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  ..اھدي ھذا الكتاب إلى 

  اللذان وصانا بھما رب العالمین ورسولنا األمین محمد صلى اهللا وعلیھ وسلم

  .إلى أمي الغالیة التي نورت لي الطریق أمامي

  . العزیز الذي لھ المقام األول لتشجیعي لعمل الخیر واالجتھادالديإلى و         

  .لمن یرید تعلم ھذا الكتاب أصدقائي وزمالئي الىأھدي ھذا الكتاب         

  :إھدائي الخاص لألستاذ            

 .خاصة    الذي حفزنا لحب ھذه المادة واللغةيخالد الصرم

  
  

  ،،،،تحیاتي 
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  المحتویات

رقم
ال

  

  الصفحة  الموضوع

  ٤    وممیزات أوراكلالمقدمة  ١

  ٥  مفھوم قواعد البیانات  ٢

  ٦  وأقسامھSQLماھي   ٣

  ٦ DMLأوامر   ٤

  ٧ DCL وDDLأوامر   ٥

  ٧  Sal*plusبیئة   ٦

  ٨  كیفیة أنشاء مستخدم جدید  ٧

  ٩  أنواع البیانات  ٨

  ١٢ -١٠ DDLشرح أوامر   ٩

  ١٣ Constraintالقیود  ١٠

  ١٧ -١٣  طرق إنشاء القیود وشرحھا  ١١

  ١٧،١٨  أوامر مھمة  ١٢

  ٢٢  -١٩   وشرحھاDMLأوامر   ١٣

  ٢٣ (DCL)التحكم  بحركة البیانات  ١٤

  ٢٤ Selectــــــــــــــة جملـ  ١٥

  ٢٦-٢٥ where Conditionالشروط   ١٦
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  ا قدمة


 
ة مجاالت العمل یعتمد اعتماد كبیر على البیانات وتحرص  للمؤسسات في كافإن النشاط الیومي

المؤسسات على امتالك قدر من المعلومات حیث بدا العمل في مختلف المؤسسات من خالل العمل 
الیدوي والتي كان لھا كثیر من العیوب مثل الجھد الزائد والبطء في تسجیل مئات أو االآلف البیانات 

لبیانات إلى درجة كبیرة بسبب التعب والخطأ البشري حیث كانت الیدویة حیث قلت الدقة وصحة ا
  .وال یوجد نسخ أخرى لھاالبیانات تتعرض للضیاع والسرقة 

مع البیانات وخاصة مع تزاید كمیة  طرق جدیدة لتعامل إلىومن خالل ذلك عمل العلماء للتوصل 
مجیة حیث ظھرت الملفات كبیرة من البیانات وظھور الحواسیب وانتشارھا وتبسیط اللغات البر
  .المعدة عن طریق الحاسوب والتي مثلت تقدم ھائل في بیئة األعمال 

  :مقدمة أوراكل
ال تعتبر لغة برمجة وإنما ھي لغة قواعد البیانات مبرمجة لقواعد البیانات فیجب أن األوراكل 

ات البرمجة علینا أن نعرف ھذا الفرق األساسي بین لغة قواعد البیانات األوراكل وبین لغ
  األخرى

  Microsoft SQL Server وأقرب إلى Microsoft  Access فھي شبیھة إلى

 

 الھائل  أساسي النتشارھابوھو سب،إنھا قاعدة بیانات قویة وآمنة ؛تتمتع بأمان عالي جدًا - ١
  .رغم التكلفة العالیة لھا

 .أنھا تعتبر قواعد بیانات ضخمة  - ٢
 بما یسمى تطبیقات، في أشكال متعددةوإظھارھا اعدھا لتعامل معھایوجد لدیھا أدوات تس - ٣

حیث تمكنك من إدخال البیانات واستخراجھا عن طریق  ،DEVELOPER إل:أوراكل أي
  .امل مع قاعدة بیانات غیر أوراكللكن ال یمكنھا التع،نماذج وتقاریر ورسوم بیانیة 
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Databases 

ھي عبارة عن تجمیع لكمیة كبیرة من البیانات والمعلومات وعرضھا بطریقة أوأكثر من طریقة 

  .لیسھل االستفادة منھا

بعض بعالقات منطقیة ھي عبارة عن مجموعة من البیانات المترابطة مع بعضھا ال: بمعنى آخر

  )أروى اإلریاني/قواعد بیانات أ( التكرار الغیر مبرر عوالمخزنة في ملفات بطریقة منظمة تمن

  
  
  
  


SQL 
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  )SQL) :  Structured Query Languageما ھى 
  

وھي لغة بناء االستعالمات  ، ھي لغة قیاسیة من لغات الحاسب لدخول ومعالجة قواعد البیانات
   .الھیكلیة
  

  :وظيفتها
 ANSI)Americanلغ   ة قیاس   یة م   ن لغ   ات الحاس   ب الخاص   ة بمعھ   د      - ١

National Standards Institute( 
 دخول لقواعد البیانات تمكنك من ال - ٢
 تمكنك من استخراج البیانات من القاعدة - ٣
 تمكنك من إضافة بیانات إلى قاعدة البیانات - ٤
                               تمكن     ك م     ن الح      ذف والتع     دیل عل      ى البیان     ات الم      سجلة ف     ي القاع      دة      - ٥

 :مالحظة

SQL          :ھي لغة سھلة التعلم والفھم لمن أراد التعلم  
  

  :األقسام التالیة إلى SQL لغة تنقسم
   القسم المسئول عن معالجة البیانات-١

SQL Data Manipulation Language (DML) 

  (DML)أوامر    *  
Select:  البیانات من قاعدة البیاناتاستخراج   

Insert into: إضافة بیانات جدیدة 

Update: التعدیل على البیانات  
Delete:  عدةحذف البیانات من القا 
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   القسم المسئول عن تعریف البیانات-٢

SQL Definition Language (DDL) 
  

  :(DDL)أوامر *  

 - Create Database:  إنشاء قاعدة بیانات  جدیدة           
- Create Table: إنشاء جدول داخل قاعدة البیانات                  

- Alter Table:                    للتعدیل على الجدول  
- Drop Table:                  حذف الجدول من قاعدة البیانات  

- Create Index:                إنشاء فھرس أو مفتاح للبحث  
- Drop Index :                          حذف الفھرس   

  

   بالبیاناتالقسم المسئول عن التحكم-٣
Data Control language(DCL) 

  

 DCLأوامر 
-  Grant        منح الصالحیة(أمر أعطاء الصالحیات(   
- Revoke     الصالحیةمنع( الصالحیاتإلغاء أمر (  

  

 Sal*plusبيئة 
  :مستخدمني افرتاضيني هما )SQL*Plus(يوجد يف بيئة  

 system وكلمة المرور   :manager بغض النظر في حالة التحمیل فیما 
 .اذا تم تغییر كلمة   المرور  فإنھ یكتب كلمة المرور الجدیدة

 Scott وكلمة المرور  :tiger 
 Sys وكلمة المرور :Change_on_install  
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 كيفية إنشاء مستخدم جديد
  
  

  :ھي كالتالي) sql * plus( كیفیة إنشاء مستخدم جدید في بیئة 
  :الصیغة العامة
                  اسم المستخدم         كلمة المرور               

SQL> create user [user name] identified [password]; 
  

 ویكون systemح بإنشاء مستخدم ومنحھ صالحیات اّال بعد األنصال بالنظامال یسم 
  :األنصال بالنظام وبأي مستخدم بالصیغة التالیة

]user name[conn >SQLOR      ]  user name[Connect >     SQL 
  : لمستخدم نستخدم الصیغة التالیة مع باقي الصالحیاتألعطاء صالحیة األتصال 

        SQL>Grant connect,resource to [user name] 
  :وبھذا یتم منح الصالحیة بالعبارة التالیة

 Grant succeeded  
  

  :شروط خاصة باسم الجدول
  .)بمعنى اّال یتكرر اسم الجدول (أن ال یحمل جدول قدیم نفس االسم 

 .[a-z] أو[A-Z]أن الیبدا اّال بحرف من 
 [#   $   _  ,] موز التالیة ماعدا الرتأن ال یحمل رموز وال فراغا
 . حرفًا٣٠أن الیزید عدد األحرف عن 

 .أن ال یكون من الكلمات المحجوزة
  

   لغة أوراكل غیر حساسة في حالة األحرفمالحظة
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raw Char 

Long raw Varchar , Varchar2  

CLOB number 

BLOB Date 

BFile Long 

 
  

SQL 
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LDD 
      Create table:  األمر:أوال  

  :الصیغة العامة
  
  
  

   جدول الطالب :مثال
 

SQL>   Create table student 
( 
St_no  number(5),  
St_name varchar2(50), 
St_address varchar2(30), 
St_phone number(20) 
); 

  

 Create index  إنشاء الفھارس عمل
  

  الفھرس یصمم في الجدول حتى یجعل عملیة االستعالم أسرع كما یمكن أنشاء أكثر من فھرس نفس الجدول

المستخدم الیرى ھذه الفھارس إنما ھى لتسریع عملیة األستعالم فقط.  

  

  . الیمكن أن تتكرر فیھ البیانات:النوع األول 
  . یمكن تكرار البیانات فیھ: الثانيالنوع

  : وصیغتھا Unique index)الذي ال یتكرر(بناء فھرس من النوع الفرید 
  
  
  
  
  

  Simple Indexبناء فھرس من النوع العادي
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  :األمثلة
Create index studentindex                                      (1) 
On student (st_name) 

  :كسيإلنشاء فھرس بترتیب ع
Create index studentindex                                       
On student (st_name  Desc) 

  :إلنشاء فھرس في حقلین في نفس الجدول
Create index studentindex                                       
On student (st_name ,st_address) 

  
 Drop Table األمر:ثانیًا

یقوم ھذا األمر بحذف الجدول بما یحتویھ من حقول وقیود        
  وبیانات 

 
 DROP TABLE table_name                                             :الصیغة 

  
 :مثال 

SQL> Drop table student; 
 

 
  :حذف قاعدة البیانات یكون كالتالي

SQL>drop Database database_name 
  

  :فھرس یكون كالتاليحذف 
SQL>drop index  index_name 

 
  

  Alter Table  األمر :ثالثًا
على ھیكل الجدول من حقول وقیود ھي مجموعة من األوامر التي تقوم تسري بعملیات 

  .كاإلضافة والحذف والتعدیل
  :Alter Tableأنواع األمر 

1-Add 
2-Drop 

3-modify 
4-Rename 
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  Alter Table الصیغة العامة لــ
SQL>Alter table <table_name>  

      (Add  / Drop  /  Modify / Rename) اختیار المطلوب      
 )الحقــــــــــــــــــــــول المطلوب                      ( 

 Add: اوًأل 
SQL>Alter table student add(st_Gender char(1)); 

 SQL>Alter table student add st_Genderطریقة أخرى
char(1); 

 

 أما في حالة تعدد الحقول یكون اختیاري حقل واحد یكون أضافھ حالة فياألقواس 

 .Alter tableھذا وفي كل اوامر أنواع ..... إجباري
  

  Drop: ثانیًا 
SQL>Alter table student drop column st_address ;  

  () في قوسینSt_address  بجعلـــcolumnیمكن االستغناء عن كلمة 
  

  Modify:ثالثًا
SQL>Alter table student Modify st_no  number(10) ; 

Or  
SQL>Alter table student Modify st_no  number(2) ;  

  دیل الحجم في الرقم إلى األصغر یشترط أن ال یكون في الجدول بیاناتفي حالة التع  :مالحظة

  Rename:رابعًا
SQL>Alter table student Rename column st_no To S_number ; 
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  Data Constraint                                      )لقیودا( المحددات 
  

  : مجموعة من المحددات یمكننا استخدامھا على الحقول وھي كالتاليھناك
 Not Null *                              یجب إدخال قیمة في الحقل               

   Unique *   أن ال تتكرر قیمة الحقل                             
 Default  *                              للحقل   وضع قیمة افتراضیة

  Check *إجراء فحص معین على الحقل                                  
 Primary key *                      مفتاح رئیسي     إنشاء 

  Foreign  key *إنشاء مفتاح أجنبي                           
  
  

  :طرق إنشاء القیود
  

أي یكتب في نفس السطر تعریف الحقل أو في  ،[In Line]إنشاء المحدد على نفس الحقل - ١
  .السطر التالي مباشرة

وھي األفضل حسب  ، [Out Line] من تعریف الحقولاالنتھاءإنشاء جمیع المحددات بعد – ٢
    .رأي الكثیرین

  :مالحظة
ماع دا المح دد ذو    ،  الم ذكورة    ال ستة ) القی ود (ح ددات  جمی ع الم   إل ى الطریقتین ت سریان    

  .فینفذ علیھ الطریقة األولى)Default( للحقلاالفتراضیةالقیمة 
  

  ):القید(شروط المحدد 
  أن ال یتكرر - ١
   حرفًا٣٠أن ال یزید عن  - ٢
  .[In Line]فینفذ علیھ الطریقة األولى)Default( للحقلاالفتراضیةالمحدد ذو القیمة   - ٣

  

  )Not Null( المحدد األول*
أي یجب أن یحتوي على  ،  قیمة فارغةبحیث ال یكون ھذا الحقل ذو، وھو وضع قید على حقل ما 

  .قیمة
  .. یحویان على قیمةأنكحقل الطالب واسمھ مثًال یجب 

  :في المثال [In Line]تطبیق الطریقة األولى 
SQL>Create table student 
       ( 
         St_no number(5) Not Null, 
         St_name varchar2(50)Not Null, 
         St_address varchar2(20) 
       ); 
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  : في المثال[Out Line] الثانیةتطبیق الطریقة 
  

SQL>Create table student 
       ( 
         St_no number(5) , 
         St_name varchar2(50), 
         St_address varchar2(20), 
Constraint  st_no_ch   check(st_no is not null), 
Constraint  st_name_ch   check(st_name is not null)  
       ); 

 
  

   :)Unique(المحدد الثاني * 
فمثال لو وضعنا ھذا القید على ،رر قیمة ھذا الحقل الذي سنضع ھذا القید علیھأال تتكومعناه 

  . حقل رقم الطالب  نستنتج من ذلك أننا ال نرید أن یتكرر رقم الطالب
  :)Unique( للمثال على ھذا المحدد ]In Line[تطبیق الطریقة األولى 

  
SQL>Create table student 
       ( 
         St_no number(5) Unique, 
         St_name varchar2(50)Not Null, 
         St_address varchar2(20) 
       ); 

  
  

  :)Unique( للمثال على ھذا المحدد ]Out Line[ الثانیةتطبیق الطریقة 
  

SQL>Create table student 
       ( 
         St_no number(5) , 
         St_name varchar2(50), 
         St_address varchar2(20), 
Constraint  st_no_un   unique(st_no)  
       ); 
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   :)Default(المحدد الثالث * 
  

نضع قیمة افتراضیة ،مثًال عمر الطالب، ا  لحقل مافتراضیةونستفید منھ في وضع قیمة 
وھو القید الوحید الذي یكتب ..  المستخدم أي قیمةلوذلك في حالة عدم إدخا،لعمره

  .. فقط[In Line]بطریقة األولى 
 :مثال 

SQL>Create table student 
       ( 
         St_no number(5) Not Null, 
         St_name varchar2(50)Not Null, 
         St_age number(2) default 20, 
         St_Nation varchar2(20) default 'Yemani',  
         St_address varchar2(20) 
       ); 

  

   :)Check(المحدد الرابع * 
  .ونستفید منھ عندما نرید أن نفحص قیمة مدخلة لحقل معین یقبل مجموعة قیم محددة 

  .. من بین القیم الموجودةةالقیمة المدخل حیث یقوم القید بفحص
  :)Check( للمثال على ھذا المحدد ]In Line[تطبیق الطریقة األولى 

 
SQL>Create table student 
       ( 
         St_no number(5) Not Null, 
         St_name varchar2(50)Not Null,  

  ,St_sex char(1) check(St_sex in('m','f'))         ذكر,
         St_age number(2) check(St_age between 19 and 30),  
         St_address varchar2(20) 
       ); 

  

  :)Check( للمثال على ھذا المحدد ]Out Line[ الثانیةتطبیق الطریقة 
SQL>Create table student 
       ( 
         St_no number(5) Not Null, 
         St_name varchar2(50)Not Null,  
         St_sex char(1),  
         St_age number(2)   
         St_address varchar2(20), 

 
 

 alsaeedi 999@hotmail.com                                         عبدالرحمن جمال محسن السعیدي / أعداد

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

http://www.pdffactory.com







 

  
  

 
Constraint  st_sex_ch   check(st_sex  in('m','f')), 
Constraint  st_age_ch   check(st_age between 20 and 30) 
);  

  

   :)Primary key(المحدد الخامس * 
 إعطاء حقل معین من عدة حقول في جدول ما؛ صفة المفتاح الرئیسي وظیفة ھذا القید
فال تتكرر قیمتھ في .یحدد بشكل وحید ومتفرد بحیث یتمیز عن غیره. في ھذا الجدول 

  . أي ال یمكننا أن نترك الحقل فارغًا بدون قیمھ(Null)أكثر من حقل واحد وال یقبل قیم 
  

  :)Primary key( للمثال على ھذا المحدد ]In Line[تطبیق الطریقة األولى 
  

SQL>Create table student 
       ( 
         St_no number(5) primary key , 
         St_name varchar2(50), 
         St_address varchar2(20)  

        ); 
  :)Primary key( للمثال على ھذا المحدد ]Out Line[ الثانیةتطبیق الطریقة 

  
SQL>Create table student 
       ( 
         St_no number(5) , 
         St_name varchar2(50), 
         St_address varchar2(20), 
Constraint St_no_pk  Primary key(St_no) 
      );  

  
  
  

   :)keyforgein ( السادسالمحدد * 
 ألنھ االسموسمي المفتاح األجنبي بھذا .وظیفة ھذا القید إعطاء حقل معین من عدة حقول في جدول ما

جدول لربطھ تضاف إلى أي أنھ عبارة عن حقل أو أكثر ،لیس من الحقول الموجودة أصًال في الجدول 

  .مع جدول آخر

  نكون جدولین لبیان المفتاح األجنبي: مالحظة
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  :)forgein key( للمثال على ھذا المحدد ]In Line[تطبیق الطریقة األولى 
  
  
  األب(Mister)جدول                       Table section:قسامجدول األ 
  

SQL>Create table section 
          (sec_no number(2) primary key, 
           Sec_name varchar2(20) not null 
           ); 

   االبن(Detail)جدول                Table student     :جدول الطالب
 
SQL>Create table student 
          (st_no number(7) primary key, 
           St_name varchar2(30) not null, 

)no_sec(references section) 2(no number_            sec 
           ); 

  

  :)forgein key( للمثال على ھذا المحدد ]Out Line[ الثانیةتطبیق الطریقة 
  

SQL>Create table student 
          (st_no number(7) primary key, 
           St_name varchar2(30) not null, 
            sec_no number(2),  

references ) no_sec(no foreign key_sec_constraint fk
 )no_sec(section 

           ); 
  أمر للتعدیل على أسم الجدول: Rename:األمر 

  
              ;SQL> Rename student  to student2:مثال 

                                                

                                    Alter ویمكن أن نعدل الجدول من داخل
;  SQL> Alter table student Rename to  student2  
 األمر: Comment  ي حالة نسیان  فتعلیق للجدولالعلى عمل یعمل

  .تعلیقال  وظیفة الجدول أو الحقل المطلوب عمل لھ
  :مثال على جدول

   '  SQL>comment on table student isھنا نكتب التعلیق; ' 
  

  یكون التعلیق بین عالمة تنصیص مفردة
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  :مثال على التعلیق في  حقل
   '  SQL>comment on Column  student.st_no  isھنا نكتب التعلیق; '

  
  جدول التعلیق في إللغاء

   
SQL>comment on table student is  '';  

  
  حقلإللغاء التعلیق في 

  
SQL>comment on Column  student.st_no  is ''; 

 
 ]وما فوق10gمن إصدار [یعمل   {Drop}ل بعد الحذفأمر استرجاع جدو

  

Flashback table 
SQL> Flashback table student to before drop; 

  یرجع الجدول وحقولھ وبدون القیود
 Drop الجداول المحذوفة اللي عملنا لھا أو أظھاراالستعالم * 

  :نستخدم
SQL> show Recyclebin; 

  Recyclebin  أمر لحذف الجدول نھائیًا من* 
                                                                                                              

SQL> purge  table student; 
   Recyclebin  فيلویمكن حذف جمیع الجداو*

SQL> purge Recyclebin;  

  inRecyclebحذف جدول نھائیا بدون استرجاع وبدون * 
  

SQL> drop table student purge; 
  

Pruge : :أمر لحذف جدول نھائیًا.  
Recyclebin : یحجز أوراكل مساحة في قاعدة البیانات لسلة المحذوفات ھذه

  . المحذوفات یمكن استعادھا إلى القاعدة ویمكن حذفھا نھائیًا 
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LMD 
  

Insert into سجل للجدولبإضافةیقوم ھذا األمر  
  
  یغتھا العامةوص

  
  
  
  
  

 

SQL>insert into student(st_no ,st_name , 

birth_date) 
)'1987-dec-22','alsaeedi,'10(Values    

  

 date أو varchar أوvarchar2 أوchar أي حقل من نوع :مالحظة

  .یكتب في القیم بین عالمة تنصیص مفرده
  

  :نفس المثال السابق ولكن بطریقة أخرى
SQL>insert into student(st_no ,st_name , birth_date) 

)date_birth , &name _st, &no _st&(Values  
  

  :مثال آخر
SQL> INSERT INTO STUDENT (Last_Name, Address) 

)'sana a', alsaeedi' (Values 
  
  

  
  Selectوھناك العدید من الطرق إلضافة بیانات ویمكن أضافتھا من جدول آخر عن طریق 
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INSERT INTO table_name 
VALUES (value1, value2,....) 

INSERT INTO table_name (column1, column2,...) 
VALUES (value1, value2,....) 
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:Update  یقوم ھذا األمر بتعدیل بیانات عمود كامل أو مجموعة

  . في العمود بحسب شرط معینتالبیانا من
  : الصیغة العامة

  

  

  

  

 

  
  :مالحظات 

  التعدیل على بیانات الجدول یتم على مستوى العمود
أنھ سوف یتم تعدیل جمیع إن لم توجد جملة شرط في التعدیل ف

  .بیانات العمود
  
  
  
  
  
  
  
  

 alsaeedi 999@hotmail.com                                         عبدالرحمن جمال محسن السعیدي / أعداد
  

UPDATE table_name  

SET column_name = new_value  

WHERE column_name = some_value  

SQL>update student set st_age=20;                             

SQL>update student set st_age=20 
Where section_no=2;                                  بشرط 

SQL>update student  
set st_city='albyda a' 
where dept_name='computer sciences';                      

SQL> update  student 

SET Address = 'alrabaad street', City = 'sana a' 

WHERE Last_Name = 'alsaeedi'  
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:Deleteأما جمیع البیانات یقوم ھذا األمر بحذف بیانات الجدول 
 . سجل معین بشرط معینللسجالت أو مجموعة سجالت أو

  :الصیغة العامة
  
  
  
  

  :األمثلة
  

  
SQL> Delete from student; 

  
  

SQL> Delete from student 
Where st_name='alsaeedi'; 

  حذف مع الشرط
  

SQL> Delete from student 
Where st_age>=18; 

  لشرطحذف مع ا
  

  :مالحظات
   یتم على مستوى السجل كاملتالحذف في الجدول للبیانا 
 لم یحتوي أمر الحذف على جملة شرط فسوف یتم حذف بیانات جمیع إن 

  .  السجالت
 كانت ھناك إذا ال نستطیع حذف بیانات وخاصة فإننا) الطالب واألقسام(عندما نملك جدولین مثال-

 ال نستطیع حذف فإننا فمثال في الجدولین الطالب واألقسام  many to oneبین الجدولین عالقة 

  : الطرق التالیةبأحد إال بھا مرتبطة مباشرة وھناك سجالت في الطالب األقسامبیانات 

  :الطریقة األولى

           ;  SQL>delete student في الطالبتالبیانا حذف -   ١

         ; SQL>delete section  حذف البیانات في األقسام -٢

  :الطریقة الثانیة

 On delete cascadeعند إنشاء قید المفتاح الثانوي نضیف 

Constraint FK foreign key(sec_no) references section(sec_no) 
 on delete cascade);  

                                           ;SQL>delete section ثم نحذف بیانات -
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DELETE  from table_name 
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:Merge إلى منظور أو استعالم أوأمر یقوم بنسخ سجالت لجدول    
داخل جدول جدید وفي حالة أن یكون السجل موجود یقوم بعملیة التعدیل وان لم یوجد 

   . للسجلإضافةسجل فیقوم بعملیة ال
  
  :الصیغة العامة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مثال 
  

SQL> Merge  into  student  S  
 using old-student   O 
On (s.s_ no=o. s_no) 
When  matched  then   
update   set  
s . s_no  =o . s_no  , 
s . s_name =o . s_name  , 
s . s_Age =o . s_Age, 
s . sec_no =o . sec_no 
when not  matched  then 
insert  values (o . s_no , o . s_name , o . s_Age , o . sec_no );  
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Merge  into  table_name  alias 
Using (table /view/sub-Query) alias 
On (join condition) 

 
When  matched  then 
Update   set 
Col 1 = col_val , 
Col 2 = col_val  

 
When  not  matched  then 
Insert  (column _ list) 
Values (column_values) ;  
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   المتعلقة التحكم  بحركة البیانات  نذكر األوامر selectقبل جمل 
  

  (TCL) البیاناتاللغة التحكم الحركةالقسم المسئول عن  -٤
Transaction control language  

  

  

  :مثال 
SQL>savepoint  huzam;  
SQL>Rollback  to savepoint huzam; 

  :مالحظة
   بعد تنفیذھاCommit باستخدام األمر إال ال یتم تثبیتھا على قاعدة البیانات DMLأوامر
  
  

  SQL Plusجدول اختصارات
  عملھ  األمر

>table name<Desc عرض حقول الجدول  
Ed  ظھور محرر النصوص  

Get  filename لفإظھار محتویات م  
Start filename تنفیذ أوامر موجودة في ملف  

/  OR  R  OR  Run تنفیذ آخر أمر  
Host txt تنفیذ ملف تنفیذي  

Spool on 
Spool off 

  لكتابة مجموعة أوامر وناتجھا في ملف

Exit  للخروج منSQLPlus 
Conn username لالرتباط بالمستخدم  

Disc فك االرتباط  
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  األمر

 
  عملــــــــــــــــــــــــــــــــھ

 ;Commit>SQL  ھذا األمر یقوم بتثبیت عمل أوامرDML على Data base 

Rollback >SQL
 ;]pointsaveto [  

 التي تم تنفیذھا DMLوامر یقوم ھذا األمر بالتراجع عن جمیع أ
 Commit سابقًا حتى آخر

savepoint>SQL 
<savepoint name> 
; 

  

  وضع إشارة محددة بین مجموعة أوامر   DML یتم تنفیذھا لیتم استخدامھا في 
 التي نفذت وحتى آخر أمر بعد DML لرجوع عن جمیع أوامرRollbackأمر

Savepointالمستخدمة .    

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

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  

Select  

جملة االستعالم تقوم بجلب البیانات من قاعدة البیانات وعرضھا على شاشة 

SQLplusبشروط معینة أو بدون شروط  .  
  : العامةھاصیغو

 1 -    SELECT column_name(s)  
         FROM table_name 

   SELECT DISTINCT column_name(s) 2 - 
  FROM table_name           استعالم بدون تكرار          

3 -     SELECT column FROM table 
         WHERE column operator value 

                 استعالم الشرط
4 -     SELECT column FROM table 
         WHERE column LIKE pattern  

  

  :األمثلة
 SQL> Select * fromالطالب جمیع البیانات الموجودة في جدول

student;  
  
 )الصیغة األولى(                     . االستعالم عن رقم القسم واسمھ من جدول األقسام-

SQL> Select sec_no ,sec_name  
From section;  

  
  )الصیغة األولى(      . االستعالم عن االسم األخیر واالسم األول من جدول بیانات الطالب-

SQL> SELECT LastName,FirstName FROM student;  
  
  )لثانیةالصیغة ا(                       .اختیار رقم الطالب  من جدول الطالب  بدون تكرار -

SQL> SELECT DISTINCT st_no FROM student; 
 

الصیغة (              .  من جدول الطالب  بدون تكرار وأسمائھمم الطالبارقأاختیار  -
  )لثانیةا

SQL> SELECT DISTINCT st_no,st_name FROM 
student; 
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   condition Where                   ط  والشر
وھو الشرط الذي من خاللھ سیحدد السجالت  الذي سیتم عرضھا من خالل 

  .جملة االستعالم 
  

  :والشرط یحتوي على عدة عملیات ھي 
 )comparison operators -)1            عملیات المقارنة المعروفة

  معناه  المعامل
<>  OR  !=  OR  ^= ال تساوي  

  المساواةعملیة  =
  أصغر من >
  اكبر من  <

  اصغر من أو یساوي =>
  اكبر من أو یساوي =<

  
 )operatorsLogical  -)2  المنطقیة الثالث             عملیات 

[ AND  , OR , NOT] 
  

  :األمثلة
name_st,no _ select st>SQL 

             From student 
 ;50 >mark _  stand  2 =no _             Where sec 

  
name_st,no _ select st>SQL 

             From student 
Age _ stOR 50 <mark _st(  and  2 =no _             Where sec

< 20) ; 

 
 )operatorsSQL  -)2  إضافیة لزیادة التحكم             عملیات 

[ IN , Between , is null , like] 
  

  :أمثلة
name_st ,no_ select st>SQL 

             From student 
             Where sec_no  in (1 , 2) 

                       And  st_mark between 60 and 90              
              And  st_Age is null ;  
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name_st,no _ select st>SQL 
             From student 
             Where st_name like '%a' Or st_name like 'a%' ; 
   

 
  

Order by clouse 
  

 وبجانبھا الحقول التي order byلعرض البیانات بترتیب معین نستخدم 
یب الحقل  وبعدھا أحدى سیتم الترتیب على أساسھا أو عن طریق رقم ترت

  :الكلمات التالیة
Asc :ترتیب تصاعدي أو تركھا فارغ  

Desc :ترتیب تنازلي  
  

  :األمثلة
name_st,no _ select st>SQL 

             From student 
                 Order  by  st_no  Asc  ; 

  
name_st,no _ select st>SQL 

             From student 
             Where  st_Age > 20  
        Order by  st_no , sec_no  Desc ;  

  
  
  

  substitution variableالمتغیر البدیل                  
   قیمة الحقل من لوحة المفاتیحلابإدخ یسمح للمستخدم 

  

  : مثال 
 

name_st,no _ select st>SQL 
             From student 
    Where  sec_no = &section_no  ;  
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  . بالشكل المناسب من ھذا الجزءتمتكونوا قد استفدأتمنى أن  وأخیرا

  : ةالنھایفي و
 كالمحیط لذلك عالم واسع Database عالم أن أقول إن أحب

  .أعرفھا كثیرة ال أمورھناك  یكون أنممكن 
  

 من اهللا أن ھذا وأتمنى قد وفقت في عملي أن أكونمن اهللا أتمنى 

 ورضاكم وفي األخیر أعتذر منكم على إعجابكمینال ھذا الكتاب 
  .في بعض األشیاءالتقصیر

   )الكامل في األوراكل(من كتاب وترقبوا الجزء الثاني 
  دعائكمال تنسونا من الرجاء 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩
  ١٤٢٩/ذي القعدة/٢٩

  م٢٧/١١/٢٠٠٨
  
  
  
  
  
  

  السیرة الذاتیة
  عبدالرحمن جمال محسن السعیدي: االسم

   عامًا٢١: العمر 
  سبأ: جامعة 

  علوم حاسوب: قسم
  الثالث: المستوى 
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