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الجزء العملي

قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت آكسس 2016

التعرف على بيئة األكسس
تعتبر قواعد البيانات أكسس هي أسهل قواعد البيانات استخداما واألكثر مالئمة للبداية في التعامل مع
قواعد البيانات ،وعند بداية تشغيل برنامج األكسس تظهر الشاشة التالية والتي تسمى "الشروع في استخدام
" ،"Microsoft Office Accessوتتكون
هذه النافذة من مجموعة من الخيارات والتي
يستطيع من خاللها المستخدم التعامل مع
البرنامج ،فإما يقوم بإنشاء "قاعدة بيانات
فارغة" ،وإما يختار قالب من القوالب
الموجودة والذي يتالئم مع احتياجاته ويكون
قريب من التصور المصمم لقاعدة
البيانات،أو يقوم بفتح قاعدة بيانات تم
اء تم إنشاء قاعدة
تصميمه مسبقاً ،وسو ً
بيانات فارغة أو استخدام قالب  ،يستطيع المصمم أن يقوم بعمل التعديالت الالزمة في التصميم وإضافة العناصر
الالزمة لتطوير قاعدة البيانات.
إنشاء قاعدة بيانات جديدة
عند اختيار "قاعدة بيانات فارغة" من النافذة السابقة يظهر لنا
الشكل التالي الذي يكتب به اسم قاعدة البيانات واختيار مكان
تخزينها ،لنكتب اسم "الشركة" ،ثم نضغط "إنشاء" ،وبه يظهر
جدول افتراضي تم إنشاءه إلدخال البيانات به بشكل مباشر،
نغلق هذا الجدول لنقوم نحن بإنشاء جداول قاعدة
البيانات حسب ما تم التوصل إليه في الخطوات السابقة.

الجداول
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لماذا الجداول
الجداول هي الركيزة األساسية التي تعتمد عليها قواعد البيانات األكسس في تخزين البيانات واسترجاعها

وبناء االستعالمات والنماذج والتقارير  ،حيث أن كل جدول يحتوي على بيانات حول موضوع معين مثل الموظفين
واألقسام والمدن والمشاريع والسيارات ،فمثال عندما نتكلم عن جدول للموظفين ،فإننا نتكلم عن بيانات تخص
الموظفين ،حيث أن لكل موظف رقم وظيفي واسم وراتب ومهنة ومدينة وهاتف وقسم يعمل فيه ،وتسمى كل واحدة

من البيانات السابقة بالحقل أو العمود ،ويطلق اسم السجل على مجموعة الحقول المكونة لكل صف في الجدول،

ومن هنا يمكننا أن نعرف الجدول على أنه مجموعة من السجالت والحقول التي تحتوي على بيانات حول
موضوع معين.
حقل

سجل

طرق إنشاء الجداول:
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 -1انشاء جدول فارغ

يمكن إنشاء جدول فارغ وذلك باختيار التبويب إنشاء ثم اختيار جدول من مجموعة الجداول البيانات ،ليظهر لنا
جدول فارغ في طريقة عرض ورقة البيانات يتكون من حقلين األول
بعنوان المعرف والثاني بعنوان إضافة حقل جديد ،يمكنك بعد ذلك
تغيير اسم الحقل وذلك بالنقر المزدوج على اسم الحقل وعند
االنتهاء نقوم بالضغط على زر  enterفي لوحة المفاتيح فينتقل
المؤشر للسجل التالي وهكذا ،يعتبر حقل المعرف هو حقل من
نوع ترقيم تلقائي وهو مفتاح أساسي للجدول ويمكن اعادة تسميته
بالنقر المزدوج عليه ،أما عند إضافة حقل جديد فإن نوع بياناته سيكون من نوع نص.
هنا يمكنك كتابة
اسم الحقل

ونجد في بداية السطر األول إشارة * وهي للداللة على أن هذا السطر يشير لسجل جديد وجاهز إلدخال البيانات
فيه ،حيث يمكنك النقر في داخل كل حقل فارغ والبدء في إدخال البيانات ،ونشير هنا بأنه ال بد أن تتم عملية
إدخال البيانات بشكل أفقي وليس عمودي أي سجل سجل ،كما أنه في حال كتابتك للبيانات في حقل (إضافة
حقل جديد) فإن اسم الحقل سيصبح تلقائيا باسم حقل 1أو حقل 2وهكذا ،وعند االنتهاء يمكنك اختيار األمر حفظ
الموجود في زر أوفيس أو أيقونة حفظ من شريط أدوات الوصول السريع ،ستظهر لك رسالة تأكيد لحفظ الجدول
قم باختيار نعم ،سيطلب منك تغيير االسم االفتراضي للجدول(جدول )1واختيار

اسم جديد للجدول.

وهنا ال بد من تغيير نوع البيانات لكل حقل بما يناسب طبيعة البيانات المدخلة فيه قبل عملية إدخال البيانات،
فمثال حقل الراتب ال بد أن يكون نوع بياناته من نوع رقم وكذلك رقم المدينة ورقم القسم ،ولعمل ذلك فإنه ال بد من
الدخول لتصميم الجدول لتعديل نوع بيانات حقوله ،وذلك بالنقر على القائمة "عرض" من تبويب "الرئيسية" في
األعلى ثم اختيار الخيار طريقة عرض التصميم ،ولمعرفة المزيد فإن تابع الطريقة الثانية إلنشاء الجداول طريقة
عرض التصميم.
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تدريب ()2

قم بإنشاء جدول األقسام والذي يتكون من حقول(رقم القسم ،اسم القسم) ،وجدول المدن والذي يتكون من
حقول(رقم المدينة ،واسم المدينة) ،وجدول المشاريع والذي يتكون من حقول(رقم المشروع ،اسم المشروع ،وصف
المشروع.
مالحظة :الحقول التي تحتها خط هي حقول أساسية(حقل المعرف).
لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية:
 -1قم بالنقر على تبويب انشاء ثم اختيار الخيار جدول من مجموعة الجداول.
 -2إلنشاء جدول األقسام قم بالنقر المزدوج على حقل المعرف وقم بتغييراسمه إلى رقم القسم ،وعند
االنتهاء قم بالضغط على زر .Enter
 -3قم بكتابة اسم الحقل الثاني وهو اسم القسم ثم النقر على زر .Enter
 -4إلدخال البيانات في الجدول قم بالنقر على كل حقل فارغ وادخال البيانات
 -5اختر األمر حفظ

من شريط أدوات الوصول السريع.

 -6ستظهر رسالة تأكيد لحفظ الجدول ،اختر الخيار نعم.
 -7قم بتغيير االسم االفتراضي (جدول )1إلى األقسام.
 -8أعد الخطوة من  1إلى  7لعمل جدول المدن والمشاريع.
نتائج التدريب

.1القدرة على إنشاء الجداول وما تحتويه من حقول بطريقة سريعة.
 .2فهم المعنى األساسي للجداول والحقول والسجالت.
.3إدخال البيانات بطريقة سريعة خالل عملية انشاء الجداول.
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 -2إنشاء جدول بطريقة عرض التصميم

يتم ذلك من خالل اختيار تبويب انشاء ثم اختيار (تصميم
الجدول) في مجموعة الجداول ،تظهر بعد ذلك شاشة مكونة من
ثالثة أعمدة ،يشير العمود األول إلى أسماء الحقول التابعة
للجدول ،أما العمود الثاني فيشير إلى نوع البيانات لكل حقل في
الجدول ،وأما العمود الثالث فهو وصف للحقل يكتب فيه وصف أو
أي مالحظات عن الحقل وهو اختياري بحيث يمكنك تركه فارغا ،كما ونالحظ في األسفل وجود قائمة
بخصائص الحقل الموجود عليه المؤشر وتتغير هذه الخصائص تبعا لتغير نوع البيانات لكل حقل ،بحيث يمكنك
وضع قيود معينة على كل حقل في هذه الخصائص ،ويمكن وضع حقل أو أكثر كمفتاح أساسي وذلك بتحديد
هذه الحقول ثم النقر على صورة المفتاح في األعلى ،ولمعرفة الفائدة من ذلك فإن الدرس التالي يوضح أهمية
المفتاح األساسي في الجدول.

أنواع البيانات
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الجدول التالي يوضح أنواع البيانات المستخدمة في .Access 2016
البيانات

نوع البيانات المخزنة

الحجم

نص قصير

بيانات أبجدية رقمية

تخزين حتى  255حرفاً.

بيانات أبجدية رقمية

تخزين حتى  2جيجابايت من البيانات ،أما إذا كنت تدخل البيانات يدوياً فيمكنك إدخال

رقم

بيانات رقمية

تستخدم الحقول الرقمية اإلعداد حجم الحقل الذي يتحكم في حجم ونوع القيم(صحيحة أو

تاريخ/وقت

تواريخ وأوقات

عملة

بيانات نقدية

ترقيم

قيم فريدة يتم إنشاءها بواسطة

نص طويل

(نصوص وأرقام)
(نصوص وأرقام)

حتى  65535حرفاً

كسرية) الذي يمكن أن يحتويه الحقل .يمكنك تعيين حجم الحقل إلى  1،2،4،8،16بايت.
فمثال:
بايت :عدد صحيح بحجم  1بايت يحتوي على قيم من  0إلى .255
عدد صحيح :عدد صحيح بحجم  2بايت يحتوي على قيم من

32,768-

إلى.32,767+

عدد صحيح طويل :عدد صحيح بحجم  4بايت يحتوي على قيم من -2,147,483,648
إلى .2,147,483,647

مفرد :عدد كسري بحجم  4بايت يحتوي على قيم من  3810 × 3.4-إلى 10 × 3.4+

38

بحيث يكون عدد األرقام الصحيحة والكسرية هو  7أرقام

مزدوج :عدد كسري بحجم  8بايت يحتوي على قيم من 10 × 1.797-

× 10

308

بحيث يكون عدد األرقام الصحيحة والكسرية هو 15رقم.

308

إلى 1.797+

معرف النسخ المتماثل :معرف فريد ضخم بحجم  16بايت.

عشري:عدد كسري ضخم بحجم  12بايت ذو دقة عشرية تصل إلى  18عدد عشري.

تلقائي
نعم/ال
الكائن
OLE

تخزن كافة التواريخ كأعداد  8بايت ذات دقة مزدوجة
تخزين البيانات كأعداد  8بايت وتقريبها إلى أربع أعداد عشرية .يستخدم هذا النوع من
البيانات لتخزين البيانات المالية.
تخزين البيانات كقيم  4بايت؛ يستخدم عادة في المفاتيح األساسية.

 Accessعند إنشاء سجل
جديد.
بيانات ( trueأو )false

يستخدم  1- Accessلكافة القيم  Yesويستخدم  0لكافة القيم .No

الصور والوثائق والرسومات

تخزين أكثر من  2جيجابايت من البيانات

منطقية.
البيانية وكائنات أخرى من

 Officeوالبرامج التي تستند
إلى .Windows
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البيانات

نوع البيانات المخزنة

الحجم

ارتباط

عناوين الويب

تخزين أكثر من  1جيجابايت من البيانات .يمكنك تخزين ارتباطات لمواقع ويب ،ولمواقع أو

تشعبي
مرفقات

ملفات على إنترانت أو شبكة اتصال محلية ( ،)LANولمواقع أو ملفات على الكمبيوتر

الخاص بك.
أية أنواع ملفات مدعمة

إرفاق صور وملفات جدول بيانات ووثائق ومخططات وأنواع أخرى من الملفات إلى السجالت
الموجودة في قاعدة البيانات .مثل ما تفعل عند إرفاق ملفات إلى رسائل البريد اإللكتروني.
يمكنك أيضاً عرض الملفات المرفقة وتحريرها استنادا إلى كيفية إعداد مصمم قاعدة البيانات
للحقل "مرفق" .وتوفر حقول المرفقات مرونة أكثر من تلك التي توفرها حقول "الكائن "OLE

نود التنبيه هنا إلى أنه يتم التعامل مع الحقول الرقمية على أنها من نوع نص قصير إذا حققت الشروط التالية:
 -1وجود حروف في الرقم المدخل مثل رقم قاعة  232Aأو رقم هاتف بتحويلة مثل:
.234455-204
 -2بدء بعض األرقام بصفر أو بحروف معينة مثل :أرقام الجوال  053543454أو رقم دولي
+96645346326
 -3إذا كانت ال تجري على هذا الحقل عمليات حسابية.
تدريب ()3

قم بإنشاء جدول الموظفين بطريقة عرض التصميم ثم ضع الحقول حسب التالي:
اسم الحقل

نوع البيانات

حجم الحقل

رقم الموظف(مفتاح أساسي)

رقم

عدد صحيح طويل

اسم الموظف

نص قصير

 150حرف

المهنة

نص قصير

 50حرف

الراتب

رقم

مفرد

تاريخ التعيين

تاريخ/وقت

رقم المدينة

رقم

عدد صحيح طويل

الهاتف

نص قصير

 10حروف

رقم القسم

رقم

عدد صحيح طويل

لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية :
 -1من تبويب انشاء اختر تصميم الجداول من مجموعة الجداول.
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 -2انقر في المستطيل الفارغ تحت حقل اسم الحقل واكتب اسم الحقل األول وهو رقم الموظف ،ثم اختر نوع
بياناته كرقم ،وفي خاصية حجم الحقل في األسفل اختر الخيار عدد صحيح طويل ،ثم اجعله مفتاح
أساسي ،وذلك بتحديد الحقل ثم النقر على صورة المفتاح األساسي في األعلى.
 -3أعد الخطوة  1و  2لكتابة كافة حقول جدول الموظفين.
 -4عند االنتهاء اختر األمر حفظ

من شريط أدوات الوصول السريع.

 -5ستظهر رسالة تأكيد لحفظ الجدول ،اضغط على الزر نعم.
 -6قم بتغيير اسم الجدول االفتراضي(جدول )1إلى (الموظفين).
نتائج التدريب

.1إنشاء جدول جديد في طريقة عرض التصميم.
.2التعرف على أنواع البيانات الموجودة في  Accessوأحجامها.
.3التدرب على استخدام المفتاح األساسي.
أهم خصائص الجدول
عند النقر على أي حقل في جدول تم فتحه بطريقة عرض التصميم فإننا نالحظ في األسفل ظهور خصائص
لهذا الحقل تتغير بتغير نوع البيانات لهذا الحقل.
نورد هنا هذه الخصائص والغرض من كل خاصية:
الغرض من هذه الخاصية

الخاصية
حجم الحقل

تعيين أقصى حجم للبيانات المخزونة كنوع البيانات "نص" أو "رقم" أو "ترقيم تلقائي ".كما تم شرحه مسبقا.

تنسيق

تخصيص طريقة لظهور الحقل عند عرضه أو طبعه.
مثال :1لعرض رقم الموظف على الشكل  0003 ،0002 ،0001وهكذا فإننا نكتب0000 :
مثال :2لعرض تاريخ التعيين بالشكل  1432/10/05فإننا نكتبyyyy/mm/dd :
مثال :3لعرض وقت الدوام  ,على شكل الوقت  10:25ص فإننا نكتب hh:mm AMPM :

منازل عشرية

تحديد عدد المنازل العشرية الستخدامها عند عرض أرقام.

قيم جديدة

تعيين ما إذا كان الحقل" ترقيم تلقائي" تزايدي أو يقوم بتعيين قيمة عشوائية.

قناع إدخال

عرض أحرف التحرير التي ترشد إلى طريقة إدخال البيانات.
مثال :1إلدخال تاريخ التعيين بالشكل __ ____ /__/فإننا نكتب0000/00/00 :
مثال :2لجعل رقم الهاتف يجب إدخاله من  7أرقام نكتب0000000 :
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الغرض من هذه الخاصية

الخاصية
تسمية توضيحية

تعيين النص المعروض افتراضيا في التسميات للنماذج والتقارير واالستعالمات .
مثال :لجعل عنوان حقل المهنة بعنوان "مسمى الوظيفة" فإننا نكتب كلمة "مسمى الوظيفة"

قيمة افتراضية

تعيين قيمة افتراضية للحقل تلقائيا عند إضافة سجالت جديدة.
مثال :لجعل القيمة االفتراضية للراتب هو  3000لسجل جديد فإننا نكتب  3000في هذا الحقل

قاعدة التحقق من الصحة

تعيين شرط أو شروط على هذا الحقل عند إضافة قيمة أو تغييرها.
مثال:لجعل حقل الراتب ال يقبل قيم تزيد عن  25000فإننا نكتب ()<25000

نص التحقق من الصحة

إدخال نص يظهر عند مخالفة إحدى القيم لتعبير "قاعدة التحقق من الصحة".
مثال :في حال مخالفة القاعدة السابقة فإننا نكتب :يجب أن يكون الراتب أصغر من 25000

مطلوب

لطلب إدخال البيانات في هذا الحقل للسجالت الجديدة(بواسطة تعيينها إلى "نعم").
مثال :عند ادخال سجل جديد لجعل حقل اسم الموظف مطلوب إدخاله فإننا نعين هذه الخاصية إلى "نعم"

السماح بالطول الصفري

السماح بإدخال سلسلة ذات طول صفري (فارغ) في الحقل "نص" أو "مذكرة ".وذلك بواسطة تعيينها إلى
"نعم" ،ولعدم السماح بالطول الصفري يتم تعيينها إلى "ال"
مثال :لجعل حقل اسم الموظف ال يقبل قيمة فارغة عند حذف أي قيمة مخزنة مسبقا فيه فإننا نعين هذه
الخاصية إلى "نعم"

مفهرس

تسريع الوصول إلى البيانات الموجودة في هذا الحقل بواسطة إنشاء فهرس واستخدامه.
مثال :لجعل حقل الهاتف ال تتكرر قيمته فإننا نعين هذه الخاصية إلى "نعم(التكرار غير مقبول)"

ضغط Unicode

ضغط النص المخزن في هذا الحقل عند تخزين كمية كبيرة من النص < 4069حرفا

وضع IME

التحكم في تحويل األحرف في إصدار  Windowsآسيوي.

وضع جملة IME

التحكم في تحويل األحرف في إصدار  Windowsآسيوي.

العالمات الذكية

إرفاق عالمة ذكية بهذا الحقل .

إلحاق فقط

السماح بتعيين إصدارات بواسطة تعيينها إلى ("نعم") في الحقل "مذكرة "

تنسيق النص

اختيار نص "منسق" لتخزين النص بتنسيق  HTMLواالحتفاظ بميزات النص المنسق .اختيار نص "عادي"
لتخزين النص فقط.

محاذاة النص

تحديد المحاذاة الرئيسية للنص من خالل عنصر تحكم.

الدقة

تعيين العدد اإلجمالي لألرقام المسموح بها متضمنا تلك األرقام على يمين أو يسار العالمة العشرية.

مقياس

تعيين أقصى عدد من األرقام يمكن تخزينها على يمين الفاصلة العشرية .

المفتاح األساس والمفتاح األجنبي
المفتاح األساس:

يستخدم حقل المفتاح األساس في الجداول وذلك للداللة على أن هذا الحقل هو الذي سيميز السجالت بعضها عن
بعض بحيث أن بيانات هذا الحقل ال تتكرر وال تقبل قيمة فارغة ،فمثال رقم الموظف في جدول الموظفين تم
تعريفه كمفتاح أساس وذلك للداللة على أن هذا الحقل هو الذي يميز موظف عن آخر ،فقد يتشابه بعض الموظفين
في االسم أو الراتب أو المدينة ولكن من غير الممكن أن يتشابهوا برقم الموظف وذلك ألنه مفتاح أساس ،أي يمنع
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إدخال هذا الرقم مرة أخرى ،ويمكن أن يكون هناك أكثر من مفتاح أساسي في الجدول وذلك في حال وجود أكثر
من حقل معا يميز السجالت بعضها عن بعض كما هو الحال في جدول مشاريع الموظفين ،حيث نالحظ أن
الموظف يعمل في أكثر من مشروع كما ويعمل في المشروع أكثر من موظف ،لذا فإن رقم الموظف ورقم المشروع
كالهما مفتاح أساس ،وهذا يعني أن كال الحقلين معا يجب أن ال تتكرر قيمتهما وليس قيمة أحدهما.
ولعمل حقل أو أكثر كمفتاح أساس ،فيجب تحديد هذا الحقل أو الحقول وذلك بالنقر على المربع الموجود على
يمين الحقل ثم اختيار صورة المفتاح األساس الموجودة باألعلى يمكنك االستمرار بالضغط على زر  CTRLثم
النقر على المربع يمين كل حقل لتحديد أكثر من حقل.
المفتاح األجنبي:

يستخدم المفتاح األجنبي للربط بين الجداول وهنا تنشأ ما يسمى بالعالقات بين الجداول ،حيث نالحظ بأن المفتاح
األجنبي هو عبارة عن حقل يأخذ بياناته من حقل آخر من نوع مفتاح أساسي في جدول آخر وأحيانا في نفس
الجدول ويمكن أن تتكرر قيمته ويمكن ان يقبل قيمة فارغة ،فمثال رقم المدينة في جدول الموظفين هو مفتاح
أجنبي يرتبط بالمفتاح األساسي رقم المدينة في جدول المدن الذي يتكون من حقلي رقم المدينة واسم المدينة ،كذلك
الحال بالنسبة للمفتاح األجنبي رقم القسم في جدول الموظفين والذي يرتبط بالمفتاح األساسي رقم القسم في جدول
األقس ام ،ونالحظ هنا في حال وضع قيمة في حقل المفتاح األجنبي وكانت هذه القيمة غير موجودة في حقل
المفتاح األساسي الذي يرتبط به فإن نظام  Accessيرفض مباشرة هذه القيمة ويطلب من المستخدم إدخال قيمة
أخرى تكون من احدى قيم حقل المفتاح األساسي الذي يرتبط به أو عليه أن يترك هذا الحقل فارغا.
مما سبق نالحظ أن المفتاح األجنبي حقل يعتمد وجوده على حقل المفتاح األساسي بشكل كبير ،وقد سمي الجدول
الذي يحتوي على المفتاح األساسي بالجدول السيد( )Masterأما الجدول الذي يحتوي على المفتاح األجنبي
بالجدول التابع( ،)Slaveولتحويل أي حقل إلى مفتاح أجنبي فال بد من إنشاء عالقة (ارتباط) بين المفتاح األساسي
في الجدول السيد وبين المفتاح األجنبي في الجدول التابع وهذا ما سيتم شرحه في درس العالقات وأنواعها.
تدريب ()4

قم بإنشاء جدول مشاريع الموظفين وجدول السيارات في طريقة عرض التصميم حسب الجداول التالية:
مشاريع الموظفين
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اسم الحقل

نوع البيانات

حجم الحقل

رقم الموظف(مفتاح أساسي)

رقم

عدد صحيح طويل

رقم المشروع(مفتاح أساسي)

رقم

عدد صحيح طويل

عدد الساعات

رقم

بايت

السيارات
اسم الحقل

نوع البيانات

حجم الحقل

رقم اللوحة(مفتاح أساسي)

نص قصير

 20حرف

نوع السيارة

نص قصير

 150حرف

سنة الصنع
اللون

رقم

عدد صحيح

نص قصير

 50حرف

رقم الموظف

رقم

عدد صحيح طويل

لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية :
 -1من تبويب انشاء اختر تصميم الجداول من مجموعة الجداول.
 -2انقر في المستطيل الفارغ تحت حقل اسم الحقل واكتب اسم الحقل األول وهو رقم الموظف ،ثم اختر نوع
بياناته كرقم ،وفي خاصية حجم الحقل في األسفل اختر الخيار عدد صحيح طويل.
 -3أعد الخطوة  2تحت حقل رقم الموظف وذلك لكتابة حقل رقم المشروع وعدد الساعات مع تغيير خاصية
حجم الحقل حسب الجدول أعاله.
 -4قم بتحديد حقل رقم الموظف وذلك بالنقر على المربع الموجود على يمين حقل رقم الموظف ثم استمر
بالضغط على زر  CTRLثم قم بتحديد حقل رقم المشروع بنفس الطريقة ،وعند االنتهاء قم بالنقر على
صورة المفتاح األساسي باألعلى.
 -5اختر األمر حفظ

من شريط أدوات الوصول السريع.

 -6ستظهر رسالة تأكيد لحفظ الجدول ،اضغط على الزر نعم.
 -7قم بتغيير اسم الجدول االفتراضي(جدول )1إلى (مشاريع الموظفين).
 -8أعد الخطوات السابقة لعمل جدول السيارات مع مالحظة بأن جدول السيارات يحتوي على مفتاح أساسي
واحد فقط.
نتائج التدريب
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.1إنشاء جدول جديد في طريقة عرض التصميم.
.2التعرف على أنواع البيانات الموجودة في  accessوأحجامها.
.3التدرب على استخدام أكثر من مفتاح أساسي في الجدول.
العالقات وأنواعها
بعد أن قمنا بإنشاء الجداول ،ال بد أن نقوم بربط هذه
الجداول بعضها ببعض وذلك بوضع حقول مشتركة
بين هذه الجداول ،وهناك ثالثة أنواع للعالقات بين
الجداول هي كالتالي:

 -1عالقة رأس بأطراف

وهي العالقة اإلفتراضية واألكثر شيوعا ،وتستخدم عندما يرتبط سجل ما في الجدول األول بأكثر من سجل
في الجدول الثاني ،حيث أن جدول األقسام يرتبط بجدول الموظفين بواسطة حقل رقم القسم ،فهنا نالحظ
أن القسم يعمل به أكثر من موظف ولكن الموظف ال يعمل إال في قسم واحد ،وحتى نقوم بربط الموظف
بالقسم الذي يعمل به فقد تم إضافة حقل رقم القسم كمفتاح أجنبي في جدول الموظفين ثم سنقوم بربط هذا
المفتاح األجنبي بحقل المفتاح األساسي رقم القسم الموجود في جدول األقسام.
وهنا نالحظ أن الجدول الذي يحتوي على المفتاح األساسي يظهر عنده إشارة ( )1للداللة على عالقة
رأس ،بينما الجدول الذي يحتوي على المفتاح األجنبي يظهر عنده إشارة (∞) للداللة على عالقة أطراف.

تدريب ()5
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قم بعمل عالقة رأس بأطراف بين جدولي األقسام والموظفين ،وكذلك بين جدولي المدن والموظفين

حسب الرسم التالي:
لعمل ذلك قم بما يلي:
أ -من تبويب أدوات قاعدة البيانات قم باختيار الخيارعالقات في
مجموعة إظهار/اخفاء
ب -من شاشة إظهار جدول قم باختيار جدول األقسام ثم انقر على
زر إضافة.
ج -بنفس الطريقة السابقة قم بإضافة جدول الموظفين وبعد
االنتهاء قم بالضغط على زر اغالق.
د -باستخدام الفأرة قم بسحب حقل رقم القسم الموجود في جدول األقسام فوق
حقل رقم القسم الموجود في جدول الموظفين.
ه -من شاشة تحرير عالقة قم بوضع إشارة  داخل مربع فرض التكامل
المرجعي ثم اضغط على زر موافق.
و -أعد الخطوات السابقة للربط بين جدولي المدن والموظفين بواسطة حقل رقم المدينة.
ز -عند االنتهاء قم بالضغط على خيار حفظ والموجود في شريط أدوات الوصول السريع.
نتائج التدريب

.1القدرة على تمثيل العالقة طرف بأطراف.
.2إضافة جداول جديدة في جزء العالقات وربطها مع بعضها البعض.
 -2عالقة رأس برأس
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هذه العالقة تستخدم عندما يكون لكل سجل في الجدول األول سجل واحد فقط مرتبط به في الجدول
الثاني ،فمثال جدول الموظفين يرتبط بجدول السيارات بحيث أن لكل موظف سيارة واحدة فقط والسيارة
يقودها موظف واحد فقط ،حيث تم ربط جدول السيارات والموظفين بواسطة الحقل المشترك رقم الموظف
ال موجود في كال الجدولين ،ولكن قبل عملية الربط وحتى ال تصبح العالقة من نوع طرف بأطراف فإنه
يجب أن نمنع تكرار المفتاح األجنبي رقم الموظف والموجود في جدول السيارات ،ولعمل ذلك فال بد من
الدخول إلى تصميم جدول السيارات وتغيير خاصية مفهرس لحقل رقم الموظف لتصبح نعم(التكرار غير
مقبول).
تدريب ()6

قم بعمل عالقة طرف بطرف بين جدولي الموظفين والسيارات حسب الرسم التالي:

لعمل ذلك قم بما يلي:
أ -قم بالنقر بزر الفأرة االيمن على جدول السيارات في قائمة الجداول ثم قم باختيار الخيار عرض
التصميم.
ب -قم بالنقر على حقل رقم الموظف ثم قم بتغيير خاصية مفهرس باألسفل لتصبح نعم(التكرار غير
مقبول) ثم انقر على زر حفظ في شريط األدوات الوصول ثم اغلق جدول السيارات.
ج -من تبويب أدوات قاعدة البيانات قم باختيار الخيار عالقات في مجموعة إظهار/اخفاء
د -من تبويب تصميم قم باختيار الخيار إظهار جدول ثم قم باختيار جدول السيارات ثم انقر على زر
إضافة ،ثم انقر على زر اغالق.
ه -باستخدام الفأرة قم بسحب حقل رقم الموظف الموجود في جدول الموظفين فوق حقل رقم الموظف
الموجود في جدول السيارات.
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و -من شاشة تحرير عالقة قم بوضع إشارة  داخل مربع فرض التكامل المرجعي ثم اضغط على زر
موافق.
ز -عند االنتهاء قم بالضغط على خيار حفظ والموجود في شريط أدوات الوصول السريع.
نتائج التدريب

.1القدرة على تمثيل العالقة طرف بطرف.
.2التعرف على خاصية مفهرس الموجودة في خصائص تصميم الجدول.
.3إضافة جداول جديدة في جزء العالقات وربطها مع بعضها البعض.
 -3عالقة أطراف بأطراف

هذه العالقة تستخدم عندما يكون كل سجل في الجدول األول يرتبط بأكثر من سجل في الجدول الثاني
والعكس صحيح ،فمثال جدول الموظفين يرتبط بجدول المشاريع بحيث أن كل موظف يعمل في أكثر من
مشروع والمشروع يعمل به أكثر من موظف ،ولعمل هذه العالقة فال بد من وجود جدول ثالث يسمى بالجدول
الوسيط أو جدول الوصل ،بحيث تكون حقوله عبارة عن المفتاح األساسي من الجدول األول والثاني ،فهنا
أسمينا الجدول الوسيط بإسم مشاريع الموظفين والذي يتكون من المفتاحين األساسيين رقم الموظف ورقم
المشروع.
تدريب ()7

قم بعمل عالقة أطرف بأطرف بين جدولي الموظفين والمشاريع حسب الرسم التالي:

لعمل ذلك قم بما يلي:
أ -من تبويب أدوات قاعدة البيانات قم باختيار الخيارعالقات في مجموعة إظهار/إخفاء
ب -من تبويب تصميم قم باختيار الخيار إظهار جدول ثم قم باختيار جدول المشاريع ثم انقر على زر
إضافة ،ثم اختر جدول مشاريع الموظفين وانقر على زر إضافة ،ثم انقر على زر إغالق.
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ج -باستخدام الفأرة قم بسحب حقل رقم الموظف الموجود في جدول الموظفين فوق حقل رقم الموظف
الموجود في جدول مشاريع الموظفين.
د -من شاشة تحرير عالقة قم بوضع إشارة  داخل مربع فرض التكامل المرجعي ثم اضغط على زر
موافق.
ه -باستخدام الفأرة قم بسحب حقل رقم المشروع الموجود في جدول المشاريع فوق حقل رقم المشروع
الموجود في جدول مشاريع الموظفين.
و -من شاشة تحرير عالقة قم بوضع إشارة  داخل مربع فرض التكامل المرجعي ثم اضغط على زر
موافق.
ز -عند االنتهاء قم بالضغط على خيار حفظ والموجود في شريط أدوات الوصول السريع.
نتائج التدريب

.1القدرة على تمثيل العالقة أطراف بأطراف.
.2إضافة جداول جديدة في جزء العالقات وربطها مع بعضها البعض.
التكامل المرجعي
الحظنا في االمثلة السابقة بأننا عندما نقوم بالربط بين الجداول
في جزء العالقات فإننا نضع إشارة  في مربع فرض التكامل
المرجعي ،والذي يؤدي إلى ظهور نوع العالقة بين الجدولين،
ويشير التكامل المرجعي إلى مدى قوة ترابط البيانات بعضها
ببعض في الجدولين بحيث يمنع وجود سجالت دون
ارتباط(سجالت وحيدة) في كال الجدولين ،وللتكامل المرجعي 3
فوائد:
 -1يمنع حذف السجالت من الجدول األساسي الذي يحتوي على المفتاح األساسي إذا كانت هناك بيانات
مرتبطة به في الجدول التابع الذي يحتوي على المفتاح األجنبي .فمثال ال يمكن حذف قسم من جدول
األقسام في حال وجود موظفين مرتبطين بهذا القسم في جدول الموظفين .ولعمل ذلك فإنه يمكن فقط
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في حال وضع إشارة  في مربع تتالي حذف السجالت المرتبطة بحيث سيقوم بحذف هذا القسم وجميع
بيانات الموظفين المرتبطة بهذا القسم.
 -2يمنع تحديث بيانات حقل المفتاح األساسي في الجدول األساسي إذا كانت هناك بيانات مرتبطة به في
الجدول التابع الذي يحتوي على المفتاح األجنبي .فمثال ال يمكن تغيير بيانات رقم القسم في جدول
األقسام في حال وجود موظفين مرتبطين بهذا القسم ،ولعمل ذلك فإنه يمكن فقط في حال وضع إشارة
 في مربع تتالي تحديث الحقول المرتبطة بحيث سيقوم بتحديث رقم هذا القسم و رقم القسم لجميع
الموظفين المرتبطين بهذا القسم.
 -3يمنع وضع بيانات في حقل المفتاح األجنبي في الجدول التابع غير متطابقة مع البيانات الموجودة في
حقل المفتاح األساسي في الجدول األساسي .فمثال في حال إضافة أو تغيير رقم القسم في جدول
الموظفين برقم غير موجود في حقل رقم القسم في جدول األقسام فإنه تظهر رسالة تشير إلى أن هذه
البيانات غير متطابقة مع بيانات الجدول اآلخر.
تدريب ()8

قم بتعديل العالقة بين جدولي األقسام والموظفين بحيث يقبل نظام  accessعند حذف قسم في جدول األقسام بأن
يحذف جميع بيانات الموظفين المرتبطين بهذا القسم.
لعمل ذلك نقوم بالتالي:
أ -من تبويب أدوات قاعدة البيانات قم باختيار الخيار عالقات في مجموعة إظهار/اخفاء.
ب -انقر على خط العالقة الذي يربط بين األقسام والموظفين ليصبح بلون غامق ،ثم انقر على الخيار
تحرير عالقات الموجود باألعلى في تبويب تصميم.
ج -انقر في داخل مربع تتالي حذف السجالت المرتبطة لتظهر إشارة  ثم انقر على زر موافق.
د -في حال وجود بيانات في جدولي األقسام والموظفين فقط قم بحذف سجل ما من جدول األقسام بحيث
تكون له سجالت مرتبطة في جدول الموظفين .ستالحظ ظهور الرسالة التالية( :انقر على زر ال حتى
ال تحذف البيانات الموجودة)
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نتائج التدريب

.1تعزيز الفهم لمصطلح التكامل المرجعي ومعرفة فوائده.
.2القدرة على تعديل نوع التكامل المرجعي لعالقات موجودة مسبقا.
التعامل مع الجداول
للتعامل مع البيانات في داخل الجدول ،فإننا نقوم بالنقر المزدوج على هذا الجدول الموجود في قائمة الجداول ،ثم
نقوم بالبدء في ادخال البيانات ،وعند النقر بزر الفأرة األيمن على اسم الحقل فإنه تظهر لنا قائمة تسمى بقائمة
التعامل مع الحقول واألعمدة كما هو بالشكل التالي ،وهنا سيتم شرح أهم األوامر الموجودة في هذه الشاشة.
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 -1مجموعة طرق العرض
يستخدم لتغيير طريقة العرض ونشير هنا إلى أهم طريقتين وهما:
أ -طريقة عرض ورقة البيانات :تظهر فيه البيانات على شكل جدول.
ب-طريقة

عرض

التصميم:

تظهر

فيه

أنواع

البيانات

للحقول

والشروط

التي

يمكنك وضعها على هذه الحقول من خالل خصائص الحقل.
 -2مجموعة الحافظة
وتستخدم في عمليات النسخ والقص واللصق
 -3مجموعة تنسيق النص
وتستخدم في عمليات تنسيق الخطوط(الحجم ،اللون ،نوع الخط) والمحاذاة للنصوص في داخل األعمدة.
 -4مجموعة السجالت
وتستخدم إلضافة وحفظ وحذف السجالت وإظهار االحصائيات الالزمة لكل عمود من خالل اإلجماليات
∑
 -5مجموعة فرز وتصفية
وتستخدم لفرز(ترتيب) البيانات تصاعديا أو تنازليا بالنسبة لألرقام أو النصوص(أبجديا) وذلك بعد تحديد
العمود الذي سيتم من خالله الترتيب ،كما وتستخدم لعرض جزء محدد من البيانات دون غيره من خالل
عامل التصفية والخيار تحديد.
 -6مجموعة بحث
وتستخدم للبحث أو استبدال قيم ضمن عمود محدد أو في كافة الجدول حسب األعمدة التي تم تحديدها.
 -7خيار عرض العمود
ويستخدم لتحديد عرض العمود حتى يتناسب مع المحتوى الموجود به
 -8خيار إخفاء األعمدة
ويستخدم إلخفاء العمود أو األعمدة التي تم تحديدها
 -9خيار إظهار األعمدة
ويستخدم إلظهار كافة األعمدة التي تم إخفائها وذلك بوضع إشارة  على العمود المراد إظهاره.
20
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 -10خيار تجميد األعمدة
ويستخدم في حالة كثرة األعمدة في الجدول بحيث يتم تثبيت العمود وتحريك باقي العمدة لتكون بجانبه
مما يؤدي إلى سهولة قراءة كافة الحقول األخرى ومقارنتها ببعضها البعض.
 -11خيار إلغاء تجميد األعمدة
وتستخدم إلعادة الحقول المجمدة لحالتها الطبيعية وعدم تثبيت أي عمود.
 -12خيار بحث
ويستخدم للبحث عن قيم محددة بالعمود أو استبدال هذه القيم
 -13خيار إدراج عمود
ويستخدم إلدراج عمود جديد قبل العمود المحدد
 -14خيار عمود بحث
يؤدي هذا الخيار إلى تشغيل معالج البحث ،بحيث يتم ادراج
عمود جديد قبل العمود المحدد ،ويتم جلب بيانات هذا
العمود من جدول أو استعالم يتم تحديده أو من قائمة قيم
يتم ادخالها ،وهنا نود التنبيه إلى أنه في حالة اختيار
البيانات من جدول أو استعالم فإنه سيتم انشاء عالقة(رابط)
بين هذا الحقل وبين الحقل الموجود في الجدول المراد جلب
البيانات منه.
 -15خيار حذف عمود
تستخدم لحذف عمود محدد وما بداخله من بيانات وال يمكن استرجاعه.
 -16خيار إعادة تسمية عمود
وتستخدم إلعادة تسمية عمود محدد بحيث ال يكون اسمه مكر ار في نفس الجدول.
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تدريب ()9

 -1قم بإدراج البيانات التالية في كال من الجداول التالية كما هو بالشكل بالترتيب من األعلى إلى األسفل:

22
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 -2قم بفتح جدول الموظفين وذلك بالنقر المزدوج عليه.
 -3قم بالنقر بزر الفأرة األيمن على عنوان العمود(تاريخ التعيين) واختيار الخاصية عرض العمود واجعلها
 15ثم انقر على زر موافق.
 -4قم بالنقر بزر الفأرة األيمن على عنوان العمود(الراتب) واختيار الخاصية فرز من األصغر إلى األكبر،
ثم أعد تطبيق الخطوة  4لحقل رقم الموظف.
 -5قم بالنقر بزر الفأرة األيمن على عنوان العمود(المهنة) واختيار الخاصية اخفاء االعمدة.
 -6قم بالنقر بزر الفأرة األيمن على عنوان أي عمود واختيار الخاصية اظهار األعمدة ،ثم ضع إشارة 
على عمود المهنة ثم انقر على زر اغالق.
 -7قم بالنقر بزر الفأرة األيمن على عنوان العمود(الراتب) واختيار الخاصية بحث ،ثم اكتب  9000في
مربع نص بحث عن ،ثم انقر على زر بحث عن التالي واستمر بالنقر عليه حتى تظهر رسالة تفيد
بعدم العثور على أي بيانات مطابقة.
 -8قم بالنقر بزر الفأرة األيمن على عنوان العمود(تاريخ التعيين) واختيار الخاصية إدراج عمود ،ثم قم
بالنقر المزدوج على عنوان العمود الجديد وأعد تسميته ليصبح المؤهل
 -9قم بالنقر بزر الفأرة األيمن على عنوان العمود(المؤهل) واختيار الخاصية حذف عمود ،ثم انقر على زر
نعم.
نتائج التدريب
 .1إدخال كافة بيانات الجداول بدقة.
.2التعامل مع البيانات في الجداول بمهارة من خالل عدة خيارات .
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بنهاية هذه الوحدة تكون قادر على:
.1إنشاء الجداول بعدة طرق.
.2إنشاء العالقات بين الجداول على اختالف أنواعها.
.3إدخال البيانات بدقة في الجداول وكيفية التعامل مع البيانات بمهارة.
االستعالمات

أنواع االستعالمات
تستخدم االستعالمات إلظهار بيانات معينة من جدول أو أكثر ،وإلظهار العمليات اإلحصائية على الجداول ،كما
وتستخدم أيضا لعمل بعض اإلجراءات على السجالت مثل الحذف واإلضافة والتعديل ،ويتم إنشاء االستعالم من

خالل تبويب إنشاء ثم في مجموعة غير ذلك نختار إحدى الطريقتين:
 -1تصميم االستعالم.

 -2معالج االستعالمات.
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واآلن سنقوم بالبدء بشرح طريقة تصميم االستعالم نظ ار ألهميتها ،حيث سنالحظ بأن هناك عدة أنواع

لالستعالم في هذه الطريقة أهمها:
 -1استعالم تحديد

 -2استعالم تكوين جدول
 -3استعالم إلحاق

 -4استعالم تحديث
 -5استعالم جدولي
 -6استعالم حذف

إنشاء استعالم تحديد جديد
إلنشاء استعالم تحديد جديد بطريقة تصميم االستعالم فإننا سنقوم بتقسيم هذا النوع من االستعالمات إلى عدة
دروس:
أ -إنشاء استعالم تحديد من جدول واحد.
تدريب ()10

قم بعمل استعالم لالستعالم عن أسماء ورواتب الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن  6000مرتبين حسب أسماء
الموظفين تنازليا (من الياء إلى األلف)
لعمل ذلك اتبع التالي:
25
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أ -من تبويب انشاء اختر تصميم االستعالم من مجموعة غير ذلك.
ب -من شاشة إظهار جدول اختر جدول الموظفين ثم انقر على زر إضافة.
ج -في شاشة استعالم 1انقر نق ار مزدوجا على حقلي اسم الموظف والراتب في جدول الموظفين وذلك
إلضافتهما في األسفل كما بالشكل

د -في جزء المعايير وتحت عمود الراتب اكتب الشرط  >6000كما هو بالشكل السابق
ه -في جزء فرز وتحت عمود اسم الموظف اختر نوع الفرز تنازليا كما بالشكل السابق.
و-

انقر على زر تشغيل ،ستظهر نتائج االستعالم كما هو بالشكل التالي:

ز -انقر على الخيار حفظ في شريط الوصول السريع وقم بحفظ االستعالم باسم (استعالم عن رواتب الموظفين
فوق .)6000
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ح -انقر على الخيار عرض في مجموعة طرق العرض في األعلى واختر طريقة عرض التصميم للعودة إلى
شاشة عرض التصميم لالستعالم.
نتائج التدريب
 .1التدرب على إنشاء استعالم من جدول واحد .
.2التدرب على كيفية وضع شروط(معايير) على الحقول أثناء االستعالم .
ب -إنشاء استعالم تحديد من جدولين أو أكثر
وهنا البد من اإلشارة إلى أنه في حالة االستعالم من جدولين أو أكثر فال بد أن تكون الروابط بين
الجداول(العالقات) موجودة وهذا هو الوضع االفتراضي في حال وجود عالقات مسبقة ،وذلك حتى ال يعطي
االستعالم نتائج خاطئة ،أو يمكنك عمل العالقات يدويا بعد اختيار الجداول وذلك بسحب الحقول في الجدول
األول إلى ما يقابلها في الجدول الثاني في داخل شاشة االستعالم.
تدريب ()11

قم بعمل استعالم لالستعالم عن أرقام وأسماء الموظفين وأسماء أقسامهم وأسماء مدنهم لموظفي مدينة جدة
مرتبين حسب اسم القسم تصاعديا.
لعمل ذلك اتبع التالي:
أ -من تبويب انشاء اختر تصميم االستعالم من مجموعة غير ذلك.
ب -من شاشة إظهار جدول اختر جدول الموظفين ثم انقر على زر إضافة،
كذلك الحال قم بإضافة جدول األقسام والمدن.
ج -في شاشة استعالم 1انقر نق ار مزدوجا على حقلي رقم واسم الموظف من جدول الموظفين ،ثم انقر نق ار
مزدوجا على حقل اسم القسم في جدول الألقسام ،ثم انقر نق ار مزدوجا على حقل اسم المدينة في جدول
المدن وذلك إلضافتهم في األسفل كما بالشكل
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د -في جزء المعايير وتحت عمود اسم المدينة اكتب الشرط "جدة" كما هو بالشكل السابق
ه -في جزء فرز وتحت عمود اسم القسم اختر نوع الفرز تصاعديا كما بالشكل السابق.
انقر على زر تشغيل ،ستظهر نتائج االستعالم كما هو بالشكل التالي:

و-

ز -انقر على الخيار حفظ في شريط الوصول السريع وقم بحفظ االستعالم باسم (استعالم عن أقسام موظفي
مدينة جدة).
ح -انقر على الخيار عرض في مجموعة طرق العرض في األعلى واختر طريقة عرض التصميم للعودة إلى
شاشة عرض التصميم لالستعالم.
نتائج التدريب
 .1التدرب على إنشاء استعالم من أكثر من جدول .
.2التدرب على كيفية وضع شروط(معايير) على الحقول أثناء االستعالم .

ج -إنشاء استعالم تحديد باستخدام دوال إحصائية
في هذا االستعالم يجب استخدام الرمز ∑ الموجود في تبويب تصميم كما وهنا نلخص وجود دوال إحصائية
أهمها:
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أ -دالة  : Sumللحصول على مجموع قيم رقمية
ب -دالة  : Maxللحصول على أكبر قيمة لقيم رقمية
ج -دالة  : Minللحصول على أصغر قيمة لقيم رقمية
د -دالة  : Avgللحصول على معدل(الوسط الحسابي) لقيم رقمية
ه -دالة  : Countللحصول على عدد قيم.
تدريب ()12

قم بعمل استعالم لالستعالم عن أرقام وأسماء األقسام ومجموع رواتب الموظفين في كل قسم ،ثم احفظه باسم
مجموع رواتب الموظفين في كل قسم
لعمل ذلك اتبع التالي:
أ -من تبويب انشاء اختر تصميم االستعالم من مجموعة غير ذلك.
ب -من شاشة إظهار جدول اختر جدول األقسام ثم انقر على زر إضافة ،ثم
اختر جدول الموظفين ثم انقر على إضافة ،ثم اغالق.
ج -في شاشة استعالم 1انقر نق ار مزدوجا على حقلي رقم القسم واسم القسم في
جدول األقسام ،ثم انقر نق ار مزدوجا على حقل الراتب من جدول الموظفين وذلك إلضافتهم في األسفل
كما بالشكل

د -في تبويب التصميم انقر على الرمز اجماليات ∑ الموجود في األعلى في مجموعة اظهار/اخفاء
ه -في جزء االجمالي وتحت عمود الراتب اختر الدالة  Sumكما هو بالشكل السابق
و -انقر على زر تشغيل ،ستظهر نتائج االستعالم كما هو بالشكل التالي:
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ز -انقر على الخيار حفظ في شريط الوصول السريع وقم بحفظ االستعالم باسم (استعالم عن مجموع رواتب
الموظفين في كل قسم).
ح -انقر على الخيار عرض في مجموعة طرق العرض في األعلى واختر طريقة عرض التصميم للعودة إلى
شاشة عرض التصميم لالستعالم.
نتائج التدريب
 .1التدرب على إنشاء استعالم إحصائي .
.2التدرب على كيفية التعامل مع الدوال األحصائية في االستعالم .
و -إنشاء استعالم تحديد باستخدام الممررات
تدريب ()13

قم بعمل استعالم لالستعالم عن أسماء الموظفين وأرقام وأسماء المشاريع وعدد ساعات العمل في مشروع
محدد يطلب منك إدخال رقم هذا المشروع.
لعمل ذلك اتبع التالي:
أ -من تبويب انشاء اختر تصميم االستعالم من مجموعة غير ذلك.
ب -من شاشة إظهار جدول اختر جدول الموظفبن ثم انقر على زر إضافة ،ثم
اختر جدول المشاريع ثم انقر على إضافة ،ثم اختر جدول مشاريع الموظفين
ثم انقر على إضافة ،ثم اغالق.
ج -في شاشة استعالم 1انقر نق ار مزدوجا على حقل اسم الموظف في جدول الموظفين ،ثم انقر نق ار مزدوجا
على حقلي رقم المشروع واسم المشروع من جدول المشاريع ثم انقر نق ار مزدوجا على حقل عدد الساعات
في جدول مشاريع الموظفين وذلك إلضافتهم في األسفل كما بالشكل
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د -في جزء المعايير وتحت عمود رقم المشروع اكتب] :أدخل رقم المشروع[ بين األقواس كما بالشكل السابق
ه -انقر على زر تشغيل ،ستظهر لك شاشة تطلب منك ادخال رقم المشروع اكتب ، 3 :ثم انقر على زر
موافق كما هو بالشكل التالي:

و -ستظهر لك شاشة النتائج كالتالي:

ز -انقر على الخيار حفظ في شريط الوصول السريع وقم بحفظ االستعالم باسم (عدد ساعات العمل للموظفين
في محدد).
ح -انقر على الخيار عرض في مجموعة طرق العرض في األعلى واختر طريقة عرض التصميم للعودة
إلى شاشة عرض التصميم لالستعالم.

نتائج التدريب
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 .1التدرب على إنشاء استعالم يعتمد على قيم يتم تمريرها له.
.2التدرب على كيفية وضع شروط(معايير) على الحقول أثناء االستعالم .
إنشاء استعالم باستخدام المعالج
الستخدام هذا النوع من االستعالمات فإننا نقوم بالنقر على الخيار
معالج االستعالمات والموجود في تبويب إنشاء في مجموعة غير
ذلك ،ونالحظ ظهور أربعة أنواع وهي:
 -1معالج االستعالمات البسيطة
في هذا االستعالم يتم االستعالم عن البيانات من جدول أو
أكثر دون وضع شروط(معايير) محددة
 -2معالج االستعالمات الجدولية
يستخدم هذا النوع من االستعالمات ليظهر جدوال من صفوف وأعمدة وفي الوسط يظهر قيم المجموع
ألي حقل تختاره أنت.
 -3معالج استعالم البحث عن التكرار
وهو يستخدم للبحث عن أي قيم مكررة في جدول أو استعالم مفرد.
 -4معالج استعالم البحث عن غير المتطابقات
وهو يستخدم للبحث عن أي سجالت غير مرتبطة(غير متطابقة) بين جدولين
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تدريب ()14

قم بعمل استعالم لالستعالم عن جميع بيانات جدول السيارات باستخدام معالج االستعالمات البسيطة.
لعمل ذلك اتبع التالي:
أ -من تبويب إنشاء اختر معالج االستعالم من مجموعة غير
ذلك ،ثم اختر معالج االستعالمات البسيطة.
ب -من شاشة معالج االستعالمات البسيطة اختر من قائمة
جداول/استعالم (الجدول:السيارات) ثم انقر على زر <<
الختيار كافة حقول جدول السيارات ،كما و بالشكل التالي ثم انقر على زر التالي.

ج -في الشاشة التالية يظهر سؤال إذا كنت تريد استعالم تفصيل أم ملخص ،حيث أن استعالم التفصيل
يعرض كل حقل لكل سجل ،بينما استعالم ملخص يفعل زر خيارات التفصيل والذي يظهر فيه مجموع،
متوسط ،أعلى وأدنى قيمة ،اختر تفصيل ثم انقر على زر التالي كما بالشكل التالي:
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د -في الشاشة التالية يظهر سؤال عن العنوان الذي تريده الستعالمك نكتب :استعالم عن السيارات ،كما
يوجد سؤال آخر عما إذا كنت تريد عرض النتائج مباشرة أو تعديل تصميم االستعالم كما تم شرحه مسبقا
بالطريقة األولى ،نختار فتح االستعالم لعرض المعلومات ،ثم ننقر على زر إنهاء ،كما بالشكل التالي

ه -ستظهر لك شاشة النتائج كالتالي:

نتائج التدريب
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 .1التدرب على إنشاء استعالم باستخدام معالج االستعالمات .
.2التدرب على كيفية التعامل مع المتغيرات الموجودة في معالج االستعالمات .
بنهاية هذه الوحدة تكون قادر على:
.1إنشاء استعالمات بعدة طرق من جدول أو أكثر.
.2إنشاء استعالمات إحصائية دقيقة.
.3القدرة على التعامل مع االستعالمات المعقدة بكل سهولة.
النماذج
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ما هي النماذج
هي واجهات المستخدم التي يمكن من خاللها عرض محتويات جداول قاعدة البيانات لالستعالم عنها وتعديلها

وإضافة بيانات جديدة إليها ،وتستخدم النماذج حتى يتعامل معها المستخدمين دون الدخول على جداول قاعدة

البيانات ،ويمكن بناء النماذج على الجداول كما يمكن بناءها على االستعالمات.
إنشاء النماذج
عند الضغط على تبويب "إنشاء" سنجد أن هناك أنواع مختلفة

للنماذج الذي يمكن تصميمها وطرق متنوعة لهذا التصميم.

نموذج :عند تحديد جدول معين من الجداول التي تم إنشائها مسبقاً
(جدول األقسام مثالً)وبعد اختيار هذا النوع من النماذج يتم إنشاء
نموذج الدخال بيانات سجالت الجدول

المحدد لكل سجل على حده ،بحيث ال

يظهر في الشاشة الواحدة سوى سجل واحد
فقط ،كذلك يظهر السجالت من الجداول

األخرى المرتبطة بهذا الجدول ،حتى تتمكن
من معرفة المعلومات المشتركة بين

الجداول ،ونالحظ ان طريقة العرض

االفتراضية هي "طريقة عرض التخطيط" وهذه الطريقة ال يمكن ادخال البيانات من خاللها فهي تعرض البيانات

وتمكنك من تغيير التخطيط العام للنموذج ،والدخال البيانات يمكنك الضغط بالزر األيمن واختيار "طريقة عرض
النموذج" لكي تتمكن من التعديل على بيانات األقسام ،كما يمكنك التنقل بين األقسام المختلفة عن طريق أزرار

التنقل بين السجالت الموجودة في أسفل النافذة

نموذج منقسم :عند تحديد جدول معين من الجداول التي تم إنشائها مسبقاً (جدول األقسام مثالً)وبعد اختيار هذا
نموذج الدخال بيانات

النوع من النماذج يتم إنشاء
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سجالت الجدول المحدد لكل سجل على حده ،بحيث ال يظهر في الشاشة الواحدة سوى سجل واحد فقط ،ولكن
االختالف هنا في ظهور جميع سجالت الجدول أسفل النموذج ،ونالحظ ان طريقة العرض االفتراضية هي "طريقة
عرض التخطيط" وهذه الطريقة ال يمكن ادخال البيانات من خاللها فهي تعرض البيانات وتمكنك من تغيير

التخطيط العام للنموذج ،والدخال البيانات يمكنك الضغط بالزر األيمن واختيار "طريقة عرض النموذج" لكي تتمكن
من التعديل على بيانات األقسام ،كما يمكنك التنقل بين األقسام المختلفة عن طريق أزرار التنقل بين السجالت

الموجودة في أسفل النافذة.

عناصر متعددة :عند تحديد جدول معين من الجداول التي تم إنشائها مسبقاً (جدول األقسام مثالً)وبعد اختيار

هذا النوع من النماذج يتم إنشاء نموذج الدخال بيانات سجالت الجدول المحدد ،بحيث يظهر في الشاشة الواحدة

جميع سجالت الجدول ،ونالحظ ان طريقة العرض االفتراضية هي "طريقة عرض التخطيط" وهذه الطريقة ال يمكن
ادخال البيانات من خاللها

فهي تعرض البيانات
وتمكنك

من

تغيير

التخطيط العام للنموذج،
والدخال البيانات يمكنك

الضغط بالزر األيمن
واختيار "طريقة عرض

النموذج" لكي تتمكن من التعديل على بيانات األقسام ،كما يمكنك التنقل بين األقسام المختلفة عن طريق أزرار

التنقل بين السجالت الموجودة في أسفل النافذة ،أو عن طريق األسهم بلوحة المفاتيح ،أو الماوس.

إنشاء النماذج باستخدام المعالج
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اضغط على تبويب "إنشاء" ثم "نماذج إضافية" ثم اختر معالج "النماذج"
وعندما تستخدم المعالج سوف تظهر لك جداول قاعدة البيانات لتختار
منها الجدول(أو الجداول) الذي تريد بناء النموذج عليه ،ومن المفضل
دائماً البدء بعمل نموذج إلدخال بيانات جدول ال يحتوي على مفتاح
أجنبي.
ولذلك نبدأ بنموذج إدخال بيانات
األقسام ،فعند اختيار جدول

األقسام ،تظهر لك جميع

الحقول الخاصة بهذا الجدول

يتم اختيار جميع هذه

الحقول وبعد ذلك يظهر لك

التخطيط الذي تريده

للنموذج ،وهناك أربعة

تخطيطات يمكنك من

خاللها تحديد الشكل العام

للنموذج الذي تريد

التعامل معه ،األول وهو "عمودي" وهو يعني أن النموذج يعرض
لك سجل واحد فقط أثناء تشغيله (قسم واحد فقط) وغالباً ما نلجأ
إلى استخدام هذا التخطيط في حالة وجود حقول كثيرة في الجدول
المبني عليه النموذج ،والثاني وهو "جدولي" وهذا النوع يعرض
أكثر من سجل في نفس النموذج ونستخدمه في حالة وجود عدد
قليل من الحقول في الجدول ،أما الثالث فهو "ورقة بيانات"،
والتخطيط الرابع هو "ضبط" والذي يتم عن طريقه المزج بين النوع
"عمودي" والنوع "جدولي" وغالباً ما يستخدم هذا النوع في حالة بناء النموذج على أكثر من جدول أحدها جدول
رئيس واآلخر فرعي ،وبالنسبة للنموذج الذي سيبنى على جدول األقسام سنختار له التخطيط "جدولي" حيث أن
الجدول به عدد قليل من الحقول ،وبعد ذلك سيظهر لك أنواع مختلفة من أنماط التنسيقات التي يمكن تطبيقها
على النموذج والتي يمكنك أيضاً بعد ذلك تصميم نمط خاص بك تستخدمه في جميع النماذج التي تريدها،
ولنختار التنسيق " ،"officeونسمي النموذج بأي اسم وليكن االسم االفتراضي وهو "األقسام".
طريقة عرض تصميم النماذج
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تمكننا طريقة "عرض التصميم" من التعديل على تصميم النموذج وعلى كافة محتوياته ،فعند النقر بالزر اليمن

على نموذج "الموظفين" واختيار "عرض التصميم" يظهر لنا عناصر النموذج ،وسنجد أن النموذج يتكون من ثالثة

أجزاء رئيسية هي "رأس النموذج" و"تفصيل"
و"تذييل النموذج" ،فبالنسبة لرأس النموذج
يتم وضع عنوان النموذج به وكذلك لو

أردنا وضع صورة ،كما يوضع برأس
النموذج عناويين أعمدة الحقول التي

تظهر كما هي عند عرض النموذج،
وبالنسبة لتذييل النموذج يتم وضع

نصوص ثابتة او ايضاحات معينة كما

يمكن وضع أزرار أوامر لعمليات

اإلغالق والتنقل وعمل سجل جديد
وكذلك أزرار أوامر مرتبط بها شفرات برمجية محددة ،وبالنسبة للتفصيل فهذا الجزء يستدعي البيانات المخزنة في

الحقول المناظرة بجدول الموظفين ليتم عرضها عند عرض النموذج.

وجميع األجزاء السابقة يمكن تنسيقها من خالل النقر المزدوج على كل جزء أو تحديد الجزء والنقر على أيقونة

ورقة الخصائص الموجودة في تبويب تصميم.
تدريب ()15

قم بإنشاء نموذج جديد لعرض بيانات جدول "األقسام" ،وذلك باستخدام ثالث طرق مختلفة ،مع إدراج صورة في
رأس النموذج.
مع مالحظة الفارق بين طريقة عرض التخطيط والنموذج والتصميم.
نتائج التدريب
 .1إنشاء النماذج بطرقها المختلفة.
 .2عرض النماذج بطرقها المختلفة.
.3البدء في التعامل مع تصميم النموذج.
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شريط تصميم النماذج

بعدما انتهينا من تصميم نموذج "األقسام" ،نقوم اآلن بإضافة بعض التحسينات على النموذج باستخدام شريط
األدوات "تصميم" ،وأولى هذه األدوات أداة "تسمية"

التي يمكنك من خاللها إضافة أي عناوين أو نصوص

مثال ،ويمكنك أيضاً تنسيق هذا النص من اختيار الخطوط وحجمها وألوانها وألوان التعبئة لمربع
كعنوان للنموذج ً

التسمية نفسه وذلك كله من خالل ادوات التنسيق الموجودة في شاشة التصميم ،واألداة الثانية هي أداة "مربع نص"

وهذه األداة تستخدم لعرض بيانات من قاعدة البيانات وذلك عند ربطها بحقل معين في جدول ما بقاعدة

البيانات ،ويمكنك أيضاً في هذه الحالة كتابة البيانات بهذا العنصر لحفظها في الحقل المرتبط به ،وتتم هذه العملية
عن طريق عرض خصائص العنصر الجديد (بالنقر بالزر األيمن للماوس على العنصر واختيار خصائص) ومن
هذه الخصائص نختار تبويب "بيانات" ومنها نختار الحقل المراد االرتباط به من "مصدر عنصر التحكم" ،ونالحظ
هنا أن جميع الحقول المتاحة هي فقط حقول جدول األقسام حيث أن النموذج مبني على جدول األقسام ،أما إذا

لم تتم عملية ربط هذا العنصر (مربع النص) بأي حقل من الحقول فيعتبر هذا العنصر "كائن غير منضم" ويستخدم

فقط لعرض قيم معينة أو نصوص معينة أو ناتج عملية حسابية تم إجراءها على حقول معينة ويمكن أيضاً يستخدم
لعرض اسم المستخدم الحالي المتصل بقاعدة البيانات ،كما يمكن التعامل مع مثل هذه العناصر برمجياً ويتم

االستفادة منها كثي اًر ،أما األداة الثالثة فهي "الصورة"

وهذه األداة لعرض صورة معينة في النموذج وليكن مثالً

شعار المؤسسة أو الشركة ،وعند اختيار هذه األداة يتم فتح نافذة االستعراض الختيار الصورة التي تريدها من أي

وسيطة تخزين.
تدريب ()16
قم بعمل بعض اإلضافات والتحسينات على نموذجي "األقسام" و"الموظفين" وذلك بتنسيق رأس وتذييل النموذج،
وإدراج صورة في كل نموذج.
نتائج التدريب
.1التعامل مع شريط األدوات تصميم.
.2القدرة على إدراج صور بالنموذج.
.3عمل التنسيقات الالزمة لجميع أجزاء النموذج.
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شرح العناصر المتقدمة لتصميم النماذج
نقوم اآلن بشرح مجموعة أخرى من األدوات التابعة لشريط األدوات "تصميم" ،ونبدأ بأداة "مربع التحرير
اء كانت
والسرد"
وهذه األداة من األدوات المستخدمة كثي اًر في البرامج ووظيفتها عرض مجموعة من القيم سو ً
هذه القيم موجودة في جدول بقاعدة البيانات أو قيم يتم كتابتها في مريع التحرير والسرد مباشرًة.

واألداة التالية هي "مربع قائمة"

وهي تعمل نفس

عمل مربع التحرير والسرد ولكن طريقة عرضه تكون على
شكل قائمة يظهر بها كل البيانات مرة واحدة على عكس مربع
التحرير والسرد الذي يعرض القيمة المختارة فقط من مربع
التحرير والسرد وال تظهر باقي القيم إال عند فتح مربع التحرير
والسرد ،ونالحظ أيضاً أن "مربع القائمة" يمكن أخذ قيمه من
جدول معين من جداول قاعدة البيانات أو يتم ملء بياناته
مباشرًة ،ويمكن استخدام أياً من هاتين األداتين في نموذج

إدخال بيانات الموظفون حيث أننا نالحظ وجود حقل رقم القسم من ضمن البيانات التي يجب تسجيلها عند إدخال
بيانات موظف جديد ،وحيث أنه من الصعب معرفة رقم القسم التابع له الشخص ولذلك يكون من المفضل سرد
جميع أسماء األقسام الموجودة بالشركة وعند اختيار أي قسم منها يتم تسجيل رقم القسم مباشرًة ،وذلك ما يقوم

بعمله بالفعل "مربع التحرير والسرد" أو"مربع القائمة" ،ومن أهم األدوات أداة "زر أمر"

وهذه األداة هي زر عند

النقر عليه يتم تنفيذ إجراء محدد مرتبط بهذا الزر ،على سبيل المثال في نموذج إدخال بيانات الموظفون يمكن
إضافة زر أمر إلغالق النموذج عن طريق النقر عليه ويتم ذلك باختيار "زر أمر" وسحبه في المكان المراد وضعه
به وليكن تذييل النموذج من مربع األدوات فيبدأ عمل المعالج (وإذا لم يبدأ المعالج فعليك بالنقر على زر "معالجات
عناصر التحكم"

وذلك لبدء تفعيل المعالج) ثم تختار من الفئات فئة "عمليات النماذج" ثم تختار من
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"اإلجراءات" إجراء "إغالق نموذج" وتنقر التالي فيظهر لك أحد الخيارين لطريقة عرض زر األمر ،إما على شكل
أيقونة بصورة تدل على عملية اإلغالق ،أو بكتابة نص معين على زر األمر يوضح وظيفته ،وذلك مثال بسيط
على استخدام أزرار األوامر ،وبالتالي يمكنك استخدام الكثير من اإلجراءات من خالل جميع الفئات الموجودة مع
معالج إنشاء أزرار األوامر ،هذا باإلضافة إلى إمكانية كتابة أكواد كاملة من خالل بيئة "تطبيقات الفيجوال بيسك
"  VBAترتبط بزر أمر معين ،ويتم تنفيذ هذه األكواد بمجرد إجراء حدث ما على هذا األمر ،إما بالنقر أو بالنقر
المزدوج أو المرور بالماوس على الزر أو ....الخ ،وسنرى الحقاً إن شاء هللا كيفية التعامل مع بيئة "تطبيقات
الفيجوال بيسك" وكتابة األوامر البرمجية بها ،وهناك أداة أخرى هي "نموذج فرعي/تقرير فرعي"

وهذه األداة

تستخدم عندما نريد إدراج نموذج داخل النموذج الحالي ثم تتم عملية الربط بين النموذج األصلي والفرعي ،فعلى
سبيل المثال يمكنك فتح نموذج األقسام في عرض التصميم ثم استدعاء نموذج الموظفين داخل نموذج األقسام
وربط النموذجين ببعض عن طريق الحقول المشتركة بينهم وهي "رقم القسم" ونالحظ هنا أنه عند تسجيل أو
استعراض بيانات قسم معين يتم عرض جميع الموظفين العاملين بهذا القسم فقط ،وتتم عملية الربط بين النموذج
الفرعي واألصلي عن طريق الذهاب إلى خصائص النموذج الفرعي ومنها نختار تبويب "بيانات" ثم نكتب في
"حقول الربط التابعة" رقم القسم وكذلك في "حقول الربط األساسية" ،وبالنسبة لألدوات "مستطيل" و"خط مستقيم"
فهي من األدوات المعروف استخدامها في عمل إطارات محددة وخطوط فواصل.
تدريب ()17
قم بإنشاء نموذج جديد لألقسام ونموذج فرعي بداخله للموظفين ،بحيث عند التنقل بين األقسام المختلفة يعرض
الموظفين التابعين لهذا القسم ،مع مراعاة عرض السيارات الخاصة بكل موظف في النموذج الفرعي عن طريق
مربع التحرير والسرد.
نتائج التدريب
.1التعامل مع العناصر المتقدمة في شريط األدوات تصميم.
.2القدرة على إنشاء النماذج الرئيسية والفرعية.
 .3القدرة على الربط بين النماذج الرئيسية والفرعية.
بنهاية هذه الوحدة تكون قادر على:
.1التعرف على بيئة النماذج.
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 .2إنشاء النماذج بطرقها المختلفة.
 .3عرض النماذج بطرقها المختلفة.
.4التعامل مع تصميم النموذج.
.5التعامل مع شريط األدوات تصميم.
.6عمل التنسيقات الالزمة لجميع أجزاء النموذج.
.7القدرة على إنشاء النماذج الرئيسية والفرعية.
 .8القدرة على الربط بين النماذج الرئيسية والفرعية.
التقارير

ما هي التقارير
تعتبر التقارير من أهم مكونات النظام البرمجي ألي نظام يتم عمله ،وهي تشير إلى نتائج البيانات المخزنة في
الجداول أو في االستع المات ،حيث أن التقارير تشبه في عملها إلى حد كبير النماذج ،ولكن ما يميزها هو أنها

مصممة حتى تطبع على الورق بعدة أشكال مميزة ،وتعتمد التقارير في تصميمها على خاصية مصدر السجل التي
تحدد الجدول أو االستعالم الذي سيبنى عليه التقرير ،ويمكنك استدعاء التقرير بعد إنشائه من داخل النماذج وذلك

بعمل زر لفتح هذا التقرير باستخدام معالج األزرار.
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وإلنشاء تقرير فإنك تجد ذلك في تبويب إنشاء ثم اختيار طريقة إنشاء التقرير المناسبة من مجموعة "تقارير" وهذه

الطرق هي:

 -1إنشاء تقرير باستخدام األداة تقرير

 -2إنشاء تقرير باستخدام معالج التقارير

 -3إنشاء تقرير باستخدام معالج التسميات
 -4إنشاء تقرير باستخدام أداة التقرير الفارغ

 -5إنشاء تقرير باستخدام أداة تصميم التقرير
إنشاء تقرير باستخدام األداة "تقرير"
تقدم األداة "تقرير" أسرع طريقة إلنشاء تقرير ،ألنها تقوم بإنشاء

تقرير بصورة مباشرة دون مطالبتك بأية معلومات ،تعرض هذه

الطريقة كافة الحقول في الجدول أو االستعالم وقد ال تأتي بالنتائج
المرجوة تماما ،ولكنها مفيدة إللقاء نظرة سريعة على البيانات

األساسية ،ثم يمكنك بعد ذلك التعديل على التقرير وذلك باختيار طريقة عرض التخطيط أو طريقة عرض التصميم

من القائمة عرض.
تدريب ()18

قم بإنشاء تقرير لكافة حقول جدول السيارات باستخدام األداة "تقرير"
لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية:
أ -في جزء التنقل في قائمة الجداول قم باختيار جدول السيارات
ب -من تبويب إنشاء اختر انقر فوق الخيار "تقرير" الموجود في مجموعة تقارير
ج -سيظهر لك التقرير بطريقة عرض التخطيط والذي يظهر فيها تخطيط(حدود) الصفحة كما بالشكل
التالي:
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د -نالحظ هنا حقل رقم الموظف خارج حدود الصفحة ،لذلك يمكنك النقر على أي حقل في التقرير
وتصغير عرضه حتى يصبح عمود رقم الموظف داخل حدود الصفحة.
ه -من الخيار عرض في مجموعة طرق العرض الموجود في األعلى اختر الخيار معاينة قبل الطباعة
لرؤية شكل التقرير قبل طباعته.
و -انقر على أداة حفظ في شريط الوصول السريع واحفظ التقرير باسم "تقرير السيارات"
نتائج التدريب
.1إنشاء تقرير باستخدام األداة تقرير.
.2القدرة على تغيير التقرير بعد إنشائه.
إنشاء تقرير باستخدام "معالج التقارير"
تستخدم هذه الطريقة ألنها اكثر دقة في تحديد الحقول من استعالم أو من جدول أو أكثر بشرط وجود عالقات

محددة مسبقا بين الجداول والتي تظهر في التقرير كما ويمكنك تحديد كيفية جمع البيانات وفرزها.
تدريب ()19

قم بإنشاء تقرير باستخدام معالج التقارير يظهر فيه رقم الموظف واسم الموظف والمهنة ورقم المشروع واسم
المشروع الذي يعمل فيه
لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية:
أ -من تبويب إنشاء اختر انقر فوق الخيار "معالج التقارير" الموجود في مجموعة تقارير
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ب -ستظهر لك شاشة معالج التقرير ،نقوم باختيار جدول الموظفين من الخيار جداول/استعالمات ،ثم
نختار رقم الموظف ثم ننقر على زر > ،ثم نختار اسم الموظف ثم زر > ،ثم المهنة ثم زر > ،بعد ذلك
نقوم باختيار جدول المشاريع ثم ننقر على زر>> إلضافة حقلي رقم المشروع واسم المشروع كما بالشكل
التالي ،ثم نضغط على زر التالي:

ج -تظهر لنا شاشة أخرى تطلب منا طريقة عرض البيانات بواسطة الموظفين أم المشاريع ،حيث نالحظ
في المعاينة يظهر في األعلى حقول جدول الموظفين وفي األسفل حقول جدول المشاريع بحيث يمكنك
التبديل بينهم إذا اخترت الخيار بواسطة المشاريع ،كما هو بالشكل التالي ،ثم نضغط على زر التالي.

د -في الشاشة التالية تظهر مستويات التجميع بحيث أن البيانات في المستوى العلوي(رأس الصفحة الخاص
بالموظفين) يمنع تكرارها مثل رقم واسم ومهنة الموظف ،بينما الجزء السفلي(التفصيل) يظهر فيها
المشاريع التي يعمل بها هذا الموظف ،يمكنك إضافة مستوى علوي آخر باختيار أحد الحقول في
األسفل ،كما بالشكل التالي ،ثم ننقر على زر التالي.
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ه -تظهر لنا الشاشة التالية ترتيب الفرز لسجالت جزء التفاصيل(رقم المشروع ،واسم المشروع) ،نختار رقم
المشروع ،في حال رغبتك بترتيب رقم الشروع بشكل تنازلي ننقر على زر تصاعدي فيتم تغيير االختيار
إلى تنازلي كما بالشكل التالي ،ثم ننقر على زر التالي.

و -الشاشة التالية تظهر شكل التخطيط الذي تريده لتقريرك(تخطي ،كتلة ،مفصل) واتجاه الصفحة
للتقرير(عمودي ،أفقي) ،كما بالشكل التالي ،ننقر على زر التالي.
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ز -في هذه الشاشة يتم اختيار النمط للتقرير ونقصد به نوع ولون الخط وحجمه وشكل التقرير ،حيث نالحظ
أن النمط  officeهو القيمة االفتراضية.

ح -في الشاشة األخيرة يظهر اسم التقرير الذي نريده وهو نفسه عنوان التقرير نكتب" :تقرير عن الموظفين
ومشاريعهم" كما بالشكل التالي ،ثم ننقر على زر إنهاء.

ط -يظهر لنا التقرير بالشكل التالي:
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نتائج التدريب
.1التدرب على إنشاء تقرير باستخدام األداة معالج التقارير.
.2التدرب على إنشاء تقرير من أكثر من جدول باستخدام المعالج.
إنشاء تقرير باستخدام "معالج التسميات"
يستخدم هذا النوع من التقارير لعمل بطاقات تسمية معنونة حسب قياسات البطاقات المتوفرة لديك والتي غالبا

تكون على شكل بطاقات الصقة كما هو لديك بالشكل التالي ،حيث يظهر فيها رقم المنتج وأبعاد الصفحة وعدد
البطاقات عرضا:

يمكنك اختيار الحقول التي تريد عرضها في كل بطاقة ،مثل حقلي رقم الموظف واسمه على كل بطاقة داخل

الصفحة دون تكرار رقم واسم الموظف على كل بطاقة.
إنشاء تقرير باستخدام أداة "تقرير فارغ"

تستخدم هذه الطريقة في حال وجود عدد حقول قليلة في التقرير ،حيث تظهر شاشة بها قائمة بالحقول الموجودة

في كل جدول ،ثم نقوم بسحب كل حقل إلى منطقة التخطيط الموجودة بالتقرير يمكنك استخدام  CTRLالختيار
أكثر من حقل ،حيث نالحظ بأن طريقة عرض التقرير هي عرض بطريقة التخطيط ،حيث يظهر اسم الحقل وما

تحتويه من بيانات مباشرة بمجرد افالت الفأرة فيه ،كما هو بالشكل التالي.
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إنشاء تقرير باستخدام أداة "تصميم التقرير"
في هذه الطريقة نقوم بتصميم التقرير بأنفسنا ،حيث نقوم بسحب الحقول من جداول محددة إلى أجزاء التقرير،
لذلك يجب التعرف على األجزاء التي يتكون منها التقرير حتى نقوم بالتعديل على تصميم التقرير.

نجد أن هذه الطريقة هي طريقة عرض التصميم بدون وجود أي حقول حيث نالحظ أن أجزاء التقرير كما بالشكل

التالي هي:

 -1جزء رأس التقرير :يستخدم لوضع عنوان التقرير ألنه يظهر في الصفحة األولى للتقرير.
 -2جزء رأس الصفحة :يستخدم لوضع مربع التسمية( )Labelالخاص بكل حقل(تقرير جدولي) وهو يظهر
في رأس كل صفحة من صفحات التقرير.
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 -3جزء تفصيل :يستخدم لوضع مربعات النص الخاصة بحقول الجدول ،حيث تتكرر قيمه أسفل بعضها
البعض بعدد القيم المخزنة في هذا الحقل في الجدول

 -4جزء تذييل الصفحة :يستخدم غالبا لوضع أرقام صفحات التقرير ،وهو يظهر في تذييل كل صفحة من
صفحات التقرير

 -5جزء تذييل التقرير :يستخدم غالبا إلظهار النتائج اإلحصائية للتقرير ،وهو يظهر في آخر صفحة من
صفحات التقرير

تدريب ()20
قم بإنشاء تقرير بجميع حقول جدول األقسام بطريقة تصميم التقرير ،واجعل عنوان التقرير "تقرير بأقسام
الموظفين" ،وأظهر رقم صفحة التقرير على شكل صفحة  xمن  yفي أسفل ووسط صفحة التقرير ،وأظهر عدد
األقسام الموجودة في نهاية التقرير .
لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية:
أ -من تبويب إنشاء انقر على خيار تصميم التقرير الموجود في مجموعة تقارير
ب -من قائمة الحقول ،نقوم بسحب حقول رقم القسم واسم القسم إلى جزء التفصيل كما هو بالشكل التالي:

ج -قم بالنقر بزر الفأرة األيمن على مربع التسمية الخاص برقم القسم ("رقم القسم )":ثم اختر الخيار قص،
ثم الصقه في داخل جزء رأس الصفحة ،ثم اسحبه بالفأرة ليصبح فوق حقل رقم القسم ،ثم قم بنفس هذه
الخطوة بالنسبة لحقل اسم القسم ،كما بالشكل السابق.

51

قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت آكسس 2016
د -من تبويب تصميم اختر األداة "عنوان" الموجودة في مجموعة عناصر التحكم كما بالشكل التالي ،ثم
اكتب عنوان التقرير في رأس التقرير":تقرير عن أقسام الموظفين" ،ثم قم بسحبه ليصبح في منتصف
رأس التقرير ،كما بالشكل السابق.

ه -في تذييل التقرير اختر األداة مربع النص الموجودة في مجموعة عناصر التحكم ثم انقر في جزء تذييل
التقرير.
و -اكتب " :عدد األقسام" في مربع التسمية "نص ، ":xواكتب معادلة عدد األقسام في مربع النص "غير
منضم" لتصبح [( " :رقم القسم])" = count
ز -من تبويب تصميم اختر األداة إدراج رقم الصفحة الموجودة في مجموعة عناصر التحكم كما بالشكل
التالي ،ثم اختر التنسيق "صفحة ن من م" والموضع تذييل الصفحة.

ح -اختر من قائمة عرض الخيار معاينة قبل الطباعة ،ستظهر النتائج كالتالي:

52

قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت آكسس 2016

ط -انقر على الخيار حفظ في شريط الوصول السريع واحفظ التقرير باسم "تقرير عن أقسام الموظفين".
نتائج التدريب
.1التدرب على إنشاء تقرير بطريقة تصميم التقرير.
.2فهم أجزاء التقرير وكيفية التعامل معها.
بنهاية هذه الوحدة تكون قادر على:
.1إنشاء التقارير باستخدام أكثر من طريقة.
.2تعديل تصميم التقرير والتعرف على أهم أجزاء التقرير.
الماكرو وأدوات قاعدة البيانات
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ما هي الماكرو
تعتبر الماكرو هي األداة الخاصة بتنفيذ سلسلة من األوامر والمهام حسب الترتيب المصممة من أجله ،فبمجرد

استدعاء ماكرو معين يقوم بتنفيذ جميع األوامر واإلجراءات المدرجة به وبنفس تسلسلها .ويتم استدعاء الماكرو

بعدة طرق مختلفة ،فمن الممكن ربط الماكرو بزر أمر معين في نموذج ما بحيث عند النقر على هذا الزر يتم
تنفيذ هذا الماكرو ،كما يمكن استدعاء ماكرو معين عند فتح نموذج أو تقرير معين ،وأيضاً يمكن إنشاء ماكرو
لتنفيذ شفرة برمجية معينة يتم االستفادة منها في أي جزء برمجي

في المشروع ككل.
إنشاء الماكرو
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بمن تبويب "إنشاء" عند النقر على أيقونة "ماكرو" تظهر لنا نافذة مكونة من مجموعة من األجزاء ،العمود األول
بها "اإلجراء" وبه يتم اختيار إجراء معين من مجموعة من اإلجراءات وليكن " "open formوهو اإلجراء

الخاص بفتح نموذج معين ،نجد بعد ذلك

الجزء باألسفل وهو "وسيطات االجراءات" وهنا

يتم ملء البيانات الخاصة باإلجراء الذي تم

اختياره ،فمثالً عند اختيار إجراء" open

 "formيجب أن نحدد في الوسائط اسم

النموذج ،وطريقة عرض النموذج (نموذج،

تصميم ،معاينة قبل الطباعة ،)...واسم عامل

التصفية(الذي يتم فرز النموذج من خالله)،

وشرط ( whereالذي يمكن من خالله عرض

بيانات النموذج التي تحقق هذا الشرط فقط وليس كل البيانات).وضع البيانات (إضافة ،تحرير ،للقراءة فقط)،

وضع اإلطار (عادي ،مخفي ،رمز ،مربع حوار).
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وهكذا كل إجراء له مجموعة من الوسيطات التي تتبع اختيار هذا اإلجراء ،ويمكننا اآلن اختيار إجراء آخر في

نفس

الماكرو

وليكن

""maximize

والذي

يقوم

بتكبير

نافذة

النموذج

الذي تم فتحه في اإلجراء الذي قبله ،ولذلك ال نجد وسيطات لهذا اإلجراء ،ثم بعد ذلك نقوم بحفظ هذه الماكرو
باسم وليكن "ماكرو األقسام".
تدريب ()21
قم بإنشاء ماكرو جديد باسم "ماكرو الموظفين" يحتوي على إجراء فتح نموذج الموظفين ،ثم تكبير نافذة النموذج
لملء الشاشة ،ثم الذهاب إلى سجل جديد.
نتائج التدريب
.1القدرة على إنشاء الماكرو.
.2القدرة على التعامل مع أكثر من إجراء في الماكرو الواحد.
.3التعرف على بعض االجراءات الجديدة مثل "."GoToRecord
إجراءات الماكرو
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يوجد أنواع مختلفة من إجراءات الماكرو ،فمنها ما هو مخصص للقوائم ،ومنها ما هو مخصص للنماذج والتقارير
والجداول والعمليات عليها.

فعلى سبيل المثال :نقوم بإنشاء ماكرو جديد باسم "رسالة ترحيبية" يقوم بإظهار رسالة ترحيبية ثم يقوم بفتح نموذج
األقسام ثم يقوم بتكبير هذا النموذج ليمأل الشاشة.

تدريب ()22
قم بإنشاء ماكرو يعرض رسالة ترحيبية معينة ،ثم يقوم بفتح تقرير معين في صورة معاينة قبل الطباعة ،ثم
تكبير هذا التقرير.
نتائج التدريب
.1التعرف على مجموعة من اإلجراءات الجديدة.
..2التعامل مع الرسائل.
.3التعامل مع مختلف وسيطات االجراءات.
تشغيل واستدعاء الماكرو
يمكن تشغيل الماكرو مباشرة بمجرد النقر بالزر األيمن عليها واختيار
"تشغيل" ،فعلى سبيل المثال عند النقر بالزر األيمن على الماكرو
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"رسالة ترحيبية" واختيار تشغيل تظهر لنا الرسالة الترحيبية ثم عند النقر على موافق يظهر لنا نموذج األقسام ملء

في وضع التكبير.

تدريب ()23
قم بإنشاء ماكرو لفتح نموذج األقسام ،وآخر لفتح نموذج الموظفين ،وثالث لفتح نموذج المشاريع ،والرابع لفتح
نموذج إدخال عدد ساعات العمل للمشاريع ،مع مراعاة عمل رسالة ترحيبية قبل فتح كل نموذج وكذلك تكبير نافذة
كل نموذج ،ثم قم بتصميم نموذج جديد يحتوي على أربعة أزرار أوامر كل زر يقوم باستدعاء ماكرو محدد ،واحفظ
هذا النموذج باسم "البداية".
نتائج التدريب
.1القدرة على ربط النماذج بالماكرو.
.2عمل أزرار أوامر لتشغيل الماكرو.
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تقسيم قاعدة البيانات

نقصد هنا بتقسيم قاعدة البيانات ،أننا نستطيع فصل جداول قاعدة البيانات في ملف أكسس مستقل عن الملف

الذي يحتوي على جميع الكائنات األخرى من نماذج وتقارير وماكرو واستعالمات ووحدات برمجية ،والهدف هنا

من هذا التقسيم هو فصل الملف الذي يحتوي على قاعدة البيانات بالكامل بحيث يمكن وضعه على خادم server
والملف اآلخر يتم وضعه على أجهزة الشبكة المتصلة بالخادم ،وبذلك

يستطيع أكثر من شخص التعامل
مع قاعدة البيانات من أكثر من

جهاز في نفس الوقت.

ولتقسيم قاعدة البيانات نذهب إلى

تبويب "أدوات قاعدة البيانات" ثم

النقر على "قاعدة
تقسيم قاعدة البيانات،

بيانات  ،"Accessثم نقوم بالنقر على

ونكتب اسم ملف قاعدة البيانات الجديد الذي من المفترض وضعه على الخادم ،ثم النقر على "انقسام" لتظهر لنا

رسالة "تم تقسيم قاعدة البيانات بنجاح".
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ونالحظ هنا انه بعد عملية االنقسام أصبح الملف الحالي يحتوي على

جميع كائنات ملف األكسس ما عدا الجداول ،وتظهر الجداول هنا

على شكل ارتباط فقط

مما يعني أن التخزين الفعلي لبيانات

قاعدة البيانات لم يعد في هذا الملف وإنما في ملف قاعدة البيانات

الذي تم تقسيمه.

تدريب ()24
قم بإنشاء نسخة من ملف قاعدة البيانات السابق ،وقم بحذف الجداول المرتبطة ،ثم قم بعملية ربطه بقاعدة
البيانات المنقسمة مرة أخرى باستخدام تبويب بيانات خارجية ثم النقر على " ،"Accessوال حظ الفارق بين
االستيراد واالرتباط.
نتائج التدريب
.1القدرة على التعامل مع جداول البيانات المرتبطة.
.2إستيراد جداول من قاعدة بيانات منفصلة.
.3معرفة الفارق بين االستيراد واالرتباط.
إنشاء ملف ACCDE

بعد االنتهاء من عمليات التصميم المختلفة في النماذج والتقارير والوحدات البرمجية يمكن تحويل الملف اآلن إلى

ملف تنفيذي ،يستطيع المستخدم التعامل معه وإدخال البيانات إلى قاعدة البيانات وتحديثها دون أن يتعرض
لعمليات التصميم ،وهذا النوع من الملفات هو .ACCDE
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ويتم ذلك من خالل تبويب "ملف" ثم اختيار "حفظ باسم" ثم النقر على على "إنشاء " "ACCDEثم نحفظ هذا الملف
باسم معين وليكن "قاعدة بيانات الشركة تنفيذي" ،وعند النقر على حفظ نالحظ ظهور رسالة تفيد بعدم امكانية

انشاء الملف لكون قاعدة البيانات غير موثوق بها.
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ولحل هذه المشكلة نذهب إلى تبويب "أدوات قاعدة البيانات" ثم ننقر "توثيق قاعدة البيانات" ثم نقوم بتحديد الكل

وننقر "موافق" ،وبعد

ذلك نقوم بتمكين المحتوى المعطل بالنقر على "خيارات" الموجودة في شريط الرسائل ،ثم نختار تمكين هذا المحتوى،
ثم ننقر "موافق" ،ثم نقوم بإنشاء ملف .ACCDE
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تدريب ()25
قم بتحويل أحد ملفات قاعدة البيانات التي قمنا بنسخها إلى ملف  ،ACCDEوال حظ الفروقات بين ملف ACCDB
وملف  ،ACCDEوإذا أردت التعديل على تصميم أحد النماذج أو التقارير ماذا ستفعل.
نتائج التدريب
.1القدرة على التعامل مع ملفات  ACCDBوتحويلها إلى ملفات .ACCDE
.2معرفة خصائص ملفات .ACCDE
.3معرفة طرق تضمين الوحدات المعطلة.
بنهاية هذه الوحدة تكون قادر على:
.1القدرة على إنشاء الماكرو.
.2القدرة على التعامل مع أكثر من إجراء في الماكرو الواحد.
.3التعرف على بعض اإلجراءات الجديدة مثل "."GoToRecord
.4التعامل مع مختلف وسيطات اإلجراءات.
.5القدرة على التعامل مع جداول البيانات المرتبطة.
.6إستيراد جداول من قاعدة بيانات منفصلة.
.7معرفة الفرق بين االستيراد واالرتباط.
.8القدرة على ربط النماذج بالماكرو.
.9عمل أزرار أوامر لتشغيل الماكرو.
.10القدرة على التعامل مع ملفات  ACCDBوتحويلها إلى ملفات .ACCDE
.11معرفة خصائص ملفات .ACCDE
.12معرفة طرق تضمين الوحدات المعطلة.

63

