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 Data التي نقرأها ؛ بشرح  أوامر لغة معالجة البيانات SQLعادةً  إن لم يكن دائماً ما تبدأ دروس 
Manipulation Language  (DML)    وبــاألخص تعليمــة اإلســتعالم عــن البيانــات و استعراضــها ، 

Select ..  خطــوا علــى منهــاج أوراكــل بقــدر لكننــا هنــا فــي هــذه السلســة المتواضــعة ، نــود أن ن
المستطاع ، فنبدأ بشرح قوائم اللغة نفسها وأوامر التحرير والملفـات فيهـا ، حتـى يكـون األسـاس         

 ..لدى المتعلم قوياً ومتوافقاً مع منهجية أوراكل 
 ، SQL * Plus 3.3لـذلك سنشـرح هـذا األسـاس علـى درسـين ، أوالهمـا نتحـدث فيـه عـن قـوائم            

وثانيهـا عـن    ..دم خاص باسمنا ، ومنحـه صـالحية االتصـال بقاعـدة البيانـات         وكيفة إنشاء مستخ  
 ..ونبدأ على بركة اهللا .. SQL * Plus 3.3 أوامر القوائم  التحرير والملفات في

 SQL * Plus 3.3: - 

 ... SQL * Plus 3.3   عند تحميلك للغة ، ستجد أيقونة في سطح المكتب باسم

وكلمـة    User name تظهر لك شاشة تقـوم بسـؤالك عـن اسـم المسـتخدم     لها غيلك ند تشوع
فــي حــال كنــت تســتخدم النســخة  Database وتعريــف اســم قاعــدة البيانــات Password المــرور

الخاصة بالكمبيوتر الشخصـي فيمكنـك اسـتخدام اسـم المسـتخدم وكلمـة المـرور فقـط فـي              
ضع االفتراضي عند تشغيله ألول مرة هو كتابة حال لم يكن لديك أكثر من قاعدة بيانات الو

اسم المستخدم وكلمة المرور ولكن في حال كمبيوتر الشبكة فمن المستحسن كتابـة اسـم    
حتى تنشئ مسـتخدم خـاص بـك    يمكنك اختيار أحد هذه األسماء للعمل بها  و..قاعدة البيانات 

 :كمايلي ..

 ..وهو افتراضي ..لنظام بمعنى أصح وهو ما يمثل أواركل أو  ا ؛ system االسم االول* 

 

 

 

 سلسلــة تعلـــم

 ةــــــبسهول
 

 

SQL * Plus 3.3 
 

system 

   manager 



 

  ..scottأو من خالل االسم الثاني وهو المستخدم االفتراضي 

 

 
 
 

 لقاعدة البيانات والتـي يمكنـك عـن طريقـه الحصـول      اًوكلمة السر هذه هي التي تكون بها مدير     
كمـا تسـتخدم    ..على كافة السماحيات ويمكنك من تعريف حساب مستخدم جديد خـاص بـك              

مثــل االتصــال واإلضــافة والحــذف والتعــديل  ) الصــالحيات (الســماحيات  بعــض إلعطائــك ســتخدمت
 ..واآلن سنتلم كيفية إنشاء مستخدم خاص بك ..واالستعالم  


،وحتـى   revoke و  grant هـي المسـؤولة عـن ذلـك باسـتخدام االمـرين       DCL عرفنا سـابقاً أن لغـة  

وفـي دروسٍ متقدمـة إن شـاء اهللا ؛      ،   grant نستطيع انشاء مسـتخدم جديـد ، سـنحتاج حاليـاً لألمـر            
وفيما يلي خطوات إنشاء مستخدم جديد ..إلعطاء صالحيات العمليات له  revoke سنتتخدم األمر

ل ؛ حتـى تطبقهـا   ومنحه بعض الصالحيات واالمتيازات ، لكن لن تتقن هذه الخطـوات أخـي الفاضـ       
 ..حرفياً ، وخطوة خطوة مع بعضنا البعض 

 بكلمة السر ali :وليكن المستخدم الذي نريد انشاءه هو  ..  نبدأ بكتابة األمر التالي -١
aaa ).. نشىء مستخدم باسمه ، وكلمة سر سهلة ، حتى ال ينساهاطبعأً كل واحد ي.. ( 

 ;  SQL> create user ali identified by aaa 
 

  ..aaa : يكون معرفاً بكلمة السر  ، ali  أنشئ مستخدم باإلسم :ومعناه 
 ..ولكن ستظهر لك رسالة الخطأ التالية 

ERROR at line 1 : 
 ORA-01031 : كافية غير صالحيات   

 
 أنك ليست لديك أي صالحية حتى تنشئ مستخدم جديد ، والسبب هو : لة اومفاد هذه الرس

..فيجب االتصال بالنظام ..، أو بمعنى أصح بالنظام عدم اتصالك  بأوراكل   
 

  ..من خالل األمر  system يكون  االتصال بالنظام -٢
SQL> connect system 

 ..وكذلك عندما تريد أن تتصل بأي مستخدم
SQL> connect  اسم المستخدم 

 

 scott 

   tiger 



 
يظهر لنا السطر التالي ،  ) Enter(بدون فاصلة منقوطة ، وبمجرد الضغط على مفتاح االدخال 

 )  ..  password ( طالباً منا ادخال كلمة السر
 
 
 

  Enter password  :      هنا ندخل كلمة السر 
 ..كمايلي  manager وهي  system فندخل  له كلمة السر الخاصة بـ

Enter password :  *******  
..فتظهر لنا العبارة التالية   

Connected . 
 

..دل على أننا اتصلنا بالنظام ، ويمكننا إجراء مانريده من عمليات  والتي ت  
 ٣- نعيد كتابة أمر إنشاء مستخدم جديد ..

  SQL> create user ali identified by aaa ; 
..فتظهر لنا العبارة التالية والتي تخبرنا أنه تم إنشاء مستخدم    

User created. 
 

  ..grant االتصال بالنظام ، من خالل األمر صالحيةali    واآلن نعطي المستخدم
SQL> grant connect to ali; 

 ..حق االتصال بالنظام  ali ومعناها اعطي المستخدم
 ..فتظهر لنا الرسالة التالية 

Grant succeeded. 
 ..حق االتصال بالنظام  ali وهي تخبرنا ، أنه تم اعطاء المستخدم

، بكلمة سرٍ معينـة ، وإعطائـه حـق اإلتصـال بالنظـام ،          وبذلك نكون استطعنا إنشاء مستخدم      
 ..كمايلي ..وبقي أن تجرب هذه الصالحية 

ثم ادخل مرة أخـرى ، وعنـد ظهـور شاشـة الـدخول قـم بادخـال اسـم               ،   SQL قم بالخروج نهائياً من   
ثم كلمة السر ، أو تكتـب كلمـة السـر فـي الخانـة الثانيـة       / المستخدم الذي أنشأته متبوعا بـ     

 ..عند ذلك تدخل إلى النظام .. OK ثم اضغط على زر..كلها صحيحة ..
 


 

 
 
 
 



 
إذا كان اسم المستخدم خاطئاً ، أو كانت كلمة السر خاطئة ستدخل إلى بيئة في حالة ما  

SQL * Plus 3.3  تطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة السرولكن س ، .. 


ندخل اسم المستخدم ، وكلمة السر ، مجموعة ) SQL * Plus 3.3(عند الدخول إلى   •

 ..العمل في الشبكة إن كانت  موجودة 
 بكلمة السر  system : مستخدمين افترافضين هما)SQL * Plus 3.3(يوجد في بيئة  •

 :manager و scott بكلمة السر   :tiger.. 
 :هي ) SQL * Plus 3.3(صيغة إنشاء مستخدم في بيئة  •

;  SQL> create user name user  identified by password 
 . كلمة السر الخاصة به password  اسم للمستخدم ، و   name userحيثُ 

اليسمح بإنشاء مستخدم ومنحه صالحيات إال بعد االتصال بالنظام ، ويكونُ االتصال  •
 ..بالنظام و بأي مستخدم بالصيغة التالية 

 
SQL> connect  اسم المستخدم 

 . صالحية االتصال لمستخدم ، نستخدم الصيغة التالية إلعطاء •
SQL> grant connect to name user ; 

 .. اسم للمستخدم   name user    حيثُ 
**************************************************************************************************** 

  بيئة التحرير والملفات فيعن  أوامر القوائم و   القادم بإذن اهللا سنتحدثوفي الدرسِ
SQL * Plus 3.3 محونا على التقصير ، وفق اهللا الجميع وسا.، فإلى لقاء قريب بإذن اهللا تعالى

 ..لما يحبه ويرضاه 

 ـــــــــــــــــــــــــفــاألسيـــــــــ                              
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