
  الرحمن الرحیماهللابسم 
 
 

   سأقوم بعرضها على شكل SQL SERVERهذا شرح لبرنامج أو لقواعد البیانات 
دروس ومناقشات وكذلك ربط قواعد البیانات بلغة برمجة واستدعائها والعملیات علیه ا        
وس   تكون لغ   ة الفیج   وال بی   زك ه   ي اللغ   ة الت   ي س   أعتمد بالش   رح علیه   ا لس   هولتها        

 لفائدة بشكل اكبر و الفكرة واحدة تقریبا بین كل لغات البرمجة وانتشارها ولتعم ا
 

وللعلم أنها لیس من إنتاجي الخاص بل فیها قسم كبیر جمعت ه م ن مختل ف األم اكن عب ر          
 االنترنیت واألصدقاء والخبرة الذاتیة وغیرهم

 
 

 لمن هذا الكتاب ؟
 عد البیانات والبرمجةهذا الكتاب موجه إلى المستخدمین العادیین والمتقدمین في قوا

 
 

 .  للجمیع فهي للفائدة العامة مفتوحةكما انه حقوق النسخ والنقل 
 

 وان كنت قد أخطئت في شيء  فهذا من اهللا أخیرا إن كنت قد أصبت في شيء فهذا من 
 . نفسي ومن الشیطان 

 
 .وال تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغیب لي ولوالدّي وللمؤمنین 

 
 
 

15/7/2000 
 
   

GOLD NOIL 
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  الرحمن الرحيماهللابسم 

 
 )سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم(

 
 صدق اهللا العظيم

 
 

 :البدایة الكتاب عبارة عن قسمین
 

 :األول
ها  بشكل عام ویتعامل معSQL SERVER یتحدث عن قواعد البیانات 

 بشكل مباشر
  

 
 :الثاني

 یتطرق إلى استخدام قاعدة البیانات مع أحدى اللغات البرمجة وهي ستكون 
 6الفیجوال بیزك 
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 :مقدمة البد منها
 

هذه المقدمة كنت في حیرة من أمري قبل كتابتها فأنا من اشد المعارضین للمقارنات 
 ....،،،بین لغات البرمجة أو قواعد البیانات أو 

م أتدخل في مقارنة أي منتجین قبل اآلن الني أثق بان مهما كانت اللغة أو البرنامج ول
بین یدي قوي وأنا غیر أهل للعمل على هذا البرنامج فلن یكون انتاجي مثل من هم أهل 

 العلم والخبرة ویعملون على برنامج بسیط 
 ووال أجد افضل قوال من تعلیق وجدته لدى أحد االخوة في المنتدى وه

لذلك )  ماذا تفعل لك لغة البرمجة تلك بل اسأل ماذا تستطیع أن تفعل بها لال تسأ( 
أرجو أن ال یحمل علي أحد من هواة أو مبرمجي اوراكل أو غیرها فكل واحد وحسب 

 .مایراه من منظوره الخاص وحسب حاجته 
هاوي فربما یكون مبرمج متمرس بالبیزك قادر على إنتاج برنامج یعجز عنه مبرمج 

 ،بالسي شارب أو الفیجوال سي 
 .هذا المثال رایته بأم عیني ولیس من محض الخیال 

 
 
 

  ننطلق اهللافعلى بركة 
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 :القسم األول 
 

 مقدمة عامة 

 من إدارة قواعد البیانات بشكل كامل وإجراء جمیع العملیات القیاسیة كإنشاء SQLتمكنك لغة 
 . ، أو إجراء االستعالمات علیها وكذلك الربط بین الجداول المختلفةالجداول وتعبئتها بالبیانات

 قاعدة البیانات هي عبارة عن مكان أو مستودع كبیر لتخزین البیانات المختلفة 

 وكل جدول یتكون من صفوف Tablesتكون البیانات في قاعدة البیانات مخزنة في عدة جداول 
Rows وأعمدة Coloumnsكاألتي : 

      
      
      

الجدول السابق یتكون من ثالثة صفوف وعامودین ، وفي قواعد البیانات فإننا نسمي الصفوف 
  Fields ونسمي األعمدة بالحقول Recordsبالسجالت 

أو حقل  ) ( مثل حقل االسم( هو  الذي تخزن فیه البیانات المتشابهة من حیث النوع : الحقل 
 ) الوظیفة

 زن فیه بیانات شخص معین  هو الذي تخ: السجالت 

 : مثال

 الوظیفة االسم

 مبرمج خالد األحمدي
 عامل محمد عبدا هللا
 محلل نظم كمال الحربي
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 قواعد اللغة

  SQL  لغة تفرق بین الحروف الكبیرة والصغیرة ال 

 SQL لغة تهتم بالمسافات البیضاء ال  

  (;)  تنتهي جمیع االستعالمات بالفاصلة المنقوطة 
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  SQL Server  تعلیم

 تعلم استخدام برنامج
Microsoft SQL Server 2000 

 البیانات المركزیة مقدمة إلى قواعد

 قبل أن أبدء الشرح عن 
SQL Server 

البیانات عامة وعن الفرق بینها وبین قواعد البیانات المركزیة ،  أرید التحدث قلیال عن قواعد
 نظام ال فكما یعلم البعض
SQL Server 

 البیانات وتوزیعها عبر شبكة الكومبیوتر هو عبارة عن قاعدة بیانات مركزیة تقوم بإدارة قواعد

الثمانینات ، طبعا هي موجودة  لقد بدء ظهور قواعد البیانات المركزیة بشكل مكثف في نهایة
 سات الضخمة فقطإلى بعض المؤس بطریقة أو بأخرى منذ فترة أطول ولكن استخدامها اقتصر

العادیة والتي كانت تخزن  لقد كان الجمیع قبل ذلك یستخدم البرامج التي صنعت بلغات البرمجة
البرامج كانت محدودیة استخدام  بیاناتها في ملفات خاصة بها ، والمشكلة األساسیة في تلك

یقة التي صمم بها بطریقة أخرى غیر الطر البیانات ، اعني انك ال تستطیع االستعالم عن البیانات
 البرنامج

بیاناته في ملفات  لنفترض بأنك تستخدم برنامج صمم بواسطة لغة برمجة ما لیخزن: كمثال 
االستعالم عن البضائع ، مهما  خاصة به ولیس في قواعد البیانات ، وكان احد فروع برنامجك هو

 دة الستعالم مالك بفكرة جدی تتعب في تصمیم هذا االستعالم ، فقد تجد دوما من یأتي
تاریخ معین ، من مورد معین وتم بیعها في  فقد یطلب الشخص كل البضائع التي تم استالمها في

قادر على القیام بذلك ، ولكنه قد یعقد االستعالم  تاریخ معین إلى زبون معین ، قد یكون برنامج
د ال تكون وضعت تلك البضائع حسب تاریخ االستالم مثال فق ویضاف إلى االستعالم السابق ترتیب

تصمیمه ، ولذلك فلن یتمكن المستخدم النهائي الحصول على طلبه  الممیزة في برنامجك عند
 بالضبط

موحدة لحفظ البیانات ،  ومن هنا بدئت فكرة قواعد البیانات عامًة ، وكانت الفكرة إیجاد طریقة
ات ، فلو فشل برنامج السابق ، البیان وإیجاد برنامج قادر على جمیع أنواع االستعالمات من قاعدة

برنامج االستعالم الرئیسي الذي یأتي مع قاعدة  مكان المستخدم فتح ملف البیانات عن طریقإفب
 یحلم بها البیانات وإجراء كل االستعالمات التي
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 ومن هنا ظهرت قواعد البیانات وظهرت أیضا لغة
SQL 

 وانتقلت العدید من الشركات الستخدامها لالستعالم في قواعد البیانات ، وبدئت تتطور المخصصة
 نظرا لسهولة التعامل معها وسرعة برمجتها ،

قواعد البیانات  ولكن مع زیادة حجم المؤسسات وبدایة ظهور شبكات الكومبیوتر ، أصبحت
إدارة قواعد البیانات  بحاجة إلى أن تعمل على أكثر من جهاز في نفس الوقت ، فتطورت برامج

من عدة أجهزة كومبیوتر  لى فتح نفس الملفات المخزنة في الجهاز المركزيوأصبحت قادرة ع
 أمثلتها في نفس الوقت ومن

DBase 
Paradox 

البیانات وزیادة  وغیرهما ولقد حل السابق بعض المشاكل ولكن لیس كلها ، الن مع زیادة حجم
لمخزنة على الجهاز ا عدد األجهزة المتصلین بالشبكة أصبح صعب إدارة ملفات قاعدة البیانات

الوصول إلى الملف المركزي  المركزي ، كما أن أمنها كان معرض للخطر دائما ، فبامكان الجمیع
 الذي یحتوي على البیانات ویعبث به ، أو حتى أن یصل إلى بیانات ال صالحیة له باستخدامها

شبكة فكما تعلم یتطلب ال كما أن االستعالمات المتزایدة على قواعد البیانات زادت من الضغط على
 حتى إیجاده بها االستعالم عن شخص ما ، یتطلب البحث في كل قاعدة البیانات

عن عشرة أالف نوع من  لو كان لدیك جدول في قاعدة البیانات وبه معلومات: فعلى سبیل المثال 
ازك معین ، فعلیا سیقوم جه البضائع وطلبت أن من جهازك كل البضائع التي استلمت في تاریخ

عبر الشبكة وسیفلترهم ویفرز  بإحضار العشرة أالف سجل في قاعدة البیانات إلى جهاز وذلك
 البیانات المطلوبة

الشبكة قد تتحمل طلب أو  ولكنه ضغط على الشبكة بالحصول على كل تلك المعلومات معا ، طبعا
 العملیات في نفس السجالت وعشرات طلبین معا ، ولكن ماذا بالنسبة للبنوك مثال ، هناك أالف

 الوقت

قواعد البیانات المركزیة  ولذلك بدئت الحاجة إلى تطویر قواعد البیانات العادیة ، ومن هنا ظهرت
البیانات فیه أیضا ولكن االختالف  ، فهي عبارة عن برنامج یعمل بداخل الجهاز المركزي ویخز

البرنامج الذي یعمل في الجهاز إال من خالل  بینها وبین السابق ذكره أن طلب البیانات ال یتم
المركزیة ، وبذلك یكون قد تم فصل المستخدم  المركزي والذي یسمى محرك قواعد البیانات

 البیانات النهائي عن الملف الرئیسي لقواعد

االستعالم من محرك قواعد  فلو كنت بحاجة إلى استعالم معین ، فسیقوم برنامجك بطبل ذلك
سیقوم هو باالستعالم ومن ثم   في الجهاز المركزي ، حیث بدورهالبیانات المركزیة الموجود

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وبذلك یكون قد أنهى كابوس إغراق الشبكة  یعطي النتیجة فقط للجهاز العادي الذي طلب االستعالم
 بالبیانات

قبل كان الجمیع یستطیع   عن حمایة البیانات ،مسئولكما أن محرك قواعد البیانات الرئیسیة 
الجدید ، أصبح فقط من لدیهم صالحیة  بیانات المخزنة ، ولكن باستخدام النظامالوصول إلى كل ال

الشبكة إعطاء صالحیات مختلفة للمستخدمین  مكان مدیرإالوصول قادرین على ذلك ، كما أصبح ب
على جدول البضاعة ویسمح له بالنظر علیها فقط ،  ، فقد یمنع مستخدم من إضافة بضاعة جدیدة

الموردین مثال ، أو فقط على جزء من جدول الموردین   من الوصول إلى جدول نهائیاهوقد یمنع
 مثال مثل عناوینهم أو أرقام هواتفهم

االحتیاطي والحفاظ على  كما أن محرك قواعد البیانات المركزیة أصبح یقوم بعملیات النسخ
نسخ االحتیاطي على أشرطة ال البیانات من التلف اتوماتیكیا ، وذلك بفحصها باستمرار ونسخها

 وإعالم مدیر النظام بأیة مشاكل صغیرة بداخلها

 العدید منها في السوق مثل وهكذا استمر تطور قواعد البیانات المركزیة إلى یومنا هذا وظهر

Oracle 8 
SQL Server 7 
IBM DB2 
SYbase 
Informix 
Borland IntraBase 

 

  OracleوبینMicrosoft SQL Server مقارنة بین

 
قواعد بیانات مركزیة الستخدمها في عملي ، كان  ا قررت قبل ثالثة سنوات اعتماد نظامعندم

 المتوفرة في األسواق ، وكانت في تلك الفترة یجب أن اختار بین اشهر األنظمة
Microsoft SQL Server 

 و
Oracle 

 بیانات لتتقن استخدام نظام قواعد طبعا الخیار كان صعبا ، خصوصا ألنه یتطلب وقتا كبیرا
 معا ، ولذلك كان على االختیار بعنایة مركزیة ، وال یوجد لدي وقت ألتقن استخدام نظامین
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عن ذاك ، نظرا لوجود شرط أساسي في  والیوم أجد صعوبة في شرحي لماذا اخترت هذا النظام
ت بدون حیث تمنعك االتفاقیة من أجراء أیة مقارنا اتفاقیة التركیب لكل من البرنامجین السابقین ،

، ولهذا السبب یتعذر وجود مقارنات تفصیلیة بین  مراجعة الشركة المصنعة لتلك األنظمة
 إنترنت النظامین السابقین في

محرك قاعدة البیانات المركزیة والحجم  لقد كانت معظم المقارنات سابقا تتعلق بسرعة أداء
یا المستخدمة بها ، أصبحت تطور التكنولوج البیانات األقصى الممكن أن تستوعبه ، ولكن مع

للغایة ، كما أن حجم التخزین وصل إلى الحدود  الفروق في السرعة بین النظم المختلفة ضئیلة
بمعنى أخر تستطیع تخزین بیانات في قاعدة البیانات  القصوى لسعة التخزین في جهازك ، أي

 انت سعتهاالصلبة الموجودة في جهازك مهما ك حتى یمتلئ القرص الصلب أو األقراص
تكنولوجیا معقدة لحفظ واسترجاع البیانات ، حیث تستغل المعالج  ذلك الن النظم الجدیدة تستخدم

 حد ممكن ووسائط التخزین ألقصى

 أحدهما عن األخر ومن أهمها ومع ذلك فهناك العدید من النقاط التي جعلتني أفضل

 رة قواعد البیانات بهبناء و إدا سهولة تعلم استخدام النظام ودرجة تعقیده وسرعة

 )، االستخدام عبر الشبكة ، وغیرهما تلكفة الشراء ، التركیب ، الصیانة( تلكفة النظام 

 بناء وإدارة قواعد البیانات به سهولة تعلم استخدام النظام ودرجة تعقیده وسرعة

بدئت السابقین وركبت كل منهنا على جهازي و عندما حصلت على النسخ التجریبیة من النظامین
التعود على استخدام اوراكل ، فبدء بالنسبة لي كنظام  االختبارات علیه ، وجدت صعوبة كبیرة في

مشاكل في استخدامه ألول مرة فقد طلب مني اسم المستخدم  ضخم ومعقد ، حتى أنني واجهت
 أسبوعا إلیجادهم ، اعتقد بأنه كان یفترض أن توزعهم اوراكل مع وكلمة السر والذي تطلب مني

 التجریبیة النسخة
ومختلف قلیال عن  ثم بدئت أواجه المصاعب واحدة تلو األخرى ، فلقد بدء لي النظام غریبا

 لغة ویندوس ، وقد صعقت عندما فهمت أنني بحاجة إلى استخدام
SQL 

بعض البرمجیات اإلضافیة  مباشرة إلنشاء الجداول والتعامل مع البیانات ، بالطبع توفر اوراكل
حتى أنني لم اعلم في ذلك الوقت أین  یام بذلك ، ولكنني لم اعتاد علیها بالقدر الكافي ،الیوم للق

بیانات جدیدة والكثیر من األسئلة األخرى  تخزن البیانات في القرص الصلب ، وكیف اصنع قاعدة
فانا اعلم منذ تعلیمي في الجامعة أن اوراكل هو  التي لم أستطیع إیجاد إجابة مباشرة علیها ،

 وتذكرت عندها أفضل نظم قواعد البیانات الموجودة ،
Unix 

األفضل في نظم التشغیل ، ولكنه  والذي كان یحاول الجمیع إقناعنا بأنه األفضل ، هو صحیح
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 العادیة ممتاز لدرجة انك ال تستطیع استخدامه في المؤسسات
 )هذه مزحة فقط(

وهكذا كان مع اوراكل أیضا ، حیث أنني  ،فأنت بحاجة إلى كتابة الكثیر للقیام بأبسط العملیات 
 ل علمت فیما بعد انه أساسا صمم

Unix 
 ونقل بعد ذلك إلى ویندوس ن ت

 السابقة في ذلك الوقت من ولكن األمر اختلف كثیرا عندما ركبت النسخة
SQL Server 

القیام تشغیل لي لذلك البرنامج ، فوجد بأنني أستطیع   ، لقد ارتحت كثیرا منذ أول٦٫٥وكانت 
واحد فقط ، ففرقت بسهولة بین قواعد البیانات المختلفة  بمعظم العملیات عن طریق برنامج

االحتیاطي الخاص بها والكثیر من األمور غیرها ، وعندما طورت  ومكان تخزینها وطرق النسخ
السابعة ورئیت التغیرات الضخمة والتسهیالت التي وجدتها به ، ازدادت  النظام إلى النسخة

 كثیرا عادتيس
  قادر عن طریق برنامج اإلدارةفأنا

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Manager 
ما احتاج لصناعة  القیام بكل العملیات التي ارغب بها بسهولة وسرعة عالیة ، حیث یقدم لي كل

 بالعدید أن اجعله بان یقوم الجداول واالستعالمات والبرامج الصغیرة وغیرها ، كما أنني أستطیع
ونسخها احتیاطیا وإخباري عن ذلك   ، مثل فحص البیانات كل لیلةأتوماتیكیامن األمور األخرى 

تواجدي في مكان بعید ، بل أكثر من ذلك ،   ، وذلك في حالاإللكترونيیومیا عن طریق البرید 
 .سافر مثال وذلك إن كنت ماإللكترونيطریق البرید  فباستطاعتي توجیه األوامر إلیه مباشرة عن

اللغة اإلنجلیزیة ، فبمجرد بان تقوم بتوصیف  ولقد اكتشفت أیضا أن البرنامج قابل الستخدام
للنظام ، فأنت قادر على توجیه األسئلة إلیه باللغة اإلنجلیزیة  الجداول في قواعد البیانات وشرحها

ضائع ، أو معلومات تسأله بلغة إنجلیزیة طبیعیة أن یعرض لك أصناف الب مباشرة ، فتستطیع أن
 أو ما یشابه ذلك ، وذلك عن طریق ال عن الموردین ،

English Query Language 
 نفسه المرفقة بالنظام

 أالف صفحة من الكتب مع ١٠مایكروسوفت ما یزید عن  أما بالنسبة للوثائق التعلیمیة فقد أرفقت
 طریق ذلك النظام على قرص اللیزر وذلك عن
SQL Server Books On-Line 

 مثل مایكروسوفت على انترنت كما وجدت العدید من الوثائق في مواقع
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support.microsoft.com 

msdn.microsoft.com/library 
msdn.microsoft.com/sqlserver 

 مع تلك الوثائق والمستندات ساعدتني بان أتغلب على أیة مشكلة كانت تحدث كل
 SQL-Server 

المشاكل التي واجهتني عند  اكل والذي فشلت في إیجاد حلدقائق بعد حدوثها ، عكس اور
 .استخدامه عن طریق اوراكل في انترنت

 كل ذلك جعلني أفضل
SQL-Server 

 المقارنة كثیرا في تلك

 التكلفة والبند األخر الذي اثر كثیرا في المقارنة هي

 )بكة ، وغیرهماالصیانة ، االستخدام عبر الش تلكفة الشراء ، التركیب ،( تلكفة النظام 

یستخدمه المقارنون بین قواعد البیانات المختلفة  وبالمناسبة الیوم التكلفة هي العامل األول الذي
اختیار اإلدارة لنظام ما عوضا عن نظام آخر وهذا ما  ، فالسعر عامل أساسي ویؤثر كثیرا في
ما یكلف ثالثة أالف فلو عرضت على المدیر نظامین ، أحده یحدث في معظم المؤسسات الكبیرة ،

آالف دوالر واالثنین قادرین على عمل العمل نفسه ، فلن یتردد  دوالر واآلخر قد یصل إلى عشرة
 األرخص باختیار

للغایة ، وأنا أوافقهم الرأي في ذلك ، ولكن  قد یتدخل البعض ویقول بان الجودة واألداء مهمین
جزءوا عن التكلفة إطالقا ، فان لم یكن النظام السابقین ال یت على الجمیع أن یتذكر بان العاملین

مبالغ ضخمة لصیانته وتدریب الموظفین للعمل علیه ، كما أن الوقت  جید فقد تضطر إلى دفع
 ذلك یكلف مبالغ أیضا الذي ستستغرقه في

 ماذا اقصد بالسعر بالضبط

 تكلفة النظام نفسه: أوال 
النظام على الجهاز  مبلغ مقابل تشغیل ذلكعند شرائك لمحرك قواعد بیانات مركزي فان تدفع 

 المركزي لدیك وهو سعر النظام
 بان فعند مقارنة األسعار ستجد

SQL Server 2000  
استخدامها من عشرة   دوالر ، وذلك للنسخة الكاملة الوظائف مع إمكانیة٢٠٠٠یكلفك 
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 مستخدمین عبر الشبكة في نفس الوقت
ف دوالر وذلك للنسخة العادیة مع إمكانیة استخدامها من خمسة آال  فسیكلفك حوالي٨أما اوراكل 

 الشبكة في نفس الوقت خمسة مستخدمین عبر
 )لتخفیضها ، ولكنها تبقى مرتفعة هناك بعض التعدیالت اآلن على أسعار اوراكل في محاولة(

 بأنك ، ولكن تذكرإنترنتاوراكل الجدید في  لن تالحظ هنا فرق كبیر في السعر عند زیارتك لموقع
مساواة الممیزات في كال منهم فستجد بان اوراكل  تقارن نظامین بممیزات مختلفة ، فان حاولت

 مایكروسوفت سیرتفع سعره كثیرا عكس
SQL Server 2000  

 حیث ال توجد أسعار مخبئة بداخله والذي تحصل علیه وعلى كل ممیزاته بالتكلفة ذاتها ،

 شبكةال تكلفة استخدام النظام عبر: ثانیا 
علیه عن طریق الشبكة ، فأنت بحاجة للحصول على  كما یعلم البعض ال یكفي شرائك للنظام لتعمل

 وتسمى  رخصة استخدام للنظام عبر الشبكة
Client Access License 

 حیث سیكلفك
SQL Server 

 دوالر لعدد النهائي من ٣٠٠٠لكل عشرین مستخدم عن طریق الشبكة ،   دوالر٢٤٠٠تقریبا 
 إنترنت لكل جهاز تخدمین عن طریقالمس

 المخبئة التي قد تظهر به فجأة أما اوراكل فسیكلفك أكثر من ذلك بكثیر ، هذا غیر التكالیف

 
 التركیب والتشغیل والصیانة تكلفة: ثالثا 

لتلك التكلفة ألنها تتغیر من مكان إلى آخر ولكن أستطیع إلى أن أنبهك  ال أتستطیع أن أعطي أرقام
 وهي النقاطإلى بعض 

 كلما ازدادت التكلفة كلما ازداد الوقت المطلوب للتركیب والتشغیل ،
 وتكلفة أعلى كلما ازداد تعقید النظام ، فستحتاج إلى خبراء ذو خبرات أكثر

وبالتالي ستتوقف  كلما قلت المستندات المتوفرة ، فسیزداد الوقت المطلوب لحل أیة مشكلة
 ة اكبرأعمالك لمدة أطول وستتحمل خسار

مایكروسوفت التي تقدم قاعدة بیانات  كما أن اوراكل تقدم خدمات مدفوعة للصیانة ، عكس
وحلولها ، كما أنها تصدر برامج صیانة وتطویر  واسعة على انترنت تحتوي على أالف المشاكل

 مجانا من مرتین حتى ثالثة مرات كل عام وذلك
 منسوخة ن النظام أو حتىبدون حتى أن تسألك إن كنت تستخدم نسخة أصلیة م
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 برامجك تكلفة البرامج التي ستعمل من خاللها: رابعا 
البیانات المركزیة مباشرًة عبر الشبكة ، فنحن  كما یعلم الجمیع فمن الصعوبة استخدام قاعدة

 خاللها على قاعدة البیانات تلك بحاجة إلى كتابة بعض البرامج لتعمل من
 قادرة لبناء برامج مخصصة ل ایكروسوفت والتيومن لغات البرمجة التي تقدمها م

SQL Server 2000  
 منها

Microsoft Visual Basic 6 
Microsoft Access 2000 Developer 
واالهم انه مایكروسوفت ال تطلب مبالغ إضافیة عن كل  ولغات البرمجة تلك تصنع برامج ممتازة ،

 تلك ، فأنت حر بتوزیعها مجانا إن شئتمن لغات البرمجة  نسخة تبیعها من البرنامج المنتجة
 فهناك مجموعة ملفات بالنسبة لفیجوال بیسك

DLL 
توزعها برامج التركیب مجانا مع  أساسیة لتشغیل البرامج التي صنعت عن طریق تلك اللغة و

 برنامجك
 مخصصة لتشغیل البرامج المنتجة منك وهي وبالنسبة لمایكروسوفت اكسس فهناك نسخة

Microsoft Access Runtime 
 بتوزیعها مع برامجك مجانا وأنت حر

 برمجیات أما فاألمر عند اوراكل فیختلف ، فهي تقدم طاقم
Oracle Developer 2000, or R:2 or R:6 

مقابل كل نسخة تبیعها من برنامجك الذي صنعته بلغة البرمجة تلك  وتطلب اوراكل مبلغ من المال
 نسخة من وذلك عن طریق بیع

Oracle Developer Runtime 
تستطیع برامجك و التي صنعت عن طریق اوراكل ،  مع كل نسخة تبیعها من برنامجك ، والذي ال

 العمل بدونها

 اختیارك لقاعدة البیانات المطلوبة كل النقاط السابقة تلك تؤثر كثیرا على عملیة

 
ال ، فیحق الوراكل اوراكل مثل سیاسة الترخیص مث هناك بعض األمور األخرى التي تزعجني عند

، وعلیك فتح قاعدة بیاناتك لها للنظر فیها ، كما تمنعك  أن تزورك مرة على األقل لتدقیق عملك
 على سرعة أنظمتها بدون الرجوع إلیها اوراكل إجراء أیة مقارنات

 لدیها توزیع النظام المصغر من عكس مایكروسوفت والتي تسمح في سیاسة الترخیص
SQL Server 2000  

 المسمىو
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Microsoft Data Engine 
 مجانا مع البرامج التي تصنعها

 قبل مدة ال أرید أن أزعجكم بمقارنات أكثر ، فانا اخترت
SQL Server 
 وهناك من اختار

Oracle 
 وطریقة مقارنته وكل واحد حر في اختیاره

 باستخدام ولننتقل إلى صلب الموضوع ونبدأ
Microsoft SQL Server 2000  

 وبعض المعلومات عنها Microsoft SQL Server 2000 أجزاء

 أجزاء
Microsoft SQL Server 2000 

 المعلومات عنها وبعض

 یتكون برنامج
Microsoft SQL Server 2000 

،  عدة أجزاء مهمة مترابطة مع بعضها البعض ، مثل محرك قواعد البیانات ، ملفات التصلیح من
 هذا جزاء والتي سأحاول أن أشرح معظمها في مقاليشاشة اإلدارة والمراقبة وغیرها من األ

 

 

 واألجزاء هي

SQL Server Enterprise Manager 

بالكامل ، فمنه تستطیع إنشاء قواعد البیانات ،  وهو البرنامج األساسي الذي یقوم بإدارة النظام
 مورواالستعالمات ، وإعطاء الصالحیات وغیرها من األ ونسخها احتیاطیًا وإنشاء الجداول

أجزاء النظام إلى كائنات وخصائص لتلك الكائنات وذلك في شكل  ویقوم ذلك البرنامج بتصنیف
 الویندوس ، وذلك لتسهیل استخدامه من معظم المستخدمین مشابه لشكل مستكشف

SQL Server Client Network Utility 
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 محرك قواعد بیانات ل وهو برنامج صغیر یساعدك في توصیف أجهزة تحمل
SQL Server 

 أل تجهیزا إلدارتها عن بعد عن طریق
Enterprise Manager 

 شبكة أخرى كإنترنت مثال ویستخدم في حالة الحاجة إلى إدارة جهاز مركزي بعید في

SQL Server Network Utility 

البیانات من استخدامها لتوزیع البیانات على الشبكة  یحدد البروتوكوالت التي یمكن لمحرك قواعد
 اخلیة وعلى إنترنتالد

SQL Server Performance Monitor 

 ب وهي إضافة لنظام المراقبة الرئیسي الخاص
Windows NT 

عن طریق البرنامج السابق ،  حیث تسمح لك تلك اإلضافة مراقبة محرك قواعد البیانات المركزیة
ي أوقات مختلفة ، بقاعدة البیانات ف فعن طریقه تستطیع معرفة تفاصیل دقیقة عن عدد المتصلین

 القرص الصلب ، الخ أو عن حجم الضغط علیها ، عدد الطلبات ، حجمها في

SQL Server Profiler 

 أل برنامج رائع لمراقبة كافة أوامر
Transact SQL 

األوامر المرسلة ووقت التنفیذ  المرسلة من المستخدمین إلى النظام المركزي ، فهو یعرض لك
 الستخدام المبرمجینلحظة بلحظة ، و هو رائع 

 استخدامه لوحده أو كجزء من برنامج اإلدارة الرئیسي یمكن

SQL Server Query Analyzer 

 قواعد البیانات المركزیة عن طریق لغة إن رغبت بإصدار األوامر مباشرًة إلى محرك
Transact SQL 

ى هذا فقط ، فهو قادر سیساعدك في القیام بذلك ، ولكن ال یقتصر عمله عل فهذا هو البرنامج الذي
الوقت المخصص إلجراء تلك األوامر ، وإن كانت أوامر معقدة فهو قادر على  على احتساب

خریطة رسومیة لطریقة تنفیذها والوقت الذي ستأخذه كل خطوة بها ، وبذلك  تفكیكها ورسم
 بإعادة كتابة األوامر لتجعلها أفضل و أسرع سیساعدك

SQL Server Service Manager 
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في شریط األدوات بجانب الساعة ویخبرك عن  وهو برنامج صغیر یعمل مع تشغیل الجهاز ویبقى
كانت تعمل أم ال ، كما تستطیع بواسطته تشغیل وإیقاف  حالة محرك قواعد البیانات المركزیة ، أن

 المترابطة معه محرك قواعد البیانات أو البرامج

SQL Server Books Online 

یتعلق بذلك النظام بالتفصیل ، حوالي  من الكتب والمراجع حول كل ماوهي مجموعة ضخمة 
تصدق ذلك فحاول ، ما علیك إال وان تضغط  عشرة آالف صفحة إن حاولت طباعتها ، أن كنت ال

 بجانب الطابعة وتنتظر على زر الطباعة أعلى البرنامج ومن ثم تجلس

SQL Server OLAP 

 هذا نظام آخر ضخم مرفق مع
Microsoft SQL Server 2000  

 ویسمح لك بناء قواعد بیانات ثالثیة األبعاد
 )أنا كما اسمیها(

بهدف تحلیلها  وذلك باستخدام الجداول والبیانات من قواعد البیانات الموجودة مسبقًا ، وذلك
 والتي ترفق مجانا مع  من التكنولوجیا الجدیدة والحصول على تقاریر منها ، ذلك البرنامج هو

SQL Servers 
أخرى مثل اوراكل أو غیرها ، وسأقوم بشرح ذلك  وهو مكلف للغایة إن حاولت شرائه من شركات

 المتقدمة النظام وطریقة برمجته في المرحلة

 
 والمخصصة لمحبي استخدام شاشات هناك مجموعة أخرى من البرمجیات الصغیرة

DOS 
 ات على النظامبالقیام بعدة عملی القدیمة ، حیث تسمح لهم تلك البرمجیات

النظام ، وتستطیع بواسطتهم القیام بكل ما یقوم به  كما أن هناك ثالثة كائنات مخصصین لبرمجة
سهولة ، حیث تستطیع صناعة برنامج إدارة خاص بك لو  برنامج اإلدارة المركزي وذلك بكل

 رغبت بذلك

 كما هناك أیضا برنامج
English Query Language 

تستطیع بذلك البرنامج  عامل معه مستقبًال ، وكما ذكرت من قبل فأنتوالذي سأشرح طریقة الت
حیث سیقوم بتحلیلها واإلجابة  إصدار األوامر بلغة إنجلیزیة عادیة إلى محرك قاعدة البیانات ،

 علیك
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 منها تلك كانت البرامج التي یتكون
Microsoft SQL Server 2000 

 رئیسي لهذا النظام ، أي فيال وللتذكیر معظمها مدمج في برنامج اإلدارة
Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Manager 

  والكثیر عنه  Microsoft SQL Server 2000 في محرك قاعدة البیانات

 باستخدام برنامج من الضروري التحدث قلیًال عن محرك قاعدة البیانات قبل بدئك
Microsoft SQL Server 2000 

المحرك وأجزائه وحدوده القصوى ، اعتقد بان ذلك  ة عمل ذلكحیث سأحاول أن اشرح طریق
 أو على األقل یعرف القلیل عنها معلومات مهمة على الجمیع أن یعرفها ،

البیانات من ثالثة برامج معتمدة على بعضها البعض ، مع العلم  یتكون المحرك الخاص بقاعدة
 كن ذلك سیقلل من ممیزاته قلیُال ، واألجزاءاالستغناء عنها والعمل لوحده ، ول أیضًا انه قادر على

 هي

MS SQL Server 

  عن كل العملیات على البیاناتالمسئول محرك قاعدة البیانات ، وهو

SQL Server Agent 

، وهو یختلف عن البرنامج المخصص إلدارة كل النظام ،  برنامج إدارة محرك قاعدة البیانات
مج مباشرًة ، فهو یتمیز ببعض الذكاء االصطناعي وهو البرنا فصراحًة أنت لن تتعامل مع ذلك

المجدولة حسب توقیت معین بداخل محرك قاعدة البیانات ، مثل  مخصص لتنفیذ العملیات
 النسخ االحتیاطیة منها ، وكتابة التقاریر حول قاعدة البیانات وغیرها إصالحها وفحصها وإجراء

 اسمیه الطیار اآللي أنا شخصیا
Autopilot 

وبالمناسبة هو ما یمیز نظامنا عن األنظمة   یساعدني كثیرا في إدارة قاعدة البیانات ،وهو
 األخرى الموجودة في األسواق

Distributed Transaction Coordinator 

البیانات بمحركات أخري وتقسیم الحمل بینهم وتنفیذ عملیات  وهو مخصص لربط محرك قاعدة
 معقدة بینهم
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 شكل علىوكالهما مخصصة للعمل 
Services 

 أل وتستطیع تشغیلها وإیقافها عن طریق لوحة أیقونة
Services 

 في لوحة التحكم

 المركزیة فهو یستخدم ثالثة قواعد بیانات في عمله أهمهما قاعدة بالنسبة لمحرك قاعدة البیانات
 البیانات

Master 
عد البیانات األخرى ، أسماء قوا والتي یخزن بها المعلومات األساسیة عن كل النظام ، مثل أماكن

قاعدة البیانات تلك هي قاعدة بیانات صغیرة ،  الجداول التي تحتوي علیها ، وأمور أخرى عدیدة ،
كله ، أي فقدان كل قواعد البیانات وكل البیانات التي بها ،  ولكن فقدانها یؤدي على فقدان النظام

 دومًا لذلك یجب نسخها احتیاطیا
 مستخدمة من المحرك هيثاني قاعدة بیانات 

Tempdb 
كمخزن تخزین مؤقت ، وذلك في حال قیامه بعملیات طویلة ، وهي غیر  ویستخدمها المحرك
 فهو یقوم بمسح محتویاتها مئات المرات یومیا مهمة بالنسبة لنا ،
 هي ثالث قاعدة بیانات

Model 
محتویاتها إلى قاعدة  ویستخدمها النظام عند إنشاء قاعدة بیانات جدیدة ، حیث یقوم بنسخ

، إال إذا كنا عدلنا علیها ، حیث  البیانات الجدیدة ، وهي ال تهمنا أیضا وال یجب نسخها احتیاطیا
جدیدة نصنعها ، ونستطیع تخزین تلك  نستطیع اعتماد مواصفات قیاسیة لكل قاعدة بیانات

  بناقواعد البیانات الخاصة المواصفات في قاعدة البیانات تلك ومن ثم نصنع

 البیانات أجزاء قاعدة

قاعدة بیانات لنا ، سنالحظ بان قاعدة البیانات تتكون من  كما سنالحظ مستقبًال عند صنع أول
 بدون استثناء ملفین ، كل قواعد البیانات

 الملف األول وامتداده
.mdf 

 وبه تخزن البیانات
 الثاني وامتداده والملف

.ldf 
 البیانات قاعدةوبه تخزن كل الحركات التي تتم على 
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استخدام أكثر من ملف من النوع السابق معا وذلك بهدف تقسیم  كما تستطیع قاعدة البیانات
 صلبة البیانات على عدة أقراص

الملفین معًا وذلك عند العمل على قاعدة بیانات ما ، والهدف من  ویستخدم محرك قاعدة البیانات
، فعند تعدیل قیمة حقل معین ، فیقوم المحرك البیانات إلى أقصى حد ممكن  الملفین هو حمایة

في ملف الحركات والذي بدوره یحتوي على نسخة من كل البیانات التي أضیفت أو  بتسجیل ذلك
 عدلت على قاعدة البیانات ، ومن ثم یسجله في ملف قاعدة البیانات األصلیة ، ومن ثم حذفت أو

 یسجل عملیة االنتهاء في ملف الحركات
المحرك بمقارنة العملیات في الملفین وإصالح   وقطعت الكهرباء مثال ، سیقومبحیث إن حدث
 قاعدة البیانات

الحد ، فان تستطیع الطلب من محرك قاعدة البیانات بان یقوم  ولكن الموضوع ال ینتهي عند ذلك
، حدثت على قاعدة البیانات في فترة معینة ، أي آخر ساعتین مثال  بإلغاء كل التعدیالت التي

 باستخدام هذا الملف ، وسیرجعها كما كانت وسیقوم هو بذلك

كثیرا ، عندما وظفت مدخل بیانات في الشركة التي اعمل بها  أنا شخصیا استفدت من تلك الممیزة
سریعا ، ودمر جزء كبیر من البیانات ، فلقد ألغیت كل ما قام به آخر ساعة  ، فأراد أن ینهي عمله

 بكل بساطة ونصف ، وذلك
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 البیانات الحدود القصوى لمحرك قاعدة

 ٦٫٥المساعدة وتبین الحدود القصوى لكل من النسخة  هذه مقارنة حصلت علیها من ملف
 SQL 2000 لیس لدي بالوقت الحالي أي مقارنة مع نظامال من ٧٫٠والنسخة 

 SQL Server 6.5 SQL Server 7.0 
Configuration values Minimum Maximum Minimum Maximum 

Affinity mask 0 2,147483,647 0 2,147,483,647 
allow updates 0 1 0 1 

backup buffer size 1 32 N/A N/A 
Backup threads 0 32 N/A N/A 

cost threshold for 
parallelism N/A N/A 0 32,767 

cursor threshold -1 2,147483,647 -1 2,147,483,647 
database size 2 10,000 N/A N/A 

default language 0 9,999 0 9,999 
default sort order id 0 255 0 255 

extended memory size 
(MB) N/A N/A 0 2,147,483,647 

fill factor (%) 0 100 0 100 
free buffers 20 524,288 N/A N/A 

hash buckets 4,999 265,003 N/A N/A 
index create memory 

(K) N/A N/A 704 1,600,000 

Language in cache 3 100 3 100 
language neutral full-

text indexing N/A N/A 0 1 

LE threshold 
maximum 2 500000 N/A N/A 

LE threshold 
minimum 2 500000 N/A N/A 

LE threshold percent 1 100 N/A N/A 
lightweight pooling N/A N/A 0 1 

locks 5000 2,147,483,647 5000* 2,147,483,647* 
LogLRU buffers 0 2,147,483,647 N/A N/A 

logwrite sleep (ms) -1 500 N/A N/A 
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max async IO 1 1,024 1 255 
max degree of 

parallelism N/A N/A 0 32 

max lazywrite IO 1 1,024 N/A N/A 
max server memory 

(MB) N/A N/A 4 * 2,147,483,647* 

max text repl size 0 2,147,483,647 0 2,147,483,647 
max worker threads 10 1,024 10 1,024 

media retention 0 365 0 365 
memory 2800 1,048,576 N/A N/A 

min memory per 
query (K) N/A N/A 512 2,147,483,647 

min server memory 
(MB) N/A N/A 0* 2,147,483,647* 

nested triggers (bytes) 0 1 0 1 
network packet size 512 32,767 4,096 65,535 

open databases 5 32,767 N/A N/A 
open objects 100 2,147,483,647 0* 2,147,483,647* 

priority boost 0 1 0 1 
procedure cache 1 99 N/A N/A 

Protection cache size 1 8,192 N/A N/A 
query governor cost 

limit N/A N/A 0 2,147,483,647 

query wait (s) N/A N/A -1 2,147,483,647 
RA cache hit limit 1 255 N/A N/A 

RA cache miss limit 1 255 N/A N/A 
RA delay 0 500 N/A N/A 

RA pre-fetches 1 1,000 N/A N/A 
RA slots-per-thread 1 255 N/A N/A 
RA worker threads 0 255 N/A N/A 

recovery flags 0 1 N/A N/A 
recovery interval 

(min) 1 32,767 0 32,767 

remote access 0 1 0 1 
remote conn timeout -1 32,767 N/A N/A 
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remote login timeout 0 2,147,483,647 0 2,147,483,647 
remote proc trans 0 1 0 1 

remote query timeout 0 2,147,483,647 0 2,147,483,647 
remote sites 0 256 N/A N/A 

resource timeout 5 2,147,483,647 5 2,147,483,647 
scan for startup procs N/A N/A 0 1 

set working set size 0 1 0 1 
show advanced 

options 0 1 0 1 

SMP concurrency -1 64 N/A N/A 
sort pages 64 511 N/A N/A 

spin counter 1 2,147,483,647 1 2,147,483,647 
tempdb in RAM (MB) 0 2,044 N/A N/A 

time slice 50 1,000 50 1,000 
Unicode comparison 

style N/A N/A 0 2,147,483,647 

Unicode locale id N/A N/A 0 2,147,483,647 

user connections 5 32,767 0* 32,767 
(server)* 

user options 0 4,095 0 4,095 
* Lower or upper limit for objects allocated dynamically. 
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 الحدود العلیا

 

Maximum Capacity Specifications 

 

This table specifies the maximum sizes and numbers of various objects 
defined in Microsoft® SQL Server™ databases, or referenced in 

Transact-SQL statements. 

 

 Maximum sizes/numbers 
Object SQL Server 6.5 SQL Server 7.0 

Batch size 128 KB 65,536* Network 
Packet Size 

Bytes per short string column 255 8000 
Bytes per text, ntext, or image column 2 GB-2 2 GB-2 
Bytes per GROUP BY, ORDER BY 900 8060 

Bytes per index 900 900 
Bytes per foreign key 900 900 

Bytes per primary key 900 900 
Bytes per row 1962 8060 

Bytes in source text of a stored 
procedure 65025 Lesser of batch size 

or 250 MB 
Clustered indexes per table 1 1 

Columns in GROUP BY, ORDER BY 16 Limited only by 
number of bytes 

Columns or expressions in a GROUP 
BY WITH CUBE or WITH ROLLUP 

statement 
10 10 

Columns per index 16 16 
Columns per foreign key 16 16 
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Columns per primary key 16 16 
Columns per base table 250 1024 

Columns per SELECT statement 4096 4096 
Columns per INSERT statement 250 1024 

Connections per client 
Max. value of 

configured 
connections 

Max. value of 
configured 
connections 

Database size 1 TB 1,048,516 TB 
Databases per server 32,767 32,767 

Filegroups per database N/A 256 
Files per database 32 32,767 

File size (data) 32 GB 32 TB 
File size (log) 32 GB 4 TB 

Foreign key table references per table 16 253 
Identifier length (in characters) 30 128 

Locks per connection Max. locks per 
server Max. locks per server 

Locks per server 2,147,483,647 
2,147,483,647 (static) 
40% of SQL Server 
memory (dynamic) 

Nested stored procedure levels 16 32 
Nested subqueries 16 32 

Nested trigger levels 16 32 
Nonclustered indexes per table 249 249 
Objects concurrently open in a 

server* 2 billion 2,147,483,647 

Objects in a database* 2 billion 2,147,483,647 
Parameters per stored procedure 255 1024 

REFERENCES per table 31 63 

Rows per table Limited by available 
storage 

Limited by available 
storage 

SQL string length (batch size) 128 KB 128* TDS packet size 

Tables per database 2 billion 
Limited by number 

of objects in a 
database 
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Tables per SELECT statement 16 256 

Triggers per table 3 
Limited by number 

of objects in a 
database 

UNIQUE indexes or constraints per 
table 249 249 nonclustered and 

1 clustered 
* Database objects include all tables, views, stored procedures, extended stored 
procedures, triggers, rules, defaults, and constraints. The sum of the number of 

all these objects in a database cannot exceed 2,147,483,647. 
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 ألول مرة Microsoft SQL Server 2000 تركیب برنامج 

 
 تركیب برنامج

Microsoft SQL server 2000 
 هي أول العملیات التي یجب أن نقوم بها قبل استخدامه ، وذلك في حال عدم وجوده في و أجزائه

فستشتغل  ي عملیة بسیطة للغایة ، فبمجرد وضع القرص اللیزر في جهازكجهازنا ، والتركیب ه
 شاشة التركیب أتوماتیكیا وذلك بإعطائك خیارات للتركیب

، وذلك باختیار الخیار  إمكانیة تركیب ذلك البرنامج على جهازك یجب علیك أوًال أن تتأكد من
  تركیبوهو تركیب البرامج التي یجب أن تسبق عملیة األول للتركیب

Microsoft SQL Server 2000 
المرحلة بها ،   ، فتستطیع أن تتخطى تلك وما بعدهبالنسبة لألجهزة العاملة بأنظمة ویندوس ألفین

 وتذهب إلى مرحلة التركیب الرئیسیة
 بتركیب النظام علیه یعمل على أما إن كان الجهاز الذي ترغب

Windows NT 4 
اإلنترنت في جهازك ، وغالبًا ما ترفق تلك النسخة مع  فعلیك أن تركب أخر نسخة من متصفح

 قرص اللیزر
یعمل ب ویندوس خمسة وتسعون ، فأنت بحاجة إلى تركیب بعض البرمجیات  أما إن كان جهازك

سیعرضها النظام علیك ، وال أعتقد بان مستخدمي ویندوس ثمانیة وتسعون  اإلضافیة والتي
  ولكن یفضل المرور على ذلك الخیار والفحصسیحتاجوا إلى تركیب أیة شيء إضافي ،

 وعند التأكد بان جهازك مستعد الستقبال أل
SQL Server 

 ما یلي  وتحتوي على تستطیع عندها الذهاب إلى الشاشة الثانیة في برنامج التركیب
Database Server – Standard Edition 

 على قط ، أي انك تستطیع تركیبهالنظام الكامل ومخصص للتركیب على األجهزة المركزیة ف وهو
 Microsoft Windows 2000 Server or Advance Server 

 أو
 Microsoft Windows 2003 server  

ویمكن استخدامها من  وتحتوي تلك النسخة على كافة الممیزات وهي أسرع من النسخ السابقة
 عدد غیر محدود من المستخدمین على الشبكة

 ) من اجلهترخیص العدد الذي لدیك(
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Database Server – Desktop Edition 
الممیزات ولكن  نسخة لألجهزة العادیة وتستخدم من المبرمجین غالبًا وتحتوي على كل

بمستخدمین  استخدامها على الشبكة محدود ، فبعض النسخ تسمح بخمسة مستخدمین وبعضها
المستخدمین  عرفة عددوبعضها ال یسمح ، حیث یجب مراجعه األوراق الخاصة بالنسبة لم

 األقصى
 ممیزة كما تفتقر تلك النسخة لبعض الممیزات البسیطة والمتقدمة مثل

Full text search 
 وبعضها ال یحتوي على أل

Replication 
 یحتوي علیه وبعضها

SQL Server 2000 OLAP Services 
ات الثالثیة األبعاد ، أو البیان وهو نظام التحلیل المتقدم المرفق مع النظام ، أنا اسمیه قواعد

البیانات ویعرضها على شكل مكعب ، بدًال  المجسمة ، فهو یجمع مجموعة من الجداول من قاعدة
 من شكل الجدول الذي اعتدنا علیه

English Query 
إلى محرك قاعدة البیانات ،  ویسمح ذلك البرنامج لك بإمكانیة توجیه أوامر بلغة إنجلیزیة بسیطة

 ام لغةبدال من استخد
SQL 

 أو ممكن أن تدمجه في برامجك أو في صفحات اإلنترنت الخاصة بك ویمكن استخدامه مباشرًة ،

 
 تركیب

Database Server – Desktop Edition 
النظامین السابقین عن بعض ، كما لن امشي معك خطوة بخطوة في  ال تختلف طریقة تركیب

 لكنني أرید أن ألفت انتباهك إلي بعض النقاط أثناءعملیة تركیب عادیة ، و عملیة التركیب ، ألنها
 التركیب

 تركیب محلي وتركیب على جهاز أخر عن طریق الشبكة وهما هناك طریقتین للتركیب وهما
Local or Remote Installation 

في جهاز آخر عن طریق  وفي معظم األحیان نقوم بتركیبه في جهازنا ، ولكن إن قررنا تركیبه
 لدینا صالحیات مدیر علیه جب أن یكون ذلك الجهاز ملقم شبكة ، ویجب أن تكونجهازنا ، فی
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 إدخال االسم واسم الشركة ورقم النسخة ككل البرامج األخرى سیطلب منك

 للتركیب هناك ثالثة خیارات
Typical 

 أجزاء البرنامج المخصصة لكل المستخدمین ولكن ال تركب كل تركب معظم الخیارات

Minimum 
 البرمجیات األولیة المسئولة عن تشغیل أل تركب

SQL Server 
 قاعدة البیانات وبعض الملفات الخاصة به فقط وهي في معظم األحیان محرك

 اإلدارة ال تركب الكتب وبرامج: مالحظة 

Custom 
 باختیار ما یركب من إضافات على جهازك أنت حر

البرامج ومكان تخزین البیانات ، یفضل ، مكان تخزین  الملفات سیطلب منك النظام تحدید أماكن
 في أقراص صلبة سریعة أن تخزن البیانات

 البیانات لغة قاعدة
تغیر ذلك الخیار ابدأ ، یطلب  كن حریص هنا ، فأنت تختارها لمرة واحدة فقط ومن ثم ال تستطیع

ض البیانات في الجهاز ، كما هناك بع منك النظام لوحة المحارف التي سیخزن عن طریقها
 بتعدیلها الخیارات األخرى التي ال انصح المبتدئین

شيء أن تختار لوحة  فأفضلأن كنت ترغب بالكتابة بالعربیة في قاعدة البیانات الخاصة بك ، 
 المحارف

Multilingual (850) 
 و في القائمة العلیا

Unicode 
 بیةالعر في القائمة السفلى ، وبذلك ستضمن عمل برامجك بدون مشاكل مع اللغة

تختار تلك الخیارات ،  صراحًة یمكن الكتابة باللغة العربیة في قاعدة البیانات حتى ولو انك لم
 قاعدة البیانات تلك ولكنك ستواجه الكثیر من المشاكل مع بعض البرامج التي ستعمل مع

، أن كنت ترغب بمراقبة قاعدة  مستخدم وكلمة سر خاصة به سیطلب منك النظام أن تحدد اسم
التي تصل إلیها ، فتستطیع أن تصنع لها اسم مستخدم بصالحیات مدیر وكلمة  یانات والملفاتالب

في شاشة التركیب ، وبذلك سیعامل النظام محرك قاعدة البیانات كمستخدم منفصل  سر ، وتعرفهم
 كان نظام مراقبة الشبكة لدیك ال یتطلب التعقید السابق ، فتستطیع االختیار بان تعمل ، أما إن

 كجزء من النظام

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 هذه أهم نقاط عملیة التركیب

 یتطلب أیة تعقیدات على اإلطالق أما بالنسبة للبرنامجین اآلخرین ، فتركیبهما ال

الجهاز ، أنصحك بزیارة إنترنت و إنزال آخر  بعد االنتهاء من عملیة التركیب وإعادة تشغیل
 برامج إصالح أل

Microsoft SQL Server 2000 
 یح متوفرة هيأخر نسخة تصل

Service Pack 2 
 إصالح العدید من المشاكل في ذلك البرنامج حیث ستساعدك تلك البرامج في

رقم النسخة الخاصة بك ورقم آخر تعدیل في إنترنت ،  ولكن قبل أن تقوم بذلك یجب أن تتأكد من
 تلك التعدیالت في نسخة التركیب الرئیسیة حیث تقوم مایكروسوفت دائما بدمج

 كد من ذلك الرقم علیك الذهاب إلى القائمةوالتأ
Help -> About 

 وتنظر رقم أل
Service Pack 
یوجد ، أو كان الرقم اقل من الرقم الموجود في إنترنت ، فعلیم إنزال النسخة  التي بها ، وان لم

 إنترنت من

 Enterprise Manager  طریق أل عن Microsoft SQL Server 2000إدارة 

 
 لل ان الوقت للقیام بأول تشغیلاعتقد بأنه ح

SQL Server 2000  
 للقیام بذلك اذهب إلى

Start -> Programs -> Microsoft SQL server 2000 -> Enterprise 
Manager 

 التالیة وستظهر لك الشاشة

البیانات المركزیة ، وعن طریقة تستطیع أن  وهي عبارة عن برنامج التحكم الرئیسي بقاعدة
 على جهزة المركزیة التي تحتويتتحكم بكل األ

SQL Server 2000  
 الشبكة وذلك إن كانت هناك أجهزة أخرى غیر جهاز في

عمله للعدید من برامج مایكروسوفت األخرى  سیالحظ العدید بان ذلك البرنامج مشابه في طریقة
 بني برنامج اإلدارة لیعمل بداخل نظام المخصصة للشبكات ، نعم ذلك صحیح ، فلقد
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Microsoft Management Console (MMC) 
ذلك النظام انه  وهناك العدید من البرامج التي تعمل تحت ذلك النظام الیوم ، ومن أهم ممیزات

 یمكننا بدمج مجموعة من البرامج معا مثل دمج برنامجي
Sql Server 2000 

 و
Transaction Server 

 مثال

 دارة ال عالقة لها بالاإل ولذلك ستجدوا بان القائمة الرئیسیة لبرنامج
SQL Server 

اإلدارة المختلفة وللحصول على المساعدة  ولكنها مخصصة إلغالق البرنامج وللتحرك بین برامج
  ال حول برنامج اإلدارة ولیس حول

SQL Server 2000 
في أجزاء قادمة  وسنتحدث عن دمج البرامج مع بعضها البعض وإدارتها عن طریق نظام موحد

 امن رسائلن

 نظامنا أما القائمة الثانیة فهي الخاصة بإدارة

 حسب العمل الذي نقوم به بداخل ال وتلك القائمة دینامیكیة ، أي أن محتویاتها تتغیر
SQL Server 

 وهي وذلك یتعلق كثیرا بأول قائمة
Action 

 فهي األكثر تغیرا

 أما بالنسبة لقائمة
Tools 

 مة والمخصصة لدعم النظامعلى بعض العملیات المه فهي ثابتة وتحتوي

السابقة من شجرة كائنات و خصائص تلك الكائنات  یتكون برنامج اإلدارة كما الحظنا في الرسمة
 للغایة ، فترى أعالها ، وتلك الشجرة مقسمة بطریقة منطقیة

Microsoft SQL Servers 
ألجهزة المركزیة ، المركزیة وذلك إن كان لدینا العدید من ا حیث توجد تحتها مجموعات األجهزة

 األجهزة المركزیة التي بها كما توجد في كل مجموعة
 واحد وفي مثالنا السابق هناك مجموعة واحدة وجهاز مركزي
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 مقسم تحت أربعة فروع رئیسیة وهما ویحتوي كل جهاز مركزي على مجموعة من الكائنات

Databases 
  |_ master 
  |_ model 

  |_ tempdb 
  |_ … 

  
Data Transformation Services 

  |_ Local Packages 
  |_ Repository Packages 

  |_ Metadata 

Management 
  |_ SQL Server Agent 

  |_ Backup 
  |_ Current Activity 

  |_ Database Maintenance Planes 
  |_ SQL Server Logs 

  |_ Web Publishing 

Security 
  |_ Logins 

  |_ Server Roles 
  |_ Linked Servers 
  |_ Remote Servers 

Support Services 
  |_ Distributed Transaction Coordinator 

  |_ SQL Mail 

ممكنة علیه ، كما انه قد یحتوي على  ویحتوي كل كائن من تلك الكائنات خصائص أو عملیات
 كائنات فرعیه تحته

وعن الكائنات التي تحتویها ، وذلك  وسأتطرق في شرحي هذا عن نبذة بسیطة عن كل مجموعة
 لتسهیل فهم النظام عند الشرح المتقدم
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 Databases :األول الفرع

الجهاز المركزي ، ولكنه یحتوي أیضا على ثالث  اعد البیانات المخزنة فيویحتوي على جمیع قو
النظام بدونها القیام بأیة شيء ، كما أن ضیاع احدهم  قواعد بیانات مهمة وأساسیة وال یستطیع

 قد یعطل النظام

Databases 
  |_ master 

 البیانات األخرى و المعلومات عن النظام وعن قواعد وهي قاعدة البیانات التي تخزن بها كل
ضیاع قاعدة البیانات تلك یؤدي إلى ضیاع النظام بأكمله ، ولذلك علینا المحافظة علیها ونسخها 

 بانتظام احتیاطیا

Databases 
 |_ model 

التي سنصنعها ، فلو كان لدینا مواصفات  تحتوي على الشكل األول لقواعد البیانات الجدیدة
تلك المواصفات بان تحتوي كل قاعدة بیانات جدیدة  ها ، وتطلبتقیاسیة في المؤسسة التي نعمل ب
الكائنات ، فنستطیع وضعهم هنا ، وعند صناعة قاعدة بیانات  نصنعها على مجموعة معینة من

 إلیها جدیدة ستنتقل تلك الكائنات

Databases 
 |_ tempdb 

 وهي المخزن المؤقت لبیانات
SQL Server 

تلك ،   النظام بتخزین البیانات التي سیعمل علیها في قاعدة البیاناتطلبنا مهمة معقدة سیقوم فلو
 البیانات تلك وسیجرى ما طلب منه ، وبعد ذلك سیعطینا النتائج وسیحذف البیانات من قاعدة

 
 :الثاني الفرع 

Data Transformation Services 
|_ Local Packages 

|_ Repository Packages 
|_ Metadata 
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بین األجهزة المركزیة ، وذلك لتوحید إدارة   الكائنات المسؤلة عن تبادل البیاناتویحتوى على
 الضخمة البیانات في المؤسسات

تبادل البیانات ،  م و هي الجزء األساسي في نظامرزوبطبیعتها تحتوي على ثالثة أنواع من ال
لبیانات عن طریق تبادل ا یتم حیث تحتوي كل رزمة على مخطط تبادل للبیانات ، حیث یجب أن

رسائلنا وذلك ألننا سنستخدم  ذلك المخطط ، سنقوم بشرح ذلك مفصال في األجزاء المتقدمة من
 لغة الفیجوال بیسك لتكوین تلك الرزم

 اإلدارة : الفرع الثالث

Management 

 البیانات المركزیة بصفة عامة یحتوي ذلك الفرع عن كل ما یخص إدارة قاعدة

Management 
  |_ SQL Server Agent 

اآللي ، فهو الذي یساعدك في جعل أمور إدارة  وكیل محرك قاعدة البیانات ، أو كما اسمیه الطیار
 بالقیام بالعدید من األمور بدون تدخلك النظام سهلة ، حیث تستطیع برمجته

Management 
  |_ Backup 

 دمها النظاماالحتیاطي والتي سیستخ النسخ االحتیاطي ، هنا تعرف أجهزة النسخ

Management 
  |_ Current Activity 

 مراقبة العملیات الحالیة على البیانات

Management 
  |_ Database Maintenance Planes 

البیانات ، فكما یعلم البعض تحتاج قواعد  یحتوي على مخططات الصیانة الدوریة على قواعد
میة مثل إعادة فهرسة مفاتیح الجداول ، صیانة یو البیانات الضخمة والتي تعدل باستمرار على

 األمور فحص تكامل قاعدة البیانات وغیرها من

Management 
  |_ SQL Server Logs 
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 بها ال یحتوي على معلومات عن العملیات األساسیة التي قام
SQL Server 

 وأمور هل هناك مشاكل قد حدثت ، مثل متى تم تشغیله ، متى استخدمت قاعدة بیانات معینة ، أو
 أخرى

Management 
  |_ Web Publishing 

تستطیع أن تصنع صفحات ویب ستاتیكیة ،  لربط قاعدة بیانات ما مع صفحات ویب ، بحیث  
أو كل فترة زمنیة معینة وذلك لتخفیف الضغط على  تعدل كلما عدلت البیانات في قاعدة البیانات ،

 المركزي محرك قواعد البیانات

 
  لنظام األمنيا : الفرع الرابع

Security 

 البیانات وتوزیع الصالحیات ویحتوي على الكائنات المسئولة عن حمایة قاعدة

Security 
  |_ Logins 

 الخاصة بهم یحتوي على مستخدمي قاعدة البیانات وكلمات السر

Security 
  |_ Server Roles 

 اإلدارة المستخدمین مقسمین إلى مجموعات لتسهیل عملیة

Security 
  |_ Linked Servers 

 أجهزة مركزیة أخرى تحتوي على نظام
SQL Server 

 مرتبطة مع جهازنا وصالحیاتنا علیها

Security 
  |_ Remote Servers 
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 بنا إدارة الصالحیات على أجهزة مركزیة مرتبطة

 داعمة للنظام خدمات: الفرع الخامس 

Support Services 

 المركزیة البیاناتهناك بعض البرامج المساعدة لقاعدة 

Support Services 
  |_ Distributed Transaction Coordinator 

 أجهزة أخرى تخفیف الحمل على المعالج وتوزیع العملیات على

Support Services 
  |_ SQL Mail 

 احد األشیاء المثیرة في نظام اإلدارة عن طریق البرید االلكتروني ، وهو
SQL Server 

االلكتروني ، فلو سافرت ونسیت بان تقوم بنسخ  ارته عن طریق البریدحیث یمكنك من أد
تتوجه إلى إي مقهى انترنت وترسل برید إلى الجهاز  احتیاطي لقاعدة البیانات ، فتستطیع بان

 المركزي تطلب منه ذلك

إلیه ، فقد تطلب معلومات عن الزبائن من  بل أكثر من ذلك ، فان قادر على توجیه االستعالمات
 المعلومات وكل ذلك عن طریق اعدة بیانات الزبائن ، أو غیرها منق

SQL 
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  SQLأوامر لغة االستعالم أل

 

DROP 

  األمر                                           الوصف

 ; PK ,FK Drop index index_name حذف   حذف الفهرس
 ; key1 Drop index key1احذف الفهرس  

 ; Drop table dd   بالكامل  ddحذف جدول  

 

ALTER 

  األمر                                           الوصف 

  Ppr ALTER TABLE Ppr ADD COLUMN Price  إلى الجدول  Priceإضافة حقل  
DOUBLE ; 

Add  st_age in student table 
alter table student add 

(st_age number (5) ) ; 
، النوع (   من حیث  st_ageحقل  تعدیل ال

  )null، الحجم 

   فارغ  ST_ageویشترط أن یكون الحقل 

Alter table student modify ( st_age char (10) ) ; 
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CROSS 

  األمر                                           الوصف 

 لجعل سجالت حقل معین كأعمدة في جدول

 pivot    p.city  èعناوین األعمدة  

 select s.sno  èعناوین السطور

 transform sum(qty)مداخل الجدول 
as total è 

 ألنها  group by في  p.cityالتكتب 
 pivot  p.cityاستخدمن في 

Cross tabulation 

TRANSFORM Sum(Qty) AS Total 

SELECT S.SNo 

FROM ( ( S INNER JOIN SP ON S.SNo = 
SP.SNo) INNER JOIN P ON P.PNo = SP.PNo) 

GROUP BY S.SNo 

PIVOT P.City ; 
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INSERT 

  األمر                                           الوصف

 INSERT  INTO S (SNo , SName)   VALUES كتابة قیم افتراضیة لحقول معینة
('S0' , 'TBA' ) ; 

  Spنسخ جمیع بیانات الحقول  من الجدول  
 S2shipmentsإلى الجدول الجدید 

إنشاء جدول جدید من الجدول األساسي   
 :وفوائده األتي 

الن ( سرعة التعامل مع الجدول الجدید .١
 )حجمه صغیر

 عدم تعطیل الجدول األساسي  ٢

INSERT  INTO SP  SELECT * 

FROM S2shipments ; 

 إلضافة القیم إلى الجدول

ر متغیر حرفي فیجب إذا كان المتغی: مالحظة 
مراعاة أن تكون القیمة  المدخلة بین عالمتي 

 ‘ ali ‘تنصیص 

 بین واإلشارةأما في حالة وضع المتغیر 
 إلدخالها بین يفال داععالمتي تنصیص 

 عالمتي تنصیص

insert into student (st_no , st_name) 

values (&no , '&name'); 

ن یكون الجدول یشترط أإلى إلضافة البیانات 
 عدد القیم مساوي عدد الحقول

 تاریخ   إلى لتحویل التاریخ من نص 
to_date  : 

insert into student (st_no,st_name , 
st_birth_day,st_age ) values 

(11, ‘ali’ ,to_date 

('12/07/1399' , 'DD/MM/YYYY') , null ); 
الجدول یشترط أن یكون إلى  البیانات إلضافة

  مساوي عدد الحقولعدد القیم

 لتحویل التاریخ من نص إلى تاریخ   
to_date  : 

insert into student values 

(11, ‘ali’ ,to_date 

('12/07/1399' , 'DD/MM/YYYY') , null ); 
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CREATE 

  األمر                                           الوصف

unique لعمل مفتاح أساسي    PK     
 FK ثانوي ومفتاح 

index_name اسم المفتاح   

column1  اسم الحقل الذي سیتم اعتماده 
PK 

column2هاسم الحقل الذي سیتم اعتماد  
FKوهو اختاري   

Create [unique] index index_name on 
table(column1 , [column2],…..) 

  ssnoindexإنشاء فهرس جدید أسمه 
فتاح    مع مSno على الحقل   Sللجدول

 أساسي

CREATE INDEX SSNoIndex  ON S (SNo)  
WITH  PRIMARY  ; 

إنشاء ملف باالستعانة بمواصفات حقول 
ملف منشأ مسبقا إنشاء الملف سف المكون 

 )  temp1 , temp2( من الحقلین 
بمواصفات مطابقة تماما لمواصفات الحقلین 

 ) st_no , st_name( 

   ،temp1 = st_no: ویجب الترتیب
temp2 = st_name 

Create table  st (temp1 , temp2 ) as 

Select st_no , st_name from student  ; 

 وبه الحقول  Sإنشاء جدول جدید أسمه  
 :التالیة 

Sno , Sname ,Status , City 

CREATE TABLE S ( SNO TEXT(4) , SName 
TEXT(12) , Status SHORT , City TEXT(12) ) ; 

NULL : تسمح بقیمة فارغة 

NOT NULL  :  التسمح بقیمة فارغة 

table name : student 

field : st_no , st_name , 
st_birth_day , st_mark 

create table student ( st_no number(6) not null , 
st_name char(40) not null , 

st_birth_day date                  ) ; 

Key1 اسم المفتاح  

Emp_no     اسم الحقل الذي تم اختاره   
 مفتاح أساسي

Create unique index key1 on emp_inf (emp_no) ; 
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DEFINE 

  األمر                                           الوصف

 define الستعراض جدول محتویات المتغیرات
 لتعریف متغیر

 ثم استخدامه

Define descount = ‘ st_no * 10 ' ; 

Select st_name ,& descount from student ; 

 

 

 

DELETE 

  األمر                                           الوصف

 والتي تحقق   Spحذف جمیع بیانات الجدول
 ; 'where DELETE  *  FROM SP     WHERE SNo = 'S2الشروط بعد كلمة 

 والتي تحقق   Spحذف جمیع بیانات الجدول
 whereروط بعد كلمة الش

وجمیع البیانات المرتبطة بها في الجدول 
 sاألساسي 

DELETE  CASCADE  *  FROM SP     WHERE 
SNo = 'S2' ; 

 ; 'Delete from student where st_name='ali حذف البیانات التي تحقق الشرط

 

 

 

 

 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


DECODE 

مر األ                                           الوصف  

للبحث عن قیمة متغیر أو أكثر داخل جدول 
ویتطلب هذا األمر أربع متغیرات في شكله 

 العام

 col | expression   حقل أو تعبیر 

search1  القیمة األول للبحث   

result1   القیمة التي یظهرها إن وجد 
search1 = col | expression result2 

 = search2 القیمة التي یظهرها إن وجد  
col | expression 

default    القیمة التي یعرضها إذا لم     
 یجد القیمة

Docode ( col | expression , search1 , result1 , [ 
search2 . result2 , …] ,default ) 
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UPDATE 

  األمر                                           الوصف

 = UPDATE SP  SET SNo = 'S0'  WHERE SNo تعدیل بیانات حقل معین
'S4' ; 

بقیمة أخرى ، استبدال قیمة حقل في ملف 
 مخزنه في ملف أخر

Update student set st_name 

=(select st_name from st_inf 

where st_inf.st_no = student.st_no ) 

where st_no in ( select st_no 

from st_inf ) ; 
 للتعدیل قیمة في الجدو

، كبیرة ( اوراكل الیمیز بین الحروف 
 )صغیرة

 البیانات یجب التقید بحالة إدخالولكن في 
 )صغیرة، كبیرة ( األحرف 

Update student set st_name = 'ahmad’ 

Where st_name = 'ali'  ; 

 ; update student set st_name = ltrim(st_name) حذف الفراغ في بدایة الحقل
 ; update student set st_name = rtrim(st_name) ي نهایة الحقلحذف الفراغ ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ACCEPT 

  األمر                                           الوصف

 كلمة السر مع حجب كلمة السر أي إدخال
 **تظهر في شكل  

Accept password char prompt 'password : ' hide 
; 

 ; Accept st_no number noprompt  رقمإدخال
 ; ' : Accept st_no number prompt 'enter number  رقم مع إظهار الرسالةإدخال

 accept commandأمر اإلدخال   

Number or char : type of 
varibles 

Prompt ‘text’ :       طباعة رسالة   
 للمستخدم لتعریف بالحقل الذي سیدخله

Nopromp عرض    قبول المتغیر دون 
 رسالة للمستخدم

Hide  تستخدم لمنع ظهور ما یطبع من  
مفیدة في كلمة ( لوحة المفاتیح على الشاشة 

 )السر 

Acc = accept 

Accept varible  [number or char ] [ prompt or 
noprompt ‘text’ ] [ hide ] ; 
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1SELESCT  

  األمر                                           الوصف

UNION تستخدم لربط جملتین     select 

 أي عرض السجالت التي تحقق احد الشرطین
Select  …….  UNION    select   

………… 

 قوةإلى دالة الرفع 

3^2 = 3 * 3 = 9 

Select  power ( st_ digit, 2 ) , power ( 3 
, 2) from student ; 

 ; S SELECT *   FROM Sعرض جمیع السجالت في الجدول  
 ; Ppr SELECT *  INTO Ppr   FROM Pالجدول  إلى      Pنسخ الجدول  

 ; Select * from student لمشاهدة الجدول
 ; Select abc (st_ digit) from student دالة إیجاد القیمة المطلقة

AVG المعدل       

Count    عداد لعد عدد الحقول     

Max  حقل  أعلى قیمة في ال 

Min  اصغر قیمة في الحقل    

Sum  مجموع قیم الحقل   

Stddev االنحراف المعیاري     

Group by  جداول اصغر منه حسب إلى   تجزا الجدول
 شرط معین

Having   الشرط الذي یحتاجه  group by 

All جمیع الحقول مع الحقول المتكررة   

Column  حقل    

Distinct بدون تكرار   

Select AVG ( column ) , COUNT ( 
distinct | all | exp) 

, MAX  ( distinct | all | exp)  , MIN ( 
distinct | all | exp) , SUM  ( distinct | all 

| exp) , STDDEV ( distinct | all ) 

group by   col   having count(*)> 2   
from student ; 

 

 

 

 

 

select AVG(st_age) , COUNT(distict  
all st_name) , MAX(st_age) , 
MIN(st_age) ,SUM(st_age) , 

STDDEV(st_age) group by  avg 
having count(*) >2 

from student ; 
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 )   2.99( دالة إیجاد العدد األكبر من العدد المعطى 
  )3( بحیث یكون عدد صحیح 

Select ceil ( st_ digit) , ceil (2.99) from 
student ; 

 Sمن الجدول    N عرض عدد السجالت في حقل أسمه 

 WHEREوالتي تحقق الشروط التالیة لكلمة 

SELECT Count(* )   AS N 

FROM SP 

WHERE PNo = 'P2' ; 

    S SELECT Count(s.sno)   AS Nمن الجدول    N عرض عدد السجالت في حقل اسمه 
FROM S ; 

 ; Select distinct  st_name from student عدم تكرار االسم

 بدون SP   من الجدول     Snoعرض بیانات الحقل  
 تكرار

SELECT DISTINCT SNo 

FROM SP ; 

 Select distinct st_no , st_name from سماال، عدم تكرار الرقم  
student; 

 طباعة قیم من عدة جداول

Select emp_name , emp_sal from 
emp_inf , emp_name where 

emp_name.emp_no = emp_inf.emp_no 
and emp_inf.emp_sal between 120 and 

200 

Intersectأو  لربط بین شرطین  :  عملیة التقاطع 
  أي عرض السجالت التي تحقق   select  حملتین

 الشرطین معا

Select emp_no from emp_inf where 
emp_sal >3000 

Interset select emp_no from emp_inf 
where emp_no=100 

    أو  ٣٠٠٠عرض أرقام الموظفین الذین راتبهم  
 ١٠٠رقمهم قبل  

Select emp_no from emp_inf where 
emp_sal>3000 

Union select emp_no from emp_in 
where emp_no<100 

)  100.77( دالة إیجاد العدد األصغر من العدد المعطى 
  )100( بحیث یكون عدد صحیح 

Select floor ( st_ digit) , floor (100.77) 
from student ; 

حرف إلى تحویل الحرف األول من حرف صغیر أو كبیر 
 كبیر

select initcap ( st_name) , initcap 
(st_no) from student; 

Subqueries االستفسارات  : 

 استفسار الصف الواحد تعود بقیمة واحدة-١

 )اصغر راتب: مثال ( 

Select jop_name from emp_inf 

Where emp_sal = (select min 
(emp_sal) from emp_inf) 
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  استفسارات الصفوف المتعددة   تعود بعدة صفوف-٢

 )عرض كل وظیفة واقل راتب فیها : مثال ( 

 

 

Select jop_name , emp_sal  from 
emp_inf where emp_sal in (select 

min(emp_sal)from emp_inf group by 
jop_name) ; 

 ; Select last-day (sysdate) from student إیجاد الیوم األخیر في الشهر

 st_name select length ('wellcome') , length أو حقل  ’wellcome‘عرض طول متغیر 
(st_name) from student ; 

 أحرف صغیرةإلى تحویل قیم حقل من أحرف كبیر 

 أحرف صغیرةإلى أو  تحویل نص من أحرف كبیر 

select lower(st_name),lower('SMALL 
LETTER') from student ; 

أو  ‘-‘ملْى الفراغ من الحقل المحدد عن الیسار بالقیمة 
 ’$‘أي رمز كم في 

 اكبر من حجم الحقل المحدد عند n=50البد أن تكون  
 إنشائه

st_no number(6)   or    st_name char(40) 

select lpad (st_name , 50 ,'-' ) , 
lpad(st_no ,10,'$') from student; 

  من Qtyعرض اكبر قیمة في السجالت التابعة للحقل  
تحقق الشروط التالیة لكلمة    والتي   SPالجدول 

WHERE 

SELECT Max(Qty )  AS MAXP2Qty 

FROM SP 

WHERE PNo = 'P2' ; 
 دالة إیجاد باقي القسمة

 ١٠= المقسوم علیة  

Select mod ( st_average , 10 ) from 
student ; 
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2SELECT  

 

  األمر                                           الوصف

ا كان الیوم األحد فأنه یأتي بأول جمعة إذ
 بعدة

أي تقوم الدالة بإیجاد الیوم الموافق لیوم 
 الجمعة

select next-day(‘30-jun-96’ ,'FRIDAY') , next-
day(sysdate,'friday') from student ; 

  من  SELECTعرض الحقول بعد  
 P,Sp,Sالجداول الثالثة 

 

 

SELECT P.PNo , S.SNo , SName , Status , S.City 

FROM (P INNER JOIN SP ON P.PNo = SP.PNo)  
INNER JOIN S ON SP.SNo = S.Sno 

WHERE P.City = S.City 

ORDER BY P.PNo , S.SNo ; 
 , Pnameعرض بیانات الحقول التالیة  

city , Sno , QTY 

 SP1من الجدول  

 RIGHTوالربط بین جدولین باستخدام  
JOIN 

SELECT PName , City , SNo , Qty 

FROM SP1 RIGHT JOIN P  ON SP1.PNo = 
P.PNo ; 

 ومجموع      Pnoعرض بیانات الحقل 
 SP من الجدول    Qtyبیانات الحقل  

الفرق بین الشرط الذي یتبع كلمة  
WHERE  والشرط الذي یتبع كلمة 
HAVING      ,   إن الشرط الذي یتبع 

WHERE   یكون على الحقول 
أما الذي یتبع  ، ساسیة في الجدول األ

HAVING   فیكون على العملیات مثل
Sum () 

SELECT PNo , Sum(Qty) AS TotalQty 

FROM SP 

GROUP BY PNo 

HAVING Sum(Qty) >= 500 

ORDER BY Sum(Qty) DESC , PNo ; 

 ; Select round ( st_ digit, 2 ) from student اقرب منزلتین عشریةإلى التقریب 
 ; Select round ( st_digit , 1 ) from student اقرب منزلة عشریةإلى التقریب 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 التقریب باستخدام الشهر                   -
: 

  فأنه ١٥إذا كان التاریخ لم یتجاوز  
 یعرض أول یوم من بدایة هذا الشهر

  فأنه یعرض أول یوم من ١٥وإذا تجاوز   
 الشهر التالي

 التقریب باستخدام  السنة                   -
: 

 اشهر  فأنه ٦إذا كان التاریخ لم یتجاوز  
 یعرض أول یوم من بدایة السنة الحالیة

  اشهر فأنه ٦وإذا كان التاریخ تجاوز  
 یعرض أول یوم من السنة التالیة

Select round (sysdate , ‘MONTH’ ) , round 
(sysdate , ‘YEAR’ ) from student ; 

لْى الفراغ من الحقل المحدد عن الیمین م
 ’$‘أو أي رمز كم في  ‘-‘بالقیمة 

 اكبر من حجم الحقل n=50البد أن تكون  
 إنشائهالمحدد عند 

st_no number(6)   or    
st_name char(40) 

select rpad (st_name , 50 ,'-' ) , rpad(st_no ,10,'$') 
from student; 

بعد كلمة عرض الحقول والعملیات 
SELECT 

 Ppr , SP , Sمن ثالثة جداول  

 HAVINGوالتي تحقق الشرط بعد كلمة 

SELECT S.SNo ,  SName , Sum(Qty * Price)  AS 
Payment 

FROM (Ppr INNER JOIN SP ON Ppr.PNo = 
SP.PNo) INNER JOIN S ON SP.SNo = S.SNo 

GROUP BY S.SNo , SName 

HAVING Sum(Qty *  Price ) <= 5000 

ORDER BY S.SNo ; 
تفحص الدالة إشارة الرقم وترجع بالقیم 

 :التالیة 

    الرقم سالب١-
Select sign ( st_digit ) , sign (-1) from student ; 
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 صفر  الرقم صفر

    الرقم موجب١

Tree  SELECT 

  من  Sname عرض بیانات حقل 
 Sالجدول  

SELECT SName 

FROM S 

WHERE SNo IN (SELECT SNo     FROM SP 

WHERE PNo IN (SELECT PNo     FROM P 

WHERE Color = 'Red' ) ) ; 

TOW SELECT   USE  
EXISTS 

  من  Sname عرض بیانات حقل 
 Sالجدول  

SELECT SName 

FROM S 

WHERE EXISTS (SELECT *     FROM SP 

WHERE PNo = 'P2'  And SNo = S.SNo ); 

TOW SELECT   USE  NOT 
EXISTS 

  من  Sname عرض بیانات حقل 
 Sالجدول  

SELECT SName 

FROM S 

WHERE NOT EXISTS (SELECT *    FROM SP 

WHERE PNo = 'P2'  And SNo = S.SNo ); 

TREE SELECT   USE  NOT 
EXISTS 

  من  Sname عرض بیانات حقل 
 Sالجدول  

SELECT SName 

FROM S 

WHERE NOT EXISTS ( SELECT *   FROM P 

WHERE NOT EXISTS (SELECT *  FROM SP 

WHERE SNo = S.SNo And PNo = P.PNo ) ) ; 
TREE SELECT   USE  NOT 

EXISTS 

  من  Sname عرض بیانات حقل 
 Sالجدول  

SELECT SName 

FROM S 

WHERE (SELECT Count(* )    FROM SP 
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WHERE SP.SNo = S.SNo) 

= (SELECT Count(* ) FROM P) ; 
TOW  SELECT 

  من الجدول   Snameعرض بیانات حقل 
S 

والتي تحقق الشروط التالیة لكلمة  
WHERE 

SELECT SName  FROM  S 

WHERE SNo IN (SELECT SNo  FROM SP  
WHERE PNo = 'P2' ) ; 

 INNER JOINربط جدولین باستخدام  

شرط الربط بین الجدولین الذي بعد كلمة  
ONحقل المشترك بین الجدولین وهو ال 

شرط المقارنة الذي بعد  كلمة  
WHERE 

SELECT SName , City 

FROM  S INNER JOIN SP ON  S.SNo = SP.SNo 

WHERE PNo =  'P2' ; 

 JOIN LEFTربط جدولین باستخدام 

شرط الربط بین الجدولین الذي بعد كلمة  
ON 

SELECT SName , PNo , Qty 

FROM S LEFT JOIN SP ON S.SNo = SP.SNo ; 

 

TOW  SELECT 

 S  من الجدول   SNo عرض بیانات حقل 

SELECT SNo 

FROM S 

WHERE Status > (SELECT Avg(Status) FROM 
S ) ; 

   من الجدول     Snoعرض بیانات الحقل  
SPمع التكرار  SELECT SNo   FROM SP ; 

TOW  SELECT 

 S   من الجدول  SNo عرض بیانات حقل 

SELECT SNo  FROM S 

WHERE City = (SELECT City   FROM S 

WHERE SNo = 'S1' )  And SNo <> 'S1' ; 

 Select sqrt ( abs ( st_ digit ) , sqrt (9 ) from إیجاد الجذر التربیعي
student ; 

     >     ==  NULLلتحویل قیمة  
NVL :     0 

select st_age 

NVL (st_age , 0 ) from student ; 
 select st_name , instr (st_name , 'a' , 1,2) from في الكلمة  ’a‘ حرف ٢=البحث عن ثاني 
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            ١وموقعة ویبدأ البحث من الحرف رقم 
pos = 1 ،   n = 2 

student; 

 من بدایة ’ba‘ أو ’ab‘حذف الحرف 
 الحقل

select st_name , ltrim (st_name ,'a') from student 
; 
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3SELECT  

  األمر                                           الوصف

 select st_name , rtrim  من نهایة الحقل’ba‘ أو ’ab‘حذف الحرف 
(st_name ,'a') from student ; 

وبحیث یكون اللفظ ، لعرض المتغیر الحرفي الموجود في جدول 
 ،حتى وان اختلفت في األحرف الهجائیة ، ه الصوتي لها متشاب

    من حیث اللفظali  =  ale  = ALIمثل  

select st_name , soundex 
(st_name) from student 

where soundex (st_name) = 
soundex('ali') ; 

 NULL=  عرض الطالب التي معدلهم   
Select st_name , st_average 

from student 

Where st_avreage is null ; 

 NULL  <>عرض الطالب التي معدلهم   

Select st_name , st_average 
from student 

Where st_avreage is not null 
; 

 exp =st_no * 10ادخل قیمة  

 )استخدام المتغیر دون تعریف أي ال یبقى في الذاكرة ( & 

Select st_name , st_no , & exp 
from student ; 

 exp =st_no * 10 قیمة  ادخل

وذلك یعني & ولیست && والفرق بینها وبین المثال السابق أن 
    ویمكن استخدامها الحقاexpأن الذاكرة تحتفظ بقیمة 

 exp = st_no * 10أي في الذاكرة 

 expفالذاكرة ال تحتفظ بقیمة  & أما  

ثم استخدامه ) یبقى في الذاكرة( تعریف المتغیر : ملخص ( && 
 )في نفس الخطوة 

Select st_name , st_no , && 
exp from student ; 

  نفذ الجملة التالیة                     .٤

 SS احفظ الجملة في                       .٥

 SS استدعي الجملة                       .٦

Select st_name from student ; 

Save ss ; 

Start ss  ; 
أحرف كبیرة   إذا حقق إلى تحویل قیم حقل من أحرف صغیرة 
 Select st_name from student الشرط
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where 

St_name = upper (‘& 
st_name’ ) ; 

إذا كان المتغیر متغیر حرفي فیجب مراعاة أن تكون : مالحظة 
 ‘ waleed ‘تنصیص   القیمة  المدخلة بین عالمتي 

 بین عالمتي تنصیص فالداعي واإلشارةأما في حالة وضع المتغیر 
 ' st_enter & ‘ مثل   إلدخالها بین عالمتي تنصیص

Select st_name from student 
where st_name = ' & st_enter 

' ; 

  نفذ الجملة التالیة                     .١

 SSظ الجملة في   احف                     .٢

 = st_no مع إضافة SS استدعي الجملة                       .٣
12 

Select st_name from student 
where st_no= & 1 ; 

;   Save ss 

Start ss 12 ; 
  في الكلمة  وموقعة  ’a‘البحث عن وجود أول حرف 

  في الكلمة یأتي بموقع الحرف األول ’a’وإذا وجد أكثر من حرف

select 
st_name,instr(st_name,'a') 

from student; 

  وإذا لم یجدها یطبع  ١  فإذا وجدها یطبع  ٣٣ و ١١البحث عن  
 صفر

select st_no ,  decode(st_no , 
'11' , 1 , '33' , 1, 0) from 

student; 

 عرض بعض القیم من الجدول مع عرض ناتج

  )-، +  ،  /، ( * عملیة حسابیة  

Select st_no , st_name , st_no 
* 3 from student ; 

select st_no , st_name , st_no 
-  st_no  from student ; 

عرض بعض القیم من الجدول مع عرض ناتج عملیة حسابیة مع 
 تسمیة عنوان الحقل

select st_no , st_name , st_no 
*3 m from student ; 

 Select st_no , st_name from عرض بعض القیم من الجدول
student ; 

ترتیب الجدول حسب حقل الرقم  ثم حسب حقل االسم ترتیب 
 تصاعدي

Select st_no , st_name from 
student order by st_no 

,st_name ; 

 Select st_no , st_name from ترتیب الجدول حسب حقل الرقم ترتیب تصاعدي
student order by st_no ; 

 ول حسب حقل الرقم ترتیب  تنازليترتیب الجد
Select st_no , st_name from 

student order by st_no DESC 
; 

 Select st_no , st_name from (A )عرض جمیع القیم التي ال یبدأ االسم  فیها بـ   
student where st_name   not 
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 ;  ’%sea , lamp like ‘Aمثل 
 (A )  حرف   عرض جمیع القیم التي یحتوي االسم

 amer , hassan , ikea   ali ,مثل 

Select st_no , st_name from 
student where st_name  like 

‘%A%’  ; 
 (A )عرض جمیع القیم التي ینتهي فیها االسم بـ   

 ikeaمثل     

Select st_no , st_name from 
student where st_name  like 

‘%A’  ; 
 (A ) االسم یبدأ فیها بـ   عرض جمیع القیم التي

 amer   ali ,مثل 

Select st_no , st_name from 
student where st_name  like 

‘A%’  ; 

 ali  or  hassan= عرض القیم التي تحقق الشرط 
Select st_no , st_name from 

student where st_name (‘ali’ , 
‘waleed’ ) ; 

 ١١  أو ٦أو  ٤= عرض القیم التي تحقق الشرط 
Select st_no , st_name from 

student where st_no  in (4 , 6 
, 11 ) ; 

 select مع   ( or , and )استخدام 

Select st_no , st_name from 
student where st_no =12  or  ( 

st_name = 'ali' and 
st_average =80) ; 
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4SELECT  

  األمر                                           الوصف

 ،  =<  ،  >  ، <، ( = عرض القیم التي تحقق الشرط  
<= (  

Select st_no , st_name from student 
where st_no >11; 

 Select st_no , st_name from student )١١ ، ٥( عرض القیم التي بین 
where st_no between 5 and 11 ; 

 Select st_no , st_name from student )١١ ، ٥( ت بین عرض القیم التي لیس
where st_no not between 5 and 11 ; 

 Select st_no , st_name from student ١١  أو ٦ أو ٤ <>عرض القیم التي تحقق الشرط 
where st_no not in (4 , 6 , 11 ) ; 

 select st_no || st_name st from student لجمع قیم حقلین في حقل واحد
; 

أو جزء من  ) st_name ,st_no(ألخذ جزء من الحقل 
 قیمة معطاة

 )waleed (  

pos بدایة القطع   

N عدد األحرف المقطوعة  

Select substr ( st_name , POS, N) , 
substr (st_no , POS ) , substr 

(‘waleed’, POS,N)  from student ; 

١-                  date + number 

٢-                  date – number 

٣-                  date – date 

select sysdate , sysdate-10 , sysdate+10 
, 

sysdate - 11/3/1999 from student; 

 sysdate= تاریخ الیوم 

 dualجدول یخزن فیه التاریخ  
select sysdate from dual ; 

 إشكال لعرض التاریخ

select to_char (sysdate , 'DAY , DDTH 
MONTH YYYY') , 

to_char (sysdate , 'HH:MI:SS') from  
dual ; 

 select to_char (sysdate , 'SCC' ) from ٢٠عرض القرن الحالي     
dual ; 

عرض عدد األیام من بدایة السنة حتى التاریخ الحالي 
sysdate 

select to_char (sysdate,'ww') from dual 
; 

 , 'select to_date ('june 4 ,1984 تاریخإلى تحویل التاریخ المخزن على شكل قیمة حرفیة 
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'MONTH DD YYYY') from dual ; 
 ; select to_number('123') from dual ١٢٣" = ١٢٣"تحویل القیمة الحرفیة إلى رقم         

 , Select trunc ( sysdate , ‘MONTH’ ) إیجاد أول یوم في الشهر واوا یوم في السنة
trunc ( sysdate , ‘YEAR’ ) from dual ; 

 select trunc (st_ digit, 1 ) from student التقریب مع الحذف خانة عشریة
; 

 select trunc (st_ digit, 2 ) from student التقریب مع الحذف خانتین عشریتین
; 

 X                S   AS   X على انه   Sفتح الجدول 

 Y           S   AS   Y على انه   Sو فتح الجدول 

 whereوالذي یحقق الشرط بعد كلمة  

SELECT X.SNo , Y.SNo 

FROM S AS X , S AS Y 

WHERE X.City = Y.City AND X.SNo 
<> Y.SNo ; 
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DESGRIBE 

  األمر                                           الوصف

 student Describe studentعرض مواصفات الجدول 

 

 

TRANSLATE 

األمر                                            الوصف  

 ’wa‘ بالحرف  ’a‘استبدال الحرف 

  selectیجب أن یكون الحرف في جملة 
، كبیرة ( مطابق من حیث حالة األحرف 

 لما هو موجود في الحقل) صغیرة

translate ( st_name ,'a' , 'wa') from student ; 

 

 

  

 

 

 

 وننتقل إلى SQLSERVER الجزء األول من الكتاب والمتعلق بقواعد البیانات اهللاتم بحمد 
الجزء الثاني و المتعلق ببرمجة قواعد البیانات داخل إحدى لغات البرمجة وستكون الفیجوال 

 .بیزك محور دراستنا 

 

  ،،،اهللافعلى بركة 
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 :القسم الثاني 

 

 وصلنا اآلن إلى القسم الثاني والمتعلق باستخدام قواعد البیانات مع لغة البرمجة فیجوال بیزك

لقسم عبارة عن دروس متسلسلة أرجو أن نكون في نهایتها قادرین على برمجة سیكون هذا ا
 ،،،قواعد البیانات بشكل جید 

 

 ،،،، ننطلق إلى الدروس اهللاعلى بركة 

 

 

 التنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغیب لي ولوالدّي وللمؤمنین
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 :المقدمة

 إال ما یسمعه من صعوبتها و  مض لدى البعضغا كانت و مازالت برمجة قواعد البیانات شيء 
الفكرة إال ضعف المصادر لقواعد البیانات باللغة العربیة و  تعقیدها ، و ال سبب أعزوه ألخذ تلك

  لدى البعض نظرة سلبیة تجاهها فهمها بطریقة خاطئة أنشأت  تعلمها أومحاولةعدم 

  

رة و أن ننطلق بدرجة ضد االتجاه السائد نغیر هذه الصو  جاهدین أننحاولو نحن في هذا الموقع 
بإذن اهللا أن من سیتابع هذه الدروس سیخرج ولدیه خلفیة كاملة  عن قواعد البیانات و أنا واثق

 الكالم الذي ال طائل  و سننهج طریقة الخالصة و التطبیق بحیث ال یكثر ینافس بها المحترفین ،
ما سیتم وضع مثال جاهز مشروح باللغة العربیة خروجك متقنا الدرس بعد تطبیقه ، ك  مقابل منه
  و الحل الصحیح مما یجعلك تكتشف األخطاء  الموقع لكي تقارن بین ما عملت مثال على هذا لكل

 . بنفسك فیولد ذلك لدیك موهبة التعامل مع قواعد البیانات

 

 الصة و التطبیق منهجنا یعتمد على الخ أننا ذكرنا أن  أن أطیل بهذه المقدمة خصوصا ال أرید

 

 ١الدرس

 

 * في فیجوال بیسك طرق التعامل مع قواعد البیانات
بیسك تجدها في صندوق األدوات و  و هي إحدى المكونات الموجودة ضمنا في فیجوال

هذه األداة بعض اإلجراءات مثل  تعتبر أداة سهلة لربط قواعد البیانات البسیطة و تؤدي
 في دروس  األداة بالتفصیل حدیث ، و سنشرح هذهالحذف و اإلضافة و التحریر و الت

 . قادمة

DATA 1 

بیانات أن یتعامل معها و یتقنها لكي  الربط بالكود طریقة یجب على كل مبرمج كوعد
نشرحها بالتفصیل ستجد أنها لیس بتلك  یفتح أمامه أفاق برمجة قواعد البیانات و حین

معینة ثابتة تقریبا إذا استطعت أن  امرالصعوبة كما تتوقع من اسمها فهي عبارة عن أو
یواجهك من أمثلة و سیأتي  تتعامل معها في مثال واحد ستتعامل معها في جمیع ما

 شرحها مفصال

 2 الكود

تتعامل معها ستجد تشابها بینها و بین   عندما و هي تقنیة جدیدة من مایكروسوفت و
قة تعطیك مدى أوسع و خیارات الطری الطریقة األولى التي ذكرناها للتو ، ولكن هذه

منشيء بیئة البیانات الذي یعطیك  أفضل و ستستمتع بهذه الطریقة عندما تتعامل مع
ADO 3 
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كبیرة ، أعرف أنك كمبتدأ لم  تحكم أكبر مما تتصور في قواعد البیانات و بسهولة
الدروس التالیة و ما ذكرته  تستوعب الكثیر مما قلت لكن ال تقلق فستفهم ذلك من خالل

 سنتعامل معها الحقا نا لیس إال لیجعل عندك معرفة بسیطة ببعض المصطلحات التيه
 وتتعلق كثیرا بالتقنیة ٦فیجوال بیسك  منشيء بیئة البیانات و هي تقنیة جدیدة أیضا في

مفصال لها في الدروس الالحقة بإذن  السابقة لن أطیل التحدث فیها فسوف نرى شرحا
 اهللا تعالى

Data 
Environment 

Designee 
4 

  

 

قواعد البیانات   هناك عدة طرق لبرمجة كل ما هو مطلوب منك في هذه المرحلة أن تعرف أن
 تحدد أیها تستخدم على قدر حاجتك
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 بیسك كیف تنشيء قاعدة بیانات في فیجوال 

 :المقدمة

 البیانات  هذه أولى طرق ربط قواعد

فیجوال بیسك ستحتاج أوال إلى و جود قاعدة بیانات  مع برنامجك فيلكي تقوم بربط قاعدة بیانات 
فیجوال بیسك أن تربط مع أنواع كثیر من قواعد البیانات مرورا  لكي تربطها ببرنامجك و یتیح لك

انتهاء بفوكس برو و أوراكل ، كما یوفر لك فیجوال بیسك عمل قاعدة بیانات  بأكسس و لوتس و
و هو غالبا یفي بحاجتك سیكون درسنا هذا هو إنشاء قاعدة بیانات برنامج ملحق معه  بواسطة

 البرنامج المرفق مع فیجوال بیسك بهذا

 ٢الدرس

 یحتوي على أسماء الطالب و أرقامهم قاعدة البیانات التي سننشأها تحتوي جدول

  من ثم الذهاب إلى قائمة الخطوة األولى فتح فیجوال بیسك كالمعتاد و

Add-ins >> visual data manager... 

 

 

 

 

 إلى بعد ذلك ستفتح لك نافذة البرنامج أذهب

File>>new>>microsoft access>>version 7.0 mdb.. 

  حفظاخترأن تحفظ فیه قاعدة بیاناتك ثم  سیظهر لك مربع حفظ حدد الموقع الذي ترید

 حدد بعد ذلك ستظهر لك قاعدة البیانات

properties 

  بالزر األیمن ثم أختر
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New Table 

 

 

 

 

 

 

 مبین الجدول و ثم نذهب إلضافة الحقول كما هو بعد ذلك ستفتح لك نافذة تكتب فیها اسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحقل في المكان المخصص و نحدد نوع بیانات الحقل  سیفتح لنا نافذة إضافة الحقول نكتب اسم
 التي نریدها و في مثالنا العملیة حتى ننهي جمیع الحقول هل هي رقمیة أو حرفیة الخ ، و نكرر

  اسمه هذا نرید حقلین األول
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name 

  و نوع بیاناته

text 

  و الثاني

number 

  و نوع بیاناته

long 

 أرقام خمسة أرقام أو أقل نختار نوع البیانات مالحظة مهمة إذا كان ماسیكتب في الحقل من

integer 

 ة نختارلو لألرقام الطوی

Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على جدول به حقلین االسم و الرقم  أنشأنا قاعد بیانات تحتويبذلك نكون قد
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 data األداة  ربط قاعدة البیانات باستخدام 

 :المقدمة

 التالیة وهي أول خطوة لك في  الخطوة بعد أن قمنا في الدرس السابق بإنشاء قاعدة البیانات تأتي
تحتوي على حقلین هما اسم الطالب و أنشأنها و التي  ربط قاعد البیانات سنقوم بربط القاعدة التي

 التالیة رقمه و اآلن لننطلق للخطوة

 ٣الدرس 

  صندوق األدوات كما في الشكل من data تفتح مشروع جدید ثم تضیف األداة

 

 

 

 

 

 

  صندوقي نص لكي نظهر فیهما الحقول  نرسم نرسم األداة على الفورم و أیضا
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 data كائن   مع كائن البیانات و سنورد أوال خصائصاآلن سنقوم بربط مربعات النص 

  data لألداة من مربع الخصائص نضبط الخصائص التالیة

 الجدول التالي و بالنسبة لمربعي النص نضبط خصائصهما كما في

 الخاصیة اسم قیمتها شرح
 data1 datasource البیانات وهو اسم الكائن الذي سیربط قاعدة

مختلفة  بعي نص لكل واحد قیمةطبعا یوجد لدینا مر
 datafield اسم الحقل المراد الربط معه لرقمه  السم الطالب و اآلخرأحدهالكي یكون 

  

 و ذلك  لترى النتیجة قم بتنفیذ البرنامج هكذا تكون قد ربطت قاعدة بیاناتك في برنامج و
  F5 بضغط

 وم بوضع بعض الحقول قم بالتاليلكي نق  البیانات فارغة و طبعا لن یظهر لك شيء ألن قاعدة 

  السابق و اذهب إلى شغل منشيء قواعد البیانات كما تعلمنا في الدرس

File>>Opendatabase>>microsoft access 

أنشأته قم بالنقر علیه مرتین و سیفتح لك نافذة  سیفتح قاعدة بیاناتك و سیظهر اسم الجدول الذي
  سجالت أضف منها ما ترید من

 

 التعلیمیة  األهداف دنى منالحد األ

 خصائصه إضافة كائن قواعد البیانات و التعامل مع
 ربط الكائن مع مربعات النص 
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  السحري ربط قاعدة البیانات باستخدام المعالج

 :المقدمة

الطرق الصعبة وعدم استخدام ما یساعدك  ال یعني كتابتك لمئات األسطر من الكود و بحثك عن
وقتك و تكون كمن وضع جهدا ما كان یجب  ج المحترف بل العكس فإن ذلك سیضیعأنك المبرم

  فمصیرك المصح النفسي  الحالة هذه  إن استمریت على  أسهل و علیه فعله لوجود طرق

تؤدي عملك بسالسة و توفر جهدك لما   تبحث عن الطرق السهلة لكي أنت كمبرمج یجب أن
أن تنتقل إلى هذه المرحلة إال بعد أن تتقن  بال یجج ، طبعا  ال یقلل من شأنك كمبرم یستحق وهذا

سهولة كما سترى في درسنا هذا هیا بنا ننطلق  الطریقة األصعب للتعامل مع األسهل بیسر و
 للدرس

  ٤الدرس

سیفتح لك نافذة انقر نقرا  Add-in manager و اختر االختیار Add-ins أذهب إلى قائمة
أن تظهر العبارة التالیة بجانب   یجب Vb 6 Data FormWizardمزدوجا على السطر

 اضغط على الخیار التاليAdd-Ins  القائمة بعد ذلك اختر موافق و اذهب إلى loaded  السطر
Data Form Wizard السحري قم باختیار ستظهر لك نافذة المعالج Next   اختر نوع قاعدة

دد موقع قاعدة البیانات المراد ربطها و ذلك ح  Next و اختر Access البیانات و هو في حالتنا
اسما للفورم و حدد طریقة الربط و العرض كما قو مبین ثم  بعد ذلك اختر Browse بالضغط على

  Next  اضغط على
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المراد ظهورها من  والحقول Record source بعد ذلك حدد اسم الجدول المراد ربطه من الحقل
األسهم التي في  و ذلك عن طریق تحدید الحقل و الضغط علىavailable fields القائمة

 column to sort من المنتصف بعد ذلك حد الحقل الذي ترید أن یكون الفرز على أساسه و ذلك
by بعد ذلك اضغط Next أن تظهر في مشروعك مثل  و ستأتیك نافذة لتحدد األزرار التي تریدها

 Finish  ثم  Next ا ترید ثم اخترحذف و إضافة و تحدیث و ما شابه حدد م

االفتراضیة عند تشغیل البرنامج و  ستظهر لك اآلن النافذة التي أنشأناها و لكن یجب أن بجعلها
ثم حدد الفورم الذي ترید أن  ..Project>>project1proprtis لكي تجعلها كذالك اذهب إلى

 form11  و هي في حالتنا  Startup Object القائمة تجعله افتراضي من

 منا أنت سعید بالنتیجة رغم أنها لم تأخذ جهدا هل..... قم بتشغیل البرنامج و انظر لما عملت 

 

 التعلیمیة  األهداف الحد األدنى من 

   Add-Ins إضافة المعالج السحري للقائمة 

  المعالج التعامل و فهم خطوات
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 ١مقدمة عن ربط قاعدة البیانات بالكود

 :المقدمة

تكون  نات لكنها في الوقت ذاته مهمة لكياالدروس التي شرحناها كانت مقدمة لبرمجة قواعد البی
 نوصل أن  نستطیعأن األولىاألساس الذي سنبني علیه الدروس القادمة ، طبعا یهمنا بالدرجة 

 مبرمجة في ذهنك  تكونأن البرمجة یجب أن  ن حیث ممثل المستوى األإلىطریقة التفكیر لدیك 
األفكار و الحیل الثابتة تقریبا  لكي تنفذها على الواقع ، و قواعد البیانات تحتوي على جملة من

 قد تمكنت من التعامل معها و أنكیعني   و الدروس القادمةاألمثلةفمجرد تطبیقك لها من خالل 
 انوه على عدم ترك بعض النقاط في أن أحبفهمها و ستستخدمها في جمیع مشاریعك ، لذلك 

محمل الجد فقد تستغرب من بعض األمور و   بل خذ كل شيء علىأهمیتهاالدروس العتقادك بعدم 
أعلى بكثیر من ذلك ، و هذا قول خاطيء فستجد  ستقول أن هذا لیس مستوى البرمجة بل البرمجة

 من المعجزات قد عملت أنها تعتقد  الكبیرة التي كنت  البرامجأنبعد انتهائك من اغلب الدروس 
 حیل ثابتة تقریبا و   وأفكار البرمجة قائمة على أنلذلك اعلم  رق قد تحتقرها إن صح التعبیربط

 دعونا نذهب للدرس الذي سیكون اآلن و تصنع منها ما ترید ، و هترید  تسخرها للعمل الذيأنت
 البرمجة بواسطة قواعد البیانات و سیكون مجرد مقدمة فقط إلىانطالقتك 

٥الدرس  

 :األتي أن یكون لدیك  عدة بیانات بالكود یجبلكي تربط قا

    یوجد بها بعض الحقول الجاهزةأن قاعدة بیانات جاهزة و یفضل -١

مربعات النص الن  والعناوین  و األزرار التحكم األساسیة مثل أدوات معرفة جیدة بإضافة -٢
   األساسیات من ألنها لالتفاصیالدروس لن تحتوي على هذه 

 
 حقول  وكل سجل عبارة عن رف أن كل قاعدة بیانات عبارة عن سجالت یجب أن تع-٣

  لذا ال تهملهالقادمة سالدرو  الكالم التالي ربما لن تفهم منه الكثیر لكنه مهم حیث ستعرفه في

قاعدة  أنهما نعلن عن متغیرین في مودیول على أن قاعدة بیانات بالكود یجب  عندما نرید ربط
 عند األصلیةالقیم   لكي ال تتغیرأنشأناهلقاعدة األصلیة في المتغیر الذي بیانات و جدول و نضع ا

عند التحمیل ثم نظهر  األساسي ، طبعا نضع ما ذكرنا في مودیول و نجعله القیم المؤقتةالمعالجة 
البیانات للمتغیر ، طبعا لن نسند قیمه   قاعدةإسنادبعد ذلك الفورم لكي یتم تعریف المتغیرین و 

 ستعرف فیما بعد اآلنال تسأل عن السبب  load التحمیل  عادة في حدث  و  في الفورمإالللجدول 
  لكي تكون في الصورةهالتي سیفعلها البرنامج بعد برمجت  سأذكر الخطوات المنطقیة اآلنو 
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 و تقاعدة بیانا عند تنفیذ البرنامج سیذهب للمودیول وسیجد متغیر یحتوي على .١
   یأمره باالنتقال للفورم الرئیسيمرأ علیها و سیجد  سیتعرف

 من إنهاالبیانات؟   هذهأینسیجد عند تحمیل الفورم جدول یحتوي على بیانات لكن من  .٢
  القاعدة التي تعرف علیها البرنامج في الخطوة األولى

 أومربع النص   كان الجدول یحتوي على بیانات فقم بإظهارها علىإذاسیجد شرط یقول  .٣
   أنتده المبرمج  الذي هو القائمة حسب ما حد

 كیف یقوم اآلنالبرنامج و   البیانات أو باألحرى عند تشغیلإلظهار األساسیةهذه هي الفكرة 
 البرنامج بحفظ التغییرات الجدیدة

    قم بإضافة سجل جدیدأضافهعندما یضغط المستخدم على زر  .١
ضعها في  النص و زر حفظ قم بأخذ البیانات من مربعات بضغطعندما یقوم المستخدم  .٢

 الحقول الموازیة لها و احفظه

 

   التعلیمیة  األهداف الحد األدنى من

 معرفة طریقة عمل البرنامج 

 وعند الحفظ  البیاناتإظهارالخطوات التي یتبعها البرنامج عند التشغیل و عند 
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 ٢ربط قاعدة البیانات بالكود 

 :المقدمة

التطبیق الفعلي للربط بالكود ، سیكون  الربط بالكود سنأخذ اآلن طریقة  بعد أن أخذنا مقدمة عن
سعرها ، و كل ما نریده في هذا المثال هو  مشروعنا عبارة عن برنامج لحفظ اسم السلعة و

 والحذف و سنأجل البحث للدروس القادمة  االدراجات الجدیدة  قاعدة البیانات بالكود و حفظ ربط
ایة السهولة و البساطة غ حیث سیكون البحث معها في ماالستعاللغة SQL   عندما نأخذ مباديء

 سنبدأ الدر  دعونااآلنو 

٦الدرس  

و   tb1 و تحتوي على جدول اسمه db1 اسمهالیكن  قبل أن تبدأ یجب أن تجهز قاعدة بیانات و
  :  الجدول یحتوي على الحقول التالیة هذا

   فیجوال بیسك راجع الدرس الثاني واسطة ب أو  Access یمكنك عمل قاعدة البیانات بواسطة

  الحقلاسم نوع البیانات مالحظات
 name سلسلة نصیة حقل تخزین اسم السلعة
 num رقمي حقل تخزین رقم السلعة

 price رقمي حقل تخزین سعر السلعة

 

یانات  قبل أن تبدأ بربط قاعدة الب و  مشروع فیجوال بیسك قیاسي جدید ،افتحبعد أن تقوم بذلك 
،  DAO  تقنیةأوالمثال سنستخدم طریقة  یجب أن تحدد أي طریقة ستستخدمها للربط و في هذا

سنضیف المكتبة الخاصة بها و هي عبارة عن   بها  حددنا الطریقة التي سوف تربطأنو بعد 
و لتضیف هذه المكتبة قم  DAO ستستخدمها لتقنیة مكتبة تحتوي على تعریف لألوامر التي

 : بالتالي

 Microsoft DAO  3.51 االختیار و من ثم حدد Project > Refrence قائمةإلىاذهب 
Object Library بعد ذلك اختر موافق 

 

 إضافةفي الدرس السابق فإن علینا   كنت مازلت تتذكر ما قلناإن سنعود لمشروعنا ، و اآلن 
 سنقوم  اآلن  Add Module على  اضغط و Project مودیول ، و لتفعل ذلك اذهب لقائمة
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 عبارة عن جدول و هذه اآلخرو  بتعریف متغیرین في المودیول واحد عبارة عن قاعدة بیانات
 : صیغة تعریف المتغیرین

Public d As Database 
Public t As Recordset 

 

 t  و  كقاعدة بیاناتأسندناها d أن  تعني انه متغیر عام في المشروع و الحظ Public كلمة
 كجدول

 القاعدة الوهمیة إلى db1 و التي اسمها  نفس المودیول سنقوم بإسناد قاعدة البیانات األصلیةفي
 و لعمل ذلك نكتب اإلجراء التالي في المودیول d  صح التعبیر و التي عرفناها قبل قلیل بـإن

Private Sub main() 
Set d = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(App.Path & "\db1.mdb") 
Form1.Show 
End Sub 

 

و هذا لیس فیه  main   باسماإلجراء  شيء اسمینا هذاأول ، اإلجراء دعنا نشرح هذا اآلن  و
   تستبدله بآخرأنتستطیع   هذا اسم محجوز في لغة البیسك فالأنخیار حیث 

عنا ثم وض  Set  المعروفاإلسنادبأمر   ولقد بدأناهااإلسناد هي جملة اإلجراءأول جملة في 
 رال تتغی لكي األصلیةقلنا سنسند فیها القاعدة  التي عّرفناها و d القیمة التي سنسند فیها و هي

و هي عبارة عن نوع قاعدة البیانات  DBEngine كتبنا كلمة  ثم  المعالجة المؤقتةأثناءقیمها 
 ، ثم كتبنا Access محرك قاعدة البیانات من نوع التي ستستخدمها و هذا هو

Workspaces(0) الذي األمر وضعنا   ، بعد ذلكاآلنلن نتطرق له  و هذا نوع مجال العمل 
، بعد ذلك  Opendatabase  محتواهاإلىتستطیع الوصول  سیقوم بفتح قاعدة البیانات لكي

 نستخدم الدالةآلخر لكي تتجنب مشكلة تغیر المسار من جهاز   وضعنا مسار قاعدة البیانات و
App.path تكون أنالذي یحتوي البرنامج و الستخدام هذه الطریقة یجب  لمجلدا   مسارأي 

  مجلد البرنامج، ثم كتبنا اسم القاعدة و امتدادها قاعدة البیانات في نفس

 الفورم  إلظهارأمر كتبنا اإلجراءفي السطر الثاني من 

   اتفقد غیر اسم قاعدة البیان   قاعدة بیاناتأي إلسناد ثابتة هذه الطریقة باختصار
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  تنفیذ البرنامج 

هذه المرحلة لكي تتأكد انك تسیر على   تنفذ البرنامج فيأنبعد قیامك بالخطوات السابقة یجب 
 إلىالمودیول في بدأ التشغیل وذلك بالذهاب  الخط الصحیح و قبل ذلك تأكد من انك قمت بجعل

Project > Project1.proprties.. ذلك حدد بعدsub main    المنسدلةمن القائمة 
startup object على بعد ذلك شغل البرنامج بالضغط F5  على ما یرام األمور   تسیرأنیجب 

 التالیة  لم تكن كذلك تأكد من الخطواتإنو 

  البیانات  أنك قمت بحفظ المشروع في نفس المجلد الذي فیه قاعدة-١
   أن قاعدة البیانات لیست قید التشغیل-٢
 ي بدأ تشغیل المشروع انك جعلت المودیول ف-٣
   انك كتبت اسم قاعدة البیانات صحیحا-٤
 

 التعلیمیة  األهداف الحد األدنى من

  مودیول  عن المتغیرات فياإلعالن

 ربط القاعدة بالمشروع بالكود
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 ٣ربط قاعدة البیانات بالكود 

 :المقدمة

لمتغیرات التي سنعمل علیها و ربطنا نعرف ا  من الدرس السابق فبعد أن تعلمناالثالث الجزء  هذا
 التنقل بین أماإظهار محتویات القاعدة للمستخدم ،   ربط الجدول وأمامناقاعدة البیانات یبقى 

  دعونا نبدأاآلن فستكون في الجزء الثالث، اإلضافةو   الحفظ و التعدیلأوامرالسجالت و 

٧الدرس  

نخزنه في المتغیر الذي أنشأناه في الدرس   وأوال سنقوم بربط الجدول الذي في قاعدة البیانات
 التالي ف األمرولكي نقوم بذلك اكتب  tb1  اسمه علما أن الجدول الرئیسي  t   باسمالسابق 

  load  حدث التحمیل للفورم

Private Sub Form_Load() 
Set t = d.OpenRecordset("tb1", dbOpenTable) 
End Sub 

 

الجدول في حدث التحمیل للفورم ربما   ربط  وضعناأوال بالتفصیل ، دعنا نشرح الخطوة السابقة
 التعامل مع البیانات عند تهیئالمحترفون لكي   هذا ما یقوم بهإنتسأل عن السبب و الجواب 

  ف هذه القاعدةللتخا أخر كان لدیك سبب إذا إالتحمیل الفورم 

ثم اسم القیمة التي   Set  المعروف داإلسناذلك و ضعنا جملة الربط للجدول و بدأنا بأمر د بع
بعد ذلك نكتب اسم القاعدة   t  قبل باسم سنسند قیم الجدول فیها و هي التي عرفناها فیما

 الذي سیفتح لنا الجدول لكي األمرثم نكتب   d  هو  فیه واألصلیة القاعدة أسندناالمستعار الذي 
 ذلك نكتب اسم الجدول الحقیقي بین بعد  Openrecordset   محتواه وهوإلىنستطیع الوصول 

استخدم هذه الطریقة فقط و ال تسأل   dbopentable  وهو طبعالمتي تنصیص و نكتب نوع الر
 الربط في أنواع الربط و ستستطیع التفریق بین أنواع و من الثابتة  األوامر من ألنها  لماذا

 و الجدول   بربط قاعدة البیاناتالتمارین فال تستعجل ، هكذا تكون قد قمت المستقبل مع كثرة
  الكود ،،،، مبروك بواسطة

 

 واجهة المستخدم  قبل ذلك قم بتصمیم  البیانات للمستخدم ، وإظهار سنتعرف على كیفیة اآلنو 
التالیة و قد وضحت على الصورة التسمیات التي  ووضع مربعات النص العناوین كما في الصورة

 : سنعتمدها
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 إعادة بدال من نحتاجهكل مرة   البیانات لكي نستدعیه فيإظهار إجراءوف ننشئ  ساآلنو 
 : سیكون على الشكل التالي كتابته

Private Sub showdata() 
If t.RecordCount < 1 Then Exit Sub   '  اإلجراءعندما یكون الجدول فارغ اخرج من  
Text1.Text = t!Name    '  الجدولة حقل االسم في قیماألولنضع في مربع النص  t 
Text2.Text = t!num    ' لحقل رقم السلعةنفس الخطوة السابقة   
Text3.Text = t!price   '    السابقة لحقل السعرنفس الخطة
End Sub 
 

 

 كان الجدول یحتوي على إذا بالتأكد أوال  بدأنا  البیاناتإظهار أجراء دعنا نلقي نظرة على اآلن
    العرضأثناء لكي ال یحدث مشاكل اإلجراء  ا كان ال یحتوي فنخرج من ال فإذأمبیانات 

النص ، و الحظ أننا استخدمنا   بعد ذلك نقوم بإظهار قیمة ما في الحقول في مربعات
اسم الحقل ، یجب أن تفرق بین اسم  لكي تفصل بین اسم الجدول المستعار و!  التعجب  عالمة
   كل منهما  و متى نستخدمصلياأل القاعدة المستعار و أوالدول 
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 في حدث األمرتحمیل البرنامج فسیكون   استدعاء إلجراء العرض عندأمر یجب أن نضیف اآلنو 
 : التحمیل هكذا

 

  Private Sub Form_Load() 
Set t = d.OpenRecordset("tb1", dbOpenTable) 
Call showdata 
End Sub 

  

 ةالتعلیمی  األهداف الحد األدنى من

 البیانات إظهار إجراءربط الجدول بالكود و عمل 
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 ٤ربط قاعدة البیانات بالكود 

 المقدمة:

سوف نتعلم كیفیة التنقل بین السجالت و كیفیة  الكود من درس األخیر و الرابع  هذا الجزء  في
  انطلق...................3..........2.....1...  و الحذفاإلضافةالحفظ و التعدیل و 

 ٨الدرس

 : التنقل بین السجالت

 :  لـإال لن تحتاج للتنقل بین السجالت 

 األخیر األول و السجل السجل السابق و التالي و السجل السجل

 

التالي في الزر المطلوب و هو    ولكي تنتقل للسجل التالي سوف تحتاج لكتابة األمر:السجل التالي
  cmd6 في مثالنا

Private Sub cmd6_Click() 
t.MoveNext 
Call showdata 
End Sub 

 اإلجراءذلك استدعینا  ، ثم بعد t  الحظ أننا استخدمنا اسم الجدول المستعار
showdata  البیانات في السجل التالي وهذه   عملناه في الجزء السابق لكي یقوم بعرض الذي

  القادمة  التنقلأنواعالطریقة تنطبق على جمیع 

 :قالسجل الساب

وضع الكود في المكان  ال تنسى( السابق  وكل ما تحتاج كتابته هذا الكود بنفس طریقة الكود
 )cmd7    و هو هنا المناسب

Private Sub cmd7_Click() 
t.MovePrevious 
Call showdata 
End Sub 
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 : السجل األول

 : cmd8 األمر للسجل األول اكتب الكود التالي في زر لالنتقال

Private Sub cmd8_Click() 
t.MoveFirst 
Call showdata 
End Sub 

 

 : األخیرالسجل 

 : cmd5 األمر اكتب الكود التالي في زر األخیرلالنتقال للسجل 

Private Sub cmd5_Click() 
t.MoveLast 
Call showdata 
End Sub 

 

ة ، فمثال عندما ترید أن فستواجهك مشكل  التنقل التي تحتاجها ، لكن لم ننتهي بعدأوامرهذه كل 
طبعا ال یوجد سجل تالي لذلك سیتوقف البرنامج ، و  األخیر في السجل  أنتتنتقل للسجل التالي و 

 فال یوجد سجل سابق فسیتوقف األول في السجل أنتالسابق و  نفس الشيء عند االنتقال للسجل
 الحالة حسب األول أو األخیر  كان السجلإذابإضافة جملة شرطیة للتأكد  البرنامج ، لذلك سنقوم

 ال یتأثران سواء كان األمرین هذین إنحیث   movelast أو  Movefirst أمر ثم نقوم بوضع
 : ال و طریقة استخدامهم هكذا هناك سجل أو

 

  BOF الجدول ، و نستخدم الدالة   سجل فيآخرلمعرفة   EOF نستخدم الدالة:  مالحظة
 لمعرفة أول سجل في الجدول
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 انتقل للسجل إذا سجل آخرفإذا كان هذا  ضع الجملة الشرطیة التالیة في زر االنتقال للتاليسن*
  التالي

If t.EOF Then t.MoveLast 

 

   انتقل للسجل األولإذاأول سجل   كان هذاإذا  و كذلك في زر االنتقال للسابق نضع شرط

If t.BOF Then t.MoveFirst 

 

 كود االنتقال فسیصبحو االنتقال للسابق   قتین لكود االنتقال للتاليلذلك سنضیف الجملتین الساب
 : للتالي هكذا

Private Sub cmd6_Click() 
t.MoveNext 
If t.EOF Then t.MoveLast 
Call showdata 
End Sub 

 

 : وكود االنتقال للسابق هكذا

Private Sub cmd7_Click() 
t.MovePrevious 
If t.BOF Then t.MoveFirst 
Call showdata 
End Sub 

 

 : عملیات السجالت

 تعدیل  وإضافة سنتعلم عملیات السجالت من حذف و اآلن
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 : سجلإضافة

لتمسح ما في مربعات النص لتهیئتها   علیه أوامر  التالي یقوم بإضافة سجل و نضیفاألمر
 :لإلضافة

Private Sub cmd1_Click() 
t.AddNew '    جدید سجلإضافة
'    التالیة لكي نقوم بمسح ما في مربعات النص لتهیئتها لإلضافة و هي خطوة لتعطي طابع االحتراف فقطالخطوات
Text1.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
End Sub 

 

 :حفظ سجل

النص في الحقول التي توازیها في  لتحفظ سجل یجب علیك أن تقوم بوضع القیم التي في مربعات
 تقوم باختیار تعدیل أندون  تقوم بالحفظ  الحظ أنه سوف یعطیك رسالة خطأ عندما  الجدول ، و

 یضیف   التمكین فقط عندما الحفظ في حالة  تجعل زرأن سجل لذلك یفترض بك إضافةسجل أو 
عند حفظ الحقول  Val یجب علیك استخدام الدالة المستخدم سجال أو یختار تعدیل سجل، كذلك

 تقوم أن یجب علیك أیضا فارغا ، و  مالمستخد  كل عندما یتركهالرقمیة لتجنب المشا
 : هذا هو الكود المطلوب العملیة بسالم و  الجدول بعد عملیة الحفظ لتكمل بتحدیث

 

Private Sub cmd2_Click() 
  الحقول التي توازیها في قاعدة البیاناتإلىمربعات النص  نقوم في الخطوات التالیة بنقل ما في '
t!Name = Text1.Text 
t!num = Val(Text2.Text) '  الدالة لكي یتم قبول الحقل في حالة كونه فارغ الن هاستخدمنا هذ أنناال حظ 
 val هذا حقل رقمي
t!price = Val(Text3.Text) 
t.Update 
End Sub 
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 : تعدیل سجل

 الكود  البرنامج انك ترید التعدیل بهذا فقط اخبر

Private Sub cmd3_Click() 
t.Edit '   الحقلتسمح هذه الخاصیة بتعدیل البیانات في
End Sub 

 

 : حذف سجل

 تعرض السجل أن؟ بالطبع یجب   تحذف السجلأن سهلة ، و لكن ماذا بعد  عملیة حذف السجل
 انتقالك للسجل التالي فقد ال یكون  تراعي المشاكل التي تواجهك عندأن یجب أیضاالتالي ، و 

 : الكود الالزم هو ، و هذا الدرس في هذا وقد شرحنا كیف تتفادى هذه المشكلةهناك سجل تالي 

 

Private Sub cmd4_Click() 
t.Delete ' سجل لحذف  
t.MoveNext ' فبعد ا لحذلالنتقال للسجل التالي   
If t.EOF Then t.MoveLast '  مشكلة عدم وجود سجل تالياإلجراء یحل هذا  
End Sub 

 

 التعلیمیة األهداف  الحد األدنى من

    تواجهها المشاكل التي  بین السجالت و تفادي  التنقل معرفة التعامل مع أوامر

 قد تواجهك عندما تتعامل معها  المشاكل التي  و تفادي معرفة عملیات السجالت و عملها
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رف كیف  تطبیقها معا حتى نعونحاول sqlسنقوم اآلن بشرح عن كیفیة استخدام لغة االستعالمات 
 نستخدم هذه االستعالمات في برامجنا

 

 SQL   (1) لغة االستفسارات

 :المقدمة

هو لغة االستفسار أو االستعالم و التي  الشيء الذي لن تستطیع تجاهله عند تعلم قواعد البیانات
اللغة؟ لنفرض أن لدیك موظفین بالمئات و ترید أن   ما هي فائدة هذه ، لكن SQL یعبر عنها بـ

تستطیع فعل ذلك إال بلغة االستعالم حیث یقوم بجمع   جنسیة معینه منهم و تحصرهم لنتحدد
شرطته و هو جنسیتهم ، سنأخذ شرحا مفصال في هذا الدرس   الشرط الذيتساويالحقول التي 

 .علیها عن األساسیات و تطبیقات

 ٩الدرس

 القیم التي تطابق القیم   حصرفائدتها في أوال ما فائدة هذه اللغة ؟ كما ذكرنا في المقدمة إن 
و الدقة و السرعة أیضا كما یمكنك التحكم بها  المعطاة من قبل المستخدم و تتمیز بالسهولة

 في االستعالم الواحد، لنفرض أن لدینا جدول اسمه بصوره كبیرة ویمكنك إدخال أكثر من شرط
Tb  وفیه حقلین باسم name و  number  یم مدخلة كما في و تحتوي هذه الحقول على ق

  :الجدول التالي

   

name number 
 444 سامي
 534 سامي
 444 صالح

  

على الشكل   فسنحتاج إلى جملة استعالم بسیطة٤٤٤و نرید أن نستخرج األسماء التي أرقامها   
  : التالي

 
 
 

SQL = "select name from Tb where number = 444" 
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عندما   Tb من الجدولname  قیم الحقل  رنامج أن یقوم بتحدیدفي الجملة السابقة امرنا الب
الحظ أن ما كتب  SQL ذلك في متغیر اسمه  ، و وضعنا٤٤٤ تساوي number تكون قیم الحقل

    باألحمر ثابت تقریبا و ال یتغیر

  دعونا نلقي نظره على طرق االستعالم

لتعبر عن جمیع  استخدم النجمةإذا أردت أن تستعلم عن جمیع الحقول في جدول بدون شرط 
 : الحقول و ال تضع شرطا مثل هذا االستعالم

SQL = "select * from Tb " 
 
 
 

فاصلة و ال تضع شرطا   أن تستفسر عن قیم حقلین بدون شرط اكتب اسم الحقلین بینهماأردتإذا 
 :كالتالي

 
SQL = "select name,number from Tb " 

 :الصیغة  التالیة  ما استخدم تستفسر عن حقل معین بشرطإذا أردت أن 

SQL = "select name from Tb where number = 444 " 
 
 

 = بدال من <> أو =< أو => أو > أو < یمكنك استخدام صیغ المقارنة
 

حسب  OR  أو  And الشرطین عبارة عندما ترید االستعالم و استخدام أكثر من شرط ضع بین
 :تاليحاجتك كال

 
 

SQL = "select name from Tb where number = 444 or number = 555 " 

  

 التعلیمیة  األهداف الحد األدنى من

  استخدام االستعالم المشروط معرفة دواعي استخدام االستعالم 
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 SQL (2) لغة االستفسارات 

 :المقدمة

 فیجوال بیسك ، من حیث كیفیة تطبیق في هذا الدرس سوف نتعلم استخدام لغة االستفسار في
 و listbox وضع نتائج البحث في االستفسار عن قیمة مدخلة من قبل المستخدم و كیفیة

combo box  

١٠الدرس  

  الذي سوف نقوم باإلجابة علیه اآلن في البرنامج ؟ هذا هو السؤال  SQL كیف نتعامل مع جملة

شيء سوف نقوم بعملیة االستعالم   أول الفكرة التي سنقوم بتنفیذها ، یجب علیك أن تعرف
السابق في المكان الذي تریده و غالبا ما   ذلك بكتابة جملة االستعالم كما تعلمنا في الدرس و

سنحصل على نتائج االستعالم و لكي نقوم بقراءتها  یكون في زر أو عند حدث التحمیل ، بعد ذلك
ئدة الجدول المستعار كما تعلمنا في الدروس جدول ، و هنا فا و إظهارها یجب أوال أن نخزنها في

 ، بعد ذلك سنقوم بعرض النتائج من الجدول ، سنفرض  الناتج فیه األولى حیث سنقوم بتخزین
 : التالي  لدینا الجدول أن

 tbالجدول  اسم
name num 

ahmad 1442 
saleh 5425 
sami 1442 

  

 : الجملة التالیة تب نك١٤٤٢ عن األسماء التي أرقامها  لكي نستعلم

SQL = "select name from Tb where num = 1442 " 
 
 

النتائج في الجدول  هكذا نكون قد قمنا باالستعالم بعد ذلك تأتي الخطوة التالیة و هي تخزین
عادة في المودیول ) السابقة لمزید من التوضیح راجع الدروس( المستعار و الذي نقوم بتعریفه 

اسم المتغیر الذي قمنا بتخزین   و أن T  الدروس السابقة و لنفرض أن اسمهكما قمنا به في
المستعارة سنكتب األمر التالي لكي نخزن  و التي كنا نطلق علیها القاعدة D قاعدة البیانات فیه

 : نتائج االستعالم في الجدول
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Set T=D.openrecordset(SQL,dbopendynaset) 
 

 

و قاعدیة البیانات و هي المتغیرات التي  ام األسماء المستعارة للجدولال حظ أننا قمنا باستخد
 األمر السابق  ، لقد قمنا في)  التفاصیل لمزید من س سابقةروراجع د (  أعلنا عنها في البدایة

و هي قیمة متغیر االستعالم الذي توجد فیه  SQL حیث كتبنا بتخزین قیم االستعالم في الجدول
نوع االتصال أو باألصح نوع الربط المراد إن صح التعبیر على العموم  قمنا بوضعالقیم ، بعد ذلك 

  ال یتطلب منك سوى معرفتها مرة واحدة فقط و ستقوم بتركیبها حسب هناك أشیاء و كما قلنا أن
  استخدامك

ة نظهر البیانات و یمكنك إظهارها في عد و اآلن بعد أن قمنا بتخزین القیم في الجدول نرید أن
ولكل  COMBO أو List  سواء أو قوائم إشكال كما ترید فیمكنك و ضعها في مربعات نص

 طریقة تختلف نوعا ما عن األخرى

 

  : Text  Box مربع النص

تعلمنا في السابق و تقوم  لكي تظهر النتائج في مربع النص فلن تحتاج إال إلجراء اإلظهار كما
 الجدول  فيبكتابته بعد أمر تخزین نتائج االستعالم

List Box : 

الخطوات فاألمر ربما أسهل مما تتصور ،  لن تحتاج لكثیر من ListBox :لتضع النتائج في قائمة
 :فقط تحتاج لهذا الكود

For i = 1 To n 
List1.AddItem TB!name 
TB.MoveNext 
Next i 

 

و لقد عرفنا كیفیة معرفة البیانات في الجدول   جمیع  تعبئة قمنا بعمل تكرار بعدد الحقول لكي یتم
    السابقة عدد الحقول في دروس الربط بالكود
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عنصر و بعد ذلك نكتب اسم  ثم استخدمنا خاصیة إضافة   List1 بعد ذلك كتبنا اسم القائمة وهو
یفصل بینهما عالمة تعجب ، بعد ذلك  الجدول الذي سوف نأخذ البیانات منه و ثم اسم الحقل المراد

بتعبئة القیم األخرى و إذا لم تضع هذا األمر  ي االنتقال للسجل التالي لكي یقوم و ه خطوة مهمة
 ، هذا كل شيء سوف تكون جمیع األسماء اسم الحقل األول

  

ComboBox :  

  الخطوات ال تختلف طریقة تعبئة هذه القائمة عن الطریقة السابقة أبدا قم بنفس

 : استقبال المدخالت من المستخدم

القیم من المستخدم ثم عمل  حقیقیا من البرامج التي تعملها إذا لم تعرف طریقة استقباللن تستفید 
بالرجوع إلیك عند كل عملیة استعالم   المنطقي أن یقوم المستخدم  غیر االستعالم علیها ألنه من

ل سنعرفها بعد قلیل ، غالبا ما تقوم باستقبا ،و طریقة االستقبال هنا لها طریقة خاصة نوعا ما
 المشكلة التي تواجهنا بین المدخالت النصیة  و Text Box  مربع نص القیم من المستخدم من

 : البیانات للحقل المعني دعونا نرى أمثلة على ذلك  الرقمیة و یعتمد ذلك على نوع و

البیانات لهذا الحقل  و حددت نوع name  افرض أنك قمت بعمل قاعدة بیانات فیها حقلین االسم
رقمیة ، و قمت بربط القاعد مع  و حددت البیانات له بأنها num صیة و الحقل اآلخر الرقمبأنها ن

نستعلم عن الرقم للشخص الذي یحدده المستخدم  البرنامج بطریقتنا التي تعلمناها و اآلن نرید أن
 یدخل المستخدم االسم الذي یریده ثم ننشأ زر یقوم سنقوم في هذه الحالة بإنشاء مربع نص لكي

االستعالم ، و ستكون جملة االستعالم عادیة كما تعلمنا و بدال  المستخدم بالضغط علیه لتتم عملیة
التي سنستعلم عنها سنضع القیمة التي ادخلها المستخدم في مربع النص من   القیمة من أن نضع

 :  هذه الحالة التالي یكون الكود المطلوب لالستعالم في المتوقع أن

SQL = "select num from tb where name = text1.text " 

 

، بهذه الطریقة یكون االستعالم عن عدد  خاطئة هذه هي الجملة المتوقعة لكنها
 لكي نتالفى هذا الخطأ نقوم  الخانات و هذي إن صح التعبیر عیب في مربع النص و   من النهائي

  لذا هذه نوع البیانات حرفیةفي حالتنا   name یسمى بالحصر على أساس نوع البیانات في بما
 :تكون طریقة الحصر على الشكل التالي

' " & text1.text & " ' 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ثم قمنا بحصرهم  &  مزدوجة علیها یفصل بینها عالمة الجمع لقد قمنا بوضع عالمتي تنصیص
التنصیص المفردة تكون  جمیعا بعالمة تنصیص مفردة ، الخطوة األخیرة و هي وضع عالمة

  ذلك اآلن لكي تستوعبها جیدا  ، قم بتجربة  فیة و ال نحتاجها في الحقول الرقمیةللحقول الحر

و یقوم البرنامج  افرض أن المطلوب اآلن هو العكس ، بحیث یقوم المستخدم بإدخال الرقم
السابق مع تغییر اسم الحقل   سیكون الكود نفس باالستعالم عن األسماء التي تحمل هذا الرقم

 :كالتالي  أیضا عدم وضع عالمة التنصیص المفردةبطبیعة الحال و

SQL = "select num from tb where name =  '" & text1.text & "' " 

بإدخال االسم و یقوم البرنامج  افرض أن المطلوب اآلن هو العكس ، بحیث یقوم المستخدم
 تغییر اسم الحقل الكود نفس السابق مع  سیكون باالستعالم عن الرقم التي تحمل هذا االسم

 :المفردة كالتالي بطبیعة الحال و أیضا عدم وضع عالمة التنصیص

SQL = "select name from tb where num =  " & text1.text & " " 

 

سیوضح الجدول التالي بعض النقاط  هذا كل شيء بالنسبة للدرس الثاني من لغة االستفسار
المستخدم ، و في الدرس الثالث للغة   المدخالت منالمهمة في هذا الدرس بالنسبة الستقبال

  من جدولین االستفسار سنتطرق لمواضیع متقدمة مثل االستفسار

عددیة و یحدد   الطریقة عندما تكون بیانات الشرط رقمیة أو نستخدم هذه
 " & text1.text & " ذلك من ینشأ قاعدة البیانات

ل الشرط مننستخدم هذه الطریقة عندما تكون بیانات حق نوع البیانات  
 '" & text1.text & "' الحرفیة

  

 التعلیمیة  األهداف الحد األدنى من

 طریقة استعمال االستعالم في التطبیق

  طریقة عرض البیانات في القائمة بنوعیها

 أساسها  على طریقة استقبال مدخالت المستخدم و االستعالم
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 )٣ (SQL االستفساراتلغة  

 :المقدمة

 في لغة االستعالم،  و هذه أهم نقطة  في الدرس السابق استخدام االستعالم في التطبیقلمناتع 
 من جدول ، عندما نقول أكثراالستعالم من   سنتعلم تطبیق متقدم في لغة االستعالم و هوواآلن

 الذین األشخاصیطلب منا االستعالم عن  أن من جدول نقصد مثال أكثراالستعالم من 
العمل في قسم المحاسبة لكن الشرط غیر موجود   قسم المحاسبة ، الشرط هنا هو  ضمن یعملون

 ثم نرجع آخرسنقوم باالستعالم عن الشرط من جدول   كیف سنقوم باالستعالم ؟إذافي الجدول ؟ 
 أن   لكن یجب  علیها و بذلك یكون لدینا استعالمین ،واألساسي النتیجة و یستعلم في االستعالم

   ، سیتضح كل ذلك في السطور التالیة بین الجدولین قل مشتركیكون هناك ح

١١الدرس  

 :  التالیین  لدینا الجدولین  أن قبل أن نبدأ افرض

                   tb1                                                                         tb2 

  

 

  

 

 

 

 نرید من ینتمي لقسم أننا  ما و لنفرض  ینتمون لقسم  الذیننالموظفینرید االستعالم عن أسماء 
عندما   tb1 لمن الجدو   حقل االسم حدد" التالي  الشكل  الهندسة، ستكون صیغة االستعالم على

 القسم في نفس الجدول  هناك مشكلة حیث ال یوجد حقل باسم ، لكن"  الهندسة   القسم یكون اسم
، ویوجد في الجدول الذي لدینا رقم القسم لكننا نرید البحث آخر  جدول لكن یوجد اسم القسم في

 ، اآلخر القسم من الجدول   على اسم  نحصلأن یجب إذا ،  رقمه لیس   اسم القسم وأساسعلى 
 وجود حقل مشترك بین   یجب تحقق شرط مهم و هوآخرمعلومات من جدول  وللحصول على
 حدد حقل"  : صیغة االستعالم على الشكل التالي   ستكونإذا حالتنا ،   في ینطبق الجدولین و هذا

عندما   tb2  الجدول حدد اسم القسم من (یساويم عندما یكون اسم القس tb1 االسم من الجدول
 " )١ القسم  رقم یكون

name sal job deptno 
 3 محاسب 6000 جمیل

يسام  1 مدیر 12000 
 2 مبرمج 5500 بدر

 1 مهندس 8500 مهند
 3 سكرتیر 5000 صالح

deptn deptname 
 الهندسة 1
 الكمبیوتر 2
 المحاسبة 3
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 األول لعدم  االستعالم  للشرط في  حیث كنا نفتقد هكذا وضعنا االستعالم بالصورة المطلوبة
 اآلننحصل منه على الشرط ،   فرعي لكيآخر   استعالم  في نفس الجدول لذا قمنا بعمل وجوده

 : االستعالم   قلیل بلغة ما قلناه منذدعونا نتعلم كیف نكتب 

 

SQL = "select name from Tb1 where deptname = (select deptname form tb2 
where deptno = 1) " 

  

 رقم أساس نشترط شرط على أنبإمكاننا   أنه  لماذا نقوم بهذه العملیة الطویلة معتتساءلقد 
 ؟ الجواب و بكل بساطة أنه ١الهندیة یحمل الرقم   قسمأن نعرف  القسم الذي یتوفر لدینا حیث

 بأن تقوم بحساب الشرط كال یمكناستعالمات معقدة   مرة ستعرف ذلك حیث یوجد لیس في كل
 بعض التطبیقات یجب علیك فیها استخدام االستعالم أن  ، حیث  استعالم واحد بنفسك لكي تضع

  قیمة استعالم واحدإیجاد لحل و  استعالم المركب و قد یصل ألكثر من

 مزدوجة على الشرط النصي بل  تنصیص  عالمتيعال نض استعالم  في االستعالم المتفرع من
 '   مثل هذه  نضع عالمة تنصیص مفردة

 الدروس في لغة أهمالعتقادي بأنه من  أخرى نقاط إلیه أضف ولم  لم أجعل هذا الدرس طویل
 االستعالم و یستحق أن یفرد له درس خاص ، 

 

 التعلیمیة  األهداف الحد األدنى من

  فهم سبب استخدام االستعالم من جدولین

 لجدولین  استعالمالستخدام كیفیة التفكیر  معرفة

  نجاح ذلك و عمل استعالم لجدولین

 

 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 )٤( SQL االستفساراتلغة  

 :المقدمة

  االستعالم في هذا الدرس سوف نتعلم بعض التطبیقات على

١٢الدرس  

الجامعات یكتبون الحروف الثالثة األولى من  تاج الحروف األولى من حقل ما ، فمثال فيأحیانا نح
 باستخراجهذه الخاصیة ، وسوف نتعلم كیف نقوم   یحتاج لمثلأیضا غیرهم  اسم المقرر، و

حري الذي سیقوم بهذه س الكود ال  القیم في حقل معین، لجمیع  الثالثة األولى من الیساراألحرف
 : هو التاليالعملیة 

SQL = "select left$(name,3) as k from tb1" 

 

 حقل معین و الذي اسمه في المثال السابق المعروفة لتحدید الحروف من  left استخدمنا الدالة
name  و قد قمنا بتخزین القیم في المتغیر k   متغیر ترید ، طبعا أيو یمكنك تخزینها في 

هار النتائج كما تعلمنا في ظ، طبعا نقوم بعد ذلك بإ   ا كل شيء ، هذtb1 الجدول في حالتنا اسمه
  الدروس السابقة

  

معین سواء في منتصف الكلمة أو في   طریقة تحدید القیم التي تحتوي على حرفاآلنسنأخذ 
عدیدة في البحث خصوصا فمثال تكون   ، هذا التطبیق مهم و له استخداماتأخرهاأولها أو 

 الحرف في   موقعأین اسم الطالب و فال تعر ب یحتوي على حرف معین لكن اسم الطالأن  تعرف
 : لنا كیفیة استخدام هذه الطریقة ، الكود هو اسمه ، طریقة االستعالم التالیة سوف تبین

SQL = "select name from Tb1 where name like '*" & text1.text & "*'" 

  

 بعد ذلك  التساويالتشابه ولیس شرطا  و هي بمعنى  Like  الجملةباستخدامال حظ أننا قمنا 
 وضعنا عالمتین نجمیتین في أنناالنص و انظر  وضعنا الشرط و هو ما یدخله المستخدم في مربع

  موقعأي قیمة تشبه القیمة المدخلة في أيبأنه سیحدد   البرنامجإعالمالشرط وهي تستخدم في 
  منها
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 بأن تقوم بترتیب جأحیانا تحتا ، لكن إدخالها  ترتیبأساسى إن االستعالم یعید القیم مرتبة عل
و یكون شكل االستعالم   Order By ولفعل ذلك نستخدم األمر النتائج ترتیبا تصاعدیا أو تنازلیا

 : على الطریقة التالیة

 

SQL = "select name from Tb1 where name like '*" & text1.text & "*' order By 
name Asc" 

  

أن یكون الفرز و الترتیب علیه وهو في  اكتب اسم الحقل الذي ترید  Order by األمربعد كتابة 
 للیاء ونستخدم لذلك األلفتریدها تصاعدي أي من  بعد ذلك اكتب طریقة الفرز التي name حالتنا

   فإن البرنامج یقوم تلقائیا بفرزه تصاعدیا Asc ، مع العلم أن عند عدم وضع  Asc أمر

 Asc بدال من Desc األمر فنستخدم األلف إلى الفرز التنازلي من الیاء ماأ

 التعلیمیة  األهداف الحد األدنى من

  معرفتها یجب أن تستطیع تطبیق الطرق السابقة في برامج ألهمیة
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 Flex Gridالتعامل مع 

 :المقدمة

 صح التعبیر إنأو جدولي شبكي   البیانات في شكلإظهار أدوات إحدى  FlexGrid  أداةإن
 للمستخدم و كذلك بعض إظهارهو   كیفیة وضع نتائج استفسار فیهاإلىسنتطرق في هذا الدرس 

  األداة في التعامل مع هذه األفكار

 ١٣الدرس

 في النهایة لكي تكون على علم إلیهانصل  أنقبل كل شيء دعنا نقوم بإعطائك الصورة التي نرید 
 : صورة التالیةبما سنعمل علیه انظر ال

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة بیانات و اربطها في البرنامج  أي مشروع جدید و انشأ أو استخدم أضفلكي نبدأ بالدرس 
وفیها جدول   db التي سنتعامل معها اسمها  قاعدة البیاناتأنكما تعلمنا سابقا ، وسنفترض 

ثة حقول ، بعد ذلك سنكتفي بثال  age و job  و namd ویحتوي على الحقول التالیةtb  باسم
أو   project >> combonent  قائمةإلى، اذهب   هذه الشبكة ولفعل ذلكأداة تضیف أنیجب 

المكونات اختر منها المكون التالي و ضع بجانبه عالمة  ستفتح لك قائمة  ctrl+T اضغط على
   هو موضح في الصورة كما Microsoft FlexGrid Control 6.0  صح
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لتضیف المكون للمشروع وتعود   Ok  تحدد المكون الذي في الصورة السابقة اضغطأن بعد
  للمشروع

التالیة و ارسم على  كما هو مبین في الصورة  FliexGrid  الخاصة برسماألداةبعد ذلك اختر 
  الفورم مساحة معقولة تأخذ تقریبا ثلث الفورم

 

 

 

 

ستفتح لك نافذة   Properties اختر رسمها و على الشبكة التي قمت باألیمناضغط بالزر 
و  Rows عدد الصفوف من الخاصیة م اختیاركیمكن General الخصائص وفي عالمة التبویب

 التي تكون بلون داكن كمفتاح األعمدة ، كما یمكنك تحدید عدد Cols  من الخاصیةاألعمدةعدد 
  Fixed Rows من الخاصیةبلون داكن  أو الصفوف التي  Fixed Colsللشبكة من الخاصیة

 جمیع األوامر التي أن تعلم أنیجب  بواسطة الكود ،  FlexGrid  سنتعلم التحكم بخصائصاآلن
 أن، و من الخصائص التي یجب   Load للفورم  غالبا ما تكتب في حدث التحمیلاألداةتكتب لهذه 

 الیمین إلىیسار بأن الصفوف مرقمة من ال تتعلمها هي التحكم في عرض الصفوف مع العلم
 یكون أن مثال و نرید ٣ و ٠عرض العمودین رقم   نغیرأن مثال أردنا إذاابتداء من الصفر و 

 :  كتابة الكود التاليإلىسنحتاج   على التوالي فإننا١٠٠٠ و ٢٠٠٠عرضهما 
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MSFlexGrid1.Colwidth(0) = 2000  

MSFlexGrid1.Colwidth(3) = 1000 

رقم  الحظ أننا نقوم بحصر ،MSFlexGrid1  في المكود السابق هوةاألدامع العلم بأن اسم 
  الصف بین قوسین

لكي نفرق بین الحقول ،   في هذه الشبكةاألعمدة الحقول على عناوین كیف سنقوم بوضع اآلنو 
النص المراد ، مثال نرید أن نكتب  الفكرة بأن تقوم بتحدید الخلیة بالصف و العمود بعد ذلك تكتب

في " العمل "  الثاني و هو  و عنوان الحقل في العمود األول" االسم "لحقل األول و هو عنوان ا
  التالي و ستعرف العمود الثاني فماذا سنعمل انظر للكود

MSFlexGrid1.Row = 0 
MSFlexGrid1.Col = 0 
MSFlexGrid1.Text = "االسم " 
MSFlexGrid1.Col = 1 
MSFlexGrid1.Text = "العمل" 

  

 لإلیضاح قد قمنا األحمركتبتهما باللون  ظ أننا في أول سطرین من الكود السابق و الذینالح
 وهي الصف األول و إحداثیاتهاالعلیا و ذلك بتحدید  الزاویةبتحدید أول خلیة على الیسار في 

 ، مع العلم بأن البرنامج یقوم بتخزین  Text العنوان بالخاصیة العمود األول ، ثم قمنا بكتابة
 من هذه  تفیدس النقطة الثانیة ستإحداثیاتتقوم بكتابتها ، لذلك و عندما نكتب   خلیةآخر إحداثیات

ماذا ل و هو مخزن ف٠ ألن االحداثي السابق للصف هو  ١ العمود و هو إحداثيفسنكتب  المیزة
كما   Text  لتغییره ، بعد ذلك نكتب العنوان باستخدام الخاصیةجال نحتا مادمنا أخرىمرة  نكتبه

التي العناوین   ، وستظهرأخرى عناوین إلى احتجنا إذافعلنا مع األولى و نستمر بهذه العملیة 
 : عملناها بالكود السابق كما الشكل التالي

 

 

 

 

 ؟  كیف نقوم بتعبئة البیانات من جدول أو استعالماآلنو 
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نخزن فیه البیانات مؤقتا كما  كما تعلمنا في الدروس السابقة فإننا نقوم بإنشاء جدول وهمي لكي
 الجهاز تذهب إغالقمعها و بعد  في الجهاز لتخزین البیانات لنتعامل  RAM هو حال الرام
 كما األعمدة عناوینسلسة ونحتاج أوال وضع   دینامیكیة تعبئة البیانات بسیطة وإنالمعلومات ، 

بعد ذلك یأتي دور تعبئة   Load في حدث التحمیل تعلمنا في الفقرة السابقة ویكتب ذلك غالبا
 مشاكل ، ألتواجه لكي  من وجود بیانات في الجدول  سطر یتأكدأضفالسجالت ، وقبل كل شيء 

 نمر على أنو لفعل ذلك كما تعلمنا سابقا یجب أوال  بعد ذلك احسب عدد السجالت في الجدول
 ت بواسطة الخاصیة عدد السجالإیجادالبدایة لكي نستطیع  إلى النهایة ثم نعود إلىالجدول 

Count  تكرار على عدد السجالت و نضع داخله كود یقوم بتعبئة البیانات  نقوم بعد ذلك بعمل
 ولكن یكون المصدر هو الجدول ،لن تفهم ما األعمدة عناوینقمنا فیها بوضع  بنفس الطریقة التي

  اسم الجدول الوهميأن مع مالحظة اآلنعندما تشاهد الكود المطلوب و الذي سأورده  إالذكرته 
TB به الحقول یوجد و  Name و Job    اسمأن، مع مالحظة  FlexGrid  في الكود التالي

 flx1 هو

If tb.RecordCount < 1 Then Exit Sub  ' لكي نتأكد من وجود سجالت في الجدول أو نخرج في 
 حال عدمها
    tb.MoveLast  '  األخیر الحقلإلىنتحرك  
    tb.MoveFirst  '  األول  الحقلإلىنتحرك  
    n = tb.RecordCount  ' في المتغیر نخزن عدد السجالت  n 
   For i = 1 To n 
        flx1.Row = i  ' الصف حسب رقم التكرار رقم  
        flx1.Col = 0  ' العمود ثابت ألننا سوف نضع جمیع القیم للحقل في عمود واحد رقم  
        flx1.Text = tb!Name  '  ةالخلیة المحددنضع قیمة الحقل في   
        flx1.Col = 1 
        flx1.Text = tb!job 
         tb1.MoveNext  ' نتحرك للسجل التالي  
   Next i 
 
End Sub 

 

 اقطع شوطا كبیرا أن قد استطعت أكون أن  الشرح بوضوح بالكتابة لكن أسأل اهللاأستطیعربما ال 
   فهمهاألهم و كذلك و هو هالكود و تطبیق  قراءةتحاول أنلى العموم یجب في الشرح ، ع

یتغیر حسب عدد السجالت ولعمل ذلك   تعرف كیف تجعل عدد الصفوفأنمن المهارات الممتازة 
الجدول زائدا واحد ، و قمنا بهذه الزیادة   عدد السجالت فيتساوياجعل خاصیة عدد الصفوف 
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الجملة في المكان المناسب بعد حساب عدد  الحقول و ضع هذه عناوینألنها تعبر عن صف 
 : الجملة من الكود السابق الحقول في الجدول و یوضح الكود التالي موقع

  If tb.RecordCount < 1 Then Exit Sub 
    tb.MoveLast 
   tb.MoveFirst 
   n = tb.RecordCount 
   flx1.Rows = n + 1  
   For i = 1 To n 
       flx1.Row = i 
       flx1.Col = 0 
       flx1.Text = tb!Name 
       flx1.Col = 1 
       flx1.Text = tb!job 
       tb.MoveNext 
   Next i 
 
End Sub 

  

 التعلیمیة  األهداف الحد األدنى من

 لألعمدة و تعبئة البیاناتالعناوین  إضافة

 الجدول د حسب عدد السجالت فيمعرفة كیفیة جعل عدد الصفوف یتحد
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  الرسم البیاني

 :المقدمة

یعطي تصورا و ملخصا عن الحقول في   جدا معرفة التعامل معه حیث الرسم البیاني تطبیق مهم
الرسوم البیانیة التي تستمد مصدرها من   السجالت و بالنسبة لفیجوال بیسك فهو یتیح لك عمل

   الجزء األول في الرسم البیاني  هذا الدرسقاعدة بیانات بكل سهولة وسیكون

رسم یبین القیم في سجل واحد مثال   تظهرأنهناك عدة طرق إلظهار الرسم البیاني ، فیمكنك 
 تنتقل بزر ینقلك اآلخرینالذي یمثل الطالب   و لكي ترى الرسم البیاني درجات طالب في مادتین

  الدرس  وهذا ما سنتعلمه في هذا للسجل التالي

 على ستتعرف كل سجل و أساس أو تقوم بعرض جمیع سجالت الطالب في رسم واحد مقسم على
  هذا بالتفصیل في دروس قادمة

 ١٤الدرس

فیه  tb1 و تحتوي على جدول اسمه  db1  اسمها  تقوم بعمل قاعدة بیاناتأن تبدأ یجب أنقبل 
 : الحقول التالیة

 

  الحقلاسم نوع البیانات
string name 

integer mathmark 
integer sincemark 

 

  التي تریدها قم بعد ذلك بإضافة سجالت لقاعدة البیانات بالقیم

قاعدة البیانات في البرنامج بالكود الذي   افتح مشروع فیجوال بیسك جدید ، بعد ذلك قم بتعریف أو ربطاآلن
   نسیت كنت قد إنتعلمناه في الدروس السابقة و سأذكره هنا 

  Microsoft DAO 3.51 Object library المكتبة ثم حدد   Project >> refrences  إلىهب أوال اذ

 :  العامة كما في الكود التالياإلجراءاتقم بتعریف المتغیرین في قسم 
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Public d As Database 
Public tb As Recordset 

 مجالبیانات بالبرنا  اكتب الكود التالي و الذي یقوم بربط قاعدةاآلن 

Set db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(App.Path & "\db1.mdb", True) 
Set tb = db.OpenRecordset("tb1", dbOpenTable) 
 

 

     الرسم البیاني و للقیام بذلك اذهب قائمة  أداةإضافة األولى وهي األساسیة تأتي الخطوة اآلن
Project   و اختر Components  حوار حدد منه االختیار مربع لك رسیظهMicrosoft 

Chart Control 6.0 (OLEDB) 

 و األیقونة بعد ذلك انقر على هذه   األدواتستظهر لك االیقونه الخاصة به في صندوق 
  ارسم شكل مربع على اغلب الفورم و سینتج لك صورة رسم بیاني

 إلى  AutoIncrement اصیة و غیر الخصالخصائ نافذة إلى حدد الرسم البیاني و اذهب اآلن
True أنتلقائیا ولن یعمل بدون  و هذا ضروري لكي یقوم الرسم البیاني بتغییر و تحدیث نفسه 

  True  هذه الخاصیة على تجعل

 في األعمدةعدد   هذه الخاصیة تعنيأن حیث ٢  على ColumnCount  أیضا اضبط الخاصیة
و العلوم وضعنا عدد  فقط هما درجة الریاضیات عمودین إلى نحتاج أنناالرسم البیاني و بما 

  ٢ األعمدة

 أنلتي ترید   وهذا الرقم یدل على عدد السجالت ا١على  RowCount و اضبط الخاصیة
 القادم تعرضها في المرة الواحدة و ستتعرف على ذلك بالتفصیل في الدرس

 تحدد متى یجب أنیجب   ماهو الكود الذي سیعرض البیانات على الرسم البیاني ، أوالواآلن
 تجعله یقوم أن األفضلالطریقة   عند النقر على زر معین ؟ وأمالعرض هل عند تشغیل البرنامج 

 السجل التالي بواسطة زر تنقل ، إلىینتقل  أنیعرض حال تنفیذ أو تحمیل الفورم و بعد ذلك یمكنه 
لكي یعرض مباشرة و الكود حدث ا لتحمیل للفورم   انه یجب علینا وضع كود فيإلىهذا یقودنا 

 : األحمر سیكون الكود التالي الذي باللون

 MSChart1  الرسم البیاني هوأداة اسم أنالحظ  
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Private Sub Form_Load() 
Set db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(App.Path & "\db1.mdb", True) 
Set tb = db.OpenRecordset("tb1", dbOpenTable) 
 
MSChart1.Column = 1 
MSChart1.Data = tb!mathmark 
MSChart1.Column = 2 
MSChart1.Data = tb!sincemark 
MSChart1.RowLabel = tb!Name 
 
End Sub 

 

، ففي الكود   FlexGrid یذكرنا باألداة  السابق سهل وواضح للجمیع و هو  الكودأنأعتقد 
   ثم بعد ذلك ١علیه األوامر القادمة و هو عمود رقم  السابق حددنا أوال رقم العمود الذي ستنفذ

في هذا  mathmark على هذا العمود وهو وضع قیمة الحقل  ینفذأن الذي نریده األمروضحنا 
 نرید وضع قیم اآلنكما هو واضح ، و   Data األمرونستخدم لهذا  العمود لیعبر عنها بیانیا

ثاني و نتبع لذلك نفس الخطوات السابقة حیث  العمود ال في  sincemark الحقل الثاني وهو
   ثم ما نرید منه و هو التعبیر عن هذا الحقل في شكل بیانا٢وهو  نحدد رقم العمود

ما الرسم البیاني و هو  أسفل یضع البرنامج اسم الشخص أن نرید األخیربعد ذلك وفي السطر 
  Name حقل االسم یمةو نخزن فیها ق  RowLabel ونستخدم الخاصیة  Row  بالصفىیسم

إلظهارها في شكل الرسم   یقوم المستخدم بالتنقل بین الحقولأن الثانیة و هي   المرحلةاآلن
للرجوع للخلف ، في الزر المخصص   وواحداألمامالبیاني و سنقوم بإنشاء زّري أمر واحد للتقدم 

 : للتنقل لإلمام نستخدم الكود التالي

 

Private Sub Command1_Click() 
tb.MoveNext   ' للسجل التاليلالنتقال   
If tb.EOF Then tb.MoveLast  '  سجلآخرلتفادي المشاكل عند  
MSChart1.Column = 1 
MSChart1.Data = tb!mathmark 
MSChart1.Column = 2 
MSChart1.Data = tb!sincemark 
MSChart1.RowLabel = tb!Name 
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End Sub 

االعتبار نقطتین أوال االنتقال للسجل   فياألخذ في حدث التحمیل مع الحظ أن الكود نفس الكود
، و وضع شرط لیتحقق هل عند الوصول للسجل  التالي لكي یتم عرض البیانات في السجل التالي

  ،، هذا كل شيء نتفادى المشاكل  لیقوم بالخروج من ا الجراء لكياألخیر

 :  الخلف فهوإلىأما الكود الذي یقوم بالرجوع 

Private Sub Command2_Click() 
tb.MovePrevious 
If tb.BOF Then tb.MoveFirst 
MSChart1.Column = 1 
MSChart1.Data = tb!mathmark 
MSChart1.Column = 2 
MSChart1.Data = tb!sincemark 
MSChart1.RowLabel = tb!Name 
End Sub 

  

   بأمر التحرك للخلفاألمامالتحرك  أمرر الكود السابق نفس كود االنتقال لإلمام مع تغیی
MovePrevious   الحالةللسجل األول بحیث یتوافق مع  و تم تغییر شرط التأكد من وصولنا  

 الشكل النهائي
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   في السجالتاألرقام الحظ أن المحورین یتم تقسیمهما تلقائیا على حسب

على شكل خطوط أو مجسمات ثالثیة  انيیمكنك التحكم في بعض الخصائص مثل جعل الرسم البی
 على الرسم البیاني و األیمنالزر   و غیر ذلك یمكنك اكتشاف ذلك بنفس بالضغط علىاألبعاد
  Properties اختیار

 التعلیمیة  األهداف الحد األدنى من

  السجالت ربط الرسم البیاني مع قاعدة بیانات و التنقل بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظة أخیرة

 قد استفدت من هذا الكتاب فال تنسى الدعاء لي ولوالدّي ولكل من إن كنت
 ساعدني في جمعه وإن كان غیر ذلك فأنا آسف على إضاعة وقتك الثمین،

 

 

  ،اهللاتم بحمد 
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  أرج و أن أك ون   SQL SERVERوبذلك نكون قد وصلنا إلى أخ ر السلس لة م ن تعل م     
مج الض خم أو أك ون ق د أف دتكم     قد وفقت في توضیح ولو جزء م ن بس یط م ن ه ذا البرن ا          

 في شيء 
 

 : من إصداراتنا 
 

  .XPالسلسلة الخاصة لویندوز 
 

  .XPمدخل إلى مسجل النظام  لویندوز 
 

 .MCSEدورة سلسلة شبكات میكروسوفت   
 

 .SQL SERVER)  (MCDBAدورة قواعد بیانات 
 

 تفضلوا بزیارة موقعنا على االنترنیت
 

 .ي ظهر الغیب لي ولوالدي وللمؤمنین وال تنسونا من دعوة صالحة ف
 

 ألي استفسار المراسلة عبر البرید اإللكتروني
 

COM.GOLD_NOIL@YAHOO 
 
 

  اهللاتم بحمد 
 

15/7/2000 
 
 

GOLD NOIL 
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