
البدء مع

ADO.NET

لعملیة دعاني لبدء ھذا الشرح ھو التطور المستمر للبرمجة وصعوبة أیجاد شرح وافيأن ما

االتصال ومحاكاة قاعدة

ریع الشخصیة فكل ما نجده ھو األمثلھ والمشا. ألخ.. بیانات من حفظ واسترجاع وتحدیث وبحث 

الجاھزة وھي مفیدة

سھلة الفھم یكون أثرھا كالدرس المشروح فأغلبیتنا یفتقد ألقل معلومھ وأسرعھا وأن تكونولكن ال

لكي یستوعبـــــھا

البرمجھ واالحتراف كلمة لتمییز قدرات الشخص على المبتدء قبل المحترف كحالي عندما بدءت

والتفكیــــــــراالبتكار

لیست بدرجة الكمال ألن الكمال هللا وحده وھي في النھایة تفـــــاوت في المستویات ولكنھاواألبداع



سبحانھ وتعالــــــــــــى

یجد فیھا ما یتوقف فربما المبتدء.. فالبرمجة بأعتقادي الشخصي بحر شاسع ال حدوده لھ لتنوعھا 

عنده المـــــحترف

وھذا ھو لب الموضوع

ذاتھة ھو االحتراف بحدالتعاون بأقل معلوم

متطلبات المشروع

Visual Studio .NETجبرنام[1]

نماذجھ وأداوتھمعرفة مسبقة بلغة الفیجول بیسك دوت نت والتعامل مع[2]

(وسنرى االختالفسیرفرثم سنحولھا إلى قاعدةاألكسسوھنا سنبدأ مع(قاعدة بیانات [3]

وتعرف أین أخطأتعلیك بكتابة الشیفرات الموجودة في الدرس لكي تخطىء[4]

.. أن تقتصر على األسئلة واألستفسارات بعكس المدح والشكر من االخوة االعضاء عند أدراجكم لمشاركاتكماتمنى:مالحظة

أو أنتقاده للموضع أن یراسلني ومن یرید أبدء أعجابھ.. األفادة واألستفادة وعدم أكثار الصفحات بدون فائدة فكل مانریده ھو

. الخاصبرسالة على

NET. ADOنبذه عن

غرضھا الوصول إلى مصادر System.Dataوعة من الفئات مشمولة في مجال األسماءھي مجم

قواعد بیانات متعددة األنواع والتي تمثل بیانات محفوظة تحت أنظمةData Sourcesالبیانات

مھما كانت الشركة المنتجة لھامما یعني قدرتك على الوصول إلى أي قاعدة بیانات
(العسیريتركي. أ)

ADO andNET.ADOتالفات الجوھربة بیناألخ

** ADO **

متصلة بأستمرار مع قاعدة البیاناتمصمة للعمل في بیئة1-

لألحتفاظ بمجموعة بیانات واحدةRecordSetالكائنیستخدم2-



المستخدمة ألغراض مختلفة ولكل مؤشر أمكانیاتھCursorsتحتوي على أنواع من المؤشرات3-

الخاصة

كما أنھا غیر مفیدة . یصعب أرسالھا عبر جدران الحمایة تخزن البیانات في ھیئتھا الثنائیة مما4-

ADOلألنظمة التي ال تدعم

قدرًا من موارد النظام بسبب اتصالھا الدائم بقاعدة البیانات أثناء المعالجةتستھلك5-

** ADO.NET **

(البیاناتویمكنھا العمل باتصال دائم مع قاعدة) ةفي بیئة غیر متصلمصممة من األساس للعمل1-

لألحتفاظ بعدة مجموعات من البیاناتDataSetیستخدم الكائن2-

. ال تستخدم المؤشرات ألنھا تعمل في بیئة غیر متصلة3-

الحمایة وھذه الھیئة مصممة لكي ترسل عبر جدران. العالمیة XMLتخزن البیانات في ھیئة4-

. بسھولةXMLات دون مشاكل كما یمكن ألي تطبیق قراءة البیانات بھیئةوعبر الشبك

البیانات إال عند الضرورة تعمل كنظام بیانات منفصل عن قاعدة البیانات فھي ال تتصل بقاعدة5-

الضرورةوبالتالي لن تستھلك مورد النظام اإل عند

- 4 واألختالفان األخیران رقم مھاھما جوھرة االختالف وأھ5

NET.ADOمعماریة

والمساعدة في عملیة االتصال لقراءة وتكییف البیانات وھيخصائص المزودهوالمقصود ھنا ال

DataSetمجموعة البیانات-[1]

ولكن مع الكثیر من المزایا والتحسینات حیث یستطیع RecordSet وھو الكائن المكافىء للكائن

كائنًا الجداولأكثر من جدول أو نتیجة أستعالم في نفس الوقت حیث یمثل كل واحد من ھذه تخزین



منفصًال عن اآلخر

DataAdapterمجموعة البیانات-[2]

- Select - Update وقاعدة البیانات ویدعم أوامرDataSetیمثل الجسر الذي یربط بین

Delete - Insertالبیانتا كما أنھ المسؤول عن وبالتالي بإمكانھ القیام بعملیات مختلفة على

یاناتبالبDataSetتحمیل كائن

DataReaderمجموعة البیانات-[3]

ویمكنھ قراءة كمیات ضخمھ منھا تلك التي ال یمكن تخزینھا یستخدم ھذا الكائن لقراءة البیانات فقط

مؤقتًافي الذاكرة

DataRelationمجموعة البیانات-[4]

JOINالجداول في قاعدة البیاناتیستخدم ھذا الكائن لتمثیل العالقات بین

Connectionمجموعة البیانات-[5]

یمكننا من إنشاء اتصال وھوADOفيConnectionیعمل ھذا الكائن بصورة مشابھة للكائن

مع قاعدة البیانات

Commandمجموعة البیانات-[6]

قاعدة البیانات ویمكنھ أن یتضمن بتطبیق األوامر علىDataAdapterالكائن لكائنیسمح ھذا

ھذه األوامراربعة من 

الموضوع من ھناألضافة أستفسار أو سؤال حول

ال بقاعدة البیانات وكیف یتم ذلكالدرس التالي في عملیة االتص

http://www.arabmoheet.net/forum/default.asp?codepage=3&topic_no=5245


*****************

لخدمات تصمیم وبرمجة المواقع

programmer4ever@yahoo.com

00201063879624

************************

عملیة االتصال بالقاعدة: الدرس الثاني

بالتصریح على نوع مصدر البیانات الذي تود االتصال معھADO.NETتتطلب عملیة الوصول إلى البیانات من خالل

االتصال بالكودعملیةعن مزود البیانات لو فرضنا أننا نستخدم

كود

Dim cn As New OleDbConnection(connString)

cn.Open()

Dim rs As New OleDbDataAdapter("SELECT * FROM [ Table]", cn)

Dim rs As New DataSet()

rs.Fill(rs, "Table")

ألن ھدفي االساسي توضیح المعالجاالتصال بواسطةبتفصیل حیث سأذكر اوال طریقةوسنأتي على شرح ما سبق

المعلومات كما یليالمسألة بأكبر قدر من



- 2002بواسطة المعالج فيDataAdapter كائنأنشاء: ةاألولىالخطو 2003

تم تحدید ھذا الكائن من 2005ثم قم برسمھ على الفورم اما فيOleDbDataAdapterحیث ستقوم بتحدید الكائن

Data ---> Add New Data Sourceقائمة

Newریق انشاء اتصال جدیدالذي تود االتصال معھ عن طتحدید المزود ثم تحدید مصدر البیانات: الخطوة الثانیة

Connection





لتحدید المزودالموفرتبویب.. نختار ثم



SQLسنحدد المزود الخاص باالكسس وبإمكانك اختیار المزود الخاص بـحیث



2005 في



ألختبار االتصالTest Connectionالتصالقم بالضغط على زر اختبار اثم









الذي یحدد البیانات كما سیأتيSQLكتابة االستعالم: لخطوة الثالثةا





تتم العملیة تلقائیًا٢٠٠٥في أما





األضافة والتحدیث والتعدیل والحذف ونفس الشي سیظھر إطار أخیر یبین فیھ العملیات التي تمت وتولید أوامروأخیرا

2005 مع



كائن االتصال باألضافة إلى كائناالنتھاء من المعالج سیظھر لك الكائنان التالیین حیث أن المھالج قام بأنشاءبعد

OleDbDataAdapter1



*****************

لخدمات تصمیم وبرمجة المواقع

programmer4ever@yahoo.com

00201063879624

************************

Connectionالبیانات عن طریق األكوادقاعدةاألتصال ب

الدروس وستجد المتعة في ذلك من خالل تتبعك معنا لھذه.. الطریقة ھي ما أفضلھا دائما وھذه

وذلك ألن االغلبیة Access اكسسوسوف یدور الكالم ھنا حول االتصال بقاعدة البیانات من نوع

. ...... یتعامل معھا فلنبدأ

سنعرض االسالیب المتعددة مقبل التعامل مع مصدر بیانات، علیك فتح اتصال معھا وفي ھذا القس

.لالتصال بمصادر البیانات



تعریف كائن االتصال

كود

Dim Con As New OleDbConnection()

: حیث OleDbConnectionمخصصة لألتصال بقواعد البیانات من نوعOLE DB .NET

Data Providerالبیانات من نوعأما أذا كانت قواعدSQL Server .NET Data

Providerفسیكون تعریف االتصال من نوعSqlConnectionو بھذا الشكل :

كود

Dim Con As New SqlConnection()

نص االتصال بالقاعدة

البیانات بداخلھ بھذه الطریقةووضع مسار االتصال بقاعدةمتغیر من نوع نصسوف نقوم بتعریف

كود

Dim ConnString As String =

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source

=c:\HnHnDB.mdb""

مزود البیانات الذي یمیل لھ كما سبق ذكره وھنا سیتم اسناده إلىوھذ الكود یجب أسناده إلى

OleDbConnectionوستكون الشفرة بھذه الطریقة

كود

Dim con As OleDbConnection

con = New OleDbConnection(ConnString)

ایضاكتابة التعریف بھذا الشكلأو یمكنك

كود

Dim con As New OleDbConnection(ConnString)



االتصال كامال في كل مرة تنوي انشاء كائن اتصال جدید قم بوضع نص بدال من كتابة نص:مالحظة

متغیر عام على مستوى المشروعاالتصال في

بھذه الطریقة في كل مرة ترید بھا انشاء كائن شفرة االتصالوالقصد ان المتغیر یختصر علیك كتابة

. لتحدیث بیاناتھالألتصال بالقاعدة

كود

Dim con As New OleDbConnection

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source

=c:\HnHnDB.mdb"

App.Pathمثًال والقصد ھنا استخدامVB6فيولجعل المسار لمجلد القاعدة معروف تلقائیا كما

وھناك Application.StartupPath الفیجول نت إلىفقد تغییرت كلمة المسار التلقائي في

وبھذه الكلمة ستكون . أنشاهللا سنذكرھا الحقًافي استخراج المسارات في الفیجول نتأشكال عدة

شفرة االتصال بھذه الطریقة

كود

Dim ConnString As String =

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =" &

Application.StartupPath & "\HnHnDB.mdb"

یمكنك وضع Binفي مجلد المشروعmdb.HnHnDBیجب أن تكون قاعدة البیانات:مالحظة

Application.StartupPathنتكلم حول خاصیةالقاعدة في اي مكان ترید ولكن اآلن نحن

ضمن المشروعتعرف مسار ھذا المجلد منوالتي

الشكل وستكون بھذاSQL Serverبقاعدة بیانات من نوع سیرفرأما بالنسبة لشفرة االتصال

وھي ال تختلف عن االكسس سوى في عملیة االتصال

فأنك تتعامل مع SQL Serverكملف لقاعدة بیانات اماAccessحیث أنك ستتعامل مع ال

محرك قواعد بیانات

كود



Dim SQLCon As New SqlConnection()

SQLCon.ConnectionString = "Data

Source=DEV4ARABS_SERVER;" _

& "User ID= HnHn ; Password= _ ";admin

& "Initial Catalog= "القـــاعدة

وإغالق االتصال بالقاعدةاآلن سنأتي على فتح

بفتح االتصال ننا اآلن البدءیمكConnStringبالقاعدة للمتغیربعد أن اسندنا نص االتصال

... واغالقھ عن طریق ھذه الجمل

كود

con.Open ()لفتح االتصال

con.Close ()االتصالألغالق

التابعة لكائن االتصالStateسنستخدم الحالةولمعرفة حالة االتصال ان كنا متصلین بالقاعدة أم ال

: ان االتصال في االوضاع التالیةوالتي سینتج عنھا عند االستفسار ما یلي أن ك

[1] Openمفتوحاالتصال

[2]Closedاالتصال مغلق

[3]Connectingجاري فتح االتصال

[4]Executingاستعالم على االتصالیتم تنفیذ امر

[5] Fetchingالبیاناتجاري الحصول على بیانات من سجالت مصدر

الطریقةوستأتي شفرة التأكد من حالة االتصال بھذه

كود

If (Con.State And ConnectionState.Open) <> 0 Then

'HnHnالتعرف إلى حالة االتصال



MsgBox("تم فتح االتصال بنجاح")

Else

MsgBox("تم اغالق االتصال ")

End If

إلى إي من األوضاع السابقةOpenویمكنك تغییر الوضع

andCommذكر كائن األوامرسنأتي األن على

ولتذكیر فقط بما سبق ذكره عن الكائن

اقتباس

بتطبیق األوامر DataAdapter ھذا الكائن لكائنیسمحCommand مجموعة البیانات-[6]

على قاعدة البیانات

وھي ارسال جمل االستعالم وھنا بأمكانك بعد تكوین االتصال مع قاعد ة البیانات، ستأتي ھذه الخطوة

SQLتشاء أن كانت لدیك فكرة في جمل االستعالمترید استعراضھا كماحصر البیانات التي

ھذه الشفرة مع شفرة االتصال وسیكون تعریفا بھذه الطریقةوستكون

كود

Dim cmd As New OleDbCommand()

فسیكون تعریفSQL Server .NET Data Providerأما أذا كانت قواعد البیانات من نوع

: و بھذا الشكلSqlConnectionاالتصال من نوع

كود

Dimcmd As As New SqlCommand()

وستكون شفرة الربط مع االتصال بھذه الطریقة

كود

'HnHnشفرة االتصال بالقاعدة بشكل تام

Dim Con As New OleDbConnection(ConnString)



Dim cmd As New OleDbCommand()

Con.Open()

cmd.Connection = Con

(فتح الجداول والتعامل معھا)االتصالتابع لعملیة

... ھنا إلى عنصرین رئیسیین لتكملة عملیة التعامل مع البیانات وھماسنحتاج

[1] - OleDbConnection

[2] - DataSet

Public Class Form1السابقة الموضوعھ في حدثوھذا ھو تعریفھما مع التعاریف

وستأتي بشكل ھذا

كود

Dim Con As New OleDb.OleDbConnection() REM HnHn :

" تعریف كائن االتصال"

Dim cmd As New OleDbCommand() REM HnHn : "كائن أمر تعریف

" لتمریر االستعالم ثم االتصال

Dim Dp As OleDb.OleDbDataAdapter REM HnHn : " تعریف كائن



" تدفق البیانات بمعنى المصدر أو المزود

Dim rs As New DataSet() REM HnHn : " كائن التعامل مع البیانات تعریف

" في الذاكرة

'Dim ConnString As String REM HnHn : " تعریف متغیر لتخزین مسار

" القاعدة

للتعامل مع البیانات بشكل تام وسنبدأ اآلن باالتصال بأحدى وھكذا نكون كونا المجموعة األساسیة

جداول القاعدة

[:مالحظة]

بشكل مباشر وانما یعتمد على ال یصل إلى مصدر البیاناتOleDbCommandكائن االوامران

كما في ھذه الشفرة والمذكورة لدیك في المثال كائن االتصال والذي بدوره یصل إلى مصدر بیانات

. المرفق سابقا

كود

con.Open()

cmd.Connection = con

con.Close()

استعالمیةم مع مراعاة نوعھا أن كانت جملةأستعالولألستفادة من كائن األمر علینا بناء جمل ة

.... وللمعلومیةجملة تنفیذیةأوتقلیدیة

محتویاتھا ھي التي ال تؤثر على سجالت قاعدة البیانات وانما تقوم بقراءةالجمل االستعالمیةأن

SELECTونستخدم لھا أمر

ول القاعدة بشكل التاليتحدث تغییرا في سجالت جداھي تلك الجمل التيالجمل التنفیذیةأما

.DELETE، أوINSERT INTO،UPDATE

كنوع من الحصر لعدد وذلكExecuteNonQuery()مع الجمل التنفیذیة أمروغالبا ما یستخدم

.. السجالت التي تأثرت بالعملیة ومثال ذلك العملیة التالیة

كود



Dim SQL As String = "UPDATE Emp SET Slary = 5000

WHERE NoEmp = 10001 "

Dim cmd As New OleDbCommand(SQL, con)

cmd.ExecuteNonQuery()

بجدول البیانات وسحبھا منھ بشكل التالياألن سنأتي على عملیة االتصال

سنقوم بتعریف متغییر لوضع جملة االستعالم بداخلھ كما یلي- [1]

كود

Dim SQL As String = "SELECT * FROM HnHnEmp"

OleDbDataAdapterاالتصال في محول البیاناتسنقوم بوضع االستعالم مع- [2]

كود

Dp = New OleDb.OleDbDataAdapter(SQL, Con

DataSet من دون اتصال بوضعھا فيسنقوم بنقل البیانات لتعامل معھا- [3]

كود

Dp.Fill(rs, "HnHnEmp")

نھائیا بشكل التاليعھا من دون اتصال وستصبح الشفرة بشكلأخیرا سنغلق القاعدة لتعامل م- [4]

.....

كود

Con.ConnectionString = ConnString REM HnHn : " االتصال

"بمسار القاعدة

Con.Open() REM HnHn :فتح االتصال



SQL = "SELECT * FROM HnHnEmp" REM HnHn : "وضع

Dp = New OleDb.OleDbDataAdapter(SQL, Con) REM HnHn :

"المتحولتدفق البیانات مع االتصال في"

Dp.Fill(rs, "HnHnEmp") REM HnHn : "التعامل مع سجالت الجدول في

"الدات سیت

Con.Close()

الحقول المخصصة لھا وستأتي الطریقة بشكل التاليلم یتبق اآلن سوى أظھار البیانات في

كود

TextBox1.Text = rs.Tables("HnHnEmp").Rows(0).Item(0)

..... كما یليوتفصیلھا

TextBox1.Text :الحقل الذي سیرتبط مع الحقل في الجدول

rs.Tables("HnHnEmp"). :المدرج منھ اسم الحقل المرتبط بالتیكس بوكساسم الجدول

Rows(0). :م االنتقال لسجل المرتبط وعند تغییر الرقم الذي بداخلھ یتتمثل الصف الخاص بالحقل

التالي والعكس

Item(0). :عنصر الوصول إلى الفئات المحضونة من الكائن الرئیسيتمثلDataSet

. لذا یمكنك تجاھلھا ان اردتDataRow وھي خاصیة افتراضیة للكائن

.... مع بقیة الحقول بالشكل التالي وفق المثال المرفقوھكذا

كود

REM HnHn :الجدولفي الحقول المخصصةاظھار بیانات

TextBox1.Text = rs.Tables("HnHnEmp").Rows(0).Item(0)

TextBox2.Text = rs.Tables("HnHnEmp").Rows(0).Item(1)

TextBox3.Text = rs.Tables("HnHnEmp").Rows(0).Item(2)

TextBox4.Text = rs.Tables("HnHnEmp").Rows(0).Item(3)



TextBox5.Text = rs.Tables("HnHnEmp").Rows(0).Item(4)

TextBox6.Text = rs.Tables("HnHnEmp").Rows(0).Item(5)

TextBox7.Text = rs.Tables("HnHnEmp").Rows(0).Item(6)

عملیة التنقل بین السجالت
بھذا الشكل للسجل التاليفي بیئة النت اختلف األمر واصبحت عملیة التنقل

كود

Me.BindingContext(rs.Tables("HnHnEmp")).Position += 1

وللسجل السابق

كود

Me.BindingContext(rs.Tables("HnHnEmp")).Position - =

1

والسجل األول سیكون بھذا الشكل

كود

Me.BindingContext(rs.Tables("HnHnEmp")).Position = 0

والسجل األخیر سیكون بھذا الشكل

كود

Me.BindingContext(rs.Tables("HnHnEmp")).Position =

Me.BindingContext(rs.Tables("HnHnEmp")).Count - 1

عام ولكن في مثالنا سیتم عمل التنقل بین السجالت بالطریقة التالیةوھذا بشكل

متغییر على مستوى الفوم وسیكون من نوع رقم لتخزین قیمة او رقم السجل سنقوم بوضع- [1]



كما یليلھبداخ

كود

Dim Rec As Integer

سنقوم بعمل أجراء بأسم- [2]

ViewRecordوسیحوي السجالت المرتبطة بالحقول وستكون قیمةRows(0)ھي المتغییر

Recالذي قمنا بتعریفھ للسجالت بشكل ھذا

كود

Rows(Rec)

وسیكون األجراء بشكل ھذا

كود

Private Sub ViewRecord()

REM HnHn :الجدولفي الحقول المخصصةاظھار بیانات

TextBox1.Text =

rs.Tables("HnHnEmp").Rows(Rec).Item(0)

TextBox2.Text =

rs.Tables("HnHnEmp").Rows(Rec).Item(1)

TextBox3.Text =

rs.Tables("HnHnEmp").Rows(Rec).Item(2)

TextBox4.Text =

rs.Tables("HnHnEmp").Rows(Rec).Item(3)

TextBox5.Text =

rs.Tables("HnHnEmp").Rows(Rec).Item(4)

TextBox6.Text =

rs.Tables("HnHnEmp").Rows(Rec).Item(5)

TextBox7.Text =

rs.Tables("HnHnEmp").Rows(Rec).Item(6)

'HnHn : Total Record



Label9.Text = Rec & Space(2) & "OF" & Space(2) &

rs.Tables("HnHnEmp").Rows.Count

End Sub

التاليسنقوم اآلن بتكوین عملیة التنقل للسجالت بشكل- [3]

السجل التالي

كود

Private Sub ButtonNavNext_Click(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

ButtonNavNext.Click

REM HnHn : Next

Rec = Rec + 1

Call ViewRecord()

End Sub

السجل السابق

كود

Private Sub ButtonNavPrevious_Click(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

ButtonNavPrevious.Click

REM HnHn : Previous

Rec = Rec - 1

Call ViewRecord()

End Sub

السجل األول



كود

Private Sub ButtonNavFirst_Click(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

ButtonNavFirst.Click

REM HnHn : First

Rec = 0

Call ViewRecord()

End Sub

السجل األخیر

كود

Private Sub ButtonNavLast_Click(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

ButtonNavLast.Click

REM HnHn : Last

Rec = rs.Tables("HnHnEmp").Rows.Count - 1

Call ViewRecord()

End Sub

: في األول أو في األخیر كما یليولتنقل بأكثر أمان سنضع بعض الشروط لتحقق من السجل أن كان

التالياالنتقال لسجل

كود

Private Sub ButtonNavNext_Click(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles



ButtonNavNext.Click

REM HnHn : Next

Rec = Rec + 1

'HnHn :اخر التحقق من المتغییر اذا كان اكبر من مجموع عدد السجالت الكلي واعادة تخزین

قیمة

If Rec > rs.Tables("HnHnEmp").Rows.Count - 1 Then

MsgBox("ال توجد سجالت لألنتقال إلیھا")

Rec = rs.Tables("HnHnEmp").Rows.Count - 1

Exit Sub

Else

Call ViewRecord()

End If

End Sub

االنتقال لسجل السابق

كود

Private Sub ButtonNavPrevious_Click(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

ButtonNavPrevious.Click

REM HnHn : Previous

Rec = Rec - 1

'HnHn :التحقق من المتغییر اذا كان اقل من الصفر واعادة تخزین اخر قیمة

If Rec < 0 Then

MsgBox("ال توجد سجالت لألنتقال إلیھا")

Rec = 0



Exit Sub

Else

Call ViewRecord()

End If

End Sub
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والتحدیثعملیة األضافة

األضافة

بطریقتین ألتمام عملیة االضافة وھماسأتحدث ھنا

- DataRowاستعمال خاصیة[1]

INSERT INTOاستعمال جملة استعالم[2]-



---

DataRow

من الفئةNewالجدول ولن نستطیع التعامل معھا بإنشاء كائن باستخدامحیث انھا تمثل سجل كامل من سجالت

DataRowتعریف المتغیر بھذه الطریقة الخاطئة لن یفید في عملیة التعامل مع الفئةبمعنى ان

كود

Dim dRow As New DataRow

:وأنما یتم ذلك بطریقتین

()NewRawبتعریف سطر جدید- [1]

Objectتعریف مصفوفة من النوع- [2]

األكثر استخداما في اعتقادي وایضا لكي ال تتشعب االمورولن اشرح سوى طریقتین كما ذكرت سابقا وھما

...... اني احاول ان اركز على االمور االكثر فائدة وتدول وكلن لھ طریقتھبتفاصیل اكثر حیث

اذا سنشرح

DataRowالتابعة للفئة()NewRaw باستخدامطریقة األولىال

كود

Dim dRow As DataRow = NameTabel.NewRow()

(مصدر البیانات(ھو الجدول : NameTabelمالحظة

()NewRawوالخاصیةDataRowوھذه ھي شفرة عملیة أضافة سجل بـالفئة

كود

REM : HnHnالبیاناتةكائن لإلضافة سطر جدید لمجموع

Dim dRow As DataRow

REM : HnHnاضافة سطر جدید في الجدول لتخزین البیانات فیھ

dRow = rs.Tables("HnHnEmp").NewRow()



REM : HnHn :الحقول إلى حقول الجدولعملیة نقل البیانات من

إو عن طریق الفھرسةأما عن طریق تحدید اسماء الحقول التي في الجدول'

REM : HnHn : dRow.Item("LastName") = TextBox2.Text

REM : HnHn : OR Index

dRow.Item(1) = TextBox2.Text

dRow.Item(2) = TextBox3.Text

dRow.Item(3) = TextBox4.Text

dRow.Item(4) = TextBox5.Text

dRow.Item(5) = TextBox6.Text

dRow.Item(6) = TextBox7.Text

باستخدامثانیةالطریقةال

INSERT INTO

إلى متغیر من نوع كوماندھي احدى طرق عملیة االضافة وستكون شفرة االضافة مسنودةSQLجمل ال

OleDbCommandسابقا أن ھذه الفئة تؤدي مھمة تطبیق االوامر على القاعدة وھا نحن وقد قلنا

حیث سنحتاج منھا العنصرمن آجل عملیة األضافة SQL اآلن في تطبیق جملةنستخدمھا

CommandTextوستكون الشفرة على سبیل المثال كما یلي ..

كود

'Rem HnHn :بعملیة الحفظ لجملة االضافةتعریف متغیر واسناده إلى كوماند لیقوم

Dim SavInto As New OleDb.OleDbCommand

REM HnHn : INSERTجملة االضافة بـ

SavInto.CommandText = "INSERT INTO HnHnEmp (NameField)

values ('" & TextBox1 & "') "



الجدول وتفصل بینھما الفاصلةسنكتب بدال عنھ اسماء الحقول الموجودة في= NameFieldحیث

مع ...وھكذا TextBox2 , TextBox1الحقول اللي على الفورم بنفس التسلسلوسنكتب نظیرھا من(,)

وبدون عالمات تنصیص أذا كان نوع الحقلنصأذا كان الحقل في الجدول من نوع' مراعاة عالمات التنصیص

... الشفرة كما یليوبناء على المثال المرفق لدیكم سنكتبتاریخالحقلاذا كان نوع#وعالمةرقم

كود

'Rem HnHn :بعملیة الحفظ لجملة االضافةتعریف متغیر واسناده إلى كوماند لیقوم

Dim SavInto As New OleDb.OleDbCommand

REM HnHn : INSERTجملة االضافة بـ

SavInto.CommandText = "INSERT INTO HnHnEmp

(LastName,FirstName,BirthDate,Address,Mobail,Notes) values

('" & TextBox2.Text & "','" & TextBox3.Text & "',#" &

TextBox4.Text & "#,'" & TextBox5.Text & "'," &

TextBox6.Text & ",'" & TextBox7.Text & "') "

تحدیث البیانات

والموضوع لم ینتھي بعد حیث البد من بعد عملیة االضافة تأتي عملیة وھكذا عرضنا ثالثة طرق لعملیة االضافة

البیانات فیھا وسنبدأ ثالبیانات وھذا ما سنشرحھ اآلن مع كل طریقة من الطرق السابقة كیف سیتم تحدیتحدیث

بــــــ

: الطریقة األولىتحدیث بیانات NewRaw()الخاصة بالفئةDataRow



الخاص DbCommandBuilderبتعریف متغیر من نوع الفئةوستأتي عملیة تحدیث البیانات ھنا

DataAdapterثم یتم اسناد الكائن للمحولSQLبالعملیات التي تحدث على السجالت من جمل االستعالم

حقولھ البیانات المسنده لھ ومن ثم اسناد السجل بحقولھ ومن ثم فتح الجدول وأضافة سجل فیھ مدرج في

الطریقة كما للبیانات وتأتي الشفرة النھائیة في ھذه المرحلة من عملیة االضافة بھذهللمحول في عملیة تحدیث

... یلي

كود

Dim CmdB As New OleDb.OleDbCommandBuilder(Dp)

'------------------------

REM : HnHnكائن لإلضافة سطر جدید لمجموعة البیانات

Dim dRow As DataRow

REM : HnHnاضافة سطر جدید في الجدول لتخزین البیانات فیھ

dRow = rs.Tables("HnHnEmp").NewRow()

REM : HnHn :دولالحقول إلى حقول الجعملیة نقل البیانات من

إو عن طریق الفھرسةأما عن طریق تحدید اسماء الحقول التي في الجدول'

REM : HnHn : dRow.Item("LastName") = TextBox2.Text

REM : HnHn : OR Index

dRow.Item(1) = TextBox2.Text

dRow.Item(2) = TextBox3.Text

dRow.Item(3) = TextBox4.Text

dRow.Item(4) = TextBox5.Text

dRow.Item(5) = TextBox6.Text

dRow.Item(6) = TextBox7.Text

REM HnHn :السجل للجدولاضافة



rs.Tables("HnHnEmp").Rows.Add(dRow)

REM HnHn :عملیة التحدیث في قاعدة البیانات

Dp.Update(rs, "HnHnEmp")

MsgBox("جاحبنتمت عملیة االضافة والحفظ في قاعدة البیانات")

: تحدیث بیانات الطریقة الثانیة INSERT INTO

عملیة تحدیث البیانات بالخطوات التالیةوفي ھذه المرحلة تتم

[OleDbCommand]أمرتعریف المتغیر من نوع- [1]

تحدید مسار االتصال واسناده للمتغیر- [2]

سیقوم بكتابة االستعالم یدویاألننا نحن من.. تحدید نوع االمر وسیكون من نوع نص- [3]

كتابة جملة االستعالم ألضافة الحقول للجدول- [4]

فتح االتصال ألتمام العملیة النھائیة- [5]

حصر السجالت التي ستتأثر بعملیة األضافة- [6]

اغالق االتصال- [7]

.... كالتاليوالشفرة ستكون

كود

REM HnHn :الحفظ لجملة االضافةلى كوماند لیقوم بعملیةتعریف متغیر واسناده إ

Dim SavInto As New OleDb.OleDbCommand

REM HnHn :تحدید مسار االتصال للمتغیر

SavInto.Connection = Con

REM HnHn :تحدید نوع األمر وسیكون من نوع نص ألننا سنقوم بكتابة االستعالم یدوي



SavInto.CommandType = CommandType.Text

REM HnHn : INSERTاالضافة بـجملة

SavInto.CommandText = "INSERT INTO

HnHnEmp(LastName,FirstName,BirthDate,Address,Mobail,Notes)

values ('" & TextBox2.Text & "','" & TextBox3.Text & "',#"

& TextBox4.Text & "#,'" & TextBox5.Text & "'," &

TextBox6.Text & ",'" & TextBox7.Text & "') "

REM HnHn :فتح االتصال لعملیة االضافة

Con.Open()

REM HnHn :السجالت التي تأثرت بعملیة االضافةلحصر عدد

SavInto.ExecuteNonQuery()

REM HnHn :اغالق االتصال

Con.Close()

MsgBox("ت بنجاحوالحفظ في قاعدة البیاناتمت عملیة االضافة")
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