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  :مقدمة

اليت  "Methods" ك للطرقيبيس للسبب ما كعدم دعم الفيجوايف بعض من األحيان تود كتابة إجراء ملهمة ما ويتعذر لك ذالك 
  .هي ملجأك األخري "API" إجراءاتفتكون  تتعامل مع هذه املهمة أو كون اإلجراء جد معقد حيتمل وقوع أخطاء 

  
  :؟" API"  إجراءات ةماهي

“API”  جلملة اختصارهي ) ( Application Programming Interface تلك الطرق  أي)إجراءات   
  لنظام التشغيل فهي أساس و روح النظام  "DLL"امتداد بري من مكتبات الربط الديناميكي املوزعة على عدد ك )ودوال
فبعد توغلك يف  وغري ذالك الكثري؛ والربامج وأجهزة اإلدخال واإلخراجا املسئولة على كل أوامر النظام أل ؟، التعبري ملاذا إن صح

      .ودعمها للبيسيك تزيد من قدرته و كفاءته ،هذه اإلجراءات ستكتشف مدى قوا و سحرها
  

  :"API" ميزات إجراءات
  النظام  لىعربجمة ال -

وهذا هو الغرض األمسى من ،يف أجهزة اإلدخال و اإلخراج على سبيل املثال  النظام كالتحكممع أوامر  لهو التعام املقصود هنا
  .الولوج يف هده اإلجراءات

  سرعة الشفرة أو الكود -
" API"إجراءات سريعا يف التنفيذ فلن يكون أسرع من ما  ضالذي تعتمد عليه يف إجناز غر) الكود(مهما كان قصر طول الشفرة 

  . يء الكبريالشهذا إذا كانت السرعة تعين لك ؛ !كان طويلفما بالك إذا 

  ختفيف الربنامج -
من هلا بسطر أو سطرين استبد ،فبدل من كتابة أسطر كثرية إلنشاء مهمة ما ،من ميزات استماهلا ختفيف الربنامج أو ختفيف حجمه

  . لإلملام ذه امليزة  "ActiveX"وأحرى من االعتماد على مكونات أوىل وهذا  اإلجراءات لتقليص حجم الربنامج
  ".sub’s"و اإلجراءات " functions"كلمة إجراءات يف هذا املقال هو كل الدوال باملراد : مالحظة        

  :مصطلحات
  :لإلجراء أو الدالة العام الشكل 

[Private | Public] Declare Function | Sub publicname Lib "libname" [Alias " aliasname"] 
[([[ByVal] variable [As type] [,[ByRef] variable [As type]]...])] [As Type]  

  
  .وهي إلزامية .اللغة عناصرتشري إىل أن الدالة أو اإلجراء خارجي ليس من "  Declare "الكلمة املفتاح -
-" Lib  " اختصار لكلمة"Library "وهي إلزامية لتمييز املكتبة التابع هلا اإلجراء أي مكتبة.  
-"libname " على سبيل املثال اسم املكتبة املشار إليها سابق"User32" ـفهي ال حتتاج لتعريف مسار وصوهلا ك 
""C:\windows\system\User32.dll  و ال حىت المتداد ملفها"dll " ا يف جملد النظامتكن يف ؛ على العكس إذا مل طاملا أ

  .هذا الد فاالسم الكامل ال مناص منه
-Alias" " تسمح هذه األخرية بإعالن اإلجراء بكل تغرياتا داللة على االسم الذي يليها هو االسم األصلي  مسهاأي أ ،

  .لإلجراء
-"aliasname"  احلروف الكبرية و احلروف الصغرية(وهو حساس حلالة احلرف  جراءلإلإذن هو االسم األصلي.(  
-" As Any"  من نوع غري ثابت ، ويف هذه احلالة اإلرسال يكون دائما باملرجع " البارامتر"أي أن املتغري أو  

ة جوزاحمل الكلمة تستعمل" long"من نوع الصحيح الطويل  "null" ـل "Parameter " أو مؤشرخالية إلرسال قيمة 
"ByVal"  0&تليها القيمة.  



-" Private  " ،"Public " ،" Function  " ،" Sub  " اال أظن  قارئ هذه املقال حباجة ملعرفة معاين هذه العبارات أل
 ".Parameters"ما عليك التركيز إال يف القيم املرسلة أو املمررة نفس أوامر اللغة 

-" ByVal "،"ByRef " تنسخ قيمة املتغري وتضعها يف مكان مؤقت يف الذاكرة ومن مثة ترسلها أيضا غنية عن التعريف فاألوىل
 ، كمؤشر للدالة وهنا إذا غرية الدالة املؤشر أو قيمة املؤشر فلن يكون التغيري على مستوى املتغري األصلي بل على النسخة فقط

  .كون اإلرسال افتراضيا باملرجع أي إرسال مؤشر املتغري أو عنوان املتغري بالذاكرةر كالمها فيإذا مل تذكَ ."ByRef" عكس الثانية
-"AddressOf "إجراء ما ات أو مكتبات خاصة لتمرير عنوان يغنيك هذا املعامل من استعمال مكون ، كسمن أوامر لغة البي

  ".API" إىل دالة 
  :مالحظة

بد عناء كتابة اإلجراءات أحسن بكثري من أن تتك" API Viewer"بيسك  لالفيجوا معاستعن بالربنامج املدرج 
متيز بني احلروف الكبرية و الصغرية يف أمساء بت  32ألن بيئة  ،بنفسك واألحسن من ذالك تفادي أخطاء الكتابة

  .اإلجراءات
  

  :"Parameters"القيم املرسلة 
  :السالسل احلرفية -

وهذه السلسلة جيب أن تكون ذات سعة كافية لتخزين وإرجاع " ByVal "تستقبل الدوال السالسل احلرفية بالقيمة عموما 
جيب مراعاة طول هذه " $string"أو " $space" ـ، قبل عمل بعد أو سعة حرفية بدوال اللغة كاملعطيات املطلوبة من الدالة 

  ).ا هذا يف حالة جناح الدالةطبع(بعضها ؛ السعة وإال قد الرجتع الدالة أي قيمة أو قد تفقد 
" Fixed-length"السالسل احلرفية الثابتة الطول  ا، أم"vbNullString"إذا أردت إرسال مؤشر لقيمة خالية استعمل الثابت 

   "Chr$(0)"الدوال ألا أي الدوال ترجع القيم احلرفية منتهية إجباريا بقيمة  فال ترسل إىل
هي  "$ApiRet" حيث أن Left$(ApiRet$, Instr(ApiRet$, Chr$(0))-1)استعمل التعبري التايل الستخالص النتيجة       

  .ملُرجعة من الدالةالقيمة ا
  ":Types"التركيبات  -

ذج أو يكون عامًا سواء على مستوى النموالتركيبات  وإعالن ،إىل اإلجراءات دائما باملرجع" Type"ترسل املتغريات من نوع 
الدوال املشار إليه يف املالحظة و من مثة إلصاقها إىل  عارضعلى مستوى الوحدة الربجمية، تستطيع نسخها إىل احلافظة من 

  .الربنامج
  :الثوابت -

الثوابت سواًء احلرفية أو العددية جتدها هي األخرى يف املستكشف ،و تستطيع استبداهلا بقيمها إذا كما تتعامل اإلجراءات مع 
  ":Handles" املقابض - .ذالكأردت 

سياق اجلهاز أو مقبض " hWnd"سواًء مقبض النافذة  نياملقبضخاصييت  الكثري الكثري من اإلجراءات اليت تستقبل           
"hDC" قيمتني من النوع الطويل  و مها عبارة عن"long "ما نظام التشغيل الرقم اخلاص باألداة مييز "Window Handle "  أو

  .الرسوماتالنوافذ أو إذا كنت تتعامل مع خاصة  ماال مفر منهين ذاه و ، "Device Context" بسياق اجلهازاخلاص 
  . قيمته ملتغري ومن مثة إرسال املتغري ألن القيمة تتغري أثناء التنفيذإسناد  مباشرة وجتنباملقبض  خاصية إرسالينصح ب:  مالحظة*

  :اإلعالن
كدوال وإجراءات " cls"أو حىت على الفئة " bas"أو على مستوى الوحدة الربجمية " frm"سواًء على مستوى النموذج  يكون عام
  ).VB(اللغة 

  :األمثلة
لسهولة " gdi32"أو من أهم مكتبات النظام بدًءا مبكتبة سنتطرق بإذن اهللا تعاىل إىل أمثلة بسيطة عن استخدام إجراءات تابعة ألهم 



  .فهم واستخدام إجراءاا
  ":32gdi"مكتبة .1

الرسم وأوامر التعديل و مكتبة زاخرة جدا بأوامر  أو واجهة اجلهاز الرسومية ،" Graphics Device Interface"اختصار جلملة 
وامر الرسم و بكل مرونة خاصة تغنيك بكل ما تريده من أ.....تنسيق الصور واخلطوط من تكبري و تصغري وإقالب اللون و دمج 

  .معروفة بعجزها يف هذا اال ةأن لغتنا اجلميل
  :التمرين األول

ستظهر لك نافذة ذا " Add-In Manager"خيار  أنقر على" Add-In"مث من قائمة " Standard EXE"مشروع جديد  شئأن
مقابل اسم الربنامج داخل " Loaded"تالحظ كتابة أو ظهور كلمة  عليه مث بالنقر املزدوج" API Viewer" حدد الربنامجاالسم 

  " .OK"القائمة، مث زر 
من " RoundRect"بنسخ الدالة نبدأ أوال  ،مستدير الزواياا التمرين بإنشاء إجراء يرسم لنا شكل رباعي األضالع ذسنقوم يف ه
  :املثاليف القسم العام من النموذج على سبيل  لصقهامث  الدوال عارض
  

Private Declare Function RoundRect Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long , ByVal X1 As Long ,  _  
ByVal Y1 As Long , ByVal X2 As Long , ByVal Y2 As Long , ByVal X3 As Long , ByVal Y3  _   

As Long) As Long 
 

 إحداثييت بداية الرسم داة املراد رسم األشكال عليها، الثاين والثالثسياق الرسم لأل مقبضبارامترات األول  7الدالة تستقبل 
الزاوية إن  استدارة، الرابع و اخلامس إحداثيتا النهاية أما السادس و السابع يشريان إىل درجة )البداية تكون بأحد الزوايا األربعة(

  .صح التعبري
  

Dim    X1  as  long      ‘متغريات عامة 
Dim    Y1   as   long 
_______________________________________________________________________________ 
Private  Sub  Picture1_MouseDown(Button  As  Integer , Shift  As  Integer , X  As Single , Y As Single) 
X1 = X                          ‘ عامةالتغريات املحفظ إحداثيتا بداية الرسم يف                       
Y1 = Y 
End  Sub 
______________________________________________________________________________ 
Private  Sub  Picture1_MouseUp(Button  As  Integer , Shift  As  Integer , X As Single , Y As Single) 
Picture1.ScaleMode = vbPixels                             ‘تغيري وحدة القياس 
RoundRect Picture1.hdc, X1, Y1, X, Y, 30, 30     ’    األوىل و الثانية تشري إىل درجة استدارة الزاوية 30القيمة  

End Sub 

من أعلى إىل أسفل و من جهة اليسار نفذ الربنامج واجته إىل أداة الصورة مبؤشر الفأرة مث مع السحب و اإللقاء يف أي اجتاه سواًء 
العكس تالحظ رسم الشكل املطلوب و هذا يوفر عليك عناء كتابة سطور أخرى للتحقق يف كل مرة من اجتاه مرور إىل اليمني أو 
  .مؤشر الفأرة 

  :انتباه  

دائما بالبكسل سواء وقت التصميم أو وقت التنفيذ ألن إجراءات  عدهلا" ScaleMode"جيب أن تنتبه إىل وحدة القياس خلاصية 
"API" االفتراضيةوحدة ال إبقاء و إذا كنت مصمما على .نتائج صحيحةمنها وإال فلن تتوقع البكسل مع  تتعامل "Twip" 

  "TwipsPerPixelX "فتستطيع بتقسيم القيم سواء الطول و العرض أو اإلحداثيات على اخلاصيتني 
  .اهللايف املثال القادم حبول ذالك ما ستالحظ ك،كال مبقابلهTwipsPerPixelY"،   " و                 

  



والدالة  لرسم املستطيالت" Rectangle"كالدالة  واخلطوط رسم األشكالإمكانيات هائلة يف جمال ) API(كما توفر لك 
"Ellipse"  و  املكافئلرسم الدائرة و املقطع"LineTo "لرسم اخلطوط و"Arc " من امسها تعرف  ،و غريها الكثريلرسم األقواس

على سبيل املثال تطلب منك فقط إحداثيتا نقطة  "Ellipse"فالدالة  ،تشبه املثال السابق عموما فهي أما طريقة عملهاوضيفتها، 
تستطيع " API"إذا كنت جديدا على إجراءات (  .؟كاملثال السابق متاماأليست  ،بداية قطر الدائرة و إحداثيتا نقطة ايته
   ).املقال باسم املثال األول االستفادة من املثال املدرج مع هذه 

  :التمرين الثاين

إذا كان الشكل غري هندسي  ، خاصةًت عمل إجراء يقوم بتعبئة شكل ما بلون ما كاألمحر مثال فماذا تفعل ؟لنفترض أنك أرد
  :هي احلل" FloodFill"هنا ستكون الدالة  ،؟)غشيم(

، الشكل املراد تعبئته حميط لوناألخري  إحداثييت بداية التعبئة والثاين و الثالث  األداة،األول مقبض سياق  :قيمتستقبل أربع  الدالة
  .لألداة احلاضنة" FillColor"أما لون التعبئة فهو نفس اللون املعطى للخاصية 

  :املثال السابق لالختصار تابعسن
  

Private  Sub Picture1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer , X As 
Single , Y As Single ) 
 
Picture1.FillColor = vbRed                                   ' ��ن 
  ا�	����

Picture1.ForeColor = vbYellow                                 '  ����ن 
 ا����
 
If  Button And vbLeftButton Then 
Picture1.FillStyle = vbFSTransparent       '                   ���� �
 ه�� ا����� 
' 
'Picture1.ScaleMode = vbPixels               ' �	ء	���� ا��	دم � ��ا���� ���	�   ا� ��ة ا�

ه	ذ�� ا$#"�ال  
'RoundRect Picture1.hdc, X1, Y1, X, Y, 30, 30   
 
RoundRect Picture1.hdc, X1 / Screen.TwipsPerPixelX,  Y1 / 
Screen.TwipsPerPixelY _ 
,X / Screen.TwipsPerPixelX, Y / Screen.TwipsPerPixe lY  ,30, 30 ' ��ر
          ا"!��ل
 
Else 
Picture1.FillStyle = vbFSSolid                                '  ا�	����
FloodFill Picture1.hdc, X / Screen.TwipsPerPixelX, _ 
                        Y / Screen.TwipsPerPixelY, vbYellow                           
End If 
End Sub  

  نفذ الربنامج وارسم عدة أشكال بالزر األيسر للفأرة مث انقر داخلها بالزر اآلخر،
أو تستثين  فقد متلئ الدالة كامل األداة احلاضنةه خارج نطاقلون الشكل املراد تعبئته أو كانت إحداثيتا بداية التعبئة الدالة  جتد ملإذا 

  .  الشكل
  

  

  :الثالث التمرين

ألداة ما و  صورة تابعة نسخمهمة هذه دالة هي . الرسومات اآلن نسلط الضوء بإذن اهللا على دالة من أهم الدوال اليت تتعامل مع 
، اخلمسة  بلالستيعاها سهلة جدا نقيمة، لك 11وهي تستقبل  "StretchBlt" :الدالة هي ،بعد حتجيمها وضعها يف أداة أخرى

و  ،و اخلمسة الثانية خاصة باألداة املراد نقل الصورة منها أي األداة املصدر ،األوىل خاصة باألداة املراد نقل الصورة إليها أو اهلدف



الصورة كما هي أم هناك دمج و قلب  تكبري(العملية اليت ستجرى  يشري إىل نوع 11القيمة األخرية هي ثابت عددي من بني 
  "DrawMode"لخاصية القيم املسندة لب أشبهوهي ) لأللوان
لنقل الصورة كما هي ألن الغرض األساسي من الدالة هو التحجيم، إذا " SRCCOPY"الثابت الذي يهمنا هنا هو).VB( يف 

أو حىت دالة ألن هذا غرضها األساسي " BitBlt"بالدالة كنت تم ألمر الثوابت األخرى أي طريقة رسم الصورة فعليك 
  "PaintPicture"البيسك 

فتستطيع إذن أن تنقل الصورة من و إىل أداة الصور فهي على األقل ال تطلب منك مقبض سياق األداة سواًء املصدر أو اهلدف  
"image".  

  :نرجع إىل دالة التكبري أو التحجيم و لنبدأ بالقيم اخلمسة األوىل
"hDC " اهلدفمقبض سياق األداة  
"X"،"Y"  ،"nWidth"،"nHeight " تشري إىل أبعاد الصورة املراد رمسها.  

  :قيم األداة املصدر
"hSrcDC "مقبض سياق األداة املصدر أي اليت حتمل الصورة املراد النقل منها.  
"XSrc"،"YSrc"،"nSrcWidth"،"nSrcHeight " املصدريةتشري إىل أبعاد الصورة.  

  :املثال
" PctSource"و لتكن هي األداة املراد الرسم عليها و أداة باسم "PctDestination"أداة صورة باسم " form"ضع على النموذج 
  .زر حتكم و، حتمل صورة ما 

Private  Const  SRCCOPY = &HCC0020 
 
Private  Sub Command1_Click  ()  
Dim Ret As Long 
Const  zoum As Single  = 1.5 '�+	��*  ا()ا'��&�%�            
 
PctSource.ScaleMode = vbPixels                '    ��' ا�1��س و.-ة 

ا��4ر 3"دا�  
PctDestination.ScaleMode = vbPixels 
 
PctDestination.Width = PctSource.Width * zoum               '*�5� �6. 
 ا"داة
PctDestination.Height = PctSource.Height * zoum 
PctDestination.AutoRedraw = True            image ��7�- ��3' ا���	�� 
89                  
             
Ret = StretchBlt(PctDestination.hdc, 0, 0, PctSourc e.ScaleWidth * 
zoum,  _  PctSource.ScaleHeight * zoum, PctSource.hdc, 0, 0,  
PctSource.ScaleWidth _ ,  
               PctSource.ScaleHeight, SRCCOPY  ) 
PctDestination.Refresh 
If   Ret = 0 Then: MsgBox " ا��%+�� @* ?�<=�" , vbInformation                  

  'A>B� 0 ا�1�%� ا�-ا�� D ���. �E+�)                             
End Sub 

 
يف جملد األمثلة املضغوطة املدرجة مع هذه " املكربة"لك مين مثال جيد باسم 

اليت عملها هو إنشاء سياق " CreateDC"املقال يستعمل هذا املثال دالة 
  .اجلهاز
  )رسم حىت قائمة ابدأ على واجهة الربنامج : ( املقابل الشكل   
  



حساب  أوتسجيلها يف النظام  أوإنشاءها  أوكرمسها إن صح التعبري  "Font" من التعامل مع اخلطوط" API"كما متكنك  
تكتب سلسلة نصية على سياق خمصص بإحداثيتان تشريان إىل " TextOut"فالدالة  ،....أوطباعتها  أواملسافات بني احلروف 

سلسلة  ارتفاععرض و  جميتعود حب" GetTextExtentPoint32"الدالة و  .و قيمة متثل طول السلسلة بداية الكتابة
  :تستقبلها الدالة كثاين قيمة و طول هذه السلسلة كثالث قيمة و متغري التركيب الذي ترجع فيه احلجمني نصية خمصصة 

Private  Type SIZE 
    cx As Long 
    cy As Long 
End Type 
 
Dim Taille  As SIZE 
GetTextExtentPoint32 hdc, "MyText", Len("MyText"), Taille 
Print  Taille.cx    '  عرض النص
Print  Taille.cy    ' النص ارتفاع  

 
   ،إضافتهملف اخلط املراد  اسمتستقبل فقط ) تسجيله بالنظام ( خط جديد  إلضافة" AddFontResource"الدالة 
  .حلذفه" RemoveFontResource"و نظريا  ، كامل أي مبسار الوصول االسمطبعا " ) …" "FON" أو" TTF" امتداد( 
 
  " :Kernel32"مكتبة .2

باألهم مث املهم لكن كما  البدءكتبة نظراً ألمهيتها بني نظرياا من املكتبات األخرى ،ألن أسلوبنا هو ذه امل البدءكان من املفترض 
  .أسلفنا ذكره بدأنا باملكتبة السابقة نظرا لسهولة دواهلا عموماً

" GetSystemDirectory" مسار النظام و" GetWindowsDirectory" وندوزالسنتعرض لدالتا مسار  ببدء بادئ
و الثاين صحيح طويل حيمل ترجع به النتيجة " Buffer"األول حريف حيمل سعة كافية بالذاكرة  ،تغريينم نتستقبال هاتان الدالتان،

سنقوم يف مثالنا هذا بعمل دالة حرفية ترجع لنا . و إال فصفر القيمة اليت ترجعها كل منهما تشري إىل طول املسار ،السعةطول هذه 
  :الدالة األوىل باستعمال مسار الوندوز

Private  Function  PathWindows() As String  
Dim Buffer As String , LTemp As Long  
 
Buffer = Space$(255)                 حجز سعة ختزينية يف الذاكرة '  

 
LTemp = GetWindowsDirectory(Buffer, Len(Buffer))   بنفس السعة بدل من إرسال متغري آخر' 
Len الدالة استعل  
PathWindows = Left$(Buffer, LTemp) 
 
End Function  

  .نفس الطريقة مع الدالة الثانية استعمل
 
  :الثاين ثالامل

، كما "GetDiskFreeSpace"بالدالة يستطيع برناجمك التأكد من املساحة املتوفرة على القرص الصلب قبل تثبيته عليه 
لكن القيم املرسلة إلينا ال تكون . احملجوزة واملساحة الكلية ، الفارغةاملساحة التخزينية : تزودك هذه الدالة باملعلومات اهلامة عليه

إذن .وإمجايل العناقيد ،يف القطاع ، العناقيد الفارغة" Bytes"تات ايرقم القطاعات يف العنقود ، الب :بل قيم تشري إىلمباشرة 
  :تستقبلها الدالة و القيم اليت تعود ااملساحات املطلوبة ،أوال نتعرف على القيم اليت حيسب لنا  سنحتاج إىل إجراء بسيط

"lpRootPathName ": الدليل اجلذري(تستقبل به الدالة املسار.(  
"lpSectorsPerCluster": رجع عدد القطاعات يف العنقودي.   



"lpBytesPerSector":  البايتات يف القطاععدد.  
"lpNumberOfFreeClusters":عدد العناقيد الفارغة.  
"lpTotalNumberOfClusters":رجع هذه األخري العدد اإلمجايل للعناقيدي.  

Private  Sub Sub_Click () 
 
Dim NumSectorsPerCluster    As Long  
Dim NumBytesPerSector       As Long  
Dim NumberFreeClusters      As Long  
Dim TotalNumberClusters     As Long  
 
Dim TotalSpace              As Double  
Dim TotalFree               As Double  
 
GetDiskFreeSpace "C:\", NumSectorsPerCluster, NumBy tesPerSector _ , 
                        NumberFreeClusters, TotalNumberClusters 
TotalSpace = CDbl (TotalNumberClusters) * CDbl (NumSectorsPerCluster) * 
CDbl (NumBytesPerSector ) 
TotalFree = CDbl (NumberFreeClusters) * CDbl (NumSectorsPerCluster) * 
CDbl (NumBytesPerSector ) 
Me.FontSize = 18 
    Print  " : C ا��Gر " 
    Print  Str$(NumSectorsPerCluster) + ":ر&� ا��I�J1ت D ا����1د " 
    Print  Str$(NumBytesPerSector) + ":ر&� ا���L	�ت D ا��J1ع " 
    Print  Str$(NumberFreeClusters) + ":ر&� ا����&�- ا��7ر@� " 
    Print  M:" + Str$(TotalNumberClusters)%�ع ا����&�- " 
    Print  " NL����O ����PQا �.��Gا :" & Str$(TotalSpace ) 
    Print  " NL����O  ا��G.� ا��7ر@�    :" & Str$(TotalFree ) 
    Print  " NL����O �6زةSا �.��Gا:" & Str$(TotalSpace – TotalFree ) 
 
End Sub  

  
  ".OverFlow"زيادة القيمة على النوع لتفادي خطأ " Double "حول القيم املرجعة من الدالة إىل 

  .طريقة تعامل هذه األخرية ليست كالسابقةتفي ذا الغرض لكن " GlobalMemoryStatus"كما أن الدالة 
 :الثالث  املثال

كحفظ مسارات (مللف أو ألكثر حلفظ كل التغريات احلديثة اليت طرأت عليه من طرف املستخدم أثناء عمله قد حيتاج برناجمك  
هذه امللفات  .مث ينطلق ا أي التغيريات أثناء اشتغاله يف املرة القادمة )بربناجمك على سبيل املثال ةمللفات املشاريع احلديثة املنجز

وهي ذات امتداد  ،وتسمى ملفات التهيئة أو التأسيس كما يسميها البعضتستعمل كقاعدة بيانات أشبه بقاعدة سجل النظام 
"ini." نبدأ مع الدالة األوىل"WritePrivateProfileString  " لإلنشاء أو التعديل ،تقوم هذه األخرية بالبحث عن

يف تفاصيل البحث عن كما تغنيك عن أي إشكال م جتده تقوم بإنشائه لّاجتري عليه التعديالت املعينة و امللف احملدد إذا وجدته 
  . و هنا تكمن قوة و مرونة هذه الدالة األقسام أو املفاتيح مث الكتابة

  :املرسلة تغرياتامل
"lpApplicationName "شري إىل اسم القسمي .  
"lpKeyName" شري إىل اسم املفتاحي ،  
"lpString" إىل املفتاح القيمة املراد إضافتها شري إىلي ،  
"lpFileName" اسم امللف مع مساره الكامل .  

  :الشكل العام للملف

[lpApplicationName]  
lpKeyName = lpString     



  
Dim Path $ 
Path = App.Path & IIf( Right$(App.Path, 1) <> "\", "\", vbNullString )  & 
"IntFile.ini " 
WritePrivateProfileString "Section1", "Key1", "Valu e", Path 

  
  :تستعمل للقراءة من هذا امللف " GetPrivateProfileString"ما الدالة الثانية أ
"lpApplicationName " القسم ،يشري إىل اسم  
"lpKeyName "،يشري إىل اسم املفتاح  
"lpDefault " إذا مل حيدد املفتاحيعود بقيمة افتراضية.  
"lpReturnedString" كما يتطلب يرجع بقيمة املفتاح املخصص إن وجده ،وإال يرجع القيمة االفتراضية السابقة ،

  .إرساله محل قيمة أو حجز سعة ذاكريه
"nSize"  قيمة طول املتغري السابق تستقبل به الدالة"lpReturnedString."  
"lpFileName" ميثل اسم امللف مبساره.  

للعنصر " Caption"يف خاصية العنوان يعرضه إجراء يظهر لنا اسم آخر ملف أو مشروع أو  سنجري مثال
"MenuFileRecent " من قائمة"File "تدرج فيها العنصر تنشأ قائمة إذن بعد أن .و يكون يف حدث التحميل للنموذج
"MenuFileRecent " أكتر اإلجراء التايل:  

Private  Sub Form_Load () 
Dim Path$, buffer$, Ret & 
 
Path = App.Path & IIf (Right$(App.Path, 1) <> "\", "\", vbNullString) & 
"IntFile.ini " 
buffer = Space(255 ) 
 
Ret = GetPrivateProfileString("Menu", "MenuFileRece nt", "", buffer, 
Len(buffer), Path) 
MenuFileRecent.Caption = Left$(buffer, Ret) 
 
End Sub 

  .روف املعادة باملتغري الرابع عموما و إال صفر يف حالة فشلهاالدالة بقيمة طول احل دتعو
  
  " :User32" مكتبة 3.

هي النافذة ؟ ،هي كل أداة حتمل خاصية املقبض و هذا األخري كما قلنا عبارة عن رقم تم هذه املكتبة بكل ما هو نافذة ، ما 
فقد حتتاج إىل تغيري شكل النموذج أو إىل إضافة صورة إىل قائمة أو إىل طويل مييز به نظام التشغيل هذه األداة عن سائر األدوات 

  .....و ملون فأرة الساكن بآخر متحركأو تغيري مؤشر ال) تقنية املرآة(قلب األدوات إىل جهة اليمني 
ك األوىل زود،ت" SetWindowLong"و نظريا " GetWindowLong"من الدوال األساسية يف هذه املكتبة الدالة 

  :ذه الثوابت ه من" nIndex"عن طريق املتغري لنافذة احملددة حسب الثابت املرسل هلا بااملعلومات اخلاصة ب
"GWL_WNDPROC " رجع بهالدالة مقبض عنوان إجراء النافذةت.  
"GWL_STYLE" تعيد به أسلوب أو شكل النافذة.  
"GWL_EXSTYLE " تعيد به أسلوب النافذة املوسع"Extended  Style ".  

  : عكس األوىل إن صح التعبري أي تغري خاصية من خصائص نافذة معينة حبسب القيم املرسلة أما الدالة الثانية فهي 
"nIndex"  ثابت العملية املراد إجراءها على النافذة  إلرسال( هو تقريبا نفسه املرسل للدالة السابقة(.  
"dwNewLong "اي شري إىل القيمة اجلديدة املراد االستبدال.  



  ) تقنية املرآة( : املثال األول
مع العلم أن ( مسيت باملرآة ألا تعكس شكل النافذة عكس شبه متامي فتصبح كأا صورة طيفية لنافذة أخرى متجهة حنو املرآة 

"VB6 "ال يدعم هذه التقنية بشكل تام.(  
عمله إىل مهمتني سنقوم إن شاء اهللا بعمل إجراء بسيط يؤدي لنا هذه املهمة ،يستقبل هذا األخري متغري ميثل مقبض نافذة و ينقسم 

:  
  ،"...GetWin"األوىل املرسلة لإلجراء بالدالة  النافدة )منط(أسلوب املهمة األوىل هي احلصول على قيمة 

  " :WS_EX_LAYOUTRTL"ومبساعدة الثابت " SetWin..." الثانية بالدالة تغيري منط النافذة املوسعو املهمة الثانية هي 
Private  Declare  Function  GetWindowLong Lib  "user32" Alias  
"GetWindowLongA "…... 
Private  Declare  Function  SetWindowLong Lib  "user32" Alias  
"SetWindowLongA"…... 
Private  Const  GWL_EXSTYLE = (-20) 
Private  Const  WS_EX_LAYOUTRTL = &H400000 
___________________________________________________ _______________ 
 
Sub Mirror(Obj_hWnd As Long ) 
Dim Style As Long 
 Style = GetWindowLong(Obj_hWnd, GWL_EXSTYLE) 
 SetWindowLong Obj_hWnd, GWL_EXSTYLE, Style Or WS_EX_LAYOUTRTL 
End Sub 

  
  " :Form_Load ()"أحسن حدث لنداء هذا اإلجراء هو 

Private  Sub Form_Load() 
   Mirror Me.hWnd 
   Mirror Text1.hWnd 
   Mirror Drive1.hWnd 
End Sub 

  
  ) دالة شفافية النافذة ذات الطبقات( :املثال الثاين 

من الشكل " Form"، أكيد أنك تساءلت يوما عما إذا كنت تستطيع أن تغري شكل النموذج " API"ال شيء مستحيل مع 
 ـسواًء هندسي أو غري هندسي كما تالحظ ذالك يف بعض الربامج كالقياسي املستطيل أو املربع إىل شكل آخر 

"ErrorDoctor "على سبيل املثال  ،  
تعرب عن عمله و ال يظهر من النموذج سوى الصورة و ال حىت خلفية يف جعل واجهة برناجمك عبارة عن صورة ما  فقد ترغب
  . هذه األخرية 

عملها ليس مقتصراً يف جعل النموذج  اليت "SetLayeredWindowAttributes"املهمة متكنك منها الدالة الشهرية 
  .هو حمور موضوعنا وهذا دون آخر) حمدد بلون مرسل للدالة ( جزء منه شفاف فقط ، بل تتعدى ذالك إىل إخفاء 

"crKey" مؤشر للون املناطق املراد إخفاءها من النموذج.   
"bAlpha"  معتمة (  255و ) شفافية قصوى (  0حيدد درجة الشفافية، القيمة بني(.  
"dwFlags " نوع العملية بأحد الثابتنيحيدد:  

      "LWA_COLORKEY " يستعني هذا الثابت باملتغري"crKey"  ذا اللون ( لعملية الشفافية املنطقية للمناطق اليت.(  
      "LWA_ALPHA " يستعني هذا الثابت باملتغري"bAlpha" الشفافية العامة( .النافذة لعملية شفافية . (  

لتكون هي كل ما سيظهر من النموذج بشرط أن تكون " Picture"أنشئ مشروع جديد و أضف للنموذج صورة باخلاصية 
 - 0"إىل " BorderStyle"، عدل خاصية ) املراد إخفاءها " Pixels"لكل النقاط( خلفية هذه الصورة ذات لون واحد 

None"، )لتجميل النموذج(  



 مث الدالة األخرية "SetWindowLong"و " GetWindowLong"أضف إىل مشروعنا الدالتني السابقتني 

"SetLayeredWind...."  
  " .WS_EX_LAYERED"و " GWL_EXSTYLE"و الثابتني 

لسابق لكن بالثابت يف املثال افعلنا سيناريو مثالنا اآليت يقتضي باحلصول على منط النافذة املوسع مث تغيريه كما 
"WS_EX_LAYERED"ا إخفاء املناطق املخصصةمث أخري ،:  

Private  Declare  Function  SetLayeredWindowAttributes Lib  "user32" 
( ByVal  hWnd As ...... 
Const  GWL_EXSTYLE = (-20) 
Const  WS_EX_LAYERED = &H80000 
Const  LWA_COLORKEY = &H1 
___________________________________________________ ______________ 
Private  Sub Form_Load() 
    Dim CurStyle As Long  
    CurStyle = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_EXSTYLE) 
    SetWindowLong Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, CurStyle Or WS_ EX_LAYERED 
    SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, vbWhite, 0, LWA _COLORKEY 
End Sub 

  : إذا مل جتد الدالة يف عارض الدوال تستطيع إنزال نسخة أحدث منه و جمانية على هذا الرابط : مالحظة
apiviewereng.html-http://www.activevb.de/rubriken/apiviewer/index  

  
  :يوضحان شكل النموذج قبل و بعد عملية التشكيلالشكلني التاليني 

  
�� " vbWhite"#�"! ه�ا ا���ن ���� أر���� ا������ ا�����ء ��  إ	��ء����  %�&'� ( �)����.ا�-، آ�� أن *

"9 ��8/ أي أداة  نا����ذج ا�'/ "(�ا ا��� ه�2 ا������ 01 / إ	��ء
"Control "ن�أن �;.ث #�@ ?�% ���9 إذن �<'=�>  ،�1دا1! �;�9 ��: ا��

�داة  ا���Cل�"" Shape."  
  . !!  �'% أ�(� ��8/ ����1 01 أزرار EFG� ا����ة 
  
  

  "DLL"مترير مؤشرات دوال إىل إجراءات                                      

لدالة أخرى أعلنت  "parameter"معاملك) معينة من طرف املستخدم ( تستطيع مبصطلح مؤشر الدالة مترير عنوان دالة ما 
  .عنها لالستخدام يف برناجمك

إلنشاء قائمة بالنوافذ املفتوحة يف  " EnumWindows"ـستفادة من دوال كستدعاء و االاالباستخدام مؤشرات الدوال تستطيع 
ضع قائمة باخلطوط املتوفرة يف النظام، كما متكنك من الوصول إىل دوال و لتعداد و" EnumFontFamilies"النظام، أو الدالة 
  ".VB"اليت مل تكن ممكنة مع اإلصدارات األقدم من " Win32 API"أخرى من دوال 

  من أجل فهم استخدامات مؤشرات الدوال من األفضل االستعانة باألمثلة  
  :من عارض الدوال" EnumWindows"أدرج على سبيل املثال الدالة الشهرية 

  
Declare  Function  EnumWindows Lib  "user32" ( ByVal  lpEnumFunc As _ 
 Long , ByVal  lParam As Long ) As Long  



  
يعين أا تقوم بإعطائك مقابض كل النوافذ املفتوحة يف النظام ، أما طريقة عملها فهي تعمل باالستدعاء و هذه دالة حساب، وهذا 

للدالة  '’EnumWindows، ففي كل مرة تنادي " ) lpEnumFunc( "بأسلوب تكراري للدالة اليت عينتها كأول معامل هلا 
على سبيل املثال ، تستطيع . لديك إال املعاجلة هلذه اموعة من القيم تقوم فيها بتمرير مقبض لنافذة مفتوحة ، بعدها ما يبقى 

  إنشاء دالة لسرد هذه القيم ،
"hWnd " مث تبديلها بأمساء نوافذها و إدراج هذه األمساء داخل أداة نص ، أو إىل غري ذالك.  

  ، قم بتسبيق اسم هذه الدالة بالكلمة املفتاح " API"متريرها إىل دالة  داليت تري) املعينة من طرف املستخدم ( لتخصيص الدالة 
  "AdressOf" أما ،"lParam " لتمرير دالة باسم : ميكن أن ميرر أي قيمة صحيحة ، مثال على ذالك"MyProc " تستطيع

  :كما يلي " EnumWindows"استدعاء الدالة 
Ret = EnumWindows(  AddressOf  MyProc, 5)  

  
  :مثال 

عن الدالة فيه وأعلن " BAS"ملف برجمة أضف و " List1"ه أداة القائمة باسم بو أدرج أنشئ مشروع جديد 
"EnumWindows  "والدالة "GetWindowText" . هذه األخرية متكننا من معرفة النص " )Text " أو"Caption"  (

  :بعد هذا أعلن عن إجراءك  .وتعود بقيمة متثل طول هذا النص، بضها هلذه الدالة النافذة املرسل مق املرتبط مع
___________________________________________________ ____ 
 Option  Explicit  
  
 Public  Declare  Function  EnumWindows Lib  "user32" ( ByVal  ...... 
 Public  Declare  Function  GetWindowText Lib  "user32" Alias  .... 
___________________________________________________ ___________________ 
 Public  Function My_Proc( ByVal  lgHwnd As Long , ByVal  lgParam As _ 
 Long ) As  Long  
  Dim  Buffer$, Wind_Caption$ 
      Buffer = Space(100) 
 
 Wind_Caption = Left$(Buffer, GetWindowText(lgHwnd,  Buffer, 100)) 
 Form1!List1.AddItem Trim$("&H" & Hex$(lgHwnd)) & "  : " & Wind_Caption 
  
 My_Proc = 1 
End Function  

  .ستدعي دالة موضوعنا اليوم امث توجه إىل حدث النقر للنموذج و 
___________________________________________________ ____  
 Option  Explicit  
___________________________________________________ ___________________ 
 
 Private  Sub Form_Click() 
  Dim Ret& 
  
  Ret = EnumWindows( AddressOf  My_Proc, 0&) 
 
 End  Sub 

  

ا ًهام جد:  

، أو حىت وضع )التنفيذ خطوة خبطوة ( أبدا أن تقوم حبفظ مشروعك قبل التنفيذ و ال حتاول أبدا القيام بعملية التنقيح ال تنسى 
  .عن العمل و تضيع برناجمك " VB"نقاط توقف عند سطر ما و إالّ قد يتوقف 

  



   : الرسائل و التصنيف الفرعي

  :الرسائل -1
  : مفاهيم  -

نظام التشغيل و ، فهناك تبادل دائم لرسائل خمتلفة بني )الرسائل ( مرتكز على إطالق األحداث )  زويندو( من املعروف أن نظام 
  .، أغلب هذه الرسائل تنطلق بتدخل من املستخدم " Process"العاملة النشطة أو الربامج 

ينشىء ...) حتريك الفأرة، الضغط على زر من لوح املفاتيح (  ـماهية الرسائل ؟، يف أي مرة يقوم فيها املستخدم بفعل أمر ما ك
باملعاجلة و التنفيذ هلذه الرسائل مث يطلق أحداث " VB"النظام رسالة، وهي عبارة عن قيمة عددية يوجهها إىل منوذجك ، يقوم 

"Events "على سبيل املثال ، حدث النقر .مقابل البعض من هذه الرسائل"Click "ـلق بواسطة الينشأ و ينط "VB " و هذا
  .عندما يستقبل من النظام رسالة ختربه بأن املستخدم قام بالنقر على النموذج 
الكثري من الرسائل ." Message Loop"حبلقة الرسائل يقوم كل برنامج باالستعالم عن الرسائل اليت قد تصله ، وهذا مبا يسمى 

، فكل رسالة تصل تعاجل و توضع حسب وقت " Message Queue"بطابور الرسائل تأيت متعاقبة و سريعة وهلذا وجد ما يسمى 
  .وصوهلا ، أي من أقدم رسالة إىل أحدث رسالة

 message"مقبض النافذة ، معرف الرسالة  " :parameters"يرسل النظام رسالة إىل إجراء النافذة مع جمموعة أربع قيم 

identifier" الرسالة تسمى ، وقيمتان متثالن خصائص"message parameters."   
فعندما يستلم إجراء النافذة رسالة يقوم باستعمال . ف أو ما يسمى بثابت الرسالة ، مييز الغرض من هذه الرسالةلكل رسالة معرِّ

  .رمسها  خيرب اإلجراء بأن واجهة النافذة قد تغريت وجيب إعادة"  WM_PAINT"فاملعرف ، فها لتحديد كيفية املعاجلةمعرِّ
  :مث نعود إىل موضوعنا  إجراء النافذة نلقي فيه نضرة بسيطة على قبل املضي أكثر دعنا جنري فاصل قصري

فئة نافذة هلا أي كل . إجراء النافذة عبارة عن دالة مهمتها استقبال و معاجلة الرسائل املبعوثة إىل النافذة املرتبطة مع هذه الدالة 
 هاسلوكمسات ظهور النافذة و اإلجراء نفسه للرد على الرسائل، فكل  أنشأة بتلك الفئة تستعمل ذاكوكل نافذة  إجراء نافذة 

  .يعتمدان على رد إجراء النافذة على هذه الرسائل
األول بادئة املعرف و تدل على صنف " :_"حروف أو مبعىن أدق رموز معرف الرسالة ترمز إىل شيئني تفصلهما شرِطة سفلية 

  " .VB"، أشبه باألحداث يف الـ والثاين نص الرسالة  النافذة ،
  :ويف ما يلي البعض من هذا اجلدول  .جدول مبختلف بادئات معرفات الرسائل و معناها " MSDN"يوجد مبكتبة 

  

Prefix Message category 

BM Button control  

CB Combo box control  

CDM Common dialog box  

DBT Device  

EM Edit control  

LB List box control  

LVM List view control  

PBM Progress bar  

SB Status bar window  

SBM Scroll bar control  

TB Toolbar  

TCM Tab control  



TVM Tree-view control  

UDM Up-down control 

WM General window  

  :هذا الرابط أما باقي اجلدول ملن أراد فهو على
 us/library/ms644927.aspx#system_defined-http://msdn2.microsoft.com/en  
  
  : إرسال الرسائل -

  ،أكيد فكرت ، لكن كيف ؟) النوافذ أقصد ( أمل جيرك التفكري يوما إىل إرسال رسالة ما إىل إحداهن ؟؟؟، 
ما املقصود بطريقتني ؟، . ميكنك أو برناجمك إرسال رسائل إىل نافذة تابعة إىل برناجمك أو برنامج آخر كالنظام ، و بطريقتني 

الرسالة يف أي وضع " Posting"وطريقة اإلرسال الغري مباشر " Sending"الذي أقصده هنا هو طريقة اإلرسال املباشر إىل النافذة 
  .طابور الرسائل 

  :،ما الفرق بينهما ؟   "PostMessage"و " SendMessage"الدالة  ، من أهم الدوال املسئولة عن اإلرسال
إىل إجراء النافذة املناسب أو املقابل للنافذة احملددة للقيام مبهمة فورية ، تنتظر الدالة حىت يكمل إجراء  مباشرةًاألوىل ترسل الرسالة 

  .، فهي إذاً متزامنة بعد ذالك ترجع النتيجة املعاجلة ، النافذة 
  .بالنتيجة فورا ، بدون انتظار املعاجلةوضع رسالة يف اية طابور الرسائل و العودة الثانية غري متزامنة ، أي أن عملها مقتصر على 

  :التصنيف الفرعي  -2
هلذه ، فباستقبالك "Control"التصنيف الفرعي هو تقنية تسمح باستقبال رسائل النظام املرسلة إىل النموذج أو إىل أداة          

  .الرسائل تستطيع استبدال املعاجلة االفتراضية هلا من النظام بإجراءاتك اخلاصة
ال " VB" ـاملشكلة تكمن يف أن ال ؟،متوفرة يف الفيجوال بيسك  ، عبارة عن أحداثاليت هي  املشكلة إذن ما دامت الرسائلما 

ر حجم النموذج بالضغط على زر ، تعال و غيالوصول سهلةأيضا بعض األحداث ليست .تنشئ كل األحداث مع كل الرسائل 
هذا األخري يأيت بعد إاءك  لكن ، "Resizing-event"بإنشاء حدث سيقوم الربنامج  ، تكبري من شريط العنوان للنموذج

لوضع أبعاد و حتديدات و هذا يعطيك فرصة قبل إاءك التحجيم " Resize"لكن ذه التقنية تستطيع استقبال رسالة للتحجيم، 
  .خاصة بربناجمك ؛ كما أن هذا املبدأ قابل للتطبيق على أغلب الرسائل

لكن من قبل كانت تستعمل " . AdressOf  "اليت تدرج الكلمة املفتاح "  VB5"التصنيف الفرعي متوفر منذ اإلصدارة اخلامسة 
  .أداة خارجية السترجاع عنوان اإلجراء

باإلجراء " VB"و املعامل السابق الستبدال إجراء " GWL_WNDPROC"مع الثابت األول " SetWindowLong "استعمل الدالة 
  .الذي ترغب

  .اليدوية  ةلك إالّ املعاجلبعدما توجه رسائل النظام إىل إجراءك ما يبقى 
  :هذه خمتلف استعماالت التصنيف الفرعي

وفائدة .تترك معاجلتها بدون تغيري  ،قد ترغب يف معرفة ما إذا كانت قد وصلت رسالة من النظام لكن: خطف الرسائل  �
عندما حتتاج إىل معرفة ما إذا كان النموذج قد بدل من مكانه أم ال، وهذا باستقبال الرسالة  املثال ذلك على سبيل

"WM_MOVE." 

 .قبل متريرها إىل النظام "Parameters"تستطيع استقبال رسالة و تغري من معاملها  �

 .تستطيع ترك النظام يعاجل الرسالة مث تقوم بتعديل النتيجة �

يقوم النظام باستدعاء إجراء " PostMessage "أو "  SendMessage " ـعند إطالقك رسالة ما باستعمال دالة ك : مالحظة 
  .الذي يعاجل كل األنواع املمكنة لرسائل النظام ) ألنه مرتبط ا ( اهلدف النافذة 

  Y7? -L-=	��O ��1	�L اء ا���(�ةB>إ�E	��I \ات ا�(ا���را9 �E	)BI أو  -�I
 ����Bإ`_ق ا�. 



  

تفعل مع  االرسائل ، مث لك أن تقرر ماذ بإجرائك الذي سيقوم بدالً منه باستقبال كلإجراء النافذة إذن تقوم هذه التقنية باستبدال 
مث هل ستعاجل كل الرسائل أم البعض منها ؟؟، املعاجلة ستكون للبعض فقط بديهيا ستقوم باختبار نوع كل رسالة تصلك  ،أي منها

      .بقيةكي يتوىل ال" VB"ـ إىل هذه التقنية ، مث إحالة األمر ل من أجلها توجهناأي للرسائل اليت 
لربناجمك أو يف بعض األحيان قد " VB"الـ قبل إاء الربنامج من الواجب إرجاع املؤشرات إىل ما كانت اتقاء شر سوء إاء 

  .للنظام حىت حيدث كبح 
ال يعمل إالّ يف هذا النوع من امللفات " AdressOf"  ألن املعامل" BAS"يف ملف الربجمة  إجراءك جيب أن يعرف:  مالحظة

  .ال تنهي الربنامج متامااليت " End"عند اخلروج من الربنامج أوىل من " Me  Unload"باستعمال الطريقة الربجمية، كما ينصح 
   :ات املثال سنقوم بوضع مهمة تلخص لنا اخلطوات األساسية يف التعامل مع هذه التقنية قبل الشروع يف كتابة شفر

  ( ) املهمة
� Hook  :تثبيت عنوان إجراءك مكان عنوان األجراء القياسي للنظام. 

 .للرسائل املعنونة إلجرائك: املعاجلة   �

� UnHook   :  اء الصحيح للربنامج املؤشرات إىل إعادةحالتها  ألجل اإل. 

  ( ) اية املهمة
  

 :تفاصيل هذه اخلطوات 

 1 Hook -:  
Address_WndProc = SetWindowLong ( hWnd , GWL_WNDPROC , AddressOf  My_WndProc ) 
 

متنحك عند عودا "  My_WndProc "بإجرائك  "WndProc" اإلجراء القياسي " SetWindowLong " بعدما تستبدل الدالة
  .ألجل حفظه مث إرجاعه أثناء اية الربنامج "WndProc"قيمة متثل عنوان اإلجراء األصلي 

  :معاجلة الرسائل  -2
  .يقوم إجراءك باختبار الرسائل املوجهة إليه و املعاجلة للمقصود منها مث مترير التحكم لإلجراء األصلي أو القياسي     
  

Function My_WndProc (  ByVal  hwnd  as  Long _                         ' ف�*(ة ا�)	ا�+ ,"�-  
   ByVal  uMsg  As Long _                                                             '  �. +/
  ا��$	�� ا�
   ByVal wParam As Long _                   ' �
4ن -/3 -	ت 1	0�� ��	$��	   wParam و  lParam   
   ByVal lParam As Long ) As Long                
 
Select case uMsg  
Case WM_MOVE  
 ا�+	*(ة 8� ا.73�# -� -6	.)	  '   
   .... 
        Case  WM_GETMINMAXINFO        ‘   ��9� ر$	�� ا�#
 
 
       Case Else  
My_WndProc = CallWindowProc ( Address_WndProc ,  hWnd ,  uMsg , wParam , lParam )       '  اء�.

	8; ا��$	@?                                                                                                            ) ا=30;(  ا�>�اء ا���	$; ;� #�
                 
End Select  
End Function 
 

3- UnHook :  
  . إعادة عنوان اإلجراء القياسي قبل إاء الربنامج 



      SetWindowLong (  hWnd , GWL_WNDPROC ,  Address _WndProc  ) 

  ."minmaxinfo"باسم أما باقي املثال فهو مدرج مع هذه املقال كملف مضغوط 
 : وملن يريد أمثلة أخرى الستعماالت التصنيف الفرعي فهذا املوقع       

 http://www.vbexplorer.com/VBExplorer/Downloads/VB_A PI_Subclassing.asp

   )املثال السابق مأخوذ منه       (     
  

 Subclassing and Hooking "بعنوان ) صفحة  700يقارب ( كما يوجد على الرابط التايل كتاب ضخم ملن أراد االستزادة 

with Visual Basic  " طبعا إجنليزي اللغة : 
ttp://rapidshare.com/files/14620338/0596001185.rarh   

  
  

و اليت تستوجب من املربمج اخلربة مترير مؤشر دالة إىل دالة أخرى فيه خماطرة كبرية واألخطر من ذالك تقنية التصنيف الفرعي 
التقنية هو كشف بعض الغموض ليس من هذا الشرح البسيط حول هذه  فقط ما أردته .!!الكبرية قبل اللعب بأسالك التيار العايل

  .إالّ 
  : كلمة أخرية

إىل يومنا هذا رغم التطور الرهيب لإلصدارات األحدث من هذا األخري " VB"مدعومة يف الـ  "API"كانت و الزالت إجراءات 
  .، إالّ أن اللجوء إليها قل بشكل كبري 

يعرض " MSDN"فاملثال التايل مأخوذ من مكتبة   االختالف البسيطالزالت تقريبا كما هي مع بعض أما طريقة التعامل معها 
  : "VB"اإلصدارة الثامنة من الـ بوهذا  اليت ترجع اسم املستخدم" getUserName"طريقة استخدام دالة 

  
Declare  Function  getUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" ByVal  _ 
                 lpBuffer As String , ByRef  nSize As Integer ) As Integer  
Sub getUser() 
 Dim buffer As String  = New String ( CChar(" "), 25) 
 Dim retVal As Integer  = getUserName(buffer, 25) 
 Dim userName As String  = Strings.Left(buffer, InStr(buffer, Chr(0))- 1) 
    MsgBox(userName) 
End Sub 

  
باالستخدام و العزيز فقط هو إمعان النظر يف الدالة اليت تريد استعماهلا و التركيز يف القيم املرسلة قبل املباشرة  يِبه قارئ كما أوصي

  .ال قدر اهللا فشل الدالة  احتماليةووضع يف عني االعتبار التحقق بعد ذالك من القيمة املعادة الختاذ اإلجراء املناسب 
  .تأخذ دالة أو مثال عن استعمال جمموعة دوال ملهمة ما و تقوم باالستعمال اجلدّي دون معرفة مسبقة بأي منهاإذن ال 

                                       _______________________  
  فمين لخطأ لوطرق استعمال البعض منها ، فإن كان منها نصيب " API"كانت هذه جولة بسيطة حول إجراءات 

  و من الشيطان فمعذرة لذالك ،خاصةً لألسلوب اللغوي ، و ما كان منها صواب فمن ريب جلّ و على ، ما أمتاه 
  ؛إيصال فكرة ولو بسيطة يف هذا اال هو                                

  .و اهللا أعلم                                                  
                                                                                                    

  .الدعاء الصاحل آلخوكم يف اهللا فيصل قسميه                                                                               
  


