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 مرحبا،،،
 

ٌبدو أننً ممن إنضم لهذا الموقع متؤخراً بعض الشًء حٌث لم أسمع به من 
قبل، وٌظهر من قراءتً لبعض المشاركات أننً قد فقدت فترة إزدهار هذا 

 !!الموقع
 

بعد إنضمامً ببضعة أٌام ومحاوالتً لئلجابة على بعض أسئلة زوار الموقع 
 .إتضح لدي أن هناك خلبلً فً المفاهٌم األساسٌة لقواعد البٌانات

 
وعلٌه فقد طلب منً بعض األخوة فً هذا الموقع شرح األسس العلمٌة لقواعد 

 رمضان فسؤحاول جهدي أن 15البٌانات وحٌث أن لدي وقتا لعمل هذا حتى 
.  عاما فً البرمجة20أضع بٌن أٌدي زوار الموقع ومنسوبٌه خبرة أكثر من 

 . على جزئٌة قواعد البٌانات بالدرجة األولىو سنركز
وحتى تتسق األمور من منظور صحٌح أرؼب ممن سٌتابعنا أن ٌلتزم بما جاء 

فً هذه الدروس السرٌعة حتى ٌصل معنا بمشٌئة هللا إلى المفاهٌم الصحٌحة 
 .لقواعد البٌانات
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 من هذه الشروحات المتواضعة هو دعوات صادقة اكل ما أطلبه ممن ٌستفٌدو
لً فً هذه األٌام المباركة، أم من لم ٌستفد فآمل منه أن ٌتقبل إعتذاري على 

 .إضاعة وقته
 

 .فبإسم هللا نبدا وعلٌه نتوكل
 

 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

فً البداٌة آمل ممن ٌقرأ هذه الورٌقات أن ٌتنبه إلى أننً وضعت هذه الدروس 
لكثرة عدد الزوار فً هذا القسم، وعلٌه فالشرح هنا ٌتحدث  Access فً قسم

عن قواعد البٌانات بالدرجة األولى ولٌس عن نوع واحد فقط، عند تعلمك 
لؤلسس الصحٌحة لقواعد البٌانات تصبح البرامج التالٌة فً منتهى السهولة 

 .والبساطة
 

Access 
FoxPro 
Clipper 
DBase 

 
Microsoft SQL 

Oracle 
Sybase 

 
كل ما سبق عبارة عن برامج لشركات مختلفة تستخدم أدوات قواعد البٌانات، 

فعند التحدث عن السٌارة ٌكون عن كٌفٌة  "سٌارة" للتوضٌح ٌوجد مصطلح
 .عملها وصناعتها وصٌانتها وال ٌكون الحدٌث عن صنؾ معٌن من السٌارات

 
مرة أخرى كل ما سٌتم وضعه هنا هو عن قواعد البٌانات التً تساعد الجمٌع 

 .على الفهم ولٌس التطبٌق والتقلٌد والمحاولة والخطؤ
 

وعلٌه فبإمكان من ٌقرأ هذه الدروس أن ٌدل علٌها األخوة فً األقسام األخرى 
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 . أس كٌو إلتمثل أوراكل وساي بٌز ومٌكروسوؾ
 

  تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

من خبرة سابقة فً تقدٌم المحاضرات فً بعض المإتمرات والمحافل الرسمٌة 
 :قد تفاجؤ عزٌزي القارىء من طلباتً التالٌة... والدورات التدرٌبٌة

 
 :إذا أردت إحتراؾ قواعد البٌانات فعلٌك إتباع التالً

 
 !! أؼلق الحاسب اآللً

احصل على مساحة ودفتر كبٌر بسلك وبراٌة ومجموعة من أقبلم الرصاص 
 !! وآله حاسبة

 .إقرأ الفاتحة وإبدأ بإسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 !! إذا راودتك نفسك أن تفتح األكسس وتقوم بالتطبٌق فلن تفهم شٌئا
 !! إذا راودتك نفسك أن تسؤل أي سإال ٌبدأ بكٌؾ؟ فلن تفهم شٌئا

 
 فً نظرٌة التعلم هناك سإالٌن األول كٌؾ واآلخر لماذا؟

 
 !! هذا ال ٌصنع منك إال مقلدا !!كٌؾ؟ سهلة جدا إعمل كذا وكذا ثم كذا وكذا

لماذا؟ تتطلب فكرا وعمقا وهدوءا، وهذا ما سنفعله فً هذه السلسة من 
 الشروحات، هو محاولة إٌصال مفهوم لماذا؟

 
لماذا ننشؤ هذا الجدول؟ لماذا بهذه الطرٌقة؟ لماذا اإلستعبلم وما هً أهمٌته؟ 

 وهكذا
 !!! لٌس كٌؾ ننشؤ جدول بل لماذا نصع هذا الجدول عوضا عن ذاك

 
مرة أخرى،، ال حاسب، ال آكسس ال إس كٌو إل، ال شًء، فً هذه الدروس 

 .او أوراكل SQL ستكون أنت األكسس، أي انت من سٌقوم بعمل األكسس او
 

إذا نجحت بتوفٌق هللا ان أجعل من تفكٌرك وعقلك أن ٌقوم بعمل أي برنامج 
لقواعد البٌانات بعدها سٌكون كل ما هو مطلوب منك اإلجابة على كٌؾ أعمل 
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 البساطة منتهىهذا فً األكسس أو كٌؾ أعمله فً أوراكل وتصبح العملٌة فً 
 والسهولة والسبلسة، لماذا؟

 
 .ألنه عندها سٌكون لدٌك كافة األسس العلمٌة لقواعد البٌانات

 
  تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 لها، والبٌانات هً مجموعة ال معنى البٌاناتالحظ كلمة  !!! قواعد البٌانات
 رقم "خسارة" كلمة "ربح" البٌانات أي شىء مثل كلمة... من األرقام والكلمات

 ...وهكذا "2000"
 

البٌانات ال تعنً شٌئا هذه أول خاصٌة من كلمة بٌانات أنها ال تعنً أي شىء، 
 !! والبٌانات ال ٌستفاد منها إطبلقا

 
الخاصٌة الثانٌة لكلمة بٌانات هً الحجم، حٌث أن البٌانات دائما تعنً الكثرة 

 !! والضخامة من حٌث العدد
 

وهذا ٌضع كلمة بٌانات فً موقع سىء حٌث أنها ضخمة وكثٌرة ومتشعبة وفً 
 .نفس الوقت ال معنى لها

 
 تعنً تنظٌم الشىء على أسس، وهذا ما ٌتم فً قواعد البٌانات، هو قاعدةكلمة 

 ؟الماذ... تنظٌمها ومن ثم تحلٌلها
 

لتحوٌل البٌانات إلى ... لماذا نقوم بتحلٌل وتنظٌم البٌانات؟ اإلجابة هً
 !!! معلومات

 
 مممممم

 
قاعدة أساسٌة فً ؼاٌة --- من خبلل معالجة البٌانات تتحول إلى معلومات 

 اذاالسإال البدٌهً لم. األهمٌة، الهدؾ إذا هو تحوٌل البٌانات إلى معلومات
 نقوم بهذه العملٌة؟
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 لماذا نحول البٌانات إلى معلومات؟
 :لسببٌن أساسٌٌن

 
 .إتخاذ القراراتهو : األول
 التخطٌط: الثانً

 
كبٌانات ال قٌمة لها، . قاعدة بٌانات تشمل تعداد سكان المملكة العربٌة السعودٌة

 :ولكن عند معالجة البٌانات وتحوٌلها إلى معلومات ٌصبح لدٌنا التالً مثبل
 

هً معلومة تتطلب التخطٌط لبناء % 30عدد األطفال فً تحت العشرة سنٌن 
 مدارس

 
هنا لدٌنا معلومة نستطٌع أن نتخذ % 35مثال آخر أرباح السنة المالٌة الحالٌة 

 .مثل توزٌع راتب إضافً لمنسوبً الشركة "إتخاذ القرارات" علٌها قرارا
 

ال ننسى أنه ٌتوجب تحوٌل البٌانات إلى سلسلة من المعلومات ... وهكذا
 .المتدفقة للمساعدة على إتخاذ القرارات والتخطٌط

 
==== 

 
مرة أخرى ال -- سٌكون مشروعنا هو بناء قاعدة بٌانات إلدارة مستوصؾ 

لن نستخدم أي برنامج ولن نستخدم أي حاسب آلً ---  عزٌزي القارىء ىتنس
 .على اإلطبلق

 
 .صدقونً--- من سٌقوم بالتطبٌق على الحاسب اآللً لن ٌفهم شٌئا 

 
 ...اآلن أطلب منك عزٌزي القارىء مزٌدا من التركٌز

 
أي  Tier 3 قواعد البٌانات تندرج تحت مصطلح علمً للبرمجة أسمه

 .الطبقات الثبلث
 

حتى وإن كان ما سبق خطؤ وهو تصمٌم قدٌم، لكنً أطلب منك عزٌزي 
 "الطبقات الثبلثة" القارىء أن تحفظها حتى لو كانت خطؤ
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 First Tier الطبقة األولى
 User Interface وهً ما ٌسمى بالمقدمة أو واجهة المستخدم

 
 Second Tier الطبقة الثانٌة

 Logic Interface وهً ما ٌسمى بطبقة المنطق والقوانٌن
 

 Third Tier الطبقة الثالثة
 !! وهً طبقة ؟؟؟ قواعد البٌانات Back End وهً ما ٌسمى بالخلفٌة

 
 

 عجتك عزٌزي القارىء بهذه المصطلحات؟زلماذا ا
 :ألسباب بسٌطة وصؽٌرة جدا

 
 قم بنسٌان النماذج فً األكسس
 سقم بنسٌان التقارٌر فً األكس

 
النماذج والتقارٌر الموجودة فً اآلكسس لٌست لئلحتراؾ ولٌست للبرامج 

 .القوٌة أو قواعد البٌانات الحقٌقٌة
 

 لماذا هذه الزحمة؟؟؟
 

ألنه ال ٌوجد شًء فً قواعد البٌانات أسمه نماذج أو تقارٌر، النماذج 
الطبقة الثالثة لقواعد البٌانات . والتقارٌر تصنع فً الطبقة األولى ولٌس الثالثة

 .بٌنما الطبقة األولى هً للنماذج والتقارٌر
 

 :للمعلومٌة وقد ٌسعفنا الوقت لشرح المزٌد الحقا
 

 Visual Basic .NET نستخدم --- الطبقة األولى
 Visual C++ .Net نستخدم --- الطبقة الثانٌة
 Sybase أو Oracle أو Microsoft SQL نستخدم --- الطبقة الثالثة

 
 MySQL و Clipper و Dbase و FoxPro لماذا اآلكسس و

 ٌستخدمون الطبقات الثبلثة مع بعضها البعض فً محتوى واحد؟
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ولٌس لصناعة  !!! اإلجابة هً ألن هذه التطبٌقات لئلستخدام الشخصً فقط
إال فً حاالت شاذة جدا مثل أن ٌكون عدد المستخدمٌن . قواعد بٌانات للسوق

 . أشخاص فقط10صؽٌر أقل من 
 

صدقنً ال قٌمة -- التقارٌر فً اآلكسس وؼٌرها وال تخؾ من فقدان النماذج 
 .لها إذا أردت أو تطمح لئلحتراؾ

 
 :آخر هذه المشاركة

 Server و Client هناك كلمتان فً ؼاٌة األهمٌة وقطعا تعرفهما
 الطبقة الثالثة -- Server قواعد البٌانات دائما وأبداً على

ٌشذ " الطبقة األولى -- Client الواجهات والنماذج والتقارٌر دائما وأبدا على
 .وهذا موضوع آخر فٌما بعد بمشٌئة هللا "عن هذا تطبٌقات اإلنترنت

 
 10 سم او 5دائما ؼٌر معروفة، قد تكون  Server وال Client المسافة بٌن

أعٌد مرة أخرى المسافة بٌنهما ؼٌر --- آالؾ كٌلو متر، إنتبه لهذه النقطة جٌدا 
 .سنتكلم عن هذا-- معروفة 

 
 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 أٌن نحن اآلن؟--- آآآآآآآآآآآآآآه 
 

وأٌن  Client عند بداٌة تصمٌم أي قاعدة بٌانات نبدأ بمعرفة أٌن ٌقع
 Server ٌقع
 
 ...ثم

 
 :نجٌب على األسئلة التالٌة

 
إحفظ هذا المصطلح  Availability !! ما أهمٌة التواجد المستمر

كم ٌسمح -- جٌدا وٌعنً أن الطبقة الثالثة وهً طبقة قواعد البٌانات 
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أو الخادم هو عبارة عن حاسب آلً  Server لها أن تنهار؟؟؟
والحاسبات تتعطل صح؟ ماذا ٌحدث عن خروج الطبقة الثالثة من 

 الخدمة؟
 البرنامج ٌجب أن ٌجٌب على هذا السإال؟ ألنه لو قال لك مستخدم

أرٌد الطبقة الثالثة أن تعمل على مدار السنة دون خروجها من الخدمة 
خادم آخر ٌعمل عند سقوط  Backup فهذا ٌتطلب أن ٌكون هناك

 .الخادم األساسً، وهذا ٌإثر على كٌفٌة بناء قاعدة البٌانات
 

إحفظ هذا المصطلح جٌداً  Scalability !! السإال الثانً هو القٌاس
 مسٌستخد قاعدة البٌانات؟ كم شخصا مسٌستخدوٌعنً كم شخصا 

قاعدة البٌانات فً نفس الوقت؟ كم عدد السجبلت فً قاعدة البٌانات 
على مدى العشر سنوات قادمة؟ ما هو المطلوب عمله فً البٌانات 

 القدٌمة هل تحذؾ أم تخزن؟ هل تخزن على نفس الخادم أم على خادم
Server  آخر؟ كٌؾ ٌتبادل الخادمٌن المعلومات؟ وهكذا؟ هذا

 .هو األهم على اإلطبلق "القٌاس" العنصر
 

 ...القارئعزٌزي 
 

 :عند تصمٌمك ألٌة قاعدة بٌانات تخٌل ما ٌلً
 

  جدول5000أن قاعدة البٌانات فٌها 
  مبلٌٌن سجل10أن كل جدول فً قاعدة البٌانات تحتوي على 

 ألؾ مستخدم ٌتعاملون مع قاعدة البٌانات فً نفس 30أنه ٌوجد 
 الوقت

 ألؾ كٌلو متر Client و Server أن المسافة بٌن
 لماذا هذا التخٌل؟

 
ألنه هذا هو الطرٌق الصحٌح لصناعة قاعدة بٌانات قوٌة األساسات 

 .وخالٌة من األخطاء وستعلم الحقا لماذا
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من قرأ معنا حتى اآلن وٌرى أن قواعد البٌانات شوٌة حقول على 
تولٌفة أستعبلمات على نموذجٌن وكم تقرٌر أقترح علٌه التوقؾ عن 

 .القراءة حٌث لن ٌستفٌد شٌئا
 

المشكلة أن ثمن الدورات التدرٌبٌة مرتفع نسبٌا وأن معظمنا ٌلهث 
إلنهاء قاعدة بٌانات ٌحصل بها على ترقٌة أو ٌتفاخر بها مع اخوته 
وأصدقائه، وعلٌه تنتقل المفاهٌم الخاطئة من شخص آلخر ببساطة 

 .هو قمة اإلبداع والبرمجة "عفوا البرنامج التافه" وٌصبح اآلكسس
 

كل ما أحاول عمله فً البداٌة هو -- عفوا وعذرا لمحبً اآلكسس 
 .توضٌح للمفاهٌم ثم المصطلحات قبل أن نبدأ السباحة

 
 دعك منها اآلن --- Logic Tier أٌن الطبقة الثانٌة

 
كل تركٌزنا حتى هذه اللحظة منصباً على الطبقة الثالثة وهً قواعد 

 .البٌانات
 

 أن تكون فً هذه اللحظة قد جهزت براٌة ومحاٌة القارئآمل عزٌزي 
 .ودفتر ومسطرة وآلة حاسبة ومجموعة أقبلم رصاص

 
الواد " و "الفهلوة" إن لم تكن قد فعلت وترٌد أن تكمل معنا من منطلق

على رأي األخوة فً مصر، أو منطلق سؤفهم فٌما بعد أو  "الجدع
منطلق حلولً المشكلة التً بٌن ٌدي، أو منطلق سؤجمع المشاركات 

صدقنً لن تصل بقواعد --- ثم أقوم بدراستها وقراءتها فٌما بعد 
البٌانات إال إلى طرق مسدودة وبعد عدة أشهر ستلؽً الموضوع 

أو على أضعؾ اإلحتماالت لن تبٌع قاعدة بٌانات واحدة على . برمته
 .اإلطبلق

 
شمر عن ساعدٌك وحضر األدوات السابقة وال تفتح اآلكسس وال 

الحاسب اآللً إطبلقا وهٌا بنا نصمم قاعدة بٌانات إلدارة مستوصؾ 
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 .بالطرق العلمٌة الصحٌحة
 

م ٌدوٌاً ولٌس بإستخدام مسنص-- مرة أخرة ٌا أخوتً وأخواتً 
 .الحاسب اآللً او اآلكسس أو ؼٌره

 
  تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 :آمل ممن لٌس معه
 

 مسطرة
 محاٌة
 براٌة

 آلة حاسبة صؽٌرة
 دفتر كبٌر

 أقبلم رصاص
 

وهللا العظٌم لن ٌفهم قواعد البٌانات أبدا، --- أن ال ٌكمل معنا المشوار 
 .وسٌبقى ٌلؾ وٌدور وٌسؤل وٌحاول وٌخطىء وهكذا دوالٌك

 
من سٌطبق --- أمل ممن ٌستخدمون اآلكسس اآلن أن ٌوقفوه فوراً 

 .وهللا لن ٌستفٌد شٌئا--- على اآلكسس او أي برنامج ؼٌره 
 

 :بإسمك اللهم أبدأ
 

األسلوب العلمً لتصمٌم قواعد البٌانات ٌبدأ بتحدٌد شكل المخرجات 
أو ما ٌعرؾ بإسم التقارٌر وعلٌه تكون التقارٌر هً أول خطوة 

ٌجتمع علٌها فرٌق العمل مع صاحب المشروع لئلتفاق على شكلها 
 .وٌتم رسمها على أوراق خبلل ما ٌسمى إجتماعات التقارٌر
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ال تصمم أبدا أبدا أبدا أبدا أي قاعدة بٌانات  --- القارئالحظ عزٌزي 

قبل أن ٌكون لدٌك على أوراق عادٌة كل التقارٌر المطلوبة من 
وحٌث أن هذه الدروس لتعمٌق مفاهٌم قواعد البٌانات . المشروع

بشكلها العلمً الصحٌح فسؤضطر إلى مخالفة هذه القاعدة، ولكن 
سنعود ألٌها قرٌبا جدا عندما نطبق مشروعنا الثانً والذي ستقومون 

 .أنتم بعمله تحت إشرافً بمشٌئة هللا عز وجل
 

فً األسلوب العلمً الصحٌح عند بناء قاعدة بٌانات نبدأ بالتقارٌر ثم 
لن أقول لكم اآلن حتى ال .... نصمم الجداول ثم اإلستعبلمات ثم 

 .أشتت أي تركٌز
 

لؽرض هذا الدرس األول ولخبرتً فً أفضل طرق إٌصال المعلومة 
سؤقوم بتوجٌهكم خطوة خطوة بدأ بالجداول ثم اإلستعبلمات ثم 

أعلم أنه خطؤ ولكن ألنه المثال األول وأعلم أنه سٌكون --- التقارٌر 
 .مفٌدا بإذن الحق تبارك وتعالى

 
 برنامج قاعدة بٌانات إلدارة مستوصؾ

 
فً حالتنا "  بتحدٌد أقصى بعد لمكونات المشروعنبدألبناء الجداول 

--- سإال سهل، اإلجابة . من ماذا ٌتكون المستوصؾ "مستوصؾ
 :ٌتكون من

 
 أطباء

 عٌادات
 مرضى

 
ما -- فً قواعد البٌانات هناك الوظٌفة األساسٌة والوظائؾ الفرعٌة 

 "بإذن هللا" عبلج المرضى-- هً الوظٌفة األساسٌة للمستوصؾ 
 وكذلك تحقٌق أرباح
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-- عبلج المرضى --- إذا تم تعرٌؾ الوظٌفة األساسٌة للمشروع 

إذا الجدول األساسً --- بدون مرضى المشروع فاشل وال معنى له 
 .هو جدول المرضى

 
 كمل--- ركز --- توقؾ --- فاصلة 

 
 ماهً الوظائؾ الفرعٌة للمستوصؾ؟

 
 هل ٌوجد مستوصؾ بدون صٌانة؟

 هل ٌوجد مستوصؾ بدون مقاول للنظافة؟
 هل ٌوجد مستوصؾ بدون إدارة شإون موظفٌن؟

 هل ٌوجد مستوصؾ بدون صٌدلٌة؟
 هل ٌوجد مستوصؾ بدون جداول للنوبات؟

 هل ٌوجد مستوصؾ بدون نظام حجز مواعٌد؟
 

على رأي أحبائنا فً  "فً اللٌمونة" العملٌة بدأت--- وااااااااااااااااو 
  مصر

 العملٌة بدأت تتشعععععععععععععععععععععععب
 

صاحب المستوصؾ -- إتصل بصاحب المشروع -- توقؾ -- لحظة 
 اجتماعحدد -- 
 

فرٌق العمل معك أنت بصفتك قائد الفرٌق مع صاحب : المشهد
 الساعة العاشرة صباحا االجتماعاتالمستوصؾ مع مدرائه فً ؼرفة 

 "مو فً رمضان طبعا" أمامك قنجان من القهوة-- 
 

 ؟؟؟االجتماعما هو المطلوب من هذا 
 

هل قاعدة البٌانات المطلوبة هً للوظٌفة األساسٌة؟ أم لؤلساسٌة 
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 والفرعٌة أٌضاً؟ إذا تم دمج الفرعٌة؟ أي منها؟
 

لهذا السبب قواعد بٌانات شإون الموظفٌن ذائعة الصٌت لماذا؟ ألنها 
وهكذا للمحاسبة . تصلح لكل منشؤة وشركة بؽض النظر عن نشاطها

 .والصادر والوارد وؼٌرها
 

قد ٌسعفنا الوقت الحقا وبتوفٌق هللا أن نشرح كٌؾ نجعل : مبلحظة
مجموعة من قواعد البٌانات المختلفة أن تتحادث وتتخاطب بٌن 

بعضها البعض للحصول على تقارٌر موحدة منها جمٌعا وهو ما 
 Distributed Database Applications ٌسمى

 
ال بد من تحدٌد نطاق عمل قاعدة البٌانات منذ --- إستمر --- توقؾ 

الٌوم األول، ٌجب أن ٌنص العقد مع صاحب المشروع على نطاق 
 لماذا؟؟--- قاعدة البٌانات 

 
 فكر قبل أن تقرأ اإلجابة !!هٌا عاد ال بد أن تٌجٌب على السإال

 
السبب بسٌط ألنه عند إكتمال قاعدة البٌانات ومن ثم ٌتؽٌر نطاق 

العمل تتؽٌر الجداول تتؽٌر العبلقات تتؽٌر اإلستعبلمات تتؽٌر 
إال إذا كنت .... مصٌبة كبٌرة وخسائر فً الوقت والجهد--- التقارٌر 

وحشا من وحوش قواعد البٌانات ألنك ٌمكنك تصمٌم قاعدة البٌانات 
واووووو وٌقوم مستخدم القاعدة بعمل أٌة حقول .... بدون حقول 

وٌستطٌع أن ٌؽٌر النماذج --- واااااووو --- كٌؾ ٌشاء متى ٌشاء 
ٌكفً --- وااااااااوووو ---- والتقارٌر آلٌا عند عمل تعدٌل فً الحقول 

موضوع متقدم جدا جدا جدا ---  فٌما بعد عن هذا أسؤلونً--- هذا 
 .لٌس مكانه هنا

 
 على أن تخدم قاعدة البٌانات الوظٌفة االتفاقإنتهى اإلجتماع وتم 

 تصبح العناصر األساسٌة لدٌنا هً وبهذااألساسٌة للمستوصؾ 
 .األطباء، العٌادات، المرضى
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استخدم البراٌة لشذب أول قلم رصاص وفً منتصؾ صفحة بٌضاء 
للمستوصؾ وسجل  "الجدول الرئٌسً"فارؼة فً األعلى اكتب

 .الحقول التالٌة
 

 الخنص، رقم، عملة، كائن، : أرٌدك أن تنسى العبارات التالٌة
 
 معً بالكتابة فً الصفحة التً ستحمل كافة حقول المشروع وألن أبدا

التطبٌق ٌدوي فلن أكثر علٌكم بالحقول سنزٌدها عند التطبٌق الفعلً 
 : الحقا بمشٌئة هللااألكسسعلى 

 
 :الحقول

  خانات10-- رقم المرٌض 
  خانة50-- إسم المرٌض 

  خانة25-- جنسٌة المرٌض 
  خانة2-- عمر المرٌض 
  خانة1-- جنس المرٌض 

  خانة350-- تشخٌص المرض 
  خانة350-- العبلج 

  خانات5--- التكلفة المدفوعة من المرٌض 
  خانات10--- تارٌخ دخول المرٌض 
  خانات5--- وقت دخول المرٌض 

  خانات10--- تارٌخ خروج المرٌض 
  خانات5--- وقت خروج المرٌض 

 
 

  خانات10-- رقم الطبٌب المعالج 
  خانة50--  الطبٌب أسم

  خانة25-- جنسٌة الطبٌب 
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  خانات5-- راتب الطبٌب الشهري 
  خانات5-- بدل السكن للطبٌب السنوي 
  خانات5-- بدل النقل للطبٌب الشهري 

  خانة2-- جنس الطبٌب 
 

  خانات10-- رقم العٌادة 
 خانة- 50--  العٌادة أسم

  خانة2-- رقم الجناح الذي تقع فٌه العٌادة 
  خانة2-- رقم الطابق 

 
  خانة500-- مبلحظات 

 
 

  فلن ٌستفٌدوا شٌئااٌكملوآمل ممن نفذوا ما سبق على اآلكسس أال 
 ؟؟؟!!!

من نفذ ما سبق على ورقة بٌضاء بخط واضح أن ٌفتح صفحة جدٌدة 
فً الدفتر وٌتقمص شخصٌة مدخل البٌانات وبإستخدام المسطرة 

والقلم أن ٌرسم جدوالً فٌه كافة الحقول السابقة كعناوٌن لؤلعمدة وأن 
 : سجبلً لزٌارات مرضى مع مراعاة ما ٌل45ًٌسجل 

 
  زٌارات لكل مرٌض5 إلى 3أن ٌسجل على األقل 
  عبلجات لكل طبٌب5 إلى 3أن ٌسجل على األقل 
  لكل عٌادةاستخدامات 5 إلى 3أن ٌسجل على األقل 

 
 " هللا وإٌاكم شرهاكفانا"  األمراضأنواعأن ٌنوع فً 

 أن ٌنوع فً جنس المرضى واألطباء
 أن ٌنوع فً الجنسٌات

 
 ....وهكذا
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 سجبلً على األقل نكون بحمد هللا وفضله قد 45بعد أن تقوم بكتابة 
 !!! طبعا أل !!!!!!!!!!!!! إنهٌنا تصمٌم قاعدة البٌانات

 
 . هللابمشٌئةسنقول لماذا فً الدرس القادم 

 
 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

لن نكمل مشروع قاعدة البٌانات فً هذا الدرس إلعطاء من ٌتابعوننا 
فرصة إلنهاء المطلوب منهم سابقا ولكننا سنتحدث عن موضوع آخر 

 ." البٌاناتمدخل" سنحتاجه فٌما بعد بشكل كبٌر جدا والموضوع هو
 

مدخل البٌانات هو شخصٌة تتطلب من مصمم قاعدة البٌانات أن 
ٌفهمها بشكل واضح، ولزٌادة عنصر الشوق أقول لكم أنه ٌوجد 

 دورات تدرٌبٌة مخصصة لفهم شخصٌة ما ٌسمى بالوظائؾ المملة
Boring Jobs ال تقدم فً  "كالعادة" وطبعا هذه الدورات لؤلسؾ

 .عالمنا العربً
 

ال تستؽرب عزٌزي " هً وظائؾ Boring Jobs الوظائؾ المملة
ذات رواتب مرتفعة جدا جدا مع قلة الخبرة والتعلٌم المطلوب  "القارئ

 لماذا ؟ !!! فٌها
 

 !!! هذه الوظائؾ ٌترتب على الخطؤ فٌها خسائر جمة لصاحب العمل
 .بهذه البساطة

 
 :من أمثلة الوظائؾ المملة

 
 الحراسات اللٌلٌة
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 قٌادة الحافبلت والناقبلت على الخطوط البرٌة الطوٌلة بٌن الدول
 مدخل البٌانات--- وطبعا صدٌقنا 

 
اذا تعمقت فً هذه الوظائؾ تجد أنه ٌترتب على الخلل فٌها خسائر 

--- جمة، فحارس لٌلً قد ٌترتب على نومه سرقة للمستودع مثبل 
 .خسارة كبٌرة

 
أو سائق شاحنة ٌنطلق من الرٌاض متوجها إلى اإلمارات مثبل ومعه 

 سٌارات فارهة، ٌترتب على نومه حادث ال قدر هللا ٌنتج عنه 10
 .الكثٌر من الخسائر

 
 خاطئة عن أرقامتخٌل أن ٌقوم بإدخال -- وصدٌقنا مدخل البٌانات 

ٌترتب علٌها تقارٌر توضح خسائر بٌنما الشركة تربح -- المبٌعات 
 التً تبنى على االستعبلماتفعبل، أو ٌدخل أنثى على أنها ذكر، كل 

لٌست مشكلة الحاسب . جداول بٌانات خاطئة تعطى نتائج ال معنى لها
 4 تقصد جمع وأنت 8 أنها على 3 و 5اآللً انه ٌعطٌك نتٌجة جمع 

 !!! 3و 
 

من رأى منكم مدخل بٌانات فعلٌا سٌضحك لما أقول، ألن مدخل 
 بمصمم واالستهزاءالبٌانات خبلل أداء عمله ال ٌنفك من سب وشتم 

 !!!! قاعدة البٌانات
 

 ٌبدأ ٌومه وعلى ٌمنه أو ٌساره امرأةمدخل البٌانات هو ذكر كان أو 
مجموعة ضخمة من المعامبلت المطلوب إدخال بٌاناتها إلى قاعدة 

 Loops البٌانات، ألن الوظائؾ المملة ٌؽلب علٌها طابع التكرار
ٌبدأ مدخل البٌانات بعد بضعة ساعات بالسرحان ----- لنفس العمل 

والتفكٌر بحٌاته ومواضٌعه الشخصٌة والذي ٌدخل البٌانات فعلٌا هو 
 !!! العقل الباطن الناتج من الخبرة

 
هل قمت بقٌادة سٌارتك ٌوما ما ووصلت إلى وجهتك وفجؤة تذكرت 
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 واالنعطافاتأنك كنت تفكر بموضوع ما وال تتذكر اإلشارات 
 !!!من كان ٌقود السٌارة؟... والشوارع

 
 لماذا هذا الموضع النفسً والفلسفً؟؟؟؟

 
ألنه مطلوب منك عند تصمٌم قاعدة البٌانات ان تتقمص شخصٌة 
مدخل البٌانات بٌن الحٌن واآلخر، لماذا؟ ألنك ترٌد أن تحد بشكل 

 نحد من أخطاء اكبٌر من حجم األخطاء فً قاعدة البٌانات؟ لماذ
مدخل البٌانات؟ ألن صاحب المشروع سٌحصل على نتائج خاطئة 

 !!! الخسارة تقع على كاهلك أنت وبالتالً لن ٌستخدم برنامجك؟
 

عند تصمٌم قواعد البٌانات ال --- آمل ذلك --- الهدؾ اآلن واضح 
القاعدة العلمٌة " نرٌد أن ٌقوم مدخل البٌانات بإدخال بٌانات خاطئة

 !! "هذا مستحٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌل--- تقول 
 

إذا كان مستحٌبل فما العمل؟ الهدؾ أصبح أن تساعد --- وااااااااااو 
 !!! مدخل البٌانات على الحد من األخطاء ال أن تمنعها كلٌاً 

 
تتفق معً أن هذا ؼرٌب ؟؟؟ لماذا؟ ألنه من الناحٌة العلمٌة نستطٌع 

أن نجبر مدخل البٌانات على أال ٌقوم بإدخال أي شًء خطا ومع ذلك 
 !!! القاعدة العلمٌة تنصح بعدم تنفٌذ هذا بل فقط الحد من ذلك ال منعه

لماذا؟ ألن تكلفة المنع فً تصمٌم قواعد البٌانات عالٌة جدا وتفوق 
 .تكلفة عمل تدرٌب صؽٌر لمدخل البٌانات

 
 االنتهاء؟ موضوع آخر قد نتطرق إلٌه فٌما بعد، بعد نمنعكٌؾ ولماذا 

 من األسس العلمٌة أوال
 

آمل " لماذا نحد من األخطاء الناتجة عن إدخال البٌانات أصبح واضحا
أما كٌؾ نحد من األخطاء فهو موضوع شٌق سٌكون حوارنا  "هذا

 .اآلن
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الحاسب اآللً ٌعكس فكرٌا رٌاضٌا --- عفوا  "متخلؾ" الحاسب اآللً

 !! ال منطقٌا
 

 !! المنطق هو إدراك عالً جدا ال ٌصله إال البشر فقط
 
 : معً الكلمات التالٌة فضبل منكأقرأ
 

 أنثى
 إنثى
 انثى
 إنثً
 إنثى
 انثً
 

 ماذا قرأت ؟؟؟
 

ولدٌك اإلدراك الذي فضلك به الحق تبارك وتعالً فإنك  "بشر" ألنك
ترى أن كل الكلمات السابقة تعنً أحد الجنسٌن من البشر وهً األم 

 .واألخت والزوجة والبنت وهكذا
 

 استمر-- ركز - توقؾ 
 

ومن ضمنها  (كلها على اإلطبلق)فً مطلق برامج قواعد البٌانات 
 !!!! كلمات مختلفة ؟؟؟؟6اآلكسس ما سبق ٌعنً 

 
فلو كان لدٌك استعبلم ترٌد به أن تحصل على إجمالً أعداد اإلناث 

 !!!فً قاعدة البٌانات فإنك قطعا لن تحصل على إجابة صحٌحة ؟؟؟؟
 

كٌؾ نمنع مدخل البٌانات من --- اآلن نفكر ونخطط لقاعدة البٌانات 
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 إدخال حقل الجنس لئلناث بطرق مختلفة؟
 

بل لٌس هذا فقط؟؟؟ المطلوب منك كمصمم قواعد بٌانات هو أكبر من 
هذا، المطلوب ٌتجاوز الحد من أخطاء مدخل البٌانات إلى مسافة أبعد 

 .وهً المساعدة على إدخال البٌانات
 

بل فً طرٌقة  !!! طبعا ال أقصد المساعدة الٌدوٌة فً إدخال البٌانات
تصمٌم القاعدة لتساعده على ذلك وعندها قد تسمع ان مدخلً البٌانات 

وان كنت أشك فً هذا لكونهم دائمً التذمر بؽض النظر " ٌدعون لك
 ."!! عما تعمله

 
، التكامل والتماسكوٌعنً  Integrity "المصطلح" إحفظ الكلمة التالٌة

بعد " قاعدة البٌانات مثل ما شرحنا سابقا هً بٌانات ال قٌمة لها
والبٌانات بطبعها عدم التماسك والتكامل  "تحلٌلها تصبح معلومات

ومن هنا ال بد اال تترك أي ثؽرات فً قاعدة البٌانات ٌتسلل منها 
مدخل البٌانات إلى إدخال بٌانات خاطئة تإدي إلى فقد التكامل 

 .والتماسك لبنٌة قاعدة البٌانات
 

Integrity  تعنً أن كافة حقول وسجبلت كافة الجداول تعمل مع
  .بعضها البعض بشكل متناؼم وبشكل ٌحد من أخطاء إدخال البٌانات

 
وخلً واحد ما ٌجاوب صح،  Integrity بعد كم درس راح أسؤل عن

اي  Integrity كل األسس العلمٌة لقواعد البٌانات تلؾ وتدور حول
 .التكامل والتماسك

 
 قلم وباستخدام، أعد قراءة هذه الصفحة القارئاآلن عزٌزي 

 لنفسك مرة أخرى، لٌتنا وأشرحهاالرصاص أكتب المصطلحات 
 .الكتابة هً المعلم األول. نكتب مثلما نقرأ

 
 حتى ٌطمئن قلبً أننا نسٌر أسؤلوها--- أٌة أسئلة تقفز إلى أذهانكم 
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 . الصحٌحباالتجاه
 

 :للحد من أخطاء إدخال البٌانات نقوم بعملٌات
 

 المنع
 االختٌار

 تحدٌد النطاق
  اآللًواالختٌاراإلكمال واإلدخال 

 لقاعدة البٌانات Integrity التؤكد من
 

 .وكلها سنتحدث عنها فٌما بعد بإذن الحق تبارك وتعالى
 

 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 بؤن تحضروا االقتناعآمل أنً وصلت بكم بالتشوٌق إلى مرحلة 
البراٌة والمحاٌة والمسطرة وأقبلم الرصاص وآلة حاسبة ودفتر 

 .بسلك
 

آمل أنه ٌوجد هناك اآلن فً هذه اللٌلة المباركة من قام فعبل بتصمٌم 
 على ورقة بالمستوصؾالجدول األساسً لقاعدة البٌانات الخاصة 

 .بٌضاء
 

على ) سجبل فً قاعدة البٌانات 45آمل انه ٌوجد هناك من قام بإدخال 
 .من خبلل جدول رسمه بالمسطرة والقلم (الورق

 
 نعمل سوٌا بهدوء وروٌة وتفكٌر وقناعة لهدؾ الوصول من أنناآمل 

 .ضفة شط إلى الضفة األخرى بطرٌقة علمٌة وصحٌحة وسلٌمة
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الحقول والسجبلت فً جدول  (كتـــــــــــــــــــــــــــــابة)من لم ٌكمل 
رجاء ال . توقؾ فورا اآلن. القراءةعلى ورقة بٌضاء فرجاء ال ٌكمل 

توقؾ ومن ثم تابع بعدما تكون أنهٌت . تضٌع جهدي ووقتً سدى
 .المطلوب منك

 
 

 ...نكمل بتوفٌق هللا
 
 

صدق أو ال تصدق أن ما قمت بعمله هو قاعدة بٌانات مكتملة من 
 كافة الجهات

صدق أو ال تصدق أن ما قمت بعمله هو قاعدة بٌانات صحٌحة 
وقد قمت بتصمٌمها بنفس األسلوب والطرٌقة التً كانت % 100

  مٌبلدٌة1969تصمم به قواعد البٌانات قبل عام 
 

 (مع فنجان من القهوة)كل ما علٌك أن تفعله اآلن هو أن تستمع 
بالنظر إلى الجدول الجمٌل الذي قمت بإنشائه والذي ٌوضح بشكل 
 .عشوائً مجموعة من الزٌارات من قبل المرضى إلى المستوصؾ

 
هٌا بنا نستمتع مع بعضنا البعض ونتؤمل فً هذا الجدول الذي نسمٌه 

 .بٌانات
 

ومن ثم  "األسئلة" نفتح صفحة بٌضاء جدٌدة وفً منتصؾ الصفحة
 : معً هذه األسئلة إلى الورقةأنقل
 

 كم عدد الزٌارات للمستوصؾ؟
  لاير؟100كم إنثى قامت بزٌارة المستوصؾ ودفعت أكثر من 

 كم طبٌبا فً المستوصؾ ال ٌنتمً إلى الجنسٌة البرٌطانٌة؟
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 كم زٌارة حدثت بعد منتصؾ اللٌل؟
 ما هو متوسط التكلفة المدفوعة من قبل الذكور؟
 ما هو اإلجمالً الشهري لبدل النقل للطبٌبات؟

ماهً نسبة رواتب األطباء الذكور إلى إجمالً الرواتب المدفوعة 
 شهرٌا؟

 ما هو إجمالً دخل المستوصؾ من اإلناث؟
 ما هو متوسط أعمار المرضى؟

 كم طبٌبة اسمها سمٌرة؟
 كم عدد العٌادات فً الطابق الثالث؟

 كم عدد الزٌارات من قبل المرضى الصباحٌة؟
 150 من أكثركم عدد الطبٌبات السعودٌات البلتً دخلهن السنوي 

 الؾ لاير؟
 كم طبٌبا تواجد فً عٌادة فً الطابق األول وكان معه مرٌضا ذكرا؟

 ما هو الدخل الٌومً للمستوصؾ؟
 

 هذه قاعدة بٌانات كاملة من األلؾ إلى الٌاء-- صدقونً 
 

آمل اآلن من الجمٌع وبدون عمل أي تعدٌل على بٌانات الجدول الذي 
 على األسئلة اٌجٌبوأن  ( سجل45على األقل )أدخلتم به السجبلت 

 بكتابة اإلجابات فً النصؾ األسفل من صفحة اوٌقوموالسابقة 
 .األسئلة

 
راقب كٌؾ ٌتولد اإلحباط والصداع وأنت تعد --- صدق أو ال تصدق 

 وتحاول اإلجابة
أن ما تقوم به اآلن هو تقرٌبا وإلى حد كبٌر --- صدق أو ال تصدق 

أنت اآلن تقوم بدور -- هو ما ٌقوم به أي برنامج قواعد بٌانات 
 اآلكسس

 
عندما نصل إلى القواعد والمفاهٌم األساسٌة لبناء نظم --- مرة أخرى 

قواعد البٌانات وأنت تقوم بالقراءة فقط دون تطبٌق أو تقوم بالتطبٌق 
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صدقنً ستعود إلى نفس ما كنت علٌه قبل -- على اآلكسس أو ؼٌره 
إذا كنت تقرأ . ةءأن تقرأ هذه المواضٌع ولن ٌنالك سوى تعب القرأ

 .فقط فؤنت تضٌع وقتك
 

 قم بتشذٌب أقبلم الرصاص
 

 .لدٌنا الكثٌر والكثٌر والكثٌر من الكتابة
 

 .هللا المستعان
 

  تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 .ٌمكنه اآلن اإلستمرار معنا (كتابة على الورق)من نفذ التمرٌن األول 
 

إن ما قمت بتنفٌذه هو قاعدة بٌانات صحٌحة مكتملة الجوانب وطرٌقة 
أو قواعد البٌانات المسطحة  Flat Databasesتسمىالتصمٌم هذه 

 وال أعلم إن كانت COBOL وهً نفس الطرٌقة المتبعة فً لؽة
COBOL  مازالت تتبع نفس األسلوب حٌث تركت هذه اللؽة منذ

 . أعوام10أكثر من 
 

عند وضع كافة الحقول بدون أي إستثناء فً جدول واحد نحصل على 
 EXCEL ال تستؽرب أن أقول لك أن --- (قاعدة بٌانات مسطحة)

 .ٌوجد فٌه تطبٌقات متقدمة لقواعد البٌانات من النوع المسطح
 

هناك مٌزة كبٌرة ومهمة جداً لقواعد البٌانات المسطحة، وهذه المٌزة 
هً أن تصمٌم وإنشاء وتنفٌذ قاعدة البٌانات ٌتم فً وقت قصٌر جدا 

وقٌاسً، قاعدة البٌانات التً قمنا بتصمٌمها إلدارة المستوصؾ 
استؽرقت أقل من ساعتٌن وعلى اآلكسس لن تؤخذ أكثر من عشر 



 

 25 

 .هذه مٌزة رائعة جدا. دقائق
 

هً عبارة عن  Flat قواعد البٌانات من النوع المسطح: نحفظ سوٌاً 
جدول واحد فقط فٌه كافة الحقول المطلوبة وتتمٌز بسرعة تنفٌذ 

 .وتصمٌم قاعدة البٌانات
 

من أشهر التطبٌقات على قواعد البٌانات المسطحة هً التطبٌقات التً 
لن أسهب فً شرح هذا النوع من . ٌراد منها عمل اإلحصائٌات فقط

قواعد البٌانات ألن إستخداماته محدودة جدا جدا وفً إطار ضٌق، 
وبعد أن نستوعب النوع الثانً من قواعد البٌانات ستكون األمور 

 .أوضح بمشئٌة هللا عز وجل
 

 ؟Flat بماذا تتمٌز قواعد البٌانات من النوع: سإال
 ؟Flat ما هً قواعد البٌانات من النوع: سإال

 
نعود إلى المستوصؾ، نحن اآلن فً قاعة إستقبال المرضى فً 

 .المستوصؾ
 

 :ٌدخل المستوصؾ مرٌض
  عاما42: العمر
 محمد عبد هللا: اإلسم

 سعودي: الجنسٌة
 ذكر: الجنس

 إنفلوانزا: المرض
 

 :نطلب منه كافة المعلومات ثم نقوم بتحوٌله إلى
 

 سمٌرة عبد الخالق: الطبٌب
 أنثى: الجنس
 52: العمر
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 مصري: الجنسٌة
 

ونقوم بتوجٌه المرٌض إلى الطابق الثانً حٌث تقع عٌادة األنؾ 
 .واألذن والحنجرة

 
عند خروج المرٌض نقوم بتسجٌل تارٌخ ووقت الخروج والتكلفة 

 .المدفوعة منه
 

 ما الذي حدث؟
 

 .تم إضافة سجل جدٌد فً قاعدة البٌانات المسطحة التً قمنا بإنشائها
 

خرج محمد عبد هللا من المستوصؾ وفً عجلة من أمره صدمته 
 ...سٌارة مسببة كسر فً الساق الٌمنى

 
دخل محمد عبد هللا مرة أخرى إلى المستوصؾ وتم توجٌهه إلى 

 .طبٌب العظام إلجراء تجبٌر للكسر فً ساقه
 

قمنا بإضافة سجل جدٌد فً قاعدة البٌانات --- ما الذي حدث؟ 
 الخاصة بالمستوصؾ

 
لدى خروج محمد عبد هللا وذهابه إلى البٌت قدمت له زوجته عشاء 

 .أتعب معدته فنقل بسٌارة اإلسعاؾ إلى المستوصؾ مرة ثالثة
 

إلى المستوصؾ مقدما بٌانته السابقة  (المسكٌن)دخل محمد عبد هللا 
 .مرة أخرى وتم تحوٌله إلى عٌادة األمراض الباطنٌة

 
ما الذي حدث؟ قمنا بإضافة سجل جدٌد إلى قاعدة بٌانات 

 .المستوصؾ
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 تالبٌانالنترك المسكٌن محمد عبد هللا قلٌبل ونذهب إلى صدٌقنا مدخل 
 . عما فعل اللٌلةونسؤلهفً قاعة اإلستقبال 

 
 تمٌزت ابماذفً هذه اللٌلة قام مدخل البٌانات بإدخال ثبلثة سجبلت، 

 هذه السجبلت؟
 

قد تكرر  (المرٌض)تمٌزت بؤن أحد عناصر قاعدة البٌانات وهو 
 تسجٌل بٌاناته ثبلث مرات

 
 ماذا ٌعنً هذا؟

 
 :ٌعنً

أنه عند تكرار دخول المرٌض للمستوصؾ أكثر من مرة ٌتطلب 
 .األمر فً كل مرة إدخال كافة بٌاناته كاملة

 
مثل أن ٌدخل خمسة مرضى على )أنه عند تكرار إستخدام الطبٌب 

 .ٌتطلب األمر إعادة إدخال بٌانات الطبٌب مرة أخرى (طبٌب العظام
 

مثبل عشرة مرضى تم عبلجهم من )أنه عند تكرار إستخدام أي عٌادة 
ٌتطلب األمر إعادة إدخال  (قبل ثبلثة أطباء كلهم فً العٌادة الباطنٌة

 .كافة بٌانات العٌادة
 

 :الخبلصة
فً قواعد البٌانات المسطحة ٌتم إعادة إدخال بٌانات أي عنصر ٌتكرر 

 .أكثر من مرة
 

... اآلن سؤذهب لشرب فنجان من القهوة وأتمتع بقلٌبل من التمر
وعندما أعود بعد بضعة دقائق أتمنى من الجمٌع أن ٌكونوا قد فكروا 

 .فً إجابة السإال التالً
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 ما هً المشكلة من تكرار إدخال البٌانات؟
 

 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 :توقفنا عند السإال التالً
 

 ما هً المشكلة من تكرار إدخال البٌانات؟
 

 !!!! مشاكل جمة ال عد وال حصر لها: الجواب
 

 :أهم هذه المشاكل
 

 تكرار بٌانات موجودة أصبلً 
 إستنزاؾ شدٌد للسعات التخزٌنٌة مثل األقراص الصلبة

موطن خطٌر إلرتكاب األخطاء الناتج عن التكرار فمثبل المسكٌن 
محمد )محمد عبد هللا فً الزٌارة الثانٌة تم تسجٌل إسمه على شكل 

بدون مسافة بٌن التعبٌد ولفظ الجبلله وبهذا ٌصبح لدٌنا  (عبدهللا
 !!! مرٌضا جدٌد

أما المشكلة األكبر هً عند إضافة حقل جدٌد لقاعدة البٌانات، مثبل 
ٌتطلب األمر اآلن إدخال نفس  !!! إضافة تارٌخ المٌبلد للمرٌض

 زٌارة 42 زٌارة منها 500التارٌخ فً كافة السجبلت فإذا كان لدٌنا 
  مرة45لؤلخ محمد عبد هللا ٌتطلب األمر إعادة إدخال تارٌخ المٌبلد 

!!! 
 
 

تكرار إدخال البٌانات هو أحد مصائب ولٌس مشاكل قواعد البٌانات 
 . مٌبلدٌة1970المسطحة وكانت مرتعا خصبا لؤلبحاث فً قبل عام 
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قام فً  IBM والذي ٌعمل فً شركة CODD العالم الخطٌر السٌد

 مٌبلدٌة بطرح أول نظرٌة تقوم بعبلج مشاكل قواعد 1969عام 

 قواعد البٌانات العبلقٌةوتم تسمٌتها  Flat البٌانات المسطحة
Relational Databases 

 
صدق أو ال تصدق، مازالت هذه النظرٌة هً المعمول بها فً كافة 

برامج قواعد البٌانات الموجودة فً العالم اآلن وطبعا من ضمنها 
 .اآلكسس

 
 قانون كل واحد من هذه القوانٌن 12نظرٌة هذا العالم تتكون من 

 محاضرة على 12ٌتطلب محاضرة خاصة، أي نحن بحاجة إلى 
األقل لشرح هذه القوانٌن، ولكن لضؽط الوقت ولعدم رؼبتً فً 

اإلسهاب فً الجزء النظري بل أرٌد أن أركز على التطبٌق العلمً 
والعملً ومتطلبات السوق فسؤختصر هذه القوانٌن من خبلل الدروس 

القادمة ومن خبلل لؽة سهلة ومبسطة تساعدنا جمٌعا على معرفة 
 .األسس العلمٌة لقواعد البٌانات

 
تم تبنٌها من  (الذكً جدا طبعا)إن القوانٌن التً وضعها هذا العالم 

قبل الشركات العالمٌة وبدأت تنتج برامج تعتمد على هذه القوانٌن 
 وتتٌح هذه البرامج لمستخدمٌها بتصمٌم قواعد بٌانات عبلقٌة

Relational  ولصعوبة هذه القوانٌن ٌكفً أن تعلم عزٌزي القارىء
 قوانٌن 8أن أفضل قاعدة بٌانات تم تصمٌمها فً العالم إلتزمت ب 

 !!!  األصلٌة12فقط من 
 

أي أن التطوٌر فً برامج قواعد البٌانات مثل أوراكل وآكسس 
 وؼٌرها مازال قاصرا عن الوفاء بكل قوانٌن السٌد SQLو

CODD. 
 

 Relational قبل الخوض فً قواعد البٌانات من النوع العبلقً
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 :نقول التالً
 

تقول بحل كافة مشاكل  Relational أن قواعد البٌانات من النوع
مٌن ٌذكر هذا ) Integrity قواعد البٌانات المسطحة بل تإدي إلى

أفضل بكثٌر وتسهل عملٌات تحدٌث وتطوٌر قاعدة  (المصطلح؟
 .البٌانات

 
 !!!! ولكن الثمن المقابل لهذا المٌزات ؼٌر رخٌص

 
 :فقواعد البٌانات من النوع العبلقً

 
ال ٌمكن إنجازها من قبل شخص واحد مثل تلك المعمولة بالنوع 

 .المسطح، هذه تحتاج إلى فرٌق عمل
أن إنشاء قواعد البٌانات وتصمٌمها بالشكل العبلقً أصعب بعدة 
مراحل من النوع المسطح وتتطلب تخطٌطا وفكرا وإستراتٌجٌة 

 .واضحة
أن التكلفة المدفوعة فً تصمٌم وبناء قواعد بٌانات عبلقٌة أكبر بكثٌر 

من تلك المدفوعة فً المسطحة، ولكن الثمن ٌتم تعوٌضه من خبلل 
 .إختزال تكلفة الصٌانة والتطوٌر لقاعدة البٌانات

 
 :ال ٌوجد نوع آخر لقواعد البٌانات فً العالم ؼٌر هذٌن النوعٌن

 
ذي تكلفة منخفضة فً التصمٌم وتكلفة مرتفعة فً  Flat مسطح

الصٌانة والتطوٌر وٌعاب علٌه تكرار البٌانات التً تإدي إلى رفع 
 .تكلفة التخزٌن وبطىء البحث واإلسترجاع واإلستعبلم وؼٌره

 
ذي تكلفة مرتفعة فً التصمٌم وتكلفة منخفضة  Relational عبلقً

فً الصٌانة والتطوٌر وٌعاب علٌه صعوبة التصمٌم التً تحتاج إلى 
 .فرٌق عمل ولكنه ٌحل كل مشاكل قواعد البٌانات المسطحة
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 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 :إذا كنت ترٌد عمل قاعدة بٌانات
 

 أنت المصمم لها
 أنت المستخدم لها

 أنت مدخل البٌانات
 أنت من سٌقوم بعمل إحصائٌات وتقارٌر سرٌعة

 انت تحت ضؽط الوقت والتكلفة
 

ضع كافة الحقول فً جدول واحد وصمم قاعدة البٌانات على شكل 
ال تنس أنه ال ٌوجد فروق إطبلقا بٌن البرامج كل ما  .Flat مسطح

 :نتعلمه هنا ٌنطبق على
 

Access 
FoxPro 
Dbase 
Clipper 

Microsoft SQL Server 
Oracle 

Sybase 
 ...إلخ
 

بشرط  EXCEL كذلك ٌمكنك تنفٌذ قاعدة بٌانات مسطحة بإستخدام
 .أن ٌكون عدد السجبلت صؽٌر نسبٌا مثل عدة آآلؾ

 
 ....أما
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 إذا كان مدخل البٌانات ٌختلؾ عنك بصفتك مصمم لقاعدة البٌانات
ترٌد بٌعها فً السوق مثبل -- أو أن القاعدة ستستخدم من قبل آخرٌن 

 أو ربطها بموقع على اإلنترنت
 أو أن لدٌك متسع من الوقت

 أو لدٌك فرٌق عمل
 

أو رٌد أن تصمم القاعدة وفق األسس العلمٌة والصحٌحة لقواعد 
العبلقً  Relational البٌانات فٌجب أن تقوم بالتصمٌم على أسلوب

 CODD وبتطبٌق قوانٌن السٌد
 

من ٌرٌد القوانٌن الفعلٌة )وسنبسط هنا  CODD ماذا ٌقول مستر
ٌطلبها إلرسالها له ولكنها باألسؾ باللؽة اإلنجلٌزٌة وتتطلب إحترافا 

أرؼب ممن سٌطلبونها  (فً اإلنجلٌزٌة وفً قواعد البٌانات لترجمتها
أال ٌقزموا بترجمتها حتى ال ٌوقعوا من ٌقرأها باللؽة العربٌة فً 

 .متاهات نحن فً ؼنى عنها
 

والتبسٌط له قوانٌن أٌضا حٌث  CODD قلنا أننا سنبسط قوانٌن مستر
 قانون ألننا قد 12أرؼب ممن ٌقرأ أال ٌقوم بالعد للحصول على 
 .نبسط قانونا واحد بقوانٌن متعددة أبسط وأسهل

 

 مسترسؤطرح قوانٌن  CODD قبل الدخول فً قوانٌن مستر
InternetMasterبالمناسبة هذا هو محدثكم ، !!! 

 

 :ال تستخدم اللؽة العربٌة فً كل مما ٌلً
  قاعدة البٌاناتأسم

 أسماء الجداول
 أسماء الحقول داخل الجداول

 االستعبلماتأسماء 
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 (اللؽة اإلنجلٌزٌة)عند التسمٌة لكل ما سبق إستخدم األحرؾ البلتٌنٌة 
ال تضع مسافات بٌن أي إسم لكل ما سبق --- واآلن ركز معً بشدة 

المتعارؾ علٌه فً السوق هو إستخدام حرؾ كبٌر لكل كلمة مثال -- 
الحظ أن الحرؾ األول من كل  DoctorsTable جدول األطباء

 .كلمة كبٌر وال ٌوجد هناك مسافات
 

طبعا إتفقنا على أنه ال ٌوجد شًء ٌسمى نماذج وتقارٌر وماٌكرو 
هذه تبسٌطات لئلستخدامات المحدودة  (مثل ما فً اآلكسس)وؼٌره 

وعلٌه  !!! جدا والتً ال ترقى إلى التطبٌقات التً ٌتطلبها السوق
سننسى أنه ٌوجد نماذج وتقارٌر وما إلى ذلك من السخافات ألنها 

ما لقواعد ممضٌعة للوقت والجهد ولن تصنع منك ال مبرمجا وال مص
 .البٌانات

 
حتى )جداول وإستعبلمات فقط  (حسب ما قلناه سابقا)كل ما لدٌنا 
من ٌتذكر الطبقة )وهً كلها موجودة فً الطبقة الثالثة  (تارٌخه طبعا

 وأٌن توجد؟ (الثالثة؟
 

  CODD لنعود إلى مستر !!  قوانٌنًانتهت
 

 ما هً قوانٌنه؟
 

كل وحدة متماثلة من وحدات قاعدة البٌانات توضع فً جدول مستقل 
مثال جدول المرضً ال ٌحتوي . بذاته ٌعبر عن محتوٌات هذا الجدول

ٌنطبق نفس . أٌة بٌانات إال عن المرض فقط وهو وحدة مستقلة بذاتها
 .الشىء على أٌة جداول أخرى

 
فً الجدول الواحد ال ٌسمح بؤي تكرار للسجبلت، بمعنى أنه عند 

إدخال معلومات طبٌب مثبل فً جدول األطباء ٌمنع تكرار بٌانات هذا 
 .الطبٌب مرة أخرى
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وٌفضل أن ٌكون )ال بد من تمٌٌز كل سجل فً الجدول بحقل ممٌز 
 فً اآلكسس مثبل ٌسمى. وٌسمى مفتاح الجدول (حقبل واحدا فقط

Primary Key 
 

أي أن كل سجل . بٌانات حقل المفتاح الرئٌسً ال تتكرر ألي سجل
ٌحتوى على بٌانات مختلفة فً المفتاح الرئٌسً أو األساسً سمه ما 

 .شئت
 

ال ٌسمح لبٌانات حقل المفتاح الرئٌسً أن تكون فارؼة أو ؼٌر 
 .معلومة

 
 .نستكمل بعد فنجان من القهوة

  تحٌاتً،،،
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 مرحبا،،،
 

، وحقٌقة ٌبدو أن الضٌوؾأعتذر لطول فنجان القهوة إلستقبالً بعض 
وما ألذه من  "قواعد البٌانات" الضٌؾ شعر بؤنً أهٌم فً عالم آخر

 !!! عالم
 

 الخاصة بقواعد البٌانات قوانٌنهفً  CODD  السٌدمعما زلنا نبحر 
 :العبلقٌة

 
 بنا نعٌد اوتعالونفتح فً الدفتر صفحة جدٌدة ونبري قلم رصاص 

مع إعتبار  (على الورق طبعا)تصمٌم قاعدة البٌانات خطوة خطوة 
 CODD لقوانٌن العالم

 
لدٌنا فً مشروعنا الخاص بإدارة مستوصؾ ثبلثة عناصر مختلفة 
وحسب القوانٌن ال بد لكل عنصر أن ٌنفرد بجدوله الخاص وعلٌه 

ومن الوهلة األولى سنقوم بتصمٌم ثبلثة جداول مختلفة واحد 
 .للمرضى والثانً لؤلطباء والثالث للعٌادات

 
 : اآلن أن تركز معً بشدةالقارئأرٌدك عزٌزي 

 
 !!  حقل500تخٌل أن كل جدول من الجداول الثبلثة ٌحتوي على 

 
إتفقنا؟ هذا التخٌل فً ؼاٌة األهمٌة حتى نفهم أول القوانٌن واألسس، 

 لماذا نتخٌل هذا؟
وهو أن عدد  (سنستوعبه بشكل اكبر فٌما بعد)لسبب بسٌط جدا 

 لٌس له قٌمة حالٌا؟ الماذ !!! الحقول فً أي جدول ال قٌمة له حالٌاً 
ألننا فً قواعد البٌانات العبلقٌة ال نهتم لوصؾ الجدول بل نهتم 

من ٌتذكر . بالدرجة األولى ونركز على تماسك قاعدة البٌانات
 ؟Integrity المصطلح

 
إذا الهدؾ هو تماسك وصحة بناء القاعدة ولٌس وصفها وتصمٌمها 

حالٌا، وبناء علٌه أطلب منك عزٌزي القارىء اآلن أن تؽمض عٌنٌك 
إفتح عٌنٌك بهدوء وتخٌل معً ثبلثة -- زفٌر -- خذ نفسا عمٌقا -- 

جداول أساسٌة كل جدول ٌصؾ جزئٌة واحدة محددة وكل جدول 
 . حقل500ٌحتوي على 

 
 إتفقنا؟
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 مرحبا،،،
 

-- فً منتصؾ الصفحة  -- (فً الدفتر)اآلن صفحة جدٌدة بٌضاء 
 .قاعدة بٌانات اآلباء واألبناء

 
 .دعك من المستوصؾ اآلن

 
حسب . ترٌد ان تنشؤ قاعدة بٌانات توضح األباء واألبناء فً عائلتك

 .لدٌنا جدولٌن وكل جدول فٌه مفتاح رئٌسً CODD قوانٌن
 

 ... دعنا نتفق
 

وأوراكل  SQLعندما أقول برامج قواعد بٌانات فؤنا أقصد آكسس و
 وؼٌرها

عندما أقول قاعدة بٌانات فؤنا أقصد تلك التً تقوم أنت بتصمٌمها 
 .بإستخدامك ألي من البرامج المشار إلٌها أعبله

 
للبرامج أم  CODD هل قوانٌن: من ٌجٌبنً على السإال التالً

للقواعد؟ بمعنى آخر هل هً لشركة مٌكروسوفت حتى تعطٌنا برنامج 
 آكسس جٌد أم هذه القوانٌن لك أنت عند تصمٌمك لقاعدة البٌانات؟

 
 !!!!!!!!!!! لئلثنٌن معاً : الجواب

 
ماذا ٌعنً هذا؟ ببساطة وركز معً بشدة أنك عندما تضع حقبل أساسٌا 

فً جدول ما ثم تدخل قٌمة متشابهة لسجلٌن مختلفٌن لن ٌسمح لك 
 CODD برنامج قواعد البٌانات وسٌظهر لك خطؤ ٌنبهك أن مستر

 !!!! سٌزعل منك
 

 :لدٌنا فً هذا التمرٌن جدولٌن واحد لؤلباء واآلخر لؤلبناء
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 :جدول اآلباء
 حقل رئٌسً-- رقم األب 
 إسم األب

 عمر األب
 

 :جدول األبناء
 حقل رئٌسً-- رقم اإلبن 
 إسم اإلبن

 عمر اإلبن
 

رجاء )اآلن فً صفحة جدٌدة إرسم جدوال بالمسطرة وقلم الرصاص 
حتى نفهم سوٌا، وسمه جدول اآلباء  (للمرة الملٌون على الورق

 وأدخل البٌانات التالٌة وهً مرتبة رقم األب إسم األب عمر األب
 

 32خالد سعٌد أحمد  452
 63سمٌر حسٌن األحمدي  567
 36محمد أحمد عبد القادر  901

 
 :أجب عن األسئلة التالٌة

 
 :ماذا ٌحدث عند إضافة سجل جدٌد فً جدول اآلباء بالبٌانات التالٌة

 ماذا ٌحدث؟ --- 63سمٌر حسٌن األحمدي  871
 ماذا ٌحدث؟ -- 51سامً مطلق الدوسري  901

 
من لم ٌعرؾ اإلجابة أقترح علٌه أن ٌبدأ مرحلة إعادة القراءة مرة 

 أخرى بتركٌز أعلى
 

 .نجٌب فٌما بعد بإذن الحق تبارك وتعالى
 

 تحٌاتً،،،
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 مرحبا،،،
 

 :ماذا ٌحدث عند إضافة سجل جدٌد فً جدول اآلباء بالبٌانات التالٌة
ماذا ٌحدث؟ لن ٌحدث شٌئا  --- 63سمٌر حسٌن األحمدي  871

 (وهو خطؤ أٌضا)سجل جدٌد ال ؼبار علٌه حتى وإن تشابه اإلسم 
 .ال تنس الهدؾ وهو تماسك قاعدة البٌانات-- لكنه ؼٌر مهم حالٌا 

 
ماذا ٌحدث؟ هذا ٌخالؾ أحد  -- 51سامً مطلق الدوسري  901

والذي ٌنص  CODD قوانٌن مخترع قواعد البٌانات العبلقٌة السٌد
. على منع بل إستحالة تكرار المفتاح األساسً ألكثر من سجل واحد

 فً سجلٌن مختلفٌن؟ أو 901السإال البدٌهً لماذا ٌمنع من تكرار 
بعبارة أخرى، لماذا ال نستطٌع تكرار بٌانات المفتاح األساسً؟ واآلن 

إذا وجدت برنامج قاعدة -- مبلحظة . نبدأ فً التركٌز مرة أخرى
ٌسمح للك بإضافة مثل هذا السجل أو  (وانا أشك فً هذا)بٌانات 

 فهذا البرنامج ال ٌمت إلى عائلة 901ٌسمح لك بتكرار رقم األب 
برامج قواعد البٌانات بؤي صلة، لكن إذا استخدمت برنامجا قدٌما 

 مٌبلدٌة فقطعا سٌسمح لك ألن كل برامج قواعد 1970صمم قبل 
 .Flat البٌانات قبل هذا التارٌخ كانت

 
 !!! ٌستكمل معً ذووي األقبلم والبرٌات والذٌن كتبوا فقط

 
نظم لنا قاعدة البٌانات من خبلل فصل الوحدات  CODD صحٌح أن

األساسٌة فً جداول مختلفة ولكنه خلق لنا مشاكل جمة لتصمٌم 
القاعدة، تذكرون طبعاً أن تصمٌم قواعد البٌانات العبلقٌة أصعب 

 .Flat وأعقد من تلك المسطحة
 

 ما هو الهدؾ من قاعدة بٌانات اآلباء واألبناء؟
هو الحصول على تقرٌر أساسً ٌتم فٌه سرد األبناء لكل أب نختاره، 

فمثبل عند إختٌار سامً مطلق الدوسري من قاعدة البٌانات تقوم 
 .(بابا)القاعدة بسرد كل األبناء اللذٌن ٌقولون لسامً 
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من ٌشعر معً أنه ٌوجد هناك مشكلة اآلن؟ حٌث أن كافة األبناء 

من هنا جاءت --- ممممممممممم .... موجودون فً جدول مختلؾ 
البٌانات العبلقٌة، اي أن ٌوجد عبلقة ما بٌن الجداول وهذا  كلمة قواعد

 .CODD قانون من قوانٌن
 

للحصول على أٌة بٌانات من جدول آخر بإستخدام بٌانات من جدول 
 .مختلؾ ال بد من الوصول لهذه البٌانات عن طرٌق عبلقة ما

 
كبلم كبٌر، ما ٌعنً؟ للحصول على األبناء التابعٌن ألب ما ٌتطلب 

 .بٌن الجدولٌن (عبلقة)األمر إنشاء 
 

 :فً جدول اآلباء الحقول التالٌة
 حقل رئٌسً-- رقم األب 
 إسم األب

 عمر األب
 

 :وفً جدوالألبناء ٌوجد الحقول التالٌة
 حقل رئٌسً-- رقم اإلبن 
 إسم اإلبن

 عمر اإلبن
 

 سجبلت، كٌؾ نعرؾ أن 8لنفترض أنه ٌوجد فً جدول األبناء 
السجل الثالث هو أحد أبناء خالد سعٌد أحمد الموجود فً سجل 

 اآلباء؟؟
 

، بعد تفكٌر عمٌق وبضعة فناجٌن من CODD نعود ونسؤل مستر
------ القهوة ٌرد علٌنا هذا العالم وٌقول لنا 

الحقل )إستخدم --- ركززززززززززززززززززززززززززززز 
 ؟؟؟(الؽرٌب
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سؤسؤلكم عن ما هو الحقل الؽرٌب فٌما بعد، فلنركز جٌدا ولنستؽل 

ال تنسوا أن -- الدفتر الذي أمامنا وأقبلم الرصاص للكتابة والتركٌز 
الهدؾ تماسك قاعدة البٌانات ولٌس الحقول واإلستعبلمات، نحن فً 

 .مرحلة مبكرة من التصمٌم
 

 ممممممممم
 

 Foreign Field الحقل الؽرٌب
 ماهو؟

 
 :الحقل الؽرٌب هو

ألنه ؼرٌب عن هذا -- حقل ال ٌمت للجدول الذي ٌنشؤ فٌه بؤٌة صلة 
 الجدول؟

 ال ٌمكن أن ٌكون مفتاحا رئٌسٌا فً الجدول الذي ٌنشؤ فٌه
 ٌجب أن ٌوجد ما ٌشابهه فً جدول آخر

 من الحقل بالضبطٌجب أن ٌكون مشابها ومطابقا ونسخة مقلدة 
 األساسً فً الجدول اآلخر

 
تعالوا نبسط هذه الجمل أكثر وبروٌة وبهداوة ومع .... وااااو صداع

 !!فنجان قهوة وبالكتابة ولٌس القراءة
 

 أٌن المشكلة هل هً فً جدول اآلباء أم فً جدول األبناء؟
 اإلستنتاج المنطقً أنها فً جدول األبناء لماذا؟

ألن جدول األبناء ٌسمى جدوال ؼٌر مستقر لماذا؟ آلنه ٌحتوي على 
 .نات متماسكة وؼٌر منتمٌة، ماذا ٌعنً هذا؟ لنفكر قلٌبلابً
 

 سجبلت، إذا نظرنا إلى هذا الجدول نرى أنه 8فً جدول األبناء 
متماسك ومتناؼم ولكن تكمن مشكلته فً انه ال ٌدلنا على من أب هذا 

 .وأب هذا
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طالما أن المشكلة فً جدول األبناء إذا الحقل الؽرٌب ٌجب أن ٌكون 

 فً جدول األبناء؟
 

أن الحقل الؽرٌب ٌجب أن ٌكون )من لم ٌستطع أن ٌستنج هذا معنا 
ماشً، سنعٌد شرح هذه .. فؤقول له ال تؽضب (فً جدول األبناء

 .الجزئٌة بعد قلٌل مرة أخرى من زاوٌة مختلفة
 

الحقل الؽرٌب ٌجب أن ٌنشؤ فً جدول األبناء، وٌجب أال ... لنستكمل
ٌكون مفتاحا رئٌسٌاً، هذه نقطة فً ؼاٌة األهمٌة لشخصٌة الحقل 

إذا رقم اإلبن ال ٌصلح، وحقٌقة القول ال تضٌع وقتك فً . الؽرٌب
البحث عن الحقل الؽرٌب فً جدول األبناء ألنه لو كان هذا الحقل هو 

من أحد الحقول الموجودة فعبل فً جدول األبناء لما صار ؼرٌبا،، 
 .ونحن نبحث عن حقل ؼرٌب أي ال ٌمت لجدول األبناء بؤي صلة

 
الجواب هو أن الحقل الؽرٌب  من أٌن نؤتً بهذا الحقل الؽرٌب؟

 .موجود دائما وأبدا فً الجدول الذي ترٌد أن تنشؤ معه العبلقة
 

لنعد إلى مشكلتنا وهً كٌفٌة تحدٌد األبناء الذٌن ٌنتمون إلى أب واحد، 
إذا نرٌد من جدول األباء حقبل . نحن نبحث عن األخوة واألخوات

ٌساعدنا أن نستلفه ونضعه فً جدول األبناء لٌصٌر ؼرٌبا فً جدول 
 .األبناء وٌساعدنا على إتمام إنشاء العبلقة

 
 .هذا الحقل هو رقم األب من جدول اآلباء

 
عند إستبلؾ رقم األب من جدول اآلباء ووضعه كنسخة مطابقة فً 
جدول األبناء، ٌصبح هذا الحقل أساسٌا فً جدول اآلباء وؼرٌبا فً 

 .جدول األبناء
 

 .نصؾ موضوع التماسك ٌدور وٌلؾ حول الحقل الؽرٌب
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 :أصبح جدول األبناء كما ٌلً

 حقل رئٌسً-- رقم اإلبن 
 إسم اإلبن

 عمر اإلبن
 رقم األب

 
الحقل الؽرٌب ٌجب أن ٌكون مطاٌقا  CODD لنعد إلى شروط مستر

ونسخة مشابهة لتلك الموجودة فً الجدول األساسً، أي لو كان رقم 
 خانات وعلى هٌئة أرقام فٌجب أن 6األب فً جدول اآلباء عبارة عن 

 .ٌكون كذلك فً جدول األبناء
 

 سجبلت فً جدول 8الحظ اآلن وبتركٌز شدٌد أنك لو قمت بإضافة 
األبناء انك ستواجه حقبل ؼرٌبا موجودا فً جدول األبناء وٌتوجب 

 .علٌك أن تضع فٌه بٌانات حٌث ال ٌمكن أن ٌكون فارؼا
 

 ...لنركز
 

 أٌن المجٌبون؟ الووووو--- ما هو تعرٌؾ المفتاح الرئٌسً؟ 
أحد شروط المفتاح الرئٌسً هو اآل ٌكون بدون قٌمة صح؟ قلنا هذا 

. سابقا، أي أنه فً جدول اآلباء ال ٌوجد أي سجل بدون رقم لؤلب
 .إتفقنا
 

 :CODD قانون للسٌد
 ال ٌمكن للحقل الؽرٌب أن ٌكون فارؼاً، من ٌقول لً لماذا؟

 ال ٌمكن للحقل الؽرٌب أن ٌكون مفتاحا رئٌسٌا، من ٌقول لً لماذا؟
محتوٌات الحقل الؽرٌب ٌجب أن تطابق بٌانات موجودة أصبل فً 

 لماذا؟. الجدول الذي تم اإلستعارة منه
 

 :هٌا لؤلجوبة على األسئلة الثبلثة السابقة !!!وٌن الصاحٌٌن معً؟؟؟
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فرضا تركنا السجل الرابع فً جدول األبناء بدون استكمال الحقل 
الؽرٌب، ما هً المشكلة؟ المشكلة ان هذا اإلبن لن ٌتم معرفه أباه 

ومن هنا جاء المنع بترك بٌانات الحقل الؽرٌب فارؼة، بعبارة أخرى 
 .لن ٌسمح لك بتركه فارؼا، البد من إدخال قٌمة ما

 
فً جدول األبناء مفتاحا  (رقم األب)لماذا ال ٌكون الحقل الؽرٌب 

رئٌسٌا؟؟؟ هٌا عاد هذي سهلة شباب، ألن من خصائص المفتاح 
 فً جدول األبناء (رقم األب)الرئٌسً هو عدم التكرار، فإذا جعلنا 

 وبهذا لن نستطٌع أن 901مفتاحا رئٌسٌا فلن نستطٌع تكرار الرقم 
 نجعل لمحمد أحمد عبد القادر أكثر من إبن واحد، واضحة؟

 
تؽٌٌر طول  !!!السإال الثالث سخٌؾ؟ ال بد ان تستطٌع اإلجابة علٌه

الحقل الؽرٌب عما هو فً الجدول الذي أستعٌر منه سٌخلق مئات 
 .المشاكل

 
============== 

 
وسؤسمح اآلن بإستخدام  !!!لنعٌد شرح الموضوع برمته مرة أخرى

 .اآلكسس، رجاء فقط ٌستمر معنا الذٌن ٌكتبون
 

إتفقنا  Family إفتح اآلكسس وقم بإنشاء قاعدة بٌانات جدٌدة وسمها
 .سابقا أن كل التسمٌات باللؽة اإلنجلٌزٌة

 
 :وبه الحقول التالٌة Fathers قم بؤنشاء جدول إسمه

FatherNum-- Text - 4 --  مفتاح رئٌسً من نوع نص وبطول
  خانات4

FatherName-Text 
FatherAge--Number 
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أي مفتاحا  Primary Key وإجعله FatherNum نشط الحقل
 .رئٌسٌا بالضؽط على المفتاح بشرٌط األدوات، إحفظ الجدول وأؼلقه

 
 :وبه الحقول التالٌة Sons قم بؤنشاء جدول إسمه

SonNum-- Number -- ًمفتاح رئٌس 
SonName-Text 

SonAge--Numbe 
FatherNum -- Number -- هذا هو الحقل الؽرٌب 

 
أي مفتاحا رئٌسٌا  Primary Key وإجعله SonNum نشط الحقل

 .بالضؽط على المفتاح بشرٌط األدوات، إحفظ الجدول وأؼلقه
 

 !!من ٌقول لً ما هو الخطؤ الفادح فً تصمٌم الجدولٌن السابقٌن؟؟؟
 فكر قبل قراءة الجواب؟؟؟

 
 فً جدول األبناء نوعه FatherNum الجواب هو الحقل الؽرٌب

Number بٌنما فً الجدول الذي أستعٌر منه هو Text  4بطول 
 .خانات وهذا مخالؾ لؤلسس والقوانٌن

 
عد مرة أخرى وقم بتعدٌل الحقل الؽرٌب فً جدول األبناء لٌصبح 

 . خانات4وبطول  Text على شكل
 

 :اآلن إفتح جدول األباء وادخل البٌانات التالٌة فً السجل األول
محمد أحمد عبد هللا ثم إنتقل للسجل الثانً، ماذا : أدخل اإلسم فقط

حدث؟؟ نعم ظهرت رسالة خطؤ، ما هً هذه الرسالة ولماذا ظهرت؟ 
 مٌن ٌجٌب؟؟؟

 
ال ٌمكن للمفتاح الرئٌسً أن ٌكون : هذا أحد قوانٌن المفتاح الرئٌسً

 .قٌمة فارؼة، البد من وضع قٌمة ما فٌه
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 :إسمح السجل األول وقم بإضافة البٌانات التالٌة
 42محمد سعٌد أحمد  3000
 61خالد عبد هللا الصٌعري  4000
 32سعٌد محمد المالكً  5000
 29طبلل عبد العزٌز المسبحً  6000
 46سمٌر خالد الجار هللا  7000

 .أحفظ الجدول
 

 :إفتح جدول آلبناء وأدخل السجل التالً
 إترك الحقل الؽرٌب فارؼاً  -- 9خالد  9400

 
ماذا حدث؟ مٌن ٌجٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌب؟؟؟ واااووووووووو لم ٌحدث 

حٌث ٌقول ان هناك  CODD شًء، ولكن هذا ٌنافً قواعد السٌد
 :شروط

 ال ٌمكن للحقل الؽرٌب أن ٌكون فارؼا
ٌجب أن ٌحتوي الحقل الؽرٌب على قٌمة موجودة فً الجدول الذي 

 أستعٌر منه
 

 ولكن لم ٌظهر خطؤ، لماذا؟؟
 

 .ألننا لم نقم حتى تارٌخه بإنشاء العبلقة بٌن الجدولٌن: الجواب
 

 .نفعل هذا بعد بضعة دقائق بإذن الحق تبارك وتعالى
 

 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

فً هذه الحلقة سؤخرج عن الموضوع برمته قلٌبلً ونعود إلٌه فً 
 .الحلقة التالٌة بإذن هللا
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لماذا أقوم بهذا الجهد؟ السبب وبساطة شدٌدة هو الحصول على أكبر 

ال اطمح وال ابحث . كم من الدعوات الصادقة فً هذه اللٌالً الفضٌلة
 .عن شًء آخر

 
وقد توقعت أن أجد اآلالؾ ممن ٌقرأون هذا الموضوع وهذا لم ٌتحقق 

بعد بالنظر إلى عدد القراء، ورؼبة منً فً أرفع هذا الرقم إلى 
اآلالؾ بل عشرات اآلالؾ إن أمكن هذا للحصول على دعوات 

 على الحق تبارك وتعالى أن اجعل االتكالصادقة أكثر فقد قررت بعد 
 .مسابقة لكم لها جائزة قٌمة آمل أن تنال إعجابكم

 
 رمضان سؤحاول أن نهً 20 أو 15وحٌث ن الوقت ٌداهمنً حتى 

 .هذه الحلقات بؤسرع وقت ممكن دون اإلخبلل بقٌمتها أو محتوٌاتها
 

ماهً المسابقة؟ وأتمنى من القائمٌن على هذا الموقع المساعدة فً 
 .تنظٌمها ووضع الشروط المناسبة لها

 
المسابقة هً تصمٌم قاعدة بٌانات إلدارة مدرسة وحٌث أننً أحاول 
ما أستطعت أن أعمق المفاهٌم الصحٌحة لقواعد البٌانات فالمشروع 

سٌقتصر على الجداول وعلى اإلستعبلمات فقط، حٌث ستكون 
اإلستعبلمات هً اإلجابة على عشرات األسئلة، وإلتاحة الفرصة 

لؤلخوات المشاركات فً هذا الموقع فقد قررت بعد اإلتكال على هللا 
أن ٌكون هناك جائزتٌن واحدة ألفضل تصمٌم من مشارك فً الموقع، 

وطبعا الجائزتٌن . واألخرى ألفضل تصمٌم من مشاركة فً الموقع
 .متشابهتٌن

 
 :الجائزة هً واحدة لمشارك وأخرى لمشاركة

وال ٌكون محجوزا )حجز نطاق بإسم الفائز والفائزة حسب اختٌارهم 
 )قبلهم

إستضافة النطاق والموقع على الخادم الرئٌسً الخاص بشركتً فً 
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 الوالٌات المتحدة لمدة سنتٌن
  مٌجا باٌت350سعة تخزٌنٌة للموقع 

بطاقة تخزٌنٌة من  Access عدد ؼٌر محدود من قواعد البٌانات
  مٌجا باٌت350ضمن 

بطاقة تخزٌنٌة من  MySQL عدد ؼٌر محدود من قواعد البٌانات
  مٌجا باٌت350ضمن 

 Microsoft  مٌجا باٌت لخادم قواعد بٌانات50سعة تخزٌنٌة بطاقة 
SQL 2000 

 المساعدة فً إنشاء الموقع مع المساعدة بكٌفٌة ربطه باآلكسس وال
SQL 

منتدي مشابه لهذا المنتدى طبعا ألٌة مواضٌع أخرى ٌختارها الفائز 
 والفائزة

 عدد ؼٌر محدود من صنادٌق البرٌد اإللكترونً
 قائمتٌن للتحكم واحدة بالمنتدى واألخرى بالخادم

بدون إخبلل بالدٌن والتقالٌد والعادات )المساعدة فً تصمٌم الموقع 
 )واألعراؾ والقوانٌن

 ,CGI الخادم من النوع المتقدم جدا أي انه ٌتقبل كل تطبٌقات
FrontPage, Visual Interdev, Visual .Net  وما الى

 .ذلك
 الكثٌر من الخدمات األخرى على الخادم

 
ألفضل تصمٌم من  (مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا) كل ما سبق

بعد إنقضاء . ولكن لمدة سنتٌن فقط. رجل وأفضل تصمٌم من إمرأة
 صاحب الجائزة ارتؤىالسنتٌن ٌقفل الموقع وٌلؽى كل شًء إال إذا 

بإختصار فإن كل جائزة عٌنٌة تصل .  لاير شهرٌا275اإلكمال بسعر 
 لاير سعودي أي أن 6600 شهر اي 24 × 275قٌمتها إلى 

 . لاير سعودي13200الجائزتٌن بقٌمة 
 

لٌس هذا فقط، بل أن الفائز والفائزة سؤتٌح لهم المشاركة من منازلهم 
فً واحد من أضخم مشارٌع قواعد البٌانات فً المملكة العربٌة 
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السعودٌة، بل ٌمكنهم المشاركة فً أٌة مشارٌع لدٌنا ونتفق معهم على 
 .التكالٌؾ المدفوعة لهم مقابل عملهم

 
المسابقة مفتوحة للمسلمٌن للعرب فقط بؽض النظر عن العرق 

الهدؾ هو تكثٌر العدد للحصول على دعوات )والجنسٌة والجنس 
 )أكثر لشخص ٌفتقر إلى رحمة هللا ومؽفرته ورضوانه

 
 SQL 2000 ٌمكن تصمٌم القاعدة إما باآلكسس أو

 
اآلن وإلحقاق الحق وخشٌة أن ٌبدأ الهواة باإلتصال بمحترفً قواعد 

 :البٌانات لٌقوموا بتصمٌمها نٌابة عنهم فؤقول
 

لٌس الهدؾ هو الفوز بالجائزة ؟؟؟ الهدؾ هو أن تتعلم قواعد البٌانات 
 .وباالمقابل تدعو لً

إن تصمٌم تصمٌم قاعدة البٌانات من قبل محترؾ بإسمك أو نٌابة 
عنك هو ظلم لآلخرٌن وإجحاؾ بحقهم وبحقهن وعلٌه وعلٌها أن ٌتقٌا 

 .هللا
 

 والسإال والفهم وهذا هو للقراءةأن ٌتٌح المحترفون الفرصة لآلخرٌن 
الهدؾ من الجائزتٌن، ولدي القدرة بمشٌئة هللا أن أعرؾ من تصمٌم 

 .المبتدئٌنالقاعدة أن من قام بتصمٌمها هو من المحترفٌن أو 
 

 سإاال شفوٌا بإستخدام الماسنجر 30إضافة إلى ما سبق سٌتم توجهٌه 
 .مثبل للمشاركٌن للتؤكد من فهمهم للموضوع

 
آخر موعد إلستقبال المشاركات هو نهاٌة شوال وتعلن الجوائز فً 

 .نهاٌة ذي الحجة أو قبله حسب عدد المشاركات
 

أي  !!! لتعمٌق المصداقٌة فإن الجائزة لن تنحى إال إذا لم ٌشترك أحد
انه لو قام شخص واحد فقط بتقدٌم القاعدة سٌفوز بؽض النظر عن 
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 !!! تصمٌمه أو تصمٌمها
 

الرجاء مبلحظة أنه سٌتم أخذ أول تصمٌم مرسل من قبل المشارك، 
أي لو قام بالتعدٌل وإعادة اآلرسال فلن ٌلتفت له حتى ال ٌكون لدٌنا 
عدد ضخم ال نستطٌع معه مراجعة المشاركات وتقٌمها، وعلٌه آمل 

 شوال حسب تقوٌم أم القرى حتى ال 29إرسال المشاركات فً 
 .ٌضطر أحد للتعدٌل

 
 كافة المشاركات فً المسابقة ترسل إلى

info@arabservers.net  وال توضع هنا وسؤقوم بمشٌئة هللا
 .بإدراج إسمً الفائز والفائزة هنا

 
آمل من األخوة المتابعٌن معنا وكذلك القائمٌن على هذا الموقع تنبٌهً 

ألٌة شروط أخرى لهذه المسابقة وبالذات كٌفٌة منع المحترفٌن من 
المشاركة والضؽط علٌهم لترك الفرصة لآلخرٌن التائهٌن، وكذلك 

 . لهم القاعدةالٌصممومنع المبتدئٌن والتائهٌن من إستخدام محترفٌن 
 

 .أسئلة المسابقة والتصمٌم فً الحلقة القادمة بمشٌئة هللا
  سنة كتابة الموضوع2003مبلحظة هذه المسابقة تم طرحها فً عام 

 .سبحانك ٌا خالق الذرة والخلٌة-- اللهم ال علم ال إال ما علمتنا 
 

 .وهللا من وراء القصد
 

 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

ال ٌشترط أن تكون األسماء معروفة ولن ٌحبذ جدا ألن العملٌة مع 
مرور الوقت تتفاقم فً التعقٌد خذ مثال أننً وأنت قمنا بتصمٌم قاعدة 

 .وهكذا ...,A,B,C بٌانات وأسماء الجداول فٌها
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  جدول؟150ماذا ٌحدث عندما تصبح قاعدة البٌانات فٌها 

والحقول  T09 واآلخر A30 كٌؾ نفرق بٌن الجداول واحد أسمه
 .العملٌة ستتعقد بشكل كبٌر جدا U9 و G8 فٌها
 

 ما هو الحل لمن لدٌه عوائق فً اللؽة اإلنجلٌزٌة؟
 

 : خطوات3الحل هو من 
هذه فرصة جٌدة لتعلم بعض -- األولى وهً نصٌحة عامة للجمٌع 

قرر بٌنك وبٌن نفسك البدء فً تعلم كلمات من اللؽة -- اللؽة 
صدقنً هً لؽة تافهة جدا جدا جدا ... اإلنجلٌزٌة ولو بشكل مبسط

 .وأبسط مما تتخٌل بكثٌر ولكننا لؤلسؾ خلقنا وهما ألنفسنا وصدقناه
 

إنجلٌزي ولٌس العكس بحٌث -إحصل على قاموس عربً: الثانٌة
تبعث فً القاموس بإستخدام الحروؾ العربٌة للحصول على المعانً 

 .باللؽة اإلنجلٌزٌة
 

الوورد الذي ٌؤتً مع األوفٌس  Microsoft Word إستخدم: الثالثة
تحت قائمة األدوات إختر اللؽة ثم الترجمة، ٌمكنك إختٌار الترجمة 

مثبل ستحصل  (أب)من اللؽة العربٌة لئلنجلٌزٌة ، بعد هذا إكتب كلمة 
، إفتح صفحة جدٌدة فً الدفتر وأكتب الكلمة Father على ترجمتها

 . مرة وأحفظها عن ظهر قلب15 أو 10
 

 كلمات فقط، فً نهاٌة الشهر سٌكون لدٌك 10إذا فعلت هذا ٌومٌا مع 
صدقنً فً اللؽة اإلنجلٌزٌة ...........  كلمة إنجلٌزٌة300ما ٌقارب 

لؽة --  كلمة 1500ولئلستخدامات المتعددة جدا لن تحتاج ألكثر من 
ضحلة جدا أي أنه فً بضعة شهور سٌكون لدٌك مجموعة ضخمة 

من الكلمات اإلنجلٌزٌة التً تكفٌك لكل إحتٌاجات البرمجة والتصمٌم 
بل صدقنً ستكون بعدها قادرا على قراءة الكثٌر من الصفحات باللؽة 

 .اإلنجلٌزٌة
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  تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،
 

بعد ساعتٌن ونصؾ على العمل فً أسئلة المسابقة، وجدت أن اقوم 
فعلٌه ستكون أسئلة . بتؤجٌل األسئلة إلى الؽد ألخذ مزٌدا من الوقت

 . الحق تبارك وتعالىبمشٌئةالمسابقة ؼدا 
 

 سوٌا نكتشؾ بعض ملذات قواعد اوتعالونعود إلى اآلباء واألبناء، 
 .البٌانات

 
 .نلخص أوأل

 
كل جدول فً قاعدة البٌانات وحدة مستقلة بذاتها وفٌها حقل ممٌز 

ٌسمى المفتاح األساسً أو الرئٌسً وقد فعلنا هذا فً الجدولٌن األباء 
واألبناء وخصصنا كبل من حقل رقم األب وحقل رقم اإلبن كحقلٌن 

 .لمفتاحٌن أساسٌٌن
 

 ما هو المفتح األساسً؟: للمرة الملٌون
هو حقل ٌمٌز كل سجل فً قاعدة البٌانات وٌمنع تكرار البٌانات فٌه 

 .ألكثر من سجل واحد وال ٌسمح أن ٌكون فارؼا
 

إذا حاولت إضافة سجل فً جدول األباء أو األبناء بدون إدخال قٌمة 
فً حقل المفتاح الرئٌسً ستحصل على خطؤ وسٌمنعك البرنامج من 

تذكروا أن هذا لٌس فً اآلكسس فقط بل فً كل قواعد -- اإلكمال 
 . طبعا1970بعد عام . البٌانات فً الدنٌا

 
 ما هو الحقل الؽرٌب؟.  عن الحقل الؽرٌبتحدثناثم 
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هو حقل ٌتم إستعارته من جدول ما وٌوضع فً جدول آخر وال ٌمكن 
أن ٌكون فارؼا وٌجب ان ٌكون مشابه لقٌمة موجودة فً الجدول الذي 

 .سنشرح بتفصٌل أكثر بعد قلٌل. تم منه اإلستعارة
 

نعود إلى الجزئٌة التً شرحناها سابقا وهً لماذا أخذنا الحقل الؽرٌب 
من جدول اآلباء ووضعناه فً جدول األبناء ولٌس العكس؟ من ٌقول 

لً ماذا ٌحدث لو عكسنا أي أخذنا رقم اإلبن من جدول األبناء 
وكحقل ؼرٌب فً جدول اآلباء؟ من ٌجٌب؟ ماهً  (كسلفة)ووضعناه 

 المشكلة فً أن نعكس؟
 

هل ٌمكن أن -- فكر معً -- ركز --- لئلجابة نعود للمشكلة األساسٌة 
إذا أول إستنتاج هو أنه ال . ٌكون إلبن أكثر من أب واحد؟ اإلجابة ال

ٌوجد ألي أبن أكثر من أب واحد، وٌمكن أن ٌكون لؤلب أكثر من إبن 
 .أو ال ٌكون لدٌه أبناء على اإلطبلق

 
اآلن سؤترك إجابة هذا السإال لكم وأعود إلٌه مرة أخرى فٌما بعد، 

السإال مرة أخرى لماذا ال ٌكون الحقل الؽرٌب هو مستعارا من 
 .جدول األبناء وٌوضع فً جدول اآلباء؟ أي عكس ما فعلنا حتى اآلن

 
 FatherNum وصلنا أنه ٌوجد حقل ؼرٌب فً جدول األبناء إسمه

تم إستعارته من جدول اآلباء، وقلنا أن أحد شروط قواعد البٌانات هو 
أن الحقل الؽرٌب ال ٌمكن أن ٌكون فارؼا ومع ذلك عندما قمنا 

 :بإضافة السجل
 

 إترك الحقل الؽرٌب فارؼاً  -- 9خالد  9400
 

إلى جدول األبناء لم ٌحدث أٌة مشاكل لماذا؟ ألن قاعدة البٌانات حتى 
اآلن ال تعرؾ أن هناك عبلقة بٌن الجدولٌن، السإال البدٌهً، كٌؾ 

 .ننشىء هذه العبلقة
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أٌن  !!قبل أن تستمر إحذؾ كافة السجبلت من جدول األبناء؟
 األذكٌاء؟ من ٌقول لماذا؟

 
تؤكد دائما أن الجداول كلها -- إحفظ - إكتب -- ركز : قاعدة عامة

 .فارؼة بدون سجبلت قبل أن تقوم بإنشاء العبلقات
 

ال تمسح بٌانات جدول اآلباء حتى وإن كان هذا ٌعارض القاعدة 
 سنقول فٌما بعد لماذا؟ !! السابقة

 
لدٌنا اآلن جدولٌن جدول اآلباء وفٌه خمس سجبلت ألباء مختلفٌن، 

 .وجدول األبناء وال ٌوجد فٌه أٌة بٌانات
 

 أختر (أدوات( Tools أقفل الجدولٌن ثم من قائمة
Relationships )عبلقات( 

 
 : سٌظهر لك صفحة فً الخلفٌة وقائمة فٌها أسمً الجدولٌن

 Add نشط الجدول األول واضؽط زر إضافة
 Add نشط الجدول الثانً واضؽط زر إضافة

 Close إضؽط زر اؼبلق أو اقفال
 

 ...كبر الصفحة
 

جدولٌن فً صندوقٌن وكل صندوق ٌحتوي على الحقول .. ماذا ترى
 .التً قمت بإنشائها
فً جدول اآلباء وإستمر بالضؽط  FatherNum إضؽط على حقل

فً جدول األبناء ثم إترك  FatherNum ثم إسحب حتى تصل إلى
 .ستظهر لك صفحة جمٌلة... الماوس

 
أرٌدك عزٌزي القارىء أن تستمر بالنظر إلى هذه الصفحة لعدة دقائق 

 .وتقرأ كل كلمة فٌها بهدوء وروٌة
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 .سؤعود إلٌك بعد قلٌل

 
  تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 !!! ٌتٌم--- صح -------- ماذا تسمً األبن الذي فقد أباه 
 

، عند تصمٌمك ألي الشهٌرةفً أحد قوانٌنه  CODD نعود إلى السٌد
 إنهار التكامل وإالقاعدة بٌانات تؤكد أنه ال ٌوجد أٌتام مهما كان الثمن 

 .الخاص بقاعدة البٌانات Integrity والتماسك
 .سنعود لهذه النقطة بشرح مسهب

 
 وتكاد تكون أخطر وأهم نافذة (تحرٌر العبلقات)أمامك نافذة إسمها 

كل البرامج ولٌس --- على اإلطبلق فً برامج قواعد البٌانات 
 .اآلكسس فقط

 
 ماذا نرى فً هذه النافذة؟

 
أي جدول  Fathers قائمتٌن مظللتٌن ال تستطٌع تؽٌرهما واحدة فٌها

تحتهما مباشرة قائمة إذا --- أي جدول األبناء  Sons اآلباء واألخرى
 .ضؽت علٌها ترى سرد لكافة حقول كل جدول

 
فً الدفتر الذي بٌن ٌدٌك اكتب الجملة الموجودة فً مربع اإلختٌار 

وتذكر أن  (فرض التكامل المرجعً)األول وهً ؼٌر منشطة وهً 
 Integrity كلمة تكامل هً تماسك وهً ما شرحناه سابقا

 
فقط اكتب الجملة دون تنشٌط للمربع ثم أضؽط على زر إنشاء أو 

 .موافق
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هذا الخط ٌعنً أن --- تم رسم خط بٌن الجدولٌن --- ما الذي حدث 

 .هناك عبلقة ما بٌن الجدولٌن
 

 .أقفل صفحة العبلقات وأجب بنعم اذا طلب منك الحفظ
 

 :افتح جدول األبناء وادخل البٌانات التالٌة
 

-إترك الحقل الؽرٌب فارؼا وانتقل لسجل جدٌد  --- 12خالد  9500
 ماذا حدث؟- 

 
 لماذا؟؟ --- !!!!!!!!!! لم ٌحدث شًء

 
 :اآلن أدخل السجل التالً

 ثم انتقل 1500وفً الحقل الؽرٌب ادخل  -- 10سعٌد  7500
 للسجل الثالث

 ماذا حدث؟ ظهر خطؤ؟؟؟؟؟ لماااااااااااااااااااااااذا؟؟؟؟
 

فً الحالة األولى عند ترك الحقل الؽرٌب فارؼا سمح لك البرنامج 
تسمح بعض -- باإلضافة ولكن هذا ٌتنافى مع قوانٌن قواعد البٌانات 

 إمكانٌةبرامج قواعد البٌانات بترك الحقل الؽرٌب فارؼا إلفتراض 
ولكن لحظة من فضلك هذا --- عدم معرفتك بالقٌمة المطلوب إدخالها 

؟ ألن هذا اإلبن لن اخلل خطٌر فً تماسك وتكامل قاعدة البٌانات، لماذ
 .ٌعرؾ أباه أبدا وبهذا ٌنشؤ لدٌك سجل ٌتٌم وهذا ممنوع

 
 فً 1500فً المحاولة الثانٌة حدث خطؤ لماذا؟ ألننا أدخلنا قٌمة 

الحقل الؽرٌب وهذه القٌمة ؼٌر موجودة ألي أب فً جدول اآلباء 
وهذا ممنوع فً الحقول الؽرٌبة، هل تذكر عندما قلنا أن القٌمة فً 

الحقل الؽرٌب ٌجب أن تكون قٌمة موجودة فً الجدول الذي تم 
 !!اإلستعارة منه؟
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 6000 5000 4000 3000 اآلباء فً جدول اآلباء هً أرقام

 فقط، إذا أدخلت فً جدول األبناء أي قٌمة ؼٌر القٌم الخمس 7000
جرب أٌة أرقام ترٌدها إستمر --- السابقة فلن تقبل القٌمة 

لن تستطٌع ولن ٌتم إدخال السجل إال بقٌمة من الخمس .... بالمحاولة
المذكورة، لماذا؟ لسبب بسٌط جدا أنه هذه هً الطرٌقة التً ٌتعرؾ 
بها البرنامج على اآلباء، فإذا أردت معرفة أب خالد تؤخذ الرقم من 

الحقل الؽرٌب وتذهب إلى جدول اآلباء وهناك تبحث بهذا الرقم عن 
 .صاحبه للحصول على األب

 
والعكس صحٌح اذا اردنا أن نعرؾ من هم ابناء اي اب نبحث عن 

 .كافة االبناء الذٌن ٌحملون رقم االب فً الحقل الؽرٌب
 

  تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

لن ٌظهر الخطؤ، تعالوا نصحح -- ما قاله األخوة صح --- صح 
 ...ونرتب أفكارنا سوٌا

 
 ... بنا أٌضا نجٌب على األسئلة التً تركناهااوتعالو

 
  بحذؾ كافة السجبلت الموجودة فً جدول األبناءالقارئقم عزٌزي 

 (Relationships) ومن ثم عبلقات (Tools) قم بإختٌار أدوات
 Delete ثم إضؽط على الخط الواصل بٌن الجدولٌن ثم اضؽط زر

 .على لوحة المفاتٌح ثم وافق على اإللؽاء
 

سنقوم بإنشائها مرة أخرى -- لقد قمت بحذؾ العبلقة بٌن الجدولٌن 
 .بعد قلٌل
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لماذا قمنا بإستعارة المفتاح األساسً ... تركنا سإاال فً ؼاٌة األهمٌة 
من جدول اآلباء ووضعناه فً جدول األبناء كحقل ؼرٌب؟ لماذا لم 

 نفعل العكس؟
 

تعالو نفعل العكس ونرى ماذا ٌحدث لئلجابة على هذا السإال المهم 
والمهم جدا، ال تنسوا أن لؤلب إبن أو اكثر أو ال أطفال، بٌنما لئلبن 

 .أب واحد فقط
 

من جدول األبناء، قم  FatherNum قم بحذؾ الحقل الؽرٌب
 تؤكد أن الحقل SonNum بإضافة حقل ؼرٌب فً جدول اآلباء وهو

SonNum فً كبل الجدولٌن هو نص Text  خانات3بطول . 
 

 :افتح جدول اآلباء وتعال معً نضٌؾ طفلٌن لهذا األب
 42أحمد مبارك الحربً  9000

لنفترض أن معلومات --- الحظ أن الحقل الؽرٌب اآلن هو رقم اإلبن 
 الطفلٌن هً

 7سعٌد  888
 9طارق  777

 
 إلضافة الطفل األول 888بمعنى أنه سنضع فً الحقل الؽرٌب الرقم 

 إلستكمال إدخال 888قم بوضع -- إلى األب أحمد وال مشكلة فً هذا
 بٌانات اول طفل ألحمد

 
بدأت -- ووووووووووووووو  !!!!!!!!! نرٌد إضافة اإلبن الثانً

 المشاكل صح؟
 :مشاكل بالكٌلو ال عد لها وال حساب

 
وكل أسس قواعد البٌانات العبلقٌة،  CODD أولها نسؾ كل قوانٌن

 انت اآلن مضطر إلى تكرار بٌانات وهذا ممنوع ألن أحد قوانٌن
CODD  نفس البٌانات أكثر من مرة واحدة، لٌس هذا لإدخاهو عدم 
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 فقط
 

 بل لن تستطٌع عمل هذا على اإلطبلق من ٌجٌب لماذا؟
ألنك مضطر إلى إدخال سجل برقم أب متكرر وهذا ٌتنافى --- صح 

 لن ٌضاؾ 777مع قواعد المفتاح الرئٌسً وعلٌه فإن اإلبن ذو الرقم 
إطبلقا وبهذا لن نستطٌع أن نضٌؾ أكثر من إبن واحد لكل أب وهذا 

 .ؼٌر منطقً
 

قد ٌؤتً من ٌقول ؼٌر حقل رقم األب وال تجعله مفتاحا رئٌسا وهذا 
التً تشترط وجود  CODD طبعا مصٌبة ألنه ٌتنافى مع قواعد

 .مفتاح أساسً فً كل جدول
 

 وألؽً ادخال 888 فً جدول اآلباء مع ابنه 9000إترك السجل 
 .فً لوحة المفاتٌح ESC  بالضؽط على777

 
 .... إذا
 

 ...إستعارة الحقل من جدول األبناء خطؤ
 

من جدول اآلباء، قم بإضافة حقل  SonNum قم بحذؾ الحقل
بطول  Text وتؤكد انه نص FatherNum ؼرٌب فً جدول األبناء

 . خانات4
 

ثم أسحب  Relationships ثم عبلقات Tools اضؽط أدوات
 FatherNum من جدول اآلباء وألقه على FatherNum الحقل

 .فً جدول األبناء لنعود إلى نافذة تحرٌر العبلقات
 

واضح أن معظم من معً فً هذه الدروس لدٌهم آكسس بالعربً 
 ولكنً سؤتجاوزها اآلن ونعود إلٌها فٌما بعد (وهذا مصٌبة أخرى)

!!!! 
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من كبل الجدولٌن،  FatherNum تؤكد أن الحقلٌن الموجودٌن هما

تحرٌر )إن لم ٌكونا فقم بإختٌارهما،، تعالو نتؤمل فً هذه النافذة 
 )العبلقات

 
إضؽط  Join Type ٌهمنا الزر نوع الربط--- ٌوجد أربعة أزار 

 ...على هذا الزر وتعال نقرأ ونفهم سوٌا
 

اإلختٌار األول ولٌس لدي بالعربٌة لكنً سؤجتهد ٌعنً أنه عند تشابه 
بمعنى أظهر . فً الجدولٌن اظهر القٌمة FatherNum القٌمة فً

 اآلباء الذٌن لدٌهم أبناء فقط
 

أظهر القٌمة من الجدول األول حتى وإن لم تكن : اإلختٌار الثانً
بمعنى أظهر ... موجودة فً الجدول الثانً وأظهر أٌضا ما تشابه

 اآلباء الذٌن لدٌهم أبناء وكذلك اآلباء الذٌن لٌس لدٌهم أبناء
 

 أظهر اآلباء الذٌن لدٌهم أبناء وكذلك األبناء بدون آباء: اإلختٌار الثالث
 

 صح؟--- عمل لنا زحمة  CODD مستر
 

الهدؾ هو  !!! ال تفقد الهدؾ، الهدؾ هو لٌس إنشاء قاعدة بٌانات
 .كٌؾ نصنع قاعدة بٌانات متماسكة ومتكاملة

 
 .إختر اإلختٌار األول وخزن وأخرج من نافذة العبلقات

 
 :فً جدول األبناء أضؾ السجبلت التالٌة

 3000 7خالد  100
 3000 4محمد  110
 4000 9سعٌد  120
 4000 12طارق  130
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 5000 5أحمد  140
 5000 17سمٌر  150
 5000 1فهد  160
 9000 3مشاري  170
هذا ٌتٌم بلؽة قواعد -- إترك الحقل الؽرٌب فارؼا  -- 9صالح  180

 البٌانات
 إترك الحقل الؽرٌب فارؼا -- 11ناصر  190

 
تعالو بنا نقفز عذة دروس إلى األمام لتوضٌح واحدة من أهم قوانٌن 

 العبلقات فً قواعد البٌانات ونعود لمكاننا مرة أخرى
 

 Queries اإلستعبلماتاقفل الجدول وإنتقل إلى 
كل المعالجات فً --- أنشؤ إستعبلم جدٌد بدون إستخدام المعالج 

 !!! اآلكسس للمراهقٌن والمقلدٌن ولٌس للمحترفٌن
 

 .نشط كل جدول على حدة وإضؽط إضافة ثم أؼلق النافذة
 

 الحظ أن العبلقة ما زالت موجودة بٌن الجدولٌن
 

 انقر نقرا مزدوجا على الحقول التالٌة بالترتٌب
 

 Fathers من جدول اآلباء
FatherNum 

FatherName 
 

 Sons من جدول األبناء
SonNum 

SonName 
FatherNum 
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إنقر نقرا مزدوجا على الخط المرسوم بٌن الجدولٌن --- اآلن ركز 
 )خصائص الرابط)ستظر لك نافذة عنوانها 

 
نعم هً نفسها التً رأٌناها فً نافذة --- هل ترى اإلختٌارات الثبلثة 

 .العبلقات
 

اآلن جاء دوري لئلستمتاع بفنجان القهوة الذي بٌن ٌدي وجاء وقتك 
 أن تتعذب وتتؤلم،

 
أنا سؤستمتع بوقتً وبقهوتً وأنت ستقوم بتنفٌذ اإلستعبلم ثبلث 

مرات، كل مرة تختار خاصٌة مختلفة من خصائص الرابط ومن ثم 
 .تقول لً ما هً الفروق

 
أرٌدك أن تصرؾ عدة دقائق على هذا اإلستعبلم وترى الفروق بٌن 

 الخصائص
 

 ، اإلختٌارات أو الخصائص الثبلث السابقة تسمCODDً لنعود إلى
 

Inner Join ًالربط الداخل 
Left Outer Join الربط الخارجً من الٌسار 

Right Outer Join الربط الخارجً من الٌمٌن 
 

طبعا لٌس لها عبلقة أن ٌظهر الجدول سواء فً الٌمٌن أو الشمال 
 أوكً؟؟؟

 
من --- الحظ أنه ٌضاؾ سهم صؽٌر عند تؽٌٌر خصائص الرابط

 ٌشرح لً معنى هذا السهم؟
 

بعد أن تتؤمل كثٌر وتفكر أكثر فً اإلختبلفات بٌن الخصائص الثبلثة 
أرٌدك فً اإلستعبلم أن تقوم بتنشٌط الخط الواصل بٌن الجدولٌن فً 
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فً لوحة  Delete اإلستعبلم ومن ثم تقوم بحذفه بالضؽط على زر
كٌؾ حصلنا على  !!! نفذ اإلستعبلم وقل لً ماذا حدث--- المفاتٌح 

سؤفرح كثٌرا إن أجاب أحد على هذا ---  سجل وااااااااااااااااااااو 60
 .السإال

 
 ..إفتح الدفتر وسجل بلؽتك وبطرٌقتك كل ما قلناه هنا

 
 ..نعود بعد قلٌل بمشٌئة الحق تبارك وتعالى

 
 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

ثم  Tools إذهب إلى صفحة العبلقات من خبلل إختٌار أدوات
 Relationships عبلقات

 
 إحفظ التعدٌبلت

 
أضؾ جدولً اآلباء -- ثم إنشؤ إستعبلم جدٌد بدون إستخدام المعالج 

 واألبناء، ماذا تبلحظ؟
 

مع أننا قد قمنا بإلؽاء العبلقة تماما ونهائٌا ما زال آكسس ٌضع 
 العبلقة؟ لماذا؟ من ٌجٌب؟

 
لسبب بسٌط جدا،، ألننا جمٌعا نتبع القواعد الصحٌحة والسلٌمة لبناء 
قواعد البٌانات من خبلل إتباع كل القوانٌن ٌساعدنا اآلكسس وؼٌره 

حٌث استنتج . من البرامج على إقتراح شكل العبلقات بٌن الجداول
اآلكسس اننا نرٌد ربط المفتاح الرئٌس من جدول اآلباء بالحقل 

وألن الحقل فً جدول األباء هو مفتاح . الؽرٌب فً جدول األبناء
اي ٌمكن )وفً الحقل الؽرٌب لٌس مفتاح أساسً  (اي واحد)أساسً 
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 .أي متعدد (التكرار
 

أقفل اإلستعبلم بدون حفظ وعد مرة أخرى لصفحة العبلقات وتعال 
 .نتؤمل فً المزٌد

 
 من جدول اآلباء وأسقطه على FatherNum اسحب مرة أخرى
FatherNum فً جدول األبناء لفتح صفحة تحرٌر العبلقات. 

 
وقطعا هً ترجمة  (فرض التكامل المرجعً)راقب مرة أخرى مربع 

 .سخٌفة جدا، لكن لٌس هذا موضوعنا، لنفهمها أوال ثم نسمٌها ما نشاء
 

رأس : وراقب معً أٌضا فً أسفل الصفحة جملة نوع العبلقة
بل هً ترجمة سٌئة للؽاٌة  (طبعا ترجمة أسخؾ من السابقة)بؤطراؾ 

 .وتسبب الكثٌر من الصداع
 

اسمحو لً أن اتجرأ على شركة مٌكروسوفت ونلؽً سوٌا التعبٌر 
وهً أقرب من  (واحد إلى متعدد)ونستبدله بجملة  (رأس بؤطراؾ)

 One to Many وجهة نظري إلى الترجمة الحقٌقٌة
 

واحد من )ماذا تعنً هذه، أوال تعنً أن شكل الرابط بٌن الجدولٌن هو 
 ..............وهذا هو الوضع لدٌنا( متعدد من جدول آخر)و  (جدول

 
 لكل أب واحد لدٌنا عدة أبناء متعددٌن

 
وهذا هو أشهر نوع من انواع العبلقات والروابط بٌن الجداول 

 :وأكثرها إستخداما وأكثرها شٌوعا
 

 لكل عمٌل فً البنك عدة حسابات
 لكل طالب فً الفصل عدة مواد دراسٌة

 لكل حاسب آلً عدة خصائص مثل الذاكرة والقرص الصلب وؼٌره
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 لكل مصحؾ واحد عدة سور
 لكل سورة فً القرآن العظٌم عدة آٌات

 ...وهكذا دوالٌك
 

فً قواعد -- عند إنشائك لعمارة او فٌبل تبدأ بالهٌكل الخرسانً 
البٌانات هذا الهٌكل هو الجداول فً قاعدة البٌانات ومجموع الجداول 

او الهٌكل لقاعدة البٌانات، وحٌث أن الهٌكل  Skeleton ٌسمى
الخرسانً ٌتمٌز بالتماسك والتكامل مع بعضه البعض حٌث تعمل 

األعمدة واألساسات والكمرات مع بعضها البعض لشد المبنى بشكل 
متماسك كذلك تفعل العبلقات بٌن الجداول فً تماسك وتكامل قاعدة 

 .البٌانات
 

 )واحد إلى متعدد)اكثر العبلقات قوة وشدة وتكامل وتماسك هً 
 

تفرض علٌنا إستنتاج إن هناك عبلقات أخرى  (واحد إلى متعدد)جملة 
 :وهً

 واحد إلى واحد
 متعدد إلى متعدد

 
باإلستنتاج هناك ثبلث أنواع للعبلقات فقط بٌن الجداول كلها تساعد 

مرة أخرى --- على تماسك وتكامل الجداول وبالتالً قاعدة البٌانات 
 .النماذج والتقارٌر والماٌكرو مجرد عبث ال معنى لهم

 
 :اقوى أنواع العبلقات بالترتٌب هو

 
 One To Many واحد إلى متعدد
 One To One واحد إلى واحد

 Many To Many متعدد إلى متعدد
 

 هههههههههههههه دعك منها--- أما رأس بؤطراؾ 
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آمل أن نوع العبلقة واحد إلى متعدد مفهوم، سجل واحد فً جدول ما 

مرتبط بعدة سجبلت فً جدول آخر، سجل واحد من جدول اآلباء 
أبناء أو سجبلت فً جدول  (متعدد)ٌمثل أب واحد مرتبط بعدة 

 .األبناء
 

الحظ فً النافذة التً أمامك أن نوع العبلقة ال تستطٌع تؽٌره حسب 
: إختٌارك، ألن نوع العبلقة هو استنتاج لعملٌة التصمٌم ولٌس إختٌار

هل أستطٌع أن أؼٌر شكل العبلقة بٌنً وبٌن أمً؟ أن أجعلها : مثال
مثبل عمتً؟؟؟؟؟؟؟ الٌمكن ألن العبلقة بٌنً وبٌنها إستنتاجٌة ولٌست 

 .إختٌارا
 

 ماذا ٌعنً هذا؟
 

 )إستنتاجا)ٌعنً أن تؽٌٌر تركٌبة قواعد البٌانات ٌؽٌر نوع العبلقة 
 

 :تعالوا نؽٌر تركٌبة قواعد البٌانات
 

 اؼلق صفحة تحرٌر العبلقات وصفحة العبلقات
 

افتح جدول األبناء وقم بحذؾ كافة السجبلت فٌه لتبلفً المشاكل فً 
 .تجربتنا التالٌة

 
وقم بتنشٌط الحقل الؽرٌب،  (بعد حذؾ السجبلت)افتح جدول األبناء 

 .إجعل الحقل الؽرٌب هو المفتاح األساسً
 

 .إحفظ التعدٌبلت
 

 افتح صفحة العبلقات من أدوات ثم عبلقات
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 ماذا حدث؟--- أٌن المجٌبون --- وجا على خط العبلقة زدانقر نقرا م
 

حسب إتفاقنا --- طبعا دعك من رأس برأس  هل ترى نوع العبلقة؟؟؟
 ؟؟الماذ One To One أصبحت واحد إلى واحد

 
 !!!أجب من فضلك--------------------- هٌا عاد

 
الربط اآلن ٌتم بٌن حقلٌن كلٌهما مفتاح أساسً وأحد شروط المفتاح 

فقط،  (واحـــــــــــــــد)األساسً هً عدم التكرار وعدم التكرار ٌعنً 
وبالتالً فً جدول اآلباء لدٌنا أب واحد وفً جدول األبناء ال نستطٌع 
التكرار أي إبن واحد أي أن العبلقة أصبحت واحد لواحد أو واحد إلى 

 .واحد
 

متى نحتاج إلى عبلقة على شكل --- سإال متقدم للمحترفٌن واألذكٌاء 
 .واحد إلى واحد؟ ما أهمٌتها؟ ذكرونً فٌما بعد ألساعدكم على اإلجابة

 
 .واحد إلى واحد هو ثانً أقوى أنواع العبلقات بٌن الجداول

 
 تعالو ننسؾ التصمٌم ونضرب بعرض الحائط بكل قوانٌن السٌد

CODD 
 

قم بتعدٌل تصمٌم الجدولٌن بحٌث ال ٌوجد اي مفتاح رئٌسً فً 
 .فٌهما، ال تحذؾ الحقول، فقط ال تجعلها مفاتٌح رئٌسٌة

 
ما هو نوع --- أذهب إلى العبلقات وانقر بشكل مزدوج على الخط 

 العبلقة اآلن؟
 

ؼٌر )او بالترجمة الفعلٌة  Indeterminate ؼٌر معرؾ أو
ضاع اآلكسس وال ٌعرؾ ماذا ترٌد وأصبحت قاعدة ... (محدد

 .البٌانات هشة وقابلة للكسر فً أي لحظة
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 (صعبة شوي)فً ؼاٌة األهمٌة ولؤلسؾ  (متعدد إلى متعدد)العبلقة 

وحتى ال نمزق افكارنا سنإخرها إلى ما بعد فهم العبلقة األساسٌة 
 .واألكثر أهمٌة وهً واحد إلى متعدد

 
اآلن ولزٌادة التعذٌب آمل منك إعادة تصحٌح الجدولٌن وكذلك إعادة 
إنشاء العبلقة بٌنهما على شكل واحد إلى متعدد وإعادة إدخال العشر 

 .أطفال مرة أخرى
 

 .نستكمل مع العبلقات بعد قلٌل
 

  تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 !!!فً تصحٌحه لنا من عدم ظهور الخطؤ (-)نستكمل ثم نعود لؤلخ 
 

إلى أٌن وصلنا اآلن؟؟؟ ماذا أمامنا؟ كل العملٌة تدور حول تماسك 
وتكامل قاعدة البٌانات، هذا التماسك ٌتم من إنشاء جداول صحٌحة 

%( 90)حسب القوانٌن وكل جدول فٌه مفتاح رئٌسً، وٌتم الربط 
داخلً، )بنوع واحد إلى متعدد وٌوجد هناك ثبلثة خصائص لكل نوع 

 )رخارجً ٌمٌن، وخارجً ٌسا
 

Integrity هً التكامل والتماسك 
Foriegn Field هو الحقل الؽرٌب ومن خصائصه: 
 )اال إذا اردت الربط على شكل واحد إلى واحد)عدم إمكانٌة التكرار 

اال إذا اردت الربط على شكل واحد إلى )أال ٌكون مفتاحا رئٌسٌا 
 )واحد

 أال ٌكون فارؼا حتى ال ٌصبح السجل ٌتٌما
أن تكون القٌمة المدخلة فٌه مشابهة ألحد األقٌام الموجودة فً الجدول 
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 .اآلخر ال ٌصبح السجل ٌتٌما
 

و  (متكاملة)نستمر وما زلنا نحاول ونجاهد أن نصمم قواعد بٌانات 
 )متماسكة)

 
 5000 4000 3000 آباء حالٌا أرقامهم 6لدٌنا فً جدول اآلباء 

6000 7000 9000 
 140 130 120 110 أطفال أرقامهم 10ولدٌنا فً جدول األبناء 

150 160 170 180 190 
 

FatherNum  هو رقم األب وهو المفتاح األساسً فً جدول
 .اآلباء، وهو كذلك الحقل الؽرٌب فً جدول األبناء

 
SonNum خو رقم اإلبن وهو المفتاح األساسً فً جدول األبناء. 

 
وال  (واحد إلى متعدد)بٌن الجدولٌن على شكل  (عبلقة)وهناك رابط 

 .ٌوجد فرض للتكامل المرجعً
 

 :اآلن إفتح أستعبلم جدٌد وأضؾ الحقول التالٌة
FatherNum 

FatherName 
SonNum 

SonName 
FatherNum 

 
 :نفذ اإلستعبلم واكتب ما ٌلً فً الدفتر عندك

  أطفال10 آباء و 6ٌوجد 
 

أنشؤ جدوال بالمسطرة والقلم وقم بنقل سجبلت جدول اآلباء حتى 
 تستطٌع أن تراها
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أنشؤ جدوال بالمسطرة والقلم وقم بنقل سجبلت جدول األبناء حتى 
 تستطٌع أن تراها

 
عندما ترى فً اإلستعبلم خط بٌن جدولٌن فهو ٌعنً الخاصٌة األولى 

وكما قلنا فالنوع الداخلً ٌظهر فقط السجبلت من  (اي نوع داخلً)
 4الجدولٌن التً تتشابه فٌها الحقول المروبطة وعلٌه حصلنا على 

 وال على األب رقم 6000آباء فقط ولم نحصل ال على األب رقم 
  لماذا؟7000

 
ألن هذٌن األبوٌن لٌس لهم أي أطفال وهذا منطقً ولكنه 

 لماذا؟؟؟ !!! خطٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌر جدا من ناحٌة التماسك
 

 آباء 6ألن اإلستعبلم الذي بٌن ٌدٌنا ال ٌعطٌنا كم أب لدٌنا؟ نحن لدٌنا 
 طالبا 50خذ هذا المثال، لدٌنا .  وهذا فٌه مخاطرة4واإلستعبلم ٌقول 

 طبلب، عدم 4 مواد ما عدا 3فً الفصل كل منهم قام بتسجٌل 
تسجٌل الطبلب ألٌة مواد ممنوع، كٌؾ نعرؾ انه ٌوجد طبلب بدون 

 مواد؟
 

مرة أخرى استصدار السجبلت التً تتطابق فٌها الحقول المربوطة قد 
ٌإدي إلى مشاكل كثٌرة فً تحلٌل البٌانات وتحوٌلها إلى معلومات 

 .للتخطٌط وإتخاذ القرارات
 

. فً اإلستعبلم ؼٌر خاصٌة الرابط إلى النوع الثالث ولٌس الثانً
 .الحظ أن السهم ٌتجه إلى جدول اآلباء

 
السهم ٌعنً فقط السجبلت التً تتشابه فٌها الحقول : ركز معً
فً هذه الحالة . عدم وجود السهم ٌعنً كل السجبلت. المربوطة

كل )طرؾ الخط عند جدول األبناء ال ٌوجد فٌه سهم وهذا ٌعنً 
أي كل األبناء، وطرؾ الخط عند جدول اآلباء فٌه سهم  (السجبلت

 .وٌعنً فقط األباء الذٌن رقمهم مشابه لرقم فً الجدول اآلخر
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 وال على األب 6000كما تبلحظ لم نحصل أٌضا ال على األب 

 ألن السهم المشٌر لجدول اآلباء ٌعنً من لهم أبناء وهذٌن ال 7000
 190 و 180أبناء لهم، ولكن بالمقابل حصلنا على طفلٌن آخرٌن 

 !!!!!!!!!!!!! بدون آباء
 

وهو ......... وهذا أخطر ما ٌمكن أن ٌحدث فً قواعد البٌانات 
وهذا  (الواحد)بدون سجبلت فً جدول  (المتعدد)سجبلت فً جدول 
وٌنسؾ تماسك وتكامل قاعدة البٌانات من  (ٌتٌمة)ٌإدي إلى سجبلت 

 .جذورها
 

عندما تحصل على سجبلت فً جدول المتعدد ال ترتبط بسجبلت فً 
جدول الواحد فلدٌك مصٌبة فً قاعدة البٌانات وهً من اكثر األخطاء 

 .شٌوعا ومن أصعب المشاكل حبل
 

اآلن ؼٌر إلى النوع او الخاصٌة الثانٌة وبهذا ٌتجه السهم إلى جدول 
نفذ اإلستعبلم سرى كل األباء من جدول األباء وسترى أٌضا . األبناء

وهذا أفضل نتٌجة تحصل علٌها، بل أن . أن هناك أبٌن لٌس لهما أبناء
 .معظم التطبٌقات تستخدم هذا النوع

 
 وهما المشكلة 190 و 180كما تبلحظ فإن الٌتمٌن لم ٌظهرا هنا رقم 

 .األساسٌة اآلن فً تماسك القاعدة
 

الذي جزاه هللا خٌرا نبهنا إلى عدم ظهور خطؤ عند  (-)نعود لصدٌقنا 
وإضافة رقم ؼٌر موجود فً جدول  CODD  أحد قوانٌناختراق

 .الواحد إلى الحقل الؽرٌب
 

وهو )لماذا لم ٌظهر الخطؤ  (-) نعٌد هذه التجربة ثم نقول لؤلخ اتعالو
 .سنشرح بعد قلٌل... نوعا ما ... (طبعا لٌس بسبب التكامل المرجعً
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 9000 7000 6000 5000 4000 3000 أباء بؤرقام 6لدٌنا 
 

 الذي لٌس له أب 180افتح جدول األبناء وإذهب إلى اإلبن رقم 
 ؟اسٌقبل منك دون أي خطؤ لماذ. وأدخل أي قٌمة فً الحقل الؽرٌب

 
 CODD نعود لمستر

 :ماهً خصائص الحقل الؽرٌب
 

 اآل ٌكون فارؼا واال نتج سجل ٌتٌم
أن ٌكون مشابها لقٌمة فً الحقل المربوط فٌه أي أحد األقٌام التالٌة 

اي قٌمة أخرى  (9000 7000 6000 5000 4000 3000)
ؼٌر هذه القٌم الست تإدي إلى سجل ٌتٌم ألن الربط ٌتم بتشابه القٌمة 

 .بٌن الحقلٌن المربوطٌن
 

 لماذا سمح اآلكسس بتركها فارؼة؟
 لماذا سمح اآلكسس بإدخال قٌمة ؼٌر القٌم الست السابقة؟

 
 .لصٌانة قواعد البٌانات: اإلجابة وببساطة هً

 
  أحد قوانٌنباختراقهذا التساهل فً برامج قواعد البٌانات والسماح 

CODD  هو لتسهٌل عملٌات الصٌانة وهذا درس مختلؾ قد ٌسعفنا
 .الوقت للتطرق الٌه مستقببل ألهمٌته

 
هل الزلت متخٌبل معً أن قاعدة البٌانات فٌها آالؾ الجداول وكل 

 جدول فٌه آالؾ الحقول وكل جدول ٌحتوي على مبلٌٌن السجبلت ؟
 

 Administrating & Maintaining ماذا لو كنت تقوم بصٌانة
 هذه القاعدة؟

ماذا لو كنت نتقل مبلٌٌن السجبلت من قاعدة البٌانات إلى نسخة 
إحتٌاطٌة، إذا منعك اآلكسس لخلل فً تماسك القاعدة فلن تحصل على 
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نسخة أحتٌاطٌة وستظهر لك أخطاء تلو األخطاء تطلب منك التصحٌح 
 .قبل النسخ

ماذا لو تسرع مدخل البٌانات وأدخل بٌانات األبناء وأنت ما زلت 
تصمم القاعدة لٌوفر الوقت، إذا منعه اآلكسس فلن ٌستطٌع إستكمال 

 .سجبلت جدول األبناء قبل أن ٌقوم بإدخال بٌانات األباء
 

نعم هو تساهل ولكن له خدمات كثٌرة، هذا التساهل أخؾ بكثٌر فً 
 .البرامج األخرى مثل أوراكل وؼٌرها

 
هذا  (بفرض التكامل المرجعً)إذا ال عبلقة بالموضوع حتى اآلن 

التساهل والسماح باإلختراق هو لتسهٌل وتبسٌط عملٌات صٌانة 
 .قواعد البٌانات

 
وهذه مشكلة ال نواجهها نحن حالٌا، ألن قاعدة البٌانات التً نقوم 

بتصمٌمها جدٌدة ومن الصفر وال ٌوجد لدٌنا بٌانات وال صٌانة وال 
 .شًء
 

تساهبل بؤحد  (ؼٌر شرعٌة)مرة أخرى سمح لك اآلكسس بإدخال قٌم 
 .القوانٌن لتبسٌط عملٌات النسخ والصٌانة والتجربة والخطؤ

 
لنقول حذار من البدء فً  (-)ونستؽل الوضع هنا من تنبٌه األخ 

تذكرون ... إدخال البٌانات لقاعدة بٌانات لم تتكامل ولم تتماسك بعد
عندما طلبت حذؾ كافة سجبلت جدول األبناء إلجراء بعض 

 . -التجارب، لماذا؟ حتى ال نقع فٌما نبهنا إلٌه األخ
 

، نعود إلى (بل الصاحً جدا)بعد تقدٌم الشكر لؤلخ الصاحً معنا 
 .األٌتام فً سجل األبناء

 
اآلكسس لم ٌساعدنا فً منع وجود أٌتام فً قاعدة البٌانات، والقانون 

 .ٌنص على أن وجود أٌتام سٌإدي إلى مشاكل بالكٌلو
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تعال وشاهد معً مدى هشاشة قاعدة البٌانات التً نقوم بتصمٌمها 

 .وسهولة تحطمها عند أول خطؤ من قبل مدخل البٌانات
 

 ثم احفظ 3000افتح جدول األباء وقم بحذؾ األب صاحب الرقم 
 .التعدٌبلت واقفل الجدول

 .اذهب واعبث قلٌبل فً اإلستعبلم األخٌر الذي قمنا بإنشائه
 

اختر النوع الثالث من خصائص العبلقة لرإٌة األٌتام؟؟ ماذا ترى؟ 
 !!!أصبح لدٌنا أٌتام بالهبل بعد ذبح أبٌهم

 
 إلى 4000لٌس هذا فقط بل إذهب إلى جدول اآلباء وؼٌر رقم األب 

  ثم عد تنفٌذ ااإلستعبلم،، ماذا حدث؟؟؟4500
 

 ...قاعدة بٌانات مهلهة وؼٌر متماسكة على اإلطبلق
 مرة أخرى فً جدول اآلباء 3000اعد إدراج بٌانات األب رقم 

 . مرة أخرى4000 إلى 4500وصحح بٌانات 
 

 .وأسمحوا لً بفنجان من القهوة
 

 تحٌاتً،،،
 

----- 

 

 مرحبا،،،
 

وآمل أن أستطٌع إنهائها -- مازلت فً مرحلة إنشاء أسئلة المسابقة 
 .اللٌلة بمشٌئة هللا

 
والعبلقات، ونكرر أن ما نقوله هنا لٌس له  CODD نعود إلى العم
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 Microsoft SQL و Oracle عبلقة بؤي برنامج بل ٌنطبق على
 .وؼٌرهم أٌضا

 
ما زال هدفنا هو تماسك وتكامل قاعدة البٌانات كذلك تسهٌل عملٌة 

 )مدخل البٌانات)إدخال البٌانات لصدٌقنا المسكٌن 
 

ووصلنا أن قاعدة البٌانات لدٌنا ما زالت هشة وقابلة للكسر لسبب أن 
طرٌقة تصمٌمها تتٌح للحقل الؽرٌب أن ٌحتوى بٌانات ؼٌر موجودة 

 .وكذلك ٌتٌح بٌانات فارؼة
 

، إذهب إلى (-)لنزٌد من حجم المشكلة قلٌبل للتفاعل مع صدٌقنا 
 .صفحة العبلقات من أدوات ثم عبلقات

 
نقر مزدوج على الخط الواصل بٌن الجدولٌن وضع عبلمة صح على 

سٌظهر لك مربعان إضافٌان  (فرض التكامل المرجعً)إختٌار 
 إضؽط موافق، ماذا حدث؟؟؟؟. اتركهما اآلن بدون عبلمة صح

 
أن ٌساعدك فً  MS SQL انت اآلن تطلب من اآلكسس او من

ولهذا ٌقول لك  !!! إلقضاء على إحتمالٌة تولد أٌتام فً قاعدة البٌانات
من ٌقول  (آسؾ ال أستطٌع مساعدتك)األكسس او أي برنامج آخر 

 لماذا؟؟؟
 

 .ألن قاعدة البٌانات أصبل فٌها أٌتام-- صح 
 

 :ما هً المشاكل التً نحاول حلها والتً واجهتنا فً الحلقة السابقة
 نستطٌع ترك الحقل الؽرٌب فارؼا

نستطٌع ادخال اي قٌمة فً الحقل الؽرٌب دون شرط وجودها فً 
 الحقل المرتبط فٌه

 Orphans أٌتام--- نستطٌع حذؾ أب وترك أبنائه بدون أب 
 4500 إلى 4000نستطٌع تعدٌل رقم األب فً جدول اآلباء من 



 

 75 

 4500 ولٌس 4000وبهذا ٌفقد األب أوالده المرتبطٌن فٌه على رقم 
 

ال -- كل ما سبق مشاكل تإدي إلى عدم تكامل وتماسك قاعدة البٌانات 
 .بد من حل المشاكل األربعة السابقة واحدة تلو األخرى

 
ترجمة ثقٌلة على )اترك العبلقات بدون فرض التكامل المرجعً 

 )القلب
 

 ولٌكن 190 و 180اذهب إلى جدول األبناء وقم بوضع أب للطفلٌن 
 6000ابوهما رقم 

 . فً الحقل الؽرٌب6000أي ادخل 
 

 .لنتؤكد من السجبلت
 

 فً جدول اآلباء
 42 محمد سعٌد أحمد 3000
 61 خالد عبد هللا الصٌعري 4000
 32 سعٌد محمد المالكً 5000
 29 طبلل عبد العزٌز المسبحً 6000
 46 سمٌر خالد الجار هللا 7000
 42 أحمد مبارك الحربً 9000

 
 

 فً جدول األبناء
 3000 7 خالد 100
 3000 4 محمد 110
 4000 9 سعٌد 120
 4000 12 طارق 130
 5000 5 أحمد 140
 5000 17 سمٌر 150
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 5000 1 فهد 160
 9000 3 مشاري 170
 6000 9 صالح 180
 6000 11 ناصر 190

 
اذهب مرة أخرى الى العبلقات وضع صح على مربع فرض التكامل 

 .واترك المربعٌن اآلخرٌن فارؼٌن
 

 :افتح جدول األبناء وأضؾ الطفل التالً
 12سلطان  200

 
، 5000، 4000، 3000)وحاول أن تضع أي قٌمة ؼٌر القٌم التالٌة 

 .وكذلك ال تتركه فارؼا (9000، 7000، 6000
 

 عالٌه؟ؾماهً المشكلة التً تم حلها من األربعة مشاكل ب
 

تم حل المشكلة الثانٌة حسب الترتٌب السابق، اآلن إما أن تضع قٌمة 
لن ٌستطٌع مدخل ... موجودة فً جدول اآلباء أو ن تتركه فارؼا

 .البٌانات اآلن إختراع قٌمة من عنده
 

حاول حذؾ أي أب له أبناء مثل األب رقم -- إذهب إلى جدول اآلباء 
... ، مممممم ال تستطٌع مهما حاولت ألن ذبح األب سٌترك 3000

 .ماذا؟ نعم أٌتام ولهذا فهو ممنوع
 

 حاول أن 4000حاول تعدٌل رقم أي أب له أبناء مثل األب رقم 
مممممممم ال تستطٌع مهما حاولت ألن تؽٌٌر رقم  !!!4500تجعله 

 . بدون أب4000األب سٌترك كل األطفال الذٌن أبوهم رقمه 
 

صح مشكلة واحدة وهً ترك الحقل الؽرٌب فً --- كم مشكلة بقٌت 
جدول األبناء فارؼا، ومن التجربة العملٌة فً السوق أقترح ترك هذه 
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الثؽرة دائما فً بداٌة التصمٌم مع أخذ مبلحظات عن هذه الحقول 
 لماذا؟. ومن ثم حلها فٌما بعد

 
وتوجٌهه لنا، السبب هو أننا فً مرحلة التفكٌر  (-)نعود لصدٌقنا 

والتصمٌم سنحتاج إلى بٌانات ؼٌر صحٌحة لتجرٌب التماسك 
والتكامل لقاعدة البٌانات وال نرٌد كل دقٌقة أن ٌنط لنا اآلكسس او إس 

 .كٌو إل وٌظهر لنا خطؤ ما
 

أما كٌؾ نحل المشكلة الرابعة فهً من خصائص الحقول، إفتح جدول 
األبناء فً التصمٌم ونشط الحقل الؽرٌب وأنظر فً األسفل سترى 

ال  (نعم)إلى  (ال)عند تعدٌلها من  Required أو (مطلوب)خاصٌة 
 .نستطٌع ترك الحقل الؽرٌب فارؼا

 
--- أي متكاملة ومتماسكة  Intergated لدٌنا اآلن قاعدة بٌانات

 ...توقؾ.... ولكن لحظة 
 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ٌوجد مصٌبة فً هذا التصمٌم
ٌوجد اآلن مشاكل حقٌقٌة فً تصمٌم قاعدة البٌانات حتى مع تماسكها 

 .وتكاملها
 

 من ٌقول لً لماذا؟
 فكرووووووووووووووووووووووووووا

 
 .إكتبوا كل المبلحظات---- وال تنسوا أن القراءة ال تفٌد 

 
 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 
هللا ما أجمل وأروع إجابتك وبالذات اإلجابة على  (---)لؤلخ ... أوالً 
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 .سإال متى نستخدم العبلقة واحد إلى واحد
 
عندما نحتاج إلى زٌادة النواحً -- فً حالة واحدة فقط -- بط ضبال

طبعا لٌس حماٌة قواعد البٌانات بل حماٌة )األمنٌة فً قاعدة البٌانات 
وٌتم هذا بفص حقول الجدول  (البٌانات نفسها من اإلطبلع علٌها

--- الواحد إلى جدولٌن أو أكثر وٌربط بٌنهما بنفس المفتاح الرئٌسً 
اما .  رئٌسٌٌنمفتاحٌنالعبلقة واحد إلى واحد تعنً أن الربط ٌتم بٌن 

كٌؾ نفصل بٌن الجدولٌن وكٌؾ نوزع الحقول فهذا جزئٌة قد نتحدث 
 Normalization عنها إذا أسعفنا الوقت وتسمى

 
 

ومتكاملة  CODD لدٌنا اآلن قاعدة بٌانات تنطبق فٌها كل قوانٌن
 :ولكن فٌها مشكلتٌن أساسٌتٌن تطرق بعض األخوة لهما. ومتماسكة

 
 ماذا نفعل إذا أردنا فعبل أن نحذؾ أي أب؟: المشكلة األولى
 ماذا نفعل إذا أردنا فعبل أن نؽٌر رقم أي أب؟: المشكلة الثانٌة

 
 فً التصمٌم الحالً ال نستطٌع؟؟؟

 
 ركز معً.... لحظة

نستطٌع حذفة وهذا ال -- إذا كان األب بدون أطفال، فبل مشكلة لدٌنا 
ٌنتج عنه أٌتام، وكذلك نستطٌع أن نؽٌر رقمه وأٌضا ال ٌنتج عن هذا 

باإلستنتاج نستطٌع أن نحذؾ أب بعد أن نقوم أوال بحذؾ كل . أٌتام
 ولكن هذا فٌه إجهاد كبٌر لماذا؟. أوالده

 
 جدول وكل جدول فٌه آالؾ 5000ألننا نتخٌل أن قاعدة البٌانات فٌها 

الحقول وكل جدول فٌه مبلٌٌن السجبلت، هل من المنطقً والعملً 
ونحذؾ السجبلت كلها ثم  (المتعدد)أن نذهب كل مرة إلى جدول 

نذهب إلى جدول الواحد وحذؾ سجل واحد من هناك، طبعا العملٌة 
 .ال بد من وجود حل عملً ومنطقً... مجهدة وقابلة لؤلخطاء
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المشكلة األولى -- أعد قراءة المشكلتٌن أعبله بتمعن،،، ماذا تبلحظ 

 )تعدٌل)او  (تحدٌث)والمشكلة الثانٌة  (حذؾ)
 

 .افتح صفحة العبلقات من أدوات ثم عبلقات من القائمة
 

 .نقر مزدوج على الخط الواصل بٌن الجدولٌن
 

 ... (فرض التكامل)إقراء المربعٌن الذٌن ٌوجدان تحت خاصٌة 
 إقرأ مرة أخرى-- ركز --- توقؾ 

 
 )حذؾ)واألخرى فٌها  Update )تحدٌث)واحدة فٌها كلمة 

Delete وهو ما نبحث عنه فعلٌاً، صح؟ 
 

إقرأ مرة أخرى بتمعن وتركٌز أكبر، ستجد ان الحذؾ ٌتعلق 
 مممم....بالسجبلت 

 ممممممممم.... وأن التحدٌث ٌتعلق بالحقول 
 

 كالعادة، لماااااااااااااااااااااذا؟
 

 ماذا ٌعنً كل ما سبق،، عن ماذا نبحث؟ ماذا نفعل؟
 

 ...نرٌد حبلً للمشكلتٌن أعبله
 

ماذا؟ أٌن ----- نرٌد عن تعدٌل أو تحدٌث رقم األب فً جدول اآلباء 
 .ٌتم تلقائٌا تحدٌث رقم هذا األب فً جدول األبناء

 
 --- (تحدٌث الحقول المرتبطة)ضع عبلمة صح على اإلختٌار األول 

  اقفل النافذة
 إلى 4000رقم األب  (حدث) (عدل)إذهب إلى جدول اآلباء وؼٌر 
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4500 
 

 ماذا حدث؟؟
 

 .لم ٌظهر خطؤ---- ممممممممممممم 
 

اآلن ٌجب أن تجٌب ماذا --- أقفل جدول األباء وإفتح جدول األبناء 
 حدث؟ ماذا تؽٌر؟

 
-- بتؽٌٌر -- بتحدٌث  MS SQL أو Oracle آلٌا قام اآلكسس أو

سمها ما شئت، قام بماذا؟ بتحدٌث الحقل الؽرٌب --- بتعدٌل 
 كل أب ٌحمل الرقم القدٌم 4000وال ٌوجد اآلن أب برقم  (المرتبط)

 4500أصبح اآلن ٌحمل الرقم 
 

أقفل -- ال ٌمكن صناعة أٌتام --- هل تبلحظ التماسك والتكامل 
 الجدول

 
باإلستنتاج وبالقٌاس نذهب إلى العبلقات مرة أخرى من أدوات ثم 

 عبلقات
 

 -- (حذؾ السجبلت)اآلن ضع عبلمة صح على الخاصٌة الثانٌة 
 أعتقد أنها واضحة اآلن

 .إضؽط موافق وأقفل صفحة العبلقات ثم إفتح جدول اآلباء
 

ماذا تقول الرسالة؟ الحظ فً  -- 4500قم بحذؾ األب صاحب الرقم 
 (ال بؤس)السابق كان الحذؾ ممنوعاً ولكنه اآلن ٌقول لك فً الرسالة 

سؤحذؾ لك هذا األب ولكن بشرط واحد هو أننً سؤحذؾ كل أوالده 
 .هل توافق؟ إضؽط نعم-- أوالً 
 

 جدول وأفتحاقفل جدول اآلباء --- لٌس هذا فقط --- تم حذؾ األب 
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 األبناء، ماذا تبلحظ؟
 

 4500نعم ال وجود ألي إبن بؤب ذو رقم 
 

 .قاعدة بٌانات متكاملة ومتماسكة من الدرجة األولى
 

 حٌث االستمرارالرجاء ممن لم ٌشتؽلوا معً خطوة بخطوة عدم 
إذا أردت أن ... سنؤخذ منحى صعبا اآلن وسنعقد العملٌة أكثر وأكثر

 . وطبق ٌدوٌا من األولأقرأتفهم 
 

 بنا اآلن نزٌد قلٌبل من التعقٌد وال تنسوا أن الهدؾ خبلل رحلتنا اتعالو
 .بكاملها هو المحافظة على التماسك والتكامل

 
  تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

من الحاالت العبلقة بٌن الجداول هً واحد إلى % 90فً حوالً 
 .هً واحد إلى واحد% 1متعدد وفً حوالً 

 
واحد إلى متعدد هً العبلقة التً ٌجب أن تبحث عنها دائماً ألنها 

 .األسهل واألفضل واألوضح واألكثر منطقٌة فً عملٌات الربط
 

ولكن عالم قواعد البٌانات لٌس سهبلً دائما وممتعا، تعال نحاول حل 
 السعودٌةهذه المشكلة، فً ترقٌم السٌارات عندنا فً المملكة العربٌة 

 خانات ثبلثة أحرؾ وثبلثة أرقام، 6مثبلً لوحات السٌارات تؤخذ 
عندنا نرٌد إنشاء قاعدة بٌانات لكافة سٌارات المملكة لدٌنا مشكلة 

 .أساسٌة
 

 . بنا سوٌا نحاول حل هذه المشكلةاتعالو
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 خانات وهذا قد 6الحل األول هو إنشاء مفتاح رئٌسً ٌتكون من 

ٌكون حبل سرٌعا للمشكلة ولكنه ٌتطلب حلوال برمجٌة للمساعدة مثبل 
أو ترسٌم بٌن الحروؾ العربٌة والحروؾ البلتٌنٌة  Mapping لعمل
 .مثبل
 

لنسهل الموضوع ونفترض أن اإلدارة العامة للمرور منعتنا من 
 .إستخدام حقل واحد

 
 خانات، وبهذا ٌصبح 3إنشاء حقلٌن كل واحد منهما ... ما هو الحل

ولتسهٌل . لدٌنا حقل من ثبلثة أرقام وحقل آخر من ثبلثة حروؾ
العملٌة سؤفترض أن الحروؾ باللؽة اإلنجلٌزٌة مثبل للهروب من 

لٌس الهدؾ ترقٌم السٌارات اآلن الهدؾ هو )التشبٌك فً اللؽة العربٌة 
 )أن نفهم سوٌا الموضوع

 
فً حقل  KLT بحٌث نضع KLT 376 وبهذا لترقٌم سٌارة ما

  فً حقل آخر376ونضع الرقم 
 

ولكن الهدؾ  (حتى وإن كنت ال أحبذه إطبلقا من الخبرة)هذا حل جٌد 
 .هو شرح الموضوع

 
 .اآلن ما هو المفتاح الرئٌسً لهذا الجدول

 
 :وفٌه الحقبلن التالٌان Family إنشؤ جدوال فً قاعدة البٌانات

 
PlateLet  للكناٌة عن األحرؾ الثبلثة لرقم لوحة السٌارة -- 3نص 

PlateNum  للكناٌة عن األرقام الثبلثة لرقم لوحة  -- 3نص
 السٌارة

 
والتً تنص على أن لكل جدول مفتاح  CODD ال تنس قاعدة مستر
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 واضح؟ !!!! )مفاتٌح)ولٌس  (مفتاح)أساسً، الحظ كلمة 
 

مفتاح واحد فقط --- مرة أخرى للتؤكد من طرح الموضوع بشكل جٌد 
 .ولٌس مجموعة من المفاتٌح

 
ما هو المفتاح الرئٌسً فً هذا الجدول --- نعود إلى لوحة السٌارة 

 :ت لوحاتها كالتالًاعلما بؤنه ٌوجد لدٌنا اآلن أربع سٌار
 

 KLT 376 --- رقم لوحة السٌارة األولى
 KLT 950 --- رقم لوحة السٌارة الثانٌة
 RMD 376 --- رقم لوحة السٌارة الثالثة

 RMD 950 --- رقم لوحة السٌارة الرابعة
 

 ...فلنعبث قلٌبل
 

الخاص بالحروؾ هو المفتاح  PlateLet لنفترض أن الحقل
 ما هً المشكلة؟--- الرئٌسً 

صح، لن نستطٌع تكرار البٌانات فً هذا الحقل وبالتالً لن نستطٌع 
هذا --- مشكلة ---- أكثر من مرة واحدة  RMD وكذلك KLT إدخال

 .الحقل ال ٌصلح أن ٌكون مفتاحا رئٌسٌا
 

الخاص باألرقام هو المفتاح  PlateNum لنفترض أن الحقل
 ما هً المشكلة؟--- الرئٌسً 

صح، لن نستطٌع تكرار البٌانات فً هذا الحقل وبالتالً لن نستطٌع 
هذا --- مشكلة ----  أكثر من مرة واحدة 950 وكذلك 376إدخال 

 .الحقل ال ٌصلح أن ٌكون مفتاحا رئٌسٌا
 

لدٌنا حقلٌن فقط وكبلهما الٌصلح أن ٌكون مفتاحا أساسٌا وفً نفس 
وطبعا لم تسمح لنا  !! الوقت ال بد من وجود مفتاح أساسً؟؟؟ معضلة

 .إدارة المرور بإضافة حقل جدٌد ندعٌه أساسٌا
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 ما هو الحل؟

 
إذا كنت مضطرا لجعل المفتاح الرئٌسً ٌتكون من  CODD ٌقول لنا

ولكن ال تنس أن هذا الحل فقط عندما تكون -- أكثر من حقل فبل بؤس 
 ...مضطرا

 
هذه تعنً إستثناء ولٌس قاعدة وهً تعنً  (مضطرا)واضح أن كلمة 

ولكن هل لدٌنا . أٌضا أن نحاول الهرب من هذا الحل قدر االستطاعة
طبعا لدٌنا ولكننا قمنا بإلؽاء هذه الحلول لتوصٌل فكرة --- حل هنا 

فً ؼاٌة األهمٌة لن تفٌدنا مع السٌارات ولكن ستفٌدنا مع اآلباء 
 .وكذلك فً المستوصؾ

 
مع بعضهما البعض  PlateNum و PlateLet قم بتنشٌط الحقلٌن

من خبلل الضؽط والسحب من أقصى الٌسار أو أقصى الٌمٌن حسب 
 .اآلكسس لدٌك ومن ثم إضؽط المفتاح فً شرٌط األدوات

 
ماذا حصل؟ قام اآلكسس بوضع مفتاح بجانب كل حقل من 

 ....الحقلٌن
 

-ال ٌوجد أكثر من مفتاح أساسً فً الجدول --- اآلن ركز بشدة معً
 متفقٌن؟- 

 إذا ماذا نسمً الذي أمامنا؟
 

الذي أمامك اآلن هو مفتاح أساسً واحد فقط ولكن ٌتكون من حقلٌن 
 !!!إثنٌن

 ماذا ٌعنً هذا؟
 

ٌعنً أن المفتاح األساسً هو ناتج جمع الحقلٌن مع بعضهما البعض 
 !!!! ولٌس كل حقل على حدة
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فالتكرار هنا -- وطالما أنه ٌمنع تكرار البٌانات فً المفتاح األساسً 

 !!!ممنوع لمجموع الحقلٌن ولٌس لكل حقل على حدة
 

  بنا نفهم بشكل أفضلاتعالو
 

بعد أن تطمئن انه ٌوجد رسمة مفتاح  Plates خزن الجدول بإسم
 .الحقلٌنبجانب كل حقل من 

 
 ...تعالوا بنا ندخل بٌانات فً هذا الجدول

 
ثم حاول اإلنتقال إلى  PlateLet فً حقل KLT أدخل الحروؾ

حدث؟ خطؤ طبعا،،، لماذا؟ ألن حقل المفتاح  ماذا--- السجل التالً
ولكننا وضعنا قٌمة فً هذا -- األساسً ال ٌمكن أن ٌكون فارؼا 

ولكنه لٌس هو  PlateLet صح وضعنا قٌمة فً حقل--- الحقل 
مرة أخرى ماهو المفتاح األساسً فً هذا الجدول -- المفتاح األساسً 

المفتاح األساسً هنا هو ناتج جمع قٌمة الحقلٌن سوٌا مع بعضهما --- 
 PlateNum لوحدها وكذلك لٌس PlateLet البعض ولٌس

 .لوحدها
 

لن  PlateNum  فً حقل950وحاول إدخال  KLT امسح القٌمة
 .تسطٌع

 
إذا كان المفتاح األساسً ٌتكون من حاصل جمع أكثر من حقل فإن 

ترك أي حقل منهم فارؼا ٌإدي إلى أن المفتاح األساسً فارؼا وهذا 
 .ممنوع

 
لن تستطٌع اإلنتقال من هذا السجل إال فً حالة واحدة فقط وهً 

 PlateNum  ف950ًوكذلك إدخال  PlateLet فً KLT إدخال
 .وهذا منطقً حسب ما فهمناه
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 KLT قم بإدخال السجل السابق وتعال ندخل سوٌا سجبل آخر وهو

الحظ أن اآلكسس وكذلك األوراكل وؼٌرهما سٌسمحون لك  376
 من ٌجٌب لماذا؟... بإدخال هذه اللوحة 

 
؟ من PlateLet فً حقل KLT لماذا سمح لنا اآلكسس بتكرار

 ٌجٌب؟
 

 لٌس مفتاحا رئٌسٌا PlateLet اإلجابة ألن
 لٌس مفتاحا رئٌسٌا PlateNum اإلجابة ألن

 
 المفتاح الرئٌسً هو ناتج جمع قٌمة الحقلٌن

 من ٌجٌب؟--- ما هو السجل الذي سٌمنعا اآلكسس من إدخاله 
 

  تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 بالنسبة لؤلخوة واألخوات الذٌن ٌسؤلون عن برٌدي اإللكترونً فهو
Info@arabserver.net  

فؤتقدم له  CODD  بالنسبة لؤلخ الذي وضع القوانٌن الخاصة بالسٌد
 :بجزٌل الشكر راجٌا من الجمٌع

 
حتى ال تإدي إلى بلبلة -- عدم ترجمتها إلى اللؽة العربٌة ونشرها 

 .فكرٌة نحن جمٌعا فً ؼنى عنها
 

مبلحظة أن القوانٌن من القانون التاسع إلى القانون الثانً عشر لم 
تطبق حتى اآلن فً أي لؽة قواعد بٌانات ال اآلكسس وال األوراكل 

وال ؼٌرها، وبالتالً لم ٌتم إنشاء أي قاعدة بٌانات  MS SQL وال
 .12 إلى 9عبلقٌة فً العالم تتبنى القوانٌن من 
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أما إقتراح األخ بتجمٌع كل المشاركة فً ملؾ وورد فآمل منه 
 .أن ٌقوم بهذه نٌابة عنً شاكرا ومقدرا له هذا الجهد

 
 ...نعود
 

كم أنا سعٌد أن وأنا أقرأ اإلجابات على السإال الذي تركناه فً الحلقة 
فعبلً أصبح . السابقة وقد كانت كل اإلجابات صحٌحة وتشرح الصدر

المفتح األساسً هو ناتج مجموع قٌمتً الحقلٌن وبهذا لن تستطٌع 
 .تكرار رقم اللوحة الذي ٌتكرر فً كبل الحقلٌن

 
الخاص بؤرقام لوحات السٌارات ونتكفً منه  Plates لننسى جدول

 .بهذا القدر
 

 MS قم بإنشاء الجدول التالً سواء فً اآلكسس أو األوراكل أو
SQL وهو جدول األصناؾ إطلق علٌه اإلسم Items  وضع فٌه

 :الحقول التالٌة
 

ItemNum  مفتاح أساسً -- 2نص 
ItemName نص 

ItemCost رقم 
 

 Items إحفظ الجدول بإسم
 

 : Items أضؾ السجبلت التالٌة فً جدول األصناؾ
 2 محاٌة 90
 4 مسطرة 91
 1 قلم رصاص 92
 2 منقلة 93
 15 قلم حبر 94
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 45 سبورة 95
 20 آلة حاسبة 96
 1 براٌة 97
 70 شنطة 98
 3 دفتر 99
 

بؽض )قرر بعض اآلباء شراء بعض األصناؾ المدرسٌة ألطفالهم 
أي آمل أال ٌقول أحد أن طفبل عمره سنة واحدة  (النظر عن المنطق

 !!! قد إشترى منقلة
 

 أٌن نحن؟؟
 

أن ٌشتري أٌة مجموعة  (عندما ٌشاء األب)نرٌد أن نسمح لكل أب 
ألطفاله ثم نرٌد إنشاء إستعبلم ٌقول لنا إجمالً  من األصناؾ السابقة

 .ما دفعه كل أب مقابل األصناؾ التً قام بشرائها ألطفاله
 

وإدخال البٌانات السابقة، إفتح صفحة  Items بعد حفظ الجدول
العبلقات، ثم إضؽط بالزر الٌمٌن للماوس فً إي مكان فارغ وقم 

 .إلى صفحة العبلقات Items وأضؾ جدول (إظهار جدول)بإختٌار 
 
وإضؽط بالزر األٌمٌن فً  Diagrams إذهب إلى MS SQL فً

إلى صفحة  Items ثم أضؾ Add Table مكان فارغ وإختر
 .العبلقات

 
أرٌد من ٌقرأ معً أن ٌحضر فنجانا من القهوة أو الشاي، وٌسن قلما 

من الرصاص وٌفتح صفحة بٌضاء جدٌدة فً الدفتر وٌعصر فكره 
 :وٌقول لً

 
 Items كٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ نربط جدول األصناؾ

 !!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 تعذبوااااااا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 
 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 Items إلى كٌؾ نربط (بعد التفجٌر الذي عطلنا والعٌاذ باهلل)وصلنا 
 ...الجدول الجدٌد الخاص باألصناؾ

 
 ....للمساعدة Codd نعود إلى مستر

 
 ...لنركز

 
األطفال هم الذٌن ٌمكلون األصناؾ وبالتالً اإلستنتاج األول هو أن 

العبلقة ٌجب أن تنشؤ . جدول اآلباء لٌس له أي دخل فً هذه العبلقة
 .Sons و Items بٌن جدولً

 
ووضعناه حقبل ؼرٌبا  Items من جدول ItemNum إذا استعرنا

كل طفل لدٌه )فً جدول األبناء فإننا ننشىء عبلقة واحد إلى متعدد 
ولكننا نكون خلقنا مشكلة تكرار األبناء ألن  (مجموعة من األصناؾ

 ٌحق له شراء أكثر من صنؾ وبالتالً إذا قام بشراء 120الطفل رقم 
 وهذا مستحٌل ألن رقم 120براٌة ومحاٌة قمنا بنتكرا رقم الطفل 

 .طبق على الورق لتفهم. الطفل مفتاح أساسً
 

 .ووضعه فً جدول األبناء حل مرفوض ItemNum إذا إستعارة
 

ووضعناه حقبل ؼرٌبا فً  Sons من جدول SonNum إذا استعرنا
كل صنؾ ٌملكه )جدول األصناؾ فإننا ننشىء عبلقة واحد إلى متعدد 

ولكننا نكون خلقنا مشكلة تكرار األصناؾ ألن  (مجموعة من األطفال
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 ٌمكن شراإه من أكثر من طفل وبالتالً إذا قام 91الصنؾ رقم 
 91 رقم الصنؾ رقمنا بتكرا  المسطرة91طفبلن بشراء الصنؾ رقم 

طبق على الورق . وهذا مستحٌل ألن رقم الصنؾ مفتاح أساسً
 .لتفهم
 

 .....مرحباً بك فً عالم الضٌاع
 

بٌن األصناؾ  (واحد إلى متعدد)باءت كل محاوالتنا إلنشاء عبلقة 
 .باءت إلى الفشل--- واألبناء

 
 ما هً المشكلة التً أمامنا؟؟؟

 
 :المشكلة تكمن فً التالً

 
 كل طفل ٌستطٌع أن ٌمتلك أكثر من صنؾ

 وفً نفس الوقت كل صنؾ ٌستطٌع أن ٌمتلكه أكثر من طفل
 

 هً واحد إلى متعدد Sons إلى Items أي ان العبلقة من
 هً واحد إلى متعدد Items إلى Sons وفً نفس الوقت العبلقة من

 
فً اإلتجاهٌن فإن العبلقة تصبح  (واحد إلى متعدد)إذا كانت العبلقة 

 Many To Many )متعدد إلى متعدد)
 

 ....مرحبا بك إلى هذا النوع من العبلقات
 

---- ربط الجدولٌن ببعضهما البعض  (متعدد إلى متعدد)فً عبلقة 
---------------- افتح عٌنٌك - دقق --- ركز 

 !!!! مستحٌــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

فلن  (متعدد إلى متعدد)مهما حاولت أن تربط بٌن جدولٌن بعبلقة 
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تستطٌع والسبب أنك ستضطر إلى إلؽاء المفتاح األساسً فً أحد 
وهذا ٌنسؾ تماسك وتكامل قاعدة  (للمتعدد)الجدولٌن للسماح بالتكرار 

 .البٌانات
 

 إذا ما هو الحل؟؟
 

ما هو --- مرحبا  Codd مستر--- مٌن معً على الخط -- ألوووو 
 ...الحل
 

 شكرا مستر -- Junction Table إنشاء جدول تقاطعً: الحل 
Codd 

 
 إستخدم الدفتر--- ما هو الجدول التقاطعً؟ .... أهبل
 

فً سكك الحدٌد هناك دائما محطات،  --- Junction أوالً ما معنً
هذه المحطات تسمح للقاطرات بتؽٌٌر سكة الحدٌد لئلتجاه إلى مدن 

ومن هنا × مختلفة وتكون فً أبسط أشكالها على شكل عبلمة ضرب 
 .جاءت فكرة التقاطع لهذا العالم الفذ

 
واحد )عندما تصطدم بجدولٌن العبلقة بٌنهما فً أي إتجاه هً عبلقة 

وللربط بٌنهما تقوم ( متعدد إلى متعدد)تكون أمامك عبلقة  (إلى متعدد
 Junction Table بإنشاء جدول جدٌد ٌسمى بجدول التقاطع أو

 
جدول التقاطع هو من اسهل الجداول إطبلقا وٌنشؤ بإستعارة المفتاح 

 :األساسً من الجدولٌن
 

 نقوم بإستعارته ItemNum مفتاحه األساسً Items الجدول
 نقوم بإستعارته SonNum مفتاحه األساسً Sons الجدول

 
 :أنشؤ جدوال جدٌدا فٌه الحقلٌن التالٌٌن
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ItemNum 2نص 
SonNum 4نص 

ال ٌوجد جدول بدون --- ماذا ٌنقصنا اآلن؟؟؟؟ من ٌجٌب؟؟؟ صح؟؟؟ 
 !!! مفتاح أساسً

 
 ....آها

 ممممممممممممم
 

 !!!!!!!!! الناٌم ٌصحً.... ما هو المفتاح األساسً للجدول 
 

هو المفتاح األساسً فلن نستطٌع أن نبٌع  ItemNum إذا جعلنا
 مسطرة ألكثر من طفل

هو المفتاح األساسً فلن ٌشتري أي طفل  SonNum وإذا جعلنا
 أكثر من صنؾ واحد

 
 مــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو الحل؟؟؟؟

 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! من ٌتذكر لوحات السٌارات

 
 ...نعم مجموع الحقلٌن هو المفتاح األساسً

 
واضؽط على المفتاح  SonNum و ItemNum نشط كبل الحقلٌن

 األساسً
 

 ..بعدٌن--- هناك مشكلة --- بهمس وبصوت خفٌؾ "
 

 وتعالو بنا نربط هذا الجدول SonsItems األن أحفظ الجدول بإسم
 

 فً صفحة الحبلقات بإستخدام الزر الٌمٌن أضؾ الجدول
SonsItems إلى صفحة العبلقات 
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 ...ركز
 

فً  SonNum وأسقطه على SonNum من جدول األبناء إسحب
ثم ضع صح على التكامل وصحٌن على كل  SonsItems جدول

نعم ---- الحظ شكل العبلقة فً أسفل الصفحة . من التعدٌل والحذؾ
 .هً واحد إلى متعدد

 
 ItemNum وأسقطه على ItemNum من جدول األصناؾ إسحب

ثم ضع صح على التكامل وصحٌن على  SonsItems فً جدول
---- الحظ شكل العبلقة فً أسفل الصفحة . كل من التعدٌل والحذؾ
 .نعم هً واحد إلى متعدد

 
 ....واجب منزلً

 
 ؟ لماذا؟SonsItems هل نستطٌع تكرار رقم اإلبن فً

 ؟ لماذا؟SonsItems هل نستطٌع تكرار رقم الصنؾ فً
 

 !!!!!!!!! منذ قلٌل همست فً أذنكم بصوت منخفض أن هناك مشكلة
 

 من ٌقول لً ما هً المشكلة اآلن؟
 اٌن العباقرة الذٌن سٌحلون هذه المشكلة؟

 
 فكروووووووووووووووووو وتعذبوووووووووووووو

 
 تحٌاتً،،،

-------------------------- 
لم أفهم عزٌزي ماذا قصدت بهذه الجملة  :------- مبلحظة لؤلخ

والسبب هً  one to one ولماذا نضع جدولٌن العبلقه بٌنهما هً)
 لحفظ البٌانات الذي اعرفه ان العبلقه هً التً تفرض أمنٌه كمسالة
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 )اال اذا كانت كذلك one to one نفسها فبلٌمكن ان نجعلها
 

عموما أخً العزٌز العبلقات نمط فلسفً ٌعتمد على كٌفٌة تصمٌم 
قاعدة البٌانات وقد شرحنا فً أحد الدروس اننا نستطٌع تؽٌٌر هذه 

عندما نشاء متى ما نشاء كٌفما  (متعدد إلى متعدد)العبلقة ما عدا 
  .أوضح لً قصدك. نشاء

 

 مرحبا،،،
 

نعم خطؤ -- الذي قام بتصحٌٌح عدد الخانات  (-------) أشكر األخ
فطبعا خطؤ ألن  SonItemNum مطبعً، أما إستحداث حقل اسمه

 )متعدد إلى متعدد)هذا ال ٌتبع قانون كٌفٌة ربط عبلقة 
 

طبعا مشكلتنا االن هً ما طرحه األخوة جمٌعا وهً عدم القدرة على 
 وهو المسطرة من نفس الطفل صاحب الرقم 91شراء صنؾ رقم 

والتً  (متعدد إلى متعدد)وهذا هو أجمل ما فً العبلقة .  مثبل120
تتٌح إنشاء جدول على شكل جسر أو تقاطع من خبلل جدول جدٌد 

، بعبارة أخرى لدٌنا جدول Junction Table اسمه جدول التقاطع
 .جدٌد نستطٌع أن نفعل فٌه ما نشاء

 
من قال أن جدول التقاطع ٌقتصر على الحقلٌن الؽرٌبٌن )مرة أخرى 

 !!!!؟؟؟؟ (فقط
 

مجرد )عند تشابه القٌم والخصائص تتحول العملٌة برمتها إلى : قانون
 .فقط (عد
 

لم تتؽٌر الخصائص --- أي أن الطفل هو نفسه والمسطرة هً نفسها 
بإختصار الحل --- وبهذا ٌكون أفضل الحلول هو القٌام بعد األصناؾ 

 .هو الكمٌة
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 :SonsItems أضؾ الحقل التالً إلى جدول التقاطع
Qty رقم 

 إحفظ الجدول
 

عند شراء أي طفل ألي صنؾ نضع كمٌة ... ما الذي حدث اآلن
  الشراء

 
 :SonsItems قم بإضافة السجبلت التالٌة إلى جدول التقاطع

110 90 3 
110 91 2 
110 92 7 
110 95 5 
110 99 9 
120 93 6 
120 99 2 
130 90 2 
130 94 2 
130 97 4 

170 92 12 
إحفظ .  Qty حٌث ٌمثل العمود األخٌر الكمٌة المشتراة من كل صنؾ

 .الجدول
 

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

 أٌن نحن اآلن؟ وماذا إستفدنا حتى تارٌخه؟
 

 كل الموضوع ٌتعلق بتماسك وتكامل قواعد البٌانات
 فً اآلكسس هً للعبث وإضاعة الوقت والماٌكروالنماذج والتقارٌر 

 Access أو VBA حتى لؽة البرمجة المرتبطة فٌها والتً تسمى
Code هً مجرد عبث وهً لؽة مشوه جدا من لؽة البرمجة VB 
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 Server )المعتمدة على خادم)أن برامج قواعد البٌانات المتقدمة 
لٌس فٌها ال نماذج وال تقارٌر وال  MS SQL و Oracle مثل

 !!!!... وال بهاراتماٌكرو
 

 ن التماسك والتكامل ٌخضع إلى قوانٌن محكمة تساعد فً إنشاءا
Skeleton  او الهٌكل العظمً او الخرسانً لقاعدة البٌانات بشكل

 .صحٌح
 

والؽرٌب أن . تتم فً دقائق (لٌست نزهة)أن عملٌة ربط الجداول 
من وقتهم على % 10معظم من قابلتهم فً حٌاتً المهنٌة ٌصرفون 

أللوان النماذج والتقارٌر % 90بناء الجداول واإلستعبلمات و
 !! ؼرٌب--- وتحرٌكها وترقٌصها وتدلٌعها وتسطٌرها 

 
لقواعد بٌانات من الوزن الثقٌل والتً ٌمكن أن تباع فً السوق ٌجب 

% 10لتصمٌم الجداول واإلستعبلمات و% 90أن ٌحدث العكس 
 .للباقً من الزبرقة والبهارات والنماذج وؼٌره

 
أن العبلقة بٌن الجداول دائما ؼٌر واضحة فً البداٌة وٌمكن تشكٌلها 

عندما  (فرٌق العمل)بعدة طرق وعدة حلول، ومن هنا جاءت فكرة 
تقوم بتصمٌم قاعدة بٌانات فإنك تعقد سلسلة من اإلجتماعات ٌنصب 

معظمها على الجداول والربط واإلستعبلمات وتظل تدور فً هذه 
 .الحلقة حتى تضمن تماسك وتكامل القاعدة

 
هً  (كافة التقارٌر والنماذج)حملة قد تبدو ؼرٌبة بعض الشىء 

إستعبلمات بالدرجة األولً، واإلستعبلمات معقدة جدا إذا كان تصمٌم 
دائما حاول أن تربط . الجداول والروابط بٌنها معقد، والعكس صحٌح

 .الجداول بطرٌقه سهلة وواضحة
 

ببساطة --- فً بداٌة هذا الدرس  (-----) إرجع إلى مبلحظتً لؤلخ
لماذا؟ ال أرٌد أن أفكر فً  (ورٌحت دماؼً وأعصابً)قلت له خطؤ 
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حله فً للمشكلة، لماذا؟ ألن لدٌنا حل آخر أسهل ووأوضح وأفضل 
 ... ولكن لحظة... من خبلل إدراج الكمٌة 

 
أن  (التً نقوم بتصمٌمها له)ماذا لو طلب صاحب قاعدة البٌانات 

 !!!!ٌكون هناك حقل ٌوضح تارٌخ الشراء لؤلطفال ؟؟؟؟
 (-----------) فً الحل السهل الذي قمت بإتباعة لم ألتفت إلى حل

فإن هذا  (تارٌخ لشراء)متبلفٌا صداعا وفكرا إضافٌا، لكن بإدخال 
 مساطر ٌوم 5 مساطر ٌوم السبت و10ٌعنً أن الطفل سٌشتري 

وستكون مشكلة خانقة تتطلب ... التكرار اآلن ال مفر منه ... األحد
ألنه فً حالة إدخال تارٌخ الشراء إنهار . دعوة فرٌق العمل إلجتماع

ونبوس راسه  (------) التماسك والتكامل وعندها نذهب الى األخ
عند إدراج تارٌخ الشراء ال ٌوجد . مرة ثانٌة (تكفى إشرح)ونقول له 

انا وانتم بحاجة إلى ... حل سهل سحري وسرٌع، لٌس لدي حل جاهز
. التفكٌر العمٌق الذي قد ٌإدي إلى إعادة تصمٌم القاعدة بشكل مختلؾ

 .طبعا دائما وأبدا هناك حلول ألي مشكلة فً قواعد البٌانات
 

 ما الذي أقوله؟
 

إن تصمٌم الجداول وربطها عملٌة فً ؼاٌة التعقٌد وقد عملت أكثر 
من تجربة فً المحاضرات التً ألقٌتها ألرى أن كل مجموعة تقوم 
بتصمٌم قاعدة البٌانات بطرٌقة مختلفة وكلها صحٌحة ولكن الفروق 
تكمن فً سهولة حل عن آخر، وكلمة سهولة تعنً سهولة فً إدخال 

البٌانات سهولة فً إعادة فك وتركٌب قاعدة البٌانات سهولة فً 
 .صٌانة قاعدة البٌانات وسجبلتها وحقولها

 
العملٌة لٌست طبق من السلطة ٌحضر فً ... العملٌة لٌست نزهة 

دقائق مكونا من شوٌة حقول على كام إستعبلم على شوٌة بهارات 
 .ماكروز على نموذج من هنا وتقرٌر من هناك

 
سنعود إلٌك لتنقذنا فٌما بعد عندما نفجر رإسنا تفكٌرا  (-----) أخً
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 .فً كٌؾ نربط جداول قاعدة بٌانات المستوصؾ
 

كان الهدؾ هو الحصول على المبلػ الذي دفعه كل أب مقابل 
كان  ItemCost مشترٌات إبنه وألن جدول األصناؾ فٌه

لضرب الكمٌتٌن  Qty بالضرورة وجود حقل ٌوضح الكمٌة
 .والحصول على تكلفة الشراء

 
صحٌح أننا قمنا بعمل بعض اإلستعبلمات دون شرحها وهذا ما 

 .سنفعله اآلن
 

 ماذا سنفعل؟
 

متى؟ بعد أن ... اول والروابط ونعود إلٌها فٌما بعددسنترك الج
 وهً لؽة... نتحدث على واحدة من أقدم لؽات البرمجة فً العالم

SQL. 
 

  تحٌاتً،،،
 

 مرحبا،،،
 

 لنتفق قبل البداٌة،،،
 

SQL ًتعن Structured Query Language  وهً لؽة
 برمجة قواعد البٌانات وال عبلقة لها ببرنامج شركة مٌكروسوؾ

Microsoft SQL Server  هً مجرد لقافة من شركة
 .مٌكروسوفت إلستعارة اإلسم

 
 :إذا

SQL هً لؽة برمجة 
MS SQL Server  هو خادم متقدم لقواعد البٌانات صمم من
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 .Microsoft إختصار للكلمة MSشركة إسمها مٌكروسوفت و
 

 إتفقنا؟
 

لن أضٌع وقتكم الثمٌن فً تارٌخ هذه اللؽة وأٌن ولدت ومن أبوهما 
ومن هً عمتها، حٌث ٌعج اإلنترنت بهذه المعلومات وٌمكنكم البحث 

 .تشاءون وأنا أنصح بذلك متى وقراءتهاعنها بسهولة 
 

فً سلة المهمبلت وركز كل  L وأرمً حرؾ S دعك من حرؾ
 .حٌث أنه هو المفتاح السحري للعملٌة كلها Q التركٌز على الحرؾ

 

Q = Query 

 
Query  تعنً إستعبلم إستفسار إستفهام إستنباط إستنبطاااح ----

 وصلت الفكرة؟؟؟
 

 السإال البدٌهً والتقلٌدي هو ما الفرق بٌن الجدول واإلستعبلم؟
 

الجدول هٌكل خرسانً شدٌد التماسك والتكامل ٌعمل مع بقٌة الجداول 
الجدول هو رجل ببدلة رسمٌة .  وشخصٌتهاستقبللهمع محافظته على 

منتصب الطول عابس الوجه ال ٌمزح وٌسٌر فً الشارع بجدٌة 
 .مفرطة وإلتزام كبٌر

 
الجدول ال ٌقبل المزاح ول ال العبث وٌؽلب ... ال تمزح مع الجدول

 .علٌه التماسك والشدة والعبوس والتجهم
 

حبوب، لذٌذ، ... على رأي األخوة فً مصر  (ولد صاٌع)اإلستعبلم 
ٌحب المزاح، سهل التعامل معه، ٌقبل كل أنواع المزاح والعبث ولكن 

نسؾ  --- (الٌسار)، إذا مزحت معه من (الٌمٌن)إذا مزحت معه من 
هل سمعت بمثل إتق شر الحلٌم اذا . قاعدة البٌانات من جذورها
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 !!! هذا هو اإلستعبلم--- ؼضب 
 

مزق حقولنا ووزعها فً جداول مختلفة كان ال بد  Codd ألن السٌد
 !!! من طرٌقة ما لتجمٌع هذه الحقول مع بعضها البعض

 
مع مرونة عالٌة جدا  !! الجدول هو اإلستعبلم، واإلستعبلم هو الجدول

 .جدا جدا فً كٌفٌة تشكٌل اإلستعبلم
 

SQL  من الرٌاضٌات للوصول  (المصفوفات)هً لؽة تستخدم علم
وال ٌهمك حقٌقة ماذا تستخدم ولكن للعلم بالشىء فقط --- إلى الحلول 

ومفردها  Matrices لمحبً هذا العلم الرائع المسمى المصفوفات
 .Matrix مصفوفة

 
أنها عمٌقة الجذور وفً ؼاٌة التعقٌد الشدٌد جدا،  SQL الؽرٌب فً

ولكن الممتع فً الموضوع أن كامل اللؽة بكل أبعادها تتكون من أقل 
 أوامر على ما 5صدق أوال تصدق أو حتى أقل من --  أوامر 10من 
 !!! أذكر
 

وتؽضب من الجهة الٌسار، --- تمزح من الجهة الٌمٌن  SQL قلنا أن
 ما معنى هذا؟

 
واحد أسمٌه مزاح من الٌمٌن  SQL هناك إستخدامٌن إثنٌن فقط للؽة

 :واآلخر مزاح من الٌسار
 

هو الحصول على البٌانات بؤي : (مزاح من الٌمٌن)اإلستخدام األول 
 شكل وبؤي كٌفٌة
او  Skeleton هو تحدٌث : (مزاح من الٌسار)اإلستخدام الثنً 

الهٌكل الخرسانً لقاعدة البٌانات أي تؽٌٌر وتعدٌل الجداول والحقول 
 !!! اااووو خطٌر جدا---- والروابط 
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ولٌتبع قوانٌن شركة مٌكروسوفت فً وجود برامج  (بؽبائه)اآلكسس 
سهلة تشعر مستخدمٌها بسهولة قواعد البٌانات وضعت لك برامج 

صؽٌرة داخل اآلكسس تساعدك على إنشاء الجداول، ووضعت 
 تساعدك سهلةصفحة تساعد على إنشاء العبلقات، ووضعت صفحة 

 .... على إنشاء اإلستعبلمات وهكذا
 

، SQL مجرد واجهة بٌنك وبٌن (فً الحقٌقة)هذه البرامج الصؽٌره 
 SQL الذي ٌقوم بالعمل كله من ألفه إلى ٌائه هو

 
 SELECT أو إنتقً (إختر)هو اإلمر  SQL أشهر أوامر

ٌحتاج شرح هذا األمر عدة أٌام وعدة محاضرات ولكننً سؤضعك 
 .على الطرٌق الصحٌح للتعلم ثم تنطلق أنت

 
ٌتكون من عشرات األوامر الفرعٌة  SELECT تركٌب جملة

 :وأسهل شكل لها هو
 

 Select كلمة
 بعدها فراغ أو مسافة

 بعدها إسماء الحقول مع وجود فاصلة بعد كل إسم حقل
 بعدها فراغ
 From بعدها كلمة

 بعدها إسم الجدول
 

 ..تعال نؤخذ مثاال وهو ٌوضح أٌضا آلٌة عمل اآلكسس
 

 Family إفتح إستعبلم جدٌد فً قاعدة بٌانات
ستظهر لك نافذة تسؤلك عن الجداول التً ترٌد أن تستخدمها فً 

 اإلستعبلم
 

 ...بدون إختٌار أي جدول Close إضؽط إؼبلق
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 ...الصفحة اآلن بدون جداول

 
 --- SQL )عرض)ثم  View )عرض)من القائمة الرئٌسٌة إختر 

 ماذا ترى؟
 SELECT ترى جملة واحدة فقط وهً

 إكتب الجملة التالٌة فً السطر األول
Select FatherName From Fathers 

 
 ماذا حدث؟؟--- نفذ اإلستعبلم 

 
عرض )إختر  View )عرض)لٌس هذا فقط،، بل من قائمة 

 ...،،، ممممممممDesign View )التصمٌم
 

 ماذا ترى؟؟؟
 

 Select مرحبا بك فً عالم ال
 

  تحٌاتً،،،
 

 مرحبا،،،
 

ٌساعدنك على إنشاء الجداول  MS SQL قلنا أن األكسس ومثله
فقط --- نعم ركز --- واإلستعبلمات من خبلل برامج صؽٌرة 

 !!!ٌساعدنك ولكن إنتبه مجرد مساعدة ولٌس حل كامل متكامل
 

 ماذا ٌعنً هذا؟
 

ولن تستطٌع الهروب من  SQL ٌعنً أنك لن تستطٌع الفرار من
تعلمها إال إذا أردت أن تصمم قاعدة بٌانات مبسطة إلستخدامك 
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 .الشخصً
 

 إذا أرت أن تبٌع قواعد بٌانات
 إذا أردت أن تكون ضمن فرٌق عمل لتصمٌم قواعد البٌانات

 إذا أردت أن تقبض نقود وتبٌع للسوق
 إذا أردت أن تكون محترفا

 
وإال فإنك تضٌع وقتك ولن تقفز حاجز  SQL ٌجب أن تتعلم أوامر

المعلومات التً لدٌك،، بعبارة أخرى ستبقى معلومات تراوح مكانها 
 التً تستنزؾ ووالماٌكروستصب جام ؼضبك على النماذج والتقارٌر 

 .جهدا ال نتٌجة وال قٌمة له
 

 :الجملة
Select FatherName From Fathers 

 
 .الذي شرحناه Syntax تخضع للتركٌب

 
 Select كلمة

 ثم فراغ
 ثم أسم حقل واحد

 ثم فراغ
 From ثم كلمة
 ثم فراغ

 ثم إسم الجدول
 

بسٌطة بٌن الحقول ضع فاصلة --- ماذا إذا كنت أرٌد أكثر من حقل 
 مثل

Select FatherName, FatherNum From Fathers 
 

 اٌصر على تمٌٌز الحقول وٌقول لنا حتى ال تتورطو Codd مستر
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قوموا بتمٌٌز الحقول عن بعضها )فٌما بعد فً مشاكل كبٌرة وكثٌرة 
 ماذا ٌعنً هذا؟ --- (البعض

 
إفترض أن لدٌك جدولٌن مختلفٌن وفً كل جدول منهما ٌوجد حقل 

هذا ٌخلق واحدة من أخطر مشاكل قواعد  FatherName إسمه
. وٌعنً اإللتباس والؽموض Ambiguity البٌانات والذي ٌسمى

 من أي جدول ترٌد بٌانات الحقل SQL حٌث لن تفهم
FatherName 

 
لتصحٌح ما سبق ولتمٌٌز الحقول نستخدم إسم الجدول قبل إسم الحقل 
وبالطبع ٌستحٌل أن ٌكون هناك جدوالن بنفس اإلسم فً نفس قاعدة 

 Codd لنصحح ونتبع شروط مستر--- البٌانات 
 

Select Fathers.FatherName From Fathers 
Select Fathers.FatherName, Fathers.FatherNum 

From Fathers 
 

 .وضعنا إسم الجدول قبل كل حقل وبٌنهما نقطة
 

قم بإنشاء إستعبلم  MS SQL إعكس الموضوع فً اآلكسس أو
 فتح إستعبلم جدٌد، نقر مزودج على جدولابالطرٌقة التقلٌدٌة، 

Fathersإؼبلق ثم نقر مزدوج على كل من الحقلٌن ، 
FatherName ثم FathersNum 

 
 View من قائمة عرض SQL قم بإستعراض جملة

طبعا دعك من الفاصلة المنقوطة فً --- سترى نفس الجملة السابقة 
 ال قٌمة لها اآلن--- نهاٌة الجملة 

 
 ماذا ٌعنً هذا كله؟
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فً  MS SQL ٌعنً أننا نستطٌع إستؽبلل طرٌقة اآلكسس وكذلك
وكٌفٌة  SQL إجراء الكثٌر من التجارب ومن ثم اإلطبلع على جملة

 تركٌبها
 

 .نترك قواعد البٌانات كلها
 

 :فً علم البرمجة ثبلثة أنواع من العملٌات
 

Arithmetical Operations  أو العملٌات الحسابٌة وهً عملٌات
الضرب والقسمة والجمع والطرح واألسس والوؼارٌثمات والجذور 

 ز إلخ..والمثلثات والفراؼٌة والجبر و
 

Comparison Operators  أو عملٌات المقارنة مثل المساواة
 إلخ...وعدم المساواة وأكبر من وأصؽر من و

 
Logical Operations ًآل" "أو" "و" أو العملٌات المنطقٌة وه" 
AND, OR, NOT ... إلخ 

 
 .نعود إلى قواعد البٌانات وهً تستخدم كل ما سبق من العملٌات

 
 ...طبق المثال التالً

من خبلل إستعبلم أظهر كل األباء من جدول األباء وكل األبناء من 
  جملةتشاهدقمنا بهذا سابقا ولكن اآلن أرٌد أن -- جدول األبناء 

Select 
 

SELECT Fathers.FatherNum, 
Fathers.FatherName, Sons.SonNum, 

Sons.SonName FROM Fathers INNER JOIN 
Sons ON Fathers.FatherNum = 

Sons.FatherNum 
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من ٌتذكر  (Inner Join) كل ما أرٌده منك هو التركٌز على الجملة

 من ٌكتب معنا، طبق النوعٌن اآلخرٌن وشاهد تركٌبة الجملة--- 
Right Join وكذلك Left Join 

 
تذكر إننً أحاول أن أضعك على الطرٌق الصحٌح وال أحاول قطعا 

والتً تحتاج إلى الكثٌر من الوقت والتمارٌن  SQL تدرٌس
 .والتجارب والشرح المباشر

 
هً الجملة التً تساعد على ترتٌب نتائج  ORDER BY جملة

 اإلستعبلم
 

 واكتب الجملة التالٌة SQL إفتح نافذة استعبلم جدٌد فً وضع
 

Select FatherNum From Fathers Order By 
FatherNum 

 
 ماذا تعنً؟؟

 
من ترتٌب أو فهرسة أو  FatherName أظهر كافة بٌانات الحقل

عد إلى ... تصاعدي من األصؽر إلى األكبر  (سمه ما شئت)فرز 
 .وشاهد كٌؾ تم إنشاء اإلستعبلم بالطرٌقة التقلٌدٌة (عرض التصمٌم)

 
 كٌؾ نستعرض السابق تنازلٌا

 
Select FatherNum From Fathers Order By 

FatherNum DESC 
 

 وهً إختصار ل Desc  إلى الكلمة فً النهاٌةأنظر
Descending  ًطبق وجرب وشاهد وأكتب -- أي تنازل
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 .مبلحظاتك
 

 ؟5000ماذا لو أردنا كافة اآلباء الذٌن رقمهم أكبر من 
 ترجمها كٌؾ تشاء !!! أي عندما WHERE نستخدم خاصٌة الشرط

!! 
 

Select FatherNum From Fathers WHERE 
FatherNum>5000 

 
--- شاهد--- طبق --- نفذ  -- (عملٌات المقارنة)الحظ إستخدم أحد 

 ...لخص وإال لن تفهم شٌئا--- أكتب --- فكر 
 

 (نص)لماذا؟ ألن رقم األب ... طبعا ستجد خطؤ فً الجملة السابقة 
Text وهً جزء من قواعد البٌانات --  رقم، نستخدم الدوال 5000و

 MS SQL أو قٌمة، فً Value أي VAL فً اآلكسس أسمها
 .أي التحوٌل Cast نستخدم
 ...صحح

Select FatherNum From Fathers WHERE 
VAL(FatherNum)>5000 

 
ألنه باللؽة  FatherName ماذا لو أردنا أن نؽٌر عنوان الحقل

 اإلنجلٌزٌة ونحن نرٌده بالعربٌة
 

اواجه مشكلة فً الكتابة هنا بٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة سؤضعها على )
 !!!! (سطور مختلفة وأنت تلصقها فٌما بع فً سطر واحد

 
Select  

FatherName 
As 

 [إسم األب]
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From 
Fathers 

ASC 
 

ASC إختصار Ascending  أي ترتٌب أسماء اآلباء من األلؾ
 .إلى الٌاء

فٌما ) عن أسبوعٌن ٌقلأرٌدك عزٌزي القارىء أن تصرؾ وقتا ال 
 SQL على ممارسة جملة (بعد طبعا

 
منا دون المساس  SQL كل ما فعلنا حتى اآلن هو المزاح الذي ٌتقبله

 .بتكامل وتماسك قاعدة البٌانات
 

 :النوع الثانً من المزاح ٌنقسم إلى شقٌن
 

وٌنبؽً  -- (فً السجبلت)تعدٌل فً البٌانات داخل الجداول : األول
  الحذر
-وهو الخطٌر --- تعدٌل فً الجداول والحقول والروابط بٌنها : الثانً

 وٌنبؽً الحذر الشدٌد جدا- 
 

 :تعدل بٌانات الجداول ٌتم من خبلل
 إضافة سجبلت جدٌدة

 تعدٌل سجبلت موجودة
 حذؾ سجبلت موجودة

 
ونضٌؾ سجلٌن جدٌدٌن لجدول اآلباء  SQL تعالوا نستمتع بلؽة

 نحن القارئأي أدخل وال تنسى عزٌزي  Insert نستخدم األمر
فً كافة برامج قواعد  (تقرٌبا) بالضبطوهً نفسها  SQL نتحدث عن

 Sysbaseو Oracle و MS SQLالبٌانات مثل اآلكسس و
 .وؼٌرها
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لدي مشكلة فً التحول بٌن --- ٌا أصحاب الموقع -- ٌا جماعة 
 عموما أنا ؼشٌم فً طرق المنتدٌات سؤحاول-- العربً واإلنجلٌزي 

 
Insert Into Fathers Values  

) 
1500 

, 
 "سعٌد خالد القرنً"
, 

39 
( 

 
  قد تم إضافته1500نفذ اإلسنعبلم وتؤكد من جدول اآلباء أن األب 

 
ومعناها أدخل السجل التالً بالقٌم الموجودة بٌن القوسٌن حسب 

 ...ترتٌب الحقول فً الجدول
 

تعال شاهد معً ضعؾ البرنامج المساعد فً عملٌة إنشاء 
اإلستعبلمات،، إذا حاولت اآلن إستعراض كٌفٌة صنع هذا اإلستعبلم 

--لن تستطٌع،،، لن ٌساعد اآلكسس  (عرض التصمٌم)بالضؽط على 
 !!! أنت اآلن محترؾ- 

 
 سنة بإستخدام 36 سنة إلى 39 من 1500 نعدل عمر األب اتعالو
 SQL لؽة

Update Fathers SET FatherAge = 36 WHERE 
VAL(FatherNum)=1500 

 
 من 1500نفذ اإلستعبلم وقم بالتؤكد من أنه تم تعدٌل عمر األب 

 جدول اآلباء
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 1500تعال بنا نحذؾ األب 
Delete From Fathers WHERE 

VAL(FatherNum)=1500 
 

 ...نفذ وتؤكد
 

 ...واجب منزلً
 

 SQL بإستخدام لؽة
 

 4000أظهر بٌانات األباء الذٌن أرقامهم أقل أو تساوي 
  سنوات5أظهر بٌانات اآلبناء الذٌن أعمارهم اقل من 
  رٌاالت5أظهر بٌانات األصناؾ التً تكلفتها تقل عى 

 إسؤل نفسك خمسة أسئلة أخرى على األقل ثم حلها بإستخدام لؽة
SQL 

 
 تحٌاتً،،،

 

 مرحبا،،،
 

 :SQL فً لؽة
 

 Insert Into عند اإلضافة نستخدم
 Update... Set عند التعدٌل نستخدم
 Delete عند الحذؾ نستخدم

 
وال ٌهم  SQL ركز معً مرة أخرى وتذكر دائما وأبدا أن هذه أوامر

 من أٌن تستخدمها، مٌن ٌتذكر الطبقة األولى؟ SQL ال
 

 ال ٌهم من أٌن أتى أمر (الخاصة بالنماذج التقارٌر)فً الطبقة األولى 
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SQL سواء من: 
 

VB 
VB.Net 
C#.Net 

++C .net 
 

Java 
Access 

Excel 
 

MySQL 
Interdev 

Asp 
Asp.Net 

 
Oracle Designer 

 
 ...إلخ
 

كل ما سبق ٌمكن أن ٌستخدم فً إنشاء الطبقة األولى وكل البرامج 
الموجودة فً الطبقة )أعبله تستطٌع التخاطب مع قاعدة البٌانات 

وهذا ممتاز ورائع ألننا ال ٌهمنا األداة  SQL بإساخدام أوامر (الثالثة
 .أو البرنامج الذي نستخدمه للوصول إلى البٌانات

 
 SQL كل البرامج والتطبٌقات تستخدم نفس أوامر لؽة

 
وهو الذي إذا أسًء  SQL تركنا الجزء الثانً من المزاح مع

كل قاعدة البٌانات وٌحتاج هذا إلى التدرٌب  SQL إستخدامه نسؾ
 .المتواصل للوصول إلى مرحلة اإلتقان
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 Create إلنشاء جدول جدٌد فً قاعدة البٌانات نستخدم األمر

Table 
 :وادخل السطر التالSQLً) عرض)فً إستعبلم جدٌد أفتح 

 
 :للتبسٌط

 
 فً آكسس

Create Table Tests (TestID text(4), TestName 
text(25), TestAge Number) 

--- تعبت انا من لخبطة العربً واالنجلٌزي --- وهللا مشكلة األقواس 
 !!! صلحوها انتم

 
 Query Analyzer وبإستخدام MS SQL فً

Create Table Tests (TestID char(4), TestName 
char(25), TestAge int) 

 صححوا األقواس
 

ال بد  MS SQL فً !!! أذهب إلى الجداول وتمتع بالجدول الجدٌد
 .للجداول حتى ترى الجدول الجدٌد Refresh من عمل

 
 من ٌجٌب؟--- ستبلحظ أنك ال تستطٌع تنفٌذ هذا األمر أكثر من مرة 

!!! 
 

 Alter Table لتعدٌل جدول نستخدم
 Drop Table احذؾ جدول نستخدم

 
 :صدق أو ال تصدق عزٌزي القارىء أن هذه األوامر

Select 
 



 

 113 

Update 
Insert 

Delete 
 

Create Table 
Alter Table 
Drop Table 

 
 !!!! SQL كل أوامر لؽة (تقرٌبا)هً فقط 

كل أمر هذه األوامر قصة طوٌلة وتحتاج --- طبعا كما قلنا فً البداٌة 
إلى الكثٌر من الصبر والجهد والتمارٌن والشرح وهاهنا أحاول أن 

اضعك على الطرٌق الصحٌح،، إذا أردت اإلحتراؾ فً قواعد 
التٌؤس،، خذ كل واحد من . البٌانات ال بد من إتقان األوامر السابقة

األوامر بروٌة وبهدوء وقم بعمل المئات من التجارب والمحاوالت 
فً اآلكسس سترى  Query الحظ فً قائمة إستعبلم... وما إلى ذلك

 :الكثٌر من أنواع اإلستعبلمات مثل
 

 استعبلم تحدٌث
 استعبلم انشاء جدول

 ...إلخ
 

كل هذه اإلستعبلمات ٌمكن إنشاإها من خبلل األوامر السابقة 
 .وإستٌضاح الفروق بٌنها فً ؼاٌة األهمٌة

 
 SQL لعل الوقت ٌسعفنا فٌما بعد ونلقً مزٌدا من الضوء على لؽة

 
 لنعود إلى قاعدة البٌانات وجدولً اآلباء واألبناء

 
عرض )أو من خبلل  SQL من ٌنشؤ لً أستعبلم سواء بلؽة

 ٌوضح إجمالً ما دفعه كل أب مقابل مشترٌات إبنه؟؟ (التصمٌم
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 تعذبواااا

 
 تحٌاتً،،،

 

 

 مرحبا،،،
 

 ...نستكمل
 

وتنص على أنه ٌمنع وضع أي  Codd قاعدة أخرى من قواعد السٌد
 .عملٌات حسابٌة فً الجداول

 
ال ٌمكن مثبل فً الجداول أن تضع تارٌخ مٌبلد اإلبن --- مرة أخرى 

ثم تضٌؾ حقبل للعمر تقوم من خبلل البرمجة بطرح تارٌخ الوالدة 
 .من التارٌخ الحالً وثم التحوٌل للحصول على عمر الطفل

 
ممنوع فهو ٌقصد أنك تستطٌع عمل هذا ولكنك  Codd عندما ٌقول

 .لن تحصل على قاعدة بٌانات متكاملة ومتماسكة
 

 ...كافة العملٌات الحسابٌة تتم فً اإلستعبلمات
 

فً اإلستعبلم السابق الذي وقفنا عنده نرٌد إجمالً المدفوع من كل 
  أب مقابل مشترٌات إبنه

 
 ...تعالو نرى كٌؾ ٌتم هذا

 
إستعبلم جدٌد أضؾ الجداول كلها ثم إنقر نقرا مزدوجا على الحقول 

 :التالٌة بالترتٌب
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 :من جدول اآلباء
FatherNum 

FatherName 
 

 :من حدول األبناء
SonNum 

SonName 
 

ما هً النتٌجة؟ من ٌقول لً ماذا تعنً هذه --- نفذ هذا اٌستعبلم 
 ؟؟؟النتٌجة

 
 إلى التصمٌم بعد التفكٌر فً السإال السابق ومحاولة الحل أرجع

 .الشراءوتعال نحسب تكلفة 
 

فً الكمٌة  ItemCost عملٌة شراء نضرب (كل)لحساب كل ركز 
 Qty ة المشترا

 
 لئلستعبلمات ستبلحظ أن السطر األول هو (عرض التصمٌم)فً 

Field أي الحقل ونحن لٌس لدٌنا حقل نحن لدٌنا عملٌة حسابٌة 
 

 :فً عمود فارغ اكتب
Qty*ItemsCost 

 
 ... الحظ كٌؾ ٌعدل األكسس

نفذ اإلستعبلم،،، ماذا تعنً نتٌجة هذا اإلستعبلم؟؟؟ لن ٌجٌب على هذه 
 !!! األسئلة إال الذٌن لدٌهم كل ما عملناه على ورق

 
مبلحظة )Totals  إختر مجامٌع View )عرض)من قائمة 

 ((االجمالٌات)
 (إجمالً)عنوانه  (سطر جدٌد)ماذا تبلحظ ؟ نعم أتت خدمة جدٌدة 
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 --- Group By (تجمٌع حسب)وتحت كل حقل ظهرت جملة 
 .ولٌس آكسس SQL والمجامٌع هً خاصٌة من أوامر لؽة

 
( استطعتما )تعنً قم  FtherName تحت Group By جملة

 .بتجمٌع األباء المتشابهٌن أي ال تظهر األب أكثر من مرة
 

تحت أسم األب ورقم  (تجمٌع حسب او (Group BY ولكن هناك
 ..وكذلك الحقل الحسابً. اإلبن وإسم اإلبن

 
 Calcualted Field بالمناسبة العملٌة الحسابٌة هً حقل وٌسمى

أو الحقل الحسابً ومن هذا المنطلق ال نستخدم العملٌات الحسابٌة فً 
 .الجداول بل فً اإلستعبلمات

 
حتى تفهم المنطق من وراء العملٌة كلها أن ترسم فً --- أٌدك اآلن 

الدفتر جدوال فٌه الحقول الخمسة المشار إلٌها فً اإلستعبلم السابق 
 .أي تكتب فعبل النتٌجة النهائٌة التً نبحث عنها من هذا الشرح

 
 ...مرة أخرى

نرٌد رقم األب، إسم األب، رقم الطفل، إسم الطفل، إجمالً تكلفة 
 ...مشترٌاته

 
أعلم أن العملٌة صعبة شرحا بالكتابة، حبذا لو كنتم أمامً فً قاعة 

وصببت فٌه المعلومات  (بسكٌن خاص لدي)تدرٌب لفتحت رإوسكم 
 .صبا
 

حٌث ما زال هناك الكثٌر لنتحدث ... لنحاول وأنا تحت ضؽط الوقت
 .عنه
 

لنكمل اإلستعبلم ثم نعود مرة أخرى ونحاول الشرح بشكل أكثر 
 تفصٌبلً ألهمٌة هذا الدرس
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فستبلحظ أنك ستضطر إلى إجراء  (ٌدوٌا)إذا حاولت أن تقوم بالعملٌة 

الطفل رقم  (مثال)لماذا؟ ألن --- عملٌات حسابٌة جانبٌة لبعض اآلباء 
---  ملقوؾ قام بإجراء أكثر من عملٌة شراء ألصناؾ مختلفة 110
 صح؟

 
إذا ضربنا الكمٌة فً سعر الصنؾ  (ركــــــــــــــــــــــــــــز)السإال 

 ماذا؟... نحصل على 
 

عند ضرب الكمٌة فً سعر ---  عملٌات شراء 5 أجرى 110الطفل 
 إجمالٌات 5نحصل على ......... الصنؾ نحصل على ماذا؟ نعم

 نوضح أكثر
 

 110الطفل الملقوؾ 
 

  رٌاالت6 لاير اإلجمالً 2 محاٌات بسعر المحاٌة 3قام بشراء 
  لاير8 رٌاالت اإلجمالً 4 مسطرة بسعر المسطرة 2قام بشراء 
  لاير7 لاير اإلجمالً 1 أقبلم رصاص بسعر القلم 7قام بشراء 
 كمل للوصول لئلجمالً---  سبورات 5قام بشراء 
 كمل للوصول لئلجمالً---  دفاتر 9قام بشراء 

 
 ..... لٌس هذا هو المطلوب---- توقؾ ............... ولكم لحظة 

 
ما هو؟ طبعا  !!! 110أي اب الطفل ... المطلوب هو ما دفعه األب 

لٌس عملٌات الشراء الخمس بل هو ناتج مجموع العملٌات الخمس 
 110كلها هو ما دفعه األب لقاء مشترٌات إبنه 

 
 ...و...  و 7 و 8 و 6أي هً ناتج جمع 

 
ألن الحقل الحسابً الذي صنعناه هو عملٌة حسابٌة أرٌدك أن تختار 
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أي ناتج  Expression ب (تجمٌع حسب)من القائمة وتستبدل 
 .عملٌة حسابٌة

 
 إذا قمت بتنفٌذ اإلستعبلم اآلن ستحصل على خطؤ ألن اآلكسس وال

MS SQL  تجمٌع)لن ٌستطٌعوا عمل( Group By  للعملٌات
 وهو Codd بدون إستخدام قانون آخر للسٌد

 
Aggregate Functions وال أعلم ترجمتها بالعربٌة !!! 

 
 ...هل من ٌساعدنا بالترجمة

 
 ...وهً موضوعنا فً الدرس القادم

 
 تحٌاتً،،،

 

 ٓوؽجب،،،
 

أهٍٞ ُٚ اُٜلف ٛ٘ب اعواء  (ا٤ٌُٔخ)ُألؿ اُن١ ٍؤٍ ػٖ 
هبّ ؽلَ ثبعواء ػ٤ِٔخ شواء ُ٘لٌ األط٘بف  اُؾَبثبد ٝاما

شجبة ًِٔخ  ٝهللا ٣ب)كٜٞ َٓزؾ٤َ ؽَت رظ٤ٔٔ٘ب ُِوبػلح 
ٝهل رطوه٘ب ُٜنا ػ٘لٓب  (!!اُوبػلح ٛن١ رغ٤ت اُؾَب٤ٍخ 

ػ٘ل اػبكخ ربه٣ـ  --- (ربه٣ـ اُشواء)ٛ٘بى  اهزوؽ٘ب إٔ ٣ٌٕٞ
ا٠ُ اػبكح  اُشواء ٣ظجؼ رظٔٔ٘ب ُِوبػلح فطؤ ٝثؾبعخ

 .ٝ ٝهإ٣خ ٓقزِلخ اُزظ٤ْٔ ثلٌو ٓقزِق
 

ٝأشٌو األفٞح ػ٠ِ  Aggregate Functions ٝطِ٘ب ا٠ُ
-ٝآَٓ إٔ رٌٕٞ ٢ٛ اُزوعٔخ اُؼ٤ِٔخ (كٝاٍ أألؽظبء)اُزوعٔخ 

 ...رؼبُٞا ٗوٟ ٓب ٢ٛ ٝال ٣ٜٔ٘ب ٛنا-- 
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 ٝال ػالهخ ُٜب SQL ال رٌ٘ إٔ ٛنٙ اُلٝاٍ فبطخ ثِـخ
 ٖٓ ٣وٍٞ ٢ُ ٓبما ٣ؼ٢٘ ٛنا؟ ٝٓب أ٤ٔٛزٚ؟... ثب٥ًٌَ 

 
ٓٞعٞكح ك٢ ٛنٙ اُلٝاٍ ٖٝٓ  ًَ أُؼبكالد اُؾَبث٤خ

 ...أشٜوٛب
 ِAVG --- ٢ٛٝ أُزٍٞؾ اُؾَبث٢ ٝك٢ اُو٣بػ٤بد  ٞٛ

 Average ٓغٔٞع األه٤بّ ٓوَٞٓب ػ٠ِ ػلكٛب
 

Count --- اٝ --- اَُغالد ك٢ علٍٝ ٓب  ٝٛٞ اُؼلك أ١ ػلك
 ػلك األؽلبٍ اإلٗبس ٓضال

 
Max --- أًجو ه٤ٔخ Maximum 
Min --- أهَ ه٤ٔخ Minimum 

Sum --- أُغٔٞع Summation 
StdEv --- اإلٗؾواف أُؼ٤به١ أ١ Standard Deviation 

 اُقبص ثبإلؽظبء
 ....ٌٝٛنا

 
 :اإلٍزؼالّ اُن١ ٝهل٘ب ػ٘لٙ ُؾَ

هبئٔخ  ٗؼغ اُؾوٍٞ األهثؼخ اُزب٤ُخ ك٢ اإلٍزؼالّ ٝٗقزبه ٖٓ
 Totals (ٓغب٤ٓغ)ػوع 

FatherNum علٍٝ ا٥ثبء ٖٓ 
FatherName ٍٝاألثبء ٖٓ عل 

SonNum علٍٝ األث٘بء ٖٓ 
SonName علٍٝ األث٘بء ٖٓ 

 
أٝ رغ٤ٔغ  Group By ٗقزبه ُٜب--- اَُبثوخ  ًَ اُؾوٍٞ

 ؽَت
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ك٢ اُؼٔٞك اُقبٌٓ  صْ ٗؼ٤ق اُؾوَ اُؾَبث٢ اُزب٢ُ

 ؽَبث٤خ ٌُِ٘ب٣خ ػٖ ػ٤ِٔخ Expression ٝٗقزبه ُٚ

sum([Qty]*[ItemCost]) 

 طؾؾٞا األهٞاً
 

ٖٓ ٣وٍٞ ُٔبما --- ُٖ أع٤ت  --- Sum الؽع إٔ اٍزقلاّ كاُخ
 ؟ ٓب اُلبئلح ٜٓ٘ب؟Sum رْ اٍزقلاّ كاُخ

 
 .اإلٍزؼالّ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ ٓب ؽِج٘بٙ ٗلن

 
 

 CrossTab ٗٞع آفو ٖٓ اإلٍزؼالٓبد اُٜبٓخ علا ٠َٔ٣ٝ
Query  ػجبهح ػٖ علٍٝ ًِٝٔخ علٍٝ رؼ٢٘ طلٞف ٞٛٝ
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ٖٓ اإلٍزؼالٓبد ك٤ٚ صالصخ  ٝأػٔلح ٝػ٤ِٚ كبٕ ٛنا اُ٘ٞع
ؽو٤ِٖ ٝاُضبُش ػ٤ِٔخ ؽَبث٤خ، اُؾوَ األٍٝ ٛٞ طلٞف 

اُؾوَ اُضب٢ٗ ٛٞ أػٔلح اُغلٍٝ، أٓب اُو٤ٔخ ك٢  اُغلٍٝ،
 .روبؽغ ًَ طق ٓغ ػٔٞك

 
 (٣َبػل٢ٗ ك٢ شوػ ٤ًل٤خ اكهاط طٞه ك٢ أ١ ٓشبهًخ ٖٓ)

!!!! 
 

 :اُزب٢ُ ٗلن اإلٍزؼالّ
 

 ٍزؼالّٗٞع اال) صْ افزو ٖٓ هبئٔخ أػق عل٢ُٝ ا٥ثبء ٝاألث٘بء
Query ---  اٍزؼالّ عل٢ُٝ)افزو( CrossTab Query   

 
اإلعٔب٢ُ  --- ٖٓ علٍٝ ا٥ثبء FatherName اػق ؽوَ

 )ػ٘ٞإ اُظق)ٝعل٢ُٝ  (رغ٤ٔغ ؽَت)
 

رغ٤ٔغ )اإلعٔب٢ُ --- األث٘بء ٖٓ علٍٝ SonName اػق ؽوَ
 )ػ٘ٞإ اُؼٔٞك)ٝعل٢ُٝ  (ؽَت

 
 (Count) اإلعٔب٢ُ--- علٍٝ األث٘بء  ٖٓ SonNum أػق ؽوَ
 )اُو٤ٔخ)ٝعل٢ُٝ 

 
 !!!!٣شوػ ٢ُ ٛنا اإلٍزؼالّ اُوائغ؟؟؟ ٖٓ... ٗلن اإلٍزؼالّ

 
٣ظوف ٝهزب ؽ٣ٞال ثَ  إ (هعبء ال أٓواً)ال ٠َ٘٣ أؽل ٌْٓ٘ 

ًَ هٞاػل اُج٤بٗبد --- ؽ٣ٞال علا ك٢ ٓٔبهٍخ اإلٍزؼالٓبد 
ر٘ظ٤ْ ٝاٗشبء اُغلاٍٝ رؼزٔل ػ٠ِ هٞح ٝٝػٞػ  ثؼل

 .اإلٍزؼالٓبد
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ٛنٙ اََُِخ ٖٓ اُلهًٝ آَٓ ٖٓ  ٝهجَ اإلٍزٔواه ك٢
٣ٝؾبٍٝ  اُغ٤ٔغ ؽَ اُٞاعت اُزب٢ُ ألرؤًل أٗي ٛ٘بى ٖٓ ٣ناًو

 .كؼ٤ِبً
 

 ٣ٞعل اُق٤بهاد (٢ٛٝ أْٛ هبئٔخ)-- ك٢ هبئٔخ اٍزؼالّ 
 :اُزب٤ُخ

 
 ٝهل هٔ٘ب ثزطج٤وٚ --- Select Query اٍزؼالّ رؾل٣ل
ٝهل هٔ٘ب ثزطج٤وٚ  --- CrossTab Query اٍزؼالّ عل٢ُٝ

 ك٢ أُضبٍ اَُبثن
 

ٖٓ ٣شوػ  --- Make-Table Query اٍزؼالّ اٗشبء علٍٝ
 ٢ُ ٛنا؟

 ٢ُ ٛنا؟ ٖٓ ٣شوػ --- Update Query اٍزؼالّ رؾل٣ش
 ٖٓ ٣شوػ ٢ُ ٛنا؟ --- Append Query اٍزؼالّ اُؾبم
 ٖٓ ٣شوػ ٢ُ ٛنا؟ --- Delete Query اٍزؼالّ ؽنف

 
 ٝك٤ٜب صالصخ أٗٞاع ٖٓ SQL أ١ فبص ثِـخ SQL فبص ة

 :اإلٍزؼالٓبد
 Union رٞؽ٤ل
 Pass-Through رٔو٣و١

 Data Definition رؼو٣ق ث٤بٗبد
 

ٖٓ ٣شوػ ٢ُ ٓبما ٣ؾلس ػ٘لٓب ٗقزبه أ١ ٖٓ اُضالصخ 
 ٣ؾلس ٛنا؟ا اَُبثوخ؟ ُٔبم

 .هل ٣َؼل٘ب اُٞهذ ُشوؽٜب ثبُزلظ٤َ ك٤ٔب ثؼل
 

 ...اعبثبد اٗزظو
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 رؾ٤بر٢،،،

 

 ٓوؽجب،،،
 

هوه طبؽت هبػلح اُج٤بٗبد إٔ ٣ؼ٤ق علٝالً فبص 
 !!!! ثبُيٝعبد

 
ٍؤٍزٔزغ ثل٘غبٕ ٖٓ اُوٜٞح ٝأػٞك ثؼل ه٤َِ ٝأه٣ل 

اهزواؽبد ُؾوٍٞ علٍٝ اُيٝعبد  إٔ أهٟ (ثٔش٤ئخ هللا)
 الؽع إٔ ًَ أة ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُل٣ٚ... ٤ًٝق ٣زْ اُوثؾ
ًٔب إٔ طبؽت هبػلح اُج٤بٗبد ٣و٣ل ...أًضو ٖٓ ىٝعخ

 .ؽوَ ُغ٤َ٘خ اُيٝعخ
 

ا٠ُ ٛنا ؽِت ٓ٘ب طبؽت هبػلح اُج٤بٗبد إٔ  اػبكخ
 .ٗٞػؼ ك٢ علٍٝ األث٘بء عٌ٘ اُطلَ

 
رَ٘ٞا إٔ هٞاػل اُج٤بٗبد رظْٔ ٖٓ هجَ كو٣ن  ال

 ...ػَٔ
 

 ...كٌوٝا

 

 ٓوؽجب،،،
 

ٓب ػلا عيئ٤بد ث٤َطخ،،،  (-) اعبثبد هائؼخ ٖٓ األؿ
..... ُِطلَ  (ع٤َ٘خ)أكه١ ٖٓ أ٣ٖ اهزوػ  ٝؽجؼب ال

ُِطلَ  ٝهللا أػؾ٠ٌ٘ ثشلح ٝٛٞ ٣ؾبٍٝ اػبكخ ع٤َ٘خ
ٝاػؼ أٗٚ ٍو٣غ ... ٤ًق ٣ؾلس ٛنا ال أكه١!!! ؟؟؟

 .اُوواءح
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 :ك٢ٜ أًضو ٖٓ هائؼخ ٣ٝ٘وظٜب ٓب ٢ِ٣ آب اعبثبرٚ

 ك٢ اإلٍزؼالٓبد اُز٢ رئك١ ا٠ُ ؽنف ٝرؼل٣َ
ثبُطجغ هكٙ  --- (-) ٝاُؾبم ٍغالد ال ٣ٌل٢ هك األؿ

 ...اػبك٤خ طـ٤وح علا ٌُٖٝ ثغيئ٤خ% 100طؾ٤ؼ 
 

إٔ اُؾنف ٝاإلُؾبم ٝاُزؼل٣َ ٤ٌُ شوؽبً إٔ ٣ٌٕٞ 
 (=)اٍزقلّ  (-) ك٢ اعبثخ األؿ... ٝاؽل ػ٠ِ ٍغَ

اهكٗب إٔ  ٝٛٞ طؾ٤ؼ اما WHERE ك٢ ًبكخ اُشوٝؽ
ٗؼ٤ق أٝ ٗؼلٍ أٝ ٗؾنف ٍغالً ٝاؽلا كوؾ ٌُٖٝ 

 (=)ثزـ٤٤و اُؼالٓخ  اُؼ٤ِٔخ أشَٔ ٖٓ ٛنا ؽ٤ش اٗٚ
ا٠ُ ػالٓبد أفوٟ ٓضَ أًجو ٖٓ ٝأهَ ٖٓ ٝال ٣َبٟٝ 

ؽنف ٝرؼل٣َ ٝاػبكخ ٓال٤٣ٖ  ٝؿ٤وٛب َٗزط٤غ
 .اَُغالد ٖٓ فالٍ ر٘ل٤ن أٓو اٍزؼالّ ٝاؽل

 
 .(-) ُألؿ اُظبؽ٢ ٓؼ٘ب شٌواً

 
 :اُزب٤ُخ ثبُؾوٍٞ Wives أػق علٍٝ اُيٝعبد

WifeNum  ٓلزبػ أٍب٢ٍ --- 2ٗض 
WifeName ٗض 

WifeAge ْهه 
WifeNationality --- ٕٓٞػٞػ٘ب ا٥ ٞٛٝ 

FatherNum --- ُِوثؾ ؽوَ ؿو٣ت 
 

 :أػق اُؾوَ اُزب٢ُ ك٢ علٍٝ األث٘بء
SonSex --- ا٥ٕ ٝٛٞ ٓٞػٞػ٘ب 

 
أؽل اُوٞاػل --- ٓبما ٣وٍٞ؟  --- Codd ٗؼٞك ٤َُِل

 :ػ٠ِ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُؼبٓخ ٣٘ض
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 !!!!!!!!!! رؾ٤٤ل اُِـخ

 
شل٣لح  ٣ؼ٢٘ ٝثجَبؽخ--- ٓبما ٣ؼ٢٘ رؾ٤٤ل اُِـخ 
ك٢ هبػلح اُج٤بٗبد،  (اُ٘ظٞص)ػلّ اإلػزٔبك ػ٠ِ 

 ُٔبما؟؟
 

 ...األٍجبة ُٔال٤٣ٖ
 ر٤ََٜ ػ٤ِٔبد اإلكفبٍ

 أفوٟ ر٤ََٜ روعٔخ هبػلح اُج٤بٗبد ٖٓ ُـخ ا٠ُ
ٖٓ ٣نًو ٓشٌِخ --- رالك٢ أفطبء اٌُزبثخ ٝاإلٓالء 

 ٝؿ٤وٛب أٗض٠ ٝاٗض٠
 رظـ٤و ؽغْ هبػلح اُج٤بٗبد

 
٤ًق ... اُيٝعبد رؼبُٞا ٗوٟ ؽوَ اُغ٤َ٘خ ك٢ علٍٝ

ٗزؼبَٓ ٓغ ٛنا اُؾوَ، ُألٍق اُطوم اُزو٤ِل٣خ ٝاُز٢ 
ٖٓ هبػلح ث٤بٗبد ٢ٛ اكفبٍ اُ٘ض  هأ٣زٜب ك٢ أًضو

 ٝؽ٤ش إٔ اُِـخ اُؼوث٤خ ٖٓ اُِـبد اُـ٤٘خ ٝاُضو٣خ علا
ك٢ ٓلوكارٜب ٗوٟ اٜٗب أؽل اُِـبد اُو٤ِِخ علا اُز٢ 

ُِنًو، ًٔب أٜٗب ٖٓ  رزؼبَٓ ٓغ طلبد ُإلٗض٠ ٝأفوٟ
 .اُِـبد اُو٤ِِخ اُز٢ رزج٠٘ ٓلّٜٞ أُض٠٘ ٝؿ٤وٙ

 
هللا أٗ٘ب ٗزؼبَٓ ٓغ علٍٝ ًِٚ َٗبء ا٥ٕ ٝثبُزب٢ُ  ٗؾٔل

 :ُل٣٘ب ٤ٌٍٕٞ
 ٍؼٞك٣خ
 ٣ًٞز٤خ
 هطو٣خ
 ٓظو٣خ

... 
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 ك٢ ٛنا اُغلٍٝ ُٖٝ ٣ٌٕٞ ُل٣٘ب أثلا

 ٍؼٞك١
 ٣ًٞز٢
 هطو١
 ٓظو١

... 
 

ٝاُزؤ٤ٗش ٝعٔغ أُنًو أُؼلًٞ  اما ٓشٌِخ اُزن٤ًو
 ٌُٝ٘ٚ (ػلٞا، روا أٗب ٖٓ أشل اُؼشبم ُِـخ اُؼوث٤خ)

 ... ٓياػ كوؾكٓغو
 

اٗٔب ُٔشٌِخ ٓب ىاُذ هبئٔخ ؽز٠ ٓغ ًٕٞ اُغلٍٝ 
 :ثَ٘بء، ٓب ٢ٛ أُشٌِخ ثٌبِٓٚ ٣زؼِن

 ٍؼٞك٣خ
 ٍؼٞك٣ٚ

 
ك٢ ػِْ  --- (أُوثٞؽخ اُزبء)ٓوبهٗخ ٓغ  (اُٜبء)الؽع 

٤ًق ... ٓقزِلز٤ٖهٞاػل اُج٤بٗبد ٓب ٍجن ع٤َ٘زبٕ 
  اُج٤بٗبد؟ ٤ًق ٗؾَ ٛنٙ أُشٌِخ؟ ٗؼٖٔ ٓلفَ

 
 ...رٌل٠ ٍبػلٗب --- Codd ارظبٍ ٛبرل٢ ٓغ ا٤َُل

 
اُؾَ ٛٞ ثبٍزقلاّ اُغلاٍٝ  --- Codd شٌوا ٤ٍل
 Help Tables أَُبػلح

 
ٝاُغلاٍٝ أَُبػلح ٖٓ أعَٔ اُغلاٍٝ ألٜٗب رٌل٤ي 

ٝرَبػلى ػ٠ِ رؾ٤٤ل اُِـخ  شو أفطبء اإلٓالء
ثبٌُبَٓ، ٝاُغلٍٝ أَُبػل روزظو ٜٓبٓٚ ػ٠ِ رـن٣خ 
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ثبُ٘ظٞص كوؾ ٝثٜنا رٌزت اُ٘ظٞص ٓوح ٝاؽلح  اُؾوٍٞ
هٔذ  ثبٓالء ؽَت هؿجزي ٌُٖٝ ٛنا اإلٓالء اُن١

ثؼِٔٚ ٛٞ اُن١ ٤ٌٍٕٞ ٓٞؽلا ك٢ ًبكخ ٍغالد 
 .اُغلٍٝ

 
روّٞ اُغلاٍٝ أَُبػلح ثؾِٜب  أُشٌِخ اُضب٤ٗخ اُز٢

٢ٛ ػ٤ِٔبد اُزؼل٣َ، ُ٘لزوع إٔ ُل٣٘ب ك٢ علٍٝ 
 أُق ٍؼٞك٣خ ٝرْ ٤ِٓ100ٕٞ ٍغَ ْٜٓ٘  2اُيٝعبد 

 صْ... فطؤً  (ٍؼٞٝك٣خ)اكفبٍ اُغ٤َ٘خ ػ٠ِ شٌَ 
 ...ُل٣ي ؽالٕ... هوهد رؼل٣َ ٛنا اُقطؤ

 
٣ل٣ٝبً ٝٛنا   أُق ٍغ100َآب اكفبٍ ٣ل١ٝ ٝرؼل٣َ 

 ...هطؼب اٗزؾبه
 ُزؾل٣ش ث٤بٗبد ٛنا اُؾوَ Update أٝ رظ٤ْٔ اٍزؼالّ

 ...ٌُٖٝ ُؾظخ (ٍؼٞك٣خ)ا٠ُ  (ٍؼٞٝك٣خ)ٝرـ٤٤وٙ ٖٓ 
 

ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ  ٗؾٖ ٓوهٗب ٓوٝه اٌُواّ ػ٠ِ
اإلٍزؼالٓبد اُز٢ رئك١ ا٠ُ اُؾبم ... اإلٍزؼالٓبد 

ٖٓ ٍغَ ٝاؽل رزطِت أػ٠ِ  ٝؽنف ٝرؼل٣َ ألًضو
كهعبد اُؾنه ٝرزطِت اعواء َٗـ اؽز٤بؽ٤خ ُِج٤بٗبد 

هجَ اعواء ػ٤ِٔخ اُزؼل٣َ ألٕ أ١ فطؤ ك٢  األط٤ِخ
ٝال  ٤ٍزورت ػ٤ِٚ ٓظبئت ال ؽل ُٜب WHERE اُشوؽ
 .ؽظو

 
ٝثبُزب٢ُ ال  (ؿ٤و ػ٢ِٔ  )اما، ًال اُؾ٤ِٖ اَُبثو٤ٖ 

 Help Tables اُغلاٍٝ أَُبػلح ٓلو ٖٓ اٍزقلاّ
 ُؼيٍ اُِـخ ٝرؾ٤لٛب ٝأَُبٛٔخ ٖٓ اُجلا٣خ ك٢ اٗشبء

 .هبػلح ث٤بٗبد ٓزٌبِٓخ ٝٓزٔبٌٍخ
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 :اُزب٢ُ اٗشؤ اُغلٍٝ أَُبػل
NationalityNum  ٓلزبػ هئ٢َ٤ -- 2ٗض 

Nationality ٗض 
 

 Nationalities ثبٍْ اؽلظٚ
 :أكفَ اُج٤بٗبد اُزب٤ُخ ك٢ علٍٝ اُغ٤َ٘بد

 
ٗوثؾ علٍٝ اُغ٤َ٘بد !! ثؼل ٛنا؟ طؼ  ٓبما ٗلؼَ

 اُؾوَ ثغلٍٝ اُيٝعبد ٌُٖٝ ٣زطِت األٓو أٝال رؼل٣َ
WifeNationality ٤ُظجؼ ٓبما؟ .... ك٢ علٍٝ اُيٝعبد

 ٖٓ ٣غ٤ت؟
 

 ....اُوواءح أعت هجَ
 

 NationalityNum ا٠ُ WifeNationality ٗؼلٍ اُؾوَ
 . ٤ُظجؼ ؽوال ؿو٣جب2ٝثطٍٞ  ػ٠ِ ٤ٛئخ ٗض

 
ثبَُؾت ٖٓ  NationalityNum اهثؾ ث٤ٖ اُؾو٤ِٖ

ٝػغ ػالٓخ  Wives ا٠ُ علٍٝ Nationalities علٍٝ
ٝاؽل ا٠ُ  ٝاُؼالهخ ا٥ٕ... طؼ ػ٠ِ أُوثؼبد اُضالصخ

 .ٓزؼلك
 

 :أػق اَُغالد اُزب٤ُخ ك٢ علٍٝ اُغ٤َ٘بد
 ٍؼٞك٣خ 01
 هطو٣خ 02
 ٣ًٞز٤خ 03
 ٓظو٣خ 04
 آبهار٤خ 05
 ٤٘ٔ٣خ 06
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 ػواه٤خ 07
 ػٔب٤ٗخ 08
 ثؾو٤٘٣خ 09
 ٍٞه٣خ 10
 

ْٜٓ ؽب٤ُب  ُِغ٤َ٘بد ؿ٤و (اإلٓالء)الؽع إٔ اُزٜغئخ 
ألٕ اُوثؾ ٣زْ ٓغ ههْ اُغ٤َ٘خ ٤ٌُٝ  (رؾ٤٤ل اُِـخ)

 .ٗلَٜب اُ٘ض ٝٛٞ اُغ٤َ٘خ
 

هطؼب ُٖ --- هْ ثوثؾ علٍٝ ا٥ثبء ٓغ علٍٝ اُيٝعبد 
 !!!!! أشوػ ٤ًق روّٞ ثٜنا

 
 :Wives صْ أػق اَُغالد اُزب٤ُخ ا٠ُ علٍٝ اُيٝعبد

WifeNum WifeName WifeAge NationalityNum 
FatherNum 

 4000 02 42ؿبكح ٍؼ٤ل آٍ ٓؾٔل  80
 4000 10 22ؽالٍ فبُل  ٠٘ٓ 81
 4000 02 36ٍبهح ف٤َِ اُلٍٝو١  82
 9000 07 19اُق٤َِ  ٜٓب ػجل اُوؽٖٔ 83
 6000 09 51ٍبهح ٍؼ٤ل اَُبُْ  84
 5000 01 39ػلبف ٓؾٔل ا٤ٍُٞق  88
 

 ...ٝاعت ٓ٘ي٢ُ
 

 ٓشبًَ؟ ٤ًق ٗوثؾ عٌ٘ اُطلَ؟ ٓبما ٣ؾَ ُ٘ب ٖٓ
٤ًق ٗ٘شؤ اٍزؼالّ ٣ٞػؼ ػلك اُيٝعبد ٌَُ أة ٝػلك 

 األؽلبٍ؟
 ًَ أة ٖٓ ًَ ع٤َ٘خ؟ ًْ ػلك ىٝعبد
 ٣وٍٞ ٢ُ ٓزٍٞؾ أػٔبه ىٝعبد ًَ إٖٔٓ ٣َزط٤غ 
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 أة؟
 

 ٍئاٍ ٝأعت ػ٤ِٜب ٝاٍزٔزغ ثوٞاػل 100ٗلَي  اٍؤٍ
 !!! .اُج٤بٗبد

 

 ٓوؽجب،،،
 

ٝطِ٘ب ا٠ُ ؽوَ عٌ٘ اُطلَ ٠ٍٔٝ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ 
أ١ ال ٣ٞعل اال ه٤ٔز٤ٖ  (اُو٤ٔخ اُؾوٍٞ ص٘بئ٤خ)اُؾوٍٞ 

 :اص٘ز٤ٖ كوؾ
 

 اٗض٠
 مًو
 

ػي٣ي١ اُوبهٟء إٔ رطجن ٗلٌ األٍِٞة  ٝرَزط٤غ
اُن١ ارجؼ٘بٙ ك٢ ؽوَ اُغ٤َ٘خ ك٢ علٍٝ اُيٝعبد 

ؽ٤ش اٗشبء علٍٝ ُِغٌ٘ ك٤ٚ ؽو٤ِٖ ههْ اُغٌ٘  ٖٓ
ؿو٣ت ٛٞ  ٝٗٞػب اُغٌ٘ ٝروثؾ ٓغ علٍٝ ألث٘بء ثؾوَ

الؽع إٔ )ٝٛنا ٓغٜل َُغ٤ِٖ كوؾ . ههْ اُغٌ٘
ٝثٜنا  (كوؾ علٍٝ اُغٌ٘ ٤ٍؾز١ٞ ػ٠ِ ٍغ٤ِٖ

رظجؼ ػ٤ِٔخ اٗشبء علٍٝ ٝهثطٚ ٝٓب ا٠ُ مُي ٓغٜلح 
 !!!! )َُغ٤ِٖ كوؾ)ٗٞػب ٓب 

 
 :ك٢ اُؾوٍٞ ص٘بئ٤خ اُو٤ٔخ ٓضَ

 أٗض٠- مًو 
 ٜٗبه- ٤َُ 
 كزوح َٓبئ٤خ-- طجبؽ٤خ  كزوح

 
 :أٝ ك٢ ؽوٍٞ اُ٘ل٢ ٝاإلصجبد ٓضَ
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 ٓزيٝط ؿ٤و-- ٓزيٝط 
 ؿ٤و ٓلفٖ-- ٓلفٖ 
 ؿ٤و ػظج٢-- ػظج٢ 
 ...ٌٝٛنا

 
أٝ  MS SQL ك٢ Bit ؽوٍٞ ٖٓ ٗٞع كبٗ٘ب َٗزقلّ

 .ك٢ ا٥ًٌَ Yes/No )ال/ٗؼْ)
 

ٓضال  SonSex علٍٝ األث٘بء أٍٚ ٌُٖٝ اُؾوَ ك٢
 ٝثٜنا رظجؼ اإلعبثخ ث٘ؼْ أٝ ال ؿ٤و ٓ٘طو٤خ ٝػ٤ِٚ عود
اُؼبكح ا٠ُ رـ٤٤و ؽو٣وخ ر٤َٔخ اُؾوَ ا٠ُ ش٢ء أًضو 

ٝثٜنا ٣ظجؼ  Female كهخ ٓضَ إٔ ٣ٌٕٞ اٍْ اُؾوَ
 .ٝػ٘لٛب رظجؼ اإلعبثخ ٗؼْ أّ ال (اٗض٠؟)اَُئاٍ 

 
اُنًٞه كوؾ ٖٓ علٍٝ األث٘بء ٣ظجؼ  ٝػ٤ِٚ إلٍزؼواع

 :اُشوؽ ٛٞ
Female=no 

 .اإلٗبس أ١ اُغٌ٘ ٖٓ ؿ٤و
 

ٗزوى ا٥ٕ هبػلح اُج٤بٗبد اُقبطخ ثبُؼبئِخ ٝٗولَ 
 .ثوٗبٓظ هٞاػل ث٤بٗبد آفو ا٥ًٌَ أٝ أ١

 
 )كتابة فقط)وعلى الورق فقط 

الجداول فً قاعدة البٌانات الخاصة  قل لً كٌؾ نربط
 بالمستوصؾ؟؟؟

 

 ٓوؽجب،،،
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٣ٖٝ اُ٘بً؟ ٣ٖٝ اُشـب٤ُٖ ٓؼ٘ب؟ ... ؽواّ ػ٤ٌِْ 
٤ٌُ !!! اُ٘ظو ػٖ اُظؼ ٝاُقطؤ  أُْٜ إٔ ٗغبٝة ثـغ

 !!! اُٜلف إٔ رٌٕٞ اإلعبثخ طؼ
 

ًَ ٛنا  ٍٝئاٍ شقظ٢ ُي َٛ رؼوف (-) ٓٔزبى ُألؿ
ٓٞ )ٓٔب ٍجن؟ اما ً٘ذ ع٤لا ك٢ هٞاػل اُج٤بٗبد 

ٝهٔذ  Microsoft SQL Server 2000 --- )ا٥ًٌَ
آَٓ اهٍبٍ ثو٣ل ... ثؼَٔ أ٣خ ٓشبه٣غ أٝ ٗٔبمط ٖٓ هجَ

 ٝاما ًبٕ ُل٣ي ثبُؼجؾ٢ُ ك٤ٚ فجوري  اٌُزو٢ٗٝ رٞػؼ
 آَٓ اإلكبكح. هؿجخ ك٢ أُشبهًخ ك٢ ٓشبه٣غ ؽو٤و٤خ

ؽز٠ ٣زْ اُز٤َ٘ن ٓؼي  (ك٢ أ١ ثِل) ثبُؼجؾا٣ٖ أٗذ 
ك٢ )ٍزؼَٔ . هللا ك٢ أهوة كوطخ ثؼل اُؼ٤ل ثٔش٤ئخ

ٍزؼَٔ ٖٓ عٜبىى ٖٓ  (ؽبُخ هجُٞي ٝهؿجزي ا٣ؼب
ثبُؼٌٌ ٤ٌٍٕٞ ُل٣ي . ش٤ئب ٓ٘يُي ُٖٝ ٣ئصو ػ٤ِي

 رؾ٤بر٢. كفَ ٓبك١ عل٣ل
 

---- 
ٝاألَٓبى ُْٝ أهوأ أ١ اهزواػ ٤ٌُل٤خ  أر٠ ٝهذ اَُؾٞه

 ػ٠ِ اُٞهم (ثلٕٝ آًٌَ)هثؾ علاٍٝ أَُزٞطق 
 .كوؾ

 
 ...اٗب ثبإلٗزظباااااااااااااااااااااااااااااه

 

 ٓوؽجب،،،

 

األهَ عبٌُ  ػ٠ِ ........... (--) ٓؾبُٝخ ع٤لح ٖٓ األؿ
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٣ٖٝ اُغٔبػخ،، شب٣ق اَُؾٞه كٍْ !!! ٣ؾبٍٝ 

 ...ا٤ُِِخ

 

 !!!!!!!!!!  ٓؾبُٝخ15 ا٠ُ 10إٔ أهٟ ٖٓ  ُٖ أًَٔ هجَ

 

... ُل٣ٌْ  ٍؤًٕٞ أٍٝ ٍجت ٖٓ أٍجبة رَبهؾ اُشؼو

 ...ٖٓ ًضوح اُزل٤ٌو ٝاُزٔؼٖ

ٓب ٣ٞعل --- ٝأُبًوٝى  اروًٞا اُ٘ٔبمط ٝاُزوبه٣و... ٣ب ٗبً 

ك٢ ٛنٙ اُلهًٝ ٛٞ ٓب ٠َٔ٣ ثوٞاػل اُج٤بٗبد 

 ....ُِٞهذ ٝاُجبه٢ ٓؼ٤ؼخ

 

ٝأٍزٔزغ ٝأٗب أهٟ ًَ ٝاؽل ٌْٓ٘ ٣زؼنة .... ٍؤٗزظو

 !!!! ك٢ ؽَ أُشٌِخ

 

 رؾ٤بر٢،،،

 

 

 ٓوؽجب،،،
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اُجلا٣خ ثٜلٝء  أهزوػ ػ٤ِي اُووآءح ٖٓ (-----)األؿ 

ٗؾٖ ... ٗؾٖ ال ٗزؼِْ ا٥ًٌَ ٛ٘ب ..ٝرٔؼٖ ٝه٣ٝخ

اُؾَ اُن١  ... (هٞاػل اُج٤بٗبد ٓلب٤ْٛ ٝأٌٍ)ٗزؼِْ 

اهزوؽزٚ ٛٞ ٖٓ ٗبرظ ػٖ رواًْ األفطبء ك٢ رؼِْ 

اما أهكد اإلؽزواف ٝاُؾظٍٞ ػ٠ِ ... اُج٤بٗبد هٞاػل

رؼ٤ل اُ٘ظو  ٓجبُؾ ٓب٤ُخ ٖٓ هٞاػل اُج٤بٗبد أهزوػ إٔ

ُزَبػل ٗلَي ػ٠ِ ٤َٗبٕ أُلب٤ْٛ اُقبؽئخ 

اما ً٘ذ رو٣ل هٞاػل  أٓب. ٝاٍزجلاُٜب ثٔلب٤ْٛ طؾ٤ؾخ

اُج٤بٗبد إلٍزقلآبري اُشقظ٤خ كوؾ أٝ ُوٞاػل ث٤بٗبد 

ُإلٍزقلاّ ٖٓ هجَ ػ٤َٔ ٝاؽل كوؾ كال ثؤً  ٓظـوح

 .ًَ اُطوم ع٤لح ٝطؾ٤ؾخ

 

ٕٝ اُشبَٓ ٕاؽلع اُوب-- أًضو أهٍٞ ُي  ٝألٍبػلى

 :اُزب٢ُ

 

 Buttons ًبكخ األىهاه

 Combo Boxes اَُوك هٞائْ
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 Text Boxes ٓوثؼبد اُ٘ض

 

٤ٌُ ُٜب --- اؽلع ع٤لا  --- ٝؿ٤وٛب ًض٤و ٖٓ اٌُبئ٘بد

أ١ ػالهخ ثوٞاػل اُج٤بٗبد ألٕ ٛنٙ اٌُبئ٘بد رَزقلّ 

-- ٢ٛٝ ٝاعٜخ أَُزقلّ  (اُطجوخ األ٠ُٝ( كوؾ ك٢

 Backend ٢ٛٝ (اُطجوخ اُضبُضخ)ٗؾٖ ٗزؼِْ ا٥ٕ 

 .اُقبص ثوٞاػل اُج٤بٗبد

 

ٝثٜنا  ًبكخ اٌُبئ٘بد رَزقلّ ػ٠ِ اُ٘ٔبمط ٝاُزوبه٣و

رظجؼ اُ٘ٔبمط ٝاُزوبه٣و ٝاٌُبئ٘بد ٝأُبًوٝى ك٢ 

أهظل ثٜنا ... اإلؽالم ال ه٤ٔخ ُٜب ػ٠ِ (ا٥ًٌَ)

 .٤َُذ ُِٔؾزوك٤ٖ ٌُٜٝ٘ب ع٤لح ٝهائؼخ ُِٜٞاح

 

ؽَبثبري ٓوح أفوٟ ٝٛنٙ كوطخ ع٤لح ٝص٤ٔ٘خ اما  أػل

ٝاُطوم اُظؾ٤ؾخ  ً٘ذ ٓجزلئب ُِؾظٍٞ ػ٠ِ أُلب٤ْٛ

 .٤ٌُٝ رؼ٤ٔن أُلب٤ْٛ اُقبؽئخ

 

 رؾ٤بر٢،،،
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 ٓوؽجب،،،
 

ال أكه١ َٛ ٓغ --- رٞهؼذ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؾبٝالد أًضو 
أُلب٤ْٛ ثلأ األفٞح ٝاألفٞاد ك٢ اُلواه  ريا٣ل طؼٞثخ
 !!! ثؼل اُظلاع

 
ٗل٢َ ٝػلا ثـغ اُ٘ظو ػٖ  ٝؽ٤ش أ٢ٗ هطؼذ ػ٠ِ

أ٣خ ػ٘بطو أفوٟ كَؤًَٔ ًَٝ أ٢ِٓ إٔ أٗبٍ ك٢ ٛنٙ 
 .ٝا٤ُِب٢ُ اُلؼ٤ِخ اُلػٞاد اُظبُؾخ ٌْٓ٘ األ٣بّ

 

 ...أَُزٞطق هبػلح ث٤بٗبدٗؼٞك ا٠ُ 

 
إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى --- ٝآَٓ ؽز٠ ك٢ ؿ٤بة أُشبهًبد 

ٓزؤًلاً أٌْٗ ُٖ رظِٕٞ ا٠ُ اُؾَ  ٖٓ ؽبٍٝ، ٝهل ً٘ذ
 اُٜلف--- ُْٝ ٣ٌٖ أطال اُٞطٍٞ ا٠ُ اُؾَ ٛٞ اُٜلف 

ٛٞ رؼ٤ٔن ٓلب٤ْٛ ٝأٌٍ هٞاػل اُج٤بٗبد ٖٓ فالٍ 
 :رٞػ٤ؼ

 
٤ٌُ ٗيٛخ ٝهؽِخ ٓٔزؼخ  إٔ رظ٤ْٔ هبػلح ث٤بٗبد

  ٍِٜٝخ
 إٔ اُزظ٤ْٔ ٣زطِت كٌوا ٝعٜلا ٝكو٣ن ػَٔ

ًَ هبػلح ٣قزِق عنه٣ب ػٖ رظ٤ْٔ هبػلح  إٔ رظ٤ْٔ
شقظ٤خ  ؽ٤ش إٔ ٌَُ هبػلح ث٤بٗبد--- ث٤بٗبد أفوٟ 

 َٓزوِخ ٝٓ٘لوكح ػٖ أ١ هبػلح أفوٟ
رظ٤ٜٔٔب  إٔ هبػلح اُج٤بٗبد اُٞاؽلح أ١ ٗلَٜب ٣ٌٖٔ

ثؼشواد اُطوم أُقزِلخ ٝكائٔب ٣ٞعل ؽو٣وخ ٓض٠ِ أٝ 
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 .األفوٟ أكؼَ ٖٓ اُطوم
 

ك٢ علاٍٝ هبػلح اُج٤بٗبد اُقبطخ ثبَُٔزٞطق ُل٣٘ب 
 :ِٗقض ٛنٙ أُشٌِخ رؼبُٞا-- ٓشٌِخ 

 
ػالهخ ٓزؼلك ا٠ُ ٓزؼلك ؽ٤ش -- ث٤ٖ اُؼ٤بكاد ٝاألؽجبء 

ًَ ػ٤بكح ٣لفِٜب أًضو ٖٓ ؽج٤ت ًَٝ ؽج٤ت ٣لفَ  إٔ
 .أًضو ٖٓ ػ٤بكح

 
ػالهخ ٓزؼلك ا٠ُ ٓزؼلك -- ٝأُوػ٠  ث٤ٖ اُؼ٤بكاد

 ؽ٤ش إ ًَ ػ٤بكح ٣لفِٜب أًضو ٖٓ ٓو٣غ ًَٝ ٓو٣غ
 ٣يٝه أًضو ٖٓ ػ٤بكح؟

 
ػالهخ ٓزؼلك ا٠ُ ٓزؼلك ؽ٤ش -- ث٤ٖ األؽجبء ٝأُوػ٠ 

ًَ ؽج٤ت ٣ؼبُظ أًضو ٖٓ ٓو٣غ ًَٝ ٓو٣غ ٣ؼبُغٚ  إٔ
 .أًضو ٖٓ ؽج٤ت

 
اُؼالهبد ث٤ٖ اُغلاٍٝ اُضالصخ ٢ٛ ػالهخ  ثبفزظبه،

 ٛنا؟ ٓزؼلك ا٠ُ ٓزؼلك، ٓبما ٣ؼ٢٘
 

اٗشبء صالصخ علاٍٝ ػ٠ِ  (ؽَت ٓب رؼِٔ٘بٙ)٣ؼ٢٘ 
علاٍٝ ٓزوبؽؼخ ٝٛنا ؿ٤و  Junction Tables شٌَ

ػ٢ِٔ ٤ٍٝئك١ ا٠ُ هبػلح ث٤بٗبد ػ٠ِ شٌَ 
ثشٌَ فط٤و ٓٔب ٤ٍئصو  أ١ ٓزلافِخ (ٍجبع٤ز٢)

 .ػ٠ِ اُزٔبٍي ٝاُزٌبَٓ
 

أ١ )ٍجبع٤ز٢  Spaghetti ثبُٔ٘بٍجخ أُظطِؼ
ٛٞ ٓظطِؼ ػ٢ِٔ ٣َزقلّ ك٢  (أٌُوٝٗخ أُزلافِخ

 .اُجوٓغخ
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 ارظبٍ ك٢ُٝ ٍو٣غ ٓغ ا٤َُل-- اُؾَ اما؟  ٓب ٛٞ

Codd ---  ّعلاٍٝ اُؾوًخاإلعبثخ ٢ٛ ثبٍزقلا 
Transaction Tables 

 
رؼبُٞ -- ٓؼظْ هٞاػل اُج٤بٗبد رَزقلّ علاٍٝ اُؾوًخ 

 :٠َُ٘٘ٝ هٞاػل اُج٤بٗبد ُله٤وخ (أُ٘طن)ا٠ُ  ٗؼٞك
 

ُٝل٣٘ب  ( كهبئن5ٓ٘ن  رْ اكززبؽٚ)ُل٣٘ب َٓزٞطق عل٣ل 
علٍٝ ػ٠ِ اُٞهم ك٤ٚ ث٤بٗبد األؽجبء ُٝل٣٘ب علٍٝ آفو 

أَُزٞطق عل٣ل --- ك٤ٚ ث٤بٗبد اُؼ٤بكاد  ػ٠ِ اُٞهم
 (أ١ ال ٣ٞعل ٓوػ٠)

 
ٓبما --- اإلٍزوجبٍ ٓجز٤َٖٔ  ٗؾٖ ع٤ٔؼب ك٢ هبػخ

 ٗ٘زظو ؟؟؟
 

ثلٕٝ كفٍٞ أ١  !!! ٗ٘زظو كفٍٞ ٓو٣غ ٓب-- طؼ -- ٗؼْ 
ٓو٣غ ا٠ُ أَُزٞطق ٍ٘جو٠ ع٤ٔؼب ك٢ هبػخ 

-- ٜٗب٣خ اُلٝاّ  اإلٍزوجبٍ ٓجز٤َٖٔ ٗ٘زظو ؽز٠
 !!! ثبُزؼج٤و اُؼ٢ِٔ ال ٣ٞعل ؽوًخ ك٢ أَُزٞطق

 
كوؾ ُإلؽالع  (ٝال ٣شٌٞ ٖٓ ػِخ)ٓو٣غ  ؽز٠ ُٞ كفَ

 (ٓغب٢ٗ)ػ٠ِ عبٛي٣خ أَُزٞطق ٝهبّ ثلزؼ ِٓق 
 ٓب اُن١ ؽظَ؟--- ُل٣٘ب ك٢ أَُزٞطق صْ فوط 

 
اُغلٍٝ اُضبُش  ًَ ٓب ؽظَ أٗٚ ٍبػلٗب ك٢ اٗشبء

ؽ٤ش هٔ٘ب ثبكهاط ث٤بٗبرٚ ك٢ اُغلٍٝ  (علٍٝ أُوػ٠)
ألٕ اُيائو -- ال ٠َٔ٣ ؽوًخ  ٛنا -- (ػ٠ِ اُٞهم)

 (رؾو٣ي)٤ٌُ ٓو٣غ ُْٝ ٣زورت ػ٠ِ ى٣بهرٚ اشـبٍ 
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 .اُؼ٤بكح (رؾو٣ي)ٝال اشـبٍ  اُطج٤ت
 

  ٓو٣غ ًِْٜ ٤َُٞا1000ُ٘لزوع أٗ٘ب ؽظِ٘ب ػ٠ِ 
ثؾبعخ ا٠ُ أ١ ػالط ٍٟٞ اُزؤًل ٖٓ عبٛي٣خ 
ؽز٠ ا٥ٕ  أَُزٞطق ٝهبٓٞ ثلزؼ ِٓلبد ٓغب٤ٗخ ُل٣٘ب،

 ....ال ٣ٞعل ؽوًخ ك٢ أَُزٞطق
 

اُج٤بٗبد ُٔؾَ شواء  ٗلٌ اُٞػغ ك٢ ؽبُخ ًٕٞ هبػلح
ٝعلٍٝ  (كبهؽ)ٝث٤غ، علٍٝ ُألط٘بف ٝعلٍٝ ُِؼٔالء 

 !! كفٍٞ ٓشزو١ ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ؽوًخ ثلٕٝ--- ُِج٤غ 
 

ٝعلٍٝ  ك٢ اُج٘ي علٍٝ اُؼٔالء ٝعلٍٝ اُؾَبثبد
ثلٕٝ كفٍٞ ػ٤َٔ ٝٝػغ ٗوٞك أٝ اعواء ... ٝعلٍٝ 

 .ؽوًخ ػ٤ِٔخ رؾ٣َٞ كِٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى
 

ك٢ أُلهٍخ علٍٝ ُِٔله٤ٍٖ ٝعلٍٝ ُِلظٍٞ 
َٓغ٤ِٖ ثٔٞاك كِٖ  ٝعلٍٝ ُِٔٞاك ثلٕٝ ٝعٞك ؽِجخ

 .٣ٌٕٞ ٛ٘بى ؽوًخ
 

 ٓز٠ رجلأ اُؾوًخ ؟
 اُج٤بٗبد ك٢ اُزلبػَ ٝاُؼَٔ ؟ ٓز٠ رجلأ هبػلح

 
 ٖٓ ٣غ٤ت ثؼل ٛنٙ اإلػبءح؟

 

 ٓوؽجب،،،
 ...َٗزٌَٔ ---
 

 ))))))))))))) ٗؼْ علاٍٝ اُؾوًخ ٝاؽلح ٖٓ
ٝأفطو ((((((((((((((((( (أٛـــــــــــــــــــــــــــــْ 
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 ...اُج٤بٗبد اُغلاٍٝ ك٢ هٞاػل
 

٤َُٝذ شوؽب ؽ٤ش رقؼغ )ٓوح أفوٟ ًوبػلح ػبٓخ 
ٗوٍٞ ًوبػلح  (ُشوٝؽٜب اُقبطخ ًَ هبػلح ث٤بٗبد

 ػبٓخ ػ٘لٓب رالؽع ًضوح اُؼالهبد ٖٓ ٗٞع ٓزؼلك ا٠ُ
ٓزؼلك كبثلأ ثبُزل٤ٌو ٝٓؾبُٝخ اُٜوة ٖٓ ٛنٙ اُؼالهخ 

 .اُؾوًخ ثبٍزقلاّ علاٍٝ
 

ٖٓ اُؾبالد رٌٕٞ % 90ٝعلاٍٝ اُؾوًخ ك٢ أًضو ٖٓ 
كوؾ ٣وّٞ ثوثؾ ٓؼظْ اُغلاٍٝ  ػجبهح ػٖ علٍٝ ٝاؽل

 !!!!!!!! ٓوح أفوٟ ٤ٌُ شوؽب--- األٍب٤ٍخ 
 
اُؾوًخ ك٢ هبػلح ث٤بٗبد أَُزٞطق ٢ٛ ٗبرغخ  ٝألٕ

اُؾوًخ  ػٖ ى٣بهح ُٔو٣غ ُطج٤ت ك٢ ػ٤بكح كبٕ علٍٝ
 .ُل٣٘ب ٤ٍَٔ٘ٚ علٍٝ اُي٣بهاد

 
: اُؾوٍٞ اُزب٤ُخ ٝك٤ٚ Visitors ٗ٘شؤ علٍٝ عل٣ل ثبٍْ

 ... )ػ٠ِ اُٞهم)
 

األٍب٢ٍ  ؽوَ ؿو٣ت ٣ٔضَ أُلزبػ-- ههْ أُو٣غ 
 ٖٓ علٍٝ أُوػ٠

ؽوَ ؿو٣ت ٣ٔضَ أُلزبػ األٍب٢ٍ -- ههْ اُطج٤ت 
 األؽجبء ٖٓ علٍٝ

ؽوَ ؿو٣ت ٣ٔضَ أُلزبػ األٍب٢ٍ -- ههْ اُؼ٤بكح 
 اُؼ٤بكاد ٖٓ علٍٝ

 
ك٘ؼ٤ق ٓلزبػ أٍب٢ٍ  Codd ٝؽز٠ ال ٣يػَ َٓزو

 ..ٝٛٞ ُِغلٍٝ اَُبثن
 ههْ اُي٣بهح
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ؽالٝح ٝهٝػخ ٛنا اُغلٍٝ ا٥ٕ اٗٚ ٣ؼط٤٘ب اُلوطخ 

أ٣خ ٓؼِٞٓبد ػٖ ٓبما ؽلس ك٢ اُؼ٤بكح ث٤ٖ  إلػبكخ
 ...اُطج٤ت ٝأُو٣غ

 
 ...اُؾوٍٞ َٗزٌَٔ

 ربه٣ـ اُي٣بهح
 ٝهذ اُي٣بهح

 رشق٤ض أُوع
 ٝطلخ اُؼالط

 اُقوٝط ربه٣ـ
 ٝهذ اُقوٝط

 اُو٤ٔخ اُز٢ ككؼٜب أُوع
 

رزؾلس ػٖ ٓٞػٞع  الؽع إ ًَ اُؾوٍٞ ا٥ٕ
أ١ اُي٣بهح ٝال ػالهخ ُٜب ثٞطق  (اُؾــــــــــــــوًخ)

ٛنٙ ًِٜب ٓٞعٞكح أطال )ٝٝىٗٚ ٝعَ٘ٚ  أُو٣غ ًطُٞٚ
 عَ٘خ)ٝال رزؾلس ػٖ اُطج٤ت  (ك٢ علٍٝ أُوػ٠
ؽ٤ش أٜٗب ًِٜب ك٢ علٍٝ األؽجبء  (ٝع٤َ٘زٚ ٝفالكٚ

 .اُؼ٤بكح ًٝنُي اُش٠ء ٗلَٚ ٣٘طجن ػ٠ِ
 

ٓب اهٝع علاٍٝ اُؾوًخ ك٢ ٍُٜٞخ ٝعٔبٍ ؽِٜب 
ػٖ اإلٍجبع٤ز٢ اُقبص  ُِٔشبًَ أُؼولح اُ٘برغخ
 .ثؼالهبد ٓزؼلك ا٠ُ ٓزؼلك

 
 :ػ٠ِ علٍٝ اُؾوًخ ٣ٌٔ٘ي إٔ رؼ٤ق ٓال٤٣ٖ اُؾوٍٞ

 كهعخ ؽواهح أُوع
 ه٤بً اُؼـؾ
 أػواع أُوع
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 ٣زؼِن ثٔٞػٞع اُي٣بهح ٣َوك ٛ٘ب ًَ ش٢ء
 

أٜٗب  ٢ٛٝ--- ٓشٌِخ ٝاؽلح كوؾ ك٢ علاٍٝ اُؾوًخ 
أما ... رؼزجو اُوِت اُ٘بثغ أل١ هبػلح ث٤بٗبد، أٓضِخ 

ٗيٝه  (ٗٞػب ٓب)ٗلؼَ؟ ث٤َطخ  كولٗب علٍٝ األؽجبء ٓبما
 .األؽجبء ٝٗؾبٍٝ اػبكح اكفبٍ ث٤بٗبرْٜ

 
ِٗق ٝٗلٝه ػ٠ِ اُؼ٤بكاد ٓوح --- علٍٝ اُؼ٤بكاد  كولٗب

 اُؼ٤بكاد أفوٟ ٝٗغو١ ؽظو ُج٤بٗبد
 

ال ثؤً ٗؾبٍٝ اإلرظبٍ ثْٜ --- كولٗب علٍٝ أُوػ٢ 
 ٝٗؼ٤ل رغ٤ٔغ ث٤بٗبرْٜ (ى٣بهرْٜ أٝ ٗ٘زظو)

 
ػ٤ِٜب اُطوك  أٓب كول علٍٝ اُؾوًخ ك٤ؼزجو ٓظ٤جخ ٣زورت

 .ٖٓ اُٞظ٤لخ ٝفَبئو كبكؽخ ُظبؽت أَُزٞطق
 

أفطو اُغلاٍٝ ػ٠ِ اإلؽالم  كائٔب علٍٝ اُؾوًخ ٛٞ
٣ٝزٞعت كائٔب اعواء َٗـ اؽز٤بؽ٤خ ُٜنا اُغلٍٝ 

ثَ أًضو ٖٓ ... طالؽ٤بد اُلفٍٞ َُِٔزقل٤ٖٓ  ٝرؾل٣ل
هٞاػل  ٛنا ك٢ اُج٘ٞى ٓضال ٝاُز٢ رَزقلّ ثوٗبٓظ

ك٘وّٞ ثزظ٤ْٔ علاٍٝ أفوٟ ٍو٣خ ال  Sybase ث٤بٗبد
ٓبما كؼَ ًَ ٓلفَ  ٣واٛب ٓلف٢ِ اُج٤بٗبد رٞػؼ

ألٗٚ ثجَبؽخ ... ث٤بٗبد ك٢ رؼبِٓٚ ٓغ علٍٝ اُؾوًخ
اُشقض اُن١ ٣لفَ ث٤بٗبد علٍٝ  شل٣لح ُٞ ًبٕ

اُؾوًخ ك٢ اُج٘ي كبٍلاً ك٤ٌَٔ٘ٚ ثٔز٠ٜ اَُُٜٞخ 
ثؼؼخ آالف ٖٓ اُو٣بالد ُوط٤ل ؽَبة طل٣وٚ أٝ  اػبكخ

 .أف٤ٚ ٓضال
 

ػ٘لٓب ٣ؾز١ٞ )علٍٝ اُؾوًخ  اُضٖٔ أُلكٞع ٓوبثَ
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أٝ ٓؼِٞٓبد ماد ٍو٣خ هظٟٞ  (ػ٠ِ ث٤بٗبد ٓب٤ُخ
اُز٢  Control Tables ثغلٍٝ اُوهبثخ٣وزوٕ  ٣زٞعت إٔ

 .اُج٤بٗبد روّٞ ثٔواهجخ ٓلف٢ِ
 

 اُج٤بٗبد كائٔب ٓؾؾ شي ٝه٣جخ ٖٓ هجَ ٓظْٔ آلفِٞ
 .اُج٤بٗبد هبػلح

 
ٖٓ ٣وٍٞ ٢ُ ا٥ٕ ٤ًق ٗوثؾ اُغلاٍٝ األهثؼخ أُٞعٞكح 

 ث٤بٗبد أَُزٞطق؟؟ ك٢ هبػلح
 

 رؾ٤بر٢،،،

 

 ٓوؽجب،،،

 

ػ٠ِ ًبكخ  ًَ ٓب شوؽ٘بٙ ٛ٘ب ٣٘طجن ... (----)األؿ 

 1970ثوآظ هٞاػل اُج٤بٗبد اُز٢ رْ اطلاهٛب ثؼل ػبّ 

ثلا٣خ ٛنٙ اُلهًٝ أٜٗب  ٤ٓالك٣خ ًٝٔب شوؽ٘ب ك٢

 :ر٘وَْ ا٠ُ ه٤َٖٔ

 

اُج٤بٗبد كوؾ ثلٕٝ  هٞاػل ث٤بٗبد ُؾلع: اُوَْ األٍٝ

 Clipper ٝ FoxPro ٓضَ ا٥ًٌَ ٝ Sever فبكّ

 .ًض٤و ٝؿ٤وٛب
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 Server هٞاػل ث٤بٗبد ػ٠ِ شٌَ فبكّ: اُوَْ اُضب٢ٗ

 :أشٜوٛب ٖٝٓ

Microsoft SQL Server 

Oracle 

Sybase 

 

األٍٝ ا٠ُ اُوَْ اُضب٢ٗ، ال ثل  ُإلٗزوبٍ ٖٓ اُوَْ

 :ػٜٔ٘ب ٖٓ ٓالؽظخ ثؼغ األٓٞه اُٜبٓخ علا ٖٝٓ

 

إٔ ثوآظ اُوَْ اُضب٢ٗ ال ٣ٞعل ك٤ٜب ٓب٣ٌوٝى ٝال ٗٔبمط 

ٝال ش٢ء ٖٓ ٛنا اُوج٤َ ٝهل ر٘جٜذ  ٝال روبه٣و

 اُشوًبد أُظٔٔخ ُِجوآظ اُضالصخ ا٠ُ ٛنٙ اُ٘وطخ

ٝهبٓذ ثبػبكخ ثؼغ اُجوآظ اإلُؾبه٤خ اُز٢ رَبػل 

 :ٓضَ ك٢ رؼ٣ٞغ ٛنا اإلؽز٤بط

 

Developer ًَُألٝها 

Enterpise ُِـ.... MS SQL 
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Development Tools ُِـ.... Sybase 

 

ٝٛنٙ ثوآظ اػبك٤خ أٝ اُؾبه٤خ رزؼبَٓ ٓغ اُقبكّ 

ُزج٤َؾ ػ٤ِٔبد اٗشبء اُزوبه٣و ٝٗٔبمط  األٍب٢ٍ

 .اإلكفبٍ ٝاإلٍزؼالّ

 

ال  (ٖٓ اُوَْ اُضب٢ٗ)اُجوآظ  هجَ اُقٞع ك٢ ٛنٙ

 ثل ٖٓ رٞػ٤ؼ أْٛ كوٝم ٤ٔ٣ي ٛنٙ اُجوآظ ػٖ ثؼؼٜب

ػلك أَُزقل٤ٖٓ --- اُجؼغ ٝٛٞ ثجَبؽخ شل٣لح 

هبػلح  ا٠ُ)اُن٣ٖ ٣َزط٤ؼٕٞ اُلفٍٞ ا٠ُ اُقبكّ 

ك٢ ٗلٌ اُٞهذ ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ثؼغ األههبّ  (اُج٤بٗبد

 :ُِلهخ اُزوو٣ج٤خ ٤ٌُٝ

 

  شقبص10ك٢ ؽلٝك --- ا٥ًٌَ ٓضال 

MS SQL --  شقض  أُق70 ا٠ُ 30ك٢ ؽلٝك 

Oracle --  أُق شقض150 ا٠ُ 100ك٢ ؽلٝك  

Sybase -- ٖثبُٔال٤٣ 
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٤َُذ ش٤ٜوح ك٢  Sybase رغل إ اٍزقلآبد ُٜٝنا

ػ٠ِ  اُزطج٤وبد اإلكاه٣خ ٣ٝوزظو اٍزقلآٜب روو٣جب

 أُ٘شآد أُب٤ُخ اُؼقٔخ ٝأْٛ َٓزقل٤ٖٓ َُ

Sybase ٢ٛ اُج٘ٞى. 

 

٤ٌُ ػ٢ِٔ ػ٠ِ  Sybase اُولي ا٠ُ ٝػ٤ِٚ كبٕ

 ...اإلؽالم ثبَُ٘جخ ُ٘ب

 

ُشٜورٜٔب  MS SQL ٝ Oracle ث٤ٖ ٣زجو٠ ُل٣ي اإلفز٤به

ث٤ٜ٘ٔب  اٌُج٤وح علا ك٢ ث٘بء اُزطج٤وبد اإلكاه٣خ ٣ٝٞعل

 ...كوم ث٤َؾ علا

 

إٔ ٓؼظْ اُجوآظ ك٢ اَُٞم ٢ٛ رطج٤وبد ُشوًخ 

٤ٍئك١  Oracle ٝػ٤ِٚ كبٕ اإلٗزوبٍ ا٠ُ ٤ٌٓوٍٝٞكذ

 ا٠ُ ػوٝهح ٓٞاعٜخ ٝاُزـِت ػ٠ِ ثؼغ أُشبًَ

 ٝاُلػْ اُل٢٘ compatibility اُ٘برغخ ٖٓ أُئآخ

Technical Support 
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٣ٞعل ُٚ ك٢ اَُٞم  MS SQL ٗظو١ إٔ ٖٓ ٝعٜخ

ًزت أًضو، ٣ٞعل ُٚ كػْ ك٢٘ ػب٢ُ ٍٝو٣غ ٖٓ هجَ 

 .٤ٌٓوٍٝٞكذ ٝال ٣ٞعل ٓشبًَ ك٢ أُٞائٔخ شوًخ

 

ٝاُوأ١ فبص ٌَُ  ث٘بء ػ٠ِ اإلػبءاد اَُبثوخ أهٟ

 ...شقض ٣ٝزجغ مٝهٚ ٝؽو٣وزٚ ك٢ اُزؼِْ

 

اُجؼغ ػ٤ِٔخ شجٚ َٓزؾ٤ِخ  رؼِْ اُضالصخ ٓغ ثؼؼٜٔب

ٝرَز٘يف ؽبهبد ٝعٜل ٝأٓٞاٍ ال كاػ٢ ُٜب ٝػ٤ِٚ 

 .اُزو٤ًي ػ٠ِ ٝاؽل ٜٓ٘ب كوؾ ٣زٞعت األٓو

 

 طوف ثؼؼخ أٍبث٤غ ُإلؽالع ػ٠ِ ًَ فبكّ ٖٓ اُضالصخ

اَُبثوخ ُزنٝم ٤ًل٤خ ػِٔٚ ٝرج٤ٖ ٗوبؽ هٞرٚ ٝػؼلٚ 

ٗٞاؽ٢ األٓبٕ  كMS SQL٢) أهٟٞ ٖٓ Oracle ٓضبٍ)

ًَ اُلٌوح ٖٓ ٛنٙ اُقطٞح ٛٞ ... ٝاَُو٣خ ٓضال ٌٝٛنا

ٝاُوٛجخ ٖٓ ٛنٙ اُجوآظ اُضالصخ  ًَو ؽبعي اُقٞف

 ٝاإلؽالع ػ٠ِ ؽو٣وخ ػِْٜٔ ٍٝزلبعؤ إ اُزشبثٜٚ

 .ث٤ْٜ٘ ػب٢ُ علا علا
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 ٖٓ اُزنٝم ٝأُؾبُٝخ ٝاُزغوثخ ٣زْ (ثؼؼخ أٍبث٤غ)ثؼل 

ٝٛنا ٓب كؼِزٚ أٗب )اُزو٤ًي ػ٠ِ ٝاؽل ْٜٓ٘ ثوٞح ٝشلح 

اٍز٘ياف كاّ َُ٘خ  ثؼل MS SQL ٝهل افزود (ٓضال

 .Oracle ٝ  ِSybase روو٣جب ك٢ رنٝم ًال ٖٓ

 

ٌُٖٝ... 

 

 اٗٚ ال ٣ٞعل ٓؼٚ أ٣خ ثوآظ اُؾبه٤خ MS SQL ٓشٌِخ

ه٣ٞخ رَبػل ػ٠ِ اٗشبء ٗٔبمط اإلكفبٍ ٝروبه٣و اإلفواط 

أُِؾن ثٚ ٣َبػل ك٢  Enterprise ٝؿ٤وٛب ٝثوٗبٓظ

 User Defined ػ٤ِٔبد أفوٟ ماد هٞح ػب٤ُخ علا ٓضَ

Functions ًَٝنُي ٓض Stored Procedures  ٝهل

 ٗزطوم ُٜب الؽوب ػ٘ل شوػ ثؼؼخ كهًٝ ػٖ رطج٤وبد

 .هٞاػل اُج٤بٗبد ػ٠ِ اإلٗزوٗذ

 

رؼِْ  ٛٞ MS SQL اُضٖٔ اُن١ ٍزلكؼٚ ٓوبثَ افز٤بهى

ُـخ أفوٟ رَبػل ػ٠ِ ث٘بء ٗٔبمط اإلكفبٍ ٝروبه٣و 
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 ٝ FrontPage ٝأٍوػٜب اإلفواط ٝأثَؾ ٛنٙ اُجوآظ

ASP.Net ٝ ُزطج٤وبد اإلٗزوٗذ VB.Net ُزطج٤وبد 

Client Server.  ٍٝزظلّ ٝرلبعؤ ػ٘لٓب روٟ إٔ ًَ ٓب

 رؼِٔزٚ ك٢ ٗٔبمط ٝروبه٣و ا٥ًٌَ ٛٞ ٗلَٚ روو٣جب

ٝٛ٘ب رٌٖٔ هٝػخ ٝهٞح !!! ٓٞعٞك ك٢ ٛنٙ اُِـبد 

كائٔب ك٢  شوًخ ٤ٌٓوٍٝٞكذ ك٢ إٔ ٓب رزؼِٔٚ ٣ل٤لى

 .ٓوؽِخ أفوٟ

 

٣زجو٠ ٗوطخ ٝاؽلح كوؾ َُٔبػلري ػ٠ِ ارقبم اُوواه 

 أٝ MS SQL إٔ اإلٗزوبٍ ٖٓ ا٥ًٌَ ا٠ُ ٢ٛٝ

Oracle  ثبُقوٝط  ٛٞ أشجٚ!!! ٤ٌُ ٗيٛخ ػ٠ِ اإلؽالم

 ٖٓ ؿوكخ كاكئخ هٝٓب٤َٗخ ا٠ُ ػبطلخ هػل٣خ ٝصِٞط

!!!! 

 

رزطِت رظ٤ٔٔب شل٣لا ٝػوهب ٝرؼجب ك٢  ٛنٙ اُ٘وِخ

ػ٠ِ  اُجلا٣خ ٍٜٝو ٤ُب٢ُ ٝٓب ا٠ُ مُي،، ٣غت إٔ رظجو

ٛنا األهم ٝاُزؼت ُؼلح شٜٞه ؽز٠ رجلأ ٓوؽِخ 

 .ٛنٙ اُجوآظ اإلٗزوبٍ ٝرجلأ ك٢ رنٝم ؽؼْ ٝؽالٝح
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 رؾ٤بر٢،،،

 

 ٓوؽجب،،،
 

ٍٜالً  أطجؼ هثؾ اُغلاٍٝ األٍب٤ٍخ اُضالصخ--- ٗؼْ 
ُِـب٣خ ا٥ٕ ٖٓ فالٍ علٍٝ اُؾوًخ اُن١ هٔ٘ب ثبٗشبئٚ 

اُ٘ٞع أُلؼَ ٢ٛٝ ٝاؽل  ٝأطجؾذ ًَ اُؼالهخ ٖٓ
 .ا٠ُ ٓزؼلك

 
... ُزؼِٔٚ ٝشوؽٚ ثَ اٌُض٤و علا... ٓبىاٍ ُل٣٘ب اٌُض٤و 

 ...ٌُٖٝ ثلأ ػ٤ن اُٞهذ ٣طجن ػ٠ِ أٗلب٢ٍ ثشلح
أٌُوٓخ ؿلا اُق٤ٌٔ ٢ٓٞ٣ٝ  ؽ٤ش ٍؤرٞعٚ ا٠ُ ٌٓخ

اَُجذ ٝاألؽل ٍؤًٕٞ ك٢ اعزٔبػبد ػَٔ ك٢ 
ٝاُقجو ألػٞك ا٠ُ اُو٣بع ك٢ ٜٗب٣خ  ٓل٣٘ز٢ اُلٓبّ
 .األٍجٞع اُوبكّ

 
اُزٞاطَ ٓؼٌْ ٝٓغ أُ٘زل٣بد  ٍؤؽبٍٝ هله اٍزطبػز٢

 ...األفوٟ
 

أَُبثوخ اُز٢  ٢ٌُ٘ٝ ٍؤهّٞ ثبُزو٤ًي ػ٠ِ أٍئِخ
ؽوؽزٜب ٖٓ هجَ ًٝنُي ػ٠ِ اُٞػٞك اُز٢ هطؼزٜب 

األفٞح ٝاألفٞاد  ػ٠ِ ٗل٢َ ك٢ َٓبػلح ثؼغ
ُٝؼَ هللا ٣ََٜ ُ٘ب . ػ٠ِ ث٘بء ثؼؼخ هٞاػل ث٤بٗبد

 .اُلهًٝ أًبٍ ٛنٙ
 

أر٠٘ٔ أ٢ٗ هلٓذ ش٤ئب ٤َ٣وا ٌُْ،،، ٝأر٠٘ٔ ك٢ 
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ٝأُجبهًخ ٝثبُناد ك٢ اُؼشو  ٛنٙ ا٤ُِب٢ُ اُلؼ٤ِخ
األٝافو ٤ُِٝخ اُوله كػٞاد طبكهخ ٖٓ أػٔبهٌْ ثبُناد 

 . ٖٓ ٛنٙ اُلهًٝاشؼوٝا أْٜٗ هل اٍزلبكٝ ُٖٔ
 

 

               

 
 .ٓالؽظخ

 : ٍئاٍ InternetMasterٞٛٛوػ االؿ 

 ُٔبما أرؼِْ هٞاػل اُج٤بٗبد
 

 

 

 

 

 ٓوؽجب،،،

 

 % !!!100أ١ عٞاة ال ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ا٤ُٖـخ اُزب٤ُخ كٜٞ فطؤ 

 

أرؼِْ هٞاػل اُج٤بٗبد ُزؾو٤ن هاكل ٓب٢ُ عل٣ل، ثؼجبهح أفوٟ اما ًبٕ اُٜلف ؿ٤و 

رؾو٤ن ٌَٓت ٓبك١ ك٤ٖ٘ؾز٢ اُزٞهق كٞها ػٖ رؼِْ هٞاػل اُج٤بٗبد ٝػلّ 

 .اٙبػخ اُٞهذ

 

اما اُغٞاة اُٖؾ٤ؼ ٝاُٞؽ٤ل ٛٞ رؾو٤ن ٌٓبٍت ٓب٤ُخ ٝأ٣خ أعبثبد أفوٟ ال 

 ..ٓؼ٠٘ ُٜب

 

ٝؽز٠ ال ٣ـٚت ٢٘ٓ اُجؼ٘ ٓضَ ٓب ؽلس ك٢ ثؼ٘ أُئرٔواد أٍزض٢٘ 

 :اُزب٢ُ

 



 

 152 

ّقٔ ٣و٣ل إٔ ٣٘بٍ اػغبة ىٝعزٚ أٝ أف٤ٚ أٝ ٣َزؼوٗ أٓبّ اثٖ ػٔٚ أٝ 

ٕل٣وٚ، ٝٛنٙ اُْو٣ؾخ أٖٗؾٜب ثبٍزٌٔبٍ رؼِْ ا٥ًٌَ ًٝنُي ٝٙغ ا٧ٍئِخ 

ك٢ أُ٘زل٣بد ٝفالٍ ثٚؼخ أٍبث٤غ أٝ ّٜٞه ٤ٌٍٕٞ هبكها ػ٠ِ اٗزياع 

اإلػغبة ٖٓ أهبهثٚ ٝٓؼبهكٚ ٖٓ فالٍ روه٤ٔ ثؼ٘ اُ٘ٔبمط ٝر٣ِٖٞ ثؼ٘ 

هطؼب ال أرٌْٜ ٝال أٍقو ٝاٗٔب ٖٓ ٣و٣ل . ا٧ىهاه ٝٛجبػخ اُزوبه٣و أُجوٝىح

كٜنا ٛلكٚ ٝٛنا ٛو٣وٚ ٝال ػ٤ت ك٢ ٛنا  (كوٜ)اإلػغبة ٖٓ ا٥فو٣ٖ 

ٕٝله٢ٗٞ ُول هأ٣ذ اٌُض٤و ٖٓ ا٧ٍئِخ ك٢ ٓ٘زلٟ ا٥ًٌَ ٣َؤُٕٞ ػٖ ٤ًل٤خ 

 ... !!!!!!!!!!اهلبٍ ٗٔٞمط ثٌَْ هاهٔ أٝ رله٣غ٢ أٝ 

 

 .أٍزض٢٘ أ٣ٚب ٖٓ ٣و٣ل إٔ ٣٘بٍ هئ٤َٚ ك٢ اُؼَٔ اػغبثٚ

أٍزض٢٘ ٖٓ ٣و٣ل إٔ ٣ولّ اُٞاعجبد ٝاإلفزجبهاد ٤ُ٘غؼ كوٜ ٖٝٓ صْ ٠َ٘٣ أثٞ 

 .هٞاػل اُج٤بٗبد ٝأِٜٛب ٝٓب أًضو ٝٓب أٙقْ ٛنٙ اُْو٣ؾخ

اٍزض٢٘ أ٣ٚب ٖٓ ٣و٣ل إٔ ٣ْٖٔ هبػلح ث٤بٗبد رَزقلّ ٖٓ هجَ ّقٔ ٝاؽل 

 .كوٜ، أًوه ّقٔ ٝاؽل كوٜ ال أًضو

 

ًَ ٖٓ ٍجن أهٍٞ ُْٜ اٍزٔوٝا ك٢ رؼِْ ا٥ًٌَ ٝاٍزٔوٝا ثٞٙغ ا٧ٍئِخ ك٢ 

أُ٘زل٣بد ٍٝزغلٕٝ اٌُض٤و ٖٓ اإلعبثبد ٝال ثؤً ثلٝهح أٝ كٝهر٤ٖ رله٣ج٤ز٤ٖ 

ٓقلٚز٤ٖ ُزؤ٤ًل أُلب٤ْٛ اُقبٕخ ثب٥ًٌَ أٝ ٓب ّبثٜٚ ا٥ًٌَ ٝفالٍ كزوح 

ه٤ٖوح ٍززٌٕٔ٘ٞ ٖٓ رؾو٤ن أؽالٌْٓ ٖٓ فالٍ اٗزياع اػغبة ا٥فو٣ٖ ٝهل 

روليٕٝ ؽبعيا ٝاؽلا ٣ٝلزؼ هللا ػ٤ٌِْ ٖٓ فالٍ ث٤غ ثوآظ اإلٍزقلاّ اُٞاؽل 

ٓضَ ٓؾَ ُزؤع٤و ا٧ّوٛخ أٝ ٓؾَ ُزؤع٤و  (أ١ ٖٓ هجَ ّقٔ ٝاؽل)

ٌُٖٝ اإلؽزٔبٍ هبئْ إٔ  (ٝٛجؼب ٛنا اؽزٔبٍ ٙؼ٤ق)ا٤َُبهاد أٝ ٓب ّبثٚ مُي 

ًٔب إٔ ُلٟ ٛنٙ اُْوائؼ كوٓ ُز٤ْٖٔ ثوآظ ُطِجخ . رج٤غ ثوٗبٓظ أٝ اص٤ٖ٘

ا٤ٌُِبد ٝأُؼبٛل ٓوبثَ ٓجبُؾ ٓبك٣خ اٝ رول٣ْ كهًٝ ف٤ٕٖٞخ أٝ كزؼ ٓٞهغ 

 .ٓجَٜ ثبّزواًبد ُْوػ هٞاػل اُج٤بٗبد ُْٜ

 

آَٓ ٖٓ اُْوائؼ اَُبثوخ ٓـبكهح هطبه هٞاػل اُج٤بٗبد ك٢ ٛنٙ أُؾطخ ٓز٤ٖ٘ٔ 

 .ُْٜ هؽِخ ٍؼ٤لح

 

اُوعبء اُجوبء ك٢ ٓوبػلًْ  (ؽو٤و٤خ)اُْو٣ؾخ اُز٢ رو٣ل رؾو٤ن ٌٓبٍت ٓب٤ُخ 

 .اٍزؼلاكا ُإلٗطالم ا٠ُ أُؾطخ اُزب٤ُخ
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ٍ٘وّٞ ثبُزيٝك ثبُٞهٞك ٍَٝ٘زٔو ثْٔئ٤خ هللا ٗؾٞ ٓؾطخ هبكٓخ أؽنهًْ ٖٓ 

 .اُجلا٣خ إٔ ك٤ٜب اٌُض٤و ٝاٌُض٤و ٖٓ أُطجبد اُٜٞائ٤خ

 

 .اُوعبء هثٜ ا٧ؽيٓخ

 

 رؾ٤بر٢،،،

 

 

 

 ٓوؽجب،،،

 

ُِٔزبثؼ٤ٖ ٓؼ٘ب ٝاُجبؽض٤ٖ ػٖ رؾو٤ن ٌٓبٍت ٓب٤ُخ أهٍٞ ُْٜ، عٜيٝا هِْ 

 .هٕبٓ عل٣ل ٝٗجلأ ثبٌُزبثخ ٓوح أفوٟ

 

 ٤ٍFoxPro ٝ Clipper ٝ dBaseٌٕٞ ا٥ًٌَ ٝٓضِٚ ٖٓ اُجوآظ ٓضَ 

 .كوٜ أكٝاد َُِٔبػلح ػ٠ِ اُزؼِْ--- ٝؿ٤وْٛ أكٝاد ُِزؼِْ ٖٓ ؽ٤ٖ ٥فو 

 

ك٢ اُلهًٝ ا٤ُٝ٧خ رؾلص٘ب أٗٚ ال ٣ٞعل ٢ّء أٍٚ ٗٔبمط ٝال روبه٣و ٝال 

ٓب٣ٌوٝى ك٢ هٞاػل اُج٤بٗبد ٝهٔ٘ب ثبُزو٤ًي ػ٠ِ اُؼٔٞك اُلوو١ ١٧ ثوٗبٓظ 

هٞاػل ث٤بٗبد ٝٛٞ اُغلاٍٝ ٝاإلٍزؼالٓبد كوٜ ٝٛجؼب ٛنا ٌِْٓخ، ٧ٕ هٞاػل 

--- ٛنٙ أٍٝ ٌِْٓخ . ا٠ُ ٗٔبمط ٝا٠ُ روبه٣و ٝفالكٚ (كؼالًال )اُج٤بٗبد ثؾبعخ 

 .أٍٝ ٤ٖٓجخ ٝأٍٝ ػوجخ ؽو٤وخ ك٢ ٛو٣ن اإلؽزواف--- ػلٞا 

 

ٖٓ !! ٤ًق ٖٗ٘غ اُ٘ٔبمط ٝاُزوبه٣و ٖٝٓ أ٣ٖ ٤ًٝق؟ ٛنٙ اُطجوخ ا٠ُٝ٧ 

 ٣زنًو؟

 

 :هكٚ٘ب ا٥ًٌَ ٝؿ٤وٙ ٖٓ اُجوآظ أُْبثٜخ ُِْٔبًَ اُزب٤ُخ

Scalability 

Availability 

Simplicity 
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Server Oriented 

 

 ٖٓ ٣نًو ٓب ٍجن؟؟؟

 

Scalability ،ًأٝ اُو٤بً ُِزج٤َٜ ٢ٛٝ رؼ٢٘ إٔ هبػلح  ٝرؼ٢٘ هبث٤ِخ اُو٤ب

اُج٤بٗبد رؼَٔ ث٘لٌ اٌُلبءح ٝٗلٌ اُوٞح ثـ٘ اُ٘ظو ػٖ ػلك اُغلاٍٝ أٝ ػلك 

ٝأُٖطِؼ ٖٓ اُلؼَ . اَُغالد أٝ ػلك أُزؼب٤ِٖٓ ٓغ اُوبػلح ك٢ ٗلٌ اُٞهذ

To Scaleأ١ ٣ـ٤و أُوبً ٓضَ أُو٤بً أَُزقلّ ك٢ اُقوائٜ ٝؿ٤وٛب . 

 

Availability أ١ إٔ هبػلح اُج٤بٗبد كائٔب ٝأثلا ٓزٞاعلح  ٝرؼ٢٘ اُزٞاعل

ٝٓزٞكوح ٝال ٣٘وطغ اإلرٖبٍ ثٜب رؾذ أ١ ظوف ٝػ٤ِٚ اما أهاك ٕبؽت 

اُْوًخ إٔ ٣َزؼِْ ػٖ أهثبػ اُوثغ أُٖ٘وّ كبٕ أُٞظق ُٖ ٣وٍٞ ُٚ إٔ 

 .هبػلح اُج٤بٗبد ٓزؼطِخ

 

Simplicity ٝٛ٘ب  ٢ٛٝ ثَبٛخ ٍُٜٝٞخ اُزؼبَٓ ٓغ ثوٗبٓظ هبػلح اُج٤بٗبد

ا٥ًٌَ أكَٚ ثٌض٤و ٖٓ ؿ٤وٙ، ٌُٝ٘٘ب ٍ٘ٚؾ٢ ثٜنٙ ا٤ُٔيح ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ 

 .٤ٓياد أكَٚ

 

Server Oriented ٌَّ (ثش) أ١ إٔ هبػلح اُج٤بٗبد رؼَٔ ػ٠ِ 

Broadcastingّ٤ٌُٝ ػ٠ِ ٌَّ ِٓق ٓ٘لَٖ ًٔب ٛٞ  ُِلفٍٞ ا٠ُ اُقبك 

 Microsoft ٝٛٞ افزٖبه MDBثؼجبهح أفوٟ ِٓق . اُؾبٍ ٓغ ا٥ًٌَ

Data Base ٝػجبهح ػٖ ِٓق ٓ٘لَٖ ٓضَ أ١ ِٓق آفو ٢ٖٗ أٝ ٝص٤وخ أ 

 ثٌَْ ٓجَٜ ٝال ٣ؼَٔ SQL ُز٘ل٤ن أٝآو Engineؿ٤وٙ ٣زؼبَٓ ٓغ ٓؾوى 

.  فبكServerّػ٠ِ ٌَّ 

 

ثؼل رج٤َٜ أُٖطِؾبد اَُبثوخ ٗ٘زوَ ٓوح أفوٟ ا٠ُ كهً هل٣ْ ثلأٗبٙ ك٢ ثلا٣خ 

 : ٗؼ٤ل ٓوح أفوClient ٝ Serverٟٛنٙ اََُِخ ٝٛٞ 

 

Client اُغٜبى اُن١ ٣زؼبَٓ ٓغ اُطجوخ ا٠ُٝ٧ ٣ٝؾز١ٞ ثبُلهعخ ا٠ُٝ٧ ٞٛ 

 .ػ٠ِ ٗٔبمط اإلكفبٍ ٝاإلفواط
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Server ٌَّ اُغٜبى اُؾب١ٝ ُجوٗبٓظ هٞاػل اُج٤بٗبد ػ٠ِ ٞٛ Server 

. ًٝنُي ػ٠ِ هبػلح اُج٤بٗبد ٗلَٜب اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ اُغلاٍٝ ٝاإلٍزؼالٓبد

 ٓبما ٣ؼ٢٘ ٛنا؟

 

 ...٣ؼ٢٘

 

إٔ اُقبكّ ٣َزط٤غ إٔ ٣قلّ أًضو ٖٓ هبػلح ث٤بٗبد ك٢ ٗلٌ اُٞهذ ٖٝٓ فالٍ 

 .ٗلٌ أُؾوى

 

 :٣ٝ٘طجن ػ٠ِ ٛنا 

Micrsoft SQL Server 

Oracle Server 

Sybase Server 

 

 .٧ٕٝ اُقبكّ ػ٤ِٚ هٞاػل اُج٤بٗبد كٜٞ ٣ٔضَ اُطجوخ اُضبُضخ

 

 .ًٔب هِ٘ب ٍبثوب كػٞٗب ٖٓ اُطجوخ اُضب٤ٗخ ؽب٤ُب

 

 ...ٓوح أفوٟ

 

روً٘ب ا٥ًٌَ ٝٓب ّبثٜٚ ُؼلّ ٓولهرٚ ػ٠ِ اُزؼبَٓ ثٌَْ أٍب٢ٍ ػ٠ِ ٛو٣وخ 

 ٝاٗطِو٘ب Availability ٝال Scalability ٝالٗٚ ال ٣لػْ ال Serverفبكّ 

 . أٗٞاع ٖٓ اُقبكٓبد3ا٠ُ أٗٚ ٣ٞعل ك٢ اَُٞم 

 

 ٝأػ٤ل MS SQL Serverٝهل ّوؽذ اُلوم ث٤ٖ اُقبكٓبد اُضالصخ ك٢ ٓ٘زلٟ 

ٛ٘ب ٓوح أفوٟ، أْٛ كوم ث٤ٖ ٛنٙ اُقبكٓبد ٛٞ ػلك َٓزقل٢ٓ اُقبكّ ك٢ ٗلٌ 

 :اُٞهذ

 

 :ٓضبٍ

Access ٝٙؼزٚ ٛ٘ب ُِٔوبهٗخ ) روو٣جب 15 ػلك أَُزقل٤ٖٓ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ

 (كوٜ
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MS SQLثبُٔزٍٜٞ ػْواد ا٥الف َٓزقلّ ك٢ ٗل٢ اُٞهذ  

Oracleثبُٔزٍٜٞ ٓئبد االالف َٓزقلّ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ  

Sybaseٖثبُٔزٍٜٞ ثبُٔال٤٣  
 

 ك٢ MDBالؽع إٔ ك٢ ا٥ًٌَ ػلك أَُزقل٤ٖٓ اُي٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ِٓق 

ث٤٘ٔب ك٢ اُقبكٓبد اُضالصخ كبٕ اُؼلك  (أ١ هبػلح ث٤بٗبد ٝافلح كوٜ)ٗلٌ اُٞهذ 

 .٤ٍٞىع ػ٠ِ ػلك هٞاػل اُج٤بٗبد أُٞعٞكح ػ٠ِ اُقبكّ

 

 كبٕ ػلك MS SQL هبػلح ث٤بٗبد ػ٠ِ فبكّ 290اما ٝٙؼذ : ٓضبٍ آفو

٤ٍوَْ ػ٠ِ ػلك هٞاػل اُج٤بٗبد ٝٛجؼب ٤ٌُ  (ك٢ ٗلٌ اُٞهذ)أَُزقل٤ٖٓ 

 هبػلح ث٤بٗبد ٓضال كبٕ اُؼلك 100ّوٛب كل٢ ؽبُخ أٗٚ ال ٣ٞعل َٓزقل٤ٖٓ ػ٠ِ 

 .٣قٖٔ ُوٞاػل اُج٤بٗبد ا٧فوٟ

 

ثؼجبهح أفوٟ ك٢ ا٥ًٌَ ٗو٤ٌ ػ٠ِ هبػلح ٝاؽلح ث٤٘ٔب ك٢ اُقبكٓبد رو٤ٌ 

ال ٗؾزبط أًضو ٖٓ ٛنا ُٖٝ ٗلفَ ك٢ . ػ٠ِ ػلك أَُزقل٤ٖٓ ُطبهخ اُقبكّ ٗلَٚ

. رو٤٘بد ٓؼولح

 

الخبلصة هً أن الخادمات الثبلثة تدعم أعدادا هائلة جدا وكما ترى فإن 
Sybase ٌدعم أعدادا بمئات األلوؾ بل تصل إلى المبلٌٌن وٌستخدم فقط 

 .فً البنوك بالدرجة األولى
 
 قوته فً حجم المستخدمٌن وكذللك فً نواحً السرٌة Sybaseإذا 

Security وطبعا أقترح علٌكم جمٌعا بعدم تعلم ،Syabse ًمن ٌقول ل ،
 لماذ؟ أٌن األذكٌاء؟

 
 وعدد Security ٌؤتً فً المرابة الثانٌة من حٌث Oracleمستر 

 .المستخدمٌن له فً نفس الوقت
 

 . فً المرتبة الثالثةMS SQLوٌقع 
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 (عفوا)؟ ولماذا؟ طبعا تعلم اإلثنٌن MS SQL أو ORACLEمن تختار؟ 
حٌث ٌتطلب األمر إحتراؾ أحدهما وأخذ فكرة عامة عن اآلخر، !!! ؼباء 

 .ومحدثكم أحد هإالء األؼبٌاء حٌث أضعت سنتٌن تقرٌبا وكانت ؼلطة
 

 أنتظر إجابة على السإالٌن المطروحٌن؟
 

 ؟ال Sybaseلماذا 
 ؟MS SQL أم ORACLEماذا نختار 

 
 ...أنتظر بضعة إجابات

 
 تحٌاتً،،،

 
 
 
 
 
 

 مرحبا،،،
 

 على تفاعلهما وردهما الرائع بل -_- وكذلك األخ ---أشكر كبلً من األخ 
 .الرائع جدا

 
 (إال بمعجزة) Sybaseصحٌح لن ٌتصل بك أحداً لتصمٌم قاعدة بٌانات 

 تستخدم من قبل الشركات الضخمة لتصمٌم قواعد Sybaseوسبب ذلك أن 
 .بٌانات مفتوحة وكلمة مفتوحة تحتاج إلى شرح سرٌع

 
 :عند تصمٌم قاعدة بٌانات لدٌك إختٌاران ال ثالث لهما

 
واحدة  (شركة مإسسة وزارة إلخ)تصمٌم قاعدة بٌانات تخدم منشؤة : األول

فً هذا . فقط، فمثبل بمقدورك تصمٌم قاعدة بٌانات لشركة تؤجٌر سٌارات
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عندما تتصل بك . اإلختٌار أنت تصمم قاعدة البٌانات لتخدم هذه المنشؤة فقط
شركة تؤجٌر سٌارات أخرى مختلفة فإنك تقوم بتصمٌم قاعدة بٌانات أخرى 

بعبارة أخرى أصبح لدٌك . مختلفة تصلح إلستخدامات هذه الشركة فقط
قاعدتٌن للبٌانات كبلهما ٌعمبلن لخدمة شركة تؤجٌر سٌارات وقد ٌتشابهان 
فً بعض المكونات ولكنهما ٌإدٌان خدمات مختلفة تصلح لكل شركة على 

مثال هذا أن تفصل ثوبا أو بدلة أو فستان لكل عمٌل على مقاسه وحسب . حدة
 .المؽلقهذا إسمه النوع . رؼباته

 
تصمٌم قاعدة بٌانات تصلح للجمٌع فتقوم بتصمٌم قاعدة بٌانات لتؤجٌر : الثانً

. السٌارات وتعمل منها آالؾ النسخ وتبٌعها فً السوق لكل راؼب فً الشراء
مثل تفصٌل ثٌاب وبدل وفساتٌن وتوزٌعها فً السوق . المفتوحوهذا هو النوع 

 .وكل من ٌقوم بالشراء ٌجري بعض التعدٌبلت
 

وعلٌه فإنه ٌوجد شركات ضخمة جدا فٌها آالؾ المبرمجٌن والمصممٌن الذٌن 
 المالٌة فً العالم بإستخدام تللمنشآٌقومون بتصمٌم قواعد بٌانات هائلة الحجم 

Sybase ًوعلٌه فإن أقصى آمالك وأحبلمك ف Sybase أن تصبح 
موظفا فً أحد هذه الشركات وتصبح فردا فً أحد فرق العمل لدٌها للمشاركة 

 .فً تصمٌم أحد قواعد البٌانات هذه
 

قواعد البٌانات فً عالمنا العربً المستخدمة فً  (إن لم ٌكن كافة)معظم 
البنوك ومإسسات النقد وشركات األسهم وؼٌرها تستخدم قواعد بٌانات 

 وكذلك تم تصمٌمها من قبل شركات فً Sybaseمصممة من قبل برنامج 
 .أمرٌكا وأروبا

 
 إال من ٌرٌد منكم أن Sybaseهذا من وجهة نظري الشخصٌة ٌؽلق باب 

بعد ما سبق من إختار منكم . ٌطرق باب هذا البرنامج بمحض إختٌاره
Sybase ًفآمل منه أن ٌبدأ فً الموقع التال www.sybase.com 

 
 ما زال شاسعا وقد سؤلت هذا السإال عدة MS SQL و Oracleالفرق بٌن 

 Oracleمرات منذ بضعة سنوات فً محفل رسمً وكانت اإلجابات كلها 
 MS عشرات األضعاؾ متفوقا على Oracleوحٌنها كان !! دون تردد 
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SQL من كافة الجهات ومع ذلك نصحت الحضور بالتوجه فوراً إلى MS 
SQL وكانت عبلمات الدهشة بادٌة على محٌا الجمٌع !!! 

 
 أفضل من الناحٌة التقنٌة ومازال أفضل من Oracleحتى هذه اللحظة مازال 

 ولكن شركة ماٌكروسوفت تتمتع ببضعة خصال تجعل من Securityناحٌة 
 مرجحا بشكل أكبر، فٌما ٌلً بعضا من هذه MS SQLإقتراحً بإستخدام 

 :الخصال
 

 سٌطرة هذه الشركة على سوق البرمجٌات -- --أقتبس من األخ 
 بمئآت Oracleقوة الدعم الفنً لشركة مٌكروسوؾ تفوق الدعم الفنً ل 

 األضعاؾ
 بشكل كبٌر وسرٌع Oracle تفوق سرعة تطور MS SQLسرعة تطور 

 وبشكل Oracle على MS SQLوأرى أنه خبلل بضعة سنوات سٌتفوق 
 كبٌر

 Oracle أرخص بكثٌر من MS SQLتكلفة إنتاج قاعدة بٌانات بإستخدام 
Compatibility أو التوافق بٌن البرمجٌات ٌرجح كفة MS SQL لتفاعلها 

 Oracleمن البرامج الشهٌرة بشكل أفضل بكثٌر من 
 Oracle أقل بمراحل عدٌدة من MS SQLسعر ترخٌص 

 
وبالمناسبة فلٌس لً عبلقة ال من قرٌب وال من بعٌد بهذه الشركات ألفضل 

وٌالٌت كان لً هذا للحصول على نسبة مقابل هذه )أحدهما على األخرى 
 .(!!!التوصٌات 

 
وطبعا أعٌد مرة أخرى وآمل التركٌز أن كل ما نشرحه هنا ونتحدث عنه 

 MS SQL و Oracle و Syabseٌنطبق على الخادمات الثبلث الشهٌرة 
حٌث أننا هنا نتكلم عن قواعد البٌانات وال نتحدث عن البرامج المستخدمة فً 

 .تصمٌم وتطوٌر قواعد البٌانات
 

أنت تقرر ماذا ترٌد أن تستخدم، وكل ما نقوله . اإلختٌار مناط بك فً النهاٌة
 .هنا ٌنطبق علٌهم جمٌعا
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كانت لدٌنا من السابق مشكلة واحدة فقط وهً كٌؾ نقوم بإنشاء نماذج 
 .اإلدخال واإلخراج والخادمات ال تدعم هذه الخدمة

 
وكان  (منذ بضعة سنوات)تنبهت الشركات الثبلث إلى هذه المشكلة حدٌثا 

 فً إنتاجها برامج إلحاقٌة للمساعدة على إنشاء Oracleقصب السبق لشركة 
 .نماذج اإلدخال واإلخراج

 
وكقاعدة عامة فإن هذه البرامج اإللحاقٌة من قبل الشركات الثبلث ٌوجد فٌها 

 أي التوافق Compatibilityالكثٌر بل الكثٌر جدا من التعقٌد والمشاكل و 
 ولٌس Client Serverكما أن معظم هذه البرامج اإللحاقٌة كان موجها إلى 

 .إلى اإلنترنت وهو درسنا القادم بمشئٌة هللا
 

تحقق  (من وجهة نظر شخصٌة)خبلصة القول أن البرامج اإللحاقٌة لم ولن 
 (نماذج إدخال وإخراج)األمل المطلوب منها إلنشاء واجهات إستخدام حقٌقٌة 

وعملٌة وعلٌه فإنً ال أرى فً هذه البرامج اإللحاقٌة أي مساعدة عملٌة 
 .لمتطلبات السوق

 
وعلٌه فإن مشكلة نماذج اإلدخال واإلخراج مازالت قائمة وتحتاج إلى حل من 

 .جهة أخرى ال تنسى أن هذه هً الطبقة األولى
 

تم إذا برامج قواعد البٌانات هً خادمات فقط وهذه هً قوتها وهذا هو ما 
 .إنشاإها ألجله أن تحتوي على الجداول والروابط واإلستعبلمات فقط

 
 تحٌاتً،،،

 
 

 مرحبا،،،
 

 (المشاكل األساسٌة)فً صفحة خاصة منفصلة فً الدفتر ضع عنوان إسمه 
 .وسنسرد فً هذه الصفحة كافة المشاكل التً نحتاج إلى حلول لها
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حتى هذه اللحظة لدٌنا مشكلة أساسٌة واحدة وهً كٌؾ نصمم نماذج اإلدخال 
واإلخراج عندما نستؽنً عن برامج بسٌطة مثل اآلكسس وؼٌره ونتوجه إلى 

 .Oracle و MS SQLالخادمات مثل 
 

 .ال ٌوجد لدٌنا طرٌقة إلنشاء نماذج اإلدخال واإلخراج... مرة أخرى
 

نعود إلى أحد الدروس القدٌمة فً بداٌات هذه السلسة ونعٌد التركٌز على 
 :مصطلحٌن أساسٌٌن وهما

 
Client 

Server 
 

 من ٌتذكر معنى هذٌن المصطلحٌن؟
 

 عندما نسمعها أو نقرأها نتخٌل الطبقة األولى وٌوجد Client... أول شً 
 .فٌها نماذج اإلدخال واإلخراج

 
Server عندما نسمعها أو نقرأها نتخٌل الطبقة الثالثة وٌوجد فٌها قاعدة 

وقاعدة البٌانات حسب ما تعلمناه . ألننا على خادم (قواعد)البٌانات  (قواعد)
 .فٌها جداول وروابط وإستعبلمات فقط

 
أل، ركز بشدة، المسافة بٌن --- ركز --- نقطة أخرى فً ؼاٌة األهمٌة 

Client و Server هً آالؾ الكٌلومترات !!! 
 

 موجود فً شقة ما فً عمارة ما فً مدٌنة مكة Clientسنتخٌل أن جهاز 
 موحود فً شقة ما فً عمارة ما فً مدٌنة لوس Serverالمكرمة، و 

 !!! كٌلومتر 17000المسافة مٌن ٌعرؾ أكثر من !! أنجلوس 
 

كذلك سنتخٌل أن جهاز مدخل البٌانات موجود فً شقة ما فً عمارة ما فً 
 .مدٌنة دبً
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قاعدة البٌانات على الخادم فً لوس أنجلوس فٌها جدول صؽٌر ببضعة حقول 
 .بمعنى آخر مدخل بٌانات واحد ٌكفً. وبضعة عشرات من السجبلت

 
 .األجهزة الثبلثة كلها مرتبطة باإلنترنت

 
ٌدخل إلى جهازه وٌقوم  (مع فنجان من القهوة)مدخل البٌانات فً مدٌنة دبً 

 !!!بإدخال بضعة بٌانات إلى القاعدة 
 

 ما الذي حدث؟... نركز 
 

ال مشكلة إن كنت ) Insert Intoإلدخال بٌانات إلى قاعدة ما نستخدم األمر 
نركز عندما ٌضؽط مدخل البٌانات زر ...(التتذكر فهذا لٌس هو الموضوع

من ٌستطٌع أن ٌتقمص !!!  التً ال نراهاالعملٌاتاإلدخال تحصل آالؾ 
 وبعد إرسالك من خبلل Insertلعدة دقائق أنك أنت جملة  (مؽمضا عٌنٌه)

 كٌلومتر من دبً متجها إلى 18000زر اإلدخال بدأت رحلة شاقة أكثر من 
 !!!لوس أنجلوس 

 
هذا التخٌل وهذا التركٌز ٌتضمن عشرات المواضٌع التً تتطلب منا جمٌعا 

 !!ثقافة عامة، أكرر ثقافة عامة وال ٌوجد مبرر لدراستها بعمق 
 

 إلدخال سجل Insertمدخل البٌانات أرسل سطراً واحدأ عبارة عن جملة 
 ...واحد فقط فً قاعدة بٌانات بعٌدة جدا

 
ٌستطٌع أن ٌحدد مسبقا رحلة هذه الجملة  (إال قلة)ال ٌوجد شخص فً العالم 

ولؤلسؾ )من دبً إلى لوس أنجلوس إال من خبلل برامج متخصصة جدا 
 .أكثر من المبرمجٌن والمصممٌن (Hackersٌستخدمها 

 
 نحن كمبرمجٌن ومصممٌن ماذا ٌهمنا من هذه الرحلة؟ من ٌقول؟

 
 :ٌهمنا التالً
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سرعة نفاذ الجملة من الجهاز فً دبً إلى كرت المودٌم إلى الخط الهاتفً فً 
 الخاصة Gatewayدبً إلى المقسم فً دبً إلى مزود الخدمة فً دبً إلى 

فً دبً إلى أي كٌبل بحري إلى أوروبا إلى الكٌبل البحري فً المحٌط 
...  إلى مقسم فً لوس أنجلوس إلى ITTاألطلنطً إلى مدٌنة نٌوٌورك إلى 

إلى كرت الشكبة فً عمارتنا إلى الجهاز إلى قاعدة البٌانات ... إلى ... إلى 
 ...إستراحة رحلة طوٌلة---واووووووووو... إلى الجدول 

 
 !!!!تنفٌذ الجملة  ((((سرعــــــــــــــة))))قلنا ما ٌهمنا بالدرجة األولى هو 

 
 ...ؽز٠ اَُوػخ ؿ٤و ًبك٤خ

 

ٝهل ٣ٌٕٞ أؽل )ك٢ اإلٗزوٗذ ػِْ هبئْ ثنارٚ ٣زطِت ّوؽب صوبك٤ب َٓزل٤ٚب 

...  ٢ٛٝ أؽل أْٛ ثوٝرًٞٞالد اإلٗزوٗذTCP/IPٝٛٞ  (كهٍٝ٘ب ٣ٞٓب ٓب

 ا٧ٍب٤ٍخ أٜٗب ال رٖٚٔ ٗوَ اُج٤بٗبد ٖٓ عٜبى ٥فو ؽٍٞ TCP/IPٌِْٓخ 

اٌُوح ا٧ه٤ٙخ ٝػ٤ِٚ ُل٣٘ب ٌِْٓخ عل٣لح ٢ٛٝ ٖٓ ٣ٖٚٔ إٔ اَُغَ هل كفَ 

ٝاُـو٣ت إٔ ٓؼظْ ٢ٖٔٔٓ هٞاػل اُج٤بٗبد ال ٣ِزلزٕٞ ... ك٢ هبػلح اُج٤بٗبد

 !!!!ُٜنٙ اُ٘وطخ 

 

ٗؼٞك ا٠ُ ٕل٣و٘ب ك٢ ٌٓخ أٌُوٓخ ٝٛٞ ٓغوك ىائو ٣و٣ل إٔ ٣طِغ ػ٠ِ ث٤بٗبد 

 ... ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ث٤بٗبد ٓبSelectاُوبػلح ك٤وّٞ ثز٘ل٤ن عِٔخ 

 

ُ٘لزوٗ إٔ هبػلح اُج٤بٗبد ك٤ٜب اٍْ ... هًي ٓؼ٢ ٓوح أفوٟ ٖٓ كِٚي

 .أُٞظق، اٍْ أة أُٞظق،اٍْ ػبئِخ أُٞظق

 

 ٓال٤٣ٖ 3ٝهبّ ثبكفبٍ  (ٓٞظق ٤ْٜٗ)ٍ٘لزوٗ إٔ ٓلفَ اُج٤بٗبد ك٢ كث٢ 

 .ٍغَ ك٢ هبػلح اُج٤بٗبد

 

اُٖل٣ن ك٢ ٌٓخ أٌُوٓخ ٣و٣ل إٔ ٣ؾَٖ ػ٠ِ علٍٝ ٓورجب أثغل٣ب ؽَت 

 ٖٝٓ صْ Selectٗ٘لن ُٚ عِٔخ ... ث٤َٜ... اُؼبئِخ ٌُبكخ ٍغالد هبػلح اُج٤بٗبد

ِٖٗن ا٧ٍْ ثبٍْ ا٧ة ثبٍْ اُؼبئِخ ٓغ كواؽ ث٤ٖ ًَ ٜٓ٘ٔب ٤ُواٙ ًبٍْ ًبَٓ 

 .ٝٗوّٞ ثبُز٘ل٤ن
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َٛ ٛنا ٕؾ٤ؼ؟ ٛجؼب ٕؾ٤ؼ؟ ٌُٖٝ ُؾظخ ٓبما ؽلس ك٢ ٛنا اُغِٔخ اُج٤َطخ 

 ٖٓ ٣زبثغ ٓؼ٢؟!!!! علاًال 

 

أفٞٗب ك٢ كث٢ ًبٕ ُل٣ٚ ٌِْٓخ اَُوػخ ٝٙٔبٕ كفٍٞ اَُغَ ك٢ اُوبػلح ث٤٘ٔب 

ا٤ُٖٔجخ ٢ٛ إٔ ٛنا ... أفٞٗب ك٢ ٌٓخ أٌُوٓخ ال ٣ٞعل ُل٣ٚ ٌِْٓخ ثَ ٤ٖٓجخ

 ٓال٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٣ٖ ٍغَ ٖٓ ًُٞ أٗغًِٞ 3اُْقٔ هبّ ثبٍزلػبء 

... ُزَٖ ا٠ُ ٌٓخ أٌُوٓخ، ٝٛنا ػبئن فط٤و علا ك٢ أٗظٔخ هٞاػل اُج٤بٗبد

ُٔبما؟ ٧ٕ اُٖلؾخ ك٢ ٌٓخ أٌُوٓخ ٍزؤفن ٓب ال ٣وَ ػٖ ٖٗق ٍبػخ ُزلزؼ 

ؽز٠ ٓغ ٍوػخ ارٖبٍ ػب٤ُخ علاَ ثَ ٤ٍوّٞ ا٧ؿ ك٢ ٌٓخ أٌُوٓخ ثزوى !!! 

 .أُٞهغ ٝاُنٛبة ا٠ُ ٓٞهغ آفو أٍوع ٝأكَٚ ٖٓ ٓٞهؼ٘ب

 

 ٝاٗظو ا٠ُ اُوهْ اُن١ Internet ٝك٢ فبٗخ اُجؾش اًزت Yahooامٛت ا٠ُ 

 ٤ِٕٓٞ ٍغَ، ؽز٠ ك٢ ارٖبٍ ٛبرل٢ ٣160ٞٙؼ ػلك اُ٘زبئظ ٍزغلٙ أًضو ٖٓ 

٤ًق !!!  ٤ِٕٓٞ ٍغَ ك٢ ثٚؼخ صٞا٢ٗ Yahoo 160ثط٢ء علا أهٍَ ُي 

 ٣وٍَ ُ٘ب Yahoo ٤ِٕٓٞ ٍغَ ك٢ ٖٗق ٍبػخ ٝأًضو ٝ 3ؽلس ٛنا؟ ٗؾٖ 

  ٤ِٕٓٞ ٍغَ ك٢ صب٤ٗخ أٝ أهَ ؟؟؟؟؟160ٖٓ هبػلح اُج٤بٗبد اًضو ٖٓ 

 

 ؟ أ٣ٖ اُن٣ٖ ٣لهٍٕٞ؟آٖ ٣وٍٞ ٢ُ ٤ًق ٛنا؟ ُٝٔبم

 اٌُض٤و ٣ؼٞكٕٝ ا٠ُ ٍٍزغغ٣ٌل٢٘٤ ثٚؼخ اعبثبد ٢ٗ٧ ٝاصن إ اُلهًٝ اُزب٤ُخ 

اٌُض٤و ٤ٍؼٞك ا٠ُ ؽج٤جخ هِجٚ ا٥ًٌَ هبئال .. ٓ٘طوخ ا٧ٓبٕ ٝا٠ُ ٛوهْٜ اُول٣ٔخ

ُٝٚ اُؾن ثَ ًَ اُؾن ٌُٝ٘ٚ ُٖ ٣وثؼ ه٣بال ٝاؽلا ٤ِٛخ !! ُ٘لَٚ ثالُ ٕلاع 

 !!!ؽ٤برٚ

 

 ٖٓ ٣غ٤ت؟

 

رؾ٤بر٢،،، 

 

 ٓوؽجب،،،

 

 .اٍزٔوٝا ك٢ اُزل٤ٌو ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ اعبثخ اَُئاٍ اَُبثن
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 ...ٗٞإَ اُجؾش ك٢ أُْبًَ

 

ػ٘لٓب رطِجي ّوًخ ٓب ُز٤ْٖٔ أ١ ثوٗبٓظ ٣زَٖ ثوبػلح ث٤بٗبد كٜ٘بى صالصخ 

 :اؽزٔبالد ال هاثغ ُٜٔب

 

 :اإلؽزٔبٍ ا٧ٍٝ

 ؽبٍت آ٢ُ ٓورجطخ 30ّوًخ ك٢ ٓل٤ٗخ اُو٣بٗ ك٢ اَُؼٞك٣خ، ٣ٞعل ك٤ٜب 

ثجَبٛخ ّل٣لح .  ا١ ّجٌخ ٓؾ٤ِخLANع٤ٔؼٜب ثْجٌخ، ٛنا ا٤َُ٘به٣ٞ ٠َٔ٣ 

 صْ رقزبه عٜبى آفو Serverرقزبه أ١ عٜبى ٜٓ٘ب ٝروٍٞ ٛنا ٛٞ اُقبكّ 

 أ١ اُوك٣ق، ك٢ ؽبُخ كَْ Backupٝروٍٞ ٛنا اُغٜبى ٛٞ  (ؽَت ر٤ٖٔٔي)

 ُؾ٤ٖ إالػ اُقبكّ Backup ا٧ٍب٢ٍ ر٘زوَ اُؼ٤ِٔبد ا٠ُ Serverاُقبكّ 

صْ رقزبه عٜبى صبُش ٝروٍٞ ٛنا ٛٞ اُغٜبى . ٝثٜنا ال ٣ٌٕٞ ٛ٘بى اٗوطبع

أُقٖٔ ُ٘ٔبمط اإلكفبٍ ٣َٝزقلّ ٖٓ هجَ ٓلف٢ِ اُج٤بٗبد، رٚغ اُغلاٍٝ 

، رٚغ اُ٘ٔبمط ػ٠ِ عٜبى اُطجوخ ا٠ُٝ٧، ٣ٝزجو٠ Serverٝاإلٍزؼالٓبد ػ٠ِ 

 Intranetٛنا ا٤َُ٘به٣ٞ أٝ اإلؽزٔبٍ ا٧ٍٝ ٠َٔ٣ .  عٜبى ًَٔزقل27ٖ٤ُٓي 

 !!!الؽع ٝهًي اٗزواٗذ ٤ٌُٝ اٗزوٗذ 

 

 :اإلؽزٔبٍ اُضب٢ٗ

 15ٗلٌ اُْوًخ اَُبثوخ هبٓذ ثبكززبػ كوع ك٢ ٓل٣٘خ علح ٣ٝٞعل ك٢ اُلوع 

أٛالًال ثي ك٢ ػبُْ --- ٜٜٜٜٛٚ... LANعٜبى ٓورجط٤ٖ ثْجٌخ ٓؾ٤ِخ 

 ٌِْٝٓزٚ ا٥ٕ رٌٖٔ ك٢ WANٛنا ا٤َُ٘به٣ٞ أٝ اإلؽزٔبٍ ٠َٔ٣ !!! اُزٞٛبٕ

ٝاُؾٍِٞ !!! ٤ًل٤خ اُوثٜ ث٤ٖ اإلكاهح اُؼبٓخ ك٢ اُو٣بٗ ٝاُلوع ك٢ علح

 أ٠ُ ٝٛنا رقِق آٍق ؽَ ٣ؼٞك )أُطوٝؽخ ٢ٛ ثبٍزقلّ اُقٜ اُٜبرل٢ 

 .DDNأٝ ثبٍزقلاّ كٝائو ٓئعوح ر٠َٔ  (ػْواد ا٤َُٖ٘ ا٠ُ اُٞهاء

 

 :اإلؽزٔبٍ اُضبُش

ٗلٌ اُْوًخ اَُبثوخ هبٓذ ثبكززبػ كوع ك٢ ٝاّ٘طٖ ٝآفو ك٢ اُوبٛوح ٝصبُش 

ا٥ٕ ال ٣ٞعل اال ؽَ ٝاؽل ... ك٢ ٓل٣٘خ الٛٞه ك٢ ثبًَزبٕ

 !!ٝٛٞ اإلٗزوٗذ (اهزٖـــــــــــــــــــــــــــبك١)
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 !!!ال روِن 

 

أُْبًَ اَُبثوخ ال كفَ ُ٘ب ك٤ٜب ٤ًٖٖٔٔٔ ُوٞاػل اُج٤بٗبد، ٛنٙ ْٓبًَ 

ٗؾٖ ٗغٌِ ك٢ اعزٔبػ٘ب ٗزِنم ثل٘بع٤ٖ اُوٜٞح َٝٗزٔزغ ... ٢ٖٔٔٓ اُْجٌبد

ث٤٘ٔب ٢ٖٔٔٓ اُْجٌبد ٣زٚبهثٕٞ ثب٧كٌبه ٝا٣٧ل١ ٣ٝ٘بهْٕٞ اإلهزواؽبد 

 .ٝاُؾٍِٞ أُقزِلخ ُوثٜ ٛنٙ اُْوًخ

 

كٝهٗب ٝػناث٘ب ٣جلأ ثؼل ر٤ْٖٔ اُْجٌخ ؽ٤ش إٔ ثوٓغخ ٝر٤ْٖٔ هبػلح اُج٤بٗبد 

 . ُِْجٌخ٣Topographyقزِق عنه٣ب ثبفزالف ٌَّ 

 

ًَ ٓب ٣ٜٔ٘ب ك٢ ٛنٙ أُٞٙٞع ٛٞ ٍوك ٌِْٓخ أٍب٤ٍخ أفوٟ ٢ٛٝ ٤ًق ٗوثٜ 

ٓوٝها  (اُطجوخ اُضبُضخ)ٝهبػلح اُج٤بٗبد  (اُطجوخ ا٠ُٝ٧)ث٤ٖ ٝاعٜبد اإلٍزقلاّ 

اُٜلف ٛٞ ..... ٤ٌُ اُٜلف ٛٞ اُوثٜ كوٜ، هًي (٣خاُطجوخ اُضبٕ)ثطجوخ أُ٘طن 

 ث٤ٖ اُ٘ٔبمط ٣وثطٞا ًَ اُ٘بً ٣َزط٤ؼٕٞ إٔ . اُوثٜ ثطو٣وخ اهزٖبك٣خ

 .ٝاُوبػلح ٌُٖٝ هِخ ٙئ٤ِخ علا رَزط٤غ ػَٔ ٛنا ثٌَْ اهزٖبك١

 

هلهري ػ٠ِ اُوثٜ ثٌَْ اهزٖبك١ ٣ٌَْ اُلوم ا٧ٍب٢ٍ ث٤ٖ ٖٓ 

 اُوثٜ اُـ٤و اهزٖبك١ ٌِٓق .٣ؾَٖ ػ٠ِ أُْبه٣غ ٝػ٠ِ ٖٓ ٣قَوٛب

ٝثٜنا رٖجؼ اُؼوٝٗ أؿ٠ِ، ث٤٘ٔب ٛو٣وزي اهزٖبك٣خ كزَبػلى ػ٠ِ اُؾٍٖٞ 

. ػ٠ِ أُْبه٣غ ٝاُلٞى ثبُٔ٘بهٖبد

رؼبُٞا ث٘ب أّل اُلهًٝ ا٣الٓب ٝرٞعؼ٤ب ٌَُ ٖٓ ٣و٣ل إٔ ٣ؾون ٓجبُؾ ٓب٤ُخ ٖٓ 

هٞاػل اُج٤بٗبد، ٛنا اُلهً ٓئُْ ثْلح ٝأػ٠٘ اٗٚ ٤ٍئك١ ا٠ُ إٔ ٗقَو 

 .ٓغٔٞػخ أفوٟ ًج٤وح ف٤ْخ اهزؾبّ ٛنا اُؼبُْ

 

ٗؾزبط ا٠ُ أكاح  (اُ٘ٔبمط ٝاُزوبه٣و ٝاإلؽٖبئ٤بد)ُز٤ْٖٔ اُٞاعٜبد : أٝال

ٓقزِلخ رٔبٓبًال ػٖ فبكّ هٞاػل اُج٤بٗبد، ُٔبما؟ ٧ٕ اُقبكّ ٣ؼغي ػٖ رٞك٤و ٛنٙ 

اُقلٓخ ٧ٕٝ اُقبكّ ٓقٖٔ كوٜ كوٜ كوٜ كوٜ ُِغلاٍٝ ٝاُوٝاثٜ 

 .(ٗوٍٞ ك٤ٔب ثؼل)ٝاإلٍزؼالٓبد ٝ

 

اَُئاٍ ث٤َٜ ... ٓب٢ٛ ا٧كٝاد اُز٢ ٣ٌٖٔ اٍزقلآٜب إلْٗبء اُ٘ٔبمط ٝاُزوبه٣و

 : ُـخ ثوٓغخ ٣ٌٜٔ٘ب ػَٔ مُيأ٣خ... اإلعبثخ... ثَٜ ٓ٘ٚأُِـب٣خ ٝاإلعبثخ 
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VB 

++C 

Java 

Cobol 

Perl 

PHP 

#C 

 اُـ....

 

ٛ٘بى آالف اُجوآظ ٝاُزطج٤وبد اُز٢ رَبػلى ػ٠ِ ػَٔ ٛنا ثَ أكَٚ ٖٓ ٛنا 

 :رَبػلْٛ ػ٠ِ ػَٔ ٛنا (ُِٔواٛو٤ٖ)ًِٚ ٣ٞعل رطج٤وبد 

 

Cold Fusion 

FrontPage 

Dream Weaver 

 اُـ.... 

 

 

ُٖ أهٍٞ ٓب ٛٞ عٞعٞ  (عٞعٞ)ٝأُٔزغ علا ك٢ أُٞٙٞع إٔ ا٥ًٌَ ٣َزقلّ 

 .٢ٛٝ رَبػلى ثٌَْ ًج٤و ك٢ اؽزواف أ١ ٓٔب ٍجن!! 

 

 ....ٌُٖٝ ُؾظخ

 

ًَ ٓب ٍجن ٛواء ك٢ ٛواء ٤ٚٓٝؼخ ُِٞهذ ٝاُـو٣ت إٔ اٌُض٤و٣ٖ ٝاٌُض٤واد 

اهرلٝا ٓالثٌ اَُجبؽخ ٝهليٝا ك٢ ثوًخ اُل٤غٞاٍ ث٤َي ٤ُ٘زٜٞ ث٘لٌ اُؼجش 

 .ٝٗلٌ ا٤ُٚبع اُن١ اًزَجٞٙ فطؤًال ٖٓ ا٥ًٌَ

 

 ..ًَ اُِـبد ٝا٧كٝاد اَُبثوخ ال ه٤ٔخ ُٜب ثلٕٝ آكاح ٕـ٤وح ُٝن٣نح ٝفل٤لخ اُلّ
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ثؼل ٛنٙ اُوؽِخ ٖٓ اُلهًٝ أُزْؼجخ ِٕٝذ ثي ػٔلاًال ا٠ُ ؽبئٜ ٣َٞٛ 

إٔ ّئذ اإلٍزٔواه .. ٝػو٣٘،، ُٖ رَزط٤غ اإلٍزٔواه ثلٕٝ هلي ٛنا اُؾبئٜ

كول ؽبٕ اُٞهذ ُزؼِْ ٛنٙ ا٧كاح، ؽجنا ُٞ أٗ٘ب ع٤ٔؼب ك٢ هبػخ كهً ُْوؽذ ٛنٙ 

ا٧كاح ِٕٝٝذ ثٌْ ا٠ُ ؽل اإلؽزواف ك٢ ٓؾبٙوح ٝاؽلح ٓلرٜب ال ري٣ل ػٖ 

 ٝاُْبم ٝاإلرغبٙ اُط٣َٞأهثغ ٍبػبد ٢ٌُ٘ٝ ٍؤؽبٍٝ ٛ٘ب أفن ٓلزوم ُِطو٣ن 

 .٤ٔ٣٘بًال ُْوػ ٛنٙ ا٧كاح ثَوػخ

 

ا٥ٕ ا٠َٗ ًَ ٓب كهٍزٚ ك٢ ػبُْ اُؾبٍت ا٢ُ٥، اه٢ٓ هٞاػل اُج٤بٗبد ًِٜب 

 ...ٝأروى اُطجوخ اُضبُضخ ٝرؼبٍ ٗوًي ػ٠ِ اُطجوخ ا٠ُٝ٧

 

 HTMLا٧كاح ٢ٛ ... ٤ٛب ث٘ب ٗولي أٍٝ ؽبئٜ ك٢ ٛو٣و٘ب

 ٢ٛٝHyper Text Markup Language افزٖبه ٍ 

 

 .ٝههخ ث٤ٚبء عل٣لح ٝهِْ هٕبٓ ٓجو١ ٝٓؾب٣خ َٝٓطوح ٝك٘غبٕ هٜٞح

 

 ٤ٛHTMLب ث٘ب ا٠ُ ػبُْ 

 

رؾ٤بر٢،،، 

 

 ٓوؽجب،،،

 

 FrontPage ثبُطوم ا٤َُئخ ٓضَ ٛو٣وخ HTMLٌَُ ٖٓ رؼِٔٞا ٝرؼِٖٔ 

ثؼل ثٚؼخ كهًٝ ... أهٍٞ ُْٜ ٓضَ ٓب هِذ ٧ٕؾبة ا٥ًٌَ، ال ٝأُق ال

 ٍزوٝا إٔ اُؼ٤ِٔخ ػ٘لٓب رلهً ثٌَْ ٓ٘طو٢ ٝثلٌو FrontPageٍ٘ؼٞك ا٠ُ 

 ...ٝ...ٓقزِق رٖجؼ أٍَٜ ٝأٝٙؼ ٝ

 

 .أَٓ ٖٓ أُٜز٤ٖٔ رٞع٤ٚ ا٧فٞح ٝا٧فٞاد ك٢ ٓ٘زل١ ا٣ُٞت أُْبهًخ ٓؼ٘ب

 

ال ٣ٞعل ٕلؾخ ٖٓ ٤ِٓبهاد اُٖلؾبد ػ٠ِ اإلٗزوٗذ أٝ اإلٗزواٗذ اال ٢ٛٝ 

 . ٛنا ًالّ ٓٔزغ ٣ْٝؼو ثبُـجطخ ٝاَُوٝهHTMLػ٠ِ ٌَّ 
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 ٝاُز٢ ال Client Serverٓالؽظخ أف٤وح ٛوم اُجوٓغخ اُول٣ٔخ اُز٢ ر٠َٔ 

 ك٢ أٝهاًَ أٝ Form Desiner ثٌَْ ٓجبّو ٓضَ HTMLرؼزٔل ػ٠ِ 

- ٢ٛ آفنح ك٢ اإل٤ٜٗبه MS SQL ك٢ Visual Basicاُ٘ٔبمط ك٢ آًٌَ أٝ 

٣زٞعٚ ا٥ٕ ٝثٌَْ  (ٗوق ُٚ اؽزوآب)ٛنا اُغ٤َ  (ا٠ُ ؽل ٓب هل٣ٔخ)رو٤٘خ - 

 HTML ، ُٔبما؟ ثجَبٛخ ٧ٕ رٌِلخ اإلٗزبط ثبٍزقلاّ HTMLٌٓضق ا٠ُ 

 .أهف٘ ثٔئبد أُواد ٖٓ رِي اُجوآظ ٝرٌِلخ اُوثٜ ٝا٤ُٖبٗخ أهفٔ

 

ُٜٝنا ٍزالؽظٕٞ ٍٞاء ا٥ٕ أٝ ثؼل ػْو ٍ٘ٞاد أ٢ٗ هليد ػ٠ِ ؽبعي 

 HTML ٝاُنٛبة ٓجبّوح ا٠ُ Client Serverاُز٤ْٖٔ ثبٍزقلاّ رو٤٘خ 

ٝػ٘لٓب ٣ؾبٝهًْ ّقٔ ٓب ػٖ كئائل اُزو٤٘خ اُول٣ٔخ، ٤ٌُ ػ٤ٌِْ ٍٟٞ اإلثزَبّ 

...  ٛٞ ا٧كاح اُٞؽ٤لحHTMLهطؼب ُٖ ٣ٌٕٞ  (ٝػ٠ِ َٓئ٤ُٞز٢ اُْق٤ٖخ)كوٜ 

 ٝٛب ٗؾٖ HTMLٌُٖٝ أُٔزغ ٛٞ إٔ ًَ اُِـبد ر٘ز٢ٜ ك٢ آفو أُطبف ا٠ُ 

 . ُ٘وٟ ٓب ٢ٛ ٜٗب٣خ ٛنا أُطبفHTMLٗزؼِْ 

 

 ...ثبٍْ اُؾن ٗجلأ

 

  أ١ ٤ٖٗخText ٢ٛ ِٓلبد HTMLًبكخ ِٓلبد 

 susu.htmlٓضَ . html ر٘ز٢ٜ ثبٓزلاك HTMLًبكخ ِٓلبد 

 ًَٝ ػالٓخ رؼ٢٘ أٓو Markups رؾز١ٞ ػ٠ِ ػالٓبد HTMLًبكخ ِٓلبد 

 ٖٓ ا٧ٝآو

 ><ًبكخ اُؼالٓبد ٝا٧ٝآو رٞٙغ ث٤ٖ ػالٓز٢ 

 ُٚ ثلا٣خ ُٝٚ ٜٗب٣خ (ػالٓخ)ًَ أٓو ٖٓ ا٧ٝآو 

 ><ثلا٣خ ا٧ٓو ػ٠ِ ٌَّ 

 </>ٜٝٗب٣خ ا٧ٓو ػ٠ِ ٌَّ 

 Ahmedأما ًبٕ ُل٣٘ب كوٙب أٓو ٍٔٚ 

 <Ahmed>كزٖجؼ اُجلا٣خ 

 /<Ahmed>ٝاُٜ٘ب٣خ 

 

 ...ٝاٙؼ

 



 

 170 

 ال ٣ٌٖٔ هوائزٜب ٝرل٤َوٛب ا٠ُ ٖٓ فالٍ ٓزٖلؼ ٣ٝٞعل ك٢ HTMLأٝآو 

 :اُؼبُْ أُئبد ٖٓ أُزٖلؾبد ٌُٖٝ أّٜوٛب اص٘بٕ

 

Microsoft Internet Browser 

Netscape Internet Navigator 

 

 ا٧ٍٝ ٖٓ ّوًخ ٓب٣ٌوٍٝٞكذ ٝٛٞ ٤ّٜو ك٢ اُؼبُْ اُؼوث٢ ٝآ٤ٍب

 اُضب٢ٗ ٖٓ ّوًخ ٤ٗز٤ٌَت ٝٛٞ ٤ّٜو ك٢ أ٤ٓوًب ٝأٝهٝثب

 2003ال ر٠َ٘ إ ًزبثخ أُٞٙٞع ك٢ ػبّ 

٣ٝ٘ز٢ٜ ثب٧ٓو < HTML> ٣غت إٔ ٣جلأ ثب٧ٓو HTMLًَ ِٓق 

<HTML>/ 

 رٌزت هجَ االٓو ٝ ػ٘لٓب رالؽظٜب ك٢ االٓضِخ اُوبكٓخ هْ /ٓالؽظخ اُؼالٓخ 

 ثزٖؾ٤ؾٜب ًٔب ك٢ اػالٙ

الرقزو .. ُؾظخ ... ك٢ عٜبىى ػ٠ِ ٍطؼ أٌُزت اٗوو ثبُيه ا٣٧ٖٔ ٝافزو 

 ...٤ّئبًال 

 

 أهٍٞ Startثلالًال ٖٓ  (اثلأ)ُِن٣ٖ ٣َزقلٕٓٞ ا٣ُٞ٘لٝى ثٞاعٜخ ػوث٤خ أ١ ُل٣ْٜ 

ٝاػِٔٞ ا٤ُِِخ ػ٠ِ اػبكح ر٤ٖ٘ت ا٣ُٞ٘لٝى ثٞاعٜخ ... ُْٜ اروٞا هللا ك٢ أٗلٌَْ

ٖٓ ٣و٣ل اإلؽزواف ٣ٝو٣ل ٓبالًال ك٤ِ٘لن ٓب  ... (ٓغ ػْو٢ ُِـخ اُؼوث٤خ)اٗغ٤ِي٣خ 

 .اهزوؽزٚ كٞهاًال 

 

 إلْٗبء Text Document صْ Newثبُيه اإل٣ٖٔ ػ٠ِ ٍطؼ أٌُزت افزو 

ال رـ٤و اإلٍْ، اٗوو ٗوو ٓيكٝط ُلزؼ اُٞص٤وخ . ٝص٤وخ ٤ٖٗخ ػ٠ِ ٍطؼ أٌُزت

 ...، ا٥ٕ هًيSave As... صْ Fileا٤ُٖ٘خ، صْ ٖٓ اُوبئٔخ افزو 

 

 ُؾظخ... ال رؾلع ا٥ٕ  ... kuku.html اًزت File Nameك٢ فبٗخ 

 ُزغ٘ت اُؾلع ثبٓزلاك All Files افزو Save as typeك٢ اُقبٗخ اُز٢ رؾزٜب 

txt 

 ٓبما رالؽع ػ٠ِ ٍطؼ أٌُزت؟؟؟... أهلَ اُٞص٤وخ
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 ػ٠ِ ٓيكٝطٗوو ...  اُقبٕخ ثَٔزٌْق اإلٗزوٗذeأفند اُٞص٤وخ ٌَّ ػالٓخ 

Kuku.html ّٞثلزؼ أٍٝ ٝص٤وخ اٗزوٗذ أَُزٌْق ٤ٍٝو HTMLٓوؽجب .  ُي

 HTMLثي ك٢ ػبُْ 

 

 ٛنا ا٧ٓو ٣ظٜو Source صْ ػ٠ِ Viewك٢ هبئٔخ أَُزٌْق اٙـٜ ػ٠ِ 

ٓبما ً٘ذ رزٞهغ !! ٗؼْ ٕلؾخ كبهؿخ!! ُي ٓؾز٣ٞبد اُٞص٤وخ، ٓبما روٟ؟ ٜٜٛٚ 

 .ٝأٗذ ُْ رٌزت أ١ أٓو ثؼل

 

 امٛت Kuku ٝأروى أَُزٌْق ٓلزٞؽبًال ػ٠ِ ٕلؾز٘ب Sourceأؿِن ٕلؾخ 

 ُزؼل٣ِٜب ٝٛ٘بى Kukuُل٣ي ا٥ٕ ٌِْٓخ كزؼ اُٞص٤وخ . ا٠ُ ٍطؼ أٌُزت

 :ٛو٣وزبٕ

 

 ٖٝٓ Open with ثبُيه ا٣٧ٖٔ ٖٝٓ صْ افز٤به Kukuا٠ُٝ٧ ثبُٚـٜ ػ٠ِ 

 .. اُن١ ٣ؤر٢ ٓغ ٣ٝ٘لٝىNotpadفز٤به ثوٗبٓظ أصْ 

 

 All صْ افز٤به Open صْ Fileاُضب٤ٗخ ٢ٛ كزؼ أ١ ٝص٤وخ ٤ٖٗخ ٖٝٓ صْ ا٧ٓو 

Files صْ افز٤به kukuٍطؼ أٌُزت ٖٓ . 

 

 ٝٓلزٞؽب ًؼوٗ ك٢ َٓزٌْق Notpad ٓلزٞؽب ًجوٓغخ ك٢ kukuا٥ٕ ُل٣٘ب 

 ...اإلٗزوٗذ

 

 : ٗطجن اُْوٝٛ أًزت اُغِٔز٤ٖ اُزب٤ُزkuku.htmlٖ٤ك٢ اُٞص٤وخ 

<HTML> 

</HTML> 

 

ػ٠ِ ٍطو٣ٖ ٓ٘ل٤ِٖٖ رؾذ ثؼٜٚٔب اُجؼ٘، اُؾوٝف اٌُج٤وح ٝاُٖـ٤وح ال 

. كوم ث٤ٜ٘ب

أروًٚ ٓلزٞؽب ٝاٗزوَ ا٠ُ أَُزٌْق . Save ٖٓ اُوبئٔخ صْ Fileاٙـٜ ػ٠ِ 

  ٓبما روٟ؟Source صْ View ُزؾل٣ش اُٖلؾخ، ا٥ٕ F5صْ اٙـٜ ىه 

 

. ٗؼْ ٍزوٟ اَُطو٣ٖ اَُبثن اكفبُٜٔب ٖٓ هجِي
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ٝ < HTML> ٣غت إٔ رٌٕٞ ث٤ٖ اُؼالٓز٤ٖ HTMLًَ ا٧ٝآو ك٢ ِٓق 

</HTML> 

 

 ٓوح أفوٟ-- اٗز٤ٜ٘ب ٖٓ اُوبػلح ا٠ُٝ٧ ٝاُضب٤ٗخ 

 <HTML/>ٝر٘ز٢ٜ ة < HTML>اُوبػلح ا٠ُٝ٧ ٣غت إٔ رجلأ اُٞص٤وخ ة 

، أ١ أٓو HTMLاُوبػلح اُضب٤ٗخ ًبكخ ا٧ٝآو ٣غت إٔ روغ ث٤ٖ اُؼالٓز٤ٖ 

 .فبهعٜٔب ٤ٍَجت اٌُض٤و ٖٓ أُْبًَ

 

 ٢ٛٝ أٓو اُوأً ٝأٓو اُغَل-- اُوبػلح اُضب٤ٗخ

 ا١ عَل اُٞص٤وخ أٝ BODY ٝػالٓخ اُغَل HEADػالٓخ اُوأً ٢ٛ 

  :أُؾزٟٞ ا٧ٍب٢ٍ ٝرٌزت ػ٠ِ اٌَُْ اُزب٢ُ

<HTML> 

 

<HEAD> 

</HEAD> 

 

<BODY> 

</BODY> 

 

</HTML> 

 

 ٖٓ ٙبع ٌْٓ٘؟

 

 ...ّوػ ٍو٣غ ُٔب ٍجن

 

  ٝأ٤ٜٗ٘بٛب ث٘لٌ اُؼالٓخHTML ة اُٞص٤وخثلأٗب 

 صْ أٓو اُوأً ٝأهلِ٘بٙ، صْ أٓو أُؾزٟٞ ٝأهلِ٘بٙ

 

 ...ٛ٘بى أٝآو ٓقٖٖخ ُِوأً ٝثبه٢ ا٧ٝآو ُِٔؾزٟٞ

 

 TITLEأْٛ أٝآو أٝ ػالٓبد اُوأً ٛٞ أٓو اُؼ٘ٞإ 
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 ...رؼبُٞا ث٘ب ٗـ٤و أٓو ػ٘ٞإ اُٞص٤وخ

 

 :ٖٓ ا٥ٕ كٖبػلاًال رزجغ اُقطٞاد اُزب٤ُخ

 Save صْ File صْ رقزبه Kuku.htmlرؼل٣َ اُٞص٤وخ 

  ُِزؾل٣ش ْٝٓبٛلح اُزؼل٣الدF5صْ ر٘زوَ ا٠ُ أَُزٌْق ٝرٚـٜ 

 ُوإ٣خ أُؾز٣ٞبد Source صْ Viewصْ اما هؿجذ ك٢ مُي اُٚـٜ ػ٠ِ 

 ؽَت ر٤ٖٔٔ٘ب

 

... كِ٘ؼلٍ ػ٘ٞإ اُٖلؾخ

<HTML> 

 

<HEAD> 

<TITLE> 

i love HTML very much 

</TITLE> 

</HEAD> 

 

<BODY> 

</BODY> 

 

</HTML> 

، ا١ ٢ّء رٚؼٚ Head ٣غت إٔ رٌٕٞ كافَ هأً اُٞص٤وخ Titleالؽع إٔ 

 ٝاهلبُٜب ٣ظٜو ك٢ أػ٠ِ ٕلؾخ أَُزٌْق كٞم ك٢ ا٧ػ٠ِ Titleث٤ٖ ثلا٣خ 

 .هْ ثبُزغو٣ت ٝاإلٍزٔزبع... ك٢ اُغيء ا٧ىهم أَٓ إٔ روٝٙ

 

 ٝأّٜو Bodyأ٣خ ٓؼِٞٓبد أٝ ٓؾز٣ٞبد رٞٙغ ك٢ اُغَل اٝ أُؾزٟٞ اٝ 

 Pاُؼالٓبد 

..  أ١ كووح٢ٛٝParagraph افزٖبه 

<HTML> 

 

<HEAD> 
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<TITLE> 

i love HTML very much 

</TITLE> 

</HEAD> 

 

<BODY> 

<P> 

Hello HTML pals and gals 

</P> 

</BODY> 

 

</HTML> 

 ...ثبُزغو٣تهْ 

 

 ...ا٥ٕ هًي ٓؼ٢ ثْلح

أٝ كَِٜ٘ٔب ... هًي رؼل٣الد... رؼل٣الد  (ا٧ٝآو)ٌَُ ػالٓخ ٖٓ اُؼالٓبد 

ٓؼظْ ا٧ٝآو .. ا١ أٝآو رَبػل ػ٠ِ رؼل٣َ ا٧ٓو ٝرؾ٤َ٘ٚ... أٝآو كوػ٤خ

 .ُٜب رؼل٣الد ٝاٙبكبد

 

ًبكخ ا٧ٝآو اُلوػ٤خ اٝ اُزؼل٣الد رٞٙغ ك٢ أٓو اإلكززبػ ٤ٌُٝ اإلهلبٍ كٔضال 

 Bodyأٓو 

ٛن أٓو اإلكززبػ ٝٛٞ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ < BODY>٣ٌزت ػ٠ِ ٌَّ 

كال ٣ٌٖٔ أثلا إٔ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ا٣خ < BODY/>اُزؼل٣الد أٓب أٓو اإلؿالم 

 .رؼل٣الد

 

 :أ٣ٖ رٞٙغ اُزؼل٣الد اُلوػ٤خ، ٓضبٍ

 < BODYٛ٘ب >

 

 رجلأ ٌٛنا

> 

BODY 
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 َٓبكخ

 اُزؼل٣الد

> 

 

 ...الؽع إٔ ٓب ٍجن ٛٞ أٓو اإلكززبػ

 

 ... ٛٞ ُٕٞ اُقِل٤خ ُِٖلؾخBodyأّٜو اُزؼل٣الد ػ٠ِ أٓو 

 

<Body bgcolor=blue> 

 

 ...ٓبما رالؽع...  ؽَت ٓب ٍجن ٝعوةBodyػلٍ أٓو 

 

 ُٝٚ رؼل٣الد ًض٤وٙ أٛٔب ؽغْ اُ٘ٔ ُٞٗٚ Fontا٧ٓو ا٤ُْٜو ا٥فو ٝٛٞ 

 ٝأٍٚ ٣ٌٝزت ثبٌَُْ اُزب٢ُ

<FONT >ٌَْ٣ٝولَ ث/FONT>> 

 

:  رٖجؼ اُٞص٤وخ ًٔب Font٢ِ٣ ٤ٚٗٝق ػ٤ِٚ أٓو Pرؼبُٞ ٗؼلٍ ا٧ٓو 

 

 

 

 

<HTML> 

 

<HEAD> 

<TITLE> 

i love HTML very much 

</TITLE> 

</HEAD> 

 

<BODY bgcolor=blue> 
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<FONT face=arial size=30 color=white> 

<P> 

Hello HTML pals and gals 

</P> 

</FONT> 

 

</BODY> 

 

</HTML> 

 ...عوة ٓب ٍجن

 

 Font صْ أهلِ٘ب P صْ أهلِ٘ب P صْ كزؾ٘ب Fontالؽع اٗ٘ب كزؾ٘ب أٓو 

 

 اٗٚ ال ٣ٞعل أفطبء، ػ٘لٓب روًت أٓوا ثٌَْ HTMLأُيػظ علا ك٢ 

ٝػ٤ِٚ !!! فب٠ٛء ٣زْ اٛٔبٍ ا٧ٓو كٕٝ اػطبئي أ٣خ ٓؼِٞٓبد ػٖ ٝعٞك فطؤ 

 .ال ثل ٖٓ اُزله٣ت أٌُضق إلًزْبف ا٧فطبء

 

 ك٢ ك٤َُ lolo.jpgٙغ ٕٞهح أٍٜب ... رؼبُٞ ٤ٚٗق ٕٞهح ا٠ُ اُٞص٤وخ

c:\Tests 

 

: أٙق اُغِٔخ اُزب٤ُخ 

<HTML> 

 

<HEAD> 

<TITLE> 

i love HTML very much 

</TITLE> 

</HEAD> 

 

<BODY bgcolor=blue> 
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<FONT face=arial size=30 color=white> 

<P> 

Hello HTML pals and gals 

</P> 

</FONT> 

 

<IMG src=c:\tests\lolo.jpg></IMG> 

 

</BODY> 

 

</HTML> 

 ٝأهلِ٘ب ػ٠ِ ٗلٌ اَُطو ٝال ٌِْٓخ ك٢ ٛنا، IMGالؽع أٗ٘ب كزؾ٘ب ا٧ٓو 

 IMG أ١ ٕٞهح، الؽع أْٛ رؼل٣الد ا٧ٓو Image افزٖبه IMGا٧ٓو 

 ٞٛٝSRC ٣ٝؼ٢٘ Sourceأ١ ٓ٘جغ أٝ ٌٓبٕ اُٖٞهح . 

 

 : أٙق ا٧ٓو اُزبIMG٢ُرؾذ أٓو 

<IMG width=100 height=100 src=c:\tests\lolo.jpg></IMG> 

 

 هٔ٘ب ثزؼل٣َ ؽغْ width ٝ hieghtعوة، ٓبما رالؽع، ثبٍزقلاّ اُزؼل٤ِ٣ٖ 

 !!!اُٖٞهح

 

 ٌُٖٝ إلػطبئي صوبكخ ػبٓخ HTMLٍؤٍزٔو ثْوػ ا٧ٝآو ا٧ٍب٤ٍخ ُِـخ 

 ...ٝهطؼب ٛنا ال ٣ٌل٢ أثلا

 

ال رَزٔو ٓؼ٘ب ؽز٠ رضن ث٘لَي ٝهلهاري ػ٠ِ ا٤َُطوح ػ٠ِ ... ٤ٖٗؾز٢

HTML 

 

 ...َٗزٌَٔ ثبمٕ اُؾن رجبهى ٝرؼب٠ُ

 

رؾ٤بر٢،،، 
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 ٓوؽجب،،،

 

 أؽ٢ ك٤ٌْ ّغبػزي ٝرق٤ِي ٝاهزؾبٓي كٜنٙ ػ٘بٕو ٓجوٓظ ------ا٧ؿ 

 .ٓلزوً ٖٓ اُلهعخ ا٠ُٝ٧ ثـ٘ اُ٘ظو ػٖ اإلعبثخ

 

 فبٛئخ رٔبٓبًال، ُٔبما؟ (٤ٌُٝ ٛنا ٜٓٔب)ٛجؼب اإلعبثخ ثؾل مارٜب 

 

ٓ٘ن ٤ِٓبه ٍ٘خ ٝٗؾٖ ٗوٍٞ إٔ  (ػ٠ِ اُغٜبى ٗلَٚ)أٝال ال ٣ٞعل ٢ّء أٍٚ 

Client عٜبى ٓقزِق رٔبٓب ػٖ عٜبى Server َ٤ٌُ ُٚوٝهح اإلفزالف ث 

 ٣قزِق ػٖ اُجوٝرًٍٞٞ أَُزقلّ ٖٓ ٧Clientٕ اُجوٝرًٍٞٞ أَُزقلّ ك٢ 

ٛنا .  ٓضالMS SQL ٣قزِق ػٖ ثوٝرًٍٞٞ HTML ا١ إٔ Serverهجَ 

 .ٌَُٝ ٛجوخ هٞا٤ٖٗ ٓقزِلخ. ٓٞعٞك ػ٠ِ ٛجوخ ٝا٥فو ػ٠ِ ٛجوخ ٓقزِلخ رٔبٓب

 

ٛنا ؿ٤و ٕؾ٤ؼ ػ٠ِ اإلٛالم !!! روٍٞ إٔ ػوٗ اُٖ٘ٞٓ ٣ؤفن صٞا٢ٗ 

 رؼوٗ ثٌَْ HTMLُٝزٖؾ٤ؼ ٛنا أهٍٞ إٔ اُٖ٘ٞٓ أُلهعخ ك٢ ٝص٤وخ 

 !!!ؽز٠ ٝإ ٝٙؼذ ٖٗٞٓ ٙقٔخ ٍزٖجؼ اَُوػخ ثط٤ئخ ُِـب٣خ !! ٍو٣غ 

 

ؿ٤و ٕؾ٤ؼ إلفزالف اُجوٝرًٍٞٞ !!! ٖٓ هبٍ إٔ ٣بٛٞ ٣َزقلّ ٗلٌ اُقبكّ 

ًالٓي ٕؾ٤ؼ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ عٜبى٣ٖ ك٢ ٗلٌ أُج٠٘ ثَ ك٢ ٗلٌ اُـوكخ 

 ٤ِٕٓٞ ٍغَ ٖٓ أٓو٣ٌب 160أٌُِْخ ٤ًق رْ ٗوَ ... ٌُٖٝ ٤َُذ أٌُِْخ ٛ٘ب

ًالّ ٕؾ٤ؼ ٌُٖٝ ؽز٠ ... ٍزوٍٞ ٖٗٞٓ ... ا٠ُ اَُؼٞك٣خ ك٢ صب٤ٗخ أٝ أهَ

 ٤ِٕٓٞ ٍغَ ٍزؾزبط ا٠ُ ٖٗق ٍبػخ إ ُْ ٣ٌٖ 160اُٖ٘ٞٓ أٌُٞٗخ ٖٓ 

 !!!ثٚؼخ ٍبػبد ٗب٤ٛي ػٖ ْٓبًَ ٤ٙبع ثؼ٘ اَُغالد ك٢ اُطو٣ن 

 

 ال ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ أ١ ثوآظ أٝ رطج٤وبد كوٜ ٓزٖلؼ، ًَ ٙـطخ Clientعٜبى 

ىه ػ٠ِ ٓلزبػ اإلكفبٍ أٝ ًَ ػ٘ٞإ رزٖلؾٚ ػ٠ِ اإلٗزوٗذ ٛٞ هؽِخ آالف 

ا٤ٓ٧بٍ ٖٓ اُؼ٤َٔ ا٠ُ اُقبكّ ٝاُؼٞكح ٓوح أفوٟ، ٝثٜنا ٤َُذ أٌُِْخ ك٢ إٔ 

Client ٤ُبٛٞ ثغبٗت Serverٞٛ٤ُب ... 
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 ٝظ٤لزٚ إٔلاه ا٧ٝآو ٖٓ أَُزٌْق ٝاُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُ٘زبئظ Clientعٜبى 

 .ٖٓ فالٍ أَُزٌْق ٤ِٛٝخ اُٞهذ ال ٣ِؼت ٍٟٞ ٛنا اُلٝه

 

ؿ٤و ٕؾ٤ؼ ُٝٞ ًبٕ ٛنا ... ٖٓ هبٍ إٔ ٣بٛٞ ٣وٍَ اُج٤بٗبد ٍغال ٍغال

ٕؾ٤ؾب كَزؤفن اُؼ٤ِٔخ أ٣بٓب ثَ أٍبث٤ؼب ُإلٗزوبٍ ٝاَُلو ث٤ٖ عٜبىى ٝث٤ٖ ٣بٛٞ 

 !!!!! ٤ِٕٓٞ ٓوح 160

 

أّؼور٠٘ ثٔزؼخ ٙقٔخ ٧رٌِٔ أ٣ٖ ٓٞاٖٛ ... اٗذ ٛوؽذ أٍئِخ ك٢ أعبثزي

اُقَِ ك٢ ّوؽ٢ ُٜنٙ اُلهًٝ ٤ًٝل٤خ إٔ أؽبٍٝ ك٢ أ٣ٖبٍ ٛنٙ أُؼِٞٓبد 

 .ٌُْ ثٌَْ ٕؾ٤ؼ

 

 اُ٘ظو ػٖ اُ٘ز٤غخ، ثـ٘أٌّو ّغبػزي ٝأٍِٞة رل٤ٌوى اُوائغ علا 

أٓب إٍُٞٞ ... ًٔجوٓغ٤ٖ ٣ٜٔ٘ب ٛو٣وخ اُزل٤ٌو ٝاُزؾ٤َِ ٝاإلفز٤به ث٤ٖ اُجلائَ

 !!!ُِ٘زبئظ ك٢ٜ ٦ُفو٣ٖ ا٧هَ ٜٓبهح ٝهرجخ ٓ٘ب 

 

 ....ٓوح أفوٟ

 

 ػ٠ِ ٗلٌ اُغٜبى ٝٝٙؼٜٔب ػ٠ِ Client ٝ Serverال ٣ٞعل ٢ّء أٍٔٚ 

ٗلٌ اُغٜبى ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُزو٤خ ال ثؤً ثٚ ٌُٖٝ اُضٖٔ كباااااااااااااااااااااااااااااكػ 

ٝأما ٛبُذ ث٘ب ٛنٙ اُلهًٝ ... علا ثَ هبرَ ٝفطؤ ال ٣ورٌجٚ أؽل ػ٠ِ اإلٛالم

 .ٍ٘زؾلس ػٖ ٓٞٙٞع ٤ّن علا

 

 رزْ كائٔب ٝأثلا ٤ِٛخ ارٖبُي ثبإلٗزوٗذ ٌُٖٝ Clientٝ Serverاُوؽِخ ث٤ٖ 

 كوٜ ٝٛنا هائغ ُِٖ٘ٞٓ ٝاُوٍٞٓبد HTTPاُؾٞاه ث٤ٜ٘ٔب ػ٠ِ ثوٝرًَٞ 

 ا٠ُ هبػلح HTTPٌُٖٝ ػ٘لٓب ٣ؾزبط فبكّ  (ُإلرٖبٍ اُجط٠ء)اُٖـ٤وح 

ث٤بٗبد كبٗٚ ٣وّٞ ثوؽِخ اٙبك٤خ ا٠ُ فبكّ اُج٤بٗبد ٖٝٓ صْ اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب 

 Clientٝاُؼٞكح صْ اهٍبُٜب ا٠ُ 

 

 :ثلٕٝ هٞاػل ث٤بٗبد

Client 

HTTP Server 
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Client 

 

 :ثوٞاػل ث٤بٗبد

Client 

HTTP Server 

Database Server 

HTTP Server 

Client 

 

 :ثجوٝرًٍٞٞ ٗوَ أُِلبد

Client 

FTP Server 

Client 

 

 :ثجوٝرًٍٞٞ اُجو٣ل اإلٌُزو٢ٗٝ

Client 

Email Server 

Client 

 

  ًـْ هى ر٤َو ثَوػخ كبئوخ٤ٍ30بهح ٓؾِٔخ 

 ....رؾجٞ --- ث٤٘ٔب ٤ٍبهح ٓؾِٔخ ٗٔ ٖٛ هى 

 

 ٍغالد هطؼب ٣قزِق ػٖ ارٖبٍ ٣٘وَ ٓال٤٣ٖ اَُغالد ٍٞاء 3ارٖبٍ ٣٘وَ 

ٗؼْ . ٧ٕ اُؾغْ ٛ٘ب رغبٝى ٓ٘طن ٗٞع اُٞص٤وخ!!! ٖٕٗٞبًال ًبٗذ أّ هى ال كوم

 ٍغالد ٕٞه، ٌُٖٝ ػ٘لٓب ٗزؼلٟ 3 ٍغالد ٖٗٞٓ أٍوع ٖٓ ٗوَ 3ٗوَ 

 ...ٓ٘طن اُؼلك ٝٗ٘طِن ا٠ُ أُال٤٣ٖ رٖجؼ اُٖ٘ٞٓ ٝاُٖٞه ًِٜب ٖٓبئت

 

 

 ٤ِٕٓٞ ٍغَ ك٢ أهَ ٖٓ صب٤ٗخ ٝكِْ٘ب ك٢ ٗوَ 160 ك٢ ٗوَ ٤ًYahooق ٗغؼ 

 !!!ثٚؼخ ٍغالد
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 .ٖٓ أػٔبم هِج٢------أٌّو ا٧ؿ 

 

 رؾ٤بر٢،،، 

 

 

 

InternetMaster 
 

 

 رْ ؽنف أٍبء أُْبه٤ًٖ ٓ٘ؼب ُالؽواط: ٓالؽظخ

 

 ػٔبك ؽٔل١:رؾ٤بر٢ 

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

 ،،،ٓوؽجب

 

 ٝٝاؽلح ٖٓ أْٛ اُؼالٓبد ٢ٛ اْٗبء HTMLأ٣ٖ ٗؾٖ؟ ٗؼْ ك٢ ثؾو 

 ...اُغلاٍٝ

 

 Kuku امٛت ا٠ُ BODY ٣ٝٞٙغ ك٢ ٓ٘طوخ TABLEَٝٗزقلّ ا٧ٓو 

 : أكفَ اُؼالٓخ اُزب٤ُخBodyٝهجَ ٜٗب٣خ ػالٓخ 

 

<TABLE> 

<Table>/ 

 

ُٖ ٣ؾلس ٢ّء ٧ٕ ػالٓخ اُغلٍٝ ال ه٤ٔخ ُٜب ثلٕٝ ػالٓخ ....  ثبُزغو٣تهْ

 TRٝػالٓزٚ ...رؼبُٞا ٤ٚٗق ٍطواًال ... اَُطو

 

<TABLE> 
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<TR> 

<TR>/ 

 

<Table>/ 

 

هْ ثبُزغو٣ت، ُْ ٣ؾلس ٤ّئب، ُٔبما؟ ٧ٕ ػالٓخ ... علٍٝ ك٤ٚ ٍطو ٝاؽل كوٜ

 TDٝػالٓزٜب ... رؼبُٞ ٤ٚٗق ف٤ِخ ... اَُطو ال ه٤ٔخ ُٜب ثلٕٝ ػالٓخ اُق٤ِخ

 

<TABLE> 

 

<TR> 

 

<TD> 

<TD>/ 

 

<TR>/ 

 

<TABLE>/ 

 

ال ... عوة. ا٥ٕ ُل٣ي علٍٝ هائغ ٌٕٓٞ ٖٓ ٍطو ٝاؽل ٝػٔٞك ٝاؽل

ٌُٖٝ ٓبما ُٞ أهكد اُق٤ِخ إٔ !! ُٔبما؟ ٧ٕ اُق٤ِخ ك٢ اُغلٍٝ كبهؿخ !!! ٠ّء

ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ال ثل ٖٓ هٍْ ؽلٝك اُغلٍٝ ٝػالٓخ اُؾلٝك !! رٌٕٞ كبهؿخ 

:  ثٜنا ا٢ٛTableٌَُْ رؼل٣َ ػ٠ِ ػالٓخ 

<TABLE border=2> 

 

<TR> 

 

<TD> 

</TD> 

 

</TR> 
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</TABLE> 

 

، عوة 2ْٔٔٓأ١ إٔ ؽلٝك اُغلٍٝ ٍٔبًزٜب   

 

 أٙق فال٣ب أفوٟ ُ٘لٌ اَُطو

 

<TABLE border=2> 

 

<TR> 

<TD></TD> 

<TD></TD> 

<TD></TD> 

</TR> 

 

</TABLE> 

 

 :ٙغ ثؼ٘ أُؼِٞٓبد ك٢ اُقال٣ب ُِز٤ٙٞؼ

 

<TABLE border=2> 

 

<TR> 

<TD>A</TD> 

<TD>B</TD> 

<TD>C</TD> 

</TR> 

 

</TABLE> 

 

 ...الؽع ٝهًي أ٣ٖ ًزج٘ب اُج٤بٗبد ك٢ اُغلٍٝ، عوة هائغ علٍٝ ؽِٞ
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هاهت... هًي ٍطٞه ٤ٌُٝ فال٣ب... أٙق ثٚؼخ ٍطٞه  

 

<TABLE border=2> 

 

<TR> 

<TD>A</TD> 

<TD>B</TD> 

<TD>C</TD> 

</TR> 

 

<TR> 

<TD>3</TD> 

<TD>12</TD> 

<TD>25</TD> 

</TR> 

 

<TR> 

<TD>9</TD> 

<TD>waaaw</TD> 

<TD>No</TD> 

</TR> 

 

</TABLE> 

 

 !!! ٝاٙؼ؟؟؟؟ اما ُْ ٣ٌٖ اٍؤٍ

 

 ...ػلٍ ػ٠ِ اُؼٔٞك ا٧ٍٝ ُزـ٤٤و ػوٗ اُق٤ِخ

 

<TABLE border=2> 

 

<TR> 
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<TD width=250>A</TD> 

<TD>B</TD> 

<TD>C</TD> 

</TR> 

 

<TR> 

<TD>3</TD> 

<TD>12</TD> 

<TD>25</TD> 

</TR> 

 

<TR> 

<TD>9</TD> 

<TD>waaaw</TD> 

<TD>No</TD> 

</TR> 

 

</TABLE> 

 

 ....أالٕ هْ ثبُزغبهة اُزب٤ُخ ػ٠ِ اُقال٣ب

 

<TD bgcolor=yellow>B</TD> ُزـ٤٤و فِل٤خ اُق٤ِخ 

<TD align=center bgcolor=yellow>B</TD>  ُز٤ٍٜٞ اُ٘ٔ ك٢

 ٓ٘زٖق اُق٤ِخ

 

<TD><IMG width=200 height=200 

src=c:\tests\lolo.jpg></IMG></TD>  ٓب ٛنا؟؟؟ ٗؼْ ٕٞهح ك٢

 !! اُق٤ِخ
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ٖٓ ٣وٍْ ٢ُ علٝالًال ك٤ٚ ههْ أُو٣٘، عٌ٘ أُو٣٘، ػٔو أُو٣٘ ٣ٝلفَ 

 ٕلٞف ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ًَ ٕق ثِٕٞ ٓقزِق ٝاُج٤بٗبد ك٢ ٓ٘زٖق ًَ 5

 ف٤ِخ؟

 

رؾ٤بر٢،،، 

 ٓوؽجب،،،

 

... ، ٝٛنا ٣ْغؼ٢٘ كائٔب ػ٠ِ اإلٍزٔواهأُٞٙٞعأٍؼل٢ٗ ثْلح رلبػٌِْ ٓغ 

ٌّوا ٌُْ ... ؽ٤ش إٔ كػٞارٌْ َٝٓبٛٔبرٌْ ٢ٛ اُٞهٞك اُن١ ٣لكغ ث٢ ا٠ُ ا٧ٓبّ

 .ع٤ٔؼب

 

 ٝثْلح ثَ ٣ـٚج٢٘ إٔ ثؼ٘ أُْبهًبد ِِٓٚخ ؽ٤ش إٔ ثؼ٘ ٣َٞإ٢ٗ

 ثَ إٔ ثؼ٘ اُوٍبئَ HTMLاإلعبثبد ُْ رٌٖ كٌوا ٕبك٤ب ٝػ٤ٔوب َُ 

 ٝٛنا ك٤ٚ اٍبءح FrontPageاُٞاهكح ٢ٛ َٗـ ُٖٝن ٖٓ ثوآظ أفوٟ ٓضَ 

 !!!٧ثَٜ أٗٞاع اُزل٤ٌو 

 

ٌُٖٝ  (ال ٓبٗغ ُل١ ػ٠ِ اإلٛالم)ُٖٔ ٣و٣ل إ ٣َزؼوٗ ػٚالرٚ ك٤ِلؼَ 

 ٌَُ ٖٓ هبّ ثبَُ٘ـ أهٍٞ. اُز٤َِٚ ٣ٚؼ٘ب ع٤ٔؼب ك٢ ػ٘ن ىعبعخ ال ٗلزي ٓ٘ٚ

 ًبٕ HTMLكبما ً٘ذ ٓؾزوكب َُ !!! ٝاُِٖن أٗي َُذ ثؾبعخ ُؼَٔ ٛنا

!!! ا٠ُٝ٧ أال رْبهى ثبإلعبثخ أٝ ا٧كَٚ إٔ رْبهى ك٢ اٛبه ٓب كهٍ٘بٙ كوٜ 

 ٖٓ فالٍ ثوٗبٓظ أُلٌوح HTMLػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ ٓبىاُذ ٤ٖٗؾز٢ إٔ ٗزؼِْ 

Notepadٍٟ٘ؼٞك ُٜنٙ اُجوآظ ٓضَ ...  ٤ٌُٝ ٖٓ فالٍ أ٣خ ثوآظ أفو

FrontPage ػ٘لٓب ٗؼٞك ُٜب ٍزٌٕٞ ٓغوك ُؤخ ٍبئـخ ٍِٜٝخ اُجِغ ٌُٖ 

 .ٝاإلٍز٤ؼبة

 

 إٔ ٛنا أُ٘زلٟ ُل٣ٚ ٌِْٓخ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ اُِـز٤ٖ اُؼوث٤خ ٝاإلٗغ٤ِي٣خ ٣َٞإ٢ٗ

ك٢ ٗلٌ اُٞهذ ٝهل هأ٣ذ ثؼ٘ ْٓبهًبر٢ ْٝٓبهًبد ا٧فٞح ٝا٧فٞاد إٔ 

ػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ . اُغَٔ اُجوٓغ٤خ ر٘وِت هأٍب ػ٠ِ ػوت ٤ُٝزْٜ ٣غلٕٝ ؽال ُٜنا

/  رجلأ ثبإلّبهح HTMLآَٓ إٔ اُغ٤ٔغ هل الؽع إٔ ػالٓخ اإلهلبٍ ٌَُ أٝآو 

 !!!ٝال ر٘ز٢ٜ ثٜب 
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 أ٢٘ٗ ًِٔب ٛٔٔذ ثبٙبكخ ْٓبهًخ عل٣لح ُٜنا أُ٘زلٟ اُط٤ت رٜ٘بٍ ٣َٞإ٢ٗ

ػ٢ِ ا٧ػٔبٍ ٝاإلهرجبٛبد ٝأُٞاػ٤ل ٖٓ ًَ ؽلة ٕٝٞة ٝأف٠ْ إٔ ٛنا 

اإلْٗـبٍ ٣ٖوف أُْبه٤ًٖ ٝأُٜز٤ٖٔ ٣ٝؼِْ هللا أ٢ٗ ٢ِٓء ثبُؾٔبً ٝاُوؿجخ 

أًضو ٌْٓ٘ ٝإٔجؾذ ْٓبهًبر٢ اُؼْٞائ٤خ اُـ٤و ٓ٘ظٔخ ٌِْٓخ ٢ُ ثبُٔوبّ ا٧ٍٝ 

 .هجَ إٔ رٌٕٞ ٤ٍئخ ثبَُ٘جخ ٌُْ

 

ٝٛب أٗب ما أؽبٍٝ ثٌَ عل إٔ أعل ٓقوعب ُز٘ظ٤ْ ٛنٙ أُْبهًبد ؽ٤ش إٔ 

ًَ !! ْٓبهًخ أٝ اص٘ز٤ٖ ك٢ أٝهبد ٓؾلكح أكَٚ ٖٓ ػْو٣ٖ ْٓبهًخ ػْٞائ٤خ 

 .ٝهللا ٓغ اُٖبثو٣ٖ... ٓب أهعٞٙ إٔ إٔ رلػٞ ٢ُ ٝإٔ رٖجوٝا

 

 

 ٧ٕ اُطو٣ن HTMLُٖ َٗزٔو ًض٤وا ك٢ ػبُْ 

 !!٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٣َٞٛ علا 

 

ٗؼْ ًَ ٓب أػِٔٚ !!! ًَ ٓب أهعٞٙ ٛٞ إٔ إًٔٞ هبئلا ٗبعؾب ٌُْ إلفزوام اُـبثخ

ٛ٘ب ٛٞ إٔ آفن ثؤ٣ل٣ٌْ ثزٞك٤ن هللا ٖٓ ٙلخ ا٠ُ أفوٟ ٓغ اػطبئٌْ ُٔؾبد 

ػ٘ل ٌُْٕٝٞ ا٠ُ اُٚلخ ... ٧ٌٍ ٝهٞا٤ٖٗ ًَ ٓؾطخ ٝأٍزواؽخ ك٢ ٛنٙ اُـبثخ

ا٧فوٟ ٤ٌٍٕٞ ا٧ٓو ٝاٙؾب ٝع٤ِب ٌُْ ًَٝ ٓب ٣زطِجٚ ا٧ٓو ٓ٘ي ٛٞ اُؼٞكح 

ك٢ رِي اُِؾظخ ٤ٌٍٕٞ ... ٓوح أفوٟ ٌَُ ٓؾطخ ٝاٍزواؽخ ٝاروبٜٗب ثٌَْ ع٤ل

ُل٣ي فو٣طخ ًبِٓخ ٝٝاٙؾخ رْوػ ٖٓ أ٣ٖ ٗجلأ ٝا٠ُ أ٣ٖ ٗ٘ز٢ٜ ٤ًٝق ٗله 

 .أهثبؽب ٖٓ ٛنا ًِٚ

 

HTML ٍِٜخ ُِـب٣خ ٝال رزطِت ٍٟٞ إٔ  (إ عبى إٔ ٗوه٤ٜب ا٠ُ ُـخ) ُـخ

صْ رزؼبِٕٓٞ ٓغ ًَ أٓو ... رلزؾٞا اُلكبرو ٝرٚؼٞ ٍوكا ٍو٣ؼب ٌُبكخ أٝآوٛب

ػ٠ِ ؽلح، صْ ثؼل مُي رزؼبِٕٓٞ ٓغ اُؼالٓبد اُلوػ٤خ ٌَُ أٓو، صْ ك٢ اُٜ٘ب٣خ 

 .ٓٔبهٍخ ٛنٙ ا٧ٝآو ُؼلح أٍبث٤غ ٝأهزوػ أال روَ ػٖ أٍجٞػ٤ٖ ٌٓضل٤ٖ

 

الؽع ... َُٝذ ثؾبعخ ا٠ُ اػبكح رؤ٤ًل ٛنا )أٍجٞػ٤ٖ ثبٍزقلاّ اُٞههخ ٝاُوِْ 

 HTML ًبك٤خ علا ُزؾ٣ِٞي ا٠ُ ّقٔ ٓلزوً َُ Notepadٝ  (ٝههخ ٝهِْ

 

!!!! ٝال رَ٘ٞا إٔ رَغِٞٛب ك٢ ككبروًْ : HTML َٗوك أٝآو ارؼبُٞ
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 :أٝآو رؼبِٓ٘ب ٓؼٜب

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> 

<BODY> 

<P> 

<FONT> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD> 

<IMG> 

 

 :أٝآو ٛبٓــــــــــــــــــــــــــــــــــخ علا ُْ ٗزؼبَٓ ٓؼٜب

<A >ث٤ٖ ٝص٤وز٤ٖ ةُِو ٛHTMLٖٓقزِلز٤  

 

<B > ُغؼَ اُقٜ ػو٣٘ ؿبٓنBoldٌَُْٝرَزقلّ ثٜنا ا : 

<P><B>Helllooooooooo</B></P> 

 

<I > َُغؼَ اُقٜ ٓبئItalicٌَُْٝرَزقلّ ثٜنا ا : 

<P><I>Helllooooooooo</I></P> 

 

<U > ُُٔ٘وٍْ فٜ رؾذ اUnderlineٝرَزقلّ ؽَت ٓب ٍجن  

 

<BR > الؽع إٔ ٛنٙ اُؼالٓخ  -- عل٣لحُإلٗزوبٍ ا٠ُ ٍطو عل٣ل ثلٕٝ كووح

 < !!BR/ >أٍٔٚأ١ ال ٣ٞعل ٢ّء !!! ٤ٌُ ُٜب ػالٓخ اهلبٍ 

 

<HR > ٍهًي !! ُوٍْ ٍطو ٤ٌُٝ ُٜب ػالٓخ اهلب!! 

 

<CENTER > ٍُٝز٤ٍٜٞ أ١ ٢ّء ٍٞاء ٗٔ أٝ كووح أٝ ٕٞهح أٝ عل

 ..اُـ
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<LI > ٍ افزٖبهList Itemُِٛزوه٤ْ ػ٠ِ ٌَّ ٗوب  

<UL >ُِٛزوه٤ْ ػ٠ِ ٌَّ ٗوب 

<OL >ُِٛزوه٤ْ ػ٠ِ ٌَّ ٗوب 

 

أٝآو ُْ ٗزؼبَٓ ٓؼٜب ماد أ٤ٔٛخ أهَ ٧ٜٗب رٔضَ كٌوا ُِيفوكخ ٝاُلٖ ٤ٌُٝ 

 :ُِجوٓغخ

<MAP > َٝٗزقلّ ٓؼٜب<AREA > ٝمُي ُزو٤َْ أ١ ٕٞهح ا٠ُ ٕلؾبد

 ٓقزِلخ ُإلٗزوبٍ

<FRAME > ُٞٙغ أًضو ٖٓ ٕلؾخ ك٢ ٕلؾخHTML رو٤٘خ ) ٝاؽلح

 (هل٣ٔخ علا

<EMBED > إلُؾبم ثوآظ أفوٟ ثٖلؾخHTMLٙٓضَ كالُ ٝؿ٤و  

 

 :ٓوؽجب ثٌْ-- أٝآو اُجوٓغخ 

<DIV > ٍ افزٖبهDivision 

<script> 

<INPUT> 

<FORM> 

 

 

ك٤ٔب ػلا ا٧ٓو  !!! (ػ٠ِ َٓئ٤ُٞز٢ اُْق٤ٖخ)أٓب ا٧ٝآو ا٧فوٟ كلػي ٜٓ٘ب 

<META > مًو٢ٗٝ ك٤ٚ ماد ٣ّٞ ثؼل اُزقوط  !!! ثنارٜبٝٛنا هٖخ هبئٔخ!!! 

 

 

ٓوح أفوٟ آَٓ ٖٓ اُغ٤ٔغ رق٤ٖٔ ٍبػخ أٝ اص٘ز٤ٖ ُٔلح أٍجٞع ػ٠ِ ا٧هَ 

ُٔواعؼخ ًَ ٓب ٍجن ٝٛ٘بى آ٥ف أُٞاهغ اُز٢ رْوػ ًَ ٓب ٍجن ثبُزل٤َٖ 

ال كاػ٢ ٧ًضو ٖٓ  ((((((((((كوٜ)))))))))أَُٔ علاًال ٝال ثؤً ك٢ ًزبة ٝاؽل 

 .ٛنا

 

ًَ ٓب أِٛجٚ ػلّ اإلٗزوبٍ ا٠ُ فطٞر٘ب اُزب٤ُخ اال ُٝل٣ي صوخ ػب٤ُخ ث٘لَي ك٢ 

 ٝاُزلهة ػ٤ِٜب اكزؼ أ١ ٓٞهغ ػ٠ِ HTML ، ثؼل ٓٔبهٍخ HTMLػبُْ اٍ 

  ٓبما روٟ؟؟؟؟Source افزو Viewاإلٗزوٗذ ٖٝٓ صْ ٖٓ هبئٔخ 
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ٍزوٟ إٔ اُٖلؾخ اُز٢ هٔذ ثلزؾٜب ٤َُذ ... ٍزوٟ ػبُٔب ٓو٣ؾب ٝٓٔزؼب علا 

 ...ؿو٣جخ ػ٤ِي ػ٠ِ اإلٛالم

 

  !!!HTMLٖٓ ػبُْ % 95ٕلم أٝ ال رٖلم إٔ ٓب ٍجن ٣ٌَْ اؽز٤بعي ٍ 

 

ثؼل ٛنا ٍ٘وًي ػ٠ِ ا٧ٝآو اُضالصخ اُقبٕخ ثبُجوٓغخ ٝٗؤفن ثٚؼخ أٓضِخ 

 صْ ٗؼٞك ASP ٝٓ٘ٚ ٗنٛت ا٠ُ ػبُْ DHTMLٝرٔبه٣ٖ صْ ٗ٘طِن ا٠ُ ػبُْ 

ٓوح أفوٟ ا٠ُ هٞاػل اُج٤بٗبد ٝٗوٟ ٤ًق ٗقِٜ ا٧هثؼخ ك٢ ًؤً ػ٤ٖو 

 !!!ٓ٘ؼِ 

 

رؾ٤بر٢،،، 

 ٓوؽجب،،،

 

 

 

، أ١ أٜٗب Perl ٝ ASP آفنح ك٢ اُيٝاٍ ٓضَ PHPٓالؽظخ ٍو٣ؼخ ٢ٛٝ إٔ 

 ٓب ىال كو٢ٍ اُوٛبٕ ؽز٠ Java ٝاٍ Asp.Net ٝٓب هجِٚ، 2001رو٤٘بد ػبّ 

 !!ا٥ٕ ٝاَُجبم ث٤ٜ٘ٔب

 

 

رؾ٤بر٢،،، 

 ٓوؽجب،،،

 

 ال رزطِت ػالٓخ اإلهلبٍ أ١ إٔ ػالٓخ HTML،،، ٓؼظْ ػالٓبد ----ا٧ؿ 

اإلهلبٍ افز٤به٣خ، ًٝالٓي ٕؾ٤ؼ ثبَُ٘جخ إلهلبٍ ػالٓخ اَُطو ٣ٝ٘طجن ٗلٌ 

 !!!ا٧ٓو أ٣ٚب ػ٠ِ ػالٓخ اُق٤ِخ 

 

 !!!ٌُٖٝ ُؾظخ 
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٤ٖٗؾز٢ إٔ رٔبهً اهلبٍ ًبكخ اُؼالٓبد ك٤ٔب ػلا رِي اُز٢ ٤ٌُ ُٜب ػالٓبد 

 <.BR > ٝ<HR>اهلبٍ ٓضَ 

 

إ اُزؼٞك ػ٠ِ اهلبٍ ًبكخ اُؼالٓبد ٤ٍَبػلى ثْلح ٝثوٞح ػ٘ل اُجلء ك٢ ثوٓغخ 

HTML ٝ DHTML ٝ ASP. 

 

رؾ٤بر٢،،، 

 ٓوؽجب،،،

 

ٌّٝوا ُِزٞع٤ٚ، ٝإٔ ًبٕ اُوٖل ًزبثخ اُغِٔخ اإلٗغ٤ِي٣خ فالٍ ... هائغ علا

ػٔٞٓب ُي . <CODE/>أٝ < /CODE>ٓضَ ًزبثخ . ٖٝٙٔ اُ٘ٔ اُؼوث٢

 .رٞع٤ٜي ٢ُ ٤ٍقلق ػتء ًج٤و. عي٣َ اٌُْو

 

 ٣٘ب٣و هجَ اػالٕ ك٢ِْ ك٢ 1كآَٓ اػطبئ٢ ِٜٓخ ؽز٠ ... أٓب ثقٖٞٓ أَُبثوخ

رؾل٣ل ا٧ٍئِخ ٤ُٚن اُٞهذ، ثؼل ٛنٙ أُلح ٝػ٘ل اػالٕ ك٢ِْ ٍؤٗوَ ٛنٙ 

أُٜٔخ ٌُْ ُزؾل٣ل ٌَّ ٝٗٞع أَُبثوخ ؽَت ٓب روٝٗٚ ٝرو٤٤ْ أُْبهًبد 

 .ٝكوىٛب ٝاػالٕ كبئي ٝكبئيح

 

 .٤ٌٍٕٝٞ كٝه١ ٓؾٖٞها ك٢ ٓ٘ؼ اُغبئير٤ٖ كوٜ

 

 .ٍؤؽبٍٝ عبكا ٝٓزٌال ػ٠ِ هللا ك٢ اٜٗبء أُٜٔخ هجَ ثلا٣خ اُؼبّ اُغل٣ل

 

رؾ٤بر٢،،، 

 

 

 

 

 

 

 

  internet master أٍزبم١ اُؼي٣ي  :ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ أهٍٞ 
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ُٝي عي٣َ اٌُْو  هللا ًَ ف٤و عيآًْ

كول ًبٗذ هؽِخ ٓٔزؼخ ٝٓل٤لح 

رؼِٔ٘ب ك٤ٜب ٖٓ ٗجؼي اُٖبك٢ 

ثٌَ ٍُٜٞخ 

أٓل هللا ك٢ ػٔوى ٝ أكبك ثي آز٘ب اُؼوث٤خ 

ٝػ٠َ إٔ ٣ٞكو٘ب هللا ُوك اُغ٤َٔ 

 

 

 ٓغ رؾ٤بر٢ 

 ػٔبك ؽٔل١ ٣ٍٞق 

 اُؼوام ثـلاك
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