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  ١  مقدمة) ١-٥(
  ٢  مقدمة للتعامل مع قواعد البيانات ) ١-١-٥(

  ٩  فتح تطبيق قاعدة البيانات) ١-١-١-٥(
  ١٠  فتح قاعدة بيانات موجودة مع تخطيط افتراضي) ٢-١-١-٥(
  ١٣  تعديل سجل داخل قاعدة بيانات ) ٣-١-١-٥(
  ١٤  ت على القرص الصلب أو قرص مرنحفظ قاعدة بيانا) ٤-١-١-٥(
  ١٥  إغالق قاعدة البيانات) ٥-١-١-٥(
  ١٥  استخدام نظام التعليمات) ٦-١-١-٥(

  ١٧  ضبط اإلعدادات األساسية) ٢-١-٥(
  ١٧  تغيير أنماط العرض) ١-٢-١-٥(
  ١٨  تعديل أنماط العرض الخاصة بأشرطة األدوات) ٢-٢-١-٥(

  ٢١  إنشاء قاعدة بيانات) ٢-٥(
  ٢٢  العمليات األساسية) ١-٢-٥(

  ٢٢  تصميم وتخطيط قاعدة بيانات) ١-١-٢-٥(
  ٢٥  إنشاء جدول مع حقول وسمات) ٢-١-٢-٥(
  ٣٤ التحرك داخل الجدول) ٣-١-٢-٥(
  ٣٦ إدخال بيانات إلى الجدول) ٤-١-٢-٥(

  ٣٧ تحديد المفاتيح) ٢-٢-٥(
  ٣٧ تحديد المفتاح األساسي) ١-٢-٢-٥(
  ٣٨ د فهرسإعدا) ٢-٢-٢-٥(

  ٣٩ تصميم الجدول) ٣-٢-٥(
  ٣٩ تعديل سمات تخطيط الجدول) ١-٣-٢-٥(
  ٤٣ تعديل سمات الحقل) ٢-٣-٢-٥(

  ٤٥  تحديث قاعدة البيانات) ٤-٢-٥(
  ٤٥  تعديل البيانات في جدول) ١-٤-٢-٥(
  ٤٥ حذف بيانات من جدول) ٢-٤-٢-٥(
  ٤٦ إضافة سجالت إلى قاعدة البيانات) ٣-٤-٢-٥(
  ٤٦ حذف السجالت من قاعدة البيانات) ٤-٤-٢-٥(

  ٤٧  إنشاء النماذج) ٣-٥(
  ٤٨  إنشاء نموذج) ١-٣-٥(

  ٤٨  إنشاء نموذج بسيط) ١-١-٣-٥(
  ٥١ إدخال البيانات في قاعدة البيانات باستخدام نماذج بسيطة) ٢-١-٣-٥(

  ٥١ تعديل تخطيط النموذج) ٢-٣-٥(
  ٥٤ تنسيق النص)  ١-٢-٣-٥(
  ٥٥ تغيير لون الخلفية في تخطيط النموذج) ٢-٢-٣-٥(
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  ٥٥ جلب صورة إلى النموذج) ٣-٢-٣-٥(
  ٥٥ تغيير ترتيب العناصر داخل تخطيط النموذج) ٤-٢-٣-٥(

  ٥٨  استرجاع المعلومات) ٤-٥(
  ٥٩  العمليات األساسية) ١-٤-٥(

  ٥٩  فتح قاعدة بيانات موجودة) ١-١-٤-٥(
  ٦٠ ار معينالبحث عن سجل تبًعا لمعي) ٢-١-٤-٥(
  ٦٢ إنشاء استعالم بسيط) ٣-١-٤-٥(
  ٦٥ إنشاء استعالم مع مجموعة معايير ) ٤-١-٤-٥(
  ٧٠  حفظ استعالم) ٥-١-٤-٥(
  ٧١  إضافة عوامل تصفية) ٦-١-٤-٥(
  ٧٤ إنهاء التصفية) ٧-١-٤-٥(

  ٧٤ معالجة االستعالم) ٢-٤-٥(
  ٧٤ إضافة حقول إلى االستعالم) ١-٢-٤-٥(
  ٧٥ ذف حقول من االستعالمح) ٢-٢-٤-٥(

  ٧٥ التحديد والفرز) ٣-٤-٥(
  ٧٥ تحديد وفرز البيانات من خالل معيار معين) ١-٣-٤-٥(
  ٧٧ تحديد وفرز البيانات تبًعا للمعامالت المنطقية) ٢-٣-٤-٥(

  ٧٩  إصدار التقارير) ٥-٥(
  ٨٠  إنشاء تقارير) ١-٥-٥(

  ٨١  معين على الشاشة وفي التقريرتقديم البيانات المحددة في ترتيب ) ١-١-٥-٥(
  ٨٩ تعديل تقرير) ٢-١-٥-٥(
  ٩٣ إنشاء وتخصيص رأس وتذييل التقرير) ٣-١-٥-٥(
  ٩٣  تجميع البيانات في إجماليات التقرير واإلجماليات الفرعية وما إلى ذلك) ٤-١-٥-٥(
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  مقدمة) ١-٥(
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  مقدمة للتعامل مع قواعد البيانات ) ١-١- ٥(
  

وال   ات؟ما هي البيان ض األح ي بع ور وف ام أو ص صوص أو أرق ن ن ات ع ر البيان تعب

ا في الحاسوب                 ذه العناصر أو تخزينه . أصوات، حيث يتم معالجة آل من ه

ى           اج    . ومما يذآر أن البيانات في حد ذاتها قد تكون بال معن ذلك، سوف نحت ل

  .لكي تصبح معلومات نستطيع فهمها وإدراآها) معالجتها(إلى تفسيرها أو 

  . تعتبر المعلومات بيانات ذات مغزى معين،لذلك  

شير آلمات                     ثًال ت ات، م ات والمعلوم ين مفهومي البيان رق ب ولكي نوضح الف

ى  .  إلى بيانات ١٠ و ١٥٠٠٠مثل، خدمة العمالء و    لكن إذا أمكن تفسيرها عل

ة                   سم خدم ى أن ق ثًال إل ات م أنها بيانات خاصة بشرآة معينة، فقد تشير البيان

الء ه العم و     ١٠ ب ف ه سنوي للموظ دخل ال ط ال وظفين ومتوس  ١٥٠٠٠ م

ات . دوالر ات معلوم ذه البيان صبح ه ذ ت سير  . عندئ ن تف ال، يمك ة الح بطبيع

  .نفس هذه البيانات بشكل آخر مختلف

وم     ي يق ية الت ات األساس ة المكون ر بمثاب ات تعتب ذآر أن البيان دير بال ن الج م

ا ود         تم معالجته ات          عليها أي عمل، وعندما ي ا مع بعضها باستخدام تقني مجه

  .متعددة تظهر نتائج مختلفة

  
ما هي قاعدة 
  البيانات؟

  :أبسط تعريف لقاعدة البيانات هو

  .تختص بموضوع أو أآثرالتي مجموعة من البيانات المرتبطة مع بعضها و

  : تشير إلى قاعدة بيانات أنفيما يلي عدد من األمثلة التي يمكن  

 دليل الهاتف •

 اعيد القطاراتجدول مو •

 دفتر العناوين •

 معلومات عن العمالء في شرآة معينة •

  سجالت المبيعات في إحدى الشرآات •
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مصطلحات 
  أساسية

   الموضوعالمتعلقة بنفسمجموعة من السجالت : الملف

 قائمة العمالء •  

 قائمة المنتجات •

  مواعيد القطارات •

  المعلومات الخاصة بعنصر معين: السجل  

 العميل •

 المنتج •

  القطار •

  عناصر البيانات الفردية الخاصة بكل سجل: الحقل  

 رقم الهاتفوالعنوان والعمل و االسم –العميل  •

 سعر البيعوسعر التكلفة و وصف المنتج –المنتج  •

  نوع عربات القطاروعدد المقاعد والسائق و الجهة –القطار  •

ذلك   الل   ،آ ن خ ول م د الحق تم تحدي م ي وع حج ي تحت ون ات الت وي  المعلوم

  .عليها
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  :مما يذآر أن قواعد البيانات تأتي في شكلين أساسيين  

قاعدة البيانات 
  غير المفهرسة

د تكون                   سيطة، وق وائم الب ة الق تستخدم قاعدة البيانات غير المفهرسة في حال

  .البيانات مكررة داخل قاعدة البيانات
  

قواعد البيانات 
  العالئقية

ة ات العالئقي دة البيان ي قاع ات  ي،ف ن الملف دد م ي ع ات ف ع البيان تم وض

ات            رار البيان ات البحث      . المرتبطة مع بعضها وذلك للحد من تك ز عملي تتمي

ات   أمين للبيان ل والت تم  والتحلي ي ت ة      الت ات العالئقي دة البيان الل قاع ن خ م

  .بالسهولة واليسر

دم منتجات أو خدمات                   ا موظفين وعمالء وتق . افترض مثًال وجود شرآة به

ذه المنتجات أو                  ويجب   ى ه سجل طلب شراء للحصول عل على العميل أن ي

  .الخدمات

  :قمنا بتحديد خمس ملفات أو جداول مختلفة هي  

 الموظف •

 العميل •

 المنتج •

 طلب الشراء •

  تفاصيل طلب الشراء •

ى    ، لذلك.بطبيعة الحال، هناك طلبات شراء ألآثر من منتج      اج إل سوف نحت  ف

  .لشراءجدول مرتبط من أجل تفاصيل طلب ا

  :ة بأعلى لها عالقات ببعضها البعضالمحدَّدالجداول   

 .الموظف يبيع للعميل •

 .العميل يطلب شراء منتج •

  .يحتوي طلب الشراء على تفاصيل الشراء •
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 طلب للشراء، قد يكون هذا الطلب موجًها لعدد تقديمعندما يقوم أحد العمالء ب  أنواع العالقات
، قد يكون هناك عدد من المنتجات في طلب لمزيد من التوضيح. من المنتجات
يعرف ذلك باسم عالقة جزء بمجموعة أجزاء وهي العالقة األآثر . شراء واحد

أما عالقة مجموعة أجزاء . هناك آذلك عالقة جزء بجزء األقل شيوًعا. شيوًعا
 يتم معالجتها آعالقة  حيث: فغير مسموح بها في أآسيس،بمجموعة أجزاء

ح الشكل ويوضِّ. ء من خالل إعداد جداول مرتبطة إضافيةجزء بمجموعة أجزا
  .أدناه هذه العالقات

ز  ز 1الحظ رم ة ورم ن العالق ردي م ب الف ى الجان شير إل ذي ي ذي  ∞  ال ال
  .يشير إلى الجانب المتعدد

ل             ذي   CustomerIDفي مثال عالقة جزء بمجموعة أجزاء، يعتبر حق  هو ال
دولين ين الج ربط ب ي جدول العمالء. ي اح أساسي ف ل آمفت ذا الحق ل ه ، يعم

)primary key.(          ،د آل سجل في الجدول اح األساسي بتحدي وم المفت إذ يق
ل واحد       عن  وفي بعض الحاالت، قد يكون المفتاح األساسي عبارة        ل  ( حق مث

CustomerID ( ول ن الحق ة م ون مجموع د يك ل (أو ق  + OrderIDمث
LineNo  شر         سجالً  حدِّد الذي سي ات    ). اء في جدول طلب ال وبمعرفتك للبيان

ول التي      الموجودة في الجدول، يمكنك تحديد ا      ت  لحقل أو مجموعة الحق  حدِّد س
  .السجالت الموجودة في هذا الجدول

ل      شراء، يعم ات ال دول طلب ي ج ارجي CustomerIDف اح خ   آمفت
  )foreign key (     دول ا ج و هن ة وه ي العالق ي ف دول األساس رتبط بالج ي

  .العميل
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لماذا نستخدم 
اعدة البيانات ق

  ؟اإلليكترونية

تم       نفسها  بتنفيذ المهام  اإلليكترونيةتسمح لنا قواعد البيانات      قواعد  في    التي ت

  :البيانات التقليدية ولكن مع المميزات التالية

 السرعة الفائقة •

 سهولة االستخدام •

 تخزين قدر هائل من البيانات •

 يانات بسهولة شديدةالسماح بإدخال وتحرير الب •

 التحديث التلقائي وإعادة حساب البيانات •

 السماح بفرز البيانات في سرعة وسهولة •

 السماح بالبحث عن البيانات وتحديدها •

 تنسيق وتنظيم وتقديم البيانات بالطريقة التي تفضلها •

 تطبيقات أخرى / مشارآة المعلومات مع برامج •

د الب      • ك قواع سمح ل صال، ت بكات االت ى ش شارآة  وعل ات بم يان

ا                ستخدمين وهو م د من الم مجموعة واحدة من المعلومات مع العدي

 .يقلل من تكرار البيانات

الي        اإلقالل   • ات وبالت اظ    معالجة   من عملية تكرار البيان شكلة االحتف م

  . نفسهابعدد من النسخ المحدثة لقاعدة البيانات
  

لماذا نستخدم 
قاعدة بيانات 
  أآسيس؟

ات   دة بيان ر قاع سيس تعتب ة  أآ ام بمثاب ة   وادارة قإلنظ ات العالئقي د البيان ع

ل            ات مايكروسوفت مث اقي تطبيق ل وباوربوينت   يوورد وإآس  : وتشّكل مع ب

د اإلل ي يوالبري شنل  وكترون يس بروفي وفت أوف رامج مايكروس ة ب مجموع

(Microsoft Office Professional).  

رز    زين وف ة لتخ ة فعال سيس طريق ات أآ دة بيان دم قاع ة تق تعو ومعالج  ادةاس

  .البيانات

شرآة        سها  تم تطوير أآسيس بواسطة مايكروسوفت، ال التي طورت نظام    نف

  .ويندوزالتشغيل 
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سبة                 تجدر اإلشارة إلى أن أهم سمات أآسيس تكمن في سهولة االستخدام بالن

ات في                   سيطة تطوير قواعد البيان ات ب للمبتدئين حيث يمكنك باستخدام عملي

رة  هولة آبي ق       . س م التطبي وير نظ سيس لتط ات أآ د بيان ستخدم قواع ا ُت آم

  .المتقدمة

ول والجداول               سمحي   ديل الحق ة تع  برنامج أآسيس أيًضا بقدر آبير من إمكاني

  .بعد إدخال البيانات

مقدمة لقاعدة 
  بيانات أآسيس

ا      نفسها  تستخدم قاعدة بيانات أآسيس إلى حد بعيد المصطلحات          التي سبق لن

ن قب   يحها م ن       . لتوض دًال م داول ب صطلح الج تخدام م تثناء اس ك باس وذل

 معظم المعلومات التي تستخدمها تكون       إن الملفات، وهذا األمر مناسب حيث    

  .بطبيعتها بصورة جداول

    

  

  

  

  

  

  

Telephone Directory
Aardvark  A.A.   Railway Cuttings             Cheltenham     (01242) 123456
Aardvark  S.F.   23 High Street                 Cirencester      (01285) 654321
Aaron       A.M.  The Paddock                   Cheltenham     (01242) 101010

Records

File Name

Fields

  اسم الملف

  السجالت

  الحقول
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ى  ق عل ةيطل ادةً      طريق ي ع ات، وه ة البيان م ورق دول اس ذا الج رض ه   ع

د     . س البيانات الطريقة التي يعرض من خاللها برنامج أآسي       بطبيعة الحال، ق

اوين ألحد األشخاص،            تكون قاعدة البيانات صغيرة الحجم جًدا مثل دفتر عن

تص          ي تخ ات الت ن البيان ة م ات هائل ى آمي وي عل خمة تحت ون ض د تك وق

  .بعمليات وأنشطة تجارية آبيرة جًدا
  

تقديم أدوات 
  أآسيس

ات، سيطلب منك               ام   عند العمل في قاعدة بيان أآث القي ر من مجرد عرض       ب
اج             . البيانات ات، تحت ى شكل معلوم ولكي تقوم بمعالجة البيانات وتقديمها عل

  .لمجموعة من األدوات أو الوسائل
ر أو عرض المعلومات في                      ما هي النماذج؟ ستخدم النموذج في إدخال أو تحري يمكنك أن ت

  .سجالت قاعدة البيانات
  .لمفضلة لديكيسمح لك آذلك بعرض ما ترغب فيه بالطريقة ا  

  .وبذلك، يمكنك إنشاء النماذج لكي تؤدي عمل المستندات الورقية  

  :االستعالم عبارة عن سؤال خاص بالبيانات، مثل ما هو االستعالم؟
  ما عدد الحسابات المتأخرة؟ •
  ما عدد عمالء الشرآة في مملكة البحرين؟ •

ى أحد               ات، ستحصل عل ث المعلومات  عندما تقوم باالستعالم من قاعدة البيان
  .المتوفرة

دة      ما هي التقارير؟ ي قاع ودة ف ات الموج ة وعرض المعلوم ي طباع ر ف تخدام التقري تم اس ي
  .البيانات

  :نك منتسمح لك التقارير بتقديم معلوماتك بالطريقة التي ترغب فيها وتمكِّ  
 تجميع المعلومات •
  حساب اإلجماليات والمتوسطات •
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  البياناتفتح تطبيق قاعدة ) ١-١-١-٥(
  

لتشغيل برنامج 
  أآسيس

 .Start أيقونة اضغط على •

 .Programs اضغط على •

ى  • غط عل ة اض    أيقون

Microsoft Access   القائمة الفرعية من

  .المعروضة

  
إطار تطبيق 
  أآسيس

ات          ل تطبيق ي لك يط القياس س التخط سيس نف امج أآ ار برن ستخدم إط ي
دوز تم عرض . مايكروسوفت وين وانحيث ي ع شريط العن ى اإلطار م  أعل

ع  تحكممرب ة ال صغير  قائم اإلغالق والت ة ب سار واألزرار الخاص ي الي  ف
اك       و ،واستعادة الحجم في الجانب األيمن من اإلطار       وان هن تحت شريط العن

اح فقط قائمت               . شريط القوائم  امج أآسيس، تت شغيل برن وم بت دما تق  ملف  اعن
ات ى شريط األدوتعليم ة األزرار عل ل بقي تم تعطي ى  وي ك إل وات، يرجع ذل
  . قاعدة بياناتةعدم فتح أي

  
شريط أدوات 
  أآسيس

ريط   وي ش دم     أدوات يحت ى أزرار تق سيس عل وفت أآ امج مايكروس برن
د من أشرطة        . ائمواختصارات لألوامر الموجودة في شريط الق          اك العدي هن

د            من   أشرطة األدوات  األدوات المتاحة، حيث يمكن عرضها من خالل تحدي
أرة           .عرضقائمة   ى  وإذا لم تكن عالًما بوظيفة الزر، ضع مؤشر الف زر  عل  ال

  .لتحصل على وصف بسيط لوظيفته
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  فتح قاعدة بيانات موجودة مع تخطيط افتراضي) ٢-١-١-٥(
  

لفتح قاعدة 
بيانات عند 
  تشغيل أآسيس

م   . فتح ملف موجود    خيار   حدِّدمن مربع الحوار المفتوح،      • دِّد ث  الملف   ح

  .موافق زر علىاضغط المطلوب و

  

لفتح قاعدة 
بيانات أآسيس 

بعد تشغيل 
  البرنامج

 .فتح، اختر الملفمن قائمة  •

ة ؤخًرا    : ملحوظ تخدامها م رى اس ي ج ات الت د البيان تم وضع قواع د ي ق

ف   ة المل فل قائم ة،     . أس ي القائم ة ف ات المطلوب دة البيان دت قاع إذا وج

 .ا لفتحهااضغط عليه

ف   تح مل ك ف ا يمكن ى آم ضغط عل ة   بال تحأيقون ريط األدوات  ف ى ش  عل

  .قياسي

ع           المعروضة قائمةال من   اسم الملف  حدِّد • سر من المرب ى الجانب األي   عل

اج ( د تحت ى ق صل إل ى ت رى حت دات أخ ي مجل ث ف ى البح إل

   .)قاعدة البيانات المطلوبة

   .إلتمام العملية في مربع الحوارفتح  زر اضغط على •
  

إلضافة قاعدة 
بيانات إلى مجلد 

  "لمفضلةا"

وار        • ع الح رض مرب م بع م ق سيس، ث امج أآ تح برن تحاف دِّد. ف ان ح  مك

ح في المثال . المفضلةالعنصر الذي ترغب في إضافته إلى مجلد    الموضَّ

  .Northwind تم تحديد ملف قاعدة بياناتأدناه 

  

  

  

  

  

  
  

  



  )دة الخامسةالوح (

  قواعد البيانات                                                                                 دليل التدريب
  

١٣

  

ى  •   سدلة  اضغط عل ة المن وار    (أدوات القائم ع الح ريط أدوات مرب ي ش ف

 .إضافة إلى المفضلة األمر دحدِّ، ثم )فتح

  

  
  

  .المفضلة إلى مجلد المحدَّدفيتم إضافة العنصر 
    

فتح قاعدة بيانات 
من مجلد 

  "المفضلة"

 .فتح، اعرض في البداية مربع الحوار المفضلةلفتح ملف موجود في  •

  .فتح في الجانب األيسر من مربع الحوار المفضلة أيقونة اضغط على •

  
  

ى       المفضلة المضافة إلى    يتم عرض العناصر   •  في إطار مربع الحوار، عل

  . أدناهالموضَّحالنحو 

  

  

  

  

  

  

  

ة         اضغط على  • ذه الحال م   ،Northwind.mdb العنصر المطلوب، في ه  ث

  . لفتح الملففتح زر اضغط على
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إطار قاعدة 
  بيانات أآسيس

أآسيس داخل إطار تطبيق أآسيس عند فتح قاعدة يظهر إطار قاعدة بيانات 
  . قاعدة البياناتعناصرويقدم اإلطار طريقة سهلة للوصول إلى آل . البيانات

  

  

  

  

  

  

  

ى الجداول                  ة الوصول إل تتيح األيقونات الموجودة في الجانب األيمن إمكاني
دات    اآرو أو الوح دات الم ارير أو وح اذج أو التق تعالمات أو النم أو االس

ةالن ذه ال    . مطي بعض ه رض ل وف نتع رس ي     عناص صيل ف ن التف شيء م  ب
ه     يمكنك تحديد الكائن من خالل        . األجزاء الالحقة    رة واحدة    الضغط علي لم
أرة تخدام الف ة و. باس اره من قائم ائن من خالل اختي د الك ن تحدي ذلك، يمك آ

  . المنسدلةعرض
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  تعديل سجل داخل قاعدة بيانات ) ٣-١-١-٥ (
  

 .جداول أيقونة  على مرة واحدة اضغطفي إطار قاعدة بيانات أآسيس، •  لفتح جدول
 اسم الجدول الذي ترغب في         بالضغط مرتين على   في قائمة الجداول، قم    •

  . فتحه
م             اضغط على أو   ى    اسم الجدول الذي ترغب في فتحه، ث  زر  اضغط عل
 .فتح

  . الذي قمت بتحديدهعرض ورقة البيانات للجدولفيتم  •

  
  
  
  
  

  

ى شكل   دولإطار الج ات عل دة البيان وح من إطار قاع ر الجدول المفت اتيظه ة بيان . ورق

  .مال على الخيارات المرتبطة بالجداولت واألدوات ليشالقوائم اويتغير شريط

  

  

  

  

  

  

رة  وان مباش ريط العن دة، تحت ش شير رؤوس األعم ول،ت ماء الحق ى أس  ، إل

  .ويحتوي آل صف على سجل منفصل
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د   وي الج د يحت ن عرضه داخل   ق ا يمك دة عم ن األعم ر م دد أآب ى ع ول عل

عرف  ُت.  فقط   األعمدة التي في أقصى اليسار     تظهرفي هذه الحالة،    و ،اإلطار

دِّد المربعات المظللة يسار السجالت بم     سجل  ح سهم     و ،ات ال شير ال ا ي ى   فيه  إل

 السجل الخالي    حدِّد مكان م  )*(النجمة  توجد عالمة   آما  .  حالًيا المحدَّدالسجل  

  .التالي

وي        ر يحت ريط تمري د ش ة، يوج طر الحال ى س ار، أعل فل اإلط ي أس ىف   عل

سجل     كِّّّّّأزرار تم م ال رض رق ات تع ر ومربع جل آلخ ن س ال م ن االنتق ن م

سجالت الموجودة في الجدول            الي لل ف،      . الحالي والعدد اإلجم تح مل د ف وعن

  .يشير مربع رقم السجل الحالي بشكل طبيعي إلى السجل األول
  

النتقال إلى حقل ل
  باستخدام
  مؤشر الفأرة

أرة   • ر الف ع مؤش ىض وب و  عل ل المطل غط عل الحق هاض كل ي ر ش ، فيتغي

  .المؤشر، حسب نوع الحقل

ل        بالضغط على   إذا قمت  :ملحوظة سار الحق دِّد م( أقصى ي سجل ح يتم  ) ال ، س

  .تحديد الحقل بأآمله
  

  لتعديل

  محتويات الحقل

ذي ترغب في تحري         اضغط على  • ل ال تم وضع   الحق   نقطة اإلدراج ره، في

  .داخل مربع الحقل

 .اآتب البيانات الجديدة داخل مربع الحقل •

  .Enterاضغط على مفتاح  •
  

 .ملف من قائمة حفظاختر  •  لحفظ جدول

  . الموجودة على شريط األدوات حفظ أيقونةاضغط علىأو  •
  

  

حفظ قاعدة بيانات على القرص الصلب أو قرص ) ٤-١-١- ٥(
  مرن

  

اعدة لحفظ ق
  البيانات

  .ملف من قائمة حفظاختر   •

  . على شريط األدواتحفظ أيقونة اضغط علىأو 
  

لحفظ ملف قاعدة 
بيانات على 

ال توجد طريقة سهلة داخل برنامج أآسيس لحفظ قاعدة بيانات مفتوحة على 

مع ذلك، يمكنك استخدام ويندوز إآسبلورار في نسخ الملف إلى . قرص مرن



  )دة الخامسةالوح (

  قواعد البيانات                                                                                 دليل التدريب
  

١٧

  .رنالقرص الم  قرص مرن

  . برنامج ويندوز إآسبلورارشغِّل •

 ملف قاعدة البيانات على القرص الصلب الذي ترغب في نسخه إلى حدِّد •

  .القرص المرن

 Send To األمرحدِّد الملف و علىللفأرةبالزر األيمن اضغط  •

3.5Floppy.  
  

  إغالق قاعدة البيانات) ٥-١-١- ٥(
  

إلغالق قاعدة 
  البيانات

  .فمل من قائمة إغالقاختر  •

ىأو  ع اضغط عل تحكم مرب ة ال ر  قائم م اخت ات ث دة البيان ار قاع ي إط  ف

Close     .  

  .التحكم قائمة مربع  بالضغط مرتين علىأو قم

  .Ctrl+F4 على أو اضغط

  

  نظام التعليمات استخدام ) ٦-١-١- ٥(
  

رض     تلميح اليوم سيس بع وم أآ ًيا، يق يح افتراض تلم
امج  في آل مرة يتم فيها تشغيل ال       اليوم . برن

راءة التل  ى ق ت عل ات مإذا حافظ يح

ستفيد       ك ست ي أن ك ف ن ش ا م تمرار، م باس

آثيًرا منها في تطوير مهاراتك في استخدام     

  .البرنامج
  

ما هو مساعد 
  أوفيس؟

وم        يح الي  أن تطرح  كيمكن . افتراضًيا، سوف ترى آائًنا لطيًفا عند ظهور تلم

يس بعر              ساعد أوف وم م ائن، ويق ذا الك ة   سؤاًال على ه ض المعلومات المطلوب

تج، ينبغي عليك         . على الشاشة  ذا المن ة استخدام ه إذا لم تكن متأآًدا من آيفي

يمكنك أن تختار تنفيذ التلميح أو تفسيره    آما   ، المقدمة التعليماتقراءة فقرات   

  .أو تجاهله
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عرض مساعد 
مايكروسوفت 

  أوفيس

تم عرض  • يس ي ساعد أوف ًيام إذا . افتراض

ساعد  ان الم شيطه،  آ ا وأردت تن  مختفًي

ى  ة اضغط عل ات  أيقون  Microsoftتعليم

Access .  

  

  

  

 

إلخفاء مساعد 
مايكروسوفت 

  أوفيس

ة المعروضة       على بالزر األيمن للفأرة  اضغط   •  مساعد أوفيس، ومن القائم

  .إخفاء أمر اضغط على

  

  
  

كل ع   •  "ما هذا؟ "سمة ى ش ًزا عل د رم وار سوف تج ات الح ن مربع د م ة داخل العدي الم

ال،    . استفهام في الجانب األيمن العلوي من مربع الحوار         ى سبيل المث عل

ارات  األمر   حدِّد المنسدلة، ثم    أدوات قائمة   اضغط على  ع     خي  لعرض مرب

وي         خياراتالحوار   ، وسوف تجد إمكانية المساعدة في الجزء األيمن العل

سمة   ال تشتمل قد  ( من مربع الحوار   ذه ال  .) بعض مربعات الحوار على ه

تخدام  ذا سمةالس ا ه ات؟م ى،  الخاصة بنظام التعليم ة اضغط عل  عالم

م  تفهام ث ىاالس ي  اضغط عل ذي ترغب ف وار ال ع الح ي مرب صر ف  العن

 .عليهعرف الت

 وعرضنا   عرض العمود ، قمنا بفتح مربع حوار       أدناه الموضَّحفي المثال    •

  .عرض قياسي لمربع االختيار ما هذا؟ سمة
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  عدادات األساسيةضبط اإل) ٢-١- ٥( 
  

  تغيير أنماط العرض) ١-٢-١- ٥(
نمط عرض 
  تصميم الجدول

ة    تخدام طريق دول باس ذا الج تم عرض ه دول، سوف ي تح ج وم بف دما تق عن

ط( ات ) نم ة البيان ذا   . عرض ورق رى ه وف ت د س دول جدي شاء ج د إن وعن

ة            . الجدول في طريقة عرض التصميم       ديل جدول ينبغي عليك في البداي لتع

  .ل إلى طريقة عرض التصميماالنتقا

  

  

  

  

  

  

  

لالنتقال إلى 
طريقة عرض 
  التصميم

 .عرض من قائمة عرض التصميماختر  •

   . على شريط األدواتعرض التصميم أيقونة اضغط علىأو 

  

لالنتقال إلى 
طريقة عرض 
  ورقة البيانات

 .عرض من قائمة عرض ورقة البياناتاختر  •

  . على شريط األدواتناتعرض ورقة البيا أيقونة اضغط علىأو 
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   األدواتالخاصة بأشرطةعرض أنماط التعديل ) ٢-٢-١-٥(
  

تخصيص أشرطة 
  األدوات

سمات في                د األوامر وال تسمح لك أشرطة األدوات في برنامج أآسيس بتحدي

وعلى الرغم من أن هناك أشرطة أدوات افتراضية، يمكنك          . سرعة وسهولة 

ذه األشرطة لعرض األيقون  رر تخصيص ه ي يتك األوامر الت ات الخاصة ب

 يمكنك عرض مجموعة من أشرطة األدوات على الشاشة         ، آذلك ،استخدامها

  .في وقٍت واحد، وسحب األيقونات وإسقاطها بين أشرطة األدوات

  

لعرض أو إخفاء 
  شريط األدوات

ريط أدوات،   • رض ش دِّدلع ر ح رطة  أم أش
ة  األدوات ن قائم رض م رض  ع تم ع  في

رطة ا ة بأش اقائم ة، ومنه : ألدوات المتاح

 . وما إلى ذلكويبو تنسيقو قياسي

ر  • ريط األدواتاخت ي ش ب ف ذي ترغ  ال

  .في القائمةالضغط عليه عرضه من خالل 
  

الطريقة المبسطة 
لعرض أو إخفاء 
  أشرطة األدوات

يح • سريعة لعرض : تلم رق ال ن الط رطة األدوات / م اء أش ضغط إخف  ال

ن  الزر األيم أرةب ىللف ريط أد عل ى  ش ك إل ؤدي ذل روض، في وات مع

ة   رض قائم رطة األدواتع اء    أش د أو إلغ ك تحدي ث يمكن سدلة، حي  المن

  .تحديد أشرطة األدوات
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إلنشاء شريط 
  أدوات جديد

ى   ثم   أشرطة األدوات ، اختر   عرضمن قائمة    • تم   تخصيص  اضغط عل ، في

  .تخصيصعرض مربع الحوار 

  

  

  

  

  

  
 

ع    جديد خيار   حدِّد ثم   ،أشرطة األدوات  عالمة التبويب    حدِّد •    لعرض مرب

 .شريط أدوات جديدالحوار 

ًمدخل أ • ى   ا اس د واضغط عل شريط األدوات الجدي تم عرض . Enter ل في

 .أشرطة األدواتشريط األدوات الجديد في القائمة في قسم 
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إلضافة أو حذف 
 شريط منأيقونة 

  األدوات

ر   • روض، اخت ريط أدوات مع ى ش ة إل م ة األدواتأشرطإلضافة أيقون  ث

ع الحوار       عرض من قائمة    تخصيصاختر   ى   تخصيص  لعرض مرب ، عل

ذي         أوامر عالمة التبويب    حدِّد.  أدناه الموضَّحالنحو   زر ال  وابحث عن ال

ى              اضغط  . ترغب في إضافته   اره واسحبه إل ذي قمت باختي زر ال ى ال عل

 .شريط األدوات الذي ترغب في إضافته إليه

  

  

  

  

  

  
  

ة، اضغط ع • اح لحذف أيقون ى مفت ك اضغط Altل اء ذل أرة ب، وأثن زر الف

سر  ى األي ريط    عل ارج ش حبها خ ذفها، واس ي ح ي ترغب ف ة الت األيقون

  . وزر الفأرةAlt مفتاح فلتأاألدوات ثم 
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  إنشاء قاعدة بيانات) ٢-٥(
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  العمليات األساسية) ١-٢- ٥(
  

  تصميم وتخطيط قاعدة بيانات) ١-١-٢-٥(
تصميم قاعدة 

  بيانات
 ،همية بمكان، قضاء بعض الوقت في تصميم قاعدة بيانات خاصة بك           من األ 

  .فالمعرفة النظرية ال تكفي وحدها أبًدا بل البد من التجريب العملي

  

عندما تشرع في إنشاء قاعدة بيانات، ينبغي اإلجابة على مجموعة من   أسئلة مهمة

  .األسئلة التي ستحدِّد إجاباتها شكل قاعدة البيانات

  

الهدف من ما هو 
  قاعدة البيانات؟

ات              شاء قاعدة البيان د الهدف من إن ة تحدي م   . ينبغي عليك في البداي فمن المه

  .جًدا تحديد احتياجاتك قبل بدء العمل

ل             ات قب يخطئ الكثيرون عندما يحاولون تحديد البيانات الخاصة بقاعدة البيان

  .تحديد الهدف منها

  

ما هي البيانات 
التي ينبغي 
  إدخالها؟

ي       ي ي ينبغ ات الت د البيان ات، تحدي دة البيان شاء قاع ن إن دف م د اله ي تحدي ل

  .إدخالها وتصميمها في حقوٍل وجداول

  

ما الذي أحتاج 
  القيام به؟إلى 

يقودك هذا السؤال للتفكير في عمليات المعالجة التي تحتاج إلى تنفيذها 

ة القيام التي تريدها، وتتضمن المعالج) النتائج(للحصول على المعلومات 

  .بعمليات مثل البحث والفرز والحساب وما إلى ذلك
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 تحديد االحتياجات

  

تحديد احتياجاتك ينبغي عليك في البداية عمل رسم توضيحي         من  لكي تتمكن   

الزم ق ال يح التوثي ع توض ل  و. م ن أج ات م دة البيان صميم قاع ان ت إذا آ

ي    مستخدمين آخرين، فينبغي عليك عرض الرسم       ق عل د من     والتوثي هم والتأآ

  .فهمك لحاجاتهم

  :مثال

ر   تص متج سندباديخ ال  ال ب األطف ع لع ن     .  ببي ب م ذه اللع راء ه تم ش وي

تم عرض             . مجموعة من المنتجين   ة أشخاص، وي آما يعمل في المتجر أربع

تج  وع المن ا لن ضائع وفًق ر (الب دمى وآخ رض ال سم لع ثًال، ق م

شراء       إضافة إلي ذل  ). أللعاب الفيديو جيم وما إلى ذلك      ات ال ك، قد ترتبط طلب

  .بشراء منتج واحد أو عدة منتجات

ب      سندباد للع ر ال ة لمتج داول المطلوب الي يوضح الج م التوضيحي الت الرس

  :األطفال

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منتجات  فئات

ــات  طلبـ   منتجون

  موظفون

  السندباد للعب األطفال
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القواعد األساسية 

  للتصميم

  

  

منع تكرار 
 محتويات السجل

سي عبارة عن    ويكون المفتاح األسا  . ينبغي تخصيص مفتاح أساسي لكل جدول     

سجالت          ين ال رار ب ة للتك ر قابل ا غي م  ومن  . حقل أو مجموعة حقول بياناته المه

حدِّد المفتاح . تحديد مفتاح أساسي للجدول للتأآد من عدم وجود سجالت مكررة

ل        ،سياألساسي بنفسك، فإذا ترآت األمر لبرنامج أآس       وم بإضافة حق  فسوف يق

د يضاف         وسوف يتزايد ال  . عّداد في بداية آل سجل     ى   عّداد مع آل سجل جدي  إل

وعلى الرغم من أن ذلك يضمن تميز السجل وعدم تكراره، فإنه يعني            . الجدول

  ).باستثناء المفتاح نفسه(آذلك أن هناك احتمالية لتطابق البيانات في سجلين 
  

منع تكرار 
  الحقول

إذا قمت بتكرار نفس النوع من المعلومات في الجدول، ينبغي عليك وضع                 

  . المعلومات المكررة في جدول آخرهذه
  

جعل الحقول 
  مرتبطة

إذا لم يكن . ينبغي أن يرتبط آل حقل موجود في السجل بموضوع السجل

  . آخراألمر آذلك، فقد يكون الحقل مكرًرا أو قد يخص جدوًال
  

التأآد من 
  استقالل آل حقل

قول ينبغي أن تتمكن من تغيير أي حقل في السجل دون التأثير على الح

  .األخرى
  

التأآد من أن 
الحقول ال تحتوي 

على بيانات 
محسوبة أو 
  مشتقة

الي   ب اإلجم اظ بالرات ى االحتف ط إل اج فق وف تحت ال، س بيل المث ى س عل

ي سجل راتب الموظف وال داعي لتخزين صافي ومجموع اال قتطاعات ف

  .الراتب حيث يمكن حسابه عند طباعة آشف الراتب

  

  

التأآد من تجزئة 
انات حسب البي

أصغر جزء 
  منطقي

ل منفصل عن                 قد يكون من المفيد االحتفاظ باألآواد البريدية للعمالء في حق

ا                يم به بقية العنوان، حتى يمكن تحليل المبيعات اعتماًدا على األماآن التي يق

  .العمالء

  



  )دة الخامسةالوح (

  قواعد البيانات                                                                                 دليل التدريب
  

٢٨

  إنشاء جدول مع حقول وسمات) ٢-١-٢- ٥(
  

إنشاء قاعدة 
  بيانات

ات هي      آما سبق وأن رأينا، فإن       أصعب مرحلة من مراحل إنشاء قاعدة بيان

  . مرحلة التصميم

ستخدم معالًج        ك أن ت ية، يمكن ات القياس ض التطبيق ي بع  (Wizard) اف

ذه    في إنشاء آل جداولك، آما يمكنك إدخال البيانات مباشرةً        لمساعدتك    في ه

داول ك  . الج ي ذل افة إل شاء     ،إض ي إن ساعدتك ف داول م الج الج رض مع  يع

  . إلدخالنموذج ل

سيمات              ستخدم نفس التق افترضت مايكروسوفت أن آل دولة من دول العالم ت

  .الجغرافية وتنسيق الهاتف وهيكل الكود البريدي آما في الواليات المتحدة

ة أ                 دة من البداي شاء جداول جدي وم بإن ستخدم المعالجات،   مو سواء آنت تق  ت

ات وخصائص    واع البيان ى أن رف عل ى التع اج إل داولسوف تحت ا . الج آم

ذا      . ستحتاج إلى التعرف على المفاتيح األساسية والفهارس         ار ه ويمكن اعتب

  .أصعب جزء في عملية إنشاء ومعالجة الجداول

 .ملف من قائمة جديداختر  •

  .Ctrl+Nأو اضغط على 

  .قياسي على شريط األدوات جديدأو اضغط على أيقونة 
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إلنشاء جدول 
باستخدام معالج 

  الجداول

ة إذا • ى قائم غطت عل ف ض م  مل سيس، ث ار أآ ل إط سدلة داخ  المن

 :، فسوف ترى مربع الحوار التاليجديدضغطت على أمر 

  

  

  

  

  

  

  
  

ى زر            •   ات واضغط عل ًما للملف         موافق حدِّد أيقونة قاعدة بيان م اآتب اس ، ث

ا              و. عندما ُيطلب منك ذلك    رى م شاء سوف ت ى زر إن بمجرد أن تضغط عل

 : يلي
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ة        تأ • د أيقون ى أمر         جداول آد من تحدي رتين عل م بالضغط م م ق شاء  ، ث إن
، آما  معالج الجداول فيتم عرض مربع الحوار     . جدول باستخدام المعالج  

 :في الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

إضافة حقول 
باستخدام معالج 

  الجداول

ا                     • ار إم ع الحوار الختي ين مرب ارات في يم ى أحد أزرار الخي اضغط عل

  .شخصي أو عمل

  

لتحديد نموذج 
  جدول

 .نماذج الجداولحدِّد نموذج الجدول المناسب من قائمة  •
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ل                     •  إلضافة حقول ى اسم الحق حدِّد الحقل الذي ترغب في إضافته من خالل الضغط عل

  .نماذج الحقولفي قائمة 

ة              اضغط على السهم المتجه لليسار     • ى قائم ول  إلضافة الحقل إل الحق
 ومن  ،عملفي الشكل التالي، تم تحديد قواعد بيانات        . في الجدول الجديد  

، وإضافة   قائمة المراسالت القائمة المعروضة، تم تحديد نموذج الجدول       

  .المراسالت_قائمة_تعريفحقل 

  

  

  

  

  

  

دَّد داخل  • ل العنصر المح ا نق تم تلقائي ل، سوف ي وم بإضافة حق دما تق عن

ة  ول قائم اذج الحق ة  نم ى قائم دول ا  إل ي الج ول ف دالحق افة . لجدي إلض

زء         ن ج وب م ل المطل دِّد الحق ول، ح ن الحق د م ول  المزي اذج الحق  نم

  .واضغط على السهم المتجه لليسار
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لتغيير اسم حقل 
باستخدام معالج 

  الجداول

ول في الجدول     حدِّد الحقل الذي ترغب في تغيير اسمه داخل جزء             • الحق
 .معالج الجداول في مربع الحوار الجديد

ى زر  • لاضغط عل سمية حق ادة ت ع الحوار إع تم عرض مرب ادة ، في إع
 .تسمية الحقل

  

  

 .موافقدخل اسمًا جديدًا للحقل ثم اضغط على زر أ •

ى زر                  • ة، اضغط عل ول المطلوب الي بعد أن تنتهي من إضافة آل الحق  الت

 .لعرض الصفحة التالية لمعالج الجداول

  

  

  

  

  

  

 . للجدولًااسم أدخل ما هو االسم الذي تريده للجدول؟في مربع نص  •

داد      آما ،يمكنك أن تترك للمعالج مهمة وضع المفتاح األساسي        • يمكنك إع

  .المفتاح األساسي بنفسك
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  . لالنتقال إلى الصفحة التالية من المعالجالتالياضغط على زر  •  

  

  

  

  

  

  
  

 .يمكنك هنا تحديد اإلجراء التالي بعد إنشاء الجدول •  

 . وإنشاء الجدوللجداولا معالج إلغالق إنهاءاضغط على زر  •

تخدام نمط العرض  • دول باس تم عرض الج اتي ة البيان ك ورق سماح ل  لل

  .بإدخال البيانات إلي الجدول 

  

  

  

  

  

  

 
 



  )دة الخامسةالوح (

  قواعد البيانات                                                                                 دليل التدريب
  

٣٤

  

إلنشاء جدول 
استخدام دون 

  معالج الجداول

 .جدولفي إطار قاعدة البيانات، اضغط على أيقونة  •

  .جديداضغط على زر  •

د   في مربع الحوار     • دِّد    ،جدول جدي ة  ح م اضغط     التصميم  عرض  طريق  ث

  .موافقعلى زر 

  

  

  

  

  . أدناه على النحو الموضَّحالتصميميتم عرض الجدول في تنسيق  •  

  

  

  

  

  

  
  

إلضافة اسم 
  للحقل

فل     • ة أس ة الخالي ي الخلي وب ف ل المطل م الحق ل اس ل أدخ م الحق رأس اس
 .مباشرة

  

  

  

ى    .االسم األول يمكنك على سبيل المثال إضافة اسم حقل مثل          •    اضغط عل

  .لالنتقال إلى الخلية التالية Tabمفتاح 
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لتحديد نوع 
  البيانات

ات  • وع البيان ة بن ة التالي رف الخلي وع   . تع ي ن التحكم ف ك ب سمح ل ي ت وه

ل       سهم المتجه ألسفل          . البيانات التي سيتم إدخالها في الحق ى ال اضغط عل

 .لعرض قائمة بالخيارات المتاحة 

  

  

  

  

بيل  ى س ت عل د  إذا قم ال بتحدي م المث ات   رق افة البيان ك إض سوف يمكن ، ف

 .، فسوف يمكنك إدخال نص فحسب وهكذانصدت إذا حدَّو ،الرقمية فقط

  .لالنتقال إلى الخلية التالية Tabاضغط على مفتاح  •

  

إضافة وصف 
  للحقل

ل للشخص         • ة الحق ك بوصف مهم سمح ل ة وهي ت ذه الخاصية اختياري ه

دة ا  دول قاع ستخدم ج ذي سوف ي ًاال ات الحق ك . لبيان ضغط ذل دما ي فعن

تم عرض الوصف            ى الوصف، ي وي عل الشخص داخل الحقل الذي يحت

  .في شريط الحالة
  

إضافة حقول 
جديدة إلى جدول 
  قاعدة البيانات

دة من             Tabاضغط على مفتاح     • وسوف تتمكن من إضافة مجموعة جدي

  .أسماء الحقول والخصائص والوصف على النحو المطلوب
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الجدول حفظ 
  الجديد

اضغط على أيقونة اإلغالق في الجانب األيمن العلوي من إطار تصميم              •
ظ          سألك عن رغبتك في حف ذي ي ع الحوار ال رى مرب دما ت الجدول وعن

 .نعمالتعديالت، اضغط على زر 

  
  
  

  

 .، فسوف ُيطلب منك إدخال اسم الجدولنعمإذا قمت بالضغط على زر  •

  

  
  
 .موافق على زر أدخل االسم المطلوب، ثم اضغط •

 .مفتاح أساسي  النظام إضافةعرضسوف ي •
  
  
  
  

  

ى زر  • ماضغط عل سيس   نع امج أآ وم برن ي، فيق اح األساس شاء المفت  إلن
ه    أومع . بإضافة حقل جديد إلى الجدول   ًدا إال أن ن هذا األمر قد يكون مفي

ل         ي تجع ول الت ة الحق ل أو مجموع سك الحق دِّد بنف ضل أن تح ن األف م
ًدا،  سجل فري ظ ال ل حف اح األساسي قب سك المفت دِّد بنف ك أن تح ذلك علي آ
 .تصميم الجدول

ة التبويب                      • ى شكل عنصر في عالم صميم، يظهر الجدول عل بعد حفظ الت
، االسم االفتراضي للجدول  أدناهفي المثال الموضَّح( لقاعدة البيانات جداول

 ).١جدولهو 
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 التحرك داخل الجدول) ٣-١-٢- ٥(
  

 التحرك داخل
الجدول لتحرير 

  السجالت

اك               سواء آنت تقوم بتحرير السجالت من خالل ورقة البيانات أو نموذج، هن

ار الطرق   . نك من القيام بذلكعدة طرق تمكِّ  بطبيعة الحال، ينبغي عليك اختي

 .ها قدر اإلمكانمناألسهل 

د العنصر أو العناصر              ر تحدي ات التحري ى سبيل    .تتطلب الكثير من عملي عل

ال،  ة         المث ة القيم م آتاب ده ث ة تحدي ي البداي ك ف ي علي ل، ينبغ تبدال حق الس

  .الجديدة

دِّد   م مح ات اس ة البيان ي ورق ل سجل ف سار آ ة ي ة المظلل ى المنطق ق عل يطل

  :ح الرموز التالية حالة السجلالسجل، وتوضِّ

  السجل الحالي    

  المحدَّدالسجل     

   السجل في إطار التحرير    

  )خالي(آخر سجل     
  

لالنتقال إلى 
الحقل باستخدام 

  الفأرة

 فيتغير شكل مؤشر  يه،انقل مؤشر الفأرة إلى الحقل المطلوب واضغط عل        •

 .الفأرة، حسب نوع الحقل

ل                : ملحوظة د الحق تم تحدي ل، ي إذا قمت بالضغط في الجانب األيسر من الحق

  .بأآمله
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للتحرك داخل   :لتالية من الطرق االالنتقال من حقل آلخر ومن سجل آلخر، استخدم أًي •
الجدول باستخدام 
  لوحة المفاتيح

 المفتاح الوظيفة

Tab  تنتقل إلى الحقل التالي

Shift+Tab  تنتقل إلى الحقل السابق

Home  تنتقل إلى أول حقل في السجل الحالي

 End  تنتقل إلى آخر حقل في السجل الحالي

  تنتقل إلى السجل التالي

  قتنتقل إلى السجل الساب

Ctrl+Home  تنتقل إلى أول حقل في أول سجل

Ctrl+End  تنتقل إلى آخر حقل في آخر سجل

Page Up  تنتقل صفحة واحدة ألعلى

Page Down  تنتقل صفحة واحدة ألسفل

 
  : استخدم األزرار التالية،لالنتقال من سجل آلخر •

  

لالنتقال من سجل 
آلخر باستخدام 
شريط التمرير 

  والفأرة

   اضغط على إلى تنتقل 

      السجل التالي

      السجل السابق

      آخر سجل 

      أول سجل
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لالنتقال إلى سجل 
باستخدام  محدَّد

  قائمة تحرير

ر  أو   ألول من األوامر ا   ًيا وحدِّد أ  تحرير من قائمة    االنتقال إلى اختر   •  األخي

 .سجل جديد أو السابق أو التاليأو 

  

  

  

  

لالنتقال إلى سجل 
تخدام محدِّد باس

  لوحة المفاتيح

ى   • ة عل ي البداي ز F5اضغط ف ل( لتميي ريط  ) تظلي ى ش سجل عل م ال رق

 .التمرير

 . الذي ترغب في االنتقال إليهلسجلااآتب رقم  •

  

  .Enterاضغط على  •  

  

 إدخال بيانات إلى الجدول) ٤-١-٢- ٥(
إلضافة سجل إلى 

  الجدول
 .افتح الجدول الذي ترغب في إضافة السجل إليه •

ات   من أنك في نمط العرض         تأآد   • ة البيان ى  الضغط ، من خالل      ورق  عل

 .عرض ورقة البيانات المنسدلة وتحديد عرضقائمة 

  . على شريط األدواتسجل جديداضغط على أيقونة  •

  

 .فيضع برنامج أآسيس المؤشر في أول حقل في السجل الجديد •

اح    • ى مفت غط عل اء، اض د االنته ة، وعن ي الخلي ات ف ل البيان  Tabأدخ

ات  ل ال البيان ي إدخ دأ ف الي واب ل الت ى الحق ال إل ن . النتق ي م دما تنته عن

اح                 ى مفت ول، اضغط عل ع الحق ات في جمي م تي وسوف    Tabإدخال البيان

  .جديد سجل إنشاء
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 تحديد المفاتيح) ٢-٢- ٥ (
  

 تحديد المفتاح األساسي) ١-٢-٢- ٥(
  

إعداد مفتاح 
  أساسي

  :ل في الجدول وتقدم المميزات التاليةتقوم المفاتيح األساسية بتحديد آل سج

ادة     . يتم تلقائيا إنشاء فهرس من أجل المفتاح األساسي        • ويؤدي ذلك إلى زي

 . سرعة عمليات فرز واسترجاع البيانات

 .ُيستخدم المفتاح األساسي في إنشاء العالقات •

يتم عرض السجالت الموجودة في نموذج أو ورقة بيانات حسب ترتيب              •

 .المفتاح األساسي

  . لذلك فكل السجالت تكون فريدة،ال يسمح بالسجالت المتكررة •

  .قد يتكون المفتاح األساسي من حقل أو أآثر
  

إلعداد حقل واحد 
  آمفتاح أساسي

ه             تصميم الجدول   في طريقة عرض     • ذي ترغب في تعيين ل ال دِّد الحق ، ح

ان في               . آمفتاح أساسي  ويمكنك القيام بذلك من خالل الضغط في أي مك

 .أو الضغط على محدِّد الحقل في الجانب األيسر من اسم الحقلالحقل 

  .تحرير من قائمة مفتاح أساسياختر  •

 .قياسي على شريط األدوات مفتاح أساسيأو اضغط على أيقونة 

  
ة عرض التصميم        (Ordersح الشكل التالي جدول     يوضِّ • مع  ) في طريق

 .OrderIDرمز المفتاح األساسي بجوار حقل 
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اد أآثر من إلعد
حقل آمفتاح 
  أساسي

سار اسم             • ل ي دِّد الحق ى مح في طريقة عرض تصميم الجدول، اضغط عل

ل اح  . أول حق ى مفت دِّدات  Ctrlاضغط عل ى مح ك اضغط عل اء ذل  وأثن

  . الحقول يسار آل الحقول األخرى المكوِّنة للمفتاح األساسي

 .تحرير من قائمة أساسي مفتاحاختر  •

  .قياسي على شريط األدوات أساسي احمفتأو اضغط على أيقونة 

 
 

 إعداد فهرس) ٢-٢-٢- ٥(
  

دول    ما هو الفهرس؟ ي ج ث ف ات البح سريع عملي ارس لت سيس الفه امج أآ ستخدم برن ي

ين   ل مع تخدام حق رار       . باس دم تك ضمان ع ارس ل تخدام الفه تم اس ا ي آم

  .محتويات الحقل
  

 .على حقل ترغب في إنشاء فهرس فيهافتح الجدول الذي يحتوي  •  إلنشاء فهرس

ة                    • ى قائم انتقل إلى طريقة عرض تصميم الجدول من خالل الضغط عل
  .عرض التصميم المنسدلة، وتحديد أمر عرض

ى اسم                • حدِّد الحقل الذي ترغب في عمل فهرس له، من خالل الضغط عل
 .اسم الحقلالحقل في عمود 

  . الحقلخصائص في قسم عامتأآد من تحديد عالمة التبويب  •

 فيظهر سهم متجه     ،مفهرساضغط على مربع النص يسار خاصية حقل         •
 .ألسفل يساره

  .اضغط على السهم لعرض قائمة بخيارات الفهرس •

  

  

سماح           )تكرار موافق (نعم  حدِّد   •  وسوف يقوم أآسيس بإنشاء فهرس مع ال
ات رار البيان دِّد . بتك مح رار( نع دون تك شاء )ب وم أآسيس بإن  وسوف يق

ات          فهرس لكن  نفس البيان ر من سجلين يحتفظان ب سمح بوجود أآث ن ي ه ل
  ).لن تتكرر محتويات الحقل(في الحقل 
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 تصميم الجدول) ٣-٢-٥ (
  

 تعديل سمات تخطيط الجدول) ١-٣-٢-٥(
  

لتحديد عمود 
  باستخدام الفأرة

ود • دِّد العم ى مح أرة إل ل مؤشر الف هم . انق ى س ر المؤشر إل وسوف يتغي
 .متجه ألسفل

  .لى زر الفأرةاضغط ع •
  

لتحديد أعمدة 
متجاورة 

  باستخدام الفأرة

دِّدات          • ى مح أرة إل ر الف حب مؤش ود األول واس دِّد العم ى مح غط عل اض
 .األعمدة األخرى

اح             اء   SHIFTأو اضغط على محدِّد العمود األول ثم اضغط على مفت ، وأثن
دة التي ترغب في                   ذلك اضغط على محدِّد آخر عمود في مجموعة األعم

  .يدهاتحد
 

 . زر الفأرةأفلتحدِّد األعمدة التي ترغب في نقلها،  •  ةعمدألنقل 

د                • ا الجدي ى مكانه ة واسحبها إل . اضغط على محدِّد أي من األعمدة المظلل
شير   ر شريط متصل بين األعمدة      ظهأثناء سحب األعمدة، ي    ان    ي ى المك إل

  .الحالي الذي تم نقل األعمدة إليه
 

لتغيير عرض 
  عمود

ود           انقل مؤشر  • دِّد العم ل ( الفأرة إلى الحد األيمن لمح ر شكل    ). الحق فيتغي
 .المؤشر إلى شريط رأسي متصل يتوسطه سهم أفقي مزدوج االتجاه

  .اسحب حد العمود إلى الحجم المطلوب •
  

لتغيير عرض 
مجموعة من 

األعمدة 
  المتجاورة

 .حدِّد األعمدة •

ود   • دِّد العم ن لمح د األيم ل( اسحب الح ى تحصل ) الحق م حت ى الحج عل
  .المطلوب

دِّد         باستخدام أو اضغط    ن، ح أرة األيم ود    زر الف ة     عرض العم  من القائم
  .المنسدلة وأدخل العرض الجديد للعمود

 

لتغيير عرض 
العمود إلى 

  االحتواء األفضل

 .انقل مؤشر الفأرة إلى يمين محدِّد الحقل •

  .قم بالضغط مرتين باستخدام زر الفأرة •
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عرض ر لتغيي
 مجموعة من
األعمدة 
 إلى المتجاورة

  االحتواء األفضل

 .حدِّد األعمدة •

  . أحد األعمدة المحدَّدةعلى باستخدام زر الفأرة األيمن اضغط •

  . من القائمة المنسدلةعرض العموداختر  •

  .االحتواء األفضلاضغط على زر  •

  

لتغيير ارتفاع 
  صف

 .انقل مؤشر الفأرة إلى الخط الذي يفصل بين محدِّدي سجل •

  .لصف إلى االرتفاع الجديداسحب ا •

دِّد              م ح ن، ث أرة األيم اع الصف   أو اضغط باستخدام زر الف ة     ارتف  من القائم

صف  د لل اع الجدي ل االرتف سدلة وأدخ ا  ،المن صفوف طبق ل ال ر آ  فتتغي

  .لالرتفاع الجديد
  

  .يمكن إخفاء األعمدة، وهو ما يفيد في عرض األعمدة التي تحتاجها فقط  إلخفاء عمود

 .مود الذي ترغب في إخفائهحدِّد الع •

ة • ى قائم سيقاضغط عل ر  تن دِّد أم سدلة، وح دة المن اء األعم ي . إخف فيختف

  .العمود من العرض، إال أن البيانات الموجودة فيه لن تتأثر بذلك
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إلظهار عمود 
  مخفي

ة  • ى قائم سيقاضغط عل سدلةتن ر ، المن دِّد أم م ح دة ث ار أعم تم إظه ، في
 . أدناهلحوار الموضَّحعرض مربع ا

  

  

  

ود        السابقفي المثال    • اء عم م إخف دِّد      . Description، ت ود، ح ار العم إلظه
  .إغالق ثم اضغط على زر Description  مربع اختيار حقل

  

شاشة         ، في المعتاد  ، األعمدة  عدد كوني  تجميد أعمدة ى ال .  أآثر بكثير مما هو معروض عل
ول             ة الحق تمكن من رؤي ن ت ك، ل ا     وعند ذل سار آلم  الموجودة في أقصى الي

ى        .  إلى يمين الجدول   انتقلت ا هو عل ولكن العمود الذي يتم تجميده، يبقى آم
  . الشاشة عند االنتقال إلى أعمدة أخرى في الجدول

 . أو عدة أعمدةاحدِّد عموًد •

  .تنسيق من قائمة تجميد أعمدةاختر  •

  .مدةتجميد أعأو اضغط بزر الفأرة األيمن على العمود واختر 
  
  

  لغاء تجميد إل
  آل األعمدة

  .تنسيق من قائمة إلغاء تجميد آافة األعمدةاختر  •

 
لتطبيق تنسيق 
  تأثير الخلية

ة  • ن قائم سيقم دِّد ،تن ات ح ة بيان ع   ،ورق ى عرض مرب ك إل ؤدي ذل  في
  .تنسيق ورقة البياناتحوار 

 
 إخفاءلعرض أو 

خطوط شبكة 
  الجدول

شبكة المعروضة     في جزء     • ارات         من م   خطوط ال دِّد الخي ع الحوار، ح رب
  .المطلوبة

 
لتغيير لون 
  خطوط الشبكة

شبكة    في جزء    • دِّد             لون خطوط ال سهم المتجه ألسفل وح ى ال ، اضغط عل

  .اللون المطلوب

 



  )دة الخامسةالوح (

  قواعد البيانات                                                                                 دليل التدريب
  

٤٥

الختيار تأثير 
خلية غير مفصل 

أو بارز أو 
  غاطس

 من مربع الحوار، حدِّد الخيار المطلوب سواء آان         تأثير الخلية في جزء    •

 .غاطس م أبارز م أمفصل غير

  

 

لتغيير لون خلفية 
  الخاليا المحدَّدة

زء  • ي ج ةف ون الخلفي ه   ل سهم المتج ى ال وار، اضغط عل ع الح ن مرب  م

  .ألسفل وحدِّد اللون المطلوب
  

 

لتغيير الخط 
المستخدم في 
  ورقة البيانات

 . لعرض مربع حوارتنسيق من قائمة خطاختر  •

 .ن أجزاء مربع الحوارحدِّد الخيارات المطلوبة في آل جزء م •

  .موافقاضغط على زر  •
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 تعديل سمات الحقل) ٢-٣-٢-٥(
  

ات     •  الخلفية وع البيان ا لن ل تبًع صائص الحق ة خ دد وطبيع ف ع ي بعض  . يختل ف
الحاالت، يؤدي الضغط على مربع خاصية الحقل إلى عرض سهم متجه     

د    . منشئ التعبير ألسفل أو زر      اضغط على هذا السهم لعرض قائمة تحدي
  .منسدلة

  

  

  

  

  

  

  

  
  

رقم إذا   حجم الحقل وع ال صيًا أو ن ان ن سموحة إذا آ ات الم دد الخان ل ع م الحق دِّد حج ُيح
ار من                ،آان رقميا  ل الرقمي يمكن االختي واع للحق ه يوجد خمسة أن ًا أن  علم

ا سم    . بينه ن ق سر م زء األي ي الج ات ف ى المعلوم ر إل ل انظ صائص الحق خ
  . لمعرفة المزيد عن الحقل

ةملحو ل    :ظ ع حق ل م ربط الحق ت ب زء   Counterإذا قم ة ج ي عالق ف
  .عدد صحيح طويلبمجموعة أجزاء، ينبغي عليك اختيار 

  

اختر التنسيق المناسب من    . يستخدم لتنسيق طريقة عرض التواريخ واألرقام       تنسيق
  .القائمة المنسدلة

 

ال     قناع اإلدخال ة اإلدخ ه عملي ا لتوجي ا مرئًي دم قناًع ك أن. يق ستخدم يمكن اع   ت الج قن مع
  . لبعض التنسيقات القياسيةاإلدخال

 

اوين        تعليق ي العن ود وف ي رأس العم ل ف م الحق ن اس دًال م ر ب اذج ويظه ي النم ف

  .والتقارير وما شابه ذلك
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القيمة 
  االفتراضية

سجل                شاء ال د إن ل عن ا في الحق ستطيع  . يتم إدخال القيمة االفتراضية تلقائًي وي

  .يرها عند الحاجةيالمستخدم تغ
  

قاعدة التحقق من 
  الصحة

  .هو تعبير يستخدم للتحقق من صحة البيانات المدخلة

  

نص التحقق من 
  الصحة

ن        ق م دة التحق ع قاع ارض م دوث تع د ح ه عن تم عرض ذي ي نص ال و ال ه

  .الصحة
  

  ).ال يسمح بترآه خاليًا(يجب إدخال بيانات فيه   مطلوب
  

السماح بطول 
  صفري

ويختلف  .حيث يسمح بوضع قيمة للفراغ    . ول النص والمذآرة  يطبق على حق  

  .ذلك عن القيمة الخالية، التي تكون للحقل عندما ال يتم إدخال أي شيء فيه 
  

ررة         . يزيد ذلك من سرعة البحث       مفهرس ات بحث متك ام بعملي صدد القي وإذا آنت ب

ته    وم بفهرس ي أن تق ل، فينبغ ى الحق ي . عل ارات ه ة  (ال: والخي القيم

رار موافق   (نعم  و) يةالفتراضا م    و )تك رار   (نع دون تك ين      . )ب ا تعي تم تلقائًي وي

  .)بدون تكرار(نعم حقول المفتاح األساسي على 
  

شعبي يتاح هذا الخيار مع أنواع البيانات       Unicodeضغط  تم   . نص ومذآرة وارتباط ت دما ي عن

ات             واع من البيان ذه األن في أغلب    . تمكينه، تقِّل مساحة التخزين المطلوبة له

  .األحوال، يجب أن يتم تمكين هذا الخيار
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  تحديث قاعدة البيانات) ٤-٢-٥(
  

  تعديل البيانات في جدول) ١-٤-٢- ٥(
  

لتعديل محتويات 
  حقل

تم عرض نق    . اضغط داخل الحقل الذي ترغب في تحريره       •  جارطة اإلد  في

 .داخل مربع الحقل

 .اآتب البيانات الجديدة في مربع الحقل •

  .Enterاضغط على مفتاح  •

  

 حذف بيانات من جدول) ٢-٤-٢- ٥ (
  

 .حدِّد السجل •  لحذف سجل

 .Deleteاضغط على مفتاح  •

  

  

  . لتنفيذهنعم للتراجع عن األمر، أو اضغط على الاضغط على زر  •

  .د حذف السجل بعالتراجعال يتاح أمر : تحذير
  

لحذف محتويات 
  حقل

  .Delete مفتاححدِّد الحقل واضغط على  •

  

الستبدال 
  محتويات 
  الحقل بالكامل

  .حدِّد الحقل واآتب القيمة الجديدة •
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 إضافة سجالت إلى قاعدة البيانات) ٣-٤-٢-٥(
  

إلضافة سجالت 
إلى جدول ورقة 

  البيانات

 .الي في أول حقل في السجل الخراجضع نقطة اإلد •

سجل    • ول ال ن حق ل م ل حق ي آ ة ف ب قيم اح  (اآت ى مفت  Tabاضغط عل

 ).لالنتقال إلى الحقل التالي

ى               • ؤدي الضغط عل ل، ي ى آخر حق ى وضع نقطة    Tabعندما تصل إل  إل

الي  راجاإلد د الت سجل الجدي ن ال ل م ي أول حق ظ  .  ف سيس بحف وم أآ ويق

  .السجل بالكامل بمجرد أن تنتقل إلى السجل التالي

 

 حذف السجالت من قاعدة البيانات) ٤-٤-٢-٥(
  

 .حدِّد السجالت المطلوب حذفها •  لحذف سجالت

 .Deleteاضغط على مفتاح  •

  . لتنفيذ األمرنعم للتراجع عن األمر، أو اضغط على الاضغط على  •

  . بعد حذف السجلالتراجعال يتاح أمر : تحذير
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  إنشاء النماذج) ٣-٥(
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  إنشاء نموذج) ١-٣- ٥(
  

  إنشاء نموذج بسيط) ١-١-٣-٥(
  

إلنشاء نموذج 
باستخدام معالج 
  نموذج تلقائي

دة   • ار قاع ي إط   ف
ى  غط عل ات، اض البيان

ة  داولأيقون  أو ج
 .استعالمات

ى أحد الجداول         • اضغط عل
 . لتحديدهاالستعالماتأو 

ى زر  • غط عل وذج اض نم
ائي ريط  تلق ى ش  عل
  .قياسياألدوات 

  

ذا الن      • ى الجدول أو       يمكنك اآلن استخدام ه وذج في إدخال المعلومات إل م
  .االستعالم

  

إنشاء نموذج 
باستخدام معالج 

  النماذج

من المستحسن استخدم معالج النماذج في إنشاء النماذج لسهولة استخدامه 

  .تعديل التصميم حسب ما تريد وفعاليته، ويمكنك بعد ذلك

 

إلنشاء نموذج 
باستخدام معالج 

  النماذج

 .نماذج البيانات، اضغط على أيقونة في إطار قاعدة •

 .جديد نموذج الذي يعرض مربع حوار جديداختر زر  •
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  .معالج النماذجحدِّد   •  

 .اختر الجدول أو االستعالم الذي توجد فيه البيانات •

  .معالج النماذج لعرض الصفحة التالية من موافقاضغط على زر  •

  

  

  

  

  

  

ته إلى النموذج، ثـم اضـغط       اضغط على الحقل الذي ترغب في إضاف       •  

 في  الحقول المحددة على السهم المتجه لليسار إلضافة الحقل إلى جزء         

  .مربع الحوار

  . كرر اإلجراء السابق حتى يتم إضافة كل الحقول المطلوبة •

 في استعالمات/جداولتذكر أنه يمكنك استخدام السهم المتجه ألسفل في جزء 

 . أخرىحقولبيانات يحتوي على مربع الحوار لتحديد مصدر مختلف لل

 .التاليبعد إضافة الحقول المطلوبة، اضغط على زر  •

  .تسمح لك الصفحة التالية بتحديد تخطيط النموذج •
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  .التاليحدِّد  الخيار المطلوب، ثم اضغط على زر  •  

  . باختيار نمط سبق تحديدهمعالج النماذجتسمح لك الصفحة التالية من  •

  

  

  

  

  

  

 . لالستمرارالتاليخيار المطلوب، ثم اضغط على زر حدِّد  ال •

 بتسمية النموذج وضبط معالج النماذجتسمح لك الصفحة التالية من  •
  .الخيارات النهائية تمهيًدا الستخدامه

  

  

  

  

  

  

 . إلنشاء النموذجإنهاءاضغط على زر  •

رت  • ا   إذا اخت ات أو إدخاله رض المعلوم وذج لع تح النم رض  ف تم ع ، ي

 . أدناهلنحو الموضحالنموذج على ا
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 إدخال البيانات في قاعدة البيانات باستخدام نماذج بسيطة) ٢-١-٣-٥(
البيانات إلدخال 

  إلى النموذج
ة                  • ى عالم افتح النموذج الذي ترغب في استخدامه من خالل الضغط عل

ات      نماذج) أيقونة(التبويب   رتين      .  في إطار قاعدة البيان م بالضغط م م ق ث

 .إطار النموذج فيتم عرض ،على اسم النموذج

ات في جدول                 • يشبه إدخال البيانات في النموذج إلى حد بعيد إدخال البيان

ات      ة البيان ل األول من . من خالل ورق ة في الحق ات المطلوب اآتب البيان

ل      Tabالنموذج وبمجرد أن تنتهي، اضغط على مفتاح         ى الحق  لالنتقال إل

 . التالي

اح     ى مفت ضغط عل ؤدي ال ي Tabي ى      ف ك إل ى انتقال ل إل ر حق آخ

 .السجل التالي

 .إطار النموذج أسفل سجل جديدإلنشاء سجل جديد، اضغط على أيقونة  •

  
  

 تعديل تخطيط النموذج) ٢-٣-٥ (
  

طريقة عرض 
  التصميم

ة عرض التصميم،          • لرؤية النموذج في طريق

ة  ى أيقون غط عل رضاض ريط ع ي ش  ف

  .عرض التصميماألدوات، ثم حدِّد 
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طريقة عرض 
  النموذج

ي  • وذج ف ة النم وذجلرؤي ة عرض النم ، طريق

ة  ى أيقون غط عل رضاض ي ع    ف

دِّد    م ح ريط األدوات، ث رض ش ة ع طريق
  .النموذج

  

  

  

  
  

  

معالجة تصميم 
  النموذج

بعد أن تنتهي من إنشاء النموذج باستخدام معالج النموذج، قد ترغب في 

 يمكنك تطبيق نفس ،للقيام بذلكو. نقل أو إضافة أو حتى حذف بعض الحقول

القواعد األساسية لتقنية التحديد ثم المعالجة المستخدمة في آل تطبيقات 

  .مايكروسوفت

شأة    اذج المن ى النم سيس إل ضيفها أآ ي ي تحكم الت ر ال ى عناص ق عل ُيطل

الج     تحكم المنضمة         النموذج   باستخدام مع ي  ) المرتبطة (اسم عناصر ال ويعن

  .ول في الجدول أو االستعالم المستخدمذلك أنها مرتبطة بالحق

ن     ضمة م تحكم المن ر ال ون عناص وان تتك ع نص   عن وي  ومرب ث يحت حي

ه و ل أو عنوان م الحق ى اس وان عل ات العن ى بيان نص عل ع ال وي مرب يحت

  .الجدول
  

لتحديد عنصر 
تحكم باستخدام 

  الفأرة

إذا قمت بالضغط على العنوان . اضغط في أي جزء على عنصر التحكم
مربع ، ستالحظ ظهور ثمانية مقابض حول مربع العنوان النص بعمر

 في الجانب األيسر العلوي من المربع، حيث استرى آذلك مقبًض. النص
 بشكل منفصل أو وصن والنصيوايسمح لك هذا المقبض بنقل مربعات العن

  .مع بعضها البعض
  فتاحآما يمكنك االنتقال من عنصر تحكم إلى عنصر تحكم آخر باستخدام م

Tabالضغط على أحد عناصر التحكم، لكن ينبغي عليك أوًال .  
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لتحديد عناصر 
  تحكم متجاورة

ر          • ر عناص ر عب حب المؤش ة واس ارج المجموع ة خ ى نقط غط عل اض

  .المحدَّدةفيقوم المؤشر برسم مستطيل حول المجموعة . التحكم
  

لتحديد عناصر 
تحكم غير 
  متجاورة

اح       • ى مفت اء  Shiftاضغط عل د        وأثن ى العناصر التي تري ك اضغط عل ذل

  .تحديدها

  

 .ملف من قائمة حفظاختر  •  لحفظ نموذج

 . للنموذجااآتب اسًم •

  .موافق أو اضغط على زر Enter  علىاضغط •
  

 .بعد إضافة ونقل عناصر التحكم، قد ترغب في تغيير حجم أحد األجزاء  لتغيير حجم جزء

أرة   ب قف  • ر شكل المؤ   أسفل مؤشر الف ى سهم رأسي      الجزء، فيتغي شر إل

 .وسطه شريط أفقي متصلفي مزدوج الرأس و

  .اسحب حد الجزء حتى تصل إلى الحجم المطلوب •
  

لتغيير عرض 
  النموذج

ر               • وذج، فيتغي انقل مؤشر الفأرة إلى الجانب األيمن من أي جزء على النم

 .وسطه شريط رأسي متصلفي شكله إلى سهم أفقي مزدوج الرأس و

  . إلي الحجم المطلوباسحب حد الجزء حتى تصل •
  

لتغيير عرض 
النموذج وحجم 
 الجزء في وقت

  واحد

ر شكل المؤشر          • انقل المؤشر إلى الرآن األيمن السفلي من الجزء، فيتغي

 . الرأسي مزدوجين متقاطعينإلى سهم

 .اسحب جانب الجزء والنموذج حتى تصل إلى الحجم المطلوب •
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 تنسيق النص)  ١-٢-٣-٥(
لتنسيق نص في 

   تحكمعنصر
 .حدِّد عنصر التحكم الذي ترغب في تنسيقه •

  .تنسيق المنسدلة على شريط األدوات الخطحدِّد نوع الخط من قائمة  •

  

  

  

  

  

ة      • تخدام قائم ط باس م الخ بط حج ط اض م الخ ى  حج سدلة عل  المن

 .تنسيقشريط األدوات 

  

  

  

  

  

  . إذا أردت عريض ومائل وتسطيرأسوداستخدم أيقونات  •

  

ات    • سار    ماستخدم أيقون ى الي اذاة إل ين وتوسيط ومح ى اليم اذاة إل ي ح  ف

 .ضبط مكان النص داخل عنصر التحكم

  

سهم المتجه ألسفل             • ى ال ى  لضبط لون النص، اضغط عل ة      عل ين أيقون  يم

 . وحدِّد اللون من لوحة األلوانالمقدمة/الخط لون
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 تغيير لون الخلفية في تخطيط النموذج) ٢-٢-٣-٥(
  

لضبط لون خلفية 
  صر تحكمعن

ي      • ب ف ذي ترغ تحكم ال صر ال دِّد عن ح

 .تعديله

فل     • ه ألس سهم المتج ى ال غط عل ى اض عل

ة   ين أيقون ة يم ون التعبئ ة/ل  الخلفي

  .تنسيقط األدوات الموجودة في شري

  

ذي ترغب في استخدامه            .فيتم عرض لوحة األلوان    • ون ال ى الل  اضغط عل

  .من أجل الخلفية

 

 جلب صورة إلى النموذج) ٣-٢-٣-٥ (
  

إلدراج صورة 
  في النموذج

 .صورة المنسدلة وحدِّد أمر إدراجاضغط على قائمة  •

 .رسم إدراجيتم عرض مربع الحوار  •

ى زر          • ع الحوار       موافق حدِّد الصورة المطلوبة واضغط عل  إلغالق مرب

  .قم بإدراج الصورة. رسم إدراج

  

 تغيير ترتيب العناصر داخل تخطيط النموذج) ٤-٢-٣-٥(
لنقل عناصر 

كم أو التح
  العناوين

انقل مؤشر الفأرة إلى أحد حدود عنصر التحكم إلى أن يصبح على شكل    •

  .يد مفتوحة

د            • ه الجدي ى مكان م    ،اضغط على زر الفأرة واسحب العنصر إل  زر  أفلت ث

  .الفأرة
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لنقل مربع نص 
أو عنوان بشكل 

  منفصل

وان أ                   • وي من العن سر العل ى المقبض بالجانب األي أرة إل و انقل مؤشر الف

 .مربع النص إلى أن يتغير شكل المؤشر إلى يد مغلقة

ه  • ى مكان وان إل نص أو العن ع ال حب مرب أرة واس ى زر الف غط عل اض

  .الجديد

 

لتغيير حجم 
  عنصر التحكم

انقل مؤشر الفأرة إلى أحد مقابض الحجم، فيتغير شكل المؤشر إلى سهم              •

 .مزدوج الرأس يشير إلى االتجاهات حيث يمكنك سحب المقبض

ل                    • ادة أو تقلي سر، واسحب مقبض الحجم لزي أرة األي ى زر الف اضغط عل

  .الحجم
  

لمحاذاة عناصر 
 التحكم

  

 .حدِّد  عناصر التحكم التي ترغب في إجراء محاذاة لها •

ر  • اذاةاخت ة مح ن قائم سيق م ة   تن ن القائم وب م ار المطل دِّد الخي م ح ، ث

  .الفرعية
  

لتغيير المسافة 
بين عناصر 
  التحكم

  .ناصر التحكم التي ترغب في ضبط المسافة بينهاحدِّد  ع •

 .تنسيق من قائمة تباعد عمودي أو تباعد أفقياختر  •

  . من القائمة الفرعيةمساواة أو زيادة أو إنقاصاختر  •
  

  . من شريط القائمةتنسيقحدِّد   •  إحياء الشبكة

ار   • دِّد  خي شبكة  ح اء ال ع إحي تم وض ةفي ي   ) √ ( عالم ذا يعن ه وه بجانب

شبكة  لغاء التنشيط، اضغط ثانية على الخيار       تنشيطه، إل   فتختفي   إحياء ال

  .مةالعال
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لحذف عنصر 
  تحكم

 .اضغط في أي مكان داخل عنصر التحكم •

  .Deleteاضغط على مفتاح  •

ة ى  :ملحوظ غطت عل وان وض د عن ت بتحدي ذف Delete إذا قم تم ح ، ي

ى     مع ذلك، إذا حدَّ  . العنوان تم  ،Deleteدت مربع نص وقمت بالضغط عل  ي

  .حذف آل من مربع النص والعنوان المرتبط به
  

لتكرار عنصر 
  تحكم والعنوان

  المرتبط به

 .التحكم حدِّد عنصر •

ر  • راراخت ة تك ن قائم ر م فل   . تحري تحكم أس صر ال ن عن سخة م ر ن تظه

 .عنصر التحكم األصلي

ة ار   :ملحوظ م اختي رر، ث تحكم المك صر ال د عن ت بتحدي رار إذا قم رة تك  م

يقوم   رى، س صر     أخ فل عن ضعه أس ث وي م ثال صر تحك شاء عن سيس بإن أآ

  .التحكم المكرر
  

لنقل أو نسخ 
عنصر تحكم 

باستخدام قائمة 
 تحرير

  

 .حدِّد  عنصر التحكم •

 . لوضع عنصر التحكم في الحافظةتحرير من قائمة نسخ أو قصاختر  •

تحكم في الجانب           ف ،تحرير من قائمة    لصقاختر   • يضع أآسيس عنصر ال

 .من جزء التفاصيلاأليسر العلوي 

ة دداً   :ملحوظ ر مح د العناص ان أح ر    إذا آ ار أم د اختي صق عن ضع ل  سي

 .دأو المنقول أسفل العنصر المحدَّ/أآسيس عنصر التحكم المكرر و

 .انقل عنصر التحكم إلى مكانه الجديد •

ة صقه،   :ملحوظ ت بل ذي قم تحكم ال صر ال ل عن ت نق  إذا احتج

  .يفضل أن تستخدم الفأرة للقيام بذلك
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  استرجاع المعلومات) ٤- ٥(
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  العمليات األساسية) ١-٤-٥(
  

  فتح قاعدة بيانات موجودة) ١-١-٤-٥(
  

لفتح قاعدة 
  بيانات عند

تشغيل برنامج 
  أآسيس

ى       ،فتح ملف موجود   مربع الحوار المفتوح، حدِّد خيار       في • م اضغط عل  ث

  .موافقزر 

  

لفتح قاعدة 
بيانات بعد تشغيل 

  برنامج

  أآسيس

 .فتح، اختر ملفائمة من ق •

ة ي    :ملحوظ رة ف رة األخي ي الفت تخدمت ف ي اس ات الت د البيان  توضع قواع

فإذا آانت قاعدة البيانات المطلوبة معروضة،       . ملفالجزء السفلي من قائمة     

 .اضغط عليها

 .قياسي على شريط األدوات فتح ةأو اضغط على أيقون

دات ل           (اسم الملف حدِّد   • ر المجل ى تغيي اج إل د تحت كي تبحث عن قاعدة        ق

 ).البيانات المطلوبة

  . الستكمال العمليةفتحاضغط على  •
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 البحث عن سجل تبًعا لمعيار معين) ٢-١-٤-٥(
  

 . الحقل الذي ترغب في البحث فيهداخلضغط ا •  لبداية البحث

 . تحريرمن قائمة  بحثاختر  •

   .قياسي على شريط األدوات بحثأو اضغط على أيقونة 

  .Ctrl+Fأو اضغط على 

  .بحث واستبداليؤدي ذلك إلى عرض مربع حوار 

  

  

  

  

ع                • ا في مرب ة التي ترغب في البحث عنه دِّد  ؛:البحث عن  أدخل القيم  ح

  :الخيارات المناسبة على النحو التالي

  الوظيفة  البحث خيار  

ردي         البحث في   ل ف ل أو حق دول بالكام ا الج د إم ك بتحدي سمح ل ي
  .تبحث خالله

داد  مطابقة   و يفتراضالااإلع ل ه ل بالكام ارات . الحق الخي
  .بداية الحقل وأي جزء من الحقلاألخرى هي 

ن   يمكِّ  عن بحث   ث م اه البح د اتج ن تحدي ك م ار ن الل اختي ى   خ إل
ل  أو   إلى األسفل   أو   األعلى داد   . الك  هو   يفتراض الااإلع
  .الكل

مطابقة حالة   
  األحرف

سخ  إذا تم تحديد هذا المربع، يقوم أآسيس بالبحث عن         ن
  .القيمة المطابقة لحالة األحرف

البحث عن حقول   
  حسب تنسيقها

ا   ذا الخي د ه ات ريمكنك تحدي  إذا أردت البحث عن البيان
  . من خالل تنسيقها بدًال من آيفية تخزينها في الجدول
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للبحث باستخدام 
  األحرف البديلة

  

ة ا (إذا لم تكن متأآًدا من األحرف في سلسلة أحرف البحث          دخلها   القيم ي ت لت

ة        ):البحث عن   في مربع    ة      و. ، يمكنك استخدام األحرف البديل ي قائم ا يل فيم

  :بهذه األحرف

  االستخدام  حرف البدل  

  .يحل مكان أي حرف في نفس مكان عالمة االستفهام  ? عالمة استفهام

  .Jane وJune للبحث عن J?ne استخدام -:مثال

ة         يحل مكان أي مجموعة من األح         *  عالمة نجمية ان العالم رف في نفس مك

  .النجمية

ال تخدام -:مث ن B*ge اس ث ع  Barge وBaggage للبح

  .  وما إلى ذلكBrokerageو

  .ُيستخدم آرقم فردي في نفس مكان الرقم  #  عالمة الرقم

سنوات  للبحث عن   199 # استخدام -:مثال ع ال ين  جمي        ب

  .1999و   1990

دما ترغب في البحث عن              ُيستخدم حول حرفي  و [ ] أقواس مستطيلة ر عن ن أو أآث

  .حقل يحتوي على أٍي من هذه األحرف

  .Joan وJohn للبحث عن Jo[ha]n استخدام -:مثال

تخدم ب  اس ة التعج تثناء   !  عالم ستطيل الس وس م د أول ق بع

  .الحرف الذي يليها من معيار البحث

 وبحيث  Mind و Mine للبحث عن      Min[!t] استخدام    -:مثال

  .Mintن يستثنى البحث ع
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  للبحث عن 
  قيمة محدَّدة

 .:البحث عناآتب القيمة التي ترغب في البحث عنها في مربع  •

اً                  :ملحوظة ول فارغ رك أحد الحق ى جدول وتت دما تضيف سجًال إل دون  (عن
ل     )إدخال أي شيء فيه    ة في الحق ة خالي ا  . ، يقوم برنامج أآسيس بتخزين قيم أم

سلة أحرف       '' ''إذا قمت بوضع مسافة أو آتابة  ة سل ذه القيم ر أآسيس ه ، فيعتب
  .'' ''لذلك إذا أردت البحث عن سلسلة أحرف صفرية، اآتب . صفرية

  .Enter  على أو اضغطبحث عن التالياضغط على زر  •
  .ينقلك أآسيس إلى أول سجل حيث توجد القيمة ويتم تمييز الحقل

 . للبحث عن التكرار التالي للقيمةبحث عن التالياضغط على زر  •
  .أو اضغط على زر اإلغالق إلنهاء العملية

  

  

للبحث عن تكرار 
آخر لنفس القيمة 
بعد إغالق مربع 

  الحوار

  .Shift+F4اضغط على  •

ة     ى أيقون الي  أو اضغط عل ى شريط  ) إذا آانت متاحة  (بحث عن الت عل
  .قياسياألدوات 

  

 إنشاء استعالم بسيط) ٣-١-٤-٥(
  

ما هي 
  االستعالمات؟

ضمان  .  البيانات لتخزين واسترجاع المعلومات      قواعددارة  ُيستخدم نظام إ   ول
ي  ات ف تم تخزين البيان ات، ال ي رار البيان ه ولتجنب تك ل وآفاءت ة العم فاعلي
ع            ا م ن ربطه سيطة يمك غيرة ب داول ص ي ج ن ف خم ولك د ض دول واح ج

ى         . بعضها ة    شكل   ونحتاج عادة إلى استرجاع المعلومات عل مجموعة فرعي
 .ليس في جدول واحد لجميع السجالتمن جدول أو أآثر و

وفي . افترض أنك ترغب في تقييم أداء موظفي قسم المبيعات في فترة معينة
:  هي،هذه الحالة ستحتاج إلى استخالص المعلومات من ثالثة جداول

Employeesو Ordersو Order Details . جدولEmployees 
 طلبات الشراء  لتواريخOrderلمعرفة أسماء مندوبي المبيعات وجدول 

حيث يتم ربط سجلي .  للكميات المباعةOrder Detailsوجدول 
Employeesو Ordersقد ترغب في ،آذلك.  من خالل رقم طلب الشراء 

 في فترة زمنية Order Details وOrdersاختصار النتائج على سجالت 
ترة  قد تهتم فقط باألشخاص الذين سبق لهم العمل في هذه الفما أنكآ. محدَّدة

  .آمندوبي مبيعات
وبطبيعة الحال، سترغب في عرض هذه المعلومات في تقرير، لكنك قد 

  .ترغب في البداية بعرضها من خالل استعالم
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إلنشاء استعالم 
باستخدام معالج 
  االستعالمات

  

  

  

  

  

لتحديد الحقول 
التي سيتم 

إضافتها إلى 
 االستعالم البسيط

ى ع • غط عل ات، اض دة البيان ار قاع ي إط ب ف ة التبوي ة(الم ) أيقون
 .استعالمات

  .استعالم جديد لعرض مربع حوار جديداضغط على زر  •

  

  

  

  

  

ار   • دِّد خي سيطة ح تعالمات الب الج االس ى زر  مع م اضغط عل ق، ث  مواف
 .لالنتقال إلى الصفحة التالية من المعالج

شابه      التكون الصفحة التالية من معالج ا      • ستعالمات بصورة مربع حوار م
 :تاليللشكل ال

  

  

  

  

  
  

نص   •   ع ال ي مرب فل ف ه ألس سهم المتج ى ال داولاضغط عل تعالمات/ج  اس

ا      ن خالله ك م ي يمكن ة والت داول المتاح تعالمات والج تعراض االس الس

ة ول المطلوب د الحق ح. تحدي ال الموضَّ ي المث اه،ف د جدول أدن ا بتحدي   قمن

Products في قاعدة بيانات Northwind. 
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 . حدِّد الحقل واضغط على السهم المتجه لليسارإلضافة حقل، •  
  
افة   • ا بإض اه، قمن ح أدن ال الموضَّ ي المث ولف  ProductID الحق

  .UnitsInStockو ProductNameو
  

ى زر              •   ول، اضغط عل الي عندما تنتهي من إضافة الحق تم عرض     الت ، في
  :مربع الحوار التالي

  

  

  

  

  
 

 .لالستمرار في العمل التالياضغط على زر  •
  .ا لالستعالم باستخدام مربع الحوار الموضَّح أدناه اآتب اسًم •
  

  

  

  

  

  

 . الستكمال إنشاء االستعالمإنهاءاضغط على زر  •

  

  

  

  

  
.  في المثال الموضَّح أعاله، تم تحديد الحقول من جدول واحد فقط            :ملحوظة

داول    تعالمات وج ن اس افية م ول إض د حق ك تحدي ه يمكن ذآَّر أن ت
  .احد فحسبأخرى ال من جدول و
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 إنشاء استعالم مع مجموعة معايير ) ٤-١-٤-٥ (
  

إنشاء استعالم 
دون استخدام 

  المعالج

يقدم برنامج أآسيس عدًدا من المعالجات لمساعدتك على إنشاء االستعالمات 

إال أن هناك بعض الحاالت، قد ال يفيد فيها استخدام المعالج، . الخاصة بك

ستعالم بنفسك من خالل طريقة عرض وعند ذلك تحتاج إلى إنشاء اال

بتحديد الحقول التي ترغب في  حيث تسمح لك طريقة العرض هذه،. التصميم

 .رؤيتها وآذلك المعايير التي سيتم استخدامها في االستعالم

د   حدِّد طريقة عرض التصميم من مربع حوار         • امج    . استعالم جدي وم برن فيق

أو (بتحديد الجدول     مح لك والذي يس إظهار جدول   أآسيس بفتح مربع حوار     

  .التي ترغب في استخدامها) الجداول
  

استخدام شبكة 
  االستعالم

تجدر اإلشارة هنا إلى أنه يمكن استخدام جدول أو أآثر في االستعالم الجديد 

 باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام استعالمات أخرى أو. الذي تقوم بإنشائه

 يمكن تحديد الحقول المطلوبة من آما. مجموعة من الجداول واالستعالمات

. الحقلأو تحديدها في صف ها عليخالل سحبها الى الشبكة، أو الضغط مرتين 

 أن تحديد معيار أو عمليات تصفية لحقول محدَّدة سوف يؤثر على تذآَّر

  .مخرجات االستعالم

ر باستخدام صف                  ل أو أآث آذلك يمكن أن يتم فرز االستعالمات بواسطة حق

ذي        فرز اضغط على صف     ،ام بذلك وللقي. فرز ل ال ، في المربع الخاص بالحق

ازلي  أو   تصاعديتريد فرزه، ثم اضغط على السهم المجاور وحدد خيار           . تن

 يتم الفرز حسب ترتيب الحقول من  ،إذا آان لديك أآثر من حقل محدِّد للفرز      

 .زةمفرو غير أردت إلغاء الفرز من حقل، فحدِّد خيار إذا. اليسار إلى اليمين
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 جداول أو استعالمات

  الكل

 ل المطلوبةالحقو

من اليسار(الترتيب
  )إلى اليمين

  مرئيحدود

  

ائج            ي النت يس ف ن ل تعالم ولك ي االس ول ف م بعض الحق ي ض ب ف د ترغ ق

ار أو                . المعروضة د معي ل لتحدي د الحاجة الستخدام حق ًدا عن ويكون ذلك مفي

ه       ة في ات المعروض ة البيان ى رؤي ة إل رز، دون الحاج ر ف وم  . أم دما تق عن

تم         سوف ي د ، افتراضًيا ،بإضافة حقل إلى شبكة االستعالم ف ع في    تحدي  المرب

ل من       ،إظهارصف   د الحق ِغ تحدي  ولكي تمنع عرضه في نتيجة اإلستعالم، أل

  .إظهارخالل الضغط على المربع الخاص به في صف 

  

  

  

  

  

  
  

شغيله من               تشغيل االستعالم وم بت بعد أن تنتهي من إنشاء آل عناصر االستعالم، يمكنك أن تق

  .تشغيلخالل الضغط على أداة 

  
  

المعامالت 
طقية في المن

  المعيار

ار م    د معي ة بتحدي امالت المنطقي تخدام المع ك اس سمح ل بي ي  رآ ث ف  للبح

داول ا     . الج هولة إدراآه رة وس ز بالمباش امالت تتمي ذه المع ذآر أن ه وي

  .واستخدامها في أآسيس
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  :ويوضِّح الجدول التالي بعض األمثلة لتغيير المعيار في صف معيار
  

 ير المعيارتعب الحقل المطبق عليه  المعنى

ه    IDالبحث عن معلومات العميل الذي رقم         الخاص ب

  .٨٩هو 

CustomerID 89 

 

ام     يبحث عن معلومات العمالء       راوح أرق ذين تت  ID ال

  .٨٨ و١ بهم بين ةالخاص

CustomerID 89< 

ذي     الء ال ات العم ن معلوم ث ع غنيبح ام تبل  ID  أرق

  .٨٩ بهم أآبر من ةالخاص

CustomerID 89>  

ذي    يبحث عن م   ام    علومات العمالء ال راوح أرق  ID ن تت

  .٨٩ أو تساوي ٨٩ و١ بهم بين ةالخاص

CustomerID 89=<  

 

ذي     الء ال ات العم ن معلوم ث ع غ نيبح ام تبل  ID أرق

  .٨٩الخاصة بهم أآبر من أو يساوي 

CustomerID 89=>  

ذي ات العمالء ال ساوينيبحث عن معلوم ام ال ت   أرق

ID ٨٩ الخاصة بهم.  

CustomerID 89<>  

 Bristol.  City ''Leeds'' Or أو Leedsيبحث عن معلومات 
''Bristol'' 

هم بـ  ؤيبحث عن معلومات األشخاص الذين تبدأ أسما      

Mc.  

Surname Like ''Mc*'' 

ي  وا ف ذين عمل خاص ال ات األش ن معلوم ث ع يبح

ى الخامس عشر من               رة من األول إل الشرآة في الفت

  .١٩٩٤ديسمبر عام 

JoinDate Between 
1/12/94 And

15/12/94 
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البحث باستخدام 
  األحرف البديلة

سلة أحرف البحث                  إذا لم تكن متأآًدا من صحة األحرف الموجودة في سل

، يمكنك استخدام األحرف  ):البحث عنمثل القيمة التي أدخلتها في مربع      (

  :فيما يلي قائمة بهذه األحرفوالبديلة 

 
 االستخدام حرف البدل 

     

  مة استفهامعال
? 

  . في نفس مكان عالمة االستفهامحرف واحد فقط

  .Jane وJune للبحث عن J?ne استخدام -:مثال

 عالمة نجمية

* 
  .أي مجموعة من األحرف في نفس مكان العالمة النجمية

ال تخدام -:مث ن  B*ge اس ث ع  Barge وBaggage للبح

  . وما إلى ذلكBrokerageو

  .ردي في نفس مكان الرقمتستخدم آرقم ف  # عالمة الرقم

ال تخدام -:مث ين   199# اس وام ب ن األع ث ع   1990 للبح

  .1999و

 أقواس مستطيلة

[ ] 

تستخدم حول حرفين أو أآثر عندما ترغب في البحث عن               

  .حقل يحتوي على أي من هذه األحرف

  .joan وJohn للبحث عن Jo[ha]n استخدام -:مثال

تطيل الستثناء  بعد أول قوس مس   ! يمكن ضم عالمة التعجب     

  .الحرف الذي يليها من معيار البحث

لكن  و Mind و Mine للبحث عن      Min[!t] استخدام   -:مثال

  .Mintيستثنى البحث عن 
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  تحديد معيار 

  مرآب

  .تسمح لك شبكة االستعالم بتحديد معيار بحث

ر         ثًال   : قد تقوم بإدخال معيار على حقل أو أآث ح        م ا هو موضَّ د ترغب، آم ق

 C بحرف  ؤهاسما أبدأ ت أدناه، في وضع قائمة بكل المنتجات التي      في الشكل 

وعليه يمكن عمل معيار بحث عبارة . ٢٠وقيمتها في سوق األسهم أآبر من    

ارين     ذين المعي ين ه زيج ب ن م ن      . ع دد م ي أي ع ار ف ال معي ك إدخ يمكن

  .دون تحديد) الحقول(األعمدة 

ارين أو أآ    د معي ي تحدي د ترغب ف ك، ق ى ذل الوة عل ة ع ايير بديل ر آمع . ث

دأ            ي تب ات الت ل المنتج ة آ ي رؤي ب ف د ترغ يح، ق ن التوض د م لمزي

  .يمكنك تحديد العديد من المعايير البديلة إذا أردت. C أو حرف Bبحرف 
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لمزيد من التوضيح، قد    . يمكنك عمل مجموعة من المعايير والمعايير البديلة        تجميع المعايير

دأ   تثال التالي، في رؤية آل المنتجات التي        ترغب، آما يوضِّح الم     ؤهاسما أب

ر من             Cبحرف   دأ بحرف       ٢٠ وقيمتها في سوق األسهم أآب  بغض  B أو تب

هم  وق األس ي س ا ف ن قيمته ر ع ف . النظ ظ أن ص ) أو(الح
ق ع د    يطب ود واح ى عم ط عل يس فق ل ول تعالم بالكام ى االس بيل  . ل ى س عل

ة آل المنتجات التي             دأ   تالمثال، إذا أردت رؤي  وآانت   C بحرف    ؤهاسما أب

ذلك   Bها بحرف   اؤسمأبدأ  ت أو التي    ٢٠قيمتها في سوق األسهم أآبر من         وآ

ر من           ال          (٢٠قيمتها في سوق األسهم أآب سيط عن المث الحظ االختالف الب

سابق ار    )ال رار معي ى تك ة إل ذه الحال ي ه تحتاج ف ك س ت < 20، فإن تح

UnitsInStock أو( في صف(.  

  

  

  

  

  

  

  

  حفظ استعالم) ٥-١- ٤-٥(
  

 .حفظ المنسدلة وحدِّد أمر ملفاضغط على قائمة  •  لحفظ استعالم

  . على شريط األدواتحفظأو اضغط على أيقونة 
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  إضافة عوامل تصفية) ٦-١-٤-٥(
  

ما هو عامل 
  صفية؟الت

ى الجداول أو               تعتبر التصفية بمثابة استعالمات بسيطة إال أنها تطبق فقط عل

  .النماذج المفتوحة، وتستخدم لتغيير آيفية عرض البيانات

  :فيما يلي بعض االستخدامات المفيدة للتصفية

 تصفية السجالت التي ال تريدها •

 )مثًال سنة محدَّدة(الترآيز على جزء معين في العرض  •

 ًارآبسجالت التي تحقق معيارًا معرض ال •

 فرز السجالت تبًعا لمحتويات عدد من الحقول •

  )تصاعدي وتنازلي( مختلفة فرز الحقول في عدة اتجاهات •
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لتصفية السجالت 
في ورقة بيانات 
الجدول حسب 

  التحديد

  .اعرض جدول قاعدة البيانات •

ى     • وي عل ي تحت ة الت ى الخلي غط عل اض

  .ل تصفية لهالعنصر الذي ترغب في عم

م        في المثال الموضَّح   ل، ت شكل المقاب في ال

ى  وي عل ي تحت ة الت ى الخلي ضغط عل ال

  ".car"آلمة 

ة     • ى أيقون د   اضغط عل صفية حسب التحدي  ت

سجالت       في شريط األدوات،   تم عرض ال في

ات      ة أو الكلم ى الكلم وي عل ي تحت الت

ل ي الحق دَّدة ف م . المح ال، ت ذا المث ي ه ف

ي تحت  سجالت الت ةعرض ال ى آلم    وي عل

car ي ل ف ي     ،١ حق ح ف و موضَّ ا ه آم

 . جانبهالشكل المقابل، على النحو الموضَّح
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لتصفية سجالت 
في ورقة بيانات 
الجدول حسب 
  النموذج

ات  • دة البيان دول قاع تح ج ال  . اف ي المث ف

وي  ل، يحت ل المقاب ر ١حق ى العناص  عل

Car وVan وTruck.  

  
  

ة  • ى أيقون غط عل سب اض صفية ح ت
وذجال دول   نم كل الج ر ش وف يتغي  وس

   .في الشكل المقابل على النحو الموضَّح

  

   .١الحظ السهم المنسدل في حقل •

سدل، فيمكنك أن          • سهم المن اضغط على ال

ة      ر المعروض د العناص د أح وم بتحدي تق

 .لتصفية هذا الحقل

 

 اجانبفي المثال الموضَّح  •

 .Vanقمنا باختيار   •
  

  

لتطبيق عامل 
  التصفية

صفية   على أيقونة  اضغط • ، تطبيق عامل الت

ل      ل حق ا، داخ رض الخالي ط ع تم فق ، ١في

   .Vanالتي تحتوي على عنصر 
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 إنهاء التصفية) ٧-١-٤-٥(
  .إزالة عامل التصفيةاضغط على أيقونة  •  إلنهاء التصفية

  
  

 معالجة االستعالم) ٢-٤-٥(
  

 إضافة حقول إلى االستعالم) ١-٢-٤-٥(
  

لفتح استعالم في 
قة عرض طري

  التصميم

 .افتح قاعدة البيانات •
 .استعالماتاضغط على أيقونة  •
ره      • ي تحري ذي ترغب ف تعالم ال ى االس أرة عل ن للف الزر األيم اضغط ب

  . من القائمة المنسدلةعرض التصميموحدِّد األمر 
  

إلضافة حقل إلى 
  االستعالم

ع نص        • ل اضغط داخل مرب ستخدم    حق ر م فيظهر سهم متجه ألسفل     .  غي
 . بع النصفي مر

وب من               اضغط على السهم لعرض    • ل المطل دِّد الحق م ح الحقول، ث ة ب  قائم
  .القائمة
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٧٨

 

 حذف حقول من االستعالم) ٢-٢-٤-٥(
  

لحذف حقل من 
  االستعالم

 .اعرض االستعالم في طريقة عرض التصميم •

رتين  • ضغط م م بال ىق ص عل ع ن ل مرب م حق ى اس وي عل ذي يحت  ال
 . فيتم تحديد اسم الحقل،الحقل الذي ترغب في حذفه

 .Deleteاضغط على مفتاح  •

  .Enterاضغط على مفتاح  •
  

 التحديد والفرز) ٣-٤-٥(
  

 تحديد وفرز البيانات من خالل معيار معين) ١-٣-٤-٥(
  

إذا أردت عرض السجالت التي تعمل عليها في ترتيب آخر مختلف، يمكنك      فرز السجالت
ستخدم  ريع أن ت رز س بي   . ف ى س ون عل د تك سجالت   فق ا ب ال محتفًظ ل المث

ي       سجالت ف د عرض ال ك تري ف، لكن م الموظ سب رق ة ح وظفين مرتب الم
  .ترتيب أبجدي حسب االسم

رز متجاور                     ل ف ر من حق ستخدم أآث ات الجدول، يمكنك أن ت . في ورقة بيان
إذا قمت بتحديد أآثر    .  في النموذج   فقط ولكن يمكنك استخدام حقل فرز واحد     

ل               من حقل فرز في ورقة الب      سار هو الحق ل في أقصى الي يانات، يكون الحق
  . قد ترغب في إعادة ترتيب األعمدة قبل الفرز،لذلك. األساسي للفرز

  

  

  

  

  

  

  



  )دة الخامسةالوح (

  قواعد البيانات                                                                                 دليل التدريب
  

٧٩

لفرز سجالت في 
ورقة بيانات 

  جدول

 . لهاحدِّد األعمدة التي ترغب في فرز السجالت تبعًا •

ر  • رزاخت ة ف دِّد سجالت من قائم صاعدي وح رز ت ازليأو  ف رز تن ن ف  م
 .ائمة الفرعيةالق

ى    غط عل صاعدي أو اض رز ت ازلي  أو ف رز تن ى  ف ريط األدوات عل  ش
  .قياسي

ة من               :ملحوظة ات بداي ة البيان يقوم الفرز التصاعدي بترتيب القيم في ورق
ر   ة األآب ى القيم ة وحت ل قيم ن (أق ثًال، م ى ٠م ى ي٩ إل ن أ إل وم ).  وم يق
  .الفرز التنازلي بعكس هذه العملية

 

 لفرز سجالت في
  النموذج

 .الحقول التي تريد فرزهاحدِّد  •

ة      • رز تصاعدي   اضغط على أيقون ازلي    أو   ف رز تن ى شريط األدوات      ف  عل
  .قياسي
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 تحديد وفرز البيانات تبًعا للمعامالت المنطقية) ٢-٣-٤-٥(
  

لتصفية سجالت 
باستخدام أمر 
  التصفية المتقدم

 .اعرض جدول في قاعدة البيانات •

دِّد أمر          سجالت اضغط على قائمة     • م ح سدلة، ث صفية  المن تم عرض     ،ت  في

 .قائمة فرعية

 . من القائمة الفرعيةفرز متقدم/عامل تصفيةحدِّد  •

 .يتم عرض إطار التصفية •

ع نص   • ل مرب لالاضغط داخ ي   ف األول، حق فل ف ه ألس هم متج ر س يظه

 .الجانب األيمن من المربع

دِّ                 • م ح سدلة، ث ة من ل   اضغط على السهم المتجه ألسفل لعرض قائم د الحق

 .الذي ترغب في تطبيق التصفية عليه

 . وأدخل معيار البحثمعاييراضغط داخل مربع  •

إذا أردت فرز السجالت الموجودة داخل الحقل، اضغط داخل مربع نص          •

ع     ل المرب هم داخ ر س رز، فيظه فل     . ف ه ألس سهم المتج ى ال غط عل اض

  .فرز تنازلي أو فرز تصاعديلعرض قائمة منسدلة، ثم حدِّد إما 

 .آرِّر هذه العملية على أي من الحقول األخرى •

ح • ال الموضَّ ي المث اهف ي  أدن وظفين ف ار عرض سجالت الم ا باختي ، قمن

 .١/١/٩٤مدينة لندن والذين يعملون منذ 

  

  

ة          • ى أيقون صفية     لتطبيق عامل التصفية، اضغط عل ى   تطبيق عامل الت  عل

 .شريط األدوات
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المعامالت 
المنطقية وتحديد 

  المعيار

 من أجل البحث   مرآبيسمح لك استخدام المعامالت المنطقية بتحديد معيار        

امالت مباشرة وواضحة                . في الجداول  ذه المع ك، ينبغي أن تكون ه على ذل

  .حتى يسهل استخدامها في أآسيس

 

 تعبير المعيار الحقل المطبق عليه المعنى

ذي يبحث عن معلومات عن العميل       غ    ال م  يبل   رق

ID ٨٩ الخاص به.  

CustomerID 89 

راوح   يبحث عن معلومات عن العمالء      ذين تت ال

  .٨٨ و١ بهم بين ة الخاصID أرقام

CustomerID 89< 

غ  الذييبحث عن معلومات عن العمالء       م  ن يبل   رق

ID ٨٩ الخاص بهم أآبر من.  

CustomerID 89>  

راوح   يبحث عن معلومات عن العمالء      ذين تت ال

ام ين ة الخاصID أرق م ب ساوي ٨٩ و ١ به  أو ت

٨٩.  

CustomerID 89=> 

راوح   يبحث عن معلومات عن العمالء      ذين تت ال

  .٨٩ بهم أآبر من أو يساوي ة الخاصID أرقام

CustomerID 89=<  

الء   ن العم ات ع ن معلوم ث ع ذينيبح  ال ال

  .٨٩ بهم ة الخاصID  أرقامتساوي

CustomerID 89<>  

 Bristol.  City ''Leeds'' Or أو Leedsيبحث عن معلومات عن 

''Bristol'' 

دأ              ذين تب يبحث عن معلومات عن األشخاص ال

  .Mcهم بـ ؤأسما

Surname Like ''Mc*'' 

يبحث عن معلومات عن األشخاص الذين عملوا       

امس     ى الخ ن األول إل رة م ي الفت شرآة ف ي ال ف

  .١٩٩٤من ديسمبر عام  عشر

JoinDate Between1/12/

94 And 

15/12/94 
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  تقاريرإصدار ال) ٥-٥(
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  إنشاء تقارير) ١- ٥- ٥(
  

ات   مقدمة  دة بيان شاء قاع بيل إن ي س وة ف إن أول خط ابقا، ف حنا س ا أوض آم

ا  ة منه شاءها والمخرجات المطلوب ن إن د الهدف م ي تحدي ن ف رَّوُت. تكم ف ع

تم     ي ي ك الت شاشة أو تل ى ال ة عل ات المعروض ا المعلوم ات بأنه المخرج

ا شاشة المعروضة  . طباعته ون ال وذج،  وتك ات أو نم ة بيان اد ورق ي المعت ف

ر   تعالم أو أم ن اس اتج ع ارير   . ن اذج، إال أن التق ة النم ن طباع ا يمك آم

ات    ن المخرج ة م سخة مطبوع ديم ن ضلى لتق ة الف ر الطريق ة تعتب . المطبوع

جالت      ة س ق بمجموع ات تتعل ى معلوم ة إل د الحاج ًرا عن ر آثي د التقري ويفي

  .معلوماتخاصة وآذلك عند الحاجة إلى ملخص لل

ن األ    ر م دد آبي ي ع ارير ف تخدام التق ًضا اس ك أي راضيمكن لغ ل : ، مث عم

وائم       تقرير عن ملخص لعمليات البيع في فترة معينة أو ألسعار األسهم أو لق

  .المراسالت أو للفواتير

ارير في استخدام معالجات مايكروسوفت          تتمثل الطريقة األسهل إلنشاء التق

ار الت        رة من              أآسيس، حيث يمكن اختي ين مجموعة آبي ر المناسب من ب قري

ارير    فتتمثل في  ، أسهل طريقة  أما. التقارير الج التق  إنشاء تقرير باستخدام مع

  .التلقائي الذي ينشئ التقرير بالكامل وفًقا لتعليماتك

ة       ات منطقي ي مجموع ات ف يم البيان د وتنظ ع بتحدي ة التجمي ك عملي سمح ل ت

س      شاء      لحساب المجاميع اإلجمالية، حيث ُي ك بإن يمكنك  .  مجموعات  ١٠مح ل

  .آذلك ضم تقرير فرعي لتقريرك

ضَّ  ر، ُيف صميم أي تقري اول ت ل أن تح واع قب ض أن ى بع رف عل ل أن تتع

 المقدمة مع مايكروسوفت     Northwindالتقارير الموجودة في قاعدة بيانات      

سيس ل  . أآ ة قب رض معاين ة ع ي طريق ارير ف شاهدة التق ًضا م ك أي يمكن

  .وضع التصميم للتعرف على الشكل العام للتقريرالطباعة وفي 
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٨٤

  

  ة في ترتيب معين على الشاشة وفي التقريرددتقديم البيانات المح) ١-١-٥-٥(
  

إلنشاء تقرير 
عمودي 

باستخدام معالج 
  التقارير التلقائي

 .تقاريرافتح قاعدة البيانات، واضغط على أيقونة  •

  .جديداضغط على زر  •

  

  

  

  

  

دول  • دِّد الج ات   ح د البيان ث توج تعالم حي ح  .  أو االس ال الموضَّ ي المث  ف

اله دول أع د ج ا بتحدي ات Customers، قمن دة بيان ن قاع  م

Northwind. 

 .عمودي: تقرير تلقائيحدِّد خيار  •

ى زر  • ق، اضغط عل شابهة   مواف صورة م سق ب ر المن شاء التقري تم إن في

  :للشكل التالي ويعرض على الشاشة
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٨٥

  

 إلنشاء تقرير
جدولي باستخدام 
معالج التقارير 

  التلقائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .تقاريرافتح قاعدة بيانات واضغط على أيقونة  •

  .جديداضغط على زر  •

  

  

  

  

  

ات     • د البيان ث توج تعالم حي دول أو االس دِّد الج ح  . ح ال الموضَّ ي المث  ف

 .Northwind من قاعدة بيانات Customers، تم تحديد جدول أعاله

 .جدولي: ر تلقائيتقريحدِّد خيار  •

ى زر  • غط عل ق، اض ى  مواف دول عل سيق ج ر بتن رض التقري تم ع في

  .الشاشة
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إلنشاء تقرير 
باستخدام معالج 

  التقارير

 .افتح قاعدة البيانات •

 .تقاريراضغط على أيقونة  •

  .تقرير جديد، فيتم عرض مربع الحوار جديداضغط على أيقونة  •

  

  

  

  

  

 .م حيث توجد البياناتحدِّد الجدول أو االستعال •

 .معالج التقاريراضغط على خيار  •

 .موافقاضغط على زر  •

  .يتم عرض الصفحة التالية من معالج التقارير •

  

  

  

  

  

  

  . في مربع الحواراستعالمات/جداولحدِّد الجدول أو االستعالم في جزء  •
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لتحديد الحقول 
التي سيتم 

إضافتها إلى 
  التقرير

وب،    • ل المطل ى الحق غط عل سار     اض ه للي سهم المتج ى ال غط عل م اض ث

 . في مربع الحوارالحقول المحدِّدةإلضافة الحقل إلى جزء 

ر           • ى التقري ة إل شكل    . آرِّر اإلجراء السابق إلضافة الحقول المطلوب في ال

ات        دة بيان ى قاع د عل ذي يعتم اه وال ح أدن ا Northwindالموضَّ ، قمن

ول   افة الحق  CompanyNameو CustomerIDبإض

  .Phoneو ContactNameو

  

  

  

  

  

  

  . لالستمرارالتالياضغط على زر  •
 

إلضافة مستويات 
تجميع إلى 
  التقرير

  .تسمح لك الصفحة التالية المعروضة بإضافة مستويات للتجميع •

  

  

  

  

  

  
  

ة    التاليفي هذا المثال، قمنا بالضغط على زر         •  لالنتقال إلى الصفحة التالي

  .من معالج التقارير
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لفرز السجالت 
الموجودة داخل 

  التقارير

ي تعمل  • سجالت الت رز ال ارير بف الج التق صفحة من مع ذه ال ك ه سمح ل ت

 .عليها حتى أربعة حقول، وذلك بترتيب تصاعدي أو تنازلي

  

  

  

  

  

  

  

م  CompanyNameفي هذه الحالة، قمنا باختيار الفرز بواسطة   •  أوًال، ث

 . أدناه على النحو الموضَّحPhoneبواسطة 

  

  

  

  

  

  

  

  . لالنتقال إلى الصفحة التاليةالتاليعلى زر اضغط  •
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لتحديد تخطيط 
  التقرير

 .تسمح لك الصفحة التالية من معالج التقارير بتحديد تخطيط التقرير •

 .ضبط أو جدولي أو عمودييمكنك تحديد تخطيط  •

 .أفقي أو عمودييمكنك ضبط اتجاه الصفحة على  •

ار    • ع االختي د مرب ك تحدي ذلك يمكن وي  ضبط عرض الآ ى تحت ل حت حق
  .، وذلك حتى تناسب الحقول حجم الصفحةالصفحة آافة الحقول

  

  

  

  

  

  

ى زر      • غط عل ة، اض ارات المطلوب د الخي د تحدي اليبع ى  الت ال إل  لالنتق

  .الصفحة التالية من معالج التقارير
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٩٠

  

لتحديد نمط 
  التقرير

وب      • نمط المطل د ال ارير بتحدي الج التق ن مع ة م صفحة التالي ك ال سمح ل ت

رمادي  أو   رسمي أو   أسود عريض تقرير من بين عدد من األنماط مثل        لل
 .عرضي أو ضغط أو شرآة أو فاتح

  

  

  

  

  

  

  

ى زر  • غط عل وب، اض نمط المطل دِّد ال د أن تح اليبع ى الت ال إل  لالنتق

  .الصفحة التالية من معالج التقارير
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سمح             •  لتسمية التقرير رة، وهي ت الج هي األخي ر       الصفحة التالية من المع نح التقري ك بم  ل

  .اسًما

  

  

  

  

  

  

  

 .أدخل اسمًا للتقرير في مربع النص العلوي •

 .معاينة التقريرافتراضًيا، يتم تحديد زر  •

 . إلنشاء التقرير ومعاينتهإنهاءاضغط على زر  •

  :، على النحو التاليتهيتم عرض التقرير النهائي على الشاشة لمعاين •

  

  

  

  

  

  

 
 



  )دة الخامسةالوح (

  قواعد البيانات                                                                                 دليل التدريب
  

٩٢

  

 تعديل تقرير) ٢-١-٥-٥(
  

تح  ي لف ر ف تقري
رض   ة ع طريق

  التصميم

 .افتح قاعدة البيانات •

 .تقاريراضغط على أيقونة  •

ره،             • ذي ترغب في تحري ر ال ى اسم التقري اضغط بالزر األيمن للفأرة عل

  . من القائمة المنبثقةطريقة عرض التصميموحدد أمر 
 

ع  رض مرب لع
  األدوات

 .عرض من قائمة مربع األدواتاختر  •

  .قياسي على شريط األدوات بع األدواتمرأو اضغط على أيقونة 
  

تحكم  ر ال عناص
  في التقرير

 :هناك ثالثة أنواع من عناصر التحكم، نوضحها فيما يلي •

  

ات         عنصر تحكم منضم تستخدم عناصر التحكم المنضمة في عرض البيان
ول الموجودة في الجداول أو االستعالمات            . من الحق

ص أو أرق       ن ن ارة ع يم عب ون الق ن أن تك ام أو يمك
ة            ة منطقي م    (بيانات أو صور أو رسوم أو قيم ل نع مث

و ). أو ال ضمة ه تحكم المن ر ال واع عناص هر أن أش
يذآر أن إنشاء عناصر التحكم المنضمة      . مربع النص 
 .سهل للغاية

ر   تحكم غي صر ال عن
  المنضم

ل نص             هو عنصر التحكم الذي يعرض معلومات مث
ور  ستطيالت أو ص طر أو م شتق . أو أس ال ي

  .صر التحكم غير المنضم من الجدولعن

م  صر تحك عن
  محسوب

  .تعبيرلهو نتيجة 

ي     مربع األدوات اح ف ع األدوات المت سه مرب و نف اذجه ن . النم يمك

ع    تخدام مرب تحكم باس ر ال واع عناص ل أن شاء آ إن

  .األدوات
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 .ضعر من قائمة قائمة الحقولإذا لم يتم عرض قائمة الحقل، اختر  •

 :د الحقل أو الحقول باستخدام  أٍي من الطرق التاليةحدِّ •

 اإلجراء الحقول المحدِّدة

ن  ة م مجموع
ول  الحق

  المتجاورة

اح             ى مفت ، Shiftاضغط على الحقل األول ثم اضغط عل
  .وأثناء ذلك اضغط على آخر حقل في مجموعة الحقول

ن  ة م مجموع
  الحقول المتفرقة

  .اء الضغط على آل حقلأثن Ctrlاضغط على مفتاح 

ى    ول عل ل الحق آ
  قائمة الحقول

  . شريط العنوان في قائمة الحقولعلىاضغط مرتين 

ع نص      إلنشاء مرب
  منضم

ة النموذج حيث ترغب في وضعها           • ى منطق ول إل ل أو الحق . اسحب الحق
 .سوف تحتفظ الحقول بترتيبها آما في قائمة الحقول

 
ع نص      إلنشاء مرب
ع   تخدام مرب باس

  األدوات

ع األدوات  اضغط على أيقونة   • ى مرب أرة    .  مربع النص عل حرِّك مؤشر الف
ع   ة مرب شبه أيقون ع صغير ي ى مرب كله إل ر ش تالحظ تغّي وذج، ف نحو النم
 .النص، لكن مع وجود عالمة زائد خارج الحد األيسر العلوي من المربع

  .اضغط على التقرير في المكان الذي ترغب بوضع مربع النص فيه •

ر عرض عن  ن التقري وان   إذا أردت م ع العن ى مرب ف، اضغط عل وان مختل
  .اا جديًدواآتب عنواًن

 

 . في مربع األدواتالعنواناضغط على أيقونة  •  إلنشاء عنوان

 .اضغط على التقرير في المكان الذي ترغب بوضع العنوان فيه •

  .المطلوباآتب العنوان  •

ع            شاء مرب أرة وسحب المؤشر إلن ى زر الف بدًال من ذلك، يمكنك الضغط عل
  .ي حجم، حيث يمكنك آتابة العنوان فيهمن أ
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صر   شاء عن إلن
ضم   م من تحك
ع   تخدام مرب باس

  األدوات

 . لعرض قائمة الحقولعرض من قائمة قائمة الحقولاختر  •

 .اضغط على أيقونة األداة المناسبة في مربع األدوات •

  . الحقول واسحبه إلى التقرير من قائمةحدِّد حقًال •

  

صر   شاء عن إلن
ضم   ر من م غي  تحك

م  صر تحك أو عن
محسوب باستخدام  

  مربع األدوات

 . لعرض قائمة الحقولعرض من قائمة قائمة الحقولاختر  •

 .اضغط على أيقونة األداة المناسبة في مربع األدوات •

  .اضغط على التقرير •

  

ص   ر ن لتغيي
  العنوان

 .قم بالضغط مرتين على العنوان •

  . الجديداآتب العنوان •
 

ع نص      إلنشاء مرب
  محسوب

 . مؤشر الفأرة إلى مربع النص، فيتغير شكله إلى نقطة إدارجانقل •

  .اآتب التعبير •
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بط  ض
  الخصائص

عندما نقوم بإنشاء تقرير، يفترض أآسيس خصائص لكل عناصر التحكم الخاصة 

 عناصر التحكم وتكتب. به وآذلك للتقرير واألجزاء المختلفة الموجودة فيه

يمكنك عمل و. المرتبطة بهامات المنضمه خصائص من الجداول أو االستعال

  .الخصائص من خالل صفحة الخصائصهذه تعديالت في 

صائص رض للخ ع ع صائص م فحة الخ ر ص ن . تظه ر م دد أآب رض ع لع

  .الخصائص، تحرك خالل القائمة

ة خصائص    ار رؤي ك أن تخت ب، يمكن ات التبوي ى عالم ضغط عل ن خالل ال م

  .البيانات أو الحدث أو التخطيط أو خصائص أخرى

يمكن التعبير عن األنواع المختلفة للخاصية من خالل الخصائص الموجودة في           

  .النماذج

  :فيما يلي بعض الخصائص المرتبطة بالتقارير

 HideDuplicates  تستخدم في إخفاء البيانات الموجودة في عنصر

التحكم عندما تكون لهذه البيانات القيمة نفسها 

 .الموجودة في السجل السابق

 RunningSum      ص ات الن ي مربع ود ف الي الموج دد اإلجم . وصتح

  .Run over Groupيمكنك ضبط الخاصية على 

 CanGrow, 
CanShrink 

ر      صغير أو تكبي ة ت ى إمكاني ية إل ذه الخاص شير ه ت

جزء التقرير أو مربع النص أو التقرير الفرعي لكي         

ات      ال يمكن استخدام     . يضم القدر المطلوب من البيان

  . مع رأس أو تذييل الصفحةهذه الخاصية
  

لعرض صفحة 
  الخصائص

رتين            • ى افتح التقرير بطريقة عرض التصميم، واضغط م عنصر   عنصر    عل
 .التحكم

ى   غط عل تحكم أو اض صر ال دِّد   عن أرة وح ن للف الزر األيم صائص ب ن خ  م

 .القائمة المنسدلة

  .عرض من قائمة خصائصأو اختر 
  



  )دة الخامسةالوح (

  قواعد البيانات                                                                                 دليل التدريب
  

٩٦

 

 التقريرإنشاء وتخصيص رأس وتذييل ) ٣-١-٥-٥(
صيص رأس   لتخ

  وتذييل للتقرير
سابق   • زء ال ي الج حة ف ات الموضَّ تخدم التقني ديل ) ٢-١-٥-٥(اس ي تع ف

  .محتويات جزء رأس أو تذييل التقرير
  

 

  تجميع البيانات في إجماليات التقرير واإلجماليات الفرعية وما إلى ذلك) ٤-١-٥-٥ (
  

التجميع باستخدام 
  معالج التقارير

هل ط   ر أس الج     تعتب تخدام مع ي اس ر ه ي التقري ات ف ع المعلوم ة لتجمي ريق

  .التقارير

  

  

  

  

  

  

  

سهم                ى زر ال حدِّد الحقل الذي ترغب في تجميع التقرير بواسطته واضغط عل

سار ه للي ي ضبط    . المتج فل ف ى وألس ة ألعل هم المتجه تخدام األس ك اس يمكن

  .أولوية الحقل

  
  


