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  مقدمة
 الت ي ت درس عل وم     بعد دراس ة لم ا یتلق اه طالبن ا ف ي معظ م جامعاتن ا ومعاھ دنا العلی ا         جاءتالكتاب فكرة ان  

 ال یؤدي   لتعلیم المبرمج والمجزئحیث ان االسلوب المتناثر،   البرمجة أقسامالحاسوب واعني ھنا بالذات     
 ان تعوی د  رأی ي وف ي  ،  الجوان ب  متكام ل  برن امج  إلنت اج اع قدراتھ ومواھبھ من اجل تركیزھا   بھ الى استجم  

 األھمیةھو امر غایة في ) برنامج متكامل(ان یجعل تعلمھ للغات البرمجة ینصب على ھدف محدد المبرمج 
  .التمیز والمنفعة یحقق لھ اإبداعی منھ  في االخیر انتاجا لكي نتوقع ، 

 جعلھ ا قابل ة   ب ل و  ،  إبداع ھ  خ صوصیة ج الذي ال یمكنھ تصمیم برامجھ الخاصة التي تحم ل      كما ان المبرم  
 م  ن تعلم  ھ  الن الھ  دف .  ذو عم  ر ق  صیر ف  ي ھ  ذا المج  ال  األرج  حھ  و عل  ى  واالنت  شار ای  ضا   للت  سویق

  . غیر موجود  وتطویر نفسھ بل و استمراره
  . مفتوحة المصدر یتم شرحھا سكل البرامج التي  مرفق معھ  بھذا الكتاب المشاركة  فكرة جاءتمن ھنا 

او ،  و مطلوبة اما في السوق مثل انظمة االنترنت م ثال  متنوعة أغراض ان تكون البرامج ذات   روعيوقد  
  .لفیروساتلھواة االختراق مثل برامج ااو البرامج ، البرامج التي تحقق االنتشار مثل برامج الدردشة 

ان مستوى الكتاب یفترض انك متوسط المستوى  أي لست من المخضرمین الى   یجب التنویھ ولكن بالطبع
 عل  ى االق  ل  علی  ك ان تك  ون ملم  ا بالمب  ادئ االساس  یة للبرمج  ة     ،ف  ي البرمج  ة ول  ست م  ن المبت  دئین تمام  ا   

  .وغیرھا )  command– list–Form-Timer( القیاسیة األدوات  معرفةمثل، باستخدام فیجوال بیسك 
  . على االقل(for – if)الجمل التركیبیة ضافة الى باال

وقب ل ك ل برن امج    ،  مجموعة م ن الب رامج س نقوم بت صمیمھا خط وة بخط وة        سبق التنویھ فقد تم اختیار      كما  
شرحھا كال على حدة ك ي  ثم سیتم  الجدیدة التي توجد في البرنامج واألدوات واألوامر جمع كل الدوال   یتمس

  .وطریقة تصمیمھ دون التفرع الى امور جانبیة  على البرنامج یكون تعلمنا بعد ذلك  منصبا فقط
  
  
  
  
  
  
  

  المؤلف                                                         
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  برنامج مستعرض الصور:  اوال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نامج المستعرض برنامج بسیط وغیر معقد اخترت البدأ معھ من اجل التدرج في االنتقال من برنامج برالن  
  .دمات متعددة علیھا ویجرى خ،  برنامج یقوم بفتح الصور من االمتدادات المختلفة وھو عبارة عنالخر 

  :واالزرار التي للبرنامج ھي كالتالي
                       

  .                      التنقل بین الصور الموجودة ضمن نفس المجلد
  

             
  .            عرض الصور كشرائح متتابعة كل عدد من الثواني

  
  

  .رة                      تكبیر وتصغیر الصو
  
  

  .           حذف الصورة من موقعھا 
  
  

  .           طباعة الصورة المعروضة 
  

       
  .           حفظ الصورة الى مكان جدید 

  
     

  .            تحریر الصورة او التعدیل علیھا باستخدام الرسام
  
  

              فتح صورة 
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  .ج الصور في برنامالتي سنستخدمھاالدوال واالوامر 

  
On Error Resume Next  دالة تجاھل االخطاء 

والفائدة منھا عدم تعریض  ، دالة من اجل اعالم البرنامج بعدم االعتراض في حالة حصول اي خطأ تستخدم ال
وقت ) عدم العثور على احد الملفات المطلوبھ مثال( البرنامج للتوقف فجاه اثناء التنفیذ بسبب حصول االخطاء 

  یر الالئق ابدا ظھور اي رسالة خطأ للمستخدمین والخروج من البرنامج وھي مفیده بالطبع الن من غ . التشغیل
اال انھ یجب عیك ان ال تضعھا اال ان كنت تعلم بالضبط الخطا الذي تتوقع حصولھ وان ، دون اي تفسیر مفھوم
لك الكثیر من المتاعب اثناء محاولتك واال فان ھذه الدالة قد تسبب ،  ضارا للبرنامج تجاھل الخطا لن یكون 
ھذه الدالة ال یقتصر على االمر التالي لھا فقط بل جمیع عمل  كما یجب التنویھ ان ،  اكتشاف اخطاء البرنامج

  .االوامر التي تلیھا ضمن نفس االجراء 
   المقصود من ذلك انك عندما تضع الدالة في بدایة االجراء 

Private Sub Command1_Click  
End Sub  
  فان جمیع االخطاء التي قد تقع اثناء تنفیذ االجراء سیتم تجاھلھا من المترجم لذا یجب ان تكون مدركا تماما لما

   . غیر متوقعھقد یسببھ ذلك من مشاكل
  

Len(  "اهللا" دالة احتساب اطوال النصوص                                                        (   
         

اي كم عدد الحروف التي یحتوي ، اعادة طول نص معین او متغیر معین من نوع نص صر عمل الدالة على یقت
  .ویتم كتابة النص او اسم المتغیر داخل القوسین، علبھا النص 

  
Mid( "اهللا"   استخراج نص من نص اخردالة                                              (1 ,1,

شرط ان تعطیھ موقع الحرف الذي تبحث عنھ ، ج حرف او نص موجود بداخل نص اخر تقوم الدالة باستخرا
  .والمعامل الثاني ھو عدد الحروف التي ترید ان تعیده الدالة ابتداء من ذلك الموقع، داخل النص 

 من یسار النص والنا  قمنا بتحدید عدد الحروف 1النھ الحرف رقم " ھـ"والدالة السابقة ستعید الحرف 
  .فقط واحد ـمطلوب اعادتھا من الدالة بال
  

FileCopy  "c:\love.bmp" ,  " d:\love.bmp" دالة نسخ الملفات                         
 

  بالطبع تستقبل معاملین كما ھو موضح ،  ھي نسخ الملفات من موقع الى اخر على جھاز الكمبیوتر وظیفة الدالة
  .والثاني ھو المسار الجدید الذي ترید وضع النسخة فیھ، االول المسار الحالي للملف او الصورة 

  
Shell                                                        األخرىدالة االرتباط بالبرامج والتطبیقات  

   الدالة مھمة للغایة وال شك انك ستعتمد علیھا كثیرا اثناء مشوارك لالحتراف في البرمجة بلغة فیجول بیسكھذه
او كما في ، اكسل مثال ،برنامج وورد ، االرتباط بالتطبیقات االخرى الموجودة على الجھاز : وظیفة الدالة 

  . مثال على استخدام الدالة .برنامجنا ھذا الذي سنستخدمھا لالرتباط ببرنامج الرسام
Shell "C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe"  

  .ستخدمنا الدالة لفتح برنامج الدفتر الملحق بویندوزوفي ھذا المثال ا
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معین بواسطة بل نستطیع ان نفتح ملف ،المیزة الرائعة في ھذه الدالة انھا ال تقتصر على فتح التطبیق فقط 
او  ،او ملف نصي باستخدام الوورد ، كان نفتح ملف صوتي باستخدام برنامج ریل بالیر، التطبیق الخاص بھ 

  . او برنامج الرسام  كما في برنامجنا الذي سنصممھ االنستخدام برنامج فوتوشوبنفتح صورة با
كل ماعلینا فعلھ ھو اعطاء الدالة اوال  مسار التطبیق ثم نلحقھا بفراغ ثم نكتب مسار الملف الذي نرید ان نفتحھ 

  . وفي ما یلي مثال على ذلك  &بواسطة ذلك التطبیق مع الربط بین المسارین باستخدام 
  

Shell "c:\WINDOWS\system32\mspaint.exe " & "c:\Bic.bmp", vbMaximizedFocus 
او ،صغیرة،  یحدد الكیفیة التي ستظھر علیھا نافذة التطبیق كبیرة vbMaximizedFocusاما المعامل االخیر  

  .على شریط المھام فقط 
  

Kill ("c:\bic.bmp")                                                                   دالة حذف الملفات من الكمبیوتر 
   في المثال ستقوم الدالة بحذف الصورةا الدالة ھي حذف الملف الذي اعطي مساره لھا بین القوسین كموظیفة

bic.bmp من القرص c:\   ومن غیر حتى رسالة تاكید .  
   بھذه الطریقةاما اذا استخدمت الدالة 

Kill ("c:\*.*") 
  لتقوم بحذفھااو یمكن ان نحدد لھا نوع معین من الملفات ، \:c  القرصمنستقوم الدالة بحذف جمیع الملفات 

  Kill ("c:\*.bmp").  مثال بھذه الطریقة bmp  من نوعالصور
  

PrintForm                           دالة ارسال امر الى الطابعة                                                           
.تقوم الدالة بارسال امر لطباعة النافذة الحالیة  الى الطابعة مباشرة  

 
Left              استخراج الحروف الیسرى من النص                                                               دالة  

وعدد ،تستقبل الدالة معاملین النص، ر نص معبن عدد من الحروف الموجودة على یساتقوم الدالة باعادة 
مثال  الدالة                                    ستعید الحرفین   الحروف المراد ان تعیده الدالة من الیسار      

             والدالةالبد انك الحظت التقارب بین الدالة 
 

 االدوات المستخدمة في برنامج مستعرض الصور
 ، الى االدوات االولیة مثل الكومند او فورم وغیرھا الن من المفترض ان تكون قد استخدمتھا قبال لن اتطرق

.باذن اهللا وان لم تكن كذلك فستستوعب عملھا اثناء تصمیم البرنامج   
 

 
    Image                                                                                     االداه    : اوال     
 

  نجمة برنامجنا ھذا النھا التي سنعتمد علیھا بشكل اساسي لعرض الصور وتغییر حجمھا  ھي Imageاالداة 
  . تكبیرا او تصغیرا 

  :الخصائص الرئیسیة لالداة
  بمساعدة التابع ، وھي الخاصة بتحدید الصورة التي سیتم عرضھا على االداة  : Picture خاصیة – 1

LoadPictureالذي یقوم بتحمیل الصورة من مسارھا في جھاز الكمبیوتر الى االداة والصیغة كالتالي :  
Image1.Picture = LoadPicture("c:\bic.bmp") 
 
Height- Width- Top- Left 

Left ("God",2) "Go" 
Left  Mid  
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بالترتیب... موقع الصورة من الیسار  – موقع الصورة من االعلى – العرض -االرتفاع  
 

              
  CommonDialog                               االداة                                          : ثانیا              

فمثال في برنامج الدفتر ،  الذي ال بد انك قد تعاملت معھ في البرامج المختلفة ھي عبارة عن اداة مربع الحوار
 سیظھر لك مربع حوار الحفظ الذي تكتب علیھ او أي برنامج اخر عند الضغط على حفظ باسم من قائمة ملف

       اسم الملف والمكان الذي ستحفظ فیھ الملف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .او مربع حوار الخطوط ، او مربع حوار الطابعة ، او مربع حوار الفتح الخاص بفتح الملفات 
  :جلب االداة الى النافذة 

 علیك جلبھا الى شریط االدوات عن طریق الضغط بالزر  وانماة غیر متوفرة في شریط االدوات االفتراضیاالداة
   ادوات التحكم ابحث عن العنصر   بعدھا ستظھر لك نافذة Componentsاالیمن فوق الشریط ثم اختر 

  
  

  بھذا ستظھر االداة على شریط االدوات القیاسي حیث یمكنك وضع نسخة منھا على النافذه ، ثم اضغط موافق 
ولكن  بالتاكید لن یظھر مربع الحوار على النافذة مباشرة  وقت التشغیل بل سیظھر عند ، التي تقوم بتصمیمھا 

  .المناسبةباستخدام الخاصیة استدعائك لھ من الكود 
  :خصائص االداة 

   ShowColor اظھار مربع حوار االلوان   
ShowFont     اظھار مربع حوار الخطوط  

ShowOpen   اظھار مربع حوار الفتح   
ShowPrinterاظھار مربع حوار الطباعة   

ShowSaveاظھار مربع حوار الحفظ       
FileNameالفتح ومربع الحفظع      اسم الملف الذي اختاره المستخدم في حالة مرب   

DialogTitleعنوان مربع الحوار     
Filterسطة ھذه الخاصیة            تصفیة الملفات بحث ال یظھرفي مربع الحوار اال نوع معین تحدده بوا  
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  FileListBox                                                                                          :االداة               
  

الموجودة في مجلد معین تتشارك في معظم خصائصھا مع االنواع عبارة عن قائمة متخصصة بعرض الملفات 
  ListBox – ComboBox مثل االخرى من القوائم

   :ومن خصائصھا ما یلي
FileNameاسم الملف الذي نقر علیھ المستخدم     
ListCount التي تحتوي علیھا القائمة) الملفات(  عدد العناصر  
ListIndexرقم العنصر الذي قام المستخدم بالنقر علیھ من القائمة    

Pathرض الملفات التي یحتویھا          مسار المجلد الذي ستقوم االداه بع  
Pattern تحدید نوع معین من الملفات لتظھر في القائمة     .*)(exe مثال   

  
  
  

  تصمیم البرنامج 
  وضع االدوات على النافذة

 قم بتغییر الخاصیة  " مستعرض الصور " وقم بتغییر عنوان النافذة الى ، ل بیسك جدید اجویمشروع فافتح  -
Height و الخاصیة  7185 للفورم الى Width 8205 الى.    

  :ثم قم بتغییر خصائص االداة كما یلي. وضعھا في وسط الفورمImage اضف الى النافذة االداة -
  
  
  
  
  الى الفورم  Timerاضف االداة  -
و الثانیة الى CDG الى الفورم  مرتین وقم بتغییر اسم االولى الى  CommonDialog اضف االداة -
2CDG.   
  .FileListBoxداة   اضف اال-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Frame command 

Image FileListBox   

Timer 

CommonDialog 
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  .و ارسمھا كما یظھر في الشكل  Frame اضف االداة -
  .الى داخل االطار كما ھو موضح في الشكل  عشر مرات commandاضف االداة -
  Graphical1-      الى القیمةcommand  لكل  Styleبعد ذلك قم بتغییر خاصیة   
  

 من اجل تغییر الصورة الخاصة  Command الخاصة باالدة  Pictureعلیك ان تستخدم الخاصیة واالن 
  . یظھر بالشكل الذي یعبر عن الوظیفة التي یؤدیھا  Commandباالدة لجعل كل 

   
  : فقط قم بالتالي وان كنت التملك الصور الخاصة باالزرار على جھازك 

م الكمبیوتر بتصویر الشاشة  في لوحة المفاتیح لكي یقو الموجود PrintScreen SysRqضغط الزر ا -
  . الصور التي تحتاجھا جمیعأي تصویر ھذه الصفحة من الكتاب وھي تحتوي على . بالوضع الحالي 

  
  
  
  

  ستظھر صورة الشاشة التي نسختھا) لصق(ر تثم اخ) تحریر(واذھب الى القائمة ، بعد ذلك افتح برنامج الرسام 
واحفظھا كصورة مستقلة قتصاص صورة كل زر من االزرار اعاله وباستخدام اداة االقتطاع او التحدید قم با

  .باسم یمیزھا 
  .او ان كنت ترید اختصار الوقت فجمیع الصور موجودة في ملف مستعرض الصور المرفق بالكتاب

  
  كتابة الشفرة 

من اجل   المفترض ان یقوم المستخدم بالضغط على الزر الخاص بالفتح   من عند تشغیل البرنامج 
 ان یحدد ومن الطبیعي ان نقوم باظھار صندوق الحوار الخاص بالفتح من اجل  ستعراض صورة معینة ا

  .التي سنكتبھا داخل زر الفتح. الحظ الشفرة التالیة .المستخدم الصورة التي یرید فتحھا 
  
  
  
  
  
  . االمر االول من اجل حصر الملفات التي سیظھرھا مربع الحوار على الصور فقط-
  .ر الثاني خاص باستدعاء مربع حوار الفتح االم-
   . Imageاما االمر الثالث فیقوم باظھار الصورة التي حددھا المستخدم على االداة  -

 معنى ذلك ان جمیع  File1 سیقوم بتعیین المجلد الذي یحتوي على الصورة كمسار لالداة  االمر الرابع -
 مخزونة افي نفس المجلد ستكون اسمائھا ومساراتھخدم الصور الموجودة مع الصورة التي اختارھا المست

 لكي نقوم باستعراضعھا بعد ذلك الواحدة تلو االخرى دون ان یحتاج المستخدم للضغط File1داخل القائمة 
  .من جدیدعلى زر الفتح 

  تخدم؟ وكیف تقوم باعادة اسم المجلد المحتوي على الصورة التي اختارھا المس GetPathولكن ماھي الدالة 
 یقوم باستقبال مسار الصورة مثال  ھي مجرد اجراء فرعي سنقوم بتصمیمھ 

"C:\Windows\tree.bmp" ثم یعید االجراء القیمة  "C:\Windows"  فقط أي ان االجراء قام
   . GetPath الحظ الشفرة الخاصة باالجراء .ھ الینا تباقتطاع اسم الصورة من المسار واعاد
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 فان  Treeب اوال ان نعرف مقدار طول اسم الصورة وحده دون بقیة المسار أي اذا كان اسم الصورة المطلو
  .باستخدام الدالة                  من اجل ان نقوم باقتطاعھ من بقیة المسار  4طول االسم ھو 

            .وتضعھ في المتغیر   تستقبل الدالة المسار الكامل للصورة التي اختارھا المستخدم -
  تعمل بشكل تنازلي ابتداء  من العدد الذي یساوي طول المسار الكامل للصورة  دوارة           االمر االول -

  .الذي یعني انتھاء اسم الصورة " \"          وسیتم   الخروج من الدوارة بمجرد الوصول الى الرمز           
  
 ابتداء من الحرف PNm المخزون في المتغیر حروف مسار الصورةالمرور على جمیع االمر الثاني یقوم ب -

حیث سیتم فحص حرف " \"                           من اجل البحث عن الرمز بواسطة الدالة   وذلكاالخیر
  .واحد في كل مرة تدور فیھا الدوارة

  
  .م الصورة الجل احتساب طول اس1 بمقدار  hزیادة قیمة المتغیر  یقوم بالثالثاالمر -
الن العثور على ھذا  الرمز یعني " \" على الرمز العثوربمجرد مر الرابع بقوم بالخروج من الدوارة اال -

 الذي h وقد اصبح لدینا المتغیر .الوصول الى الحد الفاصل بین اسم الصورة واسم المجلد الذي یحتوي علیھا 
  .و بدون طول باقي المسار" \ "لفصلقیمتھ تساوي طول اسم الصورة باالضافة الى رمز ا

 دون الوصول الى اسم  الحروف الیسرى لمسار الصورةللحصول على  نستخدم الدالة             االمر االخیر -
    . )  طول اسم الصورة–طول المسار كامال  ( يحیث ان طول الحروف الیسرى للمسار یساوالصورة 

  : التاليالحظ الشكل
  
  
  
  
  

وھو النص الذي   ،  الذي یحتوي على المسار كامال PNm واعطیناھا المتغیر  Leftالة حیث استخدمنا الد
ثم اعطیناھا طول الحروف او عدد الحروف التي نریدھا من الیسار ، نرید اقتطاع الحروف التي على یساره 

   .(h) طول اسم الصورة –(PNm) وھي تساوي كما شرحنا سابقا طول المسار كامال 
  . قد حصلنا على اسم المجلد الذي یحتوي على الصورة نكون وبذلك 

  
  

وارجو ان ال یصیبك االحباط ان  لم تتمكن من ، ارید ان انوه الى ان ھذا ھو الجزء االصعب من البرنامج 
  استیعابھ  فھو اسھل مما یبدو علیھ ولكن تحتاج الى قلیل من التمعن في الكود وفي الشرح واؤكد لك ان 

   .في  اول االمر    تراھا صعبة قد التيفي التغلب على االشیاءاالحتراف یكمن 
  
  
  

Left  
PNm  

For  
Len(PNm)  

Mid(    ) 

Left  
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          اصبحت تحتوي على جمیع الملفات التي في المجلد File1         من المفترض االن ان االداة 
 عندما یضغط المستخدم على  و،المحتوي على الصورة التي اختار المستخدم ان یفتحھا من مربع حوار الفتح

 واعطائھ كمسار  Fileفي القائمة االنتقال الى العنصر التالي ما علینا سوى ر االنتقال الى الصورة التالیة ز
   .ھا  لتقوم بعرض Image1لالداة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صورة التي  ان تستعرض ال Image1 اوال جملة تجاھل الخطا مھمة في ھذا الموضع النا سنطلب من االداة -

 قد تحتوي على ملفات غیر الصور كان تكون Fileولكن علینا ان نتذكر ان االداه   Fileئمة مسارھا على القا
وفي ھذه الحالة فان البرنامج سیظھر رسالة خطا ویخرج بشكل مفاجئ ان لم نقم ملفات نصیة او تنفیذیة 

  .باعطائھ االمر بتجاھل ھذا الخطأ
  1 یقوم بھا المستخدم بالضغط على زر التالي بمقدار  في كل مرة Rsz ثانیا سنقوم بزیادة قیمة المتغیر -
  .Rszو الذي ترتیبھ یساوي قیمة المتغیر  بعد ذلك امر للوقوف على العنصر التالي في قائمة الملفات -
 والذي رقمھ File1 بعد ذلك امر لتحمیل الصورة من المسار الموجود على العنصر الحالي في قائمة الملفات -

  .Rszغیر یساوي قیمة المت
  وذلك  االمر التالي یقوم باعادة عرض الصور الى البدایة بمجرد الوصول الى اخر صورة في قائمة الملفات -

  .File  الى الصفر عندما تكون قیمتھ تساوي عدد عناصر القائمة Rszمن خالل اعادة قیمة المتغیر 
  .ذة البرنامج اما االمر االخیر ھو من اجل اظھار اسم الصورة على عنوان ناف-
  
  

بدال من فعند الضغط علیھ ،         عمل ھذا الزر مشابھ لعمل الزر الذي شرحناه سابقا ولكن بطریقة معاكسة 
  .الحظ الشفرة التالیة.  الى الصورة السابقة عودة الى الصورة التالیة سیتم الاالنتقال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ویمكنك مالحظتھا بنفسك، ة ان الفروق بین ھذه الشفرة والتي سبقتھا واضحاعتقد 
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  . وتجربة ما قمت بھ حتى االن  F5واالن یمكنك تشغیل البرنامج بالضغط على 

ویفضل ، وحدد احد ى الصور الموجودة على جھازك ، وبعد تشغیل البرنامج اضغط على الزر الخاص بالفتح 
ثم الحظ ظھور الصورة على ، في نفس المجلد ان یكون ھناك اكثر من صورة بجوار الصورة التي حددتھا 

  .بعد ذلك اضغط على ازرار التنقل بین الصور الستعراض جمیع الصور الموجودة داخل المجلد، الشاشة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
والتي ھي بالتالي  ،ه سابقاا الذي استعرضن         عمل ھذا الزر ھو عرض جمیع الصور الموجودة في المجلد

  مالحظة ان یكون العرض ملئ الشاشة مع.  ثواني3بشكل متتابع كل  File1 موجودة في القائمة 
   :الحظ الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
خاصیة  قیمة الولكن بقي ان نغیر،  الى الفورم مسبقا  Timer اوال  من المفترض انا اضفنا االداة -

Interval    وھذا معناه انا نطلب من االداة 3000ى لالداة ال Timer  كل ثالث امر معین ان تكرر تنفیذ      
  .الصورة المعروضة على الشاشة بتغییر   المتعلقوي سنكتبھ ھذوبالطبع فان االمر ال، ثواني 

   لتظھر لنا نافذة الشفرة  Timer ثم نقوم بالنقر مرتین فوق االداة -
  :ونكتب االمر التالي

  
  
  
  

  ورة التالیة عندما یضغط المستخدم علیھ یعرض الصوھذا االمر یقوم باستدعاء االجراء الخاص بالزر الذي 
بشكل تلقائي وفي ھذه الحالة سیتم الضغط على زر التنقل بین الصور كل ثالث ثواني أي ھذا الزر              

  .دون ان یفعل المستخدم ذلك
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یل  ستنفذ اجراء التنقل بین الصور كل ثالث ثواني بمجرد ان تقوم بتشغ Timer ولكن الحظ ان االداة -
وبالطبع لیس ھذا ما نریده حیث البد من ضغط المستخدم على زر العرض كشرائح لنقدم لھ ھذه ، البرنامج 
وبھذا نقوم بتجمید عمل  False الى  Timer لالداة  Enabledلذا نقوم بتغییر قیمة الخاصیة ، الخدمة  

  .المؤقت حتى إشعار آخر
فعندما یضغط المستخدم علیھ في المرة االولى ، ھ حالتین ان زر العرض كشرائح لالى  نویھ من المھم الت-

  :یقوم بعدة اجرائات 
   تكبیر نافذة العرض لتصبح ملئ الشاشة-1
  تكبیر الصورة لتصبح ملئ النافذة-2
   الخاصة بتغییر الصورTimerتشغیل االداة -3

  : وھي كالتاليوعند الضغط علیھ في المرة الثانیة یقوم باجرائات معاكسة لالجرائات السابقة
   تصغیر نافذة العرض واعادتھا الى حجمھا السابق -1
  الى حجمھا السابقتصغییر حجم الصورة -2
  . لیتم ایقاف تغییر الصور المعروضة على الشاشةTimer ایقاف االداة -3

 وعند، أي باختصار عندما یضغط المستخدم على الزر في المرة االولى یبدا عرض الصور كشرائح متتابعة
  .الضغط علیھ مرة اخرى یتوقف عرض الصور ویعود البرنامج الى طبیعتھ السابقة

وبالتالي نحدد ، ولكن كیف لنا ان نعلم ان كانت ھذه ھي الضغطة االولى او الثانیة التي یضغطھا المستخدم  -
  التي سنختارھا للتنفیذ؟االجرائات 

فال بد انھا  عرض العادیة أي انھا غیر مكبرة وضعیة الفان كانت في ، ببساطة  سنفحص وضعیة النافذة -
واال لكانت النافذة في وضعیة ملئ الشاشة ان سبق وان تم الضغط على زر االستعراض من ، الضغطة االولى 

 WindowState الى ملئ الشاشة عن طریق تغییر قیمة الخاصیة وبھذا نقوم بتحویل حجم النافذه، قبل 
عكس أي ان النافذة فعال مكبرة فنقوم بتصغیرھا عن طریق تغییر قیمة نفس اما ان كان ال . 2للفورم الى 

   . 0للفورم الى الخاصیة السابقة 
حیث سنقوم بتكبیر الصورة ان كانت في المقاس العادي ونقوم بتصغیرھا  وھذا ینطبق على باقي االجرائات -

  .أي ان كانت ملئ الشاشة، ان لم تكن كذلك 
  . ان مجمدا او نقوم بتجمیده ان كان یعملTimerت  وسنقوم بتشغیل المؤق-
 االن ننتقل الى الزر الخاص بعرض الشرائح وننقر مرتین علیھ وبعد ان تفتح نافذة الشفرة نكتب االجراء -

  : التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
الحظ انھ یمكننا " للفورم  WindowState االمر االول ھو عبارة عن جملة شرطیة لفحص قیمة الخاصیة -
   ." من اجل النافذة الحالیة فقط Form1 بدال من اسم النافذة Meعمال الكلمة است

 أي ان العرض لم )Normal( فھذا یعني ان النافذة في الوضعیة العادیة 0فان كانت الخاصیة تحمل القیمة  
  .یبدا بعد

  . االمر الثاني ھو لتكبیر النافذة لتمأل الشاشة بناء على تحقق الشرط المذكور-
  .رابع ھو لتصغیر النافذة بناء على عدم تحقق الشرط المذكورالمر ال ا-
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   فان كانت مساویة للقیمة Image1 االمر االول ھو جملة شرطیة لفحص عرض الصورة او عرض االداة -

وامر وبالتالي یتم تنفیذ اال. بعد فھذا یعني ان الصورة مازالت في الوضع العادي وان العرض لم یبدا 4095
  .التالیة للشرط مباشرة

  .لتكبیر الصورة لتكون مساویة لحجم النافذة في حال تحقق الشرط طبعا ھو  والثالث االمر الثاني-
  . االمر الرابع والخامس لتغییر موضع الصورة داخل النافذة لتبدا من اعلى الزاویة الیسرى -
 تم تكبیرھا بالفعل أي ان العرض قد تم تشغیلھ في حال عدم تحقق الشرط السابق فھذا یعني ان الصورة قد-

لیتم ایقاف العرض وھذا ما كانت علیھ سابقا  لذا من المفترض ان یتم اعادة حجم الصورة وموقعھا الى ما
  .یقوم بھ كال من االمر السابع والثامن والتاسع والعاشر

  
  
  
  
  
  
العرض (ام ال ) یتم العرض(كان یعمل  ان Timer1 االمر االول ھو عبارة عن شرط لفحص اداة المؤقت -

  ).متوقف
  . وبالتالي ایقاف العرضتعمل أي عند تحقق الشرط  في حال كانت Timer1 ھو الیقاف االداة ثاني االمر ال-
 ان كانت مجمدة أي في حال عدم تحقق الشرط وبھذا یتم بدأ العرض Timer االمر الرابع ھو لتشغیل االداة -

  .یرھا كل ثالث ثوانيثم تغی. للصور كشرائح
  
  

بمقدار معین وذلك في كل مرة یقوم          عمل ھذا الزر ھو تكبیر الصورة المعروضة على الشاشة 
  :ومن اجل القیام بھذا االجراء سنستخدم اربع اوامر برمجیة فقط وھي كالتالي. المستخدم بالضغط على الزر

  
  
  
  
  
  
  500قدار  بمالصورة االمر االول یقوم بزیادة عرض -
   االمر الثاني ھو لزیادة ارتفاع الصورة بنفس المقدار لتكون الزیادة متوازنة من الجانبین-
  . أي بمقدار نصف الزیادة التي حصلت الرتفاع الصورة 250لتحریك الصورة العلى بمقدار  االمر الثالث -
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  .عرض الصورةمر الرابع لتحریك الصورة للیمین بمقدار نصف الزیادة التي حصلت ل اال-
  
  
  

بمقدار معین وذلك في كل مرة یقوم المستخدم بالضغط على ھذا          یقوم الزر بتصغیر الصورة المعروضة 
دم اربع اوامر برمجیة تقوم بعمل معاكس لالوامر الخاصة بالزر ومن اجل القیام بھذا االجراء سنستخ، الزر 
  :وھي كالتالي . السابق

  
  
  
  
  
  
و لتجاھل الخطا في حال استمر المستخدم في الضغط على زر التصغیر الى ان تصل القیم الى  االمر االول ھ-

ففي ھذه الحالة سیظھر المترجم رسالة خطا ان ضغط المستخدم ضغطة اخرى الن الخصائص ، الصفر 
  .المذكورة ال یمكن ان تحمل قیما سالبة

  .لیات معاكسة لالوامر المكتوبة في زر التكبیر عم ھي عبارة عن  االخرىوكما تالحظ فان جمیع االوامر -
  
  

ولكن بعد ان نظھر  ،          زر الحذف یقوم بحذف الصورة المعروضة على الشاشة من موقعھا االصلي
الحظ الشفرة . لذا سنحتاج للدالة الخاصة بالحذف والتي شرحناھا سابقا ،   رسالة تاكید للحذف مللمستخد
  :التالیة

  
  
  
  
  
  
  
  .مر االول لتجاھل أي خطا قد یحدث في اسم الملف المعطى لدالة الحذف اال-
  rثم وضع النتیجة في المتغیر ،  االمر الثاني الظھار رسالة تطالب المستخدم بتاكید رغبتھ في حذف الصورة -
غیر فان قیمة المت" نعم" االمر الثالث جملة شرطیة لفحص الزر الذي ضغط علیھ المستخدم فان كان ھو زر -

r  ستكون "VbYes"وبالتالي یتم تنفیذ االجراء الخاص بالحذف .  
  . االمر الرابع استدعاء دالة الحذف واعطائھا مسار الصورة التي نرید حذفھا -
  . االمر الخامس لتحدیث قائمة الملفات لیتم استبعاد الصورة المحذوفة من القائمة -
  .ن الشاشة واظھار الصورة التي تلیھا االمر السادس لیتم اخفاء الصورة المحذوفة م-
  

 
  .           عمل الزر ھو ارسال امر الى الطابعة لطباعة الصورة المعروضة على الشاشة 

  
  . دالة الطباعة  استدعاءوھنا سنكتفي بامر واحد وھو
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دید على جھاز او بالصح نسخ الصورة الى موقع ج،          وظیفة الزر ھو حفظ الصورة في مكان جدید 
  :الحظ الشفرة التالیة. الكمبیوتر 

  
  
  
  
 االمر االول الظھار مربع حوار الحفظ من اجل ان یقوم المستخدم بتحدید المكان الذي یرید حفظ النسخة -

  .الجدیدة فیھ
وھو ثم المسار الجدید للنسخة ، واعطائھا المسار الحالي للصورة ،  االمر الثاني ھو استدعاء لدالة النسخ -

   لمربع الحوار  FileNameلحفظ النسخة فیھ والذي تعیده الخاصیة عبارة عن الموقع الذي حدده المستخدم 
  
  

         وظیفة ھذا الزر ھي التعدیل على الصورة ولكن لیس بواسطة برنامجنا حیث ان البرنامج الذي نقوم 
للقیام سنقوم باستدعاء برنامج الرسام ة  فھي مھماما التعدیل علیھا، بتصمیمھ ھو الستعراض الصور فقط 

  : وسیكون االستدعاء على النحو التالي.بھا
  
  
  
  
  
 باسم جدید لیتم بعد ذلك التعدیل علیھا بواسطة (\:C) االمر االول یقوم بنسخ الصورة اوال الى القرص -

  .الرسام
ة التي نرید من اعطائھا مسار الصور بعد  Shell االمر الثاني یقوم باستدعاء برنامج الرسام بواسطة الدالة -

   . (\:C)اوجدناھا في القرص وھو مسار النسخة التي سبق وان ، الرسام ان یفتحھا 
  
  

علیك االن تشغیل البرنامج وتجربة االزرار كال ، وبھذا نكون قد انتھینا من تصمیم برنامج مستعرض الصور 
  .و تصحیح أي خطا قد تكتشفھ اتناء التنفیذ ، على حدة 

  
  
  
  
  
  
  

 االدوات المستخدمة
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  MsWinsock         اداة االتصال                                                                  
او أي صورة اخرى من صور ، او النصوص ، لتبادل الملفات ، وظیفة االداة ھي ربط جھازین او اكثر 

  البیانات
  

  واتكیفیة جلب االداة الى شریط االد
 غیر متوفرة في شریط االدوات القیاسي ولكي تقوم بجلب االداة الى شریط االدوات MsWinsockاالداة 

 سیظھر لك مربع  Componenetsثم اختر من القائمة ، اضغط الزر االیمن فوق شریط االدوات : القیاسي 
  :حوار المكونات ابحث عن 

  
  

حظ ظھور االداة بعد ذلك ستال . OK ثم اضغط   Apply قم بالتأشیر على العنصر كما ھو موضح ثم اضغط
  .على شریط االدوات القیاسي 

  
   MsWinsock1ة اكیفیة استخدام األد

  :استخدام االداة على اساس بسیط جدا وھو تقوم طریقة 
   .Client\Server او یمكن تسمیتھا  Receiver ومستقبل  Sender وجود طرفین مرسل -
  . یراقبھ في انتظار ورود بیانات من خاللھ ویضل  Portلمستقبل باالرتباط بمنفذ معین  یقوم الطرف االول ا-
 ربط الطرفین حیث یقوم الطرف المرسل باالتصال بالمستقبل على رقم او اسم الجھاز الموجود فیھ المستقبل -

  . وعلى نفس المنفذ الذي یراقبھ 
  .تقبل ان یرد بقبول ذلك الطلب  وعندما یرسل المرسل طلبا باالتصال فان على المس-
  . بعد ذلك یقوم المرسل بارسال البیانات التي یستقبلھا الطرف المستقبل -

  :وھنا نفس القصة السابقة ولكن اكثر تفصیال
 Server بالنسبة للمستقبل -1
  : او اسمھ ومنفذ االتصال بھ على النحو التالي IP تجھیز المستقبل وذلك بتعریف رقمھ -  
  
 
  :شغیل المستقبل  ت
  

  . الخاصة باالستقبال MsWinsock ھي اداة االتصال  WskServerمع العلم بان 
  
    Client بالنسبة للمرسل -2
وعلى نفس المنفذ الذي یراقبھ ،  یقوم باالتصال بالجھاز الذي یوجد بھ المستقبل على رقم أو اسم الجھاز - 

  :المستقبل على النحو التالي
 
  
   لدى المستقبلConnectionRequest  باسم م المرسل باالتصال بالمستقبل فانھ یشغل حدث عندما یقو- 
  : وفي ھذا الحدث یقوم المستقبل بقبول االتصال عن طریق االمر التالي - 

 
                                                

   الموضوع منقول عن مجلة تكنولوجیا-1
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  : یقوم المرسل بارسال البیانات الى المستقبل عن طریق االمر التالي  -
  
  
 والذي یعني ورود البیانات DataArrival ل لدى المستقبل الحدثیشغ عندما یرسل المرسل بیاناتھ فانھ -

ویتم استقبال البیانات الواردة عن طریق كتابة االمر التالي داخل االجراء الخاص بالحدث ، من المستقبل 
DataArrivalالذي ذكرناه :  

  
  

فھو تحدید لنوع البیانات  VbStringاما ،  ھو المتغیر الذي سنضع البیانات الواردة بداخلھ StrDtحیث ان 
   ."نص"ـ الواردة ك

  . بعد ذلك یكون انھاء االتصال من احد الطرفین-
و كما ھو مالحظ من المثال السابق فانھ یمكن استخدام اداة االتصال كمرسل او مستقبل للبیانات ولكن لیس 

الوقت مع جھاز اخر  فانا أي اذا اردنا تصمیم برنامج یقوم باالرسال واالستقبال في نفس ، لنفس االداة 
  . لالستقبال ىواألخرواحدة تقوم بعملیة االرسال  ، ألداتینسنحتاج 

  
  IPكیفیة الحصول على رقم تعریف الجھاز البعید  

كما ھو مالحظ انا قمنا باالتصال بالطرف االخر باستخدام اسم الجھاز وھذا غالبا یحدث بالنسبة للشبكات 
 االتصال بجھاز بعید عبر االنترنت فانا في ھذه الحالة البد لنا من معرفة رقم االي اما اذا اردنا ، Lanالمحلیة 

وبالطبع فان االي بي ھو رقم سري لیس من المفترض ان یكون الحصول ،    االخر الخاص بالجھازIP بي 
  .علیھ سھال لما قد یسببھ من حدوث عملیات اختراقات امنیة لالجھزة دون علم اصحابھا 

ھذا الرقم لیس رقما ثابتا ویتغیر من وقت الخر بمجرد الخروج من الشبكة ثم العودة مرة اخرى یتم كما ان 
 للجھاز "  سرقة االي بي "ما یقال لھا عملیةلفنحن ھنا مجبرون اذا .  لتعریفھ ا جدیدااعطاء الجھاز رقم

  :االخر وھذه احدى الطرق السھلھ لتنفیذ ھذه العملیة 
   المعروفبرنامج الماسنجرناك اتصال مسبق بینك وبین الطرف االخر عبر یجب ان یكون ھ:اوال 
ویفضل ان یكون حجم الملف قم بارسال أي ملف الى الطرف االخر لتبقى عملیة التواصل بین الجھازین :ثانیا

  .225KBاكبر من 
   .Enter  ثم اضغطNetstat –n  بسرعة ثم اكتب االمر التالي Dosانتقل الى موجھ االوامر : ثالثا

وعلى یسار الشاشة االي بي الخاص ، سیظھر لك على یمین الشاشة االي بي الخاص بالجھاز االخر : رابعا 
  .بجھازك
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  )برنامج الدردشة ( برنامج المحادثة الفوریة  : ثانیا

  
  

   على النافذةاألدواتوضع 
  :طریقة التي تظھر في الشكل  التالیة بالاألدوات بإضافةافتح مشروع فیجوال بیسك جدید ثم قم 

  بالشكل المبین على الصورة  Text1 األداة أضف -
 True إلى MultiLine النافذة بالشكل المبین على الصورة ثم قم بتغییر خاصیة إلى  Text2 األداة أضف -

  . True إلى  Lucked وخاصیة 
وغیر قیمة الخاصیة  SndCmd إلى األداة النافذة ثم قم بتغییر اسم إلى Command األداة أضف -

Caption  إرسال "إلى. "  
   .500 إلى  Interval النافذة ثم قم بتغییر قیمة الخاصیة إلى Timer األداة أضف -
 اكتب  Caption نافذة المشروع         وفي الخاصیة اعلي اضغط على رمز محرر القوائم الموجود -
   .Cnct  اكتب Nameوفي الخاصیة " اتصال"
 والثانیة الى  GetD الى األولى النافذة ثم قم بتغییر اسم ىغال MsWinsock األداة نسختین من  فأض -

Send .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Text2 

Text1 

Timer 

MsWinsock 

Command 

Menu 



  تصمیم البرامج الشھیرة
 

20

  كتابة الشفرة
  

  التعریفات للمتغیرات العامة
  : عن المتغیرات العامة التعریفات التالیةباإلعالناكتب في الجزء الخاص 

  
  
  
  
  
  

  حدث تحمیل النافذة  
  
  
  
  
  
  
 تقوم بعملیة االرسال الى الطرف األولى،  كما وضحنا فان برنامج المحادثة یحتوي على اداتین لالتصال -

  .والثانیة تقوم باستقبال الرسائل الواردة  من الطرف االخر، االخر 
قبال لمراقبة لذا فان اول اجراء سنقوم بھ عند بدأ تشغیل البرنامج وعند تحمیل النافذة ھو تھیئة اداة االست

  .توقعا لورود أي طلب لالتصال من االخرینمنفذ الكمبیوتر 
ولكن . ومع مالحظة ان الطلب الذي سیرد ھو باالساس من نسخة اخرى لنفس البرنامج الذي سنصممھ 

  .وسنعرف الحقا كیف سیتم ارسال الطلبات لالتصال باالجھزة االخرى، موضوع على جھاز اخر 
  .تحدید المنفذ الذي من المتوقع ان ترد طلبات االتصال من خاللھب االمر االول یقوم -
  . االمر الثاني یقوم بالتوجیھ الداة االستقبال بمراقبة ذلك المنفذ-
  
  

  حدث النقر على قائمة طلب االتصال  
  

ال طلب ووظیفتھا ھي القیام بارس، وھي القائمة الموجودة اعلى النافذة والتي اضفناھا بواسطة محرر القوائم 
   .) حددناه سابقا الداة االستقبال لتقوم بمراقبتھ(باالتصال الى الجھاز االخر على اسم الجھاز ورقم المنفذ

  :الحظ الشفرة الخاصة بھذا االجراء
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االول ھو عبارة عن اظھار صندوق نص للمستخدم من اجل ان یقوم بتحدید اسم الجھاز الذي یرید  االمر -
   .Remotثم بعد ذلك سنخزن اسم الجھاز داخل المتغیر . جراء المحادثةاالتصال بھ ال

  .خاص باداة االرسال لتفادي رسائل الخطأ االمر الثاني ھو الغالق أي اتصال سابق -
 والمعامل االول ھو اسم الجھاز الذي حدده المستخدم، لطلب االتصال مع الجھاز االخر  االمر الثالث ھو -

  .اما المعامل الثاني ھو رقم المنفذ ،  االي بي ان كان االتصال عبر االنترنتویمكن ان یكون رقم
الجل ارسال اسم الجھاز الحالي الى الجھاز االخر وسنشرحھا عالمة سنستدل بھا الحقا  المتغیر الثالث ھو -

  .في حینھا
  . مباشرة االمر الثالث ھو لوضع التركیز على صندوق نص االرسال لیبدا المستخدم بالكتابة-
  

  حدث تلقي طلب االتصال من الطرف االخر 
،  الطلب من الطرف االخر الجراء االتصال  اداة االستقبال وضحنا سابقا فان ھذا الحدث یتم بمجرد تلقيكما 
اذ البد ان توافق اداة االستقبال على االتصال اوال قبل اتمام ،  االمر الخاص بقبول االتصال كتب بداخلھوسن

  .العملیة 
  :الحظ الشفرة الخاصة بھذا الحدث

 
 
 
  
  
  
  .تفادیا لالخطاء، االمر االول الغالق اداة االستقبال في حال كان ھناك أي اتصال سابق  -
  . االمر الثاني یقوم بالموافقة على اجراء عملیة االتصال مع الجھاز االخر -
  .حق المتغیر سنستخدمھ من اجل استقبال اسم الجھاز االخر في وقت ال-
  

 جاھزین لتبادل البیانات وأصبحا،  عملیة االتصال بین الجھازین بشكل ناجح  الى ھنا نكون قد اتممنا
   .فیما بینھما)العبارات (

  . وبعد ان تظھر لك نافذة البرنامج اضغط على قائمة اتصال اعلى النافذةF5االن نفذ البرنامج باستخدام مفتاح 
ولكن بشرط ، او رقم االي بي الخاص بھ بشكل صحیح ، راء االتصال معھ ثم ادخل اسم الجھاز الذي ترید اج

   .Enterثم اضغط مفتاح  .  اوالان تكون تعمل ضمن شبكة او متصال باالنترنت
فعلى االرجح ان ، اما ان ظھرت لك رسالة خطا ، ان لم یحدث شيء فتھانینا لقد سارت االمور كما یجب 

  :تیةاالتصال لم یتم الحد االسباب اال
  . اسم الجھاز الذي ادخلتھ او رقم االي بي غیر صحیح – 1
  .او انك غیر متصل باالنترنت، او ان الشبكة التعمل  انت ال تعمل ضمن شبكة  - 2
  . ربما ھناك خطأ امالئي في كتابتك للشفرة -3
  

الجھازین سیكون لكنھ قائم على اساس ان احد ، ولكن صحیح ان االتصال بین الجھازین قد تم بشكل ناجح 
النھ من قام بعملیة طلب ) العمیل ( مرسال فقط أي ان احد الجھازین سیكون، خادما واالخر جھاز عمیل 

  .النھ الذي وافق على االتصال بعد ذلك) الخادم( مستقبال فقط واالخر سیكون، االتصال 
لخادم یطلب االتصال بالجھاز العمیل فنجعل الجھاز ا، لذلك یتحتم علینا ان نتفذ العملیة السابقة بشكل معاكس 

وبھذا یصبح كال الطرفین عبارة عن خادم وعمیل في ، ثم نجعل الجھاز العمیل یقبل االتصال بالجھاز الخادم ، 
  .أي یمكنھما ارسال واستقبال البیانات في نفس الوقت ، الوقت ذاتھ 
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از الخادم ما ھو اسم الجھاز العمیل الذي ما ھو المطلوب التمام تلك العملیة ؟ المطلوب فقط ان یعرف الجھ
  . الیھلاالتصالیقوم ھو ایضا بارسال طلب . اجرى معھ االتصال 
  كیف سیعرف ذلك ؟

  . سنجعل الجھاز العمیل یقوم بارسال اسمھ الى الجھاز الخادم بمجرد اتمام عملیة االتصال 
  :و سنكتب امر االرسال داخل االجراء

    Timer_Timer                                                                                      اداة المؤقت             
بینما نحن نرید ارسال اسم الجھاز مرة واحدة فقط  ، االمر كل وقت معین  تقوم بتكرار تنفیذ Timerولكن االداة 

  فلماذا نستخدم ھذه االداة ؟
 الذي نوھنا الیھ سابقا وقلنا انا سنستخدمھ الرسال اسم SndNmالمتغیر ھذه االداة ستقوم بفحص قیمة 

 ارسال اسم الجھاز الحالي الى الجھاز االخر یتم فس  TRUE فان كانت القیمة تساوي ، كل نصف ثانیة الجھاز
العمیل اجراء وبالطبع فان المتغیر لن یحمل ھذه القیمة اال اذا كانت اداة االستقبال قد وافقت للتو  على طلب ، 

  . التي تقوم بكل ما ذكرناه التالیة و الحظ الشفرة. أي ان العملیة ستنفذ لمرة واحدة فقط .  معھااالتصال
  

  
  
  
  
  
  
  
 فھذا یعني ان ھناك حاجة  TRUE فان كانت تساوي  SndNm  االمر االول یقوم بفحص قیمة المتغیر -

  .الرسال اسم الجھاز الحالي الى الجھاز البعید
 LocalHostNameاالمر الثاني ھو الذي یقوم بعملیة ارسال اسم الجھاز الحالي الموجود بداخل الخاصیة  -

   .Sendلالداة االتصال 
  . لكي ال یتم ارسال االسم مرة اخرى FALSE الى  SndNm االمر الثالث لتغییر قیمة المتغیر -
  

 فان قطع االتصال مع .ل كل نصف ثانیة واالن سنكتب شفرة ضمن نفس االجراء تقوم بفحص حالة االتصا
التوجیھ الداة االستقبال بمراقبة منفذ الكمبیوتر الخاص بھا تحسبا لمعاودة  یتم ،الجھاز االخر الي سبب 

  :وھذا یتم باالوامر التالیة. الجھاز االخر لطلب االتصال معھا
  
  
  

  

  

 فھذا یعني ان 7حیث ان اعادت الخاصیة الرقم  الداة االستقبال  Stateیفحص قیمة الخاصیة  :  االمر االول-
  .لك ان االتصال الیجري بشكل ناجح اما ان اعادت أي رقم اخر فمعنى ذ. االتصال یجري بشكل جید 

  .یقوم باغالق أي اتصال سابق لالداة :  االمر الثاني -

  . من جدید 6000یقوم بامر اداة االستقبال لمراقبة المنفذ رقم : االمر الثالث -
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  .تحسبا لورود أي طلب اتصال من الجھاز االخر، لبدأ عملیة المراقبة :  االمر الرابع -

  ارسال واستقبال النصوص

 وبعد ان اتممنا عملیة االتصال بین الجھازین بقي لنا ان نقوم بعملیة ارسال النص الذي سیكتبھ المستخدم االن
ع بعد ان یضغط المستخدم على زر االرسال او على بالطب، اسفل الشاشة الى الطرف االخر في صندوق النص 

  . من لوحة المفاتیح Enterمفتاح 

  

  

  

  

  

  

  

  حدث النقر على زراالرسال                        

  

  

  

 في البدایة وقبل ان نقوم بارسال النص الذي كتبھ المستخدم الى الجھاز االخر یستحسن ان نفحص حالة -
اما ان كان االتصال قد قطع الي سبب فنظھر ، ئما بین الجھازین ارسلنا النص االتصال فان كان االتصال قا

  .وھذا ما تقوم بھ الشفرة السابقة،  للمستخدم تبلغھ بان االتصال متعذر مع الطرف االخر رسالة خطا

داة  ال Stateوكما سبق وان ذكرنا فان معرفة نجاح االتصال من عدمھ یمكن ان نعرفھ بواسطة قیمة الخاصیة 
اما غیر ذلك فان عملیة االرسال لن ،  فان االتصال یجري بشكل ناجح 7 حیث ان اعادت القیمة  .Sendاالتصال 

  .تكون ممكنھ 

  

  

 وھنا استخدمنا االجراء ،  االمر االول ھو الذي یقوم بارسال النص الذي كتبھ المستخدم الى الطرف االخر  -
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SendData  الخاص باداة االتصال Send ن اجل ارسال قیمة صندوق النص  مText1.  الذي یحتوي على 
  .العبارة التي كتبھا المستخدم

  . االمر الثاني ھو من اجل اظھار ما ارسلھ المستخدم الى الجھاز االخر على صندوق النص االعلى -

حیث ، ادة وھذا ما یجري في برامج المحادثة ع(  االمر الرابع من اجل مسح محتویات صندوق النص االسفل -
  .یظھر النص في الصندوق االعلى ویختفي من الصندوق االسفل بمجرد ان یضغط المستخدم على زر االرسال 

   فوق صندوق النص االسفل  Enterحدث الضغط على مفتاح 

ولكن لو اردنا ان یتم ، بعد ان یكتب المستخدم رسالتھ علیھ ان یضغط على زر االرسال لیتم ارسال الرسالة 
فعلینا ان نكتب الشفرة التالیة في ،  من لوحة المفاتیح  Enterرسال بمجرد ان یضغط المستخدم على مفتاح اال

  .حدث الضغط على احد المفاتیح فوق صندوق النص 

  

  

 وھو متغیر یعید قیمة االسكي الخاص بالمفتاح الذي ضغطھ KeyAscii االمر االول یفحص قیمة المتغیر -
 فھذا یعني ان المستخدم ضغط مفتاح االدخال 13فان كانت قیمة المتغیر تساوي ، فاتیح المستخدم من لوحة الم

Enter وفي ھذه الحالة یقوم بتنفیذ االمر الثاني .  

وھذا ،  وھي الدالة الخاصة بالنقر على مفتاح االرسال SndCmd_Click االمر الثاني یقوم باستدعاء الدالة -
 بعد كتابة النص فكانھ نقر على مفتاح االرسال  Enterلمستخدم على مفتاح معناه ان البرنامج في حال ضغط ا

  .بالفارة

   البیانات من الطرف المرسلتلقيحدث  

الن البیانات التي ستصل ، عند وصول البیانات من الطرف المرسل نقوم باستقبالھا وتخزینھا في متغیر نصي 
  .ھي عبارة عن نصوص وعبارات ارسلھا الطرف االخر 

  للمستخدمنرید اظھارھا، ان تكون البیانات التي ارسلھا المرسل لیست عبارة نصیة ، ولكن ھناك احتمال واحد 
حیث سیقوم المرسل بارسال اسمھ للجھاز االخر مرة واحدة بعد ان یتم االتصال ون اسم الجھاز المرسل كبل قد ت

راجع االجراء  . ( Timer1 االجراء الخاص بالمؤقت وھذا بالطبع النا قمنا بكتابة االوامر الخاصة بذلك داخل، 
  فان كانت GetNm لذا عند تلقي البیانات من المرسل یجب علینا اوال ان نفحص قیمة المتغیر ).المذكور

 فھذا یعني انھا البیانات االولى التي تصل من المرسل وبالطبع فان اول ما سیصل من  TRUEمازالت تساوي 
وبالتالي سیكون االجراء المطلوب ھو امر اداة االرسال الخاصة بنا باالتصال بالجھاز ، ز المرسل ھو اسم الجھا

  . ولیس مجرد االستقبال منھSendلیتسنى لنا بعد ذلك االرسال الیھ بواسطة اداة االرسال ، المرسل 
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وم اداة  بمجرد ان تقTRUEیحصل المتغیر علىالقیمة  ( GetNm االمر االول یفحص قیمة المتغیر -
  ).20 راجع ص–االستقبال بالموافقة على طلب االتصال من المرسل 

 المرسل من الجھاز االخر وتخزینھ نص یقوم باستقبال ال)وینفذ في حال تحقق الشرط السابق ( االمر الثاني -
 نوع  فھو تحدید VbStringاما . وھو في ھذه الحالة سیكون اسم الجھاز المرسل طبعا Remotداخل المتغیر 

  .البیانات التي ستصل من المرسل انھا سلسلة نصیة 

  .ال یتكرر تنفیذ االجراء مرة اخرى  للمتغیر لكي  False االمر الثالث ھو اعطاء القیمة -

 االمر الرابع ھو التوجیھ الداة االتصال الخاصة باالرسال بان تقوم باالتصال على الجھاز المرسل على اسمھ -
  .رقم المنفذ الخاص بھالذي وصل للتو وعلى 

  TRUE ال یحمل القیمة  GetNmأي اذا وجد البرنامج ان المتغیر ، اما في حال عدم تحقق الشرط السابق 
  .فنقوم باظھارھا لھ، فھذا یعني ان النص المرسل من الطرف االخر ھو عبارة ارسلھا المستخدم الى المستقبل 

  

  

   .Remot في المتغیر  االمر االول یستقبل النص المرسل ویخزنھ-

 وفي السطر Text2 االمر الثاني یقوم باظھار النص الذي وصل من المرسل على صندوق النص االعلى -
  . VbCrLfالتالي باستخدام الدالة الخاصة باضافة سطر جدید 

العبارات بین الجھازین ثم عملیة نقل  عملیة االتصالمن خالل وبھذا نكون قد اتممنا  تصمیم برنامج المحادثة 
بعض المالحظات الھامة التي ستفسر لك بعض التشویش الذي حصل لك ولكن بقي . النصیة بین المستخدمین 

  .اثناء قرائة ما سبق من شرح 

حیث ستقوم بوضع كل نسخة في جھاز ، ال حظ ان البرنامج صمم على اساس انك تعمل على نسختین : اوال 
ذ بل في مرحلة التصمیم علیك ان تقوم بالعمل على جھازین في نفس وانا ال اعني في مرحلة التنفی، مستقل 
  .الوقت 

وھناك حل لھذه المشكلة حیث یمكن ان تعمل على النسختین وتجري االتصال بینھما  ، قد یكون الطلب صعبا
س وھما على نفس الجھاز بحیث تقوم كل نسخة باالتصال على النسخة االخرى عبر اعطاء اداة االرسال اسم نف

  .الجھاز الحالي الذي تعمل علیھ بشرط ان تقوم بتغییر ارقام المنافذ التي سیتم االتصال علیھا 

 6000عندما تقوم اداة االستقبال الخاصة بالنسخة االولى بمراقبة المنفذ الخاص بالكمبیوتر والذي رقمھ : مثال 
اداة االستقبال الخاصة بالنسخة الثانیة  ان فال یصح ان نطلب من ، ففي ھذه الحالة سیتم شغل المنفذ المذكور ، 

نامر اداة االرسال الخاصة وبالتالي  ، 6001ولكن یمكن ان نطلب منھا مراقبة المنفذ رقم ، ترافب نفس المنفذ 
   .6001بالنسخة االولى بارسال طلب االتصال الى النسخة الثانیة عبر المنفذ رقم 

  :لمزید من التوضیح الحظ الشفرة التالیة 
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  :في النسخة االولى  االستقبال 

  

  

  

   :لثانیةفي النسخة ا االستقبال 

  

  

  

  :في النسخة االولى  االرسال 

  

  

  

  

   :لثانیةفي النسخة ا االرسال 

  

  

  

  .وبھذا نتجنب االزدواجیة في استخدام منافذ الجھاز الواحد 

 نفس الجھاز فھذا ال یعني انك لم تعد ھي انھ وبالرغم من كونك تعمل على النسختین ضمن: المالحظة الثانیة 
وال بد ان ، فال بد ان یكون ھذا الجھاز مرتبط ضمن شبكة محلیة او واسعة او حتى انترنت ، بحاجة للشبكة 

أي ان طلب ، یق الشبكة رحیث ان االتصال بین نسختي البرنامج سیتم عن ط، تكون الشبكة تعمل بشكل سلیم 
 الى سویتش الشبكة ثم سیرسلھ السویتش ىرج من الجھاز الحالي ثم یذھب اللى سیخواالتصال من النسخة اال

فلن یذھب طلب االتصال الى أي سویتش فاذا لم یكن ھناك شبكة او ، نفس الجھاز مرة اخرى عبر المنفذ المحدد 
  .مكان وسیظھر البرنامج رسالة خطا تعلمك بعدم امكانیة االتصال 
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  برنامج مقھى االنترنت: ثالثا 

   االساسیة لبرنامج مقھى االنترنت المھمة
  

من المعروف ان مقھى االنترنت یحتوى على مجموعة اجھزة كمبیوتر مرتبطة مع بعضھا البعض من خالل 
حیث یقوم واحد من االجھزة فقط ، شبكة محلیة وھذه الشبكة المحلیة مرتبطة بدورھا مع شبكة االنترنت 

ومن ثم ترتبط بقیة االجھزة بذلك الجھاز لتتمكن من الوصول الى " لخادما"باالرتباط باالنترنت وھو الجھاز 
  .االنترنت عن طریقھ

واحد وھو الذي یدیر  ) Server(ومن المعروف ایضا ان الشبكة الخاصة بالمقھى ھي عبارة عن جھاز خادم 
  ) . Clint(وعدة اجھزة یطلق على كل واحد منھا اسم العمیل ، الشبكة 

  
 من ادارة الشبكة والتحكم  Server/قھى االنترنت فوظیفتھ االساسیة ھي تمكین الجھاز الخادم اما  برنامج م

باالضافة الى  ،من خالل السماح لبقیة االجھزة بالنفاذ الى االنترنت او منعھا من ذلك باالجھزة االخرى 
  .احتساب الوقت المنقضي لكل جھاز والمبلغ المستحق علیھ

  
  لیھا برنامج المقھىالھیكلیة التي یقوم ع

  
 حیث /Serverاحدھما برنامج خاص بالجھاز الخادم ، برنامج المقھى ھو عبارة عن برنامجین منفصلین 

المرتبطة بالشبكة والتي تطلب االرتباط ) العمالء(یقوم باستقبال الطلبات الواردة من االجھزة االخرى 
  .االنترنت باالنترنت ومن ثم السماح لھا او منعھا من الدخول الى 

  . ثم بعد ذلك یقوم باحتساب الوقت المنقضي لكل جھاز والمبلغ المستحق علیھ 
وتنحصر وظیفتھ بشكل اساسي اوال باغالق ، اما البرنامج الثاني فھو البرنامج الخاص بالجھاز العمیل 

لشاشة بحیث ال الشاشة على المستخدم لمنعھ من استخدام الكمبیوتر من خالل اظھار نافذة ترحیبیة تمأل ا
یمكن للمستخدم الوصول الى أي من سطح المكتب او قائمة ابدأ او أي شیئ اخر وبالتالي منع المستخدم من 

  .الوصول الى شبكة االنترنت بدون الحصول على االذن من الجھاز الخادم
 الترحیبیة التي سبق الوظیفة الثانیة ھي ارسال طلب الى الخادم لفتح الجھاز للمستخدم من خالل اخفاء النافذة

  .التطرق الیھا ثم تنفیذ ذلك بعد تلقي االذن من الخادم
  .اما الوظیفة الثالثة فھي إظھار عداد الوقت والمبلغ المحتسب على المستخدم  

  
وان ، الحظ ھنا ان جمیع االجھزة ستكون متصلة باالنترنت دائما سواء اكان ھناك مستخدم ام ال  : مالحظة 

ص بالخادم لن یقوم بقطع االتصال عن الجھاز العمیل وانما سیقوم باالمر للبرنامج العمیل بمنع البرنامج الخا
. المستخدم من الدخول الى سطح المكتب وبالتالي منع المستخدم من استخدام المتصفح الخاص باالنترنت 

ذة تمأل الشاشة  وتمنعك وھذا ما تالحظھ عادة عند الدخول الى احد مقاھي االنترنت حیث تالحظ ان ھناك ناف
  .من أي استخدام للكمبیوتر سواء اكان الستخدام االنترنت او أي استخدام اخر 

  
  .وسنقوم بشرح برنامج العمیل اوال  ثم ننتقل لشرح  برنامج الخادم
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  برنامج العمیل: اوال 
  

  الدوال المستخدمة 
  

  SetWindowPos                                                             دالة وضع نافذة فوق النوافذ االخرى
وظیفة الدالة ھي وضع النافذة فوق جمیع النوافذ االخرى بحیث ال یمكن تغطیتھا من قبل أي كائن ظاھر على 

  .الشاشة 
 سنستفید من ھذه الدالة  بان نجعل الشاشة الرئیسیة الخاصة ببرنامج العمیل تغطي كل الشاشة بحیث نمنع

  .المستخدم من الوصول الى أي رمز من رموز سطح المكتب او الى شریط المھام او القائمة ابدأ 
  

ھذه الدالة تتمیز عن بقیة الدوال االخرى بانھا لیست دالة خاصة بلغة فیجوال بیسك بل ھي دالة خارجیة من 
  .رمجة المختلفة  وھي حزمة خاصة بالویندوز اال انھا متاحة لالستدعاء من لغات الب APIدوال 

   من خالل كتابة السطر التالي  Muduleو قبل استدعاء الدالة یجب اوال ان تقوم بتعریفھا داخل ملف برمجي 
  

Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal 
hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As 
Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long(  

  
  

 Timerاما استدعاء الدالة یكون من خالل كتابة السطر التالي داخل حدث المؤقت 
SetWindowPos Form1.hWnd, -1, 0, 0, 0, 0, 3 
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 تصمیم برنامج العمیل

تقوم بحجب سطح المكتب عن المستخدم وھي التي یحتوي برنامج العمیل على نافذتین االولى ھي النافذة التي 
اما النافذة الثانیة فھي . تظھر للمستخدم اول االمر قبل ان یحصل على االذن بالدخول الى شاشة الكمبیوتر 
  .الخاصة باظھار الوقت المنقضي على بدأ االستخدام والمبلغ المحتسب على الوقت 

  
  وفي ما یلي صورة النافذة االولى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صورة النافذة الثانیة
  
  
  
  
  
  

 الى  Formاوال قم بانشاء مشروع جدید في فیجوال بیسك ثم اضغط على الزر الخاص بإضافة نافذة جدیدة 
  المشروع             

  
  .طبعا ھذه ستكون النافذة الثانیة الن فیجوال بیسك قد اضاف النافذة االولى بشكل تلقائي عند إنشائك للمشروع

 Module   ثم Addعد ذلك انتقل الى مستعرض المشروع واضغط الزر االیمن ثم من القائمة اختار ب
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  وضع االدوات على النافذة االولى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ھذه الخاصیة تحدد حجم النافذة عند تشغیل  . 2  للفورم الى القیمة  WindowState اوال غیر الخاصیة -

بحیث تغلق جمیع المنافذ ،  تجعل النافذة تمأل الشاشة عند بدأ تشغیل البرنامج 2ا القیمة واعطائھ، البرنامج 
  .التي توصل الى سطح المكتب او القائمة ابدأ 

   .True لالداة الى القیمة  Stretch الى النافذة ثم غیر الخاصیة Image اضف االداة -
الزر المقابل للخاصیة في قائمة الخصائص عندھا  لنفس االداة بالضغط على  Picture ثم غیر الخاصیة -

 وھي الصورة البنیة  Imageسیظھر لك مربع حوار لتحدید مكان الصورة التي ترید وضعھا داخل االداة 
مع مراعاة . طبعا ھذه الصورة ستجدھا مرفقة مع ملف برنامج العمیل في نفس المجلد . الظاھرة في الشكل 

  .مل النافذة ان تجعل حجم الصورة تغطي كا
   .500 الى القیمة  Interval الى النافذة وغیر الخاصیة  Timer اضف االداة -
 الى  Caption الى النافذة بنفس الموقع الظاھر في الصورة وغیر الخاصیة  Commandاضف االداة -
  " .ابدأ"

فاألداة غیر ن اوضحنا وكما سبق وا.   الى النافذة MS Winsock بعد ذلك اضف نسختین من اداة االتصال -
متوفرة في شریط االدوات القیاسي ولكن علیك احضارھا من االدوات االضافیة عن طریق الضغط على الزر 

  : ومن مربع الحوار ابحث عن  Componentsاالیمن فوق شریط االدوات القیاسي ثم اختیار 
  

  
بھذا ستجد ان . غط على زر الموافقة  على خیار التنشیط المجاور السم االداة  كما ھو موضح ثم اضاضغط

، االداة قد ادرجت الى شریط االدوات القیاسي  حیث یمكنك اضافتھا الى النافذة بشكل اعتیادي كأي اداة اخرى 
حیث سنقوم باستخدام االولى كمستقبل والثانیة . ولكن ال تنسى ان تقوم باضافة نسختین من االداة الى النافذة 

  .وبھذا نكون قد انتھینا من وضع االدوات على النافذة االولى لبرنامج العمیل) . الخادممع البرنامج (كمرسل 
  
  

Image 

MS Winsock 

Timer 

Command 
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  )Form1 –النافذة االولى  ( كتابة الشفرة
 SetWindowPosتعریف دالة 

سبق ان تطرقنا الى الدالة التي تقوم بوضع النافذة فوق جمیع النوافذ االخرى وقلنا ان ھذه الدالة لھا وضع 
   . Moduleال یمكن استدعائھا اال بعد تعریفھا اوال داخل ملف برمجي خاص بحیث 

اما االن علیك الضغط مرتین فوق . ومن المفترض انك قد قمت باضافة ھذا الملف عند انشائك للمشروع 
Module1  الموجود في مستعرض المشروع .  

   . Moduleثم قم بنسخ السطر التالي  الى داخل ال
  

Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal 
hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As 
Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long(  

  
ء یجب ولكن مع مراعاة ان االستدعا، بعد ذلك سنتمكن من استدعاء الدالة من أي نافذة من نوافذ المشروع 

  . وھذا ما ستالحظھ في شرح اداة المؤقت الحقا Timerان یكون داخل حدث المؤقت 
  

  حدث تحمیل النافذة  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ھي االداة المستقبلة للرسائل التي ستصل من   Winsock1 اوال یجب ان تعرف ان اداة االتصال االولى -
  .  ي االداة المرسلة  ھWinsock2اما اداة االتصال الثانیة . الجھاز الخادم 

ولو عدت الى الفصل الخاص بشرح كیفیة عمل اداة االتصال فستجد ان االداة المرسلة یجب ان تقوم بارسال 
اما االداة المستقبلة فعلیھا فقط . طلب لالتصال الى الجھاز االخر بواسطة اسم ذلك الجھاز ورقم المنفذ 

وھذا بالضبط ما تم عملھ في . التصال ثم ترد علیھ بالموافقة االنتظار ومراقبة المنفذ حتى یصل الیھا طلب ا
  :وتفصیلھا یاتي كما یلي . الشفرة الموجودة اعاله 

  
 االمر االول خاص باداة االرسال حیث تقوم االداة بطلب االتصال من الجھاز الخادم والذي افترضنا انھ -1

   .6001 على المنفذ رقم  PC1یحمل االسم 
ولكن سنتعرف ، رنامج الخادم بالرد على طلب اداة االرسال بالموافقة على اجراء االتصال طبعا سیقوم الب(

  ) .كیف یتم ذلك عند تطرقنا الى القسم الخاص بتصمیم برنامج الخادم
  . االمر الثاني خاص باداة االستقبال حیث یتم اعطائھا رقم المنفذ الذي سیصل منھ طلب االتصال من الخادم -2
  ) سیستخدم لالستقبال 6000 سیستخدم لالرسال والمنفذ 6001لمنفذ الحظ ان ا(
 االمر الثالث ھو االیعاز الداة االستقبال ببدأ مراقبة المنفذ المذكور تحسبا لوصول الطلب باالتصال من -3

  .الخادم
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الخادم لنفرض ان اداة االرسال قامت بارسال الطلب الى الخادم بطلب االتصال معھ ثم رد : مالحظة ھامة 
ولكن على اساس ان العمیل یمكنھ االرسال . بالموافقة بھذا یكون االتصال قد تم بالفعل بین الجھازین بنجاح 

ایضا الخادم یمكنھ االستقبال من العمیل فقط  النھ ھو من تلقى ، الى الخادم فقط  النھ ھو من طلب االتصال 
لكن كال البرنامجین ، ال یمكن للعمیل االستقبال من الخادم الطلب باالتصال أي ال یمكن للخادم االرسال للعمیل و

لذلك قمنا بوضع ، بحاجة الن یكونا مرسلین ومستقبلین في الوقت ذاتھ لتبادل المعلومات واالوامر بینھما 
وھذا یفسر ان االمر . نسختین من اداة االتصال على كل برنامج تقوم احداھما باالرسال واالخرى باالستقبال 

ل یقوم بطلب االتصال مع الجھاز الخادم بینما االمر الثاني یترقب وصول الطلب من الجھاز الخادم باجراء االو
الن البرنامج الخادم بمجرد قبولھ الجراء االتصال مع العمیل سیقوم بارسال طلب مماثل الى العمیل ، االتصال 

  . تصمیم البرنامج الخادم الجراء االتصال معھ وسنوضح كیف یتم ذلك عند تطرقنا الى كیفیة
  .االمر الرابع الظھار النافذه الحالیة -4
  

  
  
  
  

  حدث تلقي طلب االتصال من الخادم
  

بعد ان قمنا بارسال طلب الى الخادم الجراء االتصال سیقوم برنامج الخادم بالرد بالمثل أي سیقوم بارسال 
لب الى برنامج العمیل عن طریق الحدث االتصال معھ وبھذا سیصل الططلب الى برنامج العمیل الجراء 

ConnectionRequest)  وھنا سیقوم برنامج العمیل بقبول الطلب الوارد ) راجع شرح  عمل اداة االتصال
  : من الخادم الحظ الشفرة التالیة 

  
  
  
  
  
  
  
  

ریا الغالق أي اتصال قد یكون جا) المخصصة لالستقبال ( MS Winsock1االمر االول ھو ایعاز لالداة  -1
  .لتجنب الوقوع في االخطاء

  .االمر الثاني ھو ایعاز لنفس االداة بقبول اجراء االتصال مع الجھاز الخادم  -2
  
  
  
  
  
  
  



  تصمیم البرامج الشھیرة
 

33

  حدث نجاح االتصال 
  

و سنستخدمھ ھنا الرسال تاكید الى برنامج ، ھذا الحدث یتم عندما یتم االتصال بین جھازین بشكل ناجح 
  .الخادم لتاكید نجاح االتصال 

  
  
  
  

  
  

  . الى الخادم لتاكید نجاح االتصال بین الطرفین  Start االمر ھنا یقوم بارسال الكلمة -1
  
  
  
  

    حدث المؤقت 
  

ولكن ،  لتقوم بتكرار مجموعة من االوامر كل نصف ثانیة  Timer1لقد سبق و أن قمنا بضبط اداة  التوقیت 
  ما الفائدة من ذلك ؟  

لذلك یجب علینا ان نقوم بفحص حالة ، الذي تم بین الخادم والعمیل قد یحدث الي سبب انقطاع لالتصال 
وھذه المھمة ستقوم بھا اداة . وفي حالة حدوث االنقطاع  نقوم  بمعالجة المشكلة بسرعة ، االتصال باستمرار 

  .الحظ الشفرة الخاصة بالمؤقت . المؤقت كل نصف ثانیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خطاء التي قد تحدث عند تنفیذ االوامر التالیة وقد سبق شرح االمر في االمر االول ھو الخاص بتجاھل اال -1
  .الجزء الخاص ببرنامج مستعرض الصور 

 الداة االستقبال وھي عادة تعید قیمة  Stateاالمر الثاني ھو عبارة عن شرط للتحقق من قیمة الخاصیة  -2
 تعبر عن ان االتصال یجري بشكل  ھي التي7 و 2 وكل قیمة لھا معنى معین اال ان القیمتین 7 و 1بین 

  . تعني ان ھناك مشكلة في االتصال  Stateطبیعي واي قیمة اخرى تعیدھا الخاصیة 
 سیتم تنفیذ االوامر التالیة للشرط والتي یقوم 7 او 2وفي حالة ان التحقق من الشرط قد اعاد قیمة اخرى غیر 

  .باعادة االتصال مع الخادم 
  . أي اتصال الداة االستقبال لكي نعید االتصال مع الخادم مرة اخرى االمر الثالث یقوم باغالق -3
  .6000االمر الرابع یقوم بتحدید المنفذ الذي قد یصل الیھ طلب تجدید االتصال من الخادم وھو المنفذ  -4
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 .االمر الخامس لبدأ المراقبة للمنفذ تحسبا لوصول الطلب  -5
  . فوق جمیع النوافذ االخرى ةضع النافذ االمر السادس ھو استدعاء للدالة الخاصة بو-6
  

  حدث الضغط على زر البدأ
  
  
  
  
  
  

   بالضغط علیھ لیتم ارسال طلب الى                                             ھذا الزر ھو الذي یقوم المستخدم
  

  .الخادم باالذن للعمیل لفتح الشاشة للمستخدم 
  . بفتح الشاشة باالذن الى الخادم ومعناھا الطلب للخادمGetOpenة واالمر السابق یقوم بارسال الكلم -1
  
  

  حدث تلقي االذن من الخادم 
  

بعد ان ارسل العمیل طلب االذن بفتح الشاشة للمستخدم سیقوم الخادم بارسال الرد والذي سیكون اما 
  :الحظ الشفرة التالیة . بالموافقة او بالرفض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .الخطاءدالة تجاھل ا -1
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 VbString اما المعامل  dtاالمر الثاني یقوم باستقبال العبارة الواردة من الخادم وتخزینھ في المتغیر  -2
 .فھو لتحدید نوع البیانات التي ستصل من الخادم انھا من نوع نص 

ت  الذي یحتوي على العبارة التي وصلت من الخادم بحیث لو كان  dtاالمر الثالث یقوم بفحص المتغیر  -3
 فھذا یعني ان الخادم قد اذن للعمیل بفتح الشاشة امام المستخدم لذا یتم تنفیذ االوامر   Openالعبارة ھي 

 .التالیة 
 .االمر الرابع یقوم بفتح الشاشة أي اخفاء النافذة الترحیبیة  -4
لتي سنقوم االمرین الخامس والسادس یقومان باظھار النافذة الثانیة المختصة باحتساب الوقت والقیمة وا -5

 .بتصمیمھا الحقا
  
  

 فھذا یعني ان الخادم  Close  االمر السابع للتحقق من العبارة الواصلة من الخادم ان كانت تحمل القیمة -7
  :یمنع العمیل من فتح الشاشة امام المستخدم وفي حال تحقق الشرط سیتم تنفیذ االوامر التالیة 

  .المستخدم باظھار النافذة الترحیبیة  االمر الثامن یقوم باغالق الشاشة امام -8
  . االمر التاسع الخفاء نافذة العداد -9

 االمر العاشر ال عالقة لھ بفتح او اغالق الشاشة وانما خاص باجراء االتصال حیث ان العبارة الواردة -10
بنجاح مع العمیل  فھذا یعني ان الخادم قام بارسالھا لیؤكد انھ متصل startمن الخادم ان كانت تحمل القیمة 

  .وبالتالي على العمیل ان یامر اداة االرسال الخاصة بھ بارسال طلب الى الخادم الجراء االتصال معھ
   االمر الحادي عشر یقوم باغالق أي اتصال حالي -11
  6001 االمر الثاني عشر یقوم بطلب االتصال مع الخادم على المنفذ -12

عادة طلب االتصال مع الخادم مرة اخرى مع انھ قد سبق وان اجرى  وھنا قد تسأل لماذا یقوم العمیل بإ
 لن یرسلھا الخادم اال في حالة واحدة وھي ان یكون  startاالتصال بمجرد بدأ تشغیل البرنامج ؟ طبعا الكلمة 

  .االتصال قد سبق وان قطع وھذا یستوجب منھ اعالم العمیل بذلك لیقوم باعادة االتصال معھ مرة اخرى 
  
جو إن شرح النافذة األولى قد كان موفیا للغرض وبالتأكید عند تشغیل برنامجك الذي صممتھ ستتضح لك كل أر

  .األمور التي قد ال تكون واضحة تماما في الشرح
  

  تصمیم النافذة الثانیة 
  

 من نافذة مستعرض المشروع ستظھر لك Form2لالنتقال الى تصمیم النافذة الثانیة علیك بالضغط على 
ثم اضف االدوات التي تظھر امامك ، لنافذة علیك تصغیر حجم النافذة لتكون بنفس المقاس الظاھر في الشكل ا

  .بنفس الترتیب وبحسب االسماء الموضحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  " .خروج"الى  Command1 لالداة  Captionغیر الخاصیة  -
 "00" الى Text1 واالداة Text2 لالداة  Textغیر الخاصیة  -

Timer1 Command1 Text2 Text1 
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ع الذي ستظھر فیھ النافذة وھو اعلى الشاشة من خالل تحریك الكائن الموجود في الصورة الى حدد الموق -
  .الموقع المحدد 

  . الى  القیمة Timer1 لالداة  Intervalغیر الخاصیة  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتابة الشفرة
  التصریح عن المتغیرات العامة 

  
  

  . بدأ استخدام االنترنت  سنستخدمھ الحتساب الوقت المنقضي علىScndsالمتغیر 
  

  حدث تحمیل النافذة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وھي اداة تقوم بتغییر  شكل النافذة  من الشكل ActiveSkin االوامر االول والثاني ھي خاصة باالداةِ -1

ولكني لم اتطرق الى االداة في الفصل الخاص بوضع االدوات على النافذة لكي ، التقلیدي الى اشكال مزخرفة 
ولكن اذا قررت . عموما یمكنك االستغناء عن االمرین االول والثاني ، تت القارئ فھو موضوع مستقل ال اش

كتابة السطرین المذكورین علیك اوال اضافة االداة من خالل الضغط على الزر االیمن فوق قائمة االدوات ثم قم 
جد االداة ضمن العناصر الموجودة  بعدھا سیظھر لك مربع حوار االدوات اال انك لن ت Componetsباختیار 

 ثم الذھاب من خالل مربع حوار االستعراض الى المجلد Browsفي مربع الحوار لذا علیك الضغط على 
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المرفق مع الكتاب والخاص ببرنامج مقھى االنترنت ستجد االداة مرفقة مع البرنامج اضغط علیھا ثم اضغط 
OK مكنك اضافتھا الى الفورم بسھولة  وھنا ستظھر االداة على شریط االدوات وی.  

  . بمجرد بدأ االستخدام Text2 االمر االول یقوم باحتساب الدقیقة االولى داخل االداة -2
  . االمر الثالث یقوم باحتساب المبلغ المستحق باعتبار ان الدقیقة تساوي ریالین -3
  

  حدث المؤقت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . بمقدار واحد كل ثانیة Scndsیراالمر االول یقوم بزیادة قیمة المتغ -1
 فھذا یعني ان الوقت المنقضي یساوي دقیقة 60 االمر الثاني یقوم بفحص قیمة المتغیر ان كان یساوي -2

  .واحدة وباتالي یتم تنفیذ االوامر التالیة للشرط
  )اصة بعرض الوقتاالداة الخ( بمقدار واحد  Text2 االمر الثالث یقوم بزیادة الرقم الموجود داخل االداة -3
  . االمر الرابع یقوم باحتساب المبلغ المستحق على الوقت المنقضي  باعتبار ان الدقیقة بریالین -4
 60 الى الصفر الن قیمة المتغیر یجب ان ال تزید عن Scnds االمر الخامس یقوم باعادة قیمة المتغیر – 5

  .ثانیة 
  

  حدث الضغط على زر الخروج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مر االول یقوم باظھار النافذة االولى وھي طبعا ملئ الشاشة ممایعني ان الكمبیوتر سیتم حجب  اال-1

  .استخدامة بمجرد ظھور النافذة 
  . االمر الثاني یقوم بارسال تنبیھ الى برنامج الخادم یعلمھ بان المستخدم قد انتھى من االستخدام -2
  .لخاصة بالحساب  االمر الثالث یقوم باخفاء النافذة الثانیة ا-3

   برنامج العمیل قد اكتملنوبھذا یكو
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  برنامج الخادم
  

  وضع االدوات على النافذة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كما تالحظ فان واجھة البرنامج مصممة الدارة اربعة اجھزة اال انا في الشرح سنتطرق لشرح الجھاز االول 
  نك تكرار ما سنفعلھ للجھاز االول مع بقیة االجھزة أي یمك. فقط حیث ان بقیة االجھزة ستعمل بنفس الطریقة 

  
  .خدم الرسال البیات الى الجھاز االول ست  وستMS winsock ھي اداة االتصال  Send1 االداة – 1
  .وستستخدم الستقبال البیانات من الجھاز االول   MS winsock ھي اداة االتصال Get1 االداة -2
 وستستخدم الرسال االذن الى الجھاز االول بفتح الشاشة  Command ھي االداة  Opn1االداة  -3

  .للمستخدم والبدا باحتساب الوقت
 وستستخدم الرسال االمر الى الجھاز االول باغالق الشاشة على Command ھي االداة  Close1 االداة -4

  .المستخدم و ایقاف احتساب الوقت 
  . الوقت المنقضي  وستستخدم لعرض Text ھي االداة  Tm1 االداة -5
  . وستستخدم لعرض المبلغ المحتسب  Text ھي االداة  Cst1 االداة -6
  . ستستخدم للتحقق من استمرار االتصال مع االجھزة Timer1 االداة -7
  . ستستخدم الحتساب الوقت المنقضي والمبلغ المحتسب Timer1االداة -8

  . FALSE  الى Enabledلخاصیة  وا1000لالداة الى القیمة  Interval  غیر الخاصیة 
  ) .مرفقة مع ملف البرنامج (. تستخدم لتجمیل شكل النافذة VBSkinner1 االداة -9

Send1 

Get1 

Opn1 Close1 

Tm1 

Cst1 

Timer2 Timer1 

VBSkinner1 
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  كتابة الشفرة

   
  تعریف المتغیرات العامة

  
  

   سیستخدم الحتساب الوقت المنقضي scndsالمتغیر 
  
  

  حدث تحمیل النافذة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . الخاصة بتغییر شكل النافذة VBskinner 1صین باالداة  االمرین االول والثاني ھما خا-1
 االمر الثالث یقوم بارسال طلب الى الجھاز العمیل النشاء االتصال من خالل ارسال اسم الجھاز ورقم المنفذ -3

  . كما سبق التوضیح في القسم الخاص ببرنامج العمیل. و بالطبع سیقوم العمیل بالرد على الطلب بالموافقة 
   الذي سیصل الیھ طلب االتصال من الجھاز العمیل 6001المر الرابع یقوم اداة االستقبال برقم منفذ الجھاز  ا-4
  . االمر الخامس لبدا المراقبة -5
  
  

  حدث تبلیغ العمیل بنجاح االتصال 
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  حدث وصول طلب اجراء االتصال من العمیل
  
  
  
  
  
  
  
  .أي اتصال سابق لالداة لتالفي االخطاء االمر االول یقوم الغالق -1
  . االمر الثاني لقبول اجراء االتصال مع العمیل-2
  

  حدث المؤقت الخاص باحتساب الوقت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . بمقدار واحد كل ثانیة scnds االمر یقوم بزیادة قیمة المتغیر -1
ذا یعني انقضاء دقیقة جدیدة من  ھ60 اذا وصل الى القیمة scnds االمر الثاني یفحص قیمة المتغیر -2

  .الوقت مما یترتب علیھ تنفیذ االوامر التالیة للشرط 
   ثانیة 60 یقوم بتصفیر المتغیر كل -3
  . التاكد ان زر الفتح مضغوط  وان ھناك استخدام للجھاز العمیل بالفعل -4
  .مقدار واحد ب). بالدقائق( الخاصة بعرض الوقت المنقضي Tm1 یقوم بزیادة قیمة االداة -5
باعتبار ( الخاصة بعرض المبلغ المستحق على الوقت المنقضي Cst1 االمر یقوم بزیادة قیمة االداة -6

  ).بالطبع یمكنك تغییر ذلك بحسب ماترید -ریالین لكل دقیقة
  )مع العلم بان ھذا المؤقت سیكون موقفا حتى یتم تشغیلھ عند الضغط على زر الفتح(
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  ى زر الفتح حدث الضغط عل

  
  
  
  
  
  
  
  
   االمرین االول والثاني لتصفیر الوقت و المبلغ مع بدا استخدام الجھاز-1-2
  . االمر الثالث الرسال االذن بفتح الشاشة امام المستخدم-3
  . الخاص باحتساب الوقت والمبلغTimer2 االمر الرابع یقوم بتشغیل المؤقت -4
  
  
  

  حدث الضغط على زر االغالق
  
  
  
  
  
  
  
  . االمر االول یقوم بارسال امر الى العمیل باغالق الشاشة على المستخدم -1
  .االمر الثاني یقوم بایقاف المؤقت الخاص باحتساب الوقت والمبلغ-2
   .Scndsاالمر الثالث لتصفیر المتغیر -3
  

  المؤقت الخاص بتفقد استمرار االتصال بین الخادم والعمیل
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 تعني ان االتصال یتم بشكل 7 و 2 الداة االستقبال حیث ان القیم Stateبتفقد قیمة الخاصیة  االمر االول یقوم -1
طبیعي ماعدى ذلك یعني وجود خلل في االتصال مما یستدعي اعادة ترقب منفذ الجھاز النتظار محاولة العمیل 

  .طلب االتصال بالخادم

  . االمر الثاني یغلق أي اتصال سابق لالداة-2

  .ثالث یعلم اداة االستقبال بالمنفذ الذي سیصل منھ طلب االتصالاالمر ال-3

  . االمر الرابع لبدا المراقبة فعلیا للمنفذ-4

  

  حدث وصول البیانات من العمیل 

  :ھناك ثالث حاالت سیصل فیھا بیانات مرسلة من العمیل وھي 

ادم سترسل لھ اشارة بذلك وھي الكلمة باجراءاتصال ناجح مع الخ) الخاصة بالعمیل( عندما تقوم اداة االرسال -
"start"لكي یقوم الخادم بدوره بإیعاز االمر الى اداة االرسال الخاصة بھ لطلب اجراء االتصال مع العمیل .  

 الحالة الثانیة ھي عندما یطلب العمیل االذن لھ بفتح الشاشة للمستخدم من خالل ارسال الكلمة -
"GetOpen"  

من خالل .  یبلغنا العمیل بان المستخدم قام باغالق الشاشة وانھى استخدامھ للكمبیوتر  الحالة الثالثة عندما-
   ."Closed"ارسال الكلمة 

  :لحظ الشفرة التالیة 
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   .d االمر االول یقوم باستقبال البیانات التي وصلت من العمیل وتخزینھا في المتغیر -1

 فھذا یعني ان العمیل  "GetOpen"اذا كان یحتوي على القیمة  فd االمر الثاني یقوم بفحص المتغیر -2
  .یطلب االذن بفتح الشاشة وفي ھذه الحالة یقوم البرنامج بتنفیذ االوامر التالیة

  .العمیل یطلب االذن بفتح الشاشة للمستخدم  اظھار رسالة تعلم مدیر برنامج الخادم بان -3

رسالة یتم استدعاء االجراء الخاص بزر الفتح وھو الزر الذي الخاص بال" نعم" في حال الضغط على زر -4-5
  .كما یقوم ببدا احتساب الوقت والمبلغ. یرسل االشارة الى العمیل بفتح الشاشة 

 فھذا یعني ان العمیل یبلغنا بان  "close" ان كان یحمل القیمة  d االمر السابع یقوم بفحص المتغیر -7
  .لحالة یتم تنفیذ االوامر التالیةالمستخدم اغلق الشاشة وفي ھذه ا

 استدعاء االجراء الخاص بالضغط على زر االغالق الذي یقوم بایقاف المؤقت الخاص باحتساب الوقت -8-9
  .والمبلغ

 التي تعني نجاح العمیل في اجراء  "start" في الحالة االخیرة والتي ال تتم اال عند ارسال العمیل للكلمة -11
  .فھذا یقتضي تنفیذ االوامر التالیة) ح اعالهراجع الشر(االتصال 

  . اغالق أي اتصال سابق الداة االرسال-12

  . ارسال الطلب الى الجھاز العمیل باجراء االتصال معھ على اسم الجھاز ورقم المنفذ-13

  

ث الخاص وقد تتسائل الم یتم ارسال الطلب الى العمیل من خالل اداة االرسال الجراء االتصال سابقا عند الحد
  ؟بتحمیل النافذة 

لكن اعادة الطلب الى العمیل لن یتم اال في حالة انقطاع االتصال الي سبب في ھذه بالطبع وكان ذلك كافیا تماما 
  فیرد الخادم بالموافقة. الحالة سیقوم العمیل باعادة طلب االتصال مع الخادم 

میل بارسال االشارة الى الخادم بان ثم یقوم الع) . Get1_ConnectionRequestراجع شرح الحدث  (
  .الموافقة وصلتھ وان اعادة االتصال تمت بین الطرفین 

ولكن على اساس ان الخادم یعمل كمتلقي للبیانات فقط والعمیل كمرسل للبیانات فقط لذا یستوجب على الخادم 
وافقة وفي ھذه الحال یكون كال ان تطلب االتصال مع العمیل فیرد العمیل بالمان یامر اداة االرسال الخاصة بھ 

  .الطرفین قادرا على االرسال و االستقبال في نفس الوقت

  .وبھذا ینتھي الجزء الخاص ببرنامج مقھى االنترنت 
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  فیروسبرنامـــج ال: رابعا
  مقدمة
   ؟فیروسماھو ال: اوال 

 یحمل عدة شار بشكل سریع واالنتقال بین االجھزة واالنتویعمل على یعمل في الخفاء  ھو عبارة عن برنامج
  :خصائص اھمھا 

  التكاثر التلقائي -1
  األجھزةاالنتقال التلقائي بین  -3
 . و غالبا ما تكون اجراءات تخریبیة داخل الكمبیوتر غیر مسموح بھا من قبل المستخدمبإجراءاتالقیام  -4

  
حیث سنتعلم كیف ، اھا  حقیقي لھ كل الخصائص التي ذكرنفیروسفي ھذا الجزء من الكتاب سنقوم بتصمیم 

وكیف سیقوم الفایروس باالنتشار بین ، یمكن ان نصیب الجھاز المستھدف بالفیروس دون ان یشعر المستخدم 
وھذا طبعا ھو الجزء االھم من  )الفالش او الفلوبي(االجھزة االخرى عن طریق الوسائط القابلة لالزالة 

  .الموضوع 
فلیس اسھل من ان لیست بالصعبة فاالعمال التخریبیة    التخریب ان ھدف الفیروس ھوولكن لیس بالضرورة

كما ان ھناك دوال جاھزة .  تقوم بحذف احد ملفات الویندوز الضروریة لتشغیل النظام لیتوقف النظام عن العمل 
  .وغیرھا، وایقاف لوحة المفاتیح ،او اخفاء الفارة ،تقوم بوظائف المشاكسة مثل فتح السي دي روم 

ف عمل مدیر المھام وھي االكثر استخداما بین ااو ایق، ظائف االكثر جدیة مثل اخفاء خیارات المجلد اما الو
لیس الني معارض لكني اثرت عدم التطرق الیھا ، في االنترنت مصممي الفیروسات فھي ایضا متاحة للجمیع 

النشاء  ان یكون ھناك ھدف موضوعي  آثرت لكني، لھا بالطبع فھي امكانیة عالیة ترفع من مستوى المبرمج
  . التسلیة  ولو كان صغیرا بدال من مجردالفیروس 

 الخاصة بوندوز الدخول الترحیبیةالھدف من الفایروس ھو ھدف دعائي حیث سیقوم الفایروس بتغییر شاشة 
  .تغییر  حصل ھذا الدون ان یعلم المستخدم كیف ومتى ومن این . اسماء المستخدمیناكس بي والتي تظھر 

ان تصمیم  الفایروس لیس بالصعوبة التي  وقبل ان نبدا بشرح تصمیم البرنامج احب ان انوه انك قد تفاجأ  من
وفاعلة اال انھا اكواد احترافیة ، یتخیلھا البعض وقد یكون االقل من حیث حجم االكواد المستخدمة في إنشائھ 

   .للغایة 
الثالث فھو مرفق مع الفایروس اما  ، ملفین او ملفات سنقوم بانشاء قطعیتكون الفایروس من ثالثة 

   .اجاھز" وسنستعیره"
  
  autorun.inf الملف االول                                                                                                 -1
  
  

  

  

ة الكمبیوتر غالبا ما یقوم السي دي بالفتح تلقائیا واظھار ال بد انك قد الحظت عند ادراجك سي دي الى سواق
 المزدوج على السي دي یتم تشغیل الشاشة االفتتاحیة للقرص ربالنقاو عندما تقوم . شاشة افتتاحیة للسي دي 

  . والتي تكون عادة عبارة عن برنامج تنفیذي 

تخدم بفتح اي قرص سواء كان قرصا ثابتا او ما ھو السبب في ذلك ؟ السبب ھو ان الویندوز وعند ما یقوم المس
وفي حال وجوده یقوم بقراءة محتویاتھ داخل القرص  autorun.inf قابل لالزالة فان النظام یبحث عن الملف 
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والذي ھو من ، وھي عبارة عن مجموعة اسطر تدل الویندوز على البرنامج التنفیذي المرتبط بالقرص 
قرت نقرا  وھذا یفسر انك اذا ن.مل تلقائیا بمجرد فتح القرص المفترض شاشة استعراضیة للقرص لكي یقوم بالع

 یظھر لك شاشة فالشیة  ترحیبیة بدال من ان یفتح القرص  الموجود في السواقة مزدوجا على السي دي 
طبعا لیس في كل الحاالت ولكن فقط السیدیھات التي لدیھا تلك (.لتشاھد الملفات والمجلدات الموجودة بداخلھ

  ).لترحیبیةالشاشات ا

 استغالل حیث استخدمت ھذه الخاصیة من قبل مصممي الفیروسات أسوءوھذه ھي الثغرة القاتلة التي استغلت 
  . او علم المستخدمإذن بالفیروسات تلقائیا دون األجھزة إلصابة

 البرنامج الذي یحوي الشاشةدالة على   autorun.infفبدال من ان تكون االسطر الموجودة داخل الملف 
جرد نقر وبم autorun.inf یتم كتابة اسطر بدیلة تدل على برنامج تخریبي مجاور للملف، الترحیبیة للقرص 

الذي یقوم بنسخ نفسھ الى القرص  بفتح الفیروس ندوز ببراءة شدیدةیتحھ یقوم الو على القرص لفالمستخدم
  .الصلب ثم تسجیل نفسھ في الرجستري لكي یعمل تلقائیا مع كل بدا تشغیل

  .autorun.infانشاء الملف 

     :باستخدام المفكرة اكتب االسطر التالیة 

  

  

  

  

  

   .autorun.infاو انسخھا الى الملف ثم احفظ الملف باسم 

  . المرفق مع البرنامج autorun.infكما یمكنك االختصار بان تستعیر الملف 

  

  

  

  

  

    

  

]autorun[ 
shell\open\default=1 
shell\explore\command =مجلد جدید.exe 
shell\open\command = مجلد جدید.exe 
open= مجلد جدید.exe 
shell\autoplay\command = مجلد جدید.exe 
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  MAXLOGONUI.EXE                                                                              الملف الثاني -2

  

  
    

  

ندوز ی الخاصھ بوالشاشة الترحیبیةفي وھو عبارة عن برنامج تنفیذي یحمل بداخلھ الشعار الذي نرید ان نضعھ 
  . اكس بي 

. یحمل الشعار الخاص بي وھو   المرفق مع البرنامج MAXLOGONUI.EXEالبرنامج یمكنك استعارة 
 وھو الذي استخدمتھ Changer Xpاما ان اردت صنع الشعار الخاص بك فھنا أحیلك على برنامج اسمھ 

. system32داخل مجلد CXUIHOST.EXE  حیث سیقوم البرنامج بوضع ملف اسمھ لتكوین الشعار
  .یحمل الشعار الذي اخترتھ 

  exe.مجلدجدید                                                   الملف الثالث                                              -3

  

  

ثم یقوم ، سیقوم اوال بنسخ نفسھ ونسخ الملفین المرافقین لھ الى النظام  الذي او الفیروسوھو الملف الرئیسي
ثم یسجل نفسھ في الرجستري لكي یعمل ،  بھة الخاصالشاشة الى  ویندوزتسجیل الدخول الىبتغییر شاشة 

  . مع كل بدا تشغیل للویندوز تلقائیا

تركیب لقرص خارجي مثل الفالش او القرص المرن  أي بمراقبة یقومبعد ان یبدأ بالعمل من داخل الكمبیوتر و 
قرص ال تلقائیا من الكمبیوتر الى المرفقة معھ بنسخ نفسھ والملفات  وفي حالة حدوث ذلك یقوم للكمبیوتر

  . لضمان انتشاره الى االجھزة االخرىالخارجي وذلك

  . للتمویھ لیس اال فھو  مجلدجدید  م اسم ورمز  استخدااما، وھو ما  سنقوم بشرحھ خطوه خطوة 

  :الدوال المستخدمة في برنامج الفیروس 

  : APIدوال 

 ھي دوال خارجیة لیست ضمن دوال فیجوال بیسك بل APIلتطبیقات  فان دوال واجھة االتوضیحكما سبق 
في فیجوال بیسك ولكن یجب تعریفھا اوال قبل ان نتمكن من خاصة بنظام التشغیل اال انھ یمكننا االستعانھ بھا 

  .والدوال التي سنستخدمھا في برنامجنا ھي كالتالي . استدعائھا

   ShellExecute                                                                   دالة االرتباط الحیوي                   

 اال ان االخیرة ھي دالة تابعة Shellھي دالة تستخدم لالرتباط مع التطبیقات االخرى وھي مشابھة للدالة 
   .API  ھي دالة خاصة بواجھة التطبیقات البرمجیةShellExecuteللفیجوال بیسك بینما الدالة 
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                                                                                      GetDriveTypeدالة توصیف االقراص 

 اعادةھي دالة تستخدم لمعرفة نوع القرص حیث یتم ارسال اسم احد االقراص الى الدالة كمعامل فتقوم الدالة ب
  ). قرص مرن–فالش ( سي دي روم او قرص قابل للنقل نوع القرص ان كان قرصا محلیا او

   Environ              الدالة                                                                                                     

  .ھذه الدالة سنستخدمھا لمعرفة مسار مجلد النظام ویندوز 

  SetAttr                                                                                         الملفات خصائصدالة تغییر 

   )ملف نظام–ارشیف –  مخفي–للقراءة فقط  (ھذه الدالة تستخدم لتغییر خصائص الملفات مثل 

  Open                                                                                       الملفات              وانشاءدالة فتح

  Input او القراءة منھا  Outputتستخدم الدالة لفتح الملفات من االنواع المختلفة  لغرض الكتابة الیھا 
  :والصیغة المستخدمة في كتابة الدالة ھي كالتالي 

Open "مسار الملف" For     الغرض من فتح الملف  As #1 

  :مثال 

Open ("C:\logon.txt") For Output As 1 

Print #1," اهللا اكبر   " 

Close #1 

  داخل الملف " اهللا اكبر"ثم كتبنا العبارة ،  في القرص سي Logon.txtمنا بانشاء الملف المثال السابق قفي و
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  وضع االدوات على النافذة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :افتح مشروع جدید ثم اضف الى النافذة الخاصة بالمشروع االدوات التالیة

  .FALSE الى Enabled والخاصیة 4000 الى  Interval وغیر الخاصیة Timer1اضف االداة  -1
  الى النافذةDrive1اضف االداة  -2
 +++.للفیروسشفرة مفتوحة المصدر  للنافذة الى رمز المجلد وھو مرفق مع الIconالخاصیة غیر  -3

 الن الفیروسات طبعا تعمل في الخفاء ولیس لھا واجھات False للفورم الى Visibleوبالتاكید غیر خاصیة 
  .تعرضھا للمستخدم

  كتابة الشفرة

  تعریف الدوال والمتغیرات العامة

  

  

  

  

  

  

  

Drive1 Timer1 
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  . من خالل دوارة Driv1الموجودة في االداة  اسماء االقراص علىللمرور تعریف متغیر سیستخدم  -1

 API التابعة لواجھة التطبیقات ShellExecute ھي تعریف دالة االرتباط الحیوي 6 الى 2 السطور من-2
  .اخر كل سطر ) _ ( وھي في الحقیقة تعامل كسطر واحد لوجود الرمز 

  API وھي ایضا احدى دوال   GetDriveType ھي تعریف الدالة 8 و 7 السطرین -3

 المرفق المشروع مفتوح المصدر من  APIوانصحك في البدایة ان تقوم بنسخ التعریفات الخاصة بدوال 
  .للكتاب  لتجنب االخطاء ثم الحقا یمكنك ان تقوم بصیاغة التعریفات بنفسك 

  دالة تغییر قیم الرجستري
  
  
  
  
  
  
  

البرنامج سنستخدمھا مرتین المرة االولى نظام الرجستیري وفي ھذا  بتغییر ملف تسجیل الھذه الدالة تقوم
 في محرر النظام الرجستري لكي یتم تشغیلھ ه الموجودبدأ التشغیلبرامج قائمة  اسم البرنامج الى ضافةإل

 من الملف  Logon والمرة الثانیة سنستخدمھا لتغییر اسم ملف الولوج .تلقائیا مع كل بدأ تشغیل للویندوز 
   .Maxlogonui.exeالصلي الى الملف الخاص بنا المسمى ا

  .في ھذا الجزء قمنا بتعریف الدالة وسوف نقوم باستدعائھا الحقا

برامج بدأ التشغیل داخل  عنوان ( اسم المفتاح مثال  وھو یحملKey1تستقبل الدالة معاملین االول 
  : وھذا العنوان عادة ما یكون كالتالي )الرجستري

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru
n\  

 . ) المسار الفعلي للفیروس داخل الكمبیوتر ( القیمة للمفتاح مثال  وھو یحملSValueوالمعامل الثاني ھو 
   قرص كان  في أي Windows داخل مجلد system32وفي برنامجنا ھذا سیكون مسار البرنامج ھومجلد 
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  المتصفح  فتح إجراء

  

  

  

 ثم تقوم بعد ذلك InitialDirectoryھذه الدالة تستقبل اسم المجلد الذي نرید ان نفتحھ من خالل المتغیر 
برنامج وفي حالتنا ھذه والتي تختص بفتح أي  التي سبق ان شرحناھا ShellExecute الى الدالة بإرسالھ

وسنقوم  .  على المجلد المطلوب ندوزالخاص بالوی Explorer سیتقوم بفتح برنامج متصفح ویندوز 
  .باستدعاء الدالة الحقا

   الفیروسل بدأ تشغیإجراء

االول ھو عمل الفیروس للمرة االولى من خالل استدعائھ عن طریق  ،  ضروریینعلینا ان نفرق بین شیئین
  . القرص المرن  وھو الیزال على القرص القابل لالزالة الفالش او Autorun.infملف القراءة التلقائیة 

  :في ھذه الحالھ علیھ القیام بعدة مھام

الى مجلد  Maxlogon.exeمن خالل نسخ الملف المرفق .  الخاص بویندوز الولوج اولھا تغییر ملف 
System32 بواسطة استدعاء الدالةٌ  وتسجیل العملیة في الرجستريRegWrite  التي سبق شرحھا مع 

  .ارسال المعامالت الخاصة بھا

وبالتحدید الى مجلد ثانیا نسخ الفیروس لنفسھ والملفین المرفقین معھ من القرص الخارجي الى داخل الكمبیوتر 
System32الموجود داخل مجلد الویندوز .  

لیتم تشغیلھ من قبل النظام ، ثالثا تسجیل الفیروس لنفسھ داخل الرجستري ضمن برامج بدأ تشغیل ویندوز 
 التي سبق  RegWriteسیتم ذلك بواسطة استدعاء الدالةٌ و. فیھا تشغیل الكمبیوترتلقائیا في كل مرة یبدا 

  .شرحھا مع ارسال المعامالت الخاصة بھا

وھو االھم یجب اتاحة القرص الخارجي للمستخدم لفتحھ الن الویندوز عندما یعثر على ملف : رابعا 
Autorun.infل علیھ الملف  یقوم بتشغیل البرنامج الذي ید ال یقوم بفتح القرص وانما داخل القرص فانھ
autorun.inf .وھو ما ال ،بسبب عدم فتح القرص بالرغم من النقر علیھ وھذا قد یثیر الشك لدي المستخدم 

  .نریده ھنا

 أي بعد ان یتم نسخھ الى الكمبیوتر ففي ھذه الحالة علیھ التالیة فھو عمل الفیروس في المرات اآلخر شيءلااما 
  :یقوم بمھام مختلفة وھي كالتالي ان 

اخفاء الفیروس لنفسھ من قائمة مدیر المھام وھو امر ضروري لكي ال یتم اكتشاف الفیروس وایقاف : اوال 
  . Ctrl+Alt+Deleteعند الضغط على من قبل المستخدم  .عملھ 

  .رمراقبة جمیع االقراص الموجودة على الكمبیوتر بحثا عن االقراص القابلة للنقل وبشكل مستم : ثانیا



  تصمیم البرامج الشھیرة
 

51

 موصال بالكمبیوتر علیھ ان یقوم بنسخ نفسھ والملفات  الخارجیةفي حال العثور على احد االقراص: ثالثا
  .المرفقھ معھ من الكمبیوتر الى داخل القرص القابل للنقل 

 التاكد باستمرار من ان الملفات التي تم نسخھا لم تحذف من قبل المستخدم او بسبب أي فیروس اخر :رابعا
ك یقوم الفیروس باعادة نسخ نفسھ والملفات المرفقھ لھ الى داخل القرص الخارجي مرة في حالة حدوث ذلو

  .اخرى 

  : كل ما ذكرنانفذواالن الحظ الشفرة التي ت
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 مسار مجلد الویندوزاالول یعید السطر  -1
   دالة تجاھل االخطاء  -2
دون اخفائھا من قائمة   ولكن لالسف مدیر المھام على الموجودة التطبیقات الخفاء الفیروس من قائمة  -3

  .  العملیات
 App.Pathالذي یعمل منھ الفیروس من خالل قیمة الخاصیة  ھو لفحص المسار   -4
 الموجود داخل مجلد ویندوز System32 في حال كان المسار الذي یعمل منھ الفیروس ھو المجلد   -5

منھ تنفیذ المھام  سیقتضيمن القرص الصلب أي لیس للمرة االولى وھذا فھذا یعني ان الفیروس یعمل 
 . ثواني 4ھذه المھام سنقوم بكتابتھا داخل حدث المؤقت تایمر لیتم تكرارھا كل . اھا التي سبق وان ذكرن

 ا بالمؤقت سیتم شرحھا بعد ھذةالخاصالشفرة .(في حال تحقق الشرط السابق یتم بدأ تشغیل المؤقت -6
 ) مباشرةاإلجراء

 فیذ االوامر التالیةفي حال عدم تحقق الشرط أي ان الفیروس یعمل من القرص الخارجي الول مرة یتم تن -7
 تغییر اسم  سیتم الحظ انھولكن System32 الى داخل مجلد نسخ الفیروس لنفسھ من القرص الخارجي -8

 عندما winlog0n.exeالى اسم اخر وھو وھو داخل القرص الخارجي  "مجلدجدید"الفیروس من 
  .یصبح داخل الكمبیوتر 

 الى مجلد  القرص الخارجيمن المجاور للبرنامج MAXLOGONUI.EXEنسخ الفیروس لملف  -9
System32 .  

.  لتسجیل الفیروس ضمن برامج بدا تشغیل ویندوز في الرجستري RegWriteاستدعاء الدالة  -10
مطلوبین للدالة وھو مسار المفتاح المطلوب والثاني مسار الفیروس على وھنا یتم ارسال المعاملین ال

  ) .RegWriteراجع شرح الدالة (الكمبیوتر
تحویل شاشة الدخول الى ویندوز من الشاشة االصلیة الى الشاشة الخاصة بالفیروس من خالل  -11

لموجودة في الملف  من الشاشة االصلیة الى الشاشة ا في الرجستري Winlogonتغییر قیمة المفتاح 
Maxlogon.exe  بواسطة استدعاء دالة الكتابة في الرجستري RegWrite. 

 بتشغیل نسخة الفیروس التي وضعناھا في الكمبیوتر عن طریق استدعاء ماالمر التالي یقو -12
 للتاكد من ان النسخة لم یتم Err<>70اما فحص المتغیر .  الخاصة بتشغیل البرامج  Shellالدالة 
 .تجنبا لالخطاءھا بالفعل تشغیل

لذي ھو ارسال مسار البرنامج احیث یتم   لفتح الفالشOpenExplorer االجراءیتم استدعاء -13
  . كمعامل  لیتم فتح القرص امام المستخدم بشكل طبیعي عنوان القرص الخارجي الیھ

 المرن  یقوم بانھاء عمل نسخة الفیروس الموجودة داخل الفالش او القرص End األخیراالمر  -14
 . باقي العمل الى النسخة الموجودة على الكمبیوترالنتھاء مھمتھا وبعد ان اوكل

  

 

حیث ان ، التالعب باسماء الملفات وھي . ال بد من التنویھ الى مسالھ مھمة   ھذا االجراء  شرحنھایةفي  -
فمصممي الفیروسات عادة یختارون اسماء الفیروسات التي یصممونھا .  تاتي اعتباطا التسمیة الفیروس 

فعندما یقوم  .   ضمن حزمة ویندوز في الخلفیة تعملاو عملیات اصلیة بحیث تاتي مشابھھ لبرامج 
   . لفت انتباھھة یجب اال یالحظ اسما غریبا یفحص البرامج التي تعمل في الخلفیتمستخدم بال

الحظ ان المستخدم  . smss برنامج تابع للویندوز اسمھ بینما یوجد ssmsاسم یعمل بھناك فیروس مثال 
   .للتشابھ الكبیرال ینتبھ الى الفرق مالم یدقق في االسماء  قد العادي

  svchost بینما ھناك عدة عملیات تابعة للویندوز تعمل باسم swchostفیروس اخر یعمل تحت اسم وھناك 
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 لكن الفرق winlogon لوجود عملیة تابعة للویندوز تعمل باسم winlog0nنحن فقد استخدمنا اسم ا ام
 Oبین االسم الخاص بفیروسنا واالسم الخاص بالعملیة التابعة للنظام ھو انا استخدمنا الصفر بدل حرف 

  .لعملیة الخاصة بنظام التشغیلوھو الحرف قبل االخیر في اسم ا

 ولیس مجلد جدید "مجلدجدید" ثانیا انوه بشده ان اسم الفیروس عندما یكون داخل القرص الخارجي ھو -
ا ینقر المستخدم على القرص من یعمل الفیروس تلقائیا عندبدون فراغ یفصل بین الكلمتین واال ل أي

  الخارجي 

 Timerاما المھام التي سنلقیھا على عاتق النسخة الموجودة على الكمبیوتر فسنقوم بكتابتھا داخل حدث 
  . التالياإلجراءفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حدث المؤقت 

والتي یعمل فیھا الفیروس من داخل القرص . عمل البرنامج حدث المؤقت لن یتم تشغیلھ في المرة االولى ل
 وانما سیعمل بعد التاكد من الفیروس اصبح موجودا على  لیصیب الجھاز للمرة االولى )فالش(القابل للنقل 

  .القرص الثابت 

اذا سبق وان اصیب جھازك باحد الفیروسات فال بد وانك  الحظت عودة الفیروس الى القرص في كل مرة 
 یقوم Timerھذا الن الفیروس عادة ما یستخدم مؤقت . بعد ان قمت بحذفھ بحیث ال یمكنك التخلص منھ 
  :الحظ الشفرة التالیة. وھذا ما سنقوم بھ االن. باعادة نسخ نفسھ الى االقراص كل وقت معین 
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  .االمر االول یمنع تعلیق الجھاز اثناء عملیة النسخ -1
 .ء لكي ال تتسبب في ایقاف البرنامج اثناء العملتجاھل االخطا -2
 . الكمبیوترأخیرا الى أضیفتالتي   لكي تحتوي على االقراص القابلة للنقلDrive1اعادة تحدیث االداة  -3
 . لفحص نوع كل قرصDrive1دوارة للمرور على جمیع االقراص الموجودة داخل االداة  -4
 .لتغییر القرص الذي سیتم فحصھ في كل مرة -5
وسنرسل معھا اسم القرص  GetDriveTypeا سنقوم باستدعاء دالة فحص نوع االقراص وھي الدالة ھن -6

 . الذي علیھ تقف الدوارة 
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القرص قابل لالزالة وھذا یقتضي نوع  فھذا یعني ان 2 الرقم GetDriveTypeوفي حال اعادة الدالة 
  .ت الى الفالش او القرص المرنتنفیذ االوامر التالیة الخاصة بنسخ ملفات الفیروس من القرص الثاب

  .للتأكد من عدم نسخ الملفات مسبقا للقرص الخارجي  -7
وھو ملف الفیروس االساسي الذي نصممھ حالیا من  winlog0n.exe یقوم بنسخ الملفالثامن االمر  -8

  exe.مجلدجدیدباسم لكن  و. الى داخل القرص القابل لالزالةSystem32 داخل مجلد موقعھ

مج الى داخل القرص القابل  من موقعھ بجوار البرناMAXLOGONUI.EXE یقوم بنسخ الملف -11
  .لالزالة

  . یغیر الملف المنسوخ الى مخفي -12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دائما حتى لو كان Autorun.inf الملف كتابة فھي العادة هر االخیرووامر الموجودة في السط اما اال-13
 وھذا الفیروس لھوھذا بسبب ان االجھزة كثیرا ما تكون مصابة بفیروس اخر . موجودا بالفعل على القرص 

وطبعا سیقوم بحذف الملف الخاص بنا لذا یتوجب اعادة نسخ ذلك  Autorun.infملف یحمل نفس االسم 
  .الملف بشكل مستمر لالحتیاط

  

  

  



  تصمیم البرامج الشھیرة
 

56

  

  حدث تحمیل النافذة 

عند تحمیل النافذة مع بدا تشغیل البرنامج یتم استدعاء االجراء الخاص ببدأ تشغیل الفیروس الحظ الشفرة 
  :التالیة 

  

  

  

  

  ز الفیروس للعملتجھی

 الكمبیوتر أجھزة نعده لالنطالق بین أنبقي ،  كتابة الشفرة الخاصة بالفیروس الذي صممناه أكملنا أنبعد 
  :ویكون ذلك باتخاذ الخطوات التالیة

  Project Properties  ثم  Project رمز الفورم عن طریق القائمة إلى بأكملھ تغییر رمز المشروع -1

 إلى وتغییر اسم المشروع .Icon واختیار رمز الفورم من قائمة Makeثم الضغط على عالمة التبویب 
  .Title من الخانة الخاصة بـ مجلدجدید

 ثم اكتب اسم exe.مجلدجدید Makeثم File   قائمة عن طریق ، ة تنفیذیة من البرنامج  عمل نسخ-2
  .OK ثم . مجلدجدیدالملف التنفیذي 

 و Autorun.inf األخریین مع الملفین exe.مجلدجدید بإنشائھ انسخ الملف التنفیذي الذي قمت -3
MAXLOGONUI.EXE مجلد مثال داخل  مباشرة أي دون وضعھم في  قرص مرنأو فالش إلى

  .)الذین ال تعزھم كثیرا (األصدقاء احد إلى بإھدائھ ثم قم القرص

  مكافح الفیروسات

 Kasperبعد التجربة للفیروس وعرضھ على برامج مكافحة الفیروسات المختلفة مثل  : مالحظة
BitDefender,Panda,  تلك البرامج لم تتعرف علیھ وبالتالي لم تتخذ أي أن وجد ومع بعض التعدیالت 

 أن علیك الحالةتقوم بالتنبیھ عندما یقوم الفیروس بمحاولة تغییر الرجستري وفي ھذه  قد أو،  ضده إجراء
  . بالتسجیل  العملیةبإتمام  المكافح بالسماح للفیروستأمر

   ،  بالعمل یبدأ أنحتى قبل  تعرف على فیروسنا المسكین ESET SMART برنامج أن لألسفولكن 

 فیروس ھ ھو بالفعل قمنا بتصمیم ماأنیثبت  ذلك نأ إذحسنا یمكننا النظر لھذه المشكلة بشكل ایجابي 
   .حقیقي 
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   تصمیم برنامج الفیروس بشكل كاملانتھى

 المرجوة یكون القارئ قد حقق الفائدة أن أرجو ) تصمیم البرامج الشھیرة( ھذا الكتاب أتممنانكون قد بھذا و
  . فیھ ولكم جزیل الشكراإلخالص  اهللاسأل والتمس العذر عن التقصیر فھو جھد متواضع  تألیفھمن

 المراسلة على البرید االلكتروني أرجو الكتاب  ما ورد في استفسار عنأو اقتراح  أو تصحیح أي إلرسال
   :التالي

com.ymail@maxcell  

+ 967 777 874 053  


