
LINQتقنية 

 



LINQقنية تالقسم النظري من 

LINQ:
netframeworkضمن إطار العمل 2007هي تقنية برجمية أنتجتها شركة مايكروسوفت وأصدرتها يف  3.5

تسهيل عملية معاجلة البيانات مهما كان مصدرها: الغرض منها 

التعديلاحلذف و و أي أننا نستطيع عن طريق هذه التقنية إجراء عمليات االستعالم و اإلضافة 

البياناتقواعد على  SQLو الرتتيب و التجميع و الكثري من العمليات اليت متكننا إياها لغة 
اخلاصة بها و بأسلوب سهل و بسيط



:ونشري إىل موضوع قد خيطر يف الذهن 

كيف نستخدم هذه التقنية ؟
Linqإلجراء عمليات  VBاو لغة  #Cبكل بساطة ميكننا استخدام لغة 

sqlدون أن يكون لك خلفية يف تعليمات مباشرًة linqلذلك ميكنك أن تتعلم تقنية 

:LINQميزات تقنية 
مصادر البيانات و التعامل معها بآلية عمل واحدةتوحيد  1-

الكثري من أنواع مصادر البيانات بنفس الطريقةو objectو  xmlو sqlمنأي أننا نستطيع إجراء استعالم 

:XMLإعطاء قوة كبرية للغة -2

 SQLلغة ميكن أن نقارنها بـ  XMLعن طريق هذه التقنية فقد جعلنا لغة 

وتر و الكثري و ألعاب الكومبياألندرويدعن طريق تقنياتها احلديثة أصبحت حتتل مركز كبري يف االستخدام يف أجهزة  XMLهل تعلم أن لغة 

من الربامج و حتديثاتها



:تقنيتنا اليت نتحدث عنها ختص  XMLميزة جيب ذكرها عن 

بأخر مطافك أنك تتعلم لغات عالية من كل النواحي تتفاجئسوف  Oracleأو  SQL serverسواء  SQLوأنت تتعلم لغة 
:ولكن هلا سلبيات

و اقتالع الداتا سلبية أنك ال ميكنك استخدام مثل هذه القواعد يف املشاريع الصغرية مثل إدارة متجر أو صيدلية لسبب صغري وهأهم 

بعد االنتهاءبيز

Sqlأي أنك حباجة لتنصيب نفس مدير قاعدة البيانات مثل  server  املنشئة و زرعها بيزعند الزبون و حباجة ان تقتلع الداتا
عند جهاز الزبون 

طة  الكم اهلائل من األخطاء الذي قد حيدث عند جهاز الزبون ألنك ببساماهوهذه ليست مشكلة بقدر مشكلة أنك لست متوقع 

لديك ومل تربجمها عند الزبونبيزقد برجمت الداتا كنت 



الزبون  فلرمبا الزبون ميتلك جهاز ضعيف ال يتحمل مدير قاعدة البيانات ولرمبا أيضًا حتدث أخطاء بسبب مشاكل لدى جهاز

بيزفتضطر إىل إصالح مشاكل جهازه قبل إعطاء الداتا 

ولرمبا حتدث مشاكل يف تنصيب مدير قاعدة البيانات و لرمبا و لرمبا 

مور املعقدة ووصلت أخريًا مدير قواعد البيانات إىل حل املشكلة يف وضع مدير قاعدة البيانات على سريفر بعيد و الكثري من األ

لن ندخل يف تفاصيلها... األخرى 

ال حتتاج لتنصيب أي شيء وال حتتاج القتالع أي قاعدة  أي  PLUG & PLAYاليت تتميز بتقنية  XMLوهنا تكمن لغة 
اشر و تتعامل مع ال حتتاج سوى إعطاء الربنامج الذي قمت بربجمته مع ملفاته و تنقلها للزبون و تقوم بتشغيل الربنامج بشكل مب

قواعد البيانات من دون أي مشاكل



ما عالقة تقنيتنا باملوضوع ؟

لغة صامتة أي حتتاج حملرك هلا  هي  XMLجيدر على املنصت للموضوع أن يدري أن لغة 

هي احملرك هلا أي هي اليت ستجعلها مثل باقي لغات قاعدة البيانات الكبرية LINQوتقنية 
...ووووحيث أنها هي لغة االستعالم و اإلضافة و احلذف 



LINQقنية تالقسم العملي من 

#Cعرب لغة LINQالقادمة كيفية التعامل مع تقنية الساليداتسوف يتم عرض يف 
يف شرح تقنيتنا  Objectsوسيتم استخدام اللوائح و املصفوفات و الـ 

LINQوهي تقنية LINQ TO XMLهلا اشتقاقات مثل LINQجيدر بنا الذكر أن تقنية 
XMLاملطبقة على ملفات الـ 

LINQ TO XMLيف هذا امللف لن يتم شرح 
فقطsqlو اجلدير بالذكر أيضًا سوف نركز على إجراء االستعالمات املشهورة يف 



:LINQهناك شكالن للتعامل مع تقنية 

1-Query-Syntax:

SQLالبيانات و هي شبيهة جدًا بلغة استعالم وهي طريقة إلجراء االستعالمات من مصدر

2-Methods-Syntax:
وهي طريقة إلجراء االستعالمات من مصدر البيانات عن طريق الوظائف املمتدة 

SQLجيدون الشكل الثاني أسهل من الشكل األول و خصوصًا الذين مل يتعاملوا مع LINQالكثري من مستخدمي تقنية 
فسيجد الشكل األول أسهل من الشكل الثانيSQLأما من كان قد تعامل مع 





قمنا بتعريف الئحة لنقوم بإجراء استعالم عليها دون أي شروط

استعالم بسيط دون شرط



:كيف جنري استعالم مع شرط معني 

لقياس عدد األحرفLengthأحرف و اخلاصية 5االستعالم التالي يقوم جبلب األمساء اليت يزيد طوهلا عن 

Where



H:االستعالم التالي يقوم جبلب األمساء اليت تبدأ حبرف 
جللب الكلمات اليت تبدأ حبرف أو أحرف معينة: ()StartWithالدالة 

StartWith()



:SSاالستعالم التالي يقوم جبلب األمساء اليت حتتوي على حرفني 

جللب الكلمات اليت تبدأ على حرف أو أحرف معينة: ()Containsالدالة 

Contains()



:mاالستعالم التالي يقوم جبلب أول امسني حيويان على حرف 

عنصر nجللب أول : take(n)الدالة 

Take()



ORو ANDميكن أن حتتوي الشروط على 

AND - OR



:Objectsلندخل اآلن يف الـ 

منه يف قسمObjectاشتقنياو employeeقمنا بتعريف كالس 

إلجراء بعض االستعالمات عليهMainالـ 

Objects



السابقة دون شروطcollectionاالستعالم التالي يقوم جبلب مجيع البيانات من الـ 

Objects



يقوم جبلب البيانات مع ترتيبهم حسب االسم  : االستعالم التالي 

A–Zحيث يعتمد الرتتيب حسب األحرف اإلنكليزية من 
يف ذلكorderbyحيث تفيد 

OrderBy



يقوم جبلب البيانات مع ترتيبهم ترتيب عكسي حسب االسم  : االستعالم التالي 

Z-Aحيث يعتمد الرتتيب حسب األحرف اإلنكليزية من 

descending



 idيقوم جبلب البيانات مع ترتيبهم حسب لغة الربجمة ثم النظر إىل الـ: االستعالم التالي 

ThenBy



GroupBy

م حسب يقوم جبلب البيانات مع جتميعه: االستعالم التالي 

لغة الربجمة



GroupBy

م حسب يقوم جبلب البيانات مع جتميعه: االستعالم التالي 

لغة الربجمة



Join

idلـ قمنا باشتقاق غرضني خمتلفني من كالسني خمتلفني وسوف نربط بينهما عن طريق ا



Join

االستعالم التالي يقوم بربط اجملموعتني مع بعضهما



Join

االستعالم التالي يقوم بربط اجملموعتني مع بعضهما



Concat,Distinct,Union,Intersect,Except

Concat :و تستخدم لدمج جمموعتني مع التكرارDistinctحلذف املكرر

Union :لدمج جمموعتني مع حذف التكرار

Intersect :جللب املكرر بني اجملموعتني

Except :جللب الغري مكرر من اجملموعة األوىل يف الثانية



Concat,Distinct,Union,Intersect,Except



FirstOrDefault,LastOrDefault

FirstOrDefault :جللب أول عنصر يف اجملموعة

LastOrDefault:جللب أخر عنصر يف اجملموعة

هالتجنب الوقوع يف خطأ أثناء التنفيذ إن مل يكن هناك عناصر جيلبOrDefaultوتفيد 
وخاصًة عندما تكون اجملموعة فارغة



Max , Min , Count , Average , Sum

Max :جللب أكرب قيمة يف اجملموعة

Min: يمة يف اجملموعةقجللب أصغر

Sum :حلساب جمموع عناصر اجملموعة

Count :حلساب عدد العناصر يف اجملموعة

Average :حلساب املتوسط احلسابي لعناصر اجملموعة








