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الدرس 1

 ذؼشٚف انثٛاَاخ ٔ لٕاػذ انثٛاَاخ .
 يكَٕاخ لٕاػذ انثٛاَاخ.
 كٛفٛح ذشغٛم تشَايح أكغٛظ.
 انرؼشف ػهٗ ٔاخٓح انثشَايح ٔيكَٕاذٓا ٔاعرخذايٓا .
 يكَٕاخ َافزج لاػذج انثٛاَاخ ٔاعرخذاياذٓا.
 يكَٕاخ ششٚظ االدٔاخ Ribbon
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I ntr od uc t ion

مقدمــــــــت

قبل أن نبدأ فً شرح البرنامج ٌجب أن نتعرف على بعض التعرٌفات الهامة التً سوف نستخدمها فً دراستنا
.
ما هً البٌانات
 Data؟

ما هً
قواعد البٌانات
 Database؟

ْٗ يدًٕػح يٍ انسشٔف ٔانكهًاخ ٔانشيٕص ٔانظٕس (انخاو) انًرؼهمح تًٕضٕع يؼٍٛ
(أثُاء انًؼاندح أٔ لثهٓا) ٔيثال رنك  :تٛاَااخ انًإيف( ٍٛاالعاًاء – األسلااو انٕيٛفٛاح –
انًٍٓ – انظٕس) تاذٌٔ ذشذٛاة و ُٔٚارح ػاٍ ْازِ انثٛاَااخ تؼاذ انًؼانداح ياا  ٚهاك ػهٛاّ
يظ هر انًؼهٕياخ ٔرنك كًا ٔسد تًٕعٕػح ٔٚكٛثذٚا .

هً مجموعة من البٌانات المتكاملة و المشتركة فً بعض الخصااص المتشاابهة حٌا
ٌتم تخزٌن هذه البٌانات فً قاعدة بٌانات بهدف سهولة إضافة وتحدٌ وتنظٌم البٌانات
المخزناااااااااااة وسااااااااااااهولة البحااااااااااا عاااااااااااان البٌاناااااااااااات و عماااااااااااال الحسااااااااااااابات
و اإلحصاااصٌات المختلفااة علااى البٌانااات وطباعااة هااذه الحسااابات و اإلحصاااصٌات فااً
صااورة تقااارٌر تساااعد فااً اتخاااذ القاارارات و اإلحاطااة بالبٌانااات الالزمااة فااً الوقاات
المناسب بسهولة ودقة .

مكىواث قىاعد انبياواث

Da t abase Comp onents

تتكون أي قاعدة بٌانات من مجوعة جداول ٌتم تخزٌن البٌانات بها  ،كما ٌتم إنشاء عالقات بٌن الجداول بحٌ
ٌمكن الحصول علاى البٌاناات المطلوباة مان اكثار مان جادول عان طرٌا العالقاات بٌنهاا لاذل تسامى قواعاد
البٌانات التى تنشأ على برناامج أكساٌ (  ) Relational Databaseأي قواعاد بٌاناات عالصقٌاة فهاً تعتماد
على العالقات بٌن الجداول .
ما هً الجداول
 Table؟

جادول قاعادة البٌاناات هااو مجموعاة مان البٌاناات عاان موضاو واحاد أو كااصن واحااد
ٌساامى (  ) Entityفمااثالا ٌااتم تخاازٌن بٌانااات المااوظفٌن فااى [ جاادول المااوظفٌن ] ،
وتخزن بٌانات العمالء فى [ جدول العمالء ] وهكذا .
وٌتكون اي جدول من مجموعة أعمدة تسمى ( حقل ) Field
ومجموعة صفوف تسمى ( سجل . ) Record

ما هو
حقل البٌانات
 Field؟

هو أحد أعمدة الجدول حٌ ٌخزن به خاصٌة واحدة عن الموضو المتعل بالجادول
أو جزء واحد من البٌانات المخزنة فى الجدول .
مثال فى [ جدول الموظفٌن ] ٌخزن اسم الموظف فى حقل و تاارٌ التعٌاٌن فاى حقال
آخر وهكذا كل وحدة من البٌانات تخزن فى حقل واحد .

كما ٌفضل تجزيء البٌانات بقدر المستطا وتخزٌن كل جزء فى حقل من الجدول .
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مثال فً [ جدول الموظفٌن ] ٌفضل عدم تخزٌن اسم الموظف فً حقل واحد  ،فٌجب تجزيء اسم الموظف
إلى ( االسم األول ) و ( االسم األخٌر) وتخزٌن كل اسم فً حقل من الجدول  ،فتجزئ البٌانات ٌساعد فً
سهولة البح وترتٌب البٌانات و غٌرها من العملٌات التى تجرى على البٌانات .
ما هو
سجل البٌانات
 Record؟

هو أحد صفوف الجدول حٌ ٌخزن فٌه كل البٌانات المتعلقة بوحدة واحدة من
البٌانات المخزنة فى الجدول .
مثال فى [ جدول الموظفٌن ] تخزن كل بٌانات الموظف األول وهى االسم والسن
والعنوان والتلٌفون وتارٌ التعٌٌن وغٌرها من البٌانات المرتبطة بالموظف األول فى
صف واحد من الجدول أو فى سجل واحد ، Recordوبالمثل تخزن كل بٌانات
الموظف الثانى فى صف واحد أو سجل واحد .

ومىذج نددول بياواث انمىظفيه

زمم
رقم
انمىظف
101
102
103
104

االسم األول االسم األخير
يسًذ
خانذ
ازًذ
فٕص٘

ػهٗ
انٕكٛم
ػثذ انًسغٍ
انظفرأٖ

انعىىان

انخهيفىن

انؼدٕصج
انًؼادٖ
انًُٓذعٍٛ
يذُٚح َظش

3546353
5635745
3465543
4650534

Field

عدم Record

كما ٌجب أن ٌحتوى كل جدول فى قاعدة البٌانات على حقل ممٌز لكل سجل فى الجدول أو كل وحدة من
البٌانات فى الجدول .
مثال فى [ جدول الموظفٌن ] ٌجب أن نحدد كٌف ٌمكن التمٌٌز بٌن بٌانات موظف وآخر  ،فإذا استخدمنا حقل
( اسم الموظف ) للتمٌٌز بٌن موظف وآخر قد ٌتشابه أكثر من موظف فى نف االسم وإذا استخدمنا حقل (
تارٌ التعٌٌن ) للتمٌٌز بٌن موظف وآخر قد ٌتشابه أكثر من موظف فى نف تارٌ التعٌٌن .
لذل ٌجب أن ننشأ حقل ممٌز للسجالت فى هذا الجدول مثل حقل ( رقم الموظف ) بحٌ كل موظف ٌحدد له
رقم مختلف عن األخر فٌمكن التمٌٌز بٌنهم بسهوله .
وٌسمى الحقل الممٌز أو المفتاح الرصٌسً للجدول ( . ) Primary Key
ما هو
المفتاح الرصٌسً للجدول
 Primary Key؟

هو حقل أو مجموعة حقول تحوى قٌم منفردة غٌر متكررة تعرف وتمٌٌز
كل سجل فى الجدول .

قد ٌستخدم المفتاح الرصٌسً فً احد الجداول فى جدول آخر بهدف إنشاء عالقة بٌن الجدولٌن وفى هاذه الحالاة
ٌسمى المفتاح الرصٌسً فً الجدول الثانً باسم المفتاح األجنبً . Foreign Key
ما هو
المفتاح األجنبً
 Foreign Key؟
انمفخاذ انرئيسي وانمفخاذ األخىبي

هو مفتاح رصٌسً أو حقل ممٌز ألحد الجداول ٌستخدم فى جدول آخر
بهدف إنشاء عالقة بٌن الجدولٌن .
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خذٔل انًٕيفٍٛ
االسم
رقم
األول
انمىظف
يسًذ
101
خانذ
102
ازًذ
103
104

االسم
انثاوي
ػهٗ
انٕكٛم
ػثذ
انًسغٍ
انظفرأٖ
فٕص٘
يفراذ سئٛغٙ
Primary Key

كيفيت حشغيم انبروامح

انعىىان

انخهيفىن

انؼدٕصج 3546353
5635745
انًؼادٖ
انفٕاذٛش
خذٔل
انًُٓذع3465543 ٍٛ
حاريخ
رقم
انفاحىرة
انفاحىرة
4650534
يذُٚح
2001/2/1
5000
َظش
2001/2/15
5001
2001/3/10
5002
2001/3/23
5003

يفراذ اخُثٙ
Foreign Key

انكميت رقم
انمىظف
101 320
104 400
102 450
101 130

St ar t ing Acc ess

ٌمكن تشغٌل البرنامج عن طرٌ الخطوات التالٌة :
 .1أضغظ تضس انًأط يشج ٔازذج ػهٗ صس  Startو فرظٓش لائًح ٔ. Startيُٓا َخراس  All Programsو
 .2ثى َخراس ٔ Microsoft officeيُٓا َخراس . Microsoft Office Access 2007
كًا ًٚكٍ ذشغٛم انثشَايح ػٍ طشٚك :
َ .1خراس يٍ لائًح  Startأيش انرشغٛم  .Runثى َكرة اعى يهف ذشغٛم انثشَايح " "msaccessثى .Ok
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واخهه بروامح أكسيس

Ac cess Int er fac e

ذى ذغٛٛش ٔاخٓح انثشَايح فٗ االطذاس اندذٚذ تسٛث ذكٌٕ اعٓم فٗ االعرخذاو ْٔٗ ذركٌٕ يًا ٚهٗ :
ششٚظ انؼُٕاٌ Title bar

ششٚظ انٕطٕل انغشٚغ نالٔايش
Quick Access Toolbar

صس أٔايش االٔفٛظ
Office Button

لائًح آخش يهفاخ ذى
اعرخذايٓا ػهٗ انثشَايح
List of recently
used database

نٕزح انمٕانة انداْضج
نمٕاػذ انثٛاَاخ
Template Pane

ششٚظ انسانح Status bar

 .1شريط انعىىان ( . ) Title bar
ٚسرٕٖ ػهٗ ػُٕاٌ انثشَايح و ٔأصساس انرسكى فٗ انثشَايح . Control Button
 .2شريط انىصىل انسريع نألوامر
( . ) Quick Access Toolbar
ٚسرٕٖ ػهٗ االٔايش االكثش اعرخذايا ً يثم انسفظ
ٔانرشاخغ ٔغٛشْا ًٚٔ .كٍ ذخظٛض ْزا انششٚظ
تاالضافح أ انسزف تانضغظ ػهٗ انغٓى انًدأس نّ
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( . ) Office Button
 .3زر االوفيس
ْٕ انثذٚم نهمٕائى فٗ االطذاس اندذٚذ تسٛث ػٍ انضغظ ػه ّٛذظٓش أٔايش لائًح  Fileفٗ
االطذاساخ انغاتمح

( . ) Template Pane
 .4نىحت انقىانب انداهسة نقىاعد انبياواث
ْٔٗ لائًح ذسرٕٖ ػهٗ ذظُٛفاخ يٍ انمٕانة انداْضج نمٕاػذ انثٛاَاخ انرٗ ٚرى ذسًٛهٓا يٍ
يٕلغ االَرشَد Office Online

.5

شريط انحانت ( . ) Status bar
ٚثْ ٍٛزا انششٚظ زانح انثشَايح أثُاء انؼًم ػه ّٛو فٛدة ػهٗ انًغرخذو يالزظح ْزا
انششٚظ تاعرًشاس أثُاء انؼًم ػه ّٛألَّ ٚث ٍٛنهًغرخذو يا ٚدة ػًهّ أثُاء انرؼايم يغ انثشَايح

كائىاث قاعدة انبياواث

Da t abase Ob jects

ا٘ لاػذج تٛاَاخ عُمٕو تئَشائٓا ػهٗ تشَايح أكغٛظ عرسرٕٖ ػهٗ يدًٕػح يٍ انكائُاخ األعاعٛح فٗ ذكٍٕٚ
لاػذج انثٛاَاخ و ْٕٔ يا عُرُأنّ فٗ انششذ انران: ٙ
أٔالً :عُمٕو تفرر لاػذج تٛاَاخ خاْضج نُرؼشف يٍ خالنٓا ػهٗ كائُاخ لاػذج انثٛاَاخ ػٍ طشٚك انخ ٕاخ
انرانٛح :
َ .1مٕو تفرر انثشَايح.
َ .2خراس يٍ نٕزح لٕانة لٕاػذ انثٛاَاخ  Template Paneاالخرٛاس Sample
 .3ثى َخراس انًُٕرج Northwind 2007
َ .4ضغظ ػهٗ انًهف انغاتك يشذ ٍٛتانًأط  D-Clickو نفرر انًهف .
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Northwind 2007 اَاخٛ الَشاء َغخح يٍ ًَٕرج لاػذج انثCreate ٗ ثى َضغظ ػه.5
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مكىواث قاعدة انبياواث
ػُذ فرر أ٘ لاػذج تٛاَاخ ػهٗ تشَايح أكغٛظ و ذظٓش َافزج انثشَايح تانشكم انرانٗ

ششٚظ االدٔاخ انشئٛغٗ
Ribbon

نٕزح انرُمم
Navigation Pane

ٔذسرٕٖ ْزِ انُافزج ػهٗ نٕزح انرُمم ًٚ ٔ Navigation Paneكٍ
انرسكى فٗ ػشع انكائُاخ ػهٗ انهٕزّ ػٍ طشٚك انضغظ ػهٗ انغٓى
انًدأس نٓا َٔخراس  Object Typeزرٗ ٚرى ػشع انكائُاخ زغة
إَٔاػٓا
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ْٔٗ ذشًم ػهٗ انران: ٙ

اندداول
Tables

االسخعالماث
Queries

انىماذج
Forms

ذسٕٖ كم اندذأل انرٗ ذشًم ػهٓٛا لاػذج انثٛاَاخ ٔ ْ ٙانًكٌٕ
األعاع ٙنماػذج انثٛاَاخ .
ذسإٖ ػهاٗ كام االعرفغااساخ انراٗ ذغارخشج ياٍ انثٛاَااخ انًخضَاح فاٗ
خاااذأل لاػاااذج انثٛاَااااخ ٔذؼرثاااش االعااارؼالياخ ْااا ٙانٕعاااٛهح انًغااارخذيح
العرخشاج انثٛاَاخ يٍ خذٔل ٔازذ أٔ أكثش يٍ خذٔل ػٍ طشٚك انؼاللاخ
تا ٍٛانداذأل ٔػًام ذدًٛاغ و أٔ ذشذٛااة و أٔ ذششاٛر نهثٛاَااخ و كًاا ًٚكااٍ
ػًم زغاتاخ أٔ إزظائٛاخ ػهٗ انثٛاَاخ .
ْٔٗ ػثاسج ػٍ شاشاخ أٔ َٕافز ذغارخذو ددخاال انثٛاَااخ فاٗ انداذأل أٔ
اعارؼشاع انثٛاَااخ انًخضَااح و كًاا ذرااٛر ػًام تسااث و أٔ ذششاٛر نهثٛاَاااخ
أٔ ززف تٛاَاخ يٍ اندذأل و ٔ ذرًثم أًْٛح ْزِ انًُارج فٗ أَاّ ال ٚكإٌ
ذؼايم انًغرخذي ٍٛنماػذج انثٛاَاخ ذؼايم يثاشش يغ اندذأل ألٌ أٖ ذؼايم
خاطئ يغ اندذأل ٚؤدٖ نرذيٛش لاػذج انثٛاَاخ كهٓا .

انخقارير
Reports

ْ ٙانٕعٛهح انًغرخذيح العرخشاج انثٛاَاخ ياٍ لاػاذج انثٛاَااخ فاٗ طإسج
ذماسٚش ي ثٕػح ػهٗ ٔسق تسٛث ًٚكٍ اعرخذايٓا فاٗ انرؼاايالخ ادداسٚاح
ٔ انشعًٛح ٔغٛشْا .

صفحاث
اإلوخروج
Pages

ف ٙزانح انرؼايم يغ لاػذج انثٛاَاخ ػٍ طشٚك شثكح ادَرشَد ذغرخذو ْزِ
انظفساخ نؼشع انثٛاَاخ انًخضَح فٗ انماػذج أٔ إدخال تٛاَاخ خذٚذج أٔ
انثسث ػٍ انثٛاَاخ و نكٍ ذسراج فٗ ْزِ انسانح ٔضغ لاػذج انثٛاَاخ ػهٗ
خادو إَرشَد  Web Serverنشتظ لاػذج انثٛاَاخ تشثكح ادَرشَد
ٔ عٕٓنح انرؼايم يٓا يٍ أ٘ يكاٌ فٗ انؼانى .

انىحداث
انبرمديت
Macros
Modules

ذغرخذو نضٚادج كفاءج لاػذج انثٛاَاخ و ٔصٚادج ذفاػم لاػذج انثٛاَاخ يغ
انًغرخذو و ػٍ طشٚك كراتح ل غ تشيدٛح Programming Codes
تاعرخذاو نغح انثشيدح . Visual Basic
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كًا ذسرٕٖ َافزج لاػذج انثٛاَاخ ػهٗ ششٚظ أدٔاخ انشئٛغٗ ٔ Ribbonانزٖ ًٛٚض االطذاس اندذٚذ نثشَايح
االكغٛظ ٔٚسرٕٖ ػهٗ يدًٕػح يٍ انرثٕٚثاخ ٔ Tabsكم ذثٕٚة يمغى ػهٗ يدًٕػاخ يٍ االدٔاخ انرٗ
ذغرخذو فٗ انرؼايم يغ لاػذج انثٛاَاخ و كًا ذظٓش يدًٕػح يٍ انرثٕٚثاخ ذغًٗ  Contextual Tabذخرهف
زغة انكائٍ انزٖ ٚرى انرؼايم يؼّ :

Group

Contextual Tab

Ribbon Tab

ششٚظ االدٔاخ انشئٛغٗ
Ribbon

كًا ًٚكٍ ذظغٛش ششٚظ االدٔاخ انشئٛغٗ نهثشَايح  Ribbonػٍ طشٚك انضغظ تانضس اال ًٍٚنهًأط ػهٗ
انششٚظ َٔخراس االيش Minimize the Ribbon
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ًٔٚكٍ اخرٛاس االٔايش يٍ ششٚظ االدٔاخ  Ribbonػٍ طشٚك انًأط أٔ ػٍ طشٚك نٕزح انًفاذٛر ٔرنك
تانضغظ ػهٗ صس  Altفٛظٓش انسشف انخاص تكم أيش تدٕاسِ كًا فٗ انظٕسج انرانٛح

خالل دساعرُا فْ ٙزِ انذٔسج عُمٕو تئَشاء لاػذج تٛاَاخ نششكح ذؼًم ف ٙيدال ذٕصٚغ انًُرداخ انغزائٛح
ذغًٗ [ انششكح انًظشٚح نهًُرداخ انغزائٛح ]
عٕف ذشًم ْزِ انماػذج ػهٗ انثٛاَاخ انرانٛح :
تٛاَاخ األطُاف انر ٙذرؼايم فٓٛا انششكح ( ) Products
تٛاَاخ انًٕسد ٍٚانمائً ٍٛترٕسٚذ األطُاف نهششكح ( ) Suppliers
تٛاَاخ انؼًالء انًرؼايه ٍٛيغ انششكح ( ) Customers
تٛاَاخ انًٕيف ٍٛانؼايه ٍٛتانششكح ( ) Employees
تٛاَاخ انفٕاذٛش انر ٙذؼ ٓٛا انششكح نهؼًالء ( ) Invoice

حمريـــه
انً هٕب دساعح لاػذج انثٛاَاخ انغاتمح انخاطح تانًخضٌ ٔ دساعح انثٛاَاخ انً هٕب ذخضُٓٚا فٗ ْزِ انماػذج و
ٔذسذٚذ انران: ٙ
 ذسذٚذ اندذأل انرٗ عرسرٕٖ ػهٓٛا لاػذج تٛاَاخ انًخضٌ .
 ذسذٚذ يا ْ ٙانسمٕل انًرٕلغ أٌ ٚسرٕٖ ػهٓٛا كم خذٔل ػهٗ زذِ .
 ذسذٚذ أٖ انسمٕل ٚظهر أٌ ٚكٌٕ يفراذ سئٛغ ٙأٔ زمم يًٛض نكم خذٔل .
 ذسذٚذ يا ْ ٙانؼاللاخ انر ٙعرشتظ ت ٍٛاندذأل فٗ ْزِ انماػذج .

