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  wizard فً هذا الدرس كٌفٌة التعامل مع قواعد البٌانات بشكل برمجً بدون مساعدة ال

 :حٌث ستناول االمور التالٌة  ب

 إجراء عملٌة االتصال مع ملف القاعدة 

 إضافة سجالت إلى القاعدة 

 حذف سجالت من القاعدة 

  تعدٌل على سجالت موجودة 

 إجراء عملٌة بحث عن سجالت ذات خصائص معٌنة فً القاعدة 

 : ٌحتوي على الجدول التالMS Accessًولفعل ذلك انشًء ملف قاعدة بٌانات باستخدام برنامج 

 

 

 

 

 

 نمال الجدول بالمعلومات التالٌة

 

 ثم نبدأ مشروعا جدٌد ومن ثم نقوم بتصمٌم النموذج بحٌث

  ReadOnlyونجعل الخاصٌة   (Figure1) ٌبدو كما هو فً الشكل 

 : ٌلً ذلك إضافة الشفرة  التالٌة إلى قسم التصرٌحات العامةtrue تأخذ القٌمة textbox1,textbox2,textbox3من 

using System.Data; 

using System.Data.OleDb; 

 :نقوم بعد ذلك  بإضافة األسطر التالٌة إلى الصنف الخاصة بالنموذج

 

 

 

 نوع الحقل اسم الحقل

TableID ًترقٌم تلقائ 

ENAME نص 

City نص 

Mobile نص 

 

Figure  1  
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public partial class Form1 : Form 

    { 

        //================================================ 

        static string ConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + 

            "Data Source=MyData.mdb ";         

        OleDbConnection Conn = new OleDbConnection(ConStr); 

        DataSet DataSet1 = new DataSet(); 

        string SQLstr = "Select * from Table1"; 

        OleDbDataAdapter DataAdapter1;              

  //================================================ 

                ….. 

ٌحتوي هذا السطر على معلومات تخص مزود قواعد البٌانات  (Connection String) سطر االتصال أو ConStr ٌمثل الحقل     

(Data Base Provider)  الحظ(Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0) و كذلك المسار إلى ملف قاعدة البٌانات ,

ففً المثال المذكور أعاله ٌقع ملف قاعدة البٌانات و الملف التنفٌذي للبرنامج فً مجلد واحد لذلك ال حاجة ذكر المسار ونكتفً بوضع اسم 

ولكً ٌكون ملف قاعدة البٌانات والملف التنفٌذي للبرنامج فً مجلد واحد ؛ نضع  (Data Source=MyData.mdb)الملف  فقط  

.   ونضع ملف قاعدة البٌانات هناكDebug ثم المجلد  Binملف قاعدة البٌانات داخل مجلد البرنامج ومن داخل مجلد البرنامج نجد المجلد

 (األمر ٌعتمد على جهاز القارئ الكرٌم)انظر هذا المسار التقرٌبً 

C:\Users\adel\Documents\Visual Studio 

2008\Projects\WindowsFormsApplication13\WindowsFormsApplication13\bin\Debug\MyData.mdb 

ونكتفً باإلشارة إلٌه فً سطر االتصال وعندها ٌأخذ سطر االتصال  (D:\1)وقد تستغنً عن ذلك بوضع ملف القاعدة فً أي مجلد مثال  

 :الصورة التالٌة

static string ConStr= 

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\\1\\MyData.mdb ";         

 نكتب (أي ذكر المسار كامال مع أن ملف قاعدة البٌانات ٌكون فً نفس مجلد الملف التنفٌذي)و إذا  أردنا استخدام الطرٌقتٌن معا 

 :الكود التالً

static string ConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + 

            "Data Source="+Application.StartupPath+"\\MyData.mdb ";    

المخصص إلجراء اتصال مع قاعدة البٌانات وقمنا  OleDbConnection وهو كائن من الصنف Connبعد ذلك قمنا بتعرٌف 

 .constructureبتحدٌد خصائص عملٌة االتصال التً سٌقوم بها هذا الكائن بواسطة سطر االتصال الذي أرسلناه كبارامتر إلى ال

 وهو أمر فعلناه فً السطر

        OleDbConnection Conn = new OleDbConnection(ConStr); 

 تقوم الشفرة التالٌة بتعرٌف شبكة المعطٌات

        DataSet DataSet1 = new DataSet(); 

 ( disconnected mode)تعتبر شبكة المعطٌات الصنف المسؤول عن خزن الجداول وٌعمل هذا الكائن فً الوضع المنفصل 

ٌستخدم هذا األسلوب لتوفٌر , من ما هو موجود داخل القاعدة(ولٌس األصل) Snapshotأي أن البٌانات الموجودة داخل تعتبر نسخة 

 . الموارد  إذ لوال ذلك للجأنا إلى القاعدة عند كل عملٌة انتقال من سجل إلى آخر وهو أمر مكلف جدا

  SQL بخزن أمر مكتوب  بلغة ال(وهو عبارة عن سلسلة محارف عادٌة )SQLstrٌقوم الحقل 
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الوسٌط بٌن شبكات المعطٌات و القاعدة حٌث ٌقوم بجلب  و هو OleDbDataAdapterٌلً ذلك تعرٌف كائن من الصنف 

 .المعطٌات من القاعدة على شكل جدول ووضعها فً شبكة المعطٌات 

 :واكتب الشفرة التالٌة (الفورم  )قم بالنقر مرتٌن على النموذج 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //****************************** 

            Conn.Open(); 

            DataAdapter1 = new OleDbDataAdapter(SQLstr, Conn); 

            DataAdapter1.Fill(DataSet1, "Table1"); 

            Conn.Close(); 

            //****************************** 

            textBox1.DataBindings.Add("Text", DataSet1, "Table1.EName"); 

            textBox2.DataBindings.Add("Text", DataSet1, "Table1.City"); 

            textBox3.DataBindings.Add("Text", DataSet1, "Table1.Mobile"); 

            label5.DataBindings.Add("Text", DataSet1, "Table1.TableID");                     

            //******************************  

            ChangePosition(); 

        } 

كٌف ٌعرف المنهج المعلومات الالزمة ) Openٌعمل السطر األول من الشفرة على فتح قناة اتصال بقاعدة وهً مهمة ٌضطلع بها المنهج 

بٌنما ٌقوم السطر الثانً بتهٌئة الوسٌط الذي ٌقوم بدوره بسحب المعلومات الالزمة من القاعدة والتً حددها البارامتر  (لالتصال؟

SQLstr , بعد أن تم  تامٌن اتصال له بواسطة البارامترConn  ٌعقب هذا األمر إضافة المعطٌات التً جاء بها الكائن . المفتوح

DataAdapter1  ثم حددنا اسم هذا الجدول   (لماذا جلب الكائن المعطٌات على شكل جدول ؟)إلى شبكة المعطٌات على شكل جدول

 .Table1بالبارامتر الثانً 

 DataSet1( Table1.ENameتقوم المجموعة الثانٌة من الشفرة بربط  حقل معٌن من جدول معٌن موجود داخل شبكة المعطٌات 

 .DataBindingsمن خواص  المكون الذي استدعى المنهج  (هذه فً حالتنا Text)بخاصٌة  (مثال

 و اجعل موقعة تحت المكون Control  تأخذ القٌمة ForceColor مختفٌا وذلك بجعل الخاصٌة label5اجعل المكون : ملحوظة

textBox3 تماما وال ٌخفى على القارئ الكرٌم أن textBox3 سٌعرض الحقل Mobile وافعل نفس الشًء مع  (لماذا؟) من الجدول

  .label5 من المكون BackColorالخاصٌة 

وهو منهج قمنا بكتابة شفرته لجعل المستخدم ٌرى رقم السجل الحالً من  ()ChangePosition ٌستدعً السطر األخٌر المنهج

  الموجود داخل شبكة المعطٌات Table1الجدول 

private void ChangePosition() 

        { 

            int i1=this.BindingContext[DataSet1, "Table1"].Position+1; 

            int i2 = this.BindingContext[DataSet1, "Table1"].Count;           

            label1.Text = "Record "+i1.ToString()+"  From "+i2.ToString();           

        } 

على  DataSet1طبعا البد ان تحتوي شبة المعطٌات  . (Table1)ٌقوم السطر األول بجلب موقع السجل الحالً من الجدول المحدد 

بٌنما ٌقوم السطر الثانً بجلب عدد السجالت داخل    (متى وضعنا هذا الجدول داخل شبكة المعطٌات؟)جدول محدد بالبارامتر الثانً 

 و هذه هً نتٌجة  عمل الشفرة   (ما هو عمل السطر الثالث؟ ). الجدول المحدد 

 . وانظر إلى النتائجF5اضغط على .السابقة 

 .الحظ ان البرنامج ٌقوم بعرض السجل األول فقط حٌث أننا لم نتخذ بعد أي إجراءات للتنقل عبر السجالت

Figure  2  
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 : واكتب الشفرة التالٌةFirst  ذات القٌمة Text  والذي ٌحوي الخاصٌة FirstBtnقم بالنقر مرتٌن على الزر 

 

  private void FirstBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.BindingContext[DataSet1, "Table1"].Position = 0; 

            ChangePosition(); 

        } 

 : واكتب الشفرة التالٌة  Next  ذات القٌمة Text والذي ٌحوي الخاصٌة  NextBtnثم قم بالنقر مرتٌن على الزر 

private void NextBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.BindingContext[DataSet1, "Table1"].Position += 1; 

            ChangePosition(); 

        } 

  بٌنما زادت بمقدار واحد فً FirstBtn الخاص بالزر Click  فً الحدث0أخذت القٌمة  Positionالحظ أن الخاصٌة 

 .NextBtn الخاص بالزر Click الحدث

 : واكتب الشفرة التالٌةPrev  ذات القٌمة Textوالذي ٌحوي الخاصٌة  PrevBtnقم بالنقر على مرتٌن على الزر 

private void PrevBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.BindingContext[DataSet1, "Table1"].Position -=1 ; 

            ChangePosition(); 

        } 

 :واكتب الشفرة التالٌة  Last  ذات القٌمة Text والذي ٌحوي الخاصٌة LastBtnقم بالنقر على مرتٌن على الزر 

private void LastBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.BindingContext[DataSet1, "Table1"].Position = 

                this.BindingContext[DataSet1, "Table1"].Count - 1; 

            ChangePosition(); 

        } 

عند كل مرة قمنا فٌها بتغٌٌر موقع السجل الحالً وذلك حتى ٌتم تعدٌل رقم السجل  ChangePosition الحظ أننا استدعٌنا المنهج

 .label1 من المكون textالموجود فً الخاصٌة 

 .قم بتشغٌل البرنامج واستمتع بالتنقل بٌن السجالت
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 .فً هذا الجزء سنقوم بتنفٌذ اإلجراءات الخاصة بإضافة سجل جدٌد لقاعدة البٌانات

 :ولكً نفعل ذلك نقوم باالتً

 Add Windows Form( Figure3) ثم Projectمن القائمة الرئٌسٌة نختار البند  .1

  واختر البند Templatesاذهب الى  Add New Item من النافذة .2

 Windows Forms ثم انقر على الزر  ADD( Figure 4) 

 (Figure 5)قم بتنسٌق النموذج الجدٌد بحٌث ٌبدو كما فً الصورة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  3  

Figure 4 

Figure  5  
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 : واكتب الشفرة التالٌةAddوانقر على الزر  (الفورم االول)واالن عد الى النموذج االول 

private void Add_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form2 frm2 = new Form2(); 

            frm2.Show(); 

            this.Hide(); 

        } 

 واالن قم بإضافة األسطر التالٌة الى قسم التصرٌحات العامة فً الشفرة الخاصة.  ومن ثم إظهاره Form2قمنا بإنشاء كائن من نوع 

 Form2بالنموذج 

using System.Data; 

using System.Data.OleDb; 

ثم من القائمة , ال ٌخفى على القاريء الكرٌم انه إلظهار الشفرة الخاصة بأي نموذج ننقر بالزر األٌمن من الفارة على هذا النموذج 

 (Figure 6)  كما فً الصورة View Codeالمنسدلة نختار البند 

 

Figure 6 

 :عد إلى النموذج الثانً وقم بإضافة األسطر التالٌة إلى الشفرة الخاصة بالنموذج

public partial class Form2 : Form 

    { 

        static string ConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + 

          "Data Source=MyData.mdb "; 

        OleDbConnection Conn = new OleDbConnection(ConStr);          

       // string SQLstr = "Select * from Table1"; 

         ….. 

 : واكتب الكود التالً Cancel  ذات القٌمة Text وهو والذي ٌحوي الخاصٌة  CancelBtnانقر على الزر 

private void CancelBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.OpenForms[0].Show(); 

            this.Close(); 

        } 
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بمصفوفة تحتوي على النماذج التً تم  Applicationٌقوم السطر األول  بإظهار النموذج الرئٌس من البرنامج حٌث ٌحتفظ الصنف 

  ٌقوم السطر الثانً بإغالق النموذج الثانً . االنشاءفً  إنشاؤها ضمن البرنامج حسب ترتٌبها

 :  واكتب الشفرة التالٌةSave ذات القٌمة Text وهو الزر الذي ٌحتوي على الخاصٌة SaveBtnقم بالنقر مرتٌن على الزر 

private void SaveBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string s = "'"; 

            OleDbCommand SaveInto = new OleDbCommand(); 

            SaveInto.Connection = Conn; 

            SaveInto.CommandType = CommandType.Text; 

            SaveInto.CommandText = "Insert Into Table1(EName,City,Mobile) " + 

                  " Values (" + s + textBox1.Text + s + "," + s +  

                  textBox2.Text + s + "," + s + 

                  textBox3.Text + s + ")"; 

            //******************* 

            try 

            { 

                Conn.Open(); 

                SaveInto.ExecuteNonQuery(); 

                Conn.Close(); 

                MessageBox.Show("Successful Operation"); 

                Application.OpenForms[0].Show(); 

                (Application.OpenForms[0] as Form1).RefreshDataSet(); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show("Badly Entered information"); 

            } 

        } 

ننقر بالزر االٌمن للفارة على محرر  (Form Designer)اود أن انوه الى انه للعودة من محرر الشفرة الى مصمم النموذج  : ملحوظة

 ( Figure7) كما هو موضح بالشكل View Designerالشفرة ونختار من القائمة المنسدلة البند 

 : هً التالٌةInsertاود فقط أن اذكر القاريء الكرٌم الصٌغة العامة لجملة 

 

 

  من الشفرة السابقة بدور عالمة التنصٌص ولهذاsسٌقوم المتغٌر 

 كما أن الحقول عبارة عن نصوص  وبناءا علٌه. هٌئناه بالقٌمة المذكورة

 فإننا نحتاج إلى عالمة تنصٌص قبل وبعد كل قٌمة ممنوحة للحقل وهو أمر 

 .ال نحتاجه لو كانت الحقول قٌما عددٌة

 OleDbCommandالجدٌد فً األمر أننا عرفنا متغٌر من الصنف 

 سنستخدم هذا الكائن لتنفٌذ أمر اإلضافة إلى . SaveIntoوأعطٌناه االسم 

 . كما ٌمكن أن نستخدمه لتنفٌذ أوامر الحذف والتعدٌل وهو شًء سنقوم به فً مراحل  الحقة , قاعدة البٌانات

Figure  7  

Insert Into TableName(Field1,Field2,..,Fieldn ) 

Values ('Field1Val','Field1Val',...,'FieldnVal') 
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ألنها تستطٌع تغٌٌر محتوٌات قاعدة البٌانات  كما انها تجلب  (لماذا؟)فً الوضع المتصل  OleDbCommandتعمل كائنات الصنف 

 أي تم ربطها مع Connأخذت القٌمة  SaveInto الكائن من Connectionمعطٌات من قاعدة البٌانات ولهذا فان الخاصٌة 

 سٌنفذ عبارة SaveInto ٌعنً أن الكائن CommandType للخاصٌة CommandType.Textإن منح القٌمة . كائن االتصال 

SQL  موجودة داخل الخاصٌة CommandText .نقوم بعد ذلك بأخذ القٌم الموجودة داخل المكونات textBox1 و

textBox2 و textBox3  وتضمٌنها ضمن جملةSQLواضافة ماٌلزم من كلمات محجوزة وعالمات تنصٌص والخ . 

 .فً المجموعة الثانٌة من الشفرة قمنا بعمل اتصال مع قاعدة البٌانات ونفذنا أمر اإلضافة  ثم أغلقنا االتصال 

 CancelBtnٌقوم السطر  التالً بإظهار النموذج الرئٌس وقد وضحنا ذلك عندما تناولنا الزر 

          Application.OpenForms[0].Show(); 

 :انظر الى السطر التالً من الشفرة 

(Application.OpenForms[0] as Form1).RefreshDataSet(); 

عندما نطلب من كائن من صنف  األب أن ٌتصرف كأحد األبناء بمعنى أننا نرٌد استخدام خاصٌة او   ؟asمتى نستخدم الكلمة المحجوزة 

 OpenForms[0])منهج  موجود فً االبن و غٌر موجود فً األب وستتم العملٌة بنجاح إذا تمت تهٌئة هذا المتغٌر بقٌمة من نوع االبن

 هو منهج ٌحمل التوصٌف Showمعروف أن المنهج . قٌمة من نوع االبن  أو أسندت إلٌه (Form وهو من النوع حالتنا هذه فً

public وموجود فً كل النماذج اما المنهج RefreshDataSet  هو منهج قمنا نحن بكتابة شفرته وغٌر موجود اال فً االبناء من

واكٌد أن العملٌة ستتم بنجاح ذلك  )Form1 إلى كائن من الصنف OpenForms[0] لذا كان لزاما علٌنا تحوٌل Form1الصنف 

 أٌضا لكً نتمكن من publicٌحمل التوصٌف   أضف الى  ذلك)  Form1 أن أول نموذج أنشًء من قبل البرنامج هو نموذج من النوع

  :RefreshDataSet ونضٌف شفرةالمنهج Form1نعود اآلن إلى النموذج . Form2استدعاءه من داخل شفرة النموذج 

public void RefreshDataSet() 

        { 

                Conn.Open(); 

                DataSet1.Clear(); 

                DataAdapter1.Fill(DataSet1,"Table1"); 

                Conn.Close(); 

        } 

من جلبها وكٌف عرف ) ثم مألناها بمعطٌات حدٌثة مجلوبة من قاعدة البٌانات( DataSet1)قمنا بمسح محتوٌات شبكة المعطٌات 

؟ ونقصد بحدٌثة أن التغٌرات التً اجرٌت  من اضافة وحذف وتعدٌل قد تم اخذها بعٌن االعتبار وستعرض (البٌانات المطلوب جلبها 

 .للمستخدم

 وذلك لضمان تالفً األخطاء إذا قام احدهم بإدخال معلومات غٌر مقبولة tryفقط الحظ إننا وضعنا شفرة اإلضافة داخل كتلة من النوع 

 .او غٌر ذلك  (‘مثال نص ٌحتوي على عالمة تنصٌص )

 . واستمتع بإضافة سجالت إلى قاعدة البٌانات الخاصة بكADDقم بتشغٌل البرنامج ثم انقر على الزر 
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 :  واكتب الشفرة التالٌةForm1 من النموذج Deleteلحذف سجالت قم  بالنقر مرتٌن على الزر 

private void Delete_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if( MessageBox.Show("Are You Sure That You Want to Delete?", 

                "Warning", MessageBoxButtons.YesNo) 

                ==DialogResult.Yes) 

             

                OleDbCommand DeleteCommand = new OleDbCommand(); 

                DeleteCommand.Connection = Conn; 

                DeleteCommand.CommandType = CommandType.Text; 

                DeleteCommand.CommandText = "Delete from Table1 where 

TableID=" + label5.Text;               

       try 

            { 

                Conn.Open(); 

                DeleteCommand.ExecuteNonQuery(); 

                Conn.Close();                 

                MessageBox.Show("Successful Operation"); 

                ChangePosition(); 

                RefreshDataSet(); 

            } 

            catch(Exception exp) 

            { 

            } 

             

        } 

 فإذا أكد رغبته فً حذف Deleteقمنا بسؤال المستخدم لتأكٌد رغبته فً حذف السجل الحالً ألنه قد ٌنقر عن طرٌق الخطأ على الزر 

 و أعطٌناه االسم OleDbCommandانظر إلى الشفرة السابقة ستالحظ اننا انشأنا كائنا من النوع . السجل شرعنا فً خطوات الحذف 

DeleteCommandربطناه بكائن االتصال وحددنا له الطرٌقة التً ٌتلقى بها جملة ال SQL التً سٌنفذها انظر إلى السطر الرابع ستجد 

لو ٌتذكر القاريء الكرٌم  فً .  بتنفٌذها DeleteCommand التً سٌقوم الكائن SQLال إلى جملة label5.Textأننا  أضفنا   

 تأخذان القٌمة  ForceColor و BackColorوذلك بجعل الخاصتٌن  label5أننا قمنا بإخفاء المكون , بداٌة الدرس 

Control .   فً الحقٌقة لم نخف هذا المكون وإنما جعلنا لون النص ولون خلفٌة المكون لونا واحدا وال تنسى أننا ربطنا المكون

label5 مع الحقل TableID من الجدول Table1 داخل شفرة الحدث Load من النموذج Form1. 

مساوٌة  (TableID)تقول احذف السجل الذي تكون فٌه قٌمة الحقل  DeleteCommand التً سٌنفذها الكائن SQLالفجملة 

 .(لم نضف أي عالمة تنصٌص لماذا؟) label5.Textللقٌمة الموجودة داخل 

 ؟RefreshDataSet ؟ ChangePosition ؟ ولماذا  قمنا باستدعاء المناهج Tryلماذا وضعنا الشفرة داخل كتلة من النوع 

 ChangePosition لضمان تالفً األخطاء التً قد تحدث عند إجراء عملٌة الحذف أما tryوضعنا الشفرة داخل كتلة من النوع 

 وهو امر 0 ستاخذ القٌمة Positionالعملٌة الحذف  أن السجل الحالً بعد الحذف  ٌصبح هو السجل االول أي أن  خصائص فمن

الذي سٌجدد RefreshDataSet ٌجب أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار عند اظهار معلومات عن السجل الحالً وقل نفس الشًء عن المنهج ال

من المسؤول عن جعل ). المعلومات الموجودة داخل شبكة المعطٌات الن هناك سجالت حذفت وٌجب إال تظهر للمستخدم كسجالت حالٌة

المستخدم ٌرى السجالت الموجودة داخل شبكة المعطٌات ولٌس السجالت التً فً القاعدة نفسها؟ ولماذا قد تختلف المعطٌات الموجودة 

 .(فً القاعدة عن المعطٌات الموجودة فً شبكة المعطٌات؟

 هً Form1 النموذج من Loadوالجواب على السؤال هو أن عملٌة الربط بٌن المكونات وشبكة المعطٌات والموجودة فً الحدث 

اما الجواب على السؤال الثانً وهو أن الشبكة تعمل فً الوضع .المسؤولة عن جعل المستخدم معطٌات الشبكة ولٌس معطٌات القاعدة 
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وبالتالً فإن التغٌٌرات التً تقع فً قاعدة البٌانات لن تؤثر على المعطٌات الموجودة فً الشبكة إال  (disconnected mode)المنفصل 

. RefreshDataSetإذا فعلنا ذلك عن عمد وهو ما نفعله عند  استدعاءنا لألمر 

. قم بتشغٌل البرنامج وتمتع بحذف السجالت واضافتها

: تعديل سجل موجود

و الشكل  (Figure 3)أضف نموذج جدٌد إلى  البرنامج كما هو موضح بالشكل 

(Figure 4 )   ستالحظ أن النافذةSolution Explorer أصبحت تحتوي على 

  Form3قم بتشكٌل النموذج . (Figure 8) نماذج كما هو موضح فً الشكل 3

ثم اذهب إلى الخاصٌة  (Figure 9)كً ٌصبح مثل النموذج الموضح فً الشكل 

Modifiers من كل من  textBox1 و textBox2 و textBox3 

label4 واجعلها تاخذ القٌمة Public . 

 بنفس الطرٌقة الموضحة فً الشكل Form3اذهب إلى الشفرة الخاصة بالنموذج 

(Figure 6)  و أضف األسطر التالٌة :

 

 

 

 

 

public partial class Form3 : Form 

    { 

        //******************************** 

        static string ConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + 

           "Data Source=MyData.mdb "; 

        OleDbConnection Conn = new OleDbConnection(ConStr); 

        //******************************** 

 : وقم بكتابة الشفرة التالٌةUpadate وانقر مرتٌن على الزر  Form1اذهب إلى النموذج 

private void UpdateBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form3 frm3 = new Form3(); 

            frm3.label4.Text = this.label5.Text; 

            frm3.textBox1.Text = this.textBox1.Text; 

            frm3.textBox2.Text = this.textBox2.Text; 

            frm3.textBox3.Text = this.textBox3.Text; 

            frm3.Show(); 

        } 

Figure  8  

Figure  9  
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ما الفائدة من جعل المكونات المذكورة سابقا )Form3 إلى النموذج Form1ستضمن الشفرة السابقة نقل البٌانات الموجودة فً النموذج 

 واكتب Update وانقر مرتٌن على الزر Form3و اآلن اذهب إلى النموذج  (  Modifiers من اجل الخاصٌة Publicتاخذ القٌمة 

: الشفرة التالٌة

private void UpadateBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

            string s = "'"; 

            OleDbCommand UpdateCommand = new OleDbCommand(); 

            UpdateCommand.Connection = Conn; 

            UpdateCommand.CommandType = CommandType.Text; 

            UpdateCommand.CommandText = "UpDate Table1 Set EName=" + s + 

textBox1.Text + s +", City=" + s + textBox2.Text + s + ", Mobile=" + 

+s+textBox3.Text+s+ "  where TableID="+label4.Text; 

            //******************* 

            try 

            { 

                Conn.Open(); 

                UpdateCommand.ExecuteNonQuery(); 

                Conn.Close(); 

                MessageBox.Show("Successful Upadate Operation"); 

                Application.OpenForms[0].Show(); 

                (Application.OpenForms[0] as Form1).RefreshDataSet(); 

                this.Close(); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

            } 

 

        } 

 هً  SQL فً لغة  الUpadateفقط اذكر القاريء الكرٌم أن الصٌغة العامة للعبارة 

Upadate TableName Set  Fileld1=’Field1Value’ ,  Fileld2=’Field2Value’, …, Fileldn=’FieldnValue’ 

Where  Fileldr=’FieldrValue’ 

ال ٌوجد هناك ما هو جدٌد فً الشفرة السابقة حٌث . طبعا نضٌف عالمات التنصٌص إذا كانت الحقل نصٌا ونحذفها إذا كان الحقل عددٌا

 ثم قمنا بتحدٌد كائن االتصال OleDbCommandأننا اتبعنا نفس األسلوب الذي طبقناه عند اإلضافة حٌث قمنا بتعرٌف كائن من النوع  

وهو شًء   CommandText الذي سٌنفذه وذكرنا له األمر  صراحة وخزناه فً الخاصٌة  SQLله والطرٌقة التً سٌتلقى بها أمر  ال

كٌف تعرف أن ) Form1قمنا بإظهار النموذج  (فً أي سطر فعلنا ذلك؟) SQLبعد أن قمنا بتنفٌذ أمر  ال. فعلناه مرارا فً شفرات سابقة

Form1وجددنا البٌانات الموجودة فً شبكة المعطٌات الموجودة فً النموذج  ( هو من سٌظهر؟Form1 بالمنهج 

RefreshDataSet . 

. قم بتشغٌل البرنامج وجرب 
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: البحث 

: حتى هذه اللحظة قمنا بأغلب الوظائف التً تعملها برامج قواعد البٌانات ولم ٌبق لنا البحث

حٌث ٌقوم المستخدم بتحدٌد الحقل الذي   (Figure 10) ونقوم بتنسٌقه بحٌث ٌصبح بالشكل  Form4سنضٌف نموذجا رابعا للبرنامج 

وسندخل الكلمة التً نبحث عنها فً  (تطابق جزئً, تطابق تام )وكذلك سنقوم  بتحدٌد سٌاسة البحث , سنبحث عن السجالت من اجله

 textBox1المكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  وهو من سٌعرض نتائج البحثDataGridViewأضفنا مكونا من الصنف 

:  على الصورةForm4أضف المقدمة المعهودة إلى بداٌة الشفرة الخاصة بالنموذج 

public partial class Form4 : Form 

    { 

        //========================================================= 

        static string ConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + 

          "Data Source=MyData.mdb "; 

        OleDbConnection Conn = new OleDbConnection(ConStr); 

        DataSet DataSet1 = new DataSet(); 

        //========================================================= 

…. 

.  ٌحتوي على شبكة معطٌات ألننا سنستعرض بٌانات عملٌة البحث داخل هذا النموذجForm4الحظ معً أخً القاريء أن النموذج 

حٌث المنهج ٌقوم األول بالبحث عن السجالت التً تحتوي  GeneralSearch و ExatSearchسنضٌف شفرتً المنهجٌن 

على تطابق تام بٌن الكلمة المدخلة والحقل الذي اخترناه بٌنما ٌقوم المنهج الثانً بالبحث عن تطابق جزئً بٌن الكلمة المدخلة والحقل 

Figure  10  
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 Figureانظر الشكل ) Searching Field الموجودة فً المجموعة Radio Buttonsالمحدد للبحث نقوم بتحدٌد الحقل عن طرٌق ال 

. والٌك أخً الكرٌم الشفرة. Searching Type الموجودة فً المجموعة Radio Buttonsونقوم بتحدٌد سٌاسة البحث عن ال  (  10

 الموجودة فً Radio Buttons من ال Nameاجعل الخاصٌة  (Figure 10)بعد أن قمت بتنسٌق النموذج كما موضح فً الشكل 

على التوافق بٌن  محافظا MobileRadio و CityRadio و NameRadio تأخذ القٌم Searching Fieldالمجموعة 

 :ثم أضف الشفرة التالٌة إلى النموذج.فً كل مكون Text والخاصٌة Name الخاصٌة
//***************************************** 

private void GeneralSearch() 

  { 

    string SQLstr = "Select * from Table1 "; 

      if (NameRadio.Checked == true) 

       SQLstr = SQLstr + " where Ename Like '%" + textBox1.Text + "%'"; 

        else 

         if (CityRadio.Checked == true) 

          SQLstr = SQLstr + " where City Like '%" + textBox1.Text + "%'"; 

          else 

           if (MobileRadio.Checked == true) 

           SQLstr = SQLstr + " where Mobile Like '%" + textBox1.Text + "%'"; 

      try 

       { 

          Conn.Open(); 

          OleDbDataAdapter DataAdapter1 = new OleDbDataAdapter(SQLstr, Conn); 

          DataAdapter1 = new OleDbDataAdapter(SQLstr, Conn); 

          DataSet1.Clear(); 

          DataAdapter1.Fill(DataSet1, "Table1"); 

          Conn.Close(); 

          dataGridView1.DataSource = DataSet1; 

          dataGridView1.DataMember = "Table1"; 

        } 

      catch (Exception ex) 

      { 

      } 

             

   } 

   //***************************************** 

 الذي SQL وتضٌف اسم الحقل المحدد ضمن أمر الifبتحدٌد  الحقل موضوع البحث وهذا واضح فً المقارنات تقوم األسطر االولى 

 وهً المسؤولة عن تحدٌد كٌفٌة التطابق الجزئً  Likeكذلك الحظ أننا استخدمنا الكلمة المحجوزة . سٌنفذ لجلب المعطٌات من القاعدة 

(. ؟SQLال فً Likeما معنى كٌفٌة التطابق الجزئً؟ ما الدور الذي تضطلع به الكلمة )

حٌث حددنا مصدر المعطٌات للمكون ,  للقاريء الكرٌم كتمرٌن ماعدا السطرٌن االخٌرٌن tryاترك األسطر المحصورة فً الكتلة 

dataGridView1 ثم حددنا الجدول الذي سٌعرضه المكون االخٌر ذلك أن شبكة المعطٌات قد تحتوي على اكثر من جدول وعلٌه 

. فالبد من تحدٌد الجدول الذي سٌعرضه المكون

بالمسؤول عن ضمان تطابق تام بٌن الحقل وكلمة البحث والتختلف بنٌته  ExactSearchوهذه هً الشفرة التً تخص المنهج 

. SQLاالساسٌة عن بنٌة سابقه إال فً مسالة التطابق الحظ الطرٌقة التً شكلنا بها  جملة ال

private void ExactSearch() 

     { 

        string SQLstr = "Select * from Table1 "; 

         if (NameRadio.Checked == true) 

            SQLstr = SQLstr + " where Ename = '" + textBox1.Text + "'"; 
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            else 

             if (CityRadio.Checked == true) 

                SQLstr = SQLstr + " where City = '" + textBox1.Text + "'"; 

                else 

               if (MobileRadio.Checked == true)               

                 SQLstr = SQLstr + " where Mobile ='" + textBox1.Text + "'"; 

 

 

    try 

      { 

         Conn.Open(); 

         OleDbDataAdapter DataAdapter1 = new OleDbDataAdapter(SQLstr, Conn); 

         DataAdapter1 = new OleDbDataAdapter(SQLstr, Conn); 

         DataSet1.Clear(); 

         DataAdapter1.Fill(DataSet1, "Table1"); 

         Conn.Close(); 

         dataGridView1.DataSource = DataSet1; 

         dataGridView1.DataMember = "Table1"; 

       } 

        catch(Exception ex) 

        { 

        } 

             

    }// End of ExactSearch 

 و  PartialRadio تأخذ القٌم Searching Type الموجودة فً المجموعة Radio Buttons من ال Nameبعد ذلك اجعل 

CompleteRadio على التوافق بٌن الخاصٌة محافظا Name والخاصٌة Text فً كل مكون .

:  واكتب الشفرة التالٌةForm4 من النموذج Searchقم بالنقر مرتٌن على الزر 

private void SearchBtn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if(PartialRadio.Checked) 

            { 

                GeneralSearch(); 

            } 

            else 

                if (CompleteRadio.Checked) 

                { 

 

                    ExactSearch(); 

                } 

        } 

 


