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 الحاسوبمدخل إلى لفصل األول: ا
Introduction to Computer   

 كلمات مفتاح�ة:

 برمج�ات التطب�قات، المهن الحاسو��ة.لحاسوب، برمج�ات النظام، لب�انات، المعلومات، نظام االحساب والمنطق، الذاكرة، ا وحدة، الحاسوب

 ملخص الفصل:

الع متنوعة من  مجموعة  تنفیذ  �مكنه  إلكتروني  الحاسوب ع�ارة عن جهاز  و�وفر جهاز  المبرمج/المستخدم  �قدمها  التي  للتعل�مات  وفًقا  مل�ات 

یتم تصن�ف أجهزة الحواسیب على    ن ال یوجد ذ�اء.الحواسیب سر�عة ودق�قة ومثابرة ولها ذاكرة عال�ة ولكالمعلومات المطلو�ة �إخراج. أجهزة  

متطل�اتها. وفًقا للتكنولوج�ا المستخدمة، یتم تصن�ف أجهزة الحواسیب أنها أغراض عامة أو أجهزة حواسیب ذات أغراض خاصة وفًقا للغرض من  

لألغراض العامة أو أجهزة مختلطة. والتي تتضمن العلم�ة والهندس�ة، وهي رقم�ة تعتبر أجهزة الحواسیب  على أنها تماثل�ة تستخدم للتطب�قات  

تصن�ف الحاسوب على أنه جهاز فائق، �بیر، صغیر. المكونات الرئ�س�ة   تكنولوج�ا أجهزة الحواسیب التناظر�ة والرقم�ة. وفًقا لحجمها، �مكن

وحدة اإلدخال إلدخال الب�انات والتعل�مات في    ووحدة المعالجة المر�ز�ة ووحدة الذاكرة. یتم استخدامللحاسوب هي وحدات اإلدخال / اإلخراج  

ات اإلدخال: یتم استخدام الذاكرة لتخز�ن الب�انات والتعل�مات والمعلومات ) �كل معالجة ب�انCPUجهاز الحاسوب. تقوم وحدة المعالجة المر�ز�ة (

للمستخدمین. یتم استخدام أجهزة الحواسیب في    عالجة)إظهار المعلومات (الب�انات الم. تت�ح وحدة اإلخراج  ALUقبل وأثناء المعالجة بواسطة  

، ولإلخراج واإلرسال. هناك  ، لتخز�ن المعلومات واسترجاعها�اشر وغیر الم�اشراألعمال التجار�ة من أجل التقاط الب�انات في وضع االتصال الم

المهام المكتب�ة والموظفین. برامج الحاسوب المصنفة �برامج  تمتة لتقلیل تكلفة المصروفات اإلدار�ة وز�ادة �فاءة حاجة إلى أن تكون المكاتب مؤ 

 قات ذات األغراض العامة والخاصة. للتطب� لو�ةنظام مطلو�ة للتحكم في عمل األجهزة والبرامج المط

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال

 على:   قادر لطالبن ا�كو ، �جب أن  ا الفصل�عد دراسة هذ

 . ةالمختلفتعر�ف الحاسوب وأجزاءه  .1

 .حسب الغرض والتقن�ة المستخدمة والحجم والسعة الحاسوبتصن�ف  .2

 .المختلفة الحاسوبوصف خصائص  .3
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 مقدمة  1-1

ما من شيء أحدث ثورة في الح�اة الحدیثة �ما حدث مع التقدم السر�ع ألجهزة الحاسوب. نحو األفضل أو األسوأ، تسللت 

أجهزة الحاسوب �أكثر من مجرد حساب: �قومون �حجز  الحاسوب إلى �ل جانب من جوانب مجتمعنا. الیوم، تقوم  أجهزة  

تقوم �عض الماسحات الضوئ�ة للمتاجر الكبرى �حساب   اإلنترنت؛عبر تذاكر شر�ات الطیران أو السكك الحدید�ة والتدر�س 

لى حد للهاتف المحوسب إلى تحسین نظام الهاتف إ  االنتقالدى  الفواتیر الخاصة بنا مع االحتفاظ �مخزون المتجر؛ لقد أ

 لم تقر�ً�ا. ) إجراء المعامالت المصرف�ة من أي مكان في العاATMآللي (كبیر، �ما تت�ح لنا أجهزة الصراف ا

 ما هو الحاسوب؟   2-1

الرغم من أن الحاسوب قد    �النس�ة لإلنسان العادي، �عد الحاسوب جهاز حساب سر�ع �مكنه إجراء العمل�ات الحساب�ة. على

، إال أنه ل�س مجرد جهاز حساب عادي. �مكن للحاسوب تنفیذ سا�ات عال�ة السرعة ودق�قةء حجرا تم اختراعه في األساس إل

على الب�انات من خالل  ألعمال التي تنطوي على العمل�ات الحساب�ة والمنطق�ة على الب�انات حیث �حصل  أي نوع من ا

 لتالي �مكننا تعر�ف الحاسوب على النحو اآلتي:عل�مات المقدمة و�عطي المعلومات �خرج. و�اوفًقا للت  ، و�عالجها جهاز إدخال

الحاسوب ع�ارة عن جهاز إلكتروني سر�ع �عالج ب�انات اإلدخال وفًقا للتعل�مات التي �قدمها المبرمج أو المستخدم   تعر�ف:

 و�وفر المعلومات المطلو�ة �خرج.
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 أعاله.  تعر�ف الحاسوب المصطلحات المستخدمة في لتاي، ا 1- 1الجدول یلخص 

 المعنى المصطلح

 الحقائق والك�انات األساس�ة التي ل�س لها معنى في حد ذاتها مجموعة من   Dataالب�انات 

 الب�انات التي لها معنى أو ق�مة  Informationالمعلومات 

 ع�ارة تعطى للحاسوب ألداء مهمة  Instructionتعل�مة 

 الب�انات والتعل�مات المعطاة للحاسوب Inputدخل 

 معالجة الب�انات  processمعالجة 

 المعلومات التي نحصل علیها �عد معالجة الب�انات  Outputخرج 

 : المصطلحات المستخدمة في تعر�ف الحاسوب1-1الجدول 

 أهم�ة الحواسیب  3-1

  الب�انات �بیرة من  �ساعد في معالجة �م�ات  الحاسوب  ة.  لمعالجة الب�انات في المؤسس  اً حیو�  اً دور   الحواسیب تلعب أجهزة  

 مؤسسة:ألي  اً جد  اُ الخصائص التال�ة التي تجعله مهم�  الحاسوب ودقة في وقت قصیر. یتمیز �كفاءة 

  إلنسان �ا�حیث �مكنه أداء المهمة المعینة (الحساب�ة أو المنطق�ة) في �ضع ثواٍن مقارنًة    اً سر�ع جد   الحاسوب جهاز    :عةسر ال

 .الواحدة في الثان�ة التعل�مات معالجة مالیین  للحاسوب  . �مكنهانفس  المهمة�  �مكنه قضاء عدة أشهر للق�ام يلذ ا

الحساب�ة  الدقة: العمل�ات  إجراء  �كون  أثناء  من    الحاسوب ،  دقة  یرتكب أكثر  الذي  الحسا�ات   اإلنسان  في  لكن  أخطاء   ،

 .ةإذا تم توفیر تعل�مات دق�ق  الحاسوب ال یرتكب أخطاء

ثناء إجراء المالیین  أضجرًا  و   رهقاً مس�كون  اإلنسان  بینما  اق ال�شر�ة.  ب واإلرهال �عاني من صفات التع  حاسوب الاالجتهاد:  
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 ، �قوم بهذه المهمة �كفاءة عال�ة و�دون أي تعب أو ضجر. ، �ونه آلةالحاسوب ، لكن من الحسا�ات 

ن الب�انات  یین مالمالنه تخز�ن  ز�ن أكبر �كثیر من ذاكرة اإلنسان. �مك �حتوي الكمبیوتر على ذاكرة أو سعة تخ  :الكبیرةذاكرة  ال

 هذا غیر ممكن في حالة الدماغ ال�شري.ط�عًا حتى �عد عدة سنوات.  �شكل متكرر، والتي �مكن استرجاعها  والتعل�مات 

  اإلنسان .  ما  �ام �مهمة لقل  الحاسوب تعل�مات لجهاز  الب إعطاء �ل  آلة ول�س لد�ه ذ�اء خاص �ه. �جسوب  االح  :عدم الذ�اء

اتخاذ قرارات �مفرده    للحاسوب عمل. ال �مكن  الالزمة إلنجاز الو�عط�ه �ل التعل�مات    حاسوب لالد�ه ذ�اء وهو الذي اخترع  

 . لهوهو العیب الرئ�سي 

 تصن�ف الحواسیب  4-1

وتصن�ف    مختلطة)   -رقم�ة    -  (تناظر�ةوع  تصن�ف من حیث الن:  ت�ةعلى المعاییر الثالثة اآل  الحواسیب �عتمد تصن�ف أجهزة  

عامة األغراض ومتخصصة  (   االستخداممن حیث الغرض من  وتصن�ف    )دق�قة  -صغیرة    -یرة  �ب  -حیث الحجم (عمالقة    من

 .  )األغراض 

 :تصن�ف من حیث النوعال

a(   الحواسیب التناظر�ةANALOG COMPUTER:    التغیرات في الظواهر    التناظر�ة �ق�اس  واسیب الحتقوم

وت إلالطب�ع�ة  مناظرةحو�لها  عدیدة  ق�م  د ى  ق�اس  أجهزة  مثل  وذلك  الق.  الحرارة  قات  درجات  وق�اس  لب 

 . والرطو�ة

b(   الحواسیب الرقم�ةDIGTITAL COMPUTER:    ستخدامًا وتقوم بتنفیذ العمل�ات  ا  واسیب الحوهي أكثر

جم�ع الحروف �طر�قة  ، ألنها تقوم بتمثیل  شغیل الب�انات العدد�ة واأل�جد�ةالحساب�ة والمنطق�ة و�مكنها ت
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في جم�ع المجاالت    واسیب الح، وتستخدم هذه  ت�عًا ألوامر برنامج معین  نات ب�ا قم�ة ثم تقوم �معالجة هذه الر 

 .  ةوالعمل�ة والتجار�ة واإلجتماع� والتطب�قات الهندس�ة والصناع�ة

c(   الحواسیب المختلطةHYPRID COMPUTER:    ر�ة  ناظالت  واسیب الحبین خصائص    واسیب الحتجمع هذه

  استق�ال التناظر�ة �ما �مكنها    واسیب الحمثل  �شكل متصل  الب�انات    استق�الالرقم�ة ف�مكنها    واسیب الحو 

ب�قات في التط   واسیب الحالرقم�ة وتستخدم هذه    واسیب الحالب�انات �شكل منفصل وتشغیلها �طر�قة عدد�ة مثل  

 .المتطورة �الطب والفضاء

 التصن�ف من حیث الحجم:

a( عمالقة  الحواسیب الSUPER COMPUTER:    تخز�ن �بیر وقد  ذات سعة  حجمًا و   الحواسیب تعتبر أكبر

صممت لمعالجة التطب�قات المعقدة والتي تحتاج إلى سرعة ودقة عال�ة في تنفیذ العمل�ات الحساب�ة وأشهر 

 . Crayالعمالق �یري الحاسوب هذا النوع  حواسیب 

b(   الكبیرة المنشآت    الحواسیب   أكثر  تعتبر  :MAINFRAME COMPUTERالحواسیب  في  إستخدامًا 

وهي ذات سعة   و�عض البنوك وشر�ات الطیران  والجامعات رى ومراكز المعلومات  �ات الكب�ة والشر الحكوم

 .  ة وسرعة عال�ة في تنفیذ العمل�ات تخز�ن �بیر 

c( الصغیرة    الحواسیبMINI COMPUTER:    من   حواسیب هي والسرعة  التخز�ن  وسعة  الحجم  في  أقل 

والمؤسسات المتوسطة �ما تستخدم في الكل�ات  الكبیرة �ما إنها أقل تكلفة وتستخدم في المشار�ع  یب الحواس

الحاس  انتشاراً الصغیرة    الحواسیب وأكثر    د.والمعاه �مكن   Personal Computerالشخصي    وب هو  الذي 
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یتمیز �سهولة    استخدامه التطب�قات حیث  العدید من  التي  المعتدل  وتكلفته  استخدامه في �ل مكان وفي  ة 

 . بواسطة شخص واحد فقط عند تشغیله  الستخدامهالشخصي  وب تناسب الجم�ع، وسمي �الحاس

d(   الحاس�ات الدق�قةMICTO COMPUTER:   أدى التطور الكبیر في صناعة اإللكترون�ات الدق�قة ورقائق

إلى تطور   Integrated Circuits - ICالتي یوضع علیها آالف الدوائر المتكاملة    Silicon Chipsالسیلكون  

تخز�ن �ما قل الحجم وسعة ال  االعتماد�ةز�ن و�التالي زادت السرعة ودرجة  الدوائر المسؤولة عن عمل�ة التخ

 .  الثمن وانخفض 

 :  االستخدامالتصن�ف من حیث الغرض في 

a( قات  التي صممت لتشغیل مجموعات �بیرة ومتنوعة من التطب�  الحواسیب هي تلك    :عامة األغراض  الحواسیب

ش�كات الرواتب أو    الستخدام  الحواسیب هذه    استخدام، ف�مكن  ن هذه التطب�قات علم�ة أو تجار�ةوقد تكو 

الرقم�ة  الحواسیب . وتعتبر ي تسجیل الطالب والمخازن والبنوكف استخدامهاإ�صاالت الكهر�اء �ذلك �مكن 

 ألغراض عامة ا الحواسیب 

b( في تطبیق واحد معین حیث �مكنها    الستخدامها  سیب الحوایتم تصم�م هذه    :خاصة األغراض  الحواسیب

 : اآلت�ة عادة في المجاالت  الحواسیب تستخدم هذه وعة محددة من الوظائف. مجم نفیذ ت

i.  .توج�ه وق�ادة الطائرات 

ii. وج�ه الصوار�خ واألقمار الصناع�ةت  . 

iii.   التصن�عمراق�ة عمل�ات  . 
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iv.  الب�انات  اتصاالت مراق�ة ش�كات. 

v. ال�حر�ة والممرات المائ�ة الهامة مراق�ة حر�ات المالحة . 

 حاسوب معمار�ة نظام ال 5-1

معماري الداخلي للحاسوب من نموذج إلى التصم�م الأن هناك عدة نماذج للحواسیب و�التالي �ختلف    رأینا في الفقرة السا�قة

 ا لجم�ع النماذج.نفسه تزال المكونات األساس�ة للحاسوب هيآخر، وعلى الرغم من ذلك ال 

طرف�ة مثل محر�ات األقراص ، واألجهزة الالجة المر�ز�ةا في ذلك وحدة المع�م  للحاسوب التثبیت الكامل    عر�فلت�اندعو  

فاعل مع �عضها  والت  للعمل  ةالمصمم  ،، ونظام التشغیلوالماوس  ،الصل�ة، ومحر�ات األقراص المرنة، والشاشة، والطا�عة

 .الحاسوب نظام بال�عض ومع المستخدم  

 .(ب) وحدة المعالجة المر�ز�ة (ج) وحدة الذاكرةراج  اإلخمكونات رئ�س�ة: (أ) وحدة اإلدخال/من ثالثة    ب اسو الحیتألف نظام  

اإلخراج  / اإلدخال  ال  :وحدة  أن  �معالجة    حاسوب نعلم  �قوم  جهاز  من    اً وفق  المدخلة  ب�انات الع�ارة عن  معینة  لمجموعة 

 المعالجة،د  ع�و معالجة، �جب إعطاؤه الب�انات والتعل�مات.  اسوب �الأن یبدأ الح. قبل  المعلومات �مخرجات و�عطي    التعل�مات 

وعرض أو    الحاسوب . ُتعرف الوحدة المستخدمة إلدخال الب�انات والتعل�مات إلى  اأو ط�اعته  النتائج المخرجة�جب عرض  

تستخدم �وحدات إدخال / هناك العدید من األجهزة الطرف�ة التي    ).I/O Unitة اإلدخال / اإلخراج (بوحد   المخرجات ط�اعة  

لجهاز اإلدخال �اسم الطرف�ة. تحتوي الوحدة الطرف�ة على آلة �ات�ة إلكترون�ة   اً ألكثر شیوع. ُ�عرف الشكل اللحاسوب إخراج 

أو جهاز عرض. لوحة المفات�ح هي   (VDU) عرض المرئيمثل جهاز �سمى لوحة المفات�ح مع شاشة عرض تسمى وحدة ال

دخال الشائعة األخرى مثل  عض أجهزة اإلك �هنا  إخراج.  أو  إدخالجهاز  بینما �مكن اعت�ار الشاشة �جهاز اإلدخال الرئ�سي  

 لخ....إ ، والمودمالماوس، وال�طاقة المثق�ة، والشر�ط، وعصا التحكم، والماسح الضوئي
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قوم �معالجة  ت  تي، والسوب للحا"  الدماغ) هي المكون الرئ�سي أو "CPUوحدة المعالجة المر�ز�ة (  ز�ة: وحدة المعالجة المر�

. في الحواسیب  حاسوب المخزنة في الذاكرة الرئ�س�ة للل مهمتها في جلب وفحص وتنفیذ التعل�مات  جم�ع ب�انات اإلدخال. وتتمث 

) و�طلق علیها المعالج الدقیق. تتكون  ICشر�حة واحدة أو دائرة متكاملة (الصغیرة، یتم بناء وحدة المعالجة المر�ز�ة على  

ا من  وحدة  المر�ز�ة  الحساب  أجزاء  عدة  لمعالجة  وحدة  التحكم  (ALU)والمنطق  مختلفة:  والمسجالت    (CU)  ووحدة 

)Registers) ) والنواقلBuses)  والساعة(Clock). 

الذي �ستخدم لتخز�ن الب�انات والتعل�مات والمعلومات قبل وأثناء و�عد الحاسوب  هي ذلك المكون من نظام    وحدة الذاكرة: 

المتكاملة) داخل   ارات مجموعة من الد   اً طقة عمل (فعل� إنها في الواقع من.  ALU  وحدة الحساب والمنطق  بواسطة  المعالجة

م الذاكرة الرئ�س�ة / األساس�ة /  �اس   اً الب�انات والتعل�مات. ُتعرف أ�ضوحدة المعالجة المر�ز�ة  فیها  ، حیث تخزن  الحاسوب 

أنواع: ثالثة  من  تتكون  وهي  الوصول  (ROM)فقط    القراءةذاكرة    الداخل�ة.  المكملةذاك وال   (RAM)العشوائي    وذاكرة   رة 

(COMS) . 

 الحواسیب في إدارة األعمال:  6-1

العمالء، والعمل�ات، واسترات�ج�ات  غیرت أجهزة الحواسیب ه�كل�ة األعمال تمامًا، حیث أعادت تشكیل أساس�ات العمل: خدمة  

ممّكنة بواسطة  عض األح�ان �شكل �امل، أص�حت تعتمد على التطب�قات الالمنتج والتسو�ق، والتوز�ع �شكل �بیر، أو في �

�مكن العثور على أجهزة الحواسیب التي تدعم هذه الوظائف على المكتب، في المتجر، حتى في المخازن. لقد    .الحاسوب 

ي نوع من  وار حیو�ة في أ �أداء ثالثة أد   تقوم أنظمة الحاسوب   ة الحواسیب جزءًا یوم�ًا من الح�اة التجار�ة.أص�حت أجهز 

 . االسترات�ج�ةدعم المیزة التنافس�ة و  دعم اتخاذ القرارات اإلدار�ة.و  ار�ة.دعم العمل�ات التج المنظمات:
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�مستهلك، یتعین علینا التعامل �انتظام مع نظم المعلومات لنأخذ متجر ب�ع �التجزئة �مثال لتوض�ح هذه األدوار المهمة:  

على سبیل المثال، تستخدم معظم   .یث نتسوق مل�ات التجار�ة في العدید من متاجر الب�ع �التجزئة ح الحاسو��ة التي تدعم الع

لمخزون، ودفع رواتب  متاجر الب�ع �التجزئة أنظمة المعلومات الحاسو��ة لمساعدتها على تسجیل مشتر�ات العمالء، تت�ع ا

 .للموظفین، وشراء سلع جدیدة، وتقی�م اتجاهات الب�ع 

  .قرارات أفضل ومحاولة اكتساب میزة تنافس�ة استرات�ج�ة  ت الحاسو��ة أ�ضًا مدراء المتاجر على اتخاذ المعلوما  تساعد نظم

فتها أو إ�قافها، أو أي نوع من االستثمار  على سبیل المثال، عادًة ما یتم اتخاذ القرارات �شأن أنواع ال�ضائع التي �جب إضا

ن توفره  الذي  التحلیل  �عد  تتطل�ه،  الحاسو��ةالذي  المعلومات  القر  ظم  اتخاذ  فقط  تدعم  ولكنها  التي ال  المتاجر،  لمدراء  ار 

 ساعدهم أ�ضًا في ال�حث عن طرق الكتساب میزة على تجار التجزئة اآلخر�ن في المنافسة على العمالء.ت

على سبیل المثال،    .المعلومات   اب میزة استرات�ج�ة على المنافسین استخدامًا مبتكرًا ألجهزة الحواسیب وتكنولوج�ایتطلب اكتس

ألنظمة الطلب �الهاتف    �اإلضافةمس في جم�ع متاجرهم،  قرارًا بتثبیت أنظمة طلب محوس�ة �شاشة ل  قد یتخذ مدیرو المتاجر

ني). قد تجذب هذه الخطوة عمالء جدد و�جذب العمالء �عیًدا عن المتاجر  والطلب عن طر�ق اإلنترنت (التسوق اإللكترو 

و�التالي، �مكن لنظم المعلومات الحاسو��ة أن    .ة هذهبب سهولة الطلب التي توفرها أنظمة المعلومات المبتكر المنافسة �س

 س�ة على منافسیها. تساعد في توفیر المنتجات والخدمات االسترات�ج�ة التي تمنح منظمة األعمال میزة تناف
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 المهن المتعلقة �الحاسوب  7-1

أجهزة   األ  �بیرة   �سرعة  الحواسیب تزداد شعب�ة  هذه  تقوم  الت �عمل  جهزة  حیث  �مكننا  ف�ه�ل شيء  تنظ�م  ًا  تقر��   فكیر  من 

زة  إن تأثیر أجه   ،نمو �معدل ال �صدقت  (IT) صناعة تكنولوج�ا المعلومات �ذلك فإن    .السجالت إلى توج�ه حر�ة المرور

 .، على الرغم من أنه أمر مسلم �هعلى ح�اتنا الیوم�ة هائل الحواسیب 

، فإن عمل�ات  قسط تأمین أو استئجار فیلم فیدیودفع    أو،  ، أو شراء على �طاقة ائتمانفي�إیداع مصر نقوم فیها  في �ل مرة  

، هو عمل مجموعة واسعة من المحترفین: مبرمجي  إن تحقیق �ل هذه العمل�ات، وراء الكوال�س  .ال حصر لها  الحاسوب 

  �ص�ح   عندما  .إلخ...قواعد الب�انات   راء، ومد هزة والبرمج�ات األج  األنظمة، ومهندسي  ، ومحلليبرامج، ومحللي الالحاسوب 

  اً ال�ة وفقذوي المهارات الع  الحاسوب   مهنیي، تزداد الحاجة إلى  من الناح�ة التكنولوج�ة  اً مجتمعنا أكثر حوس�ة وأكثر تعقید 

الخ�ارات المهن�ة    یلي �عض ، ف�ما  . �شكل عامالعدید من مجاالت المشار�ة المهن�ة  الحاسوب تشمل صناعة تكنولوج�ا    لذلك.

 : في االعت�ار  التي �مكن للمرء أن �أخذها

ز�ز  وفي ال�حث عن طرق لتع  الحاسوب في تصم�م أنظمة    سوب علوم الحافي    االختصاصین�شارك    سوب:وظائف علوم الحا

التصم�مات ا لهذه  العمل�ة  الت، و�عالجوا  لتطب�قات  المرت�طة �جعل  للغا�ة  النظر�ة والمعقدة  الجدیدة مفیدة المشاكل  كنولوج�ا 

ال شرائح  األوسالجم�ع  األكاد�م�ة  مجتمع:  والمستو   والمدن�ةوالعسكر�ة  ط  النهائیینالشر�ات  المستخدمین  من   إلخ. ...هلكین 

 تقنً�ا.   وغیرهم من المتخصصیندعم الومسؤولي قواعد الب�انات ومحللي  الحاسوب تضم هذه المجموعة مهندسي و 

معلومات�ة داخل المنظمة والطرق التي  العاملون في هذا المجال بتحلیل االحت�اجات ال ألشخاص �قوم ا  وظائف تطو�ر النظم:

�ضمن محللو    ال�عض �شكل صح�ح لتعز�ز التشغیل العام للمؤسسة.  المختلفة ب�عضها  الحاسو��ة  نظمةاأل�جب أن ترت�ط بها  
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 ،ال�عض  ا�شكل صح�ح مع �عضه تتواصل) ...إلخات والتسو�ق والمب�ع المحاس�ة(أن المجاالت الوظ�ف�ة للمؤسسة  األنظمة

 ات المتغیرة لمنظمة متطورة. والبرامج لتلب�ة الطل�  الحواسیب قدرات أجهزة    ، �قوم محللو النظم بدراسة وتعدیلهمةهذه المإلنجاز  

ومهارات   لدیهم اهتمامات   للمهنیین الذین  اً صع�   اً مهن�  اً خ�ار   ه الوظ�فةعد هذ ت  وظائف مراق�ة المعالجة اإللكترون�ة للب�انات:

) EDPالمعالجة اإللكترون�ة للب�انات (  الهدف األساسي من تدقیق  المحاس�ة والتمو�ل.ك في  و�ذل  الحاسوب في أجهزة    جیدة

  ، EDP یهتم مدققوعمل�اتها التجار�ة.  للشر�ة، والذي هو في صم�م �ل    الحاسو�ينظام  الضمان دقة و�فاءة ونزاهة    هو

حت�ال. إلى  ب أخطاء مال�ة أو تسر��ات أمن�ة أو ا ألن هذه الدقة تتعلق �إمكان�ة ارتكا  الحاسوب و�خراج    بدقة إدخال  جزئ�ًا،

إلى فهم جید إلدارة األعمال واإلدارة  EDP مدققو، �حتاج  غات البرمجة والتطب�قات المختلفةول  الحاسوب جانب المعرفة �أنظمة  

 .في إدارة األعمالشهادات ماجستیر  EDP، �حمل العدید من مدققي في الواقع .المال�ة

حیث    المسارات الوظ�ف�ة  منًا  أن یت�ع عدد   حاسوب أن �ص�ح مستشار    إلىكن للشخص الذي �طمح  م�  :وظائف استشار�ة

، المجالهذا  عدة سنوات من الخبرة في    ، �عد غرائز ر�ادة األعمال القو�ة  �استخدام  الحاسوب یتم تحفیز �عض مستشاري  

ة انطالق لبدء شر�اتهم الخاصة في سوق ا�ة نقطكون �مثتما    اً غال�و ،  طر�ق االستشارات المستقلة  ارون �عض المستش   ختار�

، أو مثل الشر�ات االستشار�ة المرموقة،  شر�ات الممارسة المشتر�ة  لعمل معل  اً أ�ض  �سعون الش�اب الموهو�ین    .الحاسوب 

ت �جزء من خدما  الحاسوب التي تقدم استشارات  �ة الدول�ة  ات االستشار ، أو مع الشر�هزة / البرامجمع ��ار موردي األج

الج والتعل�مات وضمان    الحاسوب تشمل وظائف    اهزة.األعمال  الفن�ة  والكتا�ة  التسو�ق   / المب�عات  دعم  المجز�ة  األخرى 

 إلخ.. ..الجودة وهندسة الش�كات وأنظمة المعلومات اإلدار�ة 

 الحواسیب ة  ، فمن الضروري أن �كون لدینا معرفة أساس�ة �أجهز ب اسو الحفي    فینر ى إذا لم نرغب في أن نص�ح محتحت
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العمل على  إتقان  فإن    مر�ز الصدارة  الحواسیب ألنه في عصر المعلومات حیث تحتل أجهزة  ،  والتطب�قات شائعة االستخدام 

 أمر ضروري ل�قائنا ونجاحنا.  الحاسوب 

 أتمتة المكاتب  8-1

المستحیل  من  ى  حت  أو  اً ، إال أنه من الصعب جد اً �إجراؤه یدو �بیر �مكن    كتب صغیر أومفي  على الرغم من أن �ل عمل  

 :ساس�ة لبیئة المكتب الیومالیوم على أي مؤسسة التنافس في السوق بدون أتمتة المكاتب. هناك العدید من المتطل�ات األ

 تقلیل تكلفة المصروفات اإلدار�ة. •

 المكتب�ة.ز�ادة �فاءة المهام  •

 عمالء.تقد�م خدمة أفضل لل •

 توفیر معلومات دق�قة لإلدارة. •

 ال. رع طر�قة لالتصتقد�م أفضل وأس •

إلى أتمتة  ماسة  هناك حاجة   عاله بدون استخدام أحدث التقن�ات، و�التاليال �مكن تحقیق المتطل�ات المذ�ورة أ في الحق�قة،  

 : أي مكتب   ألتمتةحتاجها  نلتي ألساس�ة االوظائف ا، و لوظائف في المكتب یتم تنفیذ العدید من أنواع ا لمؤسسة.في االمكاتب 

تستخدم اآلالت الكات�ة وأجهزة    وط�اعتها.  �تابتها، یلزم إعداد العدید من المستندات و في جم�ع المكاتب   دات:إنشاء المستن

 والطا�عات على نطاق واسع في أتمتة هذه المهمة الروتین�ة للمكاتب.  الحواسیب 

المستندات:معالج أ�ض  ة  حاجة  ا  اً هناك  المفیدة  المعلومات  الستخراج  المستندات  معالجة  المعلومات إلى  لنظام  لمطلو�ة 

لمكاتب مثل معالجة النصوص والنشر المكتبي وما  ا  أتمتةیتم استخدام العدید من أدوات    ى.اإلدار�ة وألغراض رسم�ة أخر 
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 إلى ذلك لتنفیذ هذه المهمة. 

المستندات: توز�ع  تت  توز�ع  نظام  المكاتب  والبطلب جم�ع  المستندات  لنقل  المنظ إلكتروني  وخارج  داخل    أتمتة   مة.�انات 

 والفاكس.  توز�ع المستندات هي آالت التصو�رالرئ�س�ة ل  لمكاتب ا

هذه  ، �حیث �مكن استرجاعها عند الحاجة. یتم تحقیق خز�ن مستندات المكتب لفترة طو�لةإلى ت  اً هناك حاجة أ�ض :فةرشاأل 

، یتم استخدام أنواع  ساس�ة للمكتب یق الوظائف األلتحق  مختلفة مثل األقراص وما إلى ذلك.المهمة �استخدام أجهزة تخز�ن  

 أر�عة أنواع:  في�ف هذه األنظمة �مكن تصنو  لمكاتب ا أتمتةمختلفة من أنظمة 

 . تخز�نها ومعالجتها وتوز�عهاتتضمن هذه األنظمة أدوات محوس�ة إلنشاء المستندات و  أنظمة إدارة المستندات: .1

 مستندات والب�انات داخل وخارج المنظمة. تستخدم هذه األنظمة إلرسال الرسائل وال التصاالت:ة انظمأ .2

یتم تحقیق وسیلة االتصال اإللكترون�ة إلجراء الندوات والبرامج التدر�ب�ة في المؤسسة من    أنظمة المؤتمرات عن �عد: .3

 .عن �عد ة  خالل أنظمة المؤتمرات المختلف

استخدام �عض أنظمة الدعم إلدارة تم  ، ی لمكاتب الرئ�س�ة المذ�ورة أعالها  أتمتةإلى أنظمة  �اإلضافة    أنظمة الدعم: .4

 أنشطة مجموعات العمل في �عض المكاتب.

 مكونات نظام الحاسوب:  9-1

 األجهزة إلى أي مكون مادي للحاسوب. تشیر    �مكن تقس�م مكونات الحاسوب على نطاق واسع إلى فئتین: األجهزة والبرامج.

هي مكونات ماد�ة،   الصلب، القرص المرن   مفات�ح، القرص ثال، وحدة المعالجة المر�ز�ة، الشاشة، لوحة الیل المعلى سب 

(نظام تشغیل القرص)،    DOSعلى سبیل المثال،    �شیر البرنامج إلى البرامج المطلو�ة لتشغیل الحاسوب.  و�التالي فهي أجهزة.
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BASIC، COBOL، dBaseإلخ مج محاس�ة، برنا.... 

 �ف البرمج�ات: نصت 10-1

النظام  سو��ة على نطاق واسع إلى نوعین: برمیتم تصن�ف البرمج�ات (البرامج) الحا تسمى    التطب�قات.و�رمج�ات  ج�ات 

تؤدي   .العام، برمج�ات النظامالبرمج�ات المطلو�ة للتحكم في عمل األجهزة والمساعدة في التنفیذ الفعال لتطب�قات المستخدم  

، وحسا�ات الموارد، و�دارة اإلدخال / اإلخراج،  الملفات، و�دارة التخز�ن  تنوعة من الوظائف مثل تحر�رهذه البرامج مجموعة م 

 BASICو Windowsو(نظام تشغیل األقراص)   DOS �عض أمثلة برامج النظام هي  .ذلكو�دارة قواعد الب�انات، وما إلى  

البرامج من قبل مبرمجالحاسوب  وات وأد  COBOLو النظام. و�تم تطو�ر هذه  و�شكل عام، �مكن تصن�ف برمج�ات    . ي 

 أنواع: ثالثة   النظام إلى

 . �یئات التشغیلو التشغیل   مثل نظم برامج إدارة النظام .1

 مثل المترجمات ومولدات التطب�قات. النظام برامج تطو�ر .2

 . أدوات برمج�ات النظام .3

البرامج   للتطب�قات ذات األغراض العامة والخاصة مثل إدار تسمى  الب�انات ومعالجة الكلمات والمحاس�ة  المطلو�ة  ة قواعد 

، و�تم تطو�ر برنامج التطبیق �استخدام   Tallyو MS Wordو dBase �عض أمثلة البرامج التطب�ق�ة هي  .طب�ق�ةبرامج ت

 برنامج النظام بواسطة مبرمجي التطب�قات.  

حزم أتمتة المكاتب من البرامج التطب�ق�ة ذات و وجداول الب�انات    النصوص ومعالجات  إدارة قواعد الب�انات    وتعد برامج حزم

دة وتطب�قات األعمال فتعتبر من البرامج التطب�ق�ة ذات األغراض ض العامة. أما برامج النشر المكتبي والوسائط المتعد األغرا

 الخاصة.
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 ئلة الفصل أس

 True/Falseأسئلة صح / خطأ  )1

 خطأ  صح السؤال 

   الحواسیب الصغیرة أصغر من الحاسوب الشخصي  1

   �عتبر الحاسوب آلة ذ��ة. 2

   �قصد �التثبیت الكامل للحاسوب، وضعه على طاولة المكتب �شكل ثابت. 3

   �عتبر الماسح الضوئي من أجهزة اإلدخال.  4

   وحدة الحساب والمنطق.، جزء من وحدة التحكم 5

 

 Multiple Choicesأسئلة خ�ارات متعددة  )2

 هو: EDPمدققي لعمل الهدف األساس  .1

 ضمان دقة و�فاءة ونزاهة النظام الحاسو�ي ب)     مراجعة الحسا�اتأ) 

 تعدیل قدرات البرامج الحاسو��ةد)             الموظفینتدقیق ومراجعة ساعات عمل ج) 

 
 اتمتة المكاتب: ة من أنظم .2

 أنظمة المؤتمرات عن �عدب)                                االتصاالت ةأنظمأ)        

 د) جم�ع األجو�ة صح�حة                                     أنظمة الدعمج)       

 من المتطل�ات األساس�ة لبیئة المكتب:  .3

 ب) ز�ادة �فاءة المهام المكتب�ة                 تقلیل المصار�ف اإلدار�ة         أ)   

 د) جم�ع األجو�ة صح�حةج) توفیر معلومات دق�قة لإلدارة                       
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 قضا�ا للمناقشة  \أسئلة  )3

 .  أهم�ة الحاسوب) 1السؤال (

 .تجعله هامًا ألي منظمةالخصائص التي یتمیز بها الحاسوب �حیث اشرح �اختصار 

 } 3-1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100الدرجات من قة.  دق� 15{مدة اإلجا�ة: 

 عّرف المصطلحات اآلت�ة �ما ال یتجاوز ثالثة أسطر: . �عض التعار�ف) 2السؤال (

 . المعالجة،  التعل�مات، المعلومات، الب�انات

 } 2- 1توج�ه لإلجا�ة: الفقرة ( .  10: 100. الدرجات من دقائق 10{مدة اإلجا�ة: 

 . اتبالمك أتمتة) 3السؤال (

 . المكاتب ألنظمة أتمتةالمستخدمة األنواع األر�عة اشرح �اختصار 

 ) 8-1(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة . 15:  100. الدرجات من دق�قة  15{مدة اإلجا�ة:                                              
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 حزم برامج الحاسوب الشخصي :  ثانيلفصل الا
PC SOFTWARE PACKAGES 

 كلمات مفتاح�ة: 

 ، برامج النظام، برامج التطبیق، نظام التشغیل، مترجم، مفسر، المجمع، األدوات الملحقة، التطب�قات العامة، التطب�قات الخاصة. ةالبرمج�الحزمة  

 ملخص الفصل:
إلنجاز مهام معینة.   الحاسوبًا والتي توجه  ع�ارة عن برنامج أو مجموعة من التعل�مات اإللكترون�ة المرت�ة منطق�  الحزمة البرمج�ة أو البرمج�ات

البرنامج. تتحكم مجموعة �املة من البرامج واإلجراءات والمستندات لهذا  ، �شار إل�ه على أنه تشغیل أو تنفیذ  اً معین  اً برنامج  الحاسوبعندما �ستخدم  

هي طر�قة    مج�ةالبر   ة حزمال  .لماد�ة للحاسوبنات االمكو عن  وتختلف  تتمیز  التي  و   الحاسوبفي تشغیل    الحاسوبذات الصلة المرت�طة بنظام  

على الملفات المرت�طة �ه، یتم أرشفته وضغطه في ملف واحد   برنامج �حتوي  والحزمة هي  .الحاسوبخاصة لتوز�ع البرامج وتثبیتها على أنظمة 

:  إلى نوعین  �ةحزم البرمجال  وتقسما و�زالتها.  تثبیت هذه الملفات وترقیته عمل�ة  إلى جانب أي نصوص أو معلومات ضرور�ة للمساعدة في إدارة  

تشمل نظام  و   الحاسوبمثل التحكم أو اإلشراف على نظام    حزم برامج النظام هي لمتطل�ات خاصة.  حزم برامج التطب�قاتحزم برامج النظام، و 

خدام األجهزة المتصلة  المستخدم و��ف�ة است عن ��ف�ة التفاعل مع الحاسوبواألدوات المساعدة. �خبر نظام التشغیل  اتاللغ اتالتشغیل ومترجم

هي البرامج التي تدعم    األدوات المساعدة  وى إلى لغة اآللة.البرامج المكتو�ة بلغة برمجة عال�ة المستاللغات بتحو�ل    اتقوم مترجمت.  �الحاسوب

حزم البرامج التطب�ق�ة لتلب�ة المتطل�ات   �رتطو یتم    م. من خالل توفیر مجموعة متنوعة من خدمات الدع  إدارة الموارد والمستخدمین للنظام الحاسو�ي

ذات أغراض خاصة  األغراض العامة و�رامج  ذات  برامج  السي من نوعین:  منظمة. تتكون حزم البرامج التطب�ق�ة �شكل رئ�الالمحددة للمستخدم أو  

ُ�عرف هذا النوع من حزم البرامج    .الب�انات  واعدارة قمج إدو�را  اإللكترون�ةجداول  الو   النصوصمحددة. تتضمن برامج األغراض العامة معالجات  أو  

 ، �مكن للمستخدمین تنفیذ المهام المطلو�ة.  فقطبرمجة ومن خالل األوامر ال�س�طة  عمل�ة  برنامج ألنه بدون الق�ام �أي  للنتاج�ة  اإلدوات  األ�  اً أ�ض
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 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال

نواع األو   الحاسو��ةالمفاه�م الرئ�سة للبرمج�ات    نناقش، وفي هذا اإلطار  الحاسوب الشخصيحزم برامج  مقدمة عن    إلى عرض هذا الفصل    یهدف

 على:   قادر  �كون الطالب، �جب أن ا الفصل. �عد دراسة هذ مج�ةحزم البر المختلفة من ال

 وصف مفهوم البرمج�ات.  .1

 شرح أنواع حزم البرامج.  .2

 .والمفسرق بین المترجم �فر الت .3

 التطبیق.  ولحزم برامجم برامج النظام المختلفة لحز وصف األشكال  .4

 حزم البرامج.لمختلفة النواع األوصف �عض مزا�ا وعیوب  .5
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 مقدمة  1-2

البرمج�ات ع�ارة عن مجموعة من البرامج والوثائق واإلجراءات المرت�طة بتشغیل نظام الحاسوب ومخصصة لتطبیق محدد 

حواسیب. تشیر البرمج�ات عادة إلى مجموعة من النماذج الحاسو��ة المتقدمة  أو مهمة محددة. إنها المكمل األساسي ألجهزة ال

االستطالعات   بتخط�ط  للمستخدم  تسمح  علیها،  التي  والحصول  الصناع�ة  األقمار  عبر  المالحة  ب�انات  وتنظ�م  الفعالة، 

الق�اسات وتحلیلها، و�جراء تعدیالت على الش�كة الب�انات وتحمیلها، ومعالجة  النهائ�ة  والتحقق من  النتائج  ، واإلبالغ عن 

لق�ام بها. اكتسب مصطلح البرمج�ات  وأرشفتها. البرمج�ات هي األوامر المبرمجة التي تخبر الحاسوب �المهام التي �جب ا 

برامج   أي  الحاسوب،  تنصیب  عمل�ة  من  "المرن"  الجزء  أساسي  �شكل  �صف  ولكنه  الحاسوب،  أدب�ات  في  معاني  عدة 

والتي عند   بتشغیل  الحاسوب،  تقوم  المثالتشغیلها  �عد �ل  الجهاز. على سبیل    Photoshopو  Excelو  Wordمن:  ، 

 ، برمج�ات. Photo Deluxeو Picture Easyو

) الحاسوب  بواسطة  تنفیذها  �مكن  التي  التعل�مات  یر�دها  CPUالبرنامج ع�ارة عن سلسلة من  �مهمة معینة  �قوم  الذي   (

بترتیب محدد البرنامج والتي �جب تنفیذها بواسطة الحاسوب. یتم وضع هذه اإلجراءات  المبرمج. یتم تعر�ف اإلجراءات داخل  

   سلفًا (المسار المنطقي).

قد ُ�شار أ�ضًا إلى البرمج�ات على أنها مجموعة محددة من التعل�مات والبرامج واإلجراءات والقواعد وأي وثائق مرت�طة بها  

الما المكونات  تخبر  ما،  نظام  بتشغیل  البرامج  تتعلق  من  �املة  مجموعة  تتحكم  �ه.  الق�ام  �جب  �ما  بدقة  للحاسوب  د�ة 

مرت�طة بنظام الحاسوب في تشغیل الحاسوب والتي تختلف تمامًا عن المكونات الماد�ة  واإلجراءات والمستندات ذات الصلة ال

 مهمة معینة تسمى البرمج�ات.و�التالي، فإن سلسلة من التعل�مات (األوامر) للحاسوب التي تقوم � الفعل�ة للحاسوب.
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ة من التعل�مات المنطق�ة التي عند إدخالها  اآلن، �مكننا تعر�ف البرمج�ات على النحو اآلتي: البرمج�ات هي إجراء أو مجموع

 إلى ذاكرة الحاسوب، تمكن المكونات الماد�ة للحاسوب من أداء المهمة التي یر�دها المستخدم. 

 ؟ مج�ة حزمة البر الما هي  2-2

البرامج    مج�ةر الب  حزمةال الالحاسوب على أنظمة    تنصیبها هي طر�قة خاصة لتوز�ع  البرامج أو اإلجراءات أو    قواعد . هي 

حزمة  ال،  �كلمات �س�طةو م تخز�نها في ذاكرة القراءة/الكتا�ة.  والتي یت  الحاسوب المتعلقة بتشغیل نظام    رفقةالمكتو�ة والوثائق الم

، و�تم أرشفته وضغطه في ملف واحد إلى جانب أي نصوص  مرت�طة �هالملفات ال  ج �حتوي علىع�ارة عن برنام  رمج�ةالب

 هذه الملفات وترقیتها و�زالتها. عمل�ة تنصیب أو معلومات ضرور�ة للمساعدة في إدارة 

 أنواع الحزم البرمج�ة  3-2

 . برامج التطب�قات  حزمو  إلى فئتین رئ�سیتین: حزم برامج النظام مج�ة غال�اً حزم البر التنقسم 

 : حزم برامج النظام .1

زمة برامج النظام هي مجموعة من البرامج المصممة للعمل والتحكم وتوس�ع قدرات المعالجة للحاسوب نفسه. تقوم هذه  ح

البرامج بتشغیل الحاسوب نفسه وتتكون من برامج التحكم. تجهز حزم برامج النظام الیوم �شكل عام من قبل الشر�ات المصنعة  

ن. �عض حزم برامج النظام الهامة الموجودة في جم�ع عمل�ات تنصیب الحاسوب ردي البرامج المستقلی للحواسیب ومن قبل مو 

البرامج الملحقة التي تدیر موارد الحاسوب على مستوى منخفض.   ال�عض اآلخر �مثل  و تقر��ًا هي نظام التشغیل وجم�ع 

 المترجمات والمفسرات والمجمعات.
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ج التطب�ق�ة ولكنها ل�ست خاصة �أي تطبیق معین �حد ذاته. من أمثلة  نتاج أو تنفیذ البرامحزمة برامج النظام مطلو�ة لدعم إ

النصوص، و�رامج الفرز وجم�ع    ومحررات ،  (debuggers)حزمة برامج النظام: نظام التشغیل، والمترجمات، والمصححات  

 األدوات المساعدة األخرى التي تمكن الحاسوب من العمل.

 النحو التالي:امج النظام على �مكن تصن�ف حزمة بر 

 Operating Systemنظام التشغیل  •

 Language Translators ات مترجمات اللغ •

 Utilitiesاألدوات المساعدة (الملحقة)  •

 نظام التشغیل 

تتحكم في العمل�ات التي  ع�ارة عن مجموعة منظمة من البرامج    وه الحاسوب،  نظام التشغیل هو أهم برنامج �عمل على  

والمكونات �واجهة بین المستخدم  نظام التشغیل  �عمل  عل�ه.    لتنفیذ البرامجالمناس�ة  بیئة  التوفر  و   الحاسوب لجهاز  العامة  

 . الماد�ة للحاسوب 

أن   العامة  حاسوب مخصص �ل جهاز    �ملك �جب  النظام    ،لألغراض  برامج  والتي  حزمة  و تعتبر  السا�قة    هامة ضرور�ة 

�قوم بتنفیذ المهام األساس�ة، مثل  حیث    �اإلشراف على موارده و�دارتها  للحاسوب ل  �سمح نظام التشغی  لتشغیل برامج أخرى.

،  التعرف على اإلدخال من لوحة المفات�ح، و�رسال اإلخراج إلى شاشة العرض، وتت�ع الملفات واألدلة الموجودة على القرص 

ج التطب�ق�ة، و�ترجم برامج  �ستدعي البرامنظام التشغیل    ت.والتحكم في األجهزة الطرف�ة مثل محر�ات األقراص والطا�عا

المكونات المستخدم �شأن عمل    ، حیث ال یهتمحسب رغ�ة المستخدم  الخرجالخاصة و�دیر الب�انات الالزمة إلنتاج    ات الخدم
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 التي �عتني بها نظام التشغیل �صمت.  الماد�ة

یتأكد حیث  المرور    �منظمه  یهشب ، و�مكن تلطات أكبرغیل �مسؤول�ات وسالكبیرة، یتمتع نظام التشالحاسو��ة  �النس�ة لألنظمة  

نظام التشغیل مسؤول    مع �عضهم ال�عض. اخلون ال یتد نفسه  من أن البرامج المختلفة والمستخدمین الذین �عملون في الوقت 

 . الحاسو�ي عن األمان، مما �ضمن عدم وصول المستخدمین غیر المصرح لهم إلى النظام  اً أ�ض

تشغیل  أنظمة  وهناك    ،Windowsو  OS/2و  DOSهي    اً فإن أنظمة التشغیل األكثر شیوع  ،خص�ة لشا  للحواسیب لنس�ة  �ا

  .Linux، مثل متوفرةأخرى 

  DOSیتفاعل المستخدم عادًة مع نظام التشغیل من خالل مجموعة من األوامر. على سبیل المثال، �حتوي نظام التشغیل  

یتم قبول األوامر وتنفیذها بواسطة    .الترتیب ت، على  ر أسماء الملفاالملفات وتغیی  لنسخ  RENAMEو  COPYعلى أوامر مثل  

�إدخال    (الب�ان�ة)  تسمح واجهات المستخدم الرسوم�ةو   سطر األوامر. فسرمجزء من نظام التشغیل �سمى معالج األوامر أو  

 والنقر على الكائنات التي تظهر على الشاشة.  التأشیراألوامر عن طر�ق 

 مترجمات اللغات 

  إن مترجمات اللغات اآللة. لغةإلى  برمجة مختلفةالبرامج المكتو�ة بلغات  ةرجمتتقوم ب  برمج�ةأدوات هي  ات اللغ ات جممتر 

 اً نظر للحاسوب، وذلك  إلى لغة مفهومة    (البرنامج المكتوب بلغة برمجة عال�ة المستوى)  " شفرة المصدرتحو�ل"   ةق�هي طر 

فإنها تحتاج إلى أداة برمج�ة  و�التالي  ،  م�اشرة  الحواسیب ال تفهمها أجهزة  لمستوى  عال�ة ابرمجة  ألن البرامج المكتو�ة بلغة  

،  COBOLمثل مترجم    زم البرامج المتاحة لهذا الغرض حإن    .جهاز الحاسوب لتحو�ل هذه البرامج إلى لغة على مستوى  

 المفسر والمترجم والمجمع.تتكون �شكل رئ�سي من ثالثة أنواع:  ،Cمترجم و 
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برامج  أق  هو  المفسر من  نوع  ال  الحاسوب دم  التعل�مات  تنفذ  برنامج.    علىمكتو�ة  التي  المفسرشكل  شفرة  میحبت   �قوم  ل 

یتم    �ل مرةفي    وتكراراً   و�قوم بذلك مراراً   .تعل�مة تلو التعل�مةقابلة للتنفیذ  اللة  اآلالتعل�مات إلى لغة    ینقل  (البرنامج)المصدر

 .تشغیل هذا البرنامجفیها 

یتم أوًال قراءة   عال�ة المستوى إلى لغة اآللة.برمجة  المكتو�ة بلغة  (البرنامج)    شفرة المصدر  ینقل  حاسو�ي مج  برناهو    المترجم

(غال�ًا لغة    من التعل�مات البرمج�ة الهدف   مقابالتهاذاكرة ثم یتم ترجمتها إلى  الفي  في شفرة المصدر  التعل�مات البرمج�ة  

برنامج مصدر، لن تكون هناك حاجة إلى  ترجمة  �مجرد  كائن، أي  جدید �سمى البرنامج ال�إنشاء برنامج    المترجم�قوم    .اآللة)

برمجة لكل لغة    برنامج الكائن.العن طر�ق تنفیذ    خرج البرنامج المصدرهذا البرنامج المصدر ألنه �مكن الحصول على  

 لتلك اللغة. ومخصص إلى مترجم منفصل (الحاسوب) عال�ة المستوى، تحتاج اآللة 

األساس�ة  تنجز  فسرات والم  ات المترجملحق�قة،  ا  في والفرق    الوظ�فة  �ائن    األساسينفسها،  برنامج  یوفر  المترجم  أن  هو 

، في �ل مرة تكون شفرة المصدر مطلو�ة لتنفیذ البرنامج بینما �ستخدم  المفسرفي حالة    ال �فعل ذلك.  فسرمنفصل، والم

  تعل�مات   �حول  المفسرفرق آخر هو أن    یوجد شفرة المصدر.    عمل�ة ترجمة  لالكائن الذي تم تطو�ره من خال  برنامجالمترجم  

ولكن   ى،األول  لتعل�مةإال إذا لم �كن هناك خطأ في ا  ةالتال�   التعل�مة  یبدأ بتحو�ل، أي أنه لن  تعل�مة تعل�مةالبرنامج المصدر  

 على الحاسوب.رة  الذي یتم تنفیذه م�اش ئنكا ال عن ذلك برنامج�أكمله في وقت واحد و�نتج  المصدر البرنامج  �حولالمترجم 

  األسمبلي، استخدام لغة  �(تعل�مات رمز�ة) إلى ما �عادلها بلغة اآللة.    األسمبليلغة    ب المكتو برنامج  ال  �حولهو برنامج    المجمع

موز (مثل استخدام الر   �إمكانهألصفار التي تشكل لغة اآللة، حیث أص�ح  وا  الواحدات المبرمج مضطرًا للعمل مع  ن �كون  ل

STO = store ًجب على  ومع ذلك،  ص لتعل�مات آلة واحدة.  صو�ل رمز مخ  االستذ�ارالرموز فن    تسمى هذه  .عنها  ) بدال�



 
 

- 29 - 
 

 . لغة اآللةرمز�ة) التي �عدها المبرمج وتحو�لها إلى ت اللغة غیر اآلل�ة (تعل�مات المجمع أن �أخذ تعل�ما

 األدوات المساعدة

�إدارة موارد  اً محددة جد   ام) �مهالملحقة�اسم األدوات    اً أ�ض  ةدة (المعروفاألدوات المساع  برمج�ات قوم  ت تتعلق  ، عادًة ما 

�مكن  و   النظام. تحتوي أنظمة التشغیل على عدد من األدوات المساعدة إلدارة محر�ات األقراص والطا�عات واألجهزة األخرى.

ن في تطو�ر البرامج و�تابتها وتصح�حها  �ثیر من األح�ا   نظام �ستخدم في  اعت�ار برنامج األداة المساعدة �مثا�ة برنامج

  محررات على سبیل المثال، تعتبر    وتوث�قها. وهو �ختلف عن البرامج التطب�ق�ة في الغالب من حیث الحجم والتعقید والوظ�فة.

عة من  ؤدي مجموعة متنو ا برامج �بیرة توتطب�قات قواعد الب�انات برامج تطب�ق�ة ألنه  اإللكترون�ةجداول  الالنصوص و�رامج  

 .الحاسوب الوظائف التي ال تتعلق م�اشرة �إدارة موارد 

و�دارته ومستخدم�ه من خالل توفیر مجموعة متنوعة    الحاسوب عمل�ات نظام    األدوات المساعدة  برمج�ات دعم  ت،  تعبیر آخرب

  فات وضغط الب�انات تضمن تحو�ل الملي الذاكرة وقد ی�برنامج مق�م ف  اً أح�ان  مج�ات یتم تثبیت هذ البر   من خدمات الدعم.

األداة المساعدة إلجراء  برنامج    ، تم تطو�رفي الحق�قة  أداة الوقت الحق�قي وما إلى ذلك.و   محرر النصوص و   أداة نقل الب�انات و 

 العمل�ات على الملفات التي تحتوي على الب�انات واستخدامها لنقل الب�انات من جهاز تخز�ن إلى آخر.

إلى قسمین: أوًال، أدوات إدارة الملفات التي هي جزء من نظام التشغیل ومساعدة المبرمجین    ت المساعدةدوااأل�مكن تقس�م  

لمساعدة المستخدمین في �تا�ة البرامج واخت�ارها.    البرامجوثان�ًا، أدوات تطو�ر    في نسخ وط�اعة وحذف و�عادة تسم�ة الملفات.

 :ساعدة)قة (األدوات المف�ما یلي �عض البرامج الملح
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 مصدر. برنامجتفاعل�ة تسمح للمبرمجین �إدخال وتعدیل وتخز�ن برامج  هي  :(Editor)محرر النصوص  −

تسمح هذه البرامج للمبرمجین �إنشاء نسخ أو تحدیث أو حذف الملفات على جهاز   :(File Manager)  الملفاتمدیر   −

 التخز�ن. 

 . الحاسوب برنامج في ذاكرة نظام ة لش�فرة اآلل�قوم هذا البرنامج بتحمیل  :(Loader) محمل −

تحمیله في ذاكرة    یتملبرنامج    ألي ش�فرة آلة�قوم هذا البرنامج بتخص�ص عناو�ن ذاكرة محددة    :(Locator)  محدد الموقع −

 النظام. 

 وحدات) لتشكیل برنامج واحد.تدعى : یر�ط هذا البرنامج بین البرامج الصغیرة ((Linker)را�ط  −

 ة تطب�ق�برامج الالحزم  .2

تتضمن حزمة البرامج التطب�ق�ة برامج تساعد األشخاص على إنجاز مهام محددة. تم تصم�م هذه الحزم لجم�ع أنواع التطب�قات 

إذا �ان المستخدم    .تطب�قات إدارة األعمال والتطب�قات المنزل�ة والتصم�مات الهندس�ة والوسائل التعل�م�ة وما إلى ذلكمثل  

ه تحدید متطل�اته الخاصة التي قد یتم  معینة یرغب في استخدام برنامج تطب�قي، ف�جب عل� النهائي الذي یتحكم في مهمة  

  یق النتائج المطلو�ة والمحددة. �مكن تصن�ف حزم البرامج التطب�ق�ة إلى: حزم برامج تطو�ر البرنامج التطب�قي من أجلها لتحق

 ض المحددة. حزم برامج التطب�قات ذات األغراالتطب�قات ذات األغراض العامة و 

a(  العامة ألغراضذات ا حزم برامج التطب�قات 

 .ات الیوم�ة التي �قوم بها المستخدمون النهائیون تساعد هذه الحزم في ز�ادة إنتاج�ة الحاسوب وتستخدم �شكل شائع في العمل�

ة �ق�ة ذات األغراض العام�عض حزم البرامج التطب  .لذلك ُ�عرف هذا النوع من البرامج التطب�ق�ة أ�ضًا �اسم الحزم اإلنتاج�ة

 والتي تمكن المستخدم من استخدام الحاسوب �شكل فعال هي: 
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 Word Processing Softwareبرنامج معالج النصوص  •

 Desktop Publishing Softwareبرنامج النشر المكتبي  •

 Spreadsheet Softwareبرنامج الجداول اإللكترون�ة   •

  Database Management Softwareبرنامج إدارة قواعد الب�انات  •

 برنامج معالج النصوص 

ن إنشاء مستند  المستخدم م   ،. �مّكن معالج النصوص تعد معالجة النصوص األكثر شیوعاً   ،الحاسوب من بین جم�ع تطب�قات  

من لوحة المفات�ح وط�اعته على    محارفعلى قرص وعرضه على شاشة وتعدیله عن طر�ق إدخال أوامر    وتخز�نه إلكترون�اً 

ة �شكل عام، فإن االهتمام الرئ�سي في  �كون فیها التر�یز على الب�انات العدد�عة. على عكس معالجة الب�انات التي  طا�

 معالجة النصوص �كون على النص وتحسین اإلنتاج�ة الرئ�سي �أتي من سهولة وسرعة تعدیل المستند. 

�رها وط�اعتها �شكل مالئم �استخدام جهاز الحاسوب  تم تصم�م معالج النصوص لتمكین المستخدم من إنشاء المستندات وتحر 

الكات�ة. لذا فإن المیزة األهم لمعالج النصوص مقارنة �استخدام اآللة الكات�ة هي أنه �مكن للمستخدم  ام اآللة  بدًال من استخد 

رك أي أثر و�دراج إجراء تغییرات دون إعادة �تا�ة المستند �الكامل. و�مكن للمستخدم تصح�ح األخطاء وحذف فقرة دون ت

 كلمة أو جملة أو فقرة في منتصف المستند. 

أ�ضًا على تسهیل نقل فقرات النص من مكان إلى آخر داخل المستند، أو بین المستندات. و�مكن   Wordتعمل معالجات  

ن حفظ الملف للمستخدم إرسال الملف مع جم�ع التغییرات التي تم إجراؤها إلى الطا�عة للحصول على نسخة مطبوعة أو �مك

 على جهاز تخز�ن.



 
 

- 32 - 
 

 برنامج النشر المكتبي 

بین معالجات النصوص وأنظمة النشر المكتبي �استمرار. على الرغم من ذلك، تدعم تطب�قات النشر یتغیر الخط الذي �فصل  

 المكتبي تحكمًا أدق في التخط�ط والكثیر من الدعم للمستندات �األلوان الكاملة.

وص مع  التقلیدي وفن التخط�ط، و�دمج مخرجات معالج النص  ي بین وظائف معالج النصوص �جمع برنامج النشر المكتب

برامج الرسومات إلنتاج صفحات ذات مظهر احترافي جاهزة للطا�عة. على الرغم من أن العدید من برامج معالجة النصوص 

یزات األكثر تعقیًدا حیث تستخدمها الشر�ات �مكنها الق�ام بذلك إلى حد ما، إال أن برامج النشر المكتبي لها العدید من الم 

و�خراج الصحف والنشرات والمجالت والكتب وما إلى ذلك.    د لتنضیعات و�ستخدمها الناشرون  إلنشاء اإلعالنات وتسو�ق المب�

 .  Microsoft Publisherبرنامج  من أمثلتها 

 برنامج الجداول اإللكترون�ة 

قابلة  على شكل أرقام وص�غ ونص  صفوف وأعمدة �مكن إدخال الب�انات فیها   جدول الب�انات هو ب�ساطة ورقة تحتوي على

في برنامج الجداول اإللكترون�ة، یتم استخدام الشاشة بدًال من الورق. تطب�قات الجداول اإللكترون�ة (�شار إلیها    .للتحلیل

ح  �بیرة من الصفوف واألعمدة وتسم) هي برامج حاسو��ة تعرض ش�كة  االنتشارأح�انًا �اسم جداول الب�انات أو صفحات  

 نظمة في جداول ومعالجتها وتحلیلها �سرعة. للمستخدمین �إنشاء الب�انات الم

، یتم ترتیب  ةاإللكترون�مفیدة للغا�ة من أجل الحسا�ات المجدولة والكبیرة. في تطبیق الجداول    ةاإللكترون�برامج الجداول  

مة في  وتوضع �ل ق� .لكل ق�مة عالقة محددة مس�قًا مرت�طة �الق�م األخرى جدول الق�م في صفوف وأعمدة و�مكن أن �كون 

خل�ة. و�مكن للمستخدم تحدید نوع الب�انات في �ل خل�ة و��ف�ة اعتماد الخال�ا المختلفة على �عضها ال�عض. ندعو العالقات 
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أو المحددة لمعرفة  تعدیل الق�م المدخلة  �مكن للمستخدم أ�ضًا   ء الخال�ا تسمى مراجع أو عناو�ن.بین الخال�ا �الص�غ وأسما

نار�وهات مختلفة لتحلیل  المرت�طة معها �عالقات وفقًا لذلك التغییر. وهذا یت�ح للمستخدم دراسة سیك�ف تتغیر الق�م األخرى  

ر من ُتستخدم برامج الجداول اإللكترون�ة على نطاق واسع في المحاس�ة والمب�عات ومراق�ة المخزون وعدد �بی  لو.-ماذا

-2- 1ب�قات لوتس  إللكترون�ة في السوق، ومن أشهرها تط المشكالت في إدارة األعمال. هناك عدد من تطب�قات الجداول ا

ستخدم من  تعد میزة الرسم التي تدعمها تطب�قات الجداول اإللكترون�ة، المیزة األكثر قوة والتي تمكن الم.  Excelو�رنامج  ،  3

الب�ان�ة   الرسوم  الب�ا   والمخططات إنتاج  العالقامن  بهدف إظهار  أكثر  نات  بین األرقام �شكل  تطب�قات    وضوحًا.ت  معظم 

الجداول اإللكترون�ة متعددة األ�عاد، مما �عني أنه �مكن للمستخدم ر�ط جدول إلكتروني �آخر و�التالي الحصول على جدول 

و�ؤثر التغییر الذي یتم إجراؤه   .جم�عها �الص�غثالثي األ�عاد، على سبیل المثال، �ومة من الجداول اإللكترون�ة المرت�طة  

 ول تلقائ�ًا على الجداول األخرى.في أحد جدا

 برنامج إدارة قواعد الب�انات

تم تطو�ر هذا البرنامج للتعامل مع مشاكل تكامل �م�ات �بیرة من الب�انات على أجهزة الحواسیب والحفاظ علیها. حیث یوسع  

یزات التي تساعد في العثور على  على تنظ�م مجموعات الب�انات المخزنة في الحاسوب و�وفر المبرنامج قواعد الب�انات القدرة  

برامج إدارة قواعد الب�انات ل�ست سوى مجموعة من الب�انات مقترنة   الب�انات من خالل معاییر محددة. مجموعات جزئ�ة من 

�م معلومات للمستخدمین. برنامج إدارة قاعدة الب�انات  ببرنامج إدارة متطور السترداد ومعالجة �ل هذه الب�انات بهدف تقد 

Data Base Management Software  )DBMS هو مجموعة من البرامج التي تمكن المستخدم من تخز�ن المعلومات (

  ) واجهة ذات لغة عال�ة المستوى عبر DBMSوتعدیلها واستخراجها من قاعدة الب�انات. و�وفر نظام إدارة قواعد الب�انات (
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 موجه األوامر. 

) في إجراء االستعالمات عن طر�ق تنظ�م الب�انات أو ترتیبها بترتیب منطقي  DBMS�ساعد نظام إدارة قواعد الب�انات (

(أ�جد�ًا حسب االسم) و�نشاء التقار�ر استنادًا إلى ملفات الب�انات. هناك العدید من األنواع المختلفة لنظم إدارة قواعد الب�انات، 

ص�ة إلى األنظمة الضخمة التي تعمل على أجهزة الحواسیب األنظمة الصغیرة التي تعمل على أجهزة الحواسیب الشخبدءًا من  

المر�ز�ة. من األمثلة على تطب�قات قواعد الب�انات: أنظمة المكت�ات المؤتمتة، وآالت الصراف اآللي، وأنظمة حجز الرحالت،  

 ...إلخ.  

ات العالئق�ة والش�ك�ة والهرم�ة �شكل �بیر. تشیر المصطلح  نظم إدارة قواعد الب�انات   من وجهة نظر تقن�ة، �مكن أن تختلف

إلى طر�قة التنظ�م الداخلي للب�انات في نظام إدارة قواعد الب�انات.  حیث �مكن للتنظ�م الداخلي للب�انات أن یؤثر على سرعة  

 ومرونة المستخدم في استخراج المعلومات.

 سبیل المثال،  ، وهو سؤال منسق. على  ى شكل استعالمقاعدة ب�انات علیتم طلب المعلومات من 

SELECT ALL WHERE NAME = "KINAN" AND AGE > 35; 

  35أكبر من    AGE  العمر  وحقل  KINANهو    NAME�طلب هذا االستعالم جم�ع السجالت التي �كون فیها حقل االسم  

 ات بلغة االستعالم. ُتعرف مجموعة القواعد الخاصة �إنشاء االستعالمعام. و 

واعد الب�انات لغات استعالم مختلفة، على الرغم من وجود لغة استعالم ش�ه ق�اس�ة تسمى لغة  تدعم األنظمة المختلفة إلدارة ق

البنیو�ة   اللغات المتطورة إلدارة نظم قواعد  SQLواختصارًا لغة    (structured query language)االستعالم  . وتسمى 

 . 4GLsجیل الرا�ع أو �اختصار  الب�انات، لغات ال
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�مكن عرض المعلومات من قاعدة الب�انات �أشكال متنوعة. حیث تتضمن معظم نظم إدارة قواعد الب�انات برنامج معالج  

الب�انات على شكل تقر�ر. �ما تحتوي العدید من نظم إدارة قواعد الب�انات أ�ضًا على    استخراج تقر�ر �مّكن المستخدم من  

 المعلومات من قاعدة الب�انات على شكل رسوم ب�ان�ة ومخططات.  استخراجالرسم یت�ح للمستخدم برنامج خاص � 

b(  الخاصة  ألغراضذات ا حزم برامج التطب�قات 

المألوفة. �مكن   التطب�قات غیر  التطب�قات ذات األغراض الخاصة ل�ست معممة ولكنها مخصصة فقط ألداء  حزم برامج 

 تصن�ف هذه الحزم �ما �أتي: 

 عمال.تطب�قات إدارة األمج  برا •

 برامج التطب�قات العلم�ة.  •

 برامج التطب�قات عبر االنترنت. •

 برامج التطب�قات المخصصة. •

 برامج تطب�قات إدارة األعمال

البرامج ل�ست سوى حزم برمج�ة مصممة لغرض معین مثل حسا�ات الق�ض والفواتیر ومراق�ة المخزون وما إلى ذلك.   ههذ 

� الحزم مكتو�ة  الحزم هذه  یلي �عض  ف�ما  الخاصة.  المستخدمین  احت�اجات  لتلب�ة  المستوى  برمجة عال�ة  بلغة  شكل عام 

 الخاصة بتطب�قات إدارة األعمال:

Payroll : تصم�مه لحساب األجور والرواتب. إن المعلومات اإلضاف�ة المقدمة مثل العالقة بین إجمالي تكال�ف  برنامج تم

لید، والتكال�ف اإلجمال�ة حتى اآلن، وتكال�ف الوظائف الفرد�ة ...إلخ، تجعل من السهل  األجور للعمل التي في متناول ا
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 على اإلدارة تحسین �فاءتها في العمل.

معلومات شاملة   Management Information System  :MISیوفر نظام المعلومات اإلدار�ة    ر�ة:نظام المعلومات اإلدا

، تص�ح عمل�ة اتخاذ القرار سهلة وأكثر موثوق�ة. و�ساعد التنبؤ المسبق صانع القرار  ة لإلدارة. �مساعدة هذا البرنامجومحدث

 على تخط�ط أنشطته وفقًا لذلك.

ئمة الكتب، والكتب المستعارة، والوافدین الجدد، والكتب المتأخرة وما إلى ذلك. �ما أنه مفید في �حتفظ �قا  نظام إدارة المكت�ة:

 یها. تصن�ف الكتب لسهولة الرجوع إل

 برامج التطب�قات العلم�ة 

هذه الحزمة خاصة فقط �األغراض العلم�ة، حیث �سهل هذا النوع من البرامج تصم�م وص�اغة صور معقدة وتحلیل الب�انات.  

)، والحزمة اإلحصائ�ة  CAD/CAMمن أمثلة هذه الحزم البرمج�ة: التصم�م �مساعدة الحاسوب والتصن�ع �مساعدة الحاسوب (

 ).SAS)، و�رنامج التحلیل اإلحصائي (SPSSماع�ة (للعلوم االجت

 برامج التطب�قات عبر االنترنت

أ إلى الحاسوب عبر االنترنت، و�تم إرسال النتائج م�اشرة  في تطبیق عبر اإلنترنت، یتم إرسال الب�انات م�اشرة من نقطة المنش

یوجد حاجة إلعداد الب�انات الوس�طة أو خطوات  إلى الموقع المطلوب. �مكن تحدید وقت استجا�ة الحاسوب �مدة معینة وال

نفس   ماستخداتلفة من وجودین في مواقع مخلنقل الب�انات. �مكن البرنامج التطب�قي عبر اإلنترنت المستخدمین المختلفین الم

ترنت  الحاسوب وسوف �ستجیب هذا الحاسوب لجم�ع االستفسارات و�جیب عنها على الفور. من أمثلة التطب�قات عبر اإلن 

 هي االتصاالت عبر األقمار الصناع�ة وأنظمة حجز الخطوط الجو�ة وما إلى ذلك.
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 برامج التطب�قات المخصصة 

التطب�ق�ة الجاهزة والمطورة مس�قًا �عض المتطل�ات المحددة للمستخدم، سواء �شكل جزئي أو �لي،  عندما ال تلبي البرامج  

لتلب�ة االحت�اجات الخاصة والمطلو�ة من المستخدم. یتم تطو�ر هذه  �ص�ح من الضروري جدًا تطو�ر حزمة برامج مخصصة  

 �عض المنظمات المهن�ة المتخصصة.  �م طلب إلىاألنواع من البرامج من قبل المستخدمین �شكل فردي أو عن طر�ق تقد 
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 أسئلة الفصل 

 True/Falseأسئلة صح / خطأ  )1

 خطأ  صح السؤال 

   عدة. امج األدوات المسامحدد الموقع من بر �عتبر برنامج  1

   إن الوظ�فة األساس�ة لبرنامج محدد الموقع، هي تحدید موقع المستخدم. 2

   المجمع برنامج �حول شفیرة برمجة مكتو�ة بلغة اآللة إلى لغة األسمبلي. 3

   �عتبر المترجم من برامج النظام. 4

   �النس�ة للذاكرة.المترجم أفضل من المفسر  5

   كن االستغناء عن نظام التشغیل خالل العمل على الحاسوب. م� 6

   �عتبر نظام التشغیل من أهم البرامج التطب�ق�ة. 7

   �صنف برنامج النشر المكتبي على أنه من البرامج التطب�ق�ة ذات األغراض الخاصة.  8

   راض العامة. اإللكترون�ة من البرامج التطب�ق�ة ذات األغال تعتبر برامج الجداول  9

   مصطلح قاعدة الب�انات ومصطلح نظام قاعدة الب�انات �عبران عن الشيء نفسه.  10

 

 Multiple Choicesأسئلة خ�ارات متعددة  )2

 أي مما یلي ل�س من البرامج الملحقة؟  .1

 مدیر الملفات ب)                     محرر النصوصأ)  

 المترجمد)                           محدد الموقعج)          
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 أي مما یلي ل�س من البرامج التطب�ق�ة ذات األغراض العامة؟  .2

 SPSS جب) برنام     نظام التشغیل) أ 

 برنامج إدارة قواعد الب�انات د)   برنامج الجداول اإللكترون�ةج)         

 أي من البرامج اآلت�ة، �مكن اعت�اره من التطب�قات ذات االستخدامات الخاصة؟  .3

 SPSSبرنامج ب)    Payrollبرنامج  أ) 

 �ل مما سبق.د)      SASبرنامج ج)  

 أي مما �أتي، ال �مكن اعت�اره من حزم برامج التطب�قات ذات األغراض الخاصة؟   .4

 برامج التطب�قات العلم�ة.ب)  برامج تطب�قات إدارة األعمال.أ)  

 اطئ.سبق خ �ل مماد)       برامج التطب�قات عبر االنترنت.ج)         
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 قضا�ا للمناقشة  \أسئلة  )3

 . البرمج�ةأنواع الحزم ) 1السؤال (

 . اشرح �اختصار األنواع الرئ�سة للحزم البرمج�ة المخصصة للحاسوب الشخصي

 } 3- 2(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10: 100. الدرجات من دقائق 10{مدة اإلجا�ة: 

 ة أسطر: ة �ما ال یتجاوز ثالثعّرف المصطلحات اآلت�. �عض التعار�ف) 2السؤال (

 المجمع.، المفسر، المترجم

 ) 3- 2(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة . 15:  100. الدرجات من دق�قة 15{مدة اإلجا�ة:                                                    

 . أتمتة المكاتب) 3السؤال (

 .العامةذات األغراض  من حزم برامج التطب�قات عدد مع الشرح أر�عة

 ) 3- 2(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة . 20:  100. الدرجات من دق�قة 20{مدة اإلجا�ة:                                                    
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 برمج�ات الجداول اإللكترون�ة: ثالثلفصل الا
SPREADSHEET SOFTWARE 

 كلمات مفتاح�ة:
، الجدول المحوري، الحل األمثل، األداة  االنحدار، الرسم الب�اني، خط  Excelة ب�انات  ورقة عمل، خل�ة، مرجع، ص�غة، دالة جاهزة، قاعد 

Solver لو، إدارة السینار�و. - ، تحلیل ماذااالستهداف، دالة 
  ملخص الفصل:

على أنواع مختلفة   �اناتتعتمد جداول الب  مع الب�انات.  للتعاملج الص�غ  إدرا  للمستخدم، و�مكن  عرض المعلوماتفي تسهیل    جدول الب�اناتتساهم  
، إال أنها ل�ست مفیدة في أي مكان أكثر  یدة في العدید من مجاالت األعمالعلى الرغم من أن جداول الب�انات اإللكترون�ة مفو   من الموضوعات.

ب�انات اإللكتروني ول الالكبیر لجد  سبب التأثیرإن    ت واالسترات�ج�ات طو�لة األجل.عامن التحلیل المالي، أو التنبؤ، الذي �حدد هوامش الر�ح والمب�
الص�غ    الكبیرة المقدمة من خالل  مساعدةال  و�ذلكالب�انات المتاحة،    على"ماذا لو؟"    على استفسارات  هو قدرته على اإلجا�ةمجال إدارة األعمال  ف
الفرد�ة    للمستخدم�مكن  حیث    لدوال وا العناصر  بین  معقدة  عالقات  �ضع  الخال�ا)  أن  الج(ب�انات  الب�انات   دول. في  جداول  برنامج    �ستخدم 

 رقم�ةعمدة الاأل، �مكن إعداد  اإللكترون�ة�استخدام برنامج جداول الب�انات    .ةالر�اض�ة الموجهحل المشكالت    في  الحاسوبقدرة ذاكرة    اإللكترون�ة
الكم�ات  تحول  ات ورؤ�ة تأثیر  إعداد العالق  �مكن للمستخدمحیث    یتم تخز�ن هذه العناصر في مكان �عرف �الخال�ا  ء.لتت�ع األموال أو األش�ا

 و�مكن تجر�ة خ�ارات مختلفة.،  الحاسوبجة المشاكل المعقدة على  نمذ، �مكن  ةالرقم�  ة في الحواسیبتوفر سرعة حسا�ات عال�مع    المستقلة.
 .فیتهاوتص الب�اناتفرز  اً �مكن أ�ض

 

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
تصم�م قاعدة ب�انات فرد�ة وتحلیل ومعالجة الب�انات من خالل  من حیث    Excelن استثمار برنامج  طالب متمكین ال إلى  هذا الفصل    یهدف

ا  �عد دراسة هذ   نماذج لمسائل الحل األمثل وحلها.عمل�ات الفرز وال�حث والجداول المحور�ة والرسوم الب�ان�ة واستخدام الدوال الجاهزة. �ذلك بناء  
 : أن على رادق   �كون الطالب، �جب أن الفصل
 �تطبیق بدیل عن معظم التطب�قات الحاسو��ة في اإلدارة. Excelأهم�ة برنامج ُ  �ستنتج .1

 و�صمم قاعدة ب�انات فرد�ة و�دخل ب�اناتها. Excel�ستثمر برنامج  .2

 .Excelات �حلل و�عالج ب�انات قاعدة ب�ان .3
 .�جري عمل�ات الفرز وال�حث والتصف�ة .4
 . ة�ستخدم تقار�ر الجداول المحور�  .5
 �ض�ف مجام�ع فرع�ة و�صمم الرسوم الب�ان�ة و�فهمها.  .6

 یتذ�ر نماذج الحل األمثل و�صممها و�حلها.  .7
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 مقدمة   1-3

ما تكون هناك   اً من خالل برامج المحاس�ة العامة، غال�  المتعلقة �األعمالحسا�ات الن أنه �مكن معالجة معظم على الرغم م 

األعمال في   الرج الحاسوب �ساعد  استثمار�ة حك�مة.على اتخاذ قرارات لمساعدة الشر�ات  اً حاجة إلى حسا�ات أكثر تعقید 

الذي ینطوي على  هو  في التحلیل المالي    للحاسوب   اً الستخدام األكثر شیوعر�ما �كون ا و   أداء هذه المهام الر�اض�ة المعقدة.

 استخدام جداول الب�انات اإللكترون�ة لتصم�م حلول للحسا�ات المعقدة.

  المعلومات، عرض  في تسهیل  جداول  ال  وتساهم هذه ع�ارة عن ش�كة تنظم الب�انات في أعمدة وصفوف.  هو  جدول الب�انات  

نستخدم برامج جداول الب�انات اإللكترون�ة للتعرف على أنواع مختلفة من    مع الب�انات.  للتعاملإدراج الص�غ    للمستخدمو�مكن  

 ات.أنواع مختلفة من الموضوع تعتمد جداول الب�انات علىو األش�اء، واتخاذ القرارات. 

إال أنها ل�ست مفیدة في أي مكان   األعمال،الت  على الرغم من أن جداول الب�انات اإللكترون�ة مفیدة في العدید من مجاو    

 أكثر من التحلیل المالي، أو التنبؤ، الذي �حدد هوامش الر�ح والمب�عات واالسترات�ج�ات طو�لة األجل. 

الكبیرإن   التأثیر  الب�انات اإل  سبب  المجال  لجدول  هذا  األعمال)  لكتروني في  إدارة  اإلجا�ة(مجال  قدرته على  على    هو 

 للمستخدم �مكن  حیث    لدوالالص�غ وا  الكبیرة المقدمة من خالل  مساعدةال  و�ذلك،  الب�انات المتاحة  على"ماذا لو؟"    استفسارات 

 في الجدول. لخال�ا) (ب�انات اأن �ضع بذ�اء عالقات معقدة بین العناصر الفرد�ة 

الب�انات  �استخدام برنامج    .ةر�اض�ة الموجهالحل المشكالت    في  الحاسوب قدرة ذاكرة    اإللكترون�ة  �ستخدم برنامج جداول 

یتم تخز�ن هذه العناصر في مكان �عرف    لتت�ع األموال أو األش�اء.  رقم�ةعمدة الاأل، �مكن إعداد  اإللكترون�ةجداول الب�انات  

 الكم�ات المستقلة. تحول �مكن للمستخدم إعداد العالقات ورؤ�ة تأثیر  حیث   �الخال�ا
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و�مكن تجر�ة خ�ارات   الحاسوب ، �مكن نمذجة المشاكل المعقدة على  ةالرقم�  حواسیب في ال  عال�ةتوفر سرعة حسا�ات  مع  

سمى المجموع  ز �الرمهذا    األرقام المعطاة.  لحساب مجموعوي على ص�غة  هناك رمز معین �ح ، على سبیل المثال مختلفة.

 .  وتصفیتها الب�انات فرز  اً التلقائي. �مكن أ�ض

سلط الضوء على استخدام جداول  نو   (Excel 2016)اإللكترون�ة  جداول  العلى برنامج    متقدمةهذا الفصل نظرة  في  قدم  نس

 ا.الب�انات من خالل تطب�قاته

 مفهوم برامج جداول الب�انات  2-3

والتي یتم استخدامها �شكل شائع هذه األ�ام. وهي في    ، قو�ة للغا�ة وسهلة االستخدام  جم جدول الب�انات هو حزمة براتطبیق  

ول الب�انات على  اساعد جد ت المعقدة. اجید للغا�ة مع األرقام وحسا�اته  عمل �شكلتاألساس حزمة تطبیق للمستخدم النهائي.  

استخدام الص�غ  و ار�ر  ول الب�انات إنشاء التقاجد �سة لوتعد المساهمة الرئ  وذات مغزى.  ومرت�ةإعداد الب�انات �طر�قة منظمة  

إلعداد حسا�ات   اً ول الب�انات أ�ض ا�مكن استخدام جد و هو األنسب للتحلیل العلمي واإلحصائي.  و   و�جراء العمل�ات الحساب�ة.

 الر�ح والخسارة والمیزان�ة العموم�ة و�شوف الضرائب األخرى. 

إلعداد التقار�ر التحلیل�ة �ما في ذلك   ا�مكن استخدامهو   ألرقام ال�س�طة والمعقدةمن أجل ا�شكل جید  جداول الب�انات  عمل  ت

الب�انات �طر�قة  جیدة المظهر وجذا�ة تصور    ب�ان�ة�مكن إنشاء مخططات  �ما    التحلیل اإلحصائي والتنبؤ وتحلیل االنحدار.

الب�انات أ�ض  أوضح وذات مغزى. الب�اإلنشاء عالقات بین أ   اً �مكن استخدام جدول  �مكن لجدول و نات.  نواع مختلفة من 

عال�ة  الب�انات الق�ام �جم�ع أعمال معالج النصوص ولكنه �فتقر إلى المیزات المتقدمة للنشر المكتبي. �ما أنه یدعم المیزات  

ت  اناوص �أمان وسهولة ور�طها �الب�المستوى لر�ط الكائنات وتضمینها مما �عني أنه �مكن وضع الب�انات من معالج النص
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 ًا. في جدول الب�انات والعكس صح�ح أ�ض

 لمحة تار�خ�ة  3-3

 .2001م وحتى عا 1961في هذه الفقرة، نقدم لمحة تار�خ�ة عن التطور الحاصل على الجداول اإللكترون�ة من عام 

 .إلكتروني أول من طور جدول ب�انات  Mattessich Richard البروف�سور - 1961 •

لأول  وهو    VisiCalcبرنامج  ،  Dan Bricklin و   Robert Frankstonاخترع  -   1978 •  ب�انات الول  اجد برنامج 

على أجهزة   في عامه األول ألنه �عمل  اً �عمل جید جد   VisiCalc. قام  Apple II  الحاسوب مع    ظهر.  اإللكترون�ة

 . تعطي نتائج فور�ة ؤدي ص�غ حساب�ة �س�طةیمكن أن و� الشخص�ة الحواسیب 

 الب�انات محمولة �شكل أكبر و�مكن مشار�تها مع برامج أخرى.  حیث أص�حت .  DIFتنس�قات    تطو�ر تم    -  1980 •

 . ج األخرى و�عض البرام SuperCalcو  DIFظهرت إصدارات جدیدة من  - 1980-1983 •

على سبیل ،  وتحدید الخال�ا  ب�ان�ة  �عمل مخططات   للمستخدمینسمح  الذي    123لوتس  طو�ر برنامج  تم ت  -  1983 •

 . A1المثال الخل�ة 

�إضافة   ه البرامجهذ   ت . سمحCorel  Quattro Proو  Excelتم تقد�م برامج جدیدة لجداول الب�انات مثل    -  1987 •

 ألنها تحتوي على إمكانات رسوم�ة.عن سا�قاتها هي مختلفة  �انت و ب�ان�ة  رسومات 

 ستخدام.من أكثر برامج الجداول اإللكترون�ة انتشارًا حیث أص�ح برنامج عام اال Excelأص�ح برنامج  – 2001 •

عات : جدول الب�انات هو أداة برمج�ة إلدخال وحساب ومعالجة وتحلیل مجمو شكل التاليجدول الب�انات �ال  تعر�ف�مكننا  

جدول الب�انات اإللكتروني ع�ارة عن ش�كة عالئق�ة من األعمدة والصفوف ُتستخدم لتخز�ن   .نصوص)  –الب�انات (أرقام  من  
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عن   ومعالجتها  الرقم�ة  ذاكرة  الحاسوب طر�ق  المعلومات  في  الب�انات  تخز�ن  و�تم  العرض،  شاشة  على  الش�كة  تظهر   .

الع .الحاسوب  التار�خي  التطور  من  رأینا  الب�انات،  لقد  جداول  برامج  من  على  دید  هنا  دراستنا  تقتصر  برنامج  وسوف 

Microsoft Excel ونه األكثر شیوعًا بین المستخدمین. ، فقط� 

 اإلدار�ة  التطب�قات معظم  عن بدیل  �تطبیق Excel برنامج  أهم�ة 4-3

 المجاالت  �افة  في  الذ�ر  سا�قة  اإلدار�ة  التطب�قات   مـ معظ  نـع  لبدی   فردي  �تطبیق  استخدامه  یمکن  Excelبرنامج    إن

  المشروع  وإدارة   اإلحصائ�ة  والتحل�الت   لاألمث  لالح  مشکالت   للح   الصغیرة  ات ـالتطب�ق  يـف  تخدامه ـاس  فیمکن  ،الوظ�ف�ة

  .عل�ه  ات ـبرمجی  إضافة  �عد   الکبیرة  التطب�قات   في  استخدامه  یمکن  �ما  ،واالستثمار  لالتموی  وتحل�الت   ،ات ـالب�ان  وقواعد 

 . عرب�ة  وبواجهة االستخدام عام  قرار دعم نظام  اعت�اره یمکن وبهذا

  ر تقاری  على  لواالستعالم والحصو  والتصف�ة  الفرز  لمث  ،الب�انات   قواعد   إمکان�ات   �عض   اإللکترون�ة  لالجداو  نظم  وتت�ح

 ، المب�عات   ب�انات   عرض   یمکن  مثالً   مجموعة.  من  ألكثر  وفقًا  مصنفة  التقاریر  تلك  تکون أن   ویمکن.  ملخصة  أو  تفصیل�ة

 ومخططات   ،رسوم  في  الب�انات   تلك  ل تمثی  الوقت. �ما تت�ح  في نفس  المب�عات   ولمندوب   وللشهر  وللمنَتج  للمنطقة   وفقًا

   .األ�عاد  ةـثالثی أو ةـثنائی  ةـب�انی

 لقب  من  ،التطب�قات   بناء  ارـالنتظ  یحتاجون  ال   المستخدمون   أن  هو  ، اإللکترون�ة  الب�انات   لجداو  في   المهم  واألمر

  ، �أنفسهم  اإللکترون�ة  لالجداو  �استخدام  نهم بنائهاـیمک  ل، بلطوی  وقت   تأخذ   �انت   والتي  ،المعلومات   نظم  في  المتخصصین

  بواجهة  إصدارات  لها البرامج هذه أغلب �س�طة. الس�ما أن   وتکلفة �بیرة سرعةـوب ،صینـالمتخص من طف�فة بمساعدة أو

 . الوظ�ف�ة المجاالت  �ل وفي  المنظمات  أنواع �ل في استخدامها ویمکن، عرب�ة



 
 

- 47 - 
 

 Excelفي المال�ة الدوال  5-3

ة  �سهولة وتشمل المجاالت الر�اض�والتي �ستط�ع المستخدم استثمارها  من الدوال الجاهزة    �بیراً   عدداً   Excel�ملك برنامج  

و�مكن �تا�ة دالة إما یدو�ا إذا �نا نعرفها   .�ما درسنا سا�قًا في مقرر مهارات الحاسوب   أخرى   واإلحصائ�ة والمال�ة ومجاالت 

 أو زر الجمع التلقائي الخاص �الداالت األساس�ة. وال �استخدام أزرار إدراج الد  أو

�فصل بینها  فط  الدالة وعند وجود أكثر من وس�  د اسمتكتب بین قوسین �ع  وسطاءتحتوي الدالة على    دائماً   الدالة:  طاءوس

 :التاليشكل ص�غة الدالة على الكون  ت. لذلك فاصلة منقوطة

 اسم الدالة=  )وس�ط أول س�ط ثاني; ;(.... 

في مقرر  فقط حیث تم التطرق لألنواع األخرى من الدوال الجاهزة سنكتفي في هذا الكتاب بذ�ر �عض الدوال المال�ة

 :حاسوب مهارات ال

 مدى   لتحدید   الدالة  هذه  استخدام  من أهم دوال تقی�م االستثمارات، یتم  PVتعتبر دالة الق�مة الحال�ة  :  PVالدالة   )1

  الحال�ة  والقیمة  ،معین  استثماري  لبدی  من  النقد�ة  للتدفقات   الحال�ة  القیمة  وتحسب   ل،األج   لطوی  استثمار  جدوى

 ةـالقیم  تکون  عندما  جید   االستثمار  و�کون  اآلن  المستقبل�ة  السداد  دفعات   سلسلة  تساویها  التي  اإلجمال�ة  القیمة  هي

 : التالي العام لالشک PV الدالة وتأخذ   ،االستثمار ةـتکلف  نـة أكبر مـالحالی

PV(rate;nper;pmt;fv;type) = 

 حیث:

• Rate : فترة.  زمن�ة�ل  ،الخصم لمعد  أو الفائدة لمعد  هو، لالمعد 
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•  Nper  : من االستثمار  دور�ةلا العوائد  أو الدفعات  عدد . 

•  Pmt  :حذف  تم  إذا  و  ،الدفعة الدور�ة  أو  العائد   قیمة  هي  pmt  ) الفترة  نها�ة  في  فقط  واحدة  دفعة  لوجود .( 

 . fvالوس�ط  تضمین �جب 

•  Fv  :حذف تم  إذا  و ،نها�ة الفترة في  االستثمار  قیمة  هي ، المستقبل�ة  القیمة  fv   وعندها   ،صفر  فتراضهاا  یتم  

 . pmt  ائد الع وسیط  تضمین یجب 

•  Type  :نها�ة   فياالستحقاق    �کون  عندما  ،0  القیمة  و�أخذ العائد،    أو  الدفعة  استحقاق  لشک  وهو،  لالشک  

 .0ضع هذا الوس�ط یتم اعت�اره  ن لم وإذا  ،الفترة بدا�ة في االستحقاق �کون عندما 1  الق�مةو ،الزمن�ة الفترة

  nperو    rateالوس�طین    لتعیین   الوحدات   نفستخدام  �جب التأكد من اس  ، PVعند استخدام دالة الق�مة الحال�ة  

  12  بنس�ة  نو�ةـس  دةـ�فائ  سنوات   أر�ع  على  لقرض   شهر�ة  دفعات   ل�عم  قمنا  إذا  لالمثا  لسبی  على،  متناسق  لبشک

 .nper = 12 × 4و   rate = 12% / 12عندها  ،�المائة

وتظهر �اللون   سال�ة  �أعداد )  اإلدخار  ةـود�ع  لـمث(  بدفعها  نقوم  التي  القیم  تمثیل  Excel  في  االستثمار  لدوایتم في  

في   100000ود�عة مبلغ    ل،المثا   لسبی  على.  ةـموجب  �أعداد )  السنوي  العائد   لمثنتلقاها (  التي  والقیماألحمر.  

 �النس�ة للبنك.  100000 و�الق�مة �النس�ة للمودع   100000-البنك تمثل �الق�مة  

في �ل سنة �معدل خصم    100000مقداره    عائد   ، و�قدم40000ته  تکلف  الستثمار  الحال�ة   القیمة  لحساب مثال:  

 ):1- 3الشكل انظر (  اليـالت وـ النح على  B7في الخل�ة  PVولمدة خمس سنوات، نكتب الدالة  %5قدره 

PV(B5;B4;B3; ;0)=   

 43294.77-.الرقم  فینتج
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 PV: استخدام الدالة 1-3الشكل 

  على تـدفقات خارجـة مـن المـستثمر، أي أن المستثمر مستعد إلنفاق  1- 3الشكل  تدل اإلشارة السال�ة للقیمة الحال�ة في  

 .50000 في �ل سنة لمدة خمس سنوات أي  10000للحصول على عائد مقداره   43294.77مبلغ 

أو   صمـالخ  لد ـمع  تخدامـ �اس  ینـمع  استثمار  لحساب ربح�ة  NPVالحال�ة    القیمة  صافي  تستخدم دالة:  NPVالدالة   )2

 د االستثمارـة). و�عـموجب  (قیم  اإلیرادات   سال�ة) ومن  (قیم  المستقبل�ة   الدفعات   مكونة من  وسلسلة  )rate(  التخفیض 

 :التالي  العام  لشکـصافي الق�مة الحال�ة ال  دالة  وتأخذ   ،الصفر  من   أكبر  له  الحال�ة  القیمة  صافي  تکون  عندما  مربحاً 

NPV(rate;value1;value2; ...)  = 

 حیث: 

• rate واحدة زمن�ة  فترة في التخفیض  أو  الخصم لد مع : �مثل. 

• value1;value2; ...  255: تمثل الدفعات واإلیرادات في �ل فترة زمن�ة، و�مكن أن �صل عدد هذه الوسطاء إلى 

  .فترة  �ل  نها�ة  في  دث ـوتح  الوقت   من  متساو�ة  فترات   على  ... ;value1;value2الق�م    تکون  أن  �جب وس�ط، و 

، لذلك �جب النقد�ة  السیولة  ترتیب لتعکس      ... ;value1;value2  الترتیب   ،NPVق�مة الحال�ة  دالة صافي ال  تستخدم
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 . الصح�ح لالتسلس في الزمن�ة الفترات  وإیرادات   دفعات  قیم لإدخا من التأكد 

، ویر�ح  75000، و�نا تتوقع أن یخسر في الـسنة األولـى  300000في استثمار تکلفته األول�ة   نفكركنا    إذا:  لمثا

مع العلم أن  ،  200000، ویر�ح في السنة الرا�عة  150000، ویر�ح في السنة الثالثة  100000لثان�ة  ي السنة اف

فهـل هـذا االستثمار مر�ح؟ و�م یص�ح صافي القیمة الحال�ة عندما یتم دفع تکلفة االستثمار  . %8معدل الخصم هو 

 األول�ة في نها�ة السنة األولى بدًال من دفعها في بدایتها.

. تدل مخرجات دالة صافي القیمة الحال�ة 2- 3الشكل ، �ما في Excelة إلى ورقة عمل بنقل ب�انات المسأل :حلال

 (كون اإلشارة سال�ة).  17629.75) أن هذا االسـتثمار یحقـق خـسارة قدرها  A9(في الخل�ة 

 
 NPV: استخدام الدالة 2-3الشكل 
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 :NPVالدالة مع  االستهداف أداة استخدام

لتحدید مقدار تکلفة االستثمار أو    NPVمع دالة صافي الق�مة الحال�ة     Goal Seek  1االستهدافداة  تخدام أیمکن اس 

تکلفة   مقدار  ولتحدید  الصفر).  من  أكبر  لالستثمار  الحال�ة  القیمة  مربحًا (صافي  االستثمار  یجعل  الذي  الخصم  معدل 

، هنا الخل�ة  NPVالدالة  التي تحوي ص�غة    على الخلیـة  مثًال، ننقر  1االستثمار التي تجعل صافي القیمة الحال�ة یساوي  

A9 3-3الشكل لو، ثم استهداف فیظهر مر�ع الحوار المبین في -مة ب�انات نختار تحلیل ماذاثم من قائ . 

 
 : استخدام االستهداف3-3الشكل 

�ة للقیمة المستهدفة، ویجب نحدد في الخانة الموجودة أمام ع�ارة تعیین الخل�ة عنوان الخل�ة المـراد جعلهـا مـساو

(الق�مة المستهدفة)، ثم نحدد في   1األوسط الرقم  وجود ص�غة في الخل�ة المراد تعیینها، ثم نکتـب في المر�ع  

الهدف، ثم ننقــر علــى موافــق. عندها یتغیر محتوى الخل�ة    المراد تغییرهـا لتحقیـق  A$3المر�ع السفلي الخل�ة $

A3    ما استهدفنا. وهذا �عني أنه لو    1وتص�ح ق�مة دالة صافي الق�مة الحال�ة    282.369إلى    300000من�

لكان االستثمار مر�حًا أي قیمة صـافي القیمة الحال�ة أكبر من الصفر. وبنفس   282.369كانت تکلفة االستثمار 

 . A3الخل�ة  بدًال من A2�قة یتم تحدید معدل الخصم الذي یجعل االستثمار مربحًا وذلك بتغییر الخل�ة  الطر

 
  عمل�ة االستهداف إجراء أثناء.  لو-ماذا لتحلی أدوات أح�انًا تسمى أوامر جزء من مجموعة من االستهداف"�عد   1
 الناتج المستهدف. �إرجاع الخل�ة لتلك تا�عة ص�غة ومتق حتى معینة واحدة خل�ة في القیمة  بتغییر Excel �قوم ،
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 ، ثابت   فائدة  لومعد   ثابتة  دور�ة  دفعات   إلى  یستند   ،ما  الستثمار  المستقبل�ة  القیمة  الدالة  هذه  تحسب :  FVالدالة   )3

 : التالي العام لالشک الدالة وتأخذ  ،الحال�ة دالة القیمة �عکس  وهي

FV(rate;nper;pmt;pv;type) = 

 حیث:

• Rate : فترة زمن�ة ل� ،الخصم لمعد  أو الفائدة لمعد  هو، لالمعد . 

•  Nper:   الدور�ة الدفعات  عدد  . 

•  Pmt  :لسلسلة   المستقبل�ة  القیمة  ساب ـلح  تخدامهاـاس  ویتم،  )المتساو�ة  الدفعات   لحا(  الدور�ة  الدفعة  هي قیمة 

 .المتساو�ة الدفعات  من

•   PV  : لدفعة  أو   ،الفترة  ةـبدای  يـف  �بیرة  واحدة  لدفعة  المستقبل�ة   القیمة  لحساب   استخدامها  ویتم ،  الحال�ة  القیمة 

   .الدور�ة الدفعات  عن  مختلفة أول�ة

•  Typeالفترة   نها�ة  �کون االستحقاق في  عندما  0  القیمة  العائد، و�أخذ   أو  الدفعة  استحقاق  ل شک  وهو،  ل: الشک  

 . 0وضع هذا الوس�ط یتم اعت�اره   یتم لم الفترة وإذا بدا�ة  في االستحقاق �کون عندما  1  والق�مة الزمن�ة،

سنة،  �ل    بدا�ة  معل.س  2000   یدفع  �أن  الخدمة  نها�ة  تعویض صندوق    في  �االشتراك  العمال  أحد   �فكر  مثال:

  إذا   التعویض   ذلك  سیص�ح، و�م  %6علمًا �أن معدل الفائدة سنو�ًا هو    ؟سنة  35  إتمام  �عد   تعویضه  سیص�ح   فکم

   ؟السنوي طللقس  واحـدة إضافة لمرة أولى دفعةل.س 7500مبلغ  سیدفع  المشترك أن افترضنا

   الحل:
 دفعة أولى:  وجود عدم حالة في .أ

 FVنكتب دالة الق�مة المستقبل�ة  ثم  ،  4- 3الشكل  هو مبین في    �ما   Excelندخل ب�انات المسألة في ورقة عمل  
 على النحو التالي:   A8في الخل�ة 
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= FV(A2;A3;A4; ;A6) 

 
 FV: استخدام الدالة 4-3الشكل 

ألنه سیخرج من المشترك،   االشتراك) أنه تم وضع إشارة سال�ة لمبلغ  4-3الشكل  ونالحظ من الشکل السابق (

فارغًا لعدم وجود دفعة   pvألن الدفع یتم مع بدا�ة �ل سنة، �ما ترك مكان الوس�ط    type�ق�مة للوس�ط    1وضع  

 السنوي. االشتراكأولى مختلفة عن 

 دفعة أولى:  وجود حالة في .ب

�دفعة  ل.س  7500مع افتراض أن المشترك سیدفع مبلغ    Cفي العمود  نفسها  نقوم �عمل الحسا�ات السا�قة   

 علـى النحو التالي:   C8في الخل�ة  FVالسنوي. لذلك نكتب الدالة  لالشتراكلمرة واحدة إضافة  أولى

= FV(A2;A3;A4; ;A6) 

 . السابق 15-3�ما هو موضح في الشكل  ل.س 293887عندها تكون نتیجة القیمة المستقبل�ة لالستثمار           

 لالشک  الدالة  وتأخذ   ها،مال�ة یتم سداد فائدة دور�ة عن  المستحقة لورقةُترجع هذه الدالة الفائدة  :   ACCRINT الدالة )4

 : التالي العام
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=ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]) 

 ،حیث 

• Issue     :  ةالورقة المال�تار�خ إصدار. 

• First_interest     : فائدة للورقة المال�ةتار�خ أول. 

• Settlement    :   مثل تار�خ تسو�ة الورقة المال�ة التار�خ الذي �عقب تار�خ  ، تسو�ة الورقة المال�ةتار�خ�

 .اإلصدار عند منح الورقة المال�ة للمشتري 

• Rate    : ورقة المال�ةالسنوي لفائدة القس�مة الخاصة �ال السعر. 

• Par    : ورقة المال�ة. إذا تم إهمال سعر التداول، فستستخدم الدالةوهي ق�مة سعر التداول لل ACCRINT  الق�مة

1000. 

• Frequency    :  ،عدد مدفوعات القس�مة في السنة. �النس�ة إلى المدفوعات السنو�ةfrequency = 1  ؛

 .frequency = 4ات ر�ع السنو�ة، مدفوع؛ والfrequency = 2والمدفوعات نصف السنو�ة، 

• Basis    : نوع أساس حساب عدد األ�ام المطلوب استخدامه. 

•  Calc_method   وس�ط اخت�اري �مثل ق�مة منطق�ة تحدد طر�قة حساب الفائدة المستحقة اإلجمال�ة عند تأخر:

إلجمال�ة من اإلصدار إلى لمستحقة االفائدة ا TRUE (1) ُترجع ق�مة .first_interest تار�خ التسو�ة عن تار�خ

إلى التسو�ة. إذا لم ُتدخل ق�مة هذا  first_interest الفائدة المستحقة من  FALSE (0) وُترجع ق�مة التسو�ة.

 . TRUEإلى الوس�ط، فسیتم تعیینها �شكٍل افتراضي 
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 .ACCRINTالتالي یوضح مثاًال على استخدام الدالة  5- 3الشكل 

 

 ACCRINTدالة دام ال: استخ5-3الشكل 

 .عدد األ�ام من بدا�ة فترة القس�مة وحتى تار�خ التسو�ة الخاص بهاهذه الدالة  ُترجع COUPDAYBS :الدالة )5

   :والشكل العام لها هو

COUPDAYBS (settlement, maturity, frequency, [basis]) = 

 حیث،

• Settlement    :   التار�خ الذي �عقب تار�خ  المال�ة سو�ة الورقة �مثل تار�خ ت، تسو�ة الورقة المال�ةتار�خ

 .اإلصدار عند منح الورقة المال�ة للمشتري 

• Maturity    : مثل تار�خ االستحقاق تار�خ انتهاء صالح�ة الورقة المال�ة، تار�خ استحقاق الورقة المال�ة�. 
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• Frequency    : و�ة، عدد مدفوعات القس�مة في السنة. �النس�ة إلى المدفوعات السنfrequency = 1  ؛

 .frequency = 4؛ والمدفوعات ر�ع السنو�ة، frequency = 2والمدفوعات نصف السنو�ة، 

• Basis     نوع أساس حساب عدد األ�ام المطلوب استخدامه ووه : وس�ط اخت�اري. 

 .COUPDAYBS التالي یوضح مثاًال على استخدام الدالة 6- 3الشكل 

 

 COUPDAYBS: استخدام الدالة 6-3الشكل 

 ..start_periodو end_period بین فترتین الفائدة التراكم�ة المدفوعة لقرض هذه الدالة ُترجع : CUMIPMTالدالة  )6

 ولها الشكل العام التالي: 

=CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) 

 حیث،

• Rate    : معدل الفائدة. 
• Nper    :  دفعات السداد  العدد اإلجمالي لفترات. 
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• Pv    : الق�مة الحال�ة. 
• Start_period    :  1 منیتم ترق�م فترات دفعات السداد بدءًا ، حیث  الفترة األولى في الحساب . 
• End_period    :  الفترة األخیرة في الحساب. 

• Type :  الفترة  نها�ة   �کون االستحقاق في  ، عندما0  القیمة   العائد، و�أخذ   أو  الدفعة  استحقاق  لشک   وهو ،  لالشک  

 . الفترة بدا�ة  في االستحقاق �کون عندما  1  والق�مة الزمن�ة،

 . CUMIPMT التالي یوضح مثاًال على استخدام الدالة 7- 3الشكل 

 

ب 7-3ئكخ�ف   CUMIPMT: ئزئجتئل ئكتئك

الدالة  ُترجع  :  CUMPRINC  الدالة )7 لقرض  هذه  المدفوع  التراكمي  المال  فترتینرأس   start_period بین 

 . وتأخذ هذه الدالة الشكل العام التالي: .end_periodو

= CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type) 

 حیث، 
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• Rate    : معدل الفائدة. 

• Nper    :  العدد اإلجمالي لفترات دفعات السداد. 

• Pv    : الق�مة الحال�ة. 

• Start_period    :  1من  ترق�م فترات دفعات السداد بدءاً الفترة األولى في الحساب. یتم . 

• End_period    :  الفترة األخیرة في الحساب. 

• :Type    الفترة  نها�ة  �کون االستحقاق في   عندما، 0  القیمة  العائد، و�أخذ  أو  الدفعة استحقاق لشک وهو ، لالشک  

 الفترة.  بدا�ة  في االستحقاق �کون عندما  1  والق�مة الزمن�ة،

 . CUMPRINC على استخدام الدالة وضح مثاالً التالي ی 7- 3الشكل 

 

ب 7-3ئكخ�ف   CUMPRINC: ئزئجتئل ئكتئك

وتأخذ الشكل   .أسلوب الرصید المتناقص الثابت الك أصول لفترة معینة �استخدام  تُترجع هذه الدالة إه:  DB  الدالة )8
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 العام التالي: 

= DB(cost, salvage, life, period, [month]) 

 حیث،

• Cost    : األول�ة لألصول كلفةالت. 
• Salvage    :  الك (تسمى في �عض األح�ان العمر اإلنتاجي لألصل)تالق�مة عند نها�ة اإله. 
• Life    : الك األصلتفیها إهفترات التي یتم عدد ال . 
• Period    :  ستخدم الوس�ط�الك فیها. �جب أن تتر�د حساب اإله الفترة التي Period لوحدات نفسها التي  ا

  life . وس�طها الستخدم�
• Month    : الوس�ط عدد األشهر في السنة األولى. في حال حذف month  12، �فترض أنها تساوي . 

 
 .DBالتالي یوضح مثاًال على استخدام الدالة  8- 3الشكل 

 

ب 8-3ئكخ�ف   DB: ئزئجتئل ئكتئك

 



 
 

- 60 - 
 

النظر إلى معدل الفائدة السنوي االسمي � معدل الفائدة السنوي الساري المفعول،  هذه الدالة  ُترجع    :EFFECTالدالة   )9

 وتأخذ الشكل العام التالي: .وعدد الفترات المر��ة في السنة

= EFFECT(nominal_rate, npery) 

 حیث،

• Nominal_rate    : معدل الفائدة االسمي. 

• Npery    :   ة �ل سنةعدد الفترات المر��. 

 . EFFECT التالي یوضح مثاًال على استخدام الدالة 9- 3الشكل 

 

ب 9-3ئكخ�ف   EFFECT: ئزئجتئل ئكتئك

لفترة استثمار معینة استنادًا إلى دفعات دور�ة ثابتة ومعدل الدفعة لرأس المال  هذه الدالة  ُترجع  :   PPMT  الدالة )10

   وتأخذ الشكل العام التالي: .فائدة ثابت 

= PPMT (rate, per, nper, pv, [fv], [type]) 

 حیث،
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• :Rate لكل فترة زمن�ة معدل الفائدة. 

• Per:  وق�مة 1تحدد الفترة و�جب أن تقع في النطاق بین  nper 

• :Nper  العدد اإلجمالي لفترات الدفعات في مرتب دوري. 

• :Pv   الق�مة الحال�ة، أو المبلغ اإلجمالي الذي تساو�ه سلسلة الدفعات المستقبل�ة اآلن. 

• Fv تحق�قها �عد إتمام الدفعة األخیرة. إذا تم  �ة النقد�ة التي تر�د ن الق�مة المستقبل�ة أو المیزا: وس�ط اخت�اري �مثل

 .لمستقبل�ة لقرض مثًال تساوي صفرا الق�مة أن أي (صفر)، 0، فس�فترض أنها  fv حذف

• Type  : نها�ة   �کون االستحقاق في  ، عندما0  القیمة  العائد، و�أخذ   أو  الدفعة  استحقاق  لشک  وهو،  وس�ط اخت�اري  

 الفترة.  بدا�ة في االستحقاق �کون عندما 1  �مةلق او الزمن�ة، الفترة

 . EFFECTالتالي یوضح مثاًال على استخدام الدالة  10- 3الشكل 

 

ب  10-3ئكخ�ف   PPMT: ئزئجتئل ئكتئك
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 وص�انتها  Excel  في إنشاء قاعدة ب�انات 6-3

یمکن تعریف نظام  ض. �ما عیمکن تعریف قاعدة الب�انات �أنها تجمع منظم لکم�ة من الب�انات المترابطة مع �عضها ال� 

ات والمعلومـات إدارة قاعدة الب�انات �أنه برنامج یستخدم إلنشاء وص�انة ورقا�ة قواعد الب�انـات، وكذلك اسـترجاع الب�انـ

عن طریق بناء جدول ویمکن    Excelأو قاعدة ب�انات فرد�ة، من خالل برنامج    (list)یمکن بناء قائمة    المستعلم عنها.

. ویحتوي �ل جدول (قاعدة ب�انات) على مجموعة من  إلخلجدول عمل�ات البحث والفرز والتصف�ة ...اأن نجري على  

، و�ل عمود من الحقول له  Fields(أسطر الجدول)، و�ل سجل یحتوي على مجموعة من الحقول  Recordsالسجالت 

 عنوان فرید فـي السطر األول من الجدول.

 Excelبیانات   لقاعدة التخطیط

  یحتاجه   ما  معرفة  ین�غي  Excel  يـف  الب�انات   لقاعدة  وللتخطیط  ،لها  التخطیط  من  بد   ال  الب�انات   قاعدة  بناء  في  ءالبد   لقب

على  .  عمله وطر�قة  Excel  إمکان�ات  لظ  في  احت�اجاتهم  تلب�ة  یمکن  و��ف  ،القاعدةین من هذه  المستفید المستخدمین أو  

  تارة  الثاني  ولالسم  ،ارةـت  لاألو  مـلالس  اـً وفق  الموظفین  سجالت   ونمالمستخد   یرتب   أن  المتوقع  من  �ان  إذا  المثال،سبیل  

 ال   الشر�ة  موظفي   عدد   �کون  أن  یجب   �ما.  الثاني  لالسم  آخر  لوحق   لاألو  لالسم  لمستق  لحق   تخصیص   فیجب   أخرى

ورقة عمل    عدد   عن  لالحقو  عناوین  تتجاوز  وال،  لالحقو  اوینـعن  طرـس  اقص ـن  Excelورقة عمل    أسطر  عدد   یتجاوز

Excel. 

 Excelفي   بیانات قاعدةإنشاء 

إنشائها بسهولة في ورقة عمل   یتم  الب�انات  لقاعدة  التخطیط  السطر األول من  Excel�عد  الحقول في  بتسم�ة  ، وذلك 
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 الجدول ثم إدخال الب�انات اعت�ارًا من السطر التالي م�اشرة.

، بحیث  Excelللموظفین لدیها علـى برنامج    ترغب إحدى الشر�ات الصغیرة أو المتوسطة في تصمیم قاعدة ب�انات   مثال:

بدا�ة   الحالي، ورات�ه في  الموظف و�نیته، وتار�خ م�الده، وسنوات دراسـته، ونوع وظ�فته، ورات�ه  تحتوي على اسم 

 التعیین، وسنة التعیین، والخبرة �األشهر. 

عناو�ن الحقول في السطر ثم وضع    جدیدة  Excelاعدة الب�انات المطلو�ة نقوم أوًال �فتح ورقة عمل  قإلنشاء  الحل:   

 . 11- 3الشكل  �ما هو مبین في األول من الجدول

 
 : قاعدة ب�انات فارغة11-3الشكل 
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 . م�اشرة الثاني السطر في الجدول السابق اعت�ارًا من ات ـالب�ان نقوم �إدخال  ثم

 
 

 

 

 

 

 

 

 : جدول قاعدة ب�انات 12-3الشكل 

موظفین، ویمکن إظهار سطر    10  المثال السابق وفیها ب�انات ظفین المطلو�ة في  وقاعدة ب�انات الم ،  12-3الشكل  یبین   

عناوین الحقول بشکل دائم (مهما نزلنا إلى أسطر لألسفل) من خالل النقر على السطر التالي للسطر المـراد إظهاره ثم  

 من قائمة عرض نختار تجمید أجزاء ثم تجمید الصف العلوي. 

 Excelبیانات  قاعدة يف توافرھا الواجب الخصائص

  ذلك   في  التال�ة  الخصائص   وافرـت  نـم  دـب  ال)،  Excel  ات ـب�ان  قاعدة  (  Excel  لجدو  على  2ت الب�انا   قواعد   وظائف  لتأد�ة

 :  لالجدو

 ومختلف  ممیز  اسم  �ل  ونـ�ک  أن   ویجب   ل،ألسماء الحقو  Excel  ب�انات   قاعدة  من  لاألو   السطر  تخصیص   یجب  •

 
   حساب�ة عمل�ات ،تصف�ة ،فرز ،ترتیب ،بحث ،تغییر ،حذف ،إضافة 2
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 .   األسماء األخرى عن

 .  الب�انات  من النوع نفس على الب�انات  قاعدة في  عمود   �ل تويحی  أن یجب  •

 .  فیها ن�حث  أو لها وفقًا  الب�انات  تفرز أن نر�د   المعلومات  من نوع للک لمستق  عمود  تخصیص  یجب  •

 .  Excel ب�انات  قاعدة ضمن فارغة أسطر أو أعمدة ترك  عدم یجب  •

  األخرى  الب�انات   عن  دةـالقاع  لفص   فیجب   ذلك  تعثر  وإذا  ، الب�انات   لقاعدة  مستقلة   ورقة  تخصیص   ل المفض  من •

 . بینهما فارغ فارغ وعمود  سطر بترك الورقة، نفس في الموجودة

 Excelقاعدة  البیانات إلى البیانات لإدخا

 ،Form نموذج نافذة لخال من أو ،م�اشر عن طر�ق لوحة المفات�ح لبشک  Excel ب�انات  قاعدة إلى الب�انات  لإدخا یمکن

 قاعدة  في  المحسو�ة   دةـاألعم  ةـلتعبئ  ص�غ ـال  استخدام  لخال  من  أو  ،الب�انات   لإلدخا  منسدلة  قائمة  لعم  لخال  أو من

 الب�انات.

 :إدخال الب�انات م�اشرة .1

 إلى  ونسحب   أرةـالف  زر   رـننق  مـ ث  A12  الخل�ة   على  ننقر )  12-3الشكل  (  السا�قة  الب�انات   قاعدة  إلى   جدیدین  سجلین   لإلدخا

 : 13-3الشكل �ما في  J13حتى  A12الخال�ا من   ءاتض  حتى لوألسف الیسار
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 : إدخال الب�انات م�اشرة13-3الشكل 

إذا أردنـا تعبئـة الخل�ة التال�ة في نفس العمود، أو    Enterثم مفتـاح اإلدخال    A12و�عد ذلك نکتب مدخالت الخل�ة الفارغة  

وللر  Tabمفتاح   الـسطر،  نفـس  فـي  التال�ة  الخل�ة  تعبئة  أردنا  ننقر على  جإذا  العمود  نفس  في  السا�قة  الخل�ة  إلى  وع 

Shift+Enter وفي نفس الـسطر ،Shift+Tab.     

 Form نموذج لخال  من الب�انات نافذة لوتعدی لإدخا .2

شر�ط أدوات   نـ م  )، ثم12-3الشكل  (   الب�انات   قاعدة  من جدول  خل�ة   أي  في ننقر    نموذج  نافذة  لخال  من  ب�انات   لإلدخا

 . 14-3الشكل نافذة النموذج �ما في فتظهر  نموذج  ىلع  ع ننقر�الوصول السر 
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 : نافذة نموذج14-3الشكل 

  السابق   أو  التالي   عن �البحث   هـتعدیل  المراد   لالسج  نظهر موجود   ل سج  لولتعدی  ،جدید   زر  على ننقر  جدید  لسج  إلضافة

 لسج  النافذة. ولحذف  إغالق   لقب  استعادة  زر  ننقر   ك التعد�الت ـتل  نـع  عـالتراج  اـأردن  وإذا  ،تعدیلها  المراد   لالحقو  لنعد   ثم

 .حذف زر ىـعل ننقر ثم لالسج نظهر موجود 

 الب�انات ل إلدخا منسدلة قائمة إنشاء .3

)، نفعل الخل�ة  12- 3الشكل  (  وظفین ـالم  ب�انات   قاعدة  من  الوظ�فة  لمجا  عمود   في  الب�انات   لإلدخا  منسدلة  قائمة   للعم

H2ائمة في مر�ع السماح ثم نكتب  صحة الب�انات ثم تبو�ب إعدادات ثم نختار ق  ، ثم نذهب إلى قائمة ب�انات ثم التحقق من

 .15-3الشكل في مر�ع المصدر الق�م المراد وضعها في القائمة المنسدلة بینها فواصل منقوطة �ما هو مبین في 
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 : إنشاء قائمة منسدلة15-3الشكل 

) على �سار الخل�ة المراد إدخال الب�انات لفسلأل  أسود   سهم  (ف�ه  مر�ع  وأخیرًا نختار أمر موافق، فیظهر

  مشتر�ات   أو   سویق ـت  أو   اج ـإنت  منها  المجاور) لنختار  ل(الشک  المنسدلة  القائمة  تظهر  عل�ه  فیها. و�النقر

  .جدیدة ب�انات  لإدخا عند 

 الب�انات  قاعدة في المحسو�ة األعمدة لتعبئة الص�غ استخدام .4

  مستقلین فإنه   ) ووضعهما في عمودین12- 3الشكل  عدة الب�انات (ول قاد في ج  الکن�ة  عن  االسم  لفص  من  على الرغم

 نص�ة  سلسلة  لوص  یمکن  . �ما=    B2&" "&C2  التال�ة:  الدالة  ص�اغة  بواسطة  ود واحد ـعم  في  بسهولة  جمعهما  یمکننا

 دالةلا  هذه  ، وتأخذ CONCATENATالتعاقبي    لالوص  ةـدال  لالـ خ  نـم  أخرى   بطر�قة  واحدة  نص�ة   سلسلة  في   متفرقة

 : التالي العام لالشک

CONCATENATE (text1;text2;...) = 

 ة:ـالتالی ص�غةـال لالـخ �السنوات من الموظف عمر حساب  یمکن  أخرى جهة ومن
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=INT ( (TODAY( ) – E1)/365.25) 

  ،ليالحا  مالیو  تعطي تار�خ  التي   TODAYوالدالة    ، صحیحة  قیمة  أدنى   إلى  الرقم   ترجع  التي  INTالدالة    استخدمنا   وهنا 

 الموظف �السنوات. سن السنة لینتج أ�ام دد ـع على  الناتج وقسمنا الموظف م�الد  تار�خ منها طرحنا والتي

   البیانات  لإدخا صحة من   التحقق

ر التحقق من صحة الب�انات في  ـأم  لالـخ  ن ـم  أكثر   أو  خل�ة  في  إدخالها   یمکن  وقیمة) التي   ، (نوعاً   الب�انات   تقیید   یمکن 

- 3الشكل  المبینة في    في حقل الراتب عند التعیین لقاعدة الب�انات   على سبیل المثال، إذا أردنا تقید الب�انات   .قائمة ب�انات 

إلى  12 نذهب  الب�انات  ،  صحة  من  الص�غة التحقق  مر�ع  في  نكتب  ثم  مخصص،  الخ�ار  السماح،  مر�ع  في  ونضع 

I2>=25000  قد قیدنا الراتب عند التعیین �ق�مة أكبر   نكون   كو�ذل.  16-3الشكل  = ، ثم نختار موافق �ما هو موضح في

 . (الحد األدنى للراتب مثًال) 25000أو تساوي  

 
 : التحقق من صحة الب�انات 16-3الشكل 

 صالحة  غیر ب�انات لإدخا عند الخطأ إلى تنب�ه رسالة إظهار
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  التال�ة   النافذة  فتظهر  ،الخطأ  ىـإل  هـبین ت  التبویب   عالمة   ننقر   ،صالحة  غیر  ب�انات   لإدخا  عند   الخطأ  إلى   تنب�ه  رسالة  إلظهار

"، ثم  صالحغیر    "الراتب   :  مثالً   ،أـالخط  الةـرس  ومحتوى"  في الراتب   خطأ "  مثًال:  للخطأ   عنوان  نکتب )،  17-3الشكل  (

 نختار موافق. 

 
 : التنب�ه إلى خطأ 17-3الشكل 

  تنب�ه   أردنا  إذا  "تحذیر"  أو  ،الحةـص  ر ـغی  قیم  لإلدخا  المطلق  المنع  أردنا  إذا  "إ�قاف"  النمط  مر�ع  في  نختار:  مالحظة
 .القیم لتلك السماح عدم  أو السماح خ�ار و�عطاءه المستخدم

 الب�انات  لإدخا عند   إرشاد�ة رسالة إظهار

  من ، ثم نتأكد  "لإدخا  رسالة ، "ب ـالتبوی  ةـعالم  فوق  ننقر  ،ما  عمود   أو   خل�ة  في  الب�انات   لإدخا  عند   إرشاد�ة  رسالة  لعرض 

ان مثًال: "الحد األدنى للراتب"، نكتب في مر�ع العنو   مـث،  "ةـالخلی  تحدید   عند   لاإلدخا  رسالة  إظهار"،  خت�ارالا  خانة  تحدید 

 . 18-3الشكل ، ثم نختار موافق �ما هو مبین في 25000“وفي مر�ع نص الرسالة نكتب مثًال: "یبدأ الراتب عند التعیین من 
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 : رسالة إدخال 18-3الشكل 

 Excelیانات بالبحث داخل قاعدة 

عن سجل أو مجموعة من السجالت من خالل نافذة ال�حث واالستبدال    Excel�مكن إجراء عمل�ات ال�حث داخل قاعدة ب�انات  

 أو عن طر�ق نافذة نموذج.

 :لبحث واستبدا  نافذة لخال  الب�انات من قاعدة لداخ البحث

نافذة    لخال  من  لالعم  ورقة   �امل   ضمن  ةد واح  صفة  في  تشترك  التي   السجالت   من  مجموعة  أو   لسج  عن  یمكن البحث 

ذة  ـوالناف  .)Ctrl+H( أو    ،لاستبدا  أو  )Ctrl+F(  أو  بحث   ثم  تحریر  قائمة  من  إظهارها  یمکن  والتي".     لواستبدا  "بحث 

 سطر  اـفیه  یظهر   ال  التي"  بحث "  تبویب   عالمة  تش�ه  وهي  "لاستبدا"  تبویب   عالمة  على  ) مفتوحة19-3الشكل  (  التال�ة

 .لاستبدا
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 �حث واستبدال  ةنافذ: 19-3كل شال

  : نموذج  قاعدة الب�انات من خالل نافذة لداخ البحث

 بتحدید  وذلك  نموذج  ذةـناف  لخال  من  أكثر  أو  صفة  في  تشترك  التي  السجالت   من  مجموعة  أو   لسج  عن  البحث   یمکن

 محمد   اسمه  موظف  عن  )12- 3الشكل  (  الموظفین  ب�انات   قاعدة  في  للبحث . على سبیل المثال،  البحث   معاییر  أو  مع�ار

ف�ظهر  "،  مع�ار "زر  على  ننقر  النافذة  تلك   في  ثم   في شر�ط األدوات "  نموذج"   أمر   على   ننقر  ،المشتر�ات   قسم  في   لو�عم

 التالي:  20-3الشكل لنا 

 
 : �حث من نموذج 20-3الشكل 
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"  التالي  عن  بحث "  رز  على  ننقر  الوظ�فة) ثم  لمجا  لحق  في  مشتر�ات   و  االسم  لحق  في  (محمد   البحث   معاییر  نکتب 

 �املة.  علواني الموظف محمد  ب�انات  فتظهر

 Excelالتصفیة في قاعدة بیانات 

أوامر  استخدام  یمکن  ذلـك  ولعمـل  واحد،  نطاق  في  البحث  من  الناتجة  السجالت  جم�ع  المستخدم عرض  یرید    أح�انًا 

 المختلفة للتصف�ة.تي األنواع نبین ف�ما �آ  التصف�ة.

 : التصف�ة التلقائ�ة

الفرع�ة   نفتح القائمةننقر في أي خل�ة من قاعدة الب�انات، ثم نفتح قائمة ب�انات ومنها  AutoFilterلعمل تصف�ة تلقائ�ة  

أسهم التـصف�ة التلقائیـة إلى یسار تسم�ات األعمدة في النطاق الذي   تظهرتلقائ�ة، عندها  تصف�ة، وننقر على أمر تصف�ة  

المشتر�ات (مع�ار التصف�ة)، فقط ننقر على السهم الذي على یسار    املین فـي قـسمعتتم تصفیته، ولعرض الموظفین ال

ماالب�ان  عدا   ات  مجال الوظ�فة، فتظهر قائمـة منسدلة. ننقر فیها على مشتر�ات، فتختفي جم�ع سجالت قاعدة  

 : 21-3الشكل السجالت التي ینطبق علیها مع�ار التصف�ة (موظفي المشتر�ات) �ما في 

 
 : تصف�ة تلقائ�ة21-3الشكل 
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  أو  ،الوظ�فة  لاـمج  ود ـ یسار عم  السا�قة  المنسدلة  القائمة  ) فيلأمر (الک  على  من جدید، ننقر  السجالت   جم�ع  وإلظهار

  الفرع�ة  القائمة  نفتح  ومنها  ب�انات   ةـقائم  تحـنف  ثم  ،الب�انات   قاعدة  من  خل�ة  أي  في  �النقر  وذلك  التلقائ�ة  التصف�ة  نلغي

 . تلقائ�ة تصف�ة أمر على  وننقر ،تصف�ة

 المخصصة  التلقائ�ة التصف�ة

  الموظفین   على سبیل المثال، لعرض   . األعمدة  ألحد   تصف�ة  مع�اري  المخصصة لوضع  التلقائ�ة  التصف�ة  استخدام  یمکن

  �إظهار نافذة   ، نقوم35000وأصغر من    30000أكبر من    رواتبهم  الذین  )12-3الشكل  الموظفین (   ب�انات    قاعدة  في

ثم مخصصة   على  النقر  لخال  ، من 22-3الشكل  �ما في    مخصصة  ةائ� قتل  تصف�ة   القائمة   في  عوامل تصف�ة األرقام 

 . الراتب  عمود  سارـ ی التلقائ�ة للتصف�ة المنسدلة

 
 : تصف�ة تلقائ�ة مخصصة22-3الشكل 

  30000ونکتب    "من  بركأ"    ب ـالرات  ت ـ تح  المر�ع  في  (نختار  لاألو  المع�ار  نحدد   المخصصة  التلقائ�ة   التصف�ة  نافذة  في  ثم

  أصغر   نختار  لاألسف  المر�ع  في   "و" ثم  أیضًا (نختار  تحققه  الواجب   الثاني  المع�ار   لکتا�ة  لالمجاور)، وننتق   المر�ع  في
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 سجالت   تظهر  موافق  على   �النقر  ثم  ،السابق  22-3الشكل    هو موضح في   �ما ،  المجاور)  المر�ع  في  35000  ونکتب   ،من

 :)23-3ي الشكل ف(المبینة  التال�ة الموظفین

 
 : نتائج التصف�ة التلقائ�ة المخصصة23-3الشكل 

  السجالت  عرض   نرید   عندما  ، فمثالً (?)   االستفهام  شارةوإ  (*)النجمة    وهما  للتصف�ة  الشامالن  الرمزان  استخدام  یمکن

  تحت   المر�ع  يـف  ارـنخت(صف�ة  ـالت  مع�ار  نحدد   ثم  مخصصة  تلقائ�ة  تصف�ة  نافذة  �إظهار  نقوم  ،  سا  ـب  یبدأ  موظفها  اسم  التي

 .24-3الشكل �ما في ، المجاور له)  المر�ع في *" سا "ونکتب "  یساوي" االسم

 
 : استخدام الرمزان الشامالن للتصف�ة 24-3الشكل 
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 أو  أحرف  أي  لمح  لیح  *  نجمة  لالشام  الرمز  أن  أي(  سامر  اسمهما  اثنین  موظفین  وفیها  التصف�ة  نتیجة  تظهر  وهنا

  ل مجهو  رقم  أو  رمز  أو  حرف  لمح  لیح  فقط  ؟الشامل  الرمز  أن). �ما  "سا"  النص   جزء  تلي  معلومة   رغی  أرقام  أو  رموز

 .واحد 

 : المتقدمة التصف�ة

تصف�ة متقدمة  تصف�ة  لألمر  ذلك من خالل    یمکن  و  عنها،  �عیدًا  أو  الجدول  في  الحالي  في موضعها  الب�انات  قاعدة 

فصل،  ویـسمح نطـاق المعاییر �التصف�ة على أساس معاییر  معاییر من  في نطاق  وفقًا لهاالتي نر�د  التصف�ة    3المعاییر 

 : أكثر تعقیدًا (أكثر من مع�ارین وألكثر من عمود). وفیما یلي �عض األمثلة لمعاییر تصف�ة مختلفة

 

  أكثر من مع�ار تصف�ة في عمود مرت�طین �العمل�ة المنطق�ة أو(OR): 

نكتب المعاییر م�اشرة    ،ORود مفرد مـرتبطین بــ  ممن مع�ار تصف�ة في ع  هناك أكثر إذا �ان  

المجاور   المعاییر  نطاق  �عرض  المثـال،  سـبیل  علـى  منفصلة.  أسطر  في  ال�عض  �عضها  تحت 

م "محمـد" أو "سم�ة". وللحصول على نتیجة التصف�ة �عیدًا عن  األسطر التي تتضمن في عمود االس

قاعدة الب�انات، ثم من قائمة ب�انات نذهب إلى    ن قاعدة الب�انات نقوم بنقر المؤشر في أي خل�ة م

 . 25- 3الشكل الموضحة في  تصف�ة ومنها إلى تصف�ة متقدمة فتظهر النافذة "تصف�ة متقدمة"

 

 
 .تصف�ة للعام أو  الستعالم نتائج مجموعة في  تضمینها سیتم التي السجالت لتقیید  بتحدیدها نقوم شروط هي :المعاییر 3
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 تصف�ة متقدمة: 25-3الشكل       

 في هذه النافذة نختار: و

 آخر.  النسخ إلى موقع ♦

 . A$1:$J$11)($الموظفین  ات ننطاق قاعدة ب�ا  إلى جانب نطاق القائمة، یتحدد تلقائ�اً  ♦

 ًا.سا�قالمکتو�ة   (Sheet1!$O$1:$O$3)نحدد الخال�ا  إلى جانب نطاق المع�ار، ♦

 ). Sheet1!$S$1هي  في مثالنا(وإلى جانب النسخ إلى، نحدد الخل�ة التي نرید أن یبدأ النسخ إلیها  ♦

 .26-3الشكل في  �ماننقر على موافق فتظهر السجالت المطلو�ة   ثم 

 
 : نتائج التصف�ة المتقدمة26-3 الشكل
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  محتو�ات   جم�ع  إظهار وإلعادة ،إلى النسخ  مکان لتحدید  حاجة ال  وهنا  ،الموقع نفس في القائمة تصف�ة اخت�ار  كما یمکن

  ننقر على   ومنها   تصف�ة  إلى  نذهب   ب�انات  قائمة  من  ثم  الب�انات   قاعدة  خال�ا  من  خل�ة  أي  على �النقر  نقوم الب�انات   قاعدة

 .لالک إظهار

 مرت�طین �العمل�ة المنطق�ة أو   ین أو أكثرعمود   في  تصف�ة مع�ار من أكثر(OR): 

  في   المعاییر   ندخل  ،آخر  عمود   في  شرط   أو  ما   عمود   في  شرط  تحقق   ب�انات   عن  للبحث 

  تحتوي  التي األسطر �افة �عرض المجاور  المعاییر نطاق. المعاییر نطاق من مختلفة أسطر

  جم�ع   التصف�ة  نتیجة  وتکون ". الکن�ة" عمود  في"  علواني"   أو  "مـاالس"  عمود  في"  محمد "  على

   .)�نیتهم علواني الذین الموظفین وجم�ع ،محمد  ماؤهمـأس ذینـال وظفینـالم سجالت 

 ومرت�طین �العمل�ة المنطق�ة   ین أو أكثرعمود   في  تصف�ة مع�ار من أكثر (AND): 

المعاییر  ،AND  ـب  مرتبطین  عمودین  في  شرطین  تحقق  ب�انات   عن  للبحث  �افة   نطاق   سطر  نفس  في  ندخل 

في  "  محمد "  على  تحتوي  التي  األسطر  �افة  ثًال �عرض ـم  المجاور  المعاییر  نطاق.  المعاییر

  وتکون .  سنوات في عمود سنوات الدراسة  10عن    سنوات دراستهم   تزید   أن  شرطـب  االسم   عمود 

  .ًا)عم المع�ارین یحقق علواني (الذي د ـالموظف محم لسج التصف�ة نتیجة

 ـب مرتبطین  في  عمودین تصف�ة مع�اري من أكثر AND وOR: 

   ةـمجموع �ل تحتوي حیث  ،لاألق على  الشروط من مجموعتین �إحدى تفي  أسطر عن للبحث 
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، منفصلة  أسطر  في  )OR  ـب  المرتبطة(  المعاییر  مجموعتينكتب  ،  AND  ـب  مرتبطین  عمودین  في  شرطین  على

  نطاق   . السطرنفس  في    مجموعة)�ل    لداخ(  AND  ـب  المرتبطة   المعاییر  مجموعةنكتب  و 

في   امر"ـ"س  أو"  محمد "من    أي  على  تحتوي   التي  األسطر  �افة  �عرض   المجاور  المعاییر

   . 10�كون عدد سنوات الدراسة أكیر من   أن االسم بشرط عمود 

  بـ  أكثر من مع�اري تصف�ة في عمود واحد مرتبطینAND وOR : 

 أعمدة   ضمین عدةـنقوم بت  عمود واحد،  في  لاألق  على  واحد   الشروط  من  ینوعتممج  �إحدى  تفي  أسطر  عن  للبحث 

منفصلة،    أسطر  في  )OR  ـب  المرتبطة(المعاییر    نكتب مجموعتي  العمود، ثم  عنوان  نفس  لها

  على.  �ل مجموعة) في السطر نفسه  ل(داخ  AND  ـب  المرتبطة  مجموعة المعاییر  ونكتب 

  37000أكبر من    رواتبهم  الذین  ر الموظفینجاومال  المعاییر   نطاق   �عرض   ل،المثا  لسبی

 . 27000أصغر أو تساوي  رواتبهم الذین إلى ، �اإلضافة40000وأصغر من 

 
 

 نتیجة ص�غةعلى  معتمد  مع�ار : 

  ال  ،مع�ار  شاءـإلن  �غةـص  ستخدمـن  عندما.  للتصف�ة  �مع�ار   ) لص�غة  ناتج   عن  ع�ارة(  محسو�ة  قیمة   استخدام  یمکننا

  سم�ة ـت  نترك  أن  فإما،  التصف�ة  معاییر  تسم�ة  في  الب�انات   قاعدة  أعمدة  عنوان  نستخدم 

  على . الب�انات قاعدة  نطاق  في عمود  تسم�ة  أخرى غیر تسم�ة  نستخدم  أو فارغة المعاییر

حقل الراتب فیها أكبر   قیمة  لها  التي، األسطر  المجاور  المع�ار  نطاق  �عرض   ل،المثا  لسبی

  .الحسابي لرواتب الموظفینمن المتوسط 
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 اإلشارة إلى المالحظات التال�ة:   تجدر وأخیراً 

مـا لـم �عود المرجع    نسب�ة  مراجع،  للص�غة  )داخل قاعدة الب�انات (  الداخل�ة  المراجع  �افةیجب أن تکون   ♦

  العمود مرجع نـسبي لإلشارة إلى تسم�ة  نستخدمها �مع�ار،  الص�غة التي    في  لکل العمود، ویجب أن �کون

 .  )في مثالنا السابق  I2( ناظر في السجل األولقل المحأو ال) الراتب  (مثالً 

 . مطلقة مراجع ،للص�غة )خارج قاعدة الب�انات ( الخارج�ة المراجع �افةیجب أن تکون  ♦

اسـتخدام تسم�ة عمود   عنـد   ، إالFALSE  أو  TRUE�مع�ار)    المستخدمة(  یجب أن تکون قیمة الص�غة ♦

قیمة     Microsoft Excelعنـدها �عـرض   أسماء، و  عن مرجع خل�ة نسبي أو نطاق  اً الص�غة عوضفي  

ا الخطأ  هذ تجاهل    نایمکن  في الخل�ة التي تحتـوي علـى المع�ار، و!  VALUE#أو    ?NAME#  خطأ مثل  

 ألنه ال یؤثر على طر�قة تصف�ة النطاق. 

 Excelفرز قاعدة بیانات 

  یرغب   األح�ان  �عض   وفي  ل،التسلس  مـرق  ود ـسب عمـصاعدیًا حـ ت  مرت�ة  )12-3الشكل  (  الموظفین   ب�انات   قاعدة  إن

  ل حقو   من  لحق  أي  في  ننقر  مثالً   لاألو  لالسم  وفقًا  الموظفین  ب�انات   قاعدة  ولترتیب   .آخر  لعمود   وفقاً   ترتیبها  في  المستخدم

تنـازلي   فرز  زر  أو  تصاعدیًا)   الترتیب   أردنا  إذا( أردنا   إذا( تصاعدي    فرز  زر  على  ننقر  ثم  لاألو  مـاالس

 لعمود (مجا  من  ألكثر  وفقًا  الموظفین  ب�انات   قاعدة  ترتیب   أردنا  من قائمة ب�انات ثم فرز. وإذا  ) وذلكاً تنازلی  الترتیب 

ن   Excel  فإن،  را�عًا)  لالتسلس   ثالثًا ثم  الجنس  ثم  ،ثان�اً   ةـالوظ�ف  ثم  ،أوالً   الوظ�فة  :�ما یلي  أعمدة  ألر�ع  وفقاً   الفرز  من  یمکِّ

 : )27-3الشكل  (النافذة التال�ة    فتظهر  فرز  رـأم  ىـعل  ب�انات ننقر  قائمة  من  ثم  فینظ المو  ب�انات   قاعدة  من  خل�ة  أي  في  ننقر
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 Excel: فرز قاعدة ب�انات 27-3الشكل 

 

، ثم نقوم �إضافة مستوى جدید من أجل "الوظ�فة"، ثم من أجل "الجنس"، فرز حسبالوظ�فة" في المر�ع  لنقوم بوضع "مجا

 .28-3الشكل في  ثم من أجل "التسلسل"، �ما هو موضح

 
 : تحدید مستو�ات فرز قاعدة ب�انات 28-3الشكل 

 

 :التالي  29-3الشكل  في �ما الب�انات  قاعدة ترتیب  فیتم ،موافق زر على ننقر   ثم
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 نتائج فرز قاعدة الب�انات : 29-3الشكل 

  للوظ�فة   وفقاً   ثم  أوًال (إنتاج)،  يالوظ�ف  ل للمجا  وفقاً   �شكل تصاعدي  الب�انات   قاعدة  ترتیب   تم  أنه  السابق   لمن الشک  نالحظ

 را�عًا. وفقًا للتسلسل ثم ،وفقًا للجنس ثالثاً   ثم ،ثانیاً 

 وإزالتھا Excel بیانات فرعیة لقاعدة مجامیع إضافة

على أعمدة فیها ب�انات رقم�ة وأخرى فیها ب�انات تصن�ف�ة، عندها یمکن حساب المجام�ع    Excelإذا احتوت قاعدة ب�انات  

رواتب  مود الب�انات الرقم�ة وفقًا لکل مجموعة تصن�ف�ة. على سبیل المثال، یمکـن حساب المجموع الفرعي لعالفرع�ة ل

 ي لرواتب جم�ع الموظفین في المجاالت الوظ�ف�ة �ما یلي: الموظفین في �ل مجال وظ�في، والمجموع الکل

 لنا). انفرز الب�انات وفقًا لعمود الب�انات التصن�ف�ة (المجال الوظ�في في مث )1

 ننقر في أي خل�ة من قاعدة الب�انات، ثم من قائمة ب�انات ننقر على اإلجمالي الفرعي، فتظهر نافذة اإلجمالي )2

 ): 30- 3الشكل الفرعي التال�ة (
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 : اإلجمالي الفرعي30-3الشكل 

 " الراتب "  على   صح  ةرونضع إشا  ،دالة  تخدامـاس  ةـقائم  من  مجموع""  و  في  تغییر  �ل  عند  قائمة  من"    الوظ�فة  لمجا"  نختار

یص  ـالتلخو    ةـالحالی  الفرع�ة  اإلجمال�ات  لاستبدا  على  صح  إشارة  تكون   افتراضي  لشکـوب  ،ىـإل  يـ فرع  إجمالي  إضافةمن  

 �ما في ،  )الوظ�في  لللمجا  وفقاً   للرواتب   الكلي  واإلجمالي  الفرع�ة  اإلجمال�ات   على موافق، فتظهر  ، ثم ننقرالب�انات  لأسف

 .31-3الشكل 

 
 : إضافة إجمالي فرعي للرواتب31-3كل شال
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  الفرعي، فتظهر   اإلجمالي  ىـعل  ننقر  ب�انات   قائمة  من  ثم  ،الب�انات   قاعدة  من  خل�ة  أي  في  الفرع�ة ننقر  المجام�ع  وإلزالة

   .إزالة الكلالذکر) ومنها نختار أمر  (سا�قة الفرعي اإلجمالي نافذة

 الفرع�ة  المجام�ع دالة في مجموع  دالة غیر لدوا استخدام

 اـیمکنن  ولکن  ،مجموع  دالة  �استخدام  الفرعي  اإلجمالي  عن  السا�قة  الفقرات   في  تحدثنا

نافذة   في  .دالة  استخدام  لأسف  الموجودة  القائمة  لإسدا  لخال  من   أخرى   لدوا  تخدامـاس

 القائمة   من  المطلو�ة  الدالة  اخت�ار  سوى  علینا  ما  ،)31-3الشكل  الفرعي (  اإلجمالي

لمجا   للرواتب   الفرعي  اإلجمالي  في  فعلنا  �ما  المجاور)  (الشكل  المنسدلة  لوفقًا 

  .الوظ�فة

،  SUBTOTAL اإلجمالي الفرعيهناك طر�قة أخرى الستخدام دوال غیر دالة مجموع وهي تعدیل رقم الدالة في دالة 

: في الخال�ا الي الکليجمإلل و  للمجام�ع الفرعیـةدالة  �تا�ةنجد أنه یتم السا�قة  الفرع�ة بـالرجوع لمخرجـات المجـام�ع

, I5 وI10 وI14 وI15  العام التالي: ، وتأخذ تلك الدالة الشکل);ref1;[ref2];…4L(function_numSUBTOTA = 

و�التالي  ،  115  إلى1من  في دالة المجام�ع الفرع�ة هـي    )بشکل افتراضي(أن أرقام الدوال المستخدمة  اإلشارة إلى  وتجدر  

 �عد (  االفتراض�ة  لالدوا  أرقام  لتعدی  یمکن   إظهارها.  �عـض الـسطور أو  ءلة إخفانفسها في حا  ةام�ع الفرع�ت�قى قیم المج

(یز�د عنه    بنظیره   االفتراضي  الدالة  رقم  ل�استبدا  وذلك  المخف�ة  القیم   لتتجاه  التي  األرقام  إلى   )النتائج  على  لالحصو

 . جمالي الفرعياستخدامها في اإلل التي �مكن اقائمة �الدو  ،2- 3الجدول یوضح  .المخف�ة  القیم لیتجاه الذي)  100ڊ 

 
 .)قاعدة الب�انات ( القائمة لداخ الفرعي االجمالي حساب في امهااستخد یتم التي الدالة یحدد: الدالة رقم 4
 ."إخفاءء" األمر بواسطة المخف�ة الصفوف قیم لتتجاه  ال التي أي 5
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 : دوال اإلجمالي الفرعي2-3الجدول 
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 الب�انات المجمعة وإعادة إظهارها إخفاء

و�النقر على هذه   فرعي. �ل إجمالي    مقابل) إشارات  31- 3الشكل  یظهر على یمین نافذة اإلجمالي الفرعي السا�قة (

 . 32-3الشكل في ، �ما هو موضح  تتحول اإلشارة إلى إشارة  و اإلشارات، تختفي الب�انات التفصیل�ة 

 
 : إخفاء الب�انات المجمعة 32-3الشكل 

 .وإلعادة إظهار التفصیالت، نقوم �النقر على إشارة   

   المحور�ة  لبتقاریر الجداو الب�انات لتحلی 7-3
مثل  دة من ب�انات مصدر معین (د معلومات ملخصة لحقول مح  للمستخدم  PivotTable  المحور�ة  الجداول تقدم تقاریر  

قاعدة ب�انات محددة). �ما تمکنه من تدویر صفوف وأعمدة الجدول المحوري، لمشاهدة ملخصات مختلفة لب�انات المصدر  

یتم بمرونة وسهولة �بیرة، األمر الذي یمنح هذه  من زوا�ا مختلفة، �اإلضافة إلظهار تفص�الت معینة أو إخفائها. �ل ذلك  

 (السیما متخذ القرار). للمستخدم في تحلیل الب�انات الخام واستخراج تقاریر تفاعل�ة مفیدة  األداة قوة �بیرة

 المحوري   الجدولخطوات إنشاء تقریر 
الجدو  إنشاء  یتم )  PivotTable(  وريـالمح  والمخطط  المحوري   لالجدو  تقریر  معالج  بواسطة  المحوري  لتقریر 

)PivotChart (یوضح ذلك.  لمثا یلي وفیما خطوات   الثالث  ذو 

 الب�انات   تلك  ـلتحلی  الشر�ة  وترید   ،الشر�ات   إحدى  لمب�عات   صغیرة  ب�انات   قاعدة  التالي  33-3الشكل    �عرض   مثال: 

 . المحوري لالجدو تقریر  معالج �استخدام
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 الشر�ة: ب�انات 33-3الشكل 

 
تقریر الب�انات (  لعمل  ننقر في أي خل�ة من قاعدة  المحوري  نختـار أمر  من    م، ث )33-3الشكل  الجدول  إدراج  قائمة 

PivotTable خطـوات معـالج الجـدول المحـوري  ، فتظهر أولى  PivotTable    في هذه الخطوة یتم  34-3الشكل  �ما في .

المكان الذي نرغب بوضع الجدول المحوري ف�ه، ثم نختار موافق فنحصل على النافذة تحدید الب�انات التي نر�د تحلیلها  

 . طط التقریر الموجود والتي من خاللها نستط�ع تصمیم ه�کل الجدول المحوري وفقًا لمخ 35-3الشكل  في الموضحة
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 : نافذة إنشاء تقر�ر محوري 34-3الشكل 

 

 : نافذة تصم�م تقر�ر محوري 35-3الشكل 

 لنقوم اآلن بتصم�م الجدول المحوري �ما یلي: 

  من   عوامل التصف�ة  منطقة  ىـعل  هـونلقی  ة)ـالمنطق  لالنافذة (مث  یمین  على  الموجودة  التصن�ف�ة  لالحقو  أحد   نسحب  )1

 .مخطط التقریر
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 منطقة  على  هـونلقی  )ـلتصن�ف العمی  ل(مث  النافذة  یمین  على   الموجودة  لالحقو  من  آخر  تصن�في  لحق  نسحب  )2

 . مخطط التقریر من الصفوف

  من  األعمدة  على منطقة  الصناعة) ونلق�ه  ل(مث  النافذة  یمین  على  الموجودة  لالحقو  من  آخر  تصن�في  لحق  نسحب  )3

 . مخطط التقریر

 الق�ممنطقة    على  ونلق�ه  ات)ـالمب�ع  ـلالنافذة (مث  یمین  على  الموجودة  لالحقو  من  �م�ة  ب�انات   ف�ه  لحق  نسحب  )4

 . التقریرمخطط  من

 :)36-3الشكل التالي ( المحوري ل دوـعندها نحصل على الج

 
 : التقر�ر المحوري 36-3الشكل 

جملة   من الجدول المحوري وجود   A3محوري السابق: نالحظ في الخل�ة  تو�ات تقر�ر الجول الحلنحاول اآلن تفسیر م

تمثل مجموع قیم المب�عات وفقًا لتصن�ف العمیل (مفضل،   B5:D6، أي أن الب�انات في النطاق  مجموع من المب�عـات

). �ما یوجد عمود لإلجمالي B1  منتظم) ونوع صناعته (حکوم�ة، أكاد�م�ة، تجار�ة) وفي �ل المناطق (انظر الخل�ة
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الکلي لقیم مب�عات �ل صناعة، وتمثل   الکلي لقیم مب�عات �ل من العمالءء المفضلین والمنتظمین، ویوجد سطر لإلجمالي

وعلى ذلك یمکن   اإلجمالي الکلي لمب�عات الشر�ة.  نقطة تقاطع سطر اإلجمالي الکلي مـع عمـود اإلجمالي الکلي قیمة

الموجود  القیمة  الخل�ة    ةتفسیر  �ل    C5في  في  التجاریین  المفضلین  لعمالئها  الشر�ة  مب�عـات  قـیم  مجمـوع  تمثل  �أنها 

 المناطق. 

 المحوري  لالجدو تخصیص أو لتعدی

على سبیل المثال،    .تریدها  يـالت  ات ـالمعلوم  ى ـعل  ل للحصو  أو تخصیصه   إنشاء تقریر الجدول المحوري، یمکننا تعدیله   �عد 

  تخطیط   محدد)، أو تغییر  لعمی  أو  ةـبتصن�ف مفرد (منطق  الخاصة  الب�انات   لعرض   المحوري  ل وتقریر الجد   تصف�ة  یمکن

تغیی  أو  لالتفاصی  �عض   إظهار  أو  6لالجدو أو  (متوسط ـدال  رـإخفائها،  التلخیص  أو...  ،عدد   ،ة    حسا�ات   إجراء   إلخ)، 

 .المحوري لالجدو تنسیق أو تغییر ، متقدمة مخصصة

 :يالمحور لالجدو تقریر  تصف�ة )1

حیث  ،منسدلةقائمة  رـ) تظه36- 3الشكل المحوري في  لالجدو  من B1المنطقة" (الخل�ة " لحق سهم  على �النقر 

  أو  ،(جنوب�ة  رد ـمف  بتصن�ف  الب�انات الخاصة  لعرض   ل�الکام  PivotTable  رـتقری  صف�ةـبت  ـلالحق  ذاـیسمح لنا ه

  A4(الخل�ة  "تسم�ات الصفوف"  لحق   سهم  على  �ذلك �النقر  .)ل(الک  رـالعناص  ةـلکاف  أو  رب�ة)ـغ  أو  ،شمال�ة  أو  ،شرق�ة

 أو   العمالء  أنواع  �عض   إظهار  على   االقتصار  یمکن  اـوهن  ،لنا قائمة منسدلةالسابق)، تظهر    المحوري  لمن الجدو

 موافق.  على ننقر مـث ،كلهم

 
 حذف حقول. أو لحقو وإضافة لالجدو لحقو أماكن  تغییر 6
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 : المحوري  لالجدو تصمیم  تغییر )2

  لع حقـوض  یمکن  على سبیل المثال،  ،نرید   وقت   يأ  في  المحوري  لتصمیم (تخطیط) الجدو  لتعدی  وبسهولة  یمکن

 :  نقوم �ما یلي ماسبق ل ولعم  ،�العکس والعکس المنطقة لحق  مکان الصناعة

التصف�ة  في  الموجود   المنطقة  لحق  إلى  المؤشر  نحرك • تحو  ،السابق  التقریر  من  عوامل    ل شک  لوعندما 

  النطاق  األعمدة (أي  منطقة  في  ونلق�ه  ـلحقلا  كـذل  سحب ـن  سوداء  متعامدة  �أسهم  یمسك  أبیض   سهم  إلى  المؤشر

B3:E4 السابق التقریر في مثالنا) من . 

  عوامل التصف�ة من   ةـمنطق  وقـف  هـالتقریر) ونلقی  من  منطقة األعمدة  في  الصناعة (الموجود   لحق  نسحب  •

 :)37-3الشكل المحوري التالي ( التقریر فینتج  .مثالنا) في A1:E1  النطاق (أي السابق التقریر

 
  محوري جدول : تغیر تصم�م تقر�ر 37-3الشكل 

 ها:التفاصیل أو إخفائعض إظهار � )3

�عض  إظهار  بـسهولة  ویمکـن  الب�انات،  قاعدة  ب�انات  من  �بیر  �م  عن  ملخص  المحوري  الجدول  تقریر  �قدم 

، ننقر 37- 3الشكل  في    C6التفاصیل أو إخفائها. وإلظهار تفص�الت خل�ة معینة من الجدول المحوري مثل الخل�ة  
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إظهار التفاصیل. �ما �مكن أیضًا إظهار تلك التفـص�الت، بـالنقر    على تلك الخل�ة �الماوس الیسار ثم ننقر على زر

  :38- 3الشكل   هو موضح في المزدوج على الخل�ة فتظهر التفاصیل في ورقة جدیدة، �ما

 

 : إظهار تفاصیل في تقر�ر محوري 38-3الشكل 

 لنقوم �إضافة   ،سبیل المثالالمحوري). على    لالجدو  في  وجدت   (إن  لالتفاصی  �عض اء  ف إخ  یمکن  أخرى  جهة  ومن

  زمن  عن  جدیدة  لتفاصی  رت ـعندها ظه  ،الصفوف  منطقة  في  ل تصن�ف العمی  ل حق  على یسار  إتمام  زمن   الب�ع   لحق

، ك التفاصیللت  وإلخفاء  .39-3الشكل  منتظم) �ما هو مبین في    ل،العمالء (مفض  من  نوع  للک  أض�فت   ،الب�ع  إتمام 

إشارة   العمیل.إلى �مین تصن�ف  على  ننقر 

 
 : إخفاء التفاصیل في جدول محوري 39-3الشكل 
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 : التلخیص دالة تغییر )4

في الجدول "  ات ـالمب�ع  من  على "مجموع  بزر الماوس ال�میني  وع)، ننقرـ(مجم  �ةـاالفتراض  التلخیص   دالة  لتغییر

 ـل مث  أخرى  تلخیص   دوال  تحدید   ، ومنها یمکنخ�ص الق�م حسبر تلانختقائمة منسدلة،    المحوري السابق، فتظهر 

 لخ....إالحد األقصى أو عدد أو الحد األدنى أو متوسط

 :مخصصة  متقدمة حسا�ات إجراء )5

 لدوا ،ةـالتلخیص�ة العادی لالدوا لتلك �اإلضافة العاد�ة. تتوافر التلخیص  دالة تغییر ��ف�ة السا�قة الفقرة في ناقشنا

في "  ات ـالمب�ع  من  الستخدام هذه الدوال، ننقر �الماوس ال�میني على "مجموع  .مخصصة  حسا�ات   ءاإلجر  متقدمة

  ناح�ة   في  القیم  بتلخیص   لالدوا  . تقوم هذهڪإظهار الق�م  نختار  قائمة منسدلة،    الجدول المحوري السابق، فتظهر

. على  لالجدو  من  األخرى  الب�انات   ح�ةان   خال�ا  في  الموجودة  یمـ الق  تخدامـالمحوري �اس  لفي تقریر الجدو  الب�انات 

  یم اإلجمال�ة ـالق  نـم  معین، أو  لحق  قیم  من  مئو�ة  نسب   صورة  على  المحوري  لالجدو  قیم  عرض   سبیل المثال، یمکن

 لخ. ...إ ،الکلي المستوى على أو ،العمود  نفس  في أو الصف نفس في

 Excelفي  االنحدار وخط  الب�اناتانتشار  مخطط 8-3

 ،التا�ع  ومتغیر  متغیر مستقل  بین  )إلخ...  ،لوغاریتم�ة  ،(خطیـة  ةـالعالق  وعـ ن  تطالعـالس  الب�انات   راانتش   مخطط  ُیستخدم

 . نقطة �ل داث�ات ـإح على بناء )وص   س( مخطط بمحورین على الب�انات  ـلتمثی  یتم حیث 

  مخطط   رسم  ، ونر�د 40- 3�الشكل  المعطى    لالجدو  في  �ما  السنو�ة  مب�عاتها  عن  ب�انات   الشر�ات   إحدى  لدى  �ان  إذا  :لمثا

 .  الب�انات  تلك  انتشار
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 : مب�عات الشر�ة 40-3الشكل 

إدراج مخطط    أمر  ننقر  ثم  الب�انات   لدوـج  اـخالی من  خل�ة  أي  على انتشار ب�انات الجدول السابق، ننقر  لشک  لرسم  الحل:

 ت المطلوب. ان ) �مثل مخطط انتشار الب�ا41-3الشكل عندها �ظهر رسم ب�اني ( ،إدراج قائمة من م�عثر

 

 مخطط انتشار مب�عات الشر�ة: 41-3الشكل 
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 إضافة خط اتجاه لمخطط انتشار البیانات 

  االتجاه  خط رسم  ویتم  ل،المستق  المتغیر   قیمة  تغیر  عند  تا�ع متغیر  �قیم  التنبؤ  االنحدار) في  خط   (أو  االتجاه   خط  یستخدم 

 . التا�ع للمتغیر المستقبل�ة �القیم للتنبؤ  الخط ذلك د ـتمدی تمـی مث  ،الفعل�ة التاریخ�ة الب�انات  من المحسو�ة  االنحدار دالة من

 ذلك؟ یتم فکیف سابقـال ات ـالب�ان شارـانت لمخطط اتجاه خط  إضافة السابق لالمثا في المذ�ورة الشر�ة ترغب  مثال:

أدوات   ئمةا ق  من  ثم  المخطط  على  ننقر)،  41-3الشكل  (  السابق  الب�انات   انتشار   لمخطط  اتجاه  خط  إلضافة  الحل: 

  من   االنحدار  أو  االتجاه  نوع  ، ثم نحدد خط االتجاه، ثم نختار إضافة عنصر المخطط، ثم  تصم�مالمخطط نختار   

ط االتجاه �ما هو  عندها �ظهر لنا خ.  "خطي"  النوع  اخترنا  أننا  ولنفرض )،  إلخ...  ،أسي  ،خطي(  المتاحة  األنواع 

 .التالي 42-3الشكل مبین في  

 
 ) االنحدار( تجاهال : خط ا42-3الشكل 

 : �ات�اع ما یلي ،مخطط االنتشار على الترب�عي الجذر وقیمة االنحدار دالة معادلة عرض   �مكن أ�ضاً 

 ننقر على خط االتجاه في المخطط  .1
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 الزاو�ة العلو�ة ال�سار�ة للمخطط.نذهب إلى إشارة الجمع + في  .2

 نحدد خط االتجاه، ثم مز�د من الخ�ارات. .3

 في التخط�ط. ةنحدد مر�ع عرض المعادل .4

 نحدد مر�ع عرض ق�م الجذر التر��عي في التخط�ط.  .5

 . اآلتي 43-3الشكل عندها نحصل على المطلوب، �ما هو موضح في 

 

 : عرض المعادلة والجذر التر��عي 43-3الشكل 

 

= 𝒚𝒚 عـن خـط االتجـاه هـي   ) أن الدالـة الر�اضـ�ة التـي تعبـر43- 3الشكل  من الـشکل الـسابق (  نالحظ  𝟏𝟏𝟗𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒𝒙𝒙 −  𝟒𝟒𝟒𝟒+ 𝟎𝟎𝟎𝟎  ،

) على نس�ة تفسیر المتغیر المستقل للمتغیر التا�ع، وفي مثالنا بلغت قیمة  2Rوتدل قیمة الجذر الترب�عي (معامل التحدید  

 من تغیرات متغیر المب�عات.   %84.59، أي أن متغیر الزمن في هذا المثال �فسر  0.84592R=معامل التحدید 
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 االتجاه  خط اعتمادیة

 التحدید   لو�لما �ان معام  ،تقترب من الواحد   أو  تساوي  الترب�عي  الجذر  قیمة  تکون  عندما  االتجاه  خط  على  االعتماد   نکیم

  اخت�ار   تم  السابق  مثالنا  في  .للب�انات   الفعل�ة  القیم  مع   االتجاه  لخط  النظر�ة  القیم  تطابق  على  ذلك  لالواحد، �لما د   من  قریب 

  له  ،هو  نفسه  یطرح  الذي  ل، والسؤا0.84592R=  د ـالتحدی  ـلمعام  قیمة  لغت �، و "خطي"  االنحدار  أو  االتجاه   خط  نوع

  إلى النظر لخال من �سهولة  لالسؤا هذا على   اإلجا�ة یمکن   ؟مثالنا  في  الب�انات  ـللتمثی ـلاألمث  ةـالعالق هي  الخط�ة العالقة

لثالثة  وع حدود�ة من الدرجة انلنجرب خط االتجاه من    .االتجاه  خطوط  من  أخرى  واعـأن  ةـوتجرب  ،الب�انات   انتشار  مخطط

 ).44-3الشكل مثالنا (على مخطط انتشار الب�انات في 

 
 خط االتجاه من نوع حدود�ة من الدرجة الثالثة: 44-3الشكل 

 

، أي نس�ة التمثیل أص�حت أكثر R² = 0.9858السابق، تحسن اعتماد�ة خط االتجاه لتبلغ     44-3الشكل  نالحظ من  

، 2018إلـى عام    2014قیمة المب�عات تزداد بمعدل متناقص منذ عام  نحدار السابق أن  ال. ونالحظ من خط ا%98من  

ثم تتجه للتزاید بمعدل متزاید �عد ذلك، وإذا �انت الشر�ة تقـوم بتنـشیط المب�عـات �أسلوب ما (تغییر شکل المنتج، أو عمل  

 سب لتمثیل الب�انات الفعل�ة.ون هي الدالة األنک جة الثالثة قد تحملة إعالن�ة واسعة)، فإن دالة �ثیر الحدود من الدر
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 االتجاه خط  بتمدید المستقبلي التنبؤ

�عد االستقرار على نوع خط االتجاه (أو االنحدار) األنسب، یمکن تمدید ذلك الخط للتنبؤ بـالقیم المستقبل�ة للمتغیر التا�ع،  

عل�ة، فإنه یمکننا تنفیذ تمدید خط  ثیل الب�انات الفمدالـة األنـسب لتو�فرض أن دالة �ثیر الحدود من الدرجة الثالثة هي ال

االتجاه �النقر بواسطة الزر الیمین للفأرة على خط االتجاه ثم نختار أمر تنسیق خط اتجاه، فتظهر نافذة تنسیق خط االتجاه،  

ل المثال، فنحصل ینقاط (أعوام) على سب  5ق�مة التمدید المرغو�ة،    لألمام  ، ثم نكتب في المر�ع المخصص التنبؤنذهب إلى  

 التالي: 45-3الشكل  على

 
 تمدید خط االتجاه إلى األمام (التنبؤ): 45-3الشكل 

 

، وإذا 2025أن قیمة المب�عات سوف تزداد بمعدل متزاید حتى سنة    ،السابق  45-3الشكل  نالحظ من خط االنحدار في  

الثالثة قد تکون هي    ة �ثیر الحدود من الدرجةـفي األجل القریب فإن دالكانت الشر�ة تنوي تنشیط المب�عات �أسلوب ما  

 الدالة األنسب للتنبؤ �المب�عـات المـستقبل�ة �عـد ذلـك التنشیط.
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 Excel في لاألمث لالح تصمیم نماذج 9-3

أو أقل تکلفة  ،  إلخ... إلى التوصل إلى حل یحقق أكبر ربـح أو منفعـة أو تدفق Optimizationتهدف نماذج الحل األمثل  

إلى نوعین رئیسین: نماذج تفترض وجود   التأكد .  ویمکن تقسیم تلك النماذج من حیث درجة  إلخزمن ...  أو مسافة أو

 حالة التأكد، ونماذج تتعامل مع مستو�ات مختلفة من درجة التأكد.

I.  نماذج تفترض وجود حالة التأكد 

مع   7یتم اخت�ار البدیل األمثل   في جم�ع ب�انات النموذج، وهنا   Certaintyهي نماذج تفترض وجود حالة من التأكد  و

القیود الموجودة، ومن   القیود، قیود الموارد المحدودة، قیود سعر السوق والحصة السوق�ة والتکلفة    أمثلة مراعاة  تلك 

 ، ومن أمثلة تلك النماذج:   إلخ...المستهدفة، قیود تحقیق أهداف األطراف المختلفة،

 . الصافي م الر�حظالنموذج الذي یحدد تشکیلة المنتجات التي تع  •

تکلفة نقل أو زمن نقل منتج معین من مصادر توریده أو تخزینـه إلى مراكز تصن�عه أو    �خفض النموذج الذي   •

 توز�عه.  

النموذج الذي یحدد �م�ة الشراء االقتصاد�ة التي تقلل التکلفة الکل�ة للمشتر�ات، ویستخدم في حالة وجود  •

 .8تکالیف متعارضة 

 من إنتاجها على خط إنتاج.   ز تخف�ض ث یتم تیب أوامر اإلنتاج بحیرالنموذج الذي یحدد ت •

 
 لخا...،تکلفة لأق أو عائد أعلى یحقق الذي   7
 الشراء.�م�ة  ز�ادة مع تنقص وأخرى تزداد تکلفة 8
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الحـرج   • (المـسار  للمشروع  المسار األطول  أنشطة  الذي یحدد  والـذي یستخدم في تخطیط CPMالنموذج   ،(

 وجدولة ومتا�عة ورقا�ة األنشطة الالزمـة لتنفیـذ المـشروعات أو العمل�ات. 

 في  الموجودة  Solver  أداة  تخدامـاس  یتم  ثم  ،Excel  لعم  ورقة  في  جموذ نال  تصمیم  أوالً   یتم  النماذج  هذه  لولح 

 النماذج المذ�ورة.ل لح Excelبرنامج  

 

 لحل نماذج التأكد Solverاستخدام أداة 

  خل�ة   في  لص�غة  صغرى)  أو  ىـمثلى (عظم  إلى قیمة  لتتوص  حیث   ،التأكد   حالة  في  النماذج  للح  Solverأداة    استخدام  یتم

الهدف)    دالة  متغیرات   الهدف (قیم  بص�غة  المرتبطة  اـیم الخالیـر قـبتغیی   الهدف)، وذلك  خل�ة  (تسمى  لالعم  ةخال�ا ورق  من

 .الهدف بص�غة م�اشر غیر  أو م�اشر لبشک للتغییر  الخال�ا القابلة طـرب تمـی وقد   ،المحددة القیود  مراعاة مع

، وفي حال عدم وجـود هذا األمر یتم إضافته من وظائف  Solverویتم استخدام تلك األداة من قائمة ب�انات ثم اخت�ار أمر  

، أو إضافته من قرص  Solverأداة  إضاف�ة في قائمة ملف وذلك بوضع عالمة صح جانب  

إكس ما�کروسوفت  بند  تحت  اإلضاف�ة  ل.الموجودة  الوظـائف  مـن  وذلـك  أوفیس  ما�کروسوفت 

 (سمنة نوع أول وسمنة نوع ثاني وز�ت)،   المنتجات   من  اعونأ  ثالثة  تنتج   السمنةو  �وت الز   شر�ة لتصن�ع  أن  �فرض   مثال:

(كم�ة �ل   اإلنتاجي  المز�ج  تحدید   الشر�ة  د ـوتری(أولین أصلي وأولین عادي وذرة وصو�ا)،    الزیوت   من  مز�ج  �استخدام

  منه   ات ب�عملا  �م�ة  زادت   �لما  یتناقص   المنتج  من  الواحدة  الوحدة  حـرب  أن  علماً   ،الصافي  الر�ح  �عظم  الذي  )�الطنمنتج  

 .  الغلة تناقص  قانون حسب 
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 سنقوم �حل المسألة على ثالث مراحل �ما یلي: الحل:

I. عمل    ورقة  في لاألمث اإلنتاجي المز�ج نموذج تصمیمExcel46- 3الشكل  في ، �ما . 

 
 كد التأ: تصم�م نموذج حالة 46-3الشكل 

 ویحوي الشکل السابق على األجزاء الرئیسة التال�ة: 

وتحتوي متغیرات القرار، أي �م�ات اإلنتاج من �ل منتج، ونضع  ):B10:D10تغییرها (  یتم الخال�ا التي س •

 فیها أي قیمة أكبر أو تساوي الصفر. 

وتحتـوي علـى قیمـة أس تخفیض ر�ح الوحدة ):  G15خل�ة أس تخفیض ر�ح الوحدة مع ز�ادة المب�عات (  •

ت �م�ة المب�عات منه، وقد مـن المنتج �لما زاد دة  الواحدة مع ز�ادة المب�عات، حیث یتناقص ر�ح الوحدة الواح

 . 0.95تم افتراض قیمة ذلك األس  

ضرب الر�ح (�اآلالف) ): وتحتوي �ل منها على ص�غة تحسب حاصـل  B16:D16(  منتجخال�ا حساب ر�ح �ل   •

  یتمللزیت)، �کم�ة اإلنتـاج �الطن (الخال�ا التي س  9للسمنة نوع ثاني، و  8للسمنة نوع أول، و  10من �ل طن ( 

 .   G15زیـادة المب�عات، الموجود في الخل�ة تغییرها) مرفوعة إلى أس تخفیض ر�ح الوحـدة مـع 
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  وتحتوي على ص�غة تحسب الر�ح الکلي من جمع ر�ح �ل منـتج، علمًا أنه تم حساب ):  B17خل�ة الهدف ( •

 .)B16:D16(  منتج في الخال�ا �لر�ح 

على �م�ة المـادة الخـام (�الطن) المقابلة في   �ل خل�ةوي  وتحت ):  B12:D15خال�ا معلمات متغیرات القیود ( •

نفس السطر والالزمة إلنتاج وحدة واحدة (طن) من المنتج المقابـل في نفس العمود، على سبیل المثال یلزم 

 لذرة ونصف طن من زیت الصو�ا. إنتاج طن من الزیت ر�ع طن من زیت األولـین األصلي ور�ع طن من زیت ا

وتحتوي على ص�غ تحـسب �ل منها حاصل   ):E12:E15خام (ستخدم من المواد الالمخال�ا حساب �م�ة   •

(المقابلة   B10:D10ضرب معلمات متغیرات القیود (المقابلة في نفـس الـسطر) �کمیـات اإلنتاج من �ل منتج  

 في نفس العمود).

ا • المتوافر من  المخزون  ا):  F12:F15لزیوت (خال�ا �م�ة  علـى �م�ة  منها  (�الطن) لمخوتحتوي �ل  زون 

الخام المقابل في نفس السطر، وسـیتم اسـتخدام هـذه الخال�ا في ص�اغة قیود عدم تجاوز   المتوافر من الزیت 

 كم�ة الخام المستخدم من المواد عن الکم�ة المتوافرة.

II. أداة استدعاء Solver ف�ه  لالح نموذج وإعداد 

  القابلة   والخال�ا  دفـاله  خل�ة  بتحدید   وذلك  ،ف�ه  لالح  جوذ نم  إعداد   ثم،  Solver  أداة  استدعاء  یتم  الخطوة  هذه  في

  Solver  أمر  على  ننقر  ثم)   B17(الهدف    خل�ة  ، نحدد Solver  أداة    والستدعاء  .إلخ...  ،القیود   وص�اغة  ،للتغییر

 نموذج  إعدادات   تجهیز  ،النافذةهذه    لخال  من  یتم).  47- 3الشكل  (  Solverوسطاء    نافذة  فتظهر  ب�انات   ةـقائم  نـم

): تحدید خل�ة الهدف، ثم تحدید الغا�ة المنشودة لق�مة خل�ة الهدف (تعظ�م  لاألمث  اإلنتاجي  (كالمز�ج  لاألمث  لحال

المنشودة لخل�ة الهدف،  أو تقلیل أو ق�مة ثابتة)، �عد ذلك نحدد الخال�ا التي �جب تغییرها �غ�ة الوصول إلى الغا�ة  
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 ها وعدم تجاوزها في الحساب. رامثم نعیین القیود (مجموعة الشروط) التي �جب احت 

 

 Solver: نافذة وسطاء 47-3الشكل 
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III.  :حل النموذج 

وسطاء   نافذة  في  زر  على  �النقر  بتغییر   Solver  أداة  تقوم)،  47- 3(الشكل    Solverاألداة  

 ةرسال  وتعطي   لأمث  لح  إلى  لالتوص  يـف  لشـتف  أو  ،ود ـالقی  جم�ع   یحقق  لأمثل  ح  تجد   حتى   القرار  متغیرات   خال�ا

 التالي: 48-3المبینة في الشكل  النافذة تظهر مثالنا وفي ،كبذل

 
 Solver: نافذة نتائج 48-3الشكل 

ال ینتهـك القیـود، وخ�ارات لعرض نتائج الحل،   أمثللحل    Solverوتظهر في النافذة السا�قة رسالة تخبر بتوصل أداة  

النمـوذج   قـیم  والستعادة  نختار  ولإل�قاء العمل  ورقة  نموذج  نفس  في  الحل  نتائج    ار الخ�  على 

النتائج والحساس�ة والحدود في صف تقاریر  نحـدد ولعرض  حة جدیـدة  نختـار   الخ�ار   األصـل�ة 

إلعادة استخدامه في  جم�ع قیم الحل في وحدة سـیناریو  یمکن حفظ    �ما على التقاریر المطلو�ة،  
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إذا) و�فرض أننا  -تحلیل ماذا  – فـي قائمة ب�انات  اریو  أداة إدارة السیناریو (یمکن عرض تلك األداة من أمر وحدات سین 

 التالي:  49- 3الشكل موافق یص�ح النموذج �ما في ثم   Solverاخترنا إ�قاء نتائج 

 
 : الحل األمثل للنموذج49-3الشكل 

.  7989.8  أمثل یبلغ   اً ربح  تحقق  B10:D10اإلنتاج المثلى الموجودة في النطاق    �م�ات یتضح من الشکل السابق أن قیم  

 . المخزون منالکم�ات المتاحة  ال تتجـاوز  من المواد الخـام،  مستخدمةال الكم�ات أن  كما

 لو) - (تحلیل ماذا إذا-إجراء تحلیل ماذا

)، what-ifإذا (-من التحل�الت التي تساعد متخذ القرار في تقییم بدائل الحل المختلفة الخت�ار الحل األنسب تحلیل ماذا

نة، حیث یتم إجراء تعد�الت محددة على متغیرات النموذج وفقًا  ذج وفقًا لسیناریوهات معیالنموفي هذا التحلیل حل  ویتم

 لکل سیناریو و�عاد حله من جدید، �ما یمکن حفـظ �ل سیناریو إلعادة استخدامه في أداة إدارة السیناریو.

 ؟  1�ساوي  الر�ح یض ـتخف أس نا � وـل الکلي الر�ح �عظم الذي )السابق لالمثا في( اإلنتاجي المز�ج هو ما مثال: 

ثم من  ،  1یساوي    G15)(، ونجعل أس تخفیض الر�ح الخل�ة  46-3الشكل  لنعود إلى ب�انات الجدول في  الحل:  
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، Solverنفترض أن النمـوذج خطي، ثم نعید حل النموذج من جدید، وعند ظهور نافذة نتـائج  ،  Solverخ�ارات   

لخل�ة الهدف، وللخالیـا القابلـة للتعدیل وللقیود   ة جدیدة) نتائجي صفحفتظهر (ف  Answerنختار تقریر اإلجا�ة   

 كما یلي:  

 اإلجمالي (خل�ة الهدف): تعظ�م الر�ح نتائج ♦

 

عندما   7989.8، وقد �ان  10905.9یظهر عمود القیمة النهائ�ة (في الجدول السابق)، أن الر�ح اإلجمالي هـو    
 . 0.95افترضنا أن أس تخف�ض الر�ح هو   

   ):لالقرار (الخال�ا القابلة للتعدی غیراتتم جائنت ♦

 

سمنة نوع أول، طن    92.21818182(  ـلاألمث  اجيـاإلنت  السابق)، المز�ج  لالجدو  (في  النهائ�ة   القیمة   عمود   یظهر 

 . )طن ز�ت  766.5454طن سمنة نوع ثاني،  385.6
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 نتائج القیود:  ♦

 
الص�غة   عمود  ص�  Formulaیظهر  السابق)،  الجدول  قیود  (في  عنغ  المستخدمة  الکم�ات  تجاوز  الکم�ات   عدم 

حالة القید   Statusالمتاحة، إضافة لقیود عدم سلب�ة �م�ات اإلنتاج من المنتجات المختلفـة، ویظهـر عمود الحالة  

الفرق بین    Slackعمود الفائض  ر  للحـل، �ما یظه  Binding  Notأو غیر مقید    Bindingفیما إذا �ان مقید   

 یـات المـستخدمة منها. ام المتاحة والکمواد الخكم�ات الم 

 لالح حساسیة لتحلی راءإج
  �عض   في طف�فة  تغیرات   داث ـإح  د ـعن  ـلالح  حساس�ة   مدى  عن   معلومات   Sensitivity  Analysis  الحساس�ة  لتحلی �قدم 

 التي   التغیرات   لتلك  لعل�ااو  دن�الا  الحدود   �قدم  أو)،  واحدة  دةـبوح  احـ المت  زونـالمخ  �م�ة  أو  السعر  ز�ادة(  النموذج  متغیرات 

 . أمثلیتهعلى  فیها یحافظ

 .Excel)، من خالل تقریر الحساس�ة الذي �قدمه برنامج 1حلل حساس�ة الحل السابق (أس تخفیض الر�ح یساوي  مثال:

 ، فتظهر (فيSensitivity  نختار تقریر الحساس�ة،  Solver  عند حل النموذج السابق وظهور نافذة نتائجالحل:  

) نتائج تحلیل حساس�ة الحل األمثل لتغیـرات الخالیـا القابلـة للتعدیل، ولتغیرات خال�ا �م�ة المخزون  جدیدةصفحة   

 .أدناه  50- 3الشكل المتاح (القیود)، �ما هو موضح في  
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 : تقر�ر الحساس�ة 50-3الشكل 

II. درجة التأكد من  مختلفة مستو�ات مع  لتتعام التي النماذج   

التأكد)،   Certainty،  المخاطرة  Riskعدم التأكد،    Uncertaintyظروف مختلفة ( أمثًال في ظل    ج حالً النماذ قدم هذه  ت

وتتم المفاضـلة بـین الحلول البدیلة في حالة عدم التأكد من خالل   ، theory  Decisionمن خالل استخدام نظر�ة القرار  

على أو مع�ار الندم (حالة ألقل أو أقل األاأعلى  ومع�ار(حالة التفاؤل)،  Maximumمعاییر مثل: مع�ار أفضل األحسن  

  ینـب  دىـالم  ذلك  ویتراوح،  جدًا)  متشائم  إلى  جداً   لمتفائ(  القرار  متخذ   اتجاهات   مدى  �عکس، ومع�ار هیروز الذي  التشاؤم)

 ). لمتفائ 100%( والواحد  )% متشائم100( الصفر

  یحقق  الذي( لاألمث لالبدی ارـواختی )،ددةـمح تماالت حا یوجد ( المخاطرة حالة في المتوقعة القیمة سلوب ا استخدامكما یتم 
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ظروف المنظمة   حسب   األسالیب   أو  المعاییر   تلك  أحد   اخت�ار  ویتم  ،التأكد   حالة  في  )إلخ...  ،تکلفة  لأق  أو  عائد   أعلى

  هزة الجا لاالدو  ض ـ�ع وي ـ تحت  قد  ص�غ  �استخدام Excel لعم ورقة في  النموذج تصمیم  یتم النماذج  تلك  لولح .وأهدافها

 .ذلك یبین، لمثا یلي  وفیما )Sumproductأو  Minأو  Max(مثل دالة 

: في  المشکلة  لح  لدائـب  القرار  صانع  حدد   وقد   ،الحیواني  السمن  إلنتاج   جدید   مصنع  فتح  ترید   وأج�ان  أل�ان  شر�ة  مثال:

 بخصوص   التأكد  عدم حالة ارالقر صانع یواجه �ما ،مصنع أيإنشاء  عدم  أو صغیر  مصنعإنشاء  أو �بیر مصنع إنشاء

  ،الطب�عة  حاالت   تحقق  احتماالت   عن  معلومات   أي   له  یتوفر   ال  حیث   تجـالمن  هذا  على  )سیئ  ،جید (  الطلب   أو  الطب�عة  حالة

 و�فرض   ،معاییر  عدة  لخال  من  واتجاهاته  القرار  متخذ   تحفظ  درجة  حسب   الحالة   هذه  في  البدیلة  ل وـالحل  بین  المفاضلة  وتتم

 .تلك لالبدائ  بین والمفاضلة  للتقییم  )هورویز  مع�ار( of realism Criterion   الواقع�ة ارمع�  رتااخ القرار متخذ  أن

 قام صانع القرار �إت�اع خطوات صناعة القرار وفقًا لمنهج نظر�ة القرار �ما یلي:  الحل: 

 تصن�ع منتج جدید). (القرار تحدید مشکلة  )1

 أو عدم إنشاء أي مصنع). نع صغیرالبدائل الممکنة (إنشاء مصنع �بیر أو إنشاء مص )2

 التأكد). حاالت الطب�عة (طلب جید، طلب سیئ) وطب�عة الظروف المحیطة �القرار (عدم )3

 ). 57- 3الشكل حساب العائد من �ل بدیل عند �ل حالة طب�عة محتملة (كما �ظهر في  )4

)، ویتم  α =0.70ل (التفـاؤاخت�ار مع�ار التقییم األنسب لهذه المشکلة (مع�ار الواقع�ة) وتحدید معامل درجة   )5

   یلي:حساب المتوسط المرجح ر�اض�ًا �ما  

 ) (α-1 + (أدنى ق�مة في السطر) αالمتوسط المرجح = (أعلى قیمة في السطر) 

الحل  )6 إلى  والوصول  الواقعیـة)  معیـار  واستخدام  التأكد  القرار في حالة عدم  (نموذج  األنسب  النموذج  تطبیق 

 :التالي 51-3 الشكل يمثل التالي �ما هو موضح فاأل
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 األنسب: الحل األمثل للنموذج 51-3الشكل 

 

  500نالحظ من الشکل السابق أنه في حالة تحقق طلب سیئ فإن بدیل إنشاء مصنع �بیر یحقـق خسارة للشر�ة �مقدار  

  اء مصنع ألف، أما إذا تحقق طلب جید فإن بدیل إنش   500ألف. في حین یحقق بدیل إنشاء مصنع صغیر ر�ح بمقدار  

ملیـون. والبـدیل األمثل    1إنشاء مصنع صغیر ربحًا بمقدار  ملیون، في حین یحقق بدیل    2.5  لها ربـح بمقـدار  كبیر سیحقق

 ).1600000المرجح (وفقًا لمع�ار الواقع�ة هو إنشاء مصنع �بیر، حیث یحقق هذا البدیل أعلى قیمة للمتوسـط 
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 ل أسئلة الفص

 True/Falseسئلة صح / خطأ أ .1

 خطأ  صح السؤال 

1 
 ، الخل�ة الواقعة في السطر الثاني والعمود الثالث عنوانها هوExcelامج  في ورقة عمل من برن

B3. . 
  

   .التر��عي قر��ة من الصفر، �مكن االعتماد على خط االتجاه عندما تكون ق�مة الجذر  Excelفي   2

3 
من   استخدامه لتنفیذ سلسلةتطبیق قاعدة الب�انات هو مجموعة مترا�طة من البرامج التطب�ق�ة یتم 

 .أنشطة قاعدة ب�انات
  

  Excel..  من قواعد الب�انات الفرد�ة أو التي تخدم عدد قلیل من المستخدمین، قاعدة ب�انات 4

5 
تحلیل   إجراء  الحل  -(ماذاإن  الخت�ار  المختلفة  الحل  بدائل  تقی�م  في  القرار  متخذ  �ساعد  لو) 

 .األنسب
  

   دارة المشروع �شكل م�اشر.جال إبرنامج إكسل في مال �مكن استخدام  6

   .نذهب إلى شر�ط األدوات الق�اسي Excel 2003 إلضافة زر تغیر لون الخط على نافذة برنامج 7

8 
برمج�ات الحل األمثل في اإلدارة إلى مراق�ة المشار�ع الضخمة والمعقدة من خالل التخط�ط هدف  ت

 .والجدولة
  

9 
الب�انات التجار�ة   تطلب �شكل متزاید نظم إدارة قواعدعن حجمها    ت �غض النظرجم�ع الشر�ا

 .القو�ة
  

   .دورة 1000هو  Solver إن الق�مة االفتراض�ة لخ�ار عدد تكرارات الحل في األداة  10
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 Multiple Choicesأسئلة خ�ارات متعددة  .2

 :Excelجب توافرها في قاعدة ب�انات من الخصائص الوا .1

ل دة ب�انات إكسول من قاعالسطر األ�جب تخص�ص    )أ

ألسماء الحقول، و�جب أن �كون �ل أسم ممیز ومختلف 

 .عن األسماء األخرى 

في  ب)   عمود  �ل  �حتوي  أن  قاعدة  �جب 

 . الب�انات على نفس النوع من الب�انات

 

 �ل ما سبق صح�ح د)  ك أعمدة أو أسطر فارغة �جب عدم تر ج)             

 

 و�الترتیب: بدأ �العناصر الثالثة التال�ةبرنامج اكسل ت دوال فيجم�ع ال .2

 معدل الخصم. اشارة المساواة ثم القوس ثم ب)     اشارة المساواة ثم اسم الدالة ثم القوس.أ) 

 اشارة المساواة ثم عدد سنوات االستثمار ثم القوس د)    اشارة المساواة ثم معدل الخصم ثم اسم الدالة.ج) 

  .حدیده و�خفاء لألسطر غیر الموافقة للمع�ارع األسطر الموافقة لمع�ار نقوم بتإظهار لجم�(هي) عمل�ة الـ ___ هو  .3

   Sortزالفر  ب)     Filter التصف�ةأ)  

  Search ال�حثد)      Format التنسیقج) 

 إلى مكان آخر من ورقة عمل؟   A1+$A$2=أي عنوان خل�ة سیتغیر إذا نسخنا الص�غة التال�ة .4

 A$2$ب)        1A أ)

 A$2$وال   A1ال د)     A$2$و  A1من  ل�ج) 

 تعرض محتوى الخل�ة النشطة؟  Excel أي من أجزاء نافذة .5

   Formula barشر�ط الص�غب)      boxName مر�ع االسمأ) 
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  Status bar شر�ط المعلوماتد)     Sheet tab بوا�ة الورقةج) 

 قضا�ا للمناقشة  \أسئلة  )4

 . Excelبرنامج �ة أهم) 1السؤال (

 . �تطبیق بدیل عن معظم التطب�قات اإلدار�ة Excelأهم�ة برنامج ح اشر 

 ) 4-3(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة . 20: 100. الدرجات من دق�قة 20{مدة اإلجا�ة: 

 عّرف المصطلحات اآلت�ة �ما ال یتجاوز ثالثة أسطر: . �عض التعار�ف) 2السؤال (

 غة.المرجع المختلط، الص� ، المرجع المطلق، المرجع النسبي

 ) 9-3(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  10:  100. الدرجات من  دقائق  10{مدة اإلجا�ة:                                                     

 . تصم�م نماذج الحل األمثل) 3السؤال (

 و��ف�ة حله.   Excelاشرح ��ف �مكن تصم�م نموذج حل أمثل في ورقة عمل 

 )15-3(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  20:  100. الدرجات من  دق�قة  20{مدة اإلجا�ة:                                                    
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 نظم إدارة قواعد الب�انات : را�علفصل الا
DATABASE MANAGEMMENT SYSTEMS  

 كلمات مفتاح�ة: 

التصم�م المنطقي، الحقول، التكامل المرجعي، االستعالم، النموذج، التقر�ر،    ات�ح، السجالت، العالقات، المفاول،  جدالقواعد الب�انات العالئق�ة،  

 . REAالو�یل -الحدث- المورد ، نموذجERDالعالقة -، نموذج الك�انSQLالتصم�م المادي، لغة االستعالم البنیو�ة 

 ملخص الفصل:

رة قواعد الب�انات. �عود السبب في ذلك إلى مجموعة من  استخدام نظم إداالحال�ة في المنظمات �یتم تصمیم وتشغیل معظم نظم المعلومات  

المرونة واالستقالل�ة والتکامل) والتي تعجز أسالیب  المزا�ا التي یؤمنها استخدام نظم إدارة قواعـد الب�انـات فـي تشغیل النظام المطور (مثل  

تشکل نظم إدارة قواعد الب�انات أهم وأكثر تقن�ة مستخدمة في بنا ء نظم �قها.  ت البرمجة، عن تحقلغا  خدامالبرمجـة التقلیدیـة، المتمثلة �است

 دارة قواعد الب�انات فـي تـشغیل النظام المطور،تخدام نظم إالمعلومـات وتـشغیلها، �عـود السبب في ذلك إلى مجموعة من المزا�ا التي یؤمنها اس

من بین   : والتکامل المرونة واالستقالل�ة.م لغات البرمجة، عن تحق�قها، مثلتخداثلة �اسرمجة التقلید�ة، المتموالتي یصعب تحق�قها في ظل الب

رابط�ة أو العالئق�ة أكثر األنظمة استخدامًا وانتشارًا في تطویر مختلف أشکال نظم إدارة قواعد الب�انات تشکل نظم إدارة قواعد الب�انات الت

انات  عرض الب�  في تقویم مخزون الب�انات وبساطة منطقهـا فـي  ن إمکان�ات غیر محدودة�ه النظم الترابط�ة م  نظم المعلومات، لما تتمتع

 المخزنة �النس�ة للمستخدم.  

 

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال

فهم و�رها، و ب�انات العالئق�ة وتطتعر�ف الطالب �المفاه�م األساس�ة لنظم إدارة قواعد ب�انات، وشرح ��ف�ة تصم�م قواعد ال لى إهذا الفصل  یهدف
 : أن  على  قادر  �كون الطالب، �جب أن ا الفصل�عد دراسة هذ  ت �شكل عام. الب�انا قواعد تصم�م آل�ات
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 یتذ�ر المفاه�م األساس�ة لنظم إدارة قواعد الب�انات.   .1

 �فهم آل�ات تصم�م قواعد الب�انات و�ط�قها. .2

 مکونات نظام المعلومات المؤتمت یتذ�ر  .3

 لب�اناتمعمار�ة نظام قاعدة ا�فهم  .4
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 مقدمة  4-1

 اً دور  DBMS) والمعروفـة اختـصارًا �اسـم  Database Management Systems(  الب�انات   عب نظم إدارة قواعد تل

م المعلومات الحال�ة في المنظمات �استخدام  ل معظم نظ ث یتم تصمیم وتشغینظم المعلومات الحدیثة، حی بناءفي   اً مسیطر

نظم إدارة قواعد الب�انات. �عود السبب في ذلك إلى مجموعة من المزا�ا التي یؤمنها استخدام نظم إدارة قواعـد الب�انـات  

خدام  ثلة �استـة، المتمالبرمجـة التقلیدیلتکامل) والتي تعجز أسالیب فـي تشغیل النظام المطور (مثل المرونة واالستقالل�ة وا 

تشکل نظم إدارة قواعد الب�انات أهم وأكثر تقن�ة مستخدمة في بنا ء نظم المعلومـات وتـشغیلها،  لغات البرمجة، عن تحق�قها.  

طور،  م المالنظاالب�انات فـي تـشغیل    دارة قواعد �عـود السبب في ذلك إلى مجموعة من المزا�ا التي یؤمنها استخدام نظم إ

والتکامل المرونة    مثل:في ظل البرمجة التقلید�ة، المتمثلة �استخدام لغات البرمجة، عن تحق�قها،  صعب تحق�قها  والتي ی

من بین مختلف أشکال نظم إدارة قواعد الب�انات تشکل نظم إدارة قواعد الب�انات الترابط�ة أو العالئق�ة    واالستقالل�ة.

Database Management Systems)  (Relational  نظمة استخدامًا وانتشارًا في تطویر نظم المعلومات، ر األأكث

لما تتمتع �ه النظم الترابط�ة من إمکان�ات غیر محدودة في تقویم مخزون الب�انات وبساطة منطقهـا فـي عرض الب�انات 

 المخزنة �النس�ة للمستخدم.  

. (Oracle, Access, Ingres, FoxPro)مثـل    �انـات الترابطیـةیرة من نظم إدارة قواعد البیوجد في التداول مجموعة �ب

الکتاب لتوض�ح ��ف�ة بنا ء نظم المعلومـات اإلدار�ة الترابط�ة    هذا  ) في Microsoft Access 2016(سوف نستخدم نظام  

   الب�انات.) في ظل قواعد (العالئق�ة

  تقن�ة في قواعد الب�انات لنواحي الفن�ة وال عرض �عد ذلك إلى اسنقوم في البدا�ة �التعر�ف بمکونات قاعدة الب�انات، ثم الت 
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نظام قاعدة   لومات من قاعدة الب�انات...إلخ.من ناح�ة إنشا ء قاعدة الب�انات وإدخال الب�انات إلیها والحصول على المع

مستودع إلکتروني    السجالت بواسطة الحاسوب. وقاعدة الب�انات بحد ذاتها هي ع�ارة عنالب�انات هو بشکل مبدئي حفظ  

 عدد من العمل�ات على الملفات مثل:فات. و�مکن للمستخدم تنفیذ لحفظ السجالت والمل

  .إضافة ملف جدید إلى بنك المعلومات 

  .إضافة ب�انات جدیدة إلى الملفات الموجودة 

  الموجودة. استرجاع الب�انات من الملفات 

  .تحدیث الب�انات في الملفات الموجودة 

  ة. جود ن الملفات المو حذف الب�انات م 

  .حذف �عض الملفات الموجودة من بنك المعلومات مثل الملفات الفارغة 

 �العمالء ضمن على الب�انات المتعلقة  )، تتـCustomerتتکون من ملف واحد (  اً ، قاعدة ب�انات صغیرة جد 1-4الشكل  في  

 الشر�ات:  في إحدى

 

 : قاعدة ب�انات العمالء1-4الشكل 
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 ابق، �مكننا توض�ح ما یلي: سلمعروض في الشكل امن خالل المثال ال

 .) (Relational Table للت�س�ط نطلق على الملفات المحوس�ة مثل ملف العمال ء اسم جدول أو جدول ترا�طي )1

) ضمن Fieldsحقـول () واألعمدة على أنهـا  Recordsیمکن النظر إلى أسطر الجدول على أنها سجالت ( )2

 السجالت. 

نوع المحرفي مثل اسم العمیل والمدینة وال�عض اآلخر ن الول تتضمن ب�انات م نالحظ أن �عض حقول الجد  )3

 ب�انات رقم�ة مثل مستوى االئتمان ورقم الهاتف. 

عمیلین لهما الرقم ) لجدول العمالء أي أنه ال یوجد  Primary Keyالعمود رقم العمیل �عد مفتاح رئیسي ( )4

 نفسه. 

تـتم مـن خـالل استخدام لغة ة الب�انـا على قاعد تم عادةً التي ت   Select, Update)العمل�ات ال�س�طة مثل ( )5 ت، 

(Structured Query Language) SQL   وهي ع�ارة عن لغة ق�اس�ة للتعامل مـع قواعد الب�انات الترابط�ة

 (العالئق�ة). 

 الب�انات  قاعدة نظام 4-2

  وإجرا ء  ،انات ب�ال  دةـقاع  شا ءـإن  نـم  المصمم  تمکن  ،جاهزة  برمج�ة  حزمة  عن  ع�ارة  الب�انات، هو  قواعد   إدارة  نظام

المعلومات ـإل  لالوصو   لأج  من  الب�انات   قاعدة   في   المخزنة  الب�انات   ومعالجة  علیها  التعد�الت   لقب  من  المطلو�ة  ى 

  وتحدیثها   �استرجاعها  للمستخدم  والسماح  الب�انات   زینـتخ  هو  المحوسب   الب�انات   قاعدة  لنظام  الرئیس  الغرض .  المستخدمین

  أنظمة  أو  الحاسوب   بواسطة  السجالت   لحفظ  نظام   أنها  على  الب�انات   قاعدة  إلى  مبسط  لبشک  النظر  یمکن  .حاجته  حسب 

  بمجموعة   المستخدم  زود ـوی  ،وب ـالحاس  يـف  المخزنة  الملفات   من  لمجموعة   مستودع  عن  ع�ارة  إنها  ،اإللکترون�ة  الملفات 
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 الملفات.  ههذ   على العمل�ات  من ومتنوع �بیر عدد  تنفیذ  لأج من التسه�الت  من

 المؤتمت  المعلومات نظام  تمکونا  4-3

 والبرمج�ات قاعدة الب�انات،  :  التال�ة  المکونات   من   ،الب�انات   قواعد   إدارة  نظم �استخدام  ،المؤتمت   المعلومات   نظام  یتکون 

 الب�انات، والتجهیزات الماد�ة، والمستخدمین.  قواعد  إدارة نظام أو

 : قاعدة البیانات )1

  والمخزنة   بینها  فیما  المت�ادلة  العالقات   ذات   ،المتصلة  المعلومات   أو  الب�انات   من  �أنها مجموعة  نات الب�ا  قاعدة  تعریف  مکنی

  منظمة   في  المختلفة  التطب�قات   لقب  من  تخدامهاـاس  یتم  التي  للب�انات   المستمر  التجم�ع  إنها  ،تکرار  ودون  نموذج�ة   بطر�قة

من أجل    الیب محددةام لتعالج وفـق أستخزینها داخل النظ إن نظام المعلومات یتکون من مجموعة مدخالت یتم  .  محددة

 الوصول إلى المعلومات المطلو�ة مع تأمین الرقابـة الکافیـة علـى أصـول المنظمة.  

تتکون قاعدة الب�انات من ب�انات حول موارد المنظمة (موظفین، مـواد أولیـة، منتجـات، عمـالء، موردین...إلخ)، والعمل�ات   

المنظمة، حیث یمکن النظر للنظام على أنه  هذه    موارد التي تؤثر على  سلیم، نقل...إلخ)  ع، شراء، استالم، ت(األحداث، ب�

 داث. مجموعة ب�انات حول هذه الموارد واألح

تقوم فکرة قاعدة الب�انات على تخزین الصفات الهامة المتعلقة �األحداث والموارد على شـکل جـدول، و�فرض أننا نرید  

 یر...إلخ، �مكننا وضع هذه الب�انات في جداول.والعمال ء، والفواتات حول المنتجات، تجم�ع الب�ان

 ضمن مفاه�م قواعد الب�انات الترابط�ة: 

 داول اسم رابطة (یطلق على هذه الجRelation  قاعدة الب�انات السا�قة تتضمن رابطة العمـال ء )، و�التالي فإن
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 مب�عات. ورابطة المنتجات ورابطة الفواتیر ورابطة ال

   وعة من األسطر یطلق على الواحد منها سجل (رابطة مجمتتضمن �لRecord  یتکون السجل بدوره من .(

المثاFieldsمجموعة حقول ( المنتج، التوصیف، ). على سبیل  ل، الحقول المکونة لسجل المنتجات هي (رقم 

 مستوى إعادة الطلب، �م�ة المخزون، تکلفة الوحدة). 

و أنها تؤمن التکامل بین الب�انات المخزنة والتشارك فـي اسـتخدام الب�انات  ت هظیم قواعد الب�اناإن من أهم ما یمیز تن 

 المخزنة.

ز�ع ب�انات النظام على عدة ملفات والمحافظة على الترابط بین الب�انات مع ): توIntegrated�قصد �التکامل ( ♦

ن ربط هذه جـداول، فإنـه یمکالمب�عات على عدة  أقل تکرار وحشو في الب�انات، وعلى الرغم من توز�ع ب�انات  

تي اشتراها  دات الالجداول والوصول إلى المعلومة المطلو�ة. على سبیل المثال، یمکن الوصول إلى عدد الوحـ

 أحد العمال ء من المنتج "غسالة".

خدمین. بمعنى أن ): أن عنصر الب�انات الواحد یمکـن أن یـستخدم مـن قبـل عـدة مستSharedونعني �التشارك ( ♦

. و�قتضي هذا التشارك إلى الب�انات المخزنـة في الوقت نفسهمین یملك القدرة على الوصول  ل واحد من المستخد ك

مع جز ء صغیر من قاعدة الب�انات، وهو الجز ء الالزم للمستخدم إلنجاز   مربوط  �کون عادةً   اً ینمع  اً أن مستخدم

امل مع قاعدة الب�انات السا�قة، ودع والمحاسب التع�عـات وأمین المستعمله. على سبیل المثال، یمکن لموظـف المب

أمین المستودع وال یهم المحاسب ل مثل مستوى إعادة الطلب یهم  مع اختالف الحقول التي یحتاجونهـا، إن حق

 وحقل الـسعر یهـم موظف المب�عات...إلخ. 
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 : قاعدة البیانات إدارة نظام )2

کن مصمم النظم مـن تنظـیم ملفات الب�انات وإدخال مالمصممة بشکل ی  موعة من البرامجنظم إدارة قواعد الب�انات، هي مج

مجموعة من البرامج التي تمکـن المستخدم من تصمیم التقاریر والنماذج الب�انات إلى الملفات، �اإلضافة إلى احتوائها على  

ـة المخزن  �ة من الب�انـات لمعلومات المطلویتمکن المستخدم �سهولة من الحصول على ا.  واالستعالمات و�تا�ة التطب�قات 

نـات علـى وسائط التخزین، ویتم  فـي قاعـدة الب�انات، من دون أن یحتاج إلى معرفة التفاصیل الدق�قة حول آل�ة تخـزین الب�ا

ن  )، تتولى مهمة الفصل بـین المستخدم وبین شکل تخزی Interfacesتحقیق ذلك عبر ط�قات من البرامج تدعى واجهات (

عدد من الوظـائف    �أداءقواعد الب�انات مجموعة من البرامج، التي تقوم  یتضمن نظام إدارة  وسائط التخزین.  الب�انات على  

داد التطب�قات  قاعدة الب�انات وإدخال التعد�الت علیها، وتحدیث الب�انات، وتـوفیر اإلمکان�ة للمستخدم إلع  إنشاء�التي تـسمح  

تعریف الروا�ط، ومعالجة الب�انات، واالستعالم    :قواعد الب�انات نظم إدارة    . ومن أهم وظائفوحاجته للمعلومات التي تتناسب  

و الب�انات  حما�ة  الب�انات، وضمان  قاعدة  وعدم  وضمان  نزاهتها،  من  الب�انات  وقاموس إاستعادة  االستخدام،  زدواج�ة 

 وسوف نقدم ف�ما یلي لمحة عن هذه الوظائف.  الب�انات.

 لغة تعریف الب�انات 

 المستخدم  تمکین   ىـإل  ، تهدف)Compilerالمترجم (  علیها  یطلق  برامج   مجموعة  على  الب�انات   قواعد   رةإدا  نظام  یحتوي

  .لللسج  المکونة  لوالحقو  ،معینة  رابطة  ىـإل  يـتنتم  يـالت  السجالت   تحدید   أي  ،الب�انات   �قاعدة  الخاصة   الروابط  تعریف  من

  تستخدم و   ،) DDL(  ــب  اختصاراً   تعرف  والتي )  Data Description Language(  تعریف الب�انات   لغة  الغرض   لهذا  تستخدم

تعریف    لغة  تتضمن.  المستخدم  نظر  من وجهة  الب�انات   قاعدة  ضمن  للملفات   المکونة  والسجالت   الملفات   وتوصیف  لتعریف

  :الوظائف التال�ة الب�انات 

 .للملفات  المکونة لوالحقو والسجالت   النظام ملفات  توص�ف −
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 . ت الملفا  بین ت القاالع توص�ف −

  .لالتکام وقواعد  شروط توص�ف −

   .النظام عن تصدر التي التقاریر لأشکا توص�ف −

 الب�انات معالجة لغة

یجب أن �کون نظام إدارة قواعد الب�انات قادرًا على تنفیذ طل�ات المستخدمین �استرجاع المعلومات من قاعدة الب�انات  

ات المخزنة النظـام قادرًا على معالجة الب�انار یجب أن �کون  الب�انات، �اختصوتحدیثها وإضافة سجالت جدیدة إلى قاعدة  

یضاف مترجم آخر لنظام إدارة قاعدة الب�انات یتولى تلقي طل�ات المعالجة وترجمتها وتنفیذها، هذا   الب�انات.في قاعدة  

ن  ع�ارة ع ). وهي  DML(  راً ) واختـصاData Manipulation Languageالمترجم هو مترجم لغة معالجة الب�انات (

الب�انات. ومن األمثلة على الوظائف التي یمکن أن تقوم  لغة تنظیم�ة تستخدم في معالجة الب�انات المخزنة ضـمن قاعـدة  

   ):DMLبها لغة معالجة الب�انات (

 إضافة سجالت جدیدة إلى ملف موجود.   −

 فتح ملف معین موجود ضمن قاعدة الب�انات. −

 ًا. إغالق ملف مفتوح مس�ق −

 الموجودة ضمن ملف معین. و �ل السجالت قراءة �عض أ −

 سجل معین.  تغییر محتو�ات الحقول الموجودة في −

 بین الملفات.  الر�طدمج الملفات وإجراء  −

 مسح سجل أو مجموعة سجالت من أحد الملفات. −
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منطق�ة وعمل�ات ص�اغة البرامج التي تسمح �إجراء عمل�ات المعالجة على الب�انات مثل العمل�ات الحساب�ة وال −

 وفرز السجالت في الروابط (الجداول).   الفهرسة

 االستعالم لغة

 الب�انات، فإن لغة  قاعدة  محتو�ات   رـلتغیی  ات ـالب�ان  معالجة  لغة  وحیث تستخدم  الب�انات،  قاعدة  من  معلومات   لطلب   تستخدم 

  تعالمسا  على  لإلجا�ة   ات الب�ان  قاعدة  من  ةـفرعی  مجموعات   وتحضیر  وترتیب   وتصنیف   �استرجاع   تقوم  االستعالم 

الوقت   يـف  االستخدام   سهولة   إلى  �اإلضافة  �بیرتین،  وعدالة  ح�اد�ة  على  تحتوي  االستعالم  لغات   أنظمة  معظم  المستخدم.

  تقریر  إلنشاء  مبسطة  لغة  عن  ع�ارة  وهو  التقاریر  إلعداد   الب�انات نظام  قواعد   إدارة  أنظمة  من  العدید   تتضمن.  نفسه

  و�قوم  تنس�قه  ��ف�ة   ر وتحدید ـالتقری  �تا�ة  یمکنهم   الب�انات   عناصر  �عض   یحتاجون   الذین  المستخدمین  إن  نموذجي.  لوبشک

  الخاص  التنسیق حسب   �مخرجات  وط�اعتها  محددة ات ـب�ان رـعناص  ضغط   وفك الب�انات  في �البحث   التقاریر �عدها معالج 

 .  المستخدم طل�ه الذي

 تقیید   یجب   ولکن   ،التقاریر  ومعالج  الب�انات   استعالم   لغة  من  �ل  إلى  لالوصو  یستط�عون  ستخدمین ـالم  �افة  العادة  في

  رمجین ـوالمب  الب�انات   قاعدة  �مدیر  فقط  وحصرها  للب�انات للمستخدمین العادیین  والمعالجة  التوصیف  لغتي  إلى  لالوصو

 .الب�انات  قاعدة تغییر یستط�عون  الذین األشخاص  عدد  تحدید  على  یساعد  اـمم

 تها وسالم الب�انات حما�ة ضمان

الب�انات اإلمکان�ة لتعریف    قاعدة الب�انات دارة  �قدم نظام إ لضمان أمن الب�انات    وتصمیم قواعد من خالل لغة معالجة 

)Data security  الب�انات، �ما �قدم نظام إدارة الب�انات ) المخزنة في قاعدة  الب�انات    قاعدة  اإلمکان�ة لضمان سالمة 
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)Data Integrity  .( 

الب�انات،   ♦ �أمن  الب�انات  �قصد  الحما�ة  المشرمن  تحدیـد  وصول غیر  ذلك من خالل  ویتم  إلیها   صالح�ات وع 

مستخدمي بنك المعلومات في الوصول إلى الب�انات وتحدید نوع العمل�ات التي یسمح لهم �إجرائها على الب�انات. 

المب�عات   في قاعدة ب�انات بتعدیل الب�انات المتعلقة �أسطر الفـاتورة    ال یسمح لموظف المستودع  ،على سبیل المثال

 السا�قة. 

�قصد بسالمة الب�انات، أن الب�انات المخزنة یجب أن تکون صحیحة وخال�ة من التناقض في �ل وقت من األوقات  ♦

 وذلك من خالل:

o  .الرقا�ة على المدخالت من أجل منع تسجیل ب�انات غیر صحیحة أو متناقضة 

o  .ضمان أمن الملفات من الض�اع أو التلف أو التزویر والتالعب 

o  �الب حما إلى    �انات ة  الوصـول  حقوق  تعریف  طریق  عن  إلیها  المشروع  غیر  الوصول  من  المخزنة 

 الب�انات. 

یر،  على سبیل المثال، عندما یرغب أحد المستخدمین �إدخال فاتورة جدیدة إلى قاعدة ب�انات المب�عـات فـي جدول الفوات  

ل العمـال ء، ففي مثل هذه الحالة تکون  دخل في جدو�جب أن یدخل رقم العمیل، �الرغم من عدم وجود رقم العمیل الم

الب�انات غیر نزیهة، إذ ��ف یمکن أن یوجد رقم لعمیل في جدول الفواتیر من دون أن تکون الب�انات المتعلقة بهذا العمیل 

 موجودة في جدول العمال ء.
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 التحدیث  في لالتداخ وعدم الب�انات استعادة ضمان

لك �قدم نظام إدارة قاعدة الب�انـات الوسـائل الضرور�ة من أجل بما أن المنظمة تضع معظم ب�اناتها في قاعدة الب�انات، لذ 

) المتضررة في حال حدوث خطأ ما، من قبل المستخدمین أو عطل في المکونات  Data Recoveryالب�انات (إعادة إنتاج  

، �ذلك �قـدم اإلمکان�ة لتولید نسخ احت�اط�ة من الملفات الستخدامها في حاالت  ت العمل�اة للنظام �أقل عدد ممکن من  الماد�

 الطوارئ. 

التداخل ( الب�اناConcurrencyتنشأ مشکلة  بـرامج  ) �ون نظم إدارة قواعد  �الوصل إلى  ت تسمح لعدة مستخدمین أو 

وجـود آلیـة للرقا�ة على هذا التداخل،    في مثل هذه الحالة تنشأ الحاجة إلى عنصر الب�انات واستخدامه في الوقت نفسه، و

 بحیث ال تحول عمل�ة معینة تتم على الب�انات من قبل مستخدم من إتمام العمل�ة المطلو�ة من قبل مستخدم آخر.

 الب�انات  قاموس

اعدة  )، الذي یمکن أن �فهم على أنه قData Dictionaryیحتوي نظام إدارة قواعد الب�انات على وظ�فة قاموس الب�انات (

ب�انات خاصة �النظام ول�ست �المستخدم، تتضمن ب�انات حول الب�انات المخزنة في قاعدة الب�انات، لذلك یطلق عل�ه اسم  

)، إن هذه الوظ�فة تمکن من تخزین مواصـفات �ل حقل من حقول قاعدة الب�انات األساس�ة  Metadataالب�انات التحت�ة (

قـل، فهرسـة الحقل، شروط التحقق الخاصة �الحقل، والتطب�قات التي یحق لها أن  (اسم الحقل، نوع الب�انات، حجم الحمثل  

 تتعامل مع هذا الحقل وحدود هذا التعامل، والربط بین الحقل في هذا الجدول والجداول األخرى وشروط هذا الربط...إلخ). 

 المکونات الماد�ة  )1

الماد�ة    قصد � التجهیزات )Hardware( �المکونات    المکونات   وتتلخص   المعلومات   بنك  واستخدام  اءلبن  الضرور�ة   ، 

 : �المکونات التال�ة المعلومات  بنوك  لوتشغی لبنا ء الضرور�ة
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 ص�ة. ـالشخ ب ـى الحواسـإل رةـالکبی الحواسب  من  أنواعها بمختلف الحواسب  ♦

 . إلخ...المرنة راص ـواألق صل�ةـال اص رـواألق األقراص المدمجة لمث المناس�ة الم�اشرة التخزین وسائط ♦

 ـل أج  من  الطا�عة  واآلالت   الشاشات ولوحات المفات�ح  لمث  �الحاسوب   ، المربوطة)Terminal(  الطرف�ة  األجهزة ♦

 . واسترجاع المعلومات منه بنك المعلومات  إلى الب�انات  لاـإدخ

  الماد�ة للنظام.   ات ـالمکون  ینـب   ت الب�انا  لنق  في   تستخدم  التي  الوسائط  وهي  الش�کة  حواسیب   بین  لاالتصا  قنوات  ♦

 

 المستخدمون  )2

 :الب�انات  قاعدة مستخدمي من أنماط ثالثة بین  نمیز

I(  الب�انات    قاعدة  مدیر)Database Administrator (  :  إلى   قواعد الب�انات بما أنه من غیر المسموح أن توجه

ك �قوم  ن یخدم الجم�ع �الدرجة نفسها، لذلمـن بـین المستخدمین، وإنما یجب أفقط إ�فا ء المتطل�ات لمـستخدم معـین 

الب�انات مدیر   وإمکان�ات   قاعدة  لطاقات  األمثل  واالستغالل  المستخدمین  متطل�ات  بین  التوافق  تحقیق  بوظ�فة 

 النظام. تشمل مهام مدیر قاعدة الب�انات الوظائف التال�ة:

 و�ة من برمج�ات وتجهیزات.تحدید متطل�ات قواعد الب�انات المطل •

 خدمین عند استخدام قواعد الب�انات. لنظام والتنسیق بین متطل�ات المستإدامة ا •

 توفیر األمن والحما�ة لقواعد الب�انات.  •

) إلى وضعها الطب�عي في  Recoveryإعادة تنظیم قاعدة الب�انات عند الحاجة وتأمین إعادة الب�انات ( •

 العمل�ات.حال حدوث خطأ ما في 

 مل�ات علیها.ل إلى قاعدة الب�انات وإجرا ء العتحدید صالح�ات المستخدمین في الوصو •
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 الرقا�ة وضبط أداء النظام ضمن مق�اس عمل مثالي.  •

II( التطب�قات  مبرمجي  (Applications programmers):   تقوم   التي   البرامج  �إعداد   التطب�قات   مبرمجو  �قوم  

  ها تعدیلو   الب�انات   إلضافة  النهائي   دمللمستخ  اإلمکان�ة  تقدم  أن  ل أج  من  الب�انات   دةقاع  في  المخزنة   الب�انات   بمعالجة

 مع   مربوطة  تکون  ما  عادة  التي  البرمجة  لغات   �إحدى  البرامج  هذه  �کتا�ة  التطب�قات   مبرمجو   �قوم  .استرجاعهاو

 المستخدم  ینـب ةـالحواری والبرامج النوافذ  تصمیم  البرنامج هذه  ل خال من عادةً   ویتم، )DML( الب�انات  معالجة ةـلغ

 : ما �أتي التطب�قات  مبرمجي مهام لتشم .والحاسوب 

 .  المناس�ة اللغات  إحدى �استخدام فعل�ة ب�انات  قاعدة إلى الب�انات  قاعدة تصمیم  وترجمة لحویت •

 .التناقض  من وخلوها صحتها من والتأكد  والبرمج�ات   األنظمة تنفیذ  •

 .وتنفیذها الب�انات  قواعد  نظم تحتاجها  التي واإلخراج لواإلدخا التخاطب  نوافذ  ص�اغة •

 .وتنفیذها  المطلو�ة تقاریروال النماذج لوأشکا  أنواع ص�اغة •

III( النهائیین    المستخدمین(End Users):  بواسطة   إما  الطرف�ة  األجهزة  ل خال  من  النظام  مع  یتحاورون  الذین  هم 

 ل مث   المعلومات   بنك  إدارة  نظام  في  الموجودة  اللغات   بواسطة  أو  السا�قة  الفقرة  يـ ف  وارد ـال  التطب�قات   برنامج

)SQL(  مثلطةالبسی  األوامر  �عض   تقدم  التي  ،  (SELECT, INSERT,UPDATE,DELETE)   لیتمکن  

 .الب�انات  قاعدة معالم�اشر  لالتعام  نـم النهائي المستخدم

 معمار�ة نظام قاعدة الب�انات  4-4

  المشهد الخارجي   :ات ـالب�ان  لقاعدة)  Views(  مشاهد   ثالث  بین  فصلها  هي الب�انات   قواعد   إدارة  لنظم  الهامة   المزا�ا  إحدى

)External Level(   المنطقي    والمشهد)Conceptual Level(   الداخلي    والمشهد )Internal Level(لالفص  . �مكن هذا ، 
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  وسائط  على  الب�انات   تخزین  ��ف�ة  معرفة  إلى  الحاجة  دون  من  �ه  الخاص   التطبیق  تصمیم  من   الب�انات   قاعدة  مستخدم

 . المختلفة التخزین

 المستوى الخارجي )1

  قاعدة   من  بمقطع  فقط  مهتم  مستخدم  �ل  أن  وبما  .التطب�قات   مبرمج  أو  النهائي  تخدمالمس  لمث  المفرد   المستخدم  مستوى  وه

  المستخدمین  من   مستخدم   �ل  �قوم   الب�انات، لذلك  قاعدة  المستخدم على   نظر   وجهة   لیمث  المقطع  وهذا  ،الکل�ة  الب�انات 

  ل واإلدخا  والمنطق�ة  الحساب�ة  العمل�ات   من  بمجموعة  الق�ام  عبر  المرغو�ة  ى النتائجـإل  لصـلی  الضرور�ة  المعط�ات   بتحدید 

  ذه ـه،  الب�انات   قاعدة  ملفات   على  العمل�ات إجراء    من  تمکن  لغة  وجود   یتطلب   العمل�ات   هذه  فإن إجراء  اليـواإلخراج و�الت

 . )SQL(�النس�ة لمبرمجي التطب�قات أو ) DML( الب�انات  معالجة لغة اللغة هي

 المنطقي  المستوى  )2

  لبناء   الضرور�ة  الملفات   د ـتحدی  ةـالمرحل  ذهـه  في  یتم  حیث .  المنطق�ة  البن�ة  حیث   من  الملفات   فتوصی   المستوى  هذا  في  یتم

  في   تخزن  سوف   التي  والب�انات   لالسج  لحقو  حیث   من  الملفات   هذه  منها  تتکون   التي  السجالت   وتحدید   الب�انات   قاعدة

  ل أشکا عن النظر  �غض  للملفات  التوصیف هذا  وضع  ویتم )DDL( ات ـالب�ان یفـتوص لغة �استخدام وذلك، لالسج لحقو

المستوى المنطقي    و�التالي.  الملفات   هذه  یستخدم  سوف  الذي  المستخدم  عن  النظر  و�غض   التخزین  وسائط  على  تخزینها

  لبشک  مستخدم  �ل  حاجة  سب ـح  ولیس  إجمالي  لبشک  النظام  مستخدمي  �افة  حاجات   مع  تنسجم  التي  لالجداو  بناءهو  

 : التال�ة الفعال�ات  تتضمن أنها إذ  الب�انات  قاعدة ءبناء  عند  لالمراح أهم من المرحلة هذه تعد �ما  .  لمستق

 .المنظمة ضمن  والمعلومات  الب�انات  وجر�ان  المعلومات  إلى الحاجة وتحدید  المشکلة لتحلی •

  إش�اع  لأج  من  المطلو�ة  ات ـالمعلوم  ىـإل  لوـلوصا  ـلجأ  من  الب�انات   قاعدة  في  تخزن  أن   یجب   التي  الب�انات   تحدید  •

 .المعلومات  إلى اإلدارة حاجة



 
 

- 130 - 
 

 . الب�انات  قاعدة في  تخزینها یتم  سوف التي الملفات  بین العالقات  تحدید  •

 . التناقض  من ات ـالب�ان قاعدة في المخزنة الب�انات  خلو  ضمان لاج من الب�انات  بین  المنطقي التوافق تعریف •

  ضمن  المخزنة  ات ـالب�ان  ىـعل  واإلطالع  لوصوال  حق  تملك  التي  المنظمة  ضمن  حدات الو  أو  األشخاص   تعریف •

 . الب�انات  قاعدة

 المستوى الداخلي )3

  و�قصد .  التخزین  وسائط  ىـعل  ات ـالب�ان  زینـتخ  أسالیب   من  العدید   یوجد   حیث   أو الفیز�ائي للملفات   الماديالبناء    مستوى  هو

  لأج  من  التخزین  وسیط  ىـعل  لملفات ا  ألحد   المکونة  السجالت   تخزین  ��ف�ة  التخزین،  وسائط  على  الب�انات   تخزین  �آل�ة

  إلى   �اإلضافة  المناس�ة  الب�انات   أنواع   زین واستخدامـتخ  زـحی  لضـأف  تخدامـواس  الب�انات   لقاعدةأداء    لأفض  إلى   لالوصو

 ویوجد   .تخزینها  مواقع  لىوإ  من  واسترجاعها  والسجالت   الب�انات   زینـتخ  من أجل  لالتشغی  نظم  مع  التواصل  آل�ات   توفیر

  وظائف   تلخ�ص   و�مکن.  الم�اشرةات  ـوالملف  ةـالمفهرس  ات ـالملف  ـلمث  التخزین  وسائط   على   الب�انات   تخزین  أسالیب   نم  العدید 

 : بما یلي  المستوى هذا

 للب�انات. والفهارس التخزین أماكن تحدید  •

 . حجمها وتحدید   التخزین لغا�ات  السجالت  وصف •

 ا.الب�انات وتشفیره  حفظ •

 .   وه�اكلها ات للب�ان الداخل�ة األنواع تحدید  •

  وظ�فة   الب�انات �أدا ء  د ـقواع  إدارة  امـنظ  ق�ام  طریق  عن  المهام  هذه  من  المستخدم  تحریر  على  المعلومات   بنوك  فلسفة  تقوم
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  یحتاج   سا�قةال  �الطر�قة  المعلومات   نظام  وتنفیذ   تحقیق  لأج  المختلفة، ومن  التخزین  وسائط  على   الملفات   ب�انات   تخزین

  المختصین   غیر   على  استخدامها  لیسه  ب�انات   معالجة  لغة  إلى  و�ذلك  �بیرة  ذو إمکان�ات   ات ـمعلوم  كـنب  امـنظ  إلى  المستخدم

 للح  قاعدة الب�انات   استخدام  من  یتمکنوا  أن  لاج  من  وذلك  المال�ة  واألقسام  المحاس�ة  أقسام  في  العاملین  لمث  الحاسوب   في

   .إلیها ل�الوصو یرغبون التي المعلومات  على الحصولو  تواجههم التي المشاكل

 الب�انات مزا�ا نظم إدارة قواعد  4-5

  في   اإلدار�ة  ات ـالمعلوم  مـنظ  لتشغی  الملفات) في  بنظم   المعلومات (التي ندعوها  لمعالجة  التقلید�ة  استخدام األسالیب   إن

 السلب�ات، أهمها:  من مجموعة  عنه  نتج المنظمات 

  تخزین   إلى   ك یؤديـذل  إنـف  ب�عضها  مرتبطة   طب�قات الت  أن  وبما  الخاصة:  ملفاته   تکوینو   �إدارة  تطبیق  �ل  �قوم  •

  تخزین   في وتکرار  حشو نشوء ىـإل یؤدي مما  ،المختلفة للتطب�قات  العائدة الملفات  من  العدید  في الب�انات  نفس

  . طویلة  ویجعلها التحدیث  عمل�ات   �عیق مما ،ملفات  عدة  نفسها في  الب�انات  عناصر

 هو   البرنامج فإن اليـو�الت قـالتطبی احت�اجات  مع  یتالءم وبما   التطبیق ج برنام ل قب من مصممة  تکون الملفات  إن •

  البرنامج   لتعدی  یتطلب   سوف  الملفات   هذه  بن�ة  في  لتعدی  أي  فإن   وتفاصیلها، و�التالي   الملفات   �ة له�ک  یحدد   الذي

 . للبرامج الملفات  ةـوتا�عی الملفات  لتعدی یتطلب  قد  البرنامج في لالتعدی فإن و�ذلك

  تحدیدها   یتم  ات، معینةـمعلوم  ىـإل  ل(الخوارزم�ة) أو الوصو  معینة  مشکلة  للح  الضرور�ة  المعالجة  وات خط  إن •

 یتطلب  المعلومة تلك إلى ل إن الوصوـف اليـالمطلو�ة، و�الت المعلومة  إلى بنشو ء الحاجة أو المشکلة ظهور �عد 

  في   التأخیر   �عني  مما  وقتاً   یتطلب   وذلك  مهمةالهذه    �أدا ء  �قوم   سوف  الذي  نامج البر  و�تا�ة  الخوارزم�ة  إعداد 
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 . المطلو�ة المشکلة لح

والمدخلة  الب�انات   ونوع�ة  صحة  على  الرقا�ة  إن • : نفسها  ات ـالتطب�ق  برامج  اختصاص   من  هي  المعالجة 

  ذاته   في  �اف   �کون  ذلك قد   إن   .جام ـالبرن  یؤدیها  التي  المنطق�ة   الرقا�ة  ودرجة   نوع   یحددون  عادةً   والمبرمجون 

  �عتبر   ذلك  فإن   المنظمة   في  خاص   لبشک  المعلومات   لنظام   �النس�ة  أما   ،التطبیق  واعت�ارات   نظر   وجهة   من

  الب�انات  تکون  بحیث   الب�انات  صحة  لضمان رقاب�ة إضاف�ة وات ـوخط ل ائـوس ود ـوج  من البد  لذلك. �افي غیر

 .للمنظمة عليالف الواقع عن  وتعبر  بینها فیما ض التناق نـم ةـخالی  ملفات  عدة في المخزنة

 إعادة  یتطلب   أن ذلك  إذ   ب ـاألغل  على   مکلف  أمر  هو  النظام  في   الموجودة  الملفات   على  جدیدة  تطب�قات   وضع   إن  •

 .الجدید  والتطبیق  تتالءم جدیدة ملفات  إنشا ء  أو الموجودة الملفات  ه�کلة

 : التال�ة اـالمزای ورـلمطا  امـالنظ في یحقق المعلومات  نظم تطویر  في الب�انات  قواعد  إدارة نظم  استخدام إن

 و�ذلك البرامج في تعد�الت  إلى تقود  ال الملفات  تصمیم في التعد�الت  أن بحیث : ات ـ الب�ان نـع  رامجـالب استقالل�ة )1

 .  القائمة الملفات  تعد�الت على  إلى �الضرورة تقود  ال  البرامج في د�الت ـالتع فإن

  من   الب�انات   زونـلمخ  ویمـتق  رامجـب  إعداد   من  مکنی  التطب�قات: مما  ببرامج  ر مرتبطةتا�عة وغی  غیر  الب�انات   )2

 مخطط  غیر  تکون  معلومات   ىـإل  لوـوالوص  للمشاكل  لحلو  لوضع  إمکان�ة  وجود   متعددة و�التالي  نظر  وجهات 

 .الب�انات  قاعدة وبنا ء  تصمیم عند  متوقعة أو لها

 الب�انات   وتخز�ن قاعدة  صمیمـت  نـیمک  هـفإن  ،المخزنة  الب�انات   استخدام  في  �التشار��ة  الب�انات تسمح  قاعدة  كون  )3

  من   ل�قل  و�التالي  الب�انات   تخزین  تکرار  يـف  ـلالتقلی  ىـإل  یؤدي   �امل، مما  لبشک  المنظمة  احت�اجات   أساس  على
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 .وتوث�قها تخزینها الواجب  الب�انات  حجم

  رقاب�ة   ضوابط  ود ـوج  ىـإل  یؤدي  �امل  لبشک  لمنظمةا  احت�اجات   حسب   موحد   لبشک  الب�انات   قاعدة  تصمیم  إن )4

 قاعدة  في   المخزنة  الملفات   بین  اقض ـتن  ود ـوج  عدم  �عني   الب�انات، مما  قاعدة  في  المخزنة  الب�انات   للک  واحدة

 الب�انات.

  أمن   لضمان  قواعد   وتصمیم  لتعریف   اإلمکان�ة  الب�انات   معالجة   لغة  لخال  من  قاعدة الب�انات   إدارة  نظام  �قدم  )5

  ویتم   إلیها  المشروع  غیر  لالوصو  نـم  ات ـالب�ان  ةـحمای  ات ـالب�ان  �أمن  ت، و�قصد الب�انا  قاعدة  في  المخزنة  لب�انات ا

  یسمح  التي  العمل�ات   نوع  وتحدید   الب�انات   إلى  لالوصو  يـف  ات ـالمعلوم  بنك  مستخدمي أدوار  تحدید   لخال  من  ذلك

 . الب�انات  إجراؤها على لهم

، أي أن الب�انات المخزنة �جب Data Integrity  انات لضمان سالمة الب�  اإلمکان�ة  لب�انات قاعدة ا  إدارة  نظام  �قدم )6

 أن تكون صح�حة وخال�ة من التناقض في �ل وقت من األوقات.

بما  قاعدة  في  الموجودة  الملفات   من  احت�اط�ة  نسخ  وإنشا ء  الب�انات   استعادة )7   معظم   تضع  المنظمة  أن  الب�انات، 

الب�انات   إنتاج  إعادة  لأج  ضرور�ة منـال  لالوسائ  المعلومات   بنك  إدارة  نظام  �قدم  �انات، لذلكالب   قاعدة  في  ب�اناتها

  اإلمکان�ة   للنظام. �ذلك �قدم  الماد�ة  المکونات   في  لعط  أو  ستخدمینـالم  لقب  من  خطأ  حدوث   لحا  في  المتضررة

 . الطوارئ حاالت  في الستخدامها الملفات  من احت�اط�ة نسخ لتولید 
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 الترا�ط�ة (العالئق�ة) ات قواعد الب�ان 4-6

 :قواعد الب�انات  إدارة نظم  من أنواع ثالثة العملي الواقع في یوجد 

 ).Hierarchical Database Systems(  الهرم�ة قواعد الب�انات  نظم −

 .)Network Database Systems(  الش�ک�ة قواعد الب�انات  نظم −

 .)Relational Database Systems(الترا�ط�ة  قواعد الب�انات نظم  −

  م ـتخدامها. في الحق�قة، معظـاس  فقط، نظرًا النتشار  الترابط�ة  الب�انات   قواعد   نظم  إلى  تطرقالكتاب �ال   هذا  في  سنکتفي

  من   النوع  هذا  بها  یتمتع  أخرى  مزا�ا  عدة  إلى  �اإلضافة  الب�انات   تراكیب   من  لالشک  هذا  تدعم  السوق  في  المقدمة  النظم

 .العرض  وسهولة لمرونةالبساطة وا لمث المعلومات  بنوك  نظم

 : فهم ما یلي لاألق ىـعل   ضمنـیت  نظام هو الترابطي أو اختصارًا النظام الترابطي الب�انات  واعد ق إن نظام

 غیر الجداول. آخر شي ء أي ولیس  جداول �النس�ة للمستخدم، الب�انات هي على شكل −

 يف الموجودة ات ـالب�ان ىـعل  لجات المعا �عض  إجرا ء من المستخدم تمکن التي المعرفة العمل�ات  �عض  وجود  −

 .قدیمة جداول من جدیدة جداول تولید  أو الب�انات  استرجاع لمث الجداول

 الترابط�ة  النظم إمکان�ات

، جداول  أنها  على،  ستخدمـالم  ستوى ـم  على  الب�انات   قاعدة  تفهم  ألن  یحتاج  وتصمیمه  الترابطي   النظام  تعریف  إن )1

 سوف   الب�انات   أن  �عني  ال  ، ولكن هذاترابط�ةال  النظم  في،  للب�انات   المنطق�ة  التراكیب   الجداول هي  فإن  و�التالي

 مختلف  وفق التخزین  وسائط   على تخزن  ن أن ـیمک  الجداول  التخزین، فهذه  وسائط   على جداول  لشک  على  تخزن 
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 إدارة   نظام  أن  األمر  في  ما  و�ل  ،النظام  مهمة  هو  التخزین  هذا  م�اشر). إن  ،مفهرس  ،(تتا�عي  التخزین  أسالیب 

، جداول  ل شک  على  المستخدم  إلى   وتقدیمها  الملفات   في  المخزنة  الب�انات   لتحوی  درة علىالق  الب�انات یملك  قواعد 

 معها.  لالتعام عند   التخزین وسائط   على  الب�انات  تخزین  لتفاصی معرفة ضرورة من یحرر المستخدم  و�التالي

 تقدم  الب�انات   قاعدة  وىـمحت  لتشک   التي  الکاملة  لمعلومات ا   أن  وهي  جیدة  خاص�ة  لها  الترابط�ة   الب�انات   قواعد   إن )2

 . محددةو  واضحة قیم لشک على وم�اشرة   واحدة طر�قة وفق

 واحد   قیمة  من  أكثر  لإدخا  نستط�ع  ال  أننا  أي  أحاد�ة  قیم  هي  الجدول  في  الموجودة  الب�انات   عناصر  �ل  قیم  إن )3

 . القیم من مجموعة وضع  یمکن وال الواحد  السطر ضمن لالحقفي 

    المفات�ح في النموذج الترا�طي

  بین   العالقات   وتحدید   روابطـال  ویرـتط  يـف  وخصوصاً   ومقوماته  الترابطي  الب�انات   نموذج  خصائص   أهم  من  المفات�ح  تعد 

 : المفات�ح من  أنواع عدة وهناك الروابط

 .)(Primary Key  الرئیسي المفتاح )1

 .)Candidate Keys( المرشحة المفات�ح )2

 .)Foreign Key( ياألجنب المفتاح )3

 سي المفتاح الرئی

 ى ـعل  رفـللتع   ستخدمـت  صفات   مجموعة  أو  صفة   اخت�ار  (الجدول) یتم   الرابطة  في   (الحقول) الموجودة  الصفات   من بین

  للرابطة.  الرئیسي  لیها اسم المفتاحع  أو مجموعة الصفات یطلق  الصفة  هذه.  �عضها ال�عض   عن  وتمییزها  الرابطة  أسطر
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 :وهما للرابطة رئیسي �مفتاح استخدامها نتمكن من حتى صتینبخا  تتمتع أن یجب  الصفات  مجموعة أو الصفة هذه 

 في  مرتین  نفسها  القیمة  تأخذ   أن  یمکن  ال  للرابطة  رئیسي  �مفتاح  ستستخدم  التي  الصفة  أن  أي:  التساوي  عدم )1

 .تماماً  المطلوب  رسطـلل لوـالوص إلى �قود  سوف الصفة هذه  استخدام فإن و�التاليالواحدة،  الرابطة

هو  من  مجموعة   الرئیسي   المفتاح   �کون  عندما  :ل االختزا  ىعل  القدرة  عدم )2 �ما   روابط   في  لالحا  الصفات 

 . الرابطة أسطر ىـإل لالوصو  آل�ة في التأثیر دون الصفات  هذه من صفة أي إلغا ء یمکن ال فإنه العالقات 

 سطر   یجعله  ،الرئ�سي وحید   المفتاح. �ون  )Null Value(  قیمة  أي  بدون   فارغاً   للرابطة  الرئیسي  المفتاح  یترك  أن  یجوز  ال

  الرئ�سي   المفناح  قیم   من  قیمة  وي أيـتحت  أن ال   یجب   حق�ق�ة  المیزة  هذه  لولجع  لالجدو  في  األسطر  من  غیره  عن  ممیز

یساعد ـغی  عن   ممیزاً   السطر  لجع  لأج  من   وذلك  فارغة  قیمة  على �ما   الب�انات   من  السطر  استرجاع  على  ذلك  ره. 

  ل خال  من  غیره  عن  تمیزه  موجود ویمکن  الکائن  أن  �عني  ذلك  فإن  الرئ�سي   للمفتاح  غةفار  قیمة  وجود   عدم  المخزنة، ومع

  في  األسطر أن جم�ع  من التأكد  یجب  ، ألنه لالمتکام الک�ان  دةـ�قاع ه ـإلی یشار ما  وهذا الرئیسي  المفتاح قیمة إلى إرجاعه 

 . الفعلي الواقع في محدد  �کائن  لقةالمتع الب�انات  لتمث أن یجب  العالقات  كافة

 �ل   د فيـیوج  و�التالي   للرابطة  المکونة   السجالت   بین  من  محدد   ل سج  على  التعرف  لأج  الرئ�سي من  المفتاح  یستخدم 

 هذا  قیمة  المطلوب، وتکون  لالسج  إلى  لالوصو  أو  التعرف  منها  الهدف  �کون  لحقو  مجموعة  أو  واحد   لحق  لسج

 .الرا�طة (الجدول) فترة ح�اة لوا ـط ـلالحق ذاه قیم تغییر یمکن وال الملف ضمن رآخ إلى  لسج من مختلفة لالحق
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 المرشحة  المفات�ح

تصم�م الرا�طة (الجدول).  یتم اخت�ارها في مرحلة    لرابطة  الرئیسي  المفتاح  دور  تلعب   أن   المرشحة  الصفات   مجموعة  وهي 

  ل الحق  هذا  نستثني   ، عندها )Null(هي    الصفة   هذه  قیم  �عض   نأ  تبین   إذا  ل، للجدو  الب�انات   لاـوإدخ  ذ ـالتنفی  مرحلة   ثم عند 

  یمکن   �ل منها  لحقو  مجموعة  أو  لحق  من  أكثر  معینة  رابطة  في  یوجد   الرئیسي للجدول. عندما  المفتاح  ص�حـی  أن  من

 . المفات�ح المرشحة علیها اسم نطلق للجدول الرئیسي احـالمفت �کون أن

 األجنبي  المفتاح

 رابطة  لخال  من  النظام  �ل  لتمثی  لیستحی   وألنه  المخزنة  ات الب�ان  في  التکرار  من  لاإلقال  في  �الرغ�ة  تتعلق  ألس�اب 

  من   �ثیر  في  نجد   لذلك.   الروابط  ذهـه  ینـب  العالقات   على  المحافظة  مع  روابط  عدة  إلى  الرابطة  تجزئة  یتم  لذلك  ،واحدة

 أحد   ،نةمعی  لرابطة  الرئیسي  المفتاح  ون �ک   عندما  .أخرى  رابطة  في  یظهر  الروابط  إلحدى  الرئیسي   المفتاح  أن  األح�ان

  ویطلق  أخرى رابطة في موجود  لسج  إلى التعرف إلى یهدف الرابطة ذه ـه يـف ـلالحق هذا فإن أخرى رابطة في لالحقو

 . األجنبي المفتاح عل�ه

 الرئیسة للرا�طة الخواص

  �المواصفات الرا�طة    تتصف  ،ذلك  على). بناًء  السجالت (األسطر  مجموعة من   تتضمن  مجموعة  عن  ع�ارة  هي  الرابطة

 : ل�ةالتا

وفقـل  طرـاألس  ن ـم  مجموعة  هي  الرابطة  �ون :  الرابطة  ضمن   األسطر  أحد   تکرار  یجوز  ال ♦   نظر�ة   ذلك، 

 سطر  للک  الخاص�ة، أن  هذه یترتب على. عناصر مكررة المجموعة  تحتوي أن  یجوز ال  الر�اض�ة  المجموعات 

 .رـآلخا  سطرـال عن  مختلف رئیسي مفتاح الرابطة أسطر من
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  أن  بما  و  الر�اضي  ومـالمفه  ي ـف  ةـمجموع  لشکـت  الرابطة  أسطر  �ون   :مرت�ة  رغی  أسطر  الرابطة هي  أسطر ♦

 طب�عة   من  �غیر  ال  المجموعة  ضمن  العناصر  ترتیب تغییر    المرت�ة فإن  غیر  العناصر  من  عدد   هي  المجموعة

 .الرابطة طب�عة من �غیر ال الرابطة منـض األسطر تغییر ترتیب   المجموعة، ومنه فإن

  هي   الرا�طة  أعمدة  اوین ـعن  أن  من   الخاص�ة  هذه  �مكن اشتقاق  :مرت�ة  غیر  صفات   هي  بطةللرا  المکونة   الصفات  ♦

 رابطة   نشو ء  إلى  �قود   ال  ةـالرابط  ضمن  الصفات   ترتیب   تغییر  الصفات، ومنه فإن  من  مجموعة  عن  ع�ارة

 . الرابطة في موقعها لخال من ولیس الصفة اسم لخال إلى الصفات من الرجوع یتم  جدیدة، ألنه

 .  قیمة من أكثر الصفة تأخذ  أن یجوز ال  أنه أي أحاد�ة قیم هي الصفات  قیم إن ♦

 للرابطة.  المکونة الصفات  أو األعمدة عدد   هي: الرابطة درجة ♦

 بین الروا�ط العالقات

  ل العمی لدوـج ین ـ ب القةالع لمث. (الروا�ط) ل الجداو بین  المنطق�ة اإلرت�اطات  عن  ع�ارة  هي ):Relationships( العالقات 

  قیماً   تأخذ   صفات  على تحتوي  أن   یمکن  لوالجداو العالقات   إن  .الب�ع  عمل�ة  عن ع�ارة  هي   العالقة  هذه المنتج،  لجدو  و

 : أنواع ثالثة  في لالجداو بین العالقات  تصنیف  من خالل هذه الصفات. یمکن لدواـالج  ینـب شأـتن والعالقات  محددة

 .(1:1)ب �الشكل وتكت واحد لواحدنمط   من عالقات  •

 .(N :1)وتكتب �الشكل  واحد لمتعدد عالقات من نمط •

 .(N:M)وتكتب �الشكل  متعدد لمتعددعالقات من نمط  •

 (1:1)العالقة من نمط واحد لواحد 

على سبیل    .الثاني  لالجدو  من  فقط  واحد   عنصر  مع  لاألو  لالجدو  من  عنصر  یرتبط  عندمابین جدولین    العالقة  هذه  تنشأ

  ـل عمی  للک  أن  على   العالقة  هذه  )، وتفسر2-4الشكل  (  Account  لووالجد   Customer  ل الجدو  بین  القةالع  المثال،

   واحد.  للعمی الواحد عائد  الحساب  إن �ما فقط واحد  ساب ـح
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 (1:1): العالقة 2-4الشكل 

  رقم   هو  أجنبي  حاـمفت  افةـإض  تم  وأنه  فقط  واحد   للعمی  عائد   الحساب   وأن  واحد   حساب   لعمی  للک  أن  2-4الشكل    یوضح

  الرئیسي   المفتاح  نفس  لهما   جدولین  اكـ هن  �ان   إذا  أما  العمال ء،  لجدو  في   الرئیسي  المفتاح   وهو  الحسا�ات   لجدو  في   لالعمی

 . واحد  لجدو في دمجهما فیمکن

 (N:1) متعددالعالقة من نمط واحد ل

 .نيالثا  لالجدو  من  عنصر)  N(  عنصر   أكثر من  مع  لاألو  لالجدو  من  عنصر  یرتبط  عندمابین جدولین    العالقة  هذه  تنشأ

 القسم الواحد یضم  أن  على  العالقة  هذه  )، وتفسر3-4الشكل  (  Employerوالجدول    Department  لالجدو  بین  العالقة

  . فقط واحد   قسم إلى فینتمي ل العام أما العاملین نـم دد ـع

 (N:1): العالقة 3-4الشكل 

 لالعام  ف�ه  ل�عم  ذيـال  القسم  إلى  لإلشارة  Employerالجدول    لى إ  القسم  رقم  إضافة  تم  أنه،  3- 4الشكل  �ظهر من  
 . الواحد  القسم في عمال عدة وجود   ونالحظ
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 (N:M) متعددل متعددالعالقة من نمط 

  من   عنصر   الثاني، �ما یرتبط  لالجدو  من  عناصر  عدة  مع  لاألو  لالجدو  من  عنصر  یرتبط  عندما  العالقة  هذه  تنشأ

  Subject  لجدو   و  Student  لدوـالج  ین ـب  ل، العالقة. على سبیل المثالاألو  لالجدو  من  عناصر  عدة  مع  الثاني  لالجدو

 طالب. سجل ف�ه أكثر منـی الواحد  المقرر وأن  مقرر من أكثر لیسج أن الطالب  على العالقة هذه  وتفسر). 4-4الشكل (

 
 (N:M): العالقة 4-4الشكل 

  ل تسجی  إمکان�ة   ل أج  من  يإضاف  لجدو  إلى  یحتاج  دد ـمتع  ىـإل  متعدد   نوع  من  العالقة  تحقیق  ، أن 4-4الشكل  من  نالحظ  

 الطالب.  نتائج

 الروابط (الجداول)على  العمل�ات

المجموعات (اجتماع   ىـعل  اـبه  امـالقی  نـ یمک  التي  فهي جم�ع العمل�ات   الروابط  على  بها  الق�ام  یمکن   التي  للعمل�ات   �النس�ة

  الخاصة   األخرى  العمل�ات   �عض   ىـإل  افة ـ�اإلض  ،األسطر  من  مجموعة  أنها  على  معرفة  الروابط  وتقاطع وفرق) �ون 

 . و�نتقاء و�سقاط)�الروابط (وصل 
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  :)UNION( عمل�ة االجتماع )1

نشوء   إلى  تؤدي  االجتماع   ةـعملی  إنـف،  طرـاألس  ن ـم  عةمجمو   على  منهما  �ل  تحتوي  Bو   A  رابطتین   وجود   �فرض 

وذلك �شرط أن تملك  ،والثان�ة األولى  الرابطة سطرأ و�ق�ة  الرابطتین بین المشتر�ة األسطر تحتويجدیدة  رابطة

 ، یوضح عمل�ة االجتماع. 5- 4الشكل . الرا�طتین األعمدة نفسها

 
 : مثال على عمل�ة االجتماع5-4الشكل 

 

  :)INTERSECTIONالتقاطع (عمل�ة  )2

 ة ـعملی  إنـف،  طرـاألس  نـم  عةمجمو   على  منهما  �ل  تحتوياألعمدة نفسها و   لهما  Bو  A  رابطتین  وجود   �فرض 

یوضح عمل�ة  6-4الشكل  .  الرابطتین  بین  المشتر�ة  األسطر  تحتويجدیدة    رابطة  ء  نشو  إلى  تؤدي  التقاطع  ،

 التقاطع. 
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 : مثال على عمل�ة التقاطع 6-4الشكل 

  :)DIFFERENCEعمل�ة الفرق ( )3

 ة ـعملی  إن ـف،  رطـاألس  ن ـم  عةمجمو   على  منهما   �ل   تحتويلهما األعمدة نفسها و   Bو    A  رابطتین  وجود   �فرض 

. أما عمل�ة الفرق Bوغیر موجودة في    Aالموجودة في    األسطر  تحتويجدیدة    رابطة  ء  نشو  إلى  ؤديت  A-Bالفرق  

B-A    الموجودة في    األسطر  تحتويجدیدة    رابطة  ء  نشو  إلىفتؤديB    وغیر موجودة فيA  .  یوضح  7-4الشكل ،

 عمل�ة الفرق. 

 : مثال على عمل�ة الفرق 7-4الشكل 
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 )Joinلوصل ( عمل�ة ا )4

أو   �ل   على  تحتوي  جدیدة  رابطة  ء  إنشا  یمکن  هـفإنعمودًا مشتر�ًا بینهما،    تحو�ان  Bو   A  رابطتین  نا�ان لدی  إذا

 وصل بین را�طتین. عمل�ة لیمث ،8- 4الشكل . الرابطتین لبوص  العمل�ة هذه  وتدعى،  الرابطتین أعمدة�عض 

 : مثال على عمل�ة الوصل8-4الشكل 

 )PRESTRICTION( عمل�ة اإلنتقاء )5

  معین   شرط  وفق   هذه   ءاإلنتقاء   عمل�ة   وتتم ،  Aمن را�طة موجودة    aجدیدة    رابطة  ء  نتقاإ   عمل�ة  عن  ة ع�ار  وهي 

، 9- 4الشكل  .  a  الرابطة  ضمن  A  الرابطة  في  والموجودة  ءاإلنتقاء   شرط  تحقق  التي  األسطر  �ل  تظهر  بحیث 

 . من را�طة ءاإلنتقاء  عمل�ة  یوضح

 

 ، هي: CITY = Damascusقاء وفق الشرط نت�جة عمل�ة اإلنت

 

 : مثال على عمل�ة اإلنتقاء 9-4الشكل 
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 )PROJECTIONعمل�ة اإلسقاط ( )6

 X,Y,..Z  الصفات   تحتوي  األعمدة  من  مجموعة  على  تحتوي  التي  A  الرابطة  لختزاإ   علىعمل�ة اإلسقاط    تقوم

 ةـالرابطدة  أعم  �ق�ة  أما  �قائها  في   ب المرغو  األعمدة  على  تحتوي  aجدیدة    إلى رابطة  ،x,y,z  القیم  تأخذ   والتي

A  ،الرابطة  من  إسقاطها  فیتم  a  .  الذي  ود ـالعم  على  ء  بناالمبینة    للرابطة   اإلسقاط   عمل�ة  �عرض ،  10-4الشكل 

 فإنها   الجدیدة  الرابطة   أما  أسطر  أر�عة   على  تحتوي  األساس�ة  الرابطة   أن  و�الحظ.  CITY  المدینة   اسم   یحتوي 

 .Damascus مدینة اسم فیها یتکرر  التي األسطر ذفح تم  ألنه  طرینـس على  تحتوي

 

 

 
 : مثال على عمل�ة اإلسقاط 10-4الشكل 
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 الب�انات  قواعد تصمیم تقن�ات 4-7

  الب�انات   قواعد   إدارة  نظم  ا �استخدام ـوتخزینه  اـم  امـنظ  أو  ما   منظمة  الواقع في   عن   الب�انات   تجم�ع  إلى  الب�انات   قاعدة  تهدف

لذلك .  المستخدمین  إلى  المعلومات   وتقدیم  علیها  المعالجة  ات ـعملی  ءرا  ـوإج  سرعةـب  لب�انات ا  إلى  لالوصو  ضمان  لأج  من

  حجر   بمثا�ة  الب�انات   لقاعدة  الجید   صمیمـالت  د ـ�ع  حیث   ،الب�انات   قواعد   تصمیم   آل�ات   إلى  هذه الفقرة  في  التطرق   من  البد 

  قاعدة  وتصمیم  لتحلی  تعد عمل�ة.  وفاعل�ة  ودقة  �كفاءة  هاالمراد من  تمامًا  الحاسوب تنفِّذ   على  ب�انات   قاعدة  إلنشا ء  األساس

  نظم   لمث  الب�انات   من  لهائ  �م  على  تحتوي  التي  خاص النظم  لوبشک  ،النظم  لداخ  الهامة  العناصر  من  وتوث�قها  الب�انات 

 لذلك ،المخزنة ت الب�انا لها تخضع   التي المستمرة ل والتعدی  التحدیث  عمل�ات رة ـلکث كـوذل  واإلدار�ة  المحاسب�ة المعلومات 

  ا�عـت  عنصر  من  الب�انات   تحولت   النظام، فقد   لداخ  وتراكیبها  الب�انات   وتوثیق  لتحلی  لأج  من  خاصة   تقن�ات   ورت تط   فقد 

  مرحلتین  بین  التمییز ویمکن  لمراح �عدة  الب�انات  قاعدة تصمیم  عمل�ة تمر  .المستقلة النظام عناصر  أحد  لتص�ح رامجـللب

  صمیم ـالت  ة ـمرحل  يـف  یتم  ،)Physical Design(  التصمیم المادي)  Logical Design(  المنطقي  صمیمـالت،  اـهم  أساسیتین

  �استخدام  الب�انات   تراكیب   یفـلتوص  اهیمـومف  صطلحات ـم  إلى  المعالجة  المشکلة  لمجا  في  السائدة  المصطلحات   لنق  المنطقي

  شکل�ة،   ب�انات   تراكیب   لشک  على  وتصویره  يـالفعل  ع ـالواق  لبنق  المرحلة  هذه  في  نقوم   أننا  أي  المساعدة  التصمیم  أدوات 

لغة   �استخدام ملفات  ىـإل )Data Model( ات ـالب�ان وذجـمن نم الب�انات  تراكیب  لتحوی فیتم المادي التصمیم في مرحلة أما

 . )Data Description Language( الب�انات توص�ف 

أشخاص (العاملین،    ىـعل  تحتوي  ةمتنوعة فالمنظم  طب�عة  ت المنظمة)، ذا   لداخ  والموجودات   المنظمة (األحداث   إن حقائق

المـالعم (اآلالت )وردینـال ء،  وأش�اء  المنتجـاألبنی  ،،  المـة،  (المدفوعات ،  ة)ـاألولی  واد ـات،  الب�ع ،  وأحداث    المقبوضات، 
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مراكز    على  التکالیف  المخازن، توز�ع  على  المنتجات   المنظمة، توز�ع  أقسام  على  العاملین  (توز�ع   شراء)، وعالقات وال

 التكلفة).

  وهذه   .الب�انات   تراكیب   لخال  من   تصویرها   یجب   الک�انات   هذه  و�ل  )،Entities(��انات    اسم  العناصر  هذه  على  یطلق 

المفرد   الک�ان   بین  و�جب التمییز   .الک�انات   بهذه  المرتبطة  الصفات   من  مجموعة  لخال  من  عکسها  إعادة  یتم  الک�انات 

)individual entity(  ان ـوالکی  د ـالواح  تج ـالمن  أو  د ـالواح  لمالعا  ل مث  )Entity(   ل یشم  أن   یستط�ع  مفهوم  عن  ع�ارة  هو   الذي  

 .الک�ان هذا  إلى تنتمي التي المفردة الک�انات  �ل توص�فه

، لالعام  ،المنتج،  لللمنظمة مثل (العمی  �النس�ة  أهم�ة  لها  التي  المجردة  أو  الماد�ة  عن األش�اء  هو ع�ارة:  الک�ان  تعریف

 ...إلخ)   ساب الح

  المصطلح   �ستخدم هذا  ذلكـل.  تصورنا  في   أو  الفعلي  الواقع  في   شخصي  أو  موضوعي  وجود   له  شي ء  عن  ع�ارة   و ه  والک�ان

  العاملین   أو  العمال ء  لمث  الک�انات   من  مجموعة  إلى  النظر  وعند .  المنظمة  ضمن  الموجودة  العناصر  �افة  عن  للتعبیر

 .  مفرداته الک�انات  لتشک الذي) Entity-Type( انـالکی  وذجـذ نمـعندئ علیها فیطلق

  �افة   عکس  النموذج  هذا  لخال  من  یمکن  العمال ء و�التالي  الک�انات   مجموعة  عن  ع�ارة  هو  لالعمی  الک�ان  نموذج  إن

   .المنظمةعمالء 

  الک�ان   نموذج  ینـب  ةـالعالق  لمث.  الک�انات   نماذج  بین  المنطق�ة  الروابط  عن  ع�ارة  هي):  Relationshipsالعالقات (

 . الب�ع عمل�ة عن ع�ارة  هي العالقة هذه المنتج الک�ان ونموذج لالعمی
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  ل العمی   رقم:  ـلمث  الک�ان  توصیف  خاللها  من  یمکن  التي  الخواص   مجموعة  عن  ع�ارة  هي  ):Attributesالصفات (

  صفة   هي  لالعمی   رقم  لمث  انـللکی  �النس�ة  بسیطة  صفة  هناك  یوجد   الصفات   بین  ومن  والرصید   والعنوان  لالعمی  اسمو

 أما الصفة.  المنظمة  عمالء  من  محدد   واحد   ـلعمی  ىـإل  لالوصو  إلى  �قودنا  سوف  الصفة  هذه  استخدام  أن  . أيمفتاح�ة

  معین  منتج  من  الم�اعة  الکم�ة  ىـإل  لو ـالوص  ـلأج  فمن  صفة،  من  أكثر  على  تحتوي  مر��ة  صفة   فهي  للعالقة  المفتاح�ة

 . لمنتجا ورقم لالعمی  رقم هما  صفتین على  المفتاح یحتوي أن من البد 

  تعریف   یتم   و�التالي   ،ظاهرة  ل شک  معینة على  صفة  تأخذها   التي  القیم  من  مجموعة  تعریف  یمکن  :Domain)الظاهرة (

  سا�قة.   ب�انات   نماذج  من  والمقتبسة  ذهاـ�أخ  أن  ات ـب�ان  صرـلعن  یمکن  التي  القیم  مجموعة  یتضمن  الب�انات   من  خاص   نموذج

  الظاهرة   لمجا   خارج   قیم   أي  ،بها  مسموح  غیر  إعطاء قیم  ات ـعملی  اكتشاف   إلى  والمعالجة   لاإلدخا  ل�ات أثناء عم  یؤدي  مما

 .المعرفة

 :  هما أساسیتین خطوتین یتضمن  الب�انات  تراكیب  بنا ء إن

  ��ان   إلى  لوالوصو  رفـالتع  ن ـیمک  ��ان  أي  في  لمث  معین  ��ان  إلى  تنتمي  أن  یجب   المفردة التي  الک�انات   تحدید  −

 . إلخ..س�ارة. أو أو خالد  محرك لمث فرد م

 إلخ. ...ان التخزین والسعرـوالکم�ة ومکم ـرقم واالسـال ـلمث انـالکی سـعک د ـتعی  يـالت، انـالکی فات ـص تحدید  −

  التي   الصفات   ة اخت�ارـعملی  وةـالخط  ذهـه  في  تتم   الصفات، لذلك  من   منته�ة   غیر   مجموعة  له  ��ان  �ل  إن   الحق�قة  في 

 تحدید   ویتعلق  القرار  اتخاذ   عمل�ة  المستخدمین في  تفید   التي  المعلومات   تقدیم  في  ئفهوظا  أداء  في   النظام  امق�  في   تساهم

  الهامة   الب�انات   من  المسکن  مساحة  صفة  تکون  السکان  إلحصا ء  ات ـمعلوم  كـبن  ا ءـبن  عند  ً مثال  المعالجة،   �المشکلة   الصفات 
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  الصفات   بین  التمییز  أیضاً   المهم  ومن  .ذ�رت  قیمة   أي  لها  لیس  صفة ال  هذه  فإن  للمحاس�ة  معلومات   بنك  بنا ء  عند   أما

  اآللة   ورقم لالعام  رقم  لمث  الک�ان  ضمن  غیره  عن  المفرد   انـالکی  تمییز   إلى   استخدامها  �قود  التي  الصفة   وهي   التعر�ف�ة 

  هذه  على  األمثلة   ومن  المستخدمین  �فید   بما   الک�ان   توصیف  منها   الغرض   �کون  التي  الثانو�ة  الصفات   وبین   الحساب   ورقم 

 . والکم�ة  الق�اس التخزین وحدة والسعر ومکان  المنتج اسم)، المنتج( لمث ��ان في لصفات ا

 . النموذجو�ناء  التصمیم :الب�انات  تراكیب  لخال من الفعلي الواقع تصویر عند  اتجاهین إت�اع یجب في الحق�قة، 

 التصم�م 

  البسیطة  الک�انات   لالـخ  نـم  معقدة  جدیدة  انات ��  بنا ء  بهدف  التصمیم  عمل�ات   استخدام  یتم  الب�انات   تراكیب   تصمیم  عند 

  فإن   المحاسب�ة  المعلومات   لنظم   الب�انات   تراكیب   صمیم ـت  د ـعن  أنه   �عني  وذلك  المعالج  الموضوع  أو   ل المجا  في  المستخدمة

 ظمةالمن لحقائق الدائم کسالع إن .التصمیم إجراءات  جم�ع لالـخ منها  البد  ضرورة المحاسب�ة للمفاهیم الموضوعي الفهم

  إلى   أو  جدیدة  نظر  وجهة  لخال  من  الحقائق  هذه  صمیمـت  ادةـإع  إلى  �قود إما  لها  الب�انات   تراكیب   بنا ء  اعت�ارات   تحت 

جم�ع اإلجراءات   أثنا ء  التخصص�ة  الحقائق  على   االعتماد   یتم  فإنه  اليـو�الت  ةـالمنظم  حقائق  بین   جدیدة  عالقات   اكتساب 

 . التصمیم�ة

 النماذج  بنا ء 

  القائمة  الک�انات   إما تفکیك  هو  المطلوب   فإن  وجاهزة و�التالي  موجودة  تکون  الوقائع  فإن  الب�انات   لتراكیب   نماذجال  بنا ء  عند 

 لخال  بناء تراكیب جدیدة من  التراكیب أي  تجم�ع  أو  الطب�عي  لالشک  إلى  اإلعادة  یسمى  ما  أو  أبسط   تراكیب   لتص�ح  المعقدة

 . البسیطة التراكیب  من مجموعة دمج
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  :وهي ،األهداف من مجموعة  تحقق أن یجب الب�انات تراكیب بنا ء   عمل�ة  إن لالقو کنیم عام لبشک

 أن  طالما  الب�انات   دةـقاع  يـف  دةـواح  رةـم  یخزن  أن  یجب   الواحد   المعطى  أن  بمعنى  :والتکرار  الحشو  من  الخلو •

  بین الب�انات المخزنة   توافق  خلق  وإلى   زین ـخالت  وسائط  استخدام  فعال�ة  رفع  إلى  الهدف  هذا  ممکن، ویؤدي  ذلك

 .الب�انات  قاعدة ضمن

  ع�ارة  الب�انات   تکون هذه  وأن  التناقض   من  وقت   �ل  في  الب�انات   قاعدة  في  المخزنة  الب�انات   خلو  بمعنى  التوافق: •

 التکرار من خال�ة ب�انات  قاعدة ىـإل ل�الوصو إال تحق�قه الیمکن الهدف وهذا. المنظمة لواقع حق�قة صورة عن

 .  والحشو

  جم�ع   لقب  من   استخدامها  یمکن  بحیث   تصمم  أن   یجب   الب�انات   قاعدة  في   المخزنة  الب�انات   أن  بمعنى  :لامالتک •

 . الثاني الهدف تحقیق یتطلب  الهدف هذا وتحقیق المنظمة ضمن الفرع�ة األنظمة

أن   أي   ات تراكیب الب�ان   ىـعل  مجوالبرا  النظام  یحتویها  التي  الفرع�ة  للنظم  تأثیر  وجود   عدم  وتعني  االستقالل�ة: •

  .الب�انات  تراكیب  يـف تغییر إلى  یؤدي ال  أن یجب   والبرامج االستخدامات  في التعد�الت 

المعلومات (قاعدة الب�انات) من   لبنك  البناء المنطقي  تحدید   المعلومات   بنك  لداخ  الب�انات   تخزین  لقب  یتوجب   لذلك

 .خالل بناء النماذج

 العالقة -نموذج الك�ان

  نموذج   تقن�ة  ،وأقدمها  ات ـالتقنی  ذهـه  مـأه  ومن  الب�انات   قواعد   وتوثیق  تصمیم  في  تستخدم  لتيا  التقن�ات   من  مجموعة  هناك

�اس  والمعروفة  )Entity-Relationship-Model(  العالقة-الک�ان  النظم  أدب�ات  في  وتستخدم)ERM(  م ـاختصارًا    في  . 
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  مکونات   لتمثی   بها  �قصد  الرسوم�ة  الرموز  من  مجموعة  تخدامـاس  لالـخ  نـم  وذلك  الب�انات   لقاعدة  المنطقي  البنا ء  تصمیم

 .الواقع المذکورة

 هذا  �قوم  منطق�ة  ات ـب�ان  تراكیب   إلى  معین   واقع  لنق  في  المستخدمة  الهامة  األدوات   العالقة) أحد-(الک�ان   نموذج  �عد 

 .والعالقات   الک�انات والصفات  من مجموعة من یتکون الواقع  أن �افتراض  النموذج

  داخله اسم الک�ان یوضع  لمستطی لشک  على النموذج هذا وفق  الک�ان لتمثی  یتم :الک�انات. 

  الصفات   أسم  و�کتب   بیضوي  لشک  على  لفتمث  .والرصید   والعنوان  ل،العمی  واسم  ل،العمی  رقم  لمث  :الصفات 

 . خط تحتها  فیوضع الک�ان مفتاح هي الصفة �انت  وإذا  البیضوي، لالشک لداخ

  ونموذج  (الفاتورة)  الک�ان  نموذج  بین  العالقة  لالک�انات مث  نماذج  بین  �ةالمنطق   الروابط  عن  ارةع�  هي  :العالقات 

الک�ان    عن  التعبیر  في  المستخدمة  الرموز  لیوضح الشک  . عمل�ة  الب�ع  عن  ع�ارة  هي  العالقة  الک�ان (المنتج)، هذه

 جدید   ��ان  هاأن  على  العالقة  لفهم  رةضرو  هناك  �انت   وإذا  معین  لشک  على  العالقة  لتمثی   والصفة، ویتم  والعالقة

 . ل مستطی ضمن العالقة لیمث  الذي المعین وضع  یتم فإنه

 
 : تمثیل العالقة11-4الشكل 

  ��ان   ل�ک  الخاصة  الصفات   تحدد   أن  یجب   حیث   ،المعلومات   نظام  موضع  بینها  فیما  والعالقات   الک�انات   هذه  لتشک  

  تساعدهم  التي  المعلومات   على  لالحصو  لأج  من  الحقاً   المستخدمون  اجهیحت  سوف   والتي  ،المذکورة  األنماط  أحد   إلى  ینتمي
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  العالقة   نوع  لتسجی  ویجب   قیماً   تأخذ   صفات   على   تحتوي   أن   یمکن  والک�انات   العالقات   إن  .والرقا�ة  التخطیط  عمل�ات   في

 العالقة، و�قصد   ةدرج  إث�ات   ،أیضاً   المخطط  ىـعل  العالقة  إث�ات   عمل�ة   تتضمن  .المخططات   على  المختلفة  الک�انات   بین

 ��انین. بین للعالقة األقصى والحد  األدنى الحد  تحدید  بذلك

  لدرجة العالقة: األدنى الحد )1

 لالشک  من  رـیظه  �ما  وهي   ،الثاني  الک�ان   في  محدد   �عنصر   مرتبطة   معین  ��ان  في  العناصر  من  ممکن  عدد   لهو أق

  الک�ان  من  عنصر  وجود   �عني   فهذا،  0  قةالعال  درجة   من  األدنى  الحد   �کون  عندما  .1أو    0  تکون   أن  إما  السابق

  وجود   ل المحتم  من   أنه   إذ   ،منتج  والک�ان  الفاتورة  الک�ان   بین  العالقة  ل مث  األخر   الک�ان   من  عنصر   �أي  یرتبط  أال  یمکن 

  مرتبط   لاألو  الک�ان  من  عنصر  �ل  أن  �عني  فهذا،  1  العالقة  درجة   من  األدنى  الحد   �کون  لم ت�اع �عد. عندما  منتجات 

 .المنتجات  لجدو من لاألق على د ـواح �منتج  مرتبط �کون أن یجب   فاتورة لفک الثاني الک�ان من نصر�ع لى األقـعل

 :لدرجة العالقة  األعلى الحد )2

  الثاني، وهي  انـالکی  من  مرتبطة �عنصر محدد   تکون  أن  یمکن  والتي  معین  ��ان  في  العناصر  من  األعلى  العدد   هو

  تا�عاً   �کون  أن  یمکن  ال  الواحد   الحساب   أن  نجد   لوالعمی  الحساب   ینب  العالقة  إلى  النظر  . عند Nأو    1  تکون  أن  إما

  له  �کون  أن  یمکن  ال  لفالعمی  ،الحساب   الک�ان  مع  لعمی  الک�ان   لعالقة  �النس�ة  األمر  و�ذلك  ،واحد   لعمی  نـ م  ألكثر

أما1هي    القصوى  التعدد�ة  فإن  و�التالي  حساب   من  أكثر  فإن  تورةفا  الک�ان  مع  الب�ع  أمر  ��ان   لعالقة  �النس�ة  . 

  ،فاتورة  من  أكثر  له  تعد   و�التالي  ل مراح  عدة  على  ینفذ   أن  یمکن  الواحد   عـر البیـأم  أن  ، أيNهي    صوىالق  التعدد�ة

 . واحد  ب�ع أمر تخص  فاتورة من أكثر توجد   و�التالي
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 العالقات لدرجة التنظیم�ة األ�عاد

  التي  المنظمة  لحو  قائقح  س ـتعک  إنها ،نمط�ة ت لیس  و�الوقت نفسه   ،عمل�ة عشوائ�ة  لیست   درجة العالقة  تحدید  عمل�ة  إن

  توضح   .المنظمة  س�اسات   لحو  بمعلومات   یمدنا  العالقة  درجة  فتحدید   لذلك.   المنظمة  في  العمل�ات   نظام  لوحو  نمذجتها  تتم

  لم   نالذی  المتحملین  للعمال ء  سجالت ـب  تفظـتح  الشر�ة  ، أن)N:0(هي    والتي  الب�ع  أوامر  والک�ان  لعمی  الک�ان  بین  العالقة

 .  لالعمی لنفس أوامر ب�ع عدة إعداد  یتم  أنه العالقة من �ما یتضح. شرا ء ت عمل�ا  �أي  �قوموا

  استعراض   لالـخ  نـم  كـوذل  ، رانـطی  شر�ة  ب�انات   لخال  من  العالقة-الک�ان   نموذج  استخدام  بتوض�ح  سنقوم :  تطب�قي  لمثا

 :والصفات  والعالقات  الک�انات 

 . فقط واحد   مسافر تخص   فإنها أما التذ�رة وقت نفسه،�ال تذاكر عدة  یحجز  أن للمسافر یمکن ♦

 .  (ترانزیت)لالمراح متعددة رحلة وجود   عند   قسائم عدة   تتضمن الواحدة التذ�رة ♦

 .محددة طائرة متن على عادة  الرحلة وتکون  غیرها  دون محددة رحلة تت�ع القسائم ♦

 .احد اقم وـط من إال تخدم فال الواحدة الرحلة أما رحالت، عدة بخدمة  �قوم ما عادةً  الرحلة طاقم  ♦

 .طائرات  عدة �قود  أن یمکن  معینة أو طائرة لق�ادة مرخصاً  �کون إن الط�ار ♦

 . ط�ارین عدة  من تقاد  أن فیمکن الواحدة الطائرة أما ♦

.  رحالت   عدة  ود ـ�ق  أن  فیمکن  الط�ار  أما  واحد،  ط�ار  �قودها  الواحدة  الرحلة  فإن  والرحلة،  الط�ار  بین  العالقة  أما ♦

 . 12-4السا�قة، �ما هو موضح في الشكل  العالقات  لیمث  الذي العالقة-لك�ان استنتاج مخطط ا یمکن  يو�التال
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 لشر�ة الطیران ERD: مخطط 12-4الشكل 

 الو�الء-األحداث-نموذج الموارد

 :  من مکونةأنها  على المنظمة إلى النموذج وینظر هذا، REA)( �اسماختصارًا  النموذج هذا  �عرف

 : أنماط ثالثة   من کونوتت، الک�انات  )1

a. موارد ال(RECOURSES)   

b.  األحداث )EVENTS ( 
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c. الو�الء (AGENTS)   

 .) Relationships( العالقات  )2

 الك�انات 

 :یجب  والتي  ، للمنظمة  �النس�ة )  إلخ ...اآلالت   النقد�ة  المخزون   ل(مث  اقتصاد�ة  قیمة   لها  التي  األش�ا ء  هي  الموارد 

 . الب�انات  قاعدة ضمن  عنها  ب�انات   لتسج أن

 تستخدمها   ،عنها  ات ـب�ان  عـتجمی  ةـالمنظم  إدارة  ترغب   والتي  ،المختلفة  المنظمة  ةأنشط  عن  ع�ارة  هي  داث:األح

 نقص   إلى  سیؤدي  النقدي،  الب�ع  م�اشرة (مثل حدث   التي تؤثر  األحداث   �عض   هناك.  والرقا�ة   التخطیط  ألغراض 

الز�ائن)  طل�ات  تلقي تؤثر (مثل نشاط ال أخرى داث ـوارد. وأحـالم مقدار أو �م�ة النقد�ة) على وز�ادة  المخزون

 ل،و�الفع.  المصادر  على  م�اشر  تأثیر  لها  التي  األحداث   على  تؤثر  ضرور�ة  نشاطات   ولکنها   ،المنظمة  موارد   على

تستط�ع   معلومات   مد ـتق   الز�ائن  طل�ات   تلقي  فإن التخط�ط  استخدامها  اإلدارة  هامة   ـلمث  رىـأخ  لنشاطات   في 

 لو ـح  ات ـالب�ان  عـتجمی  لأج  من  المحاسبي  المعلومات   نظام  م یصم  أن  یجب   األساس  هذا  وعلى  .واإلنتاج  شتر�ات ـالم

 وأیضا،  الموارد  ادیرـومق �م�ات  م�اشرة تغیر  المعلومات  وهذه  ،وتخزینها المنظمة  في تتم  المختلفة التي  األنشطة 

 .وارد الم على  م�اشرة غیر  بطر�قة تؤثر  والتي  الز�ائن طل�ات  تلقي ل مث األحداث  عن معلومات 

 :العما  خاص األش  هم  الو�الء (مثل  الـإل  ...والموردین  والز�ائن  والموزعین  لوالمنظمات   في  �شتر�ون   ذینـخ) 

 .وتقی�م األدا ء  ةـوالرقاب ،یطـلغا�ات التخط ضرور�ة عنهم الب�انات  تعد  والتي ،األحداث  صناعة
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 العالقات 

،  الداخلي   الو�یل   .ال�عض   �عضها  عالقة على ) تکونحداث أ، وءوو�الء    ،مصادر(  الک�انات   من  السا�قة  الثالثة  األنواعإن  

�الحدث   المشترك  الخارجي   الطرف  هو،  الخارجي  الو�یل  أما  .�حدث ما  تأثرت   التي  المصادر  عن   لالمسؤو  الموظف  هو

 :  التال�ة الثالث  القواعد  وفق الک�انات  هذه  بین العالقات  وه�کلة تصنیف  یمکن.  نفسه

 لاألق على واحد  مورد  مع �عالقة لیتص أن یجب  حدث �ل  :األولى القاعدة   . 

 لاألق على واحد  حدث  مع �عالقة  لیتص أن یجب  حدث �ل  :الثان�ة القاعدة   . 

  لاألق على  و�لین مع �عالقة لیتص أن یجب  حدث  �ل :القاعدة الثالثة.   

  ثم   ،العمل�ات   أنظمة  نـم  امـنظ  للک  الب�انات   تراكیب   البدا�ة  نصمم في  أن  یجب   ما  لنظام  الب�انات   تراكیب   تصمیم  لأج  من

  وضع   یتضمن  ل،شام  لبشک  للمنظمة  ب�انات   تراكیب   ىـإل  لصـن  ونكاملها لکي  �عضها  مع  التراكیب   هذه  دمج  ذلك  �عد   یجب 

 : التال�ة الخطوات  عمل�ات  دورة للک) REA(الو�الء   األحداث  الموارد  نموذج مخطط

 .حولها ب�انات   بتجم�ع اإلدارة ترغب  التي األحداث  إلى التعرف ♦

 . الحدث  كـأداء ذل  في �شار�ون  الذین واألشخاص  األحداث  من حدث  ل�ک تتأثر تيال الموارد  إلى لتعرفا ♦

 . المخطط ضمن تنشأ التي العالقات  درجات  تحدید  ♦

 المالئمة  األحداث إلى التعرف

  تجم�ع   في  مصلحة  إلدارةـل  يـالت  ،داث ـاألح  تحدید   هو  معینة  عمل�ات   لدورة  (ERA)  مخطط  تصمیم  في  األولى  الخطوة

 :األحداث   من نوعین  ،عمل�ات  دورة �ل يف یوجد  .حولها ب�انات 
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  ب�ع   لمث  مورد   يـف  النقص   أو  ل،العمی  من  النقد�ة  استالم  ل مث  مورد   ز�ادة  إلى  إما  تؤدي  التي  وهي  مال�ة  أحداث  )1

 . لعمی  إلى بضاعة

  أو  لالعمی  طلب   تالمـاس  لمث  األداء  وتقی�م  والرقا�ة  التخطیط  ألغراض   عنها  ب�انات   تجم�ع  یجب   مال�ة  غیر  أحداث  )2

 .إلخ.. شرا ء. طلب  إعداد 

  هي   دورةـال  هذه في  تتم  التي  األساس�ة  األحداث   أن  اإلیرادات، نجد   لدورة  (ERA)مخطط    تصمیم  عند   على سبیل المثال،

 أمر الب�ع، وإعداد الفاتورة، واستالم النقد�ة. ، وإعداد لالعمی طلب  استالم :التال�ة األحداث 

 المنظمة  وارد ـم  ىـعل  أثیرـت  أي  ىـإل  یؤدي  ال  حدث   أنه   یتضح  :)لعمیال  طلب  (استالم  لاألو  الحدث  لتحلی ، 

 إلى تسل�م جزء من المخزون إلى العمیل واستالم النقد�ة من العمیل. لالمستقب في یؤدي أن یمکن  ولکنه

 ىـإل  سلمـست  بضاعة  هناك  ألن  المخزون  نقص   إلى  الحدث یؤدي  :الب�ع)  أمر  الثاني (إعداد  الحدث  لتحلی 

 .لالعمی

 هـولکن ـلالعمی  هو  خارجي طرف مع  معلومات   لت�اد  الحدث یتضمن  :الفاتورة)  إعدادالثالث (  الحدث  لتحلی  

 .لدى المنظمة موارد  أي �م�ة إنقاص  أو ز�ادة إلى م�اشر لبشک الیؤدي

 العمیل لقب من  ویتم  النقد�ة مورد  ز�ادة إلى یؤدي الحدث  استالم): الحدث الرا�ع (النقد�ة لتحلی . 

 القبض). دث ـة (حـالنقدی تالمـاس الب�ع) وحدث  (عمل�ة الب�ع أمر إعداد  حدث  هما  مالیین حدثین هناك  أن ، نجد و�النت�جة

مخطط    ضمن  ر �أحداث ـتظه  أن  ب ـیج  يـالت  األنشطة  تحدید   یجب   ،عمل�ات   دورة  �ل  في  المال�ة  األحداث   على   التعرف   �عد 

)ERA(المخطط هي   منـض  رـتظه  أن  یجب   التي  األنشطة  ، ألناألنشطة  من  نشاط  �ل  یتوقف  ماذا  فهم على  یتطلب   . وهذا  
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 ألن   ،المخطط  في  لالعمی  طلب   استالم  أنشطة  ، یجب وضعلالمثا  لعلى سبی.  حولها  معلومات   یطلب   التي   األنشطة  فقط

 ،عنه  االستغنا ء  یتم  أن  یمکن  الفاتورة  إعداد  لمث  حدث   �م أن  .�عد   تنفذ   لم  التي  الطل�ات   هي  اـم  تعرف  أن  ترید   اإلدارة

  الواجب   �المبلغ  لالعمی  إل�الغ  أساسي  ل بشک  تستخدم   فالفاتورة   ،الموارد   على  التأثیر   ىـإل  رـم�اش  لبشک  یؤدي  ال   حدث   فهو

  هو   عـ البی  عمل�ة  یثبت   ما  فإن  الحساب   على  الب�ع  �کون  عندما  وحتى  ،الب�ع  أمر  عنه  بدالً   لیح  أن  یمکن  ما  ذاـوه  ،الدفع

 . ةالفاتور إعداد  ولیس  لالعمی من البضاعة استالم

 والو�الء دالموار إلى التعرف

  على   �اإلجا�ة  ذلك  ویتم  األحداث   بهذه  تتأثر   التي  الموارد   إلى  التعرف  یتم  ،للمنظمة  والمالئمة  الهامة   األحداث   تصنیف  �عد 

 : التال�ة التساؤالت 

 ؟) معطي(أحداث  نتیجة ینقص   سوف  اقتصادي مورد  أي 

 ؟)آخذ ( أحداث  نتیجة یزداد   سوف  اقتصادي مورد  أي 

 ؟ المال�ةغیر  �األحداث  عالقة على  هي اقتصاد�ة موارد  أي 

 وهذا ل،العمی إلى ضاعة ـالب بتسلیم  یتم  الب�ع فحدث  ،التساؤالت  هذه  على  اإلجا�ة  في المنظمة ضمن   للعمل�ات  الفهم  یساعد 

  المخزون   ��ان  المخطط  تضمین  یجب   ذلك ـل  ،ةـالنقدی  ز�ادة  إلى  یؤدي  النقد�ة  استالم  وحدث   ،المخزون  نقص   إلى  یؤدي  ما

 . النقد�ة استالم  بحدث  وربطه  النقد�ة  �انو� ،الب�ع بحدث   وربطه

  تنفیذ   في  خاص) المشار�ینـالو�الء (األش  ىـعل  التعرف  من  البد   ، األحداث   من  حدث   ل�ک  تتأثر  التي  الموارد   تعیین  �عد 

أو   مورد ال(  واحد   خارجي  و�یل  األحداث ) وفي معظم  لداخلي واحد (العام  و�یل  لاألق  على  یوجد   دوماً   ،األحداث   أنشطة
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النقد�ة،   استالم حدث  في أما  .�الزبون  الخارجي  والو�یل المب�عات   بموظف الب�ع حدث  في الداخلي الو�یل لثیتم   .)الزبون

  وربطها  المخطط  إلى  الک�انات   هذه  إضافة  یجب   لذلك  ،الزبون  هو  الخارجي  الصندوق، والو�یل  أمین  هو  الو�یل الداخلي

 .األحداث  مع �عالقات 

 اتالعالق درجة تحدید

  هذه   بین   العالقات   د ـتحدی  نـ م  البد   العمل�ات   دورات   من  دورة  �ل  في  المشار�ین  والو�الء  والموارد   األحداث   تحدید   �عد 

 الک�انات. 

  الحدث  لت�اد   یتم  أو مورد   ونـوزب  هـیؤدی  موظف  حدث   للک  أن  حیث   (N:1)نوع    من  دوماً   هي  والحدث  الو�یل  بین  العالقة

 أن  أو  موظف  من  أكثر  لمن قب  ینفذ   أن  لستحیـی  الواحد   حدث ال  أن  وبما  ،أحداث   دةع  ینفذ   أن  یمکن  الو�یل  أن  �ما.  معه

  ینفذ  لعمی  طلب   لفک  والعظمى  الدن�ا  العالقة  لدرجة  �النس�ة  اـأم  ل،شکـال  ذا ـه  العالقة  تأخذ   لذلك  ل،عمی  من  أكثر  مع  یتم

  موظف   لقب  من  إال  یستلم  ال  الب�ع  لب ط  ، و�ذلك فإن1هي    للعالقة  الدن�ا   فإن الدرجة  لذلك  لاألق  على  واحد   موظف  لقب  من

 .Nهي  للعالقة للعظمى لذلك فإن الدرجة األكثر على واحد 

  أي  �استالم  �قم  موظف لم  وجود   الممکن  من  ألنه  (N:0)فهي    الب�ع  طلب  و��ان  الموظف  ��ان  من  عنصر  بین  العالقة  أما

 فإن   لذلك   ب�ع   طلب   من  أكثر  �استالم  وم ـق�  أن  د ـالواح  للموظف  یمکن  ، وألنه0للعالقة    الدن�ا  الدرجة  فإن  لذلك  ب�ع  طلب 

 . Nالدرجة العظمى للعالقة 

  أن   یمکن  الب�ع  طلب   أن  ، حیث )N:M(نوع    من  هي  (حدث)  لالعمی   المخزون (مورد) و��ان طلب  ��ان  بین  العالقة

  الدن�ا   العالقة  لدرجة  �النس�ة  اـأم  ،ب�ع  طل�ات   عدة  في  طل�ه  یتم  قد   الواحد   والصنف  ،المخزون  من  أصناف  عدة  یتضمن
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، و�ذلك  1هي    للعالقة  الدن�ا  الدرجة  لذلك  لاألق  ىـعل  المخزون  مورد   من  واحد   یتضمن صنف  لعمی  لب ط  لفک  والعظمى

 . Nفإن طلب الب�ع الواحد یمکـن أن یتـضمن عـدة أصناف لذلك الدرجة للعظمى للعالقة هي 

المخزون لم  الممکن وجود صـنف في  ألنه من    (N:0)أما العالقة بین عنصر من ��ان المخزون و��ان طلب الب�ع فهي  

طل�ه في أكثر من طلب ب�ع لذلك   ، وألنه یمکن للصنف الواحد أن یتم0یتم أي طلب ب�ع له لذلك الدرجة الدن�ا للعالقة  

 . وهکذا األمر �النس�ة ل�ق�ة الک�انات من نوع مورد مع �ق�ة الک�انات من نوع حدث.  Nالدرجة العظمى للعالقة هي 

نمیطها، ألنها تتعلق بس�اسات المنظمة، فالعالقة بین ��ان طلب الب�ع و��ان  اث هي عالقات ال یمکن ت العالقات بین األحد 

، أي أنه �عد لکل طلب ب�ع أمر ب�ع مستقل و�ذلك ال یمکن أن یشتمل أمر الب�ع على عدة طل�ات  (1:1)أمر الب�ع من نوع  

أمر ب�ع واحد. أما �النس�ة    طل�ات لنفس العمیل فيب�ع، نالحظ أن الوضع �ان سیختلف لو أن الشر�ة قـررت تجم�ع عدة  

طلب واحد علـى األقـل، لذلك الدرجة الدن�ا للعالقة هي    لدرجة العالقة الدن�ا والعظمى فکل أمر ب�ع یتم إعداده بنا ء على

 . 1، وأمر الب�ع الیمکن أن یتضمن أكثر من طلـب بیـع، لذلك الدرجة للعظمى للعالقة هي 1

، ألنه من الممکن وجود طلـب ب�ع لم (1:0)طلب الب�ع و��ان أمر الب�ع فهي  قة بین عنصر من ��ان  �النس�ة لدرجة العال

، وألنه یتم إعداد أمر ب�ع لکل طلب ب�ع فإن  0�التالي الیوجد له أمر ب�ع. لذلك الدرجة الدن�ا للعالقة  تتم الموافقة عل�ه و

 .1الدرجة للعظمى للعالقة هي 

لدورة العمل�ات �ما هو موضح في    ERAات، �مكننا اآلن رسم مخطط  الء واألحداث والعالق�عد التعرف على الموارد والو�

 اآلتي.  13- 4الشكل 
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 ERA: مخطط 13-4الشكل 
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 أسئلة الفصل 

 True/Falseسئلة صح / خطأ أ )1

 خطأ  صح السؤال 

   .إلى: الموارد واألحداث والو�الء REAیتم تصن�ف الك�انات في النموذج  1

2 
ملفات  ) إلى  في مرحلة التصم�م المنطقي لقواعد الب�انات، تحو�ل تراكیب الب�انات (جداول الب�انات

 �استخدام لغة توص�ف الب�انات. 
  

   یتم في التصم�م المنطقي لقاعدة الب�انات تمثیل الواقع الفعلي على شكل تراكیب ب�انات شكل�ة. 3

4 
قاعدة  في  المرجعي  التكامل  سالمة  على  المرت�طة"،  الحقول  تحدیث  "تتالي  اخت�ار  �حافظ  ال 

 الب�انات. 
  

 

 Multiple Choicesة أسئلة خ�ارات متعدد )2

 بتمییز: �سمح المفتاح الرئ�سي  .1

  جدول ب)     عمود أ) 

 جم�ع اإلجا�ات السا�قةد)      سطرج) 

  :نظام برمجي یتضمن أدوات لتحقیقDBMS �عتبر .2

  إنشاء وتوص�ف قاعدة المعط�ات ب)    معالجة المعط�ات أ) 

  اإلجا�ات السا�قةجم�ع د)     إدارة المعط�ات ج) 

 :مفهومعلى لقواعد الب�انات عالئقي وذج ال�عتمد النم .3

 العالقة ب)        جدولأ) ال
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 غیر ذلك د)         الجدول والعالقةج) 

 من:  REAنموذج الیتكون  .4

 ب) األحداث      أ) الموارد 

 د) �ل ما سبق     ج) الو�الء

 

 قضا�ا للمناقشة  \أسئلة  )3

 . الب�انات الترا�ط�ةقواعد  ) 1السؤال (

 . ه�م األساس�ة لقواعد الب�انات الترا�ط�ةالمفا اشرح �شكل مختصر

 ) 4-3(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة . 20: 100. الدرجات من دق�قة 20{مدة اإلجا�ة: 

 عّرف المصطلحات اآلت�ة �ما ال یتجاوز ثالثة أسطر: . �عض التعار�ف) 2السؤال (

 . رشحاح المالمفتاح الرئ�سي، المفت، المفتاح األجنبي، الترا�ط�ةقاعدة الب�انات 

 )9-3(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة . 10:  100. الدرجات من دقائق 10{مدة اإلجا�ة:                                                   

 . تصم�م قواعد الب�انات) 3السؤال (

 قواعد الب�انات وأدواتها.اشرح �شكل مختصر عن أساس�ات تصم�م 

 )15-3(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة . 20:  100. الدرجات من دق�قة 20{مدة اإلجا�ة:                                                  
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  Accessإنشاء قاعدة ب�انات : الخامسلفصل ا
Access  Create an Access Database 

 .SQLلغة   التقر�ر، ي،النموذج الفرع النموذج،االستعالم الفرعي، م، االستعالالجدول، الحقل، خصائص الحقل،  كلمات مفتاح�ة: 

 ملخص الفصل:

�وجد  ب�انات واحد، و المعلومات في ملف قاعدة �إدارة  Access لنا برنامج�سمح حیث  قاعدة الب�انات هي مجموعة من المعلومات ذات الصلة. 

تسأل . و اعدة الب�انات الخاصة بناالب�انات في قتخزن الجداول  ار�ر.  لنماذج والتقواالستعالمات واالجداول    أر�عة �ائنات رئ�س�ة:  Accessفي  

جداول قاعدة الب�انات النماذج عرض الب�انات المخزنة في    لناتت�ح  . و جداول قاعدة الب�اناتاالستفسارات أسئلة حول المعلومات المخزنة في  

 في قاعدة الب�انات. �إنشائها التي قمنا  أو الجداولعة الب�انات بناًء على االستعالمات التقار�ر �ط�ا لناتسمح �أشكال مختلفة حسب الحاجة. �ما 

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال

، وانشاء الجداول والعالقات، واالستعالمات  Access  برنامج  في��ف�ة تصم�م قواعد الب�انات العالئق�ة  إلى  تعر�ف الطالب    إلىهذا الفصل    یهدف
 : أن  على  قادر  �كون الطالبأن ، �جب  ا الفصل�عد دراسة هذ لنماذج، والتقار�ر.)، وا  SQL(بلغة

 . Accessفي آل�ات تصم�م قواعد الب�انات  �طبق .1

 Accessرة قواعد الب�انات إلنشاء قاعدة ب�انات في �متلك المهارة في استخدام نظام إدا .2

 ) التي تساعد في صنع القرار. للحصول على المعلومات (استعالمات وتقار�ر ونماذج Access�ستخدم  .3
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 مقدمة  1-5

ف  تحتوي على صفو معین  یتم تخز�ن الب�انات في جداول قوائم مستندة إلى موضوع    ، Accessشئ قاعدة ب�انات عندما تن 

  ل ن وأرقام الهواتف أو جدو إنشاء جدول "جهات اتصال" لتخز�ن قائمة �األسماء والعناو�   ناعلى سبیل المثال، �مكن   وأعمدة.

ء جدول و�ضافة حقول إلى جدول وتعیین  ��ف�ة إنشا  الفقرة �شرح  سنقوم في هذهلتخز�ن معلومات حول المنتجات.   "منتجات"

 .المفاه�م األساس�ةذلك سنقدم �عض قبل و  .، و��ف�ة تعیین خصائص جدول وحقلرئ�سي لجدولمفتاح 

عناصر قاعدة الب�انات  . و�ما أن  ُتعد الجداول �ائنات أساس�ة في قاعدة ب�انات ألنها تتضّمن �ل الب�انات أو المعلومات 

  �إنشاء �ل الجداول الخاصة بها، ثم إنشاء أي  الب�انات بدأ دائمًا تصم�م قاعدة نالجداول، �جب أن  األخرى تعتمد �ثیرًا على

(سنقدم الحقُا في    حتاج إلیهاند �افة الجداول التي  یحد ت المتطل�ات �عنا�ة و   �جب مراجعةقبل إنشاء الجداول،    عناصر أخرى.

 .)قواعد الب�انات  أساس�ات تصم�مهذا الفصل لمحة عن 

خّزن  تعددًا من الجداول ذات الصلة. في قاعدة ب�انات جیدة التصم�م،    ،في العادة Access مثل  ترا�ط�ةتضم قاعدة ب�انات  

، �الموظفین أو المنتجات مثًال. �حتوي الجدول على سجالت (صفوف) وحقول في جدول مستقل  ب�انات حول موضوع معینلا

 .الحقول على أنواع مختلفة من الب�انات، مثل النصوص واألرقام والتوار�خ واالرت�اطات التشعب�ة(أعمدة). تحتوي 

�تم تعیین  و الجدول أو سلو�ه �كل.    ماته، وهي تؤثر على مظهر، تعد خصائص الجدول �مثا�ة سAccess  في قاعدة ب�انات 

"التصم�م".   الجدول، في طر�قة عرض  الجدول في ورقة خصائص  �مكن   علىخصائص  المثال،  الخاص�ة    ناسبیل  تعیین 

 .الخاصة �الجدول لتحدید ��ف�ة عرض الجدول �شكٍل افتراضي طر�قة العرض االفتراض�ة

https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-eb2159cf-1e30-401a-8084-bd4f9c9ca1f5
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تعیین �عض خصائص    ناو�مكن .ى سماته أو أحد مالمح سلو�همعین في جدول وتعّرف إحد تنطبق خاص�ة الحقل على حقل  

أ�ضًا تعیین أ�ة خاص�ة حقل في طر�قة عرض "التصم�م" �استخدام الجزء   ناي طر�قة عرض ورقة الب�انات. �مكنالحقل ف

 خصائص الحقل

قل، مثل الكم�ات الكبیرة من  لب�انات التي �خزنها الحیتمیز �ل حقل بنوع ب�انات خاص �ه. �شیر نوع ب�انات الحقل إلى نوع ا

   :لف عن خصائص الحقول األخرى خت�مّثل نوع الب�انات خاص�ة حقل، ولكنها ت  .النصوص أو الملفات المرفقة

 .خصائص الحقلتعیین نوع ب�انات لحقل في ش�كة تصم�م الجدول، ول�س في الجزء  نا�مكن  •

 .خرى للحقل�حدد نوع ب�انات الحقل الخصائص األ •

 .حقل، �جب تعیین نوع ب�اناتهعند إنشاء ال •

عند إنشاء حقل    طر�قة عرض "ورقة الب�انات".د في  �إدخال ب�انات في عمود جدی Access إنشاء حقل جدید في   نا�مكن 

قوم  نالتي    وفقًا للق�مة تلقائ�ًا بتعیین نوع ب�انات للحقل،   Access �إدخال ب�انات في طر�قة عرض "ورقة الب�انات"، �قوم

نوع الب�انات،  تغییر    نانوع الب�انات إلى "نص". و�مكن  Access ا لم یتضمن اإلدخال أي نوع ب�انات آخر، فس�عّین�إدخالها. إذ 

 . لزم األمرإذا 

 إنشاء جدول  2-5

�طه من  إنشاء جدول �إنشاء قاعدة ب�انات جدیدة، أو إدراج جدول في قاعدة ب�انات موجودة، أو استیراد جدول أو ر   نا�مكن 

أو ملف نصي أو قاعدة  Microsoft Word  أو مستند  Microsoft Excel على سبیل المثال، مصنف  .مصدر ب�انات آخر
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�عد ذلك إدخال ب�انات في    ناإدراج جدول جدید فارغ تلقائ�ًا. �مكن   ب�انات أخرى. عند إنشاء قاعدة ب�انات جدیدة فارغة، یتم

  .الجدول لبدء تعر�ف الحقول

 ات جدیدةجدول جدید في قاعدة ب�ان إلنشاء : 

 .قاعدة ب�انات سطح مكتب فارغةحدد ن ، ثم  جدید <  ملفنقر فوق  .1

 .كتب اسم ملف لقاعدة الب�انات الجدیدةن، اسم الملففي مر�ع  .2

 .نقر فوق أ�قونة المجلد مختلف وحفظ قاعدة الب�انات ف�ه، لالستعراض وصوًال إلى مكان  .3

 .إنشاءنقر فوق  .4

 ."" وفتحه في طر�قة عرض "ورقة الب�انات 1الجدول و�تم إنشاء جدول جدید �اسم " قاعدة الب�انات الجدیدة،یتم فتح عندها  

 : جدول جدید في قاعدة ب�انات موجودة إلنشاء •

حدد  ن ،  او�ذا لم یتم إدراجه  ،العناصر األخیرةنقر فوق قاعدة الب�انات إذا �انت مدرجة ضمن  ن، و فتح<ملف  نقر فوق  ن .1

 .عدة الب�انات لمستعرض لتحدید موقع قاأحد خ�ارات ا

 .فتحنقر فوق  نعدة الب�انات المطلوب فتحها، ثم  حدد قان، فتحفي مر�ع الحوار  .2

 .جدولنقر فوق ن ، جداول، في المجموعة إنشاءعلى عالمة التبو�ب  .3

 ."یتم إدراج جدول جدید في قاعدة الب�انات و�تم فتحه في طر�قة عرض "ورقة الب�انات عندها  
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، تظم مبدئ�ُا جدوًال جدیدًا للعمالء SalesDataBaseنسمیها ٍ   إنشاء قاعدة ب�انات لنظام مب�عات سنقوم في هذا المثال �   :مثال

Customer    ،المنظمة لعمالء  الشخص�ة  الب�انات  �حوي على  في  الذي  �ما هو موضح  السا�قة  الخطوات  �ات�اع  وذلك 

 . 2- 5و   1- 5الشكلین 

 

 د : إنشاء جدول جدی1-5الشكل 
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 وخصائصها  Customerجدول : حقول ال2-5الشكل 

استیراد ب�انات موجودة في ورقة    ناو�مكن .إنشاء جدول �استیراد ب�انات مخزنة في مكان آخر أو إنشاء ارت�اط لها  أ�ضاً نا  مكن �

نشاء  ، أو إ Microsoft Outlook أخرى ومجلد  Access ، وقاعدة ب�انات XMLوملف   SharePoint وقائمة Excel عمل

ن �كون للتغییرات  من الب�انات في جدول جدید في قاعدة الب�انات الحال�ة. ولستیراد ب�انات، یتم إنشاء نسخة  عند ا  .ارت�اط لها

دخلها على الب�انات ندخلها على الب�انات المصدر أي تأثیر في الب�انات المستوردة، �ما أن التغییرات التي  نالالحقة التي  

استخدام    ناد الب�انات الموجودة ف�ه، �مكناب�انات واستیر الاالتصال �مصدر    ي الب�انات المصدر. �عد المستوردة لن تؤثر ف

 .�استیراده ناتغییر تصم�م أي جدول قم نا�مكن �ذلك الب�انات المستوردة دون االتصال �المصدر. 
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الب�انات الحال�ة �م یتم إنشاء جدول مرت�ط في قاعدة  لمعلومات الموجودة  ثل ارت�اطًا م�اشرًا �اعند إنشاء ارت�اط بب�انات، 

تغّیرها في المصدر. و�لما تغّیرت الب�انات في المصدر،    ناّیر الب�انات في جدول مرت�ط، فإن غنمكان آخر. عندما  والمخزنة في  

،  ًال مرت�طاً جدو   ناتصال �مصدر الب�انات �لما استخدمتمّكن من اال نس�ظهر هذا التغییر أ�ضًا في الجدول المرت�ط. �جب أن  

 .تغییر تصم�م أي جدول مرت�ط  انال �مكنو 

 : نشاء جدول جدید �استیراد ب�انات خارج�ة أو إنشاء ارت�اط بهاوإل  •

 .فتح<  ملفنقر فوق  ن .1

 .فتحها نر�د إنشاء جدول جدید فیها و نحدد قاعدة الب�انات التي  ن، فتحفي مر�ع الحوار  .2

  .المتوفرةق أحد مصادر الب�انات نقر فو ن، استیراد ور�ط ، في المجموعةب�انات خارج�ةفي عالمة التبو�ب  .3

الجدول الجدید  Access ینشئعندها    .ت�ع اإلرشادات الموجودة في مر�عات الحوار التي تظهر في �ل خطوةن .4

 .و�عرضه في جزء التنقل

 تعیین خصائص الجدول 

 :�أكملها ى جدول �أكمله أو سجالت لأ�ضًا تعیین خصائص تنطبق ع نافة إلى تعیین خصائص الحقول، �مكن�اإلضا

 ر�د تعیین خصائصه. نحدد الجدول الذي ن )1

نقر فوق طر�قة العرض، ثم فوق طر�قة عرض نلرئ�سي، في المجموعة طرق العرض،  على عالمة التبو�ب الشر�ط ا )2

 التصم�م.
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 نقر فوق ورقة الخصائص.نعلى عالمة التبو�ب تصم�م، في المجموعة إظهار/إخفاء،  )3

 .التبو�ب عامنقر فوق عالمة ن خصائص، في ورقة ال )4

 .دخل إعدادًا للخاص�ةنین الخاص�ة المطلوب تعیینها، ثم  نقر فوق المر�ع الموجود إلى �من )5

 حفظ جدول 

الب�انات عط�ه اسمًا �صف  ن�جب أن  حفظ الجدول للمرة األولى،  نتعدیله، �جب حفظ تصم�مه. وعندما  �عد إنشاء جدول أو  

الكثیر   Access ناحرفًا أ�جد�ًا ورقم�ًا، �ما في ذلك المسافات. یت�ح ل  64استخدام ما �صل إلى    ناالتي �حتوي علیها. �مكن

قد یتألف اسم جدول من نعلمها:  القیود �جب أن  هناك �عض    من المرونة عندما یتعلق األمر بتسم�ة الجداول؛ ومع ذلك،

استثناء النقطة (.) أو عالمة  فات واألحرف الخاصة �ساحرفًا، و�مكن أن یتضمن أي تر�ی�ة من األحرف واألرقام والم  64

  أو مسافة �ادئة أو عالمة التساوي (=) أو األحرف غیر القابلة للط�اعة مثل حرف  ([]) التعجب (!) أو القوسین المر�عین

 : ال �مكن أن �حتوي االسم أ�ضًا على أي من األحرف التاليو اإلرجاع. 

:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ & 

 (رئ�سي) لجدول  أساسي تعیین مفتاح

تلقائ�ًا �إنشاء فهرس  Access یتوجب تحدید مفتاح أساسي للجدول، ما لم �كن لدینا سبب معین لعدم الق�ام بذلك. �قوم

�حتوي  أ�ضًا من أن �ل سجل   Access للمفتاح األساسي، من شأنه أن �ساعد على تحسین أداء قاعدة الب�انات. و�تأكد 

األساسي، ومن أن الق�مة فر�دة في �ل األوقات. تعد الق�م الفر�دة هامة جدًا، و�ال لن تكون هناك    لى ق�مة في حقل المفتاحع

عند إنشاء جدول جدید في طر�قة عرض "ورقة الب�انات"،    .طر�قة للتمییز بین سجل معین والسجالت األخرى على نحو موثوق 
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في طر�قة عرض "التصم�م"،   .""المعّرف" ونوع الب�انات "ترق�م تلقائيًا و�عین له اسم الحقل   أساس�تلقائ�ًا مفتاحاً  Access ینشئ 

 �مكننا تغییر المفتاح األساسي أو إزالته، أو تعیین المفتاح األساسي لجدول لم یتم تعیین مفتاح أساسي له سا�قًا. 

 ولتعیین المفتاح األساسي أو تغییره: 

 .�ه أو تغییرهالمفتاح األساسي الخاص تعیین  حدد الجدول الذي تر�د ن .1

طر�قة عرض ، ثم فوق  طر�قة العرضنقر فوق  ن،  طرق العرض، في المجموعة  الشر�ط الرئ�سيعلى عالمة التبو�ب   .2

 .التصم�م

نقر فوق نلتحدید حقل واحد،    .حدد الحقل أو الحقول التي تر�د استخدامها �مفتاح أساسينفي ش�كة تصم�م الجدول،   .3

لل نقر فوق محدد  ن ثم   CTRL ضغط �استمرار علىنأكثر من حقل واحد،    لتحدید   .ر�دهن حقل الذي  محدد الصف 

 .الصف لكل حقل

إلى �مین    �ظهر مؤشر مفتاحعندها    .مفتاح أساسينقر فوق  ن،  أدوات، في المجموعة  تصم�ممن عالمة التبو�ب   .4

 .ا �مفتاح أساسيهنا حدد الحقل أو الحقول التي 

 لجدول  إضافة حقول

دول. على سبیل  إضافة حقل إلى الج  نا�مكن   .له Access حتفظ �جدولن  ،المتعلقة �شيء ما  د من الب�انات ن جزء جدیلتخز�

المراسلة حتفظ �جدول �خّزن اسم العائلة واالسم األول وعنوان البر�د اإللكتروني ورقم الهاتف وعنوان  ن   ناالمثال، لنفترض أن

 .لتخز�ن هذه الب�انات جدید  إضافة حقل    ناعمیل، �مكن�ل  ب االتصال المفّضل لدى  تعقب أسلو بدء    نا. إذا أرد العمالء  لجم�ع

 حقل. ر�د تعقبها في  نتخز�ن �ل جزء من الب�انات التي یتم 

نوان".  قوم �إنشاء الحقول "اسم العائلة" و"االسم األول" و"رقم الهاتف" و"العنجدول جهات اتصال، سعلى سبیل المثال، في  
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یتمّیز �ل حقل �صفات أساس�ة    ."لحقول "اسم المنتج" و"معرف المنتج" و"السعرقوم �إنشاء اننتجات، فسأما في جدول الم

�عّرف طب�عة الب�انات، والعمل�ات التي �مكن  الذي    ب�انات الفر�د داخل الجدول، ونوع    كلعّینة، مثل اسم �عّرف الحقل �شم

 .ةتي �جب تعیینها لكل ق�متنفیذها على الب�انات، �اإلضافة إلى مساحة التخز�ن ال 

هل �كثیر من  تقس�م الب�انات إلى أصغر األجزاء المفیدة. حیث إن جمع الب�انات ف�ما �عد س�كون أس�جب  إنشاء حقول،  قبل  

"  إنشاء حقلین منفصلین لكل من "اسم العائلة �   نقوم ل"،تقس�مها. على سبیل المثال، بدًال من حقل واحد لعنصر "االسم الكام

ال�حث �سهولة �استخدام "االسم األول" أو "اسم العائلة" أو �كلیهما و�ذلك إجراء الفرز حسب   اناألول". �عد ذلك، �مكنو"االسم  

ضع هذا العنصر  �جب و ،  ما تخطط إلعداد تقر�ر أو إجراء فرز أو �حث أو حساب وفقًا لعنصر ب�انات  ا �نا أي منهما. و�ذ 

للتحكم في مظهره وسلو�ه. على سبیل المثال، تعّرف  ضًا تعیین خصائص الحقل أ�  نا �عد إنشاء حقل، �مكن  .في حقل �مفرده

 .طر�قة ظهور الب�انات في ورقة الب�انات أو النموذج الذي �حتوي على هذا الحقل تنسیقالخاص�ة 

 : ضافة حقل �إدخال ب�اناتإ •
إدخال ب�انات  إضافة حقل إلى الجدول �  نا ي طر�قة عرض ورقة الب�انات، �مكن عند إنشاء جدول جدید أو فتح جدول موجود ف

تلقائ�ًا بتعیین نوع ب�انات للحقل استنادًا إلى الق�مة التي   Access �قوم.  الخاص بورقة الب�انات   إضافة حقل جدیدفي العمود  

في  إلدخال ب�انات  .  "نوع الب�انات إلى "نص   بتعیین Access دخلها. إذا لم یتضمن اإلدخال أي نوع ب�انات آخر، �قومن

 :یدإضافة حقل جدالعمود 

ر�ده نالماوس األ�من فوق الجدول الذي    إنشاء جدول أو فتحه في طر�قة عرض ورقة الب�انات من خالل النقر بزر .1

 .من القائمة المختصرة طر�قة عرض ورقة الب�اناتفي "جزء التنقل"، ثم النقر فوق 
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ًا إلضفاء المز�د من السهولة ستخدم اسمًا وصف�(ن  .ءهر�د إنشان  دخل اسم الحقل الذين،  إضافة حقل جدید في العمود   .2

 ) .الحقلعلى تعر�ف 

 .دخل الب�انات في الحقل الجدید ن .3

 :إضافة حقل �استخدام قالب حقل

  نا بدًال من إنشاء حقل یدو�ًا. �مكن   االحت�اجات ول معّرفة مس�قًا تالئم  في �عض األح�ان، �كون من األسهل اخت�ار قائمة حق

القائ إضاف�ةمة  استخدام  السمات لالخت�ا  حقول  من  مس�قًا  معّرفة  مجموعة  الحقل  قالب  ُ�عد  الحقول.  قوالب  قائمة  من  ر 

الب�انات و�عداداً  الخاصة    تنسیق لخاص�ة  والخصائص التي تصف حقًال. و�تضّمن تعر�ف قالب الحقل اسم الحقل ونوع 

 .�الحقل، إلى جانب خصائص الحقل األخرى 

طر�قة عرض ، ثم فوق  طر�قة عرضنقر فوق  ن،  طرق العرضعة  ، في المجمو �ط الرئ�س�ةالشر على عالمة التبو�ب   )1

 .ورقة الب�انات

 .حقول إضاف�ةنقر فوق ن، إضافة وحذف، في مجموعة حقولفي عالمة التبو�ب  )2

 بوضع الحقل إلى �سار العمود حیث یوجد  Access إلدراج العمود الجدید. �قوم   حقول إضاف�ةحدد حقًال في قائمة  ن )3

 Access أحد خ�ارات الحقل أسفل عنوان "البدء السر�ع"، مثل العنوان، �قوم   ناي. إذا اختر الوقت الحالالمؤشر في  

 .فة من أحد العناو�ن�إنشاء حقول متعددة في الجدول الحتواء األجزاء المختل

 تعیین خصائص الحقل

سطة تعیین خصائص  بوا  على سبیل المثال،  .تعیین خصائص الحقل للتحكم في مظهره وسلو�ه  نا�عد إنشاء حقل، �مكن

، غیر صح�ح في الحقل  عدة على منع إدخال الب�انات �شكلالمسا، و التحكم في مظهر الب�انات في الحقل  كنناالحقل، �م

تعیین �عض خصائص الحقل   �مكن. �ذلك  المساعدة على ز�ادة سرعة ال�حث والفرز في الحقل، و تحدید ق�م افتراض�ة للحقلو 
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ومع ذلك، للوصول إلى قائمة خصائص الحقل �أكملها وتعیینها، �جب   ة عرض ورقة الب�انات رة أثناء العمل في طر�قالمتوف

 .تعیینها على نوع ب�انات الحقل تعتمد الخصائص التي �مكنو  .صم�ماستخدام طر�قة عرض الت

�ه، یر نوع الب�انات الخاص  إعادة تسم�ة حقل، وتغی  �مكن  : تعیین خصائص الحقل في طر�قة عرض ورقة الب�انات  •

 :له، وتغییر �عض خصائص الحقل األخرى أثناء العمل في طر�قة عرض ورقة الب�انات  تنسیقوتغییر الخاص�ة  

 .نقر بزر الماوس األ�من فوق الجدول المراد فتحهنفي "جزء التنقل"،   .1

 .طر�قة عرض ورقة الب�اناتنقر فوق نفي القائمة المختصرة،    .2

تعیین أ�ة خاص�ة حقل أثناء العمل على جدول في   �مكن:  "م�محقل في طر�قة عرض "التصتعیین خصائص ال •

تستط�ع تعیین نوع ب�انات الحقل في ش�كة تصم�م الجدول، طر�قة عرض "التصم�م". في طر�قة عرض "التصم�م"، 

 :خصائص الحقلكما تستط�ع تعیین خصائص أخرى في الجزء 

 .األ�من فوق الجدول نقر بزر الماوسنفي "جزء التنقل"،  .1

 .طر�قة عرض التصم�م نقر فوق نالقائمة المختصرة،   في .2

 Accessأنواع الب�انات في قواعد ب�انات 

ُ�عد نوع الب�انات "نص مختصر" خ�ارًا شائعًا  .  ، عل�ك تحدید نوع الب�انات لكل عمود ب�انات Access   عند إنشاء الجداول في

من    ةاالستفاد على    د الدقیق ألنواع الب�انات قد �ساعید  أو رقم). غیر أن التحد   (حرف أو رمز  محرفألنه یت�ح إدخال أي  

نظرة    1-5الجدول    �عطي خّزنها.  ن )، و�حّسن دقة المعلومات التي  والوالد مثل التحقق من صحة الب�انات  ( Access میزات 

 .Accessأنواع الب�انات المتوفرة في قواعد ب�انات  علىعامة  
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 الحجم  خداماالست نوع الب�انات 

 نص مختصر

معروف سا�قًا �االسم  ( 

 "نص") 

 األ�جد�ة الرقم�ة (األسماء والعناو�ن، إلخ) الب�انات 
 .حرفًا �حٍد أقصى 255حتى 

 نص طو�ل 

(معروف سا�قًا �االسم  

 "مذ�رة")

كم�ات �بیرة من الب�انات األ�جد�ة الرقم�ة: الجمل  

 والفقرات. 

تقتصر  (GB) غ�غا�ایت  1حتى   ولكن   ،

على ال طو�ل  نص  لعرض  أول    ضوا�ط 

 .حرف  64000

 .�ایت 16أو  8أو  4أو  2أو  1 .رقم�ةب�انات  رقم

 .�ایت 8  .ب�انات رقم�ة رقم �بیر

 .�ایت 8 .توار�خ وأوقات تار�خ/وقت 

 .�ایت 8 .منازل عشر�ة 4ب�انات نقد�ة، مخّزنة بدقة تصل إلى  عملة

 �ایت 4 .شائها لكل سجل جدید�إن Access ق�مة فر�دة �قوم ترق�م تلقائي 

الق�مة الرقم�ة صفر   Access �خّزن ، منطق�ةب�انات   نعم/ال

 .للصواب 1-) للخطأ، و0(
 .�ایت 1

 .غ�غا�ایت 2حتى حوالى    ActiveX الصور أو الرسومات أو �ائنات OLE كائن

عنوان ارت�اط إلى مستند أو ملف على اإلنترنت أو   ارت�اط تشعبي

أو   (LAN) على ش�كة اتصال محل�ة على إنترانت أو

 .الكمبیوتر المحليعلى 

(�مكن أن �حتوي �ل جزء من  8192حتى 

نوع الب�انات "ارت�اط تشعبي" على ما �صل  

 .حرفًا) 2048إلى 

إرفاق ملفات مثل الصور أو المستندات أو  �مكن ُمرفق

  .جداول الب�انات أو المخططات

 .غ�غا�ایت 2حتى حوالى  
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نات من حقل واحد أو  إنشاء تعبیر �ستخدم ب�ا �مكن محسوب

 . أكثر

�عتمد على نوع الب�انات للخاص�ة "نوع 

 النت�جة". 

 .�عتمد على نوع الب�انات في حقل ال�حث عند اخت�ار هذا اإلدخال، یتم بدء تشغیل معالج  معالج ال�حث 

 

 Accessفي  : أنواع الب�انات1-5الجدول 

 الجداولإنشا ء العالقات بین  3-5

 Access ل �قوم بتخز�ن ب�انات حول موضوع مختلف، إال أن الجداول الموجودة في قاعدة ب�انات على الرغم من أن �ل جدو 

 :تقوم عادًة بتخز�ن ب�انات حول مواض�ع مرت�طة ب�عضها. على سبیل المثال، قد تحتوي قاعدة الب�انات على

 .وعناو�نهم جدول عمالء �سرد عمالء الشر�ة  •

 .منتج، �ما في ذلك أسعارها وصور لكل الشر�ة عها�سرد المنتجات التي تب�جدول منتجات  •

 .جدول طل�ات یتعقب طل�ات العمالء •

و�ما أننا تقوم بتخز�ن ب�انات حول مواض�ع مختلفة في جداول منفصلة، سنحتاج إلى طر�قة لر�ط الب�انات معًا لتتمكن من  

الب�انات المخزنة في الجداول المختلفة، �مكن  داول المنفصلة. لتوصیل  �عضها �سهولة من هذه الججمع الب�انات المرت�طة ب

   .إنشاء عالقات بین الجداول. العالقة هي اتصال منطقي بین جدولین �حدد الحقول المشتر�ة بینهما

جداول  استخدام عالقة الجدول لجمع ب�انات من  إن التناظر الق�م بین حقول المفات�ح هو األساس لعالقة الجدول. �مكن  

". في جدول "العمالء"، یتم تعر�ف �ل سجل  فواتیرجدول "العمالء" وجدول "ال  ناالمثال، �فرض أنه لدی   سبیل  مرت�طة. على

" لفواتیرا�عمیل، �مكن إضافة حقل مفتاح أجنبي إلى جدول "  فاتورةإلقران �ل  .  ."�حقل المفتاح األساسي؛ أال وهو "المعرِّف
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"، �مكن  الفواتیرعالقة بین المفتاحین. عند إضافة سجل إلى جدول "  ول "العمالء"، ثم إنشاءالمناظر لحقل المعرِّف في جد 

ما،    فاتورةالعمالء". وعندما نر�د عرض أ�ة معلومات حول عمیل صاحب  "استخدام ق�مة لمعرِّف العمیل اآلتي من جدول  

 ". الفواتیرفي جدول " لمناظرة مع سجالت معینةب�انات الموجودة في جدول "العمالء" وا�مكن استخدام العالقة لتعر�ف ال

 التكامل المرجعي

عند تصم�م قاعدة ب�انات، نقوم بتقس�م معلومات قاعدة ب�انات إلى جداول متعددة تستند إلى موضوع معین لتقلیل تكرار  

تر�ة في الجداول  الب�انات المقسمة معًا مرة أخرى بوضع حقول مشتجم�ع   Access الب�انات. �عد ذلك، سنت�ح لبرنامج

طة. على سبیل المثال، لتمثیل عالقة واحد لمتعدد، نستخدم المفتاح الرئ�سي الموجود في الجدول األول ونقوم �إضافته  المرت�

جودة في الجدول الثاني و��حث  الق�مة المو  Access كحقل إضافي إلى الجدول الثاني لتجم�ع الب�انات معًا مرة أخرى، �أخذ 

 ل.  �قة لها في الجدول األو عن الق�مة المطا 

�فرض أنه لدینا عالقة من نوع واحد لمتعدد بین الجدولین "شر�ات الشحن" و"الطل�ات"، وأردنا أن تحذف إحدى شر�ات 

الطل�ات "معزولة" عندما  الشحن. إذا �انت شر�ة الشحن التي نر�د حذفها لها طل�ات في جدول "الطل�ات"، ستص�ح هذه  

الشحن" موجودًا في الطل�ات، ولكنه لن �عود صالحًا، ألن السجل الذي  ". وسی�قى "معّرف شر�ة نحذف سجل "شر�ة الشحن

 .�شیر إل�ه لم �عد موجوداً 

هذا الهدف من التكامل المرجعي هو منع السجالت المعزولة والحفاظ على تزامن المراجع �حیث ال �حدث  و�التالي فإن  

 خالل تمكینه لعالقة الجدول. و�عد فرضه، یرفض رض التكامل المرجعي من  �مكن ف  .الموقف االفتراضي مرة أخرى أبداً 

Access أ�ة عمل�ة تنتهك التكامل المرجعي لعالقة الجدول هذه. وذلك �عني أن Access   سیرفض �ل التحدیثات التي
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 ف المرجع. ستغیر هدف المرجع و�ل عمل�ات الحذف التي تز�ل هد 

نواجه ح أن  المحتمل  من  الواقع،  تغییرفي  تستوجب  جدول   اجة صح�حة  في  طل�ات  لها  لشر�ة شحن  الرئ�سي  المفتاح 

بتحدیث �افة الصفوف المتأثرة تلقائ�ًا   Access "الطل�ات". �النس�ة إلى حاالت من هذا النوع، نحتاج في الواقع أن �قوم

في حالة  ُتترك قاعدة الب�انات   إكمال التحدیث �شكل تام �حیث ال Access �ضمن   كجزء من عمل�ة واحدة. و�هذه الطر�قة،

تتالي تحدیث  الخ�ار   Access عدم تناسق، حیث توجد صفوف محّدثة وصفوف أخرى غیر محّدثة. لهذا السبب، �عتمد 

، ثم تقوم بتحدیث المفتاح  تتالي تحدیث الحقول المرت�طةعندما نفرض التكامل المرجعي ونحدد الخ�ار   .الحقول المرت�طة

 .ة الحقول التي تشیر إلى المفتاح الرئ�سيتلقائ�ًا بتحدیث �اف Access الرئ�سي، �قوم

�ه. على سبیل المثال، سجل  ومن المحتمل أ�ضًا أن نواجه حالة صح�حة تستوجب حذف صف و�افة السجالت المرت�طة

الشح �شر�ة  الخاصة  المرت�طة  الطل�ات  و�افة  شحن"  �عتمد "شر�ة  السبب،  لهذا  هذه.  حذف  تتالالخ�ار   Access ن  ي 

، ثم تحذف سجًال في  تتالي حذف السجالت المرت�طةعندما نفرض التكامل المرجعي ونحدد الخ�ار   .السجالت المرت�طة

 .�افة السجالت التي تشیر إلى المفتاح الرئ�سي تلقائ�اً  Access جانب المفتاح الرئ�سي من العالقة، �حذف

 عرض عالقات الجداول

ض  نافذة "العالقات" وتعر تفتح   اعنده  .الب�اناتأدوات قاعدة    على عالمة تبو�ب   عالقات نقر فوق  نلعرض عالقات الجداول،  

�إضافة    Access "العالقات" للمرة األولى، �طالب  نافذةتفتح   اعالقات �عد و�نتعر�ف أ�ة   أ�ة عالقات موجودة. إذا لم یتم

 :Accessت في قاعدة ب�انا"نافذة "العالقات فتح  ل .جدول أو استعالم إلى النافذة 

 .فتح ، ثم فوق ملفنقر فوق  ن .1

 .فتحها نحدد قاعدة الب�انات و ن .2
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  ،تظهر نافذة "العالقات"عندها    .عالقاتنقر فوق  ن،  عالقات، في المجموعة  أدوات قاعدة الب�اناتعلى عالمة تبو�ب   .3

انت هذه هي المرة إذا احتوت قاعدة الب�انات على عالقات. و�ذا لم تكن قاعدة الب�انات تحتوي على أ�ة عالقات و� 

   ل. إظهار جدوى التي تفتح فیها نافذة "العالقات"، �ظهر مر�ع الحوار األول

یؤدي ذلك إلى عرض �ل العالقات   .كافة العالقاتنقر فوق  ن،  عالقات، في المجموعة  تصم�م على عالمة التبو�ب   .4

ة لها خانة االخت�ار لمخف�ة (الجداول المحدد المعّرفة في قاعدة الب�انات. تجدر اإلشارة إلى أنه لن یتم عرض الجداول ا

ًا في محدد   إظهار الكائنات المخف�ةوالعالقات الخاصة بها إذا لم �كن الخ�ار  ) خصائصفي مر�ع الحوار    مخفي

 .خ�ارات التنقلمر�ع الحوار 

لعالقة التي ال تفرض العالقات". تظهر ا"یتم تمثیل عالقة الجدول �استخدام خط عالقة یتم رسمه بین جدولین في نافذة  

تكامل المرجعي �خط رف�ع بین الحقول المشتر�ة التي تعتمد هذه العالقة. وعندما نحدد العالقة بواسطة النقر فوق الخط  ال

أما إذا فرض التكامل المرجعي لهذه العالقة، س�ظهر   الخاص بها، �ظهر هذا الخط �شكل أكثر سمكًا لإلشارة إلى أنه محدد.

الجزء السم�ك من الخط على أحد جانبي    فوق   1ة. �اإلضافة إلى ذلك، �ظهر الرقم  أكثر سمكًا عند �ل نها�هذا الخط �شكل  

عندما تكون نافذة "العالقات" نشطة،   .الجزء السم�ك على الجانب اآلخر من الخط  فوق  (∞) العالقة، و�ظهر رمز الالنها�ة

  :ط �مكن االخت�ار من األوامر التال�ة الموجودة على الشر�

 :أدوات، في المجموعة تصم�م على عالمة التبو�ب  •

o تحر�ر عالقات النقر فوق    حدد خط عالقة، �مكننعندما   .تحر�ر عالقات�فتح مر�ع الحوار  :  تحر�ر عالقات  

 .أ�ضًا النقر نقرًا مزدوجًا فوق خط العالقة لتغییر عالقة الجدول. �مكن 

o لعالقات". تجدر اإلشارة إلى أن هذا نافذة "ات من العرض في  الجداول والعالقا�قوم �إزالة �افة  :  مسح التخط�ط

 .وال �حذفها ،ألمر �خفي الجداول والعالقات فقطا
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o والعالقات   نشئ تقر�رًا �عرض الجداول والعالقات في قاعدة الب�انات. �عرض التقر�ر الجداولی  :تقر�ر العالقة

 . "نافذة "العالقات غیر المخف�ة فقط في 

 :القاتع، في المجموعة تصم�م ب على عالمة التبو� •

o ا في  واالستعالمات المطلوب عرضه  تحدید الجداول  �حیث �مكن  إظهار جدول�فتح مر�ع الحوار  :  إظهار جدول

 . "نافذة "العالقات 

o خفي الجدول المحدد في نافذة "العالقات : إخفاء الجدول�". 

o إذا لم تكن  "القات ل المحدد في نافذة "الع�عرض �افة العالقات والجداول المرت�طة للجدو :  الم�اشرة  العالقات ،

 .معروضة �الفعل

o تجدر اإلشارة   المرت�طة في قاعدة الب�انات في نافذة "العالقات".�عرض �افة العالقات والجداول  :  كافة العالقات

  ) خصائصفي مر�ع الحوار    مخفي إلى أنه لن یتم عرض الجداول المخف�ة (الجداول المحددة لها خانة االخت�ار  

 . "إذا لم �كن الخ�ار "إظهار الكائنات المخف�ة" محددًا في مر�ع الحوار "خ�ارات التنقلالخاصة بها  والعالقات 

o عما إذا   السؤالنافذة "العالقات"، سیتم  �إجراء أي تغییرات على تخط�ط    ناإذا قم  ،العالقات""نافذة  �غلق  :  إغالق

 .تر�د حفظ هذه التغییرات أم ال اكن

(الشكل   SalesDataBaseعرض العالقات بین جداول قاعدة الب�انات �مكن الخطوات السا�قة، �ات�اع  :مثال

وجدول أسطر   Paymentوجدول الدفعات    Invoice) �عد إضافة جداول جدیدة إلیها: جدول الفواتیر  1- 5

 التالي: 3- 5، �ما هو موضح في الشكل Productوجدول المنتجات  Lineالفاتورة 
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 نات العالقات في قاعدة ب�ا : عرض3-5الشكل 

 االستعالم من قاعدة الب�انات  4-5

هي أدوات تحلیل للب�انات المخزنة في قاعدة الب�انات، تستخدم االسـتعالمات لتلخـیص ب�انات نموذج محدد   االستعالمات 

انات أو حذف من الب�انات أو الق�ام بتعد�الت على الب�انات المخزنة في قاعدة الب�انات مثل إضافة سجل إلى قاعدة الب� 

لعرض وتغییر وتحلیل الب�انات بطرق مختلفة، �مكن  یث سجالت في جدول ...إلخ. تستخدم االستعالمات  سجل أو تحد 

ب�انات   وصفحات  والتقاریر  للنماذج  سجالت  �مصدر  االستعالمات  استخدام  إلنشا ء Accessأیضًا  طر�قتان  یوجد   .

 Structured Queryالبنیو�ة (سترجاع  إلااستخدام لغة  ) أو � Design Viewاالستعالمات، إما بطر�قة عرض التصمیم (

Language والمعروفة اختصارًا �اسم (SQL . 

، اللغة األكثر اعتمادًا في معظم تطب�قات قواعد الب�انات، بحیـث أنهـا أصبحت اللغة  SQLسترجاع البنیو�ة  اإلتعد لغة  
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ن أن  مع قواعد الب�انات، �ما یمکـستخدام م�اشرة للتخاطب  المع�ار�ة في تصمیم وبنا ء قواعد الب�انات الترابط�ة. یمکن ا

قوة   وتكمن  المستوى.  عال�ة  البرمجة  لغات  �إحدى  المطورة  المختلفة  التطب�قـات  على    SQLتـستخدم ضـمن  قدرتها  في 

تتـضمن    استرجاع معلومات �بیرة بطر�قة سهلة، و�أن المستخدم غیر مضطر ألن �فهم الک�ف�ة التي تتم بها هذه العمل�ة. 

 وامر یمکن أن تصنف إلى: على أ  SQLلغـة 

والجداول االفتراض�ة    ر تعریف قواعد الب�انات: ومن خالل هذه األوامر یمکن تعریف الجـداول والعالقـات أوام •

 وأنواع المفات�ح المختلفة وطرق تنظیم الجداول من خـالل تعریـف الفهارس وحذف الجداول وإعادة ه�کلتها.

جـدول معین أو عدة جداول،   یمکن الحصول على معلومات من  اع الب�انات: ومن خاللهاأوامر معالجة واسترج  •

 كما یمکن للمستخدم التعدیل على الب�انات المخزنـة فـي الجـداول. 

في قاعدة ب�انات مصممة �شكل صح�ح، غال�ًا ما تتواجد الب�انات التي تر�د عرضها عبر نموذج أو تقر�ر في جداول متعددة.  

لعرضها في النموذج أو التقر�ر. قد �كون االستعالم    مات من جداول متعددة و�جمعهاستعالم أن �سحب المعلو و�مكن لال

طل�ًا للحصول على نتائج ب�انات من قاعدة الب�انات أو لتنفیذ إجراء على الب�انات، أو �لیهما. و�مكن لالستعالم تقد�م إجا�ة  

و حذفها من قاعدة و إضافة ب�انات أو تغییرها أ نات من جداول مختلفة، أ عن سؤال �س�ط، أو إجراء حسا�ات، أو جمع ب�ا 

 ب�انات. نظرًا لتعدد استخدامات االستعالمات، ثمة أنواع متعددة منها:

 .استعالمات التحدید: تستخدم الستعادة ب�انات من جدول أو إجراء حسا�ات  •

 .ت استعالمات إجرائ�ة: تستخدم إلاضافة او تغییر او حذف الب�انا •
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 ید تعالمات" إلنشاء استعالم تحداستخدام "معالج االس

  .معالج االستعالمات، ننقر فوق  استعالمات، في المجموعة إنشاءعلى عالمة التبو�ب  .1

 .موافق، ثم نقر فوق معالج االستعالمات ال�س�طة، نقر فوق استعالم جدیدفي مر�ع الحوار  .2

عددها اول أو استعالمات �صل  حقًال من جد   255دها إلى  �عد ذلك، نض�ف الحقول. �مكن إضافة حقول �صل عد  .3

 :لكل حقل، ننّفذ الخطوتین. .استعالماً  32إلى 

a.  نقر فوق الجدول أو االستعالم الذي �حتوي على الحقلجداول/استعالماتضمن ،. 

b.   المتوفرةضمن القائمة  الحقول  إلى  الحقل إلضافته  نقرًا مزدوجًا فوق  ننقر  المحددة.،  أردنا إذا   .الحقول 

 .(<<) "ق الزر "السهمین المزدوجین لل�سارلى االستعالم، ننقر فو إضافة �ل الحقول إ

c.  التالي�عد االنتهاء من إضافة �ل الحقول التي نر�دها، ننقر فوق. 

. إذا أضفنا أي حقول رقم�ة، س�سأل المعالج إذا �نا  9إذا لم نض�ف أي حقول رقم�ة، �مكن االنتقال إلى الخطوة   .4

 :�أحد اإلجراءات التال�ة . نقوململخص اع التفاصیل أم ب�انات انر�د إرج

a.  9ننتقل إلى الخطوة  ثم .التالي، ثم ننقر فوق التفاصیلإذا أردنا عرض السجالت الفرد�ة، ننقر فوق. 

b.   خ�ارات الملخص، ثم ننقر فوق  الملخصإذا أردنا رؤ�ة ب�انات رقم�ة ملخصة، مثل المتوسطات، ننقر فوق. 

الحقول التي نر�د تلخ�صها وطر�قة تلخ�ص الب�انات. یتم سرد الحقول د  ، نحد خ�ارات الملخصحوار  في مر�ع ال .5

 :لكل حقل رقمي، نختار إحدى الداالت التال�ة .الرقم�ة فقط
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a. Sum     ُیرجع االستعالم مجموع جم�ع ق�م الحقل. 

b. Avg     ُیرجع االستعالم متوسط جم�ع ق�م الحقل. 

c. Min     م أصغر ق�م الحقلُیرجع االستعال. 

d. Max     ُیرجع االستعالم أكبر ق�م الحقل. 

عدد السجالت إذا أردنا أن تتضمن نتائج االستعالم عدد السجالت في مصدر ب�انات، نحدد خانة االخت�ار المناس�ة   .6

 .في اسم مصدر الب�انات

 .خ�ارات الملخصإلغالق مر�ع الحوار  موافقننقر فوق   .7

. إذا أضفنا حقل تار�خ ووقت إلى االستعالم، 9ل إلى الخطوة  قات لالستعالم، �مكن االنتإذا لم نضف حقل تار�خ/وق  .8

س�سأل "معالج االستعالمات" ��ف نر�د تجم�ع ق�م التار�خ. على سبیل المثال، �فرض أضفنا حقل رقم ("السعر") 

د نحدد أننا تر�  ات الملخصخ�ار إلى االستعالم، ثم في مر�ع الحوار   ("Transaction Time") "وحقل "تار�خ/وقت 

ق�مة  لكل  الملخص  ق�م  �مكن حساب  تار�خ/وقت،  أضفنا حقل  وألننا  "السعر".  الرقمي  الحقل  متوسط  ق�مة  رؤ�ة 

حدد الفترة الزمن�ة التي نر�د استخدامها . ن.تار�خ/وقت فر�دة، لكل یوم أو لكل شهر أو لكل ر�ع سنة أو لكل سنة

 ..التالير فوق لتجم�ع ق�م التار�خ/الوقت ثم ننق

األخیرة من المعالج، نعطي االستعالم عنوانًا ونحدد إذا �نا نر�د فتح االستعالم أو تعدیله ثم ننقر فوق ة  في الصفح .9

إذا اخترنا فتح االستعالم، س�عرض الب�انات المحددة في طر�قة عرض "ورقة الب�انات"، أما إذا اخترنا تعدیل  .إنهاء

 ."التصم�م"عرض االستعالم، س�فتح في طر�قة 
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 إلنشاء استعالم تحدید SQLلغة استخدام 

  صفحة   في  النتائج  رض ـو�ع  أكثر  أو  واحد   لجدو  من  الب�انات   یسترد   شیوعًا، حیث   األكثر  االستعالم  هو  التحدید   استعالم

  �ع لتجم  التحدید   استعالم  استخدام  أیضاً   �مكن.  القیود   �عض   مع  ف�ه   السجالت   تحدیث   �مكن  الذي  المکان  في  الب�انات 

  التحدید   استعالم  �أخذ .  والملخصات   الحسا�ات   من   األخرى   واألنواع  ،المعدالت   ،األعداد   ،عالمجمو   ولحساب   السجالت 

 :SQLطر�قة عرض التال�ة التي �مكن �تابتها في صفحة االستعالم،  الرئیسة البن�ة

  ل �فص   ،االستعالم  ةـنتیج  في  ارها �إظه  نرغب   التي  لالحقو  أسما ء  یت�عها  select  �الع�ارة  دوماً   التحدید   استعالم  یبدأ  حیث 

  . منه  المعلومات  على لنحص سوف ذيـال لالجدو اسم �عدها ویذکر Fromالع�ارة  تأتي ذلك و�عد  ،العاد�ة الفاصلة بینها

 . االستعالم نها�ة على�مؤشر  المنقوطة الفاصلة توضع  استعالم �ل نها�ة وفي

  ل العمی  اسم  لمث  )1-5ل  الشك  Customerمن الجدول  العمال ء (  عن  فقط  المعلومات   �عض   على سبیل المثال، لعرض 

(Name) هاتفه  ورقم(TelNr):نكتب االستعالم �الشكل التالي ، 

مع�ار (�س�ط أو    مع  تتفق  التي  األسطر  وهي  ،محدد   لجدو  أسطر  �عض   استعادة  التحدید   استعالم  لخال  من  یمکن  كما

المثال، عند الرغ�ة �عرض    . على سبیل WHEREد ع�ارة  �أتي �ع  )(AND , OR)مر�ب �استخدام عوامل التشغیل المنطق�ة  

 ) في مدینة دمشق، نكتب: Customerأسماء العمالء (من الجدول  

SELECT  اسم الحقل الثاني  , اسم الحقل األول , … 
FROM اسم الجدول 

SELECT  Name , TelNr 
FROM  Customer; 

SELECT  Name  
FROM  Customer 
WHERE City=”Damascus”; 
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وذلك بوضع    لدوـالج  في  الموجودة  لالحقو   جم�ع  إظهار  في  الرغ�ة  عند   لالحقو  �ل  أسما ء  ذکر   عن  ستعاضةاإل   یمکن

  .SELECT�عد ع�ارة  *الرمز 

 اآلتي: 4-5موضحة في الشكل على النتائج الابق نحصل  وعند تشغیل االستعالم الس

 
 : نتائج االستعالم عن العمالء من دمشق 4-5الشكل 

  SELECT�عـد ع�ارة    DISTINCTمن أجل تجنب ظهور القیم المتکررة في نتائج االسـتعالم، یجـب اسـتخدام التعل�مة  

 ول.حیث �قوم التعبیر بحذف النتائج المتکررة من الب�انات في الجد 

في االستعالم للحصول على ترتیب السجالت وفق مع�ار یتم تحدیده �عد العبـارة    ORDER BY�ارة  كما یمکن استخدام ع

ORDER BY  اسـتخدام، فالنظام �عرض السجالت عادًة بحسب تسلسل المفتاح الرئیسي، أما عند ORDER BY   یتم ،

السجالت  الم   ترتیب  سبیل  على  �عدها.  الوارد  المع�ار  أسبحسب  �عرض  الرغ�ة  عند  الجدول ثال،  (من  العمالء  ماء 

Customer:في مدینة دمشق مرت�ة تصاعد�ًا حسب الترتیب األ�جدي ألسماء العمالء، نكتب ( 

-4الجدول  الدوال الجاهزة المتوفرة (من خالل استخدام    SQLلغة  �مكننا إجراء العدید من العمل�ات الحساب�ة في استعالم ب

القیم في حقل واحد، أو ضرب القیم في حقلین، أو حساب التار�خ لمدة    ال، حساب مجموع أو متوسط). على سبیل المثـ3

SELECT  Name  
FROM  Customer 
WHERE City=”Damascus” 
ORDER BY Name; 
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تخزین النتائج  وتجدر المالحظة إلى أنه عند عرض نتائج عمل�ة حساب�ة في حقل، ال یتم  .  ثالثة أشهر من التار�خ الحالي

یتم فیها تشغیل االستعالم    مل�ة الحساب�ة في �ل مرةتشغیل الع  Microsoft Accessفعلیًا في الجدول المصدر، و�نما �عید  

 حتى تکون النتائج مستندة دائمًا إلى أحدث الب�انات الحال�ة في قاعدة الب�انات. 

 
 SQL: الدوال الحساب�ة الجاهزة في 2-5الجدول 

 :. نكتب Paymentتم إستالمها من العمالء، علمًا أن الدفعات موجودة في الجدول  (Amount)إل�جاد أكبر دفعة 

 

 

مع الدوال الحساب�ة من أجل حساب القیم في حقل معین بنـا ء علـى مع�ار موجود   GROUP BYتخدام الع�ارة  �مكن اس

في حقل آخر و�قوم بضم السجالت ذات القیم المتماثلة في قائمة الحقول المحددة ضـمن سجل واحد. ویتم إنشا ء قیمة 

SELECT  MAX(Amount) 
FROM  Payment; 

SELECT  ProductNr, SUM(Quantity) 
FROM  Line 
GROUP BY ProductNr; 
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على سبیل    SELECT.في ع�ارة    Countأو    Sumثل  م  SQLة تجم�ع في  تلخیص لکل سجل إذا قمنا بتضمین دال

من أجل �ل المنتجات   (Quantity)وعدد الوحدات الم�اعة منه  (ProductNr)المثال، إذا أردنا عرض �شف برقم المنتج 

  . نكتب االستعالم التالي:Lineالم�اعة علمًا أنها موجودة في الجدول 

 المجمعة  السجالت   تحدد   التي   HAVING  ع�ارة  التحدید   استعالمات   مع  استخدامها  ن یمک  التي   األخرى  الع�ارات   من

  HAVING  �عرض   ،السجالت   بدمج  GROUP BY  ق�ام  و�عد  GROUP BY .بواسطة   SELECT  ع�ارة  في   المعروضة

. على سبیل المثال، إذا أردنا عرض �شف برقم  HAVINGتحقق شروط    التي  BY  GROUP  بواسطةالسجالت المجمعة  

وحدة،   50من أجل �ل المنتجات التي ب�ع منها أكثر من    (Quantity)دات الم�اعة منه  وعدد الوح  (ProductNr)ج  المنت

 . نكتب االستعالم التالي: Lineعلمًا أنها موجودة في الجدول 

 ل التشغی  لعوام

 هذا أهمها    نستعرض   سوف.  محددة  وظائف  ء  �أدا  تقوم  والتي  التحدید   استعالمات   مع  تستخدم  التي  الع�ارات   �عض   هناك

 :لالفص

   عامل التشغیل)Between...And(:   على سبیل   .القیم  من  محدد   نطاق  ضمن  تقع  التعبیر  قیمة �انت   إذا  ما  یحدد

 . نكتب: 29/2/2020وحتى    1/1/2020) المستلمة خالل الفترة من  Paymentالجدول    (منالمثال، لعرض الدفعات  

SELECT  ProductNr, SUM(Quantity) 
FROM  Line 
GROUP BY ProductNr 
HAVING SUM(Quantity) >  50 
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   التشغیل تعبیر  بحث   ل�عام  رفمحا  سلسلة  �قارن  :LIKEعامل  أسماء SQL  في  لعرض  المثال،  . على سبیل 

   ، نكتب:Cوالذین تبدأ أسمائهم �حرف  Customerمن الجدول  (Name)العمالء 

 

 

 

   عامل التشغیلIN:   على   .محددة  قائمة  في  المتعددة  القیم  من   قیمة  ألي  مساو�ة  التعبیر  قیمة  �انت   إذا  ما  یحدد

 والمق�مین في مدینة دمشق أو حمص، نكتب:  Customerمالء من الجدول سبیل المثال، لعرض ب�انات الع

 

 

 

 االستعالمات الفرع�ة 

  نتائج  إلى أن  یؤدي  اـمم  رـآخ  يـإجرائ  استعالم  أي  أو   تحدید   استعالم  لداخ  SELECTع�ارة    من  الفرعي   االستعالم  یتکون

الرئیسي.    االستعالم  ینفذ   ثم  ،الفرعي أوالً   ماالستعال   تنفیذ   یتم  أنه  أي   ،الفرعي  االستعالم  بنتیجة  تتعلق  الرئیسي  االستعالم

. Lineاألكثر مب�عًا من بین المنتجات الم�اعة في الجدول    (ProductNr)سبیل المثال، إذا أردنا معرفة رقم المنتج    ىعل

 نكتب االستعالم على الشكل التالي:

SELECT  * 
FROM  Customer 
WHERE City IN (“Damascus” , “Homs”); 

SELECT  * 
FROM  Payment 
WHERE Paydate BETWEEN #1/1/2020# AND #29/2/2020# ; 

SELECT  Name  
FROM  Customer 
WHERE Name LIKE “C*”; 



 
 

- 191 - 
 

 

 

 

 اآلتي:  5-5وعند تشغیل االستعالم نحصل على النتائج الموضحة في الشكل 

 

 الم الفرعي : نتائج االستع5-5ل الشك

 عدة   إلى  العودة  یتم  بحیث   متداخلة)  SELECTالمستو�ات (أكثر من ع�ارتي    متعدد   الفرعي  االستعالم  �کون  أن  و�مکن

 .المطلو�ة المعلومات  إلى لالوصو لأج من لجداو

 استعالم المعلمات

  على   لتعام  بمعلومات   ستخدمـالم  ب ـه، لیطالـب  اص ـالخ  وارـ الح  مر�ع  تشغیله  عند   �عرض   استعالم  هو  المعلمات   استعالم

  على  .معلومة  من  �أكثر  لیطالب   االستعالم  تصمیم  �مكن  .لحق  في  إدراجها  نر�د   قیمة  أو  سجالت   السترداد   معاییر  أنها

  بین   تقع  التي  السجالت �افة    Microsoft Access  یسترد   الحالة  هذه  في.  بتاریخین  لیطالب   تصمیمه  یمکن  ل،المثا  لسبی

على سبیل المثال، إذا   .لنموذج أو تقر�ر  �أساس   استخدامها  عند مناس�ة جدًا    معلمات ال  استعالمات   تعد .  اریخینالت  هذین 

 المستخدم، نكتب: وبین االستعالم بین الحوار لخال نـم رقمه لإدخا أردنا عرض الكم�ة الم�اعة من منتج معین یتم

SELECT  ProductNr, Quantity 
FROM  Line 
WHERE Quantity = (SELECT MAX(QUNTITY) FROM Line) ; 
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-5، �ما هو موضح في الشكل 103قم  لمنتج المطلوب، ندخل الر وعند تشغیل االستعالم السابق تظهر نافذة إلدخال رقم ا

 اآلتي:  6

 
 : نافذة استعالم المعلمات6-5الشكل 

 لتعدی  أي  إجرا ء  إلى  ةـالحاج  دون  المنتجات   مختلف  عن  معلومات   على  لللحصو  للمستخدم  الفرصة  المعلمات   استعالم  یت�ح

  یمنح   أنه  أي .   المطلو�ة  ومات المعل  على  لنحصل  االستعالم  لتشغی  عند   المدخالت   نعدل  أن  �کفي  إذ .   االستعالم  نص   على

 .الب�انات  مخزون تقویم في أكبر مرونة

 االستعالمات اإلجرائ�ة 

  من   أنواع  عدة  توجد   فقط.  واحدة  عمل�ة  في  السجالت   من  العدید   على  تغییرات   ُیجري  استعالم  هو  اإلجرائي  االستعالم

 دیث. الحذف واإلضافة والتح: استعالمات   هي اإلجرائ�ة االستعالمات 

SELECT  ProductNr, Quantity 
FROM  Line 
WHERE  ProductNr = [ Input the number of product ] ; 
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 استعالم   استخدام  �مكن  ل،المثا  لسبی  على.  أكثر  أو  واحد   لجدو   من  السجالت   من  مجموعة  فیحذ   استعالم الحذف: )1

 سجالت  حذف  دائماً   �مكن  ،الحذف  استعالمات   بواسطة   .أو لم تعد متوفرة   إنتاجها  توقف  منتجات   إلزالة  الحذف

أحمد من الجدول ت العمالء الذین اسمهم  حذف سجال  أردناإذا    .سجالت   ـلداخ  ددةـمح  لوـحق  طـفق  ولیس  ،�أكملها

Customer :نكتب 

 

 

 

 
  تفید أكثر.    أو  واحد   لجدو  نها�ة  إلى  أكثر  أو  واحد   لجدو  من  السجالت   من  مجموعة  ُیضیفاإلضافة:    استعالم )2

 لجدو   في  لالحقو  �عض   تکون  عندما  السجالت   إلحاق، ومسندة إلى معاییر  لحقو  إلحاق  في  اإلضافة  استعالمات 

  12/5/2020وتار�خها    200إذا أردنا إضافة فاتورة جدیدة رقمها    ثال،على سبیل الم  .خرآ  لجدو  في  موجودة  غیر

 . نكتب استعالم اإلضافة التالي: Invoice، إلى الجدول 1234وعائدة للعمیل رقم 
 

 

 

  ل سبی  على.  أكثر  أو  واحد   لجدو  في   السجالت   من  مجموعة  على(تعدیالت)    تغییرات   ُیجريالتحدیث:    استعالم )3

 في  الب�انات   تغییر  �مكن  تحدیث   تعالمـاس  تخدامـ �اس.  شر�ة  منتجات   لکافة  %10  بنس�ة   ر األسعا  ز�ادة  �مكن  ل،لمثاا

�عض   بنا ء  الب�انات   تحدیث   وضع  یمکن   �ما  .موجودة  لجداو ع�ارة   �عد   تأتي  أن  یمکن  التي  الشروط  على 

WHERE:استعالم التحدیث التالي . 

INSERT INTO Invoice (InvoiceNr, InvoiceDate, CustNr) 
VALUES (200, #12/5/2020, 1234) ; 

DELETE * 
FROM  Customer 
WHERE  Name = “Ahmad” ; 
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 �إضافة النداء الهاتفي لمدینة دمشق. للعمالء من مدینة دمشق  تحدیث رقم الهاتف�قوم ب       

 إنشا ء الجداول االفتراض�ة 

  وخطة   الب�انات   على  للداللة  سم�ات ـم  ـلب  ب�انات   على  یحتوي  ال  أنه  حیث   وهمي  لجدو  عن  ع�ارة  االفتراضي هو  لالجدو

 : أهمها من  ة�ثیر  فوائد  االفتراض�ة ل والجدا وفرـات، وتـالب�ان مصادر لتشک التي األصل�ة لالجداو إلى تقود   استرجاع

 . األصل�ة لالجداو تغییر إلى ذلك یؤدي  أن دون من األمر لزم إذا لالجداو ه�کل�ة إعادة •

 مسترجعة   �ب�انات   ستخدمینـالم  على  عرضها  فیتم   فعل�ة  ب�انات   تتضمن  ال  ألنها  والسر�ة  األمن  من  قدر  توفر •

 . حذفها أو ب�انات ال لتعدی من المستخدم یتمکن  أن دون من لالجداو من

 ل یسه  مما  حق�قة  ولیست   افتراض�ة  صورةـب  دةـاألعم  مسم�ات   لتغییر  سهلة  وسیلة  االفتراض�ة  للجداوا  توفر •

 . بها �عملون  يـالت البیئة حسب  الب�انات  قاعدة  فهم المستخدمین على

  ومن  تجانسة، ألنهالم  رـغی  ات ـالب�ان  د ـقواع  ینـب  لوالتکام  التجانس  لتحقیق  وسیلة  االفتراض�ة  لالجداو  توفر •

 . المختلفة األسما ء بین التجانس من نوع  لتحقیق المسم�ات  وتغییر تصمیم إعادة نستط�ع خاللها

 لدوـالج  نـم  بها   �عملون  التي   والمدن  ء  العمال  ء  أسما  یتضمن  افتراضي  لجدو  ء  إنشا  نرید   أننا  �فرض على سبیل المثال،  

Customer.  :نكتب االستعالم التالي 

 

 

 

UPDATE Customer 
SET TelNr = “011” & TelNr 
WHERE City = “Damascus” ; 

CREATE VIEW CustomerLocal (Name, City) 
AS 
SELECT Customer.Name , Customer.City 
FROM Customer ; 
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 من أكثر من مصدر   االستعالمات

  بتوز�ع   لالتحلی  عبر عمل�ة  ��ف قمنا  لالجداو  عند إنشا ء  الحظنا  وقد   والتر�یب   لالتحلی  فکرتي  على  الب�انات   قواعد   تقوم

للب�انات ـ واض  رض ـع  ىـإل  لوـالوص  �غرض   وذلك  ل،جداو  عدة  على   الب�انات    ل سه  ،اإلمکان  قدر  التکرار  من  لخا  ح 

  ضمن  الب�انات   التناقض، ولکن  من  خال�ة  �الب�انات   االحتفاظ  نم  �مكننا  مما  ،والحذف  فةاإلضا  عمل�ات   بساطة  مع  ل،التعدی

  المستخدم   أن  نالحظ  على سبیل المثال،  ،ستخدمـالم  یطلبها  التي  المعلومات   على  لللحصو  �اف�ة  غیر  تکون  ما  عادةً   لجدو

 ل جدو  إلى  العودة  یستدعي  مما  ،وعنوانه  لیم العمـاس  رفـ�ع  ألن  ة ـبحاج  هو  وإنما  الدفعة  سدد   الذي  لالعمی  برقم  �کتفي  ال

  االستعالمات   قوة  تکمن  .النقد�ة  الدفعات   لجدو  في  الموجودة  المعلومات   ةـبدالل  ةـالمطلوب  المعلومات   على  لالعمال ء والحصو

نض�ف   عندما  .واحد   استعالم   أو  لجدو  من   أكثر   من  الب�انات   على  إجرا ءات   وتنفیذ   معاً   الب�انات   إحضار  على  قدرتها  في

  بواسطة  ال�عض   ب�عضها  متصلة  بها   الخاصة  ل الحقو  قوائم  أن   من  التأكد   إلى  بحاجة  نحن  ،استعالم  إلى   لجدو  من   كثرأ

  استعالم   في  لالجداو  تکن  لم  إذا  .�عضها  مع  المصدرین  المعلومات في  ل��ف�ة توصی  Access�عرف    ، حیث لسطر الوص

ال�عض ـب�ع  متصلة ترفق    السجالت   Microsoft Access  �عرف   ال  ،م�اشرة  غیر  أو  م�اشرة  بطر�قة  سوا ء  ،ضها  التي 

  ل وص  رقـط  من   أنواع   ثالثة  وهناك  تعددها  عند   �عضها  مع  االستعالمات   ب�انات   مصادر  ربط  من   البد   لذلك  ،ب�عضها

 : �عضها مع المصادر

 INNER JOINالوصل الداخلي للمصادر �استخدام  )1

 : التال�ة الص�غة العمل�ة ذهـه ذ ـوتأخ. شتركـالم لالحق في متطا�قة قیم هناك �کون  عندما  من جدولین سجالت  بتوحید   تقوم

وذلك من أجل وصل مصدرین للب�انات ب�عضهما، وهـي تقوم بتوحید  From�عد الع�ارة  INNER JOINیمکن استخدام 

ة تخبر الرابطة االفتراض�ة (تسمى هذه الرابطة الداخل�.  السجالت من جدولین عند وجود قیم متطا�قة في حقل الوصل فقط

االستعالم على  انات) االستعالم بـأن یتحقق من القیم المتطا�قة في حقول الربط. عندما �عثر  في مصطلحات قاعدة الب�

FROM تتهك ئآلهك ئزظ ئك  INNER JOIN تتهك ئكبئمى تتهك ئآلهك  ON  ئزظ ئك لك ئك ت = حقف  لك ئك تهك ئكبئمىحقف   
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تطا�قات، فإنه یضم هذین السجلین و�عرضهما �سجل واحـد فـي نتـائج االستعالم. إذا لم یتضمن جدول واحد أو استعالم  

على سبیل المثال، إذا أردنا أن    .أي سجل في نتائج االستعالمسجل متطابق في الجدول أو االسـتعالم اآلخـر، ال یظهر  

بحیـث تظهـر جانب سجل �ل   Paymentالدفعات    السجالت في جـدول  مع  Customerربط السجالت في جدول العمالء  

 :النحو التالي على  Inner Joinاستخدام دفعة سجل العمیل الذي سددها فإننا نلجأ إلى 

  وال   االستعالم  في  ورد   أینما  النقطة  بینهما  ل�فص  لالحق  إل�ه  نتميی  الذي   لالجدو  اسم  لالحق  اسم  یسبق  أن  یجب   أنه  نالحظ

عند تشغیل االستعالم السابق نحصل على النتائج الموضحة في الشكل   .لالحق  واسم  لالجدو  اسم  بین  فراغ  أي  ترك  یجوز

 اآلتي:  7- 5

 
 : الوصل الداخلي لجدولین 7-5الشكل 

  

SELECT * 
FROM Customer INNER JOIN  Payment  ON  Customer.CustNr = Payment.CustNr ; 
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 جدولین): من أكثر ربطوسیط ( لجدو عبر الربط )2

 یجب ،الحالة هذه  في .ربطها  یمکن  لحقو أ�ة  االستعالم إلى  تض�فها التي  لالجداو تتضمن  ال لاألحوا عض � في

 ل، المثا  لسبی  على  .ب�اناتها  استخدامنر�د    يـالت  لداوـالج  بین  �معبر   بمفرده  لل�عمأكثر    أو  استعالم  أو  لجدو  إضافة

 بینهما  یوجد   ال  ألنه  صلة  سطر  بینهما   �کون   لن   ،استعالم  إلى)  الفاتورة  طرأس(  و  (العمالء)  الجدولین  أضفنا  إذا

 االستعالم   في  تضمینه  یمكم  ولهذا  دولینـالج  من  ل�ک)  الفواتیر(  لجدو  یرتبط  حین  في  ربطها  یمکن  لحقو  أ�ة

 .اآلخرین الجدولین  بین  لاتصا لتوفیر

 اإلجمال�ة. سم العمیل وق�مة الفاتورة االستعالم التالي �عرض �شف یتضمن رقم الفاتورة ورقم العمیل وا

 اآلتي:  8- 5على الكشف المطلوب �ما هو موضح في الشكل  بتشغیل االستعالم السابق نحصل 

 
 : الر�ط عبر جدول وس�ط8-5الشكل 

SELECT invoice.invoiceNr, customer.custNr, Customer.name, 
  sum(line.quantity*line.price)  
FROM Customer INNER JOIN   
(Invoice INNER JOIN Line ON Invoice.InvoiceNr = Line.InvoiceNr)    ON  
Customer.CustNR = Invoice.Custnr  
GROUP BY invoice.invoiceNr, customer.custNr, Customer.name; 
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 :RIGHT JOINأو  LEFT JOINالوصل �استخدام  )3

 حالة   في  أما  .جدولین  بین  المتطا�قة  السجالت   على  لالحصو  في  الرغ�ة  عند INNER JOIN  بواسطة  لالوص  یتم

 هذه  فإن  الثاني  لالجدو  في  الربط  في  المستخدم  لالحق  في  مطا�قة  قیم  لها  یوجد   ال  لالجداو  أحد   في  سجالت   وجود 

 ل الجدو  في  الموجودة  السجالت   �ل   على  لالحصو  في  الرغ�ة  عند   أما  .الربط  عمل�ة  نتیجة  تظهر  ال  السجالت 

 �ل  إظهار  في   الرغ�ة  وعند   Left Join .استخدام    إلى  نلجأ   فإننا  الثاني  لالجدو  يـف  ةـالمطا�ق  والسجالت   لاألو

 . Right Join، نستخدم لاألو لدوـالج في المطا�قة والسجالت اني الث لالجدو في السجالت 

 الفاتورة(من جدوال أسطر    منها  الب�ع  یتم  لم  التي  Productمن الجدول    المنتجات   سجالت على سبیل المثال، لعرض  

Line (التالي النحو على االستعالم اغةص�  ىـإل أـنلج  فإننا ستعالماال نتائج  في:   

 

عند تشغیل االستعالم السابق سوف نحصل على جم�ع سجالت جدول المنتجات وما یرت�ط بها فقط من سجالت 

، و�التالي فإن سجالت جدول المنتجات التي ل�س لها سجالت مرت�طة معها من جدول أسطر الفاتورة، Lineالجدول  

  اآلتي: 9- 5منها �عد، �ما هو موضح في الشكل منتجات التي لم یتم الب�ع تمثل ال

SELECT *  
FROM product LEFT JOIN Line ON product.ProductNr = Line.ProductNr; 
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 : المنتجات التي لم ت�اع �عد 9-5الشكل 

 Union Queriesاستعالمات التوحید  

  هذا  �قوم  و�التالي،  تعالمـاالس  ائجـنت  يـف  واحد   لحق  في  أكثر  أو  استعالمین  أو  جدولین  من  حقوالً   التوحید   استعالم  یضم

 . الجدولین سجالت  تناظر  عند  وذلك انيـالث لدوـالج وسجالت  لاألو لالجدو سجالت  بین �الدمج الستعالمات ا من النوع
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 سجالت   دمج  ونرید   Vendor  للموردین  وواحد   Customer  للز�ائن  واحد   ،جدولین  وجود   �فرض على سبیل المثال،  

 �ما یلي:  التوحید  استعالم نستخدم عندئذ  االستعالم نتائج  في الجدولین

 :  هيالتوحید السابق  ستعالما لمع  آل�ةإن 

 . Customer ل جدو من لحقو ثالثة األولى SELECT ع�ارة تُرجع −

 . Vendor لجدو منة مناظر لحقو ثالثة األولى SELECT ع�ارة تُرجع −

 .واحد  لجدو  في الجدولین �ال من المناظرة لالحقو في القیم تضم  −

 

 FORMSالنماذج  5-5

 �انات. النموذج ء واجهة مستخدم لتطبیق قاعدة باستخدامه إلنشا  انات �مكنع�ارة عن عنصر قاعدة ب� Access النموذج في

استعالم، و�مكن استخدامه إلدخال ب�انات أو تحر�رها  "المرت�ط" هو نموذج متصل �شكل م�اشر �مصدر ب�انات مثل جدول أو  

، لكنه  اشرًة �مصدر ب�انات ت�ط م�یر  ال "إنشاء نموذج "غیر مرت�ط  مكنأو عرضها من مصدر الب�انات هذا. بدًال من ذلك، �

 .حتاجها لتشغیل التطبیقنأوصاف أو عناصر تحكم أخرى  �حتوي على أزرار أوامر أو  

SELECT custnr, name, city, "customer" As relatinship 
FROM Customer 
Union 
SELECT vendornr, name, city, "supplier" As relationship 
FROM venedor 
ORDER BY city ; 
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استخدام النماذج المرت�طة للتحكم في الوصول إلى الب�انات، مثل تحدید    النماذج المرت�طة. �مكن��شكل أساسي  سنهتم هنا  

 الحقول أو صفوف الب�انات التي یتم عرضها.  

اج �عض المستخدمین لالطالع على عدة حقول فقط في جدول �حتوي على عدد �بیر من الحقول. على سبیل المثال، قد �حت

أ�ضًا   �مكن هذه الحقول فقط لهؤالء المستخدمین �جعل من السهل علیهم استخدام قاعدة الب�انات.  توفیر نموذج �حتوي على  

في النماذج   �مكننا التفكیر  .تنفیذها �شكل متكرر  تمتة اإلجراءات التي یتمإضافة أزرار أوامر ومیزات أخرى إلى نموذج أل 

 والوصول إلیها.  الب�انات عدة المرت�طة �اعت�ارها نوافذ �قوم األشخاص �استخدامها لعرض قا

د وجود ، حیث ال �حتاج األشخاص إلى ال�حث عما �حتاجونه. �ساعالب�انات فعال بتسر�ع استخدام قاعدة  النموذج  ال�قوم  

لى جعل استخدام قاعدة الب�انات أفضل وأكثر فعال�ة، �ما �مكن أن �ساعد على منع إدخال ب�انات  ع  نموذج جذاب مرئي

 .غیر صح�حة

 "ء نموذج �استخدام األداة "نموذجإنشا

الحقول من مصدر  استخدام األداة "نموذج" إلنشاء نموذج بنقرة واحدة �الماوس. عند استخدام هذه األداة، یتم وضع �ل    �مكن

البدء �استخدام النموذج الجدید م�اشرًة، أو �مكنك تعدیله في طر�قة عرض التخط�ط    �مكن .األساس�ة في النموذجالب�انات  

عن    Customer�عرض نموذج لجدول العمالء  10- 5الشكل  .طر�قة أفضل�  حت�اجات االعرض التصم�م لكي یناسب  أو

 القائمة إنشاء فقط. في  "نموذج"طر�ق النقر على األداة 
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 : إنشاء نموذج جدید لجدول العمالء10-5كل الش

 استخدام األداة "نموذج" إلنشاء نموذج جدید 

 .ر�د رؤ�تها في النموذجنلذي �حتوي على الب�انات التي  نقر فوق الجدول أو االستعالم افي "جزء التنقل"،  .1

 .ذجنمو نقر فوق ن،  نماذج، في مجموعة إنشاءمن عالمة التبو�ب  .2

إجراء تغییرات على تصم�م    ط�ط. في طر�قة عرض التخط�ط، �مكنو�عرضه في طر�قة عرض التخ النموذج   Access ینشئ

إذا   .تعدیل حجم مر�عات النصوص، عند الحاجة، لتالئم الب�انات   ثال، �مكنالنموذج أثناء عرضه للب�انات. على سبیل الم

إلنشاء النموذج،   هاستخدمتم  الستعالم الذي  لجدول أو امع ا  لمتعدد حد  على جدول واحد �حتوي على عالقة وا Access عثر

نموذجًا    نال المثال، إذا أنشأانات إلى النموذج الذي �ستند إلى الجدول المرت�ط أو االستعالم. على سبیفس�ض�ف ورقة ب�

، فستعرض لموظفون" وجدول "الطل�ات"تم تعر�فها بین جدول "ا  لمتعدد �س�طًا �ستند إلى جدول "الموظفون"، وهناك عالقة واحد  
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ورقة الب�انات من النموذج    حذف  تصلة �سجل "الموظف" الحالي. �مكنلمورقة الب�انات جم�ع السجالت في جدول "الطل�ات" ا

إلنشاء   المستخدممع الجدول    لمتعدد . إذا �ان هناك أكثر من جدول واحد �حتوي على عالقة واحد  حاجةلم �كن لها  إذا  

 .ق ب�انات إلى النموذجأي أورا Access فلن �ض�ف النموذج،

 ""نموذج منقسم إنشاء نموذج منقسم �استخدام األداة

 .وهما طر�قة عرض النموذج وطر�قة عرض ورقة الب�انات   ، ات في الوقت نفسهالنموذج المنقسم طر�قتي عرض للب�ان  �منح

سه �ما  �مصدر الب�انات نف  أن طر�قتي العرض متصلتان  �ختلف النموذج المنقسم عن تر�ی�ة النموذج/النموذج الفرعي في

في الجزء  یؤدي تحدید حقل في جزء واحد من النموذج إلى تحدید الحقل نفسه  .  في �ل األوقات   تتم مزامنة أحدهما �األخر

قابًال در السجالت  (شرط أن �كون مص  الجزأینتحر�رها أو حذفها من أحد  إضافة الب�انات أو    اآلخر من النموذج. �مكن

 ). بتكو�ن النموذج لمنع هذه اإلجراءات   ناقد قم كون نللتحدیث وأال 

استخدام جزء ورقة الب�انات في   . على سبیل المثال، �مكنر استخدام نماذج منقسمة فوائد نوعي النماذج في نموذج واحد یوف

نقسم �استخدام  إلنشاء نموذج م  .و تحر�رهالنموذج لتحدید موقع أحد السجالت سر�عًا، ثم استخدام جزء النموذج لعرض السجل أ

 : "األداة "نموذج منقسم

فتح الجدول ن ر�دها في النموذج، أو  نات التي  نقر فوق الجدول أو االستعالم الذي �حتوي على الب�اننفي "جزء التنقل"،   .1

 .أو االستعالم في طر�قة عرض ورقة الب�انات 

 .نموذج منقسمنقر فوق ن ، ثم مز�د من النماذجفوق نقر ن،  نماذج، في مجموعة إنشاءمن عالمة التبو�ب  .2
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إجراء تغییرات   في طر�قة عرض التخط�ط، �مكنو النموذج و�عرضه في طر�قة عرض التخط�ط.   Access ینشئ  عندها  

تعدیل حجم مر�عات النصوص، عند الحاجة، لتالئم    للب�انات. على سبیل المثال، �مكنعلى تصم�م النموذج أثناء عرضه  

 منقسم لجدول العمالء. �عرض نموذج  11- 5الشكل ت. الب�انا

 

 نموذج منقسم لجدول العمالء.: 11-5الشكل 

 "إنشاء نموذج �عرض سجالت متعددة �استخدام األداة "عناصر متعددة

ا سجًال واحدًا في �ل مرة. إذ  Access عندما تقوم �إنشاء نموذج �استخدام األداة "نموذج"، فس�عرض النموذج الذي ینشئه

 ."استخدام األداة "عناصر متعددة ثر تخص�صًا من ورقة ب�انات، �مكن ت متعددة، ولكن أكنموذجًا �عرض سجال ناأرد 

 .ر�د رؤ�تها في النموذجن�حتوي على الب�انات التي  نقر فوق الجدول أو االستعالم الذي نفي "جزء التنقل"،  .1
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 .عناصر متعددةوق نقر فن ، ثم النماذج�د من مز نقر فوق ن،  نماذج، في مجموعة إنشاءمن عالمة التبو�ب  .2

تغییرات  إجراء    في طر�قة عرض التخط�ط، �مكنو النموذج و�عرضه في طر�قة عرض التخط�ط.  Access ینشئ  عندها  

 .عرضه للب�انات   على تصم�م النموذج أثناء

�انات في  رتیب الب ب�انات. سیتم تة  مشابهًا لورق Access س�ص�ح النموذج الذي ینشئهاستخدام األداة "عناصر متعددة"،  عند  

لكن یوفر نموذج "عناصر متعددة" خ�ارات تخص�ص أكثر مما و رى أكثر من سجل واحد في �ل مرة.  نصفوف وأعمدة وس

القدرة على إضافة العناصر الرسوم�ة واألزرار وعناصر التحكم األخرى.   ب�انات، مثل  �عرض   12- 5الشكل  توفره ورقة 

 �ات�اع الخطوات السا�قة.  SalesDataBaseقاعدة الب�انات   من Productول المنتجات جد نموذج عناصر متعددة ل

 

 : نموذج عناصر متعددة 12-5الشكل 
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 إنشاء نموذج �استخدام معالج النماذج

عدد  المتمعالج النماذج" بدًال من األدوات  "استخدام    في النموذج، �مكن  إظهارهار�د  نن أكثر تحدیدُا حول الحقول التي  كو نل

ثر من  استخدام الحقول من أك  تجم�ع الب�انات وفرزها، �ما �مكنأ�ضًا تعر�ف ��ف�ة    ي سبق ذ�رها. �مكنئة للنماذج التالُمنش

 .مس�قاً محددة العالقات بین الجداول واالستعالمات  جدول أو استعالم، طالما أن 

 .النماذجمعالج نقر فوق ن،  نماذج، في مجموعة إنشاءمن عالمة التبو�ب  .1

 .""معالج النماذج ت�ع اإلرشادات في صفحات ن .2

�عد تحدید   إنهاءأو فوق    التالينقر فوق  نتعالمات متعددة في النموذج، فال  تضمین حقول من جداول واس  ناإذا أرد  ة:مالحظ

دول  دید جطوات لتحكرر الخنمعالج النماذج". بدًال من ذلك،  "الحقول من الجدول أو االستعالم األول في الصفحة األولى من  

 .للمتا�عة إنهاءأو  التالينقر فوق ند تضمینها في النموذج. �عد ذلك، نقر فوق أي حقول إضاف�ة تر�نأو استعالم، ثم  

 .إنهاءنقر فوق نفي صفحة المعالج األخیرة،   .3

 "إنشاء نموذج �استخدام األداة "نموذج فارغ

موذج فارغ" إلنشاء نموذج. �مكن أن  ، �مكن استخدام األداة "نتناإنشاء النماذج ال تلبي احت�اجا  إذا �ان المعالج أو أدوات 

من عالمة    .تخطط لوضع القلیل من الحقول فقط في التقر�ر  اًا إلنشاء نموذج، ال س�ما إذا �نتكون هذه طر�قة سر�عة جد 
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�قة عرض التخط�ط، نموذجًا فارغًا في طر  Access �فتحعندها    .نموذج فارغنقر فوق  ن ،  نماذج، في مجموعة  إنشاءالتبو�ب  

 :قائمة الحقولزء و�عرض ج

ر�د ناول التي تحتوي على الحقول التي  �جوار الجدول أو الجد  (+) نقر فوق عالمة الجمع ن ، قائمة الحقولفي جزء   .1

 .مشاهدتها في النموذج

 .سح�ه إلى النموذجننقر نقرًا مزدوجًا فوقه أو ن إلضافة حقل إلى النموذج،  .2

o ،الوقت نفسه من خالل الضغط �استمرار على المفتاحإضافة عدة حقول في    �مكن  �عد إضافة الحقل األول 

CTRL  والنقر فوق عدة حقول، ثم سحبها إلى النموذج في الوقت نفسه. 

o   النموذج. إذا لم �كن الحقل ، ت�عًا للجزء المحدد حال�ًا من  قائمة الحقولقد یتغّیر ترتیب الجداول في جزء

 .حاول إضافة الحقل مرة أخرى نمن النموذج ثم  حاول تحدید جزء مختلف ن ، ر�د إضافته مرئ�اً نالذي 

عار أو عنوان أو التار�خ والوقت إلضافة ش  تصم�مضمن عالمة التبو�ب    رأس/تذییلستخدم األدوات في مجموعة  ن .3

 .إلى التقر�ر

ة من عناصر التحكم  إلضافة مجموعة �بیر   تصم�م من عالمة التبو�ب    عناصر التحكمستخدم األدوات في مجموعة  ن .4

 .نموذجإلى ال

�التبدیل إلى عرض التصم�م �النقر بزر الماوس األ�من فوق    نقوم،  من عناصر التحكمللحصول على مجموعة أكبر قلیًال  

 .عرض التصم�مالنموذج، ثم النقر فوق 
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 التعرف على طر�قة عرض التخط�ط وعرض التصم�م 

   التخط�ط  ُتعد :  التخط�ططر�قة عرض لالستخدام  طر�قة عرض  بدیه�ة  و�مكن    األكثر  النماذج،  تعدیل  أجل  من 

تشغیل في طر�قة عرض التخط�ط، یتم  .  Access  في  ر�د إجراءها على نموذجنتقر��ًا لكل التغییرات التي    استخدامها

ج في أ�ضًا تغییر تصم�م النموذ  ستظهر عند استخدام النموذج. �مكن �ما ب�انات الرؤ�ة  النموذج فعل�ًا. لذلك �مكن

مفیدة جدًا لتعیین حجم  هذه  رض  العطر�قة  ل النموذج.  قوم بتعدین نه �مكن رؤ�ة الب�انات بینما  أل،  ر�قة العرض هذهط

 .تؤثر على مظهر النموذج و�مكان�ة استخدامه  ى صر التحكم أو لتنفیذ أي مهمة أخر عنا 

 على   االطالع  �ة النموذج. �مكنكثر تفصیًال لبنعرض التصم�م طر�قة عرض أطر�قة  توفر  :  طر�قة عرض التصم�م

،  یتم عرضه في طر�قة عرض التصم�م  موذج. ال یتم تشغیل النموذج فعل�ًا عندمامقاطع الرأس والتفصیل والتذییل للن

تنفیذها    توجد �عض المهام التي �مكنو   ء إجراء تغییرات على التصم�م.رؤ�ة الب�انات األساس�ة أثنا  لذلك ال �مكن

 :تنفیذ ما یلي  �مكنحیث  خط�ط. صم�م من طر�قة عرض الت الت�سهولة أكبر في عرض 

مجموعة �بیرة من عناصر التحكم إلى النموذج، مثل إطارات العناصر المحددة وفواصل الصفحات  ةفاأض •

 .والمخططات 

 .م بتحر�ر مصادر عنصر التحكم لمر�ع نص في مر�عات النص نفسها بدون استخدام ورقة الخصائص و قن •

 ". النموذج" أو "مقطع التفاصیل مقاطع النموذج، مثل "رأس بتغییر حجم  نقوم •

 .بتغییر �عض خصائص النموذج التي ال �مكن تغییرها في طر�قة عرض التخط�طنقوم   •
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 ض�ط النموذج في طر�قة عرض التخط�ط

  نات استخدام ب�ا   �مكنحیث   .�سهولة ض�ط تصم�مه من خالل استخدام طر�قة عرض التخط�ط  �عد إنشاء نموذج، �مكن

وضع حقول جدیدة في النموذج   �مكنو امها.  إعادة ترتیب عناصر التحكم وض�ط أحج  ، �ما �مكنالنموذج الفعلي �دلیل

النموذج   لماوس األ�من فوق اسمنقر بزر ان للتبدیل إلى طر�قة عرض التخط�ط،    .وتعیین خصائص النموذج وعناصر تحكمه

  .النموذج في طر�قة عرض التخط�ط Access �عرض ، عندها  .ط�ططر�قة عرض التخنقر فوق  نداخل "جزء التنقل"، ثم  

ضغط نمه ومقاطعه. لعرض صفحة الخصائص،  استخدام صفحة الخصائص لتغییر خصائص النموذج وعناصر تحك  �مكن

إلضافة الحقول من الجدول أو االستعالم األساسي إلى تصم�م النموذج.   قائمة الحقولاستخدام جزء    �مكن. �ذلك  F4على  

 :قائمة الحقولرض جزء لع

ستخدم اختصار لوحة المفات�ح  نأو    إضافة حقول موجودةنقر فوق  ن ،  أدوات، في مجموعة  تصم�معالمة التبو�ب  من   •

 .إلى النموذج قائمة الحقولحقول م�اشرًة من جزء عندئٍذ سحب ال  �مكن. ALT+F8 على من خالل الضغط

ر�د نإلى المقطع في النموذج حیث    قائمة الحقولح�ه من جزء  سننقر فوقه نقرًا مزدوجًا أو  نإلضافة حقل واحد،   •

 .ظهوره

ر�د إضافتها. �عد ننقر فوق الحقول التي  ن ثم   CTRL ضغط �استمرار على المفتاحنل دفعة واحدة،  إلضافة عدة حقو  •

 .سحب الحقول المحددة إلى النموذجنذلك، 
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 ض�ط النموذج في عرض التصم�م 

إضافة حقول وعناصر تحكم جدیدة إلى   �مكنحیث  تصم�م.  خالل استخدام عرض ال  ج منأ�ضًا ض�ط تصم�م النموذ   �مكن

ى عدد �بیر من الخصائص  ورقة الخصائص إمكان�ة الوصول إللنا  النموذج من خالل إضافتها إلى ش�كة التصم�م. تت�ح  

داخل النموذج    األ�من فوق اسم  نقر بزر الماوسن للتبدیل إلى طر�قة عرض التصم�م،    .تعیینها لتخص�ص النموذج  التي �مكن

  .النموذج في طر�قة عرض التصم�م Access �عرض عندها  .طر�قة عرض التصم�منقر فوق نل"، ثم  "جزء التنق

 النماذج الفرع�ة 

النموذج  الرئ�سي"، و�سمى  "النموذج  األساسي  النموذج  �سمى  نموذج آخر.  نموذج مدرج في  الفرعي ع�ارة عن  النموذج 

األح�ان �شار إلى تر�ی�ة النموذج/النموذج الفرعي �النموذج اله�كلي  في �عض    ذج آخر "النموذج الفرعي".الُمضمن في نمو 

ر�د إظهار الب�انات نج الفرع�ة فعالة �شكل خاص عندما  ُتعد النماذ   .أو النموذج الرئ�سي/التفصیلي أو النموذج األصلي/الفرعي

نموذج �عرض ب�انات الموظف،    إنشاء  كن على سبیل المثال، �م.  عددلمتمن الجداول أو االستعالمات ذات عالقة واحد  

الموظفین" الجانب "واحد" من العالقة. "و�حتوي على نموذج فرعي �عرض �ل طل�ات الموظف. تمّثل الب�انات في جدول  

 .ن طلب واحد �مكن أن �حصل �ل موظف على أكثر م   —" من العالقة  متعدد الجانب " "وتمّثل الب�انات في جدول "الطل�ات 

 ى نموذج فرعي �استخدام معالج النماذج�حتوي علإنشاء نموذج 

عد الطر�قة األسرع للبدء ینشئ هذا اإلجراء تر�ی�ة جدیدة من النموذج والنموذج الفرعي �استخدام معالج النماذج. �ما أنه �ُ 

 .رئ�سي ر�د استخدامها �نموذج فرعي أو نموذجن�عد النماذج التي  ناكن قد أنشأنإذا لم 

  .معالج النماذجنقر فوق ن،  نماذجفي مجموعة ، إنشاء من عالمة التبو�ب  .1

 حدد جدوًال أو استعالمًا.  ن، جداول/استعالماتفي الصفحة األولى من المعالج، من القائمة المنسدلة  .2
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 .نقر نقرًا مزدوجًا فوق الحقول التي تر�د تضمینها من هذا الجدول أو االستعالمن .3

  أو استعالمًا آخر من القائمة.حدد جدوالً ن، اول/استعالماتجدنسدلة لج نفسها، من القائمة المفي صفحة المعا .4

 .ر�د تضمینها من هذا الجدول أو االستعالمننقرًا مزدوجًا فوق الحقول التي   نقرن .5

ما هي  معالج ال �شكل صح�ح قبل بدء المعالج، �سأل�إعداد العالقات   نا قمناأن  ، مع افتراض التاليعند النقر فوق  .6

حدد الجدول الموجود في الجانب ناستعالم.  أي حسب أي جدول أو  تر�د بها عرض الب�انات؟ الطر�قة التي

 . �عرض المعالج رسمًا تخط�ط�ًا صغیرًا للنموذج. لمتعدد "واحد" من عالقة واحد 

 .يالتالنقر فوق ن، ثم  نموذج یتضمن نماذج فرع�ةحدد الخ�ار ن في أسفل صفحة المعالج،  .7

نقر فوق نر�ده، ثم ننقر فوق خ�ار التخط�ط الذي ن  ر�ده لكل نموذج فرعي؟ن�ط الذي طما هو التخعلى الصفحة  .8

جدولي أكثر قابل�ة  �قوم �ل من نمطي التخط�ط بترتیب الب�انات في صفوف وأعمدة، ولكن التخط�ط ال .التالي

ورقة   نوذج فرعي جدولي، في حین أ إضافة ألوان ورسومات وعناصر تنسیق أخرى إلى نم للتخص�ص. �مكن

 .الب�انات تكون مضغوطة أكثر، مثل طر�قة عرض ورقة ب�انات لجدول

على الصفحة  جدولي ناإذا اختر  .التالينقر فوق ن حدد نمط تنسیق للنموذج، ثم نعلى الصفحة التال�ة من المعالج،  .9

 .الفرعيختاره على النموذج نق نمط التنسیق الذي السا�قة، فسیتم أ�ضا تطبی

اذج استنادًا إلى النم Access كتب العناو�ن التي تر�دها للنماذج. �سمي نة من المعالج، في الصفحة األخیر  .10

كت�ه للنموذج  نفرعي استنادًا إلى العنوان الذي كتبها، �ما �حدد التسم�ات الخاصة �النموذج النالعناو�ن التي 

 .الفرعي 

ا، عرض المعلومات أو إدخاله نقة عرض النموذج، �حیث �مك في طر�تر�د فتح النموذج  ادد ما إذا �نحن .11

 .إنهاءنقر فوق ن أو في عرض التصم�م، �حیث �مكن تعدیل تصم�مها، ثم 
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نموذجین، أحدهما للنموذج الرئ�سي الذي �حتوي على عنصر تحكم نموذج فرعي، واآلخر للنموذج   access ینشئعندها  

 واتیر �ل منهم. مالء یتضمن نموذج فرعي لفنموذج لجدول الع 13-5شكل ال .الفرعي نفسه

 

 : النموذج الفرعي13-5الشكل 

 إضافة نموذج فرعي واحد أو أكثر إلى نموذج موجود �استخدام معالج النماذج الفرع�ة 

 أن تختار بین ق�ام   وذج موجود. لكل نموذج فرعي، �مكنستخدم هذا اإلجراء إلضافة نموذج فرعي واحد أو أكثر إلى نمن

Access ستخدام نموذج موجود �نموذج فرعي�إنشاء نموذج جدید أو ا. 

 .عرض التصم�منقر فوق ن موذج الموجود في جزء التنقل، ثم نقر بزر الماوس األ�من فوق النن .1

نقر فوق السهم المتجه ألسفل لعرض معرض ن، عناصر التحكم، في المجموعة تصم�م على عالمة التبو�ب  .2

 .ات عناصر التحكماستخدام معالجدید الخ�ار تأكد من تحن ، ثم ر التحكمعناص

 .نموذج فرعي/تقر�ر فرعينقر فوق زر ن، عناصر التحكم، في مجموعة تصم�م على عالمة التبو�ب  .3

 .ر�د وضع النموذج الفرعي ف�هننقر فوق النموذج الذي ن .4

 .ت�ع اإلرشادات الموجودة في المعالجن .5
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  �إنشاء Access  أن �قوم  ناإذا اختر موذج فرعي إلى النموذج.  نعنصر تحكم   Access ، �ض�فإنهاءنقر فوق  ن عندما  

عنصر النموذج الجدید و�ض�فه إلى جزء  Access نموذج جدید للنموذج الفرعي بدًال من استخدام نموذج موجود، فسینشئ

 .التنقل

 REPORTSالتقار�ر  6-5

  یل المثال، �مكن وتلخ�صها. على سبتنس�قها  و  Microsoft Access الب�انات في قاعدة ب�انات توفر التقار�ر طر�قة لعرض  

إنشاء تقر�ر �س�ط ألرقام الهواتف الخاصة �كل جهات االتصال، أو تقر�ر ملّخص حول المب�عات اإلجمال�ة عبر مناطق  

تعّرف على الم�ادئ األساس�ة  ن كما س .Access نظرة عامة حول التقار�ر في  سنقدم،  في هذه الفقرة  .وفترات زمن�ة مختلفة

 .رات مثل فرز الب�انات وتجم�عها وتلخ�صها، و��ف�ة معاینة التقر�ر وط�اعته نشاء تقر�ر، واستخدام خ�ا إل

تقد�م المعلومات في قاعدة ب�اناتك ألي من االستخدامات    استخدامه  نان �ائن قاعدة ب�انات �سهل علی إن التقر�ر ع�ارة ع 

 .�نشاء تسم�ات ، و ول سجالت فرد�ةتوفیر تفاصیل ح، و لب�انات أرشفة لقطات ا، و ملّخص ب�انات أو توز�عه ض عر   :التال�ة

 أجزاء التقر�ر

تقار�ر "غی الب�انات على الرغم من إمكان�ة إنشاء  ب�انات  هنا  ، سنفترض  ر منضمة" ال تعرض  التقر�ر منضم لمصدر  أن 

فهم ��ف�ة    . من شأن عرضها في طر�قة عرض التصم�م  ر إلى مقاطع �مكن�م تصم�م التقر�كجدول أو استعالم. یتم تقس 

ختاره لوضع عنصر تحكم  نال، �حدد المقطع الذي  على سبیل المث .على إنشاء تقار�ر أفضل  ل مقطع أن �ساعد عمل �

 .ملّخص ألنواع المقاطع واستخداماتها �عرض  ،التالي 4-5الجدول . للنتائج  Access حساب  �ةمحسوب ��ف



 
 

- 214 - 
 

 مقطعال
ك�ف �ظهر المقطع  

 عند ط�اعته 
 ستخدام المقطع أین �مكن ا

رأس  

 �ر تقر ال
 .في بدا�ة التقر�ر

استخدم رأس التقر�ر للمعلومات التي قد تظهر عادًة على غالف الصفحة، �شعار أو عنوان أو  

التجم�ع�ة في رأس التقر�ر،  Sum ضع عنصر تحكم محسوب �ستخدم الدالة نتار�خ. عندما 

 �كون المجموع المحسوب للتقر�ر �أكمله. 

رأس  

 الصفحة 
 .ن التقر�ر في �ل صفحةأس الصفحة لتكرار عنواستخدم ر � .ي أعلى �ل صفحة ف

رأس  

 المجموعة

في بدا�ة �ل مجموعة  

 .جدیدة من السجالت

ستخدم رأس المجموعة لط�اعة اسم المجموعة. على سبیل المثال، في تقر�ر تم تجم�عه حسب  �

عنصر تحكم محسوب ضع  نستخدم رأس المجموعة لط�اعة اسم المنتج. عندما �المنتج، 

 التجم�ع�ة في رأس المجموعة، �كون المجموع للمجموعة الحال�ة.   Sum لدالة�ستخدم ا

 تفصیل 

�ظهر مرة واحدة لكل  

صف في مصدر  

 .السجالت

 .ضع ف�ه عناصر التحكم التي تشّكل البناء األساسي للتقر�رنهو المكان الذي 

تذییل  

 المجموعة

في نها�ة �ل مجموعة  

 .من السجالت

قد یتضّمن التقر�ر مقاطع   .ط�اعة معلومات تلخ�ص�ة لمجموعةلستخدم تذییل المجموعة �

 .هاناتذییالت مجموعات متعددة، وفقًا لعدد مستو�ات التجم�ع التي أضف

تذییل  

 الصفحة 
 .ستخدم تذییل الصفحة لط�اعة أرقام الصفحات أو معلومات لكل صفحة� .في نها�ة �ل صفحة

تذییل  

 التقر�ر 
 .نها�ة التقر�رفي 

 
 .ذییل التقر�ر لط�اعة إجمال�ات التقر�ر أو معلومات تلخ�ص�ة أخرى للتقر�ر �كاملهستخدم ت�

 : أنواع مقاطع (أجزاء) التقر�ر 4-5الجدول 
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 Accessفي إنشاء تقر�ر  

 :�ات�اع الخطوات التال�ة Access في  لتقار�ر لقاعدة ب�انات إنشاء ا �مكن

�ر جدوًال، أو استعالمًا مسمى، أو استعالمًا مضمنًا. أن �كون مصدر سجالت التقر �مكن  :  اخت�ار مصدر سجالت )1

 .ر�د عرضها في التقر�رن�افة صفوف وأعمدة الب�انات التي و�جب أن �حتوي مصدر السجالت على 

 ،5- 5  لجدولا.  التقار�رمجموعة  �الشر�ط، في    إنشاءتوجد أدوات التقر�ر في عالمة التبو�ب  :  اخت�ار أداة تقر�ر )2

 : نةالممك الخ�ارات  �صف

 الوصف  األداة

 .في جزء التنقل تم تحدیدهإنشاء تقر�ر جدولي �س�ط �حتوي على �افة الحقول الموجودة في مصدر السجالت الذي  تقر�ر 

تصم�م 

 التقر�ر
 .فتح تقر�ر فارغ في طر�قة عرض التصم�م، �مكن إضافة الحقول وعناصر التحكم المطلو�ة إل�ه

 .ض�ف منها حقوًال إلى التقر�رنقة عرض التخط�ط، وعرض قائمة الحقول التي �مكن أن فتح نموذج فارغ في طر� رغتقر�ر فا

معالج 

 التقار�ر
 .عرض معالج مكون من عدة خطوات �سمح بتحدید الحقول، ومستو�ات التجم�ع/الفرز، وخ�ارات التخط�ط

 التسم�ات 
ر�د عرضها، والطر�قة  نالحقول التي    ة أو مخصصة، �اإلضافة إلى عرض معالج �سمح بتحدید أحجام تسم�ات ق�اس�

 .ر�د استخدامها لفرزهانالتي 

 : مجموعة التقار�ر 5-5الجدول 

 :إنشاء التقر�ر )3

نقر  ن�ع الخطوات الواردة في المعالج و تن ر�د استخدامها. إذا ظهر معالج، نقر فوق الزر الخاص �األداة التي نن .1

 .لتقر�ر في طر�قة عرض التخط�طا Access �عرض . عندها  یرةفي الصفحة األخ  إنهاءفوق 
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 :ر�دهنالتقر�ر �حیث یّتخذ الشكل الذي  نّسقن .2

o المطلوب  واف حتى تصل إلى الحجمسحب الحنغّیر حجم الحقول والتسم�ات بتحدیدها ثم  ن. 

o سح�ه إلى الموقع الجدید نده (و�ذلك تسمیته، إن وجدت)، ثم  نقل الحقل بتحدین. 

o تخدم أوامر القائمة المختصرة لدمج الخال�ا أو تقس�مها،  سنو لماوس األ�من فوق حقل نقر بزر ان

 .وحذف الحقول أو تحدیدها، والق�ام �مهام التنسیق األخرى 

 تقر�ر لل إضافة تجم�ع أو فرز أو إجمال�ات

ر الماوس األ�من فوق  بز هي النقر   ،Accessإن أسرع طر�قة إلضافة تجم�ع أو فرز أو إجمال�ات إلى تقر�ر قاعدة ب�انات 

�ما    .ر�د تطبیق التجم�ع أو الفرز أو اإلجمال�ات عل�ه، ثم النقر فوق األمر المطلوب من القائمة المختصرةنحقل الذي  ال

أثناء فتح التقر�ر في طر�قة عرض التخط�ط  "التجم�ع والفرز واإلجمالي"  إضافة تجم�ع أو فرز أو إجمال�ات �استخدام جزء    �مكن 

 : .�مأو التصم

  التجم�ع واإلجمالي ، في المجموعة  تصم�مجم�ع والفرز واإلجمالي" مفتوحًا، على عالمة التبو�ب  إذا لم �كن جزء "الت )1

 .تجم�ع وفرزنقر فوق ن

 .ر�د استخدامه إلجراء التجم�ع أو الفرزنحدد الحقل الذي ن ، ثم إضافة فرزأو   إضافة تجم�عفوق نقر ن )2

 .خ�ارات و�ضافة اإلجماليفرز لتعیین المز�د من ال في سطر تجم�ع أو المز�دنقر فوق ن )3

) وذلك �ات�اع الخطوات 1-5(الشكل    SalesDataBaseیوضح تقر�ر لدفعات العمالء في قاعدة الب�انات    14-5الشكل  

 السا�قة لعمل تقر�ر. 



 
 

- 217 - 
 

 

 �استخدام األداة تقر�ر: تقر�ر 14-5الشكل 

 معاینة تقر�ر 

 قبل الط�اعة:  معاینة تقر�رل

استخدام األوامر   و�مكن .معاینة الط�اعةنقر فوق  نتقر�ر في جزء التنقل، ثم فوق ال بزر الماوس األ�مننقر  ن .1

 :لتنفیذ أي إجراء مما یلي معاینة الط�اعةالموجودة في عالمة التبو�ب 

o  ط�اعة التقر�ر 
o  ض�ط حجم الصفحة أو تخط�طها 

o  التكبیر أو التصغیر، أو عرض عدة صفحات على حدة 
o  �تقر�ر انات الموجودة �ال تحدیث الب 

o صدیر التقر�ر إلى تنسیق ملف آخرت. 

 .إغالق معاینة الط�اعةنقر فوق ن .2
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 ط�اعة تقر�ر 

یتم إرسال التقر�ر   .ط�اعةنقر فوق  ن فوق التقر�ر في جزء التنقل، ثم    نقر بزر الماوس األ�من، نلط�اعة تقر�ر دون معاینته

تحدید خ�ارات   ، ف�مكنملفمن عالمة التبو�ب    ةط�اع  ناجزء التنقل، وحدد   التقر�ر في   ناذا حدد إ  .إلى الطا�عة االفتراض�ة

 . ط�اعة إضاف�ة مثل عدد الصفحات والُنَسخ، و�مكنك تحدید طا�عة

 عناصر التحكم

ستخدمها نعناصر التحكم هي أجزاء النموذج أو التقر�ر التي  ،  Access  من عناصر التحكم المتوفرة في  ةأنواع مختلفیوجد  

  اعدةأنواع عناصر التحكم التي �مكن استخدامها في ق  سرد التالي، �   6-5الجدول  .  ضهالب�انات أو تحر�رها أو عر إلدخال ا

 : .Accessب�انات 

 المالحظات  نوع عنصر التحكم 

 مر�ع نص 
ستخدم عنصر تحكم مر�ع النص لعرض النص واألرقام والتوار�خ واألوقات وحقول المذ�رة. �مكن ر�ط مر�ع �

 و استعالم أساسي.  لحقول الموجودة في جدول أنص �أحد ا

 تسم�ة 
، یتم إرفاق عنصر التحكم  نص ثابت. �شكل افتراضي ىتحتوي علاستخدام عناصر تحكم التسم�ات التي یتم 

 .  �التسم�ات التي �مكن عرضها في الب�انات تلقائ�اً 

 زر أمر 
ان ارت�اط تحدید عنو  �مكن أ�ضاً  .Visual Basic ستخدم عنصر تحكم زر األمر لتنش�ط ماكرو أو اجراء�

 .�فتحه عند ق�ام المستخدم �النقر فوق الزر Access تشعبي �قوم

عنصر تحكم 

 عالمة التبو�ب

ت الجدولة إلنشاء سلسله من صفحات عالمات الجدولة في النموذج. �مكن ان  ستخدم عناصر تحكم عالمات

حكم عالمة ض المعلومات. �عمل عنصر تعدد من عناصر التحكم األخرى لعر  ى تحتوي �ل صفحه عل

عند ق�ام    Access الخصائص في  ةللعدید من مر�عات حوار الخ�ارات أو نوافذ ورق ةمماثل ةالتبو�ب �طر�ق

عناصر التحكم الموجودة في عالمة التبو�ب  Access ، �عرض ةنقر فوق عالمة تبو�ب مختلفالمستخدم �ال

 .هذه
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 ارت�اط 
تصم�م  ةط تشعبي في عنصر تحكم التسم�ة إلى ش�كرت�اط تشعبي ألضافه ارت�استخدم الخ�ار ارت�اط/ا�

 النموذج. 

 �مكن استخدام عنصر تحكم مستعرض و�ب لعرض محتوي صفحات و�ب م�اشره داخل نموذج.  مستعرض و�ب 

 الب�انات. ة في قاعد مختلفةلالنتقال إلى نماذج وتقار�ر  ةستخدم عنصر تحكم التنقل لتوفیر طر�قه سهل� التنقل

 �ارات الخة مجموع
و أكثر أو أزرار خ�ارات أو خانات زر تبدیل واحد أ علىالخ�ارات لتحتوي  ةستخدم عناصر تحكم مجموعت

 قوم بتضمینها في المجموعة.  ناخت�ار   ةمنفصلة لكل زر أو خان ةرقم� ةاخت�ار. �مكن تعیین ق�م

 .لنماذج متعددة الصفحاتستخدم فاصل صفحات للفصل بین صفحات ا� فاصل صفحات

مر�ع التحر�ر  

 والسرد 

�الق�م المحتملة لعنصر التحكم ومر�ع نص قابل   ةئمقا ى ستخدم عنصر تحكم مر�ع تحر�ر وسرد لتحتوي عل�

تحدید   أ�ضاً  مصدر الصف لمر�ع التحر�ر والسرد. �مكن ة ، �مكن إدخال ق�م لخاص�ائمةللتحر�ر. إلنشاء الق

 . لق�م الموجودة في القائمةجدول أو استعالم �مصدر ا 

 .خطوط إلى نموذج أو تقر�ر لتحسین مظهره ةضافستخدم عنصر تحكم الخط إل� سطر

 أو "نعم/ال"   true/false �مكن استخدام عناصر تحكم زر التبدیل لالحتفاظ بتشغیل/إ�قاف التشغیل أو الق�مة زر التبدیل 

 مستطیل 
ذج لتحسین مظهره. �مكن  إلى نمو  ة أو فارغ ةت معبئمستطیال ةضافستخدم عنصر تحكم مستطیل إل �

 .معاً  مختلفةلتحكم هذا ، علي سبیل المثال ، لتجم�ع عناصر تحكم استخدام عنصر ا

 خانة االخت�ار

نعم/ال.   ةاخت�ار لالحتفاظ بتشغیل/إ�قاف التشغیل أو صواب/خطا أو ق�م ة �مكن استخدام عنصر تحكم خان

إذا   .المر�ع، وتظهر عالمة اخت�ار في اب أو نعم)(لتمثیلها في صو  1متهاق� ، تص�حاخت�ار ةعند تحدید خان

، أو ال) ، وتختفي عالمة  false ، أو(لتمثیل الخروج 0ها االخت�ار مره أخرى تص�ح ق�مت ةخان ناحدد

 االخت�ار من المر�ع. 

اطار �ائن غیر  

 منضم

.   (OLE) ضمینهاتمد ارت�اطات الكائنات وت�ائن من تطبیق آخر �ع ةضافستخدم اطار �ائن غیر منضم إل�

من الب�انات من الجدول أو االستعالم األساسي. �مكنك   ، ول�س جزءاً ن النموذجم �ص�ح العنصر جزءاً 
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أضافه الصور أو األصوات أو المخططات أو الشرائح لتحسین النموذج. عندما �كون العنصر ع�ارة عن  

 . ت للمخططمخطط ، �مكن تحدید استعالم �مصدر ب�انا

 مرفق
،  . �مكن استخدام عنصر التحكم هذاةالب�انات االساس�نصر تحكم مرفق لر�طه �حقل مرفق في  ستخدم ع�

 ، لعرض صوره أو إلرفاق ملفات أخرى.  سبیل المثال على

 زر الخ�ار 

أو  عنصر تحكم زر ت�ادلي) لالحتفاظ بتشغیل/إ�قاف التشغیل ستخدم عنصر تحكم زر خ�ار (�سمي أح�اناً �

 أو نعم true لتمثیل التشغیل أو  1-، تص�ح ق�متهعند تحدید زر خ�ار .""نعم/ال أو true/false الق�مة

 في وسط الزر.  ةمعبئ ةوتظهر دائر 

نموذج فرعي/تقر�ر  

 فرعي

ن نموذج أو تقر�ر آخر في النموذج الحالي.  ستخدم عنصر تحكم النموذج الفرعي/التقر�ر الفرعي لتضمی�

�الب�انات   ةصل  ور�ر الفرعي إلظهار الب�انات من جدول أو استعالم ذم النموذج الفرعي أو التق�مكن استخدا

علي االرت�اط الموجود بین النموذج الرئ�سي ، والنموذج   Access الموجودة في النموذج الرئ�سي. �حافظ

 .الفرعي أو التقر�ر الفرعي

 صورة
لصورة في النموذج ، ولكن  النموذج. ال �مكن تحر�ر افي  ةستخدم عنصر تحكم الصورة لوضع صوره ثابت�

 . اً بتخز�نها بتنسیق فعال جد Access �قوم

 مخطط 
یؤدي النقر فوق هذا الزر ثم وضع  .النموذج ةش�ك ىمخطط عل ةضافعنصر تحكم المخطط إلستخدم �

 .نشاء مخططبدء معالج المخطط ، الذي یرشد عبر الخطوات الالزمة إل إلى عنصر التحكم في النموذج 

ActiveX 

تثبیتها  تم التي   ActiveX لفتح مر�ع حوار �عرض �ل عناصر تحكم ActiveX دم زر عنصر التحكمستخ�

تصم�م  ةعنصر التحكم إلى ش�ك  ةضافوافق إلنقر فوق مل، ثم االنظام. �مكن تحدید أحد عناصر التحكم ىعل

 النموذج.

 : عناصر التحكم 6-5الجدول 
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 كمالر�ط �عناصر التح

 :كم منضمة أو غیر منضمة أو محسو�ة�مكن ان تكون عناصر التح 

ب�اناته حقل في جدول أو استعالم �سمي عنصر تحكم    :عنصر تحكم منضم • عنصر التحكم الذي �مثل مصدر 

�مكن أن تتمثل  .منضم. �مكن استخدام عناصر تحكم منضمة لعرض الق�م التي تأتي من حقول في قاعده الب�انات 

، قد �حصل مر�ع ثالرسومات ب�ان�ة. على سبیل الم  ق�م نعم/ال أو صور أوصوص أو توار�خ أو أرقام أو  الق�م في ن

 ."هذه المعلومات من الحقل "اسم العائلة" في جدول "الموظفون   علىالنص الذي �عرض اسم العائلة للموظف 

و تعبیر) �سمى عنصر تحكم  عنصر التحكم الذي ال �حتوي على مصدر ب�انات (كحقل أ :عنصر تحكم غیر منضم •

لمعلومات أو الصور أو الخطوط أو المستطیالت. �مكن استخدام عناصر تحكم غیر منضمة لعرض ا .ر منضمغی

 .على سبیل المثال، التسم�ة التي تعرض عنوان النموذج ع�ارة عن عنصر تحكم غیر منضم

تحكم    رًا، بدًال من حقل، هو عنصر�سمى عنصر التحكم الذي �كون مصدر ب�اناته تعبی :عنصر تحكم محسوب •

.  تعبیرها �مصدر الب�انات في عنصر التحكم عن طر�ق تعر�ف  �مكن تحدید الق�مة التي نر�د استخدام.  محسوب 

�إمكان التعبیر استخدام ب�انات من حقل في الجدول أو االستعالم األساسي أو التقر�ر أو الب�انات من عنصر تحكم  و 

 .�رآخر في النموذج أو التقر 

، أو في االستعالمات �إدخال ل محسوب حق  اء العمل�ات الحساب�ة في الجداول عن طر�ق أضافة�مكن أ�ضًا إجر :  مالحظة

تعبیر في صف الحقل في ش�كة االستعالم. �مكن �عد ذلك ر�ط النماذج والتقار�ر بتلك الجداول أو االستعالمات، وتظهر 

 .تحكم محسوب دون الحاجة إلى إنشاء عنصر  العمل�ات الحساب�ة في النماذج أو التقار�ر 
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تقر�رًا، من المحتمل أن نض�ف �ل عناصر التحكم المنضمة وترتبها أوًال، خاصة إذا �انت تقوم  عندما تنشئ نموذجًا أو  

الكائن مكن �عد ذلك أضافة عناصر التحكم غیر المرت�طة والمحسو�ة التي تقوم  . ��معظم عناصر التحكم الموجودة في 

في طر�قة عرض   تصم�مضمن عالمة التبو�ب    عناصر التحكمالموجودة في المجموعة  التصم�م �استخدام األدوات    �إكمال

 .التخط�ط أو طر�قه عرض التصم�م

�مكن ر�ط عنصر تحكم �الحقل عن طر�ق تحدید الحقل الذي �حصل منه عنصر التحكم على ب�اناته. �مكن إنشاء عنصر  

قائمة  ر. �عرض جزء  إلى النموذج أو التقر�  قائمة الحقولن طر�ق سحب الحقل من الجزء  تحكم منضم إلى الحقل المحدد ع

، نفتح الكائن في طر�قة  قائمة الحقول، الحقول الخاصة �االستعالم أو الجدول األساسي للنموذج. لعرض الجزء  الحقول

ول  أضافة حق، ننقر فوق  أدواتة  ، في المجموعتصم�معرض التخط�ط أو طر�قة عرض التصم�م، ثم ضمن عالمة التبو�ب  

ضافة نوع عنصر التحكم المناسب لهذا �إ  Access ، �قوم قائمة الحقولفوق حقل في جزء    عند النقر نقرًا مزدوجاً   .موجودة

 .الحقل إلى العنصر

توحًا  و�طر�قة أخرى، �مكن ر�ط حقل �عنصر تحكم عن طر�ق �تا�ة اسم الحقل في عنصر التحكم نفسه (إذا �ان العنصر مف

ُتعّرف ورقة .  في صفحة خصائص عنصر التحكم  تحكممصدر عنصر ال)، أو في مر�ع الخاص�ة  في طر�قة عرض التصم�م

عرض ورقة الخصائص أو إخفائها، نضغط  ، ولالخصائص خصائص عنصر التحكم، مثل اسمه ومصدر ب�اناته وتنس�قه

 . F4على 

  :، وذلك لسببین الحقول قائمةنضم، هي �استخدام جزء  تجدر اإلشارة إلى أن أفضل طر�قه إلنشاء عنصر تحكم م

تلقائ�ًا بتعبئة التسم�ة المرفقة في عنصر التحكم �اسم الحقل (أو التسم�ة التوض�ح�ة المعرفة لهذا الحقل  Access �قوم  •

 .في الجدول أو االستعالم األساسي)، �حیث ال نحتاج إلى �تا�ة تسم�ة عنصر التحكم

الحقل في الجدول أو    كم إلى الق�م المناس�ة وفقًا لخصائص العدید من خصائص عنصر التح  تلقائ�اً  Access �عین •

  ).قناع اإلدخالاالستعالم األساسي (مثل التنسیق والمنازل العشر�ة وخصائص 
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 أسئلة الفصل 

 True/Falseأسئلة صح / خطأ  )1

 خطأ  صح السؤال 

   ال �مكن االستعالم من جدولین ال یوجد بینهما حقل مشترك  1

   �عرض النموذج المنقسم فقط الحقول التي نختارها من الجدول  2

   �انات إلى جدول افتراضي عن طر�ق استعالم�مكن إدخال الب 3

4 
 بدون تكرار Customerالموجودة في الجدول  City�عرض االستعالم التالي، قائمة �المدن 

SELECT  distinct City FROM Customer; 
  

 Multiple Choicesأسئلة خ�ارات متعددة  )2

 : عند إنشاء حقل في جدول �جب )1

  ب�اناتهتحدید نوع ب)     تسمیته أ) 

 �ات السا�قةاإلجاجم�ع د)     تحدید حجمهج) 

  :الخاص�ة التي تعطي االسم الظاهر للحقل هي  )2

  labelب)    captionأ) 

 خاطئة جم�ع اإلجا�ات السا�قةد)                       nameج) 

 

 : Access�ستخدم النموذج في  )3

 لى الجدول إلدخال ب�انات إب)     لعرض ب�انات الجدول �شكل مرتبأ) 

 لك غیر ذد)         �ل من أ و بج) 
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 عند استخدام استعالم فرعي فإن  )4

 نتائج االستعالم األساسي تعتمد على الفرعي ب)   نتائج االستعالم الفرعي تعتمد على االستعالم األساسيأ) 

 د) جم�ع اإلجا�ات خاطئة              ال عالقة للنتائج ب�عضها ج) 

 

 اقشة قضا�ا للمن \أسئلة ) 3

 . قاعدة ب�اناتإنشاء ) 1السؤال (

 إلدارة مكت�ة. �جب تحدید الجداول والحقول في �ل منها والعالقات بین الجداول.  Accessئ قاعدة ب�انات نشا

 ) 30: 100. الدرجات من دق�قة 30{مدة اإلجا�ة: 

 عّرف المصطلحات اآلت�ة �ما ال یتجاوز ثالثة أسطر: . �عض التعار�ف) 2السؤال (

 .النموذج الفرعي، استعالم التوحید، الجداول االفتراض�ة، اإلجرائ�ةستعالمات اال

 )10:  100. الدرجات من  دقائق  10{مدة اإلجا�ة:                                                                                 
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