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ABSTRACT 
With the development of technology and appearing of computers that simplified 

many of computer and logical applications, so the developed with all capabilities to take 

and give the benefit in the same time, it is necessary because the updating and extending 

in bank operation space by using the computer which became the spinal cord in 

managing these operation. This research present the system that simplicity and 

quicklicity of the bank job by inserting, deleting, data viewing and information and 

special reports extracting to any customer instead of the manual usage which is usually 

doing probability of mistakes is large and data corruption. We depend on ADO.NET 

technology to data base access which more advance technology that is presented from 

micro soft to support language that not special in database like visual basic, visual java, 

visual C++, etc. ADO.NET  technology was presented to programmers who specialist 

not in data base language. it enables to database access and manipulating with it in  

higher degree of simple and flexible way by mixing the command s of programming 

language with SQL commands to use data base in all applications. 
Keywords: Object Oriented, Relational Database, Ado.Net. 

 

 do.net باستخدام  تقنيةتوظيف فكرة البرمجة الكيانية مع قواعد البيانات العالئقية 
 بان غانم معيوف
جامعة الموصل ، كلية علوم الحاسوب والرياضيات  

              ١٦/٣/2012تاريخ القبول:                                                   ٩/١/٢٠١١تاريخ االستالم : 
 الملخص

ن التطور التكنولوجي للعصر وظهور اللغات البرمجية التي من خاللها يتم التحديث والتوسيع في شتى  إ
المجاالت ومنها المجال المصرفي فقد أصبح من الضروري التحديث والتوسيع في هذا المجال لذا فقد تم في هذا  

يانات واستخراج المعلومات نظام لتسهيل وتسريع العمل المصرفي من إضافة وحذف وعرض الببناء البحث 
والتقارير الخاصة ألي زبون بدل االستخدام اليدوي الذي يكون عادة بطيئا ويحتمل الكثير من األخطاء وتكون 
البيانات عرضة للتلف والعبث. وتم بناء ثمانية جداول وبناء أربعة عروض تقوم بعرض البيانات بطريقة منظمة 

وقد تم إجراء جميع العمليات . SQLserver2000باستخدام لغة التقارير  وسهلة القراءة ومن خالله تتم طباعة
هو توفير وصول بسيط إلى  ADO.NET. إن الهدف الرئيسي ADO.NETالمصرفية عليها عن طريق  تقنية 

  قاعدة البيانات من خالل أصناف سهلة االستخدام تمثل الجداول واألعمدة والحقول في قاعدة البيانات باإلضافة إلى 
الذي يمثل مجموعة من البيانات المعادة من جدول أو أكثر   DATASETتقدم الصنف   ADO.NETذلك فان 

واستخدمت د بحد ذاته يمثل توسعة إلمكانيات الوصول إلى البيانات ومغلفة ضمن وحدة واحدة وهذا المفهوم الجدي
 .       ( هذا النظامFormsفي بناء واجهات )  Visual C++ 2005لغة 

 Ado.netالبرمجة الكيانية، البيانات العالئقية، تقنية كلمات المفتاحية: ال
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 ADO.Net (5 3, 2,)مدخل إلى قواعد البيانات و   1.

عملية بناء البرامج كانت معظم برامج الكومبيوتر تستخدم طريقة خاصة بها   في السنوات األولى من          
وكانت كل شركة من  ،نات على شكل ملفات في جهاز الحاسوبحيث كانت تحفظ تلك البيا ،لتوصيف بياناتها

بل أكثر من ذلك حيث كان كل برنامج من   ،شركات صناعة البرمجيات لها طرقها الخاصة في بناء ملفات برامجها
البرامج له طريقته الخاصة في حفظ بياناته بجهاز الحاسوب، قد ال يرى البعض مشكلة كبيرة في بادئ األمر بأن 

وتزداد كلما  ،رإال انه مع بناء أول أجزاء البرامج تبدأ المشاكل بالظهو  ،البرنامج بياناته في ملفات خاصة به يحفظ 
ازداد حجم البرنامج وكمية البيانات المخزنة بواسطتها حيث من المستحيل عمل برنامج قادر على تغطية كافة 

ء البرنامج ليتمكن من ذلك لكلفنا الكثير من الوقت والجهد.  االحتماالت واألسئلة. التي قد نطلبها منه ولو حاولنا بنا
 وأكثر لذلك اتجهت أنظار العلماء إلى بناء نظام تخزين موحد للبيانات قادر على استرجاع البيانات بطريقة موحدة 

 سالسة وسرعة في نفس الوقت للتقليل من المشاكل المذكورة أنفا.
لبيانات، بحيث يمكن للبرامج العادية استخدامها لتخزين بياناتها، كما يمكن قواعد البيانات هي طريقة تخزين موحدة ل

البرنامج نفسه وال يجب علينا أن نهتم بتفاصيل  إلى البيانات مباشرة بدون الحاجة  إلىفي نفس الوقت الوصول 
 طريقة الحفظ الفيزيائية لتلك البيانات.

قة من البيانات ومجموعة من البرمجيات للتخاطب والتعامل إن نظم إدارة قواعد البيانات تتكون من تجمع ذي عال
مع هذه البيانات. ومجموعة البيانات عادة يطلق عليها اسم قواعد البيانات، والهدف الرئيسي من إدارة نظم قواعد  

بطريقه سهلة وحذفها واسترجاعها  البيانات هو توفير البيئة المناسبة والفعالة لتجميع هذه المعلومات وفرزها وتبويبها
توفر لنا الفصل بين الهيكلية المنطقية والفيزيائية للملف وطريقة موحدة لحفظ واسترجاع البيانات وحماية و ونموذجية. 

والوصول   البيانات من التلف وحمايتها من سوء االستخدام والمحافظة على تكامل البيانات منطقيا ككتلة واحدة
 البرنامج يستخدمه الذي الملف عن عبارة الجدول فهيالرئيسية لقواعد البيانات  المباشر لها عند الحاجة، أما األجزاء

في أي  للجداول  جديدة أعمدة إضافة يمكننا ماك أعمدة، و صفوف شكل على بياناتها تخزن  بياناته، الجداول لتخزين
ونوع  أسمائها و األعمدة عدد نحدد أن يجب كما فيه، نخزنها أن يمكن التي البيانات من معين نوع عمود ، لكلوقت

 تضمن وهذه العالقات البيانات تكامل على والحفاظ الجداول بين عالقات منها وثم بناء في كل ستخزن  التي البيانات

 بإضافة نقوم أن بدون  للمشترك، المالية الحركات جدول في مالية حركة نضيف أن يمكن ال حيث البيانات، بتكامل لنا

 اختلت وإال حركاته، حذف ذلك بدون  و المشتركين من مشترك حذف يمكننا ال كما  البيانات، ةقاعد إلى أساسا المشترك

 البيانات على ما بعملية للقيام مخصصة SQLبلغة  أوامر عن عبارة االستعالماتو  البيانات قاعدة في البيانات

 إجراء على قادرة أيضا  ولكنها لكسمها بذا  يوحي قد كما فقط االستعالم بعملية تقوم ال االستعالمات وبالمناسبة

 جزء. البيانات قاعدة في  أخرى  جداول بناء على أيضا قادرة إنها بل نفسها، البيانات قاعدة على البيانات في التعديالت

 إلى البيانات الوصول يستطيع الجميعكان  فلو تخيلنا لو والمستخدمين، الصالحيات هو البيانات قواعد من آخر مهم

 أسماء مرور بواسطة البيانات إغالق إمكانية يعطينا البيانات قواعد خادم أن حيث حقيقية، كارثة لكانت وتعديلها،

 االطالع بدون  المشتركين بيانات على االطالع من مثال المشتركين إدارة لقسم اإلمكانية نعطي قد وبهذا. سر وكلمات

الصالحية   تلك الحسابات دائرة في للمحاسبين حيةصال ونعطي بهم، الخاصة الحساسة المالية المعلومات على بعض
 .على اإلطالق الجدول بذلك لهم عالقة ال انه ،حيث تماما   المشتركين جدول إلى الوصول من الصيانة قسم ونمنع فقط

الظروف،  مهما كانت الملفات تلك في تلف إحداث إمكانية تمنع طريقة تتبع أن البيانات قواعد محركات وكذلك على
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 كارثة، تكون  قد في بنك البيانات حركات من ساعة نصف آخر حركات فضياع المال، من قد تكلف الكثير ياناتفالب

 .نفسه للبنك كبيرة مشكلة تكون  قد واحدة حركة وضياع

 ADO.NET(1, 9, 10) نبذة عن .  2

 الوصول إلى والتي تمكننا من NET.  المدمجة مع إطار عمل (Classes) هي مجموعة من األصناف        

البيانات العالئقية مثل  الوصول إلى ADO.NET يمكننا من خاللNET.  البيانات من خالل اللغات التي تدعمها
باإلضافة إلى قواعد بيانات أخرى  SQL SERVER أو قواعد بيانات Microsoft Access قواعد البيانات

 . عالئقية أيضا   البيانات الغير للوصول إلى مصادر ADO.NET .ويمكننا استخدام
 هو توفير وصول بسيط ADO.NET الهدف الرئيسي لـ إن -:ADO.NET  األهداف التصميمية لـ 1.2 - 

والحقول في قواعد البيانات  للبيانات العالئقية ويتم ذلك من خالل أصناف سهلة االستخدام تمثل الجداول واألعمدة
والذي يمثل مجموعة من البيانات المعادة  Dataset نفتقدم الص ADO.NET العالئقية وباإلضافة إلى ذلك فأن

واحدة وهذا المفهوم الجديد بحد ذاته يمثل توسع إلمكانيات الوصول إلى   من جدول أو أكثر ومغلفة ضمن وحدة
 ت.البيانا

بحيـث يمكننـا إنشـاء  NET. لمـزودي بيانـات قابلـة للتوسـع و التطـور فهـي تـوفر إطـار عمـل ADO.NET وإن تقنيـة
أي مصـدر مـن مصـادر البيانـات ولقـد تـم دمـج  ( تمكننـا مـن الوصـول إلـىData source) ات جديـدة للبيانـاتمـزود

 وهي  DataSourceـ من ال أنواع أربعة إلىحيث تمكننا للوصول   ADO.NET مزودين للبيانات في
 )والذي اعتمد في هذا البحث(.SQL Server مصدر بيانات من نوع   1.

 .Oracleنوع  مصدر بيانات من  2.

 .OLEمصدر بيانات من نوع   3.

 الذي يحتفظ بالعديد من مصادر البيانات في داخله.  ODBCمصدر بيانات من نوع   4.

حيـث يمكـن المبـرمجين مـن تكـوين بـرامجهم  -الجمع بين البرمجة الشيئية وبرمجة قواعـد البيانـات العالئقيـة  وبإمكاننا
ـ ــ ــها مثـــــــل التـــــــوارثواســـــــتخدام خصائ OOP والتعامـــــــل معهـــــــا ـكــــ ــية Inheritance) صـــــ البيانـــــــات  إخفـــــــاء( وخاصـــــ

(Encapsulation) ( والتعامــــل مــــع البيانــــات ككيانــــاتObjects بــــدل التعامــــل مــــع الصــــفوف )بالشــــكل  واألعمــــدة
 .المبسط

مصممة من  األسـا  للعمـل فـي بيئـة غيـر متصـلة بقواعـد البيانـات )ويمكنهـا  أنها( ADO.NETومن خصائصها )
لالحتفــاظ بعــدة  مجموعــات مــن البيانــات،   Data Setويســتخدم الكــائن ال دائــم مــع قاعــدة البيانــات(،العمــل باتصــ 

ال عنـــد الضـــرورة وبالتـــالي لـــن إوتعمــل كنظـــام بيانـــات منفصـــل عـــن قاعــدة البيانـــات فهـــي ال تتصـــل بقاعـــدة البيانــات 
 ال عند الضرورة.  إنستهلك مورد النظام 

 ADO.NET(1, 9, 10) لـ امعمارية   2.2

 -والمقصود هنا الخصائص المزودة والمساعدة في عملية االتصال لقراءة وتكييف البيانات وهي 
  الكائن يستطيع تخزين أكثر من جدول أو نتيجة استعالم في أنوهي  -( DataSet) مجموعة البيانات  1.

 أدناهكما موضح  نفس الوقت حيث يمثل كل واحد من هذه الجداول كائنا منفصال عن األخر.
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// Construct the dataset and fill it 

            DataSet myDataSet = new DataSet("table name"); 

            myAdapter.Fill(myDataSet, "table name"); 

وقاعـدة بيانـات ويـدعم   DataSetيمثل الجسر الذي يربط بين - ( SqlDataAdapterمجموعة البيانات )  2.
( بالتـالي بإمكانـه القيـام بعمليـات مختلفـة علـى Select – Update – Delete - Insert into) أوامـر

 أدناهبالبيانات. كما موضح   DataSetالبيانات كما أنه المسؤول عن تحميل

Constructing the Data Adapter  

// Creating a SQL string and data adapter object 

            string sql = "select * from tablename"; 

            SqlDataAdapter myAdapter = new SqlDataAdapter(sql, myConnection); 

 
يســتخدم هــذا الكــائن لقــراءة البيانــات فقــط ويمكنهــا قــراءة كميــات   -( SqlDataReaderمجموعــة البيانــات )  3.

 كرة مؤقتا .منها تلك التي ال يمكن تخزينها في الذا ،ضخمة من البيانات

//create a SqlDataReader object and call the ExecuteReader() 

// method of the SqlCommand object to run the SELECT statement 

SqlDataReader mySqlDataReader = mySqlCommand.ExecuteReader(); 

// step 6: read the row from the SqlDataReader object using 

// the Read() method 

                                                                    mySqlDataReader.Read();  
 

 يمكننا هذا الكائن من إنشاء اتصال مع قاعدة البيانات. -( SqlConnectionمجموعة  البيانات )   4.    
 

Constructing the Sql Server connection object 

//Create a Connection object 

        string ConnectionString = "initial catalog=database1; 

        data  source=tablename\\SQLSERVER2000; 
 

        SqlConnection myConnection = new SqlConnection(); 

        myConnection.ConnectionString = ConnectionString; 
 

تنفيذ األوامـر علـى   SqlDataAdapterيسمح هذا الكائن  لكائن  -( SqlCommandمجموعة البيانات ) 5. 
 قاعدة البيانات

 ADO.NET (12 )المميزات الجديدة في  3.2

  ADO.NETإّن الميّزات  التالية  جديدة في 
ADO.NET Entity Framework لمحركة للبيانات يقلل من حجم البرنامج والصيانة المطلوبة للتطبيقات ا

  البرمجة باتجاه موديالت البيانات المعرفة بمصطلحات من الكيانات والعالقات. وبإمكانك

( التي فيها ُتقابُل  conceptual models) المفاتيح األجنبية في النموذِج التصورِي مْمِكُن تكوين نماذج  تصورية  
  فردية على أنواِع الكياِن. األعمدة  الرئيسية  األجنبية  في قاعدِة بيانات ملكيات  
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مْمِكُن أ ْن ت ستعمل  الكيانات  تتبع الذاتيِة عندما تع م ل م ع تطبيقات  N-TIERكيانات تتبع الذاتيِة لتطوير تطبيقات 
N-TIER ي مرّكب، وملكيات مالحِة. معلومات التتبع ف مفرد،. الكيانات تتبع الذاتيِة ُيْمِكُن أ ْن ُتسّجل  التغييرات  إلى

 أجساِم تتبع الذاتيِة ُيْمِكُن أ ْن ُتقّدم  إلى سياِق الجسم  على جانِب الخدمة .

الطرق الجديدة على األصناِف في نظاِم البيانات ت ْجعُل كياناُت  N-TIERطرق جديدة لتطوير تطبيقات 
namespace   أكثر سهولة لت طوير تطبيقاتN-TIER. 

سيطرة  EntityDataSourceت ْدعُم سيطرُة  QueryExtenderلسيطرِة  EntityDataSourceدعم 
QueryExtender  .اآلن، التي ُتست عمُل لتكوين المرشحاِت للبياناِت وتحديد اإلسترجاع  ِمْن مصدر البيانات 

 ObjectSet) اآلن يرجع ObjectContextط بع  صنُف  object set (T entity)امكانية األختبار مع 

(Tentity ُالتي مْمِكن )   (أ ْن ت ستعمل  ألنجاز عمليات التكوين، الق رأة ، التحديث، وال ْحذُف على أجساِم الكياِن.الصنف
ObjectSet (Tentityُيطّبُق وصلة ) (Iobjectset (T entity(وصلة .Iobjectset (T entity  ق ْد ي ُكون  )

 السيناريوهات.  اختبارمفيدة  في 

 .  ObjectContext ُتنفّيذ  أوامر  الخزِن  مباشرة ِمْن  ْ التنفيذ المباشر ألوامِر الخزِن ممكن

أجسام إصراِر الجاهلِة مْمِكُن أ ْن ت ستعمل  أصناف  البياناِت الخاصِة مع  موديل البيانات  بدون تغيير  أصناِف  
 entityليِة، بتطبيِق مثل أجساِم المجاِل الحا  clr objectالبيانات   هذا ي ْعني بأّنك ُيْمِكُن أ ْن ت ستعمل  "بسيط" 

framework . ِِ 

ِأ، ت عّلق  باألجساِم ُتحّمُل آليا   التحميل البطيء لألجساِم ذات العالقِة بالتحميل البطيِء، م عروف كذلك ِبالتحميل الُمْرج 
 ِمْن مصدِر البيانات  عندما ت ْدخُل ملكية مالحِة. 

وصوال  إلى   SqlFunctionsوأصناف  EntityFunctionsإلى إستفساراِت الكياناِت ُيزّوُد  LINQوظائف في 
طريقة    EdmFunctionAttributeإلى إستفساراِت الكياناِت. ي ْسمُح  LINQقانونيِة وقاعدِة بيانات ي شتغُل ِمْن 

CLR   .للع م ل  وكيل  وظيفة عّرف  في النموذِج التصورِي أ و نموذِج الخزِن 

ُيرجـُع الن تـاِئج  اآلن  OrderByللكياناِت ي ْسأُل الذي ي حتوي مشغل   linqللكياناِت  LINQفي  OrderByتحسينات 
 OrderByط لب  بالحّجِة حّدد  في المشغِل، بغض النظر عن موقِع المشـغِل فـي اإلستفسـاِر. علـى أيـة حـال، مشـغل 

جيــل رمــِز  اِر.إستفســارات مهملــُة إذا هــي ل يســْت المشــغل  األخيــر  فــي اإلستفســ   ObjectQueryالكيــاِن و SQLفــي 
ُن أ ْن ُتشــّكل   ِتخدام طبعــاِت الــن ّصِ  مصــمم ADO.NETطبقــِة الجســِم حســب الطلــِب مْمكــِ موديــل بيانــاُت الكيــاِن  إلســْ

 لت وليد رمِز طبقِة الجسِم حسب الطلِب. 

ُل عــرض تصــورُي أوال ، ثــم تكــوين قاعــد دعــم الموديــل األول   ك لت عمــ  ة بيانــات التــي ســاحر توليــد قاعــدِة البيانــات  ُيمّكنــُ
. دعم النوِع المعّقد   ي ْدعُم أنواع  معّقدة .   مصمم موديل بيانات كيانADO.NET ت ْدعُم النموذج 

ِمية الخدمــةِ  زّوُد الخيــار   ت ســْ األشــكاِل المفــردِة أ و  الســتعمالســاحر موديــل بيانــاُت الكيــان  وســاحر موديــل   التحــديث  يــُ
 لت قديم رمِز الطلِب األكثِر قراءة. Navigation Propertyوي سّمي  ،Entity Setالجمعيِة ِمْن الكياِن، 
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 -البرامج المستخدمة في عملية بناء هذا النظام: .  3

-1 ((Visual C++ 2005 -  لقــد اســتخدمت لغــةVisual C++ 2005  لغــات ) إحــدىألتــي هــيVisual 

Studio2005 ( كلغــة أساســية فــي بنــاء واجهــات )Forms األدوات( هــذا النظــام حيــث تــوفر هــذه اللغــة العديــد مــن 
 التي تساعد في بناء هذا النظام.

-2 (SQL Server 2000 )-  استخدمت هذه اللغة لبناء قاعدة البيانـات التـي تـم إجـراء جميـع العمليـات المصـرفية
 . ADO.NETعليها عن طريق الـ

تكون هناك مخططات توضيحية تحلل هذا النظام وتم   قبل الدخول إلى أي نظام يجب أن - تحليل النظام . 4
وهي من طرق التحليل باالعتماد على انسيابية )سريان( البيانات داخل النظام   Data Flow Diagramاستخدام

 وذلك لدراسة المتطلبات والعمليات التي تحدث بهذا النظام في المرحلة األولية ومن ثم الدخول في تفصيالت النظام 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

 
 

User Screen 

 
 

 عمليات
  اإلدارة

المصرفي 
 Level (01) DFDالعمليات اإلدارة المصرفية   ة

                              بيانات    
 معلومات

 

USER SCREEN 

 الزبائن

 نسخة
 احتياطية

 فتح
 حساب

 السلف

كشف  

الحساب 

VIEW 

 الحركات

 المعلومات الداخلة                                                      البيانات      
 

 Level (02)DFDالعمليات اإلدارة المصرفية     
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 الزبون 
screen User 

 البيانات                        تعديل حذف إضافة المعلومات       

Log data                   بيانات المسجلة 

   Person table                  

    
 Level (01) DFD الجدول للزبون 

 User حساب فتح

 

 

Screen 

 إضافة معلومات حذف تعديل بيانات      بيانات                              

Log data 

          Account Table                           )معلومات من الوكيل)اسم الوكيل 
 

 معلومات من الزبون 

 Level (01) DFDفتح حساب 

Log data                                                     

                        Movement Table)   بيانات تسجل(      

 الحركات
Screen 

 
User 

 

 

 إضافة معلومات حذف تعديل بيانات      بيانات                         

 

 معلومات من )فتح الحساب(                                

 ن)الوكيل(معلومات م

   Level (02) DFDللقيام بأي حركة 
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نوع 
 الحركة

تقييم المبلغ  
 يد مع الرص

استعالم 
إضافة  

 حذف

 تعديل  

اسم صاحب 
 الحركة

Screen 

 تاريخ الحركة

 رسالة خطأ

 البيانات المدخلة

 سحب طرح من
 

 إيداع جمع من 
 

 أو اقل من المطلوب للسحب  0الرصيد 
 

 صاحب الرصيد أو وكيله 
 الناتج

 تاريخ الحركة

 بيانات مسجلة )تقرأ(

 بيانات تسجل
 

 بيانات

Movement Table 
 

Level (03) DFD    للحركات التي تمت  
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 خطوات بناء النظام .  5

ولقد احتجنا إلى بناء ثمانية جداول، في هذه   SQL Serverقمنا بعملية بناء الجداول بلغة  -  بناء الجداول  1-
ألول هو اسم الحقل و الثاني نوع الحقل والثالث يتعلق بإمكانية اللغة يتكون الجدول من ثالث أعمدة العمود ا

 إبقاء الخلية فارغة. 

يقوم هذا الجدول باالحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور. فائدته   - ) (Login جدول تسجيل الدخول  1-
ين وسيتم شرح أمكانية تغير أيا من الكلمتين في أي وقت بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور القديمت

 (.Forms) ذلك في الواجهات

 

 . يقوم هذا الجدول باالحتفاظ بالمعلومات الشخصية للزبون  -  (Person) جدول الزبائن 2-

 
NoCard ( يمثل رقم الهوية وهو المفتاح الرئيسيPrimary Key  لهذا الجدول كما هو موضح في )

دا رقم الجوال ورقم الهاتف والمالحظات حيث ع Not Nullالجدول أعاله وكما نالحظ إن جميع الحقول 
 إن حقل المالحظات يمكن أن يبقى فارغا في جميع الجداول لعدم تقيد الزبون به.

هذا الجدول لحفظ الزبائن الذين يقومون بفتح حساب جديد حيث إن   -(  Account) جدول فتح الحساب 3-
 Primaryهو مفتاح رئيسي )  (AccountNo)لكل زبون رقم حساب خاص به ولذلك فإن رقم الحساب

Key أجنبي( في هذا الجدول و االسم الكامل ورقم الهوية هما مفتاح (Forgin Key). 

 
يحتفظ هذا الجدول بـوكالء الزبـون حيـث يـتم إدخـال الوكيـل كزبـون عـادي مـن  -( Agentجدول الوكالء ) 4-

 ( .Personجدول الزبائن )
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أو  م فيها الزبون على الرصـيد مـن سـحبهذا الجدول بأخر حركة يقو  يحتفظ -(:Movementالحركات ) 5-

 إيداع و رقم الصك هو المفتاح الرئيسي في هذا الجدول.

 
خـالف  يحتفظ هذا الجدول بأي حركة يقوم بها الزبـون علـى الرصـيد -( Detail) جدول تفاصيل الحركات  6-

 جدول الحركات ألذي يحتفظ بأخر حركة .

 
يحتفظ بأسماء المستلفين وكفيل كل مستلف ومبلغ السلفة واالستقطاعات  - (Borrow) فجدول السل 7-

( كمفتاح BorrowNoالمستلف وكفيله عن طريق جدول الزبائن ولقد تم استخدام رقم السلفة ) إدخال ويتم 
 رئيسي.
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المتبقـــي مـــن يحـــتفظ بكـــل االســتقطاعات الجاريـــة علـــى المبلــغ  -( DetailB) جــدول تفاصـــيل المســـتلفين 8-
 السلفة.

 
وهو من األجزاء المهمة من أجزاء النظام حيث يقوم بعرض البيانات بطريقة منظمة  -(:Viewالعرض ) 2-

، ولقد استلزم النظام   SQL Serverبلغة  Viewـ وسهلة القراءة ومن خالله تتم طباعة التقارير. تم تكوين ال
   بناء أربعة عروض وهي

  Create view V1  -( V1عرض آخر حركة ) 1-

 (]االسم الكامل[ ، ]نوع الحركة[ ، ]اسم المحرك[ ، ]رقم الحساب[ ، ]الرصيد[
 ]،كمية الحركة[ ،  ]تاريخ الحركة[ ،  ]رقم الصك[)

select FullName, Type, MoverName, AccountNo, AccountBalance, MoveAmount, 

MoveDate, NoCheque  from  Movement1 

  Create view V3 (V3)ل الحركات عرض تفاصي  2-

 ]اسم صاحب الحركة[(   ،]الرصيد[  ، ]نوع الحركة[  ،]كمية الحركة[ ، 
 ]تاريخ الحركة[  ،]رقم الحساب[ ( 

as select MoverName, AccountBalance, Type, MoveAmount, MoveDate, 

AccountNo  from  Detail1 

  Create view VSيقوم  -(  VSعرض السلف ) 3-

 ]اسم المستلف[(   ،]رقم السلفة[  ،]اسم الكفيل[  ،]تاريخ المنح[   ،]مبلغ السلفة[،
 ]االستقطاع[  ،]المتبقي[  ،]الراتب[  ،]تاريخ االستقطاع[)

as select 

FullName,BorrowNo,Kname,DateBorrow,BorrowAmount,Pay,Total,Mony,Date

Pay  from  Borrow 

 Create view VB -( VBعرض تفاصيل السلف )  4-

 ]اسم المستلف[(  ،]مبلغ السلفة[  ،]االستقطاع[  ،]المبلغ المتبقي[،
 ]تاريخ االستقطاع[  ،)]رقم السلفة[

as selec   FullName, BorrowAmount, Pay, Total, DatePay, BorrowNo from  

DetailB 

 . م توضيحي يوضح العالقة بين الجداولعبارة عن رس -(:Diagramالرسم البياني لالرتباط بين الجداول ) 
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 NoCardمع بقية الجداول بواسطة  Personتم ربط جدول الزبائن  -العالقة بين جدول الزبائن و بقية الجداول :
 (1) في الشكل رقم الهوية الذي هو المفتاح الرئيسي كما هو موضح

 

 

 (1) الشكل
 

بوط مع الجداول المبينة أدناه بواسطة رقم الحساب  جدول فتح الحساب مر  -  (Account) جدول فتح الحساب
(AccountNoكما موضح في الشكل ) (2) 
 

 
 (2) الشكل

 

جدول السلف يرتبط مع جدول تفاصيل السلف بواسطة رقم السلفة كما هو موضح  -(:Borrowجدول السلف )
 (3) في الشكل
 

 
 
 
 
 
 

 (3) الشكل
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ـ -(:Formsبنــاء الواجتــات ) ( تســهل عمــل المســتخدم وتحتــوي علــى GUIعــن واجهــة رســومية )عبــارة  Form الــ
 ADO.NETتم بناءها باستخدام  كافة األدوات التي يحتاجها عند إجراء العمليات.

ـ أنلبنـاء واجهـة تحتـاج  ـ DataGrid تمـأل اـل  SQL serverلالتصـال مـع SQL data provider  باسـتخدام اـل

database ـ، تحتــاج لتأكــد مــن اســتيراد جميــع الــ  namespaces الضــرورية الســتخدامADO.NET و data 

provider. ـ  SQL server و ADO.NETلجلـب  form  هـذا المقطـع البرمجـي ضـروري فـي بدايـة البرمجـة لـل

data provider 
using System.Data;   // dataset and related classes 

using System.Data.SqlClient;   // sql server data provider  

classes 

لضمان أمنية النظام يجب أن يكون هنا اسم مستخدم وكلمة مرور لمنع من   - (Login)واجتة تسجيل الدخول 
 ليس لهم صالحية بالدخول على البرنامج وهذه هي واجهة تسجيل الدخول في هذا البرنامج. 

 

 (4) الشكل
دخل إلـى النظـام مباشــرة وإال سـتظهر لـه رســالة  بعـد إن يـدخل المسـتخدم اســم المسـتخدم وكلمـة المـرور الصــحيحتين يـ 

 (5) أما زر خيارات يتيح لنا إمكانية تغيير كلمة الولوج  كما في الشكل .إدخال بشكل خاطئ
 

 
 (5) الشكل

موافق كما هو واضح بالشكل   يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور القديمة ثم الجديدة ثم الضغط على زر
 لمة الولوج القديمة بشكل خاطئ ستظهر رسالة خطأ                أعاله ، وعند إدخال ك
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تعتبر هذه الواجهة الواجهة الرئيسية للنظام حيث تتم فيها جميع العمليات المتعلقة بهذا  -  واجتة إدارة المصرف
 (6) النظام كما موضح في الشكل

 

 
 (6) الشكل
 

 (7) كلكما موضح في الش-واجتة المعلومات الشخصية للزبائن :
 

 
 (7) الشكل

 

في هذه الواجهة يجب تجنب إدخال زبونين بنفس رقم الهوية الن رقم الهوية يجب أن يكون غير مكرر لذلك إن  
 .رسالة خطأ الموضحة أدناهٌادخل زبونين بنفس رقم الهوية تظهر 

 (8)كما موضح في الشكل  -واجتة فتح الحساب :
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 (8) الشكل

 

حيث تحتوي هذه القائمة على كل الزبائن الذين قد تم   (Combo Box)ئمة الخيارات هذه الواجهة تحتوي على قا
إدخالهم من واجهة الزبائن وعند اختيار الزبون )المراد فتح الحساب له( فإن اسم الزبون ورقم هوية الزبون يكون قد  

ويجب إدخال رقم حساب   على الواجهة ذاتيا ، بعد ذلك يجب إدخال رقم الحساب وتكملة بقية المعلومات. ظهر
مختلف عن أرقام الحسابات المخزونة مسبقا  )ال يمكن تكرار رقم الحساب في الجدول ألنه مفتاح رئيسي( وإال 

 فستظهر رسالة خطأ.       
 (9) خرى كما في الشكل أُ  زر إضافة الوكالء وستظهر واجهة إذا كان للزبون وكالء يجب الضغط على

 

 
 (9) الشكل

 

( األولى على أسماء الزبائن الذين تم فتح الحساب لهم )يجب فتح Combo Boxقائمة الخيارات )حيث تحتوي 
حساب للزبون قبل الدخول إلى هذه الواجهة لكي يظهر اسمه في قائمة الخيارات( أما الثانية فتحتوي على كل  

من قائمة الخيارات الثانية والضغط  الزبائن الذين تم إدخالهم من واجهة الزبائن، يتم اختيار الوكيل )أو الوكالء(
( الظاهر في الشكل أعاله وتكرار العملية ذاتها إذا كان  List Box)ـ على زر )إضافة الوكيل( سيظهر الوكيل في ال

 ( لتجنب األخطاء.List Box) ـ هناك أكثر من وكيل ويمكن استخدام )حذف( لحذف االسم من ال

 (10) كما موضح في  الشكل -واجتة الحركات:
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 (10) الشكل

 

"رصيدك ال يكفي  وواجهة تمنع المستخدم من سحب مبلغ أكثر من المبلغ المتبقي من الرصيد بواسطة هذه الرسالة. 
 .لسحب هذا المبلغ"

 

 (11) كما موضح في الشكل -واجتة كشف الحساب:
 

 

 (11) الشكل
 

حيث   Viewـ( الFilterتقوم بترشيح )( وضيفتها Combo Boxتحتوي هذه الواجهة على ثالث قوائم اختيار )
حسب الحاجة حيث يمكن اختيار الحقل المراد من قائمة الحقول    Viewـيمكن عرض المعلومات المتوفرة في هذا ال

 ( المراد إجرائها على الحقل الذي تم اختياره ثم اختيار القيمة من القائمة الثالثة لذلك  الحقل. Operatorوالعملية )
تعرض هذه الواجهة تفاصيل كل زبون على حدا مع عرض جميع الحركات للزبون  - فاصيلواجتة الت 1-

( ثـم النقـر علـى زر العـرض كمـا هـو Combo Boxو تاريخ كل حركـة عنـد اختيـاره مـن قائمـة الخيـارات )
 (12) لشكلموضح في ا
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 (12) الشكل

 

 (13) الشكل موضح في -واجتة السلف : 1-
 

 
 (13)الشكل 

 

تعرض هذه الواجهة آخر استقطاع جرى على المبلغ المتبقي لكل الزبائن كما   - اجتة المستلفينو  3-
 (14) هو موضح في الشكل
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 (14) الشكل

يث إن الترشيح في هذا الشكل هو  ( كما في واجهة عرض الحركات حFilterفي هذه الواجهة استخدم المرشح )
حيث يتم عرض االستقطاعات األقل  2000000 ( والقيمة هيLess Thanلحقل االستقطاعات والعملية اقل من )

 فقط. 2000000 من
 

تعرض هذه الواجهة تفاصيل كل زبون على حدا مع جميع االستقطاعات  - واجتة تفاصيل المستلفين 4-
( ثم النقر على زر العرض كما  موضح  Combo Boxره من قائمة الخيارات )وتاريخ كل استقطاع عند اختيا

 (15) في الشكل

 
 (15)الشكل 
 

 (16)كما موضح في الشكل -اجتة النسخة االحتياطية:و   5-



 بان غانم معيوف 
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 (16) الشكل

 
 االستنتاجات  6.

ها ألجل بناء أصبح من الممكن تحقيق جميع األهداف التي يطمح إلي ADO.Netمن خالل العمل على         
نظام يوفر األمنية والسرعة الالزمة في خزن المعلومات وأيضا يوفر الدقة من خالل تقليل األخطاء الناتجة من  
التدوين اليدوي لهذه المعلومات في السجالت التي تكون عرضة للتلف والتالعب من قبل أشخاص غير مرغوب 

يئة غير متصلة مثل االنترنت )ويمكنها العمل باتصال للعمل في ب األسا مصممة من   ado.netوان الـ فيهم.
وهي   يحتوي على عدة مجموعات بيانات. أنيمكن  Datasetوحاوي البيانات هو الكائن  دائم مع قاعدة البيانات(

 للمؤشرات  ال تستخدم المؤشرات فهي تعمل في بيئة غير متصلة بقاعدة البيانات والتي تلغي بطبيعتها الحاجة
العالمية تلك الهيئة المصممة لكي ترسل عبر جدران  XMLداخليا بهيئة  ADO.netوعات بيانات وتخزن مجم

ولقد صممت . بسهولةXMLتطبيق قراءة البيانات بهيئة  أليالحماية وعبر الشبكات دون مشاكل ويمكن 
ADO.net  عند الضرورة   إاللتعمل كنظام بيانات منفصل عن قاعدة البيانات فهي ال تتصل مع قاعدة البيانات

 . عند الضرورة فقط إالوبالتالي لن تستهلك موارد النظام  
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