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   يقــــــــــــــــذيت
 

 االحظبل نؿًهٛت ٔافٙ ششح أٚجبد ٔطؿٕبت نهبشيجت انًضخًش انخطٕس ْٕ انششح ْزا نبذء دؾبَٙ يب أٌ
  .أنخ .. ٔبذث ٔحذذٚث ٔاصخشجبؼ دفع يٍ بٛبَبث قبؾذة ٔيذبكبة

  يفٛذة ْٔٙ انجبْزة انشخظٛت ٔانًشبسٚؽ األيثهّ ْٕ َجذِ يب فكم
 انفٓى صٓهت حكٌٕ ٔأٌ ٔأصشؾٓب يؿهٕيّ ألقم ٚفخقذ فأغهبٛخُب انًششٔح كبنذسس أثشْب ٚكٌٕ ال ٔنكٍ
 ٚضخٕؾبـــــٓب نكٙ

 ؾهٗ انشخض قذساث نخًٛٛز كهًت ٔاالدخشاف انبشيجّ االٌ ٔاَب احؿهى كذبنٙ انًذخشف قبم انًبخذء
 ٔانخفكٛــــــــش االبخكبس
 ٔدذِ هلل انكًبل ألٌ انكًبل بذسجت نٛضج ٔنكُٓب انًضخٕٚبث فٙ حفـــــبٔث انُٓبٚت فٙ ْٔٙ ٔاألبذاؼ
  ٔحؿبنــــــــــــٗ صبذبَّ

 ٚخٕقف يب فٛٓب ٚجذ انًبخذء فشبًب .. نخُٕؾٓب نّ دذٔدِ ال شبصؽ بذش انشخظٙ بأؾخقبد٘ فبنبشيجت
 انًـــــذخشف ؾُذِ
 انًٕضٕؼ نب ْٕ ْٔزا

 . راحّ بذذ االدخشاف ْٕ يؿهٕيت بأقم انخؿبٌٔ
 فكم .. ٔانشكش انًذح بؿكش ٔاألصخفضبساث انزيالء اٌ حقخظشاالصئهت االخٕة يٍ احًُٗ : يالدػت
 أَخقبدِ أٔ أؾجببّ أبذء ٚشٚذ ٔيٍ .. فبئذة بذٌٔ انظفذبث أكثبس ٔؾذو ٔاألصخفبدة األفبدة  ْٕ يبَشٚذِ

  .انخبص بٙ  ؾهٗ  انبشٚذ بشصبنت ٚشاصهُٙ أٌ نهًٕضؽ احًُٗ
 

   انبـــــــــــــــــذاٚت 
 

 انًششٔؼ يخطهببث

  Visual Studio .NET بشَبيج[ 1]

 ٔأدأحّ ًَبرجّ يؽ ٔانخؿبيم َج دٔث بٛضك انفٛجٕل بهغت يضبقت يؿشفت[ 2]
 (االخخالف ٔصُشٖ صٛشفش قبؾذة إنٗ صُذٕنٓب ثى األكضش يؽ صُبذأ ُْٔب )بٛبَبث قبؾذة[ 3]
 أخطأث أٍٚ ٔحؿشف حخطٗء نكٙ انذسس فٙ انًٕجٕدة انشٛفشاث بكخببت ؾهٛك[ 4]

 ADO.NET ؾٍ َبزِ

 يظبدس إنٗ انٕطٕل غشضٓب System.Data األصًبء يجبل فٙ يشًٕنت انفئبث يٍ يجًٕؾت ْٙ

 يًب األَٕاؼ يخؿذدة بٛبَبث قٕاؾذ أَػًت حذج يذفٕغت بٛبَبث حًثم ٔانخٙ Data Sourcesانبٛبَبث

  نٓب انًُخجت انششكت كبَج يًٓب بٛبَبث قبؾذة أ٘ إنٗ انٕطٕل ؾهٗ قذسحك ٚؿُٙ

  ADO.NET and ADO بٍٛ انجْٕشٚت األخخالفبث

 **ADO **  
  انبٛبَبث قبؾذة يؽ بأصخًشاس يخظهت بٛئت فٙ نهؿًم يظًت 1-

  ٔادذة بٛبَبث بًجًٕؾت نألدخفبظ RecordSet انكبئٍ ٚضخخذو 2-

 أيكبَٛبحّ يؤشش ٔنكم يخخهفت ألغشاع انًضخخذيت Cursors انًؤششاث يٍ إَٔاؼ ؾهٗ حذخٕ٘ 3-

 انخبطت
 يفٛذة غٛش أَٓب كًب . انذًبٚت جذساٌ ؾبش أسصبنٓب ٚظؿب يًب انثُبئٛت ْٛئخٓب فٙ انبٛبَبث حخزٌ 4-

 ADO حذؾى ال انخٙ نألَػًت

  انًؿبنجت أثُبء انبٛبَبث بقبؾذة انذائى احظبنٓب بضبب انُػبو يٕاسد يٍ قذسًا حضخٓهك 5-

 **ADO.NET **  
 (انبٛبَبث قبؾذة يؽ دائى ببحظبل انؿًم ًٔٚكُٓب )يخظهت غٛش بٛئت فٙ نهؿًم األصبس يٍ يظًًت 1-
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  انبٛبَبث يٍ يجًٕؾبث بؿذة نألدخفبظ DataSet انكبئٍ ٚضخخذو 2-

  .يخظهت غٛش بٛئت فٙ حؿًم ألَٓب انًؤششاث حضخخذو ال 3-

 ٔؾبش انذًبٚت جذساٌ ؾبش حشصم نكٙ يظًًت انٓٛئت ْٔزِ . انؿبنًٛت XML ْٛئت فٙ انبٛبَبث حخزٌ 4-

  .بضٕٓنت XML بٓٛئت انبٛبَبث قشاءة حطبٛق أل٘ ًٚكٍ كًب يشبكم دٌٔ انشبكبث

 انضشٔسة ؾُذ إال انبٛبَبث بقبؾذة حخظم ال فٓٙ انبٛبَبث قبؾذة ؾٍ يُفظم بٛبَبث كُػبو حؿًم 5-
 انضشٔسة ؾُذ اإل انُػبو يٕسد حضخٓهك نٍ ٔببنخبنٙ

  ٔأًْٓب االخخالف جْٕشة ًْب 5 - 4 سقى األخٛشاٌ ٔاألخخالفبٌ

 ADO.NETيؿًبسٚت

  ْٔٙ انبٛبَبث ٔحكٛٛف نقشاءة االحظبل ؾًهٛت فٙ ٔانًضبؾذة انًزٔدِ انخظبئض ُْب ٔانًقظٕد

 DataSet انبٛبَبث يجًٕؾت[- 1]

 ٚضخطٛؽ دٛث ٔانخذضُٛبث انًزاٚب يٍ انكثٛش يؽ ٔنكٍ RecordSet نهكبئٍ انًكبفٗء انكبئٍ ْٕٔ

 كبئًُب انجذأل ْزِ يٍ ٔادذ كم ًٚثم دٛث انٕقج َفش فٙ أصخؿالو َخٛجت أٔ جذٔل يٍ أكثش حخزٍٚ
  اٜخش ؾٍ يُفظاًل

  DataAdapter انبٛبَبث يجًٕؾت[- 2]

 - Select - Update - Delete أٔايش ٔٚذؾى انبٛبَبث ٔقبؾذة DataSet بٍٛ ٚشبط انز٘ انجضش ًٚثم
Insert ٙحذًٛم ؾٍ انًضؤٔل أَّ كًب انبٛبَبث ؾهٗ يخخهفت بؿًهٛبث انقٛبو بئيكبَّ ٔببنخبن 

  ببنبٛبَبث DataSetكبئٍ

  DataReader انبٛبَبث يجًٕؾت[- 3]

 فٙ حخزُٚٓب ًٚكٍ ال انخٙ حهك يُٓب ضخًّ كًٛبث قشاءة ًٔٚكُّ فقط انبٛبَبث نقشاءة انكبئٍ ْزا ٚضخخذو
 يؤقخًب انزاكشة

  DataRelation انبٛبَبث يجًٕؾت[- 4]

 JOIN انبٛبَبث قبؾذة فٙ انجذأل بٍٛ انؿالقبث نخًثٛم انكبئٍ ْزا ٚضخخذو

  Connection انبٛبَبث يجًٕؾت[- 5]

 يؽ احظبل إَشبء يٍ ًٚكُُب ْٕٔ ADO فٙ Connection نهكبئٍ يشببٓت بظٕسة انكبئٍ ْزا ٚؿًم

  انبٛبَبث قبؾذة

 Command انبٛبَبث يجًٕؾت[- 6]

 اسبؿت ٚخضًٍ أٌ ًٔٚكُّ انبٛبَبث قبؾذة ؾهٗ األٔايش بخطبٛق DataAdapter نكبئٍ انكبئٍ ْزا ٚضًخ

.  األٔايش ْزِ يٍ
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