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 SQL SERVER 2008األمن في ال 

عن اهم ناحٌة من نواحً قاعدة البٌانات وهو االمن الذي ٌجب علٌنا ان هو لهذا الٌوم  درسنا

 حتى الٌتمكن الغرباء من هدم اعمالنا قاعدة البٌانات تصمٌم حتى اكثر من مسالة هنراعٌ

نمط موثوقٌة  استخدام من خاللعن طرٌق النظام  Sql serverاالمن بالقوة فً ال  فرضٌمكننا 

Windows  وكلنا نعرف مالم ٌكن الشخص المسؤول عن الحاسبة قد دخل الى نظام التشغٌل

ٌد تسجٌالت ٌاً عن طرٌق تقنا ان نفرض االمن اٌضنو ٌمك  Sql serverالدخول ال  هفالٌمكن ل

من خالل استخدام  اً البٌانات الحساسة اٌضالى  دخولٌد الٌوتق Sql serverالحسابات الخاصة بال 

البٌانات و ال ملفات وٌمكننا اٌضاً تشفٌر قاعدة  Roleوانشاء  usersوانشاء   viewsال 

ان صح التعبٌر )) من الغلط تسمٌتها ملفات ثانوٌة  او الملفات الثانوٌة LOG fileالمساعدة ال 

 الننا سوف نالحظ فً دروس قرٌبة ان لدٌها دور كبٌر((

 -:ان شاء هللا سوف نتعلم التالًموضوعنا  هاٌةفً ن

 تسجٌالت الدخول ومن اجل االشخاص والمجموعات -1

 applicationو ال  DBوال  serverالخاصة بال roleال  -2

 Schemaال  -3

 Policiesطاء ال تطبٌق واع -4

 المقدمة الطوٌلة فموضوعً ممتع ومعقد بنفس الوقت هذهاعتذر عن 

 قبل كل شًء ٌجب علٌنا ان نفهم التالً 

 Loginsتسجٌالت الدخول  -1

 Usersالمستخدمون ال  -2

 Rolesاالدوار  -3
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  الدرس االول

 (Loginsتسجٌالت الدخول وماذا نعنً بها ) -اوالً:

هً عن طرٌق تسجٌل الدخول ال Sql server التصال بال انا من تمكنالطرٌقة الوحٌدة التً  

server ٌحساب فً ال  هالخاص فهذا الٌعنً ان لكل مستخدم ٌجب ان ٌكون لدSql server 

 او ٌكون ضمن مجموع االدمن الخاصة بالجهاز لٌتمكن من الدخول الننا نعرف فقط ال  هنفس

administrator دخول ال ال األخاص بالجهاز ٌمكننserver   ٌمكننا عمل مجموعهWindows 

للدخول اذاً ٌجب  Sql serverالمجموعه داخل ال  همٌن هذضوضم المستخدمٌن الٌها ومن ثم ت

 .Sql serverة لدخول ال نٌعلى المستخدم فقط ان ٌكون تابع الى المجموعه المع

 الالزمةعندما ٌتم انشاء قاعدة البٌانات ٌكون فقط لمالك قاعدة البٌانات السماحٌات  -:مالحظة

لقاعدة البٌانات بمنح صالحٌات الى  أالحالة ٌتطلب من المالك المنش هالنجاز اٌة مهمة فً هذ

ان تقٌد  اخً الكرٌمالعملٌة ولك االن على المستخدمٌن االخرٌن النجاز المهمات الشائعه 

 الخاصة بقاعدة البٌانات اذهب ال التسجالت

Start + all Programs+ Administrative Tools + Computer Management 

+ Local users and group+ users +new users 

 هنا انشأ مستخدم كما فً الصورة
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 االن نضٌف المستخدم الى مجموعه كما فً الشكل التالً

 

 

 

 كما فً الشكل التالًاء داخل المجموعه ضسوف نرى االع
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 كالتالً هًو هاخٌر هتبقى لدٌنا خطو

 serverلغرض تثبٌت دخولها داخل ال  Sql serverالمجموعه الى  هذهاضافة 

 الضافة المجموعه 

 بصالحٌات المدٌرSqlنفتح ال   -1

 object Explorerثم من القائمة  -2

هنا ٌمكن ان تضٌف طبعاً من  Loginsثم نختار   securityالمسماة  Nodeنختار ال  -3

 مستخدم جدٌد او مجموعه واالفضل ادخال مجموعات

النة فً حال اردت ان تقوم بتعدٌل مجموعه مستخدمٌن لتغٌر طرٌقة دخولهم وصالحٌاتهم ما 

 الخصائص على المجموعه فقط هذهعلٌك تطبٌق 

 Sql serverالحظ الصورة التالٌة الدخال المجموعه داخل ال 
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 Sql Serverة تبٌن انشاء المجموعه فً ال التالٌاالن الصورة 
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 Accountللحاسبة ونقوم بعمل دخول باسم ال   Restartان نقوم بعمل  هًو اخٌره هت خطوٌبق

 المستخدم الجدٌد ب الخاص

 قاعدة البٌانات  الٌمكن الدخول الى اي هاترك لك عزٌزي اكتشاف الذي سوف ٌحدث وكٌف ان

 المحددةاال

 SQLفهً من اهم لغات التعامل مع البٌانات فً ال   TSQLال  لغتناطٌب االن الننسى 
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 الكود سوف ٌكون كالتالً

 ثم اختٌار  Sql server نفتح

New Query > Database Engine Query 

Use [master] 

Go 

Create Login [ اسم المجموعه \اسم الحاسبة او السٌرفر  ] 

From Windows with Default_Database= [master] 

Go 

Use [اسم قاعدة البٌانات] 

GO 

Create user [اسم المستخدم\اسم الحاسبة او الحاسبة] 

For Login [ اسم المستخدم\اسم الحاسبة] 

GO 
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 ٌالت الدخول الى النظامٌد تسجٌاالمان وهٌة تق درسنا الى االن اول حالة من حاالت

 الدرس القادماو فً الفصل القادم 

 سنتعرف على التالً

 applicationو ال  DBوال  serverالخاصة بال roleال  -1

 Schemaال  -2

 Policiesتطبٌق واعطاء ال  -3

  وسنفهم اٌضاً التالً

 Rolesاالدوار ال 

 Usersالمستخدمون ال 


