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 1  م الشيخ –انظمة قواعد بيانات 
 

 انظمة قواعد بيانات بتقنية
ADO.NET  

 
 
 
 

   ADO.NETنبذه عن
 

غرضھا الوصول إلى  System.Data ھي مجموعة من الفئات مشمولة في مجال األسماء

والتي تمثل بیانات محفوظة تحت أنظمة قواعد بیانات Data Sources مصادر البیانات

متعددة األنواع مما یعني قدرتك على الوصول إلى أي قاعدة بیانات مھما كانت الشركة المنتجة 

 . لھا
 

   ADO.NET ممیزات 
 
   .   مصممة من األساس للعمل في بیئة غیر متصلة-1 

 . بعدة مجموعات من البیانات لالحتفاظ DataSet یستخدم الكائن-2 

  .ال تستخدم المؤشرات ألنھا تعمل في بیئة غیر متصلة-3 

جدران العالمیة . وھذه الھیئة مصممة لكي ترسل عبر  XML تخزن البیانات في ھیئة -4 

  بسھولةXML الحمایة وعبر الشبكات دون مشاكل كما یمكن ألي تطبیق قراءة البیانات بھیئة

تعمل كنظام بیانات منفصل عن قاعدة البیانات فھي ال تتصل بقاعدة البیانات إال عند -5 

 .    عند الضرورة إالالضرورة وبالتالي لن تستھلك مورد النظام 
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  ADO.NET  معماریة

 
والمساعدة في عملیة االتصال لقراءة وتكییف البیانات  المزودةوالمقصود ھنا الخصائص 

   وھي

  

 
   DataSet كائن مجموعة البیانات -[1] 

الكثیر من المزایا والتحسینات حیث یستطیع تخزین أكثر من جدول أو نتیجة  وبھ وھو الكائن 
  .في نفس الوقت حیث یمثل كل واحد من ھذه الجداول كائناً منفصالً عن اآلخر استعالم

 
   DataAdapter كائن محول البیانات  -[2] 

  Update  -Select- وقاعدة البیانات ویدعم أوامر DataSet یمثل الجسر الذي یربط بین
Insert  -Delete  كما أنھ المسؤول عن  البیاناتوبالتالي بإمكانھ القیام بعملیات مختلفة على

  .بالبیانات DataSet تحمیل كائن
 
   DataReader كائن قارئ البیانات  -[3] 

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

 
  DataRelation البیاناتكائن عالقات  - [4]

 . JOINیستخدم ھذا الكائن لتمثیل العالقات بین الجداول في قاعدة البیانات
 
  Connection كائن االتصال  - 5][ 
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وھو یمكننا من إنشاء  ADO في Connection یعمل ھذا الكائن بصورة مشابھة للكائن
 . اتصال مع قاعدة البیانات

 
  Command كائن االمر-[6] 

بتطبیق األوامر على قاعدة البیانات ویمكنھ أن  DataAdapter یسمح ھذا الكائن لكائن
 .یتضمن اربعة من ھذه األوامر

 
  :أھدفنا في التعامل مع قواعد البیانات

  .االتصال مبصدر قاعدة البيانات- 1
 . Microsoft.NETقراءة البيانات اليت ا وعرضها بطرق شىت من خالل األدوات املتوفرة يف بيئة- 2
البيانات وحتديثها من خالل تعديل قيم هذه البيانات أو إضافة بيانات جديدة أو حذف  معاجلة- 3

  .بيانات غري مرغوب فيها
  .حفظ البيانات احملدثة- 4
للسجل  للسجل السابق أو االنتقال  العودةاإلحبار يف البيانات من خالل االنتقال للسجل التايل أو - 5

  .األول أو االنتقال للسجل األخري
  .البحث عن البيانات بسهولة ويسر من خالل وضع فالتر للترشيح- 6
  .ربط البيانات ذات العالقة يف أكثر من جدول وعرضها ومعاجلتها- 7
   .طباعة التقارير امللخصة للبيانات- 8

  : االتصال بقواعد البیانات

  connection mode  اوال  الوضع املتصل

بقاعدة البيانات جيب قبل كل شيء أن نستدعي فضاء األمساء عند بدأ مشروع جديد لالتصال  .1
الذي نتعامل معه ، والذي تندرج حتته كائناته اخلاصة به   ( Provider)املناسب ملزود البيانات

لالتصال بقاعدة البيانات و ومعاجلتها ، ومن مميزات استدعاء فضاء األمساء أنه يغنينا عن 
  .ستخدمها ، فقط نكتب اسم الكائنكتابة مسار الكائنات اليت سوف ن

 
    ستدعي فضاء األمساء، ن مثال   SQL Serverوعند التعامل مع قواعد بيانات
System.Data.SqlClient ذلك بكتابة الكود التايل يف أعلى صفحة الكود و:  

Imports  System.Data.SqlClient 

   :يلي وتندرج حتته جمموعة من الكائنات ولكن ما يهمنا منها ما

SqlCommand , SqlConnection , SqlDataAdapter , SqlDataReader , 
SqlParameter , SqlCommandBuilder , SqlTransaction. SqlException . 
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 Connection  كائن االتصال انشاء .2
  SQL Server .NETبقواعد البيانات من  نوع لالتصالخمصصة  SqlConnection حيث

 Data  Providerذا الشكل فسيكون تعريف االتصال:   

Dim  Con   As   New   SqlConnection( ) 

 نص االتصال  .3
) به ، وهو Connection Stringبعد انشاء كائن االتصال يبقى عليك ارفاق نص االتصال (

يتعلق بعملية االتصال  ابتدأ مبزود البيانات واسم اخلادم و قاعدة  ءقيمه نصيه حتوي كل شي

  ذا الشكل:  SQL Serverالبيانات و كلمة املرور . ونص اتصال بقواعد بيانات من نوع 
  

"server= اسم الخادم;Database=اسم القاعدة;Integrated Security=الحمایة" 
 

  :ويسند نص االتصال ايل كائن االتصال كاليت 

Dim  Con   As   New   SqlConnection ("server=.;Database=st_4; 
Integrated Security=True" ) 

 فتح و اغالق االتصال : .4
 

  بعد اسناد نص االتصال ايل كائن  االتصال ميكن فتح االتصال عن طريق مجله األتية

con.open 
   

علي جداول وبيانات القاعدة الن املستخدم ذه  SQLفتح االتصال ميكن املستخدم من تنفيذ مجل 
 ,  SQL Serverونظام ادارة قواعد البيانات  VBالطريقه فتح قناة تبادل بيانات بني بيئة تطوير  

حىت النشغل حيز كبري  ا مل نكن حباجة لالتصال ا ذو من الضروري جدا غلق االتصال بالقاعدة ا 
  اجلمله  بكتابة   و دلك ,من الذاكره العشوائيه 

  

 con.close 
   

  متال تريد ان  state  تستطيع معرفة حالة االتصال هل هي مفتوحة مغلقة ... عن طريق اخلاصية
  تعرف هل حالة االتصال متصلة ام مغلقة و لفعل هدا اكتب 

 Then con.State = ConnectionState.Open If  
              MsgBox ("االتصال متصل ") 
            Else                      
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           MsgBox ("االتصال مغلق ") 
End If 

 Commandكائن االمر  .5
يف اعتقادي أنه ميثل القلب لالتصال املتصل ، وهو من أجل    SqlCommandكائن األوامر

وتعديل وحذف ) تنفيذ عملية قراءة البيانات املخزنة يف قاعدة البيانات ، أو حتديثها ( من إضافة 

، ويعتمد يف تكوينه على وجود اتصال مفتوح مع قاعدة البيانات ، وعلى مجلة االستعالم 

وهي لغة قياسية لبناء ومعاجلة قواعد البيانات وحمتوياا ، وتتضمن هذه    SQLالبنيوية

 اللغة تعليمات من أجل إضافة ، تعديل ، حذف ، ترتيب ، و اختيار سجالت ) . 
  

Dim  Cmd  As  New  SqlCommand 

 
 
 واع كائن االمر . ان6

   انواع وله ثالثة

1( Text   لتنفيذ مجلة استعالم بنيويةوهو النوع االفتراضيSQL  ، 
2(   eStoredProcedur  ،  لتنفيذ إجراء خمزن يف قاعدة البيانات 
3( TableDairect   للتعامل مع جدول واحد.   

 
  يتم حتديد النوع عن طريق اجلملة األتية 

Cmd.CommandType = CommandType.Text 

  .تنفيذ كائن االمر  7

 
كائن األمر ونريد تنفذ األعمال املطلوبة منه عند حصوله على تيار من نوع بعد جتهيز 

  :البيانات ، لدينا ثالثة طرق يتم ا العمل
 

أحد خصائص كائن األمر وتقوم بتنفيذ وهي   ( ExecuteReader )الطريقة األوىل

استعالم بنيوي يرجع لنا جمموعة من الصفوف املوجودة يف قاعدة البيانات وهو ما يتطلب 

  .DataReaderاسترجاع هذه النتيجة بواسطة الكائن
 

وهي أحد خصائص كائن األمر وتقوم بتنفيذ   ( ExecuteNonQuery )الطريقة الثانية

حديث قاعدة البيانات ( من إضافة ، تعديل ، و حذف ) أو تكوين استعالم بنيوي يقوم بت
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  .قاعدة بيانات والنتيجة اليت ترجع هي عدد الصفوف املتأثرة باألمر
 

وهي أحد خصائص كائن األمر وتقوم بتنفيذ   ( ExecuteScalar )الطريقة الثالثة

  .استعالم بنيوي يرجع لنا قيمة واحده فقط من قاعدة البيانات

 
   روع تطبيقي عن الوضع المتصلمش

ا   MS SQL Serverعلي نظام ادارة قواعد بيانات   ST_4نكون قاعد بيانات باسم  .1

  اجلداول األتية :

  
الغرض منه ربط النموذج جبدول يف قاعدة البيانات واجراء   VB.netنكون منوذج علي   .2

 حتديث قواعد البيانات من خالله . النموذج كاليت :عمليات  
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 حتديث قاعدة البيانات (ادخال ، حذف ، تعديل ، قراءة)  .3

 | وادادخال البيانات ايل جدول امل  - أ
  يف حدث عند النقر على زر امر " اضافه " نكتب

  

Dim con As New SqlConnection("server=. ; 
database=st_4 ; integrated security=true") 
Try 
con.Open() 
Dim  cmd as New SqlCommand(" insert into mat values ( 
'" & TextBox1.Text & "','" & TextBox2.Text & "' ) ", 
con) 
cmd.ExecuteNonQuery() 
MsgBox(" اإلضافةتمت  بنجاح ...!") 
con.Close() 
Catch 
MsgBox("!انتبھ...المدخالت ") 
End Try 

 | وادحذف البيانات من جدول امل  - ب
  " نكتب حذفيف حدث عند النقر على زر امر " 

  

Dim con As New SqlConnection("server=. ; 
database=st_4 ; integrated security=true") 
Try 
con.Open() 
Dim cmd as New SqlCommand(" delete from mat  where 
m_no =" & TextBox1.Text, con) 
cmd.ExecuteNonQuery() 
MsgBox(" الحذف تم ...!") 
con.Close() 
Catch 
MsgBox("!انتبھ ...المدخالت") 
End Try 
 

 | وادالبيانات من جدول امل تعديل  -  ت
  " نكتب تعديليف حدث عند النقر على زر امر " 
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Dim con As New SqlConnection("server=. ; 
database=st_4 ; integrated security=true") 
Try 
con.Open() 
Dim cmd as  New SqlCommand(" update mat set m_name = 
'" & TextBox2.Text & "' where m_no =" & 
TextBox1.Text, con) 
cmd.ExecuteNonQuery() 
MsgBox("تم التعدیل ...!") 
con.Close() 
Catch 
MsgBox(" المدخالت ...! انتبھ") 
End Try 

 | وادجدول امل يفالبيانات  البحث عن  - ث
  " نكتب حبثيف حدث عند النقر على زر امر " 

Dim con As New SqlConnection("server=. ; 
database=st_4 ; integrated security=true") 
Dim dr As SqlDataReader 
con.Open() 
Dim cmd as New SqlCommand("select * from mat where 
m_no=" & TextBox1.Text, con) 
dr = cmd.ExecuteReader 
If dr.Read Then 
TextBox2.Text = dr!m_name 
End If 
con.Close() 

 | وادجدول امل يف اسرتجاع قيمه واحده  -  ج
  نكتبحتميل النموذج يف حدث عند 

Dim con As New SqlConnection("server=. ; 
database=st_4 ; integrated security=true") 
con.Open() 
Dim cmd As New SqlCommand("select count(*) from mat", 
con) 
Label3.Text = "بالمعھد المواد عدد | " &  cmd.ExecuteScalar  
 "ماده " &
con.Close() 
 

 | املوادجدول  استعراض سجالت   - ح
  : لعرض مجيع  السجالت باجلدول DGايل النموذج السابق ا  panel1نضيف 
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  نكتبالنقر على الرابط "عرض" يف حدث عند 

dg.Rows.Clear() 
Dim i As Byte 
Dim con As New SqlConnection("server=. ; 
database=st_4 ; integrated security=true") 
Dim dr As SqlDataReader 
con.Open() 
Dim cmd As New SqlCommand("select * from mat ", con) 
dr = cmd.ExecuteReader 
   While dr.Read 
       dg.Rows.Add() 
            dg.Item(0, i).Value = dr!m_no 
            dg.Item(1, i).Value = dr!m_name 
        i += 1 
  End While 
con.Close() 

  

Try…Catch statement 

 التعليمات من معينة كتلة يف حتدث قد اليت احملتملة األخطاء كافة أو بعض مع للتعامل وسيلة يوفر

  اثناء عمل الربنامج . الصيغة الربجمية كاليت : الربجمية

 
Try 
    [ tryStatements ] 
 
Catch [ exception [ As type ] ] [ When expression ] 
 
    [ catchStatements ] 
 
Finally 
 
    [ finallyStatements ]  
 
End Try 
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 ضع الربجمية، التعليمات من معني (اجراء)مقطع خالل دثحي قد معني خطا أن تتوقع كنت إذا

 يف اءخطاال ومعاجلة بالسيطرة حتفاظلال catch كتلة واستخدام try كتلة يف الربجمية التعليمات

 .احدوثه حال

  connectionless  mode  صلنفالوضع امل  ثانيا

) من إنشاء قاعدة  Data Setوتقوم املكتبة من خالل أحد الكائنات اليت تتكون منها وهو الكائن ( 

) أو اجلهاز حسب نوع قاعدة البيانات  Serverبيانات مشاه لقاعدة البيانات املوجودة على الـ ( 

ويتم هذا نسخها يف الذاكرة اخلاصة باجلهاز مث اجراء مجيع التعديالت ىف النسخه الومهية الىت 

أمر التحديث يقوم اجلهاز بعمل التحديثات الىت متت.كما ان هذا النظام  بالذاكرة مث عندما نصدر

تريد اجراء التعديالت عليها وخاصة ىف  و اى بيانات النفضل عدم التعامل معه اال ىف حالة التقارير أ

  حالة وجود عدة اجهزه تعمل على نفس قاعدة البيانات.
      DataSet،     وقد قسمتھ إلى قسمین ل       المنفصل لالتصال عميسنرى كیف الجزء في ھذا  

ل الجسر الذي سترسـل لتي تمثلمعالجة البیانات ا، والثاني DataAdpaterیعرض لك الفئة    ل رئیسین االو
  بھ بیاناتك بعد معالجتھا.

عند بدأ مشروع جديد لالتصال بقاعدة البيانات جيب قبل كل شيء أن نستدعي فضاء األمساء  .1
  :كاليتستدعي ي،  SQL Serverمن نوع    املناسب ملزود البيانات

Imports  System.Data.SqlClient 

 نص االتصال كاليت :له سند ن و  Connection  كائن االتصال ئنشن .2

Dim  Con   As   New   SqlConnection ("server=.;Database=st_4; 
Integrated Security=True" )  

 Data Adapterحمول البيانات  انشاء.3

 Data Setيقوم هذا الكائن باستقبال وارسال البيانات من وإىل مصدر البيانات وإرساهلا إىل الكائن ( 

) و بسبب  Data Set) وبني الكائن (  Connection) ويعترب هذا الكائن حلقة وصل بني الكائن ( 

  وظيفته هذه يعترب كائنا معقدا حيث حيتوي على أربع كائنات أخرى تساعده يف أداء مهمته هي :

1-  )Select Command ا يفللقراءة من قاعدة البيانات ووضع البيانات اليت يتم قراء : ( 

  ) . Data Setالكائن ( 

2-  )Update Command . إلرسال التعديالت إىل مصدر البيانات : (  

3-  )Insert Command  . إلضافة بيانات جديدة إىل مصدر البيانات : (  
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4-  )Delete Command . حلذف بيانات قائمة يف مصدر البيانات : (  

  

قواعد البيانات من  علي SQLلتنفيذ مجل  خصصامل Data Adapter حمول البيانات  حيث
   :ذا الشكل هفسيكون تعريف SQL Server .NET نوع

Dim  ad  As  New  SqlDataAdapter(  sql , con)  

االمر يف الوضع املتصل اال انه خيتلف عنه يف انه ال حيتاج ايل فتح االتصال ، و ميرر  يشبه يف عمله كائن

  وكائن اتصال . SQLمجلة  له قيمتان :

    Data Set  جمموعة البياناتكائن   .4

  ) ) حيث ميكن هلذا الكائن أخذ نسخة من   ADO.Netيعترب هذا الكائن قوة وعصب مكتبة الـ 

قاعدة البيانات اليت نريد االتصال ا مث إجراء مجيع العمليات اخلاصة بالبيانات على هذه النسخة مث 

الرئيسية لنظام  املواردرفعها حلفظ التعديالت على مصدر البيانات الرئيسي ،، وهذا كله يتم يف أحد 

التشغيل أال وهو ( الذاكرة ) ،، ليس هذا فحسب وإمنا ميكننا أخذ البيانات من أكثر من قاعدة بيانات 

للتعامل معها مث حفظ مجيع التعديالت على مصادر البيانات الرئيسية ،،، و من ذلك جند أن الفكرة 

و يتم  ة البيانات أثناء التعامل معها .الرئيسية اليت يقوم عليها هذا الكائن هي عدم االتصال بقاعد

  التصريح عنها ذا الشكل :

Dim   ds   As   New   DataSet 
 

من تعديل وإضافة  يقوم ببناء األوامر اخلاصة بتحديث البيانات  CommandBuilder  الكائن .5

   .التحديث يف عملية  DataAdapter  حذف ، واليت حيتاجها الكائنو

Dim  cm  As   New   SqlCommandBuilder( ad ) 
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مث نقوم  ،  DataAdapterبـالكائن  CommandBuilderوخالل ذلك التصريح نقوم بربط كائن
احلالية من أجل حفظها  وقبول التحديثات  DataSetبإيقاف التحديث للبيانات املوجودة يف الـ

  إىل مصدر البيانات ،  DataSetونقلها من الـ
 

 مشروع تطبيقي عن الوضع المنفصل

  .  ST_4يف قاعد بيانات  Studنعمل على جدول الطالب   .1

الغرض منه ربط النموذج جبدول يف قاعدة البيانات واجراء   VB.netنكون منوذج علي   .2

 عمليات  حتديث قواعد البيانات من خالله . النموذج كاليت :

 

نعلن عن كائن االتصال يف منطقة االعالنات العامة يف النموذج حيت ال نضظر  ايل تكرار  .3

 كتابته يف كل اجراء يف النموذج كاليت 

Public Class Form4 
 

Dim con As New SqlConnection("server=. ; database=st_4 ; 
integrated security=true") 
 

 حتديث قاعدة البيانات (ادخال ، حذف ، تعديل ، قراءة)   .4

 ادخال البيانات ايل جدول الطالب |  -  خ
  " نكتب جديديف حدث عند النقر على زر امر " 

Try 
Dim ad As New SqlDataAdapter("select* from stud", 
con) 
Dim ds As New DataSet 
   ad.Fill(ds, "stud") 



 

 13  م الشيخ –انظمة قواعد بيانات 
 

   Dim dr As DataRow = ds.Tables("stud").NewRow 
            dr!id = TextBox1.Text 
            dr!name = TextBox2.Text 
            dr!b_date = datetimepiker1.Text 
            dr!dept = TextBox3.Text 
            dr!term = ComboBox1.Text 
            ds.Tables("stud").Rows.Add(dr) 
   Dim cm As New SqlCommandBuilder(ad) 
   ad.Update(ds, "stud") 
   MsgBox("بنجاح التسجیل تم") 
 Catch 
   MsgBox("مدخالت.. خطا") 
 End Try 
 

 حذف البيانات من جدول الطالب |  - د
  " نكتب حذفيف حدث عند النقر على زر امر " 

Try 
Dim ad As New SqlDataAdapter("select * from stud 
where id=" & TextBox1.Text, con) 
Dim ds As New DataSet 
    ad.Fill(ds, "stud") 
    ds.Tables("stud").Rows(0).Delete() 
Dim cm As New SqlCommandBuilder(ad) 
    ad.Update(ds, "stud") 
    MsgBox("بنجاح الطالب حذف تم") 
Catch 
    MsgBox("العملیھ في خطا") 
End Try 
 

 البيانات من جدول الطالب | تعديل  - ذ
  " نكتب ديثحتيف حدث عند النقر على زر امر " 

Try 
Dim ad As New SqlDataAdapter("select * from stud 
where id=" & TextBox1.Text, con) 
Dim ds As New DataSet 
    ad.Fill(ds, "stud") 
    ds.Tables("stud").Rows(0).Item("Name") = 

TextBox2.Text 



 

 14  م الشيخ –انظمة قواعد بيانات 
 

  ds.Tables("stud").Rows(0).Item("b_date") = 
datetimepiker1.Text 

  ds.Tables("stud").Rows(0).Item("dept") = 
TextBox3.Text 

  ds.Tables("stud").Rows(0).Item("term") = 
ComboBox1.Text 

Dim cm As New SqlCommandBuilder(ad) 
    ad.Update(ds, "stud") 
    MsgBox("بنجاح التعدیل تم") 
Catch 
    MsgBox("العملیھ في خطا") 
End Try 

 جدول الطالب | يفالبيانات  البحث عن  - ر
  " نكتب حبثيف حدث عند النقر على زر امر " 

Try 
Dim ad As New SqlDataAdapter("select * from stud 
where id=" & TextBox1.Text, con) 
Dim ds As New DataSet 
ad.Fill(ds, "stud") 
TextBox2.Text = 
ds.Tables("stud").Rows(0).Item("Name") 
datetimepiker1.Text = 
ds.Tables("stud").Rows(0).Item("b_date") 
TextBox3.Text = 
ds.Tables("stud").Rows(0).Item("dept") 
ComboBox1.Text = 
ds.Tables("stud").Rows(0).Item("term") 
Dim cm As New SqlCommandBuilder(ad) 
ad.Update(ds, "stud") 
Catch 
MsgBox("العملیھ في خطا") 
End Try 
 

 جدول الطالب | يف اسرتجاع قيمه واحده  -  ز
  نكتبحتميل النموذج يف حدث عند 

Dim ad As New SqlDataAdapter("select * from stud ", 
con) 
Dim ds As New DataSet 
ad.Fill(ds, "stud") 



 

 15  م الشيخ –انظمة قواعد بيانات 
 

Label6.Text = " عدد الطلبة بالمعھد |" & 
ds.Tables("stud").Rows.Count & " طالب" 
 

 جدول الطالب | استعراض سجالت   - س
  لعرض مجيع  السجالت باجلدول : DGبه  جديدنضيف منوذج 

  
  

  : نكتب حتميل النموذج اجلديديف حدث عند 

Dim con As New SqlConnection("server=. ; 
database=st_4 ; integrated security=true") 
Dim ad As New SqlDataAdapter("select * from stud ", 
con) 
Dim ds As New DataSet 
    ad.Fill(ds, "stud") 
    Dg_s.DataSource = ds.Tables("stud") 
 

 




