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 : Architecture StreamingDataمقدمة في : 1.5

من شكل إلى آخر إلرسالها أو تخزٌنها أو التعامل  البٌانات تحوٌل عملٌة تسهٌل Streaming الـ من الهدف إن

 تواجر  كانرت الترً المشراكل مرن الكثٌرر حل ما وهو وإرسالها Bytes إلى تحوٌلها عملٌة علٌنا تسهل حٌثمعها 

كإرسررال  Multimedia Dataوكرركلا الررـ والملفررات الكبٌررر  Binary Data مررع التعامررل فررً المبرررمجٌن

 .والصوت وغٌره بشكل متتابع Videoالـ

تعبرأ و  Bytesتعنً بأن ٌتم تحوٌل البٌانرات إلرى مجموعرة مرن الرـ Streamفً الشبكات فإن عملٌة اإلرسال كـ

فرً عملٌرة ومرن البروتوكرو ت المعروفرة والترً تسرتخدم هركا ا سرلو  وترسل علرى أجرزا   Bufferتجهز فً 

 Fragmentsحٌث ٌمكن إرسال أي حجم من البٌانات من خالل  علرى أجرزا  بشركل  TCPبروتوكول الـالنقل 

 حقرا للمزٌرد مرن المعلومرات  خرا  لكرً ٌرتم تجمٌعهرا Unique ID فرٌد رقم Fragmentبحٌث ٌكون لكل 

فً عملٌة اإلرسال هرو أن ا خٌرر ٌقروم بإرسرال البٌانرات  UDPوالـ TCPإن الفرق بٌن الـأنظر الفصل ا ول( 

 Streaming Transportكرـ TCPولركلا ٌعتبرر الرـ TCPدفعة واحد  و  ٌقسرمها علرى أجرزا  كمرا فرً الرـ

Protocol وبالتررالً فإننررا   نسررتسٌع إرسررال ملفررات كبٌررر  مررن خررالل الررـUDP   وكلررا  نرر  محرردود بمحدودٌررة

Maximum Size of Ethernet Frame  1500بحٌث   ٌمكن إرسال ملف ٌفوق حجم  الـ Bytes   إ

بشركل  High Video Qualityوعدم إمكانٌة إرسرال إكا تم تقسٌم هكا الملف وإرسال  على أجزا  بشكل ٌدوي 

 UDPعمل بروتوكول وسٌس بٌن الـب IETF قام فرٌق من الـولحل هكه المشكلة وبزمن الحقٌقً متتابع ومستمر 

 RTP - Real Time Transport Protocolوهرررو الرررـ Application Layerوالرررـ

إن الهدف الرئٌسً من هكا البروتوكول هو أن ٌرتم دعرم عملٌرة ( http://www.ietf.org/rfc/rfc1889.txtل

فرً عملٌرة النقرل  UDPتفٌد مرن سررعة الرـبحٌرث نسر UDPمرن خرالل بروتوكرول الرـ Streamingاإلرسال كـ

 High Quality Video Streaming إلرسرال  Broadcastو  Multicastإلرسرال كرـفرً اوإمكانٌاتر  

 تصررل قررد التررً Framesالررـ لتصررلٌ  إمكانٌررة مررع  الحقٌقررًوأحجررام كبٌررر  مررن البٌانررات بسرررعة كبٌررر  وبررزمن 

  FEC – Forward Error Correction خوارزمٌرررررات  خرررررالل مرررررن وكلرررررا مشررررروهة

اإلرسال  سل  إعاد  من بد  اإلصالح محاولة وبالتالً( http://www.packetizer.com/rfc/rfc2733ل

 RTSPبروتوكرول الرـ TCPلكن مرن خرالل الرـ RTPومن البروتوكو ت التً تعتمد مبدأ الـ TCPكما فً الـ

Time Streaming ProtocolReal  )http://tools.ietf.org/html/rfc2326(  حٌررث ٌسررتخدم

على أجزا  بحٌث نتمكن  Clientعند الـ Media Playerإلى الـ Media Serverمن الـ Videoإلرسال الـ

ل الملف كامال ثم مشاهدت  وكركلا ٌمكرن أن ٌسرتخدم إلرسرال المسجل بدون الحاجة لتحمٌ Videoمن مشاهد  الـ

Live Video Streaming من متصل إلى الـMedia Server  بشكل مستمروثم إلى بقٌة المتصلٌن. 

إلرى بٌانرات ٌمكرن أن ترسرل إلرى  Objectالـ فً البرمجة وخاصة فً النظم الموزعة غالبا ما نحتاج إلى تحوٌل

أو علرى شركل   Web Serviceكمرا هرو الحرال فرً الرـ XMLوغالبرا مرا ٌرتم تحوٌلهرا إمرا إلرى  السررف اخخرر

Binary Data وتسرمى عملٌرة التحوٌرل هركه بالرـSerialization  وهرو مرا سرٌتم الحردٌث عنر   حقرا فرً هركا

 الفصل.

  

http://www.ietf.org/rfc/rfc1889.txt
http://www.packetizer.com/rfc/rfc2733
http://tools.ietf.org/html/rfc2326
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 :Streaming Classes In .NETالتعامل مع : 215

 Namespaceوالمندرجرة تحرت  Classesبمجموعة من الـ Data Streamsعملٌات الـ NET.تدعم الـ

System.IO على مجموعة من الـ فضا  ا سما  هكا وٌحتويClasses  تحوٌل الرـفً والتً تستخدمData 

كتعامررل مررع الملفررات  Input/Output Devicesأو فررً التعامررل مررع الررـوالعكرر   Bytes Streamإلررى 

Read/Write  علىData Storage Device. أهم الرـ 5.1ٌبٌن الشكل وStreaming Classes   ًفر

 .الدوت نٌت

 

 فً الدوت نٌت Streaming Classesوٌبٌن أهم الـ 5.1الشكل 

ٌمكرن أن  IO Streaming Classesفإن عملٌة القرا   والكتابرة باسرتخدام الرـ Socketكما هو الحال فً الـ

 معظمهررا تعمررل افتراضررً وبشرركل Asynchronousوغٌررر متزامنررة  Synchroniesتنفررك بسرٌقررة متزامنررة 

 Processing Unitالرـ برإغالق ٌقروم إك النظام أدائٌة على الشدٌد تأثٌره هو فٌ  العٌ  لكن المتزامن با سلو 

 الجارٌرة العملٌة من ا نتها  بعد إ  آخر أمر أي بتنفٌك ٌسم   الرئٌسً الكي ٌعمل علٌ  بحٌث  Threadالـ فً

 مثرل نسربٌا بسٌئرة وكتابرة قررا   أجهرز  مرع تتعامرل كنت إكا حالة فً المتزامن ا سلو  استخدامب ابدآ ٌنص  و 

وٌفضرل فرً هركه الحالرة أن تكرون عملٌرة القررا   أو الكتابرة مرن  Magnetic Tapeالرـ أو Floppy Diskالرـ

 منفصل للمزٌد من المعلومات أنظر الفصل الثانً(. Threadخالل 
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 :Streaming Classes In .NETالدوال والخواص التي تتشارك بها معظم  الـ  .5121

 هً:وفً الدوت نٌت  Streaming Classesالـ معظم أو  الدوال التً تتشارا بها

Description  Method  

 ًٔٚكٍ Bytes Buffer فٙ ٔحخضُّٚ Stream Data نقشاءة Read حسخخذو

نخحذٚذ حضًٍ انبٛاَاث  Lengthيٍ خالل انـ قشاءحٓا سٛخى انخٙ انباٚخاث ػذد ححذٚذ

 باسخخذاونخحذٚذ َقطت انبذء  كًا ًٔٚكٍ  Offsetانًشاد قشاءحّ ٔ حًشٚش انـ

 اَخٓاء حانت فٙ 1- قًٛت حشصغ حٛذ Streamانـ َٓاٚت يؼشفت ReadByteانـ

 .Streamانـ

Read , ReadByte 

 Stream Dataػهٗ انـ ٔحخضُّٚ Bytes Buffer نقشاءة Write حسخخذو
Object ٍيٍ خالل انـ كخابخٓا سٛخى انخٙ انباٚخاث ػذد ححذٚذ ًٔٚكLength  نخحذٚذ

نخحذٚذ َقطت انبذء  كًا ًٔٚكٍ  Offsetحضًٍ انبٛاَاث انًشاد كخابخٓا ٔ حًشٚش انـ

 حانت فٙ 1- قًٛت حشصغ حٛذ Streamانـ َٓاٚت يؼشفت WriteByte انـ باسخخذاو

 .Streamانـ اَخٓاء

Write , WriteByte 

 َقم ٚخى حٛذ انًحذدة انؼًهٛت إحًاو بؼذ Bufferانـ يحخٕٚاث نخفشٚغ ٔحسخخذو

 Stream انـ فٙ ححذٚذِ حى انز٘ Destinationانـ إنٗ Bufferانـ يحخٕٚاث
Object. 

Flush 

 قبم يٍ انًحضٕصة Resourcesانـ ٔححشٚش Streamانـ إلغالق سخخذو

 Finally block بـ انخاص انضضء فٙ باسخخذايٓا ُٔٚظح Stream Objectانـ

 أ٘ حذٔد حانت فٙ انًٕاسد كافت ٔححشٚش إغالقّ سٛخى Streamانـ أٌ يٍ ٔنخأكذ

Exception إغالق بؼذ انزاكشة فٙ انًٕاسد ْزِ بقاء ػذو ٔنضًاٌ انخُفٛز إرُاء 

 .انبشَايش

Close 

 إرا حانت فٙ نكٍ اسخقبانّ أٔ إسسانّ َشٚذ ٔانز٘ Streamانـ حضى نخحذٚذ ٔحسخخذو

 اَقطاع إنٗ رانك ٚؤد٘ سٕف SetLengthانـ فٙ انًحذد يٍ أقم Streamانـ كاٌ

 إرا إال انخاطٛت ْزِ اسخخذاو حسخطٛغ نٍ ، سهٛى بشكم ٔطٕنّ ٔػذو Streamانـ

 CanWrite ٔ CanSeek انخاطٛت خالل يٍ نزنك انظالحٛت حًهك اَك حأكذث

 . Streamانـ حضى ححذٚذ قبم أٔال انظالحٛت بفحض ُٚظح نزا

SetLength 

 Offsetٔرنك بخًشٚش انـ Streamٔحسخخذو نخحذٚذ يٕقغ انقشاءة أٔ انكخابت ػهٗ انـ

 نخحذٚذ انًٕقغ انضذٚذ نهقشاءة أٔ انكخابت.
Seek 

 

 فً الدوت نٌت وهً: Streaming Classesثانٌا الخوا  التً تتشارا بها معظم الـ

Description  Prosperity  

 انكخابت أٔ انقشاءة ػًهٛت ٚقبم انًسخخذو Streamانـ كاٌ إرا نًؼشفت ٔحسخخذو

 ال أَّ حانت فٙ False ٔ ٚقبم كاٌ إرا حانت فٙ True قًٛت حشصغ حٛذ ال أو

 قبم انظالحٛت نفحض انكخابت أٔ انقشاءة ػًهٛت إصشاء قبم ػادة ٔٚسخخذو ٚقبم

 .انًحأنت

CanRead , CanWrite 

 Seekingانـ ٚذػى Streamانـ كاٌ حانت فٙ True قًٛت انخاطٛت ْزِ حشصغ

ٔ False ٙانـ ٚذػى ال أَّ حانت فSeeking ٙانـ حذػى انؼادة ٔفClasses 

 ٔػُذْا FileStreamانـ يزم انؼًهٛت ْزِ Backing Storage حسخخذو انخٙ

 True قًٛت حشصغ

CanSeek 
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 خاطٛت ػهٗ ٚحخٕ٘ streamانـ كاٌ إرا حانت فٙ True قًٛت ٔحشصغ

 .نهؼًهٛت يحذد ٔقج حؼطٙ ٔانخٙ  Timeoutانـ

CanTimeout 

 نًؼشفت يُٓا االسخفادة ًٔٚكٍ Byteبانـ Streamانـ حضى نًؼشفت حسخخذو ٔ

 Streamانـ حضى ػهٗ بُاء Arrayانـ حضى نخحذٚذ أٔ Streamانـ َٓاٚت

Length 

 Position إرُاء انقشاءة أٔ انكخابت. Streamنخحذٚذ انًٕقغ انحانٙ نهـ Setأٔ  Getٔحأخز 

 StreamWriterٔانـ StreamReaderٔحسخخذو ػادة يغ انـ

إلسصاع انبٛاَاث أٔ انخؼايم يؼٓا  BinaryWriterٔانـ BinaryReaderٔانـ

 .Stream Dataكـ

BaseStream 

 

 Streamingوالتً تتشارا بها معظم الـ Asynchronous Methodsالدوال غٌر المتزامنة ثالثا: 

Classes :بالدوت نٌت 

Description  Method  

 خًست ٔحأخز تانًخضايُ انغٛش بانطشٚقت ٔ انكخابت انقشاءة نؼًهٛت ٔحسخخذو

 :ْٔٙ باسٔيٛخشاث

 
 أٔ انقشاءة نؼًهٛت ٔٚسخخذو Bytes Buffer  ْٕٔBytes Arrayانـ-1

 بحسب انذانت. ػهّٛ انكخابت

 

 ٔػهٗ يٍ انكخابت أٔ انقشاءة يٕقغ خحذٚذيؤشش ن ْٕٔ offsetانـ-2

 .Bytes Bufferانـ

 

 انباٚخاث يٍ األقظٗ انحذ ححذٚذ فّٛ ٚخى سٕف ٔانز٘ NumByteانـ-3

 . قشاءحٓا أٔ كخابخٓا سٛخى انخٙ

 
 ػًهٛت إلَٓاء اسخذػائّ ٚخى AsyncCallback ْٕٔ Delegateانـ-4

 Stream انـ ٚبقٗ ال ٔحخٗ Thread انـ حضض بذٌٔ انكخابت أٔ انقشاءة

 .االَخظاس ٔضؼٛت فٙ

 
ٔٚسخخذو  Stateobject ْٕٔ User Provided Objectانـ-5

 .Endنخًشٚش بٛاَاث إنٗ دانت انـ

BeginRead , 
BeginWrite 

 

 :Streaming Classes In .NETالـ  51212

 Bufferكـ Backing storage فً الدوت نٌت إلى قسمٌن فمنها ما ٌستخدم  Stream Classesتقسم الـ

 ٌستخدم   بعضها فإن وككلا MemoryStreamوالـ  BufferedStreamالـ و  FileStream مثل الـ

Backing Storage الـ مثلNetworkStream وفً هكه الحالة فإن الـBacking Storage 

Classes  تحتاج إلى حجز مقدار معٌن فً الكاكر  إلتمام العملٌة المسلوبة والتً ٌتم تحدٌدها عند التعامل مع

ٌج  تحدٌد حجم الملف المسلو  قرا ت  أو كتابت  إلتمام العملٌة  FileStreamفمثال فً الـ Classesهكه الـ

 حٌث ٌتم حجز هكا المقدار فً الكاكر  لتخزٌن محتوٌات الملف.
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1- BufferedStream Class   :مؤقت بشكل الكاكر  من معٌن مقدار لحجز أساسً بشكل وٌستخدم 

 بٌن وسٌسة ككاكر  تكون حٌت ا دائٌة لتحسٌن Bufferingالـ البرمجٌات بعض تستخدم كما معٌنة عملٌة لتنفٌك

 لتخزٌن وسٌسة كاكر  السابعة تستخدم حٌث السباعة برمجٌات علٌها وكمثال ا ستقبال أو واإلرسال المعالجة

 التً العملٌات فً Bufferingالـ استخدام من ا ساسً الهدف ٌكمن و ، مؤقت بشكل سباعتها المراد البٌانات

 فً Bufferالـ فً ووضعها البٌانات معالجة ٌتم حٌث اإلخراج و اإلدخال عملٌات من أسرع ةالمعالج فٌها ٌكون

 عند bytes 4006 حجز ٌتم افتراضً بشكل، وكبٌر بشكل ا دائٌة تحسٌن فً ٌساهم ما وهو إرسالها انتظار

 : كمثال ٌلً كما وٌستخدم، .الحاجة حس  تقلٌلها أو زٌادتها وٌمكن BufferedStreamالـ استخدام

An Example To Use The BufferedStream Class In .NET:  
using System; 

using System.Text; 

using System.IO; 

 

class BufferedStreamExample 

{ 

 

 static void Main(string[] args) 

 { 

  ASCIIEncoding asen = new ASCIIEncoding(); 

  byte[] BytesArr = asen.GetBytes("Hello Buffering"); 

 

  MemoryStream ms = new MemoryStream(BytesArr); 

  ReadBufStream(ms); 

 } 

 

 public static void ReadBufStream(Stream st) 

 { 

  // Compose BufferedStream  

  BufferedStream bf = new BufferedStream(st); 

  byte[] inData = new Byte[st.Length]; 

 

  // Read and display buffered data  

  bf.Read(inData, 0, Convert.ToInt32(st.Length)); 

  Console.WriteLine(Encoding.ASCII.GetString(inData)); 

 } 

 

} 

 

 فً وتحمٌل  ASCII Encoding الـ باستخدام Byte Array  إلى ن  بتحوٌل قمنا حٌث

 فً وحملناه Data Streamالـ  ستقبال ReadBufStream الدالة إلى إرسال  ثم MemoryStreamالـ

 مر  ن  إلى تحوٌل  بعد محتوٌات  بسباعة قمنا ثم BufferedStream Classالـ باستخدام مؤقتة كاكر 

 .على الشاشة سباعت من ثم و  ASCII Encoding.ـال باستخدام أخرى
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2- MemoryStream Class : وٌستخدم بشكل أساسً فً عملٌة تخزٌنStream  ًبشكل مؤقت ف

أو العك  وٌمكن أن ٌستخدم فً عملٌة إرسال صور  أو ملف أو أي شً  آخر  Bytesالكاكر  وتحوٌل  إلى 

 إلجرا  عملٌة اإلرسال أو ا ستقبال.  Backing Storageبحٌث تكون ككاكر  مؤقتة 

  An Example To Use The MemoryStream Class In .NET:  
using System; 

using System.IO; 

using System.Drawing; 

using System.Drawing.Imaging; 

 

class MemoryStreamExample 

{ 

 

 public byte[] ImageToBytes(Image ImageToBeSent) 

 { 

  MemoryStream ms = new MemoryStream(); 

  ImageToBeSent.Save(ms,ImageFormat.Jpeg); 

  return ms.GetBuffer(); 

 } 

 

 public Image BytesToImage(byte[] ImageBytes) 

 { 

  MemoryStream ms = new MemoryStream(ImageBytes); 

  Image MyImage = Image.FromStream(ms); 

  return MyImage; 

 } 

  

} 

 

إلى  Bytesومن  Bytesلتحوٌل صور  ما إلى  MemoryStreamقمنا فً المثال السابق باستخدام الـ

وترجعها لنا  Bytesالصور  المراد تحوٌلها إلى  ImageToBytesصور  مر  أخرى بحٌث نمرر لدالة 

وفً الدالة الثانٌة  Socketوٌمكن أن تستخدم هكه الدالة فً عملٌة إرسال الصور  عبر الـ Bytes Arrayكـ

BytesToImage نمرر لها الصور  كـBytes Array وترجعها كـObject  من نوعImage   لعرض

لى سبٌل المثال بحٌث تستخدم هكه الدالة عند استقبال الصور  من ع PictureBox Controlعلى 

 .مر  أخرىالتً تم استقبالها إلى صور   Bytesلتحوٌل الـ Socketالـ
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3- FileStream  :ٌستخدم الـFileStream  أو ملف إلى للكتابة سوا  الملفات مع لتعامل أساسًبشكل 

وٌصنف  و الشبكة عبر نقل  ٌسهل وحتى Byte Array إلى الملف لتحوٌل أٌضا وٌستخدم ملف من القرا  

لتعامل مع   محتوٌات الملف لتحزٌنمؤقتة  كاكر ك ٌستخدم حٌث Backing Storage Class على أن 

 و ستخدام  ٌلزم فً البداٌة تمرٌر Socketأو إرسال  عبر الـ Storage Device حقا سوا  بكتابت  على  

 كالتالً: المسلوبة للملف ونوع العملٌة File Pathالـ

 

- :Append  موجود مسبقا. ملفلإلضافة على  

- :Create  بعمل وٌقوم جدٌد ملف إلنشا Overwriting .على الملف القدٌم فً حالة وجوده 

- :CreateNew الـ فً كما وهوCreate  ٌعسً ان  إ Exception ًإكا كان الملف موجودا. حالة ف 

- Open:   محدد وٌرجع ملفمحتوٌات  لقرا Exception ًوجوده. عدم حالة ف 

- :OpenOrCreate ًبإنشائ  ٌقوم وجوده عدم حالة وفً بقرا ت  ٌقوم الملف وجد إكا حالة ف. 

- :Truncate فارغا وجعل  الملف محتوٌات لحكف وٌستخدم . 

 المسموح ب  كالقرا   فقس أو الكتابة فقس أو السماح بالقرا   والكتابة. FileAccessككلا ٌمكن تحدٌد الـ

 الرابس التالً: ٌمكن الرجوع إلى FileStreamلمعرفة كافة ا شكال التً ٌمكن أن تستخدم مع الـ

us/library/system.io.filestream.aspx-osoft.com/enhttp://msdn.micr 

إلى ملف مر   Bytesثم من  Bytesفً عملٌة تحوٌل ملف إلى  FileStreamوكمثال على استخدام الـ
  أخرى:

An Example To Use The FileStream Class In .NET:  
using System; 

using System.IO; 

 

public class FileStreamExample 

{ 

    public byte[] FileToBytes(string FilePathToLoad) 

    { 

        // Read The File and return it as bytes 

        FileStream fs = new 

             FileStream(FilePathToLoad,FileMode.Open); 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.filestream.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.filestream.aspx
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 byte[] buffer = new byte[fs.Length]; 

      fs.Read(buffer, 0, buffer.Length); 

      fs.Close(); 

      return buffer; 

    } 

 public void BytesToFile(byte[] ReceivedBytes, string FilePathToSave) 

    { 

      // Convert The Bytes and save it as a File 

      FileStream fs = new FileStream(FilePathToSave,   

        FileMode.CreateNew, FileAccess.Write); 

      fs.Write(ReceivedBytes, 0, ReceivedBytes.Length); 

      fs.Close(); 

    } 

} 

 

إلى ملف مر   Bytesومن  Bytesلتحوٌل ملف ما إلى  FileStreamقمنا فً المثال السابق باستخدام الـ

التً تم  Bytesوتحوٌل الـ Socketفً عملٌة إرسال ملف عبر الـ نستخدم هكه السرٌقةأخرى وٌمكن أن 

 ملف مر  أخرى.لاستقبالها  

4- StreamReader & StreamWriter Classes وٌستخدم فً التعامل مع الـ :Text Data 

وكمثال ٌمكن أن ٌستخدما فً قرا   بٌانات أو جز  من بٌانات من ملف نصً وككلا   Stream Dataبشكل 

لقرا   ملف نصً وتحوٌل  إلى عد  أشكال  StreamReaderوكمثال على استخدام الـبة إلى ملف نصً الكتا

 :Bytes Arrayأو  Streamأو  Stringكتحوٌل  إلى 

An Example To Use The StreamReader Class In .NET:  
using System; 

using System.IO; 

public class StreamReaderExample 

{ 

    public string ReadAsStringFromTXTFile(string TXTFilePath) 

    { 

        // To Read The Full Text File and Return it as string 

        StreamReader str = File.OpenText(TXTFilePath); 

        return str.ReadToEnd(); 

    } 

    public Stream ReadAsStreamFromTXTFile(string TXTFilePath) 

    { 

        // To Read The Full Text File and Return it as Stream 

        StreamReader str = File.OpenText(TXTFilePath); 

        return str.BaseStream; 

    } 

    public byte[] ReadAsBytesFromTXTFile(string TXTFilePath) 

    { 

        // To Read The Full Text File and Return it as Bytes 

        StreamReader str = File.OpenText(TXTFilePath); 

        byte[] buffer = new byte[str.BaseStream.Length]; 

        str.BaseStream.Read(buffer, 0, buffer.Length); 

        return buffer; 

    } 

} 
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 :وكما ٌلً كمثالللكتابة إلى ملف نصً  StreamWriterوككلا ٌمكن استخدام الـ

 An Example To Use The StreamWriter Class In .NET:  
using System; 

using System.IO; 

 

public class StreamWriterExample  

{ 

    public void SaveStringToTXTFile(string Text, string SaveFilePath) 

    { 

        // Save The Passed Text to a Text File 

        StreamWriter SW = new StreamWriter(SaveFilePath); 

        SW.WriteLine(Text); 

    } 

} 

 

5- BinaryReader & BinaryWriter Classes الـ وNetworkStream Class : ٌمكن من

وككلا قرا   أي نوع من البٌانات كالملفات والصور أو الن   BinaryWriterو  BinaryReaderخالل 

 إلرسال أي نوع من البٌانات واستقبال  Socketمع الـ BinaryReaderالكتابة إلٌ  وكمثال على استخدام الـ

 Backingعلى  Classو  ٌحتوي هكا الـ NetworkStream Classقمنا باستخدام وسٌس وهو 

Storage  كا قمنا  باستخدام  مع الـلBinaryReader & BinaryWriter  إلرسال واستقبال البٌانات حٌث

إلجرا  عملٌات اإلرسال وا ستقبال  TCP Socketمع الـ NetworkStream Classٌتم ربس الـ

وتخزٌن   Bytesلقرا   الـ BinaryWriterوالـ BinaryReaderثم نقو باستخدام الـ Stream Dataكـ

 وكمثال على كلا: NetworkStream Objectقبل قرا ت  أو كتابت  على الـ بكاكر 

An Example To Use The BinaryWriter & BinaryReader Classes In .NET:  
using System; 

using System.IO; 

using System.Net.Sockets; 

 

public class BinaryReaderAndWriterExample  

{ 

 

    public void SendBinaryData(byte[] BinaryBytesData,  

                                   string IPAddress,int Port) 

    { 

        // Declare a Simple TCP Socket 

        TcpClient TCP_Socket = new TcpClient(IPAddress, Port); 

 

        // Bind The TCP Socket with the NetworkStream  

        NetworkStream myns = TCP_Socket.GetStream(); 

 

        // Specific Where to Write The Data 

        BinaryWriter mysw = new BinaryWriter(myns); 

 

        // Write The Binary Data To The NetworkStream Socket 

        mysw.Write(BinaryBytesData); 

    } 
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    public byte[] ReceiveBinaryData(int Port) 

    { 

        // Declare a Simple TCP Listener Socket 

        TcpListener mytcpl = new TcpListener(Port); 

 

        // Start The Listening 

        mytcpl.Start();  

         

        // Accept The Incoming Sending Request  

        Socket mysocket = mytcpl.AcceptSocket(); 

 

        // Bind The Socket With The NetworkStream 

        NetworkStream myns = new NetworkStream(mysocket); 

 

        // Read The Incoming Stream and Return it as Bytes Array   

        BinaryReader br = new BinaryReader(myns); 

        byte[] buffer = new byte[br.BaseStream.Length]; 

        br.Read(buffer, 0, buffer.Length); 

        return buffer;     

    } 

} 

 

والثانٌة  ستقبال بٌانات  TCP Socketقمنا فً المثال السابق بإنشا  دالتٌن ا ولى لإلرسال بٌانات من خالل 
إلى  المراد إرسالهاحٌث تم فً الدالة ا ولى تمرٌر البٌانات  Bytesوإرجاعها كـ TCP Socketمن 
، وفً الدالة TCP Socketـإلرسالها عبر ال NetworkStreamلٌتم كتابتها على الـ BinaryWriterالـ

لٌتم قرا   البٌانات المستقبلة وتخزٌنها فً  BinaryReaderمع الـ NetworkStreamالثانٌة قمنا بربس الـ
Buffer .مؤقت وإرجاعها 

منفصل عن التسبٌق وكلا لضمان عدم توقف البرنامج  Threadٌفضل إجرا  عملٌة ا ستقبال من خالل 
لحٌن ا نتها  من عملٌة ا ستقبال ولمعرفة كٌفٌة تسبٌق كلا على الدالة السابقة ٌمكن الرجوع إلى الفصل الثانً 

 والثالث.

515 :Streaming Objects الـ خالل من Serialization In .NET 

داخل أو خارج النظام الكي نعمل  Objects أو التعامل مع ما نحتاج إلى إرسال أو تخزٌن  فً البرمجة عاد
والتً تسم  بتحوٌل  Managed Classesعلٌ  وقد بسست الدوت نٌت هكه العملٌة بوجود مجموعة من الـ

أو  XML Dataوكلا بتحوٌلها إلى إلى بٌانات قابلة لإلرسال/ا ستقبال و التخزٌن/ا سترجاع  Objects الـ
Binary Data فمثال فً الـ بنا  على سبٌعة تلا البٌانات والبروتوكو ت المستخدمة فً عملٌة نقلهاWeb 

Service ٌتم تحوٌل الـMethods  والبٌانات الممرر  إلٌها والبٌانات الراجعة منها إلىXML Data  من
للمزٌد من المعلومات  SOAP Simple Object Access Protocolخالل بروتوكول وسٌس ٌسمى 

 Managed. ونستسٌع تلخٌ  أهم الـ HTTPانظر الفصل الثامن( وكلا لتسهٌل نقلها من خالل الـ

Serialization Classes In .NET ضمن الـ System.Runtime.Serialization :ًإلى التال 

Description  Classes  

 نؼًم انشئٛسٛت انٕظائف كم ػهٗ Classes انـ ْزِ ٔححخٕ٘

Serialization نـ Object  انـ ٚسخخذو ٔيُٓايا Serialize Method 

  Stream انـ ػبش Serializing Object إلسسال

Formatters , Formatter 
And  FormatterServices 
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 يٍ Serializing Object انـ نالسخقبال حسخخذو ٔانخٙ Deserialize ٔانـ

 .أخشٖ يشة Object إنٗ ححٕٚهّ ٔ Streamانـ

 بشٔحٕكٕل ػبش اإلسسال ًْا َٕػٍٛ اإلسسال ػًهٛت ٔحأخز
  Namespace انـ ضًٍ ٔٚأحٙ Soap انـ 

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap ٚضب حٛذ 

 . نهًششٔع Reference انـ إنٗ إضافخّ

 Binary Serial Stream إنٗ Objectانـ بخحٕٚم ْٙ انزاَٛت ٔانطشٚقت

 : Namespaceانـ ضًٍ ٔٚأحٙ

System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary  

 IConvertible ٔانـ IFormatter Interface انـ ػهٗ ٚحخٕ٘ حٛذ
Interface انـ حًزٛم ػًهٛاث فٙ ألسخخذيًٓا Object ٗإسسانّ ًٚكٍ حخ 

 .Serializing Stream انـ ػبش

FormatterConverter 

 Class انـ ْزا ٚحخٕ٘ حٛذ Object أل٘ ػشٕائٙ ID سقى نخٕنٛذ ٔٚسخخذو

 ٚسًٗ Object نهـ حسهسهٙ سقى بخٕنٛذ ٚقٕو األٔل Tow Methods ػهٗ

GetID َٙانـ قًٛت ٚشصغ ٔانزا ID بانـ انخاص Object ًٗٔٚس HasId 

 ٔقًٛت نّ حسهسهٙ سقى حٕنٛذ َشٚذ انز٘ Object انـ اسى يًُٓا كم ٔٚأخز

True ٔأ False  فٛٓا حى انخٙ األٔنٗ انًشة ْٙ ْزِ كاَج إرا فًٛا نخحذٚذ 

 .ال أو Object نهـ حسهسهٙ سقى حٕنٛذ

GetId ( object_name,out bool)  to Set an ID  
HasId( object_name,out bool)  to Return the ID 

 

ObjectIDGenerator 

 نؼًهٛت نٓا َحخاس أٌ ًٚكٍ انخٙ انًؼهٕياث كم ػهٗ ٔٚحخٕ٘
 يزال Object أل٘ Deserialize انـ ٔ Serialize انـ

AssemblyName ٔ انـ FullTypeName ٔانـ MemberCount 

 ...ٔغٛشْا Objects نهـ Data Types انـ ٔححٕٚالث

SerializationInfo 

 

 Attribute [Serializable]الـ  إضافةٌج  أو  أن ٌتم  Classعلى أي  Serializationلسماح بتنفٌك الـ
 وكما ٌلً كمثال: Classعلى رأ  كلا الـ

An Example To Make a Serializable Class In .NET:  
using System; 

using System.IO; 

using System.Net.Sockets; 

 

[Serializable] 

public class CustomerDetails 

{ 

    public int CustomerID; 

    public string CustomerName= string.Empty; 

    public string AcountID= string.Empty; 

    public string Address = string.Empty; 

    public string Phone = string.Empty; 

    public CustomerDetails() { } // Class Constructor 

} 
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 Binary والسرٌقة الثانٌة كـ  XML Serializeكـالسرٌقة ا ولى  Serializationلعمل الـ ٌوجد سرٌقتٌن

Serialize  وتعتمد السرٌقة ا ولى على تحوٌل الـObject  الكي سٌتم اشتقاق  من الـClass  إلى السابق

XML Data  ٌمكن إرسالها أو تخزٌنها بشكلStream Data باستخدام الـ وكما ٌلً كمثال 

XmlSerializer Class لتخزٌن واسترجاع Object من الـ Class  السابق كـ XML File: 

An Example To Serialize an object for a .NET Class:  
using System; 

using System.Xml.Serialization; 

using System.Xml; 

using System.IO; 

 

public class XMLSerializationExample  

{   

    static void Main() 

    { 

   CustomerDetails NewCustomer = new CustomerDetails(); 

        NewCustomer.CustomerID = 1; 

        NewCustomer.AcountID = "800XXXXX"; 

        NewCustomer.CustomerName = "Fadi Abdelqader"; 

        NewCustomer.Address = "Amman/Jordan"; 

        NewCustomer.Phone = "+962XXXXXXX"; 

 

   // Serializing And Saving The Customer Information to XML File 

   SerializingAndSaving(NewCustomer, @"C:\MyCustomer.XML"); 

 

   // Loading and Deserializing The Customer XML File 

   CustomerDetails MyCustomer = Deserializing(@"C:\MyCustomer.XML"); 

    

   Console.WriteLine(MyCustomer.AcountID + " - " +   

                              MyCustomer.CustomerName); 

    } 

 

public static void SerializingAndSaving(CustomerDetails CustData, 

string XMLSaveFilePath) 

    { 

FileStream XMLStream = new FileStream(XMLSaveFilePath,  

                                           FileMode.Create); 

XmlSerializer XMLSer = new XmlSerializer(typeof(CustomerDetails)); 

   XMLSer.Serialize(XMLStream, CustData); 

   XMLStream.Close();              

    } 

 

public static CustomerDetails Deserializing(string XMLLoadFilePath) 

    { 

 FileStream XMLFileStream = new FileStream(XMLLoadFilePath,  

                                           FileMode.Open); 

 XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(CustomerDetails)); 

 CustomerDetails CustData = (CustomerDetails)   

   ser.Deserialize(XMLFileStream); 

   XMLFileStream.Close(); 

   return CustData; 

    }     

} 
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حٌث تم  XML File Pathوالـ Class Objectٌحتوي  المثال السابق على دالتٌن ا ولى نمرر لها الـ

ثم باستخدام  XML Streamإلى  Class Objectلتحوٌل الـ XmlSerializer استخدام الـ

 XMLوفً الدالة الثانٌة ٌتم قرا   الـ XML Fileعلى  XML Streamلتخزٌن الـ FileStream Classالـ

File الكي تم تخزٌن  باستخدام الـFileStream  ثم عملDeserialize  ل  لتحوٌل  منXML Stream 

 مر  أخرى حٌث ٌمكن استخدام  فً البرنامج. Class Objectإلى 

وكلا باستبدال  Socketعبر الـ XML Streamكما وٌمكن تحوٌل المثال السابق إلرسال الـ 

 NetworkStreamعلى الـ Streamحٌث ٌتم كتابة الـ NetworkStreamبالـ FileStream Classالـ

Object  حٌث ٌتم استقبال الـ ا ستقبالثم إرسال  عبر الشبكة وككلا عندXML Stream  من

 ل  مر  أخرى وكما ٌلً كمثال: Deserializeثم عمل  NetworkStreamالـ

An Example To Send A Serializable Class object Using The Socket:  
using System; 

using System.Xml.Serialization; 

using System.Xml; 

using System.IO; 

using System.Net.Sockets; 

 

public class XMLSerializationExample  

{   

    static void Main() 

    { 

        CustomerDetails NewCustomer = new CustomerDetails(); 

        NewCustomer.CustomerID = 1; 

        NewCustomer.AcountID = "800XXXXX"; 

        NewCustomer.CustomerName = "Fadi Abdelqader"; 

        NewCustomer.Address = "Amman/Jordan"; 

        NewCustomer.Phone = "+962XXXXXXX"; 

 

// Send The Customer Information Using The Socket 

SerializeAndSend(NewCustomer,"127.0.0.1",5050); 

 

// Receiving and Deserializing The Customer Stream (it Should execute 

on other PC) 

CustomerDetails MyCustomer = ReceivingAndDeserializing(5050); 

Console.WriteLine(MyCustomer.AcountID + " - " + 

MyCustomer.CustomerName); 

    } 

 

public static void SerializeAndSend(CustomerDetails CustData,string 

IPAddress, int Port) 

    { 

   // Declare a Simple TCP Socket 

   TcpClient TCP_Socket = new TcpClient(IPAddress, Port); 

   // Bind The TCP Socket with the NetworkStream  

   NetworkStream XMLStream = TCP_Socket.GetStream(); 

   XmlSerializer XMLSer = new XmlSerializer(typeof(CustomerDetails)); 

   XMLSer.Serialize(XMLStream, CustData); 

   XMLStream.Close(); 

   TCP_Socket.Close();      

    } 
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   public static CustomerDetails ReceivingAndDeserializing(int Port)  

    { 

   // Declare a Simple TCP Listener Socket 

   TcpListener mytcpl = new TcpListener(Port); 

   // Start The Listening 

   mytcpl.Start(); 

   // Accept The Incoming Sending Request  

   Socket mysocket = mytcpl.AcceptSocket(); 

 

   // Bind The Socket With The NetworkStream 

   NetworkStream XMLNetworkStream = new NetworkStream(mysocket); 

 

   XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(CustomerDetails)); 

   CustomerDetails CustData =  

   (CustomerDetails)ser.Deserialize(XMLNetworkStream); 

   XMLNetworkStream.Close(); 

   mytcpl.Stop(); 

   return CustData; 

    }     

} 

 

الكي ٌحتوي  ٌفضل أن ٌتم تحوٌل الملف Socketعبر الـ Serialized Objectفً حالة إرسال  

وإضافت  فٌ  ثم عمل  New Class Library Projectوكلا بعمل  DLL Fileالرئٌسً إلى  Classالـ

Build ل  وإضافة الـCompiled DLL File  إلىReferences وسب   المشروع عند المرسل والمستقبل

 فإن  ٌج  أن ٌكون كلا الـ Class Objectلـ Deserializeعمل كلا هو أن  فً حالة عمل 

Deserialize على نف  الـAssembly Information للـClass  الكي تم عملSerialize   وإ  فإن  ل

 .No assembly associated with Xml key Exceptionفإن  سٌرجع  Deserializeعند عمل 

حٌث ٌمكن من خالل  عمل  Simple XML Serialization ClassكـXmlSerializer ٌعتبر الـ

Serialization  لبٌانات بسٌسة داخلClass ما مثل لintegers and strings variables وكما تم  )

 Imageلبٌانات أكثر تعقٌدا كوجود صور    Serializationفً المثال السابق لكن عند الحاجة إلى عمل 

Object مع الـClass  أوSerializable Classes أخرى داخل الـSerializable Class ًالرئٌس 

 التالٌة ضمن Formattersفإن  ٌلزم استخدام إحدى الـ

System.Runtime.Serialization.Formatters Namespace 

 

إلى  System.Runtime.Serialization.Formatters.Soapٌج  التأكد من إضافة  

References المشروع عند الحاجة  ستخدام الـSoap Protocol Formatter  حٌث   ٌضاف بشكل

 .Projectافتراضً مع الـ
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بشً  وا ختالف فقس  Binary Formatterعن استخدام الـ Soap Formatter  ٌختلف استخدام الـ

 SoapFormatter Classحٌث أن  فً حالة استخدام  Sterilizationلعملٌة الـ Outputسٌكون فً الـ

فإن  BinaryFormatter Classفً حٌن استخدام الـ XML Dataسٌكون بشكل  Outputفإن الـ

وكمثال  لها Deserialize  ٌمكن قرا تها إلى بعد عمل  Binary Dataل  سٌكون على شكل  Outputالـ

 Binary Fileوتخزٌن  على  أكثر تعقٌدا Classلـ Serializeلعمل  Binary Formatterعلى استخدام الـ

 مر  أخرى: Classثم قرا ت  وتحوٌل  إلى  FileStream باستخدام الـ

An Example To Make More Complex Serializable Class In .NET:  
using System; 

using System.Drawing; 

 

    [Serializable] 

    public class AddressBook 

    { 

        public string ContractorName; 

        public string Address; 

        public string Phone; 

        public Image ContractorImage; 

        public ContractorDetails MoreDetails; 

        public AddressBook(string Contractor_Name, string 

Contractor_Address, string Contractor_Phone, Image Contractor_Image, 

ContractorDetails More_Details) 

        { 

            ContractorName = Contractor_Name; 

            Address = Contractor_Address; 

            Phone = Contractor_Phone; 

            ContractorImage = Contractor_Image; 

            MoreDetails = More_Details; 

        } 

        public AddressBook(){} 

    } 

 

    [Serializable] 

    public class ContractorDetails 

    { 

        public string Email; 

        public string WebSite; 

        public string Job; 

        public DateTime AddedDate; 

 

        public ContractorDetails(string Contractor_Email, string 

Contractor_WebSite, string Contractor_Job) 

        { 

            Email = Contractor_Email; 

            WebSite = Contractor_WebSite; 

            Job = Contractor_Job; 

            AddedDate = DateTime.Now; 

        } 

        public ContractorDetails(){} 

    } 

 



Chapter5: Streaming Classes In .NET الموزعة والنظم الشبكات برمجة في اإللكتروني المرجع 
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An Example To Serialize The Above Complex Class object:  
using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

using System.Runtime.Serialization.Formatters; 

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 

using System.IO; 

using System.Drawing; 

 

public class FormattersClassesExample 

{ 

    static void Main() 

    { 

         

// Serializing And Saving The Address Book Information as Binary File 

AddressBook MyAddBook = new AddressBook("Fadi", "Amman/Jordan", 

"+962XXXXXX",Image.FromFile(@"C:\MyImage.JPG"), new 

ContractorDetails("myemail@socketcoder.com","www.SocketCoder.Com","Sy

stems Engineer")            

         ); 

  SerializingAndSaving(MyAddBook, @"C:\AddressBook.Dat"); 

 

  // Loading and Deserializing The AddressBook Binary File 

  AddressBook MyAddedBook = Deserializing(@"C:\AddressBook.Dat"); 

  Console.WriteLine(MyAddedBook.ContractorName + " - " + 

                                   MyAddedBook.MoreDetails.Email); 

    } 

 

public static void SerializingAndSaving(AddressBook BookData, string 

BinarySaveFilePath) 

    { 

  FileStream BinaryFileStream = new FileStream(BinarySaveFilePath, 

                                                   FileMode.Create); 

      BinaryFormatter ser = new BinaryFormatter(); 

      ser.Serialize(BinaryFileStream, BookData); 

      BinaryFileStream.Close();         

    } 

 

 public static AddressBook Deserializing(string BinaryLoadFilePath) 

    { 

  FileStream BinaryFileStream = new FileStream(BinaryLoadFilePath, 

                                                  FileMode.Open); 

  BinaryFormatter ser = new BinaryFormatter(); 

  AddressBook adr = (AddressBook)ser.Deserialize(BinaryFileStream); 

   return adr; 

    } 

} 

 

 Objectsوككلا التعامل مع الـ Streaming Classes: بٌنا فً هكا الفصل كٌفٌة استخدام الـالخالصة
. Streamingو الـSerializationكإرسالها عبر الشبكة أو تخزٌنها  سترجاعها  حقا باستخدام تقنٌات الـ

 .بالدوت نٌت Client/Serverو  P2Pمعمارٌة بنا  تسبٌقات  سٌتم الحدٌث فً الفصل التالً


