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ABSTRACT 
 

Information systems has become an important tool for improving the working 

efficiency of the organizations that have tended to design and build information systems 

for the purpose of control for  the vast amount of information necessary. 

This research aims to provide information for retirees in the province of Nineveh, and to 

identify the requirements of official circles of the information. This system requires the 

use of distributed databases and a set of central computers linked to a computer by a 

communications network and more information can be exchanged between network 

elements. 

Keywords: Information Network System, database. 
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 عزة حازم زكي                              الهام صالح مصطفى
  كلية علوم الحاسوب والرياضيات                مركز الحاسبة االلكترونية                                            

 صل و جامعة الم

 
 10/11/٢٠1٠تاريخ قبول البحث:                    8/10/2010تاريخ استالم البحث:

 الملخص
 

أضحححن ن ححم المعلومححات أما  نامححة مححس أموات ةحاححمس كذححاا  العمححل لحح لل اةصمححن الم  مححات  لحح  ة ححميم 
 وب اا أن مة معلومات لغرض الايطر  عل  الكم المائل مس المعلومات الضرورية.

متقاعحح يس تححا محات ححة نم ححو  وةح يحح  متطلبححات الحح وائر الرسححمية مححس يمحح ه نحح ا البحححت  لحح  ةححوتمر معلومححات عححس ال
المعلومححات .ويتطلححق ةحقمححا نحح ا ال  ححام اسححتي ام  واعحح   يانححات المولعححة ومصموعححة مححس الحواسححمق مرةبطححة  حاسححوب 

 مركزي  واسطة شبكة اة االت وبشكل يمكس ةبامل المعلومات  مس ع اصر الشبكة.

 ت معلومات،  اع    يانات.ن ام شبكاالكلمات المفتاحية: 
 

 الجانب النظري 
 

حصحم الييانحات   تطوير وةشغمل الع ي  مس ن م المعلومحات الذرييحة، ممحا يقحوم  لح  ةضحيم المؤساات ةقوم 
التححا يصححق أم ةصمححن وةيححزم وةعححالي، ممححا يع ححا ارةذححاح ةكلذححة ةيححزيس وةححح يت والحذححا  علحح  نحح   الييانححات، لحح لل 

 Integratedالاحححح وات اة مححححر  اةصححححا  لتطححححوير ن ححححم المعلومححححات المتكاملححححة   تححححا ؤساححححاتياححححيطر تححححا عححححالم الم

Information Systems  حمححت يححتم ةكامححل كاتححة الحح  م التححا ةحتاجمححا الم  مححة مححس  حح ل   ححاا  اعحح    يانححات ،)
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س موححح   وعامحححة، ةتضححمس كاتحححة الييانححات التحححا ةحتاجمحححا ميتلححض التطييقحححات التححا ةذرضحححما حاجححات  مار  الم  محححة مححح 
 المعلومات. 

 م   اا  اع    يانات موح   لكاتة الح  م ضحمس الم  محة سحوه يقلحل محس ةكحاليس القيحاأ ويقلحل أيضحا محس 
الت ا ض واال ت ه  مس الييانات الميزنة تا حال   اا  واع   يانات ماتقلة لكل ن ام مس ن   ال  م كما أنح  يمكحس 

لححا . يححؤمي نحح ا التكامححل  لحح  رتححن كذححاا  وتعاليححة نحح   الحح  م مححس معالصححة معلومححات ميتلححض الحح  م وةباملمححا  شححكل  
 مصتمعة ويقلل مس ةكاليس عمليات التح يت الماتمر  لمحتو   اع   الييانات.

( التححا سححوه  Entitiesعيححر ال  ححر  لحح  الكيانححات   ائر  ةقاعحح  نم ححو  يححتم ة ححميم  اعحح   الييانححات العامححة والموححح   لحح 
 مائر  التقاعح  س كل ملض مس الملذات  صمين الحقول التا ةمم كاتة وظائض وأنشطة يتضم ما ال  ام، حمت يتم ةضمم

، مما يؤمي  ل  ةيفيض كمية الييانات التا يصحق أم ةيحزم  لعح م ةكحرار ةيحزيس   ائر حول الكيانات الموجوم  تا ال
  ت ه.الييانات والمشاكل المرةبطة  ما مثل مشاكل التح يت و لو الييانات مس الت ا ض واال

 عححح   عحححح ام وة ححححميم  اعحححح   الييانححححات  محححح ا الشححححكل يححححتم  عحححح ام التطييقححححات التححححا سححححوه ةقححححوم  تغ يححححة  اعحححح   الييانححححات 
 المعلومححححات الضححححرورية وةححححح يثما، وكحححح لل التطييقححححات التححححا سححححوه ةقححححوم  معالصححححة نحححح   المعلومححححات و ي ححححالما  لحححح  

 الماتذم يس .
( تا ةح يت  Real - Time- Processingمعالصة اآلنية   يتم  ع ام ن   التطييقات  استي ام أسالمق ال

ب تحور و حوح ارجحراا المعلومحاةا عيحر ححوار  حمس و الييانات ومعالصتما ، حمت يحتم  م حال الييانحات مباشحر   لح  الحاسح 
علومحات المةح يت  رنامي ارم ال والماتي م، لتتم معالصتما تورًا تا كاتة الملذات ذات الع  ة، مما يؤمي  ل  رتن 

  شكل كيمر.  
( ومصموعة  Distributed Databaseيتطلق ةحقما مثل ن   اةن مة استي ام  واع  الييانات المولعة  

( حمححت ةعمححل كححل الحواسححق  حح ذ   Networkب مركححزي  واسححطة شححبكة اة ححاالت   و مححس الحواسححق مربوحححة  حاسحح 
الحالحة ةبحامل المعلومحات  حمس ع اصحر الشحبكة  شحكل يمكحس تحا نح  بو  (Oracle,2001ن ام  مار   اع   الييانحات   

ام الغايحححة االساسحححية محححس ة حححميم ن حححام المتقاعححح يس نحححا ةحويحححل ال  حححام القححح يم محححس  ححح ل أوامحححر وةعليمحححات  احححيطة 
الماتي م مس ال يغة التقلم ية ال  ال يغة اليرمصية للمعلومات لتوتمر سرعة وم ة وسرية تا نقل الييانات ، ال  حام 

الححل للمعلومححات و مار  كححل ةلححل العمليححات ةححتم  واسححطة محح ير …سححمً  مرنححًا تححا ام ححال وةححح يت وعححرض  يقحح م اسححلوباً 
 مما سييت ر و ن ارنصال مس موم شل ويعطا  نتاجية عالية مس   ل ما يلا : (System Manager)ال  ام  

  

اسححتي ام  رنححامي ارم ححال ال  ححام يححوتر وسححائل سححملة وجمحح   للتعامححل مححن المعلومححات الياصححة عححس المتقاعحح يس   -
والبحت والتح يت لمعالصحة المعلومحات حمحت ةاحاع  تحا ةاحممل عمليحة ارم حال والبححت وة  حيم وارح حائيات و مار  

 أعمال المؤساة
 ةوتمر الحماية لل  ام للمحات ة عل  صحة المعلومات مس أي ة  ل غمر مرغوب في  .  -
 ةوتمر  لتقارير و ح ااات مممة ج ًا.  -
 لي اا الميكل العام لما يوتر ن ا ال  ام مس ةامم ت  رمصية.  Accessال  ام لقاع   الييانات  ستي ام -
ةوتمر المرونة والامولة  استي ام ال  ام والت قل  مس اجزائ  واليروج م   عحس حريحا اسحتي ام اسحلوب الواجمحات  -

ة ع م  لمام الماتي ممس  الطريقة المثلح  ال ورية وال وات  وةعريس ع م مس مذاةيح وأالسمم ةاانم تا معالصة مشكل
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الستي ام الحاسوب  ارضاتة عل   ا لية ال  ام عل  ةعح يل  عحض ع اصحر  اعح   المعلومحات أو حح ه ع اصحر أو 
  ضاتة ع اصر ج ي     وم ةأثمر عل  مصمل معلومات القاع   . 

 ةوتمر سمولة الطبن لكل ما يرغق الماتي م حبع  مس معلومات .  -
 
 
 

 :انب العمليالج
 معلومات المتقاعدينالخطوة االولى : تصميم نظام 

وذلحل لاحمولة   2003اص ار   Accessةم ة ميم  اع    يانات لمعلومات متقاع ي محات ة نم و  وعل  اليرنامي 
تحا استي ام  مس  يل موظذا مائر  ةقاع  نم و  اذ ام العاملمس عل  ن ا ال  ام لياوا مس ذوي اال ت اص والييحر  

 واستي من ع   نماذج لل  ام ونا كما ياةا:التعامل من  واع  الييانات . 
 

االول  Command Buttonال اتح   الرئياحية لل  حام ويحتحوي نح ا ال محوذج علح  اربعحة  ا تيحارات :  النمـوج  االول
يانحححات معم حححة عحححس للححح  ول الححح  ناتححح   ام حححال اسحححتمار   يانحححات المتقاعححح يس والثحححانا للححح  ول الححح  ناتححح   البححححت عحححس  

الم تاححيمس وحاحححق الحقحححل الحح ي يحححح م  الماحححتي م لل  حححام واال تيارالثالححت للححح  ول الححح  ناتحح   التقحححارير والرا حححن ا تيحححار 
 (.1اليروج مس ال  ام وكما موضح تا الشكل  

 

 
 

 (: النافذة الرئيسية لنظام معلومات المتقاعدين1الشكل )
 

تمار  المتقاعحح يس والتححا ةحتححوي علحح  مصموعححة مححس الحقححول المممححة لغححرض : يمثححل ناتحح   ام ححال اسحح  النمــوج  االثــاني
 (.2الح ول عل  معلومات المتقاع  واالستذام  م ما تا ةكويس التقارير وكما موضح تا الشكل  
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   ام معلومات المتقاع يس(: نموذج االم ال ل2الشكل  
وحاق الحقل ال ي يح م  الماتي م لل  ام  يمكس البحت بحت عس  يانات الم تايمس : يمثل نات   ال النموج  الثالث

عححس حريححا الححولار  او الم شححأ  او عححس حريححا االسححم او الححر م( كمححا يمكححس حباعححة معلومححات ال مححوذج مباشححر  مححس لر 
 .(3وكما موضح تا الشكل  الطباعة الموجوم تا ن ا ال موذج 

 

 
 

 تقاعدين(: نموج  البحث عن بيانات نظام معلومات الم3الشكل )
 

االول لعححرض  Command Button: يمثححل ناتحح   التقححارير وةحتححوي نحح   ال اتحح   سححبعة ا تيححارات   النمــوج  الرا ــع
 لقطن البطا ة التموي ية( والثانا لعرض الم تايمس الح يس ةصحاولوا الاحس  500000الم تايمس ال يس ةصاولت رواةيمم  

الم تاححيمس حاححق القحح م وبقيححة التقححارير ةمثححل م تاححيا كححل ولار  تححا القانونيححة لغححرض احححالتمم للتقاعحح  والثالححت لعححرض 
ةقرير  اص  ما وباالمكام اضاتة ةقارير ج ي   ال  ن   ال ات   وك لل حباعة التقحارير   حور  مباشحر  وكمحا موضحح 

 (. 4تا الشكل  
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 (: االحصائيات التي يمكن الحصول عليها من نظام معلومات المتقاعدين4الشكل )
  

 .(  عض االح ائيات التا يمكس الح ول علمما مس ال  ام 1ويوضح الملحا  
 

 SQL Serverالخطوة الثانية: االتصال  قواعد البيانات 
 

 Accessاالتصال  قاعدة البيانات  -1

حريقحححة  ذكحححرتحححا الي ايحححة ال ححح  محححس  SQL Serverس وضحححح فيمحححا يحححاةا كيفيحححة االة حححال  قواعححح  الييانحححات 
 SQL Server مححس  يحل الماححتي م ، تالماحتي م  عحح  أم يقحوم  تثيمححن مححرا  واعح  الييانححات ييرنحامالاسحتي ام 

Express ال  حام  عل  جمال  ،  يقوم  ربط  اع   الييانات الماحتي مة تحا Server  تحتح  رنحامييحتم Access 

نذح  ماحار  تحا ( Databases ) تحا مصلح   اسحم وةحذظ   Settings  اسم  اع    يانات تارغة  اا ومس ثم أنش
 . ييرنامال

 ( ConnectionToServer)  اسحم  ناؤ  نشحا ةحم اآلم سح قوم  ننشحاا جح ول تحا  اعح   الييانحات التحا

 -:حقولما كالتالا

 
 

OnLocalComputer  نوح  ياناة  نعم/ال 
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OnComputerServer   نعم/ال  نوح  ياناة 

 ServerIPAddress نوح  ياناة   نص 

 ServerName اناة   نص ي نوح  
 

  Microsoft Visual Studio 2005 ويحححححتم ةشحححححغمل  رنحححححامي Access يغلحححححا  رنحححححامي

 . االة ححححححححال  ليحححححححح  أنشححححححححأ مشححححححححروح ج يحححححححح  أو اتححححححححتح مشححححححححروح  رنامصححححححححل الحححححححح ي ةححححححححوم  ضححححححححاتة حححححححححر  

وذلحل   ( MdlConnection)    ال مطيحة  اسحم لل  حام ويحتم ةاحمية نح   الوحح   ( Module ) أضحض وحح   نمطيحة
 .ةحذظ الوح   ال مطية  صوار ملذات ال  ام … Add Module ثم Project  ذتح  ائمة

 

 
 
 
 
 

 يكتق االةا: Module الح تا  ام الت ريحات العامة تا

'==================================================| 

 |    ن ا الموميل يقوم  عمل اة ال عام لقواع  الييانات'

' مس أي مكام  اليرناميوناتطين الوصول لم ا االة ال       | 

'==================================================| 
Option Explicit On 
Imports System.Data 
Imports System.Data.SqlClient 
Imports System.Data.OleDb 
Imports Microsoft.VisualBasic 
Imports System.IO 

 

 :ةااال الرمز كتقي Module وتا  ام الت ريحات تا الح
 

 المتغمرات العامة ل ة ال  يامم  واع  الييانات'
 

    Public GSQLConnection As New SqlConnection 
    Public GSQLCmd As SqlCommand = GSQLConnection.CreateCommand 
    Public GDA As SqlDataAdapter = Nothing 
    Public GDR As SqlDataReader = Nothing 
    Public GDS As New DataSet 
    Public GDT As DataTable 
    '---------------------------------------------------------------- 

  المتغمرات المحلية والتا ستحمل نوح االة ال  يامم  واع  الييانات'    
ييانات المحليةوذلل  ع  معرتة نوح اليامم وبياناة  مس  اع   ال '      

    Dim LocalComputer As Boolean = False 
    Dim ServerByIPAddress As Boolean = False 
    Dim ServerByName As Boolean = False 
    '============================== 
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  متغمرام عامام يحم م قيمة ع وام االي  ا واسم الامرتر'    
    Public ServerIPAddress As String 
    Public ServerName As String 
    '---------------------------------------------------------------- 

 المتغمرات الياصة  االة ال  قواع   يانات أكا  أي المحلية'    
 متغمر االة ال اةساسا'    
    Dim WithEvents Cn As New OleDbConnection 

 متغمر نص االة ال  قاع   الييانات'    
    Dim CnStr As String 

 متغمر كائس اةوامر'    
    Dim WithEvents Cmd As New OleDbCommand 

 متغمر نص جملة االستع م'    
    Dim Sql As String 

 متغمر يحمل مصموعة الاص ت'    
    Dim DR As OleDbDataReader 

 
 -: ةااال  جراا عام كما تا الرمز ع نا نقوم  ننشاا 

 

Public Sub GeneralConnection() 
 

  جلق نويية االة ال مس  اع   الييانات المحلية'
        Call GetConnection() 

 تنذا كانن نوعمت  مس اليامم عل  الحاسوب المحلا'        
        If LocalComputer = True Then 

            ' ا االة ال  يامم  واع  الييانات عل  الحاسوب المحلااست عا  جرا  

            Call ConnectToLocalServerComputer() 
 
        End If 
 
        If ServerByIPAddress = True Then 

  است عا  جراا االة ال  يامم  واع  الييانات عس حريا ع وام اةي  ا'            
            Call ConnectToIPAddressServerComputer() 
 
        End If 
 
        If ServerByName = True Then 

  است عا  جراا االة ال  يامم  واع  الييانات عس حريا اسم الامرتر'            
            Call ConnectToNameServerComputer() 
 
        End If 
 
    End Sub 

 

  لمعرتة  يارات الماتي م Access رجراا ال ي يحتوي عل  االة ال  قواع   ياناتواآلم س قوم  كتا ة ا
 

Public Sub GetConnection() 
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        '==========================================================| 

 |   جراا معرتة نويية االة ال نل مس  امم محلا أما مس  امم شبكة'        
        '==========================================================| 
        Try 
            CnStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:DataBase 
Password=MyPassowrd;" & "Data Source=" & Application.StartupPath & 
"\Databases\Settings.mdb;" 
            Cn.ConnectionString = CnStr 
            Cn.Open() 
            Cmd.Connection = Cn 
 
            Sql = "SELECT* FROM ConnectionToServer" 
            Cmd.CommandText = Sql 
            DR = Cmd.ExecuteReader() 
 
            DR.Read() 
            If DR.Item("OnLocalComputer") = True Then 
                LocalComputer = True 
            Else 
                LocalComputer = False 
            End If 
 
            If LocalComputer = False Then 
                If DR.Item("ServerIPAddress") IsNot System.DBNull.Value Then 
                    ServerByIPAddress = True 
                    ServerIPAddress = DR.Item("ServerIPAddress") 
 
                End If 
                If DR.Item("ServerIPAddress") = "" Then 
                    ServerByIPAddress = False 
                    ServerByName = True 
                    ServerName = DR.Item("ServerName") 
                End If 
            End If 
            DR.Close() 
        Catch Ex As Exception 
            MsgBox(Ex.Message, MsgBoxStyle.Information + MsgBoxStyle.MsgBoxRight = 

True + MsgBoxStyle.MsgBoxRtlReading = True + MsgBoxStyle.OkOnly, " ضححن ن ححا اسححم
 (" رنامصل ون ا س ضن اسم  رنامص ا ن ام متقع ي محات ة نم و  
        Finally 
            Cn.Close() 
        End Try 
    End Sub 

 

الحاسوب    أي نذ   مس   ل الحاسوب المحلا SQL Server الياص  االة ال  قاع    يانات ارجرااةكويس 
 .  (ال  امال ي يعمل علي  

 

Public Sub ConnectToLocalServerComputer() 
        '==========================================================| 

 |           جراا االة ال  يامم  واع  الييانات المحلا'        
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        '==========================================================| 

        ' عل نص االة ال نو االة ال  اليامم المحلااج   

        Try 
            GSQLConnection.ConnectionString = "Data Source=" + My.Computer.Name + 

"\SQLExpress;Initial Catalog=  ";Integrated Security=SSPI; ام ةقاع  موظذا ال ولةن  

            GSQLConnection.Open() 
        Catch Ex As Exception 
                           MsgBox(Ex.Message, MsgBoxStyle.Information + 
MsgBoxStyle.MsgBoxRight = True + MsgBoxStyle.MsgBoxRtlReading = True + 

MsgBoxStyle.OkOnly, "  (" ام ةقاع  موظذا ال ولة ن  

        End Try 
    End Sub 

 

ومس ثم اسم الحاسحوب  MY ماتي مًا مصال اةسماا SQL Server  االة ال  قاع    يانات ن ا ارجراا
تحا نحص االة حال ةصح  المقطحن التحالا  ن حام ةقاعح  محوظذا . ( My.Computer.Name) كمحا تحا المقطحن التحالا

 . ال  قاع   اليياناتثم  م ا  ذتح االة   ون ا نو اسم  اع   الييانات المطلوب االة ال  ما  =Catalog ال ولة  
 

 IP Addressاالتصال  قاعدة البيانات من خالل  -2
 

 IP Address ارجراا ال ي يت ل  قاع   الييانات مس   ل الح س كتق 
 

Public Sub ConnectToIPAddressServerComputer() 
'==========================================================| 

        ' االة ال  يامم  واع  الييانات عس حريا ع وام اةي  ا جراا       | | 

'==========================================================| 
        Try 

 نص االة ال  قواع  الييانات'      
            GSQLConnection.ConnectionString = "Data Source=" + ServerIPAddress + 

"\SQLExpress;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=  ; ححححام ةقاعحححح  مححححوظذا ال ولححححة ن  

Integrated Security=SSPI;" 
            GSQLConnection.Open() 
            Catch Ex As Exception 
                            MsgBox(Ex.Message, MsgBoxStyle.Information + 
MsgBoxStyle.MsgBoxRight = True + MsgBoxStyle.MsgBoxRtlReading = True + 

MsgBoxStyle.OkOnly, "  (" ام ةقاع  موظذا ال ولة ن  

        End Try 
    End Sub 

 

 Access وال ي يحمحل قيمتح  محس  اعح    يانحات ServerIPAddress ن ا استي م ا تا نص االة ال المتغمر

 . الييانات االة ال  قاع  ثم  م ا  ذتح . ونو  يار الماتي م
   ل اسم الحاسوب واآلم نكتق ارجراا ال ي يت ل  قاع   الييانات مس

 

Public Sub ConnectToNameServerComputer() 
'==========================================================| 

        ' ر جراا االة ال  يامم  واع  الييانات عس حريا اسم الامرت      |   | 
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'==========================================================| 
        Try 

 نص االة ال  قواع  الييانات'            
            GSQLConnection.ConnectionString = "Data Source=" + ServerName + 

"\SQLExpress;Initial Catalog=  ام ةقاع  موظذا ال ولةن  ;Integrated Security=SSPI;" 

            GSQLConnection.Open() 
        Catch Ex As Exception 
            MsgBox(Ex.Message, MsgBoxStyle.Information + MsgBoxStyle.MsgBoxRight = 

True + MsgBoxStyle.MsgBoxRtlReading=True+MsgBoxStyle.OkOnly," ن حححا اكتحححق اسحححم 
         (" رنامصل
            End If 
        End Try 
    End Sub 

 Access يحمحل قيمتح  محس  اعح    يانحات والح ي ServerName ن ا استي م ا تا نص االة ال المتغمحر

 لح  ن حا نكحوم  ح   م حا  كتا حة كحل ارجحرااات الياصحة . الييانحات ثم  م ا  ذتح االة ال  قاعح     ونو  يار الماتي م
ح  . اليحححححححححححححححححححاص  االة حححححححححححححححححححال  قواعححححححححححححححححححح  الييانحححححححححححححححححححات Module  الححححححححححححححححححح

أم  ويمك حل Access التحا سحتتلق   يحارات الماحتي م ومحس ثحم حذ محا تحا  اعح   الييانحات واآلم نيح أ  ت حميم ال اتح  
 .ةصعما ة مر تا أول مر  ةشغمل ليرنامصل

 -:التالا ماتعم ًا  المعلومات التالية صمم ال ات   كما  الشكل
 

 

 
 

 .( امم  واع  الييانات  ل    يارات Text وغمر قيمة الح Group Box  ضن عل  ال ات    ص  و  مصموعة -1

 Name ثحححححم غمحححححر  اصحححححية RadioButton   صححححح  و  المصموعحححححة ( أما  ثحححححم ضحححححن ما حححححل   -2

 .عل  الحاسوب المحلا   ل Text وغمر قيمة الح RdoLocalComputer ل 

 Name أ ححححر  ثححححم غمححححر  اصححححية RadioButton ثححححم ضححححن ما ححححل   صحححح  و  المصموعححححة ( أما    -3

 .) ل    عل  الحاسوب اليامم Text وغمر قيمة الح RdoServerComputer ل 
 Radio اةموات الاا قة وذلل حت  نتمكس مس عمل مصموعتمس مس أموات تارغة أسذل ( Panel ) ضن حاوية -4

وغمحر  RdoServerIPAddress لح  Name ثحم غمحر  اصحية RadioButton ثم ضن ما حل   الحاويحة ( أما   -5
 -(: اليامم IP  ل   ع وام Text قيمة الح
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 RdoServerName  لحا Name أ حر  ثحم غمحر  اصحية RadioButton ثحم ضحن ما حل   الحاويحة ( أما    -6

  -(:  ل   اسم اليامم Text وغمر قيمة الح

ح  -7  Name غمحر  اصحية ثحم Text Box ( اةولح  تحا الحاويحة أما    مربحن نحص RadioButton ضحن  صحوار الح

 . Enabled = False ثم اجعل  اصية TxtServerIPAddess  ل 

  ل   Name ثم غمر  اصية Text Box ( الثانية تا الحاوية أما    مربن نص RadioButton ضن  صوار الح -8 

TxtServerName ثححححححححححححم اجعححححححححححححل  اصححححححححححححية Enabled = False  

ح Command Button ( ضن  لري أوامحر -9 للحزر اةول  لح    حذحظ ( والثحانا  Text علح  ال اتح   وغمحر قيمحة الح
 (.  ل     غ  

 
 

 -:ل ات  ثم اكتق الرمز لم   ا
ح          والتحا ةحمحل ع حوام RdoServerComputer الماحما  Radio انقحر نقحرًا مزموجحًا علح  أما  الح

  RdoServerComputer_CheckedChanged عل  الحاسوب اليامم (، وذلل لذتح ناتح   الرمحز علح   اصحية
 -: التالا واكتق الرمز

 :رمز

        If RdoServerComputer.Checked = True Then 
            RdoServerIPAddress.Enabled = True 
            Me.TxtServerIPAddess.Enabled = True 
            Me.RdoServerIPAddress.Checked = True 
            Me.RdoServerName.Enabled = True 
 
        Else 
            Me.RdoServerIPAddress.Enabled = False 
            Me.TxtServerIPAddess.Enabled = False 
            Me.RdoServerName.Enabled = False 
            Me.TxtServerName.Enabled = False 
 
        End If 

 

 ا تيار الييحار الثحانا أي  علح  الحاسحوب اليحامم ( تحنذا  تا ن ا الرمز نيتير ا تيار الماتي م نل  ام 
 . نشححححححطاً  IP Address مربححححححن الحححححح ص الحححححح ي سححححححم  ل فيحححححح  ر ححححححم كحححححح لل نقححححححوم  صعححححححلكححححححام 

غمححر  )ا تيححار  وا تححار أما  اال تيححار اةولح  نصعححل مربححن الحح ص  علح  الحاسححوب اليححامم أمحا  ذا رجححن الماححتي م عححس
   .نشط

ح  سحم والتحا ةحمحل ع حوام   ا RdoServerName الماحما  Radio اآلم انقحر نقحرًا مزموجحًا علح  أما  الح
 -: واكتق الرمز التالاRdoServerName_CheckedChanged  اصية اليامم (، وذلل لذتح نات   الرمز عل 

 :رمز

  If RdoServerName.Checked = True Then 
            Me.TxtServerName.Enabled = True 
            Me.RdoServerIPAddress.Checked = False 
            Me.TxtServerIPAddess.Enabled = False 
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            Me.TxtServerIPAddess.Clear() 
        Else 
            Me.TxtServerName.Enabled = False 
            Me.TxtServerIPAddess.Enabled = True 
        End If 

 

تا الحاوية أي ا تار  اسم اليامم ا تار الييار الثانا  نقوم تا ن ا الرمز  معرتة ا تيار الماتي م تنذا 
   اسحم وجعل  غمر نشط ومس ثم ة شيط مربحن نحص ( IP Address ة شيط مربن نص   ر م ( حم ما نقوم  نلغاا -:

 . اليامم ( ليكتق    الماتي م اسم الحاسوب اليامم

 
 

 : كتق الرمز التالانالعامة تا ال ات    تا  ام الت ريحات
 

Option Explicit On 
Imports System.Data 
Imports System.Data.SqlClient 
Imports System.Data.OleDb 
Imports Microsoft.VisualBasic 
Imports System.IO 
Imports Microsoft.Win32 

 

 -: الرمز التالا Public Class Form1 وةحن ثم اكتق تا  ام الت ريحات العامة لل ات  
 

' االة ال اةساسامتغمر   

    Dim WithEvents Cn As New OleDbConnection 

 متغمر نص االة ال  قاع   الييانات'    
    Dim CnStr As String 

 متغمر كائس اةوامر'    
    Dim WithEvents Cmd As New OleDbCommand 

 متغمر نص جملة االستع م'    
    Dim Sql As String 

 متغمر يحمل مصموعة الاص ت'    
    Dim DR As OleDbDataReader 

 

 . Access لحذححظ  يححارات الماححتي م تححا  اعحح    يانححات ) واآلم جححاا مور كتا ححة رمححز لر   حذححظ 

  :التالا ثم اكتق الرمز Button1_Click لذتح نات   الرمز عل  الياصية (عل  لر   حذظ انقر نقرًا مزموجاً 
 

Try 
            CnStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:DataBase 
Password=MyPassowrd;" & "Data Source=" & Application.StartupPath & 
"\Databases\Settings.mdb;" 
            Cn.ConnectionString = CnStr 
            Cn.Open() 
            Cmd.Connection = Cn 
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            If Me.RdoLocalComputer.Checked = True Then 
                Sql = "UPDATE ConnectionToServer SET OnLocalComputer=" & True & 
",OnComputerServer=" & False & ",ServerIPAddress='" & Me.TxtServerIPAddess.Text 
& "'" & ",ServerName='" & Me.TxtServerName.Text & "'" 
            End If 
            If Me.RdoServerComputer.Checked = True Then 
                If Me.RdoServerIPAddress.Checked = True Then 
                    Sql = "UPDATE ConnectionToServer SET OnLocalComputer=" & False & 
",OnComputerServer=" & True & ",ServerIPAddress='" & Me.TxtServerIPAddess.Text 
& "'" & ",ServerName='" & Me.TxtServerName.Text & "'" 
 
                End If 
                If Me.RdoServerName.Checked = True Then 
                    Sql = "UPDATE ConnectionToServer SET OnLocalComputer=" & False & 
",OnComputerServer=" & True & ",ServerIPAddress='" & Me.TxtServerIPAddess.Text 
& "'" & ",ServerName='" & Me.TxtServerName.Text & "'" 
                End If 
            End If 
            Cmd.CommandText = Sql 
            Cmd.ExecuteNonQuery() 

            MsgBox(" ات الماحححححتي م تحححححا  اعححححح   الييانحححححاتةحححححم حذحححححظ  يحححححار  ", MsgBoxStyle.Information + 

MsgBoxStyle.MsgBoxRight = True + MsgBoxStyle.MsgBoxRtlReading = True + 

MsgBoxStyle.OkOnly, "  (" ام ةقاع  موظذا ال ولة ن  

 
            Me.Button1.Enabled = False 
        Catch Ex As Exception 
            MsgBox(Ex.Message) 
 
        Finally 
            Cn.Close() 
        End Try 

 

 ل حوح  حامم  واعح  الييانحات وذلحل تحا  اعح   الييانحات تا نح ا الرمحز نقحوم  حذحظ  يحارات الماحتي م ال تيحار   

Access  الموجححححححححوم  تححححححححا مصلحححححححح Databases الموجححححححححوم  حححححححح ور  تححححححححا نذحححححححح  ماححححححححار  رنامصححححححححل. 
 

ثحم تحتح  حح   ال قحر علح  لر أمحر    غح   ( رغح   ناتح    يحارات  حامم  واعح  الييانحات ومحس محز التحالا تحااكتحق الر 
  -: SQL Server نات   االة ال  قاع   الييانات

 اغلا ال ات   الحالية واعرض نات   م ول الماتي ممس'
        Me.Hide() 

        Form2.ShowDialog() 

 
 

 -مالحظة:
 SQL ومحس ثحم ربطمحا  يحامم SQL Server ةقحوم  عمحل  اعح   الييانحات   المرحلحة أميصحق تحا نح  

Server Express كما يصق أم ةحتوي  اع   الييانات عل  جح ول  اسحم ، / Users اةول سحم   محا حقلحمس الحقحل 

UserID   والحقل الثانا سم Password 
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 -: كما  الشكل التالا اآلم صمم ال موذج الثانا

 

 
 

مربحن الح ص الح ي  وةصعل اسم ( CmbUserName) ةصعل اسم القائمة التا سيكوم تمما أسماا الماتي ممس  حمت
لمربحن  Password Char قيمحة الياصحية ، وال ة اح  أم ةصعحل ( TxtPassword) كلمحات المحرور  اسحميتلقح  

 .ولكحححححححححححححححححا ة محححححححححححححححححر نصحححححححححححححححححوم الحححححححححححححححح ص   ل ( حتححححححححححححححححح  ال ة محححححححححححححححححر كلمحححححححححححححححححة المححححححححححححححححرور ككلمحححححححححححححححححات

 . ( CmdCancel )  لغححاا اةمححر (  اسححم ( واةمححر ( CmdConnect) اجعححل اسححم اةمححر   اة ححال (  اسححم

  ، انقر نقرًا مزموجًا عل  أمر اة ال لذتح نات   الرمز كما  الشكل التالا )  الواآلم س كتق رمز اةمر  اة
 

CmdConnect.Enabled = False 
 
        Cursor = Cursors.WaitCursor 

 التأك  مس أم الماتي م    ا تار اسم ماتي م مس القائمة'        
        If Me.CmbUserName.Text = "" Then 
 

            MsgBox(" محححس تضحححلل .. ا تحححر اسحححم الماحححتي م محححس القائمحححة ", MsgBoxStyle.Information + 

MsgBoxStyle.OkOnly + MsgBoxStyle.MsgBoxRtlReading + 

MsgBoxStyle.MsgBoxRight, "اكتق اسم  رنامصل") 
            CmdConnect.Enabled = True 
            Cursor = Cursors.Default 
            Exit Sub 
                End If 
        If Me.TxtPassword.Text = "" Then 

            MsgBox(" مححححححس تضححححححلل .. اكتححححححق كلمححححححة المححححححرور ", MsgBoxStyle.Information + 

MsgBoxStyle.OkOnly + MsgBoxStyle.MsgBoxRtlReading + 

MsgBoxStyle.MsgBoxRight, "اكتق اسم  رنامصل") 
            CmdConnect.Enabled = True 
            Me.TxtPassword.Focus() 
            Cursor = Cursors.Default 
            Exit Sub 
               End If 

 است عاا االة ال العام  قواع   يانات الامرتر'        
        Try 

            ' تنذا كام غمر مذتوحمعرتة حالة االة ال العام   

            If GSQLConnection.State <> ConnectionState.Open Then 

 ع  نا است عا  جراا االة ال العام مس م يول االة ال'                
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                GeneralConnection() 
            End If 
            If GSQLConnection.State = ConnectionState.Open Then 
                GDR = Nothing 
                GSQLCmd.CommandType = CommandType.Text 
                GSQLCmd.CommandText = "SELECT* FROM Users WHERE UserID LIKE 
'" & Me.CmbUserName.Text & "%'" 
                GDR = GSQLCmd.ExecuteReader 
                GDR.Read() 

 تا حالة مااوا  كلمة المرور الم  لة لكلمة المرور الموجوم  تا  اع   الييانات'                
                If GDR.Item("Password") = Me.TxtPassword.Text Then 

                    MsgBox(" انحححن اآلم مت حححل  قاعححح   الييانحححات   صحححاح ", MsgBoxStyle.Information + 

MsgBoxStyle.OkOnly + MsgBoxStyle.MsgBoxRtlReading + 

MsgBoxStyle.MsgBoxRight, "اكتق اسم  رنامصل") 
                End If 

  غلا كائس  ارئ الييانات'                
                GDR.Close() 
                '------------------------------------------------------- 
            ElseIf GDR.Item("Password") <> Me.TxtPassword.Text Then 
                GSQLConnection.Close() 

                MsgBox(" مححس تضححلل .. اكتححق كلمححة المححرور ال حححيحة ", MsgBoxStyle.Information + 

MsgBoxStyle.OkOnly + MsgBoxStyle.MsgBoxRtlReading + 

MsgBoxStyle.MsgBoxRight, "اكتق اسم  رنامصل") 
                Me.TxtPassword.Focus() 
                GDR.Close() 
            End If 
            Catch ex As Exception 
            GSQLConnection.Close() 
        Finally 
            CmdConnect.Enabled = True 
            Cursor = Cursors.Default 
        End Try 

 

 -: الماححتي ممس مححس  اعححح   الييانححات ووضححعمم تححا  ائمحححة الماححتي ممس كمححا يلحححا ل كتححق رمححز  جححراا جلحححق اسححماا

Public Sub UsersIDs()  . ارجحراا اليحاص  صلحق كحل أسحماا الماحتي ممس ووضحعمم تحا  ائمحة الماحتي ممس' 

 اسححححححححححت عاا االة ححححححححححال العححححححححححام  قواعحححححححححح   يانححححححححححات' الاححححححححححمرتر لححححححححححل مححححححححححس  واعحححححححححح   يانححححححححححات اليححححححححححاممذ
 

Try 
Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 

 االة ال العام تنذا كام غمر مذتوح معرتة حالة'

 
If GSQLConnection.State <> ConnectionState.Open Then 

 االة ال  ع  نا است عا  جراا االة ال العام مس م يول'
GeneralConnection() 
End If 
 
If GSQLConnection.State = ConnectionState.Open Then 
GDR = Nothing 
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GSQLCmd.CommandType = CommandType.Text 
GSQLCmd.CommandText = "SELECT* FROM Users" 
GDR = GSQLCmd.ExecuteReader 
Do While GDR.Read() 
CmbUserName.Items.Add(GDR.GetSqlString(0)) 
Application.DoEvents() 
Loop 
GDR.Close() 
GSQLConnection.Close() 
Me.Cursor = Cursors.Default 
End If 
Catch 
Finally 
Me.Cursor = Cursors.Default 
GSQLConnection.Close() 
End Try 
End Sub 
[/code] 

  ال ات   كما يلا واآلم نات عا ارجراا اة مر تا ح   ةحممل
Call UsersIDs() 
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 ليات االح ائية التا اجرين تا ال  امالتقارير ال اةصة عس العم
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