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اإل٘ذاء
إلى والدي ووالدتً الحبٌبٌن وإخوتً
إلى جمٌع أصدقابً فً جمٌع المنتدٌات
إلى كل من ٌتوق لبلستفادة من هذا الكتاب

شىش خبص
إلى والدي ووالدتً
إلى اإلخوة الذٌن اقترحوا تجمٌع المقاالت فً كتاب واحد
إلى كل من ساعدنً فً التجمٌع والفهرسة
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ِمذِخ
هذا الكتاب هو تجمٌع ألهم مواضٌعً ومقاالتً فً منتدٌات البرمجة العربٌة بلؽة  Visual Basic .netبإصداراتها المختلفة ابتداء من 2002
وحتى  2008وهو ال ٌشكل مرجعا متكامبل للؽة ولكن المواضٌع الموجودة فٌه تهم كل مبرمج ٌتعامل مع هذه اللؽة راجٌا الفابدة لكل من ٌقرأه
حٌث جمعت المقاالت فً عدة أقسام متنوعة لٌضم كل قسم مجموعة من المقاالت المتشابهة بالموضوع لهذا تستطٌع قراءة األقسام بدءا من
القسم أو الموضوع الذي ٌعجبك مع االنتباه إلى خصوصٌة قسم تقنٌة  Linqحٌث ٌتوجب علٌك دراسة بعض المواضٌع المنوه عنها فً بداٌة
القسم قبل البدء به ومتابعته بالتسلسل الوارد فً الكتاب .
كما ٌفضل أن تعرؾ على األقل بعض أساسٌات اللؽة كً تستطٌع المتابعة والفهم فٌجب أن تكون لدٌك خلفٌة جٌدة عن أساسٌات لؽة الفٌجول
باٌزٌك من حلقات التكرار والحلقات الشرطٌة وتعرٌؾ المتؽٌرات ومجالها كما أن بعض المواضٌع المتقدمة ٌلزمها أن تكون ملما ببرمجة
قواعد البٌانات وطرٌقة كتابة استعبلمات  Selectوخاصة عندما تنتقل إلى القسم الخاص بـ  Linqمع وجود مواضٌع تحتاج إلى إلمام بطرٌقة
تعرٌؾ وإنشاء الفبات  Classesكما ٌفضل أن تكون لدٌك معرفة بمبادئ  HTMLو  XMLلتعلقها ببعض الدروس الموجودة فً الكتاب
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اٌمغُ األٚي – ِؼبٌغخ األخطبء

وٌضم المواضٌع التالٌة:




معالجة األخطاء
تنقٌح األخطاء فً برنامجك
االستثناءات  Exceptionsاصطٌاد األخطاء ومعالجتها
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ِؼبٌغخ األخطبء
ِزٔ ٝغزخذَ ِؼبٌغبد األخطبء
ٌمكنك استخدام معالجات األخطاء فً أي وضع ٌولد احتمال لحدوث خطؤ ٌوقؾ تنفٌذ البرنامج سواء كان ذلك الخطؤ متوقعا أم ؼٌر
متوقع .وبشكل عام تستخدم معالجات األخطاء إلدارة أحداث خارجٌة قد تإثر على مسار تنفٌذ البرنامج كفشل فً الوصول للشبكة أو قرص
مضؽوط ؼٌر موجود أو طابعة أو ماسح ضوبً ؼٌر مشؽلٌن مثبل ومن هذه المشاكل المحتملة التً تحتاج إلى معالجات أخطاء:
مشكلة فً المخدمات أو تجهٌزات االتصال
 شبكة/انترنت
عدم القدرة على إنشاء اتصال أو تنفٌذ استعبلم أو أن قاعدة البٌانات تعٌد خطؤ ما
 قواعد بيانات
قرص ؼٌر مهٌؤ أو مهٌؤ بصورة ؼٌر صحٌحة أو قرص قابل لئلزالة ؼٌر مدخل بشكل جٌد
 سواقات األقراص
أو قطاعات تالفة أو حتى قرص ملا
مسار خاطا أو ؼٌر صحٌح
 مشاكل المسارات
طابعة مطفؤة أو بدون ورق أو ؼٌر متوفرة لسبب ما
 مشاكل الطابعة
مكونات أو مكتبات ٌعتمد علٌها ملؾ للتنفٌذ ناقصة أو ؼٌر منصبة بصورة صحٌحة أو
 مشاكل برمجيات
 وجود تعارض أو عدم توافقٌة بٌن بعض المكتبات
البرنامج ٌحاول القٌام بعملٌة ؼٌر مسموحة أو أن المستخدم الذي ٌشؽل البرنامج ال ٌمتلك
 مشاكل أمان
 الصبلحٌات الكافٌة إلتمام تنفٌذ العملٌة
مصادر نظام ؼٌر كافٌة
 مشاكل ذاكرة
مشاكل فً تبادل البٌانات مع حافظة وٌندوز
 مشاكل الحافظة
مشاكل صٌؽة أو مشاكل منطقٌة لم ٌستطع المترجم كشفها
 مشاكل منطقية

وزٍخ Try … Catch
 Try … Catchحٌث ٌمكنك كتابة عبارة  Tryضمن إجراء معالجة
كتلة الكود التً تستخدم لمعالجة أخطاء زمن التنفٌذ تدعى
الحدث قبل الكود الذي تتوقع أن ٌولد مشكلة وتلٌها مباشرة عبارة  Catchفإن حدث خطؤ فً زمن التنفٌذ فٌتم تنفٌذ مجموعة من العبارات
ضمن كتلة  Catchثم ستنفذ مجموعة من العبارات االختٌارٌة فً كتلة  Finallyكما ٌمكن فً بعض الحاالت تعشٌش عدة بلوكات … Try
 Catchداخل بعضها و تكون الصٌؽة العامة لكتلة Try … Catch

Try
Statements that might produce a run-time error
انؼجبساد انًًكٍ أٌ رٕنذ خطأ
Catch
Statements to run if a run-time error occurs
انؼجبساد انز ٙرُفز ف ٙؽبنخ ؽذٔس خطأ
Finally
Optional statements to run whether an error occurs or not
ػجبساد اخزٛبسٚخ عزُفز إٌ ؽذس خطأ أو ال
End Try
حٌث تشكل عبارة  Tryبداٌة تعرٌؾ معالجة الخطؤ فً حٌن أن العبارات  Tryو  Catchو  End Tryهً عبارات إجبارٌة والعبارة Finally
اختٌارٌة .وٌدعى الكود المتواجد بٌن عبارتً  Tryو  Catchبالكود المحمً بسبب أن أخطاء زمن التنفٌذ المتولدة ضمن ذلك الكود ال تتسبب
فً توقؾ البرنامج عن العمل
فمثبل إن حاولنا فتح ملؾ صورة وتحمٌله فً صندوق الصورة ٌمكننا وضع ذلك الكود ضمن كتلة  Try … Catchوذلك لحماٌة البرنامج من
األخطاء التً قد تحدث فً زمن التنفٌذ

Try
_ = PictureBox1.Image
)"System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\FileOpen.bmp
Catch
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MsgBox("Please insert the disk in drive D")
End Try
Try … Catch والمثال التالً ٌبٌن لنا كٌفٌة تعشٌش كتل

Try
PictureBox1.Image = _
System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\FileOpen.bmp")
Catch
MsgBox("Please insert the disk in drive D, Then Click Ok")
Try
PictureBox1.Image = _
System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\FileOpen.bmp")
Catch
MsgBox("File Load feature disabled")
End Try
End Try

Err اٌغشع
 بنسخته المحدثة بمعلومات مفصلة لمعالجةErr
من األؼراض الموروثة المفٌدة الباقٌة من نسخ فٌجول باٌزٌك السابقة الؽرض
Exception
األخطاء لكل خطؤ زمن تنفٌذ ٌحدث فً البرنامج ومع ذلك هناك طرق أحدث إلدارة األخطاء فً الفرٌموورك مثل الؽرض
Err.Number التنفً فالخاصٌة
ذ
 الخصابص األكثر إفادة لتحدٌد أخطاء زمنErr.Description  وErr.Number القوي وتشكل الخصابص
 تحتوي على رسالة قصٌرة تطابق رقمErr.Description تحتوي على رقم الخطؤ الخاص بآخر خطؤ زمن تنفٌذ حدث مإخرا والخاصٌة
ًالخطؤ الذي حدث مإخرا وتلك الخاصٌتان تمكناك من التعرؾ على األخطاء التً حدثت مإخرا وتحدٌد االستجابة المناسبة لها وقد تعط
 ولكن إنErr.Clear
المستخدم رسالة عن كٌؾ ٌمكن أن ٌتصرؾ فً حالة حدوث خطؤ معٌن كما ٌمكنك تفرٌػ الخطؤ بواسطة الطرٌقة
 إال إن حدث خطؤCatch  فٌصبح من ؼٌر الضروري تفرٌػ الخطؤ ألنه ال ٌتم الدخول إلى كتلةCatch  داخل كتلةErr استخدمت الؽرض
Err والمثال التالً ٌتعرؾ على عدة أخطاء زمن التنفٌذ باستخدام الؽرض

Try
PictureBox1.Image = _
System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\FileOpen.bmp")
Catch When Err.Number = 53 'If File Not Found Error
MsgBox("Check pathname and disk drive")
Catch When Err.Number = 7 'If File Out Of Memory Error
MsgBox("Is this really a bitmap", , Err.Description)
Catch
MsgBox("Problem loading file", , Err.Description)
End Try

Exit Try اٌؼجبسح
 المؤلوفة حٌث باستخدامها تخرج كلٌاExit Sub  وExit For  بشكل مشابه للعباراتTry … Catch وهً تستخدم للخروج من كتلة
 الباقٌةTry … Catch  تجعلك تقفز فوق بقٌة عباراتExit Try  موجودا فسٌتم تنفٌذه ولكن عبارةFinally  ولكن إن كان قسمTry من كتلة

Try
If PictureBox1.Enabled = False Then Exit Try
PictureBox1.Image = _
System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\fileopen.bmp")
Catch
Retries +=1
If Retries <= 2 Then
MsgBox("Please insert the disc in drive D")
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Else
)"MsgBox("File Load feature disabled
Button1.Enabled = False
End If
End Try

ِمبسٔخ ِؼبٌغبد األخطبء ِغ اٌزمٕ١بد اٌذفبػ١خ ٌٍجشِغخ
استخدام معالجات األخطاء لٌست الطرٌقة الوحٌدة لحماٌة برنامجك من حدوث أخطاء زمن التنفٌذ فقطعة الكود التالٌة تستخدم
الطرٌقة  File.Existsفً مجال األسماء  System.IOفً مكتبة فبات الفرٌموورك للتؤكد من أن الملؾ موجود فعبل قبل محاولة فتحه
If file.Exists("D:\fileopen.bmp") Then
_ = PictureBox1.Image
)"System.Drawing.Bitmap.FromFile("D:\fileopen.bmp
Else
)"MsgBox("Cannot find fileopen.bmp on drive D.
End If
فً الكود السابق ال تعتبر عبارة  Ifمعالج خطؤ حقٌقً ألنها ال تستطٌع منع خطؤ زمن التنفٌذ من إٌقاؾ تنفٌذ البرنامج وبدال عن ذلك فطرٌقة
التحقق هذه التً ٌستخدمها بعض المبرمجٌن تدعى بالبرمجة الدفاعٌة .فهً تستخدم وظٌفة مفٌدة فً مكتبة فبات الفرٌموورك للتؤكد من العملٌة
التً ستجري على الملؾ قبل محاولة فتحه الفعلٌة .وفً هذه الحالة خاصة فالتؤكد من وجود الملؾ باستخدام الطرٌقة  File.Existsهً أسرع
من انتظار فٌجول باٌزٌك إلطبلق االستثناء واستعادته من خطؤ زمن التنفٌذ باستخدام معالجات األخطاء.
وهنا ٌظهر لدٌنا سإال :متى ٌجب علٌنا استخدام طرٌقة البرمجة الدفاعٌة ومتى ٌجب علٌنا استخدام معالجات األخطاء؟ وٌكون الجواب هو أنه
ٌجب علٌك استخدام مزٌج من الطرٌقتٌن فً كودك حٌث تكون طرٌقة البرمجة الدفاعٌة هً األكثر فعالٌة لمعالجة المشاكل المحتملة .وكما
ذكرنا سابقا فالطرٌقة  File.Existsأسرع من بلوك  Try … Catchلمعالجة األخطاء لذا فمن المنطقً استخدام تقنٌة البرمجة الدفاعٌة من أجل
األخطاء التً تتوقع حدوثها بشكل متكرر واستخدام التراكٌب الخاصة بمعالجة األخطاء إذا كان لدٌك أكثر من شرط لفحصه وترٌد تزوٌد
مستخدم برنامجك بعدد من الخٌارات كاستجابة لذلك الخطؤ كما تمكنك من معالجة األخطاء التً قد ال تتوقعها.

8

رٕم١ح األخطبء ف ٟثشٔبِغهDebugging Your Application ,
عند تطوٌر تطبٌق ما ٌواجه المبرمج مشاكل وأخطاء تظهر أثناء التنفٌذ أو الترجمة وتنقسم هذه األخطاء إلى عدة أنواع :خطؤ بالصٌؽة وهذا
ٌسهل اكتشافه حٌث لن ٌقوم الـ  Compilerبترجمة المشروع وتنفٌذه إن وجد خطؤ من هذا النوع وقد تعترض علٌه بٌبة التطوٌر أثناء كتابتك
لشفرة البرنامج  -خط أحمر تحت العبارة  -وأخطاء وقت التنفٌذ وهذه أخطاء طاربة تحدث أثناء تنفٌذ البرنامج وٌجب مراقبتها فً الشٌفرة
وهنا نستخدم عبارة  Try ... Catchلحصر تلك األخطاء وتجاوزها مثل عندما ٌحاول البرنامج فتح ملؾ قد ٌكون ؼٌر متوفر للفتح ألسباب
متعددة مرتبطة ببٌبة التشؽٌل ونوع آخر وهً أخطاء منطقٌة فً الكود حٌث تبلحظ أن صٌؽة األوامر صحٌحة ولكن البرنامج ال ٌقوم بالعمل
كما ٌجب ففً هذه الحالة طرق تجاوز النوعٌن السابقٌن من المشاكل لن تفٌدك وستضطر الستخدام أدوت التنقٌح  Debugging toolsلحصر
وتصحٌح تلك المشاكل وفٌما ٌلً بعض النقاط التً تساعدك على استخدام هذه األدوات لتجاوز المشاكل من النوع األخٌر
ٌمكنك وضع نقاط التوقؾ  Break Pointsإلٌقاؾ تنفٌذ البرنامج عند سطر معٌن وٌمكن بعد التوقؾ متابعة تنفٌذ البرنامج باستخدام F11
للمتابعة سطر سطر أو  F5لمتابعة تنفٌذ البرنامج حٌث ٌمكن وضع نقاط التوقؾ أو إزالتها باختٌار البند  Toggle Breakpointsمن قابمة
 Debugأو ضؽط المفتاح  F9أو النقر على الهامش الرمادي بجانب السطر المراد التوقؾ عنده وتظهر دابرة حمراء بجانب السطر داللة
على وضع نقطة التوقؾ عنده
لتشؽٌل البرنامج مع التنقٌح اختر  Start Debuggingمن قابمة  Debugأو اضؽط  F5ولتشؽلٌه بدون تنقٌح اختر Start Without
 Debuggingأو اضؽط Ctrl+F5
ٌمكنك ضؽط المفتاح  F11لبدء البرنامج مع التنقٌح سطر سطر
اضؽط  F11سترى أنك قد انتقلت ألول سطر كود سٌتم تنفٌذه ولمتابعة تنفٌذ البرنامج سطر سطر تابع ضؽط  F11سترى فً كل مرة أنه قد
نفذ سطرا آخر من البرنامج حٌث ٌمكنك استخدام هذه الطرٌقة للفهم الدقٌق لكٌفٌة تنفٌذ البرنامج كما أن  F10تقوم بنفس عمل  F11تقرٌبا إال
أنها إذا واجهت إجراء ضمن الكود الذي ٌتم تنقٌحه فإنها تمرر التنفٌذ للسطر التالً فورا دون المرور بتنفٌذ ذلك اإلجراء سطر سطر كما
تفعل  F11التً تنتقل لذلك اإلجراء وتنفذه سطر سطر قبل العودة لتنفٌذ باقً الكود المستدعً لئلجراء
ٌمكنك إٌقاؾ تنفٌذ البرنامج وذلك إما بالضؽط على زر التوقؾ من شرٌط األدوات أو Shift-F5
اضؽط  F5لتشؽٌل البرنامج وبهذا ٌبدأ تشؽٌل المنقح وٌستمر تنفٌذ الكود حتى ٌمر على نقطة توقؾ  Break Pointوعندها ٌتوقؾ عند
السطر المحدد بنقطة التوقؾ المحددة سابقا وبٌنما أنت فً وضع التوقؾ ٌمكنك متابعة بٌانات الفبات فً البرنامج عبر نافذتً  Autosو
Locals
نافذة  localsترٌك جمٌع المتؽٌرات المعرفة ضمن مجال التنفٌذ الحالً حٌث ٌمكنك استخدامها لرإٌة جمٌع خصابص تلك المتؽٌرات وقٌمها
ونافذة  Autosتعمل بطرٌقة مشابهة ولكنها ترٌنا متؽٌرات قد ال تكون معرفة ضمن مجال التنفٌذ الحالً
إذا أوقفت مإشر الفؤرة فوق متؽٌر أو خاصٌة ما وأنت فً وضع التوقؾ ستبلحظ ظهور نافذة صؽٌرة تظهر لك تلك الخاصٌة وقٌمتها
وٌمكنك عند الحاجة تؽٌٌر تلك الخاصٌة بالنقر المزدوج علٌها وكتابة قٌمة جدٌدة أو الضؽط بزر الفؤرة الٌمٌنً علٌها ثم اختٌار Edit Value
من القابمة وتؽٌٌر تلك القٌمة حٌث ٌمكنك بعدها متابعة التنقٌح باستخدام F11
لتؽٌٌر السطر التالً الذي سٌتم تنفٌذ الكود عنده فقط انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على الخاصٌة واختر من القابمة Set Next Statement
ستبلحظ تؽٌر مكان السهم األصفر الذي ٌدل على السطر التالً الذي سٌتم تنفٌذه
عندما توقؾ مإشر الفؤرة فً وضع التوقؾ فوق نوع بٌانات مركب مثل  Meالتً تشٌر للفبة الحالٌة مثبل أو متؽٌر ٌشٌر إلى فبة أو تركٌب
ما أو قد ٌشٌر إلى  Datasetمثبل ٌمكنك بالضؽط على إشارات  +لتنقل ورإٌة جمٌع خصابص تلك الفبة أو نوع البٌانات المركب أو تؽٌٌرها
وذلك بنفس الطرٌقة التً تستخدمها للتنقل بٌن عناصر TreeView
إذا أردت تنفٌذ البرنامج حتى ٌصل لسطر معٌن ٌمكنك فعل ذلك مباشرة بدون الضؽط على  F11للتنفٌذ وذلك بالضؽط بزر الفؤرة الٌمٌنً
على ذلك السطر واختٌار  Run to Cursorحٌث سٌتم تنفٌذ البرنامج حتى ذلك السطر
لمراقبة قٌمة متؽٌر بشكل مستمر نستخدم  Watch windowحٌث ٌمكنك النقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على ذلك المتؽٌر واختٌار Add Watch
حٌث ٌمكنك رإٌة ذلك المتؽٌر ورإٌة قٌمته أو تؽٌٌرها مباشرة من تلك النافذة و بنفس الطرٌقة ٌمكنك أٌضا إضافة  Watchألحد العناصر
المركبة ورإٌة أو تؽٌٌر قٌمة إحدى خصابصه
إلزالة متؽٌر من نافذة  Watchفقط انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً علٌه فً تلك النافذة واختر Delete Watch
كما ٌمكنك كتابة اسم المتؽٌر مباشرة فً نافذة  watchلمراقبته
فً حالة وجود كمٌة بٌانات كبٌرة أو بنٌة بٌانات معقدة داخل المتؽٌر كبٌانات  XMLمثبل ٌمكنك مبلحظة أٌقونة مكبرة بجانب تلك القٌمة حٌث
ٌمكنك إما الضؽط على المكبرة مباشرة لعرض البٌانات أو النقر على السهم الصؽٌر بجانبها الختٌار طرٌقة عرض تلك البٌانات من القابمة
حٌث ٌمكنك اختٌار  Xml Visualizerمثبل فً حالة بٌانات من نوع XML
ٌمكنك استخدام نقاط التعقب  Trace Pointsلٌقوم المنقح بتنفٌذ عمل معٌن عند وصوله لهذه النقطة دون إٌقاؾ تنفٌذ البرنامج أو مع إٌقاؾ
التنفٌذ
لوضع نقطة تعقب  Tracepointانقر بزر الفارة الٌمٌنً على سطر الكود ثم من القابمة الفرعٌة  Breakpointاختر Insert Tracepoint
وهذا ٌإدي إلى ظهور مربع حوار  When Breakpoint Is Hitالذي ٌمكنك من تحدٌد ماذا ترٌد أن ٌفعل عندما ٌصل التنفٌذ لذلك السطر
حٌث ٌوفر لك إمكانٌة طباعة رسالة أو تنفٌذ ماكرو باإلضافة إلى خٌار الستمرار التنفٌذ أو إٌقافه عند ذلك السطر كما ٌمكنك استخدام تعابٌر
معٌنة إلظهار قٌم خاصة فً سطر الرسالة مثل  $TICKإلظهار استخدام المعالج أو  $TNAMEإلظهار اسم مسار التنفٌذ الحالً Current
 Thread Nameوعند ضبطها ستبلحظ ظهور معٌن أحمر بجانب السطر داللة على  Trace Pointعوضا عن الدابرة الحمراء التً تشٌر
لـ  Break Pointوستظهر الرسابل المتعلقة بـ  Trace Pointفً نافذة Output
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بِٙؼبٌغزٚ بد األخطبء١ اططExceptions االعزضٕبءاد
ٓ١اٌزمبؽ اعزضٕبء ِؼ
 بشكل عام عندما ٌنفذ البرنامج عملٌة معٌنة قد تولد استثناء فلعمل ذلك نقوم بو ضع تلك الشٌفرةTry ... Catch اللتقاط استثناء نستعمل بلوك
 نستكشؾ االستثناءات الحاصلةCatch  و بعد العبارةCatch  وTry ًالبرمجٌة بٌن عبارت
Try
C = A + B
Catch Ex as OverflowException

Divided By Zero للبرنامج اكتشاؾ استثناء معٌن والرد علٌه فمثبل ٌمكننا التقاط استثناء القسمة على صفرCatch وٌتٌح الجزء
Try
C = A Mod B
TextBox3.Text = C.ToString()
Catch Ex as DividedByZeroException
MsgBox("Devided By Zero.")
TextBox3.Text = "Infinity"
End Try

Overflow Exception وبنفس الطرٌقة ٌمكننا استكشاؾ استثناء فٌضان
Dim A, B, C As Integer
Try
A= TextBox1.text
B = TextBox2.Text
C = A + B
Catch Ex as OverflowException
MsgBox("Overflow.")
TextBox3.Text = "Infinity"
End Try

وحتى أٌضا ٌمكننا استخدامه للكشؾ عن اسم ملؾ ؼٌر صالح
Dim Fname As New String = "D:\Some Folder\FileName.ext"
Dim Sfl as new StreamReader
Try
Sfl = New StreamReader(Fname)
TextBox1.Text = Sfl.ReadToEnd()
Sfl.Close
Catch Ex As FileNotFoundException
MsgBox("File Not Found")
End Try

فحض ػذح اعزضٕبءاد
 لمعالجة تلك االستثناءاتCatch عندما ٌمكن أن تإدي العملٌة التً تقوم بتنفٌذها إلى عدة استثناءات مختلفة ٌمكنك تحدٌد سلسلة من الجمل
Dim FileDB As New OpenFileDialog()
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FileDB.Filter = "All files | *.* | Text files | *.txt"
FileDB.FilterIndex = 2
FileDB.InitialDirectory = "C:\Temp"
FileDB.AddExtension = True
FileDB.DefaultExt = "txt"
' Prevent dialog box from validating file
FileDB.CheckFileExists = False
FileDB.CheckPathExists = False
If (FileDB.ShowDialog() = DialogResult.OK) Then
Dim SourceFile As StreamReader
Try
SourceFile = New StreamReader(FileDB.FileName)
TextBox1.Text = SourceFile.ReadToEnd()
SourceFile.Close()
Catch Except As DirectoryNotFoundException
MsgBox("Error: " & Except.Message)
Catch Except As FileNotFoundException
MsgBox("Error: " & Except.Message)
Catch Except As Exception
MsgBox("Error: " & Except.Message)
End Try
Else
MsgBox("User selected Cancel")
End If

َ ػبCatch نٍِٛؼبٌغخ االعزضٕبءاد ثبعزؼّبي ث
االستثناءات بناء على سٌر تنفٌذ البرنامج وقد ال تهمك ما هً هذه
عندما ٌنفذ كابن عملٌة نٌابة عن البرنامج فقد ٌولد نطاقا واسعا من
االستثناءات بقدر ما ٌهمك أنه قد حصل هناك استثناء ما ولمعالجة االستثناءات بؽض النظر عن نوعها فإننا ال نحدد استثناء معٌنا بل نستخدم
Catch Ex as Exception

مثال
Try
..... Some Code Here
Catch Ex As Exception
MsgBox("Error: " & Ex.Message)
End Try

س اعزضٕبءٚف ثؼذ حذٟئعشاء اٌزٕظ
 المناسبCatch  للرد على سلسلة من االستثناءات ستنفذ عادة عملٌات تخص كل استثناء ضمن بلوكTry ... Catch عند استعمالك لبلوك
وبناء على األمور التً ٌقوم بها برنامجك علٌك القٌام بعم لٌات معٌنة بعد حدوث استثناء وذلك بؽض النظر عن نوع االستثناء ولهذا الؽرض
 تحدد الجمل التً نرٌد تنفٌذها بؽض النظر عن نوع االستثناء مع مبلحظة أن العباراتTry ... Catch  فً نهاٌة بلوكFinally نستخدم عبارة
 سٌتم تنفٌذها دوما بؽض النظر عن حدوث استثناء أو الFinally الموجودة ضمن بلوك
Dim FileDB As New OpenFileDialog()
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FileDB.Filter = "All files | *.* | Text files | *.txt"
FileDB.FilterIndex = 2
FileDB.InitialDirectory = "C:\Temp"
FileDB.AddExtension = True
FileDB.DefaultExt = "txt"
' Prevent dialog box from validating file
FileDB.CheckFileExists = False
FileDB.CheckPathExists = False
If (FileDB.ShowDialog() = DialogResult.OK) Then
Dim SourceFile As StreamReader
Try
SourceFile = New StreamReader(FileDB.FileName)
Catch Except As Exception
MsgBox("Error: " & Except.Message)
End Try
If (Not SourceFile Is Nothing) Then
Try
TextBox1.Text = SourceFile.ReadToEnd()
Catch Except As Exception
MsgBox("Error: " & Except.Message)
Finally
MsgBox("In finally statements")
SourceFile.Close()
End Try
End If
Else
MsgBox("User selected Cancel")
End If

 للخروج من البلوكExit Try  عندها تستخدم العبارةTry ... Catch وفً بعض الحاالت قد تكون هناك أوقات ال ترٌد استكمال تنفٌذ البلوك
End Try ًحٌث سٌنفذ بعدها أول سطر كود ٌل
Try
.... Some Code
If SomeCondition Then Exit Try
Catch Ex as Exception
Exit Try
.... Rest of Try Block

ئؽالق اعزضٕبءاره اٌخبطخ
 فعلى سبٌل المثالException -  ترث الفبةClass هناك أوقات تحتاج فٌها لتكوٌن استثناء خاص بك عندها ستحتاج بكل بساطة إلنشاء فبة
ً كما ٌلInvalidEMailException ٌمكننا تولٌد استثناء باسم
Public Class InvalidEMailException
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Inherits System.Exception
Sub New(ByVal Message As String)
MyBase.New(Message)
End Sub
End Class

و بالطبع ٌمكنك إنشاء طرق وخصابص فً هذه الفبة حسب احتٌاجاتك كؤي فبة أخرى وفً مثالنا المبسط هنا أنشؤنا مشٌد الفبة فقط وبعد
Throw إنشاء فبة االستثناء الخاصة بنا ٌمكننا تولٌد االستثناء باستخدام العبارة
Throw New InvalidEMailException("Envalid Email Please Correct")

وفٌما ٌلً مثال آخر
Public Class MyException
Inherits System.Exception
Sub New(ByVal Message As String)
MyBase.New(Message)
End Sub
End Class
Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form
.....
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Try
MsgBox("About to generate custom exception")
Throw (New MyException("** Custom Message **"))
Catch Ex As MyException
MsgBox("Custom Exception thrown " & Ex.Message)
End Try
End Sub
......
End Class

بد األخطبء١ ػٕذ اططTRY نٍٛ ثٟ فCATCH ُ لغٟح األخطبء ف١رشش
 أكثر من خٌار لترشٌح األخطاء وإحدى هذه الطرق هً بتحدٌد نوع الخطؤ المراد اصطٌاده وهنا ٌجبTry  فً بلوكCatch ٌوفر لنا قسم
 فً قسمWhen  ٌتم تنفٌذه بترتٌب كتابته كما ٌمكن استخدامCatch علٌك البدء بالنوع األكثر تحدٌدا منتهٌا بالنوع األكثر عمومٌة بما أن قسم
 لتحدٌد أكثر دقة مثل تحدٌد رقم خطؤ معٌن حٌث ٌمكنك دمج هذه األسالٌب للحصول على الطرٌقة المناسبة لبرنامجكCatch
:مثال
Try
' دنٛسثة اْ اٌّحرًّ و٠ خطأ
Catch ex As System.IO.IOException
' دٛ اٌخطأ ِغ ٌٍرفاػً وIOException
Catch ex As System.NullReferenceException
' دٛ اٌخطأ ِغ ٌٍرفاػً وNullReferenceException
Catch ex As Exception When Err.Number = 5 Or Err.Number = 8
' دْٛ ػٕذِا ٌٍرفاػً وٛى٠ ُ اٌخطأ سل5 ٚ أ8
Catch ex As Exception
' دٛ ِغ ٌٍرفاػً وٞآخش خطأ أ
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End Try

فّ١ب  ٍٟ٠ثؼغ فئبد األخطبء ٚٚطف عش٠غ ٌىً ِٕٙب

اٌفئخ

اٌٛطف

AmbiguousMatchException
ApplicationException

نى ٚغزطغ انجشَبيظ رؾذٚذ أ٘ َغخخ يٍ انذانخ ٚغزخذو
ْزِ ْ ٙانفئخ األة نغًٛغ فئبد األخطبء انغٛش لبرهخ .فؼُذيب رجُ ٙفئخ اعزضُبء خبطخ ثك ٚؾت أٌ ركٌٕ
يٕسٔصخ يٍ ْزِ انفئخ
انمًٛخ انًًشسح غٛش طؾٛؾخ
انمًٛخ انًًشسح ال ًٚكٍ أٌ ركٌٕ الشئ ٔيغ رنك لًٛزٓب الشئ
انمًٛخ انًًشسح خبسط انًغبل انًمجٕل
خطأ إعُبد أٔ رؾٕٚم ف ٙػًهٛخ ؽغبثٛخ
انجشَبيظ ٚؾبٔل انمٛبو ثئدخبل ػُظش يٍ َٕع خبطئ ف ٙانًظفٕفخ
لًٛخ اإلػذاد غٛش طؾٛؾخ
ػًهٛخ انجٛبَبد رغجت خطأ ف ٙانمٕٛد ػهٗ لبػذح انجٛبَبد
انفئخ األة نغًٛغ فئبد األخطبء انًزؼهمخ ثـ ADO .NET
انًغهذ انًطهٕة غٛش يٕعٕد
خطأ انمغًخ ػهٗ طفش
ػًهٛخ ٔ ADO .Netاعٓذ اعًب يكشسا .يضم أَك رؾبٔل إَشبء عذٔل يغ أَّ ٕٚعذ عذٔل يٕعٕد عبثمب
ًٔٚهك َفظ االعى
ٚؾذس ػُذيب ال ٚغزطٛغ انجشَبيظ رمٛٛى لًٛخ انزؼجٛش انًٕعٕد ف ٙػًٕد لبػذح انجٛبَبد
انجشَبيظ ٚؾبٔل انٕطٕل إنٗ خبطٛخ نهفئخ ثطشٚمخ غٛش طؾٛؾخ
رُغٙق انمًٛخ انًًشسح غٛش طؾٛؼ
انجشَبيظ ٚؾبٔل انٕطٕل إنٗ ػُظش ٚمغ خبسط ؽذٔد انًظفٕفخ أٔ أ٘ ػُظش اؽزٕاء آخش
انجشَبيظ ٚؾبٔل انمٛبو ثزؾٕٚم َٕع غٛش طؾٛؼ
انؼًهٛخ انًطهٕثخ ؽبنٛب غٛش يغًٕػ ثٓب
انفئخ األة نغًٛغ فئبد أخطبء انذخم/انخشط.
خطأ دخم/خشط ػبو
ٔطم انـ  Streamإنٗ َٓبٚزّ
خطأ أصُبء رؾًٛم انًهف
ال ًٚكٍ إٚغبد انًهف انًطهٕة
ؽذٔس فٛضبٌ ف ٙانـ  Bufferانذاخهٙ
انجشَبيظ ٚؾبٔل انٕطٕل إنٗ ػُظش ف ٙفئخ ثطشٚمخ غٛش طؾٛؾخ
انجشَبيظ ٚؾبٔل انٕطٕل إنٗ انطشٚمخ ثطشٚمخ غٛش طؾٛؾخ
انجشَبيظ ٚؾبٔل انٕطٕل إنٗ خبطٛخ غٛش يٕعٕدح ف ٙانفئخ
انجشَبيظ ٚؾبٔل انٕطٕل إلٖ ػُظش غٛش يٕعٕد ف ٙانفئخ
انجشَبيظ ٚؾبٔل انٕطٕل إنٗ طشٚمخ غٛش يٕعٕدح ف ٙانفئخ
انؼًهٛخ انًطهٕثخ غٛش يؼشفخ
انخبطٛخ انًطهٕثخ غٛش يذػٕيخ
انجشَبيظ ٚؾبٔل اعزخذاو يشعغ إنٗ غشع  Objectلًٛزّ الشئ
الرٕعذ راكشح كبفٛخ
فًضال إٌ كبٌ انًغزخذو ٚؾبٔل رٕنٛذ يغًٕػخ ثٛبَبد ضخًخ ًٚكُك انزُجؤ ثؾغى انزاكشح انز ٙعٛؾزبعٓب
انجشَبيظ ٔاخزجبس إٌ كبَذ يزٕفشح فزمٕو ثشيْ ٙزا االعزضُبء إٌ نى ركٍ كبفٛخ
خطأ فٛضبٌ ف ٙػًهٛخ ؽغبثٛخ
اإلعشاء ٚؾبٔل اعزخذاو يظفٕفخ رًهك ػذدا خبطئب يٍ األثؼبد
انجشَبيظ ٚؾبٔل رؼذٚم ثٛبَبد نهمشاءح فمظ
انًظذس انًطهٕة يفمٕد
خطأ ف ٙانظٛغخ ػُذ إعُبد لًٛخ نخبطٛخ
انُظبو ًُٚغ انٕطٕل ثغجت ػذو كفبٚخ انظالؽٛبد

ArgumentException
ArgumentNullException
ArgumentOutOfRangeException
ArithmeticException
ArrayTypeMismatchException
ConfigurationException
ConstraintException
DataException
DirectoryNotFoundException
DivideByZeroException
DuplicateNameException
EvaluateException
FieldAccessException
FormatException
IndexOutofRangeException
InvalidCastException
InvalidOperationException
IOException
EndOfStreamException
FileLoadException
FileNotFoundException
InternalBufferOverflowException
MemberAccessException
MethodAccessException
MissingFieldException
MissingMemberException
MissingMethodException
NotImplementedException
NotSupportedException
NullReferenceException
OutOfMemoryException

OverflowException
RankException
ReadOnlyException
ResourceException
SyntaxErrorException
UnauthorizedAccessException

اٌزمبؽ االعزضٕبءاد اٌغ١ش ِؼبٌغخ ف ٟاٌزطج١ك
فً ٌ Application Eventsوجد الحدث  UnhandledExceptionالذي ٌستقبل جمٌع االستثناءات الؽٌر معالجة فً التطبٌق مع مبلحظة
أنه عندما ٌصل االستثناء لهذا الحدث فإن التطبٌق سٌتم إنهاإه وال ٌعود مسار التنفٌذ لداخل التطبٌق
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اٌمغُ اٌضبٔ - ٟاٌجشِغخ اٌّزؼٍمخ ثـ ٚ VB6 ٚ VBA
Microsoft Office

وٌضم المواضٌع التالٌة:










الفروقات بٌن  VB2008و  C#و VB6
مبلحظات هامة عند ترقٌة مشارٌع  VB6إلى VB 2008
مكتبة التوافقٌة الخاصة بفٌجول باٌزٌك 6
هل تعانً من مشكلة فً معالج تحدٌث الكود من  VB6إلى VB2005
استخدام كود فٌجول بٌزٌك دوت نٌت فً فٌجول بٌزٌك 6
كٌؾ ٌمكننا استخدام فٌجول باٌزٌك  2008إلنشاء صفحات أشرطة إضافٌة لـ
Excel 2007
أتمتة وورد  2007باستخدام فٌجول باٌزٌك دوت نٌت
كتابة شٌفرة إلنشاء ٌ Add-inتم استدعاإه من VBA
كٌؾ نستدعً صنادٌق الحوار الخاصة بماٌكروسوفت وورد من برنامجنا
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اٌفشٚلبد ثVB6 ٚ C#3.0 ٚ VB2008 ٓ١
هذه اإلصدارة من فٌجول باٌزٌك قد تم تصمٌمها خصٌصا لتستخدم نماذج البرمجة الجدٌدة التً تم تقدٌمها ضمن الفرٌموورك  3.5وقد تم
تصمٌم كبل من  VBو  C#للعمل مع مكتبات زمن التشؽٌل للفرٌموورك  CLRحٌث تم تصمٌم لؽة  C#الستهداؾ جمهور المبرمجٌن الذٌن
ٌعملون على  C++بٌنما تم تصمٌم الفٌجول باٌزٌك  2008الستهداؾ الجمهور العرٌض لمبرمجً الباٌزٌك السابقٌن ومن أجل أن تتمكن لؽة
البٌزٌك من استخدام المٌزات المقدمة من قبل الفرٌموورك  3.5كان البد من أن تقدم مزٌدا من الدعم األقوى للبرمجة ؼرضٌة التوجه OOP
مع احتفاظها بمٌزات أمان األنواع

ثC# ٚ VB2008 ٓ١
تعتبر هاتان اللؽتان متطابقتان فٌما ٌتعلق بما ٌمكنك تحقٌقه بهما حٌث ٌمكن استخدام أٌا منهما للوصول إلى جمٌع الفبات والوظابؾ المقدمة
من قبل الفرٌموورك وبشكل أساسً ٌمكنك أن تطور أي شٌا باستخدام  VB2008تماما كما لو أنك طورته باستخدام  C#مع أن إحدى هاتٌن
اللؽتٌن قد تقدم لك انسٌابٌة أكثر اعتمادا على ما تقوم بعمله وإن أردنا المقارنة بٌن اللؽتٌن سنجد أنه من األسهل لنا أنت نتحدث عن الفروقات
 LINQو األنواع المجهولة وتعابٌر لمدا
من أن نتحدث عن األشٌاء المشتركة بٌنهما فكلتاهما تدعمان جمٌع اإلضافات الجدٌدة للؽة مثل
وؼٌرها وٌكمن الفرق الحقٌقً فً أن  C#3.0تقدم إمكانٌة لكتابة كود ؼٌر آمن بٌنما تقدم  VBإمكانٌة الربط المتؤخر حٌن ٌكون الكود الؽٌر
آمن فً  C#عبر استخدام المإشرات إلدارة الذاكرة مباشرة فربما تحتاج الكود الؽٌر آمن ألسباب تتعلق باألداء أو لبعض استدعاءات
 Windows APIذات المستوى المنخفض حٌث ٌكون الكود الؽٌر آمن مفٌدا فً بعض الحاالت مع عدم النصح باستخدامه ألنه ال ٌمكنك
التؤكد من أمانه إضافة إلى أنك لن تستطٌع التؤكد من أن جامع النفاٌات سٌتمكن من إزالة األؼراض الموجودة فً الذاكرة وتحرٌر مصادر
النظام المستخدمة من قبل تلك األؼراض بٌنما تم اإلبقاء على الربط المتؤخر فً لؽة الفٌجول باٌزٌك من أجل التوافقٌة مع النسخ السابقة حٌث
أن الربط المتؤخر ٌسمح لك بإنشاء متؽٌرات من النوع  OBJECTثم تعٌٌنها بواسطة متؽٌر من نوع ما أو باستخدام الدالة CreateObject
وٌفضل الربط المبكر عن الربط المتؤخر ألنه ٌرفع مستوى األداء إضافة إلى أن استخدام الربط المتؤخر ال ٌمكن المترجم من اكتشاؾ بعض
األخطاء مما ٌعنً إمكانٌة كبٌرة لحدوث أخطاء فً زمن التشؽٌل

ثVB6 ٚ VB2008 ٓ١
تم إعادة صٌاؼة لؽة الفٌجول باٌزٌك بشكل كلً ابتداء من  VB2002وذلك من أجل دعم  CLRفهً تحمل شبها اسمٌا فقط مع  VB6مما عنى
انعطافا كبٌرا فً التعلم بالنسبة للعدٌد من المبرمجٌن ولكن بالمقابل عندما تطبق الطرٌقة البرمجٌة الجدٌدة بشكل صحٌح باستخدام بٌبة
التطوٌر المحسنة ٌنتج لدٌك برمجٌات أفضل وٌقدم لنا  CLRإضافة لذلك إدارة محسنة للذاكرة وأمان األنواع والبرمجة ؼرضٌة التوجه OOP
 OOPمما ٌعنً أن جمٌع
وأحد التؽٌٌرات الكبرى التً طرأت على لؽة البٌزٌك هً أنها أصبحت لؽة حقٌقٌة للبرمجة ؼرضٌة التوجه
األؼراض هً موروثة من  System.Objectوبدال من  VB Runtimeو  Win32 APIأصبح لدٌنا مكتبة فبات أساسٌة كاملة  BCLلتعمل
معها وٌكمن التحدي للمبرمجٌن المنتقلٌن حدٌثا لئلصدارة الجدٌدة فً اإلبحار عبر الفرٌموورك ومعرفة أٌن ٌجدون الفبات التً ٌحتاجونها
وكلما أصبحت متآلفا أكثر مع الفرٌموورك أصبح بإمكانك كتابة برامج أفضل وأسرع حٌث ٌعتبر  BCLجزءا من الفرٌموورك ٌوفر أنواعا
تستخدم فً أي كود سٌتم كتابته للعمل ضمن  CLRوهذا ٌتضمن العدٌد من مجاالت األسماء مثل  System.Collectionsو  System.IOو
 System.Registryو  System.Textو  System.Drawingوؼٌرها
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ِالحظبد ٘بِخ ػٕذ رشل١خ ِشبس٠غ  VB6ئٌVB .net 2008 ٝ
 VB6إلى إصدار  2008تتم بمعظمها بصورة آلٌة إال أنه هناك بعض النقاط الواجب أخذها
على الرؼم من أن عملٌة ترقٌة مشارٌع
بعٌن االعتبار للتحضٌر لعملٌة الترقٌة .وبمراعاة المبلحظات التً سترد هنا ٌمكنك تقلٌل أو إلؽاء العدٌد من التعدٌبلت التً ستضطر لعملها
بعد انتهاء معالج الترقٌة وفً معظم الحاالت تكون هذه التوصٌات عبارة عن ممارسات برمجة جٌدة وسٌفٌدك معرفة الطرابق واألؼراض
التً ال ٌوجد لها مكافبات فً عملٌة الترقٌة .وبشكل عام فإن لم تتم عملٌة ترجمة وتشؽٌل المشروع بصورة جٌدة ضمن بٌبة  VB6فبل تتوقع
أن تتم عملٌة الترقٌة بنجاح لهذا ٌقترح تنصٌب  VB6على الجهاز الذي ستتم علٌه عملٌة الترقٌة واختباره هناك أوال .إضافة إلى أن معالج
الترقٌة إلى ٌ 2008قوم بالترقٌة من اإلصدار  6فقط فإن كانت لدٌك مشارٌع على اإلصدارات من  1إلى  5فٌجب فتحها ضمن بٌبة تطوٌر
 VB6وترقٌتها إلى اإلصدار السادس قبل البدء بعملٌة الترقٌة لئلصدار  2008وال تنس استخدام الخٌار upgrade Microsoft ActiveX
 controlsعند ترقٌة مشارٌع اإلصدارات القدٌمة لئلصدار السادس.
ٌمتلك اإلصدار  2008رزمة من النوافذ وتحكماتها متوافقة بشكل كبٌر مع تلك الموجودة فً اإلصدار السادس ومع ذلك توجد بعض
االختبلفات التً سنوردها:
 اإلصدار  2008ال ٌدعم التحكم  Ole Containerلذا ٌجب علٌك تجنب استخدامه فً المشارٌع التً تنوي ترقٌتها
 ال ٌوجد  Shape Controlفً اإلصدار  2008حٌث سٌتم ترقٌة المربعات والمستطٌبلت إلى تحكمات  Labelبٌنما الدوابر
واألشكال االهلٌلجٌة ال ٌمكن ترقٌتها لذا ٌجب علٌك تجنب استخدامها
 ال ٌوجد  Line Controlفً اإلصدار  2008حٌث سٌتم ترقٌة الخطوط األفقٌة والشاقولٌة إلى تحكمات  Labelبٌنما الخطوط
المابلة لن ٌتم ترقٌتها لذا ٌجب علٌك عدم استخدامها
ٌ متلك اإلصدار  2008أوامر رسومٌة جدٌدة تستبدل الطرابق التالٌة لـ  Formوهً  Circleو  Clsو  PSetو  Lineو Point
وبسبب أن الـ  Object Moduleالجدٌدة مختلفة عن القدٌمة لذا ال ٌمكن ترقٌة هذه الطرابق
 من أجل التحكم  Timerعند ضبط الخاصٌة  Intervalإلى الصفر فإن التحكم ال ٌتوقؾ عمله بل سٌتم إعادة ضبط قٌمة الخاصٌة
إلى  1واحد وإلٌقاؾ عمل التحكم ٌ Timerجب علٌك ضبط الخاصٌة  Enabledإلى  Falseعوضا عن ضبط قٌمة  Intervalإلى
الصفر
ٌ متلك اإلصدار  2008تحكمان خاصان بالقوابم هما  MenuStripو  ContextMenuStripبٌنما فً اإلصدار السادس هناك
تحكم قوابم واحد ٌمكن استخدامه كـ  Menuأو  ContextMenuلذا سٌتم ترقٌة جمٌع تحكمات القوابم إلى تحكم MenuStrip
ٌمتلك عدة  MenuItemsمن أجل كل تحكم قابمة وعند ترقٌة ٌ ContextMenuجب علٌك إعادة إنشابها وحذؾ التحكمات
 MenuStripالزابدة
 ال ٌمتلك اإلصدار  2008دعما لـ Dynamic Data Exchange DDE
 على الرؼم من أن اإلصدار ٌ 2008متلك دعما لوظٌفة  Drag And Dropإال أنها تختلؾ بشكل كبٌر عن تلك الموجودة فً
اإلصدار السادس لذا فإن وظابؾ السحب واإلفبلت ال ٌمكن ترقٌتها
ٌ متلك اإلصدار  2008دعما محسنا للؽرض  Clipboardمن خبلل  My.Computer.Clipboardحٌث ٌقدم دعما لوظابؾ
وصٌػ أكثر من تلك الموجودة فً اإلصدار السادس وبسبب االختبلفات الكبٌرة فبل ٌمكن القٌام بعملٌة ترقٌة الكود المستخدم لـ
 Clipboardبصورة آلٌة
 ال ٌدعم اإلصدار  2008الخاصٌة  Nameللنموذج والتحكمات فً زمن التشؽٌل لذا ٌجب علٌك الدوران من خبلل Controls
 .net Frameworkمن خبلل الفبات
 collectionعند بحثك عن تحكم ٌمتلك اسما معٌنا .وهذه الوظٌفة متوفرة فً
System.Reflection
 وفٌما ٌتعلق بقواعد البٌانات فإن اإلصدار ٌ 2008متلك نسخة محسنة من  ADOهً  ADO .netمحسنة من أجل البٌانات فً
التطبٌقات الموزعة .وعلى الرؼم من أنه ٌمكنك استخدام  RDOو  ADOفً اإلصدار  2008مع بعض التعدٌبلت البسٌطة إال أنه
RDO User
 DAOو  RDOوأٌضا  Data Controlsو ال حتى
ال ٌدعم أدوات الربط مع قواعد البٌانات الخاصة بـ
 .Connectionلذا ٌنصح أنه إذا كان برنامجك ٌستخدم تحكمات  DAOو  RDOبإما تركهم فً اإلصدار السادس أو ترقٌتهم إلى
تحكمات  ADOقبل القٌام بعملٌة الترقٌة لئلصدار  2008بما أن ٌ Windows Formsدعم تحكمات ADO

عإاي
فً حالة الترقٌة من  Vb.net 2002أو  2003إلى  Vb.net 2008هناك عملٌة ترقٌة تلقابٌة هل توجد شروط أو حاالت معٌنة ٌجب التنبه
إلٌها فً حالة الترقٌة

اٌغٛاة
بالنسبة لمشارٌع  2002و  2003سٌتولى معالج الترقٌة معظم العملٌة وٌتبقى علٌك مراجعة الكود لمتابعة المبلحظات التً قد ٌضعها معالج
الترقٌة وإجراء بعض التصحٌحات البسٌطة ضمن الكود وبشكل عام ستتم عملٌة الترقٌة بسبلسة وبالنسبة لمشارٌع  2005ستتم عملٌة الترقٌة
بسبلسة ودون أي مشاكل تذكر

ٕ٘بن ِالحظخ رزؼٍك ثّٛػٛع اعزمشاس اٌىٛد ٔز١غخ اٌزغشثخ رغزحك اٌزوش
عندما نستخدم إجراء من مكتبة خارجٌة  user32ولٌكن  GetWindowLongفً  VB6كنا نعرفه بالشكل
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_ "Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA
(ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long

وفً نسخة الـ  2002و الـ  2003كنا نستطٌع استخدام نفس التعرٌؾ بدون اعتراض بٌبة التطوٌر رؼم أن مجال المتؽٌرات قد اختلؾ بٌن
VB6و الـ  .netفالنوع  Longفً ٌ vb6كافا  Integerفً  .netوبناء علٌه فالتعرٌؾ السابق كان ٌجب تصحٌحه إلى
_ "Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA
(ByVal hwnd As Integer, ByVal nIndex As Integer) As Integer

وهنا ابتداء من اإلصدارة  2005أصبحت بٌبة التطوٌر تولد خطؤ فً زمن التنفٌذ عند التعامل مع تعرٌفات إلجراءات من مكتبات خارجٌة لم
الترقٌة
ٌجب تصحٌح هكذا تعرٌفات حتى ٌتم تنفٌذ مشروعك بصورة صحٌحة بعد عملٌة
ٌتم تعرٌؾ أنواع المتؽٌرات فٌها بدقة لذا

و١ف رزُ رشل١خ اٌّشبس٠غ ِٓ VB6




افتح البرنامج على  VB6واختبره جٌدا وصحح النقاط الواجب تصحٌحها وفق المبلحظات الواردة سابقا
احفظ نسخة احتٌاطٌة من المشروع دوما قبل القٌام بعملٌة الترقٌة
افتح المشروع بواسطة بٌبة تطوٌر  VB2008واتبع خطوات المعالج البسٌطة

عإاي


لدي قطعة كود على  VB6أو  VBAوأرٌد ترقٌتها ولكنها لٌست مشروع كامل

اٌغٛاة



افتح مشروعك الذي تنوي استخدام قطعة الكود فٌه ثم انتقل فً محرر الكود إلى النقطة التً ترؼب فً إدراج الكود بعد الترقٌة فٌه
من القابمة  Toolsاختر  Upgrade Visual Basic 6 Codeألصق الكود المراد ترقٌته فً صفحة  Codeثم أضؾ أٌة مراجع
ربما ٌحتاجها الكود من الصفحة  Referencesثم اضؽط زر  Upgradeوانتظر قلٌبل فتتم عملٌة ترقٌة الكود وإدراجه فً محرر
الكود لدٌك
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ِىزجخ اٌزٛافم١خ اٌخبطخ ثف١غٛي ثب٠ض٠ه 6.0
 2008تطورا كبٌرا عن فٌجول باٌزٌك  6حٌث ٌمكننا اعتباره لؽة جدٌدة فً عابلة لؽات الباٌزٌك كما ٌمكننا
ٌعتبر فٌجول باٌزٌك
إٌجاد العدٌد من الوظابؾ والتعدادات واألنواع المخصصة واألؼراض التً كانت موجودة سابقا فً فٌجول باٌزٌك  6فً مكتبات فبات الدوت
نٌت .وبالنظر إلى هذه الحقٌقة فإن إي مشروع فٌجول باٌزٌك  2008جدٌد ٌتضمن مرجعا تلقابٌا إلى أحد مجمعات الدوت نٌت المسمى
 6وكؤي مجمع آخر فً الدوت نٌت فإن
 Microsoft.VisualBasic.dllالذي ٌحدد أنواع تزودنا بوظابؾ موروثة من فٌجول باٌزٌك
 Microsoft.VisualBasic.dllمإلؾ من العدٌد من مجاالت األسماء المجمعة مع بعضها.
وتكون هذه المجمعات متوفرة تلقابٌا لكل ملؾ  vbفً مشروعك وهذا ٌعنً أنك ال تحتاج إلى تصرٌح االستٌراد  Importللوصول إلى تلك
األنواع .وبهذا مازال ٌمكنك االستفادة من العدٌد من عناصر فٌجول باٌزٌك  6مثل الوظٌفة  MsgBoxالتً تستدعى إلظهار صندوق رسابل
بسٌط كما فً المثال

' The Microsoft.VisualBasic namespaces
' are automatically referenced by a
' Visual Studio 2008 VB project
Module Module1
)(Sub Main
)"… MsgBox("Hello, old friend
End Sub
End Module
والطرٌقة  MsgBoxهً عنصر فً  Moduleفً فٌجول باٌزٌك  2008تسمى  Interactionوهً معرفة ضمن مجال األسماء
 .Microsoft.VisualBasicوستبلحظ أن الـ  Moduleفً فٌجول باٌزٌك  2008تماثل ملؾ  basفً فٌجول باٌزٌك  6فً أن العناصر
المحتواة ضمنها ٌمكن استدعاإهم بدون استخدام اسم الـ  Moduleكبادبة ومع ذلك إن أردت استخدام اسم الـ  Moduleكبادبة عند استخدام
الطرٌقة ٌ MsgBoxمكن أن ٌصبح كودنا السابق كما ٌلً

Module Module1
)(Sub Main
)"… Interaction.MsgBox("Hello, old friend
End Sub
End Module
ومع أننا نشعر باالطمبنان لمعرفة أن وظابؾ فٌجول باٌزٌك  6مازال ٌمكن تمثٌلها ضمن مشارٌع فٌجول باٌزٌك  2008فٌنصح هنا بتجنب
 6مع الزمن وأنه ال ٌمكنك ضمان أن
استخدام هذه األنواع قدر اإلمكان نظرا ألن ماٌكروسوفت تخطط اإلزالة دعم فٌجول باٌزٌك
ماٌكروسوفت ستوفر هذا المجمع مستقببل .وتوفر مكتبات الفبات األساسٌة العدٌد من األنواع المدارة التً تقدم وظابؾ أكثر من تلك الموجودة
فً المكتبة الموروثة من لؽة فٌجول باٌزٌك  .6وٌجب أن تتعلم كٌؾ تقوم بالعمل بدون استخدام موجودات مكتبة التوافقٌة مع فٌجول باٌزٌك 6
والقٌام باألمور باستخدام فبات الدوت نٌت.
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VB2005 ٌٝ ئVB6 ِٓ دٛش اٌى٠ ِؼبٌظ رحذٟ ِٓ ِشىٍخ فًٟٔ٘ رؼب
ظب٘شح اٌّشىٍخ
 أو كلٌهما0x800706BA  أو0x800706BE المعالج ال ٌتم تنفٌذه وٌظهر لك خطؤ رقم
أقدم إلٌك مجموعة من الحلول التً ممكن أن تفٌد فً تجاوز هذه المشكلة

:يٚاٌحً األ
:ًإذا كنت قد وضعت إعداد اللؽة االفتراضٌة إلى أحد اللؽات الموجودة فً الجدول التال
10241

0x2801

Arabic (Syria)

ar-SY

1256

ARS

10249

0x2809

English (Belize)

en-BZ

1252

ENL

10250

0x280a

Spanish (Peru)

es-PE

1252

ESR

11265

0x2c01

Arabic (Jordan)

ar-JO

1256

ARJ

11273

0x2c09

English (Trinidad)

en-TT

1252

ENT

11274

0x2c0a

Spanish (Argentina)

es-AR

1252

ESS

12289

0x3001

Arabic (Lebanon)

ar-LB

1256

ARB

12297

0x3009

en-ZW

1252

ENW

12298

0x300a

Windows 98/Me, Windows
2000
and
later:
English
(Zimbabwe)
Spanish (Ecuador)

es-EC

1252

ESF

13313

0x3401

Arabic (Kuwait)

ar-KW

1256

ARK

13321

0x3409

en-PH

1252

ENP

13322

0x340a

Windows 98/Me, Windows
2000
and
later:
English
(Philippines)
Spanish (Chile)

es-CL

1252

ESL

14337

0x3801

Arabic (U.A.E.)

ar-AE

1256

ARU

14346

0x380a

Spanish (Uruguay)

es-UY

1252

ESY

15361

0x3c01

Arabic (Bahrain)

ar-BH

1256

ARH

15370

0x3c0a

Spanish (Paraguay)

es-PY

1252

ESZ

16385

0x4001

Arabic (Qatar)

ar-QA

1256

ARQ

16394

0x400a

Spanish (Bolivia)

es-BO

1252

ESB

17418

0x440a

Spanish (El Salvador)

es-SV

1252

ESE

18442

0x480a

Spanish (Honduras)

es-HN

1252

ESH

19466

0x4c0a

Spanish (Nicaragua)

es-NI

1252

ESI

20490

0x500a

Spanish (Puerto Rico)

es-PR

1252

ESU

31748

0x7c04

Chinese (Traditional)

zh-Hant

Arabic

فٌجب علٌك تعدٌل اللؽة االفتراضٌة من لوحة التحكم إلى أي لؽة أخرى وبالنسبة لمستخدمً اللؽة العربٌة ٌمكنهم وضع اللؽة على
(Saudi Arabia)

ٟٔاٌحً اٌضب
 ؼٌر مسجل أعد تسجٌله ٌدوٌا باستخدام األمرVBUpgrade.Engine.DLL ربما ٌكون الملؾ
regasm

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VB\VBUpgrade\VBUpgrade.Engine.DLL
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اٌحً اٌضبٌش
ً ؼٌر مسجل أعد تسجٌله ٌدوٌا مع العلم أنه موجود فMicrosoft.VisualBasic.UpgradeExtensions.DLL ربما ٌكون الملؾ
 فً المسار2005 اإلصدارة
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VB\VBUpgrade\

ٔرنك ثبعزخذاو األيش
regasm

Microsoft.VisualBasic.UpgradeExtensions.DLL

اٌحً اٌشاثغ
C:\Program

تؤكد من الرٌجستري إذا كان موجودا فٌه المفتاح التالً قم بحذفه ثم أعد تسجٌل جمٌع المكتبات الموجودة فً المجلد
Regasm \ بواسطة األداةFiles\Microsoft Visual Studio 8\VB\VBUpgrade

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A8220117-B52C-4012-8CB7-2E0202B3A624}\InprocServer32\8.0.1200.0]
"Class"="Microsoft.VisualBasic.UpgradeExtensions.ResUtil"
"Assembly"="Microsoft.VisualBasic.UpgradeExtensions,Version=8.0.1200.0,Culture=neutral,
PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"
"RuntimeVersion"="v2.0.40607"
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اعزخذاَ وٛد ف١غٛي ث١ض٠ه دٚد ٔ١ذ ف ٟف١غٛي ث١ض٠ه 6
ٌمكن للبرامج المبنٌة على  COMمثل  VB6التعامل مع الكود الخاص بك والمكتوب ضمن الفرٌموورك مثل Class - Interface - struct
 - enumإذا تم إتباع القواعد التالٌة بشكل عام:




ٌجب على الفبات تعرٌؾ واجهة
التعرٌؾ باستخدام Public
األنواع  Typesال ٌمكن أن تكود مجردة

كما ٌمكنك تحدٌد فٌما إذا كان ٌمكن أو ال
 ComVisibleAttributeكالمثال

ٌمكن رإٌة اإلجراء أو

الفبة أو  ...الخ من عملً

ة الـ  comباستخدام الواصفة

Imports System.Runtime.InteropServices
_ >)<ComVisible(False
Class SampleClass
)(Public Sub New
'Insert code here.
End Sub
_ >)<ComVisible(False
Public Function MyMethod(param As String) As Integer
Return 0
End Function
Public Function MyOtherMethod() As Boolean
Return True
End Function
_ >)<ComVisible(False
Public ReadOnly Property MyProperty() As Integer
Get
Return MyProperty
End Get
End Property
End Class

وٌجب علٌك تسجٌل مجمع  net .لـعمبلء الـ  Comحتى ٌمكن استخدامها وذلك باستخدام  Tlbexp.exeو  RegAsm.exeللقٌام بعملٌة
التسجٌل وٌستخدم من سطر األوامر بالشكل التالً

TlbExp AssemblyName /out:FileName

و عمبلء الـ ٌ comصلون للمجمع الخاص بك عن طرٌق ملؾ  tlb.المنشؤ بواسطة هذه األداة كما ٌجب علٌك تسجٌل المجمع الخاص بك عن
طرٌق  Regasm.exeوالذي ٌمكنه تولٌد ملؾ  tlbأٌضا عن طرٌق الخٌار  :tlb/والذي ٌمكن استخدامه بالشكل
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RegAsm AssemblyName /tlb: FileName.tlb /codebase

دعنا نقوم بعمل مثل عملً على الموضوع
ً افتراضٌا ثم ادخل الكود التالً فClass1  فٌتم إنشاءTestProj  وسمهClass Library افتح بٌبة التطوٌر وابدأ مشروعا جدٌدا من نوع
Class1

Option Strict On

Public Class Class1
Public Function myFunction() As Integer
Return 100
End Function
End Class

 وتؤكد من وضع إشارة بجانبApplication  من الصفحةAssembly Information افتح خصابص المشروع واضؽط الزر
OK  ثم اضؽطAssembly COM-Visible Make
Register for COM Interop  تؤكد من وضع إشارة بجانبCompile من صفحة
 للمشروعBuild قم بالحفظ ثم قم بعمل
 ثم قم بإنشاء مشروع افتراضً جدٌدVB6 افتح
Ok  ثم اضؽطTestProj  اختر اسم مشروعناAvailable References  ومنReferences  اخترProject من قابمة
Button1_Click ضع زر أوامر على النموذج الخاص بمشروعك ثم انقر علٌه نقرا مزدوجا لٌنقلك إلى محرر الكود و فً الحدث
ًأدخل الكود التال








Dim myObject As TestProj.Class1
Set myObject = New TestProj.Class1
MsgBox myObject.myFunction

شؽل مشروعك واختبره
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Excel 2007 خ ٌـ١ إلٔشبء طفحبد أششؽخ ئػبف2008 ه٠ض٠ي ثبٛغ١ّىٕٕب اعزخذاَ ف٠ ف١و
Excel ً هTemplate  ثم اختٌار الـ2007  ثمOffice  إلىProject Type قم بإنشاء مشروع فٌجول باٌزٌك جدٌد وذلك بتحدٌد
2007 WorkBook
Add  ثم اضؽطActions Pane Control  ثم اختر التحكمAdd New Item  اخترProject من قابمة
Actions  وؼٌر النص بداخله إلىLabel  مثبلActions Pane Controls  أضؾ التحكمات التً ترٌدها لـtoolbox من الـ
Pane 1
Actions  وؼٌر النص بداخله إلىLabel  وضع علٌه تحكمActions Pane Control كرر العملٌة وأضؾ تحكما آخر من النوع
Pane 2
 للمشروع بعد تؽٌٌر تسمٌتهRibbon (Visual Designer)  و أضؾ تحكم من النوعProject  من قابمةAdd New Item اختر
Actions Pane  إلىLabel  من المحرر الذي ٌظهر لك وؼٌر الخاصٌةGroup1  ثم اخترMyRibbon  إلىRibbon1 من
Manager
Actions Pane Manager  إلى داخل المجموعةButton  أضؾOffice Ribbon controls  ومن قسمToolBox من الـ
Show Actions  له إلىLabel  وأضؾ زرا آخر وؼٌر خاصٌةShow Actions Pane 1  لتحمل القٌمةLabel وؼٌر الخاصٌة
Hide Actions Pane  إلىLabel  وؼٌر خاصٌةToggleButton  ثم أضؾ تحكما آخر لنفس المجموعة من نوعPane 2
TabAddIns  وذلك بالنقر بزر الماوس الٌمٌنً فً الفراغ بجانبMy Ribbon ٌمكننا مبلحظة إمكانٌة إضافة صفحات إضافٌة لـ
 وإضافة الصفحات التً ترٌدها ثم وضع التحكمات علٌها كما سنرى الحقا جرب إضافة صفحةAdd Ribbon Tab واختٌار األمر
 لمتابعة العمل معاTabAddIns أو أكثر كما تشاء ثم عد إلى
 من قابمة السٌاقView Code  ثم اختر األمرMyRibbon  انقر بزر الماوس الٌمٌنً علىsolution Explorer من
تحت تعرٌؾ الفبة مباشرة أدخل سطري الكود التالٌٌن














Dim ActionsPane1 As New ActionsPaneControl1
Dim ActionsPane2 As New ActionsPaneControl2

 الذٌن أضفناهما سابقاActionsPaneControls  تشٌر إلىMyRibbon ًوذلك لتعرٌؾ متؽٌرات ف
 وActionsPane1

 الذي سٌضٌؾ التحكماتMyRibbon  الخاص بـLoad
أضؾ الكود التالً إلجراء معالجة الحدث
 ثم إخفاءهماActionsPane  إلى مجموعةActionsPane2



Private Sub MyRibbon_Load(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As RibbonUIEventArgs) Handles MyBase.Load
' Add ActionsPane1 & ActionsPane2 to ActionPane Collection
Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Controls.Add(ActionsPane1)
Globals.ThisWorkbook.ActionsPane.Controls.Add(ActionsPane2)
' Hide Action Panes From View
ActionsPane1.Hide()
ActionsPane2.Hide()
Globals.ThisWorkbook.Application.DisplayDocumentActionTaskPane = False
End Sub

 وٌكونActionsPane2  وإخفاءActionsPane1  للزر األول الذي سٌقوم بإظهارClick سنضٌؾ اآلن إجراء معالجة الحدث
ًالكود كالتال



' Show Actions Pane 1 Button Event Handler
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _
Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonControlEventArgs) Handles Button2.Click
Globals.ThisWorkbook.Application.DisplayDocumentActionTaskPane = True
ActionsPane1.Show()
ActionsPane2.Hide()
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End Sub

 وٌكونActionsPane1  وإخفاءActionsPane2  للزر الثانً الذي سٌقوم بإظهارClick سنضٌؾ اآلن إجراء معالجة الحدث
ًالكود كالتال



' Show Actions Pane 2 Button Event Handler
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _
Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonControlEventArgs) Handles Button3.Click
Globals.ThisWorkbook.Application.DisplayDocumentActionTaskPane = True
ActionsPane2.Show()
ActionsPane1.Hide()
End Sub

ً كما ٌلToggleButton1  لـClick سنضٌؾ اآلن إجراء معالجة الحدث



' Hide Actions Pane Event Handler
Private Sub ToggleButton1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _
Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonControlEventArgs) Handles ToggleButton1.Click
If ToggleButton1.Checked Then
Globals.ThisWorkbook.Application.DisplayDocumentActionTaskPane = False
Else
Globals.ThisWorkbook.Application.DisplayDocumentActionTaskPane = True
End If
End Sub

 الختبار البرنامج هنا وإن قمت بإضافة صفحات إضافٌة ستراها فً آخر صفحاتAdd Ins شؽل التطبٌق وانتقل إلى صفحة
Excel 2007 شرٌط أدوات
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أرّزخ ٚٚسد  2007ثبعزخذاَ ف١غٛي ثب٠ض٠ه دٚد ٔ١ذ
حتى نستطٌع العمل نحتاج لبعض الخطوات االبتدابٌة
من خصابص المشروع ومن صفحة  Referencesاضؽط الزر  ADDثم انتقل لصفحة  Comوأضؾ مرجع للمكتبة Microsoft Word
 12.0 Object Libraryثم من أسفل الصفحة ومن القابمة أسفل  Imported Referencesانتقل إلى Microsoft.Office.Interop
وضع إشارة اختٌار بجانبها حتى تكون متوفرة للمشروع بؤكمله وإال ستضطر الستخدام  Importsالتالٌة فً بداٌة كل ملؾ ستستخدم أتمتة
وورد فٌه
Imports Microsoft.Office.Interop

و إن كنت ستستخدم أ ؼراض  Objectلوثابق أو التطبٌق الخاصة بوورد فً عدة اجرابٌات ٌفضل تعرٌفها كعناصر فً النموذج الحاوي لتلك
اإلجرابٌات  -متؽٌرات عامة على مستوى النموذج  -حتى ال تفقد اتصالك مع وورد

ثذء ٚئٔٙبء ٚٚسد
عرؾ متؽٌر عام على مستوى النموذج كما ٌلً

Private axWord As Word.Application

لبدء وورد نستخدم الكود التالً
axWord = New Word.Application
axWord.Visible = True

و إلنهاء وورد نستخدم الكود التالً
)(axWord.Quit

ئٔشبء ٚفزح اٌٛصبئك
إلنشاء وثٌقة جدٌدة ابدأ وورد أوال ثم استخدم األمر Application.Documents.Add
Dim axDoc As Word.Document
axDoc = axWord.Documents.Add

لفتح وثٌقة موجودة
Dim axDoc As Word.Document
)"axDoc = axWord.Documents.Open("c:\MyDocument.docx

لحفظ الوثٌقة
)"axDoc.SaveAs("C:\MyDocument.docx

لشاءح ٚئدساط إٌظٛص
عندما تقوم بؤتمتة وورد ستجد العدٌد من الطرابق التً تقوم بنفس الوظٌفة وعملٌة قراءة وإدراج النصوص مثال جٌد على ذلك حٌث ٌمكنك
عمل ذلك باستخدام العدٌد من األشٌاء  Objectsولكن أكثرها استخداما هو  Paragraphو Selection
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paragraph object
اإلرجاع وٌمكن

 وهً تتضمن كامل النص حتى محارؾ1

تتكون وثٌقة وورد من مجموعة من الفقرات وهً مرتبة بالتسلسل بدءا من
الحصول على نص الفقرة األولى

Dim strText As String
strText = axDoc.Paragraphs(1).Range.Text

ولتؽٌٌر نص الفقرة نستخدم

axDoc.Paragraphs(1).Range.Text = "Hello from Visual Basic 2005"

Selection object
 لنقل نقطةSelection object وهو الطرٌقة األكثر مرونة إلدراج النصوص وهو شبٌه باستخدامك لوورد عند كتابتك لوثٌقة فتستخدم أوال
اإلدراج للمكان المطلوب ضمن الوثٌقة ثم تقوم بإدراج النص المطلوب والكود التالً ٌقوم بإدراج نص فً آخر الوثٌقة وفً بداٌتها ثم ٌبحث
عن كلمة وٌدخل نص مباشرة بعدها
'Activate the document first
axDoc.Activate()
'Move to the end and add text
axWord.Selection.EndKey(Word.WdUnits.wdStory)
axWord.Selection.TypeText("This is the end")
'Move to the beginning and add text
axWord.Selection.HomeKey(Word.WdUnits.wdStory)
axWord.Selection.TypeText("This is the beginning")
axWord.Selection.Find.ClearFormatting()
'Locate Foo, then add text following it
axWord.Selection.Find.ClearFormatting()
axWord.Selection.Find.Text = "Foo"
axWord.Selection.Find.Execute()
axWord.Selection.MoveRight(Word.WdUnits.wdCharacter, 1)
axWord.Selection.TypeText("This is Foo")

يٚئدساط اٌغذا
 و إضافة تنسٌق للجدول ثم ضبط نص فً خلٌة محددة فً ذلك الجدول5 × 5 الكود التالً ٌبٌن طرٌقة إدراج جدول بقٌاس
Dim axTable As Word.Table
axTable = axDoc.Tables.Add(axWord.Selection.Range, 5, 5)
axTable.Style = "Table Grid 8"
axTable.Cell(3, 3).Range.Text = "Hello World"

اٌطجبػخ
PrintOut لطباعة لوثٌقة نستخدم الطرٌقة
axDoc.PrintOut()

حخٛمخ ِفز١صٌٛاٌزأوذ ِٓ أْ ا
بما أن المستخدم ٌمكنه إؼبلق الوثٌقة أو الوورد فً أي وقت رؼم أن برنامجك مازال مرتبطا به ٌمكنك استخدام الطرٌقة التالٌة للتؤكد من أن
الوثٌقة مازالت مفتوحة
Dim strName As String
Dim blnIsAvailable As Boolean
Try
strName = axDoc.Name
blnIsAvailable = True
Catch ex As Exception
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blnIsAvailable = False
End Try
MsgBox("Document is available: " & blnIsAvailable)

ADO .net ِٓ يٚئدساط عذ
ٌمكنك استخدام الطرٌقة التالٌة إلدراج بٌانات من جدول فً قاعدة بٌانات فً جدول فً وثٌقة وورد
Function AddDataTable(ByVal tbl As DataTable) As Boolean
Dim nRowCount, nColCount, nRow, nCol As Integer
Dim axTable As Word.Table
nRowCount = tbl.Rows.Count
nColCount = tbl.Columns.Count
axWord.Selection.EndKey(wdStory)
axTable = axDoc.Tables.Add(axWord.Selection.Range, nRowCount + 1, nColCount)
axTable.Style = "Table Grid 8"
For nCol = 1 To nColCount
axTable.Cell(1, nCol).Range.Text = tbl.Columns.Item(nCol - 1).Caption
Next
For nCol = 1 To nColCount
For nRow = 1 To nRowCount
axTable.Cell(nRow + 1, nCol).Range.Text = tbl.Rows(nRow - 1).Item(nCol - 1)
Next
Next
Return True
End Function
' To use this function
tbl = Me.CustomersDataSet.Tables(0)
WordDoc.AddDataTable(tbl)

content controls بد٠ٛرحىّبد اٌّحز
 وهً عبارة عن حقول ٌمكنContent Controls  آلٌة جدٌدة إلدراج البٌانات فً الوثابق تدعى تحكمات المحتوٌات2007 ٌقدم وورد
 وهً تتضمن عدة تحكمات مثل صندوق النصوص أو الصور أو القابمة المركبةXML تحرٌرها ٌدوٌا أو ملإها برمجٌا أو نشرها من وثٌقة
 كما فً المثالDocument objects ً فContentControls collection  الخ وٌمكن الوصول إلٌها من خبلل...
Dim ccCollection As Word.ContentControls
ccCollection = axDoc.ContentControls
ccCollection.Item(1).Range.Text = " Content Control Field"

ذ٠دِظ اٌجش
لتحقٌق العملٌة
 ثم ٌتم إنشاء وثٌقة جدٌدةMail Merge DataSource افتح الوثٌقة المصدر ثم اضبط الخاصٌة
وفٌما ٌلً مثال عن كٌفٌة عمل ذلك دون تدخل من المستخدم
axDoc.Activate()
axDoc.MailMerge.MainDocumentType = _
Word.WdMailMergeMainDocType.wdFormLetters
axDoc.MailMerge.OpenDataSource(strDatabaseFilename, _
wdOpenFormatAuto, False, False, False, False, "", "", _
False, "", "", strConnectionString, strSQL, "", False,_
Word.WdMergeSubType.wdMergeSubTypeOAL)
axDoc.MailMerge.DataSource.FirstRecord = wdDefaultFirstRecord
axDoc.MailMerge.DataSource.LastRecord = wdDefaultLastRecord
axDoc.MailMerge.Destination = _
Word.WdMailMergeDestination.wdSendToNewDocument
axDoc.MailMerge.Execute(False)
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VBA ِٓ ٖزُ اعزذػبؤ٠ Add-in فشح إلٔشبء١وزبثخ ش
 وقم بتسمٌة المشروعExcel 2007 Add-in  ثم اختر2007  ثمOffice  من نوعVisual Basic أنشا مشروعا جدٌدا بلؽة
 حٌث تكمن فكرة مشروعنا هنا فً إنشاء فبة وكشفها لحلول أوفٌس بحٌث ٌمكننا استدعاء طرابق تلك الفبة من كودExcelImportData
ImportData  تمتلك طرٌقة تدعىAddInUtilities  حٌث سٌتم إنشاء فبة باسمVBA
 وأضؾ االستٌرادات التالٌة لبداٌة الملؾAddInUtilities أضؾ فبة جدٌدة للمشروع باسم

Imports System.Data
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel

ً بالكود التالAddInUtilities استبدل جسم الفبة

<System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute(True)> _
<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)> _
Public Interface IAddInUtilities
Sub ImportData()
End Interface
<System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute(True)> _
<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterf
aceType.None)> _
Public Class AddInUtilities
Implements IAddInUtilities
Public Sub ImportData() Implements IAddInUtilities.ImportData
' Create a new DataTable.
Dim ds As New DataSet()
Dim dt As DataTable = ds.Tables.Add("Customers")
dt.Columns.Add(New DataColumn("LastName"))
dt.Columns.Add(New DataColumn("FirstName"))
' Add a new row to the DataTable.
Dim dr As DataRow = dt.NewRow()
dr("LastName") = "Chan"
dr("FirstName") = "Gareth"
dt.Rows.Add(dr)
' Add a new XML map to the collection.
Dim activeWorkbook As Excel.Workbook = _
Globals.ThisAddIn.Application.ActiveWorkbook
Dim xmlMap1 As Excel.XmlMap = activeWorkbook.XmlMaps.Add(ds.GetXmlSchema(), _
"NewDataSet")
' Import the data.
If Not (xmlMap1 Is Nothing) Then
Dim lastSheet As Object = activeWorkbook.Sheets(activeWorkbook.Sheets.Count)
Dim newSheet As Excel.Worksheet = CType(activeWorkbook.Sheets.Add( _
After:=lastSheet), Excel.Worksheet)
newSheet.Name = "Imported Data"
activeWorkbook.XmlImportXml(ds.GetXml(), xmlMap1, True, _
newSheet.Range("A1"))
End If
End Sub
End Class
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 والخاصٌةTrue  مضبوطة إلىComVisible  تمتلك الخاصٌةIAddInUtilities
ًحٌث تقوم بتعرٌؾ واجهة فً بداٌة الكود تدع
 وٌكمن السبب فً كتابة هذه الواجهة هو أن الفبة األساسٌة سوؾ تحقق وتعرضIntetrfaceIsDispatch  تمتلك القٌمةInterfaceType
 مما ٌجعلها متوفرة لبلستدعاء من قبل حلول أوفٌس األخرىIDispatch الواجهة

<System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute(True)> _
<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)> _
Public Interface IAddInUtilities
Sub ImportData()
End Interface

 على هذه الفبةComVisisble  وتطبق الخاصٌةIAddInUtilities  لتحقق الواجهةAddInUtilities وتعرؾ الفبة

<System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute(True)> _
<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterf
aceType.None)> _
Public Class AddInUtilities
Implements IAddInUtilities

 فً بداٌة الكود فتنشا أوالIAddInUtilities  المحددة فً الواجهةImportData  والتً تحقق الطرٌقةImportData ثم تعرؾ الطرٌقة
Dataset to the Collection of  مبنٌة علىXml Map  ثم ٌضاؾ سطر جدٌد لجدول البٌانات ثم ٌضاؾDataTable  معDataset
.Excel  إلى صفحة الـDataset  الستٌراد البٌانات من الـXml Map  ثم تضاؾ صفحة جدٌدة للملؾ ثم تستخدمXML maps
 وقم بتجاوزThisAddIn
 اآلن افتح محرر الكود للفبة.وبهذا تكون فبتنا قد انتهت ولكنها مازالت ؼٌر متوفرة لبقٌة حلول األوفٌس
 كما فً الكودAddInUtilities  معٌدا منها مرجعا للفبةRequestComAddInAutomationService  الطرٌقةOverride

Private utilities As AddInUtilities
Protected Overrides Function RequestComAddInAutomationService() As Object
If utilities Is Nothing Then
utilities = New AddInUtilities()
End If
Return utilities
End Function

 ثمdevelopers  ثم انتقل إلى صفحةExcel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm) ولبلختبار قم بتشؽٌل المشروع ثم قم بحفظه كـ
ً وأضؾ الكود التالThisWorkBook  لٌفتح لك محرر الكود وافتحVisual Basic انقر

Sub CallVSTOMethod()
Dim addIn As COMAddIn
Dim automationbject As Object
addIn = Application.COMAddIns("ExcelImportData")
automationObject = addIn.Object
automationObject.ImportData()
End Sub

ImportData  ثم ٌستخدم الستدعاء الطرٌقةExcelImportData Add-in  الذي ٌمثل الـComAddIn الذي ٌعرؾ متؽٌرا ٌشٌر للؽرض
.من فبتنا السابقة
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اآلن عد إلى ملؾ الـ  Excelثم شؽل الماكرو  CallVSTOMethodالذي قمنا بإنشابه للتو وربما ستظهر لك رسالة تفٌد بؤنه ال توجد
 Schemaمرتبطة ببٌانات الـ  XMLوأن الـ  Excelسٌقوم بإنشابها لك فقط قم بالموافقة على الرسالة هنا فتبلحظ إنشاء ورقة جدٌدة باسم
 Imported Dataوقد تم إضافة بٌانات فً الخلٌة  A1والخلٌة B1
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و١ف ٔغزذػ ٟطٕبد٠ك اٌحٛاس اٌخبطخ ثّب٠ىشٚعٛفذ ٚٚسد ِٓ ثشٔبِغٕب
عندما تتعامل مع ماٌكروسوفت وورد تؤتٌك أوقات تحتاج إلظهار صنادٌق حوار للحصول على دخل من المستخدم .ورؼم وجود
إمكانٌة إلنشاء صنادٌق الحوار الخاصة بك إال أنه ٌمكنك أٌضا االستفادة من صنادٌق الحوار الموجودة سلفا والتً ٌمكننا الوصول إلٌها من
خبلل المجموعة  Dialogsفً الؽرض  Applicationوهً أكثر من  200صندوق حوار تم تقدٌمها على شكل تعدادات .فإذا أدرنا استدعاء
صندوق حوار إنشاء مستند جدٌد على سبٌل المثال ٌمكننا عمل ذلك بتمرٌر القٌمة  Word.WdWordDialog.wdDialogFileNewللدالة
 Application.Dialogs.Itemكما فً الكود التالً وللتجربة استخدم مشروعا من النوع Word 2007 Document
_ = Dim dlg As Word.Dialog
)Application.Dialogs.Item(Word.WdWordDialog.wdDialogFileNew
)(dlg.Show

وللوصول إلى عناصر صندوق الحوار نستخدم الطرٌقة  InvokeMemberلتحدٌد اسم الملؾ لصندوق حوار فتح ملؾ بالطرٌقة الظاهرة
بالكود التالً حٌث نحصل على النوع  Typeالخاص بصندوق الحوار الذي نستخدمه ثم نضبط قٌمة الخاصٌة المطلوبة باستخدام الطرٌقة
InvokeMember
)Dim dlg As Word.Dialog = Application.Dialogs(Word.WdWordDialog.wdDialogFileOpen
)Dim dlgType As Type = GetType(Word.Dialog
' Set the Name property of the dialog box.
_ dlgType.InvokeMember("Name",
_ Reflection.BindingFlags.SetProperty Or
_ Reflection.BindingFlags.Public Or
_ Reflection.BindingFlags.Instance,
_ Nothing, dlg, New Object() {"Testing"},
)System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture
)(dlg.Show

كما ٌمكننا الحصول على قٌمة أي خاصٌة لصندوق حوار خاص بماٌكروسوفت وورد بنفس الطرٌقة تقرٌبا وذلك بتمرٌر القٌمة
 GetPropertyللطرٌقة  InvokeMemberبدال عن القٌمة  SetPropertyكما ٌرٌنا ذلك المثال التالً
' Show the Name property.
_ MessageBox.Show(dlgType.InvokeMember("Name",
_ Reflection.BindingFlags.GetProperty Or
_ Reflection.BindingFlags.Public Or
_ Reflection.BindingFlags.Instance,
_ Nothing, dlg, Nothing,
))System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture

وٌمكننا القٌام ببعض اإلجراءات المعقدة باستخدام صنادٌق الحوار المضمنة سلفا مع ماٌكروسوفت وورد باستخدام هذه الصنادٌق بدون
إظهارها للمستخدم وذلك باستدعاء الطرٌقة  Executeلصندوق الحوار بدون استدعاء الطرٌقة  Displayكما فً المثال التالً الذي ٌتطلب
استخدام الضبط  Option Strict Offبسبب أن قٌم الخصابص التً نتعامل معها هنا لٌست عناصر ضمن الفبة  Dialogأساسا وهً تستخدم
الربط المتؤخر حٌث ٌتم إنشاإها دٌنامٌكٌا فً زمن التشؽٌل عندما ٌقوم المترجم بتقٌٌم التعداد  wdDialogFilePageSetupحٌث ٌتم إنشاء
هذه الخصابص لتكون مطابقة للتحكمات التً ستظهر على صندوق الحوار ومثالنا هنا ٌستخدم التعداد  wdDialogFilePageSetupلضبط
عدة خصابص للصفحة بدون طلب اإلدخال من المستخدم حٌث ٌستخدم الكود الؽرض  Dialogلضبط حجم مخصص للصفحة
)(Friend Sub PageSetupDialogHidden
_ = Dim dlg As Word.Dialog
)Application.Dialogs.Item(Word.WdWordDialog.wdDialogFilePageSetup
' Set the properties of the dialog box.
' ControlChars.Quote() is used to represent the symbol for inches.
With dlg
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.PageWidth = 3.3 & ControlChars.Quote
.PageHeight = 6 & ControlChars.Quote
.TopMargin = 0.71 & ControlChars.Quote
.BottomMargin = 0.81 & ControlChars.Quote
.LeftMargin = 0.66 & ControlChars.Quote
.RightMargin = 0.66 & ControlChars.Quote
.HeaderDistance = 0.28 & ControlChars.Quote
.Orientation = Word.WdOrientation.wdOrientPortrait
.DifferentFirstPage = False
.FirstPage = 0
.OtherPages = 0
' Apply these settings only to the current selection
' with this line of code:
.ApplyPropsTo = 3
' Apply the settings.
.Execute()
End With
End Sub
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اٌمغُ اٌضبٌش XAML ٚ WPF ٚ Silverlight -

وٌضم المواضٌع التالٌة:













كتابة تطبٌقك األول من النوع WPF Application
كٌؾ نطبق مظهر مختلؾ على التحكمات فً تطبٌق WPF
كٌؾ ٌمكننا تضمٌن صورة كمصدر فً تطبٌق  wpfثم إظهارها وقت التنفٌذ
كٌؾ ٌمكننا تطبٌق مظهر مخصص لنافذة برنامج  WPFفً زمن التشؽٌل
استخدام تحكمات  Windows Formsمن داخل تطبٌق WPF
استخدام عناصر  WPFمن داخل تطبٌق Windows Forms
كتابة تطبٌقنا األول بتقنٌة Silverlight
أدوات التحكم بترتٌب العناصر Silverlight and WPF
إنشاء ساعة تماثلٌة باستخدام تقنٌة  SilverLightباستخدام الكود
الفروقات فً معالجة  xamlبٌن  Silverlightو WPF
كٌؾ نستخدم عناصر  Styleللتحكم بمظهر التطبٌق
تخصٌص مظهر التحكمات Silverlight
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وزبثخ رطج١مه األٚي ِٓ إٌٛع WPF Application
تصمٌم تطبٌق  WPFال ٌختلؾ كثٌرا عن تصمٌم تطبٌق  Windows Formsحٌث ٌمكنك إضافة التحكمات على سطح التصمٌم ومع ذلك
فهناك بعض االختبلفات فباإلضافة لنوافذ التصمٌم المؤلوفة ستجد نافذة إضافٌة تعرض كود  XAMLحٌث تستخدم هذه اللؽة إلنشاء واجهة
المستخدم .فعندما تقوم بتطوٌر تطبٌقات النوافذ التقلٌدٌة تقوم بسحب التحكمات من الـ  ToolBoxأو إن رؼبت ٌمكنك كتابة كود إلنشاء تلك
التحكمات فعندما تقوم بسحب التحكم إلى النموذج ٌتم إنشاء الكود آلٌا من أجلك وبشكل مشابه عندما تقوم بإنشاء تطبٌق ٌ WPFمكنك إنشاء
التحكم بكتابة كود  XAMLأو بسحب التحكم إلى نافذة .WPF
ولؽة  XAMLمنظمة إلى عناصر ببنٌة شجرٌة مشابهة لطرٌقة كتابة ملفات  XMLحٌث تجد أن العنصر مضمن ضمن قوسٌن حادٌن وهناك
تحدٌد فتح وتحدٌد إؼبلق لكل عنصر فمثبل قد ٌكون لدٌك عنصر ٌ Buttonمكن أن ٌظهر بالشكل > <Button></Buttonوٌمكنك أن
تصؾ كٌؾ سٌبدو ذلك العنصر بضبط الخصابص  attributesكـ  Locationأو  Heightأو  Widthوهً تظهر داخل األقواس االفتتاحٌة
للعنصر بشكل زوج اسم وقٌمة مفصولٌن بعبلمة = حٌث تكون القٌمة محصورة ضمن عبلمتً تنصٌص مثل
><Button Height="23"></Button

وعندما تقوم بسحب تحكمات  WPFمن الـ  ToolBoxإلى نافذة المصمم تولد بٌبة التطوٌر كود  XAMLآلٌا لذلك التحكم فالكود التالً ٌتم
تولٌده نتٌجة عملٌة إضافة تحكم من النوع System.Windows.Controls.Button
"<Button Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,10,0,0
>Name="Button1" VerticalAlignment="Top" Width="75">Button</Button

دعنا نقم ببعض التجارب تطبٌقا على ما ورد سابقا:


أنشا تطبٌقا جدٌدا من النوع  WPF Applicationو سمه  WPFWindowثم اضؽط  OKفٌتم إنشاء تطبٌق  WPFجدٌد من أجلك
وسترى قسم  XAMLجدٌد تطبٌقات  WPFوستبدو محتوٌاته كالتالً


"<Window x:Class="Window1
"xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
"xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
>"Title="Window1" Height="300" Width="300
><Grid
></Grid
></Window





انقر على  Window1الختٌارها وفً نافذة محرر  XAMLؼٌر قٌمة الخاصٌة  Titleإلى  WPF Applicationفنبلحظ تؽٌر نص
عنوان النافذة إلى  WPF Applicationكما ٌمكنك تجرٌب تؽٌٌر قٌمة بعض الخصابص األخرى
قم بسحب  TextBoxمن الـ  ToolBoxوضعه فً الزاوٌة الٌمٌنٌة العلٌا لنافذة التطبٌق ثم انقر علٌه الختٌاره وفً نافذة الخصابص
اضبط قٌمة  HorizontalAlignmentإلى  Leftثم قم بضبط الخاصٌة  VerticalAlignmentإلى  Topوالخاصٌة Width
إلى  75والخاصٌة  Heightإلى 26
فً محرر  XAMLقم بتؽٌٌر الخاصٌة  Widthإلى  140والعنصر  Marginإلى  30, 56, 0, 0كما ٌبدو فً المثال

"<TextBox Height="26" HorizontalAlignment="Left" Margin="30,56,0,0
>Name="TextBox1" VerticalAlignment="Top" Width="140" /



قم بسحب تحكم  Buttonإلى سطح نافذة التطبٌق وقم بالنقر المزدوج علٌه إلنشاء إجراء معالجة الحدث
اكتب الكود التالً فً اإلجراء

 Clickالخاص به ثم

)"MsgBox("Event handler was created by double-clicking the button.



أضؾ تحكم  Buttonآخر للنافذة وقم باختٌاره ثم قم بإضافة خاصٌة باسم  Clickللعنصر  Buttonفً محرر كود XAML
واضبط قٌمتها إلى  ButtonOKClickedوهذا االسم سوؾ تعطٌه إلجراء معالجة الحدث فً الكود مع مبلحظة أنه عندما تنشا
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إجراء معالجة الحدث بالنقر المزدوج ال ٌتم إضافة الخاصٌة  Clickإلى كود  XAMLولكن ٌستخدم فً الكود عبارة Handles
عوضا عن ذلك
انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على نافذة التصمٌم واختر  ViewCodeثم قم بإضافة اإلجراء التالً

_ Sub ButtonOKClicked(ByVal Sender As Object,
)ByVal e As RoutedEventArgs
)"MsgBox("Event handler was created manually.
End Sub



اضؽط  F5لتنفٌذ المشروع واختباره

ػًّ ثشٔبِظ سعُ ثبعزخذاَ WPF
يّىٕٕب عًّ بشٔبِج سسُ بسيظ حطبيمب عٍ ٝبعض ِب ٚسد أعالٖ
• أٔشئ ِششٚعب جذيذا ِٓ إٌٛع ٚ WPF Applicationسّٗ Ink Pad
• اضبظ حجُ ٔبفزة اٌخطبيك إٌ 550 ٝاسحفبعب  370 ٚعشضب ٚرٌه بضبظ ليُ اٌخظبئض  Width ٚ Heightعٍ ٝاٌخٛاٌي
• غيش عٕٛاْ ٔبفزة  WPFإٌٚ Ink Pad ٝرٌه بضبظ اٌخبطيت Title
• غيش اٌخبطيت ٌٕ Backgroundبفزة  WPFإٌ Brown ٝوّب يّىٕٕب ضبظ ليّت اٌخبطيت في ِحشس

 XAMLبإضبفت

اٌخبطيت ٌ Backgroundىٛد إٌبفزة فيظبح وٛد ٌٍٕ XAMLبفزة وّب يٍي
كود
"<Window x:Class="Window1
"xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
"xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
>"Title="Window1" Height="550" Width="370" Background="Brown
><Grid

></Grid
></Window

• افخح طٕذٚق األدٚاث  ToolBoxثُ أمش عٍيٗ بضس اٌفأسة اٌيّيٕي ٚاخخش  ِٓ Choose Itemsاٌمبئّت ثُ أخمً ٌظفحت
 WPF Componentsفي طٕذٚق حٛاس ٚ Choose ToolBox Itemsأخمً عبش اٌمبئّت إٌٚ InkCanvas ٝلُ ببخخيبس٘ب –
حأوذ ِٓ ٚضع عالِت في اٌّشبع – ثُ اضغظ OK
• اسحب  ِٓ InkCanvasطٕذٚق األدٚاث  ToolBoxإٌ ٝسطح إٌبفزة ٚاضبظ اٌميُ اٌخبٌيت:
 oاٌخبطيت  ٚ Widthاٌخبطيت  HeightإٌAuto ٝ
 oاٌخبطيت  ٚ HorizontalAlignmentاٌخبطيت  Vertical AlignmentإٌStretch ٝ
 oاٌخبطيت  Marginsإٌ9,9,9,68 ٝ
 oاٌخبطيت  Backgroundإٌٚ LightYellow ٝسخش ٜأْ ٌ ْٛاٌخٍفيت أطبح أطفش عٕذِب حشغً اٌبشٔبِج
• اسحب صسيٓ ِٓ طٕذٚق األدٚاث إٌ ٝسطح إٌبفزة أسفً
إٌ ٝاٌيّيٓ
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ٚ Ink Canvasضع  Button1إٌ ٝاٌيسبس Button2 ٚ

ٌٝ اٌخبص بٗ إXAML دٛاضبظ وٚ Button1 • اخخش
كود
<Button Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="85,0,0,24"
Name="Button1" VerticalAlignment="Bottom" Width="75">Clear</Button>

ٌٝ اٌخبص بٗ إXAML دٛاضبظ وٚ Button2 • اخخش

<Button Height="23" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,72,24"
Name="Button2" VerticalAlignment="Bottom" Width="75">Close</Button>

 وّب يٍيWPF  ٌٕبفزةXAML دٛزا يظبح وٙبٚ •
كود
<Window x:Class="Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Window1" Height="550" Width="370" Background="Brown">
<Grid>
<InkCanvas Height="Auto"

Margin="9,9,9,68" Name="InkCanvas1"

VerticalAlignment="Stretch" Width="Auto" HorizontalAlignment="Stretch"
Background="LightYellow" />

<Button Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="85,0,0,24"
Name="Button1" VerticalAlignment="Bottom" Width="75">Clear</Button>

<Button Height="23" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,72,24"
Name="Button2" VerticalAlignment="Bottom" Width="75">Close</Button>

</Grid>
</Window>

 ٌٍضسClick د اٌخبٌي في إجشاء ِعبٌجت اٌحذدٛ ثُ أضف اٌىClear  اٌضسٍٝجب عٚ• أمش ٔمشا ِضد
كود
Me.InkCanvas1.Strokes.Clear()

Close  ٌٍضسClick د اٌخبٌي في إجشاء ِعبٌجت اٌحذدٛبٕفس اٌطشيمت أضف اٌىٚ •

Me.Close

ٖاخخبشٚ • شغً اٌبشٔبِج
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WPF ك١ رطجٟ اٌزحىّبد فٍٝش ِخزٍف ػٙف ٔطجك ِظ١و
 وقبل القوس > لتؽٌٌرTitle  فً نهاٌة السطر الذي ٌبدأ بـBackground="Azure"  جدٌد ثم أضؾ الكودWPF أنشا تطبٌق
لون خلفٌة النموذج إلى األزرق الفاتح وسنقوم بتؽٌٌر مظهر األزرار فً مقالنا هذا لنعطً فكرة عن كٌفٌة القٌام بذلك
Window1  الخاص بـXaml > فً محرر/StackPanel< > بـ/Grid< > وStackPanel< > بـGrid< استبدل
 للنافذةComboBox < مباشرة لكً نقوم بإضافةStackPanel> أضؾ الكود التالً بعد





<ComboBox Width="100px" Height="Auto">
<ComboBoxItem>Item One</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>Item Tow</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>Item Three</ComboBoxItem>
</ComboBox>

 آخر للنافذة مع تحدٌد أن االصطفاؾ سٌكون نحو المركزStackPanel أضؾ الكود التالً بعد الكود السابق مباشرة كً نضٌؾ
ًواالتجاه أفق



<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center">
</StackPanel>

 للنموذجDelete  وEdit  وAdd  الذي أضفناه مإخرا أضؾ الكود التالً الذي ٌقوم بإضافة ثبلثة أزرارStackPanel داخل الـ



<Button>Add</Button>
<Button>Edit</Button>
<Button>Delete</Button>

 الخاص بالنافذة لدٌك على الشكلxaml حتى هذه النقطة ٌجب أن ٌكون كود



<Window x:Class="Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Window1" Height="300" Width="300" Background="Azure">
<StackPanel>
<ComboBox Width="100px" Height="Auto">
<ComboBoxItem>Item One</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>Item Tow</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>Item Three</ComboBoxItem>
</ComboBox>
<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center">
<Button>Add</Button>
<Button>Edit</Button>
<Button>Delete</Button>
</StackPanel>
</StackPanel>
</Window>

ً بالكود التالDelete سنقوم اآلن بتطبٌق بعض الخصابص التً ستؽٌر مظهر األزرار استبدل الكود الخاص بالزر
<Button Margin="10,5,2,5">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
<GradientStop Offset="0.25" Color="#FFFF1122"></GradientStop>
<GradientStop Offset="0.85" Color="#FFFFFFFF"></GradientStop>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
Delete</Button>
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 لملا الزر بلونLinearGradientBrush  لتحدٌد الهوامش الخاصة بالزر ثم استخدمنا الفرشاةMargin حٌث استخدمنا الخاصٌة
ً األول والثانGradientStop  نقطة النهاٌة وحدد قسمEndPoint  نقطة بدء الملا وStartPoint متدرج حٌث حددت الخاصٌة
 إلى لونDelete
اللونٌن الخاصٌن بالتدرج واإلزاحة الخاصة بكل لون حٌث نبلحظ بعد تطبٌق هذه الخاصة تؽٌر مظهر الزر
متدرج من األحمر لؤلبٌض
xaml > فً أعلى نافذة كودWindow.Resources< وإن أردنا تطبٌق مظهر واحد لجمٌع األزرار فً النموذج نضٌؾ قسم
Button  بداخله ونحدد أن النوع المستهدؾ من هذا المظهر هوStyle وبعد األسطر العلوٌة التً تحدد النموذج حٌث نفتح قسم





<Window.Resources>
<Style TargetType="Button">

</Style>
</Window.Resources>

ً كما ٌلBackground ً ونحدد فٌه ان الخاصٌة المستهدفة هSetter  نفتح قسم آخر هوStyle وبداخل قسم



<Setter Property="Background">

</Setter>

 وبنفس الطرٌقة السابقة تماما فٌصبحLinearGradientBrush  وذلك باستخدامDelete ثم نحدد المظهر كما فعلنا سابقا مع الزر
ً كما ٌلsetter كود قسم



<Setter Property="Background">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
<GradientStop Offset="0.3" Color="#FFFFFF55"/>
<GradientStop Offset="0.8" Color="#AA5555FF"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>

 آخر الؽرض منه هو تحدٌد الهوامش الخاصة باألزرار وسٌكونSetter  الذي أضفناه للتو سنضٌؾ قسمsetter ومباشرة بعد قسم
ًالكود الخاص به كما ٌل



<Setter Property="Margin" Value="2,5,2,5"></Setter>

ً الكامل للنافذة حتى هذه النقطة كما ٌلxaml وبذلك ٌصبح كود
<Window x:Class="Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Window1" Height="300" Width="300" Background="Azure">
<Window.Resources>
<Style TargetType="Button">
<Setter Property="Background">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
<GradientStop Offset="0.3" Color="#FFFFFF55"/>
<GradientStop Offset="0.8" Color="#AA5555FF"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
<Setter Property="Margin" Value="2,5,2,5"></Setter>
</Style>
</Window.Resources>
<StackPanel>
<ComboBox Width="100px" Height="Auto">
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<ComboBoxItem>Item One</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>Item Tow</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>Item Three</ComboBoxItem>
</ComboBox>
<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center">
<Button>Add</Button>
<Button>Edit</Button>
<Button Margin="10,5,2,5">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
<GradientStop Offset="0.25" Color="#FFFF1122"></GradientStop>
<GradientStop Offset="0.85" Color="#FFFFFFFF"></GradientStop>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
Delete
</Button>
</StackPanel>
</StackPanel>
</Window>

 ولم ٌتمEdit  وAdd حٌث نبلحظ أن المظهر الذي قمنا بتحدٌده كمظهر عام لجمٌع األزرار فً النموذج قد تم تطبٌقه على الزرٌن
 لم نقم بتحدٌد مظهر خاص بهما فٌؤخذان المظهر العام الذيDelete  وAdd  وذلك بسبب أن الزرٌنDelete تطبٌقه على الزر
 ملتصق به مباشرة لذا ٌؤخذDelete قمنا بتحدٌده فً البداٌة لجمٌع األزرار فً النموذج وبما أننا قمنا بتحدٌد مظهر خاص بالزر
المظهر األقرب له
 مباشرة وسنقوم اآلن بإضافة مظهر مخصص لهadd  ضمن مجموعة أزرار النموذج وقبل الزرSearch أضؾ زرا جدٌدا ولٌكن
 لذلكStyle  ٌمٌز هذا المظهر حٌث نربطه مع الزر الذي نرؼب بتطبٌقه علٌه باستخدام الخاصٌةKey بطرٌقة أخرى وهً تحدٌد
>/Window.Resources<  السابق مباشرة وقبلStyle  التالً بعد قسمstyle الزر ولعمل ذلك قم بإضافة كود قسم





<Style TargetType="Button" x:Key="MySearch">
<Setter Property="Background">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
<GradientStop Offset="0.3" Color="#FF11FF11"/>
<GradientStop Offset="0.8" Color="#CCFFBB11"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
<Setter Property="Margin" Value="2,5,10,5"></Setter>
</Style>

 والتً ٌمكننا من خبللها ربط أي زر مع هذه الخاصٌة حٌثStyle  فً بداٌة تعرٌؾ قسمx:Key حٌث نبلحظ إضافة الخاصٌة
ً لٌرتبط مع المظهر الجدٌد لٌصبح كما ٌلSearch سنقوم بتعدٌل كود الزر



<Button Style="{StaticResource MySearch}">Search</Button>

 الخاص بهذاXaml  برمجٌا وفٌما ٌلً سرد كامل لكودWPF وبهذا نكون قد ؼطٌنا فكرة مبدبٌة عن كٌفٌة تؽٌٌر مظهر التحكمات فً برنامج
الموضوع متضمن كافة األفكار التً تم طرحها هنا
<Window x:Class="Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Window1" Height="300" Width="300" Background="Azure">
<Window.Resources>
<Style TargetType="Button">
<Setter Property="Background">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
<GradientStop Offset="0.3" Color="#FFFFFF55"/>
<GradientStop Offset="0.8" Color="#AA5555FF"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
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<Setter Property="Margin" Value="2,5,2,5"></Setter>
</Style>
<Style TargetType="Button" x:Key="MySearch">
<Setter Property="Background">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
<GradientStop Offset="0.3" Color="#FF11FF11"/>
<GradientStop Offset="0.8" Color="#CCFFBB11"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
<Setter Property="Margin" Value="2,5,10,5"></Setter>
</Style>
</Window.Resources>
<StackPanel>
<ComboBox Width="100px" Height="Auto">
<ComboBoxItem>Item One</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>Item Tow</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>Item Three</ComboBoxItem>
</ComboBox>
<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center">
<Button Style="{StaticResource MySearch}">Search</Button>
<Button>Add</Button>
<Button>Edit</Button>
<Button Margin="10,5,2,5">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
<GradientStop Offset="0.25" Color="#FFFF1122"></GradientStop>
<GradientStop Offset="0.85" Color="#FFFFFFFF"></GradientStop>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
Delete
</Button>
</StackPanel>
</StackPanel>
</Window>
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و١ف ّ٠ىٕٕب رؼّ ٓ١طٛسح وّظذس ف ٟرطج١ك  wpfصُ ئظٙبس٘ب ٚلذ اٌزٕف١ز؟


أنشا مشروعا جدٌدا من النوع WPF Application
افتح مجلد المشروع وانسخ ؼلٌه الصورة التً ترٌدها
فً  Solution Explorerانقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على اسم مشروعك ثم اختر  Addثم  existing Itemلملفات المشروع
تؤكد من أن خاصٌة  Build Actionموضوعة علىResource
أضؾ تحكم  imageوزر  Buttonلنافذة المشروع
انقر نقرا مزدوجا على الزر إلنشاء إجراء لمعالجة الحدث  Clickللزر ثم أدخل الكود التالً وذلك بافتراض أن اسم ملؾ الصورة
seatbelt.bmp
Me.Image1.Source = New BitmapImage(New
))"Uri("pack://application:,,,/seatbelt.bmp



شؽل المشروع واختبره
حٌث استخدمنا الفبة  URIللحصول على المصدر  Resourceوالتً تعٌد تمثٌبل لؽرض  Objectلمحدد مصادر موحد uniform
Resource Identifierوتسهٌل الوصول ألقسام URI
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و١ف ّ٠ىٕٕب رطج١ك ِظٙش ِخظض ٌٕبفزح ثشٔبِظ  WPFف ٟصِٓ اٌزشغً١
أنشا تطبٌق  WPFجدٌد
سنقوم بالبداٌة بإنشاء عمودٌن داخل الشبكة الخاصة بالنافذة بحٌث ٌكون الثانً بضعؾ حجم األول وذلك بإدخال الكود التالً بعد
مباشرة وذلك فً محرر  XAMLالخاص بنافذة المشروع

><Grid

><Grid.ColumnDefinitions
><ColumnDefinition Width="*"/
><ColumnDefinition Width="2*"/
></Grid.ColumnDefinitions

كما سنقوم بقسم الشبكة إلى سطرٌن ولكن سنترك للبرنامج تحدٌد حجمهما دٌنامٌكٌا وذلك بإدخال الكود التالً بعد الكود السابق
><Grid.RowDefinitions
><RowDefinition/
><RowDefinition/
></Grid.RowDefinitions

سنضٌؾ اآلن بعض التحكمات للنموذج وسنبدأ بإضافة تحكم  Labelبحٌث تكون محتوٌاته  Street Addressو التجانب األفقً للٌمٌن
والشاقولً للوسط كما سنضٌؾ صندوق نصوص ٌحتوي النص  Enter Street Addressوسٌكون التجانب األفقً للٌسار والشاقولً للوسط
وذلك بإدخال الكود التالً مباشرة بعد الكود السابق
><Label Content="Street Address" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Center"></Label
"<TextBox Text="Enter a street address" HorizontalAlignment="Left
>VerticalAlignment="Center"></TextBox

سنحدد اآلن اسما لصندوق النصوص ولٌكن  txtAddressوذلك بتحدٌد قٌمة الخاصٌة  x:Nameإلى القٌمة المطلوبة كما سنحدد مكانه فً
الشبكة أٌضا بتحدٌد قٌمة الخاصٌتٌن  Grid.Columnو  Grid.Rowفٌصبح الكود الخاص بصندوق النصوص على الشكل التالً بعد التعدٌل
"<TextBox Grid.Column="1" Grid.Row="0" x:Name="txtAddress" Text="Enter a street address
>HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center"></TextBox

كما سنقوم بتحدٌد مكان الـ  Labelفً الشبكة باستخدام  Grid.Columnو  Grid.rowوذلك بنفس الطرٌقة السابقة إضافة إلى أننا سنقوم
بربط الـ  Lableبصندوق النصوص باستخدام الخاصٌة  Targetلـ  Labelفٌصبح الكود الخاص بـ  Labelعلى الشكل التالً
<Label Grid.Column="0" Grid.Row="0" Target="{Binding ElementName=txtAddress,
"}Mode=OneWay
"Content="Street Address" HorizontalAlignment="Right
>VerticalAlignment="Center"></Label

اآلن سنقوم بإضافة زر أوامر باستخدام الكود التالً
"<Button Grid.Column="1" Grid.Row="1" Content="Save Street Address
>HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" /

أضؾ المحرؾ _ فً بداٌة نص  Contenetالخاص بـ  Labelلتصبح قٌمة تلك الخاصٌة
"Content="_Street Address

وذلك حتى ٌمكننا استخدام الخاصٌة  Targetلبلنتقال مباشرة لصندوق النصوص باستخدام االختصار  Alt-Sبما أننا وضعنا المحرؾ _ قبل
الحرؾ S
شؽل البرنامج واختبره وٌكون قد أصبح كود  xamlالخاص بالنافذة كما ٌلً
"<Window x:Class="Window1
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xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Test WPF Skinning" Height="300" Width="300">
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*"/>
<ColumnDefinition Width="2*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition/>
<RowDefinition/>
</Grid.RowDefinitions>
<Label Grid.Column="0" Grid.Row="0" Target="{Binding ElementName=txtAddress, Mode=OneWay}"
Content="_Street Address" HorizontalAlignment="Right"
VerticalAlignment="Center"></Label>
<TextBox Grid.Column="1" Grid.Row="0" x:Name="txtAddress" Text="Enter a street address"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center"></TextBox>
<Button Grid.Column="1" Grid.Row="1" Content="Save Street Address"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" />
</Grid>
</Window>

 كً نقوم بتحدٌد المظهر الخاص بؤدواتنا هنا وسنبدأ بتحدٌد المظهرApplication.xaml  وقم بفتح الملؾSolution Explorer انتقل إلى
< مباشرة حٌث سنقوم بتحدٌد قٌمة اللون األمامً وحجمApplication.Resources>  التالً بعدStyle  وذلك بإدراج قسمLabel الخاص بـ
الخط
<Style TargetType="{x:Type Label}" x:Key="LabelStyle">
<Setter Property="Foreground" Value="Blue"></Setter>
<Setter Property="FontSize" Value="12px"></Setter>
</Style>

وسنقوم اآلن بتحدٌد مظهرٌن فارؼٌن لكبل صندوق النصوص وزر األوامر بحٌث لن ٌؽٌرا شٌبا فً الوقت الحالً على مظهر التحكمٌن وذلك
بإدخال الكود التالً مباشرة بعد الكود السابق
<Style TargetType="{x:Type TextBox}" x:Key="TextBoxStyle"></Style>
<Style TargetType="{x:Type Button}" x:Key="ButtonStyle"></Style>

ً حتى اآلن كالتالApplication.xaml وبهذا ٌصبح الكود الخاص بـ
<Application x:Class="Application"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
StartupUri="Window1.xaml">
<Application.Resources>
<Style TargetType="{x:Type Label}" x:Key="LabelStyle">
<Setter Property="Foreground" Value="Blue"></Setter>
<Setter Property="FontSize" Value="12px"></Setter>
</Style>
<Style TargetType="{x:Type TextBox}" x:Key="TextBoxStyle"></Style>
<Style TargetType="{x:Type Button}" x:Key="ButtonStyle"></Style>
</Application.Resources>
</Application>

 و صندوقLabel  لكل من الـStyle

 الخاص بالنافذة ونضٌؾ الخاصٌةxaml
ولربط هذه المظاهر الجدٌدة مع التحكمات نعود لكود
النصوص و زر األوامر فٌصبح الكود الخاص بالتحكمات الثبلثة على الشكل

<Label Grid.Column="0" Grid.Row="0" Target="{Binding ElementName=txtAddress, Mode=OneWay}"
Content="_Street Address" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Center"
Style="{DynamicResource LabelStyle}"></Label>
<TextBox Grid.Column="1" Grid.Row="0" x:Name="txtAddress" Text="Enter a street address"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center"
Style="{DynamicResource TextBoxStyle}"></TextBox>
<Button Grid.Column="1" Grid.Row="1" Content="Save Street Address"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" Style="{DynamicResource ButtonStyle}"/>
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 لربط مع الشكل المراد حٌث نحدد أن هذه الخاصٌة ٌمكن أن ٌتمStyle  فً الخاصٌةDynamicResource ونبلحظ هنا أننا استخدمنا
ً فStaticResource تؽٌٌرها فً زمن التشؽٌل دٌنامٌكٌا وأن المظهر المطلوب قد ٌكون موجودا وقد ال ٌكون موجودا بٌنما لو استخدمنا
هذه النقطة سنخبر البرنامج أننا نتوقع وجود ذلك المظهر وأنه لن ٌتم تؽٌٌره
شؽل البرنامج واختبره
 لتعرٌؾ الزر وذلك إلضافة إجراء لمعالجة حدث النقر على الزر بحٌث تكون على الشكلClick أضؾ الخاصٌة
Click="Button_Click"

وٌصبح تعرٌؾ الزر فً النهاٌة على الشكل
<Button Grid.Column="1" Grid.Row="1" Content="Save Street Address" Click="Button_Click"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" Style="{DynamicResource ButtonStyle}"/>

System.IO  وأضؾ إجراء معالجة حدث النقر على الزر وأضؾ استٌرادا لـWindow1.xaml.vb ثم انتقل لمحرر الكود الخاص بالملؾ
ً فً بداٌة الملؾ وأنشا إجراءا فارؼا لحدث النقر على الزر كما ٌظهر فً الكود التالSystem.Windows.Markup و لـ
Imports System.IO
Imports System.Windows.Markup
Class Window1
Sub Button_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
End Sub
End Class

 للمشروع وقم بتسمٌتهWPF Resource Dictionary
 ثم أضؾ ملفا من النوعProject  من القابمةAdd New Item اختر
Build  وأٌضا قٌمة الخاصٌةCopy if newer  الخاصة به إلىCopy to output directory  وقم بتعدٌل الخاصٌةCrazyStyle.xaml
 لتعمل كماWPF ً فDynamic Resources  للنافذة بحٌث أننا سنستخدم الخاصٌةSkin  حٌث سنستخدمه كملؾContent  إلىAction
 الخاص به لٌصبح كما فً الكود التالً حٌث سٌحتوي على األشكال الخاصةxaml  للمشروع وقم بتعدٌل محتوٌات كودSkin لو أننا نستخدم
بتحكمات نافذة المشروع وبنفس الطرٌقة التً استخدمناها منذ قلٌل
<ResourceDictionary
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Style TargetType="{x:Type Label}" x:Key="LabelStyle">
<Setter Property="Foreground" Value="Red" />
<Setter Property="FontSize" Value="16px" />
</Style>
<Style TargetType="{x:Type TextBox}" x:Key="TextBoxStyle">
<Setter Property="Background">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,0">
<GradientStop Offset=".1" Color="AliceBlue" />
<GradientStop Offset=".5" Color="AntiqueWhite" />
<GradientStop Offset="1" Color="Aquamarine" />
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
<Style TargetType="{x:Type Button}" x:Key="ButtonStyle">
<Setter Property="Foreground" Value="Blue" />
<Setter Property="FontSize" Value="16px" />
</Style>
</ResourceDictionary>
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 للزر الذي أنشؤناه سابقا وقم بتعدٌله لٌصبح كما فً الكود التالً الذي ٌقوم بتعرٌؾ المتؽٌرClick اآلن عد إلى إجراء معالجة الحدث
 للقراءة ثم نستخدمCrazyStyle.xaml
 لفتح الملؾFileStream
 ثم ٌستخدمResourceDictionary
لٌكون من النوع
 ثم نقومResourceDictionary  لتحوٌل نوع الناتج المقروء إلىCType  لقراءة محتوٌات الملؾ مستخدمٌن الدالةXamlReader.Load
 للتطبٌق وذلك بإسناد قٌمته إلىCurrent Resource
ً الذي سنضبطه لٌكون المصدر الحالRd
بوضع تلك القٌمة فً المتؽٌر
Application.Current.Resources

rd

Sub Button_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
Dim rd As ResourceDictionary = Nothing
Using fs As New FileStream("CrazyStyle.xaml", FileMode.Open,
FileAccess.Read)
rd = CType(XamlReader.Load(fs), ResourceDictionary)
End Using
Application.Current.Resources = rd
End Sub

شؽل التطبٌق واختبره
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WPF ك١ ِٓ داخً رطجWindows Forms اعزخذاَ رحىّبد
WindowsFormsHost Class  من خبلل استخدام الفبةWPF  من داخل تطبٌقWindows Forms
ٌمكن استخدام تحكمات
ً كالتالVisual Basic والتً ٌكون تعرٌفها ضمن
<ContentPropertyAttribute("Child")> _
Public Class WindowsFormsHost _
Inherits HwndHost _
Implements IKeyboardInputSink

واستخدامها
Dim instance As WindowsFormsHost

ً وفWindowsFormsIntegration  وفً المجمعSystem.Windows.Forms.Integration وهً موجودة ضمن مجال األسماء
 الستضافةWindowsFormsHost
 حٌث ٌبٌن لنا المثال التالً كٌفٌة استخدام العنصرWindowsFormsIntegration.dll المكتبة
Windows Forms تحكمات

<Window x:Class="HostingWfInWpf.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:wf="clr-namespace:System.Windows.Forms;assembly=System.Windows.Forms"
Title="HostingWfInWpf"
>
<Grid>
<WindowsFormsHost>
<wf:MaskedTextBox x:Name="mtbDate" Mask="00/00/0000"/>
</WindowsFormsHost>
</Grid>
</Window>

<Window x:Class="Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:wf="clr-namespace:System.Windows.Forms;assembly=System.Windows.Forms"
Title="HostingWfInWpf">
<Grid>
<WindowsFormsHost>
<wf:MaskedTextBox x:Name="mtbDate" Mask="00/00/0000"/>
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</WindowsFormsHost>
</Grid>
</Window>

 وذلكChild  إلى الخاصٌةWindows Forms  ٌجب علٌك تحدٌد تحكمWPF  من ضمن تطبٌقWindows forms والستضافة تحكم
 المستضاؾ ضمنهWindows Forms  و تحكمWindowsFormsHost  لتحدٌد الربط بٌن العنصرPropertyMap باستخدام الخاصٌة
 أضؾ مرجعا للمجمعSolution Explorer ً وفHostingWfInWpf  و سمهWPF Application
أنشا تطبٌقا من النوع
xaml  واستبدل كودWindow1.xaml  ثم قم بفتحWindowsFormsIntegration.dll  والمسمىWindowsFormsIntegration
ًالمولد تلقابٌا بالكود التال
<Window x:Class="HostingWfInWpf.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="HostingWfInWpf"
Loaded="WindowLoaded"
>
<Grid Name="grid1">
</Grid>
</Window>
<Window x:Class="Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="HostingWfInWpf" Height="300" Width="300"
Loaded="WindowLoaded"
>
<Grid Name="grid1">
</Grid>
</Window>

ً فً محرر الكود وقم باستبدال جمٌع الكود الموجود بالكود التالWindow1.xaml.vb افتح الملؾ
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports

System
System.Windows
System.Windows.Controls
System.Windows.Data
System.Windows.Documents
System.Windows.Media
System.Windows.Media.Imaging
System.Windows.Shapes

Imports System.Windows.Forms
' Interaction logic for Window1.xaml
Partial Public Class Window1
Inherits Window
Public Sub New()
InitializeComponent()
End Sub
Private Sub WindowLoaded(ByVal sender As Object, ByVal e As
RoutedEventArgs)
' Create the interop host control.
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Dim host As New System.Windows.Forms.Integration.WindowsFormsHost()
' Create the MaskedTextBox control.
Dim mtbDate As New MaskedTextBox("00/00/0000")
' Assign the MaskedTextBox control as the host control's child.
host.Child = mtbDate
' Add the interop host control to the Grid
' control's collection of child controls.
Me.grid1.Children.Add(host)
End Sub 'WindowLoaded
End Class

 الختبار المشروعF5 اضؽط
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Windows Forms ك١ ِٓ داخً رطجWPF اعزخذاَ ػٕبطش
 والتً ٌكونElementHost Class  من خبلل استخدام الفبةWindows Forms  من داخل تطبٌقWPF ٌمكن استخدام عناصر
ً كالتالVisual Basic تعرٌفها ضمن
<ContentPropertyAttribute("Child")> _
Public Class ElementHost
Inherits Control

واستخدامها
Dim instance As ElementHost

 وفً المجمعSystem.Windows.Forms.Integration  المسمىNamespace
وهً موجودة ضمن مجال األسماء
XML  الخاص بهاXML  وٌكون اسم مجال أسماءwindowsformsintegration.dll  وفً المكتبةWindowsFormsIntegration
 وٌبٌن لنا المثال التالً كٌفٌة استخدامhttp://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation  هوNamespace
WPF  الستضافة عنصرElementHost التحكم
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
' Create the ElementHost control for hosting the
' WPF UserControl.
Dim host As New ElementHost()
host.Dock = DockStyle.Fill
' Create the WPF UserControl.
Dim uc As New HostingWpfUserControlInWf.UserControl1()
' Assign the WPF UserControl to the ElementHost control's
' Child property.
host.Child = uc
' Add the ElementHost control to the form's
' collection of child controls.
Me.Controls.Add(host)
End Sub

 وذلك باستخدامChild  إلى الخاصٌةWPF  ٌجب علٌك تحدٌد عنصرWindows Form  ضمنWPF والستضافة عنصر
 المستضاؾ ضمنه كما ٌمكننا استضافة تحكمWPF  وعنصرElementHost  لتحدٌد الربط بٌن التحكمPropertyMap الخاصٌة
WindowsFormsHost  باستخدام العنصرWPF  ضمن تطبٌقWindows Forms
 ثم قم بفتح الملؾHostingWpfUserControlInWf  وسمهWPF User Control Library قم بإنشاء مشروع جدٌد من النوع
ً واستبدل كامل الكود الموجود بالكود التالWPF Designer ً فUserControl1.xaml
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<UserControl x:Class="HostingWpfUserControlInWf.UserControl1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
>
<Grid>
<!-- Place a Label control at the top of the view. -->
<Label
HorizontalAlignment="Center"
TextBlock.TextAlignment="Center"
FontSize="20"
Foreground="Red"
Content="Model: Cone"/>
<!-- Viewport3D is the rendering surface. -->
<Viewport3D Name="myViewport" >
<!-- Add a camera. -->
<Viewport3D.Camera>
<PerspectiveCamera
FarPlaneDistance="20"
LookDirection="0,0,1"
UpDirection="0,1,0"
NearPlaneDistance="1"
Position="0,0,-3"
FieldOfView="45" />
</Viewport3D.Camera>
<!-- Add models. -->
<Viewport3D.Children>
<ModelVisual3D>
<ModelVisual3D.Content>
<Model3DGroup >
<Model3DGroup.Children>
<!-- Lights, MeshGeometry3D and DiffuseMaterial objects are added to the
ModelVisual3D. -->
<DirectionalLight Color="#FFFFFFFF" Direction="3,-4,5" />
<!-- Define a red cone. -->
<GeometryModel3D>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3D
Positions="0.293893 -0.5 0.404509 0.475528 -0.5 0.154509 0 0.5 0 0.475528 -0.5
0.154509 0 0.5 0 0 0.5 0 0.475528 -0.5 0.154509 0.475528 -0.5 -0.154509 0 0.5 0
0.475528 -0.5 -0.154509 0 0.5 0 0 0.5 0 0.475528 -0.5 -0.154509 0.293893 -0.5 -0.404509
0 0.5 0 0.293893 -0.5 -0.404509 0 0.5 0 0 0.5 0 0.293893 -0.5 -0.404509 0 -0.5 -0.5 0
0.5 0 0 -0.5 -0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0 -0.5 -0.5 -0.293893 -0.5 -0.404509 0 0.5 0 0.293893 -0.5 -0.404509 0 0.5 0 0 0.5 0 -0.293893 -0.5 -0.404509 -0.475528 -0.5 0.154509 0 0.5 0 -0.475528 -0.5 -0.154509 0 0.5 0 0 0.5 0 -0.475528 -0.5 -0.154509 0.475528 -0.5 0.154509 0 0.5 0 -0.475528 -0.5 0.154509 0 0.5 0 0 0.5 0 -0.475528 -0.5
0.154509 -0.293892 -0.5 0.404509 0 0.5 0 -0.293892 -0.5 0.404509 0 0.5 0 0 0.5 0 0.293892 -0.5 0.404509 0 -0.5 0.5 0 0.5 0 0 -0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0 -0.5 0.5
0.293893 -0.5 0.404509 0 0.5 0 0.293893 -0.5 0.404509 0 0.5 0 0 0.5 0 "
Normals="0.7236065,0.4472139,0.5257313 0.2763934,0.4472138,0.8506507
0.5308242,0.4294462,0.7306172 0.2763934,0.4472138,0.8506507 0,0.4294458,0.9030925
0.5308242,0.4294462,0.7306172 0.2763934,0.4472138,0.8506507 -0.2763934,0.4472138,0.8506507
0,0.4294458,0.9030925 -0.2763934,0.4472138,0.8506507 -0.5308242,0.4294462,0.7306172
0,0.4294458,0.9030925 -0.2763934,0.4472138,0.8506507 -0.7236065,0.4472139,0.5257313 0.5308242,0.4294462,0.7306172 -0.7236065,0.4472139,0.5257313 -0.858892,0.429446,0.279071
-0.5308242,0.4294462,0.7306172 -0.7236065,0.4472139,0.5257313 -0.8944269,0.4472139,0 0.858892,0.429446,0.279071 -0.8944269,0.4472139,0 -0.858892,0.429446,-0.279071 0.858892,0.429446,0.279071 -0.8944269,0.4472139,0 -0.7236065,0.4472139,-0.5257313 0.858892,0.429446,-0.279071 -0.7236065,0.4472139,-0.5257313 -0.5308242,0.4294462,0.7306172 -0.858892,0.429446,-0.279071 -0.7236065,0.4472139,-0.5257313 0.2763934,0.4472138,-0.8506507 -0.5308242,0.4294462,-0.7306172 -0.2763934,0.4472138,0.8506507 0,0.4294458,-0.9030925 -0.5308242,0.4294462,-0.7306172 -0.2763934,0.4472138,0.8506507 0.2763934,0.4472138,-0.8506507 0,0.4294458,-0.9030925 0.2763934,0.4472138,0.8506507 0.5308249,0.4294459,-0.7306169 0,0.4294458,-0.9030925 0.2763934,0.4472138,0.8506507 0.7236068,0.4472141,-0.5257306 0.5308249,0.4294459,-0.7306169
0.7236068,0.4472141,-0.5257306 0.8588922,0.4294461,-0.27907 0.5308249,0.4294459,-0.7306169
0.7236068,0.4472141,-0.5257306 0.8944269,0.4472139,0 0.8588922,0.4294461,-0.27907
0.8944269,0.4472139,0 0.858892,0.429446,0.279071 0.8588922,0.4294461,-0.27907
0.8944269,0.4472139,0 0.7236065,0.4472139,0.5257313 0.858892,0.429446,0.279071
0.7236065,0.4472139,0.5257313 0.5308242,0.4294462,0.7306172 0.858892,0.429446,0.279071 "

51

TriangleIndices="0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
59 " />
</GeometryModel3D.Geometry>
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterial>
<DiffuseMaterial.Brush>
<SolidColorBrush
Color="Red"
Opacity="1.0"/>
</DiffuseMaterial.Brush>
</DiffuseMaterial>
</GeometryModel3D.Material>
</GeometryModel3D>
</Model3DGroup.Children>
</Model3DGroup>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>
</Grid>
</UserControl>

 أضؾSolution Explorer ً وفWpfUserControlHost  الحالً وسمهSolution  للـWindows Forms أضؾ مشروع
 ثم قم بإضافة مرجعاWindowsFormsIntegration.dll  والمسمىWindowsFormsIntegration مرجعا للمجمع
 ثم أضؾWindowsBase  وPresentationFramework  وPresentationCore  التالٌةWPF  لمجمعاتReference
 لٌكونWpfUserControlHost
 ضمن المشروع ثم قم بضبط المشروعHostingWpfUserControlInWf مرجعا لـ
Startup Project
 لفتح محرر الكود ثم قم باستبدال الكودform1  ثم انقر نقرا مزدوجا علىWindows Forms Designer ً فForm1 افتح
ًالموجود بالكود التال
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports

System
System.Collections.Generic
System.ComponentModel
System.Data
System.Drawing
System.Text
System.Windows.Forms

Imports System.Windows.Forms.Integration
Public Class Form1
Inherits Form
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
' Create the ElementHost control for hosting the
' WPF UserControl.
Dim host As New ElementHost()
host.Dock = DockStyle.Fill
' Create the WPF UserControl.
Dim uc As New HostingWpfUserControlInWf.UserControl1()
' Assign the WPF UserControl to the ElementHost control's
' Child property.

52





host.Child = uc
' Add the ElementHost control to the form's
' collection of child controls.
Me.Controls.Add(host)
End Sub
End Class
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دعنا نقوم بعمل مثال معا خطوة خطوة
TestHostElement  وسمهWindows Forms Application أنشا مشروعا جدٌدا من النوع
 اخترnet Framework Components .  من القابمة ومن صفحةChoose Items  واخترToolBox انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على الـ
 وضعه على النافذة لدٌك ثم حددToolBox  من الـElementHost  لدٌك ثم اسحب التحكمToolBox  لٌتم إضافتها لـElement Host
Dock  للخاصٌةFill القٌمة
User Control  اخترWPF  ومن صفحةAdd New Item  انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على المشروع واخترSolution Explorer فً الـ
 للتحكم وذلك بعد السطرBorder  أضؾ الكود التالً حتى نقوم بإضافة تحكمUser Control  الخاص بالـXaml  ثم فً محررWPF
 سماكة الحدودBorderThikness  الهوامش الخاصة بالتحكم وMargin > مباشرة حٌث تحدد الخاصٌةGrid<
<Border Margin="1,0,0,78" Name="Border1" BorderThickness="0">
</Border>

 كما فً الكود التالً الذيLinearGradientBrush  وذلك برسم الخلفٌة الخاصة به باستخدامBorder سنقوم بتخصٌص شكل الخلفٌة للتحكم
سنضٌفه داخل الكود السابق
<Border.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0.1" EndPoint="0.3,1">
<GradientStop Offset="0.1" Color="Aquamarine"></GradientStop>
<GradientStop Offset="0.3" Color="Plum"></GradientStop>
<GradientStop Offset="0.6" Color="Gold"></GradientStop>
<GradientStop Offset="0.9" Color="Chocolate"></GradientStop>
<GradientStop Offset="1" Color="GreenYellow"></GradientStop>
</LinearGradientBrush>
</Border.Background>

InkCanvas > مباشرة وذلك إلضافة تحكمBorder/< أدخل الكود التالً بعد الكود السابق وقبل
<InkCanvas Margin="5,5,5,5" Name="InkCanvas1" Height="Auto" Width="Auto"
Background="AliceBlue"/>

 لرسم الـLinearGradientBrush > حٌث استخدمناBorder /<  أضؾ الكود التالً بعدInkCanvas كً نضٌؾ زر لمسح محتوٌات
 الخاصٌن بالزرBackground  و الـForeground
<Button Height="25" Margin="100,0,100,25" Name="btnClear"
VerticalAlignment="Bottom" Content="Clear InkCanvas">
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<Button.Foreground>
<LinearGradientBrush StartPoint="0.3,0.1" EndPoint="0.7,1">
<GradientStop Offset="0.1" Color="Red"></GradientStop>
<GradientStop Offset="0.9" Color="Blue" ></GradientStop>
</LinearGradientBrush>
</Button.Foreground>
<Button.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0.3,0.1" EndPoint="0.7,1">
<GradientStop Offset="0.1" Color="#99FFFF"></GradientStop>
<GradientStop Offset="0.4" Color="#FF99FF"></GradientStop>
<GradientStop Offset="0.9" Color="#FFFF99" ></GradientStop>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>

 إلنشاء إجراء معالجة لحدث النقر على ذلك الزر حٌثClear InkCanvas  انقر نقرا مزدوجا على الزرUserControl من نافذة محرر الـ
 فً اإلجراء الفارغInkCanvas سننتقل هنا مباشرة إلى محرر الكود – أدخل سطر الكود التالً الذي سٌقوم بمسح محتوٌات الـ
Me.InkCanvas1.Strokes.Clear

 للمشروعBuild  قم بعملUserControl وبهذا نكون قد انتهٌنا من تصمٌم الـ
 وانقر على السهم الصؽٌر الذي ٌظهر أعلى ٌمٌن التحكمElementHost  واختر التحكمForm1 – انتقل اآلن إلى محرر تصمٌم النافذة
 الذي أنشؤناه للتوWPF  واختر تحكمSelect Hosted Content لفتح نافذة الخصابص السرٌعة وافتح القابمة المنسدلة بجانب
UserControl1
شؽل البرنامج واختبره
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وزبثخ رطج١مٕب األٚي ثزمٕ١خ Silverlight
أنشا تطبٌقا جدٌدا من من نوع  Silverlight Applicationوسمه  HelloSilverlightثم اختر Dynamically Generate an HTML
test page to host silverlight within this project

رظّ ُ١اٌٛاعٙخ
افتح  Solution Explorerوالحظ الملفات  app.xamlالذي ٌحتوي على المصادر والكود الخاص بالتطبٌق بؤكمله و ٌ page.xamlمثل
صفحة شبٌهة لتلك الموجودة فً موقع وٌب وإذا وسعت العقدة بجانبها ستجد ملؾ  page.xaml.vbأو  page.xaml.csبحسب لؽة البرمجة
التً تستخدمها وهً تحتوي على الكود المدار الخاص بك وهً تشابه للتك الـ  Modelالخاصة بـ ASP .net
لتحدٌد مظهر الشبكة – إن لم تكن الصفحة مفتوحة انقر نقرا مزدوجا على  page.xamlلفتحها ثم انتقل لمحرر  xamlوحدد عنصر Grid
وفً قسم البداٌة لتعرٌؾ الـ  Gridؼٌر  Backgroundإلى أي لون ترؼبه وكذلك حدد الخاصٌة  ShowGridLinesإلى  trueالتً تتسبب
بإظهار خطوط منقطة توضح أقسام الشبكة األمر الذي ٌفٌدك عندما تقوم بتصمٌم الشكل لٌظهر القسم كما ٌلً
> "ShowGridLines="True

"<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="LightGreen

سنستخدم اآلن الخاصٌة  RowDefinitionللشبكة لتحدٌد األسطر واألعمدة
داخل  gridو بٌن قسمً البداٌة والنهاٌة لـ  Gridأدخل الكود التالً بحٌث ٌبدو تعرٌؾ  Gridكما ٌلً
>"ShowGridLines="True

"<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="LightGreen
><Grid.RowDefinitions
><RowDefinition Height="40"/
><RowDefinition Height="220"/
><RowDefinition Height="40"/
></Grid.RowDefinitions
><Grid.ColumnDefinitions
><ColumnDefinition Width="75" /
><ColumnDefinition Width="325"/
></Grid.ColumnDefinitions
></Grid

دعنا نقوم اآلن بإضافة بعض التحكمات للتطبٌق
 TextBlockمن صندوق األدوات فً بٌبة التطوٌر إلى داخل محرر كود
قم بسحب كتلة نصوص
< >Grid.ColumnDefinitions/مباشرة وأضؾ له الخاصٌة  Textبالقٌمة  Name:كما فً الكود

 xamlوذلك بعد

><TextBlock Text="Name:"></TextBlock

ثم أنشا كتلتً نصوص أخرٌٌن بنفس الطرٌقة كما فً الكود
><TextBlock Text="Date:"></TextBlock
><TextBlock Text="Message"></TextBlock

سترى فً نافذة العرض أن صنادٌق النصوص الثبلثة أصبحت متراكبة فً الخلٌة األولى فً الشبكة ولضبط مكان ظهورها علٌنا بضبط
الخاصٌتٌن  Grid.Columnز  Grid.rowلكل منه كما فً الكود حٌث ستبلحظ بعد هذه التعدٌبلت ظهور كتل النصوص فً أماكنها
الصحٌحة ضمن الشبكة
><TextBlock Text="Name:" Grid.Row="0" Grid.Column="0"> </TextBlock
><TextBlock Text="Date:" Grid.Row="1" Grid.Column="0"></TextBlock
"<TextBlock Text="Message" Grid.Row="2" Grid.Column="0
>Grid.ColumnSpan="2" ></TextBlock
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 واضبط خصابصه كما فً الكودMessage  من صندوق األدوات وأفلته مباشرة بعد كتلة النصوصtextbox اسحب صندوق نصوص
<TextBox Text="Your Name" Grid.Row="0" Grid.Column="1"
Width="150" HorizontalAlignment="Left" ></TextBox>

 أسفل صندوق النصوص والذي ٌستخدم لصؾ التحكمات أفقٌا أو عمودٌا داخل خبلٌا الشبكةxaml  إلى محررStackPanel ثم قم بسحب
واضبط خصابصه كما فً الكود

<StackPanel Grid.Column="1" Grid.Row="1" Orientation="Vertical" >
</StackPanel>

 وعندما نضٌؾ تحكم التقوٌم سنبلحظ أن قسم البداٌة الخاص به مختلؾ نوعا ما عن بقٌةCalendar  أدخل تحكمStackPanel داخل
 األساسٌة وهو معرؾ ضمن مجمع آخر لذا ٌجبSilverlight  أو بادبة أخرى ألنه لٌس قسما من تحكماتbasics التحكمات حٌث ٌبدأ بـ
 تقوم بٌبة التطوٌر بإضافة المراجع المناسبةxaml  ومرجع للمجمع فعندما نقوم بسحب التحكم إلى داخل كودxml علٌك إضافة مجال أسماء
تلقابٌا من اجلنا اآلن قم بضبط خصابص التقوٌم كما فً الكود
<basics:Calendar SelectionMode="SingleDate"
HorizontalAlignment="Left"></basics:Calendar>

 أسفل تحكم التقوٌم واضبط خصابصه كما فً الكودbutton اسحب تحكم زر
<Button Width="75" Height="25" HorizontalAlignment="Left"
Content="OK"></Button>

 لدٌك كما فً الكود ال تنس أن تقوم بحفظ المشروع عند هذه النقطةxaml وبهذا نكون قد انتهٌنا من تصمٌم الواجهة وٌجب أن ٌبدو كود
<UserControl xmlns:basics="clrnamespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls"
x:Class="HelloSilverlight.Page"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Width="400" Height="300">
<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="LightGreen" ShowGridLines="True">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="40"/>
<RowDefinition Height="220"/>
<RowDefinition Height="40"/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="75" />
<ColumnDefinition Width="325"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<TextBlock Text="Name:" Grid.Row="0" Grid.Column="0"> </TextBlock>
<TextBlock Text="Date:" Grid.Row="1" Grid.Column="0"></TextBlock>
<TextBlock Text="Message" Grid.Row="2" Grid.Column="0"
Grid.ColumnSpan="2" ></TextBlock>
<TextBox Text="Your Name" Grid.Row="0" Grid.Column="1"
Width="150" HorizontalAlignment="Left" ></TextBox>
<StackPanel Grid.Column="1" Grid.Row="1" Orientation="Vertical" >
<basics:Calendar SelectionMode="SingleDate"
HorizontalAlignment="Left"></basics:Calendar>
<Button Width="75" Height="25" HorizontalAlignment="Left"
Content="OK"></Button>
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</StackPanel>
</Grid>
</UserControl>

دٛئػبفخ اٌى
 وهذه الخاصٌةMessage1  بالقٌمةx:name  وفً قسم البداٌة له أضؾ الخاصٌةMessage  انتقل إلى كتلة النصوصxaml فً محرر
ًتقوم بتعرٌؾ العنصر بشكل فرٌد فٌصبح التعرٌؾ كما ٌل
<TextBlock Text="Message" Grid.Row="2" Grid.Column="0"
x:Name="Message1"></TextBlock>

ً لها كما ٌلx:name  بإضافة الخاصٌةButton  وCalendare  وTextBox كرر العملٌة بالنسبة لـ
x:Name="name1"
x:Name="cal1"
x:Name="okButton"
New  انقر نقرا مزدوجا علىIntellisense  فٌظهر لك صندوق خاصٌةtab  ثم اضؽطclick  اكتبokButton فً قسم البداٌة للزر
 ثمclick  فٌتم إنشاء إجراء معالجة حدث باالسم االفتراضً وٌوضع فً ملؾ الكود اآلن انقر بالماوس الٌمٌنً على الحدثEvent handler
 حٌث ٌتم نقلك لمحرر الكودnavigate to Event Handler اختر
اجعل إجراء معالجة الحدث ٌبدو كما فً الكود
Private Sub okButton_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs)
Dim dateString As String
If cal1.SelectedDate Is Nothing Then
dateString = "<date not selected>"
Else
dateString = cal1.SelectedDate.ToString()
End If
message1.Text = "Hi " & name1.Text & vbCrLf & _
"Selected Date: " & dateString
End Sub

شؽل المشروع واختبره

خ١ى١ِٕب٠خ دٙاعٌٛعؼً ا
Grid.RowDefinitions  وفً تعرٌؾheight  وWidth  احذؾ الخاصٌتٌنUserControl  وضمن قسم البداٌة لتعرٌؾxaml فً محرر
ً كما ٌلHeight ؼٌر قٌم
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*" MinHeight="240"/>
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<RowDefinition Height="Auto"/>

ً كما ٌلGrid.ColumnDefinitions  لـWidth وؼٌر خاصٌة
<ColumnDefinition Width="Auto" />
<ColumnDefinition Width="*"/>
ً كما ٌلMessage  وDate  وName  لكل من تحكمات كتل النصوصMargin أضؾ الخاصٌة
Margin="10,5,10,5"
ً كما ٌلButton  وCalendar  وTextBox وللتحكمات
Margin="0,5,0,5"
ً كما ٌلMessage  لكتلة النصوصFontSize وأضؾ الخاصٌة
FontSize="20"
ً الكامل كما ٌلxaml احفظ المشروع واختبره وٌجب أن ٌكون لدٌك كود
<UserControl xmlns:basics="clrnamespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls"
x:Class="HelloSilverlight.Page"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" >
<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="LightGreen" ShowGridLines="True">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="auto"/>
<RowDefinition Height="*" MinHeight="240"/>
<RowDefinition Height="auto"/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="Auto" />
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<TextBlock Text="Name:" Grid.Row="0" Grid.Column="0"
Margin="10,5,10,5"> </TextBlock>
<TextBlock Text="Date:" Grid.Row="1" Grid.Column="0"
Margin="10,5,10,5"></TextBlock>
<TextBlock Text="Message" Grid.Row="2" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="2"
x:Name="Message1" Margin="10,5,10,5" FontSize="20"></TextBlock>
<TextBox Text="Your Name" Grid.Row="0" Grid.Column="1" Margin="0,5,0,5"
Width="150" HorizontalAlignment="Left" x:Name="name1"></TextBox>
<StackPanel Grid.Column="1" Grid.Row="1" Orientation="Vertical" >
<basics:Calendar SelectionMode="SingleDate" Margin="0,5,0,5"
HorizontalAlignment="Left" x:Name="Cal1"></basics:Calendar>
<Button Width="75" Height="25" HorizontalAlignment="Left"
Content="OK" x:Name="okButton" Click="okButton_Click"
Margin="0,5,0,5"></Button>
</StackPanel>
</Grid>
</UserControl>
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أدٚاد اٌزحىُ ثزشر١ت اٌؼٕبطش Silverlight and WPF
توفر لنا  Silverlightو  wpfنظام مرن لترتٌب العناصر ٌمكن المطورون والمصممون من تحدٌد موقع العناصر بسهولة على واجهة
المستخدم بحٌث ٌدعم التموضع الثابت والتموضع بواسطة المحددات كما ٌدعم التموضع الدٌنامٌكً الذي ٌحدد حجم وموضع التحكمات عندما
ٌتؽٌر حجم المستعرض وهنا لدٌنا ثبلث أدوات تفٌدنا فً هذا الخصوص هً  Canvasو  StackPanelو Grid

Canvas Panel
ٌعتبر الـ  Canvas Panelالـ  Layout Panelاألساسً الذي ٌدعم تموضع التحكمات المحتواة فٌه باستخدام محددات صرٌحة ونحن نقوم
بتحدٌد موضع التحكمات فٌه باستخدام الخصابص المرتبطة التً تمكنك من تحدٌد موقعها بالنسبة للتحكم  Canvasاألب المباشر لها وهذه
الخصابص المرتبطة مفٌدة ألنها تمكن اللوح األب من توسٌع الخصابص المضبطة للتحكم الذي بداخله فبتحدٌد الخصابص المرتبطة مثبل
 Topو  Leftاألساسٌتٌن ٌضٌؾ إمكانٌة لتحدٌد ارتباط  Topو  Leftللزر أو أي عنصر آخر ضمن الواجهة بدون الحاجة إلضافة هذه
الخاصٌة لفبة الزر أو تعدٌل فبة الزر بؤي شكل فٌمكننا إضافة زرٌن لـ  Canvasوضبط موضعهما بمسافة  50بكسل من الٌسار و  50و
 150بكسل من األعلى باستخدام  xamlكما فً الكود
> "<Canvas Background="Aquamarine
"<Button Content="Button 1" Width="100" Height="50
>Canvas.Left="50" Canvas.Top="50"></Button
"<Button Content="Button 2" Width="100" Height="50
>Canvas.Left="50" Canvas.Top="150"></Button
></Canvas

وبٌنما ٌكون الـ  Canvasمفٌدا فً الحاالت التً لن ٌتحرك فٌها عناصر الواجهة ولكنك لن تجده بتلك المرونة عندما نضٌؾ تحكمات للواجهة
وتعالج أوضاع تحتاج فٌها إلى تؽٌٌر حجم أو مكان بعض تحكمات الواجهة ففً هذه الحاالت سٌتوجب علٌك كتابة كود النقل أو إعادة التحجٌم
بنفسك لتحرٌك األشٌاء بداخل الـ  Canvasوٌكمن الحل األفضل لهذه المشكلة هو باستخدام عنصر ترتٌب مختلؾ للواجهة مثل StackPanel
أو Grid

StackPanel
هو عبارة عن تحكم بسٌط لترتٌب الواجهة ٌدعم تموضع التحكمات التً بداخله إما بشكل أفقً أو رأسً وهو ٌستخدم عادة لترتٌب جزء
صؽٌر من واجهتك ففً المثال التالً نستخدمه لترتٌب ثبلثة أزرار بشكل شاقولً كما فً الكود
> "<StackPanel Background="Bisque
><Button Content="Button 1" Width="100" Height="50" Margin="10"/
><Button Content="Button 2" Width="100" Height="50" Margin="10"/
><Button Content="Button 3" Width="100" Height="50" Margin="10"/
></StackPanel

أو ٌمكننا ضبط الخاصٌة  Orientationله إلى  Horizontalلضبط الترتٌب بشكل أفقً كما فً الكود
> "<StackPanel Background="Bisque" Orientation="Horizontal
><Button Content="Button 1" Width="100" Height="50" Margin="10"/
><Button Content="Button 2" Width="100" Height="50" Margin="10"/
><Button Content="Button 3" Width="100" Height="50" Margin="10"/
></StackPanel

Grid Panel
ٌعتبر هذا التحكم هو األكثر مرونة بٌن الثبلث تحكمات الخاصة بترتٌب الواجهة بما انه ٌدعم ترتٌب التحكمات بعدة أسطر وعدة أعمدة وهنا
علٌك فقط تحدٌد األسطر واألعمدة باستخدام الخاصٌتٌن  Grid.RowDefinitionsو  Grid.ColumnDefinitionsاللتان ٌتم تعرٌفهما
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 لتحدٌد أٌنGrid  للتحكمات المحتواة ضمن الـAttached Property < وٌمكنك استخدام الخصابص المرتبطةGrid> مباشرة تحت التحكم
 بثبلثة اسطر و ثبلثة أعمدة ووضع أربع أزرار بداخلها كما فً الكودGrid ٌقع التحكم فً أي سطر أو عمود فمثبل ٌمكننا تعرٌؾ
<Grid Background="BlueViolet"
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="60"/>
<RowDefinition Height="60"/>
<RowDefinition Height="60"/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="110"/>
<ColumnDefinition Width="110"/>
<ColumnDefinition Width="110"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Button Content="Button 1" Width="100"
Grid.Column="1" Grid.Row="0">
</Button>
<Button Content="Button 2" Width="100"
Grid.Column="0" Grid.Row="1">
</Button>
<Button Content="Button 3" Width="100"
Grid.Column="3" Grid.Row="1">
</Button>
<Button Content="Button 4" Width="100"
Grid.Column="1" Grid.Row="2">
</Button>
</Grid>

Height="50"
Height="50"
Height="50"
Height="50"

 كماHeight=”Auto”  تحدٌد الحجم بشكل قٌمة ثابتة كما فً مثالنا السابق فهً تدعم أٌضا التحكم اآللً بالحجمGrid إضافة إلى دعم الـ
تدعم تحدٌد حجم أدنى وحجم أقصى بحٌث ٌحدد حجم األسطر واألعمدة بناء على محتوٌاتها وحجم الصفحة المتواجدة فٌها كما تدعم أن ٌتم
وضع قٌاس األسطر واألعمدة نسبة لبعضها ومع استخدامك المتكرر لهذا التحكم ستجد الكثٌر من المرونة فٌه كما تستخدم * لجعل التقسٌم
 كما فً المثال3*  أو2* بنسب معٌنة مثل
<Grid Background="BlueViolet">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="auto"/>
<RowDefinition Height="auto"/>
<RowDefinition Height="auto"/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="auto"/>
<ColumnDefinition Width="2*"/>
<ColumnDefinition Width="3*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Button Content="Button 1" Width="100"
Grid.Column="1" Grid.Row="0">
</Button>
<Button Content="Button 2" Width="100"
Grid.Column="0" Grid.Row="1">
</Button>
<Button Content="Button 3" Width="100"
Grid.Column="3" Grid.Row="1">
</Button>
<Button Content="Button 4" Width="100"
Grid.Column="1" Grid.Row="2">
</Button>
</Grid>
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Height="50"
Height="50"
Height="50"
Height="50"

د فمؾٛ ثبعزخذاَ اٌىSilverLight خ١ٕخ ثبعزخذاَ رم١ٍئٔشبء عبػخ رّبص
 والذي ٌمكن تحمٌله من الرابطMic rosoft Silver Light Tools For Visual Studio 2008 لكً نستطٌع العمل سنحتاج إلى
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=94863
 ثم أنشاSilverlight  ثم اخترVisual Basic  ثم اختر لؽة البرمجةNew Project  اخترFile افتح فٌجول ستودٌو ومن قابمة
Automatically  ومن صندوق الحوار الذي ٌظهر لنا اختر اآلنSilverLightClock  جدٌد وقم بتسمٌتهSilverLight Application
ok  ثم اضؽطGenerate a test page to host silverlight at build time
 لرسم دابرة وملبهاEllips  مماثبل للكود التالً وذلك لنقوم برسم دابرة رمادٌة تشكل ظل الساعة حٌث استخدمناxaml اجعل الكود فً قسم
بلون معٌن
<UserControl x:Class="SilverlightClock.Page"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Width="640" Height="480">
<Grid x:Name="LayoutRoot">
<!-- Shadow Ellipse -->
<Ellipse Margin="165,67,145,83" Fill="#FF000000" Width="330"
Height="330" Opacity="0.3"/>
</Grid>
</UserControl>
س١ ٌٍساػح حٟرٌه ِٓ أظً سسُ اإلطاس اٌخاسظٚ < ِثاششج/Grid>  وقبلxaml أضؾ الكود التالً فً قسم
 ٌإلطاسٌٍٟٔٛ ِٓ أظً سسُ اٌرذسض اLinearGradientBrush اسرخذِٕا
<!-- Outer Rim -->
<Ellipse Height="330" Margin="156,58,154,92" Width="330" Stroke="#FF000000">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.84,0.87" StartPoint="0.164,0.129">
<GradientStop Color="#FFE4E5F4"/>
<GradientStop Color="#FFC0C0C0" Offset="0.254"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>

 وذلك من أجل رسم حواؾ إطار الساعة حٌث تمت عملٌة الرسم بنفس الطرٌقة السابقةxaml أضؾ الكود التالً بعد الكود السابق فً قسم
<!-- Bevel -->
<Ellipse Height="290" Margin="156,58,154,92" Width="290" Stroke="#FF000000">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.84,0.87" StartPoint="0.164,0.129">
<GradientStop Color="#FF2F2F32"/>
<GradientStop Color="#FFE4E5F4" Offset="0.987"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>

xaml  مرة أخرى من أجل رسم وجه الساعة – أدخل الكود التالً بعد الكود السابق فً قسمEllipse سنستخدم
<!-- Clock Face -->
<Ellipse Height="270" Margin="176,78,174,112" Width="270"
Stroke="#FF000000" Fill="#FF000000"/>

 بعد الكود السابق حٌث سنستخدم بعضا من أدوات الرسم من أجل عملٌة رسم العقارب ودابرة المنتصؾxaml أدخل الكود التالً فً قسم
الخاصة بالساعة
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<!-- Central Clock Circle -->
<Ellipse Margin="306,208,304,0" VerticalAlignment="Top" Fill="#FF000000"
Stroke="#FF008000" StrokeThickness="8" Height="30"/>
<!-- Second Hand -->
<Rectangle Height="80" Margin="318.25,117.75,316.75,0" VerticalAlignment="Top"
Fill="#FFFF0000" Stroke="#FF000000" Width="5"
RenderTransformOrigin="0.5,1.312" >
<Rectangle.RenderTransform>
<RotateTransform x:Name="secondHandTransform"/>
</Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>
<!-- Minute Hand -->
<Rectangle x:Name="minuteHand" Height="80" Margin="316.75,117.75,315.25,0"
VerticalAlignment="Top" Fill="#FF008000" Stroke="#FF008000" Width="8"
RenderTransformOrigin="0.5,1.312" >
<Rectangle.RenderTransform>
<RotateTransform x:Name="minuteHandTransform"/>
</Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>
<!-- Hour Hand -->
<Rectangle x:Name="hourHand" Height="59" Margin="315.75,138.75,314.25,0"
VerticalAlignment="Top" Fill="#FF008000" Stroke="#FF008000"
Width="10"
RenderTransformOrigin="0.525,1.428">
<Rectangle.RenderTransform>
<RotateTransform x:Name="hourHandTransform"/>
</Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>

سنضٌؾ اآلن حركة الساعة
"> أدخل الكود التالً الذي سٌقوم بتكوٌن الحركةGrid x:Name="LayoutRoot<  وقبلUserControl  بعد تعرٌؾxaml فً قسم
الظاهرة للساعة
<UserControl.Resources>
<Storyboard x:Name="clockStoryboard">
<!-- This animation targets the hour hand transform -->
<DoubleAnimation x:Name="hourAnimation"
Storyboard.TargetName="hourHandTransform"
Storyboard.TargetProperty="Angle"
Duration="12:0:0" RepeatBehavior="Forever" To="360" />
<!-- This animation targets the minute hand transform -->
<DoubleAnimation x:Name="minuteAnimation"
Storyboard.TargetName="minuteHandTransform"
Storyboard.TargetProperty="Angle"
Duration="1:0:0" RepeatBehavior="Forever" To="360" />
<!-- This animation targets the second hand transform
<DoubleAnimation x:Name="secondAnimation"
Storyboard.TargetName="secondHandTransform"
Storyboard.TargetProperty="Angle"
Duration="0:1:0" RepeatBehavior="Forever" To="360" />
</Storyboard>
</UserControl.Resources>

-->

ٌثذءٚ ش حشوح اٌساػحٙ سرظَٟ اٌّرحشوح اٌرٛ اٌشسٍٝ ػٞٛحر٠ StoryBoard حذد٠ دٛفاٌى
ف ٘زا اٌحذز١سٕضٚ StoryBoard  ٌـBegin  السرذػاء اٌذاٌحLoaded زٖ سٕسرخذَ اٌحذز١ذٕف
ٍٟ٠ ظثح وّا٠ س١ تحgrid ف٠ٌرؼش
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<Grid x:Name="LayoutRoot" Loaded="SetAndStartClock">

ًِ اٌىاxaml دْٛ وٛى٠ تزٌهٚ
<UserControl x:Class="SilverLightClock.Page"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Width="640" Height="480">
<UserControl.Resources>
<Storyboard x:Name="clockStoryboard">
<!-- This animation targets the hour hand transform -->
<DoubleAnimation x:Name="hourAnimation"
Storyboard.TargetName="hourHandTransform"
Storyboard.TargetProperty="Angle"
Duration="12:0:0" RepeatBehavior="Forever" To="360" />
<!-- This animation targets the minute hand transform -->
<DoubleAnimation x:Name="minuteAnimation"
Storyboard.TargetName="minuteHandTransform"
Storyboard.TargetProperty="Angle"
Duration="1:0:0" RepeatBehavior="Forever" To="360" />
<!-- This animation targets the second hand transform
<DoubleAnimation x:Name="secondAnimation"
Storyboard.TargetName="secondHandTransform"
Storyboard.TargetProperty="Angle"
Duration="0:1:0" RepeatBehavior="Forever" To="360" />
</Storyboard>
</UserControl.Resources>

-->

<Grid x:Name="LayoutRoot" Loaded="SetAndStartClock">
<!-- Shadow Ellipse -->
<Ellipse Margin="165,67,145,83" Fill="#FF000000" Width="330"
Height="330" Opacity="0.3"/>
<!-- Outer Rim -->
<Ellipse Height="330" Margin="156,58,154,92" Width="330" Stroke="#FF000000">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.84,0.87" StartPoint="0.164,0.129">
<GradientStop Color="#FFE4E5F4"/>
<GradientStop Color="#FFC0C0C0" Offset="0.254"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<!-- Bevel -->
<Ellipse Height="290" Margin="156,58,154,92" Width="290" Stroke="#FF000000">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.84,0.87" StartPoint="0.164,0.129">
<GradientStop Color="#FF2F2F32"/>
<GradientStop Color="#FFE4E5F4" Offset="0.987"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<!-- Clock Face -->
<Ellipse Height="270" Margin="176,78,174,112" Width="270"
Stroke="#FF000000" Fill="#FF000000"/>
<!-- Central Clock Circle -->
<Ellipse Margin="306,208,304,0" VerticalAlignment="Top" Fill="#FF000000"
Stroke="#FF008000" StrokeThickness="8" Height="30"/>
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<!-- Second Hand -->
<Rectangle Height="80" Margin="318.25,117.75,316.75,0" VerticalAlignment="Top"
Fill="#FFFF0000" Stroke="#FF000000" Width="5"
RenderTransformOrigin="0.5,1.312" >
<Rectangle.RenderTransform>
<RotateTransform x:Name="secondHandTransform"/>
</Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>
<!-- Minute Hand -->
<Rectangle x:Name="minuteHand" Height="80" Margin="316.75,117.75,315.25,0"
VerticalAlignment="Top" Fill="#FF008000" Stroke="#FF008000" Width="8"
RenderTransformOrigin="0.5,1.312" >
<Rectangle.RenderTransform>
<RotateTransform x:Name="minuteHandTransform"/>
</Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>
<!-- Hour Hand -->
<Rectangle x:Name="hourHand" Height="59" Margin="315.75,138.75,314.25,0"
VerticalAlignment="Top" Fill="#FF008000" Stroke="#FF008000" Width="10"
RenderTransformOrigin="0.525,1.428">
<Rectangle.RenderTransform>
<RotateTransform x:Name="hourHandTransform"/>
</Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>
</Grid>
</UserControl>

ٗ١أدخً فٚ Page.xaml.vb

 شُ افرح اٌٍّفPage.xaml سغ ػمذجٚ Solution Exploere ِٓ
ه٠ح اٌرحش١ٍّ ِٓ أظً تذء ػٌٟد اٌراٛاٌى

Private Sub SetAndStartClock(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
' Start the storyboard.
clockStoryboard.Begin()
End Sub
ْح األ١لد اٌظحٌٛش اٙا الذظٙٔب إال أٍِٛغ أْ اٌساػح أطثحد ذؼًّ تاٌشىً اٌّطٚ ْ٢ا
ٌٟد اٌراٛد اٌساتك تاٌىٛاسرثذي اٌى
Private Sub SetAndStartClock(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
' The current date and time.
Dim currentDate As Date = DateTime.Now
' Find the appropriate angle (in degrees) for the hour hand
' based on the current time.
Dim hourangle As Double = (((CType(currentDate.Hour, Single) / 12) * 360) +
(currentDate.Minute / 2))
' The same as for the minute angle.
Dim minangle As Double = ((CType(currentDate.Minute, Single) / 60) * 360)
' The same for the second angle.
Dim secangle As Double = ((CType(currentDate.Second, Single) / 60) * 360)
' Set the beginning of the animation (From property) to the angle
' corresponging to the current time.
hourAnimation.From = hourangle
'
'
'
'

Set the end of the animation (To property)to the angle
corresponding to the current time PLUS 360 degrees. Thus, the
animation will end after the clock hand moves around the clock
once. Note: The RepeatBehavior property of the animation is set
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_

' to "Forever" so the animation will begin again as soon as it completes.
hourAnimation.To = (hourangle + 360)
' Same as with the hour animation.
minuteAnimation.From = minangle
minuteAnimation.To = (minangle + 360)
' Same as with the hour animation.
secondAnimation.From = secangle
secondAnimation.To = (secangle + 360)
' Start the storyboard.
clockStoryboard.Begin()
End Sub

ح١ْ تشىً طح٢عة أْ ذؼًّ اٌساػح ا٠ ٗ شُ ظشتBuild ًّاػٚ عٚاحفظ اٌّشش

65

اٌفشٚلبد فِ ٟؼبٌغخ  xamlثWPF ٚ Silverlight ٓ١

ٌستخدم  Silverlightتعرٌفا محددا لمعرب  xamlوبما أن هذا المعرب هو جزء من مكتبات الزبون العابدة لـ  Silverlightلهذا قد ٌختلؾ
تصرؾ اإلعراب بٌنها وبٌن  WPFوالذي ٌمتلك أٌضا تعرٌفا محددا وقد تكون الفروقات المذكورة هنا مفٌدة عندما تقوم بتهجٌر كود xaml
مكتوب أصبل من أجل  WPFإلى Silverlight

اٌفشٚلبد فِ ٟؼبٌغخ  xamlثSilverlight ٚ WPF ٓ١
ِغبالد األعّبء





ٌدعم سٌلفرالٌت  http://schemas.microsoft.com/client/2007إضافة إلى
 http://schemas.microsoft.com/client/2006/xaml/presentationكمجال األسماء الزبون
ٌضع سٌلفرالٌت القٌود التالٌة على قٌم xaml
 oالعنصر الجذري ٌجب دوما أن ٌحتوي على تعرٌؾ  xamlاالفتراضً
 oأي تعرٌؾ افتراضً ٌجب أن ٌكون  http://schemas.microsoft.com/client/2007أو
 http://schemas.microsoft.com/client/2006/xaml/presentationأو مجال أسماء XPS
 oأي تعرٌؾ ؼٌر افتراضً ال ٌستخدم احد المجالٌن المذكورٌن سابقا ؼٌر مسموح به
ٌقدم سٌلفرالٌت القٌود التالٌة على تنظٌم المجمعات ومجاالت األسماء من أجل قٌم xaml
ٌ oجب على المجمع إما أن ٌكون  mscorlibأو أن ٌكون اسم المجمع فً ملؾ  xapفبل ٌمكن أن ٌكون المجمع ملؾ DLL
من تنصٌب سٌلفرالٌت األساسً وال حتى مكتبة خارجٌة كلٌة
 oالٌمكن أن ٌتضمن اسم المكتبة فً نهاٌتها .dll

اٌجبٔ١بد





البانً الوحٌد المدعوم من سٌلفرالٌت هو xml:lang
البانٌات  x:المدعومة من قبل سٌلفرالٌت هً  x:Nullو  x:Nameو  x:Keyو x:Class
بانٌات  sys:المدعومة هً  sys:Doubleو  sys:Stringو sys:int32
بانً  mc:الوحٌد المدعوم هو mc:Ignorable

ٌغخ  xamlاٌغ٘ٛش٠خ










هناك دعم محدود لـ  Markup Extensionsفً سٌلفرالٌت والـ  Markup Extensionsالمدعومة هً  x:Typeو  x:Nullو
 StaticResourceو  Bindingو  TemplateBindin gوال ٌوجد  Markup Extensionsعامة إال فٌما ٌتعلق بـ Binding
مما ٌعنً أنه ال ٌوجد  Markup Extensionsمخصصة
فٌما عدا  Bindingتستخدم الـ  Markup Extensionsبصٌؽة الخصابص  attributesفبل ٌوجد صٌؽة لعنصر الؽرض هنا
{StaticResource
} {StaticResource aKeyصحٌحة ولكن
ومحددات البانٌات ال ٌمكن تسمٌتها فمثبل
} ResourceKey=aKeyخاطبة
ال تدعم سٌلفرالٌت إضافة  extensionإلى نهاٌة اسم  Markup Extensionكاستخدام بدٌل فمثبل } {x:Nullصحٌح بٌنما
} {x:NullExtensionخاطا
فً شروط تصرفات  xamlهناك دعم محدود فً سٌلفرالٌت لعناصر األؼراض التً لٌست DependencyObject
 oعناصر األؼراض التً لٌست  DependencyObjectال تدعم x:Name
 oالفبات التالٌة التً لٌست  DependencyObjectمدعومة كالفبات المعرفة فً المجمع والتً تم تحمٌلها مع التطبٌق
وفبات  sys:هً  Colorو FontFamily
الخاصٌة  Nameمدعومة من قبل جمٌع الفبات الفرعٌة فً سٌلفرالٌت وتعامل مثل  x:Nameوفً الفبات الفرعٌة
 FrameworkElementالمعرب سٌعدل قٌمة الخاصٌة  Nameوحتى إن لم ٌكن لها رابط عام فً الكود
العناصر فً  ResourceDicitonaryفً سٌلفرالٌت ربما ٌكون لها  x:Nameبدال عن أو إضافة إلى  x:Keyوإن لم تكن x:Key
محددة ٌستخدم  x:Nameبدال عنها
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باستثناء  TextBlockو  Runعناصر األؼراض فً سٌلفرالٌت الٌمكن أن تحتوي على عقد نص
المحتوٌات للؽرض فمثبل > <Button>Hello World</Buttonؼٌر مسموح به

 xmlكطرٌقة لتعرٌؾ نص

اٌزظشفبد األخشٜ



الـ  Framework Templateوفباتها الفرعٌة تدعم الخاصٌة  contentحتى ولوم لم ٌكن لها الخاصٌة Content
 UserControl.Contentهً خاصٌة محمٌة على العكس من الخصابص العامة وكتصرؾ عام ٌمكن لمعرب سٌلفرالٌت أن
ٌضبط هذه المحتوٌات طالما أن قٌمة  x:Classتم تحدٌدها
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ك١ش اٌزطجٙ ٌٍزحىُ ثّظStyle ف ٔغغزخذَ ػٕبطش١و

 وكان الكود هوApp.xaml  فً الملؾStyle قمنا فً موضوع سابق لً بتؽٌٌر شكل الزر بواسطة كود
<Style x:Key="RoundButton" TargetType="Button">
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="Button">
<Grid>
<Ellipse Width="{TemplateBinding Width}"
Height="{TemplateBinding Height}">
<Ellipse.Fill>
<RadialGradientBrush GradientOrigin=".2,.2">
<GradientStop Offset=".2" Color="White"/>
<GradientStop Offset="1" Color="Blue" />
</RadialGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<ContentPresenter Content="{TemplateBinding Content}"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" />
</Grid>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

وقمنا بربطه بالزر حتى أخذ الشكل الجدٌد بواسطة الكود
<Button Width="200" Height="200" Content="Hello VB"
Style="{StaticResource RoundButton}" FontSize="15">
</Button>

 بآلٌة دعم لؤلشكال تمكننا من تؽلٌؾ خصابص التحكم واستخدامها كمصادر قابلة إلعادة االستخدام مماWPF  وSilverlight حٌث تزودنا
ٌمكننا من تخزٌن هذه المصادر فً ملفات منفصلة عن صفحتنا وإعادة استخدامها عبر العدٌد من التحكمات والصفحات فً التطبٌق وإضافة
 أن تعٌد استخدام قوالب األشكال الخاصة بالتحكمات مما ٌمكننا من إعادةStyle إلى إمكانٌة تحدٌد الخصابص األساسٌة ٌمكن لهذه األشكال
تشكٌل كامل مظهر هذه التحكمات بالشكل الذي نرٌده
ً تم تعرٌفهما كما ٌلTextBlock  وBorder فإن كان لدٌنا تحكمان
<Border Grid.Column="0" Grid.Row="0" CornerRadius="30" Background="Blue"
Margin="10" Height="50">
<TextBlock Text="Test" Foreground="Yellow" Margin="3" FontSize="20"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" ></TextBlock>
</Border>

ً لٌؽلؾ إعدادات كبل التحكمٌن كما ٌلapp.xaml  ضمن الملؾStyle فٌمكننا إنشاء شكل
<Style x:Key="MyBorder" TargetType="Border">
<Setter Property="CornerRadius" Value="30"/>
<Setter Property="Background" Value="Blue"/>
<Setter Property="Margin" Value="10"/>
<Setter Property="Height" Value="50"/>
</Style>
<Style x:Key="MyTextBlock" TargetType="TextBlock">
<Setter Property="Foreground" Value="Yellow"/>
<Setter Property="FontSize" Value="20"/>
<Setter Property="Margin" Value="3"/>
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<Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
</Style>

ًحٌث أصبح اآلن بإمكاننا إعادة استخدام هذه األشكال مع أكثر من تحكم كما ٌل
<Border Grid.Column="0" Grid.Row="0" Style="{StaticResource MyBorder}">
<TextBlock Text="Test" Style="{StaticResource MyTextBlock}"></TextBlock>
</Border>

 للتحكم بمظهر العدٌد من التحكمات األخرى الشبكة مثبلStyle كما ٌمكننا استخدام
<Style x:Key="TopGrid" TargetType="Grid">
<Setter Property="Background" Value="#FF5C7590" />
</Style>

StackPanel أو
<Style x:Key="DiggPanel" TargetType="StackPanel">
<Setter Property="Margin" Value="10"/>
<Setter Property="Width" Value="55"/>
<Setter Property="Height" Value="55"/>
<Setter Property="Background">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="#FFFFF098"/>
<GradientStop Color="#FFFFF9D4" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

أو الزر
<Style x:Key="CloseButton" TargetType="Button">
<Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Right"/>
<Setter Property="Width" Value="50"/>
<Setter Property="Height" Value="25"/>
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate>
<Border x:Name="brd1" Width="22" Height="22" CornerRadius="15">
<TextBlock x:Name="txt1" Foreground="#222" TextAlignment="center"
Text="r" FontSize="11" VerticalAlignment="center" FontFamily="Webdings"/>
<Border.Background>
<RadialGradientBrush GradientOrigin=".3, .3">
<GradientStop Color="#FFF" Offset=".15"/>
<GradientStop Color="#777" Offset="1"/>
</RadialGradientBrush>
</Border.Background>
</Border>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

HyperLinkButton أو
<Style x:Key="TitleLink" TargetType="HyperlinkButton">
<!--<Setter Property="TextWrapping" Value="Wrap"/>-->
<Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Left"/>
<Setter Property="FontSize" Value="16"/>
<Setter Property="Foreground" Value="White"/>
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<Setter
<Setter
<Setter
<Setter
</Style>

Property="Width" Value="500"/>
Property="Grid.Row" Value="0"/>
Property="Grid.Column" Value="1"/>
Property="Grid.ColumnSpan" Value="2"/>

وبنفس األسلوب ٌمكننا تخصٌص مظهر أي تحكم نرٌده

عإاي
 ؟ResourceDictionary أٌن نضع االستٌل فً نفس الملؾ أم فً ملؾ

اةٛاٌغ
< مثال/Application.Resources> < و قبلApplication.Resources>  وذلك بعدApp.xaml ٌتم وضع االستاٌل فً الملؾ
<Application xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
x:Class="SilverlightApplication5.App"
>
<Application.Resources>
<Style x:Key="MyBorder" TargetType="Border">
<Setter Property="CornerRadius" Value="30"/>
<Setter Property="Background" Value="Blue"/>
<Setter Property="Margin" Value="10"/>
<Setter Property="Height" Value="50"/>
</Style>
<Style x:Key="MyTextBlock" TargetType="TextBlock">
<Setter Property="Foreground" Value="Yellow"/>
<Setter Property="FontSize" Value="20"/>
<Setter Property="Margin" Value="3"/>
<Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
</Style>
</Application.Resources>
</Application>
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Silverlight & WPF ش اٌزحىّبدٙض ِظ١رخظ
 هً اإلمكانٌة الكاملة لتخصٌص مظهر التحكمات التً نستخدمها مما ٌمكن المطورونWPF  وSLiverlight ًإحدى أكثر المٌزات قوة ف
والمصممون لنحت واجهة التحكمات بالشكل الذي ٌرٌدونه مما ٌوفر لهم مرونة كبٌرة لتحقٌق الواجهة التً ٌرؼبون بها حٌث سنقوم
 من أجل استعراض بعض ما ٌمكننا فعله مع أن كثٌرا من التحكماتButton باستعراض هذه االمكانٌة فً مقالتنا هذه حول تحكم الزر
األخرى ٌمكن أن ٌتم تعدٌل مظهرها بطرٌقة مشابهة لما سنقوم به هنا
ً كما ٌلXAML لنفرض أنه لدٌنا فً أحد التطبٌقات زر تم تعرٌفه فً قسم
<Button x:Name="btnTest" Content="Push ME!" Width="100" Height="50"
Click="btnTest_Click">
</Button>

ً ال ٌجب أن تكون نصٌة دوما بل ٌمكنها أن تكون أٌة سلسلة من األشكال والتحكمات التContenet أحد األشٌاء التً تفٌدنا هو أن الخاصٌة
 بداخله كما فً المثالTextBlock  وImage  ٌتضمنStackPanel نرؼب باستخدامها فقد نرؼب بجعلها تتضمن
<Button x:Name="btnTest" Width="200" Height="100"
Click="btnTest_Click">
<Button.Content>
<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
<Image Source="Samer.jpg" Height="75"></Image>
<TextBlock Text="Samer" FontSize="20" VerticalAlignment="Center"
Margin="15,10,10,10" ></TextBlock>
</StackPanel>
</Button.Content>
</Button>

 مثبل كما فً الكودEllipse أو ٌمكننا استخدام تحكمات األشكال لرسم األشكال الخاصة بنا مثل تحكم
<Button x:Name="btnTest" Width="200" Height="100"
Click="btnTest_Click">
<Button.Content>
<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
<Ellipse Margin="10" Width="50" Height="50">
<Ellipse.Fill>
<RadialGradientBrush GradientOrigin="0.2,0.2">
<GradientStop Offset="0.2" Color="White" />
<GradientStop Offset="1" Color="Blue" />
</RadialGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<TextBlock Text="Samer" FontSize="20" VerticalAlignment="Center"
Margin="15,10,10,10" ></TextBlock>
</StackPanel>
</Button.Content>
</Button>

 ضمن الزر حٌث ٌمكن للمستخدم التنقل ضمن تحكم التقوٌم وتحدٌد التارٌخ الذيCalendar Controls كما ٌمكننا تضمٌن تحكمات مثل
ٌرؼب به ثم القٌام بضؽط الزر الذي ٌحتوٌه كما فً الكود
<Button x:Name="btnTest" Width="400" Height="200"
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Click="btnTest_Click">
<Button.Content>
<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center">
<basics:Calendar></basics:Calendar>
<TextBlock Text="Samer" FontSize="20" VerticalAlignment="Center"
Margin="15,10,10,10" ></TextBlock>
</StackPanel>
</Button.Content>
</Button>

 من القٌام بؤشٌاء أكثر من مجرد تعدٌل المحتوٌات الداخلٌة للتحكم حٌث لدٌناwpf  وSilverlight ًكما تمكننا االمكانٌات البرمجٌة ف
اإلمكانٌة هنا الستبدال كامل مظهر التحكم بؤي شا نرؼبه بدون أن نإثر على التصرؾ الطبٌعً للتحكم فعلى سبٌل المثال نرٌد من أزار
 سنستخدمهRoundButton  ٌدعىStyle برنامجنا أن تؤخذ شكبل مستدٌرا عوضا عن الشكل المستطٌل التقلٌدي فهنا ٌمكننا عمل ذلك بإنشاء
 ٌحتوي بداخلهEllipse
 أخرى تستبدل الشكل المستطٌل التقلٌدي بتحكمTemplate  لؤلزار وتقدٌمTemplate لنتجاوز الخاصٌة
TextBlock
 وأضؾ الكود التالً الذي ٌنشا الشكل الذي نرٌد استخدامه مع األزار لدٌنا وذلكApp.xaml  لدٌك افتح الملؾSliverlight فً مشروع
 للمشروعBuild > ثم اعملApplication.Resources< ضمن القسم
<Style x:Key="RoundButton" TargetType="Button">
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="Button">
<Grid>
<Ellipse Width="200" Height="200">
<Ellipse.Fill>
<RadialGradientBrush GradientOrigin=".2,.2">
<GradientStop Offset=".2" Color="White"/>
<GradientStop Offset="1" Color="Blue" />
</RadialGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<TextBlock Text="Push Me!"
FontSize="28"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" />
</Grid>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

} كما فً المثالStaticResource RoundButton{  للزر الذي نرؼب بتؽٌٌر شكله وذلك بالقٌمةStyle اآلن أضؾ الخاصٌة
<Button Width="200" Height="200" Style="{StaticResource RoundButton}">
</Button>

 وللتؽلب على هذه المشكلة وجعل كل زر ٌعرض النص الذي نرؼب بهPush Me! نبلحظ هنا أن النص المعروض فً الزر دوما هو
ً لربط خصابص التحكم مع الشكل الذي قمنا بإنشابه حٌث سنقوم بتعدٌل الشكل السابق كما ٌلTemplateBinding نستخدم الخاصٌة
<Style x:Key="RoundButton" TargetType="Button">
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="Button">
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<Grid>
<Ellipse Width="{TemplateBinding Width}"
Height="{TemplateBinding Height}">
<Ellipse.Fill>
<RadialGradientBrush GradientOrigin=".2,.2">
<GradientStop Offset=".2" Color="White"/>
<GradientStop Offset="1" Color="Blue" />
</RadialGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<ContentPresenter Content="{TemplateBinding Content}"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" />
</Grid>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

 للمشروع بعد تعدٌل الشكل ثم قم بضبط الخصابص المرؼوبة من تحكم الزر كما فً الكودbuild اعمل
<Button Width="200" Height="200" Content="Hello VB"
Style="{StaticResource RoundButton}" FontSize="15">
</Button>

 وذلك من أجل أن نتمكن من عرض أيContenetPresenter  بـTextBlock ٌمكنك المبلحظة من الكود السابق للشكل أننا قمنا باستبدال
شكل نرٌده داخل الزر ولٌس النصوص فقط وإن أردنا المزٌد من التحكم بمظهر الزر ٌمكننا أن نطوره لٌعالج حاالت الزر المختلفة مثل
 مما ٌمكننا من تشكٌل األشكل التً نرٌدها تماماPushed  أوfocus  أوhover
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اٌمغُ اٌشاثغ  -إٌظبَ ٚاٌٍّفبد

وٌضم المواضٌع التالٌة:












مثال على عملٌة إنشاء  Windows Serviceإنشاء برنامج تشفٌر تلقابً
للملفات
كٌؾ ٌمكننا التؤكد من تحرٌر موارد النظام التً ٌستخدمها كودنا
كٌفٌة إضافة بنود إلى قابمة النظام برمجٌا
كٌؾ ٌمكننا البحث عن ملؾ بمحتوى معٌن ضمن شجرة مجلدات
كٌؾ نقوم بالبحث فً سجل النظام
تعالوا نعمل معا  Task Managerبسٌط وبسرعة
تعقب إضافة وإزالة األقراص المرتبطة عبر منفذ Usb
تشؽٌل برنامج من ضمن كود فٌجول باٌزٌك دوت نٌت
األصوات فً VB.net
إدخال وإخراج األقراص القابلة للنزع برمجٌا
مراقبة نظام الملفات  -التحكم FileSystemWatcher
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 ٌٍٍّفبدٟش رٍمبئ١ – ئٔشبء ثشٔبِظ رشفWindows Service خ ئٔشبء١ٍّ ػٍِٝضبي ػ
فكرة المشروع – بناء خدمة وٌندوز تقوم بتشفٌر أي ملؾ تلقابٌا عند نسخه إلى مجلد معٌن وسنستخدم هنا إجرابٌة تشفٌر قابلة للعكس بحٌث
أن عملٌة إعادة نسخ الملؾ لذلك المجلد تقوم بفك تشفٌره
 إلىService1.vb
 وؼٌر تسمٌةAutoFileEncryptor
 وقم بتسمٌتهWindows Service
أنشا مشروعا جدٌدا من نوع
 وAutoFileEncryptor
 ووافق على الرسالة التً تطلب منك إعادة تسمٌة الفبة ثم افتح محرر التصمٌم لـAutoFileEncryptor.vb
AutoFileEncryptor  على سطع النافذة ثم افتح محرر الكود الخاص بـFileSystemWatcher اسحب العنصر
AutoFileEncryptor أضؾ التعرٌؾ التالً فً القسم العام للفبة
Private WatcPath = "d:\AutoFileEncryptor"

FileSystemWatcher  لٌبدوا كما فً الكود التالً وذلك لتعٌٌن الخصابص االبتدابٌة للعنصرOnStop  وOnStart عدل إجراء الحدثٌن
Public Class AutoFileEncryptor
Private WatcPath = "d:\AutoFileEncryptor"
Protected Overrides Sub OnStart(ByVal args() As String)
' Add code here to start your service. This method should set things
' in motion so your service can do its work.
Me.FileSystemWatcher1.Path = WatcPath
Me.FileSystemWatcher1.EnableRaisingEvents = True
End Sub
Protected Overrides Sub OnStop()
' Add code here to perform any tear-down necessary to stop your service.
Me.FileSystemWatcher1.EnableRaisingEvents = False
End Sub
End Class

لكتابة إجرابٌة التشفٌر سنحتاج أوال إلضافة التعرٌفات العامة التالٌة فً فبتنا
' This is the binary password.
Dim pwBytes() As Byte = {123, 234, 12, 9, 78, 89, 212}
' This is the extension used for temporary files.
Dim tempExt As String = ".$$$"

وأٌضا أضؾ االستٌراد التالً فً بداٌة الملؾ
Imports System.IO

ضمن الفبة اكتب الكود التالً الذي ٌمثل إجرابٌة التشفٌر
' This is the encryption/decryption routine.
Private Sub EncryptFile(ByVal Filename As String, ByVal pwBytes() As Byte)
' This is the size of each input block.
' (Files must be decrypted using the same block size.)
Const BLOCKSIZE = 8192
' Determine the name of the temporary file.
Dim tempFile As String = Filename & tempExt
' Open the source file as a binary input stream.
Dim inStream As New FileStream(Filename, IO.FileMode.Open)
' Open the temporary output file as a binary input stream.
Dim outStream As New FileStream(tempFile, IO.FileMode.Create)
' Determine the number of bytes to read.
Dim bytesLeft As Long = inStream.Length
' Prepare an input buffer.
Dim buffer(BLOCKSIZE - 1) As Byte
' Loop until there are bytes to read.
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Do While bytesLeft > 0
' Read max 8 KB at a time.
Dim bytesToRead As Long = Math.Min(BLOCKSIZE, bytesLeft)
' Read into the input buffer.
inStream.Read(buffer, 0, bytesToRead)
' Encrypt this buffer.
EncryptArray(buffer, pwBytes)
' Output to the temporary file.
outStream.Write(buffer, 0, bytesToRead)
' We have fewer bytes to read now.
bytesLeft -= bytesToRead
Loop
' Close the two streams.
inStream.Close()
outStream.Close()
' Delete the source file.
File.Delete(Filename)
' Rename the temporary file as the original file.
File.Move(tempFile, Filename)
End Sub
' This routine encrypts an array of bytes.
Sub EncryptArray(ByVal buffer() As Byte, ByVal pwBytes() As Byte)
' This index points to the password array.
Dim i As Integer
' The max value for i
Dim maxval As Integer = pwBytes.Length
For index As Integer = 0 To buffer.Length - 1
' XOR each element with the corresponding element in the password.
buffer(index) = buffer(index) Xor pwBytes(i)
' Ensure that the index is always in the valid range.
i = (i + 1) Mod maxval
Next
End Sub

ً وعدله لٌصبح كما فً الكود التالFileSystemWatcher  الخاص بالعنصرCreated أضؾ إجراء معالجة للحدث
Private Sub FileSystemWatcher1_Created(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.IO.FileSystemEventArgs) _
Handles FileSystemWatcher1.Created
' Ignore temporary files created by the encryption process.
If System.IO.Path.GetExtension(e.FullPath) = tempExt Then Exit Sub
' Encrypt the file being created.
EncryptFile(e.FullPath, pwBytes)
End Sub

 كً نتؤكد عند بداٌة الخدمة أن المجلد موجود فعبلOnStart أضؾ الكود التالً لئلجراء
If Not Directory.Exists(WatcPath) Then
Directory.CreateDirectory(WatcPath)
End If

فٌصبح اإلجراء كامبل
Protected Overrides Sub OnStart(ByVal args() As String)
' Add code here to start your service. This method should set things
' in motion so your service can do its work.
If Not Directory.Exists(WatcPath) Then
Directory.CreateDirectory(WatcPath)
End If
Me.FileSystemWatcher1.Path = WatcPath
Me.FileSystemWatcher1.EnableRaisingEvents = True
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End Sub

انتقل إلى سطح التصمٌم لـ  AutoFileEncryptorواضبط الخاصٌة  ServiceNameلـ  AutoFileEncryptorإلى Auto File
 Encryptorواضؽط زر الفؤرة الٌمٌنً واختر األمر  Add Installerمن قابمة السٌاق ومن خصابص  ServiceInstaller1اضبط كلتا
الخاصٌتٌن  DisplayNameو  ServiceNameإلى  Auto File Encryptorثم انتقل لخصابص  ServiceProcessInstaller1واضبط
الخاصٌة  Accountإلى  Local Serviceثم اختر األمر  Save Allمن قابمة File
قم بعمل  Buildللمشروع
أنشا مجلدا مإقتا باسم  Tempعلى السواقة  Dوانسخ الملؾ التنفٌذي للمشروع إلٌه
ثم أنشا فٌه ملفا نصٌا باسم  Install.batبحٌث تكون محتوٌاته
INSTALLUTIL AutoFileEncryptor.exe
وأٌضا ملؾ نصً آخر باسم  Uninstall.batبحٌث تكون محتوٌاته
INSTALLUTIL /U AutoFileEncryptor.exe
انتقل إلى مجلد  Visual Studioفً قابمة ابدأ و شؽل األمر  Visual Studio 2008 Command Promptوتؤكد من أنك شؽلته باستخدام
الخٌار  Run as Administratorعندما تعمل على وٌندوز فٌستا ثم من نافذة الكونسول اكتب األوامر التالٌة تباعا مع الضؽط على Enter
بعد كل سطر
D:
CD\temp
Install
فٌتم تنصٌب الخدمة فً وٌندوز
اترك نافذة الكونسول مفتوحة وانتقل اآلن إلى بٌبة التطوٌر وانتقل إلى نافذة  Server Explorerووسع الشجرة حتى ترى العقدة Services
انقر على العقدة  Servicesبزر الفؤرة الٌمٌنً و اختار األمر  Launch Services Managerابحث ضمن القابمة عن Auto File
 Encryptorثم قم ببدء تشؽٌل الخدمة
لتجربة الخدمة انسخ أي ملؾ نصً إلى المجلد  d:\AutoFileEncryptorوحاول قراءة محتوٌته ستراها بالصٌؽة المشفرة ولفك تشفٌر
الملؾ انقله إلى أي مجلد آخر ثم انسخه للمجلد  d:\AutoFileEncryptorمرة ثانٌة لٌتم فك تشفٌره تلقابٌا
إلزالة الخدمة عد إلى برنامج  Services Managerوقم بإٌقاؾ الخدمة ثم عد إلى نافذة الكونسول ونفذ األمر Uninstall
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و١ف ّ٠ىٕٕب اٌزأوذ ِٓ رحش٠ش ِٛاسد إٌظبَ اٌز٠ ٟغزخذِٙب وٛدٔب
ٌمكنك أن تستخدم بلوك  usingمن أجل التؤكد من أن كودك قد تخلص تماما من مصادر النظام التً ٌستخدمها وخصوصا عندما تستخدم
أوامر تتطلب استخدام قدرا كبٌرا من الذاكرة وذلك بؽض النظر عن الطرٌقة التً استخدمتها للخروج من بلوك  usingحتى لو أطلق الكود
استثناء ؼٌر معالج  .فمثبل كً نتؤكد من أننا قمنا بالتخلص من كامل كمٌة الذاكرة التً ٌستهلكها االتصال بقاعدة البٌانات ٌمكننا تضمٌنه ضمن
بلوك  usingونكتب الكود الذي ٌتعامل مع قاعدة البٌانات داخل بلوك  usingكما فً المثال
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
)Public Sub AccessSql(ByVal s As String
)Using sqc As New System.Data.SqlClient.SqlConnection(s
)"""" & MsgBox("Connected with string """ & sqc.ConnectionString
End Using
End Sub
End Class

مع مبلحظة أن المتؽٌر الذي تم تعرٌفه عند التصرٌح عن بلوك  usingمثل المتؽٌر  sqcفً مثالنا هنا ال ٌمكن الوصول إلٌه من خارج بلوك
 usingألنه ٌتم التخلص منه فور الخروج من البلوك كما ٌمكنك استخدام هذا البلوك من أجل العدٌد من مصادر النظام مثل فتح منفذ تسلسلً
أو الكتابة إلى ملؾ وبشكل عام أنت تستخدم هذا البلوك عندما ترٌد أن تتؤكد أن المصدر الذي تستخدمه ٌجب أن ٌكون متاحا فور االنتهاء منه
 .مع العلم أن المتؽٌر الذي ٌعرؾ باستخدام ٌ Usingجب أن ٌضمن الواجهة IDisposable
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و١ف١خ ئػبفخ ثٕٛد ئٌ ٝلبئّخ إٌظبَ ثشِغ١ب

أوال – فً قسم اإلعبلنات العامة نضٌؾ التعرٌفات التالٌة:

ثانٌا – فً حدث التحمٌل للنموذج نقوم بالحصول على مقبض نافذة النظام بواسطة األمر  GetSystemMenuثم نقوم بإضافة البنود التً
نرٌدها لقابمة النظام بواسطة AppendMenu

ثالثا – فً الـ  Overrideلـ  WndProcنستخدم كود شبٌه بالتالً لمعرفة أي بند من القابمة تم نقره
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ٓ ػّٓ شغشح ِغٍذاد١ ِؼّٜٛىٕٕب اٌجحش ػٓ ٍِف ثّحز٠ ف١و
ListBox  و2  عددButton  و2  عددTextBox  وضع على النافذةWindows Forms Application أنشا مشروعا جدٌدا من النوع
 وbtnSelectFolder  وtxtContents  وtxtPath
ً وإن أحببت المتابعة بتسمٌاتً قم بتسمٌة التحكمات السابقة كما ٌل1 عدد
lstResults  وbtnSearch
ًاآلن أنشا معالج لحدث النقر على كبل الزرٌن واجعل كود زر اختٌار المجلد كما ٌل
Private Sub btnSelectFolder_Click() Handles btnSelectFolder.Click
' اس١اٌّعٍذ اخر
Dim sf As New FolderBrowserDialog
If sf.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Me.txtPath.Text = sf.SelectedPath
End If
End Sub

من أجل االستعبلم عن الملفات المطلوبة سنحتاج إلى وظٌفة تعٌد لنا قابمة بالملفات الموجودة فً شجرة مجلدات معٌنة حٌث سنقوم بتمرٌر
مسار المجلد الذي سنبدأ منه كمحدد وحٌد لها وسٌكون كودها على الشكل التالً حٌث استخدمنا استعبلم لٌنك ٌعٌد لنا مجموعة من النوع
 للحصول على قابمة الملفات المطلوبةGetFiles  لقابمة الملفات الموجودة فً شجرة المجلدات الممررة مستخدما الدالةFileInfo
' ٕح ِعٍذاخ شعشج ضّٓ تاٌٍّفاخ لائّح إػادج١ِؼ
Function GetFiles(ByVal root As String) As _
System.Collections.Generic.IEnumerable(Of System.IO.FileInfo)
Return From file In My.Computer.FileSystem.GetFiles _
(root, FileIO.SearchOption.SearchAllSubDirectories, "*.*") _
Select New System.IO.FileInfo(file)
End Function

وسنحتاج وظٌفة أخرى تعٌد لنا محتوٌات الملؾ الذي نقرأه عند االستعبلم حٌث نمرر لها مسار ذلك الملؾ وسٌكون كود هذه الوظٌفة على
 لقراءة كافة محتوٌات الملؾ وإعادتهاReadAllText الشكل التالً حٌث استخدمنا الدالة
' اخ لشاءج٠ٛاٌٍّف ِحر
Function GetFileText(ByVal FileName As String) As String
' ْدا اٌٍّف واْ إٛظِٛ اذٗ أػذ٠ٛإال ِحرٚ فاسغا ٔظا أػذ
If System.IO.File.Exists(FileName) Then
Return System.IO.File.ReadAllText(FileName)
Else
Return String.Empty
End If
End Function

ًوسٌكون كود زر البحث كالتال
Private Sub btnSearch_Click() Handles btnSearch.Click
' ششط اٌّساس ِٓ اٌرأوذٚ اٌّراتؼح لثً اٌثحس
If Me.txtPath.Text <> String.Empty _
And Directory.Exists(Me.txtPath.Text) _
And Me.txtContents.Text <> String.Empty Then
' يٛ اٌحظٍٝتاٌٍّفاخ لائّح ػ
Dim fileList = GetFiles(Me.txtPath.Text)
' َٕه اسرؼالَ اسرخذا١ٌ يٛ ٌٍحظٍٝ تاٌٍّفاخ لائّح ػٟاٌثحس ششط ذطاتك اٌر
Dim queryMatchingFiles = From file In fileList _
Where file.Extension = ".htm" _
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_ )Let fileText = GetFileText(file.FullName
Where
_ )fileText.ToUpper.Contains(Me.txtContents.Text.ToUpper
Select file.FullName
اٌمائّح طٕذٚق ف ٟإٌرائط إظٙاس '
)(Me.lstResults.Items.Clear
)Me.lstResults.Items.AddRange(queryMatchingFiles.ToArray
End If
)"MsgBox("Done.
End Sub

حٌث استخدمنا فً البداٌة عبارة  Ifللتحقق من نص البحث والمسار المطلوب قبل تنفٌذ عملٌة البحث ثم قمنا بالحصول على قابمة الملفات
ووضعها فً المتؽٌر  fileListثم استخدمنا استعبلم لٌنك ٌستعلم من  fileListوفً قسم  Whereحددنا أننا نرٌد البحث فً الملفات التً تمتلك
البلحقة  htmثم أضفنا شرطا آخر لقسم  Whereبؤننا نرٌد الحصول على الملفات التً تحتوي نصا معٌنا فقط وقمنا باستخدام الدالة
 ToUpperمع كبل النصٌن من أجل تجاهل حالة النص )حروؾ كبٌرة أو صؽٌرة( ثم قمنا بإظهار نتابج االستعبلم فً صندوق القابمة
فكرة لتطوٌر المشروع ولكن لن أنفذها أنا وأنتظر من أحد متابعً موضوعً تنفٌذها وهً أنه إذا كانت شجرة المجلدات المبحوث فٌها كبٌرة
 Another Threadوإظهار مإشر بتقدم العملٌة باستخدام
فالبحث سٌؤخذ وقتا طوٌبل لذا ٌجب نقل تنفٌذ االستعبلم إلى مسار آخر
 ProgressBarأسفل النافذة كما ٌمكن إضافة صندوق نصوص آخر على النافذة لجعل مستخدم تطبٌقنا ٌحدد الحقة الملفات التً ٌرٌد البحث
فٌها
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و١ف ٔم َٛثبٌجحش ف ٟعغً إٌظبَ
َؾزبط أؽٛبَب نهجؾش ف ٙعغم انُظبو ػٍ يفزبػ ٚؾزٕ٘ ػهٗ لًٛخ أٔ يؾزٕٚبد يؾذدح ٔنٓزا انغشع َغزخذو انفئخ
 Microsoft.Win32.Registryنهؾظٕل ػهٗ انكبئٍ  Microsoft.Win32.RegistryKeyانز٘ ًٚضم انًفزبػ انغزس٘ نهؼش
انز٘ َٕد انجؾش ف ّٛف ٙعغم انُظبو يغزخذي ٍٛػُبطش انكبئٍ  RegistryKeyنهزُمم ػجش شغشٚخ يفزبػ انغغم ٔرؼذاد ػُبطشِ
ٔلشاءح أعًبء ٔلٛى انًفبرٛؼ انًؾزٕاح ف ٙرنك انًفزبػ.
ُْٔب ٚغت ػهُٛب أٔال انؾظٕل ػهٗ كبئٍ ًٚ RegistryKeyضم انًغزٕٖ األعبع ٙنهزُمم ػجش ػُبطش شغشٚخ انكبئٍ
 RegistryKeyؽٛش رمذو نُب انفئخ  Registryيغًٕػخ يؤنفخ يٍ عجؼخ خبطٛبد يشزشكخ رًضم انًغزٕٖ األعبع ٙنًفبرٛؼ عغم
انُظبو ْٔٙ








ClassesRoot
CurrentConfig
CurrentUser
DynData
LocalMachine
PerformanceData
Users

HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_CURRENT_CONFIG
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_DYN_DATA
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_PERFORMANCE_DATA
HKEY_USERS

كًب ٕٚفش نُب انكبئٍ  Myانفئخ  My.Computer.Registryانز ٙرزضًٍ يغًٕػخ يطبثمخ يٍ انخظبئض رٕفش َفظ ٔظٛفٛخ
انخظبئض انًٕعٕدح ف ٙانفئخ ٔ Microsoft.Win32.Registryثؼذ ؽظٕنك ػهٗ انكبئٍ  RegistryKeyانغزس٘ ًٚكُك انزُمم
ػجش يفبرٛؾّ انفشػٛخ ٔنذػى ْزا انزُمم رًكُك انفئخ  RegistryKeyيٍ اعزخذاو انطشٚمخ  GetSubKeyNamesنهؾظٕل ػهٗ
يظفٕفخ َظٛخ رؾزٕ٘ ػهٗ أعًبء عًٛغ انًفبرٛؼ انفشػٛخ صى اعزخذاو انطشٚمخ  OpenSubKeyنهؾظٕل ػهٗ يشعغ نهًفزبػ
انفشػ ْٙٔ ٙيزٕفشح ثشكالٌ يؾًالٌ األٔل ٚفزؼ رنك انًفزبػ نهمشاءح فمظ ٔانضبَٚ ٙغزمجم لًٛخ يُطمٛخ إٌ كبَذ  Trueفٓ ٙرفزؼ
رنك انًفزبػ يغ لبثهٛخ انكزبثخ أٚضب.
ٔؽبنًب رؾظم ػهٗ انكبئٍ ًٚ RegistryKeyكُك ػُذْب إَشبء أٔ لشاءح أٔ رؾذٚش أٔ ؽزٗ ؽزف انًفبرٛؼ ٔانمٛى انفشػٛخ ثبعزخذاو
انطشائك انزبنٛخ يغ يالؽظخ أَّ ػُذ اعزخذاو انطشائك انز ٙرمٕو ثبنزؼذٚالد ػهٗ يؾزٕٚبد انًفزبػ ٚغت أٌ ركٌٕ لذ ؽظهذ ػهٗ
كبئٍ  RegistryKeyلبثم نهكزبثخ ؽزٗ رغزطٛغ انمٛبو ثبنزغٛٛشاد انًطهٕثخ









 CreateSubKeyرُشئ يفزبػ فشػ ٙثبعى يؼٔ ٍٛرؼٛذ كبئٍ  RegistryKeyلبثم نهكزبثخ فئٌ كبٌ رنك انًفزبػ يٕعٕدا
فٓ ٙرؼٛذ يشعؼب نّ
 DeleteSubKeyرمٕو ثؾزف يفزبػ ثبعى يؾذد ؽٛش ٚغت أٌ ال ٚؾزٕ٘ رنك انًفزبػ ػهٗ أٚخ يفبرٛؼ فشػٛخ ًٔٚكٍ اٌ
ٚؾزٕ٘ ػهٗ لٛى ٔف ٙؽبنخ فشهّ فٕٓ ٚطهك اعزضُبء System.InvalidOperationException
ٚ DeleteSubKeyTreeمٕو ثؾزف انًفزبػ يغ عًٛغ انًفبرٛؼ انفشػٛخ ٔانمٛى ضًُّ
ٚ DeleteValueمٕو ٚؾزف لًٛخ ثبعى يؾذد ف ٙانًفزبػ انؾبنٙ
 Objectصى ٚغت اعزخذاو دٔال
ٚ GetValueؼٛذ لًٛخ ثبعى يؾذد ف ٙانًفزبػ انؾبنٔ ٙركٌٕ انمًٛخ انًؼبدح يٍ انُٕع
رؾٕٚم األَٕاع نزؾٕٚهٓب إنٗ َٕع انجٛبَبد انًطهٕة ْٔ ٙرؼٛذ  Nothingإٌ نى ٚزى إٚغبد انمًٛخ ْٔ ٙرًزهك طشٚمخ يؾًهخ
رًكُك يٍ رؾذٚذ انمًٛخ االفزشاضٛخ انًؼبدح ثذال ػٍ Nothing
 GetValueKindرؼٛذ َٕع انجٛبَبد انز٘ رؾًهّ لًٛخ يؾذدح ف ٙانًفزبػ انؾبنٔ ٙركٌٕ انمًٛخ انًؼبدح يٍ َٕع انزؼذاد
Microsoft.Win32.RegistryValueKind
 ْٙٔ GetValueNamesرؼٛذ يظفٕفخ َظٛخ رؾزٕ٘ ػهٗ أعًبء عًٛغ انمٛى انًؾزٕاح ف ٙانًفزبػ انؾبنٔ ٙإٌ كبٌ
انًفزبػ ٚؾزٕ٘ ػهٗ لًٛخ افزشاضٛخ يًضهخ ثغهغهخ َظٛخ فبسغخ فٛزى إػبدح ْزِ انغهغهخ انُظٛخ انفبسغخ كؼُظش ضًٍ
انًظفٕفخ انًؼبدح
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ٙبَبد انًخضَخ فٛذ َٕع انجٚمخ يؾًهخ رًكُُب يٍ رؾذٚ رضٔدَب ثطشْٙٔ ًخ ثبعى يؾذدٛم لٚ رمٕو ثئَشبء أٔ رؼذSetValue
ذ َٕعًٚخ ٔإٌ نى َمى ثزؾذٛذ َٕع رهك انمٚش نزؾذٛ كًؾذد أخRegistryValueKind ًخ انزؼذادٛش رأخز لًٛخ ؽٛرهك انم
ًخٛب اػزًبدا ػهٗ َٕع انكبئٍ انًًشس نضجظ رهك انمٛزى االعزذالل ػهٗ َٕػٓب آنًٛخ فْٛزِ انم



ش يظبدسٚ نزؾشIDispsable.Dispose مخٚك اعزذػبء انطشٛ نٓزا ػهIDisposable  رؾمك انٕاعٓخRegistryKey كًب أٌ انفئخ
.RegistryKey ٍ يٍ اعزخذاو انكبئٙٓانُظبو ػُذيب رُز
طبثك اعًٓبٚ ٙؼ انزٛ ثبؽضب ػٍ انًفبرCurrentUser
 انؼشٙمٕو ثبنجؾش ػُّ فٚ ذٛأخز يؾذد عطش أٔايش ٔؽٚ ٙٔانًضبل انزبن
ّ ػهٗ شبشخ انكَٕغٕلٛخ انًؾزٕاح فٛى انُظٛغ انمًٛمٕو ثئظٓبس عٚ ؾب يطبثمخٛغذ يفبرٚ انًؾذد انًًشس ٔػُذيب
Imports System
Imports Microsoft.Win32
Namespace Apress.VisualBasicRecipes.Chapter15
Public Class Recipe15_05
Public Shared Sub SearchSubKeys(ByVal root As RegistryKey, ➥
ByVal searchKey As String)
' Loop through all subkeys contained in the current key.
For Each keyName As String In root.GetSubKeyNames
Try
Using key As RegistryKey = root.OpenSubKey(keyName)
If keyName = searchKey Then PrintKeyValues(key)
SearchSubKeys(key, searchKey)
End Using
Catch ex As Security.SecurityException
' Ignore SecurityException for the purpose of this example.
' Some subkeys of HKEY_CURRENT_USER are secured and will
' throw a SecurityException when opened.
End Try
Next
End Sub
Public Shared Sub PrintKeyValues(ByVal key As RegistryKey)
' Display the name of the matching subkey and the number of
' values it contains.
Console.WriteLine("Registry key found : {0} contains {1} values", ➥
key.Name, key.ValueCount)
' Loop through the values and display.
For Each valueName As String In key.GetValueNames
If TypeOf key.GetValue(valueName) Is String Then
Console.WriteLine(" Value : {0} = {1}", valueName, ➥
key.GetValue(valueName))
End If
Next
End Sub
Public Shared Sub Main(ByVal args As String())
If args.Length > 0 Then
' Open the CurrentUser base key.
Using root As RegistryKey = Registry.CurrentUser
' Search recursively through the registry for any keys
' with the specified name.
SearchSubKeys(root, args(0))
End Using
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End If
' Wait to continue.
Console.WriteLine(Environment.NewLine)
Console.WriteLine("Main method complete. Press Enter.")
Console.ReadLine()
End Sub
End Class
End Namespace

ٗ إٌ كُب َؼًم ػهٙٓب ثبنزبنٛظٓش نُب خشعب شجٚ  كًؾذد عطش أٔايش فغٕفEnvironment م انًضبل انغبثك ٔاعزخذاوٛٔ ثزشغ
غزبُٛذٔص فٚٔ شغمٚ عٓبص

Registry key found : HKEY_CURRENT_USER\Environment contains 3 values
Value : TEMP = C:\Users\ Todd \AppData\Local\Temp
Value : TMP = C:\Users\Todd\AppData\Local\Temp
...
Main method complete. Press Enter.
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رؼبٌٛا ٔؼًّ ِؼب  Task Managerثغ١ؾ ٚثغشػخ

 أي نسخة من فٌجول ستودٌو  2008ستعمل معنا حتى الـ Express ٌعتبر هذا البرنامج مثاال عملٌا على  Linq To Objectحٌث نستخدم استعبلمات  Linqللحصول على المعلومات المطلوبة أنشا مشروعا جدٌدا وسمه ما تشاء ثم ضع على النموذج  DataGridViewوأبق على االسم االفتراضً  DataGridView1إذا أحببتالمتابعة بتسمٌاتً ثم ضع زرٌن أسفل الـ  DataGridViewوأعط ألحدهما اسما  btnFillواجعل الخاصٌة  Textمساوٌة لـ  Fillو اآلخر
سمه  btnKillواجعل الخاصٌة  Textمساوٌة لـ Kill
 افتح خصابص  MyProjectو من الصفحة  Applicationاضؽط زر  view UAC settingsوفً محرر الكود الذي ٌظهر لك استبدلالسطر
>level="asInvoker" uiAccess="false" /

<requestedExecutionLevel

بالسطر
>level="requireAdministrator" uiAccess="false" /

<requestedExecutionLevel

فً محرر الكود للنموذج  Form1أدخل الكود التالً الذي سٌكون هو الكود الكامل لبرنامجنا
Public Class Form1
Private Bs As New BindingSource
Private Sub btnFill_Click() Handles btnFill.Click
Me.DataGridView1.DataSource = Bs
_ Dim pr = From a In Process.GetProcesses
_ Order By a.ProcessName
_ Select a.Id, a.ProcessName, a.MainWindowTitle,
HandlesCount = a.HandleCount, ThreadsCount = a.Threads.Count
Me.Bs.DataSource = pr
End Sub
Private Sub btnKill_Click() Handles btnKill.Click
Dim pra = Bs.Current
_ Dim prk = From a In Process.GetProcesses
_ Where a.Id = pra.Id
_ And a.MainWindowTitle = pra.MainWindowTitle
Select a
For Each p In prk
)(p.Kill
Next
)(btnFill_Click
End Sub
End Class

فً البداٌة عرفنا متؽٌرا  Bsمن النوع  BindingSourceالذي سنستخدمه لربط نتٌجة االستعبلم مع  DataGridViewثم فً كود الزر Fill
قمنا بربط  Bsمع  DatagridViewثم كتبنا استعبلم  Linqلٌجلب لنا الحقول التً نرٌدها من ناتج الطرٌقة  Process.GetProcessesوقمنا
بالترتٌب حسب  ProcessNameثم اخترنا الحقول التً نرؼب بإظهارها فً شبكة البٌانات ثم قمنا بضبط قٌمة الخاصٌة  DataSourceإلى
استعبلمنا  Prمما سٌسبب إظهار نتٌجة االستعبلم فً شبكة البٌانات
وفً كود الزر  Killجلبنا أوال قٌمة السطر الذي ٌقؾ عنده المإشر فً شبكة البٌانات بالحصول على قٌمة الخاصٌة  Currentلـ  Bsثم كتبنا
استعبلما شبٌها بالسابق ٌجلب لنا العملٌات التً توافق شرطنا بحٌث ٌكون  IDو  MainWindowTitleمطابقان ثم قمنا بالدوران خبلل نتابج
االستعبلم عبر حلقة  For ... Eachواستخدمنا الطرٌقة  killإلنهاء العملٌات التً ٌعٌدها االستعبلم
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 ثم فً قسمbtnShow  وbtnHide  أضؾ زرٌن للنموذج باسم-  العملٌة- إذا أردنا إضافة زر إخفاء وإظهار للنافذة الربٌسٌة للبرنامج
 أضؾ التصرٌحات التالٌةForm1 التصرٌحات العامة ضمن الفبة
Public Declare Auto Function ShowWindow Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Integer, ByVal nCmdShow As Integer) As Integer
Public
Public
Public
Public

Const
Const
Const
Const

SW_HIDE = 0
SW_SHOW = 5
SW_SHOWNA = 8
SW_SHOWNORMAL = 1

وٌكون كود زري اإلظهار واإلخفاء
Private Sub btnHide_Click() Handles btnHide.Click
Dim pra = Bs.Current
Dim prk = From a In Process.GetProcesses _
Where a.Id = pra.Id _
And a.MainWindowTitle = pra.MainWindowTitle _
Select a
For Each p In prk
ShowWindow(p.MainWindowHandle, SW_HIDE)
Next
btnFill_Click()
End Sub
Private Sub btnShow_Click() Handles btnShow.Click
Dim pra = Bs.Current
Dim prk = From a In Process.GetProcesses _
Where a.Id = pra.Id _
And a.MainWindowTitle = pra.MainWindowTitle _
Select a
For Each p In prk
ShowWindow(p.MainWindowHandle, SW_SHOW)
Next
btnFill_Click()
End Sub

ومن أجل نقل التركٌز لتطبٌق معٌن نحتاج إلى التعرٌفات التالٌة
Public Declare Auto Function SetForegroundWindow Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Integer) As Boolean

ً ٌكون كوده كما ٌلSetFocus ونضٌؾ زر باسم
Private Sub btnSetfocus_Click() Handles btnSetfocus.Click
Dim pra = Bs.Current
Dim prk = From a In Process.GetProcesses _
Where a.Id = pra.Id _
And a.MainWindowTitle = pra.MainWindowTitle _
Select a
For Each p In prk
SetForegroundWindow(p.MainWindowHandle)
Next
btnFill_Click()
End Sub

86

رؼمت ئػبفخ ٚئصاٌخ األلشاص اٌّشرجطخ ػجش ِٕفز Usb

فكرة العمل :بناء فبة  Classللتعامل مع األقراص القابلة لئلزالة والتً ٌتم توصٌلها إلى الحاسب عبر منفذ USB
الفوابد :مثال على البرمجة ؼرضٌة التوجه ،بناء الفبات ،إضافة الخصابص ،إطبلق األحداث
سنقوم أوال بتعرٌؾ فبة  Classلتضم عملنا وعندما ننتهً منها ٌجب أن تضم العدٌد من الخصابص واإلجراءات المفٌدة
Public Class UsbDriveDetect
End Class

سنحتاج إلضافة مرجع لـ  ManagementEventWatcherحتى نستطٌع مراقبة ما ٌحدث داخل الجهاز والذي ٌقوم بمراقبة األحداث
المنطلقة بناء على استعبلم معٌن و سنستخدم الكلمة  WithEventsفً التعرٌؾ حتى نستطٌع تعقب األحداث الصادرة عنه
Private WithEvents m_MediaConnectWatcher As ManagementEventWatcher

ولكً ٌعمل بشكل صحٌح سنحتاج إلضافة مرجع لـ  System.Managementاآلن قم بإضافة  System.Managementمن قابمة
 Projectبند  Add Referenceثم استخدم االستٌراد التالً قبل كل شا فً الملؾ وحتى قبل تعرٌؾ الفبة أٌضا
Imports System.Management

 Sub Newالذي سٌضبط التهٌبة األساسٌة لفبتنا والذي سنقوم من
سنحتاج أٌضا لبناء مشٌد الفبة
 ManagementEventWatcherالذي ٌقوم بالعمل ألجلنا

خبلله بضبط خصابص

)(Sub New
_ " Dim Query2 As New WqlEventQuery("SELECT * FROM __InstanceOperationEvent WITHIN 1
)"'& "WHERE TargetInstance ISA 'Win32_DiskDrive
Me.m_MediaConnectWatcher = New ManagementEventWatcher
Me.m_MediaConnectWatcher.Query = Query2
End Sub

سنقوم اآلن بوضع إجراءات لبدء وإٌقاؾ تعقب وضع وإزالة أقراص USB
)(Public Sub StartDetection
)(Me.m_MediaConnectWatcher.Start
End Sub
)(Public Sub StopDetection
)(Me.m_MediaConnectWatcher.Stop
End Sub

نرٌد اآلن إعبلم مستخدم فبتنا عن طرٌق إطبلق حدث خاص عندما ٌتم وضع أو إزالة قرص عن طرٌق منفذ  USBفً الجهاز سنقوم بإنشاء
فبة مشتقة من  System.EventArgsو ذلك كفبة فرعٌة ضمن فبتنا األساسٌة  UsbDriveDetectحتى نستخدمها إلطبلق حدثنا ولكن
سنحتاج أوال للتعرٌؾ التالً إلعادة حالة القرص هل تم وضعه أو إزالته ضع التعرٌؾ التالً بعد بداٌة تعرٌؾ الفبة
Public Enum EnUsbArrivedRemoved

87

Arrived
Removed
End Enum

وفٌما ٌلً نص الفبة الخاصة بالحدث
Public Class UsbDriveEeventArgs
Inherits System.EventArgs
Private m_DeviceName As String
Private m_DriveLetter As String
Private m_ArrivedRemoved As EnUsbArrivedRemoved
Sub New(ByVal DeviceName As String, ByVal DriveLetter As String, _
ByVal ArrivedRemoved As EnUsbArrivedRemoved)
Me.m_DeviceName = DeviceName
Me.m_DriveLetter = DriveLetter
Me.m_ArrivedRemoved = ArrivedRemoved
End Sub
Public ReadOnly Property DeviceName() As String
Get
Return Me.m_DeviceName
End Get
End Property
Public ReadOnly Property DriveLetter() As String
Get
Return Me.m_DriveLetter
End Get
End Property
Public ReadOnly Property ArrivedRemoved() As EnUsbArrivedRemoved
Get
Return Me.m_ArrivedRemoved
End Get
End Property
End Class

و أٌضا بعد بداٌة تعرٌؾ الفبة ضع السطر التالً الذي سٌعرؾ الحدث الذي سنقوم بإطبلقه
Public Event UsbDeviceArrivedRemoved(ByVal sender As Object, _
ByVal e As UsbDriveEeventArgs)

 ٌجب الحصول على حرؾ ذلك القرصUSB  إلعبلم المستخدم بوضع أو إزالة قرصUsbDeviceArrivedRemoved قبل استخدام الحدث
Private Function GetDriveLetterFromDisk(ByVal Name As String) As String
Dim oq_part, oq_disk As ObjectQuery
Dim mos_part, mos_disk As ManagementObjectSearcher
Dim obj_part, obj_disk As ManagementObject
Dim ans As String = ""
' WMI queries use the "\" as an escape charcter
Name = Replace(Name, "\", "\\")
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' First we map the Win32_DiskDrive instance with the association called
' Win32_DiskDriveToDiskPartition. Then we map the Win23_DiskPartion
' instance with the assocation called Win32_LogicalDiskToPartition
oq_part = New ObjectQuery("ASSOCIATORS OF {Win32_DiskDrive.DeviceID=""" _
& Name & """} WHERE AssocClass = _
Win32_DiskDriveToDiskPartition")
mos_part = New ManagementObjectSearcher(oq_part)
For Each obj_part In mos_part.Get()
oq_disk = New ObjectQuery("ASSOCIATORS OF " _
& "{Win32_DiskPartition.DeviceID=""" & obj_part("DeviceID") _
& """} WHERE AssocClass = Win32_LogicalDiskToPartition")
mos_disk = New ManagementObjectSearcher(oq_disk)
For Each obj_disk In mos_disk.Get()
ans &= obj_disk("Name") & ","
Next
Next
Return ans.Trim(","c)
End Function

ام
ٌعٌد لنا حرؾ السواقة المرتبطة به وذلك باستخد
حٌث نمرر له اسم الجهاز الذي تم الكشؾ عن إضافته وهو
 للحصول علٌه حٌث ستبلحظ أن طرٌقة االستعبلم هنا مشابهة الستعبلمات قواعد البٌانات ولكنها هناManagementObjectSearcher
 بدال من جداول قاعدة البٌاناتWMI على فبات
Private Function GetDriveLetterFromDisk(ByVal Name As String) As String
Dim oq_part, oq_disk As ObjectQuery
Dim mos_part, mos_disk As ManagementObjectSearcher
Dim obj_part, obj_disk As ManagementObject
Dim ans As String = ""
' WMI queries use the "\" as an escape charcter
Name = Replace(Name, "\", "\\")
' First we map the Win32_DiskDrive instance with the association called
' Win32_DiskDriveToDiskPartition. Then we map the Win23_DiskPartion
' instance with the assocation called Win32_LogicalDiskToPartition
oq_part = New ObjectQuery("ASSOCIATORS OF {Win32_DiskDrive.DeviceID=""" _
& Name & """} WHERE AssocClass = _
Win32_DiskDriveToDiskPartition")
mos_part = New ManagementObjectSearcher(oq_part)
For Each obj_part In mos_part.Get()
oq_disk = New ObjectQuery("ASSOCIATORS OF _
{Win32_DiskPartition.DeviceID=""" & obj_part("DeviceID") _
& """} WHERE AssocClass = Win32_LogicalDiskToPartition")
mos_disk = New ManagementObjectSearcher(oq_disk)
For Each obj_disk In mos_disk.Get()
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ans &= obj_disk("Name") & ","
Next
Next
Return ans.Trim(","c)
End Function

 وذلكUSB  حتى نعرؾ متى تم وضع أو إزالة قرصManagementEventWatcher  الخاص بـEventArrived واآلن سنتتبع الحدث
كً نستطٌع إطبلق حدثنا المناسب وفقا للحدث المستقبل
Private Sub m_MediaConnectWatcher_EventArrived(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.Management.EventArrivedEventArgs) Handles _
m_MediaConnectWatcher.EventArrived
Dim mbo, obj As ManagementBaseObject
' the first thing we have to do is figure out if this is
' a creation or deletion event
mbo = CType(e.NewEvent, ManagementBaseObject)
' next we need a copy of the instance that was either created or deleted
obj = CType(mbo("TargetInstance"), ManagementBaseObject)
If obj("InterfaceType") = "USB" Then
Select Case mbo.ClassPath.ClassName
Case "__InstanceCreationEvent"
Dim Ee As New UsbDriveEeventArgs(obj("Caption"), _
GetDriveLetterFromDisk(obj("Name")), EnUsbArrivedRemoved.Arrived)
RaiseEvent UsbDeviceArrivedRemoved(Me, Ee)
Case "__InstanceDeletionEvent"
Dim Ee As New UsbDriveEeventArgs(obj("Caption"), "", _
EnUsbArrivedRemoved.Removed)
RaiseEvent UsbDeviceArrivedRemoved(Me, Ee)
End Select
End If
End Sub

 لٌعٌد تلك المعلوماتStructure سوؾ أقوم بإضافة متؽٌر ٌعٌد بعض المعلومات عن ذلك القرص ولذلك سنحتاج إلى تعرٌؾ تركٌب
Public Structure DriveInfoStr
Dim DriveLetter As String
Dim Description As String
Dim FileSystem As String
Dim Size As UInt64
Dim FreeSpace As UInt64
Dim DriveType As DriveTypeEnum
Dim VolumeName As String
Dim VolumeSerialNumber As String
End Structure

 لٌعٌد نوع القرصEnum وأٌضا إلى تعداد
Public Enum DriveTypeEnum
Unknown = 0
NoRootDirectory = 1
RemovableDisk = 2
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LocalDisk = 3
NetworkDrive = 4
CompactDisc = 5
RAMDisk = 6
End Enum

 حتى تعٌد القٌمةUsbDriveEeventArgs وسنضٌؾ ذلك إلى
Private m_DriveInfoS As DriveInfoStr
Public ReadOnly Property DriveInformation() As DriveInfoStr
Get
Return m_DriveInfoS
End Get
End Property

UsbDriveEeventArgs  أٌضا لـSub New وسنعدل
Sub New(ByVal DeviceName As String, ByVal DriveLetter As String, _
ByVal ArrivedRemoved As EnUsbArrivedRemoved _
, ByVal DriveInformations As DriveInfoStr)
Me.m_DeviceName = DeviceName
Me.m_DriveLetter = DriveLetter
Me.m_ArrivedRemoved = ArrivedRemoved
Me.m_DriveInfoS = DriveInformations
End Sub

وفٌما ٌلً إجراء الحصول على المعلومات
Private Function GetDriveInformation(ByVal DriveLetter As String) As
DriveInfoStr
Dim Query As String = "Select * from Win32_LogicalDisk WHERE DeviceID = '" _
& DriveLetter & "'"
Dim colDisks As New ManagementObjectSearcher(Query)
For Each objDisk As ManagementObject In colDisks.Get
Dim DrIn As DriveInfoStr
With DrIn
.DriveLetter = objDisk("DeviceID")
.FileSystem = objDisk("FileSystem")
.Size = objDisk("Size")
.FreeSpace = objDisk("FreeSpace")
.Description = objDisk("Description")
.DriveType = objDisk("DriveType")
.VolumeName = objDisk("VolumeName")
.VolumeSerialNumber = objDisk("VolumeSerialNumber")
End With
Return DrIn
Next
Return Nothing
End Function

شا أخٌر سنقوم بتؽٌٌره وهو كود إطبلق الحدث لٌتوافق مع اإلضافات الجدٌدة
Dim DrL As String = GetDriveLetterFromDisk(obj("Name"))
Dim Ee As New UsbDriveEeventArgs(obj("Caption"), DrL, _
EnUsbArrivedRemoved.Arrived, GetDriveInformation(DrL))
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RaiseEvent UsbDeviceArrivedRemoved(Me, Ee)

وفٌما ٌلً نص الفبة الكامل
Public Class UsbDriveDetect
Private WithEvents m_MediaConnectWatcher As ManagementEventWatcher
Public Enum EnUsbArrivedRemoved
Arrived
Removed
End Enum
Public Event UsbDeviceArrivedRemoved(ByVal sender As Object, ByVal e As
UsbDriveEeventArgs)
Public Structure DriveInfoStr
Dim DriveLetter As String
Dim Description As String
Dim FileSystem As String
Dim Size As UInt64
Dim FreeSpace As UInt64
Dim DriveType As DriveTypeEnum
Dim VolumeName As String
Dim VolumeSerialNumber As String
End Structure
Public Enum DriveTypeEnum
Unknown = 0
NoRootDirectory = 1
RemovableDisk = 2
LocalDisk = 3
NetworkDrive = 4
CompactDisc = 5
RAMDisk = 6
End Enum
Sub New()
Dim Query2 As New WqlEventQuery("SELECT * FROM __InstanceOperationEvent" _
& " WITHIN 1 WHERE TargetInstance ISA 'Win32_DiskDrive'")
Me.m_MediaConnectWatcher = New ManagementEventWatcher
Me.m_MediaConnectWatcher.Query = Query2
End Sub
Public Sub StartDetection()
Me.m_MediaConnectWatcher.Start()
End Sub
Public Sub StopDetection()
Me.m_MediaConnectWatcher.Stop()
End Sub
Public Class UsbDriveEeventArgs
Inherits System.EventArgs

92

Private
Private
Private
Private

m_DeviceName As String
m_DriveLetter As String
m_ArrivedRemoved As EnUsbArrivedRemoved
m_DriveInfoS As DriveInfoStr

Sub New(ByVal DeviceName As String, ByVal DriveLetter As String, _
ByVal ArrivedRemoved As EnUsbArrivedRemoved _
, ByVal DriveInformations As DriveInfoStr)
Me.m_DeviceName = DeviceName
Me.m_DriveLetter = DriveLetter
Me.m_ArrivedRemoved = ArrivedRemoved
Me.m_DriveInfoS = DriveInformations
End Sub
Public ReadOnly Property DriveInformation() As DriveInfoStr
Get
Return m_DriveInfoS
End Get
End Property
Public ReadOnly Property DeviceName() As String
Get
Return Me.m_DeviceName
End Get
End Property
Public ReadOnly Property DriveLetter() As String
Get
Return Me.m_DriveLetter
End Get
End Property
Public ReadOnly Property ArrivedRemoved() As EnUsbArrivedRemoved
Get
Return Me.m_ArrivedRemoved
End Get
End Property
End Class
Private Sub m_MediaConnectWatcher_EventArrived(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.Management.EventArrivedEventArgs) Handles _
m_MediaConnectWatcher.EventArrived
Dim mbo, obj As ManagementBaseObject
' the first thing we have to do is figure out if this is
' a creation or deletion event
mbo = CType(e.NewEvent, ManagementBaseObject)
' next we need a copy of the instance that was either created or deleted
obj = CType(mbo("TargetInstance"), ManagementBaseObject)
If obj("InterfaceType") = "USB" Then
Select Case mbo.ClassPath.ClassName
Case "__InstanceCreationEvent"
Dim DrL As String = GetDriveLetterFromDisk(obj("Name"))
Dim Ee As New UsbDriveEeventArgs(obj("Caption"), _
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DrL, EnUsbArrivedRemoved.Arrived, GetDriveInformation(DrL))
RaiseEvent UsbDeviceArrivedRemoved(Me, Ee)
Case "__InstanceDeletionEvent"
Dim Ee As New UsbDriveEeventArgs(obj("Caption"), Nothing, _
EnUsbArrivedRemoved.Removed, Nothing)
RaiseEvent UsbDeviceArrivedRemoved(Me, Ee)
End Select
End If
End Sub
Private
Dim
Dim
Dim
Dim

Function GetDriveLetterFromDisk(ByVal Name As String) As String
oq_part, oq_disk As ObjectQuery
mos_part, mos_disk As ManagementObjectSearcher
obj_part, obj_disk As ManagementObject
ans As String = ""

' WMI queries use the "\" as an escape charcter
Name = Replace(Name, "\", "\\")
' First we map the Win32_DiskDrive instance with the association called
' Win32_DiskDriveToDiskPartition. Then we map the Win23_DiskPartion
' instance with the assocation called Win32_LogicalDiskToPartition
oq_part = New ObjectQuery("ASSOCIATORS OF {Win32_DiskDrive.DeviceID=""" _
& Name & """} WHERE AssocClass = Win32_DiskDriveToDiskPartition")
mos_part = New ManagementObjectSearcher(oq_part)
For Each obj_part In mos_part.Get()
oq_disk = New ObjectQuery("ASSOCIATORS OF " & _
{Win32_DiskPartition.DeviceID=""" & obj_part("DeviceID") _
& """} WHERE AssocClass = Win32_LogicalDiskToPartition")
mos_disk = New ManagementObjectSearcher(oq_disk)
For Each obj_disk In mos_disk.Get()
ans &= obj_disk("Name") & ","
Next
Next
Return ans.Trim(","c)
End Function
Private Function GetDriveInformation(ByVal DriveLetter As String) _
As DriveInfoStr
Dim Query As String = "Select * from Win32_LogicalDisk WHERE " & _
DeviceID = '" & DriveLetter & "'"
Dim colDisks As New ManagementObjectSearcher(Query)
For Each objDisk As ManagementObject In colDisks.Get
Dim DrIn As DriveInfoStr
With DrIn
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.DriveLetter = objDisk("DeviceID")
.FileSystem = objDisk("FileSystem")
.Size = objDisk("Size")
.FreeSpace = objDisk("FreeSpace")
.Description = objDisk("Description")
.DriveType = objDisk("DriveType")
.VolumeName = objDisk("VolumeName")
.VolumeSerialNumber = objDisk("VolumeSerialNumber")
End With
Return DrIn
Next
Return Nothing
End Function
End Class

 عرؾ متؽٌرا عاما ٌشٌر إلى فبتنا ضمن فبة النموذج- وفٌما ٌلً مثال عن االستخدام
Private WithEvents UsbMonitor As New UsbDriveDetect

أضؾ زري أوامر لبدء وإٌقاؾ التعقب
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.UsbMonitor.StartDetection()
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Me.UsbMonitor.StopDetection()
End Sub

عالج الحدث الصادر عن فبتنا إظهار رسالة مثبل
Private Sub UsbMonitor_UsbDeviceArrivedRemoved(ByVal sender As Object, _
ByVal e As UsbDriveDetect.UsbDriveEeventArgs) Handles
UsbMonitor.UsbDeviceArrivedRemoved
MsgBox(e.DeviceName & ControlChars.CrLf & e.DriveLetter _
& ControlChars.CrLf & e.ArrivedRemoved.ToString)
End Sub
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رشغ ً١ثشٔبِظ خبسع ِٓ ٟػّٓ وٛد ف١غٛي ثب٠ض٠ه دٚد ٔ١ذ
ِمذِخ
كنا أٌام  VB6نستخدم األمر  Shellلتشؽٌل برنامج خارجً فمثبل لتشؽٌل اآللة الحاسبة كنا نستخدم الكود
)"Shell("calc.exe

ولكن مع تطور لؽة الباٌزك ومع قدوم الدوت نٌت تم تقدٌم طرٌقة جدٌدة لتشؽٌل برنامج خارجً عن طرٌق
تشؽٌل اآللة الحاسبة باستخدام الوظٌفة الجدٌدة وبكود مكافا للكود السابق

 Process.Startحٌث ٌمكننا

)"Process.Start("calc.exe

 Microsoft.VisualBasicالموجود بؽرض التوافقٌة المرجعٌة مع VB6
إضافة إلى أن األمر  Shellموجود ضمن مجال األسماء
والٌنصح باستخدام األوامر الموجودة فً مجال األسماء المذكور وذلك لتوفر بدابل أفضل وأكثر قوة عن تلك الموجودة فٌه إضافة إلى أننا
النضمن متى تقوم ماٌكروسوفت بإلؽاء دعم التوافقٌة مع VB6
ولكن ماذا لو احتجنا لتنفٌذ سطر أوامر طوٌل أو معقد بالطبع ستقولون لً بؤنه من الصعب تنفٌذه باستخدام أي من الكودٌن السابقٌن لهذا أتت
الوظٌفة  Process.Startبعدة أشكال وذلك لتلبٌة متطلبات المبرمج المختلفة وفٌما ٌلً بعض األمثلة عن الوظٌفة Start
' Start Internet Explorer. Defaults to the home page.
)"Process.Start("IExplore.exe
' Start a Web page using a browser associated with .html and .asp files.
)"Process.Start("IExplore.exe", "C:\myPath\myFile.htm
' Open web site using IE
)"Process.Start("IExplore.exe", "www.aya.sy
)(' OpenWithStartInfo
)"Dim startInfo As New ProcessStartInfo("IExplore.exe
startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized
)Process.Start(startInfo
"startInfo.Arguments = "www.northwindtraders.com
)Process.Start(startInfo

نبلحظ من المثال األول أننا قمنا بتمرٌر اسم البرنامج فقط للوظٌفة حتى ٌتم تشؽٌله وفً المثال الثانً نرٌد تمرٌر ملؾ للمتصفح لٌفتحه فقمنا
بتمرٌر اسم الملؾ التنفٌذي لمتصفح االنترنت فً المحدد األول للوظٌفة وفً المحدد الثانً نضع محددات سطر األوامر الخاصة بالبرنامج
الذي نرٌد تشؽٌله – متصفح االنترنت  -وفً مثالنا هنا اسم الملؾ الذي نرٌد فتحه مع مساره الكامل وقد نرٌد فتح موقع انترنت محدد فعندها
نضبط قمٌة المحدد الثانً إلى عنوان ذلك الموقع كما فً المثال الثالث وفً المثال األخٌر قمنا بتمرٌر متؽٌر من النوع ProcessStartInfo
للوظٌفة  Startكمحدد وحٌد وذلك بعد ضبط الخصابص المناسبة فقد تم تمرٌر اسم البرنامج كمحدد للبانً ثم تم تحدٌد قٌمة الخاصٌة
 WindowStyleإلى  Minimizedوذلك ٌإدي إلى تشؽٌل البرنامج بنافذة مصؽرة وتم تحدٌد قٌمة الخاصٌة  Argumentsالتً تستخدم
لتمرٌر محددات سطر األوامر إلى التطبٌق المراد تشؽٌله إلى عنوان الموقع الذي نرٌد فتحه

اٌفئخ ProcessStartInfo
تستخدم هذه الفبة لتحدٌد خصابص العملٌة التً نرٌد تشؽٌلها وهً تمتلك العدٌد من الخصابص المفٌدة التً تساعدنا على القٌام بالمهام المختلفة
التً ٌتطلبها تشؽٌل عملٌة – برنامج – ما وفٌما ٌلً استعراض ألهم خصابص هذه الفبة
نبدأ أوال ببانً الفبة الذي ٌؤتً بثبلثة صٌػ
)(ProcessStartInfo
)ProcessStartInfo(String
)ProcessStartInfo(String, String
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فالصٌؽة األولى تستخدم إلنشاء متؽٌر من النوع  ProcessStartInfoدون أن ٌتم تمرٌر أي قٌمة لها والثانٌة ٌتم تمرٌر قٌمة نصٌة وحٌدة لها
هً عبارة عن اسم العملٌة أو الملؾ التنفٌذي للتطبٌق المراد تشؽٌله والصٌؽة األخٌرة ٌتم تمرٌر محددٌن نصٌٌن لها األول عبارة عن اسم
العملٌة أو الملؾ التنفٌذي للتطبٌق والمحدد الثانً عبارة عن محددات سطر األوامر الخاصة بالتطبٌق المراد تشؽٌله .وفٌما ٌلً سرد ألهم
خصابص الفبة ProcessStartInfo
 Arguments تحمل قٌمة نصٌة تمثل محددات سطر األوامر للتطبٌق الذي نرٌد تشؽٌله
 CreateNoWindow هً قٌمة منطقٌة تشٌر إلى هل ٌجب أن ٌتم تشؽٌل التطبٌق فً نافذة جدٌدة وتكون قٌمتها االفتراضٌة
False
 ErrorDialog وهً عبارة عن قٌمة منطقٌة تحدد وجوب إظهار رسالة خطؤ فً حالة عدم التمكن من تشؽٌل العملٌة
 FileName وهً قٌمة نصٌة تحدد اسم ملؾ البرنامج أو الوثٌقة التً سٌتم تشؽٌلها
 LoadUserProfile وهً قٌمة منطقٌة تحدد فٌما إذا كان ٌجب أن ٌتم تحمٌل التشكٌل الجانبً للمستخدم من سجل النظام
 Password وهً سلسلة نصٌة تحوي على كلمة السر المستخدمة لبدء العملٌة
 UserName وهً قٌمة نصٌة تحوي اسم المستخدم المستخدم لبدء العملٌة
 System Shellلبدء العملٌة وقٌمتها
 UseShellExecute وهً قٌمة منطقٌة تحدد فٌما إذا كان سٌتم استخدام قشرة النظام
االفتراضٌة True
 Verb وهً قٌمة نصٌة تحدد العمل الذي سٌتم تنفٌذه عند بدء العملٌة والقٌمة االفتراضٌة سلسلة نصٌة فارؼة وفً حالة كونها
فارؼة ٌتم تنفٌذ العمل االفتراضً المرتبط بذلك الملؾ
 Verbs وهً عبارة عن مصفوفة قٌم نصٌة تشكل قابمة باألعمال المرتبطة مع الملؾ المحدد فً الخاصٌة FileName
 WindowStyle وهً تحمل قٌمة  ProcessWindowStyleتحدد كٌؾ سٌتم إظهار النافذة وٌكون لها إحدى القٌم  Normalأو
 Hiddenأو  Minimizedأو Maximized
 WorkingDirectory وهً سلسلة نصٌة تتضمن مسار مجلد العمل الخاص بالتطبٌق الذي سٌتم تشؽٌله
وٌمكنك اإلطبلع على باقً خصابص الفبة  ProcessStartInfoمن مكتبة  MSDNالمرفقة مع فٌجول ستودٌو أو من موقع  MSDNالخاص
بماٌكروسوفت

اعزخذاَ ِ ProcessStartInfoغ  Process.Startػٍّ١ب
لطباعة مستند نصً مثبل إلى الطابعة ٌمكننا استخدام الكود التالً الذي نحدد فٌه الخاصٌة  FileNameإلى اسم ملؾ نصً متواجد فً مكان
ما على القرص ونحدد الخاصٌة  Verbإلى القٌمة  Printثم نستدعً Process.Start
Dim Psi As New ProcessStartInfo
With Psi
".FileName = "D:\Temp\UNTITLED.TXT
".Verb = "print
End With
)Process.Start(Psi
ٚإلظٙاس األػّاي اٌّشذثطح تٙزا اٌٍّف

ٌٚفرح اٌٍّف ػٛضا ػٓ طثاػرٗ ٔغ١ش لّ١ح اٌخاط١ح
ٍٟ٠

For Each ve In Psi.Verbs
)MsgBox(ve.ToString
Next
 Verbف ٟاٌىٛد اٌساتك إٌ Open ٝوّا

Dim Psi As New ProcessStartInfo
With Psi
".FileName = "D:\Temp\UNTITLED.TXT
".verb = "open
End With
)Process.Start(Psi
ٌٚفرح ٍِف ٔظ ٟتاسرخذاَ اٌّفىشج ٚظؼً ٔافزج اٌّفىشج فٚ ٟضغ اٌرىث١ش ٔسرخذَ اٌىٛد
اٌراٌٟ
Dim Psi As New ProcessStartInfo
With Psi
".FileName = "Notepad.exe
".Arguments = "D:\Temp\UNTITLED.TXT
.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Maximized
End With
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)Process.Start(Psi

حٌث حددنا اسم الملؾ التنفٌذي للتطبٌق – المفكرة هنا – فً الخاصٌة  FileNameوحددنا اسم الملؾ الذي نرٌد فتحه فً الخاصٌة
 Argumentsالخاصة بمحددات سطر األوامر للتطبٌق المذكور اسمه فً الخاصٌة  FileNameثم حددنا أن المفكرة ٌجب أن ٌتم تشؽٌلها فً
وضع تكبٌر النافذة للحد األقصى وذلك بضبط الخاصٌة  WindowStyleإلى القٌمة  ProcessWindowStyle.Maximizedثم قمنا ببدء
التطبٌق – المفكرة – وذلك باستدعاء الوظٌفة  Process.Startممررا لها محددا وحٌدا هو  Psiالذي عرفناه من النوع ProcessStartInfo
وفٌما ٌلً مثال آخر قد ٌبدو معقدا قلٌبل ولكن ٌمكن شرحه بسهولة باستخدام المعلومات الواردة هنا فقد دار بٌنً وبٌن أحد اإلخوة نقاش حول
بناء الملؾ التنفٌذي للمشروع دون االعتماد على بٌبة التطوٌر وكان الحل هو باستخدام األمر  MSBuildالذي ٌؤتً مع الفرٌموورك وهذا
األمر له العدٌد من محددات بدء التشؽٌل ونرٌد أن نقوم بالتنفٌذ بشكل مخفً ثم نقوم بإظهار ملؾ نتٌجة عملٌة البناء بعد إنتهابها وهذا هو
الكود مدعما ببعض التعلٌقات باللؽة العربٌة
ظٍة ِعٍذ إٌ٠ٛذٚص '
)"Dim windir = System.Environment.ExpandEnvironmentVariables("%SYSTEMROOT%
ذحذ٠ذ ِرغ١ش ِؼٍِٛاخ تذء ذشغ ً١اٌؼٍّ١ح '
Dim pri As New ProcessStartInfo
With pri
ذحذ٠ذ ِعٍذ اٌؼًّ '
".WorkingDirectory = "D:\Temp\DisksArchive
ذحذ٠ذ األِش اٌزٛٔ ٞد ذٕف١زٖ '
".FileName = windir & "\Microsoft.NET\Framework\v3.5\MSBuild.exe
ذحذ٠ذ ِحذداخ سطش األٚاِش ِٓ إٔشاء ٍِف تإٌر١عح ٚذحذ٠ذ اسُ اٌّششٚع اٌز ٞسررُ ذشظّرٗ '
".Arguments = "/l:FileLogger,Microsoft.Build.Engine;logfile=ActivityLog.txt DisksArchive.sln
ذحذ٠ذ أْ ٔافزج اٌرشغ ً١سرىِ ْٛخف١ح و ٟال٠ش ٜاٌّسرخذَ ٔافزج اٌىٔٛسٛي '
.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
End With
تذء ذشغ ً١اٌؼٍّ١ح '
)Dim pr = Process.Start(pri
أرظاس اٌؼٍّ١ح حر٠ ٝىرًّ ذٕف١ز٘ا ٚذخشض '
)(pr.WaitForExit
ذغ١١ش اٌّحذداخ ؤ ٟظٙش ٍِف إٌرائط '
With pri
ذحذ٠ذ أْ اٌثشٔاِط اٌز ٞسٕ١فز ٘ ٛاٌّفىشج '
".FileName = Environment.SystemDirectory & "\notepad.exe
ذحذ٠ذ اسُ اٌٍّف اٌزٛٔ ٞد فرحٗ '
".Arguments = "ActivityLog.txt
ذحذ٠ذ أْ إٌافزج ٠عة أْ ذظٙش تاٌٛضغ اٌطث١ؼ' ٟ
.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal
End With
تذء ذشغ ً١اٌؼٍّ١ح '
)Process.Start(pri

النقطة الوحٌدة فً هذا الكود الؽٌر مشروحة هنا هو أن الوظٌفة  Process.Startعند نجاحها فً بدء تشؽٌل العملٌة تعٌد قٌمة من النوع
 System.Diagnostics.Processحٌث نضع هذه القٌمة فً متؽٌر ٌمكننا من االستفادة من خصابص الفبة  Processالمعادة وهنا استخدمنا
الوظٌفة  WaitForExitالتً توقؾ تنفٌذ الكود حتى تنتهً العملٌة من التنفٌذ وتخرج وبعدها ٌتم معاودة تنفٌذ باقً أسطر الكود كما ٌمكننا
االستفادة من العدٌد من الخصابص األخرى للفبة  Processمثل  ExitCodeالتً تعٌد القٌمة المعادة من العملٌة عند انتهابها
إذا أردنا فتح موقع على الوٌب باستخدام المتصفح االفتراضً
باستخدام ٌ Process.startمكننا عمل ذلك مباشرة
)"Process.Start("www.aya.sy

وبطرٌقة ProcessStartInfo
))"Process.Start(New ProcessStartInfo("www.aya.sy

والسبب فً ذلك أن الوظٌفة  Process.Startذكٌة بحٌث ٌمكنها تشؽٌل أي ملؾ  -وثٌقة وورد مثبل أو عنوان موقع انترنت باستخدام البرنامج
االفتراضً المرتبط به مباشرة فلكً نقوم بفتح ملؾ  docxمثبل باستخدام البرنامج االفتراضً المرتبطة به وهو فً هذه الحالة Word 2007
ٌكفً أن نمرر اسم الملؾ مع المسار الكامل له
)".docxأطثاق ِرٕٛػح\Process.Start("C:\Users\SamerSelo\Documents
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إذا أردنا إرسال برٌد الكترونً لبرٌد ما مثبل ٌ info@aya.syمكننا عمل ذلك أٌضا باستخدام  Process.Startالذي ٌفتح لنا محرر البرٌد
االلكترونً االفتراضً عند تمرٌر عنوان البرٌد االلكترونً لتلك الوظٌفة مثال
)"Process.Start("mailto:info@aya.sy
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األطٛاد فVB .net ٟ
قبل فٌجول ستودٌو  2005كانت عملٌة إضافة أبسط األصوات إلى برنامجك تعتبر تحدٌا نوعا ما ولكن تمت إضافة مجموعة هابلة من الفبات
ومجاالت األسماء فً الفرٌموورك  2وبعضها سٌساعدك فً عمل ذلك وسوؾ أقوم بنظرة على المجال  System.Mediaفً هذا الموضوع
Asterisk, Beep,
إلطبلق صوت الصافرة  beepسنحتاج الستخدام الفبة  SystemSoundsوالتً لها خمس خصابص عامة
 Exclamation, Hand, Questionكل من هذه الخصابص ٌقوم بعرض ؼرض ٌ objectعود إلى  SystemSoundsوٌعرض إجرابٌة
Playلجعل الكمبٌوتر ٌصدر ذلك الصوت ولتشؽٌل صوت  beepالخاص بالنظام نستخدم
System.Media.SystemSounds.Beep.Play

والشا الجمٌل فً  SystemSoundsهو أنه عندما ٌقوم مستخدم النظام بتؽٌٌر أصوات النظام فهذا سٌنعكس على برنامجك فورا فعلى سبٌل
المثال عندما ترٌد عرض صندوق الرسابل ٌ MessageBoxمكنك تشؽٌل صوت النظام المناسب لٌصاحبه وذلك حتى تلفت انتباه مستخدم
تطبٌقك لمحتوٌات الرسالة
)(System.Media.SystemSounds.Exclamation.Play
_ MessageBox.Show("Visual Basic!", "Advanced Basics",
)MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation

عندما ترٌد عرض أصوات معقدة أكثر ففً  System.Mediaستجد الفبة SoundPlayer
تشؽٌل األصوات ٌبدو مفٌدا ولكن هناك المزٌد ؾ
التً تقوم بتشؽٌل ملؾ  WAVوذلك من أماكن مختلفة كملؾ على القرص الصلب أو موقع إنترنت أو حتى مصادر مضمنة ضمن exe
البرنامج .وأول خطوة تقوم بها هً تحمٌل الملؾ فإذا كنت تقوم بتشؽٌله من ملؾ أو من موقع انترنت ٌجب علٌك القٌام بتحمٌله أوال أما عندما
ترٌد تشؽٌله من مصادر مضمنة فإجرابٌة التشؽٌل ستقوم بتحمٌله بالنٌابة عنك إن لم تقم بتحمٌله أوال وبهذا ٌكون لدٌك مجال كبٌر من المرونة
.
للتشؽٌل المتزامن أو ؼٌر المتزامن
عندما ترٌد تشؽٌل ملؾ  wavبوقت قرٌب لوقت التشؽٌل وال تستطٌع ضمان اكتمال التحمٌل بوقت تشؽٌل اإلجراء  playعندها ٌجب علٌك
ؾ
اختٌار التشؽٌل المتزامن وسٌبته هو أنك سوؾ تمنع استكمال تنفٌذ التطبٌق فً ذلك المسار  threadحتى انتهاء التحمٌل والتشؽٌل ؼٌر
المتزامن فعال خاصة عندما تقوم بالتحمٌل من مصدر بطا مثل عنوان انترنت مثبل والملؾ كبٌر نوعا ما عندها ٌجب علٌك استخدام التحمٌل
الؽٌر متزامن الذي سٌسمح لبرنامجك باستكمال التنفٌذ بنفس الوقت الذي ٌقوم فٌه بتحمٌل الملؾ وسوؾ ٌتم إعبلمك بانتهاء التحمٌل بإطبلق
الحدث  LoadCompletedوذلك فً حالة رؼبتك بإجراء معالجة إضافٌة أو إجراء أي عمل آخر باإلضافة إلى ذلك ٌمكنك استخدام الخاصٌة
IsLoadCompletedفً أي وقت للتحقق من حالة التحمٌل وٌمكن أن ٌبدو كودك فً حالة التحمٌل الؽٌر متزامن كالكود التالً
Dim Player As New SoundPlayer
"Player.SoundLocation = "C:\Program Files\Messenger\newemail.Wav
)(Player.LoadAsync

اآلن أنت جاهز لتشؽٌل ملؾ  wavوهنا أٌضا لدٌك الخٌار بالتشؽٌل المتزامن أو الؽٌر متزامن تماما كالتحمٌل .فالتشؽٌل المتزامن ٌجبر
مستخدم تطبٌقك على االستماع للملؾ كامبل قبل أن ٌكمل التطبٌق مسار تنفٌذه ولن تضطر للقلق عبر أي تدخل لكود أو مستخدم فً ذلك الوقت
فعندما ٌكون طول ملفك ثانٌة أو اثنتٌن لن ٌشكل ذلك مشكلة ولكن أي زمن أطول من ذلك سٌسبب اختناقا للتطبٌق وسوؾ ٌشكك المستخدم فً
جدوى التطبٌق وفً الواقع اإلجراء  SoundPlayer.Playسٌقوم بتشؽٌل الملؾ بشكل ؼٌر متزامن حتى ال ٌعٌق تنفٌذ برنامجك
Dim Player As New SoundPlayer
"Player.SoundLocation = "C:\Program Files\Messenger\newemail.Wav
)(Player.LoadAsync
)(If Player.IsLoadCompleted Then Player.Play

وإذا رؼبت فً التشؽٌل المتزامن ستضطر الستدعاء االجراء  SoundPlayer.PlaySyncولكن هذا سٌبطا تنفٌذ برنامج بشكل كبٌر أثناء
تشؽٌل الملؾ وإذا رؼبت فً أن ٌستمر تشؽٌل الملؾ حتى ٌقوم المستخدم بضؽط زر ما أو حتى تنتهً من عملٌة برمجٌة معٌنة عندها
ستستدعً اإلجرابٌة  PlayLoopingفستقوم الفرٌموورك بتشؽٌل الملؾ بشكل مستمر بشكل ؼٌر متزامن حتى تقوم باستدعاء اإلجرابٌة
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SoundPlayer.Stopوإذا قمنا بإلقاء نظرة على المجال  Myفً الفرٌموورك سنجد أن جمٌع ما تمت مناقشته حتى اآلن موجود ضمن
My.Computer.Audioفلتشؽٌل ملؾ ٌمكنك استخدام
)"My.Computer.Audio.Play("C:\Program Files\Messenger\newemail.Wav

 ...الخ
 objectلـ  SoundPlayerأو التحمٌل من مسار إنترنت أو ملؾ
ؼرض
وال حاجة للقلق حول إنشاء
إجراء ذلك ضمن الفرٌموورك سوؾ تحتاج للعمل مع الفبة
إذا لماذا قمنا بكتابة كود أكثر بهذا الشكل؟ باإلضافة إلى تعلم كٌفٌة
أي من األحداث الثبلثة التً تطلقها تلك الفبة
للتعامل مع
SoundPlayerإذا كنت ستحتاج
أوال الحدث  LoadCompletedالذي ذكرناه سابقا سوؾ ٌطلق فً نهاٌة التحمٌل الؽٌر متزامن للملؾ فإذا كنت تحمل من عنوان انترنت أو
ملؾ ستجد انه هذا الحدث هام جدا اللتقاطه وسوؾ تتحقق من محددات الحدث للتحقق من اكتمال التحمٌل بنجاح
_ Private Sub Player_LoadCompleted(ByVal sender As Object,
_ )ByVal e As ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs
Handles Player.LoadCompleted
If e.Error IsNot Nothing Then
' Handle error
isLoaded = False
Else
isLoaded = True
End If
End Sub

و الحدث  SoundLocationChangedسوؾ ٌتم إطبلقه عندما ٌتم ربط مصدر صوتً جدٌد لـ  SoundPlayerعندها كً تقوم بما ترؼب
كتحمٌل الملؾ الجدٌد بشكل ؼٌر متزامن أو إٌقاؾ تشؽٌل الملؾ الحالً أو القٌام بؤي عمل آخر ٌحتاجه تطبٌقك والحدث األخٌر الهام هو
StreamChangedوهو مشابه للحدث السابق ولكنه مفٌد بشكل خاص عندما تقوم بتحمٌل الملؾ من الذاكرة أو ملؾ على القرص
MemoryStream or FileStreamوإذا رؼبت فً القٌام بؤكثر من تشؽٌل ملؾ  wavعندها ستضطر للخروج خارج الفرٌموورك وأحد
الخٌارات هو اللجوء إلى  Windows Media Playerوبتحمٌل  Windows Media Player SDKمجانا من موقع ماٌكروسوفت ٌمكنك
عندها تشؽٌل تقرٌبا أي صٌؽة ملؾ وببنٌة بسيطة مشابهة لـلمجال  System.Mediaستجد أن التعامل مع Windows Media Player
سهبل للؽاٌة فمثبل ٌمكنك استخدام كود شبٌه بالتالً لتشؽٌل أي ملؾ ٌمكن تشؽٌله بواسطة  Windows Media Playerوذلك بعد تنصٌب
المكتبة المذكورة وإضافة المرجع المناسب لها فً برنامجك
Dim WMP As New WMPLib.WindowsMediaPlayer
"WMP.URL = "C:\My Music\Funky Cold Medina.wma
)(WMP.controls.play

أصبح لدٌك اآلن ثبلثة طرق إلضافة األصوات إلى برنامجك األولى باستخدام مجال األسماء الجدٌد  System.Mediaمن أو استخدام
المجال  MYالجدٌد الخاص بفٌجول باٌزٌك من أجل تشؽٌل ملفات  WAVأو استخدام  Windows Media Playerلدعم جمٌع أنواع صٌػ
الملفات
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Eject/Load Removable Media ب١ئخشاط األلشاص اٌمبثٍخ ٌٍٕضع ثشِغٚ ئدخبي
ًٌمكن ذلك باستخدام الكود التال
Public Module EjectLoadRemovable
Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" _
(ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Integer, _
ByVal dwShareMode As Integer, ByRef lpSecurityAttributes As Long, _
ByVal dwCreationDisposition As Integer, ByVal dwFlagsAndAttributes _
As Integer, ByVal hTemplateFile As Integer) As Integer
Private Declare Function DeviceIoControl Lib "kernel32" (ByVal hDevice As _
Integer, ByVal dwIoControlCode As Integer, ByRef lpInBuffer As Object, _
ByVal nInBufferSize As Integer, ByRef lpOutBuffer As Object, ByVal _
nOutBufferSize As Integer, ByRef lpBytesReturned As Integer, ByRef _
lpOverlapped As Object) As Integer
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject _
As Integer) As Integer
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private

Const
Const
Const
Const
Const
Const
Const
Const
Const

INVALID_HANDLE_VALUE As Short = -1
OPEN_EXISTING As Short = 3
FILE_FLAG_DELETE_ON_CLOSE As Integer = 67108864
GENERIC_READ As Integer = &H80000000
GENERIC_WRITE As Integer = &H40000000
IOCTL_STORAGE_EJECT_MEDIA As Integer = 2967560
IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA As Integer = 2967564
IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA2 As Integer = 2951180
VWIN32_DIOC_DOS_IOCTL As Short = 1

' To Eject Removable media just pass the drive letter to the sub
Public Sub EjectRemovable(ByVal EjectDrive As String)
Dim hDrive, DummyReturnedBytes As Integer
Dim DriveLetterAndColon As String
'Make it all caps for easy interpretation
DriveLetterAndColon = UCase(Left(EjectDrive & ":", 2))
hDrive = CreateFile("\\.\" & DriveLetterAndColon, GENERIC_READ Or _
GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0)
If hDrive <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
'Eject media!
Call DeviceIoControl(hDrive, IOCTL_STORAGE_EJECT_MEDIA, 0, 0, 0, _
0, DummyReturnedBytes, 0)
Call CloseHandle(hDrive) 'Clean up after ourselves
End If
End Sub
' To Load Removable media just pass the drive letter to the sub
Public Sub LoadRemovable(ByVal EjectDrive As String)
Dim hDrive, DummyReturnedBytes As Integer
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Dim DriveLetterAndColon As String
'Make it all caps for easy interpretation
DriveLetterAndColon = UCase(Left(EjectDrive & ":", 2))
hDrive = CreateFile("\\.\" & DriveLetterAndColon, GENERIC_READ Or _
GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0)
If hDrive <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
'Eject media!
Call DeviceIoControl(hDrive, IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA, 0, 0, 0, _
0, DummyReturnedBytes, 0)
Call CloseHandle(hDrive) 'Clean up after ourselves
End If
End Sub
End Module
َ٘زا ِصاي ػٓ االسرخذاٚ
EjectRemovable("h:\")
LoadRemovable("h:\")
mciSendString َ تاسرخذاٜمح أخش٠٘زٖ طشٚ
Module EjectLoadUsingMCI
<DllImport("winmm", EntryPoint:="mciSendStringA")> _
Private Sub mciSendString(ByVal lpszCommand As String, _
ByVal lpszReturnString As String, ByVal cchReturnLength As Integer, _
ByVal hwndCallback As Integer)
End Sub
Public Sub OpenCDDoor(ByVal Drive As String)
mciSendString("open cdaudio!" & Drive, "", 0, 0)
mciSendString("Set " & Drive & " door open wait", "", 0, 0)
End Sub
Public Sub CloseCDDoor(ByVal drive As String)
mciSendString("open cdaudio!" & drive, "", 0, 0)
mciSendString("Set " & drive & " door closed wait", "", 0, 0)
End Sub
End Module

 بٌنما الطرٌقة الثانٌة صالحة لؤلقراصRemovable ولكن تتمٌز الطرٌقة األولى عن الثانٌة بؤنها صالحة لجمٌع أنواع األقراص القابلة للنزع
 فقط كما أنه عند استخدام الطرٌقة الثانٌة ال ٌعود بإمكانك برمجٌا فتح وإؼبلق باب السواقة إال باستخدام نفس الطرٌقةCDRom من النوع
حتى تعٌد إقبلع الجهاز
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ِشالجخ ٔظبَ اٌٍّفبد  -اٌزحىُ FileSystemWatcher
توفر لك األداة  FileSystemWatcherإمكانٌة مراقبة مجلد أو شجرة مجلدات بحٌث تحصل على تنبٌهات عندما ٌحصل أي شا بداخلها
فمثبل عندما ٌتم إنشاء أو حذؾ أو إعادة تسمٌة مجلد أو ملؾ أو عندما تتؽٌر خصابص مجلد ما حٌث تعتبر هذه األداة ذات فابدة فً العدٌد من
الظروؾ فإذا كنت تقوم بعمل برنامج ٌقوم بتشفٌر الملفات آلٌا عندما ٌتم تخزٌنها فً مجلد معٌن فبدون هذه األداة سٌتوجب علٌك استطبلع
ذلك المجلد على فترات زمنٌة محددة – عادة باستخدام الـ  – Timerولكن هذه األداة تسهل علٌك هذا األمر .وممكن أن تكون هذه األداة مفٌدة
عندما تقوم بتخزٌن ملؾ بٌانات فً الذاكرة لتسهٌل الوصول إلٌه بسرعة ولكنك تحتاج إلعادة تحمٌله فً الذاكرة إذا قام برنامج آخر بتؽٌٌر
محتوٌاته.

رؼش٠ف اٌزحىُ FileSystemWatcher
ٌمكنك إنشاء التحكم  FileSystemWatcherبإحدى طرٌقتٌن إما عن طرٌق الكود أو بسحبها من شرٌط األدوات إلى النموذج من
خبلل مصمم النماذج وال ٌوجد أي اختبلؾ فً األداء بٌنهما فٌمكنك استخدام أي طرٌقة تفضلها وإنشاإه عن طرٌق الكود ٌتم بسهولة
' Use WithEvents to be able to trap events from this object.
)(Dim WithEvents fsw As New FileSystemWatcher

قبل استخدامك لهذا العنصر علٌك أوال تعرٌؾ الخصابص  Pathو  IncludeSubdirectoriesو  Filterو NotifyFilter
فالخاصٌة  Pathتحدد مسار المجلد الذي ترؼب بمراقبته الحظ أنه سٌتم إعبلمك بالتؽٌٌرات داخل المجلد ولٌس بالتؽٌٌرات على خصابصه
والخاصٌة ٌ IncludeSubdirectoriesجب ضبطها إلى  Falseإذا كنت ترؼب بإعبلمك بالتؽٌٌرات داخل ذلك المجلد فقط أو إلى  Trueإذا
كنت ترؼب بمراقبة كامل لشجرة المجلد بحٌث ٌكون جذرها هو المجلد المحدد بالخاصٌة Path
والخاصٌة  Filterتمكنك من تحدٌد ما هً الملفات التً تهمك فاستخدام *ٌ *.جعلك تراقب جمٌع الملفات بٌنما استخدام ٌ *.txtجعلك تراقب
الملفات التً تملك البلحقة  txtفقط والقٌمة االفتراضٌة لهذه الخاصٌة هً  Nullوهً تطابق **.
 bit-codedبحٌث ٌمكنك تحدٌد تشكٌلة من واحد أو أكثر من قٌم مرقمة
والخاصٌة  NotifyFilterمرمزة على مستوى البت
 Attributesو  CreationTimeو  DirectoryNameو  FileNameو  LastAccessو  LastWriteو
 enumeratedكـ
 Securityو  Sizeو القٌمة االفتراضٌة لها هً  LastWrite Or FileName Or DirectoryNameففً هذه الحالة لن تتلقى تنبٌهات
عندما تتؽٌر الخصابص
وإلٌك مثال عن كٌفٌة تعرٌؾ تحكم  FileSystemWatcherمن أجل التؽٌٌرات فً شجرة المجلد C:\Windows
)(Dim WithEvents fsw As New FileSystemWatcher
…
"fsw.Path = "c:\windows
fsw.IncludeSubdirectories = True
' Watch subdirectories.
"fsw.Filter = "*.dll
' Watch only DLL files.
' Add attribute changes to the list of changes that can fire events.
fsw.NotifyFilter = fsw.NotifyFilter Or NotifyFilters.Attributes
' Enable event notification.
fsw.EnableRaisingEvents = True

اٌحظٛي ػٍ ٝاٌزٕجٙ١بد
بعد أن تكون قد عرفت هذا العنصر بصورة صحٌحة ستحصل على التنبٌها
األحداث أو باستخدام الطرٌقة WaitForChange
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ت فور حدوث أي شا حٌث ٌمكنك تفعٌل ذلك بمعالجة

 هً بكتابة معالجات لؤلحداث الخاصة بهذا العنصر ولكن هذه األحداثFileSystemWatcher وأبسط طرٌقة للحصول على التنبٌهات من
 المحددChanged  وDeleted  وCreated  و تستقبل األحداثTrue  إلىEnableRaisingEvents لن تنطلق حتى تقوم بضبط الخاصٌة
 مسار ذلك الملؾ الكاملFullPath  اسم الملؾ الذي وقع علٌه الحدث وName  الذي ٌعرض خاصٌتان هامتانFileSystemEventArgs
Private Sub fsw_Created(ByVal sender As Object, _
ByVal e As FileSystemEventArgs) Handles fsw.Created
Console.WriteLine("File created: {0}", e.FullPath)
End Sub
Private Sub fsw_Deleted(ByVal sender As Object, _
ByVal e As FileSystemEventArgs) Handles fsw.Deleted
Console.WriteLine("File deleted: {0}", e.FullPath)
End Sub
Private Sub fsw_Changed(ByVal sender As Object, _
ByVal e As FileSystemEventArgs) Handles fsw.Changed
Console.WriteLine("File changed: {0}", e.FullPath)
End Sub

 حٌث تخبرك بالحدث الذيEnumerated  وهً خاصٌة مرقمةChangeType  ٌعرض أٌضا خاصٌةFileSystemEventArgs المحدد
وقع على الملؾ بحٌث ٌمكنك استخدامها لعمل إجراء معالجة وحٌد لؤلحداث الثبلثة السابقة
Private Sub fsw_All(ByVal sender As Object, ByVal e As FileSystemEventArgs) _
Handles fsw.Changed, fsw.Created, fsw.Deleted
Console.WriteLine("File changed: {0} ({1})", e.FullPath, e.ChangeType)
End Sub

 ٌستقبل المحددRenamed
 ال ٌستقبل أٌة معلومات حول نوع التؽٌٌر الذي أطلق الحدث والحدثChanged الحدث
 المسار الكامل القدٌمOldFullPath  االسم القدٌم وOldName  الذي ٌعرض خاصٌتان إضافٌتان هماRenamedEventArgs
Private Sub fsw_Renamed(ByVal sender As Object, ByVal e As RenamedEventArgs) _
Handles fsw.Renamed
Console.WriteLine("File renamed: {0} => {1}", e.OldFullPath, e.FullPath)
End Sub

 واحد ٌمكنك معالجة أحداثهم جمٌعا بنفس إجراء معالجة حدث واحد وعند ذلكFileSystemWatcher وٌمكن أن ٌكون لدٌك أكثر من
. أطلق الحدثFileSystemWatcher  لمعرفة أيsender ٌمكنك استخدام المحدد األول
 أحداث بحٌث10  ملفات ستتلقى10  حدث مستقل لكل حدث ٌقع على ملؾ ما فعلى سبٌل المثال إذا حذفتFileSystemWatcher ٌطلق
 أحداث إنشاء10  أحداث حذؾ و10  ملفات من مجلد آلخر ستتلقى10 ٌكون لكل ملؾ الحدث الخاص به وكذلك إن قمت بنقل

WaitForChanged مخ٠اٌطش
إذا كان برنامجك ال ٌقوم بعمل أي شا سوى انتظار التؽٌٌرات فً مجلد معٌن أو أنك تقوم بمراقبة تؽٌٌرات الملفات من مسار
Synchronous  وهً متزامنةWaitForChanged  ٌمكنك كتابة كود أبسط وأكثر فاعلٌة باستخدام الطرٌقةSecondary Thread ثانوي
 وعندما تعود هذه الطرٌقة ٌستقبل البرنامج النتٌجة عبر التركٌبtimeout أي أنها ال تعود حتى ٌحدث تؽٌٌر ما أو ٌنتهً الوقت المحدد
 الذي تمكنك خصابصه من تحدٌد فٌما إذا انتهت المدة أو أن حدث ما قد وقع واسم الملؾ المتعلقWaitForChangedResult Structure
بالحدث
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' Create a *new* FileSystemWatcher component with values from
' the txtPath and txtFilter controls.
Dim tmpFsw As New FileSystemWatcher(txtPath.Text, txtFilter.Text)
' Wait max 10 seconds for any file event.
Dim res As WaitForChangedResult = tmpFsw.WaitForChanged(WatcherChangeTypes.All, 10000)

' Check whether the operation timed out.
If res.TimedOut Then
Console.WriteLine("10 seconds have elapsed without an event")
Else
Console.WriteLine("Event: {0} ({1}), res.Name, res.ChangeType.ToString())
End If

 ولهذا السببIncludeSubDirectories  تراقب فقط التؽٌٌرات فً المجلد المشار إلٌه وتتجاهل الخاصٌةWaitForChanged الطرٌقة
 والمحدد األول الذي تقوم بتمرٌره إلىFullPath  فقط وال ٌعٌد الحقلName  ٌعٌد حقلWaitForChangedResult Structure فالتركٌب
 ٌمكنك من تحدٌد نوع العملٌة التً ترٌد اعتراضهاWaitForChanged الطرٌقة
' Pause the application until the c:\temp\temp.dat file is deleted.
tmpFsw = New FileSystemWatcher("c:\temp", "temp.dat")
tmpFsw.WaitForChanged(WatcherChangeTypes.Deleted)

Buffer Overflows
 ٌستخدمFileSystemWatcher
ٌجب علٌك إدراك المشاكل المحتملة نتٌجة انطبلق العدٌد من األحداث خبلل فترة قصٌرة فالعنصر
 داخلً لٌتتبع أفعال نظام الملفات حتى لو كان البرنامج ال ٌستطٌع تخدٌم تلك األحداث بالسرعة الكافٌة وبالوضع االفتراضً ٌكونbuffer
 باٌت لكل محرؾ فً اسم الملؾ وإن كنت2  باٌت إضافة لـ16  حدث فكل حدث ٌؤخذ160  وٌمكنه تخزٌن حتى8KB  هوbuffer حجم الـ
 إلى قٌمة أكبر والحجم ٌجب أن ٌكون عددا صحٌحاInternalBufferSize  بضبط الخاصٌةbuffer تتوقع نشاطا أكثر فعلٌك زٌادة حجم الـ
 لتحدٌد عددNotifyFilter  وما تبله ( كما ٌمكنك استخدام الخاصٌة2000  فً حالة وٌندوز4KB )  مضروبا بحجم صفحة النظامInteger
 إن كنت ال تحتاج لمراقبة شجرةFalse  إلىIncludeSubdirectories  أو ضبط الخاصٌةChanged عملٌات التؽٌٌر التً تطلق الحدث
 لمراقبة عدد من المجلدات إن كنت ال تحتاج لمراقبة الشجرة كاملة تحتFileSystemWatcher المجلد كاملة ) ٌمكنك استخدام عدة عناصر
Buffer  ألنها تقوم بتصفٌتها بعد أن ٌتم إضافتها لـBuffer Overflowing  لمنعFilter مسار مجلد معٌن ( وال ٌمكنك استخدام الخاصٌة
 سٌنطلق حدث خطؤbuffer وعندما ٌحدث فٌضان فً الـ
Private Sub fsw_Error(ByVal sender As Object, ByVal e As ErrorEventArgs) _
Handles fsw.Error
Console.WriteLine("FileSystemWatcher error: {0}", e.GetException().Message)
End Sub

فإن الحظت أن برنامجك ٌتلقى هذا الحدث فٌجب علٌك تؽٌٌر إستراتٌجٌة معالجة األحداث لدٌك فمثبل ٌمكنك تخزٌن األحدث فً صؾ
 آخرthread  ثم تخدٌمهم عبر مسارqueue

ًِؼبٌغخ اٌّشبو
System thread  ٌتم تنفٌذها على مسار مؤخوذ من بركة مسارات النظامFileSystemWatcher
فً الحالة االفتراضٌة فؤحداث
 لذلك ٌجب أن ال تحاول الوصول إلى أي تحكم أوnot thread safe  لٌست أمنة للمساراتWindows Forms  وبما أن تحكماتpool
Windows  وإن وجدت هذا التصرؾ ؼٌر مقبول فعلٌك تمرٌر تحكمFileSystemWatcher حتى النموذج نفسه من داخل أحداث التحكم
 كالمثالSynchronizingObject  للخاصٌةForms
' Use the Form object as the synchronizing object.
fsw.SynchronizingObject = Me
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 Visual Studio 2005عندما تستخدم
فالكود السابق ٌتؤكد من أن جمٌع األحداث ٌتم تنفٌذها بنفس المسار الذي ٌخدم النموذج نفسه وفً
مصمم النماذج إلنشاء العنصر ٌ FileSystemWatcherتم ضبط هذه الخاصٌة تلقابٌا للنموذج الذي ٌضم التحكم
وفٌما ٌلً بعض األفكار المفٌدة عند التعامل مع التحكم  FileSystemWatcherوبعض المشاكل التً قد تحتاج لحلها عندما تقوم باستخدامه
 ٌقوم التحكم بالبدء بإطبلق األحداث عندما تكون الخاصٌة  Pathؼٌر فارؼة والخاصٌة  EnableRaisingEventsمضبوطة إلى  Trueكماٌمكنك منعه من إطبلق األحداث خبلل طور التحمٌل للنموذج بتضمٌن أوامر التهٌبة الخاصة بك بٌن العبارتٌن  BeginInitو  EndInitكما
ٌفعل مصمم النماذج الخاص بفٌجوال ستودٌو
 فً بعض الحاالت قد تستقبل عدة أحدث إنشاء للملؾ اعتمادا على الطرٌقة التً ٌتم إنشاء الملؾ بها فمثبل عندما تقوم بإنشاء ملؾ باستخدامالمفكرة  Notepadستبلحظ سلسلة من األحداث  Createdو  Deletedو  Createdو Changed
 التؽٌٌر فً ملؾ ٌولد أٌضا حدث إضافً فً المجلد األب أٌضا ألن المجلد ٌحافظ على معلومات حول الملفات الموجودة داخله إذا كان المجلد المحدد كقٌمة للخاصٌة  Pathتمت إعادة تسمٌته فإن التحكم ٌ FileSystemWatcherستمر بالعمل بصورة صحٌحة ولكنفً هذه الحالة ٌستمر التحكم بإعادة االسم القدٌم للمجلد وبالتالً قد تحصل على خطؤ عند استخدامه وهذا ٌحدث بسبب أن التحكم ٌتعامل مع
مقبض المجلد الذي ال ٌتؽٌر بتؽٌٌر اسم المجلد
 إذا أنشؤت مجلد ضمن المجلد الذي تتم مراقبته وكانت الخاصٌةالجدٌد أٌضا

 IncludeSubdirectoriesمضبوطة على  Trueفستتم مراقبة المجلد

 عندما ٌتم إنشاء ملؾ كبٌر ضمن المجلد فقد ال تستطٌع قراءة كامل الملؾ مباشرة ألنه ٌكون ما ٌزال مملوكا من قبل العملٌة  Processالتًقامت بكتابة البٌانات إلى ذلك الملؾ وٌجب علٌك حماٌة الكتابة إلى الملؾ األصلً باستخدام حلقة  Tryفإن تم إطبلق خطؤ ٌمكنك محاولة
العملٌة بعد بضع مٌلً ثانٌة أخرى
 -عندما ٌقوم المستخدم بحذؾ ملؾ فً مجلد فإن ملفا جدٌدا سٌتم إنشاإه فً مجلد سلة المحذوفات RecycleBin
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اٌمغُ اٌخبِظ – االٔزشٔذ

وٌضم المواضٌع التالٌة:





إضافة وصبلت وٌب وبرٌد الكترونً لنافذتك
االتصال باالنترنت برمجٌا
كٌؾ نستخدم  My.Computer.Networkلرفع وتحمٌل ملفات فً Visual
Basic 2005
منع تؽٌٌر الصفحة االفتراضٌة لئلنترنت إكسبلورر و تؽٌٌرها برمجٌا
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األداة LinkLabel
إضافة وصالت ويب وبريد الكتروني لنافذتك
تمكنك هذه األداة من إضافة وصبلت وٌب لمشروعك كما ٌمكنك تحدٌد وصلة أو أكثر ضمن النص الظاهر فٌه
 ضع  LinkLabelعلى النافذة حتى نقوم بالتجرٌب
 .1اضبط الخاصٌة  Textلـ  LinkLabelإلى أي عنوان موقع مثبل  www.arabteam2000.comثم انتقل إلى محرر الكود وفً
حٌث استخدمنا  Process.Startبالصٌؽة
الخاصٌة  LinkClickedللتحكم  LinkLabelاكتب الكود التالً
) Process.Start (Stringالتً تقوم بتشؽٌل برنامج أو وثٌقة حسب السلسلة النصٌة الممررة لها لفتح الموقع المراد
)Process.Start(Me.LinkLabel1.Text

 .2ولتحدٌد وصلة إلرسال برٌد الكترونً اضبط الخاصٌة  Textإلى أي عنوان برٌد الكترونً ترٌد مثبل
 someone@yahoo.comوعدل الكود السابق إلى
)Process.Start("mailto:" & Me.LinkLabel1.Text

 .3كما ٌمكن إضافة العدٌد من الوصبلت فً نفس التحكم وذلك بجعل القٌمتان  Startو  Lengthالمرتبطتٌن بالخاصٌة LinkArea
إلى الصفر وإضافة الوصبلت إلى الخاصٌة  Linksبرمجٌا حٌث نستخدم الطرٌقة  Addللخاصٌة  Linksللتحكم LinkLabel
إلضافة الوصبلت للتحكم حٌث تملك الطرٌقة  Addثبلث طرابق  Overloadedوهً
 إضافة وصلة من نوع LinkLabel.Link
) LinkLabel.Links.Add (LinkLabel.Link


إضافة وصلة بتحدٌد مجال محارؾ من النص الظاهر فً التحكم



إضافة وصلة بتحدٌد مجال محارؾ من النص الظاهر فً التحكم كاسم للوصلة وتمرٌر عنوان الوصلة كمتؽٌر Object

)LinkLabel.Links.Add (Int32, Int32

)LinkLabel.Links.Add (Int32, Int32, Object
 .4اضبط الخاصٌة  textللتحكم إلى  Try at Yahoo or at Arab team or Email meو ضع القٌم  Startو Length
المرتبطتٌن بالخاصٌة  LinkAreaكبلهما إلى الصفر ثم فً الحدث  Loadللنموذج ضع الكود التالً حٌث استخدمنا الصٌؽة
األخٌرة للطرٌقة Add
With Me.LinkLabel1
)".Links.Add(7, 5, "www.yahoo.com
)".Links.Add(19, 9, "www.arabteam2000.com
)".Links.Add(32, 8, "mailto:someone@yahoo.com
End With

 .5اآلن لتشؽٌل كل وصلة عند النقر علٌها ؼٌر الكود الموجود ضمن الحدث  LinkClickedللتحكم  LinkLabelإلى
)Dim Url As String = CStr(e.Link.LinkData
)Process.Start(Url

وهنا لم نعد نستخدم الخاصٌة  Textللتحكم كما فعلنا فً المثال األول بل نستخدم خصابص المحدد  eالذي هو من النوع
 LinkLabelLinkClickedEventArgsللحصول على عنوان الموقع أو البرٌد االلكترونً الذي نرٌده وذلك من خبلل الخاصٌة
 e.Link.LinkDataالتً هً من النوع  Objectحٌث نقوم بتحوٌلها إلى  Stringقبل تمرٌرها لوظٌفة  Process.startكقٌمة نصٌة
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ب١االرظبي ثبالٔزشٔذ ثشِغ

ظ االرظبي ثبالٔزشٔذ١رأع
 وذلك لتؤسٌس االتصال باستخدام االتصال االفتراضً للوٌندوز وٌكونInternetAutodial ظ االرظبل ثبالَزشَذ َغزخذو انذانخٛنزأع
:ًتعرٌفها كالتال
Private Declare Auto Function InternetAutodial Lib "wininet.dll" _
(ByVal dwFlags As Long, ByVal hwndParent As Integer) As Boolean

: أن ٌحمل إحدى القٌم التالٌةdwFlags ًكٍ نهًؾذدٚ شٛؽ
Private
Private
Private
Private

Const
Const
Const
Const

INTERNET_AUTODIAL_FORCE_ONLINE = 1
INTERNET_AUTODIAL_FORCE_UNATTENDED = 2
INTERNET_AUTODIAL_FAILIFSECURITYCHECK = 4
INTERNET_AUTODIAL_OVERRIDE_NET_PRESENT = 8

:وهذا مثال عن استخدام الدالة
If InternetAutodial(0, Me.Handle.ToInt32) Then
MsgBox("Internet is connected Now", MsgBoxStyle.Exclamation)
Else
MsgBox("Internet is not connected Now", MsgBoxStyle.Critical)
End If

لطغ االرظبي ثبالٔزشٔذ
:ً( حٌث ٌكون تعرٌفهما كالتالInternetHangup  وInternetAutodialHangup( ٍٛنمطغ االرظبل ثبالَزشَذ َغزخذو إؽذٖ انذانز
Private Declare Auto Function InternetAutodialHangup Lib "wininet.dll" _
(ByVal dwReserved As Long) As Boolean
Private Declare Auto Function InternetHangUp Lib "wininet.dll" _
(ByVal dwConnection As Long, ByVal dwReserved As Long) As Boolean

 فً الدالة الثانٌة ٌحمل رقم االتصال الذيdwConnection  فً كلتا الدالتٌن مساوٌا للصفر والبارمترdwReserved كٌٕ انًؾذدٚ شٛؽ
نرٌد قطعه

ِؼشفخ خظبئض االرظبي
اٙف٠ذؼشٚ InternetGetConnectedStateEx ٌمكن معرفة العدٌد من خصابص االتصال الحالً باالنترنت عن طرٌق الدالة
:ٌْٟ واٌراٛى٠
Private Declare Function InternetGetConnectedStateEx Lib "wininet.dll" _
(ByRef lpdwFlags As Long, ByVal lpszConnectionName As String, _
ByVal dwNameLen As Integer, ByVal dwReserved As Long) As Boolean

: ٌحمل قٌمة معادة بواحدة أو أكثر من القٌم التالٌةlpdwFlags ٔانًؾذد
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private

Const
Const
Const
Const
Const
Const
Const

INTERNET_CONNECTION_MODEM = &H1
INTERNET_CONNECTION_LAN = &H2
INTERNET_CONNECTION_PROXY = &H4
INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY = &H8
INTERNET_RAS_INSTALLED = &H10
INTERNET_CONNECTION_OFFLINE = &H20
INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED = &H40

110

و بافتراض أنه لدٌك نافذة علٌها زر أوامر و ثبلثة صنادٌق نصوص وصندوق قابمة إلٌك سرد لحدث الضؽط على الزر الذي سٌقوم بإظهار
:معلومات االتصال
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
ListBox1.Items.Clear()
Try
Dim sConnType As String = Space(256)
Dim Ret As Long
TextBox1.Text = InternetGetConnectedStateEx(Ret, sConnType, _
sConnType.Length, 0)
If Ret And INTERNET_CONNECTION_MODEM Then
ListBox1.Items.Add("MODEM")
End If
If Ret And INTERNET_CONNECTION_LAN Then
ListBox1.Items.Add("LAN")
End If
If Ret And INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED Then
ListBox1.Items.Add("CONFIGURED")
End If
If Ret And INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY Then
ListBox1.Items.Add("MODEM BUSY")
End If
If Ret And INTERNET_CONNECTION_OFFLINE Then
ListBox1.Items.Add("OFFLINE")
End If
If Ret And INTERNET_CONNECTION_PROXY Then
ListBox1.Items.Add("PROXY")
End If
If Ret And INTERNET_RAS_INSTALLED Then
ListBox1.Items.Add("RAS INSTALLED")
End If
TextBox2.Text = Hex(Ret)
TextBox3.Text = sConnType
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub

عذ ارظبي أَ الٛ٠ ً٘  ٌّؼشفخٜمخ أخش٠ؽش
:ٌمكنك استخدام االجرابٌة التالٌة
Public Function IsConnectionAvailable() As Boolean
' Returns True if connection is available
' Replace www.yoursite.com with a site that
' is guaranteed to be online - perhaps your
' corporate site, or microsoft.com
Dim objUrl As New System.Uri("http://www.yoursite.com/")
' Setup WebRequest
Dim objWebReq As System.Net.WebRequest
objWebReq = System.Net.WebRequest.Create(objUrl)
Dim objResp As System.Net.WebResponse
Try
' Attempt to get response and return True
objResp = objWebReq.GetResponse
objResp.Close()
objWebReq = Nothing
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Return True
Catch ex As Exception
' Error, exit and return False
objResp.Close()
objWebReq = Nothing
Return False
End Try
End Function

112

Visual Basic ًٟ ٍِفبد ف١ّرحٚ  ٌشفغMy.Computer.Network َف ٔغزخذ١و
2005
عضِٛ
 وهذا المثال.2005

 لرفع وتحمٌل الملفات ضمن شبكة فً فٌجول باٌزٌكMy.Computer.Network
تعلم كٌفٌة استخدام
 بهذه المهماتMy.Computer.Network ٌحتوي على مثال كود بالخطوات ٌرٌك كٌؾ ٌقوم

ُ٠رمذ
 لرفع وتحمٌل الملفات عبر شبكة باستخدام فٌجول باٌزٌكMy.Computer.Network
هذا المقال ٌصؾ كٌفٌة استخدام
 وباستخدامه ٌمكنك نقل الملفات من مصادر شبكة بعٌدة للكمبٌوتر المحلً ولعمل ذلك ستستخدم الطرابق التالٌة فً تطبٌق فٌجول2005
:باٌزٌك
 تحمل ملؾ محدد بعٌد وتحفظه فً المكان المحدد فً الموقع المحدد علىMy.Computer.Network.DownloadFile
ًالكمبٌوتر الحال
 ترسل ملؾ محدد من الكمبٌوتر المحلً إلى عنوان مضٌؾ محددMy.Computer.Network.UploadFile




ً اٌٍّفبد١ّ ٌزحMy.Computer.Network.DownloadFile مخ٠اعزخذاَ اٌطش
Try
'' Without Progress
' My.Computer.Network.UploadFile("<LocalPath>", "<HostPath>")
My.Computer.Network.UploadFile("C:\Upload\test.txt", " \\Server\test.txt")
'' With Progress
' My.Computer.Network.UploadFile("<LocalPath>", "<HostPath>", _
'
"", "", True, 500)
My.Computer.Network.UploadFile("C:\Upload\test.txt", " \\Server\test.txt", _
"", "", True, 500)
MessageBox.Show("File uploaded.")
Catch ex As Exception
MessageBox.Show("Access failed" & vbCrLf & ex.Message)
End Try

 ٌشفغ اٌٍّفبدMy.Computer.Network.UploadFile َاعزخذا
Try
'' Without Progress
' My.Computer.Network.DownloadFile("<HostPath>", "<LocalPath>")
My.Computer.Network.DownloadFile("\\Server\test.txt", "
C:\Download\test.txt")
'' With Progress
' My.Computer.Network.DownloadFile("<HostPath>", "<LocalPath>", _
'
"", "", True, 500, True)
My.Computer.Network.DownloadFile("\\Server\test.txt", "
C:\Download\test.txt", _
"", "", True, 500, True)
MessageBox.Show("File downloaded.")
Catch ex As Exception
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MessageBox.Show("Access failed" & vbCrLf & ex.Message)
End Try

ً؟١ّخ اٌزح١ٍّبس ِإشش رمذَ ٌؼَٙ ثاظٛف ٔم١و
 للبروجرس بعدد الملفات وكلما تم تحمٌل ملؾ نقوم بتقدٌم المإشر خطوة أما إذا كنتmax إذا كنت تقوم بتحمٌل عدة ملفات ٌمكنك وضع
ترٌد إظهار مإشر لعملٌة التقدم للملؾ ذات نفسه فمن أجل التحمٌل استبدل السطر
كود
My.Computer.Network.DownloadFile("\\Server\test.txt", " C:\Download\test.txt")

ببٌسطش
كود
My.Computer.Network.DownloadFile("\\Server\test.txt", " C:\Download\test.txt", _
"", "", True, 500, True)

ِٓ أجً اٌشفع اسخبذي اٌسطشٚ
كود
My.Computer.Network.UploadFile("C:\Upload\test.txt", " \\Server\test.txt")

ببٌسطش
كود
My.Computer.Network.UploadFile("C:\Upload\test.txt", " \\Server\test.txt", _
"", "", True, 500)
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ب١ش٘ب ثشِغ١١ رغٚ سسٍٛخ ٌإلٔزشٔذ ئوغج١ش اٌظفحخ االفزشاػ١١ِٕغ رغ
عدم تمكٌن المستخدم من تؽٌٌر الصفحة االفتراضٌة للمتصفح/نستخدم اإلجراء التالً لتمكٌن

Private Sub EnableDisableIEHomePageChange(ByVal EnHpCh As Boolean)
Try
Dim Key As String
Key = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\" _
& "Internet Explorer\Control Panel"
Dim Value As String = "HomePage"
If EnHpCh = True Then
' ّٓى٠ ش١١اٌرغ
My.Computer.Registry.SetValue(Key, Value, 0, _
Microsoft.Win32.RegistryValueKind.DWord)
Else
' ّٓى٠ش ال١١اٌرغ
My.Computer.Registry.SetValue(Key, Value, 1, _
Microsoft.Win32.RegistryValueKind.DWord)
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub

 لتفعٌل إمكانٌة تؽٌٌرTrue  إلٌقاؾ إمكانٌة تؽٌٌر الصفحة االفتراضٌة وFalse  الممررة لئلجراء إلىEnHpCh وذلك بوضع قٌمة الوسٌطة
الصفحة االفتراضٌة كما فً المثال

' ح١ش اٌظفحح االفرشاض١١ح ذغ١ٔماف إِىا٠إل
EnableDisableIEHomePageChange(False)
' ح١ش اٌظفحح االفرشاض١١ح ذغ١ًٔ إِىا١ٌرفؼ
EnableDisableIEHomePageChange(True)

ًكما ٌمكن تؽٌٌر الصفحة االفتراضٌة للمستكشؾ برمجٌا باستخدام اإلجراء التال

Private Sub ChangeIEHomePage(ByVal NewUrl As String)
Try
Dim Key As String = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\" _
& "Internet Explorer\Main"
Dim Val As String = "Start Page"
My.Computer.Registry.SetValue(Key, Val, NewUrl, _
Microsoft.Win32.RegistryValueKind.String)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
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End Try
End Sub

 لجعل ٌاهو هو الصفحة االفتراضٌة للمتصفح:مثال

ChangeIEHomePage("www.yahoo.com")
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اٌمغُ اٌغبدط  -ثشِغخ  UACاٌخبص ثٕ٠ٛذٚص ف١غزب

وٌضم المواضٌع التالٌة:
UAC Security 
 تمكٌن برنامجك من استخدام صبلحٌات مدٌر على فٌستا
 كٌؾ نقوم بجعل أحد األزرار فً برنامجنا ٌنفذ أوامر تتطلب صبلحٌات مدٌر فً وٌندوز
فٌستا
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UAC Security

اعزؼشاع UAC
بشكل عام ال ٌمكن للبرنامج تؤدٌة أعمال تتطلب صبلحٌات ال ٌمتلكها المستخدم فإن لم ٌمتلك ذلك المستخدم الصبلحٌات الكافٌة
لحذؾ ملفات فً مجلد الوٌندوز فبل ٌمكن للبرنامج المشؽل من قبله أن ٌحذؾ تلك الملفات أٌضا ومع ذلك ٌمكن للمستخدم تنفٌذ أعمال من
المفترض أنه ممنوع منها .والمطورون ٌعلمون منذ مدة طوٌلة أن التطبٌق ٌجب أن ٌمتلك بعض الصبلحٌات لكً ٌتمكن من إتمام العمل فإن
كان التطبٌق ٌتطلب العدٌد من الصبلحٌات فوحدهم المستخدمون الذٌن ٌمتلكون تلك الصبلحٌات ٌمكنهم تشؽٌل ذلك البرنامج .ولسوء الحظ
فإن العدٌد من التطبٌقات التً تقوم بؤعمال قوٌة تحتاج إلى إنشاء أو حذؾ ملفات فً مجلد الوٌندوز أو الوصول إلى مناطق متعلقة بالنظام أو
التعدٌل على متؽٌرات البٌبة أو مسجل النظام فإن كان التطبٌق ٌحتاج تلك الصبلحٌات فعندها ٌجب أن ٌمتلك تلك الصبلحٌات عند تشؽٌله مما
ٌعنً أنه على العدٌد من المستخدمٌن امتبلك صبلحٌات مدٌر نظام حتى ٌستطٌعوا تشؽٌل تلك البرامج.
والتعامل مع صبلحٌات بهذا المستوى ٌؤتً مع أخطار إضافٌة فإن أساء التطبٌق التصرؾ فقد ٌتسبب بانهٌار النظام حتى لو كان
التطبٌق ذات نفسه ٌعمل بصورة طبٌعٌة فقد ٌقوم المستخدم بعمل شا كارثً عن طرٌق الخطؤ عندما ٌكون قد دخل بصبلحٌات مدٌر فقد ٌقوم
بحذؾ ملفات هامة ٌصبح معها من المستحٌل استعادة النظام وٌكون الحل األمثل فً هذه الحالة هو السماح للتطبٌق برفع مستوى الصبلحٌات
التً ٌستخدمها بشكل مإقت أثناء تؤدٌته لتلك الوظابؾ القوٌة فإن اخطؤ التطبٌق عند تشؽٌله لجزبٌة معٌنة من الكود فلن ٌكون لدٌه الصبلحٌات
الكافٌة لعمل ضرر كبٌر ولن ٌكون للمستخدم صبلحٌات مدٌر بشكل دابم وبهذا نكون قد قللنا من احتمال الحوادث المدمرة فً النظام.
فً نسخ الوٌندوز السابقة لفٌستا عندما تقوم بالدخول كمستخدم ٌمتلك صبلحٌات مدٌر عندها ستتمكن من القٌام بعمل أي شا تقرٌبا
ولكن فً وٌندوز فٌستا فؤن الـ ٌ UACتصرؾ بطرٌقة مختلفة قلٌبل فعندما تدخل كمدٌر ٌكون دخولك عبارة عن شقٌن األول عبارة عن
مستخدم عادي ذو صبلحٌات محدودة والثانً مدٌر نظام ٌمتلك كافة الصبلحٌات ففً البداٌة ٌكون عملك كمستخدم عادي حٌث ٌتم استخدام
الشق الثانً عند الحاجة فقط فعندما ترٌد القٌام بعملٌة تحتاج إلى صبلحٌات إضافٌة فالـ ٌ UACظهر لك صندوق حوار ٌسؤلك الموافقة فإن
وافقت على تنفٌذ ذلك العمل ٌتم رفع صبلحٌاتك بشكل مإقت إلى مستوى مدٌر حتى ٌنتهً تنفٌذ ذلك العمل وعندها تعود صبلحٌاتك إلى
مستخدم عادي ثانٌة وإن كنت قد دخلت باسم مستخدم عادي ال ٌمتلك صبلحٌات مدٌر فمازال بإمكانك تنفٌذ أمر ٌتطلب تلك الصبلحٌات
المرتفعة حٌث ٌظهر لك الـ  UACصندوق حوار تحذٌري ٌمكنك من الدخول كمدٌر فإن قمت بالدخول كمدٌر بنجاح عندها ٌتم منحك
صبلحٌات مدٌر بشكل مإقت حتى ٌنتهً تنفٌذ ذلك العمل .وٌكون الفرق بٌن الحالتٌن بسٌطا فعندما تدخل كمدٌر فإن الـ ٌ UACسؤلك موافقتك
على العمل بالصبلحٌات المرتفعة وإن دخلت كمستخدم آخر فإن الـ ٌ UACطلب منك إدخال كلمة السر الخاصة بالمدٌر

اٌزظّ ِٓ ُ١اعً UAC
 UACبرفع صبلحٌات التطبٌق بعد أن تم تشؽٌله فهو ٌقوم بإسناد الصبلحٌات لذلك التطبٌق عندما ٌبدأ ولن ٌقوم بعدها
لن ٌقوم الـ
بتؽٌٌر تلك الصبلحٌات فإن احتاج التطبٌق للعمل بصبلحٌات مرتفعة فعلٌه أن ٌحصل على تلك الصبلحٌات عندما ٌبدأ ولتجنب إعطاء
التطبٌق صبلحٌات أكثر من البلزم ٌجب علٌك تقسٌم كودك إلى أجزاء بحسب احتٌاجه لتلك الصبلحٌات فالبرنامج الربٌسً ٌجب أن ٌعمل
بصبلحٌات عادٌة والحقا ٌجب علٌه تنفٌذ تطبٌقات أخرى تعمل بصبلحٌات مرتفعة عند الحاجة.
 Sql Serverفهو ال ٌحتاج لصبلحٌات مدٌر ومع ذلك إن أراد إنشاء
فمثبل إن كان لدٌنا تطبٌق ٌقوم بحفظ البٌانات فً قاعدة بٌانات
ملؾ بملخص العملٌات فً مجلد الوٌندوز – مجلد محمً – فسٌحتاج عندها لصبلحٌات مدٌر فٌمكنك عندها تقسٌم التطبٌق إلى عدة أجزاء
فالتطبٌق الربٌسً ٌقوم بمعظم العمل وتطبٌق آخر ٌقوم بكتابة معلومات الخبلصة إلى ذلك الملؾ عندها ٌمكن للتطبٌق األول تشؽٌل الثانً من
أجل كتابة المعلومات فً ذلك الملؾ.
وعندما ٌكون باإلمكان ٌفضل أن تعٌد كتابة التطبٌق لتجنب استخدام صبلحٌات مرتفعة فالعدٌد من البرامج على سبٌل المثال تكون
منصبة فً المجلد  Program Filesوهذا من المجلدات المحمٌة وبهذا إن احتاج التطبٌق إلى تخزٌن معلومات فً ملؾ متواجد بنفس المجلد
الذي ٌحتوي على الملؾ التنفٌذي للتطبٌق فسوؾ ٌحتاج إلى صبلحٌات إضافٌة للقٌام بتلك العملٌة وٌمكنك تجاوز هذه المشكلة بجعل التطبٌق
ٌكتب ذلك الملؾ فً المجلد الخاص بالمستخدم الحالً .والعملٌات األخرى التً تحتاج لصبلحٌات مرتفعة تتضمن الكتابة إلى المجلدات
المحمٌة والتعامل بشكل مباشر مع العتاد وتعدٌل األقسام المحمٌة فً سجل النظام مثل .HKEY_LOCAL_MACHINE

118

وتقسٌم التطبٌق إلى أقسام تتطلب صبلحٌات مرتفعة وأخرى ال تتطلب تلك الصبلحٌات ال ٌمكن التطبٌق من استخدام أقل
الصبلحٌات الممكنة فحسب ولكنه ٌبسط القسم األخطر فً كودك وٌجعله أسهل للتنقٌح فمثبل ٌمكننا استخدام كود شبٌه بالتالً لتنفٌذ تطبٌق
ٌتطلب صبلحٌات مرتفعة
Private Sub btnRun_Click() Handles btnRun.Click
Try
‘ Start the process.
Dim pro As System.Diagnostics.Process
_ (pro = System.Diagnostics.Process.Start
)txtProgram.Text, txtArguments.Text
‘ Wait for the process to exit.
)(pro.WaitForExit
‘ Display the process’s exit code.
)MessageBox.Show(“Exit code: “ & pro.ExitCode
Catch ex As System.ComponentModel.Win32Exception
‘ This happens if the user fails to elevate to Administrator.
_ MessageBox.Show(“Operation canceled”,
_ “Canceled”, MessageBoxButtons.OK,
)MessageBoxIcon.Information
End Try
End Sub
الكود السابق ٌستخدم الوظٌفة  System.Diagnostics.Process.Startلتشؽٌل التطبٌق ممررا مسار التطبٌق الذي نرٌد تنفٌذه
ومحددات سطر األوامر الخاصة بها وهو ٌستخدم الدالة  WaitForExitمن الؽرض المعاد التً تنتظر حتى االنتهاء من تنفٌذ البرنامج ثم ٌتم
التؤكد عبر الخاصٌة  ExitCodeمن القٌمة المعادة من التطبٌق المنفذ.
وٌمثل الكود التالً اإلجراء  mainفً البرنامج المستدعى
Function Main(ByVal cmdArgs() As String) As Integer
Dim frm As New frmChoices
‘ Display the arguments.
For Each str As String In cmdArgs
)frm.lstArguments.Items.Add(str
Next str
‘ Select the first item.
If frm.lstArguments.Items.Count > 0 Then
frm.lstArguments.SelectedIndex = 0
End If
‘ Return the index of the selected item.
If frm.ShowDialog() = DialogResult.Cancel Then
Return -1
Else
Return frm.lstArguments.SelectedIndex
End If
End Function
حٌث ٌبدأ التطبٌق بإنشاء نموذج  frmChoicesوإضافة محددات سطر األوامر إلى صندوق القابمة  lstArgumentsونختار
العنصر األول منه ثم نظهر النموذج فإن قام المستخدم بالضؽط على الزر  Cancelفالتطبٌق ٌعٌد القٌمة  1 -وإن ضؽط على الزر  OKفهو
ٌعٌد قٌمة الخاصٌة  Indexمن صندوق القابمة والموافقة للعنصر الذي تم اختٌاره منها والكود المستدعً للتطبٌق ٌستقبل تلك القٌمة عبر
الخاصٌة .ExitCode
وكجزء من خصابص المستخدم لـ  UACفؤي عمل ٌتطلب صبلحٌات مرتفعة ٌجب أن ٌتم تعلٌمه بواسطة الدرع القٌاسً لـ UAC
حٌث ٌجب إظهاره لتحذٌر المستخدم بؤنه ٌنفذ تطبٌق ٌتطلب صبلحٌات مرتفعة .وفً الوقت الحالً ال توجد طرٌقة بسٌطة إلظهار ذلك الدرع
فً فٌجول باٌزٌك لذلك سنستخدم داالت  APIلجعل الزر ٌظهر ذلك الدرع كما هو ظاهر فً قطعة الكود التالٌة
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Imports System.Runtime.InteropServices
Module UacStuff
Declare Auto Function SendMessage Lib “user32.dll” _
(ByVal hWnd As HandleRef, ByVal msg As Int32, _
ByVal wParam As IntPtr, ByVal lParam As IntPtr) As Int32
‘ Make the button display the UAC shield.
Public Sub AddShieldToButton(ByVal btn As Button)
Const BCM_SETSHIELD As Int32 = & H160C
btn.FlatStyle = Windows.Forms.FlatStyle.System
SendMessage(New HandleRef(btn, btn.Handle), _
BCM_SETSHIELD, IntPtr.Zero, CType(1, IntPtr))
End Sub
End Module
AddShieldToButton  حٌث ٌقوم اإلجراءUser32.dll  المتواجدة فً المكتبةSendMessage ففً البداٌة نقوم بتعرٌؾ الدالة
 إلى الزرBCM_SETSHIELD  إلرسال الرسالةSendMessage  ثم ٌستخدم الدالةSystem  الخاصة بالزر إلىFlatStyle بضبط الخاصٌة
وال توفر لنا ماٌكروسوفت حالٌا طرٌقة إلضافة الدرع لتحكمات أخرى ؼٌر زر األوامر فإن أردت إضافته إلى تحكم أخر فستقوم بذلك
لوحدك كما ٌمكنك عمل صورة للدرع ووضعها ببساطة على تحكماتك ولكن هذه الصورة لن تتؽٌر إن تم تؽٌٌر صورة الدرع الخاصة بالنظام

بد اٌجشاِظ١سفغ طالح
ً من القابمة التRun As Administrator ٌمكن للمستخدم رفع المستوى الذي ٌتم تنفٌذ التطبٌق ضمنه بواسطة اختٌار األمر
 الخاص وبعد أن ٌقومUAC
تظهر لك عند الضؽط بزر الفؤرة الٌمٌنً على الملؾ التنفٌذي للتطبٌق فٌقوم النظام بإظهار صندوق حوار
المستخدم بإدخال كلمة سر المدٌر ٌتم تنفٌذ البرنامج باستخدام الصبلحٌات المرتفعة وهذه الطرٌقة بسٌطة وال تتطلب تدخبل منك كمبرمج
.ولكنها تتطلب من المستخدم القٌام بخطوة إضافٌة ولهذا قد ال تكون هذه الفكرة هً الحل األفضل دوما
وٌمكننا جعل تطبٌقنا ٌبدأ تطبٌق معٌن باستخدام صبلحٌات مرتفعة بطرٌقة تشابه تلك الطرٌقة التً ٌستخدمها المستخدم فهو ٌبدأ
تشؽٌل التطبٌق طالبا من النظام تشؽٌله بصبلحٌات مدٌر حٌث ٌمكن استخدام كود شبٌه بالتالً لتشؽٌل تطبٌق آخر بصبلحٌات مرتفعة مع أن
ذلك التطبٌق بذاته ال ٌطلب تلك الصبلحٌات عند بدء تشؽٌله
Try
‘ Use the runas verb to start the process.
Dim psi As New ProcessStartInfo
psi.Verb = “runas”
psi.UseShellExecute = True
psi.FileName = txtProgram.Text
psi.Arguments = txtArguments.Text
Dim pro As System.Diagnostics.Process
pro = System.Diagnostics.Process.Start(psi)
‘ Wait for the process to exit.
pro.WaitForExit()
‘ Display the process’s exit code.
MessageBox.Show(“Exit code: “ & pro.ExitCode)
Catch ex As System.ComponentModel.Win32Exception
‘ This happens if the user fails to elevate to Administrator.
MessageBox.Show(“Operation canceled”, _
“Canceled”, MessageBoxButtons.OK, _
MessageBoxIcon.Information)
End Try
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حٌث ٌبنً الكود السابق الؽرض  ProcessStartInfoواصفا التطبٌق الذي سٌشؽله الكود حٌث ٌقوم بضبط الخاصٌة  Verbإلى
القٌمة  runasلكً ٌبٌن للنظام أن التطبٌق ٌجب أن ٌتم تشؽٌله كمدٌر كما ٌضبط اسم البرنامج ومحددات بدء التشؽٌل الخاصة به.
وإن كنت تعلم أن التطبٌق ٌجب أن ٌتم تشؽٌله دوما باستخدام صبلحٌات مرتفعة ٌمكنك جعل ذلك التطبٌق ٌطلب رفع صبلحٌاته
بنفسه وذلك باستخدام  manifestمضمنة داخل الملؾ التنفٌذي للتطبٌق وإلنشابها انقر نقرا مزدوجا على  My Projectفً Solution
 Explorerوفً صفحة  Applicationانقر على الزر  View UAC Settingsالذي ٌقوم بفتح الملؾ  app.manifestحٌث ٌظهر الكود
التالً المحتوٌات االبتدابٌة لذلك الملؾ
>?"<?xml version="1.0" encoding="utf-8
"<asmv1:assembly manifestVersion="1.0" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1
xmlns:asmv1="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" xmlns:asmv2="urn:schemas-microsoft>"com:asm.v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
><assemblyIdentity version="1.0.0.0" name="MyApplication.app"/
>"<trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2
><security
>"<requestedPrivileges xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3
<!-- UAC Manifest Options
If you want to change the Windows User Account Control level replace the
requestedExecutionLevel node with one of the following.
>level="asInvoker" uiAccess="false" /
>level="requireAdministrator" uiAccess="false" /
>level="highestAvailable" uiAccess="false" /

<requestedExecutionLevel
<requestedExecutionLevel
<requestedExecutionLevel

If you want to utilize File and Registry Virtualization for backward
compatibility then delete the requestedExecutionLevel node.
>--
><requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" /
></requestedPrivileges
></security
></trustInfo
></asmv1:assembly

ولجعل التطبٌق ٌطلب من  UACرفع صبلحٌاته ؼٌر قٌمة السطر  requestExecutionLevelإلى requireAdministrator
واآلن عندما تقوم بعمل  Compileللتطبٌق ٌقوم فٌجول ستودٌو بتعلٌم التطبٌق بؤنه بحاجة إلى صبلحٌات مدٌر فعندما ٌقوم المستخدم أو أي
برنامج آخر بتشؽٌله سٌحاول النظام بصورة آلٌة رفع صبلحٌاته مظهرا صندوق الحوار الخاص بـ  UACللمستخدم طالبا منه الموافقة على
رفع تلك الصبلحٌات

اٌخالطخ
القواعد األساسٌة لبرمجة  UACتتطلب استخدام الحد األدنى من الصبلحٌات لتنفٌذ العمل المراد وٌجب على التطبٌق استخدام
صبلحٌات مستخدم عادي عندما ٌكون ذلك ممكنا وإن كان علٌه تنفٌذ مهمة تتطلب صبلحٌات أكبر فٌجب علٌه تنفٌذ تطبٌق آخر منفصل ٌمتلك
تلك الصبلحٌات المرتفعة.
وقد ورد فً هذه المقالة ثبلثة طرق لبدء البرنامج بصبلحٌات مرتفعة :األولى هً الطلب من المستخدم فعل ذلك وذلك من خبلل
النقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على التطبٌق واختٌار األمر  Run As Administratorوهذه لٌست بالطرٌقة المبلبمة بشكل عام ولكنها تبقى مقبولة
إن كان المستخدم سٌشؽل ذلك التطبٌق مرات نادرة والثانٌة هً جعل التطبٌق ٌبدأ التطبٌق اآلخر بصبلحٌات مرتفعة وهذه طرٌقة أفضل من
األولى ولكنه مازال باإلمكان تشؽٌل التطبٌق بدون الصبلحٌات التً ٌحتاجها والثالثة هً تضمٌن  manifestضمن التطبٌق المستدعى لجعله
ٌطلب صبلحٌات مرتفعة فً كل مرة ٌبدأ فٌها تشؽٌله
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رّى ٓ١ثشٔبِغه ِٓ اعزخذاَ طالح١بد ِذ٠ش ػٍ ٝف١غزب


لتمكٌن برنامجك من العمل بصبلحٌات مدٌر شؽل بٌبة التطوٌر دوما بصبلحٌات مدٌر  -انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على اختصار بٌبة
التطوٌر واختر األمر- Run As Administrator



افتح خصابص  My Projectثم انقر زر  View UAC Settingsمن صفحة  Applicationثم فً نافذة خصابص  UACالتً
تظهر لك استبدل السطر
><requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" /



بالسطر
>level="requireAdministrator" uiAccess="false" /



<requestedExecutionLevel

نفذ األمر  Build Solutionمن قابمة  Buildوبٌبة التطوٌر مازالت تعمل ضمن مستوى  Administratorكما تؤكد بؤنك تستخدم
بٌبة التطوٌر بصبلحٌات مدٌر عندما تقوم بعمل برنامج الـ  Setupأٌضا
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غزب١ص فٕٚذ٠ٚ ٟش ف٠بد ِذ١اِش رزطٍت طالحٕٚفز أ٠  ثشٔبِغٕبَٟ ثغؼً أحذ األصساس فٛف ٔم١و
 الخاصUAC
نحتاج فً بعض األحٌان للقٌام بؤعمال تتطلب صبلحٌات خاصة فً وٌندوز فٌستا وهنا سنواجه منعا من قبل
 حٌث سنقومAdministrator بوٌندوز فٌستا ولكً ٌتمكن برنامجنا من تنفٌذ هذه المهمة ٌحب علٌنا تنفٌذ ذلك الكود بمستوى صبلحٌات مدٌر
 للتعرؾ على مستخدم وٌندوز الذيWindowsIdentity فً البداٌة بتعرٌؾ فبة تتعامل مع نظام األمان فً وٌندوز فٌستا مستخدمٌن الفبة
 للتعرؾ على المجموعات التً ٌنتسب إلٌها ذلك المستخدم ثم نتحقق من أنه ٌعمل بصبلحٌات مدٌرWindowsPrincipal نعمل علٌه والفبة
كما فً اإلجراء
Friend Shared Function IsAdmin() As Boolean
Dim id As WindowsIdentity = WindowsIdentity.GetCurrent()
Dim p As WindowsPrincipal = New WindowsPrincipal(id)
Return p.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator)
End Function

 رافعٌن مستوى صبلحٌات المستخدمRestart Current Process فإن لم ٌكن المستخدم ٌعمل بصبلحٌات مدٌر هنا نعٌد بدء العملٌة الحالٌة
إلى مستوى مدٌر كما فً اإلجراء
Friend Shared Sub RestartElevated()
Dim startInfo As ProcessStartInfo = New ProcessStartInfo()
startInfo.UseShellExecute = True
startInfo.WorkingDirectory = Environment.CurrentDirectory
startInfo.FileName = Application.ExecutablePath
startInfo.Verb = "runas"
Try
Dim p As Process = Process.Start(startInfo)
Catch ex As System.ComponentModel.Win32Exception
Return 'If cancelled, do nothing
End Try
Application.Exit()
End Sub

بقً لدٌنا إضافة أٌقونة الدرع الخاصة باألزرار التً تستخدم صبلحٌات مدٌر إلى زر األوامر المطلوب حٌث ٌتم ذلك باستخدام الدالة
 إلى الزر المطلوب كما فً اإلجراءBCM_SETSHIELD  التً تقوم بإرسال الرسالةuser32.dll  الموجودة فً المكتبةSendMessage
Friend Shared Sub AddShieldToButton(ByVal b As Button)
b.FlatStyle = FlatStyle.System
SendMessage(b.Handle, BCM_SETSHIELD, 0, &HFFFFFFF)
End Sub

ًوسٌصبح الكود الكامل للفبة التً سنستخدمها إلجراء عملٌة تمكٌن الزر من تنفٌذ أعمال تتطلب صبلحٌات مدٌر كما ٌل
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports

System
System.Collections.Generic
System.Text
System.Runtime.InteropServices
System.Diagnostics
System.Windows.Forms
System.Security.Principal

Public Class VistaSecurity
Private Declare Auto Function SendMessage Lib "user32.dll" _
(ByVal HWND As IntPtr, ByVal MSG As UInteger, ByVal WParam As UInt32, _
ByVal LParam As UInt32) As UInt32
Private Const BCM_FIRST = &H1600
Private Const BCM_SETSHIELD = (BCM_FIRST + &HC)
Friend Shared Function IsVistaOrHigher() As Boolean
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Return Environment.OSVersion.Version.Major < 6
End Function
'/ <summary>
'/ Checks if the process is elevated
'/ </summary>
'/ <returns>If is elevated</returns>
Friend Shared Function IsAdmin() As Boolean
Dim id As WindowsIdentity = WindowsIdentity.GetCurrent()
Dim p As WindowsPrincipal = New WindowsPrincipal(id)
Return p.IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator)
End Function
'/ <summary>
'/ Add a shield icon to a button
'/ </summary>
'/ <param name="b">The button</param>
Friend Shared Sub AddShieldToButton(ByVal b As Button)
b.FlatStyle = FlatStyle.System
SendMessage(b.Handle, BCM_SETSHIELD, 0, &HFFFFFFF)
End Sub
'/ <summary>
'/ Restart the current process with administrator credentials
'/ </summary>
Friend Shared Sub RestartElevated()
Dim startInfo As ProcessStartInfo = New ProcessStartInfo()
startInfo.UseShellExecute = True
startInfo.WorkingDirectory = Environment.CurrentDirectory
startInfo.FileName = Application.ExecutablePath
startInfo.Verb = "runas"
Try
Dim p As Process = Process.Start(startInfo)
Catch ex As System.ComponentModel.Win32Exception
Return 'If cancelled, do nothing
End Try
Application.Exit()
End Sub
End Class

دعنا نجرب معا الفبة التً قمنا بإنشابها للتو
 وٌتحكم بها وبما أن كود بدء أوSQl Server سؤقوم بالتجربة على كود مقتطؾ من برنامج قدٌم لً وهو ٌراقب خدمة النظام الخاصة بـ
إٌقاؾ هذه الخدمة ٌعتبر من األمور التً تحتاج إلى صبلحٌات مدٌر لذا سؤضع فقط قطعة الكود التً تفٌدنا هنا حٌث سنحتاج فً البداٌة إلى
 وإلى االستٌرادات التالٌة فً بداٌة الملؾ أٌضاSystem.ServiceProcess إضافة مرجع إلى
Imports System.ServiceProcess
Imports Microsoft.Win32

وهذا هو الكود
Private SqlServiceCon As New _
System.ServiceProcess.ServiceController("MSSQL$SQLEXPRESS")
Private Sub StopSQL()
Try
SqlServiceCon.Refresh()
If SqlServiceCon.CanStop = True Then SqlServiceCon.Stop()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
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End Sub
Private Sub StartSql()
Try
SqlServiceCon.Refresh()
If SqlServiceCon.Status <> ServiceControllerStatus.Running And _
SqlServiceCon.Status <> ServiceControllerStatus.StartPending Then
SqlServiceCon.Start()
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub

 فإن لم ٌمتلكIsAdmin  للتحقق أوال من أن برنامجنا ٌمتلك الصبلحٌات المطلوبة باستخدام الدالةVistaSecurity اآلن سنستخدم فبتنا السابقة
 كما فً الكودRestartElevated  الحالٌة رافعٌن الصبلحٌات للمستوى المطلوب باستخدام الدالةProcess تلك الصبلحٌات نعٌد بدء العملٌة
If VistaSecurity.IsAdmin = True Then
StartSql()
Else
VistaSecurity.RestartElevated()
End If

وعملٌة إضافة أٌقونة الدرع إلى زر األوامر تتم باستخدام الكود
VistaSecurity.AddShieldToButton(Button1)

Button2  وButton1  التً استخدمناها هنا وهً تمتلك زري أوامرForm1 وفٌما ٌلً سرد كامل لكود النافذة
Imports System.ServiceProcess
Imports Microsoft.Win32
Public Class Form1
Private SqlServiceCon As New
System.ServiceProcess.ServiceController("MSSQL$SQLEXPRESS")
Private Sub StopSQL()
Try
SqlServiceCon.Refresh()
If SqlServiceCon.CanStop = True Then SqlServiceCon.Stop()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub StartSql()
Try
SqlServiceCon.Refresh()
If SqlServiceCon.Status <> ServiceControllerStatus.Running And _
SqlServiceCon.Status <> ServiceControllerStatus.StartPending Then
SqlServiceCon.Start()
End If
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub

125

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If VistaSecurity.IsAdmin = True Then
StartSql()
Else
VistaSecurity.RestartElevated()
End If
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
If VistaSecurity.IsAdmin = True Then
StopSQL()
Else
VistaSecurity.RestartElevated()
End If
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
VistaSecurity.AddShieldToButton(Button1)
VistaSecurity.AddShieldToButton(Button2)
End Sub
End Class

عإاي
Windows XP هل من الممكن شرح استخدام هذه الطرٌقة مع

اةٛاٌغ
Windows XP  وال ٌمكن استعمالها معWindows Vista هذه الطرٌقة خاصة حصرا لـ
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اٌمغُ اٌغبثغ – Linq

وٌضم المواضٌع التالٌة:

















مقدمة فً Linq
بنٌة استعبلمات Linq
مزودات Linq Providers – Linq
بنٌة استعبلمات Linq
ترقٌة مشارٌع  2005لتعمل على  2008ثم إضافة دعم  Linqلتلك المشارٌع
 Linq To Objectوأساسٌات استعبلمات Linq
Linq To DataSet
مثال عملً على  Linq To DataSetمع استخدام Lambda Expressions
مقدمة فً Linq to XML
بعض استخدامات Linq TO XML
تعرؾ على  Linq to SQLو O/R Designer
Linq To Sql Master/Detail
مثال سرٌع عن كٌفٌة إنشاء فبات ٌ Linq To SQLدوٌا
أمثلة على استعبلمات Linq
االستعبلمات المترجمة Compiled Queries
إضافة طرابق مخصصة الستعبلمات لٌنك Linq
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ِٛاػ١غ ِزؼٍمخ ثزمٕ١خ  Linqالثذ ِٓ االؽالع ػٍٙ١ب
هذه أسماء مجموعة من المواضٌع ستجدها فً أقسام هذا الكتاب وهً متعلقة بتقنٌة ٌ Linqفضل ان تطلع علٌها أوال ثم العودة لمتابعة القسم
المتعلق بتقنٌة  Linqوهً






االستدالل المحلً على النوع Local Type Inference
األنواع المجهولة Anonymous Types
Lambda Expressions
تعابٌر لمدا فً العمق
Object Initializers
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ِمذِخ فLinq ٟ
تضٌؾ  Linqإمكانٌات استعبلمٌة بإمكانٌات بسٌطة وقوٌة لفٌجول باٌزٌك عندما تتعامل مع العدٌد من أنواع البٌانات المختلفة
فباإلضافة إلى إرسال االستعبلم إلى قاعدة بٌانات كً تتم معالجته أو العمل مع صٌؽة مختلفة لبلستعبلم لكل نوع من أنواع البٌانات التً تقوم
بالبحث عنها .تقدم  Linqاالستعبلمات كجزء من لؽة فٌجول باٌزٌك مستخدمة صٌؽة موحدة بؽض النظر عن نوع البٌانات الذي تستخدمه.
وهً تمكنك من االستعبلم عن البٌانات من قاعدة بٌانات  SQL Serverأو  Xmlأو المجموعات والمصفوفات فً الذاكرة أو ADO .net
 Datasetsاألمر الذي ٌجعلها قادرة على االستعبلم من أي قاعدة بٌانات ٌمكن ربطها مع  DataSetأو أي مصدر بٌانات محلً أو بعٌد ٌدعم
 Linqحٌث ٌمكنك عمل ذلك كله باستخدام عناصر لؽة فٌجول باٌزٌك الشابعة ألن استعبلماتك أصبحت مكتوبة بلؽة فٌجول باٌزٌك ونتابج
االستعبلم تعاد كؤؼراض أنواع بٌانات قوٌة داعمة  IntelliSenseمما ٌجعل كتابتك للكود أسرع واكتشافك لؤلخطاء فً االستعبلمات عند
ترجمة المشروع بدال من وقت التنفٌذ كما أن استعبلمات ٌ Linqمكن أن تكون مصدرا الستعبلمات إضافٌة لمزٌد من الدقة فً البحث .كما
ٌمكن ربطها مع التحكمات ممكنا المستخدم من استعراض وتعدٌل نتابج استعبلمك بسهولة.
وهذا مثال عن استعبلم بسٌط ٌعٌد قابمة شركات الزبابن الموجودٌن فً إٌطالٌا
_ Dim itaCus = From cus In NwDs.Customers
_ "Where cus.Country = "Italy
Select cus.ContactName, cus.CompanyName

دعنا ال نقلق اآلن بخصوص صٌؽة االستعبلم على كل حال إن كنت متمكنا من كتابة استعبلمات سٌكول سٌرفر لن تجد صعوبة فً فهم
صٌؽتها بما أن الصٌؽة مشابهة مع بعض االختبلفات طبعا واالستعبلم السابق ٌماثل استعبلم سٌكول سٌرفر التالً
'SELECT COMPANYNAME FROM CUSTOMERS WHERE COUNTRY='Italy
كما ٌمكن أن ٌكون استعبلم  Linqأكثر تعقٌد فالكود التالً ٌعٌد قابمة بالزبابن وٌعٌد تجمٌعهم حسب الموقع
)(Dim customers As List(Of Customer) = GetCustomerList
_ Dim customersByCountry = From cust In customers
_ Order By cust.Country, cust.City
_ Group By CountryName = cust.Country
_ )(Into RegionalCustomers = Group, Count
Order By CountryName
For Each country In customersByCountry
_ & Console.WriteLine(country.CountryName
)" (" & country.Count & ")" & vbCrLf
For Each customer In country.RegionalCustomers
_ & Console.WriteLine(vbTab & customer.CompanyName
)")" & " (" & customer.City
Next
Next

حٌث ٌمكننا استخدام استعبلم  Linqفً برنامجنا بعدة أشكال فالمثال األول مثبل ٌمكننا عرض نتٌجته فً  DataGridمباشرة
Me.DataGridView1.DataSource = itaCus.ToList

أو ٌمكننا إدخاله ضمن حلقة  For…Eachمثبل واستخدام النتابج ففً المثال التالً نستخدم االستعبلم الوارد بالمثال األول إلظهار قابمة
الشركات فً ListBox
)(Me.ListBox1.Items.Clear
For Each cust In itaCus
)Me.ListBox1.Items.Add(cust.CompanyName
Next
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ِضٚداد LINQ Providers - Linq
ٌقوم مزود  Linqبتنظٌم استعبلمات  Linqفً فٌجول باٌزٌك بحسب مصدر البٌانات الذي تستخدمه فعندما تكتب استعبلم ٌ Linqؤخذ المزود
ذلك االستعبلم وٌترجمه إلى أوامر ٌستطٌع مصدر البٌانات تنفٌذها وٌقوم أٌضا بتحوٌل البٌانات من األؼراض المصدرٌة لٌشكل نتابج
االستعبلم وأخٌرا ٌقوم بتحوٌل األؼراض إلى بٌانات عندما ترسل التحدٌثات للمصدر .وٌضم فٌجول باٌزٌك مزودات  Linqالتالٌة:
ٌ Linq to Objects مكنك هذا المزود من االستعبلم فً المجموعات والمصفوفات فً الذاكرة إذا كانت ؼرضك ٌدعم الواجهة
 IEnumerableأو الواجهة ) IEnumerable(Tبحٌث ٌمكنك المزود من االستعبلم عنها وٌمكنك تمكٌن هذا المزود باستٌراد
المجال  System.Linqوالذي ٌكون مستوردا بشكل افتراضً فً مشارٌع فٌجول باٌزٌك
ٌ Linq to SQL مكنك هذا المزود من االستعبلم من قواعد بٌانات  SQL Serverوالتحدٌث إلٌها وٌجعل من السهل ربط أؼراض
التطبٌق مع الجداول واألؼراض فً قواعد البٌانات .وٌسهل فٌجول باٌزٌك العمل مع  Linq to SQLبتقدٌم Object Relational
O/R
 Designerوالذي ٌمكنك من إنشاء  Object Modelفً التطبٌق ٌرتبط مع األؼراض فً قاعدة البٌانات وٌقدم الـ
 Designerإمكانٌة التعامل مع اإلجراءات والوظابؾ المخزنة وإجراءات الؽرض  DataContextالذي ٌدٌر االتصال مع قاعدة
البٌانات وٌخزن الحالة من أجل تصادم البٌانات التفاإلً
ٌ Linq to Xml مكنك من االستعبلم من  Xmlوالتعدٌل علٌها بحٌث ٌمكنك تعدٌل محتوٌات  Xmlالموجودة فً الذاكرة أو ٌمكنك
تحمٌل ملؾ  Xmlأو حفظه
ٌ Linq to Dataset مكنك من االستعبلم من  ADO .net Datasetsوالتعدٌل علٌها وإضافة قوة  Linqللتطبٌقات التً تستخدم
 Datasetsتسهل وتوسع إمكانٌات االستعبلم والتجمٌع والتحدٌث فً الـ  Datasetفً تطبٌقك
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ثٕ١خ اعزؼالِبد Linq
 Linqبتعبٌر االستعبلم وهو ٌتؤلؾ من تولٌفة من تراكٌب االستعبلم التً تحدد مصدر البٌانات ومتؽٌرات
ٌشار عادة إلى استعبلم
التكرار الخاصة باالستعبلم كما ٌمكنه أن ٌتضمن تعلٌمات من أجل الفرز أو التصفٌة أو التجمٌع أو الضم أو الحساب لٌتم تطبٌقها على
البٌانات المصدرٌة وصٌؽتها تكون مشابهة لصٌؽة الـ  SQLولهذا ستجد أن معظم الصٌؽة مؤلوفة.
ٌبدأ االستعبلم بقسم  Fromالذي ٌحدد مصدر البٌانات والمتؽٌرات التً تشٌر إلى كل عنصر من البٌانات المصدرٌة بشكل مستقل وهً تدعى
بمتؽٌرات المجال أو متؽٌرات التكرار وقسم  Fromمطلوب من أجل االستعبلم إال فً استعبلمات التجمٌع  Aggregateحٌث ٌكون قسم
 Fromفٌها اختٌاري وبعد تعرٌؾ مجال ومصدر االستعبلم فً قسم  Fromأو فً قسم ٌ Aggregateمكنك تضمٌن أي تركٌب من أقسام
االستعبلم .فمثبل االستعبلم التالً ٌحدد مصدر مجموعة من بٌانات الزبابن بالمتؽٌر  Customersومتؽٌر التكرار cust
_ Dim queryResults = From cust In customers
Select cust.CompanyName

وهذا المثال ٌشكل استعبلم مقبول بذات نفسه ومع ذلك ٌصبح االستعبلم أقوى عندما تضٌؾ أقسام استعبلم أخرى لتحدٌد النتابج فمثبل ٌمكنك
إضافة قسم  Whereلتصفٌة النتابج إلى قٌمة أو أكثر وتكون تعابٌر االستعبلم عبارة عن سطر واحد من الكود بحٌث ٌمكنك إضافة أقسام
استعبلم جدٌدة لنهاٌة االستعبلم كما ٌمكنك فصل االستعبلم إلى عدة أسطر لتحسٌن قراءة كودك باستخدام المحرؾ _ وٌمثل الكود التالً
استعبلما ٌستخدم قسم Where
_ Dim queryResults = From cust In customers
"Where cust.Country = "USA

Linq
وٌمثل قسم  selectقسم قوي آخر فً االستعبلم حٌث ٌمكنك من إعادة الحقول المختارة فقط من مصدر البٌانات وتعٌد استعبلمات
 selectللعودة بحقل
مجموعة تعدادٌة من األؼراض القوٌة النوع كما ٌمكنها إعادة أنواع مجهولة أو أنواع معروفة .وٌمكن استخدام قسم
واحد فقط من مصدر البٌانات وعندما تفعل هذا ٌكون نوع المجموعة المعادة هو نوع بٌانات ذلك الحقل .وعندما ٌعٌد قسم  Selectمجموعة
من الحقول من مصدر البٌانات تكون المجموعة المعادة من النوع المجهول وٌمكنك مطابقة الحقول المعادة من االستعبلم مع حقول من نوع
معروؾ محدد وٌظهر الكود التالً تعبٌر استعبلم ٌعٌد مجموعة نوعها مجهول تضم أرقاما مع بٌانات من الحقل المحدد من مصدر البٌانات
_ Dim queryResults = From cust In customers
_ "Where cust.Country = "USA
Select cust.CompanyName, cust.Country

ٌمكن استخدام استعبلمات  Linqلدمج عدة مصادر من البٌانات فً نتٌجة واحدة حٌث ٌمكن عمل هذا باستخدام قسم  Fromواحد أو أكثر أو
باستخدام أقسام  Joinأو  Group Joinوٌظهر الكود التالً تعبٌر استعبلم ٌضم بٌانات  Customerو  Orderوٌعٌد مجموعة من نوع
مجهول تحتوي بٌانات من  Customerو Order
_ Dim queryResults = From cust In customers, ord In orders
_ Where cust.CustomerID = ord.CustomerID
Select cust, ord

ٌمكنك استخدام قسم  Group Joinلبناء استعبلمات شجرٌة تحتوي مجموعة من أؼراض  Customerوكل ؼرض ٌ Customerمتلك
 Customerو
خاصٌة تحتوي مجموعة تتضمن جمٌع أؼراض  orderلذلك الزبون .وٌظهر المثال التالً تعبٌر استعبلم ٌدمج بٌانات
 Orderكنتٌجة شجرٌة وٌعٌد مجموعة من نوع مجهول وٌعٌد االستعبلم نوعا ٌتضمن الخاصٌة  CustomerOrdersتحتوي على مجموعة
تحتوي على مجموعة من بٌانات  Orderوبٌانات  Customerوتتضمن أٌضا الخاصٌة  OrderTotalتحتوي على مجموع إجمالً الطلبات
لذلك الزبون
_ Dim queryResults = From cust In customers
_ Group Join ord In orders On
_ cust.CustomerID Equals ord.CustomerID
_ Into CustomerOrders = Group,
_ )OrderTotal = Sum(ord.Total
_ Select cust.CompanyName, cust.CustomerID,
CustomerOrders, OrderTotal
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Visual Basic LINQ Query Operators - Linq َِؼبِالد اعزؼال
 طرابق ٌمكنك استدعاإها إلنشاء االستعبلمات وتولٌهاLinq  والمجاالت التً تدعمSystem.Linq
تتضمن الفبات فً المجال
بحسب حاجة التطبٌق وٌتضمن فٌجول باٌزٌك كلمات مفتاحٌة ألقسام االستعبلم الشابعة
From Clause
 المجموعة المصدر أو متؽٌر التكرار لبلستعبلمFrom  وٌحدد قسمAggregate  أوFrom ٌجب أن ٌبدأ االستعبلم بقسم
' Returns the company name for all customers for whom
' State is equal to "WA".
Dim names = From cust In customers _
Where cust.State = "WA" _
Select cust.CompanyName

Select Clause
اختٌاري ٌحدد مجموعة من متؽٌرات التكرار لبلستعبلم
' Returns the company name and ID value for each
' customer as a collection of a new anonymous type.
Dim customerList = From cust In customers _
Select cust.CompanyName, cust.ID

Aggregate  أوFrom  موجودا فً االستعبلم فتتؤلؾ متؽٌرات التكرار لبلستعبلم من تلك المحددة فً قسمSelect و إن لم ٌكن قسم
Where Clause
اختٌاري وٌحدد شرط التصفٌة لبلستعبلم
' Returns all product names for which the Category of
' the product is "Beverages".
Dim names = From product In products _
Where product.Category = "Beverages" _
Select product.Name

Order By Clause
اختٌاري وٌحدد ترتٌب الفرز لؤلعمدة فً االستعبلم
' Returns a list of books sorted by price in
' ascending order.
Dim titlesAscendingPrice = From b In Books _
Order By b.Price

Join Clause
اختٌاري وٌدمج مجموعتٌن ضمن مجموعة واحدة
Dim Intrst = From i In DsDesposits.InterestRates_
Join d In DsDesposits.Deposits_
On i.InterestID Equals d.InterestID_
Select i.InterestID, i.InterestRate, i.DepositPreiod

Group by Clause
اختٌاري وٌقوم بتجمٌع عناصر نتٌجة االستعبلم وٌمكن استعماله لتطبٌق إجراءات تجمٌع لكل مجموعة
' Returns a list of orders grouped by the order date
' and sorted in ascending order by the order date.
Dim orders = From order In orderList _
Order By order.OrderDate _
Group By OrderDate = order.OrderDate _
Into OrdersByDate = Group
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Group Join Clause
اختٌاري وٌجمع مجموعتٌن ضمن مجموعة شجرٌة واحدة
' Returns a combined collection of customers and
' customer orders.
Dim customerList = From cust In customers _
Group Join ord In orders On _
cust.CustomerID Equals ord.CustomerID _
Into CustomerOrders = Group, _
OrderTotal = Sum(ord.Total) _
Select cust.CompanyName, cust.CustomerID, _
CustomerOrders, OrderTotal

Aggregate Clause
 ٌطبق واحدة أو أكثر من وظابؾ التجمٌع على المجموعةAggregate  وقسمAggregate  أو قسمFrom ٌجب بدء االستعبلم دوما إما بقسم
 لحساب مجموع جمٌع العناصر المعادة باالستعبلمAggregate فمثبل ٌمكن استخدام قسم
' Returns the sum of all order totals.
Dim orderTotal = Aggregate order In Orders _
Into Sum(order.Total)

 إلجراء عملٌة حسابٌة على مجموعة استعبلمAggregate  لتعدٌل االستعبلم فمثبل ٌمكن استخدام قسمAggregate كما ٌمكنك استخدام قسم
' Returns the customer company name and largest
' order total for each customer.
Dim customerMax = From cust In customers _
Aggregate order In cust.Orders _
Into MaxOrder = Max(order.Total) _
Select cust.CompanyName, MaxOrder

Let Clause
اختٌاري وٌقوم بحساب قٌمة وٌضعها فً متؽٌر جدٌد
' Returns a list of products with a calculation of
' a ten percent discount.
Dim discountedProducts = From prod In products _
Let Discount = prod.UnitPrice * 0.1 _
Where Discount >= 50 _
Select prod.ProductName, prod.UnitPrice, Discount

Distinct Clause
اختٌاري وهو ٌضبط القٌم المعادة من االستعبلم بحٌث ال ٌجلب قٌما مكررة
' Returns a list of cities with no duplicate entries.
Dim cities = From item In Customers _
Select customer.City_
Distinct

Skip Clause
ًاختٌاري ٌتجاوز عددا معٌنا من العناصر فً المجموعة وٌعٌد الباق
' Returns a list of customers. The first 10 customers
' are ignored and the remaining customers are
' returned.
Dim customerList = From cust In customers _
Skip 10
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Skip While Clause
 ثم ٌعٌد باقً العناصرTrue اختٌاري ٌتجاوز عناصر المجموعة طالما قٌمة الشرط
' Returns a list of customers. The query ignores all
' customers until the first customer for whom
' IsSubscriber returns false. That customer and all
' remaining customers are returned.
Dim customerList = From cust In customers _
Skip While IsSubscriber(cust)

Take Clause
اختٌاري وٌعٌد عددا من العناصر المتجاورة فً بداٌة المجموعة
' Returns the first 10 customers.
Dim customerList = From cust In customers _
Take 10

Take While Clause
 وٌتجاهل بقٌة العناصرTrue اختٌاري ٌقوم بتضمٌن عناصر المجموعة طالما قٌمة الشرط
' Returns a list of customers. The query returns
' customers until the first customer for whom
' HasOrders returns false. That customer and all
' remaining customers are ignored.
Dim customersWithOrders = From cust In customers _
Order By cust.Orders.Count Descending _
Take While HasOrders(cust)

 حٌث ٌمكنكLinq  باستدعاء عناصر المجموعات واألنواع المستعلم عنها التً ٌوفرهاLinq كما ٌمكنك استخدام خصابص إضافٌة الستعبلم
 لدمج ناتجUnion
استخدام هذه اإلمكانٌات اإلضافٌة باستدعاء معامل استعبلم على نتٌجة االستعبلم فمثبل الكود التالً ٌستخدم الطرٌقة
 إلعادة ناتج االستعبلم كقابمةToList(TSource) استعبلمٌن فً نتٌجة استعبلم واحدة وٌستخدم الطرٌقة
Public Function GetAllCustomers() As List(Of Customer)
Dim customers1 = From cust In domesticCustomers
Dim customers2 = From cust In internationalCustomers
Dim customerList = customers1.Union(customers2)
Return customerList.ToList()
End Function
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افتح مشروعك ضمن بٌبة تطوٌر  2008فٌظهر لك معالج الترقٌة تلقابٌا – اضؽط next
ٌظهر لك المعالج خٌار عمل نسخة احتٌاطٌة للملفات القدٌمة فنختار الخٌار  Yes, create a backup before convertingثم
ٌقترح مكانا لوضع النسخة االحتٌاطٌة فٌه فً مربع النصوص تحت الكلمة  Location for backupحٌث ٌمكنك تؽٌٌره بالضؽط
على الزر  Browseأو تركه كما هو  -اضؽط  nextفٌظهر لك معلومات عن الترقٌة  -اضؽط هنا  Finishللبدء بعملٌة الترقٌة
بعد االنتهاء تظهر لك نافذة تخبرك بانتهاء عملٌة الترقٌة وفٌها خٌار Show the conversion log when the wizard is
 closedوبتفعٌل هذا الخٌار ٌظهر لك تقرٌر عن عملٌة التحوٌل بعد إؼبلق المعالج هنا اضؽط Close
كما تجدر مبلحظة أن مشروعنا بعد التحوٌل حتى هذه النقطة مازال متوافقا مع بٌبة تطوٌر الـ2005
من  Solution Explorerانقر بزر الفؤرة الٌساري نقرا مزدوجا على  My Projectلفتح خصابصه
افتح صفحة  Compileوقم بضبط الخٌار  Option Inferإلى  Onالذي ٌخبر المعالج أن ٌستدل على نوع المتؽٌرات المحلٌة من
التعبٌر الذي ٌضبط قٌمة ذلك المتؽٌر إن لم نزوده بنوع ذلك المتؽٌر  -ولمزٌد من المعلومات حول هذا الخٌار ٌمكنك قراءة
موضوعً فً المنتدى بعنوان االستدالل المحلً على النوع Local Type Inference
انتقل ألسفل صفحة  Compileثم اضؽط الزر  Advanced Compile Optionsالذي ٌظهر لنا صندوق حوار بخٌارات الترجمة
المتقدمة حٌث نرى فً أسفل هذه النافذة الخٌار  Target frameworkوالذي مازال مضبوطا على الـ  Framework 2.0حتى
اآلن حٌث ٌمكننا هذا الخٌار من كتابة كود ٌعمل على أي نسخة من نسخ الفرٌموورك الموجودة ضمن بٌبة تطوٌر واحدة فبدال من
تنصٌب عدة نسخ من  Visual Studioعلى نفس الجهاز بهدؾ العمل مع أكثر من  Frameworkأصبح اآلن بإمكانك عمل ذلك
من داخل بٌبة تطوٌر واحدة هً  2008ومن أجل تمكٌن  Linqسنختار  Framework 3.5ثم اضؽط على  Okفٌظهر لنا تحذٌر
بؤنه سٌتم إؼبلق وفتح المشروع تلقابٌا وأنه سٌقوم بحفظ أٌة تؽٌٌرات ؼٌر محفوظة تلقابٌا وهنا اضؽط Yes
انقر بزر الفؤرة الٌساري نقرا مزدوجا على  My Projectلفتح خصابصه وانتقل للصفحة  Referencesفنبلحظ أنه قد تم إضافة
مرجعا تلقابٌا للمكتبة  system.core.dllمن الـ  Framework 3.5للمشروع وذلك ألننا قمنا بترقٌة Target Framework
ومن أجل تمكٌن استعبلمات  Linqعلٌنا إضافة بعض المراجع واستٌراد بعض مجاالت األسماء اعتمادا على مزود  Linqالذي
نحتاج الستخدامه
فمن أجل إضافة مرجع لـ  Linq to Objectنختار من القابمة أسفل  Import Namespacesالمجال  System.linqالذي ٌمكننا
من كتابة استعبلمات  Linqعلى األؼراض المختلفة حٌث أصبح بإمكاننا كتابة االستعبلم التالً للحصول على أسماء الملفات فً
المجلد الحالً
_ ))(Dim MyFiles = From Files In My.Computer.FileSystem.GetFiles(CurDir
Select Files

 MyFilesإلى

 Option Inferالمضبوطة إلى  Onأن المترجم قد ضبط نوع المتؽٌر
ونبلحظ أنه بسبب خاصٌة
) Stringوذلك عند تمرٌر مشٌرة الفؤرة فوق المتؽٌر MyFiles
IEnumerable(Of
 ومن أجل تمكٌن استعبلمات  Linqلبلستعبلم من الـ  Datasetsسنحتاج لبعض اإلجراءات اإلضافٌة وهنا افتح خصابص My
 .netأضؾ مرجعا لـ
 Addومن صفحة
 Referencesواضؽط الزر
 Projectوعد للصفحة
 System.Data.DataSetExtensionsثم اضؽط OK
 سنحتاج اآلن إلعادة تولٌد الـ  Datasetالتً نرٌد استخدامها مع استعبلمات  Linqولعمل ذلك ننقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على الـ
 Datasetالمناسبة ثم نختار  Run Custom Toolمن القابمة وهنا تقوم بٌبة التطوٌر بإعادة كتابة كود الـ  Datasetلتصبح
الجداول ضمنها موروثة من فبة داعمة لـ  Linqتسمى  TypedTableBaseوهذا الذي ٌستدعً الحاجة إلضافة مجال األسماء
 System.Data.DataSetExtensionsوأصبح بإمكاننا اآلن كتابة استعبلمات من الـ  datasetمثل االستعبلم
_ Dim MyCats = From category In Me.CategoryProductDataSet.Categories
_ "*Where category.CategoryName Like "C
Select category

 MyCatsبناء على جملة االستعبلم المرتبطة به تلقابٌا إلى

ونبلحظ هنا أٌضا أن المترجم قد ضبط نوع المتؽٌر
EnumerableRowCollection
 ولكتابة استعبلمات  Linq to XMLعد إلى صفحة  Referencesفً خصابص  MyProjectواضؽط الزر  Addوأضؾ مرجعا
لـ  System.Xml.Linqثم انتقل إلى القابمة  Imported namespacesوقم باختٌار  System.Xml.Linqحتى نتمكن من كتابة
استعبلمات من XML
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كما ٌوجد مزود آخر ربما نرٌد استخدامه وهو مزود  Linq to Sqlحٌث ٌمكن إضافته بسهولة فقط قم باختٌار Add New Item
من قابمة  Projectوقم بإضافة  Linq to Sql Classesوهذا سٌقوم تلقابٌا بإضافة المراجع واالستٌرادات المناسبة لمشروعنا حٌث
سنبلحظ من صفحة  Referencesفً خصابص  MyProjectأنه قد تم إضافة مرجعا لـ System.Data.Linq

أصبح اآلن بإمكاننا استخدام  Linqلبلستعبلم على األؼراض  Objectsالمختلفة فً مشروعنا باإلضافة إلى االستعبلم من
 XMLأو حتى Sql Databse
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 Datasetأو

ٚ Linq To Objectأعبع١بد اعزؼالِبد Linq
باستخدام مزود ٌ Linq to Objectمكننا االستعبلم من أؼراض دوت نٌت المختلفة طالما هً تدعم الواجهة
) IEnumerable(Tفمثبل ٌمكننا كتابة استعبلم للحصول على قابمة بالملفات الموجودة فً المجلد الحالً

 IEnumerableأو الواجهة

_ ))(Dim Files = From Fi In My.Computer.FileSystem.GetFiles(CurDir
Order By Fi

نبلحظ بداٌة أننا عندما قمنا بالتصرٌح عن المتؽٌر  Filesفً بداٌة االستعبلم لم نصرح عن نوع المتؽٌر وذلك ألن المترجم هنا ٌستدل على
نوعه من التعبٌر الذي ٌضبط قٌمته وهنا أفترض أنك قد درست موضوعً بخصوص االستدالل المحلً عن النوع وفً حالة االستعبلم
 Filesستجد أن بٌبة التطوٌر قامت بضبط نوعه إلى
السابق إن قمت بتمرٌر مإشر الفؤرة فوق المتؽٌر
) System.Linq.IOrderedEnumeable(Of Stringباستخدام االستدالل المحلً على النوع ونبدأ بكتابة االستعبلم بالقسم  Fromحٌث
 Inوفً استعبلمنا هنا
ٌ Fiحصل على قٌمته من الكابن الذي ٌلً الكلمة
نحدد أنه لدٌنا متؽٌر
))( My.Computer.FileSystem.GetFiles(CurDirحٌث تجدر المبلحظة إلى أن استعبلمات  Linqجمٌعها تكون سطرا واحدا فً لؽة
فٌجول باٌزٌك لذا من أجل التنسٌق وقابلٌة القراءة والتعدٌل نقسم العبارة على عدة أسطر باستخدام محرؾ المتابعة _ ونرٌد هنا أن نخرج
قابمة مرتبة بؤسماء الملفات لذا نستخدم قسم  OrderByلٌقوم بترتٌب أسماء الملفات المعادة من االستعبلم وكً نظهر قابمة الملفات هذه فً
IEnumerable
 ListBoxنستخدم حلقة  For … Eachللدوران عبر عناصر المجموعة المعادة من االستعبلم بما أنها تحقق الواجهة
وإضافتها عنصرا عنصرا لمربع القابمة كما فً المثال
For Each f In Files
)Me.ListBox1.Items.Add(f
Next

كما ٌمكننا استخدام االستعبلم ضمن استعبلم آخر فللحصول على معلومات الملفات المعادة من االستعبلم السابق ٌمكننا كتابة االستعبلم التالً
حٌث ٌحدد القسم  Selectأن النتٌجة المعادة هً مجموعة من  FileInfoبحسب القٌمة المعادة من الدالة GetFileInfo
_ Dim FInfo = From File In Files
)Select My.Computer.FileSystem.GetFileInfo(File

وٌمكننا إظهار نتٌجة هذا االستعبلم فً  DataGridViewمباشرة وذلك بضبط قٌمة الخاصٌة  DataSourceإلى نتٌجة عابد الدالة ToList
الخاصة بمتؽٌر االستعبلم  FileInfoكما فً الكود
Me.DataGridView1.DataSource = FInfo.ToList

كما ٌمكننا استخدام قسم  Selectلتخصٌص المعلومات المعادة من االستعبلم وبشكل مشابه لما كنا نفعله فً عبارة  Selectالتً نستخدمها فً
استعبلمات  SQLفبدال من إعادة كافة خصابص  FileInfoكما فً االستعبلم السابق ٌمكننا كتابة استعبلمنا إلظهار اسم الملؾ ووقت اإلنشاء
فقط كما فً المثال
_ Dim MyInfo = From Fi In FInfo
Select Fi.Name, Fi.CreationTime

كما ٌمكننا إعادة نتٌجة هذا االستعبلم ضمن ؼرض من إنشابنا بدال من النوع الذي ٌتم تحدٌده تلقابٌا كنتٌجة لبلستعبلم فإن كان لدٌنا فبة بسٌطة
باسم  MyFilesتمتلك خاصٌتٌن  CreationTimeمن النوع  Dateو  Nameمن النوع ٌ Stringمكننا عندها إعادة كتابة استعبلمنا بالشكل
_ Dim MyFiles = From Fi In FInfo
}Select New MyFiles() With {.Name = Fi.Name, .CreationTime = Fi.CreationTime

حٌث سٌعٌد االستعبلم النتٌجة كمجموعة ) IEnumerable(Of MyFilesوٌمكنك مراجعة موضوعً  Object Initializersبخصوص
صٌؽة تعرٌؾ الفبة  MyFilesضمن االستعبلم
وإن أردنا تخصٌص ناتج االستعبلم للحصول على الملفات التً تحمل االمتداد  exeفقط مثبل نستخدم قسم  whereالذي ٌحدد شرط االنتقاء
فً جملة االستعبلم مستخدمٌن الطرٌقة  EndsWithالختٌار اسم الملؾ الذي ٌنتهً بـ  .exeعندها ٌمكننا كتابة االستعبلم بالشكل التالً
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_ ))(Dim ExeFiles = From Fi In My.Computer.FileSystem.GetFiles(CurDir
_ )"Where Fi.EndsWith(".exe
)Select My.Computer.FileSystem.GetFileInfo(Fi

وإن أردنا الحصول على مجموع حجوم الملفات من النوع ٌ exeمكننا استخدام ناتج االستعبلم السابق فً استعبلم جدٌد
_ Dim ExeSize = Aggregate Fs In ExeFiles
)Into Sum(Fs.Length
Me.TextBox1.Text = ExeSize

فهنا استخدمنا  Aggregateبدال من  Fromفً بداٌة االستعبلم عندما نرٌد استخدام الداالت التجمٌعٌة للحصول على نتابج تجمٌعٌة من
االستعبلم ففً قسم  Intoاستخدمنا الدالة  Sumللحصول على مجموع الحجوم
إذا افترضنا أنه لدٌنا فبة باسم  Personnelتمتلك الخصابص  Nameو  Birthdateو  Ageو  Cityو  Salaryوقمنا بإنشاء قابمة تحتوي
على مجموعة عناصر تمتلك نوع هذه الفبات
)Dim Pers As New List(Of Personnel

وبافتراض أن هذه القابمة تحتوي على العدٌد من العناصر ٌمكننا كتابة مجموعة من االستعبلمات للحصول على معلومات مختلفة حول
عناصر هذه القابمة فإن أردنا قابمة باألشخاص الذٌن راتبهم أكثر من  10000وأردنا فً الناتج فقط االسم والعمر والراتب وترتٌب النتابج
بحسب الراتب ٌمكننا كتابة االستعبلم كما ٌلً
_ Dim Prs = From p In Pers
_ Where p.Salary > 10000
_ Order By p.Salary
Select p.Name, p.Age, p.Salary

وإن أردنا فقط األشخاص الذٌن ٌقٌمون فً مدٌنة دمشق فقط سٌصبح استعبلمنا بالشكل
_ Dim Prs = From p In Pers
_ "Where p.Salary > 10000 And p.City = "Damascus
_ Order By p.Salary
Select p.Name, p.Age, p.Salary

وإذا أردنا األشخاص فً مدٌنتً دمشق وحماة الذٌن رواتبهم أكثر منٌ 10000صبح استعبلمنا كما ٌلً
_ Dim Prs = From p In Pers
_ Where p.Salary > 10000
_ )"And (p.City = "Damascus" Or p.City = "Hama
_ Order By p.Salary
Select p.Name, p.Age, p.Salary, p.City

وإن أردنا الحصول على مجموع رواتب األشخاص المقٌمٌن فً حلب ٌمكننا كتابة االستعبلم
_ Dim prs = Aggregate p In Pers
_ "Where p.City = "Aleppo
)Into Sum(p.Salary

وإن أردنا الحصول على معلومات الشخص الذي ٌحصل على اعلى راتب
_ Dim pr = From p In Pers
_ Aggregate pa In Pers
_ )Into a = Max(pa.Salary
_ Where p.Salary = a
Select p

وإن أردنا معلومات من ٌحصل على أقل راتب فً مدٌنة حلب
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_ Dim pr = From p In Pers
_ Aggregate pa In Pers
_ "Where pa.City = "Aleppo
_ )Into a = Min(pa.Salary
_ "Where p.Salary = a And p.City = "Aleppo
Select p

وبافتراض انه لدٌنا فبة ثانٌة باسم  Branchesتمتلك الخصابص  BranchNameو  Cityوقمنا بإنشاء قابمة تحتوي على مجموعة عناصر
من نوع هذه الفبات
)Dim Brnch As New List(Of Branches

ٌمكننا كتابة االستعبلم التالً للحصول على اسم الشخص والفروع المتوفرة فً مدٌنته
_ Dim BrnPer = From pe In Pers
_ Join br In Brnch On pe.City Equals br.City
Select PersonName = pe.Name, BranchName = br.BranchName, pe.City

حٌث استخدمنا  joinلربط مجموعة األشخاص مع مجموعة الفروع باستخدام المدٌنة ثم استخدمنا  Selectلتحدٌد الحقول المطلوب إخراجها
فً نتٌجة االستعبلم
اآلن نرٌد إظهار قابمة بجمٌع األشخاص مع الفروع المتوفرة لهم وبذلك سٌصبح استعبلمنا بالشكل
_ Dim PreBr = From pe In Pers
_ Group Join br In Brnch On pe.City Equals br.City
_ Into AvBr = Group
Select pe, AvBr

فً البداٌة اخترنا المتؽٌر  Peمن قابمة األشخاص  Persثم استخدمنا  Group Joinلربط هذه القابمة مع قابمة الفروع باستخدام حقل المدٌنة
ثم وضعنا ناتج الربط من القابمة الثانٌة فً متؽٌر  AvBrفً قسم  Intoثم حددنا فً قسم  Selectالنتابج التً نرٌدها  Peو AvBr
وٌمكننا إظهار ناتج االستعبلم فً  ListBoxباستخدام حلقتً  For … Eachمتداخلتان
For Each a In PreBr
)Me.ListBox1.Items.Add(a.pe.Name & ": " & a.pe.City
For Each b In a.AvBr
)Me.ListBox1.Items.Add(".... " & b.BranchName
Next
Next

أو إذا أردنا استخدام  DataGridViewإلظهار النتابج سنحتاج إلى تحكمان  DataGridViewو تحكمان  BindingSourceولعمل ذلك فً
البداٌة سنعرؾ متؽٌرا على مستوى النموذج من النوع  Dictionaryحٌث تكون المفاتٌح هً األشخاص والقٌم هً الفروع كما ٌلً
))Private Gper As Dictionary(Of Personnel, IEnumerable(Of Branches

ثم نقوم بوضع ناتج االستعبلم فً متؽٌرنا  Gperحٌث نستخدم تعابٌر لمدا – هل درست المواضٌع المتعلقة بتعابٌر لمدا  -إلضافة المفاتٌح
والقٌم إلٌه كما فً الكود
)Gper = PreBr.ToDictionary(Function(x) x.pe, Function(y) y.AvBr

ثم سنقوم بربط تحكمات  BindingSourceمع تحكمات  DataGridViewكما فً الكود
Me.DataGridView1.DataSource = Me.BindingSource1
Me.DataGridView2.DataSource = Me.BindingSource2

ثم نقوم بضبط خاصٌة  DataSourceلـ  BindingSource1إلى قٌم مفاتٌح Gper
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Me.BindingSource1.DataSource = Gper.Keys

ً التً ستظهر قابمة األشخاص وإلظهار قابمة الفروع المتوفرة لكل شخص فDataGridView1 ًوبذلك ٌتم إظهار قٌم المفاتٌح ف
ً باستخدام سطر الكود التالBindingSource1  لـCurrentChanged  نقوم بمعالجة الحدثDataGridView2 ً فDataGridView1
Me.BindingSource2.DataSource = Gper(CType(Me.BindingSource1.Current, Personnel))

 لـDataSource  وٌضبطها كـBindingSource1
ً المقابلة للسجل الحالً فDictionary
الذي ٌحصل على القٌمة فً الـ
ً التً ستظهر قابمة الفروع المتوفرة لذلك الشخص عند النقر علٌه فDataGridView2 ً فٌتم عرضها فBindingSource2
DataGridView1
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Linq To DataSet
بافتراض أن قاعدة البٌانات  Northwindمثبتة فً جهازك من نافذة  Data Sourcesفً بٌبة التطوٌر أضؾ مصدر بٌانات جدٌد
لمشروعك ٌتضمن الجدولٌن  Categoriesو  Productsوباستخدام طرٌقة السحب واإلفبلت اسحب الجدول  Categoriesإلى سطح النافذة
الفارغ إلضافة  DataGridViewمع بعض التحكمات للنموذج ثم من نافذة  DataSourcesوسع العقدة بجانب الجدول Categories
واسحب الجدول  Productsالذي بداخل الجدول  Categoriesإلى سطح النافذة لٌتم إنشاء  DataGridViewثانٌة أسفل األولى خاصة
 Linqفإن واجهت
بالجدول  Productsطبعا لن أقوم بشرح هذه العملٌة بتفصٌل أكثر بما أنها برمجة قواعد بٌانات ودورتنا تتحدث عن
مشكلة ابحث فً القسم المناسب فً المنتدى أو حاول رإٌة فٌدٌوهات مٌكروسوفت التعلٌمٌة بخصوص هذه النقطة وقبل المتابعة ٌجب أن
تتؤكد أن مشروعك ٌعمل جٌدا وأن الـ  DataGridViewالثانٌة تعرض البٌانات المقابلة لما تم اختٌاره من األولى فقط.

انتقل إلى محرر الكود للنموذج وقم بإنشاء إجراء معالجة للحدث  CurrentChangedللتحكم  CategoriesBindingSourceوللحصول
على السطر الحالً نستخدم الكود التالً
Dim row As NorthwindDataSet.CategoriesRow
_ row = CType(CType(Me.CategoriesBindingSource.Current,
)DataRowView).Row, NorthwindDataSet.CategoriesRow

وللحصول على إجمالً قٌمة البضابع فً تلك الفبة والتً مازال إنتاجها مستمرا ٌمكننا كتابة االستعبلم
_ Dim Total = Aggregate Product In NorthwindDataSet.Products
_ Where Product.CategoryID = row.CategoryID
_ AndAlso Product.Discontinued = False
)Into Sum(Product.UnitPrice * Product.UnitsInStock

وبافتراض أنك متابع معً منذ البدء أصبحت تعرؾ طرٌقة االستعبلم فهنا استخدمنا  Aggregateفً بداٌة االستعبلم بما أننا نرٌد استخدام
الداالت التجمٌعٌة للحصول على مجموع الكلفة اإلجمالٌة للبضابع التً مازال إنتاجها مستمرا ثم حددنا فً قسم  Whereالشرط بؤننا نرٌد أن
 Product.CategoryID = row.CategoryIDوأن إنتاجها ما زال مستمرا
ٌتم تجمٌع المنتجات الموافقة للفبة المحددة
 Product.Discontinued = Falseثم استخدمنا قسم  Intoللحصول على اإلجمالً المطلوب وذلك بتمرٌر جداء قٌمة المنتج والعدد
الموجود للدالة التجمٌعٌة  .Sumوإلظهار نتٌجة االستعبلم على النموذج ضع صندوق نصوص على النموذج واستخدم الكود التالً لوضع
القٌمة فٌه الذي ٌستخدم األمر  Formatلتنسٌق القٌمة المعادة من االستعبلم بتنسٌق عملة
)"Me.TextBox1.Text = Format(Total, "c

لتنفٌذ بعض التصفٌة على الفبات أضؾ تحكم صندوق نصوص وزر إلى شرٌط األدوات الموجود فً أعلى النموذج وفً إجراء حدث النقر
على الزر أدخل االستعبلم التالً
_ Dim SelCat = From Cat In Me.NorthwindDataSet.Categories
_ "*" & Where Cat.CategoryName.ToLower Like Me.ToolStripTextBox1.Text.ToLower
Select Cat
Me.CategoriesBindingSource.DataSource = SelCat.AsDataView

حٌث قمنا باستخدام  Likeفً قسم  Whereلتصفٌة النتابج المعادة من االستعبلم تماما كما نفعل فً استعبلمات قواعد البٌانات ثم نقوم بضبط
 AsDataViewالخاصة
خاصٌة  DataSourceلـ  CategoriesBindingSourceلكً ٌظهر لنا نتابج االستعبلم حٌث أن الطرٌقة
باالستعبلم تعٌد ؼرض  DataViewداعم لـ ٌ Linqمثل استعبلم Linq to DataSet
دعنا نجري بعض االستعبلمات األخرى وسع نافذة مشروعك قلٌبل وأضؾ  DataGridViewوزر أوامر جدٌدان علٌها ثم سنستخدم كودنا
السابق الذي ٌحصل على متؽٌر ٌحمل السجل الحالً فً  CategoriesBindingSourceللحصول على معلومات السجل الحالً الذي تم
اختٌاره فً  CategoriesDataGridViewوذلك فً بداٌة إجراء معالجة الحدث  Clickلزر األوامر
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Dim row As NorthwindDataSet.CategoriesRow
row = CType(CType(Me.CategoriesBindingSource.Current, _
DataRowView).Row, NorthwindDataSet.CategoriesRow)

اآلن ٌمكننا كتابة االستعبلم التالً للحصول على قابمة بالمنتجات التً مازالت قٌد اإلنتاج مع السعر اإلجمالً للموجود منها حالٌا وإظهار
 والتً من الفبة التً تم اختٌارها من الشبكة الخاصة بالفباتDataGridView1 ًالنتٌجة ف
Dim Prods = From pr In NorthwindDataSet.Products _
Where pr.CategoryID = row.CategoryID _
And pr.Discontinued = False _
Select pr.ProductName, pr.UnitPrice, _
pr.UnitsInStock, Total = (pr.UnitPrice * pr.UnitsInStock)
Me.DataGridView1.DataSource = Prods.ToList

أضؾ ثبلث صنادٌق نصوص إلى النافذة حٌث سنقوم بإنشاء استعبلم جدٌد لحساب متوسط سعر الوحدات الموجودة ومجموع الكمٌات والقٌمة
اإلجمالٌة وذلك من أجل نفس الفبة التً أظهرنا نتابجها فً االستعبلم السابق
Dim ProdSums = Aggregate pr In NorthwindDataSet.Products _
Where pr.CategoryID = row.CategoryID _
And pr.Discontinued = False _
Into UntiSum = Sum(pr.UnitsInStock), PriceAvg = Average(pr.UnitPrice), _
TotalValue = Sum(pr.UnitPrice * pr.UnitsInStock)
Me.TextBox2.Text = ProdSums.PriceAvg.ToString("#,###.00")
Me.TextBox3.Text = ProdSums.UntiSum
Me.TextBox4.Text = ProdSums.TotalValue

 مع بعض االختبلؾ فً الترتٌب وأن صٌؽةSQL ً فselect  قرٌبة جدا من طرٌقة كتابة استعبلماتLinq الحظ أن طرٌقة كتابة استعبلمات
 الذي نتعامل معه حٌث ٌمكننا استخدام األشكال المختلفة لبلستعبلم التً وردت فً الدرسLinq هذه االستعبلمات متشابهة مهما اختلؾ مزود
Linq to  وفً الدروس المستقبلٌة عندما نتحدث عنLinq to Dataset  هنا أٌضا عندما ٌتعلق األمر بـLinq to Object السابق المتعلق بـ
Linq to Sql  وxml
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ِضبي ػٍّ ٟػٍِ Linq To DataSet ٝغ اعزخذاَ Lambda Expressions
الهدؾ من المثال
 .1حفظ بٌانات  DataSetفً ملؾ  xmlواستعادتها منه والتعامل معها بدون الحاجة لوجود قاعدة بٌانات
 .2االستعبلم من الـ  DataSetباستخدام  Linqومن أكثر من جدول وإدخال بعض الحسابات فً جملة االستعبلم واستخدام عبارة
 Joinلمنع التكرار الخاطا للبٌانات
 .3استخدام  Lambda Expressionsللقٌام بالحسابات من أجلنا واالستفادة من مٌزة رفع المتؽٌرات
 .4إظهار نتٌجة استعبلم  Linqفً  DataGridViewمباشرة
ٌ DataSetمكن ربطها مع أي قاعدة بٌانات سؤقوم بالعمل على مجموعة
من أجل ترك الموضوع عام وبما أن مجموعة البٌانات
بٌانات ؼٌر مربوطة مع قاعدة بٌانات حٌث ٌمكنك تطبٌق األفكار الواردة هنا على أي قاعدة بٌانات ٌمكن ربطها مع أي  DataSetوسٌكون
مثالً الذي سنسٌر علٌه هنا معتمد على خدمة مصرفٌة تدعى بالودابع ألجل
افتح أي إصدار من فٌجول ستودٌو  2008وأنشا مشروعا جدٌدا من نوع  Windows Forms Applicationثم من قابمة  Projectاختر
األمر  Add New Itemوأضؾ  DataSetللمشروع وقم بتسمٌتها  MyDataSetثم فً محرر التصمٌم الرسومً لمجموعة البٌانات انقر
بزر الفؤرة الٌمٌنً واختر األمر  DataTableمن قابمة  Addفً قابمة السٌاق ثم قم بإعادة تسمٌته لٌصبح اسمه  Customersثم أضؾ
للجدول  Customersالحقول التالٌة مع الخصابص الموضحة بجانب كل منها
الحقل  IDالخاصٌة  AutoIncrementبالقٌمة  Trueوالخاصٌتان  AutoIncrementSeedو  AutoIncrementStepكلتاهما إلى
القٌمة  1و نوع البٌانات  System.Int32ثم انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على الحقل  IDواختر األمر  Set Primary Keyمن قابمة السٌاق
لتحدٌد الحقل كمفتاح أساسً
الحقل  CustomerNameنوع البٌانات  System.Stringو  MaxLengthبالقٌمة 25
الحقل  CurrentAccountNumberنوع البٌانات  System.Stringو MaxLength 25
حٌث أن الحقل  IDهو معرؾ الزبون و  CustomerNameهو اسم الزبون والحقل  CurrentAccountNumberهو رقم الحساب
الجاري لدى المصرؾ
أضؾ جدول آخر لمجموعة البٌانات باسم  Wadaeaaوأضؾ له الحقول التالٌة مع الخصابص الموضحة بجانب كل منها
الحقل  WadeaaNumberبنوع بٌانات String
الحقل  CustomerIDبنوع بٌانات Int32
الحقل  InterestRateبنوع بٌانات  Decimalو  NullValueمساوٌة لـ 7.5
الحقل  WadeeaPeriodبنوع بٌانات  Int16و  BullValueمساوٌة لـ 3
الحقل  StartDateبنوع بٌانات DateTime
الحقل  WadeaaAmountبنوع بٌانات  Int32و  NullValueبقٌمة 10000
 InterestRateنسبة الفابدة و
 CustomerIDهو حقل مرتبط بجدول الزبابن و
حٌث  WadeaaNumberهو رقم الودٌعة و
 WadeeaPeriodفترة الودٌعة باألشهر و  StartDateتارٌخ فتح الودٌعة و  WadeaaAmountقٌمة الودٌعة
سنضٌؾ اآلن عبلقة بٌن الجدولٌن :انقر بزر الفؤرة الٌمنً على الجدول  Customersومن القابمة الفرعٌة  Addاختر  Relationثم اضبط
 Parent Tableإلى  Customersو  Child Tableإلى  Wadaeaaثم اختر  Key Columnsلٌضم الحقل  IDفقط و Foreign Key
 Columnsلٌضم الحقل  CustomerIDفقط ثم اختر الخٌار  Both Relations And Foreign Key Constraintثم اضؽط  Okمن أجل
حفظ العبلقة ثم اختر األمر  Save Allمن القابمة File
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انتقل إلى محرر النماذج الخاص بـ  Form1واجعل مساحة  Form1كبٌرة كفاٌة لتتسع لـ  DataGridView × 2مع شرٌط أدوات وبعض
التحكمات األخرى التً سنضٌفها الحقا ثم انتقل لنافذة  Data Sourcesواسحب الجدول  Customersثم ألقه على سطح  Form1فٌتم
إضافة  DataGridViewو شرٌط أدوات للنافذة
من نافذة  Data Sourcesانقر إشارة  +بجانب الجدول  Customersلتظهر لك قابمة بالحقول الخاصة به كما نبلحظ وجود نسخة من
الجدول  Wadaeaaكجدول فرعً ضمن  Customersوذلك بسبب العبلقة التً قمنا بإنشابها بٌن الجدولٌن اآلن قم بسحب الجدول
 Wadaeaaالموجود كجدول فرعً لـ  Customersولٌس الجدول الخارجً إلى سطح  Form1لٌتم إنشاء  DataGridViewأخرى على
النافذة ثم قم بتنسٌق النافذة بشكل جٌد وتؤكد من أن الـ  DataGridViewالخاصة بـ  Customersفً األعلى و األخرى فً األسفل
اختر  CustomersDataGridViewوانقر على السهم الصؽٌر الذي ٌظهر فً زاوٌتها الٌمٌنٌة العلٌا واختر األمر  Edit Columnsواضبط
الخاصٌة  Visibleللحقل  IDإلى  Falseثم كرر العملٌة بالنسبة للحقل  CustomerIDفً WadaeaaDataGridView
فً شرٌط األدوات فً األعلى انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على زر الحفظ – ٌمتلك أٌقونة قرص – واختر األمر  Enabledلتفعٌله ثم انقر علٌه
 WriteXmlلتخزٌن
نقرا مزدوجا لننتقل إلى محرر الكود ثم أدخل الكود التالً فً حدث النقر على زر الحفظ حٌث نستخدم الوظٌفة
محتوٌات مجموعة البٌانات فً ملؾ xml
Try
)"MyDataSet.WriteXml("d:\TestData.xml
Catch ex As Exception
)MsgBox(ex.Message
End Try

أنشا إجراء لمعالجة الحدث  Loadللنموذج وأدخل فٌه الكود التالً الذي سٌقوم بتحمٌل البٌانات من ملؾ  xmlالحظ ظهور رسالة خطؤ عند
تشؽٌل البرنامج ألول مرة وقبل حفظ البٌانات حٌث أن ملؾ البٌانات لم ٌتم إنشاإه بعد وهذا السبب فً استخدام بلوك  Try … Catchمن أجل
اصطٌاد الخطؤ وتجنب إفشال عملٌة بدء البرنامج وقد استخدمنا الوظٌفة  ReadXmlلتحمٌل البٌانات من ملؾ  xmlإلى مجموعة البٌانات
Try
)(MyDataSet.Clear
)"MyDataSet.ReadXml("d:\TestData.xml
Catch ex As Exception
)MsgBox(ex.Message
End Try

شؽل البرنامج وأدخل فٌه بعض البٌانات فً كبل الـ  DataGridViewوتؤكد من أنك قد قمت بتعببة جمٌع الحقول فً كلتا شبكتً البٌانات
وانتبه إلى أن الحقل  WadeeaPeriodهو عبارة عن عدد أشهر فترة الودٌعة لذا حاول االلتزام بالقٌم  1أو  3أو  6أو  12كقٌمة لهذا الحقل
من أجل تجربة إجرابٌة االحتساب الحقا وقم بالحفظ وأؼلق البرنامج ثم أعد فتحه من جدٌد للتؤكد من أن عملٌة الحفظ قد تمت بشكل صحٌح
الحظ عدم ظهور رسالة الخطؤ التً ظهرت عند فتح البرنامج ألول مرة بعد أن أدخلنا بٌانات وقمنا بحفظها عند تشؽٌل البرنامج للمرة الثانٌة
نرٌد اآلن إظهار قٌم االحتسابات الخاصة بكل ودٌعة عند المرور علٌها وكذلك تارٌخ استحقاق هذه الودٌعة
أضؾ أربعة حقول نصٌة للنافذة ورتبها أسفل شبكتً البٌانات وأعطها األسماء التالٌة  txtEndDateلتارٌخ االستحقاق و  txtInterestلقٌمة
الفابدة و  txtRayaaلضرٌبة الرٌع و  txtIdaraلضرٌبة اإلدارة المحلٌة ثم انتقل لمحرر الكود وأضؾ االستٌراد التالً فً بداٌة ملؾ الكود
الخاص بـ  Form1من أجل تمكٌننا من استخدام الوظابؾ الموجودة فً مجال األسماء Math
Imports ma = System.Math

ثم أضؾ اإلجراء التالً كإجرابٌة لبلحتساب وهنا أرجو أن تكون قد تابعت دروسً المتعلقة بـ  Lambda Expressionsألنها األساس فً
إجرابٌة االحتساب
_ Private Sub DisplayWaeaaCalcs(ByVal Amount As Integer, ByVal StartDate As Date,
)ByVal EndDate As Date, ByVal Interest As Decimal
)Dim DaysNum = DateDiff(DateInterval.Day, StartDate, EndDate
Dim Rayaa As Decimal
)Dim Rayya_Calc = Function(Intrst As Decimal) ma.Ceiling(Intrst * 7.5 / 100
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)Dim Idara_Calc = Function() ma.Ceiling(Rayaa * 10 / 100
_ )(Dim Intrst_Calc = Function
)ma.Ceiling(Amount * DaysNum * Interest / 36500
)(Dim Intr = Intrst_Calc
)Rayaa = Rayya_Calc(Intr
)(Dim Ida = Idara_Calc
)"Me.txtEndDate.Text = EndDate.ToString("dd/MM/yyyy
)"Me.txtInterest.Text = Intr.ToString("#,###.00
)"Me.txtRayaa.Text = Rayaa.ToString("#,###.00
)"Me.txtIdara.Text = Ida.ToString("#,###.00
End Sub

حٌث استخدمنا فً البداٌة الدالة  DateDiffللحصول على عدد أٌام الفترة التً سنقوم باالحتساب عنها وكنا قد مررنا قٌم المبلػ و تارٌخ
البداٌة وتارٌخ النهاٌة ونسبة الفابدة كمحددات إلجرابٌة االحتساب ثم عرفنا تعبٌر لمدا ٌقوم باحتساب قٌمة ضرٌبة الرٌع  Rayya_Calcبناء
على مبلػ الفابدة الممررة له وفً تعبٌر لمدا والضرٌبة األخرى لم نمرر لها قٌمة ولكنها استخدمت متؽٌر محلً من أجل االحتساب وهنا
Intrst_Calc
أنصحك بمراجعة قسم رفع المتؽٌرات فً مواضٌعً المتعلقة بتعابٌر لمدا إن لم تكن قد قرأته حتى اآلن وتعبٌر لمدا األخٌر
ٌستخدم أٌضا خاصٌة رفع المتؽٌرات ولكنه هنا ٌستخدم المحددات الممررة لئلجراء كمتؽٌرات مرفوعة ثم نقوم باستخدام هذه التعابٌر
لبلحتساب ثم نظهر القٌم فً صنادٌق النصوص المناسبة
من أجل أن نقوم باحتساب القٌم الموافقة لكل ودٌعة عند المرور علٌها سنقوم بعمل إجراء معالجة للحدث  CellEnterلكبل شبكتً البٌانات
بإجراء واحد – أدخل الكود التالً كإجراء لمعالجة الحدث  CellEnterلكبل الشبكتٌن الحظ ما بعد عبارة  Handlesفً بداٌة تعرٌؾ جسم
اإلجراء وأٌضا أننً لم أقم بتمرٌر أٌة محددات إلجراء معالجة الحدث حٌث ٌمكننً فعل ذلك بما أننً متؤكد من أننً لن أحتاج الستخدامها
_ )(Private Sub WadaeaaDataGridView_CellEnter
Handles WadaeaaDataGridView.CellEnter, CustomersDataGridView.CellEnter
Try
_ Dim EdDat = From a In MyDataSet.Wadaeaa
_ Where a.CustomerID = Me.CustomersDataGridView.CurrentRow.Cells(0).Value
_ And a.WadeaaNumber = Me.WadaeaaDataGridView.CurrentRow.Cells(0).Value
_ Select a.WadeaaNumber, a.WadeaaAmount, a.StartDate,
_ EndDate = DateAdd(DateInterval.Month, a.WadeeaPeriod, a.StartDate),
a.InterestRate
If EdDat.Count > 0 Then
_ DisplayWaeaaCalcs(EdDat.First.WadeaaAmount, EdDat.First.StartDate,
)EdDat.First.EndDate, EdDat.First.InterestRate
End If
Catch ex As Exception
Me.txtEndDate.Text = String.Empty
Me.txtInterest.Text = String.Empty
Me.txtRayaa.Text = String.Empty
Me.txtIdara.Text = String.Empty
End Try
End Sub

 aهو كٌان من الجدول
فً البداٌة قمنا بإنشاء استعبلم  Linqللحصول على القٌم الخاصة بالودٌعة التً نقؾ علٌها حٌث أن المتؽٌر
 Wadaeaaثم فً قسم  Whereضبطنا الشرط بحٌث ٌجلب االستعبلم فقط الودابع الخاصة بزبون معٌن عن طرٌق التؤكد من أن قٌمة
الحقل  CustomerIDمساوٌة لقٌمة  IDالخاصة بالزبون من خبلل قراءة قٌمة الخلٌة المناسبة فً السطر الحالً وتتمة للشرط وبنفس
الطرٌقة قمنا بضبط الشرط كً ٌجلب الودٌعة ذات الرقم المراد ثم ٌؤتً قسم  Selectلنحدد فٌه قابمة الحقول التً نرٌد الحصول علٌها الحظ
وجود الحقل المحسوب  EndDateالذي ٌتم حساب قٌمته من الحقول المعادة من االستعبلم باستخدام الوظٌفة  DateAddالتً تضٌؾ فترة
زمنٌة معٌنة حسب المحددات الممررة لها إلى تارٌخ ممرر لها وتعٌد قٌمة التارٌخ الجدٌد وتعاد قٌمته مع قابمة الحقول التً ٌعٌدها االستعبلم
 Countثم نستدعً الوظٌفة  DisplayWaeaaCalcsللقٌام
وبعد االستعبلم نتؤكد من أنه قد جلب نتابج فعبل بالتحقق من قٌمة الخاصٌة
بالحسابات وإظهار النتابج
شؽل البرنامج والحظ ظهور قٌم االحتسابات فً مربعات النصوص عند التنقل فً كبل شبكتً البٌانات إذا كانت لدٌك بٌانات قمت بحفظها كما
طلبت منك سابقا
من أجل إظهار الودابع التً تبدأ بتارٌخ معٌن وإظهارها أضؾ نموذج آخر للمشروع باسم  Form2ثم أضؾ  DataGridViewله واضبط
الخاصٌة  Dockللقٌمة  Fillلجعل شبكة البٌانات تمؤل كامل مساحة النموذج ثم نسق النموذج بحٌث ٌكون كبٌرا كفاٌة لعرض البٌانات الناتجة
عن االستعبلم ثم أضؾ زرا للنموذج  From1واجعل إجراء معالجة حدث النقر علٌه ٌماثل الكود التالً
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Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click
Dim d As Date = CDate(InputBox("Enter Date"))
Dim Dawa = From a In MyDataSet.Wadaeaa _
Join B In MyDataSet.Customers On _
a.CustomerID Equals B.ID _
Where a.StartDate = d _
Select B.CustomerName, B.CurrentAccountNumber, _
a.WadeaaNumber, a.WadeaaAmount, a.WadeeaPeriod, a.StartDate, _
EndDate = DateAdd(DateInterval.Month, a.WadeeaPeriod, _
a.StartDate)
Dim c As New Form2
c.DataGridView1.DataSource = Dawa.ToList
c.DataGridView1.Update()
c.ShowDialog()
End Sub

الحظ أننً استخدمت مٌزة جدٌدة فً فٌجول ستودٌو تمكننً من حذؾ محددات إجراء معالجة حدث ما إن كنت على ٌقٌن أننً لن أحتاج
 للربط بٌن الجداول عند عملٌة االستعبلم كً نتجنب مشكلة ظهور بٌانات مكررةJoin الستخدامها وفً جملة االستعبلم تبلحظ أننً استخدمت
من أحد الجداول من أجل جمٌع سطور الجدول اآلخر حٌث استخدمنا نفس أسلوب العبلقة التً قمنا بإنشابها فً البداٌة بٌن الجدولٌن من حٌث
 شرط لتصفٌة نتابجWhere  و استخدمنا فً قسمCustomer  فً الجدولID  بالحقلWadaeaa  فً الجدولCustomerID ربط الحقل
 لتحدٌد الحقول التً نرٌد إظهارها كنتابج لبلستعبلمSelect االستعبلم بحٌث نحصل على الودابع التً تبدأ بتارٌخ معٌن ثم نستخدم عبارة
 لشبكة البٌانات الموجودة على ذلكDataSource  قمنا بإنشاء متؽٌر من نوع تلك النافذة ثم ضبطنا قٌمةForm2 ًومن أجل إظهار النتابج ف
 لتحوٌل النتابج إلى شكل ٌمكن إظهاره فً شبكة البٌانات ومن أجلToList النموذج إلى النتٌجة المعادة من االستعبلم مستخدمٌن الطرٌقة
 بحٌث ٌصبح الكود كماWhere الحصول على الودابع التً تنتهً بتارٌخ معٌن ٌمكننا استخدام نفس الكود السابق بعد تعدٌل بسٌط فً قسم
ًٌل
Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click
Dim d As Date = CDate(InputBox("Enter Date"))
Dim Dawa = From a In MyDataSet.Wadaeaa _
Join B In MyDataSet.Customers On _
a.CustomerID Equals B.ID _
Where DateAdd(DateInterval.Month, a.WadeeaPeriod, a.StartDate) = d _
Select B.CustomerName, B.CurrentAccountNumber, a.WadeaaNumber, _
a.WadeaaAmount, a.WadeeaPeriod, a.StartDate, _
EndDate = DateAdd(DateInterval.Month, a.WadeeaPeriod, a.StartDate)
Dim c As New Form2
c.DataGridView1.DataSource = Dawa.ToList
c.DataGridView1.Update()
c.ShowDialog()
End Sub

 هل ٌمكنك شرح عمل اإلجراء الثانً بنفسك ؟؟؟؟. بٌن اإلجراءٌن األخٌرٌنWhere الحظ االختبلؾ فً قسم
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Linq to XML ِٟمذِخ ف

.net  المختلفة من داخل لؽة برمجة الـxml  تمكنك من العمل مع بٌاناتLinq  فً الذاكرة تدعمxml  هً واجهة برمجةLinq to Xml
 فً الذاكرة حٌث ٌمكنك االستعبلم منxml  التً تضع الـDOM  واختصاراDocument Object Model  وهً مشابهة لـFramework
ً فً أنها تزود نموذج ؼرضDOM  عنLinq to xml
الوثٌقة أو التعدٌل علٌها ثم ٌمكنك حفظها أو إرسالها بعد التعدٌل ولكن تختلؾ
2008  أخؾ وأسهل عند العمل علٌه وهً تستفٌد من تطوٌرات اللؽة فً الـObject Model
 فً الذاكرة للحصولxml  الذي ٌمكنك من كتابة استعبلمات من وثٌقةLinq  هً التكامل معLinq to Xml وتكمن المٌزة األهم التً تقدمها
 وتقدم لك مٌزات إضافٌة مثل اكتشاؾ األخطاء فً وقت الترجمةXquery  وxPath على مجموعة من العناصر والصفات التً تمتد لتشمل
XAttribute  أوXElement  إضافة إلى ترمٌز أقوى وإمكانٌة استخدام نتابج االستعبلمات كوسابط لبانٌاتDebugger ودعم أفضل للمدقق
xml  التً تمكن المطورٌن بسهولة من تحوٌل أشجارFunctional Construction  وهً تدعىxml توفر طرٌقة سهلة إلنشاء أشجار
.بسهولة من شكل إلى آخر
ً ٌمثل طلب مشترٌات كالتالxml  فقد ٌكون لدٌك ملؾxml  من كتابة استعبلمات منLinq to xml ً فLinq وتمكنك إمكانٌات

PurchaseOrder.xml
<?xml version="1.0"?>
<PurchaseOrder PurchaseOrderNumber="99503" OrderDate="1999-10-20">
<Address Type="Shipping">
<Name>Ellen Adams</Name>
<Street>123 Maple Street</Street>
<City>Mill Valley</City>
<State>CA</State>
<Zip>10999</Zip>
<Country>USA</Country>
</Address>
<Address Type="Billing">
<Name>Tai Yee</Name>
<Street>8 Oak Avenue</Street>
<City>Old Town</City>
<State>PA</State>
<Zip>95819</Zip>
<Country>USA</Country>
</Address>
<DeliveryNotes>Please leave packages in shed by driveway.</DeliveryNotes>
<Items>
<Item PartNumber="872-AA">
<ProductName>Lawnmower</ProductName>
<Quantity>1</Quantity>
<USPrice>148.95</USPrice>
<Comment>Confirm this is electric</Comment>
</Item>
<Item PartNumber="926-AA">
<ProductName>Baby Monitor</ProductName>
<Quantity>2</Quantity>
<USPrice>39.98</USPrice>
<ShipDate>1999-05-21</ShipDate>
</Item>
</Items>
</PurchaseOrder>

 من أجل كل عنصر فً طلب المشترٌاتPartNumber  ٌمكنك تشؽٌل استعبلم للحصول على القٌمة المقابلة للصفةLinq to xml فباستخدام
Dim purchaseOrder As XElement = XElement.Load("PurchaseOrder.xml", LoadOptions.SetBaseUri
Or LoadOptions.SetLineInfo)
Dim partNos = _
From item In purchaseOrder...<Item> _
Select item.@PartNumber
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وقد ترٌد الحصول على قابمة مرتبة باستخدام  PartNumberبالعناصر التً تحمل القٌمة أكثر من  100وللحصول على هذه المعلومات
ٌمكننا كتابة االستعبلم
_ = Dim partNos
_ >From item In purchaseOrder...<Item
_ * Where (item.<Quantity>.Value
_ item.<USPrice>.Value) > 100
_ Order By item.<PartNumber>.Value
Select item

 xmlمن
وباستخدام ٌ Linq to xmlمكنك عمل العدٌد من األشٌاء كتحمٌل ملؾ من القرص أو تخزٌن ملؾ إلى القرص أو إنشاء بٌانات
الصفر أو االستعبلم باستخدام  Xpathأو حتى التعامل مع أشجار  xmlمن حٌث اإلضافة والحذؾ والتعدٌل والتؤكد من صحة أشجار xml
باستخدام  XSDأو استخدام مجموعة مما ورد هنا لتحوٌل أشجار  xmlمن شكل إلى آخر
وهناك طرٌقتان إلنشاء أشجار  xmlفً  Visual Basicإما بتعرٌؾ  xmlمباشرة فً الكود أو باستخدام  Linq APIsإلنشاء الشجرة وكلتا
الطرٌقتٌن تمكنان الكود من عكس بنٌة  xmlشجرٌة كاملة فالكود التالً مثبل ٌنشا عنصر xml
_ = Dim contact1 As XElement
><contact
><name>Patrick Hines</name
><phone type="home">206-555-0144</phone
><phone type="work">425-555-0145</phone
></contact

وٌقدم فٌجول باٌزٌك عدة خصابص للتنقل عبر بنٌة  xmlوالتً تمكنك من الوصول إلى عناصر وصفات  xmlعن طرٌق تحدٌد اسم عنصر
 xmlاالبن أو ٌمكنك استدعاء طرابق  Linqلتحدٌد العناصر األبناء لعنصر  xmlفالكود التالً مثبل ٌستخدم خصابص  xmlلئلشارة إلى
الصفات والعناصر األبناء لعنصر  xmlمستخدما استعبلم  Linqللحصول على العناصر األبناء وإخراجهم كعنصر xml
' Place Imports statements at the top of your program.
>"Imports <xmlns:ns="http://SomeNamespace
Module Sample1
)(Sub SampleTransform
' Create test by using a global XML namespace prefix.
_ = Dim contact
><ns:contact
><ns:name>Patrick Hines</ns:name
><ns:phone ns:type="home">206-555-0144</ns:phone
><ns:phone ns:type="work">425-555-0145</ns:phone
></ns:contact
_ = Dim phoneTypes
><phoneTypes
_ ><%= From phone In contact.<ns:phone
_ >Select <type><%= phone.@ns:type %></type
>%
></phoneTypes
)Console.WriteLine(phoneTypes
End Sub
End Module

وٌمكنك  Visual Basicمن تحدٌد اسم مستعار  Aliasلمجال أسماء  Xmlباستخدام عبارة  Importsكما فً الكود التالً الذي ٌرٌنا كٌؾ
ٌمكننا استخدام العبارة  Importsالستٌراد مجال أسماء XML
>"Imports <xmlns:ns="http://someNamespace

حٌث ٌمكنك استخدام هذا االسم المستعار للوصول إلى خصابص  xmlولتحدٌد محارؾ  xmlمن أجل وثٌقة وعناصر  xmlوٌمكننا الحصول
على ؼرض  XNamespaceمن أجل أي بادبة مجال أسماء باستخدام المعامل  GetXmlNamespaceكما فً المثال
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' Place Imports statements at the top of your program.
Imports <xmlns:ns="http://SomeNamespace">
Module GetXmlNamespaceSample
Sub RunSample()
' Create test by using a global XML namespace prefix.
Dim contact = _
<ns:contact>
<ns:name>Patrick Hines</ns:name>
<ns:phone ns:type="home">206-555-0144</ns:phone>
<ns:phone ns:type="work">425-555-0145</ns:phone>
</ns:contact>
ShowName(contact.<ns:phone>(0))
End Sub
Sub ShowName(ByVal phone As XElement)
Dim qualifiedName = GetXmlNamespace(ns) + "contact"
Dim contact = phone.Ancestors(qualifiedName)(0)
Console.WriteLine("Name: " & contact.<ns:name>.Value)
End Sub
End Module

ns  باستخدام مجال األسماء العامXElemnt وٌرٌنا المثال التالً كٌفٌة إنشاء
Dim contact1 As XElement = _
<ns:contact>
<ns:name>Patrick Hines</ns:name>
<ns:phone type="home">206-555-0144</ns:phone>
<ns:phone type="work">425-555-0145</ns:phone>
</ns:contact>
Console.WriteLine(contact1)

 إلى الكود المكافا الذي ٌستخدمXml  التً تحتوي األسماء المستعارة لمجاالت أسماءxml وٌقوم مترجم فٌجول باٌزٌك بترجمة محارؾ
 عند الترجمة والكود السابق ٌولد نفس الكود التنفٌذي الذي ٌولده الكودxmlns  المستخدم فً تلك المجاالت وباستخدام الصفةXml تدوٌن
ًالتال
Dim contact2 As XElement = _
<ns1:contact xmlns:ns1="http://someNamespace">
<ns1:name>Patrick Hines</ns1:name>
<ns1:phone type="home">206-555-0144</ns1:phone>
<ns1:phone type="work">425-555-0145</ns1:phone>
</ns1:contact>
Console.WriteLine(contact2)

ً كما فً المثال التالXml  العامة مع خصابصXml ٌمكن استخدام مجاالت أسماء
Console.WriteLine("Contact name is: " & contact1.<ns:name>.Value)
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Linq TO XML ثؼغ اعزخذاِبد
 تحتوي معلومات عن العملٌاتxml

 فً فٌجول باٌزك انظر الكود التالً الذي ٌقوم بإنشاء وثٌقةxml  إلنشاء وثابقLinq ٌمكننا استخدام
الجارٌة فً النظام

Dim xmlProc = <MyProcesses>
<%= From proc In System.Diagnostics.Process.GetProcesses() _
Select <process id=<%= proc.Id %>>
<name><%= proc.ProcessName %></name>
<threads><%= proc.Threads.Count %></threads>
</process> %>
</MyProcesses>
My.Computer.FileSystem.WriteAllText("d:\temp\processes.xml", xmlProc.ToString, False)

Process.Start("d:\temp\processes.xml")

 أنشؤنا العقد الفرعٌة وأدخلنا بقٌة االستعبلم لٌقومselect  وأدخلنا فٌها بداٌة االستعبلم فٌها ثم فً قسمMyProcesses حٌث أنشؤنا العقدة
ً بسهولة حٌث نستخدم الكود التالxml
 كما ٌمكننا فٌجول باٌزٌك من الحصول على معلومات عن العقد فً وثٌقة.بضبط قٌم تلك العقد
ListBox ًإلظهار معلومات من الوثٌقة التً قمنا بإنشابها سابقا ف
Dim xmlprocs1 = xmlProc...<process>
For Each a In xmlprocs1
Me.ListBox1.Items.Add(a.<name>.Value & " " & a.@id)
Next

 كما فً الكودxml  لبلستعبلم من وثٌقةLinq أو ٌمكننا الحصول على نفس النتٌجة السابقة باستخدام استعبلمات
Dim xmlprocs1 = From pr In xmlProc...<process> _
Select pr.<name>.Value, pr.@id
For Each a In xmlprocs1
Me.ListBox1.Items.Add(a.name. & " " & a.id)
Next

 حساسxml

 كنتٌجة الستعبلم من وثٌقة موجودة سابقا على القرص وٌجب االنتباه إلى أن االستعبلم من وثابقxml وقد نرٌد إنشاء وثٌقة
لحالة األحرؾ

Dim myCusts = XDocument.Load("c:\MyCustomers.xml")
Dim ukCustomers = <ukCustomers>
<%= From cust In myCusts...<Customer> _
Where cust.<Country>.Value = "UK" _
Select cust %>
</ukCustomers>

ً كما ٌلxml أو ٌمكننا كتابة استعبلم مباشر من وثٌقة
Dim xmlPlant = XDocument.Load(CurDir() & "\plants.xml")
Dim qa = From p In xmlPlant...<PLANT> _
Select name = p.<COMMON>.Value _
Order By name

5 وقد نرٌد كتابة استعبلم من ذلك الملؾ لنحصل على النباتات التً تكلؾ أكثر من
Dim qb = From p In xmlPlant...<PLANT> _
Where CInt(p.<PRICE>.Value) > 5 _
Select name = p.<COMMON>.Value
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 وادخل فً الثبلث خبلٌا األولى من السطر األول الكلمات التالٌةExcel  لذا افتحLinq To xml وقد نرٌد إنشاء وثٌقة إكسل من استعبلم
 ثم اجعل الخط سمٌكا ثم أدخل تحتها سطرا من البٌانات التجرٌبة كً نستخدمه فً تحدٌد القسمCountry  وPhone  وName بالتسلسل
 وانسخNotepad  ثم قم بفتح الملؾ الذي أنشؤته للتو بواسطةXML SpreadSheet الذي سنضع فٌه بٌاناتنا الحقا ثم احفظ الملؾ بصٌؽة
 ثم ألصق بعدها محتوٌات الحافظة فٌصبح لدٌك شٌبا شبٌهاDim Sheet = جمٌع محتوٌاته ثم عد إلى محرر الكود فً بٌبة التطوٌر واكتب
ًبالتال
Dim Sheet = <?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<DocumentProperties xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<Author>SamerSelo</Author>
<LastAuthor>SamerSelo</LastAuthor>
<Created>2008-09-19T20:31:43Z</Created>
<Version>12.00</Version>
</DocumentProperties>
<ExcelWorkbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
<WindowHeight>7140</WindowHeight>
<WindowWidth>15255</WindowWidth>
<WindowTopX>120</WindowTopX>
<WindowTopY>150</WindowTopY>
<ProtectStructure>False</ProtectStructure>
<ProtectWindows>False</ProtectWindows>
</ExcelWorkbook>
<Styles>
<Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
<Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
<Borders/>
<Font ss:FontName="Arial" x:CharSet="178" x:Family="Swiss" ss:Size="11"
ss:Color="#000000"/>
<Interior/>
<NumberFormat/>
<Protection/>
</Style>
</Styles>
<Worksheet ss:Name="سلحٚ1" ss:RightToLeft="1">
<Table ss:ExpandedColumnCount="3" ss:ExpandedRowCount="2" x:FullColumns="1"
x:FullRows="1" ss:DefaultColumnWidth="54" ss:DefaultRowHeight="14.25">
<Row>
<Cell><Data ss:Type="String">Name</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">Phone</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">Country</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cell><Data ss:Type="String">Test</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">123456</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">Syr</Data></Cell>
</Row>
</Table>
<WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
<PageSetup>
<Header x:Margin="0.3"/>
<Footer x:Margin="0.3"/>
<PageMargins x:Bottom="0.75" x:Left="0.7" x:Right="0.7" x:Top="0.75"/>
</PageSetup>
<Selected/>
<DisplayRightToLeft/>
<Panes>
<Pane>
<Number>3</Number>
<ActiveRow>1</ActiveRow>
<ActiveCol>2</ActiveCol>
</Pane>
</Panes>
<ProtectObjects>False</ProtectObjects>
<ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
</WorksheetOptions>
</Worksheet>
<Worksheet ss:Name="سلحٚ2" ss:RightToLeft="1">
<Table ss:ExpandedColumnCount="1" ss:ExpandedRowCount="1" x:FullColumns="1"
x:FullRows="1" ss:DefaultColumnWidth="54" ss:DefaultRowHeight="14.25">
</Table>
<WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
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<PageSetup>
<Header x:Margin="0.3"/>
<Footer x:Margin="0.3"/>
<PageMargins x:Bottom="0.75" x:Left="0.7" x:Right="0.7" x:Top="0.75"/>
</PageSetup>
<DisplayRightToLeft/>
<ProtectObjects>False</ProtectObjects>
<ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
</WorksheetOptions>
</Worksheet>
<Worksheet ss:Name="سلحٚ3" ss:RightToLeft="1">
<Table ss:ExpandedColumnCount="1" ss:ExpandedRowCount="1" x:FullColumns="1"
x:FullRows="1" ss:DefaultColumnWidth="54" ss:DefaultRowHeight="14.25">
</Table>
<WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
<PageSetup>
<Header x:Margin="0.3"/>
<Footer x:Margin="0.3"/>
<PageMargins x:Bottom="0.75" x:Left="0.7" x:Right="0.7" x:Top="0.75"/>
</PageSetup>
<DisplayRightToLeft/>
<ProtectObjects>False</ProtectObjects>
<ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
</WorksheetOptions>
</Worksheet>
</Workbook>

 فً بداٌتها وسنحتاج الستٌرادها فً بداٌة كودناxml  التً ألصقناها للتو وجود بعض مجاالت األسماء الخاصة بـxml نبلحظ فً بداٌة وثٌقة
لذا فً قسم االستٌرادات فً بداٌة الملؾ أدخل االستٌرادات التالٌة حتى تساعدنا فً معرفة أسماء العناصر عند كتابة االستعبلم
Imports
Imports
Imports
Imports

<xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet">
<xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
<xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet">

من محرر الكود ابحث عن الجزء الذي ٌمثل البٌانات التجرٌبٌة ثم قم بقصه وفً حالة مثالً سٌكون
<Row>
<Cell><Data ss:Type="String">Test</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">123456</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">Syr</Data></Cell>
</Row>

 الذي عرفناه سابقا حٌث سنستخدم فٌه قطعة النص المقصوصة لتشكٌل شكل ناتج االستعبلمsheet أدخل اآلن االستعبلم التالً قبل المتؽٌر
Dim Customers = From Customer In db.Customers _
Order By Customer.CompanyName _
Select <Row>
<Cell><Data ss:Type="String"><%= Customer.CompanyName %></Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type=" String"><%= Customer.Phone %></Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String"><%= Customer.Country %></Data></Cell>
</Row>

 سابقا وقم بإدخال السطر التالً فً نفس المكانxml ثم انتقل للمكان الذي قصصنا منه قطعة
<%= Customers %>

انتقل إلى األعلى قلٌبل وعدل السطر
<Table ss:ExpandedColumnCount="3" ss:ExpandedRowCount="2" x:FullColumns="1"

إلى
<Table ss:ExpandedColumnCount="3" ss:ExpandedRowCount=<%= Customers.Count + 1 %> x:FullColumns="1"

ًوكل ما تبقى هو الحفظ وعرض الملؾ وهذا ٌتم بالكود التال
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Sheet.Save("d:\temp\customers11.xml")
Process.Start("d:\temp\customers11.xml")
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رؼشف ػٍO/R Designer ٚ Linq to SQL ٝ
سنقوم هنا بإنشاء برنامج بسٌط ٌعرض لنا كٌفٌة استخدام  O/R Designerإلنشاء  Entity Classesللتعامل المباشر مع قاعدة بٌانات
 NorthWindالشهٌرة التً ٌمكنك الحصول علٌها بسهولة من موقع
موجودة فً  SQL Serverوسؤعتمد حالٌا على قاعدة بٌانات
ماٌكروسوفت وتثبٌتها لدٌك كما ٌتوجب علٌك إنشاء اتصال لتلك القاعدة من داخل بٌبة التطوٌر فً نافذة  Server Explorerحتى ٌسهل علٌنا
العمل على كل حال موضوع تركٌب قاعدة البٌانات وإنشاء االتصال خارج عن مجال دورتنا وأفترض أنه لدٌك بعض األساسٌات التً
تساعدك فً التعامل مع هكذا أمور وٌمكنك مراجعة مكتبة  MSDNوبعض فٌدٌوهات ماٌكروسوفت التعلٌمٌة إن احتجت لمساعدة فً هذه
األمور
من  Solution Explorerانقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على مشروعك ومن القابمة اختر  Add Newومن صندوق الحوار اختر Linq To SQL
 Classesثم قم بتسمٌة الفبة الجدٌدة  NorthWind.dbmlثم اضؽط  Addفٌفتح لك واجهة  O/R Designerالفارؼة وإن كانت مؽلقة
ٌمكنك النقر المزدوج على  NorthWind.dbmlمن مستكشؾ الحل لفتحها
وسع االتصال الخاص بقاعدة البٌانات  Northwindمن  Server Explorerواسحب الجدول  Customersإلى واجهة  O/R Designerثم
قم بالحفظ وبعدها انتقل إلى نافذة  Data Sourcesاضؽط  Add New Data Sourceفٌفتح لك المعالج المؤلوؾ وفً حالتنا هذه سنختار
 Objectبما أنه المناسب لعملنا هنا ثم نضؽط  Nextثم وسع العقد فً نافذة المعالج واختر  Customerثم اضؽط  Nextثم Finish
 Customerمن واجهة  DataSourcesإلى سطح النافذة فٌتم إنشاء شرٌط أدوات و
عد إلى محرر النماذج وقم بسحب الجدول
 DataGridViewمن أجلك افتح السهم الصؽٌر أعلى ٌمٌن  DataGridViewواضبط الخٌار  Dock in parent Containerلجعل شبكة
البٌانات تمؤل كافة المساحة الفارؼة فً النموذج وكما تبلحظ هنا أن بٌبة التطوٌر تسهل علٌنا الكثٌر من األمور هنا من إنشاء للتحكمات
والفبات والربط بٌنها مما ٌوفر علٌنا الكثٌر من العمل
Load
من أجل إظهار البٌانات على النموذج سنحتاج لكتابة بعض الكود لذا انتقل لمحرر الكود الخاص بالنموذج وأنشا معالج للحدث
للنموذج وقبل بداٌة تعرٌؾ الحدث  Loadالخاص بالنموذج أدخل المتؽٌر التالً بحٌث ٌكون عاما على مستوى النموذج حٌث أن المتؽٌر Db
هنا هو كٌان من  NorthWindDataContextوالتً تشكل اتصالنا الفعلً مع قاعدة البٌانات بما أنها نقطة الدخول الربٌسٌة بالنسبة لـ Linq
To SQL
Private Db As New NorthWindDataContext

فً الحدث  Loadللنموذج سنضع استعبلم ٌ Linqزودنا بالبٌانات التً سٌتم إظهارها
_ Dim AllCustomers = From cust In Db.Customers
_ Order By cust.CustomerID
Select cust

هذا استعبلم  Linqعادي كؤي استعبلم  Linqقمنا باستخدامه منذ بداٌة الدورة حتى اآلن كل ما علٌنا إلظهار البٌانات هو ضبط قٌمة الخاصٌة
 DataSourceلـ  CustomerBindingSourecإلى استعبلمنا  AllCustomersأدخل السطر التالً مباشرة بعد االستعبلم ثم شؽل
البرنامج وتؤكد من ظهور البٌانات
Me.CustomerBindingSource.DataSource = AllCustomers

من أجل حفظ التعدٌبلت التً ربما سنقوم بها إلى قاعدة البٌانات عد إلى محرر النماذج واجعل زر الحفظ الموجود على شرٌط األدوات
 Enabledثم انقر علٌه نقرا مزدوجا إلنشاء معالج لحدث النقر علٌه واالنتقال لمحرر الكود وأدخل الكود التالً الذي سٌقوم بحفظ البٌانات من
أجلنا
)(Me.Validate
)(Me.CustomerBindingSource.EndEdit
Try
)(Db.SubmitChanges
)"MsgBox("Changes Saved
Catch ex As Exception
)MsgBox(ex.Message
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End Try

 EndEditالعابدة لـ
حٌث استخدمنا  Me.Validateأوال لجعل جمٌع التحكمات على النموذج أن تتحقق من قٌمها ثم استدعٌنا الطرٌقة
 CustomerBindingSourceمن أجل التؤكد من أن جمٌع عملٌات التحرٌر على البٌانات قد تم إنهاإها ثم استخدمنا الطرٌقة
 SubmitChangesالعابدة لـ  DataContextالتً ستقوم بحفظ البٌانات فعلٌا إلى قاعدة البٌانات واستخدمنا بلوك  Try … Catchمن أجل
التقاط أي خطؤ ربما نصادفه أثناء عملٌة الحفظ ومع أننا استخدمنا الطرٌقة  SubmitChangesهنا بدون محددات إال أنه ٌمكن استخدامها
بتمرٌر محدد وحٌد من نوع التعداد  ConflictModeالذي ٌمتلك إحدى قٌمٌتٌن  FailOnFirstConflictالتً توقؾ عملٌة تحدٌث البٌانات
إلى قاعدة البٌانات عند حصول أول تضارب وهً القٌمة االفتراضٌة و  ContinueOnConflictوهً تتابع عملٌة الحفظ حتى لو حدثت
تضاربات وتقوم بتجمٌع هذه التضاربات وتعٌدها بعد انتهاء عملٌة تحدٌث البٌانات إلى قاعدة البٌانات
ٌمكنك عند هذه النقطة تشؽٌل البرنامج والتؤكد من أنك تستطٌع إضافة وتعدٌل وحذؾ البٌانات بدون أٌة مشاكل
نرٌد اآلن إضافة بعض التصفٌة على البٌانات فً النموذج ولهذا الؽرض قم بإضافة صندوق نصوص وزر أوامر إلى شرٌط األدوات فً
أعلى النموذج وانقر نقرا مزدوجا على الزر حتى ننتقل لمحرر الكود وفً إجراء معالجة حدث النقر علٌه أدخل اآلن االستعبلم التالً الذي
أتبعناه بكود تحدٌث الخاصٌة  DataSourceلـ  CustomerBindingSourceإلى االستعبلم الجدٌد إلظهار النتابج
_ Dim CustNameQuery = From cust In Db.Customers
_ Where cust.ContactName Like
_ "*" & Me.ToolStripTextBox1.Text
_ Order By cust.CustomerID
Select cust
Me.CustomerBindingSource.DataSource = CustNameQuery

مبلحظة :أنا ال أقوم بشرح االستعبلمات هنا بافتراض أنك متابع ممتاز معً منذ البداٌة وأصبحت متآلفا مع صٌؽة وطرٌقة كتابة هذه
االستعبلمات كما ٌمكنك كتابة أٌة استعبلمات ترٌدها هنا وبؤي شكل هنا تماما كما فعلنا فً الدروس السابقة
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Linq To Sql Master/Detail
افتح مشروع فٌجول باٌزٌك جدٌد وقم بإضافة  Linq To SQL Classesإلٌه تماما كما فعلنا فً الدرس السابق وسمها NorthWind.dbml
ثم من  Server Explorerوسع عقدة اتصال قاعدة البٌانات  NorthWindوقم باختٌار الجدولٌن  Ordersو  Customersوقم بسحبهما
معا إلى نافذة  O/R Designerاألمر الذي ٌنشا فبتٌن من أجلنا األولى تدعى  Customerو الثانٌة  Orderونرى أن بٌبة التطوٌر قامت
بضبط العبلقة بٌنهما تلقابٌا كما نبلحظ أن جمٌع خصابص كلتا الفبتٌن تماثل تماما الحقول الموجودة فً الجدولٌن الموجودٌن فً قاعدة
البٌانات قم بحفظ المشروع اآلن قبل المتابعة
انتقل إلى نافذة  Data Sourcesواختر  Add New Data Sourceواختر من الصفحة األولى فً المعالج أن النوع الذي نرٌد االتصال به
هو  Objectثم اضؽط  Nextلبلنتقال للصفحة التالٌة من المعالج ثم وسع العقد وقم باختٌار الجدول  Customerفقط بدون اختٌار الجدول
 Orderثم اضؽط  Nextثم  Finishوستبلحظ فً نافذة  Data Sourcesأنه قد تم إدراج الفبة  Customerوتظهر الفبة  Ordersككابن
فرعً منها ولهذا قمنا باختٌار  Customerفقط فً المعالج
اسحب  Customerإلى سطح النافذة لٌتم إنشاء  DataGridViewعلى النافذة وشرٌط أدوات  BindingNavigatorفً أعلى النافذة ثم قم
بسحب  Ordersإلى سطح النافذة إلنشاء  DataGridViewأخرى أسفل األولى
انتقل إلى محرر الكود الخاص بالنموذج وقم بإنشاء إجراء لمعالجة حدث  Loadللنموذج وقبل تعرٌؾ اإلجراء مباشرة قم بإدخال المتؽٌر
العام التالً على مستوى النموذج لٌكون كٌانا من  NorthWindDataContextوالتً تشكل اتصالنا الفعلً مع قاعدة البٌانات بما أنها نقطة
الدخول الربٌسٌة بالنسبة لـ Linq To SQL
Private Db As New NorthWindDataContext

ولجعل البٌانات تظهر فً كلتا الشبكتٌن أدخل الكود التالً فً إجراء الحدث  Loadللنموذج وقم بتجربة البرنامج
Me.CustomerBindingSource.DataSource = Db.Customers

وعند تجربة البرنامج ستجد أن بٌانات  Ordersقد تم جلبها وهذا تقوم به من أجلنا  Linq to Sqlفً الخلفٌة بسبب العبلقة الموجودة بٌن
الجدولٌن عندما أنشؤنا  Entity Classesفً بداٌة العمل بواسطة  O/R Designerوالذي ٌحدث فعلٌا هو أنك عندما تختار سجبل من
ٌ Customersتولد تلقابٌا استعبلم ٌجلب بٌانات  Ordersالمرتبطة بهذا السجل بموجب العبلقة بٌن الجدولٌن وٌظهرها فً شبكة البٌانات
الثانٌة
لكً نستطٌع حفظ أٌة تعدٌبلت أو إضافات نقوم بها على قاعدة البٌانات عد إلى محرر النماذج واجعل زر الحفظ الموجود على الشرٌط فً
أعلى النموذج  Enabledوانقر علٌه نقرا مزدوجا من أجل إنشاء إجراء معالجة لحدث النقر علٌه واالنتقال لمحرر الكود وسٌكون كود الحفظ
شبٌها بالكود الذي استخدمناه فً الدرس السابق
)(Me.Validate
)(Me.OrdersBindingSource.EndEdit
)(Me.CustomerBindingSource.EndEdit
Try
)(Me.Db.SubmitChanges
)"MsgBox("Changes Saved.
Catch ex As Exception
)MsgBox(ex.Message
End Try

جرب البرنامج وتؤكد من أن جمٌع عملٌات الحذؾ والتعدٌل واإلضافة تعمل
انتقل إلى محرر النماذج وأضؾ  ComboBoxلشرٌط األدوات فً أعلى النموذج الذي سنقوم بملبه بؤسماء الدول المتوفرة حتى نستطٌع
اختٌار الزبابن الموجودٌن فً دولة معٌنة انتقل اآلن لمحرر الكود واستبدل كامل محتوٌات الحدث  Loadللنموذج بالكود التالً الذي سٌقوم
156

 فً عبارة االستعبلم كً ال ٌجلب لنا نتابج مكررة عندما تكون هناك نتابجdistinct

بملا صندوق القابمة بؤسماء الدول الحظ استخدام
متشابهة معادة من قاعدة البٌانات

Dim CusCountry = From co In Db.Customers _
Where co.Country <> String.Empty _
Order By co.Country _
Select co.Country Distinct
Me.ToolStripComboBox1.Items.Clear()
For Each co In CusCountry
Me.ToolStripComboBox1.Items.Add(co)
Next

 وأدخل فٌه كود االستعبلم التالً لكً ٌتم إظهارToolStripComboBox1  لـSelectedIndexChanged أنشا إجراء معالجة لحدث
الزبابن الموجودة فً دولة معٌنة عند اختٌارها من صندوق القابمة المركبة
Dim CustQuery = From co In Db.Customers _
Where co.Country = Me.ToolStripComboBox1.SelectedItem.ToString _
Select co
Me.CustomerBindingSource.DataSource = CustQuery

وللحصول على مجموع أجور الشحن لطلبات الزبون المحدد أضؾ صندوق نصوص أسفل النموذج ثم أنشا إجراء لمعالجة حدث
ً وأدخل فٌه الكود التالCustomerBindingSource  الخاص بـCurrentChanged
Dim ro = CType(Me.CustomerBindingSource.Current, Customer)
Dim FriSum = Aggregate ord In Db.Orders _
Where ord.CustomerID = ro.CustomerID _
Into Sum(ord.Freight)
Me.TextBox1.Text = FriSum.ToString

 لتحوٌل ناتج الخاصٌةCType  وهنا اضطررنا الستخدامCustomerBindingSource ًحٌث حصلنا أوال على معلومات السجل الحالً ف
 عند التصرٌح عنه فستقوم بذلك نٌابةro  وبما أننا لم نحدد نوع المتؽٌرObject  إلى النوع المطلوب بما أنها تعٌد قٌمة من النوعCurrent
ً لحساب مجموع أجور شحن الطلبات الخاصة بالزبون الحالaggregate عنا مٌزة االستدالل المحلً على النوع ثم استخدمنا استعبلم
ًأضؾ زرا وصندوق نصوص إلى النموذج حتى نستطٌع إظهار طلبات الزبون المحدد بعد تارٌخ معٌن ولكً النفقد االرتباط بٌن شبكت
 وأدخل فٌه الكود التالً قبل الكودCustomerBindingSource  الخاص بـCurrentChanged البٌانات انتقل إلى إجراء معالجة الحدث
 بما أننا سنؽٌرها الحقا عندما سننفذ استعبلمناOrdersBindingSource الموجود فٌه كً نعٌد ضبط القٌم الصحٌحة لـ
Me.OrdersBindingSource.DataSource = CustomerBindingSource
Me.OrdersBindingSource.DataMember = "Orders"
Me.TextBox2.Text = String.Empty

ًأنشا إجراء لمعالجة حدث النقر على الزر الذي أضفناه للنموذج وأدخل فٌه الكود التال
Dim ro = CType(Me.CustomerBindingSource.Current, Customer)
If IsDate(Me.TextBox2.Text) Then
Dim SpOrd = From ord In Db.Orders _
Where ord.CustomerID = ro.CustomerID _
And ord.OrderDate >= CDate(Me.TextBox2.Text) _
Select ord
Me.OrdersBindingSource.DataSource = SpOrd
Else
Me.OrdersBindingSource.DataSource = CustomerBindingSource
Me.OrdersBindingSource.DataMember = "Orders"
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Me.TextBox2.Text = String.Empty
End If

حٌث حصلنا فً البداٌة على معلومات السجل الحالً بالنسبة لـ  Customersفً المتؽٌر  roثم استخدمنا عبارة  Ifو الدالة  CDateللتحقق
من أن المستخدم قد قام بإدخال تارٌخ صحٌح قبل المتابعة باالستعبلم وإن لم ٌكن تارٌخا صحٌحا نعٌد ضبط قٌم OrdersBindingSource
إلى القٌم األصلٌة ونقوم بتفرٌػ النص الموجود فً صندوق النصوص وإن كان قد ادخل تارٌخا صحٌحا ننشا استعبلم ٌقوم بجلب الطلبات
التً تارٌخها بعد التارٌخ الموجود فً صندوق النصوص والخاصة بالزبون الحالً كما هو ظاهر فً قسم  Whereفً االستعبلم ثم نقوم
بضبط الخاصٌة  DataSourceلـ  OrdersBindingSourceإلى استعبلمنا كً ٌتم عرض البٌانات المعادة من االستعبلم فً شبكة البٌانات
الثانٌة
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ِضبي عش٠غ ػٓ و١ف١خ ئٔشبء فئبد ٠ Linq To SQLذ٠ٚب
رأٌنا فً الدروس السابقة كٌؾ أن الـ ٌ O/R Designerقوم بإنشاء فبات  Linq To SQLأو كما تدعى أٌضا  Entity Classesبسهولة من
أجلنا ومع ذلك ٌمكننا القٌام بذلك ٌدوٌا وسؤقوم فً هذا الدرس باستعراض سرٌع لكٌفٌة عمل ذلك من أجل العلم بالشا
أنشا مشروعا جدٌدا من النوع  Console Applicationوسمه LinqConsoleApp
• من قابمة  Projectاختر  Add Referenceومن صفحة  net.اختر  System.Data.Linqثم اضؽط Ok
• فً بداٌة الملؾ فً أعلى محرر الكود أضؾ االستٌرادات التالٌة
Imports System.Data.Linq
Imports System.Data.Linq.Mapping

سنضٌؾ اآلن  Entity Classوالذي عن عبارة عن فبة منظمة وفق جدول قاعدة بٌانات وإلنشاء هذه الفبة نضٌؾ الصفة  Tableقبل تعرٌؾ
الفبة والت تمتلك الخاصٌة  Nameالتً تحدد اسم الجدول فً قاعدة البٌانات ثم سٌكون علٌنا إضافة الخصابص المناسبة لتمثل أعمدة الجدول
وٌتم تحدٌد الربط مع األعمدة فً قاعدة البٌانات باستخدام الصفة  Columnوالتً تمتلك عدة خصابص لتعرٌؾ العمود مثل IsPrimaryKey
التً تمتلك قٌمة منطقٌة تحدد فٌما إذا كان العمود مفتاح أساسً أم ال والخاصٌة  Storageالتً تحدد اسم الحقل الخاص الذي سٌخزن قٌمة
الخاصٌة – أضؾ الفبة التالٌة بعد تعرٌؾ الـ  Moduleوقبل  Sub Mainوالتً ستمثل الجدول  Customersفً قاعدة البٌانات طبعا
عرفت بعض الخصابص من أجل بعض الحقول الموجودة فً الجدول هنا ولٌس جمٌع الحقول وذلك من اجل االختصار هنا وإن قررت
استخدام هذه الطرٌقة عملٌا علٌك تعرٌؾ الفبة بحٌث تكون مطابقة تماما للجدول الذي تمثله
_ >)"<Table(Name:="Customers
Public Class Customer
Private _CustomerID As String
_ >)"<Column(IsPrimaryKey:=True, Storage:="_CustomerID
Public Property CustomerID() As String
Get
Return Me._CustomerID
End Get
)Set(ByVal value As String
Me._CustomerID = value
End Set
End Property
Private _City As String
_ >)"<Column(Storage:="_City
Public Property City() As String
Get
Return Me._City
End Get
)Set(ByVal value As String
Me._City = value
End Set
End Property
Private _ContactName As String
_ >)"<Column(Storage:="_ContactName
Public Property ContactName() As String
Get
Return Me._ContactName
End Get
)Set(ByVal value As String
Me._ContactName = value
End Set
End Property
End Class
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 والذي ٌعتبرDataContext  التً سنستخدمها لذا سنحتاج إلى تعرٌؾ ؼرضNorthWind سنحتاج إلى إنشاء اتصال مع قاعدة البٌانات
 وذلك باعتبار أن قاعدةSub Main القناة الربٌسٌة لقراءة البٌانات وتخزٌنها فً قاعدة البٌانات – أدخل سطر الكود التالً فً اإلجراء
 لدي عند تجربة هذا المثالD:\TEMP  الموجود فً المجلدNORTHWND.MDF البٌانات موجودة فً الملؾ
Dim db As New DataContext("D:\TEMP\NORTHWND.MDF")

 أدخل الكود التالً مباشرة بعد الكودCustomers  كً نستخدمه فً االستعبلم من الجدولTable(of Customer) ثم سنقوم بإنشاء كابن
السابق
Dim Customers As Table(Of Customer) = _
db.GetTable(Of Customer)()

 التً سٌتم تنفٌذها على قاعدة البٌاناتSql أضؾ السطر التالً من الكود الذي سٌطبع على نافذة الكونسول أوامر
db.Log = Console.Out

 لٌستعلم أي من الزبابن موجودٌن فً لندن – أدخل كود االستعبلم التالً بعد الكود السابق مباشرةLinq سنكتب اآلن استعبلم
Dim custQuery = From cust In Customers _
Where cust.City = "London" _
Select cust

 للدوران عبر نتابج االستعبلم كما رأٌنا فً الدروس السابقة ثم طباعتها على نافذةFor Each وللحصول على نتابج االستعبلم سنستخدم حلقة
الكونسول

Console.WriteLine("Number Of Records: " & custQuery.Count.ToString)
For Each CustObj In custQuery
Console.WriteLine(CustObj.CustomerID.ToString & ", " & _
CustObj.City & ", " & CustObj.ContactName)
Next
Console.ReadLine()

وهذا هو الكود الكامل للمشروع
Imports System.Data.Linq
Imports System.Data.Linq.Mapping
Module Module1
<Table(Name:="Customers")> _
Public Class Customer
Private _CustomerID As String
<Column(IsPrimaryKey:=True, Storage:="_CustomerID")> _
Public Property CustomerID() As String
Get
Return Me._CustomerID
End Get
Set(ByVal value As String)
Me._CustomerID = value
End Set
End Property
Private _City As String
<Column(Storage:="_City")> _
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Public Property City() As String
Get
Return Me._City
End Get
Set(ByVal value As String)
Me._City = value
End Set
End Property
Private _ContactName As String
<Column(Storage:="_ContactName")> _
Public Property ContactName() As String
Get
Return Me._ContactName
End Get
Set(ByVal value As String)
Me._ContactName = value
End Set
End Property
End Class
Sub Main()
Dim db As New DataContext("D:\TEMP\NORTHWND.MDF")
Dim Customers As Table(Of Customer) = _
db.GetTable(Of Customer)()
db.Log = Console.Out
Dim custQuery = From cust In Customers _
Where cust.City = "London" _
Select cust
Console.WriteLine("Number Of Records: " & custQuery.Count.ToString)
For Each CustObj In custQuery
Console.WriteLine(CustObj.CustomerID.ToString & ", " & _
CustObj.City & ", " & CustObj.ContactName)
Next
Console.ReadLine()
End Sub
End Module
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Linq  اعزؼالِبدٍٝأِضٍخ ػ
فً هذا الدرس سؤورد بعض األمثلة على استعبلمات مختلفة كً نتعرؾ أكثر على أسلوب كتابة هذه االستعبلمات ولن أتطرق إلى طرق
For … استخدام هذه االستعبلمات بما أننا رأٌنا كٌؾ ٌمكن عمل ذلك من خبلل األمثلة الواردة فً الدروس السابقة إما بالدوران باستخدام حلقة
DataGridView ً أو باإلسناد المباشر لمتؽٌر أو تحكم أو اإلظهار فEach
مثال بسٌط على استخدام الداالت التجمٌعٌة فً االستعبلم للحصول على القٌمة العظمى لحقل ٌحتوي على مجموعة قٌم
Dim Wod = Aggregate Wdt In ads.WorkingDate _
Into Mdt = Max(Wdt.WorkingDate)

مثال آخر على استخدام الداالت التجمٌعٌة للحصول على مجموع ناتج عملٌة طرح حقلٌن
Dim TempBal = Aggregate AccBa In AccMov _
Into Bal = Sum(AccBa.DebitAmmount - AccBa.CreditAmmount)

 فً االستعبلم للحصول على مجموعة نتابج محددةWhere  فً قسمLike مثال بسٌط آخر ٌستخدم
Dim AccMov = From AccBal In Accds.AccountMovements _
Where AccBal.AccountNumber Like (AccNum & "*") _
Select AccBal

 للحصول على نتابج االستعبلم بحٌث ال ٌتؤثر شرط التصفٌة بحالة األحرؾWhere  فً قسمToLower مثال ٌستخدم الدالة
Dim Qts = From cu In Db.Customers _
Where cu.Country.ToString.ToLower Like "po*".ToLower _
Select cu

 لترتٌب النتابج تصاعدٌاOrder By مثال بسٌط آخر ٌستخدم
Dim ParentList = From ParLst In AccountsDataSet.Accounts _
Where ParLst.IsChildAccount = False _
Order By ParLst.AccountNumber _
Select ParLst

Order By  بعد حقل الفرز فً قسمDescending ومن أجل الترتٌب تنازلٌا ٌصبح االستعبلم كما ٌلً وذلك بإضافة
Dim ParentList = From ParLst In AccountsDataSet.Accounts _
Where ParLst.IsChildAccount = False _
Order By ParLst.AccountNumber Descending _
Select ParLst

 لربط جدولٌن للحصول على القٌمJoin هذا المثال ٌقوم بإعادة تارٌخ محتسب من تارٌخ وفترة زمنٌة مخزنٌن فً قاعدة بٌانات مع استخدام
منهما
Dim Edat = From de In DsDesposits.Deposits _
Join Dp In DsDesposits.InterestRates _
On de.InterestID Equals Dp.InterestID _
Select EndDate = DateAdd(DateInterval.Month, _
intrst.First, DepDet.First.StartDate)
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 لربط جدولٌن من أجل االستعبلم منهما ثم اختٌار حقول محددة كنتٌجة لبلستعبلم ثم استخدام االستعبلمJoin مثال آخر عن استعبلم ٌستخدم
 لبلستعبلم من نتٌجة ربط استعبلم وجدول للحصول على النتابجJoin داخل استعبلم آخر من أجل الحصول على نتٌجة إضافٌة ثم استخدام
المرؼوبة
Dim MovNam = From Acc In SampleDatabaseDataSet.ACCOUNTS _
Join Mov In SampleDatabaseDataSet.ACCOUNTS_MOVEMENTS _
On Acc.ACC_NUMBER Equals Mov.ACC_NUMBER _
Select Mov.MOVMENT_DATE, Mov.ACC_NUMBER, Acc.ACC_NAME, _
Mov.DEBIT_AMOUNT, Mov.CREDIT_AMOUNT
Dim AccBal = From AcBa In MovNam _
Group By acc_number = AcBa.ACC_NUMBER _
Into Balance = Sum(AcBa.DEBIT_AMOUNT - AcBa.CREDIT_AMOUNT)
Dim AccBalName = From ab In AccBal Join ac In SampleDatabaseDataSet.ACCOUNTS _
On ab.acc_number Equals ac.ACC_NUMBER _
Select ab.acc_number, ac.ACC_NAME, ab.Balance

 إلنشاء استعبلم ٌعطٌنا النتابج نتٌجة االستعبلم من أربعة جداول مختلفةJoin هذا المثال ٌستخدم
Dim ViewData = From Cu In DsDesposits.Customers _
Join Dp In DsDesposits.Deposits On Dp.CustomerID _
Equals Cu.CustomerID _
Join DepPer In DsDesposits.InterestRates On DepPer.InterestID _
Equals Dp.InterestID _
Join CaDp In DsDesposits.CalculatedDepsits On CaDp.DepositID _
Equals Dp.DepositID _
Where CaDp.CalculationReason = 2 _
And CaDp.CalculationDate >= FromDate _
And CaDp.CalculationDate <= ToDate _
Select Cu.Name, Dp.DepositNumber, Dp.DepositAmount, Dp.StartDate, _
CaDp.CalculationDate, DepPer.DepositPreiod

 للحصول على نتٌجة من قابمة قٌم فهً ؼٌر موجودة هنا لذا نقومsql  المستخدمة فً استعبلماتin هذا المثال فٌه نقطتٌن األولى بخصوص
 فً االستعبلم للحصول على نفس النتٌجة والثانٌة هً أننا نستطٌع استخدام نتٌجة استعبلمContains بوضع القٌم فً مصفوفة ثم نستخدم
كدخل الستعبلم آخر
Dim Vlu() As Byte = {0, 3, 4, Nothing, 6}
Dim DepDet = From De In DsDesposits.Deposits _
Where De.DepositID = Dr.DepositID _
And Vlu.Contains(De.DepositStatus)
Dim Intrst = From Irs In DsDesposits.InterestRates _
Where Irs.InterestID = DepDet.First.InterestID _
Select Irs.DepositPreiod, Irs.InterestRate

 وطرٌقة المصفوفة معاJoin مثال آخر ٌستخدم
Dim Vlu() As Byte = {0, Nothing, 3, 4, 6}
mDep = From d In DsDesposits.Deposits _
Join i In DsDesposits.InterestRates On d.InterestID Equals i.InterestID _
Where DateAdd(DateInterval.Month, i.DepositPreiod, d.StartDate)_
<= Now.Date _
And Vlu.Contains(d.DepositStatus) _
Select d.DepositID
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 الستثناء النتابج المعادة منExcept  فً نهاٌة االستعبلم األول استخدمنا الطرٌقةselect هذا المثال ٌستخدم استعبلمٌن متداخلٌن ففً قسم
Except االستعبلم الثانً الممرر كمحدد للطرٌقة
Deps = (From d In DsDesposits.Deposits _
Join i In DsDesposits.InterestRates _
On i.InterestID Equals d.InterestID _
Where (d.StartDate <= New Date(Ryear, 12, 31) _
And vlu.Contains(d.DepositStatus)) _
And DateAdd(DateInterval.Month, i.DepositPreiod, d.StartDate)_
>= New Date(Ryear, 12, 31) _
Select d.DepositID).Except( _
From ca In DsDesposits.CalculatedDepsits _
Where ca.EndDate = New Date(Ryear, 12, 31) _
Select ca.DepositID)
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Compiled Queries االعزؼالِبد اٌّزشعّخ
 االستعبلم مرة واحدة ثمCompile عندما ٌكون لدٌنا تطبٌق ٌستخدم استعبلمات متشابهة العدٌد من المرات ٌمكنك زٌادة األداء عبر ترجمة
تنفٌذه العدٌد من المرات الحقا عبر تمرٌر محددات مختلفة فً كل مرة فقد ٌكون لدٌك تطبٌق ٌقوم باالستعبلم عن جمٌع الزبابن الموجودٌن
 استخدام االستعبلمات المترجمة لهذاLinq to Sql فً مدٌنة محددة بحٌث ٌتم تمرٌر اسم المدٌنة فً وقت التنفٌذ من قبل المستخدم وهنا تدعم
الؽرض
 التً تزودنا بإمكانٌة الترجمة والتخزٌن المإقت لبلستعبلمات من اجل االستخدام وهذهCompiledQuery حٌث توفر لنا الفرٌموورك الفبة
 التً تعٌد االستعبلم كتعبٌر لمداExpression ً وهً تمتلك خاصٌة وحٌدة هSystem.Data.Linq الفبة متواجدة فً مجال األسماء
 التً تمتلك عدةCompile  وهً تمتلك بعض الطرق ولكن الطرٌقة األهم والتً ٌتم استخدامها هنا هً الطرٌقةLambda Expression
أشكال محملة متشابهة
Public Shared Function Compile(Of TArg0 As DataContext, TArg1, TResult) ( _
query As Expression(Of Func(Of TArg0, TArg1, TResult)) _
) As Func(Of TArg0, TArg1, TResult)
Public Shared Function Compile(Of TArg0 As DataContext, TArg1, TArg2, TResult) ( _
query As Expression(Of Func(Of TArg0, TArg1, TArg2, TResult)) _
) As Func(Of TArg0, TArg1, TArg2, TResult)
Public Shared Function Compile(Of TArg0 As DataContext, TArg1, TArg2, TArg3, TResult) ( _
query As Expression(Of Func(Of TArg0, TArg1, TArg2, TArg3, TResult)) _
) As Func(Of TArg0, TArg1, TArg2, TArg3, TResult)
Public Shared Function Compile(Of TArg0 As DataContext, TResult) ( _
query As Expression(Of Func(Of TArg0, TResult)) _
) As Func(Of TArg0, TResult)

 و المحددCompile

 عندما ٌتم تنفٌذ المفوض المعاد من الطرٌقةDelegate  نوع المحدد الممرر للمفوضTArg حٌث تمثل المحددات
Compile  المعاد عند تنفٌذ المفوض المعاد من الطرٌقةIEnumerable(T)  هو من النوعTResult

فً العدٌد من الحاالت ربما ترؼب فً إعادة استخدام االستعبلمات خارج مجال مسار التنفٌذ الحالً ففً هذه الحاالت تكون عملٌة تخزٌن
 مصممة من أجلQueries  فكرة فعالة ففً الكود التالً توجد لدٌنا فبةStatic Variables االستعبلمات المترجمة فً متؽٌرات ساكنة
Linq to Sql  بطرٌقةNorthWind تخزٌن االستعبلمات المترجمة تستخدم لبلستعبلم من قاعدة بٌانات
Class Queries
Public Shared CustomersByCity As _
Func(Of NorthWindDataContext, String, IQueryable(Of Customer)) = _
CompiledQuery.Compile(Function(db As NorthWindDataContext, _
city As String) _
From c In db.Customers Where c.City = city Select c)
Public Shared CustomersById As _
Func(Of NorthWindDataContext, String, IQueryable(Of Customer)) = _
CompiledQuery.Compile(Function(db As NorthWindDataContext, _
id As String) _
db.Customers.Where(Function(c) c.CustomerID = id))
End Class

ًحٌث ٌمكننا تعرٌؾ وظٌفة تستخدم االستعبلم المترجم كما ٌل
Public Function GetCustomersByCity(ByVal city As String) As
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_

IEnumerable(Of Customer)
Return Queries.CustomersByCity(db, city)
End Function

ً كما ٌلDataGridView ًثم استخدام هذه الوظٌفة لعرض نتابج االستعبلم ف
Me.DataGridView1.DataSource = GetCustomersByCity("London").ToList

DataGridView ًأو حتى االستخدام المباشر لبلستعبلم المترجم بحٌث نظهر نتٌجة االستعبلم مباشرة ف
Me.DataGridView1.DataSource = Queries.CustomersByCity(db, "London").ToList
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Linq ٕه١ٌ ئػبفخ ؽشائك ِخظظخ العزؼالِبد
 فإضافة إلىIEnumerable(T) ٌمكنك توسٌع مجموعة الطرابق التً ٌمكنك استخدامها مع استعبلمات لٌنك بإضافة وظابؾ موسعة للواجهة
العملٌات التقلٌدٌة مثل الوسطً أو الحد األقصى ٌمكننا مثبل إضافة دالة تجمٌعٌة لحساب قٌمة وحٌدة من سلسلة قٌم كما ٌمكنك إنشاء دالة
 فؤنت تضٌؾIEnumerable(T) تشكل مرشح مخصص أو لتحوٌل سلسلة معٌنة من البٌانات إلى سلسلة أخرى فعندما تقوم بتوسٌع الواجهة
.داالت مخصصة ألي مجموعة قابلة للتعداد
Double  لحساب وسطً سلسلة أرقام من النوعMedian فالمثال التالً ٌرٌنا كٌفٌة إنشاء طرٌقة موسعة تدعى
Imports System.Runtime.CompilerServices
Module LINQExtension
' Extension method for the IEnumerable(of T) interface.
' The method accepts only values of the Double type.
<Extension()> _
Function Median(ByVal source As IEnumerable(Of Double)) As Double
If source.Count = 0 Then
Throw New InvalidOperationException("Cannot compute median for an empty
set.")
End If
Dim sortedSource = From number In source _
Order By number
Dim itemIndex = sortedSource.Count \ 2
If sortedSource.Count Mod 2 = 0 Then
' Even number of items in list.
Return (sortedSource(itemIndex) + sortedSource(itemIndex - 1)) / 2
Else
' Odd number of items in list.
Return sortedSource(itemIndex)
End If
End Function
End Module

حٌث ٌمكنك استدعاء هذه الطرٌقة الموسعة من أي مجموعة قابلة للتعداد بنفس الطرٌقة التً تقوم بها باستدعاء الداالت التجمٌعٌة وٌرٌنا
double المثال التالً كٌفٌة استخدام الطرٌقة السابقة مع مصفوفة
Dim numbers1() As Double = {1.9, 2, 8, 4, 5.7, 6, 7.2, 0}
Dim query1 = Aggregate num In numbers1 Into Median()
MsgBox("Double: Median = " & query1)

 بحسب قٌم الدخل4.85 فاالستعبلم السابق ٌجب أن ٌنتج القٌمة
 من أجل كل نوع من أنواع البٌاناتOverloaded كما ٌمكن أن نضٌؾ وظابؾ موسعة محملة
' Integer overload
<Extension()> _
Function Median(ByVal source As IEnumerable(Of Integer)) As Double
Return Aggregate num In source Select CDbl(num) Into med = Median()
End Function

وٌكون استخدامها مماثبل
Dim numbers1() As Double = {1.9, 2, 8, 4, 5.7, 6, 7.2, 0}
Dim query1 = Aggregate num In numbers1 Into Median()
MsgBox("Double: Median = " & query1)
Dim numbers2() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5}
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Dim query2 = Aggregate num In numbers2 Into Median()
MsgBox("Integer: Median = " & query2)

 كمحدد وتستخدمه لتحوٌلDelegate  وهً تؤخذ مفوضاGeneric Objects كما ٌمكننا إضافة طرٌقة موسعة محملة تقبل أؼراضا عامة
 كمحدد مفوض وهذاFunc(T, TResult)  تؤخذMedian سلسة األؼراض من النوع العام للنوع المحدد وٌرٌنا الكود التالً طرٌقة محملة لـ
Double  وٌعٌد ؼرض من النوعT المفوض ٌؤخذ ؼرض من نوع عام
' Generic overload.
<Extension()> _
Function Median(Of T)(ByVal source As IEnumerable(Of T), _
ByVal selector As Func(Of T, Double)) As Double
Return Aggregate num In source Select selector(num) Into med = Median()
End Function

 من اجل سلسلة من األؼراض من أي نوع إذا لم ٌكن للنوع وظٌفته المحملة فٌجب علٌك عندهاMedian حٌث ٌمكنك استخدام الطرٌقة
 لهذا الؽرض كما ٌمكنك فً فٌجولLambda Expressions  كما ٌمكنك استخدام تعابٌر لمداDelegate Parameter تمرٌر محدد مفوض
 بدال من استدعاء الطرٌقة حٌث ٌمكنك تمرٌر أي قٌمة أو تعبٌر ضمن مجال القسمGroup By  أوAggregate باٌزٌك فقط استخدام قسم
ً فمن أجل النصوص ٌحتسب طول النصوص فString  أوinteger  من أجلMedian وٌرٌنا المثال التالً كٌفٌة استدعاء الطرٌقة
 من أجل كل حالةMedian  للطرٌقةFunc(T, TResult) المصفوفة حٌث نرى كٌفٌة تمرٌر
Dim numbers3() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5}
'
'
'
'

You can use num as a parameter for the Median method
so that the compiler will implicitly convert its value to double.
If there is no implicit conversion, the compiler will
display an error message.

Dim query3 = Aggregate num In numbers3 Into Median(num)
MsgBox("Integer: Median = " & query3)
Dim numbers4() As String = {"one", "two", "three", "four", "five"}
' With the generic overload, you can also use numeric properties of objects.
Dim query4 = Aggregate str In numbers4 Into Median(str.Length)
MsgBox("String: Median = " & query4)
' This code produces the following output:
' Integer: Median = 3
' String: Median = 4

 بطرٌقة استعبلم مخصصة تعٌد سلسلة من القٌم وفً هذه الحالة ٌجب علٌنا إعادة مجموعة منIEnumerbale(T) ٌمكننا توسٌع الواجهة
 حٌث ٌمكن استخدام طرٌقة مماثلة لما ذكر من اجل ترشٌح أو تحوٌل بٌانات إلى سلسلة من القٌم وٌرٌنا المثالIEnumerable(T) النوع
 تعٌد جمٌع العناصر األخرى فً المجموعة بدءا من العنصر األولAlternateElements التالً كٌفٌة إنشاء طرٌقة موسعة تدعى
' Extension method for the IEnumerable(of T) interface.
' The method returns every other element of a sequence.
<Extension()> _
Function AlternateElements(Of T)(ByVal source As IEnumerable(Of T)) _
As IEnumerable(Of T)
Dim list As New List(Of T)
Dim i = 0
For Each element In source
If (i Mod 2 = 0) Then
list.Add(element)
End If
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i = i + 1
Next
Return list
End Function

حٌث ٌمكنك استدعاء هذه الطرٌقة الموسعة من أجل أي مجموعة قابلة للتعداد تماما كما تفعل عندما تستدعً أي طرٌقة أخرى من
 كما نرى فً الكودIEnumerbale(T) الواجهة
Dim strings() As String = {"a", "b", "c", "d", "e"}
Dim query = strings.AlternateElements()
For Each element In query
MsgBox(element)
Next
'
'
'
'

This code produces the following output:
a
c
e
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اٌمغُ اٌضبِٓ  -اٌفئبد ٚاٌٛاعٙبد ِٚغبالد األعّبء

وٌضم المواضٌع التالٌة:
















تجزبة الفبة أو التركٌب على عدة ملفات
Overriding WndProc
الواجهات Interfaces
تحقٌق الواجهة IEnumerable
إدارة المصادر والواجهة IDisposable
Using Generics with Interfaces
نظرة ضمن مجال األسماء MY
كٌؾ تقوم بإضافة إجراءاتك الخاصة إلى مجال األسماء My
كٌؾ تستطٌع إطبلق أحداثك الخاصة RaiseEvent Tutorial
الطرابق الم َُوسِّعة Extension Methods
الطرٌقة Main
التحمٌل الزابد للمعامبلت Operators Overloading
إنشاء مكتبة تضٌؾ وظابؾ جدٌدة للتحكمات الموجودة بدون استخدام الوراثة
توسٌع مجال األسماء  Myباستخدام My Extensibility
جعل صندوق النصوص ٌقبل العملٌات الحسابٌة بدون استخدام الخاصٌة Text
ودوال تحوٌل األنواع
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 ػذح ٍِفبدٍٝت ػ١ اٌزشوٚرغضئخ اٌفئخ أ

Code Fileأنشا مشروعا جدٌدا و أضؾ إلٌه ملفٌن
Person فً الملؾ األول أدخل الكود التالً الذي هو عبارة عن فبة اسمها
Public Class Person
Public Property FirstName() As String
Get
Return _FirstName
End Get
Set(ByVal value As String)
_FirstName = value.Trim
End Set
End Property
Public Property LastName() As String
Get
Return _LastName
End Get
Set(ByVal value As String)
_LastName = value.Trim
End Set
End Property
Public Sub New()
_FirstName = "John"
_LastName = "Doe"
End Sub
End Class

 نفسهاperson اآلن فً الملؾ الثانً أدخل الكود التالً الذي هو عبارة عن تتمة الفبة
Partial Public Class Person
Private _FirstName As String
Private _LastName As String
Public Sub New(ByVal FirstName As String, ByVal LastName As String)
_FirstName = FirstName.Trim
_LastName = LastName.Trim
End Sub
Public ReadOnly Property FullName() As String
Get
Return _FirstName & " " & _LastName
End Get
End Property
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End Class

الحظ فً الملؾ الثانً قبل تعرٌؾ الفبة استخدام الكلمة  Partialوهً التً تمكننا من تجزبة الفبة  Classأو التركٌب  Structureإلى عدة
ملفات
Partial Public Class Person

ٌستخدم فٌجول باٌزٌك تعرٌؾ الفبة الجزبٌة لفصل الكود المولد تلقابٌا من الكود المكتوب من قبل المستخدم على ملفات منفصلة .فعلى سبٌل
المثال مصمم النماذج ٌحدد فبات  Classجزبٌة للتحكمات مثل النموذج  From.وعلٌك أال تعدل الكود المولد تلقابٌا لهذه التحكمات  .وهذا مثال
آخر
Partial Public Class sampleClass
)(Public Sub sub1
End Sub
End Class
Partial Public Class sampleClass
)(Public Sub sub2
End Sub
End Class

وٌبقى استخدام الفبة كما هو كما لو كان ضمن ملؾ واحد كما كنا نفعل سابقا

172

Overriding WndProc

ٌرسل نظام التشؽٌل – الوٌندوز – جمٌع أنواع الرسابل للتطبٌقات والتً تخبرها عن التؽٌٌرات فً بٌبة النوافذ .وهذه الرسابل تخبر
النموذج بالقٌام بعدة أشٌاء كإعادة الرسم ،النقل ،إعادة التحجٌم ،اإلخفاء ،التصؽٌر ،واإلؼبلق باإلضافة إلى االستجابة للتؽٌٌرات فً بٌبة
النوافذ أو القٌام بؤي شا آخر متعلق بالنوافذ .وٌكون لجمٌع تطبٌقات النوافذ إجراء ٌتم إطبلقه لبلستجابة لتلك الرسابل وٌدعى هذا اإلجراء فً
 WndProcالذي ٌمكنك تجاوزه لعمل أشٌاء
العادة  WindowProcوٌعالج فٌجول باٌزٌك دوت نٌت هذه الرسابل فً إجراء ٌدعى
مخصصة عند استقبال برنامجك لرسابل معٌنة.
WndProc
فمثبل الكود التالً ٌظهر كٌؾ ٌضمن البرنامج إبقاء النافذة لنفس نسب قٌاسات الواجهة بحٌث نقوم بتجاوز اإلجراء
الخاص بالنموذج والبحث عن الرسالة  WM_SIZINGالتً تستقبل محددات تتضمن الحافة التً ٌقوم المستخدم بجرها لتؽٌٌر حجم النموذج
وتركٌب من النوع ٌ Rectعطً للنموذج مكانه وحجمه الجدٌدٌن وٌبدأ الكود بتحدٌد التركٌب  Rectثم ٌعلن عن إجراء تجاوز لئلجراء
 WndProcوالذي ٌحدد بعض الثوابت والمتؽٌرات الساكنة التً تحمل القٌم األساسٌة للنموذج ثم ٌحدد اإلجراء  WndProcنوع الرسالة
التً ٌقوم بمعالجتها فإن كانت  WM_SIZINGتستخدم الوظٌفة  PtrToStructureلنسخ  m.LParamإلى التركٌب  Rectالذي ٌتم
استخدامه لحساب العرض والطول الجدٌدٌن للنموذج والنسبة بٌنهما .فإن كانت هذه هً المرة األولى التً ٌتم تنفٌذ  WndProcفٌها فتكون
بذلك قٌمة المتؽٌر الساكن  fixed_aspect_ratioمساوٌة للصفر وعندما ٌرى أن قٌمته مساوٌة للصفر ٌقوم بتخزٌن نسبة الطول والعرض
الحالٌٌن للنموذج فً ذلك المتؽٌر ثم ٌقوم  WndProcبتحدٌد فٌما إذا كانت النسبة الخاصة بالنموذج مختلفة عن القٌمة األصلٌة فإن تم تؽٌٌرها
ٌقرر أي بعد )طول أو عرض( سٌتم حفظه فإن كان المستخدم ٌقوم بالسحب من إحدى الزواٌا ٌقوم اإلجراء بحساب أي البعدٌن )طول أو
عرض( هو األكبر ثم ٌقوم بحساب قٌمة البعد اآلخر الذي ٌحقق نسبة الطول للعرض الخاصة بالنموذج .وإن كان المستخدم ٌقوم بسحب أحد
األطراؾ ٌقوم البرنامج بالحفاظ على العرض الجدٌد وٌقوم بحساب االرتفاع المناسب حسب النسبة وكذلك إن كان ٌقوم بالسحب باستخدام
إحدى الحافتٌن العلوٌة أو السفلٌة ٌقوم بتثبٌت االرتفا ع وٌقوم بحساب العرض المبلبم حسب النسبة ثم ٌقوم البرنامج بتقرٌر فٌما إذا كان ٌجب
علٌه نقل النموذج بحٌث ٌحرك الطرؾ الذي ٌقوم المستخدم بسحبه فمثبل إن كان المستخدم ٌسحب الزاوٌة الٌسارٌة السفلى فالبرنامج ٌؽٌر قٌم
الٌسار واألسفل بحٌث تبقى الزاوٌة العلوٌة الٌمنى ثابتة ثم ٌقوم  WndProcباستدعاء  Marshal.StructureToPtrلٌنسخ التركٌب Rect
مجددا إلى  m.LParamوأخٌرا ٌقوم  WndProcباستدعاء  MyBase.WndProcلٌترك المجال لئلجراء  WndProcاألب الستخدام القٌم
الجدٌدة لتؽٌٌر حجم النموذج .واستدعاء اإلجراء  WndProcالخاص باألب هام جدا فإن لم ٌقم البرنامح باستدعابه لكل رسالة لم ٌتم معالجتها
بشكل كامل فإن تلك الرسالة لن ٌتم معالجتها وبالنتٌجة فالنافذة لن تقوم بمعالجة جمٌع الرسابل الخاصة بها مما ٌنتج عن ذلك عدة مشاكل
مختلفة كعدم قدرتها على إعادة رسم نفسها أو التحرٌك أو إظهار القوابم أو ؼٌرها من األمور الخاصة بالنموذج
Imports System.Runtime.InteropServices
Public Class Form1
Public Structure Rect
Public left As Integer
Public top As Integer
Public right As Integer
Public bottom As Integer
End Structure
)Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As System.Windows.Forms.Message
Const WM_SIZING As Long = &H214
Const WMSZ_LEFT As Integer = 1
Const WMSZ_RIGHT As Integer = 2
Const WMSZ_TOP As Integer = 3
Const WMSZ_TOPLEFT As Integer = 4
Const WMSZ_TOPRIGHT As Integer = 5
Const WMSZ_BOTTOM As Integer = 6
Const WMSZ_BOTTOMLEFT As Integer = 7
Const WMSZ_BOTTOMRIGHT As Integer = 8
Static fixed_aspect_ratio As Double = 0
Dim new_aspect_ratio As Double
If m.Msg = WM_SIZING And m.HWnd.Equals(Me.Handle) Then
' Turn the message’s lParam into a Rect.
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Dim r As Rect
r = DirectCast( _
Marshal.PtrToStructure(m.LParam, GetType(Rect)), _
Rect)
' Get the current dimensions.
Dim wid As Double = r.right - r.left
Dim hgt As Double = r.bottom - r.top
' Get the new aspect ratio.
new_aspect_ratio = hgt / wid
' The first time, save the form’s aspect ratio.
If fixed_aspect_ratio = 0 Then
fixed_aspect_ratio = new_aspect_ratio
End If
' See if the aspect ratio is changing.
If fixed_aspect_ratio <> new_aspect_ratio Then
' To decide which dimension we should preserve,
' see what border the user is dragging.
If m.WParam.ToInt32 = WMSZ_TOPLEFT Or _
m.WParam.ToInt32 = WMSZ_TOPRIGHT Or _
m.WParam.ToInt32 = WMSZ_BOTTOMLEFT Or _
m.WParam.ToInt32 = WMSZ_BOTTOMRIGHT Then
' The user is dragging a corner.
' Preserve the bigger dimension.
If new_aspect_ratio > fixed_aspect_ratio Then
' It’s too tall and thin. Make it wider.
wid = hgt / fixed_aspect_ratio
Else
' It’s too short and wide. Make it taller.
hgt = wid * fixed_aspect_ratio
End If
ElseIf m.WParam.ToInt32 = WMSZ_LEFT Or _
m.WParam.ToInt32 = WMSZ_RIGHT Then
' The user is dragging a side.
' Preserve the width.
hgt = wid * fixed_aspect_ratio
ElseIf m.WParam.ToInt32 = WMSZ_TOP Or _
m.WParam.ToInt32 = WMSZ_BOTTOM Then
' The user is dragging the top or bottom.
' Preserve the height.
wid = hgt / fixed_aspect_ratio
End If
' Figure out whether to reset the top/bottom
' and left/right.
' See if the user is dragging the top edge.
If m.WParam.ToInt32 = WMSZ_TOP Or _
m.WParam.ToInt32 = WMSZ_TOPLEFT Or _
m.WParam.ToInt32 = WMSZ_TOPRIGHT Then
' Reset the top.
r.top = r.bottom - CInt(hgt)
Else
' Reset the bottom.
r.bottom = r.top + CInt(hgt)
End If
' See if the user is dragging the left edge.
If m.WParam.ToInt32 = WMSZ_LEFT Or _
m.WParam.ToInt32 = WMSZ_TOPLEFT Or _
m.WParam.ToInt32 = WMSZ_BOTTOMLEFT Then
' Reset the left.
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)r.left = r.right - CInt(wid
Else
' Reset the right.
)r.right = r.left + CInt(wid
End If
' Update the Message object’s LParam field.
)Marshal.StructureToPtr(r, m.LParam, True
End If
End If
)MyBase.WndProc(m
End Sub
End Class

فً فٌجول باٌزٌك  6والنسخ السابقة له ٌمكن للبرنامج تثبٌت إجراء  WindowProcخاص لعمل نفس العملٌات بصعوبة وتدعى هذه العملٌة
بـ  subclassingوٌعتبر االسم ؼٌر موفق ألن البرمجة ؼرضٌة التوجه تستخدم نفس االسم  subclassingلئلشارة إلى إنشاء فبة من أخرى
كما نفعل عند استخدامنا للعبارة  Inheritsوتكون عملٌة تجاوز  WndProcفً فٌجول باٌزٌك دوت نٌت أسهل بكثٌر وأكثر أمنا من الطرٌقة
المستخدمة فً فٌجول باٌزٌك  6كما تبلحظ فً المثال ولكنك مازلت بحاجة لبعض الخدع لتحوٌل  IntPtrالمخزن فً  m.LParamمن وإلى
تراكٌب مناسبة .كما ٌكون علٌك تقرٌر أي من الرسابل ستقوم باعتراضها وأي من قٌم  m.LParamو  m.WParamتؤخذ وكٌؾ ٌمكنك
التؤثٌر علٌهم بؤمان .وإحدى الطرق لتعلم هذه الرسابل هو إدراج اإلجراء  WndProcالتالً ثم القٌام بالعمل الذي ترٌد دراسته )تؽٌٌر حجم
النموذج على سبٌل المثال(
)Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As System.Windows.Forms.Message
)Debug.Print(m.ToString
)MyBase.WndProc(m
End Sub

والسطر التالً ٌبٌن النتٌجة من أجل الرسالة  WM_SIZINGالمرسلة إلى النموذج عندما ٌقوم المستخدم بتؽٌٌر حجمه وعلى األقل ٌظهر اسم
الرسالة  WM_SIZINGوقٌمتها الست عشرٌة 0x214

msg=0x214 (WM_SIZING) hwnd=0x30b8c wparam=0x2 lparam=0x590e29c result=0x0
والبحث عن اسم الرسالة فً موقع ماٌكروسوفت ومواقع البرمجة األخرى ٌعطٌك فً العادة معلومات أخرى تحتاج لمعرفتها مثل معنى قٌم
 m.WParamو  m.LParamكما ٌجدر مبلحظة أن ٌ Form classرث اإلجراء  WndProcمن  Control classوالتً ترثه بقٌة
التحكمات على النموذج بدورها و الذي ٌعنً أنك تستطٌع تجاوز اإلجراء  WndProcبؤي تحكم منها وبذلك ٌمكنك التحكم بتصرفاتها .فمثبل
ترٌنا قطعة الكود التالٌة كٌؾ تعمل الفبة  NoCtxMnuTextBoxوالمشتقة من التحكم  TextBoxبحٌث ٌقوم اإلجراء  WndProcالخاص
بها بتفحص الرسالة  WM_CONTEXTMENUثم ٌستدعً اإلجراء الخاص بالفبة األب من أجل جمٌع الرسابل األخرى وبالقٌام بإفشال
معالجة الرسالة  WM_CONTEXTMENUنمنع إظهار القابمة المنبثقة الخاصة بالتحكم والتً تضم أوامر مثل النسخ واللصق عندما تنقر
بزر الماوس الٌمٌنً علٌها
Public Class NoCtxMnuTextBox
Inherits System.Windows.Forms.TextBox
)Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As System.Windows.Forms.Message
Const WM_CONTEXTMENU As Integer = &H7B
If m.Msg <> WM_CONTEXTMENU Then
)MyBase.WndProc(m
End If
End Sub
End Class
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اٌٛاعٙبد Interfaces
أفترض بمن ٌتابع معً أن تكون له دراٌة عن الفبات وإنشابها والتعامل معها
الواجهة هً نوع مرجعً تستخدمه األنواع األخرى لضمان أنها تدعم عملٌة معٌنة وهً تحدد عناصر معٌنة ٌجب أن تتضمنها الفبات التً
تحقق هذه الواجهات وهً تحتوي على طرابق وخصابص وعناصر أحداث تماما كالفبات
الصٌؽة العامة
_ ] [ <attributelist> ] [ accessmodifier ] [ Shadows
] ) Interface name [ ( Of typelist
] [ Inherits interfacenames
] [ [ modifiers ] Property membername
] [ [ modifiers ] Function membername
] [ [ modifiers ] Sub membername
] [ [ modifiers ] Event membername
] [ [ modifiers ] Interface membername
] [ [ modifiers ] Class membername
] [ [ modifiers ] Structure membername
End Interface
وكما نرى من الصٌؽة العامة فٌسبق التصرٌح عن الواجهة واصفات  Attributesوكلمات تحدٌد المجال مثل  Publicأو الكلمة Shadows
التً تعنً أن هذه الواجهة تعٌد تعرٌؾ واجهة موجودة وبنفس االسم كما ٌمكن وراثة واجهة من أخرى تماما كالفبات وهً تحتوي على نفس
العناصر الممكن احتوابها ضمن الفبات من وظابؾ وداالت وخصابص  ...الخ ولكنها تحدد تعرٌؾ هذه الوظابؾ والخصابص فقط بدون
الكود الذي ٌحدد عملها وٌجب على أي فبة تحقق واجهة معٌنة أن توفر الكود العملً لكافة العناصر الموجودة ضمن هذه الواجهة وٌمكن
تعرٌؾ الواجهة على مستوى  Namespaceأو  Moduleأي ٌجب أن ٌكون تعرٌفها عاما وؼٌر محصور ضمن إجراء معٌن كما ٌمكننا
تعشٌش الواجهات بحٌث أن أٌة واجهة ممكن أن تتضمن واجهة أخرى كما ٌمكن تحدٌد خاصٌة افتراضٌة باستخدام الكلمة  Defaultوال ٌمكن
استخدام محددات الوصول مثل  Publicأو  Privateعند التصرٌح عن عناصر الواجهة ولكن ٌمكن استخدام  Overloadsأو Shadows
وعندما تستخدم واجهة ضمن فبة ٌتم اإلعبلن عن عناصر هذه الفبة باستخدام محدد الوصول  Publicافتراضٌا األمر الذي ٌمكنك تؽٌٌره
الحقا على مستوى تلك الفبة كما ال ٌمكن التصرٌح عن متؽٌرات ضمن الواجهة وعند تسمٌة الواجهات ٌفضل أن ٌبدأ االسم دوما بالحرؾ I

لنرى اآلن بعض األمثلة عن الواجهات
ٌمكن أن نعرؾ واجهة ألشخاص تحتوي على بعض الخصابص كما ٌلً
Interface IPerson
Property Name() As String
Property Birthdate() As Date
ReadOnly Property Age() As Integer
End Interface

أو ٌمكننا تعرٌؾ واجهة لبعض العملٌات الحسابٌة
Interface ISomeMath
Function AddNumbers(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer
Function AddNumbers(ByVal a As Double, ByVal b As Double) As Double
Function Multiply(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Double
End Interface
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ًكما ٌمكن أن نعرؾ واجهة لدفتر الهواتؾ ترث واجهة األشخاص كما ٌل
Interface IPhonebook
Inherits IPerson
Property Phone() As String
Property Address() As String
Sub ShowInformations()
End Interface

 تماما بعد التصرٌح عن تلك الفبةImplements  نستخدم الكلمةPhonebook اآلن إن كانت لدٌنا فبة للهواتؾ نرٌد منها أن تحقق الواجهة
وسنرى أن بٌبة التطوٌر ستضٌؾ الهٌكل األساسً لعناصر تلك الواجهة إلى الفبة الجدٌدة
Public Class Phones
Implements IPhonebook
Public ReadOnly Property Age() As Integer Implements IPerson.Age
Get
End Get
End Property
.......
End Class

كما ٌمكن استخدام أكثر من واجهة ضمن الفبة الواحدة
Class SomeTest
Implements IPerson
Implements ISomeMath
Public ReadOnly Property Age() As Integer Implements IPerson.Age
Get
End Get
End Property
.......
Public Function AddNumbers(ByVal a As Double, ByVal b As Double) As Double _
Implements ISomeMath.AddNumbers
End Function
.......
End Class

وٌبقى علٌك كتابة الكود المناسب لتلك العناصر بما ٌتناسب مع وظٌفة الفبة التً تعمل علٌها الحظ تعرٌؾ جمٌع العناصر المضافة باستخدام
 فً هذه المرحلةPublic محدد الوصول

وهذا مثال على تعشٌش الواجهات بداخل بعضها
Interface IPhonebook
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Interface IPersone
Property Name() As String
Property Birthdate() As Date
ReadOnly Property Age() As Integer
End Interface
Property Phone() As String
Property Address() As String
)(Sub ShowInformations
)Event SomeEvent(ByVal a As Int16
End Interface

واستخدامها ضمن الفبة
Class test
Implements IPhonebook
Implements IPhonebook.IPersone
.......
End Class

عإاي:
الحقٌقة ال أجد الواجهات سوى أنها تجبر مستخدمها على تعرٌؾ أعضاء الواجهة )خصابص أو دوال أو وظابؾ( بداخل الفبة  .بعبارة أخرى
تستورد هٌكل فبة من دون أي كود !!
فماذا سؤستفٌد من هذا األمر ؟

اٌغٛاة
إذا تنقلت فً بعض الفبات والواجهات فً  msdnستجد أن ماٌكروسوفت تلزمك باستخدام واجهة معٌنة ألداء ؼرض معٌن ) أي ضمان أن
فبتك تتضمن عناصر معٌنة الزمة إلتمام المهمة التً أنت بصدد القٌام بها( فمثبل عندما تستخدم عبارة  Usingللتصرٌح عن متؽٌر ٌجب أن
تكون الفبة التً نعرؾ هذا المتؽٌر من نوعها محققة للواجهة  IDisposableوذلك ألن  Usingتحتاج إلى عناصر معٌنة أن تكون متوفرة فً
المتؽٌر الذي تعرفه وهذه العناصر توفرها للفبة الواجهة IDisposable
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رحم١ك اٌٛاعٙخ )IEnumerable(Of T
ٌتم تعرٌؾ الواجهة ) IEnumerable(Tبواسطة فبات تستطٌع إعادة سلسلة من القٌم بشكل متسلسل قٌمة قٌمة وتكمن الفابدة من إعادة
البٌانات بهذه الطرٌقة هً أنه ال ٌجب علٌك تحمٌل مجموعة كاملة من البٌانات فً الذاكرة من أجل العمل علٌها فؤنت تستخدم ذاكرة كافٌة
لتحمٌل عنصر واحد من البٌانات وٌمكن استخدام الفبات التً تحقق الواجهة ) IEnumerbale(Tمع حلقات  For … Nextأو مع استعبلمات
لٌنك Linq
فإن كان على تطبٌق معٌن القراءة من ملؾ نصً كبٌر وٌعٌد أسطر الملؾ التً توافق معٌار بحث معٌن فٌستخدم التطبٌق استعبلمات لٌنك
للعودة باألسطر التً تطابق معٌار بحث معٌن ولبلستعبلم عن محتوٌات الملؾ بواسطة استعبلم لٌنك ٌجب على التطبٌق تحمٌل محتوٌات
الملؾ ضمن مصفوفة أو مجموعة ولكن عملٌة تحمٌل الملؾ بؤكمله ضمن مصفوفة أو مجموعة تستهلك قدرا كبٌرا من الذاكرة وبدال عن
ذلك ٌمكن الستعبلم لٌنك االستعبلم عن محتوٌات الملؾ باستخدام فبة قابلة للتعداد  Enumerable Classتعٌد فقط تلك القٌم التً تطابق شرط
البحث فاالستعبلمات التً تعٌد بضعة قٌم مطابقة تستهلك قدرا أقل بكثٌر من الذاكرة
) IEnumerable(Tلتقدم البٌانات المصدرٌة كبٌانات قابلة للتعداد وفبتك التً تحقق الواجهة
وٌمكنك إنشاء فبة تحقق الواجهة
) IEnumerable(Tستحتاج إلى فبة ثانٌة تحقق الواجهة ) IEnumerator(Tللدوران حول البٌانات المصدرٌة بحٌث تمكنك هاتان الفبتان
IEnumerbale(Of
من إعادة عناصر البٌانات بشكل متسلسل من نوع محدد وفً هذا المثال سنقوم بإنشاء فبتان األولى تحقق الواجهة
) Stringوالثانٌة تحقق الواجهة ) IEnumerator(Of Stringبحٌث تستخدمان للقراءة من ملؾ نصً سطر واحد فً كل مرة
أنشا مشروعا جدٌدا من النوع  Class Libraryوقم بتسمٌته  StreamReaderEnumerableثم من  Solution Explorerقم بإعادة
 Class1.vbإلى  StreamReaderEnumerable.vbوإن سؤلتك بٌبة التطوٌر اقبل تؽٌٌر اسم الفبة إلى
تسمٌة الملؾ
 StreamReaderEnumerableثم انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على المشروع  StreamReaderEnumerableواختر  Addثم New item
ثم  Classوقم بتسمٌة الملؾ StreamReaderEnumerator.vb
افتح الملؾ  StreamReaderEnumerable.vbوفً القسم العام بعد تعرٌؾ الفبة ادخل
)Implements IEnumerable(Of String

ثم اضؽط  Enterفٌقوم فٌجول باٌزٌك تلقابٌا بإضافة العناصر الضرورٌة لتحقٌق الواجهة
كودك وسنقوم اآلن بإضافة بانً عام للفبة ٌؤخذ محدد واحد هو مسار الملؾ

 IEnumerable(Of String) interfaceإلى
Private _filePath As String

)Public Sub New(ByVal filePath As String
_filePath = filePath
End Sub

سنقوم اآلن بإضافة الكود المناسب للوظٌفة  GetEnumeratorبحٌث تعٌد تواجدا جدٌدا للفبة  StreamReaderEnumeratorوٌمكن
جعل تعرٌؾ هذه الوظٌفة خاصا ألنك ترٌد عرض عناصر الواجهة ) IEnumerable(Of Stringفقط اجعل كود الوظٌفة مطابقا للتالً
_ )(Public Function GetEnumerator
_ )As System.Collections.Generic.IEnumerator(Of String
Implements System.Collections.Generic.IEnumerable(Of String).GetEnumerator
)Return New StreamReaderEnumerator(_filePath
End Function
_ )(Public Function GetEnumerator1
_ As System.Collections.IEnumerator
Implements System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator
)(Return Me.GetEnumerator
End Function
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 أدخل السطر التالً ثم اضؽطStreamReaderEnumerator  وفً القسم العام للفبةStreamReaderEnumerator.vb افتح الملؾ
Enter
Implements IEnumerator(Of String)

 لكودك أضؾ الكود التالً الذي سٌشكل بانً الفبة التً ستقومIEnumerator(Of String) فٌتم إضافة العناصر الضرورٌة لتحقٌق الواجهة
بفتح الملؾ وتنفٌذ عملٌات الدخل والخرج علٌه بحٌث ٌؤخذ محددا وحٌدا هو مسار الملؾ
Private _sr As IO.StreamReader
Public Sub New(ByVal filePath As String)
_sr = New IO.StreamReader(filePath)
End Sub

 تعٌد العنصر الحالً من الملؾ النصً كنص وٌمكن جعلIEnumerator  وIEnumerator(Of String) الخصابص الحالٌة لـلواجهات
 فقط اآلن اجعل كود الخاصٌةIEnumerable(Of String)
 خاصا ألنه علٌك عرض خصابص الواجهةCurrent تعرٌؾ الخاصٌة
ً مطابقا للتالCurrent
Private _current As String
Public ReadOnly Property Current() As String _
Implements IEnumerator(Of String).Current
Get
If _sr Is Nothing OrElse _current Is Nothing Then
Throw New InvalidOperationException()
End If
Return _current
End Get
End Property
Private ReadOnly Property Current1() As Object _
Implements IEnumerator.Current
Get
Return Me.Current
End Get
End Property

 وإن لمCurrent  للعنصر التالً فً الملؾ النصً وتحدث القٌمة المعادة من الخاصٌةIEnumerator  للواجهةMoveNext تتنقل الطرٌقة
ً كما ٌلMoveNext  اآلن اجعل كودTrue  وإال فسوؾ تعٌد القٌمةFalse  القٌمةMoveNext ٌعد ٌوجد أٌة عناصر أخرى تعٌد الطرٌقة
Public Function MoveNext() As Boolean _
Implements System.Collections.IEnumerator.MoveNext
_current = _sr.ReadLine()
If _current Is Nothing Then Return False
Return True
End Function

 نقطة التكرار باالنتقال إلى نقطة البداٌة للملؾ النصً وتفرغ قٌمة الخاصٌةIEnumerator  للواجهةReset وتوجه الطرٌقة
CurrentItem
ً كما ٌلReset أجعل كود الطرٌقة
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Public Sub Reset() _
Implements System.Collections.IEnumerator.Reset
_sr.DiscardBufferedData()
_sr.BaseStream.Seek(0, IO.SeekOrigin.Begin)
_current = Nothing
End Sub

 أن جمٌع المصادر الؽٌر مدارة سٌتم تحرٌرها قبل تدمٌر التكرار فمقبض الملؾ الذيIEnumerator  للواجهةDispose وتضمن الطرٌقة
 هو موارد ؼٌر مدارة وٌجب أن ٌتم إؼبلقه قبل أن ٌتم تدمٌر تواجد التكرار استبدل الكود الذيStreamReader ٌستخدم من قبل الؽرض
ً بالكود التالDispose ولد من أجل الطرٌقة
Private disposedValue As Boolean = False
Protected Overridable Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If Not Me.disposedValue Then
If disposing Then
' Dispose of managed resources.
End If
_current = Nothing
_sr.Close()
_sr.Dispose()
End If
Me.disposedValue = True
End Sub
Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
Dispose(True)
GC.SuppressFinalize(Me)
End Sub
Protected Overrides Sub Finalize()
Dispose(False)
End Sub

Solution
 إلىWindows Application
من أجل تجربة الفبات التً قمنا بإنشابها قم بإضافة مشروع جدٌد من النوع
 وذلك بالنقر بزر الفؤرة األٌمن علىStreamReaderEnumerable  ثم قم بإضافة مرجع لمكتبة الفباتStreamReaderEnumerable
 اختر مكتبة الفبات المذكورةProjects  ومن صفحةAdd Reference المشروع الجدٌد ثم اختٌار
ً واجعل كود النموذج كما ٌلButton  وListBox أضؾ على النموذج
Imports StreamReaderEnumerable
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click
Dim adminRequests = _
From line In New
StreamReaderEnumerable.StreamReaderEnumerable("c:\ipconfig.txt") _
Where line.Contains("Display")
Me.ListBox1.Items.Clear()
Me.ListBox1.Items.AddRange(adminRequests.ToArray)
End Sub
End Class
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حٌث استخدمنا الفبة  StreamReaderEnumerableفً استعبلم لٌنك ٌجلب السطور من الملؾ
الكلمة Display

182

 c:\ipconfig.txtالتً تحتوي على

ئداسح اٌّظبدس ٚاٌٛاعٙخ IDisposable
ٌقدم  Visual Basic .netانعطافة جدٌدة فً إدارة المصادر .حٌث ٌوفر الـ  CLRتقنٌة إلدارة المصادر تعرؾ باسم جمع النفاٌات Garbage
 Collectionوذلك لتحرٌر المطور من معظم مهام إدارة الذاكرة .ولكن هذا ال ٌؤتً بدون ثمن وال ٌحررك بشكل كامل من التعامل مع إدارة
الذاكرة .ففً بعض الحاالت ٌجبرك جامع النفاٌات على أن تكون مدركا أكثر بخصوص العناصر التً ٌجب أن تقوم بالتخلص منها ٌدوٌا
والتؤكد من أن المصادر قد تم تحرٌرها بطرٌقة مناسبة .ولكن فً أؼلب الحاالت لن تضطر للقلق حول متى ٌتم تدمٌر األشٌاء.
فً  Visual Basic 6.0عندما تصبح جمٌع المتؽٌرات التً تشٌر إلى شا  Objectمعٌن معٌنة إلى  Nothingعندها ٌتم تحرٌر الذاكرة
المرتبطة بهذه المتؽٌرات بشكل فوري .وٌؤخذ الـ  CLRاآلن هذه المسإولٌة حول إدارة المصادر مما ٌمكن المطورٌن من التركٌز على تحسٌن
برامجهم عوضا عن كتابة الكثٌر من شٌفرة إدارة الذاكرة.
وهذا ٌتطلب تؽٌٌرات فً ممارسات كتابة الشٌفرة .فمثبل عندما تضبط متؽٌر ما إلى  Nothingال ٌتم تدمٌر الشا  Objectمباشرة ولكن
سوؾ ٌتم تدمٌره الحقا وهذا ما ٌحدده جامع النفاٌات .وفً أؼلب الحاالت ال ٌجب أن ٌإثر هذا على تطبٌقك ولكن فً بعض الحاالت كبرنامج
ٌقع تحت ضؽط قلة مصادر النظام المتاحة ٌمكن أن ٌشكل معضلة حقٌقٌة من ناحٌتً األداء والمرونة .ففً الحاالت التً ٌكون فٌها األداء
أساسً ٌكون من أول اهتماماتك إفراغ مصادر النظام فور فراؼك من استخدامها.
أبق فً ذهنك أن دورات جامع النفاٌات مكلفة .والفكرة تكمن فً منع جامع النفاٌات من العمل بشكل متكرر كثٌرا فكلما قمت بالتنظٌؾ خلفك
كلما تركت عمل أقل لجامع النفاٌات لعمله وبذلك تقوم بتحسٌن أداء برنامجك.

عبِغ إٌفب٠بد The Garbage Collector
 Unmanaged Resourcesكتحدٌد ذاكرة خاصة أو مإشرات الملفات أو عناصر
إذا كان التطبٌق ٌستخدم مصادر ؼٌر مدارة
أخرى من مصادر النظام فإن جامع النفاٌات فً العادة لن ٌكون لدٌه فكرة عن كٌفٌة تحرٌر تلك المصادر وبالرؼم من أنه قد ٌكون قادرا على
التعامل مع بعض هذه المصادر وربما لن ٌكون من الضروري تفرٌؽهم بشكل دوري .ومن الهام أن تقوم ببعض التنظٌؾ الٌدوي وخاصة
عندما تتعامل مباشرة مع ما ٌمثل بعض المصادر على الجهاز.
تجاوز  Overrideالطرٌقة  Object.Finalizeوحرر بعض المصادر هناك ففً الحالة االفتراضٌة هذه الطرٌقة ال تفعل شٌبا ولكن انتبه بما
أن جامع النفاٌات ٌعمل باستخدام الطرٌقة  Finalizeفإن ذلك سٌإثر على األداء فبل تقم باستخدامها إال إذا كنت حقا بحاجة الستخدامها .وحتى
عندما ٌتم تجاوز  Overrideالطرٌقة  Finalizeوتحرٌر المصادر ال ٌمكنك التحكم بمتى ٌقوم جامع النفاٌات ببدء عملٌة الجمع .مع أنه ٌمكنك
دوما استدعاء  System.GC.Collectولكن ال ٌجب علٌك القٌام بذلك فً بٌبة اإلنتاج .فإدارة مصادر  CLRعملٌة معقدة والجامع ٌعرؾ متى
ٌكون الوقت األنسب لبدء دورة الجمع .كما أن أداء تطبٌقك سٌتؤثر بشكل سا إذا بدأت باستدعاء  System.GC.Collectبشكل متكرر وأبق
فً ذهنك أن جامع النفاٌات ٌبدأ عندما ٌكون هناك حاجة لذاكرة مدارة ولٌس لدٌه تحكم حقٌقً بالمصادر ؼٌر المدارة .حٌث توفر لك الـ
 Frameworkحبل لهذه المشكلة وهً الواجهة IDisposable

اٌٛاعٙخ IDisposable
ٌ Objectحتاج إلى تنظٌؾ إضافً؟ فً الحقٌقة الجواب سهل جدا فجمٌع الفبات Classes
إذا كٌؾ ٌمكنك معرفة إذا كان الشا
التً تقوم بتخصٌص مصادر ٌجب تفرٌؽها مباشرة ٌحب علٌها أن تحقق الواجهة  IDisposableوهً تحتوي على طرٌقة وحٌدة
Public Interface IDisposable
)(Sub Dispose
End Interface

إذا كانت الفبة  Classالتً تستخدمها تحقق هذه الواجهة ٌجب علٌك استدعاء  Disposeعندما تنتهً منها .أمر بسٌط ألٌس كذلك؟ ولكن ما
هً الفوابد من الواجهة IDisposable؟ الواجهة  IDisposableتجعل من الممكن تحدٌد جمٌع الفبات  Classesالتً تخصص مصادر ثمٌنة
 Frameworkتحقق
وهً توفر آلٌة مبسطة ٌمكن االعتماد علٌها لتحرٌر جمٌع هذه المصادر .وكما ذكرنا سابقا العدٌد من الفبات فً الـ
الواجهة  IDisposableوهذا مثال ٌستخدم الفبة SqlConnection
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Dim conn As New SqlConnection()
' Do Stuff
conn.Dispose()

Finally  فً قسمDispose ولكن لٌس بالضرورة أن ٌكون هذا موثوقا فحدوث األخطاء واالستثناءات متوقعا دابما لهذا ٌجب وضع استدعاء
 مما ٌضمن أن شٌفرتك ستقوم بالتنظٌؾ دابما حتى عند حدوث خطؤ أو استثناء ما وبذلك ٌمكن إعادة كتابة الشٌفرةTry … Catch فً حلقة
السابقة بالشكل
Dim conn As SqlConnection
Try
conn = New SqlConnection()
' Do Stuff
Catch ex as Exception
' Handle Exception Here
Finally
conn.Dispose()
End Try

؟IDisposable ولكن ماذا إذا احتجنا لتحقٌق الواجهة

IDisposable خٙاعٌٛك ا١رحم
؟ هذه ثبلث حاالت عامة ٌجب علٌك فٌها تحقٌقIDisposable  متى ٌجب على الفبة أن تحقق الواجهة:إلٌك سإال مثٌر لبلهتمام
: فً فبتكIDisposable الواجهة
IDisposable عندما تحتوي فبتك على فبات أخرى تحقق الواجهة
COM عندما تحتوي فبتك على واجهات ألشٌاء
 فعالةWin32  لمصادرHandle عندما تحتوي فبتك على مقبض





 ٌمكن أن ٌكون على الشكلIDisposable وأبسط تحقٌق للواجهة
Public Class MyDisposableClass
Implements IDisposable
'

Other members
Public Overloads Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
'Release Your Resources Here
End Sub

End Class

 وٌمكن أن ٌبدو تحقٌق أكثر اكتماال على الشكل.ولكن أبسط تحقٌق ال ٌكون دابما األكثر وثوقٌة
Public Class MyDisposableClass
Implements IDisposable
Public Overloads Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
Dispose(True)
GC.SuppressFinalize(Me) ' No need call finalizer
End Sub
Protected Overridable Overloads Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
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If disposing Then
' Free managed resources
End If
' Free unmanaged resources
End Sub
)(Protected Overrides Sub Finalize
)Dispose(False
End Sub
End Class

بالرؼم مما قد ٌعتقده البعض تبقى إدارة الموارد جزء هام من عملٌة تطوٌر التطبٌقات باستخدام  Visual Basic .netوربما تفترض أنه على
جامع النفاٌات القٌام بجمٌع عملٌات التنظٌؾ وإدارة الذاكرة من أجلك بحٌث ٌكون هذا األمر صحٌحا فً أؼلب األحٌان  .وتكمن المشكلة هنا
فً أن التطبٌق ٌمكن أن ٌستخدم مصادر معٌنة ال ٌمكن لجامع النفاٌات التعامل معها.مع أن جامع النفاٌات ٌمكنه التعامل مع معظم أمور إدارة
الذاكرة لتطبٌقك إال أنه فً بعض الحاالت قد تضطر للقٌام بعمل إضافً
و بسبب طبٌعة جامع النفاٌات الؽٌر قابلة للتحدٌد تظهر مشكلة حٌث ال توجد أٌة ضمانات حول أٌة أشٌاء  Objectsسٌتم تنظٌفها فً النهاٌة.
حٌث ٌشكل هذا األمر مشكلة عندما تمزج معاٌٌر أداء صارمة مع أشٌاء  Objectsتستخدم ذاكرة ؼٌر مدارة كمقابض الملفات ورسومٌات
 GDI+ومقابض النوافذ و  COM Objectsوأشٌاء أخرى فإذا كان لدٌك تطبٌق أو خدمة تتعامل مع الكثٌر من الطلبات المشابهة فقد تستنفذ
موارد النظام بوقت قصٌر إن لم تتخلص منهم بسرعة .وبكلمات أخرى قد ٌسبق تطبٌقك عملٌة التنظٌؾ التً ٌقوم بها جامع النفاٌات وٌتجاوز
المصادر المتاحة من قبل النظام قبل أن ٌقوم جامع النفاٌات بتنظٌؾ األشٌاء الؽٌر مستعملة.
من الواضح أن هذا األمر ممكن أن ٌشكل مشكلة حقٌقٌة لٌس فقط بعملٌة التنظٌؾ بذاتها ولكن بتحدٌد األشٌاء التً تحتاج لتنظٌؾ بشكل
 IDisopsableحٌث تقوم هذه الواجهة بتحدٌد دالة وحٌدة
 CLRلهذه المشكلة بتقدٌمه الواجهة
فوري .وٌكون حل الـ
 IDisposable.Disposeحٌث تكون فكرة الواجهة  IDisposableبسٌطة جدا فإن كان شٌبك ٌ Your Objectستخدم مصادر ؼٌر مدارة
تستمر طوال فترة حٌاة ذلك الشا ٌ Objectجب علٌك تحقٌق الواجهة  IDisposableوتنطبق هذه القاعدة على فباتك الخاصة Your
 Classesوأٌضا على الفبات الموجودة سلفا ضمن الـ Framework
كما تجدر مبلحظة أن  Visual Basic .netأو الـ ٌ CLRجبرك على القٌام بتنظٌؾ الموارد الؽٌر مدارة فً فباتك الخاصة أو تحقٌق الواجهة
 IDisposableوتعتبر هذه هً الممارسة التً ٌنصح بها وبالتالً تضمن أن المطورٌن اآلخرٌن سٌعلمون أي الفبات تحتاج إلى عملٌة تنظٌؾ
إضافٌة
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Using Generics with Interfaces

Using Generic Interface
 بحٌث ٌمكنها تزوٌد نوع واحد أو أكثر من المحددات التً تمؤل بنوع المحدد عندما ٌتمGenerics  أن تكونInterfaces ٌمكن للواجهات
ًاستخدام الواجهة انظر للمثال التال

Option Strict Off
Interface IGeneric(Of T)
Sub SomeMethod(ByVal x As T)
End Interface
Class A
Implements IGeneric(Of Integer)
Public Sub SomeMethod(ByVal x As Integer) _
Implements IGeneric(Of Integer).SomeMethod
Console.WriteLine("A.SomeMethod received " + x.ToString())
End Sub
End Class
Class B
Implements IGeneric(Of Double)
Public Sub SomeMethod(ByVal x As Double) _
Implements IGeneric(Of Double).SomeMethod
Console.WriteLine("B.SomeMethod received " + x.ToString())
End Sub
End Class
Public Class EntryPoint
Shared Sub Main()
Dim ca As IGeneric(Of Integer) = New A()
Dim cb As IGeneric(Of Double) = New B()
ca.SomeMethod(123.456)
cb.SomeMethod(123.456)
End Sub
End Class
IGeneric  تحقق الواجهةClass A  فً كبل الواجهة والطرٌقة و الفبةT  فً المثال السابق تستخدم محدد النوعIGeneric(Of T) فالواجهة
 ٌحققها من النوعClass B  وفً الفبةInteger  من النوعSomeMethod  وبالتالً ٌصبح محدد الوظٌفةInteger مستخدما النوع
Integer  إلى النوعDouble  ٌسمح بتحوٌل تضٌٌق لٌحول القٌمة من النوعOff  على الوضعOption Strict  وبوجود الموجهDouble

Using a Generic Method in an Interface
ً انظر المثال التالGeneric  حتى ٌكون لها عناصرGeneric
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لٌس ضرورٌا أن تكون الواجهات

Option Strict On
Interface INonGeneric
Sub SomeMethod(Of T)(ByVal x As T)
End Interface
Class A
Implements INonGeneric
Public Sub SomeMethod(Of T)(ByVal x As T) _
Implements INonGeneric.SomeMethod
Console.WriteLine("A.SomeMethod received " + x.ToString())
End Sub
End Class
Public Class EntryPoint
Shared Sub Main()
Dim ca As INonGeneric = New A()
ca.SomeMethod(123.456)
ca.SomeMethod("123 point 456")
End Sub
End Class
 هً كذلك وعكس المثال السابقSomeMethod(Of T)  ولكن الطرٌقةGeneric  فً المثال السابق لٌستINonGeneric الواجهة
 لٌحدOn  على الوضعOption Strict فالطرٌقة لٌست محدود بنوع محدد من أجل فبة معٌنة تحقق تلك الواجهة وهذا المثال ٌستخدم الموجه
من تحوٌبلت التضٌٌق وٌثبت أن األنواع المختلفة مقبول كمحددات
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ٔظشح ػّٓ ِغبي األعّبء MY
My Namespace
ٌزودنا مجال األسماء  Myبنٌة شجرٌة مفهومة قابلة للفهم سرٌعا إلجرابٌات الفرٌموورك تستهدؾ مجموعة من المهام التً تحتاجها بشكل
متكرر فعندما نرٌد قراءة ملؾ نصً ٌكون الحل ضمن  Framework 1.1 - VB2003كالتالً
)"Dim sr As New IO.StreamReader("c:\mytextfile.txt
contents = sr.ReadToEnd
)(sr.Close

وهذا الكود ٌعمل جٌدا فً  VB2005ولكن ٌمكنك كتابته بشكل أسرع كالكود التالً
كود
)"contents = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("c:\mytextfile.txt

الفبة  My.Computer.FileSystemهً واحدة من عد فبات ضمن امتداد اللؽة  Myلذا أول شٌا ٌفترض أن تعمله هو التعرؾ علٌها وما
توفره لك فإٌجاد وتنفٌذ العملٌة الصحٌحة هً عمل روتٌنً فً البرمجة فعندما نرٌد تنفٌذ عملٌة نستخدمها فً عدة أمكنة بشكل متكرر نضمنها
ضمن إجراء مساعد لتنفٌذ العملٌة وهذا اإلجراء المساعد هو إجراء ٌؤخذ عدة محددات مهمة لك وٌقوم بتنفٌذ عمل ما بناء علٌها مما ٌسهل
عملٌة البرمجة وهذه عملٌة ٌجب على مطوري البرامج القٌام بها .ومجال األسماء ٌ Myستخدم هذه الفكرة لتقدٌم الكثٌر من الوظابؾ الهامة
للجمٌع حٌث ٌمكنك اعتبارها مكتبة كاملة لتحسٌن اإلنتاجٌة حٌث ٌقدم مجال األسماء  Myالعدٌد من اإلجرابٌات مصنفة ضمن العدٌد من
الفبات المختلفة

،My.Application, My.Computer, My.Forms, My.Resources

 My.WebServicesوفً العادة ٌقدم وصوال سهبل للمعلومات ضمن احد

My.Settings, My.User,

تصنٌفات أساسٌة فً الفرٌموورك ،My.Application

 My.Computer, My.Userو المشروع My.Settings,My.WebServices ،My.Forms, My.Resources

My.Application
ٌوفر للمطورٌن معلومات حول التطبٌق والخدمات كمعلومات التطبٌق والعنوان والوصؾ  ...الخ فـ

ٌ OpenFormsوفر معلومات حول

النوافذ المفتوحة فً المشروع الحالً و ٌ Logوفر إمكانٌات للتعامل مع السجبلت كتسجٌل سجل لؤلخطاء الحاصلة فً البرنامج انظر الكود
التالً كمثال

Dim winINIFile As String
Try
)"winINIFile = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("c:\windows\wind.ini
Catch ex As IO.FileNotFoundException
My.Application.Log.WriteException(ex, TraceEventType.Error,
)""Error Accessing INI File
End Try

و مجموعة  OpenFormsأضافت إمكانٌة شبٌهة لما كان موجودا فً  VB6حٌث توفر مثبل وسٌلة سهلة للتنقل عبر جمٌع النوافذ المفتوحة
فً التطبٌق من دون عناء عمل متؽٌرات عامة أوال انظر الكود
كود
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For Each f As Form In My.Application.OpenForms
Debug.WriteLine(f.Text)
f.WindowState = FormWindowState.Minimized
Next

My.User And My.Computer
 توفر إجرابٌات سهلة للعملFileSystem

 ٌمكنك من التنقل عبر الخدمات والمعلومات حول الكمبٌوتر المضٌؾ فالفبةMy.Compute

 الخاص بالمستخدم الحالً إلىMy Pictures واالستعبلم حول الملفات فمثبل الكود التالً ٌستخدمها لنسخ جمٌع الصور الموجودة فً مجلد
 وٌعرض مإشر تقدم إن كانت عملٌة النسخ تؤخذ وقتا أكثر من لحظات قلٌلةC:\Desktop Wallpaper المجلد
كود
Dim myPics As String = _
My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.MyPictures
My.Computer.FileSystem.CopyDirectory( _
myPics, "C:\Desktop Wallpaper", _
FileIO.UIOption.AllDialogs, _
FileIO.UICancelOption.DoNothing)
MessageBox.Show(My.Computer.FileSystem.GetFiles( _
myPics, FileIO.SearchOption.SearchAllSubDirectories, _
"*.jpg", "*.bmp").Count)

 تجعل عملٌة القراءة والكتابة من المدخل التسلسلً عملٌة بسٌطة وهذه تعتبر من العملٌات الصعبة ضمنMy.Computer.Ports الفبة
الفرٌموورك فلعمل نفس وظٌفة الكود التالً كان ٌتطلب كتابة الكثٌر من الكود سابقا
كود
Dim comport As IO.Ports.SerialPort
comport = My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM1")
AddHandler comport.ReceivedEvent, AddressOf DataReceived

 ٌمكنك من عزؾ ملؾ خاص بالمستخدم أو أحد أصوات النظامMy.Computer.Audio
كود
Dim musicFile As String
musicFile = My.Computer.FileSystem. _
GetFiles("C:\WINDOWS\Media", _
FileIO.SearchOption.SearchAllSubDirectories, _
"*.wav")(0)
My.Computer.Audio.Play(musicFile)

 من آلة بعٌدة أو رفع وتحمٌل الملفات أوping  ٌوفر مجاال واسعا من استدعاءات الشبكة كإرسال واستقبالMy.Computer.Network
ٜتحدٌد وضع اتصالك وبعض األعّبي األخش
كود
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If My.Computer.Network.IsAvailable Then
If My.Computer.Network.Ping("www.duncanmackenzie.net") Then
Debug.WriteLine("Site Available")
My.Computer.Network.DownloadFile( _
"http://www.duncanmackenzie.net/Articles/", _
System.IO.Path.Combine( _
My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.MyDocuments, _
"articles.html"))
End If
End If

My.Computer.Registry, My.Computer.Screen ،My.Computer.Keyboard

وهناك العدٌد من الفبات المثٌرة لبلهتمام مثل
ٌمكنك محاولة استكشافها بنفسك

My.User
 ومع ذلك فهً توفر الوصول لمعلومات هامة حول المستخدم الحالً للتطبٌقMy

من أبسط الفبات ضمن المجال
كود

If My.User.IsAuthenticated Then
If My.User.IsInRole("BUILTIN\Administrators") Then
MsgBox("tsk, tsk... running as Admin are we?")
End If
End If

مه١ ِٓ رطجٜبء أخش١أشٚ ػشع اإلػذاداد
 االثنان األوالن ٌتعامبلن معWebServices, Forms ،Settings, Resources  ٌتضمنMy القسم الذي ٌركز على تطبٌقك ضمن المجال
 أوResources البٌانات المرتبطة بتطبٌقك فمن ضمن بٌبة التطوٌر ٌمكنك ضبط العدٌد من عناصر المصادر المختلفة وفً حالتً ضبط الـ
My.Settings , My.Resources  ففور إضافتها لمشرو عك توفر الفباتMy  لمشروعك ٌمكنك الوصول المباشر إلٌها عبرSettings
 لقراءة نص مخصصMy.Resources

تعامبل سهبل مع تلك المعلومات فالكود التالً ٌقرأ وٌعدل قٌمة إعداد للمستخدم ثم ٌستخدم الفبة
كود

Dim lastRun As Date My.Settings.LastRun
My.Settings.LastRun = Now()
Dim myMessage As String = _
String.Format(My.Resources.LastRunMessage, _
lastRun.ToShortDateString)
MsgBox(myMessage)

 و أي خدمات وٌب موجودة ضمن الفبةMy.Forms

باإلضافة إلى ذلك جمٌع النوافذ فً مشروعك موجودة ضمن الفبة

webservicex.net  منWeatherForecast  وهذا ٌعنً أنه ٌمكن الوصول إلٌهم مباشرة فإذا عملت ربطا لخدمةMy.WebServices
مثبل ٌمكنك قراءة درجة الحرارة كالكود
ود
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Dim tempService As New net.webservicex.www.WeatherForecast()
Dim wf As net.webservicex.www.WeatherForecasts
wf = tempService.GetWeatherByZipCode("98052")
MsgBox(wf.ToString())

ًوٌمكنك تبسٌط األمور كما ٌل
كود
MsgBox(My.WebServices.WeatherForecast.GetWeatherByZipCode("98052").ToString())

ْ ششطٚاجذا ٌىً فئت ِٓ فئبث ّٔبرجه بذٛفش حٛ بسبب أٔٗ يMy.Application.OpenForms ٓ يخخٍف عMy.Forms
ب ِفيذة وثيشا وبٌّثبيٙٔ سببمب سخجذ أVB6 حت حبٌيب فإرا وٕج ِبشِجْٛ ِفخٛأْ حى
كود
Private Sub showForm2_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles showForm2.Click
My.Forms.Form2.Show()
End Sub
Private Sub updateForm2_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles updateForm2.Click
My.Forms.Form2.Text = "Updated..."
End Sub

ّٓظبئف عّيمت ضٚ ٌٝي إٛطٌٍٛ ٍتٙسٚ  طشيمت سشيعتVB2005  فيMy
فش ِجبي األسّبءٛفي اٌخخبَ يٚ
 اسخعبدة بعض اٌّفب٘يُ اٌمذيّتٌٝسن بشىً ِببشش ببإلضبفت إّْٚٛ اسخخذاَ اٌفشيٚسن بذّٚٛاٌفشي
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و١ف رم َٛثاػبفخ ئعشاءاره اٌخبطخ ئٌِ ٝغبي األعّبء My
إلضافة فبة جدٌدة إلى مجال األسماء  Myكل ما علٌك عمله هو إضافة كتلة  Namespaceتحمل اسم  Myفإذا أردنا إضافة فبة جدٌدة إلى
مجال األسماء  Myمثبل ٌ TestClassحتوي على دالة  JustForTestسنقوم ببساطة بكتابة الكود التالً

Namespace My
Public Class TestClass
Public Shared Function JustForTest(ByVal SomeText As String) As String
)"Return SomeText & ", " & Now.ToString("dddd
End Function
End Class
End Namespace
و أصبح اآلن بإمكاننا استخدامه كبقٌة الفبات الموجودة سابقا فً مجال األسماء My

(TextBox2.Text = My.TestClass.JustForTest(TextBox1.Text
ولكن تجدر المبلحظة هنا أن الداالت التً ستستخدمها هنا ٌجب أن تكون  Sharedأو أن تقوم بتضمٌنها فً  Moduleبدال من  Classوذلك
ألن جمٌع الداالت والخصابص الموجود فً  Moduleتكون  Sharedدابما.
كما ٌمكنك اعتماد على المٌزة الجدٌدة وهً الفبات الجزبٌة  Partial Classأٌضا إضافة عناصر أخرى لبعض فبات مجال األسماء  Myمثل
الفبة  My.Computerأو الفبة  My.Applicationولفعل ذلك نقوم بإنشاء فبة جزبٌة باالسم الصحٌح وإضافة العناصر الجدٌدة التً نرٌد
حٌث ٌجب علٌك تعرٌؾ هذه الفبة باستخدام  Friendحتى تتطابق مع الفبة األصلٌة الموجودة سابقا

Namespace My
Extend My.Application Class
Partial Friend Class MyApplication

'

Public Function AppTest() As String
"Return "For Test Purposes
End Function
End Class

End Namespace
واستخدامه أٌضا كبقٌة الفبات الموجودة سابقا

TextBox3.Text = My.Application.AppTest
وبهذا ٌصبح الكود الكامل لمثالنا هنا كالتالً
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Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
TextBox2.Text = My.TestClass.JustForTest(TextBox1.Text(
TextBox3.Text = My.Application.AppTest
End Sub
End Class
Namespace My
'

Add New Class
Public Class TestClass
Public Shared Function JustForTest(ByVal SomeText As String) As String
Return SomeText & ", " & Now.ToString("dddd dd/MM/yyyy")
End Function
End Class

'

Extend My.Application Class
Partial Friend Class MyApplication
Public Function AppTest() As String
Return "For Test Purposes"
End Function
End Class

End Namespace
 خاصة بكClass Library  بحسب حاجتك وهذا لٌس محدودا بتطبٌق معٌن حٌث ٌمكنك إنشاء مكتبةMy وٌمكنك اآلن توسٌع مجال األسماء
 واستخدامها فً تطبٌقاتك وذلك بإضافة مرجع لهذه المكتبة من داخل التطبٌقMy تضٌؾ بعض األشٌاء لمجال األسماء
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RaiseEvent Tutorial غ ئؽالق أحذاصه اٌخبطخ١ف رغزط١و
Class1 ً واقبل االسم االفتراضClass  ثم أضؾ لهRaiseEventsTest أنشا مشروعا جدٌدا وسمه
حتى نطلق أحداثنا الخاصة ونلتزم بالصٌؽة التً نشاهدها فً األحداث الخاصة بالتحكمات مثل
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 القٌم الممررة بواسطة الحدثe  المرسل للحدث وsender ًحٌث نجد أن لكل حدث قٌمتان دوما ه
 ونضمنها القٌم التً نرٌد تمرٌرها وفابدة هذا اإلجراء هو مرونة البرنامج الحقا عندماSystem.EventArgs سنقوم أوال باشتقاق فبة من الفبة
ترٌد التعدٌل فإذا أردت إضافة قٌمة جدٌدة لٌتم تمرٌرها لن تحتاج سوى إلضافتها هنا و هذا نص الفبة الجدٌدة
class1 أدخل هذا الكود فً الملؾ الجدٌد
Public Class CustomEventArgs
Inherits System.EventArgs
Private m_Member1 As String
Private m_Member2 As Integer
Public ReadOnly Property Member1() As String
Get
Return m_Member1
End Get
End Property
Public ReadOnly Property Member2() As Integer
Get
Return m_Member2
End Get
End Property
Public Sub New(ByVal M1 As String, ByVal M2 As Integer)
m_Member1 = M1
m_Member2 = M2
End Sub
End Class

 لتهٌبة القٌم قبل اإلرسال اآلن بعد تعرٌؾsub new  لتعٌدا القٌم التً نرٌدها و أنشؤناmember2  وmember1 حٌث عرفنا خاصٌتٌن
ًأدخل تعرٌؾ الحدث الذي نرٌد إطبلقه كما ٌلclass1
Public Class Class1
Public Event TestEvent(ByVal sender As Object, ByVal e As CustomEventArgs)

التً نرٌد إرسالها كمحددات للمشٌد

 كالكود التالً حٌث نمرر القٌمclass1
ثم سنضٌؾ إجراء لنطلق الحدث الذي نرٌده من داخل
 إلطبلق الحدثraiseevent  ثم نستخدم األمرcustomeventargs الخاص بالفبةconstructor

Public Sub DoTestEvent()
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Dim e As New CustomEventArgs("Member No 1", 1500)
RaiseEvent TestEvent(Me, e)
End Sub

 ولم ٌبق سوى أن نختبره وهذا النص الكامل لهclass1 وبهذا نكون قد انتهٌنا من إنشاء
Public Class Class1
Public Event TestEvent(ByVal sender As Object, ByVal e As CustomEventArgs)
Public Class CustomEventArgs
Inherits System.EventArgs
Private m_Member1 As String
Private m_Member2 As Integer
Public ReadOnly Property Member1() As String
Get
Return m_Member1
End Get
End Property
Public ReadOnly Property Member2() As Integer
Get
Return m_Member2
End Get
End Property
Public Sub New(ByVal M1 As String, ByVal M2 As Integer)
m_Member1 = M1
m_Member2 = M2
End Sub
End Class
Public Sub DoTestEvent()
Dim e As New CustomEventArgs("Member No 1", 1500)
RaiseEvent TestEvent(Me, e)
End Sub
End Class

 وضع علٌها زرا وانقر علٌه نقرا مزدوجا فتنتقل لمحرر الكود حٌث سنقوم بتعرٌؾ متؽٌر ٌشٌر إلىform1 و الختبار ما فعلناه اذهب إلى
وذلك خارج إجراء حدث النقر على الزر فً منطقة التعرٌفات العامة فً الفبةclass1
Private WithEvents cls As New Class1

 حتى نستطٌع التعامل مع األحداث التً ٌطلقها ثم من القابمةclass1  فً تعرٌؾ المتؽٌر الذي ٌشٌر لـwithevents الحظ استخدام العبارة
 فٌضٌؾ محرر الكود إجراء التعامل معtestevent  ثم من القابمة المنسدلة الٌمٌنٌة اختر الحدثcls المنسدلة الٌسارٌة فوق محرر الكود اختر
ًالحدث الخاص بنا أدخل الكود ضمن محرر الشٌفرة لٌصبح اإلجراء الجدٌد كالتال
Private Sub cls_TestEvent(ByVal sender As Object, _
ByVal e As Class1.CustomEventArgs) Handles cls.TestEvent
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MsgBox(e.Member1 & ControlChars.CrLf & e.Member2)
End Sub

ًاآلن انتقل إلى حدث النقر على الزر وعدله لٌصبح كالتال
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
cls.DoTestEvent()
End Sub
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عؼخ Extension Methods
اٌطشائك اٌ ُّ َِّ ٛ
 2008الطرابق الم َُوسِّعة  Extension Methodsالتً تمكن المطور من إضافة وظابؾ مخصصة ألنواع
ٌقدم فٌجول باٌزٌك
البٌانات المعرفة سابقا من دون إنشاء نوع جدٌد مشتق .مما ٌمكنك من كتابة طرٌقة ٌمكن أن تستدعى كما لو كانت من ضمن النوع الموجود.
والطرٌقة الموسعة ٌمكن أن تكون إجراء  Subأو وظٌفة  Functionوال ٌمكن أن تكون خاصٌة  Propertyأو حقل  Fieldأو حدث
 Eventوجمٌع الطرابق الموسعة ٌجب تعلٌمها بالصفة >)( <Extensionمن مجال األسماء System.Runtime.CompilerServices
وتحدد الوسٌطة األولى فً الطرابق الموسعة نوع البٌانات المراد الذي سٌطلق الطرٌقة.
 Printلتوسٌع نوع البٌانات  stringوالتً تستخدم  Console.WriteLineإلظهار النص حٌث
فً المثال التالً ٌتم تحدٌد الطرٌقة
ٌإسس الوسٌط  aStringأن الطرٌقة  Printتوسع الفبة String
Imports System.Runtime.CompilerServices
Module StringExtensions
_ >)(<Extension
)Public Sub Print(ByVal aString As String
)Console.WriteLine(aString
End Sub
End Module

>)( <Extensionوٌكون تعلٌم الـ  Moduleالحاوٌة للطرٌقة اختٌاري ولكن كل
الحظ أن تعرٌؾ الطرٌقة الموسعة محدد بالصفة
 System.Runtime.CompilerServicesحتى
طرٌقة موسعة ٌجب أن ٌتم تعلٌمها بالصفة المذكورة كما ٌجب استٌراد مجال األسماء
نتمكن من الوصول إلى تلك الصفة .وال ٌمكن تعرٌؾ الطرابق الموسعة إال ضمن  moduleونموذجٌا تعرؾ الطرٌقة الموسعة فً نفس الـ
 Moduleالتً ستستدعٌها وبدال عن ذلك ٌتم استٌرادها فً المكان الذي سنحتاج الستخدامها فٌه فبعد الـ  Moduleالتً تحتوي على الطرٌقة
ٌ Printمكن استدعاء الطرٌقة عندما ٌكون هناك طرٌقة ال تؤخذ وسابط مثل ToUpper
Imports ConsoleApplication2.StringExtensions
Module Module1
)(Sub Main
"Dim example As String = "Hello
' Call to extension method Print.
)(example.Print
' Call to instance method ToUpper.
)(example.ToUpper
)(example.ToUpper.Print
End Sub
End Module

وفً المثال التالً تكون  PrintAndPunctuateطرٌقة موسعة أخرى للنوع  Stringوفً هذه المرة تمتلك وسٌطتٌن األولى  aStringتحدد
أن الطرٌقة توسع النوع  Stringوتكون الوسٌطة الثانٌة  puncعبارة عن سلسلة من عبلمات الترقٌم التً ستمرر عند استدعاء الطرٌقة التً
تظهر نصا متبوعا بعبلمات الترقٌم
_ >)(<Extension
_ Public Sub PrintAndPunctuate(ByVal aString As String,
)ByVal punc As String
)Console.WriteLine(aString & punc
End Sub
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حٌث ٌتم استدعاء الطرٌقة بتمرٌر وسٌطة نصٌة لـ  puncمثبل

)"example.PrintAndPunctuate(".

وٌظهر المثال التالً تحدٌد واستدعاء  Printو  PrintAndPunctuateواستٌراد  System.Runtime.CompilerServicesالذي
ٌمكن من الوصول إلى الصفة التً تحدد الطرابق الموسعة
Imports System.Runtime.CompilerServices
Module StringExtensions
_ >)(<Extension
)Public Sub Print(ByVal aString As String
)Console.WriteLine(aString
End Sub
_ >)(<Extension
_ Public Sub PrintAndPunctuate(ByVal aString As String,
)ByVal punc As String
)Console.WriteLine(aString & punc
End Sub
End Module

ثم ٌتم استدعاء الطرابق الموسعة
Imports ConsoleApplication2.StringExtensions
Module Module1
)(Sub Main
"Dim example As String = "Example string
)(example.Print
"example = "Hello
)"example.PrintAndPunctuate(".
)"!!!!"(example.PrintAndPunctuate
End Sub
End Module

كل ما ٌتطلبه تشؽٌل طرابق موسعة كهذه هً أن تكون ضمن مجال رإٌة الكود فإن كانت  Moduleضمن المجال فستكون الطرٌقة مربٌة
من قبل  IntelliSenseوٌمكن استدعاإها كما لو كانت من ضمن الطرابق االعتٌادٌة.
الحظ انه عندما ٌتم استدعاء الطرابق الموسعة ال ٌتم تمرٌر قٌم للوسٌطة األولى فالوسٌطة
ٌجب أن تستدعى من النوع  stringوالمترجم سٌستخدم المتؽٌر النصً كقٌمة لتلك الوسٌطة

 aStringفً الطرٌقة السابقة تحدد أنها

وٌمكن تحدٌد طرابق موسعة على معظم األنواع التً ٌمكن استخدامها فً فٌجول باٌزٌك ضمن قابمة الوسابط متضمنا التالً:
 الفبات )األنواع المرجعٌة( )Classes (Reference Types
 التراكٌب Structures
 الواجهات Interfaces
 اإلجراءات المفوضة Delegates
 وسابط  ByRefو ByVal
 وسابط األنواع Generic
 المصفوفات Arrays
توفر الطرق الموسعة طرٌقة مرٌحة وقوٌة لتوسٌع نوع موجود ومع ذلك كً ٌمكن استخدامهم بنجاح هناك بعض النقاط التً ٌجب أخذها
بعٌن االعتبار وهً تنطبق بشكل ربٌس على مطوري مكتبات الفبات  Class Librariesولكنها ٌمكن أن تإثر على أي تطبٌق ٌستخدم
الطرابق الموسعة .وبشكل عام فالطرابق الموسعة التً تضٌفها لؤلنواع التً ال تملكها تكون أضعؾ من تلك التً تملك التحكم علٌها لوجود
عدد من األشٌاء التً قد تحدث عندما تضاؾ طرابق موسعة لؤلنواع التً ال تملكها فٌمكن أن تتداخل تلك الطرابق مع عمل طرٌقتك الموسعة
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narrowing
 عند وجود عنصر عضو فً الفبة ٌملك توقٌعا متوافقا مع وسابط التعبٌر المستدعً بدون حدوث تحوٌل تضٌٌق
 Conversionمطلوب من الوسابط فٌملك ذلك العنصر األفضلٌة على طرٌقتك الموسعة لذلك ٌمكن عند إضافة بعض الخصابص
للفبة أن ال ٌعود باإلمكان الوصول لطرٌقتك الموسعة
 ال ٌمكن أن ٌمنع كاتب الطرٌقة الموسعة المبرمجٌن اآلخرٌن من كتابة طرابق موسعة تتعارض مع طرٌقته
ٌ مكنك تحسٌن قوة إجراءاتك الموسعة بوضعها ضمن مجال أسماء  namespaceخاص بهم لتمكٌن مستخدمً مكتبتك من
استٌراد أو استبعاد كامل مجال األسماء أو اختٌار المناسب من مجاالت أسماء المكتبة
ٌ كون توسٌع الواجهات  Interfacesآمن من توسٌع الفبات  Classesوخاصة إذا كنت ال تملك تلك الواجهة أو الفبة فكل تؽٌٌر
فً واجهة سٌإثر على جمٌع الفبات التً تعتمد علٌها لذلك فالمبرمج قلٌبل ما ٌؽٌر فً الطرابق الموجودة فً الواجهة
 قم بتوسٌع نوعا محددا قدر اإلمكان فعندما توسع نوعا تشتق منه أنواع أخرى تكون هناك طبقات من االحتماالت من الطرابق
العادٌة والموسعة التً قد تتداخل مع طرٌقتك
عندما ٌتطابق توقٌع طرٌقة عادٌة  Instance Methodمع طرٌقة موسعة  Extension Methodفً نفس المجال ال ٌمكن الوصول
للطرٌقة الموسعة بالنتٌجة .لهذا ال ٌمكن أن نقوم باستخدام طرٌقة موسعة الستبدال طرٌقة عادٌة ومع ذلك ٌمكن للطرابق الموسعة امتبلك نفس
االسم مع الطرابق العادٌة ولكن مع توقٌع مختلؾ فتكون كلتا الطرٌقتان متوفرتان طالما أن التوقٌع مختلؾ فمثبل إن كانت الفبة
 ExampleClassتحتوي على طرٌقة  exampleMethodال تؤخذ أٌة وسابط ٌمكن لطرٌقة موسعة تمتلك نفس االسم أن تتواجد ولكن
بتوقٌع مختلؾ
Imports ConsoleApplication2.ExtensionExample
Module Module1
)(Sub Main
Dim ex As New ExampleClass
' The following statement calls the extension method.
)"ex.exampleMethod("Extension method
' The following statement calls the instance method.
)(ex.exampleMethod
End Sub
Class ExampleClass
' Define an instance method named exampleMethod.
)(Public Sub exampleMethod
)"Console.WriteLine("Instance method
End Sub
End Class
End Module
Imports System.Runtime.CompilerServices
' Define an extension method named exampleMethod.
Module ExtensionExample
_ >)(<Extension
_ Sub exampleMethod(ByVal ec As ExampleClass,
)ByVal stringParameter As String
)Console.WriteLine(stringParameter
End Sub
End Module

والخرج الناتج عن الكود السابق ٌكون كما ٌلً
Extension method
Instance method

عندما ٌكون لطرٌقتٌن موسعتٌن توقٌعان مطابقان فً نفس مجال الوصول ٌتم استدعاء الطرٌقة التً تملك األسبقٌة العلٌا حٌث ٌتم تحدٌد هذه
األسبقٌة عبر طرٌقة إدخال هذه الطرٌقة ضمن المجال وتمثل القابمة التالٌة تسلسل األسبقٌة التالً:
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 .1الطرابق الموسعة الموجودة سابقا ضمن نفس الـ Module
 .2الطرابق الموسعة المعرفة ضمن أنواع البٌانات فً مجال األسماء الحالً أو أحد آبابه حٌث تملك مجاالت األسماء األبناء أسبقٌة
على اآلباء
 .3الطرابق الموسعة المعرفة ضمن أي نوع تم استٌراده للملؾ الحالً
 .4الطرابق الموسعة الموجودة ضمن أي مجال أسماء مستورد ضمن الملؾ الحالً
 .5الطرابق الموسعة المعرفة ضمن أي نوع مستورد على مستوى المشروع
 .6الطرابق الموسعة المعرفة ضمن أي مجال أسماء مستورد على مستوى المشروع
فإن لم تحل تلك األسبقٌة المشكلة ٌمكنك عندها استخدام االسم الكامل للطرٌقة الموسعة لتحدٌد الطرٌقة التً تقوم باستدعابها فإن كانت الطرٌقة
 Moduleالمسماة ٌ StringExtensionsكون االسم الكامل للطرٌقة الموسعة هو
 Printفً المثال السابق محددة ضمن الـ
) StringExtensions.Print(exampleبدال عن example.Print().
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Mainمخ٠اٌطش
Module عٌٕٛا
 فعندما تقوم بإنشاءModule  والتً ٌتم التصرٌح عنها باستخدام الكلمة المحجوزةModule ٌدعم فٌجول ستودٌو وحدة بناء برمجٌة تدعى
:ً من أجلك ٌحتوي على الكود التالvb تطبٌق كونسول مثبل ٌتم إنشاء ملؾ
Module Module1
Sub Main()
End Sub
End Module

 ٌتم تعرٌفها ضمنPublic  مع بعض االختبلفات الواضحة فؤي إجراء أو وظٌفة عامةClass  هً عبارة عن فبةModule وفً الواقع فإن الـ
 ٌمكن الوصول إلٌه مباشرة من جمٌع أنحاء التطبٌق وبذلك فؤنت لست مضطراShared Member  تكون عنصر مشتركModule الـ
 عندما ترٌد استخدام عناصرهاModule لكتابة اسم الـ
Module Module1
Sub Main()
' Show banner.
DisplayBanner()
' Get user's name and say howdy.
GreetUser()
End Sub
Sub DisplayBanner()
' Get the current color of the console text.
Dim currColor As ConsoleColor = Console.ForegroundColor
' Set text color to yellow.
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow
Console.WriteLine("******* Welcome to FunWithModules *******")
Console.WriteLine("This simple program illustrates the role")
Console.WriteLine("of the Module type.")
Console.WriteLine("*****************************************")
' Reset to previous color of your console text.
Console.ForegroundColor = currColor
Console.WriteLine()
End Sub
Sub GreetUser()
Dim userName As String
Console.Write("Please enter your name: ")
userName = Console.ReadLine()
Console.WriteLine("Hello there {0}. Nice to meet ya.", userName)
End Sub
End Module

 ولست مضطرا لكتابةModule  ألنها معرفة ضمن نفس الـGreetUser  ٌمكنها استدعاء الطرٌقةMain الحظ فً المثال السابق أن الطرٌقة
 أنت لست مضطرا لكتابة اسم أيModule  وفً التطبٌق الذي ٌحتوي على أكثر من. كبادبة عند استدعاء عنصر فٌهاModule اسم الـ
 تحمل نفسModule  إال إذا كانت هناك عدة طرابق فً أكثر منModules كبادبة عند استدعاء العناصر المحتواة فً تلك الـModule
.االسم
Non  ألنها ؼٌر قابلة لئلنشاءNew  ال ٌمكن أن ٌتم استخدامها كنوع عند التصرٌح عن متؽٌر باستخدام الكلمة المحجوزةModule كما أن الـ
 وإن استخدمت كودا شبٌها بالكود التالً فإن المترجم سٌعطٌك خطؤCreatable
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!' Nope! Error, can't allocated modules
)(Dim m as New Module1

كما ٌمكن للـ  Moduleأن تحتوي على عناصر أخرى إضافة للوظابؾ واإلجراءات كحقول البٌانات مثبل كما فً المثال
Module MyModule
Public UserName As String
)(Sub GreetUser
)Console.WriteLine("Hello, {0}.", UserName
End Sub
End Module

وكؤي عنصر آخر ضمن ٌ Moduleمكننا استخدام الحقل  UserNameمباشرة
)(Sub Main
...
' Set user's name and call second form of GreetUser().
"UserName = "Fred
)(MyModule.GreetUser
...
End Sub

اٌطش٠مخ Main
أي تطبٌق ٌ Vb2008جب أن ٌحتوي على نوع ٌحدد الطرٌقة  Mainالتً تشكل نقطة الدخول للتطبٌق وهً تكون موجودة عادة ضمن
Moduleوهً طرٌقة مشتركة دوما  Shared methodمع انه ٌمكن أن تتواجد ضمن فبة  Classعندها ٌجب علٌك التصرٌح عنها
باستخدام الكلمة المحجوزة  Shared.وكمثال على ذلك أنشا تطبٌق كونسول جدٌد واستبدل كامل الكود المولد بالكود التالً
Class Program
' Unlike Modules, members in a class are not
)(' automatically shared. Thus, we must declare Main
' with the Shared keyword.
)(Shared Sub Main
End Sub
End Class

فإن حاولت تشؽٌل البرنامج عند هذه النقطة فسوؾ تتلقى خطؤ بؤنه ال ٌمكن إٌجاد الطرٌقة  Mainولحل هذه المشكلة ٌجب علٌك تحدٌد الفبة
 Programكعنصر بدء للتطبٌق وذلك فً  Startup Objectمن الصفحة  Applicationفً خصابص MyProject

ِؼبٌغخ ِحذداد عطش األٚاِش
إحدى المهام الربٌسٌة للطرٌقة  Mainهً معالجة محددات سطر األوامر التً ٌتم تمرٌرها للتطبٌق فمثبل مترجم سطر األوامر vbc.exe
ٌمتلك العدٌد من الخٌارات مثل  targetو  outوؼٌرها فعندما ترٌد إنشاء طرٌقة  Mainتقوم بمعالجة محددات سطر األوامر الممررة
للتطبٌق ستجد أنه لدٌك عدة طرق للقٌام بذلك .وأول طرٌقة ٌمكننا استخدامها لهذا الؽرض هو استخدام الطرٌقة GetCommandLineArgs
المعرفة ضمن المجال  System.Envitronmentا لتً تعٌد مصفوفة من العناصر من النوع  Stringوأول عنصر فً هذه المصفوفة هو
اسم الملؾ التنفٌذي للتطبٌق بٌنما تشكل باقً عناصر المصفوفة محددات سطر األوامر الممررة للتطبٌق
Class Program
)(Shared Sub Main
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)"***** )(Console.WriteLine("***** Fun with Main
' Get command-line args.
)(Dim args As String() = Environment.GetCommandLineArgs
Dim s As String
For Each s In args
)Console.WriteLine("Arg: {0}", s
Next
End Sub
End Class

وإن لم ترؼب باستخدام الطرٌقة السابقة ٌمكنك تحدٌد مصفوفة  Stringكدخل للطرٌقة  Mainكما فً الكود
))(Shared Sub Main(ByVal args As String
)"***** )(Console.WriteLine("***** Fun with Main
' Get command-line args.
Dim s As String
For Each s In args
)Console.WriteLine("Arg: {0}", s
Next
End Sub

اعزخذاَ  Mainوٛظ١فخ ١ٌٚغذ ئعشاء
ٌمكننا أٌضا تعرٌؾ  Mainكوظٌفة تعٌد قٌمة من النوع  Integerاألمر الذي ٌعد من الموروثات من لؽة  Cحٌث ٌعٌد البرنامج القٌمة  0عند
انتهابه بصورة طبٌعٌة أو ٌمكن إعادة أي قٌمة أخرى تمثل خرجا ما أو رقما للخطؤ الذي أدى إلى انتهاء البرنامج كما فً الكود
Shared Function Main(ByVal args As String()) As Integer
)"***** )(Console.WriteLine("***** Fun with Main
Dim s As String
For Each s In args
)Console.WriteLine("Arg: {0}", s
Next
' Return a value to the OS.
Return 0
End Function

وبؽض النظر عن الطرٌقة التً نقوم فٌها بتعرٌؾ  Mainكإجراء أو وظٌفة ٌبقى الهدؾ األساسً منها هو التعامل مع األنواع التً تشكل
وظٌفٌة البرنامج وتذكر دوما أنه عند انتهاء  Mainأو الخروج منها فإن البرنامج سٌتم إنهاإه حتما بالنتٌجة

رّش٠ش ِحذداد عطش األٚاِش ِٓ داخً ث١ئخ اٌزط٠ٛش
ٌمكننا فٌجول ستودٌو من تمرٌر محددات سطر األوامر للتطبٌق عند اختباره من داخل بٌبة التطوٌر األمر الذي ٌسهل علٌنا عملٌة االختبار لما
ٌوفر علٌنا من عناء تمرٌر تلك المحددات ٌدوٌا حٌث ٌمكننا تمرٌرها أثناء االختبار بإدخالها فً مربع  Command Line Argumentsفً
الصفحة  Debugمن خصابص MyProject
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اٌزحّ ً١اٌضائذ ٌٍّؼبِالد Operators Overloading

ٌعرؾ فٌجول باٌزٌك معامبلت للتعابٌر التً تستخدم األنواع القٌاسٌة للبٌانات مثل المنطقٌة أو الحقٌقٌة .وهً تحدد بعض المعامبلت الخاصة
باألؼراض  Objectsمثل  Isأو  IsNotولكن بعض المعامبلت مثل * و  Modال تعنً شٌبا بالنسبة لتلك األؼراض بشكل عام.
ومع ذلك ٌمكنك تعرٌؾ معامبلت
 Operatorكما ٌلً

 Operatorsبالنسبة للتراكٌب  Structuresوالفبات  Classesبحٌث تكون الصٌؽة العامة للمعامل

_ ] [ <attributes> ] Public [ Overloads ] Shared [ Shadows
[ Widening | Narrowing ] Operator symbol ( operands ) As type
...
End Operator
وتكون أقسام هذه الصٌؽة العامة كما ٌلً:











 Attributesخصابص المعامل
 Publicو  Sharedجمٌع المعامبلت ٌجب تعرٌفها باستخدام محدد الوصول  Publicأو Shared
 Overloadsنستخدمه عندما ٌكون لدٌنا معامل ٌؤخذ محددٌن من فبة أساسٌة وفبة مشتقة وفً هذه الحالة ٌعنً أنك تتجاوز المعامل
الموجود فً الفبة األساسٌة
 Shadowsالمعامل ٌستبدل معامل مماثل موجود فً الفبة األساسٌة
ٌ Wideningبٌن أن المعامل ٌحدد تحوٌل تعرٌض ٌنجح دوما فً زمن التشؽٌل وبالتالً فهذا المعامل ٌجب علٌه التقاط مإشر
لجمٌع األخطاء الممكن حدوثها .والمعامل ٌ CTypeجب أن ٌحتوي على أحد الكلمتٌن األساسٌتٌن  Wideningأو Narrowing
ٌ Narrowingبٌن أن المعامل ٌحدد تحوٌل تضٌٌق ربما ٌفشل فً زمن التشؽٌل .والمعامل ٌ CTypeجب أن ٌحتوي على أحد
الكلمتٌن األساسٌتٌن  Wideningأو Narrowing
 Symbolرمز المعامل وٌجب أن ٌكون أحد القٌم التالٌة،Mod ،=> ،=< ،> ،< ،>< ،= ،>> ،<< ،& ،^ ،\ ،/ ،* ،- ،+ :
Not, And, Or, Xor, Like, IsTrue, IsFalse, CType
 Operandsتعرٌؾ األؼراض التً تتم معالجتها من قبل المعامل بحٌث تؤخذ المعامبلت Not, IsTrue, and IsFalse ،- ،+
محدد واحد والمعامبلت CType Mod, And, Or, Xor, Like, ،=> ،=< ،> ،< ،>< ،= ،>> ،<< ،& ،^ ،\ ،/ ،* ،- ،+
تؤخذ محددٌن
 Typeجمٌع المعامبلت ٌجب أن ٌكون لها نوع بٌانات معاد

والتحمٌل الزابد للمعامبلت ٌكون محددا بعدة ضوابط






بعض المعامبلت تؤتً على شكل أزواج وإن قمت بتعرٌؾ واحد منها ٌجب علٌك تعرٌؾ اآلخر وهً:
 = oو ><
< oو>
 >= oو =<
 IsTrue oو IsFalse
فً المعامبلت العادٌة والمنطقٌة ٌجب أن تظهر الفبة المعرفة للمعامل فً المعامل .ومن أجل معامبلت تحوٌل النوع ٌجب على الفبة أو
التركٌب الظهور فً المعامل أو القٌمة المعادة
المعامبلن  IsTrueو ٌ IsFalseجب أن ٌعٌدا قٌمة منطقٌة
المعامل الثانً لـ << و >> ٌجب أن ٌكون عدد صحٌح
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إذا عرفت معامبل ٌستطٌع فٌجول باٌزٌك معالجة ذلك المعامل متبوعا بإشارة = بشكل تلقابً فإن عرفت المعامل  +فإن فٌجول باٌزٌك ٌفهم
المعامل = +تلقابٌا
طالما أنه ال ٌمكنك استخدام المعاملٌن  IsTrueو  IsFalseبشكل مباشر فٌمكنك استخدامهما بشكل ؼٌر مباشر فإن قمت بتعرٌؾ المعامل
 Trueفً التعبٌر المنطقً .فعلى سبٌل المثال
 IsTrueلفبة ما ٌستخدمها فٌجول باٌزٌك لتحدٌد فٌما إذا كان استخدام ذلك الؽرض كقٌمة
تستخدم العبارة التالٌة لتحدٌد فٌما إذا كان الؽرض ٌ c1مكن اعتباره True

… If c1 Then
وإن عرفت المعامبلن  Andو  IsFalseفٌقوم فٌجول باٌزٌك باستخدامهما لمعالجة المعامل  AndAlsoأٌضا ومن أجل أن ٌعمل هذا ٌجب
على المعامل  Andإعادة نفس نوع الفبة أو التركٌب الذي عرفته ضمنها .فإن افترضنا أنك عرفت  Andو  IsFalseفً الفبة Composite
والمتؽٌرات  C1و  C2و  C3هً تواجدات  Instancesلتلك الفبة انظر العبارة

C3 = C1 AndAlso C2
فهنا ٌستخدم فٌجول باٌزٌك المعامل  IsFalseلتقٌٌم  C1فإن أعاد المعامل  IsFalseالقٌمة  Trueفلن ٌزعج البرنامج نفسه بتقٌٌم قٌمة C2
وٌفترض أن قٌمة العبارة كاملة هً  Falseوٌعٌد القٌمة  Falseبالنسبة للتعبٌر بكامله وذلك ألن  IsFalseأعادت القٌمة  Trueبالنسبة لـ C1
وٌعرؾ فٌجول باٌزٌك تلقابٌا أنه إذا كانت قٌمة  C1هً  Falseفٌجعل قٌمة  C3مساوٌة لقٌمة  C1وهذا ٌسبب بعض التشوٌش ومما ٌجعل
األمر منطقٌا أكثر هو التفكٌر بؤن فٌجول باٌزٌك ٌقٌم التعابٌر المنطقٌة التً تستخدم المعامل  AndAlsoالعادي .وبشكل مشابه ٌمكن تعرٌؾ
المعاملٌن  Orو  IsTrueفٌقوم فٌجول باٌزٌك تلقابٌا بتزوٌدنا بالمعامل OrElse
طالما أنك بشكل عام ال ٌمكنك عمل إجراءٌن فً فٌجول باٌزٌك ٌختلفان فقط بالقٌمة المعادة ولكن ٌمكن عمل ذلك فقط بالنسبة لمعامبلت
 CTypeالخاصة بالتحوٌل بٌن األنواع فعندما ٌحاول البرنامج التحوٌل بٌن األنواع ٌمكنه تحدٌد أي معامل ٌجب علٌه استخدامه بمعرفته لنوع
القٌمة المعادة
وفً الكود التالً نرى الفبة  Complexالتً تمثل ر قم معقد وتحدد المعامبلت  +و – و * لتعرٌؾ عملٌات الجمع والطرح والضرب لؤلرقام
المعقدة وٌحدد أٌضا المعامبلت = و >< ومعامبلت التحوٌل التً تحول الرقم المعقد لقٌمة معادة من النوع  Doubleإلعطابها أهمٌتها

Public Class Complex
Public Re As Double
Public Im As Double
' Constructors.
)(Public Sub New
End Sub
)Public Sub New(ByVal real_part As Double, ByVal imaginary_part As Double
Re = real_part
Im = imaginary_part
End Sub
' ToString.
Public Overrides Function ToString() As String
"Return Re.ToString & " + " & Im.ToString & "i
End Function
' Operators.
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Public Shared Operator *(ByVal c1 As Complex, ByVal c2 As Complex) As Complex
Return New Complex( _
c1.Re * c2.Re - c1.Im * c2.Im, _
c1.Re * c2.Im + c1.Im * c2.Re)
End Operator
Public Shared Operator +(ByVal c1 As Complex, ByVal c2 As Complex) As Complex
Return New Complex( _
c1.Re + c2.Re, _
c1.Im + c2.Im)
End Operator
Public Shared Operator -(ByVal c1 As Complex, ByVal c2 As Complex) As Complex
Return New Complex(c1.Re - c2.Re, c1.Im - c2.Im)
End Operator
Public Shared Operator =(ByVal c1 As Complex, ByVal c2 As Complex) As Boolean
Return (c1.Re = c2.Re) AndAlso (c1.Im = c2.Im)
End Operator
Public Shared Operator <>(ByVal c1 As Complex, ByVal c2 As Complex) As Boolean
Return (c1.Re <> c2.Re) OrElse (c1.Im <> c2.Im)
End Operator
Public Shared Operator -(ByVal c1 As Complex) As Complex
Return New Complex(c1.Im, c1.Re)
End Operator
Public Shared Narrowing Operator CType(ByVal c1 As Complex) As Double
Return System.Math.Sqrt(c1.Re * c1.Re + c1.Im * c1.Im)
End Operator
End Class
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ئٔشبء ِىزجخ رؼ١ف ٚظبئف عذ٠ذح ٌٍزحىّبد اٌّٛعٛدح ثذ ْٚاعزخذاَ اٌٛساصخ
أنشا مشروعا جدٌدا من النوع  Windows Forms Applicationكً نقوم بالعمل علٌه ثم من قابمة  Fileومن القابمة الفرعٌة ADD
أضؾ مشروعا جدٌدا للمشروع الحالً من النوع  Class Libraryوقم بتسمٌته  TestExtendingLibوفً ملؾ الكود الخاص بالمكتبة أضؾ
المراجع المناسبة لها من صفحة  Referencesمن
فً بداٌته المراجع التالٌة الضرورٌة لعمل مثالنا هنا بعد التؤكد من أنك قد أضفت
خصابصMy Project
System.Runtime.CompilerServices
System.Math
System.Drawing
System.Windows.Forms

Imports
Imports
Imports
Imports

استبدل التعرٌؾ
Public Class Class1

End Class

بالتعرٌؾ
Public Module TestExtending
End Module

انتهت عملٌة التهٌبة اآلن وأصبحنا جاهزٌن إلضافة توسعاتنا
سؤبدأ 1بإضافة الوظٌفة  Alertلصندوق النصوص التً ستحول لون الخلفٌة له إلى األحمر والكتابة إلى األصفر عند استدعابها  -داخل
تعرٌؾ الـ  Moduleالسابق أدخل الكود التالً
_ >)(<Extension
)Sub Alert(ByVal TxtBx As TextBox
)TxtBx.Font = New Font(TxtBx.Font, FontStyle.Bold
TxtBx.ForeColor = Color.Yellow
TxtBx.BackColor = Color.Red
End Sub

وسنضٌؾ وظٌفة أخرى لتوسٌع النوع  Stringبحٌث تحول القٌمة الموجودة فً السلسلة النصٌة إلى  Doubleثم تضربها بالعدد الممرر
وتعٌد الناتج
_ >)(<Extension
_ Function Multiply(ByVal InString As String,
ByVal Multply As Double) As Double
Return CDbl(InString) * Multply
End Function

قم بعمل  Buildللمكتبة TestExtending
من أجل التجربة انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على تطبٌق وٌندوز الذي أنشؤناه فً البداٌة ثم اضؽط
التً أنشؤناه للتو ثم أضؾ االستٌراد التالً فً بداٌة كود النموذج

 Add Referenceوأضؾ مرجعا للمكتبة

Imports TestExtendingLib.TestExtending

أضؾ  TextBoxو  Buttonو  ListBoxللنموذج ثم انقر نقرا مزدوجا على الزر إلنشاء حدث النقر علٌه ثم أدخل الكود التالً الختبار
الوظٌفتٌن اللتان أضفناهما سابقا
"Me.TextBox1.Text = "123.456
)(Me.TextBox1.Alert
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Dim s As String = Me.TextBox1.Text
))MsgBox(s.Multiply(13

شؽل البرنامج واضؽط على الزر وانظر النتٌجة
كما ترى أضفنا لصندوق النصوص وظٌفة جدٌدة لم تكن موجودة سابقا تسمى ٌ Alertمكننا االستفادة منها وتطبٌقها على أي صندوق نصوص
فً أي مشروع نرٌده فقط بإضافة المكتبة واالستٌراد المناسب كما رأٌنا سابقا كما أضفنا أٌضا الوظٌفة  Multiplyلنوع البٌانات String
وٌمكن استخدامه أٌضا فً أي مشروع بنفس الطرٌقة
ٌمكننا أٌضا إضافة وظٌفة لـ  ListBoxلتفرٌؽها وملبها ببعض البٌانات مثبل بنفس الطرٌقة حٌث ٌمكنك إضافة الكود التالً للمكتبة ثم عمل
 ReBuildلها وتجربة كٌؾ أن صندوق القابمة أصبح ٌمتلك الوظٌفة الجدٌدة
_ >)(<Extension
)Sub ClearAndFillComputerCorp(ByVal LstBx As ListBox
)(LstBx.Items.Clear
)"LstBx.Items.Add("Micrsoft
)"LstBx.Items.Add("Sun
)"LstBx.Items.Add("Intel
)"LstBx.Items.Add("IBM
)"LstBx.Items.Add("Borland
)"LstBx.Items.Add("CyberLink
)"LstBx.Items.Add("Nvidia
)"LstBx.Items.Add("Gigabyte
)"LstBx.Items.Add("MSI
End Sub

كما ٌمكننا أٌضا إضافة وظٌفة للتحكم  Buttonتؽٌر من مظهره بنفس الطرٌقة
_ >)(<Extension
)Sub YellowOnDarkBlue(ByVal Btn As Button
)Btn.Font = New Font(Btn.Font, FontStyle.Bold
Btn.ForeColor = Color.Yellow
Btn.BackColor = Color.DarkBlue
End Sub

اآلن أي وظابؾ متكررة تستخدمها ٌمكنك إضافتها للتحكمات أو
الخاصة بك واستٌرادها للمشروع

الفبات الموجودة وأصبحت وكؤنه وظابؾ أساسٌة وذلك بإنشاء المكتبة

فً ملؾ الكود الخاص بالمكتبة  TestExtendingLibفقط قم باستبدال السطر التالً فً بداٌة الملؾ
Public Module TestExtending

بالسطر
_ >)(<Global.Microsoft.VisualBasic.HideModuleName
Public Module TestExtending

وبذلك عند استخدام المكتبة ٌمكنك أن تستبدل سطر االستٌراد التالً
Imports TestExtendingLib.TestExtending

بسطر االستٌراد التالً
Imports TestExtendingLib

وشرح التعدٌل هو بما أن كودنا فً المكتبة ضمن  Moduleوٌمكننا استخدام الداالت الموجودة فً الـ  Moduleباسمها فقط لذا أضفنا
الواصفة  HideModuleNameالتً تسبب إخفاء اسم الـ  Moduleوبالتالً اختصار االستٌراد عند استدعاء المكتبة
طبعا بعد التعدٌل ال تنس عمل  Rebuildللمكتبة حتى تسري التعدٌبلت الجدٌدة
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رٛع١غ ِغبي األعّبء  Myثبعزخذاَ My Extensibility

 Myبدءا من  Visual Basic 2005لٌوفر اختصارات للطرابق واستدعاءات  APIالشابعة ومنذ ذلك الوقت
تم تقدٌم مجال األسماء
كان ٌمكن للمستخدمٌن كتابة توسعاتهم الخاصة لمجال األسماء  Myمضٌفٌن له مكتبات الكود الخاصة بهم .وقد قدم  My Extensiilityكجدٌد
فً  Visual Basic 2008مما سهل توسٌع المجال  .Myومع مٌزة  My Extensibilityالجدٌدة أصبح باإلمكان تفعٌل وإلؽاء تفعٌل My
 Extensibilityمن خبلل مصمم المشارٌع أو عندما ٌتم ربط أو إزالة مرجع لمجمع فً المشروع األمر الذي جعل عملٌة توسٌع بٌبة تطوٌر
 Visual studioأكثر بساطة.

ؽشق رٛع١غ اٌّغبي My
هناك القلٌل من نماذج الكود التً ٌمكن استخدامها لتوسٌع المجال  .Myوالطرٌقة األسهل لعمل ذلك هً تلك التً نعرفها سابقا
فعملٌة إضافة أي شا للمجال  Myهً عملٌة مماثلة لعملٌة إضافة أي شا ألي مجال أسماء آخر كما فً المثال

Namespace My.HandyStuffForMy
_ >)(<Global.Microsoft.VisualBasic.HideModuleName
Friend Module HandyStuffForMyModule
)(Sub Foo
...
End Sub
)(Property Bar
...
End Property
End Module
End Namespace
الذي ٌجعل اإلجراء  Fooو الخاصٌة ٌ Barظهران ضمن المجال  HandyStuffForMyضمن المجال  .Myحٌث استخدمنا الواصفة
 attributeالمسماة  HideModuleNameالتً تمنع اسم الـ  moduleمن الظهور ألنك ال تحتاجه للوصول إلى العناصر المحتواة ضمنه.
وإن أردت إضافة هذه العناصر للمجال  Myبدون إنشاء مجال فرعً عدل اسم المجال فً الكود السابق لٌصبح  Myفقط كما ٌلً

Namespace My
_ >)(<Global.Microsoft.VisualBasic.HideModuleName
Friend Module HandyStuffForMyModule
)(Sub Foo
...
End Sub
)(Property Bar
...
End Property
End Module
End Namespace
وإن استخدمت اسم مجال موجود سلفا ضمن المجال  Myكـ  Resourcesمثبل فهذه العناصر سٌتم إضافتها لذلك المجال مما ٌعطٌك مرونة
كبٌرة فً كٌفٌة الوصول إلى توسعاتك .والشا الذي ٌجب االنتباه إلٌه هو محدد الوصول فمحدد الوصول  Friendسٌقوم بمنع المجمعات
األخرى من الوصول إلى هذه العناصر وإن استخدمت محدد الوصول  Publicربما تتضارب هذه العناصر مع رموز معرفة فً المشارٌع
األخرى التً تستخدم المجال My
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Singleton سلخ اٌّفشدحٌٛغ ثبعزخذاَ ا١عٛاٌز
 للفباتSingleton Instances
 هً تواجدات وحٌدة الورقةMy.Application  وMy.Settings  وMy.Computer
 حٌث ٌمكننا إضافة عناصر لهذه الفبات بسهولة باستخدام مٌزةMy.MyApplication  وMy.MySettings  وMy.MyComputer
My.Computer  للؽرضShutdown  فمثبل الكود التالً ٌضٌؾ إجراء ٌدعىPartial Class الفبات المجزأة

Namespace My
Partial Class MyComputer
Sub Shutdown()
...
End Sub
End Class
End Namespace
 أٌضا حٌث تمكنك مٌزة الفبات المجزأة من إضافة عناصر إلىMy.Settings  وMy.Application كما ٌمكن استخدام هذا الكود لتوسٌع
 حٌث ٌقوم المترجم بحقن الفبات قبل أن ٌتمVisual Basic  فً مشارٌعMyComputer فبات معرفة فً مكان آخر وهذا ٌتضمن فبات مثل
.ترجمة الكود
وإذا أردت جعل عناصرك التً قمت بإضافتها ٌمكن الوصول إلٌها كورقة مفردة مثل الفبات المذكورة ٌجب علٌك إضافة خاصٌة للقراءة فقط
 الذي ٌقوم بإنشاء صورة من تلك الفبة علىThreadSafeObjectProvider(Of T)  تعٌد تواجدا عاما ٌماثل ذلك المزود منMy للمجال
 مع عناصرهMy.CustomMyObject  والكود التالً ٌرٌنا كٌفٌة إضافةThread مستوى المسلك

Namespace My
<Global.System.ComponentModel.EditorBrowsable _
(Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)> _
Partial Friend Class MyCustomMyObject
Public Sub Foo()
...
End Sub
Public Property Bar()
...
End Property
End Class
<Global.Microsoft.VisualBasic.HideModuleName()> _
Friend Module CustomMyObjectModule
Private instance As ThreadSafeObjectProvider(Of MyCustomMyObject)
ReadOnly Property CustomMyObject() As MyCustomMyObject
Get
Return instance.GetInstance()
End Get
End Property
End Module
End Namespace
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عغٛوزبثخ اٌز
 جدٌدة للمشروعModule  وأضافةMyValidation

 وإنشاء تطبٌق كونسول جدٌد وتسمٌتهVisual Studio
سنبدأ بتشؽٌل
ً ثم استبدل كامل الكود الموجود بالكود التالMyValidation.vb وتسمٌتها

Imports System.Text.RegularExpressions
Imports System
Imports System.Linq
Imports Microsoft.VisualBasic
Namespace My.Validation
<Global.Microsoft.VisualBasic.HideModuleName()> _
Public Module MyValidationMod
Public Function IsEmpty(ByVal value As Object) As Boolean
If (value Is Nothing) OrElse _
(value Is System.DBNull.Value) OrElse _
(value.ToString = String.Empty) OrElse _
(TypeOf value Is Date AndAlso CDate(value) = Date.MinValue) _
Then
Return True
Else
Return False
End If
End Function
Public Function IsAlphaNumeric(ByVal value As String, _
Optional ByVal emptyOK As Boolean = False, Optional ByVal _
whitespaceOK As Boolean = False) As Boolean
If IsEmpty(value) Then Return emptyOK
Dim expr As String
If whitespaceOK Then
expr = "^[a-zA-Z0-9\s]+$"
Else
expr = "^[a-zA-Z0-9]+$"
End If
Return Regex.IsMatch(value, expr)
End Function
Public Function IsCanadianProvince(ByVal st As String) As Boolean
Dim allProv = "|AB|BC|MB|NB|NL|NT|NS|NU|ON|PE|QC|SK|YT"
Return st.Length = 2 AndAlso allProv.IndexOf("|" & st) <> -1
End Function
Public Function IsUSAState(ByRef st As String) As Boolean
Dim allStates = "|AL|AK|AZ|AR|CA|CO|CT|DE|FL|GA|HI|ID|IL|IN|IA|" & _
"KS|KY|LA|ME|MD|MA|MI|MN|MS|MO|MT|NE|NV|NH|NJ|NM|NY|NC|ND|OH|" & _
"OK|OR|PA|RI|SC|SD|TN|TX|UT|VT|VA|WA|WV|WI|WY"
Return st.Length = 2 AndAlso allStates.IndexOf("|" & st) <> -1
End Function
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Public Function IsUSAPostalCode(ByVal zip As String) As Boolean
If String.IsNullOrEmpty(zip) Then Return False
Return Regex.IsMatch(zip, "^\d{5}(-\d{4})?$")
End Function
Public Function IsCanadianPostalCode(ByVal zip As String) As Boolean
If String.IsNullOrEmpty(zip) Then Return False
Return Regex.IsMatch(zip, "^[A-Z]\d[A-Z] \d[A-Z]\d$")
End Function
Public Function IsNorthAmericanPhone(ByRef phone As String) As Boolean
If String.IsNullOrEmpty(phone) Then Return False
Dim expr As String = "^(?:\([2-9]\d{2}\)\ ?|[2-9]\d{2}" & _
"(?:\-?|\ ?))[2-9]\d{2}[- ]?\d{4}$"
Return Regex.IsMatch(phone, expr)
End Function
Public Function IsEmail(ByRef email As String) As Boolean
If String.IsNullOrEmpty(email) Then Return False
Dim localPartCharset = "[0-9a-zA-Z!#$%*/?|\^{}`~&'+\-=_]"
Dim domainPartCharset = "[0-9a-zA-Z\-]"
Dim expr = String.Format("^{0}+(\.{0}+)*@{1}+(\.{1}+)*", _
localPartCharset, domainPartCharset)
Return Regex.IsMatch(email, expr)
End Function
End Module
End Namespace
 ٌمكن أن ٌستخدم فً تعرٌؾ أي مشروع فٌجب علٌك االنتباه بشكل خاص إلىMy Extension علٌك أن تكون حذرا عندما تقوم بإنشاء قالب
 عندها ٌمكنك كتابة كودك لٌعمل ضمنOption Infer  وOption Compare  وOption Strict  وOption Explicit القٌم المحتملة لـ
.التعرٌؾ األقل مرونة أو تحدٌد كل تعرٌؾ بشكل خاص فً بداٌة كل ملؾ كود فً توسعتك الذي ٌعتبر األمر األفضل
كما ٌجب أن تؤخذ إمكانٌة االستٌرادات المختلفة فً المشارٌع لتجنب التضارب فً الرموز المعرفة على مستوى المشروع وهنا علٌك تعدٌل
 استخدمText.Encoding
 فمثبل بدال من استخدامMy  أوGlobal
أي رموز ؼٌر معرفة فً قالبك بالكلمة المحجوزة
 التً ستستورد عندهاWindows Forms  فقط فلن ٌعمل قالبك فً تطبٌقاتText.Encoding  فإن استخدمتGlobal.Text.Encoding
 فربما لن ٌعمل قالبك الذي ٌحدد مجال أسماءSystem.Text.Encoding  واستخدمت فقطGlobal  فإن حذفتText مجالً أسماء مسمٌان
. عن هذه القاعدةMy Extensions  وٌعتبر اختبار كودك جٌدا قبل توزٌعه على اآلخرٌن من األفكار الجٌدة وال تشذ.System ٌدعى
 وٌجدر االنتباه إلى انه سٌكون منMy Extensions  لكتابة تجربة لـModule1  التً تم إنشاإها آلٌا باسمModule دعنا نستخدم الـ
 لذا علٌك محاولة جعل التوسعة تعمل بشكل كامل قدر اإلمكان والتؤكد من أنها مختبرةbug الصعب إعادة استٌراد التوسعات عندما تجد شاببة
 واستبدل الكودSolution Explorer ً وذلك بالنقر المزدوج علٌها فModule1.vb  قم بفتح.جٌدا قبل أن تقوم بتصدٌرها للمرة األولى
 لتشؽٌل المشروعF5 الموجود بالكود التالً ثم اضؽط
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Module Module1
Private testNumber As Integer
Private testGroup As String
Sub StartTestGroup(ByVal name As String)
testGroup = name
testNumber = 0
End Sub
Sub Test(ByVal result As Boolean, ByVal expected As Boolean)
testNumber += 1
If result <> expected Then
Console.WriteLine("Test #{0} of group {1} FAILED.", _
testNumber, testGroup)
End If
End Sub
Sub Main()
StartTestGroup("IsAlphaNumeric")
Test(My.Validation.IsAlphaNumeric("123HH2", True, True), True)

StartTestGroup("IsCanadianPostalCode")
Test(My.Validation.IsCanadianPostalCode("H0H 0H0"), True)

StartTestGroup("IsCanadianProvince")
Test(My.Validation.IsCanadianProvince("ON"), True)

StartTestGroup("IsEmail")
Test(My.Validation.IsEmail("a@b.com"), True)
Console.WriteLine _
("Tests are finished. No FAILED messages indicates success.")
Console.WriteLine("Press any key to continue.")
Console.ReadKey(True)
End Sub
End Module

اٌتٛعؼبد ومٛت اٌز١ػٛر
 ولعمل ذلك اترك المشروع.My Extension
بعد أن تمت كتابة التوسعة واختبرت بشكل كامل حان الوقت لتوضٌبها كقالب
 منitem Template  حٌث سنختارExport Template  فٌظهر لك معالجFile  من القابمةExport Template مفتوحا واختر األمر
Item to export  ومن قابمةnext نافذة المعالج كما ٌتوفر لك خٌار فً األسفل الختٌار اسم المشروع الذي سنصدر القالب منه ثم اضؽط
 ثم علٌك اختٌارا جمٌع المراجع الضرورٌة لعمل قالبك ومن أجل هذا المشروع اخترnext  ثم اضؽطMyValidation.vb اختر
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 System.Coreثم اضؽط  nextثم امآل  Template Descriptionوقم بإزالة اإلشارة عن الخٌار Automatically import the
 template into Visual Studioالذي ٌجعل بٌبة التطوٌر ال تقوم باستٌراد القالب مباشرة بعد تصدٌره ثم اضؽط Finish

My Extensions as Templates
 My Extensionكما هو الحال فً جمٌع قوالب  Visual Studioتكون جمٌع محددات القالب متوفرة وهً عبارة عن
فً قالب
سبلسل نصٌة خاصة ٌمكن إدراجها آلٌا ضمن كود  My Extensionعندما ٌتم إضافتها للمشروع فـ ٌ $clrversion$تم استبدالها برقم
النسخة الحالٌة لـ  clrوفً حالة القالب  Mu Extensionسٌتم استبدال  $safeitemname$بقٌمة العنصر > <DefaultNameفً الملؾ
الذي ٌحمل البلحقة  vstemplateوالذي ٌساوي اسم الملؾ الذي ٌحوي كود القالب بدون الحقته.
وأي شا آخر ٌمكن عمله فً قالب نظامً ٌمكنك عمله فً القالب  My Extensionفضبط القٌمة > <Hiddenفً الملؾ  vstemplateإلى
ٌ Falseمكنك من إضافة القالب إلى صندوق الحوار  Add New Itemعندما تضٌؾ العناصر للمشروع كما ٌمكنك إجبار إضافة مجمعات
للمشروع عند إضافة القالب وذلك ضمن القسم > <Referencesوٌمكن إضافة عابلة من ملفات الكود عند انتهابها كالتً ٌتم إنشاإها من قبل
محرر نماذج وٌندوز ذا باإلضافة إلى كود المستخدم.
كما توجد بعض االختبلفات األساسٌة بٌن القوالب األساسٌة وقوالب  My Extensibilityفلكً تمكن قالب العنصر  Item Templateكً
ٌتم إدارتها من قبل صفحة  My Extensionsفً مصمم مشارٌع ٌ Visual Basicجب علٌك القٌام بعدة خطوات لتعرٌفها بشكل مبلبم.
فً البداٌة ٌجب علٌك إضافة العنصر > <CustomDataSignatureللملؾ  MyTemplate.vstemplateالمتواجد فً ملؾ  zipالذي تم
تصدٌره الذي ٌشٌر إلى أن قالب العنصر ٌجب معاملته كـ  My Extensionكما ٌجب علٌك منع القالب من الفتح بشكل آلً عندما ٌتم إضافته
للمشروع وذلك بإضافة بعض الصفات للعنصر > <ProjectItemبسبب أن كود ٌ MyExtensionجب أن ٌكون ؼٌر مربً للمستخدم كما
ٌجب علٌك إضافة العنصر > <Hiddenللملؾ  MyTemplate.vstemplateكً ال ٌظهر القالب ضمن قابمة القوالب المثبتة عندما ٌختار
المستخدم إضافة عناصر لمشروعه من خبلل صندوق الحوار  Add New Itemوأخٌرا علٌك إضافة ملؾ بالبلحقة  customdataللرزمة
وذلك لتوفٌر معلومات ال تنطبق على القوالب القٌاسٌة مثل  unique Idو  Version numberو  .trigger assemblyولعمل هذا علٌك
فك الملؾ ذو البلحقة  zipوالقٌام بالتعدٌبلت المناسبة ثم إعادة ضؽط الملفات الضرورٌة ثانٌة.
فً البداٌة قم بفك محتوٌات القالب الذي قمنا بتصدٌره سابقا إلى مجلد فارغ ثم افتح الملؾ  myTemplate.vstemplateوقم بالتعدٌبلت كما
فً الكود

"<VSTemplate Version="2.0.0
xmlns=http://schemas.microsoft.com/developer/vstemplate/2005
>"Type="Item
><TemplateData
><DefaultName>MyValidation.vb</DefaultName
><Name>MyValidation</Name
<Description>Extends the My namespace with a set of string
>validation methods.</Description
><ProjectType>VisualBasic</ProjectType
><SortOrder>10</SortOrder
><Icon>TemplateIcon.ico</Icon
<!-- Configures the template to not be shown as an option
>when the user selects to add an item template to his project --
><Hidden>true</Hidden
><!-- Indicates it is to be treated as a My Extension. --
<CustomDataSignature>Microsoft.VisualBasic.MyExtension
></CustomDataSignature
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</TemplateData>
<TemplateContent>
<References>
<Reference> <Assembly>System.Core</Assembly> </Reference>
</References>
<ProjectItem SubType="Code" TargetFileName="$fileinputname$.vb"
ReplaceParameters="true" OpenInEditor="false"
OpenInWebBrowser="false" OpenInHelpBrowser="false">MyValidation.vb
</ProjectItem>
</TemplateContent>
</VSTemplate>
 وأضؾ إلٌه الكودNotepad  وافتحه بواسطة الـMyValidation.customdata  وسمه-  سوؾ نضٌفه للرزمة الحقا- أنشا ملفا جدٌدا
ًالتال

<VBMyExtensionTemplate
ID="MyValidationMyNamespaceExtension"
Version="1.0.0.0" />
 التً تم حذفها فً هذا المثال تشٌر إلى أنه عندما ٌتم إضافة هذا المجمع للمشروع فسوؾ ٌتم دعوةAssemblyFullName والواصفة
 وإلضافة مجمعMy Extension  وعندما ٌزال المجمع من المشروع فسوؾ ٌتم دعوة المستخدم إلزالةMy Extension المستخدم إلضافة
customdata  ٌمكن إضافة قسم كالتالً للملؾTrigger Assembly قدح

<VBMyExtensionTemplate
ID="MyValidationMyNamespaceExtension"
Version="1.0.0.0"
AssemblyFullName="System.Windows.Forms" />
Windows Explorer  باستخدامzip قم اآلن بإعادة نسخ جمٌع الملفات لداخل الملؾ

vbproj اٌٍّف
 بمعالجتها بسبلسة باستخدام دخل قلٌل منVisual Studio  هو عملٌة مخفٌة آلٌة ولكً ٌقومMy Extension
التعامل مع
المستخدم أصبح لملؾ المشروع الذي ٌحتوي على التوسعة بعض الصفات الجدٌدة التً ٌمكنك رإٌتها إذا قمت بفتح الملؾ ذو البلحقة
ً إلٌه بؤي محرر نصً فسوؾ ترى شٌبا شبٌها بالتالMyValidation  الخاص بالمشروع الذي قمت بإضافة التوسعةvbproj

<ItemGroup>
...
<Compile Include="My Project\MyExtensions\MyValidation.vb">
<VBMyExtensionTemplateID>
MyValidationMyNamespaceExtension
</VBMyExtensionTemplateID>
<VBMyExtensionTemplateVersion>
1.0.0.0
</VBMyExtensionTemplateVersion>
</Compile>
...
</ItemGroup>
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ولكن إذا ألقٌت نظرة على القسم الخاص بملؾ كود أساسً مثل الملؾ  Module1.vbفسوؾ ترى

><ItemGroup
><Compile Include="Module1.vb" /
></ItemGroup
وكما ترى هناك بعض االختبلفات فالملؾ  MyValidation.vbسوؾ ٌتم تخزٌنه فً مجلد المشروع وهذا ٌعنً أنه سوؾ ٌكون ؼٌر مربً
إال إذا فعلت خٌار  Show All itemsفً  Solution Explorerوستجد أن له قطعتان إضافٌتان من البٌانات توافق القٌم المضافة فً الملؾ
 .MyValidation.customdataوبتخزٌن هذه المعلومات ٌمكن لـ  Visual studioأن ٌسمح للمستخدم بإضافة وإزالة التوسعات من
صفحة  My Extensionsفً خصابص المشروع بدال عن إضافة الملؾ بشكل ٌدوي وإن كان هناك مإشر لمجمع قادح وتمت إزالته فسٌقوم
لـ  Visual Studioبتحذٌر المستخدم من أن  My Extensionلن ٌستطٌع العمل وٌعطٌه خٌارا إلزالته كما تمنع من تواجد أكثر من نسخة
من التوسعة فً نفس المشروع.
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عؼً طٕذٚق إٌظٛص ٠مجً اٌؼٍّ١بد اٌحغبث١خ ثذ ْٚاعزخذاَ اٌخبط١خ Text
ٚدٚاي رح ً٠ٛاألٔٛاع
ٌعتبر هذا الموضوع تطبٌقا على مفهوم بعنوان التحمٌل الزابد للمعامبلت  Operators Overloadingفٌرجى مراجعة الموضوع المذكور
إن لك ٌكن لدٌك إطبلع علٌه
الجمٌع سٌقول أن بٌبة التطوٌر لن تقبل الكود التالً
فإن كنت ترٌد القٌام بعملٌة ضرب قٌمة ما ٌوجد داخل صندوق النصوص بـ  10مثبل ؾ
a = TextBox1 * 10

وفً م قالً هذا سؤقوم بإقناع بٌبة التطوٌر بقبوله تطبٌقا على مفهوم التحمٌل الزابد للمعامبلت
أنشا مشروعا جدٌدا وضع فٌه صندوق نصوص و زر أوامر فقط ثم من قابمة  Projectاختر األمر  Add Classو سم الفبة الجدٌدة
 MyTextBoxحٌث سنقوم بوراثتها من صندوق النصوص العادي المستخدم ثم أدخل الكود التالً فً الفبة الجدٌدة الذي سٌكون الكود
الكامل للفبة
Public Class MyTextBox
Inherits TextBox
Public Shared Operator *(ByVal Op1 As MyTextBox, ByVal op2 As Integer) As
Integer
)Return (CInt(Op1.Text) * op2
End Operator
Public Shared Operator *(ByVal op2 As Integer, ByVal Op1 As MyTextBox) As
Integer
)Return (CInt(Op1.Text) * op2
End Operator
End Class

اعمل  buildللمشروع

فً  Solution Explorerاضؽط الزر  Show All Filesثم وسع العقدة  Form1.vbوافتح محرر الكود الخاص بالملؾ
 Form1.Designer.vbواستبدل النص  System.Windows.Forms.TextBoxأٌنما ورد فً الملؾ المذكور باسم فبتنا الجدٌدة
 MyTextBoxثم قم بالحفظ وأؼلق كافة الملفات المفتوحة ثم قم بفتح محرر النماذج الخاص بـ  Form1وانقر نقرا مزدوجا على الزر لٌتم
إضافة معالج حدث للنقر على زر األوامر وضع فٌه الكود التالً
Dim a As Integer = TextBox1 * 34
Dim b As Integer = 65 * TextBox1
)MsgBox(a.ToString & vbCrLf & b.ToString

سترى نتٌجة الكود الذي وضعناه فً فبتنا الجدٌدة أن صندوق النصوص أصبح ٌقبل عملٌة الضرب مباشرة بدون استخدام الخاصٌة  Textو
دوال التحوٌل بٌن األنواع
وهذه فبة موسعة عن الفبة المذكورة سابقا تتضمن القٌام بالعملٌات الحسابٌة األربع ولنوع البٌانات  integerحٌث ٌمكنك عمل إجرابٌات كً
تنفذ العملٌات الحسابٌة على أي نوع ترٌده
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Public Class MyTextBox
Inherits TextBox
Public Shared Operator *(ByVal Op1 As MyTextBox, ByVal op2 As Integer) _
As Integer
Return (CInt(Op1.Text) * op2)
End Operator
Public Shared Operator *(ByVal op2 As Integer, ByVal Op1 As MyTextBox) _
As Integer
Return (CInt(Op1.Text) * op2)
End Operator
Public Shared Operator +(ByVal a As MyTextBox, ByVal b As Integer) _
As Integer
Return (CInt(a.Text) + b)
End Operator
Public Shared Operator +(ByVal b As Integer, ByVal a As MyTextBox) _
As Integer
Return (CInt(a.Text) + b)
End Operator
Public Shared Operator -(ByVal a As MyTextBox, ByVal b As Integer) _
As Integer
Return (CInt(a.Text) - b)
End Operator
Public Shared Operator -(ByVal b As Integer, ByVal a As MyTextBox) _
As Integer
Return (b - CInt(a.Text))
End Operator
Public Shared Operator /(ByVal a As MyTextBox, ByVal b As Integer) As Double
Return (CInt(a.Text) / b)
End Operator
Public Shared Operator /(ByVal b As Integer, ByVal a As MyTextBox) As Double
Return (b / CInt(a.Text))
End Operator
End Class
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اٌمغُ اٌزبعغ  -رؼذد اٌّغبساد

وٌحتوي على الموضوعات التالٌة:





Threading in Windows Forms Applications
استخدام بحٌرة المسارات Using the Thread pool
تزامن المسارات Thread Synchronization
كٌفٌة تنفٌذ عملٌة فً مسار آخر وإظهار النتٌجة فً التحكمات على النموذج
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Threading in Windows Forms Applications

 Windows Formsهو أن التحكمات والنموذج ذات نفسه هو أنه ٌجب الوصول إلٌهم حصرٌا من
تكمن المشكلة فً أؼراض
خبلل المسار الذي قام بإنشابهم وفً الحقٌقة كل أؼراض  Windows Formsتعتمد على  STA Modelوذلك بسبب أنها جمٌعا معتمدة على
هٌكلٌة رسابل  Win32والتً ترث مسارات الؽرفة  Apartment-Threadedمما ٌعنً أنه ٌمكنك إنشاء النموذج أو التحكم على أي مسار
ترٌده ولكن جمٌع الطرق المرتبطة به ٌجب استدعاإها من نفس المسار .مما ٌإدي إلى ظهور العدٌد من المشاكل بسبب أن أقسام الدوت نٌت
األخرى تستخدم  Free-Threading modelومزج كبل النوعٌن بدون حكمة تعتبر فكرة سٌبة وحتى لو لم تقم بإنشاء مسار بشكل واضح فً
كودك ربما ستظهر لك بعض المشاكل فً جمٌع األحوال فمثبل عندما تحاول الوصول إلى عنصر واجهة مستخدم  UI Elementمن خبلل
الطرٌقة  Finalizeلنوع ما ونحن نعلم أن الطرٌقة ٌ Finalizeتم تنفٌذها على مسار مختلؾ عن المسار الربٌسً

The ISynchronizeInvoke Interface
ISynchronizeInvoke
عناصر التحكم الوحٌدة التً ٌمكنك استدعاإهم من مسار آخر هم الذٌن ٌتم عرضهم من خبلل الواجهة
 BeginInvokeو  EndInvokeو الخاصٌة  InvokeRequiredالقابلة للقراءة فقط .حٌث تعٌد الخاصٌة
التً تمتلك الطرابق
 InvokeRequiredالقٌمة  Trueإذا كان المستدعً ال ٌستطٌع الوصول إلى التحكم مباشرة وذلك عندما ٌعمل المستدعً على مسار مختلؾ
عن المسار الذي تم إنشاء التحكم فٌه ففً هذه الحالة ٌحب على المستدعً استدعاء الطرٌقة  Invokeللوصول إلى أي عنصر خاص بالتحكم
وهذه الطرٌقة متزامنة لهذا ٌتم إٌقاؾ المسار المستدعً حتى ٌكمل مسار  UIتنفٌذ الطرٌقة .أو ٌمكن للمسار المستدعً استخدام الطرابق
 BeginInvokeو  EndInvokeلتنفٌذ العملٌة بشكل ال متزامن.
تؤخذ الطرٌقة  Invokeإجراء مفوض ٌشٌر إلى طرٌقة ) Subأو  (Functionوٌمكنه أخذ مصفوفة من النوع  Objectكمحدد ثانً إذا كانت
الطرٌقة تتوقع واحد أو أكثر من المحددات وتضمن هٌكلٌة نماذج وٌندوز أن اإلجراء الذي ٌشٌر إلٌه المفوض ٌتم تنفٌذه فً المسار  UIلهذا
ٌمكنه بؤمان الوصول إلى أي تحكم على النموذج.
سنرى كٌؾ ٌمكننا استخدام الطرٌقة  Invokeللوصول إلى تحكم من مسار ؼٌر المسار  UIحٌث ٌظهر لنا المثال التالً كٌؾ ٌمكننا زٌارة
جمٌع المجلدات ضمن شجرة مجلد من مسار ثانوي بٌنما ٌتم إظهار السم المجلد فً تحكم  Labelوأول شا سنقوم بعمله هو تحدٌد طرٌقة
تقوم بعمل اإلظهار المطلوب التً ٌمكنها أن تكون مجرد إجراء بسٌط
' This method must run in the main UI thread.
)Sub ShowMessage(ByVal msg As String
Me.lblMessage.Text = msg
)(Me.Refresh
End Sub

ثم نقوم بتحدٌد إجراء مفوض ٌشٌر لتلك الطرٌقة ومتؽٌر ٌحمل كابن لذلك المفوض ٌكون معرفا على مستوى النموذج كً تتم مشاركته بٌن
جمٌع الطرابق ضمن النموذج
' A delegate that can point to the ShowMessage procedure
)Delegate Sub ShowMessageDelegate(ByVal msg As String
' An instance of the delegate
Dim threadSafeDelegate As ShowMessageDelegate

وستحتاج لطرٌقة تبدأ المسار الثانوي مثبل إجراء معالجة الحدث  Clickلزر أوامر Button
' Parse the c:\Windows directory when the user clicks this button.
_ )Private Sub btnSearch_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs
Handles btnSearch.Click
)Dim t As New Thread(AddressOf SearchFiles
)"t.Start("c:\windows
End Sub

وأخٌرا تقوم بكتابة الكود الذي سٌعمل على المسار الثانوي حٌث أنه من الضروري لذلك الكود أن ٌستطٌع الوصول للتحكم lblMessage
باستدعاء الطرٌقة  ShowMessageوهذا ٌتم من خبلل الطرٌقة  Invokeفً فبة النموذج  Form Classأو الطرٌقة  Invokeألي تحكم
موجود على النموذج والتً تكون مكافبة لها تماما
)' (This method runs in a non-UI thread.
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Sub SearchFiles(ByVal arg As Object)
' Retrieve the argument.
Dim path As String = arg.ToString()
' Prepare the delegate
threadSafeDelegate = New ShowMessageDelegate(AddressOf ShowMessage)
' Invoke the worker procedure. (The result isn't used in this demo.)
Dim files As List(Of String) = GetFiles(path)
' Show that execution has terminated.
Dim msg As String = String.Format("Found {0} files", files.Count)
Me.Invoke(threadSafeDelegate, msg)
End Sub
' A recursive function that retrieves all the files in a directory tree
' (This method runs in a non-UI thread.)
Function GetFiles(ByVal path As String) As List(Of String)
' Display a message.
Dim msg As String = String.Format("Parsing directory {0}", path)
Me.Invoke(threadSafeDelegate, msg)
' Read the files in this folder and all subfolders.
Dim files As New List(Of String)
For Each fi As String In Directory.GetFiles(path)
files.Add(fi)
Next
For Each di As String In Directory.GetDirectories(path)
files.AddRange(GetFiles(di))
Next
Return files
End Function

 مثبل ٌمكن استدعاإها منGetFiles  على جمٌع المسارات فالطرٌقةShowMessage وستتعقد العملٌة أكثر إن احتجنا الستخدام الطرٌقة
 ٌضٌؾ استباقا لؤلمور ٌجب تجنبه لذلك ٌجب علٌنا فحص قٌمةInvoke  وفً هذه الحالة عمل االستدعاء باستخدام الطرٌقةUI المسار
False  واستخدام الطرٌقة العادٌة إن كانت تعٌد القٌمةInvokeRequired الخاصٌة
' (Inside the SearchFiles and GetFiles methods)
If Me.InvokeRequired Then
Me.Invoke(threadSafeDelegate, msg)
Else
ShowMessage(msg)
End If

 من أجل كل مستدعً سنقوم بفحصها من داخل الطرٌقةInvokeRequired

والطرٌقة األفضل من ذلك بدال من فحص الخاصٌة
ShowMessage

' This method can run in the UI thread or in a non-UI thread.
Sub ShowMessage(ByVal msg As String)
' Use the Invoke method only if necessary.
If Me.InvokeRequired Then
Me.Invoke(threadSafeDelegate, msg)
Return
End If
Me.lblMessage.Text = msg
Me.Refresh()
End Sub

 بدون القلقShowMessage  ستحتاج فقط الستدعاءlblMessage فبعد هذا التؽٌٌر أي قطعة من الكود ستحتاج إلظهار رسالة على التحكم
حول أي مسار ٌتم تنفٌذ الكود علٌه
 ٌقوم التطبٌق بالوصول للتحكم عن طرٌق مسار ؼٌر مسار اإلظهار2  أو الفرٌموورك رقم2005 وفً بعض الظروؾ فً فٌجول باٌزٌك
 أو عندما تقومLabel  بدون التسبب بؤٌة مشاكل فٌمكن حدوث ذلك مثبل عندما تحاول الوصول إلى تحكمات بسٌطة مثلnon-UI thread
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بعملٌات ال تسبب إرسال رسابل  Win32فً الخلفٌة كما أن العدٌد من الخصابص ٌمكن قراءتها ولٌس تعدٌلها بدون التسبب بمشاكل وذلك
ألن قٌمة تلك الخصابص مخزنة فً عنصر ضمن تحكم الدوت نٌت

The BackgroundWorker Component
 ISynchronizeInvokeتجنبك من الوقوع فً المشاكل المتعلقة بالمسارات فً تطبٌقات نماذج وٌندوز
على الرؼم من أن الواجهة
ٌحتاج معظم مطوري فٌجول باٌزٌك لطرٌقة أفضل وأقل أخطاء فؤنت تحتاج مثبل لطرٌقة بسٌطة إللؽاء طرٌقة ؼٌر متزامنة بؤسلوب آمن
الشا الذي ال توفره الواجهة المذكورة بشكل تلقابً .ومن أجل هذا السبب قامت ماٌكروسوفت بإضافة المكون  BackgroundWorkerإلى
صندوق األدوات واستخدامه سهل جدا مما ٌسهل عملٌة إنشاء تطبٌقات وٌندوز متعددة المسارات.
ٌمتلك المكون  BackgroundWorkerخاصٌتان مثٌرتان لبلهتمام فالخاصٌة  WorkerReportsProgressتكون قٌمتها  Trueإذا أطلق
المكون الحدث  ProgressChangedوالخاصٌة  WorkerSupportsCancellationتكون قٌمتها  Trueإذا كان المكون ٌدعم الطرٌقة
 CancelAsyncوتكون القٌمة االفتراضٌة لكبل الطرٌقتٌن  Falseلذا ٌجب علٌك ضبط قٌمتهم إلى  Trueإذا أردت االستفادة من جمٌع مزاٌا
 Trueوٌتطلب استخدام المكون BackgroundWorker
هذا التحكم والمثال الذي سٌطرح هنا ٌفترض أنه قد تم ضبط كلتا القٌمتٌن إلى
بشكل عام العملٌات التالٌة:
 .1إنشاء إجراء معالجة للحدث  DoWorkوملإها بالكود الذي ترٌد أن ٌتم تنفٌذه على المسار الثانوي وٌتم تشؽٌل هذا الكود عندما ٌتم
استدعاء الطرٌقة  RunWorkerAsyncوهً تقبل محددا ٌتم تمرٌره إلجراء معالجة الحدث  DoWorkحٌث ال ٌمكن للكود
الموجود هناك الوصول مباشرة للتحكمات على النموذج ألنه ٌعمل فً مسار آخر
 .2استخدم الطرٌقة  ReportProgressمن داخل الحدث  DoWorkعندما ترٌد الوصول إلى عنصر على النموذج وهذه الطرٌقة
تطلق الحدث  ProgressChangedإذا كانت قٌمة الخاصٌة  Worker-ReportsProgressهً  Trueوإال سٌتم إطبلق استثناء
 Worker-ReportsProgressفً حالة كون قٌمتها  Falseوالكود فً إجراء معالجة الحدث ٌ ProgressChangedعمل فً
نفس المسار  UIولهذا ٌمكنه الوصول بؤمان ألي من تحكمات النموذج
 .3استخدم الطرٌقة  CancelAsyncللتحكم  BackgroundWorkerإلٌقاؾ المسار الثانوي مباشرة وهذه الطرٌقة تستدعً ضبط
الخاصٌة  WorkerSupportsCancellationإلى  Trueوإال سٌتم إطبلق استثناء  InvalidOperationExceptionفً حالة
كون قٌمتها  Falseوٌجب على الكود فً  DoWorkالتحقق دورٌا من الخاصٌة  CancellationPendingوالخروج بؤمان عندما
تصبح قٌمتها True
 .4كتابة إجراء معالجة للحدث  RunWorkerCompletedإن كنت ترٌد القٌام بؤٌة أعمال عندما ٌنتهً عمل المسار الثانوي إما
بشكل طبٌعً أو بواسطة اإللؽاء والكود فً إجراء معالجة هذا الحدث ٌعمل فً المسار  UIلذا ٌستطٌع الوصول لجمٌع عناصر
النموذج
وبشكل عام فالكود فً معالج الحدث ٌ DoWorkجب أن ٌعٌد قٌمة للمسار األساسً بدال من تعٌٌن هذه القٌمة فً حقل على مستوى الفبة فعلى
الكود تعٌٌن هذه القٌمة للخاصٌة  Resultللؽرض  DoWorkEventArgsفتكون هذه القٌمة متوفرة للمسار األساسً بواسطة الخاصٌة
 Resultللؽرض  RunWorkerCompletedEventArgsالممرر للحدث  RunWorkerCompletedوهذا كود نموذجً ٌستخدم
العنصر BackgroundWorker

' The button that starts the asynchronous operation
_ )Private Sub btnStart_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs
Handles btnStart.Click
"Dim argument As Object = "abcde
' The argument
)BackgroundWorker1.RunWorkerAsync(argument
' Disable this button, and enable the "Stop" button.
btnStart.Enabled = False
btnStop.Enabled = True
End Sub
' The button that cancels the asynchronous operation
_ )Private Sub btnStop_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs
Handles btnStop.Click
)BackgroundWorker1.RunWorkerAsync(argument
End Sub
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' The code that performs the asynchronous operation
Private Sub BackgroundWorker1_DoWork(ByVal sender As Object, _
ByVal e As DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker1.DoWork
' Retrieve the argument.
Dim argument As Object = e.Argument
Dim percentage As Integer = 0
…
' The core of the asynchronous task
Do Until BackgroundWorker1.CancellationPending
…
' Report progress when it makes sense to do so.
BackgroundWorker1.ReportProgress(percentage)
Loop
' Return the result to the caller.
e.Result = primes
End Sub
' This method runs when the ReportProgress method is invoked.
Private Sub BackgroundWorker1_ProgressChanged(ByVal sender As Object, _
ByVal e As ProgressChangedEventArgs) Handles _
BackgroundWorker1.ProgressChanged
' It is safe to access the user interface from here.
' For example, show the progress on a progress bar or another control.
ToolStripProgressBar1.Value = e.ProgressPercentage
End Sub
' This method runs when the asynchronous task is completed (or canceled).
Private Sub BackgroundWorker1_RunWorkerCompleted(ByVal sender As Object, _
ByVal e As RunWorkerCompletedEventArgs) Handles _
BackgroundWorker1.RunWorkerCompleted
' It is safe to access the user interface from here.
…
' Reset the Enabled state of the Start and Stop buttons.
btnStart.Enabled = True
btnStop.Enabled = False
End Sub

 للبحث عن الملفات فً مسار ؼٌر متزامن وهً نفس المشكلةBackgroundWorker ٌظهر لك المثال التالً كٌؾ ٌمكن استخدام العنصر
. فً هذا الموضوع سابقا وبهذا ٌمكنك مقارنة الطرٌقتٌن بسهولةThe ISynchronizeInvoke Interface التً طرحت عند الحدٌث عن
 أكثر تعقٌدا بقلٌل بسبب أنها تدعم اإللؽاء لعمل ؼٌر متزامنBackgroundWorker وستكون النسخة الجدٌدة المعتمدة على
' The result from the SearchFiles procedure
Dim files As List(Of String)
' We need this variable to avoid nested calls to ProgressChanged.
Dim callInProgress As Boolean
' The same button works as a Start and a Stop button.
Private Sub btnStart_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _
Handles btnStart.Click
If btnStart.Text = "Start" Then
lstFiles.Items.Clear()
Me.BackgroundWorker1.RunWorkerAsync("c:\windows")
Me.btnStart.Text = "Stop"
Else
Me.BackgroundWorker1.CancelAsync()
End If
End Sub
' The code that starts the asynchronous file search
Private Sub BackgroundWorker1_DoWork(ByVal sender As Object, _
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ByVal e As DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker1.DoWork
' Retrieve the argument.
Dim path As String = e.Argument.ToString()
' Invoke the worker procedure.
files = New List(Of String)
SearchFiles(path)
' Return a result to the RunWorkerCompleted event.
Dim msg As String = String.Format("Found {0} files", files.Count)
e.Result = msg
End Sub
' A recursive function that retrieves all the files in a directory tree.
Sub SearchFiles(ByVal path As String)
' Display a message.
Dim msg As String = String.Format("Parsing directory {0}", path)
' Notice that we don't really use the percentage;
' instead, we pass the message in the UserState property.
Me.BackgroundWorker1.ReportProgress(0, msg)
' Read the files in this folder and all subfolders.
' Exit immediately if the task has been canceled.
For Each fi As String In Directory.GetFiles(path)
If Me.BackgroundWorker1.CancellationPending Then Return
files.Add(fi)
Next
For Each di As String In Directory.GetDirectories(path)
If Me.BackgroundWorker1.CancellationPending Then Return
SearchFiles(di)
Next
End Sub
Private Sub BackgroundWorker1_ProgressChanged(ByVal sender As Object, _
ByVal e As ProgressChangedEventArgs) _
Handles BackgroundWorker1.ProgressChanged
' Reject nested calls.
If callInProgress Then Return
callInProgress = True
' Display the message, received in the UserState property.
Me.lblMessage.Text = e.UserState.ToString()
' Display all files added since last call.
For i As Integer = lstFiles.Items.Count To files.Count - 1
lstFiles.Items.Add(files(i))
Next
Me.Refresh()
' Let the Windows operating system process message in the queue.
' If you omit this call, clicks on buttons are ignored.
Application.DoEvents()
callInProgress = False
End Sub
Private Sub BackgroundWorker1_RunWorkerCompleted(ByVal sender As Object, _
ByVal e As RunWorkerCompletedEventArgs) _
Handles BackgroundWorker1.RunWorkerCompleted
' Display the last message and reset button's caption.
Me.lblMessage.Text = e.Result.ToString()
btnStart.Text = "Start"
End Sub

 حٌث ٌجب أن ٌتضمن الكود استدعاء للطرٌقةProgressChanged
والكود هنا ٌشرح نفسه ماعدا إجراء الحدث
 أو أي عمل آخر ممكنStop  وإال لن ٌتمكن التطبٌق من معالجة األحداث المنطلقة مثل حدث النقر على الزرApplication.DoEvents
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إضافته للواجهة ومع ذلك فاستدعاء هذه الطرٌقة سٌسبب استدعاءات معششة لئلجراء  ProgressChangedمما قد ٌسبب إطبلق استثناء
 callInProgressلتجنب حدوث مثل هذه
 StackOverflowExceptionومن أجل عدم حدوث هذا ٌتم استخدام حقل منطقً مساعد
االستدعاءات المعششة
 ReportProgressفقط لتنفٌذ جزء من
الحظ أٌضا أن هذا التطبٌق ال ٌحتاج لئلعبلم عن نسبة التقدم للمسار الربٌسً وٌستخدم الطرٌقة
الكود فً المسار الربٌسً للبرنامج والرسالة الفعلٌة لئلظهار ٌتم تمرٌرها للخاصٌة  UserStateوإن كان تطبٌقك ٌستخدم  progress barأو
أي مإشر آخر للتقدم ٌجب علٌك تجنب استدعاء الطرٌقة  ReportProgressبدون داعً ألنها تتسبب بتبدٌل المسارات وتكون مكلفة كثٌرا
عندما ٌتعلق األمر بوقت المعالجة وفً هذه الحالة ٌجب علٌك تخزٌن مإشر التقدم فً حقل فً الفبة واستدعاء الطرٌقة فقط فً حالة حدوث
تقدم فعلً
Dim currentPercentage As Integer
_ Private Sub BackgroundWorker1_DoWork(ByVal sender As Object,
ByVal e As DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker1.DoWork
Const TotalSteps = 5000
For i As Integer = 1 To TotalSteps
…
' Evaluate progress percentage.
Dim percentage As Integer = (i * 100) \ TotalSteps
' Report to UI thread only if percentage has changed.
If percentage <> currentPercentage Then
)BackgroundWorker1.ReportProgress(percentage
currentPercentage = percentage
End If
Next
End Sub
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اعزخذاَ ثح١شح اٌّغبساد Using the Thread pool

إنشاء العدٌد من المسارات قد ٌسبب انخفاض أداء النظام بسرعة وخاصة عندما تصرؾ هذه المسارات معظم وقتها فً حالة سبات
أوٌعاد تشؽٌلها بصورة دورٌة بؽرض قراءة مصدر ما أو تحدٌث اإلظهار .ولتحسٌن أداء كودك ٌمكنك إعادة ترتٌب بحٌرة المسارات بشكل
ٌضمن أكفؤ استخدام للموارد باستخدام بعض األؼراض  Objectsالموجودة فً مجال األسماء  System.Threadingبحٌرة المسارات

The ThreadPool Type
 ThreadPool.QueueUserWorkItemوالتً تحتاج إلجراء مفوض
ٌتم إنشاء بحٌرة المسارات عندما تقوم باستدعاء الدالة
 WaitCallback delegateوؼرض  Objectاختٌاري ٌستخدم لتمرٌر البٌانات للمسار واإلجراء المفوض ٌجب أن ٌشٌر إلى ٌ Subمرر
له محدد وحٌد من النوع  Objectبحٌث تكون قٌمته محتوٌة على البٌانات التً نرٌد تمرٌرها للمسار أو  Nothingعندما ال توجد بٌانات
نرٌد تمرٌرها وقطعة الكود التالٌة تبٌن لك كٌؾ ٌمكنك استخدام عدد كبٌر من المسارات الستدعاء إجراء فً فبة Class
For i As Integer = 1 To 20
' Create a new object for the next lightweight task.
)(Dim task As New LightweightTask
)' Pass additional information to it. (Not used in this demo.
"task.SomeData = "other data
' Run the task with a thread from the pool.
)' (Pass the counter as an argument.
)ThreadPool.QueueUserWorkItem(AddressOf task.Execute, i
Next

وقطعة الكود التالٌة تحتوي على الكود الذي ٌتم تنفٌذه فعبل عندما ٌتم سحب المسار من البركة
Class LightweightTask
Public SomeData As String
' The method that contains the interesting code
)' (Not really interesting in this example
)Sub Execute(ByVal state As Object
)Console.WriteLine("Message from thread #{0}", state
End Sub
End Class

والمسار العامل ٌمكنه تحدٌد فٌما إذا كان قد أخذ من بحٌرة المسارات أم ال بتحري قٌمة الخاصٌة
 Thread.CurrentThread.IsThreadPoolThreadوٌمكنك معرفة العدد األقصى للمسارات فً البركة باستدعاء الطرٌقة الساكنة
 ThreadPool.GetMaxThreadsوعدد المسارات المتاحة حالٌا باستدعاء الطرٌقة الساكنة . ThreadPool.GetAvailableThreads
كما تم إضافة طرٌقة جدٌدة  SetMaxThreadsفً الفرٌموورك  NET Framework 2.0. 2تمكنك من تؽٌٌر العدد األقصى للمسارات
الموجودة فً البركة
' Maximum 30 worker threads and maximum 10 asynchronous I/O threads in the pool
)ThreadPool.SetMaxThreads(30, 10

فً بعض األحٌان قد تحتار فً نقطة تساإل هل أقوم بإنشاء المسار بنفسً أم أستعٌره من بحٌرة المسارات .وتظهر هنا قاعدة جٌدة :استخدم
فبة المسارات  Thread classعندما ترٌد تنفٌذ عملٌة ترٌد تنفٌذها بؤسرع وقت أو عندما ترٌد القٌام بعملٌة تستهلك الوقت وال ٌتم تنفٌذها
كثٌرا وفً معظم الحاالت بشكل عام ٌجب علٌك استخدام بحٌرة المسارات.
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The Timer Type
تقدم الفرٌموورك عدة أنواع من المإقتات كل منها ٌمتلك نقاط قوته وضعفه .فمثبل ٌجب علٌك استخدام التحكم
 System.Windows.Forms.Timerعندما تقوم بالعمل على تطبٌق من النوع  Windows Forms applicationsوإن لم ٌكن برنامجك
ٌمتلك واجهة للمستخدم ٌجب علٌك عندها استخدام الفبة  System.Threading.Timerأو الفبة  System.Timers.Timerوتعتبر هاتان
الفبتان متساوٌتٌن فً العمل تقرٌبا والشرح التالً على ٌ System.Threading.Timerنطبق أٌضا على System.Timers.Timer
 Timerفً مجال األسماء ٌ System.Threadingقدم طرٌقة بسٌطة لمإقت ٌستدعً إجرابٌة محددة حٌث ٌمكنك استخدام
الفبة
هذه الفبة لجدولة عمل فً وقت معٌن فً المستقبل وٌمكن تنفٌذه بالتكرار الذي تحتاجه مهما ٌكن ابتداء من مرة واحدة فما فوق وبانً المإقت
ٌؤخذ أربعة محددات:







إجراء مفوض ٌ TimerCallback delegateشٌر إلى اإلجراء الذي ٌستدعى عندما ٌنتهً زمن المإقت وٌجب أن ٌكون هذا
اإلجراء من النوع ٌ Subؤخذ محدد واحد من النوع Object
ؼرض ٌ Objectتم تمرٌره لئلجراء الذي ٌشٌر إلٌه المفوض وٌمكن أن ٌكون من عدة أنواع كسلسلة نصٌة أو مصفوفة أو
مجموعة  Collectionأو أي نوع بٌانات آخر ٌحتوي على البٌانات التً سٌتم تمرٌرها لئلجراء وإن لم تكن تحتاج لتمرٌر قٌم
استخدم  Nothingبكل بساطة
قٌمة من النوع  TimeSpanتحدد زمن المإقت الذي سٌتم استدعاء اإلجراء بعده كما ٌمكن تحدٌدها باستخدام قٌمة من النوع Long
أو  UIntegerوفً هذه الحالة ٌقاس الزمن بالمٌللً ثانٌة )  1000/1من الثانٌة( وعند تمرٌر  Timeout.Infiniteكقٌمة ال ٌتم
إطبلق المإقت أبدا أو القٌمة  0صفر إلطبلق المإقت مباشرة
قٌمة من النوع  TimeSpanتحدد زمن المإقت والتً بدورها تحدد زمن تكرار إطبلق المإقت بعد المرة األولى .وهذه أٌضا ٌمكن
 1أو
تحدٌدها بقٌمة من النوع  Longأو  UIntegerوهنا أٌضا ٌصبح الوقت مقاسا بالمٌللً ثانٌة وٌمكنك تمرٌر القٌمة
 Timeout.Infiniteإلطبلق المإقت مرة واحدة فقط.

وهذه القٌم التً تمررها لبانً المإقت ؼٌر متوفرة كخصابص .وبعد تشؽٌل المإقت ٌمكنك تؽٌٌر هذه القٌم فقط باستخدام الطرٌقة Change
 methodوالتً تؤخذ محددٌن ٌحددان وقت التشؽٌل وفترة زمن المإقت وٌمتلك  Timer objectإجراء  Stopالذي ٌقوم بإٌقاؾ المإقت
الذي ٌتم إٌقافه عبر استدعاء اإلجراء  Disposeوترٌنا قطعة الكود التالٌة مثاال عما تحدثنا عنه حول المإقت
)(Sub TestThreadingTimer
' Get the first callback after one second.
)Dim dueTime As New TimeSpan(0, 0, 1
' Get additional callbacks every half second.
)Dim period As New TimeSpan(0, 0, 0, 0, 500
' Create the timer.
)Using t As New Timer(AddressOf TimerProc, Nothing, dueTime, period
' Wait for five seconds in this demo, and then destroy the timer.
)Thread.Sleep(5000
End Using
End Sub
' The callback procedure
)Sub TimerProc(ByVal state As Object
' Display current system time in console window.
)Console.WriteLine("Callback proc called at {0}", Date.Now
End Sub

وفً النهاٌة تجدر مبلحظة أن اإلجراء المستدعى ٌتم تنفٌذه على مسار مؤخوذ من بركة المسارات لذا ٌجب علٌك التحكم بالمتؽٌرات
والمصادر األخرى المستخدمة من قبل المسار الربٌسً للبرنامج عبر استخدام ما ٌدعى بتزامن المسارات

227

رضآِ اٌّغبساد Thread Synchronization
The SyncLock Statement
خبلل زمن التشؽٌل ال ٌوجد شا ٌضمن لك أن ٌسٌر الكود بشكل نظامً بدون مقاطعات وتكون عملٌة التشؽٌل بدون مقاطعات عملٌة قاسٌة
على نظام التشؽٌل وخاصة عندما ٌكون عبارة عن بٌبة متعددة المهام وفً معظم الحاالت التً ستحتاجها ستكون قانعا بالدقة ضمن البرنامج
الواحد وذلك عند معالجة الكود فعلى سبٌل المثال ٌكون كافٌا لك ضمان أن مسار تنفٌذ واحد ضمن التطبٌق الحالً ٌستطٌع تنفٌذ قطعة معٌنة
من الكود فً وقت محدد وٌمكنك تحقٌق ذلك بتضمٌن قطعة الكود تلك ضمن كتلة  SyncLock…End SyncLockوالذي ٌحتاج إلى متؽٌر
كمحدد له محققا المتطلبات التالٌة:




ٌجب أن ٌكون مشترك بٌن جمٌع المسارات وٌكون فً العادة متؽٌر على مستوى الفبة وبدون الخاصٌة ThreadStatic
ٌجب أن ٌكون من نوع مرجعً مثل  Stringأو  Objectواستخدام أنواع القٌمة ٌنتج عنه خطؤ فً الترجمة
ٌجب أن ال ٌحتوي على القٌمة  Nothingوفً حال تمرٌر القٌمة  Nothingسٌسبب أخطاء فً زمن التنفٌذ

وفٌما ٌلً مثال عن كتلة SyncLock
)' The lock object. (Any non-Nothing reference value will do.
)(Private consoleLock As New Object
)Sub SynchronizationProblem_Task(ByVal obj As Object
)Dim number As Integer = CInt(obj
' Print a lot of information to the console window.
For i As Integer = 1 To 1000
SyncLock consoleLock
' Split the output line in two pieces.
)" "(Console.Write
)Console.Write(number
End SyncLock
Next
End Sub

والكود السابق ٌستخدم المتؽٌر  consoleLockللتحكم بالوصول للؽرض  Consoleوهو ٌشكل المصدر الوحٌد المشترك بٌن جمٌع
المسارات فً المثال ولهذا فهو المصدر الذي ٌجب علٌك تحقٌق التزامن من أجله والتطبٌقات الحقٌقٌة ٌمكن أن تحوي العدٌد من كتل
 SyncLockوالتً ٌمكن أن تستخدم نفس المتؽٌر المحلً أو عدة متؽٌرات مختلفة من أجل اختبلؾ البصمة وهنا ٌجب علٌك استخدام متؽٌرا
ممٌزا من أجل كل نوع من أنواع المصادر المشتركة التً ٌجب عمل التزامن من اجلها أو من أجل مجموعة التعابٌر التً ٌجب تنفٌذها ضمن
المسار فً نفس الوقت.
وعندما تستخدم كتلة ٌ SyncLockتضمن الكود تلقابٌا كتلة  Try…End Tryمخفٌة من أجل ضمان تحرٌر القفل بشكل صحٌح إذا تم إطبلق
استثناء ومن أجل هذا ال ٌمكنك القفز لعبارة داخل الكتلة  .SyncLockوإن كانت الكتلة  SyncLockموضوعة داخل إجراء خاص بتواجد
 Instanceلفبة ما وجمٌع المسارات العاملة ضمن إجراء فً ذلك التواجد  Instanceللفبة ٌمكنك تمرٌر  Meلعبارة الـ  SyncLockوذلك
بسبب أن هذا الؽرض ٌحقق كل المتطلبات )ٌمكن الوصول إلٌه من جمٌع المسارات – وهو قٌمة مرجعٌة – وبالتؤكٌد هو لٌس (Nothing
Class TestClass
)(Sub TheTask
SyncLock Me
' Only one thread at a time can access this code.
…
End SyncLock
End Sub
End Class

مبلحظةٌ :مكنك استخدام  Meبهذه الطرٌقة فقط إن كنت ترٌد عمل التزامن على مصدر وحٌد كملؾ محدد مثبل أو نافذة الكونسول Console
 Windowوإن كان لدٌك عدة كتل تزامن التً تحمً عدة مصادر ستستخدم بشكل تلقابً عدة متؽٌرات كمحددات لكتلة  .SyncLockوالشا
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الذي له أهمٌة أكبر مما ذكر هو أنه ٌجب علٌك استخدام  Meكمحدد فقط إذا كانت الفبة ؼٌر مربٌة خارج المجمع الحالً عدا ذلك ٌمكن
لتطبٌق آخر استخدام نفس التواجد  Instanceللفبة ضمن كتلة  SyncLockمختلفة وبهذا فلن ٌتم تنفٌذ عدة كتل من الكود بدون سبب حقٌقً
محدد وبشكل عام ال ٌجب علٌك استخدام ؼرض  Objectعام مربً من مجمعات أخرى كمحدد لكتلة  .SyncLockوتجدر المبلحظة أن
العدٌد من األكواد التً تراها على االنترنت تستخدم العامل  GetTypeللحصول على نوع الؽرض المستخدم للقفل  lock objectوذلك
لحماٌة الطرٌقة الساكنة.
عندما تستخدم عبارات  SyncLockمعششة للقٌام بالتزامن ألؼراض مختلفة من الضروري استخدام تسلسل تعشٌش متطابق أٌنما احتجت له
فً تطبٌقك فالتحري عن األقفال بالتسلسل المطابق ذاته ٌجنبك الوصول إلى حالة األقفال المٌتة خبلل العدٌد من أجزاء التطبٌق وهذه القاعدة
تنطبق أٌضا عندما تقوم دالة تحتوي على  SyncLockباستدعاء دالة أخرى تحتوي على SyncLock
' Always use this sequence when locking objLock1 and objLock2.
SyncLock objLock1
SyncLock objLock2
…
End SyncLock
End SyncLock

اػزجبساد األداء ٚاٌزٛاعذ اٌىغٛي Performance Considerations and Lazy Instantiation
ٌ SyncLockإدي إلى إبطاء تطبٌقك كثٌرا أو تخفٌض أداإه بشكل
تضمٌن جمٌع األكواد التً تستخدم متؽٌرات مشتركة ضمن كتلة
ملحوظ وبشكل خاص عندما ٌتم تشؽٌله على حاسب متعدد المعالجات فإن استطعت تجنب استخدام كتلة  SyncLockبدون تعرٌض تكامل
البٌانات للخطر ٌجب علٌك القٌام به قطعٌا فمثبل تخٌل أنك تستخدم نمط وحٌد بتواجد كسول  lazy instantiationفً بٌبة متعددة المسارات
Public Class Singleton
Private Shared m_Instance As Singleton
)(Private Shared sharedLock As New Object
Public Shared ReadOnly Property Instance() As Singleton
Get
SyncLock sharedLock
If m_Instance Is Nothing Then m_Instance = New Singleton
Return m_Instance
End SyncLock
End Get
End Property
End Class

تكمن المشكلة فً الكود السابق أن معظم الوصوالت للخاصٌة ال ٌحتاج إلى تزامن وذلك ألن المتؽٌر الخاص ٌ m_Instanceتم تعٌٌنه مرة
واحدة فً المرة األولى التً ٌتم فٌها قراءة الخاصٌة وفً ما ٌلً طرٌقة أفضل لتحقٌق التصرؾ المطلوب
Class Singleton
Private Shared m_Instance As Singleton
Private Shared sharedLock As New Object
Public Shared ReadOnly Property Instance() As Singleton
Get
If m_Instance Is Nothing Then
SyncLock sharedLock
)(If m_Instance Is Nothing Then m_Instance = New Singleton
End SyncLock
End If
Return m_Instance
End Get
End Property
End Class
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األغشاع اٌّزضإِخ Synchronized Objects
 NET object.قابلة للمشاركة بؤمان عبر
مشكلة أخرى متعلقة بالمسارات فً الدوت نٌت هً أن لٌس جمٌع أؼراض الدوت نٌت
المسارات  not all .NET objects are thread-safeفعندما تقوم بكتابة تطبٌق متعدد المسارات ٌجب علٌك التؤكد دوما من الوثابق للتؤكد
من أن األؼراض والطرابق التً تستخدمها آمنة لبلستخدام عبر المسارات فعلى سبٌل المثال جمٌع الطرق الساكنة للفبات  Regexو Match
أمنة عبر المسارات ولكن الطرق الؽٌر ساكنة ؼٌر آمنة فٌجب عدم استخدامها ضمن مسار مختلؾ وكذلك بعض أؼراض الدوت نٌت مثل
 Windows Forms objects and controlsلها العدٌد من الحدود التً تجعل فقط المسار الذي أنشؤها ٌمكنه استدعاء طرقها وخصابصها

أٔٛاع دٚد ٔ١ذ اٌّزضإِخ Synchronized .NET Types
 ArrayListو  Hashtableو  Queueو  SortedListو  Stackو
العدٌد من األؼراض الؽٌر آمنة عبر المسارات بطبٌعتها مثل
TextReaderو  TextWriterو التعابٌر النظامٌة تقدم طرٌقة ساكنة قابلة للتزامن تعٌد ؼرض أمن للمسارات thread-safe object
مكافا للذي تم تمرٌره كما أن معظمها ٌعرض الخاصٌة  IsSynchronizedالتً تعٌد  Trueعندما تتعامل مع نسخة آمنة عبر المسارات
' Create an ArrayList object, and add some values to it.
)(Dim al As New ArrayList
)al.Add(1): al.Add(2): al.Add(3
' Create a synchronized, thread-safe version of this ArrayList.
)Dim syncAl As ArrayList = ArrayList.Synchronized(al
' Prove that the new object is thread-safe.
)Console.WriteLine(al.IsSynchronized
' => False
)Console.WriteLine(syncAl.IsSynchronized
' => True
' You can now share the syncAl object among different threads

تذكر دابما أن التعامل مع هذه النسخة المتزامنة ٌكون أبطؤ من النسخة الؽٌر متزامنة وذلك بسبب أن كل طرٌقة تمر عبر سلسلة من
الفحوصات الداخلٌة وفً معظم الحاالت ٌمكنك كتابة كود فعال أكثر إذا استخدمت المصفوفات والمجموعات العادٌة regular arrays and
 collectionsوقمت بمزامنة عناصرها باستخدام كتلة  SyncLockالعادٌة

The Synchronization Attribute
 System.Runtime.Remoting.Contexts.Synchronizationهً أبسط طرٌقة لتحقٌق الوصول
استخدام الخاصٌة
المتزامن للؽرض  Objectبؤكمله وبذلك ٌستطٌع مسار واحد فقط الوصول إلى حقوله وطرابقه وبذلك أي مسار ٌستطٌع استخدام الفبة ولكن
مسار واحد فقط ٌستطٌع تنفٌذ أحد طرابقه إذا كانت الطرٌقة تنفذ كودا ضمن الفبة  Classوأي مسار ٌحاول استخدام هذه الفبة علٌه االنتظار
وبكلمات أخرى وكؤن هناك كتل  SyncLockتؽلؾ كافة طرابق الفبة مستخدمة نفس متؽٌر اإلقفال .والكود التالً ٌبٌن كٌؾ ٌمكنك مزامنة فبة
باستخدام الخاصٌة  Synchronization attributeالحظ أٌضا أن الفبة ٌجب أن ٌتم وراثتها من  ContextBoundObjectلٌتم تعلٌمها كـ
context-bound object
_ >)(System.Runtime.Remoting.Contexts.Synchronization
Class Display
Inherits ContextBoundObject
…
End Class

و خاصٌة التزامن  Synchronization attributeتضمن الوصول المتزامن لجمٌع الحقول والخصابص والطرق ولكنها ال توفر التزامن
لؤلعضاء الساكنٌن  static membersوهً تؤخذ محددا اختٌارٌا ٌمكن أن تكون قٌمته  Trueأو  Falseأو أحد الثوابت التً توفرها الفبة
 SynchronizationAttributeوالتً ٌمكنك االطبلع علٌها من مكتبة MSDN
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The MethodImpl Attribute
فً معظم الحاالت مزامنة فبة كاملة ستقتل التطبٌق وحماٌة بعض الطرابق فً تلك الفبة ٌكون كافٌا فً معظم الحاالت حٌث ٌمكنك
 SyncLockأو ٌمكنك استخدام تقنٌة أبسط مبنٌة على الصفة
تطبٌق هذا بتؽلٌؾ كود الطرٌقة بكتلة
System.Runtime.CompilerServices.MethodImpl
Class MethodImplDemoClass
' This method can be executed by one thread at a time.
_ >)<MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized
)(Sub SynchronizedMethod
…
End Sub
End Class

فتطبٌق الصفة  MethodImplعلى عدة طرابق فً الفبة ٌإدي نفس الؽرض من تؽلٌؾ كامل تلك الطرابق بكتلة  SyncLockوالتً تستخدم
 MethodImplسوؾ ٌمنع أي مسار آخر من استدعاء
 Meكمتؽٌر إقفال وبكلمات أخرى أي مسار ٌستدعً طرٌقة معلمة بالخاصٌة
الطرٌقة المعلمة بالخاصٌة  MethodImplكما ٌمكنك استخدام هذه الخاصٌة على الطرابق الساكنة وٌكون متؽٌر الؽرض الذي ٌستخدم
ضمنٌا لقفل الطرابق الساكنة مختلؾ عن متؽٌر الؽرض المستخدم لقفل الطرابق األخرى للفبة  instance methodsوبهذا فالمسار الذي
ٌستدعً طرٌقة ساكنة معلمة بالصفة  MethodImplال ٌمنع مسار آخر من استدعاء الطرابق الؽٌر ساكنة  instance methodsوالمعلمة
بنفس الصفة

ػٍّ١بد اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ اٌّزغ١شح Volatile Read and Write Operations
عندما تتم مشاركة متؽٌر عبر عدة مسارات والتطبٌق ٌعمل على حاسب متعدد المعالجات ٌجب علٌك وضع احتمال حدوث أخطاء
إضافٌة فً الحسبان وتكمن المشكلة فً النظام متعدد المعالجات فً أن لكل معالج الكاش الخاص به ولهذا فإذا قمت بالكتابة على حقل فً فبة
على مسار سٌتم كتابة القٌمة الجدٌدة فً الكاش المرتبط مع المعالج الحالً وال ٌتم نشرها مباشرة إلى الكاش الخاص ببقٌة المعالجات بحٌث
ٌمكنهم جمٌعا رإٌة القٌمة الجدٌدة .كما تحدث مشكلة مشابهة فً األنظمة ذات المعالج  64بت الذي ٌمكنه إعادة ترتٌب تنفٌذ كتل عبارات
الكود متضمنا عملٌات القراءة والكتابة فً الذاكرة وعملٌة إعادة الترتٌب لم ٌكن لها تؤثٌر ظاهر حتى اآلن من أجل مسار واحد ٌستخدم جزءا
معٌنا من الذاكرة ولكن ربما سٌسبب ذلك مشكلة عندما ٌتم الوصول إلى نفس الجزء من الذاكرة بواسطة عدة مسارات .وتوفر الفرٌموورك
حبلن لهذه المشكلة وهما وزج من الطرابق  VolatileReadو  VolatileWriteوالطرٌقة  MemoryBarrierوٌوفرها جمٌعا النوع
Thread
تمكنك الطرٌقة  VolatileWriteمن كتابة متؽٌر والتؤكد من أن القٌمة الجدٌدة ٌتم كتابتها آلٌا فً الذاكرة المشتركة بٌن جمٌع المعالجات وال
تبقى فً المسجل الخاص بالمعالج حٌث تكون مخفٌة عن بقٌة المسارات وبالمثل تمكنك الطرٌقة  VolatileReadمن قراءة المتؽٌر بطرٌقة
آمنة ألنها تجبر النظام على تفرٌػ جمٌع ذواكر الكاش الموجودة قبل تنفٌذ العملٌة وكبل الطرٌقتان محملتان تحمٌبل زابدا  Overloadedبحٌث
تؤخذ متؽٌرات رقمٌة أو ؼرضٌة  Objectوبالمرجع كما فً قطعة الكود التالٌة
Class TestClass
Private Shared sharedValue As Integer
Function IncrementValue() As Integer
)Dim value As Integer = Thread.VolatileRead(sharedValue
value += 1
)Thread.VolatileWrite(sharedValue, value
Return value
End Function
End Class

والطرٌقتان المذكورتان تعمبلن بشكل جٌد عندما نتعامل مع المتؽٌرات الرقمٌة أو الؽرضٌة  Objectولكن ال ٌمكن استخدامهما من أجل
أنواع أخرى من المتؽٌرات ألنه ال ٌمكنك استخدام نسخة الدالة التً تؤخذ متؽٌر من النوع  Objectبسبب عدم إمكانٌة االعتماد على عملٌة
التحوٌل عندما ٌكون المتؽٌر ممررا بالمرجع مما ٌقودنا إلى الطرٌقة  MemoryBarrierالتً تقوم بتفرٌػ محتوٌات جمٌع ذواكر الكاش
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الخاصة بالمعالجات إلى الذاكرة الربٌسٌة وبهذا تضمن لك أن جمٌع المتؽٌرات تحتوي أحدث نسخة من البٌانات التً تمت كتابتها إلٌهم فمثبل
ٌضمن الكود التالً أن الفبة  Singletonتعمل جٌدا حتى على نظام متعدد المعالجات
Class Singleton
Private Shared m_Instance As Singleton
)(Private Shared sharedLock As New Object
Public Shared ReadOnly Property Instance() As Singleton
Get
If m_Instance Is Nothing Then
SyncLock sharedLock
If m_Instance Is Nothing Then
)(Dim tempInstance As Singleton = New Singleton
' Ensure that writes related to instantiation are flushed.
)(Thread.MemoryBarrier
m_Instance = tempInstance
End If
End SyncLock
End If
Return m_Instance
End Get
End Property
End Class

وٌجب علٌك استدعاء الطرٌقة  MemoryBarrierمباشرة قبل أن ٌتم نشر القٌمة الجدٌدة إلى بقٌة المسارات وفً المثال السابق ٌتم التؤكد من
اكتمال وضع القٌمة فً المتؽٌر  tempInstanceقبل أن توضع فً المتؽٌر الذي ستتم مشاركته عبر المسارات

The Monitor Type
 SyncLockطرٌقة سهلة الستخدام طرٌقة تتعامل مع مسابل التزامن ولكنها تكون ؼٌر مبلبمة فً العدٌد من الحاالت
توفر كتلة
فمثبل ال ٌمكن للمسار اختبار كود فً كتلة  SyncLockوتجنب منعه من ذلك إذا كان مسار آخر ٌنفذ كتلة  SyncLockمرتبطة مع نفس
الؽرض  Objectوكتل  SyncLockمعرفة داخلٌا بواسطة  Monitor objectsالتً ٌمكن استخدامها مباشرة للحصول على مرونة أكثر
وٌتم ذلك على حساب زٌادة التعقٌد فً الكود .وال ٌمكنك استخدام  Monitor objectوحٌد وفً الحقٌقة جمٌع طرق  Monitor typeالتً
سٌتم عرضها هً طرابق ساكنة وتعتبر  Enterهً الطرٌقة األهم وهً تؤخذ محدد من النوع  Objectالذي ٌعمل كالمحدد الممرر لكتلة
 Nothingوإن لم تمتلك المسارات
 SyncLockوتكون له نفس الشروط من كونه من نوع مرجعً ومشترك وال ٌمكن أن ٌحمل القٌمة
األخرى قفبل على هذا الؽرض فٌقوم المسار الحالً بطلب ذلك القفل وٌضبط قٌمة العداد إلى  1وإن امتلك مسار آخر القفل ٌجب على المسار
الطالب انتظار أن ٌقوم المسار اآلخر بتحرٌر القفل حتى ٌصبح متوفرا وإن كان المسار الطالب ٌمتلك القفل أساسا ٌإدي كل استدعاء للطرٌقة
 Monitor.Enterإلى زٌادة قٌمة العداد .وتؤخذ الطرٌقة  Monitor.Exitؼرض القفل  lock objectكمحدد لها وتنقص قٌمة العداد وعندما
تصل قٌمة العداد للصفر ٌتم تحرٌر القفل ممكنا بقٌة المسارات من الحصول علٌه وٌجب أن ٌتم الموازنة بٌن استدعاء الطرٌقة
 Monitor.Enterوالطرٌقة  Monitor.Exitأو لن ٌتم تحرٌر القفل أبدا
' A non-Nothing module-level object variable
)(Dim objLock As New Object
…
Try
;' Attempt to enter the protected section
' wait if the lock is currently owned by another thread.
)Monitor.Enter(objLock
' Do something here.
…
Finally
' Release the lock.
)Monitor.Exit(objLock
End Try
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إذا كان هناك احتمال فً أن تطلق العبارات الموجودة بٌن الطرٌقتان  Enterو  Exitاستثناء ٌجب علٌك عندها وضع كامل الكود ضمن كتلة
 Try…End Tryألنه من الضروري أن تقوم بتحرٌر القفل دوما وإن طلب مسار طرٌقة على مسار آخر تنتظر داخل الطرٌقة
 ThreadInterruptedExceptionالذي ٌعتبر سببا إضافٌا الستخدام كتلة
 Monitor.Enterسوؾ ٌستقبل ذلك المسار استثناء
 Try…End Tryوالطرٌقتان  Enterو  Exitالخاصتٌن بـ ٌ Monitor Objectسمحان لك باستبدال كتلة  SyncLockولكنهما ال ٌقدمان لك
أٌة فوابد إضافٌة وسوؾ ترى المرونة الزابدة للفبة  Monitorعندما تطبق الطرٌقة  TryEnterوهً مشابهة للطرٌقة  Enterولكنها تخرج
وتعٌد  Falseإذا كان ال ٌمكن الحصول على القفل خبلل فترة زمنٌة محددة فمثبل ٌمكنك محاولة الحصول على  Monitorخبلل  10مٌللً
ثانٌة ثم التخلً عن ذلك دون أن توقؾ المسار الحالً مدة ؼٌر محددة وٌقوم الكود التالً بإعادة كتابة المثال السابق المعتمد على SyncLock
مستخدما  Monitor objectوٌظهر لك المحاوالت الفاشلة للحصول على القفل
Try
)Do Until Monitor.TryEnter(consoleLock, 10
_ Debug.WriteLine("Thread " + Thread.CurrentThread.Name +
)"" failed to acquire the lock
Loop
' Split the output line in pieces.
)" "(Console.Write
)Console.Write(Thread.CurrentThread.Name
Finally
' Release the lock.
)Monitor.Exit(consoleLock
End Try

The Mutex Type
 Mutexمبدأ آخر للتزامن حٌث أن الـ  Mutexهو ٌ Windows kernel objectمكن امتبلكه من قبل مسار واحد
ٌوفر النوع
فقط فً الوقت نفسه وٌكون فً حالة إشارة  a signaled stateعندما ال ٌمتلكه أي مسار .وٌطلب المسار ملكٌة الـ  Mutexباستخدام
الطرٌقة الساكنة  Mutex.WaitOneوالتً ال تعود إال بعد أن ٌتم تحقٌق الملكٌة وٌتم تحرٌرها باستخدام الطرٌقة الساكنة
 Mutex.ReleaseMutexوالمسار الذي ٌطلب ملكٌة  Mutex objectالمملوك من قبله سلفا ال ٌمنع نفسه من الحصول على الملكٌة فٌجب
Mutex
علٌك فً هذه الحالة استدعاء  ReleaseMutexبعدد مساوي من المرات وهذا مثال عن كٌفٌة تعرٌؾ قسم متزامن باستخدام
object
' This Mutex object must be accessible to all threads.
)(Dim m As New Mutex
)(Sub WaitOneExample
)(m.WaitOne
' Enter the synchronized section.
…
' Exit the synchronized section.
)(m.ReleaseMutex
End Sub

وفً التطبٌقات الحقٌقٌة علٌك استخدام كتلة  Tryلحماٌة كودك من األخطاء ووضع استدعاء  ReleaseMutexفً قسم  Finallyوإن قمت
بتمرٌر محدد اختٌاري للطرٌقة  WaitOneكزمن انتهاء فستعٌد التحكم للمسار عندما ٌتم تحقٌق الملكٌة بنجاح أو عندما ٌنتهً الوقت المحدد
وٌمكن معرفة الفرق بٌن النتٌجتٌن باختبار القٌمة المعادة حٌث أن  Trueتعنً تحقٌق الملكٌة و  Falseتعنً انتهاء الوقت
' Attempt to enter the synchronized section, but give up after 0.1 seconds.
If m.WaitOne(100, False) Then
' Enter the synchronized section.
…
' Exit the synchronized section, and release the mutex.
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)(m.ReleaseMutex
End If

عند استخدام هذه الطرٌقة ٌوفر النوع  Mutexآلٌة مكافبة للطرٌقة  Monitor.TryEnterبدون تقدٌم أٌة خصابص إضافٌة وٌمكنك رإٌة
المرونة اإلضافٌة للنوع  Mutexعندما ترى الطرٌقتٌن الساكنتٌن  WaitAnyو  WaitAllالخاصتٌن به والطرٌقة  WaitAnyتؤخذ مصفوفة
من  Mutex objectsوتعود عندما تحقق ملكٌة واحد من  Mutex objectsمن تلك القابمة وفً هذه الحالة ٌصبح الـ  Mutexفً حالة
إشارة أو عندما ٌنتهً الوقت المحدد بالمحدد االختٌاري والقٌمة المعادة تكون عبارة عن مصفوفة من  Mutex objectsالتً أصبحت فً
حالة إشارة أو قٌمة خاصة هً  258عندما ٌنتهً الوقت المحدد .وتستخدم مصفوفة من  Mutex objectsعندما ٌكون لدٌنا عدد محدود من
الموارد ونرٌد أن نربط كل واحد منها بمسار حالما ٌصبح ذلك المصدر متوفرا وفً هذه الحالة ٌصبح الـ  Mutex objectsالذي فً حالة
إشارة ٌعنً أن المصدر الموافق متوفر عندبذ ٌمكنك استخدام الطرٌقة  Mutex.WaitAnyلمنع المسار الحالً حتى ٌصبح واحدا من الـ
 Mutex objectsفً حالة إشارة و النوع ٌ Mutexرث الطرٌقة  WaitAnyمن  WaitHandleالخاصة بفبته األب وهذا هٌكل لتطبٌق
ٌستخدم هذه التقنٌة

' An array of three Mutex objects
})(Dim mutexes() As Mutex = {New Mutex(), New Mutex(), New Mutex
)(Sub WaitAnyExample
' Wait until a resource becomes available.
)' (Returns the index of the available resource.
)Dim mutexNdx As Integer = Mutex.WaitAny(mutexes
' Enter the synchronized section.
)' (This code should use only the resource corresponding to mutexNdx.
…
' Exit the synchronized section, and release the resource.
)(mutexes(mutexNdx).ReleaseMutex
End Sub

والطرٌقة الساكنة  WaitAllأٌضا موروثة من  WaitHandleالخاصة بالفبة األب حٌث تؤخذ مصفوفة من  Mutex objectsوتعٌد التحكم
للتطبٌق فقط عندما ٌصبح جمٌعهم فً حالة إشارة وهً مفٌدة بشكل خاص عندما ال ٌمكنك المتابعة إال عندما تكون جمٌع المسارات الباقٌة قد
أنهت عملها
' Wait until all resources have been released.
)Mutex.WaitAll(mutexes

وهناك مشكلة صؽٌرة متعلقة بالطرٌقة  WaitAllهً أنه ال ٌمكن استدعاإها من المسار الربٌسً فً تطبٌق مسار الؽرفة الوحٌدة Single
 Thread Apartment (STA) applicationمثل تطبٌق الكونسول  Console applicationأو تطبٌق نماذج وٌندوز Windows
 Forms applicationففً المسار الربٌسً لتطبٌق ٌ STAجب علٌك التوقؾ حتى ٌتم تحرٌر مجموعة من الـ  Mutexعندها ٌجب علٌك
استخدام  WaitAllمن مسار منفصل ثم استخدام الطرٌقة  Thread.Joinعلى ذلك المسار إلٌقاؾ المسار الربٌسً حتى تعود الطرٌقة
 WaitAllوفً فٌجول باٌزٌك  2005والنسخة  2من الفرٌموورك ٌوجد الطرٌقة الساكنة الجدٌدة  SignalAndWaitتمكنك من وضع
 Mutex objectفً حالة إشارة وانتظار  Mutex objectآخر
' Signal the first mutex and wait for the second mutex to become signaled.
))Mutex.SignalAndWait(mutexes(0), mutexes(1

وخبلفا لجمٌع أؼراض التزامن التً تم ذكرها حتى اآلن ٌمكن لـ  Mutex objectsأن ٌرتبط باسم األمر الذي ٌعد من أهم المزاٌا لهذه
األؼراض فؤؼراض  Mutex objectsالتً تمتلك نفس االسم ٌمكن مشاركتها عبر العملٌات وٌمكنك إنشاء تواجد  Instanceلها كما ٌلً

)"Dim m As New Mutex(False, "mutexname
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 جدٌد بحٌث تمكنك هذه اآللٌة منMutex object وإن كان االسم موجودا سابقا فً النظام ٌحصل المستدعً على مرجع له وإال سٌتم إنشاء
 عبر عدة تطبٌقات مختلفة وبهذا تتمكن هذه التطبٌقات من مزامنة عملٌات الوصول للمصادر المختلفة وقد تمMutex objects مشاركة
Mutex  ٌمكنك من اختبار إذا كان قد تم منح المسار المستدعً ملكٌة الـ2005  وفٌجول باٌزٌك2 إضافة بانً جدٌد فً الفرٌموورك
Dim ownership As Boolean
Dim m As New Mutex(True, "mutexname", ownership)
If ownership Then
' This thread owns the mutex.
…
End If

 هو تحدٌد فٌما إذا كان التطبٌق العامل هو األول أو الوحٌد الذي تم تحمٌله وإن لم تكن هذهnamed mutexes من االستخدامات الشابعة لـ
الحالة ٌمكن للتطبٌق الخروج مباشرة أو االنتظار حتى تنتهً النسخة األخرى من مهامها كما فً المثال
Sub Main()
Dim ownership As Boolean
Dim m As New Mutex(True, "DemoMutex", ownership)
If ownership Then
Console.WriteLine("This app got the ownership of Mutex named DemoMutex")
Console.WriteLine("Press ENTER to run another instance of this app")
Console.ReadLine()
Process.Start(Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().CodeBase)
Else
Console.WriteLine("This app is waiting to get ownership of Mutex named
DemoMutex")
m.WaitOne()
End If
' Perform the task here.
…
Console.WriteLine("Press ENTER to release ownership of the mutex")
Console.ReadLine()
m.ReleaseMutex()
End Sub

named  على مستوى النظامMutex  وتقدم طرٌقة أخرى لفتح2  جدٌدة أٌضا فً الفرٌمووركOpenExisting والطرٌقة الساكنة
Mutex  تمكنك هذه الطرٌقة من تحدٌد درجة التحكم التً ترٌدها على الـMutex  وبعكس بانً الـsystem-wide Mutex object

Try
' Request a mutex with the right to wait for it and to release it.
Dim rights As MutexRights = MutexRights.Synchronize Or MutexRights.Modify
Dim m As Mutex = Mutex.OpenExisting("mutexname", rights)
' Use the mutex here.
…
Catch ex As WaitHandleCannotBeOpenedException
' The specified object doesn't exist.
Catch ex As UnauthorizedAccessException
' The specified object exists, but current user doesn't have the
' necessary access rights.
Catch ex As IOException
' A Win32 error has occurred.
End Try

 وهً إمكانٌة الوصول لقوابم التحكم بالوصولMutex  تظهر المٌزة الجدٌدة األهم فً النوع2  والفرٌموورك2005 وفً فٌجول باٌزٌك
 حٌثSystem.Security.AccessControl.MutexSecurity object  فً النموذج عبر الؽرضaccess control lists (ACLs)
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MutexSecurity  للحصول على ؼرضGetAccessControl  جدٌد مستخدما الطرٌقةMutex  عندما تنشا ؼرضACL ٌمكنك تحدٌد
SetAccessControl  جدٌد باستخدام الطرٌقةACL  محدد وتطبٌقMutex المرتبط بـ

Dim ownership As Boolean
Dim m As New Mutex(True, "mutexname", ownership)
If Not ownership Then
' Determine who is the owner of the mutex.
Dim mutexSec As MutexSecurity = m.GetAccessControl()
Dim account As NTAccount = DirectCast(mutexSec.GetOwner( _
GetType(NTAccount)), NTAccount)
Console.WriteLine("Mutex is owned by {0}", account)
End If

The Semaphore Type
Win32 semaphore  الذي ٌرتكز علىSemaphore type  و فٌجول باٌزٌك دوت نٌت نوعا جدٌدا وهو2
تقدم الفرٌموورك
 وهو ٌستخدم عندماsystem.dll  فهذا النوع تم تعرٌفه فً المكتبةmscorlib  وخبلفا لبقٌة أؼراض المسارات الموجودة فً المكتبةobject
( من المسارات التً ٌمكن تنفٌذها فً جزء معٌن من الكود أو للوصول إلى مصدر معٌن وٌمتلك عددا ابتدابٌاN ترٌد تحدٌد حد أقصى )عدد
وعددا أقصى وٌجب علٌك تمرٌر هذه القٌم لبانٌه
' A semaphore that has an initial count of 1 and a maximum count of 2.
Dim sem As New Semaphore(1, 2)

 وإن كان العدد الحالً أكبر من الصفر ٌتم إنقاصه وتعود الطرٌقةWaitOne  باستدعاء الطرٌقةsemaphore ٌحاول المسار أخذ ملكٌة الـ
semaphore
 أو إنقضاء الوقت المحدد بالمحدد االختٌاري وٌحرر المسارsemaphore مباشرة وإال تنتظر حتى ٌحرر مسار آخر
 أو بقٌمة محددة وٌعٌد قٌمة العدد السابق1  مما ٌزٌد العدد بمقدارRelease باستدعاء الطرٌقة

Dim sem As New Semaphore(2, 2)
' Next statement brings count from 2 to 1.
sem.WaitOne()
…
' Next statement brings count from 1 to 2.
sem.Release()
' Next statement attempts to bring count from 2 to 3, but
' throws a SemaphoreFullException.
sem.Release()

ً كما ٌلSemaphore وبشكل أساسً ستستخدم الؽرض
' Initial count is initially equal to max count.
Dim sem2 As New Semaphore(2, 2)
Sub Semaphore_Example()
' Wait until a resource becomes available.
sem2.WaitOne()
' Enter the synchronized section.
…
' Exit the synchronized section, and release the resource.
sem2.Release()
End Sub
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تذكر دوما استخدام الكتلة  Try…Finallyللتؤكد من أن الـ  semaphoreقد تم تحرٌره حتى لو حدث استثناء ما وتماما كالـ ٌ mutexesمكن
للـ  semaphoresامتبلك اسم ومشاركته عبر العملٌات وعندما تحاول إنشاء ؼرض  semaphoresموجود سابقا ٌتم تجاهل العدد والحد
األقصى
Dim ownership As Boolean
)Dim sem3 As New Semaphore(2, 2, "semaphoreName", ownership
If ownership Then
' Current thread has the ownership of the semaphore.
…
End If

وٌدعم الؽرض  Semaphoreأٌضا الـ  ACLsالتً ٌمكن تمرٌرها للبانً حٌث تتم القراءة بواسطة الطرٌقة  GetAccessControlوالتعدٌل
بواسطة الطرٌقة  SetAccessControlومن الضروري أن تبلحظ أن النوع  Mutexوالنوع  Semaphoreتتم وراثتهما من الفبة األساسٌة
 WaitHandleلذا ٌمكن تمرٌرهما كمحددات للطرابق الساكنة  WaitAnyو  WaitAllو  SignalAndWaitللنوع  WaitHandleمما
ٌمكنك من مزامنة المصادر بسهولة والتً تكون محمٌة بواسطة أٌا من هذه األؼراض كما فً الكود
' Wait until two mutexes, two semaphores, and one event object become signaled.
}Dim waitHandles() As WaitHandle = {mutex1, mutex2, sem1, sem2, event1
)WaitHandle.WaitAll(waitHandles

The ReaderWriterLock Type
العدٌد من المصادر فً العالم الحقٌقً ٌمكن إما القراءة منها أو الكتابة إلٌها وهً تدعم فً الؽالب إما مجموعة قراءات متعددة أو
عملٌة كتابة وحٌدة ٌتم تنفٌذها فً لحظة معٌنة فمثبل ٌمكن لعدة عمبلء القراءة من ملؾ بٌانات أو جدول فً قاعدة بٌانات ولكن إن تمت الكتابة
للملؾ أو الجدول فبل ٌمكن حدوث أي عملٌات قراءة أو كتابة على ذلك المصدر حٌث ٌمكنك تعرٌؾ قفبل لكتابة واحدة أو عدة قراءات بداللة
الؽرض  ReaderWriterLockواستخدام هذا الؽرض ٌعتبر رإٌة إلى األمام فكل المسارات التً ترٌد استخدام مصدر معٌن ٌجب علٌها
استخدام نفس الؽرض  ReaderWriterLockوقبل محاولة القٌام بؤي عملٌة على ذلك المصدر ٌجب على المسار استدعاء إما الطرٌقة
 AcquireReaderLockأو الطرٌقة  AcquireWriterLockوذلك اعتمادا على العملٌة التً ٌتم تنفٌذها وهذه الطرابق تقوم بإٌقاؾ المسار
 ReleaseReaderLockأو الطرٌقة
الحالً حتى ٌتم الحصول على ذلك المصدر وأخٌرا على المسار استدعاء الطرٌقة
 ReleaseWriterLockعندما تنهً عملٌة القراءة أو الكتابة على ذلك المصدر والمثال التالً ٌقوم بإنشاء  10مسارات تقوم بعملٌة قراءة أو
كتابة على مصدر مشترك
)(Dim rwl As New ReaderWriterLock
)(Dim rnd As New Random
)(Sub TestReaderWriterLock
For i As Integer = 0 To 9
)Dim t As New Thread(AddressOf ReaderWriterLock_Task
)t.Start(i
Next
…
End Sub
)Sub ReaderWriterLock_Task(ByVal obj As Object
)Dim n As Integer = CInt(obj
)' Perform 10 read or write operations. (Reads are more frequent.
For i As Integer = 1 To 10
If rnd.NextDouble < 0.8 Then
' Attempt a read operation.
)rwl.AcquireReaderLock(Timeout.Infinite
)Console.WriteLine("Thread #{0} is reading", n
)Thread.Sleep(300
)Console.WriteLine("Thread #{0} completed the read operation", n
)(rwl.ReleaseReaderLock
Else
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' Attempt a write operation.
)rwl.AcquireWriterLock(Timeout.Infinite
)Console.WriteLine("Thread #{0} is writing", n
)Thread.Sleep(300
)Console.WriteLine("Thread #{0} completed the write operation", n
)(rwl.ReleaseWriterLock
End If
Next
End Sub

وعندما تشؽل هذا الكود سترى أن عدة مسارات ٌمكنها القراءة بنفس الوقت والمسار الذي ٌقوم بالكتابة ٌوقؾ جمٌع المسارات األخرى وٌمكن
 timeoutوذلك بقٌمة من النوع
للطرٌقتان  AcquireReaderLockو  AcquireWriterLockأخذ محدد عبارة عن زمن انتهاء
 TimeSpanأو بعدد من المٌللً ثانٌة وٌمكنك اختبار فٌما إذا تم الحصول على القفل بنجاح باستخدام الخصابص  IsReaderLockHeldو
 IsWriterLockHeldالقابلة للقراءة فقط إذا مررت قٌمة ؼٌر Timeout.Infinite
' Attempt to acquire a reader lock for no longer than 1 second.
)rwl.AcquireWriterLock(1000
If rwl.IsWriterLockHeld Then
' The thread has a writer lock on the resource.
…
End If

والمسار الذي ٌمتلك قفل القراءة ٌمكنه الترقٌة إلى قفل للكتابة باستدعاء الطرٌقة  UpgradeToWriterLockوالعودة ثانٌة لوضع القراءة
باستخدام الطرٌقة  Downgrade-FromWriterLockوالشا الرابع بخصوص األؼراض  ReaderWriterLockهً أنها أؼراض خفٌفة
 AcquireReaderLockو
بحٌث ٌمكن استخدامها عددا كبٌرا من المرات دون أن تإثر على األداء بشكل ملحوظ وبما أن الطرابق
 AcquireWriterLockتؤخذان وقت انتهاء فالتطبٌق المصمم بشكل جٌد ٌجب أن ال ٌعانً من أقفال مٌتة ومع ذلك ٌمكن حصول حالة قفل
مٌت عندما ٌكون مساران ٌنتظران مصدرا محجوزا من قبل مسار ال ٌقوم بتحرٌره حتى انتهاء العملٌة الجارٌة

The Interlocked Type
 Interlockedبطرٌقة للقٌام بعملٌات دقٌقة لزٌادة أو إنقاص قٌمة متؽٌر مشترك وهذه الفبة تعرض فقط طرابق
ٌزودنا النوع
ساكنة )ال نحتسب هنا ما تمت وراثته من  (Objectانظر إلى الكود التالً
' Increment and Decrement methods work with 32-bit and 64-bit integers.
Dim lockCounter As Integer
…
' Increment the counter and execute some code if its previous value was zero.
If Interlocked.Increment(lockCounter) = 1 Then
…
End If
' Decrement the shared counter.
)Interlocked.Decrement(lockCounter

والطرٌقة  ADDجدٌدة فً الفرٌموورك  2وهً تمكنك من زٌادة أعداد حقٌقٌة  Integerمن عٌار  32أو  64بت بقٌمة محددة
…If Interlocked.Add(lockCounter, 2) <= 10 Then

وتوفر الفبة  Interlockedطرٌقتان ساكنتان أخرٌان الطرٌقة  Exchangeالتً تمكنك من تحدٌد قٌمة من اختٌارك إلى متؽٌرات من النوع
 Integerأو  Longأو  Singleأو  Doubleأو  IntPtrأو  Objectوتعٌد القٌمة السابقة وبما أن لها نسخة محملة زابدا تؤخذ محددا من
النوع  Objectلهذا ٌمكنك أن تجعلها تعمل ألي نوع مرجعً كالنوع  Stringكما فً المثال
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"Dim s1 As String = "123
)"Dim s2 As String = Interlocked.Exchange(s1, "abc
)Console.WriteLine("s1={0}, s2={1}", s1, s2

والطرٌقة  CompareExchangeتعمل بؤسلوب مشابهة ولكنها تقوم بالتبدٌل فقط إذا كان موقع الذاكرة مساوي لقٌمة محددة ٌتم تمرٌرها لها

The ManualResetEvent, AutoResetEvent, and EventWaitHandle Types
 ManualResetEventو  AutoResetEventو  EventWaitHandleوالفبة األخٌرة
هذه الفبات الثبلثة تعمل بشكل متشابه
هً الفبة األب للفبتان األوالن وقد تمت إضافتها فً الفرٌموورك  2على الرؼم من أن  ManualResetEventو  AutoResetEventلم
ٌتم إهمالهما بعد وأثناء العمل ٌمكنك استبدالهما بالفبة الجدٌدة  EventWaitHandleالتً تعطٌك مزٌدا من المرونة عند التعامل .والنوعان
 ManualResetEventو  AutoResetEventمفٌدان بشكل خاص عندما ترٌد إٌقاؾ مسار أو أكثر بشكل مإقت حتى ٌخبرنا مسار آخر
بؤنه ال مانع من المتابعة وتستخدمهما إلٌقاظ مسار مثل إجراء معالجة الحدث فً مسار متوقؾ ولكن ال تنخدع بوجود  Eventفً أسمابهما
فبل ٌمكنك استخدام إجراءات معالجة الحدث التقلٌدٌة مع هذه األؼراض .وكابن من أحد هذٌن النوعٌن ٌمكن أن ٌكون فً حالة إشارة أو عدم
إشارة  Signale/UnSignaledوهذه القٌمة ال تملك أي معنى خاص بحٌث ٌمكنك اعتبارها كحالة تشؽٌل/إٌقاؾ حٌث ستمرر الحالة االبتدابٌة
للبانً وأي مسار ٌستطٌع الوصول لذلك الؽرض ٌمكنه ضبط تلك الحالة إلى  Signaledباستخدام الطرٌقة  Setأو ٌستخدم الطرٌقة Reset
إلعادة الحالة إلى  UnSignaledوٌمكن للمسارات األخرى استخدام الطرٌقة  WaitOneلبلنتظار حتى تصبح فً حالة إشارة  Signaledأو
حتى انتهاء فترة االنتظار
' Create an auto reset event object in nonsignaled state.
)Dim are As New AutoResetEvent(False
' Create a manual reset event object in signaled state.
)Dim mre As New ManualResetEvent(True

واالختبلؾ الوحٌد بٌن الؽرضان  ManualResetEventو  AutoResetEventهو أن األخٌر ٌعٌد ضبط نفسه آلٌا )ٌصبح فً حالة عدم
إشارة  (Unsignaledوذلك مباشرة بعد أن ٌتم صد المسار عندما تبدأ الطرٌقة  WaitOneوٌوقظ الؽرض  AutoResetEventفقط واحد
من المسارات المنتظرة عندما ٌصبح فً حالة إشارة بٌنما الؽرض ٌ ManualResetEventوقظ جمٌع المسارات المنتظرة وٌجب أن ٌتم
 ManualResetEventو
إعادة ضبطه ٌدوٌا إلى حالة عدم إشارة كما هو ظاهر من اسمه وكما ذكر سابقا ٌمكنك استبدال الؽرضٌن
 AutoResetEventبالؽرض  EventWaitHandleكما ٌظهر بالكود التالً
' These statements are equivalent to the previous code example.
)Dim are As New EventWaitHandle(False, EventResetMode.AutoReset
)Dim mre As New EventWaitHandle(True, EventResetMode.ManualReset

وتكون أؼراض الـ  Eventمفٌدة خاصة فً حاالت المنتج والمستهلك فربما ٌكون لدٌك إجراء وحٌد فً مسار ٌقوم بتقٌٌم بعض البٌانات أو
بالقراءة من القرص أو منفذ تسلسلً أو ؼٌرها وٌستدعً الطرٌقة  Setعلى ؼرض متزامن فٌتم إعادة تشؽٌل مسار أو أكثر لمعالجة تلك
البٌانات وٌجب علٌك استخدام الؽرض  AutoResetEventأو الؽرض  EventWaitHandleمع الخٌار  AutoResetإذا كان هناك مسار
مستهلك وحٌد سٌقوم بمعالجة تلك البٌانات كما ٌجب علٌك استخدام الؽرض  ManualResetEventأو الؽرض  EventWaitHandleمع
الخٌار  ManualResetإذا كان ٌجب معالجة البٌانات باستخدام جمٌع المسارات المستهلكة.
وٌبٌن المثال التالً كٌؾ ٌمكن أن ٌكون لدٌك عدة مسارات منتجة تقوم بعملٌة البحث عن ملؾ فً عدة مجلدات مختلفة فً نفس الوقت ولكن
ٌوجد مسار مستهلك وحٌد ٌقوم بجمع النتابج من تلك المسارات وٌستخدم المثال الؽرض  AutoResetEventإلٌقاظ المسار المستهلك عندما
ٌتم إضافة اسم ملؾ جدٌد للقابمة ) List(Of Stringوٌستخدم أٌضا الفبة  Interlockedإلدارة عدد المسارات العاملة حتى ٌعلم المسار
الربٌسً أنه لم تعد توجد أي بٌانات أخرى الستهبلكها
' The shared AutoResetEvent object
)Public are As New AutoResetEvent(False
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' The list where matching filenames should be added
Public fileList As New List(Of String)()
' The number of running threads
Public searchingThreads As Integer
' An object used for locking purposes
Public lockObj As New Object()
Sub TestAutoResetEvent()
' Search *.zip files in all the subdirectories of C.
For Each dirname As String In Directory.GetDirectories("C:\")
Interlocked.Increment(searchingThreads)
' Create a new wrapper class, pointing to a subdirectory.
Dim sf As New FileFinder()
sf.StartPath = dirname
sf.SearchPattern = "*.zip"
' Create and run a new thread for that subdirectory only.
Dim t As New Thread(AddressOf sf.StartSearch)
t.Start()
Next
' Remember how many results we have so far.
Dim resCount As Integer = 0
Do While searchingThreads > 0
' Wait until there are new results.
are.WaitOne()
SyncLock lockObj
' Display all new results.
For i As Integer = resCount To fileList.Count - 1
Console.WriteLine(fileList(i))
Next
' Remember that you've displayed these filenames.
resCount = fileList.Count
End SyncLock
Loop
Console.WriteLine("")
Console.WriteLine("Found {0} files", resCount)
End Sub

 مختلؾ الذي ٌجب أن ٌكون قادرا على الوصول إلى متؽٌرات عامة محددة فً الكودFileFinder وكل مسار إجرابً ٌعمل ضمن ؼرض
السابق
Class FileFinder
Public StartPath As String
Public SearchPattern As String

' The starting search path
' The search pattern

Sub StartSearch()
Search(Me.StartPath)
' Decrease the number of running threads before exiting.
Interlocked.Decrement(searchingThreads)
' Let the consumer know it should check the thread counter.
are.Set()
End Sub
' This recursive procedure does the actual job.
Sub Search(ByVal path As String)
' Get all the files that match the search pattern.
Dim files() As String = Directory.GetFiles(path, SearchPattern)
' If there is at least one file, let the main thread know about it.
If files IsNot Nothing AndAlso files.Length > 0 Then
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' Ensure found files are added as an atomic operation.
SyncLock lockObj
' Add all found files.
fileList.AddRange(files)
' Let the consumer thread know about the new filenames.
are.Set()
End SyncLock
End If
' Repeat the search on all subdirectories.
For Each dirname As String In Directory.GetDirectories(path)
Search(dirname)
Next
End Sub
End Class

 أوAutoResetEvent
 بدال عنEventWaitHandle  تستخدم2005
 من الفرٌموورك وفٌجول باٌزٌك2 والنسخة
 مما ٌعطٌك مٌزة هامة وهً إمكانٌة إنشاء ؼرض مسمى على مستوى النظام ٌمكن مشاركته مع العملٌات األخرىManualResetEvent
Mutex  مشابهة لتلك الخاصة بالفبةEventWaitHandle ًوالصٌؽة العامة لبان
Create a system-wide auto reset event that is initially in the signaled state.
Dim ownership As Boolean
Dim ewh As New EventWaitHandle(True, EventResetMode.AutoReset, "eventname",
ownership)
If ownership Then
' The event object was created by the current thread.
…
End If

 لفتح ؼرض حدث موجودOpenExisting كما ٌمكنك استخدام الطرٌقة
' This statement throws a WaitHandleCannotBeOpenedException if the specified
' event doesn't exist, or an UnauthorizedAccessException if the current
' user doesn't have the required permissions.
ewh = EventWaitHandle.OpenExisting("eventname", _
EventWaitHandleRights.FullControl)

SetAccessControl  باستخدام الطرابقACLs  هً دعم2  فً الفرٌمووركevent objects والمٌزة األخرى الهامة فً أؼراض األحداث
 حٌث ٌمكنك استخدامه بنفس طرٌقة استخدامEventWaitHandleSecurity  والتً تؤخذ وتعٌد كابن من النوعGetAccessControl و
ACLs  وأؼراض الدوت نٌت األخرى التً تدعمMutex مثٌبلتها فً الؽرض
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و١ف١خ رٕف١ز ػٍّ١خ فِ ٟغبس آخش ٚئظٙبس إٌز١غخ ف ٟاٌزحىّبد ػٍ ٝإٌّٛرط
سؤلنً أحد اإلخوة عن مشكلة واجهته عند تنفٌذ عملٌة معٌنة على مسار آخر ومحاولته إظهار النتٌجة على النموذج فإذا افترضنا أنه
لدٌنا إجراء بسٌطا ٌنفذ عملٌة ما ونفذناه على مسار آخر  Threadؼٌر المسار الربٌسً الذي تنفذ علٌه عملٌات البرنامج وأن ذلك اإلجراء
ٌحتوي على كود ٌقوم بضبط قٌمة الخاصٌة  Textلصندوق نصوص على النموذج فعند تنفٌذ الكود ستحصل على رسالة خطؤ
Cross-thread operation not valid: Control 'TextBox1' accessed from a thread other than the thread it was
created on.
وإذا أردت تولٌد رسالة الخطؤ السابق بنفسك أنشا مشروعا جدٌدا ضع علٌه صندوق نصوص وزر واجعل كود النموذج مطابقا لما ٌلً ثم
قم بتشؽٌل البرنامج وستحصل على رسالة الخطؤ السابقة
Imports System.Threading
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click
)Dim th As New Thread(AddressOf DoLongOperation
)(th.Start
End Sub
)(Private Sub DoLongOperation
"Me.TextBox1.Text = "Something
End Sub
End Class

الحل الذي أقوم باستخدامه عادة لحل هكذا مشكلة هو إنشاء فبة  Classتقوم بتنفٌذ العملٌة على المسار الثانً وتعٌد النتٌجة للنموذج من خبلل
إطبلق حدث ٌعٌد القٌم الناتجة عن عملٌة المعالجة للنموذج فربما ال تكون هذه هً الطرٌقة األفضل فً جمٌع الحاالت ولكنها طرٌقتً على
كل حال وسؤقوم بشرحها ثم ٌمكننا النقاش وتجربة أٌة حلول أخرى لتجاوز هذه المشكلة وسؤطرحها عبر تنفٌذ عداد بسٌط للوقت فربما
ستستخدم أنت هذه الطرٌقة للبحث عن ملفات أو تنفٌذ عملٌات معالجة معقدة تستؽرق وقتا طوٌبل ولكننً هنا اخترت مثاال ٌعٌد قٌمة وحٌدة
بحٌث ٌكون بسٌطا قدر اإلمكان
اآلن سؤقوم بإضافة فبة  Classجدٌد للمشروع ٌتم عبره تنفٌذ العملٌة الطوٌلة التً نرٌد تنفٌذها على مسار آخر وسؤقوم بتسمٌتها
 MyStopWatchفً الوقت الحالً وبما أننا سنتعامل مع المسارات سنحتاج لبلستٌراد التالً قبل تعرٌؾ الفبة
Imports System.Threading

سؤقوم بتعرٌؾ فبة فرعٌة داخل الفبة  MyStopWatchباسم  ReturnValueEventArgsسؤستخدمها الحقا إلطبلق الحدث الذي سٌعٌد
النتٌجة إلى النموذج وهذه ٌجب أن تكون موروثة من الفبة  EventArgsبما أنها فبة خاصة بإعادة قٌم الحدث الذي سٌتم إطبلقه وسؤعرؾ
فٌها خاصٌة وحٌدة  ReturnVlaueستكون للقراءة فقط بما أننا لن نحتاج لضبط قٌمتها إال من خبلل بانً الفبة تعٌد القٌمة وبانً للفبة ٌمرر
له قٌمة نصٌة وحٌدة تمثل القٌمة المعادة وبهذا ٌكون كود الفبة  ReturnValueEventArgsكما ٌلً
Public Class ReturnValueEventArgs
Inherits EventArgs
Private _ReturnValue As String
Public ReadOnly Property ReturnVlaue() As String
Get
Return _ReturnValue
End Get
End Property
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)Public Sub New(ByVal RetVal As String
_ReturnValue = RetVal
End Sub
End Class

ضمن كود الفبة  MyStopWtachوبعد نهاٌة تعرٌؾ الفبة  ReturnValueEventArgsنقوم بتعرٌؾ الحدث الذي سنقوم بإطبلقه لٌعٌد
القٌمة إلى النموذج ومن أجل االلتزام بتنسٌق األحداث كما نرى فً التحكمات والفبات قمنا بتعرٌؾ الفبة  ReturnValueEventArgsوبهذا
ٌكون تعرٌؾ الحدث فً قسم تعرٌؾ المتؽٌرات العامة فً الفبة  MyStopWatchكما ٌلً
)Public Event ReturnValue(ByVal sender As Object, ByVal e As ReturnValueEventArgs

عرؾ متؽٌرا عاما على مستوى الفبة  MyStopWtachباسم  _MyTimerوهو من النوع  Stopwatchكما ٌلً
Private _MyTimer As Stopwatch

حٌث سنستخدمه كعداد للوقت من أجل الحصول على قٌمة لٌتم إعادتها ضمن إجراء المعالجة الذي سٌتم تنفٌذه على المسار اآلخر بحٌث
سٌكون كود إجراء المعالجة الذي سٌنفذ على المسار الثانً كما ٌلً
)(Private Sub DoProcessing
Do
_ & "Dim Ret = _MyTimer.Elapsed.Hours & ":
_ & "_MyTimer.Elapsed.Minutes & ":
_ & "_MyTimer.Elapsed.Seconds & ":
_MyTimer.Elapsed.Milliseconds
))RaiseEvent ReturnValue(Me, New ReturnValueEventArgs(Ret
Loop Until _MyTimer.IsRunning = False
End Sub

حٌث وضعنا قٌمة العداد فً متؽٌر نصً  Retثم استخدمنا الدالة  RaiseEventإلطبلق الحدث  ReturnValueحٌث القٌمة  Meالتً تشٌر
 Instanceمن الفبة
ٌ ReturnValueكون المحدد الثانً للحدث عبارة عن كٌان
للفبة الحالٌة كبارمتر أول للحدث
 ReturnVlaueالعابدة للفبة
 Retالذي ٌشكل القٌمة المعادة من الخاصٌة
 ReturnValueEventArgsالتً نمرر لبانٌها المتؽٌر
 ReturnValueEventArgsعندما سنستقبلها من النموذج
وسٌكون لدٌنا إجراء لبدء تنفٌذ المإقت على المسار الثانً باسم  StartTimerبحٌث ٌكون كوده على الشكل
)(Public Sub StartTimer
)(_MyTimer.Reset
)(_MyTimer.Start
)Dim th As New Thread(AddressOf DoProcessing
)(th.Start
End Sub

حٌث قمنا بتصفٌر العداد وبدبه ثم عرفنا مسارا جدٌدا
ٌ StopTimerكون كوده على الشكل

ٌ thقوم بتنفٌذ اإلجراء  DoProcessingومن أجل إٌقاؾ العداد سنحتاج إلجراء

)(Public Sub StopTimer
)(_MyTimer.Stop
End Sub
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وبهذا تكون قد اكتملت فبتنا التً ستقوم بعملٌة المعالجة على مسار ثانً وتعٌد قٌمة نصٌة سنقوم بعرضها فً صندوق نصوص الحقا وٌكون
بذلك الكود الكامل لهذه الفبة
Imports System.Threading
Public Class MyStopWtach
Public Class ReturnValueEventArgs
Inherits EventArgs
Private _ReturnValue As String
Public ReadOnly Property ReturnVlaue() As String
Get
Return _ReturnValue
End Get
End Property
Public Sub New(ByVal RetVal As String)
_ReturnValue = RetVal
End Sub
End Class
Public Event ReturnValue(ByVal sender As Object, _
ByVal e As ReturnValueEventArgs)
Private _MyTimer As New Stopwatch
Public Sub StartTimer()
_MyTimer.Reset()
_MyTimer.Start()
Dim th As New Thread(AddressOf DoProcessing)
th.Start()
End Sub
Private Sub DoProcessing()
Do
Dim Ret = _MyTimer.Elapsed.Hours & ":" & _
_MyTimer.Elapsed.Minutes & ":" & _
_MyTimer.Elapsed.Seconds & ":" & _
_MyTimer.Elapsed.Milliseconds
RaiseEvent ReturnValue(Me, New ReturnValueEventArgs(Ret))
Loop Until _MyTimer.IsRunning = False
End Sub
Public Sub StopTimer()
_MyTimer.Stop()
End Sub
End Class

نعود للنموذج الخاص بالمشروع الذي نحتاج لوجود صندوق نصوص وزرٌن علٌه للقٌام بتجربة الفبة الجدٌدة حٌث سنقوم بتعرٌؾ متؽٌر
 التً ستمكننا من استقبالWithEvents  وباستخدام العبارةMyStopWtach  من نوع فبتناMyTimer خاص على مستوى النموذج باسم
األحداث التً ستطلقها فبتنا
Private WithEvents MyTimer As New MyStopWtach
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ًوسٌكون كود الزرٌن من أجل بدء وإٌقاؾ المإقت باستخدام فبتنا السابقة كما ٌل
Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click
MyTimer.StartTimer()
End Sub
Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click
MyTimer.StopTimer()
End Sub

 واجعله بحٌث ٌكون الكود فٌه كالتالً ثم جرب تشؽٌل البرنامجMyTimer  العابد للمتؽٌرReturnVlaue اآلن أنشا معالج للحدث
فستحصل على رسالة مشابهة للرسالة فً بداٌة المقال
Private Sub MyTimer_ReturnValue(ByVal sender As Object, _
ByVal e As MyStopWtach.ReturnValueEventArgs) Handles MyTimer.ReturnValue
Me.TextBox1.Text = e.ReturnVlaue
End Sub

 حتى نستطٌع استخدام القٌمMyTimer_ReturnValue  لئلجراءInvoke ولمعالجة هذه النقطة والتخلص من رسالة الخطؤ سنحتاج لعمل
ً لصندوق النصوص والعملٌة ببساطة ستتم كما ٌلText المعادة منه فً ضبط قٌم خصابص التحكمات على النموذج وفً حالتنا هنا الخاصٌة
MyTimer_ReturnValue  ٌحمل نفس توقٌع اإلجراءDelegate

فً قسم المتؽٌرات العامة فً النموذج سنقوم بتعرٌؾ إجراء مفوض
ًوبدون جسم لئلجراء كما ٌل

Private Delegate Sub MyTimer_ReturnValueDelegate(ByVal sender As Object, _
ByVal e As MyStopWtach.ReturnValueEventArgs)

ًوٌكون الكود الذي سٌنفذ المهمة بصورة صحٌحة كما ٌل
Private Sub MyTimer_ReturnValue(ByVal sender As Object, _
ByVal e As MyStopWtach.ReturnValueEventArgs) Handles MyTimer.ReturnValue
If Me.TextBox1.InvokeRequired = True Then
Dim d As New MyTimer_ReturnValueDelegate(AddressOf MyTimer_ReturnValue)
Me.Invoke(d, New Object() {sender, e})
Else
Me.TextBox1.Text = e.ReturnVlaue
End If
End Sub

Text  نقوم بضبط قٌمة الخاصٌةFalse  لصندوق النصوص فإن كانInvokeRequired حٌث فحصنا قٌمة الخاصٌة القابلة للقراءة فقط
 عندها لن نستطٌع ضبط القٌمة مباشرة كً ال نحصل على الخطؤTrue باستخدام القٌمة المعادة من الحدث مباشرة بدون أي مشاكل وإن كانت
 ونمرر له عنوانMyTimer_ReturnValueDelegate  من نوع اإلجراء المفوضd الوارد فً بداٌة المقال عندها سنعرؾ متؽٌر
 العابدة للنموذج لتنفٌذ نسخة آمنة من الحدثInvoke
 ثم استخدمنا الطرٌقةMyTimer_ReturnValue اإلجراء
 وٌكونInvoke  كمحدد أول للخاصٌةd
 تمكننا من ضبط القٌم المعادة إلى التحكمات وذلك بتمرٌر المتؽٌرMyTimer.ReturnValue
 كعناصر لهاMyTimer_ReturnValue  ٌتم تمرٌر محددات اإلجراءObject  هو مصفوفة من النوعInvoke المحدد الثانً للخاصٌة
وفٌما ٌلً الكود الكامل للنموذج
Public Class Form1
Private Delegate Sub MyTimer_ReturnValueDelegate(ByVal sender As Object, _
ByVal e As MyStopWtach.ReturnValueEventArgs)
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Private WithEvents MyTimer As New MyStopWtach
Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click
MyTimer.StartTimer()
End Sub
Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click
MyTimer.StopTimer()
End Sub
Private Sub MyTimer_ReturnValue(ByVal sender As Object, _
ByVal e As MyStopWtach.ReturnValueEventArgs) Handles _
MyTimer.ReturnValue
If Me.TextBox1.InvokeRequired = True Then
Dim d As New MyTimer_ReturnValueDelegate( _
AddressOf MyTimer_ReturnValue)
Me.Invoke(d, New Object() {sender, e})
Else
Me.TextBox1.Text = e.ReturnVlaue
End If
End Sub
End Class
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اٌمغُ اٌؼبشش  -اٌّغّؼبد ٚاٌّشبس٠غ

وٌضم المواضٌع التالٌة:











مجمعات الدوت نٌت Dot net Assemblies
المجمعات ذات األسماء القوٌة Strong Named Assemblies
Friend Assemblies
مترجم سطر األوامر الخاص بفٌجول باٌزٌك 2008
التعامل مع محددات سطر األوامر CommandlineArgs
اإلعدادات من وجهة نظر  VB .netمن  2002حتى 2005
ApplicationEvents
كٌفٌة استخدام ملؾ التعرٌؾ الخاص بالتطبٌق الستهداؾ نسخة معٌنة من
الفرٌموورك
كٌؾ نقوم بتوزٌع مشروعنا باستخدام تقنٌة Click Once
نشر مشروعك باستخدام SetupWizard
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ِغّؼبد اٌذٚد ٔ١ذ Dot net Assemblies
ِب ٘ ٛاٌّغّغ
المجمع هو وحدة توزٌع وٌكون فً أؼلب الحاالت عبارة عن ملؾ وهو ٌمثل الكود المترجم للتطبٌق فؤي كود سوؾ تكتبه سٌتم
تخزٌنه فً النهاٌة فً ملؾ  EXEإن كان تطبٌقا أو ملؾ  DLLإن كان مكتبة أو توسعا وٌحتوي المجمع على كل ما ٌحتاجه الدوت نٌت لتحمٌل
وتشؽٌل التطبٌق.
والمجمعات تكون عامة  Publicأو خاصة  .Privateفالمجمعات الخاصة تكون مصممة لبلستخدام ضمن تطبٌق مفرد فقط وإن لم ٌكن هناك
أٌة مكتبات  DLLفالمجمع التنفٌذي ٌ EXEكون التطبٌق وتظهر المجمعات الخاصة فً المجلد الخاص بها – مجلد التنصٌب الخاص بالتطبٌق
أو المكتبة – وٌمكنك تشؽٌل مجمعٌن خاصٌن بنفس الوقت بدون أن ٌزعج أحدهما اآلخر وٌكون هذا صحٌحا طالما أن كل مجمع ٌستخدم
نفس التركٌبة من مجاالت األسماء والفبات من أجل العناصر المكودة فٌه فإن امتلك تطبٌقان مختلفان فبة باسم
 WindowsApplication1.Class1فلن ٌحدث تداخل بٌنهما عندما ٌتم تشؽٌل كبل التطبٌقٌن ألنهما خاصٌن فالخاص ٌعنً خاص.
وصممت المجمعات العامة  Publicلٌتم مشاركتها عبر عدة تطبٌقات دوت نٌت وتختلؾ المجمعات العامة عن الخاصة بنقطتٌن:




المجمعات العامة تمتلك دوما أسماء قوٌة  strong Namesإضافة إلى توقٌع رقمً مشفر مرتبط بالمجمع وذلك لضمان أنه أتى
من ذلك الموزع أو المصدر المسمى كما ٌمكن للمجمعات الخاصة أن تمتلك اسما قوٌا ولكن ذلك لٌس ضرورٌا وٌبنى االسم القوى
من أجل نسخة المجمع ورقم اإلصدار ومعلومات الثقافة والتوقٌع الرقمً وتتضمن الفرٌموورك أداة لتولٌد األسماء القوٌة sn.exe
تساعدنا فً هذه العملٌة وٌتضمن فٌجول ستودٌو خٌارا ٌمكنك من إضافة التوقٌع الرقمً خبلل عملٌة الترجمة
وتخزن المجمعات العامة فً المخزن العام للمجمعات  GACعادة ولكن ذلك ال ٌمنعك من وضع نسخة من مكوناتك المشتركة فً
مجلد التنصٌب الخاص بتطبٌقك ولن تصبح هذه المجمعات مشتركة بحق إال عندما ٌتم وضعها داخل الـ  GACوٌتواجد الـ GAC
فً مجلد مسمى  assemblyداخل مجلد الوٌندوز وطالما أنه تمت إضافة اسم قوي لمجمع الدوت نٌت ٌمكنك إضافته إلى الـ GAC
إما بنسخه للمجلد  assemblyأو باستخدام األداة gacutil.exe

كما تسمح لك الدوت نٌت بتنصٌب عدة إصدارات من نفس المجمع فً نفس النظام واستخدام جمٌع هذه اإلصدارات بنفس الوقت من خبلل
عملٌة تدعى  versioningوهذا ٌنطبق على التطبٌقات  EXEوالمكتبات  DLLوالمجمعات الخاصة والمشتركة فً الـ  GACولمعاٌنة ذلك افتح
مستكشؾ وٌندوز وانتقل للمجلد  assemblyداخل مجلد الوٌندوز وبتصفح الملفات بعد فرزها حسب اسم المجمع – ٌظهر ذلك بشكل أوضح
عند تنصٌب الفرٌموورك  – 3.5فعند استعراض الملفات الموجودة هناك ستجد أن بعض الملفات مكررة أكثر من مرة كل مرة برقم إصدار
مختلؾ.
ومع أنه فً العادة هناك عبلقة واحد إلى واحد بٌن الملفات والمجمعات إال أنه هناك العدٌد من الحاالت التً ٌكون فٌها المجمع مكون من عدة
ملفات وتقوم الدوت نٌت بمراقبة هذه الملفات بشكل مستمر فإن طرأ أي تعدٌل علٌها فسوؾ ٌتم إعبلمك بذلك.

ِبرا ٛ٠عذ داخً اٌّغّغ
الملؾ  EXEأو  DLLللمجمع هو ملؾ تنفٌذ محمول  PEوهذه الملفات تمتلك نفس الصٌؽة للملفات ذات نفس النوع والؽٌر معتمدة على
الفرٌموورك وما ٌجعل ملفات  PEمختلفة هً تلك األشٌاء اإلضافٌة التً تجدها بداخلها وككلمة عامة فالمجمع هو تجمٌع عدة أجزاء مختلفة
فً وحدة واحدة وتلك األجزاء المختلفة فً مجمعات الدوت نٌت هً مصممة للدوت نٌت خصٌصا وٌتكون ملؾ  PEمن ثبلثة أقسام ربٌسٌة:





التروٌسة  :PE Headerوهً مطلوبة لجمٌع ملفات  PEحٌث ٌحدد هذا القسم موقع األقسام األخرى للملؾ
قسم  :MSILوهو الكود الفعلً المرتبط بالمجمع مخزن بشكل نصؾ مترجم بحٌث ٌصبح بلؽة ماٌكروسوفت الوسٌطة  MSILولكن
معالجات  Intelو  AMDفً حاسوبك ال تستطٌع معالجة كود  MSILمباشرة ولهذا أتت الفرٌموورك متضمنة مترجم تماما فً
الوقت  JIT Compilerالذي ٌقوم بالترجمة اآلنٌة للؽة  MSILإلى كود ٌفهمه المعالج
قسم  Metadataكل تلك التفاصٌل اإلضافٌة التً ٌحتاجها الدوت نٌت لمعرفة مجمعك تخزن فً هذا القسم األساسً حٌث أن
بعض هذه العناصر عند جمعها تشكل  Assembly Manifestوهً نوع من الوثابق تصؾ المجمع بشكل عام للعالم حٌث تحتوي
الـ  Metadataعلى العناصر التالٌة - :اسم المجمع – رقم اإلصدار – محتوٌات االسم القوي – إعدادات الثقافة واللؽة – سرد
أسماء ملفات المجمع – معلومات األنواع المصدرة – المراجع المرتبطة – معلومات األنواع الداخلٌة –
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والـ  Masinfestهً الجزء األهم من الـ  Metadataوهً التعبٌر العام عن المجمع فعندما تنظر إلى الـ  Mainfestستعلم بلمحة
على ماذا ٌحتوي المجمع وما هً متطلباته قبل أن تقوم بتحمٌله وتشؽٌله.

وحتى قبل وجود الدوت نٌت كانت المكتبات والملفات التنفٌذٌة تحتوي على بعض الـ  Metadataولكنها لم تكن تستخدم لتنسٌق الوصول بٌن
مختلؾ أقسام التطبٌق وال تقوم بتنظٌم المعلومات األساسٌة والموسعة وجاءت الـ  Metadataفً الدوت نٌت لتضم جمٌع هذه العناصر
ووجود كبل من الـ  MSILو الـ  Metadataفً كل مجمع ٌجعل هذه الملفات قابلة للقراءة والفهم باستخدام األدوات المناسبة األمر الذي ولد
مشكلة فالشركات تستثمر الكثٌر من الوقت والمال فً مجهود تطوٌر التطبٌقات وال ترؼب بحصول أي نوع من الهندسة العكسٌة على ملفاتهم
واستخبلص أكوادهم وأسرارهم .ولمنع القراءة العشوابٌة لمجمعات الدوت نٌت قدمت ماٌكروسوفت وشركاءها اآلخرٌن برمجٌات
 obfuscatorالتً تقوم بخلط محتوٌات المجمع األمر الذي ٌصعب على البشر القراءة والفهم ولكن ذلك ال ٌشكل أٌة صعوبة بالنسبة للدوت
نٌت فرٌموورك.
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اٌّغّؼبد راد األعّبء اٌم٠ٛخ Strong Named Assemblies
ٌتضمن المجمع ذو االسم القوي  Mainfestتحدد الملفات التً ٌحتوٌها المجمع باإلضافة إلى توقٌع رقمً ٌمكن لبرنامج آخر التحقق منه
وذلك للتؤكد من صحة التوقٌع الرقمً األمر الذي ٌإكد أن المجمع لم ٌتم التبلعب به منذ إنشابه .ولكن ذلك ال ٌضمن بالتؤكٌد أن المجمع هو
نفس ما تظنه فٌمكن لمهاجم إنشاء مجمع جدٌد ثم القٌام بتوقٌعه رقمٌا وإن تؤكدت من التوقٌع ٌمكنك معرفة أن نسخة المهاجم لم ٌتم العبث بها
منذ أن تمت كتابتها وأن الفٌروسات المحتواة ضمن المجمع هً الفٌروسات األصلٌة.
ومع ذلك فتزوٌد مجمعاتك بؤسماء قوٌة ٌضمن هوٌتها وهً تضمن بوسٌلة ما أن هذا الكود ٌمكن الوثوق به ومن جهة أخرى تضمن األسماء
القوٌة هوٌة المجمعات بشكل فرٌد ولكن ذلك ال ٌضمن بالضرورة أنك قمت بكتابتها ومع ذلك ٌمكن تحدٌد قرار الوثوقٌة بشكل معقول بناء
على هوٌة االسم القوي لوحدها ألنه زودك بؤن هذا المجمع معروؾ جٌدا ورؼم هذه المشكلة ٌعتبر التوقٌع أفضل من ال شا.
لتوقٌع مجمع أنشا مشروع فٌجول بٌزٌك جدٌد كالعادة وفً مستكشؾ المشروع  Project Explorerانقر نقرا مزودجا على My Project
لفتح خصابص المشروع ثم افتح صفحة  Signingثم قم بتحدٌد الخٌار  Sign the assemblyثم افتح القابمة المنسدلة الخاصة بـ Key File
و اختر >… <Newوفً صندوق الحوار الذي ٌظهر لك اختر االسم الذي ترٌده للملؾ كما ٌمكنك إدخال كلمة سر بشكل اختٌاري ثم انقر
 .OKفً هذه اللحظة ٌقوم فٌجول ستودٌو بإنشاء ملؾ ٌ Keyحتوي على جمٌع المعلومات البلزمة لتوقٌع المجمع فعندما تقوم ببناء المجمع
ٌستخدم فٌجول ستودٌو الملؾ  Keyلتوقٌع المجمع الناتج.
وعندما ٌرٌد أي ملؾ تنفٌذي استخدام المجمع – إن كان مكتبة  Dllمثبل ٌ -قوم بتحمٌله وٌنشا جداول التهشٌر  Hashالبلزمة وٌتؤكد من أنها
تطابق التوقٌع وإن لم ٌكن مطابقا فالبرنامج ٌفترض أن المجمع قد تم العبث به أو أنه تالؾ وٌرفض استخدامه.
وٌضمن لنا توقٌع المجمع أن ال أحد قد قام بالعبث به منذ أن تم إنشاإه فإن قمت ببناء المجمع بنفسك فهذا ٌعطٌك بعض االطمبنان أن الكود
آمن .ومع ذلك إن قام شخص آخر ببناء المجمع ووضعه على الوٌب فالتوقٌع ٌضمن لك أن المجمع ٌحتوي على األصل الذي وضعه الناشر
ولكنه ال ٌضمن لك أن ذلك الناشر لم ٌقم بإدراج فاٌروس فً ذلك المجمع وال ٌضمن لك أٌضا أن هاكرا ما لم ٌقم باستبدال المجمع األصلً
بنسخة أخرى من توقٌعه .فإن قمت بكتابة مجمع ترٌد مشاركته مع اآلخرٌن ٌمكنك جعل المجمع أكثر أمانا باستخدام سلطة الشهادات.
وسلطة الشهادات  Certificate Authorityهً شركة تبٌع التواقٌع الرقمٌة التً تضمن أصالة قطعة الكود الموقع وهذه الشركة تإكد هوٌتك
وبذلك ٌتؤكد اآلخرون بؤنك فعبل من تدعً أن تكون فهً تعطٌك شهادة ٌ Certificateمكنك استخدامها لتوقٌع المجمعات وعندما ٌستخدم أحد
ما مجمعك الحقا ٌمكن له التؤكد من أن مجمعك هو المجمع األصلً الذي قمت بإنشابه ولم ٌتم العٌث به منذ أن قمت بكتابته إضافة إلى أنه
ٌتؤكد من صحة هوٌتك.
وال ٌستخدم الهاكر سلطة الشهادات لنشر الفٌروسات ألن ذلك ٌجعل من السلطة قادرة على التعرؾ علٌهم مما ٌمكنك من تعقبهم ومبلحقتهم
قضابٌا ومع ذلك فالشهادة ال تزال ال تضمن أن الكود ذات نفسه آمن ولكنها تشكل اعتمادٌة فً حال تبٌن أن الكود ٌشكل خطورة
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Friend Assemblies
الـ  Friend Assemblyهو مجمع  Assemblyمسموح له باستخدام العناصر الموجودة فً مجمع آخر والتً تم تعرٌفها باستخدام محدد
الوصول  Friendفإن قمت بتحدٌد مجمع ما فً فٌجول باٌزٌك كـ  Friend Assemblyلم ٌعد متوجبا تعرٌؾ العناصر واألنواع فً ذلك
المجمع باستخدام محدد الوصول  Publicكً تتم رإٌتهم من المجمعات األخرى وتعتبر هذه التقنٌة مرٌحة فً حالتٌن:
 عندما تقوم بفحص كود ٌعمل فً مجمع مختلؾ ولكنه ٌحتاج للوصول إلى عناصر فً المجمع الذي ٌتم فحصه تم تعرٌفهم باستخدام
محدد الوصول Friend
 عندما تقوم بتطوٌر مكتبة فبات  Class Libraryوهناك إضافات لتلك المكتبة موجودة فً مجمعات مختلفة ولكنها تتطلب الوصول
لعناصر فً المجمعات الموجودة تم تعرٌفهم باستخدام محدد الوصول Friend
ٌمكنك استخدام الصفة  InternalsVisibleToAttributeلتحدٌد واحدة أو أكثر من الـ  friend assembliesلمجمع محدد .فمثبل ٌمكنك
تضمٌن الصفة  InternalsVisibleToAttributeفً المجمع  Aوتحدٌد المجمع  Bكـ  friend assemblyفسٌكون بإمكان المجمع B
الوصول لجمٌع األنواع والعناصر فً المجمع  Aالتً تم تعرٌفها باستخدام محدد الوصول  Friendكما ٌظهر فً المثال التالً
Imports System.Runtime.CompilerServices
>)"<Assembly: InternalsVisibleTo("FriendAssembliesB
' Friend class.
Friend Class FriendAssembliesA
)(Public Sub Test
)"MsgBox("Friend Assemblies Sample Class
End Sub
End Class
' Public class with a Friend method.
Public Class FriendAssembliesClassA
)(Friend Sub Test
)"MsgBox("Friend Assemblies Sample Method
End Sub
End Class

فجمٌع المجمعات التً ٌتم تعرٌفها بشكل واضح كـ ٌ Friendمكنها الوصول إلى األنواع والعناصر  Friendفمثبل إن كان المجمع  Bهو
 Friendللمجمع  Aو المجمع  Cله مرجع إلى المجمع  Bفلن ٌكن لكبل المجمعٌن  Bو  Cحق الوصول لؤلنواع  Friendفً المجمع A
وٌقوم المترجم بعمل تدقٌقً أساسً لـ  Friend Assembliesالتً تم تمرٌر اسمها للصفة
المجمع ٌ Aعرؾ المجمع  Bكـ  Friend Assemblyتكون قواعد التحقق كما ٌلً:





 InternalsVisibleToAttributeفإن كان

إذا كان المجمع ٌ Aمتلك اسما قوٌا ٌجب على المجمع  Bأن ٌمتلك اسما قوٌا أٌضا .فاسم الـ  Friend Assemblyالممرر إلى
الصفة ٌجب أن ٌحتوي على اسم المجمع والمفتاح العام  Public Keyلبلسم القوي  Strong-Name Keyالذي استخدم لتوقٌع
المجمع  .Bواسم الـ  friend assemblyالذي ٌتم تمرٌره للصفة  InternalsVisibleToAttributeال ٌمكن أن ٌكون االسم
القوي للمجمع  Bحٌث أنك ال تضمن رقم النسخة للمجمع والثقافة والبناء  architectureو ورمز المفتاح العام
وإن لم ٌمتلك المجمع  Aاسما قوٌا ٌجب أن ٌحتوي اسم الـ  Friend Assemblyعلى اسم المجمع فقط
وإن كان للمجمع  Bاسما قوٌا ٌجب أن تحدد الـ  strong-name keyللمجمع  Bباستخدام خصابص المشروع أو عن طرٌق سطر
األوامر باستخدام خٌار المترجم /Keyfile
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ِزشعُ عطش األٚاِش اٌخبص ثف١غٛاي ثب٠ض٠ه 2008
ِٛعٗ عطش األٚاِش اٌخبص ثف١غٛاي عزٛد2008 ٛ٠
 .Net Framework 3.5 SDKأو إحدى نسخ ٌ Visual Studio 2008تم إنشاء مجموعة من المجلدات
عندما نقوم بتنصٌب
الجدٌدة التً تحتوي على مجموعة متنوعة من أدوات تطوٌر الدوت نٌت والعدٌد من هذه األدوات ٌتم تنفٌذها من سطر األوامر فإن كنت ترٌد
تشؽٌل هذه األدوات من أٌة نافذة سطر أوامر فً الوٌندوز فٌجب علٌك عندها تسجٌل هذه المجلدات ضمن متؽٌر البٌبة  PATHالعابد لنظام
Visual Studio 2008
التشؽٌل ورؼم أنه ٌمكنك تحدٌث ذلك المتؽٌر بنفسك ٌدوٌا إال أنه ٌمكنك توفٌر العناء على نفسك وتشؽٌل
 Command Promptمن المجلد  Visual Studio Toolsالكابن فً المجلد  Microsoft Visual Studio 2008فً قابمة ابدأ.
وتكمن الفابدة من فتح موجه سطر األوامر بهذه الطرٌقة فً كونه مضبوطا سلفا لٌمكنك من الوصول إلى جمٌع أدوات التطوٌر العابدة للدوت
VB2008
نٌت بدون أن تحتاج للقٌام بتعدٌل متؽٌرات البٌبة الخاصة بالنظام ٌدوٌا فإن أردنا رإٌة المساعدة الخاصة بؤداة ترجمة مشارٌع
ٌمكنك تنفٌذ األمر التالً من موجه سطر األوامر الخاص بفٌجوال ستودٌو 2008
?Vbc -

ِزشعُ عطش األٚاِش اٌخبص ثف١غٛاي ثب٠ض٠ه vbc.exe 2008
هناك العدٌد من التقنٌات التً ٌمكنك استخدامها لترجمة الكود المصدري لفٌجول باٌزٌك  2008فباإلضافة لبٌبة التطوٌر وبعض
 assembliesباستخدام مترجم سطر األوامر الخاص
األدوات من شركات أخرى تتعامل مع واجهة الدوت نٌت ٌمكنك إنشاء مجمعات
بفٌجوال باٌزٌك  2008ومع أنه ربما لن تقوم ببناء البرامج على مستوى واسع باستخدام مترجم سطر األوامر إال أنه ٌبقى من الضروري أن
تفهم كٌؾ ٌمكنك ترجمة ملفاتك من النوع ٌ *.vbدوٌا وٌمكننا هنا ذكر بعض أسباب احتٌاجك لئللمام بهذه العملٌة:






السبب الواضح األول هو حقٌقة أنه ربما ال ٌكون لدٌك نسخة من فٌجول ستودٌو2008
قد تكون فً مإسسة تعلٌمٌة تمنعك من تولٌد الكود باستخدام واجهات التطوٌر الرسومٌة
قد ترٌد إنشاء أدوات ترجمة آلٌة للدوت نٌت
قد ترٌد تعمٌق فهمك لـ  VB2008فعندما تقوم باستخدام واجهات التطوٌر الرسومٌة فؤنت تستخدم ضمنا
تتعرؾ على ما ٌحدث وراء الكوالٌس عند عملٌة الترجمة
فابدة إضافٌة وهً أنك تصبح مرتاحا مع استخدام أدوات الدوت نٌت التً تعمل من موجه سطر األوامر

 vbc.exeوأنت بهذا

ثٕبء رطج١مبد ف١غٛي ثب٠ض٠ه  2008ثبعزخذاَ vbc.exe
الستعراض كٌفٌة بناء تطبٌق دوت نٌت بدون استخدام واجهة التطوٌر الرسومٌة سنقوم ببناء مجمع مإلؾ من ملؾ واحد
 TestApp.exeوذلك باستخدام مترجم سطر األوامر الخاص بفٌجوال باٌزٌك  2008مع الـ  Notepadوسنحتاج فً البداٌة هنا لبعض
الكود المصدري ولهذا الؽرض قم بفتح الـ  notepadوأدخل الكود التالً
' A Simple Vb 2008 application
Imports System
Module TestApp
)(Sub Main
)"Console.WriteLine("Testing! 1, 2, 3
End Sub
End Module
وبعد انتهابك احفظ الملؾ باسم  TestApp.vbفً مجلد مبلبم مثبل C:\VbcExample
دعنا اآلن نتعرؾ على الخٌارات األساسٌة لمترجم  VB2008حٌث تكون نقطة االهتمام األولى هً تحدٌد اسم المجمع الذي سٌتم إنشاإه حٌث
ٌكون كل احتمال ممثل بقٌمة ممررة إلى  vbc.exeعبر محددات سطر األوامر وفٌما ٌلً أهم هذه الخٌارات وشرحها





 /outاسم المجمع الذي سٌتم إنشاإه حٌث تكون القٌمة االفتراضٌة هً اسم الملؾ
ٌ /target:exeقوم ببناء تطبٌق كونسول تنفٌذي وهو الخٌار االفتراضً
 *.dllوحٌد
ٌ /target:libraryقوم ببناء ملؾ
 moduleوهً وحدة تكوٌن المجمعات متعددة الملفات
ٌ /target:moduleقوم ببناء
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 *.vbاألول



ٌ /target:winexeقوم ببناء تطبٌق وٌندوز تنفٌذي

ورؼم أنه ٌمكنك بناء تطبٌقات وٌندوز باستخدام  target:exeإال أن استخدام ٌ target:winexeمنع نافذة الكونسول من الظهور عند تشؽٌل
البرنامج .ولترجمة  TestApp.vbإلى تطبٌق كونسول باسم  TestApp.exeافتح موجه سطر األوامر الخاص بفٌجوال ستودٌو 2008
وانتقل إلى المجلد الذي قمت بحفظ الملؾ المذكور فٌه
cd C:\VbcExample
ثم قم بإدخال األمر التالً
vbc /target:exe TestApp.vb
وهنا لم نستخدم الخٌار  outلهذا سٌتم تسمٌة الملؾ التنفٌذي  TestApp.exeتلقابٌا لٌوافق اسم ملؾ الكود المصدري المدخل فإن أردنا تسمٌة
الملؾ التنفٌذي باسم مختلؾ ٌمكننا إدخال األمر التالً عند سطر األوامر
vbc /target:exe /out:MyFirstApp.exe TestApp.vb
كما تجدر مبلحظة أن بعض خٌارات مترجم ٌ VB2008كون لها نسخة مختصرة مثل  tبدال من  targetلذا ٌمكنك اختصار اإلدخال على
لوحة المفاتٌح بالشكل التالً
vbc /t:exe TestApp.vb
وبما أن بعض هذه الخٌارات افتراضٌة مثل  t:exeلذا ٌمكن حذفها وبالتالً ٌمكن ترجمة الملؾ  TestApp.vbكما ٌلً
vbc TestApp.vb

اٌٛطٛي ئٌِ ٝغّؼبد خبسع١خ ثبعزخذاَ vbc.exe
الستعراض عملٌة الوصول إلى مجمعات خارجٌة سنقوم بتعدٌل الملؾ
بنماذج وٌندوز ولعمل هذا افتح الملؾ  TestApp.vbوعدله لتصبح محتوٌاته كالتالً

 TestApp.vbلٌقوم بعرض صندوق الرسابل الخاص

'A simple vb2008 appilication
Imports System
'Add This
Imports system.Windows.Forms
Module TestApp
)(Sub Main
)"Console.WriteLine("Testing! 1, 2, 3
'Add This
)"!MessageBox.Show("Hello
End Sub
End Module
الحظ أنه إلضافة مرجع لمجال األسماء  System.Windows.Formsفً ٌ VB2008تم استخدام الكلمة المحجوزة  Importsوعند سطر
األوامر علٌك إعبلم  vbc.exeعن أي مجمع ٌحتوي على مجاالت أسماء مستوردة ولهذا كً تستطٌع استخدام الفبة ٌ MessageBoxجب
علٌك استخدام الخٌار  referenceلتحدٌد مرجع للمجمع  System.Windows.Forms.DLLكما ٌلً
vbc /r:System.Windows.Forms.dll TestApp.vb
فإن قمت بتشؽٌل التطبٌق اآلن ستبلحظ ظهور صندوق الرسابل المحتوى فً مجال األسماء المضاؾ.
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وإن كنت بحاجة للوصول إلى عدة مجمعات خارجٌة باستخدام  vbc.exeعندها علٌك ذكر أسماء تلك المجمعات بقابمة ضمن سطر األوامر
مفصولة بفاصلة كما فً المثال
vbc /r:System.Windows.Forms.dll, System.Drawing.dll *.vb

رشعّخ ػذح ٍِفبد ِظذس٠خ ثبعزخذاَ vbc.exe
 TestApp.exeبواسطة ملؾ  *.vbوحٌد والحقٌقة هً أن معظم المشارٌع تكون مإلفة من
تم إنشاء النسخة الحالٌة من التطبٌق
عدة ملفات  *.vbوذلك ٌبقً الكود أكثر مرونة وتنظٌما وسنفترض أنه لدٌك فبة إضافٌة موجودة فً الملؾ  HelloMsg.vbومحتوٌات الملؾ
كانت كما ٌلً
Imports System
Imports System.Windows.Forms
Class HelloMessage
)(Sub Speak
)"MessageBox.Show("Hello Again
End sub
End class
 TestApp.vbفٌه .قم بتعدٌل الكود فً
وبافتراض أنك قمت بحفظ الملؾ  HelloMsg.vbفً نفس المجلد الذي قمت بحفظ الملؾ
 TestApp.vbلٌستخدم الفبة الجدٌدة كما ٌلً
'A simple vb2008 appilication
Imports System
'Don't need This any More
'Imports system.Windows.Forms
Module TestApp
)(Sub Main
)"Console.WriteLine("Testing! 1, 2, 3
'Don't need This any More either
)"!'MessageBox.Show("Hello
!'Exercise the HelloMessage Class
)(Dim hello as new HelloMessage
)(hello.Speak
End Sub
End Module
ٌمكنك اآلن ترجمة ملفات  *.vbكما ٌلً
vbc /r:System.Windows.Forms.dll TestApp.vb HelloMsg.vb
كما ٌمكنك مترجم  VB2008من استخدام المحارؾ البدٌلة * و ؟ فً سطر األوامر إلخبار  vbc.exeبؤنك ترٌد استخدام جمٌع ملفات *.vb
المحتواة فً مجلد المشروع كما ٌلً
vbc /r:System.Windows.Forms.dll *.vb

اٌؼًّ ِغ ٍِفبد االعزغبثخ اٌخبطخ ثـ vbc.exe
 VB2008معقد ٌصبح عندها استخدام سطر األوامر صعبا وخاصة عندما ٌكون عدد المجمعات وملفات
إذا كنت ترٌد بناء تطبٌق
 *.vbكبٌرا وقد تم تسهٌل األمر علٌك هنا باستخدام ملفات االستجابة  response filesوهً تحتوي على جمٌع التعلٌمات التً ستستخدم فً
عملٌة البناء الحالٌة وهذه الملفات تمتلك البلحقة  rspوٌمكننا إنشاء ملؾ استجابة لتطبٌقنا السابق بالمحتوٌات التالٌة مع مبلحظة أن أسطر
التعلٌقات تبدأ بالمحرؾ #
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# This is the response file
#for the TestApp.exe app
#External assembly references.
/r:System.Windows.Forms.dll
#output and files to compile (using wildcards syntax).
/t:exe /out:TestApp.exe *.vb
وسنفترض أنه قد تم حفظه مع الملفات السابقة بنفس المجلد عندها ٌمكننا القٌام بترجمة المشروع باستخدام ملؾ االستجابة وذلك بكتابة @
ٌتبعها اسم ملؾ االستجابة فً سطر أوامر vbc.exe
vbc @TestApp.rsp
كما ٌمكنك تحدٌد عدة ملفات استجابة كدخل
vbc @FirstFile.rsp @SecondFile.rsp @ThirdFile.rsp
فعندما تستخدم هذه الطرٌقة ٌجب علٌك مبلحظة أن المترجم ٌستخدم محددات سطر األوامر بنفس ترتٌب ورودها ولهذا فؤي أمر فً ملؾ
 rspالحق قد ٌتجاوز خٌارات موجودة فً ملفات  rspسابقة والحظ أٌضا أن المحددات المكتوبة قً سطر األوامر قبل ملؾ االستجابة سوؾ
ٌتم تجاوزها باستخدام األوامر الموجودة فً ملؾ  rspولهذا فإن قمت بإدخال
vbc /out:MyCoolApp.exe @TestApp.rsp
فسوؾ ٌبقى اسم المجمع  TestApp.exeوذلك بسبب المحددات الموجودة فً الملؾ  TestApp.rspوإن قمت بوضع المحددات بعد ملؾ
 rspفً سطر األوامر فستقوم تلك المحددات بتجاوز األوامر الموجودة فً ملؾ  rspفإن قمت بإدخال السطر التالً فسوؾ ٌصبح اسم
المجمع الناتج MyCoolApp.exe
vbc @TestApp.rsp /out:MyCoolApp.exe

ٍِف االعزغبثخ االفزشاػٟ
 VB2008مرتبط بملؾ استجابة افتراضً اسمه  vbc.rspوهو متواجد فً نفس
آخر نقطة سٌتم التحدث عنها هنا هو أن مترجم
المجلد الموجود فٌه  vbc.exeحٌث ٌمكنك فتحه واإلطبلع على محتوٌاته باستخدام  notepadفعندما تقوم ببناء تطبٌق  VB2008باستخدام
 vbc.exeفسوؾ ٌتم استخدام ملؾ االستجابة االفتراضً كمرجع حتى عندما تقوم باستخدام ملفات استجابة مخصصة وإن كنت لسبب ما ال
ترؼب باستخدام ملؾ االستجابة االفتراضً ٌمكنك استخدام الخٌار  noconfigكما ٌلً
vbc @TestApp.rsp /noconfig

خبرّخ
 VB2008العدٌد من الخٌارات األخرى التً ٌمكن استخدامها للتحكم بمجمع دوت نٌت المولد وعند
كما ٌمتلك مترجم سطر أوامر
هذه النقطة ٌجب أن تكون قد أصبحت ملما باألساسٌات التً تمكنك من استخدام باقً الخٌارات التً ٌمكنك اإلطبلع علٌها من خبلل الوثابق
المرفقة مع بٌبة التطوٌر
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اٌزؼبًِ ِغ ِحذداد عطش األٚاِش CommandlineArgs

اٌخبط١خ CommandLineArgs
ٌمكننا التعامل مع محددات سطر األوامر من خبلل الخاصٌة  CommandLineArgsالتً تعٌد مجموعة نصٌة للقراءة فقط
 Collection Of Stringتحتوي على محددات سطر األوامر وتكون صٌؽتها العامة على الشكل

ReadOnly

)Public ReadOnly Property CommandLineArgs() As ReadOnlyCollection(Of String

وهً متواجدة فً المجمع  Microsoft.VisualBasic.dllوضمن مجال األسماء Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices
 ConsoleApplicationBase.CommandLineArgsوبالنسبة لتطبٌقات الوٌندوز
وهً بالنسبة لتطبٌقات الكونسول
My.Application.CommandLineArgs
وتجدر مبلحظة أنه عند تشؽٌل عدة نسخ من التطبٌق فً آن واحد فإن هذه الخاصٌة تعٌد القٌم الخاصة بؤول مرة تم تشؽٌل البرنامج فٌها
وللحصول على محددات سطر األوامر للمرات التالٌة التً تم تشؽٌل البرنامج فٌها علٌنا معالجة الحدث
 My.Application.StartupNextInstanceوفحص الخاصٌة  CommandLineالعابدة لـ  – StartupEventArgsوهنا أنصحك
بمراجعة موضوعً أحداث التطبٌق – وتجدر مبلحظة االختبلؾ بٌن الخاصٌة  CommandLineArgsالتً تعٌد محددات سطر األوامر
وهذه
فقط والخاصٌة  CommandLineالتً تعٌد سطر األوامر التً تفذ من خبلله التطبٌق كامبل بما فٌه اسم الملؾ التنفٌذي للتطبٌق
المبلحظة خاصة بالبرنامج وحٌد التواجد  Single Instance Applicationأي البرنامج المفترض تشؽٌل نسخة واحدة فقط منه
وبالمناسبة نحن نقوم بعمل برنامج وحٌد التواجد بوضع إشارة فً المربع بجانب  Make Single Instance Appliocationفً صفحة
 Applicationفً خصابص My Project
Windows
وهذه الخاصٌة لٌست متوفرة لجمٌع أنواع التطبٌقات التً ٌمكنك إنشاإها فهً متوفرة ألنواع التطبٌقات التالٌة فقط
 Applicationو  Console Applicationو  Windows Serviceفقط وقد تحتاج فً بعض الحاالت للفبة EnvironmentPermission
من أجل الحصول على الصبلحٌات الكافٌة لقراءة محددات سطر األوامر من خبلل هذه الخاصٌة وربما سؤقوم مستقببل بعمل موضوع مستقل
عن الفبة EnvironmentPermission

أِضٍخ ػٓ االعزخذاَ
إذا أردنا معالجة محدد ما المفترض أن ٌمرر عبر سطر األوامر = /inputمثبل ٌمكننا استخدام الكود التالً إلظهار بقٌة القٌمة الممررة
)(Private Sub ParseCommandLineArgs
"=Dim inputArgument As String = "/input
"" = Dim inputName As String
For Each s As String In My.Application.CommandLineArgs
If s.ToLower.StartsWith(inputArgument) Then
)inputName = s.Remove(0, inputArgument.Length
End If
Next
If inputName = "" Then
)"MsgBox("No input name
Else
)MsgBox("Input name: " & inputName
End If
End Sub

أو ٌمكننا عمل إجراء لمعالجة عدة محددات لسطر األوامر
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For Each cr In My.Application.CommandLineArgs
HandleArgs(cr.ToUpper)
Next
Private Sub HandleArgs(ByVal carg As String)
Select Case carg
Case "/S"
'  اٌّحذد ِؼاٌعح/S
Case "/T"
'  اٌّحذد ِؼاٌعح/T
Case Else
'  ِؼاٌعحٞآخش ِحذد أ
End Select
End Sub

 حٌث ٌمكننا الوصول للحدث منStartupNextInstance وفً حالة تشؽٌل عدة نسخ من التطبٌق فً آن واحد هذا مثال عن معالجة الحدث
 لٌنقلك لمحرر الكود المناسبView Application Events  اضؽط الزرApplication  ومن صفحةMy Project خبلل فتح خصابص
Private Sub MyApplication_StartupNextInstance( _
ByVal sender As Object, ByVal e As _
Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.StartupNextInstanceEventArgs _
) Handles Me.StartupNextInstance
Dim inputArgument As String = "/input="
Dim inputName As String = ""
For Each s As String In e.CommandLine
If s.ToLower.StartsWith(inputArgument) Then
inputName = s.Remove(0, inputArgument.Length)
End If
Next
If inputName = "" Then
MsgBox("No input name")
Else
MsgBox("Input name: " & inputName)
End If
End Sub
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اإلػذاداد ِٓ ٚعٙخ ٔظش  2002 ِٓ VB .netحز2005 ٝ
العدٌد من التطبٌقات تحتاج لتخزٌن إعدادات محددة لمتابعتها بٌن الجلسات .ولكن كٌؾ ستقوم بتخزٌن هذه اإلعدادات ضمن التطبٌقات
المكتوبة ضمن الفرٌموورك.؟ لٌس من السهل دوما اإلجابة الصحٌحة عن هذا السإال وستجد مجاال متنوعا من الحلول لهذه المسؤلة من العدٌد
من المصادر ولكن قلٌبل منها ٌمثل الطرٌقة المثلى لمعالجة هذه الحاجة
دعنا أوال نعرؾ نوعٌن ربٌسٌٌن لهذه اإلعدادات :إعدادات خاصة بالتطبٌق وإعدادات خاصة بالمستخدم فإعدادات التطبٌق ٌتم توزٌعها مع
البرنامج وهً تإثر على جمٌع المستخدمٌن وٌكون المسإول عن تؽٌٌرها فً العادة مدراء األنظمة عندما نرٌد تؽٌٌر التصرؾ العام للتطبٌق.
فمثبل برنامج لتنظٌم األٌدي العاملة عندما ٌتم تطبٌقه فً مإسسة ما سٌتم ضبط إعداداته العامة مثل إعداد مخدم قاعدة البٌانات التً سٌتصل
بها المستخدمون وإضافة شعار الشركة لواجهة البرنامج وهكذا .إعدادات التطبٌق هذه ال عبلقة لها بالمستخدم وٌمكن أن ٌتم إعدادها فً نفس
المجلد الذي سٌتم تثبٌت التطبٌق فٌه وبشكل ٌكون فقط مدٌر النظام له صبلحٌات التعدٌل والحذؾ على هذه اإلعدادات وفً الحاالت العامة
سٌحتاج التطبٌق لقراءة هذه اإلعدادات دون الحاجة لتعدٌلها
وإعدادات المستخدم تكون خاصة بكل مستخدم على حد ى وٌجب أن تكون قابلة للتحرٌر من داخل الكود فمن أجل تطبٌق ما ٌمكن أن تضم
إعدادات المستخدم حجم ومكان نافذة التطبٌق وحالة البدء للتطبٌق وتؽٌٌر هذه المعلومات بسرعة .كل هذه المعلومات ٌجب استعادتها عند بدء
جلسة التطبٌق وتحرٌرها عند الضرورة أثناء تشؽٌل التطبٌق وحفظها للقرص لتكون متوفرة فً المرة القادمة التً ٌقوم المستخدم بتشؽٌل
التطبٌق.

ػجؾ ٚاعزؼبدح ئػذاداد اٌّغزخذَ
أول خطوة هً إنشاء ملؾ إعداد داخل تطبٌقك باختٌار  Add New Itemمن قابمة  Projectو اختٌار Application Configuration
 Fileو اترك االسم االفتراضً للملؾ  App.Configكما هو دون تؽٌٌر حٌث سٌتم نقله وإعادة تسمٌته تلقابٌا بالشكل المناسب عند قٌامك
ببناء التطبٌق ففً الملؾ الجدٌد ٌمكنك تحدٌد إعدادات مخصصة أو إضافة إعداداتك الخاصة ضمن القسم  appSettingsحٌث تكون عبارة
عن أزواج اسم/قٌمة وتخزٌن بعض المعلومات البسٌطة قد ٌنتج ملفا شبٌها بالتالً
>? "<?xml version="1.0" encoding="utf-8
><configuration
><appSettings
><add key="Company Name" value="Java Jitters" /
><add key="Database Server" value="BigSQLServer" /
></appSettings
></configuration

ومن السهل استعادة هذه القٌم عند الحاجة من خبلل الفبات واإلجراءات الموجودة ضمن النطاق  System.Configurationوحتى أنك لن
تحتاج لتحمٌل الملؾ بنفسك حٌث سٌتم اكتشافه وتحمٌله تلقابٌا إن كان ٌحمل االسم المناسب وموضوعا فً المكان المناسب
_ Dim companyName As String
)"= ConfigurationSettings.AppSettings("Company Name

ٌّبرا الرغزخذَ  App.Config؟
كثٌرا ما نرى السإال كٌؾ أعمل ملؾ  App.Configالخاص بً بعد أن استخدموا ملؾ التعرٌؾ ورأوا عملٌة البرمجة السهلة المتعلقة به
لماذا ال ٌمكنهم استخدام نفس الملؾ لتخزٌن إعدادات المستخدم الخاصة بهم لماذا ٌوجد طرٌقتٌن مختلفتٌن لئلعدادات وذلك بعد اكتشافهم أن
المجال  System.Configurationال ٌقدم طرٌقة لكتابة الملؾ  app.configوالتً تعتبر بمثابة تحذٌر ولكنها لن تقؾ عابقا أمام المبرمج
المصمم وبعد البحث فً العادة ٌقومون باستخدام ملؾ عادي أو  XmlDocumentوهذه تعتبر فكرة ؼٌر جٌدة وال ٌجب على تطبٌقك كتابة
هذه الملفات لعدة أسباب منها الصبلحٌات ،عدم عزل المستخدمٌن وكون الملؾ  app.configجزءا من ملفات إعداد التطبٌق لهذه األسباب
وأسبابا أخرى ال ٌجب علٌك استخدام الملؾ  app.configلؽرض تخزٌن إعدادات المستخدم ولكن ال تقلق فتخزٌن إعدادات المستخدم لٌس
بتلك الصعوبة

258

 اٌمشصٍٝب ػٕٙ٠رخضٚ ئٔشبء فئخ ئػذاداد
 تمثل جمٌع البٌانات حٌث سٌكون واجهتك إلعدادات المستخدم الخاصة بكClass المفتاح إلنشاء إعدادات المستخدم الخاصة بك هو إنشاء فبة
وهً أول شا ٌجب علٌك بناإه عندما ترٌد تخزٌن أٌة معلومات كالفبة التالٌة مثبل
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports

System.Drawing
System.IO
System.IO.IsolatedStorage
System.Environment
System.Collections.Specialized

Public Class Settings
Private m_BackgroundColor As String
Private m_RecentFiles As New StringCollection
Private m_LastWindowBounds As Rectangle _
= New Rectangle(0, 0, 200, 200)
Private m_LastWindowState As Windows.Forms.FormWindowState _
= FormWindowState.Normal
<Xml.Serialization.XmlIgnore()> _
Public Property LastWindowBounds() As Rectangle
Get
Return m_LastWindowBounds
End Get
Set(ByVal Value As Rectangle)
m_LastWindowBounds = Value
End Set
End Property
Public Property LastWindowPos() As Point
Get
Return m_LastWindowBounds.Location
End Get
Set(ByVal Value As Point)
m_LastWindowBounds.Location = Value
End Set
End Property
Public Property LastWindowSize() As Size
Get
Return m_LastWindowBounds.Size
End Get
Set(ByVal Value As Size)
m_LastWindowBounds.Size = Value
End Set
End Property
Public Property LastWindowState() As Windows.Forms.FormWindowState
Get
Return m_LastWindowState
End Get
Set(ByVal Value As Windows.Forms.FormWindowState)
m_LastWindowState = Value
End Set
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End Property
Public Property RecentFiles() As StringCollection
Get
If m_RecentFiles Is Nothing Then
m_RecentFiles = New StringCollection
End If
Return m_RecentFiles
End Get
Set(ByVal Value As StringCollection)
If Value Is Nothing Then
m_RecentFiles = New StringCollection
Else
M_RecentFiles = Value
End If
End Set
End Property
Public Property BackgroundColor() As String
Get
Dim colorToReturn As String
If m_BackgroundColor Is Nothing OrElse _
m_BackgroundColor = String.Empty Then
colorToReturn = ColorTranslator.ToHtml( _
Color.FromKnownColor(KnownColor.Control))
Else
colorToReturn = m_BackgroundColor
End If
Return colorToReturn
End Get
Set(ByVal Value As String)
If Not ColorTranslator.FromHtml(Value).IsEmpty Then
m_BackgroundColor = Value
Else
m_BackgroundColor = String.Empty
End If
End Set
End Property
End Class

بعد انتهاإك من كتابة الفبة المناسبة إلعداداتك المطلوبة ستكون الخطوة التالٌة هً كتابتها وقراءتها من ملؾ على القرص وإحدى الطرق
XML  ولكنه ٌكون من األسهل استخدام تسلسلSystem.Xml.XmlWriter  وSystem.Xml.XmlReader المناسبة هً الفبتٌن
 و استعادتها منه وهو قوي بحٌث ٌستطٌع التعامل معXML  حٌث ٌكفل جمٌع الضرورٌات إلنشاء تواجد للفبة فً ملؾSerialization
المعلومات المنقوصة وحتى الخصابص اإلضافٌة التً ٌمكن أن ٌتم إضافتها مستقببل وبهذا ٌتضح أنه خٌار جٌد وٌمكنك تخزٌن تواجد للفبة
 كما ٌمكنك استخدام نفس الفبة لبلستعادة الحقا انظر المثالSystem.Xml.Serialization.XmlSerializer على القرص باستخدام الفبة
Public Sub SaveSettings()
Dim xs As New XmlSerializer(GetType(Settings))
Dim sw As New IO.StreamWriter("C:\settings.xml")
xs.Serialize(sw, currentSettings)
sw.Close()
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)"Dim sr As New IO.StreamReader("C:\settings.xml
)currentSettings = CType(xs.Deserialize(sr), Settings
)(sr.Close
End Sub

فً هذا المثال البسٌط نرٌد وضع كود فعلً فً فبة اإلعدادات الخاصة بنا كدمج بٌن العدٌد من اإلجراءات والطرق المختلفة وقد زودت بعض
الخٌارات المختلفة لٌتم تقدٌمها ضمن التدفق  streamحٌث سٌهتم بحفظها على القرص وعملٌة التسلسل/إلؽاء التسلسل serializing or
 deserializingتتطلب أوال إنشاء تواجد للفبة XmlSerializer
))Dim xs As New XmlSerializer(GetType(Settings

وستحتاج أٌضا إلى تواجد لـ  TextWriter, or XmlWriterأو  TextReader, or XmlReaderلتمثل عملٌة الحفظ والتحمٌل
)"Dim sw As New IO.StreamWriter("C:\settings.xml

ومكان تخزٌن الملؾ على القرص ٌعتبر من النقاشات الهامة وأقترح مجلد بٌانات التطبٌق للمستخدم أو أي مكان معزول آخر وٌعتبر الخٌار
 Application.UserAppDataPathأو
مساره الكامل باستخدام
األول هو األفضل حٌث ٌمكنك الحصول على
 System.Environment.GetFolderPathحٌث ٌمكن الحصول على المسار المطلوب بالعدٌد من الطرق ولكنً أعتقد أن هذه الطرٌقة
تعمل بشكل جٌد كفاٌة
Dim filePath As String
_ (filePath = Path.Combine(GetFolderPath
)SpecialFolder.ApplicationData), Application.CompanyName
)filePath = Path.Combine(filePath, Application.ProductName
)filePath = Path.Combine(filePath, FILENAME
)Dim settingsFile As New FileStream(filePath, FileMode.Create

اٌزخض ٓ٠إٌّفظً
خاص ضمن مجلد بٌانات التطبٌق للمستخدم الذي ٌوفر ملفات فرٌدا
و المكان المثالً اآلخر هو التخزٌن المنفصل حٌث ٌكون له مكان
مربوطا بالمستخدم وببعض المعلومات حول التطبٌق حٌث ٌمكنك استخدام الفبات الموجودة ضمن  System.IO.IsolatedStorageإلنشاء
ملؾ أو فتح آخر موجود فً تلك المنطقة
Dim ifs As IsolatedStorageFile
)(ifs = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForAssembly
_ (Dim settingsFile As New IsolatedStorageFileStream
)FILENAME, FileMode.Create, ifs
Return settingsFile

اٌحفع ٚاٌزحّ ِٓ ً١داخً اٌزطج١ك
القرص عند بدء تطبٌقك وحفظها عند نهاٌته وكل اإلجرابٌات التً
فً النموذج الربٌسً لتطبٌقك ستحتاج لتحمٌل ملؾ اإلعدادات من
ستحتاجها موجودة فً فبتك وسٌتطلب ذلك العمل مع تلك اإلجرابٌات فً الفبة لتحرٌر اإلعدادات التً ترٌدها ففً تطبٌق بسٌط بنافذة واحدة
سٌكون من السهل انجاز هذا ببضعة سطور من الكود ومن أجل تحمٌل اإلعدادات عند بدء التطبٌق ٌمكنك النظر إلى المثال
Dim currentSettings As Settings
)(Public Sub LoadSettings
Try
)(Me.currentSettings = Settings.Load
With Me.currentSettings
Me.Bounds = .LastWindowBounds
)Me.BackColor = ColorTranslator.FromHtml(.BackgroundColor
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Me.WindowState = .LastWindowState
End With
UpdateRecentFileMenu()
Catch ex As Exception
Me.currentSettings = New Settings
End Try
End Sub
Public Sub New()
MyBase.New()
'This call is required by the Windows Form Designer.
InitializeComponent()
'Add any initialization after the InitializeComponent() call
LoadSettings()
End Sub

ولتحمٌلها ٌمكنك النظر للمثال
Protected Overrides Sub OnClosing(ByVal e As _
System.ComponentModel.CancelEventArgs)
SaveSettings()
End Sub
Private Sub SaveSettings()
With Me.currentSettings
.LastWindowBounds = Me.Bounds
.BackgroundColor = ColorTranslator.ToHtml(Me.BackColor)
.LastWindowState = Me.WindowState
.PersistMe()
End With
End Sub

2005 ه٠ض٠ي ثبٛغ١ِبرا ػٓ ف
 كثٌر من هذه المسابل تمت معالجتها من أجلك حٌث تمتVB2005 ًناقشنا فً هذا الموضوع كٌؾ وأٌن تقوم بتخزٌن إعداداتك ولكن ف
إضافة محرر لئلعدادات فً خصابص التطبٌق ٌمكنك استخدامها بسهولة لضبط كبل من إعدادات المستخدم و إعدادات التطبٌق بكل سهولة
وبعد قٌامك بضبطها بالشكل المناسب ٌمكنك قراءتها بكل سهولة
Me.Text = My.Settings.CompanyName
If My.Settings.StartMaximized Then
Me.WindowState = FormWindowState.Maximized
End If

 ستبلحظ سهولة إنشاء اإلعدادات حٌث لم ٌعد من الضروري فتح ملؾ اإلعداد وإدخال إعداداتك الخاصة بدال عن ذلك2 فً الفرٌموورك
مستوى
 حٌث تكون اإلعدادات على.ٌمكنك التوجه إلى مصمم اإلعدادات مباشرة وإضافة إعداداتك مهما ٌكن مجالها تطبٌق أم مستخدم
 فً القسمapp.config فً الملؾ
التطبٌق للقراءة فقط وهً مشتركة بٌن جمٌع المستخدمٌن فً التطبٌق وتكون مخزنة
 وفً وقت التشؽٌل سٌكون الملؾ1 < الموجود فً الفرٌمووركappSettings> < والذي ٌختلؾ عن القسمapplicationSettings>
 وسوؾ ٌتم إعادة تسمٌته وفقا السم البرنامج وكمثال على إعدادات على مستوى التطبٌق تعرٌؾ وصلة قاعدةBin  فً المجلدapp.config
 الخ... البٌانات أو عنوان خدمة وٌب أو عنوان ملقم
<applicationSettings>
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<MySettingsDemo.MySettings>
<setting name="SMTPServerIP" serializeAs="String">
<value>127.0.0.1</value>
</setting>
<setting name="MyServicesURL" serializeAs="String">
<value>http://localhost/myservices.asmx</value>
</setting>
</MySettingsDemo.MySettings>
</applicationSettings>

ًاإلعدادات على مستوى المستخدم تكون مخصصة لكل مستخدم وٌمكن قراءتها وإعادة ضبطها بؤمان من خبلل كود التطبٌق وتكون مخزنة ف
 لكل مستخدم لكل تطبٌق واحد للمشاركة وواحد بدون مشاركة ومع ذلكuser.config  ولكً نكون دقٌقٌن هناك ملفانuser.config ملؾ
 سٌتم تسمٌته تبعا السم المستخدم ولكن هذا لٌس دقٌقا حٌث سٌتم تخزٌنه فً المسارuser.config  على أن الملؾVB2005 تنص وثابق
<c:\Documents and Settings>\<username>\[Local Settings\]Application

Data\<companyname>\<appdomainname>_<eid>_<hash>\<verison>

حٌث
<c:\Documents and Settings> َأاخ اٌّسرخذ١ِعٍذ ت
<username> َاسُ اٌّسرخذ
<companyname> اسُ اٌششوح
<appdomainname> Application Domain
<eid> َِؼشف اٌّسرخذ
<hash> hash
<version> ك١سلُ ٔسخح اٌرطث

وكمثال
C:\Documents and Settings\Emad.BROKENOAK\Local Settings\Application
Data\MySettingsDemo\MySettingsDemo_9cfe5ef1\1.0.0.0

ً فً أول مرة ٌتم فٌها تشؽٌل التطبٌق بواسطة مستخدم جدٌد والقٌم الؽٌر افتراضٌة سوؾ ٌتم وضعها فuser.config حٌث ٌتم إنشاء الملؾ
ً< هً القٌم االفتراضٌة لهذه اإلعدادات وهuserSettings>  فً القسمapp.config ًملؾ على مستوى المستخدم بٌنما القٌم الموجودة ف
app.config  وفٌما ٌلً كٌؾ ٌمكن أن ٌبدو الملؾapp.config محددة أٌضا فً الملؾ
<userSettings>
<MySettingsDemo.MySettings>
<setting name="LastSearchedItem" serializeAs="String">
<value />
</setting>
<setting name="FormSize" serializeAs="String">
<value>400, 400</value>
</setting>
<setting name="FormLocation" serializeAs="String">
<value>0, 0</value>
</setting>
</MySettingsDemo.MySettings>
</userSettings>

اإلعدادات على مستوى المستخدم عظٌمة لتخزٌن إعدادات التطبٌق حٌث عادة ما تختلؾ من مستخدم آلخر وكمثال على ذلك إعدادات
 وهذه البنٌة مرنة جدا ألنها تمكن تطبٌقك من تخزٌن اإلعدادات.العرض كحجم الخط وموقع النافذة أو البحة الملفات المفتوحة أخٌرا وهكذا
.لتطبٌقك حتى لو كنت تعمل فً بٌبة محدودة الصبلحٌات
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ئٔشبء ئػذاد
لنفترض أنه لدٌنا صندوق بحث فً تطبٌقك وأنت ترٌد تخزٌن آخر قٌم تم البحث عنها
 فً مستكشؾ الحل انقر نقرا مزدوجا على المشروع لعرض خصابص المشروع.1
 لعرض مصمم اإلعداداتSettings  انقر صفحة.2
 لئلعداد المطلوبScope  والمجالType  والنوعName  أدخل االسم.3
 أدخل القٌمة االفتراضٌة لذلك اإلعدادValue  فً حقل القٌمة.4

ذٙساء اٌّشٚ
 لتحدٌد هذاapp.config عندما تضٌؾ إعدادا جدٌدا فً مصمم اإلعدادات تجري عدة أشٌاء فً الخلفٌة أوال ٌتم إضافة مدخل جدٌد فً الملؾ
اإلعداد
<configSections>
<sectionGroup
name="applicationSettings"type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup,
System,
Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
<section name="MySettingsDemo.MySettings"
type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System,
Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
</sectionGroup>
</configSections>

 اإلعداد الذي تحدده حٌث ٌمكنك أن ترى قسمType  باالعتماد على نوعapp.config ثانٌا تعرٌؾ اإلعداد ذات نفسه ٌتم إضافته للملؾ
: أو أكثر من واحد منها اعتمادا على اإلعدادات التً تحددها كمثالconnectionStrings  أوuserSettings  أوapplicationSettings
<userSettings>
<MySettingsDemo.MySettings>
<setting name="LastSearchedItem" serializeAs="String">
<value />
</setting>
<setting name="FormSize" serializeAs="String">
<value>400, 400</value>
</setting>
<setting name="FormLocation" serializeAs="String">
<value>0, 0</value>
</setting>
</MySettingsDemo.MySettings>
</userSettings>
<connectionStrings>
<add name="MySettingsDemo.MySettings.ConnectionString"
connectionString="Server=TABLET; User ID=sa; Password=1234;
Database=Northwind; Persist Security Info=True"
providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
<applicationSettings>
<MySettingsDemo.MySettings>
<setting name="SMTPServerIP" serializeAs="String">
<value>192.168.2.11</value>
</setting>
<setting name="MyServicesURL" serializeAs="String">
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><value>http://localhost/MyServices/Service1.asmx</value
></setting
></MySettingsDemo.MySettings
></applicationSettings

اٌٛطٛي ٌإلػذاداد
بعد إضافة اإلعداد سنحتاج لقراءته وتحدٌثه حٌث ٌمكنك الوصول إلٌه عبر  My.Settingsكمثال
My.Settings.LastSearchedItem

وكطرٌقة أخرى للوصول لهذه اإلعدادات هً ربطها بإحدى خصابص التحكم حٌث من صندوق الخصابص انتقل إلى قسم  Dataوفٌه
) (ApplicationSettingsومنها ) (PropertyBindingومن الصندوق الذي ٌظهر لك انتقل للخاصٌة التً ترٌد ربطها مثبل Location
وقم باختٌار الضبط المناسب لها مثبل  FormLocationأو حتى ٌمكنك إنشاء إعداد جدٌد من هناك بالنقر على  Newوكنتٌجة لهذا الربط
سٌقوم المصمم بإنشاء كود فً الخلؾ كالتالً
Me.DataBindings.Add(New System.Windows.Forms.Binding("Location",
MySettingsDemo.MySettings.Value, "FormLocation", True,
MySettingsDemo.MySettings.Value.LastSearchedItem, Nothing,
))System.Windows.Forms.BindingUpdateMode.OnPropertyChanged

عندما تربط اإلعدادات بهذه الطرٌقة لن تضطر للقلق حول قراءة وكتابة هذه اإلعدادات حٌث سٌتم ضبط الخاصٌة عند الحاجة وسوؾ ٌتم
تخزٌن قٌمتها تلقابٌا إذا تم تؽٌٌرها وٌمكنك مبلحظة أن هذا كله ٌتم دون اضطرارك لكتابة أي سطر من الكود كما ٌجدر مبلحظة أن هذه
اإلعدادات ٌتم تخزٌنها تلقابٌا فً بعض أنواع المشارٌع مثل  Visual Basic Windows Formsوٌجب أن تستدعً اإلجراء  Saveمن
 My.Settingsفً بعضها اآلخر مثل مشارٌع  Class Libraryوإذا كانت الخاصٌة ؼٌر مدرجة ضمن نافذة الربط ٌمكنك تحقٌق هذا الربط
باستخدام الكود حٌث لبعض األسباب الخاصٌة  Sizeؼٌر متوفرة كخاصٌة ٌمكن ربطها فً النسخة التجرٌبٌة وهً متوفرة فً النسخة النهابٌة
وٌمكن تحقٌق الربط بإضافة  Bindingجدٌد لمجموعة  DataBindings collectionضمن النموذج حٌث تستخدم الفبة  Bindingلتحدٌد اسم
الخاصٌة واسم اإلعداد وطرٌقة التحدٌث كمثال ٌمكننا ربط الخاصٌة  Sizeباإلعداد ٌ FormSizeدوٌا كالمثال
_ Me.DataBindings.Add(New System.Windows.Forms.Binding("Size",
_ MySettingsDemo.MySettings.Value,
))""FormSize

اإلػذاداد اٌّزمذِخ
إذا أردت تحكما إضافٌا على إعداداتك ٌمكنك تحدٌد الفبة  Classالخاصة بك والتً ٌجب أن تشتقها من الفبة ApplicationSettingsBase
اإلعدادات حٌث تحدد كل إعداد كخاصٌة لهذه الفبة و تسبقها بالخاصٌة
األب لجمٌع فبات
التً تشكل الفبة
 ApplicationScopedSettingAttributeإذا كانت على مستوى التطبٌق أو بالخاصٌة  UserScopedSettingAttributeإذا كانت
على مستوى المستخدم وهذا ما ٌفعله مصمم اإلعدادات بالضبط وهذا مثال من كود مولد بواسطة المصمم
Partial NotInheritable Class MySettings
Inherits System.Configuration.ApplicationSettingsBase

_

_ <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode(),
_ System.Configuration.UserScopedSettingAttribute(),
>)"System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("400, 400
Public Property FormSize() As System.Drawing.Size
Get
)Return CType(Me("FormSize"),System.Drawing.Size
End Get
Set
Me("FormSize") = value
End Set
End Property
_

<System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode(),
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System.Configuration.SpecialSetting(System.Configuration.SpecialSetting.Connecti
onString), _
System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute(), _
System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("Server=TABLET;
User ID=sa; Password=1234; Database=Northwind; Persist Security In"& _
"fo=True")> _
Public ReadOnly Property ConnectionString() As String
Get
Return CType(Me("ConnectionString"),String)
End Get
End Property
<System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode(), _
System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute(), _
System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("192.168.2.11")>
Public ReadOnly Property SMTPServerIP() As String
Get
Return CType(Me("SMTPServerIP"),String)
End Get
End Property

_

...

 التً ٌكون لها قسم خاص فً ملؾ اإلعدادات كما تجدرSpecialSetting  محاط بالخاصٌةConnectionString وٌمكنك مبلحظة أن الـ
ً فClass  فً بداٌة التعرٌؾ مما ٌعنً أنه ٌمكنك إنشاء ملؾ جدٌد فً مشروعك وتضمٌنه جزء آخر من أحد الفباتPartial class مبلحظة
ًمشروعك وبهذه التقنٌة ٌمكنك تعدٌل إعداداتك دون تعدٌل الكود المنشؤ بواسطة المصمم وٌمكنك إضافة معالجة لؤلحداث فً هذه الفبة والت
PropertyChanging  وSettingsSaving  وSettingChanging ًتمنحك دقة أكبر فً التحكم بهذه اإلعدادات وهذه األحداث ه
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أحذاس اٌزطج١ك Application Events
انششػ ُْب خبص ثـ Visual Basic 2005
نهٕطٕل إنٓٛب:
يٍ يغزكشف انؾم
 Solution Explorerاَمش
ثبنًبٔط ان ًُٙٛٛػهٗ
يششٔػك صى اخزش
 Propertiesصى يٍ طفؾخ
 Applicationاضغظ صس
View
Application
 Eventsفٛزى َمهك نًؾشس
انكٕد ؽٛش رزًكٍ يٍ
اعزخذاو انؾذس انز٘ رؾزبط
نًؼبنغزّ ف ٙرطجٛمك يٍ
خظبئض انزطجٛك كًب ْٕ
ظبْش ثبنظٕسح
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ف ثكم ؽذس ػهٗ ؽذحٚ رؼشٙهٚ ًبٛٔف

My.Application.Startup Event
شٛٛك فًضال إرا أسدد رغٛخ انزطجٚزْب ػُذ ثذاٛذ رُفٚ رشّٙ األٔايش انزٛك نزضغ فٛخ انزطجُٚطهك ْزا انؾذس ػُذ ثذاٚ شٛؽ
:ٙٓب ثبنزبنٛخ َغزخذو كٕدا شجٚخ – عٕسٛك إنٗ انؼشثٛانضمبفخ انخبطخ ثبنزطج
Private Sub MyApplication_Startup(ByVal sender As Object, _
ByVal e As Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.StartupEventArgs) _
Handles Me.Startup
' ش١١ك اٌخاطح اٌصمافح ذغ١ح ػٕذ تاٌرطث٠ك تذا١اٌرطث
' ًاس لثٙح إظ٠ٔافزج أ
My.Application.ChangeCulture("Ar-Sy")
End Sub
ك١ح اٌرطث٠ي تذاِٛاخ حٍٛفش ِؼٛ ذٟ اٌرStartupEventArgs Class ش إنٗ انفئخٛشٚ e ٔ انًؾذد
 ذّشس ِحذداخٟ اٌرCommandLine ٚ َ تئٌغاء اٌحذزٛ ذمٟ اٌرCancel ًا ػذج خظائض ِصٌٙٚ
اِشٚ ِحذداخ سطش األٍٝي ػّٛىٕه اٌحظ٠  وّاcommand-line arguments ك١اِش ٌٍرطثٚسطش األ
ك١ اٌرطثٟ ِىاْ فٞ ِٓ أMy.Application.CommandLineArgs ضا تاسرخذاَ األِش٠أ

My.Application.Shutdown Event
ك يجبششحٛخ انزطجٚ رؾزبعٓب لجم َٓبًٙكُك اعزخذايّ نًؼبنغخ األيٕس انزٛك فٛخ انزطجُٚطهك ْزا ا انؾذس ػُذ َٓبٚ شٛؽ
: يضبل
Private Sub MyApplication_Shutdown(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Shutdown
My.Application.Log.WriteEntry("Application Shut Down.")
End Sub

My.Application.StartupNextInstance Event
single- ذ انزٕاعذٛكٌٕ ٔؽٚ ٌك انًفزشع أٛخ يٍ انزطجَٛم َغخخ صبُٛطهك ْزا ا انؾذس ػُذيب رؾبٔل رشغٚ شٛؽ
بٛك يفزٕػ فؼهٛ ٔانزطجinstance application
:يضبل
Private Sub MyApplication_StartupNextInstance(ByVal sender As Object, _
ByVal e As
Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.StartupNextInstanceEventArgs)_
Handles Me.StartupNextInstance
Dim inputArgument As String = "/input="
Dim inputName As String = ""
For Each s As String In e.CommandLine
If s.ToLower.StartsWith(inputArgument) Then
inputName = s.Remove(0, inputArgument.Length)
End If
Next
If inputName = "" Then
MsgBox("No input name")
Else
MsgBox("Input name: " & inputName)
End If
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End Sub

كٛذ يؼهٕيبد ؽٕل رٕاعذاد انزطجٛ رؼٙ انزStartupNextInstanceEventArgs  نهفئخe ش انًؾذدٛشٚ شٛؽ
ٗك إنٛغت َمم انزٕاعذ األٔل نهزطجٚ ًٌب إرا كبٛ فBringToForeground خٛش رؾذد انخبطٛ ؽApplication Instancs
كٛذ نهزطجٚ رؾذد يؾذداد عطش األٔايش نهزٕاعذ انغذCommandLine خٛانٕاعٓخ ٔ انخبط

My.Application.UnhandledException Event
ك نززًكٍ يٍ إعشاءٛمك نى رزى يؼبنغزّ داخم انزطجٛ رطجٙ فException ُطهك اعزضُبءٚ ُطهك ْزا ا انؾذس ػُذيبٚ شٛؽ
خشط يٍ انجشَبيظٚٔ ُفز ْزا اإلعشاءٚ َّز انجشَبيظ نٓزِ انُمطخ فئٛظم يغبس رُفٚ يؼبنغخ نٓزا االعزضُبء يغ يالؽظخ أَّ ػُذيب
:يضبل
Private Sub MyApplication_UnhandledException(ByVal sender As Object, _
ByVal e As _
Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.UnhandledExceptionEventArgs) _
Handles Me.UnhandledException
My.Application.Log.WriteException(e.Exception, _
TraceEventType.Critical, "Unhandled Exception.")
End Sub

خٛ رؾٕ٘ يؼهٕيبد ؽٕل انخطأ يضم انخبطٙ انزUnhandledExceptionEventArgs ش إنٗ انفئخٛشٚ e ٔ انًؾذد
ك فٕسٛغت إَٓبء انزطجٚ ًٌب إرا كبٛ رؾذد فٙ انزExitApplication خٛ رؾٕ٘ يؼهٕيبد ػٍ انخطأ ٔ انخبطٙ انزException
خٛخ اإلعشائَٚٓب

NetworkChange.NetworkAvailabilityChanged Event
شاد ؽٕل رٕافش انشجكخُٛٛطهك ْزا انؾذس ػُذيب رؾذس رغٚ
Private Sub MyApplication_NetworkAvailabilityChanged(ByVal sender As Object, _
ByVal e As Microsoft.VisualBasic.Devices.NetworkAvailableEventArgs) _
Handles Me.NetworkAvailabilityChanged
MsgBox(e.IsNetworkAvailable.ToString)
End Sub

خٛ رًشس يؼهٕيبد ؽٕل رٕافش انشجكخ ٔنٓب خبطٙ انزNetworkAvailableEventArgs  نهفئخe ش انًؾذدٛشٚ شٛؽ
خ ْم انشجكخ يزٕافشح أو الًٛخ يُطمٛذ لٛ رؼٙ انزIsNetworkAvailable ْٙ ذحٛيف
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و١ف١خ اعزخذاَ ٍِف اٌزؼش٠ف اٌخبص ثبٌزطج١ك العزٙذاف ٔغخخ ِؼٕ١خ ِٓ اٌفشّٚٛ٠سن

ٌمكنك استخدام ملؾ التعرٌؾ الخاص بالتطبٌق لتحدٌد ما هً نسخ الفرٌموورك التً ٌعتمد علٌها التطبٌق أو واحد أو أكثر من المكونات التً
اإلصدار ورقم البناء لكل من نسخ الفرٌموورك التً ترٌد دعمها باستخدام
ٌستخدمها حٌث ٌتوجب علٌك تحدٌد رقم
< >supportedRuntimeأو < >requiredRuntimeفً ملؾ التعرٌؾ الخاص بالتطبٌق
حٌث ٌتم تحدٌد رقم نسخة الفرٌموورك التً ٌعتمد علٌها التطبٌق كما ٌلً:




إذا كانت نسخة الفرٌموورك التً ٌعتمد علٌها موجودة على الكمبٌوتر الذي سٌشؽل التطبٌق سٌتم استخدامها من قبل التطبٌق تلقابٌا
 >supportedRuntimeفسٌتم
وإن لم تكن نسخة الفرٌموورك موجودة على ذلك الكمبٌوتر ولم تقم بتحدٌد قٌمة العنصر <
تشؽٌل التطبٌق على أحدث نسخة من الفرٌموورك الموجودة على الجهاز
وإن لم تكن نسخة الفرٌموورك موجودة على ذلك الكمبٌوتر وملؾ التعرٌؾ الخاص بالتطبٌق ٌحتوي على قٌمة للعنصر
< >supportedRuntimeفالتطبٌق سٌتم تشؽٌله على أحدث نسخة من الفرٌموورك محددة فً ملؾ التعرٌؾ الخاص بالتطبٌق

كما ٌجدر االنتباه إلى أن ملؾ التعرٌؾ الخاص بالتطبٌق ٌجب أن ٌكون له نفس اسم التطبٌق ولكن ٌحمل البلحقة  config .فعلى سبٌل المثال
تطبٌق ٌسمى ٌ MyExecutable.exeجب أن ٌكون له ملؾ تعرٌؾ باسم MyExecutable.exe.config
ى نسخة أحدث فعلى سبٌل المثال تطبٌق تم إنشاإه على
ٌمكنك تعرٌؾ التطبٌق لٌعمل على نفس النسخة التً تم إنشاإه علٌها أو عل
الفرٌموورك ٌ 1.0مكنه العمل على أي من النسخ  1.0أو  1.1أو  2.0أو علٌها جمٌعا ولكن تطبٌق تم إنشاإه على الفرٌموورك  2.0سٌعمل
فقط على الفرٌموورك 2.0

اعزٙذاف اٌفشّٚٛ٠سن 1.1
قسم ملؾ التعرٌؾ المذكور فً هذا القسم ٌوجه تطبٌقا بنً باستخدام الفرٌموورك  1.0لٌستخدم الفرٌموورك  1.1وذلك فً الحاالت التالٌة:
 إذا كانت الفرٌموورك  1.1موجودة إذا كانت كلتا نسختً الفرٌموورك  1.0و  1.1موجودتانوإن كانت الفرٌموورك  1.0فقط موجودة سٌعم ل البرنامج بسبب أن الفرٌموورك  1.0ال تتعرؾ على العنصر < >supportedRuntime
وسٌستخدم النسخة الموجودة فً تروٌسة الملؾ التنفٌذي للتطبٌق

>?"<?xml version ="1.0
><configuration
><startup
>" <supportedRuntime version="v1.1.4322 /
></startup
></configuration

و١ف١خ رحذ٠ذ ٔغخخ اٌفشّٚٛ٠سن اٌظح١حخ ٌٍّغّغ
نستخدم < >supportedRuntimeفً ملؾ التعرٌؾ الذي ٌكون فً العادة بصٌؽة  xmlحٌث تحدد هذه القٌمة ما هً نسخة الفرٌموورك
التً ٌعمل علٌها التطبٌق وهً معتمدة فً النسخة  1.1وما بعد وتكون صٌؽتها
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>"<supportedRuntime version="runtime version/
و ٌكون  versionعبارة عن سلسلة نصٌة تحدد ما هً نسخة الفرٌموورك التً ٌعتمد علٌها التطبٌق وهذه السلسلة النصٌة ٌجب أن تماثل اسم
المجلد الموجود فً المجلد الجذر للمجلد المنصب علٌه الفرٌموورك  .وإذا لم ٌتم تحدٌد <  >supportedRuntimeفسٌتم استخدام نفس رقم
إصدار الفرٌموورك الذي تمت ترجمة التطبٌق علٌه.
ٌتم استخدام <  >supportedRuntimeفقط فً البرامج المبنٌة من خبلل الفرٌموورك  1.1وما بعد أما بالنسبة لبرامج الفرٌموورك 1.0
فٌتم استخدام < >requiredRuntimeعوضا عنها
والمثال التالً ٌوضح كبؾ ٌمكنك تحدٌد االصدارات المدعومة من قبل التطبٌق وذلك فً ملؾ التعرٌؾ الخاص بالتطبٌق

><configuration
><startup
>" <supportedRuntime version="v1.1.4322 /
>" <supportedRuntime version="v1.0.3705 /
></startup
></configuration
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و١ف ٔم َٛثزٛص٠غ ِششٚػٕب ثبعزخذاَ رمٕ١خ Click Once
و١ف ٔم َٛثخطٛاد إٌشش األعبع١خ ٌٍٕشش ػٍ ٝلشص  CDأDVD ٚ
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

افتح مشروعك ببٌبة التطوٌر وقم بتجربته بالكامل وتؤكد من خلوه من األخطاء
من قابمة  Buildاختر  Configuration Managerثم حدد  Active Solution Configurationإلى  Releaseإن كنت قد
انتهٌت تماما من تطوٌر المشروع وترٌد نشره بالصورة النهابٌة
من قابمة  Buildاختر  Publish ProjectNameحٌث  ProjectNameهو اسم مشروعك عندها ٌفتح لك معالج النشر
Publish Wizard
فً الصفحة األولى من المعالج  Where do you want to publish the applicationأدخل مسار المجلد الذي ترٌد نشر
البرنامج إلٌه مثبل  D:\My Program\Publishفً المربع  Specify the location to publish this applicationوإن لم
 Nextمن أجل المتابعة واالنتقال للصفحة التالٌة من
ٌكن ذلك المجلد موجودا فسوؾ ٌتم إعبلمك من أجل إنشابه اآلن اضؽط
المعالج
فً الصفحة  How Will users install the applicationنقوم بتحدٌد الطرٌقة التً سٌقوم بها المستخدمون بتنصٌب البرنامج
وبما أننا ننوي التوزٌع باستخدام  CDأو  DVDفسوؾ نختار  From CD-ROM or DVD-ROMثم اضؽط Next
فً الصفحة  Where will the application check for updatesسنختار The application will not check for
 updatesثم اضؽط Finish
وهنا سوؾ ٌتم ترجمة المشروع وتجهٌز الملفات البلزمة للنشر فً المجلد الذي قمت بتحدٌده فً الخطوة األولى وهنا ٌمكنك
استخدام أي برنامج نسخ أقراص لنسخ محتوٌات مجلد النشر إلى قرص  CDأو DVD

و١ف ّ٠ىٕٕب رؼّ ٓ١اٌّىزجبد اٌؼشٚس٠خ ٌزشغ ً١اٌجشٔبِظ ِغ ٍِفبد اٌزٛص٠غ
.1
.2
.3

.4
.5

من  Solution Explorerافتح خصابص  My Projectثم انتقل لصفحة Publish
انقر زر  Prerequisitesفٌفتح لك صندوق حوار Prerequisites
اختر الخٌار  Download prerequisites from the same location as my applicationمن أجل النشر على  CDأو
 DVDأو ٌمكنك تحدٌد الخٌار  Download prerequisites from the component vendor's web siteإذا كنت تنوي
النشر على وٌب عندها سٌقوم برنامج اإلعداد بالحصول على المكتبات من موقع الشركات الناشرة لها وبذلك تقلل من حجم الملفات
التً سٌتم رفعها على موقعك
بشكل عام تكون بٌبة التطوٌر قد اختارت المكتبات التً ٌعتمد علٌها مشروعك مسبقا وإن أردت إضافة مكتبات أخرى من القابمة
الموجودة فً صندوق الحوار ٌكفً أن تضع إشارة داخل المربع بجانب تلك المكتبة لتضمٌنه ضمن مشروع النشر ثم اضؽط OK
ثم نقوم بنشر المشروع تماما كما ورد فً بداٌة المقال

ِالحظبد ئػبف١خ






فً صفحة  Publishفً خصابص  My Projectستجد زر ٌ Application Filesمكنك من رإٌة ملفات تطبٌقك التً سٌتم
تضمٌنها عند النشر وستعرؾ أٌن سٌتم تثبٌتها من  Publish Statusفالقٌمة  Includeستكون فً مجلد التطبٌق و Data File
ستكون فً مجلد آخر سٌتم إنشاإه من أجل ملفات البٌانات و  Excludeلن ٌتم تضمٌن الملؾ عندما ٌتم توزٌع البرنامج
ٌمكنك تحدٌد بعض الخٌارات اإلضافٌة من زر  Optionsفً صفحة  Publishفً خصابص  My Projectفمثبل الخٌار For
ٌ CD installations automatically start setup when CD is insertedسبب إنشاء ملؾ خاص ضمن الملفات فً مجلد
النشر ٌقوم بتشؽٌل برنامج اإلعداد مباشرة عند وضع القرص فً الحاسب مباشرة وخٌارات أخرى مثل تحدٌد اسم الناشر واسم
المنتج وؼٌرها
إن قمت باختٌار النشر إلى وٌب فً الصفحة الثانٌة من المعالج فعند الضؽط على زر  Nextستظهر لك صفحة تسؤلك عما إذا
أردت أن ٌكون البرنامج متوفرا  Onlineأو  Offlineأو االثنٌن معا وكذلك األمر عند اختٌار الخٌار From UNC path or file
share
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عند النشر على وٌب قد ترؼب بتمكٌن مستخدمٌك من القٌام بتحدٌث البرنامج تلقابٌا ولتحدٌد هذه الخٌارات علٌك تحدٌد Publish
 Versionمن صفحة  Publishفً خصابص  My Projectوٌفضل تحدٌد الخٌار Automatically Increment revision
 with each publishحتى ٌتم تؽٌٌر رقم إصدار النشر كل مرة تقوم فٌها بنشر مشروعك
ومن أجل التحدٌثات التلقابٌة هناك زر  Updatesفً صفحة  Publishفً خصابص ٌ My Projectمكنك من تحدٌد الخٌارات
الخاصة بعملٌة التحدٌث التلقابٌة لمشروعك ففً أعلى صندوق الحوار ستجد خٌار تمكٌن التحدٌثات The Application should
 check for updatesثم تحدد هل سٌقوم بالبحث عن التحدٌثات قبل أو بعد بدء التطبٌق  After the application startsأو
 Before the application startsوتحدٌد زمن وكٌفٌة تكرار البحث عن التحدٌث فً حالة اختٌار After the Application
 startsوقد ترؼب بتحدٌد رقم اإلصدار األدنى البلزم للتطبٌق وخٌار إضافً تقوم فٌه بتحدٌد مسار موقع التحدٌث إن كان مختلفا
عن مسار النشر
من ال ٌجد عنده  Configuration Managerافتح قابمة  Toolsثم  Optionsثم  Projects And Solutionsوقم باختٌار
جمٌع الخٌارات فً القسم األٌمن والخٌار المتعلق بهذه النقطة هو Show Advanced Build Configurations
عند تنصٌب البرنامج على جهاز العمٌل فإن قاعدة البٌانات ال ٌتم وضعها فً نفس المجلد مع التطبٌق حٌث ٌتم تنصٌب التطبٌق فً
مجلد خاص وقاعدة البٌانات أو ملفات البٌانات األخرى فً مجلد خاص بالبٌانات وٌمكن بعد التنصٌب معرفة المجلد الذي تم
تنصٌب ملفات البٌانات فٌه باختبار القٌمة  My.Application.Deployment.DataDirectoryمع االنتباه إلى استخدام حلقة
 Tryلتصٌد الخطؤ فً حال نشر البرنامج بطرق أخرى حٌث ال تكون هذه القٌمة معرفة
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ٔشش ِششٚػه ثبعزخذاَ SetupWizard
سنتحدث هنا عن طرٌقة  SetupWizardفً نشر مشروعك والشرح هنا ٌنطبق على النسخة
موجود فً النسخة .Express

 Professionalو نسخ أخرى ولكنه ؼٌر

 2003هو عمل برنامج
بعد االنتهاء من كتابة تطبٌقك حان الوقت لعمل مشروع اإلعداد لهذا التطبٌق والحل المؤلوؾ منذ فٌجول باٌزٌك
اإلعداد عن طرٌق الـ  SetupWizardوبالنسبة ألولبك الذٌن اعتادوا العمل بتلك الطرٌقة لن ٌجدوا سوى بعض االختبلفات البسٌطة فً
طرٌقة العمل منها أن الـ  Crystal Reportلم تعد تتم إضافته عن طرٌق مكتبة دمج  Merge Moduleبل أصبحت إضافته عن طرٌق ما
ٌدعى بـ  prerequisitesولم ٌعد هناك حاجة لوضع الرقم التسلسلً له
من قابمة  Fileاختر  new Projectثم اختر  other project typesثم  setup and deploymentثم اختر نوع المشروع
 SetupWizardثم حدد اسم لمشروع اإلعداد لدٌك ثم اضبط خٌار  solutionإلى  Add to solutionثم اضؽط  OKلبدء المعالج
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اضؽط  nextفً الصفحة األولى لنصل للصفحة الثانٌة التً هً البداٌة الحقٌقٌة للمعالج وبما أننا نطور تطبٌق وٌندوز سنستخدم مبدبٌا
الخٌارات الموضحة فً الصورة.
حدد خٌاراتك كما ٌناسبك ثم انتقل للصفحة التالٌة التً ٌمكنك فٌها تحدٌد نوع الخرج المناسب الذي ترٌد تضمٌنه فً المشروع ثم اضؽط
next
 nextفتظهر لك صفحة خاصة بتضمٌن الملفات اإلضافٌة التً ترؼب بإضافتها للمشروع ثم عندما تنتهً ٌمكنك الضؽط إلى زر
finish
لبلنتقال للصفحة األخٌرة من المعالج والتً تعرض لك خٌاراتك التً حددتها من المعالج وبعد التؤكد منها ٌمكنك الضؽط على زر
إلنهاء المعالج حٌث ٌقوم بإنشاء مشروع األعداد الخاص بك وسٌقوم المعالج بعد انتهابه بفتح مستكشؾ نظام الملفات كبداٌة
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إنشاء مجلد البرنامج

من
واالختصارات الخاصة بالبرنامج:
صفحة  File Systemالظاهرة أمامك انقر
على  user's Desktopحتى نستطٌع
إضافة اختصار للبرنامج على سطح المكتب
على كمبٌوتر مستخدم تطبٌقك
انقر اآلن بزر الفؤرة الٌمٌنً فً المساحة
File
الفارؼة فً القسم الكبٌر بجانب
 systemوانقر Create New Shortcut
ثم من صندوق الحوار الذي ٌظهر لك انقر
نقرا مزدوجا على Application Folder
ثم اختر الخرج الربٌسً للمشروع واضؽط
 Okفٌتم إنشاء االختصار لك وٌمكنك اآلن
تسمٌة االختصار كما ترٌد ولتحدٌد أٌقونة
لبلختصار الجدٌد اختر  iconمن نافذة
خصابص االختصار الجدٌد واختر
 browseثم  browseمن صندوق الحوار
الذي ٌظهر لك ثم كما فعلنا عند إنشاء
االختصار انقر نقرا مزدوجا على
 Application Folderثم اختر من Files
 of Typeالنوع  exeثم انقر نقرا مزدوجا
على الخرج الربٌسً للمشروع فٌتم اختٌار
األٌقونة بداخل الملؾ التنفٌذي للمشروع ثم اضؽط  OKكما ٌمكنك اختٌار أٌقونة
من ملؾ  icoإذا قمت بإضافته كملؾ إضافً عند تحدٌد الملفات اإلضافٌة
للمشروع
إضافة مجلد وأيقونات قائمة ابدأ :نقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على

 User's program menuثم  Add Folderثم أنشا االختصارات التً
تحتاجها ضمن المجلد الذي قمت بإنشابه للتو وذلك بنفس الطرٌقة التً
استخدمناها إلنشاء االختصار على سطح المكتب حٌث ٌمكن إضافة اختصار
للملؾ التنفٌذي لمشروعك وكذلك لملؾ ٌحتوي دلٌل المستخدم أو ملؾ
المساعدة الخاص بالتطبٌق أو أٌا مما ٌمكن أن تحتاج إضافة اختصار له
تحديد خيارات مشروع النشر اختر  propertiesلمشروع النشر

الذي نعمل علٌه وحدد القٌم الناسبة لخٌارات المشروع وأهمها تم تحدٌدها فً
الصورة
ربما تكون قد استخدمت تحكما أو مكتبة ما تحتاج إلى إضافة

 Merge Moduleإلى المشروع حٌث ٌمكن إضافتها بسهولة وذلك بالنقر بزر
الفؤرة الٌمٌنً فً مستكشؾ المشروع على مشروع اإلعداد واختٌار merge
 moduleمن  Addحٌث ٌكون المسار االفتراضً لمكتبات الدمج التً ٌقوم
فٌجول ستودٌو بوضعها هو


C:\Program Files\Common Files\Merge Modules

أو ٌمكنك االستعراض إلى أي مكان آخر قد ٌكون تحكمك أو مكتبتك

قد وضع مكتبة الدمج الخاصة به فٌه

276

اآلن انقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على مشروع النشر الخاصة بك ثم اختر  Propertiesلٌظهر لك صندوق حوار ٌمكنك من تحدٌد

خصابص إضافٌة لمشروع اإلعداد الخاص بك وإذا أردت إضافة مكتبات ضرورٌة استخدمتها لمشروعك أو تحدٌد خٌارات من أٌن
سٌحصل مستخدم تطبٌقك على هذه انًكزجبد ػُذْب اضغظ ػهٗ انضس  prerequisitesوقم بتحدٌد الخٌارات التً تناسبك ثم اضؽط
 Okثم Ok
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تم شرح الخٌارات األساسٌة التً ستحتاجها كلما قمت بعمل مشروع إعداد ولكن هناك خٌارات أخرى مفٌدة قد تحتاجها أثناء عملك على
مشروع اإلعداد الخاص بك واآلن وقد اطلعت على المهارات األساسٌة لعمل برنامج اإلعداد ٌمكنك بسهولة استخدام باقً هذه الخٌارات بقلٌل
من العمل فعلى سبٌل المثال على الخٌارات األخرى انظر الصورة
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اٌمغُ اٌحبد ٞػشش  -لٛاػذ اٌج١بٔبد

وٌضم المواضٌع التالٌة:





عندما تتصل بـ  SQl Server 2005تعانً من طول فترة االتصال
كٌؾ تضٌؾ إجراءاتك الخاصة إلى SQL Server
كٌؾ نقوم بالتبدٌل بٌن إصدارات سٌكول سٌرفر  2008المختلفة
إنشاء قاعدة بٌانات أكسس من داخل فٌجول باٌزٌك دوت نت
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ػٕذِب رزظً ثـ  SQl Server 2005رؼبٔ ِٓ ٟؽٛي فزشح االرظبي
اٌظب٘شح
 Microsoft SQL Server 2005ربما تعانً من وقت اتصال أطول مما اعتدت
عندما تقوم باالتصال بـمحرك قواعد البٌانات لـ
علٌه فً  SQL Server 2000وهذا ٌحدث عندما تتوافر لدٌك الشروط التالٌة:
استخدام  MDAC 2.8أو أقدم

البروتوكول  TCP/IPؼٌر مفعل فً الـ SQL Server 2005

بروتوكول الذاكرة المشتركة  shared memory protocolمفعل فً الكمبٌوتر العمٌل وفً الكمبٌوتر الذي ٌشؽل

SQL Server 2005

اٌغجت
 shared memory protocolالذي ٌستخدم فً  MDACؼٌر متوافق مع برتوكول الذاكر ة
بروتوكول الذاكرة المشتركة
المشتركة فً  SQL Server 2005وعندما ٌحاول الكمبٌوتر العمٌل االتصال بـ  SQL Server 2005باستخدام بروتوكول الذاكرة المشتركة
ٌقوم الكمبٌوتر العمٌل مباشرة باالنتقال إلى البروتوكول  TCP/IPمن أجل القٌام باالتصال وبما أن البروتوكول  TCP/IPؼٌر مفعل ٌحصل
التؤخٌر عندها .حٌث ٌقوم الكمبٌوتر العمٌل بمحاولة االتصال عبر البروتوكول  TCP/IPلحوالً الثانٌة ثم ٌقوم باالتصال عبر named pipe
 protocolو ٌوفر  SQL Server 2005اتصال  named pipe protocolللعمٌل المحلً إذا كانت الذاكرة المشتركة مفعلة فً SQL
Server 2005

اٌحً
ٌمكنك استخدام إحدى الطرق التالٌة للتؽلب على هذه المشكلة:

اٌطش٠مخ األٌٝٚ
افتح عمٌل

 SQL Server Native Clientلبلتصال بـ  SQL Serverعوضا عن MDAC

اٌطش٠مخ اٌضبٔ١خ
قم بتفعٌل البروتوكول
.1
.2
.3
.4

 TCP/IPفً  SQL Server 2005وللقٌام بذلك اتبع الخطوات التالٌة:

افتح SQL Server Configuration Manager
وسع SQL Server 2005 Network Configuration
انقر على  Protocols for SQLInstanceNameحٌث  SQLInstanceNameهو اسم  SQL Server 2005لدٌك
فعل البروتوكول TCP/IP

اٌطش٠مخ اٌضبٌضخ
2005
 Aliasلـلكمبٌوترات العمٌلة لـ
على الكمبٌوتر العمٌل أنشا اسم مستعار
 SQL Server Configuration Managerثم قم بتحدٌد  named pipe protocolخاص لهذا االسم المستعار:
 .1افتح SQL Server Configuration Manager
 .2وسع SQL Native Client Configuration
280

Server

 SQLفً

 .3انقر على  Aliasثم انقر New Alias
 .4فً خٌار البروتوكول  Protocolحدد  Named Pipesوأدخل المعلومات المناسبة لـ  Alias Nameو  Pipe Nameو Server


نصٌحة إضافٌة من التجربة قم بإٌقاؾ تفعٌل بروتوكول الذاكرة المشتركة shared memory protocol

281

و١ف رؼ١ف ئعشاءاره اٌخبطخ ئٌSQL Server ٝ
سؤقوم بشرح المثال هنا على الـ  SQL Server Expressحتى ٌستطٌع الجمٌع المتابعة
أوال  -هناك تعرٌفا صؽٌرا فً  SQL Serverعلٌنا عمله حتى ٌعمل المثال
 افتح من قابمة ابدأ من مجلد  SQL Serverالبند  SQL Server 2005 Surface Area Configurationثم اختر Surface
 for Features Area Configurationثم من صفحة  CLR Integrationاختر الخٌار  Enable CLR Integrationثم اختر OK
وٌفضل إعادة تشؽٌل الجهاز أو إعادة تشؽٌل SQL Server
 أنشا مشروعا جدٌدا من نوع  Class Libraryوسمه  TestExtendإن كنت ترٌد المتابعة معً بنفس التسمٌات
 مبلحظة :سٌكون الكود على  VB .netوٌمكن لمبرمجً  C#المتابعة حٌث سٌكون العمل ذات نفسه بعد تحوٌل األكواد البسٌطة
التً سنستخدمها هنا إلى  C#مع االنتباه إلى أن  Sharedفً  VBتكافا  Staticفً  C#عند تعرٌؾ اإلجراء
 اجعل محرر الكود لدٌك والخاص بالمكتبة التً تقوم بإنشابها كالكود التالً
Imports System.Data.SqlTypes
Public Class TestClass
Public Shared Function Triple(ByVal TrNum As SqlInt32) As SqlInt32
Return TrNum * 3
End Function
Public Shared Function sFactorial(ByVal Tn As SqlDouble) As SqlDouble
Dim Res As SqlDouble = 1
For i As SqlDouble = Tn To 1 Step -1
Res *= i
Next
Return Res
End Function
End Class

ٌبلحظ هنا استعمال الكلمة  Sharedفً تعرٌؾ اإلجراءات التً سنستخدمها وذلك حتى نستطٌع إضافتها الحقا لقاعدة البٌانات هنا نستخدم
 static functionsفقط اآلن قم بعمل  Buildللمشروع ثم قم بنسخ الملؾ  TestExtend.dllالناتج إلى المجلد \ D:إذا كنت ترؼب بالمتابعة
معً حرفٌا أو إلى أي مجلد آخر ترٌده مع مراعاة تعدٌل المسار فً األكواد التالٌة عند استٌراد المكتبة لداخل قاعدة البٌانات


إذهب إلى محرر أوامر الدوس و شؽل  SQLCmdكما ٌلً
SQLCMD -S .\SQLEXPRESS

وعلى جهازي األمر  SQLcmdموجود فً المسار
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn
بقٌة العمل سٌكون من ضمن  SQLCmdوهنا الفرق بٌن  VBو  C#انتقلنا األن ألوامر SQL Server


سنقوم بإنشاء قاعدة بٌانات للتجربة  -أدخل السطرٌن التالٌٌن عند الموجه



ثم سنقوم بتؽٌٌر قاعدة البٌانات المستخدمة إلى قاعدة البٌانات الجدٌدة

create database SamerTest
GO

use SamerTest
GO
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اآلن سنقوم بإضافة المكتبة التً قمنا بإنشابها إلى قاعدة البٌانات كالتالً مع مبلحظة الدقة فً حالة األحرؾ هنا حتى لو

كنت استخدمت  net. VBإلنشاء المكتبة
create assembly TestExtend
'from 'D:\TestExtend.dll
with PERMISSION_SET = SAFE
GO
حٌث ٌقوم  SQL Serverبتخزٌن المكتبة  TestExtend.dllضمن قاعدة البٌانات ولن ٌبقى حاجة لوجود مكتبتنا على القرص الصلب إال
على سبٌل االحتٌاط و نحدد الصبلحٌات الخاصة بالمكتبة بؤنها آمنة بواسطة الخٌار PERMISSION_SET = SAFE


اآلن سنقوم باستٌراد اإلٌجراءات الموجودة ضمن المكتبة إلى  SQL Serverحتى نستطٌع استخدامها
create function sFactorial
(@Tn Float) RETURNS Float
as external name TestExtend.[TestExtend.TestClass].sFactorial
go

create function Triple
(@tn int) returns int
as external name TestExtend.[TestExtend.TestClass].Triple
go
الكود ٌقوم بإنشاء إجراء ٌستخدم كود اإلجراء الموجود فً المكتبة حٌث نعرؾ اسم االجراء create function sFactorial
ثم نقوم بتحدٌد محددات الدخل بالضبط كما عرفناها فً مكتبتنا @ tn floatثم نحدد نوع الخرج  returns floatثم نحدد مسار اإلجراء فً
مكتبتنا external name TestExtend.[TestExtend.TestClass].sFactorial as
اآلن وبعد إضافتنا المكتبة واإلجراءات لقاعدة البٌانات بقً أن نقوم بتجرٌبها  -استخدم الكود التالً لبناء الجداول

التجرٌبٌة
)create table Test(Tn int
GO
)insert into acctest values(15
)insert into acctest values(25
)insert into acctest values(50
)insert into acctest values(40
)insert into acctest values(70
GO
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create table AccTest(Amount int,Interest int, Days Int)
GO
insert into acctest values(150000,5,95)
insert into acctest values(250000,5,95)
insert into acctest values(50000,4,105)
insert into acctest values(2500000,3,180)
insert into acctest values(25000,7,73)
GO
 تماما كاإلجراءات الموجودة سابقاSelect استخدم استعبلمات شبٌهة بالتالً وانظر كٌؾ تعمل إجراءاتنا ضمن عبلقة

SQL Server ضمن
SELECT Tn, DBO.Triple(Tn) from Test
GO

SELECT Tn, DBO.Triple(Tn), sFactorial(Tn) from Test
GO
 مازلنا بحاجتهSQLCmd ال تؽلق
 للمكتبة بعد إضافةBuild اآلن ارجع وافتح مشروع المكتبة التً أنشؤناها سابقا وأضؾ إلٌها اإلجراء التالً ثم اعمل

اإلجراء
Public Shared Function sInterest(ByVal Value As SqlInt32, _
ByVal Interest As SqlInt32, ByVal Days As SqlInt32) As SqlInt32
Return CType(((Value * Interest * Days) / 36500), SqlInt32)
End Function

SQLCmd استخدم ملؾ المكتبة المحدث لتحدٌث النسخة الموجودة ضمن قاعدة البٌانات كالتالً وذلك من ضمن



alter assembly TestExtend
'from 'D:\TestExtend.dll
with PERMISSION_SET = SAFE
GO
حٌث ٌقوم الكود السابق بتحمٌل النسخة الجدٌدة من المكتبة مكان النسخة القدٌمة فً قاعدة البٌانات
اآلن أضؾ اإلجراء الجدٌد حتى نستخدمه
create function sInterest
(@Value int, @Interest int, @days int) returns int
as external name TestExtend.[TestExtend.TestClass].sInterest
284



go
استخدم استعبلما شبٌها بالتالً لتجربة اإلجراء الجدٌد



select amount, dbo.sInterest(amount,interest,days) as DueInterest,
dbo.Triple(dbo.sInterest(amount,interest,days)) as TripleDue
from acctest
go
إذا أردت حذؾ إجراء ٌمكنك ذلك ببساطة



وإذا أردت حذؾ المكتبة بكاملها نقوم أوال بحذؾ جمٌع اإلجراءات المرتبطة بها ثم نستخدم الكود



DROP FUNCTION sInterest
GO

DROP ASSEMBLY TestExtend
GO
 أضؾ قاعدة البٌانات لمشروعك وقم بإنشاء االتصال و الـ:وإذا أردت استخدام تلك اإلجراءات من داخل كود برنامجك

Dataset  ضمن الـFunctions  تؤكد من استٌراد-  بالطرق االعتٌادٌةDtatset
فً محرر الكود أضؾ االستٌراد التالً قبل كل شا

Imports System.Data.SqlTypes

 عدد اثنان وزر أوامرListBox استخدم إجراء شبٌها بالتالً لبلستعبلم ضمن الكود وذلك بافتراض أن النموذج ٌحوي

 من ضمن الكود حٌث ٌمكنك مبلحظة استخدام أوامرSelect ٌحوي الكود التالً وذلك باستخدام الطرٌقة االعتٌادٌة لتنفٌذ أمر
 قبل تنفٌذ جملة االستعبلمServer SQL تعدٌل صبلحٌات المستخدم الحالً على
Me.ListBox1.Items.Clear()
Me.ListBox2.Items.Clear()
Try
Using MoCon As New SqlConnection(My.Settings.TestConnectionString)
Dim MoCmd As New SqlCommand
Dim MoReader As SqlDataReader
MoCmd.CommandText = "sp_configure 'clr enabled', 1;"
MoCmd.CommandType = CommandType.Text
MoCmd.Connection = MoCon
MoCmd.Connection.Open()
MoCmd.ExecuteNonQuery()
MoCmd.CommandText = "RECONFIGURE;"
MoCmd.ExecuteNonQuery()
MoCmd.CommandText = "SELECT Tn, DBO.TRIPLE(Tn) AS TRIP FROM TEST"
MoReader = MoCmd.ExecuteReader
If MoReader.HasRows = True Then
While MoReader.Read
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Me.ListBox1.Items.Add(MoReader.Item("Tn").ToString)
Me.ListBox2.Items.Add(MoReader.Item("TRIP").ToString)
End While
End If
MoCmd.Connection.Close()
End Using
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.ToString)
End Try
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و١ف ٔم َٛثبٌزجذ ً٠ث ٓ١ئطذاساد ع١ىٛي ع١شفش  2008اٌّخزٍفخ
فً الحقٌقة توجد خطوة إضافٌة تحتاج لعملها عند قٌامك بالترقٌة من نسخة سٌكول سٌرفر  2008إلى أخرى فمثبل عندما تقوم بالترقٌة من
نسخة  Expressإلى نسخة  Express With Toolsتدعى هذه الخطوة اإلضافٌة بترقٌة اإلصدار  Edition Upgradeوأحٌانا SKU
 Upgradeوبالنتٌجة ستحتاج لتشؽٌل معالج التنصٌب مرتٌن عندما ترٌد الترقٌة من نسخة موجودة إلى نسخة مختلفة

ٌّبرا ٔحزبط ٌؼًّ رٌه
النقطة األساسٌة هً أن شجرة المزاٌا التً تراها مبنٌة على النسخة الموجودة حالٌا فً جهازك وعندما ترٌد الترقٌة من نسخة إلى
أخرى تكون المعلومات الموجودة على الجهاز متعلقة باإلصدارة القدٌمة ونتٌجة لهذا علٌك تحدٌث تلك المعلومات لتتضمن اإلصدارة الجدٌدة
قبل أن تستطٌع إضافة الخصابص الجدٌدة المتعلقة بالنسخة الجدٌدة.
وتكون عملٌة ترقٌة النسخة العامة حدث نادر ولكنها تحدث بشكل أكبر بالنسبة لمستخدمً اإلصدارات  Expressبما انه على األؼلب تكون قد
نصبت منتجا آخر مثل فٌجول ستودٌو الذي ٌكون متضمنا على النسخة األساسٌة فقط وترٌد إضافة مٌزة من النسخ األخرى األكثر اكتماال مثل
Express with tools

ِبرا ػٍٕ١ب أْ ٔفؼً
ترقٌة اإلصدار  Edition Upgradeهً فً الحقٌقة مسٌرة أخرى عبر معالج التنصٌب التً تقوم فٌها بإدخال مفتاح المنتج الخاص بالنسخة
الجدٌدة عندما تنتقل إلى النسخة المدفوعة وبما أن جمٌع النسخ  Expressتمتلك مفتاح منتج مدخل مسبقا تكون هذه الخطوة حقٌقة هً تنزٌل
تلك الحزمة إلى قرصك الصلب والمرور عبرها مرتٌن.
 upgrade to a different editionوهذا
فً المرة األولى عندما تقوم بتشؽٌل الحزمة علٌك أن تختار خٌار الترقٌة إلى نسخة مختلفة
سٌمر عبر مجموعة من الفحوصات وتعطٌك الخٌار إلدخال مفتاح المنتج الجدٌد وفً حالة النسخ  Expressلن تضطر إلدخال مفتاح المنتج
Add
وحالما تنتهً من ترقٌة النسخة علٌك تشؽٌل معالج التنصٌب مرة أخرى وهذه المرة علٌك اختٌار إضافة مزاٌا لنسخة موجودة
 Features to an existing Instanceوستمر عبر عدة صفحات معالج حتى تصل لشجرة المزاٌا التً تعرض لك قابمة بالمزايا المتوفرة
مع اإلصدارة الجدٌدة

ٕ٘بن دِٚب اعزضٕبء ِب ٘ٛ
 SQL Express With Toolsو النسخة SQL
نعم هناك دابما استثناء ففً حالة أمكنك تخطً خطوة ترقٌة اإلصدار بٌن نسخة
 Express With Advanced Servicesإذا كنت قد قمت بتنصٌب النسخة  with toolsسلفا وترٌد إضافة مزاٌا من النسخة Advanced
ٌ Servicesمكنك الذهاب مباشرة إلى إضافة مزاٌا  Add Featureوتخطً ترقٌة اإلصدار.
راجٌا أن تكون هذه السطور قد أوضحت األمور عندما ترٌد ترقٌة نسختك
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اٌمغُ اٌضبٔ ٟػشش  -اٌزؼبث١ش إٌظبِ١خ

وٌضم المواضٌع التالٌة:
 البحث عن الكلمات والنصوص المقتبسة
 التحقق من السبلسل النصٌة واألرقام والتوارٌخ
 تعابٌر نظامٌة شابعة جاهزة لبلستخدام
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اٌجحش ػٓ اٌىٍّبد ٚإٌظٛص اٌّمزجغخ
إحدى العملٌات الشابعة للتعابٌر النظامٌة
عملٌة ٌمكن أن تقوم بها باستخدام التعابٌر النظامٌة

 Regular Expressionsهً تقسٌم سلسلة نصٌة طوٌلة إلى كلمات وهً تعتبر أبسط

"Dim text As String = "A word with àccéntèd vowels, and the 123 number.
Dim pattern As String
"pattern = "\w+
)For Each m As Match In Regex.Matches(text, pattern
)Console.WriteLine(m.Value
Next

والمشكلة فً هذا المثال المبسط فً انه ٌحتوي على أرقام وشرطات فً مجموعة  Collectionالنتابج وقد ال ترؼب بذلك وستكون المحاولة
األفضل على الشكل
"pattern = "\w+

وهذا سٌعمل بشكل أفضل ولكنه سٌفشل بإضافة الكلمات كاملة إذا كانت تحتوي على حروؾ مشددة  accented charactersأو حروؾ من
لؽات أخرى كالٌونانٌة مثبل وتحت النسخ السابقة من الفرٌموورك ٌمكنك أن تحل هذه المشكلة باستخدام  \pوالذي ٌمكنك من استخدام محارؾ
ٌونٌكود فعلى سبٌل المثال }ٌ \p{Llمثل أي محرؾ صؽٌر بٌنما }ٌ \p{Luمثل أي محرؾ كبٌر وبذلك ٌكون حل المشكلة كالتالً
"pattern = "(\p{Lu}|\p{Ll})+

تم تقدٌم مٌزة طرح فبات المحارؾ فً الفرٌموورك  2.0لتقدم حبل جدٌدا لهذه المشكلة معتمدا على حقٌقة أنه ٌمكنك طرح األرقام والشرطات
من مجال المحارؾ المعبر عنها بواسطة \w
"pattern = "[\w-[0-9_]]+

وعندما تستخرج الكلمات ؼالبا ما ترٌد اسقاط كلمات الضوضاء مثل  Theو  aو  anوما مثل ذلك حٌث ٌمكنك اسقاط هذه الكلمات ضمن
حلقة  For … Eachولكن األكثر أناقة هو ترك التعابٌر النظامٌة لتقوم بالتخلص منهم
"pattern = "\b(?!(the|a|an|and|or|on|of|with)\b)\w+
"text = "A fox and another animal on the lawn
)For Each m As Match In Regex.Matches(text, pattern, RegexOptions.IgnoreCase
Console.Write("{0} ", m.Value) ' => fox another animal lawn
Next

1
التعبٌر  \wفً المثال السابق ٌحدد أننا نبحث عن كلمة بٌنما التعبٌر )ٌ (?!...]bحدد أن النتٌجة ٌجب أن ال تحتوي أحد كلمات الضوضاء
وبذلك تكون النتٌجة بؤناقة هً أن النموذج  patternسٌطابق جمٌع الكلمات عدا تلك الموجودة فً قابمة الضوضاء.
مشكلة أخرى شابعة وهً عندما ترٌد أن تعتبر نص مقتبس  Quotedككلمة واحدة وذلك كمثل عندما تقوم بمعالجة أمر ٌتم تمرٌره عبر
سطر األوامر والمثال التالً ٌستخدم تعبٌرا نظامٌا ٌطابق كلمة مفردة أو نص مضمن ضمن عبلمات اقتباس مفردة أو مزدوجة
' For simplicity's sake, use \w+ to match an individual word.
"pattern = "(?<q>[""']).*?\k<q>|\w+

الحظ أن *.؟ تقوم بعمل مطابقة كسولة بحٌث تطابق أي محرؾ بٌن عبلمات االقتباس بٌنما ال تطابق عبلمات االقتباس لئلؼبلق
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ربما ترؼب أحٌانا باستخراج كلمات فرٌدة مثبل عمدما ترٌد عمل قاموس بجمٌع الكلمات الموجودة فً ملؾ نصً حٌث ٌمكن أن ٌشكل جدول
هاش  Hashtableحبل لتذكر الكلمات التً تم إٌجادها حتى اآلن
"text As String = "one two three two zone four three
)"re As New Regex("\w+
)(words As New Hashtable
)Each m As Match In re.Matches(text
If Not words.Contains(m.Value) Then
)Console.Write("{0} ", m.Value
)words.Add(m.Value, Nothing
End If

Dim
Dim
Dim
For

Next

وبشكل آخر ٌمكنك تحقٌق ذلك باستخدام التعبٌرات النظامٌة
")pattern = "(?<word>\b\w+\b)(?!.+\b\k<word>\b
)For Each m As Match In Regex.Matches(text, pattern
)" " & Console.Write(m.Value
Next

التعبٌر )ٌ (?<word>]b]w+]bطابق سلسلة محارؾ وأرقام ) (\wعلى حدود الكلمة ) (\bوتحدد فً هذا السٌاق االسم ""word
والتركٌب )!?( ٌعنً أن الكلمة ٌجب أن التطابق كلمة تم إٌجادها سابقا ) المرجع الخلفً > ( \k<wordوحتى إذا كانت هناك محارؾ أخرى
فً المنتصؾ ممثلة بالتسلسل  .+وبتعبٌر واضح ٌعنً التعبٌر النظامً طابق أي كلمة فً النص بحٌث أن التكون متبوعة بورود آخر نفس
الكلمة أو ببساطة أكثر احصل على الكلمات التً لها ورود واحد فً الوثٌقة أو آخر ورود للكلمة المكررة وبهذا سٌتم إٌجاد كافة الكلمات
الفرٌدة بصورة صحٌحة
الحظ أن المحارؾ  \bفً التعبٌرات النظامٌة تمنع المطابقات الجزبٌة فــ  oneالتطابق  zoneوبتعبٌر نظامً مختلؾ قلٌبل ٌمكنك إٌجاد
الكلمات المكررة فً الوثٌقة
")pattern = "(?<word>\b\w+\b)(?=.+\b\k<word>\b

)=?(
حٌث أن )=?( ٌعنً أن الكلمة المطابقة ٌجب أن تكون متبوعة بورود آخر لها ومع أن تقنٌات التعبٌرات النظامٌة أنٌقة فإن التعبٌر
الخاص بالنظر لؤلمام ٌجعلها ؼٌر كفإة نسبٌا فمثبل عند معالجة مصدر نصً ٌحتوي على حوالً ملٌون حرؾ سٌكون استخدام النعبٌرات
النظامٌة أبطؤ بحوالً  8مرات من التقنٌة التً تستخدم جدول هاش  hashtableمساعد لكً ٌحتفظ بسجل عن الكلمات التً تم إٌجادها سابقا
نوع أخٌر من البحث عن الكلمات ٌمكن أن نتحدث عنه هنا هو البحث التقرٌبً وذلك عندما تبحث عن نصٌن ٌجب إٌجادهما قرٌبٌن من
بعضهما فً النص المصدر بحٌث الٌكون أكثر من عدد  Nمن الكلمات ٌفصل بٌنهما فعلى سبٌل المثال النص "one two three two
" zone four threeهو المصدر فالبحث التقرٌبً للكلمات " "oneو " "fourوالعدد  Nمساوي  4سٌتم بنجاح بٌنما سوؾ ٌفشل إذا كان
العدد  Nمساوي لـ  3وٌمكن أن ٌكون نموذج البحث ببساطة كالمثال
"pattern = "\bone(\W+\w+){0,4}\W+\bfour\b
If Regex.IsMatch(text, pattern, RegexOptions.IgnoreCase) Then
"' At least one occurrence of the words "one" and "four
' with four or fewer words between them.
End If

وٌمكن أن تحدد دالة  functionتؤخذ سلسلة نصٌة كمدخل وكلمتان ورقم ٌمثل المسافة األعظمٌة بٌنهما وتعٌد خرج بشكل مجموعة مطابقات
MatchCollection
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Function ProximityMatches(ByVal text As String, ByVal word1 As String, _
ByVal word2 As String, ByVal maxDistance As Integer) As MatchCollection
Dim pattern As String = "\b" & word1 & "(\W+\w+){0," &
maxDistance.ToString() _
& "}\" & "W+\b" & word2 & "\b"
Dim re As New Regex(pattern, RegexOptions.IgnoreCase)
Return re.Matches(text)
End Function

وبهذا تصبح قطعة الكود السابقة بالشكل
Dim mc As MatchCollection = ProximityMatches(text, "one", "four", 4)
If mc.Count > 0 Then
…
End If
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اٌزحمك ِٓ اٌغالعً إٌظ١خ ٚاألسلبَ ٚاٌزٛاس٠خ
ٌمكننا استخدام نموذج بحث كنموذج تحقق وذلك بتضمٌنه ضمن الرموز ^ و  $واستخدام الطرٌقة
 Matchesفمثبل ٌتحقق الكود التالً من أن النص ٌحتوي على خمسة أرقام تمثل رمز منطقة فً أمرٌكا

 IsMatchبدال من الطرٌقة

"pattern = "^\d{5}$
If Regex.IsMatch(Text, pattern) Then
' It's a string containing five digits.
End If

وهنا ستصبح األمور أكثر إثارة عندما ترٌد استبعاد بعض التراكٌب من مجموعة النصوص الصحٌحة الشا الذي ٌمكنك فعله بواسطة
التركٌب )!?( فعلى سبٌل المثال التسلسل  00000ال ٌعتبر رمز منطقة صالح حٌث ٌمكنك استبعاده كالتالً
"pattern = "^(?!00000)\d{5}$

ٌمكنك استخدام تراكٌب النظر مقدما )=?( للتؤكد من أن نص اإلدخال ٌحتوي على جمٌع المحارؾ ضمن فبة معطاة بؽض النظر عن مكانها
فمثبل ٌمكنك استخدام التركٌب التالً لفرض سٌاسة كلمة سر قوٌة والتؤكد من أن مستخدم البرنامج ٌقوم بإدخال ثمانٌة محارؾ كحد أدنى وأنها
تحتوي على أرقام وحروؾ كبٌرة وصؽٌرة
"pattern = "^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])\w{8,}$

دعنا نرى كٌؾ ٌعمل هذا التركٌب .الشرط األول )ٌ (?=.*\dجعل البحث ٌفشل منذ البداٌة إذا كان جزء النص على ٌمٌنه ال ٌحتوي على
أرقام والتركٌب )]ٌ (?=.*[a-zتؤكد أن النص المدخل ٌحتوي على حروؾ صؽٌرة وبالمثل التركٌب )]ٌ (?=.*[A-Zتؤكد من احتواء النص
على حروؾ كبٌرة .وتراكٌب النظر لؤلمام هذه ال تستهلك أٌة محارؾ وبهذا ٌتؤكد التركٌب } \w{8,المتبقً من أن النص ٌحتوي على ثمانٌة
محارؾ كحد أدنى
وٌظهر فً التحقق من رقم فً مجال معطى مشاكل مثٌرة وبشكل عام قد ترٌد استخدام التعابٌر النظامٌة للتحقق من األرقام والتوارٌخ ألن
النوع ٌ DateTimeزودك بالطرق  Parseو  Try-Parseوجمٌع األنواع الرقمٌة أٌضا مما ٌوفر مرونة أكثر ومع ذلك فً بعض الحاالت
تكون التعابٌر النظامٌة قابلة للتطبٌق حتى فً هذه المهمة فمثبل قد ترٌد استخراج األرقام والتوارٌخ الصحٌحة من وثٌقة أطول والتؤكد من أن
العدد الصحٌح ٌ Integerملك قٌمة حتى حد معٌن تعتبر مشكلة عادٌة بالطبع
' Validate an integer in the range of 0 to 9,999; accept leading zeros.
"pattern = "^\d{1,4}$

تركٌب النظر لؤلمام )!?( السلبً ٌجعلك تتحكم بعدة حاالت
' Validate an integer in the range 1 to 9,999; reject leading zeros.
"pattern = "^(?!0)\d{1,4}$
…
' Validate an integer in the range 0 to 9,999; reject leading zeros.
)' (Same as previous one, but accept a single zero as a special case.
"pattern = "^(0|(?!0)\d{1,4})$
…

إذا كان الحد األدنى للمجال المقبول لٌس بالصٌؽة  99…999تبقى لدٌك إمكانٌة استعمال التعابٌر النظامٌة لعمل التحقق ولكن التركٌب ٌصبح
أكثر تعقٌدا فمثبل ٌتحقق التركٌب التالً من أن الرقم ضمن المجال من  0إلى  255بدون أصفار سابقة
"pattern = "^(25[0–5]|2[0–4]\d|1\d\d|[1–9]\d|\d)$
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التركٌب ]ٌ 25[0-5تحقق من األرقام فً المجال من  250إلى  255والتركٌب ٌ 2[0-4]\dتحقق من األرقام ضمن المجال من  200إلى
 249والتركٌب ٌ 1\d\dتحقق من األرقام ضمن المجال من  100إلى  199والتركٌب ٌ [1-9]\dهتم باألرقام من  10إلى  99وأخٌرا
التركٌب ٌ \dؽطً المجال من  0إلى  9وبتعدٌل بسٌط على التركٌب ٌمكنك التحقق من رقم  IPمكون من أربعة أقسام مثل 192.168.0.11
_ "}pattern = "^((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)\.){3
"& "(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)$

وتصبح األمور أكثر تعقٌد بسرعة ضمن المجاالت األكبر
' Validate an integer number in the range 0 to 65,535; leading zeros are OK.
"pattern = "^([1-5]\d{4}|6[0-4]\d{3}|65[0-4]\d{2}|655[0-2]\d|6553[0-4]|\d{1,4})$

وقد ٌكون لؤلرقام إشارة تسبقها تحتاج لمعالجة خاصة
' Validate an integer in the range -32,768 to 32,767; leading zeros are OK.
_ "|pattern = "^(-?[12]\d{4}|-?3[0-1]\d{3}|-?32[0-6]\d{2}|-?327[0-5]\d
"& "-?3276[0-7]|-32768|-?\d{1,4})$

الحظ فً التركٌب السابق أن الحالة الخاصة ٌ -3278جب التعامل معها بشكل مستقل وكل التركٌب الباقً ٌملك إشارة ناقص اختٌارٌة سابقة
وٌمكنك استخدام تقنٌة شبٌهة للتحقق من قٌمة وقت
' Validate a time value in the format hh:mm; the hour number can have a leading
zero.
"pattern = "^(2[0–3]|[01]\d|\d):[0–5]\d$

والتحقق من قٌم التارٌخ قد تكون أكثر صعوبة بسبب احتواء كل شهر على عدد مختلؾ من األٌام وفوق كل ذلك ٌعتمد الٌوم الصحٌح فً شهر
شباط على كون السنة كبٌسة أم ال وقبل تقدٌم حل لهذه المشكلة دعنا نرى كٌؾ ٌمكن للتعابٌر النظامٌة التحقق من أن أي رقم معطى ذو
خانتٌن ٌقبل القسمة على 4
' If the first digit is even, the second digit must be 0, 4, or 8.
' If the first digit is odd, the second digit must be 2 or 6.
"pattern = "^([02468][048]|[13579][26])$

وباستخدام افتراض مبسط بؤن رقم السنة ذو خانتٌن فقط فسٌكون بالتالً التارٌخ المعطى فً القرن الحالً مما سٌمكننا من تبسٌط التعبٌر
النظامً بشكل واضح ألن السنة  2000كبٌسة بعكس السنة  1900و  2100ولتوضٌح التعبٌر النهابً قسم التركٌب إلى أربعة سطور
' This portion deals with months with 31 days.
"}Dim p1 As String = "(0?[13578]|10|12)/(3[01]|[012]\d|\d)/\d{2
' This portion deals with months with 30 days.
"}Dim p2 As String = "(0?[469]|11)/(30|[012]\d|\d)/\d{2
' This portion deals with February 29 in leap years.
")]Dim p3 As String = "(0?2)/29/([02468][048]|[13579][26
' This portion deals with other days in February.
"}Dim p4 As String = "(0?2)/(2[0-8]|[01]\d|\d)/\d{2
' Put all the patterns together.
)pattern = String.Format("^({0}|{1}|{2}|{3})$", p1, p2, p3, p4
' Check the date.
If Regex.IsMatch(Text, pattern) Then
' Date is valid.
End If
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 كبٌسة إال إن100 وإن كان رقم السنة ذو خانتٌن أو أربع خانات وجب علٌنا األخذ بعٌن االعتبار أنه لٌست جمٌع السنوات القابلة للقسمة على
ً مما ٌجعل التركٌب النظامً أكثر تعقٌدا ولكنك أصبحت تملك الخبرة الكافٌة لفهم كٌؾ ٌعمل الكود التال400 كانت قابلة للقسمة على
' This portion deals with months with 31 days.
Const s1 As String = "(0?[13578]|10|12)/(3[01]|[12]\d|0?[1–9])/(\d\d)?\d\d"
' This portion deals with months with 30 days.
Const s2 As String = "(0?[469]|11)/(30|[12]\d|0?[1-9])/(\d\d)?\d\d "
' This portion deals with days 1–28 in February in all years.
Const s3 As String = "(0?2)/(2[0–8]|[01]\d|0?[1–9])/(\d\d)?\d\d"
' This portion deals with February 29 in years divisible by 400.
Const s4 As String = "(0?2)/29/(1600|2000|2400|2800|00)"
' This portion deals with February 29 in noncentury leap years.
Const s5 As String = "(0?2)/29/(\d\d)?(0[48]|[2468][048]|[13579][26])"
' Put all the patterns together.
pattern = String.Format("^({0}|{1}|{2}|{3}|{4})$", s1, s2, s3, s4, s5)

 وذلك باألخذ بعٌن االعتبار اختبلؾ الحرؾ الفاصل بٌن أقسامdd/mm/yy
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وسٌكون من السهل عمل تعبٌر نظامً للتوارٌخ من الشكل
.التارٌخ
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رؼبث١ش ٔظبِ١خ شبئؼخ عب٘ضح ٌالعزخذاَ
الوصف

Pattern

عدد صحٌح موجب

\d+

عدد صحٌح موجب أو سالب بإشارة اختٌارٌة

[+-]?\d+

عدد بنقطة عابمة بإشارة وقسم عشري اختٌارٌٌن

?)[+-]?\d+(\.\d+

عدد بنقطة عابمة ٌمكن تمثٌله اختٌارٌا بالشكل األسً

?)[+-]?\d+(\.\d+)?(E[+-]?\d+

رقم ست عشري

[0-9A-Fa-f]+

سلسلة من الحروؾ واألرقام والشرطات

\w+

كلمة ذات محارؾ كبٌرة

[A–Z]+

كلمة تكون فٌها الحرؾ األول كبٌر والباقً صؽٌر

[A–Z][a–z]+

كلمة فٌها الحرؾ األول كبٌر والبقٌة ٌمكن أن ٌكون فٌها
حروؾ كبٌرة وفواصل علوٌة

[A–Z][A–Za–z']+

كلمة بعشر حروؾ أو أقل

}[A–Za–z]{1,10

كلمة بؤحد عشر حرفا أو أكثر

}[A–Za–z]{11,

متؽٌر فٌجول باٌزٌك أو سً شارب ٌبدأ بحرؾ أو شرطة
واختٌارٌا تتمته بحروؾ أو أرقام أو شرطات

*[A-Za–z_]\w

نص مقتبس ضمن عبلمتً اقتباس مفردتٌن أو مزدوجتٌن

>(?<q>["'])*?\k<q

تارٌخ بالتنسٌق األمرٌكً

–(10|11|12|0?[1–9])(?<sep>[-/])(30|31|2\d|1\d|0?[1
)}9])\k<sep>(\d{4}|\d{2

mm-dd-yyyy OR mm/dd/yyyy
تارٌخ بالتنسٌق األوربً

–(30|31|2\d|1\d|0?[1–9])(?<sep>[-/])(10|11|12|0?[1
)}9])\<sep>(\d{4}|\d{2

dd-mm-yyyy or dd/mm/yyyy
تارٌخ بنظام  24ساعة والصفر السابق لرقم الساعة اختٌاري

(2[0–3]|[01]\d|\d):[0–5]\d

hh:mm 24-hour format
رقم هاتؾ بالشكل

}\(\d{3}\)–\d{3}–\d{4

(123)-456-7890.
رمز منطقة أمرٌكً

?)}\d{5}(-\d{4

رقم ضمان اجتماعً أمرٌكً

}\d{3}-\d{2}-\d{4

رقم بطاقة ابتمان من  16خانة

))}((\d{16}|\d{4}(-\d{4}){3})|(\d{4}(\d{4}){3

([0–9A–Fa–f]{32}|[0–9A–Fa–f]{8}-([0–9A–Fa–f]{4}-){3}[0– GUID
)}9A–Fa–f]{12
اسم ملؾ مع أو بدون المسار

([A–Za–z]:)?\\?([^/:*?<>"|\\]+\\)*[^/:*?<>"|\\]+

An Internet URL

?)*]=&(http|https)://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%

An Internet e-mail address.

*)\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+
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Pattern

الوصف

((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)\.){3}(25[0-5]|2[04]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)

A four-part IP address, such as 192.168.0.1; the
pattern verifies that each number is in the range
0–255.

([1-5]\d{4}|6[0-4]\d{3}|65[0-4]\d{2}|655[0-2]\d|6553[0- A 16-bit integer that can be assigned to a UShort
4]|\d{1,4})
variable, in the range of 0 to 65,535.
(-?[12]\d{4}|-?3[0-1]\d{3}|-?32[0-6]\d{2}|-?327[0-5]\d|- A 16-bit integer that can be assigned to a Short
?3276[0-7]|-32768|-?\d{1,4})
variable, in the range of –32,768 to 32,767.
كلمة سر تحتوي ثمانٌة محارؾ على األقل بحٌث تحتوي على
األقل رقما وحرا كبٌرا وحرفا صؽٌرا وٌمكن أن ٌحتوي بعض
الحروؾ الخاصة

^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])\w{8,}$
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اٌمغُ اٌضبٌش ػشش ِٛ -اػ١غ ِخزٍفخ

وٌضم المواضٌع التالٌة:





















If Operator
Lambda Expressions
تعابٌر لمدا فً العمق Lambda Expressions
Nullable Value Types
Object Initializers
االستدالل المحلً على النوع Local Type Inference
إجبار المستخدم على اختٌار واحدة من عدة قٌم محددة سابقا فً صندوق
النصوص
استخدام الوظابؾ المخزنة Using Stored Procedures
األنواع المجهولة Anonymous Types
التحكم PropertyGrid
التحوٌل بٌن أنواع البٌانات باستخدام التضٌٌق  Explicitوالتوسٌع Implicit
الفبة StringBuilder
الواصفة Obsolete Attribute
تخزٌن ملؾ ما ضمن  Exeالبرنامج أثناء التطوٌر واستعادته أثناء التشؽٌل
تشفٌر األسرار للمستخدم الحالً
توجٌهات المعالج
كٌؾ تجعل لنافذة برنامج ظبل
كٌؾ تقوم بعمل أٌقونة خاصة لتحكمك الخاص
لماذا ٌؤخذ كودك وقتا طوٌبل أثناء التنفٌذ
ملفات المصادر وتخصٌص البرنامج محلٌا Resources and localization
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If Operator
فً البداٌة أحب أن أنوه أن  If Operatorهنا مختلؾ عن ا لوظٌفة  IIfأو عبارة  If … Then … Elseالمعتادة .فسابقا عندما كنا نستخدم IIF
كان النوع المعاد من النوع  Objectمما ٌعنً أنه لن ٌحصل تدقٌق على النوع بالحالة االفتراضٌة كما لن ٌتوفر  IntelliSenseلتلك القٌمة
ولهإالء الذٌن ٌصرون على كتابة كود آمن خبلل األنواع ومن أجل الربط المبكر للكود كان ٌجب علٌهم تحوٌل ذلك النوع إلى نوع البٌانات
المراد فقد ٌبدو لدٌهم الكود كما ٌلً
))Dim intC As Integer = CInt(IIf(intA = intB, intA, intB - 1
ولكن اآلن وباستخدام المعامل ٌ Ifمكننا إعادة كتابة نفس الكود والحصول على فوابد الربط المبكر وتدقٌق النوع وتوفر  intelliSenseلتلك
القٌمة
)Dim intD As Integer = If(intA = intB, intA, intB

اٌظ١غخ اٌؼبِخ
 Ifطرٌقة مختصرة إلعادة قٌمة واحدة من قٌمتٌن وفق شرط معٌن حٌث ٌمكن استدعاإه بتمرٌر ثبلثة وسابط له أو
ٌوفر المعامل
وسٌطتٌن وتكون الصٌؽة العامة له
) If( [argument1,] argument2, argument3

اعزذػبء  If Operatorثضالصخ ٚعبئؾ
 Ifبثبلثة وسابط ٌجب أن ٌمكن تقٌٌم الوسٌطة األولى كقٌمة بولٌانٌة التً ستحدد بدورها أٌة واحدة من
عندما ٌتم استدعاء المعامل
الوسٌطتٌن األخرٌٌن سٌتم تقٌٌمها وإعادة قٌمتها وتكون الوسابط الثبلث عند استخدام المعامل  Ifبثبلثة وسابط كما ٌلً:




 argumet1ضرورٌة وقٌمتها بولٌانٌة وهً تحدد أٌة واحدة من الوسٌطتٌن األخرٌٌن سٌتم تقٌٌمها وإعادتها
 argumet2ضرورٌة وهً من النوع  Objectوٌتم تقٌٌمها وإعادتها فً حال كون قٌمة  argument1هً True
 argument3ضرورٌة وهً من النوع  Objectوٌتم تقٌٌمها وإعادتها فً حال كون قٌمة  argument1هً False

فعندما ٌتم استدعاء المعامل  Ifبثبلثة وسابط ٌعمل بشكل مشابه للوظٌفة  IIfفٌما عدا أنها تستخدم التقٌٌم المختصر .فالوظٌفة  IIfتقٌم دوما
جمٌع الوسابط الثبلث بٌنما المعامل ٌ Ifقوم بتقٌٌم اثنٌن فقط من تلك الوسابط حٌث ٌتم تقٌٌم الوسٌطة األولى وتحوٌل نوعها إلى Boolean
فإن كانت النتٌجة  Trueفسٌتم تقٌٌم  argument2ثم إعادة قٌمتها ولكن لن ٌتم تقٌٌم  argument3فً هذه الحالة .وإن كانت قٌمة الوسٌطة
األولى  Falseعندها لن ٌتم تقٌٌم  argument2وسٌتم تقٌٌم  argument3وإعادة قٌمتها وٌوضح المثال التالً استخدام المعامل  Ifبثبلثة
وسابط
' This statement prints TruePart, because the first argument is true.
))"Console.WriteLine(If(True, "TruePart", "FalsePart
' This statement prints FalsePart, because the first argument is false.
))"Console.WriteLine(If(False, "TruePart", "FalsePart
Dim number = 3
' With number set to 3, this statement prints Positive.
))"Console.WriteLine(If(number >= 0, "Positive", "Negative
number = -1
' With number set to -1, this statement prints Negative.
))"Console.WriteLine(If(number >= 0, "Positive", "Negative
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 numberعلى متؽٌر  divisorعدا أنه عندما تكون قٌمة
والمثال التالً ٌوضح قٌمة التقٌٌم المختصر مظهرا محاولتٌن لتقسٌم متؽٌر
 devisorمساوٌة للصفر ٌجب إعادة القٌمة صفر وال ٌجب محاولة القٌام بعملٌة القسمة وإال نتج عن ذلك خطؤ وقت التنفٌذ – خطؤ القسمة
على صفر  -وبسبب أن المعامل ٌ Ifستخدم التقٌٌم المختصر فإنه ٌقٌم إما الوسٌطة الثانٌة أو الثالثة اعتمادا على قٌمة الوسٌطة األولى فإن
كانت للوسٌطة األولى القٌمة  Trueفٌكون  devisorال ٌحمل القٌمة صفر وبالتالً ٌكون آمنا تقٌٌم الوسٌطة الثانٌة وإجراء عملٌة القسمة وإن
كانت قٌمة الوسٌطة األولى  Falseفسٌتم تقٌٌم الوسٌطة الثالثة فقط وسٌتم إعادة القٌمة صفر ولهذا فعندما تكون قٌمة  devisorمساوٌة للصفر
فلن ٌتم محاولة إجراء عملٌة القسمة وبالتالً لن ٌكون هناك خطؤ فً زمن التنفٌذ وبما أن  IIfال تستخدم التقٌٌم المختصر فسٌتم تقٌٌم الوسٌطة
الثانٌة دوما مهما كانت قٌمة الوسٌطة األولى وبالتالً سٌنطلق خطؤ القسمة على صفر وقت التنفٌذ دوما
number = 12
' When the divisor is not 0, both If and IIf return 4.
Dim divisor = 3
))Console.WriteLine(If(divisor <> 0, number \ divisor, 0
))Console.WriteLine(IIf(divisor <> 0, number \ divisor, 0
' When the divisor is 0, IIf causes a runtime error, but If does not.
divisor = 0
))Console.WriteLine(If(divisor <> 0, number \ divisor, 0
))' Console.WriteLine(IIf(divisor <> 0, number \ divisor, 0

اعزذػبء  If Operatorثٛع١طزٓ١
ٌمكن حذؾ الوسٌطة األولى مما ٌمكنك من استدعاء المعامل



 Ifبوسٌطتٌن حٌث تكونان كما ٌلً
 Nothingأو نوع مرجعً

 argument2ضرورٌة من النوع  Objectوٌجب أن تكون من نوع ٌمكن أن ٌحمل القٌمة
 Reference or nullable typeحٌث ٌتم تقٌٌمه وإعادته عندما ٌحمل أي قٌمة مؽاٌرة لـ Nothing
 argument2مساوٌة لـ
 argument3ضرورٌة من النوع  Objectحٌث ٌتم تقٌٌمها وإعادة قٌمتها فً حالة كون قٌمة
Nothing

 Nothingأو نوع مرجعً
فعندما ٌتم حذؾ الوسٌطة البولٌانٌة عندها ٌجب أن تكون الوسٌطة األولى من نوع ٌقبل أن ٌحمل القٌمة
 reference or nullable typeفإن تم تقٌٌم الوسٌطة األولى إلى  Nothingعندها ٌتم إعادة قٌمة الوسٌطة الثانٌة وفً جمٌع الحاالت
األخرى ٌتم إعادة قٌمة الوسٌطة األولى كما ٌظهر المثال التالً
' Variable first is a nullable type.
Dim first? As Integer = 3
Dim second As Integer = 6
' Variable first <> Nothing, so its value, 3, is returned.
))Console.WriteLine(If(first, second
second = Nothing
' Variable first <> Nothing, so the value of first is returned again.
))Console.WriteLine(If(first, second
first = Nothing
second = 6
' Variable first = Nothing, so 6 is returned.
))Console.WriteLine(If(first, second
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Lambda Expressions
 بدون اسم تحتسب وتعٌد قٌمة وحٌدة كما ٌمكن استخدامها فً التعابٌر التً تطلبFunction  هو وظٌفةLambda Expression الـ
 والمثال التالً عن هذه التعابٌر ٌؤخذ قٌمة وٌعٌد الناتج بعد إضافة واحد لهاDelegate إجراءات مفوضة
Function (num As Integer) num + 1

كما ٌمكنك إسناد هذه الوظٌفة لمتؽٌر وتمرٌر القٌمة له
Dim add1 = Function(num As Integer) num + 1
Console.WriteLine(add1(5))

كما ٌمكنك تعرٌؾ وتنفٌذ الوظٌفة بنفس الوقت
Console.WriteLine((Function(num As Integer) num + 1)(5))

ً كقٌمة معادة عند استدعاء وظٌفة أو تمرٌرها كوسٌط إلجراء مفوض ففً المثال التالLambda Expressions كما ٌمكن أن تستخدم
Integer  حٌث تطبق الطرٌقة فحص بولٌانً لوسٌط من النوعtestResult  بولٌانٌة كوسابط لئلجراءLambda Expressions تستخدم
False  إن كانت قٌمتهFailure  أوTrue ً هLambda Expression  إذا كانت قٌمةSuccess وٌظهر القٌمة
Module Module2
Sub Main()
' The following line will print
testResult(4, Function(num) num
' The following line will print
testResult(5, Function(num) num
End Sub

Success, because 4 is even.
Mod 2 = 0)
Failure, because 5 is not > 10.
> 10)

' Sub testResult takes two arguments, an integer value and a
' Boolean function.
' If the function returns True for the integer argument, Success
' is displayed.
' If the function returns False for the integer argument, Failure
' is displayed.
Sub testResult(ByVal value As Integer, ByVal fun As Func(Of Integer, _
Boolean))
If fun(value) Then
Console.WriteLine("Success")
Else
Console.WriteLine("Failure")
End If
End Sub
End Module

 بإنشاءCompiler  حٌث ٌقوم المترجمLinq  هً األساس لكثٌر من معامبلت االستعبلمLambda Expressions
تكون تعابٌر
Take  وBy  وOrder  وSelect  وWhere  للقٌام بالعملٌات الحسابٌة للطرابق الخاصة باالستعبلم مثلLambda Expressions تعابٌر
ً فعلى سبٌل المثال انظر االستعبلم التالWhile
Dim londonCusts = From cust In db.Customers
Where cust.City = "London"
Select cust

ًحٌث ستتم ترجمته إلى الكود التال
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Dim londonCusts = db.Customers _
.Where(Function(cust) cust.City = "London") _
.Select(Function(cust) cust)

وتكون صٌؽتها على الشكل
هذه التعابٌر ال تملك اسما
Overrides  أوOverloads ال ٌمكن استخدام المعدالت معها مثل
 لتحدٌد نوع القٌمة المعادة وبدال عن ذلك ٌكون نوع القٌمة المعادة هو نوع القٌمة التً ٌشكلها جسم اإلجراء فإنAS ال تستخدم قسم
 فتكون القٌمة المعادة بولٌانٌةCust.City = "London" كان جسم اإلجراء مثبل
ً ولكنه ال ٌمكن أن ٌستدعFunction جسم اإلجراء ٌجب أن ٌكون تعبٌر ولٌس تصرٌح وٌمكن أن ٌحتوي على استدعاء لوظٌفة
Sub إجراء
 وتكون القٌمة المعادة هً قٌمة ذلك التعبٌر الذي ٌشكل جسم الوظٌفةReturn ال ٌوجد تعبٌر
End ال ٌوجد تعبٌر
ٌجب أن تكون جمٌع الوسابط محددة النوع أو تكون جمٌعها بؤنواع باإلشارة
ؼٌر مسموح بالوسابط االختٌارٌة
 ؼٌر مسموح بهاGeneric الوسابط











 سٌكون بسٌطا وؼٌر معقدLambda Expression ونتٌجة لهذه القواعد سنرى أن أي تعبٌر
 بؤنها محددة ولها جمٌع حقوق الوصول كؤي كود مكتوب فً الطرٌقة التً تحتوٌهاMethods  مع الوظابؾLambda Expression تشترك
Lambda
وهذا ٌتضمن الوصول إلى متؽٌرات األعضاء والوظابؾ وجمٌع المؽٌرات الموجودة فً الوظٌفة التً تحتوي التعبٌر
Lambda
 والطرٌقة التً تم تحدٌد التعبٌرmakeTheGame  هو محلً بالنسبة لـtarget  ففً المثال التالً المتؽٌرExpression
ً فtakeAGuess  ٌتم تعٌٌنها لـLambda Expression  الحظ أن القٌمة المعادة من التعبٌرplayTheGame ً فٌها هExpression
target ً مازالت تستطٌع الوصول للمتؽٌر المحلMain
Module Module1
Sub Main()
' Variable takeAGuess is a Boolean function. It stores the target
' number that is set in makeTheGame.
Dim takeAGuess As gameDelegate = makeTheGame()
' Set up the loop to play the game.
Dim guess As Integer
Dim gameOver = False
While Not gameOver
guess = CInt(InputBox("Enter a number between 1 and 10 (0 to quit)", _
"Guessing Game", "0"))
' A guess of 0 means you want to give up.
If guess = 0 Then
gameOver = True
Else
' Tests your guess and announces whether you are correct. Method takeAGuess
' is called multiple times with different guesses. The target value is not
' accessible from Main and is not passed in.
gameOver = takeAGuess(guess)
Console.WriteLine("Guess of " & guess & " is " & gameOver)
End If
End While
End Sub
Delegate Function gameDelegate(ByVal aGuess As Integer) As Boolean
Public Function makeTheGame() As gameDelegate
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' Generate the target number, between 1 and 10. Notice that
' target is a local variable. After you return from makeTheGame,
' it is not directly accessible.
Randomize()
Dim target As Integer = CInt(Int(10 * Rnd() + 1))
' Print the answer if you want to be sure the game is not cheating
' by changing the target at each guess.
Console.WriteLine("(Peeking at the answer) The target is " & target)
'
'
'
'

The game is returned as a lambda expression. The lambda expression
carries with it the environment in which it was created. This
environment includes the target number. Note that only the current
guess is a parameter to the returned lambda expression, not the target.
' Does the guess equal the target?
Dim playTheGame = Function(guess As Integer) guess = target
Return playTheGame

End Function
End Module

Lambda  فعندما ٌتم تنفٌذ التعبٌرLambda Expression
ًوٌستعرض المثال التالً مجاال عرٌضا من حقوق الوصول المعششة ف
 – وسٌط لئلجرابٌةaProp  – خاصٌة فً الفبةaField  ٌستخدم العناصر التالٌة ) حقل فً الفبةaDel  كـMain  منExpression
 – وسٌط للتعبٌرlocalVar  هوfunctionWithNestedLambda  – متؽٌر محلً لـlevel1  هوfunctionWithNestedLambda
( level2  المعشش هوLambda Expression
Module Module3
Sub Main()
' Create an instance of the class, with 1 as the value of
' the property.
Dim lambdaScopeDemoInstance = New LambdaScopeDemoClass _
With {.Prop = 1}
' Variable aDel will be bound to the nested lambda expression
' returned by the call to functionWithNestedLambda.
' The value 2 is sent in for parameter level1.
Dim aDel As aDelegate = _
lambdaScopeDemoInstance.functionWithNestedLambda(2)
' Now the returned lambda expression is called, with 4 as the
' value of parameter level3.
Console.WriteLine("First value returned by aDel:
" & aDel(4))
' Change a few values to verify that the lambda expression has
' access to the variables, not just their original values.
lambdaScopeDemoInstance.aField = 20
lambdaScopeDemoInstance.Prop = 30
Console.WriteLine("Second value returned by aDel: " & aDel(40))
End Sub
Delegate Function aDelegate(ByVal delParameter As Integer) _
As Integer
Public Class LambdaScopeDemoClass
Public aField As Integer = 6
Dim aProp As Integer
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Property Prop() As Integer
Get
Return aProp
End Get
Set(ByVal value As Integer)
aProp = value
End Set
End Property
Public Function functionWithNestedLambda _
(ByVal level1 As Integer) As aDelegate
Dim localVar As Integer = 5
' When the nested lambda expression is executed the first
' time, as aDel from Main, the variables have these values:
' level1 = 2
' level2 = 3, after aLambda is called in the Return statement
' level3 = 4, after aDel is called in Main
' locarVar = 5
' aField = 6
' aProp = 1
' The second time it is executed, two values have changed:
' aField = 20
' aProp = 30
' level3 = 40
Dim aLambda = Function(level2 As Integer) _
Function(level3 As Integer) _
level1 + level2 + level3 + localVar _
+ aField + aProp
' The function returns the nested lambda, with 3 as the
' value of parameter level2.
Return aLambda(3)
End Function
End Class
End Module

 إلجراء مفوضLambda Expression
 لتتوافق مع اإلجراءات المفوضة فعندما تعٌنLambda Expressions كما ٌمكن تحوٌل
ً ٌمكنك تحدٌد أسماء الوسابط ولكن مع إؼفال أنواع البٌانات الخاصة بها تاركا مهمة تحدٌدها لئلجراء المفوض ففً المثال التالDelegate
integer  الذي هو عبارة عن إجراء مفوض ٌؤخذ وسٌطتٌنExampleDel  من النوعdel  لمتؽٌر اسمهLambda Expression ٌتم تعٌٌن
integer  ٌتطلب وسٌطا من النوعdel  لم ٌتم تحدٌدها ومع ذلك فـLambda Expression ً الحظ أن أنواع المتؽٌرات فstring و
ExampleDel  كما تم تحدٌده عند تعرٌؾstring ووسٌطا آخر من النوع
' Definition of function delegate ExampleDel.
Delegate Function ExampleDel(ByVal arg1 As Integer, _
ByVal arg2 As String) As Integer
' Declaration of del as an instance of ExampleDel, with no data
' type specified for the parameters, m and s.
Dim del As ExampleDel = Function(m, s) m
' Valid call to del, sending in an integer and a string.
Console.WriteLine(del(7, "up"))
' Neither of these calls is valid. Function del requires an integer
' argument and a string argument.
'Console.WriteLine(del(7, 3))
'Console.WriteLine(del("abc"))
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Nothing  إذا كان القٌمةFalse  إذا كان الوسٌط ٌمتلك قسمة أوTrue  لٌعٌد القٌمةLambda Expression فً المثال التالً ٌتم تحدٌد
Dim notNothing = Function(num? As Integer) _
num IsNot Nothing
Dim arg As Integer = 14
Console.WriteLine("Does the argument have an assigned value?")
Console.WriteLine(notNothing(arg))

 العنصر األخٌر فً مصفوفةIndex  ٌعٌدLambda Expression والمثال التالً ٌحدد
Dim numbers() As Integer = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
Dim lastIndex = Function(intArray() As Integer) _
intArray.Length - 1
For i = 0 To lastIndex(numbers)
numbers(i) = numbers(i) + 1
Next
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رؼبث١ش ٌّذا ف ٟاٌؼّك Lambda Expressions
تعتبر تعابٌر لمدا من اإلضافات المفٌدة فً فٌجول باٌزٌك  2008حٌث ٌمكنك إعادتها كقٌمة من وظٌفة أو تمرٌرها كمحدد لوظٌفة أخرى
حٌث تمت إضافتها للؽة الباٌزٌك كدعم للؽة االستعبلمات المضمنة  Linqالتً تضٌؾ إمكانٌات استعبلمٌة قوٌة لبرمجة البٌانات فً فٌجول
باٌزٌك وعندما تبدأ باستخدام تعابٌر لمدا سترى القوة والمرونة الكامنة فٌها

ِب ٘ ٟرؼبث١ش ٌّذا
ٌشكل الكود التالً مثاال عن تعرٌؾ تعبٌر لمدا أساسً فهو ٌعرؾ تعبٌر لمدا ٌؤخذ
الدخل وٌعٌدها مضروبة بـ 2

 Integerوٌعٌد  Integerبحٌث ٌؤخذ قٌمة

_ = )Dim doubleIt as Func(Of Integer, integer
Function(x As Integer) x * 2
والنوع  Funcمن األنواع الجدٌدة فً فٌجول باٌزٌك  2008وهو فً األساس إجراء مفوض ٌ Delegateعٌد نوعا ٌحدده المحدد األخٌر
وٌمكنك من تمرٌر أربعة محددات تسبق ذلك المحدد والنوع المفوض  Funcمعرؾ فً المجمع  System.Core.dllاألمر الذي ٌمكنك من
االستفادة منه فورٌا وذلك ألن المجمع المذكور ٌتم استٌراده تلقابٌا عندما ننشا تطبٌقا جدٌدا وٌمثل الكود التالً تحمٌبلت  Overloadsمختلفة
لـ Func
)Dim f0 As Func(Of Boolean
)Dim f1 As Func(Of Integer, Boolean
)Dim f4 As Func(Of Integer, Integer, Integer, Integer, Boolean
ففً المثال السابق  f0هو مفوض ٌعٌد قٌمة  Booleanو  f1مفوض ٌؤخذ  Integerوٌعٌد  Booleanو  f4مفوض ٌؤخذ أربعة محددات من
النوع  Integerوٌعٌد قٌمة من النوع  Booleanوتكمن النقطة األساسٌة فً التعبٌر لمدا هو أنه مفوض قابل لبلستدعاء تماما كالمفوضات فً
فٌجول باٌزٌك  2005فمن ناحٌة المساواة الٌمنى فً قطعة الكود األولى ٌمكنك رإٌة الصٌؽة الجدٌدة للتعابٌر لمدا فهً تبدأ بالكلمة المحجوزة
 Integerونبلحظ عدم
 Functionمتبوعة بقابمة من المحددات وتعبٌر وحٌد ففً المثال السابق ٌؤخذ تعبٌر لمدا محددا واحدا من النوع
وجود تعبٌر  Returnوذلك ألن المترجم ٌعرؾ النوع المإسس علٌه التعبٌر وبهذا ٌقوم بتمرٌر عبارة  Returnتلقابٌا وفً هذه الحالة بما أن
 xهو من النوع  Integerونتٌجة المعادلة هً  Integerلهذا فنتٌجة تعبٌر لمدا هً  Integerأٌضا وٌمكن السحر فً تعابٌر لمدا فً أنه
ٌمكن استخدامها كمفوض بسٌط كما نرى فً المثال
_ = )Dim doubleIt As Func(Of Integer, Integer
Function(x As Integer) x * 2
)Dim z = doubleIt(20
فإن نفذت الكود السابق سترى أن القٌمة المخزنة فً  zهً  40وأنت بهذا قمت بإنشاء تعبٌر لمدا ٌضاعؾ قٌمة أي ٌ Integerمرر له.
دعنا اآلن نتفحص مثال معقد أكثر باستخدام تعابٌر لمدا
_ = ))Dim mult As Func(Of Integer, Func(Of Integer, Integer
Function(x As Integer) Function(y As Integer) x * y
وٌعتبر  multتعبٌر لمدا معقد قلٌبل فهو ٌؤخذ كدخل له محدد من النوع  Integerوٌعٌد تعبٌر لمدا كقٌمة له والذي أخذ بدوره قٌمة Integer
وٌعٌد قٌمة  Integerكما ٌمكننا إعادة تقسٌم التعبٌر السابق على أسطر من أجل توضٌح الكود
_ = ))Dim mult As Func(Of Integer, Func(Of Integer, Integer
_ )Function(x As Integer
Function(y As Integer) x * y
فتعبٌر لمدا الخارجً ٌحتوي تعبٌر لمدا آخر الذي ٌستخدم من قبل المترجم كقٌمة معادة وٌكون التوقٌع الخاص بتعبٌر لمدا الداخلً مماثبل
لتوقٌع المفوض ) Func(Of Integer, Integerفً القٌمة المعادة من تعبٌر لمدا الخارجً حٌث ٌقوم المترجم بترجمة التعبٌر بؤكمله دون
مشاكل وٌمكننا رإٌة تعبٌر لمدا هذا كما ٌلً
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)Dim mult_10 = mult(10
)Dim r = mult_10(4
فالسطر األول ٌحدد  mult_10كـ ) mult(10وبما أن )ٌ Mult(10عٌد تعبٌر لمدا ٌؤخذ محدد وٌضربه بـ  10والنوع المعاد من mult_10
هو ) Func(Of Integer, Integerوالسطر الثانً ٌستدعً  mult_10ممررا له القٌمة  4بهذا ستكون القٌمة المخزنة فً  rهً  40وٌكون
نوع  rهو  Integerوٌعتبر  multمصنع لتعابٌر لمدا فهو ٌعٌد تعبٌر لمدا مخصص بالمحدد األول وستبلحظ أن تعبٌر لمدا الداخلً ٌستخدم
محدد تعبٌر لمدا الخارجً ولكن فترة حٌاة تعبٌر لمدا الداخلً تتجاوز فترة حٌاة تعبٌر لمدا الخارجً

رؼبث١ش ٌّذا وبعزذػبءاد
بما أن تعابٌر لمدا هً ببساطة مفوضات لذا ٌمكنك استخدامها فً أي مكان ٌمكن استخدام المفوض فٌه .الحظ اإلجراء التالً الذي
ٌؤخذ مفوض كمحدد له وٌستدعً مفوض من أجل كل عنصر فً القابمة
Delegate Function ShouldProcess(Of T) (element As T) As Boolean
_ ( )Sub ProcessList(Of T
))Elements As List(Of T), shouldProcess As ShouldProcess(Of T
For Each elem in elements
If shouldProcess(elem) Then
' Do some processing here
End If
Next
End Sub
وٌكون المثال التالً تطبٌقا قٌاسٌا على المفوضات فالطرٌقة  ProcessListستمر على كل عنصر من القابمة وتتحقق فٌما إذا كان علٌها
 2005علٌك إنشاء وظٌفة تمتلك نفس توقٌع
معالجة العنصر ثم تقوم ببعض المعالجة وحتى تتمكن من استخدام هذا فً فٌجول باٌزٌك
المفوض ثم تمرر عنوان تلك الوظٌفة إلى اإلجراء ProcessList
Class Person
Public age As Integer
End Class
Function _PrivateShouldProcess(person As Person) As Boolean
Return person.age > 50
End Function
)(Sub DoIt
)Dim list As New List(Of Person
'Obtain list of Person from a database, for example
)ProcessList(list, AddressOf _PrivateShouldProcess
End Sub
وهذا ٌسبب بعض اإلزعاج فؽالبا علٌك البحث فً توثٌق الكود لمعرفة ماذا ٌمثل توقٌع المفوض ثم ٌجب علٌك مطابقته كلٌا وإن احتجت
الستدعاء  ProcessListمع عدة إجراءات ستقوم بإنشاء العدٌد من الوظابؾ الخاصة.
دعنا نرى اآلن كٌؾ ٌمكننا استدعاء هذا اإلجراء باستخدام تعابٌر لمدا
Class Person
Public age As Integer
End Class
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)(Sub DoIt
)Dim list As new List(Of Person
'Obtain list of Person from a database, for example
)ProcessList(list, Function(person As Person) person.age > 50
End Sub
فباستخدام تعابٌر لمدا لم ٌعد هناك حاجة إلنشاء وظٌفة خاصة للقٌام بمنطق المعالجة حٌث ٌتم تعرٌؾ المفوض فً النقطة التً سٌستخدم فٌها
وهذا أفضل من تعرٌفه ضمن وظٌفة خاصة فً مكان ما وفقدان محلٌتها باستخدام الطرٌقة الخاصة وبهذا أنت ترى قوة تعابٌر لمدا وتسهٌلها
لعملٌة قراءة وصٌانة الكود الخاص بك

ٌّبرا رُ رمذ ُ٠رؼبث١ش ٌّذا
من أجل دعم استعبلمات لٌنك
لمدا .افترض أنه لدٌنا االستعبلم التالً

 Linqكان ٌجب إضافة مجموعة من اإلمكانٌات الجدٌدة للؽة فٌجول باٌزٌك ومن ضمنها كانت تعابٌر

_ )(Dim q = From p In Process.GetProgesses
_ Where p.PriorityClass = ProcessPriorityClass.High
Select P
Process.GetProcesses
فلكً ٌتم ترجمة هذا التعبٌر ٌجري الكثٌر من العمل تحت الؽطاء فالمترجم سٌقوم بالمرور عبر المجموعة
وٌطبق المرشح الموجود فً قسم  Whereعلٌها وٌعٌد قابمة بالعملٌات التً تطابق ذلك الشرط كما نبلحظ وجود تعبٌر فٌجول باٌزٌك داخل
قسم  Whereهو  p.PriorityClass = ProcessPriorityClass.Highوذلك لتطبٌق المرشح وهنا ٌقوم المترجم بإنشاء تعبٌر لمدا من أجل
المرشح الموجود فً قسم  Whereوٌطبقه على كل عنصر فً قابمة العملٌات
_ (Dim q = Process.GetProcesses().Where
)Function(p) p.PriorityClass = ProcessPriorityClass.High
وأساسا ٌشكل التعبٌر لمدا اختصارا للمترجم من أجل اختصار عملٌة إنشاء الطرق وربطها مع المفوضات حٌث ٌقوم بكل ذلك من أجلك
والفابدة التً نجنٌها من تعابٌر لمدا وال نجنٌها عند استخدام الوظابؾ والمفوضات هً أن المترجم هنا ٌستخدم االستدالل المحلً على النوع
على تعابٌر لمدا ففً المثال السابق ٌتم تحدٌد نوع المحدد  pبناء على االستخدام وفً هذه الحالة ٌحدد التعبٌر فً قسم  Whereتعبٌر لمدا
وٌقوم المترجم باالستدالل آلٌا على نوع القٌمة المعادة من التعبٌر لمدا بحٌث تعتبر مٌزة االستدالل المحلً على النوع المدعومة من قبل
المعالج من اإلضافات القوٌة لفٌجول باٌزٌك

االعزذالي اٌّحٍ ٟػٍ ٝإٌٛع
تقدٌم مٌزة االستدالل المحلً على النوع القوٌة ٌعنً أنه لم ٌعد علٌك أن تقلق حول تحدٌد النوع المبلبم لكل متؽٌر وبالتالً فهً
تمكنك من القٌام بالعدٌد من األمور التً كانت تبدو مستحٌلة فاالستدالل على النوع المعاد من تعابٌر لمدا مفٌد جدا فإن كان لدٌك نوع مفوض
ترٌد ربطه مع تعبٌر لمدا لم ٌعد علٌك تحدٌد نوع جمٌع المحددات
Dim lambda As Func(Of Integer, Integer) = Function(x) x * x
ففً هذا المثال ٌكون نوع تعبٌر لمدا هو ) Func(Of Integer, Integerوهو مفوض ٌؤخذ محدد من النوع  Integerوٌعٌد محدد من النوع
 Integerوكنتٌجة لهذا فالمترجم ٌستدل آلٌا على أن المحدد  xالعابد لتعبٌر لمدا هو من النوع  Integerوالقٌمة المعادة من التعبٌر لمدا هً
 Integerأٌضا كما ٌمكنك االستفادة من االستدالل على نوع تعابٌر لمدا عندما تستدعً طرٌقة تؤخذ مفوضا الحظ الكود التالً
Delegate Function ShouldProcess(Of T) (element As T) As Boolean
_( )Sun ProcessList(Of T
))Elements As List(Of T), shouldProcess As ShouldProcess(Of T
' Method body removed for brevity
End Sub
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فً هذه الحالة تؤخذ الوظٌفة  ProcessListتعبٌر لمدا وٌمكن استدعاإها على الشكل
)(Sub DoIt
)Dim list As new List(Of A
' fill or obtain elements in list
)ProcessList(list, Function(a) a.x > 50
End Sub
الحظ أننا لم نحدد نوع المحدد الممرر للتعبٌر لمدا كما فعلنا سابقا وذلك ألن المعالج ٌستدل علٌه بنفسه.
كٌؾ ٌمكن حدوث شا كهذا؟ فً الحقٌقة هناك عدة مستوٌات من االستدالل على النوع فً هذا المثال ففً البداٌة ٌرى المترجم ProcessList
كإجراء عادي ٌؤخذ ) list(Of Tكدخل له و ) ShouldProcess(Of Tفً استدعاء  ProcessListوٌرى المترجم أن  listهً المحدد األول
وأنها ) list(Of Personوبما أن المحدد الثانً ال ٌوفر تلمٌحات حول ماهٌة نوع  Tفٌقرر المترجم أن  Tمن النوع  Personوٌستدل من هذا
على أن محدد ) ShouldProcess(Of Tهو من النوع  Personوبهذا ٌستدل على أن المحدد الثانً هو من النوع )ShouldProcess(Of T
وأخٌرا بما أن تعبٌر لمدا ال ٌقدم نوع المحدد الخاص به والمترجم ٌعرؾ أن نوع المحدد ٌعتمد على توقٌع
المفوض ) ShouldProcess(Of Tوقد استدل على أن نوع المحدد  aهو  Personوٌعتبر هذا نوعا قوٌا من االستدالل على النوع فلٌس
علٌك معرفة نوع محددات المفوض عندما تبنً تعبٌر لمدا وفً الحقٌقة من األفضل ترك المترجم ٌقوم بذلك العمل نٌابة عنك واالستدالل على
نوع النتٌجة بهذه الطرٌقة مفٌد حقٌقة إن لم ٌكن لدٌك نوع مفوض وترٌد من المترجم أن ٌقوم بتصنٌعه من أجلك علما بؤن هذه المٌزة متوفرة
فً فٌجول باٌزٌك فقط
Dim lambda = Function(x As Integer) x * x
ففً المثال السابق بما أن المحدد  xهو من النوع  Integerفالمترجم ٌستدل آلٌا على أن القٌمة المعادة هً من النوع  Integerأٌضا كنتٌجة
المعادلة الموجودة فً التعبٌر وبما أن تعبٌر لمدا ال ٌمتلك نوعا لهذا ٌقوم المترجم بتصنٌع مفوض مجهول ٌطابق شكل تعبٌر لمدا وٌربط ذلك
النوع المفوض بتعبٌر لمدا .وهذه مٌزة عظٌمة ألنها تعنً أنه ٌمكنك إنشاء تعابٌر لمدا بسرعة بدون أن تحتاج لتعرٌؾ األنواع المفوضة
الخاصة بها .فكم مرة كنت فً وضع تحتاج فٌه لتطبٌق مجموعة من المتؽٌرات وتحتاج إلى فعل ذلك فً العدٌد من األماكن ففً الكود التالً
مرت عدة حاالت مشابهة وعادة ٌمكننا معالجة ذلك بحٌث ٌمكن التحقق من الشرط فً مكان واحد بدال من التشتت فً أرجاء الوظٌفة
Class Motorcycle
Public color As String
Public CC As Integer
Public weight As Integer
End Class
)Sub PrintReport(motorcycle As New Motorcycle
_ If motorcycle.color = "Red" And motorcycle.CC = 600 And
Motorcycle.weight > 300 And Motorcycle.weight < 400 Then
' do something here
End If
' do something here
_ If motorcycle.color = "Red" And motorcycle.CC = 600 And
Motorcycle.weight > 300 And Motorcycle.weight < 400 Then
' do something here
End If
End Sub
وفً بعض األحٌان ٌستخدم هذا التحقق فً هذه الوظٌفة فقط وٌمكننا إضافة إجراء فً الفبة لدعم تلك الوظٌفة فقط والقٌام بذلك ٌإثر على
عملٌة صٌانة الكود فماذا لو قام أحد ما باستدعاء هذه الوظٌفة فً مكان آخر واحتجت للقٌام بتعدٌل ما وقد ٌإدي هذا فً بعض الفبات إلى
وجود وظابؾ ٌصعب تعقبها جاعبل خاصٌة  IntelliSenseاٌقل فابدة لوجود العدٌد من المدخبلت اإلضافٌة فٌها إضافة إلى خرق منطق
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المحلٌة وإن قمنا بذلك باستخدام طرٌقة منفصلة مختلفة عندها ٌفضل أن تكون قرٌبة من الطرٌقة التً تستخدمها ومع وجود العدٌد من
األشخاص ٌعملون على نفس المشروع ٌصبح من الصعب صٌانة المحلٌة على المدى الطوٌل وهنا ٌؤتً استخدام تعابٌر لمدا وترك المترجم
ٌقوم آلٌا بإنشاء المفوضات وٌقوم باستخدامها عند الحاجة
)Sub PrintReport(motorcycle As New Motorcycle
_ Dim check = Function(m As Motorcycle) m.color = "Red" And
_ m.CC = 600 And
_ m.weight > 300 And
m.weight < 400
If check(motorcycle) Then
' do something here
End If
' do something here
If check(motorcycle) Then
' do something here
End If
End Sub
قمنا هنا بتعدٌل منطق تفحص بعض شروط  Motorcycleلٌستخدم تعابٌر لمدا عوضا عن سٌبات الطرابق الخاصة حٌث سٌقوم المترجم
تلقابٌا بإنشاء النوع المفوض وٌقوم بالعمل لكً نستطٌع استدعاء تعابٌر لمدا أٌنما احتاج ذلك وهذه الطرٌقة مفٌدة ألنها تضع المنطق قرٌب من
التصرٌح حٌث نقوم بتصنٌع نسخة واحدة وٌقوم المترجم بعدها بمعظم عملٌات الصٌانة وٌعتبر هذا مفٌدا ألنه ٌمكنك من بناء تعبٌر معقد
كجسم لتعبٌر لمدا وباستخدام الربط المتؤخر واالستدالل على النوع فً هذا السٌنارٌو فبل نحدد نوع تعبٌر لمدا أو المتؽٌر
Dim lambda = Function(x) x * x
وهنا أٌضا ٌولد المعالج مفوض مجهول من أجلك ولكن ٌحدد نوع تعبٌر لمدا كـ  System.Objectوهذا ٌعنً أنه قد تم تفعٌل الربط المتؤخر
فً هذا السٌنارٌو عندما ٌكون الخٌار  Option Strictعلى الوضع  Offوٌعتبر هذا السٌنارٌو جٌدا بالنسبة ألولبك الذٌن ٌعتمدون على الربط
المتؤخر حٌث أن تعابٌر لمدا تدعم عملٌات الربط المتؤخر بشكل كامل ففً المثال السابق طالما أن المعامل * معرؾ على األنواع الممررة إلى
تعبٌر لمدا فسوؾ ٌعمل
)Dim a = lambda(10
))Dim b = lambda(CDec(10
_ & " Dim c = lambda("This will throw an exception because
)""strings don't support the * operator
وكما ترى من المثال السابق طالما أن المعامل * موجود فً مكتبات زمن التشؽٌل بالنسبة للنوع الممرر فسوؾ ٌجري كل شا بشكل جٌد كما
أن تعابٌر لمدا تتؤقلم بشكل رابع مع الربط المتؤخر فً فٌجول باٌزٌك.

ر١ٌٛذ اٌىٛد رحذ اٌغطبء
بعدما استكشفنا تعابٌر لمدا دعنا نلقً نظرة على الكود الذي ٌتم تولٌده من قبل المترجم .انظر للكود السابق
)(Sub TestLambda
_ = )Dim doubleIt As Func(Of Integer, Integer
Function(x As Integer) X * 2
))Console.WriteLine(doubleIt(10
End Sub

310

أنت تعلم أن  Funcهو مفوض والمفوضات هً مإشرات للوظابؾ فكٌؾ ٌقوم المترجم إذا بالعمل؟ فً هذه الحالة ٌقوم المترجم بإصدار
وظٌفة جدٌدة وٌربطها بمفوض ٌشٌر إلى تلك الوظٌفة الجدٌدة
Private Function $GeneratedFunction$(x As Integer) As Integer
Return x * 2
End Function
)(Sub TestLambda
_ = )Dim doubleIt As Func(Of Integer, Integer
AddressOf $GeneratedFunction$
)Console.WriteLine(doubleIt(10
End Sub
حٌث ٌؤخذ المترجم تعبٌر لمدا وٌنشا وظٌفة جدٌدة بمحتوٌاته وٌؽٌر عبارة التصرٌح بحٌث ٌؤخذ تعبٌر لمدا عنوان الوظٌفة الجدٌدة المولدة
ففً هذه الحالة ٌتم تولٌد الوظٌفة بنفس األب الذي ٌحتوي على الطرٌقة التً تستخدم تعبٌر لمدا فإن كان  TestLambdaمعرؾ فً الفبة C
فسوؾ ٌتم تعرٌؾ الوظٌفة الجدٌدة فً الفبة  Cأٌضا ونبلحظ أن هذه الوظٌفة ؼٌر قابلة لبلستدعاء وٌتم التصرٌح عنها باستخدام محدد
الوصول Private

رؼبث١ش ٌّذا ٚسفغ اٌّزغ١شاد
فً األمثلة السابقة ٌشٌر جسم تعابٌر لمدا إلى متؽٌرات ٌتم تمرٌرها إلى تلك المتؽٌرات ومع ذلك تؤتً قوة تعابٌر لمدا مع ثمار رفع
المتؽٌرات وجمٌع تعابٌر لمدا مبنٌة على مبدأ متشابه .وتعبٌر لمدا ٌمكن أن ٌستخدم متؽٌرات مرتبطة أو متؽٌرات حرة لم ٌتم تعرٌفها ضمن
التوقٌع الخاص بتعبٌر لمدا فالمتؽٌرات الحرة ممكن أن ٌكون قد تم التصرٌح عنها فً اإلجراء المستدعً للتعبٌر فقد تكون متؽٌرات محلٌة أو
محددات ممررة لذلك اإلجراء والتعابٌر المرتبطة تكون تلك التً تم التصرٌح عنها فً جسم التعبٌر أو عناصر فً الفبة المحتوٌة للتعبٌر لمدا
متضمنا الفبة األب لتلك الفبة .وهذا هام من أجل التمٌٌز بٌن المتؽٌرات المرتبطة والحرة فً تعابٌر لمدا الخاصة بك ألنها تإثر على داللة
تعبٌر لمدا والكود الذي ٌتم تولٌده وبالتالً ٌإثر على صحة برنامجك وهذا مثال ٌحتوي على تعابٌر لمدا تستخدم متؽٌرات مرتبطة وأخرى
حرة
)Function MakeLambda() As Func(Of Integer, Integer
Dim y As Integer = 10
Dim addTen As Func(Of Integer, Integer) = Function(ByVal x) x + y
Return addTen
End Function
)(Sub UseLambda
)(Dim addTen = MakeLambda
))Consloe.WriteLine(addTen(5
End Sub
فهذا الكود سٌقوم بطباعة  15على نافذة الكونسول عندما ٌتم استدعاء  UseLambdaولكن ٌمكن أن تسؤل نفسك كٌؾ ٌعمل هذا؟ تحدد
 yولكن التعبٌر لمدا ٌتم إعادته كنوع معاد من الوظٌفة
الوظٌفة  MakeLambdaالمتؽٌر  yكمتؽٌر محلً والتعبٌر لمدا ٌستخدم
 MakeLambdaوالوظٌفة  UseLambdaتحصل على التعبٌر لمدا من الوظٌفة  MakeLambdaوتنفذ التعبٌر لمدا وٌبدو األمر كما لو أن
المتؽٌر  yقد تم تذكره من قبل التعبٌر لمدا .ففترة حٌاة المتؽٌر  yتنتهً مع نهاٌة الطرٌقة  MakeLambdaفعندما نحصل على التعبٌر لمدا
من  MakeLambdaفسوؾ تصبح  MakeLambdaخارج المجال وٌجب إزالة المساحة التً تحجزها فً المكدس وبطرٌقة ما ٌعلق هذا
 Variable Liftingففً هذه الحالة ٌدعى المتؽٌر  yبالمتؽٌر المرفوع وكما ترى
المتؽٌر مع تعبٌر لمدا وهذا ما ٌعرؾ برفع المتؽٌر
فالمتؽٌرات المرفوعة تعتبر مٌزة برمجٌة قوٌة فالمترجم ٌقوم بالكثٌر من العمل من أجل تمكٌنك من إمساك حالة المتؽٌر حٌث ٌحفظها خارج
مجال فترة حٌاتها الطبٌعٌة فعندما ٌصادؾ المترجم تعابٌر لمدا تستخدم متؽٌرات حرة ٌقوم برفع المتؽٌر إلى فبة تدعى  Closureبحٌث تكون
فترة حٌاة هذه الفبة تمتد إلى ما بعد فترة حٌاة المتؽٌرات الحرة المستضافة داخلها وٌقوم المترجم بإعادة كتابة الوصول إلى المتؽٌرات فً
الطرق لٌتم الوصول إلى نسختها الموجودة فً الفبة Closure
دعنا نسٌر مرة أخرى عبر المثال MakeLambda
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)Dim MakeLambda() As Func(Of Integer, Integer
Dim y As Integer = 10
Dim addTen As Func(Of Integer, Integer) = Function(ByVal x) x + y
Return addTen
End Function
وكما قمنا بالتحلٌل سابقا فالمتؽٌر  xمرتبط بمحدد التعبٌر لمدا ولكن المتؽٌر  yتعبٌر حر وٌقوم المترجم بالكشؾ عن ذلك وٌتابع بإنشاء الفبة
 Closureالتً تلتقط المتؽٌرات الحرة كما فً تعرٌؾ تعبٌر لمدا
Public Class _Closure$__1
Public y As Integer
Public Function _Lambda$__1(ByVal x As Integer) As Integer
Return x + Me.y
End Function
End Class
ٌمكنك رإٌة أن متؽٌر ٌ Closureلتقط المتؽٌر  yوٌخزنه فً الفبة  Closureوٌتم تحوٌل المتؽٌر الحر بعدها إلى متؽٌر مرتبط داخل الفبة
 Closureكما ٌقوم المترجم بإعادة كتابة الطرٌقة التً تحتوي على التعبٌر لمدا لتبدو كما ٌلً
)Function MakeLambda() As Func(Of Integer, Integer
Dim Closure As New _Closure$__1
Closure.y = 10
Return AddressOf Closure._Lambda$__1
End Function
ٌمكنك اآلن رإٌة كٌؾ ٌقوم المترجم بإنشاء المتؽٌر  Closureوٌعٌد كتابة المتؽٌر  yالذي تم رفعه ضمن المتؽٌر  Closureوٌضبط قٌمته
وٌعٌد ببساطة عنوان تعبٌر لمدا المخزن ضمن الفبة  Closureومن الهام مبلحظة أن المترجم ٌقوم برفع المتؽٌرات الحرة فً تعابٌر لمدا فقط
وٌتم التقاط حالة المتؽٌر فً  Closureالذي ٌبقى موجودا طالما أن تعبٌر لمدا بقً موجودا .انظر للمثال التالً
)(Sub Test
Dim y As Integer = 10
Dim Lambda As Func(Of Integer, Integer) = Function(ByVal x) x + y
y = 20
))Console.WriteLine(Lambda(5
End Sub
ما هً القٌمة التً تظهر عند تنفٌذ الوظٌفة السابقة؟ إن قلت  25فقد أصبت .فلماذا  25إذا؟ المترجم ٌقوم بالتقاط وإعادة كتابة جمٌع المتؽٌرات
الحرة  yإلى نسخة  Closureكالتالً
)(Sub Test
Dim Closure As New $Closure_Compiler_Generated_Name$
Closure.y = 10
Dim Lambda = AddressOf Closure.Lambda_1
Closure.y = 20
))Console.WriteLine(Lambda(5
End Sub
ففً الوقت الذي ٌتم تنفٌذ تعبٌر لمدا فٌه تكون قٌمة  yقد تؽٌرت إلى  20وبهذا فعندما ٌتم تنفٌذ تعبٌر لمدا ٌعٌد  5 + 20وهذا هام جدا ألنه
عندما نؤتً للحدٌث عن الحلقات وأن المتؽٌرات الحرة ٌتم التقاطها فً  Closureوحٌد قد ترى تصرفات ؼرٌبة .انظر للمثال التالً
)(Sub Test
For I = 1 To 5
)StartThread(Function() I + 10
Next
312

End Sub
افرض أن ٌ StartThreadنشا مسارا جدٌدا وٌطبع النتٌجة على الكونسول وطالما أنه تم التقاطه إلى  Closureفٌمكن أن تكون الحلقة قد
ؼٌرت قٌمة  Iفً الوقت الذي ٌقوم المسار فٌه باستدعاء تعبٌر لمدا وفً هذه الحالة فالبرنامج قد ال ٌطبع النتٌجة المتوقعة وبدال عن ذلك علٌك
رإٌة المتؽٌر الملتقط داخل الحلقة
Sub Test
For I = 1 To 5
Dim x = I
)StartThread(Function() x + 10
Next
End Sub
فالكود سٌلتقط اآلن قٌمة  xفً  Closureوالبرنامج سٌطبع القٌم كما هو متوقع ومن الهام جدا معرفة أٌة متؽٌرات سٌتم رفعها عندما سٌتم
تنفٌذ تعبٌر لمدا ومتى سٌتم تؽٌٌر قٌمة تلك المتؽٌرات المرفوعة وبذلك ٌمكنك التؤكد من أن برنامجك ٌتم تنفٌذه بصورة صحٌحة.

اعزخذاَ رؼبث١ش ٌّذا ثبٌشىً األِضً
ٌ 2008مكنك تمرٌر تعبٌر واحد كجسم لتعبٌر لمدا وقد تم تقدٌم كلمة محجوزة ثبلثٌة جدٌدة هً
فً فٌجول باٌزٌك
كتابة تعابٌر شرطٌة ذات نوع كامل

 Ifلتمكنك من

)Dim x = IF(condition, 10, 20
والكلمة المحجوزة  Ifمشابهة الستدعاء الوظٌفة  IIFفٌما عدا أنها آمنة ضد النوع .وهذا ٌعنً أنه فً المثال السابق ٌتتبع المترجم كبل فرعً
الكلمة المحجوز  Ifوٌعٌد  Integerوبهذا فهو ٌطبق قواعد االستدالل على النوع وٌقرر أن نوع  xهو  integerولكن استخدام  IIfسٌعٌد
النوع  .Objectكما ٌمكنك استخدام  Ifفً تعبٌر لمدا
_ )Dim x = Function(c As Customer
)If(c.Age >= 18, c.Address, c.Parent.Address
ففً المثال السابق افترض أنه لدٌك فبة ٌ Customerتضمن تعرٌفها الخاصٌة  Addressالتً تمثل العنوان الحالً للزبون حٌث أن تعبٌر
لمدا ٌستخدم التعبٌر الثبلثً  Ternary Expressionلتطبٌق الشرط على محدد الدخل فإن كان عمر الزبون مساوٌا أو أكثر من  18فهو ٌعٌد
عنوانه وإال فهو ٌعٌد عنوان والده وهنا ٌتم استخدام االستدالل على النوع أٌضا وٌقوم المترجم بتحدٌد نوع تعبٌر لمدا لٌكون  Addressثم
ٌقوم بإنشاء النوع المفوض  xبالطرٌقة التً تمت مناقشتها سابقا حٌث ٌؤخذ النوع المفوض  Customerكدخل وٌعٌد .Address
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Nullable Value Types
فً بعض األحٌان نتعامل مع قٌمة ذات نوع ولكنها قد ال تملك قٌمة محددة فً حاالت معٌنة فحقل فً قاعدة بٌانات مثبل ٌمكن
تمٌٌزه بٌن أن له قٌمة ذات معنى أو أن لٌس له قٌمة أبدا .عندها ٌمكننا توسٌع أنواع القٌم لتؤخذ إما قٌما عادٌة أو قٌم ال شا
وهذا التوسٌع ٌدعى .nullable type

null Value

كل ٌ nullable typeتم إنشاإه من التركٌب ) .Nullable(Tففً المثال التالً ٌتم التصرٌح عن متؽٌر ٌحمل النوع Nullable Boolean
 Typeكما ٌلً
Dim ridesBusToWork1? As Boolean
?Dim ridesBusToWork2 As Boolean
)Dim ridesBusToWork3 As Nullable(Of Boolean

فالمتؽٌر ٌ ridesBusToWorkمكن أن ٌحمل القٌمة  Trueأو القٌمة  Falseأو أن ال ٌحمل أي قٌمة إطبلقا وتكون القٌمة االفتراضٌة له هً
أنه ال ٌحمل أي قٌمة وفً هذه الحالة قد ٌعنً أنه لم ٌتم الحصول على تلك المعلومة من ذلك الشخص وفً المقابل القٌمة  Falseقد تعنً أن
الشخص ال ٌركب الباص للعمل.
ٌمكنك التصرٌح عن متؽٌرات أو خصابص أو حتى مصفوفات أو إجراءات من  nullable typesكما ٌمكنك إعادة  Nullable typeمن
وظٌفة ما .ولكن ال ٌمكنك إنشاء  nullable typeمن نوع مرجعً  Reference typeمثل المصفوفات أو الفبات أو  Stringفالنوع
األساسً ٌجب أن ٌكون نوع بالقٌمة Value type
 HasValueو  Valueهً العناصر األكثر أهمٌة فً  nullable typeفمن أجل متؽٌر من النوع nullable
تعتبر الخصابص
 typeتخبرنا الخاصٌة  HasValueفٌما إذا كان للمتؽٌر قٌمة محددة أم ال فإن كانت قٌمة تلك الخاصٌة  Trueعندها ٌمكنك قراءة قٌمة المؽٌر
من الخاصٌة  Valueوٌجب علٌك االنتباه إلى أن كلتا الخاصٌتٌن  HasValueو  Valueهما خاصٌتٌن للقراءة فقط.
عندما تصرح عن متؽٌر من النوع  nullable typeتكون القٌمة االفتراضٌة للخاصٌة  HasValueهً  Falseوهذا ٌعنً أن المتؽٌر فً
الحالة االفتراضٌة ال ٌحمل أي قٌمة محددة عوضا عن القٌمة االفتراضٌة لنوع القٌمة المإسس لهذا النوع ففً المثال التالً ال ٌكون للمتؽٌر
 numberOfChildrenقٌمة محددة مع أن القٌمة االفتراضٌة للنوع  Integerهً الصفر
Dim numberOfChildren? As Integer

وتكون القٌمة ال شا  Null Valueمفٌدة لتوضٌح أن قٌمة المتؽٌر ؼٌر معروفة أو ؼٌر محددة فإن تم التصرٌح عن المتؽٌر
 numberOfChildrenعلى أنه  Integerفلن ٌكون هناك قٌمة تشٌر إلى أنه لم ٌتم توفٌر المعلومات المطلوبة بعد
 nullable typeبالطرٌقة االعتٌادٌة كما فً المثال التالً الذي ٌضبط قٌمة للمتؽٌر
كما ٌمكن ضبط قٌمة المتؽٌر من النوع
 numberOfChildrenالذي تم التصرٌح عنه فً المثال السابق
numberOfChildren = 2

وإن كانت لمتؽٌر أو خاصٌة من النوع  nullable typeقٌمة محددة ٌمكنك إعادتها للقٌمة األساسٌة بعدم احتوابها على قٌمة وذلك بضبطها
إلى  Nothingكما فً المثال
numberOfChildren = Nothing

مع انه ٌمكنك ضبط القٌمة  Nothingللمتؽٌر من النوع  Nullable typeإال أنه ال ٌمكنك فحصه بالمقارنة مع  Nothingباستخدام عبلمة
المساواة وتكون قٌمة المقارنة التً تستخدم عبلمة المساواة مثل  someVar = Nothingدابما مساوٌة لـ  .Nothingبدال عن ذلك ٌمكنك
فحص قٌمة الخاصٌة  hasValueمن اجل القٌمة  Falseأو باستخدام المعامل  Isأو المعامل IsNot
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 للتؤكد من أنها تحمل قٌمةHasValue  ٌجب علٌك أوال فحص الخاصٌةnullable type للحصول على القٌمة المخزنة فً متؽٌر من النوع
 سوؾ ٌقوم فٌجول باٌزٌك بإطبلق استثناءFalse  مساوٌة لـHasValue
فإن حاولت قراءة قٌمة ذلك المتؽٌر وكانت قٌمة خاصٌته
 الخاصة بالمثالnumberOfChildren  وٌرٌنا المثال التالً الطرٌقة المنصوح بها لقراءة قٌمة المتؽٌرInvalidOperationException
السابق
If numberOfChildren.HasValue Then
MsgBox("There are " & CStr(numberOfChildren) & " children.")
Else
MsgBox("It is not known how many children there are.")
End If

 وفٌماNothing  أوFalse  أوTrue  فً التعابٌر المنطقٌة ٌمكن أن تكون القٌمةNullable Boolean عندما ٌتم استخدام متؽٌرات من النوع
 ٌملكان ثبلثة قٌم محتملة ٌكون هناك تسعة احتماالت للمقارنةb2  وb1  بما أنOr  وAnd ٌلً جدول الحقٌقة من أجل
b1

b2

b1 And b2

b1 Or b2

Nothing

Nothing

Nothing

Nothing

Nothing

True

Nothing

True

Nothing

False

False

Nothing

True

Nothing

Nothing

True

True

True

True

True

True

False

False

True

False

Nothing

False

Nothing

False

True

False

True

False

False

False

False

ً أٌضا انظر للمثال التالFalse  و لٌستTrue  فالقٌمة هً لٌستNothing عندما تكون قٌمة المتؽٌر المنطقً أو التعبٌر
Dim b1? As Boolean
Dim b2? As Boolean
b1 = True
b2 = Nothing
' The following If statement displays "Expression is not true".
If (b1 And b2) Then
Console.WriteLine("Expression is true")
Else
Console.WriteLine("Expression is not true")
End If
' The following If statement displays "Expression is not false".
If Not (b1 And b2) Then
Console.WriteLine("Expression is false")
Else
Console.WriteLine("Expression is not false")
End If
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ً وٌكون الخرج كما ٌلIf  فً كبل تعبٌرElse  وبالنتٌجة ٌتم تنفٌذ قسمNothing  إلىb1 And b2 ففً هذا المثال تقٌم
Expression is not true
Expression is not false

 اللتٌن تستخدمان التقٌٌم المختصر تقومان بتقٌٌم معاملهما الثانً فً حالة كون التعبٌر األول قد تم تقٌٌم قٌمتهOrElse  وAndAlso الحظ ان
Nothing إلى
 وإن كان لكبلnullable  فستكون النتٌجة أٌضاnullable
إن كان كبل أو أحد المعامبلت فً معادلة رٌاضٌة أو منطقٌة أو إزاحة
ً ففً المثال التالnullable  تتم العملٌة وفق قٌم تلك المعامبلت كما لو أنهما من نوع قٌمة ولٌسNothing المعاملٌن قٌمة ال تساوي
 نوعان ضمنٌان فإن أوقفت مشٌرة الفؤرة قلٌبل فوقهما ستبلحظ أن المترجم ٌشٌر إلى أن كبلهماsum1  والمتؽٌرcompare1 المتؽٌر
nullable type من
'Variable n is a nullable type, but both m and n have proper values.
Dim m As Integer = 3
Dim n? As Integer = 2
' The comparison evaluated is 3>2, but compare1 is inferred to be of
' type Boolean?.
Dim compare1 = m > n
' The values summed are 3 and 2, but sum1 is inferred to be of type Integer?.
Dim sum1 = m + n
' The following line displays: 3 * 2 * 5 * True
Console.WriteLine(m & " * " & n & " * " & sum1 & " * " & compare1)

Nothing  فالنتٌجة ستكونNothing وإن كانت قٌمة واحد أو أكثر من المعامبلت
' Change the value of n to Nothing.
n = Nothing
Dim compare2 = m > n
Dim sum2 = m + n
' Because the values of n, compare2, and sum2 are all Nothing, the
' following line displays 3 * * *
Console.WriteLine(m & " * " & n & " * " & sum2 & " * " & compare2)

 ولكنnullable types  أهمٌة مع أن لٌست جمٌع أؼراض قواعد البٌانات تدعمnullable types تشكل قواعد البٌانات أكثر أماكن استخدام
 المولد من قبل المصمم ٌدعمهاTableAdapter الـ
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Object Initializers
 من تحدٌد خصابص ؼرض معقد ضمن تعبٌر واحد وتستخدم لتعرٌؾ متؽٌرات من كبل من األنواعObject Initializers
تمكنك
 معرفة على الشكلEmployee المعروفة والمجهولة فلو فرضنا أنه لدٌنا فبة بسٌطة
Public Class Employee
Private _name As String
Private _Salalry As Short
Private _Address As String
Public Property Name() As String
Get
Return _name
End Get
Set(ByVal value As String)
_name = value
End Set
End Property
Public Property Salary() As Short
Get
Return _Salalry
End Get
Set(ByVal value As Short)
If value > 0 Then
_Salalry = value
End If
End Set
End Property
Public Property Address() As String
Get
Return _Address
End Get
Set(ByVal value As String)
_Address = value
End Set
End Property
End Class

ٌمكننا باستخدام تعرٌؾ متؽٌر ٌشٌر إلى تلك الفبة واسندا الخصابص كما فً الكود التالً مع أننا لسنا مضطرٌن هنا لضبط قٌم كافة
الخصابص التً تحتوٌها الفبة فنقوم بضبط قٌم الخصابص التً نحتاج لضبطها فقط

Dim Empl3 = New Employee With {.Name = "Mazen", .Salary = 8500}
Dim Empl1 As New Employee With {.Name = "Reem", .Salary = 10000}

local type inference  هنا فٌمكن كتابة التصرٌح كما ٌلً وذلك اعتماد علىAS كما ٌمكننا اختصار قسم
Dim Empl5 = New Employee With {.Name = "Ahmad"}

ًبٌنما كنا فً السابق وباستخدام نفس الفبة كما ٌل
Dim Empl2 As New Employee
With Empl2
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".Name = "Ahamd
.Salary = 11500
End With

وإن كانت لدٌنا فبة تحتاج لتمرٌر قٌم لمشٌد الفبة مثل الفبة  Personمثبل فٌمكننا أٌضا استخدام نفس الطرٌقة لضبط خصابص أخرى ال ٌتم
تمرٌرها لمشٌد الفبة
}"Dim Per1 As New Person("Ghassan") With {.Address = "Damas

كما تستخدم هذه الطرٌقة أٌضا لتعرٌؾ األنواع المجهولة
}Dim Visitor = New With {.Name = "Mussa", .Account = 232536

وكما نبلحظ من طرٌقة التعرٌؾ فصٌؽة تعرٌؾ األنواع المعروفة مماثلة فً الشكل لؤلنواع المجهولة ففً األنواع المعروفة الحظ وجود اسم
الفبة بعد الكلمة  newبٌنما عندما نعرؾ نوعا مجهوال الٌوجد اسم للفبة بعد الكلمة  newبسبب أن األنواع المجهولة لٌس لها اسم فبة قابلة
لبلستخدام فعند استخدام فبة معروفة عند التصرٌح ٌجب أن تكون الخصابص التً نرٌد ضبط قٌمها موجودة فعبل والتصرٌح ٌنشا متؽٌرا
ٌشٌر إلى تلك الفبة ومن أجل تعرٌؾ النوع المجهول ٌقوم المترجم بإنشاء فبة جدٌدة لذلك المتؽٌر تحتوي الخصابص المشار إلٌها فً
التصرٌح وٌحدد اسمها عند الترجمة وقد ٌختلؾ السم من عملٌة ترجمة ألخرى لذلك ال ٌمكن االعتماد على اسم الفبات المجهولة ضمن الكود
أو التعرٌؾ
وإلٌك بعض المبلحظات الخاصة بالتعرٌؾ
 قابمة التعرٌؾ بعد  Withال ٌمكن أن تكون فارؼة ال ٌمكن تكرار تعرٌؾ قٌمة لخاصٌة أكثر من مرة فً نفس التعرٌؾ ٌمكن ضبط قٌمة خاصٌة من خاصٌة أخرى فً حال كانت إحدى الخصابص فبة ٌمكن تعشٌش التصرٌح بنفس الطرٌقة_ Dim cust12 = New Customer With {.Name = "Toni Poe",
_ .Address = New AddressClass
_ With {.City = "Louisville",
}}".State = "Kentucky
)Console.WriteLine(cust12.Address.State

 ال ٌمكن استخدام عناصر مشتركة  Sharedأو للقراءة فقط  ReadOnlyأو الثوابت أو استدعاء الطرق فً القابمة بعد كلمة With ال ٌمكن استخدام الخصابص التً تمتلك فهرسا أو المشروطة كمصفوفة مثبل فالتعرٌفات التالٌة مثبل ؼٌر صحٌحة'' Not valid.
}' Dim c1 = New Customer With {.OrderNumbers(0) = 148662
}"' Dim c2 = New Customer with {.Address.City = "Springfield
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االعزذالي اٌّحٍ ٟػٍ ٝإٌٛع Local Type Inference

 2008االستدالل على النوع  Type Inferenceلتحدٌد نوع المتؽٌرات المحلٌة التً تم
ٌستخدم المترجم فً فٌجول باٌزٌك
التصرٌح عنها بدون استخدام فقرة  Asفً تعبٌر التصرٌح حٌث ٌستدل المترجم على نوع المتؽٌر من نوع التعبٌر الذي ٌضبط قٌمة ذلك
المتؽٌر مما ٌوفر إمكانٌة تعرٌؾ المؽٌرات بدون تحدٌد نوعها كما فً المثال التالً
)(Public Sub inferenceExample
' Using explicit typing .
Dim num1 As Integer = 3
' Using local type inference.
Dim num2 = 3
End Sub

وال ٌمكن استخدام االستدالل على النوع عند تعرٌؾ الحقول فً الفبة  Class Fieldsفإن كان  num2فً المثال السابق حقبل فً فبة بدال عن
كونه متؽٌرا محلٌا فسوؾ ٌولد التصرٌح خطؤ إذا كان  Option Strict Onوسوؾ ٌصنؾ  num2على أنه ؼرض  Objectإن كان
 Option Strict Offوبشكل مشابه فنوع المتؽٌرات الساكنة  Static Variablesال ٌمكن االستدالل علٌها إن كان  Option Strict Onوإن
كان  Option Strict Offفنوع المتؽٌر الساكن سٌكون ؼرض  Objectفإن لم تكن ترٌد من المتؽٌر  num2فً المثال السابق أن ٌكون من
النوع  Integerفٌمكنك تحدٌد نوعا آخر عند التصرٌح عنه
Dim num3 As Object = 3 or Dim num4 As Double = 3
والكود الذي ٌستخدم استدالل النوع ٌشابه الكود الذي ٌعتمد على الربط المتؤخر  Late Bindingالذي سٌكون نوعه معروفا فقط فً زمن
التشؽٌل .ومعرفة النوع بشكل مبكر ٌمكن المترجم من تحدٌد المشاكل قبل التنفٌذ وحجز الذاكرة بدقة وإجراء عملٌات التحسٌن األخرى
باإلضافة إلى تمكٌن بٌبة التطوٌر من تزوٌد المبرمج بـ  IntelliSenseوالمساعدة حول أعضاء ذلك الؽرض باإلضافة إلى تفضٌله العتبارات
خاصة باألداء بسبب أن جمٌع البٌانات التً تخزن باستخدام الربط المتؤخر ٌجب تؽلٌفها وكؤنها من النوع  Objectوالوصول إلى األعضاء
فً زمن التشؽٌل سٌكون أبطؤ.
ٌحدث االستدالل على النوع عندما ٌتم التصرٌح عن المتؽٌر بدون استخدام فقرة  Asفً تعبٌر التصرٌح وضبط قٌمة لذلك المتؽٌر فٌستخدم
المترجم نوع تلك القٌمة كنوع للمتؽٌر فمثبل سطور الكود التالٌة تعرؾ متؽٌرا من النوع String
' Using explicit typing.
"Dim name1 As String = "Springfield
' Using local type inference.
"Dim name2 = "Springfield

وٌستعرض الكود التالً طرٌقتان متكافبتان إلنشاء مصفوفة من النوع Integer
' Using explicit typing.
}Dim someNumbers1() As Integer = New Integer() {4, 18, 11, 9, 8, 0, 5
' Using local type inference.
}Dim someNumbers2 = New Integer() {4, 18, 11, 9, 8, 0, 5

كما ٌمكنك استخدام االستدالل على النوع لتحدٌد نوع متؽٌر التحكم لحلقة تكرارٌة ففً الكود التالً سٌتعرؾ المترجم على
النوع  Integerألن  someNumbers2عبارة عن مصفوفة Integer
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 numبؤنه من

Dim total = 0
For Each number In someNumbers2
total += number
Next

وٌستخدم االستدالل على النوع فً العبارة  Usingأٌضا لتحدٌد نوع اسم المصدر كما هو واضح فً المثال التالً
Using proc = New System.Diagnostics.Process
' Insert code to work with the resource.
End Using

وٌستدل على نوع المتؽٌر من القٌمة المعادة من اإلجراء أٌضا كما هو ظاهر فً الكود التالً حٌث ٌكون  pList1و  pList2عبارة عن Lists
of Processes
' Using explicit typing.
)(Dim pList1() As Process = Process.GetProcesses
' Using local type inference.
)(Dim pList2 = Process.GetProcesses

وقد قدم فٌجول باٌزٌك  2008خٌارا جدٌدا هو ٌ Option Inferمكنك من تحدٌد إذا كان االستدالل المحلً على النوع مسموحا أم ال فً ملؾ
معٌن .فلتمكٌن أو تعطٌل خٌار االستدالل على النوع اكتب التعبٌر المناسب من السطرٌن التالٌٌن فً بداٌة الملؾ
Option Infer On
Option Infer Off

وإن لم تقم بتحدٌد قٌمة للخٌار  Option Inferفً الكود فالمترجم سٌستخدم الخٌار االفتراضً  Option Infer Onمن أجل المشارٌع التً
تم إنشاإها فً  Visual Basic 2008والخٌار  Option Infer Offمن أجل المشارٌع التً تمت ترقٌتها من إصدارات سابقة .وإن تضاربت
قٌمة الخٌار  Option Inferفً الملؾ مع القٌمة المضبوطة فً خٌارات بٌبة التطوٌر أو فً سطر األوامر فسوؾ ٌتم استخدام القٌمة
الموجودة فً الملؾ.
وٌستخدم االستدالل على النوع فقط فً المتؽٌرات الؽٌر ساكنة  Non-Staticوال ٌمكن استخدامها فً تعرٌؾ حقول الفبة  Class Fieldsأو
الخصابص  Propertiesأو اإلجراءات Functions
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صٛق إٌظٚ طٕذُٟ ِحذدح عبثمب ف١احذح ِٓ ػذح لٚ بس١ اخزٍٝئعجبس اٌّغزخذَ ػ
. للتؤكد من أن المستخدم قد اختار ما ٌطابق قابمة القٌم المقترحةValidating تقوم الفكرة على استخدام الحدث
للتجربة قم بإنشاء مشروع جدٌد ثم أضؾ إلٌه صندوقً نصوص
ً للنموذج ضع الكود التالLoad فً الحدث
' ف٠فح ذؼشٛاساذٕا سرحًّ ِظف١ ٌإلوّاي خٟاٌرٍمائ
Dim Lis As New List(Of String)
Lis.Add("Visual Basic")
Lis.Add("Visual C#")
Lis.Add("Visual C++")
Lis.Add("Pascal")
Lis.Add("Delphi")
Lis.Add("C++")
Lis.Add("2100")
Lis.Add("3200")
Lis.Add("Nokia 6600")
Lis.Add("Nokia 3250")
Lis.Add("Nokia 7610")
' ذ٠مح ذحذ٠ اإلوّاي طشٟاٌرٍمائ
Me.TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.SuggestAppend
' ذ٠ اإلوّاي ِظذس ذحذٟاٌرٍمائ
Me.TextBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource
'  ٌإلوّاي وّظذس تٕا اٌخاطح اٌمائّح إضافحٟاٌرٍمائ
Me.TextBox1.AutoCompleteCustomSource.Clear()
Me.TextBox1.AutoCompleteCustomSource.AddRange(Lis.ToArray)

ً ضع الكود التالTextBox1  لصندوق النصوصValidating فً الحدث
If Me.TextBox1.AutoCompleteCustomSource.Count = 0 Then
'  اإلوّاي لائّح وأد إراٟفاسغح اٌرٍمائ
Me.TextBox1.Text = String.Empty
Exit Sub
Else
' ذ٠د إٌض واْ إرا ذحذٛظِٛ ّٓ اإلوّاي لائّح ضٟاٌرٍمائ
For Each Str As String In Me.TextBox1.AutoCompleteCustomSource
If Str.ToUpper = Me.TextBox1.Text.ToUpper Then
Me.TextBox1.Text = Str
Exit Sub
End If
Next
End If
' طٍٕا إراٚ ٌٝزا ٕ٘ا إٙ فٟٕؼ٠ ْش اٌّذخً إٌض أ١د غٛظِٛ
' ٟ اإلوّاي لائّح فْٟ اٌرٍمائٛح فرى١ٍّفاشٍح اٌرحمك ػ
e.Cancel = True

شؽل البرنامج وقم بالتجربة
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Using Stored Procedures ظبئف اٌّخضٔخٌٛاعزخذاَ ا
Stored Procedures  مباشرة ستحتاج إلى تنفٌذ ما ٌدعى بالوظابؾ المخزنة أوSQL فً العدٌد من الحاالت البرمجٌة بدال من تنفٌذ عبارة
 ولتنفٌذ وظٌفةmultitiered والتً تعتبر بدورها طرٌقة ممتازة لتؽلٌؾ منطق قواعد البٌانات وتعزٌز األمان فً التطبٌقات متعددة الطبقات
CommandText  وخاصٌةStoredProcedure  إلىCommandType  تقوم بضبط خاصٌتهCommand object مخزنة ستحتاج إلى
Pubs  فً قاعدة البٌاناتemployees إلى اسم الوظٌفة المخزنة وفً المثال التالً نقوم بتنفٌذ وظٌفة مخزنة تقرأ عدد

Public Overloads Function CountEmployees() As Integer
Dim oPubConnection As New SqlConnection
Dim sConnString As String
Dim oSqlCommand As SqlCommand
Try
sConnString = "Data Source=drcsrv01;Initial Catalog=pubs;" & _
"Integrated Security=True"
oPubConnection.ConnectionString = sConnString
oPubConnection.Open()
oSqlCommand = New SqlCommand()
oSqlCommand.Connection = oPubConnection
oSqlCommand.CommandText = "GetEmployeeCount"
oSqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
Return oSqlCommand.ExecuteScalar
Catch oEx As Exception
MessageBox.Show(oEx.Message)
Finally
If Not oPubConnection Is Nothing Then
oPubConnection.Close()
End If
End Try

 وقد تستعٌد نتابج الخرج من خبللInput Parameters
فً العادة عندما نقوم بتنفٌذ وظٌفة مخزنة نحتاج إلى تمرٌر وسابط دخل
 وتزوٌده باسم الوسٌطة ونوعهاSqlParameter  وللتعامل مع الوسابط ٌجب علٌنا تعرٌؾ مرجع لـOutput Parameters وسابط الخرج
خرج علٌك أٌضا أن تحدد- دخل، دخل،وبالنسبة لبعض أنواع البٌانات ستحتاج لتمرٌر حجم هذه البٌانات أٌضا وعندما تمرر وسٌطة خرج
اتجاهها فً المثال التالً نمرر وسٌطة دخل عبارة عن حرؾ وتعٌد عدد الـموظفٌن الذٌن تبدأ أسماء عاببلتهم بذلك الحرؾ والعدد ٌعاد بشكل
وسٌطة خرج

Public Overloads Function CountEmployees(ByVal LInitial As String) As Integer
Dim oPubConnection As New SqlConnection
Dim sConnString As String
Dim oSqlCommand As SqlCommand
Try
sConnString = "Data Source=drcsrv01;Initial Catalog=pubs;" & _
"Integrated Security=True"
oPubConnection.ConnectionString = sConnString
oPubConnection = New SqlConnection(sConnString)
oPubConnection.Open()
oSqlCommand = New SqlCommand()
oSqlCommand.Connection = oPubConnection
oSqlCommand.CommandText = "GetEmployeeCountbyLInitial"
oSqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
Dim oInputParam As SqlParameter = _
oSqlCommand.Parameters.Add("@LInitial", SqlDbType.Char, 1)
oInputParam.Value = LInitial
Dim oOutPutParam As SqlParameter = _
oSqlCommand.Parameters.Add("@EmployeeCount", SqlDbType.Int)
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oOutPutParam.Direction = ParameterDirection.Output
oSqlCommand.ExecuteNonQuery()
Return oOutPutParam.Value
Catch oEx As Exception
MessageBox.Show(oEx.Message)
Finally
If Not oPubConnection Is Nothing Then
oPubConnection.Close()
End If
End Try
End Function
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األٔٛاع اٌّغٌٛٙخ Anonymous Types

فٌجول ستودٌو  2008األنواع المجهولة  anonymous typesوالتً تمكنك من إنشاء األؼراض  Objectsبدون كتابة
ٌقدم
تعرٌؾ فبة  Class definitionمن أجل نوع البٌانات وعوضا عن ذلك ٌولد المترجم الفبة من أجلك ولن ٌكون للفبة اسما قاببل لبلستخدام
حٌث تكون هذه الفبات موروثة مباشرة من  Objectوتمتلك الخصابص التً تحددها عند تعرٌؾ الؽرض  Objectوبما أن نوع البٌانات لم
ٌتم تحدٌده ٌتم اإلشارة إلٌه على أنه نوع مجهول  .anonymous typeحٌث ٌصرح المثال التالً عن المتؽٌر  productكمتؽٌر من النوع
 anonymous typeممتلكا الخاصٌتٌن  Nameو Price
' Variable product is an instance of a simple anonymous type.
}Dim product = New With {Key .Name = "paperclips", .Price = 1.29
حٌث ٌستخدم تعبٌر االستعبلم التالً األنواع المجهولة لدمج أعمدة البٌانات المحددة بواسطة االستعبلم وبما أنه ال ٌمكنك تحدٌد نوع النتٌجة
مقدما بسبب عدم إمكانٌة التنبإ باألعمدة التً ٌمكن أن ٌختارها استعبلم معٌن فتمكنك األنواع المجهولة من كتابة استعبلم ٌختار عدد من
األعمدة بؤي ترتٌب نرٌده فٌقوم المترجم بإنشاء نوع البٌانات المماثل لتلك الخصابص المحددة بذلك الترتٌب المعٌن .وفً المثال التالً ٌكون
 Productsعبارة عن قابمة من أؼراض  Productوكل منها ٌمتلك خصابص عدٌدة بحٌث ٌحمل المتؽٌر  namePriceQueryتعرٌؾ
االستعبلم الذي ٌعٌد عند تنفٌذه مجموعة من األنواع المجهولة التً تمتلك الخاصٌتٌن  Nameو Price
_Dim namePriceQuery = From prod In products
Select prod.Name, prod.Price
والمتؽٌر ٌ nameQuantityQueryحمل تعرٌؾ االستعبلم الذي ٌعٌد عند تنفٌذه مجموعة من األنواع المجهولة التً تمتلك خاصٌتٌن
 Nameو OnHand
_Dim nameQuantityQuery = From prod In products
Select prod.Name, prod.OnHand

تعريف نوع مجهول Declaring an Anonymous Type
متؽٌر من نوع مجهول ٌستخدم قابمة بناء لتحدٌد خصابص ذلك النوع بحٌث ٌمكنك تحدٌد هذه الخصابص فقط عند اإلعبلن
تعرٌؾ
عن النوع المجهول وال ٌمكن استخدام بقٌة عناصر الفبات مثل الطرابق واألحداث فً األنواع المجهولة ففً المثال التالً ٌكون Product1
من نوع مجهول ٌمتلك خاصٌتٌن  Nameو Price
'Variable product1 is an instance of a simple anonymous type.
}Dim product1 = New With {.Name = "paperclips", .Price = 1.29
- 'or'product2 is an instance of an anonymous type with key properties.
}Dim product2 = New With {Key .Name = "paperclips", Key .Price = 1.29
فإن قمت بتحدٌد الخصابص كخصابص مفتاحٌة  key propertiesأصبح بإمكانك استخدامها لمقارنة نوعٌن مجهولٌن هل هما متساوٌٌن أم
ال ومع ذلك فقٌم الخصابص المفتاحٌة ال ٌمكن تؽٌٌرها فهً للقراءة فقط .مع مبلحظة أن التصرٌح عن نوع مجهول ٌماثل التصرٌح عن نوع
مسمى باستخدام بانً الؽرض object initializer
'Variable product3 is an instance of a class named Product.
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}Dim product3 = New Product With {.Name = "paperclips", .Price = 1.29

اٌخظبئض اٌّفزبح١خ Key Properties
الخصابص المفتاحٌة عن العادٌة بعدة أمور:
تختلؾ




تستخدم الخصابص المفتاحٌة فقط لمقارنة المساواة بٌن نوعٌن مجهولٌن
ال ٌمكن تؽٌٌر قٌم الخصابص المفتاحٌة فهً دابما للقراءة فقط
فقط الخصابص المفتاحٌة ٌتم تضمٌنها ضمن الـ  Hash Codeالذي ٌولده المترجم من أجل األنواع المجهولة

اٌّغبٚاح Equality
متؽٌرات األنواع المجهولة متساوٌة عندما تكون متؽٌرات لنفس النوع المجهول وٌقوم المعالج بمعاملة متؽٌرٌن كمتؽٌرٌن من
تكون
نفس النوع إذا توفرت فٌهما الشروط التالٌة
 تم التصرٌح عنهما فً نفس المجمع
 تمتلك خصابصهما نفس االسم والنوع وتم التصرٌح عنها بنفس الترتٌب وتكون مقارنة األسماء ؼٌر حساسة لحالة األحرؾ
 نفس الخصابص فٌها محددة كخصابص أساسٌة
ٌ متلك كل نوع خاصٌة أساسٌة واحدة على األقل
والتصرٌح عن نوع مجهول الذي ال ٌمتلك أي خاصٌة مفتاحٌة ٌكون مساوٌا لنفسه فقط
'prod1 and prod2 have no key values.
}Dim prod1 = New With {.Name = "paperclips", .Price = 1.29
}Dim prod2 = New With {.Name = "paperclips", .Price = 1.29

'The following line displays False, because prod1 and prod2 have no
'key properties.
))Console.WriteLine(prod1.Equals(prod2

'The following statement displays True because prod1 is equal to itself.
))Console.WriteLine(prod1.Equals(prod1
وتكون قٌمة متؽٌرٌن لنفس النوع المجهول متساوٌٌن إذا كانت قٌمة خصابصهما المفتاحٌة متساوٌة كما فً المثال التالً الذي ٌوضح كٌفٌة
فحص هذه المساواة
}Dim prod3 = New With {Key .Name = "paperclips", Key .Price = 1.29
}Dim prod4 = New With {Key .Name = "paperclips", Key .Price = 1.29
'The following line displays True, because prod3 and prod4 are
'instances of the same anonymous type, and the values of their
'key properties are equal.
))Console.WriteLine(prod3.Equals(prod4

}Dim prod5 = New With {Key .Name = "paperclips", Key .Price = 1.29
325

Dim prod6 = New With {Key .Name = "paperclips", Key .Price = 1.29, OnHand = 423}
'The following line displays False, because prod5 and prod6 do not
'have the same properties.
Console.WriteLine(prod5.Equals(prod6))

Dim prod7 = New With {Key .Name = "paperclips", Key .Price = 1.29, OnHand = 24}
Dim prod8 = New With {Key .Name = "paperclips", Key .Price = 1.29, OnHand = 423}
'The following line displays True, because prod7 and prod8 are
'instances of the same anonymous type, and the values of their
'key properties are equal. The equality check does not compare the
'values of the non-key field.
Console.WriteLine(prod7.Equals(prod8))

ُ اٌمبثٍخ ٌٍمشاءح فمؾ١اٌم
 قابلة للقراءة فقط فً حٌن أنPrice  وName  فً المثال السابق الحقولprod8 ًتؽٌٌر قٌم الخصابص المفتاحٌة فمثبل ف
ال ٌمكن
 ٌمكن تؽٌٌر قٌمتهOnHamd الحقل
'The following statement will not compile, because Name is a key
'property and its value cannot be changed.
'prod8.Name = "clamps"

'OnHand is not a Key property. Its value can be changed.
prod8.OnHand = 22

Anonymous Types from Query Expressions األنواع المجهولة من تعابير االستعالم
االستعبلم ال تتطلب دوما إنشاء أنواع مجهولة فعند اإلمكان ٌمكنها استخدام نوع موجود لٌحمل بٌانات العمود وهذا ٌحدث
تعابٌر
 عبارة عنCustomers عندما ٌعٌد االستعبلم إما سجبلت كاملة من مصدر البٌانات أو حقل واحد من كل سجل ففً المثال التالً ٌكون
 والفبة تمتلك العدٌد من الخصابص بحٌث ٌمكنك تضمٌن واحدة أو أكثر من هذه الخصابص فً نتابج االستعبلمCustomer مجموعة فبات
 ٌكونCusts1 وبؤي ترتٌب ترٌده ففً المثالٌن األولٌٌن ال ٌوجد حاجة ألي نوع مجهول ألن االستعبلم ٌجلب عناصر من أنواع معروفة فـ
ً ألن كل عنصر فCustomers  هو مجموعة من األؼراضCusts2  وString  من النوعcust.Name  ألنstring من النوع
 وكامل العنصر تم جلبه بواسطة االستعبلمCustomer  هو ؼرضCustomers
Dim custs1 = From cust In customers_
Select cust.Name

Dim custs2 = From cust In customers_
Select cust
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ومع ذلك فاألنواع المسماة ال تكون دابما متوفرة حٌث ٌمكنك االستعبلم عن  Namesو  Addressesمن أجل هدؾ معٌن و  IDو
 Numbersو  Locationمن أجل هدؾ آخر فهنا تمكنك األنواع المجهولة من اختٌار أٌة تركٌبة من الخصابص وبؤي ترتٌب بدون أن
تضطر فً البداٌة للتصرٌح عن نوع مسمى جدٌد لٌحمل النتٌجة وبدال عن ذلك ٌقوم المترجم بإنشاء نوع مجهول لكل تركٌبة من الخصابص
فمثبل االستعبلم التالً ٌحدد فقط  Nameو  IDمن كل ؼرض  Customerفً  customersومن أجل ذلك ٌقوم بإنشاء نوع مجهول من تلك
الخصابص
_Dim custs3 = From cust In customers
Select cust.Name, cust.ID
وكل من االسم والنوع العابدٌن لخصابص النوع المجهول ٌتم أخذها من محددات االستعبلم  cust.Nameو  Cust.Idوتكون خصابص
النوع المجهول التً ٌنشبها االستعبلم خصابص مفتاحٌة دوما وعند تنفٌذ  cust3فً حلقة  For...Eachالتالٌة تكون النتٌجة هً مجموعة
أنواع مجهولة تمتلك خاصٌتٌن مفتاحٌتٌن  Nameو ID
For Each selectedCust In custs3
(Console.WriteLine(selectedCust.ID & ": " & selectedCust.Name
Next

رحذ٠ذ ِزٔ ٝغزخذَ األٔٛاع اٌّغٌٛٙخ
أن تقوم بالتصرٌح عن ؼرض بؤنه من نوع مجهول ٌجب علٌك التفكٌر فٌما إذا كان هذا الخٌار هو األفضل فمثبل إن كنت ترٌد
قبل
إنشاء ؼرض مإقت لٌحتوي بعض حقول المعلومات ولست بحاجة إلى بقٌة الحقول والطرابق التً تحتوٌها الفبة الكاملة ٌكون عندها النوع
المجهول حبل جٌدا وتكون األنواع المجهولة مبلبمة عندما ترٌد انتقاء مجموعة مختلفة من الخصابص عند كل تصرٌح أو إن كنت ترٌد تؽٌٌر
ترتٌب هذه الخصابص وإن كان مشروعك ٌحتوي على عدة أؼراض تحمل نفس الخصابص بترتٌب ثابت ٌمكنك عندها التصرٌح عنهم
بسهولة باستخدام األنواع المسماة باستخدام بانً فبة فعندها باستخدام بانً مبلبم ٌمكن تعرٌؾ عدة متؽٌرات من الفبة  Productوٌكون ذلك
أسهل من استخدام عدة متؽٌرات مجهولة النوع
'Declaring instances of a named type.
)Dim firstProd1 As New Product("paperclips", 1.29
)Dim secondProd1 As New Product("desklamp", 28.99
)Dim thirdProd1 As New Product("stapler", 5.09
'Declaring instances of an anonymous type.
}Dim firstProd2 = New With {Key .Name = "paperclips", Key .Price = 1.29
}Dim secondProd2 = New With {Key .Name = "desklamp", Key .Price = 28.99
}Dim thirdProd2 = New With {Key .Name = "stapler", Key .Price = 5.09
وتكمن فابدة أخرى لؤلنواع المجهولة فً أن المترجم ٌمكنه التقاط األخطاء الطباعٌة فً أسماء الخصابص ففً المثال السابق ٌفترض باألنواع
 firstProd2و  secondProd2و  thirdProd2أن تكون متؽٌرات لنفس النوع المجهول ومع ذلك قمت عن طرٌق الخطؤ بالتصرٌح عن
 thirdProd2بؤحد الطرابق البلحقة وهو نوع مختلؾ عن  firstProd2و secondProd2
}'Dim thirdProd2 = New With {Key .Nmae = "stapler", Key .Price = 5.09
}"'Dim thirdProd2 = New With {Key .Name = "stapler", Key .Price = "5.09
}'Dim thirdProd2 = New With {Key .Name = "stapler", .Price = 5.09
واألمر األهم هو أنه هناك حدود الستخدام األنواع المجهولة ال تنطبق على األنواع المعروفة فمع أن  firstProd2و  secondProd2و
 thirdProd2هً متؽٌرات لنفس النوع المجهول فالمتؽٌر المجهول المشترك ؼٌر متوفر وال ٌمكن توقع ظهوره كنوع معروؾ فً الكود
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فمثبل ٌمكن استخدام النوع المجهول لتحدٌد توقٌع الطرٌقة للتصرٌح عن حقل متؽٌر فٌكون بالنتٌجة النوع المجهول ؼٌر مبلبم لتبادل البٌانات
عبر الطرابق
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PropertyGrid ُاٌزحى
Properties  بؤسلوب مشابه ألسلوب نافذة الخصابصObject  بعرض معلومات حول الكابنPropertyGrid
ٌقوم التحكم
. فً بٌبة التطوٌر وهو ٌمكن المستخدم من تنظٌم الخصابص بحسب الفبة أو أبجدٌا ممكنا إٌاه من تحرٌر قٌم هذه الخصابصWindow
 التً تستخدم لضبط أو معرفةSelectedObject
وٌمتلك هذا التحكم العدٌد من العناصر ولكن األهم من بٌن هذه العناصر هً الخاصٌة
 كما فً الكودObject الكابنات المرتبطة مع التحكم وتكون قٌمتها من النوع
' Show Button1 Properites
Me.PropertyGrid1.SelectedObject = Button1
' Show Cla Properties
Dim cla As New Class1
Me.PropertyGrid1.SelectedObject = cla

Public Variables  فقط فهو ال ٌعرض المتؽٌرات العامةProperties  ٌقوم بعرض خصابص التحكم أو الفبةPropertyGrid والتحكم
 لن ٌتم عرضها كماBrowsable(False)
مثبل وهو ٌعرض من هذه الخصابص تلك القابلة لبلستعراض فؤي خاصٌة معلمة بالواصفة
 إلظهار وصؾ لتلك الخاصٌة حٌث ٌتم ضبطDescription  لتنظٌم خصابص التحكم ضمن أقسام والواصفةCategory تستخدم الواصفة
قٌم هذه الواصفات بالشكل المناسب ولكل خاصٌة على حدى عند كتابة كود الفبة أو التحكم
ً وكان كود هذه الفبة كما ٌلPropertyGrid  نرٌد عرض خصابصها فً التحكمClass1 فإذا افترضنا أنه لدٌنا فبة باسم
Imports System.ComponentModel
Public Class Class1
Public Enum ProgrammingLanguageEnum
VisualBasic
CSharp
CPlusPlus
Java
Pascal
End Enum
Private _mTest As String
Private _mName As String
Private _mProg As ProgrammingLanguageEnum
<Browsable(False)> _
Public Property Test() As String
Get
Return _mTest
End Get
Set(ByVal value As String)
_mTest = value
End Set
End Property
<Category("Personal"), Description("Person Name.")> _
Public Property Name() As String
Get
Return _mName
End Get
Set(ByVal value As String)
_mName = value
End Set
End Property
<Category("Lang"), Description("His Programming Language")> _
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Public Property ProgrammingLanguage() As ProgrammingLanguageEnum
Get
Return _mProg
End Get
)Set(ByVal value As ProgrammingLanguageEnum
_mProg = value
End Set
End Property
End Class

ٌمكننا كتابة الكود التالً إلظهار خصابص المتؽٌر  claالذي هو عبارة عن تواجد ما لتلك الفبة كما ٌلً
Dim cla As New Class1
Me.PropertyGrid1.SelectedObject = cla

ففً هذه الفبة استخدمنا فً البداٌة استٌرادا لمجال األسماء  System.ComponentModelلكً نتمكن من ضبط بعض الواصفات الخاصة
بخصابص فبتنا والتً تإثر على طرٌقة إظهار هذه الخصابص فً التحكم  PropertyGridحث تبلحظ أن الخاصٌة  Testمزٌنة بالواصفة
 Browsableمضبوطة قٌمتها إلى  Falseلذا فهً ستسبب عدم ظهور الخاصٌة  Testفً التحكم  PropertyGridعندما ٌعرض خصابص
الفبة  Class1وٌمكن استخدام الواصفة  Categoryلضبط القسم الذي نرؼب فً إظهار الخاصٌة فٌه ضمن التحكم  PropertyGridفمثبل تم
ضبط الواصفة  Categoryإلى  Personalبالنسبة للخاصٌة  Nameالتً ستبلحظ ظهورها ضمن قسم  Personalعند عرض خصابص
الفبة والواصفة  Descriptionتمكنك من كتابة وصؾ للخاصٌة ٌظهر أسفل نافذة التحكم PropertyGrid
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اٌزح ً٠ٛث ٓ١أٔٛاع اٌج١بٔبد ثبعزخذاَ اٌزؼ١١ك ٚ Explicitاٌزٛع١غ Implicit

لنفرض أنه لدٌنا برنامج من النوع كونسول مسمى

 TypeConversionsكما هو ظاهر فً الكود التالً
Module Program

)(Sub Main
)"***** Console.WriteLine("***** The Amazing Addition Program
Dim a As Short = 9
Dim b As Short = 10
))Console.WriteLine("a + b = {0}", Add(a, b
End Sub
Function Add(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer
Return x + y
End Function
End Module

الحظ أن الطرٌقة  Addتتوقع أن ٌمرر لها محددٌن من النوع  Integerومع ذلك نبلحظ أن اإلجراء ٌ Mainمرر لها فً الواقع محددٌن من
 19كما هو
النوع  Shortوقد ٌبدو هذا عدم تطابق كلً فً أنواع البٌانات إال أن البرنامج ٌتم تنفٌذه وترجمته بدون أخطاء وٌعٌد القٌمة
 Shortهً  32767بٌنما
متوقع .وٌعود السبب فً ذلك إلى أنه ال ٌوجد احتمال لحدوث فقدان فً البٌانات بما أن القٌمة األعظمٌة للنوع
تكون للنوع  Integerهو 217483647فٌقوم المترجم آلٌا بتوسٌع كل قٌمة من النوع  Shortإلى النوع  Integerوذلك بعملٌة نسخ تلقابٌة
من  Shortإلى  .Integerوبالرؼم من أن عملٌة التعرٌض اآللٌة قد تمت لصالحنا فً المثال السابق ولكن فً بعض الحاالت قد تتسبب فً
التنفً ٌصعب كشفها.
ذ
أخطاء زمن
افترض أنك قمت بتعدٌل قٌم المتؽٌران فً المثال السابق بحٌث عندما ٌتم جمعهما معا ٌتسببان فً حدوث فٌضان على القٌمة األعظمٌة للنوع
 Shortوبافتراض أنك تقوم بتخزٌن القٌمة المعادة من الطرٌقة  Addضمن متؽٌر محلً من النوع  Shortإضافة إلى إظهار النتٌجة على
الكونسول
Module Program
)(Sub Main
)"***** Console.WriteLine("***** The Amazing Addition Program
Dim a As Short = 30000
Dim b As Short = 30000
)Dim answer As Short = Add(a, b
)Console.WriteLine("a + b = {0}", answer
End Sub
Function Add(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer
Return x + y
End Function
End Module

فعلى الرؼم من أن البرنامج تتم ترجمته بصورة صحٌحة هنا إال أنه عندما ٌتم تنفٌذ البرنامج فسوؾ ٌتم إطبلق خطؤ زمن التنفٌذ
 System.OverflowExceptionوبالرؼم من أن الطرٌقة ٌ Addمكنها إعادة ٌ Integerحمل القٌمة الصحٌحة التً تقع ضمن مجال قٌم
النوع  Integerولكن ال ٌمكن تخزٌن تلك القٌمة فً متؽٌر من النوع  Shortألن القٌمة تقع خارج مجال القٌم التً ٌمكن تخزٌنها ضمن النوع
 Shortففً هذه الحالة ٌحاول المترجم القٌام بعملٌة تضٌٌق التً ستنتج خطؤ فٌضان فً زمن التنفٌذ .ولكن لٌست جمٌع عملٌات التضٌٌق ٌنتج
عنها الخطؤ  System.OverflowwExceptionانظر للمثال التالً
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Dim myByte As Byte
Dim myInt As Integer = 200
myByte = myInt
)Console.WriteLine("Value of myByte: {0}", myByte

ففً الكود السابق تكون القٌمة المحتواة فً المتؽٌر  Integerتقع ضمن مجال النوع  Byteلذا فتحوٌل التضٌٌق ال ٌتسبب فً إطبلق خطؤ
زمن التنفٌذ ومع أن العدٌد من تحوٌبلت التضٌٌق تعتبر آمنة فإنه من األفضل تعقب تحوٌبلت التضٌٌق عند الترجمة قبل أن نصل إلى زمن
التنفً وٌتم ذلك باستخدام توجٌه المترجم Option Strict
ذ

فOption Strict ُٙ
 Option Strictفً زمن الترجمة عوضا عن زمن التنفٌذ من تحوٌبلت التضٌٌق وٌعطٌنا إعبلما بحٌث ٌمكننا تصحٌحه فً
ٌتؤكد
وقت مبكر فعندما نستطٌع تحدٌد تحوٌبلت التضٌٌق هذه ٌمكننا اتخاذ إجراءات تصحٌحٌة وتخفٌؾ خطر ظهور أخطاء فً زمن التنفٌذ .ومع
أنه ٌمكنك تحدٌد هذا الخٌار فً بداٌة كل ملؾ كود
Option Strict On

إال أنه ٌمكننا أٌضا تفعٌل التوجٌه  Option Strictأو إٌقافه للمشروع ككل وذلك بتحدٌد الخٌار المناسب من صفحة  Compileمن خصابص
 MyProjectفعندما تقوم بتفعٌل هذا الخٌار فؤنت تعلم المترجم بؤن علٌه التحقق من هذه االحتماالت خبلل عملٌة الترجمة وسوؾ ٌولد لك
خطؤ فً زمن الترجمة عن كل عملٌة تحوٌل تضٌٌق.
وٌمكننا إضافة الخٌار  Option Strictلمثالنا السابق لٌقوم المترجم بالتحقق من عملٌات التضٌٌق حٌث ٌمكننا تؽٌٌر نوع المتؽٌر الذي سٌحمل
النتٌجة من النوع  Shortإلى النوع  Integerالذي ٌمكنه حمل النتٌجة بؤمان
)Dim answer As Integer = Add(a, b

داالد اٌزح ً٠ٛاٌّحذد
 CBoolو  CByteو  CDateو
ٌزودنا فٌجول باٌزٌك بعدد من داالت التحوٌل التً تمكننا من التحوٌل بٌن األنواع بؤمان مثل
 CDblو  CIntإضافة إلى الوظٌفة  CTypeالتً تؤخذ محددٌن األول هو البٌانات التً لدٌك والثانً هو نوع البٌانات المراد فمثبل سطري
الكود التالٌٌن ٌعتبران متكافبٌن
)myByte = CByte(myInt
)myByte = CType(myInt, Byte

وتكمن الفابدة فً الوظٌفة  CTypeهً أنها تستطٌع التعامل مع جمٌع عملٌات التحوٌل بٌن مختلؾ األنواع والفبات األساسٌة والمشتقة وكذلك
األؼراض وواجهاتها

دٚس System.Convert
من أجل إكمال الحدٌث عن موضوع التحوٌل ٌحب علٌنا إلقاء نظرة على مجال األسماء
 Convertالتً ٌمكن استخدامها أٌضا فً عملٌات تحوٌل التضٌٌق والتعرٌض كما فً المثال

 Systemالذي ٌحتوي على الفبة

)myByte = Convert.ToByte(myInt
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وتكمن الفابدة من استخدام الفبة  System.Convertفً أنها توفر طرٌقة لؽوٌة طبٌعٌة للتحوٌل بٌن مختلؾ أنواع البٌانات ومع ذلك ٌزودنا
فٌجول باٌزٌك  2008بكم جٌد من وظابؾ التحوٌل المضمنة مثل  CBoolو  CByteحٌث أن استخدام الفبة  Convertللقٌام بعملٌات التحوٌل
ال ٌعدو كونه خٌار تفضٌل شخصً
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اٌفئخ StringBuilder
تخزن الفبة  StringBuilderسبلسل نصٌة دٌنامٌكٌة وتقدم لنا طرابق للتعامل معها وهً تعتبر أسرع بكثٌر من الفبة  Stringولكنها تستخدم
قدرا من الذاكرة أكبر بشكل ملحوظ من تلك التً تستخدمها الفبة  Stringوحتى تستطٌع استخدام الفبة  StringBuilderفً مشروعك علٌك
إضافة مرجع لمجال األسماء  System.Textوبافتراض أنك قمت باستٌراد مجال األسماء المذكور ٌمكننا تعرٌؾ متؽٌر ٌشٌر إلى تلك الفبة

Dim txt As New StringBuilder
وبما أنها تتعامل مع سبلسل نصٌة دٌنامٌكٌة فٌعتبر من الجٌد تعرٌؾ حجم النص الذي ستقوم بتخزٌنه فٌها مسبقا وتكون السعة االفتراضٌة
 16محرفا وهذه السعة تتضاعؾ تلقابٌا فً كل مرة تقوم بتجاوزها ولضبط هذه السعة نقوم بضبط قٌمة الخاصٌة .Capacity
وإلنشاء كٌان جدٌد من الفبة ٌ StringBuilderمكنك استدعاء بانً الفبة بدون تمرٌر أٌة محددات أو تمرٌر قٌمة نصٌة افتراضٌة

)"Dim txt As New StringBuilder("some string
وإن كنت قادرا على تقدٌر طول النص الذي ستقوم بتخزٌنه ٌمكنك تمرٌر هذه القٌمة لبانً الفبة وبهذا لم ٌعد هناك تؽٌٌرات مستمرة فً السعة
عند تخزٌن المحارؾ فً StringBuilder

)Dim txt As New StringBuilder(initialCapacity
ومع ذلك فالسعة التً قمت بتحدٌدها لٌست نهابٌة إذ ٌمكن أن تتؽٌر أثناء التنفٌذ وستقوم الفبة
كنت ترؼب بتحدٌد سعة عظمى لما سٌتم تخزٌنه ٌمكنك استخدام البانً التالً

 StringBuilderبضبط قٌمة السعة آلٌا وإن

)Dim txt As New StringBuilder( initialCapacity, maxCapacity
وعندما ترٌد إنشاء كٌان جدٌد من الفبة  StringBuilderمستخدما كبل من السعة االبتدابٌة والسعة العظمى والقٌمة االبتدابٌة ٌمكنك استخدام
بانً الفبة بالشكل التالً

)Dim txt As New StringBuilder( string, initialCapacity, maxCapacity
رأٌنا حتى اآلن خاصٌتان أساسٌتان للفبة  StringBuilderهما  Capacityو  MaxCapacityوإضافة لهما تقدم لنا هذه الفبة الخصابص
 Lengthو  Charsوالتً تماثل الخصابص التً تحمل نفس االسم فً الفبة  Stringفالخاصٌة  Lengthتعٌد عدد المحارؾ فً الكٌان الحالً
للفبة  StringBuilderوالخاصٌة  Charsتعٌد مصفوفة محارؾ وعكس الخاصٌة  Charsالخاصة بالفبة  Stringفهذه الخاصٌة قابلة للقراءة
والكتابة وٌكون ترتٌب العنصر األول فً هذه المصفوفة هو الصفر وتمتلك الفبة  StringBuilderالعدٌد من الطرابق المماثلة لتلك التً تحمل
نفس االسم فً الفبة  Stringولكنها تتعامل مباشرة مع النص الذي ٌتم تطبٌقها علٌه والتعٌد سلسلة نصٌة جدٌدة

Append
تضٌؾ الطرٌقة  Appendنوعا أساسٌا للكٌان الحالً للفبة  StringBuilderوتكون صٌؽتها على الشكل التالً حٌث ٌمكن أن ٌكون المحدد
 valueمحرؾ مفرد أو نص أو تارٌخ أو أٌة قٌمة رقمٌة

)SB.Append(value
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فعندما تقوم بإضافة قٌمة رقمٌة إلى ٌ StringBuilderتم تحوٌلها إلى نص ثم ٌتم إضافتها إلى النص المخزن فً  StringBuilderكما ٌمكن
إضافة قٌمة من النوع  Objectإلى  StringBuilderحٌث تكون القٌمة الفعلٌة المضافة هً القٌمة المعادة من الخاصٌة  ToStringالعابدة لـ
 Objectكما ٌمكنك إضافة مصفوفة محارؾ مستخدمٌن الصٌؽة التالٌة

)SB.Append(chars, startIndex, count
أو ٌمكنك إضافة قسم من نص بتحدٌد مكان بدء ذلك القسم وعدد المحارؾ المراد إضافتها

)SB.Append(string, startIndex, count

AppendFormat
الطرٌقة  AppendFormatمشابهة للطرٌقة  Appendإال أنها تقوم بتنسٌق النص قبل إضافته وٌكون للنص المضاؾ تحدٌد معٌن للتنسٌق
إضافة إلى قٌمته وتكون الصٌؽة العامة للطرٌقة  AppendFormatكما ٌلً

)SB.AppendFormat(string, values
والمحدد األول ٌكون نص ٌحدد خصابص التنسٌق و  valuesتكون عبارة عن مصفوفة من القٌم واحدة من أجل كل تحدٌد تنسٌق معٌن وفً
المحدد  stringإذا كان لدٌك عدد قلٌل من القٌم لتنسٌقها وحتى أربعة قٌم ٌمكنك تمرٌرها كمحددات منفصلة مفصولة بفاصلة

)SB.AppendFormat(string, value1, value2, value3, vlaue4
والكود التالً ٌضٌؾ النص  Your balance as of Thursday, August 2, 2007 is $19,950.40للمتؽٌر StringBuilder

Dim statement As New StringBuilder
_ (statement.AppendFormat
_ "Your balance as of {0:D} is ${1: #,###.00}",
)#8/2/2007#, 19950.40
وكل تحدٌد لصٌؽة ٌتم حصره بقوسٌن من الشكل }{ وٌتم ترقٌمهم بالتسلسل ابتداء من الصفر ثم تتبع فاصلتهم بالتحدٌد الفعلً والتنسٌق D
بخبر الطرٌقة  AppendFormatللقٌام بتنسٌق النص المحدد بتنسٌق التارٌخ الطوٌل والتنسٌق الثانً ٌستخدم فاصل اآلالؾ وعددان عشرٌان
بعد الفاصلة العشرٌة من أجل القٌمة حٌث ٌضٌؾ الكود التالً نفس النص ولكنها تمرر القٌم عبر مصفوفات

Dim statement As New StringBuilder
}Dim values() as Object = {#8/2/2007#, 19950.4
_ (statement.AppendFormat
)"Your balance as of {0:D} is ${1:#,###.00} ", values
وفً كلتا الحالتٌن سٌحمل المتؽٌر  statementنصا كما ٌلً

Your Balance as of Thursday, August 2, 2007 is $19,950.40

Insert
تضٌؾ هذه الطرٌقة نصا للكٌان الحالً للفبة  StringBuilderوتكون صٌؽتها
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)SB.Insert(index , value
حٌث أن المحدد ٌ indexحدد المكان الذي سٌتم إدراج النص الجدٌد فٌه و  valueهو النص الذي سٌتم إدراجه وكما فً الطرٌقة Append
ٌمكن أن تكون  valueمن النوع  Objectوتكون بالتالً القٌمة المدرجة هً القٌمة المعادة من الطرٌقة  ToStringالعابدة لـ  Objectاألمر
الذي ٌعنً أنه ٌمكنك استخدام الطرٌقة  Insertإلدراج قٌم عددٌة وتوارٌخ مباشرة ضمن المتؽٌر من النوع  StringBuilderوتمكننا صٌؽة
معدلة قلٌبل من الطرٌقة  Insertمن إدراج عدة نسخ من نص معٌن ضمن StringBuilder

)SB.Insert(index, string, count
كما ٌمكن استخدام  Insertإلدراج مصفوفة محارؾ فً موقع محدد بالمحدد  indexفً الكٌان الحالً لـ  StringBuilderحٌث أن المحدد
 charsهو عبارة عن مصفوفة محارؾ

)SB.Insert(index, chars

Remove
هذه الطرٌقة تزٌل عددا من المحارؾ من  StringBuilderالحالً بدءا من موقع محدد وتكون صٌؽتها كالتالً حٌث أن المحدد startIndex
هو موقع أول محرؾ ستتم إزالته من النص والمحدد  countهو عدد المحارؾ التً سٌتم إزالتها

)SB.Remove(startIndex, count

Replace
هذه الطرٌقة تقوم باستبدال جمٌع تواجدات نص ضمن  StringBuilderبنص آخر وتكون صٌؽتها كالتالً حٌث ٌمكن أن تكون قٌمة أي من
المحددٌن نصا أو محرفا

)SB.Replace(oldValue, newValue
وعكس ما ٌحصل فً الفبة  Stringفعملٌة االستبدال تتم فً الكٌان الحالً للفبة  StringBuilderوهذه الطرٌقة ال تعٌد نصا آخر كما ٌمكننا
استخدام شكل آخر من الطرٌقة  Replaceلتحدٌد االستبداالت فً قطعة محددة من كٌان StringBuilder

)SB.Replace(oldValue, newVlaue, startIndex, count
هذه الطرٌقة تستبدل جمٌع تواجدات  oldValueبقٌمة  newVlaueفً القسم المحدد وبداٌته من  startIndexوٌمتد عددا من المحارؾ
بقٌمة  countابتداء من ذلك الموقع االبتدابً

ToString
تستخدم هذه الطرٌقة لتحوٌل كٌان  StringBuilderإلى  Stringوضبط القٌمة المعادة فً متؽٌر من النوع
القٌمة المحتواة فً المتؽٌر من النوع  StringBuilderالتً تم تطبٌقها علٌها
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 Stringوهً تعٌد نصا ٌمثل

اٌٛاطفخ Obsolete Attribute

تقدٌما بسٌطا لواصفة تسمى  Obsoleteوهً مفٌدة عندما تقوم بعمل نسخة مطورة من فبة معٌنة تستخدمها فقد تكون هناك
إلٌكم
بعض العناصر  -دالة أو وظٌفة مثبل  -فً تلك الفبة ترٌد وضع عناصر أخرى بدٌلة عنها هنا ٌمكنك استخدام الواصفة المذكورة لتعلٌم ذلك
العنصر أنه لم ٌعد مستخدما وربما تمرر لها قٌمة نصٌة تظهر للمبرمج الذي ٌستخدم هذه الفبة بؤن ٌستخدم عنصر آخر عوضا عن ذلك
العنصر الذي تم تعلٌمه بواسطة هذه الواصفة

وإذا نظرنا لتعرٌفها فً مكتبة  MSDNسنرى
Marks the program elements that are no longer in use. This class cannot be
inherited

وترجمته للعربٌة :تقوم بتعلٌم عنصر فً البرنامج بؤنه لم ٌعد مستخدما .وهذه الفبة ال ٌمكن الوراثة منها

 ٟ٘ٚرأر ٟثاحذ ٜصالصخ ط١غ:
األٌٝٚ
()ObsoleteAttribute

مثال:
<ObsoleteAttribute()> Public Function OldFunction() As String
Return "This is the String from old function".
End Function 'OldFunction

اٌضبٔ١خ
(ObsoleteAttribute(String

حٌث ٌمرر لها محدد عبارة عن رسالة نصٌة تتضمن حبل بدٌبل الستخدام هذا العنصر

ِضبي
<ObsoleteAttribute("This function will be removed from future Versions.Use another
_ >)"'function 'NewFunction
Public Function OldFunction() As String
OldFunction= "This is the String from old function".
End Function 'OldFunction

اٌضبٌضخ
(ObsoleteAttribute(String, Boolean

حٌث ٌمرر لها محدد أول ٌكون عبارة عن رسالة نصٌة تتضمن حبل بدٌبل الستخدام هذا العنصر وٌحدد المحدد الثانً ذا النوع البولٌانً فٌما
إذا كان ٌجب اعتبار استخدام هذا العنصر خطؤ

ِضبي
استخدام العنصر ال ٌعتبر خطؤ
<ObsoleteAttribute("This function will be removed from future Versions.Use another
_ >)function 'NewFunction'", False
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Public Function OldFunction() As String
OldFunction= "This is the String from old function".
End Function 'OldFunction

استخدام العنصر ٌعتبر خطؤ
<ObsoleteAttribute("This function will be removed from future Versions.Use another
function 'NewFunction'", True)> _
Public Function OldFunction() As String
OldFunction= "This is the String from old function".
End Function 'OldFunction

عإاي
هل معنى كبلمك انه لم ٌعد بإمكاننا استخدام الدالة القدٌمة
اةٛاٌغ
 ولكن الهدؾ منTrue ٌمكنك استخدام الدالة القدٌمة فً جمٌع الحاالت إال عند استخدامك للصٌؽة الثالثة ووضعت قٌمة المحدد الثانً إلى
هذه الواصفة هو تعلٌم العنصر أنه أصبح قدٌم وؼٌر مستخدم وهدؾ الرسالة فً الصٌؽة الثانٌة والثالثة توجٌه المبرمج مستخدم هذه الفبة لحل
-  هذه الواصفة تنطبق على جمٌع عناصر الفبة ولٌس الدوال فقط- بدٌل عن استخدام هذا العنصر القدٌم
هذا مثال إضافً من أجل مزٌد من التوضٌح
.دقق جٌدا فً المثال التالً الذي ٌظهر بعضا من حاالت استخدم هذه الواصفة
Public Class TestObsolete
Public Name As String
' You Can Use it With Fields Also
<Obsolete("No Longer Used")> _
Public FName As String
Sub New()
End Sub
' Default Obsolete usage
<Obsolete()> _
Public Sub Test1()
End Sub
' Passing A Message
<Obsolete("Not used Anymore 2, Use Test5")> _
Public Sub Test2()
End Sub
' ذ خطأ١ٌٛرُ ذ٠ حذد أٔٗ ال٠ ٟٔاٌّحذد اٌصاٚ ش سساٌح٠ذّش
' عح اسرخذاَ ٘زٖ اٌذاٌح١ٔر
<Obsolete("Not used Anymore 3, Use Test5", False)> _
Public Sub Test3()
End Sub
' ذ خطأ١ٌٛرُ ذ١حذد أٔٗ س٠ ٟٔاٌّحذد اٌصاٚ ش سساٌح٠ذّش
' عح اسرخذاَ ٘زٖ اٌذاٌح١ٔر
<Obsolete("Not used Anymore 4, Use Test5", True)> _
Public Sub Test4()
End Sub
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Public Sub Test5(ByVal abc As String)
MsgBox(abc)
End Sub
End Class

 انظر الكود.اآلن حاول استخدامها برمجٌا
Private Sub test()
Dim a As New TestObsolete
a.Test1()
a.Test2()
a.Test3()
a.Test4()
a.Test5("test")
End Sub

 عند ترجمة المشروع لدى محاولة تنفٌذه وسٌتم تنفٌذWarning  سٌولد تحذٌراTest3  وTest2  وTest1 سترى أن استخدام الداالت
 ولن ٌتم تنفٌذ المشروعError  سٌعطً خطؤTest4 المشروع بٌنما استخدام الدالة
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رخضٍِ ٓ٠ف ِب ػّٓ  Exeاٌجشٔبِظ أصٕبء اٌزط٠ٛش ٚاعزؼبدرٗ أصٕبء اٌزشغً١
فً البداٌة سنحتاج لبلستٌرادات التالٌة كً ٌعمل الكود معنا
Imports System.Reflection
Imports System.IO

وهذا هو كود االستعادة مدعما بالتعلٌقات الكاملة التً تشرح كٌفٌة عمله
إظشاء اٌغشع ِٕٗ اسرخشاض أِ ٞظذس شٕائِ ٟضّٓ ضّٓ اٌٍّف اٌرٕف١زٌٍّ ٞششٚع '
ٚذخض ٕٗ٠فٍِ ٟف '
Private Sub ExtractBinaryResource(ByVal ToStoreFileName As String, ByVal
)EmResourceName As String
اسرخذاَ حٍمح اطط١اد األخطاء '
Try
احضاس اسُ اٌّعّغ اٌحاٌ' ٟ
Dim Ref As Assembly = Assembly.GetExecutingAssembly
٠رضّٓ اٌّظذس اٌصٕائ ٟاٌّٛظٛد ف ٟاٌّعّغ  streamأشاء '
_ Dim ResStr As Stream = Ref.GetManifestResourceStream(Ref.GetName.Name
)& "." & EmResourceName
إٔشاء ِظفٛفح تا٠راخ ٌرحًّ اٌث١أاخ اٌصٕائ١ح '
ٚتطٛي اٌث١أااخ اٌر ٟسررُ لشاءذٙا '
Dim TmBuff(ResStr.Length - 1) As Byte
 Streamلشاءج اٌث١أاخ اٌصٕائ١ح ِٓ اٌـ '
إٌِ ٝظفٛفح اٌثا٠راخ '
)ResStr.Read(TmBuff, 0, ResStr.Length
٠سرخذَ ٌرخضِ ٓ٠حر٠ٛاخ اٌّظفٛفح اٌّؤلرح إٌ ٝاٌمشص  FileStreamإٔشاء '
)Using Fs As New FileStream(ToStoreFileName, FileMode.Create
 FileStreamإٔشاء واذة ت١أاخ شٕائ١ح ٠ؼرّذ ػٍ' ٝ
)Using Bw As New BinaryWriter(Fs
وراتح ِظفٛفح اٌث١اذاخ ٌٍمشص '
)Bw.Write(TmBuff
وراتح ظّ١غ اٌث١أاخ ٌٍمشص ٚذفش٠غ ِخاصْ اٌزاوشج اٌّؤلرح '
)(Bw.Flush
End Using
End Using
Catch ex As Exception
إظٙاس سساٌح تاٌخطأ ف ٟحاي حذٚشٗ '
)MsgBox(ex.Message
End Try
End Sub

واإلجراءات الصحٌحة لتخزٌن الملؾ أثناء التطوٌر حتى النواجه مشاكل أثناء التنفٌذ
 .1انسخ الملؾ الذي ترٌد استخدامه لمجلد المشروع مباشرة إٌاك ونسخه لداخل المجلد  Binكما ٌفعل الكثٌر – وال تضؾ أي ملفات
Resourceال داعً لها
 .2فً الـ  Solution Explorerانقر بزر الفؤرة الٌمٌنً على المشروع ثم اختر  Add/Existing Itemوأضؾ الملؾ الذي ترٌده
للمشروع
 .3ؼٌر خاصٌة  Build Actionللملؾ المضاؾ إلىEmbedded Resource

340

 ٌجب أن-  ملؾ أكسس مثبل- ً حساسة لحالة األحرؾ أي عندما تمرر اسم المصدر الثنابEmResourceName  قٌمة المتؽٌر:مبلحظة
تطابق حالة األحرؾ الممررة هنا لحالة األحرؾ المكتوب بها االسم عند تخزٌن الملؾ أي تؤكد من مطابقة حالة األحرؾ بالضبط السم الملؾ
2 كما ٌظهر بعد إضافته فً الخطوة رقم
 استخدم مخٌلتك...  أوDAT  أوBIN  أوJPG  أوPDF  أوMDB  هذا الكود ٌعمل مع الكثٌر من الملفات مثبل ملؾ:مبلحظة
 عوضا عنMemoryStream كما ٌمكننا تطوٌر كود االستعادة بعدة أشكال حسب الحاجة فمثبل ٌمكننا تعدٌل اإلجراء لٌنقل الملؾ إلى
:ً كما ٌلmemorystream  وبهذا ٌخزن فً ذاكرة مإقتة بحٌث ٌمكن استخدامه وٌكون اإلجراء المعدل لٌعٌدFilestream
Private Sub ExBinResToMemoryStream(ByVal EmResourceName As String, _
ByRef RetMemStr As MemoryStream)
Try
Dim Ref As Assembly = Assembly.GetExecutingAssembly
Dim ResStr As Stream = Ref.GetManifestResourceStream(Ref.GetName.Name _
& "." & EmResourceName)
Dim TmBuff(ResStr.Length - 1) As Byte
ResStr.Read(TmBuff, 0, ResStr.Length)
RetMemStr = New MemoryStream(ResStr.Length)
RetMemStr.Write(TmBuff, 0, ResStr.Length)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub

ً مثبل وأردنا تحمٌلها فً مربع الصور نستخدم الكود التالPic0.jpg فإذا افترضنا أن الملؾ هو صورة باسم
Dim Ms As MemoryStream
ExBinResToMemoryStream("Pic0.jpg", Ms)
Me.PictureBox1.Image = New Bitmap(Ms)
Ms.Close()
Ms.Dispose()

وهذا مثال عن استخدام الكود األول الذي ٌستعٌد إلى ملؾ على القرص
' اس فرحٛق حٚفرح طٕذ
If Me.SFD.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
' اسُ اٌّظذسٚ ش اسُ اٌٍّف٠ذّشٚ  اسرذػاء اإلظشاءٟاٌصٕائ
ExtractBinaryResource(Me.SFD.FileName, "test.mdb")
' اءٙػشع سساٌح تؼذ االٔر
MsgBox("Ok")
End If
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رشف١ش األعشاس ٌٍّغزخذَ اٌحبٌٟ
ٌحتاج التطبٌق فً كثٌر من األحٌان إلى تخزٌن بٌانات خصوصٌة فً ملؾ أو فً الذاكرة والحل الواضح هو التشفٌر المتماثل الذي
ٌشفر البٌانات باستخدام سلسة عشوابٌة من الباٌتات تدعى بالمفتاح السري .وتكمن المشكلة عندما ترٌد فك تشفٌر البٌانات المشفرة فً أنك
ستحتاج لنفس المفتاح السري الذي استخدمته للتشفٌر مما ٌإدي إلى سلسلة من التعقٌدات فإما أنك ستحتاج إلى مكان آمن لتخزٌن المفتاح
السري وهذا أمر صعب أو أنك ستحتاج الستخبلصه من معلومات أخرى مثل كلمة سر مزودة من قبل المستخدم والتً تكون فً الؽالب ؼٌر
آمنة وستنهار كلٌا عندما ٌنسى المستخدم كلمة السر الخاصة به.
و الحل المثالً هو جعل نظام الوٌندوز ٌقوم بتشفٌر البٌانات من أجلك ولتحقٌق هذا ستحتاج إلى ما ٌسمى بـ  DPAPIأو Data Protection
 APIوالذي ٌقوم بتشفٌر البٌانات باستخدام مفتاح متماثل مبنً على معلومات خاصة بالمستخدم واآللة وبهذه الطرٌقة لم تعد تقلق بخصوص
تخزٌن المفتاح ووثوقٌته وبدال عن ذلك ٌتؤكد نظام التشؽٌل من وثوقٌة المستخدم عندما ٌدخل إلى النظام وتكون البٌانات المخزنة من قبل
مستخدم ؼٌر ممكنة الوصول بالنسبة للمستخدمٌن اآلخرٌن.
فً النسخ السابقة من الدوت نٌت الٌوجد فبات مدارة الستخدام  DPAPIوتم تصحٌح هذا فً الدوت نٌت  2.0بالفبة الجدٌدة ProtectData
فً مجال األسماء System.Security.Cryptography

و١ف ّ٠ىٕٕ ٟفؼً رٌه
 ProtectDataتقدم طرٌقتان مشتركتان  Shared Methodsاألولى  ProtectDataتؤخذ مصفوفة باٌتات تمثل البٌانات
الفبة
المراد تشفٌرها وتعٌد مصفوفة باٌتات بالبٌانات المشفرة والثانٌة  UnprotectDataتقوم بالعملٌة المعاكسة حٌث تؤخذ مصفوفة باٌتات
بالبٌانات المشفرة وتعٌد مصفوفة باٌتات بالبٌانات المفكوك تشفٌرها .وباستخدام  ProtectDataو ٌ UnprotectDataمكنك فقط التعامل مع
مصفوفات باٌتات  Byte Arrayوهذا ٌعنً أنك عندما ترٌد تشفٌر بٌانات من أي نوع علٌك القٌام بتحوٌلها إلى مصفوفة باٌتات قبل القٌام
بالتشفٌر.

ِضبي ػٍّٟ
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.IO
Module ProtectData
)(Sub Main
' Get the data.
)"Console.WriteLine("Enter a secret message and press enter.
)">"(Console.Write
)(Dim Input As String = Console.ReadLine
)(Console.WriteLine
If Input <> "" Then
Dim Data(), EncodedData() As Byte
' Write the data to a new MemoryStream.
)(Dim DataStream As New MemoryStream
)Dim Writer As New StreamWriter(DataStream
)Writer.Write(Input
)(Writer.Close
' Convert the MemoryStream into a byte array,
' which is what you need to use the ProtectData() method.
)(Data = DataStream.ToArray
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' Encrypt the byte array.
EncodedData = ProtectedData.Protect(Data, Nothing, _
DataProtectionScope.CurrentUser)
' Store the encrypted data in a file.
My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes("c:\secret.bin", _
EncodedData, False)
End If
End Sub
End Module

ًعندما تقوم بتشؽٌل التطبٌق سٌطلب من إدخال نص والذي سٌقوم بتشفٌره باستخدام الحساب الحالً للمستخدم وٌقوم بتخزٌن البٌانات ف
 وللتؤكد من أن البٌانات مشفرة فعبل لدٌك خٌاران قم بفتح. والبٌانات الموجودة فٌه لن ٌستطٌع قراءتها أي مستخدم آخرsecret.bin الملؾ
 و الكود التالً ٌحاول القٌامMemory Stream الملؾ وألقً نظرة بنفسك أو ٌمكنك تعدٌل الكود لٌقرأ البٌانات مباشرة من مجرى الذاكرة
بالخٌار الثانً ونتٌجة إظهاره ستتكون سلسة نصٌة ال معنى لها
' Verify the data is encrypted by reading and displaying it
' without performing any decryption.
DataStream = New MemoryStream(EncodedData)
Dim Reader As New StreamReader(DataStream)
Console.WriteLine("Encrypted data: " & Reader.ReadToEnd())
Reader.Close()

 الستخبلص البٌانات منUnprotectData ولتفكٌك تشفٌر البٌانات ٌجب علٌك وضعها فً مصفوفة باٌتات ثم استخدام الطرٌقة
 إلضافة دعم لتفكٌك التشفٌر للمثال السابق مثبل ٌمكنك إضافة الكود التالً لٌقرأ البٌاناتStreamReader مصفوفة الباٌتات وٌمكنك إضافة
من الملؾ وٌظهر الجملة التً أدخلتها سابقا
If My.Computer.FileSystem.FileExists("c:\secret.bin") Then
Dim Data(), EncodedData() As Byte
EncodedData = My.Computer.FileSystem.ReadAllBytes("c:\secret.bin")
Data = ProtectedData.Unprotect(EncodedData, Nothing, _
DataProtectionScope.CurrentUser)
Dim DataStream As New MemoryStream(Data)
Dim Reader As New StreamReader(DataStream)
Console.WriteLine("Decoded data from file: " & Reader.ReadToEnd())
Reader.Close()
Console.WriteLine()
End If

تذكر بما أن البٌانات تم تشفٌرها بواسطة حساب المستخدم الحالً ٌمكنك تفكٌك تشفٌرها فً أي وقت والقٌد الوحٌد هو انك ٌجب أن تدخل
باستخدام نفس حساب المستخدم والحظ أنك عندما تقوم بحماٌة البٌانات ٌجب علٌك اختٌار واحدة من القٌم من التعداد
: وٌكون بذلك لدٌك خٌارانDataProtectionScope Enumeration

LocalMachine
 وهذا ٌعمل جٌدا.سٌقوم وٌندوز بتشفٌر البٌانات بمفتاح خاص باآللة وبهذا تضمن أن ال أحد ٌستطٌع قراءة البٌانات إال على نفس الجهاز
 والتً تعمل بدون تدخل المستخدمServer Side Application بالنسبة للتطبٌقات التً تعمل على المخدم
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CurrentUser
سٌقوم وٌندوز بتشفٌر البٌانات بمفتاح خاص بالمستخدم وبالتالً ال ٌمكن قراءتها من قبل المستخدمٌن اآلخرٌن
DataProtectionScope

فً المثال المذكور ٌتم تخزٌن بٌانات خاصة بالمستخدم ومع ذلك ٌمكنك تؽٌٌر مجال حماٌة البٌانات
.لٌتم تخزٌن البٌانات بشكل ٌستطٌع جمٌع مستخدمً الجهاز الوصول إلٌها
Console Application وفٌما ٌلً سرد للمثال كامبل وهو تطبٌق من نوع

Imports System.Security.Cryptography
Imports System.IO
Module ProtectData
Sub Main()
' Get the data.
Console.WriteLine("Enter a secret message and press enter.")
Console.Write(">")
Dim Input As String = Console.ReadLine()
Console.WriteLine()
If Input <> "" Then
Dim Data(), EncodedData() As Byte
' Write the data to a new MemoryStream.
Dim DataStream As New MemoryStream()
Dim Writer As New StreamWriter(DataStream)
Writer.Write(Input)
Writer.Close()
' Convert the MemoryStream into a byte array,
' which is what you need to use the ProtectData() method.
Data = DataStream.ToArray()
' Encrypt the byte array.
EncodedData = ProtectedData.Protect(Data, Nothing, _
DataProtectionScope.CurrentUser)
' Store the encrypted data in a file.
My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes("c:\secret.bin", _
EncodedData, False)
' Verify the data is encrypted by reading and displaying it
' without performing any decryption.
DataStream = New MemoryStream(EncodedData)
Dim Reader As New StreamReader(DataStream)
Console.WriteLine("Encrypted data: " & Reader.ReadToEnd())
Reader.Close()
Console.WriteLine()
End If
If My.Computer.FileSystem.FileExists("c:\secret.bin") Then
Dim Data(), EncodedData() As Byte
EncodedData = My.Computer.FileSystem.ReadAllBytes("c:\secret.bin")
Data = ProtectedData.Unprotect(EncodedData, Nothing, _
DataProtectionScope.CurrentUser)
Dim DataStream As New MemoryStream(Data)
Dim Reader As New StreamReader(DataStream)
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))(Console.WriteLine("Decoded data from file: " & Reader.ReadToEnd
)(Reader.Close
)(Console.WriteLine
End If
)(Console.ReadLine
End Sub
End Module

ِبرا ػٓ ...
حماية البيانات قبل تخزينها في قاعدة البيانات؟ طالما أنك استخدمت الفبة  ProtectedDataلتشفٌر بٌاناتك ٌمكنك
وضعها فً أي مكان ترٌده ففً المثال السابق قمت بكتابة البٌانات المشفرة إلى ملؾ ومع ذلك ٌمكنك كتابة البٌانات الثنابٌة إلى سجل قاعدة
البٌانات ولفعل ذلك ستحتاج ببساطة إلى حقل ثنابً  binaryفً جدولك بمساحة كافٌة لٌتسع لمصفوفة الباٌتات المشفرة وفً الـ Sql Server
تستخدم نوع البٌانات  varbinaryلهذا الؽرض
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رٛعٙ١بد اٌّؼبٌظ

اٌزشعّخ اٌششؽ١خ
ٌمكننا استخدام الترجمة الشرطٌة الختٌار مقاطع معٌنة من الكود لترجمتها فمثبل ربما ترؼب فً كتابة عبارات للتنقٌح لمقارنة السرعة عند
استخدام طرق مختلفة لتحقٌق مهمة برمجٌة معٌنة أو ربما ترؼب فً كتابة كود معٌن من اجل منطقة لؽوٌة معٌنة وتم تصمٌم عبارات
الترجمة الشرطٌة لٌتم تنفٌذه أثناء عملٌة الترجمة.
ٌمكنك التصرٌح عن ثابت للترجمة الشرطٌة باستخدام التوجٌه  #Constوٌمكنك بعدها تحدٌد مقاطع الكود المراد ترجمته شرطٌا باستخدام
بلوك  #If … Then … #Else … #ElseIf ….#End Ifفمثبل ٌمكننا التصرٌح عن ثابت نستخدمه لتحدٌد هل نقوم بترجمة نسخة كاملة أو
نسخة للعرض فقط مستخدمٌن الثابت  #Constكما فً المثال
"#Const CompDemo = "Demo
#If CompDemo = "Demo" Then
اٌؼشع تٕسخح اٌخاص اٌىٛد '
#ElseIf CompDemo = "Special" Then
اٌخاطح تإٌسخح اٌخاص اٌىٛد '
#Else
اٌؼاد٠ح تإٌسخح اٌخاص اٌىٛد '
#End If

باإلضافة إلى إمكانٌة تعرٌفك للثوابت التً تحتاجها بناء على احتٌاجات برنامجك هناك ثوابت تؤتً معرفة سابقا وهً







 Active Solution Configurationفً صندوق

 CONFIGنص ٌعطٌنا الضبط الحالً لتعرٌؾ الحل المفعل حالٌا
Configuration manager
 DEBUGقٌمة منطقٌة ٌمكن ضبطها من صندوق حوار خٌارات المشروع وهً تحدد هل ترجمة البرنامج حالٌا موضوعة على
وضع التنقٌح فً الحالة االفتراضٌة
 TARGETنص ٌحدد نوع خرج المشروع والقٌم الممكنة لهذا الثابت هً  winexeأو  exeأو  libraryأو module
 TRACEقٌمة منطقٌة ٌمكن تحدٌدها من خصابص المشروع
 VBC_VERتحتوي على رقم نسخة الفٌجول باٌزٌك
 _MYTYPEسلسلة نصٌة تمثل نوع المشروع الذي ٌتم بناإه وهذه تتحكم فً أي من أؼراض  Myتتوفر فً المشروع

ؽٚ ٞٛئخفبء ألغبَ ِٓ اٌىٛد
تستخدم  #Regionمن أجل طوي وإخفاء أقسام من الكود وهً تستخدم من أجل تنظٌم الكود وتصنٌفه ضمن أقسام وهً تؤخذ محدد وحٌد هو
سلسلة نصٌة تحدد اسما للقسم كما فً المثال
" #Region " General Functions
اٌمسُ ضّٓ اٌىٛد '
#End Region

#ExternalSource
وهو ٌستخدم حصرٌا من قبل المترجم والمنقح حٌث ٌوفر ربط بٌن سطور محددة من الكود المصدري ونص خارجً وصٌؽته العامة
) #ExternalSource( StringLiteral , IntLiteral
] [ LogicalLine+
#End ExternalSource

346

و١ف رغؼً ٌٕبفزح ثشٔبِظ ظال
استخدم الكود التالً لتجاوز الخاصٌة  CreateParamsللنافذة وإضافٌة خاصٌة الظل لها
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و١ف رم َٛثؼًّ أ٠مٔٛخ خبطخ ٌزحىّه اٌخبص
عندما تقوم بإنشاء تحكم خاص بك فٌجب أن تكون له أٌقونة تمٌزه والستبدال األٌقونة االفتراضٌة التً ٌظهرها الفٌجول ستودٌو فً شرٌط
األدوات نستخدم ملؾ  bmpأو ملؾ  icoمستقلٌن أو مضمنٌن ضمن الـ  dllالناتج عن المشروع ولكن ٌجب علٌك االنتباه إلى أن لون البكسل
ٌصبح شفافا
الٌساري األسفل ٌحدد اللون الشفاؾ لؤلٌقونة فإذا كان لون ذلك البكسل أصفر فؤٌنما ورد اللون األصفر فً األٌقونة
وإلضافة ملؾ مضمن للـ  DLLاستخدم أمر  Add newمن قابمة  Projectوأضؾ ملؾ الصورة للمشروع وسمه باسم التحكم الذي سٌؤخذ
األٌقونة مثبل إذا كان اسم التحكم لدٌك  TextBoxExفٌجب أن ٌكون اسم الملؾ  TextBoxEx.bmpأو  TextBoxEx.icoوٌجب أن تكون
أبعاده  16 × 16بكسل ثم قم باختٌار خصا ئص الملؾ و ؼٌر الخاصٌة  Build Actionإلى  Embedded Resourceثم أعمل Compile
للمشروع وتبلحظ أنك قد نجحت بعمل ذلك دون إضافة إي كود وإذا كان ملؾ الصورة خارجً عندها ستضطر الستخدام  Attributeصفة
ToolboxBitmapفعلى سبٌل المثال انظر الكود التالً
_ >)”<ToolboxBitmap(“C:\CustomControlDemo\TextBoxEx.ico
Public Class TextBoxEx
§
End Class

وهً مفٌدة فً حاالت أخرى مثل أن الصورة موجودة فً  Dllآخر أو موجودة بنفس الـ  Dllو بؽٌر اسم كالمثال
_ >)”<ToolboxBitmap(GetType(TextBoxEx), “TextBoxIcon.bmp
Public Class TextBoxEx
§
End Class

حالة أخرى ستحتاج فٌها إلى استخدام هذه الصفة  Attributeوهً حالة تعشٌش األسماء مثبل التحكم  TextBoxExموجود فً مجال األسماء
 CustomControlDemo.Controlsعندها علٌك تؽٌٌر اسم الصورة إلى  Controls.TextBoxIcon.bmpومع ذلك ستبقى محتاجا
الستخدام الصفة ToolboxBitmap
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ٌّبرا ٠أخز وٛدن ٚلزب ؽ٠ٛال أصٕبء اٌزٕف١ز
 Profilingهو معرفة تصرفات كودك و قسم كبٌر منه هو معرفة فٌما إذا كان هذا الكود ٌؤخذ وقتا طوٌبل للتنفٌذ .كما ال ٌجب القٌام به منذ
البدء بالتطوٌر ولكنه ٌصبح ضرورٌا عند تدقٌق األنظمة التً تسٌر ببطء كما أنه ٌصبح مفٌدا قرب االنتهاء من التطوٌر وخاصة لتلك األنظمة
التً تعمل خارج المجال المقبول
فً فٌجول ستودٌو  2005وخاصة إصدارة  Teamلدٌها أدوات رابعة لـ  Profilingولكنها مصممة للعمل ضمن بٌبة التطوٌر .و الـ Auto
 Profilerالذي ٌبقى مع كودك ٌجعلك تقرر متى تشؽله ومتى توقفه .وهذه المقالة تعرض كٌفٌة توظٌؾ بعض الوظابؾ المفٌدة فً الدوت
نٌت لبناء  Auto Profilerسهل االستخدام ٌمكنه توقٌت سطر واحد أو برنامج كامل

Implementing the Timestamp Class
الخطوة األولى هً بناء فبة تتعقب وتوقؾ األوقات .وٌجب أن تعلم أنه عندما تبدأ بتوقٌت قطعة من الكود والوقت المار منذ البدء ٌمكنك
استخدام الفبة  DateTimeمن أجل توقٌت البداٌة والنهاٌة متضمنا حسابات الوقت المنتهً لهذه الفبة والكود التالً ٌبٌن فبة Stamp
Friend Class Stamp
Private start As DateTime
)(Public Sub New
start = DateTime.Now
End Sub
Public ReadOnly Property ElapsedTimeString() As String
Get
)(Return ElapsedTime.ToString
End Get
End Property
)(Public ReadOnly Property StartTime
Get
)(Return start.ToLongTimeString
End Get
End Property
Public ReadOnly Property ElapsedTime() As TimeSpan
Get
)Return DateTime.Now.Subtract(start
End Get
End Property
End Class

Implementing the MarkTime Class
وإلبقاء الفبة سهلة االستخدام ضع معظم العمل علٌك والفبة التالٌة  MarkTimeتستخدم تتبع عام لكابن  Stampوهً تبنً كابن Stamp
وتضعه فً الذاكرة وتعٌد عبلمة الوقت وستحتاج هنا للمكدس  Stackلتتبع التكرار فمثبل عندما تكرر الطرٌقة نفسها عشر مرات فإنك تضٌؾ
عشر عبلمات بدء لمكدس  MarkTimeقبل أن تحتسب أوقات االنتهاء والكود التالً ٌبٌن الفبة MarkTime
Friend Class MarkTime
Private stack As Stack(Of Stamp) = Nothing
)(Public Sub New
)()stack = New Stack(Of Stamp
End Sub
Public Function AddStart() As String
)(Dim start As Stamp = New Stamp
)stack.Push(start
Return start.StartTime
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End Function
Public Function RemoveStart() As String
If (stack.Peek() Is Nothing = False) Then
Return stack.Pop().ElapsedTimeString
Else
Return ""
End If
End Function
End Class

Hashtableش١شٙي اٌزٚ ثبعزخذاَ عذAutoProfiler ثٕبء
Start  وStopp  و طرٌقتان مشتركتان هماSub New  هوshared constructor  ٌحتوي على بانً مشتركAutoProfiler وأخٌرا الـ
 للحصول على االسم الكاملReflection  واالنعكاسStackTrace  التً تستخدمGetKey  تستدعً الطرٌقة المشتركةStart الطرٌقة
 وهنا المستخدم لن ٌحتاج لمعرفة أي الطرق ٌتم قٌاسهاHashtable  فً جدول التهشٌرKey للطريقة المستدعٌة وهذا االسم ٌصبح المفتاح
Hashtable  ٌقوم بذلك وإذا تم استدعاء الطرٌقة عدة مرات وكان المدخل موجود سابقا فً جدول التهشٌرHashtable ألن جدول التهشٌر
 وكل ما سٌحتاجه مستخدمHashtable  فً جدول التهشٌرMarkTime
سٌتم معاملة التوقفات واالبتداءات اإلضافٌة بنفس كابن
ً بمتابعة وقت البدء والتوقؾ والمستدعClass  وستقوم الفبةAutoProfiler.Stopp  أوAutoProfiler.Start هو استدعاءAutoProfiler
MarkTimeو الكود التالً ٌحتوي الفبة
Public Class AutoProfiler
Private Shared hash As Hashtable = Nothing
Private Shared output As OutputType = OutputType.Console
Shared Sub New()
hash = New Hashtable
End Sub
Private Shared Function GetKey() As String
Const mask As String = "{0}.{1}"
Dim trace As StackTrace = New StackTrace
Dim method As MethodBase = trace.GetFrame(2).GetMethod()
Return String.Format(mask, _
method.ReflectedType.FullName, method.Name)
End Function
Public Shared Property OutputTo() As OutputType
Get
Return output
End Get
Set(ByVal value As OutputType)
output = value
End Set
End Property
<Conditional("DEBUG")> _
Public Shared Sub Start()
Dim marker As MarkTime = Nothing
Dim key As String = GetKey()
If (hash(key) Is Nothing) Then
marker = New MarkTime()
hash.Add(key, marker)
Else
marker = CType(hash(key), MarkTime)
End If
WriteLine("Started {0} at {1}", key, marker.AddStart())
End Sub
<Conditional("DEBUG")> _
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Public Shared Sub Stopp()
Dim marker As MarkTime = Nothing
Dim key As String = GetKey()
If (hash(key) Is Nothing) Then
Throw New ArgumentOutOfRangeException(key, _
"Can't find start time entry")
End If
marker = CType(hash(key), MarkTime)
WriteLine("Stopped: {0}, elapsed time {1}", _
key, marker.RemoveStart())
End Sub
Private Shared Sub WriteLine(ByVal format As String, _
ByVal ParamArray args() As Object)
If (output = OutputType.Console) Then
System.Console.WriteLine(String.Format(format, args))
Else
' debug
System.Diagnostics.Debug.WriteLine( _
String.Format(format, args))
End If
End Sub
End Class

 كمثال ٌبٌن سهولة استخدام هذه الطرٌقةConsole  متضمنا برنامجAutoProfiler و الكود التالً ٌحتوي على النص الكامل لـ
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports
Imports

System
System.Collections
System.Collections.Generic
System.Diagnostics
System.IO
System.Reflection
System.Text

Module Module1
Sub Main()
Test()
End Sub
Sub Test()
Profiler.AutoProfiler.Start()
System.Threading.Thread.Sleep(5000)
Profiler.AutoProfiler.Stopp()
Console.ReadLine()
End Sub
End Module
Namespace Profiler
Public Enum OutputType
Console
Debug
Window
End Enum
Public Class AutoProfiler
Private Shared hash As Hashtable = Nothing
Private Shared output As OutputType = OutputType.Console
Shared Sub New()
hash = New Hashtable
End Sub
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Private Shared Function GetKey() As String
Const mask As String = "{0}.{1}"
Dim trace As StackTrace = New StackTrace
Dim method As MethodBase = trace.GetFrame(2).GetMethod()
Return String.Format(mask, _
method.ReflectedType.FullName, method.Name)
End Function
Public Shared Property OutputTo() As OutputType
Get
Return output
End Get
Set(ByVal value As OutputType)
output = value
End Set
End Property
<Conditional("DEBUG")> _
Public Shared Sub Start()
Dim marker As MarkTime = Nothing
Dim key As String = GetKey()
If (hash(key) Is Nothing) Then
marker = New MarkTime()
hash.Add(key, marker)
Else
marker = CType(hash(key), MarkTime)
End If
WriteLine("Started {0} at {1}", key, marker.AddStart())
End Sub
<Conditional("DEBUG")> _
Public Shared Sub Stopp()
Dim marker As MarkTime = Nothing
Dim key As String = GetKey()
If (hash(key) Is Nothing) Then
Throw New ArgumentOutOfRangeException(key, _
"Can't find start time entry")
End If
marker = CType(hash(key), MarkTime)
WriteLine("Stopped: {0}, elapsed time {1}", _
key, marker.RemoveStart())
End Sub
Private Shared Sub WriteLine(ByVal format As String, _
ByVal ParamArray args() As Object)
If (output = OutputType.Console) Then
System.Console.WriteLine(String.Format(format, args))
Else ' debug
System.Diagnostics.Debug.WriteLine( _
String.Format(format, args))
End If
End Sub
End Class
Friend Class MarkTime
Private stack As Stack(Of Stamp) = Nothing
Public Sub New()
stack = New Stack(Of Stamp)()
End Sub
Public Function AddStart() As String
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Dim start As Stamp = New Stamp()
stack.Push(start)
Return start.StartTime
End Function
Public Function RemoveStart() As String
If (stack.Peek() Is Nothing = False) Then
Return stack.Pop().ElapsedTimeString
Else
Return ""
End If
End Function
End Class
Friend Class Stamp
Private start As DateTime
Public Sub New()
start = DateTime.Now
End Sub
Public ReadOnly Property ElapsedTimeString() As String
Get
Return ElapsedTime.ToString()
End Get
End Property
Public ReadOnly Property StartTime()
Get
Return start.ToLongTimeString()
End Get
End Property
Public ReadOnly Property ElapsedTime() As TimeSpan
Get
Return DateTime.Now.Subtract(start)
End Get
End Property
End Class
End Namespace

دنٛذ و١لٛر
كبٌرة من الكود فقط باستدعاء
 ٌمكن المستخدم من توقٌت أي أمر أو عدة أوامر أو حتى قطعاتAutoProfiler لقد قمت للتو بإنشاء
 ومعرفة الفبةreflection  وhashtables  وgenerics  حٌث تقوم هذه التقنٌة بتوظٌؾAutoProfiler.Stopp  وAutoProfiler.Start
 حٌث ستجدها مفٌدة عندما تواجه كودا ٌتم تنفٌذه بؤبطؤ من المقبولStackTrace
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ٍِفبد اٌّظبدس ٚرخظ١ض اٌجشٔبِظ ِحٍ١ب Resources and localization

ٌوجد طرٌقتٌن لبلستفادة من المصادر كالنصوص والصور والملفات
النصٌة من داخل تطبٌقات الفرٌموورك حٌث ٌمكنك تضمٌنهم مباشرة ضمن
تطبٌقك أو تحمٌلهم من ملؾ خارجً ،فعندما تختار التحمٌل من ملؾ
خارجً بدال من المصادر المضمنة ٌجب علٌك توزٌع هذه الملفات مع
مجمع التطبٌق ،كما ٌجب علٌك التؤكد من أن الكود داخل التطبٌق ٌستطٌع
تحدٌد مسار ملفات المصادر هذه فً وقت التنفٌذ .وهذا سٌسبب مشاكل إذا
تم فصل الملؾ التنفٌذي عن هذه الملفات التً ٌعتمد علٌها .فعند أخذ خٌار
تضمٌن هذه الملفات ضمن المجمعات التً تستخدمها سٌصبح التوزٌع عندها
أكثر وثوقٌة وأقل عرضة لؤلخطاء وسؤقوم هنا بشرح استخدام هذه
المصادر وكٌؾ ولماذا ٌجب تضمٌن هذه المصادر ودور المصادر فً
الفرٌموورك

رؼِّ ٓ١ظذس
سنبدأ بمثال بسٌط لنرى كٌؾ ٌمكن تحقٌق التضمٌن .افترض أنك
ترٌد تضمٌن ملؾ صورة اسمه  LitwareLogo.pngفً تطبٌقك ستبدأ
بإضافة هذا الملؾ إلى مشروعك ثم من خبلل صفحة الخصابص ستحدد
 Build Actionله إلى  Embedded Resourceوأنت بعملك هذا قد
أرشدت بٌبة التطوٌر إلى تضمٌن الملؾ داخل الملؾ التنفٌذي للبرنامج.

بعد قٌامك بتضمٌن الملؾ كمصدر ٌجب علٌك معرفة كٌفٌة الوصول إلٌه فً زمن التنفٌذ .قم بفحص قطعة الكود التالٌة والتً تحصل على
مرجع للمجمع الحالً ثم تستدعً اإلجراء  GetManifestResourceStreamلتحصل على مجرى وصول لملؾ المصدر stream-
 based accessكما ٌجب علٌك استٌراد مجال األسماء  System.Reflectionو  System.IOلتنفٌذ الكود بشكل صحٌح
'*** get current Assembly object.
)(Dim asm As Assembly = Assembly.GetExecutingAssembly
'*** load embedded resource into stream
"Dim ResourceName As String = "LitwareSmartClient.LitwareLogo.png
)Dim str As Stream = asm.GetManifestResourceStream(ResourceName
'*** convert stream into image and load in
'*** picture box
)Dim img As Image = Image.FromStream(str
PictureBox1.Image = img

كما ترى هنا فالمجمع ٌظهر الطرٌقة  GetManifestResourceStreamالتً تسمح لك بتمرٌر نص ٌمثل المصدر المضمن كما ٌجب
علٌك االنتباه هنا إلى أن اسم المصدر حساس لحالة الحروؾ حتى عندما تستخدم لؽة برمجة ؼٌر حساسة لحالة الحروؾ مثل فٌجول باٌزٌك
ففً هذا المثال الكود ٌستدعً الطرٌقة  Image.FromStreamلتحوٌل المجرى الذي ٌحتوي الصورة إلى صورة ٌمكن تحمٌلها ضمن
صندوق الصورة .PictureBox
لنفترض أنه لدٌك وثٌقة  xmlكبٌرة أو عبارة  Sqlطوٌلة أو إجراءات جافا ٌحتاجها برنامجك ٌمكنك اإلبقاء على هذه الملفات منفصلة داخل
مشروعك فً هذه الحالة ستستفٌد من مٌزة تلوٌن الكود فً بٌبة التطوٌر ومخطط  xmlكل هذا ٌتطلب تضمٌن هذه المصادر فً المجمع الناتج
والوصول إلٌهم باستخدام هذه الطرٌقة كما سترى فإذا كان لدٌك ملؾ  SQLو ملؾ  XMLمضمنٌن داخل برنامجك ٌمكنك الوصول إلٌهم
كالتالً:
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Load Resources
'*** get current Assembly object.
Dim asm As Assembly = Assembly.GetExecutingAssembly()
'*** load embedded SQL resources file
Dim SqlResourceName As String = "LitwareSmartClient.GetProducts.sql"
Dim strSQL As Stream = asm.GetManifestResourceStream(SqlResourceName)
Dim reader As New StreamReader(strSQL)
Dim sql As String = reader.ReadToEnd
reader.Close()
'*** load embedded XML resources file
Dim XmlResourceName As String = "LitwareSmartClient.Customers.xml"
Dim strXML As Stream = asm.GetManifestResourceStream(XmlResourceName)
Dim xmlDoc As New XmlDocument()
xmlDoc.Load(strXML)
strXML.Close()

ٍِفبد اٌّظبدس
التقنٌة التً رأٌتها تتضمن تضمٌن ملفات المصادر مباشرة داخل المجمع وتحمٌلهم باستخدام الطرٌقة
 المجمع ولكن هناك ملفات مصادر بدٌلة تسهل التعامل مع المصادر فً العدٌدClass  التً تزودها فبةGetManifestResourceStream
من الحاالت كما أن بٌبة التطوٌر تقدم بعض التسهٌبلت عندما ٌتعلق األمر بالمصادر وتخصٌص البرنامج محلٌا

اٌزؼبًِ ِغ ٍِفبد اٌّظبدس
ٌمكن استخدام المصادر فً الدوت نٌت كمصادر مضمنة ضمن المجمعات وإحدى فوابد استخدام ملفات المصادر هً أن جمٌع
اللؽات والعناصر المحلٌة فً التطبٌق أو المكتبة كالنصوص ورسابل المستخدم ٌمكن استخراجها من شفرة تطبٌقك ولعمل ذلك تقوم بعمل
 وهذا مثال ٌعطٌك فكرة.resx  ببلحقةxml ملؾ مصادر خاص لكل لؽة ترٌد دعمها وملؾ المصادر الفعلً هو ملؾ نصً ٌعتمد على صٌؽة
عما ٌمكن أن ٌحتوٌه الملؾ
<root>
<data name="MainFormCaption">
<value>Litware Customer Manager</value>
</data>
<data name="UserWelcome">
<value>Good day</value>
</data>
<data name="ErrorMessage1">
<value>Oh no, Something went wrong!</value>
</data>
</root>

ً كالمثال التال.resources  وسٌكون للملؾ الناتج البلحقةResgen.exe ٌمكنك ترجمة ملؾ المصادر إلى الصٌؽة الثنابٌة باستخدام األداة
الذي ٌمكن تنفٌذه من ملؾ دفعً أو من داخل بٌبة التطوٌر
RESGEN.EXE LitwareStrings.resx LitwareStrings.resources

 كالمثالAl.exe وبعدها ٌجب علٌك ترجمة الملؾ الناتج لمجمع دوت نٌت باستخدام األداة
AL.EXE /t:library

/out:LitwareStrings.resources.dll

355

/link:LitwareStrings.resources

وبعد ترجمة هذه المصادر إلى مجمع دوت نٌت عندها ٌمكنك الوصول إلٌها باستخدام الفبة
األسماء  System.Resourcesكالمثال

 ResourceManagerالموجودة ضمن مجال

)"Dim asm As Assembly = Assembly.Load("LitwareStrings.resources
)Dim rm As New System.Resources.ResourceManager("LitwareStrings", asm
)"Dim caption As String = rm.GetString("MainFormCaption

كما ٌمكن استخدام  Resgen.exeإلنشاء ملفات مصادر بؤنواع فبات قوٌة  strongly typed resource classتعرض خصابص تقدم
طرٌقة سهلة للوصول إلى ملفات المصادر كالمثال
RESGEN.EXE LitwareStrings.resx LitwareStrings.resources /str:vb

وسطر األوامر هذا ٌولد ملؾ ٌ vbحتوي على فبة تتضمن شفرة تستدعً  ResourceManagerوتعٌد خصابص بالمصادر
Shared ReadOnly Property MainFormCaption() As String
Get
)Return ResourceManager.GetString("MainFormCaption", resourceCulture
End Get
End Property

لقد انتهٌت من عرض سرٌع بمستوى عالً لكٌفٌة ترجمة ملفات المصادر ضمن المجمعات وكٌفٌة استخدامها من خبلل الفبة
 ResourceManagerوملفات المصادر القوٌة وهذا ٌعطٌك فكرة عن كٌفٌة جمع الملفات المختلفة معا .ولن نكمل الوقت فً التفاصٌل
منخفضة المستوى ألنك لن تضطر للتعامل معها عند تخصٌصك للبرنامج محلٌا فً التطبٌقات والمكتبات ألن بٌبة التطوٌر تقدم لك تسهٌبلت
كثٌرة فً هذا المجال .وأبقً فً ذهنك أنك ربما ستحتاج للتعامل مع هذه األوامر عند قٌامك ببرمجة بعض األدوات والمكتبات

ٍِفبد اٌّظبدس ف ٟف١غٛي عزٛد2005 ٛ٠
سنركز اآلن على استخدام المصادر ضمن
برامج نماذج الوٌندوز Windows Forms-based
 applicationومعظم المفاهٌم التً تم عرضها تنطبق
أٌضا على المكتبات  class library DLLوٌسهل علٌك
فٌجول ستودٌو التعامل مع ملفات المصادر بتقدٌم محرر
مربً حٌث ٌمكنك إضافة ملؾ مصادر جدٌد باستخدام
األمر  Add New Itemواختٌار Resources file
وبعد قٌامك بإضافة ملؾ مصادر للمشروع لم ٌعد من
الضروري التعامل معها بالصٌؽة  xmlداخل ملؾ
 .resxفبدال عن ذلك ٌزود ك فٌجول ستودٌو بمحرر
مصادر سهل ٌمكنك من التعامل مع مختلؾ أنواع
المصادر بسهولة

عندما تترجم  compileمشروع ٌحتوي على ملؾ مصادر فإن فٌجول ستودٌو ٌترجم الملؾ  .resxإلى  .resourcesثم ٌربطها داخل
الصورة الفٌزٌابٌة للمجمع الناتج وهذا ٌعنً أن كافة التفاصٌل المتعلقة بترجمة ملفات المصادر وتضمٌنها ضمن صورة المجمع الناتج ٌتم
تولٌها من قبل فٌجول ستودٌو كما أنه ٌبنً فبة مصادر بنوع قوي  strongly typed resource classوٌكشفها لمشروع فٌجول باٌزٌك
ضمن مجال األسماء  Myالجدٌد فً  2005وهذا ٌعنً أنك تحصل على فوابد الفبة  ResourceManager classالتً تقوم بتحمٌل
مصادرك مباشرة ولم ٌعد من الضروري قٌامك ببرمجة الفبة مباشرة حٌث ٌمكنك استخدام المصادر مباشرة ببساطة كالكود
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)Sub Main_Load(sender As Object, e As EventArgs
Handles MyBase.Load
_ = Me.Text
My.Resources.LitwareStrings.MainFormCaption
_ = Me.lblUserWelcome.Text
My.Resources.LitwareStrings.UserWelcome
End Sub

ٍِفبد اٌّظبدس ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّششٚع
بٌنما ٌمكنك بشكل واضح إضافة ملؾ مصادر إلى مشروع فٌجول ستودٌو األمر الذي ٌعتبر ؼٌر ضروري لوجود ملؾ مصادر مضمن سلفا
على مستوى المشروع ٌتم إضافته تلقابٌا كلما قمت بإنشاء مشروع جدٌد والذي ٌمكن الوصول إلٌه من خصابص المشروع فً المحرر
وعندما ترٌد الوصول إلى المصادر المختلفة كالنصوص ٌمكنك الوصول إلٌهم مباشرة من خبلل الفبة My.Resources
)(Private Sub LoadResources
'*** load project-level resources
Me.Text = My.Resources.MainFormCaption
Me.lblWelcomeMessage.Text = My.Resources.UserWelcome
End Sub

كما ترى فعملٌة الوصول إلى هذه المصادر عملٌة سهلة وٌمكنك التقدم خطوة أخرى بتضمٌن أنواع مختلفة مثل الصور وأشٌاء أخرى
وسٌكون الوصول إلٌها بنفس السهولة كالنصوص فمثبل إذا قمت بإضافة ملؾ صورة  LitwareLogo.pngكمصدر وكذلك ملؾ  xmlمثبل
 Customers.xmlلملؾ المصادر الخاص بالمشروع ٌمكنك الوصول إلٌهم بسهولة
Me.picLogo.Image = My.Resources.LitwareLogo
Dim xmlDoc As New Xml.XmlDocument
)xmlDoc.LoadXml(My.Resources.Customers

كما تبلحظ فإن فبات المصادر القوٌة  strongly typed resource classتحول ملؾ الصورة إلى شا صورة ٌ Image objectمكن
تحمٌله مباشرة إلى صندوق الصورة  PictureBoxكما ٌحول ملؾ  xmlمضمن بسهولة إلى وثٌقة xml

ئػذاداد اٌضمبفخ ٚرخظ١ض اٌجشٔبِظ ِحٍ١ب
من المتطلبات الشابعة لمشارٌع البرامج أن ٌتم تخصٌصها محلٌا وذلك بهدؾ تمكٌن أشخاص ٌتحدثون لؽة معٌنة من التعامل معها
فإذا كنت تقوم بكتابة برنامج وترٌد توجٌهه لمستخدمٌن ٌتحدثون االنجلٌزٌة والفرنسٌة فً فٌجول باٌزٌك  2005فإن الفرٌموورك لدٌها الكثٌر
لتقدمه لك فً هذا المجال فعندما تبدأ بكتابة تطبٌقك المعتمد على الفرٌموورك ستحتاج لدعم التخصٌص محلٌا  localizationوٌجب علٌك
التعود على الفبة  CultureInfoالموجودة ضمن نطاق األسماء  System.Globalizationوالتً تتبع اسم لؽة تحدد اللؽة المنطوقة فاسم
اللؽة االنكلٌزٌة  Enوالفرنسٌة  Frكما أن الفبة  CultureInfoتحمل معلومات أخرى حول المنطقة المستخدم فٌها تلك اللؽة فـ  en-usمن
أجل  US Englishو  en-gbمن أجل  British Englishو  fr-beمن أجل  Belgian Frenchو إلٌك مثال ٌنشا  CultureInfoخاص
بلؽات مختلفة
)"CultureInfo("en-US
)"CultureInfo("en-GB
)"CultureInfo("fr
)"CultureInfo("fr-BE

New
New
New
New

=
=
=
=

CultureInfo
CultureInfo
CultureInfo
CultureInfo

As
As
As
As

culture1
culture2
culture3
culture4

Dim
Dim
Dim
Dim

وفً الحقٌقة هناك شٌبٌن  objectلـ ٌ CultureInfoستدعٌان انتباهك األول ٌ CurrentCultureمثل الثقافة الحالٌة بٌنما الثانً
ٌ CurrentUICultureمثل لؽة الواجهة حٌث ٌمكنك تحدٌد أسماء الثقافات لبلثنٌن كالمثال
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'*** determine current culture and current UI culture
Dim t As Thread = Thread.CurrentThread
Dim currentCulture As CultureInfo = t.CurrentCulture
Dim currentUICulture As CultureInfo = t.CurrentUICulture
'*** display cultures in console
)Console.WriteLine("Current Culture: " & currentCulture.Name
)Console.WriteLine("Current UI Culture: " & currentUICulture.Name

فاألول  CurrentCultureال ٌستخدم لجعل النصوص محلٌة ولكنه ٌحدد تنسٌق التوارٌخ واألرقام والعمبلت فتؽٌٌره مثبل بٌن االنكلٌزٌة
األمرٌكٌة والبرٌطانٌة سٌإدي إلى نتابج ؼرٌبة مثبل عندما ٌتعلق األمر بالعمبلت فالتؽٌٌر سٌإدي إلى نتابج خاطبة لهذا ٌتم تثبٌت
 CurrentCultureحتى عندما نقوم بعمل برنامج بلؽات مختلفة .وإذا كنت مصمما على تؽٌٌر  CurrentCultureفتؤكد من انك تستخدم
أسماء ثقافات بؤسماء مناطق محددة مثل  en-usو  en-gbو  fr-beمثبل ومن ناحٌة أخرى فإنك ستحصل على أخطاء زمن التنفٌذ عند
استخدامك أسماء لؽات مجردة مثل  enأو  frألنها ال تحتوي على تنسٌقات التوارٌخ واألرقام  ...الخ وستصبح متطلبات التنسٌق ؼامضة.

والثانً  CurrentUICultureهام للنقاش أكثر بخصوص جعل البرنامج محلٌا بسبب أن تؽٌٌره ٌإثر على المسار الحالً current thread
و كٌفٌة تعامل الفرٌموورك مع مدٌر المصادر  ResourceManagerوتحمٌل المجمعات التً تحتوي على مصادر مضمنة كما أنه ٌإثر فً
تحمٌل مجموعة المصادر الخاصة بلؽة مستخدم معٌنة.

ٌ localizationمكنك
ولبدء عملٌة الـ
البدء بعمل عدة ملفات مصادر كل منها خاص بلؽة
معٌنة ترٌد دعمها فعلى سبٌل المثال كنا نتحدث عن
ملؾ مصادر على مستوى المشروع اسمه
 Resources.resxقم بنسخه وعمل نسخ عنه
بواسطة النسخ واللصق داخل محرر المشروع
 Visual Studio Solution Explorerوبعد قٌامك
بعملٌة النسخ قم بتعدٌل االسم بإضافة اسم اللؽة قبل
الحقة الملؾ  .resxمثبل Resources.fr-BE.resx
من أجل الفرنسٌة فً بلجٌكا كالصورة

اٌّغّؼبد اٌجؼ١ذح Satellite Assemblies
عندما تقوم بترجمة مشروع ٌتضمن مصادر مخصصة محلٌا ال ٌقوم فٌجول ستودٌو بترجمة جمٌع هذه المصادر إلى مجمع واحد
وبدال عن ذلك ٌقوم بترجمة هذه المصادر المخصصة محلٌا إلى مجمعات مستقلة كل منها ٌحتوي على تلك المصادر وال ٌحتوي على كود
neutral
وهذا ما ٌدعى بالمجمعات البعٌدة  .Satellite Assembliesو كل مجمع بعٌد مرتبط مجمع ربٌسً ٌدعى بالمجمع الطبٌعً
حسب
 assemblyوهو ٌحتوي على كامل الكود والمصادر الطبٌعٌة وٌقوم بتحمٌل المجمع البعٌد الضروري لتخصٌص المصادر محلٌا
متطلبات المستخدم الحالً فمثبل فالبرنامج  LitwareSmartClient.exeهو المجمع الطبٌعً وٌحتوي كامل كود التطبٌق وهو مرتبط بعدة
ملفات مصادر كل منها اسمه  LitwareSmartClient.resources.dllوعندما تنشر المجمعات البعٌدة مع المجمع الطبٌعً فً مجلدات
ضمن مجلد التطبٌق ٌتم نشرها وفق قواعد مجمعات الفرٌموورك وبشكل خاص فالمجمعات الخاصة بالثقافات المختلفة ٌتم نشرها فً مجلدات
بؤسماء الثقافات المخصصة .فعلى سبٌل المثال مجلد التطبٌق ٌ LitwareSmartClient.exeحتوي على مجلد باسم  fr-BEخاص باللؽة
الفرنسٌة فً بلجٌكا وفٌه ملؾ المصادر باسم  LitwareSmartClient.resources.dllوطالما تم التقٌد بهذه القواعد فإن محمل المجمع
 assembly loaderبالتعاون مع فبة مدٌر المصادر  ResourceManager classسٌقوم بتحمٌل مجموعة المصادر المناسبة حسب
الحاجة .ولحسن الحظ فإن فٌجول ستودٌو ٌعرؾ كٌؾ ٌقوم بتسمٌة المصادر البعٌدة ونشرها ضمن تركٌب المجلدات الصحٌح المتوقع من
مجمل المجمع فً الفرٌموورك وحتى تحصل على مستوى فهم أكثر لهذا التوزٌع قم بترجمة  compileمشروعك وتفحص بنٌة المجلدات
الناتجة من مجلد التطبٌق والمجلدات الفرعٌة فٌه
358

رحّ ً١اٌّظبدس اٌّخظظخ ِحٍ١ب
 compileمشروعك أصبح الوقت مناسبا
بعد قٌامك بإنشاء وتحرٌر كافة ملفات المصادر المخصصة محلٌا وقٌامك بترجمة
للتحدث عن كٌفٌة قٌام برنامجك بتحمٌل مجموعة مصادر النصوص المخصصة محلٌا المفضلة من قبل المستخدم الحالً وإحدى الطرق للقٌام
بذلك هو الحصول على مرجع للمسار الحالً  current threadوضبط  CultureInfoجدٌد إلى الخاصٌة  CurrentUICultureكالمثال
)"My.Application.ChangeUICulture("fr-BE

فً الكود المثال المرفق مع المقال تم إضافة إمكانٌة للمستخدمٌن الختٌار اللؽة المفضلة لهم باإلضافة لمتابعة تؽٌٌرات اللؽة عندما ٌؽلق
البرنامج وٌعاد تشؽٌله فمع وجود إمكانٌة متابعة هذه اإلعدادات بواسطة مفاتٌح سجل النظام فإن فٌجول ستودٌو ٌوفر إمكانٌة لبلبتعاد عن
سجل النظام باستخدام إعدادات التطبٌق والتً ٌتم حفظها لكل مستخدم على حدى وفً المثال ٌقوم التطبٌق بمتابعة هذه اإلعدادات باإلعداد
 UserLanguagePreferenceفً حدث البدء للتطبٌق كما فً المثال
'*** code in ApplicationEvents.vb
Namespace My
Partial Friend Class MyApplication
_ Private Sub MyApplication_Startup(ByVal sender As Object,
ByVal e As StartupEventArgs) Handles Me.Startup
'*** initialize application by setting preferred language
Dim lang As String = My.Settings.UserLanguagePreference
)My.Application.ChangeUICulture(lang
End Sub
End Class
End Namespace

كما ٌوفر للمستخدم مجموعة من أزرار االنتقاء  Radio buttonsللتبدٌل بٌن اللؽات المختلفة كما فً المثال
'*** retrieve user's language preference
Dim lang As String = CType(sender, Control).Tag
'*** save user setting
My.Settings.UserLanguagePreference = lang
)(My.Settings.Save
'*** change application's UI culture
)My.Application.ChangeUICulture(My.Settings.UserLanguagePreference
'*** call custom method to reload localized strings
)(LoadResources

الذي ٌظهر جزءا من كود من معالج حدث ٌستجٌب لطلب المستخدم بتؽٌٌر اللؽة .فاآلن وقد رأٌنا الكود األساسً الذي ٌتٌح للمستخدم تؽٌٌر
اللؽة فالفرٌموورك تستجٌب لـ  My.Application.ChangeUICultureبتحمٌل المجمع البعٌد المناسب فً المرة القادمة التً ٌقوم فٌها
مدٌر المصادر بقراءة نص من ملؾ المصادر على مستوى المشروع بعد استدعاء ٌ ChangeUICultureمكن للتطبٌق إعادة االستعبلم عن
المصادر على مستوى التطبٌق وتحمٌلهم على النموذج فً نفس الكود الذي رأٌناه سابقا ضمن الطرٌقة LoadResources
Me.Text = My.Resources.MainFormCaption
Me.lblWelcomeMessage.Text = My.Resources.UserWelcome

الحظ أن محمل المجمع فً الفرٌموورك سٌحاول أوال إٌجاد تطابق تام السم اللؽة والمنطقة المطلوبة من اسم الثقافة فً الكود واسم الثقافة فً
المجمعات البعٌدة فإن لم ٌجد فسٌحاول إٌجاد شبٌه من ضمن المجمعات المتوفرة فمثبل إذا كان المجمع ٌبحث عن  fr-caالفرنسٌة فً كندا فإن
359

لم ٌجدها فسٌبحث عن مجمع الفرنسٌة  frفإن لم ٌجده فسٌعٌد النص الموجود ضمن المجمع الطبٌعً  neutral assemblyالذي ٌحتوي على
مجموعة من المصادر بداخله وكما ترى فالفرٌموورك تعود للمجمع الطبٌعً عند فشلها فً تحدٌد المجمع الخاص بثقافة معٌنة .

 attributeتحدد للفرٌموورك الثقافة االفتراضٌة فمثبل ٌمكنك تحدٌد
عند قٌامك بترجمة المجمع الطبٌعً ٌمكنك تعلٌمه بخاصٌة
خاصٌة فً الملؾ  AssemblyInfo.vbإلخبار التطبٌق أنه عند استخدام اإلعدادات االفتراضٌة فإنه ٌستخدم إعدادات اللؽة االنكلٌزٌة مثبل
>)"<Assembly: System.Resources.NeutralResourcesLanguage("en

رخظ١ض إٌّٛرط ٚاٌزحىّبد ِحٍ١ب
رأٌت كٌؾ ٌمكنك تخصٌص مصادر النصوص على مستوى التطبٌق وهذه التقنٌة تتضمن نسخ ومعالجة ملفات المصادر المخصصة محلٌا
وٌوفر لك فٌجول ستودٌو  2005مساعدة إضافٌة عندما ترٌد تخصٌص النصوص الخاصة بنموذج معٌن والتحكمات بداخله فكل نموذج
 Formله الخاصٌة  Localizableوالتً تؤخذ قٌمة  Trueأو  Falseفإن تم ضبطها إلى  Trueفإن فٌجول ستودٌو سٌنشا وٌعالج مجموعة
من ملفات المصادر المخصصة محلٌا من أجلك فً الخلفٌة.
عندما تضبط الخاصٌة  Localizableإلى  Trueفاللؽة األساسٌة تكون  defaultوعندما تضٌؾ قٌم للخصابص المختلفة ففٌجول ستودٌو ٌقوم
بإضافتهم للمجمع الطبٌعً وعندما تقوم بتؽٌٌر اللؽة إلى لؽة محددة مثل الفرنسٌة ببلجٌكا سٌقوم فٌجول ستودٌو بإنشاء ملؾ مصادر مخصص
ٌتم ترجمته  compiledضمن المجمع البعٌد تماما كما ٌتم بالنسبة لملفات المصادر على مستوى المشروع وبهذا ٌرٌحك فٌجول ستودٌو من
التعامل مباشرة مع ملفات المصادر فً صفحة الخصابص كخاصٌة  Textللتحكم.
ٌحتاج فٌجول ستودٌو إلضافة كود إضافً للنموذج فً الخلفٌة لدعم تخصٌص النموذج محلٌا وبالتحدٌد فإنه ٌضٌؾ كود لتحمٌل المصادر
المخصصة محلٌا وضبطها من أجل النموذج والتحكمات وبدال عن استخدام مدٌر المصادر ٌ ResourceManagerستخدم فٌجول ستودٌو
فبة مشتقة منه تدعى  ComponentResourceManagerموجودة ضمن مجال األسماء .System.ComponentModel
عندما ٌتم تحمٌل نموذج مخصص محلٌا فإن كل شا متعلق بتحمٌل المصادر المخصصة محلٌا ٌتم عمله من أجلك من خبلل الكود الذي ٌولده
 Instanceللفبة  ComponentResourceManagerالتً تقوم بتحمٌل
فٌجول ستودٌو تلقابٌا وبالتحدٌد فإنه ٌوفر كودا ٌوفر تواجد
مجموعة المصادر المناسبة وتحدٌد القٌم الخاصة بالتحكمات ومع ذلك فإن كان النموذج محمبل وقام المستخدم بتؽٌٌر اللؽة ٌجب علٌك كتابة
كود إضافً من أجل تجدٌد المصادر وفقا لئلعدادات الجدٌدة كالمثال وذلك بإنشاء وتحدٌد تواجد للفبة ComponentResourceManager
وتمرٌر نوع المعلومات له حول النموذج.
Dim crm As ComponentResourceManager
))crm = New ComponentResourceManager(GetType(Main
)crm.ApplyResources(cmdAddCustomer, cmdAddCustomer.Name
)crm.ApplyResources(mnuFile, mnuFile.Name
)crm.ApplyResources(mnuFileAddCustomer, mnuFileAddCustomer.Name
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