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عنوان الموضوع:
أساسيات بناء واجيات ويندوز باستخدام Visual Studio 2013

الكممات المفتاحية:
 ، GUIعناصر التحكم ،النماذج ،الخصائص ،األحداث ،الطرائق ،التطبيقات المقادة باألحداث.

ممخص:
ُنبين في ىذا الفصل أساسيات بناء تطبيقات ويندوز باستخدام .Visual Studio 2013

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 النماذج.
 عناصر التحكم.
 الخصائص.
 الطرق.

 األحداث.

المخطط:
أساسيات واجيات ويندوز باستخدام Visual Studio 2013
 4وحدات )(Learning Objects
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مقدمة
تكون واجية المستخدم البيانية ( )GUI = Graphical User Interfaceالجزء من البرنامج الذي

ّ
يشاىده المستخدم ويتعامل معو بشكل تفاعمي سيل .كما أنيا تُعطي البرنامج مظيره المعين.


ال أساسيًا في
ولذا ،فإن توفير مجموعة من عناصر التحكم سيمة االستخدام في أي تطبيق ُيعد عام ً
نجاح التطبيق وانتشاره .كما أن حسن تصميم واجيات التطبيق واختيار عناصر التحكم المناسبة ُيم ّكن

المستخدمين من زيادة إنتاجيتيم وتفاعميم مع التطبيق بشكل بسيط و سريع.

ُ يبين الشكل التالي مثاالً عن واجية مستخدم بيانية لتطبيق شيير تستخدم مجموعة من عناصر التحكم.

ُ يظير الشكل السابق واجية برنامج اآللة الحاسبة (  )Calculatorوالتي تحوي العديد من عناصر
التحكم:


ففي أعمى النافذة ،نجد شريط القوائم ( )Menu Barوالذي يحوي القوائم ( :)Menusعرض (،)View
تحرير ( ،)Editومساعدة (.)Help

حددىا البرنامج .مثل كتابة
 تحوي واجية ىذا البرنامج مجموعة من األزرار ( )Buttonsلكل منيا ميمة ُي ّ
األرقام والعمميات الحسابية.
 تُش ّكل عناصر التحكم ىذه مكونات الواجية البيانية لمتطبيق ،والتي يتفاعل المستخدم من خالليا مع
مختمف وظائف البرنامج.

3
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 تُبنى الواجيات البيانية باستخدام مجموعة من عناصر التحكم ،والتي تدعى أحيانًا (كائنات)
( .)Componentsيكون دور ىذه العناصر عرض م عمومات عمى الشاشة ،أو تمكين المستخدم من
التفاعل مع البرنامج عن طريق الفأرة ولوحة المفاتيح أو بعض أساليب اإلدخال األخرى (كاألوامر

الصوتية).
ُ يظير الجدول التالي مجموعة من أكثر عناصر التحكم استخداماً:
شرح

عنصر التحكم

يعرض صور ونصوص غير قابمة لمتحرير

لصاقة

Label

صندوق نص

TextBox

ُيم ّكن المستخدم من إدخال البيانات باستخدام
لوحة المفاتيح ،كما ُيستخدم لعرض نصوص

زر

Button

يرفع حدثًا عند النقر عميو بالفأرة.

مربع اختيار

CheckBox

ُيمكن المستخدم من اختيار أو عدم اختيار
بند معين.

زر الخيار

RadioButton

عادة ضمن مجموعة من أزرار الخيار
يكون
ً
حيث ُيمكن اختيار خيار واحد منيا فقط.

قائمة منسدلة

ComboBox

صندوق قائمة

ListBox

قائمة رقمية

NumericUpDown

تُم ّكن المستخدم من اختيار قيمة رقمية
ضمن مجال محدد.

صندوق صورة

PictureBox

صندوق صورة.

صندوق مجموعة

GroupBox

صندوق يضم مجموعة من العناصر.

لوحة

Panel

حاوية لمجموعة من العناصر.

تمميح

ToolTip

ُيستخدم إلظيار تمميحات مساعدة.

من قبل المستخدم.

قابمة أو غير قابمة لمتحرير.

يوفر ىذا العنصر قائمة منسدلة من البنود

التي يستطيع المستخدم اختيار أحدىا.
يوفر ىذا العنصر قائمة من البنود التي
يستطيع المستخدم اختيار واحد منيا أو
أكثر.

4
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البدء باستخدام Visual Studio 2013
يسمح محيط العمل  Visual Studio 2013بإنشاء تطبيقات ويندوز  Windows Applicationsبشكل بسيط
وسريع:
 .1افتح محيط العمل .Visual Studio 2013
 .2أنشئ مشروع جديد:
File → New → Project
 .3اختر  ،Visual C#/Windows Forms Applicationوقم بإدخال اسم المشروع ومسار التخزين:

 .4يتم فتح مشروع جديد يحوي نموذج واحد :Form1

5
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ُ .5يمكنك اآلن إضافة عناصر تحكم من شريط األدوات  Toolboxوكتابة الكود البرمجي الالزم لمعالجة
أحداث ىذه العناصر.
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نماذج النوافذ Windows Forms
 تُستخدم نماذج النوافذ (  )Windows Formsإلنشاء واجيات بيانية لمبرامج .حيث يكون النموذج
( ) Formعبارة عن عنصر بياني (نافذة) يظير عمى الشاشة .كما يُ مكن أن يكون م ربع حوار ،أ و نافذة
من النوع ( MDIنافذة واجية متعددة المستندات( ( )Multiple Document Interface Window
والتي سنقوم بد راستيا الحقًا.

 يكون الكائن ( )Componentنسخة من صف يحقق الواجية  IComponentوالتي تُعّرف التص رفات
( )Behaviorsالتي يجب عمى الكائن سموكيا ،مثل كيفية تحميل ( )Loadالمكون.
 تممك عناص ر التحكم مث ل الزر أ و المصاقة تمثيالً بيانيًا في وضع التنفيذ ( ،)Runtimeبينما نجد
كائنات أخرى ليس ليا تمثيل بياني (مثل المؤقت .)Timer

 نعرض فيما يم ي شكالً ُيظ ير عناصر التحكم والكائنات الموجودة في صندوق أدوات ،)ToolBox( C#
صنف بحس ب وظائفيا.
وىي تُ ّ

 عند اختيار التصنيف (  )All Windows Formsفي أعمى صندوق ا ألدوات ،يُمكن استع راض جميع
عناصر التحكم والكائنات الموجودة ضمن باقي التصنيفات وذلك ضمن قائمة واحدة.


إلضافة عنصر تحكم أو كائن إلى نموذج ( ،)Formيجب اختياره وسحبو من صندوق األدوات إلى

النموذج  .إللغاء التحديد  ،يُمكن ا خت يا ر البند مؤش ر ( )Pointerمن صندوق األدوات ،والذي يظير في
أول كل قائمة من األعمى( .سيجنبك ذلك أن تضيف عنص اًر جديداً إلى النموذج عن طريق الخطأ).
 عند وجود أكثر من نافذة عمى الشاشة ،تكون النافذة الفعالة  Active Windowىي الواقعة في المقدمة


والتي ليا شريط عنوان  Title Barمميز  .Highlightedعادةً ،يكون لونو أكث ر قتامة من باقي النوافذ.
تصبح نافذة ما فعالة عندما ينقر المستخدم في مكان ما داخميا ،ونقول عن النافذة الفعالة أنيا "تممك

التركيز"  .Focusعمى سبيل المثال ،يكون صندوق األدوات في  Visual Studioىو النافذة الفعالة

عندما تقوم باختيار عنصر منو ،وتكون نافذة الخصائص ىي النافذة الفعالة عندما تقوم بتحرير

خصائص عنصر ما.

 يُش ّك ل النموذج  Formحاوية  Containerلعناصر التحكم والكائنات الموجودة عميو .فعندما تضيف
عنصر تحكم أو كائن إلى النموذج من صندوق األدوات ،يقوم  Visual Studioبتوليد كود دوره إنشاء
نسخة من الغرض وتحديد خصائصو األساسية.
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مجموعات
حسب
الوظيفة

عدل خصائص الكائن أو عنصر التحكم في بيئة التطوير ،يتم تمقائيًا تعديل الكود المتولد من
 عندما تُ ّ
قبل  ..NETوعند حذفوُ ،يحذف الكود المرتبط بو .تقوم بيئة التطوير بحفظ الكود المتولد في ممف
منفصل باستخدام الصفوف الجزئية .Partial Classes



ومع أنو بإمكاننا أن نقوم بكتابة ىذا الكود بأنفسنا ،إال أنو من األسيل أن نستعمل صندوق األدوات
ونافذة الخصائص وأن نترك  Visual Studioييتم بالتفاصيل.



توجد جميع عنصر التحكم والكائنات التي سنقوم بعرضيا في ىذا الفصل والذي يميو في فضاء األسماء
.System.Windows.Forms

عادة عند بناء واجية تطبيق بإنشاء نموذج ) ،(Windows Formو من ثم تعديل خصائصو ،ثم
 نقوم
ً
نضيف إليو عناصر تحكم ونعدل خصائصيم ونكتب معالجات ألحداثيم ( )Event Handlersوىي
طرائق تستجيب لألحداث التي يولدىا عنصر تحكم.

ُ نبين في الجدول التالي الخصائص واألحداث والطرائق األكثر استخداماً في النموذج :Form

8
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الخاصية أو الحدث أو الطريقة

الوصف

الخصائص
AcceptButton
AutoScroll
CancelButton
FormBorderStyle
Font
Text

الزر الذي يتم نق ره تمقائياً عند ضغط محرف اإلدخال .Enter
وتنفيذ إج رائية النقر عمى الزر إن وجدت.

حدد فيما إذا أردنا أن تظير أشرطة التمرير عند
قيمة منطقية تُ ّ
لزوميا.
الزر الذي يتم نقره عند ضغط محرف اليروب  .Escapeوتنفيذ
إجرائية النقر عمى الزر إن وجدت.
نمط إطار النموذج (بدون إطار ،إطار مفرد ،إطار ثالثي
األبعاد .)...
خط النصوص التي تظير عمى النموذج ،وىو الخط االفتراضي
لعناصر التحكم المضافة عميو.
النص الذي يظير في شريط العنوان لمنموذج.

الطرائق
Close

تُغمق النموذج وتحرر جميع الموارد المرتبطة بو ،كالذاكرة
المستخدمة لتخزين عناصره ومكوناتو.

Hide

تقوم بإخفاء النموذج دون تحرير الموارد.

Show

تقوم بإظيار نموذج مخفي.

األحداث
Load

ُيرفع ىذا الحدث قبل أن يتم إظيار النموذج لممستخدم .يقوم
 Visual Studioبإظيار معالج ىذا الحدث عند النقر المزدوج

عمى النموذج في مصمم .Visual Studio

 عندما نقوم بإنشاء عناصر التحكم ،يقوم  Visual Studioبتوليد الكثير من الكود المتعمق بالواجية
البيانية .في البرمجة المرئية ،يتولى  Visual Studioإدارة الكود المرتبط بالواجيو .ويبقى عمى المبرمج
كتابة أجسام معالجات األحداث ليحدد ما الذي يجب عمى البرنامج القيام بو عندما يحدث حدث ما.

9
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Events Handling معالجة األحداث
 يتفاع ل المستخدم
 ف ي برنامج بريد،ً فمثال.عادة مع الب رنامج ليحدد لو ما الميمة الت ي ي جب عميو فعميا
ً
 فإن ضغط زر (إرسال) يطمب من البرنامج أن يرسل، وبعد أن تكتب رسالة ماE Mail إلكتروني
-

.الرسالة إلى العنوان المحدد

 حيث أن،)Event Driven (  ت وصف التطبيقات ذات الواجيات البيانية بأنيا تطبيقات مقادة باألحداث
 نسمي ىذ التفاعل حدث.تفاعل المستخدم مع مكون ما في الواجية يدفع البرنامج إلى تنفيذ ميمة محددة

 وا غالق، واختيار بند من ق ائمة، والكتابة في مربع نص، النقر عمى زر: ومن ىذه األحداث.Event

. وتحريك الفأرة،نموذج

 وتدعى،Event Handler  التي تُنفذ ميمة م رتبطة بحدث ما بمعالج الحدثMethod  ندعو الطريقة
.Event Handling عممية كتابة ىذه الطرائق بمعالجة األحداث

A Simple Event -Driven GUI واجهة بسيطة مقادة باألحداث
. ُيظير رسالة لممستخدم عند النقر عم يوButton  يحوي زرForm  بإنشاء نموذج،نقوم في المثال التالي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

// SimpleEventExampleForm.cs
// Simple event handling example.
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace SimpleEventExample
{
// Form that shows a simple event handler
public partial class SimpleEventExampleForm : Form
{
// default constructor
public SimpleEventExampleForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// handles click event of Button clickButton
private void clickButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
MessageBox.Show( "Button was clicked." );
} // end method clickButton_Click
} // end class SimpleEventExampleForm
} // end namespace SimpleEventExample

ISSN: 2617-989X

10

Events driven programming _ Ch1

 لتنفيذ ىذا المثال ،نقوم أوالً بإنشاء تطبيق  Windowsجديد ونضيف ز اًر إلى النموذج.

ونعدل الخاصية  Textلو لتصبح
عدل اسم الزر إلى ،clickButton
ّ
 في نافذة الخصائص لمزرُ ،ن ّ
عادة عمى إضافة نمط الغرض في نياية اسمو مثل
 .Click Meيصطمح بعض المبرمجون
ً
 clickButtonالذي لو النمط  ،Buttonوذلك لمداللة داخل الكود عمى نمط الغرض مما ُيساعد المبرمج
عمى تذكر الغرض.



وبما أننا نريد من البرنامج أن يستجيب بإظيار صندوق رسالة  MessageBoxعندما يقوم المستخدم
بنقر الزر السابق .فيجب إنشاء معالج حدث  Event Handlerلمعالجة حدث النقر عمى الزرُ .يمكن
إنشاء ىذا المعالج بالنقر المزدوج عمى الزر ،سيؤدي ذلك إلى تعريف معالج الحدث التالي (الحظ أنو
يكون بدايةً فارغاً):

) private void clickButton_Click( object sender, EventArgs e

{
}
 تصطمح  .NETعمى تسمية طريقة معالج الحدث عمى الشكل التالي:
 controlName_eventNameمثل clickButton_Click



سيتم تنفيذ ىذه الطريقة عندما يقوم المستخدم في وضع التنفيذ بالنقر عمى الزر .clickButton



يتمقى كل معالج حدث وسيطين عند استدعائو:

األول  -واسمو  senderمن النمط  – objectيدل عمى الغرض الذي أنشأ الحدث .والثاني يدل عمى وسائط
عادة عمى معمومات
الحدث وىو من النمط ( EventArgsأو أحد أبنائو) ،ويسمى
عادة  .eيحتوي ىذا المتحول ً
ً
إضافية عن الحدث.
لالستجابة عمى حدث نقر الزر بإظيار رسالة ،نكتب الكود التالي في جسم معالج الحدث:
;) "MessageBox.Show( "Button was clicked.

11
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 يكون الشكل النيائي لمعالج الحدث:
) private void clickButton_Click( object sender, EventArgs e
{
;) "MessageBox.Show( "Button was clicked.
}



عند تشغيل البرنامج والنقر عمى الزر تظير الرسالة الموافقة:

الكود المولد من قبل Visual Studio


عندما نقوم ببناء واجية بيانية في وضع التصميم ،يقوم  Visual Studioبتوليد الكود الذي يقوم ببناء
ىذه الواجية وتييئتيا برمجياً.
الكود

خزن ىذا
ُ ي ّ
)SimpleEventExampleForm.Designer.cs


يمكن

فتح

ىذا

في ممف
الممف

خاص

عن

لكل

طريق

نموذج

توسيع

يدعى
عقدة

Designer.cs
الممف

الذي

(وفي مثالنا
نعمل

عميو

(  )SimpleEventExampleForm.csثم النقر المزدوج عمى الممف  Designer.csالمطموب ،يظير
الشكل التالي والذي يميو محتوى الممف في مثالنا ،يقوم  Visual Studioبطي األسطر من  23إلى 58
بشكل افتراضي.

12
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يمكنك فيم ىذا الكود! إال أنو ،وبما أن  Visual Studioيولد ويدير ىذا الكود ،فال داعي لمطالعتو! في
الحقيقة ،لست بحاجة لفيم معظم الكود المكتوب لبناء الواجيات البيانية ،إال أننا اآلن نحاول شرح كيفية
عمل التطبيقات ذات الواجية البيانية.

عرف النموذج
عرف الواجية البياينة ىو في الواقع جزء من الصف الذي ُي ّ
 إن الكود المولد آليًا والذي ُي ّ
(في حالتنا .)SimpleEventExampleForm
ّ تم استعمال الكممة المفتاحية  partialفي السطر األول من الشكل السابق والتي تسمح بتوزيع تعريف
الصف عمى أكثر من ممف.

13
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 نالحظ في السطر  30تعريف الزر  clickButtonوالذي قمنا بإنشائو في وضع التصميم ،والذي ى و
متحول منتَسخ  Instance Variableضمن الصف .SimpleEventExampleForm
 يقوم  C#بتعريف متحول لكل عنصر تحكم نضيفو في وضع التصميم .ويكون ىذا المتحول خاص
 privateبشكل افتراضي.

 كما يحوي الكود أيضًا عمى الطريقة  Disposeلتحرير الموارد .والطريقة ( InitializeComponentفي

السطور من  28إلى  ) 52والتي تحوي الكود الذي ينشئ الزر ويحدد خصائصو وخصائص النموذج
الموافقة لما تم إدخالو في نافذة الخصائص في وضع التصميم.

 الحظ أن  Visual Studioيضيف تعميقات (األسطر من  32إلى  ،)34كما أنو ّتم توليد السطر رقم
 41عندما أنشأنا حدث النقر عمى الزر.
يتم استدعاء الطريقة  InitializeComponentعند إنشاء النموذج ويتم فييا تحديد الخصائص كعنوان

ّ
النموذج وحجمو وأحجام عناصر التحكم ونصوصيا.

 كما أن  Visual Studioيستعمل ىذا الكود إلظيار النموذج في وضع التصميم .إن تعديل كود الطريقة
 InitializeComponentمن قبل المبرمج بشكل خاطئ قد يحول دون إمكانية عرض الواجية بشكل
صحيح!

المفوضات ( )Delegatesوآلية معالجة األحداث
ُ يدعى عنصر التحكم الذي يولد الحدث بمرسل الحدث ( .)Event Senderمثالً ،يؤدي نقر زر أمر
ال ليذا الحدث.
من قبل المستخدم إلى توليد حدث النقر وبصبح الزر مرس ً

 بينما تُدعى الطريقة المسؤولة عن معالجة الحدث بمستقبل الحدث ( .)Event Receiverوعندما
يحصل الحدث يقوم مرسل الحدث باستدعاء مستقبل الحدث ليعالج الحدث.


إن آلية معالجة

األحداث في  .NETتسمح باختيار أي اسم لمطريقة المسؤولة عن معالجة حدث ما،

إال أنو يجب لمطريقة أن تمتمك وسائطًا مناسبة (توقيع  Signatureمعين) لتمقي المعمومات المرتبطة

بالحدث .وبما أنو ُيمكن لممبرمج اختيار اسم الطريقة بنفسو فال بد من وجود آلية لتحديد شكل الطريقة
المستقبمة لمحدث.

المفوضات Delegates


يتم ربط معالجات األحداث إلى أحداث عنصر التحكم باستعمال أغراض خاصة تدعى "المفوضات"

حددىا التصريح
حدد غرض مفوض مرجع لطريقة ليا ترويسة (توقيع ُ )Signatureي ّ
ُ .Delegatesي ّ
عن نمط المفوض .تتوفر مجموعة من المفوضات مسبقة التعريف لتغطي جميع أحداث عناصر تحكم
الواجية البيانية.

14
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عرف لحدث نقر زر واسمو  EventHandlerفي فضاء األسماء
 فمثالً ،يوجد نمط مفوض ُم ّ
 ،Systemواذا بحثت عن ىذا النمط في ممفات المساعدة سترى السطر التالي:
;)public delegate void EventHandler(object sender, EventArgs e

 الحظ استعمال الكممة المفتاحية  delegateلتعريف نمط مفوض اسمو  ،EventHandlerوالذي ُيحدد
توقيع لطريقة تُرجع  voidوتتمقى وسيطين ،األول ىو مرسل الحدث وىو من النمط  ،objectوالثاني من
النمط  ،EventArgsإذا قارنت تعريف المفوض السابق مع السطر  61من المثال السابق سترى أن
معالج الحدث ُيطابق تعريف نمط المفوض:

) private void clickButton_Click( object sender, EventArgs e

تحديد الطريقة التي يجب عمى المفوض استدعاؤها
عرف كغرض
 يستدعي مرسل الحدث غرض مفوض وكأنو طريقة .أي أنو وبما أن معالج الحدث ُي ّ
مفوض ،يستطيع مرسل الحدث استدعاءه ببساطة عندما يحصل الحدث .فالزر يستدعي غرض
المفوض الخاص بو –وىو من النمط  – EventHandlerليستجيب لمنقر.
يتم تعيين أن  clickButton_Clickىي الطريقة المطموب استدعاؤىا يقوم Visual Studio
 ولكي ّ
بالربط بين الطريقة والزر .الحظ السطر  41من الشكل السابق حيث يضيف  Visual Studioىذا
الكود عند النقر المزدوج عمى الزر في وضع التصميم.
 تقوم العبارة:
;)this.clickButton_Click.Click+ = new System.EventHandler(this.clickButton_Click

بإنشاء غرض مفوض من النمط  EventHandlerوتييئتو بالطريقة .clickButton_Click
 يستعمل السطر  41المعامل = +إلضافة غرض المفوض إلى حدث نقر الزر .مما يعني أن الطريقة


 clickButton_Clickستُنفذ عندما يقوم المستخدم بالنقر عمى الزر.
في الواقعُ ،يمكن أن نحدد أكثر من طريقة ليتم استدعاؤىم كرد عمى الحدث وذلك عن طريق إضافة

مفوضات أخرى إلى حدث نقر الزر بكتابة عبارات شبيية بالمكتوبة في السطر .41


توصف مفوضات األحداث بأنيا متعددة  ، Multicastأي أنيا تمثل مجموعة من الط رائق (المفوضات)
تحمل جميعيا نفس الترويسة (التوقيع) ،تُمكننا ىذه المفوضات المتعددة من استدعاء أكثر من طريقة
لمرد عمى حدث محدد ،فعندما يحصل حدث ما يستدعي مرسل الحدث جميع الط رائق المشار إلييا من
المفوض المتعدد ،يدعى ىذا بتعدد األحداث .Event Multicasting

 تُشتق مفوضات األحداث من الصف  ،MulticastDelegateوالذي ُيشتق بدوره من الصف
 ،Delegateوكالىما في فضاء األسماء .System
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طرق أخرى إلنشاء معالجات أحداث
 قمنا في المثال السابق بالنقر المزدوج عمى الزر في وضع التصميم لنكتب لو معالج حدثُ .ينشئ

 Visual Studioبيذه الطريقة معالج حدث لمحدث االفتراضي  Default Eventليذا العنصر ،أي

عادة ليذا العنصر (النقر لمزر مثالً).
الحدث األكثر استخدامًا ً
 تممك عناصر التحكم أنواعاً عديدة من األحداث ،وكل منيا يممك معالج حدث خاص بو.

استعمال نافذة الخصائص إلنشاء معالجات أحداث
ُ يمكن إنشاء معالجات أحداث إضافية عن طريق نافذة الخصائص Properties Windowلمعنصر.


عند اختيار عنصر تحكم ثم النقر عمى زر  Eventsفي نافذة الخصائص والذي يبدو في الشكل التالي

وعميو رمز يشبو البرق ،ستظير قائمة بجميع أحداث ىذا العنصرُ .يمكن إظيار كود معالج حدث
موجود أو إنشاء معالج حدث جديد بالنقر المزدوج عمى اسم الحدث ،كما ُيمكن استخدام القائمة المنسدلة

بجانب اسم الحدث لربطو إلى طريقة موجودة ،حيث تظير قائمة بالطرائق التي تحقق ترويسة المفوض

المرتبط بالحدث المحدد.

ُ يمكن العودة إلى خصائص العنصر بالنقر عمى زر ( Propertiesخصائص) الموضح في الشكل
التالي.

زر
األحداث

زر
الخصائص
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إيجاد معمومات عن الحدث
ُ يمكن استخدام توثيق  Visual Studioلمحصول عمى المزيد من المعمومات حول األحداث المختمفة
لعنصر تحكم ما.
ال زر األمر ثم اضغط  F1لفتح صفحة المساعدة عن أزرار األمر:
 اختر مث ً

 انقر عمى الرابط  Button Eventsمثالً لمحصول عمى شرح عن أحداث الزر:

17
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 ثم انقر ال رابط  Clickلمحصول عمى شرح ومثال مساعد عن حدث النقر لمزر:

18

ISSN: 2617-989X

Events driven programming _ Ch1

خصائص وتوضع عنصر التحكم

 نعرض فيما يمي خصائص شائعة لمعديد من عناصر التحكم.


تُشتق عناصر التحكم من الصف  Controlفي فضاء األسماء .System.Windows.Froms

 يُظي ر الجدول التالي بعض خصائص وطرائق الصف :Control
خصائص وطرائق الصف
Control

الوصف

الخصائص
BackColor

لون خمفية عنصر التحكم.

BackgroundImage

صورة خمفية عنصر التحكم.

Enabled

حدد فيما إذا كان العنصر فعاالً (أي فيما إذا كان ُيتاح لممستخدم
تُ ّ
التفاعل معو) وعادة تظير عناصر التحكم غير الفعالة بمون باىت

Focused

حدد ف يما إذ ا كا ن التركيز الحالي عمى العنص ر.
تُ ّ
الخط المستعمل إلظيار نص عنصر التحكم.

كدليل عمى عدم فعاليتيا.

Font

ForeColor

المون ا ألمامي لمعنصر ،ويُ ّحدد عادةً لون النص في الخاصية .Text
الترتيب الجدولي لمعنصر ،فعندما يتم ضغط محرف الجدولة  Tabينتقل

TabStop

إذا كانت  trueيُ مكن لممستخدم ال وصول لمعنصر باستخدام ال زر Tab
وا ال فمن نص ل لو باستخدا م الزر .Tab

TabIndex

Text

الترك يز بين العناص ر وفق ترتيبيا الجدولي ،يُمكنك تحديد ىذا الت رتيب
باستخدام ىذه الخاصية.

النص المرتبط بالعنصر ،يختمف موقعو ومظيره بحسب نمط العنصر.

Visible

حدد فيما إذا كان العنصر مرئيًا أو ال .
تُ ّ

Focus

وضع التركيز عمى العنصر.

الطرائق
Hide

Show

إخفاء العنص ر ( ُيسند  falseإلى .)Visible
إظيار العنصر (يُسند  trueإلى .)Visible

حد د الخاصية  Textالنص الذي
 يُمكن تحديد قيم ىذه الخصائص لمعديد من عناصر التحكم .فمثالً ،تُ ّ
يظير عمى عنصر التحكم .يختمف موقع النص ومظيره بحسب نوع العنصر ،ففي النموذج يظير النص
في شريط العنوان ،أما في حالة الزر يظير عمى سطح الزر.

 تنقل الطريقة  Focusالتركيز إل ى عنصر التحكم وتجعمو العنصر الفعال الحالي . Active Control

19

ISSN: 2617-989X

Events driven programming _ Ch1
 عند الضغط عمى محرف الجدولة  Tabفي تطبيقات  ،Windowsينتقل التركيز من عنصر آلخر وفق
الترتيب المحدد بالخاصية  .TabIndexيقوم  Visual Studioبإعطاء قيمة ليذه الخاصية بحسب
ترتيب إضافة العناصر إلى النموذج ف ي وضع التصميم .إال أنو ُيمكن تغيير ترتيب الجدولة باستخدام
الخاصية .TabIndex


إن ترتيب الجدولة مفيد لممستخدمين الذين يقومون بإدخال المعمومات في عدة عناصر ،مثل مجموعة

من صناديق النصوص التي تُمثل اسم المستخدم وعنوانو ورقم ىاتفوُ ،يمكن لممستخدم إدخال المعمومات
في عنصر ثم االنتقال بسرعة إلى العنصر التالي باستخدام الزر .Tab
حدد الخاصية  Enabledفيما إذا كان العنصر متاحاً لممستخدم أم ال .فمثالً ،يكون زر المصق في
 تُ ّ
محرر نصوص غير متاح حتى يقوم المستخدم بنسخ نص ما.


يظير العنصر غير الفعال في معظم الحاالت بمون رمادي باىت (يكون العنصر الفعال أقرب إلى
األسود من غير الفعال).

ُ يمكن إخفاء عنصر تحكم بإسناد القيمة  falseإلى الخاصية  Visibleلو ،أو باستدعاء الطريقة .Hide
في كال الحالتين يبقى العنصر موجودًا لكن بدون أن يظير عمى النموذج في وضع التنفيذ.
ُ يمكن استعمال اإلرساء والرصف لتحديد كيفية توضع العناصر في حاوية (مثل نموذج).

ُ يبقي اإلرساء  Anchoringالعنصر الموجود في حاوية عمى مسافة ثابتة من جوانب الحاوية عندما
ال ،يتوقع المستخدم وجود عنصر معين
يتغير حجميا .مما ُيحسن من تعامل المستخدم مع البرنامج .فمث ً
في زاوية محددة ،يضمن اإلرس اء بقاء العنصر في تمك ال زاوية حتى بعد تغيير حجم النموذج.

 يربط الرصف  Dockingعنصر ما بأحد جوانب الحاوية بحيث يتمدد عمى كامل الجانب ،مثالً ،إذا
كان ىناك زر مرصوف عمى الجانب األعمى لمنموذج ،يتمدد ىذا الزر عمى طول الجانب األعمى بغض

النظر عن عرض النموذج.

 عند تغ يير حجم حاوية ما تتحرك العناصر المرساة (وقد يتغير حجميا) بحيث يبقى بعدىا عن جوانب
اإلرساء ثابتًا .تُرسى أغمب العناصر بشكل افتراضي عمى الجانبين األيسر والعموي .لمعاينة تأثير
اإلرساء ،قم بإنشاء تطبيق يحوي زرين ،قم بإرساء أحد الزرين عمى الجانبين األيمن والسفمي كما يبدو
في الشكل التالي:
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واترك الزر الثاني بدون إرساء ،شغل البرنامج وكبر النموذج ،الحظ أن بعد الزر ذو اإلرساء عن الزاوية السفمى
اليمنى يبقى ثابتًا ،بينما يبقى بعد الزر اآلخر عن ال زاوية العميا اليسرى ثابتاً (الوضع االفتراضي).

ُ يمكن أن نجعل عنصر يحت ل ناحية كاممة من النموذج حتى عند تغيير حجم النموذج ،مثل شريط الحالة
 StatusBarالذي يجب أن يبقى عادة في أسفل النموذج .يسمح الرصف  Dockingلعنصر أن يحتل
ناحية كاممة من حاويتو (الناحية اليسرى أو اليمنى أو العميا أو السفمى) أو أن يمأل كل الحاوية ،حيث
يتغير حجم العنصر المرصوف عند تغيير حجم حاويتو .وضعنا في المثال التالي زر مرصوف عمى
الجانب العموي ،عند تغيير حجم النموذج ،يتغير حجم الزر ليوافق عرض النموذج الجديد.
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 تُحدد الخاصية ( Paddingالحشوة) ،المسافات الداخمية لمعنصر ،وتممك ىذه الخاصية أربع قيم (قيمة
لكل جانب) ،وتكون قيميا صفر افتراضيًا.
 يوضح الجدول التالي ممخصاً لبعض خصائص توضع العناصر:
خصائص توضع عنصر

الوصف

Control
Anchor

تُبقي العنصر عمى بعد ثابت عن جانب (أو جوانب) حاويتو عند تغيير
حجميا.

Dock

تسمح لمعنصر أن يحتل ناحية كاممة من حاويتو أو أن يمأل كل الحاوية.

Padding

حدد المسافة بين العنصر والعناصر المرصوفة داخمو ،القيمة االفتراضية
تُ ّ
ىي الصفر.

Location
Size

حدد موقع (إحداثيات) الزاوية العميا اليسرى لمعنصر بالنسبة لحاويتو.
تُ ّ

حدد حجم العنصر بالبيكسل ( )Pixelوىو غرض من النمط  Sizeالذي
ُي ّ
لو خاصيتان :العرض  Widthواالرتفاع .Height

MinimumSize,

حدد القياس األصغري واألعظمي لمعنصر عمى الترتيب.
تُ ّ

MaximumSize


تتحدد خاصيتي اإلرساء والرصف لعنصر ما بحسب حاويتو ( Containerالعنصر الحاوي لو) والتي
يمكن أن تكون نموذجاً أو لوحة ( Panelنتعرض ليا في فقرة قادمة).

ُ يمكن تحديد القياس األصغري واألعظمي لنموذج أو عنصر ما باستعمال الخاصيتين
 MaximumSize, MinimumSizeعمى الترتيب .لكمتا ىاتين الخاصيتين :العرض  Widthواالرتفاع

 Heightلتحديد حجم العنصر .تسمح ىاتان الخاصيتان بتصميم واجية ضمن مجال حجم معين ،حيث

ال ُيسمح لممستخدم تصغير النموذج دون قياسو األصغري ،وال يسمح تكبيره أكثر من القياس األعظمي.
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كما ُيمكن جعل حجم النموذج ثابتًا بإعطائو قياسًا أعظميًا وأصغريًا بنفس القيمة ،أو تغيير الخاصية
 FormBorderStyleلتصبح .FixedSingle

استعمال  Visual Studioلتحرير توضع عناصر الواجهة
 يؤمن  Visual Studioأدوات تساعد عمى توضع العناصر في الواجية .الحظ أنو أثناء تحريك عنصر
في نموذج تظير الخطوط الزرقاء (التي تُعرف بخطوط المحاذاة  )Snap Linesلتساعد في تحديد
موقع عنصر مع م راعاة باقي العناصر وحواف النموذج ،وىذه ميزة جديدة في .Visual Studio

 كما يوفر  Visual Studioالقائمة تنسيق  Formatالتي تحوي العديد من الخيارات لتحرير توضع
العناصر .عند تحديد أكثر من عنصر يمكنك استخدام القائمة الفرعية محاذاة  Alignلضبط محاذاة
العناصر مع بعضيا (يسار ،مركز ،يمين ،فوق ،وسط ،تحت).
 كما ُيمكن تحديد قيمة المسافات األفقية  Horizental Spacingوالعمودية  Vertical Spacingبين
العناصر.
ُ يمكن أيضًا إعطاء العناصر نفس القياس  Make Same Sizeالطول  Heightأو العرض Width
أو كمييما.
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)1(  عناصر التحكم:الفصل الثاني
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عنوان الموضوع:
عناصر التحكم ()1

الكممات المفتاحية:
.Radio Button ،Check Box ،Panel ،Group Box ،Button ،Box Text ،Label

ممخص:
نعرض في ىذا الفصل بعض عناصر التحكم األساسية وطريقة استخدام خصائصيا وأحداثيا.

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 المصاقة .Label
 صندوق النص .Text Box
 الزر .Button
 صندوق المجموعة .Group Box
 الموحة .Panel

 صندوق االختيار .Check Box
 زر الخيار .Radio Button

المخطط:
عناصر التحكم ()1
 3 وحدات )(Learning Objects
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المصاقات ( ،)Labelsصناديق النص ( )TextBoxesواألزرار ()Buttons
عرف المصاقات في الصف Label
 تُظير المصاقات معمومات نصية ،كما ُيمكن أن تُظير صو اًر .وتُ ّ
الذي يرث من الصف .Control
عدليا بشكل مباشر .إال أنو ُيمكن تحريره برمجيًا عن
 تُظير المصاقات نصوصًا ال ُيسمح لممستخدم أن ُي ّ
طريق الخاصية  Textلمصاقة.
ُ يظير الجدول التالي قائمة بأىم خصائص المصاقة:
الوصف

أىم خصائص الصف
Label
Font

خيارات خط النص ضمن المصاقة.

Text

النص الذي تظيره المصاقة.

TextAlign

محاذاة النص ضمن المصاقة ،أفقيًا (يمين ،وسط ،يسار) وعمودياً (أعمى،
وسط ،أسفل)

 أما صندوق النص (الصف  )TextBoxفيو صندوق ُيظير نصًا ،كما ُيتيح لممستخدم إدخال نص
باستعمال لوحة المفاتيح.
ُ يمكن الحصول عمى صندوق كممة سر بإعطاء قيمة لمخاصية  PasswordCharلمربع النص
 .TextBoxنحتاج عادةً الستعمال كال النوعين :صندوق النص وصندوق كممة السر .فمثالً ،عند
تسجيل الدخول ُيطمب من المستخدم إدخال اسمو وكممة سره.
 نعرض في الجدول التالي أىم خصائص وأحداث صندوق النص.
خصائص

الوصف

وأحداث

الصف TextBox
الخصائص
AcceptsReturn

إذا كانت ىذه الخاصية  trueوكان الصندوق متعدد األسطر ،Multiline
سيؤدي ضغط محرف اإلدخال  Enterإلى إنشاء سطر جديد ،واال فسيكون
ضغط  Enterمكافئًا لمنقر عمى الزر االفتراضي لمنموذج ،وىو المحدد في
الخاصية  AcceptButtonلمنموذج .Form

Multiline

إذا كانت قيمتيا  trueيمكن أن يحوي صندوق النص أكثر من سطر ،القيمة
االفتراضية ىي .false

PasswordChar
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سر ،ويظير ىذا المحرف عوضًا عن كل محرف يدخمو المستخدم.

إذا كانت  trueال يمكن تحرير النص في صندوق النص ،القيمة االفتراضية

ReadOnly

ىي .false
ScrollBars

حدد ىذه الخاصية أشرطة
في صناديق النصوص ذات األسطر المتعددة ،تُ ّ
التمرير التي تظير (بدون  ،Noneأفقي  ،Horizontalعمودي ،Vertical

Text

محتوى النص في صندوق النص.

كالىما )Both
األحداث

يتولد ىذا الحدث عندما يتغير النص في صندوق النص (أي عندما يضيف

TextChanged

أو يحذف المستخدم محارفاً منو) .يتولد معالج حدث فارغ ليذا الحدث عند

النقر المزدوج عمى صندوق النص في وضع التصميم.

 أما الزر  ،Buttonفيو عنصر التحكم الذي ينفذ ميمة ما عندما ينقر عميو المستخدم.
ُ يظير الجدول التالي قائمة بأىم خصائص وأحداث الصف :Button
خصائص

الوصف

وأحداث

الصف Button
الخصائص
تُحدد النص الذي يظير عمى الزر.
عدل مظير الزر ،وتأخذ القيم ( Flatبدون مؤثرات ثالثية األبعاد)،
تُ ّ

Text
FlatStyle

و( Popupبدون مؤثرات حتى يستقر مؤشر الفارة فوق الزر) ،وStandard

(ثالثي أبعاد) ،و( Systemيتحكم نظام التشغيل بالمظير) ،تكون القيمة
االفتراضية ىي .Standard
األحداث
يتم توليد ىذا الحدث عندما ينقر المستخدم عمى الزر .يتولد معالج حدث

Click

فارغ ليذا الحدث عند النقر المزدوج عمى الزر في وضع التصميم.
 نستخدم في المثال التالي صندوق نص وزر ولصاقة .حيث ُيدخل المستخدم نصاً في صندوق كممة
سر ،ثم يضغط الزر ليتم عرض النص الذي أدخمو في المصاقة.
 عندما ينقر المستخدم الزر  Show Meسيتم عرض النص المدخل في صندوق النص في المصاقة.


إلنشاء ىذا المثال ،نقوم أوالً ببناء الواجية عن طريق سحب عناصر التحكم (صندوق النص والزر
والمصاقة)

إلى

النموذج.

ومن

ثم

تعديل

أسماء

 )textBox1,button1,label1إلى أسماء أكثر وضوحاً ،ولتكن:

العناصر

بعد

توزيعيا

(من

displayPasswordLabel, displayPasswordButton, displayPasswordTextBox
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 يقوم.عرف لعنصر التحكم
ّ الم
ُ ) في نافذة الخصائص بتغيير اسم المتغيرName( ) تسمح الخاصية (اسم
 في الصف الجزئيIntializeComponent  بكتابة الكود الالزم ووضعو في الوظيفةVisual Studio
.LabelTextBoxButtonTestForm.Designer.cs  الموجود في الممفParial Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

// LabelTextBoxButtonTestForm.cs
// Using a TextBox, Label and Button to display
// the hidden text in a password TextBox.
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace LabelTextBoxButtonTest
{
// Form that creates a password TextBox and
// a Label to display TextBox contents
public partial class LabelTextBoxButtonTestForm : Form
{
// default constructor
public LabelTextBoxButtonTestForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// display user input in Label
private void displayPasswordButton_Click(
object sender, EventArgs e )
{ // display the text that the user typed
displayPasswordLabel.Text = inputPasswordTextBox.Text;
} // end method displayPasswordButton_Click
} // end class LabelTextBoxButtonTestForm
} // end namespace LabelTextBoxButtonTest

 ومن ثم مسح كل من النص الخاص.Show Me  لمزر لتصبحText  نقوم أيضًا بتغيير الخاصية
.بالمصاقة والنص الخاص بصندوق النص كي يكونا خاليين عند بداية تشغيل البرنامج

 لتعطي ليا مظي اًر ثالثيFixed3D  لمصاقة لتصبحBorderStyle  نقوم بعدىا بتعديل الخاصية
. بشكل افتراضيFixed3D  لصندوق النص ىيBorderStyle  الحظ أن الخاصية.األبعاد

 الحظ أن ىذه الخاصية ال تأخذ سوى محرف.*  القيمةPasswordChar  ثم نقوم بإعطاء الخاصية
.واحد
 ثم نكتب السطر،نقوم بإنشاء معالج حدث لمنقر عمى الزر وذلك بالنقر المزدوج عميو في وضع التصميم




: في جسم معالج الحدث21
displayPasswordLabel.Text = inputPasswordTextBox.Text;

 بعرض النص الذي أدخمو21  يقوم السطر، أثناء تنفيذ البرنامجShowMe  عندما ينقر المستخدم الزر
.المستخدم في صندوق النص ضمن المصاقة
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صناديق المجموعات (  )GroupBoxesوالموحات ()Panels
عادة
 يكون دور صناديق المجموعات والموحات ىو ترتيب العناصر ضمن الواجية البيانية ،وتُستخدم
ً
لتجميع عدة عناصر ليا وظائف متقاربة أو مرتبطة فيما بينيا .كما تتحرك كل ىذه العناصر معاً عند
تحريك مربع المجموعة أو الموحة.

 يكمن الفرق األساسي بين ىذين العنصرين في أن صندوق المجموعة ُيمكن أن يعرض نصًا وال يمكن
أن يحوي شريط تمرير ،في حين ُيمكن لموحة أن تحوي أشرطة تمرير لكنيا ال تممك نصًا.


يكون لصندوق المجموعة حافة ضيقة بشكل افتراضي ،ويمكن تعديل حواف الموحة عن طريق الخاصية

ُ ،BorderStyleيبين الجدوالن التاليان أىم خصائص مربع المجموعة والموحة.
خصائص

GroupBox

الوصف

الصف

Controls

مجموعة العناصر التي يحوييا صندوق المجموعة.

Text

يحدد النص الذي سيظير في أعمى صندوق المجموعة.

خصائص

الوصف

الصف

Panel
AutoScroll

تحدد فيما إذا كانت أشرطة التمرير ستظير إذا أصبح حجم الموحة غير
كافياً ،القيمة االفتراضية .false

BorderStyle

تحدد مظير إطار الموحة ،القيمة االفتراضية ىي  Noneوالقيم األخرى ىي

Controls

مجموعة العناصر التي تحوييا الموحة.



 Fixed3Dو .FixedSingle

إلنشاء صندوق مجموعة ،نقوم بسحب الرمز الموافق في مربع األدوات إلى النموذج ثم نسحب عناصر
جديدة من مربع األدوات إليو .تُضاف ىذه العناصر إلى الخاصية  Controlsلتصبح جزءًا من صندوق
المجموعة ،كما ُيمكن تحرير النص الخاص بصندوق المجموعة باستخدام الخاصية .Text

 إلنشاء لوحة ،نقوم بسحب الرمز الموافق في مربع األدوات إلى النموذجُ ،يمكن بعد ذلك إضافة عناصر
عمى الموحة بسحبيا من مربع األدوات إلى الموحة.
 لتفعيل أشرطة التمرير لموحة نجعل قيمة الخاصية  AutoScrollمساوية  ،trueفإذا تغير حجم الموحة
بحيث يصبح من غير الممكن عرض جميع العناصر المحتواة فييا -سواء في زمن التنفيذ أو التصميم-
تظير أشرطة التمرير.
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 لتمييزىا عنFixedSingle  لموحة لتصبحBorderStyle قمنا في الشكل التالي بتعديل الخاصية



.النموذج

 عند النقر عمى أحد ىذه،نستعمل في المثال التالي صندوق مجموعة ولوحة لترتيب مجموعة أزرار



.messageLabel األزرار يقوم معالج الحدث الموافق بتغيير النص في المصاقة

 والزر،Hi  الذي يعرض النصhiButton :) زرينmainGroupBox(  يحوي صندوق المجموعة
.Bye  الذي يعرض النصbyeButton
 والزرFar Left  والذي يعرض النصleftButton :) زرين أيضًاmainPanel(  تحوي الموحة

 لموحة تحمل القيمةAutoScroll  كما أن الخاصية،Far Right  والذي يعرض النصrightButton

. مما يسمح ألشرطة التمرير بالظيور عندما ال تكفي مساحة الموحةtrue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

// GroupboxPanelExampleForm.cs
// Using GroupBoxes and Panels to arrange Buttons.
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace GroupBoxPanelExample
{
// Form that displays a GroupBox and a Panel
public partial class GroupBoxPanelExampleForm : Form
{
// default constructor
public GroupBoxPanelExampleForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// event handler for Hi Button
private void hiButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
messageLabel.Text = "Hi pressed"; // change text in Label
} // end method hiButton_Click
// event handler for Bye Button
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

private void byeButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
messageLabel.Text = "Bye pressed"; // change text in Label
} // end method byeButton_Click
// event handler for Far Left Button
private void leftButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
messageLabel.Text = "Far left pressed"; // change text in Label
} // end method leftButton_Click
// event handler for Far Right Button
private void rightButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
messageLabel.Text = "Far right pressed"; // change text in Label
} // end method rightButton_Click
} // end class GroupBoxPanelExampleForm
} // end namespace GroupBoxPanelExample
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إلضافة عناصر إلى صندوق المجموعة أو الموحة يستدعي  Visual Studioالطريقة  Addضمن
الخاصية  Controlلكل حاوية ،ويكتب ىذا الكود في الممف
.LabelTextBoxButtonTestForm.Designer.cs



توجد معالجات األحداث لألزرار األربعة في األسطر من  16إلى  ،34وقد أضفنا سط ًار لكل معالج

حدث (األسطر  18و 23و 28و )33لتغيير النص المعروض في المصاقة لمداللة عمى الزر الذي تم
نقره.
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صناديق االختيار ( )CheckBoxesوأزرار الخيار ( )RadioButtons
 تممك  .NETنوعين من األزرار التي تحمل معنى الحالة (محدد – غير محدد أو صح-خطأ) وىما:
صندوق االختيار  CheckBoxوزر الخيار ُ .RadioButtonيشتق كل من ىذين الصفين من الصف
( ButtonBaseمثل صف الزر .)Button

صندوق االختيار CheckBox
 يظير صندوق االختيار  CheckBoxكمربع صغير يكون خالياً أو يحمل عالمة اختيار ،عندما يقوم



المستخدم بتحديد الخيار الذي ُيمثمو صندوق االختيار تظير عالمة االختيار في المربع ،واذا نقر عميو
مرة أخرى ُليمغي اختياره تزول العالمة.
يعرض الجدول التالي أىم خصائص وأحداث صندوق االختيار:

خصائص

وأحداث

الوصف

الصف

CheckBox
الخصائص
Appearance

تأخذ قيمتين:

( Normalاالفتراضي)

 Buttonيظير مربع االختيار كزر
Checked

حدد فيما إذا كان صندوق االختيار محددًا (يحوي عالمة اختيار) أو
تُ ّ
غير محدد (ال يحوي عالمة اختيار) ،وتُعيد قيمة منطقية  Trueأو

CheckState

حدد حالة اختيار صندوق االختيار بقيمة من نمط التعداد ()enum
تُ ّ
القيم
إحدى
يأخذ
والذي
CheckState

.False

.Checked,Unchecked,Indetermined
ُيستعمل  Indeterminedعندما يكون من غير الواضح فيما إذا
كان الصندوق الخيار محددًا أو غير محدد ،ويكون الصندوق في

ThreeState

ىذه الحالة مظمالً.
تأخذ قيمتين:

( Falseالقيمة االفتراضية)
 Trueيكون في ىذه الحالة لمربع االختيار ثالث قيم:
حدد
ُ checkedم ّ

حدد
 uncheckedغير ُم ّ

 indeterminateحالة عدم تعيين
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.حدد النص الذي يظير عمى يمين الصندوق
ّ ُت
 وىو الحدث االفتراضي،Checked يتولد عندما تتغير الخاصية

Text
األحداث
CheckedChanged

 يتولد معالج حدث فارغ ليذا الحدث عند النقر.لصندوق االختيار
.المزدوج عمى صندوق االختيار في وضع التصميم
 يتولد معالج حدث فارغ. CheckState يتولد عندما تتغير الخاصية

CheckStateChanged

ليذا الحدث عند النقر المزدوج عمى صندوق االختيار في وضع
.التصميم
حدد معالج
ّ  حيث ُي، يسمح المثال التالي لممستخدم بتحديد صندوقي اختيار لتغيير نمط الخط في لصاقة
ال
ً  كما ُيحدد اآلخر فيما إذا كان الخط مائ.Bold الحدث لمصندوق األول فيما إذا كان الخط عريضًا
.Italic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

// CheckBoxTestForm.cs
// Using CheckBoxes to toggle italic and bold styles.
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
namespace CheckBoxTest
{
// Form contains CheckBoxes to allow the user to modify sample text
public partial class CheckBoxTestForm : Form
{
// default constructor
public CheckBoxTestForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// toggle the font style between bold and
// not bold based on the current setting
private void boldCheckBox_CheckedChanged(
object sender, EventArgs e )
{
outputLabel.Font = new Font( outputLabel.Font,
outputLabel.Font.Style ^ FontStyle.Bold );
} // end metod boldCheckBox_CheckedChanged
// toggle the font setting between italic and
// not italic based on the current setting
private void italicCheckBox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
outputLabel.Font = new Font( outputLabel.Font,
outputLabel.Font.Style ^ FontStyle.Italic );
} // end method italicCheckBox_CheckedChanged
} // end class CheckBoxTestForm
} //end namespace CheckBoxTest
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 يحوي نموذج المثال صندوق االختيار  boldCheckBoxوالذي يحمل النص  ،Boldوصندوق االختيار
 italicCheckBoxوالذي يحمل النص  ،Italicوالمصاقة  outputLabelوالتي تحمل النص Watch
.the font style change


بعد أن نقوم بإنشاء العناصر ،نقوم بكتابة معالجات األحداث .إذا قمنا بالنقر المزدوج عمى صندوق
االختيار في زمن التصميم سيتم إنشاء معالج لمحدث .CheckedChanged

 لتغيير نمط الخط في المصاقة ،يجب أن ُنسند إلى الخاصية  Fontغرضًا جديدًا من النمط .Font
استعممنا ىنا بانيًا  Constructorلمنمط  Fontيأخذ كوسطاء اسم الصف وحجمو ونمطو .حيث قمنا
بتمرير القيمتين  outputLabel.Font.Nameو  outputLabel.Font.Sizeكأول وسيطين لنبقي اسم

حدد النمط  Styleباستعمال نمط التعداد ،FontStyle Enumeration
الخط وقياسو السابق .كما ُن ّ
والذي يحوي القيم.Regular, Bold, Italic, Strikeout,Underline :
 إن الخاصية  Styleلمخط ىي لمقراءة فقط  read-onlyلذا فال يمكن تحديد قيمتيا إال عند إنشاء
غرض من الصف .Font
ُ يمكن تركيب أنماط الخط باستعمال العمميات عمى البتات  .bitwise operatorsحيث أن جميع
المعطيات تُمثل ضمن الحاسب عمى شكل تراكيب من  0و 1وكل منيما ُيمثّل ضمن بت  .bitيكون
لمنمط  FontStyleالصفة  System.FlagAttribueمما يعني أن قيم البتات المستعممة لتخزين النمط
 FontStyleتُختار بطريقة تسمح بتركيب قيم متعددة من النمط  FontStyleلتكوين نمط مركب ،وذلك
باستعمال العمميات عمى البتات .أي أنو ُيمكن تركيب أنماط مختمفة وازالتيا بحيث أنو ال يؤثر أحد ىذه

القيم في األخرى.

ُ يمكن تركيب أنماط مختمفة باستخدام العمميتين :األو )|(  ORواألو المقصورة )^( .exclusive OR
 عند تطبيق العممية  ORعمى قيمتين تحمل إحداىما القيمة  1ستكون النتيحة  ،1ولفيم نتيجة استعمال
ىذه العممية لتركيب نمطين لمخط لنفرض أن القيمة  FontStyle.Boldتُمثّل بالقيمة  01والقيمة

 FontStyle.Italicتُمثل بالقيمة  ، 10لذا فعند تركيبيما باستخدام العممية  ORنحصل عمى القيمة 11
01
= Bold
= Italic

36
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-= Bold and Italic

11

فالعممية  ORتساعد في تركيب أنماط مختمفة ،ولكن ما الذي سيحصل لو تراجع المستخدم عن تركيب النمط؟
 تُساعد العممية  exclusive ORفي تركيب أنماط مختمفة والغاء ىذا التركيب بسيولة .فعند تطبيق
العممية  exclusive ORعمى بتين متساويتين تكون النتيجة  ،0أما إذا كانا غير متساويين تكون
النتيجة  . 1ولفيم نتيجة استعمال ىذه العممية لتركيب نمطين لمخط لنفرض أن القيمة FontStyle.Bold
تُمثل بالقيمة  01والقيمة  FontStyle.Italicتُمثل بالقيمة  ، 10لذا فعند تركيبيما نحصل عمى القيمة
11
= Bold

01

= Italic

10

= Bold and Italic

-11

 لنفترض اآلن أننا نريد إلغاء تركيب النمط  ،Boldفتكون أسيل طريقة ىي إعادة تطبيق العممية
 exclusive ORبين القيمة  Bold and Italicوالقيمة Bold
= Bold and Italic

11

= Bold

01
--

= Italic

10

ول نوضح فائدة االعتماد عمى ىذه العمميات عمى البتات نذكر أن ىناك  5أنماط مختمفة لمخط ( Regular,

 ) Bold, Italic, Strikeout,Underlineتؤدي إلى وجود  16حالة مختمفة ،مما يجعل االعتماد عمى العمميات

عمى البتات أكثر سيولة وأقل تطمبًا لمكود.

زر الخيار RadioButton
 تُشبو أزرار الخيار –والتي ُيمثميا الصف  - RadioButtonصناديق االختيار ،فميا حالتان فقط :محددة
 selectedوغير محددة  ،not selectedإال أن أزرار الخيار تكون عادة ضمن مجموعة group
بحيث يكون واحد منيا فقط محدد ،كما أن تحديد أحدىا يجعل الباقين غير محددين حتمًا ،لذا تُستعمل
أزرار الخيار لتمثيل مجموعة خيارات متنافية.

 تُش ّكل جميع أزرار الخيار المضافة إلى حاوية واحدة مجموعة واحدة متنافية.
ُ يبين الجدول التالي أىم خصائص وأحداث زر الخيار:
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خصائص

وأحداث

الوصف

الصف

RadioButton
الخصائص
Checked
Text

تحدد إذا كان زر الخيار محددًا.

تحدد نص الزر.

األحداث
CheckedChanged

يتولد كمما يتم تحديد أو إلغاء تحديد زر الخيار ،وىو الحدث
االفتراضي لزر الخيار .يتولد معالج حدث فارغ ليذا الحدث عند
النقر المزدوج عمى زر الخيار في وضع التصميم.



يستعمل البرنامج في المثال التالي أزرار خيار ليتيح لممستخدم تحديد خيارات رسالة .MessgeBox
يضغط المستخدم -بعد تحديد الخيارات -الزر  Displayلتظير الرسالة ،وتوجد لصاقة في الزاوية
اليسرى السفمى تعرض نتيجة الرسالة (نعم ،ال ،إلغاء األمر .)...

 قمنا لتخزين خيارات ا لمستخدم بإنشاء وتييئة الغرضين  iconTypeو .buttonType
ويمكن أن يحوي إحدى
 الغرض  iconTypeىو غرض من النمط ُ MessageBoxIcon
القيم.Asterisk, Error, Exclamation, Hand, Information,Question :

 أما الغرض  buttonTypeفيو غرض من النمط  MessageBoxButtonsويأخذ أحد القيم:
 .AbortRetryIgnore, OK, OKCancel, RetryCancel, YesNo, YesNoCancelيوضح
اسم القيمة الخيارات المتاحة لممستخدم في الرسالة ،وقد عرضنا في األمثمة كل الحاالت المختمفة
لألزرار.
قمنا بإنشاء مربعي مجموعة ،واحد لكل نمط تعداد ،وليما النصين  Button Typeو ،Iconويحوي كل منيما
أزرار خيارات مناسبة لنمط التعداد الموافق ،وبما أنو تم تجميع أزرار الخيار في مجموعتين فيمكننا اختيار زر
واحد من كل مجموعة.

قمنا بكتابة معالج لمحدث  CheckedChangedألزرار المجموعة األولى  Button Typeوالذي يقوم بتحديد

القيمة المناسبة لممتحول ( buttonTypeاألسطر من  22إلى  ،) 38وقمنا بذلك بشكل مشابو من أجل المجموعة
الثانية (األسطر من  43إلى  )65لتحديد قيمة المتحول .iconType
// RadioButtonTestForm.cs
// Using RadioButtons to set message window options.
;using System
;using System.Windows.Forms
namespace RadioButtonTest
{
// Form contains several RadioButtons--user chooses one
// from each group to create a custom MessageBox
public partial class RadioButtonTestForm : Form
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{
// create variables that store the user's choice of options
private MessageBoxIcon iconType;
private MessageBoxButtons buttonType;
// default constructor
public RadioButtonTestForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// change Buttons based on option chosen by sender
private void buttonType_CheckedChanged( object sender, EventArgs e )
{
if ( sender == okRadioButton ) // display OK Button
buttonType = MessageBoxButtons.OK;
// display OK and Cancel Buttons
else if ( sender == okCancelRadioButton )
buttonType = MessageBoxButtons.OKCancel;
// display Abort, Retry and Ignore Buttons
else if ( sender == abortRetryIgnoreRadioButton )
buttonType = MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore;
// display Yes, No and Cancel Buttons
else if ( sender == yesNoCancelRadioButton )
buttonType = MessageBoxButtons.YesNoCancel;
// display Yes and No Buttons
else if ( sender == yesNoRadioButton )
buttonType = MessageBoxButtons.YesNo;
// only one option left--display Retry and Cancel Buttons
else
buttonType = MessageBoxButtons.RetryCancel;
} // end method buttonType_Changed
// change Icon based on option chosen by sender
private void iconType_CheckedChanged( object sender, EventArgs e )
{
if ( sender == asteriskRadioButton ) // display asterisk Icon
iconType = MessageBoxIcon.Asterisk;
// display error Icon
else if ( sender == errorRadioButton )
iconType = MessageBoxIcon.Error;
// display exclamation point Icon
else if ( sender == exclamationRadioButton )
iconType = MessageBoxIcon.Exclamation;
// display hand Icon
else if ( sender == handRadioButton )
iconType = MessageBoxIcon.Hand;
// display information Icon
else if ( sender == informationRadioButton )
iconType = MessageBoxIcon.Information;
// display question mark Icon
else if ( sender == questionRadioButton )
iconType = MessageBoxIcon.Question;
// display stop Icon
else if ( sender == stopRadioButton )
iconType = MessageBoxIcon.Stop;
// only one option left--display warning Icon
Else
iconType = MessageBoxIcon.Warning;
} // end method iconType_CheckChanged
// display MessageBox and Button user pressed
private void displayButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
// display MessageBox and store
// the value of the Button that was pressed
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72 DialogResult result = MessageBox.Show("This is your Custom MessageBox.",
"Custom MessageBox",buttonType, iconType);
73 // check to see which Button was pressed in the MessageBox
74 // change text displayed accordingly
75 switch ( result )
76 {
77 case DialogResult.OK:
78 displayLabel.Text = "OK was pressed.";
79 break;
80 case DialogResult.Cancel:
81 displayLabel.Text = "Cancel was pressed.";
82 break;
83 case DialogResult.Abort:
84 displayLabel.Text = "Abort was pressed.";
85 break;
86 case DialogResult.Retry:
87 displayLabel.Text = "Retry was pressed.";
88 break;
89 case DialogResult.Ignore:
90 displayLabel.Text = "Ignore was pressed.";
91 break;
92 case DialogResult.Yes:
93 displayLabel.Text = "Yes was pressed.";
94 break;
95 case DialogResult.No:
96 displayLabel.Text = "No was pressed.";
97 break;
98 } // end switch
99 } // end method displayButton_Click
100 } // end class RadioButtonsTestForm
101 } // end namespace RadioButtonsTest
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 يقوم معالج حدث النقر عمى الزر  displayButtonبإظيار رسالة (السطر  ،)72تُحدد خيارات الرسالة
بالمتحوالت المخزنة سابقًا  buttonTypeو  .iconTypeوعندما يقوم المستخدم بالنقر عمى أحد األزرار
في الرسالة ،تُرد ىذه القيمة إلى البرنامج ،وىي من نمط التعداد  DialogResultوالذي يحمل أحد القيم
.Abort, Cancel, Ignore, No, None, OK, Retry, Yes

41
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 تقوم تعميمة  switchفي األسطر من  75إلى  98بفحص القيمة المعادة من الرسالة وتحدد القيمة
المناسبة لمخاصية .displayLabel.Text

42
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)2(  عناصر التحكم:الفصل الثالث
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عنوان الموضوع:
عناصر التحكم ()2

الكممات المفتاحية:
 ،NumericUpDown ،Tootip ،Picture Boxeأحداث الفأرة ،أحداث لوحة المفاتيح.

ممخص:
نتابع في ىذا الفصل استعراض عناصر التحكم.

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 صناديق الصور .Picture Boxes


التمميحات .Tooltips



القوائم الرقمية .NumericUpDown



أحداث الفأرة.

 أحداث لوحة المفاتيح.

المخطط:
عناصر التحكم ()2
 4 وحدات )(Learning Objects

44
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صناديق الصور ( )Picture Boxes
 يكون دور صندوق الصورة ىو عرض صورةُ .يمكن أن تكون الصور المعروضة من عدة
أنواع bitmap :أو  GIFأو .JPEG
حدد الصورة عن طريق الخاصية  Imageلصندوق الصورة.
 تُ ّ
 يعرض الجدول التالي أىم الخصائص واألحداث لصندوق الصورة:
خصائص

وأحداث

الوصف

الصف

PictureBox
الخصائص
Image

تحدد الصورة التي سيتم عرضيا في مربع الصورة.

SizeMode

وىي من نمط تعداد يحدد كيفية تحديد موقع وقياس الصورة ،ويمكن
أن يأخذ إحدى القيم Normal :والذي يعني وضع الصورة في الزاوية
العميا اليسرى من مربع الصورة CenterImage ،والذي يعني وضع

الصورة في وسط مربع الصورة ،وكال القيمتين السابقتين يقتطع جزءًا
من الصورة إذا كانت كبيرة StretchImage ،يقوم بتغيير قياس
الصورة لتناسب قياس مربع الصورة AutoSize ،يقوم بتغيير قياس
مربع الصورة ليناسب قياس الصورة.
األحداث
Click

يحصل عندما ينقر المستخدم عمى الصورة .يتولد معالج حدث فارغ
ليذا الحدث عند النقر المزدوج عمى مربع الصورة في وضع
التصميم.



يستعمل المثال التالي مربع صورة يحمل االسم  imagePictureBoxلعرض أحد ثالث صور:
 image0,image1,image2والموجودة في مصادر المشروع .resources

 عندما ينقر المستخدم الزر  Next Imageتظير الصورة التالية حسب التسمسل ،وعندما نصل إلى
الصورة األخيرة ثم ننقر الزر  Next Imageنعود لعرض الصورة األولى.
 قمنا ضمن معالج الحدث ( nextButton_Clickاألسطر من  22إلى  ) 24باستعمال متغير عدد
صحيح  intاسمو  imageNumلنخزن رقم الصورة التي نقوم بعرضيا.
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//PictureBoxTestForm.cs
// Using a PictureBox to display images.
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
namespace PictureBoxTest
{
// Form to display different images when PictureBox is clicked
public partial class PictureBoxTestForm : Form
{
private int imageNum = -1; // determines which image is displayed
// default constructor
public PictureBoxTestForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// change image whenever Next Button is clicked
private void nextButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
imageNum = ( imageNum + 1 ) % 3; // imageNum cycles from 0 to 2
// retrieve image from resources and load into PictureBox
imagePictureBox.Image = ( Image )
( Properties.Resources.ResourceManager.GetObject(
string.Format( "image{0}", imageNum ) ) );
} // end method nextButton_Click
} // end class PictureBoxTestForm
} // end namespace PictureBoxTest
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استخدام المصادر برمجيا


نقوم في ىذا المثال بإضافة الصور كمصادر  . resourcesسيقوم المترجم بتضمين ىذه الصور في
الممف التنفيذي والسماح لمتطبيق بالوصول إلى الصور من خالل فضاء األسماء .Properties

ُ يمكنك اتباع الخطوات التالية إلضافة الصور كمصادر لممشروع:

 .1انقر بالزر األيمن عمى عقدة الخصائص  Propertiesفي مستعرض الحل Solution Explorer
واختر فتح  Openلفتح خصائص المشروع.

 .1افتح التبويب مصادر  Resourcesمن اليسار.
 .1انقر السيم جانب  Add Resourceثم اختر … Add Existing Fileإلظيار صندوق حوار إضافة
ممف .Add existing file to resources

47
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 .4أضف الصور المطموبة ثم قم بالحفظ.

 ستظير الممفات التي تُضيفيا في المجمد
خزن مصادر المشروع في الصف  Resourcesمن فضاء األسماء  .Propertiesيحوي الصف
 تُ ّ
Resources

في مستعرض الحل .Solution Explorer

 Resourcesالغرض  ResourceManagerلمتعامل مع المصادر برمجيًا.

 لموصول إلى صورة ،استخدم الطريقة  GetObjectوالتي ليا معامل ىو اسم المصدر كما يظير في
تبويب المصادر.

48
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التمميحات )(ToolTips


وىي النصوص التي تظير عندما تستقر الفأرة فوق عنصر في الواجية .تساعدك مثالً التمميحات التي

يوفرىا  Visual Studioعمى أن تألف بيئة التطوير وتذكرك بدور كل بند في الواجية .كما أن العديد
من البرامج توفر تممحيات لتساعد المستخدم في تذكر ميام العناصر .نعرض فيما يمي كيفية استخدام
الكائن  ToolTipإلضافة التمميحات.


يعرض الجدول التالي أىم خصائص وأحداث ىذا الكائن:

خصائص

ToolTip

وأحداث

الوصف

الصف

الخصائص
AutoPopDelay

الفترة الزمنية (بالميممي ثانية  )msالتي يظير فييا التمميح عندما
تكون الفأرة فوق عنصر التحكم.

InitialDelay

الفترة الزمنية (بالميممي ثانية  )msالتي يجب أن تستقر فييا الفأرة
فوق عنصر التحكم قبل أن يظير التمميح.

ReshowDelay

الفترة الزمنية (بالميممي ثانية  )msالتي تفصل بين ظيور تمميحين
عند نقل الفأرة من عنصر تحكم آلخر.

األحداث
Draw

يحصل عندما يظير التعميق ،يتيح ىذا الحدث لممبرمج تغيير مظير

التمميح.

 عند إضافة كائن تمميح  ToolTip Componentإلى النموذج يظير في لوحة الكائنات Component

 Trayوىي المساحة الرمادية تحت النموذج في وضع التصميم .وبعدىا ،ستظير خاصية جديدة لجميع
عناصر التحكم األخرى وىي الخاصية  ToolTip onمتبوعة باسم كائن التمميح المضاف .فمو كان

ال  ،helpfulToolTipلكان اسم الخاصية helpfulToolTip
اسمو مث ً
الخاصية نص التمميح لكل عنصر.



حدد ىذه
 ،ToolTip onتُ ّ

قمنا في المثال التالي بإنشاء واجية تحوي لصاقتين لنوضح كيفية تحديد نصي تمميح مختمفين ليما .كما
قمنا بتعديل الخاصية  BorderStyleلمصاقتين لتصبح  .FixedSingleوبما أنو ال يوجد لدينا
معالجات أحداث في الكود فيو يحوي فقط بانياً .Constructor
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// ToolTipDemonstrationForm.cs
// Demonstrating the ToolTip component.
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace ToolTipDemonstration
{
public partial class ToolTipDemonstrationForm : Form
{
// default constructor
public ToolTipDemonstrationForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// no event handlers needed for this example
} // end class ToolTipDemonstrationForm
} // end namespace ToolTipDemonstration

 وغيرنا قيمة نص التمميح لمصاقة، ولصاقتينlabelsToolTip  أضفنا في ىذا المثال كائن تمميح اسمو
 توضح األشكال التالية مكان كائن،Second Label  ولمثانية لتصبح،First Label األولى لتصبح
.التمميح في لوحة الكائنات وكيفية تحديد نص التمميح لمصاقة ألولى
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القوائم الرقمية ()NumericUpDown
 تُستخدم القائمة الرقمية  NumericUpDownلحصر القيمة المدخمة من المستخدم بقيمة رقمية في
مجال محدد .وتظير بشكل مربع نص لو في الجانب األيمن زران صغيران يحمالن صورة سيمين
أحدىما لألعمى واآلخر لألسفل لزيادة أو إنقاص القيمة في مربع النص .تتحدد القيمة العميا والدنيا
لمقائمة الرقمية بالخاصيتين  Maximumو  Minimumعمى الترتيب ،وكالىما من النمط قيمة عشرية
 .decimalكما تُحدد الخاصية  Incrementمقدار تغير القيمة عند النقر عمى أحد الزرين (لألعمى أو
األسفل) ،وىي أيضاً من النمط .decimal


يوضح الجدول التالي أىم خصائص وأحداث القائمة الرقمية:

خصائص

وأحداث

NumericUpDown

الوصف

الصف

الخصائص
Increment

تحدد مقدار زيادة أو انقاص القيمة الحالية إذا نقر المستخدم أحد
الزرين (لألعمى أو األسفل).

Maximum

أكبر قيمة يمكن إدخاليا.

Minimum

أصغر قيمة يمكن إدخاليا.

UpDownAlign

تحدد محاذاة الزرين عمى اليمين أو اليسار.

Value

القيمة الحالية المعروضة.

األحداث
ValueChanged


يحصل عندما تتغير القيمة ،وىو الحدث االفتراضي لمقائمة الرقمية.

يوضح المثال التالي استعمال القائمة الرقمية في برنامج يقوم بحساب معدل الفائدة .نستخدم مربعي نص
إلدخال المبمغ األولي ومعدل الفائدة ،كما نستخدم قائمة رقمية اسميا  yearUpDownلتحديد عدد
السنوات .تكون قيمة الخاصية  Minimumىي  ،1والخاصية  Maximumىي  ،12كما تركنا
الخاصية  Incrementعمى قيمتيا االفتراضية وىي  .1مما يعني أن المستخدم يستطيع إدخال عدد من
السنوات بين  1و 12بتزايد  ،1أما لو قمنا بجعل الزيادة مساوية  2.5لكان بإمكان المستخدم إدخال قيم
مثل  1.5أو .2.5

 كما أننا جعمنا لمخاصية  Readonlyالقيمة  trueكي ال يتمكن المستخدم من إدخال رقم بتحريره في

القائمة ،فيو مضطر إذًا إلى استعمال الزرين (لألعمى واألسفل) لتحديد عدد السنوات .القيمة االفتراضية

ليذه الخاصية ىي .false
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 وزودناه بشريط تمرير،قمنا في النياية باستعمال مربع نص متعدد األسطر لمق راءة فقط لعرض النتيجة



.عمودي ليتمكن المستخدم من استع راض النتيجة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

// interestCalculatorForm.cs
// Demonstrating the NumericUpDown control.
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace NumericUpDownTest
{
public partial class InterestCalculatorForm : Form
{
// default constructor
public InterestCalculatorForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
private void calculateButton_Click(object sender, EventArgs e )
{
// declare variables to store user input
decimal principal; // store principal
double rate; // store interest rate
int year; // store number of years
decimal amount; // store amount
string output; // store output
// retrieve user input
principal = Convert.ToDecimal( principalTextBox.Text );
rate = Convert.ToDouble( interestTextBox.Text );
year = Convert.ToInt32( yearUpDown.Value );
// set output header
output = "Year\tAmount on Deposit\r\n";
// calculate amount after each year and append to output
for ( int yearCounter = 1; yearCounter <= year; ++yearCounter )
{
amount = principal *
( ( decimal ) Math.Pow( ( 1 + rate / 100 ), yearCounter ) );
output += ( yearCounter + "\t" +
String.Format( "{0:C}", amount ) + "\r\n" );
} // end for
displayTextBox.Text = output; // display result
} // end method calculateButton_Click
} // end class interestCalculatorForm
} // end namespace NumericUpDownTest
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معالجة أحداث الفأرة ()Mouse-Events

 تتولد أحداث الفأرة مثل النقر والتحريك عندما يتفاعل المستخد م م ع عنصر التحكم ب واسطة الفأرةُ .يمكن
ألي عنصر يرث من الصف  System.Windows.Forms.Controlأن يعالج أحداث الفأرة.


يتم ،في معظم أحداث الفأرة ،تمرير معمومات الحدث إلى معالج الحدث عن طريق غرض من الصف

 ،MouseEventArgsكما ُيستخدم نمط المف وض  MouseEventHandlerإلنشاء معالج ألحداث
الفأرة .تممك كل طريقة تمثل معالج حدث وسيط من النمط  objectوآخر من النمط
. MouseEventArgs


يحوي الصف  MouseEventArgsمعمومات تتعمق بحدث الفأرة ،مثل إحداثيات الفأرة ،وزر الفأرة

الذي تم ضغطو (األيمن  Rightأو األيسر  Leftأو األوسط  )Middleوعدد مرات نقر الفأرة ،مع
االنتباه إلى أن إحداثيات الفأرة ىي بالنسبة لمعنصر ،أي أن اإلحداثيات ( ) 2،2تمثل ال زاوية اليسرى

العميا لعنصر التحكم.


نعرض في الجدول التالي أىم أحداث الفأرة:

أحداث الفأرة

الوصف

أحداث ليا وسيط من النوع EventArgs
MouseEnter

يحصل عندما يدخل مؤشر الفأرة حدود العنصر.

MouseLeave

يحصل عندما يغادر مؤشر الفأرة حدود العنصر.

MouseHover

يحصل عندما يتحرك مؤشر الفأرة ضمن حدود العنصر.

MouseDown

يحصل عندما يتم ضغط زر الفأرة عندما تكون ضمن حدود

MouseMove

يحصل عندما يتحرك مؤشر الفأرة عندما تكون ضمن حدود

أحداث ليا وسيط من النوع MouseEventArgs
العنصر.
العنصر.

MouseUp
MouseWheel

يحصل عندما يتم تحرير زر الفأرة عندما تكون ضمن حدود
العنصر.
يحصل عندما يتم تحريك دوالب الفأرة عندما يكون التركيز عمى

العنصر.
خصائص الصف MouseEventArgs

55

Button

زر الفأرة الذي تم ضغطو (األيمن  Rightأو األيسر  Leftأو

Clickes

عدد مرات النقر.

األوسط .)Middle
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X

اإلحداثية  Xلمفأرة عند وقوع الحدث.

Y

اإلحداثية  Yلمفأرة عند وقوع الحدث.



يستعمل المثال التالي أحداث الفأرة في الرسم عمى نموذج ،فكمما قام المستخدم بسحب الفأرة (أي تحريك
الفأرة وىو يضغط زرىا) نقوم برسم دائرة صغيرة في مكان الفأرة.

عرف في السطر  11المتحول  shouldPaintالذي يحدد أنو يجب الرسم عمى النموذج .نريد من
ُ ن ّ
البرنامج أن يرسم عمى النموذج فقط إذا كان زر الفأرة مضغوطاً أثناء تحريكيا .لذا ،وبما أن المستخدم
عندما يضغط زر الفأرة يتولد الحدث  MouseDownفسنقوم بإسناد القيمة  trueلممتحول
 shouldPaintفي معالج الحدث الموافق (في األسطر من  18إلى  ،)22وعندما يحرر المستخدم زر
الفأرة يتولد الحدث  MouseUpفسنقوم بإسناد القيمة  falseلممتحول  shouldPaintفي معالج الحدث
الموافق (في األسطر من  24إلى  ) 28وسيتوقف البرنامج عن الرسم حينيا .وعمى العكس من الحدث
 MouseMoveالذي يتولد بشكل مستمر ،يتولد الحدث  MouseDownفقط لحظة ضغط زر الفأرة،
ويتولد الحدث  MouseUpفقط عند تحريره.


كمما تحركت الفأرة فوق عنصر تحكم يتولد الحدث  MouseMoveالخاص بالعنصر .ضمن معالج

الحدث ( PainerForm_MouseMoveاألسطر من  32إلى  )42يقوم البرنامج بالرسم إذا كانت
قيمة  shouldPaintىي ( trueأي أن زر الفأرة مضغوط) ،يستدعي السطر  35طريقة موروثة ضمن
الصف  Formوىي  CreateGraphicsإلنشاء غرض من الصف  Graphicsلنتمكن من الرسم عمى
النموذج .يوفر الصف  Graphicsالعديد من الطرائق لرسم عدة أشكال .نستعمل في السطر 37
الطريقة  FillEllipseلنرسم دائرة ،يكون الوسيط األول ليذه الطريقة غرض من الصف SolidBrush
والذي يحدد لوناً لرسم الدائرة يمرر في البناء ،يحوي النمط  Colorالعديد من األلوان مسبقة التعريف وقد

اخترنا ( BlueVioletبنفسجي) ،تقوم الطريقة  FillEllipseبرسم قطع ناقص ضمن مستطيل نحدد
إحداثيات زاويتو العميا اليسرى وعرضو وارتفاعو ،وىي الوسطاء األربعة المتبقية لمطريقة .FillEllipse
لقد استعممنا معمومات الحدث لنستخرج إحداثيات الفأرة ( )e.X,e.Yونمررىا عمى أنيا زاوية المستطيل،
ولنرسم دائرة نحدد طوالً وعرضًا متساويين ( .)4Pixelتوجد الصفوف  Graphicsو  SolidBrushو
 Colorفي فضاء األسماء .System.Drawing
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// PainterForm.cs
// Using the mouse to draw on a Form.
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
namespace Painter
{
// creates a Form that is a drawing surface
public partial class PainterForm : Form
{
bool shouldPaint = false; // determines whether to paint
// default constructor
public PainterForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// should paint when mouse button is pressed down
private void PainterForm_MouseDown( object sender, MouseEventArgs e )
{
// indicate that user is dragging the mouse
shouldPaint = true;
} // end method Painter_MouseDown
// stop painting when mouse button is released
private void PainterForm_MouseUp( object sender, MouseEventArgs e )
{
// indicate that user released the mouse button
shouldPaint = false;
} // end method Painter_MouseUp
// draw circle whenever mouse moves with its button held down
private void PainterForm_MouseMove( object sender, MouseEventArgs e )
{
if ( shouldPaint ) // check if mouse button is being pressed
{
// draw a circle where the mouse pointer is present
using ( Graphics graphics = CreateGraphics() )
{
graphics.FillEllipse(
new SolidBrush( Color.BlueViolet ), e.X, e.Y, 4, 4 );
} // end using; calls graphics.Dispose()
} // end if
} // end method Painter_MouseMove
} // end class PainterForm
} // end namespace Painter
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األىداف التعميمية:

أحداث لوحة المفاتيح

 أحداث لوحة المفاتيح

-2059
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معالجة أحداث لوحة المفاتيح ()Keyboard-Events
ويمكن معالجة ىذه
 تحصل أحداث لوحة المفاتيح عند ضغط و تحرير مفتاح ما في لوحة المفاتيحُ .
األحداث من عناصر التحكم التي تشتق من الصف .System.Windows.Forms.Control
 يوجد ثالثة أحداث لممفاتيح.KeyPress, KeyUp, KeyDown :
 يحصل الحدث  KeyPressعندما يقوم المستخدم بضغط مفتاح ُيمثل محرف  ASCIIوالذي ُيمكن أن
ُيعرف من الخاصية  KeyCharلموسيط من نمط  KeyPressEventArgsلحدث الضغط.

 اليوفر الحدث  KeyPressمعمومات عن حالة مفاتيح التبديل(  .)Ctrl, Shift, Altأما إذا كانت ىذه
فيمكن استعمال الحدث  KeyDownأو  ،KeyUpوالمذان يممكان وسيطاً من
المعمومات ىامة لممبرمجُ ،
عادة ،نستعمل حالة مفاتيح التبديل
النمط  KeyEventArgsيحوي معمومات عن حالة مفاتيح التبديل.
ً
مع الفأرة لتحديد معمومات معينة.

 يعرض الجدول التالي قائمة بأىم أحداث المفاتيح ،تُعيد العديد من الخصائص قيمة من نمط التعداد
 Keysوالذي يوفر قيمة ثابتة لكل مفتاح في لوحة المفاتيح .يحمل ىذا النمط الصفة
 System.FlagAttributeلذا يمكن تركيب عدة قيم لمداللة عمى ضغط أكثر من مفتاح في نفس
الوقت.
الوصف

أحداث المفاتيح ووسائطيا
أحداث ليا وسيط من النوع KeyEventArgs
KeyDown

يتولد عند بداية ضغط المفتاح.

KeyUp

يتولد عند تحرير المفتاح.

أحداث ليا وسيط من النوع KeyPressEventArgs
KeyPress

يتولد عند ضغط المفتاح.

خصائص الصف KeyPressEventArgs
KeyChar

يعيد محرف  ASCIIالموافق لممفتاح الذي ضغط.

Handled

يحدد فيما إذا تمت معالجة الحدث .KeyPress

خصائص الصف KeyEventArgs
Alt

يحدد فيما إذا كان المفتاح .Alt

Control

يحدد فيما إذا كان المفتاح .Ctrl

Shift

يحدد فيما إذا كان المفتاح .Shift

Handled

يحدد فيما إذا تمت معالجة الحدث.

KeyCode

يعيد رمز المفتاح عمى شكل قيمة من نمط التعداد  Keysوىذا ال
يحتوي معمومات مفاتيح التبديل ،يستعمل لمتحقق من مفتاح معين.

KeyData
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 ويحمل كل المعمومات عن المفتاح الذي تم،معمومات مفاتيح التبديل
.ضغطو
يعيد رمز المفتاح عمى شكل عدد صحيح وليس من نمط التعداد

 ويستعمل لمحصول عمى الرقم المعبر عن المفتاح والذي،Keys

KeyValue

Windows virtual key يسمى رمز ويندوز االفتراضي لممفتاح
.code
. تحوي معمومات مفاتيح التبديلKeys يعيد قيمة من نمط التعداد

Modifiers

 حيث يتألف البرنامج من نموذج يحوي، نوضح في المثال التالي كيفية معالجة ضغط المستخدم لمفتاح
 واستخدمنا الثانية لعرض معمومات مفاتيح، استخدمنا إحداىما لعرض المفتاح الذي تم ضغطو،لصاقتين

.التبديل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

// KeyDemoForm.cs
// Displaying information about the key the user pressed.
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace KeyDemo
{
// Form to display key information when key is pressed
public partial class KeyDemo : Form
{
// default constructor
public KeyDemo()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// display the character pressed using KeyChar
private void KeyDemoForm_KeyPress( object sender, KeyPressEventArgs e )
{
charLabel.Text = "Key pressed: " + e.KeyChar;
} // end method KeyDemo_KeyPress
// display modifier keys, key code, key data and key value
private void KeyDemoForm_KeyDown( object sender, KeyEventArgs e )
{
keyInfoLabel.Text =
"Alt: " + ( e.Alt ? "Yes" : "No" ) + '\n' +
"Shift: " + ( e.Shift ? "Yes" : "No" ) + '\n' +
"Ctrl: " + ( e.Control ? "Yes" : "No" ) + '\n' +
"KeyCode: " + e.KeyCode + '\n' +
"KeyData: " + e.KeyData + '\n' +
"KeyValue: " + e.KeyValue;
} // end method KeyDemo_KeyDown
// clear Labels when key released
private void KeyDemoForm_KeyUp( object sender, KeyEventArgs e )
{
charLabel.Text = "";
keyInfoLabel.Text = "";
} // end method KeyDemo_KeyUp
} // end class KeyDemoForm
} // end namespace KeyDemo
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بعد ضغط الزر F12

عند ضغط الزر H

بعد ضغط الزر Enter

بعد ضغط الزر $

تكون كمتا المصاقتان خاليتين في البداية .تعرض المصاقة  charLabelالقيمة المحرفية character
 valueلممفتاح الذي تم ضغطو ،بينما تعرض المصاقة  keyInfoLabelمعمومات عنو .وبما أن

الحدثين  KeyPressو  KeyDownيحمالن معمومات مختمفة فإن النموذج KeyDemoForm
يعالجيما كالىما.

 يستخدم معالج الحدث ( KeyPressفي األسطر من  16إلى  )19الخاصية  KeyCharلمغرض
 ، KeyPressEventArgsوالتي تعيد المحرف الموافق لممفتاح والذي قمنا بعرضو في المصاقة
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ضغط مفتاح ال يقابل محرف  ASCIIفمن يحصل الحدث KeyPress
( charLabelالسطر  .)18إذا ُ
ولن يتم عرض أي نص في المصاقة  .charLabelتذ ّكر أن  ASCIIىو نظام ترميز موحد لألحرف
واألرقام وعالمات الترقي م وغيرىا من المحارف ،إال أنو ال يدعم مفاتيح الوظائف  function keysمثل

 F1أو مفاتيح التعديل ( .)Alt,Ctrl,Shift

 يعرض معالج الحدث ( KeyDownفي األسطر من  21إلى  )32معمومات من الوسيط
 ،KeyEventArgsيختبر معالج الحدث المفاتيح  Altو  Shiftو  Ctrlباستخدام الخصائص  Altو
 Shiftو  Controlوكل منيا ىو قيمة منطقية تكون  trueإذا كان المفتاح الموافق مضغوطاً واال فيو
 ،falseثم يقوم معالج الحدث بعرض الخصائص  KeyCodeو  KeyDataو .KeyValue

 تعيد الخاصية ( KeyCodeالسطر  ) 27رمز المفتاح عمى شكل قيمة من نمط التعداد  Keysوال
تحتوي معمومات مفاتيح التبديل ،لذا فإن المحرف ( aالصغير) والمحرف ( Aالكبير) ُيمثالن بالمحرف
( Aفي نمط التعداد .)Keys

 تُعيد الخاصية ( KeyDataالسطر  )28رمز المفتاح عمى شكل قيمة من نمط التعداد  Keysوتحتوي
معمومات مفاتيح التبديل ،لذا فإن المحرف ( Aالكبير) يظير المحرف ( Aفي نمط التعداد )Keys
والمحرف .Shift
 تعيد الخاصية ( KeyValueالسطر  )29رمز المفتاح عمى شكل عدد صحيح ،ويسمى رمز ويندوز

االفتراضي لممفتاح  Windows virtual key codeويفيد في اختبار محارف ال تمثل في  ASCIIمثل
.F12
 وأخي اًر يقوم معالج الحدث  KeyUpفي األسطر  34إلى  35بمسح كمتا المصاقتين عند تحرير المفتاح.
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)3(  عناصر التحكم:الفصل الرابع
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عنوان الموضوع:
عناصر التحكـ ()3

الكممات المفتاحية:
القوائـ.LinkLabel ،DateTimePicker ،MonthCalender ،

ممخص:
نستعرض في ىذا الفصؿ أوالً إنشاء القوائـ والتعامؿ معيا ثـ نعرض لعناصر التحكـ لمتاريخ والوقت ،كما نعرض

استخداـ لصاقة الرابط.

أهداف تعميمية:
يتعرؼ الطالب في ىذا الفصؿ عمى:
 القوائـ .Menus
 التقويـ الشيري .MonthCalender
 اختيار التاريخ .DateTimePicker
 لصاقة الربط .LinkLabel

المخطط:
عناصر التحكـ ()3
 3 وحدات )(Learning Objects
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القوائم Menus


توفر القوائـ مجموعات مف األوامر المرتبطة في تطبيقات .Windows



ومع أف ىذه األوامر تتبع البرنامج ،إال أف بعض األوامر  -مثؿ فتح  Openوحفظ  -Saveمألوفة في
العديد مف التطبيقات.

 تُشكؿ القوائـ جزءاً متكامالً مف واجية المستخدـ البيانية ،ألنيا ترتب األوامر دوف أف تزحـ الواجية بشكؿ
مزعج.


يوضح الشكؿ التالي قائمة ضمف محيط  Visual Studioتحوي العديد مف األوامر (والتي تدعى بنود

القائمة  ،)menu itemsباإلضافة إلى قوائـ جزئية ( Submenusقائمة ضمف قائمة) ،الحظ أف
القوائـ في المستوى األعمى  top-levelتظير في القسـ العموي األيسر مف الشكؿ ،بينما تظير القوائـ
الجزئية إلى يمينيا.

 تُدعى القائمة التي تحوي بنداً ما بالقائمة األـ  parent menuلذلؾ البند.
فيمكف الوصوؿ إلييا
ُ يمكف لجميع البنود ضمف قائمة أف يكوف ليا اختصار باستعماؿ المفتاح ُ Alt
بالضغط عمى المفتاح  Altوالحرؼ المسطر تحتو (مثالً  Alt+Fلمقائمة .)File
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ُ يمكف أف يكوف لمقوائـ التي ليست في المستوى األعمى مفاتيح اختصار أيضًا (توليفات مف المحارؼ
 Ctrl, Shift, Alt, F1, F2والمحارؼ الحرفية).
عادة أنو ُيمكف اختيار عدة بنود
 تعرض بعض بنود القائمة عالمات اختيار  ،Check Marksمما يعني ً
مف القائمة في نفس الوقت.


إلنشاء قائمة ،نفتح صندوؽ األدوات  ToolBoxونسحب منو  MenuStripإلى النموذج ،يؤدي ذلؾ

إلى إنشاء شريط قوائـ في أعمى النموذج (تحت شريط العنواف) و تظير أيقونة  MenuStripفي شريط
العناصر أسفؿ النموذج .نقوـ بالنقر عمى ىذه األيقونة لتحديد القائمةُ .يمكف في وضع التصميـ إنشاء
وتحرير قوائـ خاصة بالتطبيؽ .تممؾ القوائـ -كغيرىا مف العناصر -أحداثاً وخصائص والتي يمكف

الوصوؿ إلييا عف طريؽ نافذة الخصائص.



ننقر عمى صندوؽ النص الذي يحوي النص  Type Hereإلضافة بند إلى القائمة (كما في الشكؿ)
ونكتب اسـ البند .يضيؼ ىذا الفعؿ بنداً إلى القائمة مف النمط  ،ToolStripMenuItemيتـ إضافة

البند بعد ضغط المحرؼ  ،Enterثـ يظير المزيد مف صناديؽ النص ذات النص  Type Hereتسمح
بإضافة بنود تحت أو جانب البند األصمي.
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إلنشاء اختصار وصوؿ ،نكتب الرمز & قبؿ المحرؼ الذي يجب أف ُيسطّر .مثالً ،إلنشاء البند File

مع تسطير الحرؼ  Fنكتب  .&Fileوإلظيار الرمز & نفسو نكرره مرتيف &&.
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حدد قيمة الخاصية  ShortcutKeysلمبند
إلضافة المزيد مف مفاتيح االختصار (مثؿ ُ )<Ctrl>+F9ن ّ
المطموب .عند النقر عمى السيـ الذي يظير إلى يميف ىذه الخاصية في نافذة الخصائص تظير النافذة
المبينة في الشكؿ السابؽ .نستعمؿ صناديؽ االختيار والقائمة المنسدلة في ىذه النافذة لتحديد االختصار
المطموب.

ُ يمكف إخفاء مفاتيح االختصار بجعؿ قيمة الخاصية  ShowShortcutKeysتأخذ  .falseكما ُيمكف
تغيير طريقة عرض المفاتيح بتعديؿ الخاصية .ShortcutKeyDisplayString
ُ يمكف حذؼ بند مف قائمة عف طريؽ تحديده بالفأرة وضغط المفتاح .Delete
ُ يمكف تجميع البنود منطقياً باستعماؿ أشرطة فاصمة  ،Separator Barsوالتي ُيمكف إضافتيا بالنقر
بالزر األيمف عمى القائمة ثـ اختيار  Add Separatorأو بكتابة ( )-في مربع النص.
 باإلضافة إلى النص ،يسمح  Visual Studioبإضافة صناديؽ نص  TextBoxesوقوائـ منسدلة
 ComboBoxesكبنود ض مف القائمة .الحظ أنو عند إضافة بند في وضع التصميـ ظيور قائمة

منسدلة قبؿ إدخاؿ النص لمبند الجديد .يسمح النقر عمى السيـ باتجاه األسفؿ باختيار نمط البند الذي

نريد إضافتو :بند قائمة ( MenuItemمف الصؼ  )ToolStripMenuItemوىو االفتراضي ،قائمة
منسدلة

(مف

الصؼ

،)ToolStripComboBox

مربع

نص

TextBox

(مف

الصؼ

 .) ToolStripTextBoxالحظ أنو إذا استعرضنا ىذه البنود مف أجؿ قائمة ليست مف المستوى األعمى
سيظير لنا خيار رابع ىو الشريط الفاصؿ .Separator Bar
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 تولد العناصر مف النمط  ToolStripMenuItemالحدث  Clickعند اختيارىا .إلنشاء معالج حدث
فارغ ليذا الحدث ،ننقر نق ًار مزدوجاً عمى البند في وضع التصميـ.


يعرض الجدوؿ التالي أىـ خصائص وأحداث القوائـ:

الوصؼ

الخاصية أو الحدث
خصائص MenuStrip

تجعؿ النص يظير مف اليميف إلى اليسار ،تفيد ىذه
RightToLeft

الخاصية المغات التي تُق أر مف اليميف إلى اليسار (كالمغة

العربية).
خصائص ToolStripMenuItem
Checked
CheckOnClick
ShortcutKeyDisplayString

تحدد فيما إذا كاف البند مختا ًار ،القيمة االفتراضية ىي
( falseغير مختار).

تحدد فيما إذا كاف البند يجب أف يظير مختا ًار أو غير

مختار بحسب النقر عميو.

النص الذي يظير جانب العنصر عوضًا عف مفاتيح
االختصار.

ShortcutKeys

مفاتيح االختصار.

ShowShortcutKeys

إظيار مفاتيح االختصار أـ ال.

Text

النص الذي يظير عمى العنصر.

أحداث ToolStripMenuItem
Click

يتولد عند النقر عمى العنصر أو عند استخداـ مفاتيح
االختصار.

 يقوـ الصؼ  MenuTestFormفي المثاؿ التالي بإنشاء قائمة بسيطة ضمف نموذج .يحوي ىذا
النموذج في المستوى األعمى القائمة  ،Fileوالتي تحوي البنديف ( Aboutيعرض رسالة) و ( Exitالذي

يغمؽ البرنامج) .كما يحوي النموذج أيضاً القائمة  Formatو التي تحوي بنوداً لتعديؿ تنسيؽ نص

ضمف لصاقة .تحوي القائمة  Formatقائمتيف فرعيتيف Color:و  Fontلتغيير لوف و خط النص
ضمف المصاقة.


إلنشاء ىذه الواجية ،نقوـ بسحب  MenuStripإلى النموذج ثـ نستعمؿ وضع التصميـ إلنشاء قائمة
بالبنية الظاىرة في المثاؿ.

 تحوي القائمة  )fileToolStripMenuItem ( Fileالبنديف )aboutToolStripMenuItem( About
و ، )exitToolStripMenuItem ( Exitكما تحوي القائمة
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 )formatToolStripMenuItem ( Formatقائمتيف فرعيتيف:
 .1القائمة  )colorToolStripMenuItem ( Colorوالتي تحوي البنود:

.1.1
)blueToolStripMenuItem ( Blue .1.1
)redToolStripMenuItem ( Red .1.1

)blackToolStripMenuItem ( Black

)greenToolStripMenuItem ( Green .4.1

 .2القائمة  Fontالتي تحوي البنود:
)timesToolStripMenuItem ( Times New Roman .4.1
)courierToolStripMenuItem( Courier .4.1

.1.1
 .1.1شريط فاصؿ ( )dashToolStripMenuItem

)comicToolStripMenuItem ( Comic San

)boldToolStripMenuItem ( Bold .4.1

)italicToolStripMenuItem ( Italic .4.41
 يقوـ البند  Aboutفي القائمة  Fileبعرض رسالة عند النقر عميو (األسطر مف  41إلى ُ .)33يغمؽ
البند  Exitالبرنامج باستدعاء الطريقة الساكنة  Exitلمصؼ ( Applicationالسطر  .)31تتحكـ
الطرائؽ الساكنة  staticلمصؼ  Applicationبسير تنفيذ البرنامج ،ويؤدي استدعاء الطريقة  Exitإلى
إنياء التطبيؽ.
سنبّيف فيما يمي) في حالة استبعاد متبادؿ Mutually
 جعمنا البنود في القائمة  Colorبرمجياً (كما ُ
 ، Execlusiveأي أف المستخدـ يستطيع اختيار بند واحد فقط في نفس الوقت .لإلشا رة إلى الموف
الحالي ،نجعؿ لمخاصية  Checkedلمبند الموافؽ القيمة  ،trueيؤدي ذلؾ إلى ظيور عالمة االختيار

إلى يسار البند.
 يكوف لكؿ بند في القائمة  Colorمعالج لمحدث ( Clickمثؿ blackToolStripMenuItem_Click
لمبند  .) Blackوبما أننا نريد أف تكوف األلواف في حالة استبعاد متبادؿ  ،Mutually Execlusiveنقوـ
باستدعاء الطريقة ( ClearColorاألسطر مف  33إلى  )31في كؿ معالج حدث قبؿ أف نجعؿ
الخاصية  Checkedلمبند الموافؽ القيمة  ، trueتقوـ ىذه الطريقة بإسناد القيمة  falseإلى الخاصية
 Checkedلجميع البنود في القائمة  ، Colorمما يمنع اختيار أكثر مف بند في نفس الوقت .كما أننا

نعطي الخاصية  Checkedلمبند  Blackالقيمة  trueفي زمف التصميـ ألف لوف النص يكوف أسود
عند بدء البرنامج.
 تحوي القائمة  Fontثالثة بنود لتحديد اسـ الخط ( Times New Roman, Courier, Comic
 )Sanوبنديف لتحديد نمط الخط  ،)Bold, Italic( Styleوقد أضفنا شريطاً فاصالً بينيما لإلشارة إلى

أنيا خيا رات منفصمة.
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 بينما ُيمكف اختيار أكثر مف نمط في نفس الوقت (يمكف لمخط أف يكوف، ُيمكف اختيار خط واحد فقط
 كما نقوـ بتطبيؽ. نجعؿ ىذه البنود قابمة لالختيار.) في نفس الوقتitalic ال
ً  ومائbold ًعريضا
.االستبعاد المتبادؿ عمى الخطوط فقط كما فعمنا في األلواف

 وتستعمؿ،تعمؿ معالجات األحداث لبنود الخط بنفس اآللية التي تعمؿ بيا مقابالتيا في بنود األلواف



 ونعطي، لكؿ الخطوطChecked ) لمسح الخاصية13  إلى11  (األسطر مفClearFont الطريقة
 في زمف التصميـ ألنو ىو خط النصtrue  القيمةTimes New Roman  لمبندChecked الخاصية
.عند بدء البرنامج
) العممية411  إلى433  (األسطر مفItalic  وBold  لمبنديفClick  يستعمؿ كؿ مف معالجي الحدث
. لتكويف نمط الخط كما سبؽ وشرحنا في الفصؿ السابؽXOR (^) المنطقية
1

// MenuTest.cs

2

// Using Menus to change font colors and styles.

3

using System;

4

using System.Drawing;

5

using System.Windows.Forms;

6
7

// our Form contains a Menu that changes the font color

8

// and style of the text displayed in Label

9

public partial class MenuTest : Form

10

{

11

// default constructor

12

public MenuTest()

13

{

14
15

InitializeComponent();
} // end constructor

16
17

// display MessageBox when About MenuItem is selected

18
private void aboutToolStripMenuItem_Click(object
sender,EventArgs e)
19 {
20 MessageBox.Show(
21

"This is an example\nof using menus.",

22

"About", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

23

} // end method aboutMenuItem_Click
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24
25

// exit program when Exit MenuItem is selected

26
private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
27

{

28
29

Application.Exit();
} // end method exitMenuItem_Click

30
31

// reset checkmarks for Color MenuItems

32

private void ClearColor()

33

{

34

// clear all checkmarks

35

blackToolStripMenuItem.Checked = false;

36

blueToolStripMenuItem.Checked = false;

37

redToolStripMenuItem.Checked = false;

38

greenToolStripMenuItem.Checked = false;

39

} // end method ClearColor

40
41

// update Menu state and color display black

42 private void blackToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
43

{

44

// reset checkmarks for Color MenuItems

45

ClearColor();

46
47

// set Color to Black

48

displayLabel.ForeColor = Color.Black;

49

blackToolStripMenuItem.Checked = true;

50

} // end method blackMenuItem_Click

51
52

// update Menu state and color display blue

53
private void blueToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
54

{

55
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56

ClearColor();

57
58

// set Color to Blue

59

displayLabel.ForeColor = Color.Blue;

60

blueToolStripMenuItem.Checked = true;

61

} // end method blueMenuItem_Click

62
63

// update Menu state and color display red

64
private void redToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
65

{

66

// reset checkmarks for Color MenuItems

67

ClearColor();

68
69

// set Color to Red

70

displayLabel.ForeColor = Color.Red;

71

redToolStripMenuItem.Checked = true;

72

} // end method redMenuItem_Click

73
74

// update Menu state and color display green

75
private void greenToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
76

{

77

// reset checkmarks for Color MenuItems

78

ClearColor();

79
80

// set Color to Green

81

displayLabel.ForeColor = Color.Green;

82

greenToolStripMenuItem.Checked = true;

83

} // end method greenMenuItem_Click

84
85

// reset checkmarks for Font MenuItems

86

private void ClearFont()

87

{

88
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89

timesToolStripMenuItem.Checked = false;

90

courierToolStripMenuItem.Checked = false;

91

comicToolStripMenuItem.Checked = false;

92

} // end method ClearFont

93
94

// update Menu state and set Font to Times New Roman

95
private void timesToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
96

{

97

// reset checkmarks for Font MenuItems

98

ClearFont();

99
100

// set Times New Roman font

101

timesToolStripMenuItem.Checked = true;

102

displayLabel.Font = new Font(

103
104

"Times New Roman", 14, displayLabel.Font.Style );
} // end method timesMenuItem_Click

105
106

// update Menu state and set Font to Courier

107

private void courierToolStripMenuItem_Click(

108
109

object sender, EventArgs e)
{

110

// reset checkmarks for Font MenuItems

111

ClearFont();

112
113

// set Courier font

114

courierToolStripMenuItem.Checked = true;

115

displayLabel.Font = new Font(

116
117

"Courier", 14, displayLabel.Font.Style );
} // end method courierMenuItem_Click

118
119

// update Menu state and set Font to Comic Sans MS

120
private void comicToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
121

{
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122

// reset checkmarks for Font MenuItems

123

ClearFont();

124
125

// set Comic Sans font

126

comicToolStripMenuItem.Checked = true;

127

displayLabel.Font = new Font(

128
129

"Comic Sans MS", 14, displayLabel.Font.Style );
} // end method comicMenuItem_Click

130
131

// toggle checkmark and toggle bold style

132
private void boldToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
133

{

134

// toggle checkmark

135
boldToolStripMenuItem.Checked =
!boldToolStripMenuItem.Checked;
136
137

// use Xor to toggle bold, keep all other styles

138

displayLabel.Font = new Font(

139

displayLabel.Font.FontFamily, 14,

140

displayLabel.Font.Style ^ FontStyle.Bold );

141

} // end method boldMenuItem_Click

142
143

// toggle checkmark and toggle italic style

144

private void italicToolStripMenuItem_Click(

145
146

object sender, EventArgs e)
{

147

// toggle checkmark

148
italicToolStripMenuItem.Checked =
!italicToolStripMenuItem.Checked;
149
150

// use Xor to toggle italic, keep all other styles

151

displayLabel.Font = new Font(

152

displayLabel.Font.FontFamily, 14,

153

displayLabel.Font.Style ^ FontStyle.Italic );
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154
155

} // end method italicMenuItem_Click
} // end class MenuTest

(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)

(f)

ISSN: 2617-989X

78

Events driven programming _ Ch4
عناصر تحكم التاريخ والوقت

عنصر التحكم MonthCalender
 تحتاج العديد مف التطبيقات إلى إجراء حسابات عمى الوقت والتاريخ.
 توفر منصة  .NETعنصري تحكـ يسمحاف لمبرنامج بالحصوؿ عمى معمومات عف التاريخ والوقت:
العنصر  MonthCalenderوالعنصر .DateTimePicker

 يعرض العنصر  MonthCalenderتقويمًا شيرياًعمى النم وذج .يستطيع المستخد ـ اختيار تاريخ مف
التقويـ ،كما يستطيع استخداـ الروابط المتوفرة ليتصفح أشي اًر أخرى.

 يظير التاريخ المحدد بموف مميز ،ويُمكف تحديد أكثر مف تاريخ عف ط ريؽ النقر عم ى التقويـ مع الضغط
المستمر عمى الزر .Shift

 يكوف الحدث االفتراضي ليذا العنصر ىو  ، DateChangedوالذي يتولد عندما يتـ اختيار تاريخ
جديد.

 تتوفر عدة خصائص لمتحك ـ في مظير التق ويـ والعدد األعظمي لمت واريخ الت ي يمكف تحديدىا معاً والحد
األدنى واألعظـ ليذه التواريخ.

ُ يبيف الجد وؿ التالي أىـ خصائص وأحداث العنصر : MonthCalender
الوصؼ

الخاصية أو الحدث
الخصائص
FirstDayOfWeek
MaxDate
MaxSelectionCount
MinDate

MonthlyBoldedDates

تحدد اليوـ سيكوف بداية كؿ أسبوع في التقويـ.

آخر تاريخ يمكف تحديده.

الحد األعظمي لعدد التواريخ التي يمكف تحديدىا في نفس
الوقت.

أصغر تاريخ يمكف تحديده.
مصفوفة مف التواريخ التي ستعرض بالموف الغامؽ في التقويـ.

SelectionEnd

آخر تاريخ مف التواريخ التي حددىا المستخدـ.

SelectionRange

مجاؿ التواريخ التي حددىا المستخدـ.

SelectionStart

أوؿ تاريخ مف التواريخ التي حددىا المستخدـ.

األحداث
DateChanged

79

يتولد عند تحديد تاريخ في التقويـ.
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اليوم الحالي
اليوم المحدّ د

عنصر التحكم DateTimePicker
 يشبو العنصر  DateTimePickerالعنصر  ،MonthCalenderإال أنو ُيظير التقويـ عندما يقوـ
المستخدـ بالنقر عمى الزر الذي يحوي سيمًا موجيًا نحو األسفؿ.
ُ يمكف استعماؿ العنصر  DateTimePickerلمحصوؿ عمى تاريخ أو توقيت مف المستخدـ .كما أنو
يوفر إمكانيات أكبر لتخصيص مظير التقويـ.
الخاصية

 تُحدد
 DateTimePickerFormatوالذي ُيمكف أف يأخذ أحد القيـ:
 Long والذي يعني عرض التاريخ بصيغتو الطويمة ( )Friday, July 1, 2005


Format

طريقة

عرض

خيار

المستخدـ

عف

طريؽ

نمط

التعداد

 Shortوالذي يعني عرض التاريخ بصيغتو القصيرة ( )7/1/2005

 Time والذي يعني عرض الوقت ( )PM 44:11:13
 Custom والذي يعني أف طريقة العرض سيتـ تحديدىا في الخاصية  CustomFormatلمعنصر.
 يكوف الحدث االفتراضي لعنصر التحكـ ىذا ىو  ،ValueChangedويحدث عندما تتغير القيمة
المحددة (التاريخ أو الوقت).
ُ يبيف الجدوؿ التالي أىـ خصائص العنصر  DateTimePickerوأحداثو:
الوصؼ

الخاصية أو الحدث
الخصائص
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CalendarForeColor

تحديد لوف خط نص التقويـ.

CalendarMonthBackground

تحديد لوف خمفية التقويـ.

CustomFormat

تحديد تنسيؽ مخصص.

Format

تحديد تنسيؽ التاريخ والوقت.
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.أكبر قيمة تاريخ

Maxdate

.أصغر قيمة تاريخ

MinDate

.إظيار مربع تحقؽ أماـ التاريخ المحدد

ShowCheckBox

.إظيار األسيـ المساعدة في زيادة أو انقاص القيـ

ShowUpDown

.القيمة المحددة مف قبؿ المستخدـ

Value
األحداث

.يتولد الحدث عند تحديد قيمة

ValueChanged

 يكوف تاريخ. فيظير لو تاريخ التسميـ المتوقع،ً يقوـ المستخدـ في المثاؿ التالي بتحديد تاريخ طمبية مثال
.التسميـ بعد يوميف ما لـ تحوي الفترة يوـ أحد فيصبح عندىا تاريخ التسميـ بعد ثالثة أياـ

1 // Using a DateTimePicker
2 //to select a drop off time.
3 using System;
4 using System.Windows.Forms;
5
6 public partial class DateTimePickerForm : Form
7 {
8

// default constructor

9

public DateTimePickerForm()

10

{

11
12

InitializeComponent();
} // end constructor

13
14 private void dateTimePickerDropOff_ValueChanged( object sender,
EventArgs e )
15
16

{
DateTime dropOffDate = dateTimePickerDropOff.Value;

17
18

// add extra time when items are dropped off around Sunday

19

if ( dropOffDate.DayOfWeek == DayOfWeek.Friday ||

20

dropOffDate.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday ||

21

dropOffDate.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday )

22
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23

//estimate three days for delivery

24

outputLabel.Text = dropOffDate.AddDays( 3 ).ToLongDateString();

25

else

26

// otherwise estimate only two days for delivery

27
28

outputLabel.Text = dropOffDate.AddDays( 2 ).ToLongDateString();
} // end method dateTimePickerDropOff_ValueChanged

29
30 private void DateTimePickerForm_Load( object sender, EventArgs e )
31

{

32

// user cannot select days before today

33

dateTimePickerDropOff.MinDate = DateTime.Today;

34
35

// user can only select days of this year

36

dateTimePickerDropOff.MaxDate = DateTime.Today.AddYears( 1 );

37

} // end method DateTimePickerForm_Load

38 } // end class DateTimePickerForm
(a)

(b)
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(c)
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لصاقة الرابط

عنصر التحكم LinkLabel


يعرض عنصر التحكـ  LinkLabelروابط لمصادر أخرى ،كالممفات وصفحات الوب.



يظير عنصر التحكـ  LinkLabelكنص تحتو خط (لونو أزرؽ بشكؿ افتراضي) ،وعندما نضع مؤشر
الفأرة فوقو يتغير شكمو ليصبح عمى شكؿ يد  ،Handوىذا مشابو لتصرؼ الروابط في صفحة وب.




يمكف لم رابط أف يغير لونو ليوحي فيما إ ذا كاف جديدًا ،أو تمت زيارتو سابقاً ،أو فعاؿ.
عندما يُ نقر عمى  LinkLabelيقوـ بتوليد الحدث . LinkClicked

 يُشتؽ الصؼ  LinkLabelمف الصؼ  Labelلذا فيو يرث كؿ وظائفو.
 يُ بيف الج دوؿ التالي أىـ خصائص وأحداث العنصر : LinkLabel
الخاصية أو الحدث

الوصؼ

الخصائص
ActiveLinkColor

لوف ال رابط عند النقر (أحمر افت راضي ًا).

LinkBehavior

حدد مظير ال رابط عند توضع الفأرة فوقو.
ُي ّ
لوف ال رابط (أزرؽ افت راضي اً).

LinkArea
LinkColor
LinkVisited
Text
VisitedLinkColor
األحداث

LinkClicked
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حدد ج زء النص ليكوف ج زء مف الرابط.
يُ ّ

يظير الرابط كما لو أنو تمت زيارتو إذا كانت قيمة الخاصية
.True

النص.

أوؿ تاريخ مف التواريخ التي حددىا المستخدـ.
يتولد عند نقر الرابط.

ُيبيف المثاؿ التالي ا ستخداـ ى ذا العنصر مثالً الستع راض م جمد أو صفح ة وب أو فتح تطبيؽ:
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1

// LinkLabelTestForm.cs

2

// Using LinkLabels to create hyperlinks.

3

using System;

4

using System.Windows.Forms;

5
6

// Form using LinkLabels to browse the C:\ drive,

7

// load a webpage and run Notepad

8

public partial class LinkLabelTestForm : Form

9

{

10

// default constructor

11

public LinkLabelTestForm()

12

{

13
14

InitializeComponent();
} // end constructor

15
16

// browse C:\ drive

17

private void driveLinkLabel_LinkClicked( object sender,

18
19

LinkLabelLinkClickedEventArgs e )
{

20

// change LinkColor after it has been clicked

21

driveLinkLabel.LinkVisited = true;

22
23
24

System.Diagnostics.Process.Start( @"C:\" );
} // end method driveLinkLabel_LinkClicked

25
26

// load www.google.com in web browser

27

private void googleLinkLabel_LinkClicked( object sender,

28
29
30
31

LinkLabelLinkClickedEventArgs e )
{
// change LinkColor after it has been clicked
googleLinkLabel.LinkVisited = true;

32
33
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34
35

"IExplore", "http://www.google.com" );
} // end method googleLinkLabel_LinkClicked

36
37

// run application Notepad

38

private void notepadLinkLabel_LinkClicked( object sender,

39
40
41
42

LinkLabelLinkClickedEventArgs e )
{
// change LinkColor after it has been clicked
notepadLinkLabel.LinkVisited = true;

43
44

// program called as if in run

45

// menu and full path not needed

46

System.Diagnostics.Process.Start( "notepad" );

47

} // end method driveLinkLabel_LinkClicked

48 } // end class LinkLabelTestForm
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تستدعي معالجات األحداث ليذه العناصر الطريقة  Startلمصؼ ( Proccessفي فضاء األسماء
 )System.Diagnosticsوالتي تسمح بتنفيذ برامج أخرى مف التطبيؽ.

 تأخذ الطريقة  Startوسيطًا واحدًا مف النمط ( stringسمسمة محرفية) ويمثؿ الممؼ الم راد فتحو .أو
وسيطيف مف النمط  ، stringاألوؿ ىو التطبيؽ المراد فتحو ،والثاني ىو وسائط التطبيؽ command-

ُ .line argumentsيمكف ليذه الوسائط أف تكوف بنفس الشكؿ المستخدـ في االستدعاء باستعماؿ
األمر  Runفي  .Windowsتتميز التطبيقات المعروفة في  Windowsبأنو ُيمكف استدعاؤىا بدوف

المسار الكامؿ  ،full pathوغالباً ما ُيمكف حذؼ الالحقة  ،.exeويمكف لفتح ممؼ معروؼ النمط في
 Windowsأف نستعمؿ اسـ الممؼ فقط.
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 يقوـ معالج الحدث  LinkClickedالخاص بػ  driveLinkLabelبفتح السواقة  C:لمتصفح (األسطر
مف  41إلى ُ ،)31يسند السطر  34القيمة  trueلمخاصية  ،LinkVisitedمما يؤدي إلى تغيير لوف
(يمكف تحديد الموف باستخداـ الخاصية ُ .)VisetedLinkColorيمرر
الرابط مف األزرؽ إلى البنفسجي ُ
ىذا الحدث الوسيط

"\@"C:

لمطريقة ( Startالسطر  ،) 33والتي تقوـ بفتح نافذة

Windows

 .Explorerيدؿ الرمز @ قبؿ "\ "C:عمى أف جميع المحارؼ ضمف الشريط المحرفي يجب أف تُعتبر
حرفيًا .لذا ،فال ُيعتبر المحرؼ "\" بداية سمسمة ىروب  .escape sequenceتجعؿ ىذه الطريقة

السالسؿ المحرفية التي تُمثّؿ مسا رات ممفات أكثر وضوحاً ألنو ال داعي الستعماؿ
"\"

"\\"

مف أجؿ كؿ

في المسار.

 يقوـ معالج الحدث  LinkClickedالخاص بػ ( googleLinkLabelاألسطر مف  31إلى  )31بفتح
صفحة اإلنترنت  www.google.comضمف  ،Internet Explorerويتـ إنجاز ذلؾ بتمرير عنواف
الصفحة عمى شكؿ سمسمة محرفية (األسطر ُ .)33،31يسند السطر  34القيمة  trueلمخاصية
.LinkVisited
 يقوـ معالج الحدث  LinkClickedالخاص بػ ( notepadLinkLabelاألسطر مف  31إلى  )11بفتح
برنامج المفكرة ُ .Notepadيسند السطر  13القيمة  trueلمخاصية .LinkVisited
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عنوان الموضوع:
عناصر التحكم ()4

الكممات المفتاحية:
.Combo Box ،Checked List Box ، List Box

ممخص:
نستعرض في ىذا الفصل مختمف أنواع القوائم.

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 صندوق القائمة.
 صندوق قائمة الخيا رات.


القائمة المنسدلة

المخطط:
عناصر التحكم ()4

 3 وحدات )(Learning Objects

90
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عنصر التحكم ListBox


يسمح عنصر التحكم صندوق القائمة  ListBoxلممستخدم أن يستعرض ويختار من قائمة من البنود.
ُيمكن إضافة البنود إلى القائمة (أو حذفيا) في وضع التصميم ،كما ُيمكن إضافتيا برمجياً في وضع
التنفيذُ .يمكن عمميًا أن نضع لممستخدم مجموعة من مربعات النص  TextBoxesواألزرار ليقم بإضافة
بنود إلى قائمة العنصر .ListBox

ُ يعتبر عنصر التحكم صندوق قائمة االختيار  CheckedListBoxامتدادًا لعنصر صندوق القائمة حيث
يضيف مربع اختيار بجانب كل بند.
ُ يمكن لممستخدم أن ُيحدد أكثر من بند بتغيير قيمة الخاصية .SelectionMode
ُ يظير الشكل التالي عنصري التحكم  ListBoxو .CheckedListBoxتظير أشرطة التمرير في كال
العنصرين عندما ال تكفي المساحة المعروضة إلظيار كافة البنود.

ُ يظير الجدول التالي أىم خصائص وأحداث وطرق عنصر التحكم .ListBox
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الوصف

الخاصية أو الحدث أو الطريقة
الخصائص
Items

تجميعة البنود في ListBox

MultiColumn

تُحدد فيما إذا كان من الممكن تقسيم قائمة البنود إلى أعمدة،
يؤدي ذلك إلى اختفاء شريط التمرير العمودي.

SelectedIndex

تُعيد فيرس البند المحدد ،وفي حال عدم تحديد أي بند تعيد
القيمة  ،1-أما إذا حدد المستخدم أكثر من بند ،فتُعيد ىذه

الخاصية فيرس واحد منيا ،في ىذه الحالة نستعمل الخاصية

.SelectedIndices
SelectedIndices

تُعيد تجميعة تحوي فيارس جميع البنود المحددة.
تُعيد مؤش ًار عمى البند المحدد ،وتعيد البند ذو الفيرس األدنى في

SelectedItems

تُعيد تجميعة تحوي جميع البنود المحددة.
تُحدد عدد البنود التي يمكن تحديدىا واآللية التي يمكن من

SelectedItem

SelectionMode

حال تحديد أكثر من بند.

(اليسمح
خالليا تحديد أكثر من بند .تأخذ القيم ُ None
بالتحديد)(One ،تحديد بند واحد فقط)( MultiSimple ،يسمح
بتحديد أكثر من بند) و ( MultiExtendedيسمح بتحديد أكثر
من بند باستعمال تركيبة من األسيم أو نق رات الفأرة والمفاتيح
 Ctrlأو .)Shift

Sorted

تُحدد فيما إذا كانت البنود مرتبة أبجديًا ،القيمة االفتراضية ىي
.false

الطرائق
ClearSelected

تمغي تحديد جميع البنود.

GetSelected

تأخذ فيرسًا كوسيط وتعيد  trueإذا كان البند محددًا.

األحداث
SelectedIndexChanged

92

يتولد عندما يتغير فيرس البند المحدد ،وىو الحدث االفتراضي
عند النقر المزدوج عمى العنصر في وضع التصميم.
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 تُحدد الخاصية  SelectionModeعدد البنود التي يمكن تحديدىا ،وتأخذ إحدى القيم None, One,
( MultiSimple, MultiExtendedمن نمط التعداد  ،)SelectionModeيوضح الجدول السابق
الفروق بين ىذه القيم .يتولد الحدث  SelectedIndexChangedعندما ُيحدد المستخدم بنداً جديداً.
 يكون لكال العنصرين  ListBoxو  CheckedListBoxالخواص  Itemsو  SelectedItemو
.SelectedIndex

 تُعيد الخاصية  Itemsجميع البنود ضمن تجميعة.

 تُعتبر التجميعات  Collectionsطريقة مألوفة إلدارة قوائم األغراض في بيئة  ..NETيستعمل العديد
من عناصر الواجية (مثل  ) ListBoxالتجميعات لتعريف قوائم من األغراض الداخمية (مثل البنود ضمن
 .)ListBoxتكون التجميعة التي تعيدىا الخاصية  Itemsغرض من الصف .ObjectCollection
فيمكن
 تُعيد الخاصية  SelectedItemالبند المحدد في  ،ListBoxواذا حدد المستخدم أكثر من بند ُ
الحصول عمييا جميعًا من الخاصية .SelectedItems

 تُعيد الخاصية  SelectedIndexفيرس البند المحدد ،وفي حال عدم تحديد أي بند تعيد القيمة  .1-أما
إذا حدد المستخدم أكثر من بند ،فتُعيد ىذه الخاصية فيرس واحد منيا .في ىذه الحالة ُيمكن استخدام
الخاصية  SelectedIndicesلمحصول عمى جميع فيارس العناصر المحددة.

 تأخذ الطريقة  GetSelectedفيرساً كوسيط وتعيد  trueإذا كان البند الموافق محددًا.

 إلضافة بنود لمعنصر  ListBoxأو العنصر  CheckedListBoxيجب إضافة أغراض لمتجميعة
 Itemsالخاصة بو ،ويمكن إنجاز ذلك باستدعاء الطريقة  Addإلضافة بند إلى التجميعة Items
الخاصة بالعنصر  ListBoxأو العنصر ُ .CheckedListBoxيمكن مثالً أن نكتب:
)myListBox.Items.Add(myListItem

وذلك لنضيف السمسمة المحرفية  myListItemإلى  myListBoxمن الصف .ListBox

وإلضافة مجموعة من األغراضُ ،يمكن استدعاء الطريقة  Addعدة م رات أو استدعاء الطريقة
 AddRangeوالتي تُضيف مصفوفة من األغراض.

 يقوم الصف  ListBoxو  CheckedListBoxباستدعاء الطريقة  ToStringلمعنصر المضاف لتحديد
النص الموافق لو ،مما يسمح بإضافة أغ راض مختمفة ثم الحصول عمييا من الخاصتين
 SelectedItemو.SelectedItems
ُ يمكن إضافة بنود إلى  ListBoxأو  CheckedListBoxعن طريق الخاصية  Itemsفي نافذة
الخصائص  Properties Windowsفي وضع التصميم .يؤدي ضغط زر االنتقال بجانب الخاصية
 Itemsإلى فتح محرر تجميعة السالسل المحرفية  ،String Collection Editorوالتي تحوي مربع
نص إلضافة البنود ،حيث يظير كل بند في سطر مستقل ،ثم يقوم  Visual Studioبتوليد الكود الالزم
إلضافة ىذه السالسل المحرفية إلى التجميعة  Itemsضمن الطريقة .InitializeComponent
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 يستعمل المثال التالي الصف  ListBoxTestFormإلضافة وحذف ومسح البنود من  ListBoxالمسماة
 ،displayListBoxيستعمل الصف  ListBoxTestFormمربع النص  inputTextBoxليتيح
لممستخدم أن يكتب نص بند جديد .عندما ينقر المستخدم الزر  Addيظير بند جديد في
 .displayListBoxكما يتم إ زالة البند المحدد عند نقر الزر  .Removeوعند النقر عمى الزر Clear
ويمكن لممستخدم إنياء التطبيق بالنقر عمى الزر .Exit
يتم حذف جميع البنود من القائمةُ .
 يستدعي معالج الحدث ( addButton_Clickاألسطر من  18إلى  )22الطريقة  Addلمتجميعة
 ، Itemsتأخذ ىذه الطريقة سمسمة محرفية تُمثل البند الم راد إضافتو ،والذي يوجد في
 ،inputTextBox.Textثم يتم مسح النص (السطر .)21
 يستدعي معالج الحدث ( addRemove_Clickاألسطر من  25إلى  )33الطريقة RemoveAt
لتحذف بندًا من القائمة ،حيث يستعمل الخاصية  SelectedIndexليحدد فيرس العنصر المحدد ،واذا

لم تكن قيمتيا ( 1-أي أنو يوجد بند محدد) فيقوم السطر  29بحذف البند المحدد.

// ListBoxTestForm.cs

1

// Program to add, remove and clear ListBox items

2

;using System

3

;using System.Windows.Forms

4
5

94

// Form uses a TextBox and Buttons to add,

6

// remove, and clear ListBox items

7

public partial class ListBoxTestForm : Form

8

{

9
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10

// default constructor

11

public ListBoxTestForm()

12

{

13
14

InitializeComponent();
} // end constructor

15
16

// add new item to ListBox (text from input TextBox)

17

// and clear input TextBox

18

private void addButton_Click( object sender, EventArgs e )

19

{

20

displayListBox.Items.Add( inputTextBox.Text );

21

inputTextBox.Clear();

22

} // end method addButton_Click

23
24

// remove item if one is selected

25

private void removeButton_Click( object sender, EventArgs e )

26

{

27

// check if item is selected, remove if selected

28

if ( displayListBox.SelectedIndex != -1 )

29
30

displayListBox.Items.RemoveAt(displayListBox.SelectedIndex);
} // end method removeButton_Click

31
32

// clear all items in ListBox

33

private void clearButton_Click( object sender, EventArgs e )

34

{

35
36

displayListBox.Items.Clear();
} // end method clearButton_Click

37
38

// exit application

39

private void exitButton_Click( object sender, EventArgs e )

40

{

41
42

Application.Exit();
} // end method exitButton_Click

43 } // end class ListBoxTestForm
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(a)

(b)

ISSN: 2617-989X

96

Events driven programming _ Ch5
)(c

)(d

 يستدعي معالج الحدث ( addClear_Clickاألسطر من  33إلى  )36الطريقة  Clearلمتجميعة
( Itemsالسطر  ،) 35والتي تقوم بحذف كل المدخالت من القائمة .displayListBox


أخي اًر يقوم معالج الحدث ( exitButton_Clickاألسطر من  39إلى  )42بإنياء
التطبيق باستدعاء الطريقة ( Application.Exitالسطر .)41

97
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عنصر التحكم CheckedListBox
ُ يشتق الصف  CheckedListBoxمن الصف  ،ListBoxويتميز بأنو يحوي مربع اختيار
 CheckBoxبجانب كل بند .وكما في الصف ُ ،ListBoxيمكن إضافة بنود باستدعاء الطريقة Add

أو  AddRangeبرمجيًا .أو باستعمال  String Collection Editorفي وضع التصميم .يسمح
العنصر  CheckedListBoxبتحديد أكثر من بند .و تكون القيم الممكنة لمخاصية SelectionMode

ىي  Noneو  Oneفقط .يسمح الخيار  Oneباالختيار المتعدد ألن مربعات االختيار تضمن تعدد
الخيارات بدون شروط .أما الخيار  Noneفيعني عدم إمكانية اختيار أي بند من القائمة.


يعرض الجدول التالي أىم خصائص وأحداث وطرق الصف : CheckedListBox
الوصف

الخاصية أو الحدث أو الطريقة

الخصائص (يرث الصف  CheckedListBoxكل خصائص وأحداث وطرق الصف )ListBox
تحوي تجميعة من البنود المختارة ،وتختمف عن البند المحدد
CheckedItems

ال (ليس بالضرورة مختا ًار) ،مع مالحظة أنو ال
الذي يبدو مظم ً

CheckedIndices

تعيد فيارس كل البنود المختارة.

يمكن وجود أكثر من بند محدد في نفس الوقت.

CheckOnClick

عندما تكون  ،trueعندما ينقر المستخدم عنصر ُيصبح ىذا
العنصر محددًا ويتم اختياره أو إزالة االختيار عنو .القيمة

االفتراضية ليذه الخاصية  falseمما يعني أن المستخدم عميو

أوالً تحديد العنصر ومن ثم النقر عميو ثاني ًة الختياره أو إلزالة

االختيار عنو.
SelectionMode

تُحدد عدد البنود التي يمكن اختيارىا .تأخذ أحد القيمتين One
(يسمح باختيار أكثر من بند) أو ( Noneال يسمح باختيار أي

بند).

الطرائق
GetItemChecked

تأخذ فيرساً كوسيط وتعيد  trueإذا كان البند مختا ًار.

ItemCheck

يتولد عندما يتم اختيار بند أو إلغاء اختياره.

األحداث

خصائص الصف ItemCheckEventArgs
CurrentValue
Index
NewValue

98
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 كمما قام المستخدم باختيار أو إلغاء اختيار بند ضمن القائمةItemCheck  يحدث الحدث
 ُيعيدان قيمًاNewValue  وCurrentValue  يكون ليذا الحدث وسيطين ىما.CheckedListBox
 ُيمكن عن طريق ىاتين القيمتين تحديد. لمحالة الحالية والجديدة عمى الترتيبCheckState من النمط
.فيما إذا كان البند مختا ًار أم ال
و

SelectedItems

الخاصتين

عمى

يحافظ

CheckedListBox

العنصر

أن

 ومع

CheckedItems  إال أنو يممك أيضًا الخاصيتين،)ListBox  (المتان يرثيما منSelectedIndices

. والمتان تعيدان معمومات عن البنود المختارة وفيارسياCheckedIndices و

 ُلنظير خياراتListBox  وقائمةCheckedListBox  نستخدم في المثال التالي قائمة اختيارات
 باختيار متعدد لعناوينCheckedListBox  حيث يسمح العنصر.المستخدم من مجموعة من الكتب
 يقوم. مجموعة من العناوينString Collection Editor  أضفنا في وضع التصميم وباستعمال.الكتب
. بعرض خيارات المستخدم التي يقوم بيا من خالل قائمة االختيارListBox العنصر
1

// CheckedListBoxTestForm.cs

2

// Using the checked ListBox to add items to a display ListBox

3

using System;

4

using System.Windows.Forms;

5
6

//Form uses a checked ListBox to add items to a display ListBox

7

public partial class CheckedListBoxTestForm : Form

8

{

9

// default constructor

10

public CheckedListBoxTestForm()

11

{

12
13

InitializeComponent();
} // end constructor

14
15

// item about to change

16

// add or remove from display ListBox

17

private void inputCheckedListBox_ItemCheck(

18

object sender, ItemCheckEventArgs e )

19

{

20
21
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string item = inputCheckedListBox.SelectedItem.ToString();
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22
23

// if item checked add to ListBox

24

// otherwise remove from ListBox

25

if ( e.NewValue == CheckState.Checked )

26

displayListBox.Items.Add( item );

27

else

28
29

displayListBox.Items.Remove( item );
} // end method inputCheckedListBox_ItemCheck

30 } // end class CheckedListBoxTestForm
(a)

(b)
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)(d



عندما يقوم المستخدم باختيار أو إلغاء اختيار بند من  inputCheckedListBoxيتولد الحدث
 ItemCheckويتم تنفيذ المعالج (من السطر  17إلى )29
 ،inputCheckedListBox_ItemCheckتُحدد العبارة الشرطية ( if...elseاألسطر  25إلى )28
فيما إذا كان المستخدم قد اختار أو ألغى اختيار بندًا من  ،inputCheckedListBoxيستعمل السطر

 25الخاصية  NewValueليحدد فيما إذا كان يتم اختيار بند ( ،)CheckState.Checkedإذا قام
المستخدم باختيار بند ما فسيقوم السطر  26بإضافة ىذا البند إلى  ،displayListBoxأما إذا قام بإلغاء
اختيار بند ما فسيقوم السطر  28بحذف البند الموافق من .displayListBox
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عنصر التحكم ComboBox
 يحوي عنصر التحكم ( ComboBoxالقائمة المنسدلة) عمى قائمة من القيم التي ُيمكن اختيار أحدىا،
عادة عمى شكل مربع نص إلى يمينو سيم.
ويظير ً ComboBox
ُ يمكن لممستخدم بشكل افتراضي كتابة نص في مربع النص أو النقر عمى زر السيم لعرض قائمة من
البنود مسبقة التعريف .واذا اختار المستخدم أحدىا يظير نصو في مربع النص .كما يظير شريط تمرير
إذا احتوت القائمة عددًا من البنود أكبر مم ا ُيمكن عرضوُ .يمكن تحديد العدد األعظمي لمبنود التي
ال عن
يمكن عرضيا بتحديد قيمة الخاصية ُ .MaxDropDownItemsيظير الشكل التالي مثا ً
 ComboBoxفي ثالث حاالت مختمفة.

ُ يمكن -كما في عنصر القائمة  - ListBoxإضافة أغ راض إلى التجميعة  Itemsبرمجياً باستدعاء
الطريقتين  Addو  ،AddRangeأو باستعمال  String Collection Editorفي وضع التصميم.
ُ يظير الجدول التالي أىم خصائص وأحداث الصف :ComboBox
الوصف

الخاصية أو الحدث أو الطريقة
الخصائص

تُحدد نمط  ،ComboBoxتعني القيمة  Simpleأن النص في
مربع النص قابل لمتعديل وأن القائمة ظاىرة بشكل دائم ،وتعني
DropDownStyle

القيمة ( DropDownاالفتراضية) أن النص قابل لمتعديل إال
أنو يجب النقر عمى الزر إلظيار القائمة ،وتعني القيمة
 DropDownListأن النص غير قابل لمتعديل ويجب النقر
عمى الزر إلظيار القائمة.

Items

تجميعة البنود في .ComboBox

MaxDropDownItems

تُحدد العدد األعظمي (بين  1و )133لمبنود التي ُيمكن عرضيا
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في القائمة المنسدلة ،واذا تجاوز عدد البنود في القائمة ىذه
القيمة يظير شريط تمرير.
SelectedIndex
SelectedItem

تُعيد فيرس البند المحدد ،واذا لم يكن ىناك بند محدد فتعيد .1-
تُعيد البند المحدد.

تحدد فيما إذا كانت البنود مرتبة أبجديًا ،القيمة االفتراضية ىي

Sorted

.false

األحداث
SelectedIndexChanged

يتولد عندما يتغير فيرس البند المحدد ،وىو الحدث االفتراضي
عند النقر المزدوج عمى العنصر في وضع التصميم.

 تُحدد الخاصية  DropDownStyleنوع القائمة المنسدلة  ،ComboBoxوتأخذ قيمة من نمط التعداد
 ،ComboBoxStyleوالذي يحوي القيم .Simple, DropDown, DropDownList
 يؤدي الخيار  Simpleإلى عدم عرض زر القائمة المنسدلة ،ويظير بدالً عنو شريط تمرير بجانب
العنصر ليسمح لممستخدم أن يختار من القائمة ،كما يمكن لممستخدم أن يكتب نصًا .يعرض الخيار

( DropDownوىو االفتراضي) القائمة المنسدلة عند الضغط عمى الزر (أو ضغط مفتاح السيم نحو

األسفل) ،كما ُيمكن لممستخدم أن يكتب نصًا في مربع النص .يعرض الخيار األخير DropDownList
قائمة منسدلة إال أن و ال يسمح لممستخدم أن يكتب في مربع النص.

 يممك العنصر  ComboBoxالخصائص  Items, SelectedItem, SelectedIndexوىي مشابية
لمقابالتيا في ُ .ListBoxيمكن عمى األكثر اختيار بند واحد في  ،ComboBoxوعند عدم اختيار أي
بند تكون قيمة  SelectedIndexمساوية  ،1-كما يتم توليد الحدث SelectedIndexChanged
عند تغيير البند المحدد.


يسمح المثال التالي لممستخدم باختيار شكل لرسمو :دائرة ،قطع ناقص ،مربع ،فطيرة ،في نسخيا
الممموءة وغير الممموءة ،وذلك باستعمال  .ComboBoxال ُيمكن لممستخدم في مثالنا الكتابة في مربع
النص ألن العنصر  ComboBoxغير قابل لمتعديل.
// ComboBoxTestForm.cs

1

// Using ComboBox to select a shape to draw.

2

;using System

3

;using System.Drawing

4

;using System.Windows.Forms

5
6

// Form uses a ComboBox to select different shapes to draw
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8

public partial class ComboBoxTestForm : Form

9

{

10

// default constructor

11

public ComboBoxTestForm()

12

{

13
14

InitializeComponent();
} // end constructor

15
16

// get index of selected shape, draw shape

17

private void imageComboBox_SelectedIndexChanged(

18
19

object sender, EventArgs e )
{

20

// create graphics object, Pen and SolidBrush

21

Graphics myGraphics = base.CreateGraphics();

22
23

// create Pen using color DarkRed

24

Pen myPen = new Pen( Color.DarkRed );

25
26

// create SolidBrush using color DarkRed

27

SolidBrush mySolidBrush = new SolidBrush( Color.DarkRed );

28
29

// clear drawing area setting it to color white

30

myGraphics.Clear( Color.White );

31
32

// find index, draw proper shape

33

switch ( imageComboBox.SelectedIndex )

34

{

35

case 0: // case Circle is selected

36

myGraphics.DrawEllipse( myPen, 50, 50, 150, 150 );

37

break;

38

case 1: // case Rectangle is selected

39

myGraphics.DrawRectangle( myPen, 50, 50, 150, 150 );

40

break;

41
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42

myGraphics.DrawEllipse( myPen, 50, 85, 150, 115 );

43

break;

44

case 3: // case Pie is selected

45

myGraphics.DrawPie( myPen, 50, 50, 150, 150, 0, 45 );

46

break;

47

case 4: // case Filled Circle is selected

48

myGraphics.FillEllipse(mySolidBrush, 50, 50, 150, 150);

49

break;

50

case 5: // case Filled Rectangle is selected

51

myGraphics.FillRectangle(mySolidBrush, 50, 50, 150,150);

52

break;

53

case 6: // case Filled Ellipse is selected

54

myGraphics.FillEllipse(mySolidBrush, 50, 85, 150, 115);

55

break;

56

case 7: // case Filled Pie is selected

57

myGraphics.FillPie(mySolidBrush,50,50, 150, 150, 0, 45);

58

break;

59

} // end switch

60
61
62

myGraphics.Dispose(); // release the Graphics object
} // end method imageComboBox_SelectedIndexChanged

63 } // end class ComboBoxTestForm

(a)
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(b)

(c)

(d)
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 بعد إنشاء قائمة منسدلة  ComboBoxباسم  ،imageComboBoxنجعميا غير قابمة لمتعديل بإسناد
القيمة  DropDownListلمخاصية  DropDownStyleفي نافذة الخصائص ،ثم نضيف البنود
باستعمال  String Collection Editorفي وضع التصميم.
 كمما اختار المستخدم بندًا من بنود ُ imageComboBoxيرفع الحدث SelectedIndexChanged
وينفذ معالج الحدث (األسطر من  17إلى .imageComboBox_SelectedIndexChanged )63
تقوم األسطر من  21إلى  27بإنشاء غرض من الصف  Graphicsوقمم  Penوفرشاة ،SolidBrush
والتي ستُستعمل لمرسم عمى النموذج  .Formيسمح الغرض من الصف ( Graphicsالسطر )21
باستعمال القمم والفرشاة لرسم عدة أشكا ل باستدعاء العديد من التوابعُ .يستعمل القمم (السطر  )24في

استدعاء الطرق  DrawEllipse, DrawRectangle, DrawPieفي األسطر )(36, 39, 42, 45
FillEllipse,

لرسم حدود ىذه األشكال ،وتُستعمل الفرشاة (السطر  )27في استدعاء الطرق
 FillRectangle, FillPieفي األسطر ) (48, 51, 54, 57لملء ىذه األشكال ،يمون السطر 33
النموذج كمو بالمون األبيض باستعمال الطريقة .Clear



يرسم التطبيق الشكل باالعتماد عمى فيرس البند المحدد في القائمة ،حيث تستعمل عبارة switch
(األسطر من  33إلى  )59قيمة  imageComboBox.SelectedIndexلتُحدد البند الذي اختاره
المستخدم.

 تأخذ الطريقة ( DrawEllipseالسطر  )36قممًا واحداثيي مركز القطع الناقص ( )X,Yوعرضو

وارتفاعو ،حيث أن مركز اإلحداثيات ىو الزاوية العميا اليسرى من النموذج ،يزداد اإلحداثي  Xباتجاه

اليمين واإلحداثي  Yباتجاه األسفل .تكون الدائرة حالة خاصة من القطع الناقص (يتساوى فييا العرض
واالرتفاع) .يرسم السطر  36دائرة ،ويرسم السطر  42قطعًا ناقصًا بعرض وارتفاع مختمفين.

 تأخذ الطريقة ( DrawRectangleالسطر  )39قمماً واحداثيي ال زاوية العميا -اليسرى لممستطيل ()X,Y
وعرضو وارتفاعو.

ويحدد القطع الناقص
 ترسم الطريقة ( DrawPieالسطر  )45فطيرة عمى أنيا جزء من قطع ناقصُ ،
بمستطيل ،حيث تأخذ الطريقة  DrawPieقممًا واحداثيي الزاوية العميا -اليسرى لممستطيل ()X,Y

وعرضو وارتفاعو ،وزاوية البدء (مقدرة بالدرجات) وزاوية المسح (مقدرة بالدرجات) ،حيث تتزايد الزوايا

باتجاه عقارب الساعة.
 تشبو الطرائق ( FillEllipseاألسطر من  48إلى ( FillRectangle ،)54السطر  )51وFillPie

(السطر  ) 57مقابالتيا التي ال تمأل الشكل ،إال أنيا تأخذ فرشاة بدل قمم ،يوضح الشكل بعض ىذه
الرسوم.
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)5(  عناصر التحكم:الفصل السادس
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عنوان الموضوع:
عناصر التحكم ()5

الكممات المفتاحية:
.TabControl ،ListView ، TreeView

ممخص:
نستعرض في ىذا الفصل عناصر التحكم المتقدمة :عرض الشجرة ،عرض القائمة ،التبويب.

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 عرض الشجرة .TreeView


عرض القائمة .ListView



التبويب .TabControl

المخطط:
عناصر التحكم ()5

 3 وحدات )(Learning Objects
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عنصر التحكم TreeView
ُ يستخدم العنصر  TreeViewلعرض مجموعة من العقد ذات تنظيم ىرمي عمى شكل شجرة .تكون
عادة .تحوي العقدة األب Parent
العقد عبارة عن أغ راض ُيمكن أن تحوي قيماً وتشير إلى عقد أخرى ً
 Nodeعمى مجموعة من العقد األبناء  ،Child Nodesوالتي ُيمكن أن تكون كل منيا بدورىا أبًا لعقد
أخرى ،وىكذا . ...تُدعى العقد التي ليا نفس العقدة األب بالعقد اإلخوة .Sibling Nodes

عادة بتسمسل ىرمي .تُدعى العقدة األب
 تكون الشجرة عبارة عن تجميعة  collectionمن العقد تُرتب
ً
األولى في الشجرة بالعقدة الجذر  .Root Nodeفعمى سبيل المثالُ ،يمكن تمثيل نظام الممفات الخاص
بحاسوب ما عمى شكل شجرة .تُش ّكل المجمدات في المستويات العميا (مثل  )C:الجذر ،كما ُيش ّكل كل

مجمد فرعي من  C:عقدة ابن ،وكل منيا ُيمكن أن يكون لو أبنائو.
ال .يوضح الشكل
 يفيد العنصر  TreeViewإذًا لعرض المعمومات بتسمسل ىرمي ،مثل بنية الممفات مث ً
ال لمعنصر .TreeView
التالي مثا ً

ُ يمكن توسيع  expandو طي  collapseعقدة ما بالنقر عمى المربع الذي يحوي رمز  +أو  -إلى
يسار العقدة ،ال تممك العقد التي ال أبناء ليا مثل ىذا المربع.
 تكون العقد ضمن العنصر  TreeViewعبارة عن منتسخات من الصف  .TreeNodeيكون لكل عقدة
 TreeNodeالتجميعة  Nodesالخاصة بيا (من النمط  ،)TreeNodeCollectionوىي تحوي قائمة

بالعقد األبناء .تُعيد الخاصية  Parentمؤش أًر لمعقدة األب (أو  nullفي حالة العقدة الجذر).
 يوضح الجدول التالي أىم خصائص وأحداث وط رائق الصف :TreeView
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الوصف

الخاصية أو الحدث
الخصائص
CheckBoxes

ImageList

حدد فيما إذا كان ىناك صناديق اختيار بجانب العقد ،القيمة
تُ ّ
االفتراضية ىي ( falseال تظير صناديق االختيار).
حدد غرضاً من النمط  ImageListيحوي أيقونات العقد،
تُ ّ
ويحوي الغرض  ImageListعمى أغراض من الصف
.Image

Nodes

تُعيد تجميعة من  TreeNodeالموجودة ضمن العنصر ،وتحوي
الطريقة ( Addإلضافة  )TreeNodeو ( Clearلحذف جميع
العقد) و( Removeلحذف عقدة معينة) ،إن حذف عقدة يؤدي
إلى حذف جميع أبنائيا.

SelectedNode

العقدة المحددة.

الحدث (وسيط الحدث من النمط )TreeViewEventArgs
AfterSelect


يتولد عند تغيير العقدة المحددة ،وىو الحدث االفتراضي عند
النقر المزدوج عمى العنصر في زمن التصميم.

يوضح الجدول التالي أىم خصائص وأحداث وط رائق الصف :TreeNode
الوصف

الخاصية أو الحدث
الخصائص
Checked
FirstNode
FullPath
ImageIndex
LastNode
NextNode

حدد فيما إذا كانت العقدة مختارة (يجب أن تكون الخاصية
تُ ّ
 CheckBoxesتحمل القيمة  trueفي الشجرة الحاوية لمعقدة).
تحدد أول عقدة في الخاصية ( Nodesأول عقدة فرعية في
الشجرة).
مسار العقدة بدءاً من جذر الشجرة.

فيرس الصورة عندما تكون العقدة غير محددة.

تحدد آخر عقدة في الخاصية ( Nodesآخر عقدة فرعية في
الشجرة).
العقدة التالية المجاورة.
تجميعة من العقد المحتواة ضمن العقدة الحالية (العقد األبناء)

Nodes

وتحوي الطريقة ( Addإلضافة  )TreeNodeو ( Clearلحذف
جميع العقد) و ( Removeلحذف عقدة معينة) ،إن حذف عقدة
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يؤدي إلى حذف جميع أبنائيا.
PrevNode

العقدة السابقة المجاورة.

SelectedImageIndex

فيرس الصورة عندما تكون العقدة محددة.

Text

نص العقدة.

الطرائق
Collapse

تقوم بطي العقدة.

Expand

تقوم بتوسيع العقدة.

ExpandAll

تقوم بتوسيع جميع أبناء العقدة.

GetNodeCount

تعيد عدد العقد األبناء.

 إلضافة عقد إلى  TreeViewفي وضع التصميم ،ننقر الزر الذي بجانب الخاصية  Nodesفي نافذة
الخصائص ،سيؤدي ىذا إلى فتح المحرر  TreeNode Editorوالذي يعرض شجرة فارغة ،يوجد أزرار
إلنشاء عقدة جذر وإلضافة و حذف عقد ،كما يظير في الجانب األيمن خصائص العقدة الحالية.
 إلضافة العقد برمجيًا يجب إنشاء عقدة جذر أوالًُ :ننشئ غرضًا جديداً من الصف  TreeNodeونمرر
لو النص الذي سيعرضو ،ثم نستدعي الطريقة  Addإلضافة ىذه العقدة الجديدة لمتجميعة Nodes
لمعنصر .TreeView
 مثال:
;) ) myTreeView.Nodes.Add( new TreeNode( rootLabel

وحيث أن  myTreeViewىي الشجرة  TreeViewالتي نضيف إلييا الجذر ،و rootLabelىو النص
المراد عرضو .وإلضافة عقد إلى الجذر نقوم بإضافة العقد إلى الخاصية  Nodesلمعقدة الجذرُ ،يمكننا
اختيار العقدة الجذر المطموبة كما يمي:
] myTreeView.Nodes[ myIndex

وحيث ُيمثل  myIndexفيرس العقدة الجذر ،وتتم إضافة العقد األبناء بنفس اآللية السابقة:

;))myTreeView.Nodes[myIndex].Nodes.Add(new TreeNode(rootLabel



نستعمل في المثال التالي عنصر الشجرة  TreeViewلنعرض محتويات مجمد يختاره المستخدم عن

حدد الجذر
طريق مربع نص وزر .حيث يكتب المستخدم مسار المجمد في مربع النص ثم ينقر الزر ُلي ّ
في  ،TreeViewويصبح كل مجمد فرعي عقدة ابن ،مما يشابو  .Windows Explorerكما يمكن
توسيع  expandوطي  collapseالمجمد باستعمال المربع الذي يحمل الرمز  +أو  -إلى يسار المجمد.
 عندما ينقر المستخدم الزر  ،enterButtonيتم مسح جميع العقد من الشجرة displayTreeView
(السطر  ،)75ثم ُيستعمل المسار المدخل إلنشاء العقدة الجذر .يضيف السطر  57المجمد إلى
 displayTreeViewعمى أنو عقدة جذر ،ويستدعي السط ران  57و  57الطريقة
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( PopulateTreeViewاألسطر من  97إلى  ،)19والتي تأخذ مسار مجمد وعقدة أب ،ثم تقوم
الطريقة  PopulateTreeViewبإضافة عقد أبناء بحسب المجمدات الفرعية لممجمد الممرر كوسيط.
 تحصل الطريقة ( PopulateTreeViewاألسطر من  97إلى  )19عمى قائمة من المجمدات الفرعية
باستعمال الطريقة  GetDirecoriesلمصف ( Directoryفي فضاء األسماء  )System.IOفي

السطرين  33و.32


تأخذ ىذه الطريقة سمسمة محرفية (المجمد الحالي) وتعيد مصفوفة من السالسل المحرفية (المجمدات
الفرعية) ،إذا كان الدخول إلى مجمد غير مسموح ألسباب الصالحيات  ،يتم إطالق االستثناء
 .UnauthorizedAccessExceptionتقوم األسطر من  75إلى  16بالتقاط ىذا االستثناء وتضيف
عقدة تحوي العبارة ” “Access Deniedعوضًا عن عرض المجمدات الفرعية.



إذا وجدت مجمدات فرعية يمكن الدخول إلييا ،تستعمل األسطر من  26إلى  23الطريقة Substring

لتزيد من قابمية القراءة باختصار المسا رات الكاممة إلى اسم المجمد فقط ثم تُستعمل كل سمسمة محرفية

في المصفوفة  directoryArrayإلنشاء عقدة ابن (السطر  ،)27ثم نستعمل الطريقة  Addإلضافة

العقدة االبن (السطر  ،) 27ثم يتم استدعاء الطريقة  PopulateTreeViewعودياً عمى كل مجمد فرعي

(السطر  ) 79مما يؤدي في المحصمة إلى بناء العنصر  TreeViewباستعمال بنية المجمد .الحظ أن
ىذه الخوارزمية العودية قد تُسبب بطئًا عندما ُي ّحمل البرنامج مجمدات كبيرة .
 بعد إضافة أسماء المجمدات إلى الخاصية  Nodesيمكن توسيع وطي ىذه العقد.
// TreeViewDirectoryStructureForm.cs

1

// Using TreeView to display directory structure.

2

;using System

3

;using System.Windows.Forms

4

;using System.IO

5
6

// Form uses TreeView to display directory structure

7

public partial class TreeViewDirectoryStructureForm : Form

8

{

9

string substringDirectory; // store last part of full path name

10
11

// default constructor

12

)(public TreeViewDirectoryStructureForm

13

{

14
15

;)(InitializeComponent
} // end constructor
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17
18

// populate current node with subdirectories

19

public void PopulateTreeView(

20
21

string directoryValue, TreeNode parentNode )
{

22

// array stores all subdirectories in the directory

23

string[] directoryArray =

24

Directory.GetDirectories( directoryValue );

25
26

// populate current node with subdirectories

27

try

28

{

29

// check to see if any subdirectories are present

30

if ( directoryArray.Length != 0 )

31

{

32

// for every subdirectory, create new TreeNode,

33

// add as a child of current node and recursively

34

// populate child nodes with subdirectories

35

foreach ( string directory in directoryArray )

36

{

37

// obtain last part of path name from the full path name

38

// using

39

// GetFileNameWithoutExtension

40
41

substringDirectory =
Path.GetFileNameWithoutExtension( directory );

42
43
44

// create TreeNode for current directory

45

TreeNode myNode = new TreeNode( substringDirectory );

46
47

// add current directory node to parent node

48

parentNode.Nodes.Add( myNode );

49
50
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51

PopulateTreeView( directory, myNode );

52

} // end foreach

53

} // end if

54

} // end try

55
56

// catch exception

57

catch ( UnauthorizedAccessException )

58

{

59

parentNode.Nodes.Add( "Access denied" );

60
61

} // end catch
} // end method PopulateTreeView

62
63

// handles enterButton click event

64

private void enterButton_Click( object sender, EventArgs e )

65

{

66

// clear all nodes

67

directoryTreeView.Nodes.Clear();

68
69

// check if the directory entered by user exists

70

// if it does then fill in the TreeView,

71

// if not display error MessageBox

72

if ( Directory.Exists( inputTextBox.Text ) )

73

{

74

// add full path name to directoryTreeView

75

directoryTreeView.Nodes.Add( inputTextBox.Text );

76
77

// insert subfolders

78

PopulateTreeView(

79

inputTextBox.Text, directoryTreeView.Nodes[ 0 ] );

80

} // end if

81

// display error MessageBox if directory not found

82

else

83
84
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MessageBox.Show(inputTextBox.Text+" could not be found.",
"Directory Not Found", MessageBoxButtons.OK,
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85
86

MessageBoxIcon.Error );
} // end method enterButton_Click

87 } // end class TreeViewDirectoryStructureForm

(a)

(b)
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ListView  عرض القائمة:عنصر التحكم

:األىداف التعميمية
ListView  عرض القائمة
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عنصر التحكم ListView
 يعرض العنصر  ListViewقائمة ُيمكن أن يختار منيا المستخدم بندًا أو أكثر .كما ُيمكن أن يعرض
حدد الخاصية ( MultiSelectقيمة
حددىا الخاصية  .)ImageListتُ ّ
أيقونات  iconsبجانب البنود (تُ ّ

منطقية  )Booleanفيما إذ كان من الممكن تحديد أكثر من بندُ .يمكن تضمين مربعات اختيار بإعطاء
الخاصية ( CheckBoxesقيمة منطقية  )Booleanالقيمة  .trueتُحدد الخاصية  Viewكيفية توضع

البنود ،وتُحدد الخاصية  Activationطريقة اختيار المستخدم لبند من القائمة.
 يوضح الجدول التالي ىذه الخصائص مع الحدث :ItemActivate
الوصف

الخاصية أو الحدث
الخصائص

حدد طريقة تفعيل المستخدم لبند ،تأخذ قيمة من نمط التعداد
تُ ّ
 ،ItemActivationالقيم الممكنة ىي:
Activation

 OneClickلمتفعيل بنقرة واحدة،
 TwoClickلمتفعيل بالنقر المزدوج ويتغير لون البند عند

تحديده،

 Standardلمتفعيل بالنقر المزدوج وال يتغير لون البند.
CheckBoxes
LargeImageList
Items
MultiSelect
SelectedItems
SmallImageList

حدد فيما إذا كان ىناك مربعات اختيار بجانب العقد ،القيمة
تُ ّ
االفتراضية ىي ( falseال تظير مربعات االختيار).
حدد قائمة الصور  ImageListالتي تحوي األيقونات الكبيرة.
تُ ّ
تُعيد تجميعة من  ListViewItemالموجودة ضمن العنصر.

حدد فيما إذا كان االختيار المتعدد مسموحاً .القيمة االفتراضية
تُ ّ
ىي .true
تُعيد تجميعة العناصر المحددة.
حدد قائمة الصور  ImageListالتي تحوي األيقونات الصغيرة.
تُ ّ

حدد مظير البنود ضمن العنصر ،القيم الممكنة ىي:
تُ ّ
( LargeIconعرض أيقونات كبيرةُ ،يمكن لمبنود أن تشغل أكثر

من عمود)،
View

( SmallIconعرض أيقونات صغيرةُ ،يمكن لمبنود أن تشغل
أكثر من عمود)،
( Listعرض أيقونات صغيرة تظير البنود في عمود واحد)،
( Detailsمثل  ، Listإال أنو يمكن عرض معمومات في أعمدة
أخرى لكل بند)،
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 مع عرض معمومات إلى يمين،  (عرض أيقونات كبيرةTile
.)األيقونة
األحداث
. ال يحوي معممات عن البند المفعل،يتولد عند تفعيل بند

ItemActivate

 ولعرض ىذه الصور نحتاج إلى استخدام، بتحديد الصور الخاصة بالبنودListView  يسمح العنصر
ToolBox  ُيمكن إنشاء ىذا العنصر بسحبو من صندوق األدوات.) (قائمة صورImageList العنصر
.Form وافالتو فوق النموذج

. المشروعResources  ُنضيف الصور إلى مصادر
. لمنموذجLoad  في إجرائيةImageList  نقوم بتحميل الصور في

حدد أيقونة كل منيا بتحديد الخاصية
ّ ُ و ت،ListViewItem  من النمطListView  تكون بنود العنصر
.ImageIndex

 تظير، الستعما ل أيقونات صغيرة لكل منياListView يعرض المثال التالي مجمدات وممفات ضمن



 يمسح البرنامج محتويات،رسالة إذا كان الدخول إلى ممف أو مجمد غير مسموح ألسباب الصالحيات
.المجمد عند استعراضو بدل من فيرسة سواقة مرة واحدة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

// ListViewTestForm.cs
// Displaying directories and their contents in ListView.
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace ListViewTest
{
// Form contains a ListView which displays
// folders and files in a directory
public partial class ListViewTestForm : Form
{
// store current directory
string currentDirectory = Directory.GetCurrentDirectory();
// constructor
public ListViewTestForm()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// browse directory user clicked or go up one level
private void browserListView_Click( object sender, EventArgs e )
{
// ensure an item is selected
if ( browserListView.SelectedItems.Count != 0 )
{
// if first item selected, go up one level
if ( browserListView.Items[0].Selected )
{
// create DirectoryInfo object for directory
DirectoryInfo directoryObject =
new DirectoryInfo( currentDirectory );
// if directory has parent, load it
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

if ( directoryObject.Parent != null )
{
LoadFilesInDirectory(
directoryObject.Parent.FullName );
} // end if
} // end if
// selected directory or file
else
{
// directory or file chosen
string chosen = browserListView.SelectedItems[0].Text;
// if item selected is directory, load selected directory
if ( Directory.Exists(
Path.Combine( currentDirectory, chosen ) ) )
{
LoadFilesInDirectory(
Path.Combine( currentDirectory, chosen ) );
} // end if
} // end else
// update displayLabel
displayLabel.Text = currentDirectory;
} // end if
} // end method browserListView_Click
// display files/subdirectories of current directory
public void LoadFilesInDirectory( string currentDirectoryValue )
{
// load directory information and display
try
{
// clear ListView and set first item
browserListView.Items.Clear();
browserListView.Items.Add( "Go Up One Level" );
// update current directory
currentDirectory = currentDirectoryValue;
DirectoryInfo newCurrentDirectory =
new DirectoryInfo( currentDirectory );
// put files and directories into arrays
DirectoryInfo[] directoryArray =
newCurrentDirectory.GetDirectories();
FileInfo[] fileArray = newCurrentDirectory.GetFiles();
// add directory names to ListView
foreach ( DirectoryInfo dir in directoryArray )
{
// add directory to ListView
ListViewItem newDirectoryItem =
browserListView.Items.Add( dir.Name );
newDirectoryItem.ImageIndex = 0; // set directory image
} // end foreach
// add file names to ListView
foreach ( FileInfo file in fileArray )
{
// add file to ListView
ListViewItem newFileItem =
browserListView.Items.Add( file.Name );
newFileItem.ImageIndex = 1; // set file image
} // end foreach
} // end try
// access denied
catch ( UnauthorizedAccessException )
{
MessageBox.Show( "Warning: Some files may not be " +
"visible due to permission settings",
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94
"Attention", 0, MessageBoxIcon.Warning );
95 } // end catch
96 } // end method LoadFilesInDirectory
97 // handle load event when Form displayed for first time
98 private void ListViewTestForm_Load( object sender, EventArgs e )
99 {
100 // add images to ImageList
101 fileFolderImageList.Images.Add( Properties.Resources.folder );
102 fileFolderImageList.Images.Add( Properties.Resources.file );
103 // load current directory into browserListView
104 LoadFilesInDirectory( currentDirectory );
105 displayLabel.Text = currentDirectory;
106 } // end method ListViewTestForm_Load
107 } // end class ListViewTestForm
108 } // end namespace ListViewTest

(a)

(b)
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)(c

 تقوم

الطريقة

LoadFilesInDirectory

(األسطر

من

71

إلى

)71

ببناء

الغرض

 browserListViewباستعمال المجمد الممرر كوسيط (  ،)currentDirectoryValueحيث تقوم

بمسح البنود في  browserListViewوتضيف البند ” ،“Go Up One Levelوعندما ينقر المستخدم
ىذا البند يحاول البرنامج أن ينتقل لمستوى واحد باتجاه األعمى (سنوضح الكيفية باختصار) ،ثم تقوم
الطريقة بإنشاء غرض من الصف  DirectoryInfoو تييئتو بالسمسمة المحرفية currentDirectory
(السطرين  11و  ،) 15إذا لم يمنح إذن بتصفح المجمد يتم إطالق استثناء (ويتم التقاطو في السطر
.)76
 تقوم الطريقة  LoadFilesInDirectoryبتحميل المجمدات في المجمد الحالي فقط.
ُ يم ّكن الصف ( DirectoryInfoفي فضاء األسماء  )System.IOمن تصفح و معالجة بنية المجمد
بسيولة .تُعيد الطريقة ( GetDirectoriesالسطر  )56مصفوفة من  DirectoryInfoتحوي المجمدات
الفرعية لممجمد الحالي ،وبشكل مشابو تُعيد الطريقة ( GetFilesالسطر  )59مصفوفة من FileInfo
تحوي الممفات الموجودة في المجمد الحالي .تحوي الخاصية ( Nameلكال الصفين  DirectoryInfoو

ال من  .C:\myfolder\tempلمحصول عمى
 )FileInfoاسم الممف أو المجمد فقط مثل  tempبد ً

المسار الكامل نستعمل الخاصية .FullName

 تدور األسطر من  53إلى  76ومن  79إلى  75عمى المجمدات الفرعية والممفات في المجمد الحالي
وتضيفيم إلى  .browserListViewيقوم السطران  57و  71بتحديد الخاصية  ImageIndexلمبنود
الجديدة ،إذا كان البند مجمداً نعطييا القيمة  6أما إذا كان ممفًا نعطييا القيمة .9

 يستجيب حدث النقر ( browserListView_Clickاألسطر من  36إلى  )72لنقر المستخدم عمى
العنصر ،يفحص السطر  33فيما إذا كان ىناك بند محد د ،في حال وجود بند محدد ُيحدد السطر 31
فيما إذا كان المستخدم قد اختار البند األول ،إن البند األول ىو دائمًا ” ،“Go Up One Levelلذا
يحاول البرنامج االنتقال إلى المستوى األعمى ،يُنشئ السطران  37و  36غرضاً من DirectoryInfo

من أجل المجمد الحالي ،يفحص السطر  33الخاصية  Parentليتأكد أن المستخدم ليس في جذر شجرة
المجمدات ،تحدد الخاصية  Parentالمجمد األب عمى شكل  .DirectoryInfoإذا لم يكن ىناك مجمد
أب تُعيد الخاصية  Parentالقيمة  ،nullإذا وجد مجمد أب يقوم السطر  32بتمرير المسار الكامل لو
لمطريقة .LoadFilesInDirectory
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 إذا لم يقم المستخدم بتحديد البند األول تسمح األسطر من  26إلى  76لممستخدم بمتابعة التصفح ضمن
بنية المجمداتُ .ينشئ السطر  23السمسمة المحرفية  chosenوالتي تحمل نص البند المحدد (أول بند
حدد السطر  22فيما إذا كان المستخدم قد اختار مجمدًا صالحًا
في التجميعية ُ ،)SelectedItemsي ّ

(ليس ممفًا) ،يجمع البرنامج المتحولين  currentDirectoryو ( chosenالمجمد الجديد) ،و يمرر ىذه
القيمة لمطريقة  Existsفي الصف  ،Directoryتُعيد ىذه الطريقة القيمة  trueإذا كانت السمسمة
المحرفية تُمثل مجمدًا ،وفي ىذه الحالةُ ،يمرر البرنامج السمسم ة المحرفية لمطريقة

حدث  displayLabelبقيمة المجمد الجديد (السطر .)73
 .LoadFilesInDirectoryوفي النياية ُن ّ
 يعمل ىذا البرنامج بسرعة ألنو ُيفيرس فقط الممفات في المجمد الحالي.
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عنصر التحكم TabControl
ُ يم ّكن ىذا العنصر من عرض معمومات أكثر في نفس المساحة عمى نموذج.
 يحوي العنصر  TabControlأغراضاً من الصف ( TabPageصفحة) ،والتي تُشبو الموحات Panel
ال
وصناديق المجموعات  GroupBoxفي إمكانيتيا عمى احتواء عناصر أخرى .يجب أن نضيف أو ً

العناصر إلى الصفحة ،ثم نضيف الصفحة إلى  ،TabControlويمكن عرض صفحة واحدة فقط في

لحظة ما.


إلضافة أغراض لصفحة ثم إلى  TabControlنكتب برمجياً:

)myTabPage.Controls.Add(myControl

)myTabControl.Controls.Add(myTabPage
 يضيف ىذا المثال عنص ًار ( )myControlإلى صفحة ( )myTabPageثم يقوم بإضافتيا إلى
.myTabControl

ُ يمكننا بدالً من ذلك استدعاء الطريقة  AddRangeبإضافة مصفوفة من الصفحات أو العناصر إلى
كل من  TabControlو  TabPageعمى الترتيب.
ال عن العنصر .TabControl
 يوضح الشكل التالي مثا ً

 يمكن إضافة  TabControlفي وضع التصميم بسحبو من صندوق األدوات وافالتو فوق النموذج،
إلضافة صفحات في وضع التصميم ننقر عمى العنصر بالزر األيمن ونختار  Add Tabكما ُيبين

الشكل التالي.
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ال من ذلك النقر عمى الخاصية  TabPagesفي نافذة الخصائص واضافة الصفحات في مربع
ُ يمكننا بد ً
الحوار الذي يظيرُ .يمكن تغيير نص صفحة ما عن طريق الخاصية  . Textالحظ أن النقر عمى
عناوين الصفحات ُيحدد  TabControlالحاوي ليا .لتحديد صفحة ما ،ننقر عمى العنصر الظاىر تحت
العنوانُ ،يمكن إضافة عناصر لمصفحة بالسحب واإلفال ت .لتغيير الصفحة المعروضة ،ننقر عمى عنوان
الصفحة المطموبة (في وضع التصميم والتنفيذ).



يوضح الجدول التالي أىم خصائص وأحداث العنصر .TabControl

الخاصية أو الحدث

الوصف

الخصائص
ImageList
ItemSize

تُحدد قائمة الصور التي تظير في عناوين الصفحات.
تُحدد حجم عنوان الصفحة.

MultiLine

تُحدد فيما إذا كان من الممكن عرض العناوين في أكثر من
سطر.

SelectedIndex

فيرس الصفحة المحددة.

SelectedTab

الصفحة المحددة.

TabCount

تُعيد عدد الصفحات.
تجميعة كل الصفحات.

TabPages
األحداث
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 (عند تحديد صفحةSelectedIndex يتولد عندما يتغير
.)جديدة

SelectedIndexChanged

 ُيمكن توليد معالجات أحداث ليذا الحدث بالنقر، عند النقر عمى عنوانياClick  تولد كل صفحة الحدث
.المزدوج عمى جسم الصفحة
 لعرض مجموعة من الخيا رات المتعمقة بنص ضمنTabControl  يستعمل المثال التالي العنصر
About  تُظير آخر صفحة.) Message  نص الرسالة،Size  الحجم،Color  (المونLabel لصاقة
.نص يشرح كيفية استعمال الصفحات
1

// UsingTabsForm.cs

2

// Using TabControl to display various font settings.

3

using System;

4

using System.Drawing;

5

using System.Windows.Forms;

6
7

//Form uses Tabs and RadioButtons to display various font settings

8

public partial class UsingTabsForm : Form

9

{

10

// default constructor

11

public UsingTabsForm()

12

{

13
14

InitializeComponent();
} // end constructor

15
16

// event handler for Black RadioButton

17

private void blackRadioButton_CheckedChanged(

18
19
20
21

object sender, EventArgs e )
{
displayLabel.ForeColor = Color.Black;//change font color to black
} // end method blackRadioButton_CheckedChanged

22
23

// event handler for Red RadioButton

24

private void redRadioButton_CheckedChanged(
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25
26
27
28

object sender, EventArgs e )
{
displayLabel.ForeColor = Color.Red; // change font color to red
} // end method redRadioButton_CheckedChanged

29
30

// event handler for Green RadioButton

31

private void greenRadioButton_CheckedChanged(

32
33
34
35

object sender, EventArgs e )
{
displayLabel.ForeColor = Color.Green;//change font color to green
} // end method greenRadioButton_CheckedChanged

36
37

// event handler for 12 point RadioButton

38

private void size12RadioButton_CheckedChanged(

39
40

object sender, EventArgs e )
{

41

// change font size to 12

42

displayLabel.Font = new Font( displayLabel.Font.Name, 12 );

43

} // end method size12RadioButton_CheckedChanged

44
45

// event handler for 16 point RadioButton

46

private void size16RadioButton_CheckedChanged(

47
48

object sender, EventArgs e )
{

49

// change font size to 16

50

displayLabel.Font = new Font( displayLabel.Font.Name, 16 );

51

} // end method size16RadioButton_CheckedChanged

52
53

// event handler for 20 point RadioButton

54

private void size20RadioButton_CheckedChanged(

55
56

object sender, EventArgs e )
{

57

// change font size to 20

58

displayLabel.Font = new Font( displayLabel.Font.Name, 20 );
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59

} // end method size20RadioButton_CheckedChanged

60
61

// event handler for

62

private void helloRadioButton_CheckedChanged(

63
64

object sender, EventArgs e )
{

65
66

Hello! RadioButton

displayLabel.Text = "Hello!"; // change text to Hello!
} // end method helloRadioButton_CheckedChanged

67
68

// event handler for Goodbye! RadioButton

69

private void goodbyeRadioButton_CheckedChanged(

70
71

object sender, EventArgs e )
{

72
73

displayLabel.Text = "Goodbye!"; // change text to Goodbye!
} // end method goodbyeRadioButton_CheckedChanged

74 } // end class UsingTabsForm

(a)
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(b)

(c)
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)(d



قمنا بإنشاء العناصر

textOptionsTabControl, colorTabPage, sizeTabPage,

 messageTabPageو  aboutTabPageفي وضع التصميم باستعمال المصمم .Designer
 تحوي الصفحة  colorTabPageثالثة أزرار خيار  RadioBottonsلأللوان أسود ،أحمر وأخضر .
يحدث معالج الحدث  CheckChangedلكل زر خيار لون ويقوم بتموين النص في displayLabel
(األسطر  36و  35و .)32
 تممك الصفحة  sizeTabPageثالثة أزرار خيار لقياسات الخط  93و  91و  36والتي تغير حجم
الخط في ( displayLabelاألسطر  23و 76و.)77

 تحوي الصفحة  messageTabPageزري خيار لنصي الرسالة ! Helloو ! Goodbyeوالمذان
يحددان النص ضمن ( displayLabelالسطرين  17و .)53
 تحوي الصفحة  aboutTabPageلصاقة تشرح اليدف من استعمال العنصر .TabControl
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 مواضيع متقدمة:الفصل السابع
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عنوان الموضوع:
مواضيع متقدمة.

الكلمات المفتاحية:
الوثائق متعددة المستندات ،الوراثة المرئية ،إنشاء عناصر مخصصة.

ملخص:
نعرض في هذا الفصل بعض المواضيع المتقدمة .نبدأ أوالً بتقانة إنشاء الواجهات ذات الوثائق المتعددة ،ثم ُنبين

استخدامات الوراثة المرئية ،وأخي ًار نتعلم بناء عناصر جديدة مخصصة.

أهداف تعليمية:
يتعرف الطالب في هذا الفصل على:
 كيفية بناء الواجهات ذات الوثائق المتعددة.


استخدام الوراثة المرئية.

 بناء عناصر مخصصة.

المخطط:
مواضيع متقدمة
 3 وحدات )(Learning Objects
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نوافذ الواجهة متعددة المستندات MDI


قمنا فيما سبق ببناء تطبيقات ذات واجهات أحادية المستندات Single Document Interface
( ،)SDIتستطيع البرامج من هذا النوع (مثل  Notepadو )Paintأن تُظهر نافذة واحدة فقط في نفس
عادة ما يكون لهذه التطبيقات قدرات محدودة ،فالتطبيقين المذكورين آنفًا لهما قدرات تحرير
الوقت.
ً
محدودة للنص والصورة ،يجب على المستخدم تشغيل نسخة جديدة من البرنامج لتحرير عدة مستندات.



تكون معظم التطبيقات المتقدمة برامج ذات واجهات متعددة المستندات

Multiple Document

 ،)MDI( Interfaceوالتي تسمح للمستخدم تحرير عدة مستندات في آن معاً (مثال :تطبيقات
 .)Microsoft Officeكما أن التطبيقات ذات الواجهات متعددة المستندات تميل ألن تكون أكثر تعقيداً،

فالتطبيقين  PaintShop Proو  Photoshopعلى سبيل المثال يملكان عددًا أكبر من إمكانيات
تحرير الصور والنصوص من .Paint

 تُدعى النافذة الرئيسية لتطبيق  MDIبالنافذة األم  ،Parent Windowكما توصف كل نافذة أخرى
ضمن التطبيق بأنها نافذة ابن  .Child Windowوعلى الرغم من أن تطبيق ُ MDIيمكن أن يحوي
ال منها لها نافذة أم واحدة .كما أنه ُيمكن لنافذة ابن وحيدة على األكثر
العديد من النوافذ األبناء ،إال أن ك ً
أن تكون فعالة في نفس الوقت.



اليمكن تحريكها خارج نافذتها األم ،واال لكانت تتصرف كأي
ال ُيمكن أن تكون النافذة االبن أماً ،كما ُ
نافذة أخرى (مع األخذ بعين االعتبار اإلغالق والتصغير وتغيير الحجم  .)...كما ُيمكن أن تختلف

وظيفة نافذة ابن عن نافذة ابن أخرى تشترك معها في النافذة األم ،فيمكن على سبيل المثال لنافذة ابن

أن تسمح للمستخدم بتحرير الصور ،ويمكن ألخرى أن تسمح له بتحرير نص ،ويمكن لثالثة أن تعرض
مخططًا لنشاط الشبكة ،ويمكن لجميع هذه النوافذ أن تنتمي لنفس النافذة األم .MDI Parent

ال عن تطبيق :MDI
 يوضح الشكل التالي مثا ً
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 إلنشاء نموذج  ،)MDI Form ( MDIنقوم بإنشاء نموذج مع وضع الخاصية IsMdiContainer
مساوية  .trueيتغير عندها مظهر النموذج كما في الشكل التالي:

 نقوم بعد ذلك بإنشاء صف للنموذج االبن ُليضاف إلى النموذج .للقيام بذلك ننقر على المشروع في
 Solution Explorerبالزر األيمن ونختار ( )Project → Add → Windows Formونسمي
الملف ،ونحرر النموذج الجديد كما نريد.
 إلضافة النموذج االبن للنافذة األم ،يجب إنشاء غرض جديد منه ،واسناد النموذج األم إلى الخاصية
 ،MdiParentواستدعاء الطريقة  Showللنموذج االبن.



وبشكل عام ،فإلضافة نموذج ابن إلى نموذج أم نكتب:
;)(ChildFormClass childForm = new ChildFormClass
;childForm. MdiParent = parentForm
;)(childForm.Show



يقوم النموذج األم بإنشاء االبن في معظم الحاالت ،لذا يكون المؤشر  parentFormهو .this

عادة ،يتوضع الكود الالزم إلنشاء نموذج ابن ضمن معالج حدث ،والذي يقوم بإنشاء نافذة جديدة كرد

ً
فعل على حدث قام به المستخدم ،تُشكل خيارات القوائم (مثل  )File → New → Windowتقنية
مألوفة إلنشاء نوافذ جديدة.

 تُعيد الخاصية  MdiChildrenللصف  Formمصفوفة من المؤشرات على النماذج األبناء ،وهذا مفيد
إذا كانت النافذة األم تريد فحص حالة كل أبنائها (كالتحقق من حفظ جميع النوافذ األبناء قبل إغالق
النافذة األم) .تُعيد الخاصية  ActiveMdiChildمؤش اًر على النافذة االبن الفعالة ،وال تُعيد شيئاً في حال
عدم وجود أي نافذة ابن فعالة.
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الخاصية أو الحدث

الوصف

خصائص النافذة االبن
IsMdiChild

تُحدد فيما إذا كان النموذج هو نموذج  MDIابن (للق راءة فقط
.)read-only

MdiParent

تُحدد النموذج األب.

خصائص النافذة األم
ActiveMdiChild

تُعيد النموذج االبن الفعال ( nullفي حال عدم وجود ابن فعال).

IsMdiContainer

تُحدد فيما إذا كان ُيمكن للنموذج أن يكون نموذجًا أبًا في تطبيق
 ،Mdiالقيمة االفتراضية هي .false

MdiChildren

تُعيد نوافذ األبناء على شكل مصفوفة من النماذج.

الطرائق

LayoutMdi

تُحدد طريقة عرض النوافذ األبناء ضمن النافذة األم ،تأخذ هذه
الطريقة وسيطاً من نمط التعداد  MdiLayoutالذي يأخذ أحد

القيم ، TileHorizental ، Cascade ، ArrangeIcons
.TileVertical

األحداث
MdiChildActivate

يتولد عندما يتم تفعيل أو إغالق نافذة ابن.

ُ يمكن إغالق وتصغير وتكبير النوافذ األبناء بشكل مستقل عن النوافذ األبناء األخرى أو النافذة األم.
 عندما يتم تصغير أو إغالق النافذة األم ،يتم تصغير أو إغالق النوافذ األبناء أيضًا.

 توفر  C#خاصية تُساعد على متابعة النوافذ األبناء المفتوحة في حاوية  ،MDIحيث تُحدد الخاصية
 MdiWindowListItemللصف  MenuStripالقائمة -في حال وجودها -والتي تُظهر قائمة بالنوافذ

األبناء المفتوحة ،وعندما تُفتح نافذة ابن جديدةُ ،يضاف بند إلى القائمة.
 إذا تم فتح تسع نوافذ أبناء أو أكثر يظهر الخيار  More Windows...ضمن القائمة ،والذي يسمح
للمستخدم بتحديد النافذة من قائمة في مربع حوار.

 تسمح حاويات  MDIبتنظيم توضع النوافذ األبناء ،يمكن ترتيب النوافذ األبناء في تطبيق MDI
باستدعاء الطريقة  LayoutMdiللنموذج األب ،تأخذ الطريقة  LayoutMdiوسيطًا من نمط التعداد
 ،MdiLayoutوالذي يأخذ أحد القيم ArrangeIcons, Cascade, TileHorizental :و

 .TileVerticalتمأل النوافذ األبناء المرصوفة  Tilesالنافذة األم بشكل كامل وال تتداخل ،ويمكن ترتيبها
أفقياً ( القيمة  )TileHorizentalأو عمودياً (القيمة  ،)TileVerticalتتداخل النوافذ المتشلشلة
( Cascadedالقيمة  )Cascadeبحيث يكون لكل منها نفس الحجم وتظهر جزءاً من شريط العنوان،
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ترتب القيمة  ArrangeIconsأيقونات النوافذ األبناء المصغرة (عند اإلمكان) ،إذا كانت النوافذ المصغرة
متناثرة ضمن النافذة األم تقوم القيمة  ArrangeIconsبترتيبها بشكل أنيق في الزاوية اليسرى -السفلى
للنافذة األم.


يوضح الشكل التالي القيم المختلفة لنمط التعداد .MdiLayout

(a) ArrangeIcons

(b) Cascade

(c) TileHorizental
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(d) TileVertical



يوضح المثال التالي طريقة استعمال نوافذ  .MDIيستعمل الصف  UsingMDIFormثالث منتسخات
من النماذج األبناء من الصف  ،ChildFormيحتوي كل منها صندوق صورة ،يحوي النموذج األب
قائمة تسمح للمستخدم بإنشاء وترتيب النماذج األبناء.

ال -قائمتين في المستوى األعلى ،تحوي أوالها ( )Fileالقائمة
 يحوي النموذج األب -الذي يتم إنشاؤه أو ً
الفرعية  Newوالبند  ،Exitتتألف القائمة الفرعية  Newمن بند لكل نافذة ابن ،وتوفر القائمة الثانية
 Windowخيارات لتوضع نوافذ  MDIاألبناء ،باإلضافة إلى قائمة بالنوافذ األبناء المفتوحة.
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 في نافذة الخصائص لنجعل من النموذج نافذةtrue  مساويةIsMdiContainer  نجعل قيمة الخاصية
مساوية

)menuStrip1(

للقائمة

MdiWindowListItem

الخاصية

قيمة

نجعل

،أم

. حاوية على قائمة النوافذ األبناءWindow  يجعل هذا القائمة،windowToolStripMenuItem
 إلى55  (األسطر منcascadeToolStripMenuItem_Click  معالج الحدثCascade  يملك البند
LayoutMdi  يستدعي معالج الحدث هذا الطريقة،) والذي ُيرتب النوافذ األبناء بشكل متشلشل55
.)55 (السطرCascade ويمرر لها القيمة

 (األسطرtileHorizentalToolStripMenuItem_Click  معالج الحدثTileHorizental  يملك البند
 يستدعي معالج الحدث هذا الطريقة، ) والذي يرتب النوافذ األ بناء بشكل أفقي22  إلى26 من
.)25 (السطرTileHorizental  ويمرر لها القيمةLayoutMdi
 (األسطرtileVerticalToolStripMenuItem_Click  معالج الحدثTileVertical  يملك البند، أخي اًر
 يستدعي معالج الحدث هذا الطريقة،) والذي ُيرتب النوافذ األبناء بشكل أفقي73  إلى69من
.)26 (السطرTileVertical  ويمرر لها القيمةLayoutMdi

 يجب أن ُنحدد صف النافذة االبن ولفعل ذلك ننقر على المشروع في، لم يكتمل بناء التطبيق حتى اآلن
) ونسميProject → Add → Windows Form(  بالزر األيمن ونختارSolution Explorer
. وثم نضيف مربع صورة له،ChildForm الملف
1

// UsingMDIForm.cs

2

// Demonstrating use of MDI parent and child windows.

3

using System;

4

using System.Windows.Forms;

5
6

// Form demonstrates the use of MDI parent and child windows

7

public partial class UsingMDIForm : Form

8

{

9

// default constructor

10

public UsingMDIForm()

11

{

12
13

InitializeComponent();
} // end constructor

14
15

//create Child 1 window when child1ToolStripMenuItem is clicked

16

private void child1ToolStripMenuItem_Click(

17
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18

{

19

// create new child

20

ChildForm formChild = new ChildForm(

21

"Lavender Flowers", "lavenderflowers" ); );

22

formChild.MdiParent = this; // set parent

23

formChild.Show(); // display child

24

} // end method child1ToolStripMenuItem_Click

25
26

//create Child 2 window when child2ToolStripMenuItem is clicked

27

private void child2ToolStripMenuItem_Click(

28
29

object sender, EventArgs e )
{

30

// create new child

31

ChildForm formChild = new ChildForm(

32

"Purple Flowers", "purpleflowers" );

33

formChild.MdiParent = this; // set parent

34

formChild.Show(); // display child

35

} // end method child2ToolStripMenuItem_Click

36
37

//create Child 3 window when child3ToolStripMenuItem is clicked

38

private void child3ToolStripMenuItem_Click(

39
40

object sender, EventArgs e )
{

41

// create new child

42

ChildForm formChild = new ChildForm(

43

"Yellow Flowers", "yellowflowers" );

44

formChild.MdiParent = this; // set parent

45

formChild.Show(); // display child

46

} // end method child3MenuItem_Click

47
48

// exit application

49
private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e )
50

{
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51
52

Application.Exit();
} // end method exitToolStripMenuItem_Click

53
54

// set Cascade layout

55

private void cascadeToolStripMenuItem_Click(

56
57

object sender, EventArgs e )
{

58
59

this.LayoutMdi( MdiLayout.Cascade );
} // end method cascadeToolStripMenuItem_Click

60
61

// set TileHorizontal layout

62

private void tileHorizontalToolStripMenuItem_Click(

63
64

object sender, EventArgs e )
{

65
66

this.LayoutMdi( MdiLayout.TileHorizontal );
} // end method tileHorizontalToolStripMenuItem

67
68

// set TileVertical layout

69

private void tileVerticalToolStripMenuItem_Click(

70
71

object sender, EventArgs e )
{

72
73

this.LayoutMdi( MdiLayout.TileVertical );
} // end method tileVerticalToolStripMenuItem_Click

74 } // end class UsingMDIForm
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)(c

)(d

 بعد تعريف صف النافذة االبنُ ،يمكن للنافذة األم إنشاء نوافذ أبناء .تنشئ معالجات األحداث في
األسطر من  62إلى  62نموذج ابن جديد حسب بند القائمة التي تم نقرها .تقوم األسطر  62و ، 66
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66  و33  و66  و تقوم األسطر،ChildForm  بإنشاء منتسخات جديدة من63  و66 ، 36  و32
 لعرض النافذةShow  الطريقة65  و36  و63  و تستدعي األسطرMdiParent بتحديد الخاصية
.االبن
 و65  يقوم السطران، نص شريط العنوان65  ُيحدد السطر، للنموذج االبنconstructor  في الباني
.Image  بتحديد الخاصية65
1

// Child.cs

2

// Child window of MDI parent.

3

using System;

4

using System.Drawing;

5

using System.Windows.Forms;

6

using System.IO;

7
8

public partial class ChildForm : Form

9

{

10

public ChildForm( string title, string resourceName)

11

{

12

// Required for Windows Form Designer support

13

InitializeComponent();

14
15

Text = title; // set title text

16
17

// set image to display in pictureBox

18

picDisplay.Image =

19
20

(Image)(Properties.Resources.ResourceManager.GetObject(resourceName);

} // end constructor

21 } // end class ChildForm

ISSN: 2617-989X

143

Events driven programming _ Ch7

Visual Inheritance الوراثة المرئية
 ُيمكن تعريف، فعلى سبيل المثال. تُم ّكن الوراثة المرئية من تحقيق توافقية في المظهر ضمن تطبيق
نموذج أب يحوي شعار المنتج ولون خلفية معين وشريط قوائم مسبق التعريف ومجموعة من العناصر
. ثم ُيمكن استعمال النموذج األب ضمن التطبيق لتوحيد المظهر،األخرى
"Visual C#"  لصاقتين تعرضان النصVisualInheritanceForm  يحوي النموذج، في المثال التالي
 عندما يضغط المستخدم الزر يتم استدعاء،Learn more  و ز ًار يعرض النص،"I love C#" و

 و التي تقوم بعرض رسالة،)66  إلى62  (األسطر منlearnMoreButton_Click الطريقة
. تُظهر بعض المعلوماتMessageBox

1

// VisualInheritanceForm.cs

2

// Base Form for use with visual inheritance.

3

using System;

4

using System.Windows.Forms;

5
6

// base Form used to demonstrate visual inheritance

7

public partial class VisualInheritanceForm : Form

8

{

9

// default constructor

10

public VisualInheritanceForm()

11

{

12
13

InitializeComponent();
} // end constructor

14
15

// display MessageBox when Button is clicked

16

private void learnMoreButton_Click( object sender,EventArgs e )

17

{

18

MessageBox.Show(

19

"Visual C# is a programming language",

20

"Learn More", MessageBoxButtons.OK,

21

MessageBoxIcon.Information );

22

} // end method learnMoreButton_Click

23 } // end class VisualInheritanceForm
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 لنسمح لنماذج أخرى بالوراثة المرئية من  VisualInheritanceFormيجب حزمها ضمن مكتبة
صفوف  .) .dll( class libraryننقر بالزر األيمن على اسم المشروع في Solution Explorer

ونختار  ،Propertiesثم نختار  Applicationونغير الخيار في القائمة المنسدلة  Output typeمن
 Windows Applicationإلى  ،Class Libraryيؤدي بنا هذا إلى توليد (.).dll

ال بإنشاء تطبيق جديد ،ونضيف إليه مرجعًا
 لنرث  VisualInheritanceFormمرئياً ،نقوم أو ً

 referenceإلى المكتبة التي أنشأناها (الموجودة في المجلد  bin\Releaseللتطبيق السابق) ،ثم نفتح
الملف

الذي

عرف
ُي ّ

واجهة

التطبيق

الجديد

ونعدل

السطر

األول

ليرث من

الصف

 .VisualInheritanceFormالحظ أننا بحاجة لتحد يد اسم الصف ،يجب أن تظهر اآلن عناصر
النموذج األب في وضع التصميم كما في الشكل التالي ،ما زال بإمكاننا إضافة عناصر إلى النموذج.
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 باإلضافة إلى زر إضافيVisualInheritanceForm تحوي الواجهة العناصر الموروثة من الصف



 إلى62  عندما ينقر المستخدم هذا الزر يقوم معالج الحدث االسطر من.Even More يحمل النص
 يوضح المثال أن العناصر و توضعها و. بعرض رسالة تحوي معلومات مختلفة عن الرسالة السابقة66
للصف

جميعها

تورث
ّ

VisualInheritanceForm

الصف

في

توجد

والتي

عملها

.VisualInheritanceTestForm

 و بما أن الصف، سيقوم معالج الحدث بعرض رسالةLearn More  إذا نقر المستخدم الزر
 لتعريف عناصره فال يمكن للصفprivate  يستعمل محدد الوصولVisualInheritanceForm
. تعديل هذه العناصرVisualInheritanceTestForm
1

// VisualInheritanceTestForm.cs

2

// Derived Form using visual inheritance.

3

using System;

4

using System.Windows.Forms;

5
6

// derived form using visual inheritance

7

public partial class VisualInheritanceTestForm :

8
9

VisualInheritanceForm

// code for inheritance

{

10

// default constructor

11

public VisualInheritanceTestForm()

12

{

13
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14

} // end constructor

15
16

// display MessageBox when Button is clicked

17

private void evenMoreButton_Click(object sender, EventArgs e)

18

{

19

MessageBox.Show( "Visual C# is an OOP language",

20

"Even More", MessageBoxButtons.OK,

21

MessageBoxIcon.Information );

22

} // end method evenMoreButton_Click

23 } // end class VisualInheritanceTestForm
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العناصر المخصصة User-Defined Controls
 تسمح منصة  .NETبإنشاء عناصر تحكم إضافية مخصصة .تظهر هذه العناصر في صندوق األدوات
 ToolBoxويمكن إضافتها إلى النماذج  Formsواللوحات  Panelsومربعات المجموعات
 GroupBoxesكما نضيف األزرار واللصاقات وعناصر التحكم المعرفة مسبقًا.

 إن أسهل طريقة لتعريف عنصر تحكم جديد مخصص هي أن نشتقه من عنصر تحكم موجود سابقًا
ال من القيام
ال .يفيد هذا في حال كنا نحتاج إلى إضافة وظائف إلى عنصر موجود بد ً
كاللصاقة مث ً
فيمكن على سبيل المثال ،أن ُننشئ نمطًا
بإعادة بناء العنصر كله من أجل إضافة بعض الوظائفُ .
ويمكن
جديدًا من اللصاقات التي تتصرف مثل اللصاقات العادية إال أنها تختلف عنها في المظهرُ ،
ال.
تحقيق ذلك بالوراثة من الصف  Labelوتجاوز إعادة تعريف الطريقة  OnPaintمث ً



تمتلك كل عناصر التحكم الطريقة  OnPaintوالتي يستدعيها النظام عند لزوم إعادة رسم العنصر (في

ال) ،ويمرر لهذه الطريقة غرض من النمط  PaintEventArgsوالذي يحوي
حال تغيير حجمه مث ً

معلومات خاصة بالرسم ،فالخاصية  Graphicsتمثل الغرض الرسومي المستعمل للرسم ،والخاصية
 ClipRectangleتعرف المنطقة مستطيلة الشكل التي تحدد حدود العنصر ،عندما يقوم النظام برفع

الحدث  Paintيقوم الصف األب لصفنا باستدعاء الطريقة  OnPaintباستعمال تعدد األشكال
 ،Polymorphismوبما أنه لن يتم استدعاء الطريقة  OnPaintالخاصة باألب فيجب علينا القيام بذلك

صراحة ضمن الحدث  OnPaintالخاص بنا ق بل كتابة كود رسم مخصص .يكون الهدف -في معظم
الحاالت -التأكد من تنفيذ كود الرسم األصلي إضافة إلى الكود المخصص الجديد ،أما إذا لم يكن من
المطلوب السماح لألب بالرسم فلن نقوم باستدعاء للطريقة  OnPaintالخاصة باألب.
 نستعمل الصف  UserControlإلضافة عنصر تحكم جديد ي تركب من عدة عناصر تحكم موجودة،
حيث تدعى العناصر المضافة بعناصر التأسيس  ،constituent controlsيمكن للمبرمج على سبيل
المثال بناء  UserControlمكون من مربع نص ولصاقة وزر ،كل منها مرتبط بوظيفة ما (يمكن أن
يعمل الزر على نسخ قيمة النص ضمن مربع النص إلى اللصاقة) ،يلعب العنصر  UserControlدور

الحاوية للعناصر المضافة إليه ،إن العنصر  UserControlيحوي عناصر التأسيس لذا فهو ال يحدد
طريقة رسمها ،كما أنه ال يمكن تجاوز الطريقة  OnPaintله ،لذا يجب استعمال الحدث  Paintلكل
عنصر للتحكم في مظهره ،يمرر لمعالج هذا الحدث غرض من الصف  PaintEventArgsوالذي
يمكن استعماله للرسم على عناصر التأسيس.
 كما يمكن للمبرمج أن يستعمل تقنية أخرى لبناء عنصر جديد كليًا بأن يرث من الصف  ،Controlال
يحدد هذا الصف سلوكاً معيناً ،وتترك لك هذه المهمة ،وعوضاً عن ذلك يقوم الصف  Controlبمعالجة

ما يتعلق بجميع ع ناصر التحكم ،كاألحداث وتغيير الحجم ،كما يجب أن تحوي الطريقة OnPaint

استدعاء للطريقة  OnPaintالخاصة بالصف األب ،والتي تقوم باستدعاء معالج الحدث  ،Paintيجب
ً
أيضًا وضع كود يقوم بعملية رسم العنصر في الطريقة  OnPaintالجديدة ،تزيد هذه التقنية من المرونة
ولكنها ب حاجة إلى تخطيط أكبر ،يوضح الجدول التالي الفرق بين الطرق المذكورة.
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التقنية

المتبعة

لبناء

عنصر

الوصف

مخصص

يمكنك فعل ذلك إلضافة وظائف إلى عنصر تحكم

الوراثة من عنصر تحكم معرف
مسبقًا

موجود،عندما تعيد تعريف الطريقة  OnPaintقم باستدعاء
النسخة الخاصة بالصف األب ،الحظ أنه يمكنك فقط اإلضافة
على المظهر األصلي لعنصر التحكم و ال يمكنك إعادة
تصميمه.
يمكنك إنشاء  UserControlمكون من العديد من عناصر
التحكم الموجودة الحظ أنه ال يمكنك إعادة تعريف الطريقة

إنشاء UserControl

 OnPaintلهذا العنصر ،بل يجب عليك أن تكتب كود الرسم
في معالج الحدث  Paintعوضاً عن ذلك ،الحظ أنه يمكنك

فقط اإلضافة على المظهر األصلي لعنصر التحكم و ال يمكنك

إعادة تصميمه.
لتعريف عنصر تحكم جديد بالكامل ،قم بإعادة تعريف الطريقة
الوراثة من الصف Control

استدع الطريقة
 OnPaintثم
ِ

 OnPaintالخاصة بالصف

األب ثم اكتب كوداً لرسم عنصر التحكم ،يمكنك باستعمال
هذهالطريقة تحديد مظهر العنصر بشكل كامل.

الخاصية أو الحدث

الوصف

الخصائص
Graphics

الغرض الرسومي للعنصر ،يستعمل للرسم فوق العنصر.

ClipRectangle

تحدد المستطيل الذي يعرف حدود العنصر.



نقوم في المثال التالي ببناء العنصر "ساعة" " ،"Clockوهو  UserControlيتألف من لصاقة Label
ومؤقت  ،Timerحيث يتم تحديث نص اللصاقة ليمثل الوقت الحالي كلما رفع المؤقت حدثًا.
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1

// ClockUserControl.cs

2

// User-defined control with a timer and a Label.

3

using System;

4

using System.Windows.Forms;

5
6

// UserControl that displays the time on a Label

7

public partial class ClockUserControl : UserControl

8

{

9

// default constructor

10

public ClockUserControl()

11

{

12
13

InitializeComponent();
} // end constructor

14
15

// update Label at every tick

16

private void clockTimer_Tick(object sender, EventArgs e)

17

{

18

// get current time (Now), convert to string

19

displayLabel.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();

20

} // end method clockTimer_Tick

21 } // end class ClockUserControl

) هو عنصر غير مرئي يكمنSystem.Windows.Forms  (في فضاء األسماءTimer  إن المؤقت
 مقدرة بالميللي ثانيةInterval  كل فترة محددة بالخاصيةTick  ويولد الحدث،في النموذج
.) (جزء من ألف من الثانيةmilliseconds
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 يحوي هذا التطبيق  UserControlيدعى  ClockUserControlونموذجًا يقوم بعرضه ،نبدأ بإنشاء
 ،Windows Applicationثم نختار

Project → Add User Control...
مما

يؤدي

إلى

عرض

مربع

حوار

يمكننا

من

تحديد

نمط

العنصر

المنشود،

ثم

نسمي الملف (والصف)  ،ClockUserControlفيظهر هذا العنصر الحالي على شكل مستطيل

رمادي.
 يمكن التعامل مع هذا العنصر كما لو كان نموذجاً ،أي أننا نستطيع إضافة عناصر باستعمال صندوق
ال من بناء تطبيق نقوم ببناء عنصر
األدوات وتحديد الخصائص باستعمال نافذة الخصائص .إال أننا بد ً

جديد يتألف من عناصر أخرى ،نضيف لصاقة ( )displayLabelومؤقتًا ( )clockTimerإلى

العنصر ،ونضبط الخاصية  Intervalللمؤقت لتكون  6222ميللي ثانية ونعطي قيمة للنص ضمن
ال ليولد
اللصاقة في معالج الحدث  Tickللمؤقت (األسطر من  62إلى  ،)62يجب أن يكون المؤقت فعا ً

أحداثًا ،وذلك عن طريق إعطاء الخاصية  Enabledالقيمة  trueفي نافذة الخصائص.

 يحوي ( DateTimeفي فضاء األسماء  )Systemالخاصية  Nowالتي تمثل الوقت الحالي ،تستعمل
الطريقة  ToLongTimeStringلتحويل  Nowإلى سلسلة محرفية تحوي الساعة والدقيقة والثانية (مع
أحد الرمزين  AMو ،)PMوقد استعملناها لتحديث النص في  displayLabelفي السطر .65


يظهر هذا العنصر في صندوق األدوات بمجرد إنشائه ،وقد يلزم االنتقال إلى النموذج قبل أن يظهر في
صندوق األدوات ،الستعمال هذا العنصر نقوم بسحبه وافالته على النموذج ونشغل التطبيق ،لقد أعطينا
العنصر  ClockUserControlخلفية بيضاء ليظهر واضحًا على النموذج ،وبما أنه ال يوجد معالجات
أحداث فسنعرض كود العنصر  ClockUserControlفقط.

 لبناء عنصر مخصص ُ ،UserControlيمكن استخدامه في تطبيقات أخرى نتبع الخطوات التالية:
 .1ننشئ مشروع مكتبة صفوف  Class Libraryجديد.
 .2نحذف الملف  Class1.csالذي يظهر.
 .3ننقر الزر األيمن على المشروع في  Solution Explorerونختار
Add → User Control...
ثم نسمي الملف وننقر .Add
 .4نقوم بإضافة العناصر المكونة للعنصر.

 .5نقوم ببناء  Buildالمشروع ،سيقوم  Visual Studioبإنشاء ملف له الالحقة  .dllفي مجلد الخرج.
 .6ننشئ تطبيق جديد.
 .7في التطبيق الجديد ننقر بالزر األيمن على صندوق األدوات ونختار  ،Choose Items...سيظهر
مربع الحوار  ،Choose ToolBox Itemsننقر  Browseونختار ملف  .dllالناتج عن التطبيق الذي
أنشئناه في الخطوات من  6إلى  ، 5سيظهر بند في مربع الحوار  Choose ToolBox Itemsنقوم
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باختياره إذا لم يكن مختا ًار ،ننقر  OKإلضافة العنصر إلى صندوق األدوات .يمكن اآلن إضافة هذا
العنصر إلى النموذج مثل أي عنصر آخر.
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 الرسوميات:الفصل الثامن
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عنوان الموضوع:
الرسوميات.

الكممات المفتاحية:
صفوف الرسم ،نظام اإلحداثيات ،التحكم باأللوان ،خطوط النص ،الخطوط ،المستطيالت ،األشكال البيضوية،
األقواس ،المضمعات.

ممخص:
نستعرض في ىذا الفصل األدوات المتوفرة في
األلوان والخطوط.

.NET

لرسم األشكال ثنائية األبعاد ،إضاف ًة إلى عمميات التحكم في

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى7
 الصفوف التي توفرىا المغة لمتعامل مع الرسوميات المتجية.


التعامل مع األلوان.

 التعامل مع خطوط النص.
 رسم الخطوط.
 رسم المستطيالت.
 رسم األشكال البيضوية.
 رسم األقواس.
 رسم المضمعات.

المخطط:
الرسوميات
 3 وحدات )(Learning Objects

154

ISSN: 2617-989X

Events driven programming _ Ch8

مقدمة
 تدعم  .NETالرسوميات ،مما يساعد المبرمجين عمى تحسين الواجيات البيانية لتطبيقاتيم.
 تحوي مكتبة صفوف المنصة ) Framework Class Library (FCLالعديد من إمكانيات الرسم
المتطورة كجزء من فضاء األسماء  System.Drawingوعدة فضاءات أخرى تشكل بمجموعيا واجية
تصميم الرسوميات  (GDI) Graphics Design Interfaceالخاص بمنصة  ،.NETوىو عبارة عن
واجية برمجة تطبيقات

) Application Programming Interface (APIتؤمن مجموعة من

الصفوف إلنشاء رسوميات متجية

( Vector Graphicsوىي طريقة لتوصيف الرسوميات بحيث

يمكن معالجتيا بسيولة وبتقنيات عالية األداء) ،ولمعالجة الخطوط والصور.

صفوف الرسم ونظام اإلحداثيات
 يعرض المخطط التالي جزءًا من فضاء األسماء  System.Drawingوالذي يحوي العديد من الصفوف
والبنى التي يغطييا ىذا الفصل .يحوي فضاءا األسماء System.Drawing

و  System.Drawing.Drawing2Dعناصر  GDIاألكثر استعماالً.
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 يحوي الصف  Graphicsالعديد من الطرائق لرسم السالسل المحرفية  Stringsوالخطوط Lines
والمستطيالت  Rectanglesوالعديد من األشكال فوق عنصر ما .تحتاج طرائق الرسم في الصف
عادة إلى قمم  Penأو فرشاة  .Brushلرسم شكل ما ،يرسم القمم محيط الشكل ،في حين
Graphics
ً
ترسم الفرشاة شكالً مصمتاً.

 تحوي البنية  Colorعددًا كبي ًار من الخصائص الساكنة  Static Propertiesتُم ّثل ألوان العديد من
العناصر الرسومية ،باإلضافة إلى طريقة تسمح بتشكيل ألوان جديدة.

عرف خطوط الكتابة ،ويحوي الصف  FontFamilyطرائق
 كما يحوي الصف  Fontالخصائص التي تُ ّ
لمحصول عمى معمومات عن خط الكتابة.


قبل أن نبدأ بالرسم في  ،C#يجب أن نستعرض نظام اإلحداثيات Coordinates Systemالخاص بـ
عرف كل نقطة عمى الشاشة.
 ،GDIوىو عبارة عن نظام ُي ّ
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 بشكل افتراضي ،يكون لمزاوية العميا اليسرى اإلحداثيات ( .)0،0تحوي ثنائية اإلحداثيات قيمتين7
اإلحداثي ( X-Coordinate Xاإلحداثي األفقي) واإلحداثي ( Y-Coordinate Yاإلحداثي
العمودي).


يقيس اإلحداثي  Xالمسافة األفقية -باتجاه اليمين -عن الزاوية العميا اليسرى ،ويقيس اإلحداثي Y

عرف المحور  Xكل اإلحداثيات األفقية،
المسافة العمودية -باتجاه األسفل -عن ال زاوية العميا اليسرىُ .ي ّ
عرف المحور  Yكل اإلحداثيات العمودية .نستخدم في نظام اإلحداثيات الواحدة "بيكسل"
في حين ُي ّ
(  )pixel = picture elementوىي أصغر واحدة لقياس دقة  Resolutionشاشة العرض.

عرف القياسات والمواقع
 يؤمن فضاء األسماء  System.Drawingالعديد من البنى  Structuresالتي تُ ّ
في نظام اإلحداثيات.
 تُمثّل البنية  Pointإحداثيي نقطة في مستو .وتُحدد البنية  Rectangleعرض وارتفاع منطقة مستطيمة
الشكل .كما تُم ّثل البنية  Sizeعرض وارتفاع شكل ما.

سياقات وأغراض الرسم
ُ يمثل سياق الرسم في  C#سطحًا يسمح بالرسم عمى الشاشةُ .يدير غرض من النمط  Graphicsسياق
الرسم عن طريق التحكم بكيفية الرسم ،حيث يحوي طرائق لمرسم ومعالجة خط النص والمون والعديد من
األمور المتعمقة بالرسوميات.
 يرث كل صف ُيشتق من  System.Windows.Forms.Formالطريقة الظاىرية )(Virtual
 OnPaintوالتي تتم فييا معظم العمميات الرسومية .تتضمن وسائط ىذه الطريقة غرضًا من النمط

 PaintEventArgsوالذي ُيمكن أن نحصل منو عمى غرض  Graphicsخاص بالنموذج .يجب
الحصول عمى الغرض  Graphicsعند كل استدعاء لمطريقة ألن خصائص سياق الرسم التي ُيمثميا
ىذا الغرض قد تتغير .تستدع الطريقة  OnPaintالحدث  Paintالخاص بالعنصر.

ُ يمكننا عند الرسم عمى النموذج إعادة تعريف الطريقة  OnPaintلجمب غرض من النمط Graphics
من الوسيط  PaintEventArgsأو إلنشاء غرض جديد يرتبط بالسطح المناسب ،سنتحدث عن تقنيات
الرسم ىذه في  C#فيما بعد ضمن ىذا الفصل.

 إلعادة تعريف الطريقة الموروثة  OnPaintنستعمل الترويسة التالية7
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)protected override void OnPaint (PaintEventArgs e
ثم نستخرج غرض  Graphicsالوارد من الوسيط  PaintEventArgsكما يمي7
;Graphics graphicsObject = e.Graphics
ُيمكن اآلن استعمال المتحول  graphicsObjectلرسم أشكال عمى النموذج.

 يؤدي استدعاء الطريقة  OnPaintإلى رفع الحدث ُ ،Paintيمكن لممبرمجين بدالً من إعادة تعريف
الطريقة  OnPaintأن يضيفوا معالجًا لمحدث  ،Paintيولد  Visual Studioمعالج الحدث Paint
عمى الشكل التالي7

(protected void MyEventHandler_Paint
) object sender, PaintEventArgs e


يندر أن يقوم المبرمجون باستدعاء الطريقة  OnPaintبشكل مباشر ،ألن عممية الرسم توصف بأنيا
"مقادة باألحداث"  ،Event-Drivenحيث يستدعي حدث ما -مثل تغطية و كشف و تغيير حجم

النافذة  -الطريقة  OnPaintالخاصة بالنموذج .وبشكل مشابو ،يتم استدعاء الطريقة  OnPaintعند
عرض أي عنصر كمربع نص  TextBoxأو لصاقة .Label
حد ث
ُ يمكن استدعاء الطريقة  OnPaintبشكل إجباري وذلك باستدعاء الطريقة  Invalidateلمعنصر .تُ ّ
ىذه الطريقة العنصر و تُعيد رسم عناصره الرسومية .يحوي الصف  Controlالعديد من نسخ الطريقة
 Invalidateالتي تسمح لممبرمجين بتحديث أج زاء العنصر.

 ال تممك عناصر التحكم -كالمصاقات و األزرار -سياقات رسم خاصة فييا ،إال أنو ُيمكن إنشاء ىذه
السياقات .فممرسم عمى عنصر تحكم ،نقوم أوالً بإنشاء غرض  Graphicsباستدعاء الطريقة
 CreateGraphicsالخاصة بالعنصر كما يمي7

;)(Graphics graphicsObject = controlName.CreateGraphics

 ثم ُيمكن استعمال الطرائق المتوفرة في الصف  Graphicsلمرسم عمى العنصر.
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التحكم بالمون
عرف البنية  Colorطرائق وثوابت
 تُ ّ
حسن األلوان من مظير الواجيات وتساعد عمى توضيح المعنى .تُ ّ
 Constantsتُستعمل لمعالجة األلوان.
ُ يمكن إنشاء أي لون عن طريق توليفة من المكونات 7ألفا  ،Alphaأحمر  ،Redأخضر  ،Greenأزرق

( Blueتُدعى قيم  .)ARGBتأخذ كل من ىذه المكونات األربعة  ARGBقيمة من النمط  byteتُمثل
قيمًا صحيحة بين  0و  .522تُحدد القيمة  alphaشفافية المون ،حيث تُمثل القيمة  0لونًا شفافًا
 Transparentو تُمثل القيمة  522لوناً غير شفاف  ،Opaqueأما القيم بين  0و  522فتؤدي إلى
تأثير مزج موزون بين األلوان  RGBمع المون الخمفي لتعطي تأثي اًر شبو شفاف .SemiTransparent

عرف
عرف الرقم الثاني درجة األخضرُ ،
عرف الرقم األول من  RGBدرجة األحمر ضمن المونُ ،
وي ّ
وي ّ
ُي ّ
الثالث درجة األخضر .كمما كبرت ىذه األرقام كمما زادت درجة المون الموافق.
 تسمح  C#لممبرمجين باالختيار بين ما يقارب  74مميون لون ،واذا كان ال ُيمكن لحاسوب ما أن يظير
كل ىذه األلوان فإنو يستعمل المون األقرب .يوضح الجدول التالي بعض ثوابت األلوان مسبقة التعريف
(وكميا عامة  publicوساكنة .)static
المون

قيمة RGB

المون

قيمة RGB

Orange

255,200,0

White

255,255,255

Pink

255,175,175

Gray

128,128,128

Cyan

0,255,255

DarkGray

64,64,64

Magenta

255,0,255

Red

255,0,0

Yellow

255,255,0

Green

0,255,0

Black

0,0,0

Blue

0,0,255



يوضح الجدول التالي أىم خصائص وط رائق البنية  ،Colorلمحصول عمى قائمة كاممة بثوابت األلوان
مسبقة التعريف و خصائص وطرائق البنية ُ Colorيمكن االطالع عمى توثيق البنية  Colorعمى
الرابط7
msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.color
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الخاصية أو الطريقة

الوصف

الطرائق
طريقة ساكنة  staticتقوم بإنشاء لون باالعتماد عمى قيم
FromArgb

المكونات أحمر  ،redأخضر  ،greenأزرق  blueعمى شكل
أعداد صحيحة بين  0و .522كما تسمح نسخة أخرى من ىذه
الطريقة بتحديد ألفا  ،alphaأحمر  ،redأخضر  ،greenأزرق
.blue

FromName

طريقة ساكنة  staticتقوم بإنشاء لون باالعتماد عمى اسمو
الممرر عمى شكل سمسمة محرفية.

الخصائص
A
R
G
B

قيمة من النمط ( byteبين  0و  )522تمثل المكون ألفا
.alpha
قيمة من النمط ( byteبين  0و  ) 522تمثل المكون أحمر
.red
قيمة من النمط ( byteبين  0و  ) 522تمثل المكون أخضر
.green
قيمة من النمط ( byteبين  0و  )522تمثل المكون أزرق
.blue

 يوجد نسختين لمطريقة  ، FromArgbتأخذ إحداىا ثالثة أعداد صحيحة ،وتأخذ األخرى أربعة أعداد
صحيحة (يجب أن تكون جميعيا بين  0و  .)522حيث تأخذ كالىما ثالثة وسائط تحوي قيم األلوان
األحمر واألخضر واألزرق ،كما تسمح النسخة الثان ية بتحديد المكون ألفا ،حيث تعطي النسخة األولى
القيمة  522لممكون ألفا (غير شفاف) ،وتُعيد كال الطريقتين غرضاً من النمط  .Colorتُعيد الخصائص
 A,R,G,Bقيم المكونات  alpha, red, green, blueعمى الترتيب.


يقوم المبرمجون برسم الخطوط والسالسل المحرفية باستعمال الفراشي  Brushesواألقالم .Pens

ُيستعمل القمم - Penوالذي يعمل بطريقة مشابية لمقمم الحقيقي -لرسم الخطوط ،وتحتاج معظم ط رائق
الرسم إلى غرض من النمط  ، Penحيث تسمح النسخ المختمفة لتابع البناء الخاص بالنمط  Penبتحديد
لون وعرض الخطوط المراد رسميا ،كما يحوي فضاء األسماء  System.Drawingالصف Pens
الذي يحوي العديد من األقالم مسبقة التعريف.
عرف كل الصفوف التي تُشتق من الصف المجرد  Brush abstract classأغراضًا تُستعمل في
 تُ ّ
تموين الجزء الداخمي من الشكل .فعمى سبيل المثال ،يأخذ التابع البناء لمصف  SolidBrushغرضًا من
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النمط  Colorل تحديد المون المستخدم في الملء .تقوم الفراشي في معظم الط رائق  Fillبملء المساحة
بمون أو عينة  Patternأو صورة ،يمخص الجدول التالي بعض أنواع الفراشي واستعماالتيا.
الصف

الوصف
تقوم بملء المساحة باستعمال عينة  ،Patternيتم تعريف العينة

HatchBrush

كأحد قيم نمط التعداد  HatchStyleوبالمون األمامي (الذي
ترسم بو العينة) والمون الخمفي.
تقوم بملء المساحة بمزيج متدرج بين لونين ،وتعرف ىذه الفرشاة

LinearGradientBrush

عمى قطعة مستقيمة ،حيث يتم تعريفيا بتحديد المونين وزاوية
التدرج واما عرض مستطيل أو نقطتين.

SolidBrush

تقوم بملء المساحة بمون واحد.

TextureBrush

تقوم بملء المساحة بتك رار صورة.

معالجة األلوان


يوضح المثال التالي كيفية استعمال الطرائق والخصائص الموضحة في الجدول السابق ،حيث يظير
مستطيمين متداخمين تسمح لممستخدم بتجريب قيم األلوان وأسماءىا وقيم ألفا (لمشفافية).
// ShowColors.cs

1

// Color value and alpha demonstration.

2

;using System

3

;using System.Drawing

4

;using System.Windows.Forms

5
6

public partial class ShowColors : Form

7

{

8

// color for back rectangle

9

;private Color backColor = Color.Wheat

10
11

// color for front rectangle

12

;) private Color frontColor = Color.FromArgb( 100, 0, 0, 255

13
14

// default constructor
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16

public ShowColors()

17

{

18
19

InitializeComponent();
} // end constructor

20
21

// override Form OnPaint method

22

protected override void OnPaint( PaintEventArgs e )

23

{

24

Graphics graphicsObject = e.Graphics; // get graphics

25
26

// create text brush

27

SolidBrush textBrush = new SolidBrush( Color.Black );

28
29

// create solid brush

30

SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.White );

31
32

// draw white background

33

graphicsObject.FillRectangle( brush, 4, 4, 275, 180 );

34
35

// display name of backColor

36

graphicsObject.DrawString( backColor.Name, this.Font,

37

textBrush, 40, 5 );

38
39

// set brush color and display back rectangle

40

brush.Color = backColor;

41

graphicsObject.FillRectangle( brush, 45, 20, 150, 120 );

42
43

// display Argb values of front color

44

graphicsObject.DrawString( "Alpha: " + frontColor.A +

45

" Red: " + frontColor.R + " Green: " + frontColor.G +

46

" Blue: " + frontColor.B, this.Font, textBrush, 55, 165);

47
48

// set brush color and display front rectangle

49

brush.Color = frontColor;
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50
51

graphicsObject.FillRectangle( brush, 65, 35, 170, 130 );
} // end method OnPaint

52
53

// handle colorNameButton click event

54

private void colorNameButton_Click( object sender,EventArgs e )

55

{

56

// set backColor to color specified in text box

57

backColor = Color.FromName( colorNameTextBox.Text );

58
59
60

Invalidate(); // refresh Form
} // end method colorNameButton_Click

61
62

// handle colorValueButton click event

63

private void colorValueButton_Click( object sender,EventArgs e)

64

{

65

// obtain new front color from text boxes

66

frontColor = Color.FromArgb(

67

Convert.ToInt32( alphaTextBox.Text ),

68

Convert.ToInt32( redTextBox.Text ),

69

Convert.ToInt32( greenTextBox.Text ),

70

Convert.ToInt32( blueTextBox.Text ) );

71
72
73

Invalidate(); // refresh Form
} // end method colorValueButton_Click

74 } // end class ShowColors
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يظير النموذج عند بداية تشغيل البرنامج ،ويؤدي ذلك إلى استدعاء الطريقة  OnPaintلرسم محتويات
ويسنده
النموذج .يستخرج السطر  52مؤشر عمى الغرض  Graphicsمن الوسيط ُ PaintEventArgs
إلى  ،graphicsObjectثم ينشئ السطران  54و 30فرشاتان من النمط  SolidBrushإحداىما بيضاء
واألخرى سوداء لرسم أشكال مصمتة  Solidعمى النموذج ،وبما أن الصف  SolidBrushمشتق من

فيمكن تمريره ألي طريقة تأخذ وسيطًا من النمط .Brush
الصف المجرد ُ Brush
 يستعمل السطر  33الطريقة  FillRectangleلترسم مستطيالً مصمتاً بمون أبيض باستعمال الفرشاة
التي أنشأناىا في السطر  ،30تأخذ الطريقة  FillRectangleفرشاة واحداثيي الزاوية العميا اليسرى
لممستطيل المراد رسمو وعرضو وارتفاعو ،ويقوم السطران  33و 34بعرض الخاصية  Nameلمون
 backColorباستعمال الطريقة  . DrawStringىناك العديد من النسخ ليذه الطريقة ،حيث يوضح
المثال نسخة تأخذ السمسمة المحرفية المراد عرضيا وخط النص واحداثيي أول حرف في النص.
 يقوم السطر  20بإسناد القيمة  backColorلمون الفرشاة ( brushالخاصية  )Colorثم يقوم السطر
 27برسم مستطيل باستعمال الفرشاة ،تقوم األسطر من  22إلى  23باستخ راج القيم  ARGBمن
 frontColorوترسم سمسمة محرفية تحوي ىذه القيم ،يقوم السطر  26بإسناد القيمة  frontColorلمون

الفرشاة  brushثم يقوم السطر  20برسم مستطيل يتداخل مع المستطيل السابق باستعمال الفرشاة.
 يستعمل معالج الحدث ( colorNameButton_Clickاألسطر من  22إلى  )30الطريقة الساكنة
 FormNameالخاصة بالبنية  Colorإلنشاء غرض جديد من النمط  Colorبناء عمى colorName
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الذي قام المستخدم بإدخالو في مربع النص ،ثم يسند ىذه القيمة إلى المتحول ( backColorالسطر
 ،)24بعدىا يستدعي السطر  26الطريقة  Invalidateالخاصة بالنموذج مشي ًار إلى ضرورة إعادة رسم
النموذج ،مما يؤدي إلى استدعاء الطريقة  OnPaintليتم تحديث النموذج.

 يستعمل معالج الحدث ( colorValueButton_Clickاألسطر من  33إلى  ) 43الطريقة الساكنة
 FormArgbالخاصة بالبنية  Colorإلنشاء غرض جديد من النمط  Colorبناء عمى قيم  ARGBالتي
قام المستخدم بإدخاليا في مربعات النص ،ثم يسند ىذه القيمة إلى المتحول  ،frontColorبعدىا
يستدعي السطر  45الطريقة  Invalidateالخاصة بالنموذج مشي ًار إلى ضرورة إعادة رسم النموذج ،مما
يؤدي إلى استدعاء الطريقة  OnPaintليتم تحديث النموذج.

 إذا أسند المستخدم لمقيمة ألفا رقمًا بين  0و ( 522لمون  )frontColorفسيظير تأثير المزج بين
المونين ،في الخرج الموضح لممثال يمتزج المون األحمر لممستطيل الخمفي مع األزرق لممسطيل األمامي

ليظير المون البنفسجي في منطقة التداخل.


الحظ أنو ليس باإلمكان تغيير خصائص غرض من النمط  ،Colorبل نحتاج إلنشاء غرض جديد من

النمط  Objectلنستعمل لوناً جديدًا.

استعمال مربع حوار األلوان  ColorDialogالختيار لون من لوحة األلوان Color
Palette
عرف في لوحة األلوان Color
عرف  ColorDialogلممستخدم باختيار لون ُم ّ
الم ّ
 يسمح عنصر الواجية ُ
 Paletteأو تعريف لون مخصص .عندما ينقر المستخدم الزر  OKيحصل البرنامج عمى المون الذي
اختاره المستخدم عن طريق الخاصية  Colorلمربع الحوار .ColorDialog
// ShowColorsComplex.cs

1

// ColorDialog used to change background and text color.

2

;using System

3

;using System.Drawing

4

;using System.Windows.Forms

5
6

// allows users to change colors using a ColorDialog

7

public partial class ShowColorsComplex : Form

8

{

9

// create ColorDialog object

10

;)(private static ColorDialog colorChooser = new ColorDialog

11
12
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13

// default constructor

14

public ShowColorsComplex()

15

{

16
17

InitializeComponent();
} // end constructor

18
19

// change text color

20

private void textColorButton_Click( object sender, EventArgs e)

21

{

22

// get chosen color

23

DialogResult result = colorChooser.ShowDialog();

24
25

if ( result == DialogResult.Cancel )

26

return;

27
28

// assign forecolor to result of dialog

29

backgroundColorButton.ForeColor = colorChooser.Color;

30

textColorButton.ForeColor = colorChooser.Color;

31

} // end method textColorButton_Click

32
33

// change background color

34
private void backgroundColorButton_Click( object sender,
EventArgs e )
35

{

36

// show ColorDialog and get result

37

colorChooser.FullOpen = true;

38

DialogResult result = colorChooser.ShowDialog();

39
40
41

if ( result == DialogResult.Cancel )
return;

42
43

// set background color

44

this.BackColor = colorChooser.Color;

45

} // end method backgroundColorButton_Click
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46 } // end class ShowColorsComplex
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تحوي واجية ىذا التطبيق زرين ،يسمح الزر  backgroundColorButtonلممستخدم بتغيير المون
الخمفي لمنموذج ،ويسمح الزر  textColorButtonبتغيير لون النص ضمن األزرار .يقوم السطر 77

بإنشاء  ColorDialogاسمو  ،colorChooserوالذي ُيستعمل في معالجي حدث الزرين.
عرف األسطر من  50إلى  37معالج حدث الزر  textColorButtonوالذي ُيظير مربع الحوار
 تُ ّ
 colorChooserباستدعاء الطريقة ( ShowDialogالسطر  ،)53تحوي الخاصية  Colorلمربع
الحوار عمى المون الذي اختاره المستخدم ،حيث يقوم السط ران  56و 30بإسناده إلى لون النص في كال
الزرين.
عرف األسطر من  32إلى  22معالج حدث الزر  backgroundColorButtonالذي يقوم بتعديل
 تٌ ّ
المون الخمفي لمنموذج عن طريق إسناد الخاصية  Colorلمربع الحوار إلى الخاصية BackColor
لمنموذج (السطر ُ .)22يسند السطر  34القيمة  trueإلى الخاصية  FullOpenلمربع الحوار مما يؤدي
إلى عرض كل األلوان الممكنة في مربع الحوار كما يظير في الشكل ،عندما تكون قيمة ىذه الخاصية
 falseتظير عينات األلوان فقط.

 ال ينحصر اختيار المستخدم في  25لوناً التي تظير في العينات ،إذ ُيمكن لممستخدم أن ينشئ لونًا
مخصصًا بالنقر عمى أي مكان في المستطيل الكبير ضمن مربع الحوار والذي يحوي طيفًا واسعًا من
األلوان المتدرجة ،ثم ُيمكنو معايرة القيم المونية المختمفة لتحسين المون ،وعند االنتياء ينقر الزر Add to
Custom Colors

الذي يضيف المون المخصص إلى مربع ضمن قسم األلوان المخصصة ،ثم

يضغط  OKليختار ذلك المون.
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التحكم بخط النص
 ال ُيمكن تعديل خصائص غرض من النمط  ،Fontلذا يجب إنشاء غرض جديد من النمط  Fontعند
الحاجة إلى خط جديد .ىناك العديد من النسخ لمتابع البناء في النمط  .Fontيوضح الجدول التالي
بعض خصائص الصف .Font
الخاصية

الوصف

Bold

تعيد  trueإذا كان الخط عريضًا.

FontFamily

تعيد عائمة الخط  ،FontFamilyبنية لتجميع خصائص

الخطوط المتماثمة.

Height

تعيد ارتفاع الخط.

Italic

ال.
تعيد  trueإذا كان الخط مائ ً

Name
Size

تعيد اسم الخط عمى شكل سمسمة محرفية.

تعيد قيمة من النمط  floatتعبر عن حجم الخط مقاساً بواحدات

التصميم (واحدات لقياس حجم الخط).

SizeInPoints
Strikeout

تعيد قيمة من النمط  floatتعبر عن حجم الخط مقاسًا بالنقط.

تعيد  trueإذا كان الخط يتوسطو خط.

Underline

تعيد  trueإذا كان الخط مسط ًار تحتو.

 الحظ أن الخاصية  Sizeلنمط  Fontتعيد حجم الخط مقد ًار بوحدات التصميم  ،Design Unitsأما
 SizeInPointsفتُعيد حجم الخط مقاسًا بالنقط  Pointsوىو األكثر شيوعاً .تسمح وحدات التصميم
بتحديد حجم الخط بواحدة من العديد من واحدات القياس ،مثل البوصات  inchesأو الميمميمترات

 . millimetersتأخذ بعض نسخ البناء في الصف  Fontوسيطًا من النمط  ،GraphicsUnitوىو نمط
تعداد يسمح بتحديد واحدة قياس حجم الخط ،ويأخذ ىذا النمط القيم  1/72 ( Pointبوصة)Display ،

( 1/75بوصة) 1/300( Document ،بوصة).Pixel ،Inch ،Millimeter ،

 إذا تم تمرير ىذا الوسيط فستحوي القيمة  Sizeحجم الخط مقد ًار بواحدة التصميم الممررة ،وستحوي
الخاصية  SizePointsحجم الخط مقد اًر بالنقاط  .Pointsفعمى سبيل المثال ،إذا أنشأنا خطاً حجمو 7
وقمنا بتحديد واحدة القياس  ،GraphicsUnit.Inchفستحوي الخاصية  Sizeالقيمة  7والخاصية

عادة ،تكون واحدة القياس
 SizeInPointsالقيمة  ،45ألنو يوجد  45نقطة في البوصة الواحدة.
ً
االفتراضية ىي  GraphicsUnit.Pointولذا تكون الخاصيتان  Sizeو  SizeInPointsمتساويتين.
 يحوي الصف  Fontالعديد من توابع البناء ،يحتاج معظميا إلى اسم الخط وىو سمسمة محرفية تُمثل
خطاً يدعمو النظام .من بعض ىذه الخطوط ىي  Microsoft SansSerifو  .Serifكما يحتاج معظم
توابع البناء إلى حجم الخط  Sizeونمطو  FontStyleكوسطاء .تُحدد قيمة  FontStyleباستعمال
ثابت من نمط التعداد ( FontStyleعريض  ،Boldمائل  ،Italicعادي  ،Regularيتوسطو خط
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 ،Strikeoutومسطر تحتو  Underlineأو توليفة من ىذه القيم)ُ ،يمكن ضم ىذه القيم باستعمال
المعامل | (أو  ،)ORكما في7
FontStyle.Italic | FontStyle.Bold
ال وعريضًا في نفس الوقت .تُحدد الطريقة  DrawStringفي النمط  Graphicsالخط
مما يجعل الخط مائ ً
المستعمل في رسم السمسمة المحرفية بحسب الوسيط  Fontالممرر ليا.

رسم سالسل محرفية باستعمال أكثر من خط نص
 يعرض المثال التالي نصوصاً باستعمال العديد من الخطوط والقياسات ،حيث يستعمل التابع البناء

لمصف  Fontلتييئة الخطوط (األسطر  52و  55و  35و ُ .)33يمرر كل استدعاء لتابع بناء الخط
اسم الخط (مثل  )Arial, Time New Roman, Courier New, Tahomaعمى شكل سمسمة
محرفية وحجم الخط (من النمط  )floatوغرض من النمط .FontStyle

 تقوم الطريقة  DrawStringفي الصف  Graphicsبتحديد الخط وترسم النص في الموقع المحدد،
الحظ أن السطر ُ 50ينشئ فرشاة  SolidBrushذات لون أزرق الغامق  ، DarkBlueجميع
النصوص التي ترسم باستعمال ىذه الفرشاة تظير بالمون األزرق الغامق.
// UsingFonts.cs

1

// Fonts and FontStyles.

2

;using System

3

;using System.Drawing

4

;using System.Windows.Forms

5
6

// demonstrate font constructors and properties

7

public partial class UsingFonts : Form

8

{

9

// default constructor

10

)(public UsingFonts

11

{

12
13

;)(InitializeComponent
} // end constructor

14
15

170

// demonstrate various font and style settings

16

) protected override void OnPaint( PaintEventArgs paintEvent

17

{

18
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19

Graphics graphicsObject = paintEvent.Graphics;

20

SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.DarkBlue );

21
22

// arial, 12 pt bold

23

FontStyle style = FontStyle.Bold;

24

Font arial = new Font( "Arial" , 12, style );

25
26

// times new roman, 12 pt regular

27

style = FontStyle.Regular;

28

Font timesNewRoman = new Font("Times New Roman", 12, style);

29
30

// courier new, 16 pt bold and italic

31

style = FontStyle.Bold | FontStyle.Italic;

32

Font courierNew = new Font( "Courier New", 16, style );

33
34

// tahoma, 18 pt strikeout

35

style = FontStyle.Strikeout;

36

Font tahoma = new Font( "Tahoma", 18, style );

37
38

graphicsObject.DrawString( arial.Name +

39

" 12 point bold.", arial, brush, 10, 10 );

40
41

graphicsObject.DrawString( timesNewRoman.Name +

42

" 12 point plain.", timesNewRoman, brush, 10, 30 );

43
44

graphicsObject.DrawString( courierNew.Name +

45

" 16 point bold and italic.", courierNew,

46

brush, 10, 54 );

47
48

graphicsObject.DrawString( tahoma.Name +

49
50

" 18 point strikeout.", tahoma, brush, 10, 75 );
} // end method OnPaint

51 } // end class UsingFonts
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معايير خط النص Font Metrics
ُ يمكن تحديد معمومات دقيقة لمعايير الخط (خصائصو) مثل االرتفاع  ،heightواليامش السفمي
( descentالمقدار الذي ينزل إليو الحرف تحت الخط القاعدي  ،)baselineاليامش العموي ascent
(المقدار الذي يرتفع إليو الحرف فوق الخط القاعدي  ،)baselineوالتباعد ( leadingالمسافة بين
اليامش العموي لمسطر و اليامش السفمي لمسطر السابق) .يوضح الشكل التالي معايير الخط.

عرف الصف  FontFamilyخصائص مشتركة لمجموعة خطوط مرتبطة ،يوفر ىذا الصف عدة ط رائق
ُ ي ّ
تُستعمل لتحديد معايير الخط المشتركة بين أعضاء ىذه العائمة .يوضح الجدول التالي ىذه الطرائق7
الطريقة

الوصف

GetCellAscent

تُعيد عدداً صحيحًا يمثل اليامش العموي  ascentمقد اًر بواحدات
التصميم.

GetCellDescent

تُعيد عدداً صحيحًا يمثل اليامش السفمي  descentمقد ًار
بواحدات التصميم.

GetEmHeight

تُعيد عدداً صحيحًا يمثل ارتفاع الخط  heightمقد اًر بواحدات
التصميم.

GetLineSpacing

تُعيد عدداً صحيحاً يمثل التباعد  leadingمقد اًر بواحدات
التصميم (وىو مقدار المسافة بين سطرين متتاليين).
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arial  يسمىFont  غرضًا من النمط53  ُينشئ السطر. يوضح المثال التالي معايير خطين مختمفين
 لمحصولarial  لمغرضFontFamily  الخاصية52  يستعمل السطر،Arial  نقطة والخط75 بقياس
 ثم تستعمل، نصاً يمثل ىذا الخط55  و54 ويعرض السطرين، الموافقFontFamily عمى الغرض

ascent  لمحصول عمى اليامش العمويFontFamily  طرائق الصف22  إلى30 األسطر من

 ثم ترسم سالسل محرفية تعرض ىذه،leading  والتباعدheight  واالرتفاعdescent واليامش السفمي

 وىو خط مشتق منsanSerif  ىذه العممية من أجل الخط35  إلى24  وتكرر األسطر من،المعمومات
.MS Sans Serif العائمة
1

// UsingFontMetrics.cs

2

// Displaying font metric information

3

using System;

4

using System.Drawing;

5

using System.Windows.Forms;

6
7

// display font information

8

public partial class UsingFontMetrics : Form

9

{

10

// default constructor

11

public UsingFontMetrics()

12

{

13
14

InitializeComponent();
} // end constructor

15
16

// displays font information

17

protected override void OnPaint( PaintEventArgs paintEvent )

18

{

19

Graphics graphicsObject = paintEvent.Graphics;

20

SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.DarkBlue );

21
22

// Arial font metrics

23

Font arial = new Font( "Arial", 12 );

24

FontFamily family = arial.FontFamily;

25
26

// display Arial font metrics

27

graphicsObject.DrawString( "Current Font: " +
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28

arial, arial, brush, 10, 10 );

29
30

graphicsObject.DrawString( "Ascent: " +

31

family.GetCellAscent( FontStyle.Regular ), arial,

32

brush, 10, 30 );

33
34

graphicsObject.DrawString( "Descent: " +

35

family.GetCellDescent( FontStyle.Regular ), arial,

36

brush, 10, 50 );

37
38

graphicsObject.DrawString( "Height: " +

39

family.GetEmHeight( FontStyle.Regular ), arial,

40

brush, 10, 70 );

41
42

graphicsObject.DrawString( "Leading: " +

43

family.GetLineSpacing( FontStyle.Regular ), arial,

44

brush, 10, 90 );

45
46

// display Sans Serif font metrics

47

Font sanSerif = new Font( "Microsoft Sans Serif",

48

14, FontStyle.Italic );

49

family = sanSerif.FontFamily;

50
51
52

graphicsObject.DrawString( "Current Font: " +
sanSerif, sanSerif, brush, 10, 130 );

53
54

graphicsObject.DrawString( "Ascent: " +

55

family.GetCellAscent( FontStyle.Regular ), sanSerif,

56

brush, 10, 150 );

57
58

graphicsObject.DrawString( "Descent: " +

59

family.GetCellDescent( FontStyle.Regular ), sanSerif,

60

brush, 10, 170 );

61
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62

graphicsObject.DrawString( "Height: " +

63

family.GetEmHeight( FontStyle.Regular ), sanSerif,

64

brush, 10, 190 );

65
66

graphicsObject.DrawString( "Leading: " +

67

family.GetLineSpacing( FontStyle.Regular ), sanSerif,

68

brush, 10, 210 );

69

} // end method OnPaint

70 } // end class UsingFontMetrics
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رسم الخطوط والمستطيالت واألشكال البيضوية
 تحتاج الط رائق التي ترسم أشكاالً مجوفة  Hollowإلى قمم  Penوأربعة أعداد صحيحة تُمرر كوسائط،
في حين تحتاج الطرائق التي ترسم أشكاالً مصمتة  Solidإلى فرشاة  Brushوأربعة أعداد صحيحة



تُمرر كوسائطُ ،يمثل أول عددان إحداثيي ال زاوية العميا اليسرى من الشكل (أو المنطقة الحاوية لو)،
ويمثل اآلخران عرض وارتفاع الشكل (أو المنطقة الحاوية لو).
ُ

يوضح الجدول التالي عدة طرائق في الصف  Graphicsمع وسائطيا ،ألغمب ىذه الطرائق نسخ أخرى

ُيمكن مراجعتيا عمى الرابط7
msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.graphics
طرائق الرسم في الصف Graphics
) DrawLine( Pen p, int x1, int y1, int x2, int y2
لون الخط ونمطو وعرضو ،)Pen.حيث ُيحدد  )x2,y2و (x1,y1ترسم خطاً مستقيمًا بين النقطتين (
) DrawRectangle( Pen p, int x, int y, int width, int height
لون ُ ،)Penيحدد x,yترسم مستطيالً بالعرض واالرتفاع المحددين ،حيث أن الزاوية العميا اليسرى ىي (
المستطيل ونمط وعرض محيطو.
) FillRectangle( Brush b, int x, int y, int width, int height
) ،تُحدد x,yترسم مستطيالً مصمتًا بالعرض واالرتفاع المحددين ،حيث أن الزاوية العميا اليسرى ىي (
نمط ملء المستطيلBrush.
) DrawEllipse( Pen p, int x, int y, int width, int height
ترسم قطعًا ناقصًا يحدده مستطيل بالعرض واالرتفاع المحددين ،حيث أن ال زاوية العميا اليسرى لممستطيل
لون القطع ونمط وعرض محيطوُ ،)Pen.يحدد x,yىي (
) FillEllipse( Brush b, int x, int y, int width, int height

ترسم قطعًا ناقصًا مصمتًا يحدده مستطيل بالعرض واالرتفاع المحددين ،حيث أن الزاوية العميا اليسرى
نمط ملء القطع ،)Brush.تحدد x,yلممستطيل ىي (



يوضح المثال التالي كيفية رسم خطوط ومستطيالت وقطوع ناقصة (مجوفة ومصمتة).
// LinesRectanglesOvals.cs

1

// Demonstrating lines, rectangels and ovals.

2

;using System

3

;using System.Drawing

4

;using System.Windows.Forms

5
6
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7

// draw shapes on Form

8

public partial class LinesRectanglesOvals : Form

9

{

10

// default constructor

11

public LinesRectanglesOvals()

12

{

13
14

InitializeComponent();
} // end constructor

15
16

// override Form OnPaint method

17

protected override void OnPaint( PaintEventArgs paintEvent )

18

{

19

// get graphics object

20

Graphics g = paintEvent.Graphics;

21

SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.Blue );

22

Pen pen = new Pen( Color.AliceBlue );

23
24

// create filled rectangle

25

g.FillRectangle( brush, 90, 30, 150, 90 );

26
27

// draw lines to connect rectangles

28

g.DrawLine( pen, 90, 30, 110, 40 );

29

g.DrawLine( pen, 90, 120, 110, 130 );

30

g.DrawLine( pen, 240, 30, 260, 40 );

31

g.DrawLine( pen, 240, 120, 260, 130 );

32
33

// draw top rectangle

34

g.DrawRectangle( pen, 110, 40, 150, 90 );

35
36

// set brush to red

37

brush.Color = Color.Red;

38
39

// draw base Ellipse

40

g.FillEllipse( brush, 280, 75, 100, 50 );
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41
// draw connecting lines

42

;) g.DrawLine( pen, 380, 55, 380, 100

43

;) g.DrawLine( pen, 280, 55, 280, 100

44
45

// draw Ellipse outline

46

;) g.DrawEllipse( pen, 280, 30, 100, 50

47

} // end method OnPaint

48

49 } // end class LinesRectanglesOvals

 ترسم الطريقتان  FillRectangleو ( DrawRectangleالسطران  52و )32مستطيالً عمى الشاشة،

وتأخذ كال الطريقتين كوسيط أول غرض رسومي تستعممو في رسم المستطيل ،حيث تأخذ الطريقة

 FillRectangleفرشاة (غرضاً من النمط  )Brushوىي في حالتنا غرض من الصف SolidBrush

المشتق من  ،Brushبينما تأخذ الطريقة  DrawRectangleقممًا (غرضًا من النمط  ،)Penويمثل
الوسيطان الثاني والثالث إحداثيي ال زاوية العميا اليسرى لممستطيل الحاوي bounding rectangle
والذي يمثل المنطقة التي سيرسم فييا المستطيل ،ويحدد الوسيطان ال رابع والخامس عرض وارتفاع
المستطيل.
 تأخذ الطريقة ( DrawLineاألسطر  55إلى  )37قممًا  Penوزوجين من األعداد الصحيحة يحددان
بداية الخط ونيايتو ،ثم تقوم برسم خط بين النقطتين باستعمال القمم.

 ترسم الطريقتان  FillEllipseو ( DrawEllipseالسط ران  20و )24قطعًا ناقصًاُ ،يحدد الوسيط األول
الغرض الرسومي المستخدم في الرسم ،ويحدد الوسيطان الثاني والثالث إحداثيي ال زاوية العميا اليسرى
ويحدد الوسيطان ال رابع والخامس عرض وارتفاع
سيرسم فييا القطعُ ،
لممستطيل الذي ُيمثل المنطقة التي ُ
ىذا المستطيلُ ،يبين الشكل التالي قطعًا ناقصًا والمستطيل الحاوي لو ،يمس القطع منتصفات أضالع
المستطيل من الداخل ،ال يتم رسم المستطيل الحاوي أثناء رسم القطع.
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رسم األقواس


تقاس األقواس والتي ىي أج زاء من قطع ناقص بالدرجات ،تبدأ عند زاوية محددة تسمى زاوية البدء
 Starting Angleوتستمر عددًا معينًا من الدرجات تسمى زاوية القوس  .Arc Angleتمسح األقواس

زاويتيا ابتداء من زاوية البدء ،إذا كان المسح باتجاه عقارب الساعة  clockwiseتكون زاوية المسح

موجبة ،وتكون سالبة في االتجاه المعاكس (عكس عقارب الساعة  .)counterclockwiseويوضح
الشكل التالي كال الحالتين ،الحظ أن القوس في الجية اليمنى من الشكل يمسح باتجاه األعمى ابتداء من
الزاوية  0وحتى الزاوية  770-تقريباً ،كما أن القوس في الجية اليمنى من الشكل يمسح باتجاه األسفل
ابتداء من الزاوية  0وحتى الزاوية  770تقريبًا.



الحظ المربعات المنقطة حول األقواسُ ،يرسم كل قوس عمى أنو جزء من شكل بيضوي (ال تظير باقي
أجزائو) ،وعند رسم شكل بيضوي يجب تحديد المستطيل الحاوي لو ،تمثل المربعات في الشكل ىذه
المستطيالت ،يوضح الجدول التالي طرائق الصف  Graphicsالمستعممة لرسم األقواس وىي
 DrawArcو  DrawPieو .FillPie
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طرائق الرسم في الصف Graphics
DrawArc (Pen p, int x, int y, int width, int height, int startAngle, int
)sweepAngle

ترسم قوسًا بدءًا من الزاوية ( startAngleبالدرجات) وتمسح  sweepAngleدرجة ،حيث يعرَّف القطع

الناقص بالمستطيل الحاوي لو والمعرف بزاويتو العميا اليسرى ( )x,yوعرضو وارتفاعو ،يحدد  Penلون

القوس ونمط وعرض محيطو.
DrawPie (Pen p, int x, int y, int width, int height, int startAngle, int
)sweepAngle
ترسم جزءًا من فطيرة بدءًا من الزاوية ( startAngleبالدرجات) وتمسح  sweepAngleدرجة ،حيث
يعرَّف القطع الناقص بالمستطيل الحاوي لو والمعرف بزاويتو العميا اليسرى ( )x,yوعرضو وارتفاعو،

يحدد  Penلون القوس ونمط وعرض محيطو.
FillPie (Brush b, int x, int y, int width, int height, int startAngle, int
)sweepAngle
يعمل بطريقة مشابية لمطريقة  DrawPieإال أنو يرسم قوسًا مصمتًا (أي قطاعًا زاويًا) ،تحدد Brush

نمط الملء.


يعرض المثال الحالي ست صور (ثالثة أقواس مجوفة وثالثة مصمتة) ،ولتوضيح المستطيالت الحاوية
ليذه األقواس رسمنا مستطيالت حمر بنفس الموقع واألبعاد.
// DrawingArcs.cs

1

// Drawing various arcs on a Form.

2

;using System

3

;using System.Drawing

4

;using System.Windows.Forms

5
6

// draws various arcs

7

public partial class DrawArcs : Form

8

{

9

// default constructor

10

)(public DrawArcs

11

{

12

;)(InitializeComponent
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14

} // end constructor

15
16

// draw arcs

17

private void DrawArcs_Paint( object sender, PaintEventArgs e )

18

{

19

// get graphics object

20

Graphics graphicsObject = e.Graphics;

21

Rectangle rectangle1 = new Rectangle( 15, 35, 80, 80 );

22

SolidBrush brush1 = new SolidBrush( Color.Firebrick );

23

Pen pen1 = new Pen( brush1, 1 );

24

SolidBrush brush2 = new SolidBrush( Color.DarkBlue );

25

Pen pen2 = new Pen( brush2, 1 );

26
27

// start at 0 and sweep 360 degrees

28

graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 );

29

graphicsObject.DrawArc( pen2, rectangle1, 0, 360 );

30
31

// start at 0 and sweep 110 degrees

32

rectangle1.Location = new Point( 100, 35 );

33

graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 );

34

graphicsObject.DrawArc( pen2, rectangle1, 0, 110 );

35
36

// start at 0 and sweep -270 degrees

37

rectangle1.Location = new Point( 185, 35 );

38

graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 );

39

graphicsObject.DrawArc( pen2, rectangle1, 0, -270 );

40
41

// start at 0 and sweep 360 degrees

42

rectangle1.Location = new Point( 15, 120 );

43

rectangle1.Size = new Size( 80, 40 );

44

graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 );

45

graphicsObject.FillPie( brush2, rectangle1, 0, 360 );

46
47
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;) rectangle1.Location = new Point( 100, 120

48

;) graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1

49

;) graphicsObject.FillPie( brush2, rectangle1, 270, -90

50
51

// start at 0 and sweep -270 degrees

52

;) rectangle1.Location = new Point( 185, 120

53

;) graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1

54

;) graphicsObject.FillPie( brush2, rectangle1, 0, -270

55

} // end method DrawArcs_Paint

56

57 } // end class DrawArcs

 تقوم األسطر من  50إلى  52بإنشاء األعراض الرسموية الالزمة من مستطيالت وأقالم وفراشي ،ثم
يرسم السطران  55و 56مستطيالً بداخمو قوس يمسح  330درجة مشكالً دائرة ،ويغير السطر  35موقع
المستطيل بإسناد غرض جديد من النمط  Pointإلى الخاصية  ،Locationيأخذ التابع البناء لمنمط

 Pointوسيطين يمثالن إحداثيي النقطة الجديدة ،وتحدد الخاصية  Locationموقع الزاوية العميا اليسرى

لممستطيل .بعد رسم المستطيل ،نقوم برسم قوس يبدأ عند الزاوية  0ويمسح  770درجات ،وبما أن
الزاوية موجبة فسيكون اتجاه المسح نحو األسفل .وتقوم األسطر من  34إلى  36بنفس العممية إال أنيا
تمسح  540-درجةُ .يسند السطر  23غرضا جديداً من النمط  Sizeإلى الخاصية  Sizeلممستطيل
مما يؤدي إلى تغيير حجمو.


يعمل باقي البرنامج بنفس الطريقة السابقة غير أنو يستعمل فرشاة لرسم قوس مصمت باستعمال الطريقة
 ،FillPieويظر ذلك في الجزء السفم ي من الخرج.
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رسم المضمعات ومتعددات الخطوط


تكون المضمعات عبارة عن أشكال ليا عدة أضالع ،وىناك العديد من الطرائق في الصف Graphics
لرسم المضمعات DrawLines 7لرسم سمسمة خطوط مترابطة DrawPolygone ،لرسم مضمع مغمق،
 FillPolygoneلرسم مضمع مصمت .يحوي الجدول التالي ت وضيحًا ليذه الطرائق ،كما يسمح المثال

التالي لممستخدم أن يرسم مضمعات وخطوطًا مترابطة باستعمال ىذه الط رائق.
الطريقة

DrawLines

الوصف
تقوم برسم سمسمة من المستقيمات المترابطة ،حيث تُحدد
إحداثيات النقاط بمصفوفة عناصرىا من النمط  ،Pointإذا
كانت النقطة األخيرة ال تساوي النقطة األولى فمن ينتج شكل
مغمق.

DrawPolygon

تقوم برسم مضمع ،حيث تُحدد إحداثيات النقاط بمصفوفة
عناصرىا من النمط  ،Pointإذا كانت النقطة األخيرة ال تساوي
النقطة األولى يتم وصميما إلغالق المضمع.

FillPolygon

تقوم برسم مضمع مصمت ،حيث تُحدد إحداثيات النقاط
بمصفوفة عناصرىا من النمط  ،Pointإذا كانت النقطة األخيرة
ال تساوي النقطة األولى يتم وصميما إلغالق المضمع.
// DrawPolygons.cs

1

// Demonstrating polygons.

2

;using System

3

;using System.Collections

4

;using System.Drawing

5

;using System.Windows.Forms

6
7

// demonstrating polygons

8

public partial class PolygonForm : Form

9

{ 10
// default constructor

11

)(public PolygonForm

12

{

13

;)(InitializeComponent
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15

} // end constructor

16
17

// contains list of polygon vertices

18

private ArrayList points = new ArrayList();

19
20

// initialize default pen and brush

21

Pen pen = new Pen( Color.DarkBlue );

22

SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.DarkBlue );

23
24
25
26

// draw panel mouse down event handler
private void drawPanel_MouseDown(object sender,MouseEventArgs e)
{

27

// add mouse position to vertex list

28

points.Add( new Point( e.X, e.Y ) );

29

drawPanel.Invalidate(); // refresh panel

30

} // end method drawPanel_MouseDown

31
32

// draw panel Paint event handler

33

private void drawPanel_Paint( object sender, PaintEventArgs e )

34

{

35

// get graphics object for panel

36

Graphics graphicsObject = e.Graphics;

37
38

// if arraylist has 2 or more points, display shape

39

if ( points.Count > 1 )

40

{

41

// get array for use in drawing functions

42

Point[] pointArray =

43

( Point[] ) points.ToArray( points[ 0 ].GetType() );

44
45
46
47
48
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graphicsObject.DrawLines( pen, pointArray );
else if ( polygonOption.Checked )
graphicsObject.DrawPolygon( pen, pointArray );
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49

else if ( filledPolygonOption.Checked )

50

graphicsObject.FillPolygon( brush, pointArray );

51
52

} // end if
} // end method drawPanel_Paint

53
54

// handle clearButton click event

55

private void clearButton_Click( object sender, EventArgs e )

56

{

57

points.Clear(); // remove points

58

drawPanel.Invalidate(); // refresh panel

59

} // end method clearButton_Click

60
61

// handle polygon RadioButton CheckedChanged event

62

private void polygonOption_CheckedChanged(

63

object sender, System.EventArgs e )

64

{

65
66

drawPanel.Invalidate(); // refresh panel
} // end method polygonOption_CheckedChanged

67
68

// handle line ReadioButton CheckedChanged event

69

private void lineOption_CheckedChanged(

70
71

object sender, System.EventArgs e )
{

72
73

drawPanel.Invalidate(); // refresh panel
} // end method lineOption_CheckedChanged

74
75

// handle filled polygon RadioButton CheckedChanged event

76

private void filledPolygonOption_CheckedChanged(

77
78

object sender, System.EventArgs e )
{

79
80

drawPanel.Invalidate(); // refresh panel
} // end method filledPolygonOption_CheckedChanged

81
82

// handle colorButton Click event
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83

private void colorButton_Click( object sender, EventArgs e )

84

{

85

// create new color dialog

86

ColorDialog dialogColor = new ColorDialog();

87
88

// show dialog and obtain result

89

DialogResult result = dialogColor.ShowDialog();

90
91

// return if user cancels

92

if ( result == DialogResult.Cancel )

93

return;

94
95

pen.Color = dialogColor.Color; // set pen to color

96

brush.Color = dialogColor.Color; // set brush

97

drawPanel.Invalidate(); // refresh panel;

98

} // end method colorButton_Click

99 } // end class PolygonForm
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عرف السطر  ArrayList 75باسم  pointsكحاوية لمنقاط التي حددىا المستخدم .تُشبو ArrayList
ُ ي ّ
عرف السطران  57و 55
المصفوفة  arrayإال أنو من الممكن زيادة حجميا إلضافة عناصر جديدةُ .ي ّ

قممًا  Penوفرشاة  Brushلرسم األشكال ،ويخزن معالج الحدث ( MouseDownاألسطر من  52إلى

 )30الخاص بالموحة  drawPanelمواقع نقرات الفأرة عمى شكل نقاط باستعمال الطريقة  Addالخاصة
بالصف ( ArrayListالسطر  ،)55ثم يقوم السطر  56باستدعاء الطريقة  Invalidateلموحة الرسم
لمتأكد من تحديث الموحة بالنقاط الجديدة .يقوم معالج الحدث  Paintلموحة ( drawPanelاألسطر من

 33إلى  ) 25بالحصول عمى غرض  Graphicsلموحة (السطر  )33ثم يرسم مضمعًا حسب الطريقة

التي حددىا المستخدم عن طريق أزرار الخيار في الواجية (األسطر من  22إلى  )20إذا كانت
 ArrayListتحوي نقطتين عمى األقل (السطر  ،)36يقوم السطران  25و 23باستخراج مصفوفة من
المعادة،
النقاط من  ArrayListباستعمال الطريقة  ToArrayالتي تأخذ وسيطاً يعرف نمط المصفوفة ُ

استخدمنا الطريقة  GetTypeلمعنصر األول لمحصول عمى النمط المطموب.

 يقوم معالج الحدث ( clearButtonاألسطر من  22إلى  )26بمسح القائمة  pointsباستدعاء الطريقة

 Clearوتحديث لوحة الرسم ،كما يقوم معالج الحدث  CheckedChangedألزرار الخيار (األسطر

من  35إلى  ) 50بتحديث لوحة الرسم لتعكس خيار المستخدم الذي يحدد نوع الشكل ،كما يسمح معالج
حدث الزر  colorButtonلممستخدم بتغيير لون الرسم باستعمال  ColorDialogكما وضحنا سابقاً.
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عنوان الموضوع:
أساسيات .LINQ

الكممات المفتاحية:
.orderby ،select ،where ،var

ممخص:
نستعرض في ىذا الفصل أساسيات تقانة االستعالم .LINQ

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 االستعالم في مصفوفة من األنماط األساسية.


االستعالم في مصفوفة من األغراض.

المخطط:
أساسيات LINQ
 2 وحدة )(Learning Objects
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مقدمة
.SQL يكتب المبرمجون استعالماتيم عمى قواعد البيانات العالئقية بمغة االستعالم المعروفة
 إمكانيات جديدة تسمح لك بكتابة تعابير لالستعالم (شبييةLINQ (Language Integrated Query) قدم لغة
ّ ُت
.) تُعيد مجموعة من النتائج من مصادر بيانات مختمفة األنواع وليس حص ًار قواعد بيانات عالئقيةSQL بمغة

االستعالم في مصفوفة من األعداد
.ً مثال4 نقوم في المثال التالي أوالً باالستعالم عن القيم التي أكبر من
from value in values
where value > 4
select value;

 تُعزز فصل مسائل االستعالم عن مسائلLINQ  إال أن.بالطبع كان ُيمكن أن نقوم بحمقة إلجراء ىذا الفحص
.العرض
:ًلترتيب قيم المصفوفة تصاعديا
from value in values
orderby value
select value;

:ُيمكن االستعالم والترتيب كما يمي
from value in values
where value > 4
orderby value descending
select value;

:يكون الكود
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

// LINQWithSimpleTypeArray.cs
// LINQ to Objects using an int array.
using System;
using System.Linq;
class LINQWithSimpleTypeArray
{
public static void Main( string[] args )
{
// create an integer array
int[] values = { 2, 9, 5, 0, 3, 7, 1, 4, 8, 5 };
// display original values
Console.Write( "Original array:" );
foreach ( var element in values )
Console.Write( " {0}", element );
// LINQ query that obtains values greater than 4 from the array
var filtered =
from value in values
where value > 4
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

select value;
// display filtered results
Console.Write( "\nArray values greater than 4:" );
foreach ( var element in filtered )
Console.Write( " {0}", element );
// use orderby clause to original values in ascending order
var sorted =
from value in values
orderby value
select value;
// display sorted results
Console.Write( "\nOriginal array, sorted:" );
foreach ( var element in sorted )
Console.Write( " {0}", element );
// sort the filtered results into descending order
var sortFilteredResults =
from value in filtered
orderby value descending
select value;
// display the sorted results
Console.Write(
"\nValues greater than 4, descending order (separately):" );
foreach ( var element in sortFilteredResults )
Console.Write( " {0}", element );
// filter original array and sort results in descending order
var sortAndFilter =
from value in values
where value > 4
orderby value descending
select value;
// display the filtered and sorted results
Console.Write(
"\nValues greater than 4, descending order (one query):" );
foreach ( var element in sortAndFilter )
Console.Write( " {0}", element );
Console.WriteLine();
} // end Main
} // end class LINQWithSimpleTypeArray

Original array: 2 9 5 0 3 7 1 4 8 5

:ُيظير التنفيذ النتائج التالية

Array values greater than 4: 9 5 7 8 5
Original array, sorted: 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9

Values greater than 4, descending order (separately): 9 8 7 5 5
Values greater than 4, descending order (one query): 9 8 7 5 5
Press any key to continue . . .
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الكممة المفتاحية var
ُيمكن استخدام الكممة المفتاحية  varلتصريح عن متغير وترك ميمة تحديد نوع المتغير لممترجم استناداً إلى
عممية التييئة األولية لممتغير .فمثالً إذا كتبنا:

;var x = 7

سيقوم المترجم باعتبار المتغير  xمن النمط .int
بينما لو كتبنا:
فسيقوم المترجم باعتبار المتغير  yمن النمط .double

;var y = -123.45

العبارة where
عندما يكون الشرط المحدد في الفقرة محققًا .سيتم تضمين العنصر الموافق في النتائج.
العبارة select
تُحدد القيم التي ستظير في النتائج.
العبارة orderby
تقوم بترتيب النتائج.
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LINQ االستعالم في مصفوفة من األغراض باستخدام
:نقوم في المثال التالي بعرض إمكانيات االستعالم من مصفوفة من األغراض
:Employee ليكن لدينا الصف البسيط التالي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

// Employee.cs
// Employee class with FirstName, LastName and MonthlySalary properties.
public class Employee
{
private decimal monthlySalaryValue; // monthly salary of employee
// auto-implemented property FirstName
public string FirstName { get; set; }
// auto-implemented property LastName
public string LastName { get; set; }
// constructor initializes first name, last name and monthly salary
public Employee( string first, string last, decimal salary )
{
FirstName = first;
LastName = last;
MonthlySalary = salary;
} // end constructor
// property that gets and sets the employee's monthly salary
public decimal MonthlySalary
{
get
{
return monthlySalaryValue;
} // end get
set
{
if ( value >= 0M ) // if salary is non-negative
{
monthlySalaryValue = value;
} // end if
} // end set
} // end property MonthlySalary
// return a String containing the employee's information
public override string ToString()
{
return string.Format( "{0,-10} {1,-10} {2,10:C}",
FirstName, LastName, MonthlySalary );
} // end method ToString
} // end class Employee

:Employee نقوم في المثال التالي باستخدام الصف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

// LINQWithArrayOfObjects.cs
// LINQ to Objects using an array of Employee objects.
using System;
using System.Linq;
public class LINQWithArrayOfObjects
{
public static void Main( string[] args )
{
// initialize array of employees
Employee[] employees = {
new Employee( "Jason", "Red", 5000M ),
new Employee( "Ashley", "Green", 7600M ),
new Employee( "Matthew", "Indigo", 3587.5M ),
new Employee( "James", "Indigo", 4700.77M ),
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

new Employee( "Luke", "Indigo", 6200M ),
new Employee( "Jason", "Blue", 3200M ),
new Employee( "Wendy", "Brown", 4236.4M ) }; // end init list
// display all employees
Console.WriteLine( "Original array:" );
foreach ( var element in employees )
Console.WriteLine( element );
// filter a range of salaries using && in a LINQ query
var between4K6K =
from e in employees
where e.MonthlySalary >= 4000M && e.MonthlySalary <= 6000M
select e;
// display employees making between 4000 and 6000 per month
Console.WriteLine( string.Format(
"\nEmployees earning in the range {0:C}-{1:C} per month:",
4000, 6000 ) );
foreach ( var element in between4K6K )
Console.WriteLine( element );
// order the employees by last name, then first name with LINQ
var nameSorted =
from e in employees
orderby e.LastName, e.FirstName
select e;
// header
Console.WriteLine( "\nFirst employee when sorted by name:" );
// attempt to display the first result of the above LINQ query
if ( nameSorted.Any() )
Console.WriteLine( nameSorted.First() );
else
Console.WriteLine( "not found" );
// use LINQ to select employee last names
var lastNames =
from e in employees
select e.LastName;
// use method Distinct to select unique last names
Console.WriteLine( "\nUnique employee last names:" );
foreach ( var element in lastNames.Distinct() )
Console.WriteLine( element );
// use LINQ to select first and last names
var names =
from e in employees
select new { e.FirstName, Last = e.LastName };
// display full names
Console.WriteLine( "\nNames only:" );
foreach ( var element in names )
Console.WriteLine( element );
Console.WriteLine();
} // end Main
} // end class LINQWithArrayOfObjects

.) بتعريف مصفوفة تحوي ستة موظفين01  إلى01(  نقوم في األسطر
 و4111  ) باالستعالم عن الموظفين الذين معاشيم محصور بين22  إلى24(  نقوم في األسطر
.2111
.) بترتيب الموطفين وفق االسم األخير ومن ثم وفق االسم األول51  إلى53(  نقوم في األسطر
. ) باالستعالم عن االسم األخير لكل موظف44  إلى41(  نقوم في األسطر
. ) بإنشاء نمط جديد32  إلى33(  نقوم في األسطر
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:سيتم إظيار ما يمي
Original array:
Jason

Red

$5,000.00

Ashley

Green

$7,600.00

James

Indigo

$4,700.77

Matthew

Indigo

$3,587.50

Luke

Indigo

$6,200.00

Jason

Blue

$3,200.00

Wendy

Brown

$4,236.40

Employees earning in the range $4,000.00-$6,000.00 per month:
Jason

Red

$5,000.00

James

Indigo

$4,700.77

Wendy

Brown

$4,236.40

First employee when sorted by name:
Jason

Blue

$3,200.00

Unique employee last names:
Red

Green
Indigo
Blue
Brown
Names only:

{ FirstName = Jason, Last = Red }
{ FirstName = Ashley, Last = Green }
{ FirstName = Matthew, Last = Indigo }
{ FirstName = James, Last = Indigo }
{ FirstName = Luke, Last = Indigo }
{ FirstName = Jason, Last = Blue }
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} { FirstName = Wendy, Last = Brown
Press any key to continue . . .

إنشاء نمط جديد في العبارة select
نقوم في االستعالم األخير (األسطر) بإنشاء نمط مجيول  anonymous typeبدون اسم والذي يقوم المترجم
بتوليده إعتمادا عمى الخصائص المضمنة في األقواس } { .يتألف النمط في مثالنا من االسم األول واالسم

األخير .الحظ أنو ُيمكن إعطاء اسم جديد لمخاصية (وضعنا االسم  lastلالسم األخير) واال فستأخذ الخاصية
نفس االسم.
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عنوان الموضوع:
التعامل مع قواعد البيانات (.)1

الكممات المفتاحية:
صف نموذج كائن البيانات

Class Library

 ،ADO.NET Entity Data Modelالربط بين عناصر التحكم وصف

نموذج كائن البيانات.

ممخص:
ال إلنشاء مكتبة صف نموذج كائن
نستعرض في ىذا الفصل أساسيات التعامل مع قواعد البيانات .فنعرض أو ً

البيانات الستخداميا في تطبيقات مختمفة .ثم ُنبين استخدام المكتبة في تطبيق ويندوز والربط بين عناصر التحكم
ونموذج كائن البيانات.

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 إنشاء صف نموذج كائن البيانات.

 إنشاء تطبيق ويندوز يتعامل مع صف نموذج كائن البيانات.
 الربط بين عناصر التحكم ونموذج كائن البيانات.

المخطط:
التعامل مع قواعد البيانات ()1
 2 وحدة )(Learning Objects
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مكتبة صف نموذج كائن البيانات

إنشاء مكتبة صف نموذج كائن البيانات ADO.NET Entity Data Model Class
Library
نعرض فيما يمي آلية إنشاء مكتبة مخصصة لمتعامل مع قاعدة بيانات.
سيكون بإمكانك بعدىا التعامل مع ىذه المكتبة في مشاريع مختمفة.

الخطوة األولى :إنشاء صف المكتبة :Class Library

 افتح محيط العمل  Visual Studio 2013ومن ثم:

File → New → Project

 قم بتسمية المكتبة .BooksExamples

 امسح الصف المنشئ تمقائياً .Class1.cs

الخطوة الثانية :إنشاء قاعدة البيانات:

 انقر بالزر األيمن عمى أيقونة المكتبة  BooksExamplesفي مستعرض التطبيق ثم اختر:
Add → New Item
 ثم قم باختيار:
Data / Service-based Database
 قم بتسمية قاعدة البيانات .Books.mdf
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الخطوة الثالثة :إنشاء جداول قاعدة البيانات:


قم بإنشاء جداول البيانات التالية:

 يحوي الجدول األول  Authorsبيانات المؤلفين:

ال:
 تكون البيانات مث ً
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 يحوي الجدول الثاني  Titlesبيانات الكتب:

 تكون البيانات مثالً:

 الجدول الثالث  AuthorISBNناتج عن كسر العالقة كتب/مؤلفين لمربط بين الكتب والمؤلفين:

 تكون البيانات مثالً:

202

ISSN: 2617-989X

الخطوة الرابعة :إضافة نموذج كائن البيانات إلى مكتبة الصف:
أوالً :إضافة نموذج كائن البيانات

ADO.NET Entity Data Model

لمتفاعل مع قاعدة البيانات ،نضيف نموذج كائن البيانات إلى الصف:
 انقر بالزر األيمن عمى أيقونة المكتبة  BooksExamplesفي مستعرض الحل solution explorer
ثم اختر:

Add → New Item
 ثم اختر:
Data / ADO.NET Entity Data Model
وقم بتسميتو .BooksModel.edmx

203

ISSN: 2617-989X

ثانياً :اختيار محتويات النموذج

Model Contents

 قم باختيار التوليد من قاعدة بيانات Generate from database

من نافذة المعالج اختيار

محتوى النموذج :Choose Model Contents
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ثالثاً :اختيار االتصال مع البيانات


:Data Connection

قم باختيار االتصال مع قاعدة البيانات .Books.mdf

حدد االتصال
 في حال تريد االتصال مع قاعدة بيانات أخرى ،انقر الزر  New Connectionثم ّ
المطموب.
 سيتم تخزين االتصال في ممف إعدادات التطبيق .App.Config
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رابعاً :اختيار كائنات قاعدة البيانات المطموب تضمينها في النموذج:
 قم باختيار الجداول الثالثة:
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خامساً :معاينة مخطط نموذج كائن البيانات


207

Model Diagram Entity Data

في تصميم النموذج

يتم إظيار مخطط الجداول والعالقات بينيا:
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سادساً :بناء صف المكتبة:
 قم ببناء المكتبة:
Build → Build Solution
ستكون قاد ًار عمى استخدام ىذه المكتبة في مشاريع مختمفة.
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إنشاء تطبيق مرتبط مع نموذج كائن البيانات

بناء تطبيق ويندوز وربطه مع نموذج كائن البيانات
قم باتباع الخطوات التالية لبناء تطبيق ويندوز مرتبط مع نموذج كائن البيانات:

الخطوة األولى :إنشاء المشروع:

 قم بإنشاء مشروع جديد من النوع .Windows Form Application
 قم بتسمية المشروع .DisplayTable
عدل اسم النموذج االفتراضي من  Form1إلى .DisplayAuthorsTable

ّ

الخطوة الثانية :إضافة مرجع إلى صف المكتبة

:BooksExamples

 انقر بالزر األيمن عمى عقدة المراجع  Referencesفي مستعرض الحل واختر إضافة مرجع Add
.Reference

 اختر في نافذة إدارة الم راجع  Reference Managerالتبويب .solution
حدد مشروع المكتبة السابقة .BooksExamples

ّ
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الخطوة الثالثة :إضافة مرجع إلى المكتبة : System.Data.Entity
 افتح في نافذة إدا رة المراجع  Reference Managerالتبويب .Assemblies
 قم بتحديد .System.Data.Entity

 سوف تالحظ ظيور  System.Data.Entityتحت عقدة المراجع  Referencesفي المشروع.

الخطوة الرابعة :إضافة مرجع إلى المكتبة :EntityFramework
تم إضافة المكتبة  EntityFrameworkتمقائيًا إلى الصف  BooksExamplesعندما قمنا بإنشاء نموذج كائن
البيانات .إال أن ىذه المكتبة مطموبة في كل مشروع يستخدم نموذج كائن البيانات.

إلضافة مرجع إلى المكتبة :EntityFramework

 انقر بالزر األيمن عمى عقدة التطبيق األولى  solutionواختر:
…Manage NuGet Packages for Solution

وحدد المشروع :DisplayTable
 انقر الزر إدارة ّ Manage
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 الحظ ظيور  EntityFrameworkتحت عقدة المراجع  Referencesفي المشروع.

الخطوة الخامسة :إضافة سمسمة االتصال إلى التطبيق ويندوز:
 يحتاج كل مشروع يستخدم نموذج كائن البيانات إلى سمسمة االتصال التي تُخبره كيف يتصل مع قاعدة
البيانات.
ّ تم توليد سمسمة االتصال تمقائيًا عند بناء المكتبة .BooksExample
 قم بفتح ممف اإلعدادات  App.Configفي المكتبة  BooksExampleونسخ سمسمة االتصال ومن
ثم لصقيا في الممف  App.Configفي المشروع .DisplayTable

><connectionStrings
><add name="BooksEntities" connectionString="………… " /
></connectionStrings

الربط بين عناصر التحكم ونموذج كائن البيانات
الخطوة األولى :إضافة مصدر بيانات إلى جدول المؤلفين:
ال إضافتيا كمصدر بيانات:
الستخدام صفوف نموذج كائن البيانات لمربط مع البيانات ،يجب أو ً
 افتح مصادر البيانات:

VIEW → Other Windows → Data Sources
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ثم انقر ال رابط إضافة مصدر بيانات جديد  Add New Date Sourceلفتح معالج إعداد مصدر

البيانات .Data Source Configuration Wizard

 بما أن صفوف نموذج كائن البيانات تُستخدم إلنشاء أغراض  objectsتُمثّل الجداول في قاعدة
البيانات .قم باختيار الخيار .objects

 ثم اختر :Author

 الحظ ظيور الصف  Authorفي نافذة مصادر البيانات:
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الخطوة الثانية :إضافة عناصر التحكم:
 انقر عمى عقدة الصف  Authorفي نافذة مصادر البيانات والحظ أنيا ستتحول إلى قائمة منسدلة .تأكد
من اختيار عرض شبكة البيانات .DataGridView

 قم بسحب عقدة الصف  Authorمن نافذة مصادر البيانات إلى النموذج (المفتوح بطريقة عرض
التصميم).

 سيقوم محيط العمل بوضع شبكة بيانات  DataGridViewفي النم وذج وبحيث يقابل كل عمود فييا
خاصية من الصف.
 كما يتم وضع شريط الربط:
)BindingNavigator (authorBindingNavigator
الذي يحوي مجموعة من األزرار التي تسمح بالتنقل بين التسجيالت ،اإلضافة ،الحذف ،حفظ التعديالت
عمى قاعدة البيانات.
 يتم أيضاً توليد مصدر الربط

) Binding Source (authorBindingSourceوالذي يتولى

عمميات نقل البيانات بين مصدر البيانات وعناصر التحكم المرتبطة عمى النموذج.
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.Fill  إلىDock  ُيمكنك جعل عنصر شبكة البيانات يمأل كامل النموذج بضبط الخاصية
: قم بإزالتو كما يمي، في الشبكةTitles  بما أنك لن تُظير العمود
.Edit Columns  افتح قائمة الزر األيمن لمشبكة واختر تحرير األعمدة
.Remove  وانقر زر الحذفTitles حدد العمود
ّ  ثم

: authorBindingSource  ربط مصدر البيانات مع مصدر الربط:الخطوة الثالثة

:يجب كتابة التعميمات البرمجية الالزمة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

// DisplayAuthorsTable.cs
// Displaying data from a database table in a DataGridView.
using System;
using System.Data.Entity;
using System.Data.Entity.Validation;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
namespace DisplayTable
{
public partial class DisplayAuthorsTable : Form
{
// constructor
public DisplayAuthorsTable()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// Entity Framework DBContext
private BooksExamples.BooksEntities dbcontext =
new BooksExamples.BooksEntities();
// load data from database into DataGridView
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

private void DisplayAuthorsTable_Load( object sender, EventArgs e )
{
// load Authors table ordered by LastName then FirstName
dbcontext.Authors
.OrderBy( author => author.LastName )
.ThenBy( author => author.FirstName )
.Load();
// specify DataSource for authorBindingSource
authorBindingSource.DataSource = dbcontext.Authors.Local;
} // end method DisplayAuthorsTable_Load
// click event handler for the Save Button in the
// BindingNavigator saves the changes made to the data
private void authorBindingNavigatorSaveItem_Click(
object sender, EventArgs e )
{
Validate(); // validate the input fields
authorBindingSource.EndEdit(); // complete current edit, if any
// try to save changes
try
{
dbcontext.SaveChanges(); // write changes to database file
} // end try
catch( DbEntityValidationException )
{
MessageBox.Show( "FirstName and LastName must contain values",
"Entity Validation Exception" );
} // end catch
} // end method authorBindingNavigatorSaveItem_Click
} // end class DisplayAuthorsTable
} // end namespace DisplayTable

:DbContext

 إنشاء الكائن:ًأوال

.)89  و88  مع قاعدة البيانات (السطرينBooksEntities  من الصفdbcontext  يتعامل الغرض
 آليًا عند إنشاء نموذج كائن البيانات لمتعامل مع قاعدة البياناتBooksEntities تم توليد الصف

.Books

:DisplayAuthorsTable_Load  كتابة حدث التحميل:ًثانيا
LINQ to  وبين قاعدة البيانات باستخدام طرقdbcontext نسمح لمبيانات باالنتقال بين الغرض



 والتي تقابل جدول المؤلفينAuthors  التي تسمح باستحصال البيانات من الخاصيةEntities
. في قاعدة البياناتAuthors
:)24 حدد التعبير (السطر
ّ  ُي

dbcontext.Authors

.Authors بأننا سنقوم بالحصول عمى البيانات من الجدول
 أن تسجيالت الجدول يجب أن تُسترجع بالترتيبOrderBy )25 حدد استدعاء الطريقة (السطر
ّ  ُي
.التصاعدي لالسم األخير لممؤلف
.

OrderBy( author => author.LastName )
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 يكون معامل الطريقة الموسعة (  OrderBy )extension methodعبارة عن تعبير المبدا lambda
 expressionيقوم بتعريف طريقة مجيولة .anonymous method


يبدأ التعبير المبدا بقائمة المعامالت (في حالتنا  )authorوالذي ىو غرض من نموذج كائن البيانات
.Author



يقوم تعبير المبدا باستنتاج نمط المعامل من  dbcontext.Authorsوالذي يحوي الغرض .Author

(يق أر يذىب إلى  )goes toوتعبير ُيمثل جسم الطريقة.
 يمي قائمة المعامالت المعامل المبدا >= ُ
 تكون القيمة المولدة من التعبير (االسم األخير لمؤلف) ىي القيمة المعادة ضمنياً لمتعبير.
 النقوم بتحديد نوع بيانات القيمة المعادة حيث يتم استنتاجو تمقائيًا من القيمة المعادة.


في حال وجود أكثر من مؤلف ليم نفس االسم الثاني ،فنريد ترتيبيم تصاعديًا حسب االسم األول.

نستخدم استدعاء الطريقة الموسعة (السطر  ThenBy )26التالي:

) ThenBy( author => author.FirstName

.

والتي تسمح بترتيب النتائج وفق عمود إضافي آخر.

 نستدعي أخي ًار الطريقة ( Loadالسطر  . )27تقوم ىذه الطريقة بتنفيذ االستعالم LINQ to Entities
وتحميل النتائج في الذاكرة.



يتم متابعة ىذه النتائج من قبل الغرض  dbcontextوبحيث أن أي تعديل عمى البيانات في الذاك رة

ُيمكن أن ُيحفظ في قاعدة البيانات.
 تكافئ األسطر ( 24إلى  )27التعميمات التالية:

(from author in dbcontext.Authors
orderby author.LastName, author.FirstName
;)(select author).Load

 نقوم بإسناد الخاصية  DataSourceلـ authorBindingSource

إلى الخاصية  Localل ـ

.dbcontext
المحممة في
 تُم ّثل الخاصية ( Localمن النوع > )ObservableCollection<Tنتائج االستعالم
ّ
الذاكرة.
 عندما نربط خاصية  DataSourceلـ  BindingSourceمع >( ObservableCollection<Tمن
فضاء األسماء  ) System.Collections.ObjectModelسيتم إعالم عنصر التحكم المرتبط مع
 BindingSourceبأي تعديل عمى البيانات مما يسمح لعنصر التحكم بإ ظيار ىذا التعديل .كما أن
التعديالت التي ُيمكن أن يقوم بيا المستخدم من خالل عنصر التحكم سيتم متابعتيا وبحيث يقوم
 dbcontextبحفظ ىذه البيانات في قاعدة البيانات.
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ثالثاً :إجرائية الحفظ:


نريد حفظ البيانات في حال قام المستخدم بتعديميا في الشبكة.

 يكون زر الحفظ في  BindingNavigatorغير مفعل افتراضيًا.

وحدد الخيار .Enabled
 لتفعيل زر الحفظ ،انقر عميو بالزر األيمن ّ
 انقر نق ًار مزدوجًا عمى زر الحفظ لكتابة معالج الحدث لو.


يتم حفظ التعديالت في ثالث خطوات (األسطر  33إلى :)48

الخطوة األولى:

يتم التحقق من جميع عناصر التحكم عمى النموذج باستدعاء الطريقة  .Validateتقوم ىذه الطريقة باستدعاء

(يستخدم ىذا الحدث لمتحقق من صحة
أي معالج حدث لمحدث  Validatingمكتوب عمى أي عنصر تحكم ُ
القيم المدخمة في عنصر التحكم).
الخطوة الثانية:

استدعاء الطريقة  EndEditلـ  authorBindingSourceوالتي تقوم بفرض حفظ أي تعديل معمق إلى النموذج
 BooksEntitiesفي الذاكرة.

الخطوة الثالثة:

استدعاء الطريقة  Save_Changesعمى الكائن  dbcontextلحفظ أي تعديالت إلى قاعدة البيانات.

الحظ أننا وضعنا ىذا االستدعاء ضمن تعميمة  tryاللتقاط أي خطأ قد يحصل عند الحفظ .فمثالً قمنا أثناء

تصميمنا لقاعدة البيانات بفرض حقول االسم األول واألخير واجبة اإلدخال .لو حاول المستخدم حفظ تسجيمة

جديدة دون إدخال قيم ليذه الحقول فستظير لو رسالة الخطأ الموافقة.

التنفيذ:
ُيمكن اآلن تشغيل التطبيق واجراء العمميات عمى البيانات:
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عنوان الموضوع:
التعامؿ مع قواعد البيانات (.)2

الكممات المفتاحية:
الربط الديناميكي ،استرجاع البيانات مف عدة جداوؿ.

ممخص:
نتابع في ىذا الفصؿ تقانات التعامؿ مع قواعد البيانات فنعرض أوالً الربط الديناميكي مع نتائج االستعالمات ثـ

نعرض السترجاع البيانات مف عدة جداوؿ.

أهداف تعميمية:
يتعرؼ الطالب في ىذا الفصؿ عمى:
 الربط الديناميكي مع نتائج االستعالمات.


استرجاع البيانات مف عدة جداوؿ.

المخطط:
التعامؿ مع قواعد البيانات ()2

 2 وحدة )(Learning Objects
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الربط الديناميكي مع نتائج االستعالم
نقوـ في التطبيؽ التالي بالسماح لممستخدـ باختيار االستعالـ المطموب مف قائمة منسدلة أسفؿ النافذة إلظيار
النتائج الموافقة.
 يقوـ االستعالـ األوؿ بإظيار جميع الكتب مرتبة تصاعديًا حسب عنواف الكتاب:



يقوـ االستعالـ الثاني بإظيار الكتب المحققة لمشرط :Titles with 2014 Copyrights



يقوـ االستعالـ الثالث بإظيار الكتب التي عناوينيا تنتيي بػ :How to Program
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تُبيف الخطوات التالية مراحؿ إنشاء المشروع:

الخطوة ال ول ::نناا ماروع جديد:

وسمو  DisplayQueryResultفي نفس الحؿ  solutionالسابؽ.
 أنشئ مشروع جديد ّ
 قـ بتعديؿ اسـ ونص النموذج  Form1إلى .DisplayQueryResult

الخطوة الثانية :نضافة ابكة عرض بيانات  DataGridViewإلظهار جدول الكتب :Titles


قـ بإظيار نافذة مصادر البيانات  Data Sourcesثـ اسحب أيقونة الصؼ  Titleإلى النموذج .قـ
بحذؼ العمود  Authorsمف الشبكة.
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: النموذج: نضافة قائمة منسدلة نل:الخطوة الثالثة
:قـ بإضافة قائمة منسدلة إلى النموذج واضبط الخصائص التالية


Name: queriesComboBox



Dock: Bottom

. لمقائمةItems قـ بإدخاؿ العناصر التالية في الخاصية





: كتابة الكود الالزم في كل من حدث تحميل النموذج وحدث اختيار عنصر من القائمة:الخطوة الرابعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

// TitleQueries.cs
// Displaying the result of a user-selected query in a DataGridView.
using System;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using
namespace DisplayQueryResult
{
public partial class TitleQueries : Form
{
public TitleQueries()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// Entity Framework DBContext
private BooksExamples.BooksEntities dbcontext =
new BooksExamples.BooksEntities();
// load data from database into DataGridView
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

private void TitleQueries_Load( object sender, EventArgs e )
{
dbcontext.Titles.Load(); // load Titles table into memory
// set the ComboBox to show the default query that
// selects all books from the Titles table
queriesComboBox.SelectedIndex = 0;
} // end method TitleQueries_Load
// loads data into titleBindingSource based on user-selected query
private void queriesComboBox_SelectedIndexChanged(
object sender, EventArgs e )
{
// set the data displayed according to what is selected
switch ( queriesComboBox.SelectedIndex )
{
case 0: // all titles
// use LINQ to order the books by title
titleBindingSource.DataSource =
dbcontext.Titles.Local.OrderBy( book => book.Title1 );
break;
case 1: // titles with 2014 copyright
// use LINQ to get titles with 2014
// copyright and sort them by title
titleBindingSource.DataSource =
dbcontext.Titles.Local
.Where( book => book.Copyright == "2014" )
.OrderBy( book => book.Title1 );
break;
case 2: // titles ending with "How to Program"
// use LINQ to get titles ending with
// "How to Program" and sort them by title
titleBindingSource.DataSource =
dbcontext.Titles.Local
.Where( book =>
book.Title1.EndsWith( "How to Program" ) )
.OrderBy( book => book.Title1 );
break;
} // end switch
titleBindingSource.MoveFirst(); // move to first entry
} // end method queriesComboBox_SelectedIndexChanged
} // end class TitleQueries
} // end namespace DisplayQueryResult

نقوـ في حدث تحميؿ النموذج بتحميؿ جميع بيانات جدوؿ الكتب في الذاكرة عف طريؽ استدعاء



.BooksEntities  مف الصؼdbcontext  عمى الغرضLoad() الطريقة
: نقوـ في حدث اختيار عنصر مف القائمة بما يمي

: اختيار جميع الكتب مرتبة حسب عناوينها:العنصر الول
.dbcontext.Titles.Local  عمىOrderBy يتـ ذلؾ باستخداـ الطريقة الموسعة

:2112  اختيار الكتب ذات حقوق النار في:العنصر الثاني

:) مع المعامؿ التالي (تعبير المبداWhere يتـ استخداـ الطريقة الموسعة
book => book.Copyright == "2014"
 (سمسمة نصيةcopyright ) ويستخدمو لفحص الخاصيةBook (يسميو
ُ Title يأخذ ىذا التعبير معامؿ غرض
.2102 في قاعدة البيانات) لتساوي
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يجب أف ُيعيد تعبير المبدا مع الطريقة  Whereقيمة منطقية .سيتـ إرجاع األغراض مف النوع  Titleالتي تكوف
قيمة التعبير مف أجميا .True
نستخدـ أيضاً الطريقة الموسعة  OrderByإلعادة الكتب مرتبة وفؽ عناويف الكتب.

العنصر الثالث :اختيار الكتب التي ينتهي عنوانها بـ :How to Program
نستخدـ الطريقة الموسعة  Whereمع تعبير المبدا التالي:
) "book => book.Title1.EndsWith( "How to Program
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استرجاع البيانات من عدة جداول باستخدام LINQ
نقوـ في المثاؿ التالي باالستعالـ عف البيانات مف أكثر جدوؿ.
يتـ أوالً إظيار قائمة المؤلفيف وأرقاـ الكتب المؤلفيف ليا .يتـ ترتيب المؤلفيف وفؽ االسـ األخير ومف ثـ وفؽ

االسـ األوؿ:

ثـ يتـ إظيار قائمة المؤلفيف وعناويف الكتب المؤلفيف ليا .يتـ ترتيب المؤلفيف وفؽ االسـ األخير ومف ثـ وفؽ
االسـ األوؿ:

مجمعة وفؽ المؤلؼ:
ثـ يتـ إظيار الكتب ّ
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:يكوف الكود الموافؽ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

// JoiningTableData.cs
// Using LINQ to perform a join and aggregate data across tables.
using System;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
namespace JoinQueries
{
public partial class JoiningTableData : Form
{
public JoiningTableData()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
private void JoiningTableData_Load( object sender, EventArgs e )
{
// Entity Framework DBContext
BooksExamples.BooksEntities dbcontext =
new BooksExamples.BooksEntities();
// get authors and ISBNs of each book they co-authored
var authorsAndISBNs =
from author in dbcontext.Authors
from book in author.Titles
orderby author.LastName, author.FirstName
select new { author.FirstName, author.LastName, book.ISBN };
outputTextBox.AppendText( "Authors and ISBNs:" );
// display authors and ISBNs in tabular format
foreach ( var element in authorsAndISBNs )
{
outputTextBox.AppendText(
String.Format( "\r\n\t{0,-10} {1,-10} {2,-10}",
element.FirstName, element.LastName, element.ISBN ) );
} // end foreach
// get authors and titles of each book they co-authored
var authorsAndTitles =
from book in dbcontext.Titles
from author in book.Authors
orderby author.LastName, author.FirstName, book.Title1
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

select new { author.FirstName, author.LastName, book.Title1 };
outputTextBox.AppendText( "\r\n\r\nAuthors and titles:" );
// display authors and titles in tabular format
foreach ( var element in authorsAndTitles )
{
outputTextBox.AppendText(
String.Format( "\r\n\t{0,-10} {1,-10} {2}",
element.FirstName, element.LastName, element.Title1 ) );
} // end foreach
// get authors and titles of each book
// they co-authored; group by author
var titlesByAuthor =
from author in dbcontext.Authors
orderby author.LastName, author.FirstName
select new { Name = author.FirstName + " " + author.LastName,
Titles =
from book in author.Titles
orderby book.Title1
select book.Title1 };
outputTextBox.AppendText( "\r\n\r\nTitles grouped by author:" );
// display titles written by each author, grouped by author
foreach ( var author in titlesByAuthor )
{
// display author's name
outputTextBox.AppendText( "\r\n\t" + author.Name + ":" );
// display titles written by that author
foreach ( var title in author.Titles )
{
outputTextBox.AppendText( "\r\n\t\t" + title );
} // end inner foreach
} // end outer foreach
} // end method JoiningTableData_Load
} // end class JoiningTableData
} // end namespace JoinQueries

:الحظ في الكود السابؽ ما يمي
:الربط بيف أسماء المؤلفيف وأرقاـ الكتب المؤلفينيا
:) بربط بيانات جدوؿ المؤلفيف وجدوؿ الكتب22  إلى20 يقوـ االستعالـ األوؿ (األسطر
from author in dbcontext.Authors
from book in author.Titles
orderby author.LastName, author.FirstName
select new { author.FirstName, author.LastName, book.ISBN };

 بينما تقوـ عبا رة.Authors  مف جدوؿ المؤلفيفauthor  األولى بالحصوؿ عمى كؿ مؤلؼfrom تقوـ عبارة

 لممؤلؼISBN  لمحصوؿ عمى أرقاـ الكتبAuthor  مف الصؼTitles  الثانية باستخداـ الخاصية المولدةfrom
.الحالي
 لمحصوؿ عمىAuthorISBN يستخدـ نموذج كائف البيانات معمومات المفتاح األجنبي الموجودة في الجدوؿ
 مف المؤلفيفcollection  تجميعيةfrom تكوف النتائج المرتبطة لكال العبارتيف
ّ .ISBN أرقاـ الكتب الموافقة
 ) إلى مجاؿ ىذا االستعالـbook  وauthor(  كما تقوـ ىاتيف العبارتيف بإدخاؿ متغيريف جديديف،وكتبيـ
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ُيمكف لمعبارات األخرى التعامؿ معيـ .تقوـ العبارة  orderbyبترتيب النتائج وفؽ  LastNameومف ثـ
 .FirstNameيقوـ السطر  22بإنشاء نمط جديد مجيوؿ يحوي االسـ األوؿ  FirstNameواالسـ األخير
 LastNameلمؤلؼ  authorمف جدوؿ المؤلفيف  Authorsمع رقـ  ISBNلكتاب  bookمف جدوؿ الكتب
 Titlesمؤلؼ مف قبؿ ىذا المؤلؼ.

األنماط المجيولة Anonymous Types

تسمح األنماط المجيولة بتعريؼ صفوؼ بسيطة تُستخدـ لتخزيف البيانات وبدوف كتابة تعريؼ الصفوؼ .يبدأ
التصريح عف نمط مجيوؿ بالكممة المفتاحية  newمتبوعة بأعضاء الصؼ ضمف األقواس } { .سيقوـ المترجـ
المحددة باألعضاء .تكوف ىذه الخصائص عامة  publicولمق راءة فقط
بتوليد تعريؼ لصؼ يحوي الخصائص
ّ
اليمكنؾ تغيير قيمة خاصية بعد إنشاء الغرض .يقوـ المترجـ بإعطاء اسـ لمصؼ إال أنؾ التعرؼ
ُ . read-only
ىذا االسـ ولذلؾ عندما تحتاج لتعريؼ متغير مف ىذا الصؼ تستخدـ الكممة المفتاحية ( varالسطر .)20

يقوـ المترجـ أيضًا بتعريؼ الطريقة  ToStringعمى الصؼ والتي تُعيد سمسمة نصية تتألؼ مف األقواس } {
تحوي ضمنيا قائمة مف األزواج  PropertyName = valueمفصولة بفواصؿ.
الربط بيف أسماء المؤلفيف وعناويف الكتب المؤلفينيا:
يقوـ االستعالـ الثاني (األسطر  35إلى  )38بربط بيانات جدوؿ المؤلفيف وجدوؿ الكتب:
from book in dbcontext.Titles
from author in book.Authors
orderby author.LastName, author.FirstName, book.Title1
;} select new { author.FirstName, author.LastName, book.Title1

بشكؿ مشابيو لالستعالـ األوؿ.
تجميع الكتب وفؽ المؤلؼ:
يقوـ االستعالـ الثالث (األسطر  01إلى  )05بتجميع الكتب وفؽ المؤلؼ:
from author in dbcontext.Authors
orderby author.LastName, author.FirstName
select new { Name = author.FirstName + " " + author.LastName,
= Titles
from book in author.Titles
orderby book.Title1
;} select book.Title1

يتكوف كؿ عنصر مف نتائج ىذا االستعالـ مف اسـ المؤلؼ وقائمة الكتب المؤلفيا .يقوـ االستعالـ بذلؾ باستخداـ

استعالـ مضمف  nested queryفي عبارة  .selectيقوـ االستعالـ الخارجي  outerبالدوراف عمى المؤلفيف
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في قاعدة البيانات .بينما يقوـ االستعالـ الداخمي  innerبأخذ مؤلؼ معيف واسترجاع كتبو .تقوـ عبارة select

بإنشاء نمط جديد مجيوؿ مع الخاصيتيف:

 الخاصية  Nameوالتي تتكوف مف االسـ األوؿ و االسـ األخير مفصوليف بفراغ.
 الخاصية  Titlesوالتي تحوي نتائج االستعالـ الداخمي وتحوي عنواف الكتب المؤلفة مف قبؿ المؤلؼ
الحالي.
الحظ أننا قمنا بإعطاء أسماء لمخصائص.
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الفصل الثاني عشر :التعامل مع قواعد البيانات
()3
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عنوان الموضوع:
التعامل مع قواعد البيانات (.)3

الكممات المفتاحية:
إنشاء نموذج رئيسي/فرعي.

ممخص:
نتابع في ىذا الفصل مواضيع التعامل مع قواعد البيانات فنعرض إلنشاء نموذج رئيسي/فرعي ثم ننيي الموضوع
بمثال تطبيقي.

أهداف تعميمية:
يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 إنشاء نموذج رئيسي/فرعي.


مثال تطبيقي.

المخطط:
التعامل مع قواعد البيانات ()3

 2 وحدة )(Learning Objects
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إنشاء نموذج رئيسي/فرعي Master/Detail
ييدف ىذا التطبيق إلى إنشاء نموذج رئيسي/فرعي يعرض كتب كل مؤلف كما يمي:

اتبع الخطوات التالية:

الخطوة األولى :إنشاء مشروع جديد:
وسمو  .Master/Detailسم النموذج
قم بإنشاء مشروع جديد من النمط ّ Windows Forms Application
 Details.csوقم بوضع خاصية النص لو .Master/Detail

الخطوة الثانية :إضافة مصدر بيانات لمجدول :Author
قم بإضافة مصدر بيانات إلى الجدول .Author

الخطوة الثالثة :إنشاء النموذج:

 قم بالنقر عمى العقدة  Titleفي نافذة مصدر البيانات  Data Sourcesإلظيار القائمة المنسدلة واختر
.Details

 ثم قم بسحب العقدة  Authorإلى النموذج.
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سيتم إضافة ثالثة صناديق نص إلى النموذج إلظيار بيانات المؤلفين وعنصر الربط



.authorBindingNavigator  وعنصر التجوالauthorBindingSource

. إلى النموذجAuthor  الموجودة تحت العقدةTitles  قم بسحب العقدة
مع شبكة لعرض بيانات الكتب

 إلى النموذجtitleBindingSource  سيتم إضافة عنصر الربط
.DataGridView

:نقوم بكتابة الكود التالي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

// Details.cs
// Using a DataGridView to display details based on a selection.
using System;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
namespace MasterDetail
{
public partial class Details: Form
{
public Details()
{
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

InitializeComponent();
} // end constructor
// Entity Framework DBContext
BooksExamples.BooksEntities dbcontext =
new BooksExamples.BooksEntities();
// initialize data sources when the Form is loaded
private void Details_Load( object sender, EventArgs e )
{
// load Authors table ordered by LastName then FirstName
dbcontext.Authors
.OrderBy( author => author.LastName )
.ThenBy( author => author.FirstName )
.Load();
// specify DataSource for authorBindingSource
authorBindingSource.DataSource = dbcontext.Authors.Local;
} // end method Details_Load
} // end class Details
} // end namespace MasterDetail

.dbcontext  بإنشاء الغرض17 و16  نقوم في األسطر

 بتحميل تسجيالت جدول المؤلفين في الذاكرة مرتبة وفق االسم األخير25  إلى23  نقوم في األسطر
.ومن ثم وفق االسم األول
 إلىdbcontext.Authors.Local  بإسناد27  يقوم السطر
. مما ُيحقق الربط مع عناصر التحكمauthorBindingSource.DataSource
 مع كتب المؤلف الحالي مما ُيظير كتبtitlesBindingSource.DataSource  يتم بشكل آلي ربط
.المؤلف المحدد الحالي في الشبكة
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مثال تطبيقي :دفتر عناوين Address Book
نقوم في ىذا المثال بإنشاء تطبيق دفتر عناوين  AddressBookيسمح لممستخدمين بما يمي عمى قاعدة
البيانات :AddressBook.mdf
 إضافة شخص جديد.
 البحث عن األشخاص الذين يبدأ اسميم ببعض الحروف.
 تعديل بيانات شخص.
 حذف بيانات شخص.

يقوم التطبيق بعرض البيانات من خالل صناديق نص .كما سيسمح شريط التنقل  BindingNavigatorفي
األعمى لمتنقل بين التسجيالت واإلضافة والحذف.
ُ يمكنك استخدام شريط التنقل لمتنقل بين التسجيالت:



أدخل بعض األحرف في صندوق النص أسفل النافذة ثم انقر عمى زر البحث  Findإلظيار األشخاص
الذين يبدأ اسميم األخير بيذه األحرف.
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 انقر عمى الزر معاينة الجميع  Browse All Entriesلمعودة إلى إظيار جميع التسجيالت:

مراحل العمل
الخطوة األولى :إنشاء مكتبة الصف التي تحوي نموذج كائن البيانات:
 أنشئ كما تعممت سابقًا مكتبة الصف  AddressExampleوالتي ستحوي نموذج كائن البيانات
لمتعامل مع قاعدة البيانات .AddressBook.mdf

 تحوي قاعدة البيانات جدوالً واحدًا :Addresses
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وسمو .AddressModel.edmx
 أنشئ نموذج كائن البيانات وأضف إليو الجدول السابق ّ

الخطوة الثانية :إنشاء تطبيق ويندوز :Windows Forms Application

وسمو AddressBook
 أنشئ تطبيق ويندوز ضمن نفس الحل AddressExample
ّ
وعدل خاصية النص لمنموذج إلى .Address Book
 قم بتسمية ممف النموذج ّ .Contacts.cs
 اجعل المشروع  AddressBookىو مشروع البداية .startup project
.
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الخطوة الثالثة :إضافة الغرض  Addressكمصدر بيانات:


قم بفتح نافذة مصادر البيانات وأضف الغرض .Address



قم بإضافة المراجع الالزمة وسمسمة االتصال كما تعممت سابقًا.

الخطوة الرابعة :عرض تفصيل كل تسجيمة:


في عرض تصميم النموذج ،انقر عمى العقدة  Addressفي نافذة مصادر البيانات واختر  Detailsمن
القائمة المنسدلة ثم قم بسحب العقدة  Addressإلى النموذج.

 سيتم بشكل تمقائي إنشاء  BindingNavigatorواضافة أزواج من المصا قات وصناديق النص موافقة
ألعمدة الجدول بترتيب الحقول أبجدياً.


قم بتعديل أماكن توضع عناصر التحكم وانتبو بعدىا لضبط خاصية ترتيب الجدولو ليا.

ُ يمكنك اختيار  VIEW → Tab Orderومن ثم النقر عمى صناديق النص من األعمى لألسفل لتحديد
ترتيب الجدولة.
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: إضافة العناصر الالزمة لمبحث:الخطوة الخامسة
 ضمن صندوق مجموعةfindButton  وزر أمر لمبحثfindTextBox وسمو
قم بإضافة صندوق نص
ّ
.GroupBox
 تحت صندوق المجموعة لمسماح لممستخدم باستع راض جميعbrowseAllButton أضف أيضًا زر أمر
.Browse All Entries التسجيالت وضع خاصية النص
:يكون الكود الموافق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

/ Contact.cs
// Manipulating an address book.
using System;
using System.Data;
using System.Data.Entity;
using System.Data.Entity.Validation;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
namespace AddressBook
{
public partial class Contacts: Form
{
public Contacts()
{
InitializeComponent();
} // end constructor
// Entity Framework DBContext
private AddressExample.AddressBookEntities dbcontext = null;
// fill our addressBindingSource with all rows, ordered by name
private void RefreshContacts()
{
// Dispose old DBContext, if any
if ( dbcontext != null )
dbcontext.Dispose();
// create new DBContext so we can reorder records based on edits
dbcontext = new AddressExample.AddressBookEntities();
// use LINQ to order the Addresses table contents
// by last name, then first name
dbcontext.Addresses
.OrderBy( entry => entry.LastName )
.ThenBy( entry => entry.FirstName )
.Load();
// specify DataSource for addressBindingSource
addressBindingSource.DataSource = dbcontext.Addresses.Local;
addressBindingSource.MoveFirst(); // go to first result
findTextBox.Clear(); // clear the Find TextBox
} // end method RefreshContacts
// when the form loads, fill it with data from the database
private void Contacts_Load( object sender, EventArgs e )
{
RefreshContacts(); // fill binding with data from database
} // end method Contacts_Load
// Click event handler for the Save Button in the
// BindingNavigator saves the changes made to the data
private void addressBindingNavigatorSaveItem_Click(
object sender, EventArgs e )
{
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Validate(); // validate input fields
addressBindingSource.EndEdit(); // complete current edit, if any
// try to save changes
try
{
dbcontext.SaveChanges(); // write changes to database file
} // end try
catch ( DbEntityValidationException )
{
MessageBox.Show( "Columns cannot be empty",
"Entity Validation Exception" );
} // end catch
RefreshContacts(); // change back to initial unfiltered data
} // end method addressBindingNavigatorSaveItem_Click
// use LINQ to create a data source that contains only people
// with last names that start with the specified text
private void findButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
// use LINQ to filter contacts with last names that
// start with findTextBox contents
var lastNameQuery =
from address in dbcontext.Addresses
where address.LastName.StartsWith( findTextBox.Text )
orderby address.LastName, address.FirstName
select address;
// display matching contacts
addressBindingSource.DataSource = lastNameQuery.ToList();
addressBindingSource.MoveFirst(); // go to first result
// don't allow add/delete when contacts are filtered
bindingNavigatorAddNewItem.Enabled = false;
bindingNavigatorDeleteItem.Enabled = false;
} // end method findButton_Click
// reload addressBindingSource with all rows
private void browseAllButton_Click( object sender, EventArgs e )
{
// allow add/delete when contacts are not filtered
bindingNavigatorAddNewItem.Enabled = true;
bindingNavigatorDeleteItem.Enabled = true;
RefreshContacts(); // change back to initial unfiltered data
} // end method browseButton_Click
} // end class Contacts
} // end namespace AddressBook

:RefreshContacts الطريقة
 والذي يتحكم بعناصرaddressBindingSource كما وضحنا في أمثمة سابقة يجب ربط عنصر التحكم
 فيdbcontext  قمنا في ىذا المثال بالتصريح عن. الذي يتفاعل مع قاعدة البياناتdbcontext الواجية مع
) والتي37  إلى20  (األسطرRefreshContacts  إال أننا نقوم بإنشائو وتفعيل الربط في الطريقة.18 السطر
.يتم استدعاؤىا في العديد من الطرق األخرى
 يتم استدعاء الطريقة،null  في حال كونو ليس. أم الnull  فيما إذا كانdbcontext ال فحص الكائن
ً يتم أو

 نقوم بذلك بيدف إعادة ترتيب السجالت فقد يكون المستخدم قام. عميو ومن ثم إنشائو من جديدDispose
 بترتيب األغراض31  و30  تقوم األسطر.)بتعديل األسماء (حيث ستبقى التسجيالت في نفس ترتيبيا األولي
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وفق االسم األخير ومن ثم وفق االسم األول .ثم يتم تحميل األغراض في الذاكرة .يتم في السطر  34الربط مع
بيانات الذاكرة.
يقوم السكر  35باالنتقال إلى أول غرض.

الطريقة :Contacts_Load
يتم في ىذه الطريقة استدعاء الطريقة السابقة .RefreshContacts

الطريقة :addressBindingNavigatorSaveItem_Click
يتم في ىذه الطريقة حفظ التعديالت في قاعدة البيانات.

الطريقة :findButton_Click
تستخدم ىذه الطريقة استعالم  LINQلمبحث عن األشخاص الذين تبدأ أسمائيم باألحرف المدخمة في صندوق

البحث.

اليمكنك ربط نتائج استعالم  LINQإلى  BindingSource’s DataSourceمباشرة .ولذلك يستخدم السطر 74
ُ
الطريقة  ToListلمحصول عمى تمثيل قائمة  Listلنتائج االستعالم.
عندما يتم الربط مع قائمة ،يقوم  dbcontextبمالحقة تعديالت تسجيالت القائمة فقط .وان أي تسجيالت

مضافة أو محذوفة من البيانات المفمترة سوف تُفقد .ولذلك نقوم بإلغاء تفعيل كل من األزرار  Add newو
 Deleteأثناء عممية التصفية.

الطريقة :browseAllButton_Click
تقوم ىذه الطريقة باستدعاء الطريقة  RefreshContactsواعادة تفعيل األزرار  Add newو .Delete
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