
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة دیالى

  الرازي \كلیة التربیة 

  قسم علوم الحاسبات

  

  

  

  

  

     

  

  

  
  نیسان                               ربیع اآلخر           

                              م ٢٠١٠                                   ھـ ١٤٣١       

                                                                                                  

ما ا م  

  ل

 VISUAL BASIC  

مو  

MICROSOFT OFFICE

ACCESS  

 ا  إ  ا ا\ ت  ء ازي وا

 مسدررا تا     

 اد اإ : ا                                                  ذاف اإ :ا  دل  



  بسم اهللا الرحمن الرحیم

َیْرَفِع اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا {
ِمنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم 

َدَرَجاٍت َواللَُّھ ِبَما 
. } َتْعَمُلوَن َخِبیٌر

]١١المجادلة [
  

  

  

  

  

  



  ﴾ ااء ﴿

 ر سع ا  إ ة 

   أم   دةإ

در  اكا   إا ط  

 ا ا إ) ي اوا( .....

إ  أر ا وان

إ ر ا و اء

..... )اوا (إ ا ا ض

ا بإ ر إ س اوا ة اا)   إ..... (  

 وا    اة و ه ا  ان  ا و اة  ا  ض

  ....)أ (وأماة اة إ ا أ ء إ  ات ذت

تكاد ُتحــرق من اشواقنا لھبا          إلى ِرحـــابك ارسلنا رسائلنا       

  وقبلھا قد بعثنا الدمــع منسكبا      یا قارئ الحرف اھدیناك احرفنا  

  لب والھدباــمھرًا وإال قد بعثنا الق        شوقًا إلیك فھل ترضـى محبتنا       

ر قــد كتبوا                       ومن دمانا كتبنا الشعر والخطبا                                 فغیرنا بمداد الحــب
       

   .. ن   ن ،   
   ن ، ءا                   

  ا ا ا ة أه و  ي إأ....ا



! وان   !
 ...  ااع   أن  اوف   ت   ه ات

ف ور ا   ول أن . . .

م    ل وا   ة رارت وا   ف إا  ام ق 

م إ.............

اةا   وودا و ا  او  ر

 دروب   أ   ن إوا ا  و

در  ه   وأ

: ا إ  اازي وم\اا   اإ اة

 ذ اا:  

ا  ا   

  ر   ات 

 ا ا ف ذ اا وإ:  

ا  دل  

 ذ اا   يا ا أم  :  

 ا   

 ه ا    او  و   وا...  

ا  



اف اا  

إن الھدف من ھذا الجھد المتواضع ھو نشر الفائدة بین أوساط الطلبة األعزاء من 
  ..خالل نشر المعرفة الصرفة التي یبحث عنھا الكثیر من الطلبة 

وقد طرقنا في ھذا البحث باب أھم اللغات البرمجیة في ھذا الوقت والتي ال تكاد 
یستطیع األستغناء عن تعلمھا ؛ أال وھي لغة تجد طالبا في أقسام علوم الحاسبات 

فجول بیسك لما لھا من أھمیة قصوى في استمرار عجلة سیر العلم في جامعتنا 
  ..العزیزة 

كما وإني في ھذا البحث آثرت على نفسي أّال أخرج من ھذه الكلیة إال وأحببت أن 
جنة أضع لي بصمة في ھذا القسم الغالي من خالل تصمیم برنامج نظام الل

االمتحانیة لیسھل على األساتذة األكارم حساب درجات الطالب من دون الحاجة إلى 
الحساب الیدوي المعقد ومن باب خدمة ھذا القسم الغالي قمت بصمیم ھـــــــذا 

  ...البرنامج المتواضع 

والذي أتمنى أن یكون ھذا عمال موفقا یفتح باب التطور واالرتقاء على مصراعیھ  
..قع العلم في كافة جامعات العراق للنھوض بوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فھرس المحتویات

  الصفحة  المحتویات  ت

  ١  الخالصة  ١
  :الفصل االول   ٢

  مفھوم قواعد البیانات ١- ١
٣  

  ٣  قاعدة البیانات ٢- ١  ٣
  ٤  اسلوب الحاسب االلكتروني في معالجة  قاعدة البیانات ٣- ١  ٤
  :مواصفات إدارة قواعد البیانات ٤- ١  ٥

  أ  نظم ادارة قواعد البیانات -٤- ١
٤  

  ٥  ب  أھم وظائف قواعد البیانات -٤- ١  ٦
  ٦  مھام إداریي قواعد البیانات  ٥- ١  ٧
  ٧  كیفیة تصمیم قاعدة البیانات  ٦- ١  ٨
  :الفصل الثاني   ٩

   Visual Basicأساسیات لغة ١- ٢
٩  

  ٩  ماھي الفجوال بیسك ٢- ٢  ١٠
  ١٠  تشغیل لغة فجوال بیسك ٣- ٢  ١١
  ١٢  بیئة لغة فجوال بیسك ٤- ٢  ١٢
  ٢٠  انواع ادوات التحكم في اللغة ٥- ٢  ١٣
  ٢٣  إنشاء قاعدة بیانات اكسس ٦- ٢  ١٤
  ٢٥  التعامل مع الجداول في االكسس ٧- ٢  ١٥
  ٢٥  كیفیة انشاء جدول في االكسس ٨- ٢  ١٦
  ٢٦  الوصف ٩- ٢  ١٧
  ٢٧  طریقة حفظ الجدول ١٠- ٢  ١٨
  :الفصل الثالث   ١٩

  تصمیم برنامج اللجنة االمتحانیة ١- ٣
٢٩  

  :الفصل الرابع   ٢٠
  أ االستنتاجات -١- ٤

٣٤  

  ٣٤  ب التوصیات   -١- ٤  ٢١
  ٣٥  المصــــــــــــــــادر  ٢٢

  

  

  

  



  فھرس االشكال والجداول

  الصفحة  االشكال والجداول  ت
  ١٠  قائمة البدء بالفجوال بیسك في نظام التشغیل  ١

  ١١  اللغةنافذة مشروع جدید في   ٢

  ١٢  النافذة الرئیسیة في لغة فجوال بیسك  ٣

  ١٤  ایقونات نافذة مستكشف المشروع  ٤

  ١٥  خصائص النموذج  ٥

  ١٦  النموذجعرضموقعنافذة  ٦

  ١٨  النموذجتصمیمنافذة  ٧

  ١٩  بیسكالفیجوالفيالبرمجةنافذة  ٨

  ١٩  التحكمأدواتشریط  ٩

  ٢٠  ووظیفتھاالتحكمأدواتأنواع  ١٠

  ٢٣  إنشاء قاعدة بیانات جدیدة  ١١

  ٢٤  صندوق حوار حفظ وانشاء قاعدة بیانات  ١٢

  ٢٤  الواجھة االساسیة لقاعدة بیانات اكسس  ١٣

  ٢٥  إنشاء جدول في االكسس  ١٤

  ٢٦  تصمیم جدول بیانات للطلبة  ١٥

  ٢٧  خصائص الجدول في برنامج االكسس  ١٦

  ٢٧  حفظ الجداول  ١٧

  ٢٧  معینحفظ الجدول باسم   ١٨

  ٢٩  واجھة البرنامج الرئیسیة  ١٩

  ٣٠  واجھة البرنامج لمرحلة معینة  ٢٠

  ٣٠  ادخال اسم المادة وعدد وحداتھا  ٢١

  ٣١  ادخال اسماء الطالب  ٢٢

  ٣٢  واجھة ادخال درجات الطالب  ٢٣

  ٣٢  نتیجة الطالب  ٢٤

  

  

  

  



Abstractionالخالصة 

قواعد البیانات ألنھا العمود الفقري لمشروع بحثنا لقد ارتأینا أن نبدأ في ھذا البحث بمفھوم 
ھذا وألھمیتھا في انظمة الدوائر والمؤسسات كافة لذا كان ال بد لنا من االبتداء بھا كفصل أول 

لھذا البحث الذي یتكون من ثالثة فصول والفصلین اآلخرین ھما اساسیات لغة فجول بیسك 
البیانات والفصل الثالث ھو تصمیم برنامج وشرح برنامج االكسس النھ تطبیق على قواعد 

  .اللجنة االمتحانیة 

فعلى ھذا األساس بینا في الفصل االول ماھي قواعد البیانات وماھو اسلوب التعامل مع قاعدة 
البیانات وكذلك وضحنا ما ھي أنظمة ادارة قواعد البیانات وما وظائفھا ، واختتمنا ھذا الفصل 

  .نات جدیدة بــ كیفیة تصمیم قاعدة بیا

وابتدأنا بنبذة مختصرة عن  Visual Basicأما الفصل الثاني فتناولنا فیھ أساسیات لغة 
اللغة وكیفیة تشغیل برنامج اللغة ، وقمنا بشرح أدوات نافذة المشروع وانتقلنا إلى نافذة 
ومنھا الخصائص وكذلك تناولنا كیفیة البرمجة في ھذه اللغة وبینا مكان كتابة كودات البرامج 

  .انتقلنا إلى أدوات التحكم وبینا وظائف كل أداة 

، حیث بینا فیھ  Microsoft Accessوفي نفس الفصل تناولنا شیئا عن برنامج االكسس 
إلى إنشاء  Start Menuكیفیة إنشاء قاعدة بیانات في االكسس ابتداءا من قائمة البدایة 

قاعدة البیانات، وأنھینا ھذا الفصل في كیفیة إنشاء وحفظ الجداول والتعامل معھا في ھذا 
  . -االكسس –البرنامج      

أما في الفصل الثالث فقمنا بشرح تصمیم برنامج اللجنة االمتحانیة والذي یتكون من واجھة 
من ھذه المراحل االربع ، وقمنا  رئیسیة تحوي المراحل االربع ومنھا یمكن اختیار أي مرحلة

بتوضیحھا بالرسوم والمخططات وتوضیح وظائف االدوات التي قمنا باستعمالھا في ھذا 
  .وتضمن الفصل الرابع النتائج والتوصیات . البرنامج 
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  مفھوم قواعد البیانات ١-١

تمثل الحاسبات اإللكترونیة عالمة بارزة من عالمات التطور الحضاري للبشریة كما تمثل سمة 
ممیزة لعصرنا الحدیث ، فدخلت في مختلف المجاالت العلمیة والصناعیة واإلقتصادیة 
والعسكریة نظرا لما توفره لالنسان من سرعة فائقة ودقة متناھیة في انجاز العدید من 

واألعمال الروتینیة ، وقدرتھا على حفظ واسترجاع المعلومات في الوقت  العملیات الحسابیة
من أھم علوم  (DATA BASES)المناسب التخاذ القرارات الالزمة ، وتعد قواعد البیانات 

الحاسب اآللي التي تعنى بأتمتة نظم المعلومات ، فقد دخلت جمیع مجاالت الحیاة انطالقا من 
سیطة الى المكتبات العامة الضخمة مرورا بتنظیم االعمال االداریة الب تنظیم المكتبة المنزلیة

في المؤسسات وذاتیة الموظفین وغیر ذلك من االعمال والمھام التي تتطلب وجود قواعد 
  .بیانات خاصة یعتمد علیھا في تسھیل اعمال المؤسسات والمكاتب واالفراد 

  DATA BASES: قاعدة البیانات  ٢-١

انات من أحدث االسالیب المعاصرة في معالجة المعلومات من تخزین تعتبر قواعد البی
واسترجاع وذلك في تطبیقات المعالجة اآللیة للبیانات وخاصة في المجاالت االداریة والتجاریة 
حیث ستزداد أھمیتھا مستقبال نظرا لتزاید  أحجام البیانات المترابطة مع المشروعات الكبرى 

اجھة تنظیم الكمیات الكبیرة من البیانات والتعامل مع أسالیب االدارة فتكون الوسیلة المثلى لمو
  .الحدیثة ، وتنبع أھمیة قواعد البیانات من المھام والوضائف التي یمكنھا القیام بھا 

   إسلوب الحاسب اإللكتروني في معالجة المعلومات ٣-١

نملك إمكانیة تحضیر مثل  لماذا نستخدم الحاسب اآللي مع أننا: السؤال الذي یطرح نفسھ ھو 
  ..ھذه القوائم باستعمال الورق فقط ؟

لنمعن النظر في ھذا السؤال المطروح ، ففي بعض الحاالت یكون استعمال الحاسب اآللي غیر 
ضروري ، غیر أنھ عند تعقید عملیات المعالجة والبحث نجد أنھ ال مفر من استخدامھ لتسھیل 

مثال دلیل الھاتف فإذا أردنا الحصول على رقم ھاتف شخص العمل وجعلھ أكثر فاعلیة ، لنأخذ 
یبدأ اسمھ بحرف الباء فما نفعلھ ھو البحث في مجموعة األسماء التي تبدأ بحرف الباء 
والموضوعة ضمن فصل مستقل وإیجاد رقم الھاتف الخاص بھ ، ولكن ماذا لو كنا نعرف رقم 

ة بأسماء األشخاص الذین تنتھي أرقام ھاتف بإسم ونسینا أسمھ األخیر أو أننا نرید قائم
، فتكرار عملیة البحث والتصنیف من األعمال المملة التي یعتبر ) ٩٠١(ھواتفھم بالرقم 

الحاسب اآللي األداة المثلى للقیام بھا حیث تمكنھ قدرة المعالجة الكبیرة لدیھ من القیام بذلك 
البیانات ومعالجة المتوفر منھا ،  ولیس ھذا فقط بل یتیح استخدام الحاسب إضافة المزید من

ناھیك عن القدرة التخزینیة الكبیرة التي توفر عدد كبیر من األوراق والتي تكون معرضة 
  .للضیاع أو التلف نتیجة ظروف معینة 

  



  مواصفات إدارة قواعد البیانات ٤-١

  نظم ادارة قواعد البیانات← أ  - ٤-١

للقیام بتنفیذ الوظائف المطلوبة من خالل قاعدة   تعبر عن مجموعة البرامج الجاھزة المصممة 
  :البیانات ویمكن تبیان ھذه الوظائف بما یلي 

 اضافة معلومات او بیانات جدیدة الى الملف.

 حذف البیانات القدیمة إذا لم تعد ھناك حاجة الیھا.

 تغییر البیانات الموجودة إذا وصلت معلومات أحدث.

او معلومات محددة  البحث في الملفات عن معلومة.

 تنظیم وترتیب البیانات داخل الملف.

 القیام ببعض العملیات الحسابیة كبیانات مطلوبة كالمجموع النھائي او المتوسط الحسابي   .

فنظم ادارة قواعد البیانات تقوم بتوزیع المعلومات على ملفات وسجالت حقول وبذلك نستطیع 
سطوانة الحاسب وتربط مع بعضھا لتسھیل التعامل تخزین الوف صفحات المستندات على ا

معھا من دخول الى أي جزء والحصول على ما نرید بوساطة أوامر بسیطة أذن قواعد البیانات 
  .أقرب ما تكون الى خزانة ترتیب الملفات الورقیة إال أنھا مرتبة آلیا 

  أھم وظائف قواعد البیانات← ب  - ٤-١

  :اعد البیانات ھي أن أھم األھداف التي تحققھا قو

 تخزین جمیع التعدیالت لجھة معینة بطریقة متكاملة ودقیقة وتنظیمھا بحیث یمكن
.الوصول الیھا واسترجاعھا مستقبال 

 إمكانیة إجراء التعدیالت على البیانات لمالحقة التغیرات التي قد تطرأ علیھا وجعلھا
.بالصورة الصحیحة من أجل استخدامھا عند الحاجة الیھا 

 تخزین كمیات ضخمة من البیانات تتجاوز االمكانیة البشریة ومعالجة ھذه البیانات
.التي عادة ما تكون معالجتھا صعبة التنفیذ یدویا 

 تقوم قاعدة البیانات بتخزین معلومات من نوعیات مختلفة نتیجة قدرتھا على الربط
.بینھا 

 المخزنة بحیث ال یمكن ألي إمكانیة استخدام التشفیر تساعد على سریة المعلومات
.شخص الدخول الى قاعدة البیانات واالطالع علیھا 



البحث عن معلومات محددة من أبرز خصائص نظم ادارة قواعد البیانات فھي توفر على 
المستخدم عناء وزمن البحث ضمن الملفات المخزنة في عدد كبیر من االدارج في حال 

ؤمن البحث بعدة مستویات أي حسب االسم ورقم استخدام الملفات الورقیة ویمكن ان ت
الھاتف مثال وغیر ذلك وتملك أیضا القدرة على الفرز والفھرسة أي ترتیب الملفات حسب 
تسلسل أبجدي او رقمي وتساعد ھذه الخاصیة في سرعة البحث ودقتھ فلوال الفھرسة 

  .الضطررنا للبحث في كل ملفات القاعدة عن معلومة معینة 

   داریي قواعد البیاناتمھام إ ٥-١

الحفاظ على قاموس للبیانات ویعّرف قاموس البیانات معنى كل بند من بنود البیانات 
.المخزنة في قاعدة البیانات وتصنیف العالقات البینیة بین ھذه البنود 

.تجدید وصیانة الھیكل المادي لقاعدة البیانات 

ویشمل ذلك حذف السجالت غیر توفیر القدرة على تحدیث وتغییر قاعدة البیانات 
.المستخدمة 

.تطویر طرق استرجاع المعلومات بما یتناسب مع احتیاجات المستخدمین 

.تطبیق اجراءات استعادة التشغیل الخاصة بتأمین البیانات 

.تخصیص كلمة سر للمستخدمین وذلك لمنع االستعمال غیر المرخص للبیانات 

.یل في ملفات قاعدة البیانات وضع الضوابط عند االضافة او التعد

   كیفیة تصمیم قاعدة البیانات ٦-١

  : فلتصمیم قاعدة بیانات نتبع ما یلي 

  .نعین الھدف من قاعدة البیانات ویساعد ذلك في تحدید المعلومات التي یجب تخزینھا  )) ١

تحدید الجداول الالزمة وذلك بتقسیم المعلومات الى مواضیع مستقلة فكل موضوع یأخذ  )) ٢
  .جدوال في قاعدة البیانات 

  .نحدد الحقول ضمن الجداول اي المعلومات التي نرید حفظھا في كل حقل ))  ٣

ت نحدد العالقات بین المعلومات وذلك بمالحظة كل جدول واكتشاف كیفیة ارتباط البیانا))  ٤
في كل جدول الى غیرھا من الجداول االخرى وقد یلزم لتحقیق ذلك اضافة حقول او جداول 

  .اخرى 

  .نحدد العالقات بین الجداول ))  ٥

نقوم باختبار عمل قاعدة البیانات وذلك بادخال بیانات نموذجیة ومراقبة النتائج وعمل ))  ٦
  . ھذا ما یدعى بتحلیل التصمیم لالخطاء التعدیالت اذا لزم االمر و
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  VISUAL BASICأساسیات لغة  ١-٢

التيالتطبیقات)تكوین (خلقفيُتستخدموالتيالمتطورةالبرمجةلغاتاحدىبیسكالفیجوالُتعتبر
الكائنات منبأستخدام مجموعةتكوینھایتمالتطبیقاتھذه .المستخدملواجھةالرسومیةالنوافذتستثمر

( Objects ) النص صندوقكائنمثل( Text Box ) زر األمـــر أومفتاحوكائن( Command 
Buttons ) بالنموذج سمىتبیسك والتيالفیجوالنافذةالىالكائناتھذه) رسم  (اضافةتتم، حیث( 

Form ) الشفرة أوالبرنامجكتابةثمومن( Code ) النموذجداخلاألحیانفي بعضأوالكائنداخل
.  

 ) .التطبیقـــــــــــــات وبرمجةتطبیقاتعنعبارةبیسكالفیجوالأننستنتجأعالهتقدممما
Application & Programming )  

   is VB ?What: بیسكالفیجوالماھي ٢-٢

فيضعیفةبكافة أنواعھاالبرمجیةاللغاتكانتحیث،البرامجواجھاتتطویرفيالمساعدةاللغةھي
 Graphic User)والصــــــور والمخطـــــــــطاتالرسومناحیةمنللمستخدممقبولةواجھاتانشاء

Interface-GUI) واجھات انشاءأن، اذ( Interface ) االفكتابةالمبرمجمنیتطلبالمستخدم
اللغاتتطوربأنمایكروسوفتشركةومن بینھاالشركاتدفعمما،تصمیمھالغرضاألسطرمن

 )النوافــــذ بنظامتسمىوالتيبیئة المستخدمتدعمتشغیلأنظمةاصداربعدوخصوصًاالبرمجیة
Windows ) بیسك لغةھيبیسكفیجواللغةأصلأنمعرفةالمھممن( Basic ) منالمشتقة
 Beginners All-purpose Symbolic Instruction )التالیة للعبارةالحروف األولى

Code ) للمبتدئیناألغراضلكافةالرمزیةالتعلیمات"لغةبھاوالمقصود".   

 " Visual "منـــھا األولالجزءأنحیث،مایكروسوفتشركةقبلمنبیسكفیجواللغةانشاءتم
فیشیر " Basic "منھا الثانيالجزء، أماالتطبیقتكوینأوخلقفيالمستخدمةالطریقةالىیریش
   .التطبیقفيالمستخدمةالبرمجةلغةالى

  

  

  

  

  

  

  



  :Starting Visual Basicبیسك فیجوالتشغیل لغة ٣-٢

فيالموجودة  Startالبدأ قائمةمنالتالياألمراختیارخاللمنبیسكفیجواللغةبرنامجتشغیلیتم
  ).1(رقم الشكلفيذلكموضحوكماالتشغیلنظام

  

  التشغیل نظامفيبیسكبالفیجوالالبدءقائمة):1( رقمشكل

 )مشروع جدیـــــــد نافذةستظھر  (Microsoft Visual Basic 6.0 )أعاله األمرأختیاربعد
New Project ) 2(رقم بالشكلذلكموضحوكماخیاراتثالثةعلىتحتويوالتي.(  



  

  جدیدمشروعنافذة):2( رقمشكل

١ -New :بھ العملیسبقلمجدیدمشروعوتعني. ( New Project )
٢ -Existing :وسیلةأو علىالحاسبةجھازعلىسواءًاتخزینھوتم)ُمسبقًاأنشاءهتم (موجودمشروع

( Existing Project ) .المرن القرصمثلُاخرى
٣ -Recent :تخزینــــــــــــھا وموقعُمؤخرًابھاالعملتمالتيالمشاریعمنمجموعةُتظھر. ( 

Recent Project )

عدةالفیجوال بیسكیوفرحیث،انشاءهُنریدالذيالمشروعنوعاختیارمن ( New )الصفحة تمكن
القیـاسي النوعمنمشروعاختیاریتمالمشاریعمنُمختلفةألنماطجاھزةقوالب

تصمیُمھا بعدھایتمالتيالمشاریعألغلباألفتراضياألختیاروھو Standard EXE)األفتراضي(
ببیئةوالتي تسمى ) VB(لغة لبرنامجالرئیسیةالنافذةلناستظھرعندھا ( Open ) .أفتح األمرنختار

- Integrated Development Environment )الُمتكامـــــــــلة التطویر IDE ) والموضحة
  ).3(رقمبالشكل



  

  بیسكفیجواللغةلبرنامجالرئیسیةالنافذة):3( رقمشكل

  The visual basic environment:بیسكفیجواللغةبیئة ٤-٢

  :ھيالعناصرمنمجموعةمنبیسكالفیجوالبیئةتتكون

ھذاداخل، حیث یظھر) 3(رقمشكلفيیظھرالذياألولالشریطوھو: ( Title Bar )العنوان  شریط- ١
.المشروععنوانالشریط

علىیحتوي، حیث) 3(رقمشكلفيیظھرالذيالثانيالشریطوھو: ( Menus Bar ) القوائمشریط- ٢
 , File....مثـــل  ( Functions )الوظـائف منمجموعةعلىتحتويقائمةوكلالقوائممنمجموعة

Edit , View التطبیقبناءفيتساعدناوالتي.
علىیحتوي، حیث) 3(رقم شكلفيیظھرالذيالثالثالشریطوھو:  ( Tools Bar ) األدواتشریط- ٣

.الخ ...،الحاليحفظ الملف،ملففتحمثلالقوائمشریطداخلالموجودةالوظائفمنمجموعة
بمجموعھا الواجھةُتشكلوالتيبیسكالفیجوالبیئةفيالداخلةالرئیسیةالنوافذمنمجموعةالىاضافة- ٤

:ھيالنوافذوھذه،بیسكالفیجواللبیئة ( Interface )البینیة 

)المشروع محتویاتنافذة  - أ Project Window ) :منالیمینجھةعلىوتظھر

وغیرھا  ( Modules )نمطیــــة ووحدات ( Forms )نماذج منالتطبیقمحتویات ،) 3(رقم شكل
أو تعدیلھالغرضالمحتویاتھذهبیناألنتقالعملیةوتسھل،المشروعفيالموجودةمن العناصر

محتویاتھا لذلكمعالتعاملأسلوبفيالُمستكشفوتشبھجدیدةنمطیةووحداتنماذجاضافةأوتنفیذھا
علىاستعراض النماذجیتمحیث ( Project Explorer )المشروع مستكشفبأسمأیظًاعلیھایطلق



الموجودةالمحتویات األخرىمنوغیرھاالنمطیةللوحداتبالنسبةوكذلك (Folders )مجـلدات شكل
 .النافذةھذهداخل

   :ھيبعدة مھامالقیاملناتسمحقائمةستظھرالمشروعمحتویاتنافذةعلى R.Clickالنقر عند

وكذلك ( View Object )النمـــــــــوذج شاشةخاللمنالبرنامجواجھاتتصمیمشاشةاظھار-
 ( View Code ) .الشفرة شاشةخاللمنالبرنامجكتابةشاشةاظھار

.المشروعمحتویاتخصائصأي ( Properties ) ملفلكلالخصائصاظھار-
.للمشروعنمطیةوحدةأونموذجاضافة-

عمل األجراءخاللمنالمشروعالىاألخرىالمحتویاتمنوغیرھاجدیدةنماذجاضافةیتم: مالحظة 
  :التالي

R.C      R.click ( on project window ) → Add →Form

                                                                →Module

  

.Save Form1.frmالحالي الملفحفظ-
.Printالملف طباعة-
.Dockableالمتكاملة التطویربیئةمنجزءًابوصفھالمشروعمستكشفنافذةاظھار-
.Hideالمشروع مستكشفنافذةاخفاء-

ذلكما موضحكوأیقوناتثالثةعلىیحتويصغیرأدواتشریطالمشروعمستكشفنافذةفيیوجد
  ).4(رقم بالشكل

  

  المشروعمستكشفنافذةأیقونات) : 4( رقمشكل

  : تمثل الیسارمنابتداءًااألیقوناتوھذه

١.View Code  :المحددالملفأوللكائن)الشفرة(البرمجة نافذةُتظھر.
٢.View Object  :المحددالنموذجُتظھر.
٣.Toggle Code :المجلداتُتخفيأوُتظھر.



علىتحتوي:  ( Properties Window ) الخصائصنافذة - ب

الخصائصھذهتغییراألدوات ، ویمكنصندوقكائناتمنكائننموذج ولكللكلمستقلةخصائص
الخصائصھذهتختلف. النموذج یحتویھاالتيالكائناتأوالنموذجعلىتأثیرھا مباشرًةونالحظبسھولة

نافذةتحتوي). الكائنات(التحكـمعناصرأنواعلجمیعیتكررمنھاالكثیرأنالكائن، االنوعحسب
علىالموجودةالتحكمعناصربأسماءقائمةعلىیحتويقائمةصندوقعلىفي أعالھاالخصائص

أسفلفيأما. ُمباشرًة خصائصھألستعراضالقائمةعناصرمنعنصرأيأختیارالنموذج ، إذ ُیمكن
وظیفة عنتوضیحیةمعلوماتیحوي ( Description )الوصــف ُیدعىاطارفیوجدنافذة الخصائص

نافذة أطارعلىللفأرةاألیمنبالزربالنقراألطارھذااخفاءأواظھارالُمحددة ، وُیمكنالخاصیة
  .  )الوصف(القائمة تحدیدالغاءأووتحدیدالخصائص

أو على شكل) (Alphabeticللخصائص األبجديالترتیبوفقاماالخصائصاستعراضیمكن 
فئات تختلفعدةالىالخصائصُتقسمالخصائص ، حیثفئاتوفقأي) (Categorizedمجامیع 

  ).5(رقم موضحة بالشكلوكماالتالیةالخصائصتظھرللنموذجبالنسبةمثًال. المحدد الكائننوعحسب

  

  النموذجخصائص) : 5( رقمشكل

على تحتويقائمةلنا، ستظھر) (Categorizedمجامیع شكلعلىالنموذجخصائصأستعراضعند
:  

األظھار بطرقالُمتعلقةالخصائصمنمجموعةعلىالفئةھذهتحتوي) : (Appearanceالظھور -
.الرسومیةوالخصائصوالعنواناللونمثلللكائنالعاموالشكل

الكائن بالنسبةعملطریقةالفئةھذهضمنالموجودةالخصائصقائمةتصف) : (Behaviorالسلوك -
.التطبیقفيالعناصرلباقي



-DDE  أو( Dynamic Data Exchange )  :وسیلة األتصالوھوالدینامیكيالتبادلبھاوُیقصد
التطبیق الخصائصائناتكباقيالتمتلك، اذفقطبالنماذجخاصةالفئةھذه .التطبیقفيالنماذجبین

 .الفئةھذهفيالموجودة
مثل النوعالكائنفيسیظھرالذيالخطبنمطالمتعلقةالخصائصعلىالفئةھذهتحتوي:  Fontالخط -

.بالخطالمتعلقةوالتأثیراتوالحجم
الخصائص ذاتمنمجموعةعلىالفئةھذهتحتوي، اذمختلفةمواصفاتبھاوُیقصد:  Miscُمتفرقات -

 .تطویر التطبیقاتأثناءاألستخدامكثیرةالفئةھذهفيالموجودةالخصائصأغلب .متنوعةتأثیرات
أرتفاع وعرضمنالكائنحجمبتحدیدالفئةھذهفيالواردةالخصائصتقوم:  Positionالموضع -

 .النموذجعلىوأحداثیات
 .النموذجفيالمستخدمةاألحداثیاتمقیاسالخصائصھذهُتحدد Scale :المقیاس -

 ( Form Layout Window ) النموذجعرضموقعنافذة -ج
تنفیذعندالمستخدمشاشةعلىالنماذجظھورموضعأوموقعأو عرضلمشاھدةالنافذةھذهُتستخدم: 

للفأرة األیمنالزرنقرللفأرة ، وعنداألیسرالزرأستخداموذلك من خالل)التطبیق(البرنامـج 
Mouse) (رقم الشكلفيموضحوكماالتالیةلنا القائمةتظھرالنافذةھذهعلى)عدمحالة، وفي)6

األمر خاللمن)الیھاالوصول(تفعیلھا فیتمبیسكفیجواللغةالرئیسیة لبرنامجالنافذةعلىوجودھا
View) (األمــــــــر أختیارثمومنالقوائمفي شریطیظھروالذيForm Layout Window .  

  

  النموذجعرضموقعنافذة) : 6(رقم شكل



حجم شاشةالتتجاوزكيللنوافذاألقصىالحجموتحدد Resolution Guides :األرشاد خطوط-
عنالتطبیقحجم نوافذالیزیدانیجب) 640*480(أبعادھا شاشةعلىالعملعندفمثًال .المستخدم

یظھرلنالتطبیقنافذةمنفأن جزءالرقمھذاعنالنافذةحجمزیادةحالةفيألنھ) 640*480(الحجم 
 .التنفیذأثناءالمستخدمشاشةعلى

تحدید موضعخاللھامنالمبرمج، یستطیعخیاراتعدةعلى Startup Positionالقائمة تحتوي-
مركزفيالتنفیذالنموذج أثناءلعرضفمثًال .التنفیذعندالمستخدمشاشةعلىدقیقبشكلالنموذج

 Center Screen .األمر نختارنوعھاأوقیاُسھاأختلفمھماالمستخدمشاشة

-Project( النموذجتصمیمنافذة-د Form والنموذج Form(  :

تحتوي، اذبیسكفیجواللغةلبرنامجالرئیسیةالعملمنطقةھي Project Form)( النمـــوذج نافذة
   .بھنعملالذيللمشروعأساسسیكونوالذيعلیھوالعملتصمیمھیتمالنموذج الذيعلى

أشكالمنیحویھ النموذجأنماُنریدكلنضعوفیھافارغةنافذةعنعبارةفھو ( Form )النموذج أما
رسملوحةیشبھ، وھوالنموذجتصمیمأثناءأستخدامھایتمالتياألدواتمنوغیرھاوأزرارورسوم

ھذهعنوان .لھاألطار الخارجيوشكلولونھحجمھتغییروأیظًابسھولةعلیھالرسمنستطیعحیث
یمكنحیث ( Form1 )وھو لھاألفتراضيباألسم ( Title Bar )العنوان شریطفيیظھرالنافذة
الخاصة) Caption(خاصیة العنوان وأختیارالخصائصنافذةمنتغییرهخاللمنالعنوانھذاتغییر

  ). 7(رقم بالشكلذلكموضحكماوبالنموذج

داخل نموذجمنأكثرفتحُیمكن، كماالنماذجمنكبیرعددمنالمشروعیتألفأنُیمكن:  مالحظة 
   .بینھمالربططریقعنالنماذجھذهبینوالتنقلالنموذجنافذة تصمیم

  

  النموذجتصمیمنافذة):7(شكل رقم 



األیعازاتلكتابةالنافذةھذهُتستخدم Code Window : البرمجةنافذة-ھـ

بالنقرالبرمجةنافذةفتحُیمكن .التحكموعناصرالنماذجعملوأسلوبُتحدد سلوكالتيالبرمجیة
، نفسھالنموذجعلىالمزدوجبالنقرأوالنموذجداخلتحكمعنصرأيعلىالفأرة األیسرلزرالمزدوج

نافذةفيالموجودة ( View Code )اآلیقونة نقرطریقعنالبرمجةفتح نافذةُیمكنكما
المفاتیح لوحةمن F7المفتاح ضغطخاللمنأو (Project Window )المشــــــــــــروع 
(Keyboard) 8(رقم الشكلفيذلكموضحكمانافذة، فتظھر.(  

  

  .بیسكالفیجوالفيالبرمجةنافذة):8(شكل رقم 

 The Toolbox : التحكمأدواتصندوق )شریط (نافذة-ھـ
Window ُیمكنالتياألساسیة)التحكمأدوات(التحكم عناصرالصندوق علىھذایحتوي

تكوناألدوات، وھذه) 9(رقم بالشكلوالموضحةالتصمیمفي مرحلةالنموذجعلىرسمھاأووضعھا
 Visual ) .والبرمجي المرئيلألستغــــــاللُتستخدموالتي) Object(ُتسمى بالكائن رسومشكلعلى

& Code )   



  

  التحكمأدواتشریط):9(شكل رقم 

  ( Types of Object )  :التحكم أدواتأنواع ٥-٢

بالجدولوظیفتھامعوالموضحةالتالیةاألساسیةالتحكمأدواتبیسك أنواعفیجواللغةبرنامجیتضمن
  ).1(رقم 

  ووظیفتھاالتحكمأدواتأنواع):1(رقمجدول

 Objectالتحكم أداةأسمTOOLاألداة 
Name  

  Descriptionوالوصف الوظیفة

  

  المؤشرأداة
Pointer  

مثلرسمھاالتي الیتماألدواتصندوقفيالوحیدةاألداةوھي
أوأداةألختیارالنموذجللتأشیر علىوتستخدم.األدواتباقي
وبرمجتھامعینةخصائصألعطائھاعند التصمیمأداةمنأكثر

  .حجمھاتغییرأوأو تحریكھا

  

  الصورصندوقأداة
Picture Box  

لوضع، حیث ُتستخدمنموذجداخلنموذجبمثابةاألداةھذه
استخدامھاویمكنعلى النموذجُمحددموقعفيالصور
في الصورة)تخصیص(وضعویتم .لألدوات اُألخرىكحاویة

نافذة من Pictureالخاصیة طریقعناألداةھذه
  .تحمیل الصورة ایعازاتبأستخدامبرمجیًا، أوالخصائص

  

  العنوانأداة
Label  

عدم األمكانیةمعالنموذجداخلالعنوانلعرضُتستخدم
في، وُتستخدمتنفیذ البرنامجأثناءالعنوانھذاعلىللتعدیل

 Textbox .مثل أخرتحكمكعنوان لُعنصراألحیانمنكثیر
التي  Captionالعنوان خاصیةھيالعنصرخاصیة لھذاأھم

  .التسمیةسُتظھرهالذيالنصتحوي

  

  النصصندوقأداة
Text Box  

ومن .قبل المستخدممنعلیھوالتعدیلالنصألدخالُتستخدم
 Textال خاصیةھيلھذا العنصرالمستخدمةالخصائصأھم

 Text1المستخدم الكائنأسمعلىھذه الخاصیةتحتويحیث
حسب )   حذفھأو (تبدیلھیمكنوالذياألفتراضيأي األسم

  .التنفیذقبلالحاجة



  

  األطارأداة
Frame  

، حیثلألدوات األخرى Containerكحاویة األطارُیستخدم
الكائنھذاخصائصأھمداخلھ ومنالتحكمعناصروضعیتم
بمثابةعادًةتكونالتي Captionخاصیة العنوان ھي

  .األطارداخلالموجودةالعناصرعنوان لمجموعة

  

  األمرزرأداة
Command Button  

األوامر واألیعازاتمنالعدیدلتنفیذاألداةھذهُتستخدم
فيالمستخدمةأھم الخصائصومنعلیھاالنقرعندالبرمجیة

خاللھامنالتي Captionخاصیة العنوان ھياألداةھذه
   .برمجیًاسُننفذھاالتيأسم العملیةنكتب

  

  الفحصصندوقأداة
  التحققصندوقأو

Check Box  

للفحص وُتعطيصنادیقعدةعرضمناألداةھذهُتمكن
ومنالصنادیقتلكأكثر منأوواحدًالیختارالحریةالمستخدم

العنوانخاصیةھياألداةالمستخدمة لھذهالخصائصأھم
خاصیة ، كذلك)التحقق(الفحص صندوقسیظھر جانبالذي

كان العنواناذافیماُتحددوالتي Alignmentالمحاذاة 
القیمة خاصیةالىیساره أضافةأوالصندوقیمینعنیظھر

Value التالیةالقیمتأخذ احدىوالتي:  
0-Unchecked  :محددةغیراألداة.

1-Checked :محددةاألداة.
2-Grayed  :باھترماديبلونمظللة.  

  

  والحوارالسردأداة
Combo Box  

وتمكنالقوائم المعروضةطریقعنالبدائلألختیارُتستخدم
النصصندوقمزایاوتجمع بینالكتابةمنالمستخدم
خاللمنالقائمةالىعناصر، ویتم اضافةالقائمةوصندوق
خاللھامنوالتي Textخاصیة الى، اضافًة Listخاصیة 
عندفارغة العنوانلتظھر Combo1األداة عنوانیتم مسح

   .النصألداة صندوقبالنسبةالحالھوكماالتنفیذ

  

  الخیارزرأداة
Option Button  

اطار مجموعة داخلبشكلالتطبیقاتفياألداةھذهُتستخدم
Frame أختیارللُمستخدم، ویمكنأكثرأوزرینمنتتألف

خصائصأھمومن .أمامھالخیارات المعروضةمنفقطواحد
خاصیة الىاضافًةوالمحاذاةالعنوانخاصیةاألداة ھيھذه

   :التالیةالقیماحدىتأخذوالتي Valueالقیمة 
: False محددغیرالزركاناذا. 
: True محددالزركاناذا.  

  

  القائمةصندوقأداة
List Box  

أمام المستخدمالخیاراتمنقائمةبعرضاألداةھذهتقوم
خاللمنالقائمةالىأو قیمعناصرادخالویتمباألختیارلیقوم

  .listخاصیة 

  

  األنزالقأشرطة
  والعمودياألفقي

H Scroll Bar  
V Scroll Bar  

حدبینقیمة محصورةلتولیدعادًةاألنزالقشریطُیستخدم
بینمنقیمةأختیارُیتیح للمستخدم، حیثأعلىوحدأدنى
الخصائصأھمومن .افقيأوبشكل عموديالقیممنمدى

   :ھيالكائنھذاالمستخدمة في
Min :األنزالقشرطلقیمةاألدنىالحد
Max :األنزالقشرطلقیمةاألعلىالحد.

Value :األنزالقشرطلقیمةالحالیةالقیمة.  

  

  المؤقتأداة
Timer  

ُمحددة ضمنبمھماتالقیاممنالمبرمجاألداةھذهُتمكن
بھاالمستخدمةأھم الخصائصومن .ُمنتظمةزمنیةفترات

ھذهفيُنحدد، حیثالزمنیةأي الفواصل Intervalخاصیة 
كل مرورعندأنھیعني، ھذاللمؤقتالزمنیةالخاصیة الفترة

ھذهفيومن المالحظ .المؤقتاجراءتنفیذسیتمالفترةلھذه
  .البرنامجعند تنفیذمرئیةغیرتكونأنھااألداة

  

  أواألقراصُمحركصندوق
  السواقاتقائمةصندوق

Drive List Box  

 Combo Boxُمنسدلة قائمةصندوقعنعبارةھو
الموجودةُمحركات األقراصتلقائيوبشكلقائمتھافيُتعرض

  .المستخدمحاسبةفي



  

صندوقأوالدالئلصندوق
  قائمة

  المجلدات
Dir List Box  

الدالئل بأستخدامعنوالبحثاألختیارمنالمستخدمُیمكن
ُمعظم، ولھاألقراص) محرك(مشغل داخل Pathالمسار 

  . List Boxالقائمةصندوقخصائص

  

  الملفاتقائمةصندوق
File List Box  

الُمجلد  الُمحددفيالموجودةالملفاتقائمةبعرضتقوم
ھيخصائصھ المستخدمةأھمومن.  Pathبالخاصیة 
فيالمعروضةالملفاتُتحدد نوعحیث Patternالخاصیة 

أي یتم  *.*ھيالخاصیةلھذهالقیمة األفتراضیة، القائمة
ھذه الخاصیةفيوضعناواذاالملفاتأنواعجمیععرض
  bmp.الالحقة الملفات ذاتعرضفسیتم .* bmpالقیمة 

  

  األشكالأداة
Shape  

مثًالكالمربعات والدوائرالھندسیةاألشكاللعرضأداةوھي
الخصائصمنمجموعةاألداة ھذهوتمتلك .النموذجعلى

   :وھيباألطارالُمتعلقة
Border Width :الرسمخطسماكة.
Border Color :األطارلون.  

  

  الخطأداة
Line  

، حیث ُتستخدمالنموذجعلىالخطوطرسمللمستخدمُتتیح
بینفواصلعملالبعض أيبعضھاعنالتحكمعناصرلفصل

التيالنماذجفيخصوصًاالتكون ُمتداخلةبحیثالعناصر
األداة ھذهتقوم، حیثالعناصرمنكبیرعلى عددتحتوي

  . العناصر الُمترابطة منمجموعةكلبینحاجزبعمل

  

  الصورةأداة
Image  

كحاویةوالُیمكن استخداُمھاالنموذجعلىالصوربعرضتقوم
أوالتمددخاصیةأھم خصائصھاومن .اُألخرىلألدوات
مما Trueتساوي قیمتھانجعلحیث Stretchالتوسع 

الصورة المحددةعنصرحجمحسبتتمددیجعل الصورة
  Picture .خاصیة بأستخدامبالكاملوالمختارة

  

البیاناتبقاعدةالتحكمُعنصر
  أو

  للبیاناتالوصولُعنصر
Data  

فیجوالبرنامج لغةبینالربطبعملیةبالقیاماألداةھذهتسمح
ھذهُتستخدم، حیث Data Baseالبیانات وقاعدةبیسك
بیاناتقاعدة(البیانات في قاعدةجدولمعللتعاملاألداة

  ) .األكسس

  

  بالتطبیقاتالتحكمأداة
  OLEالكائن 

داخلأو العناصرالكائناتوتضمینلربطالكائنھذایستخدم
 Object Linking andبیسك الفیجوالتطبیق

Embedding فيخارجیةكائناتألدراج، حیث یستخدم
فمثال   .الرسامبرنامجأو Excelجدول مثل ادراجالتطبیق

مرحلةففي.  Paintالرسام ببرنامج OLEكائن بربطنقوم
بفتحالرسامعلى آیقونةالمزدوجالنقرسیؤديالتنفیذ

   .بأنشاءهُقمناالذيالُمستند
    Back Color  :الخلفیةلون.  

  

  

  

  

  

  



  Microsoft Access: شرح برنامج األكسس 

  -:إنشاء قاعدة بیانات  ٦-٢
 للبدء بإنشاء قاعدة البیانات نبدأ بتشغیل البرنامج  

  -:یمكن تشغیل البرنامج بعدة طرق منھا 
  -:قائمة أبدأ - ١

  .ننقر قائمة أبدا ثم نذھب للبرامج ومنھا إلى قاعدة البیانات  
-:سطح المكتب - ٢

  .المزدوج على رمز البرنامج الموجود على سطح المكتب بالنقر 
-:تتبع المسار - ٣

C:\Program Files\ Microsoft Office \ Microsoft Access 
 بعد تشغیل البرنامج یظھر مربع حوار قاعدة البیانات یحتوى على عدة خیارات
ة فارغة إلنشاء قاعدة بیانات جدید Blank Databaseالخیار قاعدة بیانات فارغة - ١
وھذا الخیار لیس إلنشاء قاعدة  Open An Existing Databaseالخیار المعالج بیانات موجودة - ٢

.بیانات جدیدة بل تستخدم لفتح قاعدة بیانات موجودة على ملف قاعدة البیانات 

  
  .إنشاء قاعدة بیانات جدیدة ) : 10(شكل رقم 

فارغة من مربع الحوار أو اختیار قاعدة بیانات جدیدة من القائمة ملف في حالة اختیار قاعدة بیانات 
  .سیظھر مربع حوار ملف قاعدة البیانات 

  
  . صندوق حوار حفظ وانشاء قاعدة بیانات ) :  11(شكل رقم 

  .نكتب في خانة اسم الملف االسم المطلوب لقاعدة البیانات معھد أفریقیا - ١
.ي نحدد مكان تخزین الملف من خانة حفظ ف- ٢



.ننقر إنشاء من مربع الحوار - ٣
  بذلك یتم عرض الشاشة األساسیة لملف قاعدة البیانات 

  
  .الواجھة االساسیة لقاعدة بیانات اكسس) :  12(شكل رقم 

  

  Tablesالتعامل مع الجداول  ٧-٢
تنظیم البیانات ضمن أعمدة تسمى حقول ھي مجموعة من البیانات حول موضوع معین یتم فیھا 

  .وأسطر تسمى سجالت 
  ...كل حقل یحتوي على معلومة معینة تخص موضوع الجدول مثل  االسم ، السعر ،

  .كل سجل یحتوي على كل المعلومات عن جزء من الجدول 

  -:كیفیة إنشاء جدول  ٨-٢
  بعد فتح ملف قاعدة البیانات

  .دید ننشط التبویب جداول وننقر الزر ج
:یظھر مربع حوار جدول جدید یحتوى على عدة خیارات أھمھا - ١
  عرض صفحة بیانات !
عرض تصمیمي !
معالج الجداول !

  
  .إنشاء جدول في االكسس ): 13(شكل رقم 

  

  
  



  -: Descriptionالوصف  ٩-٢
  .اختیاره من الجدولالوصف اختیاري یساعد فیوصف الحقل ویظھر الوصف ضمن شریط المعلومات عند 

  نكتب اسم الحقل في خانة اسم الحقل ونكتب نوع البیانات مقابل كل حقل - ١
  -:مثال 

  نقوم بتصمیم جدول باسم بیانات عامة لطلبة معھد أفریقیا
  .حیث یتم إدخال الحقول التالیة 

  .تصمیم جدول بیانات للطلبة ) : 2(جدول رقم 

نوع البیاناتالحقل
رقمرقم الطالب

نصاالسم
نصاللقب

الوقت/تاریختاریخ المیالد
نصمكان المیالد

نصالحالة االجتماعیة
نصعنوان السكن

  .ثم نقوم بحفظ الجدول - ٢

  
  .خصائص الجدول في برنامج االكسس ): 14(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  -:طریقة حفظ الجدول  ١٠-٢
  .Ctrl + S.أو الضغط على المفتاح  نقوم باختیار األمر حفظ من القائمة ملف أو ننقر الرمز - ١
. ثم نكتب اسم الجدول المراد حفظھ  ولیكن بیانات طالب ثم ننقر موافق  - ٢

  
  .حفظ الجداول): 15(شكل رقم 

  ھو موضح أمامك  ومنھا یصبح اسم الجدول بیانات الطالب كما

  
  .حفظ الجدول باسم معین ): 16(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ا ا  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م   

 ا

ما  



  :تصمیم برنامج اللجنة االمتحانیة ١-٣

بعدھا تظھر  .كما سبق ذكره  All programفي البدء تقوم بتشغیل اللغة من قائمة البرامج 
الى الواجھة ثم  COMMANDالفورم او واجھة التصمیم فنقوم بإضافة أربع ازرار أمر 

نغیر أسماء أزرار االمر الى اسماء المراحل المراد انشاء قاعدة بیانات لكل منھا لكي یتم 
كما نقوم باضافة زر آخر ) . المرحلة المعینة(الدخول من خالل ھذه االزرار الى ھذه الواجھة 

  .للرجوع او الخروج من البرنامج 

  

  واجھة البرنامج الرئیسیة) : 17(الشكل رقم 

الواجھة الرئیسیة للبرنامج واجھة 
المرحلة 
األولى

واجھة 
المرحلة 

الثانیة

واجھة 
المرحلة 

الثالثة

واجھة 
المرحلة 
الرابعة



المرحلة االولى كما ھو مبین في الشكل وبعد أختیار واجھة إحدى المراحل ولتكن واجھة 
:التالي

  

  واجھة البرنامج لمرحلة معینة) : 18(الشكل رقم 

ثالثة ازرار امر االول یتم ادخال اسم المادة منھ وعدد وحداتھا كما  فإننا سوف نالحظ وجود 
:في الشكل التالي 

  

  .ادخال اسم المادة وعدد وحداتھا ): 19(الشكل رقم 

  

ادخال اسم 
المادة

ادخال عدد 
وحدات ھذه 

المادة

بعد الضغط 
على زر 

 addاضافة 
  تتم االضافة

  لحفظ المواد save بعد االضافة نضغط حفظ

حذف المادة 
وعدد الوحدات



  

:والزر الثاني یتم ادخال اسم الطالب منھ كما ھو موضح في الشكل التالي  

  

  .ادخال اسماء الطالب ) : 20(الشكل رقم 

والزر الثالث ھو واجھة التنفیذ او واجھة التعامل مع درجات الطالب حیث یتم اختیار اسم 
تم (وكذلك اختیار المواد ) الذي تم ادخالھ في الواجھة السابقة(الطالب بعد ادخال اسمھ 

الخ لنفس الطالب وبعد اختیار اسم الطالب والمادة المعینة یتم .. االولى ثم الثانیة)  ادخالھا
) حفظ( saveوالضغط على الزر ) السعي السنوي ودرجة االمتحان النھائي(ال درجاتھ ادخ

لكي یتم حفظ الدرجات للطالب الواحد في المادة المعینة وبعدھا یتم اختیار المادة االخرى 
للطالب نفسھ وادخال درجاتھ في ھذه المادة وھكذا لكل المواد تكرر العملیة وبعد االنتھاء من 

ت كل المواد یتم الضغط على زر نتیجة الطالب تظھر واجھة یطلب من المستخدم ادخال درجا
  ).یجب أن تكون درجاتھ كلھا تم ادخالھا(اختیار اسم الطالب 

ادخال اسم 
الطالب

بعد الضغط 
تتم  addعلى 

  االضافة



كما یوضحھا  وبعد اختیار اسم الطالب تظھر واجھة درجاتھ في واجھة اكسس داخل اللغة 
: الشكل التالي 

  

  .واجھة ادخال درجات الطالب ): 21(الشكل رقم 

  

  .نتیجة الطالب ): 22(الشكل رقم 

  

  

  

  

اسماء 
الطلبة

اختیار 
أسماء 
المواد 

الدراسیة 

درجات الطلبة

درجات الطالب

اسماء المواد

نتیجة الطالب



اا ا  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ات

  وات



  االستنتاجات والتوصیات ١-٤

  أ االستنتاجات - ١-٤

تتمیز لغة فجوال بیسك بالسھولة والمرونة العالیة ، أما السھولة فتكمن بأنھا إذا ما اردت كتابة شفرة - ١
كل معینة فتقدم لغة فجوال بیسك خدمة اكمال الشفرة أي عند كتابة الشفرة یظھر شریط مساعدة وفیھ 

.الكلمات التي لھا نفس البدایة فیمكن عنئٍذ ادراج الكلمة المناسبة في الشفرة البرمجیة

أما مرونتھا فتكمن باآلتي إذ یمكن تغییر أي شفرة برمجیة من غیر التأثیر على باقي كائنات البرنامج 
ت البرنامج وأن حصل خطأ في بلوك معین أي برنامج فرعي فال ینسجب ھذا الخطأ على باقي مكونا. 

  .بل یبقى الخطأ محصورا في البرنامج الفرعي عندھا یعلم مكان الخلل في مرحلة التنفیذ 

یمكن تصمیم أي برنامج في ھذه اللغة سواء أكان البرنامج صغیرا ام كبیرا لما لھا من إمكانیة تصمیم - ٢
.عالیة تفوق باقي لغات البرمجة ، وتستطیع ھذه اللغة التعامل مع كل حدث 

برنامج مایكروسوفت أكسس لھ القابلیة على تصمیم أي قاعدة بیانات ویعتبر األفضل في برامج  أن- ٣
.تصمیم قواعد البیانات وكذلك یسھل سحب القیم منھ والتعامل برمجیا معھا في لغة فجوال بیسك 

  ب التوصیات - ١-٤

یم التعامل برمجیا في إن لغة فجوال بیسك من اكثر لغات البرمجة تطورا لذا من االفضل عند التصم.١
.ھذه اللغة 

إن لھذه اللغة قابلیة عالیة في المرونة إذ یمكن كتابة شفرات كبیرة إذا ما اردنا التعبیر برمجیا عن .٢
:فكرة معینة ولكن ال ننصح أن تكون الشفرة كبیرة وذلك لعدة أسباب 

یختصر الفكرة البرمجیة على إن طول الشفرة یعرض المبرمج لألخطاء الكثیرة أذ على المبرمج أن   - أ
.ایعازات قصیرة ودقیقة 

.تجعل البرنامج اكثر تعقیدا عند التعامل معھ والتعدیل علیھ او االضافة من قبل المبرمج    - ب

  .من الصعوبة ایجاد االخطاء العارضة في مرحلة التنفیذ   -ج

الكسل وذلك المكانیاتھ یفضل استعمال األكسس في انشاء قواعد البیانات على غیره من البرامج كا.٣
.          العالیة في التعامل مع البیانات

  

  

  



  المراجع العلمیة
١ -Visual Basic - university of technology – academic 

board – by Prof. Dr. Abdul Mutalib I. Ahmed 2004 .
٢ -Visual Basic 6 – How to" " : ایریك بربلي ، انطوني برینس ، : إعداد

. ١٩٩٩ –دایفد رینالدي 

٣ -Visual Basic 6 التوجھ كائنیةبرمجةنحوللجمیعOOP –  تركي: إعداد

. ( PDF from internet web page ) -٢٠٠٢- العسیري
إعداد .                                       والمتوسطینللمبتدئینبیسكفیجواللغةتعلم- ٤

. ( PDF from internet web page ) - یوسفشاكرجوزیف: 
: إعداد .                                                         بیسكالفیجوالموسوعة- ٥

.( PDF from internet web page )قاسم حسنعليمحمد

٦ -Working in Microsoft Office – by Ron Mansfield 
1996 .

٧ -Microsoft Access 2002 – by Sara E. Hutchinson , 
Glen J. coulthard 2002  .

 . ٢٠٠٤ خیر وكجانفراس : إعداد  – Access 2003 –دورة خاصة - ٨
. www.kutub.com: موقع كتب االلكتروني - ٩
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﴿ الإهــــــــــــــــــــــداء ﴾

إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب 
إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة 
إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم 
إلى القلب الكبير ) والدي العزيز( .....
إلى من أرضعتني الحب والحنان 
إلى رمز الحب وبلسم الشفاء
إلى القلب الناصع بالبياض) والدتي الحبيبة( .....
إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حيـــــــــــــاتي)   إخوتي ) .....

الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة لا يضيء إلا قنديل الذكريات ذكريات الأخوة البعيدة إلى الذين أحببتهم وأحبـــــوني) أصدقائي) ....

      إلى رِحـــابك ارسلنا رسائلنا 		      تكاد تُحــرق من اشواقنا لهبا

	يا قارئ الحرف اهديناك احرفنا			وقبلها قد بعثنا الدمــع منسكبا

	    شوقاً إليك فهل ترضـى محبتنا 			  مهراً وإلا قد بعثنا القــلب والهدبا

فغيرنا بمداد الحــبر قــد كتبوا                       ومن دمانا كتبنا الشعر والخطبا                                        

 (
الباحث
) (
أهدي إليهم جميعا ولمن يقرأه ثمرة هذا الجهد اليسير....
)"كن عالما .. فإن لم تستطع فكن متعلما ، فإن لم تستطع فأحب العلماء ، فإن لم تستطع فلا تبغضهم"                



﴿ شكر وامتنان  ﴾
في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في كلمات ... تتبعثر الأحرف وعبثاً أن يحاول تجميعها في سطور . . .  
سطوراً كثيرة تمر في الخيال ولا يبقى لنا في نهاية المطاف إلا قليلاً من الذكريات وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا .............
فواجب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطوا خطوتنا الأولى في غمار الحياة 
ونخص بالجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا
وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا 
إلى الأساتذة الكرام في كلية التربية\الرازي ونتوجه بالشكر الجزيل إلى :

الأستاذ القدير :

عبد السلام عبد الخالق

رئيس قسم علوم الحاسبات 

وإلى الأستاذ الفاضل مشرف هذا البحث :

عادل عبد الغني

كما لا أنسى الجهد الذي قام به الاستاذ العزيز :

علي المجمعي 

والى كل من وقف معنا او علمنا شيئا في هذه الكلية ...

الباحث

اهداف البحث

إن الهدف من هذا الجهد المتواضع هو نشر الفائدة بين أوساط الطلبة الأعزاء من خلال نشر المعرفة الصرفة التي يبحث عنها الكثير من الطلبة ..

وقد طرقنا في هذا البحث باب أهم اللغات البرمجية في هذا الوقت والتي لا تكاد تجد طالبا في أقسام علوم الحاسبات يستطيع الأستغناء عن تعلمها ؛ ألا وهي لغة فجول بيسك لما لها من أهمية قصوى في استمرار عجلة سير العلم في جامعتنا العزيزة ..

كما وإني في هذا البحث آثرت على نفسي ألاّ أخرج من هذه الكلية إلا وأحببت أن أضع لي بصمة في هذا القسم الغالي من خلال تصميم برنامج نظام اللجنة الامتحانية ليسهل على الأساتذة الأكارم حساب درجات الطلاب من دون الحاجة إلى الحساب اليدوي المعقد ومن باب خدمة هذا القسم الغالي قمت بصميم هـــــــذا البرنامج المتواضع ...

 والذي أتمنى أن يكون هذا عملا موفقا يفتح باب التطور والارتقاء على مصراعيه للنهوض بواقع العلم في كافة جامعات العراق ..





















فهرس المحتويات

		ت

		المحتويات

		الصفحة



		1

		الخلاصة

		1



		2

		الفصل الاول :

1-1 مفهوم قواعد البيانات

		3



		3

		1-2 قاعدة البيانات

		3



		4

		1-3 اسلوب الحاسب الالكتروني في معالجة  قاعدة البيانات

		4



		5

		1-4 مواصفات إدارة قواعد البيانات:

1-4- أ  نظم ادارة قواعد البيانات

		4



		6

		1-4- ب  أهم وظائف قواعد البيانات

		5



		7

		1-5 مهام إداريي قواعد البيانات 

		6



		8

		1-6 كيفية تصميم قاعدة البيانات 

		7



		9

		الفصل الثاني :

2-1أساسيات لغة Visual Basic 

		9



		10

		2-2 ماهي الفجوال بيسك

		9



		11

		2-3 تشغيل لغة فجوال بيسك

		10



		12

		2-4 بيئة لغة فجوال بيسك

		12



		13

		2-5 انواع ادوات التحكم في اللغة

		20



		14

		2-6 إنشاء قاعدة بيانات اكسس

		23



		15

		2-7 التعامل مع الجداول في الاكسس

		25



		16

		2-8 كيفية انشاء جدول في الاكسس

		25



		17

		2-9 الوصف

		26



		18

		2-10 طريقة حفظ الجدول

		27



		19

		الفصل الثالث :

3-1 تصميم برنامج اللجنة الامتحانية

		29



		20

		الفصل الرابع :

4-1-أ الاستنتاجات 

		34



		21

		4-1- ب التوصيات  

		34



		22

		المصــــــــــــــــادر

		35













فهرس الاشكال والجداول

		ت

		الاشكال والجداول

		الصفحة



		1

		قائمة البدء بالفجوال بيسك في نظام التشغيل

		10



		2

		نافذة مشروع جديد في اللغة

		11



		3

		النافذة الرئيسية في لغة فجوال بيسك

		12



		4

		ايقونات نافذة مستكشف المشروع

		14



		5

		خصائص النموذج

		15



		6

		نافذة موقع عرض النموذج

		16



		7

		نافذة تصميم النموذج

		18



		8

		نافذة البرمجة في الفيجوال بيسك

		19



		9

		شريط أدوات التحكم

		19



		10

		أنواع أدوات التحكم ووظيفتها

		20



		11

		إنشاء قاعدة بيانات جديدة

		23



		12

		صندوق حوار حفظ وانشاء قاعدة بيانات

		24



		13

		الواجهة الاساسية لقاعدة بيانات اكسس

		24



		14

		إنشاء جدول في الاكسس

		25



		15

		تصميم جدول بيانات للطلبة

		26



		16

		خصائص الجدول في برنامج الاكسس

		27



		17

		حفظ الجداول

		27



		18

		حفظ الجدول باسم معين

		27



		19

		واجهة البرنامج الرئيسية

		29



		20

		واجهة البرنامج لمرحلة معينة

		30



		21

		ادخال اسم المادة وعدد وحداتها

		30



		22

		ادخال اسماء الطلاب

		31



		23

		واجهة ادخال درجات الطالب

		32



		24

		نتيجة الطالب

		32















الخلاصة Abstraction

لقد ارتأينا أن نبدأ في هذا البحث بمفهوم قواعد البيانات لأنها العمود الفقري لمشروع بحثنا هذا ولأهميتها في انظمة الدوائر والمؤسسات كافة لذا كان لا بد لنا من الابتداء بها كفصل أول لهذا البحث الذي يتكون من ثلاثة فصول والفصلين الآخرين هما اساسيات لغة فجول بيسك وشرح برنامج الاكسس لانه تطبيق على قواعد البيانات والفصل الثالث هو تصميم برنامج اللجنة الامتحانية .

فعلى هذا الأساس بينا في الفصل الاول ماهي قواعد البيانات وماهو اسلوب التعامل مع قاعدة البيانات وكذلك وضحنا ما هي أنظمة ادارة قواعد البيانات وما وظائفها ، واختتمنا هذا الفصل بــ كيفية تصميم قاعدة بيانات جديدة .

أما الفصل الثاني فتناولنا فيه أساسيات لغة Visual Basic وابتدأنا بنبذة مختصرة عن اللغة وكيفية تشغيل برنامج اللغة ، وقمنا بشرح أدوات نافذة المشروع وانتقلنا إلى نافذة الخصائص وكذلك تناولنا كيفية البرمجة في هذه اللغة وبينا مكان كتابة كودات البرامج ومنها انتقلنا إلى أدوات التحكم وبينا وظائف كل أداة .

وفي نفس الفصل تناولنا شيئا عن برنامج الاكسس Microsoft Access ، حيث بينا فيه كيفية إنشاء قاعدة بيانات في الاكسس ابتداءا من قائمة البداية Start Menu إلى إنشاء قاعدة البيانات، وأنهينا هذا الفصل في كيفية إنشاء وحفظ الجداول والتعامل معها في هذا البرنامج      – الاكسس- .

أما في الفصل الثالث فقمنا بشرح تصميم برنامج اللجنة الامتحانية والذي يتكون من واجهة رئيسية تحوي المراحل الاربع ومنها يمكن اختيار أي مرحلة من هذه المراحل الاربع ، وقمنا بتوضيحها بالرسوم والمخططات وتوضيح وظائف الادوات التي قمنا باستعمالها في هذا البرنامج . وتضمن الفصل الرابع النتائج والتوصيات .

    













الفصل الأول
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مفهوم
قواعد البيانات
)



































1-1 مفهوم قواعد البيانات

تمثل الحاسبات الإلكترونية علامة بارزة من علامات التطور الحضاري للبشرية كما تمثل سمة مميزة لعصرنا الحديث ، فدخلت في مختلف المجالات العلمية والصناعية والإقتصادية والعسكرية نظرا لما توفره للانسان من سرعة فائقة ودقة متناهية في انجاز العديد من العمليات الحسابية والأعمال الروتينية ، وقدرتها على حفظ واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات اللازمة ، وتعد قواعد البيانات (DATA BASES) من أهم علوم الحاسب الآلي التي تعنى بأتمتة نظم المعلومات ، فقد دخلت جميع مجالات الحياة انطلاقا من تنظيم المكتبة المنزلية البسيطة الى المكتبات العامة الضخمة مرورا بتنظيم الاعمال الادارية في المؤسسات وذاتية الموظفين وغير ذلك من الاعمال والمهام التي تتطلب وجود قواعد بيانات خاصة يعتمد عليها في تسهيل اعمال المؤسسات والمكاتب والافراد .

1-2 قاعدة البيانات : DATA BASES

تعتبر قواعد البيانات من أحدث الاساليب المعاصرة في معالجة المعلومات من تخزين واسترجاع وذلك في تطبيقات المعالجة الآلية للبيانات وخاصة في المجالات الادارية والتجارية حيث ستزداد أهميتها مستقبلا نظرا لتزايد  أحجام البيانات المترابطة مع المشروعات الكبرى فتكون الوسيلة المثلى لمواجهة تنظيم الكميات الكبيرة من البيانات والتعامل مع أساليب الادارة الحديثة ، وتنبع أهمية قواعد البيانات من المهام والوضائف التي يمكنها القيام بها .

1-3 إسلوب الحاسب الإلكتروني في معالجة المعلومات 

السؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا نستخدم الحاسب الآلي مع أننا نملك إمكانية تحضير مثل هذه القوائم باستعمال الورق فقط ؟..

لنمعن النظر في هذا السؤال المطروح ، ففي بعض الحالات يكون استعمال الحاسب الآلي غير ضروري ، غير أنه عند تعقيد عمليات المعالجة والبحث نجد أنه لا مفر من استخدامه لتسهيل العمل وجعله أكثر فاعلية ، لنأخذ مثال دليل الهاتف فإذا أردنا الحصول على رقم هاتف شخص يبدأ اسمه بحرف الباء فما نفعله هو البحث في مجموعة الأسماء التي تبدأ بحرف الباء والموضوعة ضمن فصل مستقل وإيجاد رقم الهاتف الخاص به ، ولكن ماذا لو كنا نعرف رقم هاتف بإسم ونسينا أسمه الأخير أو أننا نريد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تنتهي أرقام هواتفهم بالرقم (901) ، فتكرار عملية البحث والتصنيف من الأعمال المملة التي يعتبر الحاسب الآلي الأداة المثلى للقيام بها حيث تمكنه قدرة المعالجة الكبيرة لديه من القيام بذلك وليس هذا فقط بل يتيح استخدام الحاسب إضافة المزيد من البيانات ومعالجة المتوفر منها ، ناهيك عن القدرة التخزينية الكبيرة التي توفر عدد كبير من الأوراق والتي تكون معرضة للضياع أو التلف نتيجة ظروف معينة .



1-4 مواصفات إدارة قواعد البيانات

1-4- أ ← نظم ادارة قواعد البيانات

تعبر عن مجموعة البرامج الجاهزة المصممة للقيام بتنفيذ الوظائف المطلوبة من خلال قاعدة   البيانات ويمكن تبيان هذه الوظائف بما يلي :

· اضافة معلومات او بيانات جديدة الى الملف .

· حذف البيانات القديمة إذا لم تعد هناك حاجة اليها .

· تغيير البيانات الموجودة إذا وصلت معلومات أحدث .

· البحث في الملفات عن معلومة او معلومات محددة .

· تنظيم وترتيب البيانات داخل الملف .

· القيام ببعض العمليات الحسابية كبيانات مطلوبة كالمجموع النهائي او المتوسط الحسابي .   

فنظم ادارة قواعد البيانات تقوم بتوزيع المعلومات على ملفات وسجلات حقول وبذلك نستطيع تخزين الوف صفحات المستندات على اسطوانة الحاسب وتربط مع بعضها لتسهيل التعامل معها من دخول الى أي جزء والحصول على ما نريد بوساطة أوامر بسيطة أذن قواعد البيانات أقرب ما تكون الى خزانة ترتيب الملفات الورقية إلا أنها مرتبة آليا .

1-4- ب ← أهم وظائف قواعد البيانات

أن أهم الأهداف التي تحققها قواعد البيانات هي :

· تخزين جميع التعديلات لجهة معينة بطريقة متكاملة ودقيقة وتنظيمها بحيث يمكن الوصول اليها واسترجاعها مستقبلا .

· إمكانية إجراء التعديلات على البيانات لملاحقة التغيرات التي قد تطرأ عليها وجعلها بالصورة الصحيحة من أجل استخدامها عند الحاجة اليها .

· تخزين كميات ضخمة من البيانات تتجاوز الامكانية البشرية ومعالجة هذه البيانات التي عادة ما تكون معالجتها صعبة التنفيذ يدويا .

· تقوم قاعدة البيانات بتخزين معلومات من نوعيات مختلفة نتيجة قدرتها على الربط بينها .

· إمكانية استخدام التشفير تساعد على سرية المعلومات المخزنة بحيث لا يمكن لأي شخص الدخول الى قاعدة البيانات والاطلاع عليها .

البحث عن معلومات محددة من أبرز خصائص نظم ادارة قواعد البيانات فهي توفر على المستخدم عناء وزمن البحث ضمن الملفات المخزنة في عدد كبير من الادارج في حال استخدام الملفات الورقية ويمكن ان تؤمن البحث بعدة مستويات أي حسب الاسم ورقم الهاتف مثلا وغير ذلك وتملك أيضا القدرة على الفرز والفهرسة أي ترتيب الملفات حسب تسلسل أبجدي او رقمي وتساعد هذه الخاصية في سرعة البحث ودقته فلولا الفهرسة لاضطررنا للبحث في كل ملفات القاعدة عن معلومة معينة .

1-5 مهام إداريي قواعد البيانات 

· الحفاظ على قاموس للبيانات ويعرّف قاموس البيانات معنى كل بند من بنود البيانات المخزنة في قاعدة البيانات وتصنيف العلاقات البينية بين هذه البنود .

· تجديد وصيانة الهيكل المادي لقاعدة البيانات .

· توفير القدرة على تحديث وتغيير قاعدة البيانات ويشمل ذلك حذف السجلات غير المستخدمة .

· تطوير طرق استرجاع المعلومات بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين .

· تطبيق اجراءات استعادة التشغيل الخاصة بتأمين البيانات .

· تخصيص كلمة سر للمستخدمين وذلك لمنع الاستعمال غير المرخص للبيانات .

· وضع الضوابط عند الاضافة او التعديل في ملفات قاعدة البيانات .

1-6 كيفية تصميم قاعدة البيانات 

فلتصميم قاعدة بيانات نتبع ما يلي : 

1))  نعين الهدف من قاعدة البيانات ويساعد ذلك في تحديد المعلومات التي يجب تخزينها .

2))  تحديد الجداول اللازمة وذلك بتقسيم المعلومات الى مواضيع مستقلة فكل موضوع يأخذ جدولا في قاعدة البيانات .

3))  نحدد الحقول ضمن الجداول اي المعلومات التي نريد حفظها في كل حقل .

4))  نحدد العلاقات بين المعلومات وذلك بملاحظة كل جدول واكتشاف كيفية ارتباط البيانات في كل جدول الى غيرها من الجداول الاخرى وقد يلزم لتحقيق ذلك اضافة حقول او جداول اخرى .

5))  نحدد العلاقات بين الجداول .

 (
مدخل إلى الفصل الثاني
)6))  نقوم باختبار عمل قاعدة البيانات وذلك بادخال بيانات نموذجية ومراقبة النتائج وعمل التعديلات اذا لزم الامر وهذا ما يدعى بتحليل التصميم للاخطاء . 

الفصل الثاني

 (
أساسيات لغة
VISUAL BASIC
ويليه
مقدمة عن برنامج
الأكسس
ACCESS
)































2-1 أساسيات لغة VISUAL BASIC

تُعتبر الفيجوال بيسك احدى لغات البرمجة المتطورة والتي تُستخدم في خلق) تكوين )التطبيقات التي تستثمر النوافذ الرسومية لواجهة المستخدم . هذه التطبيقات يتم تكوينها بأستخدام مجموعة من الكائنات ( Objects ) مثل كائن صندوق النص ( Text Box ) وكائن مفتاح أو زر الأمـــر ( Command Buttons ) ، حيث تتم اضافة ) رسم ) هذه الكائنات الى نافذة الفيجوال بيسك والتي تسمى بالنموذج ( Form ) ومن ثم كتابة البرنامج أو الشفرة ( Code ) داخل الكائن أو في بعض الأحيان داخل النموذج .

مما تقدم أعلاه نستنتج أن الفيجوال بيسك عبارة عن تطبيقات وبرمجة التطبيقـــــــــــــات . ( Application & Programming )

2-2 ماهي الفيجوال بيسك: What is VB ?

هي اللغة المساعدة في تطوير واجهات البرامج ، حيث كانت اللغات البرمجية بكافة أنواعها ضعيفة في انشاء واجهات مقبولة للمستخدم من ناحية الرسوم والمخطـــــــــطات والصــــــور  (Graphic User Interface-GUI) ، اذ أن انشاء واجهات ( Interface ) المستخدم يتطلب من المبرمج كتابة الاف من الأسطر لغرض تصميمها ، مما دفع الشركات ومن بينها شركة مايكروسوفت بأن تطور اللغات البرمجية وخصوصاً بعد اصدار أنظمة تشغيل تدعم بيئة المستخدم والتي تسمى بنظام النوافــــذ ( Windows ) من المهم معرفة أن أصل لغة فيجوال بيسك هي لغة بيسك ( Basic ) المشتقة من الحروف الأولى للعبارة التالية ( Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code ) والمقصود بها لغة "التعليمات الرمزية لكافة الأغراض للمبتدئين" . 

تم انشاء لغة فيجوال بيسك من قبل شركة مايكروسوفت ، حيث أن الجزء الأول منـــها " Visual " يشير الى الطريقة المستخدمة في خلق أو تكوين التطبيق ، أما الجزء الثاني منها " Basic " فيشير الى لغة البرمجة المستخدمة في التطبيق . 















2-3 تشغيل لغة فيجوال بيسك Starting Visual Basic:

يتم تشغيل برنامج لغة فيجوال بيسك من خلال اختيار الأمر التالي من قائمة البدأ Start  الموجودة في نظام التشغيل وكما موضح ذلك في الشكل رقم (1).



شكل رقم (1):قائمة البدء بالفيجوال بيسك في نظام التشغيل 

بعد أختيار الأمر أعلاه ( Microsoft Visual Basic 6.0)  ستظهر نافذة مشروع جديـــــــد ( New Project ) والتي تحتوي على ثلاثة خيارات وكما موضح ذلك بالشكل رقم (2).



شكل رقم (2):نافذة مشروع جديد

1- New: وتعني مشروع جديد لم يسبق العمل به . ( New Project )

2- Existing: مشروع موجود) تم أنشاءه مُسبقاً (وتم تخزينه سواءاً على جهاز الحاسبة أو على وسيلة اُخرى مثل القرص المرن . ( Existing Project )

3- Recent: تُظهر مجموعة من المشاريع التي تم العمل بها مُؤخراً وموقع تخزينــــــــــــها . ( Recent Project )

تمكن الصفحة ( New ) من اختيار نوع المشروع الذي نُريد انشاءه ، حيث يوفر الفيجوال بيسك عدة قوالب جاهزة لأنماط مُختلفة من المشاريع يتم اختيار مشروع من النوع القيـاسي (الأفتراضي)Standard EXE وهو الأختيار الأفتراضي لأغلب المشاريع التي يتم تصميمُها بعدها نختار الأمر أفتح . ( Open ) عندها ستظهر لنا النافذة الرئيسية لبرنامج لغة (VB) والتي تسمى ببيئة التطوير المُتكامـــــــــلة ( Integrated Development Environment - IDE ) والموضحة بالشكل رقم(3).



شكل رقم (3):النافذة الرئيسية لبرنامج لغة فيجوال بيسك

2-4 بيئة لغة فيجوال بيسك:The visual basic environment

تتكون بيئة الفيجوال بيسك من مجموعة من العناصر هي :

1- شريط العنوان  ( Title Bar ): وهو الشريط الأول الذي يظهر في شكل رقم(3) ، حيث يظهر داخل هذا الشريط عنوان المشروع .

2- شريط القوائم ( Menus Bar ): وهو الشريط الثاني الذي يظهر في شكل رقم(3) ، حيث يحتوي على مجموعة من القوائم وكل قائمة تحتوي على مجموعة من الوظـائف ( Functions ) مثـــل ....File , Edit , View والتي تساعدنا في بناء التطبيق .

3- شريط الأدوات ( Tools Bar ) : وهو الشريط الثالث الذي يظهر في شكل رقم (3) ، حيث يحتوي على مجموعة من الوظائف الموجودة داخل شريط القوائم مثل فتح ملف ، حفظ الملف الحالي ، ... الخ .

4- اضافة الى مجموعة من النوافذ الرئيسية الداخلة في بيئة الفيجوال بيسك والتي تُشكل بمجموعها الواجهة البينية ( Interface ) لبيئة الفيجوال بيسك ، وهذه النوافذ هي :

1- نافذة محتويات المشروع ( Project Window ): وتظهر على جهة اليمين من شكل رقم (3) ، محتويات التطبيق من نماذج ( Forms ) ووحدات نمطيــــة ( Modules ) وغيرها من العناصر الموجودة في المشروع ، وتسهل عملية الأنتقال بين هذه المحتويات لغرض تعديلها أو تنفيذها أو اضافة نماذج ووحدات نمطية جديدة وتشبه المُستكشف في أسلوب التعامل مع محتوياتها لذلك يطلق عليها أيظاً بأسم مستكشف المشروع ( Project Explorer ) حيث يتم استعراض النماذج على شكل مجـلدات ( Folders) وكذلك بالنسبة للوحدات النمطية وغيرها من المحتويات الأخرى الموجودة داخل هذه النافذة. 

عند النقر R.Click على نافذة محتويات المشروع ستظهر قائمة تسمح لنا القيام بعدة مهام هي : 

· اظهار شاشة تصميم واجهات البرنامج من خلال شاشة النمـــــــــوذج  ( View Object ) وكذلك اظهار شاشة كتابة البرنامج من خلال شاشة الشفرة . ( View Code ) 

· اظهار الخصائص لكل ملف ( Properties ) أي خصائص محتويات المشروع .

· اضافة نموذج أو وحدة نمطية للمشروع .

ملاحظة : يتم اضافة نماذج جديدة وغيرها من المحتويات الأخرى الى المشروع من خلال عمل الأجراء التالي :

		R.C      R.click ( on project window ) → Add →Form

                                                                →Module







· حفظ الملف الحالي Save Form1.frm.

· طباعة الملف Print.

· اظهار نافذة مستكشف المشروع بوصفه جزءاً من بيئة التطوير المتكاملة Dockable.

· اخفاء نافذة مستكشف المشروع Hide.

يوجد في نافذة مستكشف المشروع شريط أدوات صغير يحتوي على ثلاثة أيقونات وكما موضح ذلك بالشكل رقم (4).



شكل رقم (4) : أيقونات نافذة مستكشف المشروع

وهذه الأيقونات ابتداءاً من اليسار تمثل : 

1. View Code : تُظهر نافذة البرمجة (الشفرة (للكائن أو الملف المحدد .

2. View Object : تُظهر النموذج المحدد .

3. Toggle Code: تُظهر أو تُخفي المجلدات .

ب- نافذة الخصائص ( Properties Window ) : تحتوي على خصائص مستقلة لكل نموذج ولكل كائن من كائنات صندوق الأدوات ، ويمكن تغيير هذه الخصائص بسهولة ونلاحظ تأثيرها مباشرةً على النموذج أو الكائنات التي يحتويها النموذج . تختلف هذه الخصائص حسب نوع الكائن، الا أن الكثير منها يتكرر لجميع أنواع عناصر التحكـم (الكائنات ). تحتوي نافذة الخصائص في أعلاها على صندوق قائمة يحتوي على قائمة بأسماء عناصر التحكم الموجودة على النموذج ، إذ يُمكن أختيار أي عنصر من عناصر القائمة لأستعراض خصائصه مُباشرةً . أما في أسفل نافذة الخصائص فيوجد اطار يُدعى الوصــف ( Description ) يحوي معلومات توضيحية عن وظيفة الخاصية المُحددة ، ويُمكن اظهار أو اخفاء هذا الأطار بالنقر بالزر الأيمن للفأرة على أطار نافذة الخصائص وتحديد أو الغاء تحديد القائمة (الوصف)  .

 يمكن استعراض الخصائص اما وفق الترتيب الأبجدي للخصائص Alphabetic)) أو على شكل مجاميع Categorized)) أي وفق فئات الخصائص ، حيث تُقسم الخصائص الى عدة فئات تختلف حسب نوع الكائن المحدد . مثلاً بالنسبة للنموذج تظهر الخصائص التالية وكما موضحة بالشكل رقم (5).



شكل رقم (5) : خصائص النموذج

عند أستعراض خصائص النموذج على شكل مجاميع Categorized)) ، ستظهر لنا قائمة تحتوي على :

· الظهور Appearance)) : تحتوي هذه الفئة على مجموعة من الخصائص المُتعلقة بطرق الأظهار والشكل العام للكائن مثل اللون والعنوان والخصائص الرسومية .

· السلوك Behavior)) : تصف قائمة الخصائص الموجودة ضمن هذه الفئة طريقة عمل الكائن بالنسبة لباقي العناصر في التطبيق .

· DDE أو ( Dynamic Data Exchange ) : ويُقصد بها التبادل الديناميكي وهو وسيلة الأتصال بين النماذج في التطبيق . هذه الفئة خاصة بالنماذج فقط ، اذ لاتمتلك باقي كائنات التطبيق الخصائص الموجودة في هذه الفئة . 

· الخط Font : تحتوي هذه الفئة على الخصائص المتعلقة بنمط الخط الذي سيظهر في الكائن مثل النوع والحجم والتأثيرات المتعلقة بالخط .

· مُتفرقات Misc : ويُقصد بها مواصفات مختلفة ، اذ تحتوي هذه الفئة على مجموعة من الخصائص ذات تأثيرات متنوعة . أغلب الخصائص الموجودة في هذه الفئة كثيرة الأستخدام أثناء تطوير التطبيقات . 

· الموضع Position : تقوم الخصائص الواردة في هذه الفئة بتحديد حجم الكائن من أرتفاع وعرض وأحداثيات على النموذج . 

· المقياس : Scale تُحدد هذه الخصائص مقياس الأحداثيات المستخدمة في النموذج . 

ج- نافذة موقع عرض النموذج ( Form Layout Window ) : تُستخدم هذه النافذة لمشاهدة أو عرض موقع أو موضع ظهور النماذج على شاشة المستخدم عند تنفيذ البرنامـج (التطبيق (وذلك من خلال أستخدام الزر الأيسر للفأرة ، وعند نقر الزر الأيمن للفأرة Mouse)) على هذه النافذة تظهر لنا القائمة التالية وكما موضح في الشكل رقم (6)، وفي حالة عدم وجودها على النافذة الرئيسية لبرنامج لغة فيجوال بيسك فيتم تفعيلها (الوصول اليها (من خلال الأمر View)) والذي يظهر في شريط القوائم ومن ثم أختيار الأمــــــــر  Form Layout Window .



شكل رقم (6) : نافذة موقع عرض النموذج

· خطوط الأرشاد : Resolution Guides وتحدد الحجم الأقصى للنوافذ كي لاتتجاوز حجم شاشة المستخدم . فمثلاً عند العمل على شاشة أبعادها (480*640) يجب ان لايزيد حجم نوافذ التطبيق عن الحجم (480*640) لأنه في حالة زيادة حجم النافذة عن هذا الرقم فأن جزء من نافذة التطبيق لن يظهر على شاشة المستخدم أثناء التنفيذ . 

· تحتوي القائمة Startup Position على عدة خيارات ، يستطيع المبرمج من خلالها تحديد موضع النموذج بشكل دقيق على شاشة المستخدم عند التنفيذ . فمثلاً لعرض النموذج أثناء التنفيذ في مركز شاشة المستخدم مهما أختلف قياسُها أو نوعها نختار الأمر . Center Screen 

د-نافذة تصميم النموذج (Project- Form والنموذج Form) : نافذة النمـــوذج ( (Project Form هي منطقة العمل الرئيسية لبرنامج لغة فيجوال بيسك ، اذ تحتوي على النموذج الذي يتم تصميمه والعمل عليه والذي سيكون أساس للمشروع الذي نعمل به . 

أما النموذج ( Form ) فهو عبارة عن نافذة فارغة وفيها نضع كل مانُريد أن يحويه النموذج من أشكال ورسوم وأزرار وغيرها من الأدوات التي يتم أستخدامها أثناء تصميم النموذج ، وهو يشبه لوحة رسم حيث نستطيع الرسم عليه بسهولة وأيظاً تغيير حجمه ولونه وشكل الأطار الخارجي له . عنوان هذه النافذة يظهر في شريط العنوان ( Title Bar ) بالأسم الأفتراضي له وهو ( Form1 ) حيث يمكن تغيير هذا العنوان من خلال تغييره من نافذة الخصائص وأختيار خاصية العنوان (Caption) الخاصة بالنموذج و كما موضح ذلك بالشكل رقم (7). 

ملاحظة :  يُمكن أن يتألف المشروع من عدد كبير من النماذج ، كما يُمكن فتح أكثر من نموذج داخل نافذة تصميم النموذج والتنقل بين هذه النماذج عن طريق الربط بينهم . 



شكل رقم (7):نافذة تصميم النموذج

هـ-نافذة البرمجة : Code Window تُستخدم هذه النافذة لكتابة الأيعازات البرمجية التي تُحدد سلوك وأسلوب عمل النماذج وعناصر التحكم . يُمكن فتح نافذة البرمجة بالنقر المزدوج لزر الفأرة الأيسر على أي عنصر تحكم داخل النموذج أو بالنقر المزدوج على النموذج نفسه ، كما يُمكن فتح نافذة البرمجة عن طريق نقر الآيقونة ( View Code ) الموجودة في نافذة المشــــــــــــروع ( Project Window) أو من خلال ضغط المفتاح F7 من لوحة المفاتيح  (Keyboard)، فتظهر نافذة كما موضح ذلك في الشكل رقم (8).



شكل رقم (8):نافذة البرمجة في الفيجوال بيسك.

هـ-نافذة) شريط ( صندوق أدوات التحكم : The Toolbox Window يحتوي هذا الصندوق على عناصر التحكم (أدوات التحكم (الأساسية التي يُمكن وضعها أو رسمها على النموذج في مرحلة التصميم والموضحة بالشكل رقم (9) ، وهذه الأدوات تكون على شكل رسوم تُسمى بالكائن (Object) والتي تُستخدم للأستغــــــلال المرئي والبرمجي . ( Visual & Code ) 



شكل رقم (9):شريط أدوات التحكم

2-5 أنواع أدوات التحكم :   ( Types of Object )

يتضمن برنامج لغة فيجوال بيسك أنواع أدوات التحكم الأساسية التالية والموضحة مع وظيفتها بالجدول رقم (1).

جدول رقم(1):أنواع أدوات التحكم ووظيفتها

		الأداة TOOL

		أسم أداة التحكم Object Name

		الوظيفة والوصف Description



		

		أداة المؤشر

Pointer

		وهي الأداة الوحيدة في صندوق الأدوات التي لايتم رسمها مثل باقي الأدوات .وتستخدم للتأشير على النموذج لأختيار أداة أو أكثر من أداة عند التصميم لأعطائها خصائص معينة وبرمجتها أو تحريكها أو تغيير حجمها .



		

		أداة صندوق الصور

Picture Box

		هذه الأداة بمثابة نموذج داخل نموذج ، حيث تُستخدم لوضع الصور في موقع مُحدد على النموذج ويمكن استخدامها كحاوية للأدوات الأُخرى . ويتم وضع (تخصيص (الصورة في هذه الأداة عن طريق الخاصية Picture من نافذة الخصائص ، أو برمجياً بأستخدام ايعازات تحميل الصورة .



		

		أداة العنوان

Label

		تُستخدم لعرض العنوان داخل النموذج مع عدم الأمكانية للتعديل على هذا العنوان أثناء تنفيذ البرنامج ، وتُستخدم في كثير من الأحيان كعنوان لعُنصر تحكم أخر مثل . Textbox أهم خاصية لهذا العنصر هي خاصية العنوان Caption التي تحوي النص الذي ستُظهره التسمية .



		

		أداة صندوق النص

Text Box

		تُستخدم لأدخال النص والتعديل عليه من قبل المستخدم . ومن أهم الخصائص المستخدمة لهذا العنصر هي خاصية ال Text حيث تحتوي هذه الخاصية على أسم الكائن المستخدم Text1 أي الأسم الأفتراضي والذي يمكن تبديله) أو حذفه   ( حسب الحاجة قبل التنفيذ .



		

		أداة الأطار

Frame

		يُستخدم الأطار كحاوية Container للأدوات الأخرى ، حيث يتم وضع عناصر التحكم داخله ومن أهم خصائص هذا الكائن هي خاصية العنوان Caption التي تكون عادةً بمثابة عنوان لمجموعة العناصر الموجودة داخل الأطار .



		

		أداة زر الأمر

Command Button

		تُستخدم هذه الأداة لتنفيذ العديد من الأوامر والأيعازات البرمجية عند النقر عليها ومن أهم الخصائص المستخدمة في هذه الأداة هي خاصية العنوان Caption التي من خلالها نكتب أسم العملية التي سنُنفذها برمجياً . 



		

		أداة صندوق الفحص

أو صندوق التحقق

Check Box

		تُمكن هذه الأداة من عرض عدة صناديق للفحص وتُعطي المستخدم الحرية ليختار واحداً أو أكثر من تلك الصناديق ومن أهم الخصائص المستخدمة لهذه الأداة هي خاصية العنوان الذي سيظهر جانب صندوق الفحص (التحقق (، كذلك خاصية المحاذاة Alignment والتي تُحدد فيما اذا كان العنوان يظهر عن يمين الصندوق أو يساره أضافة الى خاصية القيمة Value والتي تأخذ احدى القيم التالية :

0-Unchecked : الأداة غير محددة .

1-Checked: الأداة محددة .

2-Grayed : مظللة بلون رمادي باهت .



		

		أداة السرد والحوار

Combo Box

		تُستخدم لأختيار البدائل عن طريق القوائم المعروضة وتمكن المستخدم من الكتابة وتجمع بين مزايا صندوق النص وصندوق القائمة ، ويتم اضافة عناصر الى القائمة من خلال خاصية List ، اضافةً الى خاصية Text والتي من خلالها يتم مسح عنوان الأداة Combo1 لتظهر فارغة العنوان عند التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأداة صندوق النص . 



		

		أداة زر الخيار

Option Button

		تُستخدم هذه الأداة في التطبيقات بشكل مجموعة داخل اطار Frame تتألف من زرين أو أكثر ، ويمكن للمُستخدم أختيار واحد فقط من الخيارات المعروضة أمامه . ومن أهم خصائص هذه الأداة هي خاصية العنوان والمحاذاة اضافةً الى خاصية القيمة Value والتي تأخذ احدى القيم التالية : 

: False اذا كان الزر غير محدد . 

: True اذا كان الزر محدد .



		

		أداة صندوق القائمة

List Box

		تقوم هذه الأداة بعرض قائمة من الخيارات أمام المستخدم ليقوم بالأختيار ويتم ادخال عناصر أو قيم الى القائمة من خلال خاصية list.



		

		أشرطة الأنزلاق

الأفقي والعمودي

H Scroll Bar

V Scroll Bar

		يُستخدم شريط الأنزلاق عادةً لتوليد قيمة محصورة بين حد أدنى وحد أعلى ، حيث يُتيح للمستخدم أختيار قيمة من بين مدى من القيم بشكل عمودي أو افقي . ومن أهم الخصائص المستخدمة في هذا الكائن هي : 

Min: الحد الأدنى لقيمة شرط الأنزلاق

Max: الحد الأعلى لقيمة شرط الأنزلاق .

Value: القيمة الحالية لقيمة شرط الأنزلاق .



		

		أداة المؤقت

Timer

		تُمكن هذه الأداة المبرمج من القيام بمهمات مُحددة ضمن فترات زمنية مُنتظمة . ومن أهم الخصائص المستخدمة بها خاصية Interval أي الفواصل الزمنية ، حيث نُحدد في هذه الخاصية الفترة الزمنية للمؤقت ، هذا يعني أنه عند كل مرور لهذه الفترة سيتم تنفيذ اجراء المؤقت . ومن الملاحظ في هذه الأداة أنها تكون غير مرئية عند تنفيذ البرنامج .



		

		صندوق مُحرك الأقراص أو

صندوق قائمة السواقات

Drive List Box

		هو عبارة عن صندوق قائمة مُنسدلة Combo Box تُعرض في قائمتها وبشكل تلقائي مُحركات الأقراص الموجودة في حاسبة المستخدم .



		

		صندوق الدلائل أو صندوق قائمة

المجلدات

Dir List Box

		يُمكن المستخدم من الأختيار والبحث عن الدلائل بأستخدام المسار Path داخل مشغل (محرك) الأقراص ، وله مُعظم خصائص صندوق القائمة List Box .



		

		صندوق قائمة الملفات

File List Box

		تقوم بعرض قائمة الملفات الموجودة في المُجلد  المُحدد بالخاصية Path . ومن أهم خصائصه المستخدمة هي الخاصية Pattern حيث تُحدد نوع الملفات المعروضة في القائمة ، القيمة الأفتراضية لهذه الخاصية هي *.* أي يتم عرض جميع أنواع الملفات واذا وضعنا في هذه الخاصية القيمة bmp *. فسيتم عرض الملفات ذات اللاحقة .bmp



		

		أداة الأشكال

Shape

		وهي أداة لعرض الأشكال الهندسية كالمربعات والدوائر مثلاً على النموذج . وتمتلك هذه الأداة مجموعة من الخصائص المُتعلقة بالأطار وهي : 

Border Width: سماكة خط الرسم .

Border Color: لون الأطار .



		

		أداة الخط

Line

		تُتيح للمستخدم رسم الخطوط على النموذج ، حيث تُستخدم لفصل عناصر التحكم عن بعضها البعض أي عمل فواصل بين العناصر بحيث لاتكون مُتداخلة خصوصاً في النماذج التي تحتوي على عدد كبير من العناصر ، حيث تقوم هذه الأداة بعمل حاجز بين كل مجموعة من العناصر المُترابطة . 



		

		أداة الصورة

Image

		تقوم بعرض الصور على النموذج ولايُمكن استخدامُها كحاوية للأدوات الأُخرى . ومن أهم خصائصها خاصية التمدد أو التوسع Stretch حيث نجعل قيمتها تساوي True مما يجعل الصورة تتمدد حسب حجم عنصر الصورة المحددة والمختارة بالكامل بأستخدام خاصية . Picture



		

		عُنصر التحكم بقاعدة البيانات أو

عُنصر الوصول للبيانات

Data

		تسمح هذه الأداة بالقيام بعملية الربط بين برنامج لغة فيجوال بيسك وقاعدة البيانات Data Base ، حيث تُستخدم هذه الأداة للتعامل مع جدول في قاعدة البيانات (قاعدة بيانات الأكسس) .



		

		أداة التحكم بالتطبيقات

الكائن OLE

		يستخدم هذا الكائن لربط وتضمين الكائنات أو العناصر داخل تطبيق الفيجوال بيسك  Object Linking and Embedding ، حيث يستخدم لأدراج كائنات خارجية في التطبيق مثل ادراج جدول Excel أو برنامج الرسام . فمثلا  نقوم بربط كائن OLE ببرنامج الرسام Paint . ففي مرحلة التنفيذ سيؤدي النقر المزدوج على آيقونة الرسام بفتح المُستند الذي قُمنا بأنشاءه . 



		

		

		Back Color : لون الخلفية .

















شرح برنامج الأكسس :  Microsoft Access

2-6 إنشاء قاعدة بيانات :-

· للبدء بإنشاء قاعدة البيانات نبدأ بتشغيل البرنامج 

يمكن تشغيل البرنامج بعدة طرق منها :-

1- قائمة أبدأ :-

ننقر قائمة أبدا ثم نذهب للبرامج ومنها إلى قاعدة البيانات  .

2- سطح المكتب :-

بالنقر المزدوج على رمز البرنامج الموجود على سطح المكتب .

3- تتبع المسار :-

C:\Program Files\ Microsoft Office \ Microsoft Access 

· بعد تشغيل البرنامج يظهر مربع حوار قاعدة البيانات يحتوى على عدة خيارات 

1- الخيار قاعدة بيانات فارغة Blank Database لإنشاء قاعدة بيانات جديدة فارغة 

2- الخيار المعالج بيانات موجودة Open An Existing Database وهذا الخيار ليس لإنشاء قاعدة بيانات جديدة بل تستخدم لفتح قاعدة بيانات موجودة على ملف قاعدة البيانات .





شكل رقم (10) : إنشاء قاعدة بيانات جديدة .

في حالة اختيار قاعدة بيانات فارغة من مربع الحوار أو اختيار قاعدة بيانات جديدة من القائمة ملف سيظهر مربع حوار ملف قاعدة البيانات .





شكل رقم (11 ) : صندوق حوار حفظ وانشاء قاعدة بيانات . 

1- نكتب في خانة اسم الملف الاسم المطلوب لقاعدة البيانات معهد أفريقيا .

2- من خانة حفظ في نحدد مكان تخزين الملف .

3- ننقر إنشاء من مربع الحوار .

بذلك يتم عرض الشاشة الأساسية لملف قاعدة البيانات 





شكل رقم (12 ) : الواجهة الاساسية لقاعدة بيانات اكسس.



2-7 التعامل مع الجداول Tables

	هي مجموعة من البيانات حول موضوع معين يتم فيها تنظيم البيانات ضمن أعمدة تسمى حقول وأسطر تسمى سجلات .

كل حقل يحتوي على معلومة معينة تخص موضوع الجدول مثل  الاسم ، السعر ،...

كل سجل يحتوي على كل المعلومات عن جزء من الجدول .

2-8 كيفية إنشاء جدول :-

بعد فتح ملف قاعدة البيانات

ننشط التبويب جداول وننقر الزر جديد .

1- يظهر مربع حوار جدول جديد يحتوى على عدة خيارات أهمها :

· عرض صفحة بيانات 

· عرض تصميمي 

· معالج الجداول 





شكل رقم (13): إنشاء جدول في الاكسس .







2-9 الوصف Description :-

الوصف اختياري يساعد فيوصف الحقل ويظهر الوصف ضمن شريط المعلومات عند اختياره من الجدول.

1- نكتب اسم الحقل في خانة اسم الحقل ونكتب نوع البيانات مقابل كل حقل 

مثال :-

نقوم بتصميم جدول باسم بيانات عامة لطلبة معهد أفريقيا

حيث يتم إدخال الحقول التالية .

جدول رقم (2) : تصميم جدول بيانات للطلبة .

		الحقل

		نوع البيانات



		رقم الطالب

		رقم



		الاسم

		نص



		اللقب

		نص



		تاريخ الميلاد

		تاريخ/الوقت



		مكان الميلاد

		نص



		الحالة الاجتماعية

		نص



		عنوان السكن

		نص





2- ثم نقوم بحفظ الجدول .







شكل رقم (14): خصائص الجدول في برنامج الاكسس .



















2-10 طريقة حفظ الجدول :-

1- 

 نقوم باختيار الأمر حفظ من القائمة ملف أو ننقر الرمز أو الضغط على المفتاح .Ctrl + S.

2-  ثم نكتب اسم الجدول المراد حفظه  وليكن بيانات طالب ثم ننقر موافق . 





شكل رقم (15): حفظ الجداول.

ومنها يصبح اسم الجدول بيانات الطالب كما هو موضح أمامك 





شكل رقم (16): حفظ الجدول باسم معين .

























الفصل الثالث

 (
تصميم برنامج
اللجنة الامتحانية
)

































3-1 تصميم برنامج اللجنة الامتحانية:

في البدء تقوم بتشغيل اللغة من قائمة البرامج All program كما سبق ذكره . بعدها تظهر الفورم او واجهة التصميم فنقوم بإضافة أربع ازرار أمر COMMAND الى الواجهة ثم نغير أسماء أزرار الامر الى اسماء المراحل المراد انشاء قاعدة بيانات لكل منها لكي يتم الدخول من خلال هذه الازرار الى هذه الواجهة (المرحلة المعينة) . كما نقوم باضافة زر آخر للرجوع او الخروج من البرنامج .

 (
واجهة المرحلة الرابعة
) (
واجهة المرحلة الثانية
) (
واجهة المرحلة الثالثة
) (
الواجهة الرئيسية للبرنامج
) (
واجهة المرحلة الأولى
) 

الشكل رقم (17) : واجهة البرنامج الرئيسية

وبعد أختيار واجهة إحدى المراحل ولتكن واجهة المرحلة الاولى كما هو مبين في الشكل التالي: 

الشكل رقم (18) : واجهة البرنامج لمرحلة معينة

 (
حذف المادة وعدد الوحدات
) (
بعد الاضافة نضغط حفظ
 
save
 لحفظ المواد
) (
بعد الضغط على زر اضافة 
add
 تتم الاضافة
) (
ادخال عدد وحدات هذه المادة
) (
ادخال اسم المادة
) فإننا سوف نلاحظ وجود ثلاثة ازرار امر الاول يتم ادخال اسم المادة منه وعدد وحداتها كما في الشكل التالي : 

الشكل رقم (19): ادخال اسم المادة وعدد وحداتها .





 والزر الثاني يتم ادخال اسم الطلاب منه كما هو موضح في الشكل التالي : (
بعد الضغط على 
 add 
تتم الاضافة
) (
ادخال اسم الطالب
) 

الشكل رقم (20) : ادخال اسماء الطلاب .

والزر الثالث هو واجهة التنفيذ او واجهة التعامل مع درجات الطالب حيث يتم اختيار اسم الطالب بعد ادخال اسمه (الذي تم ادخاله في الواجهة السابقة) وكذلك اختيار المواد (تم ادخالها)  الاولى ثم الثانية.. الخ لنفس الطالب وبعد اختيار اسم الطالب والمادة المعينة يتم ادخال درجاته (السعي السنوي ودرجة الامتحان النهائي) والضغط على الزر save (حفظ) لكي يتم حفظ الدرجات للطالب الواحد في المادة المعينة وبعدها يتم اختيار المادة الاخرى للطالب نفسه وادخال درجاته في هذه المادة وهكذا لكل المواد تكرر العملية وبعد الانتهاء من ادخال درجات كل المواد يتم الضغط على زر نتيجة الطالب تظهر واجهة يطلب من المستخدم اختيار اسم الطالب (يجب أن تكون درجاته كلها تم ادخالها).

 (
اختيار أسماء المواد الدراسية 
) (
درجات الطلبة
) (
اسماء الطلبة
) وبعد اختيار اسم الطالب تظهر واجهة درجاته في واجهة اكسس داخل اللغة كما يوضحها الشكل التالي : 

الشكل رقم (21): واجهة ادخال درجات الطالب .

 (
نتيجة الطالب
) (
اسماء المواد
) (
درجات الطالب
)

الشكل رقم (22): نتيجة الطالب .









الفصل الرابع

 (
الاستنتاجات
والتوصيات
)

































4-1 الاستنتاجات والتوصيات

4-1- أ الاستنتاجات

1- تتميز لغة فجوال بيسك بالسهولة والمرونة العالية ، أما السهولة فتكمن بأنها إذا ما اردت كتابة شفرة معينة فتقدم لغة فجوال بيسك خدمة اكمال الشفرة أي عند كتابة الشفرة يظهر شريط مساعدة وفيه كل الكلمات التي لها نفس البداية فيمكن عنئذٍ ادراج الكلمة المناسبة في الشفرة البرمجية.

أما مرونتها فتكمن بالآتي إذ يمكن تغيير أي شفرة برمجية من غير التأثير على باقي كائنات البرنامج . وأن حصل خطأ في بلوك معين أي برنامج فرعي فلا ينسجب هذا الخطأ على باقي مكونات البرنامج بل يبقى الخطأ محصورا في البرنامج الفرعي عندها يعلم مكان الخلل في مرحلة التنفيذ .

2- يمكن تصميم أي برنامج في هذه اللغة سواء أكان البرنامج صغيرا ام كبيرا لما لها من إمكانية تصميم عالية تفوق باقي لغات البرمجة ، وتستطيع هذه اللغة التعامل مع كل حدث .

3- أن برنامج مايكروسوفت أكسس له القابلية على تصميم أي قاعدة بيانات ويعتبر الأفضل في برامج تصميم قواعد البيانات وكذلك يسهل سحب القيم منه والتعامل برمجيا معها في لغة فجوال بيسك .

4-1- ب التوصيات

1. إن لغة فجوال بيسك من اكثر لغات البرمجة تطورا لذا من الافضل عند التصميم التعامل برمجيا في هذه اللغة .

2. إن لهذه اللغة قابلية عالية في المرونة إذ يمكن كتابة شفرات كبيرة إذا ما اردنا التعبير برمجيا عن فكرة معينة ولكن لا ننصح أن تكون الشفرة كبيرة وذلك لعدة أسباب :

1- إن طول الشفرة يعرض المبرمج للأخطاء الكثيرة أذ على المبرمج أن يختصر الفكرة البرمجية على ايعازات قصيرة ودقيقة .

2-  تجعل البرنامج اكثر تعقيدا عند التعامل معه والتعديل عليه او الاضافة من قبل المبرمج .

ج-  من الصعوبة ايجاد الاخطاء العارضة في مرحلة التنفيذ .

3. يفضل استعمال الأكسس في انشاء قواعد البيانات على غيره من البرامج كالاكسل وذلك لامكانياته العالية في التعامل مع البيانات .         







المراجع العلمية

1- Visual Basic - university of technology – academic board – by Prof. Dr. Abdul Mutalib I. Ahmed 2004 .

2- Visual Basic 6 – How to" " : إعداد: ايريك بربلي ، انطوني برينس ، دايفد رينالدي – 1999. 

3- Visual Basic 6 للجميع نحو برمجة كائنية التوجه OOP – إعداد : تركي العسيري -2002-  ( PDF from internet web page ) .

4- تعلم لغة فيجوال بيسك للمبتدئين والمتوسطين .                                      إعداد : جوزيف شاكر يوسف - ( PDF from internet web page ) .

5- موسوعة الفيجوال بيسك .                                                        إعداد : محمد علي حسن قاسم ( PDF from internet web page ).

6- Working in Microsoft Office – by Ron Mansfield 1996 .

7- Microsoft Access 2002 – by Sara E. Hutchinson , Glen J. coulthard 2002 . 

8- دورة خاصة – Access 2003 – إعداد : فراس خير وكجان 2004 . 

9- موقع كتب الالكتروني : www.kutub.com .







إعداد المبرمج : ثابت القيسي

لمن اراد البرنامج بصيغة تنفيذية (EXE) او ملف النص بصيغة (Word)  فيرجى المراسلة عن طريق البريد الالكتروني : Iraq.dyala@yahoo.com والله ولي التوفيق ... 
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