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 الكتاب هذا بقراءة تبدأ أن قبل

 
 

 قممن هذا الكتاب      نسخة آخر على للحصول تقريبا، أسبوع آل ويحدث قيد اإلعداد  في يزال ال ابالكت��
 .com.2000ArabTeam.www://http للبرمجة العربي الفريق موقع بزيارة

 إن آما للغاية، آثيرة فيه التي النحويةو اإلمالئية فاألخطاء اإلنشاء، مرحلة في يزال ال الكتاب الن نظرا��
 .اآلن عليها اعمل والتي الناقصة األجزاء من الكثير هناك

 قد يكون هناك بعض األخطاء في المعلومات نفسها، في               اإلنشاء، مرحلة في يزال ال الكتاب الن نظرا��
 . في الشرح، أنا بالطبع اعمل جاهدا لعدم حدوث ذلكأوالمصطلحات 

ا الكتاب لالستخدام الشخصي فقط، و يمنع استغالله في أية أمور تجارية بدون اإلذن                   يمكنك طباعة هذ  ��
 .الخطي من المؤلف

 بذلك إخباري فبرجاء أآثر مفصل شرح إلى بحاجة أو واضحة غير الكتاب هذا من جزء وجدت بان حالة في��
 .فورا واضحة الغير األجزاء توضيح أو الناقصة األجزاء إضافة من أتمكن حتى اإللكتروني، بريدي على فورا

 نفسك في وجدت فان يمكن، ما بأسرع تكملته في مساعدة عن ابحث وأنا للغاية، آثيرة الكتاب مواضيع��
 الكتاب، لهذا المؤلفين فريق إلى وانضم بها، بمساعدتي تبخل فال المواضيع، بعض آتابة على القدرة
 .ها إلى الكتاباألجزاء التي يجب إضافت من جزء أية في مساعدتي يمكن
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 الكتاب هذا في رأيك ما

 
 بان مثال وجدت فلو والقراءة، للفهم أسهل جعله و لتطويره الوحيد السبيل فهي للغاية، تهمنا الكتاب بهذا آرائك
 في الكتابة على قادر نفسك وجدت أو أآثر، تفصيل إلى بحاجة المواضيع بعض بان الحظت أو واضح، غير منه جزء

 هذا قرائه لحظة بالك على يخطر آخر شيء أية أو جديدة، مواضيع بإضافة رغبت إن أو الكتاب، ضيعموا من موضوع
 الكتاب

 
 

 اإللكتروني بريدي على ذلك عن إخباري فبرجاء
com.KhaderTarazi@Hotmail 
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 المؤلفين فريق

 
 خضر يوسف ترزي

 
 

 

 مايكروسوفت من تمدمع خبير
 

 مايكروسوفت من معتمد نظم مهندس
 

 نظم - الكومبيوتر علوم في البكالوريوس شهادة على حاصل
 المعلومات

 
 Vivendi شرآة فروع من فرع في المعلومات نظم مدير

Universal، لحم،  بيتcom.vivendi.www://http  
 

 مايكروسوفت نظم تبرمخ و مستشار
 Microsoft Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 
− Microsoft Office XP 
 Microsoft Visual Studio .NET 

 
 1995 عام منذ البيانات وقواعد الكومبيوتر برمجة مجال في يعمل
 .واألبحاث البرامج، من العديد بناء في واشترك اليوم، وحتى
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 انضم إلى فريق المؤلفين

 
 

 

 
 

تفضل باالنضمام إلى فريق المؤلفين، آل ما عليك هو اختيار                  
 . هذا الكتاب و الكتابة فيهفيالغير مكتملة موضوع من المواضيع 

 
 .المواضيع غير المكتملة موجودة في ملحق أسفل هذا الكتاب

 
 راسلني على بريدي االلكتروني
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 المؤلف آلمة

 
 بها وابني المثالية البرمجة لغة افتح باآر، يومًا صباح في بي الخاص الكومبيوتر جهاز اشغل أن من تمنيت ما آثيرا

 أينما بحرية توزيعها أتمكن و مشاآل وبدون أريد آما بالضبط البرامج تلك تعمل حيث المجاالت، شتى في برامجي
 .شئت

 
 المتنوعة ابالتكنولوجي مليء اليوم الكومبيوتر فعالم البعد، آل الواقع عن بعيدة ولكنها ؟ آذلك أليس آبيرة أحالم
 لبناء تستخدمها لتجعلك إليها، انتباهك لفت محاولة البعض بعضها ضد عتتصار تكنولوجيا المجاالت، شتى في

 .برامجك
 
 مكثفة اختبار بعمليات وابدأ جهاز على البيانات، قواعد ونظم البرمجة، لغات جميع بتثبيت أقوم تقريبا عام آل

 السهولة و الوقت حيث من البيانات قواعد نظم لبناء طريقة أفضل إيجاد محاولة إلى هذه اختباراتي تهدف و عليها،
 .أخرى جهة من المنتجة البرامج وجودة ، جهة من البرامج وإلنجاز والتكلفة

 
 قواعد العادية، البرامج لبناء العام هذا استخدمها أن يجب التي النظم بأسماء عريضة طويلة قائمة تنتج عام وآل

 تحقيق من اليوم حتى أتمكن لن ولذلك األخرى، البرمجة مجاالت شتى و الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة، البيانات
 .الطرق بأفضل شيء بكل القيام على قادرة برمجة لغة وهو حلمي

 
 قواعد برامج لبناء جنب إلى جنبًا نستخدمها وآيف معًا، التكنولوجيا من الكثير هذا آتابي في سأناقش لذلك

 .العمالقة البيانات
 

 فكرة تقبل أتستطيع حيث ال  يعمل، ال البرنامج إن أو يعمل، البرنامج افأم الوسط، الحلول أحب ال بطبيعتي فأنا
 لي يسبب دائما الرأي وهذا يعمل، ال انه يعني لي بالنسبة فهذا آذا، و آذا في مشكلة هناك ولكن تقريبا يعمل
 .ذلك من تسلم ال برامجي حتى تقريبًا، شيء آل انتقد فأنا المشاآل، من الكثير

 
 التالية بالخطوات قم "فقط لوحدها التالية العبارة تجد أن تتوقع فال فقط، بخطوات شيء اشرح أن أحب ال إنني آما

 أوضح أن أحب فأنا أساسا، الشرح مع مرفقة ولكنها خطوات، من الكتاب يخلوا ال بالطبع ،"النتيجة على لتحصل
 الوقت لدي توفر إن ثم ومن استخدامها، الممكن االحتماالت و البديلة الخطوات هي ما الخطوات، بتلك قمنا لماذا
 .العملية لتنفيذ الخطوات بعض أضع قد
 

 مرحلة في سيساعدك النظري الشرح هذا فكل صدقني ولكن الكتاب، في النظري الشرح من الكثير ستجد لذلك
 .وسليمة صحيحة بصورة المستقبلية برامجك بناء

 
 عمالقة نظم فبناء العمالقة، البيانات قواعد تطبيقات لبناء األدوات من متكاملة مجموعة مايكروسوفت شرآة توفر
 البرامج، تلك لتصميم المختلفة األدوات من مزيج تتطلب بنائها عملية إن بل واحدة، برمجة لغة على فقط يقتصر ال

 .البعض بعضها مع مترابطة أجزاء من مكونة هي بل واحدة، قطعة ليست األحيان معظم في الناتجة والبرامج
 

 يجب البرامج من أجزاء إنترنت، خالل من أخرى أجزاء و الشرآة، داخل من تستخدم أن يجب البرامج تلك من أجزاء
 ترغب ال والتي العليا لإلدارة تخصص أن يجب أخرى أجزاء و باستخدامها، المختصين للمستخدمين تخصص أن

 .فقط النتائج إلى بحاجة هي بل بالتفاصيل
 

 باللغة العمالقة البيانات قواعد تطبيقات بناء في وذلك مايكروسوفت، تكنولوجيا مع رتاحم وأنا طويلة فترة منذ
 بالنواقص، ملية فهي األخرى النظم مثل فمثلها المثلى، التكنولوجيا ليست بأنها اعلم أنا واإلنجليزية، العربية
 عن نتحدث عندما لمشاآلا بعض بها األحيان، بعض في لي تروق ال التي القوانين من مجموعة من محكومة
 ذآرها، السابق التطبيقات لبناء الالزمة البرمجة أدوات توفر شرآة أفضل المطاف نهاية في ولكنها العربية، اللغة
 .طبعًا نظري وجهة من
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 برامج وبناء حولهم، وااللتفاف مشاآلها تخطي تعلمت لقد بواسطتها، برامجي ابني وأنا طويلة فترة منذ لذلك
 .العربية للغةبا مستقرة

 
 تعمل حقًا برامجكم إن تعتقدون هل "التالي السؤال Office و Access مايكروسوفت تطوير فريق سالت ما آثيرا

 فدعم المطاف نهاية في ولكن ، وبينهم بيني مناوشات إلى يؤدي ذلك آان األحيان من الكثير وفي ،" ؟ بالعربية
 عن تخرج ، أخرى وأمور السوق حجم ومنها  آثيرة باعتبارات مرتبط هو و ، وضحاها بليلة يأتي ال العربية اللغة
 .آتابنا مجال

 
 تعلمها في آثيرا تغلبت لقد ،Windows بيئة تحت لها إصدار أول منذ Access بيانات قواعد تكنولوجيا استخدم أنا
 تحت Access بيئة إلى DOS ل++ C بيئة من االنتقال اإلطالق على السهل من ليس انه حيث األمر، بادئ في

Windows واحدة مرًة. 
 

 آمبرمج، لي وظيفة ألول التوظيف شروط من شرط آان فهو ،األمر بادئ في بالقوة Access نظام تعلمت لقد
 ترتكز البيانات قواعد أن حيث النظام، ذلك بواسطته سليمة بصورة البرامج بناء على اعتاد أن قبل أعوام ومرت
 معايير و مواصفات على يعتمد نفسه Access نظام إن آما األمر، بادئ في اأجهله آنت علمية أسس على

 .الحقًا اآتشفتها والتي بمايكروسوفت خاصة قياسية
 

 أنني مع سليمة، بصورة بيانات قواعد برامج تبني أن من Access مقدور في اشكك آنت األولى السنوات طوال
 اترآها أن فيه قررت الذي اليوم أتى حتى سمعتها، خريبت في آثيرا وساهمت بواسطتها، البرامج بعض بنيت
 .إلي بالنسبة البيانات قواعد في األفضل فهي دائما، إليها أعود آنت ولكنني األخرى، البرمجة لغات إلى واتجه

 
 لقواعد مخصصة SQL Server تكنولوجيا العالم في يشاع فكما ،"عمالقة تطبيقات "آلمة من البعض يستغرب قد

 عن ناتجة النهاية في فالشائعات اإلطالق، على ذلك مع اتفق ال أنا بالطبع الحجم، والمتوسطة الصغيرة اتالبيان
 صفحات في وإمكانياته النظام ذلك قوة لتكتشفوا إليكم األمر اترك فأنا ذلك مع و الشرآات، بين والصراع المنافسة
 .خالله من ائهابن يمكننا التي التطبيقات هي عمالقة وآم الالحقة، الكتاب

 
 صدور منذ التكنولوجيا هذه لي وفر والذي ،)آمبرمج عمل أول في لي مدير أول (المصري باسم السيد اشكر أنا

 توسيع من ساعدني انه آما ، منها الالحقة اإلصدارات من الكثير على والحصول إتقانها في وساعدني األول،
 .البرمجية النظر وجه إلى إضافًة ، أيضًا ريةاإلدا النظر وجه من رؤيتها من ألتمكن نظري وجهة

 
 عن ومختلفة شيقة بصورة الجامعة في الكومبيوتر علوم علمني والذي ،عكاشة أنور الدآتور السيد أشكر آما

 و ابحث أن هو األساس ولكن  فقط، الكومبيوتر تكنولوجيا تعمل آيف احفظ ال بان تعلمت فمنه الطبيعية، الطريقة
 .نحو التعلم و اإلبداع الطريق هو ذلك الن الكومبيوتر، تكنولوجيا تعمل آيف أفهم

 
 فرؤيته اآلن، إليه وصلت لما اصل بان احلم أآن لم دعمه بدون والذين ،ترزي يوسف السيد أبي أشكر بالطبع و

 في ماليو حتى يرشدني يزال ال الذي الساطع الضوء دائمًا آان لألحداث، العميق وتحليله للمستقبل، الثاقبة
 .المستقبل إلى طريقي
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 الكتاب مقدمة

 
 آما الجديدة، التكنولوجيا من العديد ظهرت األخيرة األعوام ففي للغاية، آبيرة بسرعة البيانات قواعد نظم تتطور
 .البيانات قواعد مجال في السابقة التكنولوجيا من الكثير اختفت

 
 بناء عملية نحو بالتوجه يرغبون الذين العرب المبرمجين لجميع ةالعربي باللغة مرجع توفير هو الكتاب هذا من الهدف

 المواطن إفادة بهدف إنترنت، عبر مجانًا المرجع ذلك توفير و مايكروسوفت، تكنولوجيا بواسطة العمالقة التطبيقات
 .المستطاع قدر العربي

 
 تكون األحيان اغلب في فهي بالكت بعض وجدت وان المجال، هذا في آتب من اليوم العربية سوقنا تفتقر آما

 لتوضيح األحيان من الكثير في تفتقر أنها إال ممتازة، آتب المترجمة الكتب أن مع و اإلنجليزية، الكتب من ترجمة
 .اإلنجليزية باللغة البرامج بناء عن يختلف العربية باللغة البرامج فبناء العربي، المبرمج تهم التي األمور من الكثير

 
 ذات البيانات قواعد منها، أساسيين نوعين و تطورها، تاريخ البيانات، قواعد القادمة فصوله في الكتاب يشرح

 ).البيانات قواعد مجال في العلم إليه توصل ما آخر هي و (األبعاد المتعددة البيانات وقواعد العالقات،
 

 :التالية البرمجة لغات التفاصيل بأدق يشرح آما
 

 لالستعالم المستخدمة Transact Structured Query Language ل صاراخت T-SQL االستعالم لغة��
 .خصوصًا Microsoft SQL Server و عمومًا العالقات ذات البيانات قواعد من

 قواعد من لالستعالم المستخدمة Multidimensional Expression ل اختصار MDX االستعالم لغة��
 .خصوصًا Microsoft Analysis Services ونظام عموما، األبعاد متعددة البيانات

 Microsoft SQL Server نظام من آًال من والمستخدمة للتطبيقات، Visual Basic ل اختصار VBA لغة��
 Microsoft Access XP نظام و

 في بكثرة مستخدمة و Visual Basic لغة من مصغرة لغة وهي Microsoft Visual Basic Script لغة �
 .البيانات قواعد على معتمدةال اإلنترنت صفحات بناء

 
 :التالية البرامج أيضا بالتفاصيل يشرح و
 

��Microsoft SQL Server 2000 
��Microsoft SQL Server Analysis Services 
��Microsoft Access XP (2002) 
��Distributed Component Object Model "DCOM+" 
الكتاب بموضوع المرتبطة األخرى التكنولوجيا وبعض �  

 
 
 التطبيقات بناء لعملية العامة الفكرة بناء في ستساعدآم والتي النظرية األمور من الكثير تجدواوف  س لطبعبا و

 .التكنولوجيا تلك بواسطة العمالقة
 

 الكتاب هذا بقراءة تستفيدوا و تستمتعوا أن أتمنى
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 مقدمة إلى قواعد البيانات

 

 البرامج ما قبل قواعد البيانات
 

آانت معظم برامج الكومبيوتر تستخدم طريقة خاصة بها لتوصيف             لى من عملية بناء البرامج         السنوات األو في  
 ، حيث آانت تحفظ تلك البيانات على شكل ملفات في جهاز الكومبيوتر ، وآانت آل شرآة من شرآات                        بياناتها

ان آل برنامج من البرامج     صناعة البرمجيات لها طرقها الخاصة في بناء ملفات برامجها ، بل أآثر من ذلك ، حيث آ                  
 .له طريقته الخاصة في حفظ بياناته في ملفات بجهاز الكومبيوتر

 
قد ال يرى البعض مشكلة آبيرة في بادئ األمر بان يحفظ البرنامج بياناته في ملفات خاصة به ، إال انه مع بناء أول                        

 .مج و آمية البيانات المخزن بواسطتهأجزاء البرامج تبدأ المشاآل بالظهور ، وتزداد آلما ازداد حجم البرنا
 

بالطبع قد ال يتخيل الكثير من المبرمجين الجدد مشكلة استخدام الملفات العادية ، حيث أن معظمهم اعتاد على                   
ملفات قواعد البيانات ، وبات يستخدمها في حفظ جميع بيانات برامجه ، لذا سأبدأ آتابي هذا بمثال عن شرآة ،                      

 فسأستخدم الشرآة   ةة في آل فصول هذا الكتاب تقريبًا ، ولتكون األمور أآثر و واقعي                 وسأستخدم هذه الشرآ  
 .التي اعمل معها ، حول ذلك حتى أتمكن من آتابة حقائق حدثت بالفعل في هذا الكتاب

 
أنا أعمل في شرآة تقوم بتطوير نظام خدمات المياه في الضفة الغربية بفلسطين، الشرآة فرنسية والتمويل                       

ك الدولي، وأهدافنا آثيرة ، ومنها أحد أهدافي و هو تطوير نظام الكومبيوتر ، واستبدال برامج إدارة المشترآين                  للبن
القديمة و التي تعتمد على ملفات عادية في بعض األحيان ، وقواعد بيانات بدائية في أحيان أخرى ، آل هذه                            

 .بعون بلدية تقريبًا لكل منها نظامها الخاصالنظم موزعة في منطقة جغرافية واسعة مكونة من أآثر من أر
 

 تلك البرامج    حاليًا،برامج الكومبيوتر التي نطور جزء منها و نشتري الجزء اآلخر منها الستبدال النظم الموجودة                      
 وتحدد المشترك على الخرائط         الفواتير، فهي التي تطبع         الصحي،تختص بإدارة مشترآين المياه والصرف            

 وهي التي تحتسب فاقد       والمصروفات،تي تقوم بالعمليات المحاسبية الحتساب اإليرادات            وهي ال   الجغرافية،
 وهي تقوم أيضا     الشبكة، وتصدر أوامر العمل إلى األقسام المختلفة إلصالح األعطال في                 الشبكة،المياه في    

 ، فعندما ترى آلمة       هذا فقط آعملية توضيح لألسماء التي سأستخدمها الحقا          ل أتقو األخرى،بالكثير من األمور     
 �مشترك ، فاعلم بأنني اقصد مشترك مياه 

 
عند بناء برنامج يقوم بتخزين بياناته في ملفات من صنعه فقط ، فهو يمر في مراحل دراسة موسعة للغاية ، حيث                      

 بناء  انه من الصعب إجراء أية تعديل على نظام الملفات بعد إنشاء الملفات ألول مرة ، حيث يضطر المبرمجون إلى                    
خوارزميات للوصول إلى البيانات ، تلك الخوارزميات دقيقة و محسوبة إلى أدق التفاصيل ، حيث أن تغير بسيط فيها           
قد يؤدي إلى تغير في آامل هيكلية البرنامج ، فعلى سبيل المثال ، لو خصصنا مساحة خمسون حرفا لالسم                         

 وجدنا بان قد يكون هناك مشترآين قد تتجاوز أسمائهم الرباعي للمشترك مثال ، وفي منتصف مرحلة بناء البرنامج
الخمسون حرفًا ، فسيكون من الصعب إعادة تعديل البرنامج ليستوعب األحرف اإلضافية ، فهذا يعني إعادة تكوين                  

 . الحفظ واالسترجاع التي أنشئاها وبنينا برنامجنا عليهاتخوارزميا
 

رك السابق عملية اعقد ، فلو أن نسينا بان نضع في البرنامج ،               بالطبع عملية إضافة معلومة أخرى لنفس المشت       
تاريخ ميالد المشترك مثال ، والذي قد يساعدنا في عملية ما في وقت الحق ، فإضافتها إلى البرنامج ستكون                          
 اصعب ، وفي معظم األحيان ستكلف ماًال إضافيًا ، فالشرآة الصانعة للبرنامج ستحتاج إلى جهد وموظفين للقيام                   

 .بذلك
 

آما إن عملية تطوير البرنامج مع الوقت تبدوا صعبة أيضًا ، فسرعان ما نكتشف بعد شهر أو شهرين من تشغيل                         
البرنامج بعدم وجود بعض التقارير ، أو بوجود إستثنائات يجب على النظام تقبلها ، ولكن مسألة التعديل هنا                             

رزميات ، فهناك مشكلة أخرى ، وهي بان الملفات تحتوي           أصبحت اعقد بكثير ، فعوضا عن صعوبة إعادة بناء الخوا          
على لبيانات ، و لذلك سنكون بحاجة إلى بناء برامج خاصة تقوم بنقل البيانات من الملفات القديمة إلى الملفات                      

 . الجديدة و التي ستنتج بعد عملية التعديل
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افية والتي لم يحسب حسابها لحظة إنشاء البرنامج        في الكثير من األحيان آيا تطلب اإلدارة الكثير من التقارير اإلض          

، وبما أن البرنامج يستخدم ملفات خاصة به ، فالطريقة الوحيدة لبناء التقارير هو طلب ذلك من الشرآة المصنعة                      
للبرنامج ، والتي بدورها تفرض األسعار التي تريدها ، فهي بنت البرنامج وهي الوحيدة القادرة على بناء التقرير                      

 .لك البرنامجلذ
 

وحتى لو وافقنا على عملية بناء التقارير الجديدة ، فمعظمها سيحتاج لبنائه الكثير من الوقت ، حيث انه قد ال                            
 .تفيدنا بعد مدة ، وهذا يحصل مع الكثير من الشرآات التي بحاجة إلى بيانات في اللحظة الحالية

 
تجدوا بان معظم أجهزة الكومبيوتر     وف   ولذلك س  أخرى، أما عملية الحفاظ على الملفات من التلف فكانت مشكلة         

 إضافة إلى   UPSالقديمة وضعت في غرف خاصة بها و تمت عملية تزويدها بالطاقة عن طريق بطاريات خاصة                       
التيار الكهربائي العادي ، حيث تتدخل تلك البطاريات للعمل في غضون أجزاء بسيطة من الثانية بعد انقطاع التيار                    

 .، حتى ال يشعر الجهاز بذلكالكهربائي 
 

فانقطاع الكهرباء عن الجهاز بسبب خلل آهربائي ، أو بسبب خطاء أحد الموظفين ، قد يكلف الشرآة غاليًا ، فلو                       
قطعت في منتصف عملية الحفظ ، قد يؤدي بالبرنامج بان ال يتعرف على ملفاته عند إعادة تشغيل الجهاز ، بل                          

ن أن يعرف ذلك ، فهو يعتمد على خوارزميات للتعامل مع البيانات و تلك                         اخطر من ذلك ، فقد يدمرها بدو           
 .الخوارزميات قد تتصرف بطريقة أخرى في الملف المعطوب ، فهي ال تفهم معني وجود مشكلة في الملف

 
و آخالصة عملية بناء برامج تعتمد على الملفات الخاصة بها فقط عملية معقدة ، فقبل بناء البرنامج الشرآة                           
بحاجة إلى إجراء دراسات موسعة لتحاول تغطية معظم األمور الخاصة بالبرنامج وذلك قبل البدء بعملية بنائه ، الن                   
بعد ذلك فالتعديل صعب للغاية ، ومع ذلك تم بناء مجموعة هائلة من البرامج التي تستخدم ملفات خاصة بها                           

 .لوحيدة لتخزين البيانات لسنوات طويلةطوال السنوات السابقة ، وذلك الن الملفات آانت الطريقة ا
 

 قواعد البيانات ، ما هي بالضبط ؟
آما ذآرنا سابقًا ، من المستحيل على شرآة برمجة بان تبني برنامج قادر على تغطية آافة االحتماالت واألسئلة                  

من عديدة  ل وسنوات    لكلفنا الكثير من الما    و لو حاولنا بناء البرنامج ليتمكن من ذلك ،                ،    التي قد نطلبها منه    
 .التطوير

 
تخزين موحد للبيانات ، بحيث يكون ذلك النظام قادر على                بناء نظام     إلى شرآات البرمجة      أنظار اتجهت    لذلك
 :التالي

 

 الفصل بين الهيكلية المنطقية و الفيزيائية للملف
حيث على نظام إدارة قواعد     بكلمات أخرى ، يجب أن ال اهتم آمبرمج بتفاصيل حفظ الملف فيزيائيا على القرص ،                 

البيانات االهتمام بذلك ، و في نفس الوقت ال يجب أن تتأثر البيانات التي يحتوي عليها الملف  عندما أغير خريطة                       
الملف ، بكلمات أخرى ، لو خزنت في الملف اسم المشترك و رقم هويته و تاريخ ميالده ، وخزنت مثًال بيانات ألف                       

من اللحظات إضافة عمود جديد إلى الملف وبه رقم هاتف المشترك ، يجب أن أتمكن               مشترك ، ورغبت في لحظة      
 .من إضافة هذا العمود إلى الملف بدون أن يتأثر الملف وبياناته و البرامج المعتمدة عليه

 

 طريقة موحدة لحفظ واسترجاع البيانات
واسترجاعها ، ومن هنا ظهر مفهوم حفظ        يجب على النظام الجديد أن يتبع طريقة موحدة عالمية لحفظ البيانات               

 Structured و هي اختصار ل       SQLالبيانات على شكل جداول مكونة من أعمدة وصفوف ، وظهرت أيضًا لغة                 
Query Languageآلغة موحدة للوصول إلى البيانات و معالجتها . 

 

 التلف من البيانات حماية
 ، فلو قطعت الكهرباء مثال في منتصف عملية التسجيل ،              النظام الجديد أن يحفظ البيانات من التلف        يجب على   

تبق مشكلة إصالح الملفات مشكلة ذلك النظام ، فعند إعادة التيار الكهربائي يجب أن أتمكن من استخدام                            
 .ملفاتي بدون أن تحتوي على أية مشاآل
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 االستخدام سوء من البيانات حماية
ات من سوء استخدام بعض الموظفين لها ، وحجبها من الموظفين            النظام الجديد أن يحافظ على البيان     يجب على   

 . عليها ، ويشفرها  ، ويقوم بكافة عمليات الحماية الالزمة عليهاباإلطالعالذين ال صالحيات لهم 
 

 واحدة آكتلة منطقيًا البيانات تكامل على المحافظة
ي البرامج  الكبيرة على سبيل المثال تقسم         النظام الجديد أن يحافظ على البيانات آكتلة واحدة ، فف          يجب على   

، فهناك ملف للمشترك مثال ، وملف آخر لكافة الحرآات المالية الخاصة             ) الجداول(البيانات في الكثير من الملفات      
بالمشترك مثال ، فعلى النظام الجديد أن ينتبه بأنه ال يجوز أن أضيف حرآة ما على مشترك ، بدون أن يكون هناك                       

 . األساس ، آما ال يجوز أن احذف مشترك وان اترك حرآاته المالية آما هي في الجداول األخرىمشترك في
 

 الحاجة عند البيانات إلى المباشر الوصول
وهو أحد أهم األمور ، حيث عندما يتعذر على البرنامج تزويدي بتقرير ما ، فيجب أن تتوفر لدي الفرصة الن اصل                          

 .مج نفسه ، واخذ البيانات التي أريدها من الملفاتإلى تلك البيانات بدون البرنا
 

و بناءًا على النقاط السابقة والكثير من النقاط األخرى بدئت بعض مؤسسات األبحاث والشرآات الكبيرة وضع                         
اللمسات األولى لنظم إدارة قواعد البيانات ، وبدئت بعد فترة أوائل نظم قواعد البيانات بالظهور ، والتي حملت                         

 .ديد لصناعة البرمجياتعصر ج
 

 ا يمكن للبرامج العادية استخدامه    ة للبيانات ، بحيث   موحديمكن بان نجمل بان قاعدة البيانات هي طريقة تخزين            
 ، وال    البرنامج نفسه  إلى البيانات مباشرة بدون الحاجة       إلىلتخزين بياناتها ، آما يمكن في نفس الوقت الوصول            

 .قة الحفظ الفيزيائية لتلك البياناتيجب علينا أن نهتم بتفاصيل طري
 
 

 تاريخ تطور قواعد البيانات
 

 من آون ذلك     أول معلومات دقيقة عن      اآلن السبعينات ، ال تتوفر لدي         بدايةبدء يظهر مفهوم قواعد البيانات منذ         
 . برمجيات الكومبيوترظهر وتطور مع تطور بأنه نعتبر أنالمفهوم ولكننا يمكن 

 
اعد البيانات آما نعرفها اليوم ، فلقد آانت هناك الكثير من المحاوالت و البرامج التي سمعنا                    قو ئبالطبع لم تنش  

 .الندثاره نتيجة اآلخرعن بعضها ولم نسمع عن 
 

في البداية انتشرت في األجهزة العمالقة ، ومن ثم انتقلت إلى األجهزة المتوسطة ، وآانت صناعتها حكرًا على                     
الوقت و مع انتشار األجهزة المكتبية ، بدئت تشق قواعد البيانات طريقها إلى الشرآات                الشرآات الكبيرة ، و مع       

 Microsoftالصغيرة ، والمكاتب العادية ، حتى أنها أصبحت متوفرة اآلن آجزء من نظام التشغيل نفسه ، فنظم                     
Windows تأتى محملة مسبقا بتكنولوجيا ADO و ODBCللتعامل مع قواعد البيانات . 

 
 لغة االستعالم    SQLهناك اليوم مؤسسات مسئولة عن وضع المواصفات القياسية لقواعد البيانات و للغة                     و  

األساسية ، ومع ذلك فهناك بعض االختالفات ، حيث حاولت بعض الشرآات بان تسهل التعامل مع لغة االستعالم                   
اسية ، ولذلك اليوم نجد لغات         و من هنا أنشئت لغات استعالم خاصة بها معتمدة على لغة االستعالم األس                    

 . وغيرهاPL/SQL و Transact SQL و SQL 92 و SQLاستعالم مثل 
 

و مع اختالف لغات االستعالم ، فهي تبقى محافظة على األوامر األساسية للتعامل مع البيانات و التي حددتها                       
 . عليك تعلم اللغة األم في البداية لذلك ستجد عندما تتعلم أية نوع من هذه اللغة بأنهSQLالهيئة المسئولة عن 

 
 ,SQL Server, Oracle, Informix, Sybaseاليوم هناك الكثير من نظم إدارة قواعد البيانات ومن تلك النظم             

Access, DBASE, FoxProوالعديد غيرها ، ولكال منها مميزاته و مساوئه ، ومجاالت استخدامه ، . 
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 األجزاء الرئيسية لقواعد البيانات
 

تتكون جميع نظم قواعد البيانات عمومًا وقواعد بيانات مايكروسوفت خصوصًا من أجزاء رئيسية ، وسأذآر تلك                         
األجزاء بصورة سريعة ، وسأشرحها نظريا فقط ، حيث يلي في صفحات الكتاب الالحقة الشرح العملي لكل جزء                      

 .بالتفصيل
 

 وقوانين ومواصفات قياسية للقيام بذلك ،        أسساتباع  لنتمكن من تخزين واسترجاع البيانات بشكل سليم علينا           
 تكون طريقة موحدة لتخزين تلك البيانات وعلى          أن انه هناك يجب      أيحيث بدونها تصبح المسالة بدون جدوى ،          

 تكون طريقة موحدة السترجاع ومعالجة البيانات وعلى الجميع االلتزام           أن هناك يجب    أن بها ، آما     االلتزامالجميع  
 .ضًا أيبها
 

 جداول في البيانات تخزين
 

الجداول هي الطريقة التي تخزن بها قواعد البيانات بياناتها ، فالجدول عبارة عن الملف الذي يستخدمه البرنامج                     
جداول عديدة  و المشترآين المالية       لحرآات  جدول آخر   وللمشترآين  لتخزين بياناته ، حيث يمكننا بناء جدول            

 .أخرى
 

 جديدة للجداول متى تشاء ، بدون        أعمدة اتها على شكل صفوف و أعمدة ، آما يمكنك إضافة           الجداول تخزن بيان  
 قواعد  فخادم على البيانات الموجودة في تلك الجداول ،           أو يؤثر ذلك على البرامج المستخدمة لتلك الجداول           أن

 . أخيرًا وأوًال عن ذلك لالمسؤوالبيانات هو 
 

 ونوع   أسمائها  و األعمدة نحدد عدد     أن يجب   آما نخزنها فيه ،      أنلتي يمكن   لكل عمود نوع معين من البيانات ا        
 البيانات  فأنواعالبيانات التي ستخزن في آل منها ، بالطبع ذلك ضروري للبرنامج الذي سيستخدم البيانات ،                        

و وسائط متعددة    غير ذلك مثل صور      إلى ما   أو تواريخ   أو فقط   أرقام أو ،   أيضا األرقاممختلفة فقد تكون نص وتشمل      
 وغيرها

 
 مختلفة من   أنواعل البعض لماذا     أ يحتوي على نوع معين من البيانات ، وقد يس             أن من الضروري آل عمود        إذن

 البيانات  فأنواع ، والجواب سهل       شيء نخزن بها آل       أنالبيانات لماذا ليس بيانات من نوع نص والتي يمكن                
قد يكون من غير المهم االهتمام بنوع البيانات         فن تلك البيانات ،     تساعدنا على تخفيف الذاآرة المستخدمة لتخزي     

 الكثير من مساحة القرص الصلب ،         تأخذ ، فلن     شترآين مثال  الم إدارة في برنامج     مشترك 100 قررنا تخزين     إن
أعوام على سبيل    لمدة خمسة    حساباتهم وحرآات   مشترك مثال مع   آالف سجلنا خمسة     إن يختلف   األمرولكن  
 .المثال

 
 و حرآات حساباتهم   المشترآين آالف الصلبة اليوم تتسع الستيعاب عشرات        صاألقرا"قد ال يقتنع البعض ويقول       

ى شكل نصوص فقط فلن نتمكن من        ل وآل بياناتهم ع    المشترآين خزنا   إنوهذا صحيح ، ولكن في حال         " لقرون
 غير قادرة على جمع رقمين      SQL لفة   إنيث   ، وهذا صحيح مائة بالمائة ، ح       حرآاتهم المالية  الحسابات على    إجراء

 عند  11 سنحصل على الرقم      فإننا قواعد البيانات     أنظمةخزنا في مكان مخصص للنص ، وان تمكنت في بعض               
 في حال تمثيلهما على     2في حال تمثيلهما على شكل نصوص ، وسنحصل على الرقم           ذلك   1 و   1جمع الرقمين   

 .أرقامشكل 
 

 البيانات تكامل على الحفاظ و لالجداو بين عالقات بناء
 

 اآثر من إلىبالطبع عملية تخزين البيانات في جداول عملية رائعة ، ولكن حتى ابسط برامج قواعد البيانات بحاجة              
 جداول ، فخزن آل ما له عالقة              إلى البيانات    ئجدول لتخزين البيانات ، وقد يطرح البعض سؤال لماذا نجز                 

 . معاين الماليةبالمشترآين و حرآات المشترآ
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 السم  أعمدة بإنشاء ، وقمنا    المشترآين بنينا جدول لتخزين بيانات      بأننا على ذلك تخيلوا     اإلجابة من   أتمكنحتى  
 األمور ، و بعض   ) مقابل خدمات توصيل المياه    (و المبلغ المطلوب أن يدفعه لنا           اشتراآه ، تاريخ   و،   المشترك
للدفعة في شهر يناير من العام أتفين و واحد           أعمدة، حيث يمكننا وضع      دفعات المشترك  دور   أتى ، والن    األخرى

 .مثُال ، و عمود آخر للدفعة في شهر فبراير ، وهكذا
هذا بالمناسبة يعتبر هدرا     ولكن هل يمكننا أن نغطي آل االحتماالت ، جميع األعوام و األشهر  ، بالطبع ال ،                           

 .للذاآرة ولعملية تصميم قاعدة البيانات
 
لك علينا ببناء جدول آخر للحرآات المالية للمشترك ، وربط هذين الجدولين معًا عن طريق مفاتيح ربط خاصة                        لذ

 .سنشرحها الحقًا
 

تذآروا دائما ، لو تكررت البيانات في قواعد البيانات التي تصنعوها فهناك خطاء ما ، فال يعقل في أية حال من                              
ويان على نفس المشترك وبياناته ، و إن حدث ذلك فهذا يعتبر خطاء في               األحوال أن يكون لدي جدولين أو اآثر يحت       

 تصميم قاعدة البيانات
 

 ،  الحرآات المالية للمشترك   في جدول    حرآة مالية  نضيف   أنالعالقات تضمن لنا بتكامل البيانات ، حيث ال يمكن            
مشترك من المشترآين و ذلك      حذف   ، آما ال يمكننا       المشترك أساسا إلى قاعدة البيانات      بإضافة نقوم   أنبدون  

 . اختلت البيانات في قاعدة البياناتوإال ، بدون حذف حرآاته
 

 قاعدة  إنشاء لحظة   األوامر قاعدة البيانات ، حيث تعطى تلك         لخادم أوامرعبارة عن   بأنها  العالقات  يمكن أن نعرف    
 بأنه األوامر ، آما قد تخبره تلك          ترك ما حرآة مالية إن لم تتبع لمش        أية إدخال مثال بان يرفض       هالبيانات وتخبر 
من جميع   واحذفها   المشترك جميع البيانات المرتبطة بذلك        إلى من قاعدة البيانات اذهب        مشتركبمجرد حذف   

 . قاعدة بيانات بدون عالقات هي ليست قاعدة بياناتجداول قاعدة البيانات ، آما يمكن القول بان
 

 قد يخل بنظام المحاسبة الداخلي آليا       و حرآاته المالية   مشتركتكلم ، حذف     عن ماذا ت   أخييا  " قد يقول البعض    
 نجعل البرنامج يقوم بذلك ، وهناك عالقات      أن، وهذا صحيح حيث انه ال يجب        "  ؟ المبالغ التي دفعها  ، فكيف نحذف    

 أنا" داتاالزن " والتي قد يسميها البعض في عالمنا العربي       Triggers هناك ما يسمى بال      إنمخصصة لذلك ، آما     
 األسماء واحد يوحد     إنترنت ، ولكن حتى اليوم ال يوجد موقع            شيء أيةال احب هذا االسم فهو ال يعبر لي عن             

 .أخرىالعربية ليلتزم الجميع به ، ولكن هذه مشكلة 
 
ل مع القيام بعمليات التعدي    ) �أصررنا على حذفه      إن( مشترك يمكن برمجتها لتقوم بحذف        Triggers أل إذن

 .تكاملها على الجداول المحاسبية لضمان الالزمة
 

إذن العالقات هي بدرجة أهمية بالغة ، فهي المسيطر على تكامل قاعدة البيانات ، يمكن القول قاعدة بيانات                         
 .بدون عالقات هي ليست قاعدة بيانات ، لذلك آن حريق للغية وأنت تصم قاعدة بياناتك

 

 SQL لغة اسطةبو البيانات معالجة و االستعالم
 

 مخصصة للقيام بعملية ما على البيانات ، وبالمناسبة االستعالمات ال                SQL بلغة    أوامراالستعالمات عبارة عن     
 التعديالت على البيانات     إجراء قادرة على     أيضاتقوم بعملية االستعالم فقط آما قد يوحي اسمها بذلك ، ولكنها                

 . في قاعدة البياناتأخرى على بناء جداول أيضا قادرة إنها نفسها ، بل تالبيانافي قاعدة 
 

 طلبنا من قاعدة    فلو على شكل جدول ،      نتيجتها دائما تأتى   إن حيث معظم االستعالمات تعامل معاملة الجداول ،       
 ، فستصلنا البيانات  لم يدفعوا ثمن المياه المستهلكة منذ سنة مثالً  لدينا والذين  المشترآين جميع   أسماءالبيانات  
 قاعدة البيانات في النهاية هي عبارة عن جداول مترابطة مع بعضها               إن شكل جدول ، وهذا طبيعي حيث          على
 .البعض

 
بالطبع معظم قواعد البيانات تسمح لتخزين االستعالمات بداخلها لتستخدم اآثر من مرة ، وال تخزن نتيجة                            

 رد طلب االستعالم يقوم النظام بتنفيذه و         بمج أناالستعالمات طبعا بل يخزن الكود الخاص باالستعالم  ، حيث               
 . المستخدم النهائيإلى النتيجة إعطاء
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 استعالمات غريبة للغاية ، ففي حالة قواعد البيانات العمالقة قد            SQL Server 2000على العموم ستجدوا في     
لنظام قد يحافظ على    تجدوا بان ا  س ، لذلك     أسبوعيا مرة في اليوم ، وقد تعدل البيانات مرة             ألف استعالم   يطلب

 وأمور االستعالم   أعمدةبيانات االستعالم في حال عدم تعديل البيانات في الجداول ، بل اآثر من ذلك فقد يفهرس                 
 . والتي سنتحدث عنها الحقًا بالتفاصيلSQL Serverموجودة فقط في  من هذا النوع أخرى

 
 ، الجواب   "؟ قواعد البيانات مهما آان ذلك السؤال       دارةإ سؤال لنظام    أيةهل يمكننا توجيه    "أحيانًا   يسألني البعض 

 معقدة بطلب   أسئلة، آما يمكنك توجيه     "  لدينا المشترآينما هو عدد    " بسيطة مثل    أسئلةهو نعم ، يمكن توجيه      
 بالغة  أسئلة مثال ، ويمكنك توجيه       و خمسة و عشر سنتات     1عند   سعر المياه  لو زدنا    فواتير المشترآين احتساب  

 . تقوم بالكثير الكثير من الحسابات معا أو تربط الكثير من الجداولدالتعقي
 

 )البيانات إلى الوصول صالحيات و المستخدمين (البيانات قواعد حماية
 

 إلى جزء مهم آخر من قواعد البيانات هو الصالحيات والمستخدمين ، فتخيلوا لو آان الجميع يستطيع الوصول                        
 أسماء البيانات بواسطة    إغالق إمكانيةعطينا  ياعد البيانات   خادم قو  أنارثة حقا ، حيث     البيانات وتعديلها ، لكانت آ    

 .مرور وآلمات سر
 

 بدو االطالع على     المشترآينمن االطالع على بيانات       مثال   المشترآين إدارة لقسم    اإلمكانيةوبهذا قد نعطي     
 تلك الصالحية   الحسابات في دائرة    اسبينللمح ، ونعطي صالحية     بعض المعلومات المالية الحساسة الخاصة بهم     

 تمامًا ،حيث انه ال عالقة لهم بذلك الجدول على            المشترآين جدول   إلى من الوصول    قسم الصيانة فقط ، ونمنع    
 .اإلطالق

 
 قاعدة البيانات هو المسئول عن الصالحيات ال البرامج نفسها ، فلو لم تتوفر لديك الصالحيات فلن                          خادم إذن 

 . مميزات قواعد البياناتأهم أحد بدونه ، وهذه أو البيانات مع البرنامج إلىوصول تتمكن من ال
 

 االطالع على البيانات     إمكانية فقط بدون     لإلضافة ، للكتابة    ، للقراءة صالحيات    إلى ويمكن تقسيم الصالحيات     
سم الصالحيات على الجدول    ، وقد نق  ، أو دمج صالحيات مع بعضها مثل للقراءة والكتابة معًا              في الجدول    األخرى

 . تغير عنوانهإمكانية إعطاء مع المشترك تغير اسم إمكانيةنفسه من الداخل ، حيث نمنع 
 

 فيمكنكم الحصول   SQL Server 2000 مع   أما ،   آخر إلى الصالحيات تختلف من محرك قواعد بيانات         إدارةبالطبع  
 .على نتائج مذهلة

 

 التلف من البيانات حماية 
 

 عن عملية تكامل البيانات بداخل الجداول فقط ، بل اآثر من ذلك ،                مسؤوال يكون   أندة البيانات ال يجب      قاع خادم
و  المشترك قطعت الكهرباء في منتصف عملية تخزين البيانات ، ماذا سيحدث ، فقد نكون حفظنا بيانات                 إنفتخيلوا  

ك ، قد تكون عملية الحفظ غير المكتملة دمرت          افظع من ذل   أو ،   الحرآات المالية  لن نتمكن من تكملة عملية حفظ     
 .ملف قاعدة البيانات

 
 تلف في تلك الملفات مهما آانت الظروف ،         إحداث إمكانية تتبع طريقة تمنع     أنلذلك على محرآات قواعد البيانات      

نات في   نصف ساعة من حرآات البيا      آخرفالبيانات آلفتنا الكثير من المال ، فهي عمل الشرآة ، فضياع حرآات                
 .بنك قد تكون آارثة ، وضياع حرآة واحدة قد تكون مشكلة آبيرة للبنك نفسه

 
وهنا يكمن الفرق الكبير بين البرامج العادية التي تستخدم ملفاتها الخاصة وبين البرامج التي تستخدم قواعد                       

 ننادي الشرآة    أن يجب    تأما في حال استخدام الملفا      ،  فقواعد البيانات تصلح ملفاتها بنفسها فورًا           البيانات  
 لم يدمر البرنامج نفسه الملفات بصورة اآبر        إن العطل ، لذلك     إصالح مبالغ طائلة    تأخذوالتي قد   المصممة للبرنامج   

 دت الكهرباء من جديدوعتعندما 
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 English Query Languageاإلنجليزية االستعالم باللغة 
 

 ، حيث يمكننا MDX و SQLايكروسوفت بهدف استبدال لغتي االستعالمات باللغة اإلنجليزية هو مشروع طموح لم      
 .باستخدام لغة االستعالم هذه طلب البيانات من قاعدة البيانات مباشرة باللغة اإلنجليزية

 
يتمتع ذلك النظام بنوع من الذآاء االصطناعي ، ولكنه بحاجة إلى توصيف خاص لهيكلية الجداول في قاعدة                            

، وبمجرد توصيف الجداول و األعمدة التي تحتوي على البيانات يتعرف النظام عليها و                 البيانات ليتمكن من العمل      
 .يبدأ بتنفيذ الطلبات القادمة باللغة اإلنجليزية

 
االستعالم باللغة اإلنجليزية هو أحد افضل أنواع االستعالمات بالنسبة لإلدارة العليا ، حيث آل ما يجب أن تضعه                       

مربع حوار ليتمكن من الكتابة إلى الكومبيوتر ، و يقوم الكومبيوتر بدوره باإلجابة                 في غرفة المدير هي شاشة و         
 .على األسلة بلغة صحيحة أيضًا

 
آما يرسل ذلك النظام جميع األسئلة التي لم يتعرف عليها النظام ، أو جميع الكلمات الجديدة أيضا إلى مدير                           

 .كن من أضافتها إلى النظام وتعليمه إياهاقواعد البيانات ، أو الشخص المسئول عنها ، حتى يتم
 

، ونأمل بان تعرب    ) الجزء اإلنجليزي من برامجنا   (سنشرح طريقة استخدام تلك اللغة و آيفية أضافتها إلى برامجنا            
 .مايكروسوفت مستقبًال تلك اللغة

 

 قواعد البيانات المرآزية
 

 SQL Server مرآزية مثل    تبحاجة إلى قاعدة بيانا   لماذا نحن   " دائما سؤال مهم وهو      اإلخوةيسألني الكثير من    
 مما تقدمه   أآثر بصورة مبشرة ، وماذا ستقدم لنا قاعدة البيانات المرآزية            Access ، لماذا ال نستخدم      اغيريهمأو  

Microsoft Access؟ ." 
لكبيرة ، يتحيرون من     الذين لم يخوضوا تجربة بناء التطبيقات ا        اإلخوةوهذا سؤال مهم للغاية ، حيث أن الكثير من            

 .فائدة قاعدة البيانات المرآزية
 

 وغيرها ، تخزن قواعد البيانات تلك بياناتها في ملف                Microsoft Accessتخزن قواعد البيانات المحلية مثل          
 .مشترك ، حيث تخزن الجداول والبيانات وآل ما له عالقة بها في ذلك الملف

 
مشكلة على اإلطالق إن رغبا ببناء برنامج صغير أو متوسط يستخدم من               تخزين البيانات في ملف واحد ال يعتبر          

جهاز واحد ، آما لن تكون أيضا مشكلة إن تم استخدام ذلك البرنامج من عدة أجهزة على شبكة محلية صغيرة ال                      
 .تعتبر بها مسألة أمن البيانات ضرورة قصوى

 
حجما ، وتعتبر مشكلة مع التطبيقات األآبر حجما ،              ولكنها تعتبر مشكلة آبيرة في شبكات الكومبيوتر األآبر              

 .وتحتوي على العديد من النواقص
 

 موزعة في جداول عدة ، و وضعنا قاعدة البيانات            Accessتخيلوا إن حفظنا مائة ميجابايت من البيانات في ملف            
وعة سجالت ، ولكن     في الجهاز المرآزي ، و قام أحد الموظفين بفتح قاعدة البيانات و قام بالبحث عن مجم                        

 من البحث في الجداول العمالقة فهو بحاجة إلى نسخ آافة بيانات الجداول لديه في آل مرة                       Accessليتمكن  
" محسن"تقوم بها بعملية البحث ، فلو هناك مائة ألف مشترك في جدول المشترآين وبحثنا عن المشترك باسم                  

 . البيانات ليتمكن من القيام بالبحث فيهما طلب مائة ألف سجل من قاعدةAccessفعلى برنامج أل 
 

آما قد تكن عملية البحث اعقد ، فقد نبحث عن آل المشترآين بين أعمار معينة و حرآات مالية معينة ، مما قد                        
يؤدي بنا إلى فتح جداول الحرآات الخاصة بالمشترآين ، فلو آان لدينا مائة ألف مشترك ، فجدول الحرآات قد                          

يقل عن عشرة مليون سجل على األقل ، وطلب عشرة مليون سجل عبر الشبكة إلجراء عملية                 يحتوي عن ما ال     
 .بحث و فلتره ليست بالعملية السهلة
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فقد يتمكن مستخدم واحد لقاعدة البيانات العمالقة السابقة بالبحث وذلك بعد أن يكون اغرق الشبكة بالبيانات ،                   
را الن حرآة البيانات عبر الشبكة بكميات هائلة ليست بهذه               وبالطبع ذلك سيستغرق مدة قد تكون آبيرة نظ           

 .السرعة ، حتى مع الشبكات الفائقة السرعة في أيامنا هذه
 

وقد يتمكن أيضا مستخدمان أو ثالثة مستخدمين على األآثر القيام بالتعامل مع قاعدة البيانات تلك ، مع العلم بان     
 مستخدم معا في نفس الوقت ، ولكن ال            ندم من مائة أو مائتي     قاعدة بيانات بذلك الحجم قد يتطلب أن تستخ          

اعتقد بان اآثر من ثالثة مستخدمين سيتمكنوا من التعامل مع قاعدة البيانات تلك بصورة متزامنة ، نظرا لحجمها                     
 .الكبير ، ونظرا الن الشبكة ستكون قد أغرقت بالبيانات وستصبح بطيئة إلى أقصى الحدود

 
لحاجة إلى بناء خادم لقاعدة البيانات المرآزية ، خادم يستقبل طلبات البرامج عبر الشبكة                     لذلك آانت هناك ا    

 SQL Serverويقوم بتنفيذها على الجهاز المرآزي ومن ثم يرسل النتيجة إلى المستخدم ، ومن هنا ظهر نظام 
 

ي قاعدة لبيانات الجهاز      يقوم األول بتخزين بياناته ف       SQL Server مع   Microsoft Accessفبمجرد دمج نظام     
المرآزي مباشرًة ، وتنتقل جميع الطلبات إلى الجهاز المرآزي ، فلو قمت بالبحث عن مشترك على سبيل المثال                   

 Access أن يبحث له عن المشترك ، وسترسل النتيجة فقط إلى              SQL Server من   Access، فسيطلب نظام    
 .اتوبذلك تكون قد حلت مسالة إغراق الشبكة بالمعلوم

 
حتى اآثر من ذلك ، حيث سيتمكن المستخدمون العاديين من االتصال بالجهاز المرآزي حتى عن طريق المودم ،                  

 أي أبطأ صور االتصال بالشبكة ، ومع ذلك سيمكنهم إنجاز عملهم عبره بصورة طبيعية وبدون مشاآل
 

علومات عبر الشبكة ، بل أيضا حمايتها ،         ولكن ال يقتصر عمل محرك قواعد البيانات المرآزية على تقليل حرآة الم            
 .حمايتها من المستخدمين أنفسهم ، وحمايتها من التلف أيضا ، والحفاظ على تكامل البيانات

 
فلو رجعنا إلى مثالنا السابق حيث تخزن آل البيانات في ملف واحد على الشبكة ، فعملية توزيع الصالحيات على                 

 حيث أن نظريا يمكننا وضع أسماء وآلمات مرور على قاعدة بيانات أل                   المستخدمين ستكون محدودة للغاية ،      
Access                        العادية ، ولكن تلك الحماية هي حماية بسيطة عندما نتحدث على شبكات آبيرة ، حيث انه لن تمنع 

تلك الحماية المستخدم من نسخ ملف قاعدة البيانات إلى جهازه ومن ثم محاولته فك الحماية والحصول على                       
 .ياناتالب
 

 منعه من مسح بيانات في بعض الجداول والسماح له بحذفها             Accessبل اآثر من ذلك ، حيث يمكننا من داخل            
من جداول أخرى ، ولكن بمجرد بان سمحنا له بتعديل أو حذف بيانات فيجب علينا بان نعطيه صالحية قراءة                              

الحية تعديل فبإمكانه مسح ملف قاعدة         وتعديل لملف قاعدة البيانات على الشبكة ، وبمجرد حصوله على ص                
 .Accessالبيانات آلها ، حتى لو انه لن تكن له الصالحيات الالزمة بداخل 

 
بل اآثر من ذلك ، حيث ال يمكننا من تتبع العمليات التي تحدث على قاعدة البيانات ، فقد بسيئ البعض                                  

 .بصالحياته و يعدل البيانات بدون علم اإلدارة بذلك
 

استخدام محرك قاعدة بيانات مرآزية فاألمر يختلف للغاية ، حيث ال يوجد وصول مباشر إلى ملف قاعدة                      أما مع   
البيانات ، حيث يتم الوصول إلى البيانات عن طريق خادم قاعدة البيانات فقط ، وبذلك ال يمكن ألحد الوصول إلى                        

 .بيانات ال صالحية له لوصولها
 

زي ، ويمكننا تحديد صالحيات معقد أيضا ، حيث قد نسمح بالوصول إلى ملف                 وتحدد الصالحيات من الجهاز المرآ     
المشترآين ولكن قد نمنع الوصول إلى عمود الرصيد مثًال في نفس جدول المشترآين ، حيث أن القليل فقط                          

، والكثير  يجب أن يتمكنوا من ذلك ، وقد نمنع مثال إمكانية تعديل اسم المشترك مثال ، مع إمكانية تعديل عنوانه                       
 .من األمور األخرى ، فخادم قاعدة البيانات هو المسئول عن ذلك مباشرة

 
بل اآثر من ذلك ، حيث يمكننا أن نطلب من خادم قاعدة البيانات المرآزية بان يتتبع آل التغيرات التي تجري على                     

دة البيانات ، ولتدقيق قاعدة      قاعدة البيانات ، ويحفظها ، لنتمكن بدورنا من اآتشاف أية استخدامات خاطئة لقاع               
 .البيانات أيضًا

 
يقوم أيضا خادم قاعدة البيانات بحماية البيانات من التلف ، فهو يقوم بإصالحات مستمرة لقاعدة البيانات في حال                    

 يقوم بإصالح ملف قاعدة البيانات الخاصة به أيضا ، إال أن احتمال تعرض ملفات                Accessحصول أية تلف ، و مع أن         
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دة البيانات للتلف نتيجة النقطاع التيار الكهربائي مثال ، احتمال يزداد آلما ازداد عدد المستخدمين لقاعدة                        قاع
 .البيانات تلك معًا

 
هناك الكثير ما يميز قواعد البيانات المرآزية عن قواعد البيانات العادية ، واعتقد بأنكم ستكتشفوا ذلك بأنفسكم                     

 .في فصول الكتاب القادمة
 



  صفحات89 من 19الصفحة رقم 

 01/04/2001يخ عدل في تار
 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

 

 قدمة إلى قواعد البيانات المتعددة األبعادم

 

 تاريخ تطور قواعد البيانات متعددة األبعاد
 

الستينات، وذلك في الجامعات    مطلع   منذ   جداول عوضًا عن تخزينها في      مكعبات،ظهرت فكرة تخزين البيانات في       
لة خاصة بها لتخزين بياناتها     والمؤسسات التعليمية، و قامت بعض الشرآات في الفترات الالحقة ببناء نظم متكام             

 .على هذا النحو
 

 فعلى سبيل المثال طورت شرآات الطيران نظم خاصة بها، و                فقط،معظم تلك النظم آان يخصص لشرآة ما            
 .المحالت العمالقة نظم أخرى خاصة بها، و ما إلى ذلك

 
 انه في مراحل متقدمة تم بناء        مع البيانات،وليس على قواعد    بها  جميع النظم المطورة اعتمد على ملفات خاصة        

 .المكعبات اعتمادًا على قواعد البيانات، ولكن في المراحل األولى اعتمدت الشرآات الكبيرة نظم خاصة بها
 

 العمالقة،في منتصف التسعينات أجريت دراسات عن تكلفة مشاريع قواعد البيانات المتعددة األبعاد في الشرآات               
 ومنها ما يقارب المأتي ألف دوالر لكل مجموعة           الواحد،ب مليوني دوالر للمشروع       بأنها تنفق ما يقار     أتضححيث  

 .من المكعبات المخصصة للقسم الواحد
 

 ولكن بناء برنامج لشرآة ما يقوم بتوصيف بياناتها على شكل مكعبات قد                       العالية،قد تستغرب من التكلفة        
اريع التي بدئت في منتصف التسعينات لم تنتهي          يستغرق الكثير من الجهد والوقت، حتى أن الكثير من المش            

 .أساسا، حيث أن الموضوع آان اعقد مما تصور المبرمجون لحظة بداية المشروع
 

نظرًا لتزايد الطلبات على قواعد البيانات المتعددة األبعاد، بدئت العديد من الشرآات تطوير نظما قياسية يمكننا                      
 Oracleبيانات العادية، و من هنا ظهرت العديد من المنتجات و منها               استخدامها بالضبط آما نستخدم قواعد ال      

Data Mart   و SQL Server OLAP         وأصبح والذي تغير اسمه الحقا في النسخ القادمة Analysis Services  و 
 .بعض المنتجات األخرى

 
، الر للنسخة الواحدة   تصل إلى خمسة وعشرون ألف دو      دنسبيا، فق و مع ذلك بقيت تكلفة شراء نظام آهذا عالية           

 النظام األساسية،  آأحد أجزاء     ،SQL Server و بدئت توزع نظامها الجديد ضمن           Microsoftحتى أتت شرآة     
 .SQL Serverولذلك فهو يأتي مجانا ضمن المبلغ الكلي لتكلفة أل 

 

  ما هي بالضبط ؟األبعاد،قواعد البيانات المتعددة 
 

 للعمليات  المترابطة معا و المخصصة    البيانات  على مجموعة من مكعبات      و هي عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي           
 .اإلحصائية، و تتكون المكعبات بدورها من مجموعة متعددة من الجداول الثنائية األبعاد المترابطة معا

 
اد، تستخدم جميع تلك المكعبات لعمليات إحصائية معقدة ال نستطيع أن نقوم بها عن طريق الجداول ثنائية األبع                    

 البيانات، فعلى سبيل المثال عوضا عن حفظ البيانات الخاصة بالبضاعة في            إلى تعطينا نظرة اشمل     أنآما يمكنها   
 يحتوي معلومات عن البضاعة لوحدها فقط، يمكننا دمج عدة جداول لتكوين قاعدة بيانات                      األبعادجدول ثنائي    

 منه  االستفادة يمكننا   إضافيا بعدا   أصبح الزمن   أن أيية،   بحيث تعطينا البضاعة مع التعديالت الزمن       األبعادمتعددة  
 .إحصائياتنافي 

 
، فان معظم قواعد    إعدادها الحسابات على المكعبات قبل       آالفنظرا الن قواعد البيانات المجسمة تقوم بعشرات         

 الشرآة و   إقفالك بعد    تستمد بياناتها من قواعد البيانات العادية في فترات المساء و ذل             األبعادالبيانات المتعددة   
 تحديث تم على البيانات في اليوم السابق، بالطبع             آخرتوقف استخدم النظام، وبهذا فهي دائما تحتوي على             
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، ولكن بالطبع   أيضا أمر يمكن حدوثه   فورية التحديث، وهذا      األبعاد قواعد بيانات متعددة      إلىهناك شرآات بحاجة     
 . ذلك العملإلنجاز  المطلوبةاألجهزة تحسب جيدا حجم أنيجب 

 
 مثال أن نقوم بإيجاد النقطة التي تتقاطع        Microsoft excelنستطيع بواسطة صفحة حسابية بسيطة في برنامج        

بها األرباح مع الخسائر لشرآة ما، و أفضل سعر لسلعة ما، وذلك بعد تزويد النظام ببيانات اإلنتاج و التكلفة األولية،           
 . ألول مرةMicrosoft Excelو هذا مثال يدرس لكل شخص يجلس أمام نظام وبعض األمور البسيطة األخرى، 

 
 و يعجز عن القيام بالكثير من األمور الحسابية           األبعادلكن مع قوة هذا النظام فهو يبقى أسيرا للجداول ثنائية               و

 .األبعادة  دور قواعد البيانات المتعدديأتي، ومن هنا أخرى إحصائية و التي تتطلب تدخل عوامل األخرى
 

بحملة القيام بكل الحسابات الخاصة       على سبيل المثال       األبعاديمكننا بواسطة نظم قواعد البيانات المتعددة           
 عمالق مثال، تخيلوا سوبر مارآت آبير للغاية لديه آل أنواع                تدعائية لمجموعة من المنتجات في سوبر مارآ         

 قلة الزيارات، و من قلة عمليات الشراء، بالطبع الطريقة              البضائع االلكترونية مثال، و يعني في نفس الوقت من            
 .الوحيدة لجلب الزبائن هي الحمالت اإلعالمية

 
 هذا السوق   إلى ليست بهذا المشجع الكبير والذي سيجلب الزبائن          أوولكن الحمالت اإلعالمية نفسها ال تكفي،       

 أمر ليس سهل على اإلطالق،      األسعارتخفيض  ، ولكن   األسعارالضخم، و آلنا نعلم بان المفتاح يكمن في تخفيض          
 .األمر الزبائن و تشتري جميع السلع التي خفضت سعرها و من ثم تذهب و ينتهي تأتيفقد 

 
 بعض المنتجات االلكترونية، و في نفس الوقت        أسعار سياسة تخفيض ما نقوم بها بتخفيض        إلىلذلك نحن بحاجة    

 . المشتري بشرائهاإغراء، بهدف أسعارها منها و لم تخفض أفضل أخرىوضع تلك المنتجات بجانب منتجات 
 

 معقدة للغاية تعطينا     استخدامها للقيام بعملية حسابية    يمكننا، حيث   األبعاد دور قواعد البيانات المتعددة      يأتيهنا  
ن هنا آل    لنا بأآبر ربح و فائدة ممكنة، و م         تأتي المنتجات، بصورة    أسعارآل االحتماالت الممكنة لعملية تخفيض       

 و آمياتها و حتى طرق ترتيبها، و نعبئه بمقاييس ذوق              أسعارهاما علينا أن نعبئ النظام بما لدينا من أصناف و              
 ممكنة،  إعالمية خطة   بأفضل بعملية الحساب العمالقة لنأتي        نبدأ، ومن ثم     األخرىالمستخدم، وبعض العوامل     

 اإلعالنات قرأات المتحدة، ومن اشترى صحيفة هناك و          وهذا بالمناسبة ما يحدث في جميع المحالت في الوالي           
 ..سيفهم قصدي

 
 جميع  إلى ال تقتصر على المحالت العمالقة، بل إنها تمتد               األبعادبالطبع استخدامات قواعد البيانات المتعددة         

 ضلأفرحالت الطياران و      مواعيد    أوقات أفضلحيث تستخدمها بعض شرآات الطيران لتحدد          ،  األخرىالمجاالت  
 أو عائد ممكن، فكما نعلم طيران الطائرة نصف فارغة             بأفضل لتأتي في تلك المواسم      األسعار أفضلالمواسم و   

بمقاعد فارغة يعتبر خسارة لشرآة الطيران، آما إن بقائها في مطار لمدة طويلة يتتبع رسوم مكوث وصيانة وأمور                    
 .أخرى، هذا عوضا على إنها ال تعمل و هذه خسارة أخرى

 
، تخيلوا مثال لو قام بنك من البنوك بتصنيف عمالئه               أيضا األبعادلطبع البنوك تستخدم قواعد البيانات متعددة          با

، التصنيف السابق قد    ، طبعا درجة األهمية تحدد حسب العائد للبنك من عمالئه المختلفون           األهميةحسب درجة   
 ة لهذا التصنيفتقوم به أية قاعدة بيانات عادية، ولكن هذه قصة قد تحدث نتيج

تقوم طالبة جامعية باالتصال بالبنك لالستفسار عن رصيدها، بالطبع ماذا تتوقع استفادة البنك من طالبة جامعية،                  
 عندما تشتي بعض الكتب مثال، عند االتصال بالبنك سيجيب عليها احد               أحيانافهي تقوم بتحرير بعض الشيكات       

، األهمية نالقليلي مصنفه بين قائمة الزبائن            بأنهاه، سيجد      اسمها في الكومبيوتر مقابل         تكتبالموظفين،   
موظف البنك بصورة عامة، لن يتعمق في مشاآلها، وسينهي المكالمة بسرعة، مما بالطبع قد                      سيساعدها  

 .يجعلها تشعر بأنها لم تحصل على المساعدة المطلوبة
 

لبنك ليحتج له عن طريقة معاملة بنته و عدم             عمالء البنك بمدير ا     أهمتخيلوا في صباح اليوم التالي يتصل احد          
 إلىآهذه تسعى    في مؤسسة    اإلطالقمساعدتها بالصورة المطلوبة، هذا بالطبع شيء ال يجب أن يحدث على              

 .الحفاظ على زبائنها ولكن آيف لموظف االستفسارات على الهاتف ليعرف من المتصلة به
 

 تحفظ البيانات عن عميل واحد فقط، بل تستطيع إيجاد عالقة بين   دور قواعد البيانات المجسمة، والتي ال      يأتيهنا  
العميل و أسرته التي لديها حسابات مختلفة في البنك نفسه، و من هنا يساعد ذلك البنك بتحسين طرق                             

 . عمالئه و ذلك بناءا على األسرة نفسهاأوتصنيف زبائنه ، 
 



  صفحات89 من 21الصفحة رقم 

 01/04/2001يخ عدل في تار
 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

، بالطبع هي اشمل من ذلك بكثير و لكنني ال األبعادتعددة هذه إحدى الطرق التي تستخدم بها قواعد البيانات الم       
 الكتاب بالكتابة عن فوائد هذا النظام فقط، حيث انتم سوف تكتشفوا مميزاته لوحدآم عندما تقوموا                  أآمل أن   أريد

 .بأول محاولة لتعلمه
 
 

 مكعبات البيانات
 

 األبعاد عن مجموعة من الجداول الثنائية             و هي عبارة     األبعادالمكعبات هي مفتاح قواعد البيانات المتعددة            
، و تحفظ المكعبات البيانات آما هي، آما        األبعادالمرتبطة ببعضها البعض بواسطة طرق خاصة لتكون مكعب متعدد          

 . وذلك لتسريع العمليات اإلحصائيةأيضاتقوم بتلخيص تلك البيانات إحصائيا 
 
 

 الباقي قيد اإلعداد
 
 

 البيانات تحليل شبكات بواسطة تالمكعبا على االستعالمات
 

هناك طرق آثيرة لالستعالم على مكعبات البيانات، و هناك الكثير من البرامج المخصصة لذلك، تقدم                                    
 آما تسميها   أو آما يسميها البعض شبكات الحسابات،       أومايكروسوفت عدة طرق و منها شبكات تحليل البيانات،         

Microsoft    ب Pivot Tables أو Pivot Charts                أما الترجمة للعربية فهي الترجمة الخاصة بي، و برجاء إن ،
 . إخباري بهاأخرىآانت هناك ترجمة 

 
، مع إعطائنا   األبعادشبكات تحليل البيانات هي شبكات تقوم بعرض تفاصيل مكعبات البيانات على شكل ثنائي                   

 .بالطريقة المناسبةآامل اإلمكانيات لتبديل طرق عرض البيانات لنراها من الجهة الناسبة و 
 

 على ما اعتقد و من ثم تطورت و تم أخيرا 97 في النسخة أل    Microsoft Excelلقد تم إدخالها أول مرة مع نظام        
 من  XP في النسخة    Microsoft Analysis Services و   Microsoft SQL Serverإعادة تصميمها للعمل مع      

Microsoft Office و تم دمجها مع Excel و Access و صفحات الويب Web Pages. 
 

 األخرىو تعتبر إحدى الطرق األسهل استخداما لتحليل مكعبات البيانات، و بالطبع هناك الكثير من البرمجيات                        
 .األآثر تعقيدا، ولكن جميعها تقريبا تستخدم نفس الطريقة لعرض و تحليل البيانات

 
 القادمة من الكتابالشرح غير آافي، سيتم إضافة المزيد مع أمثلة في النسخ 

 
 

 )MDX) Multidimensional Expressionsلغة االستعالم 
 

 قادرة على   MDX فلغة   SQLو هي لغة تستخدم لعمليات االستعالم على مكعبات البيانات، و على غرار لغة                    
 .القيام بكل احتماالت االستعالمات الممكنة على مكعبات البيانات

 
د طورت آذلك لتقليل الوقت الذي يحتاجه المبرمجون لتعلم اللغة الجديدة،              آثيرا، ولق  SQL لغة   MDXتشبه لغة   

 ON هي األوامر أو تلك المعامالت أول، ومن SQL على MDX إضافتهاآثيرة  إضافية و معامالت    أوامربالطبع هناك   
ROWS   و ON COLUMNS     أل على عبارة    إضافتها و التي يجب SQLECT      ل على   عند اختيار البيانات، و هذا مثا

 MDX الصيغة العامة ل
 

SELECT axis specification ON COLUMNS, 
axis specification ON ROWS 
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FROM cube_name 
WHERE slicer_specification 

 
 و يلي مثال على الصيغة العامة

 
SELECT {[Store Type].[Store Type].MEMBERS} ON COLUMNS,
{[Store].[Store State].MEMBERS} ON ROWS
FROM [Sales]
WHERE (Measures.[Sales Average])

 
 فهي تشبهها آثيرا، مع      قليال، وهذا صحيح   مألوفة من قبل إن العبارة السابقة        SQLسيجد آل من استخدم لغة       
 .إنها تختلف بعض الشيء عنها

 
 . خصصنا جزء من هذا الكتاب يقدم دورة سريعة عن هذه اللغةMDXو ألهمية لغة 

 
 

 قواعد البياناتمستقبل 
 

تتطور قواعد البيانات باستمرار ، فهناك فكرة جديدة تظهر في األسواق آل ثالثة شهور تقريبا ، وآخر ما ظهر حتى                     
 . هو قواعد البيانات المتعددة األبعاد ، والتي تسمح لك بتخزين البيانات على شكل مكعباتاآلن

 
 فلماذا ال    SQL العادية ، فهي اآلن تتطور الستبدال لغة             ليزيةاإلنج لغة االستعالم الطبيعية باللغة         اآلن وهناك  
 ، لماذا ال اطلب منه مثال       SQL بلغة   إليه ما عوضا عن توجيه االستفسار       شيء الكومبيوتر بلغة طبيعية عن      نسأل

 ر خبراء الكومبيوتإال قد ال يفهمها SQLعوضا عن االستعالم باستخدام عبارات " ما هو عدد الموظفين لدينا"
 

ستتمكن من دمج قواعد     2003 مع عام    بأنهاآما هناك اتجاهات لتطوير نظام الملفات ، حيث تعتقد مايكروسوفت            
 جنب مع الملفات العادية ،       إلىسيمكنك بناء جداول جنبا      و بذلك   ،  البيانات مع نظام الملفات في الجهاز العادي         

 . مباشرةاألمورلفات عن الكثير من  لالستفسار من نظام المأخرى ولغات SQLواستخدام لغة أل 
 

على العموم اعتقد شخصيا بان العالم يتجه أآثر إلى الذآاء االصطناعي ، وهذا يحتاج الكثير من العمل ، فكما                          
تالحظوا بدئت قواعد البيانات تفهم أآثر لغة اإلنسان عن طريق لغات االستعالم الجديدة والتي ستمكنها مستقبال                

 .ربآألتساعدك في إيجاد ما تبحث عنه بسهولة  Web ألت من التوحد من خادما
 

ابحث عن مقال في صحيفة صدرت       " بالعبارة التالي    Yahoo سيمكنك من االستفسار في       2010اعتقد بان عام    
، طلب آهذا   "  يتحدث عن مشكلة قانونية حدثت بين فالن وفالن ، أعطني جميع المقاالت لو سمحت                 1990عام  

ء الذآاء  ا أهم أجز  أحدأن لم يكون الكومبيوتر قد أدرك معنى البيانات ، وإدراك معني البيانات هو               لن يمكن القيام به     
 . ، وهو مستقبل قواعد البياناتاالصطناعي

 
أعطونا الخبراء و الكثير من المال لنجعل الكومبيوتر يفكر في غضون           "أتذآر فريق ياباني في منتصف الثمانينات قال        

وام من التجارب والمحاوالت فشلوا في إنجاز ذلك ، اعتقد من الصعب جعل الكومبيوتر يفكر             وبعد خمسة أع  " عامين
 .، ولكنه من الممكن جعله إدراك بعض معنى البيانات في قواعد البيانات في المستقبل القريب
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 مايكروسوفت بيانات قواعد تكنولوجيا

قواعد البيانات ، وذلك بدئًا من األجهزة الكفية            تقدم شرآة مايكروسوفت مجموعة آبيرة و متكاملة من نظم                
الصغيرة ، مرورا باألجهزة المكتبية ، و نهايًة باألجهزة الكبيرة ، و في هذا الكتاب لن أتطرق آثيرًا إلى معظم                                

 .التكنولوجيا ، ولكنني سأتطرق على ما له عالقة بكتابنا اآلن
 

 تاريخ تطور منتجات قواعد بيانات مايكروسوفت
 
ت شرآة مايكروسوفت تطور نظم قواعد البيانات منذ بداية التسعينات تقريبًا ، حيث أصدرت النسخة األولى                      بدئ

 ، وبعد مدة قليلة اشترت الشرآة المصنعة            DOS لنظام التشغيل      Microsoft Accessمن برنامجها الشهير      
 . ، و بدئت تطوره أيضا آقاعدة بيانات للمبرمجين المحترفينFoxProلنظام 

 
 و آانت أشبه بقاعدة بيانات بسيطة مع DOS تعمل تحت بيئة Microsoft Accessلقد آانت النسخة األولى من      

 .نظام إدارة االتصاالت والمواعيد ، و بعض األمور المكتبية األخرى
 

 لبيئة   Microsoft Access شهر نوفمبر ، قامت مايكروسوفت بإصدار النسخة األولى من                      1992في عام     
Windowsوذلك بعد إعادة تطوير البرنامج بالكامل ، لقد لقي النظام الجديد رواجًا آبيرًا في األسواق ، . 

 
 بان تقوم ببيع ما ال يزيد عن مائة ألف نسخة من                Accessتوقعت مايكروسوفت عند إصدار النسخة األولى من          

يث تمكنت الشرآة من بيع هذا العدد        هذا البرنامج في غضون عام واحد ، ولكن التوقعات لم تكن دقيقة أبدًا ، ح                 
 .في أول أسبوعين فقط ، وحتى أن انتهي العام آانت قد تمكنت من بيع مليون نسخة

 
 باألساس لتستخدم من مبرمجي قواعد البيانات ، ولكن آانت الدهشة آبيرة عندما علمت                Accessلقد صممت   

هما مبرمجين باألصل ، أما الباقي فهم              مايكروسوفت بان فقط أربعون بالمائة من إجمالي المستخدمين                  
 .مستخدمي آومبيوتر عاديين فقط

 
 أصدرت الشرآة ثاني نسخة من هذا النظام ، والذي لقي رواجًا آبيرا أيضا ، وفرت النسخة الثانية 1994و في عام    

ا في الكثير   الكثير من المميزات ، فأصبحت اسهل في االستخدام ، و قامت مايكروسوفت بتوفير تلك النسخة أيض                 
من الدول ، وهي أول نسخة تم تعريبها من هذا النظام ، حيث مكنت تلك النسخة من صناعة برامج قادرة على                         
العمل على شبكات الكومبيوتر الصغيرة ، والعمل مع قواعد بيانات آبيرة الحجم نسبيًا ، و تعد الصالحيات                                

 . و الكثير من المميزات األخرىODBCيق  األخرى عن طرتوالمستخدمين ، واالتصال بقواعد البيانا
 

و يمكن اعتبارها أول برنامج وفر للمستخدمين واجهة سلسة للتعامل مع آم هائل من البيانات بدون الحاجة إلى                   
 الخاصة بها بصورة أتوماتيكية     SQL حيث أنها آانت تبنى استعالمات       SQLالبرمجة ، وبدون الحاجة إلى إتقان لغة         

 . والذي يحدث حتى اليوممن االستعالمات ،
 

 من نظامها الشهير والتي أصبحت قاعة بيانات من         Access 95 شهر سبتمبر ، وفرت الشرآة النسخة        1995عام  
 بت متكاملة ، واصبح بمقدورنا بناء ملفات قواعد بيانات بحجم يصل إلى اثنين جيجابايت ، وهو رقم هائل                      32عيار  

 . أو الصغيرة الحجمبالنسبة إلى قاعدة بيانات الشخصية ،
 

 ومن ثم في صيف      Access 97 ظهرت النسخة    1996و تتالت اإلصدارات من ذلك النظام ففي شهر نوفمبر عام             
 في  Access XP أو آما تسمى أيضا      Access 2002 و أخيرا النسخة     Access 2000 ظهرت النسخة    1999عام  

 .2002منتصف عام 
 

 ، حيث أصدرت    FoxProوسوفت في منتجات قواعد البيانات األخرى مثل        بالطبع طوال الفترات السابقة طوت مايكر     
 Visual Studio و ضمته آجزء رئيسي من تكنولوجيا        Windowsالعديد من النسخ منه و من ثم نقلته إلى بيئة            

 .Visual FoxPro 6، لتظهر آخر نسخة منه و هي 
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 ، وهو لم يالقي ذلك       Accessاتها األخرى مثل     ولكن مع ذلك فن تهتم به الشرآة آما اهتمت بنظم قواعد بيان               
الرواج الكبير عند المبرمجين ، بالطبع هناك العديد من البرامج التي تمت بنائها بواسطته ، و قريبًا ستنتهي                             

 حيث إن لغات البرمجة هناك أصبحت متطورة اآثر منه            Visual Studioمايكروسوفت من تطويره ضمن مجموعة       
 .تقريبًا

 
 الشرآة تكنولوجيا قواعد البيانات إلى لغات البرمجة الخاصة بها ، أصبحت لغات البرمجة قادرة عل                        لقد أضافت 

القيام بالكثير من العمليات التي يمكن أن تقوم بها قاعدة البيانات ، إن لم يكن جميع العمليات ، وهكذا تم ضم                           
 إلى السوق ، أصدرت      Javaبعد أن أتت     و ++Visual C و من ثم إلى       Visual Basicنظام قواعد البيانات إلى      

 .Microsoftالشرآة نسخة خاصة منها تشمل قواعد بيانات 
 

وانتقل دعم قواعد البيانات إلى اإلنترنت ، حيث دعمت مايكروسوفت مزودات إنترنت الخاصة بها بإمكانية الوصول                   
 ، و غيرهما من        InterDevو   FrontPageإلى قاعدة البيانات ، وآذلك ضمتها إلى برامجها المختلفة مثل                   

 .التكنولوجيا الصغيرة
 

 1990و من جهة أخرى قامت مايكروسوفت بالترآيز على بناء خادمات قواعد بيانات مرآزية ، و أصدرت عام                             
 ، حيث آانت      IBM OS/2 لنظام التشغيل       Microsoft SQL Serverالنسخة األولى من نظامها الشهير           

Microsoft    و IBM      إلى جنب الستبدال نظام التشغيل          تعمالن جنبًاWindows 3.x    بنظام OS/2    في ذلك 
Windows NT و أنتجت   OS/2الوقت، ولكنه سرعان ما اختلفت الشرآتان و انسحبت مايكروسوفت من مشروع            

. 
 

 و لكنها سرعان    OS/2 للنظام   SQL Server عدة نسخ مختلفة من خادم قواعد البيانات          Microsoftلقد طورت   
 في ذلك   SQL Server مباشرًة بعد إنتاجه ، و أصدرت النسخة الرابعة من             Windows NTلنظام إلى   ما نقلت ا  

 .الوقت
 

، حيث  6.5  و   6.0 و   4.1و من ثم على فترات قصيرة أصدرت الشرآة عدة نسخ من ذلك النظام و منها النسخ                    
صول إلى البيانات التي صنعتها       ، وهي تكنولوجيا الو     ODBCاعتمدت تلك انسخ في برمجتها بواسطة تكنولوجيا          

 .مايكروسوفت
 

 لقي  SQL Server احتاجت للكثير من الكود الستخدامها بالصورة الصحيحة ، و مع أن                 ODBCولكن تكنولوجيا   
 والذين لم يعتادوا على آتابة الكود        Accessرواجًا آبيرًا في ذلك الوقت ، فهو آان غريبًا بعض الشيء لمبرمجي                

 .ناتللوصول إلى البيا
 

 قامت مايكروسوفت باستقطاب اثنين من مصممي نظم قواعد البيانات من آل شرآة                    1997و في نهاية عام       
لو أتاحت لكم الفرصة في إعادة بناء خادم قواعد بيانات مرة أخرى ،              "مشهورة في تصميم تلك النظم ، و سألتهم         

 الفريق الجديد بإدارة فريق المبرمجين ، وتمت        ، لقد آانت تلك خطوة ذآية جدًا ، حيث قام          " فماذا آنتم ستنتجون  
 جذريًا ، و ظهرت النسخة السابعة من ذلك النظام والتي امتازت                    SQL Serverعملية إعادة بناء تكنولوجيا        

 و الكثير من المميزات األخرى التي سنتحدث عنها            Microsoft Access 2000بسرعتها العالية و تكاملها مع        
 .الحقا في هذا الكتاب

 
 والتي قدمت تطوير إضافي للنسخة السابعة و أضافت          SQL Server ظهرت النسخة ألفين من      2000و في عام    

 اسهل من   Access XP من خالل    SQL Server 2000الكثير من المميزات إليها ، حتى انه اصبح التعامل مع              
 . العاديةAccessالتعامل مع قواعد بيانات 

 
يكروسوفت أيضا تقوم بتطوير تكنولوجيا الوصول إلى البيانات ، فكما يعلم البعض                 طوال الفترات السابقة آانت ما     

لغات البرمجة مثال ال تعتبر قواعد بيانات ، ولكنها تصل إلى قواعد البيانات عبر تكنولوجيا الوصول إلى ملفات قواعد                     
 .البيانات

 
 آاملة و مرة واحدة ، مما آان و ال يزال يثير            وفي الكثير من األحيان آانت مايكروسوفت تستبدل التكنولوجيا بصورة        

 بصورة  Access 2.0 لن يعمل في      Access 1.0غضب الكثير من المبرمجين ، حيث أن الكود الذي تكتبه في                
 و ذلك بين اإلصدارة الخامسة       Visual Basicطبيعة ، وهكذا مع لغات البرمجة األخرى ، فهناك فرق واضح بين                 

 .ث تستخدم األخيرة مفهوم مختلف جذريا للوصول إلى قاعدة البياناتواإلصدارة السادسة ، حي
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 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

تهدف الشرآة من عملية التطوير هذه ، الوصول إلى افضل واسهل و أسرع طريقة للتعامل مع قواعد البيانات ،                         
 والتي سرعان ما     DAO في أول مرة ، و من ثم طورتها و ظهرت تكنولوجيا                  ODBCفقد بدئت بتوفير تكنولوجيا      

طورتها مرة أخرى ، حتى إن اإلصدارة الجديدة من تلك التكنولوجيا اختلفت طريقة التعامل معها بعض الشيء عن                    
 .اإلصدارة القديمة

 
 ، و في اقل من       Visual Basic 5 و   Access 97و لكن لم تدم تلك التكنولوجيا آثيرًا ، مع أنها استخدمت من                

 والتي استقرت   ADO باختصار   ActiveX Data Objectكنولوجيا  عام ونصف انتهت عملية تطويرها ، و ظهرت ت           
 .حتى اليوم

 
 Visual والتي ستستخدم من       +ADO باالسم    ADO بتطوير نسخة محسنة من        تو اليوم تقوم مايكروسوف    

Studio .NET و من النسخ القادمة من Microsoft Access. 
 

 قواعد البيانات ، هدفت إلى توفير وصول إلى جميع            هدفت مايكروسوفت طوال فترة تطوير تكنولوجيا الوصول إلى        
 أو  Oracle مثال االتصال مع     Visual Basicأنواع قواعد البيانات المشهورة بنفس الطريقة ، حتى تتمكن من خالل            

SQL Server أو Access Databaseبنفس الطريقة ، ولتتمكن من تبادل البيانات بينهما بسهولة . 
 

 و  JETالتكنولوجيا األخرى والتي تأتى آجزء من التكنولوجيا المذآورة سابقًا ومنها تكنولوجيا             هناك أيضا الكثير من     
OLE DBوغيرها من التكنولوجيا . 

 
، و جوابي   " هل ساهم آل ذلك التطوير في زيادة سرعة الوصول إلى البيانات؟           "يسألني الكثير من المبرمجين ،       

ى أقصى سرعة يمكن أن يصل إليها محرك قواعد بيانات في بيئة             وصل إل  SQL Server 2000هو نعم ، حيث أن      
وندوس ، فلقد تمت عملية إعادة بناء خوارزميات حفظ و استرجاع البيانات بصورة متتالية لتصل إلى أقصى ما                          

 .يمكن أن تصل إليه تلك الخوارزميات
 
 

 Microsoft SQL Server 2000مقدمة إلى 
 

 هو عبارة عن خادم قواعد بيانات مرآزية ، وظيفته األساسية إدارة البيانات             SQL Server 2000آما ذآرنا سابقًا    
 .و آل ما يتعلق بها فقط

 
يعتقد الكثيرون بأنه لغة برمجة أيضا تمكنك من بناء النماذج والتقارير ، ولكنه ليس آذلك ، فهو عن صحيح يحتوي                       

تقارير أو الشاشات ، مثله مثل آل قواعد البيانات            على لغة برمجة ، ولكنه ال يحتوي على أية أنظمة إلنشاء ال                
 .المرآزية األخرى

 
 Microsoft و   Microsoft Access ومنها   SQL Serverحيث تتوفر مجموعة من األدوات لتكوين البرامج ضمن           

Visual Basic و Microsoft Visual J++ و Microsoft Visual C++ و Microsoft InterDev و Microsoft 
C#. 

 
ل اللغات السابقة قادرة على االتصال بخادم قاعدة البيانات و بناء البرامج لتعمل ضمنه ، ولكن أفضلهم على                         آ

 والذي يقدم العديد من المميزات التي ال تتوفر ضمنيا في لغات                    Microsoft Access XPاإلطالق هو نظام      
 .البرمجة األخرى ، حيث انك بحاجة إلى آتابة الكود إلنشائها

 
  في عدة نسخ وهيSQL Server 2000ر نظام يتوف

 
 SQL Server 2000 Personalلألجهزة العادية ��
 SQL Server 2000لألجهزة المرآزية ��
 SQL Server 2000 Enterpriseلألجهزة المرآزية المتوسطة والكبيرة ��
 Windows CE (SQL Server CE(لألجهزة الكفية ��
 SQL Server 2000 Developerللمبرمجين ��
 MSDE) المحرك فقط بدون شاشات اإلدارة(ة مصغرة لألجهزة العادية نسخ��
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 والتي هي مصغرة بدرجة      CEجميع النسخ السابقة من هذا النظام تقوم بالعمل نفسه تقريبا ، بانثناء النسخة                  

 آبيرة ، و مخصصة لألجهزة المحمولة بالكف ، تلك األجهزة للذين لم يتعرفوا عليها سابقا عبارة على شاشة                           
 المصغرة مع    Microsoft Office نصف الورقة العادية وتعمل من خالل قلم ، و بها برامج                   أي A5بشكل ورقة    

Windows CEالمصغر . 
 

االختالف الوحيد بينها هو أنها خصصت لترآب على أجهزة مختلفة و تستهلك موارد مختلفة من موارد النظام ،                        
 .ة مع اختالفات بسيطة للغاية في بعض األحيانولكنها جميعا تحتوي على آل المميزات األساسي

 
 عن طريق برنامج رئيسي قادر على القيام بكل عمليات اإلدارة ، مع وجود               SQL Server 2000تتم عملية إدارة    

 .بعض البرامج األخرى ولكنها مرتبطة ضمن البرنامج الرئيسي
 

ية األخرى ، حتى أن الكثير من النظم األخرى            عن بقية نظم قواعد البيانات المرآز        SQL Serverو هذا ما يميز      
بدئت تصنع برامج خاصة إلدارة قواعد البيانات الخاصة بها ، و ذلك بعد أن لقيت فكرة اإلدارة المرآزية رواجًا آبيرًا ،                        

 آانت في الكثير من األحيان       SQL Serverحتى انه في العروض عندما آانت تقدم شرآة مايكروسوفت نظام               
ل و طالب مدارس ليقوموا بإدارة الجهاز المرآزي والقيام ببعض العمليات عليه مثل عملية نسخ قاعدة                  تأتي بأطفا 

 .البيانات مثًال ، وذلك آدعاية لسهولة االستخدام لهذا النظام
 

 أل وهي مصممة على شكل مستكشف       SQL Server Enterprise Managerلوحة اإلدارة الرئيسية تسمى     
Windows)  على شكل شجري بحيث تفصل لك آل تفاصيل الجهاز المرآزي            ،)البعضات آما يسميه    مدير الملف 

 و هي مخصصة     معا، آما يمكننا من خاللها ربط مجموعة اآبر من األجهزة المرآزية و إدارتها                      متكاملة،بصورة  
 . العالم حيث يمكنك بواسطتها إدارة أجهزة في أماآن مختلفة مناإلنترنت،للعمل مع الشبكات البطيئة و 

 
 و المخصصة للقيام بكل العمليات التي يمكننا أن نطلبها           المعالجات،تحتوي لوحة اإلدارة على مجموعة آبيرة من         

 إصالح قواعد    البيانات، استرجاع    االحتياطي، عمليات مثل النسخ       العمليات، وتشمل تلك     المرآزي،من الجهاز    
 تصدير البيانات و نقلها إلى قواعد بيانات        والمستخدمين،لصالحيات   التعامل مع ا   جديدة، بناء قواعد بيانات     البيانات،
 . و الكثير من األمور األخرىأخرى،

 
  صورة للوحة التحكم بقاعدة البياناتالتالييعبر الشكل 

 

 
 )البيانات بقاعدة التحكم لوحة (1  :رقم الصورة
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بقة، تبين األقسام الرئيسية للجهاز المرآزي، و في قسم قواعد البيانات، تظهر               حيث آما ترون في الصورة السا      
 .جميع قواعد البيانات بشكل مرتب و منطقي، وتظهر في آل قاعدة بيانات محتوياتها، وهكذا

 
  والتيرابايت تيرابايت، بقليل من مليون      أآثر قادر على التعامل مع قواعد بيانات يصل حجمها             SQL Serverنظام  

 . و هو رقم يفوق معظم مساحات التخزين المتوفرة اليومجيجابايت،عبارة عن ألف 
و هو قادر على تخزين حتى اثنين جيجابايت في آل سطر من اسطر الجداول وذلك على شكل صور أو ملفات ، أو          

 .بيانات ضخمة
 البعض، بطين مع بعضهم    وثالثين معالج مرت     الخاصة منه أن تعمل مع اثنين         Enterpriseو يمكن للنسخة أل       

 معالج  32 إن وضعت      أيلتحصل على سرعة سبعون بالمائة من حاصل مجموع سرعة جميع المعالجات ،                       
Pentium 4                            في جهاز مرآزي فقد تحصل على سرعة تقترب من الثالثين ألف ميجاهيزتز في التعامل مع 

 .البيانات
من البرنامج على نفس الجهاز المرآزي معًا و ذلك إن           آما يمكن ترآيب اآثر بقليل من اثنين وثالثين ألف نسخة             

تطلب األمر ، وال توجد هناك حدود قصوى لعدد السجالت في الجداول ، فهي محدودة بمساحة التخزين المتوفرة                    
 . في الجهازRAM جيجابايت من الذاآرة 64 أن تتعامل مع Enterprise، أما بالنسبة للذاآرة فيمكن للنسخة أل 

 
ربط عدد آبير من األجهزة الخادمة معًا و التي تحتوي بدورها على العديد من المعالجات وذلك لتكوين                        ويمكننا  

Super Computer يعمل عل تكنولوجيا Windows و SQL Server 2000. 
 

 هو نظام مخصص لقواعد البيانات       SQL Server"أنا صراحة في بعض األحيان استغرب من التعبير الشائع وهو               
 ). فقطمزح (�، إن آانت األرقام السابقة تعتبر صغيرة ، فماذا يقصدوا بقواعد البيانات الكبيرة " الصغيرة

 
 ، إن آنت تقرا هذا الكتاب بعد خمسة أعوام ، أو صدف وان اطلعت عليه في المستقبل فال تضحك                            ةبالمناسب

تى انه قد ال ترضى بها في جهازك           علي ، أنا اعلم بأنه بعد أعوام األرقام السابقة ستكون صغيرة للغاية ، ح                    
 .�العادي 

 
 ، وسيلي شرحه اآلن بالتفصيل في الصفحات الالحقة               SQL Server 2000هذه هي مقدمة بسيطة عن         

 .للكتاب
 
 

 Microsoft Access 2002 (XP)مقدمة إلى 
 

 البيانات قواعد مجال في رائدا ، األول إصداره ومنذ السابقة السنوات وطوال  Microsoft Accessبرنامج ظل لقد
 يعتمد آان الذي الوقت ففي ،  إدارتها و البيانات قواعد بناء في ومثالية جديدة طريقة قدم انه حيث ، الشخصية

 من الكثير وقدم الرائع البرنامج ذلك أتى ،للقيام بأبسط العمليات   يدويا  SQLأل جمل آتابة على المبرمجون فيه
 ليتمكن العادي للمستخدم حتى سهلة واجه وقدم ، األقصى الحد إلى طبيقاتالت بناء وقت اختصرت التي الحلول
 .برامجه الخاصة بناء من بنفسه

 
 األشياء أحد أصبح انه حتى ، والكبيرة الصغيرة الشرآات معظم في ينتشر وهو اليوم وحتى اللحظة تلك ذومن

 الصعب من بها اعمل التي المؤسسة ففي ، وظيفة على الحصول قبل معها التعامل معرفة يجب والتي المهمة
 .Access آيفية استخدام تعرف ال وهي مثًال سكرتيرة توظف أن
 

الكثير من   به يهتم لم استخدامه لسهولة ونظرا فائقة، بسرعة السابقة السنوات طوال النظام ذلك انتشر
 تلك في بدايته في آان الذي وندوس مع تأقلمهما لصعوبة وخصوصا ،في بادئ األمر      جدية بصورة المبرمجون
 .المرحلة

 
 برمجة، ولغة    للبرامج،يمكن أن أجمل بعد سبعة سنوات من استخدام هذا النظام بأنه عبارة عن بيئة تصميم                       

 .Access وهذا االندماج هو سر نجاح واحدة،وبيئة تشغيل للبرامج مندمجين معًا آكتلة 
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 وذلك ألنهم اعتادوا     إليه،المبرمجون عملية االنتقال      حيث يستصعب     األخرى، عن لغات البرمجة      Accessيختلف  
 والتي تختلف في الكثير من األحيان بالمواصفات             بهم،على بناء برامجهم ضمن مواصفات و مقاييس خاصة               

 .والمقاييس األساسية التي بنيت على أساسها قواعد البيانات
 

 فالنماذج الخاصة به قادرة على التعامل        البيانات،  جميع األدوات التي تلزم إنشاء برامج قواعد        Accessيوفر نظام   
، ترتيبها تصاعديا وتنازليا ، عرضها على          فرزها و    البيانات، قادرة على البحث بداخل        مباشرة،مع البيانات بصورة     

المميزتين الجديدتين توفرتا ضمن النسخة     (شكل جداول ، شاشات ، شبكات اتخاذ القرار ، مخططات بيانية ذآية              
 ).Accessرة من األخي

 
 SQL Server 2000 مرتبطة مع Access XPيعبر الشكل التالي صورة لقاعدة بيانات في 

 

 
 )SQL Server 2000 ب مرتبطة Access XP في بيانات قاعدة (2  :رقم الصورة

 
 آل ما يهمك هو بناء البرنامج و         تقريبا،مجة   فأنت ال تهتم بالبر    Accessو هكذا بمجرد بدئك ببناء مشروعك ضمن         

 .الدخول في تفاصيله الدقيقة
 

 إنشاء  الجداول، أدوات مثل إنشاء        البيانات، آل األدوات التي تلزمك لبناء تطبيقات قواعد                Accessيوفر نظم    
شة مخصصة لبناء    و شا  البرنامج، آود للتحكم في     والتقارير، ،)النماذج( بناء الشاشات    SQLاالستعالمات و نص أل     
 .العالقات بين الجداول

 
 و  SQL Serverو يمكن لذلك النظام بان يخزن البيانات بداخل ملفات قواعد البيانات الخاصة به ، أو االندماج مع                      

 .تخزين البيانات بداخله واالستفادة من جميع مميزاته األخرى ، وهو الواجهة األفضل لبرمجة ذلك النظام
 

 فيمكنك وضع اسم خاص لبرنامجك حيث يستبدل ذلك االسم اسم                    Accessج بواسطة    بمجرد بنائك برنام   
Access          ويمكنك وضع شعاراتك الخاصة لتظهر بدل شعار Access           في بداية التشغيل ، آما يمكنك وضع قوائم و 

بك في  أشرطة أدوات خاصة بك تستبدل بها التي تأتى مع النسخة األصلية ، آما يمكنك إخفاء أية جزء ال يعج                        
 .النظام

 
مايكروسوفت لن تتقاضى (و هكذا فأنت تحصل على برنامجك الخاص و الذي يمكنك حمايته و من ثم توزيعه مجانا            

 Access، حيث أن هناك نسخة مخصصة من            ) اجر مقابل عملية توزيعه مثلما تفعل بعض الشرآات األخرى             
 .لتشغيل البرامج فقط وهي مجانية
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 حيث يعتقد البعض بان الحماية هي        األحيان، عملية ال يفهمها الكثيرون في معظم         Accessعملية حماية برامج    
 و منعه من الوصول المباشر إلى البيانات و وضع آلمة سر على للبرنامج،منع المستخدم من الوصول إلى أية جزء        

 . ولكن الحماية مختلفة قليًالالبيانات،قاعدة 
 

 تك أسس لقواعد البيانات ، وأحد األسس هو إمكانية الوصول إلى البيانا                آما ذآرنا سابقًا في أول الكتاب هنا         
 قاعدة بيانات منقوصة ، أو حتى إننا ال          Accessوالتعامل معها بصورة مباشرة ، فان لم يتوفر ذلك الشرط أصبحت              

 .يمكننا تصنيفها آقاعدة بيانات
 

ئة المخصصة لتوزيع البرامج آما سنرى الحقًا ،         و هي الهي   MDEلذلك حتى وبعد عملية تحويل برنامجنا إلى هيئة         
حتى وإن تم ذلك فسيكون بإمكاننا دائما الوصول إلى جداول قاعدة البيانات وتعديلها و بناء االستعالمات ، و                             

 .وحدات الماآرو ، و تعديل القوائم و أشرطة األدوات
 

تقاريره المختلفة ، بالطبع يمكننا باستخدام        ولكننا ال يمكن أن نعدل على الكود الخاص بالبرنامج و بشاشاته و                  
 .قاعدة بيانات أخرى نربطها مع قاعدة البيانات األساسية ، يمكننا بذلك بناء شاشاتنا و تقاريرنا اإلضافية

 
 . ، وسيلي شرحه اآلن بالتفصيل في الصفحات الالحقة للكتابAccess XPهذه هي مقدمة بسيطة ل 
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  ألول مرةMicrosoft SQL Server 2000إعداد نظام 

 بسيطة للغاية ، يكفيك أن تشغل برنامج اإلعداد وتغمض عينيك و تضغط على زر                SQL serverعملية إعداد نظام    
 . لتجاوب بنعم على آل األسئلة التي سيطرحها لك النظامenterأل 

 
سأحاول أن اشرح قدر اإلمكان      هذه الطريقة آثيرا ، لذلك       أحبمع أن النظام سيعمل بصورة طبيعية  ، إال أنني ال             

 .عن عملية ترآيب النظام ، و احتماالت الترآيب البديلة الممكن اتباعها
 

 النسخة المصغرة جدا ل     ءآما أن عملية الترآيب هي نفسها لكل النسخ المتوفرة من هذا النظام تقريبا ، باستثنا               
Windows CE. 

 
استخدم النسخة المخصصة لنظام التشغيل     (رآب النظام به    قم بوضع القرص الليزر في الجهاز الذي ترغب بان ت           

 مثال ، فهي مخصصة لألجهزة   Windows 98 على   Enterpriseالخاص بها ، حيث مثال ال يمكنك ترآيب النسخة          
 )العمالقة

 
 ستظهر لك شاشة الترآيب األولى والتي ستفتح بصورة أتوماتيكية

 
 

 
 )1(شاشة الترآيب رقم 

 
مخصصة لتزويدك بالمعلومات المهمة قبل بدء عملية الترآيب ، وهي مخصصة ايضًا لتجهيز                  الشاشة رقم واحد     

 Prerequisites يمكنك النقر على     SQL Serverجهازك لعملية الترآيب ، ولتتأآد من أن جهازك جاهز الستقبال           
 .حيث يفترض أن تظهر قائمة باألشياء المطلوبة
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 و ما بعده ، ولكنك بحاجة إليها         Windows 2000لسنا بحاجة إليها في     لن أتطرق إلى تلك الشاشة ، حيث أننا          
 . مثًالWindows 98إن استخدمت 

 
  لنبدأ بعملية ترآيب النظامSQL Server 2000 Componentsقم بالضغط على أل 

 
 )2(حيث ستظهر الشاشة رقم 

 

 
 )2(شاشة الترآيب رقم 

 
 المختلفة ، وينقسم هذا النظام إلى ثالثة أقسام ، األول            SQL Serverتعطيك تلك الشاشة اإلمكانية لترآب أجزاء       

هو خادم قاعدة البيانات ، و هو أساس قاعدة البيانات ، والثاني هو قواعد البيانات المتعددة األبعاد ، وال يمكن أن                        
 .يةيعمل بدون الجزء األول ، وآذلك أيضا بالنسبة للجزء الثالث و هو االستعالم باللغة اإلنجليز

 
 .يجب دائمًا البدء بترآيب محرك قاعدة البيانات ، ومن ثم يمكننا أن نرآب األجزاء األخرى أن رغبنا بذلك
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 . لتبدأ عملية الترآيبInstall SQL Serverعند الضغط على ) 3(ستظهر الشاشة رقم 
 

 
 )3(شاشة الترآيب رقم 

 
آيب ، يتم االنتقال بين الشاشات المختلفة بالزرين           و تحتوي بمعلومات بسيطة هدفها إعالمك ببدء عملية التر            

Next و Back آما يمكنك إيقاف عملية الترآيب في أية لحظة بالضغط على الزر ، Cancel. 
 

 )4( لتظهر شاشة الترآيب رقم Nextلننتقل إلى الشاشة التالية بالضغط على الزر 
 

 
 )4(شاشة الترآيب رقم 
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 هو انه بإمكاننا أن نرآبه عن طريق جهازنا إلى جهاز آخر ، أو إلى مجموعة             SQL Serverأحد المميزات المهمة في     
من األجهزة المرآزية معًا ، وهذه إحدى طرق الترآيب الجديدة التي توفرها مايكروسوفت لتسريع عملية بناء                        

 .الشبكات
 

 .Nextبالزر ) 5(اشة رقم  ومن ثم ننتقل إلى الشLocalفي حالتنا هذه سنختار الترآيب على الجهاز المحلي 
 

 
 )5(شاشة الترآيب رقم 

 
تعطينا خيارين مهمين للترآيب ، الخيار األول هو ترآيب النظام على جهاز الكومبيوتر                   ) 5(شاشة الترآيب رقم     

 و الخيار الثاني يشمل إمكانيات متقدمة ومنها بناء ملفات ترآيب لتستخدم            SQL Server Instanceلدينا ، و إنشاء     
 .عملية الترآيب المرة القادمةفي 

 
الخيار الثاني يقوم بطريقتين للترآيب ، الطريقة األولى هي مثل عملية الترآيب على جهاز آخر التي رأيناها في                     
الشاشة السابقة ، ولكن االختالف هنا بأننا ننشئ نظام ترآيب جاهز ، حيث نقوم باإلجابة على جميع أسئلة                        

ئ البرنامج برنامج ترآيب جديد ال يسألنا أية أسئلة ، ويمكننا وضعه على قرص ليزر                الترآيب أول مرة ومن ثم ينش     
 .مثال أو استخدامه من خالل الشبكة لنقوم بإعداد جميع األجهزة المرآزية لدينا

 
 Super وهي طريقة متقدمة جدًا لبناء أجهزة أل         SQL Serverو الطريقة الثانية في الخيار الثاني هو ترآيب عنقود          

Computers                        حيث يمكننا أن نرآب عدد ضخم من العناقيد على أجهزة مختلفة ، لتعمل آلها و آأنها جهاز واحد 
 .تقريبًا

 
قد أقوم بشرح الطريقة الثانية مستقبًال ، حيث إنها بحاجة إلى طرق برمجة خاصة لتنجح ، آما أنها بحاجة إلى                         

 . لضمان االستفادة القصوى من العناقيد المترابطة ، وذلكأيضابناء هيكلية قاعدة البيانات بطرق خاصة 
 

الطريقة األولي في الخيار الثاني مهمة جدًا للشرآات التي تقوم بإعداد الكثير من خادمات قواعد البيانات ، فقد                      
قت تحتاج أحيانا أن ترآب البرنامج على ما يقارب مائة جهاز معًا ، وعملية أن تجلس أمام الكومبيوتر وان تضيع الو                      

 .مجيبًا على جميع تلك األسئلة ليست بالسهلة
 

 على الجهاز ، حيث يمكن للجهاز SQL Server هو عبارة عن ترآيب نسخة من نسخ أل         SQL Server Instanceأل  
 .استيعاب اآثر من نسخة من هذا النظام ، وبذلك ستتصرف آل نسخة و آأنها جهاز مرآزي لوحدها
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 عبر إنترنت ، حيث يمكنك على جهاز مرآزي واحد           SQL server بتأجير خادم أل     هذه العملية جيدة إن آنت ترغب     
 . و تأجير آل منها على أنها نسخة متكاملة من هذا النظامSQL Serverترآيب عشرة نسخ من 

 
آما يمكن االستفادة من الطريقة السابقة في الكثير من الحاالت األخرى ، الحد األقصى للنسخ الممكن أن                           

 على جهاز واحد يزيد قليال عن اثنين و ثالثين ألف نسخة ، حيث أن جميعها قادرة على                      SQL Serverمن  نرآبها  
 .العمل معًا ، وهذا رقم آبير للغاية

 
 Nextبالضغط على الزر ) 6( ومن ثم ننتقل إلى الشاشة رقم SQL Serverلنختار ترآيب نسخة من 

 

 
 )6(شاشة الترآيب رقم 

 
و هي شاشة مختصة لتسجل اسم صاحب المنتج والشرآة صاحبة المنتج ، وهي شاشة قانونية ، وذلك أن                         
آنت تستخدم النسخ األصلية من البرامج ، وآنت تخاف أيضا من إمكانية أن تفحص الشرطة األجهزة في                               

 .مؤسستك
 

 على الجهاز   SQL Server ترآيب   و بما أننا دخلنا في موضوع التراخيص ، فهناك شاشة لن تظهر لك إال في حال                  
 .المرآزي ، و هي الحد األقصى من المستخدمين المرخصين الستخدام البرنامج

 
وهناك نوعين من التراخيص ، التراخيص على حد أقصى من المستخدمين لكل جهاز مرآزي ، و التراخيص                             

 .للمستخدم نفسه بدون ترخيص الجهاز المرآزي
 

شرآات الصغيرة والتي ستستخدم جهاز مرآزي واحد فقط ، حيث يمكننا على                  الحالة األولى تستخدم في ال      
سبيل المثال شراء ترخيص استخدام للجهاز المرآزي من عشرون مستخدم مثال ، وبذلك قد نكون قد وفرنا الكثير                   

 .من المال على المؤسسة
 

نا مائة موظف مثال وعشرة أجهزة       الحالة الثانية شراء ترخيص لكل مستخدم ، و تستخدم تلك الحالة إن آان لدي                
 ، حث ال يعقل بان اشتري مائة ترخيص استخدام لكل جهاز مرآزي ، لذلك يمكنني                    SQL Serverمرآزية تحمل   

 عبر الشبكة للمستخدم نفسه ، وبذلك يمكن للمستخدم استخدام أية              SQL Serverاشتري ترخيص استخدام     
 . في العالم يريد استخدامهSQL Serverجهاز 

 
بالنسبة للطرق السابقة فتذآر بأنه ال يمكننا مزج طريقتي الترخيص معًا على نفس الجهاز ، آما انه في الحالة                       
األولى أن آان لدينا عشرون مستخدم ، و علمنا بأنه لن يستخدم الجهاز المرآزي اآثر من عشرة مستخدمين                       
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 الحالة الثانية فنحن بحاجة إلى ترخيص         في نفس الوقت فيمكننا شراء عشرة تراخيص استخدام مثال ، أما في              
 .للمستخدم نفسه وال يمكننا نقل الترخيص من جهاز إلى آخر

 
تذآر أيضًا بأنه إن حددت عدد المستخدمين األقصى بعشرة مستخدمين مثال فسيرفض الجهاز المرآزي اتصال من            

 .المستخدم الحادي عشر ، وذلك حتى ينفصل أحدهم من الجهاز المرآزي
 

عن عملية الترخيص هي عملية قانونية ، بالطبع قد تضع ألف مستخدم لحظة الترآيب ولكن في حال إن أتت                    آما  
الشرطة على شرآتك وفحصت الجهاز ووجدت بأنك رآبته ليستخدم من ألف مستخدم ، فتوقع مخالفة ضخمة                      

 .للغاية ، حتى ولو إن عدد المستخدمين لن يتجاوز العشرة مثال
 

يات ترخيص لالستخدام عبر إنترنت و هي اتفاقية ترخيص عدد غير محدود من المستخدمين ،                     هناك أيضا اتفاق  
 .وتقاس حسب سرعة المعالج و عدد المعالجات في الجهاز الواحد

 
 يمكنك دائمًا زيادة رخص االستخدام لديك من لوحة التحكم في الجهاز المرآزي

 
  Nextر بالضغط على الز) 7(لننتقل إلى شاشة الترآيب رقم 

 

 
 )7(شاشة الترآيب رقم 

 
 والذي يعتبرك موافق     YESو هي اتفاقية الترخيص ، وهي ملزمة قانونيًا ، اقرأها بعناية قبل الضغط على الزر                         

 .التفاقية الترخيص وبنودها
 

 أل  في الوطن العربي قليال ما يتهم األفراد في اتفاقيات الترخيص وهذه مشكلة ، حيث انه في بضع نسخ برنامج                    
ICQ            وهو برنامج حوار شهير ، تقول اتفاقية الترخيص في ICQ         بان المحاآم اإلسرائيلية هي المخولة بالفصل في 

 .أية نزاع قد يحدث بسبب البرنامج
 

 . ال تخافوا ذلك ليس موجود في منتجات مايكروسوفت ، ولكن تأآدوا دائما من قراءة اتفاقيات الترخيص
 

 )8( ولننتقل إلى الشاشة رقم YESة فاختر الزر إن آنت موافق على االتفاقي
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 )8(شاشة الترآيب رقم 

 
 :ثالثة إمكانيات للترآيب ، وهي أحد شاشات المهمة ، وخيارات الترآيب هي) 8(تعطيك الشاشة رقم 

 
��Client Tools Only 

برمجيات الصغيرة  و تعني ترآيب األدوات الخاصة بالتحكم بخادم قواعد البيانات فقط ، حيث يتم ترآيب ال                        
 و غيرها ، ويتم ترآيب لوحة إدارة الجهاز المرآزي ، أمثلة برمجية ،                    ADOالمختصة لالتصال مثل تكنولوجيا       

 ، يتم ترآيب فقط برمجيات التحكم و ما له عالقة             توبعض األمور األخرى ، ولكنه ال يرآب محرك قواعد البيانا           
 .بها

 على جهاز مرآزي ، ومن الطبيعي       SQL Serverلعادية أن يتم ترآيب     آما تعلم فانه من الطبيعي في الحاالت ا       
أن ال يستخدم المبرمجين الجهاز المرآزي بل أجهزتهم الشخصية ، و باختيار هذا الخيار سيحصل آل مبرمج                    
على إمكانية تحكم و إدارة الجهاز المرآزي من جهازه الشخصي ، وذلك آأنه يستخدم الجهاز المرآزي بالضبط                 

 ).طبع إن آانت له الصالحيات لذلكبال(
 
��Server and Client Tools 

يرآب هذا الخيار جميع محتويات الخيار السابق من برمجيات تحكم ، آما يرآب أيضًا محرك قاعدة البيانات ، و                     
 ليعمل على الجهاز المرآزي ، أو على جهازنا في هذه الحالة ، حيث إننا                     SQL Serverبهذه فهو يرآب أل      

 . باختيار هذا الخيارسنقوم
 
��Connectivity Only 

 ODBC و   ADOو هو ترآيب البرمجيات المتخصصة إلنشاء اتصال مع محرك قواعد البيانات فقط ، مثل تكنولوجيا                 
 .و غيرها

بدون عملية اإلعداد اآللي    (حيث انه عندما تقوم بإنشاء برامجك الخاصة و قمت بترآيبها على األجهزة يدويا                  
Setup (االتصال مع الجهاز المرآزيتزمك بان ترآب برمجيافسيل . 

 ولذلك لن نحتاجها ، ولكن قد تستخدم لغة برمجة             Access XPمع العلم بان تلك البرمجيات تأتى ضمنيا مع            
 .تصنع برامج ال تأتى ضمنيًا معها تلك البرمجيات

 بداخل برامج اإلعداد للبرامج التي      لن نحتاج هذه الخيار تقريبا ألنه هناك ملف تنفيذي متوفر منه يمكن دمجه              
 .ال تحتوي على برمجيات االتصال ، لينفذ أتوماتيكيا لحظة ترآيب تلك البرمجيات

 
 .Nextبالضغط على الزر ) 9(اختار الخيار الثاني و لننتقل إلى الشاشة رقم 
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 )8(شاشة الترآيب رقم 

 
 ترغب بترآيبها في الجهاز ، حيث انه يمكننا            المختلفة التي  SQL Serverو هي مخصصة للفصل بين نسخ أل          

 .آما ذآرنا سابقًا ترآيب مجموعة آبيرة من النسخ من ذلك  النظام لتعمل بصورة مستقلة
 

يميز آل نسخة من نسخ النظام التي قد نرآبها ، يميزها اسم النسخة و رقم البوابة الفرعية في بروتوآول                              
TCP/IPروتوآول وبعض األمور األخرى حسب نوع الب. 

 
لن أتطرق لتفصيل عمليات الترآيب المتعددة فهي مخصصة لخبراء الشبكات و أجهزة التشغيل المرآزية ، لكنني                  

 .سأحاول أن أشرح بعض مميزاتها لمن يراها غريبة قليًال
 

 معظمها ال   هناك العديد من الشرآات األمريكية الصغيرة ترغب باستخدام تكنولوجيا قواعد البيانات المرآزية ، ولكن             
 SQLيملك المال الكافي لتوظيف مبرمج و خبير شبكات ليدير له الجهاز المرآزي ، و من هنا نشئت فكرة تأجير                       

Serverعبر إنترنت ، خصوصا بعد انخفاض أسعار االتصال بإنترنت بصورة رهيبة . 
 

 ميجابت في الثانية بمبلغ     2 فباألسعار الجديدة يمكن للشرآات العادية الحصول على اشتراآات إنترنت تصل إلى            
 ميجابت في الثانية ولكنها     100 دوالر شهريا ، بالطبع هناك خطوط أسرع تصل سرعتها إلى              60 – 40ال يزيد عن    

أغلى ، في فلسطين لحظة آتابة هذا الكتاب خط بسرعة اثنين ميجابت في الثانية مرتبط بشبكة إنترنت بصورة                     
 .�قد ال تقل تكلفته عن عشرون ألف دوالر شهريًا ) ترنتبخطوط البنية التحتية لإلن(مباشرة 

 
 بسرعة اثنين ميجابت في الثانية تعتبر سرعة اآثر من آافية للشرآات الصغيرة ، وهي                SQL Serverاالتصال ب   

سرعة عمالقة بالنسبة لمقدمي خدمة اإلنترنت في العالم العربي ، حيث اعرف بان مزود اإلنترنت الذي                               
 2اآثر من ألف وخمسمائة مشترك عن طريق و سرعة خطه المربوط بإنترنت هو اقل قليال من                       استخدمه يزود   

 .ميجابت في الثانية
 

 SQL ، حيث ترآب الشرآات المتخصصة بالتأجير مجموعة من النسخ من           SQL Serverلنرجع لموضوع تأجير أل     
Server            كون قد وفرت المال الستخدام جهاز مرآزي        على الجهاز المرآزي لديها ، وتقوم بتأجير النسخة ، وبذلك ت

واحد بدًال من عشرة أو عشرون جهاز مرآزي ، و من جهة أخرى تكون الشرآة الصغيرة استفادت نظرا الن الخدمة                     
 .تعتبر ارخص من توظيف موظفين إضافيين
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 على  SQL Serverو يمكن استخدام عملية الترآيب المزدوج لبعض األمور األخرى مثل ترآيب نسختين من                     
الجهاز المرآزي ، واستخدام أحد النسخ للتجارب ، والثانية للعمل ، ولكنه يفضل في تلك الحالة ترآيب نسخة                        

 . للتجارباواحدة فقط و بناء قاعدتي بيانات واستخدام أحده
 

آيب نسخ  ذلك مرتبط بسياسة الشرآة ، آما بالمناسبة يمكن تأجير قواعد البيانات بصورة منفصلة ، عوضًا عن تر                  
 على نفس الجهاز ، وذلك أيضا منوط بسياسة الشرآة ، ولكن من الناحية التقنية ،                     SQL Serverمتعددة من   

 .فجميع اإلمكانيات متوفرة
 

بالضغط على الزر   ) 9( ليقوم النظام أتوماتيكيا بإعداد أول نسخة و لننتقل إلى الشاشة رقم             Defaultلنختار الخيار   
Next 

 

 
 )9(رقم شاشة الترآيب 

 
 Typicalو هي شاشة مخصصة الختيار األجزاء التي نرغب بترآيبها ، حيث يمكننا اختيار الترآيب االفتراضي                        

 ليرآب محرك    Minimumليرآب معظم البرمجيات الالزمة ، مع محرك قواعد البيانات ، ويمكننا اختيار الترآيب                    
 .عرض قائمة بكل ما نرغب بترآيبه لCustomالبيانات فقط بدون برامج اإلدارة ، واالختيار 

 
 حيث ارغب دائمًا باالطالع على ما سأحصل بعد عملية الترآيب ، و ألتمكن من تحديد                 Customأنا آثيرا ما أفضل     
 .ماذا أريد بالضبط

 
 Nextبالضغط على الزر ) 10( ولننتقل إلى الشاشة رقم Customلنختار الخيار 
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 )10(شاشة الترآيب رقم 

 
قوائم بكافة الخيارات الممكن ترآيبها ، ال وقت اآلن لدي لشرح آل تلك الخيارات ،                ) 10(ة الترآيب رقم    تبين شاش 

 من النسخ القادمة من هذا الكتاب تفصيل جميع البرمجيات و استخداماتها             نولكنني سأترك مالحظة حتى أتتمك    
 SQLأنها مخصصة لنقل نظم أل          حيث    Upgrade Tools، على العموم يمكنكم اختيار آل القوائم ما عدا                

Server القديمة إلى النظام الجديد ، مثل النظام SQL Server 6.5ونحن لسنا بحاجة إليها ، . 
 

 .Nextبالضغط على الزر ) 11( من تعليم جميع المربعات ، لننتقل إلى الشاشة رقم ءبعد االنتها
 

 
 )11(شاشة الترآيب رقم 

 
 على الجهاز المرآزي ، قد يستغرب البعض ولكن برنامج           SQL Serverام  و هي شاشة مخصصة لصالحيات النظ     

 مثلثة مثل البرامج األخرى يحتاج إلى اسم دخول وآلمة مرور ليتمكن من العمل ضمن الجهاز                    SQL Serverأل  
 ، وهو اسم داخلي مسجل للنظام تستخدمه آل البرامج ،            Systemالمرآزي ، في األحيان العادية نستخدم أل         

 ).11(نستخدمه نحن أيضا ، لذلك قم بتعديل شاشة الترآيب لديك لتشبه الشاشة السابقة رقم وس
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 لوحده عملية ضرورية للغاية في الشبكات الكبيرة   SQL Serverعملية الصالحيات ، وتحديد اشتراك مستخدم أل        

لجهاز المرآزي ، و آذلك      ، حيث نحاول في تلك الشبكات أن نفصل بين صالحيات المبرمجين ، والصالحيات عل ا                 
 .صالحيات الطواقم الفنية المتخصصة بإصالح قواعد البيانات والنسخ االحتياطي و ما إلى ذلك

 
 .Nextبالضغط على الزر ) 12(بعد االنتهاء من تعديل الشاشة السابقة ، لننتقل إلى الشاشة رقم 

 

 
 )12(شاشة الترآيب رقم 

 
  قد تبدوا غريبة في بادئ األمر ولكن لها أسبابهاو هي تحدد طريقة توزيع الصالحيات ،

 
 SQL Server طريقتين لتحديد الصالحيات ، الطريقة األولى و هي أن يستخدم أل                  SQL Serverحيث يقدم    

أسماء المستخدمين و آلمات السر الخاصة بالجهاز المرآزي ، حيث إن الجهاز المرآزي هو المسؤول الوحيد عن                   
 .تحديد الصالحيات

 
 ليقوم ببناء أسماء مستخدمين وآلمات سر خاصة بهما ، وذلك بمعزل عن             SQL Serverلطريقة الثانية هي ترك     ا

الجهاز المرآزي ، و االستفادة من األسماء الموجودة في الجهاز المرآزي مسبقًا ، تلك الطريقة استخدمت سابقًا                  
 ولكنه بعد توفر شجرة الصالحيات       Windows NT 4في الشبكات الكبيرة نظرًا لمحدودبة نظام الصالحيات في            

Active Directoryفي وندوس ألفين فلم نعد بالحاجة إلى هذا الخيار . 
 

 حيث أن ترآنا    SQL Serverفي حالة أن اخترنا الخيار الثاني فيجب أن نحدد آلمة سر لمدير قاعدة البيانات في                 
 !.جهازنا فورًا ، حيث إن مدير الجهاز بدون آلمة سر من اقتحام SQL Serverآلمة السر فارغة ستمكن خبراء أل 

 . و آلمة السر هي الكلمة التي ستضعها في المربعين السابقينsaاسم الدخول لمدير الجهاز هو 
 

أنا افضل اختيار الخيار األول ألنه ائمن ، ولكن حتى ولو اخترت الخيار الثاني أو األول فيمكنك تغييره بعد ذلك من                          
 السابقين فلن تتغير الشاشات       نادم قاعدة البيانات بسهولة ، آما انه لو اخترت أية من الخياري                  لوحة إدارة خ   

 حيث سيمكنك من إضافة وتعديل بيانات مستخدمين ال             SQL Serverالخاصة بإدارة المستخدمين من داخل        
 .ينتمون إلى قائمة المستخدمين الخاصة بالجهاز المرآزي

 
 ، حيث تسائلون و ما الفائدة من الشاشة السابقة ، و ارغب بان الفت انتباهكم بان                   هذا يربك البعض في البداية    

الشاشة السابقة تفعل أو تبطل مفعول الصالحيات المذآورة سابقًا ، فلو على سبيل المثال اخترت الخيار األول ،                    



  صفحات89 من 41الصفحة رقم 

 01/04/2001يخ عدل في تار
 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

كن الجهاز المرآزي    و ذلك بمعزل عن الجهاز المرآزي ، ول          SQL Serverسيمكنك إضافة مستخدمين بداخل أل       
 .سيرفض جميع االتصاالت من هؤالء المستخدمين ، والذين ال يتواجدون في سجالته أيضا

 
 .Nextبالضغط على الزر ) 13(أنا افضل اختيار الخيار األول ، و من ثم االنتقال إلى الشاشة رقم 

  

 
 )13(شاشة الترآيب رقم 

 
غة محرك واعد البيانات المرآزية ، سوف تالحظوا في المستقبل            تظهر لنا خيارات إعداد ل    ) 13(في الشاشة رقم    

 .بأنه هناك طرق آثيرة للتحكم باللغات و بناء برامج متعددة اللغات
 

 ، حيث آل مرة      SQL Serverلقد عدلت مايكروسوفت أيضا مسألة دعم لغات متعددة أيضا في جميع نسخ أل                 
 اآثر في العالم آلما اآتشفت        SQL Server آلما انتشر     آانت تعتقد بأنها وصلت إلى افضل دعم للغات ، و              

 .مايكروسوفت عيوب جديدة وآلما قامت بتعديل مبدأ دعم اللغات المتعددة
 

 . في طريقة دعمها للغات2000 و 7.0 و 6.5لذلك ستجد فرق واضح بين النسخ 
 

ظهر تقوم بعملية الترآيب آما       سأقوم بشرح تلك الشاشة في النسخ القادمة من الكتاب ، أما اآلن فحاول أن ت                   
 .في الشاشة السابقة

 
 .Nextبالضغط على الزر ) 14(لننتقل إلى الشاشة رقم 
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 ، برجاء عدم تغير أية شيء       SQL serverوهي مخصصة لتحديد البروتوآوالت التي نرغب باستخدامها لالتصال ب          

 .ضيق الوقت اآلنفي تلك الشاشة ، حيث سأشرحها الحقا ل
 

 .Nextبالضغط على الزر ) 15(لننتقل إلى الشاشة رقم 
 

 
 )15(شاشة الترآيب رقم 

 
و هي تخبرك باستعداد النظام ببدء عملية الترآيب ، حتى هذه اللحظة ال يزال بإمكانك التراجع ، أو البدء بترآيب                       

 .الجهاز المرآزي
 )16(عند انتهائها ستظهر لك الشاشة رقم  لتبدأ عملية الترآيب ، و Nextاضغط على الزر 
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 )16(شاشة الترآيب رقم 

 
 نصيحتي  SQL Server 2000حيث تخبرك بانتهاء عملية الترآيب بسالم ، وجهازك جاهز لبدء العمل مع                       

 .الشخصية هي بان تقوم بإعادة تشغيل جهازك ، مع انه ليس باألمر الضروري ، ولكنني افضل ذلك
 

 فيمكنك ترآيبهما وبعد ذلك القيام بإعادة تشغيل        SQL server اإلضافيين من    ن لترآيب الجزئيي  أما إن آنت تخطط   
 .الجهاز
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  ألول مرةMicrosoft SQL Server 2000 Analysis Servicesإعداد 

 
ستتوفر في النسخة القادمة من الكتاب أي بعد أسبوع تقريبا عملية الترآيب مع الشرح ، أما اآلن فاعذروني                          

ضع الشاشات فقط حيث ارغب بان اآمل الشرح في أجزاء أخرى من الكتاب ، لترآيب النظام اتبع الشاشات                        لو
 التالية وسترآبه

 

 
 )1(شاشة الترآيب رقم 
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 )2(شاشة الترآيب رقم 

 
 

 
 )3(شاشة الترآيب رقم 
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 )4(شاشة الترآيب رقم 

 
 

 
 )5(شاشة الترآيب رقم 
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 )6(شاشة الترآيب رقم 

 
 

 
 )7(شاشة الترآيب رقم 
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  ألول مرةMicrosoft SQL Server 2000 English Queryإعداد  

ستتوفر في النسخة القادمة من الكتاب أي بعد أسبوع تقريبا عملية الترآيب مع الشرح ، أما اآلن فاعذروني                          
ء أخرى من الكتاب ، لترآيب النظام اتبع الشاشات            لوضع الشاشات فقط حيث ارغب بان اآمل الشرح في أجزا            

 .التالية وسترآبه
 

 
 )1(شاشة الترآيب رقم 
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 )2(شاشة الترآيب رقم 

 
 

 
 )3(شاشة الترآيب رقم 
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 )5(شاشة الترآيب رقم 
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 Structured Query Languageدورة سريعة في لغة 

و  Access لن أتمكن من بناء برنامج قواعد بيانات بواسطة            SQL هل أن لم افهم لغة          يعني البعض،قد يتساءل   
SQL Server؟  

 
 ولكنك لن تتمكن من فيها، أو مع معرفة بسيطة   اللغة، فقد تصنع برامج آبيرة بدون أن تتعلم تلك          ال،جوابي بالطبع   

 ولكن  الكود،بني لك الجزء المهم من          فالمعالجات قد تساعدك وت       صحيحة،صناعة برامج قواعد بيانات بصورة          
 .اللمسات اليدوية على ذلك الكود مهمة للغاية

 
 قوتها  إلى وال ينتبهون     SQL فهم ال يعرفون       Microsoft Accessلذلك يفشل الكثير في بناء البرامج بواسطة            

 . تقدمها لك في عملية بناء برنامجكأنوالى المميزات التي يمكن 
 

 فلن  PL/SQL تعرف   أن فبدون   عنهم، رغما   PL/SQL حيث يتم تعليمهم لغة        ،Oracle لىإ الكثيرون   يلجالذلك  
 أيضا، به هنا     سأقوم الشيء نفس    أهميتها، وهكذا يعتادون عليها ويكتشفون        هناك، بشيءتتمكن من القيام     

 . في النهايةستحتاجه ولكنك حتما سريعة، عليه بصورة اإلطالع أويمكنك بالطبع تخطي ذلك الجزء 
 

 .SQLمقدمة إلى لغة 
 

 حيث يوحي اسمها للوهلة األولى بأنها لغة         Structured Query Language اختصارا لكلمة    SQLتأتي آلمة   
 على تعديل   درة فهي قا  ذلك،، ولكنها في الحقيقة أآثر من       فقطمخصصة السترجاع المعلومات من قاعدة البيانات       

 .ا إنها قادرة أيضا على القيام بالكثير من األمور األخرىوإضافة وحذف البيانات من قاعدة البيانات ، آم
 

 تكتب لك جزء آبير من       Wizards فقد تجعل المعالجات     الرئيسية، SQL أوامر تكون عبقري في آتابة       أنال يجب   
 .األقل لذلك يجب عليك فهم هذه اللغة على وتطويره، حيث يمكنك بعد ذلك البناء على هذا الكود الكود،

 
 الطرق المستخدمة في لغات      و هما  اإلجرائية، أو كائنيه البرمجة ال  العادية،لمن اعتاد بالبرمجة بالصورة      بالنسبة  
ستشعر حيث   فقط، وذلك في البداية      SQL فمن اعتاد عليها سيتغلب قليال في فهم منطق لغة              اليوم،البرمجة  
 عشرات فهي موجودة منذ       SQL تبقى    SQL ولكن    منطقي، غير    وأحيانا آبيرة، مقلوب بصورة      شيءبان آل    

 فلقد تم بناء     اآلن، ذلك أصبح من شبه المستحيل         أن إال تغير جذري في بنيتها        إلى بحاجة   أنهاالسنوات و مع     
 . نتغلب قليال لنتعلمها آما هيأن ولذلك يجب السابقة، ةعليها في غضون الفترمن التكنولوجيا الكثير 

 
 يستخدم  Microsoft SQL Server وهو بان      ذهنكم، يدور في       قبل أن ابدأ أود أن أوضح شيء بدء             حسنًا،

Transact SQL    وليست SQL ،آما إن      العادية Microsoft Access      يستخدم لغة SQL      ال يستطيع SQL 
Server ،تختلف قليال في ترآيبتهاإنها أي فهمها . 

 
 SQL Serverل لوحده و      وذلك عندما يعم    Access في   SQL فهناك اختالف بسيط للغاية بين أل          صحيح،وهذا  

 قد يواجه بعض      Access في    SQLكتابة أوامر أل      ب لذا من تعود        عبارة،اختالف بسيط ولكنه موجود في آل           
 .SQL Serverالمصاعب البسيطة في البداية عندما يحاول آتابة نفس األوامر في 

 
لصورة الصحيحة و حسب        با  SQL حيث إننا سنتعلم هنا           الزوال،ولكن تلك االختالفات البسيطة آخذة في             

 .SQL- 92لمية وهي االمواصفات القياسية الع
 

 أي أنها اشمل منها بكثير      األولى، فاللغة الثانية هي تطوير للغة        Transact SQL و   SQLبالنسبة لالختالف بين    
 . وهي تضم اللغة األولى بصورة آاملةمتكاملة،واقرب إلى لغة برمجة 

 
 وهذا طبيعي نظرًا الن تلك      SELECT ستجده في معظم عبارات تلك اللغة هو األمر          أحد أآثر األوامر شيوعًا والذي    

 . ومن ثم تم تطويرها لمعالجة البيانات أيضاالبيانات،اللغة صممت أساسا السترجاع البيانات من قواعد 
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  أحد أوامر اللغة الرئيسيةSELECTاألمر 
 

 .دول في قاعدة البياناتوظيفته األساسية هي اختيار مجموعة من السجالت من ج
 

 االستعالم البسيط
 

 ولنتمكن من   وأسطر، مقسمة إلى أعمدة     جداول،آما ذآرنا سابقا فمفهوم قاعدة البيانات هو تخزين البيانات في            
 SELECTنستخدم األمر ) التي نسميها سجالت(االستفسار عن مجموعة من األسطر 

 
 مثال على ذلك

 
 دة البيانات و يحتوي على بيانات الموظفين آالجدول التاليلنفترض لدينا جدول مخزن في قاع

 
Table Name: EmpTABLE 

 
KEY Name Address City Salary Benefits 

1 Employee 1 Address 1 City 1 1000 $ 150$ 
2 Employee 2 Address 2 City 1 1500 $ 200$ 
3 Employee 3 Address 3 City 2 1700 $ 50$ 
4 Employee 4 Address 4 City 1 1200 $ 0$ 
5 Employee 5 Address 5 City 2 1000 $ 300$ 
6 Employee 6 Address 6 City 2 2000 $ 20$ 
7 Employee 7 Address 7 City 1 1350 $ 45$ 

 
  فببساطة الشاشة، مع عرض لكل البيانات على       الشاشة،ورغبنا بان نطلب الجدول من قاعدة البيانات لنراه على          

 : بالصورة التاليةSELECTسنستخدم األمر 
 

SELECT KEY, NAME, ADDRESS, CITY, SALARY
FROM EmpTABLE

 
والنتيجة ستكون بأننا سنحصل على الجدول السابقة على شاشتنا ، ومن المثال السابق يمكننا أن نستنتج بأن                  

 : يتصرف بالصورة التاليةSelectاألمر 
 

SELECT اسم العموم , اسم العمود , اسم العمود , …
FROM اسم الجدول
 

 
  مرة أخرى و لنقم باختيار اسم الموظف وراتبه فقط SELCETإذن لنجرب األمر 

 
SELECT NAME, SALARY
FROM EmpTABLE

 
 والنتيجة ستكون الجدول التالي

 
  Name Salary 

Employee 1 1000 $ 
Employee 2 1500 $ 
Employee 3 1700 $ 
Employee 4 1200 $ 
Employee 5 1000 $ 
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Employee 6 2000 $ 
Employee 7 1350 $ 

 
 .آما سنالحظ لقد حصلنا على آل الصفوف من الجدول و لكن األعمدة التي قمنا باختيارها فقط

 
مدة معًا ، هل    اآلن ، ماذا إن افترضنا بان الجدول يحتوي على الكثير من األعمدة ورغبا في الحصول على آل األع                   

يجب أن نعيد آتابة آل أسماء األعمدة ؟ ، ال اعتقد ذلك فببساطة يمكننا استخدام رمز النجمة مع عبارة أل                              
SELECTلتعطينا آل األعمدة . 

 
 العبارة التالية مثال على ذلك 

 
SELECT * FROM EmpTABLE

 
 .ونتيجتها هي عرض جميع أعمدة جدول الموظفين

 
 و في آل    واحد، يمكن آتابة العبارة في سطر       وسطور، أ  إلى عدة    SQLننا أن نجزئ عبارة أل       يمك :مهمةمالحظة  

 .من الحالتين ستعمل العبارة بدون أية مشاآل ، وهذا شيء جيد للغاية في عملية تنظيم الكود
 
 

 االستعالم المشروط
 

، ففي الكثير من األحيان قد نطلب        عملية استرجاع البيانات في اغلب األحيان ال تقتصر على طلب آل البيانات                
من النظام بان يرجع لنا قائمة بأسماء الموظفين من المدينة األولى مثال ، أو أسماء الموظفين الذين يتقاضون                         

 . دوالر ، أو غيرها من األمور1500راتب أعلى من 
 

أيضا ، وإحضار السجالت التي      حيث بإمكانه فلتره السجالت      SELECTجميع تلك الطلبات تعالج أيضا من خالل األمر         
 .نحن بحاجة إليها فقط

 
 قادر على القيام باالختيار المشروط للبيانات ، وليتمكن من القيام بذلك فهو يستخدم الرموز                    SELECTإذن األمر   

 التالية
 

 الرمز الوصف
 = يساوي
 > اصغر من
 < اآبر من

 => اصغر من أو يساوي
 =< اآبر من أو يساوي

 <> ويال يسا
 != ال يساوي
<! ليس أآبر من  
>! ليس أصغر من  

 
 Transact SQL ولكنها تتفق مع SQL-92 آخر ثالثة رموز ال تتفق مع المواصفات العالمية ل :مالحظة

 
  بالطريقة التاليةSELECT والذي يندمج مع األمر WHEREتتم عملية االختيار المشروط عن طريق األمر المساعد 

 
SELECT , األولالعمود العمود الثاني , العمود الثالث , …
FROM الجدول
WHERE الشرط
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 و في المثال التالي نقوم باختيار أسماء جميع الموظفين من المدينة رقم واحد
 

SELECT NAME, CITY FROM EmpTABLE WHERE CITY = ‘City 1’
 

موظفين أظهرنا الموظفين من المدينة رقم       والنتيجة ستكون بعرض اسم الموظف و اسم المدينة ، حيث فرزنا ال              
 .واحد فقط ، وبذلك قد نكون قد أجرينا فرز لألعمدة و للصفوف في الجدول

 
 

Name City 
Employee 1 City 1 
Employee 2 City 1 
Employee 4 City 1 
Employee 7 City 1 

 
 ولكننا يمكن   ،"يساوي"قة استخدمنا رمز أل      ففي المثال الساب   whereيمكننا أيضا استخدام رموز أخرى مع األمر         

 و هنا يجب استخدام      مثال،أن نطلب مثال قائمة بجميع الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن ألف وخمسمائة دوالر                  
  آالمثال التالي،"منأآبر "الرمز 

 
SELECT * FROM EmpTABLE
WHERE SALARY > 1500

 
 ولكن ماذا سيحدث بالنسبة      دوالر، 1500الذين تزيد رواتبهم عن      نتيجة ذلك االستعالم ستكون جميع الموظفين         

 للموظفين الذين تساوي رواتبهم األلف وخمسمائة دوالر ؟
 

 بالضبط، والجهاز نفذ ما طلبناه       يساوي، ألننا طلبنا اآبر من و ليس أآبر من و              إحضارهم،الجواب هو بأنه لن يتم       
 في لغة   نهي ضمن األخطاء الشائعة التي يقع بها جميع المبتدئو            ف الصغيرة،على العموم انتبه لتلك التفاصيل        

SQL،     وعند الفحص الدقيق أالحظ بأنني        برامجي، أنا شخصيا آثيرًا ما أجد مشاآل في            أيضا، حتى المتقدمون 
 .أيضاوقعت في الخطاء السابق 

 
 في   ‘ ‘اإلشارتين التاليتين   قبل أن نكمل ارغب باإلجابة على سؤال يطرحه بعضكم اآلن ، وهو لماذا استخدمنا                   

الكود السابق الذي يفرز الموظفين من المدينة رقم واحد ، حيث أننا وضعنا سام المدينة بين اإلشارتين ، و في                         
 ! دوالر1500نفس الوقت لم نستخدمهم في الكود الذي يفرز الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 

 
 القيم النصية بصورة مختلفة عن القيم الرقمية ، ولذلك يجب             SQL حيث تعامل لغة أل       للغاية،و هذا سؤال مهم      

 وإال ستنتج عبارة خطاء أثناء تنفيذ البرنامج ، واإلشارتين السابقتين             ‘  ‘وضع آل القيم النصية دائمًا بين إشارتين        
 .هما شرط أساسي لتخبر لغة البرمجة بان القيمة عبارة عن نصوص

 
 قبل، ألول مرة ولم يبرمج من         SQL ولكنه غريب على من يستخدم         مبرمجين،البالطبع األمر ليس غريب على        

 فهو عبارة عن مجموعة SQL آما سترى في آود أل      سهل، والجواب   ،"ما هي القيم بالضبط ؟    "حيث يتساءل اآلن    
ر في   وتلي تلك األوام    الفور، و هي أوامر يتعرف عليها النظام على            وغيرهما، From و   Selectأوامر مثل األمر     

 . وهي أيضا أسماء يتعرف عليها النظامالجداول،معظم األحيان أسماء األعمدة أو أسماء 
 

ولكنه من الصعب عليه التعرف على القيم ، آما أن القيمة قد تحتوي على بيانات تحمل أسماء شبيه بأسماء                          
رام ، أنا ال اعرف الترجمة العربية        إلى االخوة الك  . ( ‘  ‘ ولذلك توجب علينا وضعها بين الرمزين          SQLأوامر لغة أل    

للرمزين السابقين ، لذلك ليتكرم من يعرف بإرسال األسماء العربية الممكن استخدامها لهم ألتمكن من إضافته                    
 ).إلى النسخة القادمة من الكتاب

 
ن هي  و القيم هي مثل أن نطلب منه إيجاد مدينة معينة ، فاسم المدينة هي قيمة ، آما أن راتب موظف معي                          

 .�قيمة أيضا ، حيث ببساطة القيم هي محتويات الخاليا في الجداول 
 



  صفحات89 من 56الصفحة رقم 

 01/04/2001يخ عدل في تار
 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

فسيعتقد النظام   ‘  ‘شيء آخر ، هناك قيم نصية آما ذآرنا و قيم رقمية ، لو وضعنا القيم الرقمية بين الرمزين                         
تعمل معهم  على انهم نصوص ، وبذلك سيعاملهم معاملة أخرى ، حيث أن الرموز مثل اآبر من أو أصغر من لن                          

 .بصورة صحيحة ، ذلك إن رضيت أن تعمل معهم من األصل
 

 )األوامر المنطقية(االستعالم المشروط المرآب 
 

 تفصيال من طلباتنا السابقة ، فعلى سبيل المثال قد نرغب بان نعرف جميع الموظفين                أآثرآثيرًا ما قد نطلب أمور      
 .انهم في المدينة رقم واحدالذين تزيد رواتبهم عن ألف وخمسمائة دوالر ، وعنو

 
للقيام بذلك علينا استخدام استعالم مرآب ، و االستعالم المرآب هو استعالم يحتوي على المعامالت المنطقية                  

 مع استعالمك ، بالطبع هناك مجموع       OR و   AND، وحتى ال اعقد الموضوع فيمكنك ببساطة استخدام المعامالت           
 .ات الكتاب في المستقبل ، ولكنها جميعها تعمل بنفس الطريقةآبيرة من المعامالت ستجدها في ملحق

 
 عندما يكون راتب الموظف اآبر أو        EmpTABLE لجميع األعمدة في الجدول      SELECTحيث ببساطة يمكننا القول     

 ، إليك الكود بلغة     � دوالر و عنوانه هي المدينة رقم واحد ، الطريقة بسيطة للغاية أليس آذلك ؟                   1500يساوي  
SQLآالتالي . 

 
SELECT *
FROM EmpTABLE
WHERE SALARY >= 1500 AND CITY = ‘City 1’

 
 فقد يتغلب البعض في استخداماتها في               OR و     ANDاآلن بالنسبة لعمل المعامالت المنطقية السابقة               

 .االستعالمات المعقدة ، وذلك في حال انه لم يفهم طريقة عملها بالضبط
 

اية ، فهو سيرجع بيانات شرط أن تتحقق جميع العبارات المنطقية ، أي انه إذا صدف                 بسيطة للغ  ANDطريقة عمل   
بان هناك عشرة موظفين مثال يعيشون في المدينة األولي و لكن رواتبهم ال تزيد أو تساوي ألف وخمسمائة دوالر                    

 .، فلن ترجع أية سجالت  ، نظرًا لعدم توفر طلبنا
 

 ، فهو سيرجع بيانات شرط أن تتحقق أحد العبارات المنطقية ، أي انه إذا                      بسيطة للغاية أيضاً    ORطريقة عمل   
صدف بان هناك عشرة موظفين مثال يعيشون في المدينة األولي و لكن رواتبهم ال تزيد أو تساوي ألف                                    

 ) في المثال السابقAND بدًال من ORوذلك إن استخدمنا (وخمسمائة دوالر 
المدينة األولى و جميع الموظفين الذين تساوي أو تزيد رواتبهم عن ألف                فسيأتي بأسماء العشرة موظفين من       

، وهذا منطقي ألننا طلبنا جميع الموظفين الذين يعيشون في المدينة رقم                 ! وخمسمائة دوالر من آل المدن        
 ).حيث لم نحدد مدينة معينة للفئة الثانية(واحد أو رواتبهم تزيد عن ألف وخمسمائة دوالر 

 
 معًا في استعالم واحد ، ولكنه يفضل استخدام األقواس في هذه الحالة ، حيث                OR و   ANDا دمج أوامر    آما يمكنن 

 . سينفذ النظام ما بين األقواس الداخلية أوًال و ينتقل بصورة تدريجية إلى األقواس الخارجية و هكذا
 

الموظفين من المدينة رقم      لكل   EmpTABLE من جدول أل      SELECTواليكم المثال التالي حيث سنطلب باألمر         
 ) دوالر100واحد والذين يتقاضون راتب أآبر من ألف وخمسمائة دوالر ، أو يتقاضون عالوات أآبر من 

 
SELECT *
FROM EmpTABLE
WHERE CITY = ‘City 1’ AND (SALARY > 1500 OR BENEFITS > 100)

 
 دوالر مهما   1500قط ، الذين يتقاضون راتب أآبر من        و النتيجة بأنه سيأتي بكل الموظفين في المدينة رقم واحد ف           

آانت عالواتهم ، و الموظفين من نفس المدينة والذين يتقاضون عالوات اآبر من مائة دوالر مهما آان راتبهم ،                          
 . ، حسنًا أن لم يكن ظريف فيما الكفاية فيجب أن تتمرن قليًال�ظريف أليس آذلك 
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 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

 و  NOT AND وغيرهما ، مثل      OR و   ANDص بالنفي ، و يمكن استخدامه مع          و المتخص  NOTهناك أيضا المعامل    
NOT ORالذي يتفهم طريقة عملة في الصفحات الالحقة . 

 
 

 الحسابات المنطقية في االستعالمات
 

 فنحن نميزها منطقيا ، ولكن الكومبيوتر يميزها حسابيا ، و             OR و   ANDعندما نستخدم المعامالت المختلفة مثل       
 صحيحة  Where أي صح و خطاء ، فان آانت نتيجة الشروط بعد                False و   Trueابات لديه على شكل      تتم الحس 

 .فسيأتي الكومبيوتر ببيانات ، وان آانت النتيجة خاطئة فلن يأتي بأية بيانات
 

األمر ال أتكلم هنا عن خطئ في آتابة الجمل ، أتكلم في الحسابات المنطقية التي يجريها الكومبيوتر لحظة تنفيذ             
 . ، وذلك حتى ال يختلط األمر على الكثيرينSelect في األمر Whereالمساعد 

 
 و تقوم الحسابات بالصورة التالية

 
True AND True = True 
True AND False = False 
False AND True = False 
False AND False = False 
 
True OR True = True 
True OR False = True 
False OR True = True 
False OR False = False 
 
NOT True = False 
NOT False = True 

 
 فلو رجعنا مثال إلى أحد الشروط التي استخدمنها سابقا مثل

 
WHERE CITY = ‘City 1’ AND (SALARY > 1500 OR BENEFITS > 100)

 
 فسيحللها الكومبيوتر آالتالي

 
CITY = ‘City 1’ AND (SALARY > 1500 OR BENEFITS > 100)
1) TRUE AND (TRUE OR TRUE)
2) TRUE AND TRUE
3) TRUE

 
 تساوي المدينة رقم واحد تعتبر صحيحة ، ألنه وجد عدة سجالت تحتوي على المدينة رقم                   CITYحيث أن نتيجة    

جمع  قام بعملية ال    False و   Trueواحد ، وهكذا بالنسبة للسجالت األخرى ، وبعد أن استبدل جميعها بالعبارات                 
 .والطرح المنطقي و من ثم أتت النتيجة

 
 فهذا يعني انه لن يتم إحضار أية سجالت ، وهذا               Falseو تذآر دائمًا بأنه لو صدفت النتيجة النهائية لالستعالم             

 .منطقي أيضا حيث إن طلبنا غير موجود
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 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

 Between و Inاستخدام المعامالت 
 

 مثل اآبر من أو اصغر من أو يساوي أمر جيد للغاية، ولكننا أحيانا                استخدام المعامالت المنطقية بداخل االستعالم    
 و  1بحاجة إلى مقارنة عمود مع عدة قيم، فعلى سبيل المثال أريد جميع الموظفين الموجدين في المدينة رقم                      

 .IN للقيام بذلك، ولكن هناك طريقة أفضل و هي OR، بالطبع يمكنني استخدام 3 و رقم 2رقم 
 

 بمقارنة المدينة مثال، مع قائمة بمجموعة مدن بها الموظف، ويرجع لنا جميع                       INمل المساعد    و يقوم المع   
 . متعددة أيضاORالموظفين في الذين ينتمون إلى تلك المدن، ويمكن اعتباره ك 

 
 إليكم المثال التالي

 
SELECT *
FROM EmpTABLE
WHERE CITY IN (City 1’, City 2’, City 3’)

 
، 2، و المدينة رقم     1 لنا النظام ببيانات جميع الموظفين الموجودين في المدينة رقم            يأتييطلب بان   فهو ببساطة   
 باستخدام رمز المساواة     أردنا إن   OR، فهذا يغنينا عن ثالثة معامالت       األمر، وان دققنا قليال في        3والمدينة رقم    
 .المشروح سابقًا

 
 واألصغر من   األآبرائع مع األرقام، فبدال بان نستخدم معامالت          و هو ر   Between اآلخرو هناك المعامل المساعد     

 دوالر على سبيل المثال، يمكننا        ألفين دوالر و     ألفمن عندما نطلب جميع الموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين              
 . و القيام بالمهمةاألمر لتسهيل Betweenمعامل المساعد الببساطة استخدام 

 
  المثال التاليإليكم

 
SELECT *
FROM EmpTABLE
WHERE SALARY BETWEEN 1000 AND 2000

 
 و نتيجته هي إحضار بيانات جميع الموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين األلف و األلفي دوالر

 
، فعلى  BETWEEN و    IN مع    NOT و    OR و    ANDبالطبع يمكننا استخدام المعامالت المنطقية السابقة مثل           

ا بان يحضر لنا النظام بيانات جميع الموظفين الغير ساآنين في المدينة رقم واحد و                     سبيل المثال ماذا لو رغبن      
 . و خمسمائة و األلفين دوالرألف الموظفين الذين ال تتراوح رواتبهم بين أوالمدينة رقم اثنين مثال، 

 
  المثالين التاليينإليكمبالطبع يمكننا استخدام معامل النفي المنطقي بالصورة التالية، 

 
 المثال األول

 
SELECT *
FROM EmpTABLE
WHERE CITY NOT IN (City 1’, City 2’)

 
 و نتيجته هي إحضار جميع الموظفين الساآنين في آل المدن ما عد المدينتين رقم واحد واثنين

 
 المثال الثاني

 
SELECT *
FROM EmpTABLE
WHERE SALARY NOT BETWEEN 1500 AND 2000
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 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

 . دوالراأللفير بيانات جميع الموظفين الذين ال تتراوح رواتبهم بين األلف وخمسمائة و و نتيجته إحضا
 

 LIKEاستخدام المعامل 
 

 ال تكفينا عملية البحث في حقول النص على مطابقة الحقل بالكامل بالنص الذي نبحث عنه، فعلى سبيل                     أحيانا
فين في المدينة رقم واحد مثال باستخدام معامل              لنا ببيانات الموظ     يأتيالمثال عندما نطلب من النظام أن            

 المساواة، مثال
 

WHERE CITY = ‘City 1’
 

فهو سيقوم بمطابقة اسم المدينة الذي أعطيناه إياه باسم المدينة الموجود في الجدول بصورة آاملة، و في حال                   
جدول بصورة مختلفة قليال، فلن      أن تم آتابة اسم المدينة في ال        أووجود أية فراغ في اسم المدينة في الجدول،          

 .يقم النظام بالتعرف عليها
 

بالطبع مع أسماء المدن يجب أن نحذر قليال عن تصميم قاعدة البيانات، ولكن الموضوع اعقد مع أسماء                                  
، فقد يحتوي الحقل الخاص باالسم في الجدول على االسم رباعي و مكتوب بطريقة ما، و إن رغبنا بان                    األشخاص
لنظام عن هذا الموظف بالطريقة السابقة، فإما أن نكتب اسمه آما سحل في قاعدة البيانات بالضبط،                  يبحث لنا ا  

 . انه لن يتمكن من إيجادهأو
 

 و الذي يعطينا اإلمكانية بالبحث في جزء من الخلية التي تحتوي على نصوص                LIKE دور المعامل    يأتيو من هنا    
 .في العامود المخصص لالسم مثال

 
 من  أجزاء أو و اسم العائلة،     األول االسم   أو الرباعية للموظفين، بل نتذآر اسم العائلة فقط،          األسماءتذآر  فقد ال ن  
 . ذلكإلى، و ما األولاالسم 

 
  المثال التاليإليكم

 
SELECT *
FROM EmpTABLE
WHERE NAME LIKE 'M%'

 
 وآما سوف تالحظوا فلقد         Nبالحرف    اسمهم     يبدأنتيجة الكود السابق هو إعطائنا جميع الموظفين الذين                 

 "أحرف أية"، ويعني % و هو رمز LIKEاستخدمنا معامل جديد مع 
 

 التي نرغب بالبحث عنها فهو يبحث عن جميع الكلمات التي تبدأ                  األحرف مجموعة    أوفعند وضعه بعد الحرف       
 تبدأ بجميع الكلمات التي      ييأت، وعند وضعه قبل الكلمة فهو         أخرى أحرف السابق ذآرها و تنتهي بأية         باألحرف

 . المحددةباألحرف وتنتهي أحرف بأية
 

 و هذه أمثلة على ذلك
 

WHERE NAME LIKE 'Mo%'
WHERE NAME LIKE '%KR'
WHERE NAME LIKE 'M%N'

 
 بجميع  يأتي أحرف، السطر الثاني       أية و تنتهي     Mo بالحرفين    تبدأ التي    األسماء سيأتي بجميع     األولالسطر  

 M بالحرف تبدأ بجميع الكلمات التي  سيأتي مهما آانت بدايتها، والسطر الثالث       KRي تنتهي باألحرف    الكلمات الت 
 .Nو تنتهي بالحرف 

 
 األسماء لنا النظام بجميع     يأتي حتى   NOT LIKE لنكون   NOTبالطبع يمكننا استخدام المعامالت المنطقية مثل        

 .ملية انه يقلب العأي LIKE المذآورة بعد األسماءما اعد 
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 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

 أل آتاب   إلى و لمعرفتها يمكنكم الرجوع      LIKE آثيرة يمكنها أن تستخدم مع        أخرىبالطبع هناك معامالت و رموز       
TSQL الذي يرآب مباشرة مع ترآيب Microsoft SQL Serverفي جهازآم . 

 
 

  JOINعملية ربط الجداول معًا 
 

 ولكنها في معظم األحيان غير آافية على اإلطالق،         بالطبع البحث بداخل جدول وحد عملية ممتعة و مفيدة للغاية          
ففي اصغر برمجيات قواعد البيانات نضطر إلى البحث بداخل مجموعة من الجداول المترابطة بعالقات، بحيث نقوم                  

 .SQL أل أوامربتوحيدها معا عن طريق 
 

 به في جدول آخر، و لكننا        فعلى سبيل المثال قد نقوم بحفظ بيانات الموظف في جدول، وحرآة الرواتب الخاصة               
عندما نرغب بطباعة تقرير عن موظف ما نكون بحاجة إلى استرجاع بياناته و بيانات آل الرواتب التي حصل عليها                     

 الذي يسمح لنا بدمج الجدولين معا و الحصول على النتيجة في            JOINفي مدة زمنية ما، و هنا بالضبط يأتي األمر          
 .جدول واحد

 
  القادمةأمثلتنا الجداول التالية الستخدامهم في لنأخذشرح  أآمل الأنو قبل 

 
 جدول الموظفين

 
Employee KEY Name Address City 
1 Employee 1 Address 1 City 1 
2 Employee 2 Address 2 City 1 
3 Employee 3 Address 3 City 2 
4 Employee 4 Address 4 City 1 
5 Employee 5 Address 5 City 2 
6 Employee 6 Address 6 City 2 
7 Employee 7 Address 7 City 1 

 
 .، و العنوان، و المدينةاسم الموظف، )و هو مفاتح للربط بين الجداول(رقم الموظف الداخلي و يحتوي على 

 
 جدول الرواتب

 
Salary KEY Employee KEY Date Salary 
1 1 1/1/2001 1000 $ 
2 1 1/2/2001 1000 $ 
3 3 1/1/2001 1700 $ 
4 3 1/2/2001 1700 $ 
5 3 1/3/2001 1700 $ 
6 7 1/1/2001 2000 $ 
7 7 1/2/2001 2000 $ 

 
 و رقم الموظف الذي يتبع له الراتب، تاريخ صرف الراتب، والمبلغ الذي              SALARY KEYيحتوي على رقم الحرآة     و  

 .تم صرفه
 
 

 )لربط بين الجداولا(المفاتيح الرئيسية و المفاتيح التابعة 
 

مفاتيح الربط بين الجداول هي األساس ألية عملية استعالم على قاعدة البيانات، فبدون وجود مفاتيح تربط بين                     
 .تلك الجداول معدة مسبقا عن طريق العالقات، فلن يمكننا القيام بأية عملية استعالم
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 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

 
كنني رغبت بتذآيرآم قليال عنها في دورتنا السريعة         و تحدد العالقات بين الجداول عند تصميم قاعدة البيانات، ول           

 .JOIN ألنها األساس في عمليات االستعالم عن طريق األمر SQLعن 
 

عندما نقوم ببناء قاعدة بيانات جديدة لرواتب الموظفين مثال، فنحن نقوم بتجميع آل البيانات التي لها عالقة مع                      
ربما نضعهم في   (ن في جدول، رواتب الموظفين في جدول آخر         بعضها في جدول لوحدها، مثال نحن نضع الموظفي       

حيث أن الحرآات تجدد شهريا وال يمكننا        (، الحرآات على الراتب في جدول آخر         )الجدول الخاص بالموظفين أيضا   
، ساعات حضور وغياب الموظفين والساعات اإلضافية قد نضعها في جدول لوحدها، و              )دمجها مع جدول الموظفين   

 .لكما إلى ذ
 

 ما هي الطريقة التي ستمكننا من الربط بين الجداول المختلفة، فجدول الموظفين مثال واضح للغاية، فبه                     ولكن،
اسمن الموظف طبعا، ولكن جدول الحرآات على الراتب به معلومات الراتب فقط، نظريا يمكننا إعادة آتابة اسم                      

ك سيؤدي إلى مشاآل في برنامجنا المستقبلي، و        الموظف مرة أخرى في آل حرآة من حرآات الراتب، ولكن ذل          
سينتهي مفهوم قواعد البيانات ذات العالقات، آما انه سيكرر اسم الموظف مئات المرات، و آما نعلم فلو تكرر                         
 .اسم الموظف مرة واحدة على األقل في أية جدول فهذا يعني بأننا في مشكلة عويصة وهناك خطاء في برنامجنا

 
 طريقة الربط باألرقام، و آما نسميها المفاتيح الرئيسية و المفاتيح التابعة، حيث إننا نعطي لكل                      لذلك تم ابتكار  

 يمكننا جعل الرقم أليًا، ومن ثم عندما نقوم          SQL Serverموظف رقم ال يمكن تكراره في جدول الموظفين، في            
 .، ونسميها مفتاح تابعتابعة لهبوضع حرآة في جدول حرآات الرواتب فنحن نضع رقم الموظف لندل على إنها 

 
يسمى المفتاح الرئيسي، وفي جدول حرآات         ) جدول الموظفين (أي إن رقم الموظف في الجدول الرئيسي             

الرواتب يسمى مفتاح تابع، بالطبع جدول الحرآات له مفتاح رئيسي آخر لعمليات الربط بجداول أخرى تابعه له                        
 .ربما، أو الستخدامات أخرى

 
، حيث إن موظف واحد قد يكون له عدد ال نهائي من الحرآات على                  ةلسابقة هي واحد إلى ماال نهاي      و العالقة ا  
 .الرواتب

 
 

 )JOINبدون األمر (الربط البسيط بين الجداول 
 

و هو عمليات استدعاء البيانات من جدولين معا في جدول واحد مع تكرار البيانات من آل الجدولين، شيء شبيه                     
 بين الجداولبالضرب المنطقي 

 
 األخرى في صفحات الكتاب SQL Serverسوف أشرحه الحقًا اآلن سأرآز قليا على 

 
 قيد اإلعداد

 

  متنوعةSQLأوامر 
 قيد الكتابة

 

 SQLبناء الجداول بواسطة 
 قيد الكتابة

 

 SQLإضافة البيانات إلى الجداول بواسطة 
 قيد الكتابة
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 SQLحذف البيانات من الجداول بواسطة 
 لكتابةقيد ا

 

 SQLتعديل البيانات في الجداول بواسطة 
 قيد الكتابة

 

 Having و Group Byتلخيص البيانات بأوامر 
 قيد الكتابة

 

 االستعالمات المتداخلة
 قيد الكتابة
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 Transact SQLدورة سريعة في لغة 

 
 قيد اإلعداد
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 MDX (Multidimensional Expressions)دورة سريعة في لغة 

 
 عدادقيد اإل
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  للتطبيقاتVisual Basicدورة سريعة في لغة 

 قيد اإلعداد
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 مواصفات ومقاييس عملية تصميم البرامج العمالقة

 قيد اإلعداد
 
 
 
 
 
 
 
 



  صفحات89 من 67الصفحة رقم 

 01/04/2001يخ عدل في تار
 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

 

 . ألول مرةMicrosoft SQL Server 2000 تشغيل

 ما ذآرت سابقًا هو جزء  وصراحة آلمايكروسوفت،لقد تحدثت آثيرًا عن مميزات خامد قواعد البيانات المرآزية من       
 . حيث يمكنني الجلوس والتحدث أليامالنظام،بسيط إلمكانيات هذا 

 
 بان نبدأ باستخدام هذا البرنامج و سأذآر المميزات التي يقدمها في آل               أفضلولكن الحديث فقط ال يكفي لذلك        

 . آما سأتحدث لماذا تم بناء األجزاء بالشكل التي هي عليه اآلنأجزائه،جزء من 
 

 حيث تعبر هذه األيقونات عن      ابدأ، ستظهر مجموعة جديدة من األيقونات في الزر          الترآيب،بعد االنتهاء من عملية     
 )1(البرامج المختلفة التي تقوم بإدارة خادم قاعدة البيانات المرآزية وذلك آما في الصورة رقم 

 

 
 ألخرى التابعة له والبرامج اSQL Server 2000 أيقونات برنامج ):1(الصورة رقم 

 
بعد إعادة تشغيل الجهاز أول      (آما ستظهر أيقونة صغيرة على شريط المهام بجانب الساعة في الكومبيوتر لدي                

، حيث تخبرك بحالة خادم قواعد البيانات ، آما تسمح لك بتشغيل أو إطفاء أو اإليقاف المؤقت لخادم قاعدة                     ) مرة
 األيقونة سيظهر برنامج بسيط يمكن استخدامه لعملية التشغيل و                البيانات، بمجرد النقر المزدوج على هذه         

 )2( ، آما في الصورة رقم SQL Serverاإليقاف ألجزاء أل 
 

 
  برنامج تشغيل وإيقاف أجزاء خادم قاعدة البيانات):2(الصورة رقم 
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 لوحة اإلدارة المرآزية
 

حة اإلدارة الرئيسية والتي بدورها يمكنها استدعاء          آما ذآرنا سابقًا فيمكنك إدارة الجهاز المرآزي من داخل لو             
معظم األيقونات األخرى في هذه الشاشة ، آما يمكننا تنفيذ بعض العمليات لوحدها بتشغيل البرامج المخصصة                   

 .لها من هنا مباشرة ، فاألمر عائد لنا
 

باعتبارها آذلك فهذا يعني     و   MMC و هي عبارة عن آائن       Enterprise Managerلوحة اإلدارة الرئيسية هي أل      
 المخصص إلدارة األجهزة المرآزية ، حيث تهدف                   Computer Managementإنها اتحدت مع البرنامج           

 .مايكروسوفت بذلك بان توفر لك إمكانية إدارة آل أجزاء الجهاز المرآزي من نقطة واحدة
 

عد البيانات ، مثل المعتادين على           إلدارة خادم قوا     SQL المعتادين على استخدام لغة أل           لإلخوةآما يمكن    
 حيث بواسطته يمكنهم أرساغ آافة أوامر         Query Analyzer يمكنهم القيام بذلك من        Oracleاستخدام نظم    

SQLالمطلوبة إلدارة جهاز مرآزي . 
 

 يمكنه الذهاب إلى الفهرس        DOSآما يمكن لمن اعتاد أيضا باستخدام الشاشات الحرفية ، مثل شاشات                     
 ليستخدم بعض برامج اإلدارة من خالل الشاشات النصية          SQL Server بداخل الفهرس الخاص بال      Binالفرعي  

 آما يسميها البعض تحت وندوس ألفين أو ما بعده فقط ، هي ليست شاشات                DOS، مالحظة مهمة ، شاشات      
DOS                  حيث انه لم يعد يدير النظام ، فهي ببساطة شاشات محاآاة ألنظمة DOS    كامل مميزات   ولكنها تتمتع ب

 Windows 95, 98, MEإدارة الذاآرة والمعالجة الخاصة ب وندوس ألفين ، وهذا ال يشمل النظم السابقة مثل                 
 . هو ال يزال المسيطر في الكثير من الحاالتDOSحيث أن نظام 

 
 Visualة أل   و بالنسبة لمن يعتقد بان برنامج اإلدارة معقد فيمكنه أن يصمم برنامج إدارة خاص به عن طريق لغ                    

Basic                         أو أية لغة أخرى لمايكروسوفت ، حيث إنها توفر آافة الكائنات الالزمة للقيام بذلك بدون آتابة الكثير من 
 .الكود ، آما إنها توفر ما ال يقل على عشرة آالف صفحة مساعدة إلكترونية لمن يرغب بذلك

 
 حيث انك    المنتج، الكتب المطبوعة لحظة شراء          ال توفر مايكروسوفت الكثير من        اإللكترونية،و بخصوص الكتب     

 و  النظام، وباقي الكتب ترآب إلكترونيا مع        السريع،تحصل على آتاب يحتوي على خمسمائة صفحة من الشرح            
 .Books Onlineستجدها بين األيقونات باالسم 

 
 )3( لتظهر آما في الصورة رقم Enterprise Managerلنشغل لوحة اإلدارة المرآزية 

 

 
 لوحة اإلدارة المرآزية) : 3(الصورة رقم 
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 فهي تحتوي على قائمتين         Microsoft Management Console اختصار ل       MMCنظرًا الن اللوحة آائن         

 و ال عالقة لها بعملية       MMCرئيسيتين ، تربك البعض في بادئ األمر ، القائمة العليا و مخصصة للتحكم بكائنات                   
 الخاصة ، والتي     MMCحيث يمكن استخدامها لربط مجموعة برامج معًا و أمور              نفسه ،     SQL Serverإدارة أل   

 .هي خارجة عن مجالنا
 

ثاني قائمة وهي المخصصة    ( نفسها فتنقسم إلى ثالثة أجزاء رئيسية ، من األعلى القائمة الرئيسية               ةأما اللوح 
اليسار شجرة الكائنات و التي       ، من الجهة     )  و سأسميها في هذا الكتاب بالقائمة الرئيسية          SQL Serverل  

تحتوي على آل الكائنات الخاصة بخادم قاعدة البيانات ، ومن الجهة اليمين تعرض تفاصيل و محتويات آل آائن                       
 .من الكائنات السابقة لحظة الضغط عليه

 
قائمة بحسب  آما إن هناك قائمة تظهر لحظة الضغط على أية آائن بالزر الثاني للفأرة ، و تتغير محتويات تلك ال                       

الكائن نفسه ، حيث إنها تعرض أهم العمليات التي يمكن إجرائها على هذا الكائن ، وبهذا تغنينا عن البحث                             
 .بداخل القوائم المختلفة

 
آما إن القائمة الرئيسية تتغير أيضًا حسب الكائن الذي تم اختياره ، فهي تعرض بالطبع أشياء ثابتة ال تتغير ، وفي                    

غطى األشياء الثابتة آافة الكائنات في الشجرة ، آل ذلك يساعد الكثيرون في استخدام البرنامج                معظم األحيان ت  
 .و ذلك حتى ال يختلط عليهم األمر أن تم وضع جميع األمور في قائمة واحدة معًا

 
تنقسم الشجرة إلى مستويات متعددة ، فالمستويات العليا مخصصة لتصنيف األجهزة المرآزية التي نرغب                         

التحكم بها في مجموعات مختلفة ، وفي حالتنا هذه هناك جهاز مرآزي واحد أو خادم قواعد بيانات واحد و هو                         ب
 .جهازنا

 
مباشرة تحت ذلك التقسيم يأتي خادم قاعدة البيانات والذي في معظم األحيان يحمل اسم الجهاز نفسه ،                           

 :ويحتوي على األجزاء الرئيسية التالية
 

��Databases 
��Data Transformation Services 
��Management 
��Replication 
��Security 
��Support Services 
��Meta Data Services 

 
سنهتم في األجزاء الالحقة من آتابنا بالقسم األول بصورة رئيسية ، وبالطبع سنهتم في المراحل المتقدمة                         

 على الشبكة ، و إدارة        ةة المختلف باألقسام األخرى عندما يأتي دورها ، ومنها آيف ننقل البيانات بين األجهز                 
 .الصالحات والمستخدمين ، وإرسال بريد إلى الجهاز المرآزي ، و أمور أخرى

 
 :يلي شرح لألجزاء الرئيسية

 

 )Databases(قواعد البيانات 
 

و هو القسم الذي يحتوي على جميع قواعد البيانات الخاصة بالجهاز المرآزي ، وهي منظمة بصورة سهلة و                          
 ، مما يجعل التعامل معها في غاية البساطة ، و هذا أيضا ما يجعلها تختلف عن قواعد البيانات األخرى                             مرئية

 األشياء الغير واضحة في محرآات قواعد البيانات األخرى هو طريقة             أآثرالمنافسة ، ال أريد أن اذآر أسماء ولكن           
 .تقسيم قواعد البيانات و أماآن حفظ الملفات

 
 منفصلة، عن فصل قواعد البيانات عن بعضها البعض و تخزين بيانات آل منها في ملفات                       SQL Serverيعتمد  

 .ويمكننا أن نعرف مكان الملفت بالنقر المزدوج على ملف قاعدة البيانات ، أو بالذهاب إلى خصائصها
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عدادات إ عن آل     المسئولة master و هي    للغاية،هناك أيضا أربعة قواعد بيانات رئيسية في النظام وهي مهمة            
 حيث تعتبر القالب الذي يكون منه       model التي تقدم مساحة مؤقتة لتنفيذ االستعالمات ، و           tempdb و   النظام،

 بيانات مواعيد النسخ االحتياطي ،        SQL Server حيث يخزن بها أل        msdbالنظام قواعد البيانات الجديدة ، و         
 .مواعيد إصالح قواعد البيانات و أمور أخرى

 
 مثًال قد يدمر    master في قاعدة البيانات     مسئولاعد البيانات السابقة مهمة للغاية ، حيث إن أية تعديل غير              قو

 عندما نقوم   master و   msdbجميع قواعد البيانات األخرى ، ولذلك علينا بالنسخ االحتياطي لقاعدتي البيانات               
 .بعمليات النسخ االحتياطي لقواعد البيانات األخرى

 
احة لم استوعب مبدأ وجود قاعدة بيانات ليخزن بها النظام إعداداته ، حيث إنها يجب أن تعتبر مكانا لتخزين                     أنا صر 

 يجب أن تكون قادرة على إدارة الجهاز المرآزي بصورة مطلقة ، و              SQLالبيانات ، ولكنه مع المدة الحظت بان لغة          
 وهي طريقة ذآية للغاية و مبدئها        msdb و   masterناتبذلك فالطريقة الوحيدة إلنجاز ذلك هو بناء قاعدتي البيا          

 .بسيط للغاية
 

تحتوي قواعد البيانات السابقة على جداول متنوعة حيث تحتوي تلك الجداول على آل إعدادات قواعد البيانات                      
أسماء األخرى ، و إعدادات الجهاز المرآزي ، و أسماء المستخدمين ، و أسماء الجداول في آل قاعدة بيانات ، و                        

 .آل الكائنات و ما إلى ذلك
 

ويراقب الجهاز المرآزي قاعدتي البيانات السابقة و محتويات جداولها ، حيث إن قمت مثال بإنشاء جدول جديد في                  
قاعدة بيانات ما ، فسيقوم النظام بإضافة اسم الجدول الجديد آسجل في الجدول المسئول ف قاعدة بيانات                         

master    ء الجداول ، وان حذفت الجدول فسيقوم النظام بحذف اسمه من قاعدة بيانات                الذي يحتوي على أسما
master. 

 
 يمكنك معرفة ألسماء آل الجداول و أسماء آل قواعد البيانات و هكذا             SELECTالفكرة رائعة حيث بعد ذلك بعبارة       

 .لبيانات ، وهكذا، و أآثر من ذلك ، فبحذف اسم الجدول من الجدول المسئول فسيحذف فعليًا من قاعدة ا
 

 و قاعدة   master بصورة آاملة فقط بتغير البيانات في قاعدة البيانات          SQL Serverو بتلك الطريقة يمكنك إدارة       
 .آذلك فكرة رائعة أليس مباشرًة، و ذلك من برامجكم msdb البيانات

 

 )Data Transformation Services (النظم المختلفةتبادل البيانات عبر 
 

 التي  اإلضافات أفضل ، حيث انه احد      Microsoft SQL Server 7.0 and 2000بيانات المدمج في نظام     تبادل ال 
 في السوق، صراحة فاجئنني مايكروسوفت آثيرا عندما رأيته ضمن              األخرىتميز هذا النظام عن جميع النظم          

 . الرائعةاألشياء مرة، وهو حقا من ألول SQL Server 7.0حزمة 
 

، مع أن البعض    أيضا SQL Serverة للغاية، وهو يختلف آثيرا عن نظام تناسخ البيانات المدمج في              إمكانياته آبير 
 .DTS مرة، ولكن الفرق يصبح واضح للغاية بعد االستخدام األول ل ألولقد ال يجد فرقا بين النظامين 

 
، آما  )آممر بين النظامين   (ة  استخداماته آبيرة للغاية، فهو يستخدم لتحضير البيانات لقواعد البيانات المجسم              

 ببساطة  أي،  األخرى األشياء لنقل البيانات و نسخها بين النظم المختلفة، آما يستخدم للعديد من             أيضايستخدم  
 .أخرى إلى نقل بيانات من نقطة إلى عملية تحتاج أيةيمكننا استخدامه مع 

 
 انك تقوم باستبدال برنامج ما في         أوشرآة ما،   تخيل مثال بأنك تقوم باستبدال نظام قواعد البيانات الحالي في              

 . عملية من هذا النوعأوشرآة، 
 

قد ال تكون بالعملية اليسيرة، خصوصا إن آانت        ) SQL Server إلى (آخر إلىاستبدال البرامج و تحديثها من نظام       
ال ليس إيقاف البرنامج     قاعدة البيانات القديمة التي يستخدمها البرنامج السابق آبيرة للغاية، بالطبع االستبد                

 خبراء البرمجة، فعملية    أفضلالقديم و نسخ البيانات و تشغيل البرنامج الجديد، ذلك ال يستطيع أن يحلم به حتى                 
 تشغيل النظامين معا، ونسخ البيانات من        إلىحيث أننا نضطر    استبدال برنامج آبير عملية بطيئة وتحتاج اشهر،          

 . ذلكإلى عدة مرات خالل عملية النقل، وما  النظام الجديدإلىالنظام القديم 
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 من ذلك، أآثر و الذي يوفر لنا واجهة رسومية جذابة وسهلة للغاية للقيام بكل ذلك، بل حتى                DTS دور   يأتيو هنا   
، آما يسمح   )تصدير و استيراد للبيانات   (فهو يوفر لنا إمكانية معالجة البيانات عند نقلها، والنقل يتم في اتجاهين               

 .أيضًا النظام الجديد إلى مرورها من النظام القديم أثناءبمعالجة البيانات لنا 
 

حيث انه من الصعب جدا بان تكون قاعدتي البيانات متطابقة بين النظامين، فالنظم الجديدة غالبا ما تقدم توصيف                    
 . النقلأثناءمحسن لقواعد البيانات، ولذلك عملية معالجة البيانات ضرورية للغاية 

 
 صورة التالية تبين مخطط نقل بسيط للبياناتال
 

 
 DTSمخطط نقل بيانات : 4الصورة رقم 

 
 على مجموعة آبيرة من الكائنات المعدة مسبقا للقيام بعمل ما، فكل ما علينا هو أن                   DTS ألتحتوي مخططات   

داخل، فيمكننا استخدام    خصائصه و نعده للقيام بعملية ما، بالطبع هناك لغات برمجة بال             إلىنضع الكائن و نذهب     
Visual Basic                  البيانات قد تكون بواسطة       إلى للقيام بعملية معالجة ما على البيانات، آما إن عملية الوصول 

، نعم هذا صحيح، فهو يعطينا اإلمكانية           � عن طريق انترنت       FTP حتى بواسطة بروتوآول       أواألقراص الصلبة    
 . و انترنتFTPلو آانت على بعد آالف الكيلومترات و ذلك عن طريق لمعالجة البيانات بين النظم المختلفة حتى 

 
 عملية نقل للبيانات بين نظم       ألية ال يقتصر عملها على تحديث النظم القديمة ولكنها تستخدم              DTS ألبالطبع  

 . المختلفةSQL Server أجهزة بين تمختلفة، حتى إنها قادرة على نقل البيانا
 

 في  األجزاء رئيسية، و سنقوم بشرح تلك         أجزاء ثالثة   إلى SQL Server 2000  بطبيعتها في  DTSو تتقسم   
 .الكتاب الحقا

 
 

 )Management(اإلدارة 
 

، و يحتوي بدوره    Management هي الجزء المسمى باإلدارة       SQL Server 2000ثالث أجزاء لوحة إدارة نظام       
 . البيانات المرآزيةعلى الكائنات المخصصة بإدارة و مراقبة و صيانة خادم قاعدة

 
ففي هذا الجزء نستطيع تتبع اتصاالت المستخدمين لخادم قاعدة البيانات، الطلبات التي تنفذ والتي تنتظر دورها                  
 .للتنفيذ، عمليات النسخ االحتياطي لقاعدة البيانات، العمليات المجدولة لصيانة قاعدة البيانات، وغيرها من االمور
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 قسام التاليةو تنقسم اإلدارة إلى األ
 

��SQL Server Agent 
��Backup 
��Current Activity 
��Database Maintenance Plan 
��SQL Server Logs 

 
 في لوحة التحكم و وظيفته تسهيل       Services يعمل ضمن أل     Service وهو عبارة عن     SQL Server Agentأل  

، فهو حقا يقوم بعمليات        "يار اآللي الط"إدارة خادم قواعد البيانات، أنا اسميه أيضا على سبيل أمزاح فقط ب                    
 . و بعض النظم األخرىSQL Serverيميز بين ، وهو بدوره "مدير قواعد البيانات اآللي"تستطيع أن تجعله ب 

 
وظيفته األساسية متابعة قائمة المهام التي نبرمجه بها، فيمكننا برمجته بفحص قاعدة البيانات آل ليلة،                             

 في نظام الملفات، و إخبارنا عن أية مشاآل فورا عن             Defragت و ترتيبها مثل أل       وضغطها، وإعادة تنظيم البيانا   
طريق رسائل التحذير، فهو قادر على إرسال رسالة تحذير على شاشة أية جهاز في الشبكة لحظة حدوث                            

 .المشكلة
 

إلى ذلك، فمع وجود     آما يمكننا برمجته بالقيام بعمليات النسخ االحتياطي آل ليلة و إخبارنا عن حالتها و من                      
SQL Server Agent                       تستطيع أن تترك جهازك المرآزي لمدة طويلة بدون مراقبة، وأنتا مرتاح بان هناك من 

يسهر عليه، عكس نظم آثيرة أخرى في السوق و التي يجب أن تفحصها عدة مرات يوميا لتتأآد من أنها تعمل                        
 .بدون مشاآل

 
يانات عن النسخ االحتياطية، و روابط إلى ملفات النسخ االحتياطية،               هو المكان التي تخزن به الب         Backupأل  

وللتذآير فإننا نستطيع القيام بالنسخ االحتياطي إلى قرص صلب آخر، أو شريط نسخ احتياطي، أو قرص ليزر، أو                     
 .Windows أو أية أقراص أخرى يمكنها أن تعمل ضمن ZIPأقراص 

 
 مباشرة على أية وسيط تخزيني ذآر سابقا و          SQL Serverطي من ضمن    و يمكننا القيام بعملية النسخ االحتيا     

ذلك بدون الحاجة إلى برامج نسخ احتياطي أخرى، أما عملية النسخ االحتياطي نفسها فهي متقدمة لدرجة لم                   
يحلم بها الكثير من خبراء الكومبيوتر، حيث إننا نستطيع القيام بعملية نسخ آامل لقاعدة البيانات، أو نسخ                             
التغيرات التي حدثت على قاعدة البيانات من آخر عملية نسخ احتياطي آاملة، أو من آخر عملية نسخ التغيرات                     

 .السابقة، أو بطرق أخرى
 

و نسخ التغيرات فقط مهم للغاية مع قواعد بيانات قد يصل حجمها إلى عشرات الجيجابايت، والتي يصبح نسخها                    
 .ر إمكانية نسخ التغيرات التي حدثت على قواعد البيانات فقطاالحتياطي آابوس آبير في حال عدم توف

 
 مخصصة لمراقبة العمليات التي تحدث اآلن على خادم قاعدة البيانات، حيث يمكنك أن ترى        Current Activityأل

 .ماذا يحدث عليها في الوقت الحقيقي، ما هي الطلبات التي تنفذ و التي تنتظر تنفيذها و ما إلى ذلك
 

 هو المكان التي تخزن به مخططات صيانة قواعد البيانات وهي مخططات               Database Maintenance Planأل  
 .SQL Server Agentذآرت بان المسئول علن تنفيذها هو 

 
 هي المكان الذي يخزن به البيانات عن حالة خادم قاعدة البيانات طوال الفترات السابقة،                   SQL Server Logs أل

رك قاعدة البيانات، و وقت إيقافه، والمشاآل التي واجهها إذا واجه مشاآل، ورسائل                   مثل ساعات تشغيل مح    
 .الخطاء و ما إلى ذلك

 

 )Replication(تناسخ البيانات 
 

 SQLنظم  قواعد بيانات    خادم قواعد البيانات هي الجزء المسئول عن تناسخ البيانات بين              إدارة لوحة   أجزاءرابع  
Server قواعد بيانات  حتى معأو المختلفة Oracle. 
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تناسخ البيانات عملية ضرورية جدا في نظم قواعد البيانات الموزعة على مساحات جغرافية آبيرة، وهي تختلف                   
، حيث إن تناسخ البيانات عملية ابسط       أمور في عدة    DTSقليال عن عملية نقل البيانات التي شرحناها سابقا ب           

 لتلك العملية ولكن مع     إضافته حيث تم    Oracle فقط مع استثناء     SQL Serverومخصصة لتتم بين قواعد بيانات      
 .ضياع بعض المميزات نتيجة الختالف النظامين

 
بالغي إ فال تترددوا على     أفضلبالمناسبة، تعبير تناسخ البيانات هو من ترجمتي الخاصة، فلو وجدت لديكم ترجمة             

 إخباري العربية فبرجاء    إلى األجنبيةترجمة المصطلحات    موقع مخصص ل   أيةعلى بريدي االلكتروني، آما لو وجدتم       
 .أيضاعنه 

 
 أوضح أو أحبهناك عدة آرق لعملية تناسخ البيانات و التي سوف اشرحها الحقا في هذا الكتاب، ولكنني                          

 .مميزات هذا النظام
 

هزة المرآزية، بحيث    مجموعة من األج    أوعملية تناسخ البيانات هي عملية تبادل البيانات بين جهازين مرآزيين               
 . ويدمجها بقاعدة بياناتهاآلخر على بيانات نيحصل الجهازي

 
و تجبرنا على استخدام قوانين و مقاييس خاصة عند بناء برامجنا،                اإلطالق إلىو تلك العملية ليست بسيطة        

ر مما يمكن أن     وذلك إن رغبنا باستخدام تلك الخاصية، ولكن المميزات التي نحصل عليها من تلك الخاصية اآب                    
 .تتصوروا

 
 شرآة آبيرة لدينا ثالثة بنايات في ثالثة مدن رئيسية، ولدينا قاعدة بيانات نرغب باستخدامها في                     بأننالنفترض  

 . الشرآة في الدن السابقةأجزاءجميع 
 

 أوفنا باهظا،    ستكل األحيانللقيام بذلك علينا بان نقوم بربط فروعنا الثالثة بشبكة آومبيوتر قوية والتي في معظم                
 المرآزية ستقوم بإنجاز جميع الطلبات        أجهزة مرآزية لكل مدينة من المدن السابقة، الثالثة            أجهزةلشراء ثالثة   

 لقواعد البيانات   األساسيةالتي تحدث على قاعدة البيانات في آل مدينة من المدن، فكما نعلم االستخدامات                   
 المرآزية بحاجة   األجهزة التقارير، واالستعالمات المتتالية من      في الشرآات هي أساسا لالستعالم و الدراسات و        

 . شبكة قويةإلى
 

 هذه الشبكات العمالقة و يمكنها أن تحدث        إلى ال تحتاج    األحيانأما عملية تحديث قاعدة البيانات فهي في معظم         
الضبط، فيمكننا ربط الثالثة   حتى عبر خطوط الهاتف، وعملية تناسخ البيانات هذا ما تقوم به ب            أوعبر شبكات صغيرة    

 المرآزية السابقة بخطوط هاتف للتبادل البيانات بينها آل ليلة ولتحدث نفسها عن طريق عملية التناسخ، و                 أجهزة
 .قد نربطها بخطوط مؤجرة بطيئة و رخيصة الثمن لتقوم بذلك على الفور لحظة تحديث قاعدة البيانات

 
 SQL Server، فيمكننا بواسطة النسخة المصغرة من          أخرىت آثيرة    للتناسخ طرق آثيرة للغاية، واستخداما      

 حدث انقطاع بين الجهاز     إنلألجهزة العادية بان نبرمجها الن تتناسخ مع النسخة الخاصة بالجهاز المرآزي، بحيث              
إدخال نكمل عمليات   العادي و الجهاز المرآزي، تبقى نسخة من البيانات المهمة للغاية في الجهاز العادي، آما                   

 و تتناسخ   األجهزة الجهاز العادي بدون أن نتأثر بعملية انقطاع الشبكة، وعند رجوع االتصال ترجع               إلىالبيانات مثال   
 .فيما بينها وبين الجهاز المرآزي

 
 البرمجة على   إلىو هو بالمناسبة ال يحتاج        )  تجريبيا اآلن  األقلعلى  (النموذج السابق نستخدمه في شرآتنا        

 .، مما يعطي برامجك قوة لم يحلم بها الكثيرون من قبلSQL Serverحدث أليا بواسطة  و ياإلطالق
 

 من هذه    أو دفع الفواتير المختلفة،       أوففي البنوك مثال، يمكنك إيداع النقود حتى ولو توقفتا الشبكة نفسها،                   
آزي و الذي بدوره توقف، ولكن      األمور، بالطبع عملية سحب النقود معقدة قليال الن البيانات موجودة ي الجهاز المر             

لو إن الزبون معروف للبنك يمكن أن يسمح له مدير البنك بسحب المبلغ بناءا على الثقة بنهم، وهذا بالضبط ما                          
 . في العالماألخرىيحدث في الوطن العربي و في الكثير من األماآن 

 
لعمليات و بمجرد أن ترجع الشبكة         دور عملية التناسخ، حيث يحفظ جهاز الموظف في البنك آل ا                 يأتيو هنا    

 .، وهكذا ال يتعطل احد تتناسخ تلك العمليات مع الجهاز المرآزيأخرىللعمل مرة 
 



  صفحات89 من 74الصفحة رقم 

 01/04/2001يخ عدل في تار
 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

 )Security( صالحيات و مستخدمين الحماية،
 

 و الحماية، وهي مسئولة عن حماية خادم        األمن هي   Microsoft SQL Server 2000 إدارة لوحة   أجزاءخامس  
ل، فكما ذآرت سابقا آل قاعدة بيانات لديها نظام الصالحيات و المستخدمين الخاص بها، ولكني   قاعدة البيانات آك  

 مرة، وهنا هو المكان       ألول بداخل خادم قواعد البيانات        أوًال بان المستخدمين بجب أن يتم تعريفهم           أيضاذآرت  
 .المناسب لذلك

 
 بدوره بعملية   Windows، حيث يقوم    Windows نوعين من المستخدمين، استيرادهم من نظام         إضافةو يمكننا   

 SQL أل مباشرة، حيث يقوم     SQL Server في   إضافتهم وإمكانيةالتحقق منهم ومن آلمات السر الخاصة بهم،        
Server إدارتهم بدوره من. 

 
بة  و بالمناس  Windows أن تتم عمليات الحماية من       أفضلبالطبع لكل من الطريقتين السابقتين مميزاته و لكنني         

 . مرةألولهذا هو الخيار االفتراضي عندما نقوم بتثبيت النظام 
 

، آما يمكن أن نجمع       إدارتهم يمكننا أن نجمع المستخدمين في مجموعات مختلفة لتسهيل عملية                 أيضاهنا  
 . مرتبطة مع جهازنا عبر الشبكةأخرى SQL Server أجهزةالمستخدمين من 

 

 )Support Services(لنظام ا تدعمخدمات إضافية 
 

 و هي بدرها تقدم مميزات إضافية       SQL Server 2000هناك مجموعة من الخدمات اإلضافية التي يقدمها نظام          
 و الذي يفهرس حقول النصوص الكبيرة والتي طبيعيا ال يمكننا أن بحث       Full Text Searchللنظام، و من اشهرها     

 .األخرىبداخلها في قواعد البيانات 
 

 إذاحيث يمكننا     و هي خدمة رائعة و مبتكرة لالستفسار من خادم قواعد البيانات،                   SQL Mail أيضاآما يقدم    
 مكان في العالم االتصال بخادم قواعد البيانات الخاص بنا عن طريق البريد االلكتروني و معاملته                     أية إلىسافرنا  

 .األمر العاديين، بالطبع بتحفظ فهو آلة في نهاية األفرادمثلما نعامل 
 
 نستفسر منه عن شيء معين،      أوث يمكننا أن نرسل له رسالة برد الكتروني نطلب منه بان يزودنا بتقرير ما،                 حي
 ذلك، حيث يمكننا القيام بواسطته بالية عملية          إلى و ما     TSQL أو SQLنخبره بتشغيل برنامج داخلي بلغة         أو

 .SQL Server  يغطي آل طرق اإلدارة الخاصة بTransact SQLنرغب القيام بها ، ف 
 

 و الذي يعطينا إمكانية بناء        Distributed Transaction Coordinator اختصار ل     DTC أل خدمة    أيضاهناك  
 Transaction أل من ذلك فباستخدام      أآثربرامج جزء منها يعمل آجزء من خادم قواعد البيانات نفسه، حتى                

Server              أل لن يشعر البرنامج بان جزءا منه تعمل بداخل SQL Server         بل سيشعر بان خادم قواعد البيانات 
 . من برنامجناأونفسه جزء ال يتجزءا من إضافتنا الجديدة له 

 
 .اعرف بان ذلك يبدوا معقدا بعض الشيء ولكننا سنوضحه في صفحات آتابنا الحقًا

 

Meta Data Services 
 

بيانات مايكروسوفت وهي مخصصة لعملية      خادم قواعد    إدارة من الشجرة الرئيسية في لوحة        األخيرو هي الجزء    
 توفر  إنها و خادم قواعد البيانات نفسه، حيث         Microsoft SQL Server Analysis Servicesنقل البيانات بين    

 . النظام المتعدد األبعادإلى األبعادالبيانات من النظام الثنائي ممر لنقل 
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  ألول مرةSQL Serverإنشاء قاعدة بيانات في 

 
 األحيان، من دقيقة في اغلب        أآثر عملية بسيطة للغاية وال تستغرق         SQL Server قواعد البيانات في      إنشاء

 . فكلما ازداد حجمها آلما ازدادت المدة الالزمة إلنشائهاوحجمها،بالطبع ذلك يتعلق بقاعدة البيانات 
 

 SQL Server المفهوم المستخدم في      ارغب بان أوضح قليال    البيانات،قبل أن ابدأ بالكتابة عن طرق إنشاء قواعد         
 . و بماذا تتميز مقابل النظم األخرىالبيانات،إلنشاء قواعد 

 

 الترآيبة الداخلية لقاعدة البيانات
 

 أحد الوظائف األساسية لخادم قواعد البيانات هو حماية البيانات من التلف                 الكتاب،آما ذآرنا من قبل في هذا         
قوم به  ي و هذا ما     ممكن،المشاآل التي يمكن أن تحدث معها إلى أقصى حد            و تقليل    ممكنة،بكل وسيلة   وذلك  
 . بالضبطSQL Server 2000نظام 

 
 حيث الحرآات، ملفات البيانات و ملفات    الملفات، تخزن آل قاعدة بيانات في نوعين من         SQL Server 2000في  

 .)من آل نوعواحد ملف (  لتعمل،أن آل قاعدة بيانات بحاجة إلى ملفين على األقل 
 

 و تخزن بها البيانات بصورة منظمة للغاية عن طريق                 MDFالنوع األول من الملفات هي الملفات األساسية             
 . حتى يتمكن خادم قواعد البيانات من حفظ واسترجاع البيانات بأسرع ما يمكنخاصة،خوارزميات 

 
 و تخزن بها جميع     النص، تشبه ملفات    ه،تتابعي و هي ملفات     LDFالنوع الثاني من الملفات هي ملفات الحرآات         
 . وال تستخدم تلك الملفات في عملية استرجاع البياناتالبيانات،عمليات الحفظ والتعديل التي تتم على قاعدة 

 
 و يقوم النظام بعملية       التلف،الهدف من حفظ قاعدة البيانات في نوعين من الملفات هو حمايتها القصوى من                     

 :ليةالحماية بالطريقة التا
 

 حيث ال تخزن تلك      األساسي،في حالة طلب أية استعالمات من النظام يقوم النظام بالتعامل مع الملف                ��
 .االستعالمات آحرآات ألنها في األصل لم تقم بأية عملية تعديل للبيانات

لف في حال حدثت أية عملية إضافة أو تعديل للبيانات يقو النظام بحفظ التعديل أو اإلضافة آحرآة في م                      ��
 .الحرآات و تحفظ على إنها حرآة مفتوحة

 .بمجرد االنتهاء من حفظ الحرآة يتم تعديل أو حفظ البيانات في ملف قاعدة البيانات األساسي��
 .بمجرد نجاح العملية السابقة يتم إغالق الحرآة في ملف الحرآات��

 
 انقطاع التيار الكهربائي أو     جهاز،للفي حال فشل العملية السابقة في أية جزء من أجزائها بسبب انهيار مفاجئ                

أية ظرف طارئ يقوم النظام عند إعادة تشغيل الجهاز مقارنة ملف الحرآات بملف قاعدة البيانات األساسي و                         
 .إصالح المشاآل التي قد تكون قد نجمت عن انهيار النظام سابقا

 
 لترجع بالضبط   الحرآات،ا بواسطة ملف     بنائه إعادةفي حال حدوث تلف آبير في قاعدة البيانات األساسية يمكننا            

 .آما آانت في السابق
 

بالطبع ملفات الحرآات تكبر بصورة سريعة للغاية في قواعد البيانات العمالقة ولذلك يخصص لها أقراص صلبة                         
 يمكننا حفظ تلك الملفات في أماآن أخرى ليست بالضرورة نفس األماآن التي حفظنا بها ملفات                   آما بها،خاصة  
 .د البيانات األساسيةقواع

 
يمكننا إعداد النظام ليتصرف بطرق مختلفة مع ملفات الحرآات حسب طبيعة نظامنا ، ولكن في معظم األحيان                       
يقوم النظام بإفراغ ملفات الحرآات بعد عملية النسخ االحتياطي لقاعدة البيانات، و بهذا إن حدثت أية مشكلة في          
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استخدام النسخة االحتياطية األخيرة و ملف الحرآات لجميع الحرآات               ملف قاعدة البيانات األساسي يمكننا          
 .الجديدة التي حدثت بعد النسخة االحتياطية للقيام بعملية إصالح ناجحة لقاعدة البيانات

 
 ممكن، طرق حماية قاعدة البيانات على اإلطالق ألنها تخفف األضرار إلى أقصى حد                أفضلتعتبر تلك الطريقة من     

 مثل  جدول، الحساسة و التي تحسب ألف حساب لكل سجل في آل              تالستخدام في المؤسسا  وهي جيدة ل  
 . و غيرهاالطيران، وشرآات المالية، والمؤسسات البنوك،

 
 فتخيل بأنك وظفت مجموعة مدخلي بيانات و بعد أن قاموا بإدخال              أخرى،لملف الحرآات أيضا استخدامات آثيرة       

 وتخيل بان مدخلي     مثًال، ساعتين من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة              لنفترض لمدة   البيانات،الكثير من    
 و هذا ما حدث معي مرة          الحالية،البيانات أتلفوا جزء آبير من البيانات نظرا لضعف خبرتهم في قاعدة البيانات                   

 . حيث آنت قد قمت بعملية النسخ االحتياطي قبل يومين سابقينبالضبط،
 

 أو  أيام،ن أقوم باسترجاع قاعدة البيانات من النسخة االحتياطية من قبل يومين أو ثالثة                أ اثنين،اآلن لدي حل من     
 ، أو أجد طريقة إلصالح ما قد يكون مدخلي البيانات قد قاموا بإتالفه ، وهذا ما يمكن القيام به عن طريق                        أآثرربما  

آخر ساعتين من التعديل الذي تم إجرائه       ملف الحرآات ، حيث يمكننا أن نطلب من خادم قواعد البيانات بان يلغي               
 .على قاعدة البيانات ، وعند إذن يستخدم النظام ملف الحرآات إلرجاع قاعدة البيانات آما آانت قبل ساعتين

 
 ولكن في   للبيانات، للحرآات و اآلخر      أحدهمآما ذآرنا سابقا فكل قاعدة بيانات بحاجة إلى ملفين على األقل                 

 . من ملفينأآثررة نحن بحاجة إلى قواعد البيانات الكبي
 

 أي انه ال يمكن إنشاء ملف اآبر          جيجابايت، يصل إلى أربعة      Windowsحيث إن حجم الملف األقصى في نظام          
 و آما   أيضًا، آما إن حجم األقراص الصلبة محدود          ،)المستخدمبالطبع ذلك متعلق أيضا بنظام الملفات         (من ذلك   

 و إلنجاز ذلك يمكننا أن نحفظ       عمالقة،مايكروسوفت يمكنه العمل مع قواعد بيانات       نعلم فخادم قواعد البيانات من      
 الصلبة، من ملف أساسي واحد وذلك في نفس القرص الصلب أو في عشرات األقراص                   أآثرقاعدة البيانات في     

 .ونفس الشيء بالنسبة لملفات الحرآات
 

ثال حجز ملف واحد للحرآات و ملف واحد للملف                فيمكنك م   البداية،وال يشترط أن تحدد جميع الملفات منذ             
 و من ثم عندما يزداد حجم قاعدة البيانات و تقترب من الوصول إلى الحد األقصى من مساحة القرص                       الرئيسي،
 وإضافة ملف رئيسي آخر أو ملف حرآات آخر          المرآزي، يمكنك عند إذن إضافة قرص صلب إضافي للجهاز           الصلب،

 . وذلك بكل بساطة وبدون تعب على اإلطالقالحاجة،قرص الصلب الجديد حسب لقاعدة البيانات على ال
 
 

 إنشاء قاعدة بيانات جديدة
 

 : اتبع الخطوات التاليةالبساطة،إنشاء قاعدة بيانات جديدة عملية في غاية 
 

استخدم شجرة الكائنات في الجهة اليسار من الشاشة و اذهب إلى الفرع الرئيسي الذي يحتوي على                    .1
 .Databaseقواعد البيانات و يسمى آل 

 حيث ستظهر قائمة بها آل العمليات التي يمكن القيام بها              للفائرة، بالزر الثاني    Databaseاضغط على    .2
 .على هذا الكائن

 .1 آما في الصورة رقم ،New Databaseاختار إنشاء قاعدة ببيانات جديدة  .3
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 إنشاء قادة بيانات جديدة : 1الصورة رقم 

 
 . لك نافذة تطلب منك البيانات األولية المطلوبة لعملية إنشاء قاعدة البياناتلتظهر .4
 وتطلب منك الصفحة األولى      رئيسية، التالية و التي تتكون من ثالثة صفحات           2ستفتح لك الشاشة رقم       .5

 .Database1 في مثالي هذا لقد استخدمت االسم به، أآتب أية اسم ترغب البيانات،تحديد اسم قاعدة 
 

 
 الصفحة األولى من صفحات نافذة إنشاء قاعدة بيانات جديدة : 2الصورة رقم 

 
  الشاشة حيث سنتحدث عن اللغات الحقا في هذا الكتابأسفلاترك لغة قاعدة البيانات آما هي في  .6
 حيث يطلب منك النظام تحديد االسم و المكان         ،3انتقل إلى الصفحة الثانية و التي تظهر في الصورة رقم             .7

 بالطبع يمكنك اختيار ملف أو عدة        األساسي،خصص في القرص الصلب ليخزن به ملف قاعدة البيانات            الم
 .ملفات لذلك
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 الصفحة الثانية من صفحات نافذة إنشاء قاعدة بيانات جديدة : 3الصورة رقم 

 
د مع ترآه   يجب تحديد حجم ملف قاعدة البيانات لحظة اإلنشاء ، في معظم األحيان يحدد ب ميجابايت واح                .8

 .يزداد حسب الحاجة ولكن هناك البعض يفضل تحديد المساحة األولية لحظة إنشاء قاعدة البيانات
 حيث يمكننا إعداده ليزداد بنسبة       للملف،الجزء األسفل من تلك النافذة مخصص لتحديد الزيادة الطبيعية             .9

 منع زيادة حجمه عن مساحة ما         مئوية من الحجم الذي وصل إليه أو بزيادة بمساحة ثابتة ، آما يمكننا                
 .نحددها آمساحة قصوى

 ، حيث يطلب منك النظام تحديد االسم و         4انتقل إلى الصفحة الثالثة و التي تظهر في الصورة رقم            .10
المكان المخصص في القرص الصلب ليخزن به ملف الحرآات لقاعدة البيانات ، بالطبع يمكنك اختيار ملف أو                 

 في هذه الشاشة آالسابق ولكنه بخصوص ملف الحرآات وليس الملف                   عدة ملفات لذلك ، والباقي       
 .الرئيسي
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 الصفحة الثالثة من صفحات نافذة إنشاء قاعدة بيانات جديدة : 4الصورة رقم 
 

 بين قواعد البيانات      اآلن ليقوم النظام بإنشاء قاعدة البيانات الجديدة حيث ستجدها                 موافق،اضغط على الزر      
 .لكائناتاألخرى في شجرة ا

 
 SQL من دقيقة واحدة و هذا رقم خيالي عندما نقارن           أآثرإن حسبت الوقت ستجد بان آل العملية لم تستغرق           

Server                  بنظم قواعد البيانات المرآزية األخرى والتي يستغرق بعضها الكثير من الوقت إلنشاء قاعدة البيانات أول 
 .مرة

 
بقاعدة البيانات الجديدة ، إنشاء الجداول و االستعالمات و القيام                اآلن يمكنك التحرك بداخل الكائنات الخاصة           

بمختلف أنواع التجارب بحرية ، وان قمت بإتالفها في أحد التجارب ، فيمكنك حذفها بالنقر عليها بالزر الثاني للفائرة  
قواعد البيانات على  و من ثم إنشائها من جديد ، حيث آل ذلك لن يؤثر على الجهاز أو على خادم       Deleteواختيار  
 .اإلطالق

 

 استكشاف قاعدة البيانات
 

بمجرد إنشائك لقاعدة البيانات الجديدة ستجد بأنها تتكون من إحدى عشر جزء آل منهم يحتوي على الكائنات                      
 5الخاصة به ، آما في الصورة رقم 

 

 
 أجزاء قاعدة البيانات الجديدة : 5الصورة رقم 

 
و صدف ولم تجد آل األجزاء السابقة فال تخاف ، حيث انه قد ينقصك جزء أو جزأين في      أحب أن الفت انتباهك بأنه ل     

 األمثلة الحالية تمت باستخدام النسخة             SQL Serverبعض األحيان حسب النسخة المستخدمة من                
Enterpriseولكنها ستعمل أيضا مع النسخ العادية . 

 
 :األجزاء الرئيسية لقاعدة البيانات هي آالتالي

 
 Diagramsططات العالقات مخ��
 Tablesالجداول ��
 Viewsاالستعالمات البسيطة ��
 Stored Proceduresاالستعالمات المعقدة ��
 Usersالمستخدمين ��
 Rolesمجموعات المستخدمين ��
 Rulesقوانين التعامل مع البيانات ��
 Defaultsالقيم االفتراضية ��
 User Defined Data Typesأنواع جديدة من البيانات من صناعة المستخدم ��
 User Defined Functionsإجراءات جديدة مصنوعة من المستخدم ��
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 Full-Text Catalog)  النص الكبيرة في الجداولتبيانا(فهرس النصوص ��
 

 حيث أن قواعد البيانات      البيانات،آل جزء من األجزاء السابقة له استخداماته و أهميته في مراحل إنشاء قاعدة                  
 و استغاللها جيدا و بصورة سليمة يجعل برامجنا          يمكن،ستغل األجزاء السابقة بأفضل ما      الممتاز هي تلك التي ت    

 .أآثر سرعة وقليلة المشاآل واألعطال
 

 . حيث سنفصلهم لحقا في هذا الكتابسريعة،و يلي شرح لكل جزء من أجزاء قاعدة البيانات بصورة 
 
 

 Diagramsمخططات العالقات 
 

 آما تتذآرون في    الجداول، الذي تخزن به الخرائط المرئية والتي تبين العالقات بين             مخططات العالقات هو المكان   
 حيث أنها تساعدنا في وضع مختلف القواعد   البيانات،بداية هذا الكتاب ذآرنا بأن العالقات جزء أساسي من قاعدة           

 .بين الجداول
 

 بحث نمنع من إضافة أية سجل في           ب،الرواتفعلى سبيل المثال يمكننا عالقة بين جدول الموظفين و جدول                
 حيث العالقة السابقة ستجبر النظام قبل إضافة الراتب           الموظفين،جدول الرواتب إن لم يتبع لموظف في جدول           

 . وبهذا سنحافظ على البيانات مترابطة داخليا بصورة منطقيةالبيانات،للموظف من التحقق من صحة 
 

 SQL أن الفت انتباهكم بان      أحب ولكن   الحقا،ى للعالقات و التي ستشرح      بالطبع هناك الكثير من المميزات األخر     
Server                    هي قاعدة البيانات الوحيدة تقريبا التي تظهر العالقات بين الجداول بصورة مرئية رائعة تبين لنا العالقات 

 .بين الجداول بصورة رائعة
 
 

 Tablesالجداول 
 

 إن قمت بالضغط    المستخدم،و هي نوعين جداول النظام و جداول           البيانات،الجداول هي المكان الذي تخزن به         
 و يفضل أن ال      النظام، و هي جداول      جاهزة، ستجد بأنها تحتوي على عدة جداول          الجديدة،على قاعدة البيانات    

 .تحاول استخدامها في المرحلة األولي حيث إننا سنتطرق إلى طريق االستفادة منها الحقا
 

 حتى انه يمكننا بناء جدولين بنفس االسم شرط أن         صنعه،خاص به واسم الشخص الذي      آما إن لكل جدول اسم      
 . و ذلك سنشرحه في األجزاء المتقدمة من الكتابمختلفين،يكون صنعوا من شخصين 

 
 

 Viewsاالستعالمات البسيطة 
 

ستخدم االستعالمات   تقوم باسترجاع البيانات من الجداول ، وت        SQLاالستعالمات البسيطة هي عبارة عن أوامر        
البسيطة لربط عدة جداول أو لتصفية البيانات في بعض الجداول ، أو ألمور أخرى ، آما قد ال تكون بسيطة                                  
فبإمكانها أن تكون بالغة التعقيد ، ولكننا نسميها بسيطة ألنها ال تستقبل متغيرات ، فهي دائما تأتى بالبيانات                         

 1استعالم بسيط على سبيل المثال فرز الموظفين من مدينة رقم                 انه يمكننا الطب من        أيبنفس الطريقة ،     
 ).ال تحفظ البيانات مع االستعالم(لوحدهم و حفظ االستعالم 

 
 ولكنه ال يمكن بناء استعالم        فقط، 1فكلما قمنا بتشغيل االستعالم سيأتي بجميع الموظفين من المدينة رقم               

فهذا من تخصص االستعالمات      ) تقبل االسم في متغير      يس أي(بسيط يسألنا عن اسم المدينة قبل تنفيذه             
 .المعقدة

 
الهدف من بناء نوعين من االستعالمات هو المساعدة في تخفيف العبء على الجهاز المرآزي في البرامج الكبيرة                 

نة ، فاالستعالمات البسيطة يمكن التنبؤ بنتائجها ، ففي البرامج الكبيرة قد يطلب البرنامج الموظفين في المدي                     
 ألف مرة في اليوم ، فبدال من تنفيذ العملية ألف مرة يمكن للنظام تنفيذها أول مرة فقط ومن ثم حفظ                              1رقم  



  صفحات89 من 81الصفحة رقم 

 01/04/2001يخ عدل في تار
 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

النتيجة في الذاآرة المؤقتة و حتى فهرستها ، وان طلب جهاز آخر االستعالم نفسه ال يجب على الجهاز المرآزي                   
ير من وقت تنفيذ االستعالم السابق ، بل إعطائه              عادة تنفيذ االستعالم في حال إن بيانات الموظفين لم تتغ              

 .النتيجة المخزنة مسبقًا
 
 

 Stored Proceduresاالستعالمات المعقدة 
 

 مخصصة للقيام بعمليات ما ، و تستخدم في الكثير           Transact SQL و   SQLو هي عبارة عن مجموعة من أوامر         
على متغيرات مرسلة إليها ، أو القيام بعمليات احتساب           من الحاالت ، حيث يمكننا استخدامها لفرز بيانات بناءا             

 هي لغة برمجة      Transact SQLفي طرف الجهاز المرآزي ، أو أية أمور أخرى يتطلبها برنامجنا ، حيث أن                         
 .متكاملة تقريبا ، تمكننا من القيام بأية عمليات على البيانات

 
 

 Usersالمستخدمين 
 

 هناك مكانين لتحديد       البيانات،حيات للوصول إلى البيانات في قاعدة             و هما المستخدمين الذين لهم الصال          
 المكان الرئيسي وهو الذي يحدد أسماء المستخدمين الذين يمكنهم االتصال                 البيانات،الصالحيات في قاعدة      

 .انات المستخدمين الذين يمكنهم استخدام قاعدة البييحدد و بداخل آل قاعدة بيانات حيث البيانات،بخادم قاعدة 
 

 بل إحضارهم من قائمة       جدد،لذلك في جزء المستخدمين الخاص بقاعدة البيانات ال يمكن إنشاء مستخدمين                 
 . وعملية إنشاء المستخدمين تتم في قائمة المستخدمين الرئيسيةالرئيسية،المستخدمين 

 
مرورا باألعمدة و السجالت و      الصالحيات يمكن تحديدها أيضا على أدق أجزاء قاعدة البيانات ، بدءًا من الجداول                   

 وصوال إلى مستوى الخلية نفسها
 
 

 Rolesمجموعات المستخدمين 
 

المجموعات هي المكان الذي يحتوي على المستخدمين مقسمين إلى مجموعات ، وذلك بهدف تسهيل عملية                 
ت وصول إلى بعض توزيع الصالحيات ، فتخيل مثال بوجود مائة موظف في قسم المبيعات و رغبت بإعطائهم صالحيا           

البيانات في قسم المبيعات ، فعملية وضع الصالحيات لكل منهم على حدا عملية طويلة ، و لتسريع لك يمكنك                        
 إنشاء مجموعة وضمهم إليها ليحصلوا على الصالحيات نفسها

 
 

 Rulesقوانين التعامل مع بيانات 
 

ي بالمناسبة قوانين ليست الكلمة األفضل و         و تحتوي على جميع القوانين المخصصة للتعامل مع البيانات ، ه              
سأحاول إيجاد بديل لها الحقا و لكن بصورة عامة القوانين تفيدنا لتقييد طرق إدخال و تعديل البيانات ، على سبيل                    
المثال يمكننا إنشاء قانون لتحديد عمر الشخص ، و يمكن ربطه بجداول الموظفين و جميع الجداول التي تحتوي                      

 .ألفرادعلى أعمار ل
 

 ، أو انه    � عام إلى الوراء مثال      يحيث يقوم القانون بإظهار رسالة خطاء إن قمنا بإدخال تاريخ ميالد شخص لمائت              
 . ، حيث سيخبرنا بان تلك البيانات خاطئة وال يمكنه قبولها�ولد بعد عشر سنوات 

 
افظ على منطقية البيانات من عمليات        ألذلك قوانين إدخال البيانات مهمة للغاية في البرامج الكبيرة ، فهي تح                

 .اإلدخال أو التعديل الخاطئة التي قد يقوم بها المستخدم
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 Defaultsالقيم االفتراضية 
 

القيم االفتراضية هي قيم تنتج بصورة آلية بناءًا على معادلة ما ، و هي مخصصة لتعبئة أجزاء من الخاليا في                             
انات بتعبئتها ، فمثال يمكننا بناء قيمة افتراضية لتاريخ اليوم وربطها مع             الجداول والتي لم يقم مستخدم قاعدة البي      

جدول ما ، فمباشرة عند إضافة سجل جديد من شاشة المستخدم سيكتب النظام التاريخ آليًا في الجزء                               
 .المخصص له و بذلك سيوفر بعض الجهد لمدخل البيانات ، خصوصا إن آانت البيانات المطلوب إدخالها آثيرة

 
بالطبع هناك غير التاريخ يمكن إنشاء قيم افتراضية آثيرة للغاية و يمكن ربط آل منها مع جداول مختلفة ، فالقيم                       

 .االفتراضية تسهل من عملية إضافة البيانات إلى الجداول
 
 

 User Defined Data Typesأنواع جديدة من البيانات من صناعة المستخدم 
 

 الجدول نوع معين من البيانات ، بيانات رقمية ، نصوص ، تواريخ ، صور ، عملة ، و                     آما نعلم فلكل عمود من أعمدة     
ما غير ذلك ، ولكن في الكثير من األحيان يرغب المبرمجين ببناء أنواع خاصة من البيانات وذلك بناءا على األنواع                        

 .ستخدامها في الجداولالموجودة مسبقا في النظام ، و هنا يمكنهم بناء أنواع البيانات تلك و من ثم ا
 
 

 User Defined Functionsإجراءات جديدة مصنوعة من المستخدم 
 

 قيد االعداد
 
 

 Full-Text Catalog)  النص الكبيرة في الجداولتبيانا(فهرس النصوص 
 

فهرس النصوص آما اسميه هو عبارة عن عملية فرز وترتيب لكل البيانات النصية في بعض الجداول بهدف البحث                    
ها ، فكما نعلم حتى وقت طويل آان من الغير ممكن البحث في النصوص الكبيرة في قواعد البيانات ، فهناك                            ب

نوعين من النصوص ، نصوص محددة الحجم مسبقا حيث تخزن بها مثل األسماء ، العناوين ، أمور أخرى ذات طول                      
ل الحقل محدد مسبقا بحد أقصى          حرف ، ونظرا الن طو        200 إلى    100قصير ، من غير المرغوب أن يزيد عن              

 .فيمكننا البحث بها و فرزها بسهولة
 يمكننا تخزين النصوص آما نشاء و لكننا ال يمكننا البحث بها ، ومع                 أي مفتوح،و نوع آخر من النصوص ذات حجم         

 . باإلمكان البحث و فرز تلك النصوصأصبح SQL Serverالتطوير الجديد الذي أضيف إلى 
 

 وغيرها ، حيث Yahooم بالضبط آما تتم عمليات الفرز التي تقوم بها محرآات البحث الشهيرة مثل     عملية الفرز تت  
 .يسجل النظام مكان آل آلمة في آتالوج الفرز لنتمكن من الوصول إليها الحقا بصورة سريعة
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 . ألول مرةMicrosoft Access XP تشغيل

 
 أيضا و هو يتوفر       Microsoft Office XPزمة برمجيات     هو جزء من ح      Microsoft Access XPآما نعلم فان     

 .لوحده آبرنامج مستقل
 

 في قسم البرامج، آما     Start على الجهاز ستظهر لك أيقونة هذا البرنامج في الزر            بعد االنتهاء من عملية تثبيته    
 أدناه 1يبين ذلك الشكل رقم 

 

 
 Microsoft Access XPأيقونة برنامج ): 1(الشكل رقم 

 
 .رد النقر عليها سيفتح البرنامج و سيكون مستعدا للعملبمج

 
 هو عبارة عن برنامجين متداخلين معا، فهو قادر للعمل آقاعدة بيانات متكاملة و                Microsoft Access XPبرنامج  

، Microsoft SQL Server 2000ذلك لعملية بناء البرامج البسيطة و التي تعمل بصورة مستقلة عن             مستقلة،  
، حيث يقوم ببناء الشاشات و      Microsoft SQL Server 2000 قادر على العمل آواجهة رسومية لنظام         آما انه 

 .التقارير و بعض الكود الخاص بالبرامج المعتمدة على خادم قواعد البيانات الخاص بمايكروسوفت
 

 آل من الحالتين      ، نظرا الن في     األحيان هذه النقطة في اغلب         إلى القدامى ال ينتبه        هالكثير من مستخدمي   
 نفس شكل قاعدة البيانات، مع بعض االختالفات طبعا، ونفس مفاهيم قواعد البيانات                     Access XPيستخدم  

 .المستخدمة في اإلصدارات السابقة تقريبا، وهذا يحير المبرمج الغير معتاد على ذلك بعض الشيء
 

آخر ليقوم  لم تقم مايكروسوفت ببناء نظام          لماذا    يسألني، فهناك الكثير      أيضًا المبرمجين    بعض يعجب    ذلك ال 
 بصورة عامة بين المبرمجين       Access و ذلك نتيجة للسمعة الغير جيدة ل              SQL Serverآواجهة رسومية ل     

 Accessهل ستجد مايكروسوفت أقوى من        (اعتقد بان الجواب على ذلك عندآم، وجوابي شخصيا هو              العرب،  
 ).للقيام بتلك العملية

 
 رسمية و بدون معرفة      وثائق و دراسات   بدون االستناد على      أحيانا ننتقد   بأننا في الوطن العربي      المشكلة لدينا 

 ). إنني أحاول التخلص من ذلكعم (أيضاآاملة في الموضوع، هذا ينطبق علي 
 

 حيث  SQL Server 2000 ليس الواجهة الوحيدة الممكن استخدامها مع             Microsoft Access XPبالطبع  
دام آل لغات البرمجة التي تنتجها مايكروسوفت مع هذا النظام، حتى صفحات الويب العادية، و إن                  بإمكانك استخ 

، فلغات البرمجة     األخرىلم ترغب باستخدام تكنولوجيا مايكروسوفت فيمكنك استخدام تكنولوجيا الشرآات                   
 Oracle Developer 2000 بصورة رائعة، حتى     SQL Server قادرة على التعامل مع      Borlandالخاصة بشرآة   

 . األآثر تجهيزا لذلكAccess XPقادر على ذلك، ولكن يبقى 
 

 إلى مرة ستظهر لك النافذة الرئيسية للبرنامج و التي تنقسم                  ألول Microsoft Access XPعندما تشغل    
قسمين، مساحة العمل، ولوحة المساعدة في الجهة اليمين من الشاشة، لوحة المساعدة هي لوحة مؤقتة                     

 .األخرى بعض األمور أوهر فقط في حاالت بسيطة عندما تقوم بعملية مثل فتح للملفات، الترجمة، تظ
 

 أن نقوم بفتح قاعدة بيانات موجودة في الجهاز ألشرح النظام عن طريقها، لذلك                أفضل، حيث   اآلن إليها أتطرقلن  
 :عن طريق القائمة الرئيسية افتح قاعدة البيانات التالية

 
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Samples\NorthwindCS.adp 

 



  صفحات89 من 84الصفحة رقم 

 01/04/2001يخ عدل في تار
 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

، وبمجرد فتحها ستقوم ببناء     Microsoft Access XP و   SQL Serverوهي مثال لقاعدة بيانات تعمل من خالل         
 .بذلكتسألك إن آنت ترغب  أن هو األمر بصورة آلية و بدون تدخلك، آل ما في SQL Serverالجزء الخاص ب 

 
 و هي    Access XP و    SQL Serverلعملية بالمناسبة احد أوجه القوى بين البرامج المعتمدة على               و هذه ا   

البرمجيات   ،حتى آتابة هذا الكتاب   و  ، فهي تعطيك مميزات ضخمة تنفرد بها شرآة مايكروسوفت،          اآلليةالعمليات  
لقادرة على ترآيب و إعداد نفسها       العمالقة المبنية على النظامين السابقين هي البرمجيات العمالقة الوحيدة ا            

 . الترآيب فقطأيقونة بمجرد النقر على آليةبصورة 
 

 يمكننا بناء برنامج عمالق و وضعه على قرص ليزر، قرص مخصص لألجهزة المرآزية و قرص لألجهزة                  أخرىبكلمات  
 إن لزم   SQL Serverب   الجهاز لديك و ترآي    إعدادات قرص لالثنين معا، حيث يقوم هذا القرص بفحص            أوالعادية،  

 لتعمل  األنظمة وإعداد، و ترآيب برنامجك طبعا،       األمر إن لزم    Microsoft Access XP Runtime و ترآيب    األمر
 مرة في طرف الجهاز المرآزي، ووضع الصالحيات و المستخدمين االفتراضيين و                  ألولمعا، وبناء قاعدة البيانات       

 .آليةالكثير غير ذلك بصورة 
 
 شخص تثبيتها مثلما    أية يستطيع   أخرى برمجيات بسيطة    أية آأنها ببيع برامجك العمالقة و      اإلمكانيةك  ذلك يعطي  

، فكما ذآرت سابقا مايكروسوفت هي الشرآة الوحيدة التي تنفرد بذلك حتى لحظات آتابة               األخرىترآب البرامج   
 .هذا الكتاب

 
 2ن الشكل رقم ، آما يبيلنلقي نظرة على نافذة قاعدة البيانات الجديدة

 

 
 Access XP و SQL Serverقاعدة بيانات تعمل من خالل : 2الشكل رقم 

 
ما سيفاجئ البعض هو احتواء شريط العنوان الخاص بقاعدة البيانات على نوع قاعدة البيانات و هو قاعدة بيانات                      

، وتستطيعون انتم   Access 2002 XP إلى قمت بتحويلها    أنا بق، في الشكل السا   Access 2000متوافقة مع   
 . القيام بذلكأيضا

 
 و ذلك الن    Access 2000 هي بناء قواعد بيانات متوافقة مع         Microsoft Access XPاإلعدادات االفتراضية في    

 ال  Access 95الشرآات العمالقة تواجه مشاآل آبيرة مع عمليات الترقية بين النسخ المختلفة، فكما نعلم                      
 وهكذا  األحدث اإلصدار إلى مثال، حيث عليك ترقيتها      Access 2.0انات المصممة على    يمكنه العمل مع قواعد البي    

 .مع باقي النسخ من هذا البرنامج
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 من ملفات قواعد البيانات المصنعة بإصدارات   Microsoft Accessفقد أدت مشكلة عدم عمل النسخ الجديدة من         
 خوفا من دفع    Access 2000 إلى Access 97ية من    امتناع الكثير من الشرآات من الترق       إلىأقدم، أدى ذلك    

 في وادي   HP ومنها فرع المحاسبة في شرآة       Access 97مبالغ طائلة لترقية البرامج المعدة للعمل مسبقا مع          
 Access آانوا يدرسوا إمكانية استبدال خمسة اآللف نسخة من 2001السليكون، حيث عندما زرته في أوائل عام 

 . و ما سيترتب على ذلك من تطوير لقواعد البيانات لديهمAccess 2000 إلى 97
 

 Access حيث يمكنك التعامل مع قواعد البيانات السابقة المبنية على               األمر فلقد انتهى     Access XPأما مع   
 ترقيتها، بالطبع إن لم تقم بترقيتها قد ال تستفيد من الكثير من                   إلى مشاآل و بدون الحاجة        أية بدون    2000
 . متاحة و موجودةاإلمكانية، ولكن زات الموجودة في النظام الجديدالممي

 
 ليستخدم ملفات قواعد البيانات الجديدة، يمكنك القيام        Access XP االفتراضية ل    اإلعداداتإن آنت ترغب بتغيير     

 لقائمة الرئيسيةبذلك من ا
 

Tools -> Options -> Advance -> Default File Format -> Access 2002 
 

 ثمانية أقسام رئيسية، يحتوي آًال       إلىمقسمة   نافذة قاعدة البيانات السابقة، وهي عبارة عن نافذة            إلىلنرجع  
 و  SQL Server أل متشابه، جزء من هذه الكائنات موجودة في طرف            أومنها على آائنات ذات صفات مشترآة        

موجودة  آأنهاا تظهر في قاعدة البيانات و        ، ولكنها جميعه  Microsoft Access XP موجودة في طرف     اآلخرالجزء  
 .في نفس المكان معا

 
لقاعدة البيانات و    المختلفة   األقسام إلى و اذهب    SQL Server 2000 أل بإيقاف من ذلك قم     متأآد لم تكن    إن

نات قارنها مع قاعدة البيانات قبل إيقاف خادم قواعد البيانات، حيث يمكنك عند إذن استنتاج مكان تخزين الكائ                        
 .المختلفة

 
  رئيسية و هي أجزاءعلى العموم، تتكون نافذة قاعدة البيانات آما ذآرنا من ثمانية 

 
 Tablesالجداول  �
 Queriesاالستعالمات ��
 Database Diagramsخرائط العالقات ��
 Forms) الشاشات(النماذج ��
 Reportsالتقارير ��
 Pagesصفحات الويب ��
 Macrosالماآرو ��
 Modulesالوحدات النمطية ��

 
 و يلي شرح ملخص لكال منها

 

 Tablesالجداول 
 

الجداول هي المنطقة التي تخزن به قواعد البيانات جداولها، وفي قاعدة بياناتنا السابقة هي نفس الجداول                         
 أل و هي ال تخزن في ملف قاعدة البيانات، بل تخزن في طرف SQL Server 2000الخاصة بخادم قواعد البيانات   

SQL Server. 
 

، الن العملية    SQL Server أل فستجده مباشرة في       Microsoft Access جدول من داخل       أليةبمجرد بنائك    
  الجداول تختلف عن شاشات صناعتها العاديةإنشاء، حتى أن شاشات SQL Server ألباألصل تتم في آرف 

 قيد الكتابة 
 

 Queriesاالستعالمات 
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اإلجراءات  و    Stored Procedures و االستعالمات المعقدة        Viewsو هي تربط بين االستعالمات البسيطة            
 .SQL Server 2000 الخاصة ب User Defined Functionsالمبنية من المستخدم 

 مع  Microsoft Access تظهر تحت هذا البند في          SQL Server أل السابقة المخزنة في طرف        أجزاءالثالثة  
 . آال منهاأيقوناتاختالف 

 قيد الكتابة 
 

 Database Diagramsائط العالقات خر
 قيد الكتابة 

 

 Forms) الشاشات(النماذج 
 قيد الكتابة 

 

 Reportsالتقارير 
 قيد الكتابة 

 

 Pagesصفحات الويب 
 قيد الكتابة 

 

 Macrosالماآرو 
 قيد الكتابة 

 Modulesالوحدات النمطية 
 قيد الكتابة 
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 مواضيع ناقصة في هذه الوحدة
 

  المنطقيةAccess أجزاءالتحدث عن  -
oبيئة العمل و التحكم بها و االستفادة منها 
oنافذة قواعد البيانات و طريقة ترابطها مع بيئة العمل 

 Accessمفهوم بناء التطبيقات بواسطة  -
 ADP و ملفات MDBالفرق بين ملفات  -

 



  صفحات89 من 88الصفحة رقم 

 01/04/2001يخ عدل في تار
 .و النحويةأتحذير، هذا الكتاب غير مكتمل و هو قيد اإلعداد، لذلك ناسف في حال وجود بعض التضاربات في المعلومات، أو األخطاء اإلمالئية 

 

  مرةألول Access XPإنشاء واجهة لقاعدة البيانات في 

 
 قيد االعداد
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 كتمل بعدمواضيع لم ت

 .Microsoft SQL Server 2000 Query Analyzer بواسطة Transact SQL ألآتابة برامج ��
 .مرة ألول Microsoft Office XP إعداد��
 .مرة ألول Internet Information Service 5 إعداد��
 .جداول قواعد البيانات تصميممفاهيم ��
 ).دامهااستخ وطرق العالقات مخططات (الجداول بين العالقات بناء��
 .استخدامها وطرق Views البسيطة االستعالمات تصميم��
 .استخدامها وطرق Stored Procedures المعقدة االستعالمات تصميم��
 .استخدامها وطرق النماذج تصميم��
 .استخدامها وطرق التقارير تصميم��
 .واستخداماتها WEB أل صفحات تصميم��
 .المختلفة رامجالب في منها االستفادة وطرق Macroأل  وحدات بناء��
 ).والمجموعات المستخدمين (إدارتها وطرق الصالحيات��
 ،Triggers البيانات، من جديدة أنواع بناء النص، لحقول فهارس إنشاء( SQL Server في متقدمة تقنيات��

 ).أخرى ومواضيع
 .المتقدمة التعريب طرق و التعريب��
، وطرق تسريعها Microsoft SQL Server 2000 Profilerمراقبة الطلبات على قاعدة البيانات بواسطة       ��

 .و حل مشاآلها المختلفة
 .Database Replication البيانات قواعد بين البيانات تناسخ��
 .Data Transformation Services المرآزية األجهزة بين البيانات تبادل��
 )البيانات دةقاع إصالح النشاطات، مراقبة االحتياطي، النسخ (المرآزية البيانات قاعدة إدارة��
 .)IIS 5 (إنترنت خالل من لتعمل WEB أل صفحات إعداد��
 .بيعها أو البرامج توزيع لعملية تجهيزًا إعداد برامج نشاءإ��
 Microsoft Access XP في متقدمة حيل��
 )قواعد البيانات المتعددة األبعاد( مرة ألول Microsoft Analysis Servicesتشغيل ��
  مرةألولألبعاد بناء قاعدة بيانات متعددة ا��
 بناء المكعبات و طرق التعامل بها��
 شبكات اتخاذ القرار و طرق ربطها مع مكعبات البيانات��
  لزيادة فعالية برامجكMicrosoft Office XPاستخدام طاقم ��
  االستعالم باللغة اإلنجليزية و مبادئ الذآاء االصطناعيإلىمقدمة ��
 Web لتعمل من خالل     أو Access XPية الطبيعية و ربطها مع      مبادئ بناء مشاريع استعالم باللغة اإلنجليز     ��

 .مباشرًة
  و طريقة تحسين البرمجيات من خاللهMicrosoft Office Developer XPاستخدام ��
 األجهزة و تفتيت البرامج على مجموعة واسعة من +DCOM إلىمقدمة ��
�� 

 


