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يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا و "
يصلح لكم . قولوا قوال سديدا

أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ومن 
يطع اهللا و رسوله فقد فاز فوزا 

"عظيما
71و70: األحزاب 
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قبل أن نبدأ
احلمد هللا ابتداء وانتهاء، والصالة والسالم على حبيبنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله 

:وصحبه وسلم تسليما كثريا وبعد

لتطور أن تتخلف عن ركب فإنه من غري الالئق بأمة طاملا محلت مشاعل التقدم وا
التكنولوجيا، وأن تنشغل بتوافه األمور من قبيل ما اصطلح عليه بالفن واإلبداع وهو 

الشرق عن الغرب، حيث صرنا نرى كل الدعم يوجه إىل تشجيع بعدلعمري عن الفن بعيد 
أهل الغناء والرقص والكوميديا واألجدر أن تنفق هذه األموال فيما يعود على األمة 

نفع والصالح لتستعيد مثابتها يف الريادة والقيادة، ولن يتأتى ذلك بعد النجوم وال بال
.بانتظار هطول الذهب، فإن اهللا جل وعال ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم

اللَّه عملَكُم ورسولُه وقُلِ اعملُوا فَسيرى﴿أن تعمل لفرض ذااعلينا كأمة طاحمة
الْمونَونمضة علمية﴾)105:التوبة(ؤ قد يقول قائل بأن كل ما نورده .يف سبيل قيام

ليس عيبا أن نبدأ من حيث انتهى غرينا، فهم اآلن هو موجود وقد سبقنا إليه الغرب، أقول
هللا اأيضا بنوا حضارام على أطالل حضاراتنا وقد ترمجوا من أمهات الكتب العلمية ما

ن تزوير احلقائق الذي قاموا به من نسب بعض االكتشافات إىل به عليم، ناهيك ع
.مغموريهم على حساب فطاحلنا
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ولكن البد من هذا التمهيد حىت تتحمس SQLطبعا هذه املقدمة بعيدة كل البعد عن لغة 
إىل اإلبداع يف هذا اال وأال تكتفي فقط باألخذ مما جاء يف غضون –عزيزي القارئ –

.االجتهاد واستغالل ملكة التفكريالكتاب بل عليك

. رئيسيةفصولمخسةإىل" الصايفنبعهامنSQLلغةلتعلمالوايف،الشرح"كتابينقسم
والرياضية،النظريةوالتقنياتاملعلوماتمنجمموعةيعرضانوالثايناألولالفصل
إىلتدفعكتطبيقية،عمليةمعلوماتبعرضاألخريةالثالثةالفصولتقومبينما

.SQL ServerبرنامجمعSQLلغةاحترافلكختولجديدةتقنياتاكتساب

هذاوجمهودنانقصان،متماإذاشيءلكلبأنتنبيهكمإىلالعادة،جرتكماننسىوال
مننرجولذافهم،سوءعنأوسهوعنواخلللالنقصيشوبهقدبشريجمهود

.الكتابهذايفخطأأوشائبةأيوجودحاليفإعالمناحضراتكم

والللنفسجيعلوأالالكرمي،لوجههخالصاالعملهذاجيعلأنوجلعزاهللانسأل
.القليلبالرترولوالكتابهلذاقارىءكلينفعأنوجلعزنسألهكمافيه،حظاللهوى

.اهللاشاءإنوالسدادوبالتوفيقوالفرحالبشرلكمدام

السعداينخالد
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ملن يوجه هذا الكتاب؟

:األمامإىلخطوةصفحةعلىبناالتحقواالكتاب،صاحبمعاملباشرللتواصل

https://www.facebook.com/Khotwa.Amam

:املستوياتكلإىلموجهالكتابهذا

.البدايةمنذبكسينطلقمبتدئاكنتنإ

منلتتحققفرصتكفهذه،متوسطاكنتإن
.جديدةأشياءولتتعلممكتسباتك

الكتابهذاحتتاجفقد،حمترفاكنتإن
.مامفهومانسيتكلماإليهتعودمبسطعريبكمرجع

إدارةكل أمثلة الكتاب جربتها على برنامج
،2008و2005يهبنسختSQL Serverالبياناتقواعد

أو غريه Oracleبالنسبة ملستخدمي برنامج األوراكل 
سيماأيضالكممفيدةالكتابيفالواردةفاملفاهيم

التجريدي،اجلرب(النظريباجلانبيتعلقفيما
...)البيانات،قواعدكائنات
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ملحوظة
يتضمنهااليتاألكوادكل

ولكن،%100شغالةالكتاب

لولذاوارد،والسهواخلطأ
حدث معكم أي خطأ يف جتريب 

األوامر الواردة يف الكتاب 
فالتمسوا يل املعاذير وراسلوين 

ا على بريدي االلكتروين 
:زاكم اهللا خرياجا

Khalid_ESSAADANI@Hotmail.Fr
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للمؤلفكتب

األساسيات-# السيلغةلتعلماملختصرسبيلك

http://www.kutub.info/library/book/7076

الواجهاتبرجمة-# السيلغةلتعلماملختصرسبيلك

http://www.kutub.info/library/book/11495
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http://www.kutub.info/library/book/8305

#مدخل إىل الداتا أكسيس الير يف السي

http://www.kutub.info/library/book/7576

)فرنسيةنسخة(استوديوالفيجواليفعميل/ خادمالربامجحتزمي

http://www.mediafire.com/?by3e3u4d1emvxgo
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حولعموميات
البيانات
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البياناتحولعموميات

Filesامللفات

هو جمموعة من البيانات اليت تنتمي إىل نفس النوع، وتنقسم امللفات إىل Fileامللف 
:نوعني

 امللفات النصيةText File :ويكون حمتوى امللف عبارة عن بيانات نصية.
امللفات الثنائيةBinary File :كون على شكل بيانات ثنائيةتBinary Data وهذا ،

.لغات الربجمةمن امللفات يستخدم غالبا من قبل النوع 

ختزين البيانات 
، فلو نظرنا إىل أول احلياةعقباتكلوتيسرييسعى اإلنسان دائما إىل تسهيل املهام عليه

عن بطء صغرية جدا، ناهيكلديهاإصدارات احلواسيب لوجدنا مساحات التخزين 
نظام التشغيل من رداءةالوصول إىل البيانات بسبب ضعف أداء احلاسوب من جهة، وبسبب 

جانب آخر، ولكن اإلنسان بسبب ملكته اإلبداعية فإنه طور ومازال يطور أداء احلاسوب 
آليا وبرجميا، حىت حصلنا على حواسيب بكفاءات عالية وبطرق فعالة وسريعة حلفظ 

.االبيانات والستغالهل



22

اختراع القرص بقام، حينما 1956انات يف سنة بداية عهد اإلنسان بتخزين البيكانت 
، منذ ذلك العهد واإلنسان يطور وسائل )ديايحسب موسوعة ويكيب(Hard Diskالصلب 

.هذايومناإىلختزين البيانات

:بالنسبة  لطرق ختزين البيانات فإن أشهرها

:التخزين املباشر
نات على شكل أسطر متتالية يف ملفات، ويتميز هذا النوع من التخزين ويكون حفظ البيا

تليسهألنمنهالبياناتاستخراجصعوبةبسببه وسهولته، ولكنه يبقى ضعيفا ببساطت
هنالك طريقة جللب البيانات منه إال من خالل رتبة السطر، إضافة إىل عيب آخر وهو 

:من التخزين، وهذا مثال هلذا النوعأنه يأخذ حجما كبريا

:التخزين التسلسلي
غالبا الفاصلة (تتم عملية التخزين بشكل متسلسل، حبيث كل سطر ينتهي بفاصل 

:مث بعد ذلك يليه السطر الثاين على الشكل التايل) العادية

Abu Bakr ASSIDIQ , Ômar Ibn ALKHATTAB , Ôtman Ibn AFFAN , Ali Ibn ABI TALIB

Abu Bakr ASSIDIQ

Ômar Ibn ALKHATTAB

Ôtman Ibn AFFAN

Ali Ibn ABI TALIB
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هذا النوع من التخزين يتميز عن التخزين املباشر بكونه ال يأخذ حجما كبريا، ولكنه ال 
طريقة البحث عن البيانات حبيث جيب املرور على كل األسطر من البداية خيتلف عنه يف

.إىل غاية العثور على السطر املنشود

:املفهرسالتخزين التسلسلي 
للبيانات املخزنة يف امللف، مثال لو بفهرسةنفس طريقة التخزين السابقة، ولكننا نقوم 

، فكل عامل )لسن، العنوان مثالنقوم حبفظ االسم، ا(عندنا ملف حلفظ بيانات العمال 
يأخذ رقما ترتيبيا، وذلك بغرض تسريع وثرية الوصول إىل العامل املبحوث عنه، ألن 

جعة ا، لكن تبقى مسألة مرIndexفهارسهاالبحث ال يشمل البيانات وإمنا خيص فقط 
البيانات صعبة ألنه من الواجب حتديثها عند كل عملية إضافة أو تعديل أو فهارس
.حذف

:عيوب طرق التخزين السابقة
ليس هنالك ترابط وعالقات بني امللفات، مثال لو همن عيوب التخزين املباشر والتسلسلي، أن

عندنا ملف خيزن بيانات األستاذ، وملف خيزن قائمة التخصصات فمن املستحيل التواصل 
.بينهما ألما ملفان منعزالن

منمعنيختصصغائبة، فقد تقوم حبذف ومن جهة أخرى مسألة محاية البيانات فهي 
فتكون هنالك بعثرة وخلط األساتذةملفيفبياناتالتخصصوهلذاالتخصصات،جدول

للبيانات، أما إذا كان امللف مشتركا يف شبكة حملية فهنالك مشكلة كبرية وهي حتديث 
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يف خلل مما يؤدي إىلالبيانات، فقد يشتغل جمموعة من املستخدمني على نفس البيانات 
حفظها، هلذا ستجد استعمال هذا النوع من ختزين البيانات مقتصرا على التطبيقات 

.الصغرية

:قواعد البيانات التراتبية
يف هذا النوع من أنواع ختزين البيانات، نتخلص من مشاكل احلماية وأيضا من مشاكل 

...الربط بني امللفات، ولكن هنالك مشكل آخر

على شكل قواعد نامج إلدارة قواعد البيانات بتخزين البياناتقامت كل شركة منتجة لرب
نمط خيصها، وبالتايل أضحى من الصعب اإلحاطة بكل برامج إدارة بيانات تراتبية ب

.قواعد البيانات، ألن كل برنامج له طريقته اخلاصة

.حسب موسوعة ويكيبيديا1960نوع من التخزين كان سنة اللإلشارة فتاريخ ظهور هذا 

:قواعد البيانات الترابطية أو العالئقية
أتى هذا النوع من أنواع ختزين البيانات حلل كل املشاكل السابقة، حبيث يتوفر على محاية 
عالية للبيانات، باإلضافة إىل إمكانيات ربط البيانات فيما بينها على شكل عالقات 

ا هذا النوع من التخزين هو وامليزة الباهرة اليت أتى سنفصلها فيما بعد إن شاء اهللا،
إدارة قواعد البيانات العالئقية على لغة موحدة، أتدرن ماهي هذه أنظمةاعتماد كل 

.SQLاللغة؟؟ إا لغة 
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تتكون من (يف قواعد البيانات العالئقية يتم ختزين البيانات يف جداول ثنائية البعد 
.)أسطر وأعمدة

البيانات ؟ةاعدقماهي
عليهاتقوماليتالدعائمأهممنوهيبيانات املخزنة بشكل منظم،من الهي جمموعة

بطرقاملعلوماتوحذفوتعديلحفظنستطيعالبياناتقواعدخاللمنحيثاملعلوميات،
.نريدكماظةواحملفالبياناتاستخراجلناتتيحوكذلكسلسة،

قواعد البيانات ؟ةإدارنظامماهو 
عرب لبيانات، ويسمح لك بإضافة وتعديل وحذف البياناتقواعد اإدارة هو برنامج خاص ب

ويتيح لك جمة، ى لغات الربدة البيانات بإحدمن خالل ربط قاعأيضا، ونوافذواجهات
وتوجد اآلن العديد من أنظمة ، Networkأيضا مشاركة  قواعد البيانات داخل شبكة 

Microsoft ACCESS, Microsoft SQL Server, Oracle(إدارة قواعد البيانات ولعل أشهرها

Database , MySQL, PostqreSQL, Sybase,  IBM DB2, ..(

Relationnal Modelاألمنوذج العالئقي 

وينبين هذا النموذج على، 1970سنة Edgard Franck Coddظهر هذا النظام على يد 
ملوجودة يف نظام الذي يتيح االستعالم عن البيانات ا) مفهوم رياضي(مفهوم اجلرب العالئقي 
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للغة يالتنظرياجلانب لذا يعد اجلرب العالئقي مبثابة يضم وحدات مترابطة فيما بينها، 
SQLحيث أن فهم اجلرب العالئقي يساعدك على استيعاب هذه اللغة بكل سهولة.

لبيانات بالطريقة املشهورة حاليا على انتج عن استخدام هذا األمنوذج العالئقي تنظيم 
معلتسهيل عمليات اإلضافة والتعديل واحلذف والعرض للمستخدم، Tablesل شكل جداو

ولكن طريقة عرضها صارت أسهل Filesزن يف ملفات ختتالبيانات مازالأنإىلاإلشارة
.وأيسر
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التجريدياجلرب
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Relationnal Algebraاجلرب العالئقي 

ياضيات سيكون قد مر على عبارة عن  مفهوم رياضي حمض، أعتقد لو كنت من هواة الر
، والغاية منه هو Group Theoryأطروحة اموعات يقوم على، وهو من دون شكمسامعك

) جداول(على وحدات نقوم ا احلصول على بيانات جديدة من خالل بعض العمليات اليت 
:وهذه العمليات هيأخرى، 

:العمليات التجميعية

.جمموعتنيتطبق هذه العمليات على 

:)Union)حتاد اال

هو عالقة تربط بني جمموعتني هلما نفس احلقول ونفس اخلصائص، Unionاالحتاد 
:جمموعة تضم كل عناصر اموعتني، ويرمز هلا رياضيا هكذاوتكون النتيجة عبارة عن

R1  R2

:حىت نستوعب املفهوم أكثر سنورد اجلدولني التاليني بنفس البنية

R1 R2
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R1 :ل من العمالالفوج األو

AddressAgeNameCode
Kuwait26AhmedP1E1
Morocco24IdrissP1E2
Egypt25KamalP1E3

R2 : من العمالالثاينالفوج

AddressAgeNameCode
Tunisia24KhalidP2E1
Syria27IsmaîlP2E2

R1R2 :احتاد الوحدتني
AddressAgeNameCode
Kuwait26AhmedP1E1
Morocco24IdrissP1E2
Egypt25KamalP1E3
Tunisia24KhalidP2E1
Syria27IsmaîlP2E2

قائمة أفواج العمال
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:)Intersection)التقاطع 

التقاطع هو ناتج ربط جدولني هلما نفس عدد احلقول، ونفس البنية، ويرمز له رياضيا 
R1ذا الرمز   R2 ،وهو يضم العناصر املشتركة بني جدولني.

:حىت نستوعب املفهوم أكثر سنورد اجلدولني التاليني بنفس البنية

R1 : الكندي"بعض كتب مكتبة:"
BookCode
Kalila wa dimnaB1
Moqadimat Ibn KhaldounB2
Truth of lifeB3
C# ProgrammingB4
Java ProgrammingB5

R2 :الرضوان"تب مكتبة بعض ك:"
BookCode
C# ProgrammingB4
Health & BodyB13
Truth of lifeB3
PHP for beginnersB15
Java ProgrammingB5

R1 R2 R1  R2
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شتركة بينهما املعناصر بعض الكما تالحظ لدينا جمموعتان هلما نفس البنية، ولديهما
:كما يعرض اجلدول التايل

R1  R2 :موعتنيالعناصر املشتركة بني ا:
BookCode
C# ProgrammingB4
Truth of lifeB3
Java ProgrammingB5

:)- (Differenceاالختالف 

R3

طرح جمموعة من جمموعة أخرى، ويشترط أن يكون الفارق الناتج عن هو االختالف 
.نفس البنية ونفس احلقول) اجلدولني(للمجموعتني 

.نفس املثال األول ونطبق عليه عملية االختالفلنأخذ 

R1 R2 R3=R1 - R2
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R1 :الفوج األول من العمال

AddressAgeNameCode
Kuwait26AhmedP1E1
Morocco24IdrissP1E2
Tunisia24KhalidP2E1
Syria27IsmaîlP2E2
Algeria32YoussefP1E3

R2 :الفوج الثاين من العمال

AddressAgeNameCode
Tunisia24KhalidP2E1
Syria27IsmaîlP2E2
Qatar29KarimP2E3
Arabic Saudia31MahmoudP2E4
Libya36IbrahimP2E5

R1-R2 :الفوج األول ناقص الفوج الثاين:

AddressAgeNameCode
Kuwait26AhmedP1E1
Morocco24IdrissP1E2
Algeria32YoussefP1E3

R1-R2 : تعين جلب العناصر املوجودة يفR1 وغري املوجودة يفR2.
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، يف هذه احلالة R2-R1باملقابل ميكننا القيام بعملية االختالف بشكل عكسي، على شكل 
واليت ال توجد يف R2ستكون النتيجة عبارة عن جمموعة تضم فقط العناصر املوجودة يف 

R1أي كما يعرض اجلدول التايل:

R2-R1 :الفوج الثاين ناقص الفوج األول:

AddressAgeNameCode
Qatar29KarimP2E3
Arabic Saudia31MahmoudP2E4
Libya36IbrahimP2E5

العمليات األحادية
:تطبق هذه العمليات على جمموعة واحدة، وتنقسم إىل

:)Selection)σاالنتقاء 

من جمموعة معينة، مثال لو عندنا جدول Rowsاألسطر /وتعين انتقاء بعض العناصر
:العمال التايل

CityFunctionNameID
CasaBlancaDevelopperYounes MAADANE1
CasaBlancaConceptorIsmaîl WAHBI2
RabatDesignerReda Hamdi3
CasaBlancaDirectorHamid MAKBOUL4
AgadirWeb MASTERMohammed ELKHAL5
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:االنتقاء يف هذه احلالة يعين االستعالم عن بعض العمال املوجودين ضمن اموعة، مثال

:CasaBlancaانتقاء العمال الذين يسكنون يف مدينة الدار البيضاء

CityFunctionNameID
CasaBlancaDevelopperYounes MAADANE1
CasaBlancaConceptorIsmaîl WAHBI2
CasaBlancaDirectorHamid MAKBOUL4

:Developperانتقاء العمال الذين عندهم صفة مربمج 

CityFunctionNameID
CasaBlancaDevelopperYounes MAADANE1

:)Projection)πاالسقاط 

وليس Columnsالفرق بينه وبني االنتقاء هو كون االسقاط يكون بغرض انتقاء األعمدة 
:ال لو عندنا نفس اجلدو ل السابق، فمثاألسطر

CityFunctionNameID
CasaBlancaDevelopperYounes MAADANE1
CasaBlancaConceptorIsmaîl WAHBI2
RabatDesignerReda Hamdi3
CasaBlancaDirectorHamid MAKBOUL4
AgadirWeb MASTERMohammed ELKHAL5

:د بعض احلقول فقط يف عملية جلب البيانات، مثالفإن االسقاط يعين حتدي
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:جلب أرقام وأمساء العمال فقط

NameID
Younes MAADANE1
Ismaîl WAHBI2
Reda Hamdi3
Hamid MAKBOUL4
Mohammed ELKHAL5

:أو جلب مهن العمال فقط

Function
Developper
Conceptor
Designer
Director
Web MASTER

الثنائية العالئقيةالعمليات 
.أو أكثروهي العمليات اليت بإمكاننا القيام ا على جمموعتني

:)×(اجلداء الديكاريت

جداء كل عنصر خارج ويكون الناتج عن هذه العملية عبارة عن جمموعة جديدة، تضم 
:ليانمن اموعتني بباقي عناصر اموعة األخرى، فمثال لو عندنا اجلدوالن التا
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:)÷(Divisionالقسمة

ويعين قسمة جدول على جدول آخر، بشرط أن تكون حقول اجلدول الثاين متواجدة يف 

، وتزن النتيجة عبارة عن جدول يضم ÷اجلدول األول، كما يرمز له يف الرياضيات

، وصيغتها الرياضية هكذا تضم كل عناصر اجلدول الثاينعناصر اجلدول األول اليت 
R3=R1÷R2

، يضم قائمة للممثلني واألفالم اليت شاركوا فيهانفترض مثال أن عندي جدوالن، األول 
:يضم قائمة لألفالم السينمائيةوالثاين

1

2

3

10

11
101

102

103

111

112

113

R1 X R2R2R1
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؟كل األفالمكيف نستطيع جلب أمساء املمثلني الذين شاركوا يف 

ونتيجة R2لى اجلدول الثاين عR1للجواب على هذا السؤال سنقوم بقسمة اجلدول األول 
:القسمة ستضم فقط املمثلني الذين شاركوا يف كل األفالم، أي هكذا

FilmFilmActor_Name
Sun & MoonSun & MoonFranck Richard

Like a bossLike a bossJosé Melany

Like a bossFranck Richard

Sun & MoonMichel Ravaud

Like a bossKatherine elise

Sun & MoonJosé Melany

Actor_Name
Franck Richard

José Melany

R2R1

R1÷R2
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:)(Joinالربط 

ويقتضي هذا النوع من SQLوهو من أبرز املفاهيم اليت سنراها إن شاء اهللا مع لغة 
ترك من نفس النوع، ويستعمل الربط بغرض البحث عن هلما حقل مشنيالعمليات جدول

وجود احلقل املشترك بنفس القيمة العناصر املوجودة يف اجلدولني من خالل حتقق شرط 
ويرمز له رياضيا بالرمز التايل،يف اجلدولني

:لنتأمل املثال اآليت

ID_CountryCitizenID_CitizenCountryID_Country
1HamdiC1Egypt1

3KhalidC2Morocco2

2SaîdC3Algeria3

والدول مادام رقم الدولة يف اموعة ميكننا من خالل عملية الربط أن جنلب املواطنني 
:األوىل يتوافق مع رقم الدولة يف اموعة الثانية، هكذا

SELECT Country, Citizen
FROM R1, R2
WHERE R1.Country_id=R2.Country_id

R2R1
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جدول األوطان، نقوم جبلب اسم املواطن من جدول املواطنني، وجنلب اسم الوطن من 
بشرط أن تتوافق قيمة احلقل املشترك بني اموعتني، إن استوعبت هذا فقد مررت لك 

وأنت ال تشعر SQLجزء غري يسري من 

:خالصة اجلرب العالئقي
بغية جلب اموعات،/ اجلداول مما سبق نستنتج بأن اجلرب العالئقي هو وسيلة ملخاطبة 

:ميكننا اختصار ما مضى يف اخلطاطة التاليةبعض البيانات بطرق متعددة، و

تقنياتإىلالرياضيةاملفاهيمهاتهحنولفكينرىسوفإن شاء اهللالرابعالفصليف
.البياناتجللبةعملي

جدول أو جمموعة من اجلداول

نستعمل اجلرب العالئقي لتكوين 
مجلة متكننا من االستعالم عن 

:بعض البيانات من 

فنحصل على

نتيجة على شكل جدول جديد
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لغةإىلمدخل
SQL
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:SQLلغةإىلمدخل

:تعريف
ماتاالستعاللغةوتعين،Structured Query LanguageلاختصارهيSQLمة كل

.وتستعمل من أجل إجراء عمليات على قواعد البياناتاملرتبة،

العالئقيللجربالربجميالتعبريهيSQLفلغةدقيقة،بصفةاملعىنهذانستوعبحىت
مت 1986، مث بعد ذلك يف سنة 1974، ظهرت هذه اللغة سنة الكتابمستهليفرأيناهالذي

لتصبح بذلك اللغة ISOمت اعتمادها من قبل 1987، ويف سنة )ANSI(اعتمادها من طرف 
.RDBMSاألكثر شيوعا يف أنظمة إدارة قواعد البيانات العالئقية 

تسمى،SQLمنمتطورةنسخةيستعملفهوMicrosoft SQL Serverلربنامجبالنسبة
Transact SQLاختصاراوتكتبT-SQLالتاليةاملهامتضموهي:

:T-SQLمهام لغة 
Dataلاختصاروهي:DDLالبياناتلتعريفلغة Definition Language ،

، Databasesقواعد بيانات(الكائنات وحذفوتعديلإنشاءلناتتيحأاأي
Storedإجراءات خمزنة، Indexesالفهارس ، Viewsاملشاهد ،Tablesجداول

Proceduresقوادح ،Triggers، (...عالئقيةبياناتقاعدةنشاء يفماكيف.
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Dataلاختصاروهي:DMLالبياناتملعاجلةلغة Manipulation

Language ،اأيانتقاءمنمتكنناأSelectوإضافةAddوحتديثUpdate

.عالئقيةبياناتقاعدةمنالبياناتDeleteوحذف
Dataلاختصاروهي:DCLالبياناتيفللتحكملغة Control Languageأي ،

.الصالحياتحتديدعربالبياناتقاعدةمستخدمييفتحكمالمنمتكنناأا

الفصليفمعناسيأيتكمابرجميةلغةأيضابلفحسب،لالستعالملغةليستT-SQLلغة
.اهللاشاءإناخلامس
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قواعد البيانات

:إنشاء قواعد البيانات
:، فالصيغة كما يليSQLإلنشاء قاعدة بيانات بلغة 

.هو اسم قاعدة البيانات اليت نريد إنشاءهاMyDatabaseحبيث 

CREATE DATABASE MyDatabase ;

Microsoft SQL Serverبرنامجصورة لواجهة
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إىلالربنامجيفكلمةكلوسأترجمالواجهة،هذهيفالقوائمأهمسنعرضواآلن
.باإلجنليزيMS SQL Serverنسخةعلىيتوفروناإلخوةأغلبألناالجنليزي،

فتحمنمتكننا،New Queryامسهااالجنليزيةالنسخةيفواليتباألزرقاحملاطةاملنطقة
.T-SQLأوامرلكتابةجديدةصفحة

يفاملكتوبةSQLأوامربتنفيذخاصةوهي،Executeامسهاباألخضراحملاطةاملنطقة
.F5الزرعلىأوعليهاالضغطبإمكانكاحملرر،

منميكنناالذي، Object Explorerالكائناتمستعرضتضمالبينباللوناطةاحملاملنطقة
إىلباإلضافة... جداول،بيانات،قواعد،Serverاخلادممستوىعلىالكائناتإنشاء

.ConnctionsواإلتصاالتUsersاملستخدمنيوإدارةSecurityاحلمايةعمليات

بإمكاننا أيضا إنشاء قاعدة البيانات يدويا عرب املعاجل، من غري حاجة إىل كتابة األمر 
CREATE DATABASE.
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:عدة البياناتحذف قا
:، نكتبSQLحلذف قاعدة بيانات بواسطة أوامر 

Tablesاجلداول 

تتكون من (ئية األبعاد ااجلداول عبارة عن وحدات لتخزين البيانات على شكل مصفوفة ثن
).Columnsوأعمدة Rowsأسطر 

:قواعد حول التسمية
:عند إنشاء جدول، يلزم عموما احترام مايلي

اسم اجلدول كلمة حمجوزة يف لغة أن ال يكونSQL.
 ا ليست موحدة بنيأن ال يبتدئ برقم أو برمز ماعدا بعض الرموز لن نوردها أل

يف حني ال ، $يسمح بأن يبدأ اسم اجلدول بالرمز ORACLEالربامج، فمثال برنامج 
. بذلكSQL Serverيسمح برنامج 

DROP DATABASE MyDatabase ;
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:إنشاء اجلداول
:فالصيغة كما يليSQLإلنشاء جدول بواسطة أوامر 

ويتكون من حقول ثالثة، األول نوعه MyTableاألمر أعاله يقوم بإنشاء جدول امسه 
.DataTimeحرف، واألخري من نوع التاريخ 50رقمي، الثاين نوعه نصي يتسع ل 

:حذف اجلداول
:جدول نقوم بكتابة األمر التايلحلذف 

.فههو اسم اجلدول املراد حذMyTableحبيث 

:تعديل اجلداول
:فالصيغة دائما هكذاإىل جدول ماإلضافة بعض احلقول 

، فقط نكتب بعد الكلمة SQLللجدول عن طريق أوامر واحدهذا إذا أردنا إضافة حقل 
ADDاسم احلقل ونوعه لتتم إضافته إىل اجلدول بعد تنفيذ األمر.

CREATE TABLE MyTable (
ID INT,
FullName VARCHAR(50),
BirthDate DATETIME)

DROP TABLE MyTable;

ALTER TABLE MyTable ADD Age int;
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:نفصل بينها بفاصلة هكذاإذا أردنا إضافة جمموعة من احلقول دفعة واحدة، أما 

:أنواع البيانات
كل حقل من حقول أي جدول له بالضرورة نوع معني من البيانات، حسب القيمة املراد 

:ختزينها فيه، وتنقسم أنواع البيانات إمجاال إىل

:األنواع الرقمية
يف إحدى اجلداول، Ageوتستعمل لتخزين القيم الرقمية، مثال لو عندنا حقل العمر 

:فحتما علينا اختيار نوع رقمي لتخزين قيم األعمار، واألنواع الرقمية بدورها تنقسم إىل
BIGINT :2-ستعمل لتخزين القيم الرقمية اليت جماهلا حمصور بني يو

2وبني 63
63

-

8(بايتات 8، وهذا النوع من البيانات يستعمل 1 Bytes (لتخزين البياناتل.
INT :4(أربع بايتاتيستعمل Bytes( لتخزين البيانات وجماله الرياضي يبتدئ من-

1-231وينتهي إىل231

SMALLINT: 2(بايت 2يستعمل Bytes ( لتخزين البيانات وجماله الرياضي يبتدئ
1-215وينتهي إىل215-من 

TINYINT: و 0يستعمل بايت واحد لتخزين البيانات، وجماله الرياضي حمصور بني
255.

ALTER TABLE MyTable ADD Age int, Address VARCHAR(250);
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REAL :بايت 4فظ البيانات من نوع أرقام عشرية، وهو حيتاج إىل يستعمل حل
.للتخزين

FLOAT : بايت 8يستعمل حلفظ البيانات من نوع أرقام عشرية، وهو حيتاج إىل
.للتخزين

DECILMAL :إىل-99999،999منجماهلاميتداليتالعشريةالقيملتخزين
99999،999

XML :ألأماإلكسنوعمنوثائقلتخزين(XML Documents).

:األنواع النصية
تستخدم حلفظ البيانات من نوع نصي، على سبيل املثال لو عندنا حقل حلفظ اسم أو 

:عنوان أو أي قيمة نصية، فيلزم أن خنتار نوع بيانات نصي، وتنقسم األنواع النصية إىل
VARCHAR(n): بايت من 8000وهو من أهم األنواع النصية، ويسمح بتخزين

بالقيمة nانات، وبإمكانك حتديد عدد األحرف املمكن ختزينها عن طريق تغيري البي
.الرقمية املراد إعطاؤها

CHAR(n):سمح بتخزين النصوص حسب القيمة الرقمية املكتوبة بني القوسني، ي
.8000، وقيمته القصوى 1القيمة االفتراضية هلذا النوع 

NCHAR(n): 4000لتخزين النصوص، قيمته القصوى.
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:التاريخ والوقت
ن على شكل تاريخ ووقت مثل وحنتاج هذا النوع من البيانات حلفظ بعض القيم اليت تك

:، ومن أهم أقسامه...تاريخ البيع أو الشراء
DateTime:بايتات8يستخدم هذا النوع من البيانات.

:بعض األنواع األخرى
Binary: لتخزين البيانات الثنائيةBinary Data.
Image :ويستعمل لتخزين البيانات من نوع بايت، وأيضا لتخزين الصور.
Bit: وهو يستعمل غالبا حينما نتعامل مع بيانات 1و 0يسمح فقط بتخزين القيمتني ،

.منطقية 

:Constraintsاإلدخال خاصيات
املرادالقيمةمنالتحققأجلمناحلقول،علىنطبقهااليتاألوامرمنجمموعةوهي

:هيالكلماتهذهوأولا،حفظه
NOT NULL:

:هكذاوصيغتهافارغة،معنيحقلقيمةتركملنعاخلاصيةهذهوتستعمل

CREATE TABLE MyTable (
ID INT NOT NULL,
FullName VARCHAR(60))
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:يليكمااجلدولإنشاءبعدحىتNOT NULLاخلاصيةتطبيقوميكننا

.عليهاخلاصيةتطبيقاملراداحلقلونوعاسمبتحديدقمناتالحظكما

IDENTITY:
جعلأجلمنرقميانوعهايكوناليتاحلقولعلىفقطيطبقالكلماتنمالنوعهذا

وطبقتالتايلاجلدولأنشأتلومثالجديد،سطرأيإضافةعندتلقائياتزدادقيمها
:تصاعدياقيمتهتزدادفسوف،IDاحلقلعلىالكلمةهذه

ولكنفيها،الكتابةمنمتنعكIDاحلقلخانةبأنستالحظجديد،سطرأيإضافةعند
:التاليةالصورةنيتبكما،تلقائيابواحداحلقلقيمةبرفعتقومتتجاوزهامامبجرد

CREATE TABLE MyTable (
ID INT IDENTITY(1,1),
FullName VARCHAR(60))

--Duting creation of table
CREATE TABLE MyTanble (

ID INT NOT NULL,
FullName VARCHAR(60))

--After creation of table :

ALTER TABLE MyTable
ALTER COLUMN ID INT NOT NULL
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:هكذاالقيمةزيادة معاملوأيضااحلقل،منهايبدأاليتالقيمةتغيريتستطيع

يمةالقأنأي،3هوالزيادة معاملويكون،2الرقممناحلقلقيمةستبدأاملثال،هذايف
.إخل...8ستكونوالثالثة،5ستكونالثانيةوالقيمة،2ستكوناألوىل

PRIMARY KEY:
أنينبغيوالللتكرارقابلةغريمتفردة،قيمتهجلعلاحلقلعلىاخلاصيةهذهتطبق
NOTتكونأنينبغيأيفارغةاخلاصيةهذهعليهتطبقالذياحلقلقيمةتترك

NULL،مييزحقلهنالكشكغريفمناملواطنني،بياناتيضملجدوعندنالوفمثال
PRIMARY KEYأساسيامفتاحاسيكونالذياحلقلاحلالةهذهيفغريه،عنمواطنكل

منأكثرجتدأناملمكنمنألنهالوطنية،التعريفبطاقاتأرقاميضمالذياحلقلهو
عند،التعريفبطاقةمرقنفسحيملواأنيستحيلولكناالسم،نفسحيملونمواطن
استخدامإلزامياصبحيالعالقاتطريقعنبينهافيمامتصلةجداولمعالتعامل
.األساسيةاملفاتيح

:التاليةالصيغةنكتبأساسيا،مفتاحااحلقولأحدجلعل

CREATE TABLE MyTable (
ID INT IDENTITY(2,3),
FullName VARCHAR(60))

CREATE TABLE MyTable (
ID INT PRIMARY KEY,
FullName VARCHAR(60))
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احلقولإحدىعلىتطبيقهاأثناءPRIMARY KEYالتحققخاصيةتسميةونستطيع
:التاليةبالصيغة

بIDاحلقلعلىاملطبقةPRIMARY KEYاخلاصيةأمسينااحلالةهذهيف
PK_MyConstraint.

ALTERاخلاصيةطريقعناجلدول،إنشاءبعدحىتاخلاصيةهذهتطبيقأيضانستطيع

TABLE،هكذاأي:

:التايلبالشكلستجدهColumnsاألعمدةإىلودخلتالقائمة،يفاجلدولإىلذهبتلو

.PRIMARY KEYأساسيحقلIDاحلقلأنعلىللداللةاملفتاحرمز

CREATE TABLE MyTable (
ID INT CONSTRAINT PK_MyConstraint PRIMARY KEY,
FullName VARCHAR(60))

--creation of table
CREATE TABLE MyTable (

ID INT NOT NULL,
FullName VARCHAR(60))

--Add primary key constraint :

ALTER TABLE MyTable ADD CONSTRAINT PK_MyConstraint PRIMARY KEY(ID)
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UNIQUE:
يضمأنميكنالوبالتايلالتكرار،منمعنيقلحةقيمملنعاخلاصيةهذهتستعمل

اخلاصيةوبنيUNIQUEاخلاصيةبنيالفرق، مرةمنأكثرقيمةاحلقلنفس
PRIMARY KEY،بالقيمتسمحاليتاحلقولعلىتطبيقهاميكنالاألخريةهذهأن

هذهتطبيقوميكننا، NULLبالقيمةUNIQUEاخلاصيةتسمحبينما،NULLالفارغة 
:هكذااحلقلعلىاخلاصية

:يليكمامسبقامنشأجدولعلىاتطبيقهوميكننا

REFERENCE:
لتعريفملوتستع،آخرجدولمنالقادمةاألجنبيةاحلقولعلىتطبقاخلاصيةهذه

.منهالقادماجلدولوحتديداألجنيباحلقل

CREATE TABLE MyTable (
ID INT UNIQUE,
FullName VARCHAR(60))

--creation of table
CREATE TABLE MyTable (

ID INT UNIQUE,
FullName VARCHAR(60))

--Add unique constraint :

ALTER TABLE MyTable ADD CONSTRAINT U_MyConstraint UNIQUE (ID)
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اجلدولعلىREFERENCEاخلاصيةتطبيقوحناولجدولني،سننشئاملثالهذايف
:الثاين

IDامسهوالثايناألساسي،احلقلوهوCodeامسهاألولحقلني،منيتكونالثايناجلدول

.األولاجلدولمنقادمأجنيبوهو

:التايلبالشكلستجدهColumnsاألعمدةإىلودخلتالقائمة،يفاجلدولإىلهبتذلو

للداللةالرماديواملفتاح،PRIMARY KEYأساسي احلقلأنىعلللداللةالذهيباملفتاح
.FOREIGN KEYأجنيباحلقلهذاأنىعل

وتكونمقدما،إنشاؤهمتجدولعلىREFERENCESاخلاصيةتطبيقأيضاونستطيع
:هكذاالصيغة

--creation of the first table
CREATE TABLE MyTable1 (

ID INT NOT NULL PRIMARY KEY ,
FullName VARCHAR(60))

--creation of the second table
CREATE TABLE MyTable2 (

Code INT NOT NULL PRIMARY KEY ,
ID INT CONSTRAINT PK_MyTable2 REFERENCES MyTable1(ID)

)
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IDأماإنشائها،بصددحنناليتREFERENCESاخلاصيةاسمهوFK_Constraintحبيث

الثانيةIDوالثاين،اجلدوليفاألجنيباحلقلاسمفهوFOREIGN KEYباملقرونةاألوىل
هوهذه حالتنايف(املصدراجلدوليفاألجنيباحلقلاسمهوREFERENCESباملقرونة
).األولاجلدول
ألناجلداول،إنشاءبعدREFERENCESاخلاصيةإضافةيستحسنمشاكل،وقوعلتفادي

احلقولتضماليتاجلداولقبلأوالتنشأأنجيباألساسيةاحلقولتضماليتاجلداول
.األجنبية

DEFAULT:
فادياتعليهاملطبقةللحقلافتراضيةقيمةحتديدهياخلاصيةهذهمنالغاية
قيمةاملستخدمتركإذاإالحتفظالاالفتراضيةالقيمةهذهوطبعا،NULLللفراغ
:يليكمافالصيغةمعنيحقلعلىاخلاصيةهذهولتطبيقفارغة،احلقل

هذهتطبيقأردناإذاالتنصيص،عالماتغريمنالقيمةنكتبرقميا،احلقلنوعكانإذا
:يليكماالصيغةفمسبقاموجودحقلعلىاخلاصية

ALTER TABLE MyTable2
ADD CONSTRAINT FK_Constraint
FOREIGN KEY (ID)
REFERENCES MyTable1(ID)

CREATE TABLE MyTable(MyColumn nvarchar(25) DEFAULT 'UnKnown')
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CHECK :
تتوافقالقيمةكانتفإنإدخاله،قبلاحلقلقيمةمنللتحققاخلاصيةهذهتستعمل

الشرطختالفالقيمةكانتوإناإلدخال،عمليةمتتباخلاصيةاملصحوبالشرطمع
:هكذاوصيغتهااإلدخال،عمليةمنعيتم

سنة،160وسنوات5بنياحملصورةعمرالقيمةبإدخالفقطسيسمحاملثالهذايف
.تريدشرطبأيالقوسنيبنياملوجودالشرطتعويضوميكنك

:التاليةبالصيغةاجلدول،إنشاءبعدحىتCHECKاخلاصيةإضافةميكننا

:اإلدخالخاصياتحذف
:التاليةالصيغةنكتباإلدخال،خاصياتحلذف

ALTER TABLE MyTable ADD CONSTRAINT D_Constraint DEFAULT 'UnKnown' For
MyColumn

CREATE TABLE Person(
CIN CHAR(9),
FullName NVARCHAR(75),
AGE INT CONSTRAINT C_Constraint CHECK (AGE BETWEEN 5 AND 160))

ALTER TABLE Person

ADD CONSTRAINT C_Constraint

CHECK (Age BETWEEN 5 AND 160)
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.حذفهااملراداإلدخالخاصيةاسمC_Constraintواجلدول،اسمهوPersonحبيث

:Viewsاملشاهد
أاإالاحلقيقيةاجلداولدورنفسهلاواليتومهية،جداولعنعبارةViewsاملشاهد

جيلبالذياالستعالمعلىفقطحتتويوإمناالبياناتعلىحتتويالألاوأسرعأخف
احلقولعددحتديدمناملشاهدمتكننازيةاملهذهإىلباإلضافة،اجلداولمنالبيانات

منجمموعةمنالبياناتجلبمنمتكنناكواعنناهيكاالستعالم،يفتضمينهااملراد
.واحدجدولشكلعلىوجتميعهااملترابطةاجلداول

:املشاهدإنشاء
:يليكماالعامةفالصيغةمعني،Viewمشهدإلنشاء

جيلبمشهدإنشاءلكيفيةمثالوهذاإنشاؤه،املرادهداملشاسمهوView_Nameحبيث
:الرياضمدينةيسكنونالذيناملوظفنيبيانات

ALTER TABLE Person

DROP CONSTRAINT C_Constraint

CREATE VIEW View_Name

AS Query

CREATE VIEW Emp_Riad

AS

SELECT ID, FullName, Age FROM Employee WHERE [City]='Riad'
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التبويبيفستجدالبيانات،قاعدةإىلاذهببإنشائهقمتالذياملشهدرؤيةأردتلو
الذيباإلسماملشهدوستجدإليهادخل،Viewsامسهتبويبااجلداول،فيهيوجدالذي
.إياهيتهأعط

.Tablesباجلداولجداشبيهةستجدهاإليهاادخل
اتبعفقط،SQLأوامركتابةإىلاحلاجةدونمنهناك،منأيضااملشاهدإنشاءبإمكانك
.New ViewواختيارViewsعلىالفأرةبيمنيالضغطبعداإلنشاء،مراحل

:Viewsاملشاهدحذف
األمراكتبأو،Deleteاألمرواخترالفأرةنيبيمعليهبالضغطقممعني،مشهدحلذف
:التايل

DROP VIEW View_Name
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:Indexesالفهارس 
الكتاب،صفحاتأواخريفغالباموجودةتكونواليتتعرفها،اليتبالفهارسشبيهةهي
يبحثالذياملوضوعإىلالوصولمنالقارئمتكنيأجلمنتوضعالفهارسفهذهتعلمكما
.سرعةبكلعنه
تسريعهوالفهارسإنشاءمنالغايةأنإذ،SQLلغةيفالفهارسعلىطبقينالشيءنفس

منالبياناتحتديثعملياتتبطئأاهوعيبهالكن،)Select(البياناتجردعمليات
هلذاالفهرس،إنشاءإعادةيفتتسببحتديثعمليةكلألنوتعديل،وحذفإضافة
.منهاالتقليلوحسن

:الفهارسإنشاء
:يليكماالصيغةفإنما،جدوليفاحلقولإحدىعلىجديدفهرساءإلنش

وباألمر،املعيناجلدولاسمTable_Nameوالفهرس،اسمهوIndex_Nameحبيث

Column_Nameلهفهرسةعملاملراداحلقل/العموداسم.

أوAscendingتصاعديةإماوهيالبياناتجردطريقةحتددفهيAscوDescأما
.Descendingتنازلية

CREATE INDEX Index_Name
ON Table_Name (Column_Name Desc | Asc)
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:فهرسإلنشاءمثالوهذا

:الفهارسحذف
:يليكمافالصيغة،SQLأوامربواسطةفهرسحلذف

:البياناتمعاجلة
عملياتكلتشملبأالناقوالثاين،الفصللهمستيفالبياناتمعاجلةمفهومعنحتدثنا

.اجلداولتطالاليتواحلذفوالتعديلاإلضافة

:جدولإىلInsertالبياناتفةإضا
اجلدول،هذاإىلجديداموظفاأضيفأنوأريداملوظفني،قائمةيضمجدولعنديمثال

ذلكلفعلالكامل،وامسهاملوظفرقم:ومهافقطحقلنييضماجلدولأنسأفترض
:يليكمافالصيغة

CREATE INDEX MyIndex
ON MyTable (ID Desc)

DROP INDEX MyIndex
ON MyTable

INSERT INTO MyTable
(ID, FullName)
VALUES
(1, 'Khalid')
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مهاFullNameوIDوإليه،البياناتإضافةنريدالذياجلدولاسمهوMyTableحبيث
توضعاألقواسبنييكتبالاجلدولحقولمنحقلأَياجلدول،هلذااملشكالناحلقالن

.افتراضياNULLالقيمةفيه
فالتلقائيا،يزدادالرقمجتعلاليتIDENTITYاخلاصيةيطبقاحلقولأحدكانإذا

.احلقولمعنضعهأنينبغي
واالكتفاءالصيغةيفاحلقولذكرإلغاءفبإمكانناول،احلقترتيبمنمتأكدينكناإذا

:هنانعرضكماالقيمة،بإدخالفقط

آخرإىلجدولمنالبياناتنسخ
:يليكماوالصيغةثانجدولإىلونقلهامعني،جدولبياناتنسخبإمكاننا

أمساءديدحتمعإليهالبياناتنسخاملراداجلدولاسمبتحديدقمنااألولالسطريف
Selectالكلمةطريقعناملصدراجلدولمناحلقولقيمجبلبنقومذلكبعدمثاحلقول،

.اهللاشاءإنسيأيتفيمابالتفصيلسنراهااليت

INSERT INTO MyTable
VALUES
(1, 'Khalid')

INSERT INTO MyTable2 (ID,FullName)
SELECT ID,Fullname
FROM MyTable1
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:إنشائهحلظةنفسيفجدولإىلالبياناتإضافة
بذلكللقياممسبقا،موجودآخرجدولبعناصرإنشائهحلظةيفجدولتعبئةبإمكاننا

:يليكماالصيغةف

عبارةالنتيجةتكونسوفالكودهذابتنفيذقمتإذااحلقول،مجيعجلبتعين*النجمة
.OldTableاجلدولبياناتبنفسمعبأNewTableامسهجديد،جدولعن

:Deleteالبياناتحذف
:يليكمافالصيغةمعني،جدولمنالبياناتمجيعحلذف

ولختاليت،WHEREالشرطيةالكلمةإضافةفيلزمنافقطاصرالعنبعضحذفأردناإذا
.احلذفعمليةتتمبتحققهالذيالشرطحتديدلنا

املوظفنيحذفونريداملوظفني،منجمموعةيضمجدواللديناأننفترضلذلكوكمثال
:الرباطمبدينةيقطنونالذين

:سنة60منأكربعمرهمالذيناملوظفنيحبذفيقومآخرمثال

SELECT *
INTO NewTable
FROM OldTable

DELETE FROM MyTable;

DELETE FROM Employee
WHERE Adress= 'Rabat';
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:Update Dataالبياناتتعديل
اآلنتنشئهأنيستحسنهلذااملوظفني،جدولعلىسنشتغلالقادمةاألمثلةمعظميف

اليتSQLأوامرعربأوالتصميم،نافذةطريقعنيدوياإنشاؤهبإمكانكاألوامر،لتجريب
.آنفارأيناها

أغريألنينأستعملها،اليتولاحلقنفسباتباعملزمافلستاجلدولحلقولبالنسبة
املوظفنيجدولإنشاءابتداًءتستطيعالعمومعلىأعرضه،الذياملفهوموفقاحلقول

:التايلاإلنشاءاستعالميفأوردهااليتباحلقول

:يليكماتكونالصيغةفإنما،جدوليفالبياناتتعديلبعمليةللقيام

وبالتايل،Employeesجدولداخلاملوجودةالعناصركلاتبيانبتعديليقومأعالهاملثال
يأيتوالذيالتعديلشرطحتديديلزمناغريهادونالعناصربعضيشملالتعديلجلعل

:1الرقمحيملالذياملوظفمعلوماتسنغرياآليتاملثاليف،WHEREالكلمةبعد

DELETE FROM Employee
WHERE Age > 60;

UPDATE Employee
SET FullName='UnKnown', Adress='Jeddah'

CREATE TABLE Employee
(ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
FullName NVARCHAR(40),
Adress NVARCHAR(255),
Age TINYINT)
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أمسائهموتعويضالرياض،مبدينةالقاطننياملوظفنيأمساءبتغيرييقومآخرمثالوهذا
":محزة"ب

:Selectالبياناتجرد
اهللاشاءإناآلناجلداول،منالبياناتجبلبSelectاألمريقومكيفسلففيمارأينا

:األمرهذاصيغةسنوردللبدايةوكنقطةأكثر،عليهسنتعرف

اجلزءويفقيمها،استعراضيدنراليتاحلقولبتحديدنقومSelectمناألولاجلزءيف
شرطانضعأننستطيعالثالثاجلزءويفمنه،البياناتجلباملراداجلدولحنددالثاين
:التايلاملثاليظهركماالبيانات،جلبيضبط

UPDATE Employee
SET FullName='UnKnown', Adress='Jeddah'
WHERE ID=1

UPDATE Employee
SET FullName='Hamza'
WHERE Adress='Riad'

SELECT Field1, Field2, ...
FROM TableName
WHERE Condition

SELECT ID, FullName, Adress
FROM Employee
WHERE Adress='Mekkah'
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:يليكماالنتيجةستكون

كليعينالذي) *(جنمةبالرمزونعوضهااألمساءكتابةعننستغيناحلقول،مجيعجللب
:احلقول

.النتيجةنفسسيعطيالسابقاالستعالم
:التايلاملثاليوضحكما،WHEREالكلمةبعدشرطمنأكثروضعمبقدورنا

.سنة30منأصغرعمرهموالديناملكرمةمكةيفالقاطننياملوظفنيسيجلباملرةهذه
:املنورةاملدينةأومةاملكرمكةيفالقاطننياملوظفنيجبلبيقومآخرمثالوهذا

SELECT *
FROM Employee
WHERE Adress='Mekkah'

SELECT *
FROM Employee
WHERE Adress='Mekkah'
And Age < 30

SELECT *
FROM Employee
WHERE Adress='Mekkah'
OR Adress='Madina'
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:يليكماوالنتيجةواملدينة،مبكةالقاطننياملوظفنيكلجبلبأعالهاالستعالمسيقوم

بعدعرضهاملراداحلقلاسمحنددذلكولفعلالعرض،عنداحلقولأمساءتغيريبإمكاننا
:ASالكلمة

:يليكماوالنتيجة

SELECT ID AS ,الرقم
FullName AS ,[االسم الكامل]
Adress AS ,العنوان
Age AS العمر
FROM Employee
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:Concatenationاحلقولدمج
تسمىواحدة،قيمةأالوكمابينهافيمامرتبطةاحلقولبعضقيمإظهارنريدياناأح

كما،+بعالمةاحلقولبنينفرقبذلكللقيام،Concatenationبالدمجالعميلةهذه
:التايلاملثاليعرض

:هكذاالنتيجةستكون

:SELECT TOPاألوىلاألسطرردج
TOPالكلمةنستخدمبذلكللقيامما،جدولمنفقطاألوىلاألسطرإظهارنريدأحيانا

املثاليوضحكمااستعراضها،املراداألوىلاألسطرعددحنددمثSELECTالكلمةبعد
:التايل

SELECT FullName + '   Is From:  ' + Adress as 'About this emplyee'
From Employee

SELECT TOP 3 *
FROM Employee
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:يليكماأعالهاملثالنتيجة

.فقطاألوائلالثالثةجبلبقامتالحظكما

:RANDOM SELECTعشوائياالبياناتجلب
بأمرمصحوبة()NewIdالدالةعلىالنداءفعليناعشوائيةعناصرجلبناأردإذا

:نوردلذلكوكمثالالحقا،سنراهالذيOrder Byالترتيب

حتتاجقدعشوائيا،تأيتالبياناتبأنستالحظاالستعالم،هذابتنفيذتقوممرةكليف
مسابقةمثلعشوائيةتياراتاختولدإىلحيتاجبرنامجإجنازبصددكنتإذااألمرهذا

".املليون؟سريبحمن"

:SELECT DISTINCTمكررةغريالبياناتجلب
كانلوحبيثالتكرار،تفاديمعمعنيحقلمنالبياناتجلبمنDISTINCTالدالةمتكننا
هذهوصيغةواحدة،مرةالقيمةهذهجتلبسطر،منأكثريفالقيمةنفساحلقليضم

:ييلكماالدالة

SELECT *
FROM Employee
ORDER BY newid()
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:التاليةالبياناتيضماملوظفنيجدولأنلنفترض
FullNameID
Khalid1
Ahmed2
Khalid3
Karim4

:يليكماالوبةالبياناتستكونأعاله،االستعالمتنفيذبعد
FullName
Khalid
Ahmed
Karim

:LIKEاملشاةالبياناتجلب
اليتللكلمةمشاةنتائججبلب) مثالغوغل(بحثالحمركاتتقومكيفتتساءللعلك

.Likeالكلمةإاالعمل،بنفستقومكلمةعلىسنتعرفيليفيماعنها،تبحث
":M"حبرفامسهميبدأالذيناملوظفنيجبلبيقوماملثالهذا

SELECT *
FROM Employee
WHERE FullName like 'M%'

SELECT DISTINCT FullName
FROM Employee
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%املئويةالنسبةورمز،Mحبرفامسهميبدأالذيناملوظفنيجرديعينأعالهاالستعالم

:يليكماستكونفالنتيجةوعليه،Mاحلرفبعديأيتمايهمنااليعين

":I"باحلرفحبرفأمساؤهم تنتهيالذيناملوظفنيجبلبيقومرخآمثالوهذا

:يليكماالنتيجة

":N"حرفأمساؤهمتضمالذيناملوظفنيجللبمثالوهنا

SELECT *
FROM Employee
WHERE FullName Like '%I'

SELECT *
FROM Employee
WHERE FullName Like '%N%'
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:ORDER BYالبياناتترتيب
نستخدمبذلكللقياماألصغر،إىلاألكربمنأعمارهم،حسبمرتبنياملوظفنيجردنريد

:تنازلياأوتصاعدياإماالبياناتترتيبمنمتكننااليتORDER BYالكلمة

األصغر،إىلاألكربمنتنازلياأعمارهموفقمرتبنياملوظفنيجبرديقومأعالهاالستعالم
:يليكماوالنتيجة

الكلمةبتبديلفقطاألكربإىلاألصغرمنأيتصاعديا،العمليةنفسالقيامنناوميك
DESC )للكلمةاختصاروهيdescendant (بالكلمةASC )للكلمةاختصاروهي

ascendant.(
:للتوضيحمثالوهذا

SELECT *
FROM Employee
ORDER BY Age DESC

SELECT *
FROM Employee
ORDER BY Age ASC
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ORDERالكلمةبعداحلقولمنالعديدحتديدطريقعناملتعددبالترتيبالقياموميكننا

BY،املثالهذايعرضكما:

:Functionsالدوال 
بعضللمستخدمتتيحواليتمسبقا،املنجزةالربامجمنجمموعةعنعبارةالدوال

اموع(الرياضيةالدوالقبيلمناألكواد،بواسطةكتابتهاعنتغنيهاليتاخلدمات
Sum،املتوسطAverage،(..،املستخدمحيتاجهاقداليت.

يفخدم،تاملسحيتاجهااليتاملهامبعضإلجنازالدوالمنكبريةجمموعةSQLلغةفرتو
.مستقبالحتتاجهاقدواليتشيوعااألكثرالدوالبعضسنورداجلزءهذا

:Aggregate Functionsالتجميعيةالدوال

:COUNTالدالة
:هكذاوصيغتهامعني،جدولعناصرعددالدالةهذهلناوتعيد

SELECT *
FROM Employee
ORDER BY Age, Adress

SELECT COUNT(*)
FROM Employee
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.االستعالمجيلبهااليتالعناصرعددمتثلرقميةقيمةعنعبارةالنتيجة

SUMالدالة
أنهافترضنالوفمثالاحملدد،الرقمياحلقلقيمجمموعمتثلقيمة،SUMالدالةلناتعيد
:التايلاملوظفنيجدوللدينا

SUMالدالةاستعمالفعلينااملوظفون،هؤالءاشتغلهااليتالساعاتجمموعمعرفةأردنالو

:يليكما

.رقمينوعمنSUMالدالةعليهنطبقالذياحلقلنوعيكونأنالبد

AVGالدالة
فاملتوسطالرياضياتيفمعلومهووكمادد،احملاحلقلمتوسطحبسابالدالةهذهوتقوم
.العناصرعددعلىمقسوماالعناصرقيمجمموعيساوي
:يليكماAVGالدالةصيغة

HoursJobNameID
56DevelopperMohamed1
45Web MasterHamid2
78ConceptorYounes3
84DesignerKhalid4

SELECT SUM(Hours)
FROM Employee
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املوظفني،عددعلىمقسومالساعاتجمموعمتثلرقميةقيمةعبارةعنستكونالنتيجة
.الرقميةاحلقولعلىفقطالدالةهذهتطبق

:يليكماوذلك،AVGالدالةاستخدامغريمنالنتيجةسنفعلىاحلصولبإمكاننا

.العناصرعددعلىمقسوماموعيساوياملتوسطألن

MINالدالة
:يليكماوصيغتهااحملدد،احلقليفقيمةأصغرالدالةهذهلناوتعيد

MAXالدالة
:لييكماوصيغتهااحملدد،احلقليفقيمةأكربالدالةهذهلناوتعيد

SELECT AVG(Hours)
FROM Employee

SELECT SUM(Hours)/ COUNT(Hours)
FROM Employee

SELECT MIN(Hours)
FROM Employee

SELECT MAX(Hours)
FROM Employee
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:GROUP BYالبياناتجتميع
ومتكننا،Aggregate functionsالتجميعيةالدوالإحدىمعGROUP BYالكلمةتستعمل

أومدينة،كليفالقاطننياملوظفنيعددحتديدمثالمعني،حقلوفقالبياناتجتميعمن
.إخل...فصلكليفيدرسونالذينالتالميذعدد

:يليكماوصيغتها

:GROUP BYالكلمةالستعمالتوضيحيمثالوهذا

يفاملوجودةاألعماركليعرضاألولحقلني،علىسنحصلاالستعالم،هذاتنفيذبعد
وعليهعمر،كليبلغونالذيناملوظفنيعدديعرضالثاينواحلقلاملوظفني،جدول

:هكذاستكونفالنتيجة

SELECT
COUNT(Adress) as ' مدینةكلسكانعدد '
FROM Employee
GROUP BY Adress

SELECT Age as ,'السن'
COUNT(Age) as ' السنھذالھمالذینالموظفینعدد '
FROM Employee
GROUP BY Age
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:HAVINGالتجميعشرط
بعدمثالالبيانات،جلبشرطلتحديد،GROUP BYالكلمةبعدHAVINGالكلمةتستخدم

اموعاتجبلبHAVINGتقوماملدن،حسباملوظفنيبتجميعGROUP BYتقومأن
.مثالالرياضمدينةيفالقاطنة
:يليكماصيغتها

كتبناأنعدبلكنا،القاطننياملوظفنيعددوأمامهااملدن،جبلبيقومأعالهاالستعالم
HAVINGفقطالرياضمدينةسكانجبلبسيقوم.

بالفرزنقوممثهلا،البالغنياملوظفنيعددوأمامهااألعمار،كلسنجلبالتايل،املثاليف
:أشخاصأربعةبالغيهاعدديفوقاليتاألعمارفقطلنجلب،HAVINGبواسطة

.كثرأHAVINGالكلمةعلىوتتعرفاملثالبتجريبقم

SELECT Adress,
COUNT(Adress)
FROM Employee
GROUP BY Adress
HAVING adress='Riad'

SELECT age,
COUNT(Age )
FROM Employee
GROUP BY age
HAVING COUNT(age)>4
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:Arithmetic Functionsاحلسابيةالدوال

ABSالدالة
:يليكماوصيغتهااحملدد،للحقلAbsolute ValueاملطلقةالقيمةلناتعيدABSالدالة

.67وهي،67-للرقماملطلقةالقيمةعلىسنحصلاملثالهذا

SQRTالدالة
.السالفةالدوالمثل، وصيغتهادداحملللرقماملربعاجلذرقيمةالدالةهذهلناتعيد

.شيءكلليسأوردناهماالرياضية،الدوالمناملزيديوجد

:String Functionsالنصيةالدوال

SUBSTRINGالدالة
:يليكماالعامةوصيغتهااحملدد،احلقلأوالنصمنجزءالدالةهذهلناتعيد

اقتطاعنريدالذياحلقلباسمنعوضه" هاجتزاؤاملراداحلقلأوالنص"األولاملعامل
.منهالنص

SELECT ABS(-67)

SUBSTRING( اجتزاؤهالمرادالحقلأوالنص , االجتزاءبدایة , االجتزاءطول )
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انطالقاالتقطيعابتداءنريدالذياحلرفبرقمنعوضه" االجتزاءبداية"الثايناملعامل
.منه

بدايةمنانطالقاتقطيعهااملراداألحرفبعددنعوضه" االجتزاءطول"الثالثاملعامل
.االجتزاء

:نصيحقلمعSubstringلةالدانستخدمكيفيعرضاملثالوهذا

واآلخركامال،االسميعرضأحدمهاحقلني،منمتكونةنتيجةعلىسنحصلاملثالهذايف
:يليكماالنتيجةفإنوعليهالثاين،احلرفمنانطالقااالسممنأحرفمخسةيعرض

LEFTالدالة
االجتزاء،طولقيمةبوانتهاءاليسارمنانطالقاالنصباقتطاعالدالةهذهتقوم

:يليكماوصيغتها

SELECT FullName AS ' الكاملاالسم ',
SUBSTRING(FullName, 3,5) AS ' االسممنجزء '
FROM Employee

LEFT( اجتزاؤهالمرادالنصأوالحقل , االجتزاءطول )
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:السابقاملثالنفسعلىسنطبقها

يعرضوالثاينكامال،االسميعرضأوهلماحقلني،عنعبارةالنتيجةستكوناملرةهذه
:اليسارمنابتداءأحرفمخسةطولهاالسممنجزء

RIGHTالدالة
أيضافهيلصيغتهابالنسبةاليمني،منانطالقاولكنالسابقة،الدالةدوربنفستقوم
:هكذا

.السابقةبالدالةشبيهةألامثاالنوردلن

SELECT FullName AS ' الكاملاالسم ',
RIGHT(FullName, 5) AS ' االسممنجزء '
FROM Employee

RIGHT( اجتزاؤهالمرادالنصأوالحقل , االجتزاءطول )
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RTRIMوLTRIMالدالتان
الدالةتقوموباملقابلاحلقل،أوالنصمينيعنالفراغاتمبسحRTRIMالدالةتقوم

LTRIMيليكماوصيغتهمااحلقل،أوالنصيسارعنالفراغاتمبسح:

.فراغاتدونمن" Khalid"الكلمةعنعبارةالنتيجةستكونمعااحلالتنييف

LOWERوUPPERالدالتان
حتويلمنUPPERالدالةمتكنناحبيثالنصوص،حالةبتغيريالدالتانهاتانتقوم

حتويلمنLOWERالدالةمتكنناوباملقابل،Upper caseكبريةأحرفإىلالنصأحرف
:يليكماالدالتنيوصيغة،Lower caseالصغريةحالتهاإىلاألحرفحالة

:هكذاستكوناألولاالستعالمنتيجة

-- Remove Blanks From The right
SELECT RTRIM('Khalid      ');

-- Remove Blanks From the left
SELECT LTRIM('      Khalid');

-- Change Case To Upper case
SELECT UPPER('Khalid') AS 'UPPER Case';

-- Change Case To Lower case
SELECT LOWER('Khalid') AS 'LOWER Case';
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:هكذاالثايناالستعالمنتيجةستكونبينما

CHARINDEXالدالة
:يليكماوصيغتهااحملدد،النصأواحلرفرتبةالدالةهذهلناتعيد

:CHARINDEXالدالةالستعمالمثالوهذا

علىاالستعالمنتيجةستكوناألمساء،كليفdاحلرفرتبةعنبالبحثاملثالهذايقوم
:الشكلهذا

LENالدالة
:يليكماوصيغتهااحملدد،احلقلأوالنصطولالدالةهذهلناتعيد

SELECT CHARINDEX(' رتبتھعنالبحثالمرادالنصأوالحرف ',' الكاملالنص ');

SELECT FullName,
CHARINDEX('d',FullName) AS 'Position Of "d"'
FROM Employee
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:للتوضيحمثالوهذا،Khalidللكلمةاملكونةاألحرفعددهيالنتيجة

:يليكماالنتيجةستكونملثالاهذايف

:Date Functionsالتاريخ دوال
إىلDate_Of_Workingاحلقلبإضافةسنقومالتاريخ،دوالاستعراضنبدأأنقبل

نافذةخاللمنيدوياإضافتهميكنك،DateTimeهواحلقلهذانوع،Employeeاجلدول
:التايلاألمرتنفيذعربأواحلقول،إضافة

DATEADDالةالد
كإضافةتاريخ،نوعمنحقلمنجزءإىلرقميةقيمةبإضافةتقومDATEADDالدالة
:يليكماالدالةوصيغةمعني،تاريخإىلالسنواتأوالشهورأواأليامبعض

SELECT LEN('Khalid');

SELECT FullName,
LEN(FullName) AS 'Length Of FullName'
FROM Employee

ALTER TABLE Employee
Add Date_Of_Working DateTime
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:الثالثةالقيمإحدىيأخذPart_of_dateاألولاملعامل
Year :تبالسنوااخلاصاجلزءعلىاإلضافةإلجراء.
Month :بالشهوراخلاصاجلزءعلىاإلضافةإلجراء.
Day :باألياماخلاصاجلزءعلىاإلضافةإلجراء.

.إضافتهااملرادالرقميةالقيمةيأخذnumberالثايناملعامل
.إليهااإلضافةإجراءاملرادالتارخييةالقيمةأواحلقلهوdateالثالثاملعامل
:تارخيينوعمنحقلعلىDATEADDالدالةالستعمالمثالوهذا

ثالثحقلإىلباإلضافةتوظيفهم،وتواريخاملوظفنيأمساءجبلبيقومأعاله،االستعالم
:يليكماستكونالنتيجةفإنوعليهسنوات،ثالثزائداشتغاهلمتاريخعلىحيتوي

.واألشهراأليامإضافةتستطيعالطريقةبنفس

DATEADD(Part_of_date, number, date)

SELECT FullName,
Date_of_working as 'Date of working',
DATEADD(year,3,Date_of_working) as 'Using DATADD'
FROM Employee
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DATEDIFFالدالة
فارقهيالناجتةالقيمةتكونحبيثآخر،تاريخمنتاريخبطرحتقومالدالةهذه

:يليكماوصيغتهاالسنوات،أواألشهرأوباأليامسواءالتارخيني

واملعامالنعليه،الطرحعمليةإجنازاملرادالتاريخجزءبتحديدخاصاألولاملعامل
.الطرحعمليةطريفستكوناناللتانارخييتانالتالقيمتانأواحلقالنمهاوالثالثالثاين
:DATEDIFFالدالةاستخدامكيفيةيبنياملثالوهذا

أنأيباألشهرالثاينالتاريخمناألولالتاريخطرحعمليةخارجهيستكونالنتيجة
.7ستساويالنتيجة

DATEPARTالدالة
:يليكماوصيغتهاالتاريخ،وعنمنحقلأوتارخييةقيمةمنجزءلناتعيدالدالةهذه

استخراجاملرادالتاريخهوالثاينواملعاملاستخراجه،املرادالتاريخجزءهواألولاملعامل
.منهاجلزء
:DATEPARTالدالةالستعمالمثالوهذا

DATEDIFF(Part_of_date, date1, date2)

SELECT DATEDIFF(Month, '12/01/2012', '12/08/2012')

DATEPART(part_of_date, date)
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وشهورأيامشكلعلىالتاريختقطيعأمامهيظهرمثكامال،التاريخبعرضيقوماملثالهذا
:عليهااحملصلللنتيجةصورةوهذهوسنوات،

حبيثالتخصيص،وجهعلىلكنDATEPARTالدالةدوربنفستقومأخرىدوالويوجد
:جند
الدالةMONTHتارخييةقيمةأوحقلمنالشهرباجتزاءتقوم.
الدالةDAYتارخييةقيمةأوحقلمناليومباجتزاءتقوم.
الدالةYEARتارخييةقيمةأوحقلمنلسنةاباجتزاءتقوم.
:األخريةالثالثةللدوالجامعمثالوهذا

SELECT date_of_working AS 'Date of working',
DATEPART(YEAR, date_of_working) AS 'year',
DATEPART(MONTH, date_of_working) AS 'month',
DATEPART(DAY, date_of_working) AS 'day'
FROM Employee

SELECT MONTH(date_of_working),
DAY(date_of_working),
YEAR(date_of_working)

FROM Employee
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GETDATEالدالة
:يليكماوصيغتهاالتشغيل،نظاممناحلايلالتاريخالدالةهذهلناتعيد

:يليكماستكوناملطبوعةالنتيجة

والدالةGETDATEةالدالفيهنستعملأخريامثاالسنوردالتارخيية،الدوالمعولنختم
DATEDIFF:

االشتغالبدايةتاريخيعرضاألولاحلقلحقول،ثالثةالنتيجةستضماملثالهذايف
Employment date،احلايلالتاريخيعرضسالثاينواحلقلCurrent date،واحلقل

يةبداتاريخمنانطالقاالشغليفاملوظفونقضاهااليتالسنواتعدديعرض الثالث
:يليكماالنتيجةستكوناحلايل،بالتاريخوانتهاًءلااالشتغ

SELECT GETDATE() as 'Current Date & time'

SELECT date_of_working as 'Employment date',
getdate() as 'current date',
datediff(year, date_of_working, getdate()) as 'Employment duration'

FROM Employee
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:Conversion Functionsالتحويلدوال
فيماسنوردوهلذامستقبال،حتتاجهاقداليتالعملياتأهممنالبياناتأنواعبنيالتحويل

.آخرنوعإىلنوعمنالبياناتلتحويلالدوالبعضيلي

STRالدالة
:الستعماهلامثالوهذانصية،قيمإىلالرقميةالقيمبتحويلدالةالهذهتقوم

:يليكماالنتيجةستكون

نصية،قيمةإىلالرقميةAgeالعمرقيمةبتحويلتقوماليتSTRالتحويلدالةألغينالو
بعمليةالقيامبعدإالاألرقاممعالنصوصبدمجمسموحغريألنهخطأعلىحنصلسوف

.التحويل

CONVERTالدالة
نوعأيحتويلتستطيعخالهلامنبلمعني،نوععلىحكراليستأاالدالةهذهمزايامن

:صيغتهاوهذهآخر،نوعإىل

SELECT 'The age of employee '+Fullname +' is: '+ STR(age) as 'Info'
FROM Employee
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أواحلقلنضعالثايناملعاملويفإليه،التحويلاملرادالبياناتنوعنضعاألولاملعامليف
:CONVERTالتحويلدالةاستخدامكيفيةعرضياملثالوهذانوعها،حتويلاملرادالقيمة

يقومالثاينوالسطرنصية،قيمةإىلالرقميةالقيمةمنبالتحويليقوماألولالسطر
.CONVERTالدالةعلىاعتمادابالعكس

CASTالدالة
:يليكماوصيغتها،CONVERTبالدالةمتاماشبيهدورها

بنوعمثASبالكلمةمتبوعانوعه،حتويلملرادااحلقلأوالقيمةنضعالقوسنيبني
:CASTالتحويلدالةاستخدامكيفيةيوضحمثالوهذاإليه،التحويلاملرادالبيانات

CONVERT(Data_Type, value_or_column_to_convert)

SELECT CONVERT(int, '12') AS 'String To Int',
CONVERT(varchar, 56) AS 'Int To String'

CAST(value_or_column_to_convert as Data_Type)

SELECT CAST(age AS CHAR(2)) FROM Employee
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اجلربتطبيقات
لغةيفالتجريدي

SQL
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تذكري باجلرب التجريدي
سننتقلاهللاشاءإنالفصلهذايفنظريا،التجريدياجلربمفاهيماألولالفصليفرأينا
أذهاننايفالنظريةاملعلوماتتتوطدأنأملعلىالعمليات،هلذهالتطبيقياجلانبإىل

أيادينايفالعمليةالتقنياتوتترسخ
هلامثالإعطاءمعالتجريدي،اجلربعملياتمنعمليةلكلموجزتذكريبعرضسنقوم

:معستكونوالبداية،SQLبلغة

):Union)االحتاد 

:حتاداالعميلةعنمثال
منمتشاانجدوالنومها،اموعاترؤساءوجدولاملوظفنيجدوللديناأنلنفترض

العناصركليضمثالثاجدواللناستفرزاجلدولنياحتادعملية. احلقولنوعوعددحيث
:التايلبالشكلSQLبلغةاالحتادعمليةعنالتعبريوميكننااجلدولني،يفاملوجودة

تذكري

هو عالقة تربط بني جمموعتني هلما نفس احلقول ونفس اخلصائص، Unionاالحتاد 
وتكون النتيجة عبارة عن جمموعة تضم كل عناصر اموعتني، ويرمز هلا رياضيا 

R1: هكذا  R2

SELECT Id, FullName FROM Employee
UNION
SELECT Id, FullName FROM Director
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املوظفنيمنكلوأمساءأرقاميضمجدولعلىسنحصلأعاله،األمرتنفيذبعد
.والرؤساء

:)Intersection)التقاطع 

:التقاطععميلةعنمثال
جدولني،بنياملشتركةاألمساءلنايعرضجدولاستخراجنريدالسابق،املثالنفسمن

:يليكماذلكعملوطريقة

هناكلومثالاجلدولني،بنياملشتركةاألمساءيضمجدولعنرةعباأعاله،األمرنتيجة
.النتيجةيفسيظهراإلسم،ذارئيسيوجدالرؤساءجدولويف" كرمي"امسهموظف

تذكري

اطع هو ناتج ربط جدولني هلما نفس عدد احلقول، ونفس البنية، ويرمز له رياضيا التق
R1ذا الرمز   R2وهو يضم العناصر املشتركة بني جدولني.

SELECT FullName FROM Employee
INTERSECT
SELECT FullName FROM Director
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:)-(Differenceاالختالف 

:االختالفعميلةعنمثال
الرؤساء،جدوليفموجودةالغرياملوظفنيأمساءجبلبسنقوماملثال،نفسمعدائما

:الشكلذارياضياعليهااالصطالحوميكننا

:التايلاألمريعطيناSQLلغةإىلالصيغةهذهترمجة

هذهدورعلىلتتعرفلوحدهاINاستعمالجربأفكارك،نسجمنآخرمثالبتجريبقم
.الكلمة

تذكري

جمموعة أخرى، ويشترط أن يكون االختالف هو الفارق الناتج عن طرح جمموعة من
.نفس البنية ونفس احلقول) اجلدولني(للمجموعتني 

Result=Employee-Director

SELECT FullName FROM Employee
WHERE FullName NOT IN
(SELECT FullName FROM Director)
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،Exceptلمةالكاستخدامطريقعنبساطةبكلاإلختالفبعمليةالقيامميكنناكما
:يليكمااستعماهلاوصيغة

.األوىلالنتيجةنفسعلىسنحصل

:)Selection)σاالنتقاء 

:االنتقاءعميلةعنمثال
مثاالهلاسنعطياإلنصافبابومنالفصول،طيلةرأيناهااليتSelectعمليةهيهذه
أيضا

وميكننااملوظفني،كلبياناتلبجتعيناملوظفني،جدولعلىاالنتقاءعمليةتطبيق
:هكذاكتابتها

تذكري

.من جمموعة معينةRowsاألسطر /وتعين انتقاء بعض العناصر

SELECT * FROM Employee

SELECT FullName FROM Employee
EXCEPT
SELECT FullName FROM Director
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:)Projection)πاالسقاط 

:االسقاطعميلةعنمثال
:مثالفقط،احلقولبعضإظهاريعيناملوظفنيجدولعلىاإلسقاطعمليةتطبيق

.فقطاملوظفنيوعناوينأمساءبإظهارسيقومأعالاألمر

:)×(اجلداء الديكاريت 

تذكري

Columnsالفرق بينه وبني االنتقاء هو كون االسقاط يكون بغرض انتقاء األعمدة 

.وليس األسطر

SELECT FullName, Adress FROM Employee

تذكري

هذه العملية عبارة عن جمموعة جديدة، تضم خارج جداء كل ويكون الناتج عن 
.عنصر من اموعتني بباقي عناصر اموعة األخرى
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:اجلداء الديكاريتعميلةعنثالم
خصائصيضمثانوجدولالسيارات،وأنواعأرقاميضمللسياراتجدوللديناأنلنفترض

:يليكماوالثمن،اللونعلىوحيتويالسيارات،

:Carالسياراتجدول
ModelID
Mercedes1

Ferrari2

:Descripاخلصائصجدول
PriceColor
3 000 000Black

7 000 000Red

كليضمثالثجدولعلىاحلصوليعيناجلدولني،علىالديكاريتاجلداءتطبيق
:يليكماأياملمكنة،االحتماالت

PriceColorModelID
3 000 000BlackMercedes1

7 000 000RedMercedes1

3 000 000BlackFerrari2

7 000 000RedFerrari2
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:التاليةبالطريقةSQLلغةيفاألمرهذاإجنازوميكننا

:Cross Joinالكلمةباستخدامأو

.الديكاريتاجلداءعلىأكثرلتتعرفابتكاركمنأمثلةبتجريبقم

:)÷(Divisionالقسمة 

:القسمةعميلةعنمثال
:إجنازهايفشاركوااليتاملشاريعرقاموأللمربجمنيجدوللديناأنلنفترض

SELECT Car.ID, Car.Model,
Descrip.Color, Descrip.Price
FROM Car, Descrip ORDER BY Car.ID

SELECT Car.ID, Car.Model,
Descrip.Color, Descrip.Price
FROM Car
CROSS JOIN Descrip ORDER BY Car.ID

تذكري

ويعين قسمة جدول على جدول آخر، بشرط أن تكون حقول اجلدول الثاين متواجدة 

، وتكون النتيجة عبارة عن جدول ÷يف اجلدول األول، و يرمز هلا يف الرياضيات ب 

الرياضية يضم عناصر اجلدول األول اليت تضم كل عناصر اجلدول الثاين، وصيغتها 
R3=R1÷R2هكذا 
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Project_IDDeveloper
1Ahmed Ismaîl

2Younes Khalifa

2Ahmed Ismaîl

1Rachid Kamal

1Younes Khalifa

:املشاريعجدوللديناأخرىجهةومن
Project_DescriptionProject_ID
Inventory System1

Library Management2

قسمةعمليةسننجزبذلكللقياماملشاريع،كليفشاركواالذيناملربجمنيعرضريدن
كليفشاركواالذيناملربجمنيأمساءهيوالنتيجةاملشاريع،جدولعلىاملربجمنيجدول

.املشاريع
:يليكماستكونالنتيجةأنأي

Developer
Ahmed Ismaîl

Younes Khalifa

مقدراتهحسبوكلجيدا،عقولناتشغيليلزمنا،SQLبواسطةمةالقسعمليةإلجراء
بفضلإليهالوصولاستطعتماهذامثالالنتيجة،إىلللوصولصيغةسيضعالذهنية

:وعونهاهللا
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ضعهلذاالفكرية،قدرتكحسبوذلكهذهمنأسهلأخرىصيغةكتابةتستطيعرمبا
.إليهاللوصوليةذكطريقةيفوفكرالنتيجة،عينيكنصب

:)(Joinالربط 

:الربطعميلةعنمثال
:التايلبالشكلاموعاتجدوللديناأنلنفترض

SELECT Developer
FROM Developers
WHERE project_id IN
(SELECT project_id FROM projects
WHERE project_id IN(SELECT project_id from developers)
)
GROUP BY developer
HAVING COUNT(project_id)=(SELECT COUNT(project_id) FROM projects)

تذكري
ويقتضي هذا النوع من العمليات جدوالن هلما حقل مشترك من نفس النوع، ويستعمل 
بغرض البحث عن العناصر املوجودة يف اجلدولني من خالل حتقق شرط وجود احلقل 

املشترك بنفس القيمة يف اجلدولني، ويرمز له رياضيا بالرمز التايل 
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Group_NameGroup_ID
Group 11

Group 22

Group 33

:التايلبالشكلاألعضاءجدولولدينا
Group_IDMember
1Khalid Ahmed

2Hamid MAKBOUL

1NABIL ZAKI

8Saîd Morad

لنقمبينهما،مشتركألنهGroup_IDاحلقلخاللمنستتماجلدولنيبنيالربطعميلة
بنيمشتركااموعاترقميكوننعرضحبيثمعاواموعاتاألعضاءأمساءجبلب

:الشكلذاستكونابتداءالنتيجةأنأياجلدولني،
Group_NameMember
Group 1Khalid Ahmed

Group 2Hamid MAKBOUL

Group 1NABIL ZAKI

وهذا،8رقماموعةإىلينتميألنهاألخريالعضوباستثناء،األعضاءكلجلبمت
.اموعاتجدوليفموجودغريالرقم

:يليكما،SQLلغةإىلاألمرهذاترمجةفبإمكانناإذن
SELECT Member, Group_Name
FROM Members, Groups
WHERE Members.Group_ID=Groups.Group_ID
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:املثالهذايعرضكما،JOINالكلمةدامباستخالربطعمليةإجراءأيضابإمكاننا

.السابقةالنتيجةنفسعلىسنحصل،االستعالمهذاتنفيذبعد

SELECT Member, Group_Name
FROM Members
JOIN Groups
ON Members.Group_ID=Groups.Group_ID



101



يفالربجمة
Transact SQL
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نعم،بالربجمة؟T-SQLعالقةماتتساءلولعلكالفصل،هذااسممنتستغربقدرمبا
املتغرياتعلىسنتعرفللربجمة،لغةخلداكأننامتاما،T-SQLبلغةالربجمةبإمكاننا

والقوادحاملخزنةاتاإلجراءبرجمةيفستفيدناألاوالتكرارية،الشرطيةوالبنيات
.C#.NetأوVB.Netبلغةاملصممةبراجمكإحدىيفتستخدمهاقداليت

:Variablesاملتغريات 
مؤقتةقيملتخزينويستخدمبيانات،ونوعمعني،اسملهالذاكرةيفحيزهياملتغريات
:التايلبالشكلT-SQLلغةيفاملتغرياتعناإلعالنويتمالنوع،هلذاموافقة

.myVariable@امسهرقميمتغريعنباإلعالنقمناأعالهاملثاليف

:للمتغريقيمةإعطاء
.طريقتانهناكللمتغري،قيمةإلعطاء

:األوىلالطريقة

:الثانيةالطريقة

DECLARE @myVariable int

SET @myVariable=4

SELECT @myVariable=4
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:يليكماملتغريماجدولحقولإحدىقيمةإعطاءبإمكاننا

:متغريقيمةإظهار
:يليكما،PRINTالكلمةنستخدماملتغري،قيمةلطباعة

:يليكماالنتيجةستكون

:RETURNاألمر
.الربنامجإليقافأومعينة،عمليةمنللخروجيستخدم

:IF…ELSEالشرطيةالبنية
:يليكماوصيغتهامعني،شرطمنالتحققأجلمنتستخدم

SELECT @myVariable=(SELECT Age FROM Employee WHERE ID=3)

DECLARE @myName varchar(20)

SELECT @myName='Khalid'

PRINT 'My name is: '+@myName
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.املفاهيمهذهخاللهمننستوعبعملي،مثالبإجنازسنقوماآلن

املوظفنيجدولعناصرعددأعطيناهمث،Count@امسهرقميمتغريعنباإلعالنقمنا
عناصرعددبأنةرسالأظهرنا،3منأكربكانتإنالقيمة،هذهمنحتققنابعدهاكقيمة،
.3منأقلالعددبأنمفادهارسالةأظهرناالعكسكانوإنثالثة،منأكرباملوظفنيجدول

IF (Conditon)
BEGIN
--Do Something
END

ELSE
BEGIN
--Do Something
END

DECLARE @Count INT

SET @Count=(SELECT COUNT(*) FROM Employee)

IF (@Count>3)

PRINT 'Count is more then 3 Employees';

ELSE

PRINT 'Count is less then 3 Employees';
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:Caseباستخدامالشرطيةالبنية
:يليكماصيغتها

رسالةموظفكلأمانظهرمثموظف،كلعمرمنونتحققاملوظفني،بياناتجبلبسنقوم
:عمرهحسب

:يليكماةجالنتيستكون

CASE

WHEN Condition1 THEN Result1

WHEN Condition2 THEN Result2

ELSE ResultN

END

SELECT ID, Fullname, 'Message'=CASE

When Age>20 then

'You are adult'

Else

'You are young'

End

From Employee
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:WHILEباستعمالالتكراريةالبنية
الشرط،يفاحملددالعددوفقاملراتمنجمموعةمعنيأمرلتكرارWHILEالكلمةتستخدم
:يليكماوصيغتها

ألنناترتبكالهلذاأوامره،حيثمنمعقدالكسيبدولكنهجدا،سهالمثاالسنعطي
:اهللاشاءإنجيداسنشرحه

WHILE Condition

BEGIN

--Do something

END

DECLARE @count INT

DECLARE @ID INT

SET @ID=10

SET @count=(SELECT COUNT(*) FROM employee)

WHILE (@COUNT < 9)

BEGIN

SET @count=(SELECT COUNT(*) FROM employee)

INSERT INTO employee (ID, Fullname) VALUES (@ID,
'Emp'+CONVERT(VARCHAR,@ID))

SET @ID=@ID+1

END
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املوظفني،جدولعناصرعدديساويcount@األولرقميني،متغريينعنباإلعالنقمنا
الشرطمادامجديدةأسطرإضافةعمليةبتكرارقمنامث،10ابتداءيساويID@والثاين

عناصرعددحبسابيقومالربنامجهذاأنمبعىنمتحققا،) عشرةمنأقلالعناصرعدد(
عشرةإلكمالالعناصرمنجمموعةأضافعشرةمنأقلكانفإنفني،املوظجدول

.سطراسطراوتأملهاملثالإىلبالعودةقمعناصر،
.عناصرأربعةإضافةسيتمعناصر،ستةاملوظفنيجدوليفعنديلومثال

:الربنامجتنفيذبعداملوظفنيجلدولصورةوهذه
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.جيداهلتستوعبعليهوعدلاملثال،بتجريبقم

:Transactions Managementالعملياتإدارة
عدمحالويفواحدة،دفعةراألواممنحزمةتنفيذمنمتكنناTransactionsالعمليات

األوامركلجتمعأامبعىناألخرى،األوامرتنفيذإلغاءيتماألوامرهذهمنأمرتنفيذ
.ذتنفالأومجيعاتنفذأنفإماواحد،أمرشكلعلى

:يليكماوصيغتها

بنيرابطأييوجدالاملرةهذهلكناملشاريع،وجدولاملربجمنيجدوللديناأنلنفترض
الطريقةبربجمتها،قاماليتاملشاريعوكافة100رقماملربمجحذفونريداجلدولني،

:يليكماالعادية

BEGIN TRAN [Transaction_Name]

IF (Condition)

--Confirm the transaction

COMMIT TRAN [Transaction_Name]

ELSE
--Cancel the transaction

ROLLBACK TRAN [Transaction_Name]

DELETE From Programmers WHERE Programmer.Programmer_ID='100'

DELETE From Projects WHERE Projects.Programmer_ID='100'
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ماأوالتيار،انقطعأوالربنامج،يفمشكلحدثاألول،األمرتنفيذبعدأنهنفترضلكن
البيانات،ستتبعثراحلالةهذهيفاألوامر،باقيتكملةدونحتولأسبابمنذلكإىل

.املشاريعجدوليفحاضررقمهلكناملربجمنيجدوليفموجودغرياملربمجسنجدحبيث
أنالربنامجيلزموالبنوكإلدارةبرنامجإجنازبصددأنكافترضلكنيسرية،هذهحالتنا

يفالربنامجتوقفمثالبيانات،قاعدةإىلوإضافتهاالزبونمناألموالباستالميقوم
فعلك؟ردسيكونماذاحرجةمرحلة

أواألوامركلستنفذباستخدامهايثحب،Transactionsالعملياتإدارةأمهيةتبزغهنا
:لسابقااملثالعلىالعملياتإدارةنطبقوهناكلها،تلغى

Cursorsاملمررات

العناصرمنجمموعةعلىمعنيأمرإجراءمنمتكنناكائناتعنعبارةCursorsاملمررات
إنشاءوصيغةالعادية،اإلستعالمطرقيفجندهالالذياألمربواحد،واحداواحدةدفعة

:يليكمااملمررات

BEGIN TRAN

DELETE From Programmers WHERE Programmer.Programmer_ID='100'

DELETE From Projects WHERE Projects.Programmer_ID='100'

COMMIT TRAN
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:سطراطراسالصيغةنشرحبناتعالواآلن

الكلمةبعدمث،Cursorنوعمنامساإعطائهمعاملمررعنباإلعالننقومالسطرهذايف
FORراملمرطرفمنتنفيذهاملراداالستعالمنكتب.

-- و أمرا للتنفیذاسمابإعطائھالممررعناإلعالن

Declare Cursor_Name Cursor FOR Query

-- الممررنفتح

OPEN Cursor_Name

Fetch Cursor_Name into @Var1, @Var2

-- الممررنھایةلمعرفة

While @@fetch_status=0

BEGIN

-- واحداواحداالعناصربینالمرور

Fetch Cursor_Name into @Var1, @Var2

END

-- الممررنغلق

Close Cursor_Name

-- الممررطرفمنالمستخدمةالمواردلتحریر

Deallocate Cursor_Name

Declare Cursor_Name Cursor FOR Query
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.عملهليبدأاملمربفتحنقوم

وماال،أمعنصرآخرإىلاملمرروصلإذامامعرفةمنمتكنناfetch_status@@الدالة
.األخريالعنصرإىلبعديصلملراملمرأنيعينفهذاصفرقيمتهامتدا

لتحديداألوليفالدالة،وداخلالدالةقبل، استعملناهيليهالذيإىلعنصرمنللمرور
.العناصربنيلالنتقالالثاينويفاألول،العنصر

عنالناجتةالقيمالالستقبعنهانعلنأنجيبVar2@وVar1@املتغريات أنالعلممع
نفستستعملأن، إياكالناجتةللقيمةمماثالوحجمهانوعهايكونأنوينبغياملمرر،

.للتوضيحفقطهكذاأمسيتهاأنااألمساء

.منهاالنتهاءبعداملمررإلغالقاألمرهذا

OPEN Cursor_Name

While @@fetch_status=0

Fetch Cursor_Name into @Var1, @Var2

Close Cursor_Name

Deallocate Cursor_Name
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.املمررطرفمناملستخدمةاملواردلتحريراألمروهذا

بالشكلاملوظفنيإظهاروليكنمثاال،نعطيأنينبغيجيد،بشكلرراتاململنستوعبواآلن
:التايل

:عليهوالتعديلجتريبهوميكنكاملمررهوهذا

Employee ID : XXX,  Called : XXX,  has :XX Years.

Declare @ID varchar(50), @FullName varchar(50), @Age int

Declare Emp_Cur Cursor FOR Select ID, FullName,Age From Employee

OPEN Emp_Cur

Fetch Emp_Cur into @ID, @Fullname,@Age

While @@fetch_status=0

BEGIN

print 'Employee ID: '+@ID+' Called: '+@FullName+' Has:

'+Convert(varchar,@Age)

Fetch Emp_Cur into @ID, @Fullname,@Age

END

Close Emp_Cur

Deallocate Emp_Cur
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جللبممرراأنشأنامثإظهارها،نريداليتاحلقولونوعبعددمتغرياتعلىاألوليفأعلنا
املتغريوحولناPrintبواسطةالعناصرضوعربفتحهقمنااملوظفني،جدولمنالبيانات
@AgeإىلVarcharاألرقامدمجنستطيعالسابقة الالفصولأحديفقلناكماألنه

.نصوصإىلاألرقامحتويلبعدإالوالنصوص
:كهذهنتيجةعلىسنحصلاملمرهذاتنفيذبعد

:مالحظة
هنالكألنالشروحاتلتكرارفادياوتاالختصار،بابمنباملمرراتيتعلقماكلنذكرمل

.األدوارنفستؤدياليتوالكلماتالدوالبعض

Stored Proceduresاملخزنةاإلجراءات

تنفيذهابإمكانناواليتامسا،حتملاليتاألوامرمنجمموعةهياملخزنةاإلجراءات
عنالتنفيذكانيةإملناتتيحأااملخزنةاتاإلجراءيفواجلميلامسها،باستدعاءفقط
والربنامجر،فسريجهازعلىموجودةاملخزناإلجراءتضماليتالبياناتقاعدةمثالبعد،
كثرياتساعداليتهيالبنيةهذهعميل،جهازعلىيوجدواستغالهلابتنفيذهايقومالذي
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باستالمفقطيقومالربنامجألنعميل،/ خادممن نوعالربامجمستوىمنالرفععلى
الذيرالسريفمستوىعلىتتمفكلهاوالتنفيذاملعاجلةعملياتأمااملخزن،اإلجراءنتيجة
.عاليةبكفاءةيكون

جعلإىلوتسعىمربجماكنتإذاكثرياسيعينكوإتقاااملخزنةاإلجراءاتاستيعاب
.وأجودأسرعتشتغلبراجمك

لنايعيدوأنمعينة،عملياتليهاعجيريوأنبرامترات،يستقبلأناملخزنلإلجراءميكن
املخزنةاتفاإلجراءبرجميةخلفيةعندكلوباختصارالعمليات،هذهعنناجتةقيمة
أيضاالدوالمفهوميوجدأنهإىلاإلشارةمعوالبنية،الدورحيثمنبالدوالجداشبية

.املخزنةاتاإلجراءبعدمباشرةاهللاشاءإنوسنراهاSQLلغةيف
.ExecأوExecuteاحملجوزةالكلمةبواسطةحملياتنفيذهاويتم

التبويبإىلالذهابطريقعنيدويااملخزنةاتاإلجراءإنشاءبإمكاننا
ProgrammabilityعلىالفأرةبيمنيالضغطمثStored ProceduresواختيارNew

Stored Procedure،التاليةالصورةتوضحكما:

.واضحةالمسألةأعتقدلكنرنسیة،الفباللغةالصورة
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:التاليةالصيغةنستعملخمزن،إجراءإلنشاء

.املخزناإلجراءاسمهوProc_Nameحبيث
داخلعليهااالشتغالاملرادالربامتراتعنباإلعالننقومParametersاجلزءويف

:نوعنيإىلالربامتراتتقسيموميكناإلجراء،
بعضوتطبيقخارجيةمعلوماتجللبتستخدمبرامتراتوهي: utInpاإلدخالبرامترات
:املثالهذايعرضكماعليها،العمليات

.املخزناإلجراءهذالتنفيذقيمتهإدخاليتطلبألنه،InputنوعمنID@الربامتر
املدخلالرقميساويالوظيفيرقمهالذياملوظفوعمروعنوانإسمسنجلباملثالهذايف

:يليكمااملخزناإلجراءهذاتنفيذوطريقةالربامتر،مكان

CREATE PROC Proc_Name

--Parameters

As

//Do something

Create Proc Show_Employee

@ID varchar(50)

As

Select FullName, [Address], Age

From Employee

Where ID=@ID
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:وهوالربامتراتمنثاننوعوهناك
عنناجتةقيمةحلفظالربامتراتمنالنوعهذاويستخدم: Outputاإلخراجبرامترات
نوعبعدOutputالكلمةباستعمالويكونآخر،مكانيفواستعماهلااملخزناإلجراء

:املوظفنيعددملعرفةلإلخراجبرامتريستعملخمزنإلجراءمثالوهذاتر،الربام

:نكتبأعاله،اإلجراءلتنفيذ

:كهذهنتيجةعلىسنحصلالتنفيذ،بعد

declare @ID varchar(50)

Set @ID='Emp 2'

Exec Show_Employee @ID

-- بساطةبكلأو

Exec Show_Employee 'Emp 2'

Create Proc Count_Employees

@Nbr int output

As

set @Nbr=(Select Count(*) From Employee)

Declare @Number int

Exec Count_Employees @Number Output

Print 'The count of employees is : ' + convert(varchar,@Number)
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:نوعمنيكوناملخزنة،اإلجراءاتمنثالثنوعوهناك
ويكونمعني،أمربعداملخزناإلجراءتنفيذإليقافويستعمل:Returnالقيمةإرجاع
يتحقق،املخزنةاتاإلجراءمنالنوعهذاالستخداممثالوهذارقميا،دائمااملرجعالنوع

إناملستخدمني،جدوليفاملوجودةالبياناتمعاملروروكلمةاملستخدماسمتطابقمن
0لنايعيدتباينهناككانوإنالتنفيذ،ويوقف1القيمةلناسيعيدالتطابقحتقق

:أيضاالربنامجويوقف

Create proc [dbo].[Login]

@Id varchar(50),@PWD varchar(50)

As

if exists(select ID from Accounts where ID=@id and [Password]=@PWD)

begin

return 1

End

Else

Begin

return 0

end
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مبعرفةفقطأقوم،الدخولنوافذعندبراجمييفاإلجراءاتهاتهمثلأستعملشخصيا
.ذلكخالفعلىأمسليمةأهيالدخولحالةأحددخالهلاومناملرجعةالقيمة

:تدعيميةأمثلة
:يليكماوهياملخزنةاتلإلجراءأمثلةأربعةسأورداجلزءهذايف

:اإلضافةبعمليةيقومخمزنإجراء

:التعديلبعمليةيقومخمزنإجراء

Create Proc Insert_Employee
@ID varchar(50), @FullName varchar(50), @Address text, @Age int
as
INSERT INTO [DB_Hotel].[dbo].[Employee]

([ID]
,[FullName]
,[Age]
,[Address])

VALUES
(@ID
,@FullName
,@Age
,@Address)

GO

Create Proc Update_Employee
@ID varchar(50), @FullName varchar(50), @Address text, @Age int
as
UPDATE [Employee]

SET [FullName] = @FullName
,[Age] = @Age
,[Address] = @Address

WHERE [ID] = @ID
GO
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:احلذفبعمليةيقومخمزنإجراء

:االستعالمبعمليةيقومخمزنإجراء

:املخزنةاإلجراءاتتعديل
بيمنيونضغطاملخزنة،اتباإلجراءاخلاصالتبويبإىلنذهبمعني،إجراءلتعديل

اإلجراءتضموهياحملررنافذةلنالتظهر،Editتعديلوخنتاراإلجراءاسمعلىأرةالف
:تعديلهاملراداملخزن

Create Proc Update_Employee
@ID varchar(50)
as
DELETE FROM [Employee]

WHERE ID=@ID
GO

Create Proc Update_Employee
@ID varchar(50)
as
SELECT [FullName]

,[Age]
,[Address]

FROM [DB_Hotel].[dbo].[Employee]
WHERE [ID]=@ID

GO
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:التايلاألمروكتابةالتحريرنافذةإىلبالذهاباإلجراءتعديلنستطيعكما

:املخزنةاتاإلجراءحذف
:التايلاألمرنستعملخمزن،إجراءحلذف

.املخزناإلجراءاسمهوProc_Nameحبيث
.Deleteاحلذفأمرواختياراإلجراءاسمعلىالفأرةبيمنيبالضغطأو

ALTER Proc Update_Employee
//Edit Content

DROP PROC Proc_Name
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:Functionsالدوال
هذاخاللمناستدعاؤهاوميكنناامسا،حتملاليتSQLأوامرمنجمموعةهيالدالة
ماأن، إالراتبرامتتستقبلقدأيضاألااملخزنةاتباإلجراءشبيهةوهي. اإلسم

أنالقيمةهذهيف، ويشترطقيمةإرجاععلىجمربةالدالةألن،Returnأمرهومييزها
.Tableجدولعنعبارةأورقميةتكون

:يليكماالدوالإنشاءوصيغة

RETURNSالكلمة،-وجدتإن-الربامتراتبتحديدنقوممثامسا،الدالةنعطي

يفمثتنفيذها،املراداألوامرنكتبBEGINالكلمةبعدالدالة،نوعلتحديدنستخدمها
حددناهالذيالنوعنفسمنتكونأنويلزمهااألوامر،عنالناجتةالقيمةنعيداألخري

.RETURNSبعدأوال

CREATE FUNCTION Function_Name(

@Parameters

)

RETURNS Data_Type

AS

Begin

//Do Something

RETURN Value

END
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يفرقمهمنررالذياملربمجفيهاشاركاليتاملشاريععددحبسابتقومدالةسننشىاآلن
:الربامتر

اليتاملشاريععددتضمرقميةقيمةلناتعيدمثللمربمج،الوظيفيالرقمتستقبلالدالة
تعويضمعامسهابكتابةفقطنقومالدالة،هذهنتيجةملشاهدةاملربمج،هذافيهاشارك

:املثالهذايظهركمانوعه،نفسمنبقيمةالربامتر

اليتالبياناتلقاعدةاملستخدماسم[dbo]وة،الدالاسمهو[Count_Projects]حبيث
.الدالةهذهتضم
:كهذهنتيجةعلىستحصلأعاله،السطرتنفيذبعد

CREATE FUNCTION Count_Projects(@ID VARCHAR(50))

RETURNS INT

AS

BEGIN

DECLARE @Nbr INT

SELECT @Nbr=(SELECT Count(*) FROM Projects WHERE ProgrammerID=@ID)

RETURN @Nbr

END

SELECT [dbo].[Count_Projects] ('Dev 1')
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املوظفنيالئحةسنجلباملرةهذه،قيمةوليسجدواللنايعيدآخرمثاالسنجرباآلن
:الربامترعرباملمررالعمرسنهميفوقالذين

:يليماكالدالةهذهاستدعاء

:يليملامماثلةنتيجةعلىستحصلأعاله،السطرتنفيذبعد

CREATE FUNCTION Employees_By_Age(@Age INT)

RETURNS TABLE

AS

RETURN (SELECT * FROM Employee

WHERE Age >@Age)

SELECT * FROM [dbo].[Employees_By_Age] (20)
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:الدوالتعديل
:ALTERالكلمةباستخداميكوناملخزنة،باإلجراءاتجداشبيهالتعديل

:الدوالحذف
:البياناتقاعدةكائناتباقيمثلDROPالكلمةباستخدامتكونأيضااحلذفعملية

:Triggersدحالقوا
مسارعلىالتأثريوأيضاالبيانات،مراقبةدورلتؤدينربجمهاكائناتهيالقوادح

أيدونوالتعديلواحلذفاإلضافةعملياتيفالتحكمنستطيعخالهلامنحبيثالعمليات،
علىاالقياماملمكنالعملياتيفللتحكمباجلداولالقوادحربطويتممنا،تدخل

:القوادحمننوعانيوجدواجلداول،
.واحلذفوالتعديلاإلضافةعملياتقبلاتنفيذهيتم:INSTEAD OFالقوادح

ALTER FUNCTION Function_Name(

@Parameters

)

RETURNS Data_Type

-- Do Somthing

DROP FUNCTION Function_Name
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.واحلذفوالتعديلاإلضافةعملياتبعدتنفيذهايتم: FORأوAFTERالقوادح

عندأنهأوال،نفهمأنينبغيواحلذفوالتعديلاإلضافةعملياتمتركيفنفهمحىت
،Insertedيسمىمؤقتجدوليفأوالتتماإلضافةفإنما،جدولإىلجديدسطرإضافة

حينمافإنكاحلذف،عمليةأيضااحلقيقي،اجلدوليفتظهرذلكبعدتفعيلها،يتمحىت
Deletedامسهمؤقتجدولإىلنقلهيتموإمنافعلياحيذفالفإنهماسطرحبذفتقوم

.احلذفعمليةإللغاءمعنيأمرأوقادحوجودعدممبعىناحلذفتفعيلحنيإىل
القيمنقليتمحبيث،DeletedوInsertedمعااجلدولنيتتطلبفهيالتحديثعمليةأما

.InsertedاجلدوليفاجلديدةالقيموضعويتمDeletedاجلدولإىلالقدمية

:Triggersالقوادح  إنشاء
جمموعةلنافتظهراجلدولسماعلىبالضغطنقوممعني،جدولعلىجديدقادحإلنشاء

:New Triggerوخنتارالفأرةبيمنيعليهانضغط،Triggersضمنهامناخلياراتمن

إذا كانت عندك نسخة انجلیزیة اتبع الخطوات المكتوبة أعلى الصورة

Database=>Table=>Triggers=>New Trigger
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:التعاليقمنجمموعةإىلباإلضافةالقوادحلكتابةالعامةالصيغةسيعطيك

باختصارالقوادحإنشاءصيغةإنشاؤه،املرادالقادحأوامرفيهواكتباحملتوىحبذفقم
:يليكما

.معهاالتعاملاملرادالعمليةونوعتريد،كماالقادحنوعاختيارميكنك

CREATE TRIGGER Trigger_Name

ON Table_Name

AFTER | FOR | Instead OF DELETE, Insert, Update

AS

--Do Something
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والتعديلاإلضافةحتديدبإمكانناأيعملية،منأكثريفيتحكمأنالواحدللقادحميكن
.ذلكأردناإذاواحدةمرةواحلذف

:املوظفنيجدولمناحلذفعمليةمينعالذيالبسيطالقادحهذانتأملبناتعالواآلن

:التاليةاخلطأرسالةستطالعنااملوظفنيجدولمنعنصرأيحذفأردنالواآلن

إظهاربإمكانناما،مشكلبسببممكنةغرياحلذفعمليةأنمفادهابالفرنسيةالرسالة
.Raiserrorاألمربواسطةالرسالةهذهداخلبناخاصنص

CREATE TRIGGER TR_Delete

ON Employee

FOR DELETE

AS

ROLLBACK



128

:Raiserrorاألمر
:يليكمااملختصرةوصيغتهاللمستخدم،خطأرسالةإظهارمنكنناميRaiserrorاألمر 

ويأخذاخلطأدرجةهوLevel_Messageواخلطأ،رسالةنصهوText_Messageحبيث
قيمةتأخذأيضاوهياخلطأحالةهيفState_Messageأما،24و0بنيرقميةقيمة

.127و1بنيحمصورةرقمية
جدوليفواإلضافةالتحديثعمليةمبنعيقومجديداقادحاننشىءبناتعالاآلن

والتعديلاإلضافةعملييتبأنحتذيريانصاحتتويللمستخدمرسالةويظهراملوظفني،
:املوظفنيجدولعلىمامسموحغري

تعديلأوجديدسطربإضافةللقياماملوظفنيجدولإىلوذهابكالقادح،هذاتنفيذبعد
:التاليةلرسالةستطالعكموجود،سطر

RAISERROR('Text_Message',Level_Message,State_Message)

CREATE TRIGGER TR_Insert_Update

ON Employee

FOR INSERT, UPDATE

AS

RAISERROR(' الموظفینجدولعلىوالتعدیلاإلضافةبعملیاتمسموحغیر ',12,3);

ROLLBACK
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القوادححذف
اجلدولتبويباتضمناملوجودTriggersالتبويبإىلالذهابميكنكمعني،قادححلذف
:تايلالاألمرتنفيذبواسطةأوبساطة،بكلحبذفهوقماملعين،

القوادحتعديل
أوEditالتعديلأمرواخترالقادحإىلاذهبالطريقة،بنفسأيضاالتعديلعملية

.سابقاالكائناتباقيمعرأيناكماALTERالكلمةاستعمل

DROP TRIGGER Trigger_Name
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اخلامتة

،SQLلغةمفاهيمأغلباستعراضوعونهاهللابفضلمت
فقدذلكومعوالتبسيط،الشرحيفمنهاأيسرأجدملبطريقة

لولذامعني،جزءشرحيفانتكستأوما،مفهومانسيتأكون
أومؤاخذاتأواقتراحاتأومالحظاتأيةحضراتكمعند

شاءوإنااللكتروين،بريديعربمراسليتيفرددواتتفالأسئلة
.املستطاعقدرعليكمأردساهللا

Khalid_ESSAADANI@Hotmail.FR

صفحةعلىبناالتحقواالكتاب،صاحبمعاملباشرللتواصل
:األمامإىلخطوة

https://www.facebook.com/Khotwa.Amam

وبركاتهاهللاورمحةعليكموالسالموالفرحالبشرلكمدام


