
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  

حقوق نشر ھذا الكتاب محفوظة لدى المؤلف وال  یحق ألي كان سواء كان جھة  -١ :تحذیر
  رسمیة أو مدنیة أعادة نشر ھذا الكتاب أو أي جزء منھ من دون الموافقة الخطیة من المؤلف 

مدنیة  و إجرامیة بحق أعادة نشر ھذا الكتاب أو أي جزء أو االقتباس  منھ قد یقطع عقوبات  -٢
  المخالف وسوف یعاقب المخالف إلى أقصى حد یسمح بھ القانون

العالمات التجاریة المذكورة في ھذا الكتاب مثل مایكروسوفت أكسیس و غیرھا ھي عالمات  -٣
  تجاریة مسجلة لدى أصاحبھا والكاتب یحترم ھذه العالمات ویقر بھا لمالكیھا

  

  لدعاء لي ولوالديثمن ھذا الكتب ھو ا: مالحظة
  

  

  

  الوحدة الثانیة لدورة تعلیم برمجة قواعد البیانات باستخدام 

  والتي تشرح كیفیة عمل تقریر لبرنامجك   .6الفیجوال بیسك 

  

  

  )أحمد فراس نبیل(بقلم  تعلم ربط قواعد البیانات مع برنامجك بالصور شرح كامل                 



اخي الكریم االن سوف نقوم انا وانت بعمل تقریر لبرنامجنا الذي 
عملنھا باحدى الطریقتین صنعناه معا قم قم بفتح مشروعك الذي 

  االتیة 

  

افتح برنامج فیجوال بیسك كما شرحت سابقا لكن : ة االولى قالطری
   existingصفحة  إلىبل انتقل  Stander.Exeال تختار  المرةھذه 

   التالیة ألصورهكما في 

  

  
  



مربع حوار  إلىسوف تالحظ انھ سوف یتغیر مربع الحوار 
المجلد الذي موجود  إلىمن خاللھ انتقل   ألصورهاختیاري كما في 

 سوف openفیھ المشروع وقم باختیار المشروع ثم اضغط زر 
  یفتح المشروع بالحال

  

  
  

ع ثم اضغط المف الموجود فیھ المشرو إلىاذھب :  الثانیة ألطریقھ
الحظ : سوف یقوم بفتح المشروع   projectدبل كلك على ال 

  االتیھ الصوره

  



  
  

 إنشاء إلىننتقل  أالن سوف بقوم فیجوال بیسك بالحال بفتح المشروع 
قمت بفتح المشروع اضغط الزر  إنوبعد  أواللعمل التقریر  ألزمھ األشیاء

لك ھذه القائمة  تطھرسوف    Solution exploreاالیمین على قائمة 

   )الحظ الصور(المنبثقة في الحال 



لك  تطھرسوف  Addكلمة  إلىقم بالنتقال لك ھذه القائمة  طھرت إنبعد 
 وكنترولیوزر  أوفورم  أوتقریر جدید  إلضافةعدة خیارات في الصورة 

 الحظ الصورة(وغیرھا التي لن نشرح منھا سوى التي تخص التقریر 
  )االتیھ

  
  

 إلى أضیفھشيء سوف  أي باألحرىاختیار او  أيانك تتسال  أظن أالن
وفي الوقت الحالي قم باالتي  أالنالكریم بالقول  أخي أجیبمشروعي سوف 

   لك ھذه القائمة تطھرسوف  More Activex Desingners إلىانتقل ایظا 

  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<   



  
  

 بإضافةسوف یقوم البرنامج بالحال  Data Environmentاختر منھا 
   ألصورهالمطلوب ویظھر ھذا الفورم كما في 

  



   أالنبربط التقریر بقاعدة البیانات سوف نقوم  نبدأالعزیز  أخي أالن

 واضغط ایظا بعد ذلك على زر  Connectionبالضغط على 
Properties ألصورهكما ھو موضح في ھذه 

  
  

سوف یظھر في الحال مربع حوار كما في الصورة االتیھ فیھ عدة 
  االختیارات ھي الختیار نوعیة قاعدة البیانات  nextاختیارات وزر 

والتي سوف نختار منھا نوعیة قاعدة البیانات التي ربطنا برنامجنا بھا 
Microsoھي من نوع   4.0 OLE DB Provider  بعد اختیارنا لھذا

   أدناهالحظ الصورة التوضیحیة  <<<Nextغط زر النوع نقوم بض



  
 إلىسوف ینقلك فیجوال بیسك  Nextالعزیز وبعد الضغط على زر  أخي أالن

الختیار  أدناه المدرجةكما ھو واضح في الصورة  Connectionصندوق 
   أدناه ألموضوعھقاعدة البیانات 



   
 سوف یظھر بالحال  قم بالضغط على ھذا الزر الكریم  أخي أالن

مربع حوار لك لتمكینك من اختیار قاعدة البیانات بعد اختیار قاعدة 
 Test connectionاضغط على زر وتحدید مسارھا البیانات 

وبعد  أخي وأالن الربط إلتمام Okالختبار االتصال ثم اضغط زر 
قمنا بالربط بقاعدة البیانات بقى ربط الجدول والتي سوف یتم  إن

   Add commandالي ھو  اضغط على على ھذا الزر كاألتي

كما وضحت سابقا سوف    Propertiesزر اضغط على ومن ثم 
فقط قم بالتالي كما في  أخرمربع حوار  ألصورهكما في  یظھر

  التالیةالصور 

  

  



الختیار االتصال  connection إل Combo1 إلاضغط على 
connecوالذي سوف یكون   on1  أدناهكما في الصورة   

  
  جدول  أي Table إلىثم بعد ذلك نقوم بتغیر كائن قاعدة البیانات 

   التیھكما في الصورة ا

  



اسم الكائن  Comboاالخیره ھي فقط اضغط على  والخطوةوبعد ذلك  أالن
 المختارةفي قاعدة البیانات  الموجودة الجداول أسماءفي الحال  یظھرسوف 

 إلخبار msgboxلم  یكن یوجود یقوم فیجوال بیسك بالحال باضھار  وإذا
عدم  أوخلو قاعدة البیانات من الكائن المختار  إماالمستخدم ویكون ھذا السبب 

خطوه الضھار  أخر إلى لنتقلتم تنفیذ ما كتبتھ بنجاح  وإذا أالنالربط الصحیح 
كما وضحت سابقا   Data report بإضافةالتقریر للمستخدم كما سبق نقوم 

  االتیھ  ألصورهكما في   Data reportواختیار   األیمنبنقر الزر 

  
التقریر نقوم بربط التقریر بقاعدة البیانات من  بإنشاءقمنا  إنوبعد  وأالن

  بالصور  الموضحةالخطوات االتیھ  بإتباع Data Environmentخالل  

لتمكین الربط  Data Environment خطو وھي الربط بال  أولھذه  أالن
الحظ الصورة  data reportإلبقاعدة البیانات من خالل خصائص 

   أدناه الموضحة



  
  

بل  Data Environmentلیس من  المرةنقوم بتعین الجدول لكن ھذه  وأالن
   كاألتي Data Environmentالذي عملنھا في  commandمن 

  
سوف  إنيتم الربط بقى ترتیب الحقل والذي سوف اتركھ علیك حیث  أالن
   ألطریقھالباقي بنفس  أكمل وأنتمثال واحد  بإعطائك أقوم

والتي ھما كما في  data report إل أدواتبتعریفكم على  أقومسوف 
  الصور 

  



التي سوف نقوم بعرض الحقل الذي نریده بھا  RbtTextBox إل أداة – ١
وال  Commadn1والتي سوف  نختار  Data member إلمن خاصیة 

Data field   بھا یعرض  إنالحقل الذي نریده  باختیاروالتي سوف نقوم  

  االتیھ  ألصورهالحظ الصور 

  
  

٢ – RbtImage  ھذه األداة تمكنك من إدراج صورة كانو حقل محفوظ فیھ
  صوره

  

  وھم للفصل بین السجالت بخطوط  RbtLineو  RbtShabeواھم شي  – ٣

  

  

  

  االن اخي الكریم كل ما علیك لربط التقریر ببرنامجك ھو كتابة السطر االتي

  في زر امر والذي ھو 

Datarebort1.show 



 

  نھایة الكتاب 

   الدعاء لي ولوالديتحیاتي  ال تنسوا  اأرجو إن أكون قد ساعدتكم على الفھم تقبلو

ھذا الكتاب الذي بذلت أقصى ما في وسعي إلیصال المعلومات  فھو كل ما أطلبة مقابل
  إلیك وجعلك محترف في مجال قواعد البیانات وعمل التقاریر

  

  أحمد فراس نبیل: تألیف و كتابة         
  ) أو جمع معلومات من أي كتب وال ترجمة الحظ عندما أقول انھ تألیف أي لیس اقتباس(

  سنة ١٤: العمر 

  عراقي من بغداد: الجنسیة 

  darkangel_0o0@yahoo.com - :البرید االلكتروني 

  

  )أطلب العلم من المھد إلى اللحد(

األسد یمشي على جرحھ وما یبین بیھ جریح وھذا طبعك یا لعراقي (
 )وما یصح إلى الصحیح

  بیسك والفائز بمسابقة افضل عضو لقسم الفیجوال 



  

 

 

 


