
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

اللغة األكثر انتشارًا وسهولًة واستخدامًا من قبل المبرمجین في شتى 
  .أنحاء العالم 

  عصر فيجوال بيسيك 
Visual Basic Era 

ب بین یدیك فاجعله رفیقًا لك یب سهل المنال یعطیك أساسًا قویًا في هذا المجال الواسع ، ومادام الكتیكت
  في درب النجاح ،

  
  

  :قال المتنبي 
 كان في الدنا سرج سابح                              وخیر جلیس في الزمان كتابو أعز م

  .وليد سعيد حممد األمسري :   إعداد وتأليف الطالب 
   ،أم القرى مبكة املكرمةطالب جبامعة 

  .هندسة حاسب آيل : قسم 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
In the name of Allah 
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  مقدمة
  

     احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشـرف          
األنبياء واملرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما           

  :بعد
 خاصةً املربجمني   -من املعلوم لدى مجيع مستخدمي الكومبيوتر       

 مـع قواعـد      أن هناك العديد من الربامج اليت تتعامل       –منهم  
بأنواعها املختلفة ، وأن هـذه الـربامج         ) Databases( البيانات

انتشرت انتشاراً  واسعاً منذ بداية التسعينات امليالدي ، حيث          
أن هذه الربامج بدأت تستخدم يف املستشفيات والـشركات         
واملؤسسات والدوائر احلكومية ومرافـق الدولـة واملـدارس         

ة أا أصبحت أمراً رئيـسياً يف     لدرج… واملصانع وغري ذلك    
خمتلف احملالت التجارية اليت ترغب يف تنظيم بياناا وملفاـا          
بطرق حديثه ، لذلك قررت أن أقوم بالكتابـة عـن هـذا             

  .  } وما أوتيتم من العلم إال قليالً{ : قال اهللا تعاىل 
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املوضوع وأمتىن أن تصل مجيع املعلومات املوجـودة فيـه إىل           
   .–قارئه بالسهولة املطلوبة وأن حيوز على رضا مجيع قرائه 

  
  
  

ـ  أسأل اهللا العلي العظيم أن يوفقين يف هذا الكت              ب وأن  ي
جيعله منبعاً للخري والفائدة لكل من يقرأه  ، وما كان فيه من             
خري وفائدة فهو من فضل اهللا ، وما كان فيه من خطأ فهو من              
النفس البشرية ، وأمتىن أن أكون قد أكملته على أكمل وجـه     

إن : ((  عليه وسـلم     صلى اهللا ممكن  امتثاالً لقول رسول اهللا       
وهـذا األمـر    ،  )) اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه         

  .يستلزم منا استكشاف خفايا هذه اللغة 
  

  
  

                       واهللا املوفق
  .وليد سعيد حممد األمسري / الطالب 
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التعرف على بیئة فیجوال : الفصل األول 
  .بیسیك 

ــ ــة علــى   : انيالفــصل الث ــات أولی تطبیق
  .فیجوال بیسیك 

  
  
  

هذا الباب غیرمهم بتلك الدرجة اذا كنت مبرمجا جیدا في الفیجوال بیسیك ، ولكنه : مالحظة 
  .جید لك
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  .التعرف على بیئة فیجوال بیسیك : الفصل األول 
  :مفهوم الربجمة * 

ـ          ون إن مجيع لغات الربجمة حتتوي على أوامر يستخدمها املربجم
يف بناء براجمهم ، فاملربمج يقوم بتسخري هذه األوامر خلدمتـه           
ويوظفها بطريقة معينه لكي يستفيد منها بأكرب قدر ممكـن ،           
ولكل لغة من لغات الربجمة قدرات خاصة ومزايا معينة متيزها          
عن غريها من اللغات ، وسوف تعرف مزايا لغـة فيجـوال            

  .ب يبيسيك من خالل قراءتك هلذا الكت
  
  :خصائص و أدوات فيجوال بيسيك * 

   ): Object( الكائنات : أوال 
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حتتوي بيئة فيجوال بيسيك على عدد كبري من الكائنـات ،            
اليت تساعد املربجمني وختتصر هلم  ) Tool Box( توجد يف قائمة 

 ) 1-1( الكثري من الوقت واجلهد يف براجمهم ويبني الشكل         
  :أهم هذه الكائنات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صندوق الصورة    )Pointer(املؤشر 
)Picture Box(  

أداة العنوان 
)Label(  

صندوق النصوص 
)Text Box(  

أداة األطر 
)Frames(  

  أداة األمر
) Command Button(   

  أداة االختيار
)Check Box(  

أداة اخلصائص 
)Option Button(  

املربع املزدوج 
)Combo Box(  

  أداة القائمة 
)List Box(  

  شريط التمرير األفقي
) Horizontal Scroll Bar (  

  شريط التمرير الرأسي
) Vertical Scroll Bar (  

  "العداد"املؤقت 
)Timer (  

  أداة األشكال 
)Shape (  

  أداة الصور 
)Image (  

  أداة التحكم 
)Data Control (  

  )1- 1(شكل 
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وباإلضافة إىل هذه األدوات يوجد أدوات عديدة سوف تعرفها بإذن اهللا           
  .عند احلاجة إىل استخدامها 

  ) :Properties(اخلصائص : ثانياً 
عندما يضيف املستخدم أياً من الكائنات السابقة إىل برناجمه ، فإنه 

  الكائن ،جيب أن يوظفه خلدمته حسب نوع 
 وبالتايل جيب عليه تشكيـله بالشـكل املناسب ،               

  واستخدامه ليقوم بـاألداء املناسب ولذلك وجدت
   اخلصائص ،  فلكل كائن خصائص متيزه ، وتضبط
   هـذه اخلصائص كما هو مطلوب يف البـرنامج ،
   و تـوجـد هـذه اخلـصـائـص يف نـافذة 

  ) .2- 1(كما يف شكل  ) Properties( صغرية امسها 
  .تطبیقات على فیجوال بیسیك : الفصل الثاني 

  
  :بناء برنامجك األول 

سوف نقوم بعمل برنامج بسيط لكنه مفيد جداً حيث أنه 
  .يقوم بعمل بعض األعمال البسيطة 

  )  .1-2(قم بإنشاء الكائنات املوجودة يف اجلدول :أوالً 
 
Form1                      Caption=” الربنامج الترحييب” Right to lift = True 

  خصائصه  الكائن

  )2- 1(شكل 
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Text1                        Text = “ “ 

Command1              Caption = “أظهر الوقت احلايل” 

Command2              Caption = “ أظهر التاريخ احلايل“ 

Command3              Caption = “  أظهر الترحيب اخلاص“ 

Command4             Caption = “ مسح “ 

Command5             Caption = “ خروج”  
  

  
   ).1-3( سوف تظهر نافذة الربنامج كم يف الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1- 2(شكل 

  )1- 2(شكل 
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  :كتابة الشيفرة الخاصة بالبرنامج:ثانياً 
إن كتابة الشيفرة اخلاصة بالربنـامج تعـين كتابـة     :مالحظة  

  .جمة الربنامج األوامر واستخدامها يف بر
  ):Command1(كتابة الشیفرة الخاصة بزر إظهار الوقت الحالي 

Text1.Text = Time 
 

  ):Command2(كتابة الشیفرة الخاصة بإظهار التاریخ الحالي
Text1.Text = Date 
 

  ):Command3(كتابة الشیفرة الخاصة بإظهار النص الترحیبي
Text1.Text = “ سيكمرحباً بك يف عصر فيجوال بي ”&_ 

                   “Welcome in Visual Basic Era “  
 

  ):Command4(كتابة الشیفرة الخاصة بمسح محتویات مربع النص
Text1.Text = “ ” 

  
  ):Command5(كتابة الشیفرة الخاصة بالخروج من البرنامج

End 
  :شرح مبسط للكود السابق

ــزر الخــاص بإظھــار الوقــت الحــال    ــة الــشفرة لل ي فــي كتاب
اسندنا قیمـة الوقـت والمعرفـة فـي لغـة فیجـوال بیـسیك               

ــنص ، وفــي الكــود الخــاص   ) Time(باســم  إلــى صــندوق ال
بالتاريخ قمنا بعملیة مشابھة ،حیث اسـندنا قیمـة التـاريخ           
لصندوق النص ، وفي الكود الخاص بالنص الترحیبـي قمنـا           
بإسناد قیمة حرفیـة لـصندوق الـنص ،وعنـدما أردنـا إخـالء              

ص أمرنـا فیجـوال بیـسیك بـأن يجعـل فـي ھـذا              صندوق الن 
  .الصندوق قیمة خالیة ، أي يجعله فارغًا 
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مالحظة عندما كتبنا كود الخروج من البرنـامج كتبنـا كلمـة            
)End ( وھي تقوم بإغالق البرنامج بجمیع محتوياته ، وھناك

وھـي تقـوم بـإغالق     ) Unload Me( جملة أخرى ھي جملة 
ى الفرق بـین الجملتـین فـي        نافذة معینة فقط ، وسوف تر     

   ) .2-2( الجدول 
  
  
  

 
تأثیر العبارة على برنامج 

  من صفاته
End Unload Me  

  تقوم بإغالقه  تقوم بإغالقه  یتكون من نافذة واحدة
تقوم بإغالق النافذة املكتوب   تقوم بإغالقه  یتكون من عدد من النوافذ

  فيها العبارة فقط
 

 Unload Me و Endمن عباريت جدول يبني الفرق بني تأثري كل 
 

  
  

  :برنامج الساعة الرقمية 
سوف نقوم يف هذا الربنامج باستخدام تقنية برجمية مهمة جداً 

   ".العداد " ، أال و هي استخدام املؤقت 
  )  .1-3(قم بإنشاء الكائنات املوجودة يف اجلدول :أوالً 

 

  )1- 4(شكل 

  خصائصه  الكائن
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Form1                      Caption=” ساعة الرقميةبرنامج ال ”  

                                 Right to lift = True 
 
Label1                      Caption = “  “   
     Alignment = 2-center 
  
 
Timer1                     Interval = 1000 

Command5             Caption = “ خروج”  
  

  
   ).1-6( كم يف الشكل سوف تظهر نافذة الربنامج 

  
  
  
  
  

  ) :1-7(وعند تشغيل الربنامج  سوف يصبح كالتايل،شكل 
  
  
  
  

  )1- 5(شكل 

  )1- 6(شكل 



-11-  وليد سعيد حممد األمسري : إعداد وتصميم الطالب

  
  

  :كتابة الشيفرة الخاصة بالبرنامج:ثانياً 
  

  ):Timer1(كتابة الشیفرة الخاصة بالكائن  
Label1.Caption = Time  

  
  :شرح مبسط للكود السابق

خدمھا فــي إن العــداد مــشابه تمامــًا للعــدادات التــي نــست
حیاتنا العملیة ، ولكن العداد الموجود في فیجـوال بیـسیك       
متطور ومتقدم حیث يمكن ضبط عـن طريـق الخـصائص ، و            
ــات      ــبعض كائن ــتحكم ب ــداد فــي ال ــذا الع ــتم اســتخدام ھ ي
البرنامج ، فعلى سبیل المثـال قمنـا بجعـل العـداد يـتحكم              

د بحیـث تظھـر الوقـت ، فیقـوم العـدا          ) Label1(بأداة العنـوان    
 من الثانیة ، فیتغیر الوقـت تلقائیـًا         0.001بإسناد الوقت كل    

 من الثانیة ، فنكـون بـذلك قـد كوّنـا سـاعة             0.001بعد مرور   
  .رقمیة

  
  
  

  
  
  
  
  

  )1- 7(شكل 
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  .مقدمة ضرورية عن قواعد البیانات: الفصل االول 
  مقدمة عن فیجوال بیسیك:الفصل الثاني 
  .الخطوة األولى: الفصل الثالث 

  مقدمة عن فیجوال بیسیك:لثاني الفصل ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة ضروریة عن قواعد البیانات:الفصل األول 
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  Database        : مصطلح جديد 
  

   )Database File( إن ملف قاعدة البيانات : قاعدة بيانات 
هو ملف خاص مصمم ليخزن املعلومات املدخلة إلية بطريقة         

بيانات طريقة لتجميع البيانات    منظمة ، وبالتايل تعترب قواعد  ال      
  .واملعلومات بصورة منظمة ومرتبة بطريقة معينة 

وهنالك أنواع كثرية من قواعد البيانات وسوف أقوم بضرب         
  :أمثلة  على بعض من أنواعها املشهورة 

   ) . dBASE( دي بيز   -1
   ) . FoxPro( فوكس برو  -2
   ) . Lotus( لوتس  -3
   ) . Paradox(  بارادوكس  -4
  

نوهت سابقاً على أنين سوف أشرح طريقة اسـتخدام         ولقد  
والـيت يـستخدمها    )  mdb.( قواعد البيانات اليت من نـوع  
  .برنامج مايكروسوفت أكسيس 

  دليل اهلاتفومن األمثلة على قواعد البيانات من احلياة العملية 
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الذي حيتوي على امساء املواطنني وأرقام هـواتفهم بترتيـب          
العلم أنه ميكن تغيري ترتيب البيانات داخل       مع  ( أجبدي لألمساء   

قاعدة البيانات ، فمثال ميكن ترتيب دليل اهلـاتف تنازليـاً أو    
  ).تصاعدياً حسب أرقام اهلواتف 

ويف الغالب سيحتوي ملف قاعدة البيانات علـى األجـزاء          
  :التالية

   ) . Tables( أو عدة جداول  )  Table( جدول  -1
   ) . records( سجالت  -2
   ) .fields( حقول  -3
  

وسوف أقوم بضرب املثال التايل لكي يستطيع املستخدم كيف         
ينشئ قاعدة بيانات جديدة طبقاً الحتياجات برناجمه باستخدام        

  .برنامج مايكروسوفت أكسس 
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   ) .Microsoft Access( شغل برنامج  )1
سوف يظهر لك تلقائياً مربع حوار كمـا يف الـشكل             )2

مث اضـغط   " عدة بيانات فارغة    قا" ، اختر منه    ) 1-1(
  " .                                                موافق"على زر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
إذا مل يظهر لك مربع احلوار فقـم بـاخلطوات          : مالحظة  *

  من القائمة        " …قاعدة بيانات جديدة"اختر أمر . أ: التالية

   )1-1(شكل 

  :نشاء قاعدة بیانات جديدة مثال على كیفیة إ
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  ".ملف       "
  اضغط) 2-1( الشكل ستظهر لك نافذة كم يف.       ب

    
  " .   موافق"      على زر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .اكتب امساً لقاعدة البيانات اجلديدة يف مربع احلوار  )3
   ).3-1(سوف تظهر لك نافذة كما يف الشكل  )4
  
  

  )2- 1(شكل 
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وانقر " عرض تصميمي " مث اختر   "  جديد"اضغط على زر    ) 5

  ):4-1(سوف يظهر لك الشكل التايل" . موافق "زر 
  
  
  
  
  
  
  

  )4- 1(شكل 
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سوف تقوم بكتابة اسم كل حقل واختيار نوع البيانات اليت           
) 5-1(ستكتب فيه وسوف تقوم بكتابة وصف احلقل شكل       

:  
  
  
  
  
  
  
  
  
)       (بعد االنتهاء من اخلطوات السابقة اضغط على عالمة) 7

  .املوجودة أعلى ميني النافذة 
  ) :6-1(سوف يعطيك الربنامج رسالة كما يف الشكل 

  

  )6- 1(شكل 

)5- 1(شكل   
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اختر أمر نعم مث اكتب اسم اجلدول وليكن اسـم اجلـدول                 
   ):7-1( كما يف الشكل " املبيعات " 
  
  
  

  "موافق"وانقر بعد ذلك زر 
ستظهر لك رسالة ختربك عن عدم وجود مفتاح أساسـي          ) 7
وظيفة هذا املفتاح هي أنه يقوم مبنع تكرار بيانات حقل حمدد           (

  ).عالقة ترتب اجلدول املوجودوبالتايل يساعدك على تعريف 
  " .موافق"انفر زر 

  أي اضغط عليها بالفأرة مرة(اجعل كلمة املبيعات مركزة ) 8
  .مث اضغط أمر فتح )  واحدة فقط 

ميكنك االستغناء عن هذه اخلطوة بالنقر على كلمة        : مالحظة  
   ) .Double Click( املبيعات نقراً مزدوجاً 

  )7- 1(شكل 
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  ) . 8-1(شكل سوف يظهر لك اجلدول كما ف )9
  
  
  
  
  
  

  ):9-1(عند تعبئته بالبيانات سيظهر كما يف شكل ) 10
  
  
  
  
  
  

لقد قمنا يف املثال الـسابق باسـتخدام برنـامج          : مالحظة  
، مـع   ) Microsoft Access 97 ( 97مايكروسوفت أكسس 

العلم أنه ميكنك استخدام برنامج مايكروسـوفت أكـسس         

  )8- 1(شكل 

  )9- 1 (شكل
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2000) Microsoft Access 2000  (   إلنشاء قاعـدة البيانـات
اخلاصة بالربنامج  مع مراعاة أنه جيب عليك استخدام  فيجوال       

لكي تستفيد من قاعدة بيانات  )  Visual Basic 6 ( 6بيسيك 
، وميكنك أيـضا اسـتخدام      2000مايكروسوفت أكسس   

برامج أخرى إلنشاء قاعدة البيانات ولكننا سـنتجاهلها ألن         
عطينا قاعدة بيانات ممتازة جداً     برنامج مايكروسوفت أكسس ي   

  ):10-1(جداً  انظر اجلدول شكل 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهك ذا عزی  زي الق  ارئ وص  لنا إل  ى نهای ة ه  ذا الف  صل ، وأتمن  ى أن نك  ون ق  د   
وصلنا إلى النتیجة المرجوة منه ، أال وهي كیفیة إنشاء قاع دة بیان ات فارغ ة                

  .یمكن استخدامها في البرنامج 
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  مقدمة عن فیجوال بیسیك:الفصل الثاني 
منذ بداية اكتشاف احلاسب اآليل وحىت اآلن فإن لغات الربجمة          
تعترب الشغل الشاغل لكل من أراد االستفادة مـن احلاسـب           

ألكرب لعلماء الكومبيوتر   بأكرب قدر ممكن ، فلقد كان اهلاجس ا       
بعد اختراعه هو كيفية تبسيط التعامل معه واالسـتفادة منـه           
بأكرب  وأسهل وأيسر وسيلة ممكنة  ،وال يتم ذلك إال بواسطة            
طريقة واحدة أال وهي لغات الربجمة ، حيث أن هذه اللغـات            
هي اليت جتعل احلاسب يقوم بالعمليات اليت نريـدها منـه ،            

  . يصبح احلاسب كتلة هامدة من املعدن فبدون هذه اللغات
  : وتنقسم لغات الربجمة إىل قسمني 

  ، ) Low-Level Languages ( لغات برجمة منخفضة املستوى:األول 
  ، ) Machine Language(  ومن هذه اللغات لغة اآللة 

 ) . Assembely Language (ولغة االمسبلي 
  ، ) High-Level Languages ( لغات الربجمة عالية املستوى: والثاين 

  ، )  Fortran Language(  ومن هذه اللغات لغة الفورتران 
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 )  Basic( ، ولغة البيسيك  )  Cobol Language( ولغة الكوبول 
  .بأنواعها املختلفة 

  
  
  
  
  
  
  

ومع التطور والتقدم احلادث يف جمال الكومبيوتر ، والقفـزات         
 يف اآلونة األخرية  حيث      اهلائلة  يف علم احلواسيب ، ال سيما       

أن املفاهيم تتغري كل شهر أو شهرين ، وحتـدث انقالبـات            
جذرية ،  ظهرت  لغة برجمة جديدة تعترب امتداداً للغة البيسيك            

، وأصبحت هذه   ) البيسيك املرئي   ( أال وهي فيجوال بيسيك     
اللغة  ذات إمكانيات مذهلة ، ومن أهم خصائص هذه اللغـة       

تعامل مع قواعد البيانات بسهولة مدهـشة ،        أا قادرة على ال   
  .وأن طريقتها يف التعامل مع البيانات مميزة 

  ؟  ) Basic ( ما معىن كلمة بيسيك )  س
  ملة  عبارة عن اختصار جل  )  Basic( كلمة بيسيك ) جـ

 )Beginner’s All-Purposes Symbolic Instruction Code   (  أي ) شفرة
  ) .تعليمات رمزية جلميع أغراض املبتدئني 
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ولقد بذلت شركة مايكروسوفت أقصى ما بوسعها لتزيد من         
قوة هذه اللغة وطورا طبقـاً للتطـور احلـادث يف جمـال             
الكومبيوتر وطبقاً لرغبات املربجمني ومستخدمي الربامج إىل أن        

   ) Microsoft Visual Basic 6.0 ( ر السادس ظهر منها االصدا
الذي يعترب آخر إصدارات فيجوال بيسيك حىت الوقت احلايل         
، ويعترب هذا اإلصدار  أقوى إصدارات هذه اللغة يف التعامـل          

  .مع البيانات حىت أنه تفوق على بعض لغات الربجمة األخرى 
  

م مـن   ولقد نالت هذه اللغة الوليدة الرعاية واحلنان والـدع        
شركة مايكروسوفت مما جعلها تضيف كثرياً من املميزات إىل         
إصداراا لكي حتوز على رضا املربجمني واملستخدمني ، ومـن      

  :هذه املميزات
  
أصبح مبقدور املربجمني أ، يصمموا واجهات تطبيق مجيلـة         * 

وأدوات ) Objects(حيث توفر هلم لغة فيجوال بيسيك كائنات        
} )Textbox(صندوق النص :مثل{يل نفسه تستخدم يف نظام التشغ   



-25-  وليد سعيد حممد األمسري : إعداد وتصميم الطالب

وذا مت إسدال الستار على ما كان يعانيه املربجمون من ناحية           
   ) .User interface( تصميم واجهة الربنامج اليت تسمى 

  
وجاءت امليزة األخرى والدعم اآلخر  الذي تلقتـه لغـة            * 

فيجوال بيسيك هو أيضاً من شركة مايكروسوفت  حيث مت          
ية استدعاء الكثري من الوظائف املوجودة يف نظام        إضافة إمكان 

التشغيل وإمكانية االستفادة من بعض الربامج اليت تعمل حتت         
   )  . Windows( بيئة نظام النوافذ 

  
ومع كل هذا التطور بقيت فيجوال بيـسيك ضـعيفة يف           * 

معاجلة قواعد البيانات ويف إنشاء برامج وتطبيقـات تـدعم          
ركات األخرى ألن تستفيد مـن هـذه        اإلنترنت مما دفع الش   

السلبيات املوجودة يف لغة فيجوال بيسيك  وتطـور لغـات           
اليت طرحـت عـدة      ) Borland( برجمية منافسة مثل شركة     

واليت تتمتـع مبحـرك     ) دلفي  ( إصدارات من لغتها الربجمية     
قواعد بيانات قوي ، وقد دخلت شركة مايكروسـوفت يف          

علت شركة مايكروسـوفت    منافسة قوية مع هذه الشركة ج     
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تقوم بتطوير لغة فيجوال بيسيك ، فجاء اإلصـدار اخلـامس           
الذي يعترب قوياً يف معاجلة البيانات و جاء بعـده اإلصـدار            
السادس الذي ميلك إمكانيات هائلة يف التعامل مـع قواعـد           

  البيانات ،   
 –إنشاء اهللا   – وسوف تالحظ ذلك عندما تقوم يف املستقبل        

  .مج ذه اللغة بكتابة برنا
  

  الخطوة األولى:الفصل الثالث 
إن اخلطوة األوىل يف كتابة الربنامج هي بعيدة كل البعد عـن            
برنامج فيجوال  بيسيك ولكنها تكون يف برنـامج لتحريـر           

،  )  Microsoft Word( النصوص مثل مايكروسـوفت وورد  
حيث ستقوم بكتابة دليل لك يرشدك إىل حمتويـات قاعـدة           

ت ، حيث ستقوم بكتابة أمساء لكل اجلداول اليت ستقوم          البيانا
بإنشائها  و لكل احلقول املوجودة يف اجلداول ونـوع هـذه            
احلقول وكتابة وصف لكل حقل كما يف املثال التايل ، انظـر      

  ) :1-3(شكل 
  
  



-27-  وليد سعيد حممد األمسري : إعداد وتصميم الطالب

  
 Management  :               اسم قاعدة البيانات 

 Mng_data  :ول اسم اجلدول األ                      
  :احلقول املوجودة يف هذا اجلدول هي                      

  وصف احلقل  نوع احلقل  اسم احلقل
Per_name  اسم املوظف  نص  

Per_no  رقم املوظف  رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إن هذه اخلطوة مهمة جداً وتكاد تكون األهم ألا تعترب أساس الربنامج ونقطة             : مالحظة هامة جداً جداً جداً  
  لربنامج ، فإذا كانت  منظمة ومرتبة بالطريقة الصحيحة فإا سوف ترشدك إىل الطريق        البداية يف كتابة ا

           الصحيح يف عمل الربنامج وسوف تبني لك كيف تقوم بإصالح بعض األخطاء اليت سوف تواجهها
  ت خمتلفة             يف كتابة الربنـامج ، حيث أا تدلك على وجود األخطاء الناجتة عن حفظك لبيانا

                 عن  النوع الذي افترضته أثناء تصميمك جلدولك يف قاعدة البيانات ، باإلضافة إىل أا 
                    تساعدك يف ربط اجلداول ببعضها البعض ، وأيـضاً تفيدك  يف التحقق  من  نوع

  املصمم  اجليد  للربنامج  ال يعطي                        البيانات املدخلة من قبل املستخدم  ، ف
                          الفرصة للمستخدم أن خيطئ أخطاء غري منطقية أثناء إدخال البيانات 

                                دون التنبيه عليه والتأكد التام من تطابق البيانات مع نوع
  .                                  احلقل املوجود 
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  بدایة العمل في بیئة فیجوال بیسیك:الفصل الرابع 
  

يك جيب أن تكون قـد      عند بداية تشغيل برنامج فيجوال بيس     
  :انتهيت من خطوتني مهمتني 
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القيام باخلطوة األوىل املذكورة يف الفصل السابق وهي  / األوىل  
كتابة دليل يرشدك إىل مجيع املعلومات اليت حتتاجها عن قاعدة          

  .البيانات ومكوناا 
هي إنشاء قاعدة البيانات املطلوبة مبا فيها من جداول       / والثانية  

 للدليل الذي قمت بكتابته يف برنـامج حتريـر          وحقول طبقاً 
   ).Microsoft Word( النصوص 

  .بعد ذلك تقوم بالعمل يف بيئة فيجوال بيسيك 
وسوف نقوم بتطبيق هذه اخلطوات يف مثالنا التـايل الـذي           
سنطبق عليه أوامر لغة فيجوال بيسيك وسوف نقوم بتـسمية          

  " .املبيعات " هذا املثال باسم 
سوف نبدأ بكتابة الدليل اخلاص بنـا       : األوىل   اخلطوة   -1-

  :وهو كالتايل 
  Sold_quantity:                اسم قاعدة البيانات 

  Invoice:                اسم اجلدول 
  وصف احلقل  نوع احلقل  اسم احلقل

The_no  رقم الفاتورة  رقم  
Per_name  اسم املشتري  نص  
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The_kind   نوع البضاعة  نص  
Payment_way  لدفعطريقة ا  نص  

All_money  إمجايل املبلغ  رقم  
Deposit  العربون   رقم  

Remainder  الباقي   رقم  
The_date  التاريخ حال البيع  تاريخ  
The_time  الوقت حال البيع  وقت  

Notes  مالحظات  مذكرة  
  
  
 سوف ننتقل اآلن إىل برنامج مايكروسوفت أكـسس         -2-

ت بواسطة هذا الربنامج حبيث     حيث سنقوم بإنشاء قاعدة بيانا    
  .تطابق املواصفات اليت ذكرناها قبل قليل 

 ابدأ بتشغيل برنامج فيجوال بيسيك و ذلك بالـذهاب          -3-
مث  ) Programs( واختيـار الـربامج      ) Start( إىل قائمة  ابدأ     

 Microsoft Visual(اختيار برنامج فيجوال بيسيك من جمموعة 

studio(  كما يف شكل)1-4: (  
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مع العلم أن هناك طرقاً كثرية لتشغيل الربنامج لـن نـشغل            
  !! .أنفسنا ا 

وسنطبق عليها معظم أوامر  ) Form( سوف نقوم بانشاء نافذة    
التعامل مع البيانات ، وسوف نقوم بإنشاء بعض الكائنـات          

  )1- 4(شكل 
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عليها ، وخصائص هذه الكائنـات موجـودة يف اجلـدول           
  ) :2-4(شكل

  
  form1              Caption :  برنامج املبيعات 
                          Right To Left : True 
                          Window State : 2- maximized 
 
Label1               Caption :  رقم الفاتورة 
                        Alignment : 2- center 
 
Label2               Caption : اسم املشتري 
                          Alignment : 2- center 
 
 
Label3               Caption : نوع البضاعة 

        Alignment : 2- center 
 

 
Label4               Caption : طريقة الدفع 
                          Alignment : 2- center 
 
 
Label5               Caption :  إمجايل املبلغ                
                          Alignment : 2- center 
 
Label6                     Caption : العربون 
                                Alignment : 2- center  
 
 
Label7                     Caption : الباقي 
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     Alignment : 2- center 
 
 
Label8                     Caption : التاريخ حال البيع 

     Alignment : 2- center 
  
 
 
Label9                     Caption :  الوقت حال البيع 
                                Alignment : 2- center 
 
Label10                   Caption : مالحظات  
           Alignment : 2- center 
 
 

Textoption                Text : ""    ,   Enabled = False  
 
Text1                        Text : ""    ,   Right To Left : True  
 
Text2                        Text : ""    ,   Right To Left : True 
 
Text3                        Text : ""    ,   Right To Left : True 
 
Text4                        Text : ""    ,   Right To Left : True 
 
 

Text5                        Text : ""    ,   Right To Left : True 
 
Text6                        Text : ""    ,   Right To Left : True 
 
Text7                        Text : ""    ,   Right To Left : True 
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Text8                        Text : ""    ,   Right To Left : True 
 
 
RichTextbox            Text : ""    ,   Right To Left : True 
 

Command1               Caption : حفظ الفاتورة 

Command2               Caption : ًتعديل فاتورة موجودة سابقا 
Command3               Caption : اظهار فاتورة موجودة 
Command4                Caption : عرض مجيع البيانات 
Command5                Caption : خروج 
 

Dbgrid1                      Caption : عرض مجيع الفواتري 
Option1                      Caption :  نقداً(كاش(  

Option2                      Caption :  شيك 

Option3                      Caption :  بطاقة ائتمان 
Option4                      Caption : أخرى 
Combo1                      list : مواد غذائية –دوات مرتلية أ …  

 
Data1                          Database name : Sold_quantity 
                                     Record source : invoice 
 

  
  

   )1 – 4( شكل 
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  إن بعض الكائنات املذكورة يف اجلدول الـسابق غـري            :مالحظة
) ال بيسيك تلقائياً    أي غري موجودة يف قائمة أدوات فيجو      ( قياسية  

ولكنها تظهر بالضغط على الزر األمين للفأرة على قائمـة أدوات           
مث اختيار األدوات  )  components( فيجوال بيسيك مث اختيار أمر 

    ) . Apply( واختيار أمر 
  
  

وبعد إنشاء هذه الكائنات السابقة وضبط خصائـصها كالـسابق          
   ) :4-4( التايل سوف تظهر شاشة الربنامج كما يف الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 4-4(  شكل 
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  :ربط البرنامج بقاعدة البیانات 
     جيب على كل من يستخدم  فيجوال بيسيك يف برجمة قواعـد            
  البيانات ربط الربنامج بقاعدة البيانات قبل البدء يف كتابة الكود

 )Code (    اخلاص بالربنامج ، ويتم ذلك بواسطة كائن خاص  هـو
         ، وإذا مل تكــن هــذه األداة Data control)(أداة الــربط 

  موجودة  ضمن األدوات  ميكننا إضافتها عن طريق اختيار أمر
 ) Components (       من القائمـة )Project  (     واختيـار األداة مث

، وذا ميكننا اختيار األداة واستخدامها       ) O.K( الضغط على زر      
ــضبط ــات ب ــدة البيان ــامج بقاع ــط الربن ــن يف رب  كــل م

  باسـم قاعـدة البيانـات و خاصـية        Databasenameخاصـية 
Recordsource 1-4(   باسم اجلدول كما فعلنا يف شكل. (  

  
  

  :حــفظ البیانات 

وذا نكون قد بدأنا بداية صحيحة تساعدنا يف بناء برنامج قوي خايل من 
 . األخطاء بإذن اهللا تعاىل 
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 إن حفظ البيانات هو من أهم األمور اليت جيب أن  تكون موجودة             
يف الربنامج ، ألن مجيع املستخدمني يريدون االستفادة مـن هـذه            

،  ويتم حفظ البيانات     ) أي يف وقت الحق     ( ت بعد كتابتها    البيانا
    Data1.Recordset.AddNew:     عن طريق كتابة األمر التايل 

  
  . يف برناجمنا احلايل Command1وسوف نطبق هذا األمر على زر 

   :Command1كتابة الشفرة لزر الحفظ 
Data1.Recordset.AddNew 
Data1.Recordset.Fields!the_no= Text1.Text 
Data1.Recordset.Fields!per_name = Text2.Text 
Data1.Recordset.Fields!the_kind = Combo1.Text 
If Option1.Value = True Then 
Textoption.Text  = "نقداً(كاش"(  
Exit  sub 
End if  
If Option2.Value = True Then 
Textoption.Text  = "شيك"  
Exit  sub 
End if  
If Option3.Value = True Then 
Textoption.Text  = "بطاقة ائتمان"  
Exit  sub 
End if  
If Option4.Value = True Then 
Textoption.Text  = Text3.Text 
Exit  sub 
End if  
Data1.Recordset.Fields!payment_way = Textoption.Text 
Data1.Recordset.Fields!all_money = Text4.Text 

أمر اإلضافة إىل قاعدة   اسم أداة الربط
  البيانات
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Data1.Recordset.Fields!deposit = Text5.Text 
Data1.Recordset.Fields!remainder = Text6.Text 
Data1.Recordset.Fields!the_date = Text7.Text 
Data1.Recordset.Fields!the_time = Text8.Text 
Data1.Recordset.Fields!notes = RiahTextbox 
Data1.UpdateRecord 
 
 

**************** 

  :شرح الكود السابق
يف السطر األول قمنا بإخبار فيجوال بيسيك بأننـا سـنقوم            -1

  .بعملية حفظ بيانات جديدة 
يف السطر الثاين قمنا حبفظ البيانـات املدخلـة يف الكـائن             -2

)Text1.Text ( يف احلقل)the_no. (  
يف السطر الثالث قمنا حبفظ البيانـات املدخلـة يف الكـائن             -3

)Text2.Text (يف احلقل) per_name. (  
يف السطر الرابع  قمنا حبفظ البيانـات املدخلـة يف الكـائن             -4

)Combo1.Text ( يف احلقل )the_kind. (   
 من السطر الرابع حىت السطر الواحد والعشرين قمنا بكتابـة       -5

شروط معينه حيث  أن اختيار املستخدم لطريقـة الـدفع يف          
االختيـار  الربنامج سوف تتم عن طريق اختيار زر من أزرار          

من مث يقوم الربنامج بكتابة عنوان هذا الزر يف صندوق نـص            
أي تكون قيمة اخلاصـية     ( يفترض أن يكون خمفي غري ظاهر       
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Visible تساوي False  (  ولكننا جعلناه ظاهراً لكي يتم فهم
طريقة احلفظ ، مث بعد ذلك يسندها إىل احلقل املوجـود يف            

  .قاعدة البيانات 
مت إسـناد كـل     )ماعدا السطر األخري    ( ية  ويف السطور الباق   -6

بيانات موجودة يف كل صندوق نص إىل احلقل املنـاظر هلـا     
  .املوجود يف جدول قاعدة البيانات 

ويف السطر األخري يتم حتديث حفظ البيانات وبـدون هـذا            -7
األمر لن يستطيع الربنامج االستفادة من هـذه البيانـات أو           

إجراء أي عملية عليها حىت     عرضها أو حتريرها أو طباعتها أو       
تقوم بإعادة تشغيل جهاز احلاسب ، ولكن عند كتابة هـذا           
األمر فإن الربنامج يستطيع التعامل مع هذه البيانات مبجـرد          

  .ادخاهلا 
  

  :تعدیل  البیانات 
    إن تعديل البيانات  يشابه إىل حٍد كبري حفظ البيانات حيث أننا            

  : كتابة األمر التايل سنقوم بتعديل البيانات عن طريق 
                             Data1.Recordset.Edit 

 
 

  

  اسم أداة الربط
  أمر تعديل بيانات موجودة
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 يف برناجمنـا احلـايل     Command2وسوف نطبق هذا األمر على زر       
  :كتابة الكود الخاص بتعدیل البیانات 

Data1.Recordset.AddNew 
Data1.Recordset.Fields!the_no= Text1.Text 
Data1.Recordset.Fields!per_name = Text2.Text 
Data1.Recordset.Fields!the_kind = Combo1.Text 
If Option1.Value = True Then 
Textoption.Text  = "نقداً(كاش"(  
Exit  sub 
End if  
If Option2.Value = True Then 
Textoption.Text  = "شيك"  
Exit  sub 
End if  
If Option3.Value = True Then 
Textoption.Text  = "بطاقة ائتمان"  
Exit  sub 
End if  
If Option4.Value = True Then 
Textoption.Text  = Text3.Text 
Exit  sub 
End if  
Data1.Recordset.Fields!payment_way = Textoption.Text 
Data1.Recordset.Fields!all_money = Text4.Text 
Data1.Recordset.Fields!deposit = Text5.Text 
Data1.Recordset.Fields!remainder = Text6.Text 
Data1.Recordset.Fields!the_date = Text7.Text 
Data1.Recordset.Fields!the_time = Text8.Text 
Data1.Recordset.Fields!notes = RiahTextbox 
Data1.UpdateRecord 

  . التعديل دوذا نالحظ الشبه الكبري بني كتابة كود احلفظ وكو
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  :إظهار البیانات على شاشة البرنامج 

     هناك طريقتان إلظهار البيانات على شاشة الربنـامج ، األوىل          
إظهار البيانات اخلاصة بسجل واحد فقط ، عن طريق البحث عنه           
بإدخال قيمة معينة يف أحد احلقول ، ومن مث إظهار البيانات املتبقية            

لثانية هي إظهار مجيع السجالت يف جدول       هلذا السجل ، والطريقة ا    
، وهذا اجلدول عبارة عن أداة موجودة من ضمن أدوات فيجـوال       

تقـوم  )        Microsoft Data Grid Bound Control( بيسيك امسها 
بعرض البيانات يف شبكة عن طريق ربطها بأداة ربط قاعدة البيانات           

 )Data control   (ريقتني بالتفـصيل  ، وسوف أقوم بشرح كال الط
  :حىت يتم استيعاا 

  ) :عرض البیانات لسجل واحد فقط ( الطریقة األولى 
يـتم   ) SQL( وفيها يتم كتابة كود خاص بلغة االستعالم البنيوية         

يقوم بإلقاء نظرة خاطفة على جدول قاعدة البيانـات ويـستخرج      
منها السجل املطلوب طبقاً للشرط املكتوب يف الكود ، وسـوف           

وم بتطبيق هذا الكود على مثالنا ، وسوف أقوم بـشرحه بعـد             أق
  .كتابته 

   :Command3 كتابة الشفة لزر إظهار البیانات
Data1.RecordSource = “ select * from invoice where_ 
the_no="  +  "'"  +  Text1.Text + "'" 
Data1.Refresh 
Text1.Text = Data1.Recordset.Fields!the_no 
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Text2.Text = Data1.Recordset.Fields!per_name 
Combo1.Text = Data1.Recordset.Fields!the_kind 
Text3.Text = Data1.Recordset.Fields!payment_way 

If Text3.Text = “ )نقداً(كاش ” then 

Option1.Value = True  
Textoption.Text = ”” 
Exit sub 
End if 

If Text3.Text = “شيك” then 

Option2.Value = True  
Textoption.Text = ”” 
Exit sub 
End if 

If Text3.Text = “بطاقة ائتمان” then 

Option3.Value = True  
Textoption.Text = ”” 
Exit sub 
End if 
 
Option4.Value = True 
Textoption.Text = Text3.Text 
 
Text4.Text = Data1.Recordset.Fields!all_money 
Text5.Text = Data1.Recordset.Fields!deposit 
Text6.Text = Data1.Recordset.Fields!remainder 
Text7.Text = Data1.Recordset.Fields!the_date 
Text8.Text = Data1.Recordset.Fields!the_time 
RichTextbox.Text = Data1.Recordset.Fields!notes 
 

***************  
  :شرح الكود السابق 
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خاص يقوم باملرور على     ) SQL( يف السطر األول يتم كتابة       -1
مجيع البيانات املوجودة يف يف جدول قاعدة البيانات ومـن مث         
يقوم باختيار السجل  صاحب الرقم املوجـود يف صـندوق           

أي  الفاتورة صاحبة الرقم املكنوب يف خانـة         ( النص األول   
 الكود السابق   السطرين األوىل يف  :ملحوظة  ) . (رقم الفاتورة   

  )._ يفضل أن يكتبا يف سطر واحد بدون عالمة 
يف السطر الثالث يتم حتديث أداة الربط حبيث أنـه ميكنـها             -2

أي أا تتعامل مه مع     ( التعامل مع السجالت احملفوظة حديثاً      
  ) .آخر شكل للبيانات املوجودة يف قاعدة البيانات 

 the_noيف احلقـل  يف السطر الرابع يتم وضع القيمة املوجودة      -3
  .يف صندوق النص األول 

يف السطر اخلامس يتم وضع القيمـة املوجـودة يف احلقـل             -4
per_name يف صندوق النص الثاين .  

يف السطر السادس يتم وضع القيمـة املوجـودة يف احلقـل             -5
the_kind يف األداة Combo1.   

يف السطر السابع يتم وضع القيمـة املوجـودة يف احلقـل             -6
payment_way     يف صندوق النص Text3     ويف األسطر اليت تلي 

هذا السطر يقوم الربنامج باختبار القيمة املوجودة يف احلقل إذا    
فإنه سيجعل التركيـز    )" نقداً(كاش"ما كانت تساوي كلمة     



-44-  وليد سعيد حممد األمسري : إعداد وتصميم الطالب

  Textoptionعلى  زر االختيار األول وسيجعل صندوق النص         
 كلمة  فارغاً ، و إذا كانت القيمة املوجودة يف احلقل تساوي         

فإنه سيجعل التركيز علـى  زر االختيـار الثـاين           " شيك"
  فارغاً ، و إذا كانـت        Textoptionوسيجعل صندوق النص    

فإنـه  " بطاقة ائتمان "القيمة املوجودة يف احلقل تساوي كلمة       
سيجعل التركيز على  زر االختيار الثالث وسيجعل صندوق         

 Exit Subوضعت مجلة :مالحظة(   فارغاً Textoptionالنص 
لغرض معنب ، أال وهو أنه عند عدم حتقق الشرط فإن مجيـع             
األوامر املكتوبة فيه تلغى وينتقل الربنامج إىل الشرط الـذي          

، فإذا مل تتحقق الشروط السابقة فإن الربنامج سيضع         ) بعده  
 Textoptionالقيمة املوجودة يف احلـق يف صـندوق الـنص           

 الرابع الذي عنوانـه     وسوف جيعل التركيز على زر االختيار       
  " .أخرى"

ومن السطر الرابع والعسرين حىت السطر األخري يتم وضـع           -7
كل قيمة موجودة يف احلقل يف صندوق النص اخلاص ـذه           
القيمة باستثاء السطر األخري الذي يـتم وضـع القيمـة يف            
صندوق نص خاص بسعته وقدرته على استيعاب كتابة كثرية         

   .RichTextbox وهو خبال صندوق النص العادي أال
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  ) :عرض البیانات في جدول ( الطریقةالثانیة 
سوف نقوم اآلن مبعرفة كيفية عرض البيانـات يف شـبكة تـشبه             

موجودة يف فيجوال بيسيك    ) Object(اجلدول وهي عبارة عن أداة      
  :كما ذكرت سابقاً ، ويتم ذلك كالتايل 

 ربطها بـأداة     ويتم ذلك مبجرد   : ربط األداة بقاعدة البيانات      -أ-
  DataSource)(وذلك بضبط اخلاصية (Data control)الربط والتحكم 

  . وهي أداة التحكم املوجودة يف برناجمنا Data1باألداة 
يقوم بإظهار مجيع البيانـات      ) SQL( كتابة  :  كتابة الكود     -ب-

الذي مت حفظها مؤخراً يف قاعدة البيانات ،  وسوف نقوم بكتابـة             
 لكي يتم عرض مجيع  Form Loadلك يف االجراء الكود اخلاص بذ

  .البيانات يف األداة مع بداية تشغيل الربنامج 
  : كتابة الشفرة الخاصة بإظهر جمیع البیانات 

Data1.RecordSource = " select  *  from invoice " 
Data1.Refresh 

يف اجلدول ووضعها يف    وبذلك سيتم اختيار مجيع البيانات املوجودة       
   .DB Grid اة العرض أد
  

  :تحدیث الفواتیر أثناء عمل البرنامج 
بعد -لو حاولت أثناء استخدام برنامج املبيعات البحث عن فاتورة          

 يف أداة العرض لن جتدها ، وذلك لعدم حتـديث           -حفظها مباشرة 
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البيانات املوجودة يف األداة ، ولذلك سنقوم بكتابة الكود التايل يف           
  .زر التحديث 

  :الشفرة الخاصة بزر التحدیث كتابة 
Data1.RecordSource = " select  *  from invoice " 
Data1.Refresh 

وسوف يقوم هذا الكود بإظهار مجيع البيانات املوجودة يف قاعـدة           
  .البيانات يف أداة العرض مبجرد الضغط عليه

  :الخروج من البرنامج 
مها تصلح مـع    للخروج من برنامج املبيعات يوجد طريقتني ، وكال       

برناجمنا املتواضع ، األوىل تقوم بإاء كافة أعمال الربنـامج وهـي            
 الذي  Endالطريقة الصحيحة الاء أي برنامج أال وهي كتابة األمر 

سينهي مجيع مهام الربنامج ، والطريقة الثانية تقوم بإغالق نافـذة           
إن األمر  معينة ، ومبا أن برناجنا املتواضع يتكون من نافذة واحدة ف          

Unload Me كاٍف الغالقه .  
  :كتابة الشفرة الخاصة بزر الخروج 

End  
  
  
  
  
  


