
 

 -:هذا الكتاب 
 يخاطب المبرمجين المحترفين  •
 هام للعلماء والباحثين فى علم البرمجة  •
 يفتح الطريق نحو مستوى جديد من االحتراف •
 لمجمل فريد المحتوى فى ا •
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 ءإهدا
 .الى والدتى الحبيبة التى طالما تحملت االلم من اجل سعادتى* 
 عاشق للعلم ومحب للمعرفةالى آل * 

 -:شكر خاص 
o  مسري إبراهيم على فايد: م 

 والدى احلبيب و اول من ادخلىن اىل عامل الكمبيوتر والربجمة 
o  حممد مسري إبراهيم فايد: م 

 العون ملتابعة التكنولوجيا املتطورةاخى العزيز الذى طاملا مد اىل يد  
o فادى سعيد إبراهيم فايد. : د 

 ساعدىن كثريا ىف احلصول عل العديد من الربامج والتطبيقات النادرة  
o  جمدى حممد أبو العطا: م 

  ولكىن تعلمت من كتبه الكثري–مل اظفر مبقابلته شخصيا حىت االن  
o   مهدى(حممد سعود : م( 

 ا امدىن بالكثري من املعلومات طامل–صديق هام لالسرة  
o إيهاب عزيز خليل: م . د 

  اول من علمىن ماهو البحث العلمى–معلمى االول ىف اجلامعة  
o صالح شعبان: م . د 

 تعلمت منه الكثري خبصوص برجمة الكائنات  
o   أمحد عبدالعظيم غزية: م 

  JAVAتعلمت منه اساسيات لغة  
o   أمحد الكوراىن: م 

  وكيفية التعامل ىف احلياة اجلامعية–اللكترونيات تعلمت منه اساسيات ا 
o   أمحد محدى عرفة: م 

 طاملا امد ىل يد العون ىف قسم هندسة وعلوم احلاسبات 
o عمرو طلبة. : د 

 . ولذلك تاثريا كبريا علىAOPاول من ارشدىن اىل منط برجمة العميل  
o   حممد اهلدهد: م 

 على كتابة الكتب اجملانيةشجعىن VFP  ولكن كتابه عن –مل اظفر مبقابلته  
o Mr. Ferns Paanakker 

  ومنه تعلمت ادارة املشاريع مفتوحة املصدرFGLIB)مشروع (عملنا سويا  
o Yasushi Kambayashi, PhD 

 .واستفدت من احباثه )  DoubleSمشروع (افادىن بالكثري من االراء  
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وىف النهاية ال انسى ان اشكر كل من ميد شبكة االنترنت "
 املقاالتب

 .ويشارك ىف املنتديات باالراء الصائبة املفيدة
 ولكنهم –وىف الواقع ال تسع مئات الصفحات حىت اذكر امسائهم 

الهنم كانوا دائما اسرع طريق حلل املشاكل  بالفعل يستحقون ذلك
 الطارئة وخري

 ."العديد من املراجع اجليدة مرشد ىل للحصول على
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 الكاتب حول معلومات

 
 محمود سمير إبراهيم فايد : يد الس

  طالب بكلية الهندسة االلكترونية-

 )  جمهوية مصر  العربية–جامعة المنوفية  (-

 ١٩٨٦\١٢\٢٩مواليد .  قسم هندسة وعلوم الحاسب-

  من الشباب الجدد الذين تربوا منذ نعومة اظفارهم-

  فقد بدا تعلم –على استخدام الحاسب وبرمجته 

 وخالل اربعة سـنوات اتقـن   –وهو فى العاشرة من العمر  ١٩٩٧البرمجة عام 

 اتجـه الـى البحـث العلمـى فـى تخصصـات       ٢٠٠٠ ومنذ بداية عـام    –البرمجة  

 سـنوات   ٥ وخـالل رحلـة بحـث طويلةاسـتمرت          –متنوعة داخل علم البرمجة     

ــداث      ــم ادارة االح ــوير نظ ــميم وتط ــراف تص ــن احت ــن م  Event-Drivenتمك

Systems  ظـم ادارة البيئـة الرسـومية     باالضـافة  الـى نGUI Management 

Systems  ومن ثم انطلق الى عالم نمط البرمجـة Programming Paradigm 

 تمكـن   ٢٠٠٦والذى يعد قلب و نقطة انطالق وتطور علم البرمجة وخالل عام            

 Superنمـط برمجـة الخـادم الممتـاز     (مـن ابتكـار نمـط برمجـة جديـد متطـور       

Server Paradigm (طلق عليه دبل اس والذى يDoubleS    وهـذا الـنمط ياخـذ 

-فى االعتبار هياآل البيانات المعقدة ونظام ادارة االحـداث وتطبيقـات الزبـون            

وخـالل رحلـة العمـل    . الخادم وغيرها العديد من سمات التطبيقـات المتطـورة   

 اتقن العديد من اللغـات وهـى سـى وآليبـر            –فى البرمجة واالبحاث العلمية     

ــوآس   ــوال ف ــاربور   وفيج ــس ه ــرو و اآ  & C,CA-Clipper,VFP,xHarbourب

Harbour/MiniGUI –             وامتلك خبرة جيدة فى لغات اخـرى وهـى اسـمبلى و 

 .فيجوال بيسك وجافا

com.msfclipper@hotmail    
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  الكتاب هذا وراء الدافع

 اعمق اسرار (فى البداية حتى ال استقبل اى رسائل هجومية بخصوص عنوان الكتاب "

 ال اعنـى بهـذا      – سـنوات فـى التخصـص        ١٠دراسـة   فانى ورغم رحلة عمـل و     ) البرمجة  

الكتاب اننى عالم فى البرمجة وانما اعنى ان لدى شىء من المسـتحب بالنسـبة لـى                 

لما شـعر الكاتـب انـه قـد وصـل الـى مرحلـة               ."ان اصله لالخرين واتمنى النجاح فى ذلك      

عديـد مـن     وجد ان تلك الرحلة آان من الممكن ان تكون اقصر بكثيـر اذا تـوفرت ال                –جيدة  

 وال ينفى ذلك تقدير لمجهودات االخوة من الكتاب العرب الذين           –الكتب والمراجع العربية    

 ولكـن ان جميـع الكتـب التـى اطلعـت عليهـا آانـت                –قد استفدت منهم استفادة آبيرة      

فى مجال استخدام تكنولوجيا البرمجة ولم تتطرق الـى مـاوراء تصـنيع تنكولوحيـا                تنصب

 بان نصنع التكنولوجيا التـى نسـتخدمها فـى البرمجـة او نسـاهم                فنحن احق  –البرمجة  

 وال نكتفـى فقـط بانتظـار التكنولوجيـا التـى تـاتى مـن العـالم                  –فى تطورها على االقـل      

انظمـة قواعـد    (ان الكتب العربية تتجه الى التطبيقات التجاريـة         .الغربى حتى نستخدمها  

ه يتجه الى النظم بمختلف انواعهـا ممـا          ان –اخر   بينما هذا الكتاب يسلك اتجاه    ) البيانات

ــات    ــد مــن اســرار تصــنيع البرمجي ــا .يفــتح عــين القــارئ علــى العدي ان تصــنيع تكنولوجي

علـى    انها عمليـة تمـر     –البرمجيات ترتكز على االبحاث العلمية ثم التصميم ثم البرمجة          

 وبرمجة -  AIالذآاء االصطناعى( وتتطلب ثالثة مستويات من العلم وهى –ثالثة مراحل 

 High "  وبرمجة التطبيقات ذات المستوى الرفيع " Low Level Programming " العتاد

 Level Programming ("  يكاد ان معظم المبرمجين فى العالم العربى همHigh Level 

Programmer او Developersيـدخل الـى عـالم     والقليل جـدا مـن    مطورينLow Level 

Prorgamming ــه وي ــنجح في ــا   وي ــبح منتج ــدا –ص ــادر ج ــذآاء      والن ــالم ال ــدخل ع ــن ي م

لعقول وانمـا   ا والسبب ليس نقص فى      – آمبرمج ويستطيع ان يبدع فيه       AIاالصطناعى  

هـذا الكتـاب هـو       .عدم وضوح للطريق وعدم توفر آتب عربية جيدة فى هذه التخصصـات           

 تـراف مجرد محاولة لفتح الباب للكتابة التى تهـدف الـى خلـق مسـتوى جديـد مـن االح                  

 الـى  – وهـى رسـالة تشـجيعية مـن مبـرمج بسـيط متواضـع            –لدى المبـرمجين العـرب      

فى الوطن العربي حتى يتوقفوا قليال عن آتابة االسطر البرمجية           المبرمجين المحترفين 

التى تتدخل المبرمجين العرب الـى عـالم برمجـة            ويبدوا فى  آتابة االسطر التعليمية      –

 .النظم بمختلف انواعها
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 الربجمة اسرار عمقا

هذا الكتيب الصغري للمربجمني الذين يقومون بتطوير التطبيقات التجارية ويرغبون ىف رفع مستوى الكفاءة لديهم               
وذلك بان يضعوا اقدامهم على طريق برجمة النظم مبختلف انواعها والىت تستلزم مهارات ال توجد احلاجة اليهـا                  

 - منط الربجمة    –منوذج سري العمليات    (يفية ادارة النظام من حيث      يركز الكاتب على ك   .  عند تطوير التطبيقات  
ويقدم الكاتب حلول يفترض ان ال تتوفر ىف اى كتاب اخر الن مجيع احللول   )  ادوات التطوير    –واجهة الربنامج   

 حيـاول   كمـا .  عبارة عن جتربة ذاتية من املولف وهذا يعىن ان املولف ال مينع من استقبال اى اراء علمية مفيدة                 
)  لغـات برجمـة    –نظام تشـغيل    (الكاتب التركيز على مفهوم عدم االعتماد على ادوات التطوير سواء كانت            

فاملربمج احملترف جيب ان ميتلك فنيات الربجمة الكثر من نظام وباكثر من لغـة الن االدوات وسـيلة لتحقيـق                    
دوات تطوير التطبيقات املتطورة حىت يفتح      كما يتعرض الكاتب جملموعة الباس هبا من ا       . االهداف وليست عقيدة  

افق القارىء على احدث وسائل تطوير تكنولوجيا الربجميات  باالضافة اىل اىل ان الكتيب يتطرق اىل التطبيقـات             
كمـا  )  تطبيقات االنترنـت   – تطبيقات الزبون واخلادم     –واجهة املستخدم   (املتطورة ومساهتا املختلفة من حيث      

مما يسمح بزيادة االنتاجيـة     ) الذى يقوم املربمج ببنائه بنفسه    (فهوم حميط التطوير اخلاص     يشمل الكتيب عرض مل   
ويشمل الكتيب كم هائل من املعلومات العلمية املدعمة بالعديد         ). انتاج كم كبري من التطبيقات ىف فترة قصرية       (

 من املربجمني مدعم باساس علمى      من االمثلة العملية وهبذا يتحقق طرىف املعادلة الصعبة من حيث خلق جيل جديد            
قوى يتيح له فرصة االبتكار وميتلك خربة عملية تكون بالنسبة له اساس قوى ملواجهة حتديات السوق وتغرياتـه                  

واجلدير بالذكر ان الكتيب ال يقف عند نظام تشغيل معني او لغة برجمة حمددة بل يضرب االمثلة بلغات  .املختلفه
 وهناك تطبيقـات يـتم   Visual FoxPro وامثلة اخرى بلفة Cامثلة بلغة سى برجمة خمتلفة فهناك مثال 

ادوات التطوير املسـتخدمة ىف     .  وهكذا Windows واخرى حتت نظام النوافذ      Dosعملها حتت دوس    
وميكن احلصول عليها مـن   " Open source " ومفتوح املصدر freewareالكتيب بعضها جماىن 

وسوف حتتاج لشرائه من السوق او من االنترنـت           "Shareware" اىن  خالل االنترنت و بعضها غري جم     
 Low Levelكما يشـمل الكتـاب جـزء يتعلـق بربجمـة العتـاد       . من خالل مواقع الشركة املنتجة

Programming              حىت يكتمل هدف الكتيب ويصبح لدى القارى معرفة جيدة باالركان االساسية  لعلم 
 .الربجمة

 
 تاب لكيفية اعداد االحباث العلمية الىت تتعلق بالربجمةوىف النهاية يتعرض الك
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  المحتويات

 
 Systems Design & Programming  النظم تصميم و برمجة-:الجزء االول 

 Instructions Flow Model .....................14  نموذج سير العمليات-      :الباب االول 

 Programming Paradigm/Style ......................58  نمط البرمجة-      :الباب الثانى 

 System User Interface .................................142  واجهة النظام-      :الباب الثالث 

 
  تكنولوجيا تطوير التطبيقات المتطورة-:الجزء الثانى 

  Modern Programming Technology     احدث تكنولوجيا البرمجة-      :الباب الرابع 
  State-of the Art applications Features   مالمح التطبيقات المتطورة-    :الباب الخامس 

 
 Modern applications Features سمات التطبيقات المتطورة -:الجزء الثالث 

 User Interface  سمات واجهة المستخدم فى التطبيقات المتطورة -    :الباب السادس 
 Business Logic Tier  حلقة منطق التطبيق المتطور-     :بع الباب السا 
  Client-Server Applications   تطبيقات الزبون الخادم-      :لثامنالباب ا 
 Internet applications  تطبيقات االنترنت -      :تاسعالباب ال 

 
 Professional Programmer Toolsالمحترف  ادوات المبرمج -:لجزء الرابع 

 Own & Special-Purpose Framework  محيط التطویر الخاص -      :لعاشرالباب ا 
 Own Wizards المعالجات الخاصة -:الباب الحادى عشر  
  Own Code Generator  مولد الشفيرات الخاص -:الباب الثانى عشر   
 Own Designer  المصمم الخاص -:الباب الثالث عشر   

 
  Low Level Programming  العتادبرمجة - :خامسالجزء ال

  مفاهيم هامة عن المكونات المادیة للحاسب-  :لرابع عشرالباب ا 
  I/O ووحدات االدخال واالخراج RAMوالذاآرة  CPU  برمجة المعالج-:الباب الخامس عشر  

 

  Researches In Programmingالبرمجة واالبحاث العلمية - :سادسالجزء ال
  اثر االبحاث العلمية على تطور البرمجة- : لسادس عشرالباب ا 
  مكونات البحث العلمى -:الباب السابع عشر  
  Super Event Driven System OOP GUI Design مثال لبحث علمى -:الباب الثامن عشر  
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 الجزء االول

 تصميم وبرمجة النظم
Systems Design & Programming 
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 -:مة مقدمة ها
 بالفعل هى آذلك االن اذا ما حاولت –اهال بك اخى الحبيب فى مغامرات البرمجة 

 –الخروج عن تطوير التطبيقات التجارية التى اعتدت عليها ورغبت فى تطوير النظم 
مبرمج النظم هو اعلى بكثير من مبرمجين التطبيقات فى المستوى العلمى حيث 

  نظام فى حد ذاتها تعنى آلمة
 

 الذآاء من عالية نسبة + التجارب من آبير آم  + العلم من آبير آم = نظام        

 
 ,Unix, Dos, Windows, Mac, OS/2والنظـام قـد يكـون نظـام تشـغيل آمبيـوتر مثـل        

Linux,…etc             ومبرمج النظم قـد يعمـل منفـردا وهـذا نـادرا جـدا جـدا وقـد يعمـل ضـمن 
 ات المصنفة الى مجموعات رئيسية مجموعة صغيرة او  مع عدد آبير من المجموع

 .وفرعية وهكذا 
 

آما ان النظام قد يكون جزء من نظام اخر فمثال نظام التشغيل مثال عبارة عن مجموعـة                 
نظـام ادارة   + نظام الملفـات    + نظام ادارة العمليات    + النواة  (من النظم التى تعمل معا      

 )وهكذا+ .....الذاآرة 
 

 بــل يمتــد ليشــمل –انظمــة تشــغيل الحاســب فقــط علــى " نظــام"وال يقتصــر مصــطلح 
 طريقـة محـددة لبرمجتهـا فمـثال ادوات          او الغير متعـارف علـى      –البرمجيات الغير مالوفة    

التطوير الخاصة بلغات البرمجـة مثـل مصـمم النمـاذج والتقـارير وغيرهـا يمكـن اعتبارهـا                   
 .انظمة

 
 ل بيئة عمل البرامجالنظام هو السوفت وير الذى يدير طريقة عمل  شى معين داخ

 
 لتعريف مصطلح نظام 

 تجربة وخطا حتى يتم عملية تصميمه +  هو السوفت وير الذى يحتاج الى ذآاء – ١
  يتعرض لعوامل آثيرة توثر على االستقرار والكفاءة فى العمل– ٢
  غالبا ما يقدم خدمات لبرامج اخرى – ٣
  آبيرة تستمر لفترة طويلة ينتج تصميم النظام نتيجة بحث علمى او مجهودات– ٤

 
اآثـر مـن آفـاءة      % ٩٩آما ان النظام عند برمجته يستند الى المبرمج ومهارتـه بنسـبة             

 ولهذا نجـد ان الكثيـر مـن االنظمـة المتطـورة تـم               –اللغة المستخدمة فى تطوير النظام      
 .تطويرها بلغات قديمة صعبة  ومعقدة

 
فر من اجل السيطرة علـى آـل شـئ          من مشكالت برمجة النظم انك تبدا غالبا من الص        

 فى بيئة العمل والعوامل الثالثة االساسية التى توثر فى ذلك هى 
 

  نموذج سير التعليمات– ١
  نمط البرمجة – ٢
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  واجهة البرنامج– ٣
 

فانـك  )  من خالل برمجتهـا مـن الصـفر       (واذا تمكنت من التحكم فى هذه العوامل الثالثة         
 وهـذا لـيس باليسـير ابـدا ولكنـه لـيس              ة اعقـد الـنظم    تمتلك العناصر االساسية لبرمج   

مستحيل وتذآر اننا هنا نناقش الفكر فى برمجـة الـنظم مبتعـدين عـن بعـض التفاصـيل                   
 .Low Level programming-Hardware programming بعلم برمجة العتاد  التى تتعلق

 
 نموذج سير العمليات : اوال 

 
يوجـد طـرق اخـرى للبرمجـة بـدون          (ة االآـواد    ان برمجة الحاسب من خالل طريقـة آتابـ        

تتضـمن وجـود اسـاليب     )Wizard    والمعـالج Designerاآـواد مثـل اسـتخدام المصـمم     
 المعـروف    مـن –مختلفة للتحكم بطريقة عمل النظام او ما يعرف بنموذج سير العمليات        

ليـات هـو    بنمـوذج سـير العم    ولكـن المقصـود      ان التعليمات يتم تنفيذها واحدا تلو االخـر         
 .آيفية التحكم برمجيا بترتيب تنفيذ العمليات

 
 Control Structureان نموذج سير العمليات ال يقصد به على االطالق ترآيبـات الـتحكم   

بــه آيفيــة توظيــف ترآيبــات الــتحكم للحصــول علــى ترتيــب معــين لتنفيــذ   وانمــا يقصــد 
كم ان ترآيبـات الـتحكم       والفرق بـين نمـوذج سـير  العمليـات وترآيبـات الـتح              –العمليات  

سير العمليات يشمل النظـام       تشمل جزء معين من التعليمات داخل النظام لكن نموذج        
 .آامال

 
 . وهكذاWhile loop & if statementترآيبات التحكم مثل 

 
 هـو نظـام   Microsoft Windowsنموذج سير العمليات داخـل نظـام مايكروسـوفت ونـدوز     

ة لحدوث حدث معـين يـتم تغيـر سـير العمليـات وذلـك        حيث نتيجEvent Model  الحدث
  بهذا الحدث بتنفيذ التعليمات المرتبطة

 
 هو نظـام شـكلى   Microsoft Dosنموذج سير العمليات داخل نظام مايكروسوفت دوس 

Modal Model     حيث ينتظر النظام من المستخدم حدث معين وهو الضـغط علـى مفتـاح
 . مثال لتنفيذ امر معينPressing Enter key in keyboardاالدخال 

 
 . ينتظر النظام حدث من المستخدم لتتابع سير العملياتModal Modelاى فى 

 
ان تحديد نموذج سير العمليات داخل التطبيقات يختلف بكثير عنه فى داخـل الـنظم الن                

العمليات داخـل التطبيقـات يفتـرض فـى البدايـة انـه يـرتبط بكـل مـن نظـام                      تموذج سير 
 بصـورة  Event Model يقـدم  Windowsلغة البرمجة فمثال نظـام  +  المستخدم التشغيل

 .Modal Model بنائه على نظام   الذى تمDosمباشرة على العكس مع نظام 
 

 النـه يقـوم ببنـاء آـل         –ان تحديد نموذج سير العمليات داخل الـنظم يعـد خيـار المبـرمج               
 .البرمجة فى اتاحة مثل هذا االمرشى من الصفر وال يعتمد على نظام التشغيل او لغة 
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اى انه فى برمجة التطبيقات العادية انت ال تفكر فى نموذج سـير العمليـات وانمـا فقـط                   
 لكن فى برمجة النظم انت تفكر فى نموذج  سير العمليات النك             – استخدامه    تفكر فى 

 . من البداية من سوف يبرمجه
 

  نمط البرمجة  :ثانيا
  

من المفترض ان توفره لغة البرمجة عند برمجة التطبيقات العاديـة ومـن             ان نمط البرمجة    
 ونمـط برمجـة   Structure Programmingالبرمجـة نمـط البرمجـة الهيكليـة      امثلة انمـاط  

 ويوجد انماط اخرى ليسـت مشـهورة   Object Oriented Programming (OOP)الكائنات 
  ونمط برمجة اللغات الموجـه  Agent Oriented Programming  مثل نمط برمجة العميل

Language Oriented Programming          ونمـط برمجـة الخـادم الممتـاز وهـو مـن ابتكـار 
ــع     ــالل الموقــــ ــه مــــــن خــــ ــالع عليــــ ــذا الكتيــــــب ويمكــــــن االطــــ مولــــــف هــــ

blesvsoopdou/projects/net.sourceforge.www://http  
 

وعند تطوير بعض النظم الخاصة جـدا قـد تنشـا الحاجـة الـى تطـوير نمـط برمجـة خـاص                       
  عدة طرق ولتنفيذ ذلك هناك

 )اصعب طريق( انشاء لغة برمجة جديدة – ١
 )مهمة شاقة( انشاء محيط تطوير – ٢
 )غير متاح بكفاءة فى آل اللغات (Preprocessor عمل مكتبة باستخدام – ٣

 
آثر شيوعا هو استخدام نمط البرمجة المتاح داخل اللغة التى يتم تطوير النظام             ولكن اال 

وذلك له مزايا منها عدم الحاجة الى تعلم نمط برمجة جديد من قبل الكـم                باستخدامها  
 .المبرمجين المشترآين فى تطوير النظام الهائل من

 

  واجهة البرنامج :ثالثا
 

 محددة بصورة مباشـرة بامكانيـات نظـام التشـغيل او            دعنا نقول ان واجهة البرنامج تكون     
 لكن عند تطوير الـنظم البـد للمبـرمج المحتـرف            –لغة البرمجة او ادوات التطوير المتوفرة       

ان ال يعترف بمثـل هـذه القيـود وان يمتلـك السـيطرة الكاملـة علـى واجهـة النظـام امـا                        
مـن  (ة النظـام مـن البدايـة     واجهـ    او بعمـل   –باستخدام ادوات غاية فى التطور والمرونة       

 البد ان تتوافق     وهذا بالتاآيد يتطلب مراعاة عوامل اخرى حيث ان واجهة النظام         ) الصفر
آلـى   مع نموذج سير العمليات فمثال  الواحهة المصممة لتعمل فى نظام سير عمليات              

Modal Modelمبنــى علــى الحــدث   ال تعمــل فــى نظــام ســير عمليــاتEvent Model 
 .حوالعكس صحي

 

   :الخالصة
 

تطوير النظم يشمل العديد مـن العوامـل وهـذا الكتيـب ينـاقش اعقـد ثـالث عوامـل مـن                      
  وهى نموذج سير العمليات ونمط البرمجة باالضافة الى واجهة النظام  الناحية الفكرية
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 والجدير بالذآر ان هذه العوامل ترتبط معا بارتباط شديد غاية فى التعقيد فمثال نمـوذج         –

 آمـا انـه البـد مـن اسـتخدام نمـط              ر العمليات يحتاج واجهـة مخصصـة تتعامـل معـه          سي
برمجة مناسب لتطوير آل من نموذج سير العمليات وواجهة النظام باالضافة الـى مهـام               

 . النظام االخرى
 

 يقدم لك الكتيب
 آيف تكتب نموذج سير العمليات الخاص بالنظام •
آيـف تبتكـر نمـط البرمجـة        آيف تستخدم نمط البرمجة بـاعلى آفـاءة و           •

 .الخاص بك
 .آيف تكتب واجهة النظام الخاصة بك •
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 الباب االول
 نموذج سير العمليات  
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 -:مفهوم سير العمليات فى البرمجة 
 

  ويمكـن نقـل التنفيـذ مـن نقطـة الخـرى              -ان العمليات يتم تنفيذها واحدة تلـو االخـرى          
JUMP    عليها   سواء نقطة علوية سبق المرور Backward   او نقطة سفلية لم نمـر عليهـا 

ويتم تحديد اين يتم القفز من خالل جمل التحكم          Forwardمن قبل اثناء تنفيذ البرنامج        
 و If Statement   مثـل جمـل القـرار   Control Structureاو مايسـمى بترآيبـات الـتحكم    

Switch و Caseثل  وجمل التكرار مLoops  بمختلف انواعها مثـل While loop و Do until 
 ) ١(انظر الشكل التالى رقم  - وغيرها الكثير  For loopو  

 

 
 .التحكم بسير العمليات من خالل المعالج والبرمجيات معا) : ١(شكل رقم  

 

 
فى الحقيقة ان استخدام جمل التحكم لنقل التنفيذ من نقطة الخرى يندرج فقط تحت 

ة وحدة التحكم الخاصة بالمعالج حيث ان االنتقال من نقطة الخرى يكون حالة نقط
 خاصة ومحددة او بشرط محدد ومعروف مسبقا من قبل مصمم البرنامج

 
 ما هى وحدة التحكم الخاصة بالبرمجيات ؟: والسوال االن 

 
ــة       ــات الشــائعة عالي ــا باســتخدام اللغ ــوم بتطويره ــى نق ــات الت ــع ان البرمجي  فــى الواق

  وانمــا - Programs بمعنــى انهــا ليســت بــرامج   المســتوى ليســت برمجيــات حقيقيــة
 ان البـرامج هـى التـى تملـك السـيطرة التامـة  علـى الحاسـب                   Applicationsتطبيقات  
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وتتعامل معه مباشرة بينما التطبيقـات ال تملـك ذلـك النهـا تعتمـد علـى وحـدات تحكـم                     
 Windowsاخرى مثل تطبيقات 

 
 

 ان يتحكم فـى  Windowsلى هذا النظام فى آل شى ولهذا يمكن لنظام   التى تعتمد ع  
 ويمنع عنها بعـض الخـدمات عنـد الحاجـة النـه اصـبح                عمل التطبيقات ويوقف عملها بل    

 او الحاسـب وهـذا مـايعرف بوحـدة تحكـم الخاصـة       –وسيط بين التطبيقـات وبـين العتـاد       
 .بالبرمجيات من المستوى االول

 
التحكم الخاصـة بالبرمجيـات مـن المسـتوى الثـانى وهـى نتيجـة               وهناك مايعرف بوحدة    

 خواص للتطبيقات التى تقوم بانشائها وان ال تعلم          مترجم لغة البرمجة والذى قد يضيف     
عنها شيئا اما وحـدة الـتحكم الخاصـة بالبرمجيـات مـن المسـتوى الثالـث فهـى نتيجـة                     

تج عنهـا ردود غيـر مرغـوب        الخدمات التى يطليها التطبيق من تطبيق اخر والتـى قـد ينـ            
فيها ومن السهل تجنب ذلك ولهذا فان هـذا النـوع مـن وحـدات الـتحكم ال ينـدرج تحـت                      

 .دراستنا
 
 

 
 

 يوضح عناصر وحدة التحكم الخاصة بالبرمجيات) : ٢(    شكل                       
 

 وبفهم  هذا المفهوم  نصل الى ان 
 
باسلوب تنفيذ التطبيق بقواعد معينـة وبالمثـل        من الممكن لنظام التشغيل ان يتحكم       " 

لغة البرمجة وقد يصل هذا التحكم  لمستويات ال تخدم تنفيـذ التطبيـق مثـل منعـه مـن                    
 "اداء عمليات معينة او اغالقه فى اى وقت 
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 آيف تتحكم لغة البرمجة بـالتطبيق بعـد ترجمتـه واسـتخراج ملـف تنفيـذى        –عفوا  : س  
 للعمل ؟

 
لبرمجة باضافة اآود الى تطبيقـك وترجمتهـا معـه وانـت ال تعلـم شـى                 تتحكم لغة ا  : جـ  
 .عنها

 وينهـار اثنـاء العمـل       –ولهذا قد تكون مبرمج تطبيقات محترف ومع ذلـك يفشـل تطبيقـك              
 وهـذا لـيس نـادرا آمـا         –!  او خطـا فـى لغـة البرمجـة           –نتيجة خطا فى نظام التشـغيل       

المحترفين الذين يطورون تطبيقات مميزة     يعتقد البعض ولكنه ال يحدث اال مع المبرمجين         
 Software Patches و Upgrade وغيرها من Service Packواال لما سمعنا عن 

 
 لماذا ندرس ذلك ؟

 فى الواقع هناك فائدتين: جـ 
لـيس  ( مراعاة دراسة نظـام التشـغيل جيـدا ولغـة البرمجـة عنـد تطـوير التطبيقـات                    – ١ 

 )هدفنا االساسى فى هذا الدراسة
 سوف تقوم انت شخصيا بتطوير وحدة التحكم الخاصة بالبرمجيـات ممـا يعنـى انـك             – ٢ 

التشــغيل ولغــة البرمجــة مــن اجــل الســيطرة علــى    ســوف تتــدخل فــى عمــل نظــام  
 .التطبيقات او البرامج او النظم التى تقوم بعملها

 

 نظام إدارة سير العمليات
 

 ٣ت الثالثة التالية آما نرى بالشكل ان عملية ادارة سير العمليات تخضع الحد االحتماال
 

 
 انواع نظم ادارة سير العمليات) : ٣(شكل 

 

      
  تلقائى او عادى– ١
 

 اى اسـتخدام النظـام المتـوفر    –ويقصد به عدم التدخل اساسا فى نظام سير العمليات   
  آنا نفعل عنـد تطـوير انظمـة قواعـد البيانـات فـنحن ال                 اى آما  –بصرف النظر عن نوعه     

 Dos نظـام دوس      نهتم على االطالق بنظام سير العمليات فمثال عندما آنا نعمل تحـت           
 والـذى  Modal Model آنا نستعمل النظـام النمـوذج   Clipperداخل اللغة الشهيرة آليبر 

 لتطــوير تطبيقــات Windows بينمــا عنــدما نعمــل تحــت  –تعتمــد عليــه تطبيقــات اللغــة  
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 والتـى  Events Modelنعتمـد علـى نظـام االحـداث      فاننـا  GUI Applications   رسـومية 
 .ها ثم  تستقبلها التطبيقات لتتعامل معهاع ويتابWindowsيهتم بها نظام 
 

 
اى عندما نقول ان نظام سير العمليات تلقائى او عادى فاننا نقصد بذلك استبعاد تاثير 

 .  السوفت وير الذى نطوره عنصر ادارة سير العمليات على
 

 )شائع ( نموذجى– ٢
 

سبق وان اشرنا انه فى هذا النظام يتوقف البرنامج السـتقبال حـدث محـدد بعينـه مـن                   
 او ادخـال بيانـات وهكـذا واثنـاء ذلـك االنتظـار ال               – قائمـة     المستخدم آاختيار عنصر مـن    

 النظــام يســهل   والجــدير بالــذآر هنــا ان مكونــات مثــل هــذا–يعمــل البرنــامج اى شــى 
ل معا اثناء العمل وتمتلك آل وحدة من مكونـات النظـام السـيطرة     برمجتها النها ال تتداخ   

 . على وحدات االدخال واالخراج بدون تداخل مع المكونات االخرى للنظام
 

وهى تطبيقات قديمةسبق لـى وان      ) ٥(وشكل  ) ٤(وسوف ناخذ مثال على ذلك شكل       
ن اى   بـدو  Windows وهـى تعمـل ايضـا تحـت          Dos  قمت بعملها داخـل نظـام التشـغيل       

 مشاآل
 
 
 

 
  Modal Model القديم يعمل بنظام DOSبرنامج تحت نظام ) : ٤(شكل             
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 Modal Model يعمل بنظام Dosبرنامج قديم تحت ) : ٥(شكل 

 
نجد ان البرنامج فى حالة انتظار حتى يختار المستخدم اختيار محدد من            ) ٤(فى شكل   

 وهنـا اليوجـد اساسـا       – االختيار فقط باسـتخدام لوحـة المفـاتيح           خيارات مقدمة ويتم   ٦
للمستخدم لعمل اى شى اخـر آمـا ال توجـد فرصـة للبرنـامج لعمـل مهـام فـى                      فرصة  

  بذلك الخلفية الن نظام سير العمليات المتبع ال يسمح
 

نفس الفكرة ولكن هناك دعم الستخدام اى من الفارة او لوحة المفـاتيح             ) ٥(فى شكل   
 . اختيارات٥ يتم اختيار اى عنصر فى القائمة المقدمة والتى تشمل حتى

 
 خاص بهـا وهـذا    Skin ولها color 256ونالحظ ان هذه البرامج رسومية وتعمل فى نمط 

 .Text Mode التى غالبا مع تكون Dos تطبيقات  لم يكن شائعا فى تطوير
 

  االحداث – ٣
 

ظـرا حـدوث اى حـدث يحـدده المسـتخدم           هنا يظل النظام فى حلقة عمل مستمرة منت       
عن طريق وحدات االدخال مثل لوحة المفاتيج والفارة وفى نفس الوقت ال يتوقف النظام              

 آما يمكنه تنفيذ احـداث آـل   Background tasksعلى ذلك بل يمكنه عمل مهام اخرى 
 Timerفترة زمنية محددة 
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بق لـى وان طورتهـا تحـت        والتى تعرض احـد البرامجيـات التـى سـ         ) ٧(و) ٦(انظر شكل   

Dosوتعمل بهذا االسلوب  
 

ونالحظ امكانية العمل بكل من الفارة ولوحة المفاتيح معا فى نفـس الوقـت آمـا يعـرض                  
نظـام ادارة  ( حيث ان البرنامج مدعم بنظام ادارة احداث          –البرنامج تغير الوقت باستمرار     
 )سير العمليات باسلوب االحداث

 
رنامج يسمح باختيار اى مربع نص حتـى يـتم ادخـال البيانـات              نجد ان الب  ) ٧(وفى شكل   

 لحفظ البيانات Command Buttons الى من االزرار Clickبه آما يتيح فى اى وقت عمل 
 .او الغاء عملية الحفظ 

 
بعد هذه الجولة سوف نتعرض االن الى مجموعة من المفاهيم التى تربط ما راينـاه بمـا                 

 هناك الكثير مـن المفـاهيم المتداخلـة والتـى ينبغـى              ان وخاصة   –ينبغى ان نستوعبه    
 توضيح آل منها حتى ال تختلط االمور

 
 

 
 Event Model بنظام Dosبرنامج يعمل تحت ) ٦(شكل
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 Dos تعمل تحت – شاشة ادخال بيانات مدعمة بنظام ادارة االجداث -) :٧(        شكل 
 
 

 -:مفاهيم اساسية 
 

  سير العمليات ال يتم تحديده دائما بسهولة من خالل واجهة البرنامجنموذج 
ــات          ــام ســير العملي ــان نظ ــوحى ب ــات ت ــى امكاني ــامج عل ــة البرن ــد تشــتمل واجه ق

  غير ذلك المستخدم هو نظام االحداث ويكون الواقع
قد يكون نظام سير العمليات المستخدم هـو نظـام ادارة االحـداث وال تكـون الواجهـة                   

  Modal فتظن ان النظام المستخدم هو –معه تتناسب 
ان عمليات التنقل بين عناصر واجهة البرنامج المختلفـة مثـل مربعـات االدخـال وازرار                 

االوامر تدخل تحت نظام البـورة الخـاص بنظـام واجهـة البرنـامج وال تشـترط ان يكـون                    
 النظام المتبع الدارة سير العمليات هو نظام االحداث

 باسـلوب االجـداث هـو تنفيـذ         – لوجود نظام ادارة سـير العمليـات         البرهان االساسى  
 تلقائيا بـدون تـدخل مـن المسـتخدم بجـرد تحقـق               )الحدث(مجموعة من التعليمات    

 Timerدورية شرط معين مع امكانية  تنفيذ مجموعة من التعليمات بصفة
  داخل البرنامج ليس برهان على وجود نظام ادارة سير العملياتTimerوجود  
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 ومـع ذلـك ال تشـتمل علـى نظـام الدارة             –قد توجد تطبيقات تعمل باسلوب االحداث        
 االحداث وانما يقوم المبرمج ببرمجة آل مجموعة من االحداث يدويا

 فقـد يكـون نظـام    Graphic او Text baseنموذج سير العمليات ال يرتبط هل الواجهـة   
د يكـون نظـام االحـداث       وقـ ) غيـر شـائع   ( رسـومية      ويعمل فـى بيئـة     Modelاالحداث  

Event غير شائع( ويعمل فى بيئة نصية( 
 وعنـدها  Text mode فقـد تعمـل فـى    Graphicالبيئة الرسومية ال تشـترط ان تكـون    

 العناصــر المكونــة للواجهــة مثــل GUI حيــث يقصــد بالـــ  Text Based GUIتســمى 
ان نصــى او االدخــال واالزرار وال يقصـد بهــا نمـط الشاشـة ســواء آـ     القـوائم ومربعـات  

 .رسومى
 

 -:ملحوظة هامة 
 

تذآر جيدا ان سوف ندرس آيفية تصميم وبرمجة نظام الدارة سـير العمليـات يـوفر فيمـا             
 وتسخدم موارد النظـام ويجـب ايضـا ان تعلـم ان النظـام              بعد تطوير تطبيقات مبنية عليه    

لبرمجة  نوعية لغات ا   –الذى سوف نطوره يدخل ضمن وحدة التحكم الخاصة بالبرمجيات          
 واذا آـان النظـام الـذى نطـوره     –الننا نطور اداة نستخمها مع لغة البرمجة لتطوير الـنظم    

ت الـذى نطـوره يـدخل ضـمن         هو اساسا عبارة عن نظام تشغيل فان نظام سير العمليـا          
) ٢( نوعيـة نظـام التشـغيل وللمراجعـة انظـر شـكل              –كم الخاصة بالبرمجيات    وحدة التح 

 .الذى سبق عرضه
 
 

 - :Code Block االآواد –لتعليمات وحدة ا
 

 علـى سـبيل المثـال اى        –يقصد بها مجموعة التعليمات المجمعة معا تحت اسم معين          
 Structure Programming فـى البرمجـة الهيكليـة او الترآيبيـة     Functionدالة او وظيفة 

 Object فـى برمجـة الكائنـات    Method وبالمثـل آـذلك اى   Code Blockاعتبارهـا   يمكن
Oriented Programming (OOP) او اى مقاومة حدث Event     فـى نظـام سـير العمليـات 

 DoubleS فى برمجة الخادم الممتاز Resistance او اى مقاومة –المبنى على االحداث 
(Super Server) Programming  

 

 - :Event-Driven Systemمهام نظام إدارة االحداث 
 

لتى سوف يتم مناداتها باستمرار فى حلقـة نظـام    تسجيل بيانات وحدات التعليمات ا     
 ادارة االحداث

 لمعرفـة اى وحـدة تعليمـات        –توفير امكانية المتابعة اللحظية لنظـام سـير العمليـات            
 يجرى تنفيذها 

 امكانية ايقاف النظام عن العمل فى اى وقت 
 امكانية ادخال وحدات تعليمات جديدة الى حلقة النظام اثناء العمل 
 حذف وحدات تعليمات من حلقة النظام اثناء العملامكانية  
امكانية المتابعة التلقائية لوحدات االدخال المختلفة آلوحة المفـاتيح والفـارة وارتبـاط              

 احداث بها
 



 حممود مسري فايد: أليف    ت      أعمق أسرار الربجمة  

 ٢٢ 
 

 
 

 -:آيفية إستخدام نظام ادارة االحداث 
 

يتم تعريف وحدات التعليمات االساسية ثم بعد ذلك نطلب من نظام ادارة االحداث بدء 
 على سير العمليات والتى يمتلكها بدوره نظام Control  عمل وعندها نفقد السيطرةال

ادارة االحداث ومع ذلك ال نفقد السيطرة على سير النظام النه يكون مرن بالحد الذى 
 .يسمح بعمل اى شىء

 
 -:ميكانيكية عمل نظام إدارة االحداث 

 

 
 ميكانيكية عمل نظام ادارة االحداث) : ٨(   شكل 

 
 

 ثـم   Methods او   Functionsيبدا البرنامج بتعريف آل من وحدات التعليمات والتـى تكـون            
 اى الوحدات يتم تنفيذها داخـل حلقـة النظـام فـى              بعد ذلك يحدد لنظام سير العمليات     

ثـم بعـد ذلـك ينتقـل الـتجكم الـى نظـام ادارة               "  بيانات االحـداث  "البداية وذلك من خالل     
مـن  ) واحدة تلـو االخـر    (مل على تنفيذ وحدات التعليمات بالتتابع       االحداث الذى بدوره يع   
وفى نفس الوقت يستقبل بيانات وحـدات االدخـال لتكـون جـاهزة              خالل  بيانات االحداث   

 .لالستخدام من قبل االحداث
 

 آيف تكون احداث وهى يتم تنفيذها بالتتابع من قبل نظام ادارة االحداث ؟: س 
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دل على فهمك للحدث وهو الذى يرتبط بشرط معين لحدوثـه            فالسوال ي  –احسنت  : جـ  
 Default االحداث هنا تتحقق دائما ويتم تنفيذها مباشرة بالتتابع وهـى هنـا تسـمى    –

Eventsبصرف النظر آانت    ولعمل حدث بشرط معين يكفى ان تبدا وحدة التعليمات  
 

Function  او Method او Resistance – ل يمكنك ان تبداها بجمـ if     لكـى تختبـر تحقـق 
 . الخاص بالحدث قبل تنفيذه Conditionالشرط 

 

 ويتم مناداتها  if statementاى ان الحدث هو عبارة عن وحدة تعليمات تبدا بجملة 
 .ادارة االحداث باستمرار داخل حلقة نظام 

 
 

 -Code Block Pointer:مفهوم موشر وحدة التعليمات 
 

 فـان تعلـم جيـدا انـه بمجـرد       C languageمجة بلغة سى اذا آنت تتذآر اساسيات البر
 فانه يمكن استخدامها مباشرة عن طريـق آتابـة اسـم            Function الى   prototypeعمل  

Function      آيفيـة منـاداة الدالـة        والمثال التالى يوضـح   ().   يليها قوسين متقابلين هكذا 
hello(). 

 

 
 xMate مجانية تسمى IDE سى من خالل آتابة برنامج بسيط باستخدام لغة) : ٩(  شكل  

 
 

#include "stdio.h" 
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#include "conio.h" 
#include "stdlib.h" 
 
Void hello(void); 
 
Void main(void) 
{ 
    hello() ; 
} 
 
void hello(void) 
{ 
    printf("Welcome to my C program ! "); 
    getch(); 
} 

 
 وهى عبارة عن    xMateبة البرنامج من خالل االداة      السابق يوضح آيف تم آتا    ) ٩(شكل  

IDE تدعم العديد من لغات البرمجة مثل C,xBase & xHarbour    ويمكـن الحصـول عليهـا 
 .مجانا من خالل االنترنت

 
 -:والسوال االن 
 

  من قبل نظام ادارة االحداث ؟()helloآيف يمكن مناداة الدالة : س 
 

 النـه   –حـداث منـاداة الدالـة مباشـرة مـن خـالل اسـمها                ال يمكن لنظام ادارة اال     –:  جـ  
 وانمـا   –ادارة االحداث اسم الدوال التى يقوم بمناداتها مباشرة          يفترض ان ال يعرف نظام    

يستقبل معلومات تشير اليها من خالل بيانـات االحـداث اى بمعنـى اوضـح يكـون اسـم                   
لحاجــة يقــوم نظــام ادارة  وعنــد ا–الدالــة داخــل متغيــر يحــتفظ بــه نظــام ادارة االحــداث  

 فكيف يـتم برمجـة ذلـك        –باستخراج اسم الدالة من المتغير ثم يقوم بمناداتها           االحداث
  وما اسم هذه العملية ؟–

 اى مناداة الدالة عـن   Calling Function by reference/pointerاسم هذه العملية هو  
نـا نسـمى ذلـك منـاداة وحـدة          طريق موشر  والننا هنا فى نظام ادارة سير العمليات فان          

 Method او   Function  التعليمات عن طريق موشر الن وحدة التعليمات ممكـن ان تكـون           
 .وهكذا

 
 -:والمثال التالى يوضح آيفية استدعاء دالة عن طريق موشر 

 
 
 

#include "stdlib.h" 
#include "conio.h" 
#include "stdio.h" 
void hello(void); 
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void main(void) 
{ 
 void (*myfunc)()    ; 
 myfunc = hello ; 
 (*myfunc)(); 
} 
void hello(void) 
{ 
    printf("Welcome to my c Program !"); 
    getch(); 
 } 

 

 
.استدعاء دالة عن طريق مؤشر باستخدام لغة سى) : ١٠(شكل   

 
 

  xBase مثل عائلة لغات –ويمكنك ايضا عمل نفس الشى باستخدام لغات اخرى 
 CA-Clipper, xHarbour & Visual FoxProامثلة 

 
 فمثال المثال التالى يوضح آيفية مناداة دالة فرعية

* TEST.PRG 
 
Hello() 
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Function hello() 
Set color to w/b 
Clear  
? "Welcome to my xBase Program" 
inkey(0)     
return 

 

 Clipper.exe  نستخدم المترجم CA-Clipperولترجمة البرنامج باستخدام لغة آليبر 
 على سبيل المثال الستخراج Blinker وليكن Linker ثم الرابط Objectالستخراج ملف 

 .Executable File (.exe)ملف جاهز للتنفيذ 
 

Clipper test 
Blinker fi Test lib clipper,extend 

 

 وهو متنقل اى xHarbourويمكنك ترجمة البرنامج ايضا باستخدام المترجم المجانى 
  وغيرها من االنظمةDos,Windows,OS/2 & Linuxيدعم اآثر من نظام تشغيل مثل 

 ويقدم مكتبات C الى لغة xBaseوتقوم فكرة هذا المترجم على تحويل الكود من 
 .لتستخدم فى عملية الربط

 
تخدم  فانى اسMicrosoft Windowsونظرا الن المنصة الشائعة لتطوير التطبيقات هى 

xHarbour/MiniGUIامكانية تطوير   والتى توفر GUI WIN32 Applications ويمكن  
الحصول عليها مجانا من الموقع 

harbourminigui/projects/net.sourceforge.www://http 
  harbour_minigui/com.geocities.www://httpاو من خالل الموقع 

 
 يستخدم فى ترجمة البرامج compile.batوعند تحميلها على الجهاز سوف تجد ملف 

 وسوف يكون مسار C:\HMGومن المفترض ان يتم تحميلها على المسار  مباشرة
 C:\HMG\BATCH\COMPILE.BATالملف المستخدم فى الترجمة 
 لذا انت لست – منفردا او مترجم لغة سى xHarbourوتوفر عليك هذه الحزمة تحميل 
 . حزمة مجانية مئة بالمئة بحاجة الى شى غيرها آما انها

 
 وفى المثال الذى نقف عنده تتم عملية الترجمة ببساطة آالتالى

Compile test 
 مع معرفة ان  Win32 console applicationوسوف يكون البرنامج الذى تم انتاجة 

xHarbour/MiniGUIتتيح عمل   GUI تحت Windowsبسهولة ويسر . 
 

 وهى من انتاج شرآة ++xBaseوبالتاآيد يمكننا ترجمة البرنامج باستخدام لغة 
Alaskaوالتى نستخدم فيها المترجم   االلمانيةxpp.exe الستخراج ملف Object والرابط 

alinkخراج ملف تنفيذى  الستexecutable 
xpp test 
alink test 
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 وهى منصة تطوير  ++Visual xBase قامت بانتاج Alaskaوالجدير بالذآر ان شرآة 
 . التطبيقات بسهولة  وتتيح تطوير ++xBase مبنية على

 
 

 من Visual FoxProوايضا يتاح لنا ترجمة البرنامج باستخدام لغة فيجوال فوآس برو 
والذى يبين آيفية تنفيذ البرنامج من خالل ) ١١(انظر شكل   Microsoftرآة انتاج ش

 Command Windowنافذة االوامر 
 

 
 - Visual FoxPro 9 ٩تنفيذ البرنامج باستخدام فيجوال فوآس بر ) : ١١(شكل

 

 اما بخصوص المثال الثانى والذى ينادى الدالة عن طريق موشر فيتم بسهولة آالتالى
 

* TEST.PRG 
 
LOCAL myfunc 
myfunc = "Hello()" 
&myfunc 
   
Function hello() 
Set color to w/b 
Clear  
? "Welcome to my xBase Program" 
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inkey(0)     
return 

 
 

 وعند الرغبة فى myfuncوهنا فى هذا المثال ببساطة تم آتابة اسم الدالة فى متغير 
ويمكن تنفيذ المثال باى لغة من . اسم المتغيريليها & استدعائها تم استخدام العالمة 

 .xBaseلغات 
 

 :الخالصة 
 

ان مناداة الدالـة فـى اى وقـت مـن خـالل موشـر يتـيح لنظـام ادارة االحـداث منـاداة                         
 موشــرات لهــذه الــدوال داخــل متغيــرات او    الــدوال عنــد الحاجــة وذلــك بعــد تخــزين 

 . مناسبData Structure  مصفوفة او اى هيكل بيانات
 

ال ينبغــى للمبــرمج المحتــرف ان يتقيــد بلغــة برمجــة او منصــة تطــوير بــل ينبغــى ان   
 او  C يطبقه بـاى لغـة سـواء  آانـت لغـة سـى                 يستوعب المفهوم ومن ثم يمكنه ان     

 . او غيرها من لفات البرمجةxBaseلفة من لغات 
 

 و  Cمن المفيد ان تستخدم لغات متنقلـة متاحـة فـى اآثـر مـن نظـام تشـغيل مثـل                       
xHarbour 
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 - :System Data Structureهيكل بيانات النظام 
 

 حيـث تكـون     – Ram  بصـورة موقتـه فـى الـذاآرة           –اليوجد نظام اليحتاج لتخـزين بيانـات        
 . تتشارك فى استخدام البيانات بيانات النظام شائعة بين اجزاءه والتى

 
حة الجزاء النظام وبالتاآيد العنصر      البد من بيانات تكون متا     –هنا فى نظام ادارة االحداث      

الرئيسى لهذه البيانات هى البيانات الالزمة لتخـزين معلومـات عـن  وحـدات التعليمـات                 
 التى يتم مناداتها من قبل النظام باستمرار

 
انظر  الى التعليمات التالية المكتوبة بلغة سى وتشكل خطوة لالمـام نحـو اآتمـال بنـاء                  

 نظام ادارة االحداث
 

#include "stdlib.h" 
#include "conio.h" 
#include "stdio.h" 
 
struct 
{ 
  void (*myfunc)(); 
} myevents[50] ; 
 
int myelement; 
myelement = 0; 
 
void addevent( void (*myfunc)() ); 
void doevents(void); 
 
void hello(void); 
 
void main(void) 
{ 
 
 addevent(hello); 
 addevent(getch); 
 doevents(); 
 
} 
 
void hello(void) 
{ 
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    printf("Welcome to my c Program !"); 
} 
 
void addevent( void (*myfunc)() ) 
{ 
  myelement++ ; 
  myevents[myelement].myfunc = myfunc ; 
} 
 
void doevents(void) 
{ 
   int x ; 
   for (x = 1 ; x < 50 ; x++) 
      { 
          if ( myevents[x].myfunc != myevents[0].myfunc  ) 
          { 
                   (*myevents[x].myfunc)(); 
          } 
          else 
          { 
             break ; 
          } 
   } 
} 

 
 myevents    يسـمى  Structure فى هذا المثال نجد  هيكل بيانات النظام مكـون مـن   

 يحـدد رقـم اخـر    myelement باالضافة الى متغير  دالة٥٠ موشر ل ٥٠يمكن اى يحتوى 
 موشـر فقـط     ٤٩ والجدير بالذآر انه يمكن تسـجيل        Structureعنصر   تم استخدامه من       

 . للتميز هل الموشر يشير لدالة ام الzeroالننا استخدمنا الموشر رقم صفر 
 

 افة دالــة فــى بيانــات االحــداث بمســاعدة المتغيــر       تســتخدم الضــ addeventالدالــة 
myelementال   الذى يحدد رقم structure  

 
 For تقــوم بتنفيــذ االحــداث المســجلة مــرة واحــدة مــن خــالل جملــة   doeventsالدالــة 

  يشير لدالة ام الstructure لتعرف هل ال ifوتستخدم جملة 
 

 ()addevent من خـالل الدالـة       ()getchا   يليه ()hello تضيف للنظام الدالة     ()mainالدالة  
 .الدوال المسجلة  لكى تنفذ()doeventsثم تستدعى 
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 -:تنظيم الشفيرة المصدرية 

 
ان الكود فى المثال السابق يعد غاية فى البساطة لكنه فى الواقع من الناحية العلمية 

عديد من  اذا آنت من الذين قد اطلعوا على ال غير منظم ولعلك قد التمست ذلك
 الشفيرات المصدرية المكتوبة بلغة سى

 
 ولكن للتنظيم سوف يتم تقسيمها –جميع االآواد السابقة تم آتابتها فى ملف واحد 

 ٤ بداية سنقسم الكود فى المثال السابق الى  الى اآثر من ملف وبالتحديد آنقطة
 ملفات 

 
 SysData.h 

 System Dataهذا الملف سوف يحتوى على هيكل بيانات النظام 
Structure  

 SysLib.C 
 ()addeventهذا الملف سوف يحتوى على الدوال الخاصة بالنظام مثل 

 ()doeventsو 
 SysUser.h 

هذا الملف سوف يحتوى على المعلومات الكافية الستخدام دوال 
 النظام 

 Systest.C 
 هذا الملف سوف يحتوى على برنامج اختبار النظام

 
 

 
 #include "stdlib.h" 

#include "conio.h" 
#include "stdio.h" 

 
struct 
{ 

  void (*myfunc)(); 
} myevents[50] ; 

 
int myelement; 
myelement = 0; 
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#include "sysdata.h" 
 

void addevent( void (*myfunc)() ) 
{ 

  myelement++ ; 
  myevents[myelement].myfunc = myfunc ; 

} 
 

void doevents(void) 
{ 

   int x ; 
   for (x = 1 ; x < 50 ; x++) 
      { 

          if ( myevents[x].myfunc != 
myevents[0].myfunc  ) 

          { 
                   (*myevents[x].myfunc)(); 
          } 
          else 
          { 

     break ; 
          } 

      } 
} 

 
 

 
#include "syslib.c" 

 
extern void addevent( void (*myfunc)() ); 
extern void doevents(void); 

 

 
 

#include "sysuser.h" 
 

void hello(void); 
void main(void) 
{ 
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 addevent(hello); 
 addevent(getch); 
 doevents(); 

 
} 

 
void hello(void) 
{ 

    printf("Welcome to my c Program !"); 
} 

 
  مثل فيجوال فوآس برو تكون التعليمات آالتالىxBaseبالنسبة للغات 

 
PUBLIC myevents[50] 
PUBLIC myelement  
myelement = 0 

  
addevent("hello()") 
mydoevents() 
WAIT 

 
FUNCTION hello() 

SET COLOR TO w/b 
CLEAR 
? "hello" 

RETURN 
 

FUNCTION addevent(p1) 
myelement = myelement + 1 
myevents[myelement] = p1 

RETURN  
 

FUNCTION mydoevents() 
LOCAL x,r 
FOR x = 1 TO 50 

 IF .not. EMPTY(myevents[x]) 
      r = myevents[x] 
      r = &r 

 ELSE 
      EXIT 
 ENDIF 

ENDFOR 
RETURN 
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 لك لتالئم تطور النظام بعد ذ–وبالتاآيد يمكن تنظيم الشفيرة المصدرية 

 سوف نقسم الكود الى ملفين
 

 SYSLIB.PRG  
 سوف يحتوى على هيكل بيانات ودوال او وظائف النظام

 SYSTEST.PRG 
 سوف يحتوى على برنامج الختبار النظام

 

               
FUNCTION SYS_START() 
PUBLIC myevents[50] 
PUBLIC myelement  
myelement = 0 
RETURN  

 
FUNCTION addevent(p1) 

myelement = myelement + 1 
myevents[myelement] = p1 

RETURN  
 

FUNCTION mydoevents() 
LOCAL x,r 
FOR x = 1 TO 50 

 IF .not. EMPTY(myevents[x]) 
      r = myevents[x] 
      r = &r 

 ELSE 
      EXIT 
 ENDIF 

ENDFOR 
RETURN 

 

 
 

SET PROCEDURE TO syslib.prg ADDITIVE  
SYS_START() 
addevent("hello()") 
mydoevents() 
WAIT 
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FUNCTION hello() 

SET COLOR TO w/b 
CLEAR 
? "hello" 

RETURN 
 
 

 - :State Machineمفهوم الة االنتظار 
 

 هـذه   –يبقى لدينا خاصية هامة ينبغـى برمجتهـا فـى نظـام ادارة االحـداث الخـاص بنـا                    
الخاصية هى امتالك نظام ادارة االحداث للتحكم الكامل بالنظام وذلك من خالل مفهـوم              

يـث يكـون    تعمـل لالبـد ح   While Loop ويقصد بها ان يحتوى النظـام  State Machineال 
  فى الواقع آل ما علينا فعله هو ان الدالة او الوظيفة– Trueالشرط الخاص بها دائما 

DOEVENTS()            المسئولة عن تنفيذ االحداث البد ان تمتلـك الـتحكم Control     مـن خـالل 
 State Machineمفهوم 

 
 System Data Structureيبقى لنا شى هام و هو اضـافة متغيـر لهيكـل بيانـات النظـام      

 النظام عن العمل عند تحقق شرط معين وليكن مثال عند ضغط             يمكننا من خالله ايقاف   
 .اى مفتاح من لوحة المفاتيح على سبيل المثال

 

 
#include "stdlib.h" 
#include "conio.h" 
#include "stdio.h" 

 
struct 
{ 
  void (*myfunc)(); 
} myevents[50] ; 

 
int myelement; 
myelement = 0; 

 
int shutdown; 
shutdown = 0; 
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#include "sysdata.h" 

 
void addevent( void (*myfunc)() ) 
{ 

  myelement++ ; 
  myevents[myelement].myfunc = myfunc ; 

} 
 

void doevents(void) 
{ 

 int x ; 
 
 do { 
     if (shutdown == 1) 
        break; 
     for (x = 1 ; x < 50 ; x++) 
       { 
          if ( myevents[x].myfunc != myevents[0].myfunc  ) 
          { 
                   (*myevents[x].myfunc)(); 
          } 
          else 
          { 
           break; 
          } 
       } 
 } while(1); 

} 
 

 
 
 

 
#include "sysuser.h" 

 
void hello(void); 
void mybreak(void); 
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void main(void) 
{ 

 
 addevent(hello); 
 addevent(mybreak); 
 doevents(); 

 
} 

 
void hello(void) 
{ 
    printf("Welcome to my c Program !"); 
} 

 
void mybreak(void) 
{ 
   if (kbhit()) 
      shutdown = 1 ; 
} 

 
 المسئول عن اختبار النظام حيث –يبين نتيجة تنفيذ البرنامج ) ١٢(قم والشكل التالى ر

باستمرار حتى يتم ضغط اى " Welcome to my c program " يتم عرض العبارة النصية
 .مفتاح من لوحة المفاتيح وعندها يتم انهاء النظام

 

 
اختبار النظام ) . ١٢(شكل   

 

  لم يظهر به اى تعديلSysUser.hان الملف  –ونالحظ من التعديالت التى لحقت بالكود 
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 حيـث عنـدما تكـون    Shutdownآما نالحظ ان النظام االن يستجيب لتغير قيمـة المتغيـر           

 SysTest.C فانه يتم اغـالق النظـام  ولهـذا فـى الملـف       قيمة هذا المتغير تساوى واحد 
ظـام مـن خـالل       والتـى مسـئولة عـن اغـالق الن         ()mybreakتم اضافة الدالة او الوظيغة      

 وتـم االسـتدالل     – بمجرد ضغط اى مفتاح من خـالل لوحـة المفـاتيح             Shutdownالمتغير  
 .()kbhitعلى ضغط اى مفتاح من خالل الدالة 

 
 xBaseوفيما يلى عرض لنفس النظام باستخدام لغات 

 

               
FUNCTION SYS_START() 
PUBLIC myevents[50] 
PUBLIC myelement  
PUBLIC sysshutdown 
sysshutdown = .f. 
myelement = 0 
RETURN 

 
 

FUNCTION addevent(p1) 
myelement = myelement + 1 
myevents[myelement] = p1 

RETURN 
 

FUNCTION mydoevents() 
LOCAL x,r 
DO WHILE .t. 

   FOR x = 1 TO 50 
     IF .not. EMPTY(myevents[x]) 
      r = myevents[x] 
      r = &r 
     ELSE  
      EXIT 
     ENDIF 
   ENDFOR 
   IF sysshutdown = .t. 
    EXIT 
   ENDIF 

ENDDO 
RETURN 
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SET PROCEDURE TO syslib.prg ADDITIVE  
SYS_START() 
addevent("hello()") 
addevent("mybreak()") 
mydoevents() 
WAIT 

 
FUNCTION hello() 

SET COLOR TO w/b 
CLEAR 
? "hello" 

RETURN 
 

FUNCTION mybreak() 
i = INKEY() 
IF i != 0 
sysshutdown = .t. 

ENDIF 
RETURN 

 
 -:ملحوظة هامة 

 
 Microsoft Windows التـى تعمـل تحـت    xBaseعند تطبيق النظام باستخدام احد لغات 

ة بسيطة   فانك سوف تواجه مشكل    xHarbour/MiniGUI   او VFPمثل فيجوال فوآس برو     
 الرسـومية  User Interface Eventsوهـى تعطـل اسـتجابة برنامجـك  الحـداث الواجهـة       

GUI      والحل هو ان تشـتمل الدالـة mydoevents()      علـى امـر يسـتدعى احـداث النظـام 
  DO EVENTSوهذا االمر هو   ) التشغيل نظام ادارة االحداث الخاص بنظام(
 

 -:آيفية تصميم نظام ادارة االحداث 
 

لقــد تعرضــنا ســابقا للمفــاهيم االساســية االزمــة لوضــع حجــر االســاس لنظــام ادارة     
نظام ادارة االحداث الخاص بك لتضيف اليه         ومن هنا يمكنك االنطالق لتصميم     –االحداث  

 المميزات التى ترغب بهـا لـتالئم حاجتـك تبعـا لنوعيـة التطبيقـات او الـنظم التـى تقـوم                     
 بتطويرها
 

 ختلف تصميم نظام ادارة االحداث من شخص الخر ؟ آيف ي–والسوال االن 
 

 - :ان نقاط االختالف تكمن فى
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االمكانيات التى يوفرها النظام مثل معرفة حالة النظام اثناء العمـل وامكانيـة الـتحكم                

 بمجموعة من االحداث معا وهكذا
 هيكل البيانات يختلف تبعا لقدرات النظام وطريقة العمل المتبعة 
 مثـل االمثلـة السـابقة وقـد     Structure Programmingرمجة فمثال قـد يكـون   نمط الب 

 Object Orientedيكون 
 

 تصميم لنظام ادارة احداث يـتالئم مـع اغلـب متطلبـات العصـر  وهـو مـن ابتكـار                      -: مثال  
 .المؤلف

 
 Events Current Circuitدائرة تيار االحداث :     اسم النظام   - ١
  للدوائر الكهربيةSimulationعبارة عن محاآاة :     هيكل البيانات - ٢
  Object Oriented Programmingبرمجة الكائنات :     نمط البرمجة   - ٣
 

 -:االمكانيات  التى يوفرها النظام 
 

ومجموعـات  ) Circuitsدوائـر   (التحكم فى االحداث من خالل تقسمها الى مجموعـات         
          Branches) فروع (فرعية 

 )تحديد نقطة العمل اللحظية للنظام (انية معرفة حالة النظام فى اى وقت امك 
 مرونة النظام الستقبال حدث او مجموعة من االحداث الجديدة اثناء العمل  
 امكانية حذف حدث او مجموعة من االحداث من النظام اثناء العمل  

 
 -:مميزات النظام 

 عن الدوائر الكهربية ومفهوم الفـرق       سهل التعلم اذا آان المبرمج لديه فكره بسيطة        
 بين توصيالت التوالى

 .       والتوازى حيث يكون التيار هنا هو ترتيب سير العمليات
يسهل عملية تصميم نظام مبنى على االحـداث وتـوفير رسـم تمثيلـى للنظـام مـن                   

 Circuit Diagramخالل عمل 
 

 
 

 
دائرة تيار االحداث) . ١٣(شكل   
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 حيث نتخيل ان االحداث سوف تكون فى – لنا المكونات االساسية يبين) ١٣(شكل 
 ى الدائرة ودوال بالنسبة للمعالج مقاومات ف دائرة آهربية وهذه االحداث هى عبارة عن

 
دائرة تيار االحداث يمكن ان تشمل اآثر من فرع بينما يمكن ان يشمل الفرع اآثر من 

 .مقاومة وبحتوى آل فرع على مفتاح
 
 

 
والمفتاح) الدالة(مفهوم المقاومة ) .١٤(شكل   

 

 
يمكن ترتيب تنفيذ االحداث من قبل النظام بصور مختلفة) ١٥(شكل   
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من خالل مكونات دائرة االحداث) تايمر(يمكن عمل مؤقت ) .١٦(شكل    

 
 
 

 
الحلقة االساسية فى نظام دائرة االحداث) . ١٧(شكل   
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ث نحتاج الى جزئين فى النظاملبرمجة نظام ادراة االحدا) ١٨(شكل   

 
 

 اى فصيلتين واجدة Classes 2عند برمجة نظام ادارة االحداث يمكن تقسيمه الى 
الدوائر (لكى تنفذ النظام وتبدا العمل على البيانات  لتداول بيانات الدوائر  واالخرى

 )الدوال+ والفروع والمفاتيج 
 

 
البيانات االزم تخزينها عن الفروع)١٩(شكل   
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البيانات االزم تخزينها عن الفروع) ٢٠(شكل   
 

 
مكونات دائرة تيار االحداث عند بداية انشائها) ٢١(شكل   

 
 
 
 

 
رسم يوضح آيفية امتداد دائرة تيار االحداث) ٢٢(شكل   

 
 

 
)الدوال(رسم يوضح آيفية ازدحام النظام بالمقاومات ) ٢٣(شكل   
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 وقـد تـم آتابتـه باسـتحدام لغـة           –النظـام   وفيما يلى عرض لالآواد المسـتخدمة لعمـل         
 للحصول على دعم برمجـة      CLASS(Y) وتم استخدام المكتبة     CA-Clipperآليبر   البرمجة

يوضــح نتيجــة تنفيــذ هــذا ) ٢٤(آمــا تــم آتابــة برنــامج الختبــار النظــام وشــكل الكائنــات 
يل مجموعة من الرسائل بالتتابع وفى نفس الوقت يـتم تشـغ            البرنامج حيث يتم عرض

آما ان حالة النظـام معلومـة وتحـت المراقبـة            تايمر لعرض الزمن الحالى بصفة مستمرة     
 .وهكذا)  رقم المقاومة–رقم الفرع (
 

*--------------------------------------------------*        
* CIRCUIT DATABASE CLASS                                   
* BY,MAHMOUD SAMIR FAYED (2005)                             
*--------------------------------------------------* 
* CALLING HEADERS FILES 
* CLASS(Y).CH IS THE HEADER FILE FOR CLASSY LIBRARY 
#INCLUDE "CLASS(Y).CH" 
* DEFINING CLASS METHODS 
CREATE CLASS GUI_CIRCUITDATA 

VAR BRANCHES 
VAR RESISTANCES 
VAR MAINSWITCH 
VAR MAINJOB 

EXPORT : 
METHOD INIT 
METHOD GUI_NEWBRANCH 
METHOD GUI_NEWRESISTANCE 
METHOD GUI_SETPARALLEL 
METHOD GUI_GETPARALLEL 
METHOD GUI_SETJOB 
METHOD GUI_GETJOB 
METHOD GUI_SETBRANCH 
METHOD GUI_GETBRANCH 
METHOD GUI_SETSWITCH 
METHOD GUI_GETSWITCH 
METHOD GUI_REVERSESWITCH 
METHOD GUI_SETMSWITCH 
METHOD GUI_GETMSWITCH 
METHOD GUI_SETMJOB 
METHOD GUI_GETMJOB 

END CLASS 
* END OF DEFINING CLASS METHODS 

 
METHOD INIT() 
::BRANCHES      = {} 
::RESISTANCES   = {} 
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::MAINJOB       = "" 
::MAINSWITCH    = .T. 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_NEWBRANCH(PARA1) 
LOCAL ID 
ID = LEN(::BRANCHES) + 1 
AADD(::BRANCHES,{ID,PARA1,.T.}) 
RETURN ID 

 
METHOD GUI_NEWRESISTANCE(PARA1,PARA2) 
LOCAL ID 
ID = LEN(::RESISTANCES) + 1 +  1000000  
AADD(::RESISTANCES,{ID,PARA1,PARA2}) 
RETURN ID  

 
METHOD GUI_SETPARALLEL(PARA1,PARA2) 
::BRANCHES[PARA1][2] = PARA2 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_GETPARALLEL(PARA1) 
RETURN ::BRANCHES[PARA1][2] 

 
METHOD GUI_SETJOB(PARA1,PARA2) 
PARA1 = PARA1 - 1000000 
::RESISTANCES[PARA1][3] = PARA2 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_GETJOB(PARA1) 
PARA1 = PARA1 – 1000000 
RETURN ::RESISTANCES[PARA1][3] 

 
METHOD GUI_SETBRANCH(PARA1,PARA2) 
PARA1 = PARA1 - 1000000 
::RESISTANCES[PARA1][2] = PARA2 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_GETBRANCH(PARA1) 
PARA1 = PARA1 - 1000000 
RETURN ::RESISTANCES[PARA1][2] 

 
METHOD GUI_SETSWITCH(PARA1,PARA2) 
::BRANCHES[PARA1][3] = PARA2 
RETURN SELF 
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METHOD GUI_GETSWITCH(PARA1) 
RETURN ::BRANCHES[PARA1][3] 

 
METHOD GUI_REVERSESWITCH(PARA1) 

IF ::BRANCHES[PARA1][3] = .T. 
::BRANCHES[PARA1][3] = .F. 

ELSE 
::BRANCHES[PARA1][3] = .T. 

ENDIF 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_SETMSWITCH(PARA1) 

::MAINSWITCH = PARA1 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_GETMSWITCH() 
RETURN ::MAINSWITCH 

 
 

METHOD GUI_SETMJOB(PARA1) 
::MAINJOB = PARA1 

RETURN SELF 
  

METHOD GUI_GETMJOB() 
RETURN ::MAINJOB 

 *---------------------------------------------------* 
* CIRCUIT EVENTS CLASS                                      
* BY,MAHMOUD SAMIR FAYED (2005)                             
*---------------------------------------------------* 
* CALLING HEADERS FILES 
* CLASS(Y).CH IS THE HEADER FILE FOR CLASSY LIBRARY 
#INCLUDE "CLASS(Y).CH" 
* DEFINING CLASS METHODS 
CREATE CLASS GUI_EVENTS 
EXPORT : 

VAR IDLEARRAY 
VAR DIRECTION 
VAR SHUTDOWN 
VAR DATAOBJ  
METHOD INIT 
METHOD GUI_FIREON 
METHOD GUI_FIREOFF       
METHOD GUI_ADDEVENT 
METHOD GUI_DOEVENTS 
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METHOD GUI_DOBRANCH 
METHOD GUI_DORESISTANCE 
METHOD GUI_SETDIRECTION 
METHOD GUI_GETIDTYPR 
METHOD GUI_GETORDER 

   END CLASS 
* END OF DEFINING CLASS METHODS 

 
METHOD INIT(PARA1) 
::IDLEARRAY = {} 
::DIRECTION = 1 
::SHUTDOWN  = .F. 
::DATAOBJ   = PARA1 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_FIREON() 
LOCAL WAY,R,MYRESISTANCES,X,BID,BLIST,T 
PRIVATE PS1,PS2,PS3 
WAY = ::DIRECTION 
DO WHILE ::SHUTDOWN = .F. 
R = ::DATAOBJ:GUI_GETMJOB() 
R = &R 

            IF ::SHUTDOWN = .T. 
                EXIT 
      ELSE 

             IF ::DATAOBJ:GUI_GETMSWITCH() = .T. 
                  MYRESISTANCES = ::GUI_GETORDER() 
                  IF WAY = 1 
                      FOR  X = 1 TO LEN(MYRESISTANCES ) 
 
                        PS1 = MYRESISTANCES[X][2] 
                        PS2 = MYRESISTANCES[X][1] 
                        PS3 = 1 
 
                        R = ::DATAOBJ:GUI_GETMJOB() 
                        R = &R 
                        IF ::SHUTDOWN = .T. 
                                EXIT 
                        ENDIF 
 
                     * RUNING RESISTANCE IF SWITCH CLOSED 
                        BID   =  MYRESISTANCES[X][2] 
                        BLIST = ::DATAOBJ:BRANCHES 
                        FOR T = 1 TO LEN(BLIST) 
                            IF BLIST[T][1] = BID 
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                             IF BLIST[T][3] = .T. 
                                R =  MYRESISTANCES[X][3] 
                             R = &R 
                                EXIT 
                             ENDIF 
                            ENDIF 
                        NEXT                                  
                     
***************************************** 
 
                     * PARAMETERS TO MAIN RESISTANCE 
                        PS1 = MYRESISTANCES[X][2] 
                        PS2 = MYRESISTANCES[X][1] 
                        PS3 = 2 
                     
***************************************** 
 
                        R = ::DATAOBJ:GUI_GETMJOB() 
                        R = &R 
                        IF ::SHUTDOWN = .T. 
                                EXIT 
                        ENDIF 
                      NEXT 
 
                  ELSE 
 
              FOR  X =  LEN(MYRESISTANCES ) TO 1 STEP -1 
 
                        PS1 = MYRESISTANCES[X][2] 
                        PS2 = MYRESISTANCES[X][1] 
                        PS3 = 1 
 
                        R = ::DATAOBJ:GUI_GETMJOB() 
                        R = &R 
                        IF ::SHUTDOWN = .T. 
                                EXIT 
                        ENDIF 
 
                     * RUNING RESISTANCE IF SWITCH CLOSED 
                        BID   =  MYRESISTANCES[X][2] 
                        BLIST = ::DATAOBJ:BRANCHES 
                        FOR T = 1 TO LEN(BLIST) 
                            IF BLIST[T][1] = BID 
                             IF BLIST[T][3] = .T. 
                                R =  MYRESISTANCES[X][3] 
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                                R = &R 
                                EXIT 
                             ENDIF 
                            ENDIF 
                        NEXT                                  
                     
***************************************** 
 
                     * PARAMETERS TO MAIN RESISTANCE 
                        PS1 = MYRESISTANCES[X][2] 
                        PS2 = MYRESISTANCES[X][1] 
                        PS3 = 2 
                     
***************************************** 
 
                        R = ::DATAOBJ:GUI_GETMJOB() 
                        R = &R 
                        IF ::SHUTDOWN = .T. 
                                EXIT 
                        ENDIF 
 
                      NEXT 
 
                  ENDIF 
 
                  IF .NOT. WAY = ::DIRECTION 
                        IF .NOT. ::DIRECTION = 3 
                                WAY = ::DIRECTION 
                   

   ELSE 
                                IF WAY = 1 
                                        WAY = 2 
                                ELSE 
                                        WAY = 1 
                                ENDIF 
                        ENDIF 
                  ENDIF 
                ENDIF 
        ::GUI_DOEVENTS() 
        ENDIF 

ENDDO 
RETURN SELF 
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METHOD GUI_FIREOFF() 
::SHUTDOWN = .T. 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_ADDEVENT(PARA1) 
AADD(::IDLEARRAY,PARA1) 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_DOEVENTS() 
LOCAL X , R 
FOR X = 1 TO LEN(::IDLEARRAY) 
R = ::IDLEARRAY[X] 
R = &R 
NEXT 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_DOBRANCH(PARA1) 
LOCAL MYARR,X,R 
MYARR = ::DATAOBJ:RESISTANCES 
FOR X = 1 TO LEN(MYARR) 
 IF MYARR[X][2] = PARA1 
   R = MYARR[X][3] 
   R = &R 
 ENDIF 
NEXT 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_DORESISTANCE() 
LOCAL MYARR,X,R 
MYARR = ::DATAOBJ:RESISTANCES 
FOR X = 1 TO LEN(MYARR) 
 IF MYARR[X][1] = PARA1 
   R = MYARR[X][3] 
   R = &R 
   EXIT 
 ENDIF 
NEXT 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_SETDIRECTION(PARA1) 
::DIRECTION = PARA1 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_GETIDTYPE(PARA1) 
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IF PARA1 < 1000000 
RETURN 1 
ELSE 
RETURN 2 
ENDIF 
RETURN SELF 

 
METHOD GUI_GETORDER() 
* IN THIS FUNCTION WE DON'N USE THE ALGORITHM 
* BECAUSE WE DON'N NEED THE ORDER IN RUNNING 
*RESISTANCES IN OUR GUI SYSTEM 
RETURN ::dataobj:resistances 
 
 
*Test Program , Mahmoud Fayed 
#INCLUDE "CLASS(Y).CH" 
DO CIRCUIT 
DO CIRCUIT2 
SET CURSOR OFF 
SET SCOREBOARD OFF 
SET COLOR TO BG+/B 
CLEAR 
MYCIRCUIT := GUI_CIRCUIT():NEW() 
MYCONTROL := GUI_EVENTS():NEW(MYCIRCUIT) 
MYCONTROL:DIRECTION = 1 
B1 = MYCIRCUIT:GUI_NEWBRANCH(0) 
B2 = MYCIRCUIT:GUI_NEWBRANCH(1) 
R1 = MYCIRCUIT:GUI_NEWRESISTANCE(B1,"HELLO()") 
R2 = MYCIRCUIT:GUI_NEWRESISTANCE(B1,"HELLO2()") 
R3 = MYCIRCUIT:GUI_NEWRESISTANCE(B2,"HELLO3()") 
R4 = MYCIRCUIT:GUI_NEWRESISTANCE(B2,"HELLO4()") 
R5 = MYCIRCUIT:GUI_NEWRESISTANCE(B2,"HELLO5()") 
R6 = MYCIRCUIT:GUI_NEWRESISTANCE(B2,"HELLO6()") 
 
MYCIRCUIT:GUI_SETMJOB("CONTROL()") 
MYCONTROL:GUI_ADDEVENT("SHOWTIME()") 
MYCONTROL:GUI_FIREON() 
 
SET COLOR TO W/N 
CLEAR 
FUNCTION HELLO() 
@5,10 SAY ; 
"MAHMOUD SAMIR FAYED EVENTS CURRENT CIRCUIT  SYSTEM" 
RETURN 
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FUNCTION HELLO2() 
WAITTIME(.5) 
RETURN 
 
FUNCTION HELLO3() 
@5,0 CLEAR TO 5,79 
RETURN 
 
FUNCTION HELLO4() 
WAITTIME(.5) 
RETURN 
 
FUNCTION HELLO5() 
@5,10 SAY "             YEAR 2005 , FAYEDCOM      " 
RETURN 
 
FUNCTION HELLO6() 
WAITTIME(.5) 
RETURN 
 
FUNCTION SHOWTIME() 
@1,1 SAY "TIME:" + TIME() 
I = INKEY() 
IF LASTKEY() <> 0 
SET COLOR TO W/N 
CLEAR 
QUIT 
ENDIF 
RETURN 
 
FUNCTION CONTROL() 
@20,1 SAY "BRANCH     ID                : " 
?? PS1 
@21,1 SAY "RESISTANCE ID                : " 
?? PS2 
@22,1 SAY "STATUS(1 - BEFORE, 2 AFRTER) : " 
?? PS3 
WAITTIME(.5) 
 
FUNCTION WAITTIME(PARA1) 
N = SECONDS() 
DO WHILE SECONDS() - N < PARA1 
MYCONTROL:GUI_DOEVENTS() 
ENDDO 
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برنامج اختبار نظام ادارة االحداث المبنى على الدوائر الكهربية) ٢٤(شكل   

 
 

 

 
يجب دائما ان نتـذآر اننـا ال نحتـاج لتصـميم نظـام ادارة االحـداث مـن الصـفر عنـد           
تطوير التطبيقات المتطورة  بـل نسـتخدم النظـام المتـوفر مـن قبـل لغـة البرمجـة                    

 الخاصـة بلفـة     IDEمتاح مـن خـالل       ويكون ذلك    –ويعمل بمساندة نظام التشغيل     
 NetBeansالبرمجة المتطورة انظر الشكل التالى والـذى يوضـح ذلـك مـن خـالل      

IDE 5.5 الخاصة بلغة البرمجة JAVA 
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 محيط تطوير تطبيقات لغة جافا) : ٢٥(شكل

 

 
 اختيار حدث معين لكتابة الكود به) : ٢٦(شكل
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تعليمات آتابة ال) : ٢٧(شكل     
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 الثانىالباب                        
           نمط البرمجة            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حممود مسري فايد: أليف    ت      أعمق أسرار الربجمة  

 ٥٨ 
 

 
 -:مقدمة هامة

   
 اال وهـو نمـط      –مرحبا بك عزيزى القـارىء فـى اهـم عنصـر مـن عناصـر تصـميم النظـام                    

متبـع فـى تصـميم مكونـات النظـام المختلفـة            ال البرمجة والذى يقصد به االسلوب العـام      
 .لكى تعمل معا بصورة متجانسة لتودى الهدف منها

 
علمت ان التعليمات يتم تنفيذها     " نموذج سير العمليات  "من خالل فهمك للباب السابق      

 فى الواقع اذا آتبت نظـام عمـالق بهـذه    –فى ذلك    واحدا تلو االخر اذا لم يحدث ما يغير       
فانـك تكـون قـد       ) بدون تقسيم النظام الـى اجـزاء منفصـلة         -تلو االخرى تعليمة  (الطريقة  

 حيـث تـاتى   Water Fall Methodاتبعت االسلوب البدائى فى البرمجـة وهـو مايسـمى    
 ونســمى ذلــك ايضــا باســم –تلــو االخــرى آمــا يســقط المــاء  تعليمــات البرنــامج واحــدة

Imperative Paradigm والذى يرتكز على Do This then do That  بمعنى نفذ التعليمة
 فـى الواقـع الجديـد هنـا فـذلك           –الحالية التى تقف عندها ثم نفذ التعليمة التـى تليهـا            

 لعملية البرمجة المفهوم البدائى
 

 بل امتد نظـرهم الـى       –لم يكتفى علماء الحاسب بهذا الفكر البدائى فى آتابة البرامج           
 ان المبــانى –ســين المعمــاريين مــن فكــر المهند المبــانى العمالقــة ملتمســين الكثيــر

اى مكـان    العمالقة مقسمة الى ادوار وغرف واعمدة وهكذا وهذا يسـهل االشـارة الـى             
  وظهر السوال–فى المبنى 

 
  لماذا التكون البرامج مثل المبانى فى المفهوم ؟-:س 

 
  ما الفائدة ؟-: لما ال ولكن س-:جـ 

 
 آمـا انـه يكـون اآثـر         –برنامج العمالق    ببساطة يسهل االشارة الى اى جزء فى ال        -:جـ  

 تنظيما وسهل الفهم والمتابعة
 

 او مـايطلق عليـه   Structure Programmingومـن هنـا نشـات فكـرة البرمجـة الهيكليـة       
Functional Paradigm  

   
) الكائنـات (ولم يصل االمر لهذا الحد بل امتد نظر العلماء الى طريقة التعامل بين البشـر                

 -والخدمات مع مراعاة السرية والخصوصـية وغيرهـا        الرسائل والمعلومات من حيث تبادل    
والتـى تطـورت     نشات فكرة لما ال تقسم اجـزاء البرنـامج بهـذه الطريقـة آصـورة مبدئيـة                

وبهـذا نشـات فكـرة برمجـة الكائنـات          . لتشمل مفاهيم اآثر فعالية مثـل الوراثـة وغيرهـا         
ــنيع بر   التى القت انتشارا آبيرا ــى تصـ ــادة   وادت الـ ــن اعـ ــات يمكـ ــات ذات مكونـ مجيـ

 .استخدامها بسهولة
 

ولكن االمر لم يقف عند هذا الحد فمازال العقل البشرى فـى عمـل مسـتمر باحثـا عـن                    
ــل       آل جديد مفيد ومن هنا اتجه العلماء ــى تح ــدة لك ــة جدي ــاط برمج ــار انم ــى ابتك ال

االنمـاط الجديـدة    ومن    مشاآل العصر والتى ال ياخذها نمط برمجة الكائنات فى االعتبار
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 Agent  نمـط برمجـة العميـل الموجـه    –التى لم تستقر فى تكنولوجيـا البرمجيـات بعـد    
Oriented  Programming     ونمـط برمجـة اللغـات الموجهـة Programming  Language 

Oriented ونمط برمجة الخادم الممتاز DoubleS (Super Server)   وهو من ابتكـار مولـف 
 .هذا الكتاب

 
مـاذا  (وال يتعلـق بمـاذا      ) اى آيف يتم صناعة البرمجيـات     (البرمجة يتعلق بالكيف    ان نمط   

 –فمن المفترض ان اى نمط برمجة يمكنه صـناعة اى نـوع مـن البرمجيـات                 ) يتم تصعنيه 
 –الـزمن االزم للتطـوير       ولكن يكمن االختالف فى االسلوب الذى يوثر بصورة آبيرة علـى          

 ظام للتطوير  قابلية الن–قابلية النظام للفهم 
 

 واحتــراف نمــط –ان اتقــان نمــط البرمجــة المتــاح امــر ضــرورى للتواجــد بــين المبــرمجين 
المعقـدة واختيـار نمـط البرمجـة المناسـب امـر             البرمجة امر هام جدا عند تطـوير الـنظم        

بل يمتد   حيوى جدا ولكن هذا الكتاب اليقف عند تلك النقطة الخاصة بفهم نمط البرمجة            
اعة نمط البرمجة مما يفـتح افـق القـارى نحـو االبتكـار ويثبـت افدامـه                  ليشمل آيفية صن  

  .على عرش االحتراف

    
 البرمجة الهيكلية

 شكل مبسط يوضح البرمجة الهيكلية) ١(شكل  

   
وهو شكل مقترح لتوضيح المفهوم تخيل ان النظام مقسم الى ) ١(بالنظر الى شكل 

مقسم الى مجموعة من االجزاء مستوى  مجموعة من المستويات بحيث ان آل 
 .او مستقلة) تعتمد على بعضها البعض(المجتمعة معا وقد تكون مرتبطة ببعضها 

 
ولكن يتضح من الرسم ان النظام يشمل مجموعة من المستويات والتى تجتمع معا 

 مستقلة عن بعضها البعض  فى نظام واحد وقد تكون مرتبطة ببعضها او
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رات توضــح انــه يمكــن االتصــال الراســى بــين اجــزاء النظــام ويوجــد  علــى اليمــين مســا

االسفل مسارات توضح انـه يمكـن االتصـال االفقـى            ويوجد فى   ) المستويات المختلفة (
 ).مكونات المستوى الواحد(بين اجزاء النظام 

 
الـدوال  (المراد من ذلك انه فى البرمجة الهيكلية يتم تقسيم النظام اى مكونات صـغيرة               

Functions(الدوال معا فى مسـتوى واحـد     ويتم تجميع آل مجموعة من )Procedure 
or Program File (وهذه الدوال المجتمعة معا ال يشترط ان تعتمد على بعضها البعض 

 .ولكن يفترض ان يجمعها مفهوم او معنى متضامن لذلك تم تجميعها معا
 

ملفـات االجـراءات   ويمكن ان يشتمل النظام على عدة مستويات بمعنـى مجموعـة مـن           
ــن      التى تحتوى دوال وقد تكون ملفات االجراءات ــون منفصــلة ع ــد تك ــا او ق مرتبطــة مع

 .بعضها
 

 والدالـة هـى   Structure Programming هو وحدة البرمجة الهيكليـة  Procedureاالجراء 
والفرق بـين االجـراء والدالـة فـرق اآـاديمى وهـو ان         Functional Programmingوحدة 
 هنا تشبه الدالة فى الرياضيات فهى ترجع قيمة عند مناداتها ولكن االجراءالدالة 

 ال يرجع قيمة عند مناداته
 

 فـيمكن  Structure Programming هى ضمنيا جزء من Functional Paradigmحيث ان 
 .ان تعتبر االثنان وجهان لعملة واحدة

   
 بسـيط نسـيبا اال انـه هنـاك          ومع ان تصميم البـرامج  باسـتخدام البرمجـة الهيكليـة امـر             

 -:عند تصميم النظام وهذه العوامل هى  العديد من الجوانب التى ينبغى مراعاتها
 

  تحديد مستويات النظام– ١ 
  تحديد آيفية التداخل بين اجزاء النظام– ٢ 
  تحديد انواع الدوال داخل النظام– ٣ 

 

 مستويات النظام: اوال 
 

ل معـا ذات المفهـوم المتضـامن لتكـون مسـتوى مـن         بمعنى ربط آل مجموعة من الـدوا      
 )٢(انظر شكل  -ومستويات النظام انواع   -مستويات النظام 

 
  مستوى مستقل – ١
   .وهو يتعاون مع بقية المستويات االخرى ولكن ال يعتمد على اى منها 

 Sub Systemوفى هذه الحالة من الممكن ان يكون هذا المستوى عبارة عن 
 ون المستوى المستقل يمكن استخدامه فى نظم اخرى بدون التاثيروفى حالة آ

  Embedded Systemعلى مفهوم المعنى المتضامن فانه يطلق عليه 
 
   مستوى غير مستقل- ٢

 Layer of Systemوهو يعتمد على مستويات اخرى داخل النظام وعندها يسمى 
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 تحديد آيفية التداخل بين اجزاء النظام: ثانيا 
 

) ترتبط معا من خـالل مفهـوم متضـامن          (المفترض انه بعد تقسيم النظام الى اجزاء        من  
النظام معا واذا افترضنا ان آل جزء مـن اجـزاء النظـام              ينبغى تحديد آيف ستتعاون اجزاء    

ــن   ــارة ع ــدوال   Procedureعب ــن ال ــة م ــهFunctions يشــمل محموع ــد    فان يجــب تحدي
 المعلومات التالية لكل جزء

 
 االجزاء التى سوف يتعاون معها هذا الجزء من النظام ما هى – ١
   ما هى المتطلبات التى سوف يحتاجها هذا الجزء من بقية اجزاء النظام- ٢
   ما هى الخدمات التى سوف يقدمها هذا الجزء لبقية اجزاء النظام- ٣
 هـل هـى مـن جهـة واحـدة           –  تحديد نوعيـة االتصـال بـين اجـزاء النظـام المختلفـة                - ٤

Simplex او من جهتين Duplex 
   

 

 تحديد انواع الدوال داخل النظام : ثالثا 
 

 -:من وجهة نظر الدالة 
 

 اذا آانت الدالة ال تعتمد على دوال اخرى او متغير معرف خارج نطاق الدالة  فى – ١ 
النظام فهى دالة مستقلة يمكن ازالتها من النظام واستخدامها فى نظام اخر 

 )قلةدالة مست(مباشرة 
 اذا آانت الدالة تعتمد على دوال اخرى فى النظام او متغير معرف خارج نطاق – ٢ 

الدالة  فهى دالة تابعة ال يتم فصلها بمفردها من النظام  واستخدامها فى نظام اخر 
 )دالة تابعة(
 )دالة خادمة(  اذا آانت الدالة يتم استدعائها من قبل دالة اخرى فانها تسمى - ٣ 
دالة ( آانت الدالة ال يتم استدعائها من قبل دالة اخرى فهى تسمى   اذا - ٤ 

 )خاملة
 

 -:من وجهة نظر النظام 
 الدالة الخادمة اذا تم فصلها من النظام فسوف تحصل علىرسالة – ١ 

 Message  Errorخطا
  No Error Message الدالة الخاملة فصلها من النظام ال تحصل على رسالة خطا – ٢ 

 
 

 -: النظام تحديد نوع
 

امر فى غاية االهمية وياتى قبل البدء فى اى شىء ونوع النظام يتعلق بمكوناته وبيئة 
 .العمل
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االسماء  المختلفة لمكونات النظام ). ٢(شكل  

 

الذى يوضـح  ) ٣(وسوف ناخذ االن مثال على انواع المكونات الرئسية للنظام انظر شكل   
والـذى يوضـح    ) ٤(وانظـر الـى شـكل        يل آمبيـوتر    مكونات نظـام عبـارة عـن نظـام تشـغ          

 Programming Languageمكونات نظام عبارة عن لغة برمجة 
 

 
لمكونات النظام الرئيسية) تبعا للمفهوم(االسماء  المختلفة). ٣(شكل  
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مكونات نظام عبارة عن لغة برمجة) : ٤(شكل  

 
 

Sub System : مثلProcess Management Systemضمن مكونات نظام  المتواجد 
 التشغيل ويشكل معه مفهوم متضامن

 
Embedded System :  مثلGUI Management System والذى يتواجد ضمن مكونات 

متضامن اال انه يتواجد فى نظم اخرى من نوع اخر  نظام التشغيل ويشكل معه مفهوم
 )٤(غير نظام التشغيل مثل نظام لغة البرمجة شكل 

   
 فان بقية Embedded System او Sub System عبارة عن Systemبعد تحديد هل 

 Layers of Systemعن   االجزاء الفرعية من النظام تكون عبارة
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 تظهر عند النظر  Embedded System او Sub System ب Systemان تسمية النظام 
 فيه بالنظر الى مكوناته   والتعمق Systemالى نظام آبير 

 
 فاننا ننظر – والتعمق فيه System فبدال من النظر الى – جهة اخرى ويمكن النظر من

 وليكن System Environmentيعمل فيها النظام  بعيدا من حوله ونرى البيئة التى
  النظام مثال يعمل داخل شبكة فانه فى هذه الحالة ياخذ احد المسميات

 ).٥(ظر شكل  ان Front End , Back End or Intermediate Systemالتالية 
 

 Standalone Systemاما اذا آان النظام يعمل منفردا فانه يسمى 
 

 
 انواع النظم تبعا لبيئة وميكانيكية العمل) ٥(شكل

   

 -:Controlنوع الدالة من حيث التحكم 
  

 ولكـم االن نـود ان   –سبق وان حددنا نوع الدالة من حيث عالقتها بالدوال داخـل النظـام           
 –هل عند منـاداة الدالـة تمتلـك الـتحكم ام ال               من حيث التحكم بمعنى    نحدد نوع الدالة  

ال   ولكـن ذلـك  Get Controlفى الواقع عند منـاداة اى دالـة فانهـا تحصـل علـى الـتحكم       
 يقال ان الدالة تمتلك الـتحكم اذا آانـت   – Catch Controlيعنى ان الدالة تمتلك التحكم 

 هذه الدالة نقطة توقف اثناء عمل النظام
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 المرتبط بمهمة الدالة وانما يقصد التوقف Delay Timeوال يقصد بذلك التوقف الزمنى 

 تعمل باستمرار Whileالدالة على جملة   آان تحتوى Logical Delayالمنطقى  
  فهذا توقف منطقى غير مرتبط بالزمن–وتعرض من خاللها قائمة خيارات فرعية مثال 

 اما التوقف الزمنى فهو –د ما لم يحدث شى يغيره فهو توقف يمكن ان يستمر الى االب
هائل من العمليات الحسابية على سبيل   مرتبط بمهمة تقوم بها الدالة مثل آم

 .المثال
 .لكى يتضح المفهوم) ٦(انظر شكل 

 

 
 نوع الدالة من حيث التحكم) : ٦(شكل 

 

 - :Source Firingنوع الدالة من حيث مصدر التشغيل 
  

 هتمام بالمصدر الذى قام بمناداة الدالة هنا يكون اال
  اما دالة اخرى – ١ 
  CPU Interrupt من خالل مقاطعة للمعالج – ٢ 
 Event-Driven System  من خالل نظام ادارة االحداث - ٣ 
   الدالة قامت باستدعاء نفسها- ٤ 

 
 )المصدر الذى نادى الدالة(نوع الدالة من حيث التشغيل ) : ٧(شكل   
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 - :Firing Rateالدالة من حيث معدل التشغيل نوع 
  

 .هنا نهتم بمعدل تشغيل الدالة بمعنى هل يتم مناداة الدالة بمعدل منتظم ام ال 
 .وال يقصد بالمعدل المنتظم الفترة الزمنية فقط وانما يقصد ايضا جدول المهام

معدل الزمنى بمعنى اذا آان يتم مناداة دالة بصورة منتظمة مع اختالف بسيط  فى ال
معدل تشغيل الدالة يقال انه منتظم مثل الدوال الموجودة  وفى جدول المهام فان

عن التحقق من حدوث    الخاص بنظام ادارة االحداث مثال والمسئولةQueueداخل 
  .االحداث حتى تستدعى االآواد الخاصة بها

 
م فانه يكون غير والعكس صحيح بالتاآيد بمعنى لو لم يكن معدل تشغيل الدالة منتظ

 منتظم
  

 
 نوع الدالة من حيث معدل التشغيل) ٨(شكل

 
 
 

 -:تفاصيل استخدام الدالة 
 

والقيمة التى ترجعها الدالة ) اذا وجدت(هنا نهتم بالمعطيات الالزمة الستخدام الدالة 
 مع مهمة الدالة التى توديها   وذلك بالتاآيد) اذا وجدت(

  مهمة الدالة– ١ 
 مدخالت عدد ال– ٢ 
 Name,Type & Size اسم آل مدخل ونوعه وسعة التخزين – ٣ 
  عدد المخرجات– ٤ 
  القيمة التى ترجعها الدالة– ٥ 
  

 

 -:عنوان الدالة داخل خريطة النظام
 فى الكثير من –هنا نهتم بكيفية الوصول الى الدالة من قبل اى جزء من اجزاء النظام 

 ولكن فى – الدالة هو العنوان الالزم الستدعائها يكون اسم  لغات البرمجة يكتفى بان
 خريطة النظام التصميم ينبغى توضيع العنوان الكامل للدالة داخل
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 -:حدود انتشار الدالة داخل النظام 

 
 ما الدوال المسموح لها –بمعنى اوضح تحديد المستوى الذى تعمل فيه الدالة  

 .بالتعامل مع الدالة وهكذا
  

 -:ة للتطوير قابلية الدال
 

 هل – Service Pack او  Patch او Updateبمعنى فى حالة اصدار تحديثات من البرنامج 
 وذلك يشمل تصور خاص فى البرمجة مثل وضع الدالة فى –ام ال  تخضع الدالة للتطوير 

Library اى ملف DLLاعتمادية الدالة على ملفات بيانات   ويوجد حلول اخرى مثل
 .غمل وهذه الملفات  قابلة للتعديل وهكذاتحمل مواصفات لل

 

 -:خطوات مهمة الدالة 
 

 ثم نضع تصور –نحدد الخطوات المنطقية  الداء مهمة الدالة باللغة العربية او االنجليزية 
 . لكيفية برمجة الدالةFlow charاو   Algorithmعن طريق 

  
  

 -:جدول معلومات الدالة 
  

 ة ويشملهو جدول يوضح فيه تصميم الدال
 

  عنوان الدالة داخل خريطة النظام– ١ 
  نوع الدالة من حيث التحكم– ٢ 
  نوع الدالة من حيث مصدر التشغيل– ٣ 
   نوع الدالة من حيث معدل التشغيل- ٤ 
  تفاصيل استخدام الدالة– ٥ 
  الخطوات االزمة الداء مهمة الدالة– ٦ 
  حدود انتشار الدالة– ٧ 
  قابلية الدالة للتطوير– ٨ 

 

 -:مثال على البرمجة الهيكلية 
 

لدينا مثال بسيط عبارة عن برنامج قاعدة بيانات صغير يعمل على جدول واحد ويقوم 
اعلم  (CA-Clipperوالحذف والتعديل وتم آتابته باستخدام لغة  بعمليات االضافة والبحث

مجة البرنامج عبارة عن مثال عن البر انها لغة برمجة قديمة وهذا امر طبيعى الن
 . فى البرنامجClipONوتم استخدام المكتبة ) الهيكلية وهى قديمة
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 Clipper باستخدام لغة Dos تحت –برنامج مفكرة الهاتف ) ٩(                        شكل

 
 

*** prog = tel.prg 
*** programmer = mahmoud samir fayed 
*** date = 19/5/2001 
set exclusive off 
c_setmode(3)     && from clipon library 
*--------------------------------------------------------------------* 
* the program form of parts                                         
*    part(1) = define memory variables                                
*    part(2) = draw screen,open tel.dbf and start main loop          
*    part(3) = call m_record() function to draw record for show       
*    part(4) = show main menu for user                                
*    part(5) = run the option that choiced by user and end main loop  
*    part(6) = m_record(),m_save(),m_store() and m_cancel() function  
*--------------------------------------------------------------------* 
*------------------------- [ part (1) ] -----------------------* 
STORE 000000000000000 TO F_NUMBER 
STORE 000000000000000 TO F_PHONE1 
STORE 000000000000000 TO F_PHONE2 
STORE 000000000000000 TO F_PHONE3 
STORE 000000000000000 TO F_FAX1 
STORE 000000000000000 TO F_FAX2 
STORE 000000000000000 TO F_FAX3 
STORE SPACE(8) TO F_NAME1 
STORE SPACE(8) TO F_NAME2 
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STORE SPACE(8) TO F_NAME3 
STORE SPACE(8) TO F_NAME4 
STORE SPACE(20) TO F_COUNTRY 
STORE SPACE(20) TO F_CITY 
STORE SPACE(20) TO F_COMPANY 
STORE SPACE(30) TO F_ADDRESS 
STORE SPACE(30) TO F_NOTE 
STORE "BG+/B,GR+/rB" TO M_COLOR 
STORE "* Telephone 1.0 *" TO M_TEXT 
STORE "*" TO M_MARK 
STORE .T. TO M_SAVE 
STORE "bg+/r,n/w" TO M_MSG 
*---------------------- [ end of part(1) ] --------------------* 
***************************************************************
* 
*------------------------- [ part (2) ] -----------------------* 
SET COLOR TO bg+/b,gr+/rb 
@0,0 CLEAR TO 24,79 
@1,32 SAY "*---------------*" 
@2,32 SAY M_TEXT 
@3,32 SAY "*---------------*" 
@21,1 TO 23,77 
@5,1 to 19,77 
USE TEL shared 
DO WHILE .T. 
*---------------------- [ end of part(2) ] --------------------* 
***************************************************************
* 
*------------------------- [ part (3) ] -----------------------* 
M_RECORD(.f.) 
*---------------------- [ end of part(3) ] --------------------* 
***************************************************************
* 
*------------------------- [ part (4) ] -----------------------* 
set message to 24 center 
SET SCOREBOARD OFF 
SET WRAP ON 
SET ESCAPE OFF 
@22,5  PROMPT "  Add     " message " add new record     " 
@22,15 PROMPT "  Edit    " message " edit record        " 
@22,25 PROMPT "  Find    " message " find a record      " 
@22,35 PROMPT "  Delete  " message " delete  record     " 
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@22,45 PROMPT "  Report  " message " show all records   "  
@22,55 PROMPT "  Exit    " message " exit of program    " 
MENU TO LIST 
*---------------------- [ end of part(4) ] --------------------* 
***************************************************************
* 
*------------------------- [ part (5) ] -----------------------* 
DO CASE 
   CASE LIST = 1 
   SAVE SCREEN TO ADD 
   M_RECORD(.T.) 
   SET COLOR TO bg+/r,n/w 
   @10,20 CLEAR TO 12,60 
   @10,20 TO 12,60 
   C_SHADOWIT(10,20,12,60,2,"w/n") 
   @11,25 SAY "Save Record (T/F)" GET M_SAVE 
   READ 
   IF M_SAVE = .T. 
   APPEND BLANK 
   M_SAVE() 
   m_cancel() 
   ELSE 
   M_CANCEL() 
   ENDIF 
   RESTORE SCREEN FROM ADD 
   set color to bg+/b,gr+/rb 
   CASE LIST = 2 
   save screen to edit 
   m_find() 
   if .not. found() 
   SET COLOR TO bg+/r,n/w 
   @10,20 CLEAR TO 12,60 
   @10,20 TO 12,60 
   C_SHADOWIT(10,20,12,60,2,"w/n") 
   @11,25 say "Record Not Found" 
   inkey(15) 
   else 
   restore screen from edit 
   set color to bg+/b,gr+/rb 
   m_store() 
   M_RECORD(.T.) 
   SET COLOR TO bg+/r,n/w 
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   @10,20 CLEAR TO 12,60 
   @10,20 TO 12,60 
   C_SHADOWIT(10,20,12,60,2,"w/n") 
   @11,25 SAY "Save Edit (T/F)" GET M_SAVE 
   READ 
   IF M_SAVE = .T. 
   M_SAVE() 
   m_cancel() 
   ELSE 
   M_CANCEL() 
   ENDIF 
   endif 
   restore screen from edit 
   SET COLOR TO BG+/B,GR+/RB 
   CASE LIST = 3 
   save screen to find 
   m_find() 
   if .not. found() 
   SET COLOR TO bg+/r,n/w 
   @10,20 CLEAR TO 12,60 
   @10,20 TO 12,60 
   C_SHADOWIT(10,20,12,60,2,"w/n") 
   @11,25 say "Record Not Found" 
   inkey(15) 
   else 
   restore screen from find 
   set color to bg+/b,gr+/rb 
   m_store() 
   m_record(.f.) 
   inkey(10) 
   m_cancel() 
   endif 
   restore screen from find 
   set color to bg+/b,gr+/rb 
   CASE LIST = 4 
   save screen to del 
   m_find() 
   if .not. found() 
   SET COLOR TO bg+/r,n/w 
   @10,20 CLEAR TO 12,60 
   @10,20 TO 12,60 
   C_SHADOWIT(10,20,12,60,2,"w/n") 
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   @11,25 say "Record Not Found" 
   inkey(15) 
   restore screen from del 
   set color to bg+/b,gr+/rb 
   else 
   restore screen from del 
   m_store() 
   m_record(.f.) 
   SET COLOR TO bg+/r,n/w 
   @10,20 CLEAR TO 12,60 
   @10,20 TO 12,60 
   C_SHADOWIT(10,20,12,60,2,"w/n") 
   @11,25 SAY "Delete Record (T/F)" GET M_SAVE 
   READ 
   IF M_SAVE = .T. 
   DELETE 
   PACK 
   ENDIF 
   restore screen from del 
   set color to bg+/b,gr+/rb 
   endif 
   CASE LIST = 5 
   save screen to report 
   delete file show.txt 
   report form tel plain to file show.txt 
   restore screen from report 
   c_view(4,6,19,73,"show.txt",2,"bg+/r",1) 
   restore screen from report 
   set color to bg+/b,gr+/rb 
   set cursor on 
   CASE LIST = 6 
   set color to w/n 
   clear 
   cancel 
END CASE 
 
enddo 
*---------------------- [ end of part(5) ] --------------------* 
***************************************************************
* 
*------------------------- [ part (6) ] -----------------------* 
function m_record(h1) 
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@6,3   say  "Number :" get f_number 
@8,3   say  "Name 1 :" get f_name1 
@8,21  say  "Name 2 :" get f_name2 
@8,41  say  "Name 3 :" get f_name3 
@8,60  say  "Name 4 :" get f_name4 
@10,3   say  "Country:" get f_country 
@10,33  say  "City   :" get f_city 
@12,3  say  "Address:" get f_address 
@12,43 say  "Company:" get f_company 
@14,3  say  "Phone 1:" get f_phone1 
@14,23 say  "Phone 2:" get f_phone2 
@14,43 say  "Phone 3:" get f_phone3 
@16,3  say  "Fax 1 : " get f_fax1 
@16,23 say  "Fax 2 : " get f_fax2 
@16,43 say  "Fax 3 : " get f_fax3 
@18,3  say  "Note  : " get f_note 
if h1 = .t. 
read 
else 
clear gets 
endif 
return 
function m_save() 
replace name1 with f_name1 
replace name2 with f_name2 
replace name3 with f_name3 
replace name4 with f_name4 
replace number with f_number 
replace country with f_country 
replace city with f_city 
replace address with f_address 
replace company with f_company 
replace phone1 with f_phone1 
replace phone2 with f_phone2 
replace phone3 with f_phone3 
replace fax1 with f_fax1 
replace fax2 with f_fax2 
replace fax3 with f_fax3 
replace note with f_note 
return 
function m_store() 
   STORE number TO F_NUMBER 
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   STORE phone1 TO F_PHONE1 
   STORE phone2 TO F_PHONE2 
   STORE phone3 TO F_PHONE3 
   STORE fax1   TO F_FAX1 
   STORE fax2   TO F_FAX2 
   STORE fax3   TO F_FAX3 
   STORE left(name1,8) TO F_NAME1 
   STORE left(name2,8) TO F_NAME2 
   STORE left(name3,8) TO F_NAME3 
   STORE left(name4,8) TO F_NAME4 
   STORE country TO F_COUNTRY 
   STORE city TO F_CITY 
   STORE company TO F_COMPANY 
   STORE address TO F_ADDRESS 
   STORE note TO F_NOTE 
return 
function m_cancel() 
STORE 000000000000000 TO F_NUMBER 
STORE 000000000000000 TO F_PHONE1 
STORE 000000000000000 TO F_PHONE2 
STORE 000000000000000 TO F_PHONE3 
STORE 000000000000000 TO F_FAX1 
STORE 000000000000000 TO F_FAX2 
STORE 000000000000000 TO F_FAX3 
STORE SPACE(8) TO F_NAME1 
STORE SPACE(8) TO F_NAME2 
STORE SPACE(8) TO F_NAME3 
STORE SPACE(8) TO F_NAME4 
STORE SPACE(20) TO F_COUNTRY 
STORE SPACE(20) TO F_CITY 
STORE SPACE(20) TO F_COMPANY 
STORE SPACE(30) TO F_ADDRESS 
STORE SPACE(30) TO F_NOTE 
return 
function m_find() 
   SET COLOR TO bg+/r,n/w 
   @10,20 CLEAR TO 12,60 
   @10,20 TO 12,60 
   C_SHADOWIT(10,20,12,60,2,"w/n") 
   g_number = 000000000000000 
   @11,25 SAY "Number :" GET g_number 
   READ 
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locate for number = g_number 
return 

*---------------------- [ end of part(6) ] --------------------* 
 

 
قم بعمل جدول معلومات الدوال التى يتكون منها "

 "البرنامج 
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 -:برمجة الكائنات 

 

 والجـدير بالـذآر ان      –تعرضنا للبرمجة الهيكلية وآيفية وضع تصميم للنظام باسـتخدامها          
ى  اثنـاء التصـميم ولكنهـا ال ترآـز علـ           FUNCTION اى   JOB البرمجة الهيكلية ترآـز علـى     

 والوظيفة التـى  Dataالبيانات   من هنا جاءت احد االفكار لماذا ال يتم ربط- Data البيانات
  ليشكالن معا مفهوم متضامن من البيانات والدوال التى Functionتعمل عليها معا 

 تتعامل مع هذه البيانات
 

 -:CLASSالفصيلة 
مل عليها بحيث يشكالن    عبارة عن هيكل يشمل مجموعة من البيانات و الدوال التى تع          

  او  Properties  او Variables او Attributesوتسـمى البيانـات    معـا مفهـوم متضـامن   
Data حسب لغة البرمجة وتسمى الدوال Methods بدال من  Functions  

 
 فـى البرمجـة     Procedure مـاهى اال بـديل لــ         CLASSفى البداية آان يمكن ان نقول ان        

 هذا صـحيح اذا مـا       – فى البرمجة الهيكلية     Functionبديل ل     اال الهيكلية والدالة ماهى  
يقف عند هذا الحد بل يمتد ليقدم لنـا           البدائى ولكن االمر ال    Classتوقفنا عند مفهوم الـ     

 ) التعدد– الوراثة – الكائن –الكبسولة (مفاهيم اخرى 
 

 - : Encapsulationالكبسولة 
  او فصيلة واحدة–ا فى هيكل واحد هى عملية تجميع البيانات والداول مع

 
 - :Objectالكائن 

 والكائن هو متغير من هـذه ال  Data Type عبارة عن  Classببساطة نتخيل ان الفصيلة 
Class                     ولكن االختالف ان هذا المتغير ال يشير فقط اال بيانات بـل يشـير ايضـا الـى دوال

 تعمل على هذه البيانات
 

 - : Inheritanceالوراثة 
 مـع عمـل بعـض       Class وقد نحتـاج لتكـرار محتويـات         Classشتمل النظام على اآثر من      ي

 – فبـدال مـن تكـرار التعليمـات          –او اضـافة بعـض البيانـات او الـدوال            التعديالت البسـيطة  
جديدة تحمل آل صفات الفصيلة االم ثم بعد         نشات فكرة الوراثة وهى ان تنشى فصيلة      

 يدهاذلك تقوم بعمل االضافات التى تر
  
 - : Polymorphismالتعدد 

 ال يشـار    Method بمعنـى ان     –حيث ان الفصيلة اضـافت مسـتوى جديـد لعنـوان الدالـة              
 مـن هنـا     – Object او مـن خـالل       Classاالشارة اليها مـن خـالل        اليها مباشرة وانما يتم   

  مختلفةClassاالسم فى اآثر من   بنفس  Methodاصبح يمكن ان تجد اآثر من 
 

 - :Compositionيب المتداخل الترآ
 Object عبارة عـن آـائن       Class الذى تشتمل عليه ال      Attributeويقصد به ان يكون احد      

   اخرىClassمن 
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 - : Delegationالتفويض 
 وتظهـر هنـا   – اخـرى   Method من خالل عنوانها مـن قبـل   Methodويقصد به ان تنادى 
 .م بمناداتها التى تقوMethodعلى عنوان  تعقيدات الحصول

   

 
 
برمجة الكائنات ادت الى ان تصميم النظم يتم من خالل تقسيم النظام الى عناصر " 

 وفكرة برمجة الكائنات ترتكز على تخيل عناصر –   واآثر تضامنا  ذات مدلول له معنى
وتتبادل ) فصائل( لها سمات مشترآة  التى) آائنات (عناصرالنظام آمجموعة من ال

 " بينها  فيماMessagesالطلبات 
 

 -:فنيات برمجة الكائنات 
 
 تقسيم العناصر المتكررة فى النظام الى فصائل رئيسية واستخدام الوراثة العادة – ١

اخرى غير الصورة الرئيسية التى نشات عليها يوفر الكثير من  استخدامها فى صورة
 الوقت 
   

 هائلة منقطعة النظير وهى   استخدام الترآيب المتداخل والتفويض يعنى مرونة- ٢
اال المحترفين من مبرمجين النظم والجدير بالذآر ان الترآيب  فائدة عظيمة ال يعرفها

 .يستخدمان آبديل للوراثة المتداخل والتفويض من الممكن ان
   

 
   

 يقابلها هنا –فنيات تصميم الدالة التى سبق التعرض لها فى البرمجة الهيكلية " 
  "Classالفصيلة  داخلMethod  تصميم 

 
  )Class ) Instantiation مثال يوضح مفهوم انشاء الكائنات من 

 

وذلـك  ) جـدول الحصـص الدراسـية     (فى هـذا المثـال لـدينا نمـوذج يقـوم برسـم الجـدول                
 ثم بعد ذلك يقوم بتلوينهـا       SHAPEجميعها من النوع     بانشاء مجموعة آبيرة من الكائنات    

 .تبعا لنوع الحصة
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 النموذج قبل رسم الجدول) أ (–) ١٠(شكل

 

 
 النموذج بعد رسم الجدول) ب (–) ١٠(شكل
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 قد تم آتابته باستخدام لغة –وفيما يلى الكود الذى يتم تنفيذه لرسم الجدول 
Visual FoxPro  

   
 

 
LOCAL x,y,myrec 
IF thisform.tableshow = .f. 
thisform.tableshow = .t. 
ELSE  

FOR x = 1 TO 84 
myname = "myshape" + ALLTRIM(STR(x)) 
thisform.container1.RemoveObject(myname) 

NEXT 
ENDIF 
If EMPTY(thisform.text1.Value) .or.; 

EMPTY(thisform.text2.Value) 
 MESSAGEBOX("عفوا",0,"فضال ادخل اسم الدفعة واجملموعة") 

RETURN 
ENDIF 
PUBLIC myobjs[84] 
FOR x = 1 TO 84 

myobjs[x] = "" 
NEXT 
PUBLIC maxobjnum  
maxobjnum = 0 
FOR x = 1 TO 7 
  FOR y = 1 TO 12 
    maxobjnum = maxobjnum + 1 
 myobjs[maxobjnum]="myshape" + ALLTRIM(STR(maxobjnum)) 
 myname = myobjs[maxobjnum] 
 ThisForm.Container1.AddObject(myname,"shape") 
 myname = "ThisForm.Container1." + myname + "." 
 &myname.top = (x-1)*37 
 &myname.left = (y-1)*30 
 &myname.width = 30 
 &myname.height = 37 
 &myname.backcolor = RGB(255,255,255) 
 &myname.visible = .t. 
  NEXT 
NEXT 
SELECT mytabel 
myrec = RECNO() 
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SET FILTER TO ALLTRIM(tgroupname) =; 
ALLTRIM(thisform.text2.Value) 

GOTO top 
DO WHILE .not. EOF() 
  SELECT mat 
  LOCATE FOR mcode = mytabel->tsubcode 
  IF .not. mnum = VAL(thisform.text4.Value) 
   SELECT mytabel 
   SKIP 1 
   LOOP 

  ENDIF 
  SELECT mytabel 
  IF tfrom = 0 .or. tto = 0 
    SKIP 1 
    LOOP 
  ENDIF 

IF ALLTRIM(tday) = "السبت" 
  myrow = 0 
  ENDIF 
  IF ALLTRIM(tday) = "االحد" 
  myrow = 1 
  ENDIF 
  IF ALLTRIM(tday) = "االثنني" 
  myrow = 2 
  ENDIF 
  IF ALLTRIM(tday) = "الثالثاء" 
  myrow = 3 
  ENDIF 
       IF ALLTRIM(tday) = "االربعاء" 
  myrow = 4 
  ENDIF 
  IF ALLTRIM(tday) = "اخلميس" 
  myrow = 5 
  ENDIF 
  IF ALLTRIM(tday) = "اجلمعة" 
  myrow = 6 
  ENDIF 
  FOR x = tfrom TO tto  
  v = 12 - x + 1 
  mypos = (myrow * 12 ) + v 
  myname = "myshape" + ALLTRIM(STR(mypos)) 

  myname = "ThisForm.Container1." + myname + "." 
  IF .not. EMPTY(tclassname) 
    IF .not. EMPTY(thisform.text3.Value) 
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    IF ALLTRIM(tclassname)==ALLTRIM(thisform.text3.Value) 
IF TCLASSTYPE = 1 

       &myname.backcolor = RGB(255,255,0) 
  ENDIF 
  IF TCLASSTYPE = 2 

&myname.backcolor= THISFORM.SHAPE24.BACKCOLOR 
  ENDIF 
  IF TCLASSTYPE = 3 
  &myname.backcolor = THISFORM.SHAPE25.BACKCOLOR 
  ENDIF 

ENDIF 
    ENDIF 
    ELSE 

    &myname.backcolor = RGB(200,0,200) 
   ENDIF 
NEXT 

SKIP 1 
ENDDO 

SET FILTER TO  
GOTO top 
GOTO myrec 
SELECT pw 
RELEASE myobjs 
RELEASE maxobjnum 

 
 

   
فى المثال السابق نظرا النه تم انشاء العديد من الكائنـات فانـه مـن غيـر المنطقـى ان                    

على حده بمعنى اننا ال نسمى اسماء معرفة مثـل           نعطى اسم مميز لكل واحد منهم       
بانشـاء مصـفوفة     وذلك باننـا قمنـا     ) ٣ و   ٢ و   ١(وانما نعطى اآواد مثل     ) خسن و على    (

 .امل مع الكائنات من خالل عناصر المصفوفةتحتوى على الكائنات ومن ثم نتع
 

 حيـث آنـا نشـى مصـفوفة         –ايضا لعلنا نتذآر االيام الصعبة فى عصر البرمجـة الهيكليـة            
وآنـا نواجـه صـعوبة فـى الوصـول للبيانـات مـن قبـل                 ذات ابعاد مختلفة لتخزين البيانـات     

 Shapeمن النوع    Classالدوال النها ال ترتبط معا فى بناء واحد مثلما نجد هنا حيث نرى              
 .وتشمل بيانات مرتبطة بالدوال التى تعمل عليها
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 - :Compositionمثال على الترآيب والتداخل 
 

 
  فى برمجة الكائناتCompositionبرنامج يوضح مفهوم ) : ١١(شكل

 
 

 اى يوجد اآثر من آائن Scrolling Regionنجد برنامج ترتكز واجهته عى ) ١١(فى شكل
 Scrolling Region Classمن 

 
 ٣ بيانات تمثل ٣دوال ومن ضمن هذه البيانات يوجد +  تشتمل بيانات Classوهذه ال 

  Vertical Scrollbar Objectآائنات هما 
 
 Frame والثالث عبارة عن horizontal scroll bar objectواخر لـ 
 

 – Visual Classع  وهى من النو– داخل فيجوال فوآس برو Classوفيما يلى شكل ال  
 مبنية على التصميم وليس الكود
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 Visual Classالفصيلة المرئية ) ١٢(شكل

 

 - :Inheritanceمثال على الوراثة 
 

 تشـمل قائمـة فرعيـة وهـذه القائمـة      Short Menuوالذى يوضح قائمـة  ) ١٣(انظر شكل
 فرعية  تشمل قائمة اخرى Sub Menuالفرعية 

 
 Main/Mother اساسـية  Classثيـل القائمـة الرئيسـية ب آـائن مـن      من هنـا يمكـن تم  

Classام القائمة الفرعية فهى آائن من خالل  Class  فرعيـة Sub Class    متولـدة مـن الــ 
Class الرئيسية والفرق بينهما ان ال Mother Class     تهـتم باحـداثها والقـوائم المتفرعـة 
ث الخاصة بها وبـالقوائم الفرعيـة آمـا انهـا            الفرعية فهى تهتم باالحدا    Classاما ال    منها

 .تهتم بالقوائم االساسية التى سبقتها
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 برمجة القوائم ذات المستويات المتعددة باستخدام مفهوم الوراثة) ١٣(شكل

 
 

 
 

 يمكن الحصول على – الذى قام بعمله المولف GUI Packageهذا المثال من مشروع 
 جانية من هذا المشروعنسختك الم

   fglib/projects/net.sourceforge.www://httpمن خالل الموقع 
 FGLGUI3.ZIP       اسم الملف 
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 !آيفية ابتكار نمط برمجة جديد 

  

 وابتكـار نمـط برمجـة       –ان نمط البرمجة هو المحرك االساسى لعلم تصـميم البرمجيـات            
النمط الذى تبتكره وقبولـه علـى المسـتوى العلمـى            جديد ليس باالمر اليسير  وانتشار     

 .والتكنولوجى ايضا ليس سهال
 

 قبل ان تفكر فى ابتكار نمط برمجة جديد عليك ان تجيب على االسئلة االتية
 

  هل انا سعيد بانماط البرمجة المتاحة حاليا ؟– ١ 
 قض فى االنماط المتاحة ؟ ما هو ؟ هل هناك ن– ٢ 
  ماذا تقترح لحل المشاآل التى تواجهها فى نمط البرمجة ؟– ٣ 
  

فى الواقع من الصعب جدا ان تنبتكر نمط برمجة جديد اال اذا حددت مـاذا تريـد مـن هـذا                     
 لالنماط المتوفرة حاليا النمط وآيف سيقدم البديل االمثل

 
مرحلة االحتـراف يقومـون بابتكـار لغـات برمجـة جديـدة             المبرمجين العباقرة الذين تخطوا     

 و Programming Structureمعــروف مثــل   Programming Paradigmتكون مبنية على 
Object Oriented Programmingويقومون بعمل اضافات على هذه االنماط االساسية  

 و C Programming Style مثـل  Programming Styleبحيث تشمل اللغة ما يسـمى ب  
VB Programming Styleوهكذا  

 
 ان نمـط  – باسـلوب فكـرى موحـد     –فى الواقع ياتى نمط البرمجة لحل مشاآل جوهرية         

 .هو اسلوب تفكير يتمثل فى طريقة التصميم Programming Paradigmالبرمجة 
 

البرمجة الهيكلية قدمت حـال للبرمجـة التقليديـة مـن حيـث التنظـيم وسـهولة المتابعـة                   
شمولية من حيث انتاجيـة برمجيـات يعـاد            برمجة الكائنات قدمت حال اآثر–ة والصيان

 استحدامها وتطويرها بسهولة وتميزت برمجة الكائنات فى البيئة الرسومية
 

 ولكن هل تكفى برمجة الكائنات لمتطلبات تطبيقات العصر ؟؟؟
 

قا ان نمـط    لالجابة المثلى على هذا السوال ينبغى تذآر شـى تـم االشـارة عليـه سـاب                
 البرمجة يتعلق بالكيف؟ وليس بماذا ؟

 الن  Client-Serverالمـزود او الخـادم      -برمجة الكائنات ليست مثالية فى تطبيقات الزبـون       
خــالل التكنولوجيــا ولــيس مــن خــالل التصــميم   ذلــك يــتم تحديــده اثنــاء العمــل اى مــن 

Programming Paradigm فالفصيلة Class ال تبين اذا آانت Client  اوServer 
  ام ال اثناء التصميم Service ال تحدد اذا آانت Methodاثناء التصميم وال 

 Event-Driven Systemآذلك ان برمجة الكائنات التاخذ فى االعتبار نظام ادارة االحداث 
 ام ال وآذلك برمجة الكائنات ال تاخـذ فـى االعتبـار             Event  اليحدد اذا آانت     Methodفال  

Complex Data Structureبل تترآه بعيدا عن التفكير على الرغم من  
 XMLاننا فى عصر الترآيبات المعقدة من البيانات واال لما ظهرت لغة التراسل القياسـية           

 الشائعة االستخدام 
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 لكـن اذا    –نمط البرمجة من المفترض ان تبنى عليه التكنولوجيـا النـه وسـيلة التصـميم                

نمـط البرمجـة فمـن االفضـل ان يعـاد تصـميم              ت مفهوم زادت التكنولوجيا عن الحد وتخط    
 نمط البرمجة ليشمل تعقيدات التكنولوجيا فيصبح لدينا تصميم غنى وقوى وتتالشى

 .الحاجة الى تعلم تكنولوجيات التى  يمكن اخفائها خلف نمط البرمجة
  

) زالخـادم الخـارق او الممتـا      = الدبل اس   ( نمط البرمجة الجديد     –وسوف نستعرض االن    
DoubleS (SS = Super Server) 

 

 - :DoubleSماذا يقدم نمط البرمجة الجديد 
  

o  محاآاة لنمط برمجة الكائنات تتيح امكانيات افضل من االمكانيات المتاحة
 من قبل برمجة الكائنات بصورة مباشرة

 More Capsulationتجميع اآثر  
 Reduce Needs to% ٥٠تقلل الحاجة الى الوراثة بنسبة  

inheritance  
 الشبه متشابهة بسهولة Classesيتيح انشاء العديد من الفصائل  

Working with Simi similar classes 
 اثناء Objects بصورة مشابهة لـ الكائنات Classesيتيح ادارة الفصائل  

 Runtimeوقت التشغيل 
 Runtimeفى ) الفضائل وسماتها(انشاء وحذف وتعديل  •

o اآل البيانات المعقدة ياخذ فى االعتبار هيComplex Data Structure 
 .ويقدم حلول متطورة للتعامل معها

o  ياخذ فى االعتبار نظام ادارة االحداثEvent-Driven System اثناء فترة 
 التصميم 

o  المزود –ياخذ فى االعتبار طبيعة تطبيقات الزبون Client-Server  
o  ياخذ فى االعتبار تصميم النظمSystem Design التى بحاجة الى 

 Control on Systemالسيطرة عى موارد النظام 
o  ياخذ فى االعتبار التطبيقات الموزعةDistributed Applications 
o  ياخذ فى االعتبار النظم المختبئة او المدفونةEmbedded Systems 
o  ياخذ فى االعتبار تطبيقات الشبكات المتطورة مثلGrid Computing 
o  هذا النمط فان النظم المعقدة عند تصميمها به يتالشى نتيجة لما يقدمه

  Clear Designالتعقيد وتتسم بالوضوح 
o  يتسم بالتنظيمOrganization 
o  ياخذ فى االعتبار السريةSecurity 
o  ياخذ فى االعتبار تغير طبيعة بيئة العملMobility 
o  يقدم نظم قابلة العادة االستخدام بصورة عالية جداReusability  
o دعم تطبيقات يN-Tier بصورة هائلة فطبيعة تنظيم هذا النمط تتيح تحويل 

Monolith  الى N-Tierبسهولة  
o  فقط ينبغى ان تفهم –يخفى الحاجة الى تعلم العديد من التكنولوجيات 

 .نمط البرمجة المتطور
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خريطة تعلم تصميم وتطوير النظم باستخدام 
DoubleS: - 

 

 االزمة  Environmentبيئة العمل  )١
  System Orientedمفهوم  النظم الموجه  )٢
 Networks System Simulationمحاآاة علم و نظم الشبكات  )٣
 Serverوحدة بناء النظام  )٤
 Server Typesانواع الـخادم المختلفة  )٥
 Server Unitsمكونات الخادم  )٦
 Data Unit Conceptمفهوم وحدة البيانات  )٧
 Chemical System Simulationمحاآاة علم الكيمياء وترآيب الذرة  )٨
 Virtual Database Management Systemنظام ادارة قاعدة البيانات التخيلى  )٩
 Code Unit Conceptمفهوم وحدة التعليمات او االآواد  )١٠
 Electricity Circuits Simulationمحاآاة علم الدوائر الكهربية  )١١
 Veto Unitالتراسل \التصويت\مفهوم وحدة النقض )١٢
 Human Interaction Simulationفهوم التفاعل االنسانى محاآاة م )١٣
 Resistance Statementsمغهوم جمل المقاومات  )١٤
 Object Oriented Simulationمقهوم محاآاة برمجة الكائنات  )١٥
 Data Unit Detailsتفاصيل استخدام وحدة البيانات  )١٦
 Code Unit Detailsتفاصيل استخدام وحدة االآواد  )١٧
 Veto Unit Detailsوحدة النفض تفاصيل استخدام  )١٨
 Data Unit Exampleمثال بسيط على وحدة البيانات  )١٩
 Code Unit Exampleمثال بسيط على وحدة التعليمات  )٢٠
 Veto Unit Exampleمثال بسيط على وحدة النقض  )٢١
 تفاصيل محاآاة برمجة الكائنات )٢٢
 Sound Server وخادم الصوت Graphic Serverمثال على خادم الجرافك  )٢٣
 N-Tier Applicationsتطبيقات الطبقات المتعددة  )٢٤
 Server As Compilerمفهوم الخادم آمترجم  )٢٥
  Goal Designerو ) عالم البرمجة بدون اآواد(ماذا بعد الدبل اس  )٢٦
٢٧( DoubleSآقاعدة للعديد من االبحاث العلمية  
٢٨( DoubleSآبنية اساسية للغات البرمجة المتطورة  
 رة العلمية آيفية المشارآة فى هذه الثو )٢٩

 

 -:بيئة العمل االزمة 
 

 لكن نمط البرمجة –من المفترض ان يكون نمط البرمجة جزء اليتجزأ من مكونات اللغة 
DoubleSال يمكن ان تجده مباشرة فى اى لغة برمجة بل   يعد نمط برمجة جديد لهذا

 انت بحاجة الى اضافة بعض المكونات الى بيئة التطوير حتى تستطيع استخدام
  وهذه المكونات هىDoubleSمط البرمجة ن
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o  محيط التطويرDoubleS  Framework 
o  مكتبةDoubleS اى DoubleS Library 
o  مترجم متوافق معDoubleS Library مثل Clipper او xBase++  او  

xHarbour او xHarbour/MiniGUI  
 

 الالزمة وفى النهاية من خالل محيط التطوير يتم تصميم النظام وآتابة التعليمات: اوال 
 وهى عبارة عن DoubleS Syntaxقياسية مفهومة   يتم ترجمة النظام الى شفيرة 

 او Code Editorلالآواد   يمكن التعامل مع محتوياتها باى محررText Fileملفات نصية 
Notepad الخاصة ب Microsoft Windows 

 
 يشمل تعريف Headerعدة ملف  بمساDoubleSيتم ترجمة الشفيرة الخاصة بـ : ثانيا  

 والذى يحول Preprocessorالمترجم يدعى  ويكون المسئول عن الترجم جزء من
ذلك يقوم   ثم بعدDoubleS Library تم تعريفها فى Functionsالشفيرة الى دوال 
  )Machine Languageبلغة االلة  (Object Codeالمترجم باستخراج 

 
 تكون متوافقة مع نظام Binaries الستخراج Linker يمكن استخدام اى رابط: ثالثا 

 حتى يستطيع DoubleS Library اى DoubleS  التشغيل وهنا يلجا الرابط الى مكتبة
التشغيل التعامل   يستطيع نظامExecutable Code الى Object Codeتفسير محتويات 

 .معه
 
 

  DoubleSلمطور باستخدام والذى يوضح المراحل التى يمر بها النظام ا) ١٤(انظر شكل 
 
 

  
  والذى يتيحxHarbour/MiniGUI هى DoubleSان المترجم الذى ارشحه للعمل مع 

 وهو Microsoft Windows تحت نظام GUIعمل تطبيقات تعمل بالبيئة الرسومية 
 مجانى يمكن الحصول عليه من الموقع

  harbourminigui/projects/net.sourceforge.www://http  
 

 يتوفر Portable وهو مترجم DoubleS فقط مع xHarbourيمكن استخدام المترجم 
 وغيرها من االنظمة وهو OS/2 و Linux و Windows  وDosالآثر من نظام تشغيل مثل 

  xharbour/projects/net.sourceforge.www://httpمجانى 
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 DoubleSبيئة العمل ومراحل تطوير النظام باستخدام ) ١٤(شكل

 
 

 مجانى ومن السهل الحصول –آما سبق االشارة فان المترجم الذى سوف تحتاجه 
 كن الحصول عليها منايضا فان بقية مكونات بيئة العمل مجانية ويم  عليه

doublesvsoop/projects/net.sourceforge.www://http 
 DoubleS Frameworkالتطوير  ومن هذا الرابط يمكنك الحصول على نسختك من محيط

يد من المصادر االخرى  آما يمكنك الحصول على العدDoubleS Libraryوالمكتبة 
 DoubleSلتعلم واستخدام  الالزمة

 

 -:مفهوم النظم الموجهة 
 

 الذى يتم تطويره هو عبـارة عـن    Software فى االعتبار انه DoubleSيضع نمط البرمجة 
معـاير قـد ال نحتـاج الخـذها فـى االعتبـار عـن تطـوير                   والذى يتطلب عـدة    Systemنظام  

ــرامج  ــProgramsالب ــط   Applicationsات  او التطبيق ــن ان نم ــرغم م ــى ال ــة   وعل البرمج
DoubleS  يمكن استخدامه فى تطوير البرامج او التطبيقات البسيطة اال انه دائما يطرح 

 .فى النظم المعقدة المفاهيم التى نحتاج اليها
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 على تحرير الـنظم مـن الجمـود ويضـيف           DoubleSليس هذا فقط بل يرتكز نمط البرمجة        

ممـا يسـمح بانـدماج االنظمـة فـى المسـتقبل او              ات مختلفـة مـن المرونـة      اليها مستوي 
 تعاون النظم المختلفة معا 

 
 مفهوم مراقبة النظام اثناء العمل مما يسـمح بـادارة مـوارد    DoubleSيطرح نمط البرمجة  

فسه بدون االعتماد الكلى  على لغة البرمجة او النظـام             النظام المادية من قبل النظام    
 .التشغيل

 
 فقد تكون هناك – هو تعدد مستويات النظام  DoubleSان من اهم مايميز نمط البرمجة 
 هو وحدة بناء Serverالخادم  (One Serverخادم واحد  نظم بسيطة وعندها ترتكز على

 وقد ) OOP وحدة بناء Class مثلما نجد الفصيلة – DoubleSالـ 
 وقـد نضـعها معـا تحـت     Group Of Serversيكون النظام عبارة عن مجموعة من الخوادم 

 والـذى يـتم   DoubleS Systemبحيث نكون مايسـمى بالــ    سيطرة خوادم اخرى لالدارة 
ــه فـــى نفـــس    فيه تنفيذ اهداف النظام ومراقبت آيفية التنفيذ من قبل النظام لنفسـ

 ).الوقت
   

ــا فانهــا تكــون مايســمى بالشــبكة     : ملحوظــة  ــد تجمــع مجموعــة مــن الخــوادم مع عن
Networkالنظام  وهى مستوى اخر من مستويات 

 

 
 Networks Systemsمحاآاة علم الشبكات 

Simulation: - 
 

ان ابتكار الحاسب يعد ثورة علمية وابتكار الشبكات هى الثورة الثانية ولكن هـذه الثـورة                
البرمجيــات ادى الــى حــدوث شــى مــن التعقيــد   وما نتج عنه من الحاجة الى تطور فى

  ظهر ما يسمى بـ– الى آانت تعمل على جهاز واحد Desktopبيقات فبدال من تط
Server Based Applications       مثل انظمة قواعد البيانـات التـى تعمـل علـى الخـادم ثـم 

والذى يرتكز على شـطر النظـام الـى          Applications Client-Server تطور المفهوم لنرى    
 لجزء االخر مسئول عن جزء مسئول عن الطلب والبحث عن خدمات وا–نصفين 

 ولــم يقــف االمــر عنــد ذلــك بــل امتــد ليواآــب التطــور فــى علــم –تلبيــة هــذه الخــدمات 
 Webظهــرت تطبيقــات الويــب  الشــبكات وظهــور شــبكة االنترنــت العالميــة ومــن هنــا 

Applications        والتى ترتكز علـى االنترنـت وظهـر ايضـا مايسـمى بخـدمات الويـب Web 
Service  ات  عن آائنـ    وهى عبارةObjects      مـن فصـائل Classes         ولكـن يـتم نشـرها عبـر 

 آمــا انــه يمكــن – ويمكــن لصــفحات الويــب ان تســتخدمها  Web Publishingاالنترنــت 
 الترتكز علـى  User Interface لها واجهة مستقلة Clientsاستخدمها من قبل برمجيات 

 .متصفح االنترنت
 

و المستقبل حيث ان علم الشبكات      هذا هو الواقع الذى نعاصره ومع ذلك يوجد نظرة نح         
 االن يتجه نحو الجيل الثانى من االنترنت
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 والذى يفترض ان يـدعم الجيـل الجديـد مـن التطبيقـات وهـو       Internet 2وهو مايعرف بـ 

استخدام آم آبير من االجهزة المتصـلة    والذى يعتمد علىGrid Computingمايعرف بـ 
  يمكن من خالل ذلك اداء العديد من – تخيلى Super Computerبالشبكة آجهاز واحد 

 . فى فترة قصيرة–العمليات المعقدة التى قد تستهلك زمنا طويال جدا 
 

 والــذى Grid Information Service يرتكــز علــى مــا يســمى ب Grid Computingان 
 يكـون  Grid Computingوهنا فى الـ   Internet Information Serviceسوف يحل محل 

 End System الذى يعمل على Application المعقد من Request عن استقبال مسئوال
ويــتم اداء العمليــات المعقــدة مــن قبــل الخــوادم الموجــودة بالشــبكة والتــى تكــون         

Intermediate System ذلـك فاننـا نتعـرض لعمليـة       وحتى يحـدثProcasting  اى توزيـع 
 . وتختلف حسب الحاجةDynamic والتى تكون Jobالمهة 

 
 وبرمجـة الكائنـات رغـم روعتهـا اال انهـا التعـدو آونهـا                –اننا فى عـالم برمجـة الشـبكات         

قـد  والـذى آـان يعـرف بعصـر البيئـة              وسيلة جيدة آانـت مالئمـة جـدا لكـن فـى عـالم               
 وان استخدام برمجة الكائنا بالوضع الذى هى عليه فى تطـوير الـنظم              – GUIالرسومية  
لذى يرفضه العلماء والبـاحثين فـى مجـال نمـط البرمجـة            يعد نوع من السكون وا     الحديثة

Programming Paradigm. 
 

 يحاآى التطور المذهل فى الشـبكات وعمليـة المحاآـاة لـم      DoubleSان نمط البرمجة 
 DoubleSبل امتد لنصل الى اننـا فـى الــ            تتوقف على اخذ مثل هذه النظم فى االعتبار       

 .Class وليس Serverنقوم بتطوير خادم 
 

 تظهر اننـا لـدينا مجموعـة مـن الشـبكات ويجـد              DoubleSان النظرة العليا على عالم الـ       
 وآـل شـبكة    Mother Networkمايسمى بـ  على االقل شبكة تسمى الشبكة االم او 

 تشمل مجموعة من الخوادم
 

 .والذى يوضح ذلك) ١٥(انظر شكل 
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  الخوادم تشمل مجموعة من–النظام مجموعة من الشبكات ) ١٥(شكل

 

 
 بمعنـى   –ان محاآاة علم الشبكات فى نمط البرمجة تسهل عملية التصميم من الواقع             

 – المكون من مجموعة من الشـبكات و الخـوادم المتصـلة معـا     Distributed Systemان 
 .يتم تصميمه بصورة مشابهة للواقع الذى سوف يعمل فيه

 
 وانمــا تســهل Distributedام ان عمليــة الشــبكات والخــوادم ال تعنــى فــرض آــون النظــ 

ان تقســيم النظــام الــى شــبكات وخــوادم يعطــى    Distributedامكانيــة جعــل النظــام   
  مطابقةHardwareمستويات مختلفة من الدمج والترابط وال يفرض علينا مكونات 

 .لمواصفات التصميم
 
 

 - :Serverوحدة بناء النظام 
  

 مما يعنى انه يضع فى –يقدم خدمات مفهوم قوى ويستدل من معناه ان هذا المكون 
  وهنا يظهر مفهوم هام –االخرى  االعتبار عملية االتصال عن بعد بالخوادم 

  
 وهذا Client ومن الممكن ان يكون –قد يقدم خدمات وقد اليقدم خدمات : الخادم 

عوامل تجعل من السهل جعله يعمل  يعنى ان آلمة خادم تفيد بان هذا المكون لديه
 يطلب Client آما ان هذا المكون من الممكن ان يكون زبون – وال تشترط ذلك آخادم
 .من خادم اخر خدمات

 
 من الممكن ان يقدم خدمات DoubleS فى  Server الخادم  –ايضا هناك عامل هام 

يقوم بها فانه يجب  ان يكون مستعدا  وهذا يعنى انه اثناء عمله وادائه للمهام التى
 Secure & Transparent Linkفى اى وقت وهنا تظهر الحاجة الى الستقبال  طلبات 
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 الذى Another Server الذى يعطى الخدمات وبين الخادم االخر Serverالخادم  بين
 Server As Clientيطلب الخدمة وهنا يطلق عليه 

 
 .والذى يوضح ذلك المفهوم) ١٦(انظر شكل  

 

 
 .آفهوم الخادم آمزود و آعميل) ١٦(شكل

  

 - :Server Typesانواع الخادم المختلفة 
 

 وسبق –هناك خوادم عامة الى غرض وهناك خوادم محددة الغرض وذلك امر بديهى 
 ومن هنا تم System Orientedالموجهة   يدعم مفهوم النظمDoubleSاالشارة ان 

 فرض ان النظام عبارة عن مجموعة من الشبكات بها مجموعة من الخوادم ولكن تم
 . نوع يودى الغرض من النظام ونوع يقوم بمراقبة النظام– الخوادم الى نوعين تقسيم

 والذى يوضح انواع الخادم المختلفة ) ١٧(انظر شكل 
 

 
 DoubleS Systemانوع الخادم المختلفة داخل ) ١٧(شكل   
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  نوع من انواع الخادم١٣فى الواقع هناك  •
•  Procedure Server (only code unit) 

 الذى يشمل وحدة تعليمات فقط الخادم 
•  Class Server (without veto unit) 

 وحدة بيانات فقط+ الخادم الذى يشمل وحدة تعليمات 
•  Network Server 
•  Connection Server 
•  Master Server 
•  Slave Server 
•  Data Server 
•  Code Server 
•  Veto Server 
•  Super Data Server 
•  Super Code Server 
•  Super Veto Server 
•  Super Server (Doubles Server) 

 
 -:وسوف نتعرف االن على وظائف آل نوع من هذه االنواع 

o Super Server: the server which plays the role of the God in the 
system and can control all the DoubleS system 

     from start to end. 
ويمكنه التحكم بكل شى من البداية حتى الخادم الذى يلعب دور االله فى النظام 

 النهاية داخل النظام آكل
o Super Data Server: the server which control the data system in the 

DoubleS application. 
 الخادم المسئول عن التحكم بوحدة البيانات الخاصة بالنظام

o Super Code Server: the server which control the code system in the 
DoubleS application. 

 الخادم المسئول عن التحكم بوحدة التعليمات داخل النظام
o Super Veto Server: the server which control the veto system in the 

DoubleS application. 
 الخادم المسئول عن التحكم بوحدة النقض والتراسل الخاصة بالنظام

o Network Server: the server which link system servers with 
application servers. 

 الخادم الذى يعرف الشبكة بين مجموعة من الخوادم
o Master server: the main server in the application servers. 

 الخادم الرئيسى داخل الشبكة فى خوادم التطبيق الذى نطوره 
o Slave server: server which can't work alone in network without 

master server. 
 الخادم الذى اليعمل مع مكونات الشبكة بدون خادم رئيسى
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o Connection server: server which connects between networks (2 or 
more of networks). 

 الخادم المسئول عن ربط شبكتين معا
o Data Server: Server which control data system in sub network. 

الخادم المسئول عن التحكم بوحدة البيانات الخاصة بالشبكة المعرف فيها فقـط ولـيس              
 النظام آكل

o Code Server: Server which control code system in sub network. 
الخادم المسئول عن التحكم بوحدة التعليمات داخل الشبكة المعرف فيهـا فقـط ولـيس               

 النظام آكل
o Veto server: Server which control veto system in sub network. 

الخادم المسئول عن التحكم بوحدة النقض والتراسل داخل الشبكة المعـرف فيهـا فقـط               
 وليش النظام آكل

 
  

 
 

 Super Server, Super Data Server, Super Codeالخوادم الخاصة بالنظام مثل 
Server & Super Veto Serverوانما –ادم اليقوم المبرمج ببرمجتها من الصفر  هى خو 

  حيث انها عبارة عن اعالن الحداث– ثابت يستخدمه المبرمج  Templateيجد لها 
Handle To Eventsوالتى عند تحققها يتم تنفيذ االآواد التابعة لها  

  
  والتى يكون لهاData Server, Code Server & Veto Serverبالمثل ايضا الخوادم 

Template ثابت هى االخرى  
 

ينبغى التاآيد على ان مفهوم الشبكات والخوادم هنا تخيلى بمعنى ان آل خادم 
اليشترط ان يكون له جهاز خادم فعلى مقابل له  فى الواقع وبالمثل الشبكات هنا 

 .تخيلية وال يشترط ان يكون هناك شبكات حقيقية مقابلة لها فى الواقع
 

كات والخوادم لمرونة تصميم النظم التى تحتاج بيئة من هذا استخدام مفهوم الشب
 .البيئة النوع ولكن ال تمثل قيود على توفر مثل هذه
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 - :Server Unitsمكونات الخادم 

 مكونات الخادم واستخدامات آل منها) ١٨(شكل          
 

 وحدات ٣ – على االقل Group of Unitsيتكون الخادم من مجموعة من الوحدات 
 قياسية هى

 
 ١ – Data Unit اى وحدة البيانات  وهى مسئولة عن :- 
 Complex Data Structure تمثيل هياآل البيانات المعقدة – ١  
 Variable Management System نظام الدارة المتغيرات – ٢  

 Virtual DBMS نظام تخيلى إلدارة قواعد البيانات – ٣    
 ٢ – Code Unitحدة التعليمات وهى مسئولة عن  اى و:- 
 Functions تمثيل الدوال او الوظائف – ١  
 Event Driven System نظام إدارة االحداث – ٢  
 ٣ – Veto Unitاى وحدة النقض والتراسل وهى مسئولة عن  
 المزود وتشمل- الزبونClient/Serverعمليات   
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  استقبل بيانات– ١   
  ارسال بيانات – ٢   
  طلب خدمات – ٣   
  تقديم خدامات– ٤   

 والذى يوضح ذلك) ١٨(انظر شكل 
 

 
 End اى نظام قائم بذاته او Standaloneنالحظ ان الخادم بمكوناته يمثل نظام قد يكون 

 اى يكون وسيط بين نظامين او Intermediateاو   اى يطلب خدمة او يقدم خدمة
Embeddedاى مختبى داخل نظام اخر . 

 
 او Client-Server Systemما مجموعة من الخوادم معا فانها تمثل نظام زبون مزود بين

Distributed System او Grid Computing 
 
 

واالن دعنا ننظر الى مكونات الخادم بصفة عامة بصرف النظر عن استخدام تلك 
 )١٩( انظر شكل –المكونات 

 

 
  Super Server مكونات اى خادم –) ١٩(شكل
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 وهو مايقصد به  Server Definitionحظ من خالل الرسم وجود مايسمى بـ نال 
  اشياء هى٣عملية تعريف الخادم وذلك بتحديد 

 )وهو اختيارى( اسم الخادم – ١
 ) نوع مختلف١٣سبق وذآرنا انه يوجد (  نوغ الخادم - ٢
 Eigen Value القيمة المميزة للخادم – ٣

ى االزمة الستكمال التعريف حسب نوع الخادم وقد يتم اضافة بعض الخصائص االخر
According to Server Type 

 

 
 اى التعليمات الخاصة بالمقاومات Server Resistances Codeايضا نرى اسفل الشكل 

Resistances التعليمات او االآواد   التى يتم تعريفها بوحدةCode Unit والجدير بالذآر 
 Method و Function ماهى اال تمثيل لكل من Resistanceالتذآير بان المقاومة 

 . ويتوقف النوع حسب االستخدامEventو 
 

 عادية يتم مناداتها بصورة Function هى دالة Resistanceفمثال قد تكون المقاومة 
 على سبيل المثال عند تقديم Veto System مباشرة او من قبل نظام النقض والتراسل

 . خدمة لخادم اخر
 

 وبذلك تندرج تحت  نظام ادارة Condition اذا ما سبقت بشرط Eventكون  او قدت–
 اذا ماتم استخدامها من خالل Methodاو قد تكون  Event-Driven Systemاالحداث 

 .Object Oriented Simulationمحاآاة برمجة الكائنات 
  

 - :Data Unit Conceptمفهوم وحدة البيانات 
   

 اى اهتمام لهياآل البيانات Structure Programmingية لم تعطى البرمجة الهيكل
بينما التفتت برمجة الكائنات لتلك النقطة  الخاصة بالنظام وانما آان الترآيز على الدوال 

  اى دمج البيانات مع الدوال معاEncapsulation ولكن لالسف لم تقدم سوى مفهوم –
ام اآثر من ذلك على الرغم من ان  ولكنها لم تعطى البيانات اهتمClassفى الفصيلة 

  التى تتضمنPropertiesالوراثة تشمل وراثة السمات 
 Data الذى يستخدم  Compositon  وعلى الرغم من مفهوم الترآيب Dataالبيانات 

Type وهو الكائن Objectالفصيلة اال ان ذلك االهتمام ليس   بحيث يكون احد سمات
 .البيانات المعقدةآافيا وخاصة فى النظم ذات هياآل 

 
 دعـم آبيـر   Data Unit يقدم من خالل مفهوم وحـدة البيانـات   DoubleSان نمط البرمجة 
 وال يقصــد بــه ان يكــون بــديل لهياآــل Support For Data Strucutreلهياآــل البيانــات 

 الن هياآل البيانـات هـى   Data Unit is not replacement for Data Structureالبيانات 
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 It's Not the job of theلغة البرمجة وال ينبغى لنمط البرمجة ان يسلب ذلك  مسئولية
programming paradigm. 

 
 مفهـوم جديـد مـن قبـل وحـدة البيانـات وهـو ادارة هيكـل          DoubleSيقدم نمط البرمجة 

 وعمليــة االدارة تتمثــل فــى Data Structure Managementالبيانــات الخــاص بالنظــام 
 نحـن نعلـم ان      –بيانات النظام آما لو آان بناء مرن يسـهل تشـكليله            التعامل مع هيكل    

 Dynamic Data و Static Data Structureهمـا   هياآـل البيانـات تنقسـم الـى نـوعين     
Structureوال يقصد بالمرونة واالدارة الخاصة بوحدة البيانات التعرض لهذين النوعين  

 ولكن هذه الطبقـة التـى       –موارد النظام   وانما يقصد وضع طبقة بين هيكل البيانات وبين         
بطبقة اخرى مـن خـالل نمـط          سوف يتم استبدالها   –توجد بالفعل من قبل لغة البرمجة       

 عن طريق وحدة البيانات واالختالف هو ان هذه الطبقة سـوف تكـون    DoubleSالبرمجة 
اثنـاء   وتحت منظـور المصـمم     –طبقة متحررة تحت سيطرة المبرمج اثناء التنفيذ العملى         

  على الحاجزDoubleSتصميم النظام وبذلك يطغى نمط البرمجة الجديد 
 

 .الذى تفرضه لغة البرمجة بخصوص ادارة هياآل البيانات
 ).٢٠(انظر الشكل التالى رقم 

 

 
 . دور لغة البرمجة ونظام التشغيل فى هياآل بيانات النظام-)٢٠(شكل

 
ــين النظــام او    ــة ب ــات هــى طبق ــذى نطــوره   اى ان وحــدة البيان ــق ال ــامج او التطبي  البرن

والجديـد ان هـذه   . النظام  وبين لغة البرمجة للتحكم بهياآل بيانات DoubleSباستخدام 
الطبقة يمكن التحكم بها بمرونة عالية آما انهـا ذات مواصـفات قياسـية تسـمح بوضـوح                  

 .وقوة التصميم باالضافة الى إضافة مالمح جديدة اثناء التطبيق العملى
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 ).٢١(ى يتضح ذلك المفهوم انظر شكل ولك
 

 
  دور وحدة البيانات فى الخادم–) ٢١(شكل

 
 اما بخصوص اهداف وحدة البيانات فهى

  بصورة منظمةComplex Data Structureتمثيل هياآل البيانات المعقدة  •
 الــى ادنــى مســتوى Variables Management Systemادارة المتغيــرات  •

  Physical Representationمثل 
 Virtualالحصول على مالمح جديدة مثل نظام ادارة قاعدة بيانـات تخيلـى    •

DBMS 
 فــى وقــت New Abstract Layerالحصــول علــى طبقــة توضــيح جديــدة   •

 . لم تتوفر من قبلDesign timeالتصميم 
مرونــة تصــميم الــنظم التــى تعتمــد علــى تبــادل آــم ضــخم مــن البيانــات    •

 .المنظمة بدقة عالية
 
لوقت لكى نشير بان النظام المستخدم فى وحدة البيانات هو نظـام الكيميـاء              وهنا جاء ا  

 Chemical System) الكيميائيـة   النه تم استعارته من مفهوم ترآيب الـذرة والتفـاعالت  (
 .وهذا النظام يعطى آفاءة عالية فى تحقيق اهداف وحدة البيانات
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 Simulationة الى انه محاآاة ظاهرية قبل التعرض لتفاصيل هذا النظام ينبغى االشار
فى هذا النظام الن هذا غير مقبول  لنظام الذرة وال يعنى ذلك التقيد بالقيود الطبيعية

 بمعنى ينبغى ان تكون المحاآاة دائما لتحقيق الفائدة وليس فى وضع القيود –عقليا 
ات والترآيبات فالتشابه مع علم الكيمياء قد يكون فى بعض المسمي الغير الزمة لهذا

 .وليس فى القيود التى تفرضها الطبيعة اال عند الحاجة
 

 - :Chemical System Simulationمحاآاة الكيمياء 
 

 
  ترآيب وحدة البيانات المصمم على محاآاة النظام الكيميائى-) :٢٢(شكل

 

 انها محاآاة صريحة للنظام –والذى يوضح مكونات وحدة البيانات ) ٢٢(انظر شكل 
 -:ثالثة عناصر اساسية وهى   حيث يوجد لدينا Chemical Systemلكيميائى ا
  
 ) مدارات مجتمعة معا٧مجموعة من المدارات وبالتحديد  (Atom الذرة – ١

 ) مدارات فرعية مجتمعة معا٤مجموعة من المدارات الفرعية وبالتحديد (المدار 
 )يشمل مجموعة من االلكترونات (المدار الفرعى 

 )وصف لنوع غير محدد من البيانات وقد تكون متغيرات( ترون االلك
  Vessel الوعاء – ٢

 يحمل عناوين مجموعة من الذرات لكى يشير إليها
 Reactions التفاعالت – ٣

 عبارة عن تصفية ولكن لاللكترونات
 

•  Atom : Group of shells (7 Shells) packed together 
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•  Shell : Sub Title from atom contain group of sub shells packed 
together(4 Shells) 

•  Electrons: symbol refers to unknown type of data (memory variable, 
resistance(Method or Function), or arguments(Parameters)) 

•  Vessel : something like array but it's elements are only references 
for atoms 

•  Reaction: something like filter but for electrons (filtering through 
shells or sub shells for atoms in vessels) 

 
 لماذا محاآاة علم الكيمياء ؟: والسوال االن 

 وآنت ادرس مادة الكيمياء سالت –منذ زمن بعيد حينما آنت فى المرحلة الثانوية 
 -:نفسى االسئلة التالية 

 
1. Why every thing in the world returns to atoms? 
2. Why reactions change the nature of the elements? 
3. Why atoms are organized to shells and sub shells? 
4. Why the biggest atom contains only 7 shells? 
5. Why the shell can contain up to 4 sub shells? 
6. Why the electron is very important to atom? 
7. How the electron can move from shell to another? 
8. Why there is limited number of electrons in sub shell? 
 

  لماذا آل شى فى الكون يعود الى الذرات ؟– ١
  لماذا التفاعالت تغير طبيعة العناصر ؟– ٢
  لماذا تنظم الذرة الى مدارات ومدارات فرعية ؟– ٣
  مدارت اساسية ؟٧ لماذا تشمل الذرة – ٤
  مدارت فرعية ؟٤ لماذا يشمل آل مدار اساسى – ٥
  لماذا يعد االلكترون مهما بالنسبة للذرة ؟– ٦
  آيف يستطيع االلكترون االنتقال من مدار الخر ؟– ٧
  لماذا يكون هناك عدد محدد من االلكترونات فى المدار الفرعى ؟– ٨

 
 وآانت االجابة على تلك االسئلة آالتالى 

 
1. When every thing returns to one thing, we can make every thing by 

only having the thing that makes  Every thing 
2. The environment changes change the objects that this environment 

contains, so we can control  Our objects through controlling the 
environment  

3. Every thing desperate to   levels and sub levels make more 
organization for example our grades  In school (so bad, bad, good, 
very good & excellent)  
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4.  Every thing should have limits, so we can see the end of that thing, 
or feel with it 

5.  if my father who gives me money have only have 100,000$ in his 
balance the bank , I can't have more than this balance, may be 
much more less 

6.  Because it's the simple thing that can do action 
7.  So the action can be movable & more effective 
8.  Because limits mean some stability and feeling with borders of 

nature. 
 

 شى بمجرد امتالآنا عندما يعود آل شى الى اصل واحد يمكننا عمل اى •
 لهذا االصل

تغيرات البيئة تغير الكائنات التى تشملها هذه البيئة لذلك يمكننا التحكم  •
 بالكائنات من خالل التحكم بالبيئة

عند تقسيم آل شى الى مستويات ومستويات فرعية نحصل على طبقة  •
 من التنظيم

و الشعور البد ان يكون لكل شى حدود بحيث يمكننا معرفة هذه الحدود ا •
 بها والتعامل مها بنظام

 الحدود تعطى نوع من االستقرار والشعور بحدود الطبيعة امر ضرورى •
 

وبعد االجابة على تلك االسئلة واثناء عملى على الحاسب وجهت لنفسى السوال 
 التالى

What if we have chemical system data structure in our programming 
language, is that helpful? 

 
 !Good ideaوبعد خمس سنوات واثناء دراستى فى الجامعة وجدت االجابة 

 والسؤال االن ما الرابط بين هذا النظام وبين هياآل البيانات ؟ 
 ان الرابط العجيب هو االلكترون والذى يمكن ان يكون

 )الذى اعتدت ان تتعامل معه فى آل برامجك(متغير  •
 )متغير بدون اسم(بيانات  •

 
ما الفائدة من وجود متغير بدون اسم طالما لم نستطيع االشارة : لسوال الكبير االن وا

 اليه للتعامل معه ؟
 

 لكن يمكن االشارة اليه والتعامل معه من خالل اسم –حقا ان المتغير بدون اسم : جـ 
  اسم المدار الفرعى– اسم المدار –الذرة 

 
  اآثر من الكترون ؟ هل يمكن ان يشمل المدار الفرعى–عفوا : س 
 بالتاآيد من الممكن ذلك : جـ 

 
اذن ماذا لو آانت هذه االلكترونات عبارة عن بيانات اى متغيرات بدون اسماء آيف : س 

 سوف نميز بينها طالما انها فى نفس المدار الفرعى ؟
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ببساطة سوف يتم ذلك من خالل التنقل بين المتغيرات آما لو آنت تتنقل بين : جـ 
 . ملف بيانات او بين عناصر مصفوفةسجالت
 

من خالل فهمك لهذا التنظيم تجد ان المتغيرات او البيانات اصبحت تحت السيطرة 
 بمجرد تواجدها داخل مدارت فرعية تنتمى لمدارات اساسية

 والسيطرة تعنى انك تتعامل مع متغيرات النظام بدون الحاجة –متواجدة ضمن ذرات 
  فانت لست بحاجة لمعرفة–لمعرفة اى شى مسبق عنها 

من ذرة ( آما انك يمكنك ان تلعب بالمتغيرات وتنقلها من مكان الخر –اسم المتغير 
تندهش آثيرا عندما نتعرض  وغير ذلك من االمور الكثيرة المثيرة التى سوف ) الخرى
 .لها

 

 - :Virtual DBMSنظام إدارة قاعدة البيانات التخيلى 
الكيميائى يهدف الى توفير نظام إدارة قاعدة بيانات تخيلى هو نظام مبنى على النظام 

ويتيح لك هذا النظام عمل ملفات بيانات ذات  RAMالن يعمل فى الذاآرة العشوائية 
إضافة  مواصفات خاصة ويمكن التعامل مع هذه الملفات باجراء العمليات المختلفة مثل

  .وتعديل السجالت باالضافة الى عمليات البحث
 

عدة البيانات هى افضل وسيلة الدارة البيانات ووجود شبيه لهذه الوسيلة للتعامل ان قا
جيد له العديد من االستخدامات مثل عمل نظم   امرRAMمع البيانات بصفة موقته فى 

  خاص بك يتم ادارته بسهولة من قبل قاعدة البيانات التخيليةFile Systemملفات 
 .مما يعطى سرعة عالية اثناء العمل

 
 الذى يحتاج الى قاعدة بيانات خاصة Microsoft Wordمثال على ذلك تخيل برنامج مثل 

عليه لهذا فان هذا البرنامج ينشى مجموعة  به الدارة المستند الذى تحرره اثناء عملك
  وعندDoc عندما يقوم بفتح ملف Hard Diskمن ملفات البيانات على وحدة التخزين 

 بدال من ذلك فان قاعدة البيانات –هذه الملفات الموقتة  يقوم بحذف –اغالق الملف 
 بدال RAMالتخزين الموقت وتستخدم   من اجلHard diskالتخيلية توفر الحاجة الى 

 .منه
 

ايضا ان وجود مفهوم قاعدة البيانات التخيلية يعطى دعم آبير لهياآل البيانات اثناء 
 .عملية التصميم
 قاعدة بيانات من خالل قاعدة البيانات التخيلية آيف يتم تمثيل : والسوال االن 

 
How chemical system presents virtual DBMS? 

Data File Atom (2 sub 
shells) 

Record 
Electron of type 

DataBlock 
Relations & Filters Reaction 

Database container Vessel 
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   For defining virtual data file details 
    Atom Telephone 

      Shell K 
               SubShell S 

                  Var Name_C_50 
                  Var Address_C_50 
                  Var Telephone_C_20 

               SubShell P 
 

 نالحظ اننا نحتاج مدارين فرعين فقط لتمثيل ملف البيانات
  الخاصة بملف البياناتDetailsيشمل  مدار – ١

 Sizeوسعته   Type ونوعة  Coulum/Attribute/Fieldحيث يتم تحديد اسم 
اى ) _(وستم الفصل بين االسم والنوع والسعة من خالل العالمة بين االقواس 

Underscore  
  اى السجالت الخاصة بملف البيانات Data مدار يشمل – ٢

 يقوم نظام ادارة قاعدة البيانات Dataونات من نوع هو مدار يحتوى على الكتر
 التخيلى بتنظيم التعامل

 .معها تبعا لمواصفات ملف البيانات التى يتم تحديدها
 

 وتشتمل على Telephoneفى المثال السابق نالحظ ان لدينا ذرة تحمل االسم 
 P والمدار الفرعى Sوالذى بدوره يشمل المدار الفرعى  Kالمدار الرئيسى 

 آى يحمل مواصفات ملف البيانات بحيث يشمل ثالثة حقول Sتم تخصيص المدار 
 فقد تم تخصيصة لكى يحمل Pاما المدار  Name, Address & Telephoneهى 

 .سجالت ملف البيانات التخيلى
 

 وآيفية اضافة البيانات –اما بخصوص آيفية تحديد اسم ملف البيانات التخيلى 
الحقا عند ادراك آيفية التعامل  سوف يتم التعرض لذلكوالبحث عنها وتعديلها ف

 .مع وحدة البيانات
 

 
 

 ٧ ملف بيانات تخيلى الن الذرة الواحدة تشمل ١٤الذرة الواحدة يمكن ان تشمل 
  مدارات٤مدارات رئيسية وآل مدار رئيسى يشمل 

 
ط لعمل  بينما نحن بحاجة الى مدارين فق– مدار فرعى فى الذرة ٢٨فرعية اى لدينا 

 .ملف بيانات تخيلى
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 -:Code Unit Conceptمفهوم وحدة التعليمات او الكود 
 

قامت البرمجة الهيكلية على وضع الدالة فى االعتبار آوحدة بناء اساسىة يتم تكوين 
بصورة جيدة من التوافق سواء آانت دوال  النظام من خالل مجموعة منها تعمل معا

 دوال مجتمعة معا فى (او على التوازى ) دة تنادى االخرىواح(تعمل على التوالى 
وتصنيف التوالى والتوازى هنا من حيث )  وتعطى مفهوم متضامن واحدLibraryمكتبة 

 .النداء وليس التنفيذ 

 
 نداء الدوال فى البرمجة الهيكلية لبعضها البعض ) ٢٣(شكل 

 

 Method وتصبح طريقة Functionتطور المفهوم مع برمجة الكائنات بحيث تتطور الدالة 
تكون مخصصة للتعامل مع بيانات محددة يتم  وعندها يضاف مالمح جديدة للدالة التى

  المستوى االول وهو عام من خالل تحديد سمات الفصيلة–تحديدها على مستويين 
 .Object Properties والمستوى الثانى عند تحديد قيم الكائن Class Attributesاى 
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  وتعمل بصفة خاصة على بيانات الكائنClass تصمم بصفة عامة داخل Method الـ -) :٢٤(                   شكل    
 
 

وعلى الرغم من تطور المفهوم فى برمجة الكائنات ليشمل مرونة فى التعامل مع 
فنحن بحاجة اال نظم تعمل باستمرار وفى  البيانات اال ان ذلك التطور لم يعد آافيا االن

  نحن االن نعمل فى بيئة تعتمد على االحداث–نفس الوقت تستجيب الحداث متغيرة 
التى هى عبارة عن شروط يتم فحصها واذا تحققت يتم مناداة تعليمات او اآواد محددة 

 ولكننا نريد Method او طرق Functionsدوال   ان هذه التعليمات او االآواد ماهى اال–
  الذى هو عبارةEventمط البرمجة ليقدم مفهوم مستوى اعلى من التعريف فى ن

 -:عن  
 CHECK ALWAYS (CONDITION), IF TRUE (CALL FUNCTION/METHOD) 

 الى نمط البرمجة امر ضرورى من الناحية النظرية من اجل Eventان إضافة مفهوم الـ 
 . الخاصة بالتصميمAbstractرفع طبقة التوضيح 

 
 يدعم مفهوم اخذ االحداث فى –خالل وحدة التعليمات  من  DoubleSان نمط البرمجة 

 االعتبار ويتيح امكانية عمل احداث جديدة 
وآتابة التعليمات الخاصة بها بصورة منظمة واضحة فى آل من مرحلتى التصميم 

 .والتطبيق
 

 هذا البديل هو المقاومة Method و Functionان وحدة التعليمات تقدم بديل لكل من 
Resistance – وحتى ال يختلط االمر فان  

 Method عادية آما انها ليست طريقة Function ليست دالة Resistanceالمقاومة 
عن مكون جديد مختلف يمكن تشكيله   وانما هى عبارةEventوايضا ليست حدث 

 Event او حدث Method او طريقة Functionحسب الحاجة بمرونة بحيث يكون دالة 
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 DoubleSمقاومة فى وحدة التعليمات داخل نمط البرمجة مفهوم ال) ٢٥(شكل

  
     

 - :Resistanceتعريف المقاومة 
هى مجموعة من التعليمات التى يتم مناداتها تلقائيا و بصورة تكرارية اثناء وقت " 

 "التشغيل  
 

 - :Resistance As Functionالمقاومة آدالة  •
o  إلغاء او ايقاف صفتى إذا تم مناداتها بحيث تعمل مرة واحدة وتم

 التلقائية والتكرارية 
 - :Resistance As Methodالمقاومة آطريقة  •

o  إذا تم إستخدامها من خالل محاآاة برمجة الكائنات آاحد المقاومات
 Classداخل فرع مستخدم لتعريف فصيلة 

 - :Resistance As Eventالمقاومة آحدث  •
o  إذا تم اضافة فحص لشرط فى بدايتهاCheck for Condition 

 
 

 
   

 بحيث تكون دالة او طريقة او حدث امر فى Resistanceان سهولة تشكيل المقاومة 
والنظم المتطورة وفى نفس الوقت يسهل  غاية االهمية فهو يدعم سمات التطبيقات

 عملية محاآاة النظم البسيطة وال يضيف اليها اى نوع من انواع التعقيد عن تمثيلها
 .DoubleSبرمجة من خالل نمط ال
 ليست بتلك البساطة Code Unit ومن ناحية اخرى فان وحدة البيانات –هذا من ناحية 

 Circuits وتقدم الدوائر Branchبل تقدم الفرع   فهى ال تشمل فقط على المقاومات–
  المسئولة عن Main Resistance وتقدم مفهوم  Switchesوتقدم المفاتيح 

 التعرض لهذه المفاهيم ومعرفة آيفية االستفادة منها  وسوف يتمControlالتحكم 
 .عالية للحصول على النتائج المطلوبة بكفاءة 
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 Electrical Circuitمحاآاة علم الدوائر الكهربية 
Simulation: - 

 
علمنا ان المقاومة هى عبارة عن مجموعة من التعليمات التى يتم مناداتها تلقائيا 

اال انه ينبغى التحكم بهما لتحقيق  الصفتين رغم فائدتهمابصورة تكرارية و هاتين 
النتائج المطلوبة ويتم ذلك من خالل صورة آاملة لنظام مرن نحصل عليها بمحاآاة 

 الكهربية  الدوائر
 

 
  وحدة البيانات–) ٢٦(شكل

 

 - : Branchالفرع 
 Switch يشمل الفرع على مفتاح –مجموعة من المقاومات معا تحت مسمى واحد " 

 وهذا العنصر اما ان –عنصر يكون هذا الفرع موازيا له   آما يتم تحديد مكانه بتحديد
  "Resistance اخر او مقاومة Branchيكون 

 
 - :Circuitالدائرة 

 وتشمل الدائرة على مفتاح رئيسى –مجموعة من الفروع معا تحت مسمى واحد " 
 "ومقاومة رئيسية 

 
 - : Switchالمفتاح 

 يتم تنفيذ محتويات العنصر الذى يبدا بهذا True اذا آان متحقق Logic منطقى متغير" 
 "المفتاح سواء آان فرع او دائرة 

 
 -: داخل دائرة Main Resistanceالدالة الرئيسية 

يتم مناداتها باستمرار اثناء عمل الدئرة قبل وبعد اى فرع او مقاومة وفى بداية ونهاية " 
 "عمل الدائرة 
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  -: احتماالت ٦ اى هناك
  بداية عمل الدائرة– ١ 
  بداية فرع– ٢ 
  بداية مقاومة– ٣ 
  نهاية مقاومة– ٤ 
  نهاية فرع– ٥ 
  نهاية عمل الدائرة– ٦ 

 
 

 -: داخل وحدة البيانات Main Resistanceالدالة الرئيسية 
 "يتم مناداتها مرة واحدة فقط عند بداية عمل الخادم " 

 
 - :Main Circuitالدائرة الرئيسية 

تحدد نقطة البداية فهى الدائرة التى يبدا الخادم العمل من عندها ثم ينتقل الى " 
 "الدوائر االخرى بالترتيب 

 

 
 

للحصول على ) نموذج سير العمليات(يمكن الرجوع للباب االول من هذا الكتاب 
 Code Unitخلف وحدة التعليمات او االآواد  معلومات آافية عن البنية االساسية

 

 -:Veto Unit Concept التراسل \مفهوم وحدة النقض
 

 Distributed و التطبيقات الموزعة Client-Serverالخادم -نحن فى عالم تطبيقات الزبون
Applicationالمتوازى   وتطبيقات الحسابGrid Computing وهذه التطبيقات ترتكز 

عن بعضها  المنفصلةجميعها على بنية اساسية واحدة هى التراسل بين المكونات 
 .البعض

 
 اخذا هذا المفهوم فى االعتبار ولكنه اتى بصورة  Agent Orientedجاء نمط البرمجة 

 DoubleSفعل نمط البرمجة الخادم الممتاز  عامة غير تفصيلية وليست متعمقة مثلما
عن  الذى جاء بصورة تفصيلية لميكانيكية التراسل بين المكونات الموزعة والمفصولة

 Veto تم ذلك من خالل وحدة خاصة تسمى وحدة النقض او التراسل –ضها البعض بع
Unitلنقل آل من البيانات   وهذه الوحدة تتيح وضع نموذجData ورسائل النقض Veto 

 .بين المكونات المختلفة
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 Veto Unitمكونات وحدة النقض والتراسل ) ٢٧(شكل

 
 

 -:ساسية هى  مكونات ا٣تشتمل وحدة النقض على 
 Vetoالنقض  
 Channelالقناة  
 Connectionاالتصال  

 

 - :Vetoالنقض 
 ممكن ان يستقبلها الخادم الداء مهمة معينة والفرق بين Messageهو تعريف لرسالة "

 ."ان النقض ممكن ان يتم رفضه وال يستجاب له  هوMessage والرسالة Vetoالنقض 
 

 اما داخل –ى ظهور امكانية استقبال هذه النقض  ليبين مدTypeيتم تحديد نوع للنقض 
 .الخادم او الشبكة او النظام او عام

 يتم Resistance لهذا يتم تحديد مقاومة –ان النقض مجرد وصف للعالم الخارجى 
 .استدعائها بمجرد استقبال هذا النقض من العالم الخارجى

 
 - :Channelالقناة 

 " بيانات او نقض يرسله او يستقبله الخادم هى عنوان يشير الى مكان تخزين اى" 
القناة هى مجرد اسم ظاهرى داخل وحدة النقض يشير على مدار فرعى داخل احد 

 وهنا يتضع مفهوم المدار الفرعى الذى يشمل عدد من االلكترونات  الذرات داخل الخادم
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رساله او  قام الخادم باVetoاو نقض  Dataالى هنا فى هذه الحالة قد تكون بيانات 
 لما يستقبله الخادم وقناة Input Channel قناة ادخال –القناة ايضا لها انواع  استفباله

 . لما يرسله الخادمOutput channelاخراج 
 
 - : Connectionاالتصال 

مجموعة من المعلومات التى تحقق االتصال  الناجح بين الخادم وخادم اخر او " 
 "مجموعة من الخوادم االخرى 

 آما يتم Connectionليحمل مسئولية االشارة الى االتصال ) متغير(م اسناد الكترون يت
 تحديد قناة االدخال واالخراج باالضافة

) يتم استدعائه داخليا داخل الخادم عندما يبدا عملية االرسال(الى النقض المرسل
 يتم استدعائه داخليا(والنقض المستقبل 

 ).الستقبالداخل الخادم عندما تبدا عملية ا

 
 Humanمحاآاة مفهوم التفاعل االنسانى 

Interaction Simulation: - 
 

 مـن  Veto عنـدما يـتم ارسـال نقـض     Veto Unitيظهر ذلك فى وحـدة الـنقض والتراسـل    
او الرفض مشابهة لمفهـوم التفاعـل االنسـانى          خادم الخر حيث تكون عملية االستجابة     

القبـول او    م القبول او الرفض آما ان عمليـة        فعندما يقدم احد طلب لشخص اخر قد يت        –
الرفض تتعلق باسباب مختلفة اهمها العالقة بين الشخص الذى يطلب والشخص الـذى             
يفترض ان يقدم الطلب فمثال يفترض ان تسـتجيب لطلبـات رئـيس العمـل النهـا ليسـت             

لقبـول  فقد يحتمل ا    ام طلب زميلك فى العمل     – بل تعد اوامر او تعليمات       –مجرد طلبات   
او الرفض اما طلب من شخص مجهول التثق به فمـن الجـائز جـدا ان يـتم رفضـه اذا لـم                       

 .وبسيطة تكن الخدمة عامة

 
 Veto Unit عملية االستجابة والرفض داخل وحدة النقض والتراسل -) :٢٨(شكل                                
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 –حتمالية قبوله او رفضه  يمكن تسميته تبعا الVetoونالحظ من الشكل ان النقض 
 ام النقض –يتم االستجابة االيجابية له بالقبول   دائماStrong Vetoفمثال النقض القوى 

  فينال االستجابة السلبية له بالرفض اما النقض العادىWeak Vetoالضعيف 
Normal Vetoفيحتمل ان يتم قبوله او رفضه حسب مكنون النقض  

 
 

 
ين الخوادم وبعضـها الـبعض تظهـر لنـا خاصـية القيمـة المميـزة                حتى تتم عملية التميز ب    

Eigen Valueاعطائها للخادم حتى يتم التفرقة بين الخـوادم وبعضـها الـبعض      والتى يتم
 بـل   –لكل خادم على حـدة       IDوالجدير بالذآر ان القيمة المميزة هنا ليست رقم تعريف          

 .Eigen Valueيمكن ان يتشارك مجموعة من الخوادم فى 
 

 - :Resistance Statementsمفهوم جمل المقاومات 
 لذا فالبد من آسب الفائدة –نظرا الن ترآيب الخادم يعد معقدا بشكل ما من االشكال 

 Reistanceيتم ذلك من خالل مايسمى جمل المقاومات  المرجوة من وراء هذا التعقيد 
Statements اضافتها الى لغة البرمجة   ويقصد بها مجموعة آبيرة من االوامر التى يتم

 وسميت جمل المقاومات الن هذه الجمل –حتى تتعامل مع مكونات الخادم المختلفة 
يتم آتابتها داخل التعليمات او االآواد الخاصة بالمقاومات التى يمكن ان تمثل  البرمجية

 .دوال او طرق او احداث حسب طبيعة االستخدام
 

 - :OOP Simulationمحاآاة برمجة الكائنات 
نحن االن نتواجد فى عالم من البرمجيات يرتكز على برمجة الكائنات لهذا توجد الماليـن               

باستخدام برمجة الكائنات واعادة تصميم هذه       من البرامج والتطبيقات التى تم تصميمها     
 البرامج لكى تكون بنيتها االساسية الخادم الممتاز امر ليس سهال ابدا اذا آنا سوف

 لهـذا يقـدم لنـا نمـط برمجـة           – العجلة ونعيد تصميم آل االنظمة من الصـفر          نعيد اختراع 
وهـى حـل مثـال لنقـل الـنظم التـى تـم               الكائنات ما يسمى بمحاآـاة برمجـة الكائنـات          

 بـدون اى    DoubleSتصميمها مرتكزة علـى برمجـة الكائنـات الـى عـالم الخـادم الممتـاز                 
 –وبعـد عمليـة النقـل واتمامهـا بنجـاح           بدون الحاجة الى تغيير تصميم النظـام         عقبات او 

الى الخـادم الممتـاز مـن حيـث      تظهر فرصة امكانية جلب المكاسب من وراء نقل النظام   
 Grid او  Distributed Application او Client-Serverســـهولة تحويـــل النظـــام الـــى 

Computingالــتحكم فـــى خصـــائص نظـــام ادارة االحـــداث    اوEvent-Driven System 
 بمرونـة وغيرهـا   Complex Data Structure   او ادارة هياآـل بيانـات معقـدة   – بسـهولة 

 الكثير من مالمح نمط البرمجة الخادم الممتاز
 

 معاملة  Classesان محاآاة برمجة الكائنات ترتكز على ان يتم معاملة الفصائل او الفئات             
ر مــع ذلــك  ويظهــRuntimeوقــت التشــغيل   بحيــث يــتم انشــائها فــىObjectsالكائنــات 

  وقد يصرخ البعض مستفسرا – اثناء عمل البرنامج Classامكانية تعديل سمات الفصيلة 
عن سبب الحاجة الى ذلك فتكـون االجابـة ان النظـام فـى الخـادم الممتـاز يتعامـل مـع                      

 ويفترض بالخـادم ان     –هو عالم متغير     العالم الخارج ويتراسل معه وهذا العالم الخارجى      
 تجب لتغيرات هذا العالم المحيط وبالتالى فان الحصول على فصائليكون متغيرا ليس
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ديناميكية امر فى غاية االهمية يضيف الكثير مـن المرونـة الـى برمجـة الكائنـات لتصـبح            
 .الديناميكية برمجة الكائنات الموجه ذات الفصائلبذلك 

 
 

 
 DoubleS  محاآاة برمجة الكائنات داخل نمط برمجة الخادم الممتاز-) :٢٩(شكل

 

 واحــد Sub Shellوالــذى يوضــح اننــا بحاجــة فقــط الــى مــدار فرعــى  ) ٢٩(انظــر شــكل 
ونحــن نعلــم ان االلكترونــات داخــل المــدار   واحــد لتمثيــل فصــيلةBranchباالضــافة الــى 

  يمكن اضافة الكترونات جديدة او حـذفها ممـا يعنـى امكانيـة عمـل               –الفرعى ديناميكية   
 .فصائل ذات خصائص ديناميكية

 
 آـل مـدار   – مـدارات اساسـية   ٧( مدار فرعى    ٢٨وحيث ان الذرة من الممكن ان تشمل        

 فرع مـن    ٢٨دائرة تشمل   + ان ذرة واحدة     هذا يعنى )  مدارات فرعية  ٤اساسى يشمل   
 . فصيلة٢٨الممكن ان تمثل 

 
هذا يعنى ان الخادم الواحد من الممكن ان يمثل المئـات بـل االالف مـن الفصـائل وهـذا                    

آما ان الفصائل من الممكـن ان يـتم انشـائها     More Encapsulationسلة اآثر يعطى آب
  او المدارات الفرعية مما يعنى سهولة انشاء الفصائلBranchesلتتشارك فى القروع 

 Easy to Create Simi Similarذات الصـفات المتشـابهة بـدون الحاجـة الـى الوراثـة       
Classes        ٥٠الوراثة بنسـبة آبيـرة قـد تصـل الـى            الى وفى الواقع فان ذلك يقلل الحاجة 

 Reduce Inheitance by 50%على مستوى النظام آكل % 
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 -:تفاصيل إستخدام وحدة البيانات 
العالن إلكترون جديد يتم ذلك بنسبة االلكترون الى ذرة محددة ثم مدار داخل هذه 

 االلكترون ثم اسمه آالتالىيلى ذلك نوع  الذرة ثم مدار فرعى داخل المدار المحدد
                   Atom <Atom_name> 
                                Shell <Shell_name> 
                                     SubShell <Subshell_name> 
                                             Electron_Type  <Electron_name> 

 -:على ذلك مثال 
      Atom Customer 

                              Shell K 
                                     SubShell S 

     Var Cust_Code 
                                                     Var Cust_Name 
                                                     Var Cust_Company 
                                                     Var Cust_Telephone 

 لكى S ثم المدار الفرعى k وتم تحديد المدار Customersحيث قمنا بعمل ذرة باالسم 
 Cust_Telephone و Cust_Company و Cust_Name  وCust_Codeيحمل المتغيرات 

 )متغير( هى عبارة عن الكترونات من النوع بحيث ان هذه المتغيرات
Electrons of type : (Variable) آما يتضح من المثال لهذا سبقت بالنوع Var 

 
  هل يعنى ذلك انه لعمل متغيرات البد من تحديد ذرة ومدار ومدار فرعى ؟-:س 
  نعم ويجب ان تضع فى االعتبار ان هذه المتغيرات سوف تكون عضو دائم داخل-:جـ 

 لذلك) مالم يتم حذفها(هيكل بيانات الخادم 
 آما ان هذه المتغيرات يمكن –يجب ان تضعها بعناية فى الحسبان اثناء وقت التصميم 

 Reistanceالوصول اليها من قبل اى مقاومة 
 . بمعنى ان هذه المتغيرات تكون متاحة لبقية اجزاء الخادم–داخل الخادم 

 
 ملية الوصول لهذه المتغيرات ؟آيف سوف تتم ع: والسوال االن 

الخادم حيث يتم تحميل نسخة من -ان ذلك يتم بمفهوم مشابهه لتقنية الزبون: جـ 
 Updateسوف تكون هناك عملية تحديث  المتغيرات للتعامل معها وبعد ذلك تحدد هل

 .للمتغيرات االصلية ام ال
  

 Resistance  code : 
            Select Address Customer:K:S 
            Load active subshell from memory 
            Cust_code = 1 
            Cust_name = "Mahmoud Fayed"  
            Cust_company = "Microsoft" 
            Cust_telephone = "000" 
            Upload active subshell to memory 
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 ويتكون العنوان من اسم Select Addressيد العنوان من خالل االمر فى البداية يتم تحد

 Load Active SubShellيتم استخدام الجملة  اسم المدار الفرعى:اسم المدار:الذرة
From Memoryحتى يتم عمل نسخة من المتغيرات الموجودة فى المدار بنفس  

ة ولكن مع صورة غير  حتى نتعامل معها باسمائها الحقيقيRamاالسم فى الذاآرة 
 )ال تتاثر بالعمليات التى نجريها  المتغيرات االساسية(اصلية من المتغيرات 

 we converted the public variables to local variables with theيقال على هذه العملية 
same name  من –اى قمنا بتحويل المتغيرات العامة الى اخرى محلية بنفس االسم 
  المتغيراتScope ظهور ناحية مدى

 Upload Active SubShell to Memoryلعمل تحديث للمتغيرات االصلية نستخدم االمر 
 

  ماذا عن االنواع االخرى للكترون ؟–) متغير: (لقد عرفنا االلكترون من النوع 
 . والذى يشير الى عنوان بيانات او دالة ماRefrenceيوجد النوع موشر او دليل : جـ 

 
 والذى يمكن ان نعتبره متغير بدون DATABLOCKلنوع الثالث فهو وحدة البيانات اما ا

 مثال على ذلك اسم 
                ATOM Mydata 
                              SHELL K 
                                   SUBSHELL S 
                                              DATABLOCK ANYNAME 
                                              DATABLOCK ANYNAME 
                                              DATABLOCK ANYNAME 
                                              DATABLOCK ANYNAME 
                                              DATABLOCK ANYNAME 

 
 والمثال التالى يوضح آيفية التعامل مع مثل هذه االنواع من االلكترونات

 
 Resistance code : 

 
select address Mydata:K:S 

                                       Goto First Electron 
                                       DO while Get_Electron_Num < Get_Electrons_Count 
                                                                       Load active subshell from memory 
                                                                       ? GET_ELECTRON_VALUE 
                                                                       Goto Next Electron 
                                       Enddo 

 
 .حيث يتم تحديد العنوان ومن ثم التنقل بين االلكترونات بصورة مبسطة

 
 Virtual DBMSسوف نناقش االن قاعدة البيانات التخيلية 
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Data File 
 

Atom (2 sub 
shells) 

 
Record 

Electron of type 
DataBlock 

Relations & Filters 
 

Reaction 

Database container Vessel 

                                                           
 نالحظ ان ملف البيانات يمثله مدارين فرعيين داخل الذرة  والسجل عبارة عن الكترون

 مثال لتعريف ملف بيانات تخيلى
                      Atom Telephone 

  Shell K 
               SubShell S 

                  Var Name_C_50 
                  Var Address_C_50 
                  Var Telephone_C_20 

               SubShell P 
 

 والنشاء ملف البيانات
 Resistance code : 

     NEW VIRTUAL DATA FILE mydata1 DETAILS telephone:k:s 
DATA telephone:k:p 

 ولفتح الملف
 Resistance code : 
OPEN VIRTUAL DATA FILE 

mydata1                                                          
 والضافة سجل جديد

 Resistance code : 
ADD NEW RECORD 
Load record 
              Name = "Mahmoud Fayed" 
              Address = "Egypt" 
              Telephone = "000" 

            Upload record 
  وليس على اقراص وحدات RAMتذآر جيدا ان آل ذلك يتم فى الذاآرة العشوائية 

 التخزين
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  Resistance Codeينبعى التفرقة بين الجمل التى تكتب داخل مقاومات 
 .بداخلها وانما تستخدم فى تعريف مواصفات الخادم والجمل التى ال تكتب

 
فيما يلى الجمل التى يمكن ان تكتب داخل المقاومات لكى تستعمل مع وحدة البيانات 

Data Unit 
 

 DoubleS Resistance Statements for Data Unit: 
 

 SELECT ATOM <X>  
 SELECT SHELL <X> 
 SELECT SUBSHELL <X> 
 SELECT ADDRESS <X>:<X2>:<X3>  
 LOAD ACTIVE SUBSHELL FROM MEMORY  
 UPLOAD ACTIVE SUBSHELL TO MEMORY  
 GET_ACTIVE_ATOM        
 GET_ACTIVE_SHELL        
 GET_ACTIVE_SUBSHELL  
 GET_ATOMS_COUNT      
 GET_SHELLS_COUNT     
 GET_SUBSHELLS_COUNT  
 GET_ELECTRONS_COUNT 
 GET_VESSELS_COUNT     
 GET_REACTIONS_COUNT  
 GET_CIRCUITS_COUNT     
 GET_BRANCHES_COUNT   
 GET_RESISTANCES_COUNT 
 GET_VETOS_COUNT         
 GET_CHANNELS_COUNT   
 GET_CONNECTIONS_COUNT  
 GET_ACTIVE_ELECTRON_ID   
 GET_ACTIVE_ELECTRON_NUM  
 GET_ACTIVE_ELECTRON_NAME   
 GET_ACTIVE_ELECTRON_VALUE   
 GET_ACTIVE_ELECTRONS_COUNT     
 GOTO FIRST ELECTRON   
 GOTO LAST ELECTRON    
 GOTO NEXT ELECTRON     
 GOTO PREV ELECTRON     
 DELETE ACTIVE ELECTRON   
 DELETE ALL ACTIVE ELECTRONS   
 COPY ELECTRONS TO <X21>:<X22>:<X23>  
 COPY ADDRESS <X>:<X2>:<X3> ELECTRONS TO <X21>:<X22>:<X23>  
 MOVE ELECTRONS TO <X21>:<X22>:<X23>  
 MOVE ADDRESS <X>:<X2>:<X3> ELECTRONS TO <X21>:<X22>:<X23>  
 ADD MARK <X> TO ADDRESS <X2>:<X3>:<X4> 
 CREATE ELECTRONS LIST <X>  
 OPEN ELECTRONS LIST <X>    
 CLOSE ELECTRONS LIST       
 ADD ELECTRON TO LIST       
 DELETE ELECTRON FROM LIST   
 SET DOMAIN <electronlist>   
 CLOSE DOMAIN    
 NEW VIRTUAL DATA FILE <X1> DETAILS <X2>:<X3>:<X4> DATA <X5>:<X6>:<X7> 

OPEN VIRTUAL 
 DATA FILE <X1>  

 CLOSE VIRTUAL DATA FILE  
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 SELECT AREA <X1>  
 LOAD RECORD   
 UPLOAD RECORD   
 ADD NEW RECORD 
 DELETE THIS RECORD  
 GOTO FIRST RECORD  
 GOTO LAST RECORD  
 GOTO NEXT RECORD 
 GOTO PREV RECORD  
 GET_RECORD_NUMBER 
 GET_RECORDS_COUNT       
 ACTIVE REACTION <X1>  
 UNACTIVE REACTION <X1>  
 SEARCH ABOUT <CONDITION>  
 SEARCH OTHER  
 THERE_ARE_RESULT                      
 GET_ACTIVE_AREA_NUM                
 GET_ACTIVE_VIRTUAL_DATA_FILE_NAME      

 

ان الجمل التى تستخدم مع وحدة البيانات تحقق الفائدة المرجوة من وراء وحدة 
لغة برمجة الى اخرى تبعا لمصممى  البيانات وهذه الجمل قد تكون قابلة للتغيير من 

  ولكن هذه الجمل التى تم عرضها قد تم تطبيقها بالفعل مع اللغات من –ة البرمجة لغ
 و اآس ++ xBase و اآس بيس بلس بلس CA-Clipper مثل آليبر xBaseالعائلة 
  xHarbour/MiniGUIايضا مع    و تم اختبارهاxHarbourهاربور 

 
ناها واستخدامها ان اغلب هذه الجمل مفهومة المعنى ويمكن االستدالل على مع

 .بسهولة 
 

 Codeتفاصيل استخدام وحدة التعليمات او االآواد 
Unit:- 

 
  يتم ببساطة آالمثال التالى–بالنسبة لتعريف دائرة داخل الخادم 

 
      Circuit        Main 

        MainResistance CONTROL 
        MainSwitch     On 
        Branch     Main 

ParallelTo 0 
            Switch     On 

             Resistance R1 
               Resistance R2 
               Resistance R3 
               Resistance R4 
               Resistance R5 

 
 بحيث تكون المقاومة الرئيسية – Main باالسم Circuitفى هذا المثال تم تعريف دائرة 

 MainSwitch Onضبط المفتاح الرئيسى لكى تعمل الدائرة   وتمCONTROLى ه
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 ايضا وتم ضبته ليكون موازيا Mainتم تعريف فرع داخل هذه الدائرة وتم تسميته باالسم 
 وتم اضافة خمسة مقاومات –هذا الفرع لكى يعمل  للفرع الرئيسى وتم ضبط مفتاح

 R1,R2,R3,R3 & R5الى هذا الفرع هما 
 

  لكى تمثل المقاومات آالتالى–د ذلك يتم اسناد دوال وبع
 

Resistance R1() Address Code Unit : Circuits\Main\Main\R1 
Resistance R2() Address Code Unit : Circuits\Main\Main\R2 
Resistance R3() Address Code Unit : Circuits\Main\Main\R3 
Resistance R4() Address Code Unit : Circuits\Main\Main\R4 
Resistance R5() Address Code Unit : Circuits\Main\Main\R5 

 
 ومن ثم يمكن آتابة التعليمات او االآواد الخاصة بالمقاومات آالتالى

 
  Function R1() 

             ….code 
 Return 

  
Or, we can write 

      
 Resistance R1() code 
          …..code 
 Return 

 
 ويجب ان ال ننسى تعريف الدالة التى تمثل المقاومة  الرئيسية 

 
             Resistance CONTROL() Address Code Unit : CONTROL 

 
 ونكتب التعليمات الخاصة بها آالتالى

 
   Resistance Control() Code 
                                                             ...code 

 Return 
 

 ولتشغيل الخادم حتى تعمل الدائرة وباستمرار حتى تجد مايوقفها
 

 Server FireOn 
 Server Shutdown    واليقاف الخادم عن العمل نستخدم الجملة  
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 –وبالمثل يوجد العديد من الحمل التى تستخدم للتعامل مع وحدة التعليمات او االآواد 

 التعليمات او االآواد الخاصة بالمقاومات هذه الجمل مباشرة داخلويمكن آتابة 
 

       DoubleS Resistance Statements for Code Unit: 
 

 SERVER FIREON 
 SERVER SHUTDOWN  
 WITH CIRCUIT <X1>  
 SET MAIN RESISTANCE = <X1>  
 SET MAIN SWITCH ON  
 SET MAIN SWITCH OFF  
 RESTART  
 SET DIRECTION DOWN  
 SET DIRECTION UP  
 SET DIRECTION DOWN UP   
 SET DIRECTION UP DOWN   
 END WITH CIRCUIT  
 WITH BRANCH <X1>  
 SET SWITCH ON  
 SET SWITCH OFF  
 SET PARALLEL = <X1>  
 FIREON ME 
 GET_BRANCH_SWITCH_STATUS  
 GET_PARALLEL               
 END WITH BRANCH  
 GET_ACTIVE_CIRCUIT  
 GET_ACTIVE_BRANCH  
 GET_ACTIVE_RESISTANCE  
 ADD RESISTANCE <X1>   
 DO SYSTEM EVENTS       
 SLEEPTIME <X1>         

 

 - :Veto Unitتفاصيل إستخدام وحدة النقض 
 يليها اسم النقض الذى Veto داخل الخادم يتم استخدام الكلمة  Vetoلتعريف نقض 

ثم بعد ذلك يحدد نوع النقض بعد الكلمة  م من خادم اخرنريده ويمكن ان ستقبله الخاد
Type ثم يحدد عنوان المقاومة التى سوف يتم استدعائها داخل الخادم اذا تم 

 يحمل االسم Veto انظر المثال التالى الذى يعرف نقض –هذا النقض  استقبال
ShowData وهو من النوع Generalستقباله هذا النقض يمكن ا  اى عام ويعنى ذلك ان

 لكى C1 داخل الدائرة B1 الموجودة فى الفرع R1 وتم تحديد المقاومة –من اى خادم 
 .تكون هى المسئولة عن االستجابة لهذا النقض

 
 Veto SHOWDATA 
            Type General 
            Circuit    C1 
            Branch     B1 
            Resistance R1 
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 يليها اسم القناة ثم بعد ذلك نحدد Channel نستخدم الكلمة Channelيف قناة ولتعر

ثم بعد ذلك ) Output او قناة إخراج Input اما قناة ادخال (Typeنوع القناة بعد الكلمة 
نحدد المدار الفرعى الذى سوف يحمل البيانات التى يتم استقبالها فى حالة قناة 

 ويتم تسجيل البيانات –م ارسالها فى حالة قناة إخراج او البيانات التى سوف يت ادخال
 .DataBlockداخل المدار الفرعى على هيئة إلكترونات من النوع وحدةبيانات 

 
قناة ( من النوع MYINPUTCHANNELانظر المثال التالى الذى ينشى قناة اسمها 

 CHANNELالذرة  الموجود بKالرئيسى   داخل المدارSوتم إختيار المدار الفرعى ) إدخال
  .لكى يحمل البيانات التى يتم استقبالها

 
 Channel MYINPUTCHANNEL 
            Type     Input Channel 
            Atom     CHANNEL 
            Shell    K 
            SubShell S 
 

دد نوع  ثم بعد ذلك نحConnectionولتعريف إتصال يتم إختيار اسم له بعد الكلمة 
قناة االخراج الخاصة باالتصال بعد   ونحدد قناة االدخال وTypeاالتصال بعد الكلمة 

متغير ( ونحدد إلكترون معين من النوع OutputChannel و InputChannelآلمتى 
Variable(   لكى يستخدم فى الوصول الى هذا االتصال الذى يتم تعريفه ثم فى النهاية

  .تى نود االتصال معها الServersتحدد الخوادم 
 

 Newمن  النوع  MyClientConnectionانظر المثال التالى والذى يعرف اتصال اسمه 
Client (New Object ) وتم اختيار االلكترون  Myclient  الموجود داخل ) متغير(من النوع

 ل للوصول لالتصاClients داخل الذرة K المتواجد فى المدار الرئيسى Sالمدار الفرعى 
حتى يتم االتصال به من خالل  MYSERVERحتى يمكن استخدامه وتم اختيار الخادم 

 .هذا االتصال
 

   Connection MyClientConnection 
            Type          New Client (New Object ) 
            OutputChannel mychannel 
            Atom          Clients 
            Shell         K 
            SubShell      S 
            Electron      myclient 
            Server        MYSERVER 
 

 اما بخصوص إستخدام االتصال داخل المقاومات فيكون آالتالى
يليه عنوان االلكترون الذى  SELECT CLIENT CONNECTIONحيث نستخدم االمر  
   CON_CONNECTيتم فتح االتصال باالمر   ثم بعد ذلك–التصال يستخدم للتعامل مع ا
  ثم بعد– الى الخادم الذى تم االتصال به Veto او نقض Dataثم يتم إرسال بيانات 

  .CON_DISCONNECTذلك يتم إنهاء االتصال باالمر 
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SELECT CLIENT CONNECTION CLIENTS:K:S:MYCLIENT 
CON_CONNECT 
CON_SENDDATA "THIS MESSAGE SENDED FROM CLIENT TO SERVER" 
CON_SENDVETO SHOWDATA 
CON_SENDDATA "ANOTHER MESSAGE FROM CLIENT TO SEREVER" 
CON_SENDVETO SHOWDATA 
CON_DISCONNECT 

 
وتحتوى وحدة النقض على العديد من الجمل التى يمكن استخدامها فى آتابة 

 .التعليمات الخاصة بالمقاومات
 

             DoubleS Resistance Statements for VETO Unit: 
 

 SELECT INTERACTION CONNECTION <connection name> 
 SELECT CLIENT CONNECTION <atom>:<shell>:<subshell>:<electron_name> 
 CON_CONNECT 
 CON_BEGIN_TRANSACTION 
 CON_SENDVETO <veto name> 
 CON_SENDDATA <datablock> 
 CON_END_TRANSACTION 
 CON_SELECT_INPUT_CHANNEL 
 CON_SELECT_OUTPUT_CHANNEL 
 CON_CHANNEL_PUTDATA FROM <atom>:<shell>:<subshell> 
 CON_CHANNEL_GETDATA FOR <atom>:<shell>:<subshell> 
 CON_DISCONNECT 
 SELECT INPUT CHANNEL <Channel_Name> 
 OPEN CHANNEL <CHANNEL_NAME> 
 CLEAR CHANNEL 
 CLOSE CHANNEL 
 GET_SENDER_SERVER_NAME 
 GET_SENDER_SERVER_TYPE 
 GET_SENDER_SERVER_EIGENVALUE 
 GET_VETO_DECISION 
 ACCEPT CONNECTION 
 REFUSE CONNECTION 
 CONNECTION_ACCEPTED 
 REQUEST_TYPE_CONNECTION   
 REQUEST_TYPE_SENDDATA     
 REQUEST_TYPE_SENDVETO     
 REQUEST_VETO_NAME 
 STOP_SENDING 
 GET_VETO_SYSTEM_LEVEL 
 SET VETO SYSTEM LEVEL <X1> 
 CHECK_VETO_SERVICES 
 SET VETO SYSTEM PATH <X1> 
 SET SERVER IP <X1> 
 GET_SERVER_IP  
 SET SERVER PROTOCOL   
 GET_SERVER_PROTOCOL 

 
 
 
 



 حممود مسري فايد: أليف    ت      أعمق أسرار الربجمة  

 ١٢٤ 
 

 
 
 

 حتى Veto Unitقض الذى يبين مايلزم تعريفه داخل وحدة الن) ٣٠(واالن انظر شكل 
 .Server او آخادم Clientيعمل الخادم آزبون 

 

 
 Veto Unit متطلبات التعريف لكل من الزبون او الخادم عن طريق وحدة النقض –) ٣٠(شكل  
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 ١٢٥ 
 

 

 
 الن محيط التطوير –ال تشغل بالك بصعوبة آتابة التعليمات والتعقيد الذى قد يوجد بها 

 يحل تلك المشكلة ويقدم DoubleS Framework لممتازالخاص بنمط البرمجة الخادم ا
 .Serverلك واجهة رسومية سهلة لتصميم الخادم 

 

 - : Data Unit Exampleمثال على وحدة البيانات 
  

 
  مثال بسيط على وحدة البيانات–) ٣١(شكل

 
 - :Code Unit Exampleمثال  على وحدة التعليمات 

 

 
  التعليمات مثال بسيط على وحدة–) ٣٢(شكل
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 ١٢٦ 
 

 

 - :Veto Unit Exampleعلى وحدة النقض مثال 
 

 
  من خادم اخرConnection الخادم يستقبل طلب –) ٣٣(شكل

 

 
  الخادم يستقبل رسالة من خادم اخر–) ٣٤(شكل
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 ١٢٧ 
 

 
 

 -:تفاصيل محاآاة برمجة الكائنات 
 

 & Data Unitيمكن من خالل جمل المقاومات وبالتعاون مع وحدتى البيانات والتعليمات 
Code Unitالكائنات   عمل محاآاة لنمط برمجة 

 
CREATE CLASS <X1> [FROM <X2>] DATA <X3> METHODS <X4>  && CREATE NEW CLASS 

              CREATE OBJECT [<X1>] FROM <X2>                                                  && CREATE NEW OBJECT 
WITH OBJECT <X1>                 && WITH OBJECT 
ENDWITH OBJECT               && END WITH OBJECT 
DELETE CLASS <X1>             && DELETE CLASS 
DELETE OBJECT <X1>             && DELETE OBJECT 
OOP <X1>                      && invoke method 
OOP <X1> = <X2>              && assignement  
CALLED_AS_METHOD   

 
 ترسم مربع على الشاشة فى Rectangleانظر المثال التالى والذى ينشى فصيلة 

 المكان المحدد وبالون الذى نريده
  

* For CA-Clipper/xHarbour/xBase++ 
#INCLUDE "DOUBLES.CH" 
DO SSLIB 
START DOUBLES 
----------------------------------------------------------------------------------* 
* This file generated by DoubleS Framework 1.0 
* True DoubleS Compiler -> Standard DoubleS Syntax & Statements 
* Date : 30/12/2006 
* Time : 13:55:23 
*---------------------------------------------------------------------------------* 
New Server SS_RECT Type Slave Server Eigen Value 000 
Details 
Data Unit : 

Atom RECT 
Shell K 

SubShell S 
Var TOP 
Var LEFT 
Var WIDTH 
Var HEIGHT 
Var COLOR 
Var BACKCOLOR 

Code Unit : 
Main resistance CIRCUITS\MAIN\MAIN\MAIN 
Circuit        MAIN 

Branch     MAIN 
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 ١٢٨ 
 

ParallelTo 0 
Resistance MAIN 
Resistance INIT 
Resistance DRAW 

Veto Unit : 
End Of Server 
Resistance RDBMVR1() address Code Unit : Circuits\MAIN\MAIN\MAIN 
Resistance RDBMVR2() address Code Unit : Circuits\MAIN\MAIN\INIT 
Resistance RDBMVR3() address Code Unit : Circuits\MAIN\MAIN\DRAW 
Server FireON 
* Resistance Code Unit : Circuits\MAIN\MAIN\MAIN 
Resistance RDBMVR1() code 
CREATE CLASS RECT DATA RECT:K:S METHOD MAIN\MAIN 
CREATE OBJECT RECT1 FROM RECT 
OOP RECT1.DRAW() 
CREATE OBJECT RECT2 FROM RECT 
OOP RECT2.WIDTH = 10 
OOP RECT2.HEIGHT = 5 
OOP RECT2.COLOR = "BG+/R" 
OOP RECT2.BACKCOLOR = "BG+/R" 
FOR XVAR = 2 TO 18  STEP 2 

OOP RECT2.TOP = XVAR 
OOP RECT2.LEFT = XVAR 
OOP RECT2.DRAW() 

NEXT 
OOP RECT2.COLOR = "BG+/GR" 
OOP RECT2.BACKCOLOR = "BG+/GR" 
FOR XVAR = 2 TO 18  STEP 2 

OOP RECT2.TOP = XVAR 
OOP RECT2.LEFT = XVAR + 10 
OOP RECT2.DRAW() 

NEXT 
OOP RECT2.COLOR = "BG+/N" 
OOP RECT2.BACKCOLOR = "BG+/N" 
FOR XVAR = 2 TO 18  STEP 2 

OOP RECT2.TOP = XVAR 
OOP RECT2.LEFT = XVAR + 20 
OOP RECT2.DRAW() 

NEXT 
OOP RECT2.COLOR = "BG+/G" 
OOP RECT2.BACKCOLOR = "BG+/G" 
FOR XVAR = 2 TO 18  STEP 2 
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OOP RECT2.TOP = XVAR 
OOP RECT2.LEFT = XVAR + 30 
OOP RECT2.DRAW() 

NEXT 
INKEY(0) 
SET COLOR TO W/N 
CLEAR 
QUIT 
End Of Resistance 
* Resistance Code Unit : Circuits\MAIN\MAIN\INIT 
Resistance RDBMVR2() code 
OOP THIS.TOP = 0 
OOP THIS.LEFT = 0 
OOP THIS.WIDTH = 79 
OOP THIS.HEIGHT = 25 
OOP THIS.COLOR = "bg+/b" 
OOP THIS.BACKCOLOR = "bg+/b" 
End Of Resistance 
* Resistance Code Unit : Circuits\MAIN\MAIN\DRAW 
Resistance RDBMVR3() code 
SET COLOR TO (OOP THIS.BACKCOLOR) 
@(OOP THIS.TOP) , (OOP THIS.LEFT) CLEAR TO ((OOP THIS.HEIGHT); 
( OOP THIS.TOP)-1) ,( (OOP THIS.LEFT) + (OOP THIS.WIDTH)-1) 
SET COLOR TO (OOP THIS.COLOR) 
@ (OOP THIS.TOP) , (OOP THIS.LEFT) TO ((OOP THIS.HEIGHT) +; 
( OOP THIS.TOP)-1) ,( (OOP THIS.LEFT) + (OOP THIS.WIDTH)-1) 
End Of Resistance 
*-----------------------------------------------------------------------------------* 
 

 
  مثال على محاآاة برمجة الكائنات من خالل وحدتى البيانات والتعليمات وجمل المقاومات-)٣٥(شكل
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 ١٣٠ 
 

  

 -:خادم الصوت مثال على خادم الجرافك و
 

 من االمثلة البسيطة التى توضح مفهوم الخادم هما خادم الجرافك وخادم الصوت
 ان خادم الجرافك هو عبارة عن خادم يقدم خدمة الرسم على الشاشة 

  بينما خادم الصوت هو خادم يقدم خدمة تشغيل ملفات الصوت
 

   تم آتابة خادم لديه-:خادم الجرافك 
هذا الخادم يعمل تحت (لى الشاشة من خالل مكتبة جرافك القدرة على الرسم ع

  وتم برمجته من خالل نمط– القديم Dosنظام 
 و DoubleS Framework عن طريق محيط التطوير DoubleSالبرمجة الخادم الممتاز 

  ولغة البرمجة DoubleS Libraryالمكتبة 
الى خادم يستطيع االتصال ويقدم هذا الخادم خدمة الرسم ) CA-Clipperالقديمة آليبر 

 وهو برنامج بسيط  مطور بنمط Clientزبون   وبالفعل تم عمل برنامج اخر عبارة عن–به 
  وتم برمجته عنWindows ولكنه يعمل تحت نظام DoubleSالبرمجة الخادم الممتاز 

 ولغة البرمجة DoubleS Library و المكتبة DoubleS Frameworkطريق محيط التطوير 
xHarbour/MiniGUI)  المترجمxHarbour  والمكتبةMiniGUI.( 

 
 بينما الزبون برنامج يعمل تحت DOSوهنا نالحظ ان الخادم برنامج يعمل تحت 

Windows 
 

هذا الخادم (القدرة على تشغيل ملفات الصوت   تم آتابة خادم لديه-:خادم الصوت
 DoubleSم الممتاز  وتم برمجته باستخدام نمط البرمجة الخادWindowsيعمل تحت 

 ولغة DoubleS Library و المكتبة DoubleS Frameworkعن طريق محيط التطوير 
 ).MiniGUI والمكتبة xHarbour المترجم  (xHarbour/MiniGUIالبرمجة 

 الذى يرسل اسم ملف الصوت الى الخادم آى يقوم الحادم Clientوتم عمل الزبون 
 Dosام  وتم آتابة الزبون تحت نظ–بتشغيله 

 
 Dos بينما الزبون برنامج يعمل تحت Windowsوهنا نالحظ ان الخادم برنامج يعمل تحت 

 
 

 
  مثال على خادم الصوت–) ٣٦(شكل
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 ١٣١ 
 

 

 
  الذى يستخدم خادم الصوت Client برنامج الزبون –) ٣٧(شكل

 

 وفيما يلى التعليمات الخاصة بخادم الصوت
 

#include "DoubleSHMG.ch" 
#include "minigui.ch" 
SET PROCEDURE TO SSLIB.PRG 
Function Main 
START DOUBLES          && ONE TIME AT THE TOP OF DOUBLES 
APPLICATION 
Set veto system level 2 
Set veto system path E:\vetosys 
New Server MYSERVER  Type Slave Server Eigen Value 000 
Details 
   DataUnit : 
         Atom CHANNEL 
            Shell K 
               SubShell S 
   CodeUnit : 
         Circuit        C1 
         MainResistance CONTROL 
         MainSwitch     On 
            Branch      B1 
            SWITCH OFF 
               Resistance R1 
               Resistance R2 
               Resistance R3 
   VetoUnit : 
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      RECEIVING_VETO MYREC 
      Veto SHOWDATA 
            Type General 
            Circuit    C1 
            Branch     B1 
            Resistance R1 
      Veto PLAYSOUND 
            Type General 
            Circuit    C1 
            Branch     B1 
            Resistance R2 
      Veto MYREC 
            Type General 
            Circuit    C1 
            Branch     B1 
            Resistance R1 
            Channel MYINPUTCHANNEL 
            Type     Input Channel 
            Atom     CHANNEL 
            Shell    K 
            SubShell S 
End Of Server 
Resistance R1() Address Code Unit : Circuits\C1\B1\R1 
Resistance R2() Address Code Unit : Circuits\C1\B1\R2 
Resistance CONTROL() Address Code Unit : CONTROL 
Select INPUT CHANNEL MYINPUTCHANNEL 
     * LOGO SCREEN WINDOW 
        DEFINE WINDOW Win_1 ; 
        AT 0,0 ; 
        WIDTH 450 ; 
        HEIGHT 120 ; 
        TITLE 'DoubleS Library For xHarbour/MiniGUI' ; 
        MAIN      ; 
        ON init runserver()  ; 
        ON release shutdown() 
        DEFINE MAIN MENU 
           POPUP "File" 
             ITEM 'Exit From Application' ACTION win_1.release 
           END POPUP 
        END MENU 
        DEFINE STATUSBAR 
                STATUSITEM "DoubleS Vs OOP [2006],Mahmoud Fayed" 
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        END STATUSBAR 
        DEFINE LABEL Label0 
        ROW 10 
        COL 100 
        WIDTH 200 
        HEIGHT 30 
        VALUE "Welcome to the Sound Server " 
        END LABEL 
   END WINDOW 
    CENTER WINDOW Win_1 
    ACTIVATE WINDOW Win_1 
Return 
FUNCTION runserver() 
   SERVER FIREON 
   WIN_1.RELEASE 
   RETURN 
FUNCTION CONTROL() 
   CHECK_VETO_SERVICES 
   DO EVENTS 
   RETURN 
FUNCTION SHUTDOWN() 
   SERVER SHUTDOWN 
   RETURN 
Resistance R1() CODE 
IF REQUEST_TYPE_CONNECTION 
   ACCEPT CONNECTION 
ENDIF 
End Of Resistance 
 
Resistance R2() CODE 
OPEN CHANNEL MYINPUTCHANNEL && Select ADDRESS CHANNEL:K:S 
                            && LOAD ACTIVE SUBSHELL FROM MEMORY 
GOTO FIRST ELECTRON 
PLAY WAVE GET_ACTIVE_ELECTRON_VALUE 
CLEAR CHANNEL 
CLOSE CHANNEL 
End Of Resistance 
*----------------------------------------------------------------------------------* 

 
 Clientوفيما يلى التعليمات الخاصة بالزبون 
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 ١٣٤ 
 

* For Clipper/Xharbour 
#INCLUDE "DOUBLES.CH"  && AT THE START OF EACH SERVER FILE 
DO SSLIB 
START DOUBLES          && ONE TIME AT THE TOP OF DOUBLES 
APPLICATION 
* 
        Set veto system level 2 
        Set veto system path E:\vetosys 
*--------------------------------------------------------------------------------* 
* This file generated by DoubleS Framework 1.0 
* True DoubleS Compiler -> Standard DoubleS Syntax & Statements 
* Date : 06/20/06 
* Time : 21:15:49 
*--------------------------------------------------------------------------------* 
New Server MYCLIENT Type Slave Server Eigen Value 000 
Details 
   Data Unit : 
         Atom Clients 
            Shell K 
               SubShell S 
                  Var myclient 
         Atom CHANNEL 
            Shell K 
               SubShell S 
                  Var mychannel 
   Code Unit : 
   Veto Unit : 
      Channel mychannel 
            Type     Input Channel 
            Atom     CHANNEL 
            Shell    K 
            SubShell S 
     Connection MyClientConnection 
            Type          New Client (New Object ) 
            OutputChannel mychannel 
            Atom          Clients 
            Shell         K 
            SubShell      S 
            Electron      myclient 
            Server        MYSERVER 
End Of Server 
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? " Sound Client Program" 
? "Press any key to play C:\HMG\TEST\SAMPLE.WAV" 
inkey(0) 
 
SELECT CLIENT CONNECTION CLIENTS:K:S:MYCLIENT 
CON_CONNECT 
CON_SENDDATA "C:\HMG\TEST\SAMPLE.WAV" 
CON_SENDVETO PLAYSOUND 
CON_DISCONNECT 
 
? "Press any key to exit " 
inkey(0) 
*-----------------------------------------------------------------------------------* 

 

 
  

o بة لخادم الجرافك فهو متوفر آاحد االمثلة بالنسSamples الخاصة بمكتبة الخادم 
 DoubleS Libraryالممتاز 

o  يمكن التراسل بين تطبيقات الخادم الممتازDoubleS بصرف النظر عن المنصة التى 
ولهذا من المكن )  وهكذاOS/2 او Linux او Windows او Dos ( يعمل منها التطبيق

 الزبون تحت منصة اخرى   بينما يعمل–يعمل تحت منصة معينة ان يكون الخادم 
 .وبالتاآيد ذلك ال يمنع ان يكون آل من الخادم والزبون يعمالن تحت نفس المنصة

 

  
 - :N-Tier Applicationsتطبيقات الطبقات المتعددة 

  
 من المفترض ان تكون آل طبقـة مسـتقلة عـن    –تنقسم التطبيقات الى اآثر من طبقة   

محتوياتها بدون الحاجة الى المساس بالطبقـات        خرى من حيث امكانية التعديل فى اال
  والطبقــات التــى يمكــن ان يتكــون منهــا التطبيــق –االخــرى اال عنــد الضــرورة القصــوى  

مختلفة مثـل طبقـة البيانـات وطبقـة المنطـق وطبقـة واجهـة النظـام وطبقـة االتصـاالت                     
 .وغيرها حسب حاجة التطبيق

  
 الخاصـة  Bussinness Logicبرمجة هو العنصر االساسى فـى طبقـة المنطـق    ان نمط ال
 فاننـا نبـدا     – واذا تخيلنا احد التطبيقات التجارية آمثال للتطبيق الذى نطـوره            –بالتطبيق  

  ثم واجهة النظام و منطق التطبيق –بتصميم قاعدة البيانات 
 

 وعندها توجـد البيانـات    Desktop Applicationوقد يكون التطبيق الذى نطوره عبارة عن 
-Client وقد يكون التطبيق عبـارة عـن         –واحد   والواجهة ومنطق التطبيق معا على جهاز     

Server آان تكون قاعدة البيانات SQL Server او Oracle قد تم تحميلها على خادم  
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 موجود على الشبكة وعندها تتواجد البيانات على جهاز بينما التطبيق علـى جهـاز اخـر               

 هـو   Server الن الخـادم     Clientيكون عبارة عـن      ونقتصر نحن على تطوير التطبيق الذى       
 Distributed Application وقد يكون التطبيق الذى نطوره عبارة عن –موجود بالفعل 

 وفى هذه الحالة قـد تكـون البيانـات موزعـة علـى اآثـر مـن جهـاز او                     –اى تطبيق موزع    
من واجهة التطبيـق ومنطـق البرنـامج الـى           تم توزيع آل  متواجدة فى مكان واحد بينما ي     

 اآثر من جزء منفصل يعمل على حده وقد نستخدم لذلك تقنيات مثل
 COM/DCOM/COM+    والجدير بالـذآر ان تقنيـة ال COM    اصـبحت قديمـة االن وخصوصـا 

  NET Framework.فى عالم الدوت نت 
 

ا وخصوصـا مـع صـفحات        مسـتخدم  +COM بينمـا يظـل      –الخاص بشـرآة مايكروسـوفت      
ASP.NET        وقد يكـون التطبيـق الـذى نطـوره عبـارة عـنWEB APPLICATION   وهنـا قـد 

 يوجد للبرنامج اآثر من واجهة مثل واحدة تحت نظام
 

Windows اى Windows Forms     وواحـدة مـن خـالل الويـب Web Form   مثـل اى موقـع 
 Mobile Applicationوواحدة للموبايل 

  يتواجد فى هذا العالم المثير مـن التطبيقـات    DoubleSدم الممتاز ان نمط البرمجة الخا
 لهـذا آـل   –بـديل لـنمط برمجـة الكائنـات       لكى يقوم بـدور آـفء آـنمط برمجـة مثـالى         –

ماعليك ان تتخيله فى عالم التطبيقات المتعددة هـو ان تسـتبدل نمـط برمجـة الكائنـات                  
 DoubleSالبرمجة الجديد الخادم الممتاز  بنمط

 
لتـرى ان   ) ٣٩( ثـم انظـر شـكل        –الذى يوضع دور نمط برمجة الكائنـات        ) ٣٨(ظر شكل   ان

 .بديال لنمط برمجة الكائنات نمط البرمجة الخادم الممتاز قد اصبح
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  تصميم التطبيقات التجاربة من خالل نمط برمجة الكائنات–) ٣٨(شكل

  

 
 الل نمط البرمجة الخادم الممتاز تصميم التطبيقات التجاربة من خ–) ٣٩(شكل
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 - :Server As Compilerمفهوم الخادم آمترجم 
 

 بمعنى ان Method على الطرق Processان برمجة الكائنات ترتكز فى اداء اى عملية 
ال يظهر تاثيرها اال اذا تم نداء طريقة   Attributeتعديل مواصفات اى خاصية للكائن 

Method وليكن مثال Refresh() –مع العلم بان هناك شواذ لتلك القاعدة . 
 

 والذى يبين ظهور التاثير مباشرة Visual Basic 6 باستخدام اللغة –انظر المثال التالى 
 بدون الحاجة الستدعاء طريقة

 

 
  تنفيذ عملية بمجرد تغير محتويات خاصية-)٤٠(شكل

 

 يعد نوع Methodاء طريقة فى الواقع ان ظهور التاثير المباشر لتغير خاصية بدون استدع
 SQL مع قاعدة البيانات ADOاما بالنظر الى التعليمات التالية الستخدام  من التحايل 

Serverاليتم تنفيذ اى شى حتى يتم    فاننا نجد انه رغم ضبط خصائص الكائن فانه
 . وهذا هو الوضع الطبيعى فى برمجة الكائناتMethodاستدعاء طريقة 

 
 Dim mycon As New ADODB.Connection 
 im myrec As New ADODB.Recordset 

mycon.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated 
Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=mahtel;Data 
Source=FAYEDCOM\MAHSQL" 
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 mycon.Open 
 myrec.Open "select * from tel", mycon 
 Label1.Caption = myrec.Fields.Item(0).Value 
 Dim x As Integer 
 List1.Clear 
 Do Until myrec.EOF 
  List1.AddItem (myrec.Fields.Item(0).Value) 
  myrec.MoveNext 
 Loop 
 myrec.Close 
 mycon.Close 

 

 – من الفصـيلة     يختلف االمر فى نمط برمجة الخادم الممتاز الذى يرتكز على الخادم بدال           
 وال يشـترط ان يـتم اسـتقبال         Dataبيانـات    حيث يمكن تنفيذ عمليـات بمجـرد اسـتقبال        

Veto ان هناك فصل بين البيانات  – حتى يتم تنفيذ العملية Dataوالعمليات . 
 

 اذا عمل علـى تنفيـذ عمليـات بنـاء           Compilerلذا من الممكن ان يعمل الخادم آمترجم        
 وحتـــى تكـــون الجملـــة –عـــن تعليمـــات    البيانات هى عبارةعلى البيانات وآانت هذه

 ولـيس   Interpreterسليمة من الناحية العلمية فاننـا نقـول ان الخـادم يعمـل آمفسـر      
النـه هنـا ال يحـول التعليمـات الـى لغـة االلـة وانمـا يقـوم بتنفيـذها اثنـاء وقـت                   آمترجم
 .التشغيل

 
  

 -:ماذا بعد الخادم الممتاز 
 

ام هــذا الــنمط فــى عمــل لغــة برمجــة جديــدة تعتمــد علــى مفهــوم ســوف يــتم اســتخد
 Goalوالكــود هــو مصــمم الهــدف  البرمجــة بــدون اآــواد حيــث يكــون البــديل للتعليمــات

Designer    االالف مـن الخـوادم التـى تعمـل     ( الذى سوف يرتكز على العديد من الخـوادم
 ).آمترجم 

 
  

DoubleSآقاعدة للعديد من االبحاث العلمية  
 
 على سبيل – نمط برمجة جديد لذلك يفتح المجال للعديد من االبحاث العلمية انه

 المثال
o DoubleS Paradigm & Database Applications 
o DoubleS Paradigm & OOP Systems developing 
o DoubleS Paradigm & AOP Systems developing 
o DoubleS Paradigm & Graphics Applications 
o DoubleS Paradigm & Information Systems 
o DoubleS Paradigm & Games Programming 
o DoubleS Paradigm & Systems Programming 
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o DoubleS Paradigm & Event Driven Programming 
o DoubleS Paradigm & Complex Data Structure 
o DoubleS Paradigm & Client-Server Programming 
o DoubleS Paradigm & Distributed Applications 
o DoubleS Paradigm & Embedded Systems Programming 
o DoubleS Paradigm & Grid Computing Programming 
o …………………And More! 
 

DoubleSآبنية اساسية للغات البرمجة المتطورة  
 

ان الطريق الصحيح يظهر وينتشر معا الوقت وقريبا سوف يكون نمط البرمجة الخادم 
المتطورة والتى سوف تاخذ لقب لغات السوبر  تاز متوفرا فى جميع لغات البرمجة المم

Super Languages على سبيل المثال Super C و Super Basic و Super FoxPro 
 ... و هكذاSuper xHarbour و Super Java و Super Delphiو 

 

 آيفية المشارآة فى هذه الثورة العلمية
 ابد االن بالحصول –فى البرمجة وخبراتك التى قد اآتسبتها يتوقف ذلك حسب مهارتك 

من خالل الموقع   مجاناDoubleSعلى 
doublesvsoop/projects/net.sourceforge.www://http  ثم قم ايضا بالحصول على 

 من خالل الموقع MiniGUI/ourxHarbمن اللغة المجانية  نسختك
harbourminigui/projects/net.sourceforge.www://http  

 جيدا ويمكنك االطالع على الشفيرة المصدرية الخاصة بكل من DoubleSثم تعلم 
DoubleS Framework و DoubleS Library 

 - :ذلك يمكنك المساهمة آالتالىل 
o  تطويرDoubleS Framework 
o  تطوير DoubleS Library 
o  نقل الـDoubleSالى لغات البرمجة االخرى  
o  امداد مستخدمىDoubleS بالعديد من االمثلة Samplesوالتطبيقات  

Applications التى صممتها به  
o  آتابة المقاالت والكتب التى تخدمDoubleS 
o  ابحاثالعمل على Researches  تساهم فى تطوير ونشر DoubleS 
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 الثالثالباب 
 واجهة النظام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حممود مسري فايد: أليف    ت      أعمق أسرار الربجمة  

 ١٤٢ 
 

 -:مقدمة هامة 
  

 عنصر هام جدا من عناصر النظام ومع System User Interface   ان واجهة النظام  
الطالق مثل االنظمة المختبئة داخل نظم ا ذلك فان هناك نظم ليس لها واجهة على

   عندما يتم تحديد هل سوف تكون هناك واجهة للنظام– Embedded Systemsاخرى 
 ينبغى ايضا تحديد ماهى مالمح هذه الواجهة اى سماتها والتى ترتكز على –ام ال 

 شيئين هما 
  Screen Mode النمط الذى تعمل فيه الشاشة – ١ 
 Graphic Mode او نمط رسومى  Text Modeوهو اما نمط نصى  
 how Program Interaction with آيفية تفاعل النظام مع المستخدم – ٢ 

user    وهو اما عن طريق المواجهة الخطيةCommand Line او من خالل القوائم 
 Userاالسهم و مفتاح االدخال وتسمى  التى يتم اختيار احد عناصرها من خالل

Interfacre Menus واخيرا المواجهة من خالل النوافذ وااليقونات والقوائم    
وينبغى ادارك ان طريقة التفاعل   GUIوالفارة ويطلق عليها المواجهة الرسومية 

 Command مع المستخدم تعمل فى اى نمط فمثال نجد ان المواجهة الخطية 
Lineان تعمل فى نمط نصى   من الممكنText Mode او – آما يحدث غالبا 

 من GUI   وبالمثل المواجهة الرسومية– Graphic Modeتعمل فى نمط رسومى 
 او فى – آما يحدث غالبا Graphic Modeالممكن ان تعمل قى نمط رسومى 

 والتى تنتشر على  Menusبالقوائم   وبالمثل المواجهة– Text Modeنمط نصى 
 .حد سواء فى آل من النمط النصى والنمط الرسومى

 والذى يوضح ذلك) ١(كل انظر ش 

 
  نمط عمل الشاشة وطريقة التفاعل مع المستخدم -) :١(شكل
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 عندما يكون هو النظام DOSمثال على مواجهة خطية تعمل فى نمط نصى نظام 
على نظام مواجهة خصية يعمل فى نمط   وآمثال–المثبت على الحاسب آنقطة بداية 

  بحيثWINDOWS بتشغيله من خالل  ايضا ولكن عندما تقومDOSرسومى هو نظام 
 تعمل فى GUI وآمثال على مواجهة رسومية – Windowsيعمل فى نافذة من نوافذ 

 وآمثال على مواجهة رسومية – Windows  هو نظامGraphic Modeنمط رسومى 
GUI تعمل فى نمط نصى Text Mode فهناك العديد من برامج DOSمثل برنامج  

EDITلملفات المسئول عن تحرير ا. 
  

 -:مستويات العمل عند برمجة واجهة النظام 
 هناك العديد من المستويات

o  برمجة واجهة النظام من خالل التعامل المباشر مع العتادLow Level 
Programming 

o  برمجة واجهة النظام من خالل استخدام دوال جاهزة للعرض او الرسم
 على الشاشة 

 مسبقاقد تكون هذه الدوال قمنا بكتابتها  
 قد تكون متوفرة من قبل لغة البرمجة 
 قد تكون خدمات متاحة من قبل نظام التشغيل 

o  برمجة واجهة النظام من خالل استخدام مكتبةCUI او MUI او GUI  
 قد تكون هذه الدوال قمنا بكتابتها مسبقا 
 قد تكون متاحة من قبل لغة البرمجة 

 Low Levelعندها قد تتعامل مع العتاد مباشرة  •
Programming 

 قد تستند على خدمات من قبل نظام التشغيل •
o  برمجة واجهة النظام من خالل استخدام ادوات تصميمScreen/Form 

Designer 
 قد تكون هذه االدوات قمنا بكتابتها مسبقا 
 قد تتوفر فى لغة البرمجة 

o  برمجة واجهة النظام من خالل استخدام المعالجWizard ومولد الكود او 
 Code Generator التعليمات

 

 
البد من ان ترجع المستويات العليا الى المستويات السفلى لكى تنجز المهام الخاصة 

 فانه من االحرى ان ينتج ملف Wizardمن خالل المعالج   فمثال عند عمل نموذج–بها 
الشاشات    او مصممForm Designer يستطيع مصمم النماذج Form Fileنموذج 

Screen Designer)  فى حالةText mode (التعامل معه. 
 يشتمل Source Code Fileبينما يفترض ان يولد مصمم النماذج ملف تعليمات او اآواد 

 . GUI او MUIسواء آانت  على تعليمات تستند على مكتبة الواجهة
 على مكتبة العرض او الرسم GUI او MUIبينما من المفترض ان تستند مكتبة 

Graphic Libraryالتعامل مع المكونات المادية  ى بدورها تستند على  والتLow Level 
Programming .  
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 – من المحتمل ان يتدخل آل من نظام التشغيل –واثناء المرور بهذه المراحل الخمسة 
 .من هذه المراحل  بين اى مرحلتين. او لغة البرمجة آوسيط

  

 
  مستويات تطوير وبرمجة واجهة النظام-)٢(شكل

 
 Graphic واحيانات يوفر Low Level Programmingا مايختص نظام التشغيل بجزء وغالب

Library  و UIتوفره لغة البرمجة بجانب توفير   والذى من الممكن انWizard  و الـ 
Designer.  

 يظهران فقط فى مرحلة Designer و المصمم Wizardوآمالحظة اخيرة ان المعالج 
 .اثناء عمل النظام ا ال يتواجدان بينم–تطوير وبرمجة النظام 

  

 Low Levelالمستوى االول لبرمجة واجهة النظام 
Programming: - 

رمجة  ونحتاج لذلك عند ب–يمكن التعامل مع الشاشة مباشرة من خالل برمجة العتاد 
او فى حالة عدم توفر دوال   Computer Operating Systemنظم تشغيل الكمبيوتر  

تطوير خاصة   او عندما نود ان نقوم بعمل مكتبات وادوات–تقوم بذلك ومكتبات مباشرة 
 .بنا

 –) االسمبلى( برنامج صغير وبسيط مكتوب بلفة التجميع –سوف ناخذ مثال على ذلك 
اى مدخل ونقطة انطالق واقالع نظام التشغيل   BOOTهذا البرنامج عبارة عن برنامج 

  يجب ان يتمBYTE 512 ته  سعCOM والذى عند ترجمته نحصل على ملف –
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 وبالتاآيد سوف يتم اختبار ذلك -  head 0 track 0 Sector 1آتابتهما على القرص فى 
النه من الخطا الفادح ان يتم عمل ذلك على   Floppy Diskمن خالل قرص مرن 

 فقد BOOTوحتى النقوم باعادة التشغيل آى نقوم باختبار برنامج الـ  .القرص الصلب
 . من اجل ذلكVirtual PCام برنامج تم استخد

 ).٤( نحصل على شكل BOOTونتيجة تشغيل برنامج ). ٣(انظر شكل 
  

 
 Microsoft Windows XP تحت Microsoft Virtual PC برنامج –) ٣(شكل

 

 
 BOOT مثال على برنامج الـ –) ٤(شكل
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 -: آالتالى BOOTوبرنامج الـ 
  

.386 
 
_text SEGMENT PUBLIC USE16 
assume CS:_text, DS:_text 
org 0h 
 
MahmoudOS: 
 
 mov ax, 1301h 
 mov bx, 0007h 
 mov cx, 23 
 mov dh, 23 
 mov dl, 0 
 push cs 
 pop es 
 mov bp, String 
 int 10h 
 
 mov ax, 1301h 
 mov bx, 0007h 
 mov cx, 23 
 mov dh, 24 
 mov dl, 0 
 push cs 
 pop es 
 mov bp, Wow 
 int 10h 
 
 
String = $ + 7C00h 
Wow = $ + 7C17h 
db "Starting MahmoudOS 2007" 
db "Wow, I Love you !      " 
 
ORG 510     
DW 0AA55h   
_text ENDS 
 
END MahmoudOS 
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 ويتم ترجمته آالتالى

 ML /AT BOOTSEC.ASM 
 COM آى ينتج ملف  AT/ و االختيار – هو اسم الملف BOOTSEC.ASMحيث ان 

  MASM 6.1وتمت عملية الترجمة باستخدام 
 

 .  فى المكان المحدد على القرصBOOTواالن نحن بحاجة الى آتابة برنامج الـ 
ولعمل ذلك تم آتابة برنامج خاص بهذه المهمة باستخدام لفة سى وهذا البرنامج 

 آالتالى 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <bios.h> 
#include <dos.h> 
#include <stdlib.h> 
 
char __far diskbuf[512]; 
 
void main( int argc, char *argv[] ) 
{ 
    unsigned status = 0, i; 
    struct _diskinfo_t di; 
    struct _diskfree_t df; 
    unsigned char __far *p, linebuf[17]; 
 
        FILE *fp; 
        int x; 
        fp = fopen("bootsec.com","rb"); 
        for(x = 1 ; x <= 512 ; x++ ) 
                diskbuf[x-1] = fgetc(fp); 
        fclose(fp); 
 
    if( argc != 5 ) 
    { 
printf( "  SYNTAX: DISK <driveletter> <head> <track> <sector>" 
); 
 exit( 1 ); 
    } 
 
    if( (di.drive = toupper( argv[1][0] ) - 'A' ) > 1 ) 
    { 
 printf( "Must be floppy drive" ); 
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 exit( 1 ); 
    }  
    di.head = atoi( argv[2] ); 
    di.track = atoi( argv[3] ); 
    di.sector = atoi( argv[4] ); 
    di.nsectors = 1; 
    di.buffer = diskbuf; 
 
    /* Get information about disk size. */ 
    if( _dos_getdiskfree( di.drive + 1, &df ) ) 
 exit( 1 ); 
 
    /* Try reading disk three times before giving up. */ 
    for( i = 0; i < 3; i++ ) 
    { 
        status = _bios_disk( _DISK_WRITE, &di ) >> 8; 
 if( !status ) 
     break; 
    } 
 
    /* Display one sector. */ 
    if( status ) 
 printf( "Error: 0x%.2x\n", status ); 
    else 
    { 

 for( p = diskbuf, i = 0; p < (diskbuf + df.bytes_per_sector); p++ ) 
 { 
     linebuf[i++] = (*p > 32) ? *p : '.'; 
     printf( "%.2x ", *p ); 
     if( i == 16 ) 
     { 
  linebuf[i] = '\0'; 
  printf( " %16s\n", linebuf ); 
  i = 0; 
     } 
 } 
    } 
    exit( 1 ); 
} 
 

 ويتم ترجمة البرنامج آالتالى
CL BOOTW.C 
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 BOOTW.EXE وسوف يتنج من الترجمة – هو اسم ملف البرنامج BOOTW.Cحيث ان 

  آالتالىوالذى يتم استخدامه
BOOTW A 0 0 1 

 على القرص المرن المتواجد فى BOOTSEC.COMوالذى سوف يقوم بكتابة الملف 
  Aالمحرك 

 

 
 Disk على القرص المرن باستخدام اى برنامج BOOTSEC.COMيمكنك نقل ملف ال 

Editor سبق عرض برنامج مخصص لهذه المهمة بلغة   ومع ذلك فقد تم آما– تفصله
 .مناسبDisk Editor يكن متوفرا لديك برنامج  اذا لم –سى 

 
 وهذا المثال بلفة سى –سوف ناخذ االن مثال اخر على التعامل المباشر مع الشاشة 

 متكرار فى جميع اسطر Aحيث يقوم بعرض الحرف  Z الى  Aويقوم بعرض الحروف من 
 C ثم Bالحرف  واعمدة الشاشة ثم ينظر ضعط اى مفتاح حتى يكرر نفس العملية مع

 .Zوهكذا حتى نصل الى الحرف 
 

 وتعليمات البرنامج آالتالى 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <string.h> 
#include <dos.h> 
 
void main(void) 
 
{ 
        char far *ptr ; 
 
        int i,m ; 
 
 
        for (m=65;m<65+26;m++) 
 
        { 
 
        ptr = (char far *) 0xb8000000 ; 
 
        for (i=0;i<80*50;i++) 
 
        { 
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         *ptr = m ; 
         *(ptr+1)=0x17 ; 
         ptr+=2 ; 
 
        } 
        getch() ; 
 
        } 
        exit(0) ; 
} 
 

 مكررا فى جميع اسطر A نجد الحرف حيث) ٥(ونتيجة تنفيذ البرنامج آما هى بشكل 
 .واعمدة الشاشة

 

 
 . بلغة سى– برنامج يتعامل مباشرة مع الشاشة –) ٥(شكل    

 

 بل يمتد –وال يقف االمر عند التعامل مع الشاشة فقط من اجل توفير واجهة للنظام 
 والمثال – Mouse او الفارة Keyboardالمفاتيح  ليشمل وحدات االدخال مثل لوحة 

 مقاطعة المعالج (Interruptsالتالى بلغة سى يتعامل مع الفارة من خالل 
CPU(  والتى تشترط ان يكون هناك – الخاصة بالفارة Mouse Driver قد تم تحميله من 
 .قبل

 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <dos.h> 
#include <conio.h> 
#include <graph.h> 
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int mx,my; 
void main(void) 
{ 
  _clearscreen( _GCLEARSCREEN );  
  _asm { 
          mov ax,0 
          int 33h 
          mov ax,1 
          int 33h 
          mov   ax,1Ch                 ; FUC 1Ch: Set mouse interrupt rate 
          mov   bx,1 
          int   33h 
  } 
  do { 
     _asm{ 
             mov ax,03 
            int 33h  
             shr dx,1 
             shr dx,1 
             shr dx,1  ; myltiply dx by 8 
 
             mov [my],dx 
             shr cx,1 
             shr cx,1 
             shr cx,1  ; myltiply dx by 8 
             mov [mx],cx 
     }       
 
     _settextposition(0,0); 
     printf(" %d %d     wow ",my,mx); 
  } while( ! kbhit() ) ; 
  _asm { 
  mov ax,01 
  int 33h 
  } 
} 

 والعمود Row يظهر رقم السطر –وهذا البرنامج يستدل على مكان الفارة باستمرا 
 .على الشاشة

 
 
 
 
 
 
 



 حممود مسري فايد: أليف    ت      أعمق أسرار الربجمة  

 ١٥٢ 
 

 
 

 
 

  برنامج يتعامل مع الفارة بلفة سى–) ٦(      شكل    
 
 

  Graphic Mode العمل فى –ولعلك قد تتسال االن عن التعامل مع الصورة 
 VESA (  Video Electronics Standards خاصة بـ Interruptsيتم ذلك من خالل اوامر 

Association)ه تتيح التعامل معه بصورة  فان–آارت الشاشة   والتى ان آان يدعمها
 باستخدام BIT 32 وبالتحديد TRUE COLORقياسية المثال التالى يقوم بعرض صورة 

Vesa – حيث يقوم البرنامج بفتح ملف BMP) من ابتكار مايكروسوفت وتم نقله  وهو
  ثم يقوم بعرض هذه الصورة على  X 600 800به صورة خجمها ) الى العديد من االنظمة

 البرنامج تم آتابه ايضا بلغة سى وقد آان هذا البرنامج فى االصل عبارة –الشاشة 
 256 فى نمط شاشة Vesaآيفية العمل مع الـ   يشرحVESA 3عن مثال ياتى مع آتب 

color وقام المولف بعمل التعديالت االزمة لكى يعمل فى True Colorوحتى  
ل ال يهدف الى ان يكون مكتبة  وهذا مجرد مثا– وعرضه BMPيقوم بقراءة ملف الصورة 

 جرافك تستخدم فى التطبيقات العملية
 

/* Original code contributed by: - Kendall Bennett, SciTech Software 
 Conversion to Microsoft C by: - Rex Wolfe, Western Digital Imaging 
 Hicolor modes & BMP READ by : - Mahmoud Fayed, Electronics Engineering 
Faculty */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <dos.h> 
#include <conio.h> 
 
#define DIRECT_BANKING 
#ifdef DIRECT_BANKING 
extern far setbxdx(int, int); 
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#endif 
/*---------------------- Macro and type definitions -----------------------*/ 
/* SuperVGA information block */ 
struct 
{ 
char VESASignature[4]; /* 'VESA' 4 byte signature */ 
short VESAVersion; /* VBE version number */ 
char far *OEMStringPtr; /* Pointer to OEM string */ 
long Capabilities; /* Capabilities of video card */ 
unsigned far *VideoModePtr; /* Pointer to supported modes */ 
short TotalMemory; /* Number of 64kb memory blocks */ 
char reserved[236]; /* Pad to 256 byte block size */ 
} VbeInfoBlock; 
/* SuperVGA mode information block */ 
struct 
{ 
unsigned short ModeAttributes; /* Mode attributes */ 
unsigned char WinAAttributes; /* Window A attributes */ 
unsigned char WinBAttributes; /* Window B attributes */ 
unsigned short WinGranularity; /* Window granularity in k */ 
unsigned short WinSize; /* Window size in k */ 
unsigned short WinASegment; /* Window A segment */ 
unsigned short WinBSegment; /* Window B segment */ 
void (far *WinFuncPtr)(void); /* Pointer to window function */ 
unsigned short BytesPerScanLine; /* Bytes per scanline */ 
unsigned short XResolution; /* Horizontal resolution */ 
unsigned short YResolution; /* Vertical resolution */ 
unsigned char XCharSize; /* Character cell width */ 
unsigned char YCharSize; /* Character cell height */ 
unsigned char NumberOfPlanes; /* Number of memory planes */ 
unsigned char BitsPerPixel; /* Bits per pixel */ 
unsigned char NumberOfBanks; /* Number of CGA style banks */ 
unsigned char MemoryModel; /* Memory model type */ 
unsigned char BankSize; /* Size of CGA style banks */ 
unsigned char NumberOfImagePages; /* Number of images pages */ 
unsigned char res1; /* Reserved */ 
unsigned char RedMaskSize; /* Size of direct color red mask */ 
unsigned char RedFieldPosition; /* Bit posn of lsb of red mask */ 
unsigned char GreenMaskSize; /* Size of direct color green mask */ 
unsigned char GreenFieldPosition; /* Bit posn of lsb of green mask */ 
unsigned char BlueMaskSize; /* Size of direct color blue mask */ 
unsigned char BlueFieldPosition; /* Bit posn of lsb of blue mask */ 
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unsigned char RsvdMaskSize; /* Size of direct color res mask */ 
unsigned char RsvdFieldPosition; /* Bit posn of lsb of res mask */ 
unsigned char DirectColorModeInfo; /* Direct color mode attributes */ 
unsigned char res2[216]; /* Pad to 256 byte block size */ 
} ModeInfoBlock; 
 
typedef enum 
{ 
memPL = 3, /* Planar memory model */ 
memPK = 4, /* Packed pixel memory model */ 
memRGB = 6, /* Direct color RGB memory model */ 
memYUV = 7, /* Direct color YUV memory model */ 
} memModels; 
/*--------------------------- Global Variables ----------------------------*/ 
char mystr[256]; 
char *get_str(); 
int xres,yres; /* Resolution of video mode used */ 
int bytesperline; /* Logical CRT scanline length */ 
int curBank; /* Current read/write bank */ 
unsigned int bankShift; /* Bank granularity adjust factor */ 
int oldMode; /* Old video mode number */ 
char far *screenPtr; /* Pointer to start of video memory */ 
void (far *bankSwitch)(void); /* Direct bank switching function */ 
/*------------------------ VBE Interface Functions ------------------------*/ 
/* Get SuperVGA information, returning true if VBE found */ 
int getVbeInfo() 
{ 
union REGS in,out; 
struct SREGS segs; 
char far *VbeInfo = (char far *)&VbeInfoBlock; 
in.x.ax = 0x4F00; 
in.x.di = FP_OFF(VbeInfo); 
segs.es = FP_SEG(VbeInfo); 
int86x(0x10, &in, &out, &segs); 
return (out.x.ax == 0x4F); 
} 
/* Get video mode information given a VBE mode number. We return 0 if 
* if the mode is not available, or if it is not a 256 color packed 
* pixel mode. 
*/ 
int getModeInfo(int mode) 
{ 
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union REGS in,out; 
struct SREGS segs; 
char far *modeInfo = (char far *)&ModeInfoBlock; 
if (mode < 0x100) return 0; /* Ignore non-VBE modes */ 
in.x.ax = 0x4F01; 
in.x.cx = mode; 
in.x.di = FP_OFF(modeInfo); 
segs.es = FP_SEG(modeInfo); 
int86x(0x10, &in, &out, &segs); 
if (out.x.ax != 0x4F) return 0; 
if ((ModeInfoBlock.ModeAttributes & 0x1) 
&& ModeInfoBlock.MemoryModel == memRGB 
&& ModeInfoBlock.BitsPerPixel == 32 
/*&& ModeInfoBlock.NumberOfPlanes == 1*/) 
return 1; 
return 0; 
} 
/* Set a VBE video mode */ 
void setVBEMode(int mode) 
{ 
union REGS in,out; 
in.x.ax = 0x4F02; in.x.bx = mode; 
int86(0x10,&in,&out); 
} 
/* Return the current VBE video mode */ 
int getVBEMode(void) 
{ 
union REGS in,out; 
in.x.ax = 0x4F03; 
int86(0x10,&in,&out); 
return out.x.bx; 
} 
 
/* Set new read/write bank. We must set both Window A and Window B, as 
* many VBE's have these set as separately available read and write 
* windows. We also use a simple (but very effective) optimization of 
* checking if the requested bank is currently active. 
*/ 
void setBank(int bank) 
{ 
union REGS in,out; 
if (bank == curBank) return; /* Bank is already active */ 
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curBank = bank; /* Save current bank number */ 
bank <<= bankShift; /* Adjust to window granularity */ 
#ifdef DIRECT_BANKING 
setbxdx(0,bank); 
bankSwitch(); 
setbxdx(1,bank); 
bankSwitch(); 
#else 
in.x.ax = 0x4F05; in.x.bx = 0; in.x.dx = bank; 
int86(0x10, &in, &out); 
in.x.ax = 0x4F05; in.x.bx = 1; in.x.dx = bank; 
int86(0x10, &in, &out); 
#endif 
} 
/*-------------------------- Application Functions ------------------------*/ 
/* Plot a pixel at location (x,y) in specified color (8 bit modes only) */ 
void putPixel(int x,int y,char color[3]) 
{ 
 
 long addr = (long)(y) * bytesperline + (x*4); 
 
setBank((int)(addr >> 16)); 
 
*(screenPtr + (addr & 0xFFFF))  = color[0]; 
*(screenPtr + (addr & 0xFFFF)+1)  = color[1]; 
*(screenPtr + (addr & 0xFFFF)+2)  = color[2]; 
*(screenPtr + (addr & 0xFFFF)+3)  = 0xff;  
 
} 
/* Draw a line from (x1,y1) to (x2,y2) in specified color */ 
void line(int x1,int y1,int x2,int y2,int color) 
{ 
int d; /* Decision variable */ 
int dx,dy; /* Dx and Dy values for the line */ 
int Eincr,NEincr; /* Decision variable increments */ 
int yincr; /* Increment for y values */ 
int t; /* Counters etc. */ 
#define ABS(a) ((a) >= 0 ? (a) : -(a)) 
dx = ABS(x2 - x1); 
dy = ABS(y2 - y1); 
if (dy <= dx) 
{ 
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/* We have a line with a slope between -1 and 1 
* 
* Ensure that we are always scan converting the line from left to 
* right to ensure that we produce the same line from P1 to P0 as the 
* line from P0 to P1. 
*/ 
if (x2 < x1) 
{ 
t = x2; x2 = x1; x1 = t; /* Swap X coordinates */ 
t = y2; y2 = y1; y1 = t; /* Swap Y coordinates */ 
} 
if (y2 > y1) 
yincr = 1; 
else 
yincr = -1; 
d = 2*dy - dx; /* Initial decision variable value */ 
Eincr = 2*dy; /* Increment to move to E pixel */ 
NEincr = 2*(dy - dx); /* Increment to move to NE pixel */ 
putPixel(x1,y1,color); /* Draw the first point at (x1,y1) */ 
/* Incrementally determine the positions of the remaining pixels */ 
for (x1++; x1 <= x2; x1++) 
{ 
if (d < 0) 
d += Eincr; /* Choose the Eastern Pixel */ 
else 
{ 
d += NEincr; /* Choose the North Eastern Pixel */ 
y1 += yincr; /* (or SE pixel for dx/dy < 0!) */ 
} 
putPixel(x1,y1,color); /* Draw the point */ 
} 
} 
else 
{ 
/* We have a line with a slope between -1 and 1 (ie: includes 
* vertical lines). We must swap our x and y coordinates for this. 
* 
* Ensure that we are always scan converting the line from left to 
* right to ensure that we produce the same line from P1 to P0 as the 
* line from P0 to P1. 
*/ 
if (y2 < y1) 
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{ 
t = x2; x2 = x1; x1 = t; /* Swap X coordinates */ 
t = y2; y2 = y1; y1 = t; /* Swap Y coordinates */ 
} 
if (x2 > x1) 
yincr = 1; 
else 
yincr = -1; 
d = 2*dx - dy; /* Initial decision variable value */ 
Eincr = 2*dx; /* Increment to move to E pixel */ 
NEincr = 2*(dx - dy); /* Increment to move to NE pixel */ 
putPixel(x1,y1,color); /* Draw the first point at (x1,y1) */ 
/* Incrementally determine the positions of the remaining pixels */ 
for (y1++; y1 <= y2; y1++) 
{ 
if (d < 0) 
d += Eincr; /* Choose the Eastern Pixel */ 
else 
{ 
d += NEincr; /* Choose the North Eastern Pixel */ 
x1 += yincr; /* (or SE pixel for dx/dy < 0!) */ 
} 
putPixel(x1,y1,color); /* Draw the point */ 
} 
} 
} 
/* Draw a simple moire pattern of lines on the display */ 
void drawMoire(void) 
{ 
int i,j,x; 
int v; 
char mystr0[3]; 
        FILE *fp; 
        fp = fopen("fady.bmp","rb"); 
        for(x = 1 ; x <= 54 ; x++ ) 
                mystr0[0] = fgetc(fp); 
 
for (i = 0; i < yres; i++) 
{ 
        for (j = 0 ; j < xres; j++) 
        { 
                mystr0[0] = fgetc(fp); /* b */ 
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                mystr0[1] = fgetc(fp);  /* g */ 
                mystr0[2] = fgetc(fp);  /* r */ 
          putpixel(j,yres-i+1,mystr0); 
         } 
} 
        fclose(fp); 
} 
 
/* Return NEAR pointer to FAR string pointer*/ 
char *get_str(char far *p) 
{ 
int i; 
char *q=mystr; 
for(i=0;i<255;i++) 
{ 
if(*p) *q++ = *p++; 
else break; 
} 
*q = '\0'; 
return(mystr); 
} 
/* Display a list of available resolutions. Be careful with calls to 
* function 00h to get SuperVGA mode information. Many VBE's build the 
* list of video modes directly in this information block, so if you 
* are using a common buffer (which we aren't here, but in protected 
* mode you will), then you will need to make a local copy of this list 
* of available modes. 
*/ 
void availableModes(void) 
{ 
unsigned far *p; 
if (!getVbeInfo()) 
{ 
printf("No VESA VBE detected\n"); 
exit(1); 
} 
printf("VESA VBE Version %d.%d detected (%s)\n\n", 
VbeInfoBlock.VESAVersion >> 8, VbeInfoBlock.VESAVersion & 0xF, 
get_str(VbeInfoBlock.OEMStringPtr)); 
printf("Available 256 color video modes:\n"); 
for (p = VbeInfoBlock.VideoModePtr; *p !=(unsigned)-1; p++) 
{ 
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if (getModeInfo(*p)) 
{ 
printf(" %4d x %4d %d bits per pixel\n", 
ModeInfoBlock.XResolution, ModeInfoBlock.YResolution, 
ModeInfoBlock.BitsPerPixel); 
} 
} 
printf("\nUsage: hellovbe <xres> <yres>\n"); 
exit(1); 
} 
/* Initialize the specified video mode. Notice how we determine a shift 
* factor for adjusting the Window granularity for bank switching. This 
* is much faster than doing it with a multiply (especially with direct 
* banking enabled). 
*/ 
void initGraphics(unsigned int x, unsigned int y) 
{ 
unsigned far *p; 
if (!getVbeInfo()) 
{ 
printf("No VESA VBE detected\n"); 
exit(1); 
} 
for (p = VbeInfoBlock.VideoModePtr; *p != (unsigned)-1; p++) 
{ 
if (getModeInfo(*p) && ModeInfoBlock.XResolution == x 
&& ModeInfoBlock.YResolution == y) 
{ 
xres = x; yres = y; 
bytesperline = ModeInfoBlock.BytesPerScanLine; 
bankShift = 0; 
while ((unsigned)(64 >> bankShift) != ModeInfoBlock.WinGranularity) 
bankShift++; 
bankSwitch = ModeInfoBlock.WinFuncPtr; 
curBank = -1; 
screenPtr = (char far *)( ((long)0xA000)<<16 | 0); 
oldMode = getVBEMode(); 
setVBEMode(*p); 
return; 
} 
} 
printf("Valid video mode not found\n"); 
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exit(1); 
} 
/* Main routine. Expects the x & y resolution of the desired video mode 
* to be passed on the command line. Will print out a list of available 
* video modes if no command line is present. 
*/ 
void main(int argc,char *argv[]) 
{ 
initGraphics(800,600); /* Start requested video mode */ 
drawMoire(); /* Draw a moire pattern */ 
getch(); /* Wait for keypress */ 
setVBEMode(oldMode); /* Restore previous mode */ 
} 
 

  .Asm بلغة التجميع Moduleويستخدم البرنامج 
public _setbxdx 
.MODEL SMALL ;whatever 
.CODE 
set_struc struc 
dw ? ;old bp 
dd ? ;return addr (always far call) 
p_bx dw ? ;reg bx value 
p_dx dw ? ;reg dx value 
set_struc ends 
_setbxdx proc far ; must be FAR 
push bp 
mov bp,sp 
mov bx,[bp]+p_bx 
mov dx,[bp]+p_dx 
pop bp 
ret 
_setbxdx endp 
END 

 

 والذى ياتى مع Microsoft C 800c Compilerختباره باستخدام تم ترجمة البرنامج وا
Visual C/C++ 1.55   وقد تم ترجمة برنامج االسمبلى الصغير باستخدامMASM 6.1. 

 يعمل تحت byte 10,495 ضغير الحجم مساحته EXEوآان الملف الناتج عبارة عن ملف 
 .DOSنظام 
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  VESA 3.0 من خالل برنامج بلفة سى يستخدم DOSتحت نظام  تم عرضها TRUE COLOR صورة –) ٧(شكل

 

 
  VESAللحصول على المزيد من المعلومات التى تتعلق بـ 

  World Wide Web: www.vesa.org   Mail to: 
E-mail: support@vesa.org    Video Electronics Standards 

Association 
Fax: 408-957-9277     920 Hillview Court, Suite 140 
Voice: 408-957-9270    Milpitas, CA 95035 

 

 
برمجة – من خالل هذا المستوى –بادر االن بمحاولة آتابة واجهة النظام الخاصة بك 

 Low Level Programmingالعتاد 
 سنة ؟ ام – شهر – المدة االزمة للنجاح فى هذه المهمة ؟ يوم  ماهى–آم تتخيل 

 !اآثر 
 
 

 Graphicالمستوى الثانى لبرمجة واجهة النظام 
Library:- 

  
 وان بنـاء البرمجيـات اشـبه        –آما هو معلوم ان علم هندسـة البرمجيـات علـم تراآمـى              

 ثـم االدوار    –ر السـفلية    يترتب عليه بنـاء االدوا      االمر الذى  –آثيرا ببناء ناطحات السحاب     
  وهكذا–العلوية 
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 تـم االنتقـال     –حتى ال يعانى المبرمجين من برمجة العتاد وحفظا للوقت وتوفيرا للجهـد             
ــنظم   الى المرحلة الثانية من برمجة واجهة ــات    –ال ــوفير مكتب ــى ت ــة ه ــذه المرحل  وه

ــنمط النصــى   ــة ال ــنم  Text Modeللعــرض فــى حال ــة ال ــات للرســم فــى حال ط  او مكتب
 وعنـدها ينبغـى فقـط للميـرمج ان يـدرك آيفيـة اسـتخدام        – Graphic Modeالرسومى 

 .هذه المكتبات وان ال يهتم بالعتاد على االطالق
 

 فانـت بحاجـة الـى العمـل فـى           –اذا آنت ترغـب فـى تطـوير مكتبـة جرافـك خاصـة بـك                 
 –جهـود   الذى يعنـى الكثيـر مـن الوقـت والم           االمر –المستوى السابق اى برمجة العتاد      

 .ولكن ذلك ال ينفى ضرورة مثل هذا العمل فى بعض االحيان
 

 ماهى الوظائف االزمة فى مكتبة الجرافك ؟: س 
 –معالجـة الصـور     (هـذا امـر يحـدده الغـرض الـذى سـوف تسـتخدم فـى المكتبـة                   : جـ      

 ومع)  غير ذلك – واجهة التطبيقات –االلعاب 
 .جرافكذلك سوف ندرس المالمح االساسية لمكتبات ال

  
 -:لمالمح االساسية لمكتبات العرض او الجرافك ا

  
 التعرف على الشاشة  
 & Resolution والذى يتحدد بالـ Screen Modeاختيار نمط الشاشة  

COLORS  
 - الـدوائر  – المربعـات  – الخطـوط    -النقط  (االشكال االساسة للرسم     

 )وغيرها....
  Fontsالتعامل مع ملفات الخطوط  
 )فى حالة الجرافك (Bitmapع ملفات الصور التعامل م 
  Excluding واالستبعاد Clippingمناطق القص  
 النـه تـدخل ضـمن واجهـة التفاعـل           –ميزة اضافية    (Layersالطبقات   

GUI( 
 )ميزة اضافية (Mouseدعم الفارة  
 النـه يـدخل ضـمن تعـدد         –ميزة اضـافية    (التعامل مع  ملفات الفيديو       

 )الوسائط
 النـه يـدخل ضـمن تعـدد         –ميـزة اضـافية     (لفات الصوت   التعامل مع م   

 )الوسائط
 

 المخصصـة النـواع مختلفـة       – بل المئات من مكتبات الجرافـك        –وفى الواقع يوجد العديد     
 .وتتنوع اغراض تلك المكتبات  لغات البرمجة–من نظم التشغيل 

 
  وتتـدعم    )بلغـة سـى     ( المخصصـة لاللعـاب      Allegroمن امثلة مكتبات الجرافك المكتبة      

 النظم التالية
   DOS/djgpp          
   DOS/Watcom         
   Windows/MSVC      
   Windows/MinGW32   
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   Windows/Cygwin     
   Windows/Borland    
   Linux (console)    
   Unix (X)           
   BeOS               
   QNX                
   MacOS/MPW          

 cc.allegro.www://http ويمكن الحصول على المكتبة من الموقع 
 وعلـى راسـهم قائـد       –وقد ساهم فى هذه المكتبة العديـد مـن المبـرمجين المبـدعين              

 Shawn Hargreavesالمجموعة المبرمج 
 

 DOS, Linux, X11التى تدعم الـنظم  و GRX 2.4.6 المكتبة –وايضا من مكتبات الجرافك 
and Win32 المبــرمج  وهــى مــن ابــداعCsaba Biegl ١٩٩٢ الــذى قــام ببرمجتهــا عــام  

 ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٠ من عام Mariano Alvarez Fernándezوطورها 
 

 – ذلـك النظـام القـديم        DOSوحيث ان زمن مكتبات الجرافك يـذآرنا آثيـرا بعـالم برمجـة              
 CA-Clipperالنظام هى لغـة البرمجـة الشـهيرة          يوعا تحت هذا  وحيث ان اللغة االآثر ش    

 وهى لغة برمجة متخصصة فى انظمة قواعد البيانات وتم تطويرها على هذا
 ثم بعد ذلك تحولـت الـى لغـة برمجـة عامـة      –االساس فى البداية باستخدام لغة سى  

برمجـة  سى التـى بـدات آلغـة متخصصـة فـى             لتطوير مختلف انواع التطبيقات مثل لغة     
 .نظم التشغيل ثم تحولت الى لغة برمجة عامة

 
 والتــى تــم تطويرهــا لهــا  CA-Clipperيوحــد العديــد مــن مكتبــات الجرافــك للغــة آليبــر   

  مثل–باستخدام لفة سى 
1 – Light Lib Graphic Library 
2 – DGE5 
3 – FGLIB 3.1 

 النهـا باتـت يـتم    Light Lib ومن اهمهـا المكتبـة   –وهذه المكتبات تتميز بالقوة والمرونة 
 النهـا  FGLIB 3.1يليهـا فـى االهميـة المكتبـة      ) من آليبر5.3االصدار (توزيعها مع اللغة 

 حتى) ٢٠٠٦  حتى عام ١٩٩٣منذ عام (آانت مجانية و النه يتم تطويرها حتى االن 
 النـه يوجـد العديـد بـل االالف مـن البـرامج التـى تـم            Clipper وزمن   DOSبعد انتهاء زمن    

 .يرها باللغة وبحاجة الى تحديثتطو
 

 داخـل اللغـة   –ادرآت الشرآات المنتجة للغات البرمجة مدى اهمية وجود مكتبة جرافك  
 ++Borland C/Cالجرافك داخل لفات البرمجة مثـل   ولهذا نجد العديد من دوال الرسم و

 . وغيرها++Microsoft C/Cوآذلك 
 

 والتـى تـدعم     Euphoria  2.5 مثـل    قد تجد لغات برمجـة متخصصـة فـى برمجـة االلعـاب            
 .الجرافك بقوة

 
 هـذا المثـال هـو المكتبـة         –سوف ندرس االن مثال على آيفية استخدام مكتبة جرافك          

FGLIB 3.1المخصصة للغة البرمجة   
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e5.2Clipper -CA   ــرابط ــول علـــــــى المكتبـــــــة مـــــــن الـــــ  ويمكـــــــن الحصـــــ

fglib/projects/net.sourceforge.www://http  وذلك من خالل 
 

 النـه آـان     Help  وحيـث ان هـذا االصـدار ال يشـتمل علـى               FGLIB31.ZIPتحميل الملف   
 فيمكنـك الحصـول علـى    Vesa 3.0 و Vesa 2.0  الـى Vesa 1.0اصدار تطوير بسـيط مـن   

   والجدير بالذآرnet.oasis-the.www://http   من الموقع  3.0FGLib االصدار 
 الخاصـة باللغـة     Librariesان هذا الموقع هو اآبر موقع للشفيرات المصدرية والمكتبـات             

Clipperهذا بالنسبة للمهتمين بتلك  
بـدات عـام    (اللغة ومن آانت لديهم تطبيقات قديمة سبق تطويرها بهـذه اللغـة العتيقـة               

 )١٩٩٧ وانتهت عام  ١٩٨٤
 

 - :FGLIBمدخل الى المكتبة 
 Clipper من خالل لغة FGLIBسوف نتعرف االن على آيفية استخدام المكتبة 

 للدوال آما هو الحال فى      prototypeال يشتمل على     (Headerبداية يتم استدعاء ملف     
 لمتغيـرات يسـهل اسـتخدامها التعامـل مـع          والـذى يشـتمل علـى تعريفـات       ) لغة سـى  
 .المكتبة

 يلى ذلك استدعاء دوال من المكتبة
#include "FGL.CH" 
*……… Call  Library functions 
 

 بلغــة ســى Structure Programmingان المكتبــة تــم بنائهــا علــى البرمجــة الهيكليــة 
 آما ان لغة البرمجة آليبر مبنيـة علـى البرمجـة الهيكليـة              ++Cوليس سى بلس بلس     

Structure Programming  ولكن يوجد مكتبات لها مثل ( ايضاClass(Y)والتى  
 والتـى تضـيف نمـط       DoubleS ويوجـد المكتبـة      –تضيف نمط برمجة الكائنـات الـى اللغـة          

 ).برمجة الخادم الممتاز الى اللغة
 

 آمـا   CPP. آما فى لغة سى او       C.بدل من    (PRG.وبعد آتابة البرنامج وحفظه فى ملف       
 البرنامج آالتالى جمةفانه يمكن تر) فى سى بلس بلس

Clipper myfile.prg 
 واالن يـاتى دور عمليـة الـربط      myfile.obj باالمتـداد  Objectوعندها نحصل علـى ملـف   

Linking      يحمـل االمتـداد       الستخراج ملف جـاهز للتنفيـذ.EXE)        ال تسـتطيع اللغـة آليبـر
 ) آما هو الحالى فى لغة سى واسمبلى COM.استخراج ملفات 

 
RTLINK FI myfile LIB FGLIB31 

  RTLINK الخاص بالرابط Syntax وهى جزء من الـ FILE هى اختصار لـ FIحيث 
 والتـى تحمـل دوال الجـرافكس        FGLIB31.LIBوآما  هو واضح تم االشارة الـى المكتبـة           

 .التى قمنا باستخدامها
 

 
 -:يوجد العديد من برامج الربط التى يمكن استخدامها مثل 
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1 – Microsoft Link 
2 – Blinker 
3 – Rtlink 
4 – Causeway 
5 - Exospace 

 االفضل هو – وهما يعمالن بصورة جيدة Blinker و  RTLINKوقد تم اختبار آل من 
Blinker  النه يدعم Protected Mode 

  آالتالى RTLINKويستخدم بصورة مشابهة لـ 
Blinker FI myfile LIB FGLIB31 

 ثم – يوضح فيها المعلومات االزمة الجراء عملية الربط LNK.ايضا يمكن استخدام ملفات 
 يتم استدعائها حتى تتم عملية

 هو الملف الذى يشمل mylink.LNK  حيث Blinker @mylink آالتالى –الربط مباشرة 
 .المعلومات الالزمة للربط

 واالن جاء دور آتابة برنامج يقوم بعمل شى 
 
* MYTEST.PRG 
 #include "FGL.CH" 
FGLSetMode(FGL_GRAPHICS_640_480_16) 
FGLFillRectangle(0,0,640,480, clBlue ) 

 INKEY(0) 
FGLSetMode(3) 

 
 x 480 x 16 640هذا البرنامج البسيط يقوم بالدخول على النمط الرسومى للشاشة 

colorsثم يلون الشاشة باللون االزرق  
  ثم يعود للنمط النصى–مفتاح ثم يقوم بعد ذلك باالنتظار حتى يضغط المستخدم اى 

 Screen تستخدم من اجل اختيار نمط الشاشة ()FGLSETMODEنالحظ ان الدالة 
Modeخالل متغير او ثابت معرف سابقا آبديل   والذى يتم تحديده برقم معين او من

 تستخدم لمسح مساحة مستطيلة من ()FGLFillrectangleالدالة  الدخال الرقم
 .الشاشة بلون محدد

يمكن من خالل التعليمات الخاصة بالمكتبة التعرف عى جميع الدوال المتاحة بها 
 مفهومين ومصطلحين فى غاية االهمية  لكن سوف نعرض االن–وآيفية استخدامها 

 

VESA: -هى اختصار لـ    Video Electronics Standards Association 
 وعندما يقوم آارت الشاشة بدعمها فانه يمكن برمجته

 VESA 1.0 , VESA مثل VESAوهناك اصدارات مختلفة من . طريقة قياسيةب
1.2 , VESA 2.0 & VESA 3.0  

 

SCREEN MODE: - نمط الشاشة والذى يعرف بالعرض واالرتفاع وعدد االلوان 
Width,Height & Colors 

 .وااللوان هى نقطة الحوار وبناء عليها يتحدد مدى جودة عرض الصور
 . المستخدمة فى تمثيل اللونBITSم تحديده من خالل عدد عدد االلوان يت

o  1فمثال BIT 2 تعنى ان عدد االلوان المتاحة هو Colors  
o 4 Bits 16 تعنى ان عدد االلوان المتاحة هو colors  
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o 8 Bits 256 تعنى ان عدد االلوان المتاحة هو colors 
o 15 Bits 32 تعنى ان عدد االلوان المتاحة هوk colors  
o 16 Bits 64 تعنى  ان عدد االلوان المتاحة هوk colors 
o 24 bits 16 تعنى ان عدد االلوان المتاحة هوM colors 
o 32 bits 16يضا هو  !  تعنى ان عدد االلوان  المتاحةM colors 
 

وبالتالى آلما زاد عدد االلوان آلما ازدات المساحة الالزمة لتخزين الصورة اما فى 
 Disk Storageقراص وحدات التخزين من اال

Unit او من الذاآرة العشوائية RAM 
 

  ولم يزيد ؟16M طالما ان عدد االلوان آما هو Bits 32ولعلك تسال لماذا نستخدم 
 حيث ONE PIXELببساطة ذلك يسهل التعامل مع الذاآرة لتمثيل النقطة الواحدة 

 .DWORD اى Double Wordنستخدم 
 

 لذلك ينصح بشدة ان Memoryجرافكس هى الذاآرة من العوامل المهة فى برمجة ال
 Mega Byte 16 حتى يتاح لها ذاآرة اآبر Protected Modeتعمل برامج الجرافك فى 

  وصممت علىDOSذاآرة آبيرة بالنسبة للبرامج القديمة التى تعمل تحت (
 ). 16Bit Applicationsالعمل آـ 

 

 
 –ى تدعم انماط الشاشة المختلفة  من المكتبات الغنية والتFGLIBان المكتبة 

اذا آنت تريد  (FNTاستخدام ملفات الخطوط  باالضافة الى دعم آامل للخطوط يتيح لك
  )FNT الى TTF فانه يوجد العديد من البرامج للتحويل من TTFاستخدام ملفات 

  ايضا فى االصدارGIFوتم دعم ) BMP & PCX(آما انها تدعم الصور بانواع مختلفة 
FGLIB 3.1   آما يوجد العديد من الدوال التى تخدم اغراض الرسمDrawing مما يتيح 

 .رسم االشكال المختلفة
 لذلك NG و DOC و TXTان ملفات التعليمات الخاصة باستخدام المكتبة ثالثة انواع هى 

 او برنامج Microsoft Word او Notepadباستخدام  يمكنك االطالع على التعليمات اما
Norton Guide الخاص بملفات NG 

 
  ؟FGLIBما هى امكانيات واجهة البرامج المصممة بمكتبة جرافك مثل : س 

 
 ومع ذلك طالما انها مكتبة جرافك فقط –يتوقف ذلك حسب امكانيات مكتبة الجرافك 

واجهة النظام فان االمكانيات المتاحة تعد بسيط  ومازلنا فى المستوى الثانى لبرمجة
رغم بذل   التالية تبين نتائج بسيطة تم الحصول عليها آواجهة للبرامج واالشكال–جدا 

 – مما يعنى ان الوقوف عند مستوى مكتبة الجرافك امر غير مقبول –مجهود آبير 
 .يعطى مالمح اآبر لواجهة التطبيقات وينبغى االنتقال الى مستوى اخر
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 FGLIBبداية برنامج آتب بالمكتبة  –) ٨(شكل                                    

 

 
  FGLIBمصمم شاشات آتب بالمكتبة ) ٩(شكل
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 FGLIB بداية برنامج آتب بالمكتبة –) ١٠(شكل

 

 
 FGLIB قائمة رئيسية لبرنامج آتب بالمكتبة –) ١١(شكل
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 FGLIB بالمكتبة – شاشة بيانات العمالء –) ١٢(شكل

 

 
 Light Libتبة  بالمك–بداية برنامج ) ١٣(شكل
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 Light Lib بالمكتبة –شاشة بيانات ) ١٤(شكل

 

 
 Light Lib المكتبة –شاشة استعراض بيانات ) ١٥(شكل
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 Light Lib المكتبة –شاشة فهرسة بيانات ) ١٦(شكل

 
 

 
 

 امر مزعج جدا ويتطلب الكثير –ان برمجة واجهة النظام من خالل مكتبة جرافك فقط 
 هذا مما اليتحمله –االالف من االسطر البرمجية  د والصبر لكتابةمن الوقت والمجهو

  لهذا تجد ان فى تلك–العديد بل الكثير من المبرمجين من اجل واجهة النظام 
 وان يتم التحويل Text Modeالمرحلة آان المبرمجين يفضلون عمل تطبيقات تعمل فى 

 آعرض صورة فى مقدمة –قط عند الضرورة ف  اثناء عمل البرنامجGraphic Modeالى 
 .او لعرض الرسوم البيانية وهكذا) Logo Screen(البرنامج 

 

 GUIالمستوى الثالث لبرمجة واجهة النظام 
Package:- 

 

التفاعل + الجرافك (فى هذا المستوى تتوفر لدينا االدوات االزمة لتطوير واجهة النظام 
 .ل مع المستخدم من البدايةتطوير نظام التفاع بدون الحاجة الى) مع المستخدم

  الخصائص التاليةGUI Packageفى هذا المستوى توفر لنا 
 نظام ادارة احداث مختبى داخل الواجهة -١
 نظام التفاعل مع لوحة المفاتيح والفارة -٢
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 –Redraw Systemاعادة رسم الشاشة (نظام الدارة موارد الشاشة  -٣
 )Layers Systemالطبقات 

 والنظم التى قام –فك الستخدام خصائصها طبقة ربط مع مكتبة الجرا -٤
 ببرمجتها محترفين تدعم اآثر من مكتبة جرافك

 اما من خالل الفارة او من خالل لوحة Focus Systemنظام الدارة البورة  -٥
 المفاتيح

 نوافذ ديناميكية يمكن تحريكها –تعدد النوافذ (نظام الدارة النوافذ  -٦
 )وتحجيمها

 مثل ازرار االوامر GUI Widgets او Controlsعناصر التحكم المختلفة  -٧
 ومربع النص وهكذا

o Label 
o TextBox 
o EditBox 
o Command Button 
o ListBox 
o Compo Box 
o Shape  
o Image 
o Pages/Tabs 
o Tree 
o Grid 
o Scrool Bar 
o Frame 
o CheckBox 
o OptionBox 
o Timer 
o StatusBar 
o MenuBar 
o ToolBar 
 

 . واجهة النظاموغيرها من العناصر المختلفة التى تدعم تصميم
 

 بانفسنا مستخدمين خبرتنا بالعمل فى المستوى  GUI Packageوقد نحتاج لتصميم 
والذى يوضح تصميم ) ١٦( جاهرة انظر شكل  Package وقد نستخدم –السابق 
 2005 قام المولف بعملها منذ سنوات وبالتحديد عام GUI Packageلمكونات 
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  GUI Package تصميم مكونات –) ١٦(شكل      

 

 مما GUI Packageتوضح العمل فى تطوير نظام ) ٢٧(حتى ) ١٧(واالشكال التالية من 
 مما يوضح – من البداية GUI Packageوراء تطوير  يعطى للقارى تصور للمجهود المبذول

 .والمجهود  جاهزة مما يوفر العديد من الوقتGUI Packageمدى الفائدة من استخدام 
 

 الشفيرة المصدرية لهذا المشروع من الموقع يمكن الحصول على
fglib/projects/net.sourceforge.www://http   الملفZIP.3FGLGUI وهو من عمل 

 .FGLibالمولف استنادا على مكتبة الجرافك 
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 Graphic Library و GUI بين Interfaceعبارة عن ربط  وهى Kernel اختبار الـ –) ١٧(شكل

 

 
 GUI Package اختبار وحدة التعامل مع لوحة المفاتيح اثناء تطوير  –) ١٨(شكل
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 GUI Package اختبار وحدة التعامل مع الفارة  اثناء تطوير  –) ١٩(شكل

 

 
 GUI Package اختبار وحدة إعادة رسم الشاشة  اثناء تطوير  –) ٢٠(شكل
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 GUI Package اختبار وحدة إعادة رسم الشاشة  اثناء تطوير  –) ٢١(شكل

 
 GUI Package اختبار وحدة الطبقات  اثناء تطوير  –) ٢٢(شكل
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 GUI Package اختبار وحدة سطح المكتب  اثناء تطوير  –)٢٣(شكل

 

 
 GUI Packageتطوير   اختبار وحدة القوائم ذات المستويات المتعددة  اثناء –)٢٤(شكل
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 GUI Package اختبار وحدة التراسل  اثناء تطوير  –)٢٥(شكل

 

 
 GUI Package اختبار آل وحدات النظام معا  اثناء تطوير  –)٢٦(شكل
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 DOS وهو يعمل تحت – GUI Package  باستخدام Sales مثال لبرنامج مبيعات –)٢٧(شكل

 

 - ؛Designerام المستوى الرابع لبرمجة واجهة النظ
 

فى هذا المستوى يكون لدينا مصمم يستخدم فى تصميم النماذج بدال من آتابة 
 ويختلف –حتى نحصل على شكل مناسب  التعليمات التى يصحبها الكثير من المجهود

 آل مصمم نماذج عن االخر فى االمكانيات التى يوفرها والطريقة التى يعمل بها
انية تحويل النموذج الذى تم تصميمه الى تعليمات اللغة فبعض برامج التصميم تتيح امك

 والبعض االخر اليسمح Editorمن خالل اى محرر  االصلية حتى يتم تعديلها بعد ذلك
 .بذلك

 
 وهناك بعض –هناك مصمم نماذج يسمح لك بكتابة التعليمات التى ترتبط باالحداث 

مات اللغة االصلية ثم بعد ذلك النموذج الى تعلي المصممات التسمح بذلك وانما تحول 
 .Editorيتم آتابة تعليمات االحداث داخل 

 
  Visualان وجود المصمم داخل لغة البرمجة عالمة اساسية على مايسمى بـ البصرية 

 .التى تتسم بها لغات البرمجة المتطورة
 

 حيث انه مستوى – وقد التشتمل عليه Designer على مصمم GUIقد تشتمل مكتبة 
 .تطوير واجهة النظام فى عالم ادوات) مشروع مستقل(اخر 
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 والذى FGLGUI3والذى يشتمل على صورة لمصمم نماذج ياتى مع ) ٢٨(انظر شكل
برمجة ( سطر 3000صغير الحجم فهو اليتعدى   ان هذا المصمم –قام بتطويره المولف 

 ) Object Assistenceهيكلية مع انه يستمل الفصائل فى اداء مهامة اى انه 
 

 وهذا المصمم xHarbour/MiniGUIيوضح مصمم النماذج الذى تشتمل عليه ) ٢٩(شكل
 .Server Formsفى تصميم نماذج الخادم  DoubleS Frameworkيستخدم مع 

 
 احدى اشهر لغات البرمجة – ٩يوضح مصمم نماذج فيجوال فوآس برو ) ٣٠(شكل

 Microsoftاحى منتجات شرآة  وهو –البيانات  المستخدمة فى تطوير انظمة قواعد 
 

 Visual Studio 2005يوضح مصمم نماذج ) ٣١(شكل
 
 

 
-CA الخاصة بلغة FGLib الخاصة بFGLGUI3 ياتى مع المكتبة DOSمصمم نماذج تحت نظام ) ٢٨(شكل

Clipper 
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 DoubleS Framework المستخدم من قبل xHarbour/MiniGUIمصمم ) ٢٩(شكل

 
 

 
 Microsoft Visual FoxPro 9مصمم نماذج ) ٣٠(شكل
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 Visual Studio 2005مصمم نماذج ) ٣١(شكل

 
 
 

 
 - :Wizardالمستوى الخامس لبرمجة واجهة النظام 

 

 Wizardفى هذا المستوى يتم انتاج الواحهة من خالل المعلومات االزمة الى المعالج 
 بعد ذلك فى اى وقت تعديل ومن هنا يمكن الذى يتولى مهمة انشاء النماذج االزمة

 .النماذج التى انشاها المعالج لتالئم حاجتنا
 

بعض المعالجات التنشى ملفات نماذج وانما تنشى ملفات تعليمات او اآواد يمكن 
المثال التالى يوضح آيفية استخدام المعالج لتصميم  Editorتعديلها من خالل المحرر 

 .٩النموذج من خالل فيجوال فوآس برو 
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 اختيار المعالج المطلوب) ٣٢(شكل

 
 
 

 
 اختيار نوع نموذج البيانات) ٣٣(شكل
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 ١٨٥ 
 

 
 
 

 
 اختيار الحقول التى يشتمل عليها النموذج) ٣٤(شكل

 
 

 
 اختيار النمط الخاص بالنموذج) ٣٥(شكل
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 اختيار الحقول التى يتم عليها الفهرسة والترتيب) ٣٦(شكل

 
 

 
 عنوان النموذجاختيار ) ٣٧(شكل
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 النموذج الذى تم انشائه بالمعالج) ٣٨(شكل

 

 
 بل يمتد ليشمل جميع Forms ليس حكرا على الواجهة والنماذج Wizardالمعالج 

  المثال التالى يوضح ذلك–وهكذا  الجوانب مثل الجداول والتقارير وخدمات الويب
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 Web Servicesاستخدام المعالج لنشر خدمة ويب ) ٣٩(شكل

 
 

 
 COM Componentتحديد ) ٤٠(شكل
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 ١٨٩ 
 

 
 

 
 نتائج عملية النشر ) ٤١(شكل

 
 

 
 اختبار خدمة الويب) ٤٢(شكل
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 .نتيجة استدعاء خدمة الويب) ٤٣(شكل
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 ١٩١ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 نهاية الجزء االول
End of Part(1) 

 
 
 

 


