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    يف ضوء التجارب احمللية والعاملية وانطالقًا من خصوصية كل جمتمع وحاجاته، تشهد أيامنا هذه مرحلة جديدة 
نتيجة التطور املذهل للتكنولوجيا. فقد فرضت مادة تقنية املعلومات يف مناهج التعليم كمادة أساسية. وهذه املادة 
بدورها ختدم األهداف الرتبوية اليت حيددها كل منهج سواء على املستوى العام أو على مستوى املراحل والصفوف، 
وأصبحت تصب مجيعها يف جعل مادة تقنية املعلومات مادة مستقلة هلا مكانتها بني املواد، ألنها تضع نفسها يف خدمة 

املعلوماتية واملواد املنهجية األخرى.
   خصص هذا الكتاب لطالب السنة األوىل من مرحلة التعليم الثانوي لتهيئتهم وتدريبهم على قواعد البيانات  
)Database( وإنشائها واالستفادة من النماذج واالستعالمات والتقارير، وصواًل إىل تنفيذ املشاريع الواردة يف آخر 

درس من هذا الكتاب.
   نرجو لألساتذة والطالب االستفادة الكاملة من هذا الكتاب آملني تطبيق ما ورد فيه يف حياتهم العملّية.

                                                واهلل ولّي التوفيق

	               املؤلفان 	 	 	                                                
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كثرياًًًً ما نسمع هذه األيام عّما يسمى بقاعدة البيانات وأهميتها يف حياتنا اليومية من حيث توفري الوقت، ومن حيث 
التنظيم والتخزين. ستتعرف يف هذا الفصل على مفاهيم قاعدة البيانات، أنواعها، استخداماتها وخصائصها.

األهداف:
يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على:

* تعريف مفاهيم قواعد البيانات األساسية. 
* وصف العديد من خصائص  نظم إدارة قواعد البيانات. 

* تصنيف نظم إدارة قواعد البيانات.

* وصف استخدامات قواعد البيانات.

1.1  مقدمة   

تعّرف قاعدة البيانات على أنها جمموعة من البيانات ذات العالقة ببعضها، اليت مت تنظيمها 
بطريقة متكن املستخدم من اسرتجاعها بسهولة. وهي تعد أداة تنظيمية قوية جدًا توفر الكثريمن 

الوقت.
أما البيانات فهي الوقائع اليت ميكن مجعها وتفسريها. وميكنك تنظيم أي نوع من البيانات اليت 
قد تستخدمها يف حياتك اليومية مثل: دليل اهلاتف، دليل العناوين، فهرس الكتب يف املكتبة، معلومات 

الطالب، جرد املخزون، إخل.
قاعدة البيانات ميكن أن تكون بأي حجم وتعقيد.  وقد حتتوي على عشرات السجالت، مع بنية 

بسيطة، أو أن تكون أكرب يف احلجم والتعقيد حبيث ميكن أن حتوي تريابايت من البيانات.

الفصل األول:

1مفاهيم قواعد البيانات Database concepts
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بينما نظام إدارة قواعد البيانات هو الربنامج الذي يتيح لك تعريف قاعدة البيانات، وانشاءها، 
والتحكم فيها. وينطوي تعريف قاعدة البيانات على حتديد أنواع البيانات وتصميمها. 

إنشاء قاعدة البيانات ينطوي على ختزين البيانات يف إحدى أدوات التخزين. أما معاجلة قاعدة 
البيانات فيتضمن اسرتجاع بيانات حمددة، وحتديثها، وإعداد التقارير عنها.

حيتاجون  اليت  البيانات  قواعد  اختيار  احلاسوب  أجهزة  ملستخدمي  حاليًا  الرئيسية  املهام  من 
إليها، وحتديد أي نوع من أصناف البيانات اليت ستخزن فيها، وكيفية تنظيمها والدخول إليها.

مثال: 

دعونا ننظر يف بيانات شركة ما حيث حتتفظ الشركة ببيانات عن موظفيها وأقسامها واملنتجات 
اليت تعرضها. )الشكل 1 . 1( يبني تصميم لقاعدة بيانات حيث يظهر بعضًا من البيانات البسيطة 
املخزنة، كما يبني )الشكل 1 . 1( قاعدة البيانات وقد نظمت يف أربعة ملفات، كل ملف من امللفات 

يقوم بتخزين بيانات السجالت من النوع نفسه.
ملف املوظف خيزن البيانات عن كل موظف، ملف القسم خيزن البيانات عن كل قسم، ملف املنتج 

خيزن البيانات على كل منتج، وملف هاتف املوظف.
لتعريف قاعدة البيانات هذه، جيب علينا حتديد هيكلية السجالت يف كل ملف عن طريق حتديد 

أنواع خمتلفة من عناصر البيانات اليت ميكن ختزينها يف كل سجل، كما يف )الشكل 1 . 1(.
عائلة املوظف،  االسم  األول  للموظف،  رمز  املوظف،  البيانات اليت متثل  ملف املوظف، يتضمن كل 

الصفة، تاريخ  بدء  العمل، الراتب، العنوان، ورمز  القسم الذي يتبع له هذا املوظف.

ملف القسم، يتضمن سجل القسم كل البيانات اليت متثل رمز  القسم، اسم القسم، رمز  املدير، تاريخ  

بدء املدير، اهلاتف، واملوازنة. 

ملف املنتج، يتضمن كل البيانات اليت متثل رمز املنتج، اسم  املنتج، سعر املنتج، ورمز  القسم. 

ملف هاتف املوظف، يتضمن رمز  املوظف ورقم هاتف املوظف.

لتنظيم قاعدة البيانات جيب حتديد نوع البيانات اليت ميكن ادخاهلا لكل عنصر من عناصرها 
داخل السجل، فعلى سبيل املثال، ميكننا أن حندد االسم  األول  للموظف ليكون من النوع )نص(، رمز  

املوظف من نوع )رقم(، الصفة من نوع  )نص(. 

رقم  أو  منتج  قسم،  موظف،  بكل  املتعلقة  البيانات  بتخزين  نقوم  الشركة،  بيانات  قاعدة  لبناء 
اهلاتف للموظف يف امللف املناسب. ومن اجلدير بالذكر أن السجالت يف امللفات املختلفة قد تكون 
ذات صلة. فعلى سبيل املثال، سجل اإلدارة العامة يف ملف القسم مرتبط بثالثة موظفني يف ملف 
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الشكل )1.1( قاعدة بيانات الشركة

1.1  مقدمة

ملف املوظف

ملف القسم

ملف املنتج

ملف هاتف املوظف
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املوظف، مما يرمز إىل عدد املوظفني يف قسم اإلدارة العامة، كما أن سجل االسترياد والتصدير يف 
ملف القسم مرتبط بثالثة سجالت يف ملف املنتج. ومعظم قواعد البيانات حتوي العديد من أنواع 

السجالت وهلا عالقات كثرية بني بعضها.. 
إن معاجلة قاعدة البيانات تنطوي على االستعالم والتحديث، وفيما يلي أمثلة عن االستعالمات 

وتشمل: 
* الئحة بارقام هاتف املوظف علي أبو بكر. 

* إجياد ميزانيات مجيع األقسام يف الشركة. 

أمثلة على التحديثات وتتضمن ما يلي: 

* تغيري يف صفة املوظف عبدالرزاق مسعود من موظف إىل رئيس قسم.
* تعريف منتج جديد للشركة. 

قاعدة  إدارة  نظام  من  املتاحة  املختلفة  بالطرق  والتحديثات  االستفسارات  هذه  صياغة  جيب 
البيانات قبل التمكن من تفعيلها.

2.1  خصائص قواعد البيانات     

اخلصائص الرئيسية لقواعد البيانات هي التالية:

 1 . 2 . 1 الوصف الذاتي لطبيعة قاعدة البيانات 

من اخلواص األساسية لقواعد البيانات أنها ال حتتوي فقط على قاعدة البيانات نفسها، ولكن 
أيضًا حتتوي وصفًا هليكل قاعدة البيانات. هذا التعريف يتم ختزينه يف فهرس نظام إدارة قاعدة 
البيانات، الذي حيتوي معلومات كهيكلية كل ملف، ونوع كل عنصر من عناصر البيانات. هذه املعلومات 

املخزنة يف الفهرس تسمى بالبيانات الفوقية. 
هذا الفهرس يستخدم من قبل نظام إدارة قواعد البيانات، كذلك من قبل املستخدمني الذين 

حيتاجون إىل معلومات حول بنية قاعدة البيانات. 
يف مثال قاعدة البيانات املبينة يف )الشكل 1 . 1(، سيخزن فهرس نظام إدارة قاعدة البيانات 
تعريفات امللفات الظاهرة؛ ملف األقسام يبني بعض اإلدخاالت البسيطة يف فهرس قاعدة البيانات. 
هذه التعريفات يتم حتديدها مسبقًا من قبل مصمم قاعدة البيانات إلنشاء قاعدة البيانات الفعلية 
اليت يتم ختزينها يف الفهرس. عندما يتم تقديم طلب للحصول، مثاًل،على اسم موظف، يقوم نظام 
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البيانات  وحجم  والصفة  املوظف  ملف  هيكل  لتحديد  الفهرس  إىل  بالعودة  البيانات  قواعد  إدارة 
املسجلة للعنصر ضمن سجل موظف. 

2 الفصل بني الربامج والبيانات   .  2  .  1

يف الطرق االعتيادية ملعاجلة امللفات، تركيبة البيانات كانت مدجمة يف برامج التطبيقات، وللتعديل 
يف ملف بيانات يتطلب التعديل يف مجيع الربامج اليت تتعامل مع هذا امللف. وعلى نقيض ذلك فإن 
نظم إدارة قواعد البيانات ال تتطلب مثل هذه التغيريات. إن بنية ملفات البيانات ختزن يف الفهرس 

بشكل منفصل عن برامج التطبيق. 

البيانات  3 جتريد   .  2  .  1

يوفر نظام إدارة قواعد البيانات للمستخدمني عرضاًً جمردًا للبيانات من دون الغوص يف تفاصيل 
ختزين البيانات. فعلى سبيل املثال، ميكن تعريف األداء الداخلي مللف عرب حتديد طول السجل، عدد 
األحرف أو البايت يف كل سجل. ففي قاعدة البيانات النموذجية جند أن املستخدم غري معين بتحديد 
موقع أو طول كل بند من بنود البيانات  داخل السجالت؛ إال أنه معيّن بإدخال البيانات يف السجالت 

بشكل صحيح .

البيانات بعدة أوجه 4 دعم عرض   .  2  .  1

إن قاعدة البيانات عادة يعمل عليها العديد من املستخدمني، لذلك فإن كل مستخدم قد حيتاج 
إىل طريقة لعرض قاعدة البيانات، علمًا بأن طريقة العرض ميكن أن تتكون من جمموعة فرعية من 

قاعدة البيانات. 
إن نظام إدارة قواعد البيانات متعدد املستخدمني هو للذين لديهم جمموعة متنوعة من االحتياجات 
والبيانات حيث جيب توفري التسهيالت والتنوع يف آليات عرض البيانات. فعلى سبيل املثال، قد يهتم 
النقدية،  األرقام  إىل  الوصول  يف  فقط   )1.1 )الشكل  يف  املبينة  البيانات  لقاعدة  واحد  مستخدم 
بالنسبة  أما  القسم.  املستخدم كما هو مبني يف ملف  البيانات هلذا  فيكون عرض  امليزانيات،  مثل 
للمستخدم الثاني فقد يهتم بالتعّرف على أنواع خمتلفة من منتجات الشركة، فيكون عرض البيانات 

هلذا املستخدم كما هو مبني يف ملف املنتج. 

البيانات  5 مشاركة   .  2  .  1

إن نظام إدارة قواعد البيانات عادة ميّكن العديد من املستخدمني من استخدام قاعدة البيانات 

البيانات 2.1  خصائص قواعد 
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يف الوقت نفسه. وهذا أمر ضروري إذ إن البيانات قد تكون متكاملة وخمزنة يف قاعدة بيانات واحدة. 
ومع ذلك، جيب على قاعدة البيانات أن تتضمن آليات للرقابة لضمان التوافق يف حال قيام أكثر من 
مستخدم مبحاولة لتعديلها يف الوقت نفسه مما يضمن أن تكون نتيجة هذا التعديل صحيحة. على 
سبيل املثال، عندما يقوم املوظفون التابعون لشركة الطريان باحلجز للركاب على منت رحلة، جيب 
على نظام إدارة قاعدة البيانات التأكد من أن كل مقعد يف الطائرة ميكن الوصول إليه حلجزه من 

قبل موظف واحد فقط يف الوقت نفسه. 

النظام  6 مرونة   .  2  .  1

عندما يتشارك عدد من املستخدمني بقاعدة بيانات كبرية، فمن املرجح أن معظم املستخدمني لن 
يؤذن هلم يف الوصول إىل مجيع املعلومات يف قاعدة البيانات، على سبيل املثال، البيانات املالية يف كثري 
من األحيان تعترب سرية، واألشخاص املخولون فقط يسمح هلم بالوصول إىل هذه البيانات. باإلضافة 
إىل ذلك، يسمح لبعض املستخدمني فقط باستخراج البيانات، يف حني أن البعض اآلخر يسمح هلم 
باالسرتداد والتحديث. لذلك جيب التحكم بتحديد املستخدمني الذين حيق هلم اسرتداد البيانات 
ومن له احلق أو اإلذن يف االسرتداد والتحديث. عالوة على ذلك، يتم إعطاء أرقام حسابات حممية 

بكلمات سر للمستخدمني أو جمموعة من املستخدمني، الستخدامها للدخول إىل قاعدة البيانات. 

7 توفري النسخ االحتياطية واالسرتداد  .  2  .  1

اسرتداد  أجل  من  وذلك  واالسرتداد  االحتياطية  النسخ  آلية  البيانات  قاعدة  إدارة  نظام  يوفر 
أو  إذا فشل احلاسوب  املثال،  فعلى سبيل  الربامج.  أو  األجهزة  البيانات يف حال حصول قصور يف 
الربنامج يف منتصف عملية معقدة التحديث، فإن آلية االسرتداد هي املسؤولة عن ضمان استعادة 
ذلك، ميكن  إىل  باإلضافة  املنفذة.  العملية  بدء  قبل  عليها  كانت  اليت  احلالة  إىل  البيانات  قاعدة 
لعنصر االسرتداد ضمان أن يتابع العملية )التحديث( من النقطة اليت توقفت عندها عند حصول 

القصور أو اخللل. 

8 حتديث املعلومات   .  2  .  1

يقوم   فعندما  املستخدمني.  البيانات متاحة جلميع  قاعدة  البيانات جيعل  قواعد  إدارة  نظام  إن 
البيانات،  قاعدة  و حتديثها يف  تطبيقها  يتم  البيانات  إحدى  أو حتديث  بيان  بإضافة  ما  مستخدم 
فيمكن جلميع املستخدمني اآلخرين على الفور االطالع على آخر التطورات. هذا التحديث الفوري 
ضروري جدًا خاصة يف حال توافر اكثر من مستخدم لقاعدة البيانات، مثل قواعد البيانات املصرفية 

وشركات الطريان ونظم احلجز.
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9 توفري العديد من واجهات املستخدم   .  2  .  1

ألن العديد من املستخدمني ذوو درجات متفاوتة من اخللفيات التقنية يف استخدام قاعدة البيانات، 
فإنه ينبغي يف نظام إدارة قاعدة البيانات توفري جمموعة متنوعة من واجهات املستخدم. تشمل هذه 
اجملموعة لغة االستعالم، لغة الربجمة، النماذج، القوائم، لغات واجهة التطبيق. النماذج والقوائم 

املتحركة اليت تعرف بواجهات املستخدم الرسومية. 

10 فرض قيود السالمة   .  2  .  1

البيانات يف قاعدة البيانات قد تتطلب سالمة بعض القيود. أبسط نوع من القيود ينطوي على 
سالمة حتديد نوع البيانات لكل بند من بنود البيانات. على سبيل املثال، يف )الشكل 1.1(حددنا أن 
قيمة عنوان املوظف يف سجل املوظف جيب أن تكون )نصًا( ما ال يزيد 50 حرفًا وأن قيمة البيانات 
يف بند الرواتب ال ميكن أن يكون أكثر من 50000 دينار. وهناك نوع أكثر تعقيدًا يف قيد ما، فكثريًا 
ما حيدث أن ينطوي القيد على حتديد مستوى قياسي يف ملف واحد وأن يكون متصاًل يف السجالت 
كل سجالت  أن  توضيح  1.1(، ميكننا  )الشكل  املثال، يف  سبيل  على  األخرى.  امللفات  يف  املوجودة 
املوظفني جيب أن تكون ذات صلة مع ملف القسم، وبعبارة أخرى، جيب أن ينتمي كل موظف إىل قسم 
معني. ويوجد نوع آخر من القيود حيث ال ميكن استخدام القيمة إال بشكل أحادي )ال ميكن استخدام 
القيمة مرتني(، مثاًل كل موظف جيب أن تكون له قيمة فريدة يف رمز املوظف. إن مسؤولية مصممي 
قاعدة البيانات هي حتديد معوقات السالمة يف أثناء تصميمها. وهذه القيود يفرضها تلقائيا نظام 

إدارة قواعد البيانات. 

3.1  هندسة نظم إدارة قواعد البيانات  

إن هندسة نظم إدارة قواعد البيانات اتبعت االجتاهات املماثلة لتلك املوجودة يف هندسة األنظمة 
احلاسوبية. يف البداية كانت نظم إدارة قواعد البيانات مركزية، وتضم وظائف إدارة نظام قاعدة 

البيانات وواجهات املستخدم على آلة واحدة. 
حتولت هندسة نظم إدارة قواعد البيانات تدرجييًا إىل صيغة عميل/ خادم. إن صيغة العميل/ 
الشخصية  احلواسيب  من  كبري  عدد  فيها  يشارك  اليت  احلوسبة  بيئات  مع  للتعامل  وضعت  اخلادم 

وحمطات العمل والطابعات وامللقمات وقاعدة البيانات اليت ترتبط عرب الشبكة.
والعميل يف هذا اإلطار هو عادة مستخدم اجلهاز الذي يوفر قدرات واجهة املستخدم واالستخدام 
احمللي. عندما حياول العميل الوصول إىل وظائف إضافية، مثل الوصول إىل قاعدة البيانات، اليت 

البيانات 2.1  خصائص قواعد 
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ال وجود هلا يف جهازه، فإنه يتصل باخلادم الذي يوفر الوظيفة املطلوبة. اخلادم هو عبارة عن نظام 
كمبيوتر يوفر اخلدمات ألجهزة احلاسوب اخلاصة بالعمالء.  )الشكل 2.1( يوضح اهلندسة لصيغة 

عميل / خادم. 

4.1  تصنيفات نظم إدارة قواعد البيانات  

هناك عدة عوامل ومعايري تدخل يف عملية تصنيف نظم إدارة قواعد البيانات. وتشمل:

البيانات 1 منوذج   .4  .1

يستخدم تعبري منوذج البيانات لوصف قواعد البيانات كمجموعة من املفاهيم. يف السابق كانت 
قليلة  انها اصبحت  إال  البيانات،  البيانات تستند إىل شبكة هرمية من مناذج  قواعد  إدارة  أنظمة 

االستخدام وعلى طريق الزوال.
 Oracle،( مناذج البيانات الرئيسية املستخدمة يف الكثريمن نظم إدارة قواعد البيانات التجارية
SQL Server، Informix، Sybase، اخل.( هي من نوع مناذج البيانات العالئقية، يف حني أن كل 

شيء داخل قاعدة البيانات يتمثل بعالقة )ملف(.
إن نظم إدارة قواعد البيانات هي األكثر شعبية نظرًا لبساطتها، التصميم البسيط )اجلدول( هو 
كل ما هو مطلوب لتخزين ولتمثيل البيانات والعالقات يف قاعدة البيانات. مناذج البيانات العالئقية 
أيضًا تقدم مستوى عاليًا من لغات االستعالم، مثل لغة االستعالم القياسية SQL، اليت توفر بديال  

لواجهات لغة الربجمة. 

الشكل )2.1( صيغة عميل / خادم

خادم إدارة نظام قاعدة 
البيانات

عميلعميل

خادم الطباعةخادم امللفات
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إن ظهور لغات الربجمة املوجهة، واحلاجة إىل ختزين كائنات معقدة وتبادهلا أدى إىل تطوير 
قواعد البيانات املوجهة. يف البداية ،كانت تعترب منافسًا لنظم إدارة قواعد البيانات العالئقية، حيث 
إنها توفر الكثري من التصاميم العامة للبيانات. ومع ذلك، فإن تعقيد مناذج البيانات أدى إىل عدم 

استخدامها، وأصبحت تستخدم يف التطبيقات املتخصصة مثل صناعة النظم. 
تطورت أنظمة إدارة قواعد البيانات لتندمج مع مفاهيم عناصر النماذج وأصبحت تسمى عناصر 

النظم العالئقية. 

.2 تعدد املستخدمني  4.  1

أصبحت غالبية نظم إدارة قواعد البيانات اليوم تدعم استخدام قواعد البيانات من قبل عدد من 
املستخدمني يف الوقت نفسه وتستعمل عادة مع أجهزة احلاسوب الشخصية.

.3 مركزي مقابل موزع  4.  1

ميكن لنظام إدارة قاعدة بيانات أن يكون  مركزيًا أو موزعًا. يف بيئة مركزية، ختزن البيانات 
يف كمبيوتر واحد. علمًا بأن نظام إدارة قاعدة بيانات مركزي يدعم االستخدام من قبل العديد من 
املستخدمني. أما نظام إدارة قواعد البيانات املوزع فهو عبارة عن قاعدة بيانات فعلية، موزعة على 

اثنني أو أكثر من أجهزة احلاسوب، ومتصلة عرب شبكة احلاسوب. 

.4 التكاليف  4  .1

والوظيفة  البيئة  على  يتوقف  فهذا  كبريًا،  اختالفًا  البيانات  قاعدة  إدارة  نظام  تكاليف  ختتلف 
املطلوبة. بعضها تكاليفها مفتوحة، مثل )MYSQL( و)Postgre SQL(. وبعضها اآلخر ال يتعدى 
تكلفته بضع مئات من الدنانري مثل نظام إدارة قاعدة البيانات ملستخدمي أجهزة احلاسوب الشخصية. 
ومع ذلك، ميكن لنظام إدارة قواعد البيانات املخصصة لالستخدام من مئات املستخدمني ان تكون 
مكلفة للغاية، فهي تصل إىل مئات اآلالف من الدنانري أو قد تفوق املليون دينار، هذا يتوقف على 
باإلضافة إىل  املواقع(. هذا  أو  املستخدمني  املثال، عدد  الصادرة )على سبيل  الرتخيص  اتفاقات 

تكاليف الصيانة السنوية املتكررة.

البيانات  4.1  تصنيفات نظم إدارة قواعد 
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5.1  استخدامات قاعدة البيانات      

إن قواعد البيانات ونظام قاعدة البيانات هي عنصر أساسي من احلياة اليومية يف اجملتمع احلديث. 
يصادف معظمنا العديد من النشاطات اليت تنطوي على قدر من التفاعل مع قاعدة البيانات. نعدد 

بعضًا منها كما يلي:

العامة 1 الشراء من األسواق   .5  .1

عندما تقوم بشراء السلع من املتاجر، يقوم عامل الصندوق باستخدام قارئ الرتميز العمودي 
بربنامج  مرتبطًا  العمودي  الرتميز  ويكون  مشرتياتك،  كل  ملسح  )الباركود( 
يستخدم الرتميز العمودي )الباركود( ملعرفة األسعار يف هذا البند من قاعدة 
املخزن  من  البنود  هذه  عدد  خبفض  الربنامج  هذا  يقوم  ثم  املنتج،  بيانات 

ويعرض السعر يف السجل النقدي. 

2 الشراء باستخدام بطاقات االئتمان  .5  .1

عند شراء بضائع باستخدام بطاقة االئتمان، يتحقق أمني الصندوق عادة من أن لديك أموااًل 
كافية إلمتام عملية الشراء. يقوم بهذا االختبار عادة قارئ بطاقة االئتمان املرتبط بنظام احلاسوب 
الذي خيزن قاعدة البيانات اليت تتضمن معلومات عن عملية الشراء. للتحقق من بطاقة االئتمان 
اخلاصة بك، هناك برنامج قاعدة البيانات الذي يستخدم رقم بطاقة االئتمان للتأكد من أن مثن 
البضائع اليت ترغب يف شرائها جنبًا إىل جنب مع جمموعة املشرتيات اليت قمت بها هذا الشهر هي 

يف حدود االئتمان. عند تأكيد الشراء، تضاف تفاصيل الشراء إىل قاعدة البيانات هذه. 

3 حجز رحلة يف وكالة سفر   .5  .1

عندما ترغب يف حجز تذكرة سفر، يقوم وكيل السفريات بالدخول إىل قاعدة بيانات حتتوي على 
الالزمة  الرتتيبات  باختاذ مجيع  البيانات  قواعد  إدارة  نظام  يقوم  احلجز،  عند  الرحلة.  تفاصيل 
للحجز. يف هذه احلالة، يتأكد نظام الضمان بأن ال يقوم اثنان من وكالء السفر حبجز املقعد نفسه 
املثال، إذا وجد مقعد واحد شاغرًا على منت الطائرة املتوجهة من  على منت الطائرة. على سبيل 
طرابلس إىل روما وحياول إثنان من وكالء السفر حجز املقعد نفسه يف الوقت نفسه، فإن نظام إدارة 
قواعد البيانات يتعرف على هذا الوضع، ويسمح لوكيل واحد حبجز هذا املقعد، وإبالغ الوكيل الثاني 

بعدم وجود مقاعد متاحة يف الوقت احلالي. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

الشكل )3.1( الرتميز العمودي )الباركود(
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4 استخدام االنرتنت   .5  .1

إن العديد من املواقع على شبكة االنرتنت متصلة بربامج قواعد البيانات. على سبيل املثال، قد 
تقوم بزيارة متجر لبيع املالبس على االنرتنت والذي يسمح لك بالتصفح وشراء املالبس. يتيح لك 
هذا املتجر أيضًا تصفح املقاالت يف خمتلف الفئات، مثل الرجال أو اإلناث، القياسات، أو حتى اسم 
العالمة التجارية. يف كل تلك احلاالت، هناك قاعدة بيانات تتكون من املواد، تفاصيل املالبس، الكمية 

املتوافرة، يتم الولوج إليها لتقديم هذه التفاصيل. 

5 الدراسة يف إحدى اجلامعات  .5  .1

عند دراستك يف إحدى اجلامعات، سوف تكون هناك قاعدة بيانات تتضمن معلومات عنك، واملواد 
اليت تدرسها، ووضع الدرجات. كما أن قاعدة البيانات قد حتتوي أيضًا على تفاصيل عن أعضاء هيئة 

التدريس واملوظفني الذين يعملون يف اجلامعة. 

6.1  التقنيات الناشئة  

يف السنوات القليلة املاضية، أدى التقدم يف التكنولوجيا إىل وجود تطبيقات جديدة ومثرية لنظم 
قواعد البيانات. فإن التكنولوجيا احلديثة يف وسائط اإلعالم جعلت من املمكن ختزين الصور، مقاطع 
الصوت والفيديو رقميًا. هذه األنواع من امللفات أصبحت عنصرًا هامًا من عناصر قواعد البيانات 
متعددة الوسائط. كذلك ميكن لنظم املعلومات اجلغرافية ختزين اخلرائط التحليلية، بيانات الطقس، 
وصور األقمار الصناعية. تستخدم بيانات املخازن والتعدين يف العديد من الشركات الستخراج وحتليل 

املعلومات املفيدة من قاعدة بيانات كبرية جدًا يف دعم صناعة القرار. 

7.1  خالصة   

يف هذا الفصل، تعرفنا على قاعدة البيانات كمجموعة بيانات ذات صلة، حيث إن البيانات تعين 
احلقائق اخلام غري املصنعة. نظام إدارة قواعد البيانات هو جمموعة من الربامج اليت تقوم بالتنفيذ 
واحلفاظ على قاعدة البيانات. قاعدة البيانات، جنبًا إىل جنب مع الربجميات، تشكل نظام قاعدة 
البيانات.  تعرفنا على عدة مميزات لنظم إدارة قواعد البيانات وناقشنا اهلندسة والفئات الرئيسية 

هلذه النظم. وأخريًا، قدمنا قائمة باستخدامات قواعد البيانات. 

البيانات  5.1  استخدامات قاعدة 
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8.1  متارين   

1.  كيف ميكن لقواعد البيانات جعل حياتنا سهلة؟ وكيف ميكن أن جتعلها صعبة؟ وملاذا؟ 
2. عّرف معوقات السالمة اإلضافية لقاعدة البيانات كما هو مبني يف )الشكل 1.1(. 

3.  اخرت تطبيقًا لقاعدة بيانات ترتاح له. وصّمم قاعدة بيانات لذلك. واذكر أي نوع من القيود تريد 
أن تعرضه يف قاعدة البيانات. فّكر يف العديد من املستخدمني لقاعدة البيانات، وصّمم عرضًا 

لكل مستخدم. 
4.  إذا كنت تريد أن تصمم نظام حجز لفندق قائم على شبكة اإلنرتنت، فما نوع اهلندسة الذي 

سوف تستخدمه؟ وملاذا؟ ملاذا ال تعترب اهلندسات األخرى خيارًا جيدًا؟
5.  إذا كنت مسؤواًل عن شراء أنظمة إدارة قواعد البيانات ملدرستك، فأي نوع من اتفاقات الرتخيص 

تنصح به؟ وملاذا؟ 
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الفصل الثاني:

منذجة البيانات باستخدام قالب 
العالقة - الكينونة

2 Data modeling

إّن جعل املفاهيم أمنوذجًا هو من املراحل اهلامة خالل تصميم قاعدة البيانات. يف هذا الفصل سنعرفك على 
قالب العالقة-الكينونة، املشهور كمستوى متقدم من جعل بيانات املفاهيم أمنوذجًا، حيث سنصف املفاهيم األساسية 
والقيود للعالقات الكينونة ومناقشة استخداماتها يف تصميم قواعد البيانات، كما سنعمل  أيضًا على تقديم الرموز 

البيانية املرتبطة بقالب العالقة - الكينونة، املعروفة باسم الرسوم البيانية لقوالب العالقات - الكينونة.

األهداف:
 يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على: 

* وصف قالب العالقة-الكينونة وقيودها.
* تصميم قاعدة بيانات باستخدام رموز العالقة-الكينونة.

1.2  الكيانات واخلواص   

العنصر  إن  ومسات.  عالقات،  كيانات،  باعتبارها  البيانات  يوضح  الكينونة   - العالقة  قالب 
األساسي يف قالب العالقة - الكينونة هو الكيان، وجنده يف العامل احلقيقي بشكل مستقل. أما الكيان 
أو الكائن فموجود بشكل مادي )على سبيل املثال، املوظف أو الطالب(، أو ذو وجود مفاهيمي )على 
سبيل املثال، الوظيفة أو العمل(. كل كيان له مسات- اخلصائص اخلاصة للكيان. على سبيل املثال، 
املوظف،  عائلة  للموظف،  األول  االسم  املوظف،  رمز  اخلصائص  حتوي  أن  ميكن  املوظف  مسات  فإن 
الصفة، تاريخ بدء العمل، الراتب، والعنوان. وال بد من وجود خاصية خاصة تكون ذات قيمة بالنسبة 

لكل اخلواص، علمًا بأّن قيمة اخلاصية اليت تصف كل كائن سوف تصبح جزءًا رئيسيًا من البيانات 
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املخزنة يف قاعدة البيانات. يظهر )الشكل 1.2( كيانني وقيم اخلواص اخلاصة بهما. يف ملف املوظف 
الكيان له سبع مسات: رمز املوظف، اسم املوظف، الصفة، تاريخ بدء العمل، الراتب، العنوان، ورمز  القسم؛ 
هاتف   املدير،  بدء  تاريخ  املدير،  رمز  القسم،  اسم  القسم،  رمز  له ست مسات:  الكيان  القسم  ملف  ويف 

القسم، واملوازنة. 

القيمة،  ومتعددة  ومركبة  بسيطة  العالقات-الكينونة:  قوالب  يف  اخلواص  من  أنواع  عدة  هناك 
للكيان املوظف. اخلواص  الراتب  اخلواص اليت ال حتتوي على قيم خفية تسمى بسيطة، كخاصية 
املركبة ميكن تقسيمها إىل مسات فرعية أصغر حجمًا، حيث متثل اخلاصية األساسية بعدة معاني 
مستقلة، فعلى سبيل املثال، ميكن تقسيم اخلاصية اسم املوظف، املوضحة يف )الشكل 1.2(، لتصبح 

االسم األول للموظف وعائلة املوظف، فتصبح القيمة: االسم األول مروان واسم العائلة عبداهلل. 

كوحدة  املركبة  اخلاصية  إىل  اإلشارة  املستخدم  يفضل  حيث  للحاالت  مفيدة  املركبة  اخلواص 
متكاملة، لكن يف أوقات أخرى قد يفضل املستخدم اإلشارة إىل مكونات اخلاصية املركبة. إذا كانت 
اخلاصية املركبة مشارًا إليها كحالة واحدة، فليس هناك من حاجة إىل تقسيمها، على سبيل املثال، 
إذا مل تكن هناك حاجة لإلشارة إىل عناصر االسم الفردية )االسم األول للموظف، عائلة املوظف(، 

ميكن تصنيف كل اسم على أنه خاصية بسيطة )اسم املوظف(. 
 معظم اخلواص هلا قيمة واحدة لكيان معني، ولكن يف بعض احلاالت ميكن للخاصية الواحدة أن 
متتلك جمموعة من القيم، على سبيل املثال، اخلاصية »هاتف« للكيان املوظف ميكن أال حتوي على 
قيمة )املوظف ال ميلك هاتفًا(، أو قد يكون قيمة لرقم هاتف واحد، وأخريًا  قد تكون هلذه اخلاصية 
عدة قيم )أرقام هاتف متعددة(، وبالتالي ميكن أن يكون ملختلف العاملني أعداد خمتلفة من قيم 

اخلاصية هاتف،  فيسمى هذا النوع من اخلواص باخلواص املتعددة القيم. 
 يف بعض احلاالت، قد ال يكون هناك قيمة مطبقة خلاصية كيان ما، فعلى سبيل املثال، قد ال يكون 
للموظف اجلديد قيمة يف خاصية الصفة، فيتم إضافة قيمة خاصة تسمى فارغة )Null(، فاملوظف 
اجلديد الذي انضم لتّوه إىل الشركة والذي مل يتم تعيني صفة وظيفية حمددة له، تكون قيمة اخلاصية 

للصفة قيمة فارغة أي قيمة جمهولة أو غري حمددة.  

الشكل )1.2( كيان املوظف وكيان القسم واخلواص اخلاصة بهما.
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عادة  الكيان  نوع  التفردية.  القيد  أو مسات  القيد  مفتاح  وهو  الكيان  نوع  قيد مهم على  ويوجد 
هو خاصية ذات قيم متميزة، ويسمى هذا النوع من اخلواص باخلاصية الرئيسية، وتستخدم قيمها 
لتحديد السجالت بشكل فريد. فعلى سبيل املثال، رمز املوظف هو اخلاصية الرئيسية للكيان املوظف 
ألنه ال يسمح ألكثر من موظف باحلصول على الرمز نفسه. يف بعض األحيان قد تشكل عدة مسات معًا 
خاصية رئيسية، وهذا يعين أن قيم اخلواص جمتمعة للكيان ختتلف عن الكيانات املتبقية. فإذا كانت 
جمموعة من اخلواص متتلك هذه اخلاصية، فالطريقة املناسبة لتمثيل هذه اخلاصية بقالب العالقة - 
الكينونة هي عرب تعريفها كخاصية مركبة واعتبارها اخلاصية الرئيسية للكيان، اليت جيب أن حتتوي 
على احلد األدنى من العناصر، أي أن كل عناصر الصفات جيب أن تكون مدرجة يف اخلاصية املركبة 

للحصول على خاصية فريدة، علمًا بأنه ال جيب إدراج الصفات الزائدة. 
أحيانا قد يكون للكيانات أكثر من خاصية واحدة رئيسية، فمثاًل، كل من رمز القسم وأسم القسم 
تصف  التى  والسمات  الكينونات  لبعض  امثلة  يبني   )2.2( والشكل  ذاته.  حد  يف  رئيسية  خاصية 

خصائص كل منها.

1.2  الكيانات واخلواص 

التاريخالعالجالتشخيصاألعراضاالسمرقم املريض

مريض

سنة النشرالناشراملؤلفالطبعةالعنوانرقم الكتاب

كتاب

2.2  العالقات     

يف )الشكل 1.1(، هناك العديد من العالقات الضمنية بني خمتلف الكيانات، يف احلقيقة، كلما 
وجدت خاصية لكيان ما مرتبطة أو تشري إىل كيان آخر فالبد من وجود بعض العالقات، على سبيل 
املوظف؛  فيه  يعمل  الذي  القسم  إىل  تشري  الكيان  يف  املوظف  ملف  يف  القسم  رمز  اخلاصية  املثال، 
وخاصية رمز القسم يف ملف املنتج تشري إىل القسم الذي يسيطر على كيان املنتج. يف قالب العالقة - 
الكيان، هذه اإلشارات ال ينبغي أن تكون ممثلة كسمات، ولكن كعالقات. يف التصميم األولي للكيانات، 

الشكل )2.2( مناذج الكينونات واخلواص التى تصفها.
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العالقات عادة ما تظهر على شكل مسات. عند االنتهاء من التصميم، هذه الصفات ستتحول إىل 
عالقات بني أنواع الكيانات. 

للعالقات أصول نسبية، حتدد احلد األقصى للعالقات اليت ميكن لكيان واحد املشاركة فيها، على 
سبيل املثال، العالقة يعمل لدى بني الكيانني املوظف والقسم )املبني يف الشكل 3.2(، اليت تربط بني كل 
موظف مع القسم الذي يعمل لديه. العالقة يعمل لدى هي من أصل )1:م(، وهذا يعين أن كل قسم ميكن 
أن يكون ذا صلة مع أي عدد من املوظفني، ولكن املوظف ميكن أن يكون ذا صلة مع قسم واحد فقط. 

القيم املمكنة لألصول النسبية هي: واحد إىل واحد أو )1:1(، واحد جملموعة أو )1:م(، وجمموعة 
إىل جمموعة أو )م:م(. العالقة واحد إىل واحد بني كيانني ألف وباء تعين أن كل كيان من )ألف( 
ميكن أن يكون ذا صلة واحدة فقط مع  كيان من )باء( والعكس صحيح، على سبيل املثال، العالقة 
يدير )كما هو مبني يف الشكل 4.2(، اليت تربط كيان القسم إىل كيان املوظف الذي يدير القسم، 
وتدل هذه العالقة على أن املوظف ميكنه أن يكون مديرًا لقسم واحد فقط، وأن القسم الواحد ميلك 

مديرًا واحدًا فقط. 

ي 3
ي 2
ي 1

املوظف يديرالقسم

ق 3
ق 2
ق 1

م 3
م 2
م 1

الشكل )4.2( العالقة »يدير« )1:1(

ي 3
ي 2
ي 1

ي 4

املوظف يعمل   لدىالقسم

ق 3
ق 2
ق 1

م 3
م 2
م 1

م 4

الشكل )3.2( العالقة يعمل لدى )1:م(

العالقة عديد إىل عديد بني كيانني )ألف( و)باء( تعين أن كل حالة من )ألف( ميكن أن تكون 
ذات صلة مع العديد من احلاالت يف )باء(، ويف الوقت نفسه، ميكن أن تكون كل حالة من )باء( ذات 
صلة مع العديد من احلاالت يف )ألف(، على سبيل املثال، العالقة يعمل على بني املوظف واملنتج 
كما هو مبني يف )الشكل 5.2( هي )م:م( كل موظف ميكن أن يعمل على العديد من املنتجات كما 

ميكن للمنتج أن يعمل عليه من قبل عدة موظفني.
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الشكل )5.2( العالقة يعمل على )م:م(

ي 3
ي 2
ي 1

املوظف يعمل علىاملنتج

ن 3
ن 2
ن 1

م 3
م 2
م 1

3.2  إعداد خمطط العالقة - الكينونة  

)الشكل 6.2( يلخص رسوم التخطيط للعالقة-الكينونة. 

- الكينونة    3.2  إعداد خمطط العالقة 

كيان

عالقة

خاصية

خاصية رئيسية

خاصية متعددة القيم

خاصية مركبة

املعنىالرمز

الشكل )6.2( الرموز ومعانيها يف خمطط العالقة - الكيان
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مثال:

الكينونة   - العالقة  لقالب  األساسية  املفاهيم  لتوضيح  شركة  بيانات  قاعدة  ندرس  دعونا   
واستخدامها. قاعدة بيانات الشركة تتبع العالقة بني موظفي الشركة واألقسام واملنتجات. 

نتج
ز امل

رم

نتج
م امل

اس

نتج
ر امل

سع

سم
 الق

رمز
نتج

امل

عات
لسا

دد ا
ديرع

  امل
يني

خ تع
تاري

على
مل 

يع

حكم
يت

دير
م

دى
ل ل

يعم

سم
الق

ظف
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سم
 الق

سم
ا

سم
 الق

رمز

سم
 الق

تف
ها

زنة
ملوا

ا

وان
لعن

ا
ظف

لمو
ل  ل
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م  
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ا
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هلا

ا

تب
لرا

ا
عمل

ء ال
 بد

يخ 
تار

ظف
املو

مز 
ر

ظف
املو

لة  
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املو
سم 

ا

صفة
ال

مم

م

م

ا
ا

ا

ا

كة
شر

ت ال
انا

 بي
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اع
( ق
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2(

ل 
ك
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ا
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الشركة مقسمة إىل عدة أقسام، كل قسم لديه رمز فريد، ومدير واحد من املوظفني. حنن نتتبع 
هاتف القسم وميزانيته. 

القسم يتحكم بعدد من املنتجات، لكل منتج رمز فريد، اسم فريد، وسعر. نقوم بتخزين اسم املوظف، 
رمز املوظف، تاريخ بدء العمل، الصفة، الراتب، العنوان، واهلاتف. يعني املوظف يف قسم واحد، ولكن 

ميكنه العمل على العديد من املنتجات، اليت ليست بالضرورة تابعة للقسم نفسه. 
)الشكل 7.2( يبني كيفية عرض قاعدة بيانات الشركة بواسطة رسوم التخطيط للعالقة- الكينونة.

4.2  خالصة  

األساسية  املفاهيم  عرفنا  العالقات-الكينونة،  لقوالب  املفاهيم  قوالب  قدمنا  الفصل،  هذا  يف   
للعالقات-الكينونة واخلواص اخلاصة بها، ثم ناقشنا األنواع املختلفة للعالقات، ثم عرضنا الرسوم 

البيانية للعالقات-الكينونة وأعطينا مثااًل على قاعدة بيانات لشركة. 

5.2  متارين   

1 - اخرت قاعدة بيانات مألوفة لديك، ثم قم بتصميم رسم بياني للعالقة- الكينونة. أي نوع من 

القيود تريد عرضه يف قاعدة البيانات؟
2 - مدير نادي ألعاب القوى يف منطقتك السيد عبداهلل، طلب إنشاء قاعدة بيانات لتتبع فرق كرة 

السلة )رجال وسيدات( واملباريات اليت ستقام ضمن دوري اجلمعيات، علمًا بأن فريق كرة السلة 
لديه عدد من الالعبني، وال يشارك مجيعهم يف كل مباراة، كما يرغب السيد عبداهلل يف تتبع 
الالعبني املشاركني يف كل مباراة لكل فريق، وتوزيع الالعبني يف امللعب خالل املباراة، ونتيجة 
املباراة، دعونا حناول تنظيم طلب السيد عبداهلل ببناء رسم ختطيطي للعالقة-الكينونة لقاعدة 

البيانات، مع ذكر أي افرتاضات ستقوم بها.
 3 - تشهد نشاطات جملس األمن يف األمم املتحدة زيادة هائلة، طلب منك األمني العام للمجلس، 
وضع خمطط عالقة-كينونة لتتبع املعلومات حول القرارات اليت اختذت يف جملس أمن األمم 
املتحدة خالل دورته. وقاعدة البيانات جيب أن تتبع كل بلد من البلدان املمثلة حاليا يف اجمللس، 
كل ممثل بلد معني يف جملس األمن بوصفه بامسه/امسها، تاريخ التعيني، والبلد الذي ينتمي إليه، 
قاعدة البيانات هذه مهمتها حفظ كل القرارات، وتشمل رقم القرار، تاريخ التصويت على القرار، 

4.2  خالصة 
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الشكل )8.2( قاعدة بيانات بسيطة لشركة

م

م

سواء كان القرار نافذًا أو ال، والراعي للقرار، قاعدة بيانات جيب أن تتبع تصويت كل ممثل على 
القرار، ومن اعرتض على هذا  الّنقض ضد  استعمل حق  القرار، من  القرار، من صّوت على 

القرار، اسرد بوضوح االفرتاضات اليت ستقوم بها. 
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4 -  انظر بتمعن يف الرسم التخطيطي للعالقة-الكينونة املبينة يف )الشكل 8.2( الذي ميثل شركة 
مبسطة، واستخرج الشروط والقيود اليت أنتجت هذا املخطط.

5.2  متارين
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االسم
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املدينة
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املنطقة
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الشارع

لديه

يعمل لدى

يدير

الفرع

اهلاتف

املدينة

م

م

1م

1م

1 1
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الفصل الثالث:

3منوذج البيانات العالئقية The relational data model

يف هذا الفصل، سنستعرض البيانات العالئقية وسنحدد مفاهيمها وتدويناتها، وسنعرف أيضًا القيود العالئقية 
اليت تفرض تلقائيًا من قبل نظم إدارة قواعد البيانات العالئقية. 

األهداف:
يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على: 

* تعريف البيانات العالئقية ومبادئها األساسية. 
* معرفة القيود املرتبطة بنموذج البيانات العالئقية.

* معرفة العمليات األساسية لنموذج البيانات العالئقية. 

1.3  املفاهيم العالئقية   

ميثل منوذج البيانات العالئقية قاعدة البيانات كمجموعة من العالقات، فالعالقة هي عبارة عن 
جمموعة من القيم داخل جدول، كل صف يف اجلدول ميثل جمموعة من قيم البيانات ذات الصلة. 
يف النموذج العالئقي، كل صف ميثل عادة عالقة ما أو حقيقة حول كيان ما يف العامل احلقيقي. اسم 
اجلدول وأمساء األعمدة  تستخدم للمساعدة على تفسري معنى القيم يف كل صف من اجلدول، على 
سبيل املثال، يف )الشكل 1.1( يسمى اجلدول األول موظف ألن كل صف ميثل احلقائق عن موظف 
معني، أما أمساء األعمدة، رمز املوظف، االسم  األول  للموظف، عائلة املوظف، الصفة، تاريخ بدء العمل، 
الراتب، العنوان، ورمز القسم فهي حتدد تفسري قيم البيانات يف كل صف، علمًا بأن كل القيم املوجودة 

يف العمود الواحد متثل نفس نوع البيانات.
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يف النموذج العالئقي الرمسي، يسمى الصف داخل اجلدول بالسجل، والعمود يسمى خاصية، أما 
اجلدول  فيسمى عالقة. يبني )الشكل 1.3( مثااًل حول عالقة املوظف، جنبًا إىل جنب مع املصطلحات 

الشائعة االستخدام للتبادل.

من اجلدير بالذكر أن كل قيمة يف اخلاصية هي أبسط قيمة ممكنة، أي إنه ال ميكن تقسيمها إىل 
مكونات أصغر، أما اخلواص املركبة واخلواص املتعددة القيم فغري مسموح بها، لذلك فإن اخلواص 
املركبة متّثل بقيم مساتها املبسطة، واخلواص املتعددة القيم متّثل بعالقات منفصلة كما سيتضح يف 

الفصل الرابع.
من  لسجّلني  ميكن  ال  أنه  يعين  وهذا  متميزة،  تكون  أن  جيب  العالقة  يف  السجالت  مجيع  إن 
بهما. وعالوة على  القيم يف مجيع اخلواص اخلاصة  الرتكيبة من  نفس  أن حيتويا على  السجالت 
ذلك، فإن كل عالقة هلا على األقل قيمة خاصية متميزة، خنتار واحدة من هذه اخلواص ونعينها 
على أنها املفتاح األساسي. على سبيل املثال، يف عالقة موظف، اخلاصية رمز املوظف اعتربت مبثابة 
املفتاح األساسي؛ يف العالقة قسم، سواء اخلاصية رمز القسم أو اخلاصية اسم القسم هي ذات قيم 
فريدة من نوعها، فاخرتنا اخلاصية رمز القسم كمفتاح أساسي. املفتاح األساسي ال ميكن أن حيتوي 
قيمة فارغة، وحنن نسمي هذا الشرط سالمة الكيان، فوجود قيم فارغة يف املفتاح األساسي متنعنا 

من إجياد بعض السجالت.
يف النموذج العالئقي، يوجد نوع آخر من السالمة بني عالقتني، واليت نسميها السالمة املرجعية، 
وهي تستخدم للحفاظ على متاسك السجالت بني العالقتني. فعلى سبيل املثال، إذا دلت عالقة يف 
سجل إىل عالقة أخرى، فال بد أن تدل على سجل موجود يف هذه العالقة الثانية. يف )الشكل 1.1( 

الشكل )1.3( اخلواص والسجالت للعالقة )املوظف(

اخلصائص
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اخلاصية رمز القسم يف ملف املوظف تشري إىل األقسام اليت يعمل بها املوظفون، وعلى هذا ففي حال 
وجود قيمة خلاصية رمز القسم يف ملف املوظف جيب أن تتطابق مع القيم املوجودة يف رمز القسم يف 
ملف القسم )العالقة قسم(، أما يف حال كانت القيمة فارغة )املوظف ال ينتمي إىل قسم حاليًا( يف 
ملف املوظف فمن املؤكد أنه سيتبع احد األقسام الحقًا بينما يتوافق مع األقسام املوجودة يف ملف 
األقسام. ويسمى رمز القسم يف ملف املوظف باملفتاح اخلارجي، وكمثال على ما تقدم جند أن رمز القسم 

يف سجل املوظف مروان عبد اهلل يشري إىل أنه ينتمي إىل قسم اإلدارة العامة، مما يعين أنه يعمل 
يف هذا القسم.

يبني )الشكل 2.3( املفاتيح اخلارجية يف قاعدة بيانات الشركة، كما تبني األسهم املوجهة للعالقات 
بني املفاتيح اخلارجية واملفتاح الرئيسي حيث ميثل رأس السهم املفتاح الرئيسي للعالقة املشار إليها.

1.3  املفاهيم العالئقية

الشكل )2.3( املفاتيح الرئيسية واخلارجية
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2.3  عمليات النموذج العالئقي          

النموذج العالئقي يدعم خاصية إدراج أو حذف، وحتديث السجالت داخل العالقة. عملية اإلدراج 
تستخدم إلدراج سجل أو سجالت جديدة، عملية احلذف تستخدم حلذف سجل أو سجالت، وعملية 

التحديث تستخدم لتحديث قيم اخلواص للسجالت املوجودة سابقًا. 

1 اإلدراج   .2  .3

قد تنتهك عملية اإلدراج سالمة قيد املفتاح الرئيسي، فإذا أردنا إدراج قيمة يف اخلاصية الرئيسية 
)اخلاصية اليت حتوي املفتاح الرئيسي( لسجل جديد ميكن أن تتعارض هذه القيمة مع قيمة سجل 
موجود داخل العالقة، كما ميكن أن تنتهك إذا كانت القيمة يف السجل اجلديد فارغة. أما السالمة 
املرجعية لقيد املفتاح الرئيسي فيمكن أن تنتهك يف حال كانت القيمة املوضوعة يف املفتاح اخلارجي ال 

تتطابق مع إحدى قيم املفتاح الرئيسي. 

وفيما يلي بعض األمثلة اليت تدعم هذه املسألة:

العملية: إدراج السجل )فارغة، منى، حيدر،  موظف، 12 /4/ 2009، 15250، طرابلس، 5( إىل ملف املوظف.

النتيجة: هذا اإلدراج ينتهك سالمة قيد املفتاح الرئيسي )القيمة ال ميكن أن تكون فارغة يف اخلاصية 

رمزاملوظف باعتبارها املفتاح الرئيسي(، لذلك فهو مرفوض.

العملية: إدراج السجل )98011، وائل، قدوح، موظف، 2009/12/11، 9500، حي األندلس، 6( إىل 

ملف املوظف. 
النتيجة: هذا اإلدراج ينتهك سالمة قيد املفتاح الرئيسي، القيمة املدرجة يف رمز املوظف هي خاصة 

للموظف عبد الفتاح جماهد وال ميكن استخدامها)ال ميكن استخدام القيمة أكثر من مرة 
واحدة داخل اخلاصية الرئيسية اليت حتوي املفتاح الرئيسي(، لذلك فهو مرفوض.

العملية: إدراج السجل )1815، يوسف، قدورة، موظف، 2008/1/1، 8600، حي األندلس، 9( إىل 

ملف املوظف.
النتيجة: عملية اإلدراج هذه تنتهك سالمة القيد املرجعي للمفتاح اخلارجي، فالقيمة املدرجة يف رمز  

القسم ال تتوافق مع أي من رمز القسم يف ملف القسم، لذلك فهو مرفوض. 

6( إىل  14500، طرابلس،   ،2009/5/18 إدراج السجل )1816، فؤاد، دوغان، موظف،  العملية: 

ملف املوظف. 
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النتيجة: القيم عادية وال تتعارض مع قيود السالمة لذلك اإلدراج مقبول.

إذا كان اإلدراج ينتهك قيدًا أو أكثر، فاخلياراالفرتاضي هو رفض اإلدراج. 

.2 احلذف  2.  3

عملية احلذف ميكن أن تنتهك السالمة املرجعية فقط، وذلك يف حال أردنا حذف سجل حيتوي 
على قيمة يف اخلاصية الرئيسية مرتبطة بقيمة يف سجل آخر عرب أحد املفاتيح اخلارجية.

 على سبيل املثال: 

العملية: حذف سجل املوظف عبدالفتاح جماهد من ملف املوظف 

النتيجة: هذا احلذف مقبول وهو يؤدي إىل حذف سجل واحد بالضبط من جمموعة السجالت.

العملية: حذف القسم اإلدارة العامة من ملف القسم.

النتيجة : هذا احلذف غري مقبول، وذلك بسبب وجود سجالت يف ملف املوظف مرتبطة بهذا القسم، 

مما سيؤدي إىل انتهاك السالمة املرجعية للمفتاح اخلارجي.

رفض  هو  االفرتاضي  فاخليار  القيود  سالمة  انتهاك  إىل  احلذف  أدى  حال  يف  اإلدراج  كعملية 
كل  حذف  مع  اخلارجية  باملفاتيح  املرتبط  السجل  حبذف  يسمح  حيث  ثاٍن  خيار  يوجد  احلذف. 
السجالت املرتبطة بعالقة مع هذا السجل، على سبيل املثال، يف العملية الثانية من األمثلة الواردة 
أعاله، ميكن نظام إدارة قواعد البيانات تلقائيًا من تتالي احلذف يف جدول املوظفني، حيث ستتم 
عملية حذف كل السجالت املرتبطة برمز القسم )1( يف ملف القسم )قسم اإلدارة العامة(. ومثة خيار 
ثالث وهوتعديل قيمة اخلاصية رمز القسم يف ملف املوظف اليت تتسبب االنتهاك وحتويلها إىل فارغة، 
على سبيل املثال، لتجنب الوقوع يف االنتهاك يف العملية الثانية من األمثلة، ميكن تعديل قيمة اخلاصية 
رمز  القسم للسجالت املرتبطة بقسم اإلدارة العامة إىل قيمة فارغة ومن ثم إمتام عملية حذف قسم 

اإلدارة العامة يف ملف القسم.
وبصفة عامة، فعند حصول انتهاك لقيود السالمة املرجعية، فإن نظام إدارة قواعد البيانات سوف 

يسمح للمستخدم بتحديد أي من اخليارات يريد أن يطبق.

التحديث   3.  2.  3

ال يوجد انتهاك للسالمة عند استخدام عملية التحديث على اخلواص اليت ال حتتوي على مفتاح 
رئيسي أو خارجي. ولكن قد يؤدي التحديث للقيم يف املفتاح الرئيسي أو املفتاح املرجعي إىل انتهاكات 

النموذج العالئقي 2.3  عمليات 
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للسالمة. كما توضح هذه األمثلة:

العملية: حتديث راتب أمحد زيادة إىل 13500 دينار.

النتيجة: عملية التحديث هذه مقبولة.

العملية: حتديث رمز القسم يف سجل حممد حممود إىل 10.

رمز القسم ذو  التحديث هذه غري مقبولة ألنها تنتهك السالمة املرجعية )ال يوجد  النتيجة: عملية 

القيمة 10 يف ملف القسم(.

العملية: حتديث رمز املوظف علي أبو بكر إىل 98011. 

النتيجة: عملية التحديث غري مقبولة ألنها تنتهك سالمة قيد املفتاح الرئيسي حيث تتعارض القيمة 

اجلديدة لرمز املوظف مع املوظف عبد الفتاح جماهد.

يعترب تعديل قيمة مفتاح رئيسي مماثاًل لعملية حذف أحد السجالت وإدراج آخر مكانه وذلك 
الرتباط السجالت باملفتاح الرئيسي. وبالتالي، فإن القضايا اليت نوقشت سابقًا من إدراج وحذف 
السجالت تنطبق أيضًا على عملية التحديث. فإذا كان التعديل واقعًا على إحدى قيم مسات املفتاح 
الرئيسي أو اخلارجي، جيب على نظام إدارة قاعدة البيانات التأكد من أن القيمة اجلديدة إما أن 
السالمة  انتهاكات  مع  للتعامل  املتوافرة  اخليارات  القائمة.  العالقة  مع  تتعارض  ال  أو  فارغة  تكون 
املرجعية مماثلة للخيارات اليت نوقشت يف عملية احلذف، حيث يسمح نظام إدارة قواعد البيانات 

للمستخدم اختيار الطريقة اليت يراها مناسبة ملعاجلة االنتهاك الناجم عن التحديث. 

3.3  خالصة   

يف هذا الفصل، قدمنا عرضًا لنماذج املفاهيم، هياكل البيانات، والقيود على البيانات العالئقية. 
كما قدمنا عرضًا  ملفاهيم العالقات واخلواص والسجالت. وتعرفنا على مفاهيم املفتاح الرئيسي 
األساسية  الثالث  العمليات  على  أيضًا  وتعرفنا  بهما.  اخلاصة  السالمة  وقيود  اخلارجي،  واملفتاح 
للنموذج العالئقي: اإلدراج، احلذف، والتحديث، وأظهرنا كيفية التعامل مع كل االنتهاكات اليت قد 

تظهر خالل العمليات على قيود السالمة.
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4.3  متارين   

املبينة  البيانات  قاعدة  على  مباشرة  تطبيقها  يتم  التالية  العمليات  من  واحدة  كل  أن  لنفرتض   .1
يف )الشكل 1.1(. ادرس هذه العمليات مبينًا كل انتهاكات السالمة، إذا وجدت، مبينًا الطرق 

املختلفة لفرضها.
أ. إدراج السجل )20116، حممد، احلليب، موظف، 2008/2/21، 6500، حي الزهور، 1(. 

ب. إدراج السجل )94010، حامت، حالوي، موظف، 2008/5/3، 8700، حي الثورة، 3(
ج. إدراج السجل )20116، تقنية املعلومات ،7 ،2009/10/13، 5471234-1500، 21(.

د. حذف املنتج الذي حيمل رمز املنتج 510. 
هـ. حذف قسم احملاسبة. 

و. حتديث رمز القسم للموظف حممد حممود إىل 11. 
س. حتديث رمز قسم اخلاص بالقسم اإلدارة العامة إىل 20. 

اذكر  البيانات،  لقاعدة  اخلارجية  املفاتيح  حدد  مستشفى.  بيانات  لقاعدة  العالقات  ادرس   .2
االفرتاضات اليت قمت بها. 

قاعدة بيانات املستشفى حتتوي على امللفات التالية:
ملف املوظف 

حيتوي على اخلواص: 
رمز املوظف، الصفة، العنوان، اهلاتف، رمز القسم.

ملف الغرف

حيتوي على اخلواص:
رقم الغرفة، الدرجة، حالة الغرفة، اهلاتف، رمز املريض، رمز اجلهاز.

ملف املريض

حيتوي على اخلواص:
رمزاملريض، اسم املريض، تاريخ الوالدة، فئة الدم، الطول، الوزن.

ملف األجهزة

حيتوي على اخلواص:
رمز اجلهاز، اسم اجلهاز، الوصف، حالة اجلهاز، رمز القسم.

ملف القسم

حيتوي على اخلواص:
رمز القسم، اسم القسم، موقع القسم، اهلاتف.

4.3  متارين
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3. ادرس العالقات لوكالة سفر. حّدد املفاتيح اخلارجية لقاعدة البيانات، اذكر االفرتاضات اليت 
قمت بها.

قاعدة بيانات وكالة السفر وحتتوي على امللفات التالية:
ملف موظف احلجز

حيتوي على اخلواص:
رمز املوظف، اسم املوظف، تاريخ بدء العمل، رمز القسم.

ملف الرحالت 

حيتوي على اخلواص:
رقم الرحلة، بلد االنطالق، بلد الوصول، تاريخ الرحلة، توقيت الرحلة، رمز املوظف.

ملف احلجز 

حيتوي على اخلواص:
رقم الرحلة، رقم احلساب، القيمة.
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الفصل الرابع:

4عالقة - كيان واخلرائط العالئقية
هذا الفصل يعنى بالرتكيز على كيفية تصميم خمطط لقواعد البيانات العالئقية املستندة على تصميم قاعدة 
البيانات املفاهيمية. سنقدم اإلجراءات الضرورية إلنشاء خمطط عالئقي مرتكز على  خمطط  العالقة- الكينونة. 

األهداف:
يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على: 

* حتديد اإلجراءات الالزمة لتحويل خمطط العالقة- الكينونة إىل خمطط قاعدة بيانات عالئقية.  

1.4  إجراءات رسم املخطط    

سنصف اخلطوات الالزمة لرسم املخططات العالئقية، وسنستخدم لذلك قاعدة بيانات الشركة 
املبينة يف )الشكل 1.4( لتوضيح طريقة رسم هذه املخططات.

اخلطوة1: رسم خرائط ألنواع الكيان:

 لكل كيان من النوع )أ( يف خمطط عالقة - كيان سننشئ عالقة )ع(  حتتوي على كل اخلواص 
اخلواص  من  واحدة  سنختار  املركبة.  للخواص  البسيطة  املكونات  على  أيضًا  وحتتوي  البسيطة، 

الرئيسية كمفتاح ربط رئيسي. 
يف قاعدة البيانات اليت استخدمناها يف الدروس السابقة، سننشئ العالقة املوظف، العالقة القسم، 
والعالقة املنتج  كما هو مبني يف )الشكل 2.4(، وفقًا ألنواع الكيان للموظف، للقسم، وللمنتج. املفتاح 

Mapping Entity-relationship diagrams to the relational model
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اخلارجي والعالقة بني اخلواص مل تدرج حتى اآلن )ستضاف يف خطوات الحقة من الفصل(، أما 
القسم،  للموظف،  رمز املنتج  رمز القسم،  رمز املوظف،  باختيار  قمنا  فقد  الرئيسية  للمفاتيح  بالنسبة 

واملنتج على التوالي.

الصفةالراتب

رمز املنتج
اسم املنتج

سعر املنتج

رمز القسم
املنتج

عدد الساعات

تاريخ تعيني  املدير

يعمل على

يتحكم

مدير

يعمل لدى
القسم

املوظف

اسم القسم

رمز القسم

هاتف القسم

املوازنة

العنوان
األسم األول للموظف

اهلاتف

تاريخ  بدء العمل

رمز املوظف

عائلة  املوظف

اسم املوظف

م

م

م

م

ا ا ا

ا

الشكل )1.4( الرسم البياني للعالقة - كينونة اخلاص بقاعدة بيانات الشركة

العنوانالراتبتاريخ بدء العملالصفةعائلة املوظفاألسم األول للموظفرمز املوظف

املوازنةهاتف القسماسم  القسمرمز القسم

سعر املنتجاسم املنتجرمزاملنتج

املوظف

القسم

املنتج

الشكل )2.4( خمطط كيانات املوظف، القسم، واملنتج
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 اخلطوة2: رسم اخلرائط للعالقات من النوع 1:1 )واحد إىل واحد(

َو )ص(  العالقتني )س(  العالقة– الكيان، سنعرف  نوع )1:1( يف خمطط  ع من  لكل عالقة 
التابعتني ألنواع الكيانات املوجودة يف العالقة )ع(، سنختار العالقة )س( على سبيل املثال، وسنعمل 
على إدراج مفتاح خارجي يف )س( على أن يكون مفتاحًا رئيسيًا يف )ص(، وسنعمل على إدراج كل 

اخلواص البسيطة يف العالقة ع  كخواص ِل »س«.
يف مثالنا هذا، سنرسم خريطة العالقة )1:1( باختيار الكيانات املنتمية للقسم ِلَلعب دور العالقة 
)س(، سنشمل املفتاح الرئيسي للعالقة املوظف كمفتاح خارجي يف العالقة القسم وسنعيد تسميته 
القسم  العالقة  يف  املدير  العالقة  يف  البدء  تاريخ  البسيطة  اخلاصية  أيضًا  سنشمل  املدير.  رمز  إىل 

وسنعيد تسمية اخلاصية لتصبح تاريخ بدء املدير )كما هو مبني الشكل 3.4(.

اخلطوة3: رسم اخلرائط للعالقات من نوع 1: م )واحد إىل جمموعة( 

لكل عالقة عادية )ع( من النوع )1:م(، سنعرف العالقة )س( اليت متثل الكيانات املنتمية إىل 
اجلهة عديد من العالقة، سنضيف كمفتاح خارجي يف )س( ليكون مفتاحًا رئيسيًا يف العالقة )ص( 
اليت متثل الكيانات املنتمية إىل اجلهة )1( من العالقة )ع(، قمنا بذلك ألنه لكل كيان من اجلهة 
عديد عالقة مع كيان من جهة )1( يف العالقة )ع(، سنشمل كل اخلواص البسيطة للعالقة من النوع 

)1:م( كخواص يف )س(. 
يف مثالنا هذا، سنرسم خريطة العالقة يعمل  لدى، والعالقة يتحكم من النوع )1:م(. يف اخلاصية 
يعمل  لدى سنشمل املفتاح الرئيسي رمز القسم يف العالقة القسم كمفتاح خارجي يف العالقة املوظف 

وسنسميه يعمل  لدى، العالقة يتحكم ستعني إىل املفتاح اخلارجي رمز القسم يف العالقة املنتج والذي 
يعود إىل املفتاح الرئيسي لرمز القسم يف العالقة القسم. املفاتيح الرئيسية مبينة يف )الشكل 4.4(. 

1.4  إجراءات رسم املخطط

العنوانالراتبتاريخ بدء العملالصفةعائلة املوظفاألسم األول للموظفرمز املوظف

املوازنةهاتف القسمتاريخ بدء املديررمز املديراسم القسمرمز القسم

املوظف

القسم

الشكل )3.4( رسم خريطة العالقة 1:1 للعالقة مدير

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



الفصل الرابع:  عالقة - كيان واخلرائط العالئقية 

42

اخلطوة 4: رسم اخلرائط من النوع م:م )جمموعة إىل جمموعة(

إلنشاء عالقة )ع( من النوع )م:م(، سنعمل على إنشاء عالقة جديدة )س( )جدول جديد(، 
الكيانات  أنواع  للعالقات اليت متثل  الرئيسية  املفاتيح  للخواص يف )س(  املفتاح اخلارجي  سيشمل 
املشاركة )املفاتيح الرئيسية للجداول املشاركة(؛ اجلمع بني الكيانات سوف يشكل املفتاح الرئيسي يف 
)س(، تشمل العالقة أيضًا اخلواص البسيطة للعالقة )م:م( بوصفها خواص )س(. يف مثالنا هذا، 

رمز القسمالعنوانالراتبتاريخ بدء العملالصفةعائلة املوظفاألسم األول للموظفرمز املوظف

املوازنةهاتف القسمتاريخ بدء املديررمز املديراسم  القسمرمز القسم

املوظف

القسم

املوازنةهاتف القسمتاريخ بدء املديررمز املديراسم  القسمرمز القسم
القسم

رمز القسمسعر املنتجاسم  املنتجرمز املنتج
املنتج

الشكل )4.4( خريطة العالقة 1:م للعالقة يعمل لدى والعالقة يتحكم 

رمز القسمالعنوانالراتبتاريخ بدء العملالصفةعائلة املوظفاألسم األول للموظفرمز املوظف
املوظف

سعر املنتجاسم  املنتجرمز املنتج
املنتج

يعمل على
عدد الساعاترمز  )ج(رمز )م(

الشكل )5.4( خمطط العالقة يعمل على من النوع م:م
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سنرسم خريطة العالقة يعمل  على من النوع )م:م( من خالل إنشاء العالقة يعمل  على كما هو 
مبني يف )الشكل 5.4(، سنشمل املفاتيح الرئيسية للعالقة املنتج وللعالقة املوظف كمفاتيح خارجية 
للعالقة يعمل لدى وإعادة تسميتهما إىل )رمز »ج«( َو )رمز »م«( على التوالي، سنشمل أيضًا اخلاصية 
عدد الساعات يف يعمل لدى لتمثيل خاصية الساعات يف نوع العالقة، املفاتيح الرئيسية للعالقة يعمل 

على هي املفاتيح اخلارجية املدجمة.

اخلطوة 5: رسم خرائط اخلواص املتعددة القيم

 لكل خاصية متعددة القيم )أ(، سننشئ عالقة جديدة )ع(، هذه العالقة ستشمل خاصية متوافقة 
مع )أ(، باإلضافة إىل خاصية ذات مفتاح رئيسي )ج(، كمفتاح رئيسي يف )ع( للعالقة اليت متثل نوع 

الكيان واليت حتوي )أ( كخاصية. املفتاح الرئيسي يف )ع( هو نتيجة الدمج بني )أ( َو )ج(. 
يف مثالنا هذا، سننشئ العالقة )هاتف املوظف( كما هو مبني يف )الشكل 6.4(، اخلاصية )هاتف  
»م«( متثل اخلاصية املتعددة القيم هواتف املوظف بينما )رمز»م«( – كمفتاح خارجي – متثل املفتاح 
الرئيسي للعالقة املوظف. املفتاح الرئيسي هلاتف املوظف هو دمج )لرمز»م«( مع )هواتف»م«(، سنجد 

سجاًل مستقاًل )هلاتف املوظف( لكل رقم هاتف ميتلكه املوظف. 

1.4  إجراءات رسم املخطط

رمز القسمالعنوانالراتبتاريخ بدء العملالصفةعائلة املوظفاألسم األول للموظفرمز املوظف
املوظف

هاتف املوظف

)الشكل 7.4( يبني خمطط قاعدة بيانات الشركة العالئقي اليت مت احلصول عليها من اخلطوات 
من )1( إىل )5(، ويظهر )الشكل 8.4( عينة من قاعدة بيانات الشركة العالئقي. 

هاتف )م(رمز )م(

الشكل )6.4( خمطط خاصية اهلاتف املتعددة القيم يف العالقة املوظف
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رمز القسمالعنوانالراتبتاريخ بدء العملالصفةعائلة املوظفاألسم األول للموظفرمز املوظف
املوظف

القسم

هاتف املوظف

رمز القسمسعر املنتجاسم  املنتجرمز املنتج
املنتج

يعمل على
عدد الساعاترمز  )ج(رمز )م(

هاتف )م(رمز )م(

املوازنةهاتف القسمتاريخ بدء املديررمز املديراسم  القسمرمز القسم

الشكل )7.4( خمطط قاعدة البيانات العالئقي للشركة

القسم

املوظف
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2.4  خالصة   

يف هذا الفصل تعلمنا كيفية حتويل خمطط العالقة – الكيان ملخطط قاعدة بيانات عالئقية. عدة 
خطوات للعالقة – كيان استخدمت لرسم اخلرائط العالئقية وطبقت على قاعدة بيانات الشركة. 

النموذج  العالئقيالنموذج العالقة- الكيان

عالقةنوع كيان

مفتاح خارجيعالقة من النوع 1:1 أو 1:م

عالقة ترابطية ومفتاحان خارجيانعالقة من النوع م:م

عالقة مع مفتاح خارجيخاصية متعددة القيم

خواص بسيطةخاصية مركبة

مفتاح رئيسيخاصية مفتاح

1.4  إجراءات رسم املخطط

الشكل )8.4( قاعدة بيانات الشركة 

املنتج

يعمل على

هاتف املوظف
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3.4  متارين   

املفاتيح  نهج  باستخدام   )1:1( العالقات  بتخطيط  قمنا  الفصل،  هذا  من   )2( اخلطوة  يف  	.1
اخلارجية. هل من املمكن وضع خريطة لعالقة من نوع )1:1( بطرق أخرى؟ إذا كان اجلواب 

نعم، فكيف؟ 
العالقة  واملشاريع.  القطع،  للموردين،  بيانات  بقاعدة  اخلاصة  العالقة– الكيان  انظر خمطط   .2
اللوازم تدل على أن املوّرد يزود املشروع بالقطع املناظرة. إنها عالقة من النوع م:م، حول هذا 

املخطط من خمطط عالقة– كيان إىل خمطط عالئقي، مع تربير اخلطوات.

خمطط  إىل   )7.2 )الشكل  يف  واملبني  الثاني  الفصل  يف  الوارد  العالقة-الكيان  املخطط  حّول   .3
عالئقي مع حتديد كل املفاتيح الرئيسية واملفاتيح اخلارجية.

اسم املشروعرمز املشروع
املشروع

اللوازم القطع

املورد

اسم القطعة

رمز القطعة

املدينة

رمز املورد

الشارع

املوقع

م

اسم املورد
اهلاتف

م
م
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الفصل اخلامس:

بيئة برنامج إدارة قاعدة البيانات 
)أكسس 2007(

5 Access 2007 environment

من خالل هذا الفصل سنتعرف على برنامج إدارة قواعد البيانات »مايكروسوفت أوفيس أكسس 2007« وبيئته. 

األهداف:
يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على: 

*  استكشاف واجهات أكسس 2007.  

1.5  مقدمة    

مايكروسوفت أوفيس أكسس 2007 هو برنامج خمصص إلنشاء قواعد البيانات لتخزين املعلومات 
الشخصية أو التجارية. ميكنك استخدام برنامج األكسس إلنشاء واسرتجاع، وإدارة جمموعة كبرية أو 

صغرية من املعلومات والبيانات.
مايكروسوفت أكسس 2007 هو جزء من نظام مايكروسوفت أوفيس 2007، لذلك فإن الواجهات 
والقوائم األساسية جيب أن تكون مألوفة يف حال كنت مستخدمًا إلحدى برامج األوفيس 2007 كربنامج 

وورد 2007 على سبيل املثال. 
يقوم برنامج مايكروسوفت أكسس بإنشاء قواعد البيانات العالئقية اليت حتتوي على جداول متعددة 
مع الروابط بينها. يف األكسس، يتم ختزين البيانات يف اجلداول، وكل إدخال يف جدول يسمى سجاًل، 
على سبيل املثال، يف جدول املوظف، املعلومات لكل موظف ختزن يف سجل منفصل عن سجل املوظف 
املثال، قد  الفردية، على سبيل  البيانات  أو أكثر حتتوي على قطع  يتألف من حقل  اآلخر، وكل سجل 
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عند االنتهاء من اخلطوات السابقة سوف يظهر على الشاشة برنامج أكسس 2007 كما هو مبني يف 
)الشكل 2.5(. 

البدء باستخدام برنامج أكسس      2.5

.1( تشغيل التطبيق أكسس 2007 الشكل )5 

الشكل )5 .2( واجهة الشروع يف استخدام برنامج أكسس 2007
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الشريط: لعرض األوامر وتنظيمها. 

التبويبات: كل عالمة تبويب تتضمن جمموعات من األوامر ذات الصلة. 

حمدد السجل: يعرض رقم السجل احلالي ويسهم يف التنقل بني السجالت. 

اجلداول  مثل  املفتوحة،  البيانات  قاعدة  كائنات  كل  إىل  الوصول  إمكانية  توفر  العناصر:  عالمات تبويب 

والتقارير والنماذج. 
جزء التنقل: يظهر قوائم كل الكائنات لقاعدة البيانات املتاحة. 

أشرطة التمرير: تسمح بالتمرير عرب ورقة البيانات. 

أزرار العرض: تسمح بالتبديل بني واجهات العرض املختلفة للكائنات املختارة. 

شريط أدوات الوصول السريع: يوفر اختصارات لألوامر الشائعة االستخدام. 

شريط احلالة: يعرض معلومات حول الكائن احلالي. 

   2007 التطبيق أكسس  3.5  واجهة 

الشكل )5 . 4( عناصر واجهة التطبيق أكسس 2007
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لفتح عنصر: 

)الشكل 1.7.5(
انقر فوق فئة لتوسيعها، اجلداول على سبيل املثال.  	.1

انقر نقرًا مزدوجًا فوق العنصر. 	.2

2.	النقر على إغالق. 
ميكنك عرض العناصر بعدة طرق، علمًا بأن طرق 
العرض املتاحة ختتلف باختالف العناصر، مثل عرض 
وطريقة عرض  لعنصر،  تعديل  البيانات، عرض  ورقة 

التصميم.

التنقل 4.5  جزء 

إلغالق عنصر:  

)الشكل 2.7.5(
1.	النقر بزر الفأرة األمين على عالمة تبويب لعنصر. 

الشكل )5 .7. 1( إظهار اجلداول

الشكل )5. 7. 2( إغالق اجلدول
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7.5  متارين   

هي   وما  2007؟  أوفيس  مايكروسوفت  تركيبة  مع  أكسس  مايكروسوفت  تعبئة  إجيابيات  هي  ما  	.1
السلبيات؟

استخدم اإلنرتنت ملعرفة أهم مقومات مايكروسوفت أكسس 2007.  	.2
ثم  املنافسني  2007. سّم ثالثة من هؤالء  ملايكروسوفت أكسس  املنافسني  تصفح اإلنرتنت ملعرفة  	.3

انشئ جدول مقارنة بني هذه املنتجات. 

7.5  متارين
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الفصل السادس:

6إنشاء قواعد بيانات Database creation  

يصف هذا الفصل كيفية بناء قاعدة بيانات باستخدام برنامج أكسس. 

األهداف:
يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على: 

* إنشاء قاعدة بيانات. 
* إنشاء جدول وتصميمه. 

* إدخال السجالت يف اجلدول. 

1.6  إنشاء قاعدة بيانات    

إنشاء قاعدة بيانات سيكون أمرا سهاًل، لكن قاعدة بيانات فارغة ال فائدة منها، فهي جمرد وثيقة 
فارغة ال أكثر، ال حتتوي على عناصر: ال جداول، ال سجالت، أو مناذج. عند إدخال البيانات إىل قاعدة 
بيانات  قاعدة  والتقارير. إلنشاء  والنماذج  االستعالمات  إمكان إضافة  يبدأ معها  بيانات يف اجلداول 

فارغة: 
افتح برنامج مايكروسوفت أوفيس أكسس 2007، ثم انقر فوق قاعدة بيانات فارغة.  	.1

عند ظهور اخليارات اخلاصة بإنشاء قاعدة بيانات فارغة، اكتب امسًا لقاعدة البيانات اليت تريد  	.2
إنشاءها.  

انقر فوق الزر إنشاء )الشكل 1.6(. 	.3
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قاعدة بيانات جديدة تفتح، ويظهر معها افرتاضيًا جدول فارغ للبدء بالعمل كما هو مبني يف )الشكل 
 .)2.6

( إنشاء قاعدة بيانات جديدة  1  . الشكل )6 

2 ( قاعدة البيانات اجلديدة  . الشكل )6 
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البيانات 2.6  إغالق قاعدة 

2.6  إغالق قاعدة البيانات      

إلغالق قاعدة البيانات: 

انقر على زر املكتب.  	.1
انقر فوق إغالق قاعدة البيانات كما هو مبني يف )الشكل 3.6(. 	.2

شاشة الشروع يف استخدام مايكروسوفت أوفيس أكسس ستظهر من جديد. 	.3

مالحظة: ميكنك إغالق قاعدة البيانات دون إغالق برنامج األكسس. 
وميكنك فتح عدة قواعد بيانات يف وقت واحد.

3( إغالق قاعدة البيانات  . الشكل )6 
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3.6  فتح قاعدة البيانات      

ميكنك فتح قاعدة البيانات اليت مت إنشاؤها مسبقًا ملواصلة تصميمها، إلدخال البيانات، أو حتليل 
البيانات. 

لفتح ملف قاعدة البيانات:

) الشكل 1.4.6(: 
انقر على زر املكتب.  	.1

انقر فوق الزر فتح، عندها سيظهر مربع احلوار فتح.   	.2
انقر فوق اسم امللف الذي تريد فتحه.  	.3

انقر فوق زر فتح. 	.4

ميكنك أيضًا فتح أحد امللفات املستخدمة يف اآلونة األخرية 

)الشكل 2.4.6(: 
انقر فوق زر املكتب.  	.1

انقر على ملف قاعدة البيانات لفتحه من الئحة املستندات األخرية. 	.2

الشكل )1.4.6( فتح قاعدة بيانات خمزنة
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البيانات 3.6  فتح قاعدة 

شاشة  على  مؤخرًا  املستخدمة  البيانات  قاعدة  الئحة  تظهر  مالحظة: 
ميكنك  حيث  أكسس،  أوفيس  مايكروسوفت  استخدام  يف  الشروع 

اختيار أحد امللفات لفتحه.

4.6  إنشاء جدول      

عند االنتهاء من إنشاء قاعدة البيانات، ميكنك مباشرة إنشاء اجلداول. من املمكن إنشاء جدول خالل 
استخدامك طريقة عرض ورقة البيانات، وإضافة حقول جديدة ببساطة عن طريق كتابة أمساء احلقول 

يف رأس العمود. 

إلنشاء جدول: 

)الشكل 5.6(
انقر فوق عالمة التبويب إنشاء.  	.1

انقر فوق الزر جدول يف الشريط. ستظهر ورقة بيانات جديدة حتتوي حقل املعرف وحقل إضافة حقل جديد.  	.2

الشكل )2.4.6( املستندات األخرية
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انقر نقرًا مزدوجًا فوق إضافة حقل جديد. يصبح اسم احلقل فارغًا.  	.3
اكتب اسم احلقل اجلديد.  	.4

5( إنشاء جدول جديد  . الشكل )6 
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4.6  إنشاء جدول

اضغط على مفتاح اإلدخال، لتثبيت االسم اجلديد.  	.5
كّرر اخلطوات )4( َو )5( حتى االنتهاء من إدخال أمساء احلقول.  	.6

يف هذه املرحلة ميكنك ترك اجلدول مفتوحًا للعمل عليه، أو ميكنك إغالقه. 

5.6  حفظ جدول       

بعد االنتهاء من إنشاء جدول جديد، جيب حفظ اجلدول جلعله جزءًا دائمًا من قاعدة البيانات. 

حلفظ اجلدول: 

انقر على زر املكتب.  	.1
اخرت حفظ من القائمة كما يف الشكل )1.6.6(. 	.2

اطبع امسًا للجدول.  	.3
اضغط على زر موافق كما يف الشكل )2.6.6(.  	.4

اجلدول اجلديد ال يزال مفتوحًا، وامسه اجلديد يظهر يف التبويب، وعلى شريط التنقل. ميكنك ترك 

1( حفظ اجلدول  .  6  . الشكل )6 
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اجلدول مفتوحًا للعمل عليه، أو ميكنك إغالقه.

6.6  إعادة تسمية جدول      

ميكنك إعادة تسمية اجلدول يف أي وقت، واجلدير بالذكر أن برنامج أكسس يقوم تلقائيًا بتحديث كل 
املراجع املتعلقة بهذا اجلدول يف أحناء قاعدة البيانات، التقارير، االستعالمات، والنماذج املتعلقة بهذا 

اجلدول. )الشكل 7.6(.

 إلعادة تسمية اجلدول: 

يف جزء التنقل، انقر بزر الفأرة األمين على اجلدول املراد إعادة تسميته. 	.1
انقر على إعادة تسمية من القائمة اليت ستظهر.  	.2

اعد تسمية االسم حسب احلاجة.  	.3
اضغط على الزر إدخال يف لوحة املفاتيح. 	.4

2( حفظ اجلدول  .  6  . الشكل )6 
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6.6  إعادة تسمية جدول

7.6  حذف جدول      

ميكنك حذف أي جدول من قاعدة البيانات اخلاصة بك، حتى اجلداول اليت حتتوي على البيانات. 
)الشكل 8.6(.

حلذف اجلدول: 

حّدد اجلدول املراد حذفه، انقر بزر الفأرة األمين. 	.1

7( إعادة تسمية جدول   . الشكل )6 
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انقر على حذف من القائمة اليت ستظهر. 	.2
رسالة تنبيه ستظهر لتأكيد أو جتاهل احلذف. انقر على زر )نعم( لتأكيد احلذف، أو )كال( لعدم  	.3

احلذف. يف حال اختيار )نعم( يتم حذف اجلدول فورًا. 

8.6  العمل مع احلقول      

كل جدول حيتوي على حقل أو أكثر، ميكنك العمل مع جدول وتعديل حقوله. للقيام بذلك، حتتاج إىل 
فتح اجلدول بطريقة عرض التصميم بالذهاب مباشرة إىل طريقة عرض التصميم من جزء التنقل، أو 

بالتبديل بني طريقة عرض التصميم وطرق عرض أخرى إذا كان اجلدول مفتوحًا.)الشكل 9.6(.

لفتح اجلدول يف طريقة عرض التصميم: 

يف جزء التنقل، انقر بزر الفأرة األمين على اجلدول.  	.1

8( حذف جدول   . الشكل )6 
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8.6  العمل مع احلقول

انقر على عرض التصميم من القائمة اليت ستظهر.  	.2
بعد ذلك سيفتح اجلدول بطريقة عرض التصميم. 

9( طريقة عرض التصميم جلدول   . الشكل )6 
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9.6  تعيني املفتاح األساسي      

املفتاح األساسي أو الرئيسي هو احلقل الذي حيتوي على قيمة تفّردية يف كل سجل، تسهم يف إنشاء 
عالقات بني اجلداول، واجلدير بالذكر إنه عندما حيتوي اجلدول على أكثر من مفتاح أساسي يطلق على 
املفتاح األساسي »مفتاح أساسي مركب«، وغالبًا ما يكون احلقل األول يف اجلدول هو املفتاح األساسي. إن 
استخدام هذه الطريقة جيعل من األسهل تصفح السجالت بواسطة حقول املفتاح األساسي. ال يسمح لك 
برنامج أكسس برتك احلقل ذي املفتاح األساسي فارغًا، كما ال يسمح لك بتكرار قيمة احلقل يف سجل ما 

داخل سجل آخر. 

لتعيني مفتاح أساسي واحد: 

)الشكل 10.6(
يف طريقة عرض التصميم، انقر على صف احلقل الذي تريد تعيينه كمفتاح أساسي.  	.1

انقر على زر مفتاح أساسي من الشريط اخلاص بعالمة التبويب تصميم.  	.2
رمز مفتاح يظهر إىل ميني احلقل. 

10( تعيني املفتاح الرئيسي   . الشكل )6 
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لتعيني مفتاح أساسي مركب:

يف طريقة عرض التصميم، انقرعلى صف احلقل الذي تريد تعيينه كمفتاح أساسي. 	.1
اضغط على زر التحكم) Ctrl( يف لوحة املفاتيح، مع إبقاء الضغط انقر على صفوف احلقول اليت تريد  	.2

تضمينها، )الشكل 11.6(.
انقر على مفتاح أساسي يف الشريط.  	.3

    رمز مفتاح يظهر إىل ميني كل حقل من احلقول املختارة. 

10.6  ترتيب احلقول      

ميكنك ترتيب احلقول يف اجلدول من األعلى إىل األسفل بطريقة عرض التصميم ومن اليمني إىل 
اليسار بطريقة عرض ورقة البيانات.)الشكل 12.6(

 لكي تعيد ترتيب احلقول: 

انقر على حمدد الصف إىل ميني اسم احلقل بطريقة عرض التصميم للجدول.  	.1
اسحب ألعلى أو ألسفل لنقل احلقل.  	.2

11( حتديد عدة صفوف   . الشكل )6 

9.6  تعيني املفتاح األساسي

صفوف
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كّرر اخلطوتني )1( َو )2( لنقل احلقول األخرى حسب احلاجة.  	.3

11.6  إدراج حقل وإلغاؤه       

ميكنك إدراج أو إلغاء حقل  يف اجلدول. 

إلدراج حقل بطريقة عرض التصميم: 

)الشكل 13.6(
الذي  احلقل  على  األمين  الفأرة  بزر  انقر  	.1

سوف يظهر فوقه احلقل اجلديد. 
سوف  جديد  صف  صف،  إدراج  على  انقر  	.2

يظهر فوق الصف الذي حددته يف الشبكة. 
اطبع اسم احلقل اجلديد.  	.3

12( ترتيب احلقول   . الشكل )6 

1( إدراج صف   .  13  . الشكل )6 
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إللغاء حقل بطريقة عرض التصميم:

)الشكل 14.6(
انقر بزر الفأرة األمين على احلقل الذي تريد إلغاءه.  	.1

انقر على حذف صفوف. 	.2
رسالة تنبيه ستظهر، انقر على نعم لتأكيد احلذف أو  	.3

ال إللغاء عملية احلذف.

2( إدراج صف  .  13  . الشكل )6 

14( حذف حقل   . الشكل )6 

11.6  إدراج وإلغاء حقل
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12.6  فهم أنواع البيانات      

البيانات اليت ستخزن داخل احلقل، مما يؤدي إىل إجبار املستخدم على إدخال  ميكن حتديد نوع 
البيانات حسب النوع املختار، وذلك للمساعدة يف منع إدخال بيانات خاطئة، فعلى سبيل املثال، ال ميكنك 

إدخال )نص( يف حقل من النوع )التاريخ/ الوقت(. 
لكل  االستخدامات  ويشرح   2007 أكسس  برنامج  يف  املتاحة  البيانات  أمناط  التالي  اجلدول  يسرد 

منها.

احلجمخيزننوع البيانات

أو نص للنصوص  يستخدم  ورقمية  أجبدية  أحرف 

احلسابية  العمليات  يف  املستخدمة  غري  واألرقام  النصوص 

)على سبيل املثال، رمز منتج(.

حتى 255 حرفًا.

نص مذكرة أو  حرفًا(   255 من  )أطول  ورقمية  أجبدية  أحرف 

فيه تنسيق نص منسق.  يستخدم للنصوص األطول من 255 

حرفًا أو للنصوص اليت تستخدم تنسيق النص املنسق. تعترب 

املالحظات واألوصاف املطولة والفقرات اليت فيها تنسيق مثل 

احلقل  استخدام  ميكن  حيث  جيدة  أمثلة  مائل  أو  غامق 

»مذكرة«.

 2 1غيغابايت من األحرف، أو  أكثر من 

غيغابايت من التخزين )2 بايت للحرف(، اليت 

ميكنك عرض 65535 حرًفا منها يف عنصر 

حتكم.

قيم رقمية )قيم أعداد صحيحة أو كسرية(. يستخدم رقم

لتخزين األعداد الستخدامها يف العمليات احلسابية ماعدا 

للقيم  »عملة«  البيانات  نوع  )استخدم  النقدية  القيم 

النقدية(.

عند  بايت   16 أو   8 أو   4 أو   2 أو   1
استخدامه 

التاريخ/الوقت. تاريخ/وقت تواريخ وأوقات.  يستخدم لتخزين قيم 

مكون  على  حتتوي  ختزينها  يتم  قيمة  أية  أن  الحظ 

تاريخ ومكون وقت. 

8 بايت.

8 بايت.قيم نقدية. ُيستخدم لتخزين القيم النقدية )عملة(.عملة

تلقائيًا ترقيم تلقائي  2007 اكسس  يدرجها  فريدة  رقمية  قيم 

ميكن  فريدة  قيم  إلنشاء  يستخدم  سجل.   إضافة  عند 

»ترقيم  احلقل  أن  الحظ  أساسي.  كمفتاح  استخدامها 

بواسطة  متسلسلة،  بطريقة  يتزايد  أن  ميكن  تلقائي« 

زيادة حمددة أو بواسطة اختيار عشوائي.

16 بايت عند االستخدام . أو  4 بايت 

قيم منطقية.  يستخدم للحقلني »صواب/خطأ« اللذين نعم/ال

القيمتني احملتملتني: »نعم/ال«  أن يتضمنا إحدى  ميكن 

أو »صواب/خطأ« مثاًل.

1بايت 
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احلجمخيزننوع البيانات

OLE يستخدم كائن أخرى.   ثنائية  وبيانات   OLE كائنات 

Microsoft Win� تطبيقات  من   OLE كائنات  تتخزين 

dows أخرى.

أكثر من 1 جيجابايت. 

نوع مرفق هو  هذا  أوفيس.   وملفات  ثنائية  وملفات  صور 

البيانات املفضل لتخزين الصور الرقمية وأي نوع من البيانات 

الرقمية.

املضغوطة،  للمرفقات  غيغابايت   2
غري  للمرفقات  تقريبًا  بايت  كيلو   700

املضغوطة استنادا إىل درجة ضغط امللفات. 

تستخدم لتخزين االرتباطات التشعبية لتوفري الوصول ارتباط تشعيب

مواقع  حمدد  خالل  من  واحدة)  بنقرة  الويب  صفحات  إىل 

واحدة  بنقرة  للملفات  الوصول  توفري  أو   )URL املعلومات 

العاملي(.  التسمية  )اصطالح     UNC تنسيق  اسم  فوق 

يف  املخزنة  اكسس  بكائنات  االرتباط  أيضًا  ميكنك 

قواعد البيانات.

أو  األحرف،  من  غيغابايت   1 من  أكثر 

بايت   2( التخزين  مساحة  من  غيغابايت   2
حرًفا   65535 عرض  ميكنك  اليت  للحرف(، 

منها يف عنصر التحكم.

يستدعي معاجل البحث ولكنه  بالفعل؛  بيانات  نوع  ليس  هو 

البحث«  »معاجل  تشغيل  لبدء  يستخدم  البحث«.   »معاجل 

مما ميكنك من إنشاء حقل يستخدم مربع حترير وسردًا 

قائمة  أو  استعالم  أو  جدول  يف  موجودة  قيمة  عن  للبحث 

قيم أخرى.

إىل:  مستندة  استعالمات  أو  جداول 

حجم العمود املنضم.  قيم مستندة إىل: حجم 

احلقل »نص« املستخدم لتخزين القيم.

13.6  تغيري نوع احلقل يف البيانات      

ميكنك تغيري نوع احلقل لكي ختّزن معطياتك بالشكل الذي تريده . )الشكل 15.6(

يف  البيانات  إدخال  قبل  احلقول  أمناط  لتحديد  أسهل  هو  مالحظة: 
اجلدول، ميكنك تغيري منط احلقل يف أي وقت. كما ميكنك حذف أي 
البيانات املوجودة اليت ختالف أمناط احلقول بعد أن يتم حتذيرك قبل  من 

حذفها من قبل الربنامج. 

لتغيري نوع احلقل يف البيانات: 

يف طريقة عرض التصميم، انقر على السهم إىل األسفل لفتح قائمة نوع البيانات للحقل.  	.1
انقر على منط جديد، يتغري نوع البيانات يف عمود األنواع. 	.2

انقر على زر املكتب لكي يتم حفظ التغيريات داخل اجلدول. إذا كانت البيانات املوجودة ختالف قواعد  	.3

البيانات 12.6  فهم أنواع 
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النمط اجلديد لقاعدة البيانات تظهر رسالة تنبيه. 
انقر على نعم إللغاء السجالت اليت ختالف قواعد نوع احلقل اجلديد، أو النقر على ال لتجاهل هذا  	.4

التغيري. 

14.6  خصائص احلقل      

لكل نوع من أنواع احلقول خصائص للتحكم به. تعرض خصائص احلقول يف اجلزء السفلي من طريقة 
عرض التصميم يف عالمة التبويب عام اليت حتتوي على معظم اخلصائص اليت سيتم التعامل معها. هذه 

اخلصائص تشمل األساسيات مثل التنسيق.)الشكل 16.6(.

15( نوع البيانات   . الشكل )6 
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تعيني تنسيق حقل:

يستعمل التنسيق للسيطرة على طريقة عرض املعطيات على الشاشة أو عند طباعتها، حيث ميكنك 
تغيري تنسيق أي حقل يؤثر على مظهره يف أوراق البيانات والنماذج والتقارير. تنسيق احلقول مهم لتخزين 

البيانات عدديًا مثل )أرقام، عملة، تاريخ/ وقت، ونعم/ ال(. )الشكل 1.16.6(.

 لتعيني تنسيق احلقل: 

يف طريقة عرض التصميم، انقر على احلقل لكي تظهر خصائصه.  	.1
انقر على اخلانة تنسيق.  	.2

انقر على السهم لألسفل الختيار التنسيق الذي تريده.  	.3

16( خصائص احلقل   . الشكل )6 

1( تعيني تنسيق احلقل   .  16  . الشكل )6 

14.6  خصائص احلقل
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تعيني قيمة افرتاضية: 

ميكنك تسريع إدخال البيانات للحقول اليت عادة ما حتتوي على القيمة نفسها من خالل جعل تلك 
القيمة افرتاضية. )الشكل 2.16.6(.

لتعيني القيمة االفرتاضية: 

1. يف طريقة عرض التصميم، انقر على احلقل لكي تظهر خصائصه. 
2. انقر على القيمة االفرتاضية واطبع القيمة اليت تريد إدخاهلا. 

مالحظة: القيمة االفرتاضية ال تعّبأ تلقائيا إىل السجالت املوجودة مسبقًا قبل تعيني 
القيمة، بينما تعبأ تلقائيا إىل السجالت اجلديدة بعد تعيني القيمة. 

جعل حقل مطلوبًا: 

احلقل الذي ميلك مفتاحًا أساسيًا مطلوب دائمًا لكل سجل )ال ميكن ترك القيمة فارغة(، ميكنك 
أيضًا جعل احلقول األخرى مطلوبة دون تغيري وضع املفتاح األساسي. عندما يكون احلقل مطلوبًا ال يسمح 
أكسس للمستخدمني بالتحرك إىل سجل آخر يف أثناء إدخال البيانات إال إذا مت وضع قيمة للحقل ذي 

اخلاصية مطلوب. )الشكل 3.16.6(.

2( تعيني القيمة االفرتاضية  .16 الشكل )6. 
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جلعل حقل مطلوب: 

يف طريقة عرض التصميم ، انقر على احلقل لكي تظهر خصائصه.  	.1
يف اخلاصية مطلوب، انقر على السهم إىل األسفل.  	.2

انقر على نعم.  	.3

مالحظة: عند إدخال سجل جديد إىل اجلدول، يظهر حتذير إذا مل تقم 
اكتب  ثم  اخلطأ  ملسح  موافق  على  انقر  املطلوب،  احلقل  يف  قيمة  بإدخال 

قيمة يف احلقل املطلوب. 

فهرسة حقل:

حيدث  أن  ميكن  السجالت،  من  العديد  على  حتتوي  بيانات  قاعدة  يف  البحث  عمليات  تنفيذ  عند 
تأخري خالل عملية البحث. لتسريع عملية البحث، ميكنك استعمال اخلاصية مفهرس حلقول معينة فيتم 

فهرستها تلقائيا. )الشكل 4.16.6(.
للخاصية مفهرس نوعان لالستخدام: نعم )التكرار مقبول( ونعم )التكرار غري مقبول(، هذا األخري 
له تأثري جانيب فلن يعود باإلمكان إال استخدام قيمة فردية يف احلقل، كما هو احلال مع حقل املفتاح 

األساسي.

لفهرسة حقل: 

يف طريقة عرض التصميم، انقر على احلقل الذي تريد فهرسته إلظهار خصائصه.  	.1
انقر على اخلاصية مفهرس، يظهر سهم إىل األسفل.  	.2

اخرت نعم )التكرار مقبول(.  	.3

3( جعل احلقل مطلوب   .  16  . الشكل )6 

14.6  خصائص احلقل
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التكرار  عدم  اختيار  حال  يف  التفّردية.  القيمة  فرض  دون  احلقل  فهرسة  إىل  يؤدي  االختيار  هذا 
سيفرض الربنامج القيمة الفردية على احلقل. 

مالحظة: إذا اخرتت نعم )التكرار غري مقبول( ثم حاولت إدخال قيمة 
مماثلة الثنني من السجالت، تظهر رسالة خطأ. 

15.6  خالصة     

أظهر هذا الفصل كيفية إنشاء قاعدة بيانات يف برنامج أكسس، وأظهر أيضًا كيفية إنشاء جدول داخل 
قاعدة البيانات، العمل مع احلقول، ووضع مزيد من الضوابط على هذه احلقول. 

16.6  متارين   

برنامج  استخدم   .)7.4 )الشكل  يف  واملخطط   ،)1.1 )الشكل  يف  املبّينة  البيانات  قاعدة  يف  انظر  	.1
أكسس إلنشاء قاعدة بيانات الشركة واجلداول املختلفة. 

انظر إىل خمطط قاعدة البيانات التالية املخصصة لبيع الكتب.  	.2

4( فهرسة احلقل   .  16  . الشكل )6 
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الكتاب: 

رمز الكتاب، عنوان الكتاب، املؤلف، الفئة، اسم الناشر، تاريخ الشراء.

الناشر: 

االسم، العنوان، اهلاتف، الفاكس، الربيد اإللكرتوني. 

الّرفوف: 

رقم الرف، رمز الكتاب، عدد النسخ. 

استخدم برنامج أكسس إلنشاء اجلداول اخلاصة بقاعدة البيانات، مع  تعيني القيمة االفرتاضية 
لعدد النسخ )2(، وتنسيق تاريخ الشراء كالتالي: اليوم/ الشهر/ السنة )سنة قصرية(. 	

انظر يف خمطط قاعدة البيانات التالية اخلاصة مبستشفى:  	.3
غرفة: 

رقم الغرفة، حالة الغرف،عدد األسرة، رقم اهلاتف.

املريض: 

رمز املريض، االسم، العنوان، اهلاتف. 

تقرير طيب: 

رقم التقرير، رمز املريض، حالته الطبية، فصيلة الدم، التاريخ الطيب للمريض. 

الطبيب: 

رمز الطبيب، االسم، التخصص، رقم املريض. 

املطلوب إنشاء اجلداول املناسبة هلذا التطبيق، تعيني املفاتيح الرئيسية للحقول املسطرة، وتعيني 
القيمة االفرتاضية للغرف غري املأهولة.

16.6  متارين
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الفصل السابع:

7إدخال البيانات وحتريرها Data entry and editing

إدخال البيانات إىل قاعدة بيانات هي أحد النشاطات األكثر شيوعًا اليت يؤديها مستخدم أكسس. 

األهداف:
يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على: 

* إدخال البيانات يف جدول. 
* حترير البيانات اليت مّت إدخاهلا إىل اجلدول يف وقت سابق. 

* فرز البيانات يف اجلدول.
* عرض البيانات املوجودة داخل جدول. 

1.7  إدخال سجالت جديدة    

ميكنك إدخال سجالت جديدة إىل اجلدول بطريقة عرض ورقة البيانات أو عرب استخدام النموذج 
املرتبط بهذا اجلدول. تتيح طريقة عرض ورقة البيانات رؤية مجيع السجالت اليت أدخلتها، يف حني أن 

النموذج يتيح لك الرتكيز على سجل واحد تلو اآلخر. 

إلدخال السجالت يف ورقة البيانات: 

)الشكل 1.7 (
1.	 افتح قاعدة البيانات.

يف جزء التنقل، انقر نقرًا مزدوجًا على اجلدول املراد إدخال السجالت إليه.  	.2
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        اجلدول يفتح ونقطة اإلدراج تنتقل إىل احلقل األول للسجل األول. 
انتقل إىل السجل الفارغ. 	.3

جديدًا  رقمًا  فإن  تلقائي،  ترقيم  ذي  حقل  وجود  حال  يف  مالحظة:  
سيضاف تلقائيًا إىل السجل اجلديد.	

اطبع القيم يف احلقول اخلاصة بالسجل اجلديد.  	.4

بالضغط      وذلك  احلقول  بني  منظم  بشكل  التنقل  ميكنك  مالحظة: 
معينًا  احلقل  كان  إذا  املفاتيح.  لوحة  يف   )Tab( املفتاح  على  املتكرر 
ليكون مطلوبًا لن يسمح لك برنامج أكسس باالنتقال إىل حقل جديد 

أو سجل جديد ما مل تعِط قيمة هلذا احلقل. 
ميكنك أيضًا تعبئة احلقول يف أي ترتيب، وذلك من خالل وضع نقطة 

اإلدراج يف احلقل. 

2.7  إرفاق امللفات يف السجالت      

)ال ميكن استخدام هذه اخلاصية إال إذا كانت مثبتة بواسطة برنامج مايكروسوفت أوفيس 2007( 
ميكنك استخدام احلقول ذات البيانات من النوع »مرفق« إلرفاق ملفات من برامج أخرى يف السجالت. 
على سبيل املثال، قد حتتاج لتخزين صورة املوظف داخل سجله اخلاص. السجل الواحد قد حيتوي على 

عدد من املرفقات. 

1 ( إدخال سجل جديد  . الشكل )7 
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2.7  إرفاق امللفات يف السجالت

ال ميكن إرفاق ملف يف سجل إال يف احلقول من النوع »مرفق«. 

إلرفاق ملف يف السجل: 

انقر نقرًا مزدوجًا على احلقل املخصص إلرفاق ملف.  	.1
بطريقة عرض ورقة البيانات، يشار إىل احلقل املخصص إلرفاق امللفات مبشبك الورق. الرقم يف 

األقواس يشري إىل العدد احلالي للمرفقات داخل احلقل. 
يف مربع احلوار فتح املرفق. 

انقر على إضافة. يظهر مربع حوار فتح.  	.2
تنقل من خالل اجمللدات، حمرك األقراص أو الدليل حيث مت ختزين امللف.  	.3

انقر على اسم امللف الذي تريد إرفاقه.  	.4
انقر على فتح. يتم إضافة امللف إىل قائمة امللفات يف مربع احلوار املرفقات. ميكنك تكرار اخلطوات  	.5

من )2( إىل )5( إلرفاق ملفات أكثر. 
انقر على موافق.  	.6

بعد إرفاق امللفات يف السجالت، ميكنك فتح تلك امللفات ومراجعتها يف أي وقت تريد. كما ميكنك 
إلغاء هذه امللفات.

 لفتح امللف املرفق: 

انقر نقرًا مزدوجًا على احلقل املرفق الذي حيتوي على املرفق.  	.1
يفتح مربع احلوار املرفق. 

انقر نقرًا مزدوجًا على املرفق  	.2
يفتح املرفق بواسطة الربنامج املخصص لفتحه. 

حلذف ملف مرفق: 

انقر نقرًا مزدوجًا على احلقل الذي حيتوي على املرفق.  	.1
يف مربع احلوار فتح املرفق. 

انقر على املرفق.  	.2
انقر على إزالة.  	.3

تتم إزالة املرفق من القائمة. 
انقر على موافق.  	.4
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3.7  التنقل بني السجالت      

بعد إدخال العديد من السجالت يف اجلدول، قد حتتاج إىل إعادة النظر يف واحدة منها، إما إلجراء 
البيانات  ورقة  عرض  بطريقة  إما  السجالت  تعديل  ميكنك  بياناتها.  الستعراض  ببساطة  أو  تغيريات 
للجدول و إما من خالل النموذج املرتبط بهذا اجلدول. بعد إعادة عرض السجل املطلوب، ميكنك نقل 

نقطة اإلدراج إىل احلقل حلذف أو تعديل القيمة اليت حيتويها.

 لتعديل قيمة يف حقل: 

انقر على احلقل املراد تعديله داخل السجل.  	.1
ميكنك الضغط على مفتاح احلذف )Delete( إلزالة حرف واحد إىل ميني مؤشر اإلدراج، أو اضغط  	.2

على مفتاح الرتاجع للخلف مع اإللغاء )Backspace( إلزالة حرف واحد إىل يسار مؤشر اإلدراج. 
اطبع القيمة اجلديدة.  	.3

حلذف قيمة موجودة يف حقل: 

حّدد القيمة يف احلقل.  	.1

مالحظة: ميكنك الضغط على املفتاح )Tab( لالنتقال إىل احلقل التالي 
وحتديد مضمونه. 

 .)Delete( اضغط على مفتاح احلذف 	.2

4.7  حذف السجالت      

ميكنك حذف سجل أو جمموعة من السجالت، حيث تتم إزالة هذه السجالت بشكل دائم. 

حلذف السجالت: 

انقر على حمدد السجل لتحديده.  	.1
الختيار عدد من السجالت املتتالية، انقر على حمدد السجل األول هلذه السجالت، اضغط على 
مفتاح التحول )Shift( يف لوحة املفاتيح ومع استمرار الضغط انقر على السجل األخري من اجملموعة 

املراد حتديدها. )الشكل 1.2.7(
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4.7  حذف السجالت

 .)Delete( اضغط على مفتاح احلذف 	.2
بعد ظهور الرسالة التحذيرية، انقر على نعم إلمتام عملية احلذف، أو انقر على الزر ال إللغاء عملية  	.3

احلذف. )الشكل 2.2.7(.

1( حتديد سجالت متتالية  .  2  . الشكل )7 

2( حذف سجالت  .  2  . الشكل )7 

وال  نهائي  بشكل  السجل  حيذف  نعم  الزر  على  النقر  بعد  مالحظة: 
ميكن اسرتداده
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5.7  تغيري حجم األعمدة والصفوف يف ورقة البيانات      

ميكنك ضبط حجم األعمدة يف ورقة البيانات لتحسني عرض البيانات. على سبيل املثال، قد حتتاج 
إىل توسيع العمود الذي حيتوي على إدخاالت طويلة. كما ميكن أيضًا ضبط ارتفاع الصف لرتك مساحات 

أكرب بني السجالت. 

لتغيري عرض عمود يف جدول:

)الشكل 1.3.7(  
ضع مؤشر الفأرة يف منطقة العنوان، إىل يسار العمود لضبطه.  	.1

يتغري مؤشر الفأرة إىل سهم مزدوج الرأس. 
مع استمرار الضغط على زر الفأرة األيسر اسحب إىل اليمني أو اليسار لضبط عرض العمود.  	.2

يظهر خط عمودي، خالل عملية السحب يشري إىل ما سيكون عليه عرض العمود فور إزالة الضغط 
عن زر الفأرة. 

1( تغيري عرض عمود  .  3  . الشكل )7 
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البيانات 5.7  تغيري حجم األعمدة والصفوف ورقة 

    لتغيري ارتفاع كل الصفوف: 

)الشكل 2.3.7(
ضع مؤشر الفأرة إىل يسار السجالت، على أي فاصل بني صفني.  	.1

    يتغري مؤشر الفأرة إىل سهم مزدوج الرأس. 
مع استمرار الضغط على زر الفأرة األيسر اسحب ألعلى أو ألسفل لضبط ارتفاع الصف.  	.2

يظهر خط أفقي، خالل عملية السحب يشري إىل ما سيكون عليه ارتفاع الصف فور إزالة الضغط على 
زر الفأرة.

ارتفاع  تغيري  ميكنك  ال  الصفوف؛  ارتفاعات  مجيع  تتغري  مالحظة: 
صف واحد بشكل منفصل عن بقية الصفوف. 

.2( تغيري ارتفاع الصفوف  3. الشكل )7 
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6.7  فرز السجالت      

ميكن فرز السجالت أجبديًا بشكل تصاعدي من )أ( إىل )ي( أو بشكل تنازلي من )ي( إىل )أ( 
باختيار حقل ما وفرزه أجبديًا. )الشكل 4.7(

     لفرز السجالت: 

انقر بزر الفأرة األمين على احلقل املراد فرزه.  	.1
انقر على فرز من )أ ( إىل )ي( من القائمة املختصرة اليت ستظهر للفرز التصاعدي، أو انقر على  	.2

من )ي( إىل )أ( للفرز التنازلي. 

4( فرز  السجالت  . الشكل )7 

مالحظة: يستخدم الفرز التصاعدي أو التنازلي أيضًا لفرز احلقول اليت 
حتتوي على أرقام. 
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8.7  عرض ملخص اإلحصاءات

7.7  عرض ملخص اإلحصاءات      

أكسس 2007 يسمح لك بعرض إحصاءات موجزة عن البيانات، مثل اإلمجالي أو متوسط القيم حلقل 
معني مباشرة يف ورقة البيانات. )الشكل 5.7(

لعرض إحصاءات موجزة: 

انقر على زر اإلمجاليات يف التبويب الصفحة الرئيسية.  	.1
صف اإلمجالي يظهر حتت السجالت. 
انقر على صف اإلمجالي للحقل املراد.  	.2

5( عرض ملخص اإلحصاءات  . الشكل )7 
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انقر على السهم ألسفل وحدد التجميع الذي تريده.  	.3
املعلومات تظهر يف صف اإلمجالي. 

إلخفاء صف اإلمجالي، انقر مرة أخرى على زر اإلمجاليات.

8.7  طباعة ورقة بيانات      

ميكنك طباعة نسخة سريعة من ورقة البيانات يف أي وقت. أوراق البيانات ليست منسقة للطباعة، ولكنها 
مفيدة لدراسة البيانات، علمًا بأنك ستحتاج الحقًا إىل إنشاء التقارير لطباعة تقارير أكثر جاذبية. 

لطباعة ورقة بيانات: 

)الشكل 6.7(
1. لطباعة حقول معينة فقط، حدد هذه احلقول.

2. انقر على زر املكتب. 
3. انقر على طباعة.   

4. يف مربع احلوار طباعة حدد نطاق الطباعة ثم انقر على موافق.
تتم طباعة احلقول احملددة من ورقة البيانات. 

.6( مربع حوار الطباعة الشكل )7 
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9.7  خالصة

مالحظة : ميكنك أيضًا طباعة ورقة البيانات بالكامل عن طريق اختيار طباعة 
من زر املكتب ، ثم حتديد نطاق الطباعة »الكل«، ومن ثم الضغط على موافق. 

9.7  خالصة     

تعلمنا يف هذا الفصل كيفية إضافة السجالت يف اجلداول وحتريرها وفرزها وحذفها، كما تعلمنا كيفية 
التحكم يف عرض األعمدة وارتفاع الصفوف يف ورقة البيانات، وتعلمنا أيضًا كيفية طباعة ورقة البيانات 

أو جزء منها.

10.7  متارين   

انظر إىل قاعدة البيانات املبينة يف )الشكل 1.1(، ذات املخطط املبني يف )الشكل 7.4(. استخدم  	.1
جدول  يف  امليزانية  متوسط  اظهر  واملنتج.  القسم،  املوظف،  جداول  إىل  البيانات  إلضافة  أكسس 

القسم.
استخدم قاعدة بيانات املكتبة املستخدمة يف التمرين )2( للفصل السادس. أدخل ثالثة سجالت يف  	.2

كل من اجلداول، ومن ثم اطبع نتائج كل جدول. 
استخدم قاعدة بيانات املستشفى املستخدمة يف التمرين )3( للفصل السادس. أدخل بيانات حول  	.3
املرضى يف اجلداول، ومن ثم افرز السجالت حسب اسم املريض، ثم ارفق صورة لكل مريض جبدول 

املريض، وصورة لكل تقرير جبدول تقرير طيب. 
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الفصل الثامن:

8العالقات Relations

بني  العالقات  إنشاء  ميكنك  مرتبطة.  جداول  عدة  على  حتتوي  أن  ميكن  ألنها  قوية  العالئقية  البيانات  قواعد 
اجلداول. 

األهداف:
يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على: 

* التعّرف على أنواع العالقات واستخداماتها يف أكسس. 
* بناء عالقات بني اجلداول. 

1.8  فهم العالقات    

وكاملة  دقيقة  نتائج  لضمان  احلاجة  عند  اجلدول  عالقات  تستخدم  العالئقية  البيانات  قواعد 
ولتجنب ختزين بيانات زائدة. إذا كنت تستخدم عالقات اجلدول يف قاعدة البيانات، ميكنك إدخال 
البيانات اجلديدة مرة واحدة ثم استخدام هذه البيانات يف اجلداول األخرى من قاعدة البيانات. 
عند حتديث سجل يف أحد اجلداول لن يكون لديك ما يدعو للقلق، حول حتديث اجلداول األخرى. 
فعلى سبيل املثال، حني يتم تسجيل تلميذ جديد يف املدرسة، يتم إدخال معلومات التلميذ الرئيسية 
إىل قاعدة البيانات من قبل املختص، واليت تعطيه بدورها رمزًا فريدًا خاصًا به. بعد ذلك يصبح 
املدرسة، لدى  العالمات، )لدى احملاسب، لدى ممرض  الناظر إلدخال  التلميذ موجودًا لدى  اسم 

املدير(.
للحد  املوضوع  املعلومات يف اجلداول حسب  تقسيم  فإنه من اجليد  بيانات،  قاعدة  عند تصميم 
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من تكرار البيانات، ثم تزود أكسس بعد ذلك باألساليب اليت ميكنه باستخدامها جتميع البيانات 
مًعا عن طريق ربط اجلداول بعالقات. على سبيل املثال، لتمثل عالقة رئيسي- تفصيلي )واحد إىل 
إىل  إضايف  وتضيفه كحقل  »الرأس«  ناحية  األساسي من اجلدول يف  املفتاح  تأخذ  فإنك  جمموعة( 
اجلدول يف ناحية »األطراف«. لتجميع البيانات مًعا مرة أخرى، يأخذ أكسس البيانات يف اجلدول يف 
ناحية »األطراف« ويبحث عن القيمة املقابلة يف اجلدول يف ناحية »الرأس«. بهذه الطريقة، ترجع القيم 

املوجودة يف اجلدول يف ناحية »األطراف« إىل القيم املقابلة يف اجلدول يف ناحية »الرأس«.
افرتض أن لديك عالقة رئيسي- تفصيلي )واحد إىل جمموعة( بني اجلدولني »القسم« و«املوظف«، 
وأردت أن حتذف أحد األقسام. إذا كان القسم الذي تريد حذفه له موظفون يف جدول »املوظف«، 
فسيصبح هؤالء املوظفون غري منتمني إىل أي من األقسام عند حذف سجل القسم، وستظل سجالت 
املوظفني حتتوي على »رمز القسم«. ولكن لن يصبح رمز القسم صاحلًا بعد ذلك، ألن السجل الذي يرجع 
إليه مل يعد موجودًا. لذلك يتم استخدام خاصية التكامل املرجعي اليت تهدف إىل منع السجالت من 

فقدان مراجعها حبيث ال حيدث هذا املوقف االفرتاضي مرة أخرى.
ميكنك فرض التكامل املرجعي عن طريق متكينه يف عالقة جدول. مبجرد فرضها، يرفض أكسس 
أية عملية من شأنها أن ختل بنظام العالقة بني اجلداول. يعين ذلك أن أكسس سريفض التحديثات 
اليت ستغري هدف املرجع وعمليات احلذف اليت ستزيله. ولكن، من املمكن أن حتتاج إىل تغيري املفتاح 
األساسي لقسم يف جدول القسم له موظفون يف جدول املوظف. يف هذه احلاالت، حتتاج بالفعل إىل 
أن يقوم أكسس بتحديث كل السجالت املتأثرة تلقائًيا كجزء من عملية مفردة. بهذه الطريقة يضمن 
حيث  متوافقة-  حالة غري  يف  البيانات  قاعدة  ترتك  ال  النهاية حبيث  إىل  التحديث  إكمال  أكسس 
تكون بعض السجالت حمدثة وبعضها اآلخر غري حمدث. هلذا السبب، يدعم أكسس اخليار »تتالي 
حتديث احلقول املرتبطة«. عندما تقوم بفرض التكامل املرجعي واختيار اخليار »تتالي حتديث احلقول 
املرتبطة«، ثم تقوم بتحديث املفتاح األساسي، يقوم أكسس تلقائيًا بتحديث كل احلقول اليت ترجع 

إىل املفتاح األساسي. 

2.8  أنواع العالقات    

هناك ثالثة أنواع من العالقات - اجلدول. 

 عالقة رئيسي - تفصيلي )واحد إىل جمموعة – 1:م(: 

املوجود  األساسي  املفتاح  استخدم  البيانات،  قاعدة  تصميم  تفصيلي يف  رئيسي-  لعرض عالقة 
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2.8  أنواع العالقات

يف جانب »الرأس« من العالقة وقم بإضافته كحقل أو حقول إضافية إىل اجلدول املوجود يف جانب 
»األطراف« من العالقة. يف مثال قاعدة بيانات الشركة، لدينا العالقة يعمل لدى هي من النوع )1:م( 
بني القسم واملوظف. يف هذه احلالة، ميكنك إضافة حقل جديد – رمز القسم من اجلدول قسم - إىل 
جدول املوظف وتسميته رمز القسم. يستخدم أكسس بعد ذلك رمز القسم يف جدول املوظف لتحديد 

موقع القسم الصحيح للموظف. 

عالقة أطراف بأطراف )جمموعة إىل جمموعة– م:م( 

لتمثيل عالقة أطراف بأطراف، جيب إنشاء جدول ثالث، فيقسم العالقة أطراف بأطراف إىل 
عالقتني رئيسي- تفصيلي. يتم إدراج املفتاح األساسي من كال اجلدولني إىل اجلدول الثالث، مما 
يؤدي إىل أن يسجل اجلدول الثالث كل تكرار، أو مثيل، يف العالقة. على سبيل املثال، يف مثال قاعدة 
بيانات الشركة، هناك عالقة أطراف بأطراف )العالقة يعمل على( بني اجلدولني املوظف واملنتج 

على  العمل  للموظف  ميكن  على.  يعمل  جدول  مع  تفصيلي  رئيسي-  عالقتني  بإنشاء  تعريفها  يتم 
العديد من املنتجات، وكل منتج ميكن أن يكون له عدة موظفني تعمل عليه. 

عالقة رأس برأس ) واحد إىل واحد - 1:1( 

يف عالقة رأس برأس، ميكن أن يكون لكل سجل يف اجلدول األول سجل واحد فقط مطابق يف 

العالقة يعمل لدى )1:م(

العالقة يعمل على )م:م(

ي 3
ي 2
ي 1

ي 4

املوظف يعمل   لدىالقسم

ق 3
ق 2
ق 1

م 3
م 2
م 1

م 4

ي 3
ي 2
ي 1

املوظف يعمل علىاملنتج

ن 3
ن 2
ن 1

م 3
م 2
م 1
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اجلدول الثاني، وكل سجل يف اجلدول الثاني ميكن أن يكون له سجل واحد فقط مطابق يف اجلدول 
اجلدولني  بني  يدير(  )العالقة  برأس  رأس  العالقة  هناك  الشركة،  بيانات  قاعدة  مثال  يف  األول. 
املوظف والقسم. ندرج املفتاح األساسي للموظف )رمز املوظف( كمفتاح خارجي )مفهرس مع عدم 
التكرار( يف اجلدول القسم  وتسميته رمز املدير. ميكن للموظف أن يكون مديرًا على قسم واحد فقط، 

والقسم ال ميكن أن يرتأسه إال موظف واحد كمدير. 

3.8  إنشاء عالقة جدول    

ميكنك إنشاء عالقة جدول باستخدام اإلطار »عالقات«، عندما تنشئ عالقة بني اجلداول، ال 
يشرتط أن يكون للحقول املشرتكة االسم نفسه، على الرغم من أن هذا هو احلال يف أغلب األوقات.

إنشاء عالقة جدول باستخدام اإلطار »عالقات« 
يف عالمة التبويب ˝أدوات قاعدة البيانات˝، يف اجملموعة إظهار/إخفاء، انقر فوق عالقات)الشكل  	.1

 .)1.1.8

إذا مل تقم بعد بتعريف أية عالقات، يظهر مربع احلوار إظهار جدول تلقائًيا. إذا مل يظهر، 
ضمن عالمة التبويب تصميم، يف اجملموعة عالقات، انقر فوق إظهار جدول )الشكل 2.1.8(.

 العالقة »يدير« )1:1(

ي 3
ي 2
ي 1

املوظف يديرالقسم

ق 3
ق 2
ق 1

م 3
م 2
م 1
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. 1 . 1 ( اجملموعة إظهار/إخفاء  الشكل )8 

3.8  إنشاء عالقة جدول

اإلطار  إىل  اجلداول  إضافة  االنتهاء من  عند  إضافة.  على  انقر  ثم  أكثر  أو  بتحديد جدول  قم   .2
»عالقات«، انقر على إغالق )الشكل 3.1.8(.

2  ( إطار العالقات مع إظهار اجلداول  .  1  . الشكل )8 
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3. اسحب حقاًل )املفتاح األساسي( من أحد اجلداول إىل احلقل املشرتك )املفتاح اخلارجي( يف 
اجلدول اآلخر. لسحب حقول متعددة، اضغط املفتاح )CTRL(، ثم انقر فوق كل حقل، واسحب 

احلقول مًعا )الشكل 4.1.8(.
يظهر مربع حوار »حترير عالقات«. 

4 ( مربع حوار حترير عالقات  .1 الشكل )8. 

( إطار العالقات بعد إضافة بعض اجلداول  3  .  1  . الشكل )8 
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4. تأكد أن أمساء احلقول املعروضة هي احلقول املشرتكة للعالقة. إذا كان اسم احلقل غري صحيح، 
فانقر فوق اسم احلقل وحدد حقاًل جديدًا من القائمة. 

    لفرض التكامل املرجعي هلذه العالقة، حّدد خانة االختيار فرض التكامل املرجعي.
5. انقر فوق إنشاء.

يتم رسم خط عالقة بني اجلدولني. إذا قمت بتحديد خانة االختيار فرض التكامل املرجعي، يظهر 
اخلط مسيًكا عند طرفيه. وكذلك، إذا قمت فقط بتحديد خانة االختيار فرض التكامل املرجعي، 
يظهر الرقم )1( فوق اجلزء السميك على أحد جوانب خط العالقة، ويظهر الرمز )∞( فوق اجلزء 

السميك من يف اجلزء اآلخر من اخلط) الشكل 5.1.8(.

( العالقات بني اجلداول  5  .  1  . الشكل )8 

احلقلني  لكال  يكون  أن  جيب  برأس   رأس  عالقة  إلنشاء  مالحظة:   
ما يعين  فريد. وهو  فهرس  اخلارجي(  واملفتاح  األساسي  )املفتاح  املشرتكني 
أن اخلاصية مفهرس هلذه احلقول جيب أن تكون معّينة إىل نعم )التكرار 
غري مقبول(. إذا كان لكال احلقلني فهرس فريد، ينشئ أكسس عالقة 

رأس برأس.

للحقل  يكون  أن  جيب  تفصيلي    - رئيسي  عالقة  إلنشاء  مالحظة:   
)املفتاح األساسي( فهرس فريد. وهو  العالقة  املوجود يف جانب »الرأس« من 
نعم  إىل  أن تكون معّينة  جيب  احلقل  هلذا  اخلاصية مفهرس  أن  يعين  ما 
أال  فيجب  »األطراف«  جانب  يف  املوجود  احلقل  أما  مقبول(.  غري  )التكرار 
يكون له فهرس فريد. ميكن أن يكون له فهرس ولكن بشرط أن يسمح 
بالتكرارات. عندما يكون ألحد احلقول فهرس فريد، واحلقل اآلخر من 

دون فهرس فريد، ينشئ أكسس عالقة رئيسي - تفصيلي.

3.8  إنشاء عالقة جدول
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كان  إذا  العالقة،  هلذه  املرجعي  التكامل  دعم  تزيل  فإنك  عالقة،  بإزالة  تقوم  عندما  أنك  الحظ 
ممكًنا. 

يف عالمة التبويب أدوات قاعدة البيانات، يف اجملموعة إظهار/إخفاء، انقر فوق عالقات.  	.1
    يظهر اإلطار »عالقات«. 

يف عالمة التبويب تصميم، يف اجملموعة عالقات، انقر فوق كل العالقات.  	.2
   يتم عرض كل اجلداول اليت تربط بينها عالقات، مع عرض خطوط العالقات. 

انقر فوق خط العالقة للعالقة اليت تريد حذفها. يظهر خط العالقة مسيًكا عند حتديده.  	.3
 .)Delete( اضغط على املفتاح 	.4

يعرض أكسس الرسالة »هل تريد بالتأكيد حذف العالقة احملددة يف قاعدة البيانات نهائيًا؟ يف  	.5
حالة ظهور رسالة التأكيد هذه، انقر فوق نعم. 

1 ( حتديد خط العالقة املوجود بني األقسام واملوظف  .  2  . الشكل )8 

4.8  حذف عالقة جداول    

حلذف عالقة جداول، جيب حذف خط العالقة يف اإلطار »عالقات«. حّدد موقع املؤشر حبذر 
حبيث يشري إىل خط العالقة، ثم انقر فوق اخلط. يظهر خط العالقة مسيًكا عند حتديده. عندما 

تقوم بتحديد خط العالقة، اضغط على املفتاح )Delete(  )الشكل 1.2.8(
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اجلدول  عالقة  يف  املوجودة  اجلداول  من  أي  كان  إذا  مالحظة: 
مستخدمة، رمبا من قبل شخص آخر أو عملية أخرى، أو يف كائن قاعدة 
بيانات مفتوح )مثل منوذج(، فلن تتمكن من حذف العالقة. جيب إغالق 

أي كائنات مفتوحة تستخدم هذه اجلداول قبل إزالة العالقة.

2  ( تأكيد حذف العالقة  .  2  . الشكل )8 

5.8  تغيري عالقة جدول    

ميكنك تغيري عالقة اجلدول عن طريق حتديدها يف اإلطار »عالقات« ثم حتريرها. حدد موقع 
املؤشر حبذر حبيث يشري إىل خط العالقة، ثم انقر فوق اخلط لتحديده. يظهر خط العالقة مسيًكا 
عند حتديده. بعد حتديد خط العالقة، انقر نقًرا مزدوًجا فوقه أو انقر فوق حترير عالقات ضمن 

اجملموعة أدوات ضمن عالمة التبويب تصميم. 
يظهر مربع احلوار حترير عالقات. 

قم بإجراء التغيريات يف مربع احلوار حترير عالقات
يف عالمة التبويب أدوات قاعدة البيانات، يف اجملموعة إظهار/إخفاء، انقر فوق عالقات.   	.1

يظهر اإلطار »عالقات«. 
يف عالمة التبويب تصميم، يف اجملموعة عالقات، انقر فوق كل العالقات.  	.2

يتم عرض كل اجلداول اليت تربط بينها عالقات، مع عرض خطوط العالقات.
انقر فوق خط العالقة اليت تريد تغيريها. يظهر خط العالقة مسيًكا عند حتديده. 	.3

5.8  تغيري عالقة جدول
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انقر نقرًا مزدوجًا فوق خط العالقة. 	.4
يف عالمة التبويب تصميم، يف اجملموعة إظهار/إخفاء، انقر فوق كل العالقات، يظهر مربع 

احلوار حترير عالقات.
قم بإجراء التغيريات، ثم انقر على موافق.  	.5

    يسمح لك مربع احلوار بتحرير عالقات بتغيري عالقة اجلدول. بشكل خاص، ميكنك تغيري اجلداول 
يف كال جانيب العالقة، أو احلقول يف كال اجلانبني. ميكنك أيضًا فرض التكامل املرجعي واختيار خيار 

التتالي. 

6.8  خالصة    

مفهوم  على  التأكيد  مع  املختلفة،  وأنواعها  اجلداول  بني  العالقات  معنى  الفصل  هذا  يف  تناولنا 
فرض التكامل املرجعي. تناول هذا الفصل أيضًا وصفًا لكيفية إنشاء العالقات بني اجلداول يف أكسس 

وحتريرها وحذفها. 

7.8  متارين    

انظر إىل قاعدة البيانات املبينة يف )الشكل 1.1(. استخدم أكسس إلنشاء العالقات: يعمل على،  	.1
يعمل لدى، ويدير اجلداول : املوظف، القسم، واملنتج.

قم بتغيري العالقة »مدير« املذكورة يف التمرين األول إىل عالقة من النوع رئيسي- تفصيلي  	.2
)1:م(. بعبارة أخرى، يسمح للموظف بإدارة عدة أقسام. مع فرض التكامل املرجعي على التحديث 

واحلذف.
ملنتجات  طلبيات  عدة  يضعون  الذين  العمالء  من  يتألف  بيانات  قاعدة  تطبيق  لديك  أن  نفرتض  	.3

خمتلفة. فّكر بسمات الكيانات الثالثة املختلفة،  واضبط العالقات بني اجلداول. وعّلل إجابتك.
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الفصل التاسع:

9إنشاء استعالمات بسيطة Creating simple queries

يف هذا الفصل، سوف تتعلم ما املقصود باالستعالم؟ كيفية إنشائه؟ وملاذا يعترب االستعالم أداة مهمة السرتجاع 
البيانات من قاعدة بيانات. 

األهداف:
يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على: 

* إنشاء وعرض استعالم لعرض البيانات لواحد أو أكثر من اجلداول. 
* حتديد احلقول اليت تريد إضافتها إىل االستعالم. 
* إضافة املعايري إىل استعالم لعرض نتائج حمددة. 

1.9  ما هو االستعالم؟     

لتخزين  استخدامها  يتم  سوف  أنه  الفور  على  تعرف  بيانات،  قاعدة  عن  أحدهم  يتحدث  عندما 
واسرتجاع البيانات. مع ذلك، كل ما يتم ختزينه يف قاعدة البيانات لن يستخدم إال قلياًل، ما مل تتمكن 

من اسرتجاع املعلومات بالسرعة املطلوبة. 
إذا كنت تريد اسرتجاع بيانات من قاعدة البيانات فالبد من استخدام استعالم، من شأنه البحث 

عن كل السجالت يف قاعدة البيانات اليت تتوافق مع الشروط و املعايري املوضوعة. 
يظهر االستعالم بطريقة عرض التصميم، على شكل شبكة يف األسفل متّكنك من سحب احلقول 
املوجودة ضمن اجلدول. عند تشغيل استعالم، تظهر النتائج بطريقة عرض ورقة البيانات، متامًا مثل 

اجلدول. )الشكل 1.9(
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2.9  إنشاء استعالم بسيط باستخدام معاجل االستعالمات    

ميكنك استخدام معاجل االستعالمات إلنشاء استعالم بسيط، يساعد على اسرتداد حقول معينة من 
جدول أو أكثر بفرز وترتيب معينني. ال ميكنك استخدام هذا املعاجل إلعداد التصفية. 

يف عالمة التبويب »إنشاء« املبينة يف الشكل )1.2.9( أنقر على ايقونة معاجل االستعالمات فُيفتح  	.1
مربع احلوار »استعالم جديد« املبني بالشكل )2.2.9(.

( نافذة عرض التصميم لالستعالم  1. الشكل )9 
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2. انقر على معاجل االستعالمات البسيطة.
انقر على موافق. 	.3

      يظهر مربع معاجل االستعالمات البسيطة )الشكل 3.2.9(.

.2 ( مربع حوار استعالم جديد  2. الشكل )9 

2.9  إنشاء استعالم بسيط باستخدام معاجل االستعالمات

.1 ( اختيار مهمة إنشاء استعالم   2. الشكل )9 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



106

الفصل التاسع:  إنشاء استعالمات بسيطة 

106

.4 ( اختيار احلقول  2. الشكل )9 

4. اخرت جدواًل الستعمال حقوله.
انقر على حقل. 	.5

انقر على الزر  لنقل احلقل إىل قائمة احلقول احملددة. 	.6
كّرر اخلطوات )5( َو )6( لتحديد املزيد من احلقول من اجلدول نفسه.  	.7

ميكنك تكرار اخلطوات أيضًا من )4( إىل )7( لتحديد احلقول من جدول آخر )الشكل 4.2.9(.  	.8

.3 ( مربع حوار معاجل االستعالمات البسيطة  2. الشكل )9 
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9. انقر على التالي. 
10. إذا قمت بتحديد حقل رقمي على األقل، فاترك التفاصيل احملددة )الشكل 9 . 2 .5(. 

      ميكنك حتديد ملخص لتلخيص البيانات بدال من إظهار كل سجل.

.5 ( إطار اختيار استعالم   2. الشكل )9 
تفصيل أو استعالم ملخص

يف  رقمي  حقل  أي  حتديد  يتم  مل  إذا  تظهر  ال  الشاشة  هذه  مالحظة: 
اخلطوات )5(.

11. انقر على التالي. 

12. اكتب امسًا لالستعالم ، ليحل حمل االسم االفرتاضي )الشكل 6.2.9(. 

.6 ( اختيار اسم لالستعالم  2. الشكل )9 

2.9  إنشاء استعالم بسيط باستخدام معاجل االستعالمات
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.1( تصميم استعالم جديد  3. الشكل )9 

.7 ( نتيجة االستعالم  2. الشكل )9 

13. انقر على إنهاء. 

      تظهر نتائج االستعالم بطريقة عرض ورقة البيانات )الشكل 7.2.9(.

3.9  إنشاء استعالم بطريقة عرض التصميم    

التصميم  عرض  بطريقة  العمل  جيب  التصفيات،  ذلك  يف  مبا  عالية،  بقدرات  استعالم  إلنشاء 
اجلداول  إضافة  ومن  الستعالم  التصميم  عرض  بطريقة  جديد  باستعالم  البدء  ميكنك  الستعالم. 

واحلقول الالزمة لذلك:
يف عالمة التبويب إنشاء، انقر على تصميم االستعالم.  	.1

تفتح نافذة تصميم استعالم جديد، ويظهر مربع احلوار إظهار جدول مفتوحًا)الشكل 1.3.9(. 
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انقر على اجلدول الذي تريد إدخاله يف االستعالم.  	.2
انقر على إضافة. 	.3

4.	 كّرر اخلطوات )2(َو )3( وقم بإضافة املزيد من اجلداول الالزمة.
انقر على إغالق. 	.5

يظهر اجلدول مع قائمة احلقول يف اجلزء األعلى من النافذة. 
اسحب حقاًل من األعلى لترتكه يف العمود الفارغ األول يف شبكة االستعالم )الشكل 2.3.9(. 	.6

.2( إضافة حقل من اجلداول املختارة إىل االستعالم  3. الشكل )9 

كما ميكنك التمرير ألسفل يف قائمة احلقل. 
داخل  لتجده  احلقل  اسم  فوق  املزدوج  النقر  ميكنك  مالحظة: 

الشبكة.

اسحب املزيد من احلقول إىل الشبكة حسب احلاجة.  	.7
انقر على زر العرض املوجود بالتبويب تصميم ضمن اجملموعة النتائج للتحقق من نتائج االستعالم  	.8

بطريقة عرض ورقة البيانات.)الشكل 3.3.9(

3.9  إنشاء استعالم بطريقة عرض التصميم
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 . ميكنك حفظ االستعالم عن طريق النقر على زر حفظ  	.9
    يظهر مربع احلوار حفظ باسم. 

10. اكتب امسًا لالستعالم، ليحل حمل االسم االفرتاضي. 

11. انقر على موافق. يتم حفظ االستعالم. 

4.9  العمل مع حقول االستعالم    

عند إضافة حقل إىل استعالم أو النقر نقرًا مزدوجًا فوقه، فإنه يظهر مباشرة يف العمود الفارغ 
األول. ميكنك مع ذلك، وضعه يف أي مكان تريد. كما ميكنك إعادة ترتيب احلقول بعد وضعها يف الشبكة 

وإزالة أية حقول أضفتها عن طريق اخلطأ. 

.3( نتائج االستعالم للحقول املختارة من اجلدولني القسم واملنتج  3. الشكل )9 
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 إدراج حقل يف موقع حمدد: 

بطريقة عرض التصميم لالستعالم، انقر فوق اجلزء العلوي لعمود احلقل لتحديده، العمود الذي  	.1
ستدرجه سيظهر إىل ميني احلقل احملدد.)الشكل 4.3.9(

2.	 انقر على إدراج أعمدة. يظهر عمود فارغ جديد.)الشكل 5.3.9(
3.	 اسحب احلقل اجلديد إىل العمود الفارغ. 

رأس  على  اجلديد  احلقل  سحب  أيضًا  ببساطة  ميكنك  مالحظة: 
القائمة نفسها، يظهر تلقائيًا عمود جديد إىل ميينه. 

حذف حقل

انقر على اجلزء العلوي لعمود احلقل لتحديده.  	.1
 .)Delete( اضغط على املفتاح 	.2

يتم حذف احلقل من الشبكة.

.4( حتديد احلقل يف االستعالم  3. الشكل )9 

.5( إدراج عمود جديد  3. الشكل )9 

4.9  العمل مع حقول االستعالم
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نقل حقل 

انقر على اجلزء العلوي لعمود احلقل لتحديده.  	.1
اسحب احلقل إىل اليمني أو إىل اليسار لنقله.  	.2

     يتم نقل احلقل إىل املوقع اجلديد. 

5.9  تعيني فرز احلقل    

ميكنك فرز النتائج أجبديًا )تصاعدي أو تنازلي( يف االستعالم نسبةًً ألي حقل. 

لتعيني فرز حقل: 

1. بطريقة عرض التصميم لالستعالم، انقر على السهم إىل األسفل من الصف فرز يف احلقل الذي 
تريد فرزه. )الشكل 1.4.9( 

.1( إعداد الفرز لالستعالم  4. الشكل )9 

2. انقر على تصاعدي للفرز من األلف إىل الياء. 
    كما ميكنك النقر فوق تنازلي للفرز من الياء إىل األلف. 

مالحظة: إليقاف الفرز، اخرت غري مفروزة. 

انقر على عرض للتحقق من عملك.  	.3
    تظهر نتيجة الفرز نسبة إىل احلقل الذي مت اختياره. )الشكل 2.4.9(
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ميكنك العودة إىل طريقة عرض التصميم لالستعالم عن طريق النقر فوق عرض.  	.4

6.9  فهم معايري    

اليت  السجالت  طبيعة  حتدد  شروط  هي  اليت  املعايري.  وضع  ميكنك  االستعالم،  نتائج  لتصفية 
ستظهر نتيجة االستعالم. على سبيل املثال، قد ترغب يف إظهار املوظفني ذوي الصفة »مدير« فقط أو 

ذوي الرواتب يف نطاق معني. 

7.9  تصفية استعالم لقيمة معينة    

أبسط نوع لتصفية استعالم هو الذي يقوم بتحديد قيمة واحدة. وحدها السجالت اليت حتتوي على 
هذه القيمة تدخل يف النتائج. 

لتصفية االستعالم لقيمة رقمية حمددة: 

من  التصفية  يتم  سوف  اليت  القيمة  اكتب  املعايري،  الصف  يف  استعالم،  تصميم  عرض  بطريقة  	.1
خالهلا. 

مالحظة: إذا كانت قيمة تاريخ، فارفقها مع عالمات التجزئة، 
مثال: # 2010/10/01 #

.2( نتيجة الفرز التصاعدي السم القسم  4. الشكل )9 

7.9  تصفية استعالم لقيمة معينة
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إلظهار كل أمساء املوظفني الذين يعود تاريخ بدء العمل لديهم إىل ما قبل 2007/1/1 ستضاف 
إىل معيار تاريخ بدء العمل القيمة #2007/1/1# <، عندها ستكون النتيجة كالتالي:

لتصفية استعالم لسلسلة نص: 

يف طريقة العرض تصميم استعالم، يف الصف املعايري، اكتب السلسلة النّصية بني عالميت اقتباس  	.1
اليت سوف يتم التصفية من خالهلا. 

مالحظة: إذا كنت غري متأكد من سلسلة النص، فاستخدم بداًل عنها. 
على سبيل املثال، )عابد*( يظهر مجيع املوظفني الذين تبدأ أمساؤهم بعابد.
املوظفني  كل  إلظهار   )like(  )*(  & )عابد(   &  )*( استخدام  أيضًا  ميكنك 
يف  الكلمة،  بداية  يف  عابد  الكلمة  على  أمساؤهم  حتتوي  الذين 

منتصفها، أو يف آخرها.
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8.9  حتديد نطاق من القيم    

عوامل  أدناه  اجلدول  ويبني  املقارنة.  عوامل  باستخدام  املعايري  يف  القيم  نطاق  حتديد  ميكنك 
املقارنة: 

الغرضعامل املقارنة

املساواة )نتائج السجالت تساوي قيمة املعيار(.=

ال يساوي )نتائج السجالت ال تساوي قيمة املعيار(< >

أقل من )نتائج السجالت أصغر من قيمة املعيار(.<

أكرب من )نتائج السجالت أكرب من قيمة املعيار(.>

أقل من أو يساوي. )نتائج السجالت أصغر أو تساوي قيمة املعيار(.<=

أكرب من أو يساوي )نتائج السجالت اكرب أو تساوي قيمة املعيار(. >=

لتحديد جمموعة من القيم: 

1. يف الصف املعايري، اكتب عامل املقارنة الذي تريده. 
2. اكتب القيمة اليت على أساسها تتم املقارنة.

ميكن أن تكون القيمة عددًا أو تارخيًا أو سلسلة نصية )النص يوضع بني عالميت اقتباس 
مزدوجة(. 

9.9  حتديد الئحة من القيم    

ميكنك إنشاء الئحة من القيم اليت ستستخدم يف املعيار. نتيجة هلذا املعيار سوف تظهر السجالت 
اليت حتتوي على إحدى القيم املدرجة يف الالئحة. لتحديد الئحة من القيم: 

القوسني  بني  الالئحة  قيم  وادرج   )( قوسني  كتابة  القيم عرب  الئحة  انشئ  املعايري  يف صف   

وافصل بينها بعالمة الفاصلة. 

10.9  الضم بني املعايري    

ميكنك استخدام معايري متعددة لتحديد شروط التصفية. لذلك تستخدم العوامل املنطقية هلذا 
الغرض. وهي تشمل: 

10.9  الضم بني املعايري
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الغرضالعامل املنطقي

And .)و« النتيجة صحيحة إذا كانت كل الشروط صحيحة )خاص«

OR .)أو« النتيجة صحيحة إذا كان أحد الشروط صحيحًا )غري حصري«

مثال 1 :

 إلظهار كل املوظفني حاملي االسم أمحد أو مروان سنضيف املعيارين أمحد ومروان على الشكل 
التالي

أو كتابة املعيار على الشكل التالي:
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عند االنتقال إىل عرض ورقة البيانات، ستكون النتيجة على الشكل التالي

11.9  العمل مع ملخص استعالمات    

ميكن لالستعالمات أن تفعل أكثر بكثري من جمرد فرز البيانات وتصفيتها من جدول. ميكن تلخيص 
قيمة  ذات  وجيعلها  البيانات  من  كبرية  كمية  يلخص  فهو  االستعالمات،  ملخص  باستخدام  البيانات 
مفيدة. ميكنك استخدام ملخص االستعالمات عندما تريد فهم الصورة العامة للبيانات وغري مهتم 

بقيم السجالت الفردية. 
يستخدم ملخص االستعالمات الداالت التجميعية، مثل العمليات احلسابية واإلحصائية للبيانات. من 

أهم الداالت التجميعية: 

الغرضالدالة

Sum -  جمموع إمجالي القيم الرقميةاإلمجالي

Avg  - متوسط قيم رقميةاملتوسط

Min - البحث عن احلد األدنى للقيماحلد األدنى

Max  - البحث عن احلد األقصى للقيماحلد األقصى

Count - البحث عن عدد السجالتالعدد

12.9  إنشاء ملخص استعالم مع معاجل استعالم بسيط    

استخدام  البسيط. ميكنك  االستعالم  استخدام معاجل  استعالم هو  أسهل طريقة إلنشاء ملخص 
إلنشاء  استخدامها.  تريد  اليت  احلسابات  إعداد  ثم  ومن  استعالم  ملخص  لتحديد  البسيط  املعاجل 

ملخص استعالم مع معاجل استعالم بسيط:  

12.9  إنشاء ملخص استعالم مع معاجل استعالم بسيط
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13. انقر على خانة االختيار لكل حساب تريد تنفيذه. 

14. انقر على موافق للعودة إىل معاجل استعالم بسيط. 

يف عالمة التبويب إنشاء، انقر على معاجل استعالم. )الشكل 1.5.9(  	.1
يفتح مربع احلوار »استعالم جديد«.  	.2

انقر على معاجل استعالم بسيط.  	.3
انقر على موافق.  	.4

    يظهر مربع معاجل استعالم بسيط. 
حدد اجلدول واحلقول.  	.5

انقر على حقل.  	.6
انقر على زر )<( لنقل احلقل إىل الئحة احلقول احملددة.  	.7

كّرر اخلطوات )5( َو )6( لتحديد املزيد من احلقول من اجلدول نفسه.  	.8
ميكنك أيضًا تكرار اخلطوات من )4( إىل )7( لتحديد احلقول من جدول آخر.  	.9

10.  انقر على التالي. 

11.  انقر على ملخص. 

12.  انقر على خيارات التلخيص.

       يظهر مربع احلوار خيارات التلخيص. )الشكل 2.5.9(

.2( مربع احلوار »خيارات التلخيص«  5. الشكل )9 

.1( معاجل االستعالمات   5. الشكل )9 
يف عالمة التبويب إنشاء
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.6( إظهار اإلمجالي واختيار العملية احلسابية الشكل )9 

13.9  إنشاء ملخص استعالم بطريقة عرض تصميم استعالم

13.9  إنشاء ملخص استعالم بطريقة عرض تصميم استعالم    

ميكنك أيضًا إنشاء ملخص استعالم بطريقة عرض تصميم استعالم. إلنشاء استعالم:

على عالمة التبويب إنشاء، انقر على تصميم استعالم.  	.1
    تفتح نافذة تصميم استعالم جديدة، ويظهر مربع احلوار اختيار اجلدول. 

انقر على اجلدول املطلوب يف االستعالم.  	.2
انقر على إضافة.  	.3

كّرر اخلطوات)2( َو )3( إلضافة املزيد من اجلداول.  	.4
انقر على إغالق.  	.5

يظهر اجلدول احملدد مع الئحة احلقول يف اجلزء األعلى من النافذة. 
اسحب احلقل إىل العمود الفارغ األول يف شبكة االستعالم.  	.6

ميكنك التمرير ألسفل الئحة احلقول. 
مالحظة: ميكنك النقر املزدوج فوق اسم احلقل لوضعه يف الشبكة. 

اسحب املزيد من احلقول إىل الشبكة حسب احلاجة.  	.7
انقر على زر اإلمجاليات يف عالمة التبويب تصميم . 	.8

يظهر اجملموع يف الشبكة
انقر على السهم إىل األسفل لكل حقل لتحديد العملية احلسابية املناسبة. .)الشكل 6.9( 	.9
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10. انقر على عرض.

. 11. انقر على زر احلفظ  

  يظهر مربع احلوار حفظ باسم. 
12. اكتب امسا لالستعالم، ليحل حمل االسم االفرتاضي. 

13. انقر على موافق. 

يتم حفظ االستعالم. 

14.9  خالصة    

ناقش هذا الفصل كيفية إنشاء استعالم بسيط باستخدام معاجل االستعالمات وتصميم استعالم. 
اسرتجاع  عملية  هي  االستعالمات  خمتلفة.  بطرق  البيانات  وحتليل  لعرض  االستعالمات  استخدمنا 

البيانات من جدول أو أكثر حبسب املعايري اليت حتددها، وبالتنظيم والرتتيب الذي تريده. 

15.9  متارين   

استخدم جدول املوظفني إلنشاء االستعالمات التالية:  	.1
البحث عن صفة ليلى شعبان وراتبها. احفظ االستعالم باسم )»إ« - شعبان(.   أ.	

البحث عن املوظفني الذين يسكنون يف شارع عمر املختار.   ب.	
البحث عن عدد العاملني يف الشركة.   ج.	

استخدم اجلدول قسم للبحث عن متوسط امليزانية جلميع األقسام. 	.2
أنشئ استعالم ملعرفة أرخص منتج تنتجه الشركة.  	.3

أنشئ استعالم لعرض كل التفاصيل حول خمتلف املنتجات اليت تقدمها الشركة. 	.4
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الفصل العاشر:

10إنشاء النماذج Creating forms

النموذج هو العنصر الذي يسمح لك بعرض املعلومات لسجالت اجلدول وحتريرها كل سجل على حدة. ميكنك 
تصميم النماذج بشكل يصبح معه إدخال البيانات واسرتجاعها أسهل، ويصبح التنقل ضمن قاعدة البيانات أبسط. يف 

هذا الفصل، سنعمل على اكتشاف  اخلطوات األساسية إلنشاء منوذج. 

األهداف:
يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على: 

* إنشاء منوذج جلدول باستخدام معاجل النموذج. 
* استخدام النموذج إلدخال السجالت إىل جدول. 

1.10  إنشاء منوذج وحفظه     

البيانات  إدخال  يف  استخدامه  ليتم  مصمم  وهو  اكثر  أو  جدول  سجالت  لعرض  يستخدم  النموذج 
وأسهل لالستخدام.  أكثر مرونة  البيانات  النماذج، ميكنك جعل قاعدة  إنشاء  وحتريرها. من خالل 
هناك عدة طرق إلنشاء النماذج، وإحدى هذه الطرق هي عرب استخدام معاجل النموذج إلنشاء وحترير 
النماذج. معاجل النموذج مفيد ليس فقط لتحديد احلقول اليت سيشملها النموذج ولكنها مفيدة أيضًا 

الختيار تنسيق ومظهر للنموذج. إلنشاء منوذج باستخدام معاجل النموذج: 
يف عالمة التبويب ˝إنشاء˝، انقر على الزر مناذج إضافية.)الشكل 1.1.10(. 	.1
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2. انقر على معاجل النماذج.
     يبدأ معاجل النماذج.)الشكل 2.1.10(

.1 ( اجملموعة مناذج يف عالمة التبويب إنشاء  1. الشكل )10 

3. انقر على السهم ألسفل لفتح قائمة اجلداول. 
انقر على اجلدول الذي تريد اختيار احلقول منه.  	.4

انقر على حقل.  	.5
انقر على زر)<( لنقله إىل قائمة احلقول احملددة.  	.6

.2( معاجل النماذج  1. الشكل )10 
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مالحظة: أضف احلقول بالرتتيب الذي تريده أن يظهر يف النموذج. 
 

كرر اخلطوة )5( إلضافة املزيد من احلقول من اجلدول الذي مت اختياره.  	.7
كرر اخلطوات من )3( إىل )7( جلداول أخرى، إذا لزم األمر.  	.8

مالحظة: إذا اخرتت حقواًل تابعة ألكثر من جدول، جيب أن تكون 
هذه اجلداول ذات صلة ببعضها.

انقر على التالي. 	.9
إذا كانت احلقول املختارة تابعة جلدولني خمتلفني، فسيطلب منك حتديد اجلدول الذي سيكون 

له منوذج فرعي.
10. اخرت التخطيط الذي تريده للنموذج )عمودي، جدولي، ورقة بيانات، أو ضبط(. 

11. انقر على زر التالي.

12. اخرت النمط الذي تريده.

مالحظة: النماذج  هلا تصاميم خمتلفة. كل مرة تقوم باختيار مظهر 
التخطيط  على  التغيري  يوضح  مما  اليمني  إىل  عرضه  سيتم  خمتلف، 

احملدد. 

13. انقر على التالي. 

منها  االختيار  ميكنك  اليت  املختلفة  األمناط  من  عدد  هناك  مالحظة: 
واخللفيات.  واخلطوط  األلوان  مثل  الشاشة،  على  النموذج  مظهر  لتحديد 
عما  مسبقة  معرفة  على  للحصول  املختلفة  األمناط  على  النقر  ميكنك 

سيؤول إليه منط النموذج قبل اختاذ القرار بشأن استخدام أحد األمناط.

14. اكتب امسًا للنموذج ، ليحل حمل االسم االفرتاضي.

15. انقر على إنهاء.

      سيتم إنشاء منوذج تلقائي بواسطة املعاجلة وبفتح 
تلقائي.)الشكل 3.1.10(.

.3( منوذج األقسام  1. الشكل )10 

1.10  إنشاء وحفظ منوذج
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2.10  إدخال البيانات باستخدام منوذج    

إدخال البيانات إىل منوذج يشبه إىل حد كبري إدخال البيانات يف جدول. اكتب القيمة داخل احلقل 
يف النموذج، بعد االنتهاء اضغط على مفتاح التبويب )Tab( لالنتقال إىل احلقل التالي. إلنشاء سجل 

جديد، انقر على أيقونة سجل فارغ جديد يف اجلزء السفلي من إطار النموذج )شريط السجل(.

3.10  خالصة    

وصف هذا الفصل األشكال اليت تعطيك وسيلة إلدخال وعرض وحترير البيانات يف سجل اجلدول 
والذي يعترب أسهل  النماذج،  إنشاء منوذج جديد باستخدام معاجل  آلية  النموذج. كما شرح  بواسطة 

طريقة إلنشاء منوذج. 

4.10  متارين   

أنشئ منوذجًا إلدخال املوظفني اجلدد إىل جدول املوظف.  	.1
اخرت التخطيط والنمط خالل إنشائك منوذجًا إلدخال منتجات جديدة يف اجلدول املنتج.  	.2
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الفصل احلادي عشر:

11إنشاء التقارير Creating reports

التقارير خمصصة لعرض البيانات اخلاصة بك، كما هو احلال مع النماذج أو االستعالمات، إال أن التقارير لديها 
خاصية معّينة حيث إنها مصّممة لتطبع، أي ميكن طباعة نسخ منها على الطابعة. لكل تقرير تصميم وتنسيق، ميكنك 
باستخدام  تريده وذلك  الذي  والتنسيق  باهليئة  تقارير  إنشاء  أو ميكنك  التقارير مع اإلعدادات االفرتاضية،  إنشاء 

إعدادات الضبط اليت تتناسب مع البيانات اليت تعمل عليها.  

األهداف:
يف نهاية هذا الفصل، على الطالب أن يكون قادرًا على: 

* إنشاء تقرير بسيط. 
* إنشاء تقرير باستخدام معاجل التقارير. 

* تعديل تقرير. 

1.11  معرفة طرق عرض التقارير    

لديك عدة خيارات لعرض التقارير، لكل منها وظيفة حمددة. 

طريقة عرض التخطيط:

بشكل  العناصر  تنسيق  أنه ال ميكن  أي  للتقرير،  متكامل  تنسيق  إعداد  من  الطريقة  هذه  متكنك 
فردي.
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طريقة عرض املعاينة قبل الطباعة: 

متكنك هذه الطريقة من معاينة التقرير قبل طباعته على الطابعة، كيف سيكون على الورق، مسافات 
اهلوامش، أنها حماكاة للورقة اليت ستطبع. ال ميكن حترير التقرير خالل عرضه بطريقة املعاينة قبل 

الطباعة. 

طريقة عرض التصميم: 

طريقة عرض التصميم هي الطريقة اليت متكنك من إدراج احلقول يف التقرير وضبطها. 

2.11  معرفة التجميع والتلخيص    

عندما يكون لديك الكثري من البيانات، فإنه من الصعب متييز املعنى العام هلذه البيانات. برنامج 
األكسس يوفر عّدة طرق لضم البيانات يف جمموعات وتلخيصها. 

اجملموعة: 

ميكن جتميع البيانات وفقًا ألحد احلقول يف التقرير. على سبيل املثال، إذا كنت تعد تقريرًا حول 
عدد من الشركات، ميكنك جتميع اسم الشركة، وبذلك سيكون لكل شركة قسم خاص بها يف التقرير. 

الداالت التجميعية: 

ميكنك تلخيص كل جمموعة بدالة أو أكثر من داالت التجميع مثل العدد، املتوسط، واإلمجالي.

3.11  إنشاء تقرير بسيط    

بداًل من طباعة منوذج أو ورقة البيانات، قد تفضل إنشاء تقرير. باستخدام اإلعدادات االفرتاضية، 
ميكنك إنشاء تقرير بسرعة كبرية، ثم ميكنك حفظ التقرير إلعادة استخدامه عند احلاجة. 

إلنشاء تقرير بسيط: 

1. انقر على جدول من قائمة العناصر يف جزء التنقل. 
2.  انقر على زر التقرير يف عالمة التبويب ˝إنشاء˝.)الشكل 1.1.11(

.1 ( اجملموعة تقارير يف عالمة التبويب إنشاء  1. الشكل )11 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



127127

يظهر التقرير بطريقة عرض التخطيط. )الشكل 2.1.11(

( التقرير بطريقة عرض التخطيط  2.  1. الشكل )11 

3.	 انقر على زر احلفظ، حلفظ التقرير. 
 يظهر مربع احلوار حفظ باسم. 

4.	 اكتب امسًا للتقرير. 
5.	 انقر على موافق. 

 يتم حفظ التقرير. 

4.11  تنسيق تلقائي للتقرير    

التقرير بسرعة حبيث يطابق تقارير أخرى أو يطابق  التلقائي لتنسيق  التنسيق  ميكنك استخدام 
مواصفات معينة. 

التنسيق التلقائي للتقرير: 

بطريقة عرض التخطيط للتقرير، انقر على تنسيق تلقائي يف التبويب تنسيق.  	.1

3.11  إنشاء تقرير بسيط
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العديد من اإلعدادات اجلاهزة للتنسيق التلقائي تظهر. )الشكل 1.2.11(

.1 ( اإلعدادات اجلاهزة للتنسيق التلقائي  2. الشكل )11 

انقر على النمط الذي تريده. 	.2
انقر على موافق. 	.3

يتم تطبيق اإلعداد التلقائي.)الشكل 2.2.11( 	.4

( التقرير بعد   2.  2. الشكل )11 
اختيار احد أمناط اإلعداد التلقائي
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5.11  معاينة تقرير وطباعته

بعد إنشاء تقرير، إذا كنت ترغب يف طباعته. ميكنك التحقق من التقرير مبعاينته للتأكد من انه 
كما تريده. 

لفتح التقرير بطريقة عرض املعاينة قبل الطباعة: 

1. إذا كان التقرير غري مفتوح بالفعل ، يف جزء التنقل، فانقر زر الفأرة األمين على التقرير. 
2. انقر على معاينة قبل الطباعة.

يظهر التقرير بطريقة عرض املعاينة قبل الطباعة.)الشكل 3.11( 

للتبديل بني تقرير مفتوح وطريقة عرض املعاينة قبل الطباعة: 

انقر على عالمة التبويب تقرير.  	.1
انقر على معاينة قبل الطباعة.  	.2

يظهر التقرير بطريقة عرض املعاينة قبل الطباعة. )الشكل 3.11(

بطريقة عرض املعاينة قبل الطباعة، لطباعة التقرير: 

يف عالمة التبويب املعاينة قبل الطباعة، انقر على طباعة.)الشكل 4.11( 	.1

.3( معاينة التقرير قبل الطباعة الشكل )11 

.4( زر الطباعة يف عالمة التبويب  الشكل )11 
معاينة قبل الطباعة

5.11  معاينة وطباعة تقرير
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يظهر مربع حوار الطباعة. 
2. انقر على موافق. 

يتم طباعة التقرير على الورقة. 

بدال من ذلك، ميكنك: 

النقر على زر »املكتب«.  	.1
النقر على طباعة.  	.2

يظهر مربع حوار الطباعة. 
انقر على موافق.  	.3

يتم طباعة التقرير على الورقة.

6.11  إنشاء تقرير باستخدام معاجل التقارير    

 ميكنك استخدام معاجل التقرير إلنشاء تقرير دون احلاجة إىل التصميم يدويًا، يف حني ال تزال 
لديك بعض اخليارات يف التصاميم والتنسيق. 

إلنشاء تقرير باستخدام معاجل التقرير: 

التقرير.  معاجل  على  انقر  إنشاء،  التبويب  عالمة  يف  	.1
)الشكل 1.5.11(

يظهر مربع احلوار ملعاجل التقرير. )الشكل 2.5.11(
.1( اجملموعة تقارير   5. الشكل )11 

يف عالمة التبويب إنشاء

.2( مربع حوار معاجل التقارير  5. الشكل )11 
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انقر على السهم ألسفل ومن ثم انقر على اجلدول الذي يستند عليه التقرير.  	.2
انقر على حقل.  	.3

انقر على زر إضافة  )>(  لنقل احلقل إىل قائمة احلقول احملددة.  	.4
كّرر اخلطوات )3( َو)4( لكل احلقول اليت تريد تضمينها.  	.5

مالحظة: ميكنك استخدام )<<( إلضافة كل احلقول دفعة واحدة، 
)>( إلزالة حقل، أو )>>( ملسح قائمة احلقول احملددة. 

انقر على التالي.  	.6
يف شاشة مستويات التجميع، حّدد حقاًل لالستناد عليه مبستويات التجميع.  	.7

انقر على التالي.  	.8
يف شاشة ترتيب الفرز، حّدد احلقل الذي تريد االستناد إليه يف عملية ترتيب الفرز.  	.9

10. ميكنك الرتتيب تصاعديًا أو تنازليًا. 

11. انقر على التالي. 

12. يف شاشة ختطيط التقرير، اخرت خمطط التقرير الذي تريده )ختطي، كتلة، أو مفصل(، 

 واخرت أيضًا اجتاه الصفحة )عمودي أو أفقي(.  
13. انقر على التالي. 

14. يف شاشة النمط، اخرت النمط الذي تريده. 

15. انقر على التالي. 

16. ادخل عنوانًا للتقرير ليحل مكان االسم االفرتاضي الذي يظهر. 

17. انقر على إنهاء. 

  يظهر التقرير بطريقة عرض املعاينة قبل الطباعة. 

7.11  إنشاء تقرير بطريقة عرض التخطيط    

ميكنك تصميم التقرير اخلاص بك من الصفر باستخدام طريقة عرض التخطيط. 

إلنشاء تقرير يف عرض التخطيط: 

يف زر التبويب ˝إنشاء˝، انقر على تقرير فارغ.)الشكل 1.6.11(  	.1

.1( اجملموعة تقارير يف عالمة التبويب إنشاء  6. الشكل )11 

التقارير 6.11  إنشاء تقرير باستخدام معاجل 
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يظهر تقرير فارغ بطريقة عرض التخطيط.  	.2
يف قائمة احلقول اليت تظهر إىل اليسار من التقرير، انقر على اإلشارة + املقابلة للجدول الذي تريد  	.3

اختيار احلقول منه. )الشكل 2.6.11(  

امحل احلقل وضعه يف التقرير.  	.4
اسم احلقل يظهر يف األعلى، والسجالت التابعة له تظهر حتته.)الشكل 3.6.11( 	.5

.2 ( تقرير فارغ وقائمة باجلداول تظهر إىل اليسار  6. الشكل )11 

.3( التقرير بعد   6. الشكل )11 
نقل أحد احلقول إليه
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كرر اخلطوة )3( إلضافة حقول أخرى للتقرير، حسب احلاجة.  	.4

8.11  ضبط حجم الصفحة واجتاهها    

 حجم الصفحة االفرتاضي هلذا التقرير هو من احلجم: رسالة 21.59 سم × 27.94 سم. ميكنك 
ضبط حجم الصفحة إىل أي حجم تريده، فضاًل عن تبديل اجتاه الصفحة بني أفقي أو عمودي.

لضبط حجم الصفحة: 

بطريقة عرض التخطيط ، انقر على حجم يف عالمة التبويب ˝إعداد الصفحة˝.)الشكل 7.11(. 	.1

اخرت حجم الورقة.  	.2 
       يتم تغيري حجم الصفحة. 

.7 ( اختيار حجم صفحة التقرير الشكل )11 

8.11  ضبط حجم الصفحة واجتاهها
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لضبط اجتاه الصفحة: 

1. بطريقة عرض التخطيط، انقر على عمودي أو أفقي يف شريط تبويب إعداد الصفحة. )الشكل 8.11(

 يتم تغيري اجتاه الصفحة حبسب اإلعداد الذي اخرتته

9.11  تغيري نوع خمطط التقرير    

ميكنك أن ختتار إما أن يكون التقرير جدوليًا أو مكدسًا. التقرير اجلدولي يشبه اجلدول، فالسجالت 
موجودة يف الصفوف واحلقول يف األعمدة. التقرير املكدس يظهر كل سجل يف فرع مستقل بذاته. النوع 
الصف  احلقول يف  هو جدولي، أمساء  املخطط  بطريقة عرض  إنشاؤه  يتم  الذي  للتقرير  االفرتاضي 

العلوي والسجالت الفردية من األسفل. 

للتغيري إىل مكّدس: 

يف عالمة التبويب ˝ترتيب˝، انقر على مكّدس.)الشكل 9.11( 	.1

.8( التبديل بني أفقي وعمودي الشكل )11 

.9( اجملموعة ختطيط عنصر التحكم يف التبويب ترتيب الشكل )11 

يتم تغيري هذا التقرير إىل النوع مكّدس.  	.2
التقرير املكّدس يضع كل سجل يف جماله اخلاص، واحد فوق اآلخر، وكل احلقول يف مكان واحد.  	.3

 تعيني هوامش الصفحة:

على  للتقرير  اخلارجي  األبيض  الفراغ  إىل  تشري  اليت  لتقريرك،  الصفحة  ميكنك ضبط هوامش 
الصفحة املطبوعة. الستخدام اهلامش االفرتاضي للصفحة: 
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بطريقة عرض التخطيط، انقر على هوامش يف عالمة التبويب إعداد الصفحة .)الشكل 10.11(. 	.1

اخرت نوع اهلامش الذي تريده )عادي، عريض، أو ضيق(.  	.2
يتم تطبيق اإلعداد اجلديد للهامش. 

تظهر اهلوامش افرتاضيًا بطريقة عرض املعاينة قبل الطباعة. 

 ختصيص هوامش الصفحة: 

يف زر التبويب إعداد الصفحة، انقر على ˝إعداد الصفحة˝.  	.1
يظهر مربع حوار إعداد الصفحة. )الشكل 11.11(

أدخل قيم اهلوامش كما تريد )أعلى، أسفل، ميني، يسار(.  	.2
انقر على موافق.  	.3

يتم تطبيق إعدادات اهلامش. 

.10( اختيار اهلامش الشكل )11 

.11( مربع حوار إعداد الصفحة الشكل )11 

التقرير 9.11  تغيري نوع خمطط 
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10.11  تنسيق النصوص يف التقرير    

عند تطبيق التنسيق التلقائي على التقرير، ينسق اخلط  تلقائيا. ميكنك تعديل هذا التنسيق، عرب 
تغيري نوع، حجم، لون، وهيئة النص حسب احلاجة. 

لتعيني نوع اخلط: 

بطريقة عرض التصميم اخلاصة بالتقرير، انقر على احلقل املراد تنسيقه.  	.1

يف   )Shift( التحول  زر  على  اضغط  حقل،  من  أكثر  لتحديد  نصيحة: 
لوحة املفاتيح، ومع استمرار الضغط انقر على احلقول املراد حتديدها.

يف عالمة التبويب تنسيق انقر على السهم إىل األسفل اخلاص باخلط واخرت اخلط الذي يناسبك.)الشكل  	.2
)12.11

.12( اختيار نوع اخلط الشكل )11 

لتعيني حجم اخلط: 

بطريقة عرض التصميم اخلاصة بالتقرير، انقر على احلقل املراد تنسيقه.  	.1
يف عالمة التبويب ˝تصميم˝، انقر على السهم إىل األسفل اخلاص حبجم اخلط واخرت احلجم الذي  	.2
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يناسبك. )الشكل 13.11(

لتعيني هيئة اخلط:

بطريقة عرض التصميم اخلاصة بالتقرير، انقر على احلقل املراد تنسيقه. 	.1
يف عالمة التبويب ˝تصميم˝، انقر على:  	.2

أ. غامق: جلعل النص غامقًا 
ب. مائل: جلعل اخلط مائاًل  

ج. تسطري: للتسطري حتت اخلط  
يتم تطبيق اهليئة اجلديدة للخط. 

لتعيني لون اخلط: 

1 بطريقة عرض التصميم اخلاصة بالتقرير، انقر على احلقل املراد تنسيقه. 
2. يف عالمة التبويب تصميم، انقر على السهم إىل األسفل اخلاص بلون اخلط.

3. اخرتاللون الذي تريده. )الشكل 11. 14(
يتم تطبيق اللون. 

.13( اختيار حجم اخلط الشكل )11 

.14( اختيار لون اخلط الشكل )11 

التقرير 10.11  تنسيق النصوص يف 
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11.11  إضافة الداالت التجميعية    

العّد، اإلمجالي، واملتوسط هي بعض العمليات احلسابّية الكثرية اليت ميكنك تطبيقها على السجالت 
املوجودة يف التقرير. ميكنك أيضًا إضافة دوال أخرى مثل احلد األقصى واحلد األدنى. وتسمى هذه 

الداالت التجميعية ألنها تلخص البيانات. 

إلضافة دالة جتميعية إىل تقرير، افتح التقرير بطريقة عرض التصميم: 

انقر على احلقل الذي تريد. 	.1
يف عالمة التبويب تنسيق، يف اجملموعة التجميع واإلمجالي، انقر اإلمجاليات. 	.2

تظهر قائمة الدوال، انقر على الدالة التجميعية اليت تريدها.)الشكل 1.15.11( 	.3

.1( قائمة الدوال التجميعية  15. الشكل )11 

.2( الدالة Sum )اجملموع( حتت حقل الراتب  15. الشكل )11 

انقر بعيدًا عن القائمة إلغالقها.  	.4
الدالة تظهر يف تصميم التقرير.)الشكل 2.15.11(
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12.11  خالصة     
 

هذا الفصل أظهر فوائد التقارير وكيفية إنشائها. كما أظهر كيفية فرز البيانات وجتميعها يف تقرير. 
وكيفية ختصيص التقارير على حنو فعال لعرض وطباعة البيانات. 

13.11  متارين   

أنشئ تقريرًا يعرض معلومات االتصال لكل موظف. معلومات االتصال حتتوي على اسم املوظف وعلى  	.1
رقم اهلاتف. 

2. أنشئ تقريرًا يعرض اسم املوظف، وكذلك صفته والقسم الذي يتبع له. مجع البيانات حبسب رمز 
القسم.

3. أنشئ تقريرًا يعرض احلد األدنى، احلد األقصى، ومتوسط سعر املنتجات. 

12.11  خالصة
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الفصل الثاني عشر:

12املشاريع Projects

1.12  املشروع األول    

طلب مدير املدرسة منك إنشاء قاعدة بيانات لتخزين معلومات حول أعضاء هيئة التدريس. إنه 
مهتم بتخزين البيانات التالية: رقم األستاذ، االسم األول، اسم األب، اسم العائلة، العنوان، رقم اهلاتف، تاريخ 

الوالدة، تاريخ التعيني، جمال التدريس، احلالة، الراتب، مالحظات. 

سوف تنشئ قاعدة البيانات املطلوبة باستخدام ما يلي: 

* إنشاء قاعدة بيانات جديدة وتسميتها مدرسة. 
* إنشاء جدول باستخدام خصائص احلقول التالية. 

وصفحجم احلقلنوع البياناتاسم احلقل

الرقم الذي يتم تعيينه تلقائيا عند التعينيترقيم تلقائيرقم األستاذ

15نصاالسم األول

15نصاسم األب

15نصاسم العائلة

50نصالعنوان

9نصرقم اهلاتف

تاريخ/وقتتاريخ الوالدة

تاريخ/وقتتاريخ التعيني
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* عند االنتهاء احفظ اجلدول باسم » األستاذ«. 
* إدخال البيانات املناسبة يف اجلدول. 

يف  يرغب  هو  اآلن  احلاسوب.  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  عن  البيانات  مجيع  بتخزين  املدير  فرح 
اسرتداد جمموعة متنوعة من اللوائح من قاعدة البيانات. مل تنته مهمتك بعد، سيكون عليك إنشاء 

االستعالمات املختلفة للقيام باملهام التالية: 
عرض أعضاء هيئة التدريس )اسم العائلة، االسم األول، ورقم اهلاتف(.  	*

عرض أعضاء هيئة التدريس )االسم األول، اسم  العائلة، وتاريخ التعيني(.  	*
عرض أعضاء هيئة التدريس )االسم األول، اسم العائلة، الراتب أكثر من 1000 دينار(.  	*

عرض أعضاء هيئة التدريس )اسم العائلة، االسم  األول، احلالة دوام جزئي، الراتب اقل من  	*
500 دينار(. 

عرض أعضاء هيئة التدريس)اسم العائلة، االسم األول، رقم اهلاتف، العنوان، جمال التدريس فيزياء أو  	*
كيمياء(.

عرض أعضاء هيئة التدريس )اسم العائلة، االسم األول، ليس لديهم رقم هاتف(.  	*
عرض أعضاء هيئة التدريس )اسم العائلة، االسم األول، دوام كامل، تاريخ التعيني بني 1 مايو 1998  	*

و 30 يونيو 1998( مع فرز النتيجة برتتيب تنازلي وفقًا لتاريخ التعيني. 

تقرير  إنشاء  املدرسة. مهمتك اآلن هي  إدارة  لتقدميه إىل جملس  تقرير مالي  املدير حيتاج إىل 
حيتوي معلومات عن الراتب، يتضمن: اسم العائلة، االسم األول، جمال التدريس، تاريخ التعيني، والراتب،  
كما ينبغي جتميع البيانات الواردة يف التقرير نسبة إىل حقل الراتب، مع إظهار إمجالي الرواتب لكل 
جمال تدريس. باإلضافة إىل ذلك،  جيب ترتيب املعلومات يف اجملموعة ترتيبًا تصاعديًا وفقًا لتاريخ 

التعيني.
إنشاء تقرير أخري، يتضمن )االسم األول، اسم األب، اسم العائلة( لعضو هيئة التدريس. 

حفظ التقرير باسم »املعلومات الشخصية«. 

وصفحجم احلقلنوع البياناتاسم احلقل

مادة التدريس )الرياضيات، والكيمياء، واللغة العربية...(20نصجمال التدريس

نعم تعين موظفًا بدوام كلي، ال تعين دوامًا جزئيًانعم/الاحلالة

عملةالراتب

مذكرةمالحظات
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2.12  املشروع الثاني    

يف املدرسة مكتبة لبيع الكتب. املطلوب إنشاء قاعدة بيانات لتخزين كل أنواع الكتب اليت تبيعها. 
* إنشاء قاعدة بيانات جديدة أطلق عليها اسم »مكتبة«. 

* إنشاء جدول باستخدام اخلصائص التالية للحقول. 

قبل حفظ اجلدول، نفذ التغيريات الالزمة يف إطار خصائص احلقل يف كل من اجملاالت التالية:
• عرض« اسم املؤلف« بداًل من »املؤلف« كعنوان للعمود

• عرض »الكمية املتوافرة« بداًل من »ك-م« كعنوان للعمود. 
• التأكد من عدم ترك قيمة فارغة يف احلقل » العنوان« خالل إدخال البيانات. 

• جعل حقل الناشر مفهرسًا )التكرار مقبول(.
• عند االنتهاء احفظ اجلدول باسم »الكتب«. 

• ادخل البيانات املناسبة يف اجلدول. 
إنشاء استعالم للبحث عن كل الكتب حبيث ال تتعدى الكمية املتوافرة منها أكثر من 5 كتب.  	*

إنشاء استعالم للبحث عن كل الكتب من نوع الرياضيات.  	*
إنشاء استعالم للبحث عن كل الكتب حبيث يكون سعرها بني العشرة والعشرين دينارًا.  	*

احملاسب يف مدرستك حباجة إىل تقرير من شأنه أن يعرض املعلومات التالية:

وصفحجم احلقلنوع البياناتاسم احلقل

نصرمز الكتاب
10

مفتاح أساسي

نصالعنوان
50

اسم الكتاب

نصاملؤلف
20

اسم املؤلف

نصالناشر
20

اسم الناشر

نصنوع الكتاب
10

املادة )تاريخ، رياضيات،....

سعر البيععملةالسعر

سعر الشراء عملةالتكلفة

الكمية املتوفرةعدد صحيحرقمك - م

معلومات عن الكتابمذكرةمالحظات

الثاني 2.12  املشروع 
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نوع  التقرير جممعة حسب  يف  الواردة  البيانات  تكون  أن  على  البيع،  وسعر  النوع،  الكتاب،  عنوان 
الكتاب، ومفروزة برتتيب تنازلي يف اجملموعة وفقًا لسعر الكتاب، مع عدم نسيان إظهار اإلمجالي لسعر 

البيع يف كل جمموعة.

3.12  املشروع الثالث    

التطبيق على ثالثة كيانات على األقل وأن تصفه  1. اخرت تطبيقًا من واقع احلياة. جيب أن حيتوي 
مستخدمًا اللغة العربية.

2. صمم الرسم التخطيطي للعالقة-كيان. 
3. حول التصميم من عالقة- كيان إىل خمطط عالئقي. 

4.  أنشئ  قاعدة البيانات اخلاصة بك على أكسس عن طريق إنشاء اجلداول، استخدم النماذج 
إلدخال البيانات )تأكد من وجود ما ال يقل عن ثالث نتائج يف العالقة(. 

5.  أنشئ  ثالثة استعالمات مبعايري خمتلفة. استخدم التقارير لعرض النتائج وطباعتها.
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