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 :License PublicSocketCoder  –L PSC الرخصة وحقوق النشر

أي منتج من أو استخدام وقٌامك بتحمٌل  License PublicSocketCoder   –L PSCتسمى هذه الرخصة  1

 من قبلك بااللتزام بتعلٌمات هذه الرخصة.مسبقة ٌعتبر موافقة  SocketCoder.Comمنتجات  

الكترونٌا سواء من خالل البرٌد  الخاضعة لهذه الرخصة المنتجات توزٌع ال ٌوجد أي شروط تقٌد عملٌة 2

  للمنتج.بشرط ذكر المصدر ووضع الرابط الرئٌسً  اإللكترونً أو المنتدٌات أو مواقع اإلنترنت

مجانٌة بالكامل لألهداف والوثائق الخاضعة لهذه الرخصة شارٌع والمكتبات واألكواد جمٌع المتعتبر  3

 .دون إذن وموافقة من الناشر لذلك ال ٌمكنك استخدامها بشكل تجاريفقط التعلٌمٌة 

لذلك ال  بالكامل( مجانً والنظم الموزعة بالدوت نٌت الشبكاترمجة فً بجمٌع ما فً )المرجع اإللكترونً  4

 ال ٌحق لك اقتباس أي, كذلك ٌحق لك بٌعه أو بٌع جزء منه سواء بشكل الكترونً أو ورقً أو بأي شكل آخر

المرجع اإللكترونً فً برمجة ذكر المصدر بشكل التالً )مراسلة الناشر ببٌان رغبتك بذلك ودون منه جزء 

 SocketCoder.Com) الناشر ,2212 الرابعاإلصدار , فادي عبد القادر, والنظم الموزعة الشبكات
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 المؤلف:حول 

 

 

 

 

 (:2212ابرٌل  ) حتىالورقٌة المؤلفات 

- Professional Network, Distributed Systems & TCP/IP Programming In .NET 
Framework 1.1 & 2.0 (2006 Release). 
 

 (:2212ابرٌل ) حتى المجانٌة المؤلفات اإللكترونٌةأهم 

- The SocketCoder e-Reference For Network, Distributed Systems And 
TCP/IP Programming  In .NET 4.0, Arabic (SocketCoder.Com 2010) 
   

 (:2212ابرٌل المشارٌع المجانٌة المفتوحة المصدر لألهداف التعلٌمٌة إلى )األبحاث و أهم 

- (SocketCoder) Silverlight Voice/Video Chatting Modules (April-2010) 
 

- (SocketCoder) RTP Multicasting VOIP Library (June-2008) 
 

- Large set of SCOL (SocketCoder Open License) learning Samples in 
network programming, conferencing, security & E-Learning Check 
www.SocketCoder.Com   

 

  

  

 

Fadi  M. Abdelqader  

 Working as Systems Engineer & Developer  

www.SocketCoder.Com 

 

 

http://www.socketcoder.com/
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  :مقدمة اإلصدار

من سلسلة الكتب  الرابعهو اإلصدار  هذا الكتاب

إلى  2005اإللكترونٌة التً بدأنا بها فً نهاٌة عام 

اآلن وقد لقٌت هذه السلسلة استحسان الكثٌر من 

لكونها المبرمجٌن والطالب فً مختلف الدول العربٌة 

أول سلسلة متخصصة فً هذا الجانب تشرح برمجة 

الشبكات باللغة العربٌة بأسلوب سلس وبسٌط ومع 

ن التقنٌات الحدٌثة فً برمجة الشبكات خروج الكثٌر م

والنظم الموزعة من ذلك الحٌن إلى الٌوم أتى هذا 

اإلصدار لٌغطً معظم تلك التطورات بشكل مرجع 

الكترونً مجانً ومتاح للجمٌع وقد كان كتاب 

المرجع اإللكترونً فً برمجة الشبكات والنظم 

الموزعة كأول كتاب مجانً موجه خصٌصا للمبرمج 

فً هذا المجال إن ما ٌتمٌز به هذا الكتاب عن  العربً

الكتب العربٌة األخرى هو أنه مكتوب بطرٌقة تتناسب 

مع حاجٌات المبرمجٌن بدون ترجمة المصطلحات 

االنجلٌزٌة وذكرها كما هً وقد حرصنا على أن 

 علىتكون لغة الكتاب بسٌطة إلى أبعد حد وكذلك طرٌقة عرض األكواد البرمجٌة لتسهل 

بأحدث التقنٌات العالمٌة فً هذا  رمجٌن والطالب فهم كٌفٌة عمل تلك التطبٌقات وتطوٌرهاالمب

 .المجال
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 :الجدٌد فً هذا اإلصدار

تم إعادة صٌاغة اإلصدارات السابقة وكذلك زٌادة فً الشرح لبعض الجوانب التطبٌقٌة وٌعتبر 

هذا اإلصدار شامل لكل اإلصدارات اإللكترونٌة السابقة كما تم تنقٌح األخطاء المطبعٌة 

الموجودة فً اإلصدارات السابقة ودمج بعض الفصول وكذلك كتابة فصول جدٌدة ونستطٌع أن 

 مور الجدٌدة فً هذا اإلصدار:األأهم نلخص 

تخصٌص جزء كامل ٌشرح أغلب المواضٌع المتعلقة ببرمجة الشبكات بشكل متسلسل   -1

 .فً برمجة الشبكات المبتدئٌنوبسٌط لتتناسب مع المبرمجٌن 

وبرمجة  WCFإضافة فصل خاص بأهم التقنٌات الحدٌثة فً النظم الموزعة كتقنٌات الـ -2

 .Microsoft Silverlight 4الشبكات باستخدام 

بروتوكوالت  كٌفٌة التعامل معوشرح  Conferencingوالـ VOIPجزء خاص للـ إضافة  -3

 .والبروتوكوالت األخرى المعتمدة علٌه RTPـكالالنقل فً الزمن الحقٌقً 

كالتعامل مع  Application Layerالـبروتوكوالت حماٌة فً برمجة إضافة فصل خاص  -4

   نٌت.بالدوت  TLS Authenticationوالـ  SSLالـ وشرح مبدأ عمل  HTTPSلـا

 

 

  

 األمور التً تم إلغائها فً هذا اإلصدار:

 :TAPI Telephonyبرمجة الـ -1

هذه التقنٌة فً أنظمتها التً دعم  عن Microsoft لتخلً TAPI Telephony Programmingتم إلغاء فصل الـ

 .Windows XPصدرت بعد 

 :VB.NETأكواد الـ -2

فً جمٌع إصداراتنا  #Cلذلك تم اعتماد الـ VB.NETوالـ #Cال ٌوجد فرق فً برمجة الشبكات بالدوت نٌت  بٌن الـ

ولتوفر مترجمات مجانٌة على الوٌب ٌمكنك من خاللها  ++Cوالـ Javaكونها أقرب إلى اللغات األخرى كالـالقادمة 

 والعكس ومنها: VB.NETإلى الـ #Cتحوٌل أي كود مكتوب بالـ

- http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/ 

- http://www.dotnetspider.com/convert/CSharp-To-Vb.aspx 

http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/
http://www.dotnetspider.com/convert/CSharp-To-Vb.aspx
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 :تقسٌم الفصول فً الكتاب حسب مستوٌات الخبرة المطلوبة

 أجزاء رئٌسٌة حسب التخصص والخبرة المطلوبة: أربعةتم توزٌع الفصول فً الكتاب على 

وهو مخصص باألساس للمبتدئٌن فً   Basic Network Programming: األول الجزء

وبرمجة الشبكات لمتوسطً الخبرة فً مجال برمجة الشبكات وٌهتم بشرح أساسٌات الشبكات 

 برمجة الشبكات.والمبتدئٌن فً  NET.البرمجة بالـ

وٌهتم بدراسة برمجة الشبكات  Distributed Network Programming: الثانًالجزء 

 تقنٌات الدوت نٌت فً هذا المجال أحدثالموزعة وكٌفٌة برمجة تطبٌقات موزعة باستخدام 

  للمتخصصٌن فً برمجة الشبكات. وهو موجه بشكل أساسً

وهو الجزء المتخصص  Conferencing Architecture & Programming: الثالثالجزء 

 Video Conferencingوالـ VOIPفً الكتاب وٌبحث بشكل رئٌسً فً تطوٌر أنظمة الـ

 Windowsوغٌر المدارة باالعتماد على  NET Framework.باستخدام األدوات المدارة بالـ

API  وبعضThird Party Kits  للمتخصصٌن فً برمجة الشبكات. أساسًوهو موجه بشكل 

بتطبٌق مبادئ  الجزءوٌهتم هذا  Network Security Programming: الرابعالجزء 

وهو موجه بشكل أساسً  Cryptographyباستخدام الـعلى برمجٌات الشبكات  Securityالـ

 ولمتوسطً الخبرة فً برمجة الشبكات. للمبتدئٌن فً برمجة األمن والحماٌة

  



The SocketCoder e-Reference, R4.0 Arabic   المرجع اإللكتروني في برمجة الشبكات والنظم الموزعة 

 

 
 
 
 

 1020Reference -EThe SocketCoder   www.SocketCoder.Com  الحقوق محفوظةجمٌع  ©

6 

 :ولمن هو موجه قبل البدء بقراءة الكتاب

فً حالة كنت  ٌستخدم الكتاب الطرٌقة المتسلسلة فً طرح ومناقشة المواضٌع و األكواد  لذلك

البد من البدء بقراءة المواضٌع بشكل متسلسل إذ أنه وفً كل فصل  مبتدئ فً برمجة الشبكات

األساسٌات البرمجٌة تحت أي لغة الجدٌدة فقط, كما وٌجب أن ٌمتلك القارئ  األمورٌتم شرح 

فالكتاب موجه بدرجة أساسٌة للمبرمجٌن متوسطً  قبل البدء بقراءة الكتاب من لغات الدوت نٌت

الغرٌبة علٌهم أو اإلجراءات الخبرة فً مجال البرمجة إذ قد ٌواجه المبتدأٌن بعض الدوال 

فً البرمجة  إضافًكتاب وفً هذه الحالة ال بد من االعتماد على مرجع والغٌر مشروحة فً ال

والماجستٌر فً  البكالورٌوس كما سٌستفٌد من هذا الكتاب الطالب فً مرحلة بالدوت نٌت

 .وتكنولوجٌا المعلومات تخصص الشبكات لكلٌات العلوم والهندسة
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