفروع بسجل خاص بالمهام واألعمال التي نفذها موظفو الشركة والدخل الناتج عن كل مهمة من هذه المهام

  : التاليtasksبفرض أن جدول المعلومات المتوفرة هو جدول المهام 

  
taskHandlertaskIncom taskDate taskID 

adel 10000 27/1/20031  
…  …  …  …  

  

   عن رقم المهمةtaskIDحيث يعبر الحقل 

  عن تاريخ المهمةtaskDateويعبر الحقل 

   عن الدخل الناتج عن المهمةtaskIncomويعبر الحقل 

   عن اسم الموظف الذي نفذ المهمةtaskHandlerويعبر الحقل 

  

  :والمطلوب الحصول على جدول يحدد

  .بها كل موظف مال التي قامعدد األع •

 .2004الربح الكلي الذي حصلت عليه الشركة من عمل هذا الموظف وذلك خالل العام  •

  .مع ترتيب الجدول على نحو يظهر فيه الموظف الذي نفذ المهمة التي حققت أعلى دخل للمؤسسة، في أول سجل في الجدول

  

  :الحل

ف، وعدد المهمات التي أوكلت له، ومجموع الدخول التي حصلت عليها الشركة سيظهر في جدول النتيجة معلومات حول اسم الموظ

من عمل الموظف، وقيمة الدخل األعظمي الذي حصل عليه الموظف من مهامه، مع ترتيب قيم الدخول األعظمية ترتيباً تنازلياً، 

  . مؤسسةفيكون أول اسم في الجدول هو اسم الموظف الذي نفذ المهمة التي حققت أعلى دخل لل

  

  :يمكن الحصول على الحل المطلوب بالصيغة التالية

  
Select taskHandler, count(taskID), sum(taskIncom), max(taskIncom) 
From tasks 
Group by taskHandler 
Where taskDate between 01/01/2004 and 31/12/2004 
Order by max(taskIncom) DESC 
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  .لفروع بسجل خاص بالمهام واألعمال التي نفذها موظفو الشركة والدخل الناتج عن كل مهمة من هذه المهامتحتفظ شركة متعددة ا

 الذي ُيعبر عن رقم المهمة، taskID التالي والمؤلف من الحقل tasksبفرض أن جدول المعلومات المتوفرة هو جدول المهام 

 الذي ُيعبر عن الدخل الناتج عن المهمة، والحقل taskIncom  الذي ُيعبر عن تاريخ المهمة، والحقلtaskDateوالحقل 

taskHandlerالذي ُيعبر عن اسم الموظف الذي نفذ المهمة .  

  

  :والمطلوب الحصول على جدول يحدد

  .بها كل موظف عدد األعمال التي قام •

  .2004الربح الكلي الذي حصلت عليه الشركة من عمل هذا الموظف وذلك خالل العام  •

  .يب الجدول على نحو يظهر فيه الموظف الذي نفذ المهمة التي حققت أعلى دخل للمؤسسة، في أول سجل في الجدولمع ترت

  

  :الحل

سيظهر في جدول النتيجة معلومات حول اسم الموظف، وعدد المهمات التي أوكلت له، ومجموع الدخول التي حصلت عليها الشركة 

ي حصل عليه الموظف من مهامه، مع ترتيب قيم الدخول األعظمية ترتيباً تنازلياً، من عمل الموظف، وقيمة الدخل األعظمي الذ

  .فيكون أول اسم في الجدول هو اسم الموظف الذي نفذ المهمة التي حققت أعلى دخل للمؤسسة
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   الثالثالقسم

  أنواعها واستخداماتها: التوابع الدرجية
  

  : الكلمات المفتاحية

  .تابع درجي، رقمية، سالسل محارف، تحويل، تدوير، تاريخ، صيغة، قاعدة بيانات 

  

  :ملخص

 بكثرة، في حين يكون بعضها اآلخر نادر االستخدام يتضمن هذا الجزء عرض عن أسلوب SQLتُستخَدم بعض التوابع الدرجية في 

  .استثمار هذه التوابع مع أمثلة توضيحية

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسم في هذا يتعرف الطالب

 مفهوم التوابع الدرجية •

 . استخدامها والتوابع الرقمية •

 .استخدامها وتوابع سالسل المحارف •

 .الوقت واستخدامها وتوابع التاريخ •

 .توابع التحويل وكيفية استخدامها •

 .اختالفات التوابع بين أنظمة إدارة قواعد البيانات المختلفة •
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  لدرجية اSQLتوابع 
  

  . على أنها التوابع التي تأخذ ُمعامالً وحيداً وتُعيد قيمة وحيدةSQLسبق وعرفنا التوابع الدرجية في  •

  .تختلف التوابع الدرجية من نظام إدارة قواعد بيانات إلى آخر •

  .ى الهامة إضافة إلى بعض التوابع األخرSQL99سنركز في دراستنا على أهم التوابع الدرجية التي حددها المعيار   •

  :نصنِّف التوابع الدرجية  إلى أربعة أصناف أساسية هي التالية •

  

  التوابع الرقمية
وهي التوابع الخاصة بالعمليات على األرقام، مثل تابع 

  التقريب إلى أقرب فاصلة عشرية

توابع سالسل 

  المحارف

ة بالعمليات على سالسل المحارف، وهي التوابع الخاص

  مثل تابع تحديد طول سلسلة محرفية

  توابع التاريخ والوقت
وهي التوابع الخاصة بالعمليات على التاريخ والوقت، 

  مثل تابع حساب الزمن الفاصل بين تاريخين

  توابع التحويل
عملية تحويل ُمعامل الدخل، من هي التوابع الخاصة ب

  .نمط بيانات إلى آخر

  

  

  .قد ال تأخذ بعض التوابع الدرجية أية ُمعامالت مباشرةً ، أي أنها قد تعتمد على ُمعامالت مصدرها قاعدة البيانات نفسها :انتبه

  
 
  

   الدرجيةSQLتوابع 
  

  . عامالً وحيداً وتُعيد قيمة وحيدة على أنها التوابع التي تأخذ ُمSQLسبق وعرفنا التوابع الدرجية في 

إال أن التوابع الدرجية  كثيرة وتختلف من نظام إدارة قواعد بيانات إلى آخر، لذا سنركز في دراستنا على أهم التوابع الدرجية 

  . إضافة إلى بعض التوابع األخرى الهامةSQL-99التي حددها المعيار  

  

  :ف أساسية هي التاليةنصنِّف التوابع الدرجية  إلى أربعة أصنا

  

   وهي التوابع الخاصة بالعمليات على األرقام، مثل تابع التقريب إلى أقرب فاصلة عشرية:التوابع الرقمية •

   وهي التوابع الخاصة بالعمليات على سالسل المحارف، مثل تابع تحديد طول سلسلة محرفية:توابع سالسل المحارف •

  .خاصة بالعمليات على التاريخ والوقت، مثل تابع حساب الزمن الفاصل بين تاريخين وهي التوابع ال:توابع التاريخ والوقت •

 . هي التوابع الخاصة بعملية تحويل ُمعامل الدخل من نمط بيانات إلى نمط آخر:توابع التحويل •
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  التوابع الرقمية
  

  :هي التوابع الخاصة بالعمليات على القيم الرقمية ومن أهمها التوابع التالية

  استخدامه  عالتاب

( )Floor عامل الدخلُيقرِّب ُمعامل الدخل إلى أقرب عدد صحيح أصغر من م  

( )Ceiling  ُيقرِّب ُمعامل الدخل إلى أقرب عدد صحيح أكبر من ُمعامل الدخل  

( )Round  
الدخل ذو الفاصلة العشرية إلى أقرب عدد صحيح أو عدد حقيقي ُيقرِّب ُمعامل 

  بدقة محددة

( )Abs  يعيد القيمة المطلقة لُمعامل الدخل.  

, ( )Tan, ( )Cos, ( )Sin
,( )Atan  تحسب قيم ظل، تظل، جب، تجب، الخاصة بُمعامل الدخل.  

( )SQRT  ُيعيد قيمة الجذر التربيعي لُمعامل الدخل  

( )RAND  
يستخدم ُمعامل الدخل كأساس لتوليد الرقم  و1 و0ُيعيد رقم عشوائي بين 

  .العشوائي

  

  :ها التوابع التالية التوابع الرقمية وهي التوابع الدرجية الخاصة بالعمليات على القيم الرقمية ومن أهم

 .وهو التابع الذي ُيقرِّب ُمعامل الدخل إلى أقرب عدد صحيح أصغر من معامل الدخل: Floorالتابع  •

 .وهو التابع الذي ُيقرِّب ُمعامل الدخل إلى أقرب عدد صحيح أكبر من ُمعامل الدخل: Ceilingالتابع  •

وهو التابع الذي ُيقرِّب ُمعامل الدخل ذو الفاصلة العشرية إلى أقرب عدد صحيح أو عدد حقيقي بدقة : Roundالتابع  •

 .محددة

 .يعيد القيمة المطلقة لُمعامل الدخل وهو التابع الذي: Absالتابع  •

 .تحسب قيم ظل، تظل، جب، تجب الزاوية التي نأخذها كُمعامل دخل التي التوابع وهي: Atan, Tan, Cos, Sin,التوابع  •

 .وهو التابع الذي ُيعيد قيمة الجذر التربيعي لُمعامل الدخل: SQRTالتابع  •

 .يستخدم ُمعامل الدخل كأساس لتوليد الرقم العشوائي و1 و0عيد رقم عشوائي بين ُي وهو التابع الذي: RANDالتابع  •
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   أمثلة-التوابع الرقمية 
  

  :نتناول فيما يلي أمثلة عن استخدام التوابع الدرجية الرقمّية في أنظمة إدارة قواعد البيانات المختلفة

  

  :Floorالتابع  •

  .وير عالمات الطالب إلى الرقم الصحيح بإزالة الجزء ذو الفاصلة العشرية لتدFloorنستخدم في هذا المثال تابع التدوير 
Select floor(studentMark) from marks 

  66: ، ستظهرعالمته ضمن نتيجة هذا االستعالم66.7، أو 66.2، أو 66.5: فإذا كان لدينا طالب عالمته

  

  :Ceilingالتابع  •

  : كما في الصيغة التاليةCeilingرقم الصحيح األعلى، نستخدم التابع إذا كان المطلوب تدوير عالمات الطالب إلى ال
Select ceiling(studentMark) from marks 

  67: ، ستظهرعالمته ضمن نتيجة هذا االستعالم66.7، أو 66.2، أو 66.5: فإذا كان لدينا طالب عالمته

  

  :Roundالتابع  •

  : كما في الصيغة التاليةRoundت عشرية محدد نستطيع استخدام التابع إذا كان المطلوب تدوير عدد ما إلى رقم بعدد خانا
Select round(studentMark, 1) from marks 

 وإذا كانت 66.0 ستظهر القيمة ضمن نتيجة االستعالم 66فإذا كانت عالمة طالب . تظهر قيم الخرج كقيم ذات خانة عشرية واحدة

  66.5 ستصبح 66.55

  

  :انتبه

لكن يمكن الوصول إلى نفس النتائج . ceiling وFloor على التوابع الدرجية Access إدارة قواعد البيانات ال يتعرف نظام

فلو كان المطلوب تدوير عالمات الطالب بإزالة الجزء العشري واإلبقاء على . Floor لالستعاضة عن تابع INTباستخدام تابع 

  :العدد الصحيح نستخدم
Select Int(studentMark) from marks 

فلو كان المطلوب تدوير عالمات الطالب إلى العدد الصحيح األكبر نستخدم . Round نستخدم التابع Ceilingولالستعاضة عن 

  :الصيغة
Select Round(studentMark+0.5,0) from marks 

  Ceiling عوضاً عن Ceil فنستخدم التابع Oracleأما في 
 

  :التوابع الدرجية الرقمية الخاصة بتدوير القيم العدديةفي هذه الشريحة نوضح باألمثلة عمل 
 

فإذا كان لدينا .  لتدوير عالمات الطالب إلى الرقم الصحيح، وذلك بإزالة الجزء ذو الفاصلة العشريةFloorإذ نستخدم تابع التدوير 

  Floor :66، ستظهرعالمته عند استخدام التابع 66.7، أو 66.2، أو 66.5: طالب عالمته
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فإذا كان لدينا طالب . Ceiling إذا كان المطلوب تدوير عالمات الطالب إلى الرقم الصحيح األعلى، فنستخدم عندها التابع أما

  Ceiling :67، ستظهرعالمته عند استخدام التابع 66.7، أو 66.2، أو 66.5: عالمته

  

، حيث تظهر قيم الخرج كقيم Roundاستخدام التابع وإذا كان المطلوب تدوير عدد ما إلى رقم بعدد خانات عشرية محدد، نستطيع 

، 66.55، وإذا كانت Round 66.0 ستظهر القيمة عند استخدام التابع ،66فإذا كانت عالمة طالب ،. ذات خانة عشرية واحدة

  .66.5ستظهر 

  

  

   أمثلة-التوابع الرقمية 
  

إلى توابع أخرى مثل تابع القيمة المطلقة، وتابع الجذر التربيعي، تشمل التوابع الدرجية الرقمية، كما أسلفنا، توابع التدوير إضافة 

  .وتابع القيمة العشوائية وتوابع المثلثات

  

  :فيما يلي مجموعة من األمثلة التي تغطي التوابع الدرجية الرقمية األخرى
 
  :ABSالتابع  •

، وذلك لتحديد geoTableعن سطح البحر من الجدول  يشير إلى ارتفاع نقاط جغرافية heightإذا أردنا حساب القيمة المطلقة لحقل 

  :االرتفاع األكبر بينها، يمكننا استخدام االستعالم

  
Select Max(abs(height)) from geoTable 

  

  . اإلرتفاع األعلى max القيمة المطلقة لكل ارتفاع، ويستخرج التابع التجميعيabsيحسب التابع 

  

  ...Sin, Cos, Tanالتوابع  •

 يكفي كتابة Angles من الجدول Angleا حساب قيمة، جب أوتجب أوظل مجموعة من الزوايا الواردة في الحقل إذا أردن

  :االستعالم

  
Select sin(angle), cos(angle), tan(angle) from Angles 

  

  :Randالتابع  •

وائي مستخدمين كأساس للتوليد األرقام ، فإذا كان المطلوب توليد رقم عش1 و0 في توليد رقم عشوائي بين Randُيستخَدم التابع 

  : أمكننا كتابة االستعالمNumbers من الجدول seedالواردة في حقل 
Select rand(seed) from numbers 
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  :SQRTالتابع  •

  :3 الجذر التربيعي لقيمة معينة، إذ تعطي نتيجة االستعالم التالي، الرقم SQRTيحسب التابع 

  
select sqrt(9)  

 
  :انتبه

  .rand وليس MS-Access rnd في 1 و0ن صيغة تابع توليد رقم عشوائي بين تكو

  

تشمل التوابع الدرجية الرقمية، كما أسلفنا، توابع التدوير إضافة إلى توابع أخرى مثل تابع القيمة المطلقة، وتابع الجذر التربيعي، 

  .وتابع القيمة العشوائية وتوابع الزوايا

  

، وذلك geoTable يشير إلى ارتفاع نقاط جغرافية عن سطح البحر من الجدول height المطلقة لحقل فإذا كنا نريد حساب القيمة

 لحساب اإلرتفاع  max على كل ارتفاع مع استخدام التابع التجميعيabsبهدف تحديد االرتفاع األعلى بينها، يمكننا تطبيق التابع 

 Sin, Cos, Tan من الزوايا يمكننا استخدام التوابع وإذا أردنا حساب قيمة، جب أوتجب أوظل مجموعة. األعلى

  

  . الجذر التربيعي لقيمة معينةSQRTيحسب التابع  كما. 1 و0، فُيستخدم في توليد رقم عشوائي بين Randأما التابع 
 
 
  

  توابع سالسل المحارف
  

  :هي التوابع الخاصة بالعمليات على سالسل المحارف، ومن أهمها التوابع التالية

  

  استخدامه  تابعال
()Left  ُيعيد جزء من السلسلة يبتدئ من بدايتها حتى عدد محدد من المحارف  
()Right  ُيعيد جزء من السلسلة يبتدئ من نهايتها حتى عدد محدد من المحارف  
()Substr  سلسلة يبتدئ من موقع محدد فيها وبطول عدد محدد من المحارفُيعيد جزء من ال  
()Length  ُيعيد طول السلسلة المحرفية  
()Concat ُيستخدم لدمج أكثر من سلسلة محرفية  

() / Lower
()Upper 

  سلة إلى أحرف كبيرة أو صغيرةيحوِّل جميع محارف السل

()Trim  يلغي الفراغات من بداية ونهاية السلسلة المحرفية  
()Instr ُيستخدم لتحديد موقع سلسلة جزئية ضمن سلسلة رئيسية  
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  :لسالسل المحرفية، ومن أهمها التوابع التاليةتوابع سالسل المحارف هي التوابع الدرجية الخاصة بالعمليات على ا

  
()Left  وهو التابع الذي ُيعيد جزء من السلسلة، يبتدئ من بدايتها حتى عدد محدد من المحارف  
()Right  د من المحارفوهو التابع الذي ُيعيد جزء من السلسلة، يبتدئ من نهايتها حتى عدد محد  
()Substr   وهو التابع الذي ُيعيد جزء من السلسلة، يبتدئ من موقع محدد فيها وبطول عدد محدد من

  المحارف
()Length  وهو التابع الذي ُيعيد طول السلسلة المحرفية  
()Concat  التابع الذي ُيستخدم لدمج أكثر من سلسلة محرفيةوهو  

() / Lower
()Upper 

  وهو التابع الذي يحول جميع محارف السلسلة إلى أحرف كبيرة أو صغيرة

()Trim  وهو التابع الذي يلغي الفراغات من بداية ونهاية السلسلة المحرفية  
()Instr وهو التابع الذي ُيستخدم لتحديد موقع سلسلة جزئية ضمن سلسلة رئيسية  

  

  

  

   أمثلة-توابع سالسل المحارف 
  

  :فيما يلي أمثلة عن أهم توابع سالسل المحارف

  

 :Right وLeftالتابعان  •

محدد من المحارف ابتداءاً من يسار السلسلة في حالة  جزء من سلسلة المحارف مؤلف من عدد Rightو Left ُيعيد التابعان 

 محرفاً من قيم الحقل 50فإذا أردنا كتابة االستعالم الذي يعيد أول . Right، ومن يمين السلسلة في حالة التابع Leftالتابع 

Title في الجدول Newsيمكننا استخدام الصيغة التالية :  

  
Select left(title, 50) from News 

 
 :Substrبع التا •

فإذا .  جزء من سلسلة محارف، ابتداءاً من موقع محدد في تلك السلسلة، وبطول عدد محدد من المحارفSubstrُيعيد التابع 

، 10 مبتدئاً من المحرف رقم Title محارف اعتباراً من قيم الحقل 5أردنا كتابة االستعالم الذي يعيد سلسلة محارف بطول 

  :نكتب الصيغة التالية

  
Select substr(title, 10, 5) from News 
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 :Lengthالتابع  •

فإذا أردنا كتابة االستعالم الذي يعيد أطوال سالسل المحارف الخاصة .  طول سلسلة محارف معينةLengthيحسب التابع 

  : نستخدم الصيغةTitleبالحقل 
Select length(title) from News 

 
 :Concatالتابع  •

فإلعادة قائمة بسالسل محرفية تمثل حاصل دمج السالسل المحرفية الخاصة . ر من سلسلة محرفية أكثConcatيدمج التابع 

  :، نكتب الصيغةNews في الجدول Details، مع السالسل المحرفية الخاصة بالحقل Titleبالحقل 

  
Select concat(title, details) from News 

  

  :انتبه

 .Substr، ويتم االستعاضة عنها باستخدام التابع Right وLeft التوابع Oracleال يستخدم نظام إدارة قواعد البيانات  •

، لحساب طول السلسلة Length عوضاً عن التابع Len الصيغة SQL-Server ونظام Ms-Accessيستخدم نظام  •

 .المحرفية

 إلعادة جزء من ،Substr عوضاً عن التابع Substring التابع SQL-Server ونظام Mysqlيستخدم كالً من نظام  •

  .سلسلة محارف

  

 جزء من Rightو Left إذ ُيعيد التابعان . ذكرنا أن توابع سالسل المحارف هي التوابع الخاصة بالعمليات على سالسل المحارف

 ، ومن يمين السلسلة في حالةLeftسلسلة المحارف مؤلف من عدد محدد من المحارف، ابتداءاً من يسار السلسلة في حالة التابع 

 جزء من سلسلة محارف ابتداءاً من موقع محدد في تلك السلسلة وبطول عدد محدد من Substrكما ُيعيد التابع  .Rightالتابع 

 أكثر من سلسلة محرفية ضمن Concatالتابع  كما يدمج . بحساب طول سلسلة محارف معينةLengthويحسب التابع  .المحارف

 .سلسلة واحدة
 

 
  

   أمثلة-توابع سالسل المحارف 
  

 :Lower وUpperالتابعان  •

فإذا أردنا تحويل ). A-Zفقط للمحارف ( جميع محارف السلسلة إلى أحرف كبيرة أو صغيرة Lower وUpperيحوِّل التابعان 

  : إلى سالسل مؤلفة من أحرف كبيرة، نستخدم االستعالمTitleالسالسل المحرفية في الحقل 

  
Select upper(title) from News; 
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 :Trimابع الت •

 Titleفإذا أردنا الحصول على السالسل المحرفية في الحقل .  الفراغات من بداية ونهاية السلسلة المحرفيةTrimيزيل التابع 

  :بعد التخلص من الفراغات، في بداية ونهاية سالسل المحارف تلك، نستخدم الصيغة

  
Select trim(title) from News; 

 
 :Instrالتابع  •

فإذا كان .  في حال عدم ايجاد السلسلة0يعيد التابع القيمة .  موقع أول ظهور لسلسلة جزئية في سلسلة رئيسيةInstrيحدد التابع 

، News من جدول Title ضمن سالسل الحقل 'Test'المطلوب مثالً كتابة استعالم يعيد موقع أول ظهور للسلسلة الجزئية 

  :نستخدم الصيغة

  
Select Instr(title, 'Test') from News; 

  

  :انتبه

 لتحويل جميع محارف السلسلة إلى أحرف كبيرة أو صغيرة عوضاً عن Lcase وUcase التابعين Ms-Accessيستخدم  •

  .Lower وUpperالتابعين 

 لتحديد موقع أول ظهور لسلسة جزئية في سلسلة Posstr التابع DB2 وCharindex وSQL-Server يستخدم كالً من  •

  .Instrلتابع رئيسية عوضاً عن ا
 

 Trimويزيل التابع ). A-Zفقط للمحارف ( جميع محارف السلسلة إلى أحرف كبيرة أو صغيرة Lower وUpperيحوِّل التابعان 

 موقع أول ظهور لسلسلة جزئية في سلسلة رئيسية، حيث يعيد Instrيحدد التابع  كما. الفراغات من بداية ونهاية السلسلة المحرفية

  .  في حال عدم ايجاد السلسلة0التابع القيمة 
 
 
  

 توابع التاريخ والوقت

  
  :هي التوابع الخاصة بالعمليات على التاريخ والوقت ومن أهمها التوابع التالية

  استخدامه  التابع
()DateDiff ُيعيد الفرق بين تاريخين  
()GetDate  التاريخ، واليوم، والساعة، والدقيقة، والثانية، وأجزاء الثانيةُيعيد السنة، و  

DATE_CURRENT يعيد التاريخ الحالي الخاص بنظام إدارة قاعدة البيانات  
TIME_CURRENT ُيعيد التوقيت الخاص بنظام إدارة قاعدة البيانات  

TIMESTAMP_CURRENT  ُيعيد التاريخ والتوقيت الخاصين بنظام إدارة قاعدة البيانات  
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  :انتبه

 ولكن ُيفَضَّل استخدام التابع Days, Hours, Minutes, Secondsتوجد الكثير من التوابع التي تعيد التاريخ والوقت مثل 

DateDiffكبديل لها .  

  :التوابع الخاصة بالعمليات على التاريخ والوقت ومن أهمها التوابع التاليةتوابع التاريخ والتوقيت هي 

  

  استخدامه  التابع
()DateDiff وهو التابع الذي ُيعيد الفرق بين تاريخين  
()GetDate  ة، والدقيقة، وهو التابع الذي ُيعيد السنة، والتاريخ، واليوم، والساع

  والثانية، وأجزاء الثانية
DATE_CURRENT وهو التابع الذي ُيعيد التاريخ الحالي الخاص بنظام إدارة قاعدة البيانات  
TIME_CURRENT وهو التابع الذي ُيعيد التوقيت الخاص بنظام إدارة قاعدة البيانات  

TIMESTAMP_CURRENT   وهو التابع الذي ُيعيد التاريخ والتوقيت الخاصين بنظام إدارة قاعدة

  البيانات
 
 
 

  توابع التاريخ والوقت
  

  :من أهم توابع التاريخ والوقت وأكثرها استخداماً التوابع التالية

  

 :GetDateالتابع  •

فإلظهار التاريخ الحالي .  السنة، والشهر، واليوم، والساعة، والدقيقة، والثانية وجزء الثانيةالذي ُيعيد التاريخ الحالي متضمناً

  :يمكننا استخدام الصيغة

  
getDate () 

  

  2003-12-06  04:50:32.28: حيث تظهر النتيجة كما يلي

  

 :DateDiffالتابع  •

لة بين التاريخ الحالي والتواريخ من قيم الحقل فإذا أردنا إظهار عدد األيام الفاص. الذي ُيعيد الفرق بين تاريخين

RegistrationDate في الجدول RegistrationInfoنستخدم الصيغة :  

  
Select dateDiff(dd, RegistrationDate, getDate()) from 
registrationInfo 
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 إلظهار بقية اضغط هنا. خين باأليام لتحديد صيغة خرج التابع حيث أننا نريد إظهار الفرق بين التاريddاستخدمنا الُمعامل 

  . ddالُمعامالت التي يمكن أن تحل محل الُمعامل 

  

  :انتبه

  .getDate عوضاً عن التابع Date التابع Ms-Accessيستخدم  •

  . بتنفيذ عملية طرح مباشر لتاريخينOracleيسمح  •
 
 

 ُيعيد التاريخ الحالي متضمناً السنة، والشهر، واليوم، ، الذيGetDateمن أهم توابع التاريخ والوقت وأكثرها استخداماً، التابع 

  .، الذي ُيعيد الفرق بين تاريخينDateDiffباإلضافة إلى التابع . والساعة، والدقيقة، والثانية وجزء الثانية

  
 
  

   أمثلة-توابع التاريخ والوقت 
  

  CURRENT_DATE التابع •

ُيعتبر أحد متحوالت نظام إدارة قواعد البيانات وهو ليس تابع (قاعدة البيانات ُيعيد هذا التابع قيمة التاريخ الخاص بنظام إدارة 

  :فإذا أردنا إظهار التاريخ الحالي نستخدم الصيغة). فعلي
Select CURRENT_DATE as myDate 

 CURRENT_TIME التابع •
أحد متحوالت نظام إدارة قواعد البيانات وهو ُيعتبر (ُيعيد هذا التابع قيمة التوقيت الحالي الخاص بنظام إدارة قاعدة البيانات 

  :فإذا أردنا إظهار التوقيت الحالي نستخدم الصيغة). ليس تابع فعلي

Select CURRENT_TIME as myTime 

 CURRENT_TIMESTAMP التابع •

 نظام إدارة قواعد البيانات ُيعتبر أحد متحوالت(ُيعيد هذا التابع قيمة قيمة التاريخ والتوقيت الخاص بنظام إدارة قاعدة البيانات 

 مشابهة تماماً للقيمة التي يعيدها التابع CURRENT_TIMESTAMP، فالقيمة التي يعيدها التابع )وهو ليس تابع فعلي

GetDate() . فإذا أردنا إظهار عدد األيام الفاصلة بين التاريخ الحالي والتواريخ الُمخزنة في الحقلRegistrationDate من 

  : نستخدم الصيغةRegistrationInfoالجدول 

  
Select dateDiff(dd, RegistrationDate, CURRENT_TIMESTAMP) from 
registrationInfo 
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 .قيمة التاريخ الخاص بنظام إدارة قاعدة البيانات CURRENT_DATE التابعُيعيد 

  . البياناتة إدارة قاعدالخاص بنظام قيمة التوقيت الحالي CURRENT_TIMEالتابع كما ُيعيد 

 قيمة التاريخ والتوقيت الخاص بنظام إدارة قاعدة البيانات فالقيمة التي يعيدها التابع CURRENT_TIMESTAMPُيعيد التابع و

CURRENT_TIMESTAMP مشابهة تماماً للقيمة التي يعيدها التابع GetDate().  
 
 
  

  توابع التحويل
  

  :ى نمط آخر ومن أهمها التوابع التاليةهي التوابع الخاصة بالتحويل من نمط بيانات إل

  

  استخدامه  التابع
()Str ُيحول قيمة الدخل العددية إلى سلسلة محرفية.  
()Number_To  ُيحول سلسلة المحارف المارة كُمعامل دخل إلى عدد.  
()Cast ل قيمة الدخل إلى قيمة من أي نمط آخر من البياناتُيحو  
()Convert  ُيحول قيمة الدخل إلى قيمة من أي نمط آخر من البيانات  

  

  :انتبه

ا فصلها في  قد تالحظ أنَّ بعض توابع التحويل تندرج ضمن أصناف التوابع السابقة، كالتوابع الرقمية أو توابع السالسل، لكننا فضلن

  .تصنيف منفصل

  

  :هي التوابع الخاصة بالتحويل من نوع بيانات إلى نوع آخر ومن أهمها التوابع التالية وتوابع التحويل

  

  . الذي ُيحول قيمة الدخل العددية إلى سلسلة محرفيةStrالتابع  -

 . الذي ُيحول سلسلة المحارف المارة كُمعامل دخل إلى عددTo_Numberالتابع  -

   الذي ُيحول قيمة الدخل إلى قيمة من أي نمط آخر من البياناتCast التابع -

  الذي ُيحول قيمة الدخل إلى قيمة من أي نمط آخر من البيانات: Convertلتابع  -
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   أمثلة-توابع التحويل 
 

  :من أهمها التوابع التالية

  

 :STRالتابع  •

  : لهذا التابع الصيغة التاليةيكون. الذي ُيحول قيمة الدخل العددية إلى سلسلة محرفية

  
 STR (Float, Length, Precision) 

  

  : إلى سلسلة محارف نقوم باستخدام الصيغة53.45فإذا أردنا مثالً تحويل العدد 

  
STR(53.45 , 5 , 2) 

  

  .، عدد المراتب العشرية2 الطول الكامل للسلسلة المحرفية الُمعادة، ويمثل العدد 5حيث يمثل العدد 

  

 سلسلة محرفية ممتلئة STR غير كافية لتتسع للسلسلة المحرفية الناتجة، ستعيد Lengthفي حال كانت قيمة المعامل : انتبه

  '*'بالمحرف 

  

 :To_Numberالتابع  •
 

يأخذ التابع معاملين، أحدهما السلسلة  المحرفية المراد تحويلها . الذي ُيحول سلسلة المحارف المارة كُمعامل دخل إلى عدد

فإذا أردنا تحويل السلسلة المحرفية . رقم، واآلخر هو تنسيق يساعد التعليمة على فهم وتحويل السلسلة المحرفيةإلى 

  : إلى رقم نستخدم الصيغة'$3,15.2'

  
To_Number('$3,15.2' , '$9,99.9') 

  

 لمساعدة التابع على '9,99.9$'حيث أعطينا المعامل الخاص بتوضيح صيغة السلسلة المحرفية المراد تحويلها، القيمة 

  .المقارنة مع هذا المعامل، وتحديد الجزء الذي سوف يتم تحويله

  

  :انتبه

  Cast بل يستخدم عوضاً عنه التابع To_Number التابع SQL-Serverاليدعم  -

 To_Number عوضاً عن التابع INT, Float, DEC التوابع DB2نستخدم في  -

 ي نود تحويلها فيتم تحويل الناتج تلقائياً إلى عدد إلى القيمة الت0، العدد MySqlنضيف في  -

 To_Number بدالً من التابع INT، التابع Ms-Accessنستخدم في  -
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 الذي To_Number الذي ُيحول قيمة الدخل العددية إلى سلسلة محرفية، والتابع STRمن أهم توابع التحويل التالية التابع 

يأخذ التابع األخير معاملين، أحدهما السلسلة  المحرفية المراد تحويلها . خل، إلى عددُيحول سلسلة المحارف، المارة كُمعامل د

  .إلى رقم، واآلخر هو تنسيق يساعد التعليمة على فهم وتحويل السلسلة المحرفية

  

  

  

  )تتمة(توابع التحويل  
 
 :Castالتابع  •

  :  الصيغةCastم التابع يستخد. الذي ُيحول قيمة الدخل إلى قيمة من أي نمط آخر من البيانات

  
Cast(Expression as Data_Type) 

  

  : إلى عدد عشري بمرتبتين عشريتين نستخدم الصيغة'4.123'فإذا أردنا مثالً تحويل السلسلة المحرفية 

  
Cast('4.123' as Decimal(3,2)) 

  

  4.12وتكون القيمة المعادة هي 

  

 :Convertالتابع  •

  :  الصيغةConvertيستخدم التابع . ي نمط آخر من البياناتُيحول قيمة الدخل إلى قيمة من أ

  
Convert(Expression, Data_Type) 

  

  : إلى عدد صحيح نستخدم الصيغة'5.2'فإذا أردنا تحويل السلسلة المحرفية

  
Convert('5.2', integer) 

   

  :انتبه

  Cast التابع SQL Server, Oracle, DB2, MySqlتدعم قواعد البيانات  -

  Convert التابع SQL-Server وMySqlقواعد البيانات تدعم  -

  

   قيمة الدخل إلى قيمة من أي نمط آخر من البياناتConvert والتابع Castيحَوشل كالً من التابع 
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   الرابعالقسم

  االستعالمات الفرعية
  

  : الكلمات المفتاحية

  .الم الفرعي المستقل، جدول، حقل، دمج، سجل، صيغةاستعالم فرعي ، االستعالم الفرعي المرتبط باستعالم رئيسي، االستع 

  

  :ملخص

نتعرف من خالل هذه الجلسة على أنواع . االستعالمات الفرعية إحدى التقنيات المهّمة التي تدعمها أغلب أنواع قواعد البياناتتعتبر 

  .ستعالماتاالستعالمات الفرعية، والتعابير والطرق المستخدمة في االستفادة من هذا النوع من اال

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 مفهوم االستعالمات الفرعية •

 . أنواع االستعالمات الفرعية •

 .األشكال األكثر شيوعاً الستخدام االستعالمات الفرعية •

 .التعابير المستخدمة مع االستعالمات الفرعية •
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 االستعالمات الفرعية
  

  .م الفرعي هو أي استعالم يتم تضمينه في استعالم آخراالستعال

  

  

  

  

  

  

  

  هناك نوعان أساسيان من االستعالمات الفرعية

  

  

  االستعالمات الفرعية غير المرتبطة    االستعالمات الفرعية المرتبطة

  

  

  :انتبه

  .يمكن لالستعالم الفرعي أن يحتوي استعالماً فرعياً آخر -

 . االستعالمات الفرعية نفس الجداول التي تستخدمها االستعالمات الرئيسيةليس من الضرورة أن تَستخدم -

 . التي سنأتي على ذكرها الحقاJoinً االستعالمات الفرعية، بل تستعيض عنها بـ MySQLال تدعم قواعد بيانات  -

  

  .االستعالم الفرعي هو أي استعالم يتم تضمينه في استعالم آخر

  

  :عالمات الفرعيةهناك نوعان أساسيان من االست

  

  االستعالمات الفرعية المرتبطة -1

 االستعالمات الفرعية غير المرتبطة -2

  

  

  
 
 
  

  االستعالم الرئيسي
 االستعالم الفرعي
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  االستعالمات الفرعية
  

هي االستعالمات الفرعية التي تعتمد في عملها على بيانات من : االستعالمات الفرعية المرتبطة باستعالم رئيسي -1

 . استعالمات رئيسية حاوية لها

ستعالمات الفرعية، يتم تكرار عملية تنفيذ االستعالم بعدد مرات مساٍو لعدد السجالت التي ُيعيدها في هذا النوع من اال

  .االستعالم الرئيسي

  :مثال

إلظهار .  الحاوي على معلومات الطلبياتOrders الحاوي على معلومات الزبائن، والجدول Customers إذا كان لدينا الجدول 

  : وعدد الطلبيات لكل زبون نكتب االستعالم(customerName)قائمة باسم كل زبون 

  
Select customerName,(select count(*) from Orders  
where Orders.customerID=Customers.customerID) from Customers; 

  

لزبائن وأن االستعالم سيعيد بعدد سجالت ا) الظاهر باللون األحمر(نالحظ في المثال السابق بأنه سيتم تكرار تنفيذ االستعالم الفرعي 

  .عدد الطلبيات لكل زبون
 

 وهي االستعالمات الفرعية التي تكون مستقلة تماماً عن االستعالمات الرئيسية الحاوية لها، :االستعالمات الفرعية المستقلة -2

  .عالم الرئيسيأي أن االستعالم الفرعي سُينَفَّذ بشكل كامل وُيمرر القيمة أو مجموعة القيم الناتجة إلى االست

   :مثال

وجدول آخر .  (studentID) وأرقامهم التسلسلية (studentName) يحتوي أسماء الطالب Studentsإذا كان لدينا جدول 

Grades يحتوي عالمات الطالب (grade) وأرقامهم التسلسلية (studentID) . إلعادة الئحة بأسماء الطالب الناجحين فقط نكتب

  :االستعالم

  
Select studentName from Students where Students.studentID in (select 
Grades.studentID from Grades where Grades.grade>=50); 

  ).50اعتُبرت عالمة النجاح (

جالت مرة واحدة فقط، وبصورة مستقلة عن عدد الس) باللون األحمر(نالحظ في االستعالم السابق أنه سيتم تنفيذ االستعالم الفرعي 

  .Studentsفي الجدول 

  

  :انتبه

تحتاج االستعالمات الفرعية المرتبطة باستعالم رئيسي للكثير من الوقت والمعالجة بالمقارنة مع االستعالمات غير  -

 .المرتبطة باستعالمها الرئيسي

دام أسماء حقول يتطلب العمل باالستعالمات الفرعية أحياناً استخدام حقول من أكثر من جدول، فاحرص على عدم استخ -

  .Table_Name.Field_Nameطموحة بل استخدم الصيغة 
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هي االستعالمات الفرعية التي تعتمد في عملها على بيانات من : االستعالمات الفرعية المرتبطة باستعالم رئيسي -1

 . استعالمات رئيسية حاوية لها

تعالم بعدد مرات مساٍو لعدد السجالت التي ُيعيدها في هذا النوع من االستعالمات الفرعية، يتم تكرار عملية تنفيذ االس

  .االستعالم الرئيسي

  

 وهي االستعالمات الفرعية التي تكون مستقلة تماماً عن االستعالمات الرئيسية الحاوية لها، :االستعالمات الفرعية المستقلة -2

 .الناتجة إلى االستعالم الرئيسيأي أن االستعالم الفرعي سُينَفَّذ بشكل كامل وُيمرر القيمة أو مجموعة القيم 
 
 
  

 استعمال االستعالم الفرعي كعمود من أعمدة االستعالم الرئيسي
 

  :يأخذ هذا االستعالم الصيغة

  
Select columnA, (subquery) as columnB from Table_Name; 

  

يفيد هذا النوع من .  لرئيسي على كل سجل يعيده االستعالم اSubqueryفي الصيغة السابقة سوف يتم تنفيذ االستعالم 

  .االستعالمات الفرعية في توليد عالقة بين جدول وآخر

  .وفقاً لهذه الصيغة يجب أال يعيد االستعالم الفرعي أكثر من قيمة واحدة لكل سجل في سجالت االستعالم الرئيسي

  

  :مثال

 وقيم أرصدة هذه accountIDلمصرفية  الحاوي على األرقام التسلسلية للحسابات اAccountsنفرض أن لدينا الجدول 

، clientName الحاوي على أسماء أصحاب الحسابات Clientsولنفرض أن لدينا الجدول . accountBalanceالحسابات 

  :إلظهار قائمة بأرقام الحسابات وأرصدتها وأسماء أصحابها نستخدم الصيغة. accountIDورقم الحساب لكل زبون 

  
Select Accounts.accountID, (select clientName from Clients where 
Clients.accountID = Accounts.accountID)as myClientName, 
Accounts.accountBalance 
from Accounts; 

  

الظاهر باللون (ُيعتبر المثال السابق عّينة من االستعالمات الفرعية المرتبطة باستعالم رئيسي نظراً لكون االستعالم الفرعي 

  .Accounts.accountIDلن يعمل وحيداً، بل يحتاج إلى معلومات من االستعالم الرئيسي وهي قيم ) األحمر
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  :انتبه

 وذلك لمنع حدوث '.'الحظ أننا استخدمنا في بعض من الصيغ السابقة أسماء الجداول مع أسماء الحقول مفصولة بنقاط  •

 .خلط في تحديد تبعية أحد الحقول ألي من الجداول

كي تعمل الصيغة في المثال السابق دون أخطاء، ُيشترط أن يعيد االستعالم الفرعي قيمة واحدة لكل سجل من ل •

  .سجالت االستعالم الرئيسي

  

  .ُيعتبر استعمال االستعالم الفرعي كعمود من أعمدة االستعالم الرئيسي، أحد التركيبات الُمستخدمة بكثرة في االستعالمات الفرعية
 
 
  

 Whereالستعالمات الفرعية ضمن شرط استعمال ا
 

  :يأخذ هذا االستعالم الصيغة
 

Select columnA, columnB from Table_Name where columnB=(Subquery); 

  

  . قيمة وحيدةSubqueryفي هذه الصيغة أيضاً يجب أن يعيد 

  

  .Whereنالحظ أن نتيجة االستعالم الفرعي دخلت كجزء من الشرط في تعبير 

  

  :مثال

 الحاوي على أرقام لوحات العربات Owners الحاوي على المخالفات المرورية للعربات والجدول Ticketsلدينا الجدول 

carNumber وأسماء أصحابها ownerName . إلظهار اسم صاحب العربةownerName 1234 التي ارتكبت المخالفة رقم ،

  :نكتب الصيغة

  
Select ownerName, Owners.carNumber from Owners  
where Owners.carNumber=(select Tickets.carNumber from tickets  
where ticketNumber=1234); 

 
  

  . شرط أن يعيد االستعالم الفرعي قيمة وحيدةWhereتدخل نتيجة االستعالم الفرعي ضمن الشرط في تعبير 
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 االستعالمات الفرعية التي تعيد مجموعة من القيم
 

  .فشل االستعالم، اشترطنا في دراستنا لالستعالمات الفرعية حتى اآلن، أن يعيد االستعالم الفرعي قيمة وحيدةكي ال ي

  

  :لكي نتمكن من استخدام االستعالمات الفرعية التي تعيد أكثر من قيمة نستخدم الصيغة التالية

  
Select columnA, columnB from Table_Name where columnC IN(Subquery); 

  

  .INنالحظ أننا استخدمنا هنا التعبير 

  

، أن يعيد قيم عمود واحد فقط أي يكون من )Subqueryأي االستعالم الُممثل بـ (لكن ُيشترط في االستعالم الفرعي من هذا النوع 

  :الشكل

  
Select column1 from Table1; 

  

  :مثال

  :ء األشخاص الذين لديهم مخالفات يكون شكل االستعالملنعد إلى مثال المخالفات المرورية، للحصول على قائمة بأسما

  
Select ownerName from Owners where Owners.carNumber IN  
(select Distinct Tickets.carNumber from Tickets);  

  

من التكرار باستخدام استخدمنا هنا االستعالم الفرعي إلعادة أرقام السيارات التي لها مخالفات في سجل المخالفات مع التخلص  

Distinct.  

  
 
  

اشترطنا حتى اآلن في االستعالمات الفرعية، سواء تلك المستخدمة كأعمدة في االستعالم الرئيسي أو تلك المستخدمة ضمن شرط 

  .، أن يعيد االستعالم الفرعي قيمة وحيدة كي ال يفشل االستعالمWhereالتعبير 

  

، لكن يجب أن نراعي أن يعيد االستعالم INرعية التي تعيد أكثر من قيمة نستخدم التعبير لكي نتمكن من استخدام االستعالمات الف

  .)نقصد هنا حقالً وحداً وليس قيمة واحدة( حقالً واحداً فقط INالفرعي المستخدم مع التعبير 
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   مع االستعالمات الفرعيةAny  وAll وExistsاستخدام تعبيرات 
  

  :Existsالتعبير 

  

 في حال أرجع Trueويأخذ التعبير كامالً القيمة .  للتحقق من إعادة االستعالم الفرعي الذي يليه ألي سجلExistsلتعبير ُيستخدم ا

  . إذا لم ُيرجع االستعالم الفرعي أي سجلFalseاالستعالم الفرعي سجالً أو أكثر، والقيمة 

  

  : وفق الصيغةExistsُيكتب التعبير 

  
Select columnA, columnB from Table_Name where Exists (Subquery); 

  

  :مثال

 ورقم orderType ونوعها orderID بجميع الطلبيات الخاصة بشركة ، والذي يحتوي رقم الطلبية Ordersإذا كان لدينا جدول 

أسماء الزبائن إلظهار قائمة ب. clientID الحاوي على أسماء الزبائن وأرقامهم Clientsوجدول .  الذي طلبهاclientIDالزبون 

  :، نستخدم الصيغة"تجهيزات كهربائية"الذين قاموا سابقاً بإرسال طلبية من نوع 

  
Select Clients.clientName from Clients where Exists 
 
( select * from Orders  
where Orders.clientID = Clients.clientID  
and  

orderType='تجهيزات كهربائية'); 

  
 
  

  

   مع االستعالمات الفرعيةAny وAll  وExistsتعبيرات استخدام 
  

  :Allالتعبير 

  

 التابع لالستعالم Where للتحقق من كون جميع القيم المعادة من استعالم فرعي، تحقق شرطاً ما في تعبير Allُيستخدم التعبير 

  .الرئيسي
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  : وفق الصيغةAllُيمكن أن ُيكتب التعبير 
Select columnA from TableA  
where columnA > All from (select columnB from TableB); 

 التي يعيدها القيم أكبر من جميع columnA، بحيث تكون كل قيمة من  قيم الحقل Aحيث يتم هنا اختيار السجالت من الجدول 

  .TableB في الجدول columnBاالستعالم الفرعي، أي من جميع قيم 

  

  :مثال

 في جدول  Name التي سجلها العداؤون في بطولة معينة والمحفوظة مع أسمائهم Timeقارنة األرقام تريد الجهات المعنية م

currentRecords باألرقام المسجلة في جدول أرقامهم القديمة ،oldRecords وذلك الستخالص قائمة بأسماء العدائين الذين 

  .oldTime األرقام القديمة جميعحطمت أرقامهم 

  

  :ه القائمة، نكتب الصيغةللحصول على هذ
Select Name from currentRecords  
where time < All (select oldTime from oldRecords); 

  

  

  

   مع االستعالمات الفرعيةAny و All وExistsاستخدام تعبيرات 
  

  :ANYالتعبير 

  

م فرعي، تحقق شرطاً واحداً على األقل من شروط  للتحقق من كون قيمة أو أكثر من القيم المعادة من استعالANYُيستخدم التعبير 

  . الخاص باإلاستعالم الرئيسيWhereتعبير 

  

  : وفق الصيغةAnyُيمكن أن ُيكتب التعبير 

  
Select columnA from TableA  
where columnA > ANY from (select columnB from TableB); 

  

 من القيم أكبر من قيمة واحدة على األقل columnA قيمة من  قيم الحقل ، حيث تكون كلAسيتم هنا اختيار السجالت من الجدول 

  .TableB في الجدول columnBالمعادة من االستعالم الفرعي، أي من قيمة واحدة على األقل من قيم 
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  :مثال

 في جدول  Nameائهم  التي سجلها العداؤون في بطولة معينة والمحفوظة مع أسمTimeتريد الجهات المعنية مقارنة األرقام 

currentRecords باألرقام القياسية العالمية المسجلة في جدول ،bestRecords وذلك الستخالص قائمة بأسماء العدائين الذين 

  .bestTime القياسية أحد األرقامحطمت أرقامهم 

  

  :للحصول على هذه القائمة نكتب الصيغة

  
Select Name from currentRecords  
where time < ANY (select bestTime from bestRecords); 

  

  

  

 Except و Intersect و Unionدمج البيانات من استعالمين باستخدام التعابير
  

وتختلف نتائج هذا الدمج بحسب التعبير .  في دمج استعالمينExcept(Minus)  وIntersect  وUnionتُستخدم تعابير 

  .المستخدم

  :وفق الصيغةتُستخدم التعابير السابقة 

  
select columnA,columnB from tableA 
Operator 
Select columnC,columnD from tableB; 

  

  . عن أحد هذه التعابيرOperatorحيث يعبر 

  

  :تكون هنا قائمة القيم المعادة على الشكل

  
ColumnA ColumnB 

....... ........ 

....... ....... 

....... ....... 

....... ....... 

....... ....... 
 
 

  . أكبر أو تساوي الصفرN2 وN1حيث 

  

N1 سجل من االستعالم 
 األول

N2 سجل من االستعالم 
 الثاني
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  :نالحظ أن عملية الدمج تتطلب توفُّر الشروط التالية

  .أن يكون عدد الحقول التي يعيدها كال االستعالمين متساوياً -1

 . أن يكون نمط البيانات في تلك الحقول متطابقاً بين االستعالمين -2

  

  .الة الجداول التي تحتوي بيانات مختلفة، ولكن لها هيكلّية متشابهةبالنتيجة، ُيستخدم الدمج في ح

   

  

  Union ,Intersect ,Except دمج البيانات من استعالمين باستخدام التعابير

  

وتختلف نتائج هذا الدمج بحسب التعبير .  في دمج استعالمينExcept(Minus)  وIntersect  وUnionتُستخدم تعابير 

  .المستخدم

  

  :ظ أن عملية الدمج تتطلب توفُّر الشروط التاليةنالح

  .أن يكون عدد الحقول التي يعيدها كال االستعالمين متساوياً -1

 . أن يكون نمط البيانات في تلك الحقول متطابقاً بين االستعالمين -2

  

  .بالنتيجة، ُيستخدم الدمج في حالة الجداول التي تحتوي بيانات مختلفة، ولكن لها هيكلّية متشابهة
 
  

  

 Except و Intersect و Unionدمج البيانات من استعالمين باستخدام التعابير
  

 :UNIONالتعبير 

  

  : وفق الصيغة  لدمج البيانات التي ُيعيدها استعالمان، حيث ُيستخدمUnionيستخدم التعبير 

  
select columnA,columnB from tableA 
UNION 
Select columnC,columnD from tableB; 

  

ي هذه الحالة سيتم إدراج السجالت المعادة من االستعالم األول مع السجالت المعادة من االستعالم الثاني، مع إهمال السجالت ف

  .المكررة

في حال أردنا دمج جميع السجالت المعادة من االستعالم األول مع جميع السجالت المعادة من االستعالم الثاني بدون إهمال 

  .Union عوضاً عن Union Allخدم التعبير السجالت المكررة نست
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  :مثال 

 اختبار اللغة اإلنكليزية للعاملين employeeGrade وعالمات employeeName يحتوي أسماء Employeesليكن لدينا جدول 

 مدراء األقسام managerGrade وعالمات managerName يحتوي أسماء Managersوليكن لدينا جدول آخر . في شركة

  . في الشركة نفسهاوالفروع

 50علماً أن عالمة النجاح هي  لتصدير التقرير الشامل حول امتحان اللغة، والذي تظهر فيه أسماء الناجحين في فحص اللغة،

  : للمدراء، نكتب االستعالم التالي60للموظفين و

  
Select employeeName, employeeGrade from Employees  
where employeeGrade >50 
Union 
Select managerName, managerGrade from Managers  
where managerGrade>60; 

  

  

  Union ,Intersect , Except دمج البيانات من استعالمين باستخدام التعابير

  

 :UNIONالتعبير 

  

عادة من االستعالم األول مع في هذه الحالة يتم إدراج السجالت الم.  لدمج البيانات التي يعيدها استعالمانUnionُيستخدم التعبير 

  .السجالت المعادة من االستعالم الثاني، مع إهمال السجالت المكررة
 

أما في حال أردنا دمج جميع السجالت المعادة من االستعالم األول مع جميع السجالت المعادة من االستعالم الثاني بدون إهمال 

  .Union  عوضاً عنUnion Allالسجالت المكررة نستخدم التعبير 

  

  

 Except و Intersect و Unionدمج البيانات من استعالمين باستخدام التعابير
  

  :Intersectالتعبير 

 الستعادة السجالت التي تظهر في كل من السجالت التي يعيدها االستعالم األول والسجالت التي يعيدها Intersectُيستخدم التعبير 

  .من االستعالم الثاني

  :  وفق الصيغة Intersectُيستخدم التعبير 
select columnA,columnB from tableA 
Intersect 
Select columnC,columnD from tableB; 
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  السجالت التي يعيدها االستعالم الثاني     السجالت التي يعيدها االستعالم األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

  

  

 Intersectيجة استخدام التعبير نت
 

  :انتبه

  .Intersect فقط التعبير Oracle وDB2تدعم قواعد بيانات 

  

  :مثال

- المتقدمين إلى فحص قيادة السياراتMark وعالمات Nameقائمة بأسماء Theoretical لدينا جدوالن، يحتوي األول الجدول 

- المتقدمين إلى فحص قيادة السياراتMark وعالمات Nameسماء  على أPracticalالجزء النظري، ويحتوي الجدول اآلخر 

  :إلظهار قائمة بأسماء الناجحين في االختبارين معاً وذلك إلعطائهم شهادة قيادة سيارة، نكتب الصيغة. الجزء العملي

  
Select Theoretical.Name from Theoretical where Theoretical.Mark>50 
Intersect 
Select Practical.Name from Practical where Practical.Mark>50; 
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 Except و Intersect و Unionدمج البيانات من استعالمين باستخدام التعابير
  

  :Exceptالتعبير 

  . إلعادة السجالت التي تظهر في نتيجة االستعالم األول وال تظهر في نتيجة االستعالم الثانيExceptُيستخدم التعبير 

  

  : وفق الصيغة Exceptخدم التعبير يست

  
select columnA,columnB from tableA 
Except 
Select columnC,columnD from tableB; 

  

  :انتبه

  .Minus بالتعبير Oracle في Exceptيستعاض عن التعبير  •

  .Oracle وDB2 مدعوم فقط من قواعد بيانات Except (Minus)التعبير  •

  

  :مثال

، ونوعها movieName يحتوي قائمة بأسماء األفالم Moviesأفالم لحفظ معلوماته على جدولين، األول يعتمد مركز تأجير 

movueType ورقمها ،movieNumber . ويحتوي الثانيrentMoviesعلى قائمة بأسماء األفالم المؤجرة حالياً مع أرقامها .  

  

  : نستخدم االستعالم  غير المؤجرة’Action‘إلظهار قائمة بجميع األفالم من النوع 

  
Select movies.movieName, Movies.movieNumber from Movies  
where movieType=’Action’ 
Minus 
Select rentMovies.movieName, rentMovies.movieNumber from rentMovies; 
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   الخامسالقسم

  الربط الداخلي والخارجي
  

  : الكلمات المفتاحية

  .، ربط خارجي، ربط بالتساوي، ربط بعدم المساواة، جدول، حقل، صيغة، تعبيرربط داخلي 

  

  :ملخص

رأينا في الجلسة السابقة كيفية االستعالم عن أكثر من جدول باستخدام االستعالمات الفرعية، ولكن هذه الطريقة قد تؤدي في بعض 

 من بعض أنواع قواعد البيانات دون غيرها، لذا سنتعرف في األحيان إلى زيادة العبء وتخفيض سرعة األداء، أو قد تكون مدعومةً

  . على تقنية الربط التي تساعد في االستعالم عن أكثر من جدولالقسمهذا 

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 االستعالم عن أكثر من جدول •

 أنواع الربط •

 .مفهوم الربط الداخلي •

 . مفهوم الربط الخارجي •

  .تعابير المستخدمة في الربط الداخلي والخارجيبعض ال •
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   عن أكثر من جدول واستخدام الربط الداخلي والخارجي االستعالم
  

سبق ورأينا في الجلسات السابقة، أن االستعالم عن أكثر من جدول باستخدام االستعالمات الفرعية قد وفر قدرات جيدة على معالجة 

كما أن الصيغة قد تصبح صعبة الفهم . لقدرات قد ال تمكننا دائماً من الحصول على كل النتائج التي نحتاجهاولكن هذه ا. البيانات

  .بعض الشيء وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى األداء أحياناً

  

  .الربط إمكانية االستعالم عن جداول متعددة في وقت واحد باستخدام صيغة أبسط ندعوها SQLتوفر 

  

ة الجديدة استبدال كل التقنيات التي تؤمنها االستعالمات الفرعية، ولكنها تمثل الحل األمثل في بعض الحاالت، ال تستطيع الصيغ

  .وخاصةً في االستعالمات التي تربط بين سجالت من جداول مختلفة

  

  :نبدأ فيما يلي بعرض حاالت الربط البسيطة لنصل بعد ذلك إلى الحاالت األكثر تعقيداً

  

  الربط البسيط -

 الربط بالتساوي -

 الربط بعدم المساواة -

  الربط الخارجي -

  

  

  

  الربط البسيط

  
  .الربط البسيط هو استعالم عن أكثر من جدول في صيغة واحدة دون استعمال أي شرط •

  

  :إن أبسط صيغة للتعبير عن الربط البسيط هي •
Select Table1.Column1, Table2.Column2 from Table1, Table2; 

  

 أول ما سيحضر إلى Names, Classesصف كل طالب من الجدولين  واستثمار هذه الصيغة إلعادة إسم،إذا فكرنا في 

  :أذهاننا هو كتابة الصيغة

  
Select class, Name from Classes, Names; 

  

  .يستخدم هذا االستعالم الربط البسيط ولكنه لألسف لن يعيد النتيجة التي نحتاجها
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ي حال عدم وجود أي شرط مرافق هي عبارة عن عملية جداء ديكارتي لقيم الحقول المحددة إن آلية عمل الربط البسيط ف •

 وقيم الحقل المطلوب من الجدول الثاني {A, B, C}فإذا كانت قيم الحقل المطلوب من الجدول األول هي . من الجدولين

 : قيم هي التالية9 فسيكون عدد القيم المعادة {D, E, F}هي
{(A,D), (A,E), (A,F), (B,D), (B,E), (B,F), (C,D), (C,E), (C,F)} 

  

 سجل يعيدها 10000 سجل في كل من الجدولين المربوطين ربطاً بسيطاً سنحصل على 100بالنتيجة، إذا كان لدينا 

 .استعالم الربط البسيط
 

 :ابقة، بالصيغةويمكن التعبير عن نفس صيغة الربط الس. يسمى استعالم الربط البسيط أيضاً بالربط المتصالب •

  
Select Table1.Column1, Table2.Column2 from Table1 Cross Join Table2; 

  

    :مثال

فإذا . يريد كيميائي اختبار تأثير مجموعة من المواد الكيميائية على مجموعة من المنتجات التي تصنعها الشركة التي يعمل لديها

 (materialName) وأسماء المواد المراد اختبار تأثيرها Productsول  مدرجة في جد(productName)كانت أسماء المنتجات 

  .، المطلوب مساعدة هذا الكيميائي في تجهيز الئحة االختباراتChemicalEffectsمدرجة في جدول 

  

  :الحل
Select productName, materialName from Products, ChemicalEffects; 

  أو
Select productName, materialName from Products Cross Join 
ChemicalEffects; 

 
  :انتبه

 Cross Join التعبير DB2ال تدعم قواعد بيانات 

  

  

  الربط البسيط
  

  .الربط البسيط هو استعالم عن أكثر من جدول في صيغة واحدة دون استعمال أي شرط

  

ية جداء ديكارتي لقيم الحقول المحددة من  إن آلية عمل الربط البسيط في حال عدم وجود أي شرط مرافق هي عبارة عن عمل

 وقيم الحقل المطلوب من الجدول الثاني هي {A, B, C}فإذا كانت قيم الحقل المطلوب من الجدول األول هي . الجداول المرتبطة

{D, E, F} قيم وهي التالية9 فسيكون عدد القيم المعادة : 
{(A,D), (A,E), (A,F), (B,D), (B,E), (B,F), (C,D), (C,E), (C,F)} 
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 سجل يعيدها استعالم الربط 10000 سجل في كل من الجدولين المربوطين ربطاً بسيطاً سنحصل على 100بالنتيجة، إذا كان لدينا 

 .البسيط

  

  .يسمى استعالم الربط البسيط أيضاً بالربط المتصالب

  

  

  

  الربط بالتساوي
  

الت جدول أول، وسجالت جدول ثان اعتماداً على مساواة بين قيمة ُيعّرف الربط بالتساوي على أنه الربط البسيط بين سج •

 .حقل في سجل من الجدول األول وقيمة حقل في سجل من الجدول الثاني

  

 :ُيعّبر عن الربط بالتساوي بالصيغة •

  
Select Table1.Column1, Table1.Column2, Table2.Column3  
From Table1, Table2 where Table1.Column1 = Table2.Column2; 

  

 والحقل الثاني من الجدول الثاني Table1.Column1الحظ أننا قد استخدمنا مساواة بين الحقل األول من الجدول األول 

Table2.Column2 أيمما يعني أن عملية الربط التستخدم بالضرورة نفس الحقول التي يجب أن يعيدها االستعالم ، :
Table1.Column1, Table1.Column2, Table2.Column3  

  

 :يمكن الوصول إلى نفس النتيجة السابقة باستخدام الصيغة •

  
Select Table1.Column1, Table1.Column2, Table2.Column3 
From Table1  
Join Table2  
ON Table1.Column1 = Table2.Column2; 

 
  :مثال

 والجدول (INumber) ين في قرية مع أرقامهم التأمينية المقيم(name) يحوي أسماء جميع األشخاص Namesإذا كان لدينا جدول 

Addresses الذي يتضمن عناوين المنازل (address) في تلك القرية مع الرقم التأميني (INumber) للمقيم في المنزل، وأردنا 

  :كتابة االستعالم الذي يعيد قائمة بأسماء األشخاص وعناوينهم، يمكننا استخدام الصيغة

  
Select Names.name, Addresses.address from Names, Addresses 
Where Names.INumber = Addresses.INumber; 
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 أو 
Select Names.name, Addresses.address  
From Names  
Join Addresses 
ON Names.INumber = Addresses.INumber; 

  

  

  

  استخدام الربط بالتساوي مع عدة جداول
  

  .ربط بالتساوي عند حدود الربط بين جدولين فقط بل يمكن أن تتعداها إلى مجموعة من الجداولال تتوقف إمكانيات ال

  :نستخدم إلتمام هذه العملية الصيغة

  
Select Table1.Column1, Table2.Column2, Table3.Column4 
From Table1 Join Table2 
ON Table1.Column1 = Table2.Column2 
Join Table3 
ON Table1.Column3 = Table3.Column4; 

 
ففي حالة الصيغة السابقة ربطنا الجدول . ONهنا يتم الربط بين الجداول اعتماداً على أسماء الحقول المتساوية المحددة بعد التعبير 

Table1 مع Table2 معتمدين على تساوي قيم العمود Column1 من الجدول Table1 مع قيم العمود Column2 من الجدول 

Table2 وربطنا الجدول ،Table3 بالجدول Table1 معتمدين على تساوي قيم العمود Column3 من الجدول Table1 مع قيم 

  .Table3 من الجدول Column4العمود 

  

  :مثال

 الحاوي CreditCards والجدول customerName، اسمه customerID الحاوي على رمز الزبون Customersلدينا الجدول 

 الحاوي على عناوين الزبائن Addresses، والجدول customerID وعلى رقمه cardNumber الزبون االئتمانية على رقم بطاقة

للحصول على المطلوب، . countryوكان المطلوب إعادة قائمة برقم الزبون وأسمه، ورقم بطاقته اإلئتمانية، والبلد الذي يقيم فيه 

  :نكتب االستعالم

  
Select Customers.customerID, Customers.customerName, 
CreditCards.cardNumber, Addresses.country 
From Customers 
Join CreditCards 
ON Customers.customerID = CreditCards.customerID 
Join Addresses 
ON Customers.customerID = Addresses.customerID; 
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  )تتمة(استخدام الربط بالتساوي مع عدة جداول 
  

 لذلك قد يفضل البعض استخدام تقنية الربط المتساوي MS Accessقد ال تعمل الصيغة السابقة على نظام إدارة قواعد البيانات 

  :المتداخل أي استخدام الصيغة

  
Select Table1.Column1, Table2.Column2, Table3.Column4 
From Table2 
Inner Join  
(Table3 Inner Join Table1 ON Table3.Column4 = Table1.Column1) 
ON Table2.Column2 = Table1.Column1; 

  

 يواجه صعوبة في ترجمة عمليات الربط بصورة MS Accessتشبه هذه الصيغة تلك التي استخدمناها في الشريحة السابقة ولكن 

 Table1 مع الجدول Table3 الجدول  فكما نالحظ قمنا بربط. مباشرة، لذلك لجأنا إلى توليد بنى ربط متداخلة مجمعة بأقواس

، ثم تعاملنا مع التعبير كامالً كطرف Table1 من الجدول Column1 مع الحقل Table3 من الجدول Column4بتساوي الحقلين 

 من الجدول Column1 مع الحقل Table2 من الجدول Column2 بتساوي الحقل Table2في عملية الربط مع الجدول 

Table1.  

  

  :مثال

، ..). سن محير- نسائي-والدي (Sectorsاألول جدول األقسام : ا كان لدينا مخزن ألبسة يعتمد قاعدة بيانات تحتوي ثالثة جداولإذ

 الذي يحتوي رمز الفصول Seasonsوالثاني جدول الفصول . sectorName وإسم القسم sectorIDالذي يحتوي على رمز القسم 

 الذي Productsوالثالث جدول المنتجات . seasonInfo، وأسمائها seasonID) ...2003 شتاء– 2004خريف (والسنوات 

 القسم، ورمز productPrice، وأسعارها productDescription، وتوصيفها productID يحتوي األرقام التسلسلية للقطع

seasonID ورمز القسم ،sectorIDالذي تتبع له .  

  . الخاص بهاالقسمرها، واألقسام التي تتبع لها ووالمطلوب إظهار قائمة بتوصيف القطع وأسعا

  

  :الحل
Select productDescription, productPrice, seasonName, sectorName 
From Sectors 
Inner Join 
(Seasons Inner Join Products ON Seasons.seasonID = Products.seasonID) 
ON Sectors.sectorID = Products.sectorID; 

 
 
 لذلك قد يفضل البعض استخدام تقنية الربط المتساوي MS Access ال تعمل الصيغة السابقة على نظام إدارة قواعد البيانات قد

 صعوبة في ترجمة عمليات الربط بصورة مباشرة، لذلك نلجىء عادةً إلى توليد بنى ربط متداخلة MS Accessإذ يواجه . المتداخل

  .مجمعة بأقواس
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  ةالربط بالالمساوا
  

 ولكن هذا ال يعني أننا ال نستطيع استخدام عمليات المقارنة Whereيعتمد الربط بالمساواة على استخدام المساواة في شرط التعبير 

  :كما في الصيغة التالية) أكبر، أصغر، وغيرها(األخرى 

  
Select Table1.Column1, Table2.Column2  
From Table1, Table2  
Where Table1.Column1 < Table2.Column2; 

  

  :مثال

  

 وجدول آخر storeIDوأرقامها storeName  الخاص بمعمل أقمشة، والذي يحتوي يحتوي أسماء المخازن Storesلدينا جدول 

Occupation يحتوي معلومات المشغولية للمخازن التي تتضمن رقم المخزن stroreIDكمية البضاعة في المخزن  وquantity 

  .Typeونوعها 

  

  :ادة قائمة بالمخازن الفارغة غير المشغولة نكتب االستعالمإلع

  
Select  Stores.storeID, Stores.storeName from Stores, Occupation 
Where Stores.storeID <> Occupation.storeID 

  

  

  

  الربط الخارجي
  

  .Inner Joinمنا التعبير لنتمكن من فهم الربط الخارجي يجب أن نعود إلى فكرة الربط بالتساوي حيث استخد

  

، ON، كانت السجالت التي أرجعها االستعالم، هي السجالت التي تحقق شرط الربط الذي يظهر بعد تعبير Inner Joinفي حالة 

 فال يتم إسقاط السجالت غير Outer Joinأما في حالة الربط الخارجي . حيث تم اسقاط السجالت غير المتطابقة من جدول النتائج

  .ابقةالمتط

  

  .Left, Right, Full: للربط الخارجي ثالثة أنواع
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 التي تتطابق فيها قيمة الحقل Table2 من الجدول الثاني  فقط السجالت وTable1ألخذ جميع السجالت من الجدول األول  •

Column1  من الجدول Table1 مع قيمة الحقل Column2  من الجدول الثاني Table2نكتب الصيغة ،: 

  
Select * from Table1 LEFT OUTER JOIN Table2  
ON Table1.Column1 = Table2.Column2; 

  

  

 التي تتطابق فيها قيمة الحقل Table1 من الجدول األول  فقط السجالت و2Tableألخذ جميع السجالت من الجدول الثاني •

Column1  من الجدول Table1 مع قيمة الحقل Column2  من الجدول الثاني Table2نكتب الصيغة ،: 

  
Select * from Table1 RIGHT OUTER JOIN Table2  
ON Table1.Column1 = Table2.Column2; 

 
 

 بحيث تتوضع السجالت Table1 من الجدول األول   وجميع السجالت2Tableألخذ جميع السجالت من الجدول الثاني •

 Table2 من الجدول الثاني  Column2يمة الحقل  مع قTable1 من الجدول  Column1التي تتطابق فيها قيمة الحقل 

 :في نفس السجل من جدول القيم المعادة، نكتب الصيغة

  
Select * from Table1 FULL OUTER JOIN Table2  
ON Table1.Column1 = Table2.Column2; 

  
 

 بسبب اختالف عدد السجالت NULL ينتج عن عمليات الربط الخارجي، في الحالة العامة، سجالت تحتوي في حقول معينة القيمة

  .التي نريد ربطها، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل الحقاً مع مثال مناسب لكل نوع من أنواع الربط الخارجي

  

  

  الربط الخارجي

  

  .Inner Joinلنتمكن من فهم الربط الخارجي يجب أن نعود إلى فكرة الربط بالتساوي حيث استخدمنا التعبير 

  

، ON، كانت السجالت التي أرجعها االستعالم، هي السجالت التي تحقق شرط الربط الذي يظهر بعد تعبير Inner Joinفي حالة 

 فال يتم إسقاط السجالت غير Outer Joinأما في حالة الربط الخارجي . حيث تم اسقاط السجالت غير المتطابقة من جدول النتائج

  .المتطابقة

  

ينتج عن عمليات الربط الخارجي، في الحالة العامة، سجالت تحتوي في حقول . Full وRight وLeft: للربط الخارجي ثالثة أنواع
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 بسبب اختالف عدد السجالت التي نريد ربطها، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل الحقاً مع مثال مناسب لكل نوع NULLمعينة القيمة 

  .من أنواع الربط الخارجي

  

  
 

Left Join 
  

 من الجدول الثاني Column2 و،Table1 من الجدول األول Column1التالية على الحقلين لنستخدم صيغة الربط الخارجي 

Table2 :  

  
Select * from Table1 LEFT OUTER JOIN Table2  
ON Table1.Column1 = Table2.Column2; 

  

  :ُيرجع هذا النوع من أنواع الربط الخارجي

 جميع القيم الخاصة بالحقل التابع للجدول األول،  •

 في قيم الحقل التابع للجدول Nullجميع القيم المطابقة لها والخاصة بالحقل التابع للجدول الثاني، حيث يتم إدراج القيمة  •

 . الثاني وذلك في السجالت التي ال تكون فيها قيمة حقل الجدول األول مطايقة لقيمة حقل الجدول الثاني

  .جالت التي يعيدها االستعالم عن قيم حقل الجدول األولكما يكون عدد السجالت المعادة مطابقاً لعدد الس

  

  :مثال

  :لنستخدم الصيغة

  
Select * from Table1 LEFT OUTER JOIN Table2  
ON Table1.Column1 = Table2.Column2; 

  

لحقل  الذي يحتوي في اTable2 والجدول {3 ,8 ,5 ,1} القيم Column1 يحتوي في الحقل Table1إذا كان لدينا جدول 

Column2 فإن تطبيقها سيولد النتائج التالية{9 ,7 ,5 ,6} القيم :  

  
Column2Column1  

Null  1  
5  5 

Null  8 
Null  3 

  

 مطابقة لقيمة الحقل Column2 في السجالت التي لم تكن فيها قيمة الحقل Column2 لقيم الحقل Nullنالحظ أنه تم إدراج القيمة 

Column1.  
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  .Table1 من الجدول Column1جالت المعادة مطابقاً لعدد السجالت التي يعيدها االستعالم عن قيم الحقل كما يكون عدد الس

  

  :عندما نطبق هذا النوع من أنواع الربط الخارجي على حقلين من جدولين مختلفين، نحصل على

 جميع القيم الخاصة بالحقل التابع للجدول األول،  •

 في قيم الحقل التابع للجدول Nullة بالحقل التابع للجدول الثاني، حيث يتم إدراج القيمة جميع القيم المطابقة لها والخاص •

 . الثاني وذلك في السجالت التي ال تكون فيها قيمة حقل الجدول األول مطايقة لقيمة حقل الجدول الثاني

  .يم حقل الجدول األولكما يكون عدد السجالت المعادة مطابقاً لعدد السجالت التي يعيدها االستعالم عن ق
 
 
  

Right Join 
  

 من الجدول الثاني Column2 و،Table1 من الجدول األول Column1لنستخدم صيغة الربط الخارجي التالية على الحقلين 

Table2 :  

  
Select * from Table1 RIGHT OUTER JOIN Table2  
ON Table1.Column1 = Table2.Column2; 

  

  :اع الربط الخارجيُيرجع هذا النوع من أنو

 جميع القيم الخاصة بالحقل التابع للجدول الثاني،  •

 في قيم الحقل التابع للجدول Nullجميع القيم المطابقة لها والخاصة بالحقل التابع للجدول األول، حيث يتم إدراج القيمة  •

 . قل الجدول األولاألول وذلك في السجالت التي ال تكون فيها قيمة حقل الجدول الثاني مطايقة لقيمة ح

  .كما يكون عدد السجالت المعادة مطابقاً لعدد السجالت التي يعيدها االستعالم عن قيم حقل الجدول الثاني

  

  :مثال

  :لنستخدم الصيغة
Select * from Table1 RIGHT OUTER JOIN Table2  
ON Table1.Column1 = Table2.Column2; 

  

 الذي يحتوي في الحقل Table2 والجدول {3 ,8 ,5 ,1} القيم Column1 الحقل  يحتوي فيTable1إذا كان لدينا جدول 

Column2 فإن تطبيقها سيولد النتائج التالية{9 ,7 ,5 ,6} القيم :  
Column2Column1  

6  Null  
5  5 
7  Null 
9  Null 
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 مطابقة لقيمة الحقل Column2يمة الحقل  في السجالت التي لم تكن فيها قColumn2 لقيم الحقل Nullنالحظ أنه تم إدراج القيمة 

Column1.  

  .Table2 من الجدول Column2كما يكون عدد السجالت المعادة مطابقاً لعدد السجالت التي يعيدها االستعالم عن قيم الحقل 

  

  :عندما نطبق هذا النوع من أنواع الربط الخارجي على حقلين من جدولين مختلفين، نحصل على

 صة بالحقل التابع للجدول الثاني، جميع القيم الخا •

 في قيم الحقل التابع للجدول Nullجميع القيم المطابقة لها والخاصة بالحقل التابع للجدول األول، حيث يتم إدراج القيمة  •

 . األول وذلك في السجالت التي ال تكون فيها قيمة حقل الجدول الثاني مطايقة لقيمة حقل الجدول األول

  .سجالت المعادة مطابقاً لعدد السجالت التي يعيدها االستعالم عن قيم حقل الجدول الثانيكما يكون عدد ال
 
 
 

Full Join 
  

 من الجدول الثاني Column2 و،Table1 من الجدول األول Column1لنستخدم صيغة الربط الخارجي التالية على الحقلين 

Table2 :  

  
Select * from Table1 FULL OUTER JOIN Table2  
ON Table1.Column1 = Table2.Column2; 

  

  :ُيرجع هذا النوع من أنواع الربط الخارجي

 في قيم الحقل التابع للجدول األول وذلك في Nullجميع القيم الخاصة بالحقل التابع للجدول األول، حيث يتم إدراج القيمة  •

 .  الجدول األولالسجالت التي ال تكون فيها قيمة حقل الجدول الثاني مطايقة لقيمة حقل

 في قيم الحقل التابع للجدول Nullجميع القيم المطابقة لها والخاصة بالحقل التابع للجدول الثاني، حيث يتم إدراج القيمة  •

 . الثاني وذلك في السجالت التي ال تكون فيها قيمة حقل الجدول األول مطايقة لقيمة حقل الجدول الثاني

  

  :مثال

  

  :لنستخدم الصيغة

  
Select * from Table1 FULL OUTER JOIN Table2  
ON Table1.Column1 = Table2.Column2; 
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 الذي يحتوي في الحقل Table2 والجدول {3 ,8 ,5 ,1} القيم Column1 يحتوي في الحقل Table1إذا كان لدينا جدول 

Column2 فإن تطبيقها سيولد النتائج التالية{9 ,7 ,5 ,6} القيم :  

  
Column2Column1  

Null 1  
5  5 

Null  8 
Null 3 

6 Null 
7 Null 
9 Null 

  

 مطابقة لقيمة الحقل Column1 في السجالت التي لم تكن فيها قيمة الحقل Column1 لقيم الحقل Nullنالحظ أنه تم إدراج القيمة 

Column2 وإدراج القيمة Null لقيم الحقل Column2 التي لم تتطابق فيها قيمة Column1ع  مColumn2.  
 
 
  

Full Join 
  

  :عندما نطبق هذا النوع من أنواع الربط الخارجي على حقلين من جدولين مختلفين، نحصل على

 في قيم الحقل التابع للجدول األول وذلك في Nullجميع القيم الخاصة بالحقل التابع للجدول األول، حيث يتم إدراج القيمة  •

 . الجدول الثاني مطايقة لقيمة حقل الجدول األولالسجالت التي ال تكون فيها قيمة حقل 

 في قيم الحقل التابع للجدول Nullجميع القيم المطابقة لها والخاصة بالحقل التابع للجدول الثاني، حيث يتم إدراج القيمة  •

 . الثاني وذلك في السجالت التي ال تكون فيها قيمة حقل الجدول األول مطايقة لقيمة حقل الجدول الثاني
 
 
  

 Natural Joinاستخدام 
  

  . بعملية ربط اعتماداً على الحقول ذات األسماء الُمشتركة بين الجدولين والتي تحتوي على قيم متطابقةNatural Joinيقوم التعبير 

  :يأخذ التعبير الصيغة

  
Select Table1.Column1, Table2.Column1 from Table1 Natural Join 
Table2; 

  

 حيث يتم تحقيق الربط Natural Join وشرط التساوي ألنهما ُمستخدمان ضمنياً في التعبيرONم نستخدم التعبير نالحظ هنا أننا ل

  .عن طريق استخدام الحقل الذي يشترك الجدوالن بإسمه
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  :مثال

شرح عن  وعام تصويرها باإلضافة إلى (pictureID) الحاوي على األرقام التسلسلية للصور Pictures  ليكن لدينا الجدول

 واألرقام (clientName) الحاوي على أسماء أصحاب الصور Namesوليكن لدينا الجدول . (pictureDescription)الصورة 

  :فإذا كان المطلوب إعادة قائمة باسم كل شخص ووصف الصورة الخاصة به يمكننا كتابة الصيغة. (pictureID)التسلسلية للصور 

  
Select clientName, pictureDescription from Names Natural Join 
Pictures; 

  

  .pictureIDنالحظ في الصيغة السابقة أن الربط قد تم اعتماداً على الحقل الذي يشترك الجدوالن بإسمه وهو 
 
  

 Natural Joinاستخدام 

  

  .يم متطابقة من الجدولين بعملية ربط لجميع الحقول ذات األسماء الُمشتركة  والتي تحتوي على قNatural Joinيقوم التعبير 

  وشرط التساوي ألنهما ُمستخدمان ضمنياً في التعبيرONفي هذا االستعالم ال نستخدم التعبير 

Natural Joinحيث يتم تحقيق الربط عن طريق استخدام الحقل الذي يشترك الجدوالن بإسمه .  
 
 
  

 Usingالربط باستخدام التعبير 
  

  . اسم الحقل نعتمد على قيمه في عملية الربط متشابهاً في الجدولين في حال كانUsingيستخدم التعبير 

  

  : الصيغةUsingيأخذ التعبير 

  
Select Table1.Column2, Table2.Column3 
From Table1 Join Table2 Using (Column1) 

  

  .لجدول الثاني من اColumn1 من الجدول األول وColumn1اعتبرنا هنا أن الربط يتم اعتماداً على قيم الحقل 

  

 :انتبه

   9I في نسختها Oracle مدعومان من قواعد بيانات Natural Join وUsingإن التعبيرين 

  

  . في حال كان اسم الحقل نعتمد على قيمه في عملية الربط متشابهاً في الجدولينUsingيستخدم التعبير 
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  تمرين عام
  

  :حل التمرين التالي

  

  . Coutries  وOrders  وCustomersليكن لدينا الجداول 

 الذي ينتمي (countryID) إضافة إلى رمز البلد (customerInfo) على معلومات الزبون Customersيحتوي الجدول  •

  .إليه الزبون

 التي قام بعض (orderDescription) وعلى الطلبات (customerID) على رقم الزبون Ordersويحتوي الجدول  •

  .الزبائن بطلبها

  .(countryInfo) ومعلومات عنه (countryName)، وأسمه (countryID) على رقم البلد Ordersل ويحتوي الجدو •

  

المطلوب إظهار قائمة بجميع الطلبات مع أسماء الزبائن الذين قاموا بطلبها، إن توفرت أسماؤهم، مع إظهار اسم البلد الذي ينتمي 

  .إليه الزبون

  

  :الحل

  
Select orderDescription, customerName, countryName 
From Countries Inner Join (customers RIGHT OUTER JOIN Orders 
ON Customers.customerID = Orders.customerID 
ON Countries.countryID = Customers.countryID; 

  

 Countriesين الجدول  وربط داخلي بOrdersالجدول  وCustomersنالحظ أننا استخدمنا تداخل ربط خارجي بين الجدول 

  .Customersوالجدول 

  

  :حل التمرين التالي

  

  . Coutries  وOrders  وCustomersليكن لدينا الجداول 

 الذي ينتمي (countryID) إضافة إلى رمز البلد (customerInfo) على معلومات الزبون Customersيحتوي الجدول  •

  .إليه الزبون

 التي قام بعض (orderDescription) وعلى الطلبات (customerID)بون  على رقم الزOrdersويحتوي الجدول  •

  .الزبائن بطلبها

  .(countryInfo) ومعلومات عنه (countryName)، وأسمه (countryID) على رقم البلد Ordersويحتوي الجدول  •
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أسماؤهم، مع إظهار اسم البلد الذي ينتمي المطلوب إظهار قائمة بجميع الطلبات مع أسماء الزبائن الذين قاموا بطلبها، إن توفرت 

  .إليه الزبون

  

  :الحل

 والجدول Countries وربط داخلي بين الجدول Ordersالجدول  وCustomersنستخدم تداخل ربط خارجي بين الجدول 

Customersكما هو موضح في صيغة الحل ،.  
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   السادسالقسم

   أغراض قواعد البياناتالتعامل مع
  

  : الكلمات المفتاحية

  .، حذف، سجل، قيمة، قيد، مفتاح رئيسي، جدول، حقل، صيغة، تعبيرتوليدقاعدة بيانات،  

  

  :ملخص

  . قواعد البيانات وكيفية التعامل معهابأغراضتشمل هذه الجلسة تغطية المعلومات المتعلقة 

  

  :أهداف تعليمية

  :على القسميتعرف الطالب في هذا 

  .حذف قاعدة بيانات وكيفية إنشاء •

 تعديل بنية الجداول وحذف وكيفية إنشاء •

  كيقية استخدام القيود •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
 72

  التعامل مع أغراض قواعد البيانات
  

لك قواعد البيانات ركّزنا حتى اآلن، وفي كل المواضيع التي تطرقنا إليها، على االستعالم عن جداول في قاعدة بيانات معتبرين أن ت

وهذا ما يندرج . القيود عليها والفهارس والجداول: إال أننا لم نتطرق إلى كيفية إنشاء قواعد البيانات. الجداول موجودة ومنشأة مسبقاً

  .تحت عنوان التعامل مع أغراض قواعد البيانات

  

  :من خالل هذه الجلسة والجلسة القادمة على سنتعرف 

  .دة بياناتحذف قاع وكيفية إنشاء -

 .تعديل بنية الجداول وحذف وكيفية إنشاء -

 .تعديل القيود على الحقول وحذف وكيفية إنشاء -

 .كيفية التعامل معها وتعديل الجداول المؤقتة وحذف وكيفية إنشاء -

 .تعديل الفهارس وحذف وكيفية إنشاء -

  .تعديل المعاينات وحذف وكيفية إنشاء -
 
 
  

  حذف قاعدة بيانات وتوليد
  

  .إال أننا سنركز على التقنيات األكثر شيوعاً. ريقة تخزين وإدارة البيانات بين أنظمة إدارة قواعد البياناتتختلف ط

  

    : توليد قاعدة بيانات*

  : يمكنك ببساطة استخدام الصيغةDB2 وMySQL وSQL Server وOracleفي أنظمة إدارة قواعد البيانات 

  
CREATE DATABASE database_name; 

  

  :اعدة بيانات حذف ق*

  :يمكننا حذف قاعدة بيانات ما باستخدام الصيغة

  
DROP DATABASE database_name; 

  

 Oracle، أما في DB2 وMy SQL  وSQL Server مدعوم فقط من قواعد بيانات (DROP DATABASE)إال أن التعبير 

 Oracleكننا أن نستخدم تطبيق  لحذف قاعدة بيانات، كما يم(CREATE DATABASE)فيمكننا استخدام نفس التوليد 

Database Assistant لحذف قاعدة بيانات .  
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  :انتبه

 يؤدي إلى إلغاء واستبدال تلك Oracle مع إسم قاعدة بيانات موجودة في (CREATE DATABASE)إن استخدام  •

 .القاعدة فتوخ الحذر عند استخدام هذا التعبير

فمثالً .  لتوليد قاعدة بيانات دون الحاجة إلى كتابة الصيغة اآلنفة الذكرتمتلك أنظمة إدارة قواعد البيانات آليات خاصة •

 تطبيق DB2 لتنفيذ عملية التوليد، وتستخدم قواعد بيانات Enterprise Manager تطبيق SQL Serverيستخدم 

Control Centerلنفس الغرض . 

 File من القائمة Newنلجأ الستخدام الخيار  أياً من تعابير إنشاء وحذف قواعد البيانات لذلك MS Accessاليدعم  •

 يكفي حذف ملف قاعدة البيانات تلك والذي يحمل الالحقة Accessولحذف قاعدة بيانات . Accessفي نافذة التطبيق 

(.mdb). 
 
 
  

  .يوعاًإال أننا سنركز على التقنيات األكثر ش. تختلف طريقة تخزين وإدارة البيانات بين أنظمة إدارة قواعد البيانات

  

 يمكنك ببساطة استخدام التعبير DB2 وMySQL وSQL Server وOracleلتوليد قاعدة بيانات في أنظمة إدارة قواعد البيانات 
(CREATE DATABASE)  

  

  (DROP DATABASE)أما حذف قاعدة بيانات قيتم باستخدام التعبير 

  

 Oracle، أما في DB2 وMy SQL  وSQL Server مدعوم فقط من قواعد بيانات (DROP DATABASE)إال أن التعبير 

 Oracle لحذف قاعدة بيانات، كما يمكننا أن نستخدم تطبيق (CREATE DATABASE)فيمكننا استخدام نفس التوليد 

Database Assistant لحذف قاعدة بيانات .  
 
 
  

  حذف الجداول وإنشاء
  

  :إلنشاء جدول نستخدم الصيغة

  
CREATE TABLE table_name 
(column1_name column1_data_type column1_constraints, 
column2_name column2_data_type column2_constraints,…); 

 
 
 



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
 74

  :لحذف جدول نستخدم الصيغة

  
DROP TABLE table_name; 

  

  :لتفريغ جميع السجالت من جدول ما نستخدم الصيغة

  
TRUNCATE TABLE table_name; 

  

  :مثال

  .Products واآلخر باسم Customers وأردنا إنشاء جدولين ضمنها أحدهما باسم Storeدة بيانات إذا أردنا إنشاء قاع

 Productsوالجدول . (phone) ورقم هاتفه (name) واسم الزبون (ID) يحوي الرقم التسلسلي للزبون Customersالجدول 

  .(description) لمنتج ووصف له (ID)يحتوي الرقم التسلسلي 

  : البنية نكتب الصيغةإلنشاء هذه

  
CREATE DATABASE Store; 

 
CREATE TABLE Customers 
(ID Int, name varchar(50), phone varchar(15); 

 
CREATE TABLE Products 
(ID Int, description varchar(75)); 

  

  :ات سابقةيمكننا بعد إنشاء الجداول البدء بإدراج سجالت ضمنها بالصيغة التي تعرفنا عليها في جلس
 

Insert into products (ID,description) values (1,’HPComputer’); 

  

  .varchar وIntنالحظ هنا استخدامنا ألنواع البيانات 

  . جدول بأهم أنواع البيانات: إلظهار جدول تفصيلي بأهم أنواع البيانات إضغط على الوصلة

  :انتبه

 SQL أي ال يمكن استرجاع الجدول بعد حذفه بعكس MySQLكس عملية حذف جدول من قاعدة البيانات في ال يمكن َع -

Serverو Oracleو DB2 حيث يمكن التراجع عن الحذف واستعادة البيانات في حال تم إجراء تلك العملية كجزء من 

  .مناقلة

ذفه أي تفريغ جميع السجالت، وهي أيضاً  إخالء الجدول عوضاً عن حSQL Server, Oracle, MySQLيمكننا في  -

 :عملية غير عكوسة ولكنها أسرع من استخدام الصيغة
 

DELETE from table_name  
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  حذف الجداول وإنشاء

  

.  لتوليد وحذف وإفراغ الجداول(TRUNCATE TABLE) و(DROP TABLE) و(CREATE TABLE)تستخدم التعابير 

  .منهاوتوضح الصيغ الظاهرة كيفية استخدام كل 
 
 
  

  نسخ الجداول
 

  :لنسخ جدول ما أثناء توليده يمكننا استخدام الصيغة

  
CREATE TABLE table_name_copy AS Select* from table_name; 

 
  : وتصبح على الشكلSQL Serverتتغير الصيغة بشكل طفيف في 

  
Select * Into table_name_copy from table_name; 

 
  : تصبح الصيغةMySQLوفي 

  
CREATE TABLE table_name_copy Select* from table_name; 

  

 table_name_copy إسم الجدول اذي نود نسخ بنيته مع البيانات الموجودة فيه وtable_nameفي جميع الصيغ السابقة تمثل 

  .table_nameالجدول المنسوخ عن الجدول 

  

 دائماً False له نتيجة Whereالجدول يمكننا وضع شرط في تعبير في حال أردنا نسخ بنية الجدول فقط بدون نسخ السجالت في 

  :أي تصبح الصيغة على الشكل

  
CREATE TABLE table_name_copy AS Select* from table_name 
Where 1 = 0; 

  

  . 0= 1 لن يتحقق أبداً لذا سيتم نسخ بنية الجدول فقط ولن يوجد أي سجل سيحقق الشرط 0 = 1نالحظ أن الشرط 

  

  : فتصبح الصيغة من الشكلDEFINITION ONLY فسنضطر إلى إضافة التعبير DB2أما في قواعد بيانات 

  
CREATE TABLE table_name_copy AS (Select* from table_name) DEFINITION 
ONLY; 
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  :مثال

  : نستخدم الصيغةOldLogs إلى جدول آخر يسمى Logsلنسخ الجدول 

  
CREATE TABLE OldLogs AS Select * from Logs; 

 
 أيضاً مع تغييرات طفيفة على صيغة اإلستعالم بين (CREATE TABLE)لنسخ جدول ما أثناء توليده يمكننا استخدام تعبير 

Oracleو MySQLو SQLServer.  

  

 Falseة  له نتيجWhereأما في حال أردنا نسخ بنية الجدول فقط بدون نسخ السجالت في الجدول فيمكننا وضع شرط في تعبير 

  . على سبيل المثال0=1دائماً، كوضع 

 من أجل سخ بنية الجدول فقط دون DEFINITION ONLY على ماسبق وتضطرنا إلضافة التعبير DB2وتشذ  قواعد بيانات 

  .سجالتها
 
 
  

  تعديل بنية الجداول
 

  :لتعديل بنية جدول نستخدم الصيغة

  
ALTER TABLE table_name [ADD | DROP COLUMN] (column_name [data_type] );  

  

  . إلى حذف حقول موجودةDROP على إضافة حقول جديدة، في حين تؤدي ADDتساعد 

  

  :مثال

  .Name وأسماء األعضاء ID الذي يحتوي األرقام التسلسلية لألعضاء Membersلدينا الجدول 

  

  :تب الصيغةلذا نك. Typeيراد تعديل بنية الجدول بإضافة حقل جديد إلدخال نمط العضوية 

  
ALTER TABLE Members ADD  (Type varchar(15) );  

 
  :لتنفيذ ذلك نكتب الصيغة. Members من بنية الجدول IDلنفرض أننا نريد إلغاء الحقل 

  
ALTER TABLE Members DROP COLUMN ID;  
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  :انتبه

  .دول وهو ما سنعالجه الحقاً في هذا الدرس على إضافة أو إزالة قيود أو فهارس في بنية الجALTER TABLEيساعد التعبير 

  
 

  . الذي يمكننا من إضافة حقول أو حذف حقول من الجدول(ALTER TABLE)لتعديل بنية جدول نستخدم التعبير 
 
 
  

  القيود على الحقول
  

  :لنعد مجدداً إلى الصيغة الخاصة بتوليد جدول

  
CREATE TABLE table_name 

(column1_name column1_data_type column1_constraints, 
column2_name column2_data_type column2_constraints,…); 

 
سنتعرف فيما  . الذي يمثل القيد المراد تطبيقه على الحقل column_constraints في هذه الصيغة التعبير  سنالحظ أننا استخدمنا

  .سبنغطي كل منها بمثال منا ويلي على مجموعة من القيود على الحقول

  

  :أكثرها استخداماً ومن أهم القيود
- Not Null  
- Default 
- Primary key 
- Unique 
- Check 
- Identity 
-  Auto_increment  

  

  :انتبه

  .يمكن ألكثر من قيد أن يطبق على نفس الحقل
 
  

  القيود على الحقول

  

 الذي يمثل القيد المراد تطبيقه  column_ constraints التعبير  إذا عدنا إلى الصيغة الخاصة بإنشاء جدول سنرى أننا استخدمنا

  .نغطي كل منها بمثال مناسب و سنتعرف فيما يلي على مجموعة من القيود على  الحقول.على الحقل
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  :أكثرها استخداماً ومن أهم القيود
- Not Null  
- Default 
- Primary key 
- Unique 
- Check 
- Identity 
- Auto_increment 
 
 
  

 NOT NULLالقيد 
  

 NOTيكفي لتطبيق هذا القيد إضافة التعبير .  في الحقل المراد تقييدهNullالقيد في حال أردنا أن نمنع إدخال القيمة يستخدم هذا 

NULLعند إنشاء الجدول .  

  

  :مثال

 ألي حقل من حقول الجدول نستخدم Nullإذا أردنا إنشاء جدول بأسماء الموظفين وتوصيف عملهم بحيث نمنع إعطاء القيمة 

  :الصيغة

  
CREATE TABLE Employees (name varchar(40) NOT NULL , 

Job varchar(50) NOT NULL); 
 

  :إذا حاولنا تنفيذ االستعالم التالي بغرض إضافة سجل إلى جدول الموظفين

  
Insert into Employees(name) values(‘Adel’) 

  

، كون القيمة التلقائية التي سيأخذها الحقل Jobيمة للحقل سنالحظ هذا التعبير لن يعمل وسيولد رسالة خطأ تفيد بضرورة إعطاء ق

Job في حال عدم إدخال أي قيمة له هي القيمة Null. 

  

 NOT NULLالقيد 

  

 NOTيكفي لتطبيق هذا القيد إضافة التعبير .  في الحقل المراد تقييدهNullيستخدم هذا القيد في حال أردنا أن نمنع إدخال القيمة 

NULLلجدول عند إنشاء ا.  
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 DEFAULTتحديد قيمة تلقائية لحقل القيد 
  

يأخذ هذا الحقل تلك القيمة حين ال يتم إسناد أية قيمة . من القيود المستخدمة أيضاً بكثرة القيد الخاص بتحديد قيمة تلقائية لحقل ما

  .بديلة

  

  : بالصيغة التاليةDEFAULTنستخدم القيد 

  
CREATE TABLE MyTable  

(Column1 varchar(50) DEFAULT ‘Unknown’ ,  
 Column2 varchar(10) ); 

 
 في أي سجل جديد يتم إنشاؤه دون تحديد قيمة لـ Column1 للحقل ’Unknown‘في هذه الصيغة سيتم إعطاء القيمة 

Column1.  

  

  :مثال

نعلم . (Days) مستودع الرئيسي وعدد األيام الذي يلزم لنقلها إلى ال(Description)نريد توليد جدول على يحتوي وصف للبضائع 

  . مسبقاً أن عدد األيام الالزم لعملية النقل هو يومان بصورة عامة

  :لتوليد الجدول نكتب الصيغة

  
CREATE TABLE Shipments  

(Description varchar(75) Not Null , Days INT DEFAULT 2 Not Null); 

  

  : الذي يحتويShipmentsنالحظ أننا أنشأنا الجدول 

  . لهذا الحقلNull ومنعنا إعطاء القيمة Descriptionالحقل  -

 . كقيمة تلقائية للحقل2 من نمط بيانات األعداد الصحيحة وحددنا القيمة Daysالحقل  -

  

  : كما في الصيغةDaysإذا حاولنا إدراج سجل ضمن هذا الجدول دون إعطاء قيمة لـ 

  
INSERT INTO Shipments (Description) Values (‘Computer’); 

 
   Computer |  2 :سيكون شكل السجل الذي سيتم إدراجه في الجدول هو

  . علماً أننا لم نحدد هذه  القيمة في صيغة إدراج السجل2 في هذا السجل القيمة Daysحيث أخذ الحقل 
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 DEFAULTتحديد قيمة تلقائية لحقل القيد 

  

يأخذ هذا الحقل تلك القيمة .  بكثرة القيد الخاص بتحديد قيمة تلقائية لحقل ما من القيود المستخدمة أيضاDEFAULTًُيعتبر القيد 

  .حين ال يتم إسناد أية قيمة بديلة
 
 
  

 PRIMARY KEYالقيد 
 

، Coddمن أهم الخصائص التي تميز الجداول في قواعد البيانات العالئقية والتي تعتبر من الشروط األساسية للنموذج العالئقي لـ 

  . د حقل في كل جدول يلعب قيمه دور مميز لكل سجل من السجالتضرورة وجو

  

لهذا الغرض . تعمل قيمة هذا المفتاح على تمييز كل سجل من سجالت الجدول بصورة وحيدة ويسمى المفتاح الرئيسي للجدول

  . ليحدد أي الحقول هو حقل مفتاح رئيسي لجدول ماPRIMARY KEYُيستخدم القيد 

  

  :لصيغةيستخدم هذا القيد ا

  
CREATE TABLE MyTable 

(Column1 data_type Not Null , Column2 data_type ,  
 Constraint myPrimaryKey PRIMARY KEY (Column1)); 

  

  . بحيث يجب أن تكون قيمة هذا الحقل وحيدة وتميز كل سجلColumn1 وقيدنا به الحقل MyPrimaryKeyأنشأنا هنا قيد باسم 

  

  : اسم لهذا القيد يمكننا كتابة الصيغةإذا لم نرد تحديد

  
CREATE TABLE MyTable 

(Column1 data_type Not Null , Column2 data_type ,  
 PRIMARY KEY (Column1)); 

 
  :أو بصورة أبسط يمكننا استخدام الصيغة

  
CREATE TABLE MyTable 

(Column1 data_type PRIMARY KEY Not Null , Column2 data_type ,  
 PRIMARY KEY (Column1)); 
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  :مثال

  .cardHolder وأسماء أصحابها cardNumber لتخزين أرقام البطاقات االئتمانية CreditCardsنريد إنشاء جدول 

نعلم هنا أن أرقام البطاقات االئتمانية فريدة وال تتكرر لذا سنعتمدها كمفتاح رئيسي في جدولنا وسنستخدم الصيغة المبسطة لقيد 

  :مفتاح الرئيسيال

  
CREATE TABLE CreditCards 

(cardNumber varchar(20) PRIMARY KEY Not Null ,  
 cardHolder varchar(50) Not Null); 

 
 

 Primary Keyالقيد 
 

، Codd من أهم الخصائص التي تميز الجداول في قواعد البيانات العالئقية والتي تعتبر من الشروط األساسية للنموذج العالئقي لـ

  . ضرورة وجود حقل في كل جدول يلعب قيمه دور مميز لكل سجل من السجالت

  

لهذا الغرض . تعمل قيمة هذا المفتاح على تمييز كل سجل من سجالت الجدول بصورة وحيدة ويسمى المفتاح الرئيسي للجدول

  . ليحدد أي الحقول هو حقل مفتاح رئيسي لجدول ماPRIMARY KEYُيستخدم القيد 
 
 
  

 UNIQUEالقيد 
  

 لمنع تكرار قيمة حقل في أكثر من سجل، ولكن هذا اليعني أن هذا الحقل سيصبح المفتاح الرئيسي UNIQUEُيستخدم القيد 

  .للجدول

  

  :الصيغة المستخدمة لهذا القيد هي كالتالي

  
 

CREATE TABLE MYTable  
(Column1 data_type UNIQUE , Column2 data_type); 

 
  :مثال

  

 بحيث يكون رقم الهاتف مفتاح رئيسي Phone وأرقام هواتقهم Name بأسماء األشخاص PhoneBook ردنا توليد جدول إذا أ

  : نستخدم الصيغةذو قيمة وحيدة ال تتكررواسم الشخص 
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CREATE TABLE PhoneBook 
(Name varchar(50) UNIQUE , Phone Primary Key Not Null); 

  

 UNIQUEالقيد 

  

 لمنع تكرار قيمة حقل في أكثر من سجل، ولكن هذا اليعني أن هذا الحقل سيصبح المفتاح الرئيسي UNIQUEيد يستخدم الق

  .للجدول
 
 
  

 Checkالقيد 
  

 من أكثر القيود مرونة ألنه يسمح لنا باستخدام طيف واسع من الشروط على القيم التي يتم إدراجها ضمن Checkيعتبر القيد 

  .الجدول

 حيث يتم إعادة تقييم الشرط في كل مرة نضيف فيها Where لطريقة استخدام التعبير Checkدام شروط القيد تشبه طريقة استخ

  .سجالً جديداً أو نعدل سجل موجود

  : كالتاليCheckتكون صيغة استخدام القيد 

  
CREATE TABLE MyTable  
(Column1 data_type ,  
 Column2 data_type ,  

 Constraint Cname CHECK (Condition)); 

  

  .Check عن شرط ُيستخدم فيه اسم الحقل المراد تقييده بـ Condition عن اسم القيد وتعبر Cnameحيث تعبر 

  

  :مثال

  . سنة12 و مجموعة من األطفال تتراوح بين سنةAge وأعمارName يتضمن أسماء Agesنريد إنشاء جدول 

  :نكتب الصيغة

  
CREATE TABLE Ages 

(Name varchar(50) Not Null ,  
 Age INT , 

 Constraint CheckAge CHECK (Age between 1 And 12)); 
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  . إذا كنا النريد اسم للقيدCheckAgeويمكن أن نكتب صيغة تحقق نفس الغرض مع حذف اسم القيد 

  
CREATE TABLE Ages 

(Name varchar(50) Not Null ,  
 Age INT CHECK(Age between 1 And 12)); 

  

 فمثالً إذا أردنا السماح Or أو And أن يتألف من تعبيرات منطقية تحتوي على عمليات منطقية مثل Checkيمكن لشرط القيد 

  : نكتب الصيغة15 أو يساوي 12 و1بإدخال عمر بين 
 

CREATE TABLE Ages 
(Name varchar(50) Not Null ,  

 Age INT CHECK(Age = 15 OR Age between 1 And 12)); 

  

  : نكتب الصيغة3 عدا العمر 12 و1 على حقل وحيد فمثالً إذا أردنا السماح بالقيم للعمر بين Checkيمكن وضع أكثر من قيد 
 

CREATE TABLE Ages 
(Name varchar(50) Not Null ,  

 Age INT, 
 Constraint CheckAge1 CHECK (Age between 1 And 12), 

Constraint CheckAge2 CHECK (Age <> 3));  
  

  :انتبه

  ).Nullأي عندما تكون قيمته ( عندما اليتلقى الحقل أي إدخاالت Checkال يطبق القيد 

  

 Checkالقيد 

  

 من أكثر القيود مرونة ألنه يسمح لنا باستخدام طيف واسع من الشروط على القيم التي يتم إدراجها ضمن Checkيعتبر القيد 

  .الجدول

  

 حيث يتم إعادة تقييم الشرط في كل مرة نضيف فيها Where طريقة استخدام التعبير Checkيد تشبه طريقة استخدام الق -

  .سجالً جديداً أو نعدل سجل موجود
 
 .Or أو And أن يتألف من تعبيرات منطقية تحتوي على عمليات منطقية مثل Checkيمكن لشرط القيد  -

  

 . على حقل وحيدCheckيمكن وضع أكثر من قيد  -
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 AUTO_INCREMENT  و IDENTITYالقيد 
 

يمكن استخدام هذه التقنية . توفر قواعد البيانات آلية لتوليد قيم عددية بصورة آلية كقيم لحقل ما عند إضافة سجل جديد إلى الجدول

  . لتوليد قيم تسلسلية تلقائية في حقل يكون هو حقل المفتاح الرئيسي للجدولPRIMARY KEYباالشتراك مع القيد 

 :قواعد البيانات تعابير مختلفة لتخديم نفس الغرضتستخدم 

   IDENTITY التعبير SQL Serverنستخدم في  -

 AUTO_INCREMENT التعبير MySQLنستخدم في  -

 GENRATED ALWAYS AS IDENTITY التعبير DB2نستخدم في  -

 AUTOINCREMENT التعبير Accessنستخدم في  -

    Create Sequence  فنحتاج إلنشاء متتالية باألمرOracleأما في  -

  

  :مثال

 :نود إنشاء جدول بأرقام تسلسلية للطالب وأسمائهم

  :SQL Server في قاعدة بيانات -

  : 1 وتتزايد بمقدار 100األرقام تبدأ من 

  
CREATE TABLE Students 
(Name varchar(50) ,  

 ID INT IDENTITY (100,1) PRIMARY KEY NOT NULL);  
  

  ).1(تكون القيمة التلقائية للبذرة والتزايد هي ) 1(والتزايد ) 100( لبدء العد في حال لم نحدد البذرة

  

  : بالشكلMySQLتصبح الصيغة في حالة  -

  
CREATE TABLE Students 
(Name varchar(50) ,  

 ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL);  

  

  :Accessوتصبح الصيغة في  -

  
CREATE TABLE Students 
(Name varchar(50) ,  

 ID INT AUTOINCREMENT (100,1) PRIMARY KEY NOT NULL);  
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  : فتصبح الصيغةDB2أما في  -

  
CREATE TABLE Students 
(Name varchar(50) ,  

 ID INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY);  

  

لتمكين إدخال القيم يدوياً . دوية لحقل التعداد اآللي لإلشارة إلى أننا لن نسمح بإدخال قيم يALWAYSفي هذه الصيغة نستخدم 

  .ALWAYS عوضاً عن BY DEFAULTيمكننا استخدام 

  

 IDENTITY , AUTO_INCREMENTالقيد 
 

يمكن استخدام هذه التقنية . توفر قواعد البيانات آلية لتوليد قيم عددية بصورة آلية كقيم لحقل ما عند إضافة سجل جديد إلى الجدول

  . لتوليد قيم تسلسلية تلقائية في حقل يكون هو حقل المفتاح الرئيسي للجدولPRIMARY KEYراك مع القيد باالشت

 :تستخدم قواعد البيانات تعابير مختلفة لتخديم نفس الغرض

   IDENTITY التعبير SQL Serverنستخدم في  -

 AUTO_INCREMENT التعبير MySQLنستخدم في  -

 GENRATED ALWAYS AS IDENTITY التعبير DB2نستخدم في  -

 AUTOINCREMENT التعبير Accessنستخدم في  -

    Create Sequence فنحتاج إلنشاء متتالية باألمر Oracleأما في  -
 
 
 

 AUTO_INCREMENT  وIDENTITYالقيد 
 

 لذا . المستخدمة في قواعد البيانات األخرىAUTO_INCREMENT أو IDENTITY التعابير Oracleال تدعم قواعد بيانات 

تكون صيغة هذا .  لمحاكاة عمل هذه القيودCREATE SEQUENCE تعبير خاص إلنشاء متوالية هو التعبير Oracleتستخدم 

  :التعبير على الشكل

  
CREATE SEQUENCE sequence_name  

INCREMENT increment_step  
START WITH start_seed; 

 
  . أخرىSQL التي تأخذها إلدراجها في صيغ عند إنشاء مثل هذه المتوالية يمكن استخدام القيم -

 sequence_name.NextValإلعادة قيمة المتوالية وزيادة عداد المتوالية بمقدار الخطوة يكفي استخدام التعبير  -
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  : عند إدراج سجل جديد في جدول ما وذلك بالصيغةInsertيتم استخدام قيم هذه المتوالية مباشرة في تعبير 

  
INSERT INTO mytable  

(Column1, Column2, Column3)  
Values (sequence_name.NextVal, Value2, Value3);  

  

  . الستجرار القيمة التالية للمتواليةNextVal القيمة الخاصة بالمتوالية واستخدمنا الطريقة Column1نالحظ هنا أننا أعطينا للحقل 

  

  :مثال

 والثاني وصف productID يحتوي حقلين األول خاص بأرقام المنتجات Oracle في قاعدة بيانات Productsنريد إنشاء جدول 

 حقل مفتاح رئيسي وجعل قاعدة البيانات تعطي لهذا الحقل productIDكما نود جعل الحقل . ProductDescriptionالمنتجات 

 .أرقام متسلسلة تلقائية

  

  :إلتمام هذا العمل نقوم أوالً بإنشاء الجدول بالصيغة

  
CREATE TABLE Products 

(productID INT PRIMARY KEY NOT NULL ,  
 productDescription varchar(75)); 

 
  : وذلك بالصيغةCounterثم نقوم بإنشاء متوالية وليكن اسمها مثالً 

  
CREATE SEQUENCE Counter;  

  

 .1حيث لم نحدد هنا بداية العد والخطوة لذلك ستحدد قيمتها تلقائياً بالعدد 

  

  : وذلك بالشكلproductIDإدراج سجل في جدولنا الجديد يجب استخدام المتوالية كقيمة للحقل عند 

  
INSERT INTO Products 

(productID , productDescription)  
Values (Counter.NextVal , ‘any Porduct description’); 

  

لذا .  المستخدمة في قواعد البيانات األخرىAUTO_INCREMENT أو IDENTITY التعابير Oracleال تدعم قواعد بيانات 

  . لمحاكاة عمل هذه القيودCREATE SEQUENCE تعبير خاص إلنشاء متوالية هو التعبير Oracleتستخدم 

  

  . أخرىSQLعند إنشاء مثل هذه المتوالية يمكن استخدام القيم التي تأخذها إلدراجها في صيغ 

  sequence_name.NextValمتوالية بمقدار خطوة يكفي استخدام التعبير إلعادة قيمة المتوالية وزيادة عداد ال
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  السابعالقسم

   االولالموضوع

  التكامل المرجعي

  

  : الكلمات المفتاحية

عالقة ، عالقة واحد لعديد، عالقة سجل لعدة سجالت، واحد لواحد، عالقة سجل لسجلتكامل مرجعي، سجل، عالقة  قاعدة بيانات، 

  .، مفتاح رئيسي، مفتاح ثانوي، جدول، حقل، صيغة، تعبيرالقة عدة سجالت لعدة سجالتعديد لعديد، ع

  

  :ملخص

  .لكيفية إضافة القيود المناسبة لتأمينه ولمفهوم التكامل المرجعي وتشمل هذه الجلسة شرح مبسط ألنواع العالقات والمفاتيح ،

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

  .في قواعد البيانات العالئقيةالعالقات  •

 التكامل المرجعي •

 .استخدام قيد المفتاح األجنبي للمحافظة على التكامل المرجعي •
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  1  التكامل المرجعي
  

يميز كل سجل من سجالت . تتألف قواعد البيانات العالئقية من مجموعة من الجداول يتشكل كل منها من مجموعة من السجالت

  .مة فريدة لحقل أطلقنا عليه اسم حقل المفتاح الرئيسيجدول، قي

  

  :قد ترتبط الجداول بعضها ببعض بعالقات يمكن لهذه العالقات أن تأخذ أحد األشكال

 في هذا النوع من العالقات يرتبط كل سجل من الجدول األول مع سجل وحيد من :عالقة واحد لواحد أو سجل لسجل •

 .الجدول الثاني

  

  

  

  

  

  

 يرتبط كل سجل من الجدول األول مع مجموعة سجالت من الجدول الثاني وليس :عالقة واحد لعديد أو سجل لعدة سجالت •

 .العكس

  

  

  

  

  

  

ول مع مجموعة من سجالت  ترتبط مجموعة من سجالت الجدول األ:عالقة عديد لعديد أو عدة سجالت لعدة سجالت •

 .الجدول الثاني
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  1 التكامل المرجعي

  

يميز كل سجل من . تتألف قواعد البيانات العالئقية من مجموعة من الجداول يتشكل كل من هذه الجداول من مجموعة من السجالت

  .ه اسم حقل المفتاح الرئيسيسجالت جدول قيمة فريدة لحقل أطلقنا علي

  

  :قد ترتبط الجداول بعضها ببعض بعالقات يمكن لهذه العالقات أن تأخذ أحد األشكال

في هذا النوع من العالقات يرتبط كل سجل من الجدول األول مع سجل وحيد من : عالقة واحد لواحد أو سجل لسجل -

 .الجدول الثاني

تبط كل سجل من الجدول األول مع مجموعة سجالت من الجدول الثاني وليس ير: عالقة واحد لعديد أو سجل لعدة سجالت -

 .العكس

ترتبط مجموعة من سجالت الجدول األول مع مجموعة من سجالت : عالقة عديد لعديد أو عدة سجالت لعدة سجالت -

 .الجدول الثاني
 
  
 

   2 التكامل المرجعي
  

الذي ( في حقل خاص في الجدول الثاني المفتاح الثانويبإدراج ما يسمى يتم عادة التعبير عن العالقة : عالقة سجل لعدة سجالت

وبحيث تكون قيم هذا الحقل مأخوذة من قيم حقل ) يتوضع في الجهة التي توجد فيها مجموعة السجالت المرتبطة بالسجل الوحيد

 .المفتاح الرئيسي للجدول األول

  

  

  

  

  

  

  

  

أما في عالقة عدة سجالت لعدة سجالت فهي تطبَّق فعلياً على شكل عالقتين من نوع سجل لعدة سجالت مع استخدام جدول 

وسيط يحتوي مفتاح أساسي مركب يتكون من قيمة المفتاح األساسي للسجل المراد ربطه من الجدول األول مع قيمة المفتاح 

  .ول الثانياألساسي للسجل المراد ربطه من الجد

  

  

  FK  

    2  

  2  

  2  

  3  

PK    
  2    
5    
3    
8    
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  2 التكامل المرجعي

  

الذي ( في حقل خاص في الجدول الثاني المفتاح الثانوييتم عادة التعبير عن العالقة بإدراج ما يسمى : عالقة سجل لعدة سجالت

بحيث تكون قيم هذا الحقل مأخوذة من قيم حقل ) وعة السجالت المرتبطة بالسجل الوحيديتوضع في الجهة التي توجد فيها مجم

 .المفتاح الرئيسي للجدول األول

  

أما في عالقة عدة سجالت لعدة سجالت فهي تطبَّق فعلياً على شكل عالقتين من نوع سجل لعدة سجالت مع استخدام جدول 

 المفتاح األساسي للسجل المراد ربطه من الجدول األول مع قيمة المفتاح وسيط يحتوي مفتاح أساسي مركب يتكون من قيمة

 .األساسي للسجل المراد ربطه من الجدول الثاني
 
 
 

    3 التكامل المرجعي
  

سجل من األول بعدة سجالت من (لنفرض أن لدينا قاعدة بيانات عالئقية مؤلفة من جدولين يرتبط األول بالثاني بعالقة واحد لعديد 

سبق وأسلفنا أن طريقة حّل العالقة، تتلخص في إدراج مفتاح في الجدول الثاني يسمى المفتاح الثانوي مصدره قيم المفتاح ). انيالث

  .الرئيسي للجدول األول

  

  لكن ماذا لو اضطررنا إلى حذف أو تعديل أحد السجالت من الجدول األول المرتبطة بعدد من السجالت من الجدول الثاني ؟ 

  

 في التكامل المرجعيوهنا تكمن أهمية المحافظة على ماندعوه .  ما سنحصل عليه هو قيم جديدة غير مترابطة ببعضها البعضفعلياً

  .قاعدة البيانات

  
 
   

 PK 

   A 

 B 

 C 

 D 

PK  
  1  
2  
3  
4  

  
 A  3 

B 3 

A 2 

PK
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  :مثال

من الواضح أن العالقة بين . لنفرض أن لدينا جدول يحتوي معلومات الزبائن وجدول آخر يحتوي طلبات الشراء التي قام بها الزبائن

فإذا خطر بذهن أحدهم حذف اسم أحد الزبائن من . لجدولين هي عالقة سجل من جدول الزبائن لعدة سجالت من جدول الطلباتا

جدول الزبائن وكان لهذا سجالت طلبات في جدول الطلبات فسنحصل بعد عملية الحذف تلك على طلبات في جدول الطلبات ال نعلم 

  .الزبون الذي طلبها
 

  

  

  
   
 
 

 
سيؤدي إلى ضياع مرجعية السجالت في ) إلى اليسار (Customersكما نالحظ في المخطط أعاله أن حذف السجل من الجدول 

  ). إلى اليمين (Ordersالجدول 

  

  

  3 التكامل المرجعي

  

سجل من األول بعدة سجالت من (ة بيانات عالئقية مؤلفة من جدولين يرتبط األول بالثاني بعالقة واحد لعديد لنفرض أن لدينا قاعد

سبق وأسلفنا أن طريقة حّل العالقة، تتلخص في إدراج مفتاح في الجدول الثاني يسمى المفتاح الثانوي مصدره قيم المفتاح ). الثاني

  .الرئيسي للجدول األول

  

  طررنا إلى حذف أو تعديل أحد السجالت من الجدول األول المرتبطة بعدد من السجالت من الجدول الثاني ؟ لكن ماذا لو اض

  

 في التكامل المرجعيوهنا تكمن أهمية المحافظة على ماندعوه . فعلياً ما سنحصل عليه هو قيم جديدة غير مترابطة ببعضها البعض

  .قاعدة البيانات

  

من الواضح أن العالقة . حتوي معلومات الزبائن وجدول آخر يحتوي طلبات الشراء التي قام بها الزبائنفإذا فرضنا أن لدينا جدول ي

فإذا خطر بذهن أحدهم حذف اسم أحد الزبائن من . بين الجدولين هي عالقة سجل من جدول الزبائن لعدة سجالت من جدول الطلبات

 فسنحصل بعد عملية الحذف تلك على طلبات في جدول الطلبات ال نعلم جدول الزبائن وكان لهذا سجالت طلبات في جدول الطلبات

 .الزبون الذي طلبها
 
 
 

orderDescription  customerID
    ?  

  ?  

  ?  

    

customerInfo  customerID  
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  4 التكامل المرجعي
  

، علينا استخدام قيد يعرِّف أحد الحقول في جدول على أنه حقل مفتاح ثانوي SQLلضمان عدم كسر قاعدة التكامل المرجعي في 

  .دة التكامل المرجعي بعد استخدام هذا القيدلجدول آخر بحيث يفشل أي تعبير ال يحترم قاع

  

  :يتم لهذا الغرض استخدام الصيغة

  
CREATE TABLE myTable  
(Column1 Column1Type PRIMARY KEY NOT NULL , Column2 Column2Type ,  
Column3 Column3Type ,  
CONSTAINT foreign_key_name FOREIGN KEY (Column3)  
REFERENCES other_table (other_table_primary_key)); 

  

 Column2 كحقل مفتاح رئيسي والحقل Column1 الذي يحوي الحقول myTableنالحظ في الصيغة السابقة أننا أنشأنا الجدول 

 other_table لجعله مفتاح ثانوي مرتبط بالمفتاح الرئيسي للجدول FOREIGN KEY الذي تم تقييده بالقيد Column3والحقل 

  .other_table_primary_keyيحمل اسم والذي 

  

  :مثال

 الذي Models الذي يحتوي أسماء وأرقام ماركات أجهزة الحواسب المتوفرة بمتجر، والجدول Brandsإذا أردنا إنشاء الجدول 

ن جدول  بعالقة سجل مModels مع الجدول Brandsيحتوي الموديالت المتوفرة من كل ماركة من الماركات، وأردنا ربط الجدول 

Brands إلى عدة سجالت من جدول Models مع ضمان التكامل المرجعي نكتب الصيغة التالية إلنشاء الجدول Brands:  

  
CREATE TABLE Brands ( brandID INT PRIMARY KEY NOT NULL ,  

   brandName varchar (50)); 

  

  : نستخدم الصيغةModelsإلنشاء الجدول 

  
CREATE TABLE Models ( modelID INT PRIMARY KEY NOT NULL , 
   modelName varchar (50) ,  

   modelBrand INT ,  
   CONSTRAINT myFK FOREIGN KEY (modelBrand) 

   REFERENCES Brands (brandID)); 

  

  .Access وSQL Server, Oracle, DB2هذه الصيغة صالحة في 
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  :راً إذا كنا ال ننوي تحديد اسم القيد بالشكليمكن كتابة هذه الصيغة بشكل أكثر اختصا

  
CREATE TABLE Models ( modelID INT PRIMARY KEY NOT NULL , 
   modelName varchar (50) ,  

   modelBrand INT ,  
   FOREIGN KEY (modelBrand) 

   REFERENCES Brands (brandID)); 

  

  4 التكامل المرجعي

  

، علينا استخدام قيد يعرِّف أحد الحقول في جدول على أنه حقل مفتاح ثانوي SQLكامل المرجعي في لضمان عدم كسر قاعدة الت

 .لجدول آخر بحيث يفشل أي تعبير ال يحترم قاعدة التكامل المرجعي بعد استخدام هذا القيد
 
 
 

 MySQLالتكامل المرجعي في 
  

  :  تختلف الصيغة بنقطتين أساسيتينMySQLفي 

  

، InnoDB وهو MySQLالجداول الداخلة في العالقة يجب أن تكون من نوع الجداول الخاص في قواعد بيانات األولى هي أن 

  :والثانية هي ضرورة تعريف حقل المفتاح الثانوي كفهرس فتصبح الصيغة من الشكل

  
CREATE TABLE myTable  
(Column1 Column1Type PRIMARY KEY NOT NULL , Column2 Column2Type ,  
Column3 Column3Type ,  
FOREIGN KEY (Column3)  
REFERENCES other_table (other_table_primary_key) 
INDEX myIndex (Column3)) 
Type = InnoDB; 

  

  

 MySQLالتكامل المرجعي في 

  

  :  تختلف الصيغة بنقطتين أساسيتينMySQLفي 

 InnoDB وهو MySQL من نوع الجداول الخاص في قواعد بيانات األولى هي أن الجداول الداخلة في العالقة يجب أن تكون

  .والثانية هي ضرورة تعريف حقل المفتاح الثانوي كفهرس
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   السابعالقسم

   الثانيالموضوع

  استخدام المناظير والجداول المؤقتة والفهارس في قواعد بيانات العالئقية
  

  : الكلمات المفتاحية

  . قيمة، قيد، مفتاح رئيسي، جدول، حقل، صيغة، تعبير، فهرس، منظارقاعدة بيانات، إنشاء، حذف، سجل، 

  

  :ملخص

  .الفهارس في قواعد بيانات العالئقية واستخدام المنظار والجداول المؤقتةتشمل هذه الجلسة تغطية المعلومات المتعلقة ب

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

  .منظارتعديل بنية  وحذف وكيفية إنشاء •

 .الجداول المؤقتةحذف  وكيفية إنشاء •

 .إزالتها وكيقية استخدام الفهارس وإنشاءها •
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  SQLالمنظار في 
  

لكن، سيصبح من المرهق كتابة هذه الصيغ في كل .  المعقدة نسبياً لالستعالم عن البياناتSQLاستخدمنا حتى اآلن الكثير من صيغ 

  . منظار تعابير خاصة تمكننا من توليد جدول افتراضي ندعوه SQLلهذا السبب، تتضمن . ت تُستخدم بكثرةمرة إذا كانت هذه العمليا

  

تساعد المناظير في استعادة البيانات التي ُيرجعها استعالم، فهي توفر جداول افتراضية تحتوي على البيانات ضمن التشكيل 

  .المطلوب

  

إذ يكمن الفرق الوحيد بينه وبين الجداول في كون البيانات التي تحتويه . واعد البياناتيمكن معاملة المنظار كأي جدول من جداول ق

  .مخزنة في جداول أخرى

  

إذ يحتوي المنظار على جزٍء من البيانات . تساعد المناظير في منع المستخدمين من الوصول إلى الجداول األصلية في قواعد البيانات

  .المتوفرة في الجدول األصلي

  

مكن عادةً، تعديل البيانات من خالل منظار، فهو يشكل نسخة بيانات قابلة للقراءة فقط يمكن تخصيصها للمستخدمين ذوي ال ي

  . الصالحيات المنخفضة

  

  

  

  إنشاء منظار
  

  :إلنشاء منظار نستخدم الصيغة

  
CREATE VIEW view_name AS query; 

  .ن أن نستخدم فيه أي من التقنيات التي تعرفنا عليها مسبقاً هو استعالم يمكquery و هو اسم المنظارview_nameحيث 

  

  :مثال

 وأردنا إنشاء منظار ليحتوي قيم الحقول Inner Joinنفترض أن لدينا استعالماً معقداً نسبياً يعيد قيم من جدولين مرتبطين بأسلوب 

  :المعادة من هذا االستعالم نكتب الصيغة
CREATE VIEW MySimpleView Projects.projectName ,  
count (Tasks.taskID) AS TasksNumber 
From Tasks Inner Join Projects  
ON Tasks.projectID = Projects.projectID 
Group by projectName; 



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
 96

  .tasksNumber وprojectName يحتوي الحقول MySimpleViewهنا قمنا بإنشاء منظار باسم 

  

  :بساطة استخدام أي استعالم والتعامل مع المنظار على أنه من خالل الصيغة التالية مثالًبعد إنشاء هذا المنظار يمكننا ب

  
Select projectName from MySimpleView; 

  

  

  

  تعديل البيانات عبر تعديل المنظار
  

تحقيق هذا الغرض  على المنظار ولكن يمكن Delete وUpdate, Insertعادة ليس من الممكن تعديل البيانات عبر تطبيق التعابير

  :في حال توفرت الشروط التالية

  

  .Group Byيجب أال يحوي االستعالم الخاص بالمنظار أي تابع تجميعي كما يجب أال يستخدم تعبير  -

 .Distinct أو Topيجب أال يحوي االستعالم الخاص بالمنظار التعبير  -

 .حسابية عليها أو تم حسابهايجب أال يحوي االستعالم الخاص بالمنظار حقول تم إجراء عمليات  -

  

  

  

  تعديل بنية منظار
  

  :لتعديل بنية منظار ما يمكننا تغيير توصيفه باستخدام الصيغة التالية

  
ALTER VIEW viewName AS newQuery; 

 
  : فتصبح الصيغةOracle أما في SQL Serverتعمل الصيغة السابقة في 

 
CREATE OR REPLACE VIEW viewName AS newQuery 

  

  :انتبه

  .SQL Server ألداء أغراض مختلفة عن تلك المستخدمة في DB2 وOracle في ALTER VIEWيستخدم التعبير  -

 . هي حذفه وإعادة إنشائه بالشكل المطلوب من جديدDB2أفضل طريقة لتعديل منظار في  -

غة مشابهة للصيغة  ولكن تم إضافتها وهي تستخدم صي5.0.1 لم تكن المعاينات مدعومة قبل النسخة MySQLفي  -

  .SQL Serverالمستخدمة في 
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  :مثال

وأرقام البرامج   studioName, studioNumber ت الحاوي على أسماء وأرقام االستوديوهاStudioإذا كان لدينا الجدول 

programNumberوإذا كان لدينا الجدول .  التي ستصور في مركز تلفزيونيActors الحاوي على أسماء الممثلين ActorName 

 SQL Server في ActorsStudiosوإذا أردنا تعديل بنية المنظار . programNameوأسماء البرامج التي يشتركون في تمثيلها 

  : تصبح الصيغةMySQLو

  
ALTER VIEW  ActorsStudios AS  
Select actorName , studioName from Actors Inner Join Studios  
ON Studios.studioNumber = Actors.studioNumber; 

  

  :Oracleويصبح المثال في 

  
CREATE OR REPLACE VIEW  ActorsStudios AS  
Select actorName , studioName from Actors Inner Join Studios  
ON Studios.studioNumber = Actors.studioNumber; 

  

  

  

  حذف منظار

  
  .DROP VIEWت باستخدام التعبير يمكننا حذف منظار بصورة كاملة من قاعدة البيانا

  .إن حذف منظار ال يعني حذف األصول أو الجداول األساسية التي دخلت في االستعالم الذي أنشأ المنظار

  

  : بالصيغةDROP VIEWيستخدم 

  
DROP VIEW viewName; 

  

  :مثال

  : الذي أنشأناه بالصيغةMyViewفإذا كان لدينا المنظار 
CREATE VIEW MyView AS 
Select * from MyTable; 

 
  : نستخدمMyViewلحذف المنظار 

DROP VIEW  MyView; 
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  : وستفشل االستعالمات على هذا المنظار مثل االستعالمMyViewبعد تنفيذ هذه الصيغة سيتم حذف المنظار 
Select* from MyView; 

  

تي دخلت في االستعالم الذي أنشأ المرأى ففي مثالنا، كما ذكرنا أعاله أن حذف منظار ال يعني حذف األصول أو الجداول األساسية ال

  .MyView بحذف المنظار MyTableال يتأثر الجدول 

  

  

  

  حذف مرأى
  

إن حذف منظار ال يعني حذف األصول أو . DROP VIEWيمكننا حذف منظار بصورة كاملة من قاعدة البيانات باستخدام التعبير 

  .م الذي أنشأ المنظارالجداول األساسية التي دخلت في االستعال

  

  

  

  الجداول المؤقتة
  

 على أنها الجداول التي يتم إنشاؤها لتخديم غرض مؤقت ويستمر وجودها لفترة محددة من الزمن أو خالل الجداول المؤقتةنُعرِّف 

  .جلسة ما أو خالل مناقلة

  

  :SQL Serverاستخدام الجداول المؤقتة في 

  

  : تكون على الشكلSQL Serverمؤقت في قواعد البيانات المختلفة ففي حالة تختلف الصيغة المخصصة إلنشاء جدول 

  
CREATE TABLE # tmp_Table (Field1Name Field1Type , Field2Name 
Field2Type; 

  

 قبل اسم الجدول للتعبير عن # ولكننا أضفنا إشارة CREATE TABLEنالحظ هنا أننا استخدمنا عبارة إنشاء الجدول المألوفة 

  .ونه جدول مؤقتك

 أي ال يمكن الوصول إليه إال عبر المؤقت محلي للداللة على كون الجدول #إشارة ) SQL Serverحالة (تُستخدم في هذه الحالة 

  . أي يمكن الوصول إليه عبر أي اتصالالجدول المؤقت عام للتعبير عن كون ##وتستخدم اإلشارة . االتصال الذي قام بإنشائه

  . الخاصة بالنظامtempdb دائماً في قاعدة البيانات SQL Serverول المؤقتة في يتم إنشاء الجدا

  .عندما ال يحذف إتصال ما الجداول التي أنشائها، يتم حذفها تلقائياً فور إلغاء االتصال
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 :مثال

. studentMark وعالماتهم studentID وأرقامهم studentName الذي يحتوي قائمة بأسماء الطالب Studentsلدينا الجدول 

 :إلنشاء الجدول المؤقت الذي يحتوي أسماء الطالب ومعدالتهم نستخدم الصيغة

  
CREATE TABLE #tmp (studentName varchar(50) , average INT); 

 
  :لملء هذا الجدول يمكننا استخدام الصيغة

Insert Into #tmp select Students.studentName AS studentName ,  
AVG (studentMark) AS average from Students;  

 
  : يمكننا كتابة االستعالم50ولالستعالم مثالً عن الطالب الراسبين أي الذين حصلوا على معدالت أقل من 

Select studentName , average from #temp where average<50; 

  

  الجداول المؤقت

  

 إنشاؤها لتخديم غرض مؤقت ويستمر وجودها لفترة محددة من الزمن أو خالل  على أنها الجداول التي يتمالجداول المؤقتةنُعرِّف 

  .جلسة ما أو خالل مناقلة

  

  .تختلف الصيغة المخصصة إلنشاء جدول مؤقت في قواعد البيانات المختلفة

  

  :SQL Serverاستخدام الجداول المؤقتة في 

  

وعندما ال يحذف إتصال ما .  الخاصة بالنظامtempdbالبيانات  دائماً في قاعدة SQL Serverيتم إنشاء الجداول المؤقتة في 

  .الجداول التي أنشائها، يتم حذفها تلقائياً فور إلغاء االتصال

  

  الجداول المؤقتة
  

  :Oracleاستخدام الجداول المؤقتة في 

  : إلنشاء جدول مؤقت التعبيرOracleتستخدم قواعد بيانات 

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE ًعن عوضا CREATE TABLE المستخدم في SQL Server.  

  :ويأخذ الصيغة

  
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE temp_table AS query; 
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  . temp_table عن االستعالم الذي تحدد الحقول التي يعيدها أعمدة الجدول المؤقت queryتعبر 

  

لقيم التي يعيدها االستعالم، ولكن سنحتاج إلى تعبير منفصل تجدر اإلشارة إلى أن هذه الصيغة لن تقوم بملء الجدول المؤقت با

  :إلدراج البيانات ضمن هذا الجدول والذي سيأخذ الصيغة

  
Insert Into temp_table query;  

  

  :مثال
 

 المستخلصة من الجدول productPrice وproductName والذي يحوي الحقول myTempإذا أردنا إنشاء الجدول المؤقت 

Products يمكننا كتابة الصيغة:  

  
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE myTemp AS  
select productName , productPrice from Products; 

  

  :وكما ذكرنا لن يكون لالستعالم السابق أي دور في ملء الجدول المؤقت بالبيانات، لذا سنحتاج إلى الصيغة التالية لملء الجدول

  
Insert Into myTemp select productName , productPrice from Products; 

  

  

  :Oracleالجداول المؤقتة في 

  : إلنشاء جدول مؤقت التعبيرOracleتستخدم قواعد بيانات 
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE  

  .SQL Server المستخدم في CREATE TABLEعوضاً عن 

  

  

  الجداول المؤقتة
  

  :DB2استخدام الجداول المؤقتة في 

 إلنشاء جدول مؤقت، ويكون لدينا DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE التعبير DB2خدم قواعد بيانات تست

 كما فعلنا Select أو عبر تعبير SQL Serverإما إنشاء جدول مؤقت وتحديد الحقول التي يتألف منها كما فعلنا في حالة : حالتين

  .Oracleفي حالة 

تطيع إنشاء جدول مؤقت دون إعالم قاعدة البيانات بمكان توضع هذا الجدول، إذ البد لنا من  في أننا ال نسDB2تكمن المشكلة مع 

  .userTemporaryتستخدم الجداول المؤقتة مساحة من النوع . إنشاء ما يسمى مساحة الجدول
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لجدول بعكس مساحة  جميع مستخدمي قاعدة البيانات من الوصول إلى هذا اuserTemporaryتمكِّن مساحة الجدول من النوع 

كما تُحذف مساحة الجدول من النوع .  التي ال تسمح إال لنظام إدارة قاعدة البيانات فقط بالوصول إليهاsystemالجدول من النوع 

userTemporaryتلقائياً في حال إلغاء االتصال .  

  

  : هي التاليةDB2وعليه، تكون مراحل إنشاء جدول مؤقت في 

  :بالصيغة إنشاء مساحة الجدول -1
CREATE USER TEMPORARY SPACE table_space MANAGED BY SYSTEM USING 
(‘path’);   

  : إنشاء الجدول المؤقت بالصيغة-2
DECLARE GLOBAL TEMPPORARY TABLE  temp_table  
(Field1 Field1Type , Field2 Field2Type) IN table_space;  

  Insert Intoمة  يمكننا اآلن ملء الجدول باستخدام تعلي-3

  

  :مثال

  :إلنشاء الجدول المؤقت الذي يحتوي أسماء وأرقام مستخدمي الهاتف الذين أجروا اتصاالت برقم معين، نستخدم الصيغة

  
CREATE USER TEMPORARY SPACE tempSpace MANAGED BY SYSTEM USING 
(‘c:\temp_space’);   

  

  :  لى الصيغةثم نقوم بإنشاء الجدول المؤقت وذلك اعتماداً ع

  
DECLARE GLOBAL TEMPPORARY TABLE  tempCallers 
(Name varchar(50) , Number varchar (15)) IN tempSpace; 

  

  :ثم نقوم بملء الجدول اعتماداً على الصيغة

  
Insert Into tempCallers 
Select Distinct callerName AS Name , callerNumber AS Number from 
Callers where Destination = ‘62918763’;  

  
 

  الجداول المؤقتة 

 إلنشاء جدول مؤقت، ويكون لدينا DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE التعبير DB2  تستخدم قواعد بيانات

  إما إنشاء جدول مؤقت وتحديد الحقول التي يتألف منها كما فعلنا في حالة: حالتين

 SQL Server أو عبر تعبير Selectعلنا في حالة  كما فOracle.  
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 في أننا ال نستطيع إنشاء جدول مؤقت دون إعالم قاعدة البيانات بمكان توضع هذا الجدول، إذ البد لنا من DB2تكمن المشكلة مع 

  .userTemporaryتستخدم الجداول المؤقتة مساحة من النوع . إنشاء ما يسمى مساحة الجدول

  

 جميع مستخدمي قاعدة البيانات من الوصول إلى هذا الجدول بعكس مساحة userTemporaryتمكِّن مساحة الجدول من النوع 

كما تُحذف مساحة الجدول من النوع .  التي ال تسمح إال لنظام إدارة قاعدة البيانات فقط بالوصول إليهاsystemالجدول من النوع 

userTemporaryتلقائياً في حال إلغاء االتصال .  

  

  الجداول المؤقت
  

  :mySQLدام الجداول المؤقتة في استخ

  

 CREATE إلنشاء الجداول المؤقتة وهو شبيه بالتعبير CREATE TEMPORARY TABLE التعبير mySQLتستخدم 

TABLEالمستخدم إلنشاء الجداول العادية .  

  

  : لالستعالمات الفرعيةmySQL أحد آليات االلتفاف على عدم دعم mySQLتشكل الجداول المؤقتة في 

  
CREATE TEMPPORARY TABLE temp_table  
(Field1 Field1Type , Field2 Field2Type; 

 
  :مثال

 منها ليتم إعادة طلبها من 100 الذي يحتوي أسماء المواد التي تم بيع كمية أكبر من myTempيراد إنشاء الجدول المؤقت 

  :المستودع نستخدم الصيغة

  
CREATE TEMPORARY TABLE myTemp (Name varchar(50));  

  

  :إذا أردنا ملء هذا الجدول نستخدم الصيغة

  
Insert Into myTemp select Name , sum (Quantity) from Sales  
Group By Name 
Having sum (Quantity) > 100; 
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  الجداول المؤقتة

  

 CREATEير  إلنشاء الجداول المؤقتة وهو شبيه بالتعبCREATE TEMPORARY TABLE التعبير mySQLتستخدم 

TABLEالمستخدم إلنشاء الجداول العادية .  

  

  : لالستعالمات الفرعيةmySQL أحد آليات االلتفاف على عدم دعم mySQLتشكل الجداول المؤقتة في 

  

  

  

  استخدام الفهارس
  

إذ يشبه فهرس . خليةتعتبر الفهارس أحد أغراض قاعدة البيانات التي ُصممت لزيادة سرعة العمليات وذلك عبر توليد جداول بحث دا

  .قاعدة المعطيات، فهرس كتاب

  

، ويضر باألداء في حال كانت العمليات هي Selectُيحسن استخدام الفهارس األداء في حال كانت االستعالمات المستخدمة من النوع 

ق على الجداول  ألنه سيكون مطلوب من تلك العمليات أن تطبInsertَّ وUpdate, Deleteعمليات حذف وإدراج وتعديل أي 

  .األساسية وعلى الفهارس التابعة للجدول

  

  .يمكننا القول أن استخدام الفهارس يحسن األداء بشكل يتجاوز ما قد تسببه عمليات التعديل والحذف من تراجع في األداء

  

لى مجموعة من يمكننا إنشاء فهرس أو مجموعة من الفهارس على جدول معين بحيث يمكن لكل فهرس أن يعمل على حقل أو ع

  .الحقول

  

عندما تتم فهرسة جدول حسب حقل معين، تتم فهرسة سجالت هذا الجدول حسب قيمة هذا الحقل ونمطه مما يسمح بإيجاد هذه القيمة 

  .سريعاً عندما نجري عملية بحث معتمدة على الحقل المفهرس

  

  :مثال

وجود فهرس على حقل اسم الزبون سيسرع عمليات البحث إذا كان لدينا جدول كبير يحتوي أسماء الزبائن ومعلوماتهم فإن 

ألن عملية البحث هنا ال تتم بمسح كامل للجدول األصلي بل بالبحث ضمن جدول الفهرس أوالً قبل . واالستعالم التي تستخدم االسم

  .الوصول إلى القيم المطابقة في الجدول األصلي

  

  :انتبه

  . على األداءيؤثر استخدام عدد كبير من الفهارس سلبياً
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  استخدام الفهارس 

  

إذ يشبه فهرس . تعتبر الفهارس أحد أغراض قاعدة البيانات التي ُصممت لزيادة سرعة العمليات وذلك عبر توليد جداول بحث داخلية

  .قاعدة المعطيات، فهرس كتاب

  

 ويضر باألداء في حال كانت العمليات هي ،Selectُيحسن استخدام الفهارس األداء في حال كانت االستعالمات المستخدمة من النوع 

 ألنه سيكون مطلوب من تلك العمليات أن تطبَّق على الجداول Insert وUpdate, Deleteعمليات حذف وإدراج وتعديل أي 

  .األساسية وعلى الفهارس التابعة للجدول

  

  .ت التعديل والحذف من تراجع في األداءيمكننا القول أن استخدام الفهارس يحسن األداء بشكل يتجاوز ما قد تسببه عمليا

  

يمكننا إنشاء فهرس أو مجموعة من الفهارس على جدول معين بحيث يمكن لكل فهرس أن يعمل على حقل أو على مجموعة من 

  .الحقول

  

ذه القيمة عندما تتم فهرسة جدول حسب حقل معين، تتم فهرسة سجالت هذا الجدول حسب قيمة هذا الحقل ونمطه مما يسمح بإيجاد ه

  .سريعاً عندما نجري عملية بحث معتمدة على الحقل المفهرس

  

  

  إنشاء الفهارس
  

 الخاص بالتعبير ON وتلك المستخدمة مع التعبير Order By و Whereتطبق الفهارس عادةً على األعمدة المستخدمة في التعابير 

Join.  

  .القيم حيث تساعد الفهارس على الحصول على اصطفائية عاليةكما يفيد استخدام الفهارس مع الحقول التي يقل فيها تكرار 

  

  :للفهارس نوعين

  .فهارس فريدة أي ال تسمح بتكرار قيم في الحقل المفهرس -

  . فهارس غير فريدة تسمح بتكرار القيم ضمن الحقل المفهرس -
 

 البيانات يولد تلك الفهارس تلقائياً ويقوم  ألن نظام قاعدةUNIQUEلسنا بحاجة إلى فهرسة المفتاح الرئيسي أو الحقول ذات القيد 

  . عن هذه الحقولUNIQUEبإزالتها حال إزالة صفة المفتاح الرئيسي أو قيد 

  :إلنشاء فهرس فريد أي ال يسمح بتكرار قيم الحقل المفهرس نستخدم الصيغة
CREATE UNIQUE INDEX index_name ON tableName (FieldName); 
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  : أي يسمح بتكرار قيم الحقل المفهرس نستخدم الصيغةوإلنشاء فهرس غير فريد

  
CREATE INDEX index_name ON tableName (FieldName); 

 
  :مثال

أصدقاء، : Category وتصنيفهم Number، وأرقام هواتفهم Name الذي يحتوي أسماء األشخاص Phonebookلدينا الجدول 

 علمنا أن حقل االسم هو حقل Numberقل فسيكون االختيار الصائب هو الحقل  فإذا أردنا إنشاء فهرس فريد على ح... عائلة، الخ

لذلك ننشئ الفهرس .  ال يصلح ليكون فهرس فريد بسبب تكرار قيمهCategoryمفتاح رئيسي مفهرس تلقائياً، وحقل التصنيف 

  :بالصيغة

  
CREATE UNIQUE INDEX myIndex ON Phonebook (Number);  

 
  : إعادة نتائج البحث في استعالم من الشكلهذه الصيغة ستسرع

  
Select * from Phonebook where Number = ‘5437268’; 

  

  :انتبه

في حالة الفهارس على حقول سالسل المحارف، ال يتم البحث ضمن جدول الفهرس في حال تم االستعالم عن سلسلة محرفية جزئية 

  : ة السلسلة األصلية ففي استعالم من الشكلال تبدأ من بداي) من السلسلة المحرفية األساسية(

  
Select * from tableName where strColumn like ‘%substr’; 

  

  . وستتم عملية مسح كاملة للجدول األساسي إلتمام عملية البحثstrColumnال ُيستخدم الفهرس المنشأ على الحقل 

  

  

  استخدام الفهارس

  

 الخاص بالتعبير ON وتلك المستخدمة مع التعبير Order By و Whereخدمة في التعابير تطبق الفهارس عادةً على األعمدة المست

Join.  

  .كما يفيد استخدام الفهارس مع الحقول التي يقل فيها تكرار القيم حيث تساعد الفهارس على الحصول على اصطفائية عالية

  

  :للفهارس نوعين

  .فهرسفهارس فريدة أي ال تسمح بتكرار قيم في الحقل الم -

  . فهارس غير فريدة تسمح بتكرار القيم ضمن الحقل المفهرس -
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 ألن نظام قاعدة البيانات يولد تلك الفهارس تلقائياً ويقوم UNIQUEلسنا بحاجة إلى فهرسة المفتاح الرئيسي أو الحقول ذات القيد 

  . عن هذه الحقولUNIQUEبإزالتها حال إزالة صفة المفتاح الرئيسي أو قيد 

  

  

  

  الفهارسحذف 
  

لكن يحتاج تطبيقه على قواعد البيانات المختلفة، تعديالت طفيفة في . DROP INDEX التعبير SQLلحذف فهرس نستخدم في 

  : نحتاج إلى تحديد اسم الجدول والفهرس، أي تكون الصيغة بالشكلSQL Serverالصيغة ففي 
DROP INDEX myTable.myIndex; 

  

  :لى اسم الجدول فتصبح الصيغة من الشكل فال نحتاج إDB2 وOracleأما في 
DROP INDEX myIndex; 

  

  : نحتاج أيضاً لتحديد اسم الجدول واسم الفهرس كما يليMySQLوفي 
DROP INDEX myIndex ON myTable; 

 
  :مثال

  :SQL Server نستخدم الصيغة في Phonebook من الجدول numberIndexإذا أردنا حذف الفهرس 
DROP INDEX Phonebook.numberIndex; 

  

  : نستخدم الصيغةDB2 وOracleوفي 
DROP INDEX numberIndex; 

  

  : فنستخدمMy SQLأما في 
DROP INDEX numberIndex ON Phonebook; 

  

  

  حذف الفهارس 

لكن يحتاج تطبيقه على قواعد البيانات المختلفة، تعديالت طفيفة في . DROP INDEX التعبير SQLلحذف فهرس نستخدم في 

 فال نحتاج إلى اسم DB2 وOracleأما في .  نحتاج إلى تحديد اسم الجدول والفهرسMySQL وSQL Serverالصيغة ففي 

  .الجدول
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   الثامنالقسم

  المناقالت
  

  : الكلمات المفتاحية

 قيمة، جدول، حقل، مناقلة، رد، ذرية، التماسك، العزل، االستمرارية إتمام، تنفيذ، درجة عزل، قاعدة بيانات، إنشاء، حذف، سجل، 

  .صيغة، تعبير

  

  :ملخص

نتعرف في هذه الجلسة على كيفية تطبيق مفهوم المناقالت في قواعد البيانات المختلفة وكيفية تحديد درجات العزل على المناقالت 

  .المتزامنة

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 مفهوم المناقالت وخصائصها •

 وردها وإتمامهاكيفية بدء مناقلة  •

 درجات العزل الخاصة بالمناقالت •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
 108

  1 المناقالت
  

فكرت ما الذي سيحدث في حال انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث خلل متعلق بالعتاد الصلب أو البرمجيات أثناء  وهل سبق لك

هل . ن هذه العمليات ككل من أكثر من عملية جزئيةفغالباً ما تتكو. عملية تحويل مصرفي الكتروني أو عملية شراء عبر االنترنت

  خطر لك ما الذي سيحدث إذا فشلت إحدى تلك العمليات الجزئية؟ 

  

  .  عبر موقع تجارة الكتروني عن طريق بطاقته االئتمانية200$بسعر  لنأخذ حالة شخص أراد شراء سلعة

إذا أردنا التعبير  و في الحساب الخاص بموقع التجارة االلكترونيإيداعه وأبسط سيناريو لتلك العملية سيكون سحب المبلغ من حسابه

  :SQLعن هذا بصيغة 

  
UPDATE creditAccount set 
creditBalance=creditBalance - 200 where creditNumber=’345276778543’; 

  
UPDATE SiteAccount set  
SiteBalance=SiteBalance  + 200 where accountNumber=345231; 

  

 األولى منع تنفيذ الصيغة الثانية، ما سيحدث أن عملية سحب المبلغ من حساب SQLاآلن لنتخيل أّن شيئاً ما حدث بعد تنفيذ صيغة 

البطاقة االئتمانية قد تم، لكن عملية اإليداع في الحساب الخاص بالموقع لم تتم أو فشلت أي خسر صاحب البطاقة المبلغ دون أن تتم 

  .عملية الشراء

  

سنستعرض فيمايلي بالتفصيل ما هي  وأوجدت أنظمة قواعد البيانات العالئقية حالً لتلك المشكلة عن طريق ما يسمى بالمناقالت

  .المناقالت ، القوانين التي يجب أن تتبعها المناقلة، كيفية استخدام المناقالت ، ومشاكل األداء التي قد يطرحها استخدام المناقالت

  

  

  1المناقالت
 

سبق لك وفكرت ما الذي سيحدث في حال انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث خلل متعلق بالعتاد الصلب أو البرمجيات أثناء هل 

هل . فغالباً ما تتكون هذه العمليات ككل من أكثر من عملية جزئية. عملية تحويل مصرفي الكتروني أو عملية شراء عبر االنترنت

  حدى تلك العمليات الجزئية؟ خطر لك ما الذي سيحدث إذا فشلت إ

  

  . عبر موقع تجارة الكتروني عن طريق بطاقته االئتمانية200$بسعر  لنأخذ حالة شخص أراد شراء سلعة

إيداعه في الحساب الخاص بموقع التجارة االلكتروني حيث يمكن التعبير  وأبسط سيناريو لتلك العملية سيكون سحب المبلغ من حسابه

  . األولى تنفذ عن عملية السحب، والثانية عملية الدفعSQL بصيغتي عن هاتين العملينتين
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 األولى منع تنفيذ الصيغة الثانية، ما سيحدث أن عملية سحب المبلغ من حساب SQLاآلن لنتخيل أّن شيئاً ما حدث بعد تنفيذ صيغة 

أو فشلت أي خسر صاحب البطاقة المبلغ دون أن تتم البطاقة االئتمانية قد تم، لكن عملية اإليداع في الحساب الخاص بالموقع لم تتم 

  .عملية الشراء

  

سنستعرض فيمايلي بالتفصيل ما هي  وأوجدت أنظمة قواعد البيانات العالئقية حالً لتلك المشكلة عن طريق ما يسمى بالمناقالت

 .ل األداء التي قد يطرحها استخدام المناقالتالمناقالت ، القوانين التي يجب أن تتبعها المناقلة، كيفية استخدام المناقالت ، ومشاك

  

  
 

  2 المناقالت
  

  :ماهي المناقلة

المناقلة هي وحدة عمل منطقية تتألف من سلسة متتابعة من العمليات المنفصلة التي تحول النظام من وضعية  استقرار إلى  وضعية  

  .استقرار أخرى

  

  .ي وضع مستقريجب أن تكون البيانات في أي مرحلة من مراحل العمل ف -

  .تعتبر المناقلة ناجحة إذا نجحت جميع العمليات المنفصلة المتسلسلة التي تتألف منها المناقلة -

  . تعتبر المناقلة فاشلة إذا فشلت إحدى العمليات المنفصلة المتسلسلة التي تتألف منها المناقلة ألي سبب -

ت المناقلة تم تثبيت هذه التغيرات، أما إذا فشلت نتيجة فشل يتم حفظ جميع التغييرات التي تمت من بدء المناقلة فإذا نجح -

التراجع عن جميع التعديالت التي سببتها العمليات السابقة  وإحدى العمليات فيتم إعادة النظام إلى وضعه قبل بداية المناقلة

  . تسمى عملية التراجع تلك برّد المناقلة.ضمن نفس المناقلة

  .امت بها المناقلة دائمة نقول أن المناقلة قد تّمتعندما تصبح التعديالت التي ق -

  .ال يمكن لمناقلة إال أن تكون ناجحة أو فاشلة أي ال يوجد ما يسمى مناقلة ناجحة جزئياً -

  

ليس فقط تلك المطبقة في قواعد البيانات يجب أن تحقق مجموعة من الخصائص تسمى خصائص  و بصورة عامة المناقالت

(ACID). 
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  3التالمناق
  

  :(ACID)خصائص المناقلة 

  

. أي إما أن يتم تطبيق المناقلة كاملة أو أال تتًم المناقلة أبداً.  تعود إلى طبيعة الكل أو الالشيء الخاصة بالمناقلة:الذرية -1

  .األكثر تعبيراً عن طبيعتها وتعتبر هذه الخاصية الخاصية الرئيسية للمناقالت

إذ ال يجب على . متسق ومتسق إلى وضع آخر مستقر وتنقل النظام من وضع مستقر تعني أن المناقلة يجب أن :التماسك -2

تقع مسؤولية تحقيق هذه الخاصية على . المناقلة ككل كسر أي قاعدة من قواعد العمل الخاصة بالبيئة التي تطبق فيها

 .المبرمج لكي يحرص على أال تكسر أي مناقلة ناجحة قواعد العمل المتبعة

ن كل مناقلة يجب أن تعمل مستقلة تماماً عن أية مناقلة أخرى أو عن العمليات األخرى التي تتم في نفس  تعني أ:العزل -3

بمعنى آخر يجب أن يبقى أي تعديل تقوم به المناقلة شفافاً تماماً بالنسبة للعمليات التي تحدث خارج المناقلة إلى أن . الوقت

 .تصبح مرئية ودائمة، عندها يمكن لتلك التغيرات أن تخرج إلى العلنتصبح التغييرات التي قامت بها  وتنجح المناقلة

مقاومة األحداث حتى األحداث المتعلقة بانهيار  و يجب أن تكون نتائج المناقلة الناجحة قادرة على الصمود:االستمرارية -4

 .النظام ككل

  

  

  

  4المناقالت
  

المراحل العامة موحدة لجميع أنواع  ولكن المبادئ و البيانات المستخدمتختلف الطريقة التي تعمل فيها المناقالت تبعاً لنظام قواعد

  .قواعد البيانات

  

  :تحديد بداية مناقلة

 لكن هذا التعبير غير مستخدم من قبل قواعد START TRANSACTION بالتعبير SQL99تحدد بداية مناقلة بحسب المعيار 

 .MySQL وSQL Server وOracle وDB2بيانات 

  

  : هيSQL Serverالمناقلة في صيغة بدء 

  
BEGIN TRANSACTION transaction_name; 

  

  : صيغة بدء المناقلة من الشكلMySQLوفي 

  
BEGIN; 
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 إذاً لن نحتاج إلى تعبير بدء المناقلة في قواعد DB2كذلك األمر في .  يتم بدء المناقلة عند بدء تنفيذ أول استعالمOracleوفي 

  .البيانات من هذا النوع

  

  . فالتدعم المناقالتAccessأما قواعد بيانات 

  

  :مثال

  :SQL Server تكون الصيغة في Checkingإذا أردنا بدء مناقلة باسم 

  
BEGIN TRANSACTION Checking; 

  

  : تبقى الصيغةMySQLوفي 

  
BEGIN; 

  

  

  4المناقالت

  

المراحل العامة موحدة لجميع أنواع  ولكن المبادئ وستخدمتختلف الطريقة التي تعمل فيها المناقالت تبعاً لنظام قواعد البيانات الم

  .قواعد البيانات

  

  :تحديد بداية مناقلة

 لكن هذا التعبير غير مستخدم من قبل قواعد START TRANSACTION بالتعبير SQL99تحدد بداية مناقلة بحسب المعيار 

 .MySQL وSQL Server وOracle وDB2بيانات 

  

  .BEGIN TRANSACTION هي SQL Serverفي فإن صيغة بدء المناقلة 

  .BEGIN تكون صيغة بدء المناقلة هي MySQLوفي 

  

 إذاً لن نحتاج إلى تعبير بدء المناقلة في قواعد البيانات DB2 يتم بدء المناقلة عند بدء تنفيذ أول استعالم كذلك األمر في Oracleفي 

  .من هذا النوع

  

  .ناقالت فالتدعم المAccessأما قواعد بيانات 
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   5المناقالت
  

  :نقاط الحفظ

  

إذ يمكننا عند استعمال األمر الخاص برد المناقلة أو التراجع عنها . تعتبر نقاط الحفظ نقاط مرجعية أو نقاط استرجاع ضمن المناقلة

  .أن نحدد نقطة الحفظ التي يجب أن تعود إليها

  

  : وهي من الصيغةSAVEPOINTعبارة  إلنشاء نقطة حفظ هي الSQL99العبارة التي يحددها المعيار 

  
SAVEPOINT savepoint_name; 

  

  : فتستخدم العبارةSQL Server أما Oracle وDB2هذه الصيغة مدعومة من 

  
SAVE TRANSACTION savepoint_name; 

  

  . فال تدعم نقاط الحفظMySQLأما قواعد بيانات 

  

  :مثال

  : نكتب الصيغةOracle وDB2نات  في قواعد بياBeforeChangeإلنشاء نقطة حفظ باسم 
 

SAVEPOINT BeforeChange; 

  

  : تصبح الصيغةSQL Serverوفي قواعد بيانات 

  
SAVE TRANSACTION BeforeChange; 

  

  5المناقالت

  

  :نقاط الحفظ

لة أو التراجع عنها إذ يمكننا عند استعمال األمر الخاص برد المناق. تعتبر نقاط الحفظ نقاط مرجعية أو نقاط استرجاع ضمن المناقلة

  .أن نحدد نقطة الحفظ التي يجب أن تعود إليها

  .SAVEPOINT هي العبارة Oracle وDB2 إلنشاء نقطة حفظ في قواعد بيانات SQL99العبارة التي يحددها المعيار 

  .SAVE TRANSACTION فتستخدم عبارة SQL Serverأما قواعد بيانات 

 .اط الحفظ فال تدعم نقMySQLأما قواعد بيانات 
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  6المناقالت
  

  :رد أو إلغاء مناقلة

كما رأينا سابقاً عندما تظهر مشكلة ما أثناء تنفيذ مناقلة نستطيع رد المناقلة أو التراجع عنها إلى نقطة البداية أو إلى نقطة حفظ يتم 

  .تحديدها

  : هي كالتاليSQL99صيغة رد مناقلة بحسب المعيار 

  
ROLLBACK [WORK] [TO SAVEPOINT savepoint_name]; 

  

 في قواعد بيانات TO SAVEPOINT ويعمل ولكن بدون تمكين خيار DB2 وOracleهذا التعبير صالح في قواعد بيانات 

MySQL ألن MySQLكما علمنا ال تدعم نقاط الحفظ .  

  

  : فيستخدم الصيغةSQL Serverأما 

  
ROLLBACK TRANSACTION [<transaction_name>|<savepoint_name>]; 

  

  :مثال

  :لدينا المناقلة من الشكل

  
BEGIN TRANSACTION myTransaction; 
Update Accounts SET myBalance = myBalance-100; 
SAVE TRANSACTION mySavePoint; 
Update Products SET Quantity = Quantity-1; 

 
 SAVE وBEGIN TRANSACTION استخدام SQL Serverمن صيغة المثال نستطيع استنتاج أننا طلبنا من 

TRANSACTION.  

  : يمكننا إضافة السطر التالي إلى نهاية الصيغةmySavePointفي حال أردنا رد المناقلة أي التراجع إلى نقطة الحفظ 

  
ROLLBACK TRANSACTION myTransaction; 

  

  : تصبح بالشكلDB2 أو Oracleإذا أردنا كتابة نفس الصيغة في قواعد بيانات 

  
Update Accounts SET myBalance = myBalance-100; 

SAVEPOINT mySavePoint; 
Update Products SET Quantity = Quantity-1; 

ROLLBACK TO mySavePoint; 
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  : والتي التدعم نقاط الحفظ فنستخدم التعبيرmySQLأما في 
 

BEGIN;  
Update Accounts SET myBalance = myBalance-100; 

Update Products SET Quantity = Quantity-1; 
ROLLBACK; 

  

  

  

  6المناقالت
  

  :رد أو إلغاء مناقلة

  

كما رأينا سابقاً عندما تظهر مشكلة ما أثناء تنفيذ مناقلة نستطيع رد المناقلة أو التراجع عنها إلى نقطة البداية أو إلى نقطة حفظ يتم 

 .تحديدها

  

  
 

  7المناقالت
  

  :إتمام أو تنفيذ مناقلة

  

 الذي سيخبر قاعدة البيانات بتأكيد وتثبيت التغييرات COMMIT ضمن مناقلة يمكنك كتابة التعبير SQLتنفيذ جميع أوامر إذا تم 

  .ROLLBACKبعد هذه المرحلة ال يمكن التراجع عن المناقلة باستخدام التعبير . التي أحدثتها مناقلة

  

  : إلتمام مناقلة هيSQL99الصيغة التي يحددها المعيار 

  
COMMIT [WORK]; 

  

  .mySQL, SQL Server, Oracle, DB2هذه الصيغة مدعومة من قواعد بيانات 

  

 إمكانية إلدخال معامل يحدد اسم المناقلة المراد COMMIT TRANSACTION في الصيغة البديلة SQL Serverكما يوفر 

 :إتمامها وتكون الصيغة من الشكل

  
COMMIT TRANSACTION transaction_name; 
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  :لمثا

  

  :سنعود إلى مثالنا الذي بدأنا به جلستنا وسنستخدم معه التعابير الخاصة بالمناقلة لبدء المناقلة وردها وإتمامها

  
BEGIN TRANSACTION  
SAVE TRANSACTION beforeChange 
UPDATE creditAccount set 
creditBalance=creditBalance - 200 where creditNumber=’345276778543’; 
ROLLBACK TRANSACTION beforeChange 
UPDATE SiteAccount set  
SiteBalance=SiteBalance  + 200 where accountNumber=345231; 
COMMIT TRANSACTION  

  
 

  7المناقالت

  

  :إتمام أو تنفيذ مناقلة

  

 البيانات بتأكيد التغييرات التي  الذي سيخبر قاعدةCOMMIT ضمن مناقلة يمكنك كتابة التعبير SQLإذا تم تنفيذ جميع أوامر 

 .ROLLBACKبعد هذه المرحلة ال يمكن التراجع عن المناقلة باستخدام التعبير . أحدثتها مناقلة وتثبيتها

  

  
 

  8المناقالت
  

  :إتمام أو تنفيذ مناقلة آلياً

  

 وتعتبر هذه الوضعية هي mySQL و SQL Serverتدعم بعض قواعد البيانات إتمام أو تنفيذ مناقلة آلياً مثل قواعد بيانات 

  .الوضعية التلقائية في قواعد البيانات تلك

اإلتمام أو التنفيذ اآللي للمناقلة يعني أن قاعدة البيانات ستعامل كل استعالم على أساس كونه مناقلة منفصلة حتى بدون استخدام أوامر 

  .ستعالمات سوف يتم إتمام المناقلة تلقائياً واليمكن ردها بعد ذلكبداية أوإتمام أو رد المناقلة، وبعد تنفيذ كل استعالم من هذه اال
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  :مثال

  :إذا كان لدينا الصيغة

  
Update myTable SET ID = 10; 
Update Customers SET customerName = ‘Adel’; 

  

ن االستعالمين كمناقلة منفصلة وسيتم وكان خيار اإلتمام اآللي لمناقالت قاعدة البيانات مفّعالً، سيتم اعتبار كل استعالم من هذي

  .إتمامها حال تنفيذها
 

  :لجعل قاعدة البيانات تعتمد هذين االستعالمين كمناقلة واحدة البد من صياغة التعبير بالشكل

  
BEGIN WORK 
Update myTable SET ID = 10; 
Update Customers SET customerName = ‘Adel’; 
COMMIT WORK; 

  

  :Oracleل خيار اإلتمام اآللي للمناقالت يمكننا استخدام التعبير التالي في لتفعيل أو تعطي
 

SET AUTOCOMMIT ON|OFF; 
  

  : نستخدم التعبيرSQL Serverأما في 

  
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON|OFF; 

  

  Command Center >Options فيتم اختيار هذا الخيار من نافذة DB2أما في 

  

  

  8المناقالت

  

  : تنفيذ مناقلة آلياًإتمام أو

  

 وتعتبر هذه الوضعية هي mySQL و SQL Serverتدعم بعض قواعد البيانات إتمام أو تنفيذ مناقلة آلياً مثل قواعد بيانات 

  .الوضعية التلقائية في قواعد البيانات تلك

اإلتمام أو التنفيذ اآللي للمناقلة يعني أن قاعدة البيانات ستعامل كل استعالم على أساس كونه مناقلة منفصلة حتى بدون استخدام أوامر 

  .بداية أوإتمام أو رد المناقلة، وبعد تنفيذ كل استعالم من هذه االستعالمات سوف يتم إتمام المناقلة تلقائياً واليمكن ردها بعد ذلك
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  9 اقالتالمن
  

  :اختبار الخطأ في المناقلة

  

يساعد هذا االختبار في اتخاذ قرار حول إتمام المناقلة . لم نتكلم حتى اآلن عن كيفية اختبار ظهور خطأ ما أو حصول خلل في مناقلة

صبح فكرة المناقلة لن ندخل في تفاصيل إدارة األخطاء ومعالجتها ألننا سنفرد بحث خاص لمعالجة هذا الموضوع، ولكن لت. أو ردها

  .واستخدامها كاملة البد لنا من استخدام تقنية اختبار الخطأ هنا

  

  :مثال

 :إذا كان لدينا المناقلة من الشكل

  
BEGIN TRANSACTION myTransaction 
Insert Into Graduated (ID, Name) Values (20, ‘Samer’) 
IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK TRANSACTION myTransaction 
Update Students SET Status = ‘Graduated’ where ID = 20; 
COMMIT TRANSACTION myTransaction 

 
  :كما نالحظ هنا

   myTransactionبدأنا مناقلة باسم  -

   إلى جدول المتخرجين،  20 ذو الرقم ’Samer‘وحاولنا إضافة سجل المتخرج  -

  ثم اختبرنا ظهور أي خطأ،  -

o يتم رد المناقلة والتراجع عن االستعالم بالتعبير فإذا كان هناك خطأ ما سوف ROLLBACK ،  

o  وإال فسيتم تنفيذ االستعالم الثاني الذي سيقوم بتعديل وضع الطالب‘Samer’ ،في جدول الطالب   

  .COMMIT TRANSACTIONثم سيتم إتمام المناقلة بالتعبير  -

  

   9المناقالت

  

  :اختبار الخطأ في المناقلة

  

يساعد هذا االختبار في اتخاذ قرار حول إتمام المناقلة . ن عن كيفية اختبار ظهور خطأ ما أو حصول خلل في مناقلةلم نتكلم حتى اآل

لن ندخل في تفاصيل إدارة األخطاء ومعالجتها ألننا سنفرد بحث خاص لمعالجة هذا الموضوع، ولكن لتصبح فكرة المناقلة . أو ردها

 .ام تقنية اختبار الخطأ هناواستخدامها كاملة البد لنا من استخد
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  المناقالت المتزامنة ودرجات العزل
  

فعلياً ما يحدث في قواعد البيانات المعقدة هو أن أكثر من . قد يخطر ببالنا للوهلة األولى أن تنفيذ كل مناقلة يكون بشكل إفرادي

ن التفاعل مع نفس األغراض في قاعدة البيانات، مناقلة ستعمل بشكل متزامن مما قد يخلق مشاكل تضارب تظهر حين تحاول مناقلتا

  .وتحاوالن الوصول إلى نفس البيانات في نفس الوقت

  

إذ تتراوح المشاكل من بسيطة عند تنفيذ عملية القراءة إلى . بالطبع تختلف حدة المشكلة بحسب نوع العمليات التي تؤديها المناقلة

  .معقدة عند حذف البيانات

  

ندعو آلية تحديد األقفال على مصادر البيانات التي . طلب الملكية المؤقتة لقطعة من البيانات بوضع قفل عليهاتلجأ المناقالت إلى 

  .درجة العزلتعمل عليها مناقلة 

  

  : أربع سويات عزل نذكرها من أفضلها بالنسبة لألداء إلى أفضلها بالنسبة للحمايةSQL99يحدد المعيار 

- READ UNCOMMITED  

- READ COMMITED  

- REPEATABLE READ  

- SERIALIZABLE 
 

  .للقراءة فقط وللقراءة والكتابة: كما تًُصنف المناقالت إلى نوعين

  

  :تكون الصيغة التي يحددها المعيار لتحديد نوع المناقلة على الشكل

  
SET [LOCAL] TRANSACTION (( READ ONLY | READ WRITE )  
ISOLATION LEVEL 
( READ COMMITED | READ UNCOMMITED | REPEATABLE READ | SERIALIZABLE ) 
| DIAGNOSTIC SIZE INT ); 

 
  :فلالختيار بين التصنيفين األساسيين لمناقلة نستخدم

  
SET TRANSACTION [ READ ONLY | READ WRITE ]; 

 
  :ولتحديد درجة العزل نستخدم التعبير

  
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL isolation_level_name; 
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  :انتبه

  .READ COMMITED هي SQL Server, DB2, mySQL, Oracleدرجة العزل التلقائية في 

  
 

  المناقالت المتزامنة ودرجات العزل 

  

فعلياً ما يحدث في قواعد البيانات المعقدة هو أن أكثر من . قد يخطر ببالنا للوهلة األولى أن تنفيذ كل مناقلة يكون بشكل إفرادي

 بشكل متزامن مما قد يخلق مشاكل تضارب تظهر حين تحاول مناقلتان التفاعل مع نفس األغراض في قاعدة البيانات، مناقلة ستعمل

  .وتحاوالن الوصول إلى نفس البيانات في نفس الوقت

  

ية القراءة إلى إذ تتراوح المشاكل من بسيطة عند تنفيذ عمل. بالطبع تختلف حدة المشكلة بحسب نوع العمليات التي تؤديها المناقلة

  .معقدة عند حذف البيانات

  

ندعو آلية تحديد األقفال على مصادر البيانات التي . تلجأ المناقالت إلى طلب الملكية المؤقتة لقطعة من البيانات بوضع قفل عليها

  .درجة العزلتعمل عليها مناقلة 

  

  :ء إلى أفضلها بالنسبة للحماية أربع سويات عزل نذكرها من أفضلها بالنسبة لألداSQL99يحدد المعيار 

- READ UNCOMMITED  

- READ COMMITED  

- REPEATABLE READ  

- SERIALIZABLE 
 

 .للقراءة فقط وللقراءة والكتابة: كما تًُصنف المناقالت إلى نوعين

  

  
 

  درجات العزل
  

  :READ UNCOMMITEDدرجة العزل 

  

  :تستخدم الصيغة. هي أسرع وأكثر درجات العزل خطورة

  
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITED; 
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عندما تكون المناقلة من هذا النوع ال تكون خاصية العزل المميزة للمناقالت مطبقة وتستطيع المناقالت قراءة التعديالت التي لم يتم 

  .إتمامها

  

يلها من قبل مناقلة أخرى غير متممة  وتظهر مشاكل القراءات الخاطئة حيث قد تقرأ مناقلة مجموعة من البيانات تم تعد

 . عندها تكون البيانات التي قامت المناقلة األولى بقراءتها خاطئة.COMMITبـ

  

مادامت درجة العزل هذه خطرة وغير كافية لماذا تم تبنيها كحدى درجات العزل؟ واإلجابة على هذا : يمكننا هنا طرح السؤال التالي

قد نفكر فيها باستخدام درجة العزل تلك هي حالة توليد تقارير غير حساسة من قاعدة بيانات حيث السؤال تكمن في أن الحالة التي 

 .مما يساعد على تطبيق العزل مع الحفاظ على مستوى أداء عالي وسرعة جيدة. الحذف في حدها األدنى والتعديل وعمليات اإلدراج

  

  
 

  درجات العزل
  

  :READ COMMITEDدرجة العزل 
 

  .لدرجة الوضعية التلقائية للمناقالت في أغلب قواعد البياناتتشكل هذه ا

  

عند استخدام درجة العزل هذه يتم إقفال جميع الموارد التي تقوم المناقلة بتعديلها إلى أن تتم المناقلة، مما يعني أن جميع عمليات 

لدرجة ال تقوم بإقفال السجالت التي تقوم المناقلة إال أن هذه ا. التعديل ستكون محجوبة عن المناقالت األخرى لحين إتمام المناقلة

  .بقراءتها

  

  :لتنفيذ هذه الدرجة من العزل نستخدم الصيغة

  
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITED; 

  

لتوضيح هذه . ال نستطيع هنا أن نقول أننا أوجدنا الحل الكامل ألن درجة العزل هذه قد تسبب ما يسمى بمشكلة القراءة المتكررة

الفكرة، علينا أن نتخيل أن مناقلة تقوم بقراءة قيمة معينة من قاعدة البيانات، وبما أن العملية هي عملية قراءة فلن يتم إغالق السجل 

ولى من قبل هذه المناقلة، لذا يمكن لمناقلة أخرى أن تعدله بينما تكون مناقلتنا األولى تقوم بعمل آخر، فإذا عادت نفس المناقلة األ

  .لتقرأ هذا السجل مرة أخرى ستقرأ فيه قيمة مختلفة

إذا كان هذا األمر مقبوالً بالنسبة لك أو إذا أمكنك إيجاد حل لتفادي هذا السيناريو كأن تخزن القيمة التي تحصل عليها في المرة 

   باستخدام درجة العزل األولى في متغير مؤقت لتتفادى قراءتها في نفس المناقلة مجدداً  عندئذ يمكنك االستمرار

READ COMMITED .إال ستكون مضطراً إلى االنتقال إلى سوية العزل وREPEATABLE READ. 
 



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
 121

  درجات العزل
  

  :REPEATABLE READدرجة العزل 
 

 تلك التي ليس والقراءة المتكررة، وذلك بإقفال السجالت التي تقرأها المناقلة وتوفر درجة العزل هذه حالً لمشاكل القراءات الخاطئة

  .READ COMMITEDتعدلها أو تحذفها فقط كما هي الحال مع درجة العزل 

  

  .في هذه الحالة تستطيع أن تضمن أن مناقلة ما ستحصل على نفس القيمة عن قراءة سجل ما ألكثر من مرة في نفس المناقلة

  .ة السجل بل يمنعها من تعديلهاليمنع نوع القفل الذي تطبقه هذه الدرجة من العزل، المناقالت األخرى من قراء

  

طبعاً سندفع ثمن هذا الحل من سرعة األداء بسبب زمن االنتظار للمناقالت التي تنتظر إلغاء األقفال عن سجالت معينة لتقوم 

  .بتعديلها
  

  :نستخدم لتفعيل درجة العزل هذه الصيغة

  
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPATABLE READ; 

  

  .ما نزال معرضين لمشكلة تسمى بمشكلة األشباح. ل هل غطينا كل الثغرات ؟ اإلجابة هي المن جديد نتساء

  

  :قد يبدو اسم هذه المشكلة غريباً لذلك لفهم التفاصيل لنتخيل السيناريو التالي

   محدد، whereلدينا مناقلة أولى قامت أحد عملياتها بقراءة جميع السجالت التي تحقق شرط  •

بهذه العملية لم تقم بكسر أي قاعدة ألّن عملية إدراج سجل ستقحم سجل . ت مناقلة أخرى بإدراج سجلبنفس الوقت، قام •

  .ال تعدل سجل موجود قامت المناقلة األولى بإقفاله وجديد

اآلن ماذا لو حاولت المناقلة األولى إعادة قراءة السجالت؟ ستحصل على سجالت إضافية ظهرت كاألشباح التي لم تكن  •

  . في االستعالم السابق ضمن نفس المناقلةموجودة

  

 .لكن بفرق أن المشكلة هنا في السجالت الجديدة التي تم إدراجها وباختصار تعتبر مشكلة األشباح مكافئة لمشكلة القراءة المتكررة
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  درجات العزل
  

  :SERIALIZABLEدرجة العزل 

 whereمن إضافة أو تعديل أو حذف أي سجل ألي بيانات تدخل في شرط نستطيع في درجة العزل هذه ضمان عدم قدرة أي مناقلة 

  . لعملية في مناقلة أخرى

  .انخفاص األداء وسنعاني بالطبع المزيد من الوقت الضائع

  : هي الصيغة المستخدمة لتفعيل درجة العزل هذه

  
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALISABLE; 

 
 
  

  يانات المختلفةدرجات العزل في قواعد الب
 

  :SQL serverدرجات العزل في 

  .لكنه ال يدعم المناقالت التي تسمح بالقراءة فقط و درجات العزل األربعةSQLserverيدعم 

  .READ COMMITED هي SLQ Serverدرجة العزل التلقائية في 

  

  :الصيغة المستخدمة هي التالية

  
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL 
{ READ COMMITED  
| READ UNCOMMITED 
| REPEATABLE READ 
| SERIALIZABLE 
} 

  

  :Oracleدرجات العزل في 

 READ UNCOMMITEDلكنه ال يدعم درجات العزل  و المناقالت التي تسمح بالقراءة فقطOracleيدعم 

  .REPEATABLE READو

 على Oracle في SET TRANSACTIONكما يؤثر تعبير . READ COMMITED هي Oracleدرجة العزل التلقائية في 

  .المناقلة الحالية فقط  وليس على المناقالت المنشأة باتصاالت أخرى أو أي مناقالت أخرى
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  :الصيغة المستخدمة هي

  
SET TRANSACTION   
{ {READ ONLY | READ WRITE} 
| ISOLATION LEVEL 
{ READ COMMITED  
| SERIALIZABLE 
}}; 

  

  : بالصيغةALTER SESSIONلمناقالت الخاصة بجميع جلسات العمل ُيستخدم التعبير لتغيير درجة العزل لجميع ا

  
ALTER SESSION SET ISOLATION_LEVEL SERIALIZABLE; 

 
  

   درجات العزل في قواعد البيانات المختلفة 
 

  :SQL serverدرجات العزل في 

  .تي تسمح بالقراءة فقطلكنه ال يدعم المناقالت ال و الدرجات األربعة للعزلSQLserverيدعم 

  .READ COMMITED هي SLQ Serverدرجة العزل التلقائية في 

  

  :Oracleدرجات العزل في 

 READ UNCOMMITEDلكنه ال يدعم درجات العزل  و المناقالت التي تسمح بالقراءة فقطOracleيدعم 

  .REPEATABLE READو

 على Oracle في SET TRANSACTION يؤثر تعبير كما. READ COMMITED هي Oracleدرجة العزل التلقائية في 

 .المناقلة الحالية فقط  وليس على المناقالت المنشأة باتصاالت أخرى أو أي مناقالت أخرى
 
 
 

   درجات العزل في قواعد البيانات المختلفة
 

  :MySQLدرجات العزل في 

  :يغة ويستخدم الصInnoDB درجات العزل للمناقالت الخاصة بجداول MySQLيدعم 
SET [GLOBAL | SESSION ] TRANSACTION ISOLATION LEVEL 
{ READ COMMITED  
| READ UNCOMMITED 
| REPEATABLE READ 
| SERIALIZABLE 
}; 
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  . فقط على المناقالت التي لم تبدأ بعد واليؤثر على المناقالت الجاريةSET TRANSACTIONيؤثر تعبير 

 فيجعل التعبير يطبق على جميع GLOBALقالت الخاصة بالجلسة الحالية، أما خيار  التغيير على المناSESSIONيطبق خيار 

  .المناقالت التي تنشأ الحقاً في أي جلسة

  

  :DB2درجات العزل في 

  

 درجات العزل للمناقالت ولكن تختلف طريقة تطبيقها بعض الشيء مقارنةً مع قواعد البيانات األخرى فهي تستخدم مع DB2تدعم 

  . في صيغة االستعالم نفسهWITHالتعبير 

  

  :وتكون الصيغة من الشكل

  
Any query WITH isolation_level; 

 
  : القيمisolation_levelيمكن أن تأخذ 

- RR : تعبر عن درجة عزلREPEATABLE READ  

- RS : مشابهة لـREPEATABLE READ 

- CS : مقابلة لدرجة عزلREAD COMMITED 

- UR:  مقابلة لدرجة عزل READ UNCOMMITED 

  

  :مثالً يمكننا كتابة الصيغة

  
Update myTable SET myColumn = 10 Where otherColumn = 5 
WITH RR; 

 
  

   درجات العزل في قواعد البيانات المختلفة
 

  :MySQLدرجات العزل في 

  InnoDB درجات العزل للمناقالت الخاصة بجداول MySQLيدعم 

  

  .قط على المناقالت التي لم تبدأ بعد واليؤثر على المناقالت الجارية يؤثر فSET TRANSACTION تعبير MySQLفي 

 فيجعل التعبير يطبق على جميع المناقالت GLOBAL يطبق التغيير على المناقالت للجلسة الحالية أما خيار SESSIONخيار 

  .التي تنشأ الحقاً في أي جلسة

  



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
 125

  :DB2درجات العزل في 

  

ولكن تختلف طريقة تطبيقها بعض الشيء مقارنةً مع قواعد البيانات األخرى فهي تستخدم مع  درجات العزل للمناقالت DB2تدعم 

 . في صيغة االستعالم نفسهWITHالتعبير 
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  التاسعالقسم

  اإلجرائيات المخزنة
  

  : الكلمات المفتاحية

متحول، قاعدة بيانات، إنشاء، حذف، سجل، قيمة، جدول، حقل، صيغة، تنفيذ، إجرائية مخزنة، معامالت دخل، معامالت خرج،  

  .استعالم، تعبير

  

  :ملخص

  .SQLتعتبر اإلجرائيات المخزنة من المواضيع الهامة كونها تعطي العديد من الميزات لـ 

  . قواعد البيانات المختلفةتغطي هذه الجلسة بعض النقاط المتعلقة بإدارة اإلجرائيات المخزنة وكيفية التعامل معها في

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 مفهوم اإلجرائيات المخزنة وفائدتها •

 )إنشاؤها، حذفها وتعديلها(إدارة اإلجرائيات المخزنة  •

 المتغيرات وتعيينها •

  معامالت الدخل والخرج •
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   1 اإلجرائيات الُمخَزنة
  

  .سبق عن المناظير وذكرنا أنها تسهل تمثيل االستعالمات المعقدة دون الحاجة إلى إعادة كتابة هذه االستعالماتتكلمنا فيما 

  

إذ ال تنحصر قدرة . اإلجرائيات المخزنة عبارة عن آلية تلعب دور مشابه للدور الذي تلعبه المناظير ولكن بصورة موسعة

 إلجرائية مخزنة واحدة أن تقوم بمجموعة من األعمال كإضافة سجل، ثم تعديل اإلجرائيات المخزنة على استعالم واحد بل يمكن

  .البيانات في سجل آخر، والقيام بالحسابات على مجموعة أخرى من السجالت وذلك اعتباراً من أمر واحد من المستخدم

  

ننا استدعاؤها بالصورة نفسها المستخدمة عند استخدام اإلجرائيات المخزنة نقوم بإنشاء إجرائية مع معاِمالت دخل وخرج بحيث يمك

  . المعياريةSQLفي تعبيرات 

  

 والتي تنفذ كجزء من تنفيذ اإلجرائية مع إمكانيات التحكم بتدفق SQLتحتوي اإلجراءات المخزنة تعبير أو مجموعة من تعبيرات 

  . كبيراًالتنفيذ أو إضافة حلقات أو التنفيذ الشرطي، مما يعطي اإلجرائيات المخزنة تميزاً

  

  .تختلف الطريقة التي تطبق فيها قواعد البيانات اإلجرائيات المخزنة بالرغم من أن الفكرة األساسية موحدة
 
 
  

  2 اإلجرائيات الُمخَزنة

  

 Oracle في CALLيتم استدعاء اإلجرائيات المخزنة باستخدام تعبيرات تعتمد على قاعدة البيانات المستخدمة فهي تستخدم تعبير 

  .Access وSQL Server في EXEC أو EXECUTE وتستخدم التعبير ،DB2و

  . أيضاEXECUTEً العبارة Oracleكما تدعم 

  

  :مثال

 DB2 وOracle كمعاِمل دخل تصبح صيغة االستدعاء في 3 مع تحديد رقم UpdateRecإذا أردنا استدعاء إجرائية مخزنة باسم 

  :من الشكل

  
CALL UpdateRec (3); 

  

  : فتصبح الصيغةAccess وSQLأما في 

  
EXECUTE UpdateRec 3; 
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  .Access وSQL Serverنالحظ أننا لم نستخدم األقواس مع معاِمالت الدخل والخرج في الصيغة الخاصة بـ 

  . فيما بينها بفاصلةالقسمأما إذ استخدمنا أكثر من ُمعامل، فيتم 

  

  2اإلجرائيات المخزنة 

  

 Oracle في CALLخدام تعبيرات تعتمد على قاعدة البيانات المستخدمة فهي تستخدم تعبير يتم استدعاء اإلجرائيات المخزنة باست

  .Access وSQL Server في EXEC أو EXECUTE، وتستخدم التعبير DB2و

  . أيضاEXECUTEً العبارة Oracleكما تدعم 
 
 
  

  إنشاء إجرائية مخزنة
  

  : وذلك حسب الصيغة التاليةCREATE PROCEDUREيمكننا إنشاء إجرائية مخزنة باستخدام التعبير 

  
CREATE PROCEDURE sp_name (parameter_list) 
AS sp_body; 

  

 هو قائمة بمعاِمالت الدخل والخرج لهذه اإلجرائية مفصولة Parameter_list هو اسم اإلجرائية المخزنة وsp_nameحيث 

  . هو محتوى أو تعليمات اإلجرائية المخزنةsp_body وبفواصل

  

  .Access وOracle, DB2, SQL Serverيغة السابقة مدعومة من قواعد بيانات الص

  

  .تدعم قواعد البيانات السابقة تعبيراتها الخاصة إلنشاء إجرائيات مخزنة ولكننا سنعتمد هذه الصيغة كونها عامة

  

  :مثال

قم السجل الذي نمرره لتلك اإلجرائية،  اعتماداُ على رProductsإذا أردنا إنشاء إجرائية مخزنة لتقوم بحذف سجل من جدول 

 : لهذا السجل، نستخدم الصيغةIDوالذي يمثل قيمة الحقل  كمعامل دخل،

  
CREATE PROCEDURE deleteProduct (@ProductID INT) 
AS 
BEGIN  
Delete from Products where ID = @ProductID; 
END; 
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 وتم استخدام معاِمل الدخل END, BEGINجرائية المخزنة في التركيب ما نالحظه في هذه الصيغة أنه قد تم احتواء جسم اإل

ProductIDكجزء من االستعالم .  

  

  .SQL Server قبل اسم المعامل ألن الصيغة السابقة هي صيغة اإلجرائية في @استخدمنا اإلشارة 

  

 IDتدعاءها وتنفيذها لحذف السجل ذو قيمة الحقل اآلن إذا أردنا استخدام اإلجرائية المخزنة التي قمنا بكتابتها، يمكن ببساطة اس

 : باستخدام الصيغة8المساوية لـ 

  
EXECUTE deleteProduct (8); 

  

  إنشاء إجرائية مخزنة 

  

  .CREATE PROCEDUREيمكننا إنشاء إجرائية مخزنة باستخدام التعبير 
 
 
  

  إنشاء إجرائية مخزنة
  

  :Oracleإنشاء إجرائية مخزنة في 
 

 وهو من ANSI والمطابق للمعيار SQL Server لذلك المستخدم في Oracleير الخاص بإنشاء إجرائية مخزنة في يشبها التعب

  :الشكل

  
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE sp_name (parameter_list) 
AS 
BEGIN 
 Sp_body; 
END; 

 
انية إعادة تعريف إجرائية مخزنة في حال  الذي يحدد عند إضافته إمكOR REPLACEنالحظ في الصيغة السابقة وجود الخيار 

  .وجودها مسبقاً

  

  . @أحد االختالفات الهامة أيضاً هي عدم الحاجة إلى استباق أسماء المعاِمالت باإلشارة 

 خرج وهذا ما لم نحدده في الصيغة المستخدمة مع /كذلك ضرورة تعريف المعامالت على أنها معامالت دخل أو خرج أو دخل

  .SQL Server قواعد بيانات
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  :انتبه

 بإنشاء اإلجرائية المخزنة حتى لو كانت تحتوي أخطاء ويمكن إعادة تعريفها بصورة صحيحة أو تعديلها Oracleيقوم نظام 

  . كما ذكرناOR REPLACEباستخدام الخيار 
 

  :مثال

ث يسند معامل اإلجرائية لهذا الحقل في  بحيStudents من الجدول Statusإذا أردنا إنشاء إجرائية مخزنة تقوم بتعديل قيمة الحقل 

  :حال كانت عالمة الطالب أقل من عالمة دنيا نستخدم الصيغة

  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE updateStatus 
(minMark IN INT, myStatus IN varchar) 
AS  
BEGIN 
Update Students SET Status = myStatus where Mark < minMark; 
END; 

  

  جرائية مخزنة إنشاء إ

  

  :Oracleإنشاء إجرائية مخزنة في 
 

  .ANSI والمطابق للمعيار SQL Server لذلك المستخدم في Oracleيشبها التعبير الخاص بإنشاء إجرائية مخزنة في 
 
 
  

  إنشاء إجرائية مخزنة
  

  :mySQLإنشاء إجرائية مخزنة في 

  

 ولكن ابتداًء من تلك النسخة ُأدخل دعم اإلجرائيات 5.0.3 النسخ قبل  تدعم اإلجرائيات المخزنة فيmySQLلم تكن قواعد بيانات 

  .mySQLالمخزنة إلى 

  
CREATE PROCEDURE sp_name (parameter_list) 
BEGIN 
 query_body; 
END; 
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  :مثال

 نستخدم myCount وتضعه في معامل خرج باسم myTableإذا أردنا كتابة إجرائية مخزنة تقوم بإعادة عدد سجالت جدول 

  :الصيغة

  
CREATE PROCEDURE getCount (OUT myCount INT) 
BEGIN 
 SELECT Count (*) Into myCount form myTable; 
END; 

 
 

  إنشاء إجرائية مخزنة 

  

  :mySQLإنشاء إجرائية مخزنة في 

  

ن تلك النسخة ُأدخل دعم اإلجرائيات  ولكن ابتداًء م5.0.3 تدعم اإلجرائيات المخزنة في النسخ قبل mySQLلم تكن قواعد بيانات 

  .mySQLالمخزنة إلى 
 
 
  

  إنشاء إجرائية مخزنة
  

  :DB2إنشاء إجرائية مخزنة في 

  

 بل تحتاج إلى SQL اإلجرائيات المخزنة ولكنك ال تستطيع إنشاء إجرائية مخزنة مباشرة من خالل تعليمة DB2تدعم قواعد بيانات 

لن .  إلتمام عملية الترجمة++Microsoft Visual Cنفصلة، وتحتاج أيضاً إلى تثبيت إنشاء وترجمة نَص اإلجرائية بصورة م

  . والخاصة باإلجرائيات المخزنةDB2نخوض في تفاصيل هذه العملية ولكن سننوه فقط إلى الصيغة المستخدمة في 

  

 :شكلال تختلف الصيغة العامة كثيراً عن ما استخدمناه في قواعد البيانات األخرى وهي من ال

  
CREATE PROCEDURE sp_name (parameter_list) 
block_name: BEGIN 
sp_body; 
END block_name; 
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  :مثال

  : نكتب نص اإلجرائية المخزنة بالشكلStudentsإذا أردنا كتابة إجرائية مخزنة لتقوم بإدراج اسم طالب جديد ورقمه في الجدول 

  
CREATE PROCEDURE  
insertStudent (mystudentID INT, mystudentName varchar(50)) 
Label1: BEGIN 
Insert Into Students (studentID, studentName) 
Values(myStudentID, mystudentName) 
END Label1; 

  
 
  

  إنشاء إجرائية مخزنة  

  
  :Ms Accessإنشاء إجرائية مخزنة في 

  . CREATE PROCEDUREنشاء استعالمات مخّزنة باستخدام التعبير  اإلجرائيات المخزنة ولكنه يسمح لك بإAccessال يدعم 

ففي حال كان ). كما هي الحال عند استعمال أسماء المناظير ضمن استعالم( كما ُيمكنك استعمال اسم االستعالم المخزن الذي أنشأته 

  : تستطيع كتابة التعبيرgetProductsلدينا االستعالم المخزن باسم 

  
Select productName from getProducts; 

  

  :كما تستطيع استدعاء االستعالم المخزن بنفس األسلوب الذي تستدعى فيه اإلجراءات المخزنة أي يمكنك كتابة

  
EXECUTE getProducts; 

  

 ففي.  إلى الكثير من عناصر اإلجرائيات المخزنة في قواعد البيانات األخرىAccessبالطبع تفتقر االستعالمات المخزنة في 

  . أي ال نستطيع القيام بأكثر من عملية في استعالم مخزن وحيدSQLاالستعالمات المخزنة ال نستطيع استخدام أكثر من تعبير 

  

  :مثال

 أصغر من Quantity ليقوم بعملية حذف السجالت التي تكون فيها قيمة الحقل Accessإذا أردنا إنشاء استعالم مخزن بسيط في 

  :قيمة محددة نكتب الصيغة

  
CREATE PROCEDURE deleteQuantity (@myQuantity INT) 
AS 
Delete from Products where Quanity <@myQuantity; 
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 فإذا أردنا حذف جميع السجالت التي قيمة EXECUTEاآلن نستطيع تنفيذ هذا االستعالم المخزن عن طريق استدعائه بأمر 

  : نكتب الصيغة8الكميات فيها أقل من 

  
EXECUTE deleteQuantity (8); 

 
 

  إنشاء إجرائية مخزنة 

  

  :Ms Accessإنشاء إجرائية مخزنة في 

  

  . CREATE PROCEDURE اإلجرائيات المخزنة ولكنه يسمح لك بإنشاء استعالمات مخّزنة باستخدام التعبير Accessال يدعم 

  ).د استعمال أسماء المناظير ضمن استعالمكما هي الحال عن( كما ُيمكنك استعمال اسم االستعالم المخزن الذي أنشأته 

.  إلى الكثير من النقاط الموجودة في اإلجرائيات المخزنة في قواعد البيانات األخرىAccessبالطبع تفتقر االستعالمات المخزنة في 

  .ي استعالم مخزن وحيد أي ال نستطيع القيام بأكثر من عملية فSQLففي االستعالمات المخزنة ال نستطيع استخدام أكثر من تعبير 
 
 
  

  حذف إجرائية مخزنة
  

  :عملية حذف إجرائية مخزنة

  :تستخدم أغلب قواعد البيانات الصيغة المستخدمة لحذف إجرائية مخزنة هي
 

DROP PROCEDURE procedure_name; 

  

  :عملية تعديل إجرائية مخزنة

 مع فارق CREATE PROCEDURE للتعبير  وهو مشابهALTER PROCEDUREلتعديل إجرائية مخزنة نستخدم التعبير 

  .واحد يكمن في أنه يعيد إنشاء اإلجرائية المخزنة

  

  :مثال

 لتقوم بحذف سجل من myTable التي تقوم بإدراج سجل في جدول myStoredProcedureإذا أردنا تعديل اإلجرائية المخزنة 

  :هذا الجدول نكتب الصيغة

  
ALTER PROCEDURE myStoredProcedure (myRecordID INT) 
AS 
Delete from myTable where ID = myRecordID; 
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بالطبع ُيراعى في الصيغة السابقةاالختالفات المذكورة سابقاً بين قواعد البيانات المختلفة والتي تطابق تلك المستخدمة في 

CREATE PROCEDURE.  
 
  

  

  إنشاء واستخدام المتحوالت والمعامالت
  

معامالت الدخل، معامالت الخرج ومعامالت : الثة أنواع من المعامالت في اإلجرائيات المخزنة هيذكرنا مسبقاً أن هناك ث

  .خرج/الدخل

  

تستخدم معامالت الدخل لتمرير البيانات إلى اإلجرائية، ومعامالت الخرج إلعادة قيم من اإلجرائية، ومعامالت الدخل خرج لتأمين 

  .الغرضين معاً

  

  . بصورة عامةSQLامالت الدخل والخرج البد من أن نتكلم عن المتحوالت في قبل الدخول في تفاصيل مع

  

  :SQLالمتحوالت في 

 مشابهة للمتحوالت في اللغات األخرى غرضها األساسي تخزين قيم في الذاكرة يمكن استرجاعها باستخدام اسم SQLالمتحوالت في 

  .المتحول
 

  :للتصريح عن متحول نستخدم الصيغة
 

DECLARE var_name var_type (length); 

  

يمكن استخدام عبارة تصريح واحدة ألكثر من متحول في حال كانت جميع المتحوالت المراد التصريح عنها من نفس النوع ونفس 

 :تأخذ العبارة الصيغة. الحجم

  
DECLARE var1_name, var2_name, var3_name var_type (length); 

  

  :مثال

  : نكتب الصيغةvarcharل صحيح وثالثة متحوالت من نوع إذا أردنا التصريح عن متحو

  
DECLARE var1 INT; 
DECLARE var2, var3, var4 varchar(50); 

 
  .BEGIN END يجب تعريف المتحوالت ضمن التركيب DB2في قواعد بيانات 
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بل استخدامه في صيغة  ويجب أن يتم التصريح عن أي متحول قBEGIN END فتوضع صيغة التصريح قبل كتلة Oracleأما في 

  .التصريح تلك
 
  

  إنشاء واستخدام المتحوالت والمعامالت 

  

معامالت الدخل ، معامالت الخرج ومعامالت الدخل : ذكرنا مسبقاً أن هناك ثالثة أنواع من المعامالت في اإلجرائيات المخزنة هي

ت الخرج إلعادة قيم من اإلجرائية ومعامالت الدخل خرج خرج حيث تستخدم معامالت الدخل لتمرير البيانات إلى اإلجرائية ومعامال

  .لتأمين الغرضين معاً

  

  . بصورة عامةSQLقبل الدخول في تفاصيل معامالت الدخل والخرج البد من أن نتكلم عن المتحوالت في 

  

  :SQLالمتحوالت في 

م في الذاكرة يمكن استرجاعها باستخدام اسم  مشابهة للمتحوالت في اللغات األخرى غرضها األساسي تخزين قيSQLالمتحوالت في 

  .المتحول

  

يمكن استخدام عبارة تصريح واحدة ألكثر من متحول في حال كانت جميع المتحوالت المراد التصريح عنها بعبارة التصريح تلك من 

  .نفس النوع ونفس الحجم

  

  .BEGIN END يجب تعريف المتحوالت ضمن التركيب DB2في قواعد بيانات 

 ويجب أن يتم التصريح عن أي متحول قبل استخدامه في صيغة BEGIN END فتوضع صيغة التصريح قبل كتلة Oracleفي أما 

  .التصريح تلك
 
 
  

  إسناد قيمة للمتحول
  

ى تختلف الصيغة الخاصة بإسناد قيمة لمتحول من قاعدة بيانات إل. بعد التصريح عن المتحوالت قد تحتاج إلى إسناد قيمة لها أحياناً

  .أخرى

  : هي من الصيغةSQL Serverففي حالة 
SET @var_name = value;  

 
  أو 

SELECT @var_name = value;  
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 في ”=:“  قبل أسماء المتحوالت وباستبدال المساواة بـ @ أيضاً ولكن بدون وضع إشارة SET تستخدم DB2 وmySQLوفي 

  : أي تصبح الصيغةOracle وmySQLحالة قواعد بيانات 

  
var_name:= value; 

 
  : وذلك بالصيغةSELECT أيضاً طريقة خاصة إلسناد قيمة للمتحوالت من استعالم يستخدم تعبير DB2 وOracle تستخدم 

  
SELECT field_name from tableName Into variable_name 
where field_name = 1; 

  

  .ما أن يصبح للمتحول قيمة تستطيع استخدامه بحرية ضمن االستعالم
 
  

  إعطاء قيمة للمتحول 

  

تختلف الصيغة الخاصة بإعطاء قيمة لمتحول من قاعدة بيانات إلى . بعد التصريح عن المتحوالت قد تحتاج إلى إعطائها قيمة أحياناً

  .أخرى

  .ما أن يصبح للمتحول قيمة تستطيع استخدامه بحرية ضمن االستعالم
 
 
  

  إسناد قيمة لمتحول
  

  .لخاصة باإلجرائيات المخزنةلنعد مجدداً إلى المعامالت ا

  ماذا لو أردنا أن نعطي قيم تلقائية للمعامالت الخاصة بإجرائية مخزنة؟ 

 أو SQL Serverإلسناد قيم تلقائية للمعامالت نستخدم إشارة المساواة بعد تعريف المعامل ونضع القيمة التلقائية كما في حالة 

  .Oracle كما في حالة Defaultباستخدام التعبير 

  

  :مثال

 بحيث يأخذ العنوان القيمة التلقائية Contactsإذا أردنا إنشاء اإلجرائية المخزنة التي تقوم بإدراج إسم وعنوان كل شخص في جدول 

‘Unknown’ .في حال عدم إعطاء قيمة للمتغير نكتب الصيغة:  

  
CREATE PROCEDURE Insert Contacts  
(@myName varchar(50), @myAddress varchar(50) = ‘Unknown’) 
AS Insert Into Contacts (contactName, contactAddress) 
Values (@myName, @myAddress); 
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  : فتكون الصيغةOracleأما في 

  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Insert Contacts  
(myName IN varchar(50), myAddress IN varchar(50) DEFAULT ‘Unknown’) 
AS  
BEGIN 
Insert Into Contacts (contactName, contactAddress) 
Values (myName, myAddress); 
END; 

 
  . فال تدعم القيمة التلقائية للمعامالتDB2أما قواعد بيانات 

 
  

  إسناد قيمة لمتحول 

  

  .لنعد مجدداً إلى المعامالت الخاصة باإلجرائيات المخزنة

  عامالت الخاصة بإجرائية مخزنة؟ ماذا لو أردنا أن نعطي قيم تلقائية للم

 أو SQL Serverإلعطاء قيم تلقائية للمعامالت نستخدم إشارة المساواة بعد تعريف المعامل ونضع القيمة التلقائية كما في حالة 

  .Oracle كما في حالة Defaultباستخدام التعبير 
 
 
  

  استخدام معامالت الخرج
  

  . إلعادة قيم من اإلجرائية المخزنة إلى التطبيق الذي نفذ اإلجرائيةكما سبق ذكرنا فإن معامالت الخرج مخصصة

  

  :SQL Serverاستخدام معامالت الخرج في 

   OUTPUT كمعامل خرج، نضيف التعبير SQL Serverلتحديد كون أحد المعامالت في إجرائية مخزنة في 

  :وتكون الصيغة من الشكل

  
CREATE PROCEDURE procedure_name  
(@output_parameter_name INT OUTPUT) 
…;  
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  :مثال

 theNameإذا أردنا إنشاء إجرائية مخزنة تقوم بإعادة اسم شخص صاحب رقم هاتف معين ووضع القيمة المعادة في متحول الخرج 

  :نكتب الصيغة

  
CREATE PROCEDURE getName  
(@theNumber varchar(15) , @theName varchar(50) OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
SET @theName = (SELECT Name from Phonebook where Number = @theNumber) 
END; 

  

  . القيمة التي أعادها االستعالمtheName لنعطي المتحول SETنالحظ أننا استخدمنا التعبير 

  :ويمكننا استخدام هذه اإلجرائية المخزنة مباشرةً بالشكل
 

DECLARE @theName varchar(50); 
EXECUTE getName ‘4445467’ , @theName OUTPUT; 
PRINT @theName;  

  

  :قمنا هنا

  ، theNameبالتصريح عن المتحول  -

   كمتحول خرج الستالم القيمة التي تعيدها اإلجرائية، theNameثم بتنفيذ اإلجرائية المخزنة مستخدمين  -

  .ثم بإخراج قيمة هذا المتحول -

  

  استخدام معامالت الخرج 

  

  .معامالت الخرج مخصصة إلعادة قيم من اإلجرائية المخزنة إلى التطبيق الذي نفذ اإلجرائيةكما ذكرنا فإن 

  

  :SQL Serverاستخدام معامالت الخرج في 

  .OUTPUT كمعامل خرج نضيف التعبير SQL Serverلتحديد كون أحد المعامالت في إجرائية مخزنة في 

  :في مثالنا هنا، قمنا

  ، theNameبالتصريح عن المتحول  -

   كمتحول خرج الستالم القيمة التي تعيدها اإلجرائية، theNameثم بتنفيذ اإلجرائية المخزنة مستخدمين  -

 .ثم بإخراج قيمة هذا المتحول -
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  استخدام معامالت الخرج
  

  :Oracleاستخدام معامالت الخرج في 

  

  :ستكون الصيغة كالتالي Oracleإذا أردنا كتابة نفس المثال السابق ولكن باستخدام قواعد بيانات 

  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE getName  
(theNumber IN varchar(15) , theName OUT varchar(50)) 
AS 
BEGIN 
SELECT Name INTO theName from Phonebook  
where Number = theNumber; 
END; 

  

  .theNameقل  في الحName لتخزين قيمة SELECT INTOنالحظ هنا استخدام التعبير 

  :إذا أردنا تنفيذ هذه اإلجرائية المخزنة نكتب الصيغة

  
SET SERVER ON 
DECLARE theName varchar(50); 
BEGIN 
getName (‘4465873’ , theName); 
dbms_output.put_line(theName); 
END; 

  

  : في هذه الحالة

  تمرير الخرج إلى يسمح لنا بSQL* plus وهو أمر SET SERVER ONاستخدمنا التعبير  -
 SQL* plus   

   theNameثم صرحنا عن المتحول  -

   theNameثم استدعينا اإلجرائية التي أعادت بدورها القيمة المطلوبة إلى المتحول  -

 .ثم طبعنا المتحول -

  

  استخدام معامالت الخرج 

  

  Oracleاستخدام معامالت الخرج في 

  : في هذه الحالة

   يسمح لنا بتمرير الخرج إلىSQL* plusوهو أمر  SET SERVER ONاستخدمنا التعبير  -
 SQL* plus   
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   theNameثم صرحنا عن المتحول  -

   theNameثم استدعينا اإلجرائية التي أعادت بدورها القيمة المطلوبة إلى المتحول  -

 .ثم طبعنا المتحول -
 
 

  

  استخدام معامالت الخرج
  

  :DB2استخدام معامالت الخرج في 

  

  : نستخدم الصيغةDB2لسابق باستخدام قواعد بيانات لكتابة نفس المثال ا

  
CREATE PROCEDURE getName 
(theNumber INT , OUT theName varchar(50)) 
P1:BEGIN 
SET theName = (SELECT Name from Phonebook where Number = theNumber); 
END P1; 

  

 فإذا أردنا اآلن استدعاء اإلجرائية SETستعالم باستخدام التعبير  قيمة معادة من االtheNameكما نالحظ قمنا بإعطاء المتغير 

  :المخزنة نستخدم الصيغة

  
CALL (getName ‘5738894’ , ?); 

  

  . من إظهار القيمة التي يعيدها هذا المعاملDB2استخدمت هنا إشارة االستفهام كبديل عن معامل الخرج مما يمكِّن 

  

 :MySQLاستخدام معامالت الخرج في 

  : نستخدم الصيغةMysqlلكتابة نفس المثال في 

  
CREATE PROCEDURE getName  
(IN theNumber varchar(15) , OUT theName varchar(50)) 

  
BEGIN 
SELECT Name INTO theName from Phonebook  
where Number = theNumber; 
END; 
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  :و الستدعاء هذه اإلجرائية المخزنة نستخدم

  
CALL (getName ‘5738894’ ,OUT theName varChar(50));  
Select theName; 
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   العاشرالقسم

   الشرطية والمؤشراتالتعابير
  

  : الكلمات المفتاحية

 حذف، سجل، تعبير شرطي، مؤشر، جدول نتائج، حلقة، إجرائية، معامالت دخل وخرج، إنشاء، تركيب، قاعدة بيانات، إنشاء، 

  .قيمة، جدول، حقل، صيغة

  

  :ملخص

الشرطية والحلقات وكيفية استخدامها في قواعد البيانات المختلفة، إضافة إلى توضيح  التعابيرنتعرف في هذه الجلسة على مفهوم 

  .مفهوم المؤشرات والمؤشرات الضمنية وكيفية إدارتها واالستفادة منها

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسمذا يتعرف الطالب في ه

  الشرطية وكيفية استخدامهاالتعابيرمفهوم  •

 مفهوم الحلقات واستخدامها •

 مفهوم المؤشرات والمؤشرات الضمنية •

  استخدام المؤشرات في إعادة قائمة نتائج •
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  اإلجرائيات المخزنة 
  

  :كتابة النصوص البرمجية في اإلجرائيات المخزنة

 باإلضافة إلى لغة برمجة بنيوية تتضمن تعابير خاصة SQLإلجرائيات المخزنة تتألف بصورة أساسية من تعابير ذكرنا مسبقاً أّن ا

  .إمكانيات أخرى والحلقات وللتنفيذ الشرطي

  .لكنها تتشابه في التعليمات األساسية وتختلف التعابير البرمجية بين أنظمة قواعد البيانات

  
 

  :التنفيذ الشرطي

األحيان نجد أنه من الضروري أال يتم تنفيذ استعالم ما ضمن إجرائية مخزنة إال عند تحقق شرط معين كإدخال معامل في الكثير من 

  .بقيمة صحيحة مثالً

  .قد يكون أحد السيناريوهات المحتملة أيضاً الرغبة في عدم تنفيذ استعالم ما لم يعيد استعالم سابق نتيجة متوقعة

  .المات مختلفة بحسب قيمة معامل محدد مثالًأو أن نحتاج إلى تنفيذ استع

  

  :تحتوي أغلب أنظمة قواعد البيانات العالئقية على نوعين أساسين من التعابير الشرطية

  

 :هو بالصيغة و   IF………..ELSEلتعبير  ا -
 

IF condition 
 conditionTrueBody; 

ELSE 
 conditionFalseBody; 

  

إال سيتم تنفيذ العبارات التي  و conditionTrueBodyقه لتنفيذ العبارات التي تمثلها  الشرط الواجب تحقconditionحيث تمثل 

  .conditionFalseBodyتمثلها 
 

 :يكتب بالصيغة و CASE………….WHENالتعبير  -
 

CASE expression 
 WHEN value1 THEN result1 
 WHEN value2 THEN result2 

 ….. 
 WHEN valueN THEN resultN 

ELSE resultElse 
END; 

 
 

 وستكون نتيجة هذه الصيغة هي النتيجة Value1…..ValueNمقارنته مع القيم  وexpressionفي هذه الصيغة سيتم تقييم التعبير 
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result المقابلة ألول عملية مطابقة، وإال سيتم تنفيذ النتيجة resultElse.  

  .قواعد البيانات المختلفةاختالفات تطبيقها بين  وسنقوم فيمايلي باستعراض عمل هذه البنى

   

  1اإلجرائيات المخزنة 
 

  :كتابة النصوص البرمجية في اإلجرائيات المخزنة

 باإلضافة إلى لغة برمجة بنيوية تتضمن تعبيرات SQLذكرنا مسبقاً أّن اإلجرائيات المخزنة تتألف بصورة أساسية من تعبيرات 

  .إمكانيات أخرى والحلقات وخاصة للتنفيذ الشرطي

  .تتشابه في التعليمات األساسية ولكنها ولف التعبيرات البرمجية بين أنظمة قواعد البياناتتخت

  

  :التنفيذ الشرطي

في الكثير من األحيان نجد أنه من الضروري أال يتم تنفيذ استعالم ما ضمن إجرائية مخزنة إال عند تحقق شرط معين كإدخال معامل 

  .بقيمة صحيحة مثالً

  .اريوهات المحتملة أيضاً الرغبة في عدم تنفيذ استعالم ما لم يعيد استعالم سابق نتيجة متوقعةقد يكون أحد السين

  .أو أن نحتاج إلى تنفيذ استعالمات مختلفة بحسب قيمة معامل محدد مثالً

  

  :تحتوي أغلب أنظمة قواعد البيانات العالئقية على نوعين أساسين من التعبيرات الشرطية

  

      IF………..ELSEلتعبير  ا

  CASE………….WHENالتعبير 

  

  اختالفات تطبيقها بين قواعد البيانات المختلفة وسنقوم فيمايلي باستعراض عمل هذه البنى
 
 
  

  التعابير الشرطية
  

نحدد بعد ذلك  وSQL Server في قواعد بيانات CASE…WHEN وIF…ELSEسنرى كيفية استثمار التعابير الشرطية 

  . أنواع قواعد البيانات األخرىاالختالفات في حال استخدام
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    :IF…..ELSEالتركيب 

  :SQL Server الشرطية الصيغة التالية في IF….ELSEتأخذ بنية 

  
IF condition  
BEGIN 

 trueStatments  
END 
ELSE 
BEGIN 

 falseStatments 
END  

  

  .BEGIN ENDحد في كتلة  من الصيغة السابقة في حال كان المطلوب تنفيذ تعبير واEND وBEGINيمكن حذف 

  . مع الكتلة الخاصة بها في حال عدم الرغبة بتنفيذ أي تعبير عند عدم تحقق الشرطELSEكما يمكن كذلك االستغناء عن 

  

  :مثال

إذا أردنا أن نكتب اإلجرائية المخزنة التي تقوم بحساب كمية المبيعات من مادة ما، وكتابة تعليق في حقل خاص في جدول المواد 

  :ضرورة إيقاف هذه السلعة في حال عدم بيع أي كمية منها، نكتب الصيغةعن 

  
CREATE PROCEDURE getSalesAndComment  
(@myProductID INT, @mySales INT OUTPUT,@myComment VARCHAR(40) OUTPUT) 
AS 
BEGIN 

 
SET @mySales= (Select sum(Quantity) from sales 

   where productID=@myProductID); 
IF @mySlales=0  

 SET @myComment=’STOP THIS PRODUCT’; 
ELSE 

 SET @myComment=’KEEP THIS PRODUCT’; 
Update products set ProductComment=@myComment  

 Where productID=@myProductID ; 
END 

  

، الستخدام هذه اإلجرائية ELSE وIFضمن كتلة  ألننا لم نطلب تنفيذ سوى أمر واحد BEGIN ENDنالحظ أننا لم نستخدم كتلة 

  :يمكننا كتابة الصيغة
DECLARE @theComment VARCHAR(40); 
DECLARE @theSales INT 
EXECUTE getSalesAndComment(3, @theSales OUTPUT, @theComment OUTPUT); 
PRINT @theSales; 
PRINT @theComment; 
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  .قمنا بطباعتها وي سيتم إعادتها من اإلجرائيةنالحظ أننا صرحنا عن المتغيرات الت

  

  التعبيرات الشرطية 

  

نحدد بعد ذلك  وSQL Server في قواعد بيانات CASE…WHEN وIF…ELSEسنرى كيفية استثمار التعبيرات الشرطية 

  .االختالفات في حال استخدام أنواع قواعد البيانات األخرى
 
 
  

  التعبيرات الشرطية
  

  :CASE….WHENالتركيب 

  

  :SQL Server الشرطية الصيغة التالية في CASE…WHENتأخذ بنية 

  
SET @aVariable= CASE expression 

 WHEN value1 THEN result1 
 WHEN value2 THEN result2 

 ….. 
 WHEN valueN THEN resultN 

ELSE resultElse 
END; 

  

  . قيمة لمتغير[Yskh أو عبارة SELECTمن عبارة  إال ض SQL Server في CASE…WHENال نستطيع استخدام التركيب 

  . لوضع شروط مختلفةvalue1…valueN دون وضع أي تعبير بعدها حيث يمكن هنا استخدام CASEيمكن استخدام التعبير 
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  :مثال

واه بعد أن تأخذ على الدرجة إذا أردنا أن نكتب اإلجرائية المخزنة التي تقوم بعرض عبارة تعتمد على عالمة طالب وتعبر عن مست

  :التي حصل عليها

  
CREATE PROCEDURE getStudentLevel  
(@myStudentName VARCHAR(50), @myStudentLevel VARCHAR(40) OUTPUT) 
AS 
BEGIN 
DECLARE studentGrade INT; 
SET @studentGrade= (Select studentGrade from students 

   where studentName=@myStudentName); 
SET @myStudentLevel= CASE 
WHEN @studentGrade>80 THEN ‘VERY GOOD’ 
WHEN @studentGrade>70 THEN ‘GOOD’ 
WHEN @studentGrade>60 THEN ‘NOT BAD’ 
WHEN @studentGrade>50 THEN ‘PASS’ 
WHEN @studentGrade<50 THEN ‘FAIL’ 
END; 
END; 

  

  :كننا كتابة الصيغةو الستخدام هذه اإلجرائية يم

  
DECLARE @theStudentLevel VARCHAR(40); 
EXECUTE getSalesAndComment(‘sami’, @ theStudentLevel OUTPUT); 
PRINT @ theStudentLevel; 

  

  .قمنا بطباعتها وهنا كما نالحظ صرحنا عن المتغيرات التي سيتم إعادتها من اإلجرائية
 
 
  

  التعبيرات الشرطية
  

 بصورة مشابهة لتلك المستخدمة في mySQL وDB2 وOracle في CASE…WHEN وIF…ELSEق التراكيب يتم تطبي

SQL Serverمع االنتباه إلى االختالفات التالية :  

  . لتقييم شروط إضافيةIF…ELSE في التركيب ELSE…IF يمكنك استخدام mySQL وDB2 وOracleفي  -

تٌستخدم بصورة منفصلة وليست بحاجة ألن تكون  أن CASE…WHEN يمكن لـ mySQL وDB2 وOracleفي  -

 .SQL Server كما هي الحال في SELECTجزء من عبارة إسناد قيمة لمتغير، أو جزء من عبارة 

   كما هي الحال فيEND وليس END CASE بالتعبير CASE…WHENيتم إغالق التركيب  -

 SQL Server. 
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 عوضاً عن Oracle في =:ة تحويل إشارات المساواة إلى إشاراتبالطبع لن نغفل االختالفات المذكورة مسبقاً كضرور -

 .SETاستخدام 

  

  :مثال

 وحساب كلفة الحجز بناء على عدد Reservationsلنكتب اإلجرائية المخزنة التي تقوم بإدراج حجز جديد ضمن جدول الحجوزات 

  :Oracleاأليام ونوع الغرفة، بصيغة قواعد بيانات 

  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Reservations  
(myRoomType IN varchar(10), myDays IN INT) 
AS 
BEGIN 
IF myRoomType= ‘Single’ THEN 
Insert Into Reservations (roomType, Fee) 
Values(myRoomType,20*myDays); 
ELSEIF myRoomType=’Double’ THEN 
Insert Into Reservations (roomType, Fee) 
Values(myRoomType,35*myDays); 
ELSEIF myRoomType=’Sweet’ THEN 
Insert Into Reservations (roomType, Fee) 
Values(myRoomType,45*myDays); 
END IF; 
END; 

  

  :و الستخدام هذه اإلجرائية يمكننا كتابة الصيغة

  
CALL Reservations (‘Single’,5); 

  
 
  

  الحلقات والتكرار
  

  . تعابير مختلفة لتأمين تنفيذ كتلة من التعليمات ألكثر من مرة اعتماداُ على استمرار تحقق شرط ماتدعم قواعد البيانات 

  : بالصيغةEND وBEGIN مع WHILE يستخدم التعبير SQL Serverففي 

  
WHILE Condition  
BEGIN 
loopBody 
END; 
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  : وذلك كما يظهر في الصيغةEND LOOPيتها  ولنهاLOOP فُيستخدم لتحديد بداية جسم الحلقة التعبير Oracleأما في 

  
WHILE Condition 
LOOP 
loopBody 
END LOOP; 

  

  : لتحديد نهايتها وذلك حسب الصيغةEND WHILE لتحديد جسم الحلقة والتعبير DO نستخدم التعبير DB2وفي 

  
WHILE Condition 
DO 
loopBody 
END WHILE; 

  

  : حسب الصيغة التاليةEND WHILE ونهايتها بالتعبير WHILE  ُيحدد جسم الحلقة بالتعبير mySQLوفي 

  
WHILE Condition 
loopBody 
END WHILE; 

  

  :مثال

 وذلك في Numbers ووضعها في الجدول 100 و1إذا أردنا كتابة اإلجرائية المخزنة التي تقوم بتوليد عشر أرقام عشوائية بين 

  : نستخدم الصيغةSQL Serverقواعد بيانات 

  
CREATE PROCEDURE tenRandoms() 
AS 
BEGIN 
DECLARE @myNumber INT; 
WHILE @myNumber<10 
BEGIN 
Insert Into Numbers(number) Values(Round(rand)*100); 
SET @myNumber=@myNumber+1; 
END; 
END;  

  

  الحلقات والتكرار 

  

  . ألكثر من مرة اعتماداُ على استمرار تحقق شرط ماتدعم قواعد البيانات تعبيرات مختلفة لتأمين تنفيذ كتلة من التعليمات 

  .END وBEGIN مع WHILE يستخدم التعبير SQL Serverففي 
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  .END LOOP ولنهايتها LOOP فُيستخدم لتحديد بداية جسم الحلقة التعبير Oracleأما في 

  END WHILE ونهايتها بالتعبير WHILE  ُيحدد جسم الحلقة بالتعبير mySQLوفي 
 
 

  

  لقات والتكرارالح
  

  : ستكون الصيغةOracleإذا أردنا تطبيق نفس المثال السابق على قواعد بيانات 

  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE tenRandoms() 
AS 
BEGIN 
DECLARE myNumber INT; 
myNumber:=1; 
WHILE myNumber<10 
LOOP 
Insert Into Numbers(number) Values(Round(rand)*100); 
MyNumber:=myNumber+1; 
END LOOP; 
END; 

  

  : تصبح الصيغةDB2وفي 

  
CREATE PROCEDURE tenRandoms() 
AS 
P1:BEGIN 
DECLARE myNumber INT; 
myNumber=1; 
WHILE myNumber<10 
DO 
Insert Into Numbers(number) Values(Round(rand)*100); 
myNumber=myNumber+1; 
END WHILE; 
END P1; 
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  : تصبح الصيغةmySQLوفي 

  
CREATE PROCEDURE tenRandoms() 
BEGIN 
DECLARE myNumber INT; 
SET myNumber=1; 
WHILE myNumber<10 
Insert Into Numbers(number) Values(Round(rand)*100); 
SET myNumber=myNumber+1; 
END WHILE; 
END; 

  

  

  

  ستخدام المؤشراتا
 

  ما هي المؤشرات؟

  . بحيث تسمح بالدوران على هذه السجالتSQLارة عن طريقة لتمثيل مجموعة سجالت ضمن نص المؤشرات هي عب

بصورة عامة، تؤثر المؤشرات على أداء قاعدة البيانات وينصح عادة بعدم استخدامها إال في حال الضرورة، وباألخص عند الحاجة 

  .نفصلةإلى القدرة على التحرك بين كل سجل من مجموعة من السجالت بصورة م

  

  :التصريح عن مؤشر

  :للتصريح عن مؤشر نستخدم الصيغة

  
DECLARE cursorName CURSOR FOR cursorSpecification; 

  

  

  . عن االستعالم الذي سوف يستخَدم معه المؤشرcursorSpecificationحيث تعبر 
 

  .  في صيغة التصريح عن مؤشرFOR عوضاً عن IS نستخدم Oracleفي 

  : إلى نهاية الصيغة حيث تصبح الصيغةFOR UPDATEعديل البيانات عن طريق المؤشر توجب علينا إضافة في حال أردنا ت

  
DECLARE cursorName CURSOR IS cursorSpecification FOR UPDATE; 

 
  .تقوم هذه العملية بإقفال الجداول التي يستخدمها المؤشر بحيث ال يتمكن مستخدم آخر من تعديلها

 هي قائمة بأسماء الحقول وفي هذه الحالة columnList حيث OF columnList الجداول التي نود إقفالها بإضافة يمكننا تحديد

  .سيتم فقط إقفال الجداول التي تنتمي إليها تلك الحقول
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  .ل إذا كنا ال نريد للمؤشر أن يكون قابالً للتعديFOR UPDATE عوضاً عن FOR READ ONLYيمكننا أيضاً تحديد الخيار 

  

  .WITH RETURN وWITH HOLD هناك خياران إضافيان هما DB2وفي قواعد بيانات 

  . من تحديد كون بقاء المؤشر مفتوحاً ألكثر من مناقلةWITH HOLDيمكّن الخيار 

 وفي هذه الحالة يمكن إعادة المؤشر إلى أي تطبيق أو TO CALLER فيمكن أن يكون من الشكل WITH RETURNأما الخيار 

 حيث يسمح بإعادة المؤشر مباشرة إلى التطبيق الزبون ولن يكون مرئياً ألي TO CLIENTرائية مخزنة أخرى أو الشكل أي إج

  .من اإلجرائيات المخزنةالوسيطة

  

  

  استخدام المؤشرات 
 

  ما هي المؤشرات؟

  .ه السجالت بحيث تسمح بالدوران على هذSQLالمؤشرات هي عبارة عن طريقة لتمثيل مجموعة سجالت ضمن نص 

بصورة عامة، تؤثر المؤشرات على أداء قاعدة البيانات وينصح عادة بعدم استخدامها إال في حال الضرورة، وباألخص عند الحاجة 

  .إلى القدرة على التحرك بين كل سجل من مجموعة من السجالت بصورة منفصلة

  

  

  

  استخدام المؤشرات
 

  : هذا المؤشر وذلك بالصيغةقبل استخدام مؤشر علينا أوالً أن نقوم بفتح

  
OPEN cursorName; 

  

  . تستطيع اآلن بعد فتح المؤشر استعادة سجالت منه وتخزينها في متحوالت محلية

  : وصيغته من الشكلFETCHللقيام بهذا العمل سنستخدم التعبير 

  
FETCH cursorName INTO var1,var2,var3,…,varN; 

  

  . قيم حقول السجل الحالي للمؤشرvar1,var2,var3,…,varNتقوم هذه العملية بإعطاء المتحوالت 

  .يجب أن تتطابق أنواع هذه المتحوالت مع أنواع الحقول الموافقة لها

  

  : حيث تصبح من الشكلSQL Server تختلف األمور قليالً بالنسبة لـ.DB2الصيغة السابقة هي صيغة 
FETCH NEXT from cursorName INTO @var1,@var2,@var3,…,@varN; 
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، FETCH PRIOR، وللسجل السابق باستخدام FETCH FIRSTيمكننا التنقل للحصول على قيم الحقول للسجل األول باستخدام 

  . FETCH NEXT عوضاً عن FETCH LASTوللسجل األخير باستخدام 

  

 و  أFETCH ABSOLUTE Nكما يمكننا تحديد رقم السجل الذي نود استعادة معلوماته وذلك باستخدام 

FETCH RELATIVE N.  

  

تصبح المرحلة األخيرة بعد فتح المؤشر ونقل معلومات السجل إلى المتحوالت الخاصة به، هي إغالق المؤشر وذلك باستخدام 

  :الصيغة

  
 CLOSE cursorName; 

  

  :انتبه

  . إلى تحرير الموارد التي استخدمها مؤشركSQL Serverقد تحتاج في 

  

  

  

  المؤشرات الضمنية
 

  . إلنشاء المؤشر ولفتحه، وللدوران باستخدامه ومن ثم إغالقهDB2 وOracleطريقة في قواعد بيانات هناك 

  . للتحرك ضمن سجالت المؤشرFORتستخدم هذه الطريقة التعبير 

  : هي التاليةOracleالصيغة في 

  
FOR cursorName IN (cursorSpecification) 
LOOP  
loopBody 
END LOOP; 

  

  :ون الصيغة فتكDB2أما في 

  
FOR cursorName AS (cursorSpecification) 
DO 
loopBody 
END FOR; 

  

  .سوف تقوم هذه الصيغ بفتح المؤشر، وبالدوران في السجالت التي يحويها المؤشر كل بدوره ثم تغلق المؤشر
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  :مثال

  

 عن طريق استخدام المؤشرات myTable من جدول myColumnإذا أردنا كتابة الصيغة التي تقوم بطباعة جميع قيم الحقل 

  :نستخدم الصيغة

  
SET SERVEROUT ON 
FOR myCursor IN (select myColumn from myTable) 
LOOP  
Dbms_output.put_line(myCursor.myColumn) 
END LOOP; 

 
ة قيمة الحقل للعمود  للدوران ضمن مجموعة السجالت المحدد باالستعالم، وطباعmyCursorقمنا هنا باستخدام المؤشر الضمني 

myColumn .نالحظ بأننا تمكنا من الوصول إلى القيم باستخدام اسم المؤشر ثم اسم الحقل مفصوالً بنقطة.  

  

  

  

  استخدام المؤشرات
 

  :SQL Serverمثال على استخدام المؤشرات في 

  

 وطباعة هذه المعلومات عن طريق استخدام نريد كتابة الصيغة التي تقوم بالدوران على مجموعة قيم ألسماء وأرقام هواتف أشخاص

  .المؤشرات

  
DECLARE @myNumber varchar(15); 
DECLARE @myName varchar(50); 
DECLARE myCursor CURSOR FOR 
Select contactNumber, contactName from Contacts; 
OPEN myCursor; 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
FETCH NEXT from myCursor INTO @myNumber, @myName; 
PRINT @myName, @myNumber; 
END; 

 
تحديد االستعالم الذي يمثل مجموعة السجالت التي يعبر عنها المؤشر، ثم قمنا بفتح  وmyCursorهنا قمنا بالتصريح عن المؤشر 

 .FETCH NEXTالمرور على السجالت واحداً تلو اآلخر باستخدام التعبير  والمؤشر

 في الحالة 0مقابل  1- لتحديد فيما إذا تم الوصول إلى نهاية المؤشر حيث ستكون قيمتها FETCH_STATUS@@استخدمنا هنا 

  .العادية
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  :Oracleمثال على استخدام المؤشرات في 

  

  : تصبح الصيغةOracleإذا أردنا إعادة نفس هذا المثال في قواعد بيانات 

  
SET SERVEROUT ON 
DECLARE myNumber varchar(15); 
DECLARE myName varchar(50); 
DECLARE myCursor CURSOR IS 
Select contactNumber, contactName from Contacts; 
OPEN myCursor; 
WHILE myCursor%FOUND 
LOOP 
FETCH NEXT from myCursor INTO myNumber, myName; 
dbms_output.put_line(myName, myNumber); 
END LOOP; 

 
  . لتمكين الطباعة إلى الخرجSET SERVEROUTاستخدمنا 

 TRUE صفة المؤشر حيث يعيد هذا التركيب القيمة FOUND%ندعو . myCursor%FOUNDنالحظ أننا استخدمنا التعبير 

  .في حال إيجاد السجل الحالي للمؤشر

 التي تحدد ROWCOUNT%  و التي تحدد كون المؤشر مفتوحاً أو مغلقاً،ISOPEN%توجد صفات أخرى يمكن استخدامها مثل 

  .عدد السجالت التي تم المرور عليها من المؤشر حتى هذه اللحظة

  

  

  

  إعادة جدول نتائج من إجرائية
 

حتى اآلن استعرضنا كيفية استعادة قيم إفرادية من إجرائيات مخزنة باستخدام معامالت الخرج، ولكن يمكن لنا إعادة كامل جدول 

  : فهي تأخذ الصيغةAccess وSQL Serverلعملية بسيطة جداً في تعتبر هذه ا. القيم من إجرائية

  
CREATE PROCEDURE procedureName AS query; 

 
  : بالصيغةEXECUTE أو EXECويمكننا تنفيذها باستخدام 

  
EXEC procedureName; 
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  :مثال

  :نكتب الصيغة تقوم بإعادة أسماء المنتجات من جدول المنتجات myProcedureإلنشاء إجرائية باسم 

  
CREATE PROCEDURE myProcedure  
AS select productName from Products;  

  

  : فكما نوهنا سابقاً يمكننا إعادة أكثر من جدول واحد اعتماداً على الصيغةDB2أما في 

  
CREATE PROCEDURE procedureName() 
RESULT SETS 1 
LANGUAGE SQL 
P1:BEGIN 
DECLARE cursorName CURSOR WITH RETURN FOR 
query 
open cursorName 
END P1 

  

 إلعادة جدول نتائج وحيد بحيث يكون مصدر هذا الجدول االستعالم المعرف ضمن RESULT SETS 1نالحظ أننا أضفنا التعبير 

  .cursorNameالمؤشر 

ننا بالطبع نحتاج إلى تعديل قيمة العدد  إعادة أكثر من قائمة نتائج وتعاد بحسب ترتيب فتح المؤشر الخاص بها ولكDB2يمكن لـ

  .RESULT SETSالصحيح الذي يعبر عن عدد جداول النتائج المعادة المستخدم بعد التعبير 

  

  . ألننا نريد للمؤشر أن يعيد جدول القيم من اإلجرائيةWITH RETURNنالحظ أيضاً استخدامنا لـ 

  : نستخدم الصيغةDB2الستدعاء هذه اإلجرائية المخزنة في قواعد بيانات 

  
CALL procedureName; 

  

  

  

  إعادة جدول نتائج من إجرائية
 

 فيتطلب هذا العمل Oracle أما في DB2 وSQL Serverتكلمنا عن كيفية إعادة جدول قيم من إجرائية مخزنة في قواعد بيانات 

 حيث يشبه األمر CREATE PACKAGEر إذ البد لنا أوالً من استخدام ما يسمى طرد وذلك باستخدام التعبي. خطوات إضافية

  . هو نوع يعيد قائمة نتائج وتعريف نوع جديد من أنماط البيانات
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  :إلنشاء طرد نكتب الصيغة

  
CREATE [OR REPLACE] PACKAGE packageName  
AS types, procedure, ect… 
END packageName; 

  

في هذه المرحلة نقوم بتعريف مهمة  وCREATE PACKAGE BODYبعد هذا يجب علينا تعريف جسم الطرد وذلك بالتعبير 

  :الطرد

  
CREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY packageName 
AS  
definition of procedure 
END packageName; 

  

  .يجب أن يكون اسم الطرد واسم جسم الطرد متطابقين

  

  :مثال

 أحد معامالت الخرج فيها هو myProcedureإجرائية  وmyCursor يعرف نمط myPackageإذا أردنا إنشاء طرد باسم 

theCursorهو من النمط  وCURSOR.  

  
CREATE OR REPLACE PACKAGE myPackage 
AS 
Type myCursor IS REF CURSOR; 
PROCEDURE myProcedure (theCursor OUT myCursor); 
END myPackage; 

  

  :ذلك بالصيغة ويوضح ماذا يجب أن تفعل اإلجرائية ومبعدها نقوم بتعريف جسم الطرد بحيث يحمل نفس االس

  
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY myPackage 
AS 
PROCEDURE myProcedure (theCursor OUT myCursor); 
IS 
BEGIN 
OPEN theCursor FOR 
Select myColumn from myTable; 
END myProcedure; 
END myPackage; 
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   رائيةإعادة جدول نتائج من إج
 

 فيتطلب هذا العمل Oracle أما في DB2 وSQL Serverتكلمنا عن كيفية إعادة جدول قيم من إجرائية مخزنة في قواعد بيانات 

 حيث يشبه األمر CREATE PACKAGEإذ البد لنا أوالً من استخدام ما يسمى طرد وذلك باستخدام التعبير . خطوات إضافية

  . هو نوع يعيد قائمة نتائج واتتعريف نوع جديد من أنماط البيان

  

في هذه المرحلة نقوم بتعريف مهمة  وCREATE PACKAGE BODYبعد هذا يجب علينا تعريف جسم الطرد وذلك بالتعبير 

  .الطرد

  

  .يجب أن يكون اسم الطرد واسم جسم الطرد متطابقين
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   الحادي عشرالقسم

  معالجات الخطأ
  

  : حيةالكلمات المفتا

  .معالج أخطاء، مؤشر، جدول نتائج، حلقة، إجرائية، تركيب، قاعدة بيانات، إنشاء، حذف، سجل، قيمة، جدول، حقل، صيغة 

  

  :ملخص

  .نتعرف في هذه الجلسة على آلية التعامل مع األخطاء في قواعد البيانات المختلفة

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 ية التعامل معها في قواعد البيانات المختلفةكيف واألخطاء •

 كيفية وضع رسائل أخطاء وربطها بأخطاء النصوص البرمجية •
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  معالجة األخطاء 

  

  . كما ذكرنا تتجاوز اإلجرائيات المخزنة حدود االستعالمات البسيطة وتدخل في إطار لغة برمجة إجرائية

  .األخطاء أحد االحتماالت الواردةفي مثل هذه البيئة، يعتبر ظهور 

  

 خاطئة، أو قد يكون نتيجة تمرير بيانات غير مناسبة إلى إجرائية مخزنة SQLقد يتسبب بالخطأ استعالم خاطئ، أو أي عبارة 

  .أو قد يكون أحياناً خطأ مفتعل قمنا بتوليده لسبب ما

  

لذلك يجب . الضرورة بإيقاف تنفيذ النص البرمجي بSQLبعكس األخطاء في بعض لغات البرمجة األخرى ال تسبب أخطاء 

  .علينا أن نتحقق من ظهور خطأ لمنع تصرف النص البرمجي بصورة غير مسيطر عليها أو غير محددة بشكل واضح

  .مثالً قد نظن أن جميع االستعالمات في نص ما قد تم تنفيذها ولكن الواقع قد يكون مختلفاً

  

قواعد البيانات المختلفة وهي موضوع واسع لذلك سنحاول تغطية النقاط األساسية فيه وترك تختلف آلية معالجة األخطاء بين 

  .التفاصيل للبحث من قبل المهتمين

  

  :RETURNإعادة قيم بتعبير 

  

  : وذلك بالصيغةRETURN يمكن لإلجرائية المخزنة إرجاع قيمة باستخدام تعبير SQL Server وDB2في قواعد بيانات 

  
RETURN value; 

  

  .عندما يصل التنفيذ إلى حيث يظهر هذا التعبير يتوقف تنفيذ اإلجرائية مباشرة

  .تستطيع هذه العبارة إعادة قيمة صحيحة فقط

 في حال التنفيذ الناجح ورقم خطأ ما 0تستخدم القيمة المعادة لتحديد فيما إذا كان تنفيذ اإلجرائية ناجحاً أم ال، عادة تعاد القيمة 

  .ل أثناء التنفيذفي حال حدوث خل

  

  معالجة األخطاء 

  

  . كما ذكرنا تتجاوز اإلجرائيات المخزنة حدود االستعالمات البسيطة وتدخل في إطار لغة برمجة إجرائية

  .في مثل هذه البيئة، يعتبر ظهور األخطاء أحد االحتماالت الواردة

  

 نتيجة تمرير بيانات غير مناسبة إلى إجرائية مخزنة  خاطئة، أو قد يكونSQLقد يتسبب بالخطأ استعالم خاطئ، أو أي عبارة 

  .أو قد يكون أحياناً خطأ مفتعل قمنا بتوليده لسبب ما
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لذلك يجب .  بالضرورة بإيقاف تنفيذ النص البرمجيSQLبعكس األخطاء في بعض لغات البرمجة األخرى ال تسبب أخطاء 

  .رة غير مسيطر عليها أو غير محددة بشكل واضحعلينا أن نتحقق من ظهور خطأ لمنع تصرف النص البرمجي بصو

  .مثالً قد نظن أن جميع االستعالمات في نص ما قد تم تنفيذها ولكن الواقع قد يكون مختلفاً

  

تختلف آلية معالجة األخطاء بين قواعد البيانات المختلفة وهي موضوع واسع لذلك سنحاول تغطية النقاط األساسية فيه وترك 

  .من قبل المهتمينالتفاصيل للبحث 

  

  :RETURNإعادة قيم بتعبير 

  

  : وذلك بالصيغةRETURN يمكن لإلجرائية المخزنة إرجاع قيمة باستخدام تعبير SQL Server وDB2في قواعد بيانات 

  .عندما يصل التنفيذ إلى حيث يظهر هذا التعبير يتوقف تنفيذ اإلجرائية مباشرة

  .قطتستطيع هذه العبارة إعادة قيمة صحيحة ف

 في حال التنفيذ الناجح ورقم خطأ ما 0تستخدم القيمة المعادة لتحديد فيما إذا كان تنفيذ اإلجرائية ناجحاً أم ال، عادة تعاد القيمة 

  .في حال حدوث خلل أثناء التنفيذ

  

  

  

 SQL Serverمعالجة األخطاء في قواعد بيانات 
 
  

.  قبل اسم المتحول@@ت العامة التي يمكن الوصول إليها باستخدام  ما يسمى بالمتحوالSQL Serverيتوفر في قواعد بيانات 

  .  أحد أهم هذه المتحوالت بالنسبة لموضوع معالجة األخطاءERRORيعتبر المتحول 

  

  . في حال عدم ظهور أي خطأ وإال فإنه يأخذ قيمة عددية صحيحة تعتمد على نوع الخطأ الذي ظهر0يأخذ هذا المتحول القيمة 

  :  للتحقق من ظهور خطأ وذلك بالصيغةIFالستفادة من هذا التعبير باستخدامه كشرط لتعبير يمكننا ا

  
IF (@@ERROR <> 0) 
errorHandler; 

  

  . النص البرمجي الذي سوف يقوم بمعالجة الخطأ الحاصلerrorHandlerحيث تمثل 

  

  .خطأ في متحول خرج للتدقيق فيه الحقاًقد يكون أحد السيناريوهات المحتملة الرغبة في إيقاف التنفيذ أو حفظ ال
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 : وذلك بالصيغةRAISERRORقد يلزمنا أحياناً أن نولد خطأ ما ولذلك يمكننا استخدام التعبير 

  
RAISERROR {msg_id | msg_str}, severity, state [,argument]; 

 
  .2147483647 و13000 رقم الخطأ حيث يجب أن يكون بين msg_idحيث تمثل 

  . رسالة الخطأ التي يجب أن تكون معرفة في جدول رسائل النظامmsg_strوتمثل 

 هي أخطاء ستؤدي 20 تمثل خطورة الخطأ حيث األخطاء ذات الشدة التي تتجاوز القيمة 25 و0 هي قيمة تتراوح بين severityو

  .إلى فصل االتصال

  .  لتعيد معلومات عن حالة الخطأ127 حتى 1 قيمة بين stateتمثل 

  

في هذه الحالة يجب أن يحتوي نص الرسالة إشارة تحدد مكان توضع قيمة . كننا أيضاً تمرير معامالت إضافية إلى نص الرسالةيم

 عدد d%فعلى سبيل المثال، يمثل . مع محرف لتحديد نوع المعامل% تتكون هذه اإلشارة من إشارة . هذا المعامل ضمن الرسالة

  . سلسلة محارفs%تمثل  وعدد صحيح موجب u%صحيح سالب أو موجب بينما يمثل 

  

 SQL Serverمعالجة األخطاء في قواعد بيانات 
 

.  قبل اسم المتحول@@ ما يسمى بالمتحوالت العامة التي يمكن الوصول إليها باستخدام SQL Serverيتوفر في قواعد بيانات 

  . ألخطاء أحد أهم هذه المتحوالت بالنسبة لموضوع معالجة اERRORيعتبر المتحول 

  

  . في حال عدم ظهور أي خطأ وإال فإنه يأخذ قيمة عددية صحيحة تعتمد على نوع الخطأ الذي ظهر0يأخذ هذا المتحول القيمة 

    للتحقق من ظهور خطأIFيمكننا االستفادة من هذا التعبير باستخدامه كشرط لتعبير 

  .أو حفظ الخطأ في متحول خرج للتدقيق فيه الحقاًقد يكون أحد السيناريوهات المحتملة الرغبة في إيقاف التنفيذ 

  

  .RAISERRORقد يلزمنا أحياناً أن نولد خطأ ما ولذلك يمكننا استخدام التعبير 

  

في هذه الحالة يجب أن يحتوي نص الرسالة إشارة تحدد مكان توضع قيمة . يمكننا أيضاً تمرير معامالت إضافية إلى نص الرسالة

 عدد d%فعلى سبيل المثال، يمثل . مع محرف لتحديد نوع المعامل% تتكون هذه اإلشارة من إشارة . لةهذا المعامل ضمن الرسا

  . سلسلة محارفs%تمثل  و عدد صحيح موجبu%صحيح سالب أو موجب بينما يمثل 
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 SQL Serverمعالجة األخطاء في قواعد بيانات 
 

  :مثال

  

 مع التأكد من عدم تكرار الرقم التسلسلي للزبون Customersم بإدراج سجل ضمن جدول إذا أردنا كتابة اإلجرائية المخزنة التي تقو

  :نكتب الصيغة

  
CREATE PROCEDURE safeInsert  
(@myCustomerID INT, @myCustomerName varchar(50)) 
AS 
BEGIN 

 DECLARE @theError INT; 
 Insert Into Customers Values (@myCustomerID, @myCustomerName); 

 SET @theError = @@ERROR; 
 IF @theError <> 0 

 BEGIN 
  RAISERROR  

  (‘cannot insert the customer with ID %d’, 
  10, 1, @customerID); 

  RETURN @theError; 
 END; 
 ELSE 

  RETURN 0; 
END; 

  

  :نالحظ في هذا المثال أننا

   safeInsertقمنا بإنشاء اإلجرائية  -

 والتي تولدت عن تنفيذ ERROR@@ ليحمل قيمة الخطأ التي يعيدها المتحول العام theErrorرحنا عن متحول ثم ص -

  .Customersاالستعالم الذي سيضيف سجل إلى الجدول 

   theErrorتحققنا من قيمة  -

o  من اإلجرائية0فإذا كانت مساوية للصفر نعتبر أن العملية قد تمت بنجاح وبالتالي ستعاد القيمة .  

o  أما إذا كانت قيمةtheErrorلذا قمنا بتوليد خطأ، يظهر .  التساوي الصفر فهذا دليل على أن خلالً ما قد حصل

  .d%في رسالته رقم السجل المضاف، ورقم الزبون الذي يحّل في الرسالة محّل اإلشارة 

  

  :اآلن يمكننا تنفيذ هذه اإلجرائية بالصيغة

  
EXEC safeInsert 20, ‘Adel’; 
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 Oracleلجة األخطاء في قواعد بيانات معا
 

 في نهاية رماز اإلجرائية EXCEPTION حيث يتم استخدام كتلة مرافقة لتعبير Oracleتختلف األمور قليالً في قواعد بيانات 

  .، حيث تتم كتابة النص البرمجي الذي سينفَّذ عند حدوث خطأ ما ضمن هذه الكتلةENDالمخزنة، وذلك قبل التعبير 

  

  : إظهار التركيب كامالً بالصيغةيمكن

  
BEGIN 
--SQL Code 
EXCEPTION 
WHEN Exception1 THEN 
--handelException1 
WHEN EXCEPTION2 THEN 
--handelException2 
END; 

  

  .يوجد مجموعة من االستثناءات المعرفة مسبقاً كما يمكننا تعريف استثناءات جديدة وكتابة نصوص برمجية خاصة بها

  

  :الستثناءات المعرفة مسبقاً شهرة هي التاليةأكثر ا

* CURSOR_ALREADY_OPEN:ًيظهر هذا الخطأ إذا حاولنا فتح مؤشر تم فتحه مسبقا .  

* DUP_VAL_ON_INDEX :يظهر هذا الخطأ إذا حاولنا إدراج سجل بقيمة مكررة للمفتاح الرئيسي أو لحقل مقيد بقيد فريد.  

* INVALID_NUMBER:أ إذا حاولنا تحويل سلسلة محارف إلى رقم إذا كانت سلسلة المحارف تلك التحتوي  يظهر هذا الخط

 .قيمة رقمية صالحة

* NO_DATA_FOUND: يظهر هذا الخطأ إذا استخدمنا التعبير SELECT INTO لتخزين قيمة في متحول ولكن لم تتم 

  .إعادة أي قيمة من هذا االستعالم

* TO_MANY_ROWS:استخدمنا التعبير  يظهر هذا الخطأ إذا SELECT INTO لتخزين قيمة في متحول وأعاد االستعالم 

  .أكثر من سجل

* OTHERS:يحدد جميع االستثناءات الغير مشمولة بما سبق . 

  

 وإطالق هذا االستثناء في حال تحقق شرط ما حيث تتم EXCEPTIONلتعريف استثناء جديد يكفي التصريح عن متغير من النوع 

  .الستثناء بالصورة نفسها التي تتم فيها معالجة االستثناءات مسبقة التعريفمعالجة هذا ا

  

  Oracleمعالجة األخطاء في قواعد بيانات 

 في نهاية رماز اإلجرائية EXCEPTION حيث يتم استخدام كتلة مرافقة لتعبير Oracleتختلف األمور قليالً في قواعد بيانات 

  .ث تتم كتابة النص البرمجي الذي سينفَّذ عند حدوث خطأ ما ضمن هذه الكتلة، حيENDالمخزنة، وذلك قبل التعبير 
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  .يوجد مجموعة من االستثناءات المعرفة مسبقاً كما يمكننا تعريف استثناءات جديدة وكتابة نصوص برمجية خاصة بها

  

  :أكثر االستثناءات المعرفة مسبقاً شهرة هي التالية

* CURSOR_ALREADY_OPEN: الخطأ إذا حاولنا فتح مؤشر تم فتحه مسبقاً يظهر هذا.  

* DUP_VAL_ON_INDEX :يظهر هذا الخطأ إذا حاولنا إدراج سجل بقيمة مكررة للمفتاح الرئيسي أو لحقل مقيد بقيد فريد.  

* INVALID_NUMBER: يظهر هذا الخطأ إذا حاولنا تحويل سلسلة محارف إلى رقم إذا كانت سلسلة المحارف تلك التحتوي 

 .يمة رقمية صالحةق

* NO_DATA_FOUND: يظهر هذا الخطأ إذا استخدمنا التعبير SELECT INTO لتخزين قيمة في متحول ولكن لم تتم 

  .إعادة أي قيمة من هذا االستعالم

* TO_MANY_ROWS: يظهر هذا الخطأ إذا استخدمنا التعبير SELECT INTO لتخزين قيمة في متحول وأعاد االستعالم 

  .سجلأكثر من 

* OTHERS:يحدد جميع االستثناءات الغير مشمولة بما سبق . 

  

 وإطالق هذا االستثناء في حال تحقق شرط ما حيث تتم EXCEPTIONلتعريف استثناء جديد يكفي التصريح عن متغير من النوع 

  .معالجة هذا االستثناء بالصورة نفسها التي تتم فيها معالجة االستثناءات مسبقة التعريف

  

 Oracleلجة األخطاء في قواعد بيانات معا
 

  :مثال

  

 مع التحقق بأن اسم الطالب ليس Studentsإذا أردنا إنشاء اإلجرائية المخزنة التي تقوم بإدراج اسم ورقم طالب ضمن الجدول 

‘Sami’ وأن رقمه التسلسلي الذي يشكل مفتاح رئيسي للجدول Studentsغير مكرر .  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE insertSudent( myStudentName IN 
varchar(50),myStudentID IN INT) 
AS 
myCustomException EXCEPTION; 
BEGIN 
 IF myStudentName =’sami’THEN 
  RAISE myCustomException ; 
 END IF; 
 Insert into students values (myStudentID,myStudentName); 
EXCEPTION 
WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN 
Dbms_output.put_line(‘we have this ID ion our table’); 
WHEN myCustomException THEN 
Dbms_output.put_line(‘this student is not allowed to register’); 
END; 
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ل مسبق التعريف هو األو: ، وقمنا بمعالجة استثنائينStudentsنالحظ في المثال السابق أننا قمنا بإدراج سجل ضمن الجدول 

DUP_VAL_ON_INDEX والثاني هو ،myCustomExceptionثم قمنا بكتابة .  الذي قمنا بالتصريح عنه في بداية اإلجرائية

 حيث ستتم طباعة الرسالة األولى في حالة االستثناء األول والثانية في حالة االستثناء EXCEPTIONكتلة المعالجة بعد التعبير 

  .الثاني

  

  :م هذه اإلجرائية نكتب الصيغةالستخدا

  
CALL insertStudent (‘Adel’, 10); 

  

  

  

 DB2معالجة األخطاء في قواعد بيانات 
 

  :هذين المتحولين هما.  على متحولين لمعالجة األخطاء في اإلجرائيات المخزنةDB2تعتمد قواعد بيانات 

• SQLSTATE :ة الخطأالذي يتكون من خمس محارف، ويمثل الرمز المعياري لحال.  

• SQLCODE :وهو عبارة عن متحول صحيح.  

على كل حال، نحتاج أن نصرح عن هذين . نستطيع استخدام أحد هذين المتحولين وليس كليهما ألن تعيين أحدهما سوف يلغي اآلخر

  :المتحولين قبل استخدامهما وذلك بالصيغة

  
DECLARE SQLCODE INT DEFAULT 0; 

  

  : بالشكلSQLSTATEأو في حالة 

  
DECLARE SQLSTATE CHAR(5) DEFAULT ‘00000’; 

  

لذا يجب أن يكون لدينا معالج أخطاء يحدد ما الذي . سيسبب ظهور أي خطأ أثناء تنفيذ اإلجرائية المخزنة، في إيقاف عملية التنفيذ

  .سيحصل في حال ظهور الخطأ

  

لقي أي استثناء وذلك من خالل التعبير لنتمكن من التحكم بالتنفيذ في حال ظهور خطأ سنقوم بإعداد نص برمجي لت

DECLARE…HANDLERحيث نكتب الصيغة :  
DECLARE handler_type HANDLER FOR error_type 

BEGIN 
--handler_code 

END;  
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  : نوع معالج األخطاء وهو واحد من الخيارات التاليةhandler_typeحيث تمثل 

- CONTINUE:خطاء سوف يتم تنفيذه ثم سيتابع التنفيذ من السطر التالي تماماً إلى  يحدد هذا النوع أن النص ضمن معالج األ

  .النقطة التي ظهر فيها الخطأ

- EXIT: ويستخدم عندما نريد أن تتم متابعة التنفيذ بعد تنفيذ نص المعالج بعد كتلة BEGIN…END التي ظهر فيها الخطأ وإذا 

تنفيذ للنص البرمجي في الكتلة الخارجية إذا حصل الخطأ في الكتلة  متداخلتين سيتابع الBEGIN…ENDحصل الخطأ في كتلتي 

  .الداخلية

  

  . فتحدد نوع الخطأ المرتبط بمعالج األخطاء هذاerror_typeأما بالنسبة لـ 

  :يمكننا معالجة أخطاء محددة أو أحد الحاالت العامة التالية

- SQLEXCEPTION :عند ظهور أي استثناء سيتم تشغيل النص البرمجي في معالج األخطاء SQL.  

- SQLWARNING: يتم تشغيل النص البرمجي الخاص بالمعالج عند ظهور أي تحذير SQL.  

- NOT FOUND : سيتم تنفيذ النص البرمجي الخاص بالمعالج عندما ال يعيد التعبيرWHERE الخاص باستعالم أي سجل 

  .مطابق

  
 

  DB2معالجة األخطاء في قواعد بيانات 
 

  :هذين المتحولين هما.  على متحولين لمعالجة األخطاء في اإلجرائيات المخزنةDB2واعد بيانات تعتمد ق

• SQLSTATE :الذي يتكون من خمس محارف، ويمثل الرمز المعياري لحالة الخطأ.  

• SQLCODE :وهو عبارة عن متحول صحيح.  

على كل حال، نحتاج أن نصرح عن هذين . يلغي اآلخرنستطيع استخدام أحد هذين المتحولين وليس كليهما ألن تعيين أحدهما سوف

  .المتحولين قبل استخدامهما

  

لذا يجب أن يكون لدينا معالج أخطاء يحدد ما الذي . سيسبب ظهور أي خطأ أثناء تنفيذ اإلجرائية المخزنة، في إيقاف عملية التنفيذ

  .سيحصل في حال ظهور الخطأ

خطأ سنقوم بإعداد نص برمجي لتلقي أي استثناء قد يحصل وذلك من خالل التعبير لنتمكن من التحكم بالتنفيذ في حال ظهور 

DECLARE…HANDLER.  

  : نوع معالج األخطاء وهو واحد من الخيارات التاليةhandler_typeحيث تمثل 

- CONTINUE:تالي تماماً إلى  يحدد هذا النوع أن النص ضمن معالج األخطاء سوف يتم تنفيذه ثم سيتابع التنفيذ من السطر ال

  .النقطة التي ظهر فيها الخطأ

- EXSIT: ويستخدم عندما نريد أن تتم متابعة التنفيذ بعد تنفيذ نص المعالج بعد كتلة BEGIN…END التي ظهر فيها الخطأ 

طأ في  متداخلتين سيتابع التنفيذ للنص البرمجي في الكتلة الخارجية إذا حصل الخBEGIN…ENDوإذا حصل الخطأ في كتلتي 

  .الكتلة الداخلية
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 DB2معالجة األخطاء في قواعد بيانات 
  

  :مثال

  

 والتي تظهر عندما نحاول إدراج قيمة مكررة في ’23405‘ المحددة بالمحارف الخمسة SQLإذا أردنا معالجة الحالة الخاصة بـ 

بمتابعة التنفيذ عند العبارة التالية للعبارة التي حقل مفتاح رئيسي، أو في حقل مقيد بقيد فريد، نكتب الصيغة التالية التي تسمح لنا 

  :أطلقت االستثناء

  
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE ‘23505’ 
--code to handle the error; 

  

التعبير أما إنشاء استثناءات جديدة فيحتاج الستخدام . تُستخدم الصيغة السابقة في حال أردنا التعامل مع استثناءات مسبقة اإلعداد

SIGNALوذلك بالصيغة :  

  
SIGNAL SQLSTATE SQLStateCode 
SET MESSAGE_TEXT = errorDescription; 

 
، والذي سوف يتم تمريره إلى التطبيق الذي استدعى اإلجرائية، SQLSTATEتطلق الصيغة السابقة استثناء باستخدام متحول الحالة 

  .في حال لم تتم معالجته من قبل معالج األخطاء

  

  :انتبه

 بالنسبة لالستثناءات التي يتم إنشاؤها Z إلى T أو من 9 إلى 7ال يمكنك تحديد قيمة المحارف في متحول الحالة خارج المجال من 

  .ألن القيم خارج هذا المجال محجوزة لالستثناءات مسبقة اإلعداد
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 DB2معالجة األخطاء في قواعد بيانات 
 

  :مثال

  

 في كتابة صيغة اإلجرائية المخزنة التي تبحث عن اسم ضمن جدول أسماء، وتعيد SQLSTATEام متحول الحالة إذا أردنا استخد

  :متوفراً، نكتب الصيغة رسالة بوجوده إذا كان موجوداً، أو بعدم وجوده إذا كان غير

  
CREATE  searchFor (myName varchar(50), OUT myMessage varchar(50)) 
P1: BEGIN 
DECLARE SQLSTATE char(5) DEFAULT ‘00000’; 
DECLARE EXIT HANDLER FOR NOT FOUND 
myMessage = ‘did not find name’; 
IF myName = ‘sami’ THEN 
SIGNAL SQLSTATE ‘87000’ 
SET MESSAGE_TEXT = ‘can not search for that name’; 
myMessage = ‘can not search for that name’; 
END IF; 
Select name from Names where name = myName; 
END p1; 

  

 الذي EXIT، ثم صرحنا عن معالج استثناءات من النوع SQLSTATEفي هذا المثال نالحظ أننا قمنا بالتصريح عن المتحول 

طلقنا استثناء برقم ، ثم كتبنا الشرط الذي يحدد كون االسم الُمدخل مساوي لقيمة معينة، وأNOT FOUNDيعالج الخطأ من النوع 

  .’87000‘الحالة 

  

  :الستخدام هذه اإلجرائية نقوم بكتابة الصيغة

  
CALL searchFor (‘samer’ ,?); 

 
  

  

  

 MySQLمعالجة األخطاء في قواعد بيانات 
 

  .DB2 مع األخطاء، الطريقة المستخدمة في MySQLتشابه الطريقة التي تتعامل بها 

  

  :تولي خطأ أو تحذير أو استثناء  باستخدام الصيغة التاليةيبدأ العمل بالتصريح عن معالج ل
DECLARE handler_type HANDLER FOR condition_value  [,...] sp_statement; 
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  :بعد حدوث الخطأ عن

• CONTINUE :سيستمر التنفيذ من العبارة التالية للعبارة التي سببت الخطأ  

• EXIT:تلة  سيتم الخروج لتنفيذ أول عبارة خارج الكBEGIN-ENDالتي سببت الخطأ   

  

 : على مجاالت رقمية يمكن تصنيفها كما يليMYSQL في condition_valueتتوزع قيم األخطاء 

• SQLWARNING 01 تبدأ القيم ب  

• NOT FOUND 02 تبدأ القيم ب  

• SQLEXCEPTIONأي قيمة خارج القيم السابقة .  

• mysql_error_code:فعلى سبيل المثال، قد نرغب في معالجة خطأين من . رادية تستخدم لمعالجة األخطاء بصورة إف

  . بصورة مختلفة باستخدام رمز خطأ محدد في كل منهماNOT FOUNDالنوع 

• Condition_name :يسمح لنا بتحديد أسماء خاصة بنا لرمز خطأ ما . 

• Sp_statement:ما نستخدم العبارة غالباً.  تعبر عن العبارة البرمجية التي سيتم تنفيذها في حال ظهور خطأ SET 

  .إلعطاء قيمة إلى متحول بحيث يشير هذا المتحول إلى الخطأ الحاصل

  

  .DB2 مع األخطاء، الطريقة المستخدمة في MySQLتشابه الطريقة التي تتعامل بها 

  

  يبدأ العمل بالتصريح عن معالج لتولي خطأ أو تحذير أو استثناء  

  

  :بعد حدوث الخطأ عن

• CONTINUE :تمر التنفيذ من العبارة التالية للعبارة التي سببت الخطأسيس  

• EXIT: سيتم الخروج لتنفيذ أول عبارة خارج الكتلة BEGIN-ENDالتي سببت الخطأ   

  

 : على مجاالت رقمية يمكن تصنيفها كما يليMYSQL في condition_valueتتوزع قيم األخطاء 

• SQLWARNING 01 تبدأ القيم ب  

• NOT FOUND02يم ب  تبدأ الق  

• SQLEXCEPTIONأي قيمة خارج القيم السابقة .  

• mysql_error_code:فعلى سبيل المثال، قد نرغب في معالجة خطأين من .  تستخدم لمعالجة األخطاء بصورة إفرادية

  . بصورة مختلفة باستخدام رمز خطأ محدد في كل منهماNOT FOUNDالنوع 

• Condition_name :بنا لرمز خطأ مايسمح لنا بتحديد أسماء خاصة  . 

• Sp_statement:غالباً ما نستخدم العبارة .  تعبر عن العبارة البرمجية التي سيتم تنفيذها في حال ظهور خطأSET 

  .إلعطاء قيمة إلى متحول بحيث يشير هذا المتحول إلى الخطأ الحاصل
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 MySQLمعالجة األخطاء في قواعد بيانات 
 

  :1مثال

  :التحسس لألخطاء التي قد تظهر نكتب الصيغة وemps المخزنة التي تقوم بإدراج قيم معينة ضمن الجدول إذا أردنا كتابة اإلجرائية
 

CREATE PROCEDURE handlerproc(OUT p_end VARCHAR(10)) 
BEGIN 
  declare continue handler for 1062 SET @b = '- With Error 1062'; 
  declare continue handler for 1048 SET @b = '- With Error 1048'; 
 
  insert into emps VALUES (NULL,'Dave',1,10) ; 
 
  set p_end:= concat('The End ',@b); 
 
END; 

  

   :نالحظ هنا أننا قمنا بالتصريح عن معالجي أخطاء

  ل التي تشير إلى خطأ إدخال قيمة مكررة في حقل إدخاER_DUP_ENTRY 1062أحدهما لقيمة رمز الخطأ  •

 في حقل ال يقبل هذه NULL  الذي يظهر عند إدخال قيمة ER_BAD_NULL_ERROR 1048واآلخر لرمز الخطأ  •

  .القيمة

 كخيار Continue إلى رسالة سيتم إظهارها عند انتهاء تنفيذ العبارات كلها كوننا استخدمنا bنالحظ أننا مررنا قيمة المتحول 

  .لمعالجي األخطاء

  

  :2مثال 

استخدام اسم هذا الشرط كبديل  و’23000 ’  التي تساوي  SQLSTATE المثال تصريح عن شرط ما مقابل لقيمة نستخدم في هذا

  SQLSTATEعن قيمة 

  
create procedure conditionproc(OUT p_end VARCHAR(10)) 
begin  
 
  declare not_null condition for SQLSTATE '23000';  
  declare continue handler for not_null SET @b = '- With not_null 
Error';  
 
  insert into emps VALUES (NULL,'Dave',1,10) ;  
 
  set p_end:= concat('The End ',@b); 
 
end; 
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  حول اإلجرائيات المخزنة
 

  .والحلقات والمؤشراترأينا من خالل الجلسات السابقة قوة اإلجرائيات المخزنة وكيف أنها تتضمن آليات للتنفيذ الشرطي 

  

  :ترى بعض النظريات ضرورة التركيز على تنفيذ جميع االستعالمات عن طريق اإلجرائيات المخزنة وذلك لألسباب التالية

غالباً ما تتم عملية ترجمة مسبقة لإلجرائيات المخزنة في قواعد البيانات العالئقية مما يجعل استخدامها فرصة لتحسين  -1

  .األداء

رائيات المخزنة وسيلة جيدة لرفع درجة األمان كونها توقف مجموعة من الهجومات األمنية المحتملة على قاعدة تعتبر اإلج -2

 .البيانات

 .تضمين منطق العمل في قاعدة البيانات نفسها وجعل التطبيقات تلعب دور واجهة تعامل مع البيانات فقط -3
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   الثاني عشرالقسم

 SQLفي قواعد البيانات باستخدام إدارة األمن 
  

  : الكلمات المفتاحية

   .األمن ، التحقق من الهوية ، الصالحيات ، حساب ، مستخدم، دور 

  

  :ملخص

الخاصة SQL  تغطية األفكار الرئيسية المتعلقة بتعليمات القسمسنحاول في هذا . يعتبر األمن في قواعد البيانات موضوعاً واسعاً جداً

  .انات، كما سنستعرض أسلوب تطبيقها في قواعد البيانات المختلفةبأمن قاعدة بي

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 .مفهوم األمن بصورة عامة •

 SQL99التعليمات األساسية المرتبطة بإدارة السماحيات التي يحددها المعيار  •

 ACCESSكيفية إدارة األمن في  •

 SQL SERVERكيفية إدارة األمن في  •

 ) التاليالقسمسنتابع األفكار المتبقية في  (ORACLEكيفية إدارة المستخدمين فقط في  •
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SQLوأمن البيانات   
  

 .كلما ازدادت أهمية البيانات وحساسيتها بالنسبة للعمل، زادت ضرورة الحفاظ عليها بمنأى عن األيدي العابثة

ية من محاوالت اختراق خارجية، بل تتعداها إلى تنظيم الوصول إلى البيانات من قبل تقتصر عملية ضبط األمان على الحما وال

  .المستخدمين المختلفين، مما يستدعي مثالً حجب جدول الرواتب عن الموظفين خارج قسم المحاسبة

 .ألمان التي تمكن من إدارة وضبط اSQLلن نتناول في هذه الجلسة نظرية األمن ولكننا سنركز فقط على أوامر 

  :عند تطبيق نظاٍم أمني البد لنا من التفكير بإجرائيتين أساسيتين

تتم هذه العملية باستخدام اسم دخول . حيث يتم التأكد من هوية المستخدم الذي يحاول الولوج إلى القاعدة: التحقق من الهوية -1

  ).أو كلمة سر(وكلمة مرور 

ة بالمستخدم أي ما يسمح لهذا المستخدم فعله بعد التحقق من يجب تحديد الصالحيات الخاص: الصالحيات والسماحيات -2

  .هويته، وتُحدد السماحيات الخاصة بكل غرض من أغراض القاعدة، أي ما يمكن فعله بهذا الغرض

  .تمنح أنظمة قواعد البيانات العالئقية العديد من األدوات التي تساعد على ضبط عملية األمن وإجرائياتها

  .ى التعامل مع حاجات األمن األساسية التي تتشابه فيها طرق التطبيق بين أنظمة قواعد البيانات المختلفةسنوجه اهتمامنا إل

  

  :لمحة عامة

لكن، إلعطاء مستخدم ما صالحية الوصول إلى . عند تثبيت قاعدة بيانات معينة يتم إنشاء حسابات تلقائية بصالحيات مدير  نظام

  :القاعدة، علينا أن نمر بمرحلتين

بهذه الطريقة يستطيع نظام قواعد البيانات التحقق من هوية هذا : إنشاء حساب لهذا المستخدم إذا كان ال يملك حساباً مسبقاً -1

  .بصورة عامة يكون حساب هذا المستخدم محمياً بكلمة سر ُيدخلها المستخدم أثناء عملية تسجيل الدخول. الشخص

. تخدم أي صالحيات للوصول إلى أي غرض من أغراض قاعدة البياناتعند إنشاء حساب مستخدم، لن يكون لهذا المس -2

لذلك يكون على مدير القاعدة توزيع صالحيات محددة على المستخدم تعطيه إمكانية الوصول إلى األغراض التي يحتاجها 

  .في قاعدة البيانات

 أو استعالم عن سجالت، أو إدراج سجالت أو يمكن توزيع صالحيات مختلفة، مثل صالحية إنشاء جداول جديدة، أو تعديل سجالت،

كما يمكن للمستخدم الحصول على صالحية تنفيذ إجرائيات ُمخزَّنة، أو حتى صالحية التعديل على . حذف سجالت من جدول ما

  . حسابات قواعد البيانات المختلفة

  .قد تكون الصالحيات المعطاة شاملة لكافة الجداول، أو خاصة بجدول محدد

اعد البيانات عدد كبير من الصالحيات الممكنة للمستخدم، إال أن صالحيات مدير النظام تبقى الصالحيات األقوى التي تساعد تدعم قو

  .على تحديد، من الذي وما الذي يستطيع المستخدم فعله في قاعدة البيانات
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  األدوار والمناظير في قاعدة البيانات
  

  :األدوار

  .باألدوارالحيات كثيرة عبر دعم ما ُيسمى  حلوالً لتوزيع صSQLتبنت  -

  . ُيعّرف الدور بأنه تسميةٌ لمجموعة من الصالحيات -

  .يستطيع مدير النظام أن يعطي للمستخدم دور عوضاً عن إعطائه عشرات الصالحيات -

  . ما يسمى بمجموعة مستخدمينAccess األدوار، في حين تدعم MySQLالتدعم قواعد البيانات  -

 المعّرف sysAdminلبيانات التي تدعم األدوار عادةً، على أدوار مسبقة اإلعداد كما هو الحال في دور تحتوي قواعد ا -

  .SQL Serverمسبقاً في 

  

  :المناظير

  استخدام المناظير كآلية لحجب بعض المعلومات من الجداول -

  .فقطوإعطاء المستخدم صالحية التعامل مع منظار للتعامل مع الحقول المسموح له رؤيتها  -

  

  :األدوار

مع كل المرونة التي يمنحها تزويد المستخدم بأية تركيبة من الصالحيات، تصبح هذه العملية مرهقة وإشكالية في حال وجود عدد 

  .باألدوار حلوالً لمثل هذه المشكلة عبر دعم ما ُيسمى SQLلذا تبنت . كبير من المستخدمين

فعند إسناد دور إلى مستخدم ما نحصل على نفس التأثير الذي ينتج عن إسناد . ياتُيعّرف الدور بأنه تسميةٌ لمجموعة من الصالح

  .جميع الصالحيات الُمعرَّفة ضمن هذا الدور إلى المستخدم

لألدوار أهمية كبيرة في تسهيل عملية إدارة األمن في قاعدة البيانات، إذ يستطيع مدير النظام أن يعطي للمستخدم دور عوضاً عن 

  .ات الصالحياتإعطائه عشر

 ما يسمى بمجموعة مستخدمين التي يقترب مفهومها العام من Access األدوار، في حين تدعم MySQLالتدعم قواعد البيانات 

  .مفهوم األدوار

 المعّرف مسبقاً في sysAdminتحتوي قواعد البيانات التي تدعم األدوار عادةً، على أدوار مسبقة اإلعداد كما هو الحال في دور 

SQL Server والذي ينتمي إليه الحساب saحيث يكفي إسناد هذا الدور إلى حساب ما إلعطاءه صالحية مطلقة ،.  

  

  :المناظير

فمن المألوف بالنسبة لمدير نظام أن يستخدم المناظير كآلية لحجب بعض . تكلمنا عن المناظير ولم نحدد ارتباطها بموضوع األمن

ستخدم صالحية التعامل مع منظار للتعامل مع الحقول المسموح له رؤيتها فقط عوضاً عن المعلومات من الجداول، وإعطاء الم

  .إعطاء الصالحية على الجداول كاملةً
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 SQLأمن قواعد البيانات و
  

 أي أوامر للتحقق من الهوية لذا سنستعرض االختالفات بين طريقة تطبيق كل قاعدة بيانات لهذا SQL99ال يحتوي معيار 

  . الموضوع

  

 حيث تدعم معظم قواعد البيانات REVOKE وGRANT: أمرين أساسيين إلدارتهاSQL99أما بالنسبة للصالحيات، فيحدد المعيار 

  .هذين األمرين بالرغم من اختالف الصيغة بشكل بسيط بينها

  

 DROP وSET ROLE وCREATE ROLE األوامر الخاصة بإنشاء وإدارة األدوار وهي SQL99 كذلك يحتوي المعيار 

ROLE.  

  

  :GRANTاستخدام التعبير 

  :هناك نوعان من صالحيات.  لتخويل مستخدم بصالحية ماGRANTيتم استخدام التعبير 

  

وهي الصالحيات التي تتضمن عمليات غير مرتبطة بأغراض موجودة محددة في قاعدة : صالحيات مستوى التصريح -1

   ,CREATE DATABASE, CREATE TABLEالبيانات مثل 

CREATE PROCEDURE, CREATE VIEW .لتخويل مستخدم بصالحية التصريح يكفي كتابة الصيغة:  

  
GRANT prevelage_type TO user_name 

 
تتحكم هذه الصالحيات بالوصول إلى أغراض مخصصة موجودة في قاعدة البيانات : صالحيات على مستوى األغراض -2

 أو INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT تكون مثل تحديد صالحية الوصول إلى الجداول حيث يمكن أن

 .EXECUTEأما بالنسبة للصالحيات على اإلجرائيات المخزنة فأهم الصالحيات هي . تركيبة من هذه الصالحيات
 

. كما سنالحظ ففي حالة الصالحيات على مستوى األغراض يجب علينا تحديد المصدر إضافة إلى نوع الصالحية واسم المستخدم

  :غة بالشكلتصبح الصي

  
GRANT privilege_type ON resource TO user_name 

  

يملك المستخدمون صالحيات كاملة على أغراض قاعدة البيانات التي يقومون بإنشائها بينما ال يملكون أي صالحية على األغراض 

  .المنشأة من قبل مستخدمين آخرين

 لتخصيص أدوار خاصة بمستخدمين GRANTم التعبير  يمكنك استخداDB2 وSQL Server ،Oracleفي قواعد بيانات 

  .موجودين
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  SQLأمن قواعد البيانات و

  

 أي أوامر للتحقق من الهوية لذا سنستعرض االختالفات بين طريقة تطبيق كل قاعدة بيانات لهذا SQL99ال يحتوي معيار 

  . الموضوع

  

 حيث تدعم معظم قواعد البيانات REVOKE وGRANT:دارتها أمرين أساسيين إلSQL99أما بالنسبة للصالحيات، فيحدد المعيار 

  .هذين األمرين بالرغم من اختالف الصيغة بشكل بسيط بينها

  

 DROP وSET ROLE وCREATE ROLE األوامر الخاصة بإنشاء وإدارة األدوار وهي SQL99 كذلك يحتوي المعيار 

ROLE.  

  

  :GRANTاستخدام التعبير 

  :هناك نوعان من صالحيات.  لتخويل مستخدم بصالحية ماGRANTيتم استخدام التعبير 

  

وهي الصالحيات التي تتضمن عمليات غير مرتبطة بأغراض موجودة محددة في قاعدة : صالحيات مستوى التصريح -1

   ,CREATE DATABASE, CREATE TABLEالبيانات مثل 

CREATE PROCEDURE, CREATE VIEW . 

  

 هذه الصالحيات بالوصول إلى أغراض مخصصة موجودة في قاعدة البيانات تتحكم: صالحيات على مستوى األغراض -2

 أو INSERT, UPDATE, DELETE, SELECTمثل تحديد صالحية الوصول إلى الجداول حيث يمكن أن تكون 

 .EXECUTEأما بالنسبة للصالحيات على اإلجرائيات المخزنة فأهم الصالحيات هي . تركيبة من هذه الصالحيات
 

  . حظ ففي حالة الصالحيات على مستوى األغراض يجب علينا تحديد المصدر إضافة إلى نوع الصالحية واسم المستخدمكما سنال

  

يملك المستخدمون صالحيات كاملة على أغراض قاعدة البيانات التي يقومون بإنشائها بينما ال يملكون أي صالحية على األغراض 

  .المنشأة من قبل مستخدمين آخرين

 لتخصيص أدوار خاصة بمستخدمين GRANT يمكنك استخدام التعبير DB2 وSQL Server ،Oracleد بيانات في قواع

 .موجودين
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 SQLأمن قواعد البيانات و
  

  :REVOKEاستخدام التعبير 
 

  . أو حصل عليها المستخدم بشكل تلقائيGRANT إلزالة أو حجب صالحيات تم إعطاؤها بالتعبير REVOKEيستخدم التعبير 

  

  :  على سويتينGRANT كما هي الحالة بالنسبة لـ REVOKEتعمل 

  

  :األولى هي سوية التصريح ويمكن التعامل معها بالصيغة -
REVOKE prevelage_type FROM user_name 

 
  :الثانية هي سوية األغراض وهنا يلزم تحديد المصدر أي تصبح الصيغة على اللشكل -

REVOKE prevelage_type ON resource FROM user_name 
 

عندما يتم حجب جميع صالحيات مستخدم، فإن هذا ال يعني أننا حذفنا المستخدم أو أي من األغراض التي أنشأها وإنما نكزن ببساطة 

  .قد منعناه من الوصول إلى أي مصدر

 : هي التاليةGRANT وREVOKE للتعبير SQL99الشكل الكامل للصيغ التي يحددها المعيار 

  
REVOKE GRANT  

REVOKE [GRANT OPTION FOR] 
{ALL PRIVILEGES} 

| SELECT 
| INSERT 
| DELETE 
| UPDATE 

| REFERENCES 
| USAGE }[,…n] 

ON { [TABLE] table_name 
| DOMAIN domain_name 

| COLLATION collation_name 
| CHARACTER SET charset_name 

| TRANSLATION 
translation_name 

FROM (grantee_name | PUBLIC} 
[,…n] 

{CASCAD | RESTRICT}  

GRANT {ALL PRIVILEGES} 
|SELECT 

|INSERT [(column_name [,…n] 
|DELETE 

|UPDATE [(column_name [,…n] 
|REFERENCES [(column_name 

[,…n] 
|USAGE } [,…n] 

ON {[TABLE] table_name 
|DOMAIN domain_name 

|COLLATION collation_name 
 
 
 

  

  

لن ندخل في تفاصيل معامالت هذه الصيغة العامة حيث ستتوضح بعض هذه المعامالت من خالل األمثلة التطبيقية في قواعد البيانات 

  .المختلفة
 



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
 179

  SQLأمن قواعد البيانات و

  

  :REVOKEاستخدام التعبير 
 

  . حصل عليها المستخدم بشكل تلقائي أوGRANT إلزالة أو حجب صالحيات تم إعطاؤها بالتعبير REVOKEيستخدم التعبير 

  

  :  على سويتينGRANT كما هي الحالة بالنسبة لـ REVOKEتعمل 

  .األولى هي سوية التصريح، والثانية هي سوية األغراض وهنا يلزم كما ذكرنا تحديد المصدر

  

غراض التي أنشأها وإنما نكزن ببساطة عندما يتم حجب جميع صالحيات مستخدم، فإن هذا ال يعني أننا حذفنا المستخدم أو أي من األ

  .قد منعناه من الوصول إلى أي مصدر

  

  

  

 SQLأمن قواعد البيانات و
  

  :MS Accessاألمن في قواعد بيانات 

  . بسيطاAccessًيعتبر األمن في نظام إدارة قواعد المعطيات 

  

، ومن Tools من قائمة Accessن في يمكننا الوصول إلى خيارات األما. REVOKE وGRANT تعابير Access 2002يدعم 

  .Securityخيار 

  

  في وضع كلمة سر عليها من قائمةAccessتتلخص الطريقة األساسية لتأمين قاعدة بيانات 

 Tools الخيار ،Security واألمر ،set database password .  

  

  .Security، والخيار Toolsالقائمة  من Encrypt/Decrypt Databaseيمكن استخدام تشفير قاعدة البيانات من األمر 

  

 User and األمن على مستوى المستخدمين ويمتلك واجهة خاصة إلدارة المستخدمين يمكن الوصول إليها من الخيار Accessيدعم 

Group Accounts من القائمة Tools والخيار ،Securityبشكل يمكّن المدير من إزالة وإضافة مستخدمين .  

  

  .User and Group Permissionsخدمين يمكننا التحكم بصالحياتهم باستخدام الخيار بعد إضافة المست
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 SQLأمن قواعد البيانات و
  

  :MS Accessاألمن في قواعد بيانات 

ولكننا سنغطي . Oracle و،DB2 و ،SQL Server بسيطاً إذا ما قيس بـ Accessيعتبر األمن في نظام إدارة قواعد المعطيات 

  .موضوع األمن فيه كونه من أنظمة قواعد البيانات واسعة االنتشاربشكل سريع 

  

  .  ولكن العمل على الواجهات البيانية المرئية أكثر سهولةREVOKE وGRANT تعابير Access 2002يدعم 

  .Security، ومن خيار Tools من قائمة Accessيمكننا الوصول إلى خيارات األمان في 

  

  

 ويتم ذلك من قائمة.  في وضع كلمة سر عليهاAccessلتأمين قاعدة بيانات تتلخص الطريقة األساسية 

 Tools الخيار ،Security واألمر ،set database password .  

  

، والخيار Tools من القائمة Encrypt/Decrypt Databaseيمكن تدعيم األمن أيضاً باستخدام تشفير قاعدة البيانات من األمر 

Security.  

  

 User and األمن على مستوى المستخدمين ويمتلك واجهة خاصة إلدارة المستخدمين يمكن الوصول إليها من الخيار Accessيدعم 

Group Accounts من القائمة Tools والخيار ،Securityبشكل يمكّن المدير من إزالة وإضافة مستخدمين .  

  

  

 .User and Group Permissions الخيار بعد إضافة المستخدمين يمكننا التحكم بصالحياتهم باستخدام
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  SQLأمن قواعد البيانات و

  

  :MS Accessاألمن في قواعد بيانات 

ولكننا سنغطي . Oracle و،DB2 و ،SQL Server بسيطاً إذا ما قيس بـ Accessيعتبر األمن في نظام إدارة قواعد المعطيات 

  .انات واسعة االنتشاربشكل سريع موضوع األمن فيه كونه من أنظمة قواعد البي

  

  .  ولكن العمل على الواجهات البيانية المرئية أكثر سهولةREVOKE وGRANT تعابير Access 2002يدعم 

  .Security، ومن خيار Tools من قائمة Accessيمكننا الوصول إلى خيارات األمان في 

  

 ويتم ذلك من قائمة.  عليها في وضع كلمة سرAccessتتلخص الطريقة األساسية لتأمين قاعدة بيانات 

 Tools الخيار ،Security واألمر ،set database password .  

  

، والخيار Tools من القائمة Encrypt/Decrypt Databaseيمكن تدعيم األمن أيضاً باستخدام تشفير قاعدة البيانات من األمر 

Security.  

  

 User andهة خاصة إلدارة المستخدمين يمكن الوصول إليها من الخيار  األمن على مستوى المستخدمين ويمتلك واجAccessيدعم 

Group Accounts من القائمة Tools والخيار ،Securityبشكل يمكّن المدير من إزالة وإضافة مستخدمين .  

  

  .User and Group Permissionsبعد إضافة المستخدمين يمكننا التحكم بصالحياتهم باستخدام الخيار 

  

  

  

  SQLواعد البيانات وأمن ق
  

 :SQL Serverاألمن في قواعد بيانات 

، استخدام إجرائيات ُمخزنة ومسبقة التعريف إلدارة المستخدمين ولتعريف عمليات إضافة مستخدم SQL Serverغالباً ما يتم في 

  .جديد أو تغيير كلمة السر أوتغيير صالحيات مستخدم معين

  

 تحتاج هذه اإلجرائية إلى اسم مستخدم وبصورة اختيارية كلمة سر .sp_addloginة المخزنة إلنشاء مستخدم جديد نستخدم اإلجرائي

  :ويتم استخدامها بالصيغة

  
EXEC sp_addlogin ‘userName’, ‘userpassword’  
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 القديمة والكلمة قيمة كلمة السر: تأخذ هذه اإلجرائية كمعاِمالت. sp_passwordلتغيير كلمة سر مستخدم نستعمل اإلجرائية المخزنة 

  :sp_passwordتظهر الصيغة التالية كيفية استعمال اإلجرائية . الجديدة واسم المستخدم

  
EXEC sp_password ‘oldpass’, ‘newpass’, ‘userName’ 

  

اد حذفه تأخذ هذه اإلجرائية كمعامل دخل اسم المستخدم المر. sp_droploginإلزالة مستخدم نستعمل ببساطة اإلجرائية المخزنة 

  :وهي بالصيغة

  
EXEC sp_droplogin ‘userName’ 

  

  :SQL Server في Windowsاستخدام تحقق الهوية المتوفر في 

 طريقة بديلة للتحقق من الهوية معروفة باسم األمن المتكامل، حيث يتم ربط الوصول إلى قاعدة البيانات SQL Serverيدعم 

  .Windowsباستخدام التحقق من الهوية الخاص بـ 

  

 يمكننا أن نتعامل مع أسماء الحسابات  بصورة مباشرة في عمليات Windowsفي حال اخترنا استخدام تحقق الهوية الخاص بـ 

  .توزيع الصالحيات غير أننا لن نستطيع إنشاء مستخدم جديد أو أن نحذف مستخدم موجود

  

 أما بالنسبة للحسابات المحلية فيتم الداللة عليها بـ domain\userNameللداللة على اسم مستخدم خاص بنطاق نستعمل الصيغة 

mymachine\userName. 

  

 مع تحقق Windows أيضاً ما يسمى بتحقق الهوية المختلط حيث يمكن استخدام تحقق الهوية الخاص بـ SQL Serverيدعم 

  .SQL Serverالهوية الخاص بـ 

  

  :مثال

  : يمكننا كتابة الصيغة’thepass‘ بكلمة سر ’Adel‘إذا أردنا إنشاء الحساب السم المستخدم 

  
EXEC sp_addlogin ‘Adel’, ‘thepass’ 

  

  :إلزالة هذا الحساب نستخدم الصيغة

  
EXEC sp_droplogin ‘Adel’ 
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 SQLأمن قواعد البيانات و
  

  :SQL Serverاألمن في قواعد بيانات 

بقة التعريف إلدارة المستخدمين ولتعريف عمليات إضافة مستخدم ، استخدام إجرائيات ُمخزنة ومسSQL Serverغالباً ما يتم في 

  .جديد أو تغيير كلمة السر أوتغيير صالحيات مستخدم معين

  

   sp_addloginإلنشاء مستخدم جديد نستخدم اإلجرائية المخزنة 

  

قيمة كلمة السر القديمة والكلمة : تتأخذ هذه اإلجرائية كمعاِمال. sp_passwordلتغيير كلمة سر مستخدم نستعمل اإلجرائية المخزنة 

  .الجديدة واسم المستخدم

  

  تأخذ هذه اإلجرائية كمعامل دخل اسم المستخدم المراد حذفه . sp_droploginإلزالة مستخدم نستعمل ببساطة اإلجرائية المخزنة 

  

  :SQL Server في Windowsاستخدام تحقق الهوية المتوفر في 

ة للتحقق من الهوية معروفة باسم األمن المتكامل، حيث يتم ربط الوصول إلى قاعدة البيانات  طريقة بديلSQL Serverيدعم 

  .Windows أي بالحسابات المحلية أوبحسابات النطاقات الخاصة بـ Windowsباستخدام التحقق من الهوية الخاص بـ 

  

مع أسماء الحسابات  بصورة مباشرة في عمليات  يمكننا أن نتعامل Windowsفي حال اخترنا استخدام تحقق الهوية الخاص بـ 

  .توزيع الصالحيات غير أننا لن نستطيع إنشاء مستخدم جديد أو أن نحذف مستخدم موجود

  

 أما بالنسبة للحسابات المحلية فيتم الداللة عليها بـ domain\userNameللداللة على اسم مستخدم خاص بنطاق نستعمل الصيغة 

mymachine\userName. 

  

 مع تحقق Windows أيضاً ما يسمى بتحقق الهوية المختلط حيث يمكن استخدام تحقق الهوية الخاص بـ SQL Serverيدعم 

  .SQL Serverالهوية الخاص بـ 

  

  

 SQLأمن قواعد البيانات و
  

  . بعد إضافة الحسابات نستطيع البدء بتغيير الصالحيات إذ ال يملك المستخدم الجديد أي صالحيات

تسمح . sp_grantdbaccessالبدء بإعطاء المستخدم صالحية الوصول إلى قواعد بيانات معينة باستخدام اإلجرائية المخزنة يمكننا 

  :تأخذ اإلجرائية المخزنة الصيغة. هذه اإلجرائية لمستخدم ما باالتصال بقاعدة البيانات ولكنها ال تمنحه أي صالحية إضافية
EXEC sp_grantdbaccess ‘userName’ 
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  :مثال

 صالحية االتصال بقاعدة ’Adel‘ ضمنها ومنح المستخدم myTable وإنشاء جدول myDatabaseإذا أردنا إنشاء قاعدة البيانات 

  :البيانات تلك نكتب الصيغة

  
CREATE DATABASE myDatabase 
GO 
useMyDatabase 
GO 
CREATE TABLE myTable (myColumn varchar(10)); 
GO 
EXEC sp_grantdbaccess ‘Adel’ 

  

 تعمل فقط مع قاعدة البيانات الحالية لذلك استخدمنا التعبير sp_grantdbaccessالبد من مالحظة أن اإلجرائية المخزنة 

useMyDatabase إلعالم النظام أنه يتوجب عليه استخدام قاعدة البيانات myDatabase.  

  

  : وذلك وفق الصيغةsp_revokedbaccessنستخدم اإلجرائية المخزنة أما لحجب صالحية الوصول إلى قاعدة البيانات لمستخدم ما 

  

  
EXEC sp_revokedbaccess ‘userName’ 

 
  .سنتناول في المرحلة التالية إعطاء المستخدم صالحيات التحكم بأغراض قاعدة البيانات

  

  SQLأمن قواعد البيانات و

  

  . ال يملك المستخدم الجديد أي صالحياتبعد إضافة الحسابات نستطيع البدء بتغيير الصالحيات إذ 

تسمح . sp_grantdbaccessيمكننا البدء بإعطاء المستخدم صالحية الوصول إلى قواعد بيانات معينة باستخدام اإلجرائية المخزنة 

  .هذه اإلجرائية لمستخدم ما باالتصال بقاعدة البيانات ولكنها ال تمنحه أي صالحية إضافية

  .sp_revokedbaccessصول إلى قاعدة البيانات لمستخدم ما نستخدم اإلجرائية المخزنة أما لحجب صالحية الو

  .سنتناول في المرحلة التالية إعطاء المستخدم صالحيات التحكم بأغراض قاعدة البيانات
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 SQLأمن قواعد البيانات و
  

  :إعداد صالحيات مستوى األغراض

 SQL99 بصورة  أمثلية يمكننا استخدام التعبيرات التي يوفرها المعيار SQL Serverلنتمكن من إعداد الصالحيات على 

)GRANT, REVOKE (ًوذلك وفق الصيغة التي رأيناها مسبقا.  
 

  :مثال

 أو SELECT إمكانية االستعالم باستخدام ’Sami‘ وتخويل المستخدم myDB في قاعدة البيانات myTestإذا أردنا إنشاء جدول 

  :، نكتب الصيغةUPDATEالتعديل باستخدام 

  
CREATE DATABASE myDB 
GO 
USE myDB 
GO 
CREATE TABLE myTest (call1 INT); 
GO 
EXEC sp_grantdbaccess ‘Sami’ 
GO 
GRANT SELECT , UPDATE ON myTest TO ‘Sami’ 

  

 WITHا استخدام ، يمكننGRANT الحق بتمرير الصالحيات التي حصل عليها بتعليمة ’Sami‘إذا أردنا منح المستخدم 

GRANT OPTIONوذلك بالصيغة :  
GRANT SELECT, UPDATE ON myTest TO ‘Sami’  WITH GRANT OPTION 

  

  . الذي يقوم بتعديل وإعادة كتابة الصالحيات من جديدDENY يدعى GRANT تعبير خاص معاكس لـ SQL Serverيمتلك 

  

في هذه الحالة، ُيعاد المستخدم إلى . DENY أو GRANTتعبير  فيسبب إلغاء تأثير الSQL Server في REVOKEأما تعبير 

  .REVOKE ALLالوضعية التلقائية التي بدأ بها في حال استخدمنا 

  

  : نستخدم الصيغةmyTest مع الجدول SELECTفمثالً إلزالة صالحية استخدام االستعالم بـ 
REVOKE SELECT ON myTest FROM ‘Sami’ 

 
 سنحصل على تعبير يقوم بإلغاء إمكانية االستعالم من جميع WITH GRANT OPTION الخيار أما إذا كنا قد استخدمنا

  : فتكون الصيغةCASCADEالحسابات التي ُمررت لها سماحية القراءة باستخدام التعبير 
REVOKE SELECT ON myTest FROM ‘Sami’ 
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  SQLأمن قواعد البيانات و

  

  :إعداد سماحيات مستوى األغراض

 SQL99 بصورة  أمثلية يمكننا استخدام التعبيرات التي يوفرها المعيار SQL Server من إعداد الصالحيات على لنتمكن

)GRANT, REVOKE (ًوذلك وفق الصيغة التي رأيناها مسبقا.  

 WITH، يمكننا استخدام GRANT الحق بتمرير الصالحيات التي حصل عليها بتعليمة ’Sami‘إذا أردنا منح المستخدم 

GRANT OPTION.  

  

  . الذي يقوم بتعديل وإعادة كتابة الصالحيات من جديدDENY يدعى GRANT تعبير خاص معاكس لـ SQL Serverيمتلك 

في هذه الحالة، ُيعاد المستخدم إلى . DENY أو GRANT فيسبب إلغاء تأثير التعبير SQL Server في REVOKEأما تعبير 

  .REVOKE ALLال استخدمنا الوضعية التلقائية التي بدأ بها في ح

 سنحصل على تعبير يقوم بإلغاء إمكانية االستعالم من جميع WITH GRANT OPTIONأما إذا كنا قد استخدمنا الخيار 

  CASCADEالحسابات التي ُمررت لها سماحية القراءة باستخدام التعبير 

  

  

  

 SQLأمن قواعد البيانات و
  

  :MySQLاستخدام األدوار في 

  .  نالحظ أنه يتم تلقائياً إضافة مجموعة من األدوار مسبقة اإلعدادSQL Serverعند تثبيت 

  

  . ، تأخذ هذه اإلجرائية اسم الدور الجديد كمعامل دخلsp_addroleلنتمكن من إنشاء دور جديد نستخدم اإلجرائية المخزنة 

  

فمثالً لمنح صالحية االستعالم بـ .  مجدداGRANTً بعد إضافة الدور سنحتاج إلى تحديد صالحيات هذا الدور، لذا نستخدم التعبير

SELECT عن الجدول myTable للدور myRoleنكتب الصيغة  :  
GRANT SELECT ON myTable TO myRole; 

  

  :لتحديد المستخدمين أصحاب الدور السابق نستخدم الصيغة

  
EXEC sp_addrolemember myRole, userName; 

 
  : وذلك حسب الصيغةsp_droprolemember اإلجرائية المخزنة إلزالة عضو من دور ما نستخدم

EXEC sp_droprolemember myRole, userName; 
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  :انتبه
 

 سماحية ما عن مستخدم DENY أي أنك إذا حجبت باستخدام GRANT أقوى من التعبير REVOKE وDENYتعتبر تعبيرات 

  .ن عضواً في دور يسمح بأداء هذا العملفهو لن يتمكن من أداء العمل المرتبط بالسماحية حتى لو كا
 

  SQLأمن قواعد البيانات و

  

  :MySQLاستخدام األدوار في 

  .  نالحظ أنه يتم تلقائياً إضافة مجموعة من األدوار مسبقة اإلعدادSQL Serverعند تثبيت 

  

  . اسم الدور الجديد كمعامل دخل ، تأخذ هذه اإلجرائيةsp_addroleلنتمكن من إنشاء دور جديد نستخدم اإلجرائية المخزنة 

  

  . مجدداGRANTًبعد إضافة الدور سنحتاج إلى تحديد صالحيات هذا الدور، لذا نستخدم التعبير 

  

  
 

 SQLأمن قواعد البيانات و
  

  :إعداد سماحيات مستوى التصريح

  

ح حيث تساعد هذه  أن تتعامل مع صالحيات مستوى التصريREVOKE وGRANT, DENY، يمكن للتعابير SQL Serverفي 

  .السماحيات، المستخدم في التصريح عن أو في إنشاء أغراض جديدة في قاعدة البيانات

  

  : السماحيات التالية كسماحيات مستوى التصريحSQL Serverتدعم 

  
CREATE DATABASE, CREATE DEFAULT, CREATE FUNCTION,  

CREATE PROCEDURE, CREATE RULE, CREATE TABLE, CREATE VIEW, BACKUP 
DATABSE, BACKUP LOG.  

  

  :مثال

  : وإعطائه صالحية إنشاء قاعدة بيانات جديدة نكتب الصيغةtestإذا أردنا إنشاء مستخدم 
EXEC sp_addlogin ‘test’, ‘testpass’ 
GRANT CREATE DATABASE TO ‘test’ 

  

  .صالحيات لمستخدم آخر أيضاً لتمكين تمرير الWITH GRANT OPTIONيمكننا هنا أيضاً استخدام الخيار 
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 SQLأمن قواعد البيانات و

  

  :إعداد سماحيات مستوى التصريح

  

 أن تتعامل مع صالحيات مستوى التصريح حيث تساعد هذه REVOKE وGRANT, DENY، يمكن للتعابير SQL Serverفي 

  .السماحيات، المستخدم في التصريح عن أو في إنشاء أغراض جديدة في قاعدة البيانات

  

  : السماحيات التالية كسماحيات مستوى التصريحSQL Serverتدعم 

  
CREATE DATABASE, CREATE DEFAULT, CREATE FUNCTION,  

CREATE PROCEDURE, CREATE RULE, CREATE TABLE, CREATE VIEW, BACKUP 
DATABSE, AND BACKUP LOG.  

  

  
 

  Oracle  وأمن قواعد البيانات
  

  إلدارة المستخدمين، وللتحقق من الهويةoracle التي تبنتها  اآلليات و حيث سنرى ما هي التعابيرORACLEالمحطة التالية هي 

  .إلدارة السماحياتو

  

  :التحقق من الهوية وإدارة المستخدمين

  .SYSTEM وSYS بعد التنصيب، بصورة تلقائية، حسابين هما Oracleتوفر 

 ألنه الحساب الذي يملك الصالحيات الخاصة بتلك SYSTEMالدخول بحساب  علينا oracleلنتمكن من إدارة المستخدمين في 

  .العمليات

كلمة  و الذي يتطلب كمعامالت اسم المستخدمCREATE USER نستعمل التعبير Oracleإلنشاء مستخدم جديد في  -

  .simplepassword بجعلها تلقائياً Oracleإذا لم يتم تحديد كلمة السر سيقوم  والمرور الخاصة به ،

 : الصيغة CREATE USERتستعمل 

  
CREATE USER user_name IDENTIFIED BY user_password; 

 
 : حيث يستعمل هذا التعبير الصيغةALTER USERلتعديل كلمة السر الخاصة بحساب ما نستخدم التعبير  -

 
ALTER USER user_name IDENTIFIED BY new_password; 
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 :ذلك بالصيغة وإيقاف صالحياته دون حذفه أو تفعيل حساب تم إقفاله وضاً القيام بإقفال حساب مايمكننا عن طريق هذا التعبير أي

  
ALTER USER user_name ACCOUNT LOCK; 

 
ALTER USER user_name ACCOUNT UNLOCK; 

 
  : الذي يأخذ الصيغةDROP USERأما إلزالة حساب مستخدم ما يكفي استخدام التعبير  -

  
DROP USER user_name 

 
  :مثال

 : ثم إزالة المستخدم نكتب الصيغةsss بكلمة سر تلقائية ثم تغييرها إلى  Oracle في قاعدة بيانات testإذا أردنا إنشاء المستخدم 

  
CREATE USER test; 
ALTER USER test IDENTIFIED BY sss; 
DROP USER test; 

 
   Oracle  وأمن قواعد البيانات

  إلدارة المستخدمين، وللتحقق من الهويةoracle التي تبنتها  اآلليات و حيث سنرى ما هي التعابيرORACLEالمحطة التالية هي 

  .إلدارة السماحياتو

  

  :التحقق من الهوية وإدارة المستخدمين

  .SYSTEM وSYS بعد التنصيب، بصورة تلقائية، حسابين هما Oracleتوفر 

 ألنه الحساب الذي يملك الصالحيات الخاصة بتلك SYSTEMدخول بحساب  علينا الoracleلنتمكن من إدارة المستخدمين في 

  .العمليات

كلمة  و الذي يتطلب كمعامالت اسم المستخدمCREATE USER نستعمل التعبير Oracleإلنشاء مستخدم جديد في  -

 .simplepassword بجعلها تلقائياً Oracleإذا لم يتم تحديد كلمة السر سيقوم  والمرور الخاصة به ،

  ALTER USERلتعديل كلمة السر الخاصة بحساب ما نستخدم التعبير  -

  إيقاف صالحياته دون حذفه أو تفعيل حساب تم إقفاله ويمكننا عن طريق هذا التعبير أيضاً القيام بإقفال حساب ما -

   DROP USERأما إلزالة حساب مستخدم ما يكفي استخدام التعبير  -
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  Oracle أمن قواعد البيانات و

  

 يمنح ALTER USER، من المفيد التنويه إلى أّن التعبير ORACLEاألدوار في  وقبل الدخول في موضوع إدارة الصالحيات

 :ذلك بالصيغة و الكثير من الخيارات مثل اإلنهاء الفوري لفعالية كلمة السر

  
ALTER USER user_name PASSWORD EXPIRE; 

 
 . الذي يصف مجموعة الخصائص المراد تطبيقها على مستخدم ماPROFILEافة ما يسمى  تمت إضOracle8و ابتداًء من النسخة 

 :ذلك بالصيغة وALTER USERيمكن إجراء عملية الربط تلك أيضاً بواسطة التعبير 

  
ALTER USER user_name PROFILE my_profile; 

 
 : نستخدم الصيغةProfileإلنشاء 

  
CREATE PROFILE my_profile LIMIT what_to_limit 

  

 : أحد أو مجموعة من الخياريات التالية what_to_limitيمكن من أن تأخذ 

  

  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS تحدد عدد المحاوالت الفاشلة قبل إقفال الحساب  

  PASSWORD_LIFE_TIME تحدد عمر كلمة السر دون تغييرها.  

  PASSWORD_REUSE_TIME  إعادة استخدام كلمة سر سابقةتحدد األيام الواجب انقضاؤها قبل  

  PASSWORD_REUSE_MAX تحدد عدد مرات تغير كلمة السر قبل إمكانية إعادة استخدام كلمة سر سابقة  

  PASSWORD_LOCK_TIME تحدد عدد األيام التي سيبقى فيها الحساب مغلقاً بعد محاوالت دخول فاشلة  

  PASSWORD_GRACE_TIME قضاء فترة استعمال كلمة سر ماتحدد فترة التسامح بعد ان  

     PASSWORD_VERIFY_FUNCTIONالذي سيتحقق من التعقيد المطلوب لكلمة السري تحدد النص البر مج  
 

  : نستخدم ببساطة الصيغة PROFILEلحذف 
DROP PROFILE my_profile; 

  

  :مثال

  

 : به نكتب الصيغةSaraتخصيص المستخدم  و يوما30ًر بـ  يحدد عمر كلمة السProfileإذا أردنا كتابة الصيغة التي تقوم بإنشاء 
CREATE PROFILE my_profile LIMIT 

  PASSWORD_LIFE_TIME 30; 
ALTER USER sara PROFILE my_profile; 
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   عشرثالث الالقسم

  )تتمة (SQLإدارة األمن في قواعد البيانات باستخدام 
  

  : الكلمات المفتاحية

ة ، الصالحيات، حساب ، مستخدم، الدور، مجموعة، صيغة، تعبير، ُمختَطَّة، مستوى التصريح، مستوى األمن ، التحقق من الهوي 

  . اإلغراض

  

  :ملخص

كما سنستعرض طرائق تطبيقها في . الخاصة بأمن قاعدة البياناتSQL  األفكار الرئيسية المتعلقة بتعليمات القسمسنغطي في هذا 

  .قواعد البيانات المختلفة

  

  :ليميةأهداف تع

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 
 
 DB2كيفية إدارة األمن في  •

 MySQLكيفية إدارة األمن في  •

 )تتمة (ORACLEكيفية إدارة الصالحيات في  •

 الُمختَطَّات وإنشاؤها •
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 ORACLEأمن قواعد البيانات في 
  

ين، وإدارة كلمة السر، وغيرها من المعلومات المتعلقة بحساب المستخِدم، في أنهينا الجلسة السابقة بالحديث عن كيفية إدارة المستخدم

  . للصالحياتOracle، سنتابع في هذه الجلسة شرح أسلوب إدارة Oracleنظام إدارة قواعد المعطيات 

  

  :Oracleتحديد الصالحيات في 

 البدء في استخدام هذين لتعبيرين، البد لنا  لكن قبل.REVOKE و GRANT نستخدم التعبيرين  Oracleلتحديد الصالحيات في 

  .أن نتعرف على األدوار المسبقة التعريف

  : مجموعة من األدوار مسبقة التعريف أهمهاOracleيوفر 

- CONNECTالذي يسمح للمستخدمين باالتصال بقاعدة البيانات .  

- RESOURCE البيانات األخرى الخاصة بهمإجرائياتهم وأغراض قاعدة و الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء جداولهم .  

- DBAالذي تُقدم للمستخدمين صالحيات كاملة .  

  

  : صالحيات االتصال وإمكانية إنشاء أغراض والتحكم بها، يمكننا كتابة الصيغةmyUserإذا أردنا أن نقدم لمستخدم ما 

  
GRANT CONNECT,RESOURCE TO myUser; 

  

 عن المستخدم RESOURCE فإذا أردنا مثالً، حجب الدور. REVOKEبير لحجب أحد األدوار عن مستخدم ما، نستعمل التع

myUserيكفي كتابة الصيغة : 

  
REVOKE RESOURCE FROM myUser; 

  

  .كلمة السر و اآلن إال من االتصال بحسابه في قاعدة البيانات عن طريق اسم الدخولmyUser لن يتمكن 

  

  :انتبه

 غير محتواة في الدور CONNECTلصالحيات التي يحويها الدور  ألن ا RESOURCEال يكفي استخدام الدور  -
RESOURCE  

 يمنحه إمكانية الحصول على مساحة غير محددة إلنشاء جداوله وأغراض RESOURCEإن تخصيص مستخدم بالدور  -

  .قاعدة البيانات الخاصة به، مما يفتح المجال الستهالك جميع الموارد دون أي اعتراض من قاعدة البيانات

  

  ORACLEأمن قواعد البيانات في 

 وطريقة ربط حساب ما بطاِبع معين لتحديد معلومات تتعلق  Oracleأنهينا الجلسة السابقة بالحديث عن كيفية إدارة المستخدمين في 

  .فترة استخدامها، وغيرها من المعلومات المتعلقة بحساب المستخِدم وبكلمة السر
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  . للصالحياتOracleارة سنتابع في هذه الجلسة شرح كيفية إد

  

  :Oracleتحديد الصالحيات في 

  .REVOKE و GRANT نستخدم التعبيرين  Oracleلتحديد الصالحيات في 

  .Oracleقبل البدء باستخدام هذين لتعبيرين البد لنا أن نتعرف على األدوار مسبقة التعريف في 

  : مجموعة من األدوار مسبقة التعريف أهمهاOracleيوفر 

- CONNECTالذي يسمح للمستخدمين باالتصال بقاعدة البيانات .  

- RESOURCE أغراض قاعدة البيانات األخرى الخاصة بهم وإجرائياتهم و الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء جداولهم.  

- DBAالذي تقدم للمستخدمين صالحيات كاملة .  
 
 
  

 ORACLEأمن قواعد البيانات في 
 

  :ض قواعد البياناتإسناد أو حجب صالحيات التعامل مع أغر

  :إلسناد صالحية التعامل مع غرض من أغراض قاعدة البيانات، نعتمد على الصيغة

  
GRANT privilege_type ON resource TO user_name; 

  

  : الصالحيات التالية Oracleيدعم 

- ALTER : التي تسمح بتعديل بنية جدول باستخدام تعبيرALTER TABLE.  

- DELETE وINSERTو SELECT وUPDATE :التي يمكن تطبيقها على الجداول أو المناظير.  

- INDEX :التي تسمح بإنشاء الفهارس في قاعدة البيانات.  

- REFRENCES : من جدول آخر ال يستطيع المستخدم ) أي ثانوي(التي تسمح بإدراج سجل يحتوي مفتاح أجنبي

  .منه االستعالم

- EXECUTE  :َّنة، أو التوابع، أوالوصول إلى أي برنامج محدد في طرد ماالتي تسمح بتنفيذ اإلجرائيات الُمخز.  

  

  :مثال

  :، اعتماداً على الصيغةCONNECTسنقوم أوالً باالتصال بقاعدة البيانات باستخدام التعبير 
CONNECT myUser/myPassword; 

 
لكن علينا أن ننتبه أنه إذا أردنا . الً مثtestليكن الجدول  و على أحد أغراض قاعدة البياناتSELECTسنحاول اآلن تنفيذ استعالم 

الوصول إلى أحد أغراض قاعدة البيانات التي قام مستخدم آخر بإنشائها، وجب علينا وضع اسم المستخدم صاحب الغرض قبل اسم 

  .الغرض
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SELECT * FROM otherUser.test  

  

 التابع  testة تنفيذ االستعالم على الجدول  ال يملك صالحيmyUserسنحصل على إجابة بعدم وجود جدول بهذا االسم، ألن 

  :otherUserلذا البد لنا من إعادة االتصال بقاعدة البيانات باسم . otherUserللمستخدم 

  
CONNECT otherUser/otherPass 

  

  :ثم إعطاء سماحية االستعالم باستخدام الصيغة

  
GRANT SELECT ,INSERT ON test TO myUser; 

 
 .تطبيق استعالمنا بنجاح وmyUser االتصال من جديد عن طريق حساب المستخدم اآلن يمكننا إعادة

  : الصالحيات التالية Oracleيدعم 

- ALTER : التي تسمح بتعديل بنية جدول باستخدام تعبيرALTER TABLE.  

- DELETE وINSERTو SELECTو UPDATE :التي يمكن تطبيقها على الجداول أو المناظير.  

- INDEX : بإنشاء الفهارس في قاعدة البياناتالتي تسمح.  

- REFRENCES : من جدول آخر ال يستطيع المستخدم ) أي ثانوي(التي تسمح بإدراج سجل يحتوي مفتاح أجنبي

  .منه االستعالم

- EXECUTE  :التي تسمح بتنفيذ اإلجرائيات الُمخزَّنة، أو التوابع، أوالوصول إلى أي برنامج محدد في طرد ما. 

  

 ORACLEيانات في أمن قواعد الب
 

  :األدوار غير مسبقة التعريف

ذكرنا مهمة كل منها، ولكن هذا ال يعني أننا ال  و يحتوي على مجموعة من األدوار الُمسبقة التعريف Oracleذكرنا سابقاً أن 

  .نستطيع إنشاء أدوار جديدة

  

  : الصيغة وذلك اعتماداً علىOracle إلنشاء دور جديد في CREATE ROLEنستخدم التعبير 

  
CREATE ROLE role_name; 

 
  : وذلك اعتماداً على الصيغةDROP ROLEأما إذا أردنا حذف دور ما، فيمكننا استخدام التعبير 

  
DROP ROLE role_name; 
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  . إلضافة دورSYSTEMيجب االنتباه إلى أننا نحتاج إلى الدخول إلى قاعدة البيانات عبر حساب المستخدم 

  

 إلضافة الصالحيات GRANTلذا نستخدم التعبير . ور سنحتاج إلى تحديد الصالحيات المحتواة في هذا الدوربعد عملية إضافة د

  :على دور ما

  
GRANT privilege_type ON resource TO role_name 

 
  :اآلن يكفي تخصيص المستخدم بدور ما ليرث جميع الصالحيات الخاصة بهذا الدور وذلك اعتماداً على الصيغة

  
GRANT my_role TO unser_name; 

 
  :مثال

 لهذا الدور، ثم أردنا إنشاء المستخدم Productsأردنا إضافة صالحية قراءة الجدول  وcustomerإذا أردنا إنشاء دور جديد باسم 

Rami بكلمة سر rpassتخصيصه بالدور  وCustomerفما علينا إال كتابة الصيغة : 

  
CREATE ROLE customer ; 
GRANT SELECT ON Products TO customer; 
CREATE USER Ram IDENTFIED BY rpass; 
GRANT customer TO Rami; 

 
  :األدوار غير مسبقة التعريف

ذكرنا مهمة كل منها، ولكن هذا ال يعني أننا ال  و يحتوي على مجموعة من األدوار الُمسبقة التعريف Oracleذكرنا سابقاً أن 

  .نستطيع إنشاء أدوار جديدة

  

 DROPأما إذا أردنا حذف دور ما، فيمكننا استخدام التعبير . Oracle إلنشاء دور جديد في CREATE ROLEنستخدم التعبير 

ROLE.  

  

  . إلضافة دورSYSTEMيجب االنتباه إلى أننا نحتاج إلى الدخول إلى قاعدة البيانات عبر حساب المستخدم 

  

 إلضافة الصالحيات GRANTلذا نستخدم التعبير . حيات المحتواة في هذا الدوربعد عملية إضافة دور سنحتاج إلى تحديد الصال

  على دور ما

 .من ثم يكفي تخصيص المستخدم بدور ما ليرث جميع الصالحيات الخاصة بهذا الدور
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 ORACLEأمن قواعد البيانات في 
 

  :Oracleتحديد صالحيات على مستوى التصريح في 

  .REVOKE و GRANT باستخدام  Oracleالحيات على مستوى التصريح في يمكن التعامل أيضاً مع الص

  :إذ يمكنك استخدام الصيغة

  
GRANT privilege_type TO user_name;  

 
 أو 

  
REVOKE privilege_type FROM user_name; 

 
  : مع قائمة صالحيات طويلة تخص مستوى التصريح نذكر أهمهاREVOKE وGRANTتتعامل 

 CREATE DATABASE و CREATE TABLEو ALTER TABLEو  DROP TABLE 

  

 مما يساعد المستخدم على تمرير WITH GRANT OPTION مع الخيار  GRANTعموماً، يمكن أن ُيستخدم التعبير 

  .صالحياته إلى مستخدم آخر

  

سهل يمكننا استخدام فإذا رغبنا باعتماد الحل األ. RESOURCEتكون معظم هذه الصالحيات مشمولة بالدور المسبق التعريف 

 .، أما إذا أردنا أن نكون صارمين من ناحية تحديد الصالحيات بدقة، فمن األفضل تحديدها بالتفصيلRESOURCEالدور 
 

  :مثال

 مع إعطائه الصالحيات الالزمة إلنشاء قواعد البيانات والجداول، وحجب صالحية حذف الجداول  testإذا أردنا إنشاء المستخدم 

 :نكتب الصيغة. أن يكون قد حصل عليها في عبارة سابقةالتي يمكن 

  
CREATE USER test; 
GRANT CREATE TABLE,CREAT DATABASE TO test; 
REFOKE DROP TABLE FROM test; 

 
 

  :Oracleتحديد صالحيات على مستوى التصريح في 

  .REVOKE و GRANT باستخدام  Oracleيمكن التعامل أيضاً مع الصالحيات على مستوى التصريح في 

   

  : مع قائمة صالحيات طويلة تخص مستوى التصريح نذكر أهمهاREVOKE وGRANTتتعامل 

 CREATE DATABASE و CREATE TABLEو ALTER TABLEو  DROP TABLE 
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 مما يساعد المستخدم على تمرير WITH GRANT OPTION مع الخيار  GRANTعموماً، يمكن أن ُيستخدم التعبير 

  .إلى مستخدم آخرصالحياته 

فإذا رغبنا باعتماد الحل األسهل يمكننا استخدام . RESOURCEتكون معظم هذه الصالحيات مشمولة بالدور المسبق التعريف 

  .، أما إذا أردنا أن نكون صارمين من ناحية تحديد الصالحيات بدقة، فمن األفضل تحديدها بالتفصيلRESOURCEالدور 
 
 
  

 DB2أمن قواعد البيانات في 
 

  :DB2إدارة المستخدمين في قواعد بيانات 

بصورة كاملة على نظام  وإدارتهم، بل تعتمد و آلية منفصلة إلضافة المستخدمينDB2بعكس قواعد البيانات األخرى، ال تملك 

عندئذ نستطيع إسناد . فحين نريد إضافة مستخدم إلى قاعدة البيانات، علينا إنشاء مستخدم باآللية التي يوفرها نظام التشغيل. التشغيل

  .أو حجب أية صالحية للمستخدم الذي تم إنشاؤه
 

  :DB2تحديد السماحيات على مستوى األغراض في قاعدة البيانات 
 

 REVOKE وGRANT في إسناد وحجب الصالحيات عن قواعد البيانات األخرى، فهي تعتمد أيضاً على DB2ال تختلف طريقة 

  :تستخدم نفس الصيغو
 

GRANT privilege_type ON resource TO user_name; 

  و
REVOKE privilege_type ON resource FROM user_name 

 
 ,ALTER, DELETE, SELECT, UPDATE, INSERT, INDEX, REFRENCE: تتضمن الصالحيات الممكنة

EXECUTEالتي قمنا بتوضيحها مسبقاً و.  

  

عدا (ت ومدير النظام فقط وتُعبِّر عن صالحية إسناد صالحيات  لحساب مدير قاعدة البياناCONTROLكما تُعطى صالحية 

CONTRTOL (لمستخدمين آخرين.  

  

  :مثال

 باإلضافة إلى حجب إمكانية تعديل بنية testالحذف من الجدول  و الصالحيات الخاصة باإلدراجMariaإذا أردنا منح الحساب 

  الجدول، 

  :دة البياناتيتوجب علينا أوالً السماح للحساب باالتصال يقاع

  
GRANT CONNECT ON DATABASE TO USER Maria 
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  :ذلك بالصيغة والحذف وثم يتوجب علينا ثانياً إسناد صالحيات اإلدراج

  
GRANT DELETE,INSERT ON test TO Maria;  

  

  :ثم يتوجب علينا ثالثاً حجب التعديل على بنية الجدول وذلك الصيغة

  
REVOKE ALTER ON test FROM Maria; 

 
 

  :DB2إدارة المستخدمين في قواعد بيانات 

بصورة كاملة على نظام  وإدارتهم، بل تعتمد و آلية منفصلة إلضافة المستخدمينDB2بعكس قواعد البيانات األخرى، ال تملك 

عندئذ نستطيع إسناد . فحين نريد إضافة مستخدم إلى قاعدة البيانات، علينا إنشاء مستخدم باآللية التي يوفرها نظام التشغيل. التشغيل

  .أو حجب أية صالحية للمستخدم الذي تم إنشاؤه
 

  :DB2تحديد سماحيات مستوى األغراض في قاعدة البيانات 
 

  REVOKE وGRANT في إسناد وحجب الصالحيات عن قواعد البيانات األخرى فهي تعتمد أيضاً على DB2ال تختلف طريقة 

  

 ,ALTER, DELETE, SELECT, UPDATE, INSERT, INDEX, REFRENCE: تتضمن الصالحيات الممكنة

EXECUTEالتي قمنا بتوضيحها مسبقاً و.  

  

عدا ( لحساب مدير قاعدة البيانات ومدير النظام فقط وتُعبِّر عن صالحية إسناد صالحيات CONTROLكما تُعطى صالحية 

CONTRTOL (لمستخدمين آخرين.  
 
 
  

 DB2أمن قواعد البيانات في 
  

  :DB2وعات في استخدام المجم

  . البنية التقليدية للمستخدمين واألدوار، لذلك تعتمد على نظام التشغيل في إنشاء مجموعات المستخدمينDB2ال تدعم 

  

  :بعد إنشاء مجموعة مستخدمين عن طريق نظام التشغيل، يمكننا تحديد الصالحيات الخاصة بها من خالل الصيغة
 

GRANT privilege_name ON resource TO GROUP myGroup; 
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  :مثال

، علينا أوالً أن نمنح هذه المجموعة Customer صالحية إدراج وحذف بيانات من الجدول Specialإذا أردنا منح المجموعة 

  :صالحية االتصال بقاعدة البيانات وذلك بالصيغة

  
GRANT CONNECT ON DATABASE TO GROUP Special; 
GRANT INSERT , DELETE ON Customer TO Special; 

  

في حال كانت صالحيات مستخدم أعلى من صالحيات المجموعة التي ينتمي إليها، يحتفظ المستخدم بإمكانية أداء العمليات 

  .المخصصة له

  

ففي مثالنا السابق، نستخدم الصيغة التالية إذا أردنا حجب عملية االستعالم بـ . REVOKEلحجب صالحية معينة نستخدم التعبير 

SELECT عن المجموعة:  

  
REVOKE SELECT ON Customer FROM Special; 

  

  :في حال أردنا حجب جميع الصالحيات عن مستخدم يمكننا استخدام الصيغة

  
REVOKE ALL PRIVILEGES ON resource from userName; 

 
 

  DB2أمن قواعد البيانات في 
 

  :DB2استخدام المجموعات في 

  

  .للمستخدمين واألدوار، لذلك تعتمد على نظام التشغيل في إنشاء مجموعات المستخدمين البنية التقليدية DB2ال تدعم 

  

  .بعد إنشاء مجموعة مستخدمين عن طريق نظام التشغيل، يمكننا تحديد الصالحيات الخاصة بها

  

 أداء العمليات في حال كانت صالحيات مستخدم أعلى من صالحيات المجموعة التي ينتمي إليها، يحتفظ المستخدم بإمكانية

  .المخصصة له

  .REVOKEلحجب صالحية معينة نستخدم التعبير 
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 DB2أمن قواعد البيانات في 
 

  :تحديد الصالحيات على مستوى التصريح

 أن تحجب الصالحيات على مستوى التصريح مثل الصالحيات الخاصة بإنشاء الجداول DB2كغيرها من قواعد البيانات تستطيع 

  .وغيرها.. .اتوقواعد البيان

  : الصيغةDB2تستعمل 

  
GRANT privilege_type ON DATABESE TO user_name; 

  

  :مثال

  : صالحية إنشاء جدول في قاعدة البيانات نكتب الصيغةFaridإذا أردنا منح المستخدم 

  
GRANT CREATE TAB ON DATABASE TO Farid; 

  

 وتكون الصيغة من DBADMلة لقاعدة البيانات يمكننا استخدام السماحية أما إذا أردنا الحصول على صالحيات عالية وإدارة كام

  :الشكل

  
GRANT DBADM ON DATABASE TO Farid; 

 
  

  DB2أمن قواعد البيانات في 

  

  :تحديد الصالحيات على مستوى التصريح

ت الخاصة بإنشاء الجداول  أن تحجب الصالحيات على مستوى التصريح مثل الصالحياDB2كغيرها من قواعد البيانات تستطيع 

  .وغيرها.. .وقواعد البيانات
 
 
  

 MySQLأمن قواعد البيانات في 
 

  . مجاالً ضيقاً من خيارات األمن والتدعم األدوارMySQLتوفر قواعد بيانات 

  

بيانات  يتم إنشاؤها تلقائياً عند تثبيت قواعد GRANT TABLESتخزَّن سماحيات المستخدمين في جداول خاصة باألمن تسمى 

MySQL.  
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 يخَدِّم كل host  وfunc  وdb وcolumn_priv  وtables_priv  وGRANT TABLES :userهناك ستة جداول من نمط 

  .جدول غرض مختلف ونستطيع التعديل عليها يدوياً لحجب أو إسناد صالحيات معينة

  

  : وذلك بالصيغةuserيمكن إضافة مستخدم جديد بإضافة سجل إلى الجدول 

  
USE mysql 
Insert Into user values(‘localhost’, ‘userName’, PASSWORD 
(‘simplepass’) ,’Y’, ’Y’, ’Y’, ’Y’, ’Y’, ’Y’, ’Y’, ’Y’, ’Y’, ’Y’, 
’Y’, ’Y’, ’Y’, ’Y’,); 
FLUSH PRIVILEGES; 

 
  . إلى قاعدة البيانات userName@localhostتضيف الصيغة السابقة المستخدم  -

  . عن الصالحيات المتاحة’Y‘حددناها بالقيمة تعبر الحقول التي  -

  . لتحويل كلمة السر إلى الصيغة المشفرةPASSWORDاستخدمنا التابع  -

  

إذ تتم .  بعد أي تعديل على الجداول الخاصة بالصالحيات، إلعادة تحميلهاFLUSH PRIVILEGESالبد لنا من استخدام األمر 

  . وال تتم إعادة تحميلهاMySQLقرائة هذه الجداول لمرة واحدة عند إقالع 

  

  .  الذي يربط صالحيات بمستخدم ماGRANTنستطيع أن نحقق الغاية السابقة باستخدام التعبير 

  . مع مستخدم غير موجود، يتم إنشاؤه تلقائياGRANTً في حال استعمال التعبير

  

  MySQLأمن قواعد البيانات في 
 

  .ارات األمن والتدعم األدوار مجاالً ضيقاً من خيMySQLتوفر قواعد بيانات 

  

 يتم إنشاؤها تلقائياً عند تثبيت قواعد بيانات GRANT TABLESتخزَّن سماحيات المستخدمين في جداول خاصة باألمن تسمى 

MySQL.  

    

 يخَدِّم كل host  وfunc  وdb وcolumn_priv  وtables_priv  وGRANT TABLES :userهناك ستة جداول من نمط 

  .تلف ونستطيع التعديل عليها يدوياً لحجب أو إسناد صالحيات معينةجدول غرض مخ

  

إذ تتم .  بعد أي تعديل على الجداول الخاصة بالصالحيات، إلعادة تحميلهاFLUSH PRIVILEGESالبد لنا من استخدام األمر 

  . وال تتم إعادة تحميلهاMySQLقرائة هذه الجداول لمرة واحدة عند إقالع 

  

  .  الذي يربط صالحيات بمستخدم ماGRANT الغاية السابقة باستخدام التعبير نستطيع أن نحقق
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  . مع مستخدم غير موجود، يتم إنشاؤه تلقائياGRANTً في حال استعمال التعبير
 
 

  

 MySQLأمن قواعد البيانات في 
 

  : الصيغةGRANTللتعبير 

  
GRANT privilege_type ON recourse TO userName [IDENTIFIED BY 
password];  

  

  .FLUSH PRIVILEGES إلدارة الصالحيات يجب علينا أيضاً االنتباه إلى استخدام الخيار GRANTعند استعمال 

  

  :مثال

  :، يمكننا استخدام الصيغةmyTable صالحية استعراض سجالت الجدول Tonyإذا أردنا إعطاء المستخدم 
 

GRANT SELECT ON myTable TO Tony; 
  

  :الجداول التي تنتمي إليها نستخدم الصيغة وإعطاء جميع الصالحيات على جميع قواعد البياناتفي حال رغبنا ب

  
GRANT ALL ON *.* TO Tony@locahost; 

 
  : نكتب الصيغةTestليكن  ولحجب صالحية حذف جدول ما من قاعدة البيانات

  
REVOKE DROP ON dbName.Test FROM Tony@localhost; 

  

  : عن جميع الجداول في جميع قواعد البيانات نستخدم الصيغةSELECTعالم بـ لحجب صالحية االست

  
REVOKE SELECT ON *.* FROM Tony@localhost; 

  

  : وذلك بالصيغةSHOW GRANTSأما إذا أردنا معرفة الصالحيات التي يتمتع بها مستخدم ما، نستعمل التعبير 

  
SHOW GRANTS FOR Tony@localhost; 
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  قواعد البياناتُمختَطَّات
 

تحدثنا عن األغراض في قاعدة البيانات وذكرنا أنها تشمل أغراض قواعد البيانات، والجداول، والجداول المؤقتة، والفهارس، والقيود 

  .وأغفلنا ُمختَطَّات قواعد البيانات بسبب حاجتنا إلى استخدام الصالحيات في بناء هذه الُمختَطََّات

  

  .دة البيانات بأنها عبارة عن مجموعة من التعابير التي تشمل بناء الجداول والمناظير وتحديد السماحيات عليهاتُعرَّف ُمختَطَّات قاع

  

  .، الُمختَطََّاتDB2 وSQL Server, Oracleتدعم كل من قواعد بيانات 

  

  . مناقلة وتعمل ككتلة واحدة على شكلCREATE TABLE ،CREATE VIEW ،GRANTتحتوي الُمختَطََّات التعابير 

  

  .ال يتم فصل التعابير في الُمختَطََّات بفواصل منقوطة ألنها تُعامل ككتلة واحدة

  

  : وذلك بالصيغةCREATE SCHEMA AUTHORIZATIONإلنشاء الُمختَطََّات نستخدم التعبير 

  
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION schemaName 
-- create tables 
-- create view 
-- grant permissions; 

  

  :مثال

 اإلستعالم  Sami وتخول المستخدم Names والمنظار Customers  التي تُنشئ الجدول mySchema إذا أردنا إنشاء الُمختَطََّة 

  : نكتب الصيغةNames عن المنظار SELECTبـ 

  
CREATE SCHEM AUTHORIZATION mySchema 
CREATE TABLE Customers  
  (ID INT PRIMARY KEY NOT NULL , Name varchar(50)) 
CREATE VIEW Names AS SELECT Name FROM Customers 
GRANT SELECT ON Names TO Sami; 

 
  .إذ سيتم تنفيذ جميع التعابير حتى لو ظهرت بتسلسل غير مطابق لتسلسلها المنطقي. اليؤثر تسلسل التعابير في جسم الُمختَطََّة

 
 مخططات قواعد البيانات 

 
غراض في قاعدة البيانات وذكرنا أنها تشمل أغراض قواعد البيانات، والجداول، والجداول المؤقتة، والفهارس، والقيود تحدثنا عن األ

  .وأغفلنا ُمختَطَّات قواعد البيانات بسبب حاجتنا إلى استخدام الصالحيات في بناء هذه الُمختَطََّات
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  .وعة من التعابير التي تشمل بناء الجداول والمناظير وتحديد السماحيات عليهاتُعرَّف ُمختَطَّات قاعدة البيانات بأنها عبارة عن مجم

  

  .، الُمختَطََّاتDB2 وSQL Server, Oracleتدعم كل من قواعد بيانات 

  

  . وتعمل ككتلة واحدة على شكل مناقلةCREATE TABLE ،CREATE VIEW ،GRANTتحتوي الُمختَطََّات التعابير 

  

  .في الُمختَطََّات بفواصل منقوطة ألنها تُعامل ككتلة واحدةال يتم فصل التعابير 

  

   CREATE SCHEMA AUTHORIZATIONإلنشاء الُمختَطََّات نستخدم التعبير 

  

  .إذ سيتم تنفيذ جميع التعابير حتى لو ظهرت بتسلسل غير مطابق لتسلسلها المنطقي. اليؤثر تسلسل التعابير في جسم الُمختَطََّة
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   الرابع عشرالقسم

 القادحات في قواعد البيانات
  

  : الكلمات المفتاحية

  .قادح ، حدث، مستوى التعبير، مستوى السجل، مستوى قاعدة البيانات، مستوى المخطط،  تفعيل، تعطيل، تعديل، إنشاء، صيغة 

  

  :ملخص

  .تساعده على التحكم بشكٍل أفضل باألحداث وبالعمليات في قواعد البياناتتُعتبر القادحات من اآلليات التي تزود المبرمج بتقنياٍت 

  .Oracle وSQL Serverستغطي هذه الجلسة المعلومات المتعلقة باستخدام القادحات في 

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 مفهوم القادحات بشكل عام •

 SQL Serverالقادحات وإدارتها في قواعد بيانات  •

 Oracleالقادحات وإدارتها في قواعد بيانات  •
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 القادحات
  

فهي نوع خاص من . تٌعتبر القادحات وسيلةً لتأمين تطبيق قواعد العمل وتكامل البيانات واتساقها وتماسكها داخل قاعدة البيانات

  . آلية عند أي تعديل على هذا الجدولاإلجرائيات الُمخزنة المرتبطة بجدول معين، يتم تنفيذها بصورة
 

 . بجعله يتجاوب مع أحداث معينةي برمج SQL بدء تنفيذ نص تيمكننا باستخدام معالجات األحداث أن نؤتم

  

فهل نريد مثالً . من الضروري عند التعامل مع القادحات تحديد الجدول المراد ربط القادح معه وتحديد الحدث الذي سيتم إطالقه

 يعمل حين نضيف سجالً ما إلى جدول، أم عند حذف سجٍل ما من الجدول، أم عند تعديله، أم عند ظهور تركيبة معينة من للقادح أن

  .هذه األحداث

فهل سيتم مثالً تحفيز القادح قبل عملية إضافة . كما نحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن لحظة اإلطالق، وفيما إذا كانت قبل أو بعد حدوث

  .السجل أم بعدها
 

بإمكاننا تنفيذ قادحات تعاكس األحداث التي سببت إطالقها، كأن ننفذ قادح ما قبل تنفيذ حذف سجل بحيث نلغي عملية تنفيذ الحذف 

  .كلياً

  

 تشبه القادحات اإلجرائيات المخزنة من حيث النص البرمجي الذي بإمكانها احتوائه ومن حيث قدرتها على تمرير معامالت دخل

  .خرجو

  

  .يمكن لقادح أن يطلق قادح آخر أو أن يطلق نفسه بصورة عودية واء أكثر من قادح على جدول واحد في قاعدة البياناتنستطيع إنش

  

كالعادة، هناك العديد من اإلختالفات في تنفيذ القادحات بين أنظمة إدارة قواعد البيانات بالرغم من أن المبدأ يبقى واحداً، وهو ما 

 ,SQL server الذي يليه  لتغطية موضوع القادحات في قواعد البيانات القسمو الحالي القسمسنستعرضه في 

DB2,Oracle,mySQL. 
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 القادحات
  

  :أنواع القادحات

  

  :تصنف القادحات إلى نوعين أساسيين وذلك تبعاً لعدد مرات تنفيذ نص القادح عندما يؤثر الحدث على مجموعة من السجالت

 DELETE أو INSERT حيث يتم إطالق هذا النوع من القادحات مرة واحدة لكل تعبير :التعبيرالقادحات على مستوى  -

 . حتى ولو قام هذا األخير بالتأثير على أكثر من سجلUPDATEأو 

  .فإذا كان لدينا قادح يرتبط بتعبير يسبب حذف مئة سجل، سيتم تنفيذ النص البرمجي للقادح مرة واحدة
 

 في هذا النوع من القادحات يتم تنفيذ النص البرمجي للقادح مع كل سجل تؤثر فيه إحدى :سجلالقادحات على مستوى ال -

 يقوم UPDATE فإذا كان لدينا قادح من هذا النوع مرتبط بتعبير .INSERT أو DELETE أو  UPDATEعبارات 

 .بتعديل مئة سجل، سيتم تنفيذ النص البرمجي للقادح مئة مرة

  

  . القادحات ينفذ قبل أو بعد أو عوضاً عن الحدث الذي قام بإطالقهايمكننا جعل أي من نوعي

  

يجب أن نأخذ بالحسبان أن القادحات التي تُنفذ قبل الحدث، تنفذ دون تحقق على الحدث نفسه، بينما القادحات التي تُنفذ بعد الحدث، 

 ما تستخدم هذه القادحات في تقييم نجاح التعابير لذلك غالباً. لن تُنفذ ما لم يتم تنفيذ التعبير الممثل للحدث بصورة صحيحة

  .والتعليمات

  

تدعم بعض قواعد البيانات القادحات التي تتجاوب مع أحداث مختلفة، كإنشاء جدول أو تحديثه أو تسجيل دخول مستخدم ولكننا لن 

  .نخوض في هذه التفاصيل مع مالحظة أن الفكرة العامة ال تتغير بالنسبة لتلك األحداث

  

  : قادح نشاءإ

 .CREATE TRIGGERيتم إنشاء قادح باستخدام التعبير 

  الصيغة  الخاصة بإنشاء قادح كما يلي، ولكن هذه الصيغة غير مطبقة بشكلها المعياري في أي نوع من SQL-99يحدد المعيار 

  :أنواع أنظمة إدارة قواعد البيانات، لذا سنكتفي بسردها للمهتمين فقط
 

CREATE TRIGGER trigger_name 
{ BEFORE | AFTER } 
{[DELETE] | [INSERT] | [UPDATE] 
{OF column [,…n]} ON table_name 

[REFERNCING {OLD [ROW][AS] old_name | NEW  [ROW] [AS] new_name 
OLD TABLE [AS] old_name | NEW TABLE [AS] new_name}] 
[FOR EACH { ROW | STATEMENT }\ 
[WHEN (condition)] 
--sql code block 
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 القادحات 

  

  :أنواع القادحات

  

  :تصنف القادحات إلى نوعين أساسيين وذلك تبعاً لعدد مرات تنفيذ نص القادح عندما يؤثر الحدث على مجموعة من السجالت

 DELETE أو INSERT حيث يتم إطالق هذا النوع من القادحات مرة واحدة لكل تعبير :القادحات على مستوى التعبير -

 . حتى ولو قام هذا األخير بالتأثير على أكثر من سجلUPDATEأو 

  .فإذا كان لدينا قادح يرتبط بتعبير يسبب حذف مئة سجل، سيتم تنفيذ النص البرمجي للقادح مرة واحدة
 

حدى  في هذا النوع من القادحات يتم تنفيذ النص البرمجي للقادح مع كل سجل تؤثر فيه إ:القادحات على مستوى السجل -

 يقوم UPDATE فإذا كان لدينا قادح من هذا النوع مرتبط بتعبير .INSERT أو DELETE أو  UPDATEعبارات 

 .بتعديل مئة سجل، سيتم تنفيذ النص البرمجي للقادح مئة مرة

  

  .يمكننا جعل أي من نوعي القادحات ينفذ قبل أو بعد أو عوضاً عن الحدث الذي قام بإطالقها

  

سبان أن القادحات التي تُنفذ قبل الحدث، تنفذ دون تحقق على الحدث نفسه، بينما القادحات التي تُنفذ بعد الحدث، يجب أن نأخذ بالح

لذلك غالباً ما تستخدم هذه القادحات في تقييم نجاح التعابير . لن تُنفذ ما لم يتم تنفيذ التعبير الممثل للحدث بصورة صحيحة

  .والتعليمات

  

نات القادحات التي تتجاوب مع أحداث مختلفة، كإنشاء جدول أو تحديثه أو تسجيل دخول مستخدم ولكننا لن تدعم بعض قواعد البيا

  .نخوض في هذه التفاصيل مع مالحظة أن الفكرة العامة ال تتغير بالنسبة لتلك األحداث

  

  : قادح إنشاء

 .CREATE TRIGGERيتم إنشاء قادح باستخدام التعبير 

 الصيغة  الخاصة بإنشاء قادح، ولكن هذه الصيغة غير مطبقة بشكلها المعياري في أي نوع من أنواع  SQL-99يحدد المعيار 

  .أنظمة إدارة قواعد البيانات
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 القادحات
  

  :استخدام القادحات

  

  :تُستخدم القادحات في تطبيقات مختلفة ولكن أهم استخداماتها هي

  

ففي بعض ). التي ندعوها أيضاً المفاتيح الثانوية( تتم باستخدام المفاتيح األجنبية تأمين التكاملية المرجعية والتي عادةً ما -1

الحاالت، نستخدم القادحات إذا لم تكن هذه المفاتيح قوية بالدرجة الكافية لتنفيذ هذا العمل، كحالة التكاملية المرجعية بين 

  .ياناتالجداول في أكثر من قاعدة بيانات، أوعلى أكثر من مخّدم قاعدة ب

 .تطبيق قواعد العمل المعقدة لضمان عدم وجود أية عملية تقوم بكسر قواعد العمل أو تكاملية البيانات -2

 .متابعة وتسجيل كل العمليات التي تتم على الجداول في قاعدة البيانات -3

 . بين الجداول وقواعد البيانات ومخدمات قواعد البياناتCHECKمحاكاة عمل القيد  -4

لمستخدم واستبدالها، حيث يمكننا مقاطعة األوامر أو األفعال التي يقوم بها المستخدم واستبدالها بأفعال اعتراض أوامر ا -5

 .أخرى

  

  :SQL Serverاستخدام القادحات في قواعد بيانات 

  

منا تعبير فإذا استخد.  القادحات على مستوى التعبير فقط وال تدعم القادحات على مستوى السجلSQL Serverتدعم قواعد بيانات 

  .يقوم بحذف عشرة سجالت، سوف يتم تنفيذ القادح مرة واحدة لكامل العبارة

  

وابتداءاً من . ، ويدعم فقط القادحات الالحقةBEFORE القادحات التي تسبق الحدث أي التي تستخدم التعبير SQL Serverال يدعم 

  .INSTEADدم التعبير  بات يدعم القادحات البديلة أي التي تستخSQL Server 2000النسخة 
 
 
  

 SQL Serverاستخدام القادحات في قواعد بيانات 
  

  :إنشاء قادح

  : وذلك بالصيغةCREATE TRIGGERإلنشاء قادح نستخدم التعبير 

  
CREATE TRIGGER triggerName ON tableName FOR [|INSTEAD] action AS 
-- procedureBody; 
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 وحقل الرقم التسلسلي Value الذي يحتوي حقل القيمة Testبحدث إضافة سجل إلى الجدول فمثالً، إذا أردنا إنشاء قادح مرتبط 

ID بحيث يقوم هذا القادح بتسجيل عملية إضافة السجل إلى الجدول ،Auditنكتب الصيغة ،: 

  
CREATE TRIGGER myTrigger ON Test FOR Insert  
AS  
DECALRE @newValue varchar(50) 
SELECT @newValue = value FROM Inserted 
Insert Into Audit (newValue) Values (@newValue); 

  

، كما نالحظ أننا استفدنا من قيم الجدول Testنالحظ في الصيغة السابقة أننا قمنا باستخدام القادح بعد إضافة سجل إلى الجدول 

Insertedليه وله بنية مطابقة لبنية الجدول الذي تم ربط القادح به وهو جدول تم إنشاؤه تلقائياً يحتوي السجل الذي يتم العمل ع.  

  

 يحتوي السجل الذي تم حذفه له نفس بنية الجدول الذي تم Deletedعند ربط قادح بعملية حذف سجل، يتم أيضاً إنشاء جدول باسم 

  . ربط القادح به

  

فإذا تم استخدام التعبير . لسجالت باستخدام تعبير واحدتكمن مشكلة هذا الحل في أننا لن نستطيع تسجيل عملية إدراج مجموعة من ا

INSERT INTO…SELECTإذ سبق وذكرنا أن . ، لن يتم تنفيذ القادح سوى مرة واحدةSQL Server التدعم القادحات 

  .مستوى السجل

  

  :مثال

  : تكون الصيغةTestإذا أردنا إنشاء قادح ليقوم بتسجيل عمليات الحذف من جدول 

  
CREATE TRIGGER logDelete 
ON Test FOR DELETE AS 
DECALRE @newValue varchar(50) 
SELECT @deletedValue = value FROM Deleted 
Insert Into Audit (newValue) Values (@deletedValue); 
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 SQL Serverاستخدام القادحات في قواعد بيانات 
  

  :تعديل قادح

  : وذلك بالصيغةALTER TRIGGERلتعديل قادح نستخدم التعبير 

  
ALTER TRIGGER triggerName ON tableName FOR [|INSTEAD] action AS 
-- procedureBody; 

  

  :مثال

  

  : بحيث نحصل على الصيغةmyTriggerإذا أردنا دمج عمليتي الحذف واإلدراج في قادح واحد يمكن تعديل القادح السابق 

  
ALTER TRIGGER myTrigger ON Test 
FOR INSERT, DELETE 
AS 
IF EXISTS (SELECT 1 FROM Inserted)  
BEGIN 
INSERT INTO Audit (newValue) SELECT Inserted.Value FROM Inserted 
END 
ELSE IF EXISTS (SELECT 1 FROM Deleted) 
BEGIN 
INSERT INTO Audit (newValue) SELECT Deleted.Value FROM Deleted 
END; 

 
، ولكن عملها لن يكون بفضل القادحات من مستوى Testلصيغة السابقة حتى في حالة إدراج أكثر من سجل في الجدول ستعمل ا

، حيث يقوم Audit، بل بفضل التعبير الذي تم اختياره في عملية إدراج القيم ضمن الجدول )ألنها غير مدعومة أصالً(السجل 

  .Audit إلى الجدول Inserted أو Deletedتم نسخها إلى الجدول التعبير بإدراج كامل السجالت المدخلة والتي 

  

  :حذف قادح

  : وذلك بالصيغةDROP TRIGGERلحذف قادح نستخدم التعبير 

  
DROP TRIGGER triggerName; 

  

  :مثال

  : الذي أنشأناه مسبقاً نستخدم الصيغةmyTriggerلحذف القادح باسم 

  
DROP TRIGGER myTrigger; 
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  SQL Serverحات في قواعد بيانات استخدام القاد

  

  :تعديل قادح

  .ALTER TRIGGERلتعديل قادح نستخدم التعبير 

  

  :حذف قادح

  .DROP TRIGGERلحذف قادح نستخدم التعبير 
 
 
  

  SQL Serverاستخدام القادحات في قواعد بيانات 
  

  :UPDATEحالة 

  Deleted على غرار Updatedر شيئاً عن وجود ما يسمى ، بتعديل سجل، ولم نذكSQL Serverلم نذكر حالة ربط القادح في 

  . وذلك لعدم وجوده أصالInsertedًو

  

  .Deleted وInserted، يتم ملء كالً من الجدولين UPDATEفعلياً، عند ربط قادح بحدث 
 

  :فإذا أردنا تعديل المثال السابق ليشمل حاالت اإلدراج والحذف والتعديل يمكننا كتابة الصيغة

  
ALTER TRIGGER myTrigger ON Test FOR INSERT, DELETE, UPDATE AS 
IF EXISTS (SELECT 1 FROM Inserted) AND EXISTS (SELECT 1 FROM Deleted) 
BEGIN  
INSERT INTO Audit (newValue) SELECT D.Value FROM Deleted D JOIN 
Inserted I on D.Value = I.Value 
END 
ELSE IF EXISTS (SELECT 1 FROM Inserted)  
BEGIN 
INSERT INTO Audit (newValue) SELECT Inserted.Value FROM Inserted 
END 
ELSE IF EXISTS (SELECT 1 FROM Deleted) 
BEGIN 
INSERT INTO Audit (newValue) SELECT Deleted.Value FROM Deleted 
END; 

  
 لنتحقق بأن العملية هي عملية تعديل، ثم قمنا بربط Deleted وInsertedلين نالحظ هنا أننا اختبرنا وجود سجالت في كال الجدو

  . الستخالص القيم التي نريد إدراجهاJOINالسجالت في الجدولين بـ 
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  :تفعيل وتعطيل القادحات

تي تؤدي قد يلزمنا في بعض األحيان وألسباب خاصة بتحسين األداء، تعطيل عمل بعض القادحات بشكل مؤقت، وباألخص تلك ال

  .مهام المتابعة وتسجيل الحركة

  

  : وذلك اعتماداً على الصيغةALTER TABLEيتم تفعيل القادحات تلقائياً بعد إنشائها، ولكنك تستطيع تعطيلها باستخدام التعبير 

  
ALTER TABLE table_name DISABLE TRIGGER trigger_name; 

  

  :صيغةوإلعادة تفعيل قادح تم تعطيله يمكننا استخدام ال

  
ALTER TABLE table_name ENABLE TRIGGER trigger_name; 

 
  :تصبح الصيغة عندها.   بدالً من اسم القادحALLأما إذا أردنا تعطيل أو تفعيل جميع القادحات الخاصة بجدول ما، فنستخدم التعبير 

  
ALTER TABLE table_name [ENABLE | DISABLE] TRIGGER ALL;  

 
  

  SQL Serverفي قواعد بيانات استخدام القادحات 

  

  :UPDATEحالة 

  Deleted على غرار Updated، بتعديل سجل، ولم نذكر شيئاً عن وجود ما يسمى SQL Serverلم نذكر حالة ربط القادح في 

  . وذلك لعدم وجوده أصالInsertedًو

  

  .Deleted وInserted، يتم ملء كالً من الجدولين UPDATEفعلياً، عند ربط قادح بحدث 

  

  :تفعيل وتعطيل القادحات

قد يلزمنا في بعض األحيان وألسباب خاصة بتحسين األداء، تعطيل عمل بعض القادحات بشكل مؤقت، وباألخص تلك التي تؤدي 

  .مهام المتابعة وتسجيل الحركة

  

  ALTER TABLEيتم تفعيل القادحات تلقائياً بعد إنشائها، ولكنك تستطيع تعطيلها باستخدام التعبير 

  

  . بدالً من اسم القادحALLأما إذا أردنا تعطيل أو تفعيل جميع القادحات لجدول ما نستخدم التعبير 
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 Oracleاستخدام القادحات في قواعد بيانات 
  

نفيذ الحدث،  القادحات السابقة والالحقة والبديلة لحدث ما، حيث تُنفَّذ القادحات الالحقة بعد تOracleيدعم نظام إدارة قواعد البيانات 

  .أما القادحات السابقة والبديلة فيتم تنفيذها قبل تنفيذ الحدث

  

  . القادحات على مستوى التعبير والقادحات على مستوى السجلOracleكما يدعم نظام إدارة قواعد البيانات 

  

عمليات عليها، وهي ال تستخدم فعلياً للتحكم غالباً ما تُستخدم القادحات على مستوى التعبير لتنفيذ اختبارات على البيانات قبل إجراء ال

  .بالبيانات التي تم إدراجها أو تعديلها أو حذفها، إذ غالباً ما تُترك هذه المهمة للقادحات على مستوى السجل

  

اج، إدر(يتم تفعيل القادحات على مستوى السجل عند كل تأثير على سجل، ويتكرر تفعيل القادح بعدد السجالت المتأثرة بالحدث 

  ).حذف، تعديل

  

 NEW: بالسابقةINSERTوالقيم التي تم إدراجها بالحدث  OLD: بالسابقةDELETEُيشار إلى القيم التي تم التأثير عليها بالحدث 

  .SQL Server في Deleted وInsertedبشكل مشابه لما رأيناه بالنسبة لـ 

  

 والتي تكون مفيدة في حالة رغبنا بأتمتة قادحات مستوى المخططو، بقادحات مستوى قاعدة البيانات أيضاً ما يسمى Oracleيدعم 

  .أعمال الصيانة ومتابعة األحداث واألخطاء

  

، في DROP TABLE وALTER TABLE و،CREATE TABLE مع أحداث من الشكل  تُستخدم قادحات مستوى المخطط

  .خروج وعمليات التشغيل وإيقاف التشغيلحين تُستعمل قادحات مستوى قاعدة البيانات مع عمليات تسجيل الدخول وال
 
 
  

 Oracleاستخدام القادحات في قواعد بيانات 
  

  :Oracleإنشاء قادح في قواعد بيانات 

  : أيضاً وذلك بالصيغةCREATE TRIGGER نستخدم التعبير Oracleإلنشاء قادح في قواعد بيانات 

  
CREATE TRIGGER trigger_name 
[AFTER | BEFORE INSTEAD] [INSERT | DELETE | UPDATE]  
ON table_name 
-- trigger_body;  
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  :مثال

  .Comment وحقل ID الذي يحتوي حقل myTableلنقم بإنشاء الجدول 

  
CREATE TABLE myTable  
(ID INT PRIMARY KEY NOT NULL , Comment varchar(50)) 

  

 وتسجيل رقم التعليق ونوع العملية في myTable على الجدول  لرصد عمليات إضافة السجالتmyTriggerإذا أردنا إنشاء قادح 

  : يمكننا كتابة الصيغةAuditجدول 

  
CREATE TRIGGER myTrigger  
AFTER INSERT ON myTable 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
INSERT INTO Audit (ID , operationType) Values (:NEW.ID , ‘INSERT’) 
END; 

  

 في حال myTable ليقوم بالمرور على جميع القيم التي تم إدراجها في الجدول FOR EACH ROWر نالحظ أننا استخدمنا التعبي

  .تم إدراج عدة سجالت بتعبير واحد

  

  . في السجل الجديد الذي تم إدراجهIDللداللة على قيمة  NEW.ID:استخدمنا أيضاً

  
 
  

 Oracleاستخدام القادحات في قواعد بيانات 
  

  :Oracleبيانات تعديل قادح في قواعد 

  : وذلك بالصيغة CREATE OR REPLACE TRIGGER نستخدم التعبير Oracleلتعديل قادح في قواعد بيانات 

  
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger_name 

[AFTER | BEFORE |  INSTEAD] [INSERT | DELETE | UPDATE]  
ON table_name 
-- trigger_body;  

 
 
 
  

  :مثال
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  :التعديل وديل المثال السابق ليدعم الحذفلنجرب اآلن تع

  
CREATE OR REPLACE TRIGGER myTrigger  

AFTER INSERT OR DELETE OR UPDATE ON myTable 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
IF INSERTING THEN 

 INSERT INTO Audit  
 (ID , operationType) Values (:NEW.ID , ‘INSERT’); 

ELSIF DELETING THEN 
 INSERT INTO Audit  

 (ID , operationType) Values (:OLD.ID , ‘DELETE’); 
 
ELSIF UPDATEING THEN 

 INSERT INTO Audit  
 (ID , operationType) Values (:OLD.ID , ‘UPDATE’); 

 
END IF; 

 
END; 

 
يسمح لنا بتحديد نوع  Oracleرأينا أن  وUPDATE وDELETE و INSERT نالحظ في هذا المثال أننا ربطنا هذا القادح بـ

  .UPDATING أو  DELETING أو INSERTING ل True الذي تسبب بتفعيل القادح وذلك بإعطاء القيمة SQLتعبير 

  

  هي القيم قبل التعديل.OLD: كما ذكرنا القيم من.OLD:ل و.NEW: يتم إعطاء قيمة لUpdateفي حال تنفيذ عملية

  . القيم بعد التعديل.NEW:منو

  

  :دححذف قا

  :ذلك بالصيغة وSQLserver كما هو الحال في DROP TRIGGERيمكننا حذف قادح باستخدام التعبير 

  
DROP TRIGGER trigger_name; 

  

  Oracleاستخدام القادحات في قواعد بيانات 

  

  :Oracleتعديل قادح في قواعد بيانات 

  CREATE OR REPLACE TRIGGER نستخدم التعبير Oracleلتعديل قادح في قواعد بيانات 

  

  :حذف قادح

  SQLserver كما هو الحال في DROP TRIGGERيمكننا حذف قادح باستخدام التعبير 
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 Oracleاستخدام القادحات في قواعد بيانات 
  

  :Oracleتطبيق الشروط على قادح في قواعد بيانات 

 WHENتم تفعيل القادح أم ال، وذلك باستخدام التعبير تطبيق شروط تحدد فيما إذا كان سيOracle يتيح نظام إدارة قواعد المعطيات 

  .CREATE TRIGGER مع التعبير 

  

  :مثال

، إال إذا  Depositions عند إيداع مبلغ ما في الجدول Accounts إذا أردنا إنشاء قادح بحيث يقوم بفتح حساب جديد في الجدول 

  :، نكتب الصيغة’sami‘كان اسم الشخص 

  
CREATE OR REPLACE TRIGGER myTrigger 
AFTER INSERT ON Depositions  
FOR EACH ROW 
WHEN (NEW.name!=’sami’) 
BEGIN 
INSERT INTO Accounts (AccountName) Values (:NEW.name); 
END; 

 
  :كيفية توليد الترقيم التلقائي عن طريق القادحات

 SQL يساعد في محاكاة آلية الترقيم التلقائي الموجودة في تساعد القادحات في تشغيل نص برمجي قبل أو بعد عملية إدراج، مما

Serverو DB2و MySQLو Accessإذا كنا ال نريد إدخال هذه القيمة يدوياً عند كل إدراجنا لسجل جديد .  

  

  :أول ما يجب فعله هو إنشاء متتالية بالصيغة

  
CREATE SEQUENCE mySequence; 

 
تتم العملية قبل إدراج السجل ألننا نحتاج إلى .  بتوليد الرقم التسلسلي التالي قبل إدراج السجلومن ثم، يتوجب علينا إنشاء قادح يقوم

  .توليد الرقم التسلسلي قبل إضافة السجل

  :لهذا الغرض نكتب الصيغة

  
CREATE OR REPLACE TRIGGER myTrigger 
BEFORE INSERT ON myTable 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
SELECT mySequence.NEXTVAL INTO:NEW.myTable FROM DUAL 
END; 
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  Oracleاستخدام القادحات في قواعد بيانات 

  

  :Oracleتطبيق الشروط على قادح في قواعد بيانات 

 WHEN تطبيق شروط تحدد فيما إذا كان سيتم تفعيل القادح أم ال، وذلك باستخدام التعبيرOracle يتيح نظام إدارة قواعد المعطيات 

  .CREATE TRIGGER  مع التعبير

  

  :كيفية توليد الترقيم التلقائي عن طريق القادحات

 SQLتساعد القادحات في تشغيل نص برمجي قبل أو بعد عملية إدراج، مما يساعد في محاكاة آلية الترقيم التلقائي الموجودة في 

Serverو DB2و MySQLو Accessراجنا لسجل جديد إذا كنا ال نريد إدخال هذه القيمة يدوياً عند كل إد.  
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   عشرالخامس القسم

   االولالموضوع

 القادحات في قواعد البيانات
  

  : الكلمات المفتاحية

  .قادح ، حدث، مستوى التعبير، مستوى السجل، مستوى قاعدة البيانات، مستوى المخطط،  تفعيل، تعطيل، تعديل، إنشاء، صيغة 

  

  :ملخص

  .ادحات من اآلليات التي تزود المبرمج بتقنيات متقدمة تعطيه تحكم أكبر على األحداث والعمليات في قواعد البياناتتعد الق

  .MySQL وDB2ستغطي هذه الجلسة المعلومات المتعلقة باستخدام القادحات في 

  

  :أهداف تعليمية

 : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 DB2 القادحات وإدارتها في قواعد بيانات •

 MySQLالقادحات وإدارتها في قواعد بيانات  •
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 DB2القادحات في قواعد بيانات 
  

  .DB2نتابع حديثنا عن القادحات في قواعد البيانات ونتناول في هذه الوحدة القادحات في قواعد بيانات 

  

  :إنشاء قادح

  :تأخذ الصيغة الشكل. ولكن بفروق بسيطة Oracle للتعبير المستخدم في DB2يشبه تعبير إنشاء قادح في 

  
CREATE TRIGGER trigger_name [AFTER |NOCASCADBEFORE | INSTEADOF] ON 
table_name REFERENCING [OLD AS | NEW AS] refname 
FOR EACH ROW MODE DB2SQL 
trigger_body; 

 
 عبارة الحدث الذي سببها، وذلك بعد التحقق من القيود  ويتم تنفيذها بعد تنفيذAFTER تستخدم قادحات تستعمل DB2نالحظ أن 

 التي يتم تنفيذها INSTEADOF، وNOCASCADBEFORE القادحات التي تستعمل DB2كما تدعم . وتنفيذ التعليمة بنجاح

  .قبل تنفيذ الحدث دون التأكد من أي قيود

  

  .ي قادح أخر الحدث الذي حفز القادح من تنفيذ أNOCASCADBEFOREتمنع القادحات مع 

  

  . القادحات على مستوى التعبير والقادحات على مستوى السجلDB2، تدعم Oracleكحال 

  

 إلعطاء قيم مؤقتة لمتحوالت ستحتوي معلومات عن السجل أو الجدول REFERENCINGكما نالحظ أننا قمنا باستخدام التعبير 

  .قبل وبعد تنفيذ الحدث

  

  . لتحديد السجالت الجديدةNEW AS new_nameديد السجالت القديمة والتعبير  لتحOLD AS old_nameيستخدم التعبير 

  

  :مثال

  : نكتبTable1 لدى إدراج سجل في الجدول Table2إذا أردنا كتابة صيغة إلنشاء قادح يقوم بإضافة سجل في الجدول 

  
CREATE TRIGGER myTrigger  
AFTER INSERT ON Table1 REFERENCING NEW AS N  
FOR EACH ROW MODE DB2SQL  
BEGIN ATOMIC 
INSERT INTO Table2 (operation , ID) Values (‘INSERT’, N.ID) 
END; 
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  :انتبه

  . بالرغم من كونه الخيار الوحيد المتوفرMODE DB2SQLال بد دائماً من وضع التعبير 

  

  DB2القادحات في قواعد بيانات 

  

  .DB2انات ونتناول في هذه الوحدة القادحات في قواعد بيانات نتابع حديثنا عن القادحات في قواعد البي

  

  :إنشاء قادح

  .  ولكن بفروق بسيطةOracle للتعبير المستخدم في DB2يشبه تعبير إنشاء قادح في 

  

  

  

 DB2القادحات في قواعد بيانات 
  

  :تعديل قادح

  : وذلك بالصيغةDROP TRIGGERر لتنفيذ العملية نستخدم التعبي. لتعديل قادح نقوم بحذفه وإعادة إنشائه

  
DROP TRIGGER trigger_name;  

  

 .ثم نقوم بإنشائه من جديد

  

  :UPDATE وDELETEحالة 

 REFERENCINGرأينا في المثال السابق كيف يتم إنشاء قادح مرتبط بعملية إدراج سجل، ورأينا كيفية تعاملنا مع التعبير 

  .UPDATE وDELETEلي حالة للوصول إلى قيم السجل الجديد، سنغطي فيما ي

  

 إلى جدول باسم myTable الذي يضيف القيم القديمة والحديثة للسجل الذي يتم تعديله من جدول myTriggerلنحاول إنشاء القادح 

Audit.  

  .newValue والثاني oldValue على حقلين أحدهما Audit والجدول Value على حقل وحيد يسمى myTableيحتوي الجدول 
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  :تنفيذ العملية نكتب الصيغةل

  
CREATE TRIGGER myTrigger 
AFTER UPDATE ON myTable REFERENCING OLD AS O NEWAS N 
FOR EACH ROW MODE DB2SQL 
BEGIN ATOMIC 
INSERT INTO Audit (oldValue, newValue) Values (O.Value, N.Value) 
END; 

  

  

  DB2القادحات في قواعد بيانات 

  

  :حتعديل قاد

 .DROP TRIGGERلتنفيذ العملية نستخدم التعبير . لتعديل قادح نقوم بحذفه وإعادة إنشائه

  

  :UPDATE وDELETEحالة 

 REFERENCINGرأينا في المثال السابق كيف يتم إنشاء قادح مرتبط بعملية إدراج سجل، ورأينا كيفية تعاملنا مع التعبير 

  .UPDATE وDELETE يلي حالة للوصول إلى قيم السجل الجديد، سنغطي فيما

  

  

  

 MySQLالقادحات في قواعد بيانات 
  

  :تطبيق الشروط على قادح

  . استخدام الشروط للتحكم بتنفيذ القادحDB2 نستطيع في Oracleكحال 

  

  :مثال

  

لكن نريد . ا الزبون بحيث يتم إدخال اسم السلعة واسم الزبون والجهة التي ينتمي إليهSalesنقوم بإدراج عمليات البيع في الجدول 

  .Discounts ليقوم بإضافة سجل إلى الجدول Companyإنشاء قادح يقوم بالتحقق من كون اسم الجهة هو 

  

  :لنقم أوالً بحذف القادح الذي أنشأناه بالصيغة

  
DROP TRIGGER myTrigger;  
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 :ننشئ القادح بالصيغة

  
CREATE TRIGGER myTrigger 
AFTER INSERT ON Sales 
REFERENCING NEW AS N  
FOR EACH ROW MODE DB2SQL  
WHEN (N.association=’company’) 
BEGIN ATOMIC 
INSERT INTO Discounts (userName) Values (N.userName) 
END; 

 
  

  

  

 MySQLالقادحات في قواعد بيانات 
  

حدودة بعض الشيء إذا ما قيست بمثيالتها  وهي ما تزال م.5.0.2 قبل النسخة MySQLلم تكن القادحات مدعومة في قواعد بيانات 

  .DB2 وOracleفي 

  

  .AFTER وBEFOREالالحقة التي يتم تحديدها بالتعابير  و القادحات السابقةMySQLتدعم 
 

  :إنشاء قادح

  : الذي يأخذ الصيغةCREATE TRIGGERيتم إنشاء قادح بالتعبير 

  
CREATE TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event 
    ON tbl_name  
FOR EACH ROW trigger_stmt 

 
  :مثال

  .لنفترض أننا نريد إنشاء قادح يقوم بعملية التأكد من أن حساب الشخص ينخفض بمقدار المبالغ التي يقوم بدفعها

  
CREATE TRIGGER checkBalance 
AFTER  INSERT ON payments 
FOR EACH ROW  
BEGIN 
UPDATE accounts  
set Balance=Balance-NEW.paymentAmount where AccountID=NEW.ID 
END; 
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  :حذف قادح

  :لحذف قادح نستخدم نفس الصيغة المستعملة في قواعد البيانات األخرى

  
DROP TRIGGER trigger_name; 

  

  MySQLالقادحات في قواعد بيانات 

  

 وهي ما تزال محدودة بعض الشيء إذا ما قيست بمثيالتها .5.0.2 قبل النسخة MySQLلم تكن القادحات مدعومة في قواعد بيانات 

  .DB2 وOracleفي 

  

  .AFTER وBEFOREالالحقة التي يتم تحديدها بالتعابير  و القادحات السابقةMySQLتدعم 
 

  :إنشاء قادح

  .CREATE TRIGGERيتم إنشاء قادح بالتعبير 

  

  :حذف قادح

  .DROP TRIGGERواعد البيانات األخرى وهي لحذف قادح نستخدم نفس الصيغة المستعملة في ق

  

  

  

 MySQLالقادحات في قواعد بيانات 
  

  . في الوصول إلى أعمدة السجالت التي أثر بها الحدث الذي حفز القادحNEW وOLDيساعد تعبيرا 

  

ية الحذف، فنستخدم ن أما في في حالة القادح المرتبط بعملNEWفي حالة القادح المرتبط بعملية إدراج سجل، نستخدم التعبير 

 في حالة القادح المرتبط بعملية التعدبل، للوصول إلى القيم قبل وبعد NEW وOLDكما يمكننا استخدام كل من . OLDالتعبير 

  .التعديل

  

دح  فيمكن تخصيصها في حال كان القاNEWأما القيم الُمستعادة من . ، للقراءة فقط وال يمكن تعديلهاOLDتبقى القيم المستعادة من 

  .BEFOREالذي نتعامل معه يستخدم 
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  :UPDATEحالة 

  

، نكتب Log ليسجل القيم قبل وبعد التعديل في الجدول myTableإذا أردنا إنشاء قادح يقوم بالتقاط حدث التعديل على جدول 

  :الصيغة

  
CREATE TRIGGER myTrigger 
AFTER  UPDATE ON myTable 
FOR EACH ROW  
BEGIN 
INSERT INTO Log (oldValue, newValue) Values (OLD.Column1, 
NEW.Column1) 
END;  

  

  . تلقائياً عليها10لنجرب صيغة أخرى تقوم بتعديل القيمة المدرجة في جدول وإضافة 

  
CREATE TRIGGER addTen 
BEFORE INSERT ON numberTable 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
NEW.Number = NEW.Number +10 
END; 

 
  . غير ناضجة كونها لم تدَعم سوى مؤخراًً ولكنها أثبتت فعاليتهاMySQLادحات في ما تزال الق

  
 

  MySQLالقادحات في قواعد بيانات 

  

  . في الوصول إلى أعمدة السجالت التي أثر بها الحدث الذي حفز القادحNEW وOLDيساعد تعبيرا 

  

ن أما في في حالة القادح المرتبط بعملية الحذف، فنستخدم NEWفي حالة القادح المرتبط بعملية إدراج سجل، نستخدم التعبير 

 في حالة القادح المرتبط بعملية التعدبل، للوصول إلى القيم قبل وبعد NEW وOLDكما يمكننا استخدام كل من . OLDالتعبير 

  .التعديل

  

 فيمكن تخصيصها في حال كان القادح NEWمن أما القيم الُمستعادة . ، للقراءة فقط وال يمكن تعديلهاOLDتبقى القيم المستعادة من 

  .BEFOREالذي نتعامل معه يستخدم 
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   عشرالخامس القسم

   الثانيالموضوع

  التوابع الُمعرَّفة من قبل المستخدم
  

  : الكلمات المفتاحية

  .تابع، معاِمل، دخل، خرج، إنشاء، صيغة

  

  :ملخص

نتعرف في هذه الجلسة على التوابع الُمعرَّفة من قبل المستخدم في قواعد تعرفنا في مراحل سابقة على التوابع المسبقة التعريف وس

  .البيانات المختلفة

  

  :أهداف تعليمية

  : علىالقسميتعرف الطالب في هذا 

 SQL Serverالتوابع وإنشاؤها في قواعد بيانات  •

 DB2التوابع وإنشاؤها في قواعد بيانات  •

 MySQLالتوابع وإنشاؤها في قواعد بيانات  •

 Oracleتوابع وإنشاؤها في قواعد بيانات ال •
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 إنشاء التوابع
  

استعرضنا في الجلسات الماضية التوابع وأنواعها وميزنا التوابع التجميعية والتوابع الدرجية بأنواعها المختلفة ولكن ماذا لو أردنا 

  إنشاء توابعنا الخاصة؟

  

  . الذي يساعد على إنشاء التوابعCREATE FUNCTION التعبير ANSI SQL-99ُيعرِّف المعيار 

  

 ، بالتوابع الُمعرَّفة من قبل المستخدم أوCREATE FUNCTIONتسمى التوابع التي يتم إنشاؤها بالتعبير 

User Defined Functions.  

  

 :تأخذ الصيغة البسيطة العامة في أغلب قواعد البيانات الشكل
CREATE FUNCTION function_name [(parameter_list)] 
RETURNS data_type 
-- SQL Statements  

  

  .للخوض في التفاصيل ال بد لنا من االطالع على كيفية تعامل كل قاعدة بيانات مع التوابع

  

  :استدعاء تابع

لتابع استدعاؤه يتم استدعاء التوابع الُمعرَّفة من قبل المستخدم بنفس الطريقة المستخدمة مع التوابع األخرى أي يمكننا بعد إنشاء ا

  :بصورة فورية بالشكل
SELECT function_name (parameter_list) AS Test; 

  

  :Accessالتوابع في 

  . التوابع المعرفة من قبل المستخدمAccessال تدعم 

  

  :SQL Serverالتوابع في 

  : إلنشاء تابع من قبل مستخدم الصيغة التاليةSQL Serverيستخدم 

  
CREATE FUNCTION function_name [(parameter_list)] 
RETURNS data_type 
AS 
BEGIN 
SQL Statements 
RETURN expression 
END; 
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  . أن تحتوي أكثر من تعبير ولكن يجب أال تسبب أي تغيير على البيانات في قاعدة البياناتSQLيمكن للتوابع في 

  
 

 إنشاء التوابع 

  

عها وميزنا التوابع التجميعية والتوابع الدرجية بأنواعها المختلفة ولكن ماذا لو أردنا استعرضنا في الجلسات الماضية التوابع وأنوا

  إنشاء توابعنا الخاصة؟

  

  . الذي يساعد على إنشاء التوابعCREATE FUNCTION التعبير ANSI SQL-99ُيعرِّف المعيار 

  

 ُمعرَّفة من قبل المستخدم أو، بالتوابع الCREATE FUNCTIONتسمى التوابع التي يتم إنشاؤها بالتعبير 

User Defined Functions.  

  

  :استدعاء تابع

يتم استدعاء التوابع الُمعرَّفة من قبل المستخدم بنفس الطريقة المستخدمة مع التوابع األخرى أي يمكننا بعد إنشاء التابع استدعاؤه 

  بصورة 

  

  :Accessالتوابع في 

  .المستخدم التوابع المعرفة من قبل Accessال تدعم 

  

  :SQL Serverالتوابع في 

  . أن تحتوي أكثر من تعبير ولكن يجب أال تسبب أي تغيير على البيانات في قاعدة البياناتSQLيمكن للتوابع في 
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 إنشاء التوابع
  

  :مثال

الثاني أوالً واالسم األول ثانياً  الذي يقوم بإعادة االسم الكامل مرتباً، بوضع االسم ()formatNameإذا أردنا إنشاء تابع باسم 

  :مفصوالً بفاصلة نكتب الصيغة

  
CREATE FUNCTION formatName (@fullName varchar(50)) 
RETURNS varchar(50) 
AS 
BEGIN 
RETURN WRITE (@fullName, LEN (@fullName) – CHARINDEX (‘ ‘, @fullName) 
+1) + ‘, ‘ + 
LEFT (@fullName, CHARINDEX (‘ ‘, @fullName) – 1) 
END; 

  

  :نالحظ في البداية أننا قمنا

  ، fullNameبتعريف معامالت الدخل لهذا التابع، ففي حالتنا هناك معامل واحد باسم  -

   RETURNSباستخدام التعبير  -

   RETURNSبتحديد أن هذا التابع سيعيد قيمة من النوع المحدد بعد  -

  .RETURNSلنوع المحدد بعد  إلعادة قيمة من اRETURNباستخدام التعبير  -

  :اآلن الستعمال هذا التابع يمكننا كتابة الصيغة
SELECT formatName (‘Majd Amer’);  

  

  

  إنشاء التوابع
 

  :Oracleالتوابع في 

 وهي من Oracle مشابهة لتلك المستخدمة في اإلجرائيات الُمخزَّنة في Oracleبشكل عام، تكون الصيغة الخاصة بتعريف تابع في 

  :لشكلا
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION function_name 
(parameter_list) 
RETURN data_type 
IS 
Variable_list 
BEGIN 
-- SQL Statements 
RETURN expression; 
END; 
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  :مثال

  :ن الصيغة من الشكل فستكو SQL serverإذا أردنا كتابة التابع الذي يقوم بأداء نفس العمل الذي قمنا بتحديده في المثال الخاص بـ

  
CREATE OR REPLACE FUNCTION FormatName(FullName IN varchar) 
RETURN VARCHAR 
IS 
FormattedName varchar(50) 
BEGIN 

 formattedName:= 
 SUBSTR(FullName,INSTR(FullName,’ ‘)+1) || ‘, ‘ ||  

 SUBSTR(FullName,1,INSTR(FullName,’ ‘)-1); 
 RETURN(formattedName) 

END; 
 

، إضافةً إلى ضرورة التصريح عن )OUTأو  IN (نالحظ أن نقاط االختالف الرئيسية تكمن هنا في أننا يجب أن نحدد نوع المعامل 

  .formattedName كما هو الحال مع BEGIN…ENDالمتحوالت المستخدمة في الكتلة 

  

  . لتعيين قيمة لمتحول=:تخدام اإلشارةقبل أسماء المتحوالت واس@ نالحظ هنا عدم استخدام اإلشارة 

  

  

  إنشاء التوابع 
 

  :Oracleالتوابع في 

  .Oracle مشابهة لتلك المستخدمة في اإلجرائيات المخزنة في Oracleبشكل عام الصيغة الخاصة بتعريف تابع في 
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  إنشاء التوابع
  

  :DB2التوابع في 

  : وهي من الشكلANSI، الصيغة الُمعرَّفة في المعيار DB2من قبل المستخدم في تشبه الصيغة األساسية إلنشاء تابع، معّرف 
CREATE FUNCTION function_name 
(parameter_list) 
RETURN data_type  
[LANGUAGE SQL) 
[DETERMINISTIC | NON DETERMINISTIC] 
[CONTAINS SQL | READS SQL DATA] 
[BEGIN ATOMIC] 
[SQL Statements] 
RETURN expression; 
[END]  

  

  :هناك عدد ال بأس به من الخيارات التي يمكننا تحديدها

 أو ++C علماً أنه يمكن تخصيص لغة أخرى مثل SQLففي حالتنا نستخدم . يمكننا تحديد اللغة التي يكتب فيها هذا التابع -1

JAVA.  

س معامالت الدخل، حيث ندعوه في هذه الحالة تابع يمكننا أن نحدد فيما إذا كان هذا التابع سيعيد دوماً نفس القيمة مع نف -2

DETERMINISTIC أو تتغير القيمة المعادة رغم ثبات معامالت الدخل، حيث ندعوه في هذه الحالة NON 

DETERMINISTIC. 

الممررة إليه  للتحكم بالبيانات SQLيمكننا تحديد فيما إذا كان التابع يقرأ بيانات من قاعدة البيانات أو أنه يستخدم عبارات  -3

  .CONTAINS SQL أو READS SQL DATAيتحدد هذا األمر بالخيار . عن طريق معامالت الدخل

 بشرط SQL مع القيمة المراد إعادتها أو من مجموعة من تعابير RETURNيمكن لجسم التابع أن يتكون كحد أدنى من تعبير 

  .BEGIN ATOMIC…ENDإحاطتها بمحددات 

  :مثال

  : من الشكلDB2 من جديد إلى المثال الذي اخترناه لتنسيق اسم شخص مدخل تصبح الصيغة في إذا أردنا العودة
CREATE FUNCTION formatName (fullName varchar(50)) 

RETURNS varchar(50) 
LANGUAGE SQL 
DETERMINISTIC 
CONTAINS SQL 
BEGIN ATOMIC 

DECALRE formattedName varchar(50) 
SET formattedName =  

SUBSTR (fullName, POSSTR (fullName, ‘ ‘) +1) || ‘, ‘ || 
SUBSTR (fullName, 1, POSSTR (fullName, ‘ ‘) -1); 

RETURN formattedName; 
END; 
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 لكوننا نعلم أن تابعنا سيعيد القيمة CONTAINS SQL وDETERMINISTICنالحظ في المثال السابق أننا استخدمنا الخيارين 

  .ل نفس المدخالت وأنه لن يقوم بعمليات قراءة من قاعدة البياناتنفسها من أج

  
 

 إنشاء التوابع 

  

  :DB2التوابع في 

  ANSI، الصيغة الُمعرَّفة في المعيار DB2تشبه الصيغة األساسية إلنشاء تابع، معّرف من قبل المستخدم في 

  

  :هناك عدد ال بأس به من الخيارات التي يمكننا تحديدها

 أو ++C علماً أنه يمكن تخصيص لغة أخرى مثل SQLففي حالتنا نستخدم . يد اللغة التي يكتب فيها هذا التابعيمكننا تحد -4

JAVA.  

يمكننا أن نحدد فيما إذا كان هذا التابع سيعيد دوماً نفس القيمة مع نفس معامالت الدخل، حيث ندعوه في هذه الحالة تابع  -5

DETERMINISTIC رغم ثبات معامالت الدخل، حيث ندعوه في هذه الحالة  أو تتغير القيمة المعادةNON 

DETERMINISTIC. 

 للتحكم بالبيانات الممررة إليه SQLيمكننا تحديد فيما إذا كان التابع يقرأ بيانات من قاعدة البيانات أو أنه يستخدم عبارات  -6

 .CONTAINS SQL أو READS SQL DATAيتحدد هذا األمر بالخيار . عن طريق معامالت الدخل

  

 بشرط SQL مع القيمة المراد إعادتها أو من مجموعة من تعابير RETURNيمكن لجسم التابع أن يتكون كحد أدنى من تعبير 

  .BEGIN ATOMIC…ENDإحاطتها بمحددات 

  

  

  

  إنشاء التوابع
  

  :MySQLالتوابع في 

إنشاء تابع معرف من قبل مستخدم، إلى كتابة نص  لذلك سنحتاج عند الرغبة بSQL التوابع المكتوبة بلة MySQLلألسف ال تدعم 

  : الذي يأخذ الصيغةCREATE FUNCTION باستخدام األمر MySQL وتسجيله في C أو ++Cالتابع باستخدام لغة مثل 

  
CREATE [AGGREGATE] FUNCTION function_name 
RETURNS {STRING | REAL |INTEGER} SONAME chared_library_name 

  

  .COUNT في حال كان التابع من النوع التجميعي مثل AGGREGATEام التعبير يتم استخد
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 وبعد كتابة النص .DLL أو SO المكتبات المشتركة التي تم فيها تعريف التابع، حيث يمكن أن تكون من النمط SONAMEتحدد 

  :البرمجي لتابعنا بأحد اللغات، نقوم بترجمته وتسجيله بالصيغة المحددة أعاله مثالً

  
CREATE FUNCTION formatName 
RETURNS STRING 
SONAME ‘C:\\MYSQL\\LIB\\MYSQLFUNCTION.DLL’; 

 
  .DLL بدالً عن SO يجب تحديد موقع الملفات ذات الالحقة LINUXفي حالة نظام تشغيل 

  

  

  :MySQLالتوابع في 

نشاء تابع معرف من قبل مستخدم، إلى كتابة نص  لذلك سنحتاج عند الرغبة بإSQL التوابع المكتوبة بلة MySQLلألسف ال تدعم 

  .CREATE FUNCTION باستخدام األمر MySQL وتسجيله في C أو ++Cالتابع باستخدام لغة مثل 

  

  .COUNT في حال كان التابع من النوع التجميعي مثل AGGREGATEيتم استخدام التعبير 

  

وبعد كتابة النص . DLL أو SOابع، حيث يمكن أن تكون من النمط  المكتبات المشتركة التي تم فيها تعريف التSONAMEتحدد 

  البرمجي لتابعنا بأحد اللغات، نقوم بترجمته وتسجيله بالصيغة المحددة أعاله 

  

 .DLL بدالً عن SO يجب تحديد موقع الملفات ذات الالحقة LINUXفي حالة نظام تشغيل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
 234

 قراءات اضافية
 
http://www-db.stanford.edu/~ullman/fcdb/oracle/my-nonstandard.html 

 
http://www-db.stanford.edu/~ullman/fcdb/oracle/or-nonstandard.html 

 
http://www-db.stanford.edu/~ullman/fcdb/oracle/or-plsql.html 

 
 
 
  

 
 
  
 


