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تــقــديــم
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي ب�أنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند �إلــى واقعيــة النشـ�أة ،ال�أمــر الــذي
انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية والاحتياجــات الاجتماعيــة،
ـاء دولــة القانــون ،مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق
والعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنـ ً

والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا ،ويعــي تراكيبهــا و�أدواتهــا ،ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي،

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف  .
ولمــا كانــت المناهــج �أداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علم ـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن خطــة
متكاملــة عالجــت �أركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار ،وال�إ عــداد
لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط ب�إشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة والانتمــاء،
والانتقــال �إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعدالــة ،وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه  .
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــولا ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا ،وباســتحضار وا ٍع لعديــد
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتو ّخــاة ،جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة
محكومــة ب�إطــار قوامــه الوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،والعلــم ،والثقافــة ،والتكنولوجيــا ،وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة
بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــولا التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات،
فقــد ت�آلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيـاً وتربويـاً وفكريـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يع ـ ّزز �أخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الم�أمــول فــي الت�أســيس؛ لتــوازن
�إبداعــي خـلّاق بيــن المطلــوب معرفيـاً ،وفكريـاً ،ووطنيـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم الاســتناد �إليهــا ،وفــي طليعتهــا
لتوجــه الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى
وثيقــة الاســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة �إلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ ّ
مجمــل المخرجــات.
ومــع �إنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو �إزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة ،والتدقيــق،
وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر ،ونحــن واثقــون مــن
تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
�آب ٢٠١٨ /

مــقــدمــة
الســابقة؛
   جــاء هــذا الكتــاب ثــور ًة فــي منهج ّيــة التّدريــس والتّقويــم التّقليديــة والتــي كان متعــارف عليهــا فــي مناهــج التكنولوجيــا ّ
ـاء محتــواه و�أنشــطته وتصميمهــا ،بحيــث ترتكــز علــى فكــرة تكــرار المفاهيــم
حيــث اعتمــد هــذا الكتــاب المنهــج الحلزونـ ّـي فــي بنـ ً

والمهــارات بتق ـدّم المرحلــة الدّراســية مــع مراعــاة جعلهــا �أكثــر عمق ـاً واتّســاعا فــي المواقــف التّعليميــة المتن ّوعــة دون �إغفـ ِ
ـال

ضــرورة �إضافــة خبــرات جديــدة للمتعلّــم وال ّربــط بينهــا ،م ّمــا يعـ ّزز رؤيــة وزارة التربيــة والتّعليــم فــي رفــع وتوســيع الجانــب العملـ ّـي
وال�أدائــي للمتعلّــم مــع الحفــاظ علــى ال�أرض ّيــة النّظريّــة دون نقصــان ،بحيــث تــؤ ّدي ل�إ كســاب المتعلّــم مهــارات العصــر وصقــل
تلــك المهــارات التكنولوج ّيــة لخ ّريجــي منظومــة التّعليــم العــام بشــكلٍ خــاص والتــي تؤهلّهــم للعمــل والتّعامــل فــي بيئــة �أصبحــت
التّكنولوجيــا فيهــا �أحــد مح ّركاتهــا ال�أساس ـ ّية غيــر غافلــة عــن مطالــب الجمهــور بضــرورة �إيجــاد منهــاج لطلبــة هــذا المســار
التوجهــات والمجــالات المســتقبل ّية ،فجــاء هــذا
ال�أكاديمــي مختلفــة عــن بق ّيــة المســارات ،لمــا هنالــك مــن تبايــن واضــح فــي ّ
والصناعــي بشــكل خــاص لملائمــة خصائــص الطّلبــة وتحقيــق مــا تصبــو الــوزارة
موجهــا لطلبــة مســار الفرعيــن العلمـ ّـي ّ
المنهــج ّ

ـطيني قــاد ٍر علــى تح ّمــل مســؤول ّياته اتجــاه وطنــه و�أ ّمتــه مواكبـاً للتّطــورات العالم ّيــة الحاصلــة فــي هــذا المجــال
�إليــه لبنـ ً
ـاء جيــلٍ فلسـ ّ
المتغ ّيــر بشــكل مســتمر.
   يحتــوي الكتــاب �أربعــة وحــدات رئيســة :وحــدة قواعــد البيانــات ووحــدة الهاتــف ال ّذكــي ،ووحــدة ال ّروبــوت ووحــدة الشّ ــبكات.
الصــف الحــادي عشــر مــع الخــوض بشــكل �أكبــر و�أكثــر اتّســاعا فــي
والّتــي جــاءت جميعهــا اســتكمالا ً لمــا تعلّمــه الطّالــب فــي ّ
المفاهيــم والمهــارات لــك ّل منهــا بهــدف �إنتــاج مشــاريع عمل ّيــة حيات ّيــة �أكثــر واقع ّيــة وقــدرة �أكبــر علــى حـ ّل المشــكلات التــي قــد
يواجههــا المتعلّــم �أثنــاء مراحــل تحليــل وتنفيــذ المشــاريع �أو ال�أنشــطة المقــر ّرة وتطويرهــا� ،أو تلــك التــي علــى شــاكلتها.
   يمثّــل هــذا الكتــاب مجهــود فريــق عمــل واصــل اللّيــل بالنّهــار لت�أليفــه وطرحــه و�إخراجــه بهــذا الشّ ــكل والمحتــوى ،ويعتبــر
ـاء علــى توصيــات الميــدان التّربــوي والتــي ت ـ ّم رصدهــا ،ومــا زال فــي
نســخ ًة مط ـ ّورة لمــا ســبقه مضاف ـاً �إليــه الوحــدة ال�أولــى بنـ ً

طــور التّطويــر .وعليــه نرجــو مــن ال�أخــوة المعلميــن و�أبنائنــا الطلبــة �أن يرســلوا لــل�إ دارة العامــة للمناهــج العلم ّية/مركــز المناهــج فــي
وزارة التربيــة والتّعليــم العالــي الفلســطين ّية كافّــة الملاحظــات والمقترحــات والتّعليقــات حتــى نتمكّــن مــن التّعديــل والتّحديــث.
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قواعد البيانات

ال َوحدة

أ�ت أ�مل ثم �أناقش:

قاعدة البيانات أ�فضل طريقة لتنظيم ومعالجة البيانات
وسهولة الوصول إ�ليها

2

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتعامل مع �أنشطتها �أن يكونوا قادرين على التعامل مع �إدارة قواعد
بناء الاستعلامات والتقارير وذلك من خلال ال�آتية:
البيانات والنماذج في برنامج  MS Accessوالقدرة على ً
التعرف �إلى برنامج مايكروسوفت ال�آكسس ب�أجزائه المختلفة.
بناء قاعدة البيانات؛ لتصبح جاهزة للتطبيق.
ً
التعرف �إلى �أساسيات لغة .SQL

3

١

الدرس ال�أول :برنامج إ�دارة قواعد البيانات

    تعــد برامــج �إدارة قواعــد البيانــات مــن �أكثــر برامــج الحاســوب انتشــاراً ،حيــث تقــوم بتخزيــن البيانــات ومعالجتهــا
مــن ادخــال ،وحــذف ،وتحديــث ،واســترجاع و�إصــدار التقاريــر ،وهنــاك كثيــر مــن هــذه البرامــج المتوفــرة فــي ال�أســواق
ومنهــا)MySql، Oracle ،SqlServer ،Access Microsoft(:
وجميعهــا تتشــارك بلغــة الاســتعلامات البنيويــة ( )SQLوالتــي ســيتم التطــرق لهــا لاحقـاً ،ومعظــم برامــج قواعــد البيانــات
تتطلــب ترخيصـاً لاســتعمالها ،وبعضهــا لا يتطلــب ترخيصــا مثــل .MySql
وسنســتخدم برنامــج �أكســس ( )Access Microsoftفــي هــذا الكتــاب لســهولته ،وتوافــره علــى معظــم �أجهــزة الحاســوب
الشــخصية ،وهــو �أحــد برامــج ال�أوفيــس ( ،)Office Microsoftالتــي ســبق ان تعاملــت مــع عــدد منهــا ســابقاً.

برنامج آ�كسس ()Microsoft Access
خصائص آ�كسس:
1

قاعدة بيانات علائقية :البيانات ت�أخذ شكل جداول ترتبط فيما بينها بعلاقات منطقية.

2

تجمع �أكسس مكونات قاعدة البيانات في ملف واحد ،وي�أخذ الامتداد  ،accdbحيث �أن الحد ال�أقصى

    لحجم هذا الملف  ،GB2وهذه الخاصية تسهل التعامل مع قاعدة البيانات من جهة ،ومن جهة �أخرى  
    ف�إن تلف ملف القاعدة يؤدي �إلى فقدان قاعدة البيانات جميعها.
تمكن من استيراد وتصدير �أنواع مختلفة من البيانات �إلى قواعد بيانات وبرامج جداول الكترونية �أخرى.

3
 4تعدد درجات ال�أمان في ال�أكسس ،بحيث تمكن من �إعطاء كل مستخدم حقوق الوصول للمعلومات
    حسب الحاجة.

5

�إمكانية وضع قاعدة البيانات على شبكة حاسوب ،مما يمكن عدة مستخدمين من الوصول �إليها في اّن واحد.

6

تحتوي خصائص وطرق تمكن مدير قاعدة البيانات من التحكم الكامل بها واعطاء الصلاحيات ومنع

    التغيير غير المصرح به.
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بيئة اكسس
   يتضمن برنامج  �آكسس المكونات الاّتية:

1

الجداول ( :)Tablesوهي مكان لتخزين البيانات ،وتتكون الجداول من حقول (�أعمدة) ،وسجلات (صفوف).

2

استعلامات ( :)Queriesوهي طلب استرجاع بيانات معينة من قاعدة بيانات ،تنطبق عليها معايير محددة �أو  

    �أوامر لتنفيذ عمليات على البيانات في الجداول من :حذف و�إضافة وتعديل سجلات �أو حقول و�إنشاء وحذف  
    جداول.

3

النماذج ( :)Formsواجهات يتم من خلالها �إضافة وتعديل وحذف بيانات من الجداول.

 4التقارير ( :)Reportsوسيلة لعرض البيانات وطباعتها ،ب�أشكال وتنسيقات متنوعة.
    وهناك مكونات �أخرى لا داعي لذكرها.

التعامل مع ال�آكسس
لبناء قاعدة بيانات باستخدام �أكسس ،سيتم التعرف على البنود ال�آتية:
ً

�  1إطار قاعدة البيانات ،وكيفية �إنشاء الجداول ،وتحديد �أنواع بيانات الحقول فيها.
 2تعيين مفاتيح الجداول (الكيانات).
�  3إنشاء العلاقات بين الجداول.
   تعلمت بالصف السابق طريقة تشغيل برنامج �آكسس ،وبعد تشغيل البرنامج تظهر النافذة ادناه   
   والتي يتم من خلالها �إنشاء قاعدة بيانات جديدة وتحديد مكان واسم ملف قاعدة البيانات:

5

وبعد النقر على زر �إنشاء ( )createتظهر الشاشة ال�آتية التي تمثل قاعدة بيانات فارغة:

وعند اكتمال قاعدة البيانات ب�إضافة المكونات �إليها تصبح الشاشة السابقة كما ي�أتي:
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إ�نشاء (تصميم) جدول جديد
   عنــد تصميــم جــدول جديــد نبــد�أ بكتابــة �أســماء الحقــول ويفضــل �أن تكــون باللغــة الانجليزيــة لســهولة التعامــل معهــا
فــي لغــة ( ،)SQLوتحديــد نــوع البيانــات لــكل حقــل ،وقــد يصلــح �أكثــر مــن نــوع بيانــات للحقــل الواحــد ،وفــي هــذه
الحالــة يتــم اختيــار النــوع الــذي يســتهلك المســاحة التخزينيــة ال�أقــل ،مثــلاً :نــوع البيانــات الــذي يصلــح لحقــل اســم
المهنــدس ( )eng_nameيمكــن �أن يكــون نــص (� )Textأو مذكــرة ( )Memoلكــن يتــم اختيــار نــوع نــص حيــث
يســتهلك مســاحة تخزينيــة �أقــل.
ومن �أهم �أنواع البيانات ،بصفة عامة هي:
نص ( :)Textللقيم النصية التي لا يتجاوز طولها  255رمزاً.
مذكرة ( :)Memoللقيم النصية الطويلة ،لا يتجاوز طولها  65536رمزاً.
تاريخ/وقت ( :)Time/Dateلتخزين التاريخ والوقت.
رقــم ( :)Numberللقيــم الرقميــة ،ويقبــل تخزيــن ســعات مختلفــة حســب النــوع المحــدد ،وال�أنــواع الرقميــة هــي :بايــت،
عــدد صحيــح  2( Integerبايــت) ،عــدد صحيــح مطــول  4( Integer Longبايــت) ،عــدد كســري مفــرد Single
( 4بايت) ،وعدد كسري مزدوج  8( Doubleبايت).
ومــن الجديــر بالذكــر �أن نــوع ترقيــم تلقائــي ( :)AutoNumberهــو �أحــد خصائــص نــوع البيانــات رقــم ()Number
ويســتخدم لتخزيــن رقــم فريــد ،يــزداد تسلســلياً مــع كل صــف (ســجل) جديــد فــي الجــدول.
ويمكن �إضافة وصف الحقل (اختياري) ،لاحظ الشكل ال�آتي:

  يتــم �إضافــة خاصيــة المفتــاح علــى الحقــل المــراد جعلــه مفتاح ـاً �أساســياً للجــدول بتحديــده ثــم الضغــط علــى زر
الف ـ�أرة ال�أيمــن فتظهــر قائمــة منســدلة ،يتــم اختيــار مفتاح ـاً �أساســياً ( )Primary Keyمنهــا ،عندئــذ تظهــر صــورة مفتــاح
بجــوار الحقــل �أو مــن �أيقونــة (المفتــاح) مــن علامــة التبويــب (تصميــم) ،ويمكــن عمــل مفتــاح مركــب مــن حقليــن ،مثــلاً:
بتحديدهمــا ثـ ّم تكــرار الخطــوات الســابقة ،فيظهــر مفتاحــان �أمــام الحقليــن فــي وضــع التصميــم ،وهــذا يعنــي �أنهمــا يمثــلان
مفتاح ـاً مركب ـاً للجــدول ،كمــا ويمكــن �إزالــة (خاصيــة المفتــاح) عــن الحقــل �أو الحقــول بنفــس خطــوات �إضافتهــا.
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    وعنــد اغــلاق الجــدول ،تظهــر شاشــة تحتــوي اســماً تلقائيـاً للجــدول يمكــن تغييــره ،ويفضــل تســمية الجــدول باســم
مناســب يــدل علــى محتــواه ،ثــم �إدخــال بيانــات الجــدول.
ومــن الجديــر بالذكــر �أنــه يمكــن �إجــراء تغييــر علــى تصميــم الجــدول اذا اقتضــت الحاجــة ويتــم ذلــك مــع مراعــاة معاييــر
محــددة تتوافــق مــع التصميــم ال�أساســي لقاعــدة البيانــات.

إ�نشاء الروابط بين جداول نظام (المكتب الهندسي) في آ�كسس:
 1اختيــار علاقــات ( )Relationshipsمــن علامــة التبويــب �أدوات قاعــدة البيانــات  ( )Database Toolsفــي
شــريط (القوائــم) ،كمــا فــي الشــكل ال�آتــي:

 2النقــر بــزر الفـ�أرة ال�أيمــن فــي منطقــة العمــل ،حيــث تظهــر علــى الشاشــة قائمــة نختــار منهــا �إظهــار جــدول فتظهــر
نافــذة تحــوي الجــداول التــي تــم �إنشــاؤها ،ول�إ ضافــة الجــداول �إلــى شاشــة العلاقــات نقــوم باختيــار الجــدول والنقــر علــى
زر �إضافــة �أو النقــر المــزدوج علــى اســم الجــدول ليظهــر فــي منطقــة العمــل ،وتكــرار العمليــة لباقــي الجــداول المطلوبــة،
كمــا فــي الشــكل ال�آتــي:
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ـاء علاقــة (رابطــة) بيــن �أي جدوليــن ،نضغــط مــع الســحب بالــزر ال�أيســر للفـ�أرة فــوق حقــل المفتــاح ال�أساســي
 3لبنـ ً
فــي الجــدول ال�أول حتــى الوصــول �إلــى حقــل المفتــاح ال�أجنبــي الــذي يرتبــط بــه فــي الجــدول الثانــي ومــن ثــم تحريــر
الفـ�أرة فتظهــر النافــذة التــي يتــم مــن خلالهــا اختيــار (فــرض التكامــل المرجعــي) ،ثــم النقــر علــى زر (�إنشــاء) ممــا يــؤدي
�إلــى �إنشــاء العلاقــة بيــن الجدوليــن ،وهــي مــن نــوع واحــد �إلــى متعــدد ،كمــا فــي الشــكلين ال�آتييــن:

ثم تكرار العملية لجميع الجداول المترابطة.

4

ل�إ خفــاء جــدول مــن نافــذة العلاقــات ،يتــم ذلــك مــن خــلال النقــر بــزر الف ـ�أرة ال�أيمــن علــى الجــدول واختيــار

�إخفــاء جــدول (  )Hide Tableمــن القائمــة الظاهــرة.
وبمراجعة ما سبق من مفاهيم في وحدة قواعد البيانات في الصف الحادي عشر ،ادرس المثال ال�آتي:
مثال :عند تحليل نظام "مركز تعليمي" ،نتجت الجداول والحقول ال�آتية:
 جدول الدورة (( :)tblCourseكود الدورة ( ،)crsCodeاسم الدورة (.))crsName جدول الطالب (( :)tblStudentرقم الطالب ( ،)stdNumberاسم الطالب ( ،)stdNameالصف (.)Class جــدول الطالب_الــدورة (( :)tblTrainingرقــم الطالــب ( ،)stdNumberكــود الــدورة ( )crsCodeتاريــخ البــدء(.)startDate
مستعيناً بالتحليل �أعلاه� ،أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
 .1حدّد المفاتيح ال�أساسية للجداول.
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 .2حدّد المفاتيح ال�أجنبية للجداول.
 .3ماذا يطلق على جدول (الطالب_الدورة)؟
 .4حدّد نوع البيانات المناسب لكل حقل من حقول الجداول �أعلاه.
� .5أدخل بيانات سجل واحد مناسب لكل من :جدول الدورة ،جدول الطالب.
 .6ارسم مخطّط  ERDمناسب مع العلاقات فيما بينها.
الحل:
.1

الحقل (كود الدورة) مفتاح �أساسي في جدول (الدورة)
الحقل (رقم الطالب) مفتاح �أساسي في جدول (الطالب)
الحقلان (كود الدورة) و (رقم الطالب) مفتاح �أساسي مركب لجدول (الطالب_الدورة).

 .2الحقل (كود الدورة) والحقل (رقم الطالب) في جدول (الطالب_الدورة).
 .3جدول الوصلة (الوسيط).
.4
اسم الجدول
الطالب

الطالب-الدورة

الدورة
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اسم الحقل

نوع البيانات المناسب

رقم الطالب

رقم

اسم الطالب

نص

رقم الطالب

رقم

كود الدورة

نص

تاريخ البدء

تاريخ /وقت

كود الدورة

نص

اسم الدورة

نص

   .5جدول الدورة ("" ، "101Aالرياضيات").
جدول الطالب (" ،111محمد"" ،الثاني عشر العلمي").
جدول الطالب_الدورة (" ،111محمد".)# 9102/21/22 # ،
.6
كود الدورة

كود الدورة
الدورة
اسم الدورة

1

تعطى

رقم الطالب

رقم الطالب

الطالب  -الدورة

يسجل

1

تاريخ البدء

الصف
الطالب

اسم الطالب

نشاط ( :)1درست في الصف الحادي عشر نظام المكتب الهندسي ال�آتي:
مكتب هندسي فيه عدة �أقسام.
مهندسو المكتب ذو تخصصات متنوعة (معماري ،ديكور� ،إنشاء ات وبنية تحتية).
القسم فيه عدة مهندسين ،والمهندس يعمل في قسم واحد.
القسم يشرف على عدة مشاريع ،والمشروع الواحد يشرف عليه عدة �أقسام.
العامل يعمل في مشروع واحد ،والمشروع يعمل فيه عدد من العمال.
المطلوب :تنفيذ ما ي�أتي:

1

حلّل النظام وحدد كياناته وصفات كل منها والمفاتيح ال�أساسية وال�أجنبية والروابط فيما بينها.

2

ارسم مخطط علاقات كيانات النظام  ERDالذي يمثل النظام.

3

ـاء قاعــدة البيانــات وادخــال بيانــات جداولهــا (جــداول ،ادخــال بيانــات،
باســتخدام برنامــج ال�آكســس قــم ببنـ ً

�إنشــاء علاقــات).
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اسئلة الدرس الاول
السؤال ال�أول:
 �أ -ما العناصر (المكونات) لقاعدة البيانات في بيئة اكسس؟
ب -ما �أهمية التكامل المرجعي في العلاقات بين الكيانات؟
ج -عدد ثلاث من خصائص اكسس.
السؤال الثاني :ما نوع العلاقة بين كل من العناصر الاتية؟
 -1المدرسة والمدير (علماً ب�أن المدرسة في دوام مسائي ولكل فترة دوام مدير مختلف).
 -2السيارة والسائق في مكتب للسيارات (يحق لكل سائق قيادة �أي سيارة و�أي سيارة يقودها �أي سائق متفرغ).
السؤال الثالث :لديك كيانات نظام مستشفى وصفاته كما ي�أتي:
 المريض (رقم المريض ،الاسم  ،الجنس ،تاريخ دخول المستشفى ،رقم الغرفة). الغرفة (رقم الغرفة ،رقم التحويلة ،عدد ال�أس ّرة). الدواء (رقم الدواء ،اسم الدواء ،تاريخ الانتاج ،التكلفة). المريض_الدواء (رقم المريض ،رقم الدواء ،الكمية).�أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ .حدّد المفاتيح ال�أساسية.
ب .حدّد المفاتيح ال�أجنبية.
ج .ما العلاقة بين الكيانات ال�آتية :المريض والدواء ،المريض والغرفة.
د .ارسم نموذج  ERDالمناسب للنظام.
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٢

الدرس الثاني :الاستعلامات ولغة SQL

     علمــت ســابقاً �أ ّن قاعــدة البيانــات هــي مجموعــة البيانــات المرتبــة والمنظمــة بطريقــة يســهل الوصــول �إليهــا و�إدارتهــا
والتعديــل عليهــا ،ولاحظــت كيف ّيــة تخزيــن هــذه البيانــات فــي كيانات(جــداول) ،وللاســتفادة منهــا ،لاب ـ ّد مــن وســيلة
تُخا َطــب بهــا قاعــدة البيانــات ُيمكــن مــن خلالهــا القيــام بعمل ّيــات عـدّة عليهــا (مثــل :اســترجاع البيانــات مــن كيــان �أو
�أكثــر ،وتحديــث البيانــات ،وال�إ ضافــة عليهــا ،وحذفهــا ،و�إنشــاء قاعــدة بيانــات ،وحــذف قاعــدة بيانــات ،و�إنشــاء جــداول
وتحديثهــا وحذفهــا ،و�إنشــاء روابــط بيــن الجــداول) ،هــذه الوســيلة هــي لغــة ( ،)SQLلــذا �أصبــح مــن الضّ ــروري التّعــرف
علــى هــذه اللغــة التــي تســتطيع مــن خلالهــا الحصــول علــى بيانــات ومعلومــات مــن النظــام دون الخــوض فــي التفاصيــل
�أو الكيفيــة التــي يتـ ّم بهــا �إنجــاز المهمــة ،وتســتخدمها معظــم قواعــد البيانــات وخاصــة العلائقيــة منهــا.
ـاء الاســتعلام فــي �أكســس الــذي يمثــل الواجهــة الرســومية التــي يقــوم برنامــج ال�أكســس
وقبــل ذلــك ســنتعرف �إلــى كيفيــة بنـ ً
ـاء �أوامــر  SQLبالنيابــة عــن المبرمــج ليتــم تنفيــذ الاســتعلامات المطلوبــة.
فيهــا ،ببنـ ً

أ�قسام لغة SQL
تقسم هذه اللغة إ�لى ثلاثة أ�قسام:

أ�ولاً :لغة تعريف البيانات ()DDL -Data Definition Language
مجموعة من ال�أوامر ل�إ نشاء قاعدة بيانات وحذفها و�إنشاء الجداول ،وتعديلها ،وحذفها.

ثاني ًا :لغة التحكم بالبيانات ()DDL -Data Control Language
مجموعة من ال�أوامر لتحديد صلاحيات مستخدمي قاعدة البيانات من حيث الوصول �إلى مكوناتها واستخدامها.

ثالث ًا :لغة معالجة البيانات ()DML -Data Manipulation Language
ـاء علــى معاييــر
مجموعــة مــن ال�أوامــر ل�إ جــراء عمليــات علــى الجــداول (�إدخــال وتحديــث وحــذف واســترجاع ســجلات) بنـ ً
معينــة ،وســوف يتــم التطــرق �إليهــا نظــراً ل�أثرهــا المباشــر علــى البيانــات ،و�أهميتهــا فــي �إنتــاج التقاريــر المطلوبــة.
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كيفية بنا ًء الاستعلام في الاكسس
تعــددت �أنــواع الاســتعلامات فــي �أكســس ،وســيتم التطــرق �إلــى ال�أنــواع الاتيــة وكيفيــة بنائهــا وكتابــة �أوامــر ()SQL
الخاصــة بهــا وفــق معاييــر ومحــددات باســتخدام ال�أكســس:
استعلام الاختيار (التحديد) SELECT
استعلام التحديث UPDATE
استعلام الحذف DELETE
استعلام ال�إ لحاق INSERT INTO
أ�ولاً :استعلام الاختيار SELECT Query
   ل�إ نشاء استعلام الاختيار (التحديد) نتبع ما يلي:

1

من علامة التبويب (�إنشاء) يظهر خياران ل�إ نشاء الاستعلام:

    �أ -معالج الاستعلامات.
     ب -تصميم استعلام.

2

تفعيل خيار (تصميم الاستعلام) فتظهر شاشة بها جميع الجداول الموجودة في قاعدة البيانات.

 3اختيار الجدول المطلوب وذلك بالنقر المزدوج عليه �أو بتحديده ثم نقر زر �إضافة ( ،)Addفتظهر الجداول
    المختارة في الجزء العلوي من الشاشة.
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 4تحديد الحقل المطلوب من بين الحقول من خلال النقر المزدوج عليه �أو سحبه �إلى الجزء السفلي بالفارة
    (المكان المحدد لبنية الاستعلام وضوابطه) ،وتحديد الحقل يكون لسبب �أو �أكثر من ال�أسباب ال�آتية:
عرض ( )Showالحقل ضمن الاستعلام :يتم تحديده بمربع الخيار �أمام الخانة �إظهار ( ،)Showوالقيمة التلقائية
عند اختيار حقل هي «�إظهاره».

ـاء علــى القيمــة
ـاء علــى الحقــل :حيــث يتــم ترتيــب مجموعــة الســجلات المكونــة للاســتعلام بنـ ً
الترتيــب (ٍ )Sortبنـ ً
الموجــودة فــي هــذا الحقــل تنازلي ـاً (� )Descendingأو تصاعدي ـاً ( ،)Ascendingوفــي حالــة عــدم اختيــار �أي حقــل
ـاء علــى المفتــاح ال�أساســي ولا يظهــر ذلــك فــي جملــة الـــ .SQL
ـاء عليــه ،يتــم الترتيــب بنـ ً
للترتيــب بنـ ً
وضــع معيــار (شــرط) علــى الحقــل :وذلــك فــي خانــة معاييــر ( )Criteriaمثــل :المعاييــر �أكبــر مــن و�أصغــر مــن و�أكبــر
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مــن �أو يســاوي�....إلخ� ،أو المعاييــر المنطقيــة مثــل� :أو ( )ORوالتــي تســتخدم كجــزء �إضافــي للمعيــار ل�إ ضافــة �أكثــر مــن
شــرط علــى �أن يتحقــق �أحدهــا علــى ال�أقــل ،وتســتخدم الرابطــة المنطقيــة ( )ANDلتحقيــق مجموعــة مــن الشــروط معـاً.

5

حفظ الاستعلام وتحديد اسم مناسب له ،فيظهر ضمن مكونات قاعدة البيانات.

6

تنفيذ الاستعلام بالنقر المزدوج عليه �أو بتحديده ثم النقر على �أيقونة تشغيل ( )RUNمن علامة التبويب تصميم.

7

الرجوع �إلى تصميم الاستعلام السابق للتعديل عليه ،باختياره والنقر على ايقونة تصميم.

 8عــرض جملــة الـــ  ، SQLبالنقــر بــزر الفــ�أرة ال�أيمــن بمنطقــة العمــل
الفارغــة فــي عــرض تصميــم الاســتعلام ،حيــث تظهــر قائمــة منســدلة يتــم اختيــار
طريقــة عــرض .)SQL View) SQL
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والصيغة العامة لجملة  SQLالتي تمثل الاستعلام من الواجهة الرسومية:
الصيغة العامة
SELECT column1,column2
FROM Table1 , Table2
WHERE condition
ORDER BY
Column1 [ascending | descending
Column2 [ascending | descending

ملاحظة:

الوصف
اختيار من جدول او �أكثر
شرط لاختيار السجل
ترتيب السجلات
بناء على الحقول المختارة �إما
ً
تصاعدياً �أو تنازلياً

فــي عبــارة  ORDER BYالتركيبــة [ ]ascending / descendingتعنــي �أن نمــط
الترتيــب �إمــا تصاعــدي �أو تنازلــي ،ووجــود القوســين[ ]يعنــي �أن تحديــد النمــط اختيــاري،
والنمــط التلقائــي هــو تصاعــدي ،ويمكــن اســتخدام  ASCبــدلا ً مــن تصاعــدي
 ، ascendingوالاختصــار DESCبــدلا ً مــن تنازلــي .descending

ـاء علــى
     تُعــد �إضافــة معاييــر علــى الاســتعلام مــن �أكثــر ال�أمــور �أهميــة فــي الاســتعلامات ومــن خلالهــا يتــم فــرز البيانــات بنـ ً
ـاء علــى �أكثــر مــن حقــل
شــروط معينــة� ،أو القيــام  بعمليــات حســابية خاصــة علــى البيانــات ،ويمكــن �أن يكــون الترتيــب بنـ ً
ـاء علــى قيــم الحقــل الثانــي فــي ظــل ترتيــب الحقــل ال�أول.
ـاء علــى قيــم الحقــل ال�أول ،وبنـ ً
(عمــود) واحــد ،فترتــب النتيجــة بنـ ً
ومــن الجديــر بالذكــر �أن نتيجــة الاســتعلام تعــرض علــى الشاشــة فــي جــدول مؤقــت �أعمدتــه الحقــول المختــارة مــن
الجــداول ال�أصليــة وصفوفــه يحددهــا الشــرط فــي عبــارة ( ، )WHEREويمكــن �أن تكــون النتيجــة مرتبــة �إمــا تصاعديـاً
ـاء علــى حقــول معينــة.
�أو تنازلي ـاً بنـ ً
�إذا حذف الشرط ( )whereمن ال�أمر سيتم اختيار جميع صفوف الجداول وينطبق هذا على جميع �أوامر ( )SQLال�أخرى.
مثال ( :)1استرجاع حقلي اسم المهندس ( )eng_nameوتخصصه ( )majorمن جدول مهندس
( ،)engineer_tblيتم اختيار الحقول المطلوبة من الجدول ،وعند تنفيذ الاستعلام تظهر النافذة ال�آتية:
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�أو كتابة �أمر ( )SQLال�آتي في شاشة ال�أوامر ،التي تم توضيح طريقة الوصول اليها سابقاً:
;SELECT eng_name, major FROM engineer_tbl
ولاســتخراج جميــع الحقــول مــن جــدول محــدد �أو مــن عــدة جــداول ،يكتفــى فقــط بوضــع النجمــة (*) مــكان اســماء
الحقــول ،كمــا ي�أتــي:
;SELECT (*) FROM project_tbl
ويمكن تنفيذ الاستعلام السابق من خلال كتابة جملة  SQLالخاصة به ،باتباع الخطواط ال�آتية:
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1

النقر بزر الف�أرة ال�أيمن واختيار طريقة عرض  ،SQLوكتابة جمل  SQLكما تظهر في الشاشة ال�آتية:

2

تنفيذ الاستعلام بالنقر على زر تشغيل ( )Runالمبين في الشكل السابق.

3

فتظهر النتيجة كما في الشكل:

وعند عرض تصميم الاستعلام ،يكون كما في الشاشة:

ملاحظة:
ملاحظة:

ـاءه مــن خــلال SQL
ـواء تــم بنـ ً
تكــون نتيجــة الاســتعلام هــي ذاتهــا سـ ً
�أو باختيــار الحقــول والمعاييــر مــن قبــل المصمم.

نشاط ( :)1صمم الاستعلام التالي بكتابة جملة  SQLال�آتية ،ولاحظ النتيجة.
;SELECT (*) FROM project_tbl WHERE dep_num=2
بنــاء علــى حقــل ال�أجــرة بالســاعة
مثــال  :2ترتيــب البيانــات فــي جــدول عامــل ( )employee_tblتصاعديــاً ً
( ،)emp_payيصمــم اســتعلام يحــدد مــن خلالــه ترتيــب لحقــل (( )emp_payتصاعديــاً):
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وتكون نتيجة تنفيذه كما ي�أتي:

�أو كتابة �أمر  SQLال�آتي:

;SELECT * FROM employee_tbl ORDER BY emp_pay ASC

عبارة الشرط ()WHERE CLause
   هــي �إحــدى �أجــزاء �أوامــر  ،SQLتســتخدم فــي �أمــر SELECTحينمــا يطلــب اســترجاع صفــوف معينــة ومحــددة مــن
جــدول �أو �أكثــر ،وفــق المعاييــر (الشــروط) التــي تحــدد فــي الاســتعلام ،والصيغــة العامــة كال�آتــي:
SELECT column X , column y
FROM Table_Name
;WHERE column y operator value
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العمليات ( )Operatorsالتي تستخدم في جملة الشرط هي:
العملية operator

  Descriptionالوصف

=

Equal

يساوي

<>

Not Equal

لا يساوي

>

Less than

�أصغر من

<

Greater than

�أكبر من

=>

Less than or equal

�أصغر من �أو يساوي

=<

Greater than or equal

�أكبر من �أو يساوي

نشاط ( :)2صمم استعلام لترتيب البيانات في جدول عامل ( )employee_tblتنازلي ًا
بنا ًء على حقل ال�أجرة بالساعة (.)emp_pay
مثــال  :3اســترجاع اســم المشــروع والتكلفــة الاجماليــة مــن جــدول مشــروع التــي تقــل تكلفتهــا الاجماليــة عــن
:2500000
الحل:
 -1تصميم الاستعلام وتحديد الجدول المطلوب مشروع ( )project_tblواختيار اسم المشروع والتكلفة الاجمالية.
 -2في خانة المعايير لحقل التكلفة الاجمالية ( )totalcostيكتب (.) 2500000
 -3تنفيذ الاستعلام ،حيث تظهر النتيجة كما في الشكل ال�آتي:
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وجملة  SQLالتي تظهر للاستعلام السابق تكون كما ي�أتي:

نشاط ( :)3استرجاع اسم المشروع والتكلفة ال�إ جمالية من جدول مشروع ( )project_tblالتي
تزيد تكلفتها الاجمالية ( )totalcostعن ( )2500000مرتبة تصاعدي ًا حسب التكلفة الاجمالية.

استرجاع البيانات من جدولين أ�و أ�كثر:

    علمــت ســابقاً �أن الجــداول ترتبــط فيمــا بينهــا بروابــط �أهمهــا واحــد لمتعــدد ،وتكــون هــذه الرابطــة مــن خــلال حقــل
يشــكل المفتــاح ال�أساســي فــي جــدول (جانــب واحــد مــن الرابطــة) والمفتــاح ال�أجنبــي فــي جــدول �آخــر (جانــب متعــدد
مــن الرابطــة) ،ولاســتخراج بيانــات مــن جدوليــن يســتخدم المفتــاح الــذي يربــط بينهمــا فــي الشــرط ،كمــا فــي المثــال
ال�آتــي:
مثــال  :4اســترجاع �أســماء المهندســين و�أســماء الدوائــر التــي يعملــون فيهــا ،لاحــظ �أن هــذه البيانــات موجــودة فــي
جدوليــن.
الحل:
�  1إنشاء الاستعلام واختيار الجدولين مهندس( )engineer_tblوقسم (.)department_tbl

2

سحب الحقلين :اسم المهندس ( ،)engineer_nameواسم القسم (.)dep_name

3

في خانة المعايير يكتب:

�أو من خلال منشئ التعبير بالضغط بزر الف�أرة ال�أيمن في خانة المعايير ،كما في الشكل التالي:
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وعند الضغط على موافق يظهر ( )SQLالمدخل في المكان المحدد كما في الشكل ال�آتي:

وعند عرض تصميم الاستعلام السابق تظهر الشاشة السابقة ،كما ي�أتي:
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�أو كتابة �أمر  SQLال�آتي:

ملاحظة:
ملاحظة:

SELECT eng_name, dep_name
FROM engineer_tbl, department_tbl
;WHERE engineer_tbl.dep_num  = Department_tbl.dep_num
عنــد تشــابه اســم الحقــل فــي الجدوليــن يوضــع اســم الجــدول متبوعـاً بنقطــة قبــل اســم
الحقــل ،وذلــك لتحديــد مصــدر الحقــل ،وتظهــر النتيجــة كمــا فــي الشــكل ال�آتــي:

نشاط ( :)4صمم استعلام تحديد ل�إ ظهار أ�سماء العمال ( )Emp_nameو أ�سماء المشاريع
( )Proj_nameالتي يعملون بها والتي يشرف عليها القسم .2
مثــال  :5اســترجاع عــدد المشــاريع ( )Countمــن جــدول مشــروع ( ،)Project_tblويكــون ذلــك كمــا يظهــر فــي
الشاشــات ال�آتيــة:
التصميم:
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وتكون جملة  SQLلها كما ي�أتي:

النتيجة:

مثــال  :6اســترجاع جميــع بيانــات ســجل معيــن ،بالاعتمــاد علــى المفتــاح الاساســي المدخــل مــن قبــل المســتخدم،
ويكــون ذلــك كمــا يظهــر فــي الشاشــات ال�آتيــة:
التصميم:

جملة :SQL
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التنفيذ:

النتيجة:

نشاط ( :)5صمم استعلام تحديد ل�إ ظهار اسماء المهندسين الذين تخصص ديكور وتاريخ
تعيينه بعد تاريخ معين.
ثاني ًا :استعلام التحديث UPDAT Query
   يســتخدم لتحديــث بيانــات مجموعــة مــن الســجلات فــي الجــدول �أي تحديــث بيانــات حقــول محــددة فــي جــداول
موجــودة.
ل�إ نشــاء اســتعلام تحديــث نصمــم اســتعلام اختيــار (تحديــد)  Select queryيحــوي الحقــول المطلــوب تحديثهــا (تعديــل
قيمهــا) والمعاييــر التــي ســتخضع لهــا عمليــة التحديــث ،ثــم يح ـ ّول �إلــى نــوع اســتعلام تحديــث مــن علامــة التبويــب
(تصميــم) ،ونفــس هــذا ال�إ جــراء يســتخدم مــع اســتعلام الحــذف وال�إ ضافــة .و الصيغــة العامــة لجملــة  SQLالمناظــرة
لهــذا الاســتعلام:
الصيغة العامة
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الوصف

UPDATE Tab1e _ Name

الجدول المراد تحديثه

SET column1_ name= new _value1

�إسناد القيم الجديدة للحقول المراد تحديثها

  Column2_name=new_ value2
WHERE column_ name= some _ value

شرط ليحدد الصفوف المراد تحديثها

الحقل المستخدم في الشرط من الممكن �أن يكون من الحقول المراد تحديثها ،ومن الممكن �أن يكون حقلا ً أ �خر.
يقوم هذا ال�أمر ب�إعطاء القيمة  new_valueللحقل  ....column1_nameفي كل صف من الجدول Tab1e_Name
يتحقق فيه الشرط column_name = some_va1ue
مثــال :حـدًث ال�أجــرة بالســاعة للعمــال ( )emp_payبزيــادة قدرهــا  10%مــن ال�أجــرة فقــط لمــن تســاوي �أو تزيــد
�أجورهــم عــن .20
الحــل� :إنشــاء اســتعلام فــي طريقــة عــرض التصميــم ثــم اختيــار الجــدول  ،Employee_tblواختيــار حقــل emp_pay
فقــط ،ل�أنــه الحقــل المــراد تعديلــه ،ثــم تحويــل اســتعلام الاختيــار �إلــى اســتعلام تحديــث وذلــك بالنقــر علــى �آيقونــة
(تحديــث) الموجــودة فــي علامــة التبويــب تصميــم ،فــي خانــة (تحديــث �إلــى) يكتــب فيهــا القيمــة الجديــدة للحقــل
( ،)]emp_pay[ * 1.1وكتابة الشرط (المعيار) >= 20في خانة المعيار كما في الشكل ال�آتي:

وعند تنفيذ الاستعلام تظهر الرسائل الاتية:

يلاحظ من ال�أشكال التالية نتيجة تنفيذ الاستعلام وتحديث القيمة من � 22إلى  24للعامل جميل محمد.
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  وتكون جملة  SQLالمكافئة للاستعلام والمصممة من ال�أكسس كما ي�أتي:
]UPDATE employee_tbl SET employee_tbl.emp_pay = 1.1*[emp_pay
;)WHERE  ((employee_tbl.emp_pay)>=20

ثالث ًا :أ�مر ال�إ دخال أ�و ال�إ لحاق INSERT INTO
صيغة ال�أمر:

)…INSERT INTO Tab1e_Name (column1, column2 ,
;)VALUES (value1, value2 , …..
فــي هــذا ال�أمــر يحــدد الجــدول المــراد �إدخــال ســجل �إليــه وتحــدد الحقــول (ال�أعمــدة) المــراد �إســناد قيــم لهــا شــريطة �أن يكــون
المفتــاح ال�أساســي �أحــد تلــك الحقــول ،ثــم تســرد القيــم المــراد �إســنادها للحقــول المحــددة بحيــث يتوافــق ســردها مــع ســرد
الحقــول نوعـاً وترتيبـاً فــي الجــدول مــع ملاحظــة �أن الحقــول والقيــم توضــع داخــل �أقــواس كمــا هــو مبيــن فــي صيغــة ال�أمــر.
مثال� :أدخل �إلى جدول مهندس ( )engineer_tblالبيانات ال�آتية مستخدماً كتابة �أوامر  SQLالمناسبة:
�أ
(  :)eng_nameيمن حسن ،التخصص( :)majorمعماري،
رقم المهندس ( ،218 :)eng_numاسم المهندس
تاريخ التعيين ( ،1/2/2019 : )Date_hiringالبريد الالكتروني (aymanhasan123@gmail.com :)email
رقم القسم (.1:)dep_num
الحل :ل�إ لحاق الموظف بالجدول نكتب ال�أمر ال�آتي:
INSERT INTO engineer_tbl
)(eng_num, eng_name, major, Date_hiring, email, dep_num
;( " , # 19/11/1976# , aymanhasan123@gmail.com ,1معماري " � '' ,أيمن حسن ''VALUES (218,
لاحظ �أن هذا ال�أمر قد لا يوفق في ال�إ دخال لل�أسباب ال�آتية:
تكرار في المفتاح.
قيمة المفتاح ال�أجنبي غير مسموحة.
نوعية القيمة تختلف عن نوعية الحقل المسند له ك�أن نسند قيمة نصية لحقل عددي.
28

الالحــاق :هــي عمليــة نســخ حقــول جــدول �أو جــزء منــه �إلــى جــدول مطابــق لــه فــي المفتــاح ال�أساســي ،وبنفــس
الترتيــب ،والشــكل التالــي يبيــن محتــوى الجــدول قبــل عمليــة ال�إ لحــاق:

خطوات ال�إ لحاق:

1

اختيار الجدول ( )depart_2الذي يحوي البيانات المراد عمل �إلحاق منه للجدول ال�آخر(.)department_tbl

2

تحويل الاستعلام �إلى استعلام �إلحاق من قائمة تبويب (تصميم الاستعلامات) ويتم اختيار اسم الجدول

       المراد عمل �إلحاق له كما في الشكل ال�آتي:

 3اختيار الحقول من الجدول المصدر مع ضرورة مراعاة نوع البيانات بين حقول الجداول وترتيبها كما
        في الشكل ال�آتي:
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4

تنفيذ الاستعلام ،حيث تظهر الرسائل الاتية:

5

تظهر النتيجة الاتية في الجدول:

وجملة  SQLلما سبق تكون كما ي�أتي:

)INSERT INTO department_tbl (dep_num, dep_name
;SELECT depart_2.dep_num, depart_2.dep_name FROM depart_2
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رابع ًا :أ�مر الحذف DELETE
صيغة ال�أمر:

DELETE FROM Tab1e_Name
;WHERE column_name = some_value

من ال�أمثلة على حالات الحذف ما ي�أتي:
 1استعلام حذف جميع سجلات جدول يتم تحديده (:)department_tbl
من تبويب �إنشاء –تصميم استعلام – اختيار استعلام حذف
اظهار الجدول المطلوب اضافته للحذف منه ،وادراج حقوله في المكان المخصص،

ثم تحويله �إلى استعلام حذف.
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حفظ الاستعلام باسم يتم تحديده استعلام حذف سجلات جدول ()department_tbl
محتويات الجدول قبل تنفيذ الاستعلام:

عند تنفيذ الاستعلام تظهر الرسائل الاتية:

نتيجة تنفيذ الاستعلام والنقر المزدوج على اسم الجدول لاظهار محتوياته

وجملة :SQL
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 2استعلام حذف بيانات محددة من جدول ما (حسب الرقم المدخل) :department_tbl
اختيار الجدول المطلوب الحذف منه ،وتحويل الاستعلام �إلى استعلام حذف وتسميته.
وضع الضوابط المناسبة (ذكرت سابقا في المعايير) ،لتظهر كما ي�أتي:

سجلات الجدول المحدد قبل تنفيذ استعلام الحذف

عند النقر لتنفيذ الاستعلام تظهر الرسائل والتي يتم من خلالها تحديد رقم السجل المراد حذفه ال�آتية:
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بعد الموافقة وتنفيذ الاستعلام ،تكون النتيجة ،كما ي�أتي:

وجملة : SQL
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اسئلة الدرس الثاني
السؤال ال�أول:
 �أ -ما �أهمية لغة الاستعلام البنيوي  SQL؟
ب -ما �أقسام لغة الاستعلام البنيوي  SQL؟
السؤال الثاني :باستخدام برنامج اكسس قم بتنفيذ ما ي�أتي:
ـاء) وكيــان ابــن
� -1إنشــاء قاعــدة بيانــات اســمها المدرســة تحــوي علــى كيــان �أب (رقــم هويــة ،اســم الاب ،عــدد ال�أبنـ ً
(رقــم الابــن ،اســم الابــن ،الصــف) المطلــوب:
تصميم الكيانات وتحديد نوع بيانات حقولها.
تحديد المفاتيح ال�أساسية وال�أجنبية.
 �إنشاء العلاقة بين الكيانات والتكامل المرجعي.
عمل استعلام عن طريق المعالج لعرض (رقم هوية الاب ،اسم الاب).
عمل استعلام عن طريق المعالج لعرض (رقم هوية الاب ،اسم الاب ،اسم الابن ،الصف).
حذف بيانات (سجل) طالب ما اعتماداً على رقم الطالب المدخل من المستخدم.
تحديث بيانات الطالب الثاني لتصبح (احمد ،الثامن).
 -2لديك الكيان طالب وصفاته (رقم الطالب ،اسم الطالب ،العمر ،المعدل) المطلوب:
كتابة الكود البرمجي باستخدام لغة الاستعلام البنيوي  SQLلتنفيذ الاستعلامات في الحالات الاتية:
اختيار (تحديد) رقم الطالب  ,واسم الطالب.
اختيار (تحديد) رقم الطالب ،واسم الطالب اذا كان معدل الطالب اكبر او يساوي .85
حذف سجل الطالب ذو الرقم .5
حذف سجل الطالب ذو الرقم  5اذا كان عمر الطالب =.15
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٣

الدرس الثالث :النماذج و التقارير

  تعلمــت ســابقاً كيفيــة �إدخــال البيانــات �إلــى جــدول فــي قاعــدة البيانــات وذلــك بالدخــول المباشــر �إلــى الجــدول عــن
طريــق النقــر المــزدوج علــى اســمه.
  ســنتعرف فــي هــذا الــدرس �إلــى طريقــة �أخــرى �أكثــر سلاســة لعمــل ذلــك باســتخدام النمــاذج ،وكيفيــة �إنشــائها فــي بيئــة
�أكســس ،حيــث يتــم ربــط ال�أدوات مــع حقــول البيانــات فــي الجــدول مباشــرة مــن قبــل المعالــج.
النمــوذج :واجهــة (نافــذة) يتــم مــن خلالهــا معالجــة البيانــات (ادخــال ،حــذف ،تحريــر) بشــكل ســهل فــي قاعــدة
البيانــات.
   تضــاف ال�أزرار �إلــى النمــاذج لتنفيــذ مهــام متنوعــة ،لعــرض البيانــات و�إدخالهــا وتحريرهــا فــي الجــداول بديــلا ً عــن
التعامــل المباشــر مــع الجــداول ،ويتــم �إضافــة �أزرار ال�أوامــر وتحديــد المهــام المرتبطــة بهــا (فتــح نمــاذج �أو اغلاقهــا� ،أو
تنفيــذ مهــام �أخــرى) ،ويمكــن التحكــم فــي كيفيــة تفاعــل المســتخدمين ال�آخريــن مــع البيانــات مــن خــلال �إنشــاء نمــاذج
مختلفــة تعــرض حقــولا ً محــددة تســاهم فــي حمايــة البيانــات وتضمــن �إدخالهــا بســهولة.

طرق إ�نشاء النماذج
ل�إ نشاء نموذج �إدخال بيانات في جدول مهندس في نظام (المكتب الهندسي) ،اتباع ال�آتي:
 1اختيار (معالج النماذج) من علامة التبويب (�إنشاء):
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 2تحديــد مصــدر بيانــات النمــوذج باختيــار اســم الجــدول مــن القائمــة التــي تحــوي �أســماء جــداول قاعــدة البيانــات،
فيكــون النمــوذج مخصصـاً لادخــال بيانــات ذلــك الجــدول ،وفــي مثالنــا يتــم اختيــار جــدول مهنــدس (.)engineer_tbl

 3تحريك الحقول المراد �إنشاؤها على النموذج باستخدام ال�أزرار ،من خانة الحقول المتاحة
(� )Available Fieldsإلى خانة المحددة ( ،)Selected Fieldsثم نقر التالي  Nextفتظهر النافذة:
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 4تحديــد تخطيــط النمــوذج مــن الخيــارات المتعــددة التــي تظهــر علــى الشاشــة وليكــن عموديـاً علــى ســبيل المثــال
ثــم نقــر التالــي  Nextفتظهــر الشاشــة:

 5ادخــال عنوانـاً مناســباً للنمــوذج ،مثــلا ً (ادخــال بيانــات المهنــدس) ،و �إلا فـ�إن اســم الجــدول �أو مصــدر البيانــات
يكــون تلقائيـاً عنوانـاً للنمــوذج ،ثــم نقــر زر انهــاء (.)Finish

حيــث يتــم �إنشــاء هــذا النمــوذج ويصبــح جاهــزاً ل�إ دخــال بيانــات الجــدول ،و�أيضــا التنقــل بيــن ســجلات الجــدول ،و�إجــراء
تعديــلات عليها.
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 6اغــلاق النمــوذج عــن طريــق النقــر علــى اســمه بــزر الفـ�أرة ال�أيمــن واختيــار اغــلاق مــن القائمــة التــي تظهــر ،حيــث
يطلــب تســمية النمــوذج ،وليكــن اســمه مثــلاً( ،)engineer_frmوعنــد النقــر عليــه لفتحــه يظهــر كمــا فــي الشــكل:

 7يمكــن التعديــل علــى تصميــم النمــوذج مــن خــلال النقــر علــى اســم النمــوذج ومــن ثــم اختيــار عــرض التصميــم مــن
خيــارات عــرض فــي علامــة التبويــب الصفحــة الرئيســية ،ويمكــن �أيضـاً �إضافــة �أزرار و�أدوات �أخــرى كثيــرة علــى النمــوذج
مــن خــلال علامــة التبويــب تصميــم ،كمــا �أنــه يمكــن عمــل نمــوذج فــارغ وتحديــد تصميمــه ومــا يحتويــه مــن �أدوات مــن
خيــار نمــوذج فــارغ فــي علامــة التبويــب �إنشــاء.
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نشاط ( :)1صمم نموذجاً بعنوان (النموذج الرئيسي) يحتوي على �أزرار �أمر للتنقل بين النماذج ،نموذج
(ادخال بيانات المهندس) الذي قمت بتصميمه �أعلاه ونموذج (ادخال بيانات المشروع) الذي يتم �إنشاءه كما في
المثال السابق ،ثم صمم �أزرار في كل من نموذجي مهندس و مشروع للرجوع �إلى النموذج الرئيسي و�أزراراً للتنقل بين
السجلات ،باتباع الخطوات ال�آتية:

خطوات ادراج ال�أزرار:
   1تصميــم نمــوذج ادخــال بيانــات المشــروع بنفــس خطــوات تصميــم نمــوذج ادخــال بيانــات المهنــدس ،يعتمــد
كل منهمــا علــى الجــداول المحــددة.
 2اختيــار تصميــم نمــوذج �أو نمــوذج فــارغ مــن علامــة التبويــب (�إنشــاء) ،ويمكــن التنقــل بيــن (عــرض التصميــم) و
(عــرض التخطيــط) مــن خــلال النقــر علــى زر الفـ�أرة الايمــن ،كمــا ي�أتــي:

�  3إضافــة التســمية للنمــوذج بالنقــر عليهــا ،ثــم النقــر داخــل النمــوذج الفــارغ ،فيتــم �إدراجهــا ،ونكتــب داخــل التســمية
(النمــوذج الرئيســي) ،ويمكــن الانتقــال �إلــى تبويــب الصفحــة الرئيســية للتعديــل علــى الخــط وخصائصــه.
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� 4إضافــة الــزر بنفــس طريقــة �إضافــة التســمية ،حيــث تظهــر شاشــة معالــج (زر ال�أمــر) ال�آتيــة ليتــم مــن خلالهــا تحديــد
الهــدف مــن �إضافــة الــزر مــن الفئــات وتحديــد الاجــراء المطلــوب تنفيــذه:

 5اختيار النموذج المراد فتحه ،ثم التالي .كما في الشكل:
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 6يمكننا النموذج من عدة خيارات ،تظهر في الشكل:

 7تحديــد الكتابــة علــى الــزر ،لتظهــر علــى النمــوذج �أو تركــه باســم (فتــح نمــوذج)� ،أو �إدراج صــورة يتــم تحديدهــا
و تحميلهــا ،لاحــظ الشــكل:
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 8تحديد الاسم المطلوب اضافته للزر في حالة استخدامه للبرمجة ،ثم انهاء كما في الشكل:

 9تكرار الخطوات السابقة جميعها ل�إ ضافة زر (فتح نموذج) المشروع السابقة.
 10تحديد الاسم المناسب للنموذج كما في الشكل:

 11تشــغيل النمــوذج الرئيســي بالنقــر المــزدوج علــى اســمه �أو بالنقــر علــى زر (فتــح النمــوذج) يتــم اظهــار نمــوذج ادخــال
بيانــات المهنــدس كمــا في الشــكل:
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� 12إضافــة زر �إلــى نمــوذج ادخــال بيانــات المهنــدس ونمــوذج ادخــال بيانــات المشــروع للانتقــال �إلــى النمــوذج
الرئيســي كمــا فــي الخطــوات الســابقة ،لاحــظ الشــكل:

التقارير:
   تكمــن �أهميــة التقاريــر فــي توفرهــا كطريقــة لعــرض البيانــات �أو �أجــزاء منهــا فــي قاعــدة البيانــات وتنســيقها وتلخيصهــا
وفرزهــا ،ومعاينــة محتواهــا علــى الشاشــة قبــل طباعتهــا ،حيــث يمكــن �إعــادة تصميــم التقريــر و�إضافــة �أزرار ال�أمــر بال�إ ضافــة
�إلــى �إدراج شــعار وصــورة خلفيــة وتاريــخ ووقــت وغيرهــا مــن العمليــات ،وتعــد التقاريــر مــن مخرجــات قاعــدة البيانــات.
ل�إ نشاء تقارير يحتوي على قائمة ب�أسماء المشاريع نتبع الخطوات ال�آتية:
 1اختيار (معالج التقارير) من علامة التبويب (�إنشاء) ،كما في الشكل:
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 2تحديد مصدر البيانات للتقرير من النافذة التي تظهر ،مثلاً :جدول مشروع ( ،)project_tblفتظهر حقوله.

 3تحريــك الحقــول المــراد عرضهــا مــن بنــد الحقــول المتوفــرة (� )Available Fieldsإلــى الحقــول المحــددة
( )Selected Fieldsباســتخدام ال�أزرار المبينــة فــي الشــكل ،ثــم النقــر علــى زر التالــي (:)Next
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 4تظهــر النافــذة ال�آتيــة التــي يتــم مــن خلالهــا تحديــد مســتوى التجميــع (اختيــاري) ( :)Grouping Levelوهــي
ـاء علــى حقــل �أو حقــول ،فمثــلا ً فــي جــدول عمــال �إذا اردنــا عــرض معلومــات العمــال
عــرض البيانــات فــي مجموعــات بنـ ً
لــكل مشــروع ،ســتظهر البيانــات لــكل العمــال الذيــن يعملــون فــي مشــروع واحــد متعاقبــة فــي مجموعــة واحــدة وذلــك
ـاء عليــه مثــل :حقــل رقــم العامــل ( )proj_noفــي هــذه الحالــة ،ثــم النقــر علــى
باختيــار اســم الحقــل المــراد الترتيــب بنـ ً
زر التالــي (:)Next

5
ـاء علــى عــدد مــن الحقــول ،يمكــن اختيــار
تظهــر النافــذة ال�آتيــة ،والتــي يتــم مــن خلالهــا فــرز البيانــات (اختيــاري) بنـ ً
حقــل واحــد �أو �أكثــر ثــم النقــر علــى التالــي (:)Next
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 6تحديــد نــوع تخطيــط التقريــر مــن خــلال النافــذة ال�آتيــة التــي تظهــر ،حيــث يوجــد عــدة خيــارات لتخطيــط التقريــر
واتجــاه صفحتــه ،ثــم النقــر علــى التالــي (:)Next

 7تحديــد عنــوان للتقريــر مــن خــلال النافــذة ال�آتيــة التــي تظهــر ،ليحفــظ فــي قســم التقاريــر ،ويمكــن فتحــه فــي معاينــة
التقريــر �أو تعديــل تصميمــه:
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 8بعد الضغط على �إنهاء ( )Finishيظهر التقرير في وضع المعاينة كما في الشكل:

   يمكــن التعديــل علــى تصميــم التقريــر كمــا فــي النمــوذج والاســتعلام مــن خــلال خيــار عــرض التصميــم مــن خيــارات
ـاء علــى حاجــة المصمــم مــن خــلال تصميــم
(عــرض) فــي علامــة التبويــب (الصفحــة الرئيســية) �أو (تصميــم نمــوذج) بنـ ً
تقريــر مــن علامــة التبويــب (�إنشــاء) ،كمــا فــي الاشــكال:
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نشاط ( :)1قم بتصميم تقرير يعرض أ�سماء المهندسين الذين يعملون في كل قسم.

إ�ضافة شعار و صورة خلفية
يمكــن �إضافــة شــعار �أو صــورة كخلفيــة �إلــى تقريــر �أو نمــوذج مــا ،عنــد عــرض التصميــم لــكل منهــا مــن خــلال اســتعراض
صــورة �أو �إضافــة عنــوان وشــعار وتاريــخ ووقــت فــي الموضــع المحــدد (الــر�أس والتذييــل) وغيرهــا ،كمــا فــي ال�أشــكال:

وعند تشغيل التقرير/النموذج تظهر العناصر التي تمت �إضافتها �إلى التقرير/النموذج كما في الشكل:

49

اسئلة الدرس
السؤال ال�أول:
 �أ -ما �أهمية النماذج والتقارير؟
ب -ما �أقسام التقرير عند تصميمه ؟
الســؤال الثانــي :اســتخدام برنامــج اكســس ،وباعتمــاد قاعــدة البيانــات التــي تــم �إنشــاؤها للمدرســة ســابقاً والتــي تحتــوي
ـاء) ،وكيــان �إبــن (رقــم ال�إ بــن ،اســم ال�إ بــن ،الصــف) ،قــم بتنفيــذ ال�آتــي:
كيــان �أب (رقــم هويــة ،اســم ال�أب ،عــدد ال�أبنـ ً
� -1إنشاء نموذج لكيان ال�أب ،ثم �أعادة تصميمه ب�إضافة التاريخ والوقت.
� -2إنشاء نموذج يحتوي جميع الصفات للكيانين.
� -3أعد تصميم النموذج الثاني و�أضف ال�آتي:
شعاراً للنموذج.
زر ل�إ غلاق النموذج ،وزر �آخر لعرض السجل التالي.
 -4عمل تقرير لنموذج ال�أب عن طريق المعالج.
� -5أعد تصميم نموذج ال�أب و�أضف صورة خلفية.
مشروع الوحدة
تــم وصــف جــزء مــن قاعــدة بيانــات التاجــر واحتياجاتــه (يطلــب التاجــر مــا يــراه مناســباً مــن الطلبيــات وكذلــك الطلبيــة
الواحــدة تُطلــب مــن عــدة تجــار) تمعــن فــي الكيانــات التاليــة ثــم ن ّفــذ المهمــات �أدنــاه:
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بناءها؟  
 -1ما العلاقة بين الكيانات ،وكيف يمكن ً
بناء قاعدة البيانات مناسبة وصحيحة و�إدخال البيانات المناسبة لكياناتها؟
ً -2
 -3تصميم استعلام تحديد لجدول التاجر.
 -4تصميم استعلام تحديد لجدول التاجر و�إضافة صفة التكلفة والكمية من جدول الطلبية.
 -5تصميــم اســتعلام لجــدول الوصلــة وتصميمــه ب�إضافــة (رقــم الهاتــف ،وعنــوان الشــارع للتاجــر) ،وعــرض بياناتــه �إذا
كانــت رقــم الطلبيــة = .15
 -6تصميم استعلام حذف لسجل الكمية �إذا كانت قيمتها = صفر.
 -7تصميم استعلام �إلحاق لبيانات التاجر ( ،101علي منصور ،القدس).
 -8تصميــم تحديــث لبيانــات الطلبيــة رقــم ( 3اذا كانــت موجــودة) ليصبــح اســم الطلبيــة (طلبيــة محــل العــودة) والتكلفــة
=  22والكميــة .4
 -9تصميم نموذج وتقرير باستخدام المعالج لجدول التاجر.
 -10تصميم نموذج يحتوي بيانات كيان التاجر وكيان الطلبية.
 -11تصميــم نمــوذج فــارغ و�إضافــة التاريــخ والوقــت و�أزرار يتــم مــن خلالهــا عــرض نمــوذج التاجــر وزر يغلــق نمــوذج
التاجــر.
 -12تصميــم تقريــر فــارغ و�إضافــة شــعار وصــورة خلفيــة و�إضافــة بيانــات (اســم التاجــر ،اســم الطلبيــة ،الكميــة ،ورقــم
الهاتــف) مــن خــلال �إظهــار الجــداول واختيــار حقولهــا.
بناء الاستعلامات ال�آتية عن طريق :SQL
ً -13
استعلام تحديد جميع بيانات التاجر.
استعلام تحديد الطلبية �إذا كانت الكمية �أكبر من .30
استعلام تحديث بيانات تاجر موجود بتغيير اسمه �إلى (مصطفى حسن).
استعلام حذف لبيانات طلبية موجودة ،ما الرسالة التي تظهر �إذا كانت البيانات المراد حذفها غير موجودة؟
استعلام �إلحاق لبيانات التاجر على النحو ال�آتي ( ،105محمد ،القدس).
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أ�سئلة الوحدة
السؤال ال�أول :ضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة في كل مما ي�أتي  :
 -1مــا المفتــاح المناســب فــي جــدول حقولــه (رقــم الجلــوس ،الســنة ،الاســم ،تاريــخ الميــلاد ،التخصــص) مــع العلــم
�أن رقــم الجلــوس يصفــر الســنة ســنوياً؟  
�أ -السنة      .ب -رقم الجلوس +السنة    .ج -رقم الجلوس     .د -تاريخ الميلاد.
 -2ما ال�أيقونة المناسبة التي تحدد استعلام التحديث في تصميم الاستعلامات؟
�أ-

     ب  -

          ج  -

      د-

 -3ما دلالة العبارة ال�آتية في  SQL؟
أ� -تحديث رقم ومعدل الطالب تلقائياً.
ب -تحديث رقم الطالب من المستخدم.
ج -تحديث معدل الطالب من المستخدم.
د -تحديث رقم ومعدل الطالب بعد ادخالهما من المستخدم.
لبناء قاعدة بيانات لاستعارة الكتب في المدرسة؟
� -4أي ال�آتية هو ال�أنسب كمفتاح �أساسي في جدول الطلاب ً
�أ -رقم الطالب  .ب -رقم الهوية          .ج-رقم جواز السفر    .د-رقم الصف.
لبناء قاعدة البيانات؟
� -5أي ال�آتية يعتبر ال�أكثر �أهمية ً
�أ -الجداول     ب -النماذج           ج -الاستعلامات      د-التقارير
السؤال الثاني:
�أ -ما �أهمية التطبيع لقواعد البيانات؟
ب -ما �أهمية كل من ال�آتية في قواعد البيانات :الجداول ،الاستعلامات ،النماذج ،التقارير ؟
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٢

ال َوحدة

تطبيقات الهاتف الذكي

أ�ت أ�مل ثم �أناقش:

إ�ضاءات في عالم ال�أجهزة الذك ّية
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يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتعامل مع �أنشطتها �أن يكونوا قادرين على بناء تطبيق هاتف ذكي
خاص بهم وذلك من خلال ال�آتية:
التعرف �إلى ميزات نظم تشغيل الهواتف الذك ّية.
المقارنة بين �أنظمة تشغيل الهواتف الذك ّية.
تطوير بعض تطبيقات هواتف ذك ّية.
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الدرس الاول

أ�نظمة تشغيل الهاتف الذكي

شــهدت ال�أجهــزة الذك ّيــة بكافــة �أشــكالها و�أنواعهــا تطــوراً ملحوظ ـاً فــي الســنوات ال�أخيــرة فــي تقنيــات
التصنيــع ،والتطبيقــات المســتخدمة فيهــا ،ولــم ت ُع ـ ِد الهواتــف الذك ّيــة ُتســتخد ُم للاتصــال فحســب ،بــل
تن ّوعــت ميزاتهــا ،ووظائفهــا.

نظام أ�ندرويد

نظــام �أندرويــد مفتــوح المصــدر يســمح للمطّوريــن بكتابــة ،وتعديــل الشــيفرة المصدريّــة لنظــام التشــغيل
بلغــة جافــا ،والتــي ُتم ِّكــن مــن التحكــم بـ�أداء الهاتــف ،و�إضافــة ميــزات جديــدة علــى النظــام� ،أو الاســتفادة
مــن الطبقــات البرمج ّيــة ذات المســتوى القريــب جــداً مــن المكونــات الصلبــة.
يقــدم نظــام �أندرويــد ميــزات عديــدة ،منهــا مــا يتعلــق بتوفيــر الطاقــة ،وتســهيل الاتصــال ،وخيــارات متعــددة
فــي التصويــر ،وتســهيلات فــي تبــادل الملفــات مــع ال�أجهــزة ال�أخــرى ،ودعــم الواقــع الافتراضــي ،والواقــع
المعـ ّزز ،وميــزات �أخــرى عديــدة.
تعمــل ال�أجهــزة الذك ّيــة ب ُنظــم تشــغيلٍ و�إصـ ٍ
ـدارات متنوعــة ،فمــا �أشــهر هــذه النظــم؟ ومــا �آخــر �إصــدار لــك ٍّل
منهــا؟ و�إذا توفــر لديــك جهــاز ذكـ ّـي ،فمــا نظــام التشــغيل المســتخدَم فيــه؟ ومــا �إصــداره؟ ومــا الميــزات
التــي يتمتــع بهــا؟

		
نشاط ()1

ميزات نظام الاندرويد

انتشــرت �أجهــزة الهواتــف الذك ّيــة فــلا يــكاد بيــت يخلــو منهــا ،بــل تعــددت وتن ّوعــت فــي البيــت
الواحــد ،ول�إ جــراء دراســة علــى مــدى انتشــارها ونظــم التشــغيل المتوفــرة فيهــا ،ص ّم ـ ْم اســتبان ًة علــى
الــورق مك ّونــة مــن قســمين:
القسم ال�أول :معلومات شخصية (الاسم ،الصف ،الشعبة ،المعدّل ،البريد ال�إ لكتروني)
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القسم الثاني :معلومات حول الهواتف الذك ّية في بيتك.
ما �أسماء الشركات المصنعة ل�أجهزة الهواتف الذك ّية في بيتك؟ ما �أسماء �أنظمة التشغيل في ك ٍّل منها؟

نشاط ()2

ميزات نظام أ�ندرويد ال�أكثر انتشار ًا

ابحــث عــن ثــلاث ميــزات ذكيــة لهــذا النظــام مــن خــلال ال�أجهــزة الذكيــة المتوفــرة� ،أو مــن خــلال
البحــث فــي ال�إ نترنــت ،وامــل� أ الجــدول ال�آتــي:
الميزة

خطوات تفعيل الميزة

فائدة الميزة

الميزات التي يدعمها نظام ال�أندرويد في الهواتف الذكية:

1
2
3
4
5

التصويــر المــزدوج :تشــغيل الكاميــرا ال�أماميــة والخلفيــة معــا؛ بحيــث تظهــر صــورة صغيــرة مــن الكاميــرا
ال�أماميــة داخــل صــورة الكاميــرا الخلفيــة.
التمريــر الذكـ ّـي :عنــد ضبــط هــذه الخاصيــة يتــم اســتعراض ،وتمريــر محتــوى الشاشــة بحــركات الــر�أس
�إلــى �أعلــى ،و�أســفل� ،أو ب إ�مالــة الهاتــف بهــذه الاتجاهــات.
الاتصــال المباشــر :عنــد ظهــور جهــة الاتصــال ســواء فــي الرســائل� ،أو جهــات الاتصــال ،وعنــد وضــع
الهاتــف علــى ال�أذن يتــم �إجــراء الاتصــال.
ال�إ طار المتعدد :تشغيل �أكثر من تطبيق على شاشة الهاتف معاً.
البحث الصوتي :تطبيق ي�أتي مع النظام ،عند تشغيله والتحدث بكلمة ما يتم البحث عنها.
ابحث عن ميزات �أخرى في نظام ال�أندرويد في الهواتف الذكية.
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هنــاك طــرق عــدة لنقــل الملفــات والصــور مــن هاتــف �إلــى هاتــف �آخــر� ،أو �إلــى جهــاز الحاســوب .نتعــرف
�إليهــا مــن خــلال النشــاط ال�آتــي:

		
نشاط ()3

نقل المل ّفات في أ�جهزة أ�ندرويد

� 1إعداد عرض تقديمي مدع ٌم بالصور ،لجميع الطرق المعتمدة في نقل الملفات.
 2نقــل الملفــات ب�أكثــر مــن طريقــة مــن جهاز
ذكـ ّـي �إلــى �آخــر ،و�إلــى جهــاز حاســوب
فــي مختبــر الحاســوب.

نقل الملفات في أ�ندرويد:

يت ّم نقل الملفات بعدة طرق منها:
 1كابل .Usb
 2البلوتوث .Bluetooth
 3الواي فاي .Wi-Fi
 4التخزين السحابي  cloud Storageومواقع التواصل الاجتماعي ،والبريد ال�إ لكتروني.

الواقع الافتراضي ونظام أ�ندرويد:

الواقــع الافتراضــي تقن ّيــة رقم ّيــة تحاكــي بيئــة حقيقيــة� ،أو متعــددة ال�أبعــاد ،تعمــل علــى نقــل الوعــي
ال�إ نساني �إلى تلك البيئة ،والتفاعل معها.
و�أبــرز ال�أمثلــة علــى تقن ّيــة الواقــع الافتراضــي هــو مشــاهد الفيديــو
المصــورة بتقن ّيــة  ،360°التــي تضــع المســتخدم افتراض ّي ـاً فــي المــكان
ع ْينــه ،ليختبــره مــن الزوايــا كاف ّـ ًة ،وك�أنّــه ضمــن هــذا الواقــع ،ولمعاينــة
هــذه المشــاهد والتفاعــل معهــا يلــزم اســتخدام نظــارات خاصــة بالواقــع
الافتراضــي (.)VR-Virtual Reality
تدعــم الهواتــف الذك ّيــة تقن ّيــة الواقــع الافتراضــي فــي حــال توفــر
جســات()Sensorsالتالية:
ال ِم ّ
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ـس يستشــعر التغ ّيــر فــي ســرعة حركــة الجهــاز باتجــاه المحــاور
 1التســارع (ِ :)Accelerometorمجـ ّ
الثلاثــة  ،x, y, zكمــا يقيــس التســارع الخطـ ّـي فــي حركتــه.
 2الدوران ( :)Gyroscopeيقيس ميل الجهاز وزوايا التحرك من خلال تحديد موقعه حول المحاور الثلاثة.
المغناطيسي الناتج عن �أ ّي معدن.
 3المغناطيس ّية ( :)Magnetometerيستشعر المجال
ّ
جســات الثلاثــة الســابقة معـاً؛ لتحقيــق واقـ ٍـع يحاكــي البيئــة الحقيقيــة ،التــي تحتــاج �إلــى تقن ّيــة
تعمــل ال ّم ّ
تصويــر � ،360°أي التصويــر باســتخدام مجموعــة كاميــرات علــى حامــل يتــم تشــغيلها ،و�إيقافهــا فــي وقــت
واحــد� ،أو كاميــرا مــز ّودة بعــدة عدســات ،ك ّل واحــدة تغطــي زاويــة محــددة؛ بحيــث يتـ ّم تغطيــة المشــهد
بشــكلٍ كــرو ّي كامــل.

كاميرا بثلاث عدسات ،وحامل لخمس كاميرات.

		
نشاط ()4

الكشف عن المجِ ّسات في هاتفك ال�أندرويد:

ابحــث عــن تطبيــق لفحــص هاتفــك �إن كان يدعــم الواقــع الافتراضــي �أم لا ،وقــ ْم بتثبيتــه،
وافحــص هاتفــك ،ود ّو ْن النتائــج.
ابحــث عــن تطبيــق �آخــر فــي متجــر ال�أندرويــد يكشــف عــن ال ِمجســات فــي هاتفــك ،ويعطيــك
قائمــة بهــا.
اعمــل علــى تثبيــت التطبيــق ،وتشــغيله ،و�أعــ َّد قائمــة بال ِمج ّســات المتوفرة.هــل المجســات
اللازمــة للواقــع الافتراضــي متوفــرة فــي جهــازك؟
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تقنية الواقع المع ّزز ونظام أ�ندرويد

تعتمــد تقن ّيــة الواقــع المعـ ّزز علــى تعـ ّرف النظــام �إلــى ربــط معالــم مــن الواقــع الحقيقــي بالعنصــر الافتراضــي
المناســب لهــا ،والمخـ ّزن مســبقاً فــي ذاكرتــه ،ك إ�حداثيــات جغراف ّيــة� ،أو معلومــات عــن المــكان� ،أو فيديــو
تعريفــي� ،أو �أيّــة معلومــات �أخــرى تعــزز الواقــع الحقيقــي ،وتعتمــد برمجيــات الواقــع المعــزز علــى اســتخدام
كاميــرا الهاتــف المحمــول� ،أو الكمبيوتــر اللوحــي لرؤيــة الواقــع الحقيقــي ،ثــم تحليلــه تبعــا لمــا هــو مطلــوب
مــن البرنامــج ،والعمــل علــى دمــج العناصــر الافتراضيــة بــه.
مــن التطبيقــات التــي تدعــم �إنشــاء الواقــع المع ـ ّزز تطبيــق �أورازمــا ( )Aurasmaالمجانــي ،والمتوفــر فــي
المتجــر ،والــذي يعمــل علــى �إنشــاء واقــع مع ـ ّزز تعليمــي .عنــد فتــح التطبيــق يتــم فتــح كاميــرا الهاتــف
المحمــول لرؤيــة الواقــع الحقيقــي ،ثــم تحليــل الصــورة ،ويتــ ّم عــرض عنصــر الواقــع الافتراضــي (فيديــو
توضيحـ ّـي ،صــورة توضيح ّيــة) المقتــرن بــه عنــد ال�إ نشــاء.

نظام التشغيل IOS
نظــام التشــغيل مــن �إنتــاج شــركة �أبــل ،وخــاص ب�أجهزتهــا ،وغيــر مفتــوح المصــدر ،ويوفــر مزايــا �أمنيــة
كثيــرة ،منهــا الفحــص التــام ،والمســتمر للتطبيقــات قبــل الموافقــة علــى �إضافتهــا �إلــى المتجــر Apple Store
الــذي تتحكــم بــه الشــركة بشــكل قــوي.
هل سبق وقمت بتثبيت تطبيق من متجر �أبل؟ ما ال�إ جراءات التي تتعلق بال�أمان ،التي ظهرت �أثناء عمل ّية التثبيت؟

نقاش:

تتوفــر ميــزات ذكيــة فــي نظــام  IOSمتعلقــة بال�أمــان ،ومســاعدة فــي عمليــة
الاتصــال ،وتوفيــر الطاقــة ،ومزايــا لــذوي ال�إ عاقــة.

ميزات نظام :IOS

1
2
3
4

ال�أمان :يتم تنزيل التطبيقات من متجر �أبل فقط ،حيث تقوم الشركة ب إ�نتاجها وفحصها.
القيــود� :إخفــاء تطبيقــات معينــة بكلمــة مــرور� ،إخفــاء  App Store؛ بحيــث لا يســتطيع �أحــد العبــث
فــي التطبيــق� ،أو تنزيــل برامــج.
الرفع للتنبيه ( :)Raise To Wakeعند رفع الجهاز يتم تشغيل الشاشة و�إضاءتها.
ميزة  :True Toneشاشة الهاتف تتح ّسس الطقس ،وتعدّل �ألوان الشاشة حسب �إضاءة الجو المحيط.
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مستعينا بال�إ نترنت ابحث عن ميزات �أخرى في نظام  ،IOSوكذلك عيوب هذا النظام.

نقل الملفات في نظام IOS

يوفّــر نظــام  IOSخاص ّيــة نقــل الملفــات بيــن هاتفيــن يعمــلان بنظــام  ،IOSومــن هاتــف � IOSإلــى جهــاز
توضــح ُطـ ُـرقَ نقــل البيانــات بينهــا:
حاســوب وبالعكــس ،والخطــوات ال�آتيــة ّ
 1استخدام التخزين السحابي  Icloudفي نقل البيانات بين جهاز ّي  ،IOSوبين الحاسوب و�أجهزة .IOS
 2اســتخدام برنامــج  :Itunesفــي نقــل البيانــات مــن الحاســوب �إلــى �أجهــزة  ،IOSمــع اســتخدام كابــل
 ،USBودون برامــج مــن جهــاز � IOSإلــى الحاســوب مــع التوصيــل بالكابــل.
 3استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني في نقل البيانات بين �أجهزة  IOSو�أجهزة الحواسيب.

		
نشاط ()5

نقل الملفات في نظام IOS

� 1إعداد عرض تقديمي حول نقل الملفات مدعم بالصور.
 2نقل صورة من هاتف بنظام � IOSإلى جهاز حاسوب ،وبالعكس.

تطبيقات الهواتف الذكية
تتن ّوع تطبيقات الهواتف الذكية من حيث طريقة �إعدادها ،والبيئة التي تعمل فيها:
ٍ
بلغــات برمج ّيــ ٍة،
 1التطبيقــات ال�أصيلــة ( :)Nativeهــي التطبيقــات التــي تــ ّم تصمي ُمهــا وبرمج ُتهــا
لتعمـ َل فــي بيئــة نظــام تشــغيل واحــد ،ومتواجــدة فــي المتجــر الخــاص بالنظــام ،ولا تعمــل فــي بيئــة �أي
نظــام تشــغيل �آخــر.
الجــدول ال�آتــي يب ّيــن لغــات البرمجــة المســتخدمة فــي بنــاء التطبيقــات ال�أصيلــة ،وامتــدادات الملفــات
الخاصــة بهــا:
التنفيذيــة
ّ
نظام ويندوز فون
نظام IOS
نظام أ�ندرويد
عنصر البناء
لغات البرمجة الاصيلة(VB.NET, C#.NET Objective C,Swift JAVA, C++ )Native
.xap
.ipa
.apk
الملفات التنفيذية
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 2التطبيقــات الهجينــة( :)Hybridالتطبيقــات التــي تـ ّم تصمي ُمهــا ،وبرمجتهــا ،لتعمـ َل فــي �أكثــر مــن
بيئــة نظــام تشــغيل ،ومتواجــدة فــي متاجــر عديــدة ،وتســتخدم مهــارات تطويــر الويــب
( )html5، java script، cssفي بنائها وبرمجتها.

أ�سئلة الدرس

نظامي التشغيل �أندرويد و ،IOSب إ�كمال الجدول ال�آتي:
س 1قارن بين
ّ
البند

�أندرويد

IOS

لغات البرمجة المبني عليها
مفتوح المصدر
الشركة المطورة
�إدارة الذاكرة (جمع القمامة)
الحماية من الفيروسات
س 2قارن بين التطبيقات الهجينة والتطبيقات ال�أصيلة ،من حيث البرمجة وال�إ عداد.
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الدرس الثاني

تطبيقي الخاص على هاتفي
بعد التعرف �إلى �أنظمة تشغيل ال�أجهزة الذكية ،وميزات
ك ٍّل منهــا ،والتعــرف �إلــى �أنــواع التطبيقــات المســتخدمة فيهــا،
والخبــرات اللازمــة ل�إ نتاجهــا ،واســتكمالا ً لمــا مـ ّر معــك فــي الصف
الحــادي عشــر مــن �إنتــاج تطبيقــات للهواتــف الذكيــة وتطويرهــا،
سنســتعرض فــي هــذا الــدرس بعــض ال�أمثلــة وال�أنشــطة علــى انتــاج
تطبيقــات �أكثــر تقدمــا للهواتــف المتنقلــة وتطويرهــا.

		
نشاط ()1

الوزن المثالي

يعاني الكثير من الوزن المفرط� ،أو الزائد ،ولفحص الوزن �إن كان
مناسبا �أم لا ،يمكن تصميم التطبيق على الهاتف (وزنك المثالي)
لفحص مدى مناسبة الوزن للطول ،فما الوزن المناسب؟
تشير الدراسات العلمية �أن الوزن يرتبط بالطول حسب العلاقة:
معامل السمنة = الوزن ÷ الطول × الطول
�إذا كان المعامل �أقل من  20الوزن �أقل من الطبيعي.
�إذا كان المعامل �أقل من  25و�أعلى من  20الوزن مناسب.
�إذا كان المعامل �أقل من  30و�أعلى من  25وزن زائد.
�إذا كان المعامل �أكثر من  30زيادة مفرطة في الوزن.
ولحل هذه المشكلة ،صمم تطبيقا يعمل على �إدخال الوزن والطول ويعطي النتيجة.
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خطوات العمل:
أ�ولاً :تصميم واجهة التطبيق:
 1رسم ال�أدوات اللازمة:
•�أداة ( Horizontal Arrangementالترتيب ال�أفقي) :من مجموعة  Layoutالعدد(.)3
• أ�داة ( Labelمربــع التســمية) :مــن مجموعــة  User Interfaceالعــدد ( )6لعنونــة مربعــات
النصــوص ولتوضيــح المطلــوب �إدخالــه ،ول�إ خــراج النتائــج وعنونتهــا.
•�أداة ( textboxمربع النص) :من مجموعة  User Interfaceالعدد ( )2ل�إ دخال الوزن والطول.
•�أداة ( Button1زر ال�أمر) :من مجموعة  User Interfaceعند الضغط عليه يتم �إخراج النتيجة.
•�أداة ( Image1صورة) :من مجموعة  User Interfaceلاظهار الصورة المعبرة عن التطبيق.

٢

ضبط الخصائص:
•خاصيــة  :Textلتغييــر النــص الظاهــر علــى مربعــات التســمية label1, label3،
.label5
•خاصية  :textلتغيير النص الظاهر على زر ال�أمر .button1
•خاصيــة المحــاذاة  :Alignmentلجعــل اتجــاه الشاشــة � screenإلــى اليميــن
بتحديــد القيمــة .right
•خاصيــة  :Pictureل�أداة  Image1بالضغــط علــى الخاصيــة والضغــط علــى الــزر
 upload fileثــم اختيــار الملــف كمــا فــي الشــكل المجــاور.

 ٣تجميع اللبنات البرمجية:
•الانتقال �إلى طريقة العرض Blocks
•الحدث الخاص بزر ال�أمر Button1_click
•تعريف متغير خاص بمعامل السمنة.
•حساب معامل السمنة = الوزن ÷ الطول ^2
•مربــع النــص  textbox1.textيتــم �إدخــال الــوزن فيــه ومربــع النــص  textbox2.textيتــم �إدخــال
الطــول فيــه.
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•يتــم حســاب الطــول بالمتــر بالقســمة علــى  100ثــم حســاب
مربــع الطــول.
•قسمة الوزن على الناتج.

•وضع معامل السمنة في مربع التسمية label6
•�إخضاع معامل السمنة لجملة اتخاذ القرار ووضع الشروط باستخدام لبنة التحكم if
•توسعة جملة التحكم
•تعبئة الشروط جميعا

•متغير معامل السمنة تم تعريفه سابقا ويتم �إحضاره من مجموعة المتغيرات.
•يتم �إحضار لبنة المقارنة من مجموعة .math
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•تصبح الشروط بشكلها النهائي كما في الشكل:

اللبنات البرمجية بشكلها النهائي:
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نشاط ()2

عمليات حسابية بسيطة

أ�ولا :تصميــم واجهــة التطبيــق ،وضبــط
خصائصهــا باســتخدام ال�أدوات ال�آتيــة (مــن ال�أعلــى
لل� أســفل):
� 1أداة التســمية ( )Labelمــن مجموعــة واجهــة
المســتخدم ( ،)User Interfaceوتع ّبــر عــن مه ّمــة
البرنامــج.
 ٢أ�داة الترتيــب ال�أفقــي (Horizontal
 )Arrangementمــن مجموعــة تخطيط (،)Layout
وتحــوي مــا ي�أتــي:
أ� .زر ال�أمــر ( :)Buttonيعــاد تســميته �إلــى
( ،)btn_1oprandونكتــب فــي خاصيــة النــص
( )Textالعبــارة« :عمليــات علــى متغيــر واحــد»،
و�إعطائــه اللــون البرتقالــي مــن الخاصيــة « ،»BackgroundColorعنــد الضغــط عليــه يظهــر مربــع ال�إ دخــال
الخــاص بالعــدد ال�أول ومجموعــة العمليــات التــي تتعامــل مــع عــدد واحــد فقــط (.)sin, cos، tan
ب .زر ال�أمــر ( :)Buttonيعــاد تســميته �إلــى ( ،)btn_2oprandونكتــب فــي خاصيــة النــص ()Text
العبــارة« :عمليــات علــى متغيريــن» ،و�إعطائــه اللــون البرتقالــي مــن الخاصيــة « ،»BackgroundColorعنــد
الضغــط عليــه يظهــر مربــع ال�إ دخــال الخــاص بالعــدد ال�أول والعــدد الثانــي ومجموعــة العمليــات التــي تتعامــل
مــع عدديــن (.)..... ،mod ،- ،+
� ٣أداة الترتيب ال�أفقي ( ،)Horizontal Arrangementوتحوي ما ي�أتي:
أ� .صندوق النص ( :)Textboxيعاد تسميته �إلى ( ،)txt_var1ويكتب فيه قيمة العدد ال�أول.
ب .أ�داة التســمية ( :)Labelيعــاد تســميته �إلــى ( ،)lbl_num1ونكتــب فــي خاصيــة النــص ()Text
العبــارة« :العــدد ال�أول» .و�إعطائــه اللــون ال�أخضــر مــن الخاصيــة «»BackgroundColor
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� ٤أداة الترتيب ال�أفقي ( ،)Horizontal Arrangementوتحوي ما ي�أتي:
أ� .صندوق النص ( :)Textboxيعاد تسميته �إلى ( ،)txt_var2ويكتب فيه قيمة العدد الثاني.
ب .أ�داة التســمية ( :)Labelيعــاد تســميته �إلــى ( ،)lbl_num2ونكتــب فــي خاصيــة النــص ()Text
العبــارة« :العــدد الثانــي» .و�إعطائــه اللــون ال�أخضــر مــن الخاصيــة «.»BackgroundColor
� ٥أداة الترتيــب ال�أفقــي ( )Horizontal Arrangementويعــاد تســميتها �إلــى “،”Result_Box
وتحــوي مــا ي�أتــي:
أ� .أ�داة التســمية ( :)Labelونكتــب فيــه خاصيــة النــص ( )Textالعبــارة« :النتيجــة» ،و�إعطائــه اللــون
ال�أخضــر مــن الخاصيــة «.»BackgroundColor
ب .أ�داة التسمية ( :)Labelيعاد تسميته �إلى ( ،)lbl_Resultويكتب فيها ناتج العمليات الحسابية.
� ٦أداة الترتيــب ال�أفقــي ( )Horizontal Arrangementويعــاد تســميتها �إلــى “،”one_variable_Box
وتحــوي مــا ي�أتــي:
أ� .زر ( :)Buttonيعاد تسميه �إلى « ،»btn_Cosونكتب في خاصية النص ( )Textالعبارة.»cos« :
ب .زر ( :)Buttonيعاد تسميه �إلى « ،»btn_Sinونكتب في خاصية النص ( )Textالعبارة.»sin« :
ج .زر ( :)Buttonيعاد تسميه �إلى « ،»btn_Tanونكتب في خاصية النص ( )Textالعبارة.»tan« :
 ٧أ�داة ترتيــب الجــدول ( )Table Arrangementويعــاد تســميتها �إلــى “،”two_variable_Box
وتحــوي مــا ي�أتــي:
أ� .زر ( :)Buttonيعــاد تســميه �إلــى « ،»btn_Addونكتــب فــي خاصيــة النــص ( )Textالرمــز «.»+
وتفيــد عمليــة الجمــع.
ب .زر ( :)Buttonيعــاد تســميه �إلــى « ،»btn_Subtractونكتــب فــي خاصيــة النــص ( )Textالرمــز «،»-
وتفيــد عمليــة الطــرح.
ج .زر ( :)Buttonيعاد تســميه �إلى « ،»btn_Divisionونكتب في خاصية النص ( )Textالرمز«÷»،
وتفيــد عملية القســمة.
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د .زر ( :)Buttonيعــاد تســميه �إلــى « ،»btn_Multiplyونكتــب فــي خاصيــة النــص ( )Textالرمــز«×»،
وتفيــد عمليــة الضرب.
هـــ .زر ( :)Buttonيعــاد تســميه �إلــى « ،»btn_Powونكتــب فــي خاصيــة النــص ( )Textالرمــز«^»،
وتفيــد القــوة (ال�أســس).
و .زر ( :)Buttonيعــاد تســميه �إلــى « ،»btn_Modونكتــب فــي خاصيــة النــص ( )Textالكلمــة
« ،»modوتفيــد باقــي القســمة.

ملاحظة:

ترتّــب ال�أزرار �أعــلاه فــي صفيــن وثلاثــة �أعمــدة ،ويمكــن عمــل ذلــك مــن
خصائــص الجــدول ،كمــا يمكــن اعــادة تســمية ال�أزرار من خــلال ()Rename
الموجــودة فــي قائمــة ( )Componentبالبرنامــج.

 ٨زر ( )Buttonيعــاد تســميته �إلــى ( )btn_Newونكتــب فــي خاصيــة النــص ( )Textالجملــة« :ابــد�أ
مــن جديــد» ،وتفيــد �إفــراغ محتويــات صناديــق النــص و�إظهــار �أول ز ّريــن فقــط مــع �إخفــاء البقيــة.

ثانيا :البرمجة.

 1إ�خفاء صناديق الترتيب ال�أفقي الخاصة باستقبال المتغيرات
و�إخفاء صندوق الترتيب ال�أفقي والجدول التي تحوي العمليات عند بدء التطبيق
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 2تعريف المتغيرات.

 المتغير ( )Var1يحمل قيمة العدد ال�أول ،وقيمته الابتدائية صفر. المتغير ( )Var2يحمل قيمة العدد الثاني ،وقيمته الابتدائية صفر. 3برمجة زر «عمليات على متغير واحد »)btn_1oprand( -
عنــد اختيــار الــزر ،فــان
العمليــات التــي تحتــاج
الــى قيمتيــن لحســابها
مــع صنــدوق نــص العــدد
الثانــي ســوف تختفــي،
وتظهــر بقيــة ال�أدوات فــي
ا لتصميــم .
 4برمجة زر «عمليات على متغيرين »)btn_2oprand( -

عنــد اختيــار الــزر ،ســتظهر جميــع ال�أدوات فــي التصميــم عــدا العمليــات التــي تحتــاج الــى قيمــة واحــدة فقــط
لحســابها (sin, cos,
.)tan

 5برمجة زر ( : )btn_Tanحساب ظل الزاوية.
وبنفس الطريقة السابقة تت ّم برمجة ال�أزرار ( )sin, cosلحساب جيب التمام وجيب الزاوية.
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 6برمجة زر « »btn_Addل�إ جراء عملية الجمع.

 7برمجة زر « »btn_Multiplyلعملية الضرب.

وبنفس الطريقة السابقة تت ّم برمجة ال�أزرار ( )Division, subtractل�إ جراء عمليتي الطرح والقسمة.
8
برمجة زر « »btn_Powلحساب القيمة ال�أولى مرفوعة للقيمة الثانية (.)x ^ y

وبنفس الطريقة السابقة تت ّم برمجة زر ( )Modل�إ جراء عملية باقي القسمة.
 9برمجة زر ()btn_New
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أ�سئلة الدرس
س1
بناء على النشاط ( )1معامل السمنة ،ت�أمل اللبنات البرمجية ال�آتية ،و�أجب عن الاسئلة التي تليها:
ً

 -١عندما تكون قيمة المتغير  factor = 18تكون النتيجة  ------------وتظهر في ------------
 -٢عندما تكون قيمة المتغير  factor = 27تكون النتيجة  ------------وتظهر في ------------
 -٣عند تنفيذ الحدث الخاص بالزر :Button1
قيمة المتغير  factorتعتمد على القيم المدخلة في ....................و........................
س٢
�أ.

من خلال دراستك للنشاط ( ،)2قم بما ي�أتي� :إضافة العمليات الحسابية ال�آتية �إلى التصميم وبرمجتها:
ب.

ج.

س٣

قــم باضافــة � 10أزرار �إلــى التّصميــم وبرمجتهــا ل�إ دخــال �أعــداد مــن � 0إلــى  9فــي حالــة «العمليــات
علــى متغ ّيــر واحــد» فقــط.
س ٤ص ّمــم تطبيقــا يعمــل علــى ادخــال علاماتــك فــي ثلاثــة مــواد ويحســب المعــدل والتقديــر� ،إن كان 90
فمــا فــوق يكــون التقديــر "ممتــاز" ،و�إن كان  89-80يكــون التقديــر "جيدجــدا" ،و�إن كان  79-70يكــون التقديــر
"جيدجــدا" ،و�إن كان المعــدل  69-50يكــون التقديــر "جيــد" و�إن كان �أقــل مــن  50يكــون التقديــر "راســب".
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مشروع الوحدة:
ص ّمــم الواجهــة �أدنــاه وقــم ببرمجتهــا ،بحيــث تتحـ ّرك الكــرة بنــاء علــى قيمــة زاويــة الانطــلاق المدخلــة مــن
خــلال ال�أزرار الظاهــرة.
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الوحدة
سئلة الوحدة
أ� أ�سئلة
س 1اختر ال�إ جابة الصحيحة لك ٍّل م ّما ي�أتي:
 ١ما امتداد الملف التنفيذي في نظام  IOS؟
د.Xap -
			
جـ.Cod -
		
ب.IPA -
		
�أ.Apk -
� ٢أي ال�آتية يعد �أحد �أنظمة التشغيل ال�آتية تستخدم لغة جافا لبرمجة تطبيقاتها؟
د -بلاك بيري.
جـ -ويندوز فون.
ب.Ios -
�أ -الاندرويد.
� ٣أي ال�آتية من ميزات التطبيق ال�أصيل Native؟
ب -برمجته سهلة وسريعة.
�أ -رخيص التكلفة		.
د -لا تجده �إلا في متجر واحد.
		
جـ -لا يحتاج �إلى مهارات عالية.
 ٤ما المقصود بمهارات تطوير الويب؟
ب -البرمجة بلغة فيجوال بيسك.
			
�أ -البرمجة بلغة جافا.
د -البحث في ويب.
جـ -التعامل مع 		.html5, css
س 2علل ما ي�أتي:
�أ -يحتاج �أندرويد �إلى ذاكرة عشوائية كبيرة نسبياً عند فتح تطبيق ما.
ب -ال�أجهزة التي تستخدم نظام  IOSغير معرضة للفيروسات.
س 3صمــم تطبيقــا يعمــل علــى اســتقبال عمــر الطالــب المتقــدم للتســجيل للصــف الاول الاساســي� ،إن
كان عمــر الطالــب �أقــل مــن ســتة ســنوات يتــم اظهــار رســالة يؤجــل ،و�إن كان �أكبــر �أو يســاوي ســتة
ســنوات ،يتــم اظهــار العبــارة تــم القبــول.
س 4صمــم تطبيقـاً يعمــل علــى حســاب الربــح فــي محــل تجــاري ،يتــم ادخــال �أجــور العمــال ،و�أجــرة
المحــل وثمــن شــراء البضاعــة وثمــن بيــع البضاعــة.
علما ب�أن الربح = ثمن بيع البضاعة – (�أجور العمال � +أجرة المحل  +ثمن شراء البضاعة)
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٣

ال َوحدة

الرسم الهندسي وتصميم الروبوت

أ�ت أ�مل ثم �أناقش:

التحكم في مستقبل العالم
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يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتعامل مع �أنشطتها �أن يكونوا قادرين على رسم وتصميم روبوت
محوسب وذلك من خلال ال�آتية:

أ�هداف الوحدة:

التعرف �إلى برنامج  sketchupالخاص بالرسم الهندسي.
تنفيذ رسم بعض ال�أشكال والمجسمات الهندسية.
رسم وتصميم �أذرع روبوتية باستخدام �أحد برمجيات التصميم بمساعدة الحاسوب.
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1

الدرس الاول :الرسم الهندسي المحوسب ثلاثي الابعاد

ـبت فــي دراســتك الســابقة العديــد مــن المعــارف العلم ّيــة والمهــارات العمليــة ،فقــد اســتخدمت
اكتسـ َ
برنامــج « »sketchupفــي عمــل رســومات ثابتــة مختلفــة ،وتد ّربــت علــى كيفيــة بنــاء نظــام روبــوت متكامــل
لتتبــع الخــط باســتخدام لوحــة ال�أردوينــو.
هــذه ال َوحــدة تتنــاول موضــوع الروبــوت المحوســب ،الــذي يربــط العديــد مــن المجــالات مــن رســم
هندسـ ّـي ،وغيرهــا ببعضهــا البعــض بمســاعدة الحاســوب ،فهــي تهــدف �إلــى �إكســابك بعــض المعــارف
والمهــارات التــي تســاعد علــى ال�إ بــداع والابتــكار ل ُن ُظـ ٍم مختلفــة ،و�أكثــر تطــوراً ،وتفتــح لــك ال�آفــاق نحــو
تخصصــك الجامعـ ّـي فــي المرحلــة
خبــرات جديــدة ،وتُســهم فــي توســعة مــداركك ،وتســاعدك فــي اختيــار ّ
المقبلــة.
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اســتخدمت فــي الصــف الســابق برنامــج  Sketch upوتعرفــت �أنــه يحفــظ الملفــات بامتــداد (،)Skp
كمــا قمــت بتنفيــذ بعــض المهــارات وال�أنشــطة المختلفــة باســتخدام برنامــج  ،Sketch upمســتخدماً ال�أدوات
التــي يوفرهــا البرنامــج ،والجــدول ال�آتــي يتضمــن �أبــرز ال�أدوات والخصائــص المســتخدمة فــي تنفيــذ ال�أنشــطة:
الخاصية �أو ال�أداة

الاستخدام
ضبط واختيار بعض الخصائص والميزات الخاصة بالرسم مثل نوع وحدات
القياس
�إظهار ال�أبعاد والقياسات حسب ال�أداة التي يجري استخدامها مثل المسافة
ومقدار الزاوية وغيرها
اختيار المادة ولونها ومن ثم تلوين وطلاء ال�أسطح والمساحات المغلقة
مسح وحذف الخطوط والقطع المستقيمة
سهم التحديد
رسم الخطوط والقطع المستقيمة
رسم المستطيلات المغلقة بقياس القطر
رسم الدوائر المغلقة بقياس نصف القطر
تجسيم ال�أسطح المغلقة وجعلها ثلاثية ال�أبعاد
نقل السطح �أو نقل ما تم تحديده بواسطة سهم التحديد
� : Orbitأداة للنظر �إلى الشكل من �أكثر من جهة من خلال التحرك حول المحاور
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نشاط ()1
استخدم ال�أدوات المناسبة من القائمة السابقة لرسم المجسم بالقياسات التي تراها مناسبة.

لاحظــت مــن خــلال النشــاط ،ان لرســم مجســم لا بــد مــن التعامــل مــع محــاور ثــلاث ،لانتــاج المجســمات
ثلاثية ال�أبعاد ،وهي كما ي�أتي:
 -1محور السينات (ال�أحمر) ،والذي يمثل الطول.
 -2محور الصادات (ال�أزرق) ،والذي يمثل الارتفاع.
 -3محور العيني (ال�أخضر) ،والذي يمثل العرض.
لاحظ الشكل المجاور.
ومــن �أبــرز ال�أدوات التــي يوفرهــا البرنامــج الدائــرة والمســتطيل ،والتــي يمكــن مــن خلالهــا انتــاج رســوم
مجســمات كثيــرة جــدا ،تتطلــب مهــارات �إضافيــة متقدمــة للتعامــل معهــا ،كمــا هــو فــي النشــاط ال�آتــي:

نشاط ()2
استخدام برنامج  Sketch upلانتاج الصورة ال�آتية باتباع الخطوات التي تليها:
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خطوات التنفيذ :
 -1استخدام �أداة  orbitللنظر �إلى الشكل من ال�أعلى .
 -2رسم المستطيل بين محور الطول والعرض ب�أبعاد مناسبة.
 -3رسم الدائرة على سطح المستطيل.
 -4تجسيم سطح المستطيل حول الدائرة.
ليصبح الناتج كما في الشكل ال�آتي:

 -5تنفيذ استدارة للشكل ورسم مستطيلين على جانبه ،كما هو مبين بالشكل ال�آتي:
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 -6مسح الخط الفاصل بين المستطيلين باستخدام ال�أداة المناسبة (لتصبح مساحة مغلقة واحدة).
 -7سحب الشكل الناتج للخارج ليصبح كما هو مبين بالشكل ال�آتي:

 -8رسم المستطيلات على جميع جوانب الشكل ومسح الخطوط من بينها.
 -9تجسيم الجوانب الناتجة من خطوة ( ،)8فيصبح الناتج كما في الشكل ال�آتي:

 -10اســتخدام ال�أداة المناســبة لتلويــن ال�أســطح المختلفــة ،حســب المــواد وال�ألــوان المناســبة ،والمبينــة
فــي الشــكل النهائــي بدايــة النشــاط ،مثــل :المــاء ســطح الدائــرة (القــاع) ،والســطح حــول الدائــرة عشــبي،
والجــدران حجــري
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2

الدرس الثاني :تصميم الروبوت ومساعدة الحاسوب

ســيتم اســتخدام الحاســوب للمســاعدة في رســم وتصميم ( )CAD: Computer Aided Designذراع
روبوتية ،حيث �إنه يوجد العديد من برمجيات الرســم والتصميم بمســاعدة الحاســوب ،مثل  Autocadو Matlab
وغيرهــا .ســيتم توضيــح الخطــوات اللازمــة لتطويــر ذراع روبوتية متحركة باســتخدام برنامج «.»sketchup

الوصلات والمفاصل ()Links and Joints
نشاط ()3
�إبحــث عــن مقطــع فيديــو يبيــن الوصــلات والمفاصــل الموجــودة فــي الــذراع ،مــن حيــث� :أنواعهــا،
وعددهــا ،وعلاقتهــا مــع درجــات الحريــة فــي الحركــة.
�إن ثلاث درجات حرية كافية لوضع نهاية ذراع الروبوت في أ�ي
نقطــة ضمــن فضــاء العمــل ثلاثــي ال�أبعــاد؛ ولذلــك فمــن الناحيــة
النظريــة يعتقــد �أن الروبــوت لا يحتــاج �إلــى �أكثــر مــن ثــلاث
درجــات حريــة ،ولكــن الروبــوت الــذي يحتــوي علــى �أكثــر مــن
ثــلاث درجــات حريــة يــؤدي حــركات �أكثــر مرون ـ ًة مــن الروبــوت
الــذي يحتــوي علــى ثــلاث درجــات حريــة فقــط.

درجــات الحريــة ( :)DoFهــي التــي
تمكّــن الروبــوت مــن �أداء عملــه،
وعددهــا يســاوي عــدد متغيــرات
الحركــة المختلفــة والمســتقلة التــي
يجــب تحديدهــا مــن �أجــل التعــرف �إلــى
مواضــع �أجــزاء الروبــوت الميكانيكيــة.
وهــي تشــير بمعنــى �آخــر �إلــى الطــرق
المختلفــة التــي قــد يســلكها ذراع
الروبــوت �أثنــاء حركتــه.

مفصل 3
(الكوع )elbow

وصلة 3

مفصل 2
(الكتف )shoulder
وصلة 2
وصلة 1
وصلة  0القاعدة
()Base

شكل ( :)1روبوت (ذراع مناولة) بثلاثة مفاصل

مفصل 1
(مع القاعدة)
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ناقــش مــع زملائــك الشــكل ( )1الخــاص بــذراع متعــدد المفاصــل مــن حيــث عــدد الوصــلات
والمفاصــل ودرجــات الحريــة وحركــة كل مفصــل وت�أثيرهــا علــى حركــة الوصــلات.
الشــكل ( )1يمثــل "ذراع مناولــة" لــه ثــلاث درجــات حريــة� ،أي �أن ذراعــه يوجــد فيــه ثلاثــة مفاصــل
متحركــة ،كل مفصــل يربــط بيــن وصلتيــن ويتحــرك فــي مســتوى واحــد .فــي هــذا المثــال مفصــل القاعــدة
( )Baseيتحــرك فــي المســتوى ال�أفقــي ،وكل مــن مفصلــي الكتــف ( )Shoulderوالمرفــق ()Elbow
يتحــركان فــي المســتوى الر�أســي ،كمــا يمكــن �إضافــة مفصــل للرســغ ( ،)Wristوالــذي يحتــوي وحــده
علــى ثــلاث درجــات حريــة ،كمــا هــو موضــح فــي الشــكل (.)2

شكل ( :)2رسغ بثلاث درجات حرية (دوران حول ثلاثة محاور مختلفة)

يوضح النوع ْين الرئيسي ْين من المفاصل:
الجدول رقم (ّ )1
مفاصــل دورانيــة ( :)Rotationalيســمح ال ِمفصــل الدورانــي بــدوران الوصلة� ،أو الاجســام المربوطة
بهــا بزاويــة معينــة حــول محــور معيــن ،ويعطــي درجــة حريــة واحدة.
مفاصــل انتقاليــة ( :)Translational-Prismaticيســمح ال ِمفصــل الانتقالــي� ،أو الانزلاقــي
بحركــة انتقــال خطيــة علــى طــول المحــور بمســافة معينــة ،ويعطــي درجــة حريــة واحــدة.
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شكل  -نموذج

المفصل

الرمز ثنائي ال�أبعاد

الرمز ثلاثي ال�أبعاد

انتقالي – خطي
Linear or
Prismatic
دوراني
Revolute
or Rotational
جدول ( :)1النوعان الرئيسيان من المفاصل

الجدول ال�آتي يوضح �أنواع �أخرى من المفاصل ،وهي تتكون من تجمع �أكثر من مفصل دوراني و�/أو انتقالي:
الرقم

نوع المفصل
Joint Type

وصف
انتقالي  +دوراني
كل منهما بشكل مستقل

.1

أ�سطواني

.2

انتقالي  +دوراني
حلزوني
بحيــث يعتمــد كل منهمــا علــى
 Helical - Screwال�آخــر

Cylindrical

عدد درجات الحرية
2

1

.3

مستوى Planar

انتقالي في اتجاهين
()x-y

2

.4

هوك أ�و عالمي

دورانــي حــول محوريــن بشــكل
مســتقل

2

Hooke or Universal
.5

كروي Spherical

دورانــي حــول ثلاثــة محــاور
بشــكل مســتقل

الشكل

3

جدول (� :)2أنواع �أخرى من المفاصل
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ناقش مع زملائك �أنواع المفاصل ،مع ذكر �أمثلة من الحياة العملية� ،إ ْن �أمكن.
ْ

المحركات:
ذكرنــا ســابقاً �أن المفاصــل فــي الروبــوت قــد تكــون حــرة الحركــة ،وقــد يثبــت عليهــا محــرك(� ،)Motorأو
ـاء علــى ال�أوامــر القادمــة مــن المتحكّمــات ،ويعطيــه
مشــغل ميكانيكــي ( ،)Actuatorيقــوم بتحريــك الروبــوت بنـ ً
الكفــاءة والفاعل ّيــة فــي العمــل ،وتحتــاج الروبوتــات �إلــى مصــدر طاقــة لتشــغيل المحــركات ،ويس ـ ّمى المح ـ ّرك
ـاء علــى نــوع مصــدر الطاقــة .وللمحـ ّركات المســتخدمة فــي الروبوتــات ال�أنــواع الرئيســية الثلاثــة ال�آتيــة:
بنـ ً
الرقم

النوع /
وجه المقارنة

 .1مبد أ� عمل

 .2ميزات
 .3عيوب
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المحركات الكهربائية
()Electrical Actuator

المحركات الهيدروليكية
()Hydraulic Actuator

المحركات الهوائية
()Pneumatic Actuator

تحويــل الطاقــة الكهربائيــة �إلــى طاقــة تحويــل طاقــة الســوائل المتدفقــة بســبب تعمــل بضغــط الهــواء ،يســتغل
مســتويي ضغــط
حركيــة .مــرور تيــار كهربائــي فــي اختــلاف شــدة ضغــط الســائل� ،إلــى الفــرق فــي
ّ
مختلفيــن �إلــى دوران المحــرك.
ســلك يولــد قــوة مجــال مغناطيســي طاقــة حركيــة دورانيــة.
تحتــاج �إلــى مضخــات ،صمامــات ،تحتــاج �إلــى مكبــس هوائــي
تعمــل علــى تحريكــه.
أ
�و خزانــات للهــواء المضغــوط
مرشــحات
وصمامــات ومرشــحات.
توفر قوة هائلة للروبوت،
تكلفة مقبولة ،نظيفة،
ل�إ دارة �آلات� ،أو نقل �أحمال ثقيلة
دقة عالية ،سرعة عالية،
لا تسبب ضوضاء.
مرونة في التحكم.
لا توفــر القــوة التــي توفرهــا المحركات قد تسبب تلوثا ّ للبيئة؛ بسبب تسرب
السوائل (الزيوت).
الهيدروليكية� ،أو الهوائية.
حساسية لتغيير لزوجة الزيت.
صعوبة التعامل مع بعض �أنواعها.
تكلفة الصيانة عالية.
سرعات منخفضة.
دقة مقبولة.

منخفضة التكلفة ونظيفة.
سهولة في التركيب والصيانة.
سرعة عالية.
لا يمكنهــا التحكــم فــي
الحركــة بدقــة عاليــة.

.4

مثال /
صورة

جدول ( :)3ثلاثة �أنواع رئيسية من المحركات المستخدمة في الروبوت

نشاط ()4

إ�عداد بيئة « »sketchupللعمل:

ال�أدوات البرمجيات المستخدمة:
1
2
3
4

1جهاز حاسوب متصل بال�إ نترنت
2برنامج ()sketchup
3ال�إ ضافة ()MSPhysics
4المكتبة (.)AMS Library

شكل ( :)3اضافة  MSPhysicsلبرنامج السكتش �آب

خطوات العمل:
1

2
3
4
5

1البحــث عــن ال�إ ضافــة ( )MSPhysicsوعــن المكتبــة ( )AMS Libraryعبــر ال�إ نترنــت
(� )MSPhysics Homepageأو مــن ســوق الامتــدادات ( )extensionsلبرنامــج الســكتش �آب،
وحفظهــا علــى ســطح المكتــب.
2فتح برنامج  sketchup 2016واختيار  Preferencesمن قائمة  Windowوالذهاب الى Extensions
3الضغط على  Install Extensionواختيار  ams_Lib_x.y.z.rbzثم عمل Open
4تكرار نفس الخطوات السابقة مع MSPhysics_x.y.z.rbz
5الت�أكــد بعــد ذلــك مــن �أنــه ت ّمــت ال�إ شــارة �إلــى ك ٍّل مــن AMS Libraryو  ،MSPhysicsفــي
الامتــدادات Extensions
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بعد التنصيب ستظهر ثلاثة �أشرطة لل�أدوات هي:
�أ شريط التسجيل وال�إ عادة

ب شــريط التشــغيل وال�إ يقاف
وواجهة المســتخدم
جـ شــريط �أدوات المفاصــل
()Joints
				

بدون محرك
محرك سيرفو محرك عادي تيار مستمر
شكل (� :)4أشرطة ال�أدوات الخاصة بال�إ ضافة  MSPhysicsحر الحركة

انتبــه :عنــد البــدء فــي اســتخدام �أدوات ال�إ ضافــة ( )MS Physicsعلــى عنصــر
مرســوم ،يجــب �أن يكــون هــذا العنصــر المرســوم �إمــا علــى شــكل مجموعــة (،)group
�أو على شكل مركب (.)component
				

نشاط ()5

رسم نموذج بسيط ذي وصلة واحدة

البرمجيــات وال�أدوات المســتخدمة :جهــاز حاســوب يحتــوي علــى برنامــج الســكتش �آب مــع
ال�إ ضافــة ( )MSPhysicsو المكتبــة (.)AMS Library

خطوات العمل:

1 1رسم قاعدة �أو �أرضية المكان ،وجعلها
( )groupكما في الشكل ال�آتي:

شكل ( :)5قاعدة (�أرضية) مكان الرسم
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( )User Interfaceفــي شــريط ال�أدوات الصغيــر ،والخاصــة بواجهــة
1 1اســتخدام ال�أيقونــة
المســتخدم ،لتحديــد الخصائــص الفيزيائيــة للمجموعــة المختــارة (قاعــدة المــكان) .حيــث يوجــد
العديــد مــن الخصائــص مثــل الاحتــكاك والمرونــة وغيرهــا ،حــدد فقــط خاص ّيــة الســكون Static
لتثبيــت ال�أرض ّيــة ،ويمكــن تســميتها  ،link0لتمييزهــا مــن غيرهــا.

شكل ( :)6واجهة المستخدم لتحديد خواص المجموعة المحددة

2 2رســم الوصلــة ال�أولــى ،وهــى عبــارة عــن متوازي مســتطيلات وجعلهــا كياناً واحــداً (،)component
ثــم القيــام ب إ�زاحــة الوصلــة ووضعهــا فــوق القاعــدة ،كمــا تظهــر فــي ال�أشــكال اللاحقــة تباع ـاً،
ويمكــن تســم ّيتها  Link1فــي واجهــة المســتخدم .UI

شكل ( :)7جعل الوصلة كيان واحد ( )componentوتسميتها في واجهة المستخدم
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مــن شــريط �أدوات MSPhysics؛ بحيــث يكــون مركــز دورانــه
�1 1إضافــة محــرك تيــار مســتمر
فــي الجــزء ال�أســفل مــن الوصلــة ،ومحــور دورانــه باتجــاه المحــور ال�أزرق (ع) �إلــى ال�أعلــى .وتســمية
المحرك .Joint1
لربــط المحــرك (المفصــل) بالوصلــة رقــم  ،1مــع الضغــط
2 2اســتخدام أ�داة وصــل المفاصــل
المســتمر علــى المفتــاح  ،ctrlوبذلــك يتشــكل مفصــل دورانــي ( )Rotational Jointبيــن القاعــدة
والوصلــة رقــم .1
3 3تفعيــل المحــاكاة مــن خــلال الضغــط علــى �أيقونــة الحركــة
�إيقــاف الحركــة مــن ال�أيقونــة .

ـجل ملاحظاتــك ،يمكنــك
 ،سـ ّ

4 4مــن خــلال واجهــة المســتخدم
الخــاص بالمفصــل الدورانــي ،يتــم �إنشــاء مؤشــر تح ُّكــم
ســجل ملاحظاتــك.
بســرعة دوران المحــرك ،ثــم تفعيــل المحــاكاة مــرة �أخــرىّ ،
5 5العمــل علــى تكــرار الخطــوات مــن ( ،)4 - 1مــع اختيــار ِمفصــل لمحــرك نــوع ســيرفو
ملاحظاتــك عنــد تشــغيل المحاكاة.

شكل ( :)8ربط الوصلة بالمحرك و�إنشاء مؤشر التحكم
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ـجل
 ،سـ ّ

شكل ( :)9الوصلة مع مؤشر يتحكم بسرعة دوران المحرك.

		
نشاط ()6

رسم نموذج الذراع المناور ذي الوصلتين ()Two-link manipulator

خطوات العمل:
 1رســم القاعــدة التــي تعتبــر الوصلــة رقــم  0وجعلهــا ( ،)groupواختيــار الخاصيــة  ،staticوتســميتها
.link0
 2رســم وصلــة  1ثــم وصلــة  ،2وجعــل ك ٍّل منهــا كيان ـاً واحــداً ( )componentوتســميتها فــي ،UI
بال�أســماء  link1و  link2علــى التوالــي.
� 3إضافــة ِمفصــل ســيرفو  2وتســميته ( ،)joint2بحيــث يكــون مركــز دورانــه فــي الجــزء ال�أســفل مــن
الوصلــة  ،2ومحــور دورانــه باتجــاه المحــور ال�أزرق (ع) �إلــى ال�أعلــى ،ثــم تحديــد الزاويــة الدنيــا
( )min= -80والزاوية العليا ( ،)max = 80و�إنشاء مؤشر خاص به للتحكّم.
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 4ربــط مفصــل  2مــع وصلــة  2مــن خــلال �أداة وصــل المفاصــل
مــن صحــة الربــط.

 ،وتشــغيل المحــاكاة ،للت�أكــد

� 5إزاحة الوصلة  2مع المفصل ،وتثبيتها في نهاية الوصلة .1
 6تجميع ( )groupمفصل  2و وصلة .1
� 7إضافــة مفصــل ســيرفو  ،1وتســميته ( ،)joint1ثــم تحديــد زوايــاه ( )min= -60و (،)max=60
و�إنشــاء مؤشــر خــاص بــه للتحكــم.
 8ربــط مفصــل  1مــع وصلــة  1مــن خــلال �أداة وصــل المفاصــل
مــن صحــة الربــط.

 ،ثــم تشــغيل المحــاكاة للت�أكــد

الشكل ( )10يوضح نتيجة الخطوات السابقة.

شكل ( :)10خطوات رسم النموذج ذي الوصلتين والربط بالمحركات

90

شكل ( :)11رسم النموذج ذي الوصلتين

نشاط ()7

بنــاء نمــوذج الروبوت المناور ذي الوصلات الثلاث ()3DoF

هــذا النمــوذج يع ـ ّد تطويــراً علــى النمــوذج الســابق؛ بحيــث يتــم �إضافــة قاعــدة متحركــة تــدور حــول
محــور ،ومثبــت عليهــا الــذراع ال ُمع ـ ّد فــي المثــال الســابق.

خطوات العمل:

 1رســم القاعــدة التــي تعتبــر الوصلــة رقــم صفــر وتجميعهــا ( )groupواختيــار الخاصيــة ،static
وتســميتها .link0
 2رســم الوصــلات  1و  2و  ،3بحيــث يكــون ك ٌّل منهــا كيانـاً واحــداً  ،componentوتســميتهم فــي
 UIبـــ  ،link1و  link2و  link3علــى التوالــي.
� 3إضافــة مفصــل ســيرفو  3وتســميته ( ،)joint3ثــم تحديــد زوايــاه ( )min= -80و (،)max = 80
و�إنشــاء مؤشــر خــاص بــه للتحكــم.
 4ربــط مفصــل  3مــع وصلــة  3مــن خــلال �أداة وصــل المفاصــل
مــن صحــة الربــط.

 ،وتشــغيل المحــاكاة للت�أكــد

� 5إزاحة الوصلة  3مع المفصل ،وتثبيتها في نهاية الوصلة .2
 6تجميع ( )groupمفصل  3ووصلة .2
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� 7إضافــة مفصــل ســيرفو  ،2وتســميته ( ،)joint2ثــم تحديــد زوايــاه ( )min= -45و (،)max=45
و�إنشــاء مؤشــر خــاص بــه للتحكــم.
 8ربــط مفصــل  2مــع وصلــة  2مــن خــلال �أداة وصــل المفاصــل
مــن صحــة الربــط.

 ،وتشــغيل المحــاكاة للت�أكــد

� 9إضافــة مفصــل ســيرفو  1علــى الوصلــة  ،1وتســميته ( ،)joint1ثــم تحديــد زوايــاه ()min= -150
و ( ،)max=150و�إنشــاء مؤشــر خــاص بــه للتحكــم.
 10سحب الوصلة  3والوصلة  2معاً ،لوضعهما بمكان مناسب فوق الوصلة .1
 11تجميع ( )groupمفصل  2و وصلة .1
 12ربــط مفصــل  1مــع وصلــة  1مــن خــلال �أداة وصــل المفاصــل
مــن صحــة الربــط.

 ،وتشــغيل المحــاكاة للت�أكــد

ملحوظة :قد تحتاج لتكبير حجم
.
المفصل من خلال ال�أيقونة
وصلة 3

مفصل 3

وصلة 2
وصلة 0

مفصل 2
وصلة 1

مفصل 1

شكل ( :)12رسم نموذج الروبوت المناور ذي الثلاث وصلات (ثلاثة درجات حرية)
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س 1امل� أ الفراغات ال�آتية بما يناسبها:

أ�سئلة الدرس

�أ -يوجد نوعان رئيسيان من المفاصل ،هي ..................:و....................
ب -المفصل ال�أسطواني يحتوي على عدد ..........درجة حرية.
جـ -من �أنواع المحركات الكهربائية المستخدمة في الروبوتات ،.............:و.............
د -المفصل العالمي (هوك) عبارة عن مفصل يحتوي على...........................:
تستخدم لــ....................................................
هـ -ال�أداة
تمثل.............................:
و -ال�أداة
ز -شريط �أدوات المفاصل يوفر ثلاثة �أشكال من المفاصل الدورانية ،هي،.....................:
و،..................و...........................
ح -الروبــوت المنــاور يتكــون بشــكل عــام مــن ..................:و..................
تشــكل سلســلة حركيــة تنتهــي بــــ................................
ط -فــي ذراع المناولــة ذي الوصلتيــن ،عندمــا يــدور محــور المحــرك المثبــت فــي نهايــة الوصلــة
ال�أولــى ،ف ـ إ�ن الوصلــة ................تتحــرك معــه.
س 2ما الفرق بين المحرك الكهربائي والمحرك الهيدروليكي؟
س 3ما المقصود بك ٍّل م ّما ي�أتي؟
الوصلة.
المفصل.
 .أدرجة الحرية.
س 4ع ِّد ْد بعضاً من البرمجيات المستخدمة في الرسم الثلاثي ال�أبعاد ومحاكاة الحركة؟
س 5ما �أهمية برامج المحاكاة؟
س 6اذكر ثلاثة �أنواع من المفاصل مع ذكر عدد درجات الحرية لكل منها.
س 7بنــاء علــى مــا درســته ســابقاً ،اذكــر �أمثلــة علــى نهايــات طرفيــة يمكــن �أن تثبــت فــي نهايــة الــذراع
الروبوتيــة المنــاورة.
س 8ارسم باستخدام برمجية سكتش �آب نموذجاً لذرا ٍع متحرك ،بدرجة حرية واحدة.
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�أسئلة الوحدة:

أ�سئلة الوحدة

س ١ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكلٍ مما ي�أتي:
 -1مــا الــذي يمكــن الروبــوت مــن �أداء عملــه ،ويشــير �إلــى الطــرق المختلفــة التــي قــد يســلكها
ذراع الروبــوت �أثنــاء حركتــه؟
جـ -درجات الحرية د -المفصل الاسطواني
		
ب -القاعدة
�أ -النهاية الفعالة
 -٢ما الجزء الصلب "غير المرن"  ،Inflexibleالمشكل لجسم الروبوت المناور ويتصل بواسطة المفاصل؟
د -مفصل كروي
		
جـ -القاعدة
		
ب -الوصلة
�أ -المفصل
 -٣ما الذي يربط بين وصلتين متتاليتين ،وقد يكون حر الحركة� ،أو يثبت عليه محرك؟
د -المفصل
		
جـ -الذراع
�أ -محرك تيار مستمر ب -النهاية الفعالة
 -٤ما المفصل المركب الدوراني حول محورين بشكل مستقل؟
د -الحلزوني
جـ -الكروي
ب -هوك (عالمي)
�أ -الاسطواني
 -٥ما نوع المحركات التي تحتاج الى مضخات وصمامات ومرشحات؟
د -ب  +ج
جـ -الهوائية
ب -الهيدروليكية
�أ -الكهربائية
 -٦يتكون بشكل عام من وصلات و مفاصل تشكل سلسلة حركية تنتهي بالنهاية الفعالة:
�أ -الروبوت المناور ب -الروبوت السيار جـ -المحرك الكهربائي د -المفصل الاسطواني
 -٧عند البدء في استخدام �أدوات ال�إ ضافة ( )MS Physicsعلى عنصر مرسوم ،يكون على شكل:
�أ -مجموعة  Groupب -مركب  Componentجـ .مستطيل  Rectangleد� .أ  +ب
� -٨أي ال�آتية ليس لها درجتي حرية حركة؟
د -حلزوني
جـ -عالمي
ب -مستوى
�أ� -أسطواني
س ٢صمم مجسم جهاز التلفاز كما هو موضح بالرسومات ال�آتية:
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٤

ال َوحدة

شبكات الاتصال

أ�ت أ�مل ثم �أناقش:

وال�نتظار
ال�تصال إ
نحو دعم فني ذاتي دون الحاجة لعناء إ
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يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة والتعامل مع �أنشطتها �أن يكونوا قادرين على التعرف �إلى �أجهزة
الشبكة المنزلية وبرمجة جهاز التوجيه وذلك من خلال ال�آتية:
التعرف الى طبقات نموذج  OSIالعليا.
تحديد وظائف الطبقات العليا في نموذج .OSI
التعرف �إلى أ�جهزة الشبكات المنزلية (.)Access Point ،ADSL Router
توضيح وظائف واستخدامات هذه ال�أجهزة.
التفريق بين هذه ال�أجهزة من حيث الوظائف والاستخدامات.
برمجة ك ٍّل من ال�أجهزة السابقة.
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١

الدرس ال�أول :طبقات نموذج OSI

تقســم البيانــات فــي طبقــة النقــل ســالفة الذكــر فــي
ّ
الصــف الســابق �إلــى قطــع ( )Segmentsعنــد ال�إ رســال ومن
ثــم يتــم تجميعهــا عنــد ال�إ ســتقبال ،كمــا تقــوم تلــك الطبقــة
بعــدة مهــام منهــا عنونــة المنافــذ ب إ�عطائهــا �أرقــام خاصــة.
تتــم عمليــة نقــل البيانــات بتكامــل طبقــات نمــوذج ،OSI
ويتضــح ذلــك بالحديــث عــن باقــي الطبقــات خــلال هــذا
الــدرس ،وهــي الطبقــات العليــا فــي نمــوذج :OSI
طبقة الجلسة (.)Session
طبقة التقديم (.)Presentation
طبقة التطبيقات (.)Application

طبقة الجلسة ()Session Layer
توفــر هــذه الطبقــة �آليــة فتــح و�إغــلاق
و�إدارة جلســة بيــن عمليــات تطبيقــات
الشــبكة التــي يقــوم بهــا المســتخدم،
وتعــد هــذه الطبقــة المســؤولة عــن
التخاطــب بیــن نظامیــن (جهازيــن مثــلاً)
علــى الشــبكة ،حيــث يوجــد نوعــان مــن
التخاطــب فــي �أنظمــة الشــبكات:
 1تخاطــب نصــف ازدواج :يتــم خلالــه نقــل
المعلومــات باتجــاه واحــد علــى نفــس حامــل
ال�إ شــارة فــي وقــت معيــن.
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 2تخاطــب كامــل الازدواج :يتــم خلالــه نقــل
المعلومــات بــكلا الاتجاهيــن (ارســال ،اســتقبال)
علــى نفــس حامــل ال�إ شــارة فــي نفــس الوقــت.
قضيــة تواجــه مســتخدمي الشــبكة المنزليــة:
يحــدث بعــض ال�أحيــان فصــل ووصــل فــي بطاقــة الشــبكة علــى جهــاز الحاســوب ،ويلاحــظ ذلــك مــن
خــلال �إشــارة الشــبكة �أســفل الشاشــة ،مــا ســبب هــذه المشــكلة؟ وكيــف يمكــن التخلــص منهــا؟
يتلخص سبب هذه المشكلة في حالتين:
الموجــه ( )Routerوجهــاز الحاســوب ،بهــذه الحالــة قــد يكــون
 1خلــل فــي الســلك الواصــل بيــن
ّ
الســلك ذو جــودة منخفضــة ،ويمكــن اســتبداله.
 2طــول الســلك ،ويكــون ت�أثيــره �أكبــر فــي حالــة كانــت جــودة الســلك متوســطة �أو دون ذلــك ،ويمكــن
التغلــب علــى هــذه المشــكلة بضبــط التخاطــب علــى �أقــل ســرعة نقــل ممكنــة (،)Half-Duplex 10m
حيــث يتــم ذلــك كمــا فــي النشــاط ال�آتــي:
نشاط ( :)1ضبط التخاطب
اتباع الخطوات المبينة في الصور التالية ،لضبط التخاطب على جهاز الحاسوب:
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وتقدم طبقة الجلسة مجموعة من الخدمات:
1

المصادقة ( :)Authenticationت�أكيد مصداقية المعلومات المرسلة وفق المطلوب.

2

التفويض ( :)Authorizationدرجة الصلاحية المسموح بها للوصول �إلى المعلومات.

� 3إســتعادة الجلســة (التفتيــش وال�إ ســتعادة) :تؤ ّمــن الجلســة التزامــن بیــن مســتخدمي تطبيقــات
الشــبكة عــن طریــق وضــع نقــاط مراقبــة ( )Monitoring pointsعلــى تدفــق المعلومــات ،حيــث �أنــه
فــي حــال حــدوث خط ـ�أ فــي الشــبكة ف إ�نــه يرســل المعلومــات التــي تلــي �آخــر نقطــة مراقبــة.
ومن �أهم البروتوكولات المستخدمة فيهاL2TP ،RPC ،PPTP ،ASP :
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طبقة التقديم ()Presentation Layer
الطبقة المســؤولة عن تنســيق المعلومات
وتســليمها �إلــى طبقــة التطبيقــات ،وتعمل على
تخفيــف العــبء؛ الناتــج مــن ال�إ ختــلاف فــي
تمثيــل البيانــات داخــل تطبيقــات المســتخدم
عــن طبقــة التطبيقــات.
ومن ال�أمثلة على خدمة طبقة التقديم تحويل
ملف حاسوب نصي مشفر من � EBCDICإلى ملف ترميز  ASCIIوتعمل طبقة التقدیم على:
 1تشكیل بروتوكولات �إرسال المعلومات وتشفیرها.
 2تبادل المعلومات بين تطبيقات الشبكة.
 3إعادة تجميع وترتيب مجموعة الرموز المرسلة
بال�إ عتماد على جداول الترمیز.
 4التحكم بعملیة ضغط المعلومات من �أجل

الترميز:ترتيــب البيانــات بحيــث يعطــى
رمــز وغالب ـاً مــا يكــون رقم ـاً لــكل مجموعــة
مــن تلــك البيانــات.

تخفیض كمية البيانات المرسلة.
كمــا يتــم فــي هــذه الطبقــة عمليــة التشــفير وفــك التشــفير �أيضـاً ،مــع العلــم �أن عمليــة التشــفير قــد تتــم
فــي طبقــات الجلســة �أو النقــل �أو الشــبكة ،ولكــن لــكل منهــا ميزاتهــا وعيوبهــا.
مثــال :عنــد تســجيل الدخــول �إلــى مواقــع الحســابات المصرفيــة ،تقــوم طبقــة التقديــم بفــك تشــفير
البيانــات عنــد عرضهــا.
وتقدم طبقة التقديم مجموعة من الخدمات:
 1تحويل البيانات من تنسيق �إلى �آخر (ترميز البيانات بطرق مختلفة).
 2ضغط البيانات.
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 3التشــفير وفــك التشــفير :ترميــز البيانــات بطريقــة لا يمكــن فــك ترميزهــا �إلا مــن قبــل ال�أشــخاص
المخوليــن بذلــك.
ومن �أهم البروتوكولات المستخدمة فيها.XDR ،LLP ،NDR :
لاحظ الشكل التالي والذي يوضح طرق ترميز �أنواع البيانات المختلفة:

طبقة التطبیقات ()Applications Layer
تمثــل طبقــة التطبيقــات؛ الطبقــة ال�أعلــى للنمــوذج  OSIنافــذة ل�إ جــراء العمليــات علــى تطبيقــات
الشــبكة مــن قبــل المســتخدمين.
تحتــوي هــذه الطبقــة علــى مجموعــة متنوعــة مــن الوظائــف ،كمــا تؤمــن الخدمــات التــي تدعــم بشــكل
مباشــر برامــج المســتخدمین ،وتعمــل علــى قیــادة الدخــول �إلــى الشــبكة ،وتدفــق المعلومــات ،ومعالجــة
ال�أخطــاء.
ومن البروتوكلات المستخدمة في طبقة التطبيقات:
 1تسجيل الدخول عن بعد باستخدام بروتوكول Telnet
 2نقل الملفات :بروتوكول نقل الملفات ( ،)FTPبروتوكول نقل الملفات البسيط ()TFTP
 3نقل البريد ال�إ لكتروني :بروتوكول نقل البريد البسيط ()SMTP
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 4دعم الشبكات :نظام اسم المجال ()DNS
 5تهيئة المضيفBOOTP :
� 6إدارة المضيف عن ُبعد :بروتوكول �إدارة الشبكة البسيط (.)SNMP

أ�سئلة الدرس
السؤال ال�أول� :أي الطبقات يحدث فيها كل مما ي�أتي:
أ� عملية التخاطب.
ب تنسيق المعلومات وتسليمها �إلى طبقة التطبيقات.
جـ تشكیل بروتوكولات �إرسال المعلومات وتشفیرها.
د معالجة ال�أخطاء
هـ فتح و�إغلاق و�إدارة الجلسات.
و ت�أمين الخدمات التي تدعم بشكل مباشر برامج المستخدمین.
السؤال الثاني:ما وظيفة كل من البروتوكولات ال�آتية:
�أ Telnet
ب SMTP
جـ TFTP
د SNMP
هـ FTP
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٢

الدرس الثاني :أ�جهزة الشبكة المنزلية

تســتخدم �أجهــزة الشــبكة المنزليــة لتوصيــل ال�إ نترنــت �إلــى مســتخدميها ،ســواء كانــت الشــبكة ســلكية �أو لاســلكية.
ومــن �أشــهر هــذه ال�أجهزة:
الموجه .ADSL Router
ّ

 -نقطة الوصول .Access Point

أ�ولاً :جهاز توجيه بيانات الشبكة (:)ADSL Router
ُيعــ ّد جهــاز المو ّجــه ()ADSL Router
�أكثر �أجهزة الشــبكات اســتخداماً وشــيوعاً،
حيــث لا يــكاد يخلــو بيــت فــي هــذه ال�أيــام
منــه ،كمــا ويشــكل النقطــة الرئيســة فــي
الشّ ــبكة المنزليــة.
تختلــف المو ّجهــات مــن حيــث
�أنواعهــا و�أشــكالها والشــركات المنتجــة لهــا ،لكنهــا تتشــاب ُه جميعــا بوظائفهــا.
الموجهــات بشــبكة الانترنــت مــن خــلال خـ ّط ال ُمشــترِك ال ّرقمــي غيــر المتماثــل
يتّصــل هــذا النّــوع مــن
ّ
( )ADSLوالــذي توفــره شــركات الاتصــالات.
ّ
خط المشترك الرقمي ()DSL
ُيطلق مصطلح خط المشــترك الرقمي  )DSL( Digital Subscriber Lineبشــكل عام على الخدمات التي
توفّــر اتصــال ال�إ نترنــت باســتخدام نقــل البيانــات الرقميــة بيــن المــودم ( )Modemوخــط الهاتــف ،ويمتــاز ب إ�مكانيــة
اســتخدام اتصــال �إنترنــت عالــي الســرعة حتــى عنــد �إجــراء المكالمــاتُ ،يعـ ّد خــط المشــترِك الرقمــي غيــر المتماثــل
(� )ADSLأحــد �أنــواع خــط المشــترك الرقمــي ( ،)DSLوهــي تقنيــة لنقــل البيانــات بشــكل �أســرع عبــر خطــوط
الهاتــف النحاســية ،والشــكل
المجــاور يوضــح طريقــة توصيــل
المو ّجــه :ADSL
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برمجة المو ّجه ADSL Router
للاســتفادة مــن خدمــة  ADSLالتــي تقدمهــا شــركات الاتصــالات يتــم ضبــط �إعــدادات الموجــه
ليتناســب مــع متطلبــات الاتصــال التــي يقدمهــا مــزودو الخدمــة.
�إ ّن لــك ّل جهــاز شــبكة عنــوان ( )IPيتــم مــن خلالــه الوصــول �إلــى �إعــدادات ذلــك الجهــاز عبــر متصفــح
الانتــرت ،ويتطلــب ذلــك اس ـ َم مســتخدم ،وكلم ـ َة مــرورِ ،ومــن الجديــر بال ّذكــر �أن ال�أجهــزة الجديــدة لهــا
�إعــدادات افتراضيــة يتــم الحصــول عليهــا مــن دليــل المســتخدم� ،أو مــن خــلال البحــث عبــر شــبكة الانترنــت
كمــا ويتــم �إعــادة ضبــط الجهــاز �إلــى �إعــدادات المصنــع ال�أصليــة مــن خــلال الضغــط علــى زر �إعــادة ضبــط
( )Resetضغطــة مط ّولَــة حتــى يتـ ّم �إعــادة تشــغيل الجهــاز.
فــي بعــض ال�أحيــان يجــب ضبــط �إعــدادات بطاقــة الشــبكة علــى الجهــاز �إذا لــم تكــن خدمــة توزيــع
عنوايــن الشــبكة التلقائ ّيــة ُمف ّعلــة ،و ِمــن �أجــل ضبــط �إعــدادات بطاقــة الشــبكة علــى جهــاز ،نن ّفــذ النشــاط
ال�آتــي:
نشاط(:)1ضبط إ�عدادت بطاقة الشبكة
 1الدخــول �إلــى لوحــة التحكــم (Control
 ،)Panelلاحــظ الشــكل ال�آتــي:
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2

الدخول �إلى مركز الشبكة والمشاركة ( ،)Network and Sharing Centerكما في الشكل ال�آتي:

 3اختيار العنوان تغيير �إعدادت المحول ( ،)Change adapter settingsكما في الشكل ال�آتي:
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 4استعراض خصائص الاتصال المحلي( ،)Local Area Connectionكما في الشكل ال�آتي:

 5اختيار بروتوكول  TCP/IPال�إ صدار الرابع ( )IPV4بالنقر المزدوج عليه ،كما في الشكل ال�آتي:
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 6ضبــط ال�إ عــدادات بمــا يتناســب مــع �إعــدادات جهــاز الشــبكة ،ب إ�عطائــه عنــوان شــبكة ( )IPضمــن
نفــس النطــاق ،كمــا فــي الشــكل ال�آتــي:

مثــال� :إذا كان نطــاق عنــوان
الشــبكة المب ّيــن بدليــل المســتخدم
والــلازم للدخــول �إلى �إعــدادات جهاز
الشــبكة هــو ،192.168.10.1
يكــون عنــوان الشــبكة فــي �إعــدادات
بطاقــة الشــبكة كمــا هــو مبيــن فــي
الشــكل ال�آتــي:
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نشاط( :)2ضبط إ�عدادت المو ّجه ADSL Router
الخ ُطوات ال�آتية لبرمجة المو ّجه:
اتّبع ُ
 1الدّخــول �إلــى صفحــة �إعــدادات المو ّجــه باســتخدام �أحــد متصفحــات الانترنــت وذلــك بكتابــة عنــوان
الشــبكة ( )IPالخــاص فــي شــريط عنــوان المتصفــح كمــا ي�أتــي:

2

تظهر شاشة تسجيل الدخول التالية ،حيث يتم �إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور:

ث ّم تظهر الشاشة البرمجية الرئيسة ال�آتية:

 3من الشاشة السابقة يتم اختيار الخيار  Easy Setupفتظهر الشاشة ال�آتية:
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 4النقر على التالي ( ،) Nextحيث تظهر ال�إ عدادات المبينة في الشاشة ال�آتية:

ـارات
يلاحــظ فــي الشاشــة الســابقة بن ـ ُد نــوع الاتصــال بمــز ّود الخدمــة ( ) ISP Connection typeخيـ ُ
َ
اتّصــال عـدّة ،منهــا بروتوكــول  )Point-to-Point Protocol over Ethernet( PPPoEفمــا هــو؟ ومــا �أه ّميتــه؟
حتى يتضح مفهوم هذا البروتوكول ووظيفته ،لا بد من معرفة ك ّل من بروتوكول  PPPومفهوم .Ethernet
 1بروتوكــول  :PPPبروتوكــول الطّبقــة الثانيــة فــي نمــوذج  OSIالــذي تعلمتــه ســابقا (طبقــة ربــط
البيانــات) ويهــدف �إلــى انشــاء اتصــال مباشــر بيــن نقتطيــن طرفيتيــن ،و ِمــن �أهــم مهامــه:
ال ُمصادقــة ( :)Authenticationحيــث تتــم المصادقــة عــن طريــق �أخــذ اســم المســتخدم وكلمــة
المــرور مــن مــزود خدمــة الانترنــت . )ISP( Internet Service Provider
ضغط البيانات (.)Data Compression
تشفير البيانات(.)Encryption
 :Ethernet 2شــبكة مثــل الشــبكة الداخليــة ل�أي مؤسســة �أو منــزل والمكونــة مــن مجموعــة مــن
المســتخدمين يتشــاركون علــى نفــس الخــط ( )linkضمــن بروتكــولات خاصــة بهــا.
يعــد بروتوكــول  PPPoEهــو �أحــد بروتوكــولات ال�إ نترنــت الــذي يع َتمـ ُد علــى بروتوكــول النّقطــة �إلــى النقطــة
( ،) PPPويعتمــد علــى الشــبكات مــن النــوع  Frame Relayالتــي تقــوم بتقســيم البيانــات (� )Dataإلــى �أجــزاء
( )Framesمختلفــة فــي الحجــم تســمح ب إ�عــادة �إرســال البيانــات التــي لــم تصــل �أو حــدث لهــا تشــويه دون
الحاجــة �إلــى �إعــادة �إرســال البيانــات جميعــا مــرة �أخــرى؛ ممــا يســاعد فــي زيــادة ســرعة ال�إ رســال.
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الموجــه ومــزود الخدمــة ،وهــذا يظهــر
كمــا يســتخ ِد ُم بروتوكــول � PPPoEإعــدادات اتصــال ثابتــة بيــن
ّ
فــي الخيــار الدائــم لــــ (  VCIبـــــ  ) 35و ( VPIبـــــ  ) 8مــع جميــع المســتخدمين ،ذلــك �أ ّن برتوكــول
 PPPoEلا يحتــاج �إلــى �إعــدادات اتّصــال ُمختلفــة لــكل جلســة ( ،)Sessionكمــا يوفــر اتصــال دائــم
وعــرض نطــاق ( )Bandwidthمشــترك لجميــع المســتخدمين ،بحيــث يكــون مناســب لنقــل البيانــات دون
�أي ت�أخيــر( ،)Delayعــن طريــق توزيــع عــرض النطــاق الكلــي لمعظــم المشــتركين ،باعتبــار �أنــه لــن يقــوم
جميــع المســتخدمين بالدخــول �إلــى ال�إ نترنــت فــي نفــس الوقــت فــي الظــروف الطبيعيــة.
الموجه كما يظهر في الشاشة ال�آتية:
 5النقر على زر (التالي) لاكمال �إعدادات
ّ

ويتــم مــن خــلال الشّ اشــة الســابقة ضبــط �إعــدادات شــبكة اللاســلكي (� )WiFiإن وجــدت؛ مــن خــلال
تفعيــل الشــبكة ( ) Enableواختيــار اســمها ( ) SSIDونــوع تشــفير البيانــات ( )Encryptionوكلمــة
فضــل اختيــار تشــفير  WPA2لقوتــه ،واختيــار كلمــة مــرور معقــدة
المــرور ( ،)Pre-Shared Keyحيــث ُي ّ
تحــوي �أحرفـاً صغيــرة وكبيــرة ورمــوزاً و�أرقامـاً لا تقــل عــدد خانتهــا عــن .8
مثال لكلمة مرورP@SsWoRD! :
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ثالث ًا :جهاز نقطة الوصول ()Access Point
يقــوم هــذا الجهــاز ب إ�نشــاء شــبكة محليــة لاســلكية ( ،)WLANعــادة
مــا تكــون فــي مكتــب �أو مبنــى .تتصــل نقطــة الوصــول )Access Point (AP
بجهــاز توجيــه ســلكي �أو مخــرج شــبكة عبــر كابــل  Ethernetوتقــوم بتوصيــل
�إشــارة � Wi-Fiإلــى منطقــة معينــة.
يقوم هذا الجهاز بالكثير من ال�أدوار �أو المهام:
 1نقطــة وصــول )Access Point(:وهــو الوضــع ال�إ فتراضــي لــه ،حيــث يكــون مجــرد �إمتــداد لاســلكي
لشــبكة ســلكية كمــا تــم ذكــره ســابقاً ،ويمكــن برمجتــه كمــا هــو مبيــن فــي ال�أشــكال ال�آتيــة:
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 2مســتخدم نقطــة وصــول ( :)AP Clientهــذا الوضــع يجعــل منــه مســتخدم لجهــاز نقطــة وصــول
للموجــه �أو
�آخــر ,وفــي وضــع  ،AP Clientيطلــب عنــوان  MACالــذي يخــص الشــبكة اللاســلكية
ّ
نقطــة وصــول �أخــرى باعثــة ،كمــا فــي ال�أشــكال ال�آتيــة:
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 3معيــد (مقــوي) �إشــارة لاســلكي ( :)Wireless Repeaterيمكــن بهــذا الوضــع تقويــة �إشــارة
لاســلكية ضعيفــة لتزيــد مــدى تغطيتهــا ،ويتـ ّم ذلــك لاســلكياً ،بمعنــى �أن نقطــة الوصــول ستســتقبل
ال�إ شــارة اللاســلكية لنقطــة وصــول �أخــرى ،حيــث يتــم وضــع عنــوان الـــ  MACاللاســلكي الــذي
يخــص الـــ  Access Pointالبعيــدة المدمجــة مــع المو ّجــه ،وكذلــك كلمــة مرورهــا لتقــوم بتعزيــز
ال�إ شــارة و�إرســالها لمســافة �أبعــد ،كمــا فــي ال�أشــكال ال�آتيــة:
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أ�سئلة الدرس
السؤال ال�أول:
 يقوم جهاز ( )Access Pointبعدة �أدوار �أو مهام� ،أذكرها مع التوضيح.السؤال الثاني:
�أ ما �أهمية تغيير رقم القناة ( )Channelفي الشبكة اللاسلكية؟
ب كيف يتم �إضافة حماية بال�إ ضافة �إلى كلمة المرور على الشبكة اللاسلكية؟ ما �أهمية تلك الحماية؟
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أ�سئلة الوحدة
السؤال ال�أول:
ّ

ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لكلٍ مما ي�أتي:
 ١ما هو الجهاز الذي يقوم ب�إنشاء شبكة محلية لاسلكية؟
�أ ADSL Router -ب Access Point -جـ Broadband Router -دEthernet -
 ٢ما الجهاز الذي يقوم بتقوية الاشارة اللاسلكية ؟
بWireless Speed -
�أWireless Speedup -
دWireless Repeater -
جـWireless -
٣
كيف يت ّم توصيل جهاز  APبجهاز توصيل لاسلكي ؟
َ
د -لاسلكي
جـ -كابل DSL
ب-كابل Ethernet
�أ -كابل ADSL
السؤال الثاني:
�أ وضح ماهية خط المشترك الرقمي غير المتماثل .ADSL
ابتداء من َمخرج الهاتف.
ب وضح بالرسم طريقة توصيل الانترنت �إلى جهاز الحاسوب البيتي ً
جـ ما وظيفة الــ Forwarding؟
الموجه ()Router؟
د ما وظيفة الزر ( )Resetالموجود على جهاز
ّ
السؤال الثالث:
�أ عدد �أبرز �أشكال ال�إ تصال بمنفذ WAN؟
ب وضح في خطوات �آلية ضبط �إعدادات بطاقة الشبكة.
جـ ما المطلوب تحديده في وضع .AP Client
د كيف يتم تقوية ال�إ شارة بواسطة .AP

السؤال الرابع :بالاعتماد على الشّ اشة
في الشكل المجاور ،اكتب كل مما ي�أتي:
�أ اسم شبكة الانترنت اللاسلكية.
ب نوع التشفير.
جـ كلمة المرور للشبكة اللاسلكية.
السؤال الخامس :ما وظيفة ك ّل من البروتوكولات ال�آتية:
�أ PPP
ب PPPOE
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تم بحمد الله
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لجنة المناهج الوزارية:
د .صبري صيدم

�أ .ثروت زيد

د .شهناز الفار

د .بصري صالح

�أ .عزام �أبو بكر

د .سمية النخّالة

م .فواز مجاهد

�أ .عبد الحكيم �أبو جاموس

م .جهاد دريدي

لجنة الخطوط العريضة لمنهاج التكنولوجيا:
�أ� .إبراهيم قدح(منسقاً)

م .معاذ �أبو سليقة

�أ .مهند �أبو الهيجا

م .جهاد خلوف

�أ .حسين حمامدة

م .سامي غنام

أ�سماء المشاركون في ورشة العمل لمنهاج التكنولوجيا:
		
سونا �أبو الفيلات

		
تغريد الشرباتي

نور عبداوي		

سمر �أبو حجلة

لبنى مصلح		

		
مطيعة رمضان

		
علا عبد الله

سحر زيود

			
سناء عواد

			
رولا عطية

			
رهام العزة

سهام بدران

			
مرام بدير

		
دارين صلاح الدين

		
دعاء �أبو زياد

اياد نباتيتي

		
		�أحمد اطميزة
عادل بعيرات

		
عبد الرحمن سياعرة

وليد بدوي

		�أمجد �أبو زهرة
		�يهاب رشيد
		�أسامة الجمال
اياس حمارشة
إ
		
سامر محمود

		
محمد �أبو حطب

		
نور الدين جبرين

محمد حكمت مصري

			
سامي غنام

		
حسين حمامدة

		
منذر شواهنة

جميل ناطور

		
سماهر غياظة

		
جاكلين عدرة

		
اكرام التكروري

وفاء محامدة

خلود النتشة		

		
زياد سحلوب

		
جهاد خلوف

مهند �أبو الهيجا

		�أسامة حمور
		�براهيم قدح
معاذ �أبو سليقة
إ
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�أيمن العكلوك

عطايا عابد

�أحمد �أبو علبة

عبد الرحيم يونس

رمزي شقفة

اسماعيل الحلو

إ�ياد �أبو هدروس
عبد الباسط المصري

