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 مقدمة

والتي ال تتبع لحقبة زمنية معينة وال  ،والخبرات األكاديمية كم هايل من المعلومات التقنية والمفاهيميةيقدم هذا الكتاب 

وذلك ضمن إطار  ع مهمة وعميقة في البرمجة للمحترفينيعلى مواض تم التركيز، يزول تأثير هذه المعلومات بالتقادم

 . NET.عمل 

إنما هي مستخدمة بشكل و  ، #Cولغة  NET. حكراً على إطار عمل في الكتاب ليست  المفاهيم والتقنيات المطروحة

حتى لألشخاص هذا ما يميز محتوى الكتاب ويجعله اابل للفهم و ،#Cو  javaأساسي في لغات برمجة أخرى منل 

 من ابل. #Cالذين لم يبرمجوا بلغة 

 بذاتها. خاصة بكل لغة برمجةالتفاصيل  جة، وتبقىالفكرة العامة موجودة في جميع لغات البرم ن  إ

وما  ،النظر عن لغة البرمجة أو إطار العمل المستخدم بصرفو  تام ما يُهمنا في هذا الكتاب هو إيصال الفكرة بتجرد

 إال أداة لتمنيل هذه األفكار. #Cلغة 

 تبخلو بها.، وأرجو أال الكتابسأكون مسروراً حقاً بمالحظاتكم على هذا 

األدوات التي  المفاهيم و عون إلى كل من يريد أن يتعلممفيداً لكم وأن يقدم ال الكتاب تعالى أن يكون هذا آمل من هللا

وهللا من وراء  صحيفة أعمالين يكون عملي هذا في أ و، رمج متوسط إلى مبرمج خبير ومحترفتصل به من مب

 القصد.

 

 3102-9-03دمشق في 

 محمد العليان م. 
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 لمن هذا الكتاب

، حيث أنه يغطي أو متقدم متوسطبشكل  #C++،Java،Cهذا الكتاب موجه لألشخاص ذوي المعرفة المسبقة بلغة 

واواعد  XMLوالتعامل مع لى اضايا عميقة منل تعدد النياسب عيركزو مواضيع في المستوى المتقدم للمبرمجين

 بإدارة الذاكرة ونشر التطبيقات وغيرها من المواضيع المهمة. البيانات مروراً 

 محتوى الكتاب

لفصول النالثة األولى نوصي بقراءة ا ولكن ،لذلك يمكن البدء بأي فصلمواضيع عامة ومتفراة يقدم هذا الكتاب 

 .واللغات التي تعمل تحت هذا اإلطار NET.عمل  فهم كيفية عمل إطار فيألهميتها 

؟ وما ما هي NET.منصة  "المجمعات"، حيث يقدم الفصل األول NET.بوصف عالم  2حتى  0تبدأ الفصول من 

. كما يقدم تفاصيل عن كيفية بناء المجمعة وتشريح داخلي NET.مكتبات إطار عمل  هي العناصر األساسية في بناء

 ي ذاكرة المجمعات العامة.وتسجيلها ف ويشرح كيفية إنشاء وتوايع المجمعات المشتركة لعناصرها،

صفية وكيفية تخزينها حول البيانات الو، حيث يدور هو متمم للفصل األول و يشرح الفصل الناني موضوع "الصفات"

لتحقيق  NET.وكيفية البحث عن الصفات ضمن المجمعة واستخدام الصفات التي يوفرها إطار عمل  ،ضمن المجمعة

 .يث عن كيفية كتابة الصفات المخصصةوفي النهاية يتم الحد بعض األهداف.

الفصل النالث موضوع "اإلنعكاس" وهو تقنية مستخدمة للتعرف على األنماط في زمن التنفيذ وهذه الفكرة  يغطي

( وطرق metadata) . يدور الفصل حول البيانات الوصفيةC++،javaُمحققة في معظم لغات البرمجة منل 

 كيفية تشريح المجمعة ومعرفة كافة األنماط الُمعرفة ضمنها.كما يتم الحديث عن  استرجاعها.

" الحديث عن التوافقية بين التطبيقات المكتوبة باستخدام لغة تندرج تحت COM and win apiل الفصل الرابع "كم  يُ 

اء تابع كما يتناول كيفية استدع .COMوالتطبيقات والمكونات القديمة المكتوبة باستخدام المعيار  NET.إطار عمل 

 .NET.من خالل شيفرة ُمدارة ضمن إطار عمل  (++cأو  c)منل  من مكون مكتوب بشيفرة غير ُمدارة

، باستخدام األدوات والمكتبات xml" مقدمة شاملة تقريباً لكيفية التعامل مع xmlيقدم الفصل الخامس "التعامل مع 

إلى  xmlوالتحقق من صحته، وتحويل بيانات بصيغة  xmlالمعيارية. كما يقدم بعض األمنلة على إختبار بنية ملف 

 .htmlصيغ أخرى منل 

وكيفية  ADO.NET" كافة المفاهيم واألمور األساسية واإلضافية في تقنية ADO.NETيُغطي الفصل السادس "

منل  كما يتناول مواضيع متقدمة في اواعد البيانات، عملها، مع سرد تاريخي للتقنيات التي كانت مستخدمة سابقاً 

 التعامل مع المنااالت، واإلجراءات الُمخرنة وإنتهاًء بكتابة واستعمال القوادح.

وإطار عمل  visual studioيتناول الفصل السابع "نشرالتطبيقات" أحد المزايا التي يقدمها بيئة التطوير المتكاملة 

.NET حواسب وتنصيبه لنشر وتشغيل  وهي تحزيم ملفات التطبيق وتحويلها إلى ملف تنصيب ليتم حمله إلى عدة

 .(deployment) التطبيق. تُعرف هذه العملية بنشر التطبيقات
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يستند إلى مفاهيم أكاديمية في أنظمة التشغيل  ،ومعقدفي موضوع هام وعميق  "تعدد النياسب" يبحث الفصل النامن

كما يستعرض كافة المشكالت التي  يشرح الفصل الحاجة إلى تعدد النياسب وكيفية تحقيق ذلك، والبرمجة التفرعية.

ليُترك حلها على  ،processesواجهت مصممي أنظمة التشغيل وكيف تم حل هذه المشاكل على مستوى المهام 

يستعرض الفصل أيضاً األليات المستخدمة في أنظمة التشغيل لحل مشاكل  مستوى النياسب على عاتق المبرمج.

التضاربات والمطبقة في نظام التشغيل على مستوى المهام، ليقوم المبرمج  التزامن والتشارك على الموارد وإداراة

 بتطبيقها على مستوى النياسب أيضاً.

تفاصيل دايقة وعميقية في كيفية الحجز الذاكري  يُبين الفصل التاسع واألخير "إدارة الذاكرة والتعامل مع المؤشرات"

ا يتم الحديث عن جامع النفايات ودوره الهام في تنظيف منطقة كم، ين يتم تخزين كل منهماوأللمتحوالت واألغراض 

كما يتم الحديث عن كيفية تحرير الموارد الغير ُمدارة من ابل محرك  الكومة الخاصة بالتطبيق الذي يعمل )المهمة(.

ختم الفصل وي ( منل الملفات المفتوحة واإلتصاالت الشبكية واتصاالت اواعد البيانات.CLRزمن التنفيذ المشترك )

 .NET.بالحديث عن أهمية المؤشرات وكيفية استخدامها ضمن شيفرة ُمدارة ضمن إطار عمل 

 تحميل األكواد البرمجية 

يمكن تحميلها من خالل   ،sourceforgeالشيفرة المصدرية لألمنلة الموجودة ضمن الكتاب متوفرة على منصة 

 الرابط التالي:

https://sourceforge.net/projects/netprogrammingunderthehood/ 
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 مقدمة 

تم  والتي على أساسها NET Framework.من المواضيع المتقدمة في  (Assemblies)يُعتبر موضوع المجمعات 

 تنفيذ البرنامج في لفهم آلية لذلك من الضروري فهم المجمعات بدايةً  ،كافةً  NET Framework. بناء مكتبات

.NET، وكيف يعمل مترجمC# ,VB.NET,F# . 

MSILتولد نفس الشيفرة الوسيطة  NET.مترجمات لغات  جميع سنرى أن
1

 EXEما هي بنية الملف التنفيذي  و، 

ثم  ،EXEالملف الـ  وما هي أوجه التشابه بينه وبين DLLثم سنتكلم عن بنية ملف  ،NET.الذي يولده لنا مترجم 

 سنتعرف على ماهية المجمعة وبنيتها الداخلية بشيء من التفصيل.

  مقدمة إلى المجمعات

تستخدم  هيئة وحدة واحدة،تنفيذي أو جزء من برنامج تنفيذي على  NET.تُعّرف المجمعة على أنها برنامج 

من  النقلجديدة لتصبح اابلة للتنفيذ و  NET.أو أي لغة  VB.NETأو  #Cالمجمعات لتحزيم البرامج المكتوبة بلغة 

 ،DLLثم يحوله إلى مجمعة  #C باستخدام : يمكن لمبرمج أن يقوم بعملهمنالً  ،NET.لغة إلى أخرى تحت منصة ال 

كل مرة  تنفيذ الكود في وبذلك لن نحتاج إلى إعادة C++.NETأو  VB.NETليستخدمها مبرمج أخر يعمل على 

 .نحتاجه

وحسب   Windowsال نقصد أنه موجه لنظام التشغيليمنل مجمعة،  EXEسيتولد ملف  NET. عند بناء برنامج بلغة

 ، بلwindowsال يحوي شيفرة محلية خاصة ب  ليعمل على أنظمة مختلفة أي أنه Portable هو برنامج محمول  بل

 NET.ال يحوي مكتبات ال Windowsعلى نظام NET.عند تشغيل برنامج لذلك  ،ومعلومات أخرى MSILشيفرة 

 Classعند بناء مكتبة أصناف. ويُشغل ملفات تنفيذية!  Windowsمع أن نظامفأنه سيفشل في تنفيذ التطبيق  

Library   سيتولد ملفDLL  ًعة هي ملف المجم، وبالتالي يمنل مجمعة أيضاEXE  أوDLL. 

.تنفيذ تطبيق مكتوب بلغة  الصورة التالية توضح كيفية
2
NET  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 us/library/c5tkafs1(vs.71).aspx-http://msdn.microsoft.com/enلمزيد يمكن اإلطالع على الرابط التالي : ل 

 
2
 لهما نفس المعنى وقد يتم استعمال إحدى العبارتين الحقاً. NET.أو تطبيق مكتوب بلغة تحت منصة  NET.تطبيق مكتوب بلغة   

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/c5tkafs1(vs.71).aspx
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فهم المكونات أساسي لفهم  إن   بالمكونات، تسمىكل آخر للبرامج المجمعات بطريقة تمكننا من تقديم ش ممتلقد صُ 

 .الكبير بينهما التشابهمعات بسبب المج

 Componentsالمكونات 
يحوي شيفرة تنفيذية وليس شيفرة مصدرية، مما يعني أن  المكون هو عبارة عن برنامج فرعي أو جزء من برنامج،

ترجمة الشيفرة المصدرية ودون الحاجة لمعرفة الشيفرة بإمكان البرامج األخرى أن تستخدمه دون الحاجة إلى إلعادة 

 .مما يوفر نوعاً من األمن المصدرية الخاصة بالمجمعة،

 لمكونات مزايا ا

 :من أهم مزايا المكونات

بة خاصة بك وأردت أن تعطيها تفي حال امت ببناء مكفي برامج عديدة ، منالً:  لبرامج الفرعيةإعادة استخدام ا -0

يمكنك أن تعطيه ملف  ،أن يعرف ما هي الخوارزميات المتبعة في كتابة الكود الخاص بكدون  لشخص آخر

DLL .بدال من الشيفرة المصدرية للمكتبة 

لتكون  Strong Nameيُسمى  فريد سمأويمكنك أن تواعها ب ،المجمعة التي امت ببنايها يمكنك أن تقوم ببيعها -3

 .المشروعالسراة أو االستخدام غيرقواك من وحيدة على مستوى العالم ولحفظ ح

VB.NET Source Code C# Source Code 

)إذا قمنا ببناء ملف  EXE قد تكون ،Assembly تمثل ُمجّمعة MSILشيفرة 

 ( Class Library)إذا قمنا ببناء  DLLتنفيذي( أو 

 ترجمة  ترجمة 

JIT  for  Apple JIT  for  Linux JIT  for  Windows 

 شيفرة اآللة لنظام التشغيل 

Apple 

شيفرة اآللة لنظام التشغيل 

Linux 

اآللة لنظام التشغيل  شيفرة 

Windows 
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 نبذة تاريخية عن الم جّمعات 

التي كانت تعاني منها الشركات في السابق  ما يهمنا هو المشاكل، في هذه الفقرة ما يهمنا ليس هو التاريخ بحد ذاته

ن هو أول مكوComponent Object Model إن  ،COMعن  مناالً  وسنقدم بسبب صعوبة التعامل مع المكونات

 :ما يلي تتلخص في COM مشاكل  ،Microsoftحقيقي ادمته شركة 

 .ATLبااستخدام مكتبة   ++Cهو لغة COM، علماً أن المصدر الرييسي لمكونات COMصعوبة تعلم وبرمجة  -0

لمكون تحتاج إزالة تنبيت ا، صعب جداً ويحتاج إلى معلومات موجودة في مسجل النظام  COMتنبيت مكونات -3

 .أيضاً جهد كبير  إلى

وهذا يؤدي إلى  لها نفس اإلصدار DLLمشكلة تحديث المكونات حيث ال تستطيع التطبيقات التمييز بين ملفات  -2

DLLخفاق أحد البرامج عن العمل وهذه المشكلة كانت تعرف بجحيم إ
1
تم تجاوز هذه المشاكل  NET.مع  ،

  NET.بتعريف مقياس جديد للمكونات في 

  Self Description ذاتية الوصف

المتعلقة بالمجمعة موجودة ونقصد بهذا أن جميع المعلومات  عن غيرها هو ذاتية الوصف NET.إن  ما يميز مجمعات 

وهذا يعني أن البرنامج أو النظام الذي سيستخدم المجمعة ليس بحاجة للحصول على أي معلومات من خارج  ،ضمنها

 .ألن هذه المعلومات موجودة ضمن المجمعة ،خرة من مسجل النظام أو من أي مكان آالمجمع

للتوابع و اإلجراءات  وهو فهرس  LIBيأتي معه ملف DLLكل ملف  ،C++ WIN32 في DLLعند بناء سابقاً، 

 .تم تجاوز هذه المشكلة  NET. الموجودة بالمكتبة ولكن مع

فالمجمعات تتضمن معلومات  ،ترات( والكاينات وأنواع البارمMethodsتتعدى مسألة ذاتية الوصف أسماء المناهج )

وهذا يجعل عملية تنبيت  ،Shapes 2.0ثم  Shapes 1.1يليها  Shapes1.0:عن إصدارات الكاينات كأن نقول منالً 

إلى  DLLملفات  حتى أن عملية تحديث المكونات ليست إال مجرد نسخ أسهل بكنير من السابق، NET.مكونات 

 القرص الصلب فقط!.

  

                                                           
 

1
 solution.aspx-and-problem-hell-sharpcorner.com/Blogs/7432/dll-http://www.cللمزيد يمكن اإلطالع على المقال التالي   

 
 

http://www.c-sharpcorner.com/Blogs/7432/dll-hell-problem-and-solution.aspx
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   NET Framework.كتبة أصنافوم  NET.مجمعات 

من  Methodكلما استدعينا ، فNET.يستخدم مكتبة من مكتبات ال  ال بد أن منالً  C#،VBب  مكتوب أي برنامج إن   

( سيضمن تحميل المجمعة ومعرفة التابع الذي امت CLRفأن محرك زمن التنفيذ المشترك )  systemفضاء األسماء 

وذلك من خالل  ، methodهذا ال  Classوفي أي namespaceفي أي تم تحميلها، باستدعايه من المكتبة التي 

منالً:  ،ومن خالل البيانات الوصفية يمكنه معرفة المجمعات التي امت باستخدامها ،MetaData البيانات الوصفية

راءة البيانات بق CLRعنديٍذ سيقوم ال   System.Drawing.dllواستخدمت المجمعة  لنفرض أنك امت ببناء مجمعة

فيما إذا كان التطبيق يحتاج إلى مجمعات أخرى  لمعرفة والذي يمنل أيضاً مجمعة، ،برنامجك الوصفية الموجودة في

 .مختلفةواحدة أن يستخدم عدة مجمعات   usingوبالتالي يمكن لتطبيق بسيط جداً يستحدم تعليمة 

 مالحظة:

( موجود ضمن namespaceال تقوم بإضافة مرجع للمجمعة وإنما تؤشر إلى فضاء أسماء )  usingتعليمة إن   

 المجمعة.

 

 ثم نحدد المجمعة التي نريدها  Add referenceنختار  Projectإلضافة مرجع إلى مجمعة من اايمة 

 التداخل بين لغات البرمجة 

 اد يخطر لبعضنا السؤال التالي : 

بإنشاء لغات برمجة جديدة مع أنها جميعاً تترجم إلى   Microsoftلماذا تقوم  
1
Managed Code؟ 

 الجواب هو كالتالي :

وال  ،خاص للغة معتاد عليه syntaxحب العديد من المبرمجين حساسين جداً للغة التي يبرمجون بها فكل منهم يُ  إن  

العمل   C++، C# ،VBحيث يمكن لمبرمجي   NET.ننسى الدور التسويقي لجذب جميع المبرمجين للعمل على 

وبالتالي يمكن إنتاج منتج بواسطة فريق عمل  Javaوال  NET.يوجد محاوالت لتحقيق التوافقية بين ال كما  سوياً،

 وبالتالي نكون اد أنتجنا المنتج بواسطة عدة لغات برمجة. مختلفة، من المبرمجين يستخدمون لغات برمجة

  

                                                           
1
  NET Framework.إحدى لغات البرمجة التي تعمل تحت منصة الشيفرة الُمدارة هي أي شيفرة)كود( مكتوبة ب  

 us/library/windows/desktop/bb318664(v=vs.85).aspx-http://msdn.microsoft.com/en: التالي الرابط على اإلطالع يمكن للمزيد

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb318664(v=vs.85).aspx
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 NET Framework.يوفرها  المزايا األساسية التي

 التي تمكننا من التداخل بين لغات البرمجة: NET Framework.المزايا األساسية التي يوفرها سنستعرض بعض  

 NET.والذي يدير تنفيذ جميع مجمعات  (Common Language Runtime)محرك زمن التنفيذ المشترك  -0

 .(Java في  JVM مشابهة ل  CLRبغض النظر عن اللغة التي كتبت بها )

  NET.والتي تنتجها جميع مترجمات لغات  المتوسطة( مايكروسوفت)لغة  MSILلغة  -3

 #C(، حيث يمكن للمكونات المكتوبة بلغةCommon Language Specification) مواضفات اللغة المشتركة -2

 .نية الوراثة الكاملة بين األصنافمع إمكا  VB.NETستخدم في منالً أن تُ 

  بنية المجمعات

حوي المجمعة على شيفرة تنفيذية للبرنامج أو مكتبة األصناف التي أُنشئت منها باإلضافة إلى بيانات وصفية ت

"MetaData"،   البيانات الوصفية هي بيانات عن المجمعة بحد ذاتها وليست جزءاً من المجمعة إن. 

 الشكل التالي: NET.لمجمعة  يكون

 

 

محتوى المجمعة يسمى أيضا  ( يصفmanifestتحوي كل مجمعة على بيان )

(Assembly Metadata)  وما  هذا البيان يصف المجمعة ومحتواها،باعتبار أن

 ،ومعلومات إضافيةوما هي المجمعات التي تستخدمها  هي الوحدات التي تحويها

ليس لها بيان   COMسنتحدث عن بيان المجمعة الحقاً والجدير بالذكر أن مكونات 

 كهذا مبيت فيها. 

 

وذلك الستعادة المراجع للمجمعات األخرى كما هو مكتوب  ،في مجمعة البرنامج عند تنفيذه هذ البيان  CLRستخدم ي

ذات تطبيقات الفي  ()writeline التي تحتوي المنهج System.Consoleفي بيان المجمعة كاستعادة المكتبة 

 منالً.Console  الطبيعة

تمنل هذه البيانات وصفاً لألصناف والمناهج والخصايص  ،الوصفية لألنواعيتبع بيان المجمعة ما يسمى بالبيانات 

و بعض المعلومات اإلضافية، المجمعة باإلضافة إلى بارمترات المناهج وأنواعها  وكافة األعضاء الموجودة داخل

ذية منل الصور وأخيراً هناك اسم المصادر حيث تمنل المصادر األجزاء غير التنفي، يتبع ذلك الشيفرة التنفيذية

 واأليقونات وملفات الرسايل.

 يمكن فصل المجمعة إلى عدة ملفات ولكن عادة تكون ملف وحيد.

  Manifset بيان المجمعة 

يحوي البيانات الوصفية 

  MetaDataللمجمعة

 البيانات الوصفية لألنواع 

  MSILشيفرة 

وهي أجزاء  Resources  المصادر

 غير تنفيذية 

 منل الصور واأليقونات 

  (Referencesمراجع )

 لمجمعات أخرى 
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 إنشاء المجمعات

ضمن  فارغ (classيمنل صنف ) ملف نقوم بإضافةثم ، Class Libraryننشئ مشروع جديد من النوع  -0

namespace  . 

 منل namespaceتحوي أكنر من  System.Dataمنالً:  ،namespaceيمكن أن تحوي المجمعة أكنر من  -3

System.Data.OLeDB  و System.Data.SqlClient وفي كلnamespace   يمكن أن نضعClasses  

 .بنى معطيات أخرى ، وأية Enum و delegatesو 

شخص ليقوم بعمل  يمنل المجمعة يمكن أن نعطيه أليdll ملف  فينتج لدينا Shift+f6 ، نضغط نقوم ببناء المشروع

Add Reference ليستعمله في أي لغة تحت منصة  له.NET  

 استعراض محتويات المجمعة 

تسمح هذه األداة باستعراض محتويات  ،ILDASMمن خالل أداة تسمى  يمكن إستعراض محتويات المجمعة

لن نحتاج  غالباً  التطبيقات خالل تطوير .الخاصة بالمجمعة بيانات الوصفيةو ال MSILشيفرة بما فيها المجمعة 

 الستخدام هذه األداة.

 األداة موجودة في المسار التالي:

C:\programfiles\microsoft.net\frameworkSDK\bin   

ألن المتحول البيئي  ،حصراً visual studio الخاص بال)  Commad line) موجه األوامرويمكن تشغيلها من 

Path  لذلك نكتب:، اد تم إعداده بشكل تلقايي عند تشغيله 

>ildasm     

  Mainfestبيان المجمعة 

يحوي  ،عات خارجية تستخدمها هذه المجمعةواألهم من ذلك أنه يعرف أي مجم ،يصف البيان معلومات عن المجمعة

 .ذي ابل يث التطبيق أمراً أسهل منالبيان أيضاً رام إصدارة المجمعة مما يجعل عملية تحد

 صفات المجمعة 

نه يحوي أيضاً معلومات تخص المجمعة نفسها إ( التي يحويها بيان المجمعة فReferencesباإلضافة إلى المراجع )

 تسمى هذه المعلومات بصفات المجمعة. ،أيضاً 

  Assemblyinfo.csالملف 

 Visualالذي يتولد مع كل تطبيق يتم إنشاءه بواسطة   Assemblyinfo.csاد يتساءل أحدنا ما هي وظيفة الملف

Studio ؟ 
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معلومات إضافية ويستخدم هذا الملف لضبط صفات المجمعة في بيانها تتضمن هذه الصفات اسم المجمعة وإصداراها 

 لنلق نظرة على هذا الملف.سنتناولها الحقاً، 

using System.Reflection; 
using System.Runtime.CompilerServices; 
using System.Runtime.InteropServices; 
 
// General Information about an assembly is controlled through the following  
// set of attributes. Change these attribute values to modify the information 
// associated with an assembly. 
[assembly: AssemblyTitle("Training")] 
[assembly: AssemblyDescription("")] 
[assembly: AssemblyConfiguration("")] 
[assembly: AssemblyCompany("")] 
[assembly: AssemblyProduct("Training")] 
[assembly: AssemblyCopyright("Copyright ©  2010")] 
[assembly: AssemblyTrademark("")] 
[assembly: AssemblyCulture("")] 
 
// Setting ComVisible to false makes the types in this assembly not visible  
// to COM components.  If you need to access a type in this assembly from  
// COM, set the ComVisible attribute to true on that type. 
[assembly: ComVisible(false)] 
 
// The following GUID is for the ID of the typelib if this project is exposed to COM 
[assembly: Guid("4baac969-4d1b-45c0-a680-b1fd6477cf66")] 
 
// Version information for an assembly consists of the following four values: 
// 
//      Major Version 
//      Minor Version  
//      Build Number 
//      Revision 
// 
// You can specify all the values or you can default the Build and Revision Numbers  
// by using the '*' as shown below: 
// [assembly: AssemblyVersion("1.0.*")]  
[assembly: AssemblyVersion("1.0.0.0")] 
 
[assembly: AssemblyFileVersion("1.0.0.0")] 

 

أن كل تعليمة من هذه التعليمات  يكفي أن نعلم ،Attributeكل تعليمة موضوعة ضمن األاواس المربعة تمنل صفة 

في بداية كل تعليمة أن الصفة موجهة للمجمعة  assembly تقوم بإعداد خاصية من خصايص المجمعة و تشيرالكلمة

 .methodأو منهج  classنفسها وليس ألي صف 

يمكن مأله بالقيم التي تريدها لمجمعتك ويمكن استعراض هذه الصفات ، هذا الملف كقالب جاهز visual studio يوفر

 .)بيان المجمعة( manifestمن خالل القسم  ildasmمن خالل األداة 
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 صدارات أرقام اإل

،  Attributesكنا اد تكلمنا سابقاً أن لكل مجمعة اسم و رام إصدار ومعلومات أخرى وهي كلها متوفرة على شكل 

وتحديث مجمعاتنا سواء  ا في حال إصدار منتج وامنا بترايههذه المعلومات ال تهمنا نحن كمطورين للبرامج وإنم

م فريد لضمان حقوق شركتك من السراة وللسماح للبرامج من التأكد سأفأننا نقوم بتوايع المجمعة ب EXEأو  dllكانت 

 من أن هذه المجمعة مواعة.

 :أربعة أراام هي  NET.لإلصدار في مجمعة 

 ( Major Version)   إصدار رييسي -0

 (Minor Version)إصدار ثانوي  -3

 (Build Number)  رام البناء -2

  (Revision) رام الطبعة -2

، الجزءان األخيران يشكالن 1واإلصدار النانوي هو  0اإلصدار الرييسي هو  Shape 1.0.1.1منالً: المجمعة 

أما رام الطبعة  ،يتغير مع كل عملية بناء للمجمعة رام البناء يشير إلى رام بناء المجمعة وهو رام فريد ،تفصيالً أكبر

لخطأ  تصحيح صداراتها السابقة إضافة إلىتماماً كإ فهو رام يستخدم مع ترايعات المجمعة وهذا يعني أن المجمعة هي

 واحد فقط. 

 التوافقية بين اإلصدارات

وال تحدث عملية  ،أراام اإلصدارات عند تحميل المجمعات ويتحقق من التوافقية بين إصداراتها CLRيتفحص ال 

 آن واحد.في  ، وهي المجمعات التي يتشارك عليها أكنر من تطبيقالتحقق هذه إال مع المجمعات المشتركة

التي خارجية المجمعات لرأينا أنه يحوي رام إصدار المجمعة باإلضافة إلى مراجع ل ،بالعودة إلى بيان المجمعة

 ،dllيمنل تطبيق يستخدم مجمعات من نوع ملفات EXEلنفرض أنها ملف وعند تنفيذ هذه المجمعة و  تستخدمها،

والذي يمنل التطبيق(   EXE بمقارنة رام إصدارة المجمعة الخارجية )التي يستعملها ملف ال CLRعنديٍذ سيقوم 

( في بيانها وذللك DLL الموجود في بيان المجمعة )مجمعة تطبيقنا( مع رام إصدارة المجمعة الخارجية )ملف ال

 للتأكد من التوافقية بين اإلصدارات.

منالً: إذا  .عنديٍذ يوجد عدم توافق وبالتالي لن ُتحّمل المجمعة ،نوي مختلفإذا كان للمجمعة رام إصدار رييسي أو ثا

 .Shape1.2أو   Shape1.0فأنه لن يعمل مع مكتبة األصناف Shape1.1كان التطبيق يستخدم مكتبة األصناف 
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 المجمعات الخاصة والمشتركة 

 المجمعات الخاصة

وهذا يعني أنها خاصة بتطبيقك فقط ويجب على البرامج التي  ،للمجمعة هو أن تكون خاصة الوضع االفتراضي

 تستخدمها أن تضع هذه المجمعة في نفس مجلد التطبيق أو في المجلدات الفرعية.

 المشتركةالمجمعات 

البرنامج ليس بحاجة لمعرفة مكان المجمعة ألن ، في النظامهي مجمعات متوفرة لالستخدام من ابل جميع البرامج 

أو   (Global Assembly Cache)عات مخزنة في مجلد خاص يسمى ذاكرة المجمعات العامةجميع المجم

ألن هذه المجمعات متوفرة على ، C:\Windows\assembly المسار التالي  وهي موجودة في GACختصاراً إ

إمكانية استخدامها عمليات التفحص على المجمعات المشتركة للتأكد من  منيقوم بعدد  CLRمستوى النظام ككل فأن 

 من ابل البرامج التي تطلب ذلك .

  Security and Strong name األمن واالسم المرّكز

يقة ما عن واإلصدار أو اد تم تعديلها بطر يجب أن توفر المجمعة إثباتاً أنها لم تستبدل بمجمعة أخرى لها نفس االسم 

 ،GACفي  جمعة المشتركة مواعة بمفتاح مشفر ابل تحميلهايتم ذلك عبر التحقق من أن الم طريق الفيروسات، منالً:

وإنما يمنع تضارب المجمعات الناتج ، ال يساعد هذا المفتاح على حماية المجمعة من الطفيليات كالفيروسات وحسب

)العام  ويسمى هذا التركيب المؤلف من اسم المجمعة وإصداراتها ومفتاحها إصداراتها،عن تشابه أسماء وأراام 

 .(Strong name)ٍ ركزّ لخاص( باالسم المُ وا

 إنشاء المجمعات المشتركة 

لكي نتمكن من إنشاء مجمعة مشتركة باسم ُمركّز، علينا توليد زوج من المفاتيح العام والخاص وذلك للتعرف على 

حاً خاصاً معروفاً من المجمعة من خالله عند استخدامها. تًستخدم أنظمة المفاتيح المشفرة المفاتيح العامة والخاصة مفتا

هذه المفاتيح للتأكد من  CLRابل مرسل الرسالة المشفرة فقط، أما المفتاح العام فهو متوفر للعالم ككل، يستخدم 

تطابقها )المفتاح الموجود في بيان المجمعة )التطبيق(( يجب أن يطابق المفتاح الموجود في بيان المجمعة المشتركة 

 التي يستخدمها التطبيق.

 :Visual Studio ـكن توليد اسم مركز عن طريق سطر األوامر الخاص بيم

C:\Sn –k  keyfile.snk 

ولتسجيل )توايع ( المجمعة بهذا المفتاح فأننا سنعدل  keyfile.snkسيؤدي هذا األمر إلنشاء ملف المفتاح 

 للمشروع كما يلي: Assemblyinfo.csفي أخر جزء من الملف   AssemblyKeyfile(Attributeالصفة)

[assembly:AssemblyKeyFile("keyfile.snk ")] //  ًيمكننا إضافة مسار المفتاح أيضا  
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 .releaseأو  debugيكون ملف المفتاح موجود في المجلد  عادةً 

يمكننا أن نضع التعليمة السابقة في الملف المصدري للمجمعة في حال عدم وجود ملف  مالحظة:

Assemblyinfo.cs كما يلي: 

using System.Reflection; 
using System.Runtime.CompilerServices; 
using System.Runtime.InteropServices;  
 
[assembly:AssemblyKeyFile("keyfile.snk ")] //  ًيمكننا إضافة مسار المفتاح أيضا 
 

بيان المجمعة سنجد المفتاح العام الذي تم توليده وإذا تفحصنا فنحصل على مجمعة مواعة، اآلن نعيد بناء المجمعة ،

 .وبذلك نحصل على المطلوب GACالذي نتج لدينا إلى  dllسنقوم بنسخ ملف ال  ووضعه اآلن

بالبحث عن المجمعة في المجلد  CLR: أحياناً نشغل برنامج منالً يعتمد على مكتبات )مجمعات( عندها يقوم مالحظة

لمستوى   Exceptionيقوم برمي استنناء فإذا لم يجدها GACالمحلي للبرنامج أوالً فإذا لم يجدها فأنه يبحث عنها في 

نظام التشغيل
1
.  

 ildasmاألداة 

 ،ود في بيان المجمعة(المفتاح العام الذي نتج لدينا عند توايع المجمعة )وهو موج يمكنننا من خالل هذه األداة أن نرى

ضمن  classesالصفوف نشاهد  أو أن ،رى المراجع إلى المجمعات األخرى التي تستخدمها المجمعة الحاليةن نأو أ

 منالً:  classداخل كل  Data membersوال  methodsوكافة ال  Namespace كل 

 

  

                                                           
 

1
 net-in-assembly-shared-of-sharpcorner.com/uploadfile/72d20e/concept-http://www.c : التالي الرابط على اإلطالع يمكن للمزيد

 
 
 

http://www.c-sharpcorner.com/uploadfile/72d20e/concept-of-shared-assembly-in-net
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نالحظ وجود اسمين األول خاص  ، circle،Tringleهما صنفين تحوي  shape.dllسم سنفرض أن لدينا مجمعة با

والتي هي  المجمعة( ويحوي على البيانات الوصفيةبيان ) Manifestواسم أخر مهم جداً هو ال  ،بالمجمعة بحد ذاتها

 ،( المستخدمة في هذه المجمعةReferences) باإلضافة إلى المراجع التي تكلمنا عنها سابقاً،  Attributes ـفعلياً ال

 .MSILأراام اإلصدارات والمفتاح العام أيضاً وأمور أخرى وكل هذا مكتوب بشيفرة  لبيان أيضاً ويحوي ا
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 مقدمة 

رتباطاً وثيقاً مع المجمعات والتي درسناها في إيرتبط كما  ،NET.يُعتبر موضوع الصفات من المواضيع المتقدمة في

ومواضيع أخرى سيتم  ،تستخدمي البداية سنتكلم عن الصفات وما هي طبيعتها وأين تستخدم ولماذا ف .السابق الفصل

MetaDataهي "البيانات الوصفية" وما  ،التعرف عليها
1
ثم سنتعرف على الصفات  ،(Attributes)فعلياً تمنل  

 .(Custom Attributes) إنشاء صفات مخصصةسنتناول  وأخيراً .NET.الُمبيتة في 

 ؟ Attributeما هي الصفة

سنعرف الصفة على أنها "معلومات إضافية يمكن تطبيقها على كتلة من الشيفرة البرمجية ضمن ، مبديياً 

، Propertyأو  Data Memberأو Methodأو  Classيمكن أن تمنل هذه الكتل ، ("EXEأو  DLLالمجمعة)

 ستخدم هذه الُمجمعة.( أخر يClass) يمكن الوصول إلى هذه المعلومات من أي صنف

كقالب جاهز مع أي  وفر، وهو متAssemblyInfo.csالسابق عن الُمجّمعات وتعرضنا للملف  الفصلتحدثنا في 

 .رضننا محتويات الملف سنجد ما يليإذا استع.  Visual Studioمشروع ضمن بيئة التطوير المتكاملة

using System.Reflection; 
using System.Runtime.CompilerServices;  
using System.Runtime.InteropServices; 

 
// General Information about an assembly is controlled through the following  
// set of attributes. Change these attribute values to modify the information 
// associated with an assembly. 
[assembly: AssemblyTitle("Training")] 
[assembly: AssemblyDescription("")] 
[assembly: AssemblyConfiguration("")] 
[assembly: AssemblyCompany("")] 
[assembly: AssemblyProduct("Training")] 
[assembly: AssemblyCopyright("Copyright ©  2010")] 
[assembly: AssemblyTrademark("")] 
[assembly: AssemblyCulture("")] 

 

 
، هذه هي تعريفات الصفات، assemblyمن الملف فقط، وسنجد فيه عدداً من األسطر تبدأ بعبارة  لقد عرضنا جزءاً 

سنقوم ولرؤية ذلك ، ”Pickling“فعند ترجمة الملف سيتم حفظ أي صفة ضمن المجمعة وهذه العملية تسمى بالتخليل 

 ترجم المجمعة.ثم ن AssemblyTitle(، وسنقوم بتغيير الصفة DLLأو EXE ببناء مجمعة )

[assembly: AssemblyTitle("Training")] 
 

، هذه الصفات التي يحويها الملف Descriptionثم من خصايص المجمعة نشاهد ايمة الصفة السابقة في الحقل 

Assemblyinfo.cs الوصفية"  تمنل فعلياً "البياناتMetaData.  يمكن الحصول على هذه الصفات من خالل

                                                           
 

1
 us/library/xcd8txaw(v=vs.110).aspx-http://msdn.microsoft.com/enللمزيد يمكن اإلطالع على الرابط التالي:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xcd8txaw(v=vs.110).aspx
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، أو برمجياً من خالل كتابة شيفرة باستخدام تقنية االنعكاس ildasmخصايص ملف المجمعة، أو من خالل األداة 

Reflection في الفصل القادم. التي سيتم الحديث عنها 

لصفة تمنل إنشاء غرض من صنف، والبارمترات التي من خالل الشكل الذي تُكتب فيه الصفة نالحظ أن تصريح ا

 (.Constructorنمررها هي بارامترات الباني )

 كل هذا يقودنا إلى التعريف التالي :

"الصفة عبارة عن صنف يمكن أن يحوي بيانات إضافية عن المجمعة، تتعلق هذه المعلومات بالمجمعة نفسها أو بأي 

 .نوع ضمنها"

 :المصدريةلنعد إلى الشيفرة 

[assembly: AssemblyTitle("Training")] 

 
إلى  assembly، يشير المعرف #Cولكن الصيغة هنا مختلفة تماماً عما نعرفه سابقاً في  لقد النا أن الصفة هي صنف

، يقوم المترجم  stringمدى الصفة وما تبقى من السطر يمنل تصريح الصفة، للصفة باني يقبل بارمتر من نوع 

ن هذه القيمة ضمن المجمعة عند بنايها ويمكن الوصول إليها من خالل خصايص المجمعة في نظام بتضمي

Windows أو من خالل األداة ،ildasm أو برمجياً بواسطة االنعكاس ،Reflection . 

 Reflectionمقدمة إلى االنعكاس  

يُمّكننا االنعكاس من تفحص المجمعات  ،عنه اليالً يُعبر االنعكاس موضوعاً جديداً في عالم البرمجة لذا فإننا سنتكلم 

 .ويتضمن ذلك كافة أنواع الكاينات المعرفة ضمنها والحصول على معلومات عنها برمجياً 

 .System. Reflectionضمن فضاء األسماء  NET.يتوفر االنعكاس في  

 

 البحث عن الصفات 

  :التالي لنتأمل معاً الكود

using System; 
using System.Reflection; 
 
static void Main(string[] args) 
{ 
 
    Assembly a = Assembly.LoadFrom(@"D:\atom.dll"); 
    object[] attributes = a.GetCustomAttributes(true); 

 
    foreach(object o in attributes) 
    { 
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        Console.WriteLine(o.ToString()); 
    } 
}  
 

 األسماءوهو موجود في فضاء  Assembly وذلك عن طريق الصنف مجمعة امنا في البداية بتحميل -

 System.Reflection  ،الموجودة في الملف الصفات  جميع وAssemblyinfo.cs  ًضمن  هي موجود أيضا

 سابق الذكر.فضاء األسماء 

وامنا بعرضها  Assemblyinfo.csثم حصلنا على جميع الصفات المخصصة وهي موجودة سابقاً في الملف  -

 ويكون خرج البرنامج السابق هو:على الشاشة، 

 

بيتة في     NET.الصفات الم 

أما الصفات التي  ،هي صفات خاصة بالمجمعة بحد ذاتها Assemblyinfo.csإن الصفات الموجودة في الملف 

سنستعرض بعض الصفات التي يوفرها  ذاتها،ها فهي تخص األنواع المعرفة ضمنها وأحياناً المجمعة بحد سنعرض

.NET Framework  متى يمكننا استخدامها. و 

 System.Diagnostics.ConditionalAttribute  الصفة 

فهي تسمح بتضمين أو استنناء أجزاء من الشيفرة باالعتماد على تعريف رمز  على اإلطالق،تلك إحدى أهم الصفات 

والذي يتضمن عدداً من األصناف   System. Diagnosticsتوجد هذه الصفة ضمن فضاء األسماء أثناء الترجمة

(Classesلتنقيح وتتبع الخرج )  شيفرة التالية:اآلن لنتأمل الومعالجة المعلومات، وتسجيل األحداث ومراابة األداء 

 
using System; 
using System.Diagnostics; 
 
[Conditional("MhdAlyan")] 
public static void DebugOnly() 
{ 
      Console.WriteLine("this String Only Display in Debug Builds"); 
} 



  الفصل الثاني: الصفات

 

   17 
 

static void Main(string[] args) 
{ 

     DebugOnly(); 
} 
 

يفه مسبقاً ويتم وتمرير رمز تم تعر Conditionalبالصفة  DebugOnly ( المنهجTaged) الشيفرة بوسمتقوم هذه 

 :ذلك وفق طريقتين

يمكن تعريف الرمز من خالل النافذة التالية علماً أن الرمزين  Visual Studioفي حال استخدام  -0

DEBUG,TRACE ( هما رموز معرفة سابقاً للعمل في نمط التنقيحDEBUG). 

 
 
وفي حال عدم وجوده ال يتم تنفيذ  ،(MhdAlyanعند وجود رمز معرف سابقاً ) DebugOnlyيتم تنفيذ التابع 

 لنرى الخرج اآلن في حال امنا بتعريف الرمز السابق:هذا التابع.  محتوى

 
 وفي حال تغيير الرمز كما يلي:

[Conditional("MOHAMMAD")] 

 DebugOnly المنهحلن يتم تنفيذ 
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 يمكن تعريف رموز أيضاً من خالل سطر كما يلي: -3
csc /d: MhdAlyan program.cs 

 System.ObsoleteAttributeالصفة 

هذه الصفة  تستخدم بأدق التفاصيل، Microsoftعند التعرف على هذه الصفة يتضح لنا مدى اعتناء مهندسي  -

 .ع بأنه لم يعد مستخدماً بعد اآلنتاب لوسم

على سبيل المنال عندما تود نشر مكتبة من األصناف ومن المحتم أنه خالل  الصفة مفيدة جداً،ن أن تكون هذه يمك -

وبذلك يمكن  ،عملية التطوير سيكون بعض المناهج التي لن يكون لها وجود في اإلصدارة النهايية من المكتبة

 :لنرى المنال التالي تك لغياب ميزة محددة،تحضير مستخدمي مكتب

[Obsolete("Use NewMethod instead")]  
public void OldMethod() 
{                    
} 
        
public void NewMethod() 
{ 
} 

" أو ُسيهجر اريباً وعليك deprecatedعند ترجمة المشروع سنحصل على رسالة تحذير بأن هذا المنهج مهجور "

 بدالُ منه. NewMethodاستخدام 

 

 
 
 

 
 

مع مرور الوات فأن جميع مستخدمين هذا المنهج سيعلمون أن عليهم تجنب استخدام هذا المنهج وحتى عند استدعايه 

 .deprecatedيعطيك أن هذا المنهج 
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لذلك يمكنك إضافة بارمتر جديد ، دون خوف من شيفرتك تماماً  OldMethodمع الوات يمكنك أن تزيل المنهج 

 كما يلي: Obsoleteللصفة 

 
[Obsolete("Use NewMethod instead",true)]  
public void OldMethod() 
{            
} 

وتتواف عملية الترجمة بالرسالة  ترجمة،وعندما يحاول المستخدمون استخدام هذا المنهج فأن المترجم سيصدر خطأ 

 :التالية

 
 
 
 

 
 

  System.SerializableAttributeالصفة 

لة ) االسم الذي يطلق على ترتيب واستعادة الكاينات من الذاكرة أو من األاراص  هي ،(Serializationالّسلس 

لة كاين فإن جميع بيانات الكاين تُحفظ ضمن وسط التخزينالننايية، بصورتها  لة  ،عندما نقوم بّسلس  وعند إزالة الّسلس 

(Deserialize) ألصلية.سيتم إعادة الكاين من وسط التخزين إلى حالته ا 

 ؟عرضناها والتي سنعرضها بعد قليل ما الهدف من كل الصفات التي  

 CLRهذه الصفات هي التي تُخبر خزين معلومات إضافية ضمن المجمعة على شكل بيانات وصفية، الهدف هو ت  

لة كاين فأنه سيتفحص فيما CLRفمنالً: عندما يستقبل  بعمل ما وفق ما تُعبر عنه الصفة، ليقوم  إذا كان  طلباً لّسلس 

ما إذا كان الصنف موسوماً سيتفحص في يحقق الواجهة األخيرة إن لم يكنأم ال،   Iserializableالصف يدعم الواجهة 

االنعكاس للحصول على بيانات  NET.وعند وجود الصفة السابقة في الصنف سيستخدم  ، Serializableبالصفة

فهي أما إزالة السلسلة  ،يحفظ هذه البيانات كتمنيل للكاينسواء كانت عامة أو خاصة أو محمية وس فنأعضاء الص

 .عكس السلسلة تماماً 

 .Serializationاآلن سنرى كيف تتم عملية السلسة 
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    using System; 
    using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 

 
    [Serializable] 
 
    class Employee 
    { 
        public Employee(int id ,string name) 
        { 
            _id = id; 
            _name = name; 
        } 
 
        private int _id; 
 
        private string _name; 
 

  [NonSerialized] 
        //this Data Member is not Serialized,Such asTransiet in JAVA 
        private string _password; 
 
        public int Id 
        { 
            get { return _id; } 
            set { _id = value; } 
        } 
 
        public string Name 
        { 
            get { return _name; } 
            set { _name = value; } 
        } 
 
    } 
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  .ضمن ملف ثنايي Employeeسنقوم اآلن بسلّسلة كاين  

      static void Main(string[] args) 
      { 
          Employee e = new Employee(1, "mohammad"); 
 
               FileStream fs = null; 
                try 
                { 
                    string path= @"D:\file"; 
 
                    fs = new FileStream(path, FileMode.Create); 
 
                    BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter(); 
 
        // Serialize Object(e) in the file stream(fs) 
                    bf.Serialize(fs, e);                 

} 
                catch (Exception Ex) 
                { 
                   Console.WriteLine(Ex.Message); 
                } 
                finally 
                { 
                    try 
                    { 
                        fs.Close(); 
                    } 
                    catch (Exception es)  
                    { 
                       Console.WriteLine(es.Message);  
                    } 
 
                } 
      } 
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 فتتم كما يلي:   DeSerailizationةلالسلسأما إزالة 

static void Main(string[] args) 
{ 
        Employee e1 = null; 
 
     try 
     { 
        string path = @"D:\file"; 
 
        fs = new FileStream(path, FileMode.Open); 
 
        BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter(); 
 
        e1 = (Employee)bf.Deserialize(fs); // DownCasting is mandatory 
 
        Console.WriteLine("Id={0} name={1}",e1.Id,e1.Name); 
                     
    }   
    catch (Exception Ex) 
    { 
          Console.WriteLine(Ex.Message); 
    } 
    finally 
    { 
        try 
          { 
           fs.Close(); 
          }  
          catch (Exception ex) { Console.WriteLine(ex.Message); } 
    } 

 
 

} 
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  System.Reflection.AssemblyDelaySignAttributeالصفة 

إحدى الفصل، عدداً من الصفات تعرفنا إلى بعضها سابقاً في هذا  System.Reflectionيوفر فضاء األسماء   -

 .AssemblyDelaySign الصفةهي في فضاء األسماء سابق الذكر أكنر هذه الصفات تعقيداً 

بتأجيل  NET.يسمح  ،GACالسابق كيفية بناء وإنشاء مجمعات مشتركة وتسجيلها في  الفصلفي  لقد تعلمنا  -

عني ذلك أنه يمكننا تسجيل المجمعة في ذاكرة المجمعات العامة إلغراض الفحص ي أيضاً، توايع المجمعات

 واالختبارات ودون إعطايها راماً خاصاً.

فكل مجمعة يتم  ،أحد السيناريوهات التي يمكن استخدام التوايع المؤجل فيها عندما نود تطوير التطبيقات التجارية  -

 .تطويرها في المنزل يجب أن تواع بمفتاح خاص على جهاز المطور ابل أن تصل للزباين

 يع أجهزة المطورين لذلك يُمكننّامجال ترغب المؤسسات البرمجية بتوفير مفتاحها الخاص على  ،حال أيةعلى  -

CLR  من توايع المجمعة بصورة جزيية ووضعها فيGAC،  خاص وبعد اختبار المجمعة دون الحاجة لمفتاح

 الشخص الذي يملك المفتاح الخاص. من خالل GACتماماً يمكننا توايعها بشكل نهايي ووضعها في 

 توليد ملف المفتاح 

sn.exeلذلك سنستخدم األداة  ،خاص(العام والأوال نحن بحاجة لتوليد ملف المفتاح )
1
  

sn –k Company.key  
 

  .منه لكي نستخدمه في توايع المجمعة بشكل مؤاتاآلن سنستخرج المفتاح العام 

Sn –p Company.key Company.public 
 

هذا المفتاح معروف لدى الجميع لذلك يمكن نسخه إلى جميع أجهزة  فقط، سيقوم هذا األمر بإنشاء ملف المفتاح العام

آمن ألننا سنستخدمه عند توايع  الذي يحوي المفتاح الخاص هو الذي يجب أن نحفظه في مكان أما الملف ،المطورين

 في مكان آمن. Company.key لذلك احفظ الملف  ،المجمعة بصورة نهايية

  

                                                           
1
 بقائمة ابدأ. Studio Tools Visualالموجود في مجلد  Visual Studio Command Promptيتم باستخدام  snاستخدام األداة   
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 توقيع المجمعة بصورة جزئية 

 الكود التالي يشرح المطلوب:

 
using System.Reflection; 
[assembly: AssemblyKeyFile("Company.public")]  
[assembly: AssemblyDelaySign(true)]// True is means the Assembly is DelaySigned 
 

 باستخدام األمر التالي : GAC  جمعة فيمسنقوم بتسجيل الاألن 

gacutil  /i program.exe 
 

 GACلذلك سنواف  (،strong nameيرفض أي مجمعة ال تحوي اسم مرّكز ) GAC لكن سيعطي خطأ ألن

 للتخلص من هذا التقييد باستخدام األمر:

Sn –Vr *  // GAC  السماح لجميع المجمعات التي ال تحوي اسم مركز بالتسجيل ضمن    
 

Sn –Vr myAssembly.dll  
 

 ( strong name) زإكمال االسم المركّ 

المرحلة األخيرة هي توايع المجمعة بصورة نهايية، وذلك عن طريق ترجمة المفتاحين العام والخاص ضمن المجمعة 

دون الحاجة لتخطي عملية التحقق من األسماء  GACوبالتالي توليد اسم مركز،عندها نستطيع تسجيل المجمعة ضمن 

 .R–مع الخيار   snالمرّكزة وهذه المرة سنستخدم األداة 

 
 إعادة توايع المجمعة وإضافة الجزء المتعلق بالمفتاح الخاص//
sn –R program.exe  Company.key 
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 Custom Attributesالصفات المخصصة 

وهو ما  يمكننا أيضاً إنشاء صفاتنا الخاصة ،NET.تكلمنا في النصف األول من الفصل عن الصفات الُمعرفة ضمن 

 كيفية إنشاء الصفات الخاصة. ، سنتكلم عن1نسميه بالصفات المخصصة

 يجب أن يخضع للمواصفات التالية: Class)) صنفتُمنل الصفة المخصصة 

 ..Attribute Systemيجب أن يرث من الصف  -0

ويجب أن تكون أنواع البارمترات  ،بارمترات المخصصة الصفات (Constructor)بنّاء  هجيمكن أن تتضمن من -3

 .لسالسل النصية أو القيم المنطقية( كاألعداد أو اPrimitiveبسيطة )

 

 TestCaseAttributeالصفة 

وتتأكد من أنها  ،فأننا ننشئ صفوف اختبار الختبار مكتبة األصناف التي لدينا ماعندما نقوم بإنشاء مكتبة أصناف 

ة جديدة خطأ ما أو عندما نقوم بوظيف عندما نقوم بإصالحتزداد الحاجة لهذه األصناف ما هو مطلوب منها، تؤدي 

 وذلك لنتأكد أن كل شي يسير على ما يرام.

 
  TestCaseAttributeالصفة 

/// <summary> 
///  this is  a Custom Attribute 
/// </summary> 

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class,AllowMultiple=false,Inherited=true)] 
    public class TestCaseAttribute:Attribute 
    { 
        public TestCaseAttribute(Type testcase) 
        { 
            _testcase = testcase; 
        } 
        public readonly Type _testcase; 
        public void Test() 
        { 
            //Create an instance of Class underTest 
            object o = Activator.CreateInstance(_testcase); 
        } 
    } 

  

                                                           
 

1
 us/library/84c42s56(v=vs.110).aspx-http://msdn.microsoft.com/enللمزيد يمكن اإلطالع على الرابط التالي :  

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/84c42s56(v=vs.110).aspx
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 الصنف المراد اختباره

 .TestCase الصفةالختبار أي صنف نقوم بوسمه ب 

 
/// <summary> 
/// A Class that used TestCaseAttribute  
/// </summary> 
[TestCase(typeof(TestAnObject))] //)***( 
public class SomeCodeOrder 
 { 

 public int Do() 
 { 
     return 999; 
 } 

 } 
 
 

  TestAnObject صنف االختبار

/// <summary> 
/// this is a Test Class, that it is test the Other Classes 
/// </summary> 
class TestAnObject 
{ 

public TestAnObject() 
{ 
  SomeCodeOrder s = new SomeCodeOrder(); 
 
  if (s.Do() != 999) 

throw new Exception("Error"); 
     } 
}  
 
static void Main(string[] args) 
{ 
 
            Assembly a = Assembly.GetExecutingAssembly(); 
 
            Type[] arr = a.GetExportedTypes(); 
 
            foreach (Type t in arr) 
            { 
 
                Console.WriteLine("Checking Type {0}", t.ToString()); 
 

object[] atts = t.GetCustomAttributes(typeof(TestCaseAttribute), false); 
                if (atts.Length == 1) 
                { 
                    Console.WriteLine("found TestCaseAttribute : Running Test"); 
                    TestCaseAttribute tca = (TestCaseAttribute)atts[0]; 
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                    //Perform Testing 
                    try 
                    { 
                        tca.Test(); 
                        Console.WriteLine("Passed"); 
                    } 
                    catch (Exception e) 
                    { 
                        Console.WriteLine("failed"); 
 
                        Console.WriteLine(e.Message); 
                    } 
                } 
            } 
 
} 

  آلية التنفيذ

من أجل كل نمط ضمنه، باستعراض كافة األنماط  ثم امنا، في هذا المنال امنا بتحميل المجمعة الحالية )التطبيق الُمنفذ(

 ، TestCaseAttributeفحص فيما إذا كان النمط موسوماً بالصفة و امنا باستعراض الصفات المخصصة لكل نمط 

ف نالص من خالل  TestCaseAttribute ألنه موسوم بالصفة SomeCodeorderف نإختبار الصبالتالي سيتم 

TestAnObject، ف فحص جميع الصفوف الموسومة بالصفة نيُمكننا من خالل هذا الصTestCase  وإنشاء

 .Test منهجوتطبيق  Activatorف ف الذي نريد اختباره عن طريق الصنمن الص زمن التنفيذفي  غرض

 سيناريو تنفيذ الكود

ف نوهو الص ،TestCase (TestCaseAttribute)موسوم بالصفة  SomeCodeOrderف نبعد أن نعرف أن الص

 كما يلي:  TestCaseفنسيؤدي ذلك إلستدعاء باني الص ،الذي سنقوم باختباره

[TestCase(typeof(TestAnObject))]  

 

( الصف المسؤول عن عملية إختبار الصف الموسوم بهذه الصفة Typeنمط )وسيمرر للباني 

(SomeCodeOreder)، ف نوبالتالي سيمرر للباني نمط الصTestAnObject وسيقوم بإنشاءObject   من

من الصف   objectوعند إنشاء  ،الخاص بصفة االختبار Testوذلك بعد استدعاء التابع  ف السابقنالص

TestAnObject ف نسيؤدي إلى استدعاء الباني الخاص بالصTestAnObject،  وبذلك تتم عملية اإلختبار حيث

( ثم نتحقق من صحة الخرج SomeCodeOreder) داخل باني هذا الصف ننشئ كاين من الصف المراد فحصه

 .Doعن طريق المنهج  الذي لدينا

ولكن عندما يكون  ليست باألمر البسيط،أن طريقة تنفيذه  لىإ إضافةً  ،الحقيقية من خالل هذا المنال بالفايدةاد ال نشعر 

 .الصفاتأهمية بلدينا صنف حقيقي يقوم بوظايف ذات معنى سنشعر 
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 System.Attributeuseage  الصفة 

عند تعريفنا لصفة مخصصة فأنه من الضروري تحديد األنواع التي يمكن وسمها بهذه الصفة، وبالعودة إلى المنال 

 AttributeTargetوذلك باستخدام التعداد  ال تستخدم إال مع الصفوف TestCaseا اررنا أن الصفة السابق فأنن

 خصايص وهي كما يلي : ، بينما يمنل البارمترالناني والنالث يمنالن  |ونفصل بينهم بواسطة

بينما تفيد الخاصية النانية صفة أكنر من مرة على العنصر نفسه، وتسمح باستخدام ال Allowmultipleهي األولى 

inherited بتوريث الصفات. 

 يلي: ما الخاصيةب نقصد

لذلك سنقوم بإضافة  TestCaseوذلك ضمن الصفة  لنفرض أننا نود في إضافة اسم الشخص الذي اام بالفحص

 :TestCaseالشيفرة التالية للصف 

private string author; 
public string Author 
{ 
    get { return author; } 
    set { author = value; } 
} 
 

منا بعمل يمكننا من خالل باني الصف أن نمرر ايم للمتحوالت التي ا ،وسم صنف ما باستخدام الصفة السابقة وعند

 :خاصية لها وذلك كما يلي

 
الحظ أنه أصبح ن)testCase_والمتحول العام  Authorوذلك عن طريق الخاصية  ،يمكننا إضافة تفاصيل إضافية

 .(Overloading لدينا نسختين من الباني مع أننا لم نقم بعمل

 س الكالم يُطبق مع المتحول العام.ونف، ”Author=”mohammadمنالً : اسم الخاصية ثم القيمة،  نكتب
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 مدى الصفات 

نها تعني أن هذه الصفة موجهة والنا أ  Assemblyعلى الصفات التي تبدأ بالبادية الفصلتعرفنا في القسم السابق من 

ولكن إذا أردنا أن نضيف صفة لقيمة ُمعادة من تابع فعلينا أن نخبر المترجم بمدى الصفة منالً في حال  ،للمجمعة نفسها

 أردنا أن نطبق صفة معينة لقيمة ُمعادة من تابع فعلينا أن نقوم بما يلي:

    [return:myAttribute] 
    public int DoSomething() 
    { } 

 فإننا سنكتب: ة على متحول ضمن صفردنا أن نطبق صفأفي حال 

  [field:myAttribute] 

 .Propertyأو  Eventبنفس الطريقة نطبق الصفة على 
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   مقدمة

والذي يرتكز بشكل أساسي على موضوع المجمعات  ،NET.يُعتبر االنعكاس من المواضيع المتقدمة والهامة جداً في 

Assemblies والصفاتAttributes ،  يُعرف االنعكاس  .سابقةال الفصولواد تكلمنا عن كل منهما فيReflection 

أو   DLLيمكن أن نقوم باستكشاف .لمجمعة للحصول على محتوياتها بشكل كامللعملية استكشاف  هببساطة بأن

EXE  واألهم من ذلك أنه  ،نستعرض مخطط الصفوف والوراثة ومحتويات كل صنفلاالنعكاس باستخدام تقنية

في البداية سنتكلم عن بعض .هذه المعلومات ألداء عملهعلى  CLRيمكننا استكشاف الصفات ضمن المجمعة يعتمد 

 .سنتلكم عنها المواضيع النظرية ثم سننتقل لمجموعة من التمارين والتي ستغطي كامل المواضيع النظرية التي

 

  فلسفية عن االنعكاس مقدمة

 :بأنها Reflection)في الماضي القديم كان القدماء يُعّرفون كلمة االنعكاس )

"شي ما يُعكس منل الضوء، اإلشعاع الحراري، الصوت أو الصورة، التركيز الفكري واالعتبار الحذر لألمور، تعبير 

 ، كما في اولنا:نتيجة"ن انتقاد أو لوم، مظهر أو غير مباشر ع

  "إنجازاته هي انعكاس لشجاعته وجرأته".

ال يندرج تحت أي من المعاني السابقة، ولكن الحقيقة هي العكس تماماً  #Cاد نعتقد أن معنى االنعكاس في لغة 

محتوياتها في زمن )التعرف على كامل  وسنرى ذلك الحقاً، إذ أن االنعكاس له عالاة وثيقة بعملية تشريح التطبيقات

 التنفيذ(.

من اكتشاف المعلومات حول الصفوف  CLRبأنه العملية التي يتمكن بواسطتها  #C ويُعرف االنعكاس في لغة

 (.DLL,EXE) واألنواع األخرى المعرفة ضمن المجمعات

 تُقسم المعلومات في المجمعة إلى مكونين هما:

وهي وصف لما يدور حوله  Metadataو معرف البيانات  اناً،أحي ILأو تسمى  MSILويمنل شيفرة  مكون الشيفرة

البرنامج وتصف تلك البيانات الصفوف واألنواع األخرى والتي تشكل بمجموعها التطبيق، بدون تلك البيانات 

Metadata في لغة  لن نتمكن من تحميل تطبيق ما بصورة آمنةC#  وسيستحيل علينا توفير السرية بدون ٌمعرف

مع ما ) (metadata)البيانات  ( وما تحتاجه من ايم للبيانات. Assemblyالتي تشرح لبيئة زمن التنفيذ كيفية عمل تجُّ

هذا، ويدور موضوع هذا  metadataبواسطة معرف البيانات  #Cفي لغة  Reflectionواد أمكن تطبيق االنعكاس 

 ترجاعه.وطرق اس ”metadata“الفصل حول البيانات الوصفية أو معرف البيانات 
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 ؟Reflectionما هو االنعكاس 

االنعكاس هو عملية استكشاف داخلية لتطبيق ما دون الولوج إلى شيفرته، يمكن استخدام االنعكاس إليجاد جميع 

مع داخل صنف  Eventsوال Propertiesوال  methodsما باإلضافة إلى جميع ال (Assembly) الصفوف في تجُّ

 التي يحققها. interfacesاس الذي اشتُّق منه هذا الصنف وانتهاًء بال ما إنطالااً من الصنف األس

بالتحقق بالتعامل مع ذاته من وجهة نظر خارجية. إذ يمكنك التحقق من كافة المعلومات  #Cيسمح االنعكاس لبرنامج 

لصنف هذا ا (methodsمناهج ) (Invoke)حول صنف )صف( ما، ويمكن أيضاً استخدام االنعكاس كي تستدعي 

وال يُنصح بإتباعها  ديناميكياً أثناء زمن التنفيذ، يمكنك أيضاً إنشاء شيفرة بصورة ديناميكية وتعتبر هذه التقنية خطرة

 لتوليد شيفرة ما بوساطتها.

ضمن  manifest) يسمى  metadataيسمح لك االنعكاس باستعراض المعلومات في مقطع معرف البيانات 

ن التنفيذ، وبشكل مختصر يمكنك رؤية المعطيات كما يراها المترجم عندما يقوم ببناء المجمعة( كل ذلك يتم في زم

التطبيق وإنشاء ملف تنفيذي، عند ذلك سيكون لديك المرونة لتوسيع تطبيقاتك أثناء زمن التنفيذ المشترك، فمنالً: 

دت تقوم بتحميلها واستخدامها يمكنك استخدام االنعكاس للتحقق من وجود صفوف معينة في مجلدك الرييسي وأْن وج

د ت خصيصاً  DLLالربط الديناميكي  يُعتبر االنعكاس بمنابة مفهوم مكتبات ضمن التطبيق الخاص بك، التي وج 

 لمعرفة محتوياتها أثناء زمن التنفيذ. 

باستخدامك معرفة الصفوف والتوابع واألنواع الموجودة بداخلها ابل البدء  DLLوبدون االنعكاس تتطلب منك ملفات 

عن  DLLبشكل ديناميكي ولكن ال يمكنك البحث في مجموعة من ملفات  DLL لها، يمكن منالً أن نقوم بتحميل ملف

تابع ما ذو اسم ُمعطى وحتى لو تمكنت من ذلك فال يوجد طريقة لسؤال النظام عن البارمترات الممكن تمريرها لهذا 

 كل ما سبق.التابع، أما بواسطة االنعكاس فيمكنك القيام ب

 

 لماذا نحتاج إلى االنعكاس ؟

أو تحتاجها،  ، سواء كنت أو لم تكن تريدها#Cيتطلب المترجم ونظام زمن التنفيذ إمكانيات االنعكاس في لغة 

 يجب أن يعرف ما يقوم بتحميله. CLRفاالنعكاس ضروري في أي لغة تفسيرية، ألن 

أراام إصدار دايقة ومحكمة )باستخدم فضاء األسماء ويعتبر االنعكاس ضرورياً من أجل إعطاء البرنامج 

System.Reflection.Emitالسِّرية واألمن بالشكل المناسب (، والتحميل الديناميكي للصفوف ومعالجة مسايل. 

تحديد فيما  إنجاز مهام السرية واآلمن بشكل مناسب، وذلك يعود لعدم ادرتها على CLRبدون االنعكاس ال يمكن ل 

 ن الضروري تحميل كتلة من الشيفرة أم ال ابل تواجدها مسبقاً في الذاكرة.إذا كان م
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 كيف ي ستخدم االنعكاس ؟

  والبيانات الوصفية. Assembliesالمجمعات  بداية علينا فهم لكي نستوعب االنعكاس يجب

، و اد رأينا سابقاً أن المجمعة تحوي شيفرة NET.هي الوحدة األساسية للنشر في تطبيق  Assemblyالمجمعة 

MSIL و بيانات وصفية metadata  ل داخل بيئة زمن التنفيذ)هذه القوانين غ  والقوانين التي يُنفذ وفقها التطبيق ويُش 

ملف المجمعة هو  تتمنل في السرية وفي إعطاء البرنامج أراام إصدارات خاصة به كما رأينا في الفصول السابقة(.

لة ILأو  MISLيصف نفسه بنفسه ويتضمن شيفرة ملف   عندما يُحمل التطبيق إلى الذاكرة. CLR من ا ب ل والمحم 

معلومات حول المجمعة ككل، وتشمل هذه المعلومات على رام اإلصدار والتسمية  (manifestيتضمن البيان )

مناسب لمجمعة عندما تريد استخدامها في للتأكد من أنك تقوم بتحميل اإلصدار ال CLRالممكن استخدامها من ا ب ل 

إلى الذاكرة في وات واحد، وذلك يعود إلى أن  (Packageباإلضافة إلى ذلك يمكنك تحميل كامل الرزمة ) تطبيقك،

البيان يتضمن إشارات ومراجع لمجمعات أخرى وبالتالي يمكن لبيئة زمن التنفيذ أن تتأكد من تواجد كامل أجزاء 

المتفشية في السابق في البرمجة لنطام  DLLهذه التقنية تتجنب مشكلة فقدان ملف  بتشغيل البرنامج. التطبيق ابل البدء

 .Windowsالتشغيل 

ل الحدود المسموح للتطبيق الولوج إليها أثناء تشغيله.manifestيتضمن البيانات ) ية تُفصِّ   ( معلومات أمن وسرِّ

)يمكن التحكم بصالحيات التطبيق  #Cالعديد من أنواع التطبيقات في لغة هذا المفهوم هام جداً ألنه يُمكنك من إنشاء 

 ابل الولوج إلى خدمات النظام(.

 ما هو التحميل الديناميكي ؟

التنفيذ والتعرف على نوع  لنلقي نظرة على أبسط شكل من أشكال االنعكاس أال وهو تحميل مجمعة أثناء زمن

 :ليك استخدام فضاء األسماء التاليوالمتعلقة بهذا التجمع، وللقيام بذلك عالمعلومات التي يمكن أن يجدها 

using System.Reflection; 
 

 كمايلي: Assemblyيمكن تحميل أي مجمعة وذلك بواسطة الصف 

Assembly a = Assembly.LoadFrom(@"D:\atom.dll"); 
 

ها حيث يعيد GetTypesيلها وذلك يتم بواسطة التابعاآلن يمكن استخراج كافة األنماط ضمن المجمعة التي امنا بتحم

  .هذه المجمعة التي تتضمن معلومات عن األنواع المختلفة الُمعرفة ضمن Type المنهج مصفوفة كاينات من الصف

Type[] types=a.GetTypes();//Get an All Types in the Assembly 
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 عن ماذا يمثل؟ Typeاآلن نقوم بسؤال الكائن 

 يمكننا تحديد ماهية النوع الذي نتعامل معه وذلك من خالل الخصايص التالية :

  Property Descriptionالخاصية 

isClass  إذا كانت هذه الخاصيةtrue يكون هذا النوع هو Class  

isEnum  إذا كانت هذه الخاصيةtrue يكون هذا النوع هو Enum  

isInterface  إذا كانت هذه الخاصيةtrue يكون هذا النوع هو Interface  

isValueType  إذا كانت هذه الخاصيةtrue  يكون هذا النوع هوValueType  

 

، فمنالً الستعراض IsNotPublicو IsPublic :هما (Access Modifier) خاصيتين لتحيد نطاق الولوجهناك 

 كافة األنواع العامة في تجمع ما يمكنك كتابة ما يلي:

Assembly a = Assembly.GetExecutingAssembly(); // Get the Current Assembly 
 
Type[] types = a.GetTypes(); // Get an All Types in the Current Assembly 
 
foreach(Type t in types) 
{ 

if (t.IsPublic) 
Console.WriteLine("Class {0} is Public", t.FullName); 

} 
 

هذا الصف وأنواع  ام حول االنعكاس، لما كان بإمكاننا النظر إلى داخل صف ورؤية ما يزودنا بههنا يظهر سؤال ه

البارمترات التي تتقبلها توابع هذا الصف، فهل يمكننا أن نحصل على نسخة من شيفرة التابع )أو المنهج(؟ إذا كان 

بغرض بيعها من ا ب ل األشخاص  NET.سيكون من السهل سراة الخوارزميات والشيفرات من مجمعة  ،الجواب نعم

 عديمي الضمير ولهذا السبب فالجواب ال، أنت غير اادر على استرجاع أي شيفرة كانت.

والتي تعطي معلومات عن األنواع بشكل عام، منالً: في حال  Typeالجدول التالي يحوي التوابع الخاصة بالصف 

 methodsـ السترجاع كافة ال GetMethodsعندها يمكن استدعاء التابع  Classيمنل  Typeكان الكاين من الصف

 ضمن الصف.

  method Descriptionاسم المنهج 

GetTypes  خاص بالصف( استرجاع كافة األنواع لتجمع ُمعطىAssembly) 

GetMethods استرجاع كافة ( مناهجmethod صف ما ُمعطى ) 

GetConstructors صف ما ُمعطى بواني استرجاع كافة 

GetProperties خصايص صف ما ُمعطى استرجاع كافة 

GetEvents صف ما ُمعطى أحداث استرجاع كافة 

GetInterfaes الواجهات التي يحققها صف ما ُمعطى. استرجاع كافة 
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ع ما   الحصول على معلومات الصف والنوع من تجمُّ

دون الحاجة إلى النظر إلى شيفرة  #C واألنواع في لغةالغاية من االنعكاس هي إيجاد معلومات حول الصفوف 

، تصور أنك تبحث عن صف يزودك Documentationالبرنامج يدوياً.يُعتبر االنعكاس أداة مفيدة ألعمال التوثيق 

تسمح لك برؤية كافة الصفوف الموجودة في كافة التجمعات  بمناهج معينة عنديٍذ يمكنك استخدام االنعكاس لتكتب أداة

 لموجودة في شركتك. ا

 لنرى المنال التالي :
public static void ShowInterfaces(Type t) 
{ 
   Type[] arr = t.GetInterfaces(); 
 
    Console.WriteLine("Interface is : "); 
    foreach (Type type  in arr) 
    { 
          Console.WriteLine("Interface  : {0}",type.FullName); 
          if(type.IsPublic) 
                Console.WriteLine("Scope:Public "); 
          else 
                Console.WriteLine("Scope: Not Public "); 
    } 
 } 
 
 

public static void ShowEvents(Type t) 
{ 
    EventInfo[] events = t.GetEvents(); 
 
    Console.WriteLine("Implemented Events  is : "); 
    foreach (EventInfo e in events) 
    { 

  Console.WriteLine("Event name: {0}",e.Name); 
 

  Console.WriteLine("MultiCast : {0}", e.IsMulticast?"Yes":"No"); 
 

  Console.WriteLine("Member Type {0}",e.MemberType.ToString()); 
    } 
} 

 
public static void ShowTypes(string name,Assembly assembly) 
{ 
    Type[] typearr = assembly.GetTypes(); 
 
    Console.WriteLine("assembly name: {0}",name); 
 
    foreach (Type type in typearr) 
    { 
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         //Check if type is Class 
         if(type.IsClass) 
         { 
              Console.WriteLine("namespace : {0}",type.Namespace); 
 
              Console.WriteLine("class : {0}",type.FullName); 
 
              if(type.BaseType!=null) // if the Calss has Father(Base Class) 
 
                  Console.WriteLine("Base Class:{0}",type.BaseType.FullName); 
              else 
             Console.WriteLine("there is No Father"); 
                     
              //Check if Abstract 
               if(type.IsAbstract) 
                    Console.WriteLine("Abstract Base Class"); 
               else 
                    Console.WriteLine("Instantiable Class"); 
 
              if(type.IsPublic) 
                   Console.WriteLine("Scope:Public "); 
              else 
                   Console.WriteLine("Scope: Not Public "); 
 
             ShowInterfaces(type); //Get an  interfaces in this Class 
 
             ShowEvents(type); // Get an Events in this Class 
          } 
          else if(type.IsInterface) 
          { 
              Console.WriteLine("namespace : {0}", type.Namespace); 
  
              Console.WriteLine("Interface : {0}", type.FullName); 
 
              if (type.IsPublic) 
                  Console.WriteLine("Scope:Public "); 
              else 
                  Console.WriteLine("Scope: Not Public "); 
                       
          } 
          else if(type.IsEnum) 
           { 
        Console.WriteLine("Enumeration  : {0}", type.FullName); 
           } 
           else//may be type is Primitive Data Type Such as int,string... 
              Console.WriteLine("Interface : {0}", type.FullName);             
  } 

} 
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 static void Main(string[] args) 
 { 
     Assembly a = Assembly.LoadFrom(@"D:\myAssembly.dll"); 
 
     ShowTypes(a.FullName, a); 
 } 
 

 معلومات حول عضو ما من صنف الحصول على 

اد نرغب أحياناً في أن نحصل على معلومات تخص كل صنف ضمن المجمعة، المنال التالي يوضح كيفية الحصول 

 على الخصايص والمناهج :

public static void ShowMethods(Type t) 
 { 
      MethodInfo[] methods = t.GetMethods(); 
      foreach (MethodInfo method in methods) 
      { 
           Console.WriteLine("Method name : {0}", method.Name); 
           Console.WriteLine("Return Type : {0}", method.ReturnType); 
       } 
 }       
 
 public static void ShowProperties(Type t) 
 { 
    PropertyInfo[] properties = t.GetProperties(); 
    foreach (PropertyInfo property in properties) 
    { 
        Console.WriteLine(" property name : {0}", property.Name);                  
    Console.WriteLine("property Type : {0}", property.MemberType); 
    } 
} 

 
 static void Main(string[] args) 
 { 
      Assembly a = Assembly.LoadFrom(@"D:\myAssembly"); 
 
      Type[] arr = a.GetTypes(); 
 
      Console.WriteLine(" Assembly name : {0}",a.FullName); 
 
      foreach (Type type in arr) 
      { 
           if(type.IsClass) 
           { 
                 Console.WriteLine(" Class name : {0}", type.Name); 
                   
                  ShowMethods(type); 
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                  ShowProperties(type); 
 
              } 
          } 
} 
 

 ع ما االستدعاء الديناميكي لمناهج صفوف تنتمي إلى تجم

(، أو أي شكل آخر من أشكال Scripting Languageإذا كنت تريد أن تُنشئ لغة برمجة ذات نصوص اصيرة )

المفسرات، سيكون من المفيد إنشاء كاينات يمكنك إيجاد معلومات خاصة بها. باإلضافة إلى ذلك إمكانية استدعاء 

بعد أن تحصل عليهم، كل هذا يتم بواسطة االنعكاس إذ ال يقتصر األمر  ( وخصايص تلك الكايناتmethodsمناهج )

على إمكانية الحصول على معلومات حول صنف ضمن تجمع ما، وإنما يمكن استدعاء المناهج لتلك الكاينات وبشكل 

ل على القيمة ديناميكي هذا إذا كنت تعرف اسم التابع المستدعى وبارمتراتهُ التي يأخذها، كما يمكنك أيضاً أن تحص

 التي يردها التابع الذي تستدعيه. 

 .(Interface)أن يحقق واجهة بينية معينة  يجب على الصف الذي نود إنشاء كاين منه

interface IExample 
{ 
        void PrintAString(string s); 
 
        void PrintAnInteger(int i); 
 
        void PrintSomeNumbers(string s, int i, double d); 
 
        int GetANumber(string s); 
} 
 
class Example:IExample 
{ 
    public void PrintAString(string s) 
    { 
         Console.WriteLine("PrintAString : {0}", s); 
    } 
 
    public void PrintAnInteger(int i) 
    { 
          Console.WriteLine("PrintAnInteger : {0}", i); 
    } 
 
    public void PrintSomeNumbers(string s, int i, double d) 
    { 
         Console.WriteLine("PrintSomeNumbers :"); 
 
         Console.WriteLine("String :{0} :",s); 
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         Console.WriteLine("Integer :{0} :", i); 
 
         Console.WriteLine("double :{0} :", d); 
    } 
 
    public int GetANumber(string s) 
    { 
            Console.WriteLine("GetANumber {0} :", s); 
            return 34; 
    } 
 
    public int DoItAll(string s, int i, double d) 
    { 
            IExample ex = this; 
 
            ex.PrintSomeNumbers(s, i, d); 
 
            return ex.GetANumber(s); 
    } 
} 
 
static void Main(string[] args) 
{ 

 
  الحصول على مجمعة التطبيق الحالية  //

    Assembly a = Assembly.GetExecutingAssembly(); 
 
    Type[] arr = a.GetTypes(); 

 
    foreach (Type type in arr) 
    { 
         if (type.IsClass == false) 
                  continue; 
         if (type.GetInterface("IExample") == null) 
                  continue; 

   Console.WriteLine("Creating Instance of Class {0}" 
, type.FullName);  

 
        object obj = Activator.CreateInstance(type); 
 
        object[] arg1 = {"Dynamic",1,98.6}; 
 
        object result; 
 
        Console.WriteLine("Invoking method DoItAll dynamically"); 
 
         try 
         { 
              result = type.InvokeMember("DoItAll" 

,BindingFlags.Default | BindingFlags.InvokeMethod  
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                    , null, obj,arg1); 
              Console.WriteLine("Result of Dynamic Call :{0}",result); 
 
               //Call an interface method  
               object[] arg2 = {12345}; 
 
               type.InvokeMember("PrintAnInteger" 

, BindingFlags.Default | BindingFlags.InvokeMethod 
, null, obj, arg2); 

         } 
         catch(Exception e) 
         { 
              Console.WriteLine(e.Message); 
         }     
    } 

} 
 

 

 ويكون الخرج كما يلي :
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 لتحقق من احتواء صف ما على منهج ا

 الكود التالي يوضح كيفية البحث عن منهج ضمن صنف معين بداخل مجمعة. 

 

static void Main(string[] args) 
{ 
     string methodName="DoItAll"; // اسم التابع المراد البحث عنه 
 

// if you Want to search in A Specific Assembly you must be Call  
     // Assembly.LoadFrom(path of Assembly) 

Assembly a = Assembly.GetExecutingAssembly(); 
 
     foreach (Type type in a.GetTypes()) 
     { 
         // Is this a Class ? 
         if (type.IsClass == false) 
            continue;// No, Skip it 
         //Get All Methods in Class 
         foreach (MethodInfo  m in type.GetMethods()) 
         { 
              if (m.Name== methodName) 

        Console.WriteLine("Class {0} Contains method {1}" 
,type.FullName, m.Name); 

         } 
      } 
} 

 

 والخرج كما يلي :
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 تحديد فيما إذا كان صف ما م شتق من صف آخر 

اد نحتاج أحياناً لمعرفة ما هو الصف األساس)األب( لصف ُمعطى، أو إيجاد الصفوف التي ترث من صف معين 

 الواجهات التي يحققها صف معين.)إيجاد جميع أبناء هذا الصف(، أو حتى إيجاد 

 .A، أو بشكل غير مباشر منل B بشكل مباشر منل Cنريد معرفة جميع الصفوف التي ترث من الصف 

 لنرى الكود التالي: 

 

 
   class A:B 
    { 
         
    } 

 
    class B:C 
    { 
         
    } 
    class C 
    { 
         
    } 

 
    static void Main(string[] args) 
     { 
          string classname = "C"; 
 

Assembly a = Assembly.GetExecutingAssembly();// if you Want //to search 
in A Specific Assembly you must be Call  

           //Assembly.LoadFrom(path of Assembly) 
 
          foreach (Type type in a.GetTypes()) 
          { 
              // Is this a Class ? 
              if (type.IsClass == false) 
                  continue; // No, Skip it 
              // 
              Type Basetype = type.BaseType; 
              while (Basetype != null) 
              { 
                 if (Basetype.FullName.EndsWith(classname)) 

 Console.WriteLine("Class {0} is derived 
from{1}",type.FullName, classname); 

 
                 Basetype = Basetype.BaseType; 

C 

B 

A 
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              } 
          } 
       } 

 الخرج كما يلي:

 
 

 استعراض المناهج والبارمترات الخاصة بصف معين 

كافة  ، فإنك تحتاج في ذلك الحين إلى إخراج(Documentation tools)اد تحتاج أحياناً إلى كتابة أداء توثيق 

لنرى  ،methodمع بارمترات كل  methodsوال  Constructorsالمعلومات الخاصة بالصف بما فيها البواني 

 الشيفرة التالية:

//Print Paramerters information for method  
public static void PrintParameters(ParameterInfo [] pars) 
{ 
     foreach (ParameterInfo parameterInfo in pars) 
     { 

     Console.WriteLine("Parameters name : {0}" 
, parameterInfo.Name);   

          Console.WriteLine("Parameters Type : {0}" 
  , parameterInfo.ParameterType); 
 

     // is the Parameters is input Parameters 
          Console.WriteLine("Parameters is in  ? : {0}" 

, parameterInfo.IsIn); 
 
          Console.WriteLine("Parameters is out ? : {0}" 

,parameterInfo.IsOut); 
      } 
 } 
 
//Get All method and Constructors in the Calss  
public static void GetMethodandConstructor(Type t) 
{ 
 
     ConstructorInfo[] cons = t.GetConstructors(); 
     foreach (ConstructorInfo constructorInfo in cons) 
     { 
           //Get All Parameters 
            ParameterInfo[] pars =constructorInfo.GetParameters(); 
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            Console.WriteLine("Constructor : {0}" 
, constructorInfo.Name); 

 
            PrintParameters(pars); 
     } 
 
 
     MethodInfo[] methods = t.GetMethods(); 
     foreach (MethodInfo methodInfo in methods) 
      { 
           Console.WriteLine("Method : {0}",methodInfo.Name); 
 
        Console.WriteLine("Return Type: {0}", methodInfo.ReturnType); 
 
           PrintParameters(methodInfo.GetParameters()); 
       }             
 
   } 
 

  static void Main(string[] args) 
  { 
        string classname = "Example"; 
 
        Assembly a = Assembly.GetExecutingAssembly(); 
      // if you Want to search in A Specific Assembly you must be Call  
          //Assembly.LoadFrom(path of Assembly) 
 
          foreach (Type type in a.GetTypes()) 
          { 
              // Is this a Class ? 
              if (type.IsClass == false) 
                  continue; // No, Skip it 
              //Only the One We Want 
 
              //if type is Class then You can reach to this Point  
              if (classname == type.Name) 
                  GetMethodandConstructor(type); 
 
          } 
      } 

 :يمكن اإلطالع على المقال التالي للمزيد

http://www.codeproject.com/Articles/55710/Reflection-in-NET 

  

 

 

 

http://www.codeproject.com/Articles/55710/Reflection-in-NET
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  مقدمة

أن تتعامل في الفترة  NET.ويتواع من تطبيقات ،Windowsحجر بناء جديد في عالم  NET Framework.يُعتبر 

 الموجودة وينطبق هذا الكالم خصوصاً على مجالين: WINDOWSالقادمة مع تقنيات 

 .COMوالمعروف إختصاراً  (Component Object Model) نموذج كاين المكون -0

3- Windows API. 

بشكل واسع  COMعن لغة البرمجة. تستخدم  األصلية لبناء مكونات برمجية مستقلة Microsoftتقنية  COMكانت 

تشكل أساساً للعديد  في مستوى النظام لكونها حجر البناء الرييسي في نظام ويندوز، وتشاهد غالباً في التطبيقات ألنها

تقدم  NET.سنرى الحقاً أن  .++Cو  Visual Basicالمستخدمة بكنرة في مشاريع  ActiveXمن عناصر تحكم 

COM Interopوتُعرف هذه التقنية ب  COMو  NET. طريقة للعمل المشترك بين كاينات
1
 . 

لكتابة تطبيقات  windowsتعبر عن مجموعة من التوابع المستخدمة من ابل مبرمجي  Windows APIإن واجهة 

windows يقدم ،..NET  طبقة غرضية التوجه فوقWindows API،  اد نحتاج في بعض الحاالت إلى استدعاء

بتشغيل  يقوم هذا التابع يمكن أن (، Unmanaged)تابع غير ُمدار  NET.ال يمكن الوصول إليه عبر  API تابع

 في الحاسب أو أن يكون له وظيفة في مستوى منخفض من نظام التشغيل. الكاميرا

وذلك  P/Invokeأو اختصاراً  NET (.NET Platform Invoke ).نستطيع في هذه الحاالت استخدام آلية إاحام 

، فأن DLLموجودة ضمن ملفات  Windows API. بما أن توابع NET.من خالل  ++Cأو Cاالستدعاء توابع 

P/Invoke  تقدم طريقة عامة الستدعاء توابعC  أوC++  في ملفاتDLL  ضمن شيفرة.NET. 

 

 ؟  COMما هي 

إلى الفقرات التالية، حيث سنشرح كيفية استخدام مكونات  يمكنك االنتقال COMإذا كانت لديك فكرة مسبقة عن 

COM  داخل شيفرة.NET  

COM ( هي عبارة عن مواصفاتSpecification) المصممة لكي تكون مستقلة عن لغة  لكتابة العناصر البرمجية

إذا كانوا يريدون لكايناتهم  ن إتباعهاالبرمجة والمنصة، وهذه المواصفات هي مجموعة من القواعد التي على المطوري

 COM، إذا كانت شيفرتك تتبع هذه المواصفات عندها ستكون هذه الشيفرة هي مكون COMأن تعمل ككاينات 

 األخرى. COMوستستطيع العمل مع كاينات 

تمكن . إذا COMوهي ببساطة مجموعة من عناوين التوابع داخل كاين  Interfaces هو الواجهات COMأن أساس 

العميل )الشخص الذي سيستخدم هذا المكون( من الحصول على هذه المؤشرات يمكن عندها استخدام العناوين 

وتوجد آليات لمساعدة شيفرة العميل  الستدعاء التوابع. تكون الواجهات على شكل مصفوفة من المؤشرات في الذاكرة،

 إليجاد الواجهات المعروضة من ابل الكاين.

  

                                                           
 

1
 us/library/aa645736(v=vs.71).aspx-http://msdn.microsoft.com/en:  التالي الرابط على اإلطالع يمكن للمزيد 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa645736(v=vs.71).aspx
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 جهات ب ُمعرفين هما :تُعّرف الوا

 .  IDispatchمنل  Iاسم الواجهة : عبارة عن اسم يبدأ ب حرف  -0

هي أحد االستخدامات الخاصة للمعرفات الوحيدة  ID: يسمى عادةً بمعرف الواجهة، و واجهات IDرام ُمعرف  -3

تتكرر بت ال  031هو معرف فريد ب GUID ، وGUI أو اختصاراً  Globally Unique Identifiers العامة

 .COM في مع غيرها لتعريف عناصر

)أو األصناف المشتركة ( والواجهات وأي شيء آخر يحتاج إلى  COM( لتعريف أنواع كاينات GUIDs) تستخدم

 هوية فريدة وتكتب على شكل سلسلة من الخانات الست عشرية.

مستخدمة  Windows Registry وواجهاتها في سجل ويندوز COMـ تُخزن جميع المعلومات المتعلقة ب

(GUIDsلتعريفها ). 

في سجل  هي أن المعلومات حول الكاينات )مكان تواجدها ووظيفتها( تُحفظ خارجاً  COMمشاكل العمل مع  أحد

بنقل الكاين إلى مكان آخر دون  )ربما يتشوه مدخل التسجيل أو ويندوز. في حال تم كسر االرتباط بطريقة أو بأخرى

وسيصبح العمالء غير اادرين على استخدامه. ولكن مع  COMتحديث التسجيل(، عندها ال يمكن الوصول إلى كاين 

.NET تم تجاوز هذه المشكلة من خالل ميزة الوصف الذاتي Self Description .  

تعريف مجموعة من  COM، وجب على المعروفة Windowsأنتجت بعد جميع لغات برمجة  COMألن  نظراً  

األنواع كي تستخدم في التواصل بين اللغات، باإلضافة إلى مجموعة من القواعد واآلليات التي تضمن أن استدعاءات 

التوابع بين اللغات المختلفة ستؤدي إلى استمرار العمل بشكل صحيح. األمر الذي أدى إلى وجوب الداة في استخدام 

COM  باستخدامC++. 

  IDL( ولغة تعريف الواجهات Type Librariesمكتبات األنواع )

به، أي أنهُ يستطيع العمالء  COMالبحث عن ما يستطيع كاين  األساسية أنه يتوجب على العمالء COMأحد مبادئ 

 COMهذه الواجهات، هذا يعني أنه يجب على كاين  والتوابع التي تشكل COMمعرفة الواجهات التي يدعمها كاين 

، أي أنه يجب أن يؤمن طريقة لوصف ما يقوم به كاين NET.في  ”Metadata“أن يملك مكافئاً لبيانات التعريف 

COM  من خالل تبيان ما تدعمه من واجهات. يحدث هذا فيCOM باستخدام لغة تعريف الواجهات Interface 

Definition Language  ًأو اختصارا IDL .و معلومات األنواع 

استخدام  ++C في عالم COMواجهاتها واد اعتاد مبرمجو  COMكطريقة لتدوين وصف كاينات  IDLتسخدم 

IDL  وعند الترجمة تستخدم أداة تسمى .MIDL  لترجمةIDL  بتحويلها إلى معلومات ثنايية تُعرف باسم مكتبة

أو اد  DLLأو  EXEمرتبطة بملف  COMوتكون مكتبة النوع جزءاً من شيفرة كاين  ، Type Library النوع

 تكون في ملف منفصل وأحياناً ال يكون لدينا مكتبة أنواع.

( الواجهات باإلضافة إلى التوابع IDsوأراام تعريف ) معلومات عن أسماء Type Libraryتحوي مكتبة النوع 

مشكلة ،اآلن لدينا  ”Metadata“على شكل NET.والبارمترات الخاصة بها ، كل هذه المعلومات متوفرة في مجمعة 

وهي أن مكتبة النوع غير اابلة للتوسع )أي ال يمكن تعديلها ألنها تحوي شيفرة ثنايية وهي ثابتة (، هذه المشكلة غير 

 Customألنها اابلة للتوسيع وذلك باستخدام الصفات المخصصة NET MetaData.موجودة أصالً في 

Attributes . 
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 بطريقتين : COMباستكشاف إمكانيات  NET.تسمح  -

القيام به ويقوم  COMيستطيع كاين  من خالل اراءة مكتبة النوع أثناء برمجتك للشيفرة، وبذلك يعلم المترجم ما -0

 Earlyتُعرف هذه الطريقة بالربط المبكر  بإنجاز فحوصات وات الترجمة، منل فحص أنواع الوسايط للتوابع ،

Binding جاز الربط المبكر بإضافة ، وذلك لحدوثه في وات الترجمة يمكنك إنReference  إلى كاينCOM 

 ثم نختار ما نريد(. COMنحتار تبويب ثم Add Reference) NET.في مشروع 

بشكل ديناميكي أثناء وات التشغيل ومعرفة ما يقوم به، وحتى يمكنك  COMإنشاء كاين  NET.يمكن من خالل   -3

ألنها تحدث  Late Bindingتسمى هذه اآللية بالربط المتأخر  ،إذا كان يدعم واجهة معينة COMكاين  أن تسأل

 في وات التشغيل.

COM and .NET  

، وسنوضح طرق تحقيقها علماً أن هذه الطرق  COMو  NET.في هذه الفقرة سنوضح بعض المفاهيم المشتركة بين

 مختلفة بينهما.

1-  MetaData: 

و  NET. كيفية تخزين البيانات الوصفية في كل من تم التفصيل في شرحها في الفقرة السابقة، كما وضّحنا

COM. 

2- freeing Memory : "تحرير الذاكرة" 

الطريقة تختلف  COMولكن في  "،Garbage Collectorيتم من خالل " NET.تحرير الذاكرة في  نعلم أن

التي تؤشر على هذا  Pointers" وهو: عدد المؤشرات Reference Countsعلى " COMتماماً، حيث تعتمد 

 " الكاين.Destroyالكاين، وعندما يصبح مساوياً للصفر يتم اتل "

أن يحققها، تقدم هذه الواجهة ثالثة  COMوهي من أهم الواجهات التي يجب على كاين  IUnKnownالواجهة 

جب أن ي ()AddRef( method"، التابع )Reference Counts" اثنان منهما يتعلقان بال methodsمناهج 

يُستدعى من ابل العميل إذا اام مؤشر من واجهة معينة باإلشارة إلى هذا الكاين، وعندها هذا التابع سيقوم بزيادة 

ينتهي  " عندماReference Countsيقوم بإنقاص ال " ()Release"، التابع Reference Countsايمة ال "

الكاين  تساوي الصفر تتم إزالة "Reference Countsالعميل من استخدام المؤشر على الكاين، وإذا كانت ال "

 من الذاكرة.

 واد تكلمنا عنها في الفقرة السابقة .:  Interfacesالواجهات  -3

4- method Binding : .ًتحدثنا عنها سابقأ 

5- Data Types : بين لغات البرمجة  نقصد بها األنماط المشتركة البارمترات التوابع المستدعاة

 واد تكلمنا عنها في الفقرة السابقة. المختلفة

-6 Registration :  
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جميع المعلومات حول  COMتكلمنا في فصول سابقة عن مزايا المجمعات الخاصة والمشتركة، أما في 

 . Registry Configurationالكاين موجودة في ال 

، CLSIDاختصاراً  Class IDبت ويسمى أيضاً ب  031مكون من  GUIDُمعرف  COMلكل كاين 

 CLSIDوالبحث ضمن التسجيل عن  ()CreateInstance يتطلب استدعاء التابع COMإنشاء كاين 

 المطلوب. COMوتحميله والقيام بعملية إنشاء كاين  EXEأو  DLLوإيجاد مسار ملف ال 

 ProgIDوهي  COMصعب الحفظ أو التذكر، يوجد طريقة أخرى لتعريف كاينات  CLSIDنظراً ألن ال 

 .CLSIDوهي عبارة عن اسم فريد مقابل ل 

7- Threading. 

8- Error Handling :  

فاألخطاء تُعرف عن طريق القيمة  COMأما في  يتم توليد األخطاء عن طريق رمي استنناء، NET.في 

يكون التابع اد تم تنفيذه  s_okهي  HRESULT(، عندما تكون ايمة HRESULTالُمعادة من التوابع )

 بشكل صحيح.

أن يحقق الواجهة  COMيجب على كاين  في حال أردت الحصول على تفاصيل إضافية

ISupportErrorInfoباإلضافة إلى  لملف المساعدة ، والتي تزودنا برسالة الخطأ باإلضافة إلى رابط

 مصدر الخطأ، وت رد كاين يحوي معلومات عن الخطأ الذي حدث.

9- Events Handling. 

 

  



  COM ونموذج NET. الفصل الرابع: التوافقية بين إطار عمل

 

   50 
 

  NET.في شيفرة  COMاستخدام مكون 

 المعيار لقابلية تشغيل التبادلية لتطبيق على منصات تشغيل ويندوز. منذ فترة وجيزة COMلقد كانت تطبيقات 

 وال تريد إعادة إنشاءها، بل تريد البدء COMاد يكون لديك فكرة عظيمة عن شيفرة مكتوبة ومجمعة كمكون 

 ؟ ب عليك إعادة كتابة جميع الوظايففهل يتوج ،NET.من إمكانيات  باالستفادة

التبادلية  COMبعض ميزات اابلية تشغيل  Microsoftال يتوجب عليك فعل ذلك فقد امتلكت شركة  لحسن الحظ

COMIntrop إضافة إلى سهولة استخدامها في زمن تنفيذ اللغة المشتركة ،CLR  ومكتبة أصناف.NET. 

وات التنفيذ إختصاراً  باستخدام المغلف القابل لالستدعاء NET.من شيفرة  COMيمكنك ببساطة استخدام كاينات 

RCW، ( وهو صنف وكيلproxy Class يجعل كاين )COM كما يعمل كاين  تماماً  يعمل.NET، 

 واستخدام واجهته وذلك في وات التشغيل COMوخصايص كاين  Methodsبتبيان كل طرايق  RCWيقوم ال 

Runtime. 

 :بإحدى طريقتين RCWيمكن إنشاء 

الذي  COM ومن ثم نختار كاين COMثم نختار تبويب  Add Referenceنختار  Projectمن القايمة  -0

نقوم بعمل  بعد ذلك Introp.COMServerLib.dllباسم افتراضي هو RCWنريده ، وعندها يتم إنشاء 

using namespace  للصف الذي نود إنشاء كاين منه ويمكننا معرفة اسم الصنف الجديد من خاللObject 

Browser . 

  :كما يلي TlbImp.exeمن خالل سطر األوامر باستخدام األداة  -3
>tlbimp COMServer.dll /out :Introp.COMServer.dll 

، RCWيمنل مجمعة التغليف  Introp.COMServer.dllو  COMيمنل كاين  COMServer.dllحيث 

وهذه المعلومات يستخدمها  COMتوصف األنماط في كاين  ”metadata“تحوي هذه المجمعة بيانات وصفية 

CLR  .في وات التنفيذ 

 COM، كما يمكن إنشاء كاين من صف يمنل مكون COMمن داخل شيفرة  NET.: يمكن استخدام كاين مالحظة

 . Activatorو Typeوالصفين  Later Binding( باستخدام ال DLL)موجود في 
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  NET P/Invoke.باستخدام  DLLاستدعاء تابع غير م دار من ملف 

، ربما يكون أحد توابع NET.خارج  DLLفي بعض األحيان يكون من الضروري استدعاء تابع موجود في ملف 

Win32 API  وال يوجد مكافئ له في.NET لذلك تقدم لنا ،.NET آلية إاح( امP/Invoke لكي نتمكن من استدعاء )

 ، للقيام بهذه العملية يجب أن نقوم بما يلي:NET.من داخل شيفرة  DLLالتوابع الموجودة في ملفات 

  .الذي يحوي التابع Dllإيجاد ملف -0

  .إلى الذاكرة DLLتحميل ملف  -3

  .التابع ودفع الوسايط إلى المكدس عنوانإيجاد  -2

 .التابعاستدعاء  -2

) يمكن استدعاء التابع عن طريق  يجب أوالً معرفة اسم التابع أو رامه الترتيبي DLLلكي يتم استدعاء تابع من ملف  

   . الذي يحوي التابع DLLأحدهما( واسم ملف 

، سنستخدم التابع NET.من داخل شيفرة  DLLسنقوم في المنال التالي باستدعاء تابع غير ُمدار من ملف 

MessageBox()  منWin32 API وذلك كما يلي: 
using System; 
using System.Runtime.InteropServices; 
 
[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)] 
public static extern int MessageBox(int hwnd, string text 

, string caption, uint type); 
 

static void Main(string[] args) 
{ 
     MessageBox(10, "Title", "welcome", 20); 
} 
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 مقدمة

تقدم طريقة تخزين بسيطة وبنيوية لتخزين وتبادل المعطيات من أجل  ، إذNET.مواعاً هاماً في  XMLتحتل 

الطريقة األساسية لتبادل المعطيات بين أجزاء  XMLتقنية  Microsoftاستخدامها في البيئة الموزعة. جعلت 

المستخدم في خدمات الويب SOAPوفي توصيف البروتوكول  ،تطبيقات ويب الموزعة
1
تستخدم أيضاً مع كما  ،

حيث يتم حفظ التوثيق التلقايي  Documentationوفي التوثيق التلقايي ، ADO.NETاواعد البيانات باستخدام 

( Configuration)اإلعدادات  حتى أن ملفات التكوين ،XMLعلى شكل  Source Codeللشيفرة المصدرية 

 .XMLلمشروع معين تُحفظ على هيئة 

 ثم سننتقل إلى آليات للتعامل معها. XMLسنتكلم في البداية اليالً عن ماهية 

 

 ؟ XMLما هي 

XML ( هي عبارة عن صيغة أو هيئةFormat لتخزين البيانات على هيئة نصية ) بسيطة، وسنرى الحقأً أن سر

 في بساطتها وهرمية بنايها. يكمن  XMLاوة

ولو  (Tagsيعرفون العالمات ) واستخدامها في بناء صفحات ويب، ومعظمهم HTMLالجميع في هذه األيام يعرفون 

مفيدة جداً لغرضها األساسي وهو تنسيق صفحات الويب، إال أن معظم  HTMLبشكل سطحي، على الرغم من أن 

 الناس يجدونها ااصرة حيث أن أنها تصف تنسيق المعطيات فقط، وليس ما تمنله المعطيات، منال:
<h1> Book1 </h1> 
<h2> Book2 </h2> 

 

إلى المستويين األول والناني للعناوين )حجم الخط(. لكن ال يوجد في المعطيات ما يشير إلى  h2و  h1تشير العالمات 

تمنله هذه المعطيات، لنفرض أن لنفرض أن هذه المعطيات تمنل كتاب لكن ال يوجد أي شيء في العالمات يدل على 

الموجودة  Tagsالمشكلة أيضاً أن  فقط لتمرير معلومات تنسيقية إلى المستعرض، HTML. إذاً تُستخدم !أنها كذلك

 دون اللجوء إلى توسيعات غير اياسية. HTMLثابتة لذلك يصعب نقل معلومات إضافية من مستند  HTMLفي 

 لتوصيف المعطيات. HTMLنتيجة اكتشاف أن التعقيد المتزايد للويب يتطلب طرااً أاوى من  XMLنشأت 

)وهي لغة اادرة على توصيف اواعد  SGMLلقد كان يوجد حل عام معقد من خالل لغة التوصيف العامة القياسية 

بشكل كبير، حيث  SGMLبتبسيط  XMLلكنها معقدة للغاية وبذلك اامت  (،Tagsصرفية وتعليمات لغات تحوي 

W3Cاامت مجموعة معايير الويب 
2
معايير المعقدة والصعبة نزعت منها ال SGMLبعمل نسخة مصغرة من  

والزايدة
3

 في مجال واسع من التطبيقات منها: XML. تستخدم 

                                                           
 

1
 http://www.w3schools.com/webservices/ws_soap_intro.aspللمزيد يمكن اإلطالع على الرابط التالي:  

 
2
 /http://www.w3.org  :التالي الرابط لىع اإلطالع يمكن للمزيد 

 
3
 http://www.w3.org/MarkUp/SGML/Overview.html :التالي الرابط على اإلطالع يمكن للمزيد 

 

http://www.w3schools.com/webservices/ws_soap_intro.asp
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/MarkUp/SGML/Overview.html
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 من المستخدمين يخزنون المعلومات النصية على شكل  أصبح العديد :توصيف المستنداتXML  عوضاً عن

لعرضها على الشبكة أو يمكن تحويلها إلى  HTML، ويمكن الحقاً تحويلها إلى PDFأو  Wordصيغة 

 .PDFصيغة 

 :يمكن استخدام  تبادل البياناتXML  لتبادل البيانات بين تطبيقات مختلفة ومتنوعة ألنها سهلة التوليد والنقل

كما يعتمد  الهرمية تسهل تمنيل المعطيات المركبة منل اواعد المعطيات، XMLوالتفسير. إن  طبيعة 

 . XMLفي تبادل الرسايل البعيدة على مستندات  SOAPالبروتوكول 

 :تقدم تخزين المعطيات XML لتخزين المعطيات وأصبحت معظم التطبيقات  طريقة بسيطة و معيارية

 .XMLتتخاطب مع بعضها بواسطة ملفات 

 أصبحت العديد من اواعد البيانات بما فيها  :عمليات قواعد المعطياتAccess  وSQL Server  تعيد نتايج

، مما يسهل العمل على المعطيات من ابل برامج أخرى، كما يمكن XML االستعالمات على هيئة ملفات

 اواعد المعطيات. (Schema)من اجل تصميم مخططات  NET.في  XMLاستخدام 

 

  XMLبنية مستندات 

، يمكن أن يكون هذا المستند يمنل ملفاً فيزيايياً على جهازك XMLبمستند  XML في تسمى مجموعة بيانات كاملة

 سلسلة نصية في الذاكرة إذ أنه يجب أن يخضع إلى مجموعة من القواعد األساسية والتي سنتناولها الحقاً.أوعلى شكل 

 :XMLالتالي بعد تحويله إلى  HTMLلننظر إلى مقطع 
<auther> mohammad </auther> 
<title> how to program</title> 
 

 هنا تصف ماهية المعلومات Tagsعلى الرغم من أن العالمات تبدو متشابهة إال أنك ستالحظ الفرق، فالعالمات 

 لعرض المؤلفين ضمن مجموعة XMLوليس مجرد كيفية إظهارها، يعني ذلك أنه من السهل منالً البحث ضمن 

لذلك هي واسعة  اابلة للتوسعوجعلها  XMLفي القدرة على تخصيص عالمات  HTMLعن  XML كتب. تختلف

 االنتشار.

هي تلك المستندات التي تخضع للقواعد التي  Well Formed ُمحكمة الهيئة XMLأوالً يجب أن نعلم أن مستندات 

ويجب أن نعلم أن لكل  Case Sensitive. إن أسماء العناصر متحسسة لحالة األحرف XMLنصت عليها لغة 

غير ُمحكم الهيئة  XMLأيضاً، في حال مخالفة الشروط السابقة يكون مستند <t1/>معرف نهاية  <t1> معرف بداية

سترفض هذا  XML (XML Parser )والتي تُسمى ُمعر بات  XMLوعندها لن تستطيع التطبيقات التي تقرأ ملفات 

 المستند. لنرى المنال التالي:

 

<name>  
 <firstname> nizar </firstname> 
 <lastnaem> Ganoom Showish </lastname> 
 <phone> 45123131 </phone> 
</name> 
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و  <firstname>و  <firstname>وهذا يعني أن هناك عناصر أبناء هي العناصر  الحظ أن للمستند بنية شجرية

<phone>  لعنصر أب هو العنصر<name> يجب أن تعلم أنه ال يمكن التداخل بين العناصر ألن التداخل يخلق ، 

 محكم الهيئة: XMLأي أن المستند التالي ال يمنل مستند  بنية شبكية وليس هرمية،
<name>  
 <firstname> Mu_nizar </firstname> 
 <lastnaem> Ganoom Showish </lastname> 
 <phone> <mobile> 45123131 </phone> <mobile> // Error  
</name> 

كما هو واضح من  <phone>هو عنصر أبن للعنصر  <mobile>المستند السابق غير نظامي وذلك العنصر 

يجب أن يأتي ابل معرف النهاية للعنصر <mobile>معرفي البداية للعنصرين، وهذا يعني أن معرف النهاية للعنصر 

<mobile> .لذلك هو غير محكم الهيئة 

 

  الصفات

المعطيات في جسم العنصر فأنه يمكن حفظ الصفات ضمنه أيضاً، وتمنل الصفة باسم وايمة باإلضافة إلى حفظ 

 :ضمن عالمتي تنصيص " " كما يلي موضوعة

Name=”value” 

 وتوضع الصفات ضمن معرف البداية وابل إغالاه كما يلي:
<book title="Learn C#"> </book> 

 يمكن أن نضع أكنر من صفة كما يلي:
<book title="Learn C#" description="learning"> </book> 

 
 
 

 لنرى المنال التالي:

<?xml version="1.0"?> 
<!-- this is a XML Document--> //this is A Comment 
<employees> 
  <employee empID="1"> 
    <fullname>Nancy Davolio</fullname> 
    <extension>5467</extension> 
  </employee> 
  <employee empID="2"> 
    <fullname>Andrew Fuller</fullname> 
    <extension>3457</extension> 
  </employee> 
  <employee empID="3"> 
    <fullname>Janet Levering</fullname> 
    <extension>3355</extension> 
  </employee> 
  <employee empID="4"> 
    <fullname>Margaret Peacock</fullname> 
    <extension>5176</extension> 
  </employee> 
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  <employee empID="5"> 
    <fullname>Steven Buchanan</fullname> 
    <extension>3453</extension> 
  </employee> 
  <employee empID="6"> 
    <fullname>Michael Suyama</fullname> 
    <extension>428</extension> 
  </employee> 
</employees> 
 

ال تستطيع تفسيرهذا المستند بدون  وهو ضروري لتفسير الملف ومعظم البرامج XMLالسطر األول هو تصريح 

، ويوجد العديد من Versionعادي وله الخاصية )أو الصفة(  Tagهو  XMLنالحظ أن تصريح  ،XMLتصريح 

 األخرى. السطر الناني يمنل تعليق، أما العنصر الموجود في السطر النالث فهو عبارة عن عنصر الجذر ) الخواص

(Root وهو العنصر<employees>. 

مع بعضها  أنظمة البيانات تحفظ البيانات في جداول مرتبطة هرمية لحفظ البيانات وكما نعلم فأن معظم XMLتقدم 

تحفظ البيانات ضمن أسطر وأعمدة في الجدول حيث يمنل السطر سجالً واحداً البعض من خالل عدد من األعمدة. 

ويمنل العمود في السجل حقالً واحداً، ويجب أن تكون جميع العناصر داخل المستند موجودة بداخل عنصر واحد 

ف يتم يحوي بيانات جميع الموظفين وكل موظ <employees> يسمى الجذر )شاهد المنال وال حظ كيف أن العنصر

هو اسم الجدول وجميع العناصر  <employees>توصيفه بمجموعة من العناصر(، يمكن اعتبار العنصر الجذر 

 Tagsبداخله )سجالت الموظفين( والتي يتم تخزينها على شكل هرمية من العناصر كما نرى فإن أسماء العناصر 

 Exportلعناصر، لهذا يمكننا أن نقوم بتصدير الجذر تبقى كما هي والذي يختلف هو ايمة هذه ا Tagsضمن العنصر 

 .  XMLااعدة بيانات كاملة )مجموعة من الجداول( على هيئة مستند 

وتحميله  XML( لملف Importاد نقوم بإرسال ااعدة المعطيات عبر الشبكة منالً، ويمكن أيضاً أن نقوم باستيراد )

 .ضمن ااعدة معطيات

 محكم الهيئة، ونقصد أنه يحقق القواعد التالية: XMLأن المستند السابق هو مستند  

 أن يوجد عنصر جذر واحد للمستند ككل. -1

  لكل عنصر بداية يجب أن يكون له عنصر نهاية كما يلي: -2

<TAG></TAG> 

 إذا كان فارغ أي ال يحوي ايمة فيمكن كتابته كما يلي: 
<TAG/> 

 

 ايم الصفات يجب أن توضع ضمن عالمتي تنصيص " ". -2

 ويوجد العديد من القواعد األخرى إال أننا وضعنا أهمها. 
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 فماذا عن المستندات النظامية؟ Well Formedتحدثنا عن المستندات محكمة الهيئة 

 XML، بينما مستندات XML محكمة الهيئة هي المستندات المحكومة من ابل اواعد xmlفي الحقيقة إن مستندات  

رب اواعدالنظامية هي التي تخضع إلى  (، ولكي نتفحص من كون مستند  XML)الذي يقرأ مستند  التطبيق الُمع 

XML علينا أن نجد طريقة لتعريف هذه القواعد.  فيما إذا كان يخضع لقواعد هذا التطبيق أو ال فأنه يجب 

  XMLفضاءات أسماء 

كاتبي المستندين يكون اد استخدم نفس أسماء  معاً ألن XMLاد تواجه مشاكل كبيرة إذا حاولت استخدام مستندي 

 Addressيحويان معلومات عن الموظفين، المستند األول يحوي العنصر  XMLالعناصر، لنفرض أنه لدينا ملفين 

يحوي البريد اإللكتروني للموظف وذلك كما  Addressوالذي يحوي عنوان الموظف وفي المستند الناني العنصر 

 يلي:
    <!--in the employee file --> 

    <address> Damascus </address> 

 

   <!--in the email file --> 
   <address> muhamed_807@hotmail.com </address> 
     

إذا أردت دمج هذين الملفين كيف سنميز بين العناصر المشتركة؟ يتم ذلك بواسطة فضاءات األسماء، بإعطاء مستوى 

 .  xmlnsباستخدام الصفة إضافي لتسمية العناصر
<employee empID="6"   
xmlns:emp="http://microsoft.com/schemas/VisualStudio/TeamTest/2010"> 
    <fullname>Michael Suyama</fullname> 
    <extension>428</extension> 
     
    <!--in the email file -->   
     <emp:address> muhamed_807@hotmail.com </emp:address>   
  </employee> 
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  XMLالتحقق من الصحة في 

الخاص بنا وإعطاءها المعنى الذي نريده منالً: كيف نعرف ما  Tagsاد نتساءل أحياناً هل من الممكن إنشاء العالمات 

يمكن وضعه في مستند الموظفين السابق وما ال يمكن وضعه وهل يمكن وضع أكنر من مؤلف واحد لكتاب؟ أو هل 

 من الضروري وجود مؤلف؟

ية نوع محدد من .بمقارنتها بمستندات أخرى تصف بن XMLالجواب على ذلك أنه يمكن التحقق من صحة مستندات 

 يوجد ثالثة أنواع من هذه المستندات الوصفية: XMLمستندات 

 .XML لوصف محتويات مستند SGMLطريقة اديمة وموروثة من  DTDمستند  -0

 آلية جديدة لوصف المعطيات. Schemasالمخططات  -3

 وهي آلية جديدة خاصة بمايكروسوفت. XDRمخططات  -2

 وذلك بتحديد: XMLح بوضع شروط لمحتويات مستندات جميع هذه اآلليات النالثة تسم

  العالماتTags .التي يمكن وضعها في المستند 

 .إذا ما كانت العالمات اختيارية أم ال 

 .)إذا كان من الممكن )ظهور العالمات أكنر من مرة 

  ترتيب ورود هذه العالماتTags.  
 .طريقة تداخل العالمات 

 .System.Xml.XmlValidatingReaderبواسطة الصنف  NET.كل هذا يتم في 

 

  XMLمعالجة 

 Internet الخاص بمايكروسوفت وهو جزء من XMLسهل جداً ألن مفسر  Windowsفي عالم  XMLإن تفسير 

Explorer .أو من أي متصفح ويب آخر، وبالتالي فهو موجود في كل جهاز في العالم 

عند استخدام مفسر، األولى هي أن يقرأ المفسر كامل المستند  XMLهناك طريقتان شايعتان للتعامل مع مستندات 

)إضافة وحذف وتعديل  ويفسره ويبني شجرة في الذاكرة، حالما تبنى الشجرة تستطيع عبورها حسب الحاجة وتعديلها

 راً تلو األخر وتمييز األوامر عند ورودها.العناصر(، أما الطريقة النانية فهي تتم بقراءة المستند سط

 Document Object Model في الذاكرة وسمته XMLنموذجاً لكيفية تمنيل مستند W3Cوضعت مجموعة 

DOMاختصاراً 
1

 .System.Xml.XmlDocumentباستخدام الصف  NET.في  DOM، يمكن العمل على النموذج 

متناسب طرداً مع حجم  مرن جداً ولكنه يعاني من مشكلة أن حجم الذاكرة التي يحتاجها لتخزين شجرة DOMنموذج 

المستند مما يمنع المفسرات من تفسير المستندات الكبيرة، واد ال نحتاج في بعض الحاالت إلى وجود البنية كاملة في 

 الذاكرة لحظة واحدة !.

  

                                                           
 

1
 /http://www.w3schools.com/Dom:التالي الرابط على اإلطالع يمكن للمزيد 

http://www.w3schools.com/Dom/
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 بشكل بسيط وفعال ولألمام فقط. XMLير مستندات تحقق العديد من المفسرات طرااً لتفس

SAX (Simple API for XML)أحد المعايير القياسية الشهيرة هي هو 
1

 XML، حيث يقرأ المفسر مستند 

 عنصراً تلو األخر ويستخدم إجراءات االستدعاء الخلفي التي تستخدمها أنت.

، حيث model Pullراءة فقط وسمتها بنموذج السحبو سريعة وللق آلية تفسير أمامية فقط Microsoftادمت شركة 

تطلب من المفسر العنصر التالي عندما تكون جاهز وتتجاوز العناصر التي ال تهمك، يمكن العمل مع هذا النموذج من 

 .System.Xml.XmlTextWriteو System.Xml.XmlTextReader خالل الصنفين :

 

  XSL (XML Style Sheet Language)تحويالت 

البيانات، لكنها ال تقدم أي معلومات عن طرق تمنيلها عند عرضها في  XMLفي مستند  Tagsتصف العالمات

لتخزين المعطيات ونقلها ولكنها ليست ذات فايدة كبيرة إال إذا أمكن تحويلها إلى أشكال  XML مستعرض، تُستخدم

للطباعة أو حتى كدخل لعمليات تحديث اواعد  PDFلعرضها من ابل مستعرض أو  HTMLأخرى منل  مفيدة

 المعطيات.

 XML (XML Style Sheetمن شكل ألخر بواسطة لغة أوراق تنسيق  XMLيمكن تحويل مستندات 

Language ذلك يشبه ،)CSS  معHTML كما يمكن استخدام ،XSL :بطرق عديدة منها 

  تحويلXML  إلىHTML أو إلى لعرضها في مستعرض PDF. 

  تحويلXML  إلى مجموعات مختلفة فيXML .لعرضها على أجهزة مختلفة 
 

 :ليكن لدينا العنصر التالي

    <fullname>Margaret Peacock</fullname> 
 

 كمايلي: HTMLفي  3اد نرغب بإخراج هذا االسم كعنوان من المستوى 
   <h2> Margaret Peacock</h2> 

 كما يلي: XSLنستطيع عمل ذلك في 
    <xsl:template match="employees/employee"> 
      <h2> <xsl:value-of select="."/> </h2> 

    </xsl:template> 

 

  

                                                           
 

1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_API_for_XML: التالي الرابط على اإلطالع يمكن للمزيد 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_API_for_XML
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  XmlTextReaderالصنف 

عنصراً  xmlمستند  XmlTextReader، يقرأ xmlلمعطيات  لألمام فقط هو عبارة عن اارئ يؤمن وصوالً سريعاً 

 XmlTextReader، تعكس خصايص كاين DOMتلو األخر وذلك عوضاً عن تحميل المستند بأكمله كما في 

خصايص العقدة الحالية، وال يمكن العودة إلى عقدة بعد اراءتها إال بالرجوع إلى بداية المستند هذا يعني أن 

XmlTextReader زين عقدة واحدة فقط في الذاكرة.يستهلك الذاكرة بالحد األدنى، ألنه يحتاج إلى تخ 

 : XmlTextReaderسنقوم اآلن بسرد أهم الخصايص الموجودة في الصف 

 الوصف  الخاصية 

AttributeCount  تعيد عدد الواصفاتAttributes  في العقدة الحالية)تذكر أن

يمنل العقدة الحالية التي تمت  XmlTextReader كاين

 ( xmlاراءتها من ملف 

Depth  تدل على عمق العقدة الحالية في مكدس العناصر 

Encoding تدل على طريقة تشفير المستند 

EOF  تعيدTrue  إذا كان القارئ في نهاية مجرى الدخل 

HasValue  تعيدTrue إذا كان للعقدة نص 

IsEmptyElement  تعيدTrue  إذا كانت العقدة فارغة منل<empty/> 

Item  تعدل ايمة سمة 

LineNumber,LinePosition  تدل على رام السطر الحالي ومواع الحرف الحالي 

LocalName اسم العقدة الحالية من دون فضاء أسماء 

Name فضاء أسماء اسم العقدة الحالية مع 

Namespace  اراءة أو كتابة ايمة تدل على إمكانية فضاء األسماء 

NodeType  تعيد نوع العقدة الحالية 

Prefix  تعيد حالة مجرى الدخل 

Value  تعيد القيمة النصية للعقدة الحالية 
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   :XmlTextReaderالصف  Methodsأهم طرق   

 Methodالطريقة  الوصف  

 Close تغلق مجرى الدخل 

 Attribute  GetAttributeتعيد ايمة سمة أو صفة 

 MoveToAttribute تنتقل إلى سمة محددة 

 MoveToElement تنتقل إلى العنصر الذي يحتوي على السمة الحالية 

 MoveToFirstAttribute تنتقل إلى السمة األولى

 MoveToNextAttribute تنتقل إلى السمة األخيرة 

 Read تقرأ العقدة التالية من المجرى 

 ReadAttribueValue تعيدالقيمةأوالقيم المقترنة بسمة 

 Base64 ReadBase64تقرأ المعطيات النصية وتزيل الشيفرة بطريقة 

 BinHex ReadBinHexتقرأ المعطيات النصية وتزيل الشيفرة بطريقة

 Buffer  ReadVharsتقرأ محتويات العنصر النصية وتضعها في 

 Xml  ReadInnerxmlتقرأ جميع محتويات العقدة الحالية بما في ذلك عالمات 

 ReadOutterxml محتويات العقدة الحاليةوجميع أبنايها تقرأ جميع

 ReadString العنصر النصية على شكل سلسلة نصية  محتويات تقرأ

 
والذي يؤمن وظايف القراءة  XmlReaderمشتق من الصنف المجرد  XmlTextReaderالجدير بالذكر أن الصنف 

 األساسية لنالثة صفوف هي:

XmlTextReader و XmlValidationReader  و.XmNodeReader 

 XmlValidationReader  

 :أنواع التحقق المتوفرة بشكل عامأثناء اراءتها،  XMLيستخدم هذا الصنف للتحقق من صحة 

 تعاريف نوع المستند(DTDs). 

  مخططاتW3C القياسية.  

  مخططاتXDR لمايكروسوفت
1
. 

تحدد نوع التحقق من الصحة الذي  ValidationTypeخاصية اسمها  XmlValidationReaderيحتوي الصنف 

 يستخدم )واحد من األنواع السابقة(.

( حدثاً يحتوي معلومات عن الخطأ الذي حدث، Fireخطأ فأنه يقدح ) XmlValidationReaderعندما يكتشف 

 يجب أن نمسك هذا الخطأ ونعالجه كما سنرى الحقاً.

 

                                                           
 

1
 https://en.wikipedia.org/wiki/XDR_Schema: التالي الرابط على العاإلط يمكن للمزيد 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/XDR_Schema
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XmlTextWriter  

 XmlTextWriterبشكل متسلسل وكنت تعرف ماذا تريد فأن  Streamإلى ملف أو مجرى  XMLتابة إذا أردت ك

 .XMLلكتابة يقدم طريقة سريعة ولألمام فقط

 . XmlWriterيرث هذا الصنف من الصنف المجرد 

 :XmlTextWriterلنرى اآلن أهم الخصايص والطرق في الصنف 

 الوصف  الخاصية 

Formatting  تحدد كيفية تنسيق الخرج 

Indentation  تقرأ أو تكتب مستوى المسافة البادية 

indentChar  تقرأ أو تكتب الرمز المستخدم للمسافة البادية 

QuoteChar .تقرأ أو تكتب الرمز المستخدم لإلحاطة بقيم السمات 

WriteState تعيد حاالت المجرى 

 

 :XmlTextWriterالصف  Methodsأهم طرق  

 Methodالطريقة  الوصف 

 Close تغلق مجرى الخرج

 Flush تفرغ مجرى الخرج

 Base64 WriteBase64تكتب بيانات مشفرة بطريقة 

 BinHex WriteBinHexتكتب بيانات مشفرة بطريقة 

 WriteChar,WriteChars تكتب رمز واحد أو أكنر 

 XML  WriteCommentتكتب تعليق 

 DocType WriteDocTypeتكتب تصريح 

 WriteEndElement تغلق أي عنصر أو أوسمة مفتوحة وتعيد الكاتب إلى وضعية البداية 

 WriteEndElement تغلق العنصر الحالي )تكتب عالمة نهاية(

 WriteFullEndElement تغلق العنصر الحالي وتكتب دايماً عالمة نهاية كاملة 

 WriteName تكتب اسماً 

 WriteStartAttribute تبدأ سمة 

 writeEndAttribute تنهي سمة

 xml WriteStartDocumentتكتب تصريح بداية 

 WriteStartelement تكتب عالمة بداية 

 WriteString تكتب ايمة نصية
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XmlDocument 

استخدامه إلضافة أو حذف أو ، يمكن DOMبكامله على شكل شجرة  xmlمستند  XmlDocumentيمنل الصنف 

 :xmlضمن الشجرة، لنرى بنية مستند  تعديل عقد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحظ أن السمات والمحتويات النصية للعناصر عبارة عن عناصر مستقلة، المستند نفسه يمنل بعقدة مستند تسمى عادة 

)المظللة باللون األسود(، الجدول التالي يسرد  XMLبعنصر المستند، يوجد تحته عقدة عنصر تمنل جذر مستند 

 :xmlأنواع العقد في مستند 

 

 الوصف Classالصنف 

XmlAttribute يمنل سمة Attribute  في عقدة 

XmlCDataSection  يمنل مقطعCDATA 

XmlComment  ًيمنل تعليقا 

XmlDeclaration  يمنل تصريحXML 

XmlDocumentType  يمنل تصريحDocType 

XmlElement  ًيمنل عنصرا 

 

 

  مستند    

          P1    DocType    عنصر 

عنصر     عنصر     

 عنصر    تعليق    

 سمة    نص   
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XmlNode  

يقدم هذا الصنف معظم  ،XmlNodeجميع أنواع العقد المذكورة في الفقرة السابقة مشتقة أصالً من الصف المجرد 

 .DOMالوظايف التي تحتاجها عند العمل مع أشجار 

وبالتالي فأنه يحتوي على جميع الطرق  XmlNodeهو مشتق من الصف XmlDocumentأيضاً الصف 

 :XmlNodeنبدأ بشرح طرق وخصايص الصنف والخصايص الموجودة في العقدة، س

 

  XmlNodeخصائص هامة للصنف   

 الوصف الخاصية 

Attributes  تعيد كاين من النوعXmlAttributeCollection  يحوي جميع سمات هذه العقدة 

ChildNodes  تعيد كاينXmlNodeList يحوي جميع أبناء هذه العقدة 

FirstChild  العقدة في حال كان لها أبناءتعيد االبن األول لهذه 

HasChildNodes  تعيدTrue إذا كان للعقدة أبناء 

Item تسترجع عقدة ابن محدد 

LastChild  تعيد االبن األخير لهذه العقدة 

NodeType تعيد نوع العقدة 

OwnerDocument  تعيد كاينXmlDocument التي تنتمي إليه هذه العقدة 

ParentNode العقدة تعيد أب هذه 

Value تكتب أو تقرأ ايمة هذه العقدة 

 

  XmlNodeطرق هامة للصنف  

 الوصف  Methodالطريقة 

AppendChild,PrependChild  تضيف عقدة إلى نهاية أو بداية اليحة أبناء هذه العقدة 

Clone  تستنسخ هذه العقدة 

CreateNavigator إنشاء ُمبحر للعما مع هذه العقدة وأبنايها 

GetEnumerator  تعيد ُمعددEnumerator  لمجموعة العقدة 

InsertBefore,InsertAfter  تدخل عقدة ابل أو بعد عقدة أخرى 

WriteContentTo  كتابة محتويات العقدة إلىxmlwriter 
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  XmlDocumentأعضاء 

 عدداً من الطرق والخصايص وسنراها بعد اليل. XmlDocumentيحوي الصنف 

 .DOMمختلف أنواع العقد التي يمكن وجودها ضمن شجرة  ترى أن عدداً من الطرق تنشئ تستطيع أن

 

  XmlDocumentخصائص هامة للصنف 

 الوصف  الخاصية 

DocumentElement  الجذرتعيد عنصر المستند لهذه الشجرة((  

DocumentType  تعيد معلوماتDocType  عن هذا المستند 

Name,LocalName  العقدة الحالية مع أو بدون فضاء أسماءاسم 

NodeType  تعيد نوع العقدة الحالية 

 

  XmlDocumentطرق هامة للصنف  

 الوصف  Methodالطريقة 

CreateAttribute تنشئ كاين XmlAttribute لتمنيل سمة 

CreateElement  تنشئXmlElement 

CreateNode  تنشئ عقدة من نوع محدد 

Load  تحملXml  منStream  أوReader 

LoadXml  تحملXml سلسلة نصية  من 

Save  تخزينXml  إلى ملف أو مجرى معين 

XSL  وXPath  

يحتوي فضاء  ،System.Xml.XPathو  System.Xml.Xslفي فضايي األسماء  XPathو  XSLيتوفر دعم 

(، إال أن العضو األكنر فايدة في فضاء األسماء هذا هو Validationمفسر ومحرك تقييم ) XPathاألسماء 

XPathNavigator .والذي يؤمن طريقة مفيدة لإلبحار عبر المستند 

( two Methodفقط على طريقتين ) حتوييو Xslتحويالت  System.Xml.Xsl.XslTransformيقدم الصنف 

 هما:

1- Load والتي تحمل وراة تنسيق  XSLإلى كاين المعالجة.  

2- Transform .والتي تستخدم إلنجاز التحويل 
 تتم معالجة المستندات كما يلي:

 .XmlTransformإنشاء كاين  -0

 إلى الكاين. لتحميل وراة تنسيق Loadاستخدام الطريقة -3

 .XmlNavigatorثم تغليف األخير ضمن  XmlDocumentإلى  XMLتحميل معطيات  -2

 .XMLلتحويل  Transformاستخدم الطريقة  -2



  XML الفصل الخامس: التعامل مع

 

   66 
 

XPathNavigator  

طريقة لقراءة المعطيات من مخزن معطيات باستخدام  System.Xml.XPath.XPathNavigatorيقدم الصنف 

(Cursor Modelنموذج المشيرة )
1

، استخدام المشيرة يعني اراءة عنصر واحد كل مرة من جدول أو مستند بحيث 

 فقط العنصر الموجود تحت المشيرة. ال يمكنك رؤية كامل مجموعة المعطيات بل ترى

تؤمن الطريقة  ،ADO.NETفي  DataSetأو كاينات  XMLيمكن أن تكون مجموعة المعطيات مستندات 

MoveTO إلى المعطيات، وتعكس خصايص الصنف خصايص العقدة  في هذا الصنف وصوالً عشوايياً للقراءة فقط

 الحالية في مجموعة المعطيات.

 
 :XPathNavigatorخصائص هامة للصنف 

 الوصف  الخاصية 

HasAttributes  تكونTrue  إذا كان للعقدة الحالية سمات 

HasChildren  تكونTrue إذا كان للعقدة الحالية أبناء 

IsEmptyElement  تكونTrue إذا لم يكن للعقدة الحالية محتويات 

LocalName تعيد اسم العقدة الحالية بدون فضاء اسماء 

Name  تعيد االسم الكامل للعقدة الحالية 

NodeType  تعيد نوع العقدة الحالية 

Value  تقرأ أو تكتب القيمة المرتبطة بالعقدة الحالية 

 
 :XPathNodeType( Enumأنواع العقد الشائعة المعروفة في التعداد ) 

 الوصف  قيمة التعداد 

Attribute  سمةXML  منلname=”fred” 

Comment  تعليقXML  

Element  عقدة عنصر 

NameSpace عقدة فضاء أسماء 

Root  جذر شجرة العقدة 

Text المحتويات النصية للعنصر 

 

  

  

                                                           
 

1
 us/library/ms191179.aspx-http://msdn.microsoft.com/en:  التالي الرابط على اإلطالع يمكن للمزيد 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191179.aspx
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 :XPathNavigatorطرق مهمة للصنف  

 الوصف  الطريقة 

Compile  تترجم تعبيرXPath  لالستخدام المستقبلي 

Evaluate  تقييم تعبيرXPath 

GetAttribute  تعيد ايمة السمة المحددة في العقدة الحالية 

Matches  تحدد فيما إذا كانت العقدة الحالية تطابق تعبيرXPath  ُمعطى 

MoveTo . تنتقل إلى نفس المواع الذي يشير إليه كاين أخر 

Select  تحدد مجموعة من العقد باستخدام تعبيرXPath 

 

 كافة المواضيع التي تم الحديث عنها. لتغطية سننتقل اآلن لمجموعة من األمنلة 
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  XmlTextReaderباستخدام  XMLتفسير مستند 

بسرعة وكفاءة عالية من حيث استخدام  XMLطريقة بسيطة لقراءة)تفسير( مستند  XmlTextReaderيقدم الصنف 

كنها تختلف عنها ، ولXMLوهي معيار شهير يستخدم في مفسرات  SAXالذاكرة، تشبه هذه الطريقة من حيث المبدأ 

)يقوم المفسر باستدعاء شيفرة برنامجك عندما يجد عقدة(، بينما يستخدم  Pushيستخدم نموذج الدفع  SAXفي أن 

XmlTextReader نموذج السحب Pull ها عندما أي أنه يتم الحصول على العقدة التالية والحصول على معلومات

 يعطيك تحكماً أكنر بعملية القراءة. XmlTextReader. وهكذا نرى أن استخدام تكون )أنت( جاهزاً لذلك

 :المستندتستخدم هذا س القادمةاألمنلة  ،لنرى المستند التالي 

 

<?xml version="1.0"?> 
<BOOKLIST> 
  <ITEM isbn="12323" topic="C#"> 
    <CODE>16-041</CODE> 
    <CATEGORY>HTML</CATEGORY> 
    <RELEASE_DATE>1998-03-07</RELEASE_DATE> 
    <TITLE>Instant HTML</TITLE> 
    <SALES>127853</SALES> 
  </ITEM> 
  <ITEM isbn="532341" tpoic="JAVA"> 
    <CODE>16-048</CODE> 
    <CATEGORY>Scripting</CATEGORY> 
    <RELEASE_DATE>1998-04-21</RELEASE_DATE> 
    <TITLE>Instant JavaScript</TITLE> 
    <SALES>375298</SALES> 
  </ITEM> 
  <ITEM isbn="232413" topic="Python"> 
    <CODE>16-105</CODE> 
    <CATEGORY>ASP</CATEGORY> 
    <RELEASE_DATE>1998-05-10</RELEASE_DATE> 
    <TITLE>Instant Active Server Pages</TITLE> 
    <SALES>297311</SALES> 
  </ITEM> 
</BOOKLIST> 
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 :لنشاهد الكود التالي  
using System.Xml; 
static void Main(string[] args) 
{ 
    XmlTextReader xtr = new XmlTextReader(@"D:\booklist.xml"); 
     //Read the Next Node from Stream and Retrurn bool if the Stream is ended  
     while (xtr.Read()) 
        // if The Current Node is Element 
        if (xtr.NodeType == XmlNodeType.Element)// XmlNodeType is Enum 
              Console.WriteLine("Element: " + xtr.Name); 
} 

  XmlTextReader)عقدة تلو األخرى حيث أن الصف Pullبطريقة السحب  Xmlيقوم هذا الكود بقراءة ملف 

 الموجودة بداخله. Tageالعقدة الحالية في الذاكرة(، ثم طباعة جميع األوسمة  يمنل
 

 

 :لنشاهد الكود التالي 

 
 //To Format Printed Text the Represent XML File 
static string shift(int n) 
{ 
       string s = ""; 
        if (n == 0) 
            return " "; 
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) 
            s += " "; 
        return s; 
} 
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static void Main(string[] args) 
{ 
   XmlTextReader  xtr = new XmlTextReader(@"D:\booklist.xml"); 
 
  int level = 0; 
 
  string istr=""; 
 
  //Read the Next Node from Stream and Retrurn bool if the Stream is ended  
  while (xtr.Read()) 
      // if The Current Node is Element that means (<) 
      if (xtr.NodeType == XmlNodeType.Element)// XmlNodeType is Enum 
      { 
          istr = shift(level); 
          Console.Write(istr+"<"+xtr.Name+" "); 
          if (xtr.AttributeCount > 0)//you have an Attributes 
       while (xtr.MoveToNextAttribute())//Move to next Attribute  
                 Console.Write("  "+ xtr.Name + "="+xtr.Value);//Attribute=value 
          Console.WriteLine(">"); 
 

    level++; 
       } 
       else if (xtr.NodeType == XmlNodeType.EndElement)//if xtr.NodeType==">" 
       { 
           level--; 
           istr = shift(level); 
           Console.WriteLine(istr + "</" + xtr.Name + ">"); 
       } 
 } 

 ويكون الخرج كما يلي:  
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 مع التحقق من الصحة  XMLتفسير)قراءة( مستند 

عند اراءتها، إذا أردنا ذلك يجب علينا استخدام الصنف  XMLبالتحقق من صحة  XmlTextReaderال يقوم 

XmlValidationReader. 

)منل  ونريد أن نتحقق من أنه يحقق شكل معين من الهرمية XMLنقصد بالتحقق من الصحة أنه لو كان لدينا ملف 

عند ذلك نضع في بدية  أن تكون عقدة العنوان مؤلفة من عقدتين هما اسم المدينة والشارع( :منالً  ،اواعد المعطيات

 Syntax)طبعاً لكل نوع  تعليمات خاصة بالتحقق من الصحة تقوم بتوصيف بنية المستند وعناصره XMLملف 

 ونفس الكالم يطبق على غيرها من األنواع األخرى. DTD معين للكتابة(، سنستخدم

والتي لها  ValiationTypeالخاصية  الذي ينجزه المفسر على اإلعدادات المخزنة في يعتمد نوع التحقق من الصحة 

 القيم التالية:

 الوصف ( Enumقيمة التعداد )

Auto  يتحقق القارئ من الصحة تبعاً لمعلومات التحقق الموجودة بداخل المستند 

DTD  ًيتحقق القارئ من الصحة مستخدماDTD 

None  ال يقوم القارئ بالتحقق من الصحة 

Schema  يتحقق القارئ من الصحة مستخدماً مخططW3C القياسي 

XDR يتحقق القارئ من الصحة مستخدماً مخطط XDR الخاص بمايكروسوفت 

 

في حال وجود خطأ في التحقق لهذا المستند أثناء  ( لحدث معينFireبقدح ) XmlValidationReaderيقوم القارئ 

 وربطه بتابع كما نقوم في كافة األحداث.لنتأمل الكود التالي بتمعن:تفسيره، لذلك من الضروري إضافة معالج للحدث 

using System.Xml; 
using System.Xml.Schema; 
namespace XMLManipulating 
{ 
    class Program 
    { 
        private static bool success = true; 
 
        static  void validate(string filename) 
        { 
            success = true; 
 
            XmlTextReader xtr = new XmlTextReader(@"D:\booklist.xml"); 
 
            XmlValidatingReader xvr = new XmlValidatingReader(xtr); 
 
            xvr.ValidationType = ValidationType.DTD; 
 
 
      // Set the validation event handler; 

    // When Error is Happend the method will be Called  
xvr.ValidationEventHandler += new 
ValidationEventHandler(xvr_ValidationEventHandler); 
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            //Reading The Data  
            while(xvr.Read()){  } 
 
            Console.WriteLine("Validation Finished. Validataion{0}" 

,success==true?"Successed":"Failed"); 
 
            xvr.Close(); 
        } 
 
 

   //Display the validation error 
 static void xvr_ValidationEventHandler(object sender, ValidationEventArgs e) 
  { 
      success = false; 
      Console.WriteLine("Validation Error: " + e.Message); 
  } 

 
 

 static void Main(string[] args) 
 { 
      validate(@"D:\XMLFile4Validation.xml");              
 } 
  
    }//End of Program Class 
}//End of NameSpace 

 

ثم حددنا نوع  XmlValidationReaderثم غلفناه بكاين أخر  XmlTextReaderامنا في البداية بإنشاء كاين 

ولكن ما يهمنا  XSDإلى  DTDيحول  VS.NETألن  DTD التحقق )في الحقيقة يوجد مشاكل عند العمل مع النوع

 هو فهم الفكرة(.

 :مضمنة في بدايته DTDيحوي  XMLاآلن لنشاهد منال اإلختبار وهو ملف 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!--Inline DTD schema--> 
<!DOCTYPE invoice[ 
  <!ELEMENT invoice (Customer,Adderess)> 
  <!ELEMENT Customer (#PCDATA)> 
  <!ELEMENT Address (Street,Town)> 
  <!ELEMENT Street (#PCDATA)> 
  <!ELEMENT Town (#PCDATA)> 
]> 
<!-- End of DTD schema--> 
<invoice> 
  <Customer>Hammod </Customer> 
  <Address>Jabadeen 
    <Street> Yarmook </Street> 
    <City>Damascus </City> 
  </Address>  
</invoice> 
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شارع ومدينة. في حال خالفنا ( زبون و عنوان ولكل عنوان invoiceعلى أن لكل فاتورة ) DTDتنص معلومات 

 القواعد يقوم المترجم بإصدار خطأ ثم استدعاء التابع المربوط بالحدث.

  XmlTextWriterباستخدام XMLكتابة مستندات 

بشكلها المتسلسل كاملة مع األاواس المنكسرة  XMLبمجموعة أدوات لكتابة  XmlTextWriterالصنف  يزودنا

 .XML)تعليمات خاصة بالمفسر( وجميع العناصر التي يمكن أن نراها في مستندات  ( وتعليمات المعالجة<>)

 لنرى الكود التالي:

static void Main(string[] args) 
{ 
     XmlTextWriter xtw = new XmlTextWriter(@"D:\xmlfile1.xml", null); 
     //Generating the output  formatted 
     xtw.Formatting = Formatting.Indented; 
 
      //Write XML Declaration   
       xtw.WriteStartDocument(true); 
       xtw.WriteStartElement("Books"); //Write <Books> 
          xtw.WriteAttributeString(@"ISBN", "1-123-12345"); 
          xtw.WriteStartElement("title"); //Write <title> 
             xtw.WriteString("Moby Dick"); 
          xtw.WriteEndElement(); //Write </title> 
       xtw.WriteEndElement(); //Write </Books> 
 
       xtw.Flush(); // this statment is Very Important 
 
       xtw.Close(); 
 } 
 

 كمايلي: XMLويكون الخرج بداخل ملف   
<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 
<Books ISBN="1-123-12345"> 
  <title>Moby Dick</title> 
</Books> 
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  XPathNavigatorاستخدام 

وهي تشبه طريقة الصنف  XMLملفات  طريقة أخرى لقراءة وتعديل XPathNavigatorيقدم الصنف 

XmlTextReader  أي أن هذا الكاين يشير إلى عقدة واحدة في الشجرة ويعكس هذا نموذج المشيرةفي أنها تستخدم ،

هو صنف مجرد لذلك يوجد صفوف  XPathNavigatorالكاين خصايص العقدة الحالية، في الحقيقة أن الصنف 

نشاء كاينات إبحار تقدم طرااً إل XmlDocument,XmlDataDocument,XPathDocumentأخرى منل: 

Navigation  عبر ملفاتXML. 

)يمكن التحرك  في أنك غير مقيد بالقراءة إلى األمام عبرالشجرة XmlTextReaderعن  XPathNavigatorيتميز 

 (.XmlTextReaderإلى األمام وإلى الخلف وهذا ما ال يمكن فعله في 

  .الذي أوردناه في البداية( XMLملف  يستخدم) العقدة األولى جميع العقد الموجودة داخليقوم البرنامج التالي بطباعة 
static void Main(string[] args) 
{ 
    XmlDocument doc = new XmlDocument(); 
 
     doc.Load(@"D:\booklist.xml"); 
 
     XPathNavigator nav = doc.CreateNavigator(); 
 

  //Move Navigator to the Root of the DOM Tree this Node is Empty  
  //and Refer to the xmlDeclaration and first Tag(Node) in the XML File 

       nav.MoveToRoot(); 
 

//Move Navigator to The first Child(Node or Tag) in the DOM Tree is<BOOKLIST> 

      nav.MoveToFirstChild(); 
    Console.WriteLine("name=" + nav.Name + " Type:" + nav.NodeType ); 
 
      //Move Navigator to The first Child(Node or Tag) in the DOM Tree is <ITEM> 
      nav.MoveToFirstChild(); 
      Console.WriteLine(" name=" + nav.Name + "  Type:" + av.NodeType); 
 

//Move Navigator to The first Child(Node or Tag) in the DOM Tree  is <CODE> 

      nav.MoveToFirstChild(); 
      Console.WriteLine(" name=" + nav.Name + "  Type:" + av.NodeType); 
 
     while (nav.MoveToNext()) 
      Console.WriteLine(" name=" + nav.Name + "Type:" +nav.NodeType); 
} 

 

ثم امنا  ،DOMوامنا بتحميله ضمن الذاكرة على شكل شجرة  XmlDocumentفي البداية امنا بإنشاء كاين 

امنا باالنتقال إلى جذر الشجرة  ثم، CreateNavigatorباستخدام الطريقة  Navigatorبالحصول على ُمبحر 

، والتي تأخذ مؤشر الُمبحر إلى بدية الملف)حالياً الُمبحر ال يشير إلى أية عقدة( MovetoRootباستخدام الطريقة 

والتي تضع  MovetoFirstchild( نستدعي الطريقةXML)أو في ملف ال ولالنتقال إلى أول عقدة في الشجرة

ثم نقوم بالتحرك بنفس الطريقة )نقوم باستدعاء الطريقة السابقة(  ، <BOOKLIST> الُمبحر عند العقدة األولى وهي
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ثم عن  <CODE>ومن ثم نكرر ماسبق للوصول إلى العقدة  <ITEM>من أجل الوصول إلى العقدة  أخرى مرة

 يلي:وبذلك يكون الخرج كما  MovetoNextنطبع العقد البااية عن طريق استدعاء الطريقة  Whileطريق حلقة 

 
 

 ضمن حلقة ()MoveToNextAttributeحيث نستخدم الطريقة  ،بنفس الطريقة Attributeيتم التعامل مع السمات 

While الحالية وذلك باستخدام الطريقة وذلك بعد التأكد من وجود سمات ضمن العقدة MoveTofirstAttrubute ،

 :لنشاهد الشيفرة التالية

static void Main(string[] args) 
{ 
     XmlDocument doc = new XmlDocument(); 
 
      doc.Load(@"D:\booklist.xml"); 
 
      XPathNavigator nav = doc.CreateNavigator(); 
 
     //Move Navigator to the Root of the DOM Tree this Node is Empty  
     //and Refer to the xmlDeclaration and first Tag(Node) in the XML File 
 
     nav.MoveToRoot(); 
 
     //Move Navigator to The first Child(Node or Tag) in the DOM Tree is <BOOKLIST> 
     nav.MoveToFirstChild(); 
     Console.WriteLine("name=" + nav.Name + "  Type:" + nav.NodeType ); 
 
    //Move Navigator to The first Child(Node or Tag) in the DOM Tree is <ITEM> 
    nav.MoveToFirstChild(); 
    Console.WriteLine(" name=" + nav.Name + "  Type:" + nav.NodeType); 
 
     do 
    { 
          Console.WriteLine(" name=" + nav.Name + "  value:" + nav.NodeType); 
          //Handle Attributes 
         if (nav.MoveToFirstAttribute()) 
          { 
                Console.WriteLine(" attribute=" + nav.Name + "  value:" + nav.Value); 
                while (nav.MoveToNextAttribute()) 

Console.WriteLine(" attribute=" + nav.Name + " value:" + nav.Value); 
           } 
           nav.MoveToParent();//This Statement is Very importnat 
 
     } while (nav.MoveToNext()); 
} 
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 يقوم البرنامح السابق بطباعة كل عقدة باإلضافة إلى السمات الموجودة داخلها، لنرى الخرج اآلن:

 

 

 

  XmlDocumentباستخدام  DOMإنشاء واستخدام أشجار 

في الذاكرة، يسمح هذا الصنف  XMللعمل مع مستندات  W3C DOMنموذج  XmlDocumentيحقق الصنف 

 )إضافة,حذف, تعديل(. XMLبالتعامل مع مستند 

 :لنفرض أنه لدينا الملف التالي

 
<?xml version="1.0"?> 
<books> 
  <book> 
    <author>Carson</author> 
    <price format="dollar">31.95</price> 
    <pubdate>05/01/2001</pubdate> 
  </book> 
  <pubinfo> 
    <publisher>MSPress</publisher> 
    <state>WA</state> 
  </pubinfo> 
</books> 
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 :لهذا الملف كما يلي DOMعنديٍذ تكون شجرة  

 

 

 

 

 الكود التالي بتمعن:واآلن لنرى  

 
private static void ProcessChildren(ref XmlNode root, int level) 
{ 
      string istr = ""; 
      istr = shift(level); 
 
      switch(root.NodeType) 
      { 
           case XmlNodeType.Text: 
                 Console.WriteLine(istr + root.Value); 
                 break; 
 
           case  XmlNodeType.Element: 
              // Get All Child Nodes  of the Current Node 
              XmlNodeList childs = root.ChildNodes;// Very Important  
                   
              Console.Write(istr + "<" + root.Name); 
 
             //Handle Atttributes  
              XmlAttributeCollection atts = root.Attributes; 
              if(atts!=null) 
              { 
                   IEnumerator enumerator = atts.GetEnumerator(); 
                   while (enumerator.MoveNext()) 



  XML الفصل الخامس: التعامل مع

 

   78 
 

                    { 
                    // Casting is Important here 
                      XmlNode attribute = (XmlNode) enumerator.Current; 

     onsole.Write(" " + attribute.Name + "=" +        
  attribute.Value); 

                    } 
              } 
              Console.WriteLine(">"); 
 
               //Recursively Process Child Nodes 
              IEnumerator ie = childs.GetEnumerator(); 
              while(ie.MoveNext()) 
              { 
                    XmlNode node = (XmlNode) ie.Current; 
 
                    ProcessChildren(ref node, level + 2); 
              } 
 
             Console.WriteLine(istr+"</"+root.Name+">"); 
 
             break; 
           }//End Switch 
             
        } 
 
  
 
//To Format Printed Text the Represent XML File 
static  string shift(int n) 
{ 
     string s = " "; 
     if (n == 0) 
         return ""; 
     for (int i = 0; i < n - 1; i++) 
         s += " "; 
     return s; 
} 
 

 
static void Main(string[] args) 
{ 
    XmlDocument doc = new XmlDocument(); 
 
        //1-Loads XML File and Create DOM Tree in Memory  
  //2- Check if it has an Error in XML File 
        doc.Load(@"D:\booklist.xml"); 
 
        // Get root of XML Document 
        XmlNode root = doc.DocumentElement; 
        if (root.HasChildNodes) 
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             ProcessChildren(ref root, 0); 
} 
 

في الذاكرة عن  DOMوإنشاء شجرة  XML، ثم امنا بتحميل مستند XmlDocumentفي البداية امنا بإنشاء كاين 

، ثم امنا بالحصول على جذر المستند عن طريق الخاصية XmlDocumentالخاص بالصف  Loadطريق التابع 

DocumentElement فيما إذا كان لها أبناء أم ال وذلك عن طريق الخاصية  )الجذر( ثم امنا بفحص هذه العقدة

HasChildNodes، )فأننا نستدعي التابع  في حال وجود عفد أبناء لهذه العقدة )الجذرProcessChildren  والذي

اء وكل عنصر منهم يحضر أبنايه وهكذا على هؤالء األبن يبحثجميع أبنايها ومن ثم  حضريفحص كل عقدة وي

 بسهولة ويسر. XMLبطريقة عودية يتم استكشاف مستند 

 بجميع محتوياته(: XML)طباعة مستند  لنرى الخرج اآلن
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  XmlDocumentباستخدام  إنشاء وتعديل العقد

عمله، والجدير  لتحقيق XmlDocumentسنرى من خالل هذا المنال عدد من الصفوف التي يستخدمها الصنف  

( وإنما يمكن إنشاء كاين فقط عن طريق كاين المستند Constructorsبالذكر أنه عادةً ال يكون لهذه الصفوف بواني )

( كما Protectedمن الصف الذي ليس له باني )في الحقيقة له باني لكنه  Referenceويتم التقاطه بواسطة مرجع 

 في التعليمة التالية منالً:
 //Create XML Declaration and Put it in Object from XmlDeclaration Class 
 XmlDeclaration decl = doc.CreateXmlDeclaration("1.0"," ",""); 
 

 لنرى الكود التالي بتمعن :
static void Main(string[] args) 
{ 
     XmlDocument doc = new XmlDocument(); 
 
    //Create XML Declaration and Put it in Object from XmlDeclaration Class 
    XmlDeclaration decl = doc.CreateXmlDeclaration("1.0"," ",""); 
 
   //Add  XML Declaration Object to doc 
 
    doc.AppendChild(decl); 
 
   //Add Comment 
    XmlComment comment = doc.CreateComment(" this is A Comment"); 
 
 
   //Add Comment after  XML declatation  
    doc.InsertAfter(comment, decl); 
  
    // Add an Element 
    XmlElement element = doc.CreateElement("root"); 
 
   //insert element(root) after comment 
   doc.InsertAfter(element, comment); 
 
   //Set an Attribute using XmlAttribute Class 
   XmlAttribute att = doc.CreateAttribute("Foo"); //1 
   att.Value = "bar";//2 
 
   //set Attribute(att) to element 
   element.SetAttributeNode(att); //3 
 
   // you Can Replace Line 1,2,3 in this Statment: 
   // element.SetAttribute("foo", "bar"); 
 
   //Add Some Children to element 
   XmlElement ch1 = doc.CreateElement("Child1"); 
   XmlElement ch2 = doc.CreateElement("Child2"); 
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   element.AppendChild(ch1); 
 
   element.AppendChild(ch2); 
 
   //Add Some Text 
   XmlText tx1 = doc.CreateTextNode("Content"); 
   ch1.AppendChild(tx1); 
 
   // Writeing DOM Tree To Screen 
    XmlTextWriter xtw = new XmlTextWriter(Console.Out); 
 
    xtw.Formatting = Formatting.Indented; 
 
    doc.WriteTo(xtw); 
 
    xtw.Flush(); 
 
    xtw.Close(); 
} 

 :لنرى الخرج اآلن على الشاشة
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  XPathاستخدام الصنف 

، منل: "جميع الكتب التي لها أكنر من مؤلف" أو XMLلغة لتحديد مجموعة من العقد ضمن مستند  XPathيقدم 

وهي خارج إطار هذا الكتاب XMLلغة خاصة لالستعالم من مستند  XPath"الكتاب ذو السعر األعلى"، 
1
. 

، إذ أنها Selectوذلك باستخدام الطريقة  NET.في  XPathللعمل مع  XPathNavigatorيستخدم الصنف 

الذي يحدد مجموعة العقد التي تريد استخالصها وتعيد لك مجموعة من العقد التي تقابل  XPathتُستدعى مع تعبير 

 التعبير.

 :(XMLمن مستند  عناوين الكتبلنرى الكود التالي )يعيد 
static void Main(string[] args) 
{ 
  XmlDocument doc = new XmlDocument(); 
 
    doc.Load(@"D:\booklist.xml"); 
 
    //Create Navigator at  XML Document 
    XPathNavigator nav = doc.CreateNavigator(); 
 
    //Move navigator to Root of Documnet 
    nav.MoveToRoot(); 
 
    //Select All Books 
    XPathNodeIterator ni = nav.Select("//ITEM/TITLE"); 
 
    //Print number of Retrived Nodes 
    Console.WriteLine("retrived " + ni.Count.ToString() + " Nodes"); 
 
    //Print Out their titles 
    while (ni.MoveNext()) 
    { 
         XPathNavigator nav2 = ni.Current; // now navigator at ITEM Nodes 
 
         nav2.MoveToFirstChild(); //Move navigator to first child Node(title) 
 
         Console.WriteLine("title: " + nav2.Value); 
    } 
} 

 

ثم نقلنا الُمبحر إلى بداية  XPathNavigatorثم امنا بإنشاء ُمبحر  XML البداية كالعادة بإنشاء مستندامنا في 

 المستند.

  

                                                           
 

1
 http://www.w3schools.com/xml/xml_xpath.asp: التالي الرابط على اإلطالع يمكن للمزيد 

 

http://www.w3schools.com/xml/xml_xpath.asp


  XML الفصل الخامس: التعامل مع

 

   83 
 

.في هذه الحالة التعبير هو (Validation) بالتأكد من صحتهثم تقوم  XPathتعبير  ()Selectتأخذ الطريقة 

“ITEM/TITLE”  والذي يطابق جميع عناصر<TITLE> الموجودة ضمن العنصر)العقدة <ITEM>، هذه  تعيد

يدعم  ( على مجموعة محددة من العقد.Iteratorوالذي يمنل ُمعدد) XPathNodeIteratorالطريقة مرجعاً إلى 

( Enumeratorأو  Iterator) جميع الطرق والخصايص المعروفة بالنسبة للُمعدد XPathNodeIteratorالصف 

للتعامل مع كل عقدة  XPathNavigatorكاين من  Currentوتعيد الخاصية  Currentو  ()MoveNextبما فيها 

ثم  ()MoveToFirstChildبواسطة الطريقة  TITLE( ثم نتقل إلى العقدة ITEMعلى حدا )اآلن نحن عند العقدة 

 .Whileنطبع المطلوب وهكذا ضمن حلقة 

 

  XmlTransform إلى صيغ أخرى باستخدام XMLتحويل 

إلى شكل أخر  XMLلتحويل مستند  XmlTransformمع كاين  XSLيبين المنال التالي كيفية استخدام وراة تنسيق 

 )ُمنسق(.

 :Style.xslوهي باسم  XSL Spread Sheetفي البداية يجب علينا كتابة ملف وراة تنسيق 
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

   <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=http://www.w3.org/1999/XSL/Transform   
xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"> 
 

    <xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

 
    <xsl:template match="BOOKLIST">   
      <html> 
        <head> <title>List of Books </title> </head> 
        <body> 
          <ul> 
            <xsl:for-each select="ITEM"> 
              <li> 
                <xsl:value-of select="TITLE"/></li> 
            </xsl:for-each> 
          </ul> 
        </body> 
      </html> 
    </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
 

 ،أن يفسرها ويفهمها XmlTransformيقوم هذا الملف بتعريف القواعد الالزمة والتي يجب على الصنف  :باختصار

بداخله وهذه العناصر يتم استخالصها بواسطة التعليمة  XMLتقوم هذه الشيفرة بتعريف االب يمكن وضع عناصر 

for-each  ، مجموعة األوسمة( والتي تطبق هذا القالبTags  التي امنا بكتابتها بأنفسنا منل<ul>)  على كل عقدة

ومن ثم ،  "match="BOOKLIST واد حددنا بداية المستند )الجذر( من خالل الخاصية ،ضمن المجموعة الحالية

 .xslكل هذه التعليمات موجودة ضمن فضاء األسماء . value-of لى ايمة كل عقدة ضمن من خالل التعليمةنحصل ع

وذلك غير ضروري )يمكن  HTMLالتي عرفناها من خالل األوسمة الموجودة في  ((Tagsتسمية األوسمة تقصدنا

 من ابل مستعرض انترنت فقط. نسمح بتفسيرها لكي كما نريد( ولكننا امنا بذلكTags اختيار أسماء األوسمة

http://www.w3.org/1999/XSL/Transform
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 اآلن لنرى الشيفرة التالية:
using System.Xml; 
using System.Xml.Schema; 
using System.Xml.XPath; 
using System.Xml.Xsl; 
 

static void Main(string[] args) 
{ 
    XmlDocument doc = new XmlDocument(); 
 
    doc.Load(@"D:\booklist.xml"); 
  
    //Create Navigator 
     XPathNavigator nav = doc.CreateNavigator(); 
 
   //Move navigator to Root of Documnet 
    nav.MoveToRoot(); 
 
   //Create XslTransform Object  
   XslTransform xt = new XslTransform(); 
 
   //Loading the xsl Style Sheet file 
    xt.Load(@"D:\Style.xsl"); 
 
   //Print the Result on Screen ,so we choose Console.Out 
   XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(Console.Out);  
  //We Can store Result on File at hardDisk by Choosing the overloads number2  
 
   writer.Formatting = Formatting.Indented; 
 
    //Do the Transform 
    xt.Transform(nav, null, writer); 
} 
 

ومن ثم إنشاء ُمبحر ونقلناه  ،المطلوب XMLثم امنا بتحميل مستند XmlDocument في البداية امنا بإنشاء كاين

التنسيق والتي امنا بمشاهدتها ّملنا وراة ثم ح   ،XslTransformثم امنا بإنشاء كاين من الصنف  ،إلى بداية المستند

ثم امنا بعملية التحويل بواسطة  ،وحددنا وجهة الخرج )إلى الشاشة( XmlTextWriterثم أنشأنا كاين ، ابل اليل

( باإلضافة إلى nullوالتي تأخذ كاين الُمبحر وتأخذ بارمترات عملية التحويل)في حالتنا نضع  Transformالطريقة 

 ذي سنضع فيه الخرج.وال XmlTextWriterكاين 

 

 :HTMLإلى تنسيق  xmlلنرى الخرج اآلن في الحقيقة امنا بتحويل 
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بدالً من الشاشة  HTMLوعند حفظ الخرج في ملف  HTMLضمن تنسيق  XMLنالحظ أننا وضعنا عناصر 

 وينسق الخرج، ولتحقيق ذلك نستبدل السطر التالي: Tags عنديٍذ يستطيع أي مستعرض انترنت أن يفهم هذه ال
 

//Print the Result on Screen ,so we choose Console.Out 

 XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(Console.Out);  
 

 بالسطر التالي: 

XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(@"D:\result-xsl.html",null); 
 

 يظهر لنا كما يلي: result-xsl.htmlعندما نقوم بفتح الملف  

 

 

ال تؤمن لنا تنسيقاً وحسب وإنما تُمكننا  xslإلى تنسيقات وأشكال أخرى، علماً أن  XMLنالحظ أهمية التحويل من 

 وتعليمات أخرى. value-ofو  for-eachمن استخالص بيانات معينة، كما شاهدنا سابقاً باستخدام 
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 XMLكائن في مستند ( Serialize) َسلسلة

، كما يسمح لنا  XMLلسلسة كاين في مستند  System.Xml.Serialization.XmlSerializerيستخدم الصنف 

لة كافة محتويات الكاين بما فيها المتحوالت و الخصايص(، في  لس  أيضاً بأن نتحكم في عملية سلسلة الكاينات )يتم س 

ولكن يمكن أيضاً أن نغير  <tag> </tag>على شكل أوسمة  DataMemberكافة ال الحالة االفتراضية يضع

، أو أن ال نسمح بسلسلة خاصية منالً  Attributesعلى شكل  DataMemberطريقة تخزين الكاين منالً أن نضع ال

 لذلك نضع ابل الخاصية أو المتحول ضمن الصنف الصفة XML: كلمة السر ال نريد أن نضعها في مستند 

[XmlIgnore]  أو هي نفسها[XmlIgnoreAttribute]. 

 

  ات: مالحظ

)أي ال يوجد  Public( من نمط Attributeأو يسمى  Datameberفي حال كان المتحول ضمن الصنف ) -0

 لي :السابقة على المتحول العام نفسه كما ي الصفاتخصايص( فأننا نطبق 

    [XmlIgnore] 
  public int id; 

 
لة المتحول  لس   .XML ضمن مستند idوعندها لن يتم س 

 
عندها يكفي  Pirvate ( من نمطAttributeأو يسمى  Datamemberأما في حال كان المتحول ضمن الصنف ) -3

 أن نضع الصفة فوق الخاصية الخاصة بالمتحول وذلك كما يلي:

  string phoneNumber; 
 
 [XmlIgnoreAttribute]        
 public string PhoneNumber 
 { 
     get { return phoneNumber; } 
     set { phoneNumber = value; } 
 } 

 

 [()XmlAttribute]باستخدام الصفة  Attributeيمكننا أن نخزن متحول ما )ضمن صنف طبعاً (على شكل  -2

 وذلك كما يلي:
 
 
 

  int id; 
  [XmlAttribute()] 
  public int ID 
  { 
       get { return id; } 
       set { id = value;} 
  } 
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 لنرى اآلن المنال التالي:
public class Person 
{ 
    int id; 
    string name; 

    string phoneNumber; 
       
     public Person() 
     { 
     }  
 
   [XmlAttribute()] 
   public int ID 
   { 
            get { return id; } 
            set { id = value; } 
    } 
 
    public string Name 
    { 
            get { return name; } 
            set { name = value; } 
    } 
 
    [XmlIgnoreAttribute]        
    public string PhoneNumber 
    { 
            get { return phoneNumber; } 
            set { phoneNumber = value; } 
    } 

 
    public void WriteToXMLFile(string path) 
    { 
        FileStream fileStream = new FileStream(path, FileMode.Create); 
 
        XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(this.GetType()); 
 
       serializer.Serialize(fileStream, this); 
 
        fileStream.Close(); 
    } 
    public void ReadFromXMLFile(string path) 
    { 
         FileStream fileStream = new FileStream( path, FileMode.Open); 
 
         XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(this.GetType()); 
 
         Person file; 
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         file = (Person)serializer.Deserialize(fileStream); 
 
         fileStream.Close(); 
 
         this.ID = file.ID; 
         this.Name = file.name; 
          this.PhoneNumber = file.PhoneNumber; 
        } 
        #endregion 
    } 
 
 static void Main(string[] args) 
 { 
      Person p = new Person(); 
      p.ID = 10; 
      p.Name = "mohammad"; 
      p.PhoneNumber = "12323"; 
 
 //Serialization  
      p.WriteToXMLFile(@"D:\serializeoutput.xml"); 
 
 //DeSerialization 
 p.ReadFromXMLFile(@"D:\serializeoutput.xml"); 
 
 } 
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 مقدمة

لهذا السبب  ،إن الب أي عمل برمجي هو البياناتبل النظم المعلوماتية،  اواعد المعطيات أحد أهم العناصر في تُعد

 .ADO.NETسنتكلم عن طريقة جديدة للوصول إلى البيانات وهي ُمقدمة من شركة مايكروسوفت هذه الطريقة هي 

 معرفة ُمسبقة عن اواعد البيانات.الفصل وجود نفترض في هذا 

  البيانات إلى الوصول تاريخ عن مختصرة لمحة

كان على المطورين ربط تطبيقاتهم مع اواعد  DB2و Oracleعندما أُنشئت أولى أنظمة اواعد المعطيات منل 

البيانات من خالل مجموعة من التوابع الخاصة بنظام محدد لقواعد البيانات. المشكلة تكمن في أن لكل نظام إدارة 

يستخدم  IBM DB2و  OCIتستخدم واجهة  Oracleفمنالً  مكتبته الخاصة من التوابع،DBMSاواعد معطيات 

. فإذا أرادت الشركة تغيير نظام ااعدة البيانات فأن عليها إعادة كتابة التطبيق من Sybase SQL Serverواجهة 

 البداية.

الذي تم تطويره من ابل شركة  ODBC (Open Data Base Connectivity)لقد تم حل هذه المشكلة من خالل 

 .COMهي صعوبة التعامل معها ولم تكن واجهاتها مبنية على  ODBCمايكروسوفت وشركات أخرى.ولكن مشكلة 

 ODBCجعل الوصول إلى البيانات أسهل وذلك بتطوير تقنيات متعددة بُنيت أساساً على  عملت مايكروسوفت على

ثم تم ضم  RDO (Remote Data Object)و  Access الخاصة ب DAO (Data Access Object )منها

لالتصال مع اواعد  ODBCكانت تستطيع استخدام  ADOوعلى الرغم من أن ADO  هذين األخيرين ضمن

تستخدم مزود ااعدة  بحيث ADOإختصاراً (ActiveX Data Object)  المعطيات إال أن مايكروسوفت اد بنت

OLEDB(Object Linking and Embedding Data Base)بيانات جديد اسمه 
1

، والذي ُصمم ليكون طبقة 

معاً للوصول إلى ااعدة  OLEDBو  ADO، سنرى اآلن كيفية عمل ODBCفوق مزود  COMمبنية على 

 البيانات .

أرادت تزويد المطورين بواجهة لمصادر بياتهم والتي تتالءم طبيعياً مع مشاريعها  ADOعندما أنشأت مايكروسوفت 

 .COMالمطورة والمبنية على 

بطريقة  ADOواستطاعوا العمل مع اتصاالت  COMمريحة جداً لمطوري  ADOالمقدمة من  APIبدت ال 

التابعة لها من مكان  RecordSetsلتوجيه مجموعات السجل COM باستخدام  ADOغرضية التوجه، واد اامت 

من مجموعات السجل التابعة  XML أخر هذه النسخ تدعم القراءة والكتابة فيADO أخر.تم تطوير عدة نسخ من 

 لك.

  

                                                           
 

1
 us/library/windows/desktop/ms722784(v=vs.85).aspx-http://msdn.microsoft.com/en: التالي الرابط على اإلطالع يمكن للمزيد 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms722784(v=vs.85).aspx
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   ADO.NETمع ADO مقارنة

كبيرة سنتكلم عن  . إال أنهما تقنيتان مختلفتان لدرجةADOمشتق من االسم  ADO.NETعلى الرغم من أن االسم

 :هذه االختالفات

 مجموعة سجل ADO أصحبت تُسمى اآلن مجموعة بياناتADO.NET DataSet . 

 ( يمكن لمجموعة البياناتDataSet.أن تحوي عدة جداول مع وجود عالاات بين الجداول ) 

 تستخدم ADO.NET تنسيقXML  لنقل محتوياتDataSet .من مكان ألخر 

 مجموعة البيانات DataSet ،سنفصل الحقاً في هذا المعنى. هي شكل غير ُمتصل من ولوج البيانات 

  ال يحتاج المطورين إلى إاالق أنفسهم بمؤشرات ااعدة المعطيات المستخدمة فيADO  واألافال المستخدمة من

 .ADO.NETفي  DataSetند استخدام مجموعة البيانات ابل المخّدم ع

هي محور هذا العالم  DataSetثم االستغناء عن مجموعة السجل وأصبحت مجموعة البيانات  ADO.NETفي

 الجديد.

إن المعلومات الموجودة  .ADOسابقاً كانت مجموعة السجل هي الكاين الحاوي للبيانات الرييسية التي تعمل معه في 

عندما يقوم أحد الكاينات المبنية على الشيفرة بنقل مجموعة سجل إلى  السجل تعادل جدوالً واحداً من البيانات،ضمن 

 كواسطة اتصال للقيام بذلك. COMكاين أخر فأنه يستخدم 

 مكان ألخر. منDataSet كطريقة لنقل محتويات  XMLأيضاً  ADO.NETتستخدم 

 .من خالل الفقرة التالية ADO.NETو  ADO سنتفحص بعض الفروق بين

  المعطيات قاعدة إلى المتصل وغير المتصل الولوج

الولوج إلى ااعدة المعطيات نموذجياً )يتم بشكل متصل(، منالً:لنفرض أنك تريد تعديل سجل  كان ADO.NETابل  

واع السجل بتحريك موظف في ااعدة البيانات .لبرمجة ذلك عليك أن تؤسس اتصاالً إلى ااعدة البيانات، ثم تحدد م

مؤشر ااعدة البيانات، ثم تقوم بإجراء تعديالتك على هذا السجل ومن ثم تقطع االتصال مع ااعدة البيانات)كل هذه 

في هذه الحالة كلما أردنا أن نحصل على ايمة سجل من ااعدة  (.Serverالعملية واالتصال مفتوح مع المخدم 

و تعديل فأن ذلك يجب أن يتم في وضع متصل واد ال تستطيع االتصال المعطيات أو إجراء عملية إضافة أو حذف أ

مع مخدم ااعدة البيانات، اد يكون مشغوالً بإتصاالت أخرى، إن تحرير هذه االتصاالت هي الهدف األول لمطوري 

 اواعد المعطيات.

ااعدة  مع ُمخّدم مع البيانات بأسلوب مختلف تماماً هو أسلوب عدم االتصال ويكون االتصال ADO.NETتعمل 

إذا أردت تعديل سجل موظف  بتمرير االتصال بسرعة لشخص أخر. NET.المعطيات اصيراً وموجهاً، مما يسمح ل 

 ستتم العملية كما يلي: ADO.NETباستخدام 

  .اتصاالً مع ااعدة المعطيات ADO.NETيؤسس  .0

في  لتُصبح على ذاكرة الجهاز المحليسيتم استخراج البيانات التي تريد العمل معها من ااعدة المعطيات  .3

DataSet. 

اآلن يمكننا معالجة هذه البيانات للفترة التي نرغبها دون أن نحجز اتصاالً، وعندما نكون جاهزين لتخزين البيانات 

 الوات إلجراء التعديالت. الُمعّدلة نتصل مع مخدم ااعدة المعطيات لفترة اصيرة من
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 ؟ADO.NET ماهي

والتي تُمّكننا من الوصول إلى البيانات من خالل  NET Framework.هي مجموعة من األصناف الُمدمجة مع 

، لقد System.Data.dllضمن الُمجمعة  ADO.NET، توجد أصناف NET FrameWork.اللغات التي يدعمها 

 لتحقيق عدد من األهداف: ADO.NETوجدت 

حال كانت البيانات ُمخزنة في جداول وهذا النموذج يُسمى النموذج  توفير الوصول إلى البيانات العاليقية في .0

 العالااتي، وغير العاليقية وتعني أي مصدرمعطيات يمكن الوصول إليه والتعامل معه.

والبيانات العاليقية، وذلك من خالل توفير جسر بين البيانات العاليقية المرتبة  XMLلتوحيد الوصول إلى بيانات  .3

 .التي تأخذ هيكالً هرمياً XMLدة وبين مستندات ضمن أسطر وأعم

  ( عبر االنترنت.Multi-tierدعم التطبيقات متعددة الطبقات ) .2

هو توفير وصول بسيط للبيانات العاليقية. ويتم ذلك من خالل أصناف سهلة تمنل ADO.NETإن الهدف الرييسي ل 

وهو   Datasetالصنف ADO.NETضافة إلى ذلك يقدم باإل الجداول واألعمدة والحقول في اواعد البيانات العاليقية.

)محطة مؤاتة للعمل رينما يتم تعديل نسخة الذاكرة مع نسخة ااعدة المعطيات  عبارة عن ااعدة معطيات ضمن الذاكرة

 الفيزيايية(.

  NET.مزودات البيانات في 

، هو أنهُ طبقة مجردة أو وسيطة بين التطبيق و نظام إدارة اواعد المعطيات Providerالمقصود بمزود البيانات 

DBMS وذلك كما يلي: 

 

 

 

 

 NET.ومزود بيانات   DataSet: الكاينADO.NETهناك اسمان رييسيان لكاينات 

من عدد من مكونات البيانات الخاصة التي تسمح لنا بالوصول للبيانات وبالتواصل  Providerيتألف مزود البيانات 

 مع مصادر البيانات كالً على حده وهي كالتالي:

موجودة ضمن فضاء األسماء  Accessويستخدم مع اواعد بيانات : OLEDBمزود البيانات  -1

System.Data.OleDb. 

موجودة ضمن فضاء األسماء SQL Server يستخدم مع اواعد بيانات : SqlClientمزود بيانات  -2

System.Data.SqlClient. 

       مزود عام لجميع أنظمة اواعد المعطيات )يمكن استخدامه لالتصال مع ااعدة معطيات : ODBCمزود بيانات  -3

Oracle  )ًموجودة ضمن فضاء األسماء منال System.Data.Odbc. 

  

 تطبيق
Provider:  يحوي مجموعة من التوابع الخاصة

 DataBase DBبالوصول إلى المعطيات الموجودة في 
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    ADO.NETأهم أصناف

 وهي تنقسم إلى اسمين:  ADO.NETض اآلن أهم األصناف المستخدمة فينستعر

 وهي كالتالي:Provider: كائنات مزود البيانات  .1

 

 Connection كاين االتصال 

   Commandكاين األمر

   CommandBuilderُمنشئ األوامر

 DataReaderاارئ البيانات 

 DataAdapterُمكيف البيانات 

 

 SqlServerالسابقة موجهة لنوع محدد من مصادر البيانات سندرس منها  Providerاينات المزّود في الحقيقة أن ك

، حيث أن جميع عمليات القراءة والكتابة ستتم من خالل System.Data.SqlClientالموجودة ضمن فضاء األسماء 

 هذه األصناف.

 

 وجميع الكاينات التي تندرج DataSetونقصد بها كاين  : NET Consumer Object.كائنات المستهلك  .2

 تحته وهي كالتالي : 

 

    

 

 

 

 

 

 

موجهة لجميع المزودات حتى المزودات التي سوف تُنشئها مايكروسوفت الحقاً، في  DataSet أن كاينات المستهلك

هي طبقة مجردة في الذاكرة تستخدم عند استرجاع نتايج االستفسارات من ااعدة المعطيات،  DataSetالحقيقة أن 

هي أنها تعمل في نمط عدم االتصال هذا يعني أن أي تعديل على  المستهلك()كاينات  وأهم ما يميز هذه الكاينات

البيانات الموجودة في مصدر البيانات وإنما على نسخة  البيانات الموجودة في هذه الكاينات ال ينعكس تلقايياً على

 البيانات الموجودة في الذاكرة.

DataSet كاين مجموعة البيانات 

DataTable كاين جدول بيانات 

DataRowكاين سطر بيانات 

DataColumn كاين عمود بيانات 

DataRelation عالاة بيانات  كاين  
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ي تتمكن من العمل، حيث أن مع كل عملية اراءة أو كتابة تتطلب كاينات المزود اتصاالً مستمراً بمصدر البيانات لك

نحتاج إلى االتصال بمصدر البيانات، غالباً يكون التعامل مع عملية القراءة والكتابة وفقاً  DataBaseتعديالت في 

 للسيناريو التالي:

)في الحقيقة ال يوجد صنف اسمه Connection نقوم بفتح اتصال مع مصدر البيانات من خالل الكاين  .0

Connection  ولكن يوجدOleDbConnection  وSqlConnection  واد استخدمنا كلمةConnection  

 .(للتعميم

 (.DataSetنقل البيانات من مصدر البيانات ووضعها ضمن كاينات المستهلك في الذاكرة ) .3

 اراءة البيانات ومعالجتها من خالل كاينات المستهلك. .2

 التحدينات التي طرأت على البيانات في الذاكرة إلى مصدر البيانات من خالل كاينات المزّود.نقل  .2

(، وهذا يعني أننا لن نحتاج لوجود DBنالحظ أن الخطوة النالنة ال تحتاج إلى اتصال مباشر مع مصدر البيانات)

اتصال مباشر مع مصدر البيانات في الوات التي نقرأ البيانات أو نعالجها وإنما سنقتصر على االتصال مع مصدر 

ونسخة البيانات  RAMالموجودة ضمن ال DataSetالبيانات عند جلب البيانات و عند عكس التحدينات بين نسخة 

 )ااعدة المعطيات الفيزيايية(. الموجودة في مصدر البيانات

 

  Providerكائنات المزّود 

: سماءها تختلف من مكون آلخر منالً تكلمنا أن أNET. تكلمنا سابقاً أن هذه الكاينات ُمعّرفة في كل مزود من مزودات 

وهكذا  SqlConnectionفيسمى  SQLأما في مزود  OleDbConnectionيسمى  OLEDBكاين االتصال في 

 بالنسبة لبقية الكاينات، سنقوم اآلن بشرح كاينات المزود.

 

  Connectionكائن االتصال

يوفر االتصال مع مصدر البيانات، فإذا كنت تود االتصال مع ااعدة بيانات فانك بحاجة لتحديد مسار ااعدة المعطيات 

 للولوج إلى ضمنها. Passwordو usernameواسم المخدم واد نحتاج إلى 

 

  Commandكائن األمر 

الخاص بقاعدة المعطيات، نفترض وجود DBMS والذي يتم تنفيذه داخل  Query  SQLيمنل هذا الكاين استعالم

 .SQLمعرفة مسبقة عن 

 

نشئ األوامر    CommandBuilderكائن م 

هذا الكاين بتفصيل  لمعالجة البيانات من كاينات تعتمد على استعالم لجدول وحيد، سنشرحSQL يستخدم لبناء أوامر

 أكبر عند دراسة مجموعة من األمنلة.

 

 DataReaderكائن قارئ البيانات 

يعتبر هذا الكاين األبسط من حيث االستخدام و األسرع من حيث الوصول لقراءة البيانات وبشكل أمامي فقط 

Forword-Only .من مصدر البيانات 
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كيف البيانات    DataAdapter كائن م 

الكاين لتأدية عمليات عديدة محددة وموجهة لمصدر البيانات. يتضمن ذلك تحديث البيانات وملئ مجموعة يستخدم هذا 

 )أو البيانات القادمة من مصدر البيانات(. DBMS من خالل نتيجة االستعالم الُمنفذة داخل ال DataSetالبيانات

 

  Consumer Objectكائنات المستهلك

تي سنستخدمها لمعالجة البيانات والوصول إليها بعد الحصول عليها من مصدر البيانات، تمنل هذه الكاينات الوسيلة ال

 )أو المبرمج( وهي كالتالي: لذلك فقد ُسميت بكاينات المستهلك

 

  DataSetكائن مجموعة البيانات 

مجموعة من الجداول المرتبطة ببعضها البعض والتي يُشار إليها كوحدة واحدة في التطبيق.  DataSetيمنل كاين 

ال يعني تعديل البيانات في مصدر  DataSetوهو يعمل في نمط عدم االتصال، هذا يعني أن أي تعديل على كاين 

إلى مصدر البيانات  DataSetالبيانات، يتوجب علينا بعد التعديل نقل وتحديث البيانات التي طرأت على كاين 

 بواسطة عملية واحدة وفّعالة.

عدداً من الخصايص التي تمكننا من الوصول إلى كاينات المستوى األدنى، منل:كاينات  DataSetيحوي كاين 

 DataSetالجداول، كاينات األسطر، أو كاينات األعمدة أو حتى العالاات الرابطة بين الجداول الموجودة ضمن كاين 

 الكاينات هي:,هذه 

 

 DataTable كائن الجدول 

منالً : يمكن أن يمنل هذا الجدول جدول الزباين أو أي جدول آخر  ،DataSetجدوالً في  DataTable يمنل الكاين

 في مصدر البيانات.

 

  DataColumnكائن العمود

 .DataTableيمنل هذا الكاين عموداً ) أو حقالً ( في جدول 

 

  DataRowكائن السطر 

 يُمنل هذا الكاين سطراً )أو سجالً ( في جدول.

 

  DataRelationكائن العالقة 

يُمنل هذا الكاين العالاة بين جدولين من خالل عمود ُمشترك، منالً:يمكن أن يرتبط جدول الطلبيات مع جدول الزباين 

 بة لجدول الزباين راماً فريداً يمنل هذا العمود بالنس من خالل عمود مشترك في كال الجدولين وهو عمود رام الزبون.

(Primary Key( للزبون أما بالنسبة لجدول الطلبيات فهو يمنل رام الزبون الذي اام بالطلبية )Foreign Key.) 
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 الربط مع قاعدة المعطيات 

 .NorthWindبداية سنستخدم في جميع األمنلة ااعدة المعطيات المعروفة 

 المعطيات نقوم بما يلي:للقيام بعملية الربط مع ااعدة 

لعرض جميع اواعد المعطيات التي نتصل معها ثم نقوم كما تشرح Server Explorer نختار Viewمن اايمة  -0

 الصورة التالية:

 

تكون ااعدة المعطيات موجودة لدينا على الحاسب لدينا وهذا ماسنقوم به، منالً يمكن أن تكون ااعدة المطيات عبارة  

وملف  mdfعندها يكون لدينا ملف المعطيات بالحقة  SQL Serverأو أن تكون  mdbبالحقة  Accessعن ملف 

Log  سجل( بالحقة(Ldf. 

في الصورة السابقة لنختار الربط مع ملف خاص  ..Changeيمكننا اختيار ما نريد من خالل الضغط على الزر 

 أو غيرها.  Oracleأو  SQL Serverأو Accessبقاعدة المعطيات 

لتحديد مكان  Browse، ثم نضغط على الزر SQL Serverألننا سنربط مع ااعدة معطيات   SQL Serverنختار

 ثم نضغط موافق. TestConnectionااعدة المعطيات ثم نتفحص االتصال عن طريق الضغط على الزر 

 

بما فيها من    Solution Explorerكما يمكن استعراض كافة محتوياتها ال، اآلن تظهر ااعدة المعطيات لدينا

   وإجراءات ُمخّزنة وأمور أخرى. Viewsوجداول ومناظير  Diagramsمخططات
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  Readerالوصول إلى جدول وقراءة محتوياته باستخدام قارئ البيانات 

 ااعدة المعطيات واآلن لنرى الكود التالي: امنا بالربط مع اآلن إلى 
using System.Data.SqlClient; 
 
staticvoid Main(string[] args) 
 {   //1: Connection To DB 
SqlConnection conn =new SqlConnection(@"Data  
 Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\moammad\Desktop\Northwind 
 && pubs DataBases\northwnd.mdf;Integrated Security=True;Connect 
 Timeout=30;UserInstance=True"); 
 
//2: Open Connection  
conn.Open(); 
 
//3: Creating  SQL Command for this Connection (conn) 
SqlCommand command = conn.CreateCommand(); 
command.CommandText = "Select  CustomerID, CompanyName from Customers"; 
 
//4: this is the fastest Way to Reading Data from DB - Forword-only  //because 
thisClass is using Cursor Model 
SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();//Execute SQL Command 
 

//5: reading the Next Record in the Reader and Return false  
//if the Reader is Ended 
while (reader.Read()) 
{ 
//OutPut CusomerID and CompanyID 
Console.WriteLine("CustomerID= {0} CompanyName={1}",      
 reader["CustomerID"], reader["CompanyName"]); 
 
} 

 
// 6:free Resources 
reader.Close(); 
 
  //7:Close Connection 
 conn.Close(); 
} 
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 عادة نستخدم السناريو التالي عند التعامل مع ااعدة المعطيات:

في الباني،  ConnectionStringوامنا بتحديد  SqlConnectionفي البداية امنا بإنشاء اتصال باستخدام كاين  -0

وننسخ  Propertiesثم نختار Server Explorer ونحصل عليه من خالل النقر بالزر األيمن على ااعدة المعطيات من 

تحوي هذه الخاصية المعلومات المطلوبة للولوج إلى ااعدة المعطيات منل اسم المزود  ConnectionStringالخاصية 

 ومسار ااعدة المعطيات ونمط األمن المستخدم وأمور أخرى.

 ثم امنا بفتح االتصال مع ااعدة المعطيات. -3

 .Connتصال وهو موجه لكاين اال SQLثم امنا بإنشاء كاين أمر  -2

والتي ترد مؤشر على ExecuteReader باستخدام الطريقة  Commandامنا بتنفيذ األمر عن طريق الكاين  -2

 Cursorوالذي يُعتبر األسرع في عملية القراءة إلى األمام، ويستخدم هذا الصنف نموذج المشيرة SqlReaderكاين 

Model  وهو نموذج مأخوذ منADO. 

( وسنقوم Whileبتنفيذ االستفسار وحصلنا على النتيجة سنقوم بعرض هذه النتيجة من خالل حلقة )بعد أن امنا  -5

 فقط أي ال يمكن تعديل البيانات. SQLبعرض محتويات األعمدة التي امنا بإحضارها بواسطة تعليمة 

 تحرير الموارد. -76,

 لنرى الخرج اآلن:
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 تحديث البيانات 

اواعد البيانات وسنتعلم اآلن كيفية تحديث البيانات. لنرى الشيفرة التالية حيث  اراءة البيانات مناآلن أصبح بإمكاننا 

ثم سنشاهد  Customers)السجل( األول من الجدول  في السطر  CompanyNameسنقوم بتغيير محتويات العمود

 النتايج ابل وبعد التعديل:
 

staticvoid Main(string[] args) 
{    
 
//1: Connection To DB 
SqlConnection conn =new SqlConnection(@"Data  
 Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\moammad\Desktop\Northwind && pubs  
 DataBases\northwnd.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User  
 Instance=True"); 
 
 
//2: Open Connection  
conn.Open(); 
 
 
//3:Creating Adapter to Represent  SQL Command To Be Executed  , Fill DataSet and  // Update 
DataBase 
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(@"Select  CustomerID, CompanyName from   
   Customers",conn); 
 
 
//4: Automatically generates single-table commands that are used to reconcile changes //madeto a 
DataSet with the associated SQL Server databaser  
SqlCommandBuilder builder = newSqlCommandBuilder(adapter);//Wrapping  
 
 
//5: Creating DataSet to Fill it by SqlDataAdapter 
DataSet ds = newDataSet(); 
 
//6: Excuting SQL Query and fill DataSet(Table name in the DataSet is  "Cusomers") By the Result 
of Query . 
adapter.Fill(ds, "Customers");//the Name of the Source Table to use for Table Mapping 
 
//7: Writing CompanyName in the First Record  Befor  Changed it 
Console.WriteLine("Befor updates: CompanyName is :{0} ",   
 ds.Tables["Customers"].Rows[0]["CompanyName"]); 
 
//8: Updating the first Record - updates the CompanyName  Column 
ds.Tables["Customers"].Rows[0]["CompanyName"] = "Ganoom & Alyan"; 
 
 

   // Now All this update are StilL in DataSet( in the RAM) 
 
//9:Reflect  the Changes(insert,update,Delete) in the Table Customers in the DataSet  on the 
Same Table (Customers) in The Physical DB 
adapter.Update(ds, "Customers"); 
 
 
//Writing CompanyName in the First Record  Befor  Changed it 
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Console.WriteLine("After updates: CompanyName is :{0} ",   
 ds.Tables["Customers"].Rows[0]["CompanyName"]); 
 
conn.Close(); 
} 

 :شرح الكود

وامنا بتهيئة هذا  DataAdapter كاين مكيف البياناتفي البداية امنا بفتح اتصال مع ااعدة المعطيات ثم امنا بإنشاء 

كاين ذو غرض عام يستخدم لعدد  DataAdapterوربطناه مع كاين االتصال، يُعتبر الكاين  SQLالكاين باستعالم 

 من أنواع العمليات على البيانات منل:

عندما استخدمنا الطريقة  6 طربواسطة نتيجة استعالم كما فعلنا في الس DataSetمجموعة البيانات  Fillملئ  -0

Fill. 

مع النسخة  DataSetوذلك بمطابقة التغييرات التي تحدث في  DataSetمجموعة بيانات   updateتحديث -3

 . 9الموجودة في ااعدة البيانات الفيزيايية وهذا ما امنا به في السطر 

 

  ObjectCommandBuilderكائن م نشئ األوامر 

للقيام بعملية التحديث، وهذا ما  SQLبالنسبة لحالة تحديث جدول وحيد فأننا لسنا بحاجة لتعلم كيفية كتابة تعليمات 

 .SqlDataAdapterوالذي يُغلف كاين  SqlCommandBuilderسيزودنا به الصنف

 

  DataAdapter الخاصة للكائن  Fillالطريقة 

للكاين  Fillسنستخدم المنهج , نا أن نمأله بالبيانات من ااعدة البياناتعليDataSetابل أن نتمكن من استخدام كاين 

DataAdapter ولكن لماذا نستخدم المنهج  ،للقيام بذلكFill  للكاينDataAdapter وال نستخدم المنهج Fill 

 ؟DataSetالخاص بكاين 

 DataAdapter يُمنل تجريداً للبيانات في الذاكرة بينما يُمنل كاين DataSetكاين الفي الحقيقة إن ذلك يعود إلى أن 

 ،نظر الرسم التوضيحي في األسفل(ا) مع ااعدةالمعطيات الفيزيايية DataSetالذي يربط بين كاين  الكاين )الجسر(

 يانات إليهالذي نود تحميل الب DataSetضمن كاين  (DataTableأما البارمتر الناني فيمنل اسم الجدول )كاين 

 )يمكن أن نختار أي اسم(.
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         (2) Query Result 

 Query   SQL    

  (1) 

 
 

 
 

  (2)     (1)   

         
 

 التي تم معرفة السجالت             عكس التغيرات بناًء على   
 التعديل عليها من خالل                                                                                 المعلومات الُمقدمة من كائن

DataSet                                                                                                  الخاصية  RowState 

 DataRow الخاصة بكل سطر                                                                                                                
                                                        

  DataSetمجموعة بيانات  Updateوتحديث  Fillملئ                  
           

 

 DataAdapter الخاصة للكائن Updateالطريقة 

والذي يوجد في الذاكرة  DataSetيمنل جسر بين كاين  DataAdapter ن الكاينإ ،حظنا من الشكل السابقكما ال

RAM وبعد تعديل ،وااعدة المعطيات الفيزيايية (Insert,Update,Delete) في  ايم السجالت في الذاكرة(

ل األول يحب أن نقوم بعكس التغيرات التي طرأت جفي حالتنا نقوم بتعديل عمود اسم الشركة في الس، (DataSetال

والتي تعدل على جدول Update ة. وهذا ما تقوم به الطريقة يات الفيزيايها في ااعدة المعطيلبما يقاب DataSetعلى 

ويجب أن يكون له نفس اسم الجدول عند استخدام الطريقة  Updateكبارمتر ثاني للطريقة  اسمه يتم تمرير واحد

Fill. 

  DataSetتعديل البيانات ضمن مجموعة البيانات 

يمكن الوصول إلى أي جدول من  DataTableيحوي مجموعة من كاينات  DataSet فأن كاينتكلمنا سابقاً  كما

 وذلك كما يلي: []Indexerثم عن طريق Tablesخالل الخاصية 

 

DataTable T=ds.Tables[“ColumnName”]; 

 

 كما يمكن أيضاً أن نضع رام العمود أيضاً بدالً من اسمه.

 

 حيث أن لكل جدول Rowsثم من خالل هذا الجدول نستطيع الوصول إلى سطر معين من خالل الخاصية 

DataTable  مجموعة من األسطر، ثم عن طريقIndexer[]  نستطيع تحديد رام السطر وبعد ذلك يمكننا تحديد رام

ضمن جدول  Cellليه وبهذا نكون اد عدلنا ايمة خ )أو يمكن نحدد اسمه ([]Indexer  العمود من خالل

DataTable ضمنDataSet. 

DataSet 

In RAM 
DataAdapter 

DB 

Adapter.Fill(ds,”Customers”) 

Adapter.Update(ds,”Customers”) 
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ds.Tables["Customers"].Rows[0]["CompanyName"] = "Ganoom & Alyan"; 
 

 ويكون الخرج كما يلي:

 

 

 

 

 إضافة سجالت جديدة 

 ، لنرى المنال التالي:Customersسنقوم في هذا المنال بإضافة سجل جديد إلى الجدول 

 
staticvoid Main(string[] args) 
{   
 //1: Connection To DB 
SqlConnection conn =newSqlConnection(@"Data  
 Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\moammad\Desktop\Northwind && pubs  
 DataBases\northwnd.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User 
 Instance=True"); 
 
 
//2: Open Connection  
conn.Open(); 
 
 //Creating Adapter to Represent  SQL Command To Be Excuted   
 //Fill DataSet and Update DataBase 
 
SqlDataAdapter adapter = newSqlDataAdapter(@"Select  CustomerID, CompanyName from   
 Customers",conn); 
 
 
//Automatically generates single-table commands that are used to reconcile changes  //made 
to a  
//DataSet with the associated SQL Server databaser  
SqlCommandBuilder builder = newSqlCommandBuilder(adapter);//Wrapping  
 
 
//Creating DataSet to Fill it by SqlDataAdapter 
DataSet ds = newDataSet(); 
 
//Excuting SQL Query and fill DataSet(Table name in the DataSet is  "Cusomers") By  //the 
Result of Query . 
adapter.Fill(ds, "Customers");//the Name of the Source Table to use for Table Mapping 
 
//Number of Rows Befor Add Record 
Console.WriteLine("Number of Rows Befor Add Record is :{0} ",    
 ds.Tables["Customers"].Rows.Count); 
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//Creating DataRow from Customers Table 
DataRow Row = ds.Tables["Customers"].NewRow(); 
 
// Filling it 
Row["CustomerID"] = "112"; 
 
Row["CompanyName"] = "MU_nizar & Alyan & Hammod"; 
 
//Add Row to Customers Table 
ds.Tables["Customers"].Rows.Add(Row); 
 
//Number of Rows After Add Record 
Console.WriteLine("Number of Rows After Add Record is :{0} ",  
 ds.Tables["Customers"].Rows.Count); 
 
adapter.Update(ds, "Customers"); 
 
conn.Close(); 
} 

 شرح الكود:

.في الحقيقة أن الصنف  DataRowsمن الصنف  Referenceيختلف هذا الكود عن سابقه في أنّنا نقوم بإنشاء مرجع 

DataRow  ليس له باني )ال يمكن إنشاء كاين منه( في الحقيقة يوجد باني ولكنهProtected  وذلك ألن الصنف

DataRow عدد األعمدة وأنماطها(؟هذا ما يعطينا إياه  يمنل سطراً بشكل مجرد ولكن ما هي بنية هذا السطر(

وإمساكه عن طريق  ()NewRowحيث يمكن إنشاء سطر من هذا الجدول بواسطة الطريقة DataTable  الجدول

Reference  من الصنفDataRow. 

وذلك بعد الوصول إليه  Customersبالقيم وبعد ذلك امنا بإضافة هذا السطر إلى الجدول ثم امنا بتهيئة هذا السطر 

( وبعد ذلك اختيار الخاصية Customersومن ثم تحديد اسم الجدول ) DataSetمن ال Tables من خالل الخاصية

Rows ثم من خالل الطريقة Add .نضيف هذا السطر إلى الجدول 

 

تهيئة السطر وذلك ألننا امنا بجلب العمودين  )األعمدة( عند نهيئ جميع الحقولنالحظ أننا لم  مالحظة:

CustomerID,CompanyName من خالل استعالم SQL  وأي محاولة لتهيئةعمود غير هذه األعمدة فأنه سيولد

 خطأ بالنسبة للشيفرة.

 

 

 لنرى الخرج اآلن:

 

 

 

  



  الفصل السادس: التعامل مع قواعد البيانات

 

   104 
 

 حذف سجل من جدول معين ضمن قاعدة المعطيات

 في هذا المنال بالبحث عن السجل الذي امنا بإنشايه ابل اليل وحذفه من ااعدة المعطيات. سنقوم
staticvoid Main(string[] args) 
{    
 //1: Connection To DB 
SqlConnection conn =newSqlConnection(@"Data   
 Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\moammad\Desktop\Northwind && pubs  
 DataBases\northwnd.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User  
 Instance=True"); 
 
 
//2: Open Connection  
conn.Open(); 
 
 
//Creating Adapter to Represent  SQL Command To Be Excuted  , Fill DataSet and   Update 
DataBase 
SqlDataAdapter adapter = newSqlDataAdapter(@"Select  CustomerID, CompanyName from  
 Customers",conn); 
 
 
//Automatically generates single-table commands that are used to reconcile changes  //made 
to a DataSet with the associated SQL Server databaser  
SqlCommandBuilder builder = newSqlCommandBuilder(adapter);//Wrapping  
 
 
//Creating DataSet to Fill it by SqlDataAdapter 
DataSet ds = newDataSet(); 
 
//Excuting SQL Query and fill DataSet(Table name in the DataSet is  "Cusomers") By  
 the Result of Query . 
adapter.Fill(ds, "Customers");//the Name of the Source Table to use for Table Mapping 
//Number of Rows Befor Add Record 
Console.WriteLine("Number of Rows Befor Add Record is :{0} ",  
 ds.Tables["Customers"].Rows.Count); 
 
//key is the set of Columns  
DataColumn[] key = newDataColumn[1]; 
 
//Selectin the Key 
key[0] = ds.Tables["Customers"].Columns["CustomerID"]; 
 
//Add Primary Key 
ds.Tables["Customers"].PrimaryKey = key; 
 
DataRow findrow=  ds.Tables["Customers"].Rows.Find("112"); 
 
if(findrow!=null) 
 //this statement Does not Delete findrow from DataSet 
 //but Changes the Row State into deleted 
findrow.Delete(); 
 
adapter.Update(ds, "Customers"); 
 
//Number of Rows After Add Record 
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Console.WriteLine("Number of Rows After Add Record is :{0} ", 
 ds.Tables["Customers"].Rows.Count); 
 
 
conn.Close(); 
} 

 شرح الكود:

 Customer.من الجدول 003في هذا المنال سنقوم بحذف سجل الزبون ذو الرام 

تمييزه عن غيره من السجالت بواسطة مفتاح، هذا المفتاح يتكون من مجموعة نعلم أن كل سجل ضمن جدول يجب 

وهي تُمنل المفتاح، ثم امنا بتحديد هذا المفتاح وهو  Key من األعمدة لذلك امنا بإنشاء مصفوفة من األعمدة اسمها

 Primaryصية وذلك عن طريق الخا Customersثم امنا بتحديد المفتاح األولي للجدول CustomerID  العمود

Key .)كل ما امنا به ابل اليل هو من أجل استدعاء  )نالحظ أنها تأخذ مصفوفة من األعمدة تُمنل المفتاح األولي

، تأخذ هذه Customersالموجودة ضمن الجدول Rows ( Collection) الخاصة بالمجموعة Findالطريقة 

 .DataRowالطريقة المفتاح الذي يميز السجل الذي نود البحث عنه ويرد مرجع على الصنف 

 RowState، تقوم هذه الطريقة بتغيير الخاصية DataRowالخاصة بالصنف  Deleteثم امنا باستدعاء الطريقة 

إال بعد  DataSetة المعطيات وال تقوم بحذف السجل من مجموع Deleted ( إلىDataRowالخاصة بهذا الكاين )

في Rows  ، حيث تقوم هذه الطريقة بالمرور على عناصر مجموعة الكاينات Updateأن نقوم باستدعاء الطريقة

 لكل سطر يقوم بتحديث السجالت في ااعدة المعطيات الفيزيايية. RowState وعبر اراءة الخاصية DataSetكاين 

سترمي استنناء من نوع  Find الجدول فأن الطريقةفي حال لم نقم بتعريف مفتاح وربطه ب

MissingPrimaryKeyException. 

 

 

   ( جميع التغيرات الحاصلة على الCommitبتأكيد )DataSet  للكاين AcceptChangesتقوم الطريقة  مالحظة:

DataSet  لذلك إذا امنا باستدعاء هذه الطريقة ابل الطريقةUpdate  فأنه لن يتم تحديث السطر مع السطر الموافق له

تقوم بحذف جميع األسطر التي لها الخاصية  AcceptChangesفي ااعدة المعطيات الفيزيايية وذلك ألن الطريقة 

RowState  تساويDeleted  من الDataSet. 

إذا  Updateابل استدعاء المنهج  AcceptChanges )الطريقة( لهذا السبب ينصح المطورون بعدم استدعاء المنهج

 أردنا تطبيق التغيرات على ااعدة المعطيات الفيزيايية.

 لنرى الخرج اآلن:
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  DataSetالوصول إلى عدة جداول عبرالكائن 

حيث يسمح  DataSetهي اإلمكانيات التي يوفرها لنا كاين  ADO.NETإّن أحد أهم المزايا التي يقدمها لنا نموذج 

 وحيد. DataSetلنا بالتعامل مع عدة جداول في وات واحد وتعريف العالاات بين هذه الجداول وكل هذا ضمن كاين 

 مجموعة DataSetفلكل  DataSet لوصف العالاات بين الجداول في DataRelation يستخدم الكاين

(Collection باسم )Relations  تحوي على كاينات من نوعDataRelation   وتمكننا من تعريف واراءة الروابط

 .Tablesعلى شكل خاصية اسمها  (Collection) في المجموعة DataTableبين كاينات 

)عالاة واحد إلى كنير( حيث أن  Orders( وجدول الطلبيات Customersسنتكلم عن العالاة بين جدول الزباين )

في  -لبية )نعلم أيضاً أنه يجب أن يكون هناك عمود مشترك بين الجدولينالزبون الواحد يستطيع أن يطلب أكنر من ط

 .(-منالنا هو رام الزبون

  DataRlationالتعامل مع العالقات بين الجداول باستخدام 

الستخدام العالاات بين الجدولين علينا أن ننتقل من سجل في أحد الجدولين إلى السجالت المرتبطة بذلك السجل في 

 . Navigationاألخر.تُسمى هذه العملية باإلبحارالجدول 

إلى سجالت األبناء المرتبطة  منالً ( Customers) تتألف هذه العملية عادة من عبور من سجل أب في الجدول األول

 :سنوضحه من خالل الشيفرة التالية منالً( وهذا ماOrdersمعه في الجدول األخر)
Static void Main(string[] args) 
{    
 //1: Connection To DB 
SqlConnection conn =newSqlConnection(@"Data  
 Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\moammad\Desktop\Northwind && pubs 
 DataBases\northwnd.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User  
 Instance=True"); 
 
 
//2: Open Connection  
conn.Open(); 
 
 //Creating Adapter to Represent  SQL Command To Be Excuted  , Fill DataSet and  
 //Update DataBase 
SqlDataAdapter custadapter = newSqlDataAdapter(@"Select  * from Customers",conn); 
 
SqlDataAdapter ordadapter = newSqlDataAdapter(@"Select * from Orders", conn); 
 
//Creating DataSet to Fill it by SqlDataAdapter 
DataSet ds = newDataSet(); 
 
//Excuting SQL Query and fill DataSet(Table name in the DataSet is  "Cusomers") By  
 the Result of Query . 
custadapter.Fill(ds, "Customers");//the Name of the Source Table to use for Table Mapping 
    
 
ordadapter.Fill(ds, "Orders"); 
 
 
//Creating DataRelation ** 
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//CustOrders is the Name of Rlation , Second Argument is the Parent Column ,Third  Argument is 
the Child Column          
DataRelation custOrdRela =  
 ds.Relations.Add("CustOrders",ds.Tables["Customers"].Columns["CustomerID"] 
 ,ds.Tables["Orders"].Columns["CustomerID"]); 
 
 

 طباعة معلومات كل زبون مع الطلبيات التي طلبها //
foreach (DataRow CustRow in ds.Tables["Customers"].Rows) 
{ 
Console.WriteLine("Customer ID: " + CustRow["CustomerID"] + "Name: " +    
 CustRow["CompanyName"]); 
 
foreach (DataRow OrderRow in CustRow.GetChildRows("CustOrders"))  
 
Console.WriteLine("Order Id: " + OrderRow["OrderID"]); 
} 
 
conn.Close(); 
} 
 

 شرح الكود:

بجدولين هما جدول الزباين وجدول الطلبيات، ثم امنا بإنشاء كاين  DataSet لكاين  Fillالمرة امنا بملىءفي هذه 

DataRelation  وربطه بكاينDataSet  من خالل الخاصيةRelations  الخاصة بكاينDataSet  وبواسطة ،

 Foreignوالعمود االبن Primary Key  والتي تأخذ ثالث بارمترات هي:اسم العالاة والعموداألب Addالطريقة 

Key. 

األولى ومن أجل  Foreach باستخدام حلقة Customersثم امنا بالمرور عبر السجالت الموجودة في جدول الزباين 

 Orders )سجل ضمن جدول الزباين( امنا بطباعة جميع السجالت األبناء المرتبطة به  في جدول الطلبيات كل زبون

الخاصة بالسجل األب والتي تأخذ اسم العالاة و ترد مجموعة  ()GetChildRowsالطريقة وذلك من خالل استدعاء 

(Collection من كاينات )DataRow  يمكن طباعتها ضمن حلقةForeach .النانية 

 

 مالحظة:

 أحياناً نحتاج إلى الحصول على السجل األب من خالل أحد السجالت األبناء يمكن ذلك بواسطة الطريقة

GetParentRow .والتي تأخذ اسم العالاة وترد السجل األب وبعد ذلك يمكن التعامل معه كأي سجل عادي 
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 :لنرى الخرج اآلن

 

 

  ADO.NETفي  XMLدعم 

 عدداً من الطرق من أهمها :حيث أنه يتضمن DataSet من خالل كاين  ADO.NETفي XML يتركز دعم 

0- WriteXmlال : والذي يكتب كافة محتوياتDataSet  ضمن ملفXML. 

3- ReadXml والذي يقوم بتحميل مستند :XML  ضمن كاينDataSet  ذاكرة( ليتم معالجتها في الذاكرةال)ضمن.  

 Constraintالقيود  التعامل مع

، ايم األعمدة تسمى هذه القوانين بشروط التكامل يملك كل جدول مجموعة من القيود تُعّرف القوانين الموضوعة على

هي مجموعة من الشروط التي نقوم بتعريفها ضمن الجدول من أجل الحفاظ على صيغة نطامية للمعلومات. ولها و

 ثالثة أنواع:

 منالً ال يمكن فتح حساب مصرفي لزبون دون معرفة عنوانه. ،تكامل وحدات المعطيات -0

منالً: ال يمكن إجراء عمليات مصرفية على حساب ابل فتح حساب )تكامل سجل مع سجل  ،التكامل المرجعي -3

 .أخر(

 منالً : ايمة الراتب أكبر تماماً من الصفر. ،شروط التكامل الُمعّرفة من ابل المستخدم -2

 Primaryفتاح أولي أو أن نجعل عموداً ما م Uniqueيمكن أن نجعل عمود البريد اإللكتروني يأخذ ايمأ فريدة  مثالً :

Key   أوForeign Key  أو أن يكون هذا العمود يقبل أو ال يقبلNull  ايمة خالية تعبر عن عدم وجود معلومة( أو(

 غيرها من الشروط األخرى.

 Conceptual يات من المستوى المفاهيميط: نفترض أن القارئ لديه معرفة جيدة عن تصميم ااعدة معمالحظة

Level  إنشاء الجداول والقيود عليها )شروط التكامل( وحتى ،ى المنطقيإلى المستو. 

، Relations مجموعة من العالاات من خالل الخاصية DataTable علم من خالل األمنلة السابقة أن لكل كاينن

في حال امنا بوضع القيمة  True,False والتي تأخذ ايمتينEnforceConstraints  الخاصية DataSetيملك كاين 
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False يقبل  فأنه سيتجاهل كافة المخالفات لشروط التكامل )أي إذا كان العمود الNull  و وضعنا فيهNull  وكانت

وفي حال امنا بمخالفة شروط التكامل وكانت ايمة  ،التكامل( فة شروطالفأنه سيتجاهل مخ Falseايمة هذه الخاصية 

 .ConstraintExceptionلد استنناء من نوع عنديٍذ سيتو Trueتساوي  Enforce Constraintsالخاصية 

 

  :المنال التالي لنرى 
        private static void DemonstrateEnforceConstraints() 

        { 

            // Create a DataSet with one table, one column and  

            // a UniqueConstraint. 

            DataSet dataSet = new DataSet("dataSet"); 

            DataTable table = new DataTable("table"); 

            DataColumn column = new DataColumn("col1"); 

            // A UniqueConstraint is added when the Unique  

            // property is true. 

            column.Unique = true; 

            table.Columns.Add(column); 

            dataSet.Tables.Add(table); 

            Console.WriteLine("constraints.count: " + 

            table.Constraints.Count); 

  //**  

            dataSet.EnforceConstraints = false; 

عملية مخالفة شروط التكامل  //           

            DataRow row; 

            for (int i = 0; i < 5; i++) 

            { 

                row = table.NewRow(); 

                row["col1"] = 1; 

                table.Rows.Add(row); 

            } 
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            table.AcceptChanges(); 

        } 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            DemonstrateEnforceConstraints(); 

        } 

  شرح الكود:

 uniqueمجموعة معطيات ثم امنا بإنشاء جدول ثم ثمنا بإنشاء عمود ووضعنا عليه شرط  امنا في البداية بإنشاء كاين

وفي حال امنا بتكرار ايم هذا العمود يمكن أن نتجاهل مخالفة هذا الشرط عن طريق  ،)ايم العمود يجب أن ال تتكرر(

له  falseوعن طريق إسناد القيمة  DataSetالخاصة بكاين مجموعة المعطيات  EnforceConstraintsالخاصية 

وفي حال  ،الخاصية ابل أن نقوم بخرق شرط التكامل هذا( فأنه سيتجاهل شرط التكامل هذا )يجب وضع ايمة هذه

فأنه سيتم رمي استنناء من نوع true وضع ايمة هذه الخاصية تساوي من خالل خالفنا شروط التكامل )القيود( وذلك 

ConstraintException. 

 :falseنرى الخرج اآلن في حال وضعنا للسطر ** القيمة ل

 

افتراضياً لذلك إذا أردنا مخالفة شروط التكامل فأنه   Trueالقيمة  EnforceConstraintsمالحظة : تأخذ الخاصية 

)في حال وضع السطر ** بعد عملية المخالفة( فأنه  ( ابل عملية المخالفة وإالFalseيجب أن نضع السطر **)القيمة 

  سيتم رمي استنناء كما سنرى في الصورة التالية:
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  Transactionsالتعامل مع المناقالت 

في الحقيقة مفهوم المنااالت ظهر مع وجود العمليات المصرفية حيث كنا بحاجة لتحقيق تزامن بين شخصين يريدان 

 يجريا عمليات مصرفية على نفس الحساب. أن

 :ACID المناالة :هي مجموعة من التعليمات البرمجية والتي تحقق الخاصية

1- Atomicity التعليمات هي عبارة عن كتلة واحدة فإما أن يتم تنفيذها كاملة )تنفيذ جميع : وتعني أن مجموعة

 التعليمات( أو أن ال يتم تنفيذ أياً من هذه التعليمات.

2- Coherenceتبقى داللتها صحيحة  العالاات المنطقية بين المعطيات أو الموايمة، أي أن : وتعني الترابط المنطقي

 بعد نجاح المناالة أو فشلها.

3- Isolation ال تتعلق نتيجة المناالة بنتيجة مناالة أخرى تتم على التوازي )أي أن إدارة التنافس على الموارد تقع :

 على عاتق المبرمج(.

4- Durabilityإلى ما بعد انتهايها وعدم العودة نهايياً للحالة  الناتجة عن تنفيذ المناالة : ضمان استمرار التعديالت

 أي أن نتيجة المناالة ال يمكن أن تتغير بعد انتهايها.(،  No RoolBackالسابقة )

 

 ولكن الخواص النالثة األخيرة هي مسؤولية المبرمج. DBMSن الخاصة األولى يؤمنها لنا إ مالحظة هامة:

 :ا أو أن ال تُنفذ وال واحدة منهاحيث أننا ننفذ مجموعة من التعليمات فإما أن تُنفذ جميعه :لنرى المنال التالي
static void Main(string[] args) 
{ 

 
SqlConnection connection=new SqlConnection(@"Data 

Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\mohammad\Desktop\Northwind && pubs 

DataBases\northwnd.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True");      

           connection.Open(); 

            SqlCommand command = connection.CreateCommand(); 

            SqlTransaction transaction; 

            // Start a local transaction. 

            transaction = connection.BeginTransaction("SampleTransaction"); 

            // Must assign both transaction object and connection 

            // to Command object for a pending local transaction 

            command.Connection = connection; 

            command.Transaction = transaction; 

            try 

            { 

                //First Statement 
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                command.CommandText = 

                    "Insert into Customers (CustomerID, CompanyName) VALUES 

('1', 'Alyan1')"; 

 

  // Execute DML Statement and Return the Number of Affected Rows 

                command.ExecuteNonQuery(); 

                //Second statment 

                command.CommandText = 

                    "Insert into Customers (CustomerID, CompanyName) VALUES ('2', 

'Gnoom1')"; 

 

  // Execute DML Statement and Return the Number of Affected Rows 

                command.ExecuteNonQuery(); 

                // Attempt to commit the transaction. 

                transaction.Commit(); 

                Console.WriteLine("Both records are written to database."); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                Console.WriteLine("Commit Exception Type: {0}", ex.GetType()); 

                Console.WriteLine("  Message: {0}", ex.Message); 

 

                // Attempt to roll back the transaction. 

                try 

                { 

                    transaction.Rollback(); 

                } 

                catch (Exception ex2) 

                { 
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                //This catch block will handle any errors that may have occurred 

                  // on the server that would cause the rollback to fail, such as 

                  // a closed connection. 

                    Console.WriteLine("Rollback Exception Type: {0}",      

  ex2.GetType()); 

                    Console.WriteLine("  Message: {0}", ex2.Message); 

                } 

            } 

} 

 :شرح الكود

ثم امنا  ،خاص باالتصال الذي امنا بإنشايهCommand  في البداية امنا بإنشاء كاين اتصال ثم امنا ثم امنا بإنشاء أمر

 Referenceالخاصة بكاين االتصال والتي تعيد مرجع  ،BeginTransactionبإنشاء كاين مناالة باستخدام الطريقة 

وبما أننا نريد أن ننفذ مجموعة من األوامر على شكل مناالة  والتي تبدأ عملية المناالة SqlTransactionعلى كاين 

كاين االتصال الذي سوف يرتبط به باإلضافة إلى كاين المناالة الذي سوف  Commandفأنه يجب أن نحدد للكاين 

 يتحكم بالعمليات ويديرها.

( وهذه العمليات ال ترد بيانات بطبيعتها insert,Update,Delete) DML نا بتحديد أول تعليمة وهي تعليمةثم ام

 وهي تنفيذ لعملية ExecuteNonQuery لذلك استخدمنا الطريقة وإنما ترد عدد األسطر التي تأثرت بالتعليمة

DML لهذا وليس استعالم عن البيانات(  السبب سميتNoneQuery)،  من أجل التعليمة النانية ويمكننا األمرونفس 

 .المناالة عمليات تنبيت نتيجةوالتي تعني  Commitثم امنا بعملية تنبيت  ،إضافة أي عدد من التعليمات

االستنناء عن  إمساكابل انتهاء المناالة )منالً التعليمة النانية خاطئة( عنديذ سيتم  Exceptionفي حال حدوث استنناء 

والتي تعود لبداية المناالة وبالتالي التراجع عن  RoolBack)( ومن ثم القيام استدعاء الطريقة،  Catchطريق الكتلة 

امنا بها )ال يتم تنفيذ التعليمة األولى( أو يمكن التراجع إلى نقطة محددة من المناالة امنا بإنشايها  كافة العمليات التي

 :سنرى ذلك من خالل المنال التالي، SavePointتُسمى 
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static void Main(string[] args) 

{            

SqlConnection connection=new SqlConnection(@"Data 

Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\mohammad\Desktop\Northwind && pubs 

DataBases\northwnd.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"); 

           connection.Open(); 

            SqlCommand command = connection.CreateCommand(); 

            SqlTransaction transaction; 

            // Start a local transaction. 

            transaction = connection.BeginTransaction("SampleTransaction"); 

            // Must assign both transaction object and connection 

            // to Command object for a pending local transaction 

            command.Connection = connection; 

            command.Transaction = transaction; 

            try 

            { 

                //First Statement 

                command.CommandText = 

                    "Insert into Customers (CustomerID, CompanyName) VALUES ('1' 

, 'Alyan1')"; 

                command.ExecuteNonQuery(); 

                //Second statment 

           command.CommandText ="Insert into Customers (CustomerID, CompanyName) VALUES ('2', 

'Gnoom1')"; 

                command.ExecuteNonQuery(); 

 

 حفظ نقطة مرجعية يمكن التراجع إليها بدل العودة إلى بداية المناقلة //   

            transaction.Save("s1"); 

 

     //Third statement Generate Exception 
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                command.CommandText = 

         "Insert into Customers (CustomerID, CompanyName4) VALUES ('3', 'Hammood')"; 

                command.ExecuteNonQuery(); 

 

                // Attempt to commit the transaction. 

                transaction.Commit(); 

                Console.WriteLine("All records are written to database."); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                Console.WriteLine("Commit Exception Type: {0}", ex.GetType()); 

                Console.WriteLine("  Message: {0}", ex.Message); 

                // Attempt to roll back the transaction. 

                try 

                { 

   //RoolBack To SavePoint 

                    transaction.Rollback("s1"); 

 تثبيت المناقلة وبالتالي تنفيذ أول تعليمتين //   

   transaction.Commit();  

                } 

                catch (Exception ex2) 

                { 

                // This catch block will handle any errors that may have occurred 

                 // on the server that would cause the rollback to fail, such as 

                    // a closed connection. 

                  Console.WriteLine("Rollback Exception Type: {0}", ex2.GetType()); 

                   Console.WriteLine("  Message: {0}", ex2.Message); 

                }             
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 شرح الكود:

" باستخدام الطريقة s1المنال السابق ولكننا امنا بتنفيذ أول تعليمتين ثم امنا بحفظ نقطة استعادة مرجعية باسم " نفس

save("s1")   خطأ وسيرمي استنناء ألن اسم العمود الخاصة بكاين المناالة، واآلن عند تنفيذ التعليمة النالنة سيحدث

ومن ثم  "s1"إلى النقطة  RoolBack سنقوم بعملية تراجعحيث   Catchوجود بالجدول وسننتقل إلى الكتلةغير م

ال يتم تنبيت المناالة )وبالتالي  Commit، ومن دون هذه التعليمة Commitنقوم بتنبيت المناالة عن طريق التعليمة 

 ال يتم تنفيذ أول تعليمتين(.

حيث يتم التراجع إلى النقطة المرجعية  Catchي التعليمة النالنة ننتقل إلى الكتلة في حالة منالنا عند حدوث خطأ ف

"s1"  والتي أٌنشئت بعد التعليمة النانية وبالتالي عند تنفيذ التعليمةtransaction.Rollback("s1");  سيتم العودة إلى نهاية

تكون التعليمة األولى والنانية تم    ()transaction.Commitالتعليمة النانية وعند تنبيت المناالة بواسطة التعليمة

 تنفيذهما بنجاح.

من المهم جداً معرفة أهمية المنااالت، وهي ُمستخدمة في كنير من األماكن واد حلت بعض مشاكل التنافس على 

 الموارد لهذا السبب يجب االهتمام بها.

  ADO.NETأحداث 

لهذه  وضع شيفرة الكاينات إلرسال المعلومات الهامة إليك وإذا اخترت عدماألحداث هي اآللية التي تستخدمها 

 األحداث فإنك اد تضيع فرصة مهمة لالستماع إلى بعض التنبيهات المهمة.

و   DataAdapterو  Connectionحداث التي تصدرها كاينات االتصالالعمل مع األ ADO.NETيمكنك في 

DataSet ( بجميع عناصرهاDataTable وDataColumn  وDataRow.) 

هو عملية دايقة واد يحدث العديد من المشاكل، لذلك عليك أن تكون حذراً لتجنب الحصول على  مع البيانات أن العمل

في الشبكة أو  مشاكل إضافية، منالً: اد يتسبب االتصال بمخزن البيانات في بعض األحيان في توليد خطأ )بسبب عطل

عند حدوث  Fire والذي يتم ادحه FillErrorالحدث  DataAdapter(، لذلك يقدم لنا الكاين HardWareعطل 

 يمكننا في هذه الحالة من معالجة الخطأ عندما يحدث. DataSetخطأ في ملئ مجموعة البيانات 

فكرة عظيمة إذا لم  هو  Fillإّن إضافة بعض الشيفرة البرمجية إلى هذا الحدث لمعالجة الخطأ أو إلعادة تنفيذ التابع  

 أن مصدر البيانات متاحاً لك في أي وات. تكن متأكداً من

 يمكننا إضافة األسطر التالية إلى الشيفرة الخاصة بنا:
DataSet ds = new DataSet(); 

              SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(); 

       adapter.FillError += new FillErrorEventHandler(adapter_FillError) 



  الفصل السادس: التعامل مع قواعد البيانات

 

   117 
 

 كما يلي: adapter_FillError وتتم المعالجة ضمن الطريقة

static void adapter_FillError(object sender, FillErrorEventArgs e) 

 { 

            //sender is the Object that Fire the Event 

            ((SqlDataAdapter)sender).Fill(ds, "Table1"); 

            //e is information about Error 

} 

ومكوناتها العديد من األحداث المفيدة منها منالً عندما يتغير محتوى السطر يتم ادح  DataSetالبيانات  تُقدم مجموعة

والحذف وهنا نشاهد نسختين  ونفس األمر مع األعمدة يوجد أحداث خاصة بالتعديل أو عندما يتم حذف السطر حدث

ويعني أنه عندما نقوم بتغيير  ds.Tables["t1"].RowChanging"، منل الحدث ingمن األحداث أحدهما ينتهي ب "

محتوى سطر منالً فأنه ابل تغيير محتوى السطر يتم ادح الحدث واستدعاء التابع الخاص به ومعالجة هذه التغيرات 

ابل أن يتم حدوث الفعل(، على عكس ذلك يوجد أحداث تنتهي ب  " تحصلingي ب ")أي أن هذه األحداث التي تنته

"edتُقد ح( بعد االنتهاء من الفعل منل  " هذه األحداث تحصل(ds.Tables["t1"].RowChanged  يتم ادح هذا ،

 الحدث بعد أن يتم تغيير محتوى السطر.

تغيير أو التعديل عليك استخدام األحداث التي تنتهي ب والخالصة هي أنه إذا أردت اختبار ايمة ما ومنع حدوث ال

"ingفعليك استخدام األحداث التي تنتهي ب " "، أما إذا أردت التعامل مع التعديالت بعد أن يتم إجراؤهاed." 
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 Stored Proceduresاإلجراءات المخزنة 

هو اسم من الشيفرة يتم تخزينه ضمن ااعدة المعطيات نفسها أي تعمل في  Stored Procedureاإلجراء الُمخزن 

 .Processing Server -Sideجانب المخّدم 

يمكن لتطبيقات تعمل خارج ااعدة المعطيات ادح إجراء مخزن باستخدام مقدار بسيط من الشيفرة واالتصاالت 

ل سجل موظف في جدول الموظفين، في حال امنا الشبكية،يمكن إنشاء إجراء مخزن يقوم بإضافة أو حذف أو تعدي

بعملية حذف باستخدام إجراء مخزن فأننا نحتاج إلى رام تعريف الموظف. من دون اإلجراءات المخزنة عليك تنفيذ 

 يتم إرسالها عبر الشبكة. وبما أنه موجود على المخّدم والذي اد يحتاج إلى أكنر من معلومة SQLمن   Deleteأمر 

Server أي شخص يستطيع استدعايه بدالً من إعادة كتابته من جديد. فأن 

وذلك لعدة   SQLباإلضافة لمحدودية اتصاالت الشبكة، فأن تنفيذ اإلجراءات المخزنة هو أكنر فاعلية من أوامر

 أسباب منها:

بينما يتم حفظ اإلجراءات  ،ومن ثم تنفيذها تُرسل إلى مخدم ااعدة المعطيات ليقوم بترجمتها SQLأن عبارة  -0

 جاهزة للتنفيذ لحظة تبليغها. Compiledالمخزنة في حالة مترجمة 

 كلما كبرت وتعقدت مهام ااعدة بياناتك، كلما زادت الفوايد التي ستحصل عليها من استخدام اإلجراءات المخزنة. -3
 

الخاصة بك مستقرة إلى حد  SQLانت عبارات يمكن أن نحتاج إلى توليد استعالم ديناميكياً يمكن القيام بذلك في حال ك

 ما أو تحوي بعض الوسايط المتغيرة والتي يمكن تمريرها إلى اإلجراء المخزن.

يمكن أن تعطي اإلجراءات المخزنة خرج )بيانات إلى الُمستدعي( ويمكن أن ال تعطي أي خرج منل حذف سجل  

 موظف، كما يمكن تمرير بارامترات إلى اإلجراء المخزن.

 كتابة إجراء م خزن في قاعدة البيانات 

 يمكن كتابة إجراء ُمخزن ضمن ااعدة المعطيات وذلك من خالل األمر الذي تشرحه الصورة التالية:
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جميع األعمدة  إلى جدول المنتجات ويأخذ متحوالت تُمنل ايم ثم نكتب هذا اإلجراء الُمخزن والذي يقوم بإضافة منتج

 ( ويرد رام المنتج.Auto Generatedالمنتج ألنه يتم توليده تلقايياً )كبارمترات ماعدا رام 

 .PL/SQLالمخزن وهو مكتوب بلغة  لنرى هذا اإلجراء

 التعليقات كافية لفهم المحتوى. 
CREATE PROCEDURE  dbo.AddProduct  

--@  is Mandatory With the Parameters. all this is Parameters for   

--Stored Procedure 

(  

  @MyProductName nvarchar(40), 

  @MySupplierID int, 

  @MyCategoryID int, 

  @MyQuantityPerUnit nvarchar(20), 

  @MyUnitPrice money, 

  @MyUnitsInStock smallint, 

  @MyUnitsOnOrder smallint, 

  @MyReorderLevel smallint, 

  @MyDiscontinued bit 

) 

AS 

DECLARE @ProductID int 

 

  -- insert a row into the Products table 

  INSERT INTO Products ( 

    ProductName, SupplierID, CategoryID, QuantityPerUnit, 

    UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, 

    Discontinued 

  ) VALUES ( 
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    @MyProductName, @MySupplierID, @MyCategoryID, @MyQuantityPerUnit, 

    @MyUnitPrice, @MyUnitsInStock, @MyUnitsOnOrder, @MyReorderLevel, 

    @MyDiscontinued 

  ) 

  -- use the @@IDENTITY function to get the last inserted 

  -- identity value, which in this case is the ProductID of 

  -- the new row in the Products table 

  SET @ProductID = @@IDENTITY 

  -- return the ProductID 

  RETURN @ProductID 

 كما يلي: SQL Server يُمكننا تنفيذ هذه اإلجراء الُمخزن من داخل
DECLARE @MyProductID int 

EXECUTE @MyProductID = AddProduct 'Widget', 1, 1, '1 Per box', 5.99, 10, 5, 5, 1 

PRINT @MyProductID 

 من النوابت: كما يمكن تعريف متحوالت وتمريرها لإلجراء بدالً 

-- تعريف متحوالت      

DECLARE @MyProductID int 

DECLARE @MyProductName nvarchar(40) 

DECLARE @MySupplierID int 

DECLARE @MyCategoryID int 

DECLARE @MyQuantityPerUnit nvarchar(20) 

DECLARE @MyUnitPrice money 

DECLARE @MyUnitsInStock smallint 

DECLARE @MyUnitsOnOrder smallint 

DECLARE @MyReorderLevel smallint 

DECLARE @MyDiscontinued bit 
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 تحديد قيم المتحوالت --

SET @MyProductName = 'Wheel' 

SET @MySupplierID = 2 

SET @MyCategoryID = 1 

SET @MyQuantityPerUnit = '4 per box' 

SET @MyUnitPrice = 99.99 

SET @MyUnitsInStock = 10 

SET @MyUnitsOnOrder = 5 

SET @MyReorderLevel = 5 

SET @MyDiscontinued = 0 

-- EXECUTE  استدعاءاإلجراء الُمخزن من خالل األمر 

EXECUTE @MyProductID = AddProduct @MyProductName, 

  @MySupplierID, @MyCategoryID, @MyQuantityPerUnit, 

  @MyUnitPrice, @MyUnitsInStock, @MyUnitsOnOrder, 

  @MyReorderLevel, @MyDiscontinued 

 

 طباعة النتيجة  --

PRINT @MyProductID 
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  ADO.NET استخدام اإلجراءات الم خزنة في

 . Commandفي ااعدة المعطيات باستخدام كاين  يمكن تنفيذ إجراء ُمخزن -

 وبعضها ال يحتاج ذلك. تحتاج بعض اإلجراءات المخزنة إلى بارامترات -

)ضمن ااعدة المعطيات  Productsسنقوم اآلن بتنفيذ إجراء ُمخزن يقوم بإضافة سطر إلى جدول المنتجات  -

 ( .NorthWindالشهيرة 
static void Main(string[] args) 

{ 

      //1: Connection To DB 

      SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data 

Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\mohammad\Desktop\Northwind && pubs 

DataBases\northwnd.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"); 

     //2 

     SqlCommand commmand = new SqlCommand("AddProduct", conn); 

     //3: this Command is Calling Stored Procedure 

      commmand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

     //4: Open Connection  

       conn.Open(); 

     //5: if the Stored Procedure has a parameters you Must be  Add Paramerters  

     SqlParameter MyProductName = commmand.Parameters.Add("@MyProductName" 

, SqlDbType.NVarChar); 

        MyProductName.Value = "Computer"; 

     SqlParameter MySupplierID = commmand.Parameters.Add("@MySupplierID", SqlDbType.Int); 

     MySupplierID.Value = 1; 

    SqlParameter MyCategoryID = commmand.Parameters.Add("@MyCategoryID", SqlDbType.Int); 

     MyCategoryID.Value = 2; 

    SqlParameter MyQuantityPerUnit = commmand.Parameters.Add("@MyQuantityPerUnit" 

, SqlDbType.NVarChar); 

    MyQuantityPerUnit.Value = "units"; 

   SqlParameter MyUnitPrice = commmand.Parameters.Add("@MyUnitPrice", SqlDbType.Money); 

    MyUnitPrice.Value = 150; 
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  SqlParameter MyUnitsInStock = commmand.Parameters.Add("@MyUnitsInStock" 

, SqlDbType.SmallInt); 

   MyUnitsInStock.Value = 22; 

   SqlParameter MyUnitsOnOrder = commmand.Parameters.Add("@MyUnitsOnOrder" 

, SqlDbType.SmallInt); 

   MyUnitsOnOrder.Value = 22; 

  SqlParameter MyReorderLevel = commmand.Parameters.Add("@MyReorderLevel" 

, SqlDbType.SmallInt); 

  MyReorderLevel.Value = 22; 

 

  SqlParameter MyDiscontinued = commmand.Parameters.Add("@MyDiscontinued" 

, SqlDbType.Bit); 

    MyDiscontinued.Value = 0; 

   //Execute Stored Procedure 

     int record = commmand.ExecuteNonQuery(); 

} 

  شرح الكود:
المنال امنا بإنشاء كاين اتصال ومن ثم امنا بإنشاء كاين أمر وحددنا له كاين االتصال الذي سوف يرتبط معه  في هذا

 Storedوهو  Commandثم حددنا نوع األمر الذي سوف ينفذه كاين األمر  باإلضافة إلى اسم اإلجراء المخزن،

Procedure لإلجراء المخزن عدد من البارمترات فيجب أن ، ثم امنا بفتح االتصال مع ااعدة المعطيات وبما أن

نمرر كل هذه البارمترات إلى اإلجراء المخزن عن طريق كاين األمر حيث يجب توخي الداة والحذر في التعامل مع 

األنماط )يجب أن يكون لدى الشخص الذي سوف يستدعي اإلجراء معرفة ُمسبقة عن أنواع البارمترات الخاصة 

 لم يكن لإلجراء المخزن بارمترات فال نضيف أي بارمترات.باألعمدة(، وفي حال 

  Addة بكاين األمر وباستخدام الطريقةالخاص Parametersالخاصية  ثم بعد أن نقوم بإنشاء البارمتر عن طريق

نحدد اسم البارمتر ) يجب أن يكون له نفس اسم البارمتر في اإلجراء الُمخزن( و نوعه من خالل األنماط الخاصة ب 

SQL Server . 

 ExecuteNonQueryوباستخدام الطريقة   Commandمن خالل الكاين بعد ذلك امنا بتنفيذ )استدعاء( اإلجراء

امنا بتنفيذ اإلجراء.تقوم هذه الطريقة بإعادة عدد األسطر التي تأثرت عند تنفيذ العملية وبما أننا نضيف سطر فأنه 

 دوماً.  0سيرد لنا رام 
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( وفي حال كان insertولكن لن ترد أي أسطر ألنها عملية ) ExecuteReaderستخدام الطريقة في الحقيقة يمكن ا

نحصل  Whileوباستخدام حلقة   ExecuteReaderعة من األسطر فأننا ننفذ الطريقةاإلجراء الُمخزن يرد مجمو

 )كما في األمنلة السابقة(. على كامل النتايج

 Serverمن خالل ال Productتحديد جدول المنتجات  فته من خالليُمكننا مشاهدة السطر الذي امنا بإضا

Explorer ثم من خالل الزر األيمن للفأرة نختار األمر ،Show Table Data. 

  Triggerالقادح 

داخل في ااعدة المعطيات التي يُنفذها نظام إدارة اواعد المعطيات  القادح هو مجموعة من التعليمات الُمخزنة

DBMS ( آلياً عند حدوث حدث معينinsert,update,delete,…على جدول معين ضمن )  .ااعدة المعطيات 

 ".  "Firingتُسمى عملية تنفيذ القادح  -

حدث معين )أحداث  Instead ofأو عوضاً عن  After أو بعد Before ابل ""Firing يتم تنفيذ القادح -

 (.DDLأو  DMLالقادح هي عمليات 

تتم على جدول معين والقيام  ة أي عمليات أو أي تغييراتأهمية كبيرة في حال كنا نريد مراابيكون القادح ذو  -

 هذا الحدث. بعمليات ابل أو بعد أو عوضاً 

يتم تنفيذ هذا القادح بعد عملية إضافة سطر في جدول المنتجات  يمكننا كتابة اادح على جدول المنتجات، حيث مثالً: 

وهو جدول موجود لدينا يحوي جميع العمليات التي تمت  ProductAuditيمكن أن نكتب في جدول تدايق المنتجات 

 أو حذف أو تعديل لقيم أحد األعمدة.  من إضافة Productsعلى جدول المنتجات 

 

، والذي يقوم بإضافة سطر إلى جدول Productsي سنقوم بتعريفه على جدول المنتجات التالي والذ اآلن لنرى القادح

ProductAudit  والذي يحوي على توصيف لجميع العمليات التي تمت على الجدولProducts كل عملية  بعد وذلك

 :لنبدأ اآلن بأول اادح .UnitPriceإضافة أو حذف أو تعديل لقيمة العمود 

)يحوي رام السجل  ProductAuditبإضافة سجل إلى الجدول  InsertProductTrigger واسمهيقوم هذا القادح 

 .Productsالذي تم إضافته إلى جدول المنتجات(، وذلك بعد إضافة سجل في جدول المنتجات 

 كما يلي: Northwind إلى ااعدة بيانات ProductAuditابل أن نشاهد القادح علينا أن نقوم بإنشاء الجدول 
/* 
  this statements creates a table that is used to 
  store the results of triggers that audit modifications 
  to the Products table 
*/ 
USE Northwind 
CREATE TABLE ProductAudit ( 
  ID int IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY, 
  Action nvarchar(100) NOT NULL, 
  PerformedBy nvarchar(15) NOT NULL DEFAULT User, 
  TookPlace datetime NOT NULL DEFAULT GetDate() 
) 
 

ي بشكل أوتوماتيك IDللعمود  Primary Keyبتوليد المفتاح األولي  IDENTITY(1, 1)تقوم التعليمة  -
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على جدول  Insertبعد كل عملية إضافة  0وتزداد في كل مرة بمقدار  0)تلقايي( .ايم العمود تبدأ ب 

 المنتجات.

)إضافة أو حذف أو  Productsيحوي توصيف للعملية التي امنا بها على جدول المنتجات  Actionالعمود  -

 في جدول المنتجات(.  UnitPriceتعديل على العمود

 .Nullاألعمدة البااية تأخذ ايمة يتم تحديدها افتراضياً في حال كانت ايمة العمود تساوي  -

 ويتم من خالل اختيار األمر كما في الصورة التالية:  InsertProductTriggerاآلن سنقوم بكتابة القادح  -

 ثم نقوم بإضافة الشيفرة التالية:

/* 
  InsertProductTrigger Trigger creates a trigger that fires 
  after an INSERT statement is performed on the 
  Products table 
*/ 
 
Create TRIGGER  InsertProductTrigger 
ON Products 
AFTER INSERT 
AS 
  -- don't return the number of rows affected 
  -- That it  Improves Performance   
  SET NOCOUNT ON 
 
  -- declare an int variable to store the new 
  -- ProductID 
  DECLARE @NewProductID int 
 
  -- get the ProductID of the new row that 
  -- was added to the Products table 
  SELECT @NewProductID = ProductID 
  FROM inserted 
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  -- add a row to the ProductAudit table 
  INSERT INTO ProductAudit ( 
    Action 
  ) VALUES ( 
    'Product added with ProductID of ' + 
      CONVERT(nvarchar, @NewProductID) 
  ) 

أو عن طريق تنفيذ  sqlوذلك عن طريقة تعليمة  Productsسجل في جدول المنتجات  Insertاآلن وبعد إضافة 

)كما حددنا في تعريف القادح( After الذي امنا بشرحه في المنال السابق، وبعد  AddProductاإلجراء المخزن 

 .ProductAudit( يتم إضافة سجل في الجدول Insert )أي تعليمة AddProductتنفيذ اإلجراء المخزن 

 Serverمن خالل ال  ProductAuditتحديد جدول المنتجات  يُمكننا مشاهدة السطر الذي امنا بإضافته من خالل

Explorer ثم من خالل الزر األيمن للفأرة نختار األمر ،Show Table Data. 

 

 مالحظات هامة: 

أو  Afterبدالً من  Before ابل عملية اإلضافة على جدول المنتجات وذلك بأن نضع يمكننا تنفيذ القادح -

 في تعريف القادح. Instead Ofيمكن تنفيذ القادح بدالً من عملية اإلضافة وذلك بأن نضع 

كل ما سنقوم به في التمارين القادمة هو أن نحدد أن القادح سيقوم بعملية إضافة سجل إلى الجدول  -

ProductAudit  بعد عملية الحذفDelete هي حدث القادح كما ذكرنا سابقا( أو بعد عملية تعديل عمود( 

UnitPrice  .في جدول المنتجات 

 

 القادح الخاص بعملية الحذف 

الحدث الخاص  ، كل ما امنا به هنا هو تغييرDeleteProductTriggerنضيفه بنفس الطريقة السابقة ونسميه 

 .AFTER DELETEبالقادح وهو أنه يجب أن ينفذ القادح بعد عملية الحذف 
/* 
  DeleteProductTrigger creates a trigger that fires 
  after a DELETE statement is performed on the 
  Products table 
*/ 
Crate TRIGGER DeleteProductTrigger 
ON Products 
AFTER DELETE 
AS 
 
  -- don't return the number of rows affected 
  SET NOCOUNT ON 
 
  -- declare an int variable to store the 
  -- ProductID 
  DECLARE @NewProductID int 
 
  -- get the ProductID of the row that 
  -- was removed from the Products table 
  SELECT @NewProductID = ProductID 
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  FROM deleted 
 
  -- add a row to the ProductAudit table 
  INSERT INTO ProductAudit ( 
    Action 
  ) VALUES ( 
    'Product #' + 
      CONVERT(nvarchar, @NewProductID) + 
      ' was removed' 
  ) 

يحوي توصيف لعملية  ProductAuditاآلن وبعد حذف سجل من جدول المنتجات، يتم إضافة سجل إلى الجدول 

تكلمنا كما  ProductAuditالحذف التي امنا بها، كما ويمكن مشاهدة السجل التي اام القادح بإضافته إلى الجدول 

 سابقاً.

 "UnitPriceالقادح الخاص بعملية تعديل عمود "

، يتم تنفيذ هذا القادح بعد أن يتم تعديل UpdateUnitPriceProductTriggerنضيفه بنفس الطريقة السابقة ونسميه 

حتى يتم إضافة سجل  %25في جدول المنتجات ويجب أن تكون نسبة التخفيض أكبر من  UnitPriceايمة العمود 

 .ProductAuditفي الجدول 
/* 
  UpdateUnitPriceProductTrigger creates a trigger 
  that fires after an UPDATE statement is performed on the 
  the UnitPrice column of the Products table. 
  If the reduction of the unit price of a product is 
  greater than 25% then a row is added to the ProductAudit table 
  to audit the change. 
*/ 
 
ALTER TRIGGER UpdateUnitPriceProductTrigger 
ON Products 
AFTER UPDATE 
AS 
 
  -- don't return the number of rows affected 
  SET NOCOUNT ON 
 
  -- only run the code if the UnitPrice column 
  -- was modified 
IF UPDATE(UnitPrice) 
BEGIN 
 
  -- declare an int variable to store the 
  -- ProductID 
  DECLARE @MyProductID int 
 
  -- declare two money variables to store the 
  -- old unit price and the new unit price 
  DECLARE @OldUnitPrice money 
  DECLARE @NewUnitPrice money 
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  -- declare a float variable to store the price 
  -- reduction percentage 
  DECLARE @PriceReductionPercentage float 
 
  -- get the ProductID of the row that 
  -- was modified from the inserted table 
  SELECT @MyProductID = ProductID 
  FROM inserted 
 
  -- get the old unit price from the deleted table 
  SELECT @OldUnitPrice = UnitPrice 
  FROM deleted 
  WHERE ProductID = @MyProductID 
 
  -- get the new unit price from the inserted table 
  SELECT @NewUnitPrice = UnitPrice 
  FROM inserted 
 
  -- calculate the price reduction percentage 
  SET @PriceReductionPercentage = 
    ((@OldUnitPrice -@NewUnitPrice) / @OldUnitPrice) * 100 
 
  -- if the price reduction percentage is greater than 25% 
  -- then audit the change by adding a row to the PriceAudit table 
  IF (@PriceReductionPercentage > 25) 
  BEGIN 
    -- add a row to the ProductAudit table 
    INSERT INTO ProductAudit ( 
      Action 
    ) VALUES ( 
      'UnitPrice of ProductID #' + 
        CONVERT(nvarchar, @MyProductID) + 
      ' was reduced by ' + 
        CONVERT(nvarchar, @PriceReductionPercentage) + 
        '%' 
      ) 
    END 
  END 

 

وعند ذلك يتم إضافة سجل إلى  ،%35ر من أكبوبشرط أن تكون نسبة التخفيض  UnitPriceاآلن نُعدل ايمة العمود 

 .ف عملية التعديليوص ProductAuditالجدول 
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 مقدمة

و تعني تنبيت  ،NET Framewrork.أهم المزايا العظيمة التي يقدمها أحد  Deploymentيُعتبر نشر التطبيقات 

 Software life يعتبر نشر التطبيقات جزءاً من دورة حياة المنتج، على أنظمة المستخدمينInstallationالتطبيقات 

Cycle  وله مخططات خاصة به وهي ُمقدمة منUML. 

 Assemblies، فالمجمعات البسيطة )DOSالتي يقدمها  xcopyسابقاً كان يمكن نشر التطبيقات باستخدام التعليمة 

 registry( تحوي عدداً من الملفات، ولم نعد بحاجة لحفظ إعدادات المجمعة ضمن مسجل النظام exe,dllويقصد بها 

(.وبالتالي فإن عملية نسخ ملفات التطبيق إلى القرص الصلب كافية لتنبيته على COMمكونات  كان سابقاً مع )كما

 جهاز المستخدم.

لمبرمجي التطبيقات.  NET.إذا سبق وامت بتصميم تطبيقاتك من ابل، فأنك ستدرك أهمية هذه الميزة التي يقدمها 

تطلب وضع عناصر التحكم وملفات الربط الديناميكي والمكونات في خصوصاً أن عملية نشرالتطبيقات سابقاً كانت ت

مسجل النظام وهذا يولد الكنير من المشاكل المتعلقة باإلصدارات والتوافقية وغيرها من المشاكل، هذه المشاكل غير 

 .NET.موجودة في التطبيقات المكتوبة بلغات ضمن منصة 

لتسهل على المبرمج نشر تطبيقاته بعد تصميمها  Windows Installer البرنامج Microsoftلذلك ادمت شركة 

 باستخدام هذا البرنامج المعياري.

  Deploymentما هي عملية نشر التطبيقات 

 هي تنبيت وإعداد التطبيقات على أنظمة الهدف. Deploymentنقصد بعملية النشر 

ّرْف نموذج عملية التطوير في إطار عمل حلول شركة  طوير وفقاً ألربعة أطوار دورة الحياة لعملية الت Microsoftتُع 

 :  Phases)مراحل(

 حيث يتم في هذا الطور )أو المرحلة( تحديد معالم التطبيق بوضوح. :Envisioningطور الرؤية  -1

 يُستخدم لتحليل وتصميم الحل. : Planningطور التخطيط  -2

 المراحل )األطوار(. يمنل أكبر هذه :Deploymentطور التطوير  -3

ل اإلصدارات التجريبية والذي يتم فيه إصالح المشاكل واألخطاء ومنها يتم إرسا :Stabilizing طور اإلستقرار -4

 إلى الزبون.  Releaseوالنهايية

 وبناًء على هذا النموذج يتم بناء التطبيقات.
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 أنواع مشاريع النشر 

 ثم نرى الشكل التالي: Fileمن خالل القايمة  Visual Studio.NET في Add New Projectنختار 

 

 يمكننا إنشاءعدة أنواع من المشاريع منها :

(، يمكن أن تُستخدم هذه الملفات Cabinetويمكننا باستخدامه إنشاء ملفات حافظة ) : Cab Projectالقالب  -1

 الحافظة لدمج عدد من المجمعات ضمن ملف واحد وضغط هذا الملف.

وهو القالب الذي سنستخدمه هنا، يُستخدم هذا النوع من المشاريع ألنشاء حزمة  :Setup Projectالقالب  -2

Windows Installer تطبيقات  وبالتالي فهو القالب المناسب لنشرWindows  وهو محور حديننا في هذا(

 .(الفصل

إلنشاء تنبيت تطبيق وهو عبارة عن برنامج مساعد إلختيار أحد القوالب السابقة  :Setup Wizardالمعالج  -3

 أو إلنشاء حزمة موزعة.

 .Windows Installerإلنشاء مشاريع   Setup Projectسنتلكلم عن  

 في البداية. Installer Windowsلكن يجب ان نعرف ما هو 
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  ؟ Windows Installerما هو 

 Removeو حذف  repairوإصالح  Updateو تحديث  Installationهو عبارة عن خدمة تتولى عمليات تنبيت 

وتختلف إصداراتها بإختالف  Windows، وهي جزء من النظام  Windowsالتطبيقات على مختلف أنظمة

 .Windowsإصدارات 

 Installer Windows  يتعقب تنصيب التطبيقات ويترك أثراً لها في ااعدة معطيات خاصة به وعند إزالة تنبيت

والتي تكون اد  registryيمكن بسهولة تتبع وحذف اإلعدادات الموجودة في مسجل النظام  Uninstall التطبيق

أُضيفت أثناء تنبيت التطبيق، باإلضافة إلى حذف الملفات الخاصة بالتطبيق والموجودة على القرص الصلب مع جميع 

ن أحد الملفات التي سيقوم الملفات المرتبطة بالتطيبيق و الموجودة في سطح المكتب واايمة أبدأ، في حال كا

Windows Installer  بحذفها مرتبطة بتطبيق أخر عندها ال يتم حذف هذا الملف وبالتالي ال تتواف هذه التطبيقات

 عن العمل.

لألخطاء في حال تلف  repairتُمكنه من القيام بعملية إصالح  Installer Windowsااعدة المعطيات الخاصة 

يمكن القيام بعملية إصالح، ويتم ذلك باإلستعانه  dll أو في حال تلف أو حذف ملف registryإعدادات مسجل النظام 

 بقاعدة البيانات الخاصة به. 

تعطينا القدرة على إنشاء حزم تنبيت لتطبيقات  Visual Studio .NETإن عملية تطوير التطبيقات باستخدام 

Windows .وهذا ما سنتكلم عنه في الفقرات القادمة 

 Installer Windowحات إصطال

 Packages : الحزم، منلInstaller Windowsعلينا أن نتعامل مع عدد من المصطلحات والمفاهيم عند العمل مع 

 .Componentsوالمكونات   Featuresوالمزايا

أما الميزة فهي ما سيعرض للمستخدم من  ،Microsoft Installerإختصاراً ل  MSIتُمنل الحزمة ااعدة بيانات 

أما المكّون فهو إمكانيات جزء من  إمكانيات التطبيق ويمكن أن تتألف الميزة من عدة مزايا أو مكونات للتطبيق.

لقد تم التفريق بين المزايا والمكونات وذلك ألن المكون الواحد يمكن أن يتضمن أكنر  التطبيق من وجهة نظر المطور.

 من ميزة ولكن الميزة ال توجد ضمن أكنر من ميزة. 
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 Installer Windowsمميزات 

 العديد من المزايا منها: Installer Windowsيقدم لنا 

تنبيتها، باإلضافة إلى إمكانية تخصيص عملية التنبيت يمكن تنبيت المزايا ويمكن اإلعالن عنها أو إزالة  -1

 وبالتالي يمكننا تنبيت بعض المزايا بشكل منفصل.

 إذا تم عطب جزء من التطبيق أو كله فسيقوم بإصالح نفسه ذاتياً باستخدام ميزة اإلصالح الذاتي لحزم  -2

Installer Windows. 

أخفقت عملية التنبيت، فإذا أخفقت عملية التنبيت سيعاد كل ( إذا Rollbackإمكانية الرجوع للحالة السابقة ) -3

   شيء كما كان في السابق وذلك يتضمن أن تعديل على مفاتيح مسجل النظام أو أيه ملفات.

إمكانية إزالة التطبيق بالكامل، ويتضمن ذلك أي معلومات مسجلة في سجل النظام تم وضعها أثناء تنبيت  -4

 يق.التطبيق أو أيه ملفات للتطب

 

 Visual Studio.NETإنشاء حزمة تثبيت لبرنامج قمنا بإنشائه في 

 ولكن ابل ذلك علينا أن نستعرض عملية تخطيط النبيت أوالً: NET.سنقوم اآلن بشرح آللية نشر تطبيق 

 :عملية تخطيط التثبيت

 بعض األسئلة المطروحة أوالً:ابل أن نبدأ ببناء برنامج التنبيت، سنخطط لما سنضعه في هذا البرنامج، لذلك يوجد 

بالطبع إن الملف التنفيذي وبعض المجمعات هي تلك الملفات التي يجب أن  ما هي الملفات التي نحتاجها للتطبيق؟

أو ملفات  Readme.txtتتواجد ضمن حزمة التنبيت، وإذا تطلب األمر يمكننا تضمين ملفات مساعدة منل ملفات 

 معرفة جميع الملفات المطلوبة. ات منالً. وهذا يقودناإلى ضرورةاإلعدادات أو ملف ااعدة المعطي

 Programيجب أن تنبت ملفات التطبيق ضمن مجلد ما في المجلد  ما هي المجلدات التي يجب أن نستخدمها؟

Files يجب أن نسمح للمستخدم أن يحدد مكان مجلد التطبيق الذي سوف نقوم بتنصيبه إذا لم يرغب في المسار .

 اإلفتراضي الذي نفرضه نحن.

يمكننا وضع إختصار للملف التنفيذي ضمن اايمة"ابدأ" أو وضع أيقونة على سطح  كيف سيصل المستخدم للتطبيق؟

 المكتب.

 أو على الشبكة.  Hard Diskأو على  CDهل نود وضع حزمة التنبيت علىما هو وسط التوزيع؟ 

وعرض   Licenseيجب أن نحدد فيما إذا كان على المستخدم ابول نص ترخيص التطبيق ماذا سنسأل المستخدم ؟

وسؤاله عن المسار الذي سيتم تنبيت التطبيق ضمنه؟ وبعض الخيارات األخرى لتنبيت  ،Readmeملف القراءة 

  التطبيق. 



  الفصل السابع: نشرالتطبيقات

 

   134 
 

 Installer Windowsإنشاء مشروع 

، سنم نقوم بإضافة المشروع الذي نود نشره )الذي نريد أن نقوم بتنبيته( وذلك من  Setup Projectنقوم بإضافة

(. Solution  Explorer)يظهر عن طريق النقر بزر الفأرة األيمن على  Add Existing Projectخالل الخيار 

 وبعد ذلك نرى الشكل التالي:

 

 خصائص المشروع :

  Projectيجب أن نُعرف في البداية الملفات التي ستنبت، وعلينا ضبط خصايص المشروع لذلك نختار من القايمة 

 فيظهر لنا الشكل التالي: Propertiesالخيار 

 

معرفة كيفية توضع الملفات ضمن حزمة التنبيت كما يمكن ضبط بعض  Package Filesيمكننا من خالل الخيار 

تنفيذ  كما نرى في الصورة السابقة(، كما يمكن تحديد نمط،  Setup2.msiكان ملف الخرج )الخصايص منل اسم وم

 )نمط اإلطالق وهو سريع(.Release )نمط التنقيح وهو بطيئ( أو   Debugالمشروع
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 ثالث ايم هي:  Files Packageلمربع التحرير والسرد 

الملفات والبرامج ستحفظ كما هي ويعني أن جميع  :As Losose uncompressed filesالخيار   -0

 دون ضعطها.

 .MSIيعني أن جميع الملفات ستدمج وتضغط ضمن ملف  :In Setup Fileالخيار  -3

ويمكننا ضبط  CABحيث ستحفظ جميع الملفات بهيئة مضغوطة ضمن ملفات  :Cabinet filesالخيار  -2

 أحجام هذه الملفات كما نريد.

 ،Properties Windowsخصايص المشروع  خالل نافذةثم نقوم بضبط خصايص المشروع وذلك من 

ويمكن أن نضع توصيف للمشروع من خالل  منالً: محمد نزار غنوم شويش ،Authorيمكن أن نضع اسم الكاتب 

 باإلضافة إلى بعض الخصايص الهامة والتي يمكن اإلطالع عليها. Descriptionالخاصية 

 Setup Editorsمحررات اإلعدادات  

ثم القايمة  Viewستة محررات، يمكننا تحديد المحرر من خالل القايمة  Setup Projectيتضمن مشروع اإلعداد 

 ثم نختار أحد المحررات وهي كما يلي: Editorsالفرعية 

  File systemمحرر نظام الملفات  -1
 سنرى الشكل التالي عند إختياريمكننا بواسطته إضافة الملفات إلى حزمة النبيت وضبط موااعها على جهاز الزبون، 

 محرر نظام الملفات:
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مجلد التطبيق وهو الذي سيحوي على الملفات التنفيذية للتطبيق  Application Folderيمنل المجلد  -0

باإلضافة إلى ملفات  ،ومكتبات الشيفرة واواعد البيانات وحتى الشيفرة المصدرية )إذا أحببنا وضعها(

 المصادر منل الصور والملفات النصية. ويُعّرف مواع هذا المجلد وفق الصيغة التالية:

[Program Files Folder] [Manufacturer] 

[ProductName] 

 

يمكن ضبطها من خصايص  ProductName و  ProductCode الخصايص

 المشروع كما كما في الشكل التالي:

وهو يحوي على  Global Assembly Cache Folderبينما يمنل المجلد  -3

 بأسم اوي. المجمعات المشتركة والتي بين عدة تطبيقات والمواعة

 user المجلدإذا أردت أن تضع أيقونة على سطح المكتب فأنك ستستخدم  -2

Desktop. 

 المجلدكما يمكن وضع إختصار لتطبيق ضمن اايمة ابدأ وذلك من خالل  -2

user Program menu. 

 

 Application المجلدفي البداية سنقوم بإضافة الملفات التنفيذية للمشروع وذلك في 

Folder :ولكن ابل ذلك يمكننا أن ننشئ مجلدات فرعية ضمنه على سبيل المنال 

والذي يحوي على الملف التنفيذي باإلضافة إلى المجمعات  binالمجلد   -0

 الخاصة به كما يمكن وضع ااعدة معطيات ضمنه أيضاً.

 والذي يحوي على الشيفرة المصدرية للمشروع. Codeالمجلد  -3

والذي يحوي مصادر المشروع منل صورة أيقونه الملف التنفيذي وملفات التراخيص  Resourcesالمجلد  -2

 .Readmeوملفات ال

من خالل النقر بالزر  Application Folderفي البداية نقوم بإنشاء المجلدات النالثة السابقة ضمن المجلد  -2

  ADD  Folderو من ثم نختار  Application Folderاأليمن على المجلد 

 إلى التطببيق كما يلي: testثم نقوم بإضافة خرج المشروع   
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 خالل النافذة التالية:ثم نحدد ما الذي نريد إضافته من 

0- Primary output: يحوي ملفاتexe ,dll   للمشروع الحاليtest ،

 .binوبذلك نكون اد أضفنا خرج المشرع إلى المجلد 

 files sourceمن خالل اختيار  source Code يمكن إضافة ال  -3

كما هو معروض منل المحتوى وملفات أو يمكن إضافة أمور أخرى 

 .التوثيق

يمكن ضبط  testالتي امنا بإضافتها منل خرج المشروع  الملفات هذه  -2

حيث يوجد العديد من الخصايص الهامة وهي  ،أيضاً  هاخصايص

 كمايلي: 

 

 الوصف  الخاصية 

Condition تستخدم هذه الخاصية لتحديد فيما إذا كنا نود تنبيت هذا الملف أم ال 

Exclude  عندما تأخذ هذه الخاصية القيمةtrue . هذا يعني أن الملف لن يتم وضعه في حزمة التنبيت 

Permanent  عندما تأخذ هذه الخاصية القيمةtrue  هذا يعني أن الملف سيبقى على جهاز الزبون حتى بعد

 إزالة التطبيق

Readonly  عندما تأخذ هذه الخاصية القيمةtrue  هذا يعني أن الملف اابل للقراءة على جهاز الزبون 

Vital  تشير هذه الخاصية إلى أن هذا الملف أساسي لتنبيت التطبيق وفي حال اإلخفاق في تنبيت

 هذا الملف ستخفق عملية التنبيت كلياً.

 

 كما تكلمنا سابقاً. Codeإلى المجلد الشيفرة المصدرية اآلن سنقوم بإضافة  -

المساعدة و صروة أيقونة التطبيق ثم نقوم بإضافة بعض الملفات النصية منل ملفات التراخيص وملفات  -

، وذلك من خالل النقر بالزر األيمن على هذا المجلد ومن ثم نختار  Resourcesإلى المجلد

Addfile. 

ثم ننقر بالزر األيمن على خرج  bin المجلدثم نقوم بإنشاء إختصار لخرج التطبيق وذلك من خالل تحديد  -

، ثم Create Shortcut to Primary output test (Active)ونختار   Primary outputالتطبيق 

وثم نقوم بلصقة مرة أخرى  user Disktopفي مجلد  pasteثم نقوم بلصقه   copyنقوم بنسخ هذا الملف

 .user Program menuفي المجلد 

 

  File Typesمحرر أنواع الملفات  -2
والتي تقم بربط أنواع محدد من الملفات مع تطبيقها، فالملفات  wordبعض التطبيقات المشهورة منل  هناك

، منالً: في حال امنا  wordيتم فتحها تلقايياً عند النقر عليها مرتين متتاليتين ضمن برنامج doc.ذات الالحقة 

ببناء محرر نصوص يجب أن يقوم بفتح الملفات التي أنشأناها في هذا التطبيق لذلك يجب أن نعطي هذه 

 لفات اسم والحقة حتى يتم فتحها بواسطة برنامجنا عند النقر عليها لمرتين متتاليتين.الم
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ثم نقوم بإضافة  view Editorsfile Typesفي البداية نقوم بإظهار محرر أنواع الملفات من القايمة 

file type:ويكون له مجموعة من الخصايص هي كما يلي ، 

 الوصف  الخاصية 

Name  اسم مناسب يدل على نوع الملف .يجب أن نضع 

Command  تُمنل هذه الخاصية الملف التنفيذي الذي سينفذ عندما يقوم مستخدم بفتح ملف من هذا النوع 

Description  توصيف هذا النوع من الملفات 

Extensions  ما سنحدد هنا إمتداد الملف الذي سيتم تسجيله مع تطبيقنا .حيث سيتم تسجيل ذلك في مكان

 من مسجل النظام .

Icon  والتي من المفترض أن –هنا سيتم تحديد األيقونة التي ستأخذها الملفات التي من هذا النوع

عادةً يجب أن تكون في مجلد  -تكون موجودة في أحد المجلدات التي تكلمنا عنها سابقاً 

Resources 

 

 إنشاءاألحداث 

، إن الحدث الذي سيضاف Actionsبعد إنشاء أنواع الملفات في محرر أنواع الملفات يمكننا إضافة أحداث 

  ويمنل حدث فتح التطبيق وفتح الملف ضمنه، ولكن يمكننا إضافة أحداث أخرى منلOpen تلقايياً هو 

Printعند تعريف كل حدث علينا أو أي حدث كان يمكن لبرنامجنا أن يقوم به مع الملفات من هذه األنواع و

والتي تعني أن اسم الملف سيتم تمريره كبارمتر للتطبيق  "Arguments ="%1تحديد ايم الخاصتين 

 إذا كان تطبيقنا يدعم هذه الكلمة. print/منالً أو يمكن أن تكون لها ايمة  verb=openوالخاصية 

 

 Launch Condition محرر منفذ الشروط  -3

المحرر تخصيص بعض المتطلبات التي يجب توفرها في جهاز الزبون ابل البدء بعملية يمكننا من خالل هذا 

 التنبيت، نقوم بعرضه فيظهر لنا التالي:
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 نالحظ وجود اسمين رييسين يتم من خاللهما تخصيص المتطلبات:

يتم من خالله تخصيص عمليات بحث في ملفات محددة أو مفاتيح  :Search Machineالقسم  -1

 محددة في سجل النظام.

يعرف رسايل الخطأ التي ستظهر عند إخفاق عمليات البحث  :Launch Conditionsالقسم  -2

 في القسم األول. المعّرفة

 

في جهاز الزبون، وذلك ابل أن تصبح  NET Framework.سابقاً كان يوجد خيار للبحث عن مكتبات  مالحظة:

.NET Framework  جزءاً من النظامWindows وفي حال عدم توافره فأنه سيتم تحميله من األنترنت. يمكننا ،

على حاسب الزبون فنجد مجموعة من الخصايص  NET Framework.رؤية خصايص هذا الشرط الخاص بتوافر 

 على حاسب الزبون. NET Framework.الرسالة التي سيصدرها في حال عدم وجود  منل:

  user interfaceمحرر واجهة المستخدم  -4

يمكننا من خالل هذا المحرر تعريف صناديق الحوار التي ستعرض للمستخدم لضبط عملية التنصيب، منل: نص 

 إتفااية الترخيص ومكان التنصيب باإلضافة إلى معلومات أخرى.

 مطين :تعرض هذه الواجهة للمستخدم صناديق الحوار المولدة تلقايياً وفقاً لتسلسل عرضها أثناء عملية التنبيت وفقاً لن 

 عملية التنبيت النموذجية للتطبيق على جهاز الزبون.نمط التثبيت : -1

، يمكن Network Shareعلى عقدة شبكية مشتركة  Image تنبيت صورة للتطبيق ونمط التثبيت اإلداري:  -2

 عنديٍذ تنبيت التطبيق من الشبكة.

 لنرى اآلن صناديق الحوار اإلفتراضية.
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 صنايق الحوار اإلفتراضية 

نالحظ من خالل صناديق الحوار أن أن هناك ثالث تسلسالت تظهر وفقها صناديق الحوار، لنلق نظرة على صناديق 

 الحوار اإلفتراضية:

يمكن تغيير خصايص هذا الصندوق منل تغيير  ،لعرض رسالة ترحيبية Welcomeيستخدم صندوق الحوار  -0

 رسالة الترحيب أو حتى الصورة الموجودة ضمنه.

: حيث يتم تحديد مكان تنبيت التطبيق، إذا كنت تود إضافة installation Folderالناني هو الصندوق  -3

 صناديق حوار أخرى لبرنامج التنبيت فعليك أن تضيفها ابل صندوق الحوار هذا.

 .Confirm Installationصندوق حوار تأكيد عملية التنصيب  -2

 لت إليها عملية التنبيت حالياً.لعرض المرحلة التي وص Progressيستخدم صندوق الحوار  -2

 والذي يدل على إنتهاء تنبيت التطبيق.  Finishصندوق الحوار -5

 

له خصايص منل الرسالة   Welcomeن الخصايص، منالً : صندوق الحوارلكل صندوق حوار مجموعة م مالحظة:

 الترحيبية و الصورة التي ستظر في الشاشة الترحيبية باإلضافة إلى نص حقوق الملكية.

 صناديق حوار إضافية 

مجموعة من صناديق الحوار الجاهزة لكي نضيفها تسلسل ظهور صناديق الحوار،  Visual studio .NETيوفر لنا 

فيظهر لنا   Add Dialogثم نختار Startيمكننا إضافة صناديق حوار وذلك بالنقر بالزر األيمن للفأرة على التسلسل 

 :موعة من صناديق الحوار نذكر منهامج

سيتم   Register Nowتفيد بأنه إذا نقر على زر: يستخدم لعرض رسالة Register userصندوق الحوار  -0

 تسجيله كمستخدم للتطبيق.

 يحوي يعرض رسالة ترخيص للمستخدم يمكن تحديد الملف الذي :License Agreementصندوق الحوار  -3

 .License Fileنص الترخيص من خالل الخاصية 

 

 بناءالمشروع 

فينتج لدينا ملف التنصيب، وهو   Build Solutionنختار  Buildاآلن سنقوم ببناء المشروع وذلك من خالل القايمة 

 الخاص بالمشروع )في حال كنا نعمل في نمط التنقيح(. Debugموجود في مجلد 

ومن ثم يمكننا تنصيب البرنامج، كما يمكننا ثتبيت أو إلغاء تنبيت التطبيق عن طريق النقر بالزر األيمن على اسم 

 .uninstallأو  Installومن ثم نختار  Solution Explorerفي ال Setup Project المشروع 
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 مقدمة

وفي  ستخدمة في التطبيقات الشبكية( من أهم المواضيع المُ MutltiThreadingيعتبر موضوع تعددية النياسب )

، وسنجد أنه ال يوجد تطبيقات تعمل العادية( و حتى في التطبيقات Enterprise Applciationsالنظم المؤسساتية )

 من دون أن تستنمر إمكانية تعدد النياسب التي يتيحها لنا نظام التشغيل.

 األمنلةستكون هذه  ة أمنلة عملية وحقيقية،سنتكلم في البداية عن مفاهيم أساسية في نظم التشغيل ثم سننتقل إلى كتاب

 سنتكلم عنها. لكافة األفكار والمفاهيم التي بمنابة صقل

 مفاهيم أساسية في نظم التشغيل 

ملف يحوي شيفرة مصدرية ثم  (Compileعندما نقوم بتشغيل أي برنامج يحوي شيفرة تنفيذية أو عند ترجمة )

تشغيل البرنامج الناتج والذي يحوي شيفرة تنفيذية فإن نظام التشغيل يقوم بتحميل هذه البرنامح إلى الذاكرة ويضعه ايد 

 :طق للمهمة في الذاكرة هي كما يليمنا 2يقوم نظام التشغيل بحجز  ،(process)يصبح اسم البرنامج هنا مهمة  التفيذ

 تحوي الشيفرة التنفيذية للبرنامج الذي نريد تنفيذه. : Code Segment منطقة للكود -1

 العامة تحوي معطيات البرنامج الذي نريد تنفيذه، منل المتحوالت :Data Segmentمنطقة معطيات  -2

 . والمتحوالت الستاتيكية

تحوي بارمترات االستدعاءات للتوابع المختلفة، باإلضافة إلى  :Stack segmentمنطقة المكدس  -3

 من إستدعاءات التوابع. ( والقيم الُمعادةlocal variablesالمتحوالت المحلية )

الناتجة عن العملية  تحوي معامالت الحجز الديناميكي )األغراض :Heap Segmentمنطقة الكومة  -4

New باإلضافة إلى كتلة تحكم بالمهمة ،)(Process Control Bolck)  ًإختصاراPCB تحوي هذه الكتلة ،

شاملة عن عن المهمة منل حالة المهمة ورام المهمة وغيرها من المعلومات الهامة جداً، باإلضافة  معلومات

)منطقة الكود والمكدس والمعطيات( وباإلضافة  تكلمنا عنهااألولى التي  إلى عناوين المناطق الذاكرية النالثة

 (.I/O) خرج/إلى معلومات عن الدخل

بأنها برنامج ايد التنفيذ، حيث يقوم نظام التشغيل بحجز المناطق الذاكرية  (Porcess)يمكننا يتعريف المهمة 

 األربعة التي ذكرناها سابقاً لألسباب التالية:

برنامج إلى الذاكرة ويتم تنفيذها واحداً تلوا األخر، ألن التعامل مع الذاكرة الرييسية عادةً يتم تحميل أكنر من  -0

RAM  ( أسرع من التعامل مع القرص الصلبHard Disk.ًبمئة ألف مرة تقريبا )  

(، و يحجز له Porcess) البرنامج التفيذي موجود على القرص الصلب بشكل ساكن وعند تنفيذه يصبح مهمة -3

 يل المناطق األربعة التي تكلمنا عنها، وبالتالي نريد أن نقلل من عدد مرات النفاذ للقرص الصلب.نظام التشغ

(، وعند إنتهاء هذه الشريحة يقوم Process) لكل مهمة (Time sliceويقوم نظام التشغيل بإعطاء شريحة زمنية )

الية في الذاكرة ثم يتم تحميل سياق المهمة المعالج بتنفيذ مهمة أخرى من رتل األنتظار )يتم حفظ سياق المهمة الح
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بإختيار أحدى المهام المنتظرة حتى يتم تنفيذها من رتل اإلنتظار وفق  CPUالجديدة إلى المعالج(، يقوم المعالج 

خوارزمية جدولة معينة
1
. 

  MultiProgrammingعملية تحميل عدة برامج برامج إلى الذاكرة وتنفيذ واحد منها في لحظة زمينة معينة تُسمى  

 )كل ما سبق هو بإفتراض أنه لدينا معالج واحد فقط(.

 ؟ (Thread(، فما هو النيسب )Process) على تفاصيل المهمة تعرفنا

واحد على  Threadتحوي  (Process)( يجب أن نعلم أن كل مهمة Threadفي الحقيقة ابل تعريف النيسب ) 

( Container) ( بمنابة حاويةProcess) ، يمكننا إعتبار المهمة single-Threadedاألال وتسمى عندها 

فأن البرنامج  ++Cأو   #Cي،عندما نقوم بتشغيل برنامج بلغة(، بشكل تفصيلThreads) لمجموعة من النياسب

 ( منفصل.Thread) وهذا التابع هو نيسب ()main يحوي لتابع

( ويشترك مع غيره من Stackهو عبارة عن مسلك برمجي مستقل في المكدس ) (:Thread) تعريف النيسب

(Heap) النياسب في الكومة
2

كتلة من التعليمات التي نريد تنفيذها على التوازي مع غيرها من  ، بعبارة أخرى: هو

 التعليمات األخرى.

خاصة بما فيها عداد البرنامج باإلضافة إلى مجموعة من السجالت ال Stackبشكل فعلي كل نيسب هو عبارة عن 

(PC.) 

( شريحة زمنية لكي يتم تنفيذها وفقاً لخوارزمية Processذكرنا سابقاً أن نظام التشغيل يُخصص لكل مهمة )

جدولة معينة، هذه الشريحة الزمنية المخصصة لهذه المهمة يتم توزيعها على عدد النياسب الموجودة في هذه 

معينة أيضاً. الجدير بالذكر أن التبديل بين النياسب ضمن المهمة يتم بسرعة كبيرة  المهمة وفقاً لخوازمية جدولة

 جداً وهذا يعطي إنطباع بأن التنفيذ يتم على التوازي.

 ( هي من مهمة نظام التشغيل باإلضافة إلىProcesses Managementالجدير بالذكر أيضاً أن إدارة المهام )

( فهي Threads Managementوالتشارك على الموارد.أما إدارة النياسب )اضايا التزامن وإدارة التضاربات 

 لذلك سنتكلم إداة النياسب في هذا الفصل. من مهمة المبرمج

، الرابط التالي يحوي شرح تفصيلي للنياسب Cجميع األفكار المتناولة في هذا الفصل مستوحاة من لغة البرمجة 

 :unixضمن نظام التشغيل  Cفي لغة البرمجة 

https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/#PthreadsAPI 

 

                                                           
 

1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Scheduling_(computing)للمزيد يمكن اإلطالع على الرابط التالي :  

 

 
2
  threads.html-https://www.cs.rutgers.edu/~pxk/416/notes/05للمزيد يمكن اإلطالع على الرابط التالي :  

https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/#PthreadsAPI
http://en.wikipedia.org/wiki/Scheduling_(computing)
https://www.cs.rutgers.edu/~pxk/416/notes/05-threads.html
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 Multithreading لماذا نحتاج إلى تعدد النياسب

 لألسباب التالية:في الحقيقة معظم التطبيقات التي نستعملها نستخدم أكثر من نيسب وذلك 

لنفرض أننا نريد تنفيذ أمر طباعة منالً عندها لكي  (:Executing in Background) التنفيذ في الخلفية  -1

ال ينتظر المستخدم أمر الطباعة حتى يتم، نجعل أمر الطباعة في نيسب منفصل ونشغله ونكمل عملنا بشكل 

 طبيعي.

: تنفيذ برنامج لمعالجة صورة معينة يمكن تقسيم العمل على منالً  إنجاز مهمة اكثر من مرة لتسريع العمل: -2

من  لن نحصل على ما نريده بشكل أمنلي أربعة نياسب وبالتالي تسريع العمل مع إستغالل أمنل للموارد لكن

 .خالل معالج واحد وإنما نحتاج إلى أكنر من معالج )االستغالل األمنلة للموارد المتاحة(

يقوم Web Server  :منالً  :بيعية لبناء نوع محدد من البرامجالطريقة الطتعدد النياسب هو  -3

 إذاً كيف سيستطيع (.Clients" محدد منتظراً أن يتصل به الزباين )Port" على منفذ "listeningبالتنصت"

إنشاء اادم ؟ ,يكمن الحل في  طلب الزبون األول بينما يجب عليه أن يبقى منتظراً لطلب زبون جديد معالجة

)زباين( لن يكون مختلفاً عن معالجة  نيسب لمعالجة طلب كل زبون متصل لذلك سيكون تخديم ستة عمالء

 زبون واحد ألننا سننشئ ستة نياسب متطابقة.

 

 Multithreaded  النياسب كيف نقوم بإنشاء تطبيقات متعددة

تم تنفيذها على التوازي مع بقية البرنامج ( هو مجموعة من التعليمات التي يThread) علمنا إلى اآلن أن النيسب

( وهذا Delegateإلى مفوض )أو مندوب يُسمى  Methodيتم تمرير اسم هذا ال  Methodوهذه التعليمات تُمنل 

 . Threadالمندوب يتم تسليمه إلى غرض من الصف 

 لنرى البرنامج التالي:

using System; 
using System.Threading; 
 
namespace Multithreading 
{ 
    class Program 
    { 
        public static void process() 
        { 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                Console.WriteLine("Thread write : {0}", i.ToString()); 
            } 
 
            //Console.WriteLine(); 
        } 
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 static void Main(string[] args) 
        { 
 
            Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(process)); 
 
            t1.Start(); 
 
 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                Console.WriteLine("Main() Thread write : {0}", i.ToString()); 
            } 
            //Console.WriteLine(); 
        } 
    } 
} 

 الكود: شرح

 (Method)منهج كاين  ، كل ما يلزمنا لتشغيلSystem.Threadingة امنا باستخدام فضاء األسماء في البداي

وهذا الغرض يأخد كبارمتر كاين  Thread( هو أن نقوم بإنشاء غرض من الصف Threadعلى أنه نيسب )

الذي نريد  ( وهذا المفوض هو عبارة عن مؤشر إلى المنهج )أو التابع(ThreadStartاسمها  Delegateمفوض )

الة الغرض وذلك يؤدي إلى تغيير ح  t1للكاين ()Startنقوم باستدعاء المنهج  ك نيسب وبعد إنشاء النيسب تنفيذه

t1 إلى نيسب ايد التشغيل ( ضمن المهمة الحاليةProcess.) ( وبالتالي لدينا اآلن نيسبانTwo Threads األول )

 حيث يتم تنفيذ كل منهما على التوازي ولنرى الخرج اآلن.  t1والناني هو ()Mainهو المنهج 

 

 

الخرج يتخلف من حاسب يحوي معالج وحيد إلى وحتى أن  في الحقيقة النتيجة تختلف عند التنفيذ لمرات مختلفة

 حاسب يحوي معالجين أو أكنر.
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 مالحظة:

Delegate هي مفوض عن مجموعة من التوابع التي تحمل نفس التوايع، حيث يمكننا تعريف توايع معين يخضع :

واحد أو  Method( يمكننا تنفيذ Delegate، وعن طريق كاين من هذا النمط )Methodsله مجموعة من ال 

ثم تنفيذها واحداً تلوا األخر )تشبه هذه الفكرة فكرة المؤشر إلى تابع  (Queue)أكنر عن طريق وضعها ضمن رتل 

 (.++C/Cفي لغة 

 .مستخدمة في األحداث وفي النياسب في الحقيقة هذه التقنية

 

 لنرى المنال التالي:

namespace MultiThreading 
{ 
    public delegate void mydelegate(int a); 
 
    class Program 
    { 
 
        public static void delegate_fun1(int a) 
        { 
 
            Console.WriteLine(" fun1 " + a.ToString()); 

        } 
 
        public static void delegate_fun2(int a) 
        { 
 
            Console.WriteLine(" fun2 " + a.ToString()); 
 
        } 
 
        static void Main(string[] args) 
        { 
 
            // delegate  ; Pointer to function  
            // delegate  declaration in namespace  
            mydelegate d1 = new mydelegate(delegate_fun1); 
 
            d1(10); // calling delegate_fun1(10); 
 
            d1(20);//  Calling delegate_fun1(20); 
            
            d1 += delegate_fun2;//Add method to method Queue ; that means add delegatefun2  
 
            d1(30);//Calling delegate_fun1(30); then Calling delegate_fun2(30); because it is 
queue 
            d1 = delegate_fun2; // clear Queue and Add delegate_fun2 to Queue 
 
            d1(50); 
   
 

      //anonymous method 
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            d1 += delegate(int n) 
            { 
                Console.WriteLine("anonymous method {0}", n); 
            }; 
 
            d1(70); 
 
        } 
    } 
} 

 شرح الكود:

التي تحمل توايع معين  ( عن مجموعة من التوابع )أو المناهج(Delegateبتعريف مفوض ) امنا في البداية

 .mydelegate)يضعه المبرمج كما بريد( باسم 

لها نفس  ( والتيdelegate_fun1)  Methodوامنا بإعطايه اسم  mydelegateثم امنا بإنشاء كاين من نمط  

 d1ثم امنا باستدعاء التابع عن طريق كاين المفوض ،التي امنا بتعريفها mydelegateالتوايع التي تفرضه ال 

 ل نفس التوايع المطابق لتعريف المفوض)والذي يمنل مؤشر إلى رتل من التوبع التي امنا بإضافتها والتي تحم

mydelegate). 

 .01 من أجل القيمة delegate_fun1قوم باستدعاء المنهج تس ;d1(10) التعليمة التالية: وبالتالي

 .31لقيمة امن أجل ( delegate_fun1)السابق المنهج ثم نقوم باستدعاء نفسو من 

)كل من d1المفوض التوابع التي يؤشر عليهاإلى رتل  (delegate_fun2المنهج الناني )  بعد ذلك نقوم بإضافة

  ;d1 += delegate_fun2، وذلك عن طريق التعليمة التالية : المنهجين الُمضافين يحمالن نفس التوايع (

اء سيؤدي ذلك إلستدع  ;d1(30): بالشكل 21ة في الرتل عند القيمة وبالتالي اآلن عند إستدعاء المناهج الموجود

 .21من أجل القيمة  delegate_fun2و  delegate_fun1المنهجين 

وهذه القيمة هي ايمة المنهج  ،)أو للمؤشر إلى رتل التوابع( d1 ايمة جديدة للمفوض (d1)=بعد ذلك امنا باسناد

delegate_fun2  وبالتالي عند استدعاء ايمة المفوضd1(50)  سيؤدي إلى استدعاء المنهجdelegate_fun2 

 .51عند القيمة 

( والقسم anonymous methodالجدير بالذكر أن المفوض يمكن استخدامه مع المناهج التي ليس لها اسم )

األخير من الكود يوضح هذه الفكرة، حيث أننا امنا بإضافة منهج من دون اسم، ولكن له نفس التوايع الذي 

 .mydelegateيفرضه

 لنرى الخرج اآلن:
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  Thread Terminatation  إيقاف نيسب

ولكن كيف يتم إيقاف النيسب ومتى يتنهي  ،()Startإلى اآلن كيف ننشئ نسيب ونشغله عن طريق المنهج  تعرفنا

 عمله؟

غرض من  ( الذي امنا بربطه معMethod) في الحقيقة ينتهي عمل النيسب بشكل طبيعي عند انتهاء كود المنهج 

 لكي يتم تنفيذه ك نيسب. Threadالصف 

والذي يقوم  Threadللصف  ()Abort( Methodأما كيفية إنهايه بشكل اسري فإن ذلك يتم بواسطة المنهج )

( المسؤولة عن هذا Process، وبعد ذلك تبدأ المهمة ) ThreadAbortExceptionبرمي إستنناء من النمط 

 سابق.النيسب بإنهاء النيسب الذي اام برمي اإلستنناء ال

 

 مالحظات:

أثناء عملة وهذا اد يسبب بعض  ألنه يقوم بإيقاف عمل النيسب فوراً  Abortمن غير المحبذ أستخدام المنهج   -

ضمن ااعدة  أو يقوم بتحديث معطيات ضمن !،نيسب يقوم بعملية كتابة على ملف منل إيقاف المشاكل الخطيرة

 معطيات فأن ذلك يؤدي إلى تخريب البيانات!. 

يتم تفحصه داخل النيسب للتأكد من إنتهاءعمله وذلك لكي  (Boolean)يُنصح عادة باستخدام متحول منطقي   -

( ابل اإلنتهاء، منل إغالق الملفات المفتوحة Releaseلكي يقوم بعمليات التنظيف ) نعطي للنيسب فرصة

 باإلضافة إلى إغالق اإلتصال مع ااعدة المعطيات.

 Background Threads  لخلفية النياسب التي تعمل في ا

( والتي تعمل في الخلفية Processesيستخدم مجموعة من المهام ) في الحقيقة إن نظام التشغيل -

(Background( بأولوية أال من بااي المهام، وتسمى في نظام ويندوز بأسم )Windows Services) 

( ال تظهر Processesهذه المهام ). daemonsفتُسمى  Linux/Unix"خدمات ويندوز"، أما في نظام 

المسؤولة عن إظهار النوافذ في نظام explorer.exe تعمل بشكل تلقايي منل المهمة  للمستخدم ويمكن أن

والتي هي مسؤلة عن جعل الحاسب يعمل كمخدم اواعد  OracleServerويندوز، أو بشكل يدوي منل 

 معطيات.

( Background) ث يمكننا أن نجعل نيسب معين يعمل في الخلفيةالنياسب حي الفكرة ذاتها يمكن تطبيقها على -

، وهذه النياسب مناسبة جداً من أجل إنجاز المهام التي ال يتوجب حدوثها فوراً كما أن المستخدم لن يحتاج إلى 

مى التي تعمل في الخلفية بأفضلية أال من النياسب العادية والتي تس إنتظارها، لذلك يتم تشغيل هذه النياسب

 بالنياسب األمامية.

 IsBackground( عن طريق الخاصية Background)كما يمكن أن نجعل نيسب ما يعمل في الخلفية   -

 . trueوالتي يتم ضبطها بالقيمة 
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( ال تستطيع التخاطب Processes)( التي تعمل في الخلفية Threads( أو النياسب )Processesعادةً المهام ) -

 )الواجهات(. GUIمع عناصر 

 (.forground( عند إنتهاء أخر نيسب أمامي )Backgroundتنتهي النياسب الخلفية ) -

Thread Class  

 نيسب في مستوى نظام التشغيل. System.Threading.Threadيمنل الصنف 

 .Threadأهم الخصايص الموجود في الصنف 

  الخاصية  الوصف

 CurrentThread المنفذ حالياً .( إلى النيسب  Referenceتعيد مرجع )

 IsAlive إذا كان النيسب اد بدأ ولم ينتهي بعد. trueتعيد 

 ISBackground إذا كان النيسب يعمل في الخلفية. trueتعيد 

 Name ( اسم النيسب. set or getتعيد أو تحدد )

 Priority أفضلية النيسب.  (set or getتعيد أو تحدد )

 ThreadState حالة النيسب.  (set or getتعيد أو تحدد )

 

 .Threadالموجود في الصنف  المناهجأهم 

  (methodالطريقة )  الوصف

 Start  .البدأ بتنفيذ بتنفيذ النيسب

 Abort تنهي تنفيذ النيسب بشكل فوري. 

 waitSleepJoin Interruptتقاطع النيسب الذي يكون في حالة 

 Join الُمستدعي لهذا المنهج( حتى ينتهي تنفيذ هذا النيسب. إنتظار نيسب معين )النيسب

 Suspend ( -إيقاف مؤات-pauseإرجاء عمل النيسب لفترة غير محدودة ) 

 Resume (Suspendتبطل عمل التابع السابق ) 

 Sleep .تنوم النيسب لفترة محددة 
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  Thread Statesحاالت النيسب 

يمكن للنيسب أن  ،ThreadState( الُمسمى Enumوهي موجودة ضمن التعداد )لكل نيسب حالة أو عدة حاالت 

 يعرض ايم هذا التعداد. الجدول التالي .Abortedيكون له حالة واحدة أو أكنر منل الحالة 

 الوصف  القيمة 

Running   النيسب يعمل اآلن 

StopRequested (النيسب اد استقبل اشارة إيقافAbort) 

SuspendRequested (النيسب اد استقبل اشارة إيقاف مؤاتpause) 

Background  النيسب يعمل في الخلفية 

Unstarted  النيسب تم إنشاؤه ولكن لم يتم تنفيذ المنهجStart() 

Stopped   بشكل نهايي)النيسب مات(النيسب تم إيقافه 

WaitSleepJoin متواف ضن استدعاء  النيسبwait   أوSleep  أوJoin.  

Suspended  النيسب متواف بشكل مؤات 

AbortRequested  يتنقل النيسب إلى هذه الحالة عندما نكون اد استدعينا المنهجAbort  .للنيسب

ولكن هذا النيسب لم يستقبل بعد إشارة اإليقاف والتي يتم التعبير عنها 

 هذا النيسب.( والذي ينهي عمل ThreadAbortExceptionباإلستنناء )

Aborted نفس الحالة السابقة(AbortRequested)  و النيسب اد تواف)مات( ولكن

 .Stoppedحاته لم تتغير إلى الحالة 

 

Thread Priority  

 (.Process)أولوية( بالنسبة لغيره من النياسب التي تشترك معه في نفس المهمة ) لكل نيسب أفضلية -

 . Normalيتم إنشاء جميع النياسب بأفضلية  -

التشغيل من أجل تحديد من هو النيسب الذي  يجب الحذر عند تحديد األولويات ألن هذه األولويات يستعملها نظام -

سيتم تنفيذه اآلن، لذلك ال تتواع دايماً الحصول على النتايج المطلوبة عند تحديد أولويات النياسب عن طريق التعداد 

(enum المسمى )ThreadPriority .والتي يعرضها الجدول التالي 

 القيمة  الوصف

 Highest النيسب له األفضلية العليا

 AboveNormal النيسب له أفضلية أعلى من النيسب العادي 

 Normal النيسب له أفضلية عادية

 BelowNormal النيسب له أفضلية أدنى من النيسب العادي 

 Lowest الدنيا األفضليةالنيسب له 
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 Concurrencyالتنافس على الموارد 

( ذات فوايد عظيمة جداً إذا تسمح Multithreaded Applicationعلى الرغم من أن التطبيقات متعددة النياسب )

إلى وجود بالقيام بأكنر من عمل بالوات نفسه، إال أن إدارة النياسب ليس أمراً سهالً )بل هو معقد اليالً( باإلضافة 

 منالً: إذا حاول نيسبان العمل على غرض مشترك في الذاكرة فإن النتايج ستكون خاطئة ،خطورة في بعض الموااف

 NET.أو عندما يقوم نيسبان بالكتابة إلى ملف مشترك في نفس الوات فأن خطأ ما سوف يحدث. لذلك تستعمل 

(، لكي يستخدمها المبرمج من Processes) نة بين المهاماآلليات )أو الطرق( التي يستخدمها نظام التشغيل للمزام

 (.Threadsأجل المزامنة بين النياسب )

( من تزامن وحل مشاكل التنافس على الموارد هي Processes Managementإدارة المهام ) :حظة هامةمال

المبرمج، لهذه األسباب ( فهي من مهمة Threads Managementمسؤولية نظام التشغيل، أما إدارة النياسب )

 سنرى مفهومين هما:

( أو Two Threadsوهي مقطع من الكود مشترك بين نيسبين ) (:Critical Sectionsالمقاطع الحرجة )  -1

لذلك نلجأ إلى  دخول نيسبين إلى مقطع الحرج فذلك يؤدي إلى خطأ في النتايج أو خطأ في التنفيذ، أكنر، وعند

 .Lockاستخدام القفل 

لتحقيق دخول نيسب واحد إلى المقطع الحرج، وعند تنفيذ كامل الكود ضمن المقطع  وهي طريقة (:Lockالقفل) -2

ابل الخروج من المقطع  الحرج يقوم هذا النيسب )الذي دخل للتو و وضع افل على المقطع الحرج( بتحرير القفل

 يده.الذي نر ليستعمله نيسب أخر. ذلك من أجل الحصول على الخرج الصحيح الحرج

 

 مالحظات:

يجب علينا الحذر عند استعمال القفل بحيث نقفل أصغر جزء من الكود )الشيفرة( التي نحتاج إلى حمايته ضمن  -0

 البرنامج.

هذه األفكار باإلضافة إلى جميع األفكار التي سنشرحها في هذا الفصل الحقاً هي موجودة ومطبقة من ابل نظام  -3

 ( وسنراها على نطاق النياسب.Processesالتشغيل ولكن على نطاق المهام )
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 استخدام المقاطع الحرجة والقفل 

كتلة الشيفرة  . تؤكد هذه العبارة على أنLockحالً واضحاً للمقاطع الحرجة وذلك عن طريق العبارة  #Cتقدم لغة 

 في لحظة ما. من ابل نيسب واحد على األكنر ستُنفذ { } والموضوعة ضمن اوسين التي تليها

 : التالي لنرى مقطع الشيفرة

      Static int [] arr=new int [10]; 
 
       Static int  index++; 
 
            if (index>=10) 
                return; 
 
            Console.WriteLine(arr[index]); 
 

ابل الولوج إلى المصفوفة،  الشرط( في كل مرة ثم نقوم بفحص indexالدليل ) تقوم هذه الشيفرة بزيادة -

 والمصفوفة indexلنفرض أن هذه الشيفرة ينفذها مئة نيسب أو أكنر من ذلك )مع العلم أن كالً من المتحول 

 )مشتركة بين األغراض(. Staticهي 

  Index=9ولنفرض أننا وصلنا إلى القيمة كما النا سابقاً يقوم المعالج بتنفيذ جزء من شيفرة كل نيسب، -

ولنفرض أن النيسب اد وصل إلى تعليمة الطباعة ثم فقد التحكم وانتقل التحكم إلى نيسب أخر والذي بدورة اام 

( ثم اام بتفحص الشرط فوجده محقق لذلك ينفذ النيسب 01)أصبحت ايمته تساوي  indexبزيادة ايمة المتحول 

ول )الذي يقف عند تعليمة الطباعة( ثم يقوم ، بعد ذلك لنفرض أنه عاد التحكم إلى النيسب األreturnالتعليمة 

عندها نكون اد خرجنا خارج حدود المصفوفة وعندها يرمي البرنامج  arr[index]بالحصول على القيمة 

 استنناء وينهار البرنامج.

يذ المشكلة السابقة الذكر ولكن تنف في الحقيقة إن تنفيذ هذا البرنامج على حاسب يحوي معالجاً واحداً اد يولد -

البرنامج على حاسب يحوي عدة معالجات عندها لن يحدث هذا الخطأ )ألنه ضمن الشريحة الزمنية 

كان المقطع الحرج كبير نوعاً ما عندها اد تحدث  في حال ،ب يقوم بتنفيذ كامل المقطع الحرجالمخصصة للنيس

 المشكلة التي تكلمنا عنها، وهذا ما سنراه الحقاً(.
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 وهذه الشيفرة كاملة:

using System; 
using System.Threading; 
 
namespace MultiThreading 
{ 
    class Program 
    { 
        static int index = 0; 
        static int [] arr=new int [10]; 
 
        Program() 
        { 
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++) 
            { 
                arr[i] = i; 
            } 
        } 
 
        public   void process() 
        {  
               index++; 
 
                if (index >=10) 
                    return; 
 
                Console.WriteLine(arr[index]); 
        } 
        static void Main(string[] args) 
        { 
 
            Program p = new Program(); 
 
            Thread[] arr = new Thread[10]; 
 
            for (int i = 0; i<10; i++) 
            { 
                Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(p.process)); 
 
                arr[i] = t1; 
            } 
 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                arr[i].Start(); 
            } 
        } 
    } 
} 
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    Threads Synchronizationالتزامن بين النياسب 

 .(Concurrency) استخدام موارد مشتركة والتوااتالنياسب لسببين هما: نحتاج إلى المزامنة بين

 خاصة به )المكدس يحوي بارمترات اإلستدعاءات باإلضافةكل نيسب له مكدس خاص به ومجموعة مسجالت 

)تنتمي إلى  ( فهي مشتركة بالنسبة لكل النياسبStatic Variablesالمتحوالت المحلية(، أما المتحوالت العامة )

( Porcessضمن المهمة ) ( ككل(، لذلك يمكن الوصول إليها من ابل جميع النياسب الموجودةPorcessالمهمة )

 :الشكل التالي والذي يوضح المشكلةطي فرصة لظهور مشاكل حقيقية صعبة الحل.لنرى وذلك يع

 

 

 

 

 

 

 .يستطيع الوصول إلى المتحول العاموكل منهما  A , B( تحوي نيسبين Porcessمهمة ) في الشكل السابق لدينا

 Bإلى النيسب   Aفي هذه اللحظة يتنقل التحكم من النيسب Globalxفي المتحول العام  2القيمة A في البداية يضع 

مسجالت أحد هذه  عن المكدس الخاص به باإلضافة إلى مجموعة والذي هو عبارة A)طبعاً يتم حفظ سياق النيسب 

ير ايمة يقوم بتغي Bالمسجالت لمعرفة التعليمة التالية التي نريد تنفيذها عند العودة للتنفيذ مرة أخرى(، واآلن النيسب 

دون االنتباه إلى  Funcيقوم باستدعاء التابع  Aوعندما يعود التنفيذ إلى النيسب  2إلى القيمة  Globalxالمتحول العام 

 .يات اد تغيرت وبالتالي لدينا خطأأن المعط

أي أننا إذا نفذنا البرامج  في الحقيقة من الصعب جداً أكتشاف هذا النوع من األخطاء ألنها تعتمد أصالً على التوايت.

  .(A , Bمرة أخرى اد ال تظهر لنا المشكلة التي كنا نتكلم عنها )لم يحدث تبديل بالسياق بين النيسبين 

ال تقتصر المشاركة على التشارك بالمتحوالت العامة إنما يمكن أن تظهر مع أي مورد مشترك منل الملفات واواعد 

 المعطيات.

: إذا كان من المهم أن ينتظر نيسب ما وصول نيسب أخر إلى نقطة هو التواقت بين النياسب للمزامنة الثانيالسبب 

 معينة بالعمل )منالً النيسب األول يحضر بيانات والناني ينتظر أكتمال هذه البيانات(.

  

     

       

     B انتقال التحكم إلى النيسب   

         

    Aعودة التحكم إلى النيسب 

Thread  A 

 

Globalx=3  

//call function 

Func(Globalx ); 

Thread B 

 

   Globalx=4 
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 Synchronization Implementationتحقيق التزامن  

 والقيام بعمليات سحب مال من الرصيد.سنعرض مسألة ولوج أكنر من نيسب على حساب مصرفي  -

( في طور التنفيذ فأنه يجب على هذه المناالة أن تتم بالكامل ابل Transcationعندما يكون لدينا مناالة معينة ) -

الشروع في مناالة أخرى وهذا ما سنقوم به من خالل التزامن بين النياسب، وإال فأن النتايج ستكون خاطئة 

 ضمن الحساب ذو ايمة سالبة !(. )يمكن أن يصبح الرصيد

 سنقوم بعرض المنال مرة من دون تزامن و مرة مع تزامن.    

    class Account 
    { 
 
        int balance; 
        bool Dolock; 
 
        Random r = new Random(); 
 
        public Account(int initial,bool Dolock) 
        { 
            balance = initial; 
 
            this.Dolock = Dolock; 
        } 
 
        int Withdraw(int amount,bool Dolock) 
        { 
 
            // This condition will never be true unless the lock statement 
            // is commented out: 
            if (balance < 0) 
            { 
                throw new Exception("Negative Balance"); 
            } 
 
            // Comment out the next line to see the effect of leaving out  
            // the lock keyword: 
            if (Dolock) 
            { 
                lock (this) 
                { 
                    if (balance >= amount) 
                    { 
                        Console.WriteLine("Balance before Withdrawal :  " + balance); 
                        Console.WriteLine("Amount to Withdraw        : -" + amount); 
                        balance = balance - amount; 
                        Console.WriteLine("Balance after Withdrawal  :  " + balance); 
                        return amount; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        return 0; // transaction rejected 
                    } 
                } 
            } 
            else 
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            { 
                if (balance >= amount) 
                { 
                    Console.WriteLine("Balance before Withdrawal :  " + balance); 
                    Console.WriteLine("Amount to Withdraw        : -" + amount); 
                    balance = balance - amount; 
                    Console.WriteLine("Balance after Withdrawal  :  " + balance); 
                    return amount; 
                } 
                else 
                { 
                    return 0; // transaction rejected 
                } 
            } 
        } 
 
        public void DoTransactions() 
        { 
            for (int i = 0; i < 100; i++) 
            { 
                Withdraw(r.Next(1, 100),Dolock); 
            } 
        } 
    } 
 
    class Test 
    { 
        static void Main() 
        { 
            Thread[] threads = new Thread[10]; 
 
            Account acc = new Account(1000,true); 
 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                Thread t = new Thread(new ThreadStart(acc.DoTransactions)); 
                threads[i] = t; 
            } 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                threads[i].Start(); 
            } 
        } 
    } 

 شرح الكود:

فة إلى متحول منطقي للداللة على اوالذي يحوي على ايمة الحساب باإلض Accountفي البداية لدينا الصف  -

 ( أم ال ويتم تحديد هذه القيم عند إنشاء الغرض )في الباني(.Lock) استعمال افل

نياسب وكل هذه النياسب تتنافس على نفس الغرض )الحساب  01امنا بإنشاء حساب ثم أنشأنا  ()Mainفي ال -

 سب العشرة وهنا نميز حالتين:اثم امنا بتشغيل هذه الني ،المصرفي(
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باإلضافة  falseعند إنشاء الحساب ال نريد أن نجعل النياسب متزامنة في عملها لذلك نمرر للباني القيمة  -0

الرصيد اإلبتدايية. في هذه الحالة تتداخل النتايج والنعرف ماذا يحصل ألن المنااالت ال تتم بشكل  إلى ايمة

كامل وإنما بشكل جزيي لذلك يصبح الرصيد سالب مما يؤدي إلى رمي استنناء وبالتالي إيقاف البرنامج 

 .(بنقوم برمي استنناء إليقاف النيس)في الكود نفحص الرصيد إذا كان سالب فأننا 

 لنرى الخرج اآلن:

 

 .)الخرج خاطئ(ظهور استنناءات كنيرة  نالحظ

)أي نريد استعمل افل على الغرض من أجل المزامنة بين النياسب(  trueأما في حال امنا بوضع ايمة  -3

 فأنه في لحظة ما اليمكن لنيسبين أن يدخال إلى المقطع الحرج. وذلك عند إنشاء الحساب

ما يدخل إلى المقطع الحرج )يضع افل على الغرض وبقية النياسب تكون في فقط نيسب واحد في لحظة 

كامل المقطع الحرج)والذي يمنل مناالة كاملة( يقوم  حالة انتظار(. و بعد أن ينتهي هذ النيسب من تنفيذ

حرج. للدخول في المقطع ال ثم يقوم نظام التشغيل بإختيار أحد النياسب التي في حالة إنتظار ،بتحرير القفل

يقوم بكل ما اام به النيسب السابق )إافال الغرض عند الدخول إلى المقطع الحرج  وثم يقوم النيسب المختار

 وهكذا نحصل على خرج صحيح. وتحرير القفل عند الخروج من المقطع الحرج(
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 .لنرى الخرج اآلن

 

 نالحظ عدم وجود أخطاء وهذا هو المطلوب.

  



  الفصل الثامن: تعدد النياسب

 

   159 
 

  Synchronization Classesأصناف التزامن 

العديد من األصناف التي يمكن أن نستخدمها لتحقيق التزامن،  System.Threadingيحتوي فضاء األسماء 

 الفقرات التالية ستوضح هذه األصناف.

  Interlockedالصف 
بين  المشتركةلتقديم العمليات اآلمنة على المتحوالت  (Safeآمنة ) (methodيحتوي هذه الصنف على مناهج )

 عدة نياسب.

( فإما أن تتم بشكل كامل Transaction( أي أن المنهج هو عبارة عن مناالة )atomicهذه المناهج هي ذرية )

 دون مقاطعة من المعالج أو أن ال تتم أبداً .

 من هذه المناهج :

1- Increment : .تزيد ايمة متحول 

2- Decrement : .تنقص ايمة متحول 

3- Exchange:  ايمة في متحول ويعيد القيمة األصلية )القديمة( للمتحول.يضع 

4- CompareExchange: ( تقارن بين ايمتينDestination ,Comparand)  وإذا كانتا متساويتين تضع

 (.Destsination( في المتحول )Valueايمة متحول أخر )

المعالج عند التبديل بين ذرية أي ال يمكن أن تقاطع من  ( هي مناهجmethods) جميع هذا المناهج -

 )أي تنفذ كتعليمة واحدة(. النياسب

( ال تُنفذ بشكل ذري )أي كتعليمة Increment) ( واإلنقاصIncrement) في الحقيقة إن عملية الزيادة -

 واحدة(على معظم المعالجات، بل تحتاج إلى ثالثة مراحل هي كالتالي:

 المعالج.تحميل ايمة المتحول من الذاكرة إلى أحد مسجالت  -0

 زيادة أو إنقاص القيمة. -3

 تخزين القيمة الجديدة للمتحول في الذاكرة الرييسية. -2

( السابقة )الخاصة بالزيادة واإلنقاص( فإن النيسب األول الذي methods) إذا لم نستخدم هذه المناهج -

أول مرحلتين يقوم بالزيادة أو اإلنقاص للمتحول المشترك يمكن أن يُقاطع من ابل وحدة المعالجة في 

بعملية الزيادة أو اإلنقاص لنفس المتحول المشترك، لنفرض أن هذا النيسب  من أجل أن يقوم نيسب ثاني

تخزين(. وعندما يعود النيسب األول  -2زيادة أو إنقاص -3 تحميل -0اام بالعمليات النالثة السابقة)

فوق القيمة التي زادها أو أنقصها )يكتب  إلكمال عمله يقوم بعملية التخزين في المتحول المشترك

 النيسب الناني( وبالتالي لدينا معطيات خاطئة.

( والذي يؤمن لنا عمليات على شكل منااالت )أي تُنفذ Interlockedلسبب نحن بحاجة إلى هذا الصف )ا لهذا

 كتعليمة واحدة وال يمكن مقاطعتها(.

 .Interlockedلنرى اآلن الكود التالي والذي يستخدم الصنف 



  الفصل الثامن: تعدد النياسب

 

   160 
 

using System; 
using System.Threading; 
 
namespace InterlockedExchange_Example 
{ 
   class MyInterlockedExchangeExampleClass 
   { 
        //0 for false, 1 for true. 
        private static int usingResource = 0; 
 
         private  const int numThreadIterations = 5; 
 
         private const int numThreads = 4; 
 
         static void Main() 
         { 
                Thread myThread; 
 
                Random rnd = new Random(); 
 
                for (int i = 0; i < numThreads; i++) 
                { 
                    myThread = new Thread(new ThreadStart(MyThreadProc)); 
 
                    myThread.Name = String.Format("Thread {0} :", i + 1); 
 
                    //Wait a random amount of time before starting next thread. 
                    Thread.Sleep(rnd.Next(0, 1000)); 
 
                    myThread.Start(); 
                } 
          } 
 
            private static void MyThreadProc() 
            { 
                // numThreadIterations is  5 
                for (int i = 0; i < numThreadIterations; i++) 
                { 
                    UseResource(); 
 
                    //Wait 1 second before next attempt. 
                    Thread.Sleep(1000); 
                } 
            } 
 
            static bool UseResource() 
            { 
                //0 indicates that the method is not in use. 

 //Exchange method Return The Original value of usingResource(before Assigning   
// 1 to usingResource variable) 

                if (0 == Interlocked.Exchange(ref usingResource, 1))  
                { 
                    Console.WriteLine("{0} acquired the lock", Thread.CurrentThread.Name); 
 
                   //** : Code to access a resource that is not thread safe would go here. 
 
                    //Simulate some work  
                    Thread.Sleep(500); 
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                    Console.WriteLine("{0} Release lock", Thread.CurrentThread.Name); 
 
                    //Release the lock 
                    Interlocked.Exchange(ref usingResource, 0); 
                    return true; 
                } 
                else 
                { 
                 Console.WriteLine("  {0} was denied the lock, Thread.CurrentThread.Name); 
 
                    return false; 
                } 
            } 
        } 
    }   

  : شرح الكود

في هذا البرنامح بتحقيق التزامن بين مجموعة من النياسب والتي تنفذ كل منها مجموعة من التعليمات، حيث  نقوم

 1حيث نقوم بتغيير ايمته بين ال   Staticيقوم كل نيسب باستعمال المورد المشترك والذي هو عبارة عن متحول

تدل على أن المورد مستخدم، يقوم كل نيسب  0على أن المورد غير مستخدم والقيمة  1حيث تدل القيمة  ،0وال 

باستالم القفل ثم يقوم بعمله داخل المقطع الحرج، وهنا نضع المعالجة التي نريدها على المورد المشترك واد أشرنا 

وبعد  ،ة معينة لمحاكاة لعملية المعالجةإلى ذلك ضمن الكود عن طريق وضع تعليق **، ثم امنا بتنويم النيسب لمد

الخاص بالصف  Exchange( عن طريق المنهج Release Lockهذا النيسب يقوم بتحرير القفل ) أن ينتهي

Interlocked. 

والذي ينفذه كل نيسب من النياسب األربعة ضمن التطبيق السابق ضمن  UseResourceلنلقي نظرة على المنهج 

 حلقة لخمس مرات، حيث يقوم كل نيسب بالدخول إلى المقطع الحرج عن طريق التعليمة:

if (0 == Interlocked.Exchange(ref usingResource, 1)) 
 

وذلك عن طريق المنهج  usingResourceإلى المتحول المشترك  0حيث تقوم هذه التعليمة باسناد القيمة 

Exchange  والذي يعيد ايمة المتحول القديمة ابل التعديل، فإذا كانت تساوي الصفر عندها يكون المورد غير

 مستخدم لذلك يتم الدخول في المنطقة الحرجة. 

لقديمة للمتحول )القيمة ا 0برد القيمة  Exchangeأما بقية النياسب فتقوم بتنفيذ الشرط السابق ولكن المنهج 

ثم يقوم النيسب الذي لم  المشترك(، وهذا يدل على أن المورد مستخدم اآلن لذلك ال يتم الدخول إلى هذا الشرط،

 بطباعة جملة كمايلي: يستطع أن يحصل على المورد المشترك

Console.WriteLine(" {0} was denied the lock", Thread.CurrentThread.Name); 
 

 .falseايمة  usingResourceثم يردالمنهج 

 )تفشل في الدخول إلى المقطع الحرج(. وهكذ من أجل بقية النياسب
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 طبعاً النيسب الذي اام بالدخول إلى المقطع الحرج عندما يقوم بالخروج فأنه يحرر القفل عن طريق التعليمة:

Interlocked.Exchange(ref usingResource, 0); 
 

مرة أخرة )ألنه يُستدعى ضمن  usingResourceيعود النيسب الذي خرج من المقطع الحرج لتنفيذ المنهج  وهكذا

 . falseحلقة لخمس مرات(، فإما أن يدخل إلى المقطع الحرج أو أن يفشل ويطبع عبارة فشل ويرد ايمة 

روج منها والنياسب التي فشلت في لنرى الخرج اآلن، حيث يظهر لنا ترتيب دخول النياسب إلى المنطقة الحرجة والخ

 الدخول إلى المنطقة الحرجة.
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  Parallel Programmingبرمجة تفرعية مسألة 
إلى  0المنال التالي يعرض لنا نيسبين يقومان بعملية جمع سلسة من اإلعداد. منالً، نريد جمع األعداد من 

 511,111حتى  0كل منهما يقوم بجمع األعداد من  (Two Threadsنقوم بتوزيع العمل على نيسبين ) 0,111,111

 )أي ال ينتظر أحد منهما األخر(.  من دون تزامن

 فهي هامة جداً. أرجو اراءة التعليقات

using System; 
using System.Threading; 
 
namespace MultiThreading 
{ 
    public class ThreadSafe 
    { 
        // Field totalValue contains a running total that can be updated 
        // by multiple threads. It must be protected from unsynchronized  
        // access. 
        private double totalValue = 0.0; 
 
        // The Total property returns the running total. 
        public double Total { get { return totalValue; } } 
 
        // AddToTotal safely adds a value to the running total. 
        public double AddToTotal(double addend) 
        { 
            double initialValue, computedValue; 
 
            do 
            { 
                // Save the current running total in a local variable. 
                initialValue = totalValue; 
 
                // Add the new value to the running total. 
                computedValue = initialValue + addend; 
 
                // CompareExchange compares totalValue to initialValue. If 
                // they are not equal, then another thread has updated the 
                // running total since this loop started. CompareExchange 
                // does not update totalValue. CompareExchange returns the 
                // contents of totalValue, which do not equal initialValue, 
                // so the loop executes again. 
            } 
            while (initialValue != Interlocked.CompareExchange(ref totalValue, 
                computedValue, initialValue)); 
 
            // If no other thread updated the running total, then  
            // totalValue and initialValue are equal when CompareExchange 
            // compares them, and computedValue is stored in totalValue. 
            // CompareExchange returns the value that was in totalValue 
            // before the update, which is equal to initialValue, so the  
            // loop ends. 
 
            // The function returns computedValue, not totalValue, because 
            // totalValue could be changed by another thread between 
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            // the time the loop ends and the function returns. 
            return computedValue; 
        } 
    } 

 

    public class Test 
    { 
        // Create an instance of the ThreadSafe class to test. 
        private static ThreadSafe ts = new ThreadSafe(); 
 
        private static double control; 
 
        private static ManualResetEvent mre = new ManualResetEvent(false); 
 
        public static void Main() 
        { 
            // Create two threads, name them, and start them. The 
            // thread will block on mre. 
 
            Thread t1 = new Thread(TestThread); 
            t1.Start(); 
 
            Thread t2 = new Thread(TestThread); 
            t2.Start(); 
 
            // Now let the threads begin adding numbers to  the total. 
            mre.Set(); // Notify All Waiting Threads 
 
            // Waiting The Main Thread until all the threads are done(t1,t2). 
            t1.Join(); 
            t2.Join(); 
 
           Console.WriteLine("Thread safe: {0}  Ordinary Double: {1}", ts.Total, control); 
        } 
 
 
        private static void TestThread() 
        { 
 
           //Wait until the signal. 
            mre.WaitOne(); //Wait Current Thread until The mre call set method 
 
            for (int i = 1; i <= 10; i++) 
            { 
                // Add to the running total in the ThreadSafe instance, and 
                // to an ordinary double. 
                double testValue =i; 
 
                control += testValue;//ordinary Add  
 
                ts.AddToTotal(testValue); // Thread safe add 
            } 
        } 
    } 
 
} 
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 :شرح الكود

ونريد تقسيم العمل على نيسبين كل منهما يقوم بجمع األعداد  31حتى  0نريد في هذا المنال أن يقوم بجمع األعداد من 

وتحديداً ضمن المتحول  ThreadSafeمن الصنف  tsوالنتيجة يتم تخزينها ضمن غرض  01حتى  0من 

totalValue،  المخزنة ضمن المتحول  بطباعةوفي النهاية نقوم(ايمة الجمع العاديةControl مع ايمة الجمع عن )

 طريق نيسبين.

وفي بدايته استدعاء للمنهج  TestThread امنا بإنشاء نيسبين و شغلنا كل منهما ثم اام كل من النيسبين بتنفيذ المنهج

WaitOne  الخاص بالصفManualResetEvent )يقوم هذا المنهج بتعليق عمل النيسب الحالي )حالة إنتظار ،

الخاص بالصف  set ارة يتم إرسالها عن طريق المنهجوهذه اإلش إلى أن يستقبل هذا النيسب إشارة متابعة،

ManualResetEvent  وذلك ضمن الـ(main Thread - يجب أن ال ننسى أن الmain method  هو نيسب- )

 والذي يعيد كل النياسب التي في حالة إنتظار إلى العمل مجدداً.

والذي يقوم بتعليق عمل النيسب  t1، t2لكل من النيسبين  Join بإستدعاء المنهج main Threadفي داخل ال  ثم امنا

بتنفيذ  main Threadال يقوم ال  من عملهما )لكي t1, t2( إلى أن ينتهي كل من النيسبين main Threadالحالي)

 سيناريو تنفيذ الكود. عملية الطباعة األخيرة لنتايج لم يكتمل حسابها بعد(. إلى اآلن نكون اد وّضحنا

 ؟ t1, t2ولكن كيف يعمل كل من النيسبين 

  tsالخاص بالغرض  AddToTotal( إلى المنهج iيقوم بتمرير ايمة العداد) 3t1 , tفي الحقيقة كل من النيسبين 

، وضمن هذا المنهج نقوم في البداية بتخزين القيمة tsالخاص بالغرض  totalValueليقوم بجمعها إلى المتحول 

ثم تتم عملية الجمع ويتم تخزين نتيجة الجمع  initialValueضمن متحول أخر اسمة  totalValueالحالية للمتحول 

 . computedValueضمن متحول أخر اسمه 

بمقارنة القيمة الحالية  Interlocked الخاص بالصف CompareExchangeيقوم النيسب عن طريق المنهج ثم 

( فإذا كانت القيم متساوية فإنه initialValueمع القيمة القديمة له )والمخزنة ضمن المتحول  totalValueللمتحول 

)تنبيت  totalValueفي المتحول  computedValue( يخزن ايمة المتحول CompareExchangeهذا المنهج )

( initialValueاألصلية )ابل التعديل والتي تساوي ايمة المتحول totalValueعملية الجمع( و يعيد ايمة المتحول 

ايمة  عندها يكون النيسب األخر اد اام بتعديل (، وإال إذا لم تكن القيم متساويةDo - whileولذلك يخرج من الحلقة )

وذلك لكي نحصل على نتايج لذلك يجب إعادة عملية الجمع )نعود في الحلقة مرة ثانية  totalValueالمتحول 

 والتي ال تساوي ايمة المتحول totalValueايمة  CompareExchangeعملياً يعيد المنهج صحيحة(، 

initialValue .(.001هو  31إلى  0 لنرى الخرج اآلن : )مجموع القيم من لذلك يعود النيسب بالحلقة مرة أخرى 
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 :تنويه

المعالج إلى زمن لتنفيذ  مليون ونريد أن نرى كم يتحتاج 51حتى  0لنفرض أننا نريد اآلن أن نقوم بجمع األعداد من 

حتى  0نياسب )كل نيسب يقوم بجمع األعداد من  01وفي حالة تقسيم العمل على  البرنامج في حال نيسب واحد يعمل،

 الفايدة التي حققناها من تعدد النياسب في الوات الذي نحتاجه لتنفيذ البرامج.ألف( لنالحظ  511

 (.Core 2 Duoفي الحقيقة الفايدة تكون أكبر في المعالجات متعددة النوى)منالً : 

 فقط: mainالسابق هو فقط تغيير ال  كل ما علينا تغييره عن الكود

 يمكنكم مشاهدة النتايج بأنفسكم.

        public static void Main() 
        { 
            // Create two threads, name them, and start them. The 
            // thread will block on mre. 
 
            Thread [] arr =new Thread[10]; 
 
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++) 
            { 
                Thread t1 = new Thread(TestThread); 
                arr[i] = t1; 
            } 
 
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++) 
            { 
                arr[i].Start(); 
            } 
 
 
            // Now let the threads begin adding numbers to  
            // the total. 
            mre.Set(); 
 
 
            // Waiting The Main Thread until all the threads are done. 
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++) 
            { 
                arr[i].Join(); 
            } 
 
            Console.WriteLine("Thread safe: {0}  Ordinary Double: {1}", ts.Total, control); 
        } 
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Semaphore Class   
يمكن أيضاً  ،( في مستوى نظام التشغيلProcessesلتحقيق التزامن بين المهام ) آليههو عبارة عن ر السيمافو

 استعماله لتحقيق التزامن بين النياسب.

تعريف السيمافور أيضاً بأنه: "عبارة عن رام يُمنل عدد محدود من النياسب التي تستطيع الحصول على مورد يمكن 

 ( من الموارد التي يتم التنافس عليها من ا ب ل أكنر من نيسب(.Pool) مشترك" أو )حوض

 المشتركة.( من الموارد Pool) إلى حوض أي أن السيمافور يستخدم من أجل التحكم في الوصول

يمكن ألي نيسب أن يحاول الحصول على وحدة من وحدات الموارد المشتركة ضمن الحوض )الحوض يحوي عدد 

 الموارد(. محدود من

هذا العدد يتم إنقاصه في كل مرة يقوم فيها نيسب معين باستخدام وحدة  ،ذكرنا سابقاً أن السيمافور هو عبارة عن عدد

في نفس الوات هذا العدد )الذي يُمنل السيمافور( يتم زيادته عندما يقوم نيسب ، مافورمن الواحدات التي يؤمنها السي

معين بتحرير الوحدة التي استخدمها من حوض الموارد)تُسمى هذه العملية بتحرير السيمافور وهي عبارة عن منهج 

نياسب أخرى باستعمال هذه الوحدة من لكي يتم السماح ل 0ايمة السيمافور بمقدار  فعلياً تُمنل زيادة– ()Releaseاسمه 

وعندما تصبح ايمة السيمافور تساوي الصفر عندها أي نيسب يقوم بطلب وحدة من واحدات المنبع ، (-حوض الموارد

وعندما يقوم أحد النياسب التي تستخدم  ()Waitoneسيقوم باإلنتظار على هذا السيمافور وذلك عن طريق المنهج 

عندها يقوم نظام التشغيل بإختيار أحد النياسب من رتل اإلنتظار والذي  ()Relesaseافور السيمافور بتحرير السيم

 يحوي النياسب التي تنتظر على هذا السيمافور. 

  :مثال

عند ذلك يقوم نظام التشغيل  ،طلبات على األكنر لنفرض أن لدينا طابعة وهذه الطابعة تستطيع أن تعالج ثالثة

. لنفرض أن أربعة نياسب ااموا بطلب الحصول على 2بتخصيص سيمافور خاص بهذه الطابعة وتكون ايمته تساوي 

النياسب التي تريد  نياسب سوف تستخدم موارد الطابعة و النيسب الرابع وكل ثالثة، مورد من هذا السيمافور عنديذٍ 

أي أن المورد – 1على السيمافور)ألن ايمة السيمافور اآلن هي  افور سوف تنتظرالحصول على مورد من هذا السيم

( إلى أن يقوم أحد النياسب النالثة األولى بتحرير السيمافور )زيادة ايمة السيمافور -مستخدم من ا ب ل ثالثة نياسب

خدم المورد الذي تم تحريره وتبقى شغيل بإختيار أحد النياسب من رتل اإلنتظار ليستتوعندها يقوم نظام ال ،(0بمقدار 

 النياسب المتبقية في حالة إنتظار إلى حين تحرير أحد الموارد من حوض الموارد.

ايمة السيمافور هي عدد أكبر أو يساوي الصفر ويعبر عن عدد النياسب التي تستطيع أن تحصل على  :1مالحظة 

 المورد مباشرة و من دون إنتظار.

في الحقيقة يمكن لنيسب أن يقوم بطلب الحصول على مورد من سيمافور أكنر من مرة، منالً يمكن : 2مالحظة  

 ()WaitOneلنيسب معين أن يطلب الحصول على مورد من سيمافور ثالثة مرات وعندها نقوم باستدعاء المنهج 

مرات أيضاً أو يمكن أن  ثالثة ()Releaseثالثة مرات، وعندما نقوم بتحرير السيمافور يجب استدعاء المنهج 

 والذي يأخد كبارمتر عدد مرات طلب الحصول على مورد من السيمافور. Release(3) نستدعي المنهج 
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 الجدير بالذكر أنه يوجد نوعين من السيمافورات:

1- named system semaphores:  يتم إنشاؤه عن طريق وضع اسم للسيمافور ضمن الباني عند إنشاء غرض

وهذا النوع ُمستخدم من ا ب ل نظام التشغيل لتحقيق التزامن بين ، التشغيل( )هذا األسم معروف من ا ب ل نظامسيمافور 

 (.Processesالمهام )

2- local semaphore: ( موجود على مستوى المهمةProcess فقط ويستخدم من ا ب ل أي نيسب ضمن المهمة )

 اآلن لنرى الكود التالي. المهمة.وهو مستخدم لتحقيق التزامن بين النياسب ضمن 

 أرجو اراءة التعليقات فهي هامة جداً.

using System.Threading; 
using System.IO; 
 
namespace MultiThreading 
{ 
 
    public class Example 
    { 
        // A semaphore that simulates a limited resource pool. 
        private static Semaphore _pool; 
 
        public static void Main() 
        { 
            // Create a semaphore that can satisfy up to three 
            // concurrent requests. Use an initial count of zero, 
            // so that the entire semaphore count is initially 
            // owned by the main program thread. 
 
            _pool = new Semaphore(0, 3); 
 
            // Create and start five numbered threads.  
             
            for (int i = 1; i <= 5; i++) 
            { 
                Thread t = new Thread(new ParameterizedThreadStart(Worker)); 
 
                // Start the thread, passing the number 
                t.Start(i); 
            } 
 
            // Wait for half a second, to allow all the 
            // threads to start and to block on the semaphore. 
            // 
            Thread.Sleep(500); 
 
            // The main thread starts out holding the entire 
            // semaphore count. Calling Release(3) brings the  
            // semaphore count back to its maximum value, and 
            // allows the waiting threads to enter the semaphore, 
            // up to three at  the same time. 
 
            Console.WriteLine("Main thread calls Release(3)."); 
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            _pool.Release(3); //Increment The initial count of Semaphore 3 times  
 
            Console.WriteLine("Main thread exits."); 
        } 
 
        private static void Worker(object num) 
        { 
            // Each worker thread begins by requesting the 
            // semaphore. 
            Console.WriteLine("Thread {0} begins " + 
                "and waits for the semaphore.", num); 
 
            _pool.WaitOne(); 
 
            Console.WriteLine("Thread {0} enters the semaphore.", num); 
 
            // The thread's "work" consists of sleeping for  
            // about a second.  
 
            Thread.Sleep(1000 ); 
 
            Console.WriteLine("Thread {0} releases the semaphore.", num); 
 
            // _pool.Release():Exits the semaphore and returns the previous count. 
            Console.WriteLine("Thread {0} previous semaphore count: {1}", 
                num, _pool.Release());  
 
        } 
    }  
} 

  لنرى الخرج اآلن :
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في البداية تكون ايمة السيمافور تساوي الصفر وبعد تشغيل خمسة نياسب وهذه النياسب في حالة إنتظار على 

، وعندها يختار نظام التشغيل ثالثة نياسب من 2بزيادة ايمة السيمافور بمقدار  main Threadالسيمافور، يقوم ال 

في حالة إنتظار إلى حين أن يقوم  5و 0( ويبقى 2و2و 3أصل خمسة موجودين في رتل اإلنتظار )هذه النياسب هي 

د القيمة السابقة للسيمافور بتحرير السيمافور وير 3( بتحرير السيمافور، وفعالً يقوم النيسب رام 3,2,2أحد النياسب )

للدخول في  0(، وبعد ذلك يختار نظام الشتغيل النيسب رام 0والتي تكون تساوي الصفر )في الحقيقة هي تساوي ال 

 السيمافور)استعمال مورد من الموارد الموجودة ضمن الحوض( وعلى هذا المنوال يكمل تنفيذ بقية البرنامج.

Class (Mutual Exclusion) Mutex 
للتزامن بحيث يسمح لنيسب واحد بالدخول إلى المقطع الحرج مع إستبعاد  ( طريقة بسيطةMutexيعطي هذا الصف)

 (.Mutexالبقية )بقية النياسب تبقى في حالة إنتظار إلى أن يقوم هذا النيسب بتحرير ال 

 (. Lock - unlockآلية )  Mutexيستعمل ال

ري لنيسب واحد فقط إلى مورد ما مع إسبتعاد البقية، هذا المبدأ بالوصول الحص Mutexيسمح كاين من الصف 

يُسمى اإلستبعاد المتبادل
1

 أو تسمى Processes، يسمح هذا الصف بتحقيق التزامن بين النياسب الموجودة في مهام )

Application Domains.مختلفة ) 

 أرجو اراءة التعليقات فهي هامة جداً.لنرى الكود التالي، 

using System; 
using System.Threading; 
 
namespace MultiThreading 
{ 
    // This example shows how a Mutex is used to synchronize access 
    // to a protected resource. Unlike Monitor, Mutex can be used with 
    // WaitHandle.WaitAll and WaitAny, and can be passed across 
    // AppDomain boundaries(Different Processes). 
 
    class Test 
    { 
       // Create a new Mutex. The Main thread owns the Mutex 

// false means The Mutex is not Owned by calling Thread      
private static Mutex mut = new Mutex(true);  

 
        private const int numIterations = 1; 
 
        private const int numThreads = 3; 
 
         

static void Main() 
        { 
            // Create the threads that will use the protected resource. 
            for (int i = 0; i < numThreads; i++) 
            { 
                Thread myThread = new Thread(new ThreadStart(MyThreadProc)); 

                                                           
 

1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_exclusionللمزيد يمكن اإلطالع على الرابط التالي :  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_exclusion
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                myThread.Name = String.Format("Thread{0}", i + 1); 
 
                myThread.Start(); 
            } 
 
            // ** Important Notice ** : 
            // The main thread exits, but the application continues to 
            // run until all foreground threads have exited. 
 
            // Release the Mutex. That is owned by Main Thread(When we are Creating Mutex) 
            mut.ReleaseMutex(); 
 
        } 
 
        private static void MyThreadProc() 
        { 
            for (int i = 0; i < numIterations; i++) 
            { 
                UseResource();   
            } 
        } 
 
        // This method represents a resource that must be synchronized 
        // so that only one thread at a time can enter. 
        private static void UseResource() 
        {  
         // Try to get Mutex , if Mutex is available  
   // or  
       //Wait until it is safe to enter(until Mutex is available),if Mutex is not available  
            mut.WaitOne(); 
 
            Console.WriteLine("{0} has entered the protected area", 
                Thread.CurrentThread.Name); 
   
            // Place code to access non-reentrant resources here (Critical Section). 
 
            // Simulate some work. 
            Thread.Sleep(500); 
 
            Console.WriteLine("{0} is leaving the protected area\r\n", 
                Thread.CurrentThread.Name); 
 
            // Release the Mutex. 
            mut.ReleaseMutex(); 
        } 
    }  
} 

 من ا ب ل ها. Mutexوتحرير ال  Mutexلنرى الخرج اآلن، والذي يوضح ترتيب حصول النياسب النياسب على ال 
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  DeadLock المتبادل اإلقفال

 ليكن لدينا مقطع الشيفرة التالية.  

   private static Mutex mut = new Mutex(); 
 
   public static void AcquireData() 
    { 

mut.WaitOne(); 
 
البيانات الحصول على  //  
 

  mut.ReleaseMutex(); 
    } 
 
   public static void UseData() 
    { 

mut.WaitOne(); 
 
استعمال البيانات   //  
 

  mut.ReleaseMutex(); 
    } 

 مناقشة

 .UseDataوالناني ينفذ المنهج  AcquireData لدينا نيسبين األول ينفذ المنهج لنفرض أنه -

( والذي يحاول الحصول على كاين المقطع الحصري AcquireDataفي البداية يعمل النيسب األول )ينفذ المنهج  -

(mut)  عبر إستدعاءWaitOne() ،  ًح النيسب بيعود اإلستدعاء مباشرةً ويص فإذا كان المقطع الحصري متوفرا

بعد ذلك يقوم التابع بقراءة البيانات الخاصة به. في هذه اللحظة إذا  ،(mutلكاين )ا األول هو مالك المقطع الحصري

إلن المقطع الحصري غير  ()WaitOneفإنه سيتواف عند اإلستدعاء  UseDataاستدعى النيسب الناني المنهج 

المقطع الحصري  الخاص بالنيسب األول ويحرر AcquireDataسينتهي تنفيذ المنهج  متوفر اآلن. عاجالً أو آجالً 

وعندها  UseDataوذلك يؤدي إلى عودة اإلستدعاء إلى النيسب الناني ضمن المنهج  ()ReleaseMutexباستدعاء 

وهكذا نكون اد حققنا التزامن بين نيسبين يريدان الوصول إلى موارد مشتركة)اد تكون  ،ام البياناتديستطيع استخ

 متحوالت أو أغراض أو حتى ملفات(.
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هذه العملية بسيطة لكن هناك العديد من المشاكل المعقدة التي تظهر عند مزامنة النياسب بهذه الطريقة، منالً: اد تبدو 

  ؟ AcquireDataملفاً أو استخدم مورداً أخر يحتاجه  useDataفتح  ماذا لو

األول( حتى يحرر  )الذي ينفذه النيسب AcquireDataمنتظراً  UseDataيُحتمل أن يقف النيسب الناني الذي ينفذ 

كي يتمكن من إتمام عمله  UseData يحتاج إلى الموارد التي يستخدمها AcquireDataالمقطع الحصري , لكن 

( حيث يتوفق كل من النيسبين عن DeadLockمفرغة ) وتحرير المقطع الحصري. وبالتالي نحن اآلن في حلقة

 العمل وال يتسطيعان التقدم . 

 (.DeadLocksميم تطبيقات متعددة النياسب بحيث ال تحدث فيها حلقات مفرغة )في الحقيقة من الصعب تص

 

 ؟في شيفرة برنامجك (DeadLock) المتبادل اإلقفال كيف يمكن أن تتجنب حدوث

( عندما كل من النيسبين بحاجة إلى معطيات من Two Threadsيحدث بين نيسبين ) (DeadLock) اإلافال المتبادل

 عمله.األخر حتى يكمل 

يكون النيسب األول ضمن مقطع حرج يملك افل على غرض معين وينتظر بعض المعلومات من النيسب أي حين 

الدخول إلى المقطع الحرج الخاص به )بالنيسب الناني والذي يحوي تعليمة إافال على نفس  يحاول الناني والذي

سب الناني من إنجاز عمله ألنه ينتظر النيسب األول وبالتالي لن يستطيع الني ،الغرض الذي يقفل عليه النيسب األول(

 .يتوفق كال النيسبي عن العمل و بالتالي ،حتى يحرر القفل عن الغرض المشترك

حلها على مستوى المهام  مهذه المشكلة تُعتبر من أعقد المشاكل التي واجهت مصمي نظم التشغيل واد ت

(Processes)، حلها على مستوى النياسب لكن و (Threads.هي من مسؤولية المبرمج ) 

 أيضاً. Mutexوعن إستخدام ال  Locks( عن إستخدام األافال DeadLock) في الحقيقة تنتج هذه المشكلة

 .لنرى كيف يمكن أن توجد المشلكة وسننااش أكنر من حل لها

    class Deadlock 
    { 
        static List<int> elements = new List<int>(); 
 
        static void Thread1() 
        { 
            Thread.Sleep(1000); 
            int[] items; 
            lock (elements) 
            { 
                while (elements.Count < 3) 
                { 
                    Thread.Sleep(1000); 
                } 
 
                items = elements.ToArray();// Copying The elements to items 
            } 
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      Console.WriteLine("Thread 1 Add print elements of List"); 
 
            foreach (int  item in items) 
            { 
                Console.WriteLine("item {0}", item); 
                Thread.Sleep(1000); 
            } 
        } 
 
        static void Thread2() 
        { 
            Thread.Sleep(1500); 
 
            lock (elements) 
            { 

  Console.WriteLine("Thread 2 Add element(30) to List"); 
                elements.Add(30); 
            } 
        } 
 
 
        public static void Main() 
        { 
            elements.Add(10); 
            elements.Add(20); 
 
            Thread t1 = new Thread(Thread1); 
            Thread t2 = new Thread(Thread2); 
 
            t1.Start(); 
            t2.Start(); 
        } 
    } 

 :شرح الكود

كما نرى أن النيسب األول هو الذي يعمل في البداية إلنه ينام لفترة أال من الفترة التي ينامها النيسب الناني، و بالتالي  

( ثم يدخل في حلقة وهذه الحلقة حتى تتحقق elements) في البداية يعمل النيسب األول فيقوم بإافال الغرض المشترك

 (.elements)مع تحرير القفل( يجب أن يقوم النيسب الناني بإضافة عنصر إلى الغرض ) وينتهي تنفيذ النيسب األول

( مقفول من ابل النيسب األول والنيسب الناني ينتظر النيسب األول حتى يحرر القفل elementsلكن الغرض )

(. وهكذا يبقى elementsإلى الغرض ) 21لدخول إلى المنطقة الحرجة وتنفيذ تعليمة اإلضافة للقيمة ليستطيع ا

النيسب األول في حالة إنتظار للنيسب الناني بينما النيسب الناني ينتظر النيسب األول حتى يحرر المقطع الحرج وهذا 

 .DeadLockهو ال 

 حمر هو الذي تسبب بالمشلكة. في الحقيقة الجزء من الكود الملون باللون األ
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  :تنويه

الخاص  Thread2السابقة بإن نجعل النيسب الناني ينام لمدة أال من النيسب األول، ضمن المنهج  يمكن حل المشكلة

وبالتالي يعمل النيسب الناني في البداية )يقوم بعملية  0511بدالً من  511نجعل مدة النوم بمقدار  بالنيسب الناني

 .DeadLockاإلضافة( ثم يعمل النيسب األول و بذلك نحصل على نتايج صحيحة وال يتم حدوث 

 و يكون الخرج كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 مشكلة توايت، لكننا نريد حالً شافياً لهذه المشكلة. ولكن هذا الحل ال يفي بالغرض دايماً ألن هذه المشكلة هي

أو الصف  Lockالحل الشافي يكمن في استخدام آلية إافال متقدمة تقدم لنا ميزة إضافية لم نشاهدها في التعليمة 

Mutex( هذه الميزة هي إنتظار مع إيقاظ ،Watit/Notify) للنياسب، وهذا ما يزودنا بهالصفMonitor   حيث

( إلى حين أن تصبح المعلومات جاهزة من ابل النيسب األخر الذي ينفذ شيفرته Waitالنيسب األول ينتظر )نجعل 

 الخاصة ثم يقوم بإيقاظ النيسب األول ليستطيع إكمال عمله دون أي تواف.

 مالحظة هامة: 

 إن التعليمة:

 Thread.Sleep(1000);  
 

هذه  ثانية(، ولكن النيسب النايم يحتفظ بالقفل معه خالل فترة النوم. النيسب الحالي لمدة محدد )بالميلي تقوم بتنويم

والتي ال تسبب  Monitor.Wait(elements) على عكس التعليمة ،busy waiting)التعليمة تسبب إنتظار نشط )

إنتظار نشط
1
. 

 التعليمة التالية: أما

Monitor.Wait(elements); 
 

بتحرير القفل كي يتمكن نيسب أخر من استالم القفل والدخول في المقطع الحرج ليعمل على الغرض المشترك،  تقوم

ثم يقوم بإيقاظ النيسب النايم مع إيقاف عمل النيسب الحالي )حالة إنتظار( نيسب أخر حتى يرسل له إشارة إيقاظ )تتم 

 (. ;Monitor.Pulse(elements)عن طريق المنهج 

 

                                                           
 

1
  tp://en.wikipedia.org/wiki/Busy_waitinght للمزيد يمكن اإلطالع على الرابط التالي : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Busy_waiting
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 . Monitorالمشكلة السابقة باستعمال الصف لنرى حل 

 أرجو اراءة التعليقات فهي هامة جداً.

    class SolveDeadlockByMonitor 
    { 
        static List<int> elements = new List<int>(); 
 
        static void Thread1() 
        { 
            Thread.Sleep(1000); 
            int[] items; 
 
            //Begin  of Critical Section  
            Monitor.Enter(elements);// Thread Acquires Lock   
 
                while (elements.Count < 3) 
                { 
               //Release Lock and Waiting until Thread 2 call Monitor.pulse(elements);  
                    Monitor.Wait(elements); 
                } 
                items = elements.ToArray();// Copying The elements to items 
 
           //End of Critical Section 
            Monitor.Exit(elements); //Thread Releas Lock on elements  
            Console.WriteLine("Thread 1 Add print elements of List"); 
            foreach (int  item in items) 
            { 
                Console.WriteLine("item {0}", item); 
                Thread.Sleep(1000); 
            } 
        } 
        static void Thread2() 
        { 
            Thread.Sleep(1500); 
            //Begin  of Critical Section  
            Monitor.Enter(elements);// Thread Acquires Lock   
 
                Console.WriteLine("Thread 2 Add element(30) to List"); 
                elements.Add(30); 
 
                Monitor.Pulse(elements);//Release Lock and Notify Thread1  
 
            //End of Critical Section  
            Monitor.Exit(elements); //Thread Releas Lock on elements  

        } 
 
        public static void Main() 
        { 
            elements.Add(10); 
            elements.Add(20); 
 
            Thread t1 = new Thread(Thread1); 
            Thread t2 = new Thread(Thread2); 
 
            t1.Start(); 
            t2.Start(); 
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        } 
    } 

  :شرح الكود

( ضمن النيسبين ال تؤثر على عمل البرنامج أي ال يهم أي من النيسبين سيبدأ sleepنالحظ أن تعليمات التنويم )

 (.Watit/Notifyادم لنا حالً لمشلكة التوايت عن طريق اآللية ) Monitorبالتنفيذ ألن الصف 

 

 لنرى الخرج اآلن . 

 

 

 

 

 

 

Monitor Class 
 إلى األغراض باستخدام األافال. لمزامنة وصول النياسب آلية عامة Monitorيقدم الصنف  -

القفل جميع النياسب التي  افل يتم الحصول عليه من ابل نيسب واحد، وبذلك يمنع NET.( فيobjectلكل كاين ) -

المقطع الحرج )تبقى النياسب في حالة إنتظار لكي يقوم النيسب الذي يملك تريد الوصول إلى الغرض والدخول في 

 القفل بتحريره(.

 

 :يمللك المزايا التالية Monitorالصف 
 ( عند الطلب.Monitorمرتبطة بغرض ويتم الحصول على المرااب) -0

 غير مقيد، أي يمكن استدعايه في أي مكان ضمن الكود. -3

 هذا الصنف.ال يمكن إنشاء غرض من  -2

 
 :غرض متزامن )يتم الوصول إليه من أكثر من نيسب( كل المعلومات التالية هي محفوظة من أجل

 نيسب وحيد يملك القفل. -0

يحوي النياسب التي تنتظر أن يختارها المعالج لكي تحصل على القفل مع  (:Ready Queue) رتل جاهزية -3

 النياسب)التي تبقى في هذا الرتل إلى أن تحصل على القفل(.  استبعاد بقية

لتستعيد  : يحوي النياسب التي في حالة إنتظار إشارة إيقاظ من نيسب أخر(Waiting Queueرتل إنتظار)  -2

 الحصول على القفل.
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 .Monitorالجدول التالي يوضح أهم المناهج التي يقدمها الصف 

Method  الوصف 

Enter   القفل من أجل غرض محدد ويمنل هذا المنهج بداية المقطع الحرج  إستالم 

Wait  واإلنتظار حتى يصل للنيسب إشارة إيقاظ  تحرير القفل الخاص بغرض محدد

(Notify.لكي يستعيد القفل ) 

Palse/palseAll ( إرسال إشارةSignal إلى نيسب أو أكنر ينتظرون في رتل اإلنتظار ليستعيد نيسب )

 القفل ليكمل عمله بينما البقية ينتظرون في رتل الجاهزية.واحد 

Exit القفل من أجل غرض محدد ويمنل هذا المنهج نهاية المقطع الحرج  يرتحر 

  
( بالتعليمتين Compilerعنهما المترجم )يعبر VBفي  SyncLockو  #Cفي   Lockالجدير بالذكر أن العبارة

Monitor.Enter  وMonitor.Exit. 

 :لنرى المنال التالي والذي يوضح لنا كيفية التخاطب بين النياسب

لنفرض أن لدينا نيسبين، النيسب األول يقوم بإنتاج معطيات)عبارة عن رام يتم زيادته في كل مرة(، والنيسب الناني 

ج معطيات وفي هذه يقوم باستهالك المعطيات التي أنتجهاالنيسب األول.بطريقة متزامنة حيث يقوم النيسب األول بإنتا

الحالة يكون النيسب الناني )المستهلك( في حالة إنتظار إشارة من المنتج الذي يقوم بإيقاظ المستهلك ليستهلك المعطيات 

 التي أنتجها، يقوم المستهلك بإستهالك المعطيات ومن ثم يواظ المنتج والذي يكون بحالة إنتظار إستهالك المعطيات

 واليك.من ابل المستهلك وهكذا د

  :مالحظة

يمكن تشبيه األمر بشخص يقوم بإنتاج المعطيات ويضعها في مكان ال يتسع سوى لمنتج واحد، وبعد ذلك يخبر  -

المستهلك بإن يستهلك المعطيات )في هذه الحالة المنتج ينتظر إشارة من المستهلك ليعود إلى أنتاج المعطيات( وبعد أن 

المعطيات يواظ المنتج ليعود إلى إنتاج المعطيات )وطبعاً يصبح المستهلك في حالة ينتهي المستهلك من إستهالك 

 إنتظار(.

 .Monitor.Wait(object)يمكن لنيسب أن يقوم بعملية إنتظار )مع تحرير القفل( عن طريق التعليمة :  -

أو  Monitor.Pulse(object)يمكن لنيسب أخر أن يقوم بإيقاظ النيسب الذي ينتظر إشارة عن طريق التعليمة  -

 :ة التاليةإيقاظ جميع النياسب التي تنتظر تحرير القفل الخاص بغرض معين من ا ب ل مالك القفل والذي ينفذ التعليم

Monitor.PulseAll(object) . 

( وتعتبر هذه المسألة من أهم المسايل الوااعية Producer/Consumerمستهلك)/تسمى هذه المسألة بمسألةالمنتج

والمستخدمة في البرمجة التفرعية
1
. 

  

                                                           
 

1
  http://cs.gmu.edu/cne/modules/ipc/aqua/producer.html  للمزيد يمكن اإلطالع على الرابط التالي : 

http://cs.gmu.edu/cne/modules/ipc/aqua/producer.html
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 عادة يكون لدينا: 

N producer  and  M Consumer 

 

 واآلن يمكننا فهم الكود التالي، أرجو اراءة التعليقات فهي هامة جداً.

    using System; 
    using System.Threading; 
    using System.Collections; 
 
    namespace MonitorCS1 
    { 
        class MonitorSample 
        { 
            const int MAX_LOOP_TIME = 3; 
            Queue m_smplQueue; 
 
            public MonitorSample() 
            { 
                m_smplQueue = new Queue(); 
            } 
 
            // Producer Thread 
            public void FirstThread() 
            { 
                int counter = 0; 
 
                lock (m_smplQueue) 
                { 
                    while (counter < MAX_LOOP_TIME) 
                    { 
 
                        Console.WriteLine("Producer Thread  Waiting for Acquire Lock"); 
                    //Release Lock and  Waiting until Consumer notifying The Current Thread  
                        Monitor.Wait(m_smplQueue); 
 
                        Console.WriteLine("Producer Thread ReAcquires The Lock "); 
 
                        //Producing Data 
                        m_smplQueue.Enqueue(counter);//Push one element. 
 
                        Console.WriteLine("Producer Thread Produces Data {0}", counter); 
 
                        //Release Lock and Notifying Consumer Thread 
                        Monitor.Pulse(m_smplQueue); 
 
                        counter++; 
 
                        Console.WriteLine("Producer Thread  Notifying Consumer Thread"); 
 
                    } 
                } 
            } 
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//Cosnumer Thread 
            public void SecondThread() 
            { 
                lock (m_smplQueue) 
                { 
                    Console.WriteLine("Cosnumer Thread Notifying Producer Thread "); 
 
                    //Release lock and  Notifying Producer Thread 
                    Monitor.Pulse(m_smplQueue); 
 
 

//Release Lock and Block(Waiting for 1 second)The Current Thread(Consumer) until 
(Producer Thread) produce Data 

                    while (Monitor.Wait(m_smplQueue, 1000)) 
                    { 
                        //Consuming Data 
                        int counter = (int)m_smplQueue.Dequeue();//Pop the first element. 
 
                        //Print the first element. 
                Console.WriteLine("Consumer Thread Consume Data: {0}" ,counter.ToString()); 
 
                        //Release lock and  Notifying Producer Thread 
                        Monitor.Pulse(m_smplQueue); 
 
                        Console.WriteLine("Cosnumer Thread  Notifying Producer Thread"); 
                        
                    } 
                } 
            } 
 
            //Return the number of queue elements. 
            public int GetQueueCount() 
            { 
                return m_smplQueue.Count; 
            } 
 
            static void Main(string[] args) 
            { 
                //Create the MonitorSample object. 
                MonitorSample test = new MonitorSample(); 
 
                //Create the Producer thread. 
                Thread tFirst = new Thread(new ThreadStart(test.FirstThread)); 
 
                //Create the Consumer thread. 
                Thread tSecond = new Thread(new ThreadStart(test.SecondThread)); 
 
                //Start threads. 
                tFirst.Start(); 
                tSecond.Start(); 
 
                // Block (waiting) The Main Thread  until finish  two threads t1, t2  
                tFirst.Join(); 
                tSecond.Join(); 
 
                //Print the number of queue elements. 
                Console.WriteLine("Queue Count = " + test.GetQueueCount().ToString()); 
            } 
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        } 
    } 
} 

  والخرج يكون كما يلي:

 

 ThreadPoolالصنف 

حوض من النياسب التي نقوم بإنشايها مسبقاً من أجل إعادة إستخدامها الحقاً، أي يمكننا أن نضع هذه  هو عبارة عن

 يحوي النياسب التي نريد تنفيذها. Queueالنياسب و التي تُمنل مهام يجب تحقيقها ضمن رتل 

النياسب بشكل غير متزامن يحدث البديل بين   I/Oقوم بإدارة النياسب عند حدوث طلبهذا الحوض ي باإلضافة إلى أن

 (.Wait/Notifyباإلضافة إلى آلية )

( ومخدمات اواعد Web Servers( من ابل مخدمات الويب )ThreadPoolحوض النياسب ) يُستخدم عادةً 

(، حيث يقوم كل منهما بإنشاء عدد من النياسب وتضعها ضمن حوض من أجل Data Base Serversالمعطيات )

 اً.إعادة استخدامها الحق

( بإنشاء نيسب لكل زبون Server( أو أي مخدم )Web Serverفي الحقيقة ليس من المجدي أن يقوم مخدم الويب )

 يتصل به ألن هذه الطريقة لها العديد من المشاكل :

 (.Ram + CPU Timeاستهالك عالي جداً للموارد ) -0

)المكدس +مجموعة  ميلي ثانية( بينما تبديل السياق 311إلى  011إاالع النيسب يأخد وات طويل نسبياً)تقريباً من  -3

 السجالت( بين النياسب يأخذ وات اصير جداً.

يمكن لهذا المخدم أن يتعرض لهجمة عن طريق إرسال مليون طلب إلى مخدم معين من أجل تعطيله )من أجل  -2

)لكي  ام موجودة ضمن صورةإستنفاذ موارده(، لهذا السبب تطلب الموااع عند تسجيل شخص ضمنها أن يدخل أرا

 يتأكد من أن المتصل هو شخص وليس حاسب(.
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( جزء من موارد الحاسب ليتم إعادة استخدامها لألسباب السابقة وألن ThreadPoolلذلك تخصص هذه الطريقة ) 

 أاالع النيسب يأخد وات طويل نسبياً كما ذكرنا سابقا.

 التالي يوضح الغرض من استخدام حوض موارد.الشكل 

 

 

 
 

 

( هي نياسب تعمل في الخلفية ThreadPool) الجدير بالذكر أن النياسب التي نضعها ضمن هذا الحوض

(Background (، أي أن النياسب ضمن هذا الحوض ال تموت إال عندما يموت أخر نيسب أمامي )هو الMain 

Thread .)في الحالة العامة 

 ، أرجو اراءة التعليقات فهي هامة.الكود التاليلنرى 

        public static void Main() 
        { 
            for (int i = 0; i <3; i++) 
            { 
 
                // Queue the task(Method)  for execution in the form of Background Thread  

 ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(ThreadProc),null);                 
 
            } 
 
            Console.WriteLine("Main thread does some work, then sleeps."); 
            // If you comment out the Sleep, the main thread exits before 
            // the thread pool task runs.  The thread pool uses background 
            // threads, which do not keep the application running.  (This 
            // is a simple example of a race condition.) 
 
            Thread.Sleep(1000); 
 
           Console.WriteLine("Main thread exits.");  
        } 
 
 
        // This thread procedure performs the task. 
        static void ThreadProc(Object stateInfo) 
        { 
            // No state object was passed to QueueUserWorkItem, so  
            // stateInfo is null. 
 
            Console.WriteLine("Hello from the thread pool."); 
        } 

  

Compter 

Resources   

 ThreadPool 
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 شرح الكود:

 وامنا بإضافة ثالثة نياسب إلى الحوض ThreadPoolيقوم هذا البرنامج بإنشاء حوض موارد عن طريق الصنف 

بيانات إلى النيسب كما يمكن تمرير  )والذي يُمنل رتل إنتظار يحوي مجموعة من النياسب التي تعمل في الخلفية(،

 (. null)امنا يتمرير  ليستعملها في عمله ولكننا لم نقم بذلك

 Main Threadتنتهي جميع النياسب ضمن حوض النياسب عندما يموت أخر نيسب أمامي وفي منالنا هذا هو ال 

 الخلفية(.)ألنها نياسب تعمل في  أي عندما يموت هذا النيسب تموت كل النياسب التي تعمل ضمن الحوض

 لنرى الخرج اآلن.
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 مقدمة

تؤمن لنا ما يُسمى  NET. مع أن   ،عتبر إدارة الذاكرة من أهم المواضيع التي على المبرمج المحترف أن يتقنهاتُ 

التعامل بشكل مباشر مع الذاكرة من خالل ما يُعرف ( وهذه الشيفرة تحظر علينا Managed Codeبالشيفرة الُمدارة )

إال أننا وفي بعض األحيان اد نضطر إلى التعامل بشكل مباشر مع الذاكرة وبالتالي ينبغي  ،(Referenceبالمرجع )

) تُسمى الكومة( وضمن المكدس  Heapضمن المنطقة  المساحات علينا فهم المبادئ األساسية الُمستخدمة لكيفية حجز

(Stack. ) 

فإستخدام   #Cأما في لغة ،هي من أهم اللغات التي تتعامل مع المؤشرات بشكل صريح ++C/Cوتُعتبر لغتي  

المؤشرات غير محبذ خصيصا لألشخاص غير المتمرسين بالتعامل مع المؤشرات ألن التعامل معها صعب وإدارتها 

هو موضوع صعب اليالً وبحاجة إلى معرفة جيدة إيجاد األخطاء في المؤشرات  أصعب بكنير هذا باإلضافة إلى أن

 Garbageعن طريقة عمل جامع النفايات ) أيضاً  سنتكلم بطريقة الحجز الذاكري من ابل المترجم ونظام التشغيل.

Collectorوكيف يمكننا أن نقوم بتحرير الموارد الغير ُمدارة ) (Unmanaged Resources)  منل الملفات واواعد

(. كما Destructorم الهادم )ااستخد من خاللو  System.IDisposableعن طريق الواجهة  ، وذلكالمعطيات

 .#Cسنلقي نظره عن كيفية كتابة شيفرة غير آمنة )استخدام المؤشرات( ضمن اللغة 

 

 إدارة الذاكرة تحت المجهر

كرة وكيفية إدارة الذا تفاصيلأنها ال تُتعب المبرمج في   #Cمنل NET.أهم مزايا اللغات التي تعمل تحت منصة  أحد

( والذي يوفرعلى Collector Garbageوعلى وجه الخصوص جامع النفايات )حجز األغراض وتحريرها، 

وبالنتيجة الحصول على لغة تملك من الفعالية من ا ب ل البرنامج في الذاكرة،  المبرمج عناء تحرير المناطق المحجوزة

لخوض في تفاصيل إدارة الذاكرة. لكن إذا إردنا ان نكتب شيفرة فعالة وسريعة من دون ا ++Cما يؤهلها لمنافسة لغة 

ا سنتكلم عنه في الفقرة فإنه يجب علينا أن يكون لدينا نظرة عامة عن طريقة حجز الذاكرة ضمن الحاسب وهذا م

 .التالية

Reference Data Type Vs Value Data Type  

1. Value Data Type: 
( Local Variable( ومن هذه المتحوالت: المتحوالت المحلية )Stackيتم تخزين هذه المتحوالت ضمن المكدس ) 

 .باإلضافة إلى بارمترات اإلستدعاءات للتوابع المختلفة

( أي LIFO( وهو بنية معطيات تعتمد على القاعدة التالية )Stackفي الحقيقة لكي يتوضح لنا كيف يعمل المكدس )

(Last In First Outلنرى المنال التالي .)  والذي يُبين لنا طريقة حجز المتحوالت من ابل مترجم اللغة

(Compilerوالذي يستخدم توابع خا ).صة بنظام التشغيل إلدارة الذاكرة  
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            { 
                int intval = 10; 
 
                double doubleval = 300.0;  
            } 
 

 ،(process) ايد التنفيذلكل برنامج  في البداية يجب أن نعلم أن نظام التشغيل يقوم بتخصيص مقطع خاص للمكدس

  ++Cو كما نعلم من لغة  ،( التي تحدثنا عنها ابل اليلValue Data Typeيحوي هذا المكدس كافة أنماط القيمة )

يتم التصريح عنه في البداية  intvalللمتحوالت فإن المتحول  ( Scope Resolutionوتحت عنوان "مجال الرؤية" )

)أربعة بايتات( وبالتالي  intبحجز أربعة خانات )بايتات( في الذاكرة لتخزين المتحول الذي من نمط  فيقوم المترجم

 :والذي يوضح لنا الفكرةكل التالي لنرى الش .intvalعناوين متالصقة لتخزين ايمة المتحول  حجز أربعة يتم

 

 

 800000عند تشغيل البرنامج فأن مؤشر المكدس يؤشر على ايمة ما في الذاكرة ولتكن 

القيمة  فإن هذه 01ويضع ضمنه ايمة  intval  بحجز المتحول وبالتالي عندما يقوم المترجم

ويصبح  799997القيمة  و حتى 800000يتم تخزينها ضمن الخانات ذات العناوين من 

من ايمة مؤشر  2)أي أننا امنا بطرح القيمة  799996 مؤشر المكدس عند القيمة

)يتم  doubleمن النمط  doublevalتحول الناني وهو وعندما نقوم بحجز الم ،المكدس(

مؤشر  و بالتالي نقوم بإنقاص ايمة 2111.1بايت( ونضع ضمنه القيمة  1تمنيله على 

 بايت فتصبح ايمة مؤشر المكدس الجديدة هي 1( بمقدار 799996) المكدس الحالية

 799996 ا منضمن الخانات التي عناوينه 2111.1 ايمة المتحولويتم تخزين  799988

 .799989إلى 

. كل ما يقوم به امنا باستخدامها لحجز المتحوالت ( ويجب تحرير الذاكرة التي{}) Scopeواآلن يتم الخروج من ال 

لكي  (double)لتحرير متحول من النمط  بايتات 1( بمقدار 799988) المترجم هو زيادة ايمة مؤشر المكدس الحالي

بايتات )ألننا نقوم بتحرير  2بمقدار  (799996ايمة مؤشر المكدس الحالية) ثم زيادة ومن، 799996نعود إلى القيمة 

( ليعود مؤشر المكدس إلى القيمة التي كان عليها من ابل أن نقوم بتعريف المتحولين السابقين ضمن الكتلة intمتحول 

ت الموجودة في البرنامج ويتم كتابة المتحوال بعد ذلك يقوم المترجم بحجز خانات لبقية، (800000( أي القيمة ){})

 ايمها فوق القيم السابقة في المكدس.

ضمن المكدس هي عملية سريعة جداً، ذلك بسبب طريقة الحجز نالحظ أن عملية حجز المتحوالت واألغراض 

البسيطة والتي تعتمد على زيادة وإنقاص مؤشر المكدس
1
. 

 

                                                           
1
 لتالي : للمزيد من المعلومات يمكن اإلطالع على الرابط ا  

heap-and-stack-between-structures/difference-http://www.programmerinterview.com/index.php/data/ 

@800000 
@799999 
@799998 
@799997 
@799996 
@799995 
@799994 
@799993 
@799992 
@799991 
@799990 
@799989 
@799988 

Stack Pointer 

http://www.programmerinterview.com/index.php/data-structures/difference-between-stack-and-heap/
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في مكان ما ضمن نظام التشغيل وهو يؤشر على امة  ( يتم حفظهStack Pointerمؤشر المكدس ) :مالحظة

 .ذاكرة فيتم من األسفل إلى األعلىالمكدس حيث يتم الحجز من األعلى إلى األسفل أما تحرير ال

2. Reference Data Type : 
لكن المكدس هو عبارة عن منطقة صغيرة مقارنةً  ،في الحقيقة إن المكدس يعطينا وصول سريع جداً للمتحوالت 

  (.Heapبالكومة )
 ،"Class is Reference Typeإّن هذا النوع من األنماط هو عبارة عن كل غرض يتم جحزه بالذاكرة أي "

حيث يتم تخزين ، Reference Type يُعامل معاملة ال  Newوبالتالي أي غرض يتم حجزه عن طريق التعليمة 

 .Heap( في المكدس وهذا المرجع هو عبارة عن عنوان الغرض ضمن الذاكرة  Referenceالمرجع )

 مثال :

{ 
 

List<int> Arr = new List<int>(); 
} 
 

Arr هو :Reference  موجود في المكدس( يوشر على غرض موجود في الذاكرة(Heap. 

 مالحظات هامة :

( هو أن األول يقبل العمليات الحسابية منل الجمع والطرح Reference( و المرجع )Pointerالفرق بين المؤشر ) -0

 أما الناني فال يقبل ذلك )خشية الخروج إلى خارج الذاكرة والدخول في مشاكل نحن بغنًى عنها(.

( هو أصغر  Processللبرنامج ايد التنفيذ )والذي يُسمى ( المخصصStackالمكدس ) ابل اليل أن مقطع تلكمنا -3

( أما Threadألن المكدس هو منطقة خاصة بكل نيسب ) Process( المخصص لهذه ال Heapطع الكومة )من مق

بفهي منطقة مشتركة لكل النياس Heapالمنطقة 
1
.  

هذا ما سنراه في الفقرة  Stackهي أبطئ من الحجز ضمن المنطقة  Heapضمن المنطقة  أن الحجز الذاكري -2

 التالية .

تتم من األسفل إلى األعلى)على عكس المكدس( بينما يكون تحرير الذاكرة من  Heapالمنطقة عملية الحجز ضمن  -2

 األعلى إلى األسفل.

 

  

                                                           
 

1
 based_memory_allocation-https://en.wikipedia.org/wiki/Stackالرابط التالي :  للمزيد من المعلومات يمكن اإلطالع على 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stack-based_memory_allocation
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  Garbage Collectorجامع النفايات 

 لنرى المنال التالي :

            { 
                List<int> Arr = new List<int>(); 
            } 

 

)يقوم المترجم بتحرير الذاكرة  Arr والذي هو Referenceيموت ال  Scopeفي الحقيقة عند الخروج من ال 

( وبالتالي يصبح هذا الغرض من دون Heapالحقيقي موجود في الكومة ) ولكن الغرض ،(Arrالمستخدمة لتخزين 

 .Heapمن ال بإزالة هذا الغرض  (GCأي مؤشر يؤشر عليه وعندها يقوم جامع النفايات )

  Reference شبه ممتلئة فتقوم بحذف كل األغراض التي ليس لهاHeap ة عندما تصبح الذاكريعمل جامع النفايات 

 كما في الشكل التالي حيث األغراض المحجوزة مبعنرة. Heapاآلن تصبح حالة الذاكرة و ،يؤشر عليها في المكدس

 

 

 

 

 
كما في الشكل السابق فأن عملية حجز األغراض ضمنها ستكون عملية مربكة خالل زمن  Heapالمنطقة  لو تركنا

التنفيذ، خصوصاً أنه يوجد مساحات ضايعة ال يكن اإلستفادة منها ألننا نقوم بالبحث عن منطقة من الذاكرة متالصقة 

)مشابهة لعملية ضغط  Heap( للمنطقة Compactبعملية ضغط ) GCلتخزين غرض معين.ولهذا السبب يقوم 

تحوي كل األغراض المحجوزة بشكل متسلسل ومتالصق من  Heapالقرص الصلب تماماً(، وباالتالي تُصبح المنطقة 

"Managed Heapب " Heapدون أي مساحات ضايعة، تُسمى عندها المنطقة 
1
 .GCأي أنها ُمدارة من ابل  

تتم بشكل سريع  Heapالجدير بالذكرأيضاً أنه بعد عملية الضغط هذه تُصبح عملية حجز األغراض ضمن المنطقة 

 Managedمن حيث السرعة(، وهذا ما يُميز "Stack بشكل مشابه للمنطقة  Heap)يصبح العمل مع المنطقة 

Heap عن ال "Heap .العادية 

 
( لألغراض التي Releaseبحاجة إلى عملية تنظيف ) Heapصبح المنطقة تعمل عندما تُ  GCكما ذكرنا سابقاً إن ال 

 بشكل اسري عن طريق التعليمة : GCيمكننا أن نشغل ال  ، كما( يؤشر عليهاReferenceليس لها أي أي مرجع )

            System.GC.Collect(); 

 باللحظة التي نريدها. GCفي الحقيقة ال يمكن أن نضمن عمل ال 

                                                           
 

1
 us/library/f144e03t(v=vs.110).aspx-http://msdn.microsoft.com/en: التالي الرابط على اإلطالع يمكن للمزيد 

In use 
Free 
 
In use 
In use 
Free 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f144e03t(v=vs.110).aspx
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دارة من قبل تحرير   NET.الموارد غير الم 

( يعني أن المبرمج ليس بحاجة إرهاق نفسه في التخلص من األغراض لذلك يترك هذه GCإن وجود جامع النفايات )

ال تعرف كيف تقوم بتحرير الموارد الغير ُمدارة )منل الملفات المفتوحة أو اإلتصاالت  GCلكن  ،GCالمهمة ل 

 أو حتى اإلتصاالت مع اواعد البيانات(. ،الشبكية

لدينا طريقتان لجعل األغراض التي  مرجع إلى غرض غير ُمدار،( يحوي Classعندما يكون لدينا صف معين )

 : GCتتعامل مع موارد غير ُمدارة تقوم بعملية تحرير لهذه الموارد ابل أن يتم هدمها من ا ب ل 

 تابع هادم ضمن الصنف استخدام  -1
كذلك عند هدم الغرض يتم إستدعاء الهادم و( Constructorنعلم عند إنشاء الغرض يتم إستدعاء الباني )كما 

(Destructor)، إذاً الهادم هو المكان المناسب للقيام بعملية التنظيف ابل هدم الغرض من ابل GC. 

 يتم تعريف الهادم كما يلي )بالشكل التالي حصراً(:

        class Myclass 
        { 
            ~Myclass() 
            { 
         //Implementation for free Unmanaged Resources used Directly by an Object: Examples : 
                // Closing  connection To DB  
                // Closing  Opened Files 
                // Closing  Networking Connections 
            } 
        } 
 

وبما أننا  #Cأما في لغة  ،++Cالنا ابل اليل أن الهادم يتم إستدعاءه عند هدم الغرض فوراً هذا الكالم صحيح في لغة 

لهدم األغراض فأنه ال يوجد طريقة لمعرفة متى يتم استدعاء الهادم الخاص بالغرض الذي نريد تحريره  GCنستخدم 

 .GCعن طريق 

مشكلة أخرى هي أن تنفيذ كود الهادم يبطئ من عملية تحرير الذاكرة. وبالتالي فأن األغراض التي ليس لها هادم 

(Destructor) من الذاكرة بمرور واحد لل  تُحررGC، ما األغراض التي تحوي هادم فإنها تحتاج إلى مرورين لل أ

GC عندما تقوم ال ، األول ليتم هدمهاGC )باستدعاء الهادم لكل األغراض التي نريد هدمها )حذفها من الذاكرة، 

 هو من أجل عملية حذف األغراض من الذاكرة بشكل فعلي. GCوالمرور الناني لل 

، أن يحررها من الذاكرة GC واحد لتنفييذ الهادم لكل األغراض التي يريد Thread كما أنه ضمن زمن التنفيذ يُستخدم

 بشكل ملحوظ. وإذا كان الهادم يحوي مهام تنظيف تحتاج إلى وات طويل نسبياً فإن األداء ينخفض
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  IDisposableاستخدام الواجهة  -2
 GCلتجنب المشاكل المتعلقة باستخدام  ،الُمدارةالطريقة الموصى بها من ابل مايكروسوفت لتحرير الموارد غير 

 ويكون التحقيق بالشكل التالي: ()Dispose( وحيد اسمه Method) تزودنا هذه الواجهة بمنهج

 

  class Myclass :IDisposable  
    { 
 
        public void Dispose() 
        { 
 
         //Implementation for free Unmanaged Resources used Directly by an Object: Examples : 
            // Closing  connection To DB  
            // Closing  Opened Files 
            // Closing  Networking Connections 
        } 
    } 
 

 موارد الغير ُمدارة.يزودنا بتحكم دايق عندما نقوم بتحرير ال Disposeإن استخدام المنهج 

 لنرى مقطع الشيفرة التالي :

            Myclass a = new Myclass(); 
 
            //Do Processing 
 
            a.Dispose(); 

 

 Unmanaged) والذي يستخدم موارد خارجية غير ُمدارة Myclassنقوم في هذه الشيفرة بإنشاء غرض من الصف 

Resources)،  ثم امنا بمجموعة من العمليات على هذا الغرض ومن ثم امنا بتحرير الموارد التي استخدمها هذا

. لكن ولسوء الحظ هذه الشيفرة سوف تفشل في تحرير الموارد الغير Disposeالغرض عن طريق استدعاء المنهج 

أما تحرير الموارد  Tryلذلك يجب أن نضع هذه التعليمات ضمن كتله ( Exception)ُمدارة في حال حدوث إستنناء 

 وذلك كما يلي:  Finallyفيتم ضمن الكتلة 

            Myclass a=null; 
            try 
            { 
                 a= new Myclass(); 
 
                //Do Processing 
            } 
            finally 
            { 

  if(a!=null) 
             a.Dispose(); 

            } 
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من  Disposeستدعاء المنهج إولكن ، جتى عندما يحصل استنناء Disposeاستدعاء المنهج  في هذا الكود نضمن

والتي تعرف لنا كتلة   using التعليمة   #Cأجل كل غرض اد يكون أمراً مربكاً على المبرمج لهذا السبب تؤمن لنا 

)طبعاً لغرض يحقق  Dispose والتي تضمن لنا استدعاء تلقايي ومضمون للمنهج {} أي( Scopeمن الكود )

 (. وبالتالي يصبح الكود كما يلي: IDisposable الواجهة

            
 
           using (Myclass a=new Myclass()) 
            { 
                //Do Processing 
            } 

 
الخاص بالتعليمة  Scopeحيث أننا عند الخروج من ال  ،تماماً لها هذه الشيفرة تكافئ الشيفرة السابقة في الحقيقة إنّ 

Using  فإن المنهجDispose الذي يؤشر عليه المرجع  سيتم استدعاءة تلقايياً من أجل الغرضa ، حتى عند حدوث

 .تلقايياً  سيتم استدعاءه Disposeفإن المنهج  (Exception)استنناء 

 

 IDisposableالهادم والواجهة   الطريقتينإستخدام  -3
  

 ابل اليل نااشنا كل حل من الحلين على حدا كطريقة لتحرير الموارد الغير ُمدارة من ابل غرض معين وكانت :

معرفة   الطريقة غير حتمية ) أي ال يمكننا( بشكل اسري ضمن زمن التفيذ ولكن هذه Destructorتنفيذ الهادم ) -0

باإلضافة إلى أن لها تأيير غير مقبول  ،(GCمتى يتم استدعاء الهادم الخاص بالغرض الذي نريد تحريره عن طريق 

 .ية أمنه ولكنها بطيئة وغير حتميةباختصار هي عبارة عن آلالغير حتمية،   GCعلى األداء بسبب طبيعة عمل ال 

والذي يزودنا بألية حتمية لتحرير الموارد ولكنها تتطلب استدعاء صحيح للمنهج   IDisposableجهة تحقيق الوا -3

Dispose ، باختصار هي أفضل من ناحية األداء ولكنها تتطلب مجهود إضافي من خالل إستدعاء المنهجDispose. 

وذلك بفرض أن  IDisposableحقيق الواجهة في المنال التالي سنقوم بت ،األفضل هي تحقيق كال اآلليتين معأً  الطريقة

ولكن سنقوم بتحقيق الهادم  بشكل صحيح، Disposeمعظم المبرمجين سوف يقومون باستدعاء المنهج 

(Destructor كآلية آمنة توفر على المبرمج عناء استدعاء المنهج )Dispose لنرى المنال التالي والذي يتكلم عن .

 تحقيق كال اآلليتين :

    class Myclass :IDisposable  
    { 
 
        private bool isDisposed = false; 
 
        public void Dispose() 
        { 
 
         //Implementation for free Unmanaged Resources used Directly by an Object: Examples : 
 
            Console.WriteLine("Disposing"); 
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            Dispose(true); //Cleaning  managed and unmanaged Resources 
 
  //Requests that the system does not call the finalizer(Destructor) for the specified object 
            GC.SuppressFinalize(this); 
        } 
 
 
        protected virtual void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (!isDisposed) 
            { 
                if (disposing) 
                { 
       //Cleaning Magnaged objects by Calling Their Dispose() Methods ( Release Then Run GC) 
                } 
 
                //Cleaning Unmagnaged Resources 
            } 
 
            isDisposed = true; 
        } 
 
        ~Myclass() 
        { 
            Dispose(false);//Cleaning Unmanaged Resources 
 
            Console.WriteLine("Destructor"); 
        } 
 
    } 

 :يصلح لنوعين من المبرمجينالكود  في الحقيقة إن هذا

 :يلذلك يقوم بكتابة الكود التال ()Disposeاألول يحب أن يقوم باستدعاء المنهج 

 
            Myclass a=null; 
            try 
            { 
                 a= new Myclass(); 
 
                //Do Processing 
            } 
            finally 
            { 
                if (a != null) 
                    a.Dispose(); 
            } 
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  :الكود شرح

الخروج عند  ()Disposeوالتي تؤمن استدعاء تلقايي للمنهج  usingأوالً يمكن للمبرمج أن يستبدل هذا الكود بتعلمية 

لوجدنا أنه يحوي  Myclassالخاص بالصف  ()Disposeلكن لو نظرنا إلى المنهج  .using(Scopeمن الكتلة )

وبما  False=isDisposedفي هذه الحالة تكون ايمة المتحول  ;Dispose(true) طباعة جملة ثم استدعاء للمنهج

ومن ثم غير الُمدارة الُمدارة وبتحرير الموارد  مسيقو Dispose(true)فإن هذا المنهج  trueأننا امنا بتمرير ايمة 

لكي ال   GCإلىبإرسال طلب نقوم  ()Disposeثم ضمن المنهج  trueإلى  isDisposedايمة المتحول بتغيير يقوم 

        وذلك عن طريق التعليمة:  ألننا امنا بعملية التحرير(تقوم باستدعاء الهادم )

GC.SuppressFinalize(this);  

 .(Destructorسيتعامل مع هذا الغرض كما لو أنه ليس له تابع هادم ) GCحيث تدل هذه التعليمة أن ال 

 

 فإنه يكتب: أما المبرمج الناني،

  
{ 
    Myclass a = new Myclass(); 
    //Do Processing 
} 

 

باستدعاء المنهج  GCعند هدم الغرض تقوم ال  وبالتالي ()Disposeنالحظ أن هذا المبرمج لم يقم باستدعاء المنهج 

Dispose(false); الذاكرة المحجوزة لهذا  أما الموارد الُمدارة والذي يقوم بتحرير الموارد غير المدارة فقط(

 سيقوم بهدمها. GCلألغراض الموجودة ضمن هذا الغرض( فإن ال 
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 Unsafe Codeالشيفرة غير اآلمنة  

 GC مع وجود ال  و ،ء مواضيع إدارة الذاكرة عن المطورهي لغة ممتازة في إخفا #Cإلى اآلن وجدنا أن لغة 

لكن هناك بعض الحاالت التي يتوجب ، أكنر راحة للمطورأصبح التعامل مع الذاكرة  Referencesوالتعامل مع ال 

نريد الوصول إلى تابع موجود في :منالً  ،علينا أن نقوم باستخدام المؤشرات بشكل صريح )وصول مباشر إلى الذاكرة(

وهذا الوصول يتطلب تمرير مؤشر كبارمتر  ++C/Cمكتوب بلغة  (Unmanaged DLL)غير ُمدار DLLملف 

ألسباب تتعلق بتحسين  تستخدام المؤشراإأو يمكن  ،(Windows APIلهذا التابع )كما هو الحال في معظم توابع ال 

 .ل الوصول بشكل مباشر إلى الذاكرةمن أج #Cالت التي تقدمها لغة في هذا القسم سنتكلم عن التسهي .األداء

  Pointersالمؤشرات 
 .ليس بجديد علينا على الرغم من أننا سنقوم بشرح المؤشرات وكأنها موضوع جديد إال أنه في الحقيقة

وال  Pointer))( بشكل مريح ضمن الشيفرة ولكن ما الفرق بين المؤشر Referencesتعاملنا مع المراجع )

Reference  ؟ في الحقيقة إن الReferences ( هو مؤشر من النوع اآلمنReferences is type safe Pointer 

. أما المؤشر فهو عبارة عن متحول يحوي عنوان "Reference is Read only Pointer ( وبكلمة أخرى هو "

بايت منالً واد يؤشر على  2منطقة من الذاكرة بحجم شيئ ما )اد يؤشر على ايمة صحيحة وبالتالي فإنه يؤشر على 

بشكل للتحم بالذاكرة  وبالتالي لدينا من القوة ما يكفي .بايت إلى ايمة المؤشر 2يمكننا أيضاً أن نقوم بإضافة  ،غرض(

 .كامل

 :إلستخدم المؤشراتيوجد سببين رئيسيين 

 backwardsوهذا ما يُعرف بأسم" (COMو  NET.)منل التوافقية بين  التوافقية مع التقنيات القديمة-0

compatible"،  على الرغم من كل التسهيالت التي تقدمها.NET  إال أنها ما تزال تستخدم توابع المكتبات الخاصة

نه ال يمكننا التخلي عن ( والتي تحتاج غالباً إلى تمرير مؤشرات كبارمترات. أي أWindows APIبويندوز )

 .المؤشرات

نستطيع  ،في العديد من الحاالت التي يكون فيها السرعة هو العامل األهم (:performanceاألداء)تحسين  -3

هذا األمر يحتاج إلى  باستخدام المؤشرات أن نحصل على ما نريد من خالل االستخدام األمنل للذاكرة المحجوزة ولكن

 .خبرة كبيرة

 :  الوصول المباشر إلى الذاكرة يحتاج إلى عدة أمور منها 

 .Referencesبكنير من التعامل مع ال  صعبلمؤشرات أاستخدام ا -0

كما أن استخدام المؤشرات يتطلب مهارات برمجية ممتازة لكي ال نقوم بتخريب معطيات ضمن الذاكرة أو  -3

من  . على الرغمه مشاكل كبيرة اد نكون بغنى عنهاالوصول إلى منطقة غير مسموح الوصول إليها وكل هذا ينتج عن

 . فعالةكل هذه المشاكل تبقى المؤشرات أداة اوية جداً ومرنة مرونة كافية لكتابة تطبيقات 
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  Writing Unsafe Code كتابة شيفرة غير آمنة
يمكننا كتابة مقطع أو كتلة من الشيفرة الغير آمنة )مخصصة إلستخدام المؤشرات(. فيما يلي نعرض المنهج 

GetNumber والذي يستخدم المؤشرات. 

        unsafe int GetNumber() 
        { 
 
            //Code That can use Pointer 
 
            int x = 10; 
 
            int* px = &x; 
 
            return 1; 
        } 
 

)كما يمكن أن تكون البارمترات هي عبارة  مؤشراتي تخبر المترجم بأن هذا المنهج يستخدم والت unsafeتقوم الكلمة 

 ـويمكن استخدمها مع ال Classes عن مؤشرات أيضاً(. بنفس الطريقة يمكننا استخدام هذه الكلمة مع الصفوف

Struct. 

 
 
   unsafe class Myclass 
    { 
         int* px ; //Declaration of  a Pointer filed in a Class 
 
        // Any Method in This Class Can now use Pointers 
    } 
 

 . منالً: عاديكما يُمكننا كتابة كتلة من الشيفرة غير اآلمنة ضمن منهج 

     static void Main(string[] args)       

     { 

          Unsafe int* px; // Wrong and Generate Compiler Error   
   
                 unsafe 
                 { 
                     //Unsafe Code That uses Pointers Here  
                 } 
                //More safe Code That deose't use Pointers 
      } 
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 :مالحظة

فنقوم جب علينا أن نُغير خصايص المشروع، ي Visual studio.NETلكي نستطيع ترجمة شيفرة غيرأمنة ضمن ال 

 :دم موجه األوامر يُمكننا أن نكتبإذا كنا نستخ، Allow unsafe Codeبتفعيل خيار 

 csc –unsafe myprogram.cs 

 
 .ولكننا سنذكر ببعض المفاهيم ++Cنفترض أنه لديك معرفة مسبقة عن المؤشرات بلغة 

 الشكل العام لتعريف المؤشرات:

Typename* variablename; 
 

 أمثلة:

int x=10; 
 
int* px=&x; 
 
double* [] arr; 
  

 لنرى مقطع الشيفرة التالي:

unsafe 
{ 
           //Unsafe Code That uses Pointers Here  
 
          int x = 10; 
 
          int* px = &x; 
 
   Console.WriteLine("x={0}  &x={1}  px={2}  *px={3} ", (int)x, (int)&x, (int)px, (int)*px); 
} 

 

 :شرح الكود

خانة في الذاكرة لها عنوان  المتحول هو عبارة عن ؟في البداية علينا أن نعلم ما هو الفرق بين المتحول والمؤشر 

أما الوصول عن طريق االسم فإن هذه هي ) 01الذي يحوي القيمة  ;int x = 10منل المتحول  ،وتحوي ايمةمحدد 

أما المؤشر فإنه عبارة عن خانه في  ،(مهمة المترجم والذي يؤمن تقابل بين اسم المتحول وعنوانه ضمن الذاكرة

تحول في مهو عبارة عن  Pxالمؤشر  ;int* px = &xمنالً :  ،الذاكرة لها عنوان محدد وتحوي عنوان خانة أخرى

 .المتحول وليس ايمتهعلى عنوان  &حيث تدل لعملية  xالذاكرة يحوي عنوان المتحول 

وكما نعلم أيضاً أن العملية * ضمن تعليمة الطباعة تدل على أننا نريد طباعة محتوى المواع الذي يشير عليه هذا 

 . ) أي أن العمليتين * و & هما متعاكستان في الفعل(. px*( وذلك عن طريق التعليمة pxالمؤشر )
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 :لذلك نرى الخرج كما يلي

 

 
 

ثم امنا ، &xفي الذاكرة وذلك عن طريق التعليمة  xمنا بطباعة عنوان المتحول اثم  xفي البداية امنا بطباعة المتحول 

ومن ثم امنا بطباعة محتوى  ،x المتحولوالذي يمنل مؤشر فنجد أنه ايمته هي عنوان  pxبطباعة ايمة المتحول 

 .xفنجد أن ايمته تساوي إلى ايمة  px* عن طريق التعليمة pxالمواع الذي يشير عليه المؤشر 

 قريباً )مع إختالفات بسيطة جداً(.ت ++Cبنفس الطريقة التي نستخدمها في   #Cيُمكننا استخدام المؤشرات في 
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 الخاتمة
 

، تم التركيز على مفاهيم وتقنيات NET.إلى هنا نكون اد وصلنا إلى نهاية جولتنا في عالم البرمجة ضمن بيئة 

 .لغات البرمجة الموجودة مشتركة في معظم

المعرفة بالتقنيات البرمجية وأن يساهم هذا الكتاب في زيادة لكل من يحتاجه، مفيداً  هذا الكتابأرجو من هللا أن يكون 

 تبخلو بها.الكتاب وأرجو أال سأكون مسروراً حقاً بمالحظاتكم على هذا  باللغة العربية بشكل أصيل ومتين، المتقدمة

أعمق وأحدث تواكب  و إلى اللقاء في إصدارات أحدث للكتاب تحوي مواضيع إضافيةأرجو لكم الُمتعة والفايدة، 

 عصر.التطورات التي يشهدها ال
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