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 :Multithreadingو الـ Threading: المفهوم العام للـ1.2

في أنظمةة التشةليب بحيةن أي أر برنةامك يمكنة   Multitaskingمفهوم الـ  Multithreadingعزز مفهوم الـ 

إمكانيةةة أي يعمةةب نفةةن البرنةةامك علةة  أك ةةر مةةي  إلةة منفصةةب عةةي ابخةةر با  ةةافة  Threadأي يعمةةب علةة  

Thread أت  هذا المفهوم بعد تطوير فكرة الـ ،Multitasking  في أنظمة التشليب ،  ويتم إدارة هذه العمليات

وعل  فترات زمنية ،  Threadمي قبب نظام التشليب الذر يقوم بتقسيم المهام عل  المعالك وفق ابولويات لكب 

  1.2وكما في الشكب  Task Managerويمكي مشاهدة هذه العمليات في نظام التشليب مي خالب الـ 

 

 Runtimeالتي يقوم نظام التشليب بإدارتها إ ناء  Processesويبيي مجموعة الـ 1.2الشكب 

المعةالك بنةاء علة  حاجتة  ويقةوم نظةام التشةليب بتقسةيم المهةام  وقةت الحظ أي كب برنامك يحجز مقدار معيي مةي

كية  يقسةم المعةالك دورة المعالجةة علة  مجموعةة مةي  2.2 ويبيي الشةكب عل  المعالك وفق الحاجة و ابولويات

وإعطةةاء كةةب منهةةا نسةةبة معينةةة مةةي اهتمةةام المعةةالك وفةةق  Threadsمهةةام والتةةي تحتةةور علةة  مجموعةةة مةةي الةةـال

 الحاجة وابولويات لكب واحدة منها.
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 ويبيي كي  يقوم المعالك بتقسيم اهتمام  عل  المهام 2.2الشكب 

ل  كما يمكننا إيقافة  بشةكب  Interrupt)مقاطعة) في نظام التشليب إذ يمكننا مي عمب Threadيمكي التحكم بأر 

 الةتحكم بهةاوأي ا متاح  للمستخدم ل  ، كب هذه العمليات متاحة ( Abort)، وأي ا إللائ  بعمب (Pause) مؤقت

 برمجيا.

 

 

  

 تنويه:

في برمجيات الشبكات وال  Multithreadingيهتم هذا الفصب بالجوانب المتعلقة بكيفية إدارة واستخدام الـ

يهتم بالكيفية التي يقوم بها المعالك ونظام التشليب بإدارة هذه العمليات لذلك في حالة لم تكي لديك المعرفة 

الكافية بكيفية قيام نظام التشليب بإدارة هذه العمليات فبإمكانك االستعانة بكتاب متخصص في أنظمة التشليب 

 ابيي متخصصيي في هذا الجانب:وننصح بالكتابيي التالييي ككت

1- Modern Operating Systems 

2- Tobin Titus , A Press, C# Threading Handbook 
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 في الدوت نيت: Threading: مقدمة في برمجة الـ1.1

تطةور مفهةةوم البرنةامك مةةي كونةة  مجموعةة مةةي التعليمةةات المتتاليةة التةةي يمةر عليهةةا المعةةالك خطةوة بخطةةوة إلةة  

مع بع ةها الةبعو وأقةرب م ةاب لنةا هةو نظةام التشةليب  ومتزامي متوازر بشكب مجموعة مي المهام التي تعمب 

ذ يقةوم المسةتخدم بالكتابةة ويقةوم إ Microsoft Wordوالبرمجيات التي تعمب علي  وكم اب مبسط أك ةر برنةامك 

لمةةا يكتةةب بشةةكب متةةوازر مةةع عمليةةة الكتابةةة ويسةةم  فةةي هةةذه الحالةةة برنةةامك  Check spellingبةةدوره بعمةةب 

Microsoft Word بالةةـProcess وتسةةم  العمليةةات التةةي تعمةةب بداخلةة  بشةةكب متةةوازر بالةةـThreads  كعمليةةة

check spelling   وال يخلةو أر برنةامك فةي الوقةت الحةالي مةي اسةتخدام 2.3 الحةظ الشةكب التةي ذكرناهةا أنفةا ،

أي ةا  Threadingاسةتخدام الةـويعتبةر ففي  يتمكي المبرمك مي تنفيذ عدة عمليةات بةنفن الوقةت  Threadingالـ

تحميةب بيانةات مةي ا نترنةت أو  ال الحصةر في الدواب التي تحتاج إل  وقت لتنفيةذ ومنهةا كم ةابغاية في ابهمية 

 Infinityأو فةةي الةةدواب التةةي تحتةةور علةة  جمةةب  Input/output Devicesيةةذ عمليةةات تسةةتخدم عنةةد تنف

Looping  أوLong Looping. 

 

 Threadالواحد عل  أك ر مي  Processويبيي كي  يمكي أي يحتور الـ 2.3الشكب 

 System.Threadingفةةي برمجياتهةةا مةةي خةةالب ف ةةاء ابسةةماء  Threadingتةةدعم الةةدوت نيةةت اسةةتخدام الةةـ

Namespace ويحتور علة  مجموعةة مةي الةدواب والخةواص التةي تمكننةا مةي إنشةاء وإدارة الةـThreads  فةي

 التطبيقات التي نقوم ببرمجتها.
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 :Namespace System.Threadingالموجود في   Classes: أهم الـ2.2.1

Description  Class  

ًٌٔكٍ  Threadingإلَشبء ٔانخحكى ببنـ انشئٍسٍتٔانخصبئص  ٌٔحخٕي ػهى انذٔال

بشكم يخصم  فً َفس انٕقج Threadsيٍ خالنّ إَشبء ٔانخحكى فً حُفٍز ػذد يٍ انـ

 .Main Threadأٔ يُفصم ػٍ انخطبٍق 

Thread 

 Threadٌٔسخخذو نًُبداة دانت يب إثُبء حُفٍز انبشَبيج بطشٌقت غٍش يخضايُت ػهى 

ٔ ٌُخًٓ يغ اَخٓبء حُفٍز انبشَبيج ٌٔسًى فً  Timerبُفس يبذأ انـ  قببنخطبٍ يخصم

  .Background Threadْزِ انحبنت ببنـ

ThreadPool 

 

 :Thread Classالموجودة  في الـ Methods: أهم الدواب 2.2.1.1

Description  Method  

حًشٌش  إيكبٍَتٔححخٕي ْزِ انذانت ػهى  Threadٌٔخى يٍ خالنّ بذأ حُفٍز انـ

 Threadانخً ٌخى يُبداحٓب يٍ خالل انـ Thread Methodببسٔيٍخش يؼٍٍ إنى 
Delegate 

Start 

 Runtimeٔقج إثُبء انخشغٍم  أيفً  Threadٔيٍ خالنٓب ًٌكٍ إٌقبف ػًم انـ 
Mode .ٔحفشٌغ حٕابؼّ يٍ انزاكشة 

Abort 

 Join قبم إٌقبفّ  Threadٔفٍٓب ًٌكٍ ححذٌذ فخشة صيٍُت يؼٍُت نخُفٍز انـ

 Suspend .بشكم يؤقج Threadإٌقبف حُفٍز ػًم انـ

 Suspend. Resumeبؼذ ػًهٍت  Threadاسخئُبف حُفٍز انـ
ٔحسخخذو نخجًٍذ انخُفٍز أي االَخقبل إنى حُفٍز انسطش انخبنً يٍ انبشَبيج نفخشة صيٍُت 

 يبٌكشٔ ثبٍَت( . 0111يؼٍُت ببنًبٌكشٔ ثبٍَت )كم ثبٍَت حسبٔي 
Sleep 

 

 :Thread Classانًٕجٕدة  فً انـ Properties: أْى انخصبئص 2.2.0.2

 

Description  Prosperity  

 Threadٔحسخخذو نخحذٌذ فًٍب إرا كبٌ رنك انـ  Booleanًْٔ خبصٍت يٍ َٕع 

 Main Threadأو ال ٔببنخبنً إَٓبئّ حبل إَٓبء انـ Main Threadحببغ نهـ
IsBackground 

ببنُسبت إنى  Threadخبصٍت ٌخى يٍ خالنٓب ححذٌذ أٔنٌٕت حُفٍز انـًْٔ 

 َظبو انخشغٍم ٔحأخز خًست حبالث ًْٔ كًب ٌهً:

 

Priority 
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يذاس يٍ خالل  Threadًْٔ خبصٍت ححذد فًٍب إرا كبٌ رنك انـ

ThreadPool .أو ال 

IsThreadPoolThread 

 IsAlive فؼبل أو ال. Threadرنك انـًْٔ خبصٍت ححذد فًٍب إرا كبٌ 

 

 :ThreadPoolٔانـ  Thread Classانـ يغ   انخً حسخخذو Delegates: أْى 2.2.0.3

 

Description  Delegate  

يُفصم يغ  Threadانخً َٕد حُفٍزْب ػهى  Methodٔحسخخذو نًُبداة انـ

 نٓب. Startػُذ ػًم  إنٍٓب objectإيكبٍَت حًشٌش ببسٔيٍخش يٍ َٕع 
ParameterizedThreadStart 

يُفصم  Threadانخً َٕد حُفٍزِ ػهى  Methodٔحسخخذو نًُبداة انـ

 ببسٔيٍخش. أي ػهى Methodبششط أال ححخٕي حهك انـ
ThreadStart 

ٔحؼًم ػهى يُبداة  ThreadPoolًْٔ انٕحٍذة انخً حسخخذو يغ انـ

َٔسخطٍغ ThreadPoolانخً َشٌذ حُفٍزْب يٍ خالل انـ Methodانـ

 .Methodنهـ Objectيٍ خالنٓب حًشٌش ببسٔيٍخش يٍ َٕع 

WaitCallback 

 

 For More Details In Threading Classes/Methods/Properties Please Check MSDN.Com  

 

 بالدوت نيت وكيفية استخدام : Threading Classes: التركيب العام للـ2.2.2

فلهما تركيب متشاب  نسبيا غير أي ابخيرة ال  ThreadPoolوالـ Threadاستخدام الـ وأما فيما يخص طريقة

بشكب افترا ي بحين تنتهي مع  Background Threadأنها تعتبر كما  Threadلتنفيذ الـ Startتحتاج لعمب 

وبالتالي  voidمي نوع  Threadيشترطاي بأي تكوي دالة الـ همابكون وتتشابهاي Main Threadانتهاء عمب الـ

 كالتالي:فهو والتركيب العام لهما ال ترجع قيم. وأما 

 :Thread Class أوال: 

C#: Thread Class Without Parameters:   
using System; 

using System.Threading; 

public class My_First_Sample_In_Threading 

{ 

    void Start_The_Method_as_New_Thread() 

    { 

        Thread th = new Thread( 

            new ThreadStart(Method_Needs_Thrading) ); 

        th.Start(); 

    } 

    void Method_Needs_Thrading() 

    { 

        bool infinity = true; 

        int Count = 0; 

        while (infinity) 

        { 

            Console.WriteLine(Count); 
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            Count++; 

            Thread.Sleep(1000);            

        } 

    } 

} 

 

C#: Thread Class With Passing Parameter:   
using System; 

using System.Threading; 

public class My_First_Sample_In_Threading 

{ 

    void Start_The_Method_as_New_Thread() 

    { 

       int startingvalue = 10; 

        Thread th = new Thread( 

            new ParameterizedThreadStart (Method_Needs_Thrading) ); 

        th.Start(startingvalue); 

    } 

    void Method_Needs_Thrading(object PassedValue) 

    { 

        bool infinity = true; 

        int Count = (int)PassedValue;  

 

        while (infinity)  

        { 

            Console.WriteLine(Count); 

            Count++; 

            Thread.Sleep(1000);            

        } 

    } 

} 
 

 

 :ThreadPool Class انيا:  

C#: ThreadPool Class Without Passing Parameter 
using System; 

using System.Threading; 

public class My_First_Sample_In_ThreadPool 

{ 

 

    void Start_The_Method_as_New_ThreadPool() 

    { 

       ThreadPool.QueueUserWorkItem(new                

                WaitCallback(Method_Needs_Thrading));  

    } 

 

    void Method_Needs_Thrading(object state) 

    { 

        bool infinity = true; 
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        int Count = 0; 

 

        while (infinity) 

        { 

            Console.WriteLine(Count); 

            Count++; 

            Thread.Sleep(1000);    

        } 

    } 

} 
 

 

C#: ThreadPool Class With Passing Parameter 
using System; 

using System.Threading; 

public class My_First_Sample_In_ThreadPool 

{ 

 

    void Start_The_Method_as_New_ThreadPool() 

    { 

      int startingvalue = 10; 

       ThreadPool.QueueUserWorkItem(new                

                WaitCallback(Method_Needs_Thrading),startingvalue);  

    } 

 

    void Method_Needs_Thrading(object PassedValue) 

    { 

        bool infinity = true; 

        int Count = (int) PassedValue;  

 

        while (infinity) 

        { 

            Console.WriteLine(Count); 

            Count++; 

            Thread.Sleep(1000);    

        } 

    } 

} 
 

 

يو ح في كال الم اليي كي  ان  يمكةي تنفيةذ دالةة بطريقةة غيةر متزامنةة مةع تنفيةذ البرنةامك بحيةن أي تلةك الدالةة 

لكةاي مةي  Threadingوبالتالي فإنها ستبق  تعمب إل  اببد ولو أننا لم نسةتخدم الةـ Infinity Loopتحتور عل  

مةي  المعةالكنفيةذ تلةك الدالةة بالطريقةة المعتةادة سةيمنع ت أياالستحالة عمب دالة شبيهة بتلك الدالةة فةي برامجنةا إذ 

 إكماب تنفيذ بقية البرنامك. 
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 في برمجة الشبكات: Multithreadingالـ: مقدمة في استخدام 1.2

والفةرق بةيي الشةبكات  اتفي تطبيقة Threadingما يهمنا في هذا الفصب هو معرفة مت  سنحتاج إل  استخدام الـ

المتزامنة وغير المتزامنة بمدى التأ ير عل  أدائية النظام مي جهة وسرعة وطريقة تنفيذ المهام استخدام البرمجة 

 المطلوبة مي جهة أخرى.

 Threadنسةةةتطيع منةةةاداة دالةةةة مةةةا مةةةي خةةةالب الةةةـ أننةةةاالحظنةةةا فةةةي الجةةةزء السةةةابق مةةةي هةةةذا الفصةةةب كيةةة  

)والمقصود بة  التطبيةق  Main Threadمع الـوبالتالي تنفيذ تلك الدالة بطريقة غير متزامنة  ThreadPoolوالـ

اسةتمرار تسةمح لتطبيةق بإكمةاب تنفيةذ بقيةة البرنةامك مةع  نفس ( وبالتالي فإي مناداة أر دالة بطريقة غير متزامنة 

والسبب أي ابخيةر  Thread Classأك ر أمانا مي استخدام الـ ThreadPool. ويعتبر استخدام الـتنفيذ تلك الدالة

قد يبق  فةي و ةع التنفيةذ حتة  بعةد إنهةاء عمةب البرنةامك والسةتخدام  بشةكب أك ةر أمانةا يف ةب تفعيةب الخاصةية 

IsBackground ولكي استخدام الةـ وبالتالي جعل  ينتهي مع إغالق البرنامكThread Class  يسةمح لنةا بةالتحكم

إيقةةا  تنفيةذها والةةتحكم بأولويتهةةا للمعالجةة إ نةةاء تشةةليب  أوها بشةكب أكبةةر بتنفيةذ دالةةة مةةا مةي حيةةن إمكانيةةة تنفيةذ

عل  نفن التطبيق قةد يةؤدر إلة  جعةب التطبيةق بطة   ThreadPoolالتطبيق كما أي تنفيذ مجموعة كبيرة مي الـ

 يؤ ر تنفيذها علة  إذ ال Thread Classفي تنفيذ مهام  عل  عكن تنفيذ مجموعة كبيرة مي الدواب مي خالب الـ

 Socketالبرمجة غير المتزامنة بالةـ ThreadPoolمي ابم لة عل   الدواب التي تنفذ بطريقة الـو طبيق نفس .الت

وبالتةةالي جعةةب   وغيرهةةا  BeginSendو  BeginConnectكم ةةاب  Endو  Beginوالتةةي تبةةدأ بالعةةادة بكلمةةة 

بإنهةاء  Threadمؤقةت وإكمةاب تنفيةذ البرنةامك بينمةا يقةوم ذلةك الةـ Threadينفذ عمليةة مةا بمناداتهةا بةـ  البرنامك

 .)انظر الفصب الرابع لمزيد مي المعلومات( انتهاء تنفيذ تلك العمليةوينتهي ب عملية التنفيذ

بحين يبقة  تنفيةذ الدالةة  بالطريقة المتزامنة Server Socketكي  يتم تنفيذ برنامك لالتصاب بـ  2.4يبيي الشكب 

 :التالية معلق إل  حيي االنتهاء مي تنفيذ الدالة السابقة

 

 ويبيي كيفية عمب االتصاب المتزامي 2.4الشكب 
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كيفية قيةام االتصةاب غيةر المتةزامي بتنفيةذ دواب االتصةاب وا رسةاب و االسةتقباب حيةن يسةتمر  2.5 ويبيي الشكب

  تنفيذ الدواب التالية بدوي االنتظار  نهاء الدالة السابقة: 

 

 

 ويبيي كيفية عمب االتصاب غير المتزامي 2.5الشكب 

 

 الخالصة:

والبرمجة غير المتزامنة لتحسيي أداء البرنامك  Threadingالـيتبيي لنا في هذا الفصب كي  ان  يمكننا استخدام 

أي تتأ ر أر منها بتنفيذ ابخرى، كما وبينا الفرق بيي استخدام كب مي  وتنفيذ أك ر مي عملية بنفن الوقت بدوي

 Asynchronous Socketوكي  أي ابخير يستخدم في الـ ThreadPoolوالـ Thread Classالـ

Programming  يمكي استخدام الـفيماThread Class مع الـSynchronous Socket Methods 

منفصب وبينا ان  يمكننا مي خالب  Threadعل   كب عملية الستخدامها بدوي أي يتأ ر أداء النظام بحين تنفذ

ننا يمكمناداة دالة ما بطريقة غير متزامنة ولكي مع تحكم قليب بكيفية تنفيذ الدالة في حيي  ThreadPoolالـ

 سواء بفترة تشليل  أو إنهائ  أو أولوية معالجت . Threadمي التحكم بشكب كامب بالـ Thread Classالـ

 Threadingوباسةتخدام الةـ  Synchronous Socketسةيتم الحةدين فةي الفصةب التةالي عةي كيفيةة برمجةة الةـ 

Class  سيتم شرح الـفي الفصب أالحق  مAsynchronous Socket .وكيفية تنفيذه  مي خالب الدوت نيت 


