اجابات وحدة الشبكات
اسئلة الفصل
 -1المقصود بكل من:

أ -شبكات الحاسوب :مجموعة من الحواسيب المتصلة فيما بينها بواسطة خطوط اتصال لها
القدرة على نقل البيانات .والهدف من بناء شبكات الحاسوب هو المشاركة في البيانات
والمعلومات والبرامج واألجهزة بين الحواسيب.

ب -التراسل :عبارة عن عملية تبادل للبيانات بين أجهزة الحاسوب المختلفة ضمن الشبكة حيث
يتم نقل البيانات من الحاسوب المرسل الى الحاسوب المستقبل من خالل قناة االتصال.

ج -وسائط االتصال الالسلكية :وسائط تنقل البيانات من خالل انتشار الموجات في طبقات
الجو دون استخدام اسالك او كابالت.

د -بروتوكول الشبكة :مجموعة من المقاييس والقواعد الموحدة واالجراءات التي تسهل عملية
االتصال بين اجهزة الحاسوب في الشبكة بشكل صحيح وآمن.

ه -الجهاز الخادم :هو جهاز حاسوب ذو قدرات عالية في المعالجة والتخزين يقوم بخدمة
المستخدمين في مشاركة موارد الشبكة والتحكم بها.

تتكون الشبكة الواسعة من شبكات محلية متباعدة جغرافيا ترتبط مع بعضها
و -الشبكة الواسعةّ :
بواسطة خطوط االتصال من خالل شركات االتصاالت الكبرى سلكية او السلكية ،مثل:
خطوط الهاتف واألقمار االصطناعية.

ز -الشبكة المحلية :تتكون هذه الشبكة من مجموعة حواسيب موصولة ببعضها البعض ضمن
مساحة جغرافية محدودة (مثال :بناية واحدة أو عدة بنايات متقاربة أو طابق في برج) ،مما

تشارك في موارد الشبكة مثل الطابعة والفاكس واالنترنت وغيرها.
ُيتيح لهذه االجهزة ال ُ
 -2العناصر االساسية لعملية تراسل البيانات االتي:

أ -الرسالة ) :(Messageالمعلومات أو البيانات التي سيتم ارسالها وهي تتكون من النصوص
أو األرقام أو الصور أو األصوات أو الفيديو أو أي مزيج منها.

ب -المرسل ) :(Senderجهاز الحاسوب الذي يقوم بإرسال البيانات والمعلومات إلى األجهزة
األخرى داخل الشبكة .ويسمى ايضا بالمصدر(.)Source

ج -المستقبل ) :(Receiverجهاز الحاسوب الذي يقوم باستقبال البيانات والمعلومات المرسلة
من األجهزة األخرى داخل الشبكة.

د -قناة االتصال ) :(Channelالوسط او الطريق الذي من خالله يتم نقل البيانات بين اجهزة
الحاسوب المختلفة في الشبكة.

ه -التغذية الراجعة ) :(Feedbackاإلشعار الذي يوضح فيما اذا تم استالم الرسالة ام ال.
 -3من فوائد شبكات الحاسوب اآلتي:

أ -االتصال بين االفراد و الجماعات :ذلك باستخدام بعض البرامج مثل البريد االلكتروني
وغيرها من وسائل االتصال المختلفة وبسرعة فائقة وتكلفة زهيدة.

ب -مشاركة التطبيقات  :تُستخدم الكثير من التطبيقات على اجهزة الحاسوب فبدال من تنزيلها
على جميع االجهزة يمكن تنزيلها على جهاز الخادم فقط (الخادم هو جهاز حاسوب ذو
قدرات عالية في المعالجة والتخزين يقوم بخدمة المستخدمين في مشاركة موارد الشبكة

والتحكم بها) وبالتالي ُيمكن المستخدمين من العمل بشكل متزامن.
ج -مشاركة األجهزة :تستخدم شبكات الحاسوب من اجل مشاركة االجهزة المختلفة بين حواسيب
الشبكة.

د -تبادل البيانات والملفات :توفر شبكة الحاسوب امكانية تبادل الملفات والبيانات بسهولة فائقة
وسرعة عالية ،فبدال من االساليب التقليدية التي كانت تعتمد على االقراص المرنة واالقراص
المدمجة وغيرها في تبادل البيانات والملفات بين االجهزة المتباعدة.

 -4مكونات شبكات الحاسوب:

أ -اجهزة حاسوب

ب -بطاقات الشبكة ) :(Network Interface Cardsيتم تزويد كل جهاز حاسوب في الشبكة
ببطاقة الشبكة .ووظيفتها نقل البيانات الرقمية من جهاز الحاسوب وارسالها على شكل اشارات عبر

خط االتصال إلى األجهزة األخرى ،كما تقوم باستقبال المعلومات من األجهزة األخرى وادخالها الى
جهاز الحاسوب.

ج -خطوط االتصال بين الحواسيب :هي وسائط تنقل البيانات التي يتم تبادلها بين اجهزة الشبكة ،وهي
تكون وسائط سلكية أو وسائط السلكية.

د -معدات ربط الشبكات :اجهزة تستخدم لربط اجهزة الحاسوب في الشبكة مع بعضها البعض وتوجيه
عملية تبادل البيانات بين اجهزة الحاسوب ومن االمثلة عليها الجسر ( )Bridgeوالبوابة

( )Gatewayوالموزع ( )Switchوالموجه (.)Router

ه -البرتوكول :مجموعة من المقاييس والقواعد الموحدة واالجراءات التي تسهل عملية االتصال بين
اجهزة الحاسوب في الشبكة بشكل صحيح وآمن .ومن اشهر االمثلة على البروتوكوالت بروتوكول
التحكم باألرسال/بروتوكول االنترنت (Transmission Control Protocol/Internet Protocol
) ).(TCP/IP

 -5من خصائص االقمار الصناعية اآلتي:
أ -تغطي مساحات واسعة جدا.
ب -كلفة عالية بسبب الحاجة الى االقمار المدارية ومحطات ارضية .
 -6مقارنة بين الكابل المزدوج المجدول وكابل االلياف البصرية من حيث :السرعة ،التكلفة ،سهولة/
صعوبة التركيب.

وجه المقارنة
كابل المزدوج المجدول
وكابل االلياف البصرية

السرعة
اقل سرعة
سرعات عالية جدا

التكلفة

سهولة/صعوبة التركيب

تكلفة متوسطة

سهولة التركيب

تكلفة عالية

صعوبة تركيبها
وصيانتها

 -7الفرق بين أجهزة حاسوب منفصلة بدون شبكة وأجهزة حاسوب مرتبطة بشبكة الحاسوب:
طريقة نقل المعلومات
أجهزة حاسوب منفصلة الطرق التقليدية مثل
بدون شبكة

فالشة ،واقراص

المدمجة وغيرها

سهولة نقل المعلومات

صعوبة نقل المعلومات اقل سرعة الن عملية
حيث يتم نقل

النقل تتطلب وقتا

المعلومات من خالل

خصوصا اذا كانت

تخزينها على وسائط

التخزين ثم نقلها
وأجهزة حاسوب مرتبطة
بشبكة الحاسوب

من خالل شبكات

الحاسوب سلكية او

سرعة نقل المعلومات

سهولة نقل المعلومات

من خالل ارسالها عبر

اجهزة متباعدة

عملية نقل البيانات

سريعة من خالل

السلكية

شبكات الحاسوب

شبكات الحاسوب حيث

بواسطه البريد

يتم نقل المعلومات

االلكتروني

بفترة زمنية قليلة جدا

 -8مقارنة بين كل من شبكة الخادم/المستفيد والشبكة التناظرية:

شبكة الخادم/المستفيد

الشبكة التناظرية

وجه المقارنة
عدد االجهزة في كل منها

عدد كبير من االجهزة

ال يتجاوز عشرة اجهزة

الحماية واالمان في الشبكة

حماية فيها عالية

الحماية واالمان للمعلومات

وجود جهاز الخادم

يوجد جهاز خادم

فيها ضعيفة الن المعلومات
تكون في متناول جميع

االجهزة.
ال يوجد جهاز خادم

 -9من أهم مميزات الشبكة التناظرية:
أ -التكلفة منخفضة.

ب -سهلة التركيب.
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اآلتية:

حدد النوع األنسب للشبكات :المحلية ،والواسعة ،والتناظرية ،والخادم/المستفيد في االماكن

 مختبر الحاسوب في مدرستك ( .شبكة محلية الن مختبر الحاسوب في منطقة جغرافية صغيرة)
 ربط فروع شركة في عدة مدن مختلفة ( .شبكة واسعة بسبب وجود االجهزة في مناطق جغرافية
متباعدة  --شبكة الخادم/المستفيد بسبب العدد الكبير لألجهزة)

 االتصال الصوتي بين شخصين ( .الشبكة التناظرية الن االتصال الصوتي من تطبيقات الشبكة
التناظرية)

 ربط فروع جامعة البلقاء المختلفة ( .شبكة واسعة بسبب وجود االجهزة في مناطق جغرافية
متباعدة  --شبكة الخادم/المستفيد بسبب العدد الكبير لألجهزة)

 الرسائل القصيرة باستخدام برامج المحادثة ( .الشبكة التناظرية الن االتصال الصوتي من
تطبيقات الشبكة التناظرية)
من مميزات نموذج النجمة اآلتي:
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أ -تعطل او ازالة اي جهاز ال يعطل اداء الشبكة.

ب -يعتبر هذا النموذج االفضل واالكثر انتشا ار.

ج -سهولة ادارة ومراقبة الشبكة التي تستخدم نموذج النجمة.

 -12من سلبيات النموذج الخطي اآلتي:

ان تعطل السلك الرئيسي سوف ُيعطل الشبكة بالكامل.
المقارنة بين كل من النموذج الخطي ،والحلقي ،والنجمة ،والشبكي:
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النجمة

الشبكي

وجه المقارنة

الخطي

الحلقي

التكلفة ( الكابالت)

تكلفة قليلة

تكلفة قليلة

تكلفة عالية

تكلفة عالية جدا

(سهولة/صعوبة)

سهلة

سهولة تركيب.

سهولة التركيب .صعوبة التركيب النه

التركيب

التركيب.

(سهولة/صعوبة)

سهولة اضافة صعوبة اضافة

معقد بسبب العدد

الكبير للكابالت حيث

يتم ربط كل جهاز مع
باقي االجهزة بكابل

مستقل.
سهولة اضافة
جهاز ألنه ال

اضافة جهاز جديد

جهاز جديد

جهاز ألنه

للشبكة

للشبكة.

يؤدي الى توقف يعطل اداء

صعوبة اضافة جهاز
جديد ألنه ربطه مع

جميع االجهزة االخرى.

مؤقت في عمل

الشبكة.

الشبكة.

-11

المصطلح المناسب للعبارات اآلتية:
العبارة

النموذج

يعتمد على بناء هندسي مركب بين اساليب الربط المختلفة لالستفادة من

النموذج المهجن

مزايا النماذج معا.

يعتمد هذا النموذج في التصميم على وجود اكثر من مسار للبيانات من

النموذج الشبكي

الجهاز المرسل الى الجهاز المستقبل.

يتم توصيل جميع االجهزة على نقطة مركزية من خالل كابل مستقل

لكل جهاز.

من مميزات هذا النموذج اعادة تقوية االشارة عند كل جهاز.

نموذج النجمة
النموذج الحلقي

اجابات اسئلة الفصل الثاني
 .1المقصود بكل من:

أ .أمن الشبكات :مجموعة من االجراءات والقوانين واألنظمة التي يتم بها حماية المعلومات
واألجهزة والوسائط المستخدمة في حفظ هذه المعلومات ومعالجتها وتبادلها عبر الشبكة.

ب .التشفير :يقصد بها مزج المعلومات الحقيقية التي تبث عبر الشبكة بمعلومات اخرى او تغير
شكلها بطريقة يعرفها مرسل المعلومات ومستقبلها فقط ،بحيث اذا تم اعتراضها اثناء ارسالها من

قبل طرف ثالث غير مخول ال يستطيع االستفادة منها ألنه ال يعرف طريقة فك التشفير

ج .الجدر النارية :يقصد به مجموعة من البرمجيات او االجهزة (مثل الموجهات واجهزة الحاسوب
وغيرها) التي تمنع الحواسيب المتصلة على الشبكة من االتصال مباشرة بحواسيب أخرى خارج
اطار الشبكة والعكس صحيح ،وتكون هذه البرمجيات موجودة على جهاز الحاسوب الخادم وهو

الذي يعطي حق االتصال أو يمنعهُ اما بالنسبة ألجهزة الجدار الناري فانها تكون على الحدود
الفاصلة بين الشبكة واالنترنت.

 .2من مميزات خدمة  ADSLاآلتي:

 .1الدخول السريع لإلنترنت بواسطة خط الهاتف الثابت العادي.
 .2إجراء المكالمات الهاتفية واستخدام االنترنت في نفس الوقت.
 .3مكونات شبكة الهاتف الخلوي:

أ -الخاليا ) :(Cellsيعتمد النظام الخلوي في العمل على توزيع مناطق التغطية الى مناطق صغيرة
تسمى خاليا ،وفي كل خلية يوجد محطة ارسال (برج) بتردد معين وتكون الخاليا المتقاربة مختلفة

التردد لتجنب حصول تداخل في الترددات.

ب -محطة التحويل )) :(Mobile Switching Center(MSCتقوم بتنظيم عملية االتصال بين
الخاليا المختلفة وتعمل على بقاء االتصال مستم ار عند االنتقال من خلية الى اخرى .وكذلك تربط
الهواتف الخلوية الموجودة في الخاليا مع شبكة الهواتف العمومية مثل شبكة االتصاالت االردنية.

ج -االبراج () :)Base Station(BSيتم توفير االتصال بين الهواتف الخلوية ومحطة التحويل من
خالل برج موجود في كل خلية.

 .4أ .الجيل الثالث يتميز عن الجيل الثاني بما يلي:
 .1الدخول الى االنترنت عن طريق الهاتف الخلوي.
 .2مكالمات الفيديو ومشاهدة التلفاز بشكل مباشر وخدمات تحديد المواقع.
ب .هل هناك فروق اخرى غير المذكورة في الدرس؟

الجيل الثالث يتميز عن الجيل الثاني بما يلي:
 .1جودة االتصال عالية.

 .2سرعة عالية لنقل البيانات.

 .3ابراج االتصال تغطي مساحات اكبر.
او اي اجابة اخرى صحيحة.

 .5الفرق بين خط ) (ADSLوتقنية ) (WiMAXاآلتي:
خط ) (ADSLيقدم خدمة االتصال باإلنترنت عن طريق كابالت ،حيث توفر لمشتركيها الدخول
السريع لإلنترنت بواسطة خط الهاتف الثابت العادي.

تقنية ) : (WiMAXمن التقنيات لالتصال باإلنترنت لالسلكي حيث تقوم بإرسال البيانات باستخدام

موجات الراديو.

 .6مكونات تقنية (:)WiMAX
أ -هوائي االستقبال ) :(Antennaيمكن ان يكون جهاز استقبال على شكل صندوق صغير في حالة
االتصال الثابت أو كرت شبكة يثبت في الحاسوب المحمول او الهاتف في حالة االتصال المتنقل

ليسهل االتصال بأبراج االرسال عن طريق ترددات الراديو.

ب -برج اإلرسال ( :)WiMAX Towerيشبه برج اإلرسال في شبكات الهاتف الخلوي ويغطي مساحة
ارسال اكبر من ابراج تقنيات الجيل الثالث ،ويكون استقبال اإلشارة للمستخدم عن طريق هوائي

االستقبال.

 .7التكنولوجيا االتصال االنسب في الحاالت االتية:
أ .ربط فروع بنك مع اعتبار ان امن المعلومات له اهمية قصوىADSL .

ب .مركز ابحاث في منطقة نائيةHSPA .
ج .شركة برمجيات صغيرةHSPA .

WIMAX

ADSL WIMAX

د .مهندس معماري يعمل في مشاريع في مناطق مختلفة باالعتماد على جهاز الحاسوب
المحمولWIMAX HSPA .

ه .مشاهدة التلفاز من خالل الجهاز المحمولWIMAX HSPA .
و .اجراء المكالمات المرئيةWIMAX HSPA .

 .8من اهم المخاطر التي تهدد الشبكات:

أ -نشر برامج تخريبية مثل الفايروسات.

ب -الدخول غير المصرح به الى اجهزة الحاسوب حيث يسعى المخترق لسرقة او تغيير او ازالة
المعلومات.

ج -إعاقة خدمات الشبكة أو تعطيلها.
 .9يمكن حماية الشبكات من المخاطر من خالل تحديد صالحيات المستخدمين التي تمنح لهم وتمكنهم من
الدخول إلى العمل الخاص بهم ،ويتم تحديد الصالحيات للمستخدمين بحسب طبيعة عملهم وبالتالي تمنع
مستخدمين اللذين ليس لهم صالحية االطالع على المعلومات السرية ،فمثال في نظام العالمات
االلكتروني يمكن للمدرس اضافة او تعديل عالمات للطالب ،ولكن الطالب لديه صالحيه محددة

بمشاهدة عالماته فقط.
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تتلخص اهمية تشفير البيانات عند ارسال معلومات مهمة وسرية وتم اعتراضها اثناء ارسالها
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قم بتشفير الكلمات اآلتية علما بان مقدار اال زاحة او المفتاح هو :2

من قبل طرف ثالث غير مخول ال يستطيع االستفادة منها ألنه ال يعرف طريقة فك التشفير.
أJORDAN .
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 :التشفير LQTFCP

ب : SCHOOL .التشفير UEJQQN
وظيفة الجدار الناري:

الجدار الناري يعتبر بمثابة المرشح الذي يسمح بمرور شيء من خالله ويمنع مرور شيء اخر ،هذا

السماح والمنع يحدد من خالل سياسات امنية يتم اعدادها داخل هذا الجدار.
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اتباعها:

ادرس الحاالت االتية لبعض مخاطر الشبكات وحدد افضل طريقة لحماية معلومات يمكن

أ .طالب يقوم باختراق جهاز خادم يستضيف مواقع انترنت مشهورة بهدف التخريب( .الجدر
النارية لحماية جهاز الخادم من الدخول الغير مشروع)

ب .موظف في شركة يقوم باالطالع على معلومات مهمة من جهاز الحاسوب لزميله( .تشفير
معلومات مهمة على جهاز الحاسوب ،حمية الجهاز من خالل انشاء حساب ووضع كلمة

مرور)

ج .مدير شركة يقوم بإرسال معلومات صفقة مهمة عبر البريد االلكتروني( .تشفير هذه
المعلومات في حالة تم اعتراضها من قبل طرف غير مخول)

د .يحاول مدير بنك ان يقوم بتحويل بعض االموال الى حساب خارج البالد ( .تشفير
معلومات تحويل االموال ،تأكيد على تحويل من خالل انشاء حساب للمدير واعطاءه

الصالحيات لعملية التحويل وحماية الحساب بإحدى اساليب الحماية مثل كلمة المرور او

بطاقة الكترونية او بصمة االصبع).

اسئلة الوحدة
 -1اكمال الفراغ في كل من الجمل اآلتية:
أ -خطوط االتصال بين الحواسيب هي وسائط تنقل البيانات التي يتم تبادلها بين اجهزة الشبكة.

ب -من اشهر االمثلة على البروتوكوالت بروتوكول التحكم باألرسال/بروتوكول االنترنت).(TCP/IP
ج -تقسم الشبكات حسب المساحة الجغرافية الى قسمين رئيسين هما المحلية و الواسعة .

د -الخادم هو جهاز يقوم بإدارة عمل الشبكة وتنظيمها وتخزين البرامج والمعلومات المشتركة.
ه -عند ارسال جهازي حاسوب مرتبطان على نفس الشبكة للبيانات في نفس الوقت فستحدث عملية
التصادم .

و -من مزايا نموذج النجمة ان تعطل او ازالة اي جهاز ال يعطل اداء الشبكة ولكن ازالة النقطة
المركزية هو فقط الذى يعطل الشبكة.

ز -متطلبات االتصال بخدمة الـ  ADSLما يلي التصال  .1جهاز المودم  2خط هاتفي مع ميزة الـ
. ADSL

 -2اكمال الشكل:

 -3ما وظيفة كل من:
أ -بروتوكول اإلنترنت ( :)IPإنشاء حزم االنترنت ،واعادة تجميعها معا مرة أخرى في الترتيب
الصحيح في الحاسوب المستقبل ،والتحقق من عدم وجود أي حزم فقدت خالل عملية
اإلرسال.

ب -برتوكول  :TCPتوجيه المعلومات إلى عنوان الجهاز المستقبل الصحيح باستخدام عنوان
فريد لكل جهاز يسمى عنوان ( ،)IPبحيث تحتوي كل حزمة معلومات يتم ارسالها على
عنوان الـ ( )IPلجهاز الحاسوب المستقبل.

 -4مقارنه بين الشبكة الواسعة والشبكة المحلية من حيث :المساحة ،عدد االجهزة ،التكلفة.
وجه المقارنة

الشبكة الواسعة

الشبكة المحلية

المساحة الجغرافية

مساحات جغرافية واسعة مثل

مساحة جغرافية محدودة (مثال:

عدد االجهزة

عدد كبير من الشبكات المحلية

عدد محدود من الحواسيب وعدد

بما تحويه من حواسيب

قليل من خوادم الشبكة

الدول والقارات والعالم

بناية واحدة أو عدة بنايات

متقاربة أو طابق في برج)

شخصية وخوادم شبكات.
التكلفة

تكلفة عالية

 -5حدد اسم نموذج الشبكة لألشكال اآلتية :

تكلفة منخفضة

أ -نموذج النجمة ب -النموذج الشبكي ج -نموذج الحلقة د -النموذج الخطي

 -6نماذج شبكات الحاسوب اآلتي:
أ -النموذج الخطي :مناسب لمختبر المدرسة الن يتميز بسهولة التركيب واضافة االجهزة على الشبكة
ومنخفض التكاليف.

ب -النموذج الحلقي :غير مناسب لمختبر المدرسة الن عند تعطل أي جهاز او كابل سوف تتعطل
الشبكة بالكامل في المختبر.

ج -نموذج النجمة :مناسب لمختبر المدرسة الن تعطل او ازالة او اضافة اي جهاز او كابل ال يعطل
اداء الشبكة.

د -النموذج الشبكي :غير مناسب لمختبر المدرسة بسبب التكلفة العالية وتعقيد عملية تركيبه.

 -7من اساليب التي يمكن استخدامها في نظام التعرف على هوية المستخدم اآلتي:

أ -أشياء يجب أن تعرفها ،مثل كلمة المرور او استخدام النمط المرئي بالرسم (.)Pattern

ب -أشياء يجب أن تمتلكها ،مثل المفتاح (نضعه في منفذ  )USBاو بطاقة مثل بطاقة الصراف االلي.
ج -الصفات البيولوجية او الحيوية لإلنسان ،مثل قزحية العين وبصمة األصبع.
 -8انواع تقنية ( )WiMAXاآلتي:
أ -االتصال الثابت :حيث يستقبل الهوائي اإلشارة من مكان ثابت سواء بالمنزل او المكتب.

ب -االتصال المتنقل :يستقبل االشارة من مكان متحرك متغير ،حيث بإمكان المستخدم التنقل من
مكان ألخر أثناء تصفحه واستخدامه لألنترنت.

 -9البلوتوث هي تقنية يتم من خاللها وصل االجهزة الخلوية والحواسيب الشخصية وملحقاتها بشبكة
السلكية ضمن منطقة صغيرة محدودة تدعى منطقة الشبكة الشخصية.

من االمثلة على اجهزة تستخدم البلوتوث في االتصاالت قصيرة المدى:
أ -وصل الهاتف الخلوي مع سماعة الرأس او األجهزة الصوتية في السيارة.
ب -وصل الطابعة مع الحاسب الشخصي.

ج -وصل الهاتف الخلوي مع الحاسب الشخصي.

د -وصل الهاتف الخلوي مع الهاتف المنزلي.

ه -وصل الفارة ولوحة المفاتيح مع الحاسب الشخصي

و -توصيل األجهزة المنزلية الكهربائية بجهاز الحاسوب أو جهاز الهاتف الخلوي.

أسئلة الفصل األول
 -1ما المقصود بكل مما يأتي :قاعدة البيانات ،الجدول ،المفتاح األساسي ،العالقات؟
الجواب :

 قاعدة البيانات :هي مجموعة من البيانات المرتبطة مع بعضها بعالقة ما ،والتي لها عالقة
بموضوع معين ،وتتكون قاعدة البيانات من جدول واحد أو أكثر .ويتكون الجدول من أعمدة

(حقول) ،وصفوف (سجالت).

 الجدولُ :يستخدم الجدول لتخزين البيانات بشكل منظم ،حيث يتكون الجدول من أعمدة
(حقول) وصفوف (سجالت)
 المفتاح األساسي :هو حقل أو مجموعة من الحقول التي تجعل كل سجل يتميز عن غيره من
السجالت ،ويمكن استخدام هذا المفتاح للبحث بشكل سريع عن البيانات الموجودة في الجدول،
ومن شروطه أن يحتوي على قيمة وحيده غير متكررة كما ال يجوز أن يكون فارغا.

 العالقات :وهي وسيلة لرربط البيانرات الموجرودة فري أكثرر مرن جردول واحرد داخرل قاعردة البيانرات
ويتم ذلك عن طريق مطابقة البيانرات الموجرودة فري حقرل المفتراح ا ساسري الموجرود فري الجردول

مررع حقررل مخررر مررن جرردول مخررر يسررمى المفترراح ا جنبرري ) (Foreign Keyبشرررط تطررابق نرروع

البيانات في كال الحقلين.

أهمية قواعد البيانات.
بين ّ
ّ -2
الجواب :تُسهل تنظيم البيانات ،وحفظها ،واسترجاعها ،والتعديل والتطوير عليها.
 -3يمتلك أحمد معرضاً لبيع السيارات المستعملة ،ويود عمل قاعدة بياناات لذا ا المعارح ،حساب أساما

حدد نوع البيانات المناسب
الحقول الواردة في الجدول اآلتيّ ،
لون
تاريخ
فحص
نوع
رقم
اسم
الترخيص السيارة
الحقل السيارة السيارة السيارة
نوع
البيانات

رقم

نص

مذكرة

تاريخ/وقت

1

نص

لكل حقل من الحقول.
تعرضها
ثمن
لحادث
السيارة
سابق
نعم/ال
عملة

صورة
السيارة
كائنOLE

الصفية في مدرستك ،على
 -4باستخدام خطوات تجذيز قواعد البيانات ،أرسم قاعدة بيانات خاصة للغرف
ّ
أن تتضمن الجداول والحقول اآلتية:
أ -الجرردول ا ول (الغرفااة الصاافية) ،حقررول الجرردول :هرري (الصااف والبااعبة ،اساام الطااابر ،اساام مربااي
الصف).

ب -الجدول الثاني (الطالب) ،حقول الجدول :هي (رقم الطالب ،اسم الطالب ،تاريخ الاوددة ،الجنساية،
المعدل ،مكان السكن ،يحمل بطاقة الغوث ،صورة الطالب).

الصفية :حيث سنرسم الجدول وأسما الحقول التي يحتويذا باإلضافة الى
الجواب :أودً :جدول الغرفة
ّ
نوع البيانات لكل من ه ه الحقول.
الصف والبعبة

اسم الطابر

اسم مربي الصف

نص

نص

نص

ثانياً :جادول الطالاب :حياث سنرسام جادول الطالاب وأساما الحقاول التاي يحتويذاا باإلضاافة الاى ناوع

البيانات لكل من ه ه الحقول.

رقااااااااااااااااااااام اسااااااااااااااااااام تااااااااااااااااااريخ

الجنسية

الطالب

الطالب

الوددة

رقم

نص

تاريخ/وقت نص

المعدل
رقم

مكاااااااااااااااان

السكن
م كرة

الصفية هو حقل (الصف والبعبة).
ثالثاً :المفتاح األساسي لجدول الغرفة
ّ
المفتاح األساسي لجدول الطالب هو حقل (رقم الطالب).
رابعاً :نبدأ بإدخال البيانات في الجدولين فيصبحان على النحو اآلتي:
الصف والبعبة

اسم الطابر

اسم مربي الصف

10أ

األول

محمد عبد اهلل

10ب

األول

أكرم عزام

7أ

الثاني

حسن صالح

7ب

الثاني

محمود جبريل

8أ

الثاني

مأمون يوسف

8ب

الثاني

رائد سالم

9أ

األول

يزن عدنان

9ب

األول

معا مروان

2

يحماااااااااااااال
بطاقاااااااااااااة

الغوث
نعم/د

صااااااااااااااااورة

الطالب

كائنOLE

رقاااااااااااااااااااام اساااااااااااااااااام

الطالب

الطالب

تاريخ الوددة

الجنسية

المعدل

مكاااااااااااااااان

السكن

يحمااااااااااااال
بطاقااااااااااااة

الغوث

1

محماااااااااااااد  2001/4/20أردني

95

السلط

2

محمااااااااااود  2001/6/30أردني

85

عاااااااااااااااااين د

3

أحماااااااااااااااد 2002/5/5

أردني

91

عمان

د

4

ساااااااااالطان 2002/8/6

سوري

80

عمان

نعم

5

عماار عبااد 2003/1/1

أردني

90

اربد

د

6

حااااااااااااااااف

 2003/2/24أردني

79

الزرقا

د

7

يحيى كرم  2004/3/15أردني

98

معان

د

8

سوري

75

الطفيلة

نعم

محمود
محمد
مؤيد

عبد اهلل
الرحمن
ابراهيم

محمااااااااااود 2004/6/4

أحمد

صاااااااااااااورة

الطالب

د

البابا

 -5وضح أهمية استخدام قواعد البيانات في ِ
كل مما يأتي:

أ -السجالت الحكومية :لقد أصبح االحتفاظ بالسجالت الحكومية الكترونيا أم ار مهما ،وذلك نها تحتاج
الى معالجة مستمرة ودقيقة وتخزين ممن ،لذلك ُيعد استخدام قواعد البيانات الطريق ا مثل داء هذه
المهمة.

ب -ساااجالت المرضاااى فاااي المستبااافيات :لمتابعررة سررجالت المرضررى فرري المستشررفيات ،واالسررتعالم عنهررا
وتحديثها بشكل سهل ودقيق ،أصبح استخدام قواعد البيانات في هذا المجال ضرورة ال بد منها.
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أسئلة الفصل الثالث
 -1قارن بين إنبا نمو ج بسيط/تلقائي وانبا نمو ج باستخدام المعالج ،وأيذما تفضل.
الجواب :انشاء نموذج باستخدام المعالج نه يعطيك امكانية التحكم بالحقول التي تود اظهارها في
النموذج باإلضافة الى تحديد التخطيط المناسب للنموذج ،أما انشاء نموذج بسيط/تلقائي فإنه يعمل على
انشاء نموذجا بشكل تلقائي يحتوي على كل حقول الجدول المحدد.

أسئلة الوحدة
 -1أذكر طرق التنقل في الجداول ،المستخدمة في برنامج أكسس؟

 باستخدام الفأرة :حيث تستطيع عمل ذلك من خالل نقر زر الفأرة بأي حقل تريد.

 باستخدام األسذم من لوحة المفاتيح :حيث تستطيع التنقل بين الحقول باستخدام السهمين
ا يمن وا يسر ،وبين السجالت باستخدام السهمين العلوي والسفلي.

 باستخدام بريط التصفح

 -2أذكر الخطوات الواجب اتباعها للقيام بكل من:
أ -إنشاء قاعدة بيانات من البداية.







افتح برنامج أكسس.

أنقر على قائمة ملف.

اختر أمر جديد.

اختر قاعدة بيانات فارغة من جزء القوالب المتوفرة.

في المربع النصي والذي يظهر أسفل اسم الملف ،حدد اسم قاعدة البيانات مثال (المو فون).

اذا أردت تحديد مكان تحفظ فيه قاعدة البيانات غير المكان االفتراضي للحفظ اضغط على

أيقونة المجلد

 ،فيظهر مربع حوار ملف قاعدة بيانات جديدة في مربع الحفظ حدد مكان حفظ

قاعدة البيانات مثال سطح المكتب ،أنقر زر موافر


أنقر على إنبا

.

4

.

ب -فتح قاعدة بيانات من جهاز الحاسوب.
 افتح برنامج ا كسس.

 من قائمة ملف اختر ا مر فتح ،يظهر مربع حوار فتح.

 من جزء التنقل حدد مكان وجود قاعدة البيانات ،مثال سطح المكتب ).(Desktop
 حدد قاعدة البيانات التي تريد ،مثال (المو فون).
 أنقر على زر فتح

.

ج -إنشاء جدول في طريقة عرض التصميم ،وطريقة عرض ورقة البيانات.

انبا الجدول في طريقة عرح التصميم :لعمل ذلك قُم بالخطوات اآلتية:
 افتح قاعدة البيانات المطلوبة ،مثال (المو فون).
 اختر عالمة التبويب إنبا .

.

 من المجموعة جداول ،انقر على أيقونة تصميم الجدول

 تظهر نافذة تصميم الجدول ،انقر داخل الصف ا ول في عمود اسم الحقل وأكتب اسم الحقل ا ول،
مثال (رقم المو ف).



انقر داخل عمود نوع البيانات في الصف نفسه فيظهر زر

 ،أنقر عليه لتظهر قائمة بأنواع البيانات

المتوافرة ،اختر منها نوع البيانات المناسب للحقل ا ول ،مثال (رقم).

 اذا أردت اضافة وصفا للحقل ،انقر داخل عمود الوصف ،وأكتب الوصف المناسب.
 كرر الخطوات السابقة حتى تُنهي إدخال كافة الحقول ،وتحديد نوع بيانات كل منها.
 احفظ الجدول ،وحدد اسما لهُ ،كما تعلمت سابقا ،مثال (المو فون).

 تظهر رسالة تحذيرية تطلب إضافة حقل كمفتاح أساسي ،بإمكانك النقر على زر د إذا لم ترغب في
إنشاء مفتاح أساسي ،أو النقر على زر نعم ،فيقوم البرنامج بإضافة حقل جديد باسم المعرف كمفتاح
أساسي ،ونوع بياناته ترقيم تلقائي ،أنقر زر د.

إنبا جدول في طريقة عرح ورقة البيانات :لعمل ذلك قُم بما يلي:
 افتح قاعدة البيانات المطلوبة ،مثال (المو فون).
 اختر عالمة التبويب إنبا .

من المجموعة جداول ،انقر على أيقونة جدول

 ،فيتم انشاء جدول جديد ،ويكون مفتوحا بشكل

تلقائي ،ويحتوي حقال واحدا باسم المعرف ،من نوع البيانات ترقيم تلقائي.

 اذا أردت تغيير اسم الحقل ا ول المعرف ،أنقر نق ار مزدوجا عليه ،وأكتب اسم الحقل ،مثال
(رقم القسم).
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 انقر على أمر أنقر لإلضافة إلضافة عمود ،اختر نوع البيانات ،مثال (نص) .أكتب اسم الحقل
المناسب ،مثال (اسم القسم) ،واضغط على مفتاح االدخال.Enter

 كرر الخطوة السابقة ،الى أن تنتهي من إضافة كل الحقول في الجدول.

 لحفظ الجدول ،أنقر بزر الفأرة ا يمن ،على جدول 1من المستندات المبوبة.

 يظهر مربع حوار حف باسم ،في مربع اسم الجدول أكتب االسم ،مثال (األقسام).
 أنقر على زر موافر.

د -إزالة المفتاح ا ساسي.
 حدد الحقل.


أنقر عالمة تبويب تصميم.

 من مجموعة أدوات ،أنقر على أيقونة مفتاح أساسي.
ه -إنشاء نموذج باستخدام المعالج.
 افتح قاعدة البيانات المطلوبة ،مثال (المو فون).

 حدد الجدول المطلوب من جزء التنقل ،مثال جدول (المو فون).
 أنقر تبويبة إنبا .

 من المجموعة نما ج ،أنقر أيقونة معالج النما ج

 ،فيظهر مربع حوار معالج النما ج.

 من مربع السرد جداول/استعالمات سيكون جدول المو فون ظاه ار بسبب تحديدهُ منذ البداية .
.
 أضف كل حقول الجدول بالضغط على زر اضافة كل الحقول
 اضغط على زر التالي.


اختر تخطيط النموذج ،مثال (عمودي ) ،ثم اضغط على زر التالي.

 اذا أردت تغيير االسم االفتراضي للنموذج ،أكتبهُ في مربع التحرير ما هو العنوان ال ي تريده للنمو ج،
مثال (معلومات المو فون).
 أب ِ
ق خيار فتح النمو ج لعرح المعلومات أو إدخالذا ،محددا.


أنقر على زر إنذا

و -انشاء العالقة بين جدولين.
 افتح قاعدة البيانات المطلوبة ،مثال (المو فون).
 انقر تبويبة أدوات قاعدة البيانات.

 من مجموعة العالقات ،أنقر على أيقونة عالقات.

 تظهر نافذة إ ذار جدول ،حدد الجداول التي تود إضافتها ،ثم أنقر على زر إضافة
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.

 بعد االنتهاء من إضافة الجداول أنقر على زر إغالر

 ،فتظهر الجداول المضافة في نافذة

العالقات.
حدد الحقل المطلوب انشاء عالقة من خالله من الجدول ا ول مثال (رقم القسم) ،وأسحبه حتى تصل

الى الحقل اآلخر المراد الربط معه من الجدول الثاني ،مثال (رقم القسم) ،ثم حرر الفأرة.

 يظهر مربع الحوار تحرير عالقات ،اذا أردت تطبيق التكامل المرجعي ،قُم بتفعيل مربع االختيار فرح
التكامل المرجعي ،وقُم بتفعيل مربعي االختيار تتالي تحديث الحقول المرتبطة وتتالي ح ف السجالت
المرتبطة.
 ،فيتم انشاء العالقة.

 اضغط على زر إنبا

 احفظ العالقة الناتجة.
 إلغالق نافذة عالقات انقر على تبويبه تصميم ،من مجموعة عالقات أنقر على أيقونة إغالر

.

ز -انشاء استعالم باستخدام تصميم االستعالم.
 أنقر على تبويبة إنبا .
 من مجموعة استعالمات ،أنقر أيقونة تصميم ادستعالم
على نافذة تصميم االستعالم.

 ،فيظهر مربع حوار إ ذار جدول

 اختر الجدول الذي تريد ،مثالُ جدولي (األقسام والمو فون).
 أنقر زر إضافة

 أنقر زر إغالر

.

في مربع حوار إ ذار جدول ،فتظهر الجداول في نافذة تصميم االستعالم.

 أنقر نق ار مزدوجا على الحقل الذي تريد اضافته لالستعالم ،فيظهر في الجزء السفلي من نافذة تصميم
االستعالم.

 احفظ االستعالم ،من خالل قائمة ملف ،اختر أمر حف  ،يظهر مربع حوار حف باسم ،أكتب اسم
االستعالم ،مثال (استعالم المو فين) ،ثم اضغط زر موافر

.

 -3بين أهمية كال من الكائنات اآلتية في قاعدة البيانات:
أ -الجدول :حفظ البيانات ،وتنظيمها وتحليلها واسترجاعها.

ب -النموذج :وسيلة إلدخال البيانات واظهار سجالت الجدول والمحافظة عليها.

ت -االستعالم :يقوم االستعالم بتحديد الحقول التي سوف يتم البحث فيها ،وأين يمكن العثور على تلك
البيانات ،وما هي شروط البحث.
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ث -التقرير :تساعد التقارير في إمكانية التحكم في طريقة طباعة محتويات الجداول أو االستعالمات
بالشكل المطلوب دون التغيير على الجداول واالستعالمات المأخوذة منها التقارير.
 -4ما الفرق بين استخدام التقرير ،وتصدير البيانات في الحصول على المخرجات في قاعدة البيانات.

 التقرير :تساعد التقارير في التحكم في طريقة طباعة محتويات الجداول أو االستعالمات بشكل
ورقي دون التغيير على الجداول واالستعالمات المأخوذة منها التقارير.

ُ يمكن تصدير ملف أكسس الى العديد من الملفات مثل مصنف ) (Excelأو ملف نصي
) ،(.TXTوغيرها ،ولكن كلها تكون على شكل ملفات رقمية تحفظ على جهاز الحاسوب وليست
نسخا ورقية.
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