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  عبـارة عـن  قواعـد البيانـات    أنَّعـن مفـاهيم علـم قواعـد البيانـات ؛      مـن الـدروس السـابقة      نستتنج  

سـهل  ييقـة أو أكثـر مـن طريقـة ل     البيانـات وعرضـها بطر    ميع لكمية كبيـرة مـن المعلومـات أو        تج
 .االستفادة منها 


 . إلى الملف ات إضافة معلومة أو بيان-أ
 . حذف البيانات القديمة -ب
                                  .ير البيانات الموجودة ي تغ- جـ
                              .يانات داخل الملفات ترتيب وتنظيم الب-د

 . عرض البيانات على شكل تقرير أو نموذج -هـ 
 .. وكتطبيق لهذه المفاهيم ، سنتعلم لغة أوراكل من الـصفر بإذن اهللا تعالى

لقواعـد البيانـات فيجـب     ةنمـا هـي لغـة قواعـد بيانـات مبرمجـ      إو ر لغة برمجةالتعتباالوراكل  إنَّ
االوراكــل وبــين لغــات البرمجــة  الفــرق االساســي بــين لغــة قواعــد البيانــات ا ن نعــرف هــذ اعلينــا
يعنـي أنهـا   ،   SQL Server  Microsoftوأقـرب إلـى    Access  Microsoftهي شبيهة إلـى  ، فاالخرى

قاعدة بيانات وليست لغة برمجة مستقلة بحد ذاتها فمثال فبجوال بيسك تعتبر لغة برمجة ألنها 
مــل بــرامج ذات أهــداف متعــددة وال يشــترط أن تكــون بــرامج قواعــد بيانــات         تمكنــك مــن ع 

فيمكنك عمل برنامج رسم كما برنامج الرسام في ويندوز ويمكنـك الـتحكم بهـا علـى حـد       
كبير من المرونة واإلمكانيات التي تسمح لك حتى باالرتباط بقواعـد بيانـات متعـددة ولكـن         

 :نذكر منها غيرها من لغات قواعد البيانات تتميز ببميزات عالية تميزها عن أوراكل 
ساسـي النتشـارها   أوهـو سـبب   ؛ إذ تتمتـع بأمـان عـالي جـداً ،       قاعدة بيانات قويـة و آمنـة         أنها •

 ..لها التكلفة الباهظة الهائل رغم

 مـــة تعللــسلس

 ةــــــولبسه
 

 

 
 



 . ، مقارنةً بغيرها نها تعتبر قواعد بيانات ضخمةأ •
ــي أ      • ــا ف ــا وإظهاره ــديها أدوات تســاعدها للتعامــل معه ــددة  يوجــد ل ــا يســمى  شــكال متع ، بم

حيث يمكنك إدخال البيانات واستخراجها عـن   ، DEVELOPER تطبيقات أوراكل ؛ أي الـ    
طريــق نمــاذج وتقــارير ورســوم بيانيــة ولكــن ال يمكنهــا التعامــل مــع قاعــدة بيانــات غيــر    

  .نك من عمل برامج مثل الرسامكأوراكل كما أنها ال تم
  

 ٠ )Administer(  مدير قواعد البيانات االوراكل-١
 ) . Developer (مطور قواعد البيانات االوراكل  -٢

و  SQL، يجـب أن نـتقن لغـة    ونحن بصدد التعلم للوصول إلى مطور قواعد البيانات  ، وحتى نتعلمـه    
PL/SQL..     ثـم نـدخل فـي الــDEVELOPER   بجزأيـه الــ FORM  والــ REPORT ..     وسـوف نبـدأ هنـا

 ..  PL/SQL ثم  SQL عن الـتواضعبكورس م
 

 
Structured Query Language  

عبارة عن مجموعة من األوامـر التـي تحتاجهـا البـرامج وكـذلك المسـتخدمين للوصـول للبيانـات             
 ..الموجودة ضمن قاعدة بيانات أوراكل 

 وذلـك فـي منتصـف السـبعينات ، وكانـت       IBMللغـة البدايـة مـن قبـل شـركة     تم تطـوير هـذه ا  
 . عالقئية   بيانات  حيث كانت عبارة عن نموذج لنظام إدارة قواعد  System Rتسمى 

 ومن SEQUEL2 باسم  INM Journal of R&Dفي مجلة   م١٩٧٦ في  SQLبعدها تم توصيف لغة 
  . SQLأول نسحة تجارية من لغة  إنزال م ١٩٧٩ في  ORACLEثم قامت شركة 

 ،ألنهـا تتعامـل مـع     Non-Procedural Language هـي عبـارة عـن لغـة غيـر إجرائيـة        SQLولغـة  
مجموعة سجالت في الوقت نفسه وليس مع سجل وحيد كما أنها تمكننا من استكشاف البيانات 

 .تلقائيا 
دارة النظـام وقواعـد البيانـات     على تعليمات تفيد المستخدمين وتمكنهم من إ SQLوتحتوي لغة 

والتطبيقــات عليهــا ، كمــا أنهــا تحتــوي علــى أوامــر إلنجــاز مهــام مختلفــة ومتعــددة كالبحــث عــن   
 ..البيانات والتعامل مع قواعد البيانات والسجالت وتضمن تناسق وتكاملية الببيانات 

SQL SQL*Plus 
 مـن خـالل    Oracle Server عبارة عن لغة تعليمات لإلتصال بمخدم أوراكل  SQLوكما نعلم أن 

 ، يتم تخزينها في جزء مـن الـذاكرة    SQLأية أداة أو أي تطبيق ، وعندما تقوم بكتابة تعليمة 
 . وتبقى فيها حتى تقوم بكتابة تعليمة جديدة  SQL buffer   المؤقتة SQLيسمى ذاكرة 

  SQLعــن أداة مــن أدوات أوراكــل يمكنهــا التعــرف علــى تعليمــات    فهــي عبــارة  SQL*Plusأمــا 
وإرسالها إلى مخدم أوراكل لتنفيذها ،وهي تمتلك تعليمات إضـافية خاصـة بهـا سـنقوم بشـرحها           

 .في الدرس الثاني إن شاء اهللا 



 وراكـل ،  أي أنـه مـن خـالل هـذه اللغـة نسـتطيع         أ نتعامل من خاللها مع قاعدة البيانات        وهذه اللغة 
، ومنحـه  (GRANT)  عطاء الصـالحيات لمسـتخدم بإعطائـه صـالحية االتصـال بقاعـدة البيانـات       إ

إنشـاء الجـداول   كـذلك بإمكاننـا   ،  ) REVOKE (صـالحيات وامتيـازات ممارسـة عمليـات معينـة      
(CREATE)،  ــا ــديل عليهـ ــداول  ،   (ALTER) والتعـ ــذف الجـ ــا ،   (DROP)وحـ ــوب فيهـ ــر مرغـ  الغيـ

والتعـــديل علـــى البيانـــات المدخلـــة ،  (INSERT)ل بالبيانـــات وكـــذلك نســـتطيع مـــلء الجـــداو
(UPDATE)   ،    وحذف أي بيانات(DELETE)     وبعـد أن تكتمـل لـدينا الجـداول     .   غيـر مرغـوب فيهـا

  .(SELECT)نستطيع االستعالم عن البيانات المدخلة وذلك باألمر 
مجموعـة أوامـر لغـة     ل ،حيـثُ تشـكل كـ   ثالثة أقسـام      إلى    SQLتقسيم أوامر   مما سبق يمكننا    

 :فرعية من هذه اللغة وهي كالتالي 

١-  Data Definition Language  (DDL): - 
 :وتحتوي على ثالث أوامر وهي 

 . ( CREATE  TABLE )يستخدم إلنشاء الجداول  
 .( ALTER  TABLE )يستخدم للتعديل على جدول منشأ سابقاً  
 .( DROP  TABLE ) غير مرغوب فيه يستخدم لحذف جدول 

للبيانــات التــي           حيــث يقتصــر عمــل هــذه األوامــر علــى الجــداول وحقولهــا فقــط دون التعــرض  
 .بداخل الجداول 

٢-  Data Manipulation Language  (DML): - 
 :وتحتوي على أربع أوامر وهي       

  .( INSERT  INTO )دخال البيانات إلى الجدول  أمر إ         
 .( UPDATE )  أمر التعديل على بيانات الجدول          
 .( DELETE )  أمر حذف بيانات من الجدول          
 . ( SELECT ) أمر االستعالم عن شيء معين في بيانات الجدول          

وتعـديل   ،  بـداخل الجـداول وذلـك مـن إدخـال بيانـات             وتعمل هذه األوامـر علـى البيانـات التـي       
 .وحذف بيانات مدخله واالستعالم عن بيانات معينه ، بيانات مدخله 

٣-   (DCL) Data Control Language: - 
 :وتحتوي على أمرين اثنين هما 

  .(GRANT)أمر إعطاء االمتيازات والصالحيات  
  .(REVOKE)زات والصالحيات  أمر منح االمتيا

فـي  بدراسة كل أمر على حده والتعـرف علـى وظيفتـه وكيفيـة التعامـل معـه وكتابتـه                 وسنقوم  
 ..دروسنا القادمة بإذن اهللا تعالى 

 
 
 




  .ببميزات عالية تميزها عن غيرها من لغات قواعد البيانات أوراكلتتميز  •
 ،ألنهـا  )  (Non-Procedural Language هي عبارة عن لغة غير إجرائية  SQLلغة  •

لغــة تعليمــات ، وهـي  تتعامـل مــع مجموعـة ســجالت فـي الوقــت نفســه ولـيس مــع سـجل وحيــد     
  .. من خالل أية أداة أو أي تطبيق Oracle Serverلإلتصال بمخدم أوراكل 

• SQL*Plus  يمكنهــا التعــرف علــى تعليمــات  ؛   عبــارة عــن أداة مــن أدوات أوراكــلSQL  
 .إلى مخدم أوراكل لتنفيذها ،وهي تمتلك تعليمات إضافية خاصة بهاوإرسالها 

• م أوامر قستSQL إلى ثالثة أقسام  :  
 .  )DDL (تعريف البيانات أوامر  -١
 .  )DML(  أوامر  معالجة البيانات  -٢
   ).DCL(أوامر التحكم بالبيانات  -٣

  SQL * Plus 3.3الدخول إلى   كيفية وفي الدرس القادم بإذن اهللا سنتحدث عن 
 .وخطوات  إنشاء مستخدم جديد ، فإلى لقاء قريب بإذن اهللا تعالى 

 ..وسامحونا على التقصير ، وفق اهللا الجميع لما يحبه ويرضاه 

 ــــــــــــــــــــــفـــــاألسيـــــــــ                              
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