تمهيد:

الوحدة الخامسة  :إدارة قواعد البيانات

دخل الحاسب اآللي في معظم مجاالت الحياة وظهر أثره في حل العديد من المشاكل التي تعااى مىهاا
الشعوب واألفراد .ومن تلك المشاكل القدرة عل تخزين كم هائل من البياىات وما يترتب عليه مان أسالوب ح ا
واسااترجاو وفهرسااك تلااك البياىااات والتااي تتبلااب جهااد وتكل ااك تحتااا إلااي و اات بوياال وعل ا ساابيل المثااا باار
ح ا بياىااات الب ا ب لالجامعااات والمااوظ ين لالمؤسسااات.ولقد كااان االعتماااد حت ا أالن علا العىىاار اللشاار
الذي يقع علىه العبء كله تقريلاً وتتعدد مسئوليته إبتداء من وضع استقلا البياىاات ثام فهرساتها لح ظهاا ىاهياك
عاان العواماال الببيعيااك التااي تتعاارل لهااا وسااائل الح ا التقليديااك وكمااا ىجااد أن هااذه العمليااك الروتيىيااك تساات ر
و تاً بوي ً لذا تم تىميم مجموعك من البرامج إلدارة بياىات المؤسسات ،وتسم هذه البرامج ببرامج ادارة واعاد
البياىات ،ومن السط هذه البرامج برىامج .Microsoft Office Access
برىامج

 Accessهو ىظام متكامل إلدارة واعد

البياىات المترالبك (تخزين البياىات واستخ ار

المعلومات) وهو علارة عن برىامج رسومي يعمل تحت بيئك  Windowsالرسوميك ،ويحتوي عل مجموعك
متىوعك من الكائىات التي يمكن استخدامها لعرل المعلومات وادارتها ،مثل الجداو والىماذ

والتقارير

واالستع مات ووحدات ماكرو والوحدات الىمبيك وى حات وىو للبياىات ،بدال من تىميم اعدة بياىات
واحدة لجميع المعلومات يتيح لك إىشاء العديد من واعد البياىات ويتم تجميع ىوو معين من البياىات عن
موضوو واحد ووضعها في جدو .ثم يربط بين هذه الجداو لع ات محددة لحيث يمكن استخ ار التقارير
المبلولك مىها و تى يذ االوامر لسهولك ،كما يتيح التكامل مع البرامج األخر سواء كاىت واعد بياىات سالقك
أو برامج معالجك الكلمات أو الجداو االلكتروىيك فيمكن راءة واعد بياىات المىشاة بواسبك برامج أخر مىها
داخل  Microsoft Accessداخل الىظام ى سه او الربط بيىه وبين الجداو االلكتروىيك وبرامج معالجك
الىىوص .ويعتبر برىامج  Microsoft Accessواحد من أشهر برامج واعد البياىات والتي تستخدم في
ترتيب البياىات واستخ ار الىتائج مىها واعداد االست سارات ال زمك .
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مقدمة فى قواعد البيانات
 البيانات Data
هي مجموعك من الحروف أوالكلمات أو األر ام أو الرموز أو الىور (الخام) المتعلقك لموضوو
معين  .مثا عل

ذلك :بياىات الموظ ين (األسماء  -األر ام الوظي يك  -المهن  -الىور) بدون

ترتيب  ،ويىتج عن هذه البياىات لعد المعالجك ما يبلق علىه مىبلح معلومات.

 المعلومات :Information
تعرف المعلومات عل أىها البياىات التي تمت معالجتها لحيث أىلحت ذات معى ولاتت مرتلبك
لسيا معين .و المعلومات مىبلح واسع يستخدم لعدة معاىي حسب سيا الحديث ،وهو لشكل عام
مرتلط لمىبلحات مثل :المعى  ،المعرفك ،التعلىمات ،التواىل.
مثا  :الر م ( )6والر م ( )5إذا استخدما في عمليك الضرب(  )03=6×5أىلحا معلومك م يدة.

 قواعد البيانات :Data base
هي تجميع لكميك كبيرة من المعلومات أو البياىات وعرضها لبريقك أو أكثر تسهل االست ادة مىها.
مثا  :دليل الهاتف الذي يشتمل عل أسماء وعىاوين وأر ام هواتف سكان مديىك الخربوم يمكن أن
ىعتبره اعدة بياىات وتتحقيق اإلست ادة من اعدة البياىات هذه بإدخا ر م المشترك والحىو عل
اسمه وعىواىه أو إدخا إسم المشترك والحىو عل ر م هات ه وعىواىه وهكذاً.

 نظم إدارة قواعد البيانات:Database Management Systems
هي مجموعك من البرامج الجاهزة التي تقوم بتى يذ جميع الوظائف المبلولك من اعدة البياىات.
مثا  :لعد إضافك عم ء جدد لدليل الهاتف في مديىك الخربوم فإىك د تحتا إلعادة ترتيب أسماء
المشتركين أبجدياً أو لترتيب عىاويىهم ،مثل هذا العمل من أحد وظائف إدارة واعد البياىات.
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 أهمية قواعد البيانات:
 .1تخزين جميع البياىات لكافك األىشبك لجهك ما لبر متكاملك ود يقك وتىىيف وتىظيم هذه
البياىات لحيث يسهل استرجاعها في المستقبل.
 .2متالعك الت يرات التي تحدث في البياىات المخزىك وادخا التعدي ت ال زمك علىها ،حت تكون
دائماً في الىورة الم ئمك الستخدامها فور بلبها.
 .0تخزين كم هائل من البياىات التي تتجاوز اإلمكاىيات اللشريك في تذكر ت اىيلها ومن ثم إجراء
لعل العمليات والمعالجات التي يستحيل تى يذها يدوياً.
 .4تساعد عل تخزين البياىات لبريقك متكاملك ،لمعى الربط بين االىواو المختل ك للبياىات المعبرة
عن كافك األىشبك.
 .5تساعد عل

تحقيق السريك الكاملك للبياىات المخزىك بها لحيث ال تتاح أي معلومات ألي

شخص ليس له الحق في اإلب و علىها.

 أنواع قواعد البيانات:
 من حيث الحجم:
 .1مشروعات صغيرة :مثل
(e) R:BASE

(d) DBASEIII+/IV

(c) FoxPro

(b) Paradox

(a) Access

 .2مشروعات كبيرة  :مثل
(b) SQL (Structured Query Language) .

(a) Oracle.

(c) DMS (Database Management System).
(d) IDMS (Integrated Database Management System).
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 من حيث طريقة العمل:
 .1واعد البياىات ذات شكل هرمي Hierarchy Databases
 .2واعد بياىات شلكيك Network Databases
 .0واعد بياىات ع ئقيك Relational Databases

 وظائف قواعد البيانات:
 .1إضافك معلومك أو بيان جديد إل الملف.
 .2حذف البياىات القديمك والتي لم تعد هىاك حاجك إليها.
 .0ت يير بياىات موجودة تلعاً لمعلومات استحدثت .

 .4اللحث واالستع م عن معلومك أو معلومات محددة .
 .5ترتيب وتىظيم البياىات داخل المل ات .
 .6عرل البياىات في شكل تقارير أو ىماذ مىظمك .
 .7حساب المجموو الىهائي أو المجموو ال رعي أو المتوسط الحسابي لبياىات مبلولك .
يبلق عل

واعد بياىات  Microsoft Accessاسم واعد البياىات الع ئقيك ويقىد بها واعد البياىات التي

تكون الجداو فيها مترالبك بيىها لع ات في حقل واحد أو أكثر  .والهدف األساسي من ربط الجداو هو
مىع تكرار البياىات وتقليل هدر مساحات التخزين والرفع من ك اءة اعدة البياىات  .وضعت  Microsoftفي
هذا البرىامج كائىات تساعد المستخدم إلدخا البياىات وتىسيقها ومعالجتها وبلاعتها  ،وهذه الكائىات هي :
 .1الجداول :وهي مكان تخزين بياىات ذات موضوو واحد في القاعدة مثل جدو الموظ ين  ،وتتكون

الجداو من حقو (أعمدة :وهي اىىاف فرديك مثل اسم الموظف،ر م تل ون )..وسج ت (ى وف :وهي
معلومات مرتلبك لىىف معين مث سجل الموظف له اسمه وعىواىه ور م تل وىه.)...
 .2االستعالمات :وهي علارة عن جدو يحتوي عل

بياىات معيىك في القاعدة تىببق علىها معايير

محددة  ،أو كائىات لتى يذ عمليات عل البياىات في الجداو كحذف سج ت أو تحديثها أو إىشاء

الجداو أو إلحا سج ت بها ،وتتمثل اهميتها ف الحىو عل معلومك في ا ل زمن.
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 .0النماذج :وهي واجهك المستخدم التي ترببه لالىظام و مكان تسجيل البياىات التي يرغب في ح ظها
في الجدو  ،وتحريرها .
 .4التقارير  :وهي اداة عرل وبلاعك البياىات لأشكا وبر وتىسيقات مىوعك .

 .5الصفحات :وهي ى حات تعرل البياىات في مل ات من ىوو  HTMLمى ىلك عن ملف القاعدة
األساسي وذلك لعرضها عل شلكك االىترىت .

 .6الماكرو:ألسط تعريف له هو كائن يمكن من وضع أمر أو عدة أوامر أو إجراءات فيه ليتم تى يذها .
 .7الوحدات النمطية  :هي مكان تخزين أوامر واجراءات ليتم تى يذها أو استدعاؤها لأكثر من بريقك
وتختلف عن الماكرو بإمكاىيك التحكم في هذه األوامر لشكل أكبر وأىها ذات إمكاىيات أوسع مىها.

 من مميزات قواعد البيانات:
 .1جمع كائىات اعدة البياىات في ملف واحد يأخذ االمتداد  ،DBMمما يسهل التعامل مع القاعدة واال
اىه يمثل خبورة عل القاعدة حيث أن تلف هذا الملف يتلف معه كل كائىات القاعدة .
 .2استيراد وتىدير أىواو مختل ك من البياىات إل برامج مجموعك  Microsoft officeأو إل

واعد

وبرامج أخر .
 .0تعدد درجات األمان في القاعدة وتعدد المستخدمين .
 .4إمكاىيك وضع القاعدة عل شلكك اتىاالت داخليك وتش يلها من عدة مستخدمين في آن واحد .
 .5وجود خىائص وبر تمكن المستخدم من التحكم الكامل في القاعدة وبياىاتها ومىع ت ييرها .
 .6الحمايك وتحديد الى حيات الي مستخدم بتخىيص اسم المستخدم وكلمك المرور.
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 خطوات تصميم أو إنشاء قاعدة البيانات باستخدام Access
فيما يلي الخبوات األساسيك لتىميم أي اعدة بياىات:
 .1تحديد ال رل من اعدة البياىات.
 .2تحديد الجداو التي تحتا إليها في اعدة البياىات.
 .0تحديد الحقو التي تحتا إليها في الجداو .
 .4تعريف الحقو بواسبك يم فريدة (أىواو الحقو ).
 .5تعيين الم تاح األساسي في كل جدو .
 .6تعيين الحقل الرالط بين كل جدولين .
 .7تحديد الع ات بين الجداو .
 .8تحسين التىميم(.تىسيق الجداو )
 .9إضافك بياىات واىشاء كائىات اعدة بياىات أخر ( .تعبئك المعبيات)
م حظك:
سىتاو لالت اىيل هذه الخبوات ف ال ىو القادمك
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 إنشاء قاعدة بيانات ببرامج .Microsoft Office Access
لبدء تش يل  Microsoft Office Accessاتلع الخبوات التاليك:
 .1م لالىقر عل ابدأ Start
 .2من ائمك ابدأ اختار كافك البرامج All program
 .0ثم ىختار Microsoft Officeومىها ىض ط عل .Microsoft Office Access

الشكل ( :)1بريقك فتح البرىامج
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 اساسيات الواجهة:
ىممت واجهه  Access 2313إلمكاىيك فتحها والوىو إليها لأسرو و ت ممكن .الشكل التال يمثل واجهك
ُ
 .1شريط العنوان
البرىامج.
 .2شريط
التبويات .

.3القوالب المتاحة

الشكل ( :)2واجهك البرىامج
عىد فتح برىامج  Accessألو مرة ،ت تح ائمك الملف تلقائياً وتظهر بريقك عرل الملف ومن هىا
يمكىك اختيار اعدة بياىات إما للعمل بها أو لعرل الخىائص المتعلقك لقاعدة البياىات الم توحك الحاليك
وتتكون واجهك البرىامج من االتي :
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.1شريط العنوان :

الشكل( :)0شريط العىوان
وهو شريط مقسم ال ث ث اجزاء
 .1الجزء االيمن ويوجد له ازرار ح

وتراجع عن االجراءات واستعادة اخر اجراء وزر تخىيص شريط

الوىو السريع
 .2الجزء االوسط يوجد له اسم البرىامج واسم ملف اعدة البياىات الذي ىتعامل معها
 .0الجزء االيسر يوجد له زر التعامل مع ىافذة البرىامج لاالغ

والتكبير والتى ير

 -2شريط التبويب

الشكل( :)4شريط التبويلات
ىجد ان شريط التبويب مرتلط ارتلابا كام لشريط المجموعات ولالتاكيد تختلف المجموعات عىد اختيار
تبويب اخر من شريط التبويب ويشمل:
 -1تبويب ملفFile
 -2تبويب الى حك الرئيسيك Home
 -0تبويب اىشاءCreate
 -4تبويب بياىات خارجيك External Data
 -5تبويب ادوات اعدة البياىاتDatabase tools
 -6تبويب الوظائف االضافيك
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 -3شريط المجموعات :

الشكل( :)5شريط المجموعات
والشريط السابق يظهر تبويب الى حك الرئيسيك .Home
 -4شريط الحالة

طرق عرض صفحة العمل عند التصميم

عرض لنوع الكائن المتعامل معه

الشكل( :)6شريط الحالك
 -5جزء التنقل بين مكونات قاعدة البيانات
يتم التعامل مع الكائىات المضموىك في اعدة البياىات من خ

جزء التىقل والذي يحتوي جميع فئات

الكائىات عل الىحو التالي:

الشكل( :)7جزء التىقل لمكوىات اعدة البياىات
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-1الجداولTable
هي اهم هذه الكائىات بل هي المحور االساسي الي اعدة بياىات حيث اىه يحتوي عل البياىات
الكامله لها ويمكن لقاعدة البياىات ان تحتوي عل اكثر من جدو  ،والجدو الواحد يحتوي عل عدد
من الى وف (السج ت ) واالعمدة ( الحقو ) التي تدر فيها المعلومات ويتم ح ظها داخل الجدو
ويمكن ال ربط بين جميع الجداو لقاعدة البياىات عن بريق الم تاح االساسي لتسهيل الحىو عل
البياىات ورببها معا لكافك كائىات اعدة البياىات.
-2االستعالماتQuery
مجموعك محددة من بياىات الجداو يتم تحديدها او فلترتها وتى يتها حسب شروط او خىائص
معيىك ويرجع ذلك ال رغلك مىمم اعدة البياىات.
-3النماذج Form
هي الشكل الىهائي الذي يوضع له البياىات ولذلك يظهر فيه مميزات التىميم واحترافيك مىمم
اعدة البياىات والبد ان يتم وضع البياىات بها لشكل مىسق لتكون سهلك االستعما عل المستخدم
لقواعد البياىات.
-4التقاريرReport
وتستخدم لتحديد البياىات التي تتم بلاعتها وتىميمها ويتم االختيار من خ لها لشكل وتىميم ور ك
البلاعك
-5وحدات ماكروMacro
هي مجموعك االجراءات المسجلك من خ

عمليك محددة وذلك الىجاز عمليك معيىك

-6وحدات نمطية
هي برامج ى يرة تلتزم لاداء امر محدد عىد الىقر عل زر معين ويستخدم لذلك اوامر Visual
Basic
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 تبويب ملفFile
عىد الىقر فو تبويب ملف سىر االوامر االساسيك المتمثلك ف
واعداده والتعامل معه مثل(ح  -ح

الكائن لاسم – ح

البياىات -معلومات -جديد -بلاعك -ح

فتح ملف وح ظه وبلاعته واغ ه

اعدة البياىات لاسم -فتح -اغ

اعدة

وىشر -تعلىمات-ا لوظائف االضافيك -الخيارات -اىهاء)

الشكل ( :)8يوضح ائمك ملف
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 تبويب الصفحة الرئيسية Home

الشكل( :)9تبويلك الى حك الرئيسيك
 ويحتوي على المجموعات التالية

 .1مجموعك بر العرل (.) Views
 .2مجموعك الحافظك).( Clipboard
 .0مجموعك فرز وتى يك).( Sort &Filter
 .4مجموعات سج ت).( Record
 .5مجموعك لحث). ( Find
.6

مجموعك تىسيق الىص). (Text Formatting

 تبويب انشاء)(Create

الشكل( :)13تبويلك إىشاء ()Create

 يحتوي تبويب اىشاء عل

كل من المجموعات التاليك:

 .1مجموعك القوالب.Application Parts
 .2مجموعك جداو .Table
 .0مجموعك استع مات.Query
 .4مجموعك ىماذ .Form
 .5مجموعك التقارير.Report
 .6مجموعك وحدات ماكرو ورمز.Macro
14
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 تبويب بيانات خارجية External Data

الشكل( :)11تبويلك البياىات الخارجيك
 يحتوي تبويب بيانات خارجية على كل من المجموعات التالية:

 .1مجموعك استيراد وربط)( Import & Link
 .2مجموعك تىدير)(Export
 .0مجموعك تجميع البياىات)(Collect Data
 تبويب ادوات قاعدة البياناتDatabase tools

الشكل( :)12تبويلك ادوات اعدة البياىات
 ويحتوي تبويب ادوات قاعدة البيانات على كل من المجموعات التالية:

 .1مجموعك ادوات)(Tools
 .2مجموعك ماكرو)(Macro
 .0مجموعك الع ات)(Relation Shis
 .4مجموعك تحليل)(Analyze
 .5مجموعك ىقل البياىات)(Move Data
 .6مجموعك الوظائف االضافيك)(Add-Ins

15
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 منطقة العمل على الكائنات

وهي الجزء المخىص للعمل عل

الكائىات المدرجك لالبرىامج من جداو واستع مات وىماذ

وتقارير وغيرها من الكائىات والتي تظهر جميعا في جزء التىقل بين الكائىات والذي يمكىك من اختيار اي
كائن مدر والتعامل معه في مىبقك العمل هذه.

منطقة العمل

الشكل( :)12مىبقك العمل

 إنشاء قاعدة بيانات:
لما أن برىامج  Accessيحتوي عل عدد من القوالب المبىيك مسلقاً ،فمن السهل إىشاء اعدة بياىات من
آليك إىشاء اعدة بياىات فارغك لالخبوات التاليك :
جديدة  ،وتتمثل ّ

 .1عىد ى حك البدء في استخدام برىامج  Accessىقوم لالىقر عل اختيار اعدة بياىات فارغك (Blank
)database
 .2لعد ذلك وفي اختيار الجزء من اعدة بياىات فارغك ،ىقوم لكتالك اسم الملف لقاعدة البياىات وتحديد
مو ع ح ظها.
 .0ىقوم لعد ذلك لالىقر فو اختيار إىشاء(Create).
 .4ىقوم لعد ذلك لالشروو لكتالك واضافك البياىات ،أو بإمكاىىا القيام لعمليك لىق للبياىات من مىادر
أخر

16
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قم بكتابة اسم
الملف

قم بالضغط على
انشاء ()create

الشكل ( :)10إىشاء اعدة بياىات

 إستخدام كائنات قاعدة البيانات :
ُيعد كائن اعدة البياىات جزء مى رد من اعدة البياىات ويمكان اساتخدامه لوحاده .ولقاد تبر ىاا لشاكل

مختىا اار حا ااو الكائىا ااات الرئيسا اايك والتا ااي ها ااي :الجا ااداو واالسا ااتع مات واألشا ااكا والتقا ااارير ووحا اادات
ماكرو.يس ااتخدم ج اازء التىق اال للا ااتحكم واس ااتخدام الكائى ااات ف ااي اعا اادة بياى ااات  .Accessوس ااىتىاو فا ااي
الوحدات التاليك بر إىشاء هذه الكائىات لالت ىيل .

17
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الجدوال ()Tables
عرف الجدو عل أىه مجموعك من عىاىر البياىات المىظماك علا شاكل أعمادة (و هاي
في واعد البياىات ُي ّ
تُع ّارف لاسامها) و ىا وف أفقيااك .يحتاوي الجادو علا عاادد محادد مان األعمادة لكىااه يمكان أن يحتاوي علا أي
عدد من الى وف .عل سبيل المثا  :يمكن أن يحتو الجدو عل بياىات حو العم ء( ،)Customers
و يحتااو كاال حقاال عل ا معلومااات حااو أحااد العم ا ء مثاال ID

( Customersر اام العمياال) ،لالتااال فااإن

مكوىات الجدو ه :
 .1السجججل  :هااو مجموعااك حقااو ُمجمعااك  ،وُيعاارف السااجل عل ا أىااه حقاال أو العديااد ماان حقااو البياىااات
التي تُىشئ يد واحاد فاي جادو  .ويىل اي أن يحتاوي كال ساجل علا مفتجا أساسج (،) primary Key
وهو علارة عن حقل فريد له يمك استثىائيك تميزه عن لا ي الحقو وال يمكان ان يتكارر فاي الساجل ساو

مرة واحدة فقط ويمكن رببه لعدة حقو فرعيك.
* ويحتو كل سجل عل كل المعلومات المتعلقك لأحد العم ء متضمىاً .Customers ID

(ر م العميل) ( Company Nameاسم الشركك) ( Contact Name ،اسم مىدوب الشركك) الخ.

 .2الحقل :هو ى ك واحدة من الجدو لكل السج ت الجدو  ،ويحتوي كل حقل بياىات جاىب واحد من
موضوو الجدو  ،مثل اسم العميل او العىوان ويسم الحقل أيضا عموداً.
تعتمد اعدة البياىات اساساً عل

الجداو  ،وبدورها تعمد الجداو عل

الحقو  ،ولك

تكون اعدة

البياىات جيدة يجب اوالً تحديد وحىر الجداو المبلولك حسب الىظام مث ً لمؤسسك محددة ىحتا للجداو
التاليك( جدو الموظف  ،جدو االدارات  ،جدو المشروعات والخ ، )..وتحديد الحقو االزمك لكل جدو ،
مث

حقو جدو الموظف (ر م الموظف ،اسم الموظف ،ر م االدارة ،العىوان ،المرتب ،تاريخ التعين ،الر م

الوبى  ،الع وات ،الحالك االجتماعيك ...الخ).
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الصف او
السجل

العمود او الحقل

.

الشكل ( :)14يوضح الى وف واالعمدة

 انشاء جدول :
يسمح لك برىامج  Accessبإىشاء جدو لعدة بر مختل ك هي :
 .1إفتح جدو فارغ وأدخل القيم لاستخدام الب .
 .2لاستخدام بريقك عرل تىميم ( ) Table Designلبىاء الجدو لشكل يدوي .
 .0استخدم مجموعك القوالب والجداو من تبويب إىشاء) (Createإلىشاء جدو :

طرق انشاء الجدول

الشكل( :)15تبويلك ادوات إىشاء الجدو
21
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 إنشاء الجدول بطريقة عرض التصميم -:
 .1اختر إىشاء جدو لبريقك عرل التىميم .
 .2في أو سبر وتحت عمود اسم الحقل اكتب اسم أو حقل لعد ذلك اىقل المؤشر إل العمود الثاىي
(عمود ىوو البياىات) حيث يوجد بجاىله سهم ى ير وعىد الض ط علىه تظهر ائمك مسىدلك تحتوي

عل مجموعك من أىواو الحقو مثل (ىص  ،ر م  ،تاريخ ،ىعم  /ال  ،عمله  ،مذكر  ،تر يم تلقائي ،
كائن  ،معالج اللحث) م لاختيار ىوو الحقل حسب العمود الذي بله اسم الحقل .

 .0اىتقل إل العمود الثالث (الوىف) ثم اكتب وىف للحقل الذي تعمل عليه  ،وهو أمر اختياري .
 .4ى ح أيضاً في الىىف الس لي من ىافذة عرل التىميم تظهر خىائص الحقل الحالي المختار م
تحديد خىائص الحقل لما يىاسلك .

 .5م بتعبئك أسماء جميع الحقو التي ترغب بها مع تحديد ىوو البياىات والخىائص .
 .6اىقر زر اإلغ

فتظهر رسا تخبرك لح

اسماً للجدو ثم اىقر موافق أو عل زر ح

الت يرات  ،اختر ىعم  ،فيظهر مربع ح
عل

لاسم ،اكتب

ائمك األدوات .

 .1تبويب تصميم Design

وصف
الحقل

 .2اسماء
الحقول

نوع بيانات الحقل
خصائص
الحقل

الشكل ( :)16يوضح إىشاء جدو لبريقك عرل التىميم
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 ضبط المفتا األساس بدون معالج -:
يجب تخىيص حقل أو أكثر من حقو الجدو وجعله م تاح أساسي  Primary Keyويراع عىد
اختيار الحقل أن يشتمل عل بياىات ال يسمح بتكرارها داخل الجدو وال تقبل أن تكون خاليك مثل ر م
حساب العميل أو الر م اللبا ك  ...الخ .
ولعمل ذلك :
 .1ضع المؤشر أمام الحقل حت

يتحو إل

سهم أسود ى ير ثم اىقر زر ال أرة االيمن حيث سيحدد

السجل كام ً  .وجه المؤشر إل شريط األدوات واض ط عل زر الم تاح .
 .2سيظهر رمز المت اح عل يمين اسم الحقل داللك عل أن هذا الحقل أىلح مخىىاً كم تاح أساسي

عند الوقوف على بداية اي صف
والنقر على زر الفارة االيمن
تظهر النافذة التالية والتي من
تستخدم فى تعين المفتاح االساس
و التعامل مع الصفوف المدرجة
بالقص والنسخ واللصق والحذف
وادراج الصفوف

الشكل ( )17تعيين الم تاح االساس
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نوع البيانات

ىصtext

االستخدام

ىص أو تركيلات الىص واألر ام الموجودة في الحقل ،مثل عىاوين

حجم

حت  255حرفا

األر ام التي ال تتبلب حسالات ،مثل أر ام الهواتف أو الرموز البريديك
المذكرةMemo

الىص البويل واألر ام ،مثل الم حظات أو الوىف

حت  65.506حرفا

ر مnumber

البياىات الر ميك التي يمكن استخدامها حسابيا ورياضيا

يختلف الحجم لاخت ف ىوو

التاريخ/الو ت

التواريخ واألو ات .

 8لايت

عملكcurrency

يم العم ت ولمىع التقريب اثىاء الحسالات  ،تحتوي عل  15ر ماً يسار

 8لايت

تر يم تلقائي

األر ام المتسلسلك ( تزيد لمقدار ) 1

 4لايت

حقو سوف تحتوي عل فقط واحدة من القيم أو أكثر ,مثل ىعم/ال ،

 1بت

Date&time

خاىيك حجم الحقل

الع مك العشريك و  4ار ام يمين الع مك العشريك
AutoNumber

ىعم/ال

ىواب/خبأ تش يل/إيقاف تش يل.
كائنOLE

الكائىات مثل مل ات الىور والىوت وال يديو و المستىدات

حت  2غي ا لايت

االرتلاط التشعبي

مسار مو ع المعلومات)(URL

حت لا 64.333

Hyperlink

جدو

(: )1اىواو البياىات
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 خصائص الحقول -:
خىائص الحقو هي لعل القيم االفتراضيك التي ي ترضها البرىامج لتحديد المظهر العام وبريقك
التعامل مع الحقو في الجداو المختل ك  ،فعل سبيل المثا فإن البرىامج ي ترل أن سعك أي حقل
ىىي  TEXTهي  53حرف وبذلك اذا كان االسم اكثر من  53حرف فإىه يقوم لحذف اللا ي رغم
ان السعك القىو التي يمكن ان يحتويها أي حقل ىىي هي  253حرف  ،والسبب في عدم تقبله
اكثر من  53حرف هو احد الخىائص الذي يتحكم في عدد االحرف التي يدخلها المستخدم وهذه
الخاىيك هي حجم الحقل .
تختلف الخىائص لاخت ف ىوعيك الحقل فالحقو الىىيك لها مجموعك خىائص تختلف عن الحقو
الر ميك  ،رغم اشتراك جميع الحقو في لعل الخىائص .
 .1تغيير سعة الحقول النصية

الحقو الىىيك تأخذ يمك افتراضيك  53حرف رغم أن سعتها القىو  255حرف  ،ويمكن ت يير تلك
السعك بإتلاو الخبوات التاليك :
 .1اذهب ال الحقل المراد ت يير خاىيك السعك .
 .2اذهب للخاىيك حجم الحقل  File sizeداخل ىافذة الخىائص .
 .0غير القيمك االفتراضيك من  53إل أي عدد ىريده لشرط أن ال يزيد عن  255وأن ال يقل عن
.1
 .2تغيير سعة الحقول الرقمية
الحقو الر ميك تتعامل معاملك خاىك إذ أن هىالك لعل المعايير والسعات الثابتك التي يجب االلتزام بها ،
ويمكن ت يير تلك السعك بإتلاو الخبوات التاليك :
 .1اذهب إل الحقل الر مي المراد ت يير سعته .
 .2اذهب للخاىيك حجم الحقل داخل ىافذة الخىائص واىقر فو السهم الموجود بجاىب هذه
الخاىيك .
24
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 .0اختر السعك التي تريدها من القائمك التي تظهر أمامك

النوع

البيان

لايت

عدد ىحيح بين ى ر و 255

عدد ىحح

 +32.767و -32.768عدد ىحيح بين

عدد ىحيح بويل

 +2.147.483.647و -2.147.483.648عدد ىحيح بين

م رد

 +3.402823و -3.402823ر م عشري بين

مزدو

 +1.79769313486231و -1.79769313486231ر م عشري بين

الجدو ( :)2يوضح المقىود لالخيارات المختل ك لسعك الحقو
 .1ضبط تنسيق الحقول المنطقية و حقول التاريخ والوقت:

الحقو

المىبقيك هي الحقو

التي ال تحتمل إل

 ، Yes or Noولكن يمكن ت يرها لتىلح

 True/Falseأو ، On/offيمكن ضلط تىسيق حقل التاريخ من الضلط االفتراضي  2339/2/1إلي
الشكل التالي  1فبراير  . 2339لت يير تىسيق هذا الىوو من الحقو اتلع األتي -:
 .1اذهب ال الحقل المىبقي أو التاريخ والو ت المراد ت ييره .
 .2اذهب للخاىيك تىسيق  Formatداخل ىافذة الخىائص واىقر فو السهم الموجود بجاىب هذه
الخاىيك لتظهر لك ائمك اختر مىها التىسيق الذي تريده .
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 .3أقنعة اإلدخال

تستخدم أ ىعك اإلدخا  Input Masksلتحديد شكل إدخا البياىات  ،لعد تحديد الشكل المبلوب
إلدخا البياىات ثم يدخل المستخدم البياىات لىورة عاديك يقوم ىاو اإلدخا بتحويله إل الىورة التي
تريدها  ،خبوات إضافك ىاو اإلدخا لحقل معين -:
 .1اذهب إل الحقل المبلوب إضافك القىاو له .
 .2اذهب للخاىيك ىاو اإلدخا داخل ىافذة خىائص واكتب .(00)000000

الرمز

المعن

الرمز

المعن

0

يسمح بإدخال رقم مع ضرورة اإلدخال

C

يسمح بإدخال حرف أو مسافة مع عدم ضرورة اإلدخال

9

يسمح بإدخال رقم مع عدم ضرورة اإلدخال إذا لزم األمر

<

يحول كل األحرف الت تليه إلى أحرف صغيرة Small

#

يسمح بإدخال رقم أو عالمة أو مسافة ضرورة اإلدخال

>

يحول كل األحرف الت تليه إلى أحرف كبيرة Capital

L

يسمح بإدخال حرف مع ضرورة اإلدخال

!

لمحاذاة اإلدخال إلى اليمين

؟

يسمح بإدخال حرف مع عدم ضرورة اإلدخال

A

يسمح بإدخال حرف أو رقم مع ضرورة اإلدخال

a

عدم ضرورة اإلدخال يسمح بإدخال حرف أو رقم مع

Password

&

يستخدم لتحويل األحرف المدخلة إل نجوم
يسمح بإدخال حرف أو مسافة مع ضرورة اإلدخال

جدو ( :)2يظهر الرموز الخاىك لقىاو اإلدخا
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تبين األمثلك الموجودة في الجدو التالي لعل أساليب استخدام ىاو اإلدخا .
قناع اإلدخال

مالحظات

مثال لإلدخال

(000) 000-0000

(206) 555-0199

يجب إدخا جميع األر ام

(999) 000-0000

(206) 555-019

األر ام بين األ واس اختياريك حيث يمكن ان ال ىكتبها

() 555-019
(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

جمعىا بين األر ام اإلجلاريك وامكاىيك اضافك حرف أو ار ام اجلاريك

#999

-20

أيك أر ام موجلك أو ساللك ,وليس أكثر من أربعك أر ام فقط

2000
>L????L?000L0
00000-9999

 GREENGR339M3او حرف كبير والحرف األربعك االخر ى يرة وحرف كيبر وث ثك
MAY R 452B7

ار ام اجلاريك وحرف ور م .

12345-1234

المقبع األو إجلاري واألخر اختياري

12345-123
إدخا أو حرف من االسم لحرف كبير واللا ي لحروف ى يرة

?????????????<Maria >L
Pierre
password

********

إدخل كلمك المرور لشكل ىجوم

الجدو ( :)0امثلك أساليب استخدام ىاو اإلدخا
 .4ضبط القيم االفتراضية
يمكن أن تجعل البرىامج يقوم ىيالك عىك لكتالك القيم االفتراضيك لحقل ما  ،وذلك من ىافذة الخىائص
اذهب للخاىيك القيمك االفتراضيك  Default Valueواكتب القيمك التي تريدها .ولعدها يمكن تجاهل كتالك
بياىات هذا الحقل ألىه يأخذ يمته االفتراضيك .
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 .5االلتزام بكتابة البيانات

يستخدم في الحقو التي يجب إدخا

يمتها وال يجب أن تترك خاليك  ،وحت ال تسهو وتترك عن بريق

الخبأ ويمكن جعل البرىامج يلزمك لكتالك بياىات داخله وذلك من ىافذة الخىائص اذهب للخاىيك المبلوب
 Requiredوغير الخيار من ال  Noإل ىعم  . Yesوبذلك سيلزم البرىامج لعدم ترك ذلك الحقل خالياً .
 .6قاعدة التحقق من صحة المدخالت

تستخدم لوضع اعدة محددة إلدخا البياىات لىورة ىحيحك  ،وذلك لاستخدام الع مات المىبقيك  ،فمث ً إذا
اردىا أن ال تقل السىه عن  2333ىكتب في اعدة التحقق  >2000وبذلك ال تقبل يمك ا ل من . 2333
 .7نص قاعدة التحقق

تستخدم إلظهار رسالك في حالك إذا كاىت القيمك المدخلك تخالف اعدة التحقق من الىحك  ،وذلك لكتالك
ىص الرسالك في خاىك ىص اعدة التحقق .
 .8اسم توضيح

Caption

يقىد له اسم توضيحي يكون اكثر وضحاً للمستخدم .يسمح لاختيار عىوان ليظهر في الىماذ والتقارير

والملىقات بدالً من أسم الحقل.
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 ربط الجداول
المقىود بربط الجداو هو إىشاء ع ك إرتلاط دائمك بين جدولين أو أكثر ،يكون من ىتيجتها إستخ ار بياىات
من ك الجدولين واظهارها في الىماذ أو التقارير أو الإلستع مات.
لماذا نحتاج لربط الجداول- :

لتستبيع  Accessتجميع البياىات من الجدولين في ىتائج مىبقيك يجب أن يشتمل كل جدو من الجداو
التي بيىها ع ك عل حقل م تاح أساسي  primary keyويجب أن يشتمل ك الحقلين عل ى س الىوو من
البياىات .ال ائدة من تخزين المعلومات في عدة جداو مرتلبك – لكل جدو مىها هدف محدد – هي إمكاىيك
إستخ ار الىتائج والحىو عل تقارير تشتمل عل

بياىات يتم دمجها من أكثر من جدو لبر متعددة.

 العالقاتRelation Ship
الع ك ه ربط الجداو المرتلبك بلعضها عن بريق عمود  columnمتشاله ,عادة يكون بى س اإلسم ف
ك الجدولين ,الع ك تكون بربط م تاح أساسي

 Primary keyف جدو بام تاح أجىب Foreign key

ف جدو أخر.

 أنواع العالقات -:
 النوع األول  - One To One (:عالقة واحد لواحد )

في هذه الع ك ىقو أن لكل سجل في الجدو الرئيسي سجل واحد يقابله في الجدو

الثاىي .

 النوع الثان  - One To Many (:عالقة واحد لمجموعة)

في هذه الع ك ىقو إن لكل سجل في الجدو الرئيسي مجموعك سج ت في الجدو الثاى
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 النوع الثالث  - Many To Many( :عالقة مجموعة إلى مجموعة )

هذا الىوو ىادر االستخدام وفيه يقابل كل سجل من الجدو الرئيسي عدة سج ت في الجدو
المرتلط  ،ويقابل السجل الواحد في الجدو المرتلط عدة سج ت في الجدو الرئيسي .

 شروط إنشاء العالقة -:
 .1تأكد أن ك الجدولين المراد إىشاء ع ك بيىهما يشتم عل حقل أو حقو متشابهك في كل شيء .
 .2أن يكون ىوعه متبالقاً في الجدولين ( ف يىلح أن يكون األو ر م والثاىي ىص ) .
 .0أن يحتوي عل

يم فريدة ( لمعى أن ال يتكرر ) .

 .4يجب أن تحدد الجدو الرئيسي ) (Primaryوالجدو التالع ) (Relatedلحيث أىه إذا لم يكن الجدو
التالع يشتمل عل حقل يتبابق مع حقل الم تاح األساسي في الجدو الرئيسي م بإضافك حق ً جديدًا
في الجدو التالع وبى س مواى ات حقل الم تاح األساسي في الجدو الرئيسي  .يقوم البرىامج بتحديد
ىوو الع ك وفقاً لخىائص الحقو المستخدمك.

 انشاء العالقات بين الجداول :
 .1افتح تبويب " ادوات اعدة البياىات"  . Database Toolsاىقر زر "ع ات "
 Relationshipsمن شريط األدوات فتظهر ىافذة الع ات واذا كان هىاك أي ىوو من الع ات سوف
تظهر عل

تلك الشاشك .كما يمكن أن تظهر الشاشك الخاىك بإظهار جدو والتي تعبي ائمك لكل

الجداو التي تتضمىها اعدة البياىات .
 .2ىختار الجدو المراد إضافته
 .0وىض ط لعد ذلك عل الزر إضافك .وىكرر هذه الخبوة مع كل الجداو المراد تضميىها في الرالبك
(الع ك).
 .4عىد االىتهاء من إضافك الجداو ىض ط عل (إغ

) لق ل هذه الشاشك.

 .5في الىافذة (ع ات) كل مربع يتضمن حقو جدو معين ،والم تاح الرئيسي لكل جدو (والذي يميز
كل تسجيلك من تسجي ت الجدو ) يظهر بخط سميك.
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 .6ىقوم بوضع ال ارة عل

الحقل الذي ىستخدمك في إىشاء الع ك .ثم ىسحب أو ىجر هذا الحقل ىاحيك

القائمك الخاىك لالجدو االخر وهىا سوف تظهر شاشك خاىك بتحرير الع ات .
 .7ولعد التأكد من الحقو المراد إىشاء روالط وع ات تربط بيىها ىض ط عل الزر (إىشاء .) Create
 .8سوف يظهر خط يربط الحقو بين الجدولين .

الشكل (:)18إنشاء عالقات بين الجداول

 مسح العالقات أو الروابط
 .1ىقوم لالض ط عل الخط الذي يربط بين الحقو ف الجدولين .
 .2ىقوم لالض ط غلي الم تاح  Deleteمن عل لوحك الم اتيح
 .0سوف تظهر لىا رسالك تحذيريك باللك التأكيد عل إجراء المسح للع ات ،فىض ط عل (ىعم) لتأكيد
المسح.
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االستعالمات
االستعالم هو تببيق معايير لحث عل بياىات الجدو ثم استعرال سج ت البياىات التي تتبابق مع
الشروط المحددة .
تمىح االستع مات برىامج  Microsoft Accessالقدرة عل توىيل المعلومات إل األشخاص لعدد غير
محدود من البر  .واالستع م هو كائن اعدة بياىات يسمح لك لاستخ ار الحقو والسج ت من الجداو
توجيه سؤا لبرىامج  .Accessوعىد تش يل االستع م يقدم
بلًقا لمعايير تقوم بإدخالها .يشله إىشاء استع م
َ
 Accessاإلجالك عل سؤالك.

أهم أىواو االستع مات األساسيك في  Accessهو استع م تحديد ،والذي يستخر بياىات من جدو أو أكثر
ويعرل الىتائج بتىسيق مماثل تقريلاً لبريقك "عرل ور ك البياىات" للجداو  .استع مات التحديد التي تقوم
بإىشائها تقتىر عل

البياىات الموجودة في اعدة البياىات وتلك التي تقوم أىت لكتابتها .يمكىك إىشاء

استع مات تحديد تستخدم حقو من أكثر من جدو واعادة ترتيب البياىات في جداو واجراء عمليات حسابيك
عل البياىات .عل سبيل المثا يستخدم الموظ ون الذين يعملون لمركز للتدريب لعمل استع ما يقوم عىد
تش يله لاستخ ار سج ت كل الدورات التدريبيك المش ولك أثىاء الشهر الحالي كما يقوم ل رز السج ت حسب
ر م الدورة التدريبيك ويقوم لحساب التكاليف اإلجماليك لكل دورة .
هىاك ع ك ترالط بين االستع مات والجداو

التي تعتمد عليها االستع مات .فعىد ت يير البياىات

أيضا ت يير البياىات الموجودة في الجدو (الجداو ) التي
الموجودة في ور ك بياىات ىتائج االستع م ،يتم ً

يعتمد عليها االستع م .والعكس ىحيح ،فعىد ت يير البياىات الموجودة في الجداو  ،تت ير ىتائج االستع م
أيضا
ً
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 طرق إنشاء االستعالم
الطريقة االولى :إنشاء استعالم باستخدام معالج االستعالمات
 .1افتح ملف اعدة بياىات  ،ثم ىشط التبويب إنشاء ومىها استع مات .
 .2حدد اىشاء االستع م لاستخدام المعالج ثم اىقر زر فتح او . Enter
 .0ىحدد الجدو المراد االستع م عىه وىختار الحقو المبلولك لعد ذلك اىقر زر التالي .
 .4فتظهر ىافذة أخر تبلب مىك تحديد اسم ل ستع م اكتب االسم ثم اىقر عل زر إىهاء .
الطريقة الثانية  :انشاء استعالم بطريقة عرض التصميم :
 .1افتح ملف اعدة بياىات ثم التبويب إنشاء من شريط القوائم ثم استع مات .
 .2اىقر ( عرض التصميم)  ،فيظهر مربع (إظهار جدو ) .

الشكل (: )19إىشاء استع م لبريقك عرل التىميم
يشتمل هذا المربع عل  0تبويلات وهي :
 oجداو  :يظهر ائمك لأسماء الجداو الموجودة .
 oاستع مات  :يظهر ائمك لأسماء االستع مات الموجودة .
 oك هما  :يظهر ائمك لأسماء الجداو واالستع مات الموجودة .
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 .0ىشط التبويب جداو ثم اىقر ىق اًر مزدوجاً عل الجداو المبلولك أو حدد الجدو ثم اىقر إضافك (إذا
مت بإضافك أكثر من جدو يجب أن تىشئ ع ك ارتلاط بيىهما) .
 .4م بإغ

مربع (إظهار جدو ) فيظهر مربع (استع م تحديد) .حيث يحتاوي هاذا المرباع علا

سامين

علوي وس لي ،القسم العلاوي يحتاوي علا الجادو الاذي تام اختيااره لالساابق والقسام اآلخار يحتاوي علا
مىبقك معايير االستع م (شلكك . )QBE
 .5م لسحب الحقو التي تريدها من الجدو إل مىبقك معايير االستع م .
 .6اىقاار زر (عاارل ىا حك البياىااات) الموجااود علا شاريط األدوات فتظهاار شاشااك تحتااوي علا البياىااات
المختارة .

شلكك QBE

الشكل ( :)23عمل استع م لبريقك عرل التىميم
محتويات شبكة :QBE
 -1سبر الحقل ويوضح له أسماء الحقو .
 -2سبر الجدو ويوضح له اسم الجدو الذي يىتمي اليه الحقل .
-0سبر فرز يرتب االستع م تىاعدياً او تىازلياً حسب الحقل الذي تحدده.
 -4سبر إظهار لتحديد إظهار الحقل عىد عرل االستع م أو ال .
 -5سبر معايير يحدد معايير اللحث التي تريد الحىو علىها .
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 تحديد معايير ف استعالم:
معايير االستع م هي القواعد التي يتلعها االستع م لتحديد المعلومات التي يجب استخراجها .عىد تعيين
معايير الستع م يقوم برىامج  Accessلاستخ ار الحقو والسج ت فقط التي تت ق مع المعايير الخاىك لك.
مث تحديد معايير بياىات كل الموظ ين الذين مرتلاتهم اعل من  .0333او تحديد علارة أبجديك مثل عىوان
الموظف ،كىوو من المعايير التي يمكىك تحديدها في استع م.

 إنشاء استعالم متعدد الجداول
القدرة عل

إىشاء استع م متعدد الجداو هي أحد ميزات برىامج  Accessاألكثر فعاليك .لاستخدام

االستع مات متعددة الجداو  ،يمكىك استخ ار حقو من جدو أو أكثر من جدو مما يتيح لك تجميع
المعلومات التي د ال توجد في أي جدو م رد .عل

سبيل المثا يوفر جدو الحسالات بياىات عن ما

يكسله كل موظف في الساعك ولكن هذا ال يتضمن أسماء الموظ ين .فأسماء الموظ ين يتم سردها في جدو
الموظف وهو ال يشتمل عل

معلومات عن األجور للموظ ين يمكىك تجميع المعلومات الموجودة في ك

الجدولين لاستخدام استع م متعدد الجداو .
ال ربط الحقو الموجودة في جداو مختل ك أو إىشاء ع ك فيما
الستخدام حقو من جدو أو أكثر يجب أو ً
بيىها .إذا كان ك الحقلين اللذان ترغب في رببهما يحتويان عل بياىات متبالقك و أحد الحقو عل األ ل
يمثل حقل م تاح أساسي يقوم برىامج Accessلشكل تلقائي بربط الحقو لاستخدام إعداد يسم

الربط

التلقائي.
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الشكل ( :)21استع م بين اكثر من جدو

 الشروط المستخدمة ف االستعالم(تحديد المعايير):

تستخدم المعايير للتى يك بين معلومات االستع مات لقاعدة البياىات  ،ومن اىواو المعايير:

 .1معيار فرز:ويستخدم ل رز البياىات المعروضك في االستع م فر از تىاعديا او تىازليا.
 .2معيار اظهار :ويستخدم الظهار او اخ اء اي حقل من حقو االستع م.
 .0معيار و ( :)andوهو لتحديد يمك ل لترة وتى يك بياىات االستع م وذلك بوضع شرط واحد للحقل
المراد تى يك البياىات تلعا له.
 .4معيار او):(orوهو معيار مكمل لمعيار (و) وفيه يتم وضع شرط اخر ل لترة وتى يك المعلومات لحيث
يتم عرل المعلومات التي يىببق عليها الشربان (و) و(او) معا وليس شرط واحد.
 امثلة الهم المعايير:

ىستعرل في ال قرات التاليك اهم المعايير التي يمكن اللجوء اليها الغرال اللحث عن تسجي ت
معيىك داخل اعدة البياىات .
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 .1بحث محدد

(133= ايجاد العدد .)133
 = امدرمان(ايجاد مديىك امدرمان).
(2005/8/5= ايجاد التاريخ الخامس من شهر اغسبس لعام .(2335
 .2اقل من

(<100 ايجاد االعداد التي تقل عن العدد )133
(< 2005/8/5 ايجاد التاريخ التي تسبق ) 2005/8/ 5
 .3اقل او يساوي ل:

( <=100 ايجاد االعداد التي تقل او تساوي العدد .)133
 .4اعلى من

(>100 ايجاد االعداد التي تزيد عن العدد )133
(> 2005/8/5 ايجاد التاريخ التي تاتي لعد ) 2005/8/ 5
 .5اعلى او يساوي ل:

( >=100 ايجاد االعداد التي تزيد او تساوي العدد )133
( >= 2005/8/ 5 ايجاد التاريخ التي تاتي لعد ) 2005/8/ 4
مثال

لديك جدول الطالب التال
رم

اسم البالب

البالب

تببيقات

الرياضيات

المجموو الكلي للدرجات

حاسوب

1

احمد خالد

45

55

133

2

ىور محمد

55

77

102

0

عبد هللا عل

43

56

96

4

وائل احمد

55

44

99
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 من الجدول اعاله قم بايجاد االستعالمات االتية:

 .1استع م للب ب الحاىلين عل مجموو اى ر من  133درجك
 .2استع م للب ب الحاىلين عل مجموو  43ا و 45في مادة تببيقات حاسوب
 .0استع م للب ب الحاىلين عل مجموو اى ر من  133درجك.
 طريقة الحل :

 -1م ل تح االستع م في وضع التىميم
 -2في حقل المجموو الكلي للدرجات م بوضع شرط االستع م (المعيار و) اى ر من  133درجك
()<100
 -0م لح

وتش يل االستع م لتر الىتيجك كالتالي

وضع الشرط هنا لفلترة
درجات الطالب
واستعراض فقط من هم
اقل من  111درجة

الشكل( :)22ىافذة وضع المعايير
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 استعالم للطالب الحاصلين على مجموع  40او  45ف مادة هندسة االنتاج

 .1لعد فتح االستع م في وضع التىميم
 .2في حقل مادة تببيقات حاسوب م بوضع شرط االستع م المعيار( و)  45درجك والمعيار (او) 43
درجك
.0

م لح

وتش يل االستع م لتر الىتيجك

الشكل( :)20مثا الستخدام المعيارين (و) و(او)
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مثال:2من الجدول التال اعمل االت معز از اجابتك برسم االستعالم بعد تنفيذ كل عمل:
رقم الموظف

اسم الموظف

الدرجة الوظيفية

الراتب الكل

1

احمد خالد

الثاىيك

933د.و

2

ىور محمد

الثالثك

833د.و

0

عبد هللا عل

الرالعك

753د.و

4

مهىد حسن

الخامسك

653د.و

 .1عمل استعالم الظهار اسماء الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم  700د.ع

أ .ىىمم الجدو اع ه لالض ط عل تبويب اىشاء مجموعك جداو table design

Create

الشكل( : )24مثا إلىشاء جدو
لعد تىميمه يتم خزىه وح ظه لاسم جدو الموظ ين وادخا البياىات في الجدو اع ه
ب .ىقوم لالىقر عل تىميم االستع م من تبويب اىشاء مجموعك استع مات form

Create

design
 .تظهر الشاشك الخاىك لاستع م تحديد واظهار جدو والتي تتضمن ائمك لالجداو التي تشمل اعدة
البياىات
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-+

الشكل(:)25ىافذة اضافك جداو ل ستع م
د .ىقوم لاختيار جدو الموظ ين التي ىود استخ ار البياىات مىها من خ

االستع م ثم الض ط عل

زر اضافكadd
ه .سوف يظهر مربع متضمىا كافك الحقو الخاىك لالجدو الذي تم تحديده وىض ط عل اغ

لق ل

الشاشك الخاىك لاظهار الجداو
و .ىىقر ىق ار مزدوجا فو حقل اسم الموظف وحقل الراتب الكلي حيث يتم اظهارها في االستع م
الجديد ثم م لالض ط عل امام مىبقك الخاىك لالمعايير Criteriaثم م لادخا المعيار وذلك
داخل حقل الراتب الكلي()>700000
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الشكل(:)26وضع معايير ل ستع م
ز .ىقوم لاغ

تىميم االستع م وح ظه ولعد فتحه لالض ط عليه سوف يظهر االستع م عل الشاشك

الشكل(:)27ىافذة تى يذ االستع م
 .2عمل استعالم الظهار اسماء الموظفين الذينهم من الدرجة الثانية او رواتبهم الكلية اقل من  800د.ع

ىتلع ى س الخبوات السالقك  1,2,3,4,5,في االستع م االو
أ .ىىقر ىق ار مزدوجا فو حقل اسم الموظف وحقل الراتب الكلي وحقل الدرجك الوظي يك حيث يتم
اظهارها في االستع م الجديد ثم م لالض ط عل امام مىبقك الخاىك لالمعايير Criteriaثم م
لادخا المعياراالو وذلك داخل حقل الدرجك الوظي يك (الثاىيك=)ثم م لالض ط امام المىبقك (او)
 orثم ادخا المعيار الثاتي داخل الراتب الكلي()<800000

43

الوحدة الخامسة  :إدارة قواعد البيانات

الشكل(:)28ىافذة وضع معايير ل ستع م
 .1ىقوم لاغ

تىميم االستع م وح ظه ولعد فتح االستع م لالض ط علىه سوف يظهر االستع م عل

الشاشك

الشكل(:)29ىافذة تى يذ ل ستع م
 .3عمل استعالم الظهار اسماء الموظفين الذينهم من الدرجة الخامسة و رواتبهم الكلية اقل من  700د.ع

ىتلع ى س الخبوات السالقك  1,2,3,4,5,في االستع م االو
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 .1ىىقر ىق ار مزدوجا فو حقل اسم الموظف وحقل الراتب الكلي وحقل الدرجك الوظي يك حيث يتم
اظهارها في االستع م الجديد ثم م لالض ط عل امام مىبقك الخاىك لالمعايير Criteriaثم م
لادخا المعياراالو وذلك داخل حقل الدرجك الوظي يك (الخامسك=) ثم ادخا المعيار الثاتي داخل
الراتب الكلي()<700000

الشكل(:)03ىافذة وضع معايير ل ستع م
 .2ىقوم لاغ

تىميم االستع م وح ظه ولعد فتح االستع م لالض ط علىه سوف يظهر االستع م

عل الشاشك

الشكل(:)01ىافذة تى يذ ل ستع م
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 .0ترتيب البياىات تىازليا حسب حقل اسم الموظف
من خ

شكل م لالض ط بجوار خاىه فرز (  )sortداخل حقل اسم الموظف ثم ىض ط عل السهم

الذي يظهر (Ascendingتىاعدياdescending -تىازليا) ىختار ببيعك ال رز المراد تى يذها.

الشكل(:)02ىافذة ترتيب البياىات تىاعديا ل ستع م

الشكل(:)00ىافذة وضع معايير ل ستع م

*لتش يل االستع م م لالض ط عل زر

سوف يقوم Accessلعرل ىتائج االستع م
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النماذج Forms
يعد الىموذ من كائىات اعدة البياىات التي يمكن استخدامها الدخا البياىات من جدو او استع م معين
ويمكن اعتلارها ابارات يستبيع االشخاص من خ لها مشاهدة اعدة البياىات والوىو اليها ويؤدي الىموذ
ال عا ال استخدام اعدة البياىات لشكل اسرو حيث اليحتا المستخدمون ال اللحث عما يحتاجوىه كما ان
الشكل الجذاب للىموذ يساعد عل التعامل مع اعدة البياىات لشكل افضل واكثر فاعليك و يساعد ايضا عل
مىع ادخا البياىات غير الىحيحك.

 طرق انشاء النموذج

الشكل(:)04بر إىشاء الىموذ

.1انشاء نموذج باستخدام االداة نموذج form
(

)create ⇒ form

وتكون خبوات اىشاء ىموذ كالتالي
 -1في جزء التىقل م لالىقر فقط عل الجدو او االستع م الذي يحتوي عل البياىات التي تريد رؤيتها
في الىموذ
 -2في ع مك التبويب اىشاء مجموعك ىماذ

م لالىقر عل االداة ىموذ

 -0يتم اىشاء الىموذ تلقائيا لكل بياىات الجدو او االستع م السابق اختياره
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نموذج الطالب والبيانات المدرجة به تلقائيا

النقر على الجدول المراد عمل
نموذج له

التنقل بين السجالت

الشكل (:)05اىشاءىموذ لاستخدام االداة ىموذ
.2انشاء نموذج باستخدام االداة تصميم نموذج form design

لتىميم هذا الىوو ىتلع الخبوات التاليك)create ⇒ form design ( :
 -1في ع مك التبويب اىشاء مجموعك ىماذ

م لالىقر عل االداة تىميم ىموذ )form design

⇒ )create
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منطقة العمل على تصميم النموذج

الشكل (:)36اىشاءىموذ لاستخدام االداة تىميم ىموذ
 -2ىحدد الجدو الذي سوف ىاخذ مىه الحقو
 -0م لاضافك الحقو لعد اظهارها لالسحب واالف ت في مىبقك عمل تىميم الىموذ
 -4ىح

الىموذ

عىد عمل اىشاء ىموذ لاالداة تىميم وظهور الىافذة السالقك ى ح اىه ت تح معها تبويب ادوات تىميم
الىموذ ويحتوي عل ث ث تبويلات اخر (تىميم -designترتيب  –arrangeتىسيق )formatتساعدىا
للتعامل مع تىميم الىموذ وتىسيقه لاحتراف

الشكل (:)37تبويلات اىشاءىموذ

.3انشاء نموذج فارغ blank form
ومىها يمكىك اىشاء ىموذ فارغ ويتم فتحه تلقائيا في وضع التخبيط ويتم التعامل معه كما هو او بتحويله
ال بريقك عرل التىميم واتلاو بر التىميم المعروفك مسلقا للتعامل معه واد ار الحقو
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.4انشاء نموذج باستخدام معالج النماذجform wizard
لتىميم هذا الىوو ىتلع الخبوات التاليك:
من تبويب اىشاء مجموعك ىماذ

م لاختيار معالج الىماذ لتظهر الىافذة التاليك واالشكا االتيك توضح

هذة الخبوات

قم باختيار الجدول المطلوب
الحصول على النموذج منه

الحقول المحددة والتي سوف
تظهر فقط بالنموذج

الشكل (:)08إختيار الجدو وتحديد الحقو
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قم باختيار التخطيط
الذي تريده عند
عرض النموذج

شكل يوضح
معاينة للتخطيط
الذي تم اختياره
للنموذج

الشكل (:)09اختيار التخبيط المىاسب للىموذ

اختيار اسم النموذج
وانهاء معالج النماذج

الشكل (:)43ىافذة تسميك الىموذ
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.5انشاء نموذج التنقل
وهو ىموذ يسمح لك بوجود ع مات تبويب افقيك او رأسيك تسمح للمستخدمين التىقل واللحث بين
الجداو والىماذ والتقارير المتوفرة لقاعدة البياىات .

.6نماذج اضافية
ويوجد بها بر مختل ك الىشاء ىموذ جديد وىذكر مىها

الشكل (:)41بر اخر الىشاءالىموذ

 العمليات الحسابية ف النماذج
مثال :لديك الجدول التال
رقم الموظف

اسم الموظف

الراتب االسم

الخصومات

1

احمد محمد

733333د.و

53333د.و

2

ىور عل

653333د.و

45333د.و

0

علىاء خالد

503333د.و

50333د.و

4

احمد وائل

005333د.و

24333د.و

الراتب النهائ

كيف يتم اىشاء ىموذ لبريقك عرل التىميم مع ايجاد الراتب الىهائي لكل موظف لاستخدام العمليات
الحسابيك
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 – 1ىىمم الجدو اع ه لالض ط عل تبويب اىشاء مجموعك جداو table design

Create

ثم ىقوم لاخا حقو الجدو لالشكل التالي

الشكل (:)42مثا الدخا بياىات ف جدو

لعد اغ

الجدو يتم ح ظه وتسميته واىشاء م تاح اساسي له وىقوم لادخا البياىات المبلولك داخل الجدو

 -1من تبويب اىشاء ىماذ ىختار تىميم ىموذ

form design

.Create

 -2تظهر ىافذة تىميم الىموذ وىحدد الجدو وىقوم لسحب الحقو المراده ال شاشك تىميم الىموذ .
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الشكل (:)40مثا عمل ىموذ
 -4م لالض ط عل الحقل المراد ايجاد الىاتج له وهو (الراتب الىهائي) ثم ىض ط عل زر الماوس االيمن
وىختار االمر خىائص( )Propertiesثم من مىدر عىىر التحكم ىختار مىشأالتعبير

الشكل (:)44مثا لضلط خىائص بياىات ف جدو
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 -5يتم كتالك =
 -6ثم التاشير عل الحقل المبلوب مرتين متتايتين (الراتب االساسي)ثم كتالك الع ك الرياضيك المبلولك
وهي في ها المثا – ثم ىاشر عل الحقل االخر مرتين ايضا (الخىومات)ثم ىض ط عل زر OK
ثم يتم التى يذ

الشكل (:)45مثا لكتالك ع ات رياضيك ف جدو
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التقارير Report
التقارير بريقك الستخ ار بياىاتك وعرضها في الشاشك او في مستىد مببوو لا ل زمن وبد ك ،ويمكن ان
تتحكم في تىسيقه من حيث الشكل والتىميم اال اىه غير ابل لتعديل بياىاته .يحىل التقرير عل البياىات
الخاىك له من مىدر البياىات ،وتخزن المعلومات االخري مثل عىوان التقرير ورؤس االعمدة في تىميم

العرل.
إن التقرير علارة عن كائن اعدة بياىات يسهل عليك استخدامه عىدما تريد تقديم المعلومات في اعدة بياىاتك
ألي من االستخدامات التاليك:





ملخص بياىات أو توزيعه.
عرل ّ
أرش ك لقبات البياىات.
توفير ت اىيل حو سج ت فرديك.
إىشاء تسميات.

 أجزاء التقرير:
عل

الرغم من إمكاىيك إىشاء تقارير "غير مىضمك" لعرل البياىات ،ولكن ألغرال تتعلق بهذه

الوحدة  ،سى ترل أن التقرير مىضم لمىدر بياىات كجدو أو استع م .يتم تقسيم تىميم التقرير إل
مقابع يمكىك عرضها في بريقك عرل التىميم .من شأن فهم كي يك عمل كل مقبع أن يساعدك
عل إىشاء تقارير أفضل .عل سبيل المثا  ،يحدد المقبع الذي تختاره لوضع عىىر تحكم محسوب
ملخص ألىواو المقابع واستخداماتها:
كيف يحسب  Accessالىتائج .الجدو التالي علارة عن ّ
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مقطع

رأس تقرير

كيف يظهر المقطع عند
طباعته

.في بدايك التقرير

رأس الى حك في أعل كل ى حك.

أين يمكن استخدام المقطع

عادة عل غ ف الى حك ،كشعار
استخدم رأس التقرير للمعلومات التي د تظهر ً
 Sumأو عىوان أو تاريخ .عىدما تضع عىىر تحكم محسولاً يستخدم الدالك

التجميعيك في رأس التقرير ،يكون المجموو المحسوب للتقرير لأكملهُ .يبلع رأس
.التقرير بل رأس الى حك
استخدم رأس الى حك لتكرار عىوان التقرير في كل ى حك.
استخدم رأس المجموعك لبلاعك اسم المجموعك .عل سبيل المثا  ،في تقرير تم

رأس

في بدايك كل مجموعك

المجموعك

جديدة من السج ت.

يظهر مرة واحدة لكل

تجميعه حسب المىتج ،استخدم رأس المجموعك لبلاعك اسم المىتج .عىدما تضع

عىىر تحكم محسولاً يستخدم الدالك Sumالتجميعيك في رأس المجموعك ،يكون

يتضمن التقرير مقابع رؤوس مجموعات متعددة،
المجموو للمجموعك الحاليك .د
ّ
وفقاً لعدد مستويات التجميع التي أض تها.
تشكل البىاء األساسي
هذا هو المكان الذي تضع فيه عىاىر التحكم التي ّ
للتقرير.

ت ىيل

ىف في مىدر

تذييل

في ىهايك كل مجموعك

يتضمن التقرير
استخدم تذييل المجموعك لبلاعك معلومات تلخيىيك لمجموعك .د
ّ
.مقابع تذيي ت مجموعات متعددة ،وفقاً لعدد مستويات التجميع التي أض تها

في ىهايك كل ى حك.

استخدم تذييل الى حك لبلاعك أر ام الى حات أو معلومات لكل ى حك.

المجموعك
تذييل

الى حك
تذييل التقرير

السج ت.

.من السج ت

في ىهايك التقرير.

استخدم تذييل التقرير لبلاعك إجماليات التقرير أو معلومات تلخيىيك أخر
للتقرير لكامله.

الجدو (:)4عىاىر التقرير
وهىالك بر لتىميم التقرير وهي بريقك استخدام المعالج وهي اسهل واسرو البر  ،ويمكن تىميم التقرير
لبريقك استخدام عرل التىميم التي تتيح لك استخدام جميع االدوات لتحرير الىىوص والىور وازرار
االجراء داخل التقرير.
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 انشاء تقرير ف Access
يمكىك إىشاء التقارير لقاعدة بياىات سبح المكتب في  Accessلاتلاو الخبوات التاليك:
 الخطوة األولى :اختيار مصدر سجالت.
يمكن أن يكون مىدر سج ت التقرير جدوالً ،أو استع ماً مسم  ،أو استع ماً مضمىاً .ويجب أن
يحتوي مىدر السج ت عل كافك ى وف وأعمدة البياىات التي تريد عرضها في التقرير.
إذا كاىت البياىات من جدو أو استع م موجود ،فحدد الجدو أو االستع م في جزء التىقل ،ثم تالع
إل الخبوة الثاىيك.
 الخطوة الثانية :اختيار أداة تقرير
توجد أدوات التقرير في ع مك التبويب إىشاء لالشريط  ،في مجموعك التقارير .يىف الجدو
التالي الخيارات:
األداة

الوصف

تقرير

إنشاء تقرير جدولي بسيط يحتوي على كافة الحقول الموجودة في مصدر السجالت الذي حددته في جزء
التنقل

تصميم
التقرير

فتح تقرير فارغ في طريقة عرض التصميم ،يمكنك إضافة الحقول وعناصر التحكم المطلوبة إليه.

فتح نموذج فارغ في طريقة عرض التخطيط ،وعرض قائمة الحقول التي يمكنك أن تضيف منها حقوالً إلى
تقرير فارغ
التقرير.
عرض معالج مكون من عدة خطوات يسمح لك بتحديد الحقول ،ومستويات التجميع/الفرز ،وخيارات
معالج التقارير
.التخطيط
عرض معالج يسمح لك بتحديد أحجام تسميات قياسية أو مخصصة ،باإلضافة إلى الحقول التي تريد عرضها،
التسميات
والطريقة التي تريد استخدامها لفرزها.
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 لخطوة الثالثة :إنشاء التقرير
 .1اىقر فو

الزر الخاص لاألداة التي تريد استخدامها .إذا ظهر معالج ،فاتلع الخبوات الواردة في

المعالج واىقر فو إنهاء في الى حك األخيرة .يعرل  Accessالتقرير في بريقك عرل التخبيط.

ىسق التقرير لحيث يتّخذ الشكل الذي تريده:
ّ .2

غير حجم الحقو والتسميات بتحديدها ثم سحب الحواف حت تىل إل الحجم الذي تريده.
ّ 
 اىقل الحقل بتحديده (وكذلك تسميته ،إن وجدت) ،ثم اسحله إل المو ع الجديد.

 اىقر بزر الماوس األيمن فو حقل واستخدم أوامر القائمك المختىرة لدمج الخ يا أو تقسيمها ،وحذف
الحقو أو تحديدها ،والقيام لمهام التىسيق األخر .
ع وة عل

ذلك ،يمكىك استخدام الميزات التي تم وى ها في األجزاء التاليك لتوفير مظهر جذاب وسهل

القراءة لتقريرك.

 طرق انشاء التقارير:
 .1طريقة استخدام المعالج:

 من التبويب إىشاء( )createاختر تقرير( )reportمعالج التقارير( )report wizardوحدد مىدر
بياىات التقرير(الجدو او االستع م) ومن ثم اض ط التال .
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إختيار الجدول او
االستعالم المراد عمل
تقرير له

الشكل ( :)46تحديد الجدو او االستع م

ثم مىها يتواىل تىميم التقرير حسب ما هو مبلوب و لامكاىك تحديد حقل يتم عل
تىىيف الجدو

ال

اساسه

مجموعات  ،او تحديد حقل ليتم ترتيب البياىات وذلك بريقك عرل ى حك

التقرير (افقياٌ  ،او راسياً)  ،وف االخير يبلب مىك عىوىك التقرير وح ظه لاسم محدد ،واالشكا التاليه

توضح هذه الخبوات :

الشكل ( :)47تحديد الحقو المراد ظهورها ف التقرير
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الشكل (:)48تحديد حقل ليتم تىىيف البياىات ال فئات

الشكل ( : )49تحديد حقل ليتم ترتيب التقرير بىاءا عليه
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الشكل ( :)53تحديد بريقك عرل التقرير وبريقك عرل الى حك

الشكل( :)51كتالك عىوان للتقرير
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الشكل (:)52تقرير عن مراكز التدريب مىىف حسب العىوان
 2جج طريقة عرض التصميم:
ف هذه البريقك تقوم بتىميم التقرير بى سك حسب ما هو مبلوب ،لبلاعك أو تحليل البياىات ى سها  ،يتم
العمل في المعايىك بل البلاعك .يمكىك أيضاً فتح التقرير في عرل تمهيدي للمثا للتأكد من تخبيبه.

الشكل( : )50بريقك عرل التىميم
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تدريبات
 التدريب األول:
قم بفتح برنامج  Accessثم أنشئ قاعدة البيانات باسم "معهد التنمية العالم " ف مجلد باسمك على سطح المكتب.
 -1انشئ الجدول التال ف قاعدة البيانات و احفظه باسم بيانات الطالب
اسم الحقل

نوع البيانات

الشرط /الخصائص

رقم الطالب

ترقيم تلقائ – مفتا أساس

------

اسم الطالب

نص

ال يزيد عن  25حرف

تاريخ التسجيل

تاريخ  /وقت

تاريخ قصير ()short Date

وقت الدورة

تاريخ  /وقت

وقت متوسط()Medium Date

الدورة التدريبية

نص

-------

سعر الدورة

عملة

الرمز (ر.س ، ).و ال يقل عن ( 1500جنيه)

 -2أضف البيانات التالية ف الجدول السابق
تاريخ التسجيل

وقت الدورة

الدورة التدريبية

سعر

رقم الطالب

اسم الطالب

10:15

أعمال مكتبية

2500

1

محمد على

2008/5/12

إدخال بيانات

3150

2

خالد عبدالرحمن

2009/6/15

 5:30م

2000

3

عبدهللا محمد

2010/9/6

6:55م

الرخصة السودانية

2000

4

وائل احمد

2010/11/19

7:00

الرخصة السودانية

ص

الدورة

 -3قم بعمل نموذج لجدول بيانات الطالب بالمواصفات التالية:
 يتضمن النموذج كل حقول الجدول.
 شكل النموذج (مجدول).
 تنسيق النموذج (تقنية).

 احفظ النموذج باسم (تدريب إنشاء النماذج).
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 -4استعلم عن الطالب المسجلين ف دورة الرخصة السودانية .و أحفظه باسم " دورة الرخصة السودانية ".
 -5قم بإنشاء تقرير لجدول بيانات الطالب ،باسم "تقرير جدول".

 التدريب الثانى:
 -1باستخدام برنامج ال MS Access Accessانشئ قاعدة بيانات باسم( المؤسسة) صمم جدول (الشركات) كما
هو موضح:

رقم الشركة اسم الشركة
1

العالمية

2

المدينة

3

المبان

4

أضواء

العنوان

phone

تاريخ التعامل معها

المخالفات

مبلغ التعامل

الخرطوم
بحري

02-6445455

2007 / 4 / 1



$10000

01-4986536

2005 / 8 / 1



$20000

الخرطوم

01-4987562

2007 / 10 / 1



$20000

02-6985466

2004 / 8 / 1



$15000

امدرمان

السنوي

 -2قم بإعداد الخصائص التالية للحقول:

 اجعل رقم الشركة مفتا أساس للجدول.
 غير حجم حقل اسم الشركة إلى . 20

 نسق تاريخ التعامل بحيث يكون Medium date

 اجعل قاعدة التحقق من الصحة لج مبلغ التعامل السنوي أكبر من أو يساوي  10000و اجعل نص الرسالة "
أعد اإلدخال

 اجعل نوع رقم الهاتف رقم و تنسيق الخانات كما هو موضح ف الجدول .
 اجعل التسمية التوضيحية لحقل phoneه " رقم الهاتف".
 احفظ الجدول باسم "الشركات".

 -3انشأ نموذج لجميع بيانات الجدول السابق باسم ( الشركات ).
 -4انشأ االستعالمات التالية:
أ.

استعالم عن الشركات الت علىها مخالفة بحيث يظهر اسم الشركة فقط و احفظه باسم الشركات المخالفة.

ب.

استعالم عن الشركات الت مبلغ التعامل معها أكبر من  18000بحيث يظهر اسم الشركة والعنوان ومبلغ

ج.

استعالم عن الشركات الت تبدأ أسمائها بج (الج) وسميه باسم (استعالم.)1

د.

التعامل و سميه باسم المبالغ.

استعالم عن الشركات الت ف مدينة الخرطوم و مبلغ التعامل معها يساوي ( 15000استعالم.)2
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 -5انشأ التقارير التالية:
أ.

تقرير تظهر فيه ( رقم الشركة  -اسم الشركة  -العنوان ) بحيث يتم تجميع البيانات حسب العنوان و افرزه تنازليا

حسب رقم الشركة و احفظه باسم ( تقرير العناوين).

ب .تقرير لالستعالم ( المبالغ) حيث تكون طريقه التخطيط (ضبط )و تنسيقه رسم و احفظه باسم (تقرير المبالغ)

 التدريب الثالث:
 -1باستخدام برنامج ال MS Access Accessانشأ قاعدة بيانات باسم (مكتبة) واحفظيها ف مجلدك على سطح
المكتب باسم ( األدوات المكتبية )ثم صمم الجدول التالى كما هو موضح:

رقم الصنف

اسم الصنف

التكلفة

سعر البيع

1

أقالم

98

103.50

2

دفاتر

120

240.75

3

CD

200

280.00

4

كتب

135

190.25

 -2قم بإعداد الخصائص التالية للحقول:


اجعل حقل رقم الصنف من نوع (ترقيم تلقائ ) واجعله المفتا األساس للجدول.



غير حجم الحقل ف اسم الصنف إلى . 15



أضيف رمز العملة ف حقل التكلفه .



اجعل قاعدة التحقق من الصحة لحقل سعر البيع أن ال يقل عن  100اجعل نص الرسالة " اعد اإلدخال".



احفظ الجدول باسم " االدوات المكتبية".



انشأ نموذج لجميع حقول الجدول السابق.

 -3انشأ استعالم عن أسماء االصناف الت لها سعر التكلفه أقل من أو تساوي  120وسميه التكلفه.
 -4انشأ تقرير يحتوي على رقم الصنف و اسم الصنف و التكلفة مع عمل تجميع على اساس عمود التكلفة.
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 التدريب الرابع:
لاستخدام برىامج ا  MS Accessإىشئ اعدة بياىات لاسم (معهد الرخىك السوداىيك) ىمم جدو
الب ب كما هو موضح:
رقم الطالب

-1

اسم الطالب

تم دفع الرسوم

تاريخ التسجيل

اسم الدورة

سعر الدورة

1.

عبدهللا محمد



2339 / 4 / 1

Excel

 1233ر.س

2.

فابمك احمد



2313/2/1

Access

1500ر.س

3.

وائل احمد



2313 / 0 / 1

Word

 1333ر.س

4.

اميرة محمد



2311/7/1

PowerPoint

 1300ر.س

م بإعداد الخىائص التاليك للحقو :


غير عدد الحروف ف اسم الطالب إلى . 12



أضيف رمز العملة ر.س على المبلغ (اذا لم يوجد اختاري اليورو).



اجعلى قاعدة التحقق من الصحة للمبلغ أقل من  2000و اجعلى نص الرسالة " اعد اإلدخال".



اجعل القيمة االفتراضية السم الدوره ""Excel



اختار أحد الحقول كمفتا أساس للجدول.



احفظ الجدول باسم " الطالب".



قم بتعبئة البيانات كما هو موضح.

-2

اىشأ ىموذ للجدو السابق.

-0

اىشأ االستع مات التاليك:
 استع م عن أسماء الب ب الذين تم تسجيلهم في عام  2313لمبلغ أكبر من أو يساوي 1333
ر.س .وسميه لاسم (ب ب عام .)2313
 اىشأ استع م عن أر ام و أسماء ب ب دورة  Excelو سميه لاسم ( بياىات ب ب اإلكسل.).

-4

اىشأ تقرير الستع م( بياىات ب ب اإلكسل).
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 التدريب الخامس:
 -1ش ل برىامج ( واعد البياىات) ثم افتح أي اعدة بياىات موجودة عل جهازك.
 -2افتح أي جدو موجود عل

ائمك جداو

اعدة البياىات في ( عرل ور ك البياىات).

 -0غير اسم أحد حقو الجدو لاسم مرادف ل سم القديم.
 -4اضلط عرل األعمدة وارت اعات الى وف للجدو الم توح.
 -5استخدم شريط التىقل للتىقل بين السج ت( :األو  ،األخير ،السابق ،التالي ،سجل جديد).
 -6ابلب االىتقا إل السجل ر م( )0ثم احذف السجل لشكل ىهائي.
 -7اح


الت ييرات عل الجدو ثم أغلق اعدة البياىات ومن ثم برىامج ( واعد البياىات).

التدريب السادس:
 -1ىمم  /أىشأ الجدو لالمواى ات التاليك عل

اعدة بياىات جديدة عل برىامج ( واعد البياىات):

اسم الحقل

نوع البيانات

ر م الموظف

تر يم تلقائي

اسم الموظف

ىص

الوظي ك

ىص

الراتب الشهري

عملك

تاريخ االلتحا لالعمل

تاريخ/و ت

متزو

ىعم/ال

 -2م بتعبئك ( )13سج ت .
 -0أضف حقلين لاسم (هاتف العمل ،هاتف المىز ) بىوو بياىات (ىص) أس ل حقل (الوظي ك) ملاشرة.
 -4رتب أسماء حقو  /أعمدة الجدو لحيث تظهر لالترتيب( :ر م الموظف-اسم الموظف-تاريخ
االلتحا لالعمل -الوظي ك -هاتف العمل-الراتب الشهري-هاتف المىز -متزو ).
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