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.NET Compact Framework  
Microsoft .NET Compact Framework هاي  یک کامپوننت یکپارچه روي دستگاهWindows CE  وWindows 

Mobile ها  هاي مدیریت شده را ساخته و اجرا کنید و از وب سرویس سازد تا برنامه ا قادر میاست که شما ر

اي از کتابخانه  سازي شده و زیرمجموعه بهینه CLRدربردارنده یک  NET Compact Framework.. نماییداستفاده 

و  Windows Communication Foundation (WCF)هایی مانند  است که ویژگی NET Framework.کالس 

Windows Forms هایی است که منحصراً براي  ضمناً این چارچوب حاوي کالس .کند را پشتیبانی می.NET 

Compact Framework اند طراحی شده.  

.NET Compact Framework  معماري کامل.NET Framework  ازCLR برد و اجراي کد مدیریت شده را ارث می .

نگاه اجمالی بر معماري «، بخش NET Compact Framework.ره معماري براي آگاهی از اطالعات بیشتر دربا

.NET Compact Framework «را مالحظه نمایید.  

.NET Compact Framework ها در  از توسعه برنامهVisual Basic  وVisual C# این چارچوب . کند پشتیبانی می

  .کند پشتیبانی نمی ++Cها در  فعالً از توسعه برنامه

  :هنکت

این مستندات . وجود دارد NET Framework.فرض بر این است که یک شناخت عمومی از  مستنداتدر این 

 NET Compact.کند که داراي اهمیت خاصی بوده و یا منحصر به  هایی تمرکز می روي اجزا و تکنولوژي

Framework مستندات . هستند.NET Compact Framework با  عناوینی را که به طور مشترك.NET 

Framework براي مثال، . کند تکرار نمی ،داراست.NET Compact Framework  از همان مستندات کتابخانه

  . برد کامل آنها را به کار می NET Framework.کند که  کالس استفاده می

  

  NET Compact Framework.ویژوال استودیو و 
Microsoft .NET Compact Framework ر میان به طور کامل دVisual Studio .NET 2003 آن هاي بعدي و نسخه 

 Visualهاي  براي توسعه برنامه Smart Device Programmabilityگنجانده شده است، به شرطی که گزینه نصب 
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Basic  وVisual C# باشد این گزینه به طور پیش فرض انتخاب شده می. انتخاب شده باشد ..NET Compact 

Framework هاي  ز توسعه برنامهفعالً اC++ کند پشتیبانی نمی.  

  برنامه در ویژوال استودیو گسترشتوسعه و 
Microsoft Visual Studio 2008  نوع پروژهSmart Device ها براي  را به منظور توسعه برنامهPocket PC ،

Smartphone فرمهاي مبتنی بر  و دیگر پلتWindows CE هوشمندي چنان چه دستگاه . تدارك دیده است

)Smart Device ( ،سازي  توانید با استفاده از تکنولوژي نمونه مینداشته باشید)Emulation( بدون این که محیط ،

هاي دستگاه هوشمند خود را ایجاد کرده و آزمایش  را ترك کنید، برنامه Visual Studio 2008توسعه یکپارچه 

  .نمایید

 NET.هاي  براي طراحی برنامه آن هاي بعدي یا نسخه Visual Studio .NET 2003 Professionalتوانید از  شما می

Compact Framework استفاده کنیدفرم زیر  هاي پلت هاي مبتنی بر نسخه براي دستگاه:  

• Windows Mobile 2003 for Pocket PC 

• Windows Mobile 2003 for Smartphone 

• Windows CE 5.0  

 Windowsافزار  هایی را براي نرم هاي مربوطه، برنامهSDKتوانید با نصب  می Microsoft Visual Studio 2008در 

Mobile  براي  5.0نسخهPocket PC ها وSmartphoneهاي نصب،  براي آگاهی از دستورالعمل. ها توسعه دهید

 NET Compact.توجه نمایید که  .را مالحظه نمایید» NET Compact Framework.منابع خارجی براي «بخش 

Framework  براي توسعه  2.0نسخهSmartphone افزار  نیازمند نرمWindows Mobile 5.0  برايSmartphone 

  .است

  NET Compact Framework.نگاه اجمالی بر معماري 
.NET Compact Framework این بخش . براي کارکرد بهینه تحت قیود منابع دستگاه محدود طراحی شده است

  .دهد ، مدیریت حافظه و مالحظات امنیتی را شرح میNET Compact Framework. مفاهیم کلیدي معماري
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  NET Compact Framework.معماري 
.NET Compact Framework  معماري.NET Framework  کاملCLR  را براي اجراي کد مدیریت شده، ارث

را یک دستگاه  Windows CEقابلیت همکاري و تعامل با سیستم عامل  NET Compact Framework.. برد می

 هاي کاپوننتدسترسی پیدا کرده و ) native functions(توانید به توابع خالص  دهد به طوري که شما می ارائه می

)Components( تان بگنجانید خالص مورد عالقه خود را در میان برنامه.  

میزبان قلمرو برنامه، که خود . اییدهاي خالص و مدیریت شده را یک جا و با هم اجرا نم توانید برنامه شما می

  .کند اندازي می را براي اجراي کد مدیریت شده راه CLRاي از  یک برنامه خالص است، نمونه

  معماري
  .کند را به طور مختصر بیان می NET Compact Framework.فرم  شکل زیر معماري پلت

 

Windows CE  
.NET Compact Framework  از سیستم عاملWindows CE  هاي خاص  و برخی از ویژگی اي هستهبراي کارکرد

ها، ترسیم  ، گرافیکWindows Formsها، مانند آنهایی که براي  ها و اسمبلی برخی از نوع. کند دستگاه استفاده می

 کارآمد شکلیکامل، به  NET Framework.اند تا به جاي کپی شدن از  ها هستند، از نو ساخته شده و وب سرویس

  .ها اجرا شوند دستگاه روي بر

.NET Compact Framework با  زیر را قابلیت همکاري و تعاملWindows CE دهد ارائه می:  
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  .سازگاري با امنیت خالص •

  .به هم پیوستگی کامل با برنامه هاي نصب خالص •

  .فرم و احضار پلت COMقابلیت همکاري و تعامل با کد خالص با استفاده از عملیات متقابل  •

Common Language Runtime (CLR)  

CLR  مربوط به.NET Compact Framework  نیز از نو ساخته شده تا به منابع تحمیلی اجازه دهد تا روي حافظه

  . کارآمد از برق باتري استفاده کند شکلیمحدود اجرا شده، و به 

وجود دارد تا  CLRو  Windows CEفرم، که در شکل قبل نشان داده نشده است، مابین  یک الیه انطباق پلت

هاي  ها و سرویس را روي واسط Frameworkو  CLRهاي دستگاه مورد نیاز توسط  ها و واسط سرویس

Windows CE کند نگاشته.  

Framework  

.NET Compact Framework اي از  زیر مجموعه.NET Framework هایی  بوده و گذشته از این دربردارنده ویژگی

 NET Compact Framework. .اند طراحی شده NET Compact Framework.براي  است که به طور انحصاري

 NET.کند که دستیابی طراحان برنامه دستگاه خالص را به  اي را عرضه می ها و راحتی استفاده ویژگی

Framework کنند ها آسان می و دستیابی طراحان برنامه رومیزي را به دستگاه.  

Visual Studio  

. هاي رومیزي است به سادگی برنامه Microsoft Visual Studio 2008هاي دستگاه هوشمند با  رنامهتجربه توسعه ب

سازهاست که توسعه  ها و نمونه اي از انواع پروژه توسعه دستگاه هوشمند در ویژوال استودیو دربردارنده مجموعه

  .گیرند تعبیه شده را هدف می Windows CEو  Pocket PC ،Smartphoneبرنامه براي 
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  NET Compact Framework.هاي برنامه در  حوزه
برنامه، که ) Domain(در میان یک ساختار زمان اجرا به نام یک حوزه  NET Compact Framework.هر برنامه 

منابع کند که تمامی  تضمین می NET Compact Framework.. شود مشابه یک فرایند سیستم عامل است، اجرا می

ه استفاده شده توسط یک برنامه در حال اجرا، زمانی که برنامه خاتمه یابد آزاد شده یا به سیستم مدیریت شد

  .شوند عامل میزبان برگردانده می

بهبود یافته و امنیت را،  استحکامهاي برنامه بسیاري از مزایاي فرایندها مانند جداسازي خطا و اشتباه،  حوزه

را  CLRاي از  یک میزبان حوزه برنامه، نمونه. کند مل میزبان متضمن تقدیم میبدون نیاز به پشتیبانی از سیستم عا

تواند به طور استاتیک یا پویا به میزبان حوزه  می CLR. کد سیستم عامل خالص است شکند و خود اندازي می راه

  .برنامه پیوند داده شود

.NET Compact Framework  میزبان حوزه . دهد برنامه قرار نمیهیچ محدودیتی را روي رفتار میزبان حوزه

ها به کار برده  اندازي و توقف برنامه تواند یک تعمیم ساده به پوسته تعاملی موجود باشد که براي راه برنامه می

تواند یک تعمیم به بارکننده  هاي برنامه دینامیک مانند ویندوز، میزبان حوزه برنامه می روي سیستم .شود می

یک  مشابه با توانند با استفاده از مکانیزم می NET Compact Framework.هاي  ي که برنامهبرنامه باشد به طور

  .برنامه خالص به کار افتاده و متوقف شوند

  اي متعدد هاي برنامه حوزه
.NET Compact Framework توانید یک اسمبلی را در  شما می. کند اي متعدد پشتیبانی می هاي برنامه از حوزه

را براي شروع یک  CreateDomainتوانید متد  در این صورت می. یک کالس تعیین کنید) Constructor(سازنده 

هاي زمان اجراي زبان مشترك DLLهاي مال خود را از  حوزه برنامه جدید کپی. حوزه برنامه جدید به کار ببرید

)CLR(توانند در یک فرایند  اي متعدد می هاي برنامه حوزه .کند اي و منابع حافظه بارگیري می  ، ساختارهاي داده

  .سیستم عامل وجود داشته باشند

 :نکته

.NET Compact Framework ها در میان ناحیه کد بی اثر حوزه براي استفاده توسط  از بارگذاري اسمبلی
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  .کند اي متعدد، پشتیبانی نمی هاي برنامه حوزه

.NET Compact Framework کند که  مشخص میGarbage Collection چه زمانی الزم است تا اجرا شود .

Garbage Collection این امر مانع . هاي برنامه رخ دهد تواند در یک حوزه برنامه یکتا یا در تمامی حوزه می

  .شود تا یک حوزه برنامه حافظه خیلی زیادي را به خرج دیگران مصرف کند می

  NET Compact Framework.مدیریت حافظه دستگاه در 
 RAMکاربرد منابع به صورت کارآمد است به خصوص استفاده از  NET Compact Framework.توانایی مهم  یک

افزاري یا حافظه مجازي سیستم  سخت) MMU(ها لزومی ندارد که داراي واحدهاي مدیریت حافظه  دستگاه. فرار

  .عامل باشند

  NET Compact Framework.سازي  اندازه انباره ذخیره
  :سازي به صورت زیر است ، اندازه انباره ذخیره2.0نسخه  NET Compact Framework.براي 

• 5.5 MB (ROM) به صورت غیر فشرده، روي ،Windows Mobile 5.0.  

 :نکته

  .دیگر غیر فشرده نخواهد بود Windows Mobile 5.0اندازي با  راه حینانباره ماندگار 

  :سازي به صورت زیر است دازه انباره ذخیره، ان1.0نسخه  NET Compact Framework.براي 

• 1.55MB (ROM) به صورت فشرده، روي ،Pocket PC 2000/2002  

• 1.35MB (ROM) به صورت فشرده، روي ،Windows Mobile 2003  برايPocket PC  وWindows 

Mobile 2003  برايSmartphone.  

  :جاري و درحال کار RAMهاي  نیازمندي

• .5 MB+ )مه داردبستگی به برنا(  
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  :هاي نوعی برنامه اندازه

• 5 – 100 KB  
  CABنصب فایل 

شود تا آن را یا  ، با پرامپتی از شما درخواست میSP1 2.0نسخه  NET Compact Framework.در طی نصب 

چنان چه خواستید تا روي . سازي، در صورت موجود بودن نصب نمایید روي دستگاه یا روي یک کارت ذخیره

روي یک ) Global Assembly Cache(نصب کنید، در این صورت نهانگاه اسمبلی سراسري  سازي کارت ذخیره

. شوند قرار داده می Windows\در دایرکتوري  CLRهاي مربوط به  شود و فایل سازي جاي داده می کارت ذخیره

  .رددا MB 1.0نیاز به  CLRفضا بوده و  MB 4.5نهانگاه اسمبلی سراسري به طور تقریبی نیازمند 

براي نصب فایل  NET Compact Framework.افزار، عملکرد  افزار و نرم سازي حافظه در سخت بسته به پیاده

CAB تواند با نصب نهانگاه اسمبلی سراسري در یک  ها، بهترین عملکرد می براي برخی از دستگاه. متغیر است

  .سازي، به دست آید کارت ذخیره

  نحوه استعمال حافظه
.NET Compact Framework ها عمل  اي با مشخصات زیر، روي سیستم طراحی شده است تا به صورت بهینه

  :کند

  باتري داراي نیرو •

 NET Compact.یا حافظه فلش براي ذخیره  RAMظرفیت سیستم فایلی  نوبت 10تا  5به طور تقریبی  •

Framework هاي آن در  و برنامهRAM  دینامیک)DRAM(  

 DRAMدر  MB 1تا  KB 128یک فضاي کاري از  •

  اختیاري) Hard Drive(درایو سخت  •

.NET Compact Framework تا زمانی که یک برنامه را . کند از حافظه سیستم در دسترس با دقت استفاده می

ها را  زمانی که برنامه NET Compact Framework.عالوه بر این، . شود مورد دسترسی واقع نمی RAMاجرا کنید، 
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سیستم عامل خالص لزومی ندارد که امکانات حفاظت از حافظه مال خود را . کند را آزاد می RAMکنید،  ترك می

  . شوند که حافظه غیر تملیکی مورد دسترسی واقع شود استثناها همواره زمانی پرتاب می. داشته باشد

اي درونی را  دهاي ساختارهاي دا به طور مداخله گرانه NET Compact Framework.زمانی که حافظه کم است، 

تواند به اجرایش ادامه  بنابراین، برنامه می. کند مورد نیاز نیستند، آزاد می ي فعلیتوسط کدي که درحال اجراکه 

برنامه نیازمند حافظه بیشتري از آن چه در دسترس است باشد، اگر . هاي حافظه پایین دهد حتی در وضعیت

.NET Compact Framework کند وتمیزي بسته و تمامی منابع متضمن را آزادسازي میبرنامه را به طور تر ..NET 

Compact Framework خودش نبایستی به دلیل حافظه اندك عقیم بماند.  

 NET.هاي  برنامه. کند اندازي می را راه CLRو  NET Compact Framework.هاي  میزبان حوزه برنامه برنامه

Compact Framework هاي خالص،  دینامیک و استاتیک در وضعیت یکسان با برنامه  از فضاي کد و فضاي داده

در آن جا هیچ گونه در حال اجرا نباشد،  NET Compact Framework.زمانی که هیچ برنامه . کنند استفاده می

به کار  CLRخارج از میزبان حوزه برنامه وجود نخواهد داشت، و اندازه کمی از داده استاتیک توسط  RAMهزینه 

یک  Windows CE .NETشود،  اندازي می راه NET Compact Framework.زمانی که یک برنامه . خواهد شد برده

  .کند میزبان حوزه برنامه ایجاد می

The .NET Compact Framework applications are packaged into .exe files and .dll files, which can be stored 
in a read-only or read/write file system in flash (or ROM for read-only). The common language runtime 
class loader can read these files in directly addressable blocks without making a memory copy and 
without requiring a memory management unit to create a memory-mapped view of the file.   

شوند که این  بندي می بسته dll.هاي  و فایل exe.هاي  در میان فایل NET Compact Framework.هاي  برنامه

) خواندنی-براي فقط ROMیا (نوشتنی در فلش /خواندنی یا خواندنی-توانند در یک سیستم فایل فقط ها می فایل

بدون انجام  ،پذیر هاي آدرس مستقیم در بلوكها را به طور  تواند این فایل می CLRبارکننده کالس . ذخیره شوند

به منظور ایجاد یک نماي نگاشت حافظه از ) MMU(حافظه و بدون نیاز به واحد مدیریت حافظه  از یک کپی

  .فایل، بخواند

هاي متعددي آزمایش کنند تا اختالفات  ها را روي دستگاه شوند تا برنامه توسعه دهندگان برنامه ترغیب می

  .را از نظر کارکرد درك کنند ها دستگاهمختص 
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  RAM انباره
سازي ساختارهاي داده دینامیک و  براي ذخیره) Random access memory (RAM)(حافظه با دسترسی تصادفی 

در دسترس تا حد مشخص شده  RAMاز  NET Compact Framework.. شود استفاده می JITکد کامپایل شده 

کند و پس از آن هر زمان که  استفاده میولید شده و ساختارهاي داده توسط دستگاه براي پنهان کردن کد ت

  .کند مناسب باشد، حافظه را آزاد می

The common language runtime uses a code-pitching technique to free blocks of JIT-compiled code at run 
time when memory is low. This enables larger programs to run on RAM-constrained systems with 
minimal performance penalty.   

 JITهاي کد کامپایل شده  براي آزادسازي بلوك code-pitchingاز یک تکنیک  CLRزمانی که حافظه پایین باشد، 

، با RAMید به هاي مق سازد تا روي سیستم تر را قادر می هاي بزرگ این امر برنامه .کند در زمان اجرا استفاده می

  .کمترین جریمه کارکردي اجرا شوند

  ROM انباره
مقیم  RAMیا یک سیستم فایل ) ROM(تواند در حافظه فقط خواندنی  دهد، می را شکل می CLRکد خالصی که 

ها را  کند تا برنامه در دسترس، فلش یا مخزن دیسک استفاده می ROMاز  NET Compact Framework.. شود

  .ادامه دهند به اجرا شدن، با کمترین کارایی هاي حافظه پایین در وضعیت قادر سازد تا

 Microsoft Intermediate Language(هاي زبان طبقه میانی مایکروسافت  هایی که دربردارنده دستورالعمل فایل

(MSIL) (هاي جانبی  و داده)Metadata (هاي کالس هستند، یا در یک سیستم فایل  براي کتابخانهROM  یا در

توانند به صورت بخشی از فرایند نصب برنامه  هاي کالس می کتابخانه. شوند ذخیره می RAMیک سیستم فایل 

  .شوند بارگذارينوشتنی /قابل دانلود، در میان یک سیستم فایل خواندنی

  NET Compact Framework.امنیت در 
فرم باز شده و اعتماد کاملی به تمامی  پلتدار یک  امنیتی عهده گذاري سیاست، NET Compact Framework.در 

اي از سیاست گزینشی و  ممکن است زیرمجموعه NET Compact Framework.هاي بعدي  نسخه. بخشد کدها می

هاي  سیاست امنیتی در نسخه. کامل را عرضه کنند NET Framework.امنیت دسترسی به کد مبتنی بر شواهد 
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تغییر ) Security Domain(است بسته به دستگاه و نیز حوزه امنیتی  ممکن NET Compact Framework.بعدي 

  .کند

باز کار خواهد  Pocket PCروي کند  فرم استفاده کرده و به سیستم فایل دسترسی پیدا می حضار پلتکدي که از ا

 منیتییک استثناي ابا امنیت مقفول از کار افتاده،  OEM Windows CEکرد، اما ممکن است روي یک دستگاه 

  .پرتاب کند

  دستگاهها مربوط بهمالحظات امنیتی 
 :وجود دارد NET Compact Framework.براي  تی منحصر به فرد و مهمچندین مالحظات امنی

• .NET Compact Framework ها از  هنگام تبدیل برنامه. کند فعالً از امنیت دسترسی به کد پشتیبانی نمی

.NET Framework ر بایستی حذف شودرومیزي کامل، کد زی:  

 ).Security permission objects(اشیاي مجوز امنیتی  •

  .هاي امنیتی درخواست •

  .ها Strong nameهرگونه شواهد، از جمله  •

  .هاي کدي گروه •

پشتیبانی  AllowPartiallyTrustedCallersAttributeاز مشخصه  NET Compact Framework.نوعهاي  •

کامل، بسیاري از عناوین مرجع عضوي دربردارنده  NET Framework.در کتابخانه کالس . کنند نمی

 NET.از آن جایی که . هشدارهایی هستند که عضو نیازمند اعتماد کامل براي فراخواننده فوري است

Compact Framework  ازAllowPartiallyTrustedCallersAttribute کند، به طور پیش  پشتیبانی نمی

 NET Compact.هاي بعدي  نسخه. شود ها اعطا می امی کتابخانهفرض دسترسی نامحدودي به تم

Framework هاي با اعتماد  هاي ویژه به دسترسی محدود به مشخصه هایی براي اجازه حاوي درخواست

اي به کد اعطا  در این صورت پلیس امنیتی، هر جا که مناسب باشد، مجوزهاي ویژه. باال خواهند شد

 .خواهد کرد
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افزار سیستم را پذیرفته و تحت  هاي مربوط به نرم وانند مهندسی شوند تا به روزرسانیت دستگاهها می •

 .باشند NET Compact Framework.کنترل تدابیر امنیتی خارج از دامنه 

تواند قابل  چنان چه دستگاه کد خالصی را پشتیبانی کند که غیر قابل اعتماد باشد، امنیت کامل نمی •

مرز . یتی تنها از نظر قابلیت تصدیق امنیت، براي کد با نوع ایمن معتبر استتنفیذ امن. دسترسی باشد

  . مابین کد مدیریت شده و مدیریت نشده، وجود یک تهدید امنیتی جدي براي کد مدیریت شده است

فرم را از دسترسی به کد  احضار پلت) Runtime(، زمان اجرا 1.0نسخه  NET Compact Framework.در  •

 .دارد یخالص باز نم

  :کنند را عرضه می) Cross-platform(چندین سازنده دستگاه مفاهیم پایگاه متقاطع 

فرم دستگاه و سیاست امنیتی آن را تعیین کرده و هم  تراز امنیتی پلت) OEM(سازنده تجهیزات اصلی  •

رك تواند یک مسئول امنیتی را همراه با مجوزهاي سفارشی به منظور اعطاي دسترسی، تدا چنین می

  .ببیند

. ها را تحت فشار قرار دهد فرمها ناسازگار بوده و برنامه تواند در میان پلت می Strong-nameگواهی  •

ها براي تقاضاي  تواند نیازمندي اغلب برنامه فرم می گرچه، یک سیاست انقیاد امنیتی روي هر پلت

  .هاي استاندارد را کم کند اسمبلی Strong-nameگواهی 

تقاضاهاي امنیتی را از میان کد متعلق به آنها بدون اي از  توانند مجموعه افزار مستقل می فروشندگان نرم •

  .روي دستگاه، تحمیل کنندتغییرات به سیاست امنیتی  اعمالنیاز به 

 NET Compact Framework.. کنند تدابیر امنیتی بر طبق نوع دستگاه و چگونگی به کار رفتن آن، تغییر می

داري  امنیتی قوي را نگههاي  در حالی که شیوه ،کند را اصالح می) Cross-Device(ستگاه متقاطع قابلیت انتقال د

  .کند می

  NET Compact Framework.اهداف امنیتی براي 
  :تواند حاوي موارد زیر باشد می NET Compact Framework.طرحهاي امنیتی آینده براي 
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  .امنیت دسترسی به کد •

فرم به پشتیبانی از  گرچه، چنان چه پلت. به کد مدیریت شده روي دستگاه یک سیاست امنیتی محدود •

  .تواند حاصل شود فرم کامل نمی کد خالص ادامه دهد، امنیت پلت

  .گواهی اسمبلی سفارشی و سیاست امنیتی  با زمینه قابل تعویض •

  .NET Compact Framework. ي ایمن انواع مجوز سفارشی براي کمک به تعمیمات موبایل با برنامه •

فرم  انواع مجوز سفارشی معرفی شده توسط سازندگان دستگاه به منظور کمک به کارکرد ویژه پلت •

کار  NET Compact Framework.توانند در فضاهاي نامی که با  این مجوزهاي سفارشی می. ایمن

 .کنند، فراهم شوند می

  NET Compact Framework.نگاه اجمالی بر 
.NET Compact Framework ها اجرا  هاي مدیریت شده روي دستگاه دهد که در آن، برنامه محیطی را تشکیل می

عالوه بر این، . کند عرضه میهاي متضمن دستگاه را  دسترسی به ویژگی NET Compact Framework.. شوند می

  .ل داخلی داشته باشندتوانند روي دستگاه و در سرتاسر اینترنت فعل و انفعا می) Components(ها و اجزا  برنامه

  NET Framework.و  NET Compact Framework.تفاوتهاي مابین 
.NET Compact Framework اي از  زیرمجموعه.NET Framework باشد کامل می ..NET Compact Framework 

ها  ویژگی کند و ضمناً حاوي سازي می را پیاده NET Compact Framework.درصد از کتابخانه کالس  30تقریباً 

  .توسعه تعبیه شده هستند مختص موبایل وهایی است که  و کالس

کند، اما مالحظات پراهمیت مربوط به توسعه  هاي مابین دو چارچوب را تشریح نمی این بخش تمامی تفاوت

  .کند ها را لیست می برنامه

  هاي برنامه حوزه
.NET Compact Framework یان یک ناحیه کد با حوزه خنثی به منظور استفاده ها در م فعالً از بارگذاري اسمبلی

هاي برنامه  حوزه«براي آگاهی از اطالعات بیشتر، بخش . کند اي متعدد، پشتیبانی نمی توسط حوزه هاي برنامه

  .را مالحظه نمایید» NET Compact Framework.در 
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  ها آرایه
از این موضوع پشتیبانی  CLRکنند،  پشتیبانی میتر دیگري غیر از صفر  ها از حدود پایین اگر چه برخی از زبان

  .کند پرتاب می MissingMethodExceptionکند و چنان چه اولین عنصر صفر نباشد، یک استثناي  نمی

ASP.NET  
.NET Compact Framework فرم پرمشتري بوده و پشتیانی  اصوالً یک پلتASP.NET دهد را در اختیار قرار نمی .

 ASP.NET mobile Webهاي  توانید از کنترل حات وب براي دستگاههاي موبایل، شما میبه منظور توسعه صف

به منظور توسعه صفحات وب براي کامپیوترهاي شخصی یا تهیه کنندگان سرویس وب، مستندات . استفاده کنید

ASP.NET خود را مالحظه نمایید.  

  ها و اسمبلی ها فایل  فرمت
اجراي   هاي قابل هر دو چارچوب به فایل. کنند ها استفاده می وب، از اسمبلیهاي مربوط به هر دو چارچ برنامه

ها حاوي زبان طبقه میانی مایکروسافت  دسترسی دارند، که این فایل) Portable Executable (PE)(قابل حمل 

)MSIL (هاي جانبی هستند که یک برنامه  و داده.NET Framework یک فایل  .کند را تعریف میPE تواند به  می

هاي اسمبلی دیگر تعریف شده و به اشتراك گذاشته  نویسی اشاره کند که توسط فایل فضاي نام برنامهیک 

را مالحظه » کامل NET Framework.هاي دودوئی با  سازگاري«براي آگاهی از اطالعات بیشتر، بخش . شود می

  .نمایید

  ها و نهانگاه اسمبلی سراسري اسمبلی
.NET Compact Framework هاي اقماري  کند، اما از اسمبلی اي پشتیبانی نمی هاي چند پیمانه فعالً از اسمبلی

  .کند پشتیبانی می

  ها و نوعها کالس
.NET Compact Framework اي از کتابخانه کالس  زیرمجموعه.NET Framework این . کند را پشتیبانی می

هاي با منابع اجباري اجرا شوند و از  ند تا روي دستگاهشو هایی است که طراحی می زیرمجموعه در خور برنامه

براي  .است NET Framework.هاي با نام مشابه در  نظر مفهومی و معناشناختی این زیر مجموعه سازگار با کالس
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، بخش NET Compact Framework.آگاهی از اطالعاتی درباره چگونگی مشخص کردن پشتیبانی الزم براي 

  .را مالحظه نمایید» ن اعضاي پشتیبانی شده در کتابخانه کالسچگونگی مشخص کرد«

  COMعملیات متقابل 
.NET Compact Framework  از عملیات متقابل  2.0نسخهCOM ضمناً دربردارنده امکانات . کند پشتیبانی می

 NET Compact.قابلیت همکاري و تعامل در «براي آگاهی از اطالعات بیشتر، بخش . سازي پیشرفته است مرتب

Framework «را مالحظه نمایید.  

CLR 
CLR ها در هر دو چارچوب از تعمیم کد مدیریت شده، کامپایل کدJIT  و تکنیکGarbage Collection  بهره

هر دو . کنند پشتیبانی می) Common Language Specification (CLS)(آنها از مشخصات زبان مشترك . برند می

آنها را به کار  ،توانید هنگام ساخت برنامه خود دارند که می ي دیگريو نیز نوعها چارچوب نوعهاي اصلی توکار

درصد اندازه  12به طور تقریبی برابر  NET Compact Framework.مربوط به  CLR.  کنید استنتاجبرده و از آنها 

CLR  براي.NET Framework است.  

  ها کنترل
.NET Compact Framework هاي  اغلب کنترلWindows Forms  عرضه شده توسط.NET Framework  کامل را

 Windowsهاي  کنترل .هستند NET Compact Framework.هایی است که خاص  کند و حاوي کنترل پشتیبانی می

Forms  مخصوصاً براي.NET Compact Framework اند ساخته شده.  

  دایرکتوري جاري
 NET Compact.بنابراین، . ندارد وجود Windows Embedded CEدایرکتوري جاري در سیستم عامل  قابلیت

Framework  از متدهايGetCurrentDirectory  وSetCurrentDirectory کند پشتیبانی نمی.  

.NET Compact Framework  از خاصیتWorkingDirectory  براي یک شیءProcessStartInfo  پشتیبانی ،

حفظ هاي بعدي  اندازي هاي فایل و راه در بارگذاري ،ی در حال اجراگرچه، متن آن توسط برنامه اجرای. کند می

  .شود نمی
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  ها داده
.NET Compact Framework اي از  سازي زیرمجموعه یک پیادهADO.NET کند و حاوي مهیا کننده داده  عرضه می

SQL Server Mobile فضاي نام . استSystem.Data.OleDb شود پشتیبانی نمی.  

  دقت ممیز شناورانواع داده و 
.NET Compact Framework  فهرستریز(از برشمارش (MidpointRounding کند پشتیبانی نمی.  

خیلی بزرگ باشد یا در مقدار حداکثري ممیز شناور باشد، یا در یک محاسبه تقسیم، چنان چه مقسوم علیه 

رد صحیح، نتیجه صفر را خیلی کم باشد یا در مقدار حداقلی ممیز شناور باشد، محاسبه به جاي برآو

  .گرداند برمی

 IEEE( استاندارد مربوط به محاسبات ممیز شناور دودوییاز دقت کامل مشخص شده توسط  MIPSفرم  پلت

به علت مالحظات مربوط به . بینی شود تواند باعث بروز نتایج غیر قابل پیش کند، و می پشتیبانی نمی) 754

فرم در اختیار قرار  سازي ممیز شناوري را براي این پلت لیت نمونهقاب NET Compact Framework.عملکرد، 

  .دهد نمی

  زدایی در خط فرمان اشکال
.NET Compact Framework  از دیباگر خط فرمان.NET Framework ) یعنیMDbg.exe(  که توسط.NET 

Framework 2.0 ،دیباگر . کند پشتیبانی نمی عرضه شده استCLR یعنی (تر  قدیمیDbgCLR.exe ( 2.0در نسخه 

  .هر دو چارچوب تقبیح شده است

  )Delegates( نماینده ها
، پشتیبانی EndInvokeو  BeginInvoke، به خصوص متدهاي )همزمانوغیر(هاي ناهماهنگ  نماینده

  .شوند نمی
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  ها برنامه گسترش دادن
یزي، پورت اینفرارد یا یک اینترنت توانید با استفاده از یک کابل از کامپیوتر روم یک برنامه، می گسترشبراي 

، در حالی 2008در ویژوال استودیو . نت، به راحتی اسمبلی را به دستگاه هدف کپی کنیداسیم یا اتصال اینتر بی

  .یدده گسترشبه دستگاه ) برنامه را(توانید به طور مستقیم،  کنید، می زدایی می که اشکال

  امکانات عیب شناسیردیابی 
.NET Compact Framework توانید از  کند، اما شما می نمی پشتیبانیهاي پیکربندي براي ردیابی  از فایل

  .هاي عملکرد استفاده کنید شمارنده

  اشیاء بی حفاظ
.NET Framework  حفاظ همواره  متدها روي یک شیء بی یاها  کند که دسترسی به خاصیت تضمین نمیکامل

 NET Compact.اغلب اوقات روي  Textها مانند  ه برخی از خاصیتگرچه، دسترسی ب. موفقیت آمیز خواهد بود

Framework ها یا متدها روي یک  به علت اختالفات مابین دو چارچوب، دسترسی به خاصیت. بخش است نتیجه

  .تقریباً همیشه نافرجام خواهد ماند NET Compact Framework.روي حفاظ  شیء بی

  سازي محلیرمزگذاري و 
بندي جداول درخور براي منطقه، هر زمان که  ها و طبقه ، مانند فرمت داده)سازي جهانی(سازي  یحلم از پشتیانی

  .شود می واگذارسیستم عامل متضمن به پذیر باشد،  براي بازده اندازه و سازگازي امکان

.NET Compact Framework سازي  باز این رو، مرت. ها وابسته به سیستم عامل است سازي داده براي مرتب

)Sorting (اي را تولید کند منتظرهها، نتایج غیر راي برخی از فرهنگتواند ب می.  

.NET Compact Framework  از تنظیماتCurrentUICulture  به ازاي هر ریسمان)Thread (کند پشتیبانی نمی.  

  رویدادها
.NET Compact Framework  از رویدادهايGotFocus  وLostFocus کند، اما از رویدادهاي  پشتیبانی می

Activated  وDeactivated کند پشتیبانی نمی.  
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  هاي توصیف استثناء رشته
.NET Compact Framework هاي پیغام خطاي استثنایی را در یک  رشتهDLL  مجزا به نامSystem.SR.dll  به

استثناء را براي دیگر  هاي توانید رشته هم چنین می. دهد جویی در حافظه، در اختیار قرار می منظور صرفه

  .ها تدارك ببینید ها، به منظور محلی ساختن برنامه فرهنگ

  مسیرها و اسامی فایل
Windows Embedded CE کند  اسم فایلی را که بدون اطالعات مسیر مشخص شده است، به صورتی تجزیه می

بودن  آمیز مینان از موفقیتبراي حصول اط. که در دایرکتوري ریشه دستگاه باشد، نه در دایرکتوري برنامه

  .کنید مشخص، اطالعات مسیر را به طور مطلق ها عملیات

.NET Compact Framework هاي  رشتهUniform Resource Identifier (URI)  را که باfile:// اند،  پیشونددار شده

به صورت  file://myfileیک تصریح نسبی مانند  .کند پردازش می NET Framework.به شکل متفاوتی از 

\\myfile رشته . شود تجزیه و تحلیل میURI با سه فوروارد اسلش file:///myfile  به صورت\myfile  واقع در

  .شود تجزیه می ،دایرکتوري ریشه

آورید، اما پشتیبانی از آن بستگی به سازنده   به دست Versionتوانید نسحه یک اسمبلی را با خاصیت  شما می

براي اخذ نام دایرکتوري که حاوي یک برنامه است، بخش . تواند تضمین شود فاده از آن نمیدستگاه دارد و است

  .را مالحظه نمایید» دایرکتوري برنامهتحصیل چگونگی «

  تفکیک پذیري باال
به طور خودکار در  DPI) پذیري تفکیک(هاي باالتر، رزلوشن  و نسخه 2.0نسخه  NET Compact Framework.در 

چگونگی اداره تغییرات «براي آگاهی از اطالعات بیشتر، بخش . شود یژوال استودیو مدیریت میهاي و پروژه

  .را مالحظه نمایید» پذیري گیري و تفکیک جهت
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  )I/O(خروجی /ورودي
 NET.. وجود دارد I/Oها و قیودي در مورد مدل  هاي عامل دستگاه، محدودیت ها در سیستم به علت تفاوت

Compact Framework از آن جایی که . دهد ذکرات تغییر فایلی را در اختیار قرار نمیتI/O  دستگاه درRAM 

  .توانند تنظیم شده یا مورد دسترسی واقع شوند هاي فایل و دایرکتوري نمی افتد، مشخصه اتفاق می

  CABهاي  نصب و فایل
را به منظور توزیع  Microsoft Windows Installerهاي  استفاده کرده و برنامه CABهاي  توانید از فایل شما می

  .هاي خود، ایجاد کنید برنامه

  ها زبان
.NET Compact Framework ها با استفاده از  از توسعه برنامهVisual Basic  وVisual C# کند، اما  پشتیبانی می

  .کند پشتیبانی نمی ++Cفعالً از 

  عملیات ریاضی
به منظور  APIشوند؛ گرچه، آنها در  دستگاه پشتیبانی نمی هاي فرم روي تمامی پلتتمامی متدهاي ریاضیاتی 

  .اند سازگاري ضمیمه شده

  حافظه
.NET Compact Framework سازي شده است و از  کنند بهینه هایی که از نیروي باتري استفاده می براي سیستم

تر درباره چگونگی براي آگاهی از اطالعات بیش. کند اجتناب می CPUهاي  و چرخش RAMاستفاده سنگین از 

چگونگی «و » NET Compact Framework.مدیریت حافظه دستگاه در «هاي  جویی در حافظه، بخش صرفه

  .را مالحظه نمایید» بهبود عملکرد

  شبکه سازي
.NET Compact Framework هاي  کالسInfrared Data Association (IrDA)  را براي ایجاد ارتباطات اینفرارد و

. دهد به دستگاه، در اختیار قرار می HTTPهاي  رسانی درخواست را به منظور سرویس Web listeningهاي  کالس
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 NET.سازي و ارتباط در  شبکه«بخش . در دسترس هستند NET Compact Framework.ها تنها در  این کالس

Compact Framework «را مالحظه نمایید .  

  بررسی عملکرد
.NET Compact Framework وفایل کردن کد یا فایل از پرPerfmon.exe  واقع درSystem Monitor  پشتیبانی

  . توانید از آنها استفاده کنید هاي عملکردي وجود دارند که می شمارندهگرچه، . کند نمی

  کد پراکسی
.NET Compact Framework  از تمامی کدهاي تولید شده توسطWeb Services Description Language Tool 

(Wsdl.exe) چگونگی استفاده «شود، بخش  به منظور تشخیص این که کدام کد پشتیبانی نمی. کنند پشتیبانی نمی

  .را مالحظه نمایید» Wsdl.exeاز یک پراکسی تولید شده توسط 

  بازتاب
.NET Compact Framework  از فضاي نامSystem.Reflection.Emit کند پشتیبانی نمی.  

.NET Compact Framework الً هنگام مقایسه اشیاي بازتابی مانند فعMethodInfo ،FieldInfo ،PropertyInfo ،

EventInfo ،MemberInfo ،MethodBase ،ConstructorInfo  وParameterInfo  پشتیبانی (==) از عملگر برابري

  .را مالحظه کنید» Equalsسازي متد  پیاده«به عنوان یک جایگزین،  .کند نمی

  رهدایت از راه دو
.NET Compact Framework  از قابلیت هدایت از راه دور)Remoting (براي آگاهی از . کند پشتیبانی نمی

را » NET Compact Framework.بندي پیغام در  صف«، بخش هاي جایگزین درباره راه حل اطالعات بیشتر

  .مالحظه نمایید

  پیغام ایمنمدیریت 
.NET Compact Framework ي سمت مشتري ها از گواهینامه)Client-side ( و تعیین اعتبار با استفاده ازHTTPS 

  .استفاده کنید) Basic Authentication(اي  به جاي آن از تعیین اعتبار پایه. کند پشتیبانی نمی
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  امنیت
تشریح شده » NET Compact Framework.امنیت در «هاي امنیتی و مالحظات مربوط به آن، در بخش  تفاوت

  .است

  سازي لیسریا
دودویی با استفاده از  سازي سریالیاز  NET Compact Framework.به علت مالحظات عملکردي و اندازه، 

BinaryFormatterسازي سریالی ، یا SOAP  با استفاده ازSoapFormatter کند پشتیبانی نمی.  

 SOAPداده شیء با استفاده از ارسال را براي سازي  سریالیپشتیبانی از  NET Compact Framework.با این حال، 

  .دهد در اختیار قرار می XMLها براي  داده  ، و سریالی کردن مجموعهXMLهاي وب  در سرویس

The .NET Compact Framework is 8 percent the size of the full .NET Framework redistributable package. 
The size on disk is 50 percent smaller because of Windows Embedded CE file system compression.  

  اندازه
.NET Compact Framework  درصد اندازه پکیج قابل توزیع مجدد  8برابر با.NET Framework این  .کامل است

  .تر است درصد کوچک Windows Embedded CE ،50اندازه روي دیسک، به علت فشردگی سیستم فایل 

  ها سوکت
براي آگاهی از اطالعات بیشتر، . شوند پشتیبانی نمی NET Compact Framework.هاي سوکت در  هتمامی گزین

  .را مالحظه نمایید» نویسی سوکت برنامه«بخش 

  ها، عبارات منظم کاري رشته دست
کنند، از نظر باینري سازگار با  استفاده می NET Compact Framework.هایی که از عبارات منظم در  برنامه

  .کنند، اما از نظر کد منبع سازگارند کامل استفاده می NET Framework.هایی نیستند که از عبارات منظم در  نامهبر

  )Treads(ها  ریسمان
  :کند حدود چهار ریسمان ایجاد می NET Compact Framework.یک برنامه 

  .یک ریسمان برنامه اصلی •
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توانند توسط سیستم یا  هایی که می ون و وقفهاي گوناگ تایمرهاي دورهیک ریسمان که براي کنترل  •

  .شود بندي شوند، به کار برده می ها زمان برنامه

سازي  با شبیه(شود  به کار برده می TCP/IPهاي  یک ریسمان که براي ردیابی تغییرات اعمالی به واسط •

ور حض Windows Embedded CEموجود است اما روي  Windows XPرفتار رسانه گذاري که روي 

  ).ندارد

این ریسمان زمانی که اولین شیء قابل . شود ها به کار برده میfinalizerیک ریسمان که براي اجراي  •

  .شود شود، ایجاد می آوري می جمع Garbage collectionانهدام توسط 

 NET.سازي در  ریسمان«، بخش )Threading(سازي  براي آگاهی از اطالعات بیشتر درباره پشتیبانی از ریسمان

Compact Framework «را مالحظه نمایید.  

  هاي زمانی ها و وقفه بازه
با استفاده از خاصیت . هاست نه میلی ثانیه گرداند که به طور اخص براي ثانیه مقداري برمی Nowخاصیت 

TickCount توانید اندازه ریزتري را به دست آورید می.  

  ها زمان سنج
 Enabledشوند، اما با تنظیم خاصیت  پشتیبانی نمی System.Timers.Timerبراي یک شیء  Stopو  Startمتدهاي 

 آن را سنجی کرده یا زمانتوانید شروع به  می، falseیا  trueبه  System.Windows.Forms.Timerیک شیء 

  .متوقف نمایید

Visual Basic My  
.NET Compact Framework  از مشخصهMy ه جز براي اشیاء کند، ب ویژوال بیسیک پشتیبانی میMy زیر:  

• My.Application 

• My.Computer 

• My.User 

• My.Settings 
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  هاي وب سرویس
شوند به طور مستقیم  تولید می wsdl.exeهایی را که توسط  هاي وب اسمبلی سرویس )سرویس گیرنده( مشتري

  .کند اجرا می

کند  به دستگاهی اشاره می localhostا براي ایجاد یک سرویس وب روي دستگاه استفاده نکنید، زیر localhostاز 

  .آن IPدر عوض، شما باید یا از اسم ماشین استفاده کنید یا از آدرس . که در حال اجراي برنامه است

XML  
 NET.. کند پشتیبانی نمی XMLاز ارزیابی الگوي  NET Compact Framework.به علت مالحظات اندازه، 

Compact Framework  ازXML Document Object Model (DOM) کند پشتیبانی نمی.  

  NET Compact Framework.هاي پشتیبانی شده در  کالس
.NET Compact Framework  ها و فضاهاي نامی  درصد از کالس 30حدود.NET Framework  کامل را پشتیبانی

داشتن اندازه، تنها با  براي کم نگه. کامل است NET Framework.درصد اندازه  8کند، و اندازه آن تقریباً  می

  .شوند ها و اعضاء پشتیبانی می ترین کالس اهمیت

  تشخیص پشتیبانی
 NET Compact.براي آگاهی از اطالعات بیشتر درباره چگونگی استفاده از کتابخانه کالس براي تعیین پشتیبانی 

Framework را » خانه کالسچگونگی مشخص کردن اعضاي پشتیبانی شده در کتاب«پردازي، بخش  و نسخه

  .مالحظه کنید

  کارکردهاي پشتیبانی نشده
.NET Compact Framework کند هاي زیر پشتیبانی نمی از تکنولوژي:  

  کارکرد سرور •
• ASP.NET  
  )Remoting(هدایت از راه دور  •

  )Reflection Emit(منتشر کردن انعکاس  •

  ++Cتوسعه برنامه در  •
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 JSLو  #Jتوسعه برنامه در  •

.NET Compact Framework کند فعالً از امنیت دسترسی به کد پشتیبانی نمی.  

  NET Compact Framework.هاي انحصاري  کالس
  .در دسترس هستند NET Compact Framework.ها و فضاهاي نامی زیر تنها در  کالس

  نوع یا فضاي نام

Microsoft.WindowsMobile.DirectX 

Microsoft.WindowsMobile.DirectX.Direct3D  

Microsoft.WindowsCE.Forms 

IrDAEndPoint 

IrDACharacterSet 

IrDAClient 

IrDADeviceInfo 

IrDAHints 

IrDAListener 

System.Data.SqlServerCe 

Microsoft.ServiceModel.Channels.Mail 

Microsoft.ServiceModel.Channels.Mail.WindowsMobile 

  

 :نکته

براي دانلود . اند به طور موضعی نصب نشده SQL Server Compact 3.5ت به طور پیش فرض، مستندا

 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66522، به لینک SQL Server Compact 3.5هاي آنالین  کتاب

  .مراجعه نمایید

  

  

  

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66522
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  NET Compact Framework.مدل توسعه دهنده 
.NET Compact Framework ها و  به منظور ایجاد برنامه را کند تا آن عه دهندگان ارائه میمدلی را براي توس

گیري  ها یا دسته به خصوصی از دستگاهها را هدف فرم یا دامنه وسیعی از دستگاهها و پلتتوانند  اجزایی که می

  .ندده قرار استفاده مورد کنند،

 :نکته

.NET Compact Framework هاي هوشمند تدارك دیده شده است تگاههاي مشتري روي دس براي توسعه برنامه .

ایجاد «هاي موبایل توسعه دهید، بخش  هاي سرور مبتنی بر وبی را براي مشتري خواهید برنامه چنان چه می

  .را مالحظه نمایید» ASP.NET Mobile Webهاي  برنامه

  اي روي اجزاي هستهبر  نساخت
  :به اضافه اجزاي زیر است CLRمتشکل از  NET Compact Framework.اي  اجزاي هسته

هاي وب  کامل، شامل پشتیبانی براي سرویس NET Framework.اي غنی از کتابخانه کالس  زیرمجموعه •

XML ،Windows Formsها، ترسیم و غیره ، داده.  

  .کنند هایی که از ارتباطات اینفرارد پشتیبانی می کالس •

  .Microsoft.WindowsCE.Formsها و اجزاي واقع در فضاي نام  کنترل •

پشتیبانی  NET Compact Framework.مدیریت شده در  Mobile Direct3dنویسی  انواعی که از برنامه •

  .کنند می

  .Visual Basic 2008و  #Visual Cاجزاي زبانی  •

ها و  دستگاه«هاي لیست شده در بخش  فرم ها و پلت اي یک بنیان اصلی را براي دستگاه این اجزاي هسته

  .دهند ارائه می» NET Compact Framework.ي پشتیبانی شده توسط ها فرم پلت
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 NET Compact. کارکردهاياختیاري را بسازند که  هاي کامپوننتتوانند  مایکروسافت و اشخاص ثالث می

Frameworkبراي نمونه، . رسانی و اجزاي رابط کاربري ویژه را بسط دهند ، از قبیل پایگاه داده، پیغامSQL 

Server سخه نCompactگذارد ، پشتیبانی الزم براي پایگاه داده را در اختیار می.  

  بیشتر هاي کامپوننتایجاد 
توسعه دهد به طوري که  2008ها براي ویژوال استودیو add-onتواند اجزایی را به صورت  سازمان شما می

  :درا با استفاده اجزاي شما بسازن هاي پرباري توانند برنامه توسعه دهندگان می

این عمل . که جزء شما به آنها وابسته است NET Compact Framework.اي  مشخص کردن اجزاي هسته •

 NET Compact.هاي  شما نامزد اجرا شدن در میان گستره دستگاه کامپوننتکند که آیا  مشخص می

Framework  مدنظر داردها  حضور عاملیتی را براي دسته به خصوصی از دستگاهیا است.  

انتخاب اسمی . ر مقتضی انتخاب یک اسم فضاي نام درست به منظور کپسوله کردن اجزایتانبه طو •

فضاي نام درست و شایسته براي دادن یک تجربه مستحکم و اجتناب از تصادمات فضاي نام با توسعه 

  . دهندگان اجزاي دیگر، مهم است

  .دهندگان در زمان طراحی تان در معرض دید توسعه گذاشتن جزء •

در  add-onها یا در یک برنامه نصب مستقل یا در یکی که به صورت یک  بندي کردن این آیتم بسته •

SDE شود نصب می.  

  :هاي کالس براي یک جزء، از قالب فضاي نام زیر استفاده کنید هنگام ایجاد کتابخانه

[Company Name].[Device Type].[Technology] 

، فضاي Pocket PCیک  Today Screenاي فعل و انفعال متقابل با براي نمونه، یک جزء مایکروسافت فرضی بر

  :نام زیر را خواهد داشت

Microsoft.PocketPC.TodayScreen 
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خاصی به عنوان نوع دستگاه  "PocketPC"به عنوان شرکت عرضه کننده جزء،  "Microsoft" داراي این فضاي نام

شود،  ولوژي که توسط جزء در معرض دید گذاشته میبه عنوان تکن "TodayScreen"شود و  گیري می که هدف

  .است

، NET Compact Framework.توانند اجزاي اختیاري را بسازند که کارکردهاي  مایکروسافت و اشخاص ثالث می

  .رسانی و اجزاي رابط کاربري ویژه را بسط دهند از قبیل پایگاه داده، پیغام

  اي و کارکردهاي بسط یافته اجزاي هسته
  :شوند در نظر گرفته می NET Compact Framework.اي براي  ي زیر به عنوان هستهاجزا

• CLR 
  NET Framework.هاي  زیرمجموعه پرباري از کالس •

 SQL Server CEهایی براي استفاده  شامل کالس NET Compact Framework.ص تخمهاي  کالس •

 Visual Basic 2008اجزاي زبان  •

  #Visual Cاجزاي زبان  •

  :را بسط و گسترش دهند NET Compact Framework.توانند کارکردهاي  پذیر زیر می اختیاري امکاناجزاي 

  Pocket PCملحقات  •

  رف ثالثطهاي داده  پایگاه •

  پیغام رسانی از یک طرف ثالث •

.NET Compact Framework  در تمامی دستگاههاي هوشمند مایکروسافت، شامل دستگاههايPocket PC ،

Pocket PC Phone Edition دستگاههاي ،Smartphone  شده با  توانمندو دیگر دستگاههايWindows 

Embedded CE  در دسترس استبه صورت یک جزء سیستم عامل.  

  لیست پشتیبانی
  .کند را لیست می NET Compact Framework.هاي حمایت شده توسط  فرم جدول زیر دستگاهها و پلت
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 NET Compact. نسخه

Framework  
  فرم پلت  گاهدست

1.0 Pocket PC Pocket PC 2000, Pocket PC 2002, 
Windows Mobile 2003 for Pocket PC, 
Windows Mobile 2003 for Pocket PC 
SE, Windows Mobile 5.0 software for 

Pocket PC 

1.0 Smartphone Windows Mobile 2003 for Smartphone 

Windows Mobile 5.0 software for 
Smartphone 

1.0 Other Windows 
Embedded CE 

devices 

Windows CE 4.1 

Windows CE 4.2 

Windows CE 5.0 

2.0 Pocket PC Windows Mobile 2003 for Pocket PC, 
Windows Mobile 2003 for Pocket PC 
SE, Windows Mobile 5.0 software for 

Pocket PC  

2.0 Smartphone Windows Mobile 5.0 software for 
Smartphone 

2.0 Other Windows 
Embedded CE 

devices 

Windows CE 4.2 

Windows CE 5.0 

Windows Embedded CE 6.0 

3.5 Pocket PC Windows Mobile 2003 for Pocket PC, 
Windows Mobile 2003 for Pocket PC 
SE, Windows Mobile 5.0 software for 

Pocket PC 

3.5 Smartphone Windows Mobile 5.0 software for 
Smartphone 

3.5 Other Windows 
Embedded CE 

devices 

Windows Embedded CE 6.0 

  :نکته
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.NET Compact Framework  نیازمند  2.0نسخهWindows Mobile  در حال اجرا روي دستگاه است 5.0نسخه .

، Smartphoneو  Pocket PCبراي  Windows Mobile 5.0هاي SDKب براي آگاهی از اطالعات بیشتر درباره نص

  .را مالحظه نمایید» NET Compact Framework.منابع خارجی براي «بخش 

حضور نداشته باشد، ) ROM(از قبل در حافظه فقط خواندنی  1.0نسخه  NET Compact Framework.چنان چه 

) RAM(، در حافظه با دسترسی تصادفی SE 2003و  Pocket PC 2000 ،2002 ،2003تواند روي دستگاههاي  می

تواند در  حضور نداشته باشد، می ROMاز قبل در  2.0نسخه  NET Compact Framework.چنان چه . نصب شود

RAM  یا در انباره پایدار رويPocket PC 2003 ،Windows CE 5.0 و ،Windows Mobile 5.0  برايPocket PC ها

در دسترس نیست، اما  ROMفعالً در  3.5نسخه  NET Compact Framework.. نصب شود هاSmartphoneو 

  .بر اساس دستگاههاي حمایت شده که در جدول پیشین نشان داده شدند، نصب شود RAMتواند در  می

 ROMنسخه هاي 

را به صورت  NET Compact Framework.سازد تا  ها را قادر میWindows CE Platform Builder ،OEMابزار 

. جاسازي کند Windows Embedded CEیک جزء سیستم عامل یکپارچه در میان یک دستگاه توانمند شده با 

هاي  روزرسانیاغلب اوقات شامل ب Windows Embedded CE Platformهاي ماهانه و ساالنه براي  روزرسانیب

 NET.از تعبیه  6.0و  5.0، 4.2 يها نسخه Windows CE. نیز است NET Compact Framework.الزم براي 

Compact Framework  در  3.5یا  2.0نسخهROM ندنک پشتیبانی می.  

اي  فرم ویژه به پلت ROMنصب شده در  NET Compact Framework.، نسخه Windows Mobileبراي دستگاههاي 

جدول . ه انتخاب انجام دهندتوانند مابین دو نسخ ها میOEMبا این حال، در برخی از موارد، . گره خورده است

  .دهد فرم نمایش می شود، بر اساس نسخه پلت نصب می ROMرا که در  NET Compact Framework.زیر نسخه 

 NET Compact Framework. نسخه فرم پلت

Windows Mobile 2003 for Pocket PC 1.0 SP2 

Windows Mobile 2003 for Pocket PC SE 1.0 SP3  

Windows Mobile 5.0 1.0 SP3 
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Windows Mobile 5.0 (build 15096.3.0) 1.0 SP3 or 2.0  ) مشخص شده توسطOEM(  

Windows Mobile 5.0 (build 15341.4.0) 1.0 SP3 or 2.0 SP1  ) مشخص شده توسطOEM(  

Windows Mobile 6.0 2.0 SP2 

  ارتباطات اینفرارد
.NET Compact Framework هاي ارتباطی با اینفرارد براي دستگاههاي  ور توسعه برنامههایی را به منظ کالس

هستند  System.Net.Socketsها جزو ضمایم فضاي نام  این کالس. دهد هوشمند و کامپیوترهاي شخصی ارائه می

 Infrared Dataکنند که با استاندارهاي تنظیم شده توسط مشخصات  سازي می نویسی سوکتی را پیاده و برنامه

Association (IrDA) مطابقت دارد.  

  IrDAهاي  استفاده از کالس
.NET Framework هاي  کامل داراي کالسIrDA به منظور برپایی ارتباطات . نیستIrDA  مابین یک کامپیوتر

فرم در سمت کامپیوتر شخصی، سوکت ویندوز را  شخصی و یک دستگاه، بایستی با استفاده از احضار پلت

  .احضار کنید

 :نکته

.NET Compact Framework  تنها از استانداردIrDA هاي  براي دسترسی به دیگر قابلیت. کند پشتیبانی می

از  NET Compact Framework.. فرم استفاده کنید اینفرارد روي یک دستگاه، بایستی از احضار پلت

ها و Pocket PCپرینترها، ها،  ، مانند ماوسIrDAاند با یک پورت  توانمند شده Windows CEهایی که با  دستگاه

  .کند ها پشتیبانی میPDAدیگر 

IrDA اند تا از انتقال داده اینفرارد به صورت نقطه به نقطه  کند که طراحی شده مجموعه پروتکلی را تعریف می

دهد جایی که  ارتباطی جفتی را تطبیق می IrDA. اي با برد کم پشتیبانی کند سیم روي دامنه مابین دو دستگاه بی

  .برقرار کنند ییکسان) Host(توانند ارتباطاتی را با میزبان  هاي متعدد می دستگاه
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مشتري، دستگاهی است که ارتباط را . سازي نمایید سرور و مشتري را پیاده) کارکرد(توانید عاملیت  شما می

از . ی، معاوضه و مبادله شوندتوانند به طور قابل اطمینان ها می بعد از برقراري یک ارتباط، داده. کند اندازي می راه

  .اضافی نیاز دارد، سرور نوعاً یک کامپیوتر شخصی است) Stack(پشته  يها آن جایی که یک سرور به نیازمندي

 IASیک الیه . کنند عمل می IrDAپشته پروتکل  Information Access Service (IAS)در الیه  IrDAهاي  کالس

 :دارا باشدتواند یک یا هردو مؤلفه زیر را  می

• Server .هاي در دسترس براي ارتباطات  ها و برنامه اي از اشیاء است که سرویس دربردارنده مجموعه

  .کند وارده به آن سرور را توصیف می

  :نکته

هیچ گونه کالسی براي جزء سرور وجود  NET Compact Framework.در این نسخه منتشر شده از 

 .ندارد

  

• Client .فهرستی از تمامی ارتباطات در دهد تا  شافی را روي مؤلفه سرور انجام میهاي اکتوجو پرس

  .دسترس را به دست آورد

  .کند بندي می جمع NET Compact Framework.را در  IrDAهاي  جدول زیر توابع انجام شده توسط کالس

  کالس  توضیح

توسط  مجموعه کاراکتر پشتیبانی شده) Enumerationریزفهرست یا (این برشمارش 

  .کند که یافت شده است را توصیف می IrDAدستگاه 

IrDACharacterSet 

توانید یک ارتباط  دهد به طوري که شما می دسترسی به مشتري را در اختیار قرار می

  .ها را ارسال و دریافت نمایید دلخواه را تعیین کرده، آن را باز کنید و داده

IrDAClient 
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ات در دسترس روي یک سرور به دست آمده توسط اطالعاتی را در مورد ارتباط

  .دهد وجوي اکتشافی از سوي مشتري، در اختیار قرار می یک پرس

IrDADeviceInfo 

براي ایجاد یک ارتباط با یک سرور و کسب اطالعات پورت اینفرارد، تدارك الزم 

  .دهد را انجام می

IrDAEndPoint 

ا ارتباط، مانند یک فکس را نشان این ریزفهرست مقادیري را که نوع دستگاه ی

  .کند دهند، لیست می می

IrDAHints 

یک سوکت را در وضعیت شنود به منظور مانیتورینگ ارتباطات در دسترس براي 

شنود  Startگوش دهنده تا زمان فراخوانی متد . دهد یک دستگاه مشخص، جاي می

  .کند نمی

IrDAListener 

 Infraredچگونگی انجام یک انتقال فایل با 

.NET Compact Framework این مثال . گذارد هایی را به منظور ارتباطات مابین دستگاهها در اختیار می کالس

براي . کند ها با استفاده از ارتباطات اینفرارد را تشریح می ها مابین دستگاه چگونگی ارسال و دریافت فایل

  .دارید، یکی براي ارسال فایل و دیگري براي دریافت آن Pocket PCسازي و اجراي این مثال نیاز به دو  پیاده

کند تا دستگاههاي  آن استفاده می DiscoverDevicesرا ایجاد کرده و از متد  IrDAClientاي از  این مثال نمونه

 IrDADeviceInfoاي از اشیاء  این متد آرایه. پیدا کند Infrared) برد(اینفرارد را در میان حوزه دسترسی 

  .کنند گرداند که اطالعاتی را درمورد هر دستگاه تأمین می برمی

و  Sendتوانند با یک دکمه  دهد، که می در اختیار قرار میاین مثال کدي را براي ارسال و دریافت یک فایل 

Receive دست کم شما نیاز خواهید داشت تا یک برنامه . نشان داده شوندSend  را براي یک دستگاه و یک

  .را براي دستگاه دیگر ایجاد کنید Receiveبرنامه 
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هایی که یک فایل  کند که در حال گوش دادن به درخواست تنها یک فایل را به دستگاهی ارسال می Sendدکمه 

روي دستگاه ارسال کننده انتخاب شود، بایستی  Sendقبل از این دکمه  از این رو،. ارسال خواهد شد، بوده است

  :کارهاي زیر انجام خواهند شدبراي این منظور . دریافت کننده انتخاب شودروي دستگاه  Receiveدکمه 

  .به دست آوردن جریانی از فایل را براي ارسال •

ارتباطات اینفرارد با . با استفاده از نام سرویس تعیین شده براي این برنامه IrDAClient اي از نمونه ایجاد •

تواند هر مقداري باشد به شرطی که  نام می شوند، که این مشخص کردن یک نام سرویس ساخته می

  . است "IrDATest"در این مثال نام سرویس . دستگاههاي شرکت کننده به نام یکسانی اشاره کنند

  .کند که فایل را ارسال می IrDAClientفایل به میان جریان  یجریانخواندن  •

اهی را با همان نام سرویس به صورت نمونه کند تا دستگ را ایجاد می IrDAListenerاي از  نمونه Receiveدکمه 

IrDAClient روي دستگاه ارسال کننده شنود کند.  

  :پذیرند کارهاي زیر انجام می

 Myایجاد یک جریان به منظور نوشتن محتویات منتقل شده به یک فایل دریافت کننده واقع در پوشه  •

Documents.  

  .سرویس براي دستگاه ارسال کننده دستگاه و نام IDبا  IrDAEndPointایجاد یک نمونه  •

  .اندازي سرویس شنود و راه IrDAEndPointاز نمونه  IrDAListenerنمونه یک ایجاد  •

  .AcceptIrDAClientبا استفاده از متد  IrDAListenerاز نمونه   IrDAClientایجاد یک نمونه  •

  .شده است هاي فایل منتقل ، که حاوي دادهIrDAClientخواندن جریان متضمن نمونه  •

 .Receive.txtنوشتن آن جریان فایلی به میان جریان مربوط به فایل  •
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  ها براي ایجاد برنامه
نام دکمه را . براي دستگاه ارسال کننده ایجاد کرده و یک دکمه به فرم بیفزایید Pocket PCیک برنامه  .1

Send بگذارید.  

  .درا ایجاد کنی Send.txtفایلی به نام  My Documentsدر پوشه  .2

  .اضافه کنید Sendدکمه  Clickکد زیر را براي رویداد  .3

Visual Basic   کد نمونه: 

' Align the infrared ports of the devices. 
' Click the Receive button first, then click Send. 
Private Sub SendButton_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) _ 
    Handles SendButton.Click 

 
    Dim irClient As New IrDAClient() 
    Dim irServiceName As String = "IrDATest" 
    Dim irDevices() As IrDADeviceInfo 
    Dim buffersize As Integer = 256 

 
    ' Create a collection of devices to discover. 
    irDevices = irClient.DiscoverDevices(2) 

 
    ' Show the name of the first device found. 
    If irDevices.Length = 0 Then 
        MsgBox("No remote infrared devices found.") 
        Return 
    End If 

 
    Try 
        Dim irEndP As New IrDAEndPoint(irDevices(0).DeviceID, _ 
            irServiceName) 
        Dim irListen As New IrDAListener(irEndP) 
        irListen.Start() 
        irClient = irListen.AcceptIrDAClient() 
        MsgBox("Connected!") 

 
    Catch exSoc As SocketException 
         MsgBox("Couldn't listen on service " & irServiceName & ": "  _ 
            & exSoc.ErrorCode) 
    End Try 

 
    ' Open a file to send and get its stream. 
    Dim fs As Stream 
    Try 
        fs = New FileStream(".\My Documents\send.txt", FileMode.Open) 
    Catch exFile As Exception 
        MsgBox("Cannot open " & exFile.ToString()) 
        Return 
    End Try 
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    ' Get the underlying stream of the client. 
    Dim baseStream As Stream = irClient.GetStream() 

 
    ' Get the size of the file to send 
    ' and write its size to the stream. 
    Dim length As Byte() = BitConverter.GetBytes(fs.Length) 
    baseStream.Write(length, 0, length.Length) 

 
    ' Create a buffer for reading the file. 
    Dim buffer(buffersize) As Byte 

 
    Dim fileLength As Integer = CInt(fs.Length) 

 
    Try 
        ' Read the file stream into the base stream. 
        While fileLength > 0 
            Dim numRead As Int64 = fs.Read(buffer, 0, buffer.Length) 
            baseStream.Write(buffer, 0, numRead) 
            fileLength -= numRead 
        End While 
        MsgBox("File sent") 
    Catch exSend As Exception 
        MsgBox(exSend.Message) 
    End Try 

 
    fs.Close() 
    baseStream.Close() 
    irClient.Close() 
End Sub 

 

C#   کد نمونه: 

// Align the infrared ports of the devices. 
// Click the Receive button first, then click Send. 
private void SendButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
    IrDAClient irClient = new IrDAClient(); 
    string irServiceName = "IrDATest"; 
    IrDADeviceInfo[] irDevices; 
    int buffersize = 256; 

 
    // Create a collection of devices to discover. 
    irDevices = irClient.DiscoverDevices(2); 

 
    // Show the name of the first device found. 
    if ((irDevices.Length == 0))  
    { 
        MessageBox.Show("No remote infrared devices found." ); 
        return; 
    } 
    try  
    { 
        IrDAEndPoint irEndP =  
            new IrDAEndPoint(irDevices[0].DeviceID, irServiceName); 
        IrDAListener irListen = new IrDAListener(irEndP); 
        irListen.Start(); 
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        irClient = irListen.AcceptIrDAClient(); 
        MessageBox.Show("Connected!"); 
    } 
    catch (SocketException exSoc)  
    { 
        MessageBox.Show(("Couldn\'t listen on service " 
                        + (irServiceName + ( ": " + exSoc.ErrorCode)))); 
    } 

 
    // Open a file to send and get its stream. 
    Stream fs; 
    try  
    { 
        fs = new FileStream(".\\My Documents\\send.txt", FileMode.Open); 
    } 
    catch (Exception exFile)  
    { 
        MessageBox.Show(("Cannot open " + exFile.ToString())); 
        return; 
    } 

 
    // Get the underlying stream of the client. 
    Stream baseStream = irClient.GetStream(); 

 
    // Get the size of the file to send 
    // and write its size to the stream. 
    byte[] length = BitConverter.GetBytes(fs.Length); 
    baseStream.Write(length, 0, length.Length); 

 
    // Create a buffer for reading the file. 
    byte[] buffer = new byte[buffersize]; 
    int fileLength = (int) fs.Length; 
    try  
    { 
        // Read the file stream into the base stream. 
        while ((fileLength > 0))  
        { 
            Int64 numRead = fs.Read(buffer, 0, buffer.Length); 
            baseStream.Write(buffer, 0, Convert.ToInt32(numRead)); 
            fileLength = (fileLength - Convert.ToInt32(numRead)); 
        } 
        MessageBox.Show("File sent"); 
    } 
    catch (Exception exSend)  
    { 
        MessageBox.Show(exSend.Message); 
    } 
    fs.Close(); 
    baseStream.Close(); 
    irClient.Close(); 
} 

 
 

نام دکمه را . براي دستگاه دریافت کننده ایجاد کرده و یک دکمه به فرم بیفزایید Pocket PCیک برنامه  .4

Receive بگذارید.  
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  .اضافه کنید Receiveدکمه  Clickکد زیر را به رویداد  .5

Visual Basic   کد نمونه: 

' Align the infrared ports of the devices. 
' Click the Receive button first, then click Send. 
Private Sub ReceiveButton_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) _ 
    Handles ReceiveButton.Click 

 
    Dim irDevices() As IrDADeviceInfo 
    Dim irClient As New IrDAClient() 
    Dim irServiceName As String = "IrDATest" 

 
    Dim buffersize As Integer = 256 

 
    ' Create a collection for discovering up to 
    ' three devices, although only one is needed. 
    irDevices = irClient.DiscoverDevices(2) 

 
    ' Cancel if no devices are found. 
    If irDevices.Length = 0 Then 
        MsgBox("No remote infrared devices found.") 
        Return 
    End If 

 
    ' Connect to the first IrDA device 
    Dim irEndP As New IrDAEndPoint(irDevices(0).DeviceID, irServiceName) 
    irClient.Connect(irEndP) 

 
    ' Create a stream for writing a Pocket Word file. 
    Dim writeStream As Stream 
    Try 
        writeStream = New FileStream(".\My Documents\receive.txt", _ 
            FileMode.OpenOrCreate) 
    Catch 
        MsgBox("Cannot open file for writing.") 
        Return 
    End Try 

 
    ' Get the underlying stream of the client. 
    Dim baseStream As Stream = irClient.GetStream() 

 
    ' Create a buffer for reading the file. 
    Dim buffer(buffersize) As Byte 

 
    Dim numToRead, numRead As Int64 

 
    ' Read the file into a stream 8 bytes at a time. 
    ' Because the stream does not support seek operations, 
    ' its length cannot be determined. 
    numToRead = 8 

 
    Try     
        While numToRead > 0 
            numRead = baseStream.Read(buffer, 0, numToRead) 
            numToRead -= numRead 
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        End While 
    Catch exReadIn As Exception 
        MsgBox("Read in: " & exReadIn.Message) 
    End Try 

 
    ' Get the size of the buffer to show 
    ' the number of bytes to write to the file. 
    numToRead = BitConverter.ToInt64(buffer, 0) 

 
    Try 
        ' Write the stream to the file until 
        ' there are no more bytes to read. 
        While numToRead > 0 
            numRead = baseStream.Read(buffer, 0, buffer.Length) 
            numToRead -= numRead 
            writeStream.Write(buffer, 0, numRead) 
        End While 
        writeStream.Close() 
        MsgBox("File received.") 
    Catch exWriteOut As Exception 
        MsgBox("Write out: " & exWriteOut.Message) 
    End Try 

 
     baseStream.Close() 
     irClient.Close() 
End Sub 

 

C#   کد نمونه: 

// Align the infrared ports of the devices. 
// Click the Receive button first, then click Send. 
private void ReceiveButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
    IrDADeviceInfo[] irDevices; 
    IrDAClient irClient = new IrDAClient(); 
    string irServiceName = "IrDATest"; 
    int buffersize = 256; 

 
    // Create a collection for discovering up to 
    // three devices, although only one is needed. 
    irDevices = irClient.DiscoverDevices(2); 

 
    // Cancel if no devices are found. 
    if ((irDevices.Length == 0))  
    { 
        MessageBox.Show("No remote infrared devices found." ); 
        return; 
    } 

 
    // Connect to the first IrDA device 
    IrDAEndPoint irEndP =  
        new IrDAEndPoint(irDevices[0].DeviceID, irServiceName); 
    irClient.Connect(irEndP); 

 
    // Create a stream for writing a Pocket Word file. 
    Stream writeStream; 



www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

۴٢ 
 

    try  
    { 
        writeStream = new FileStream(".\\My Documents\\receive.txt",  
            FileMode.OpenOrCreate); 
    } 
    catch (Exception Ex) 
    { 
        MessageBox.Show("Cannot open file for writing. " + Ex.Message); 
        return; 
    } 

 
    // Get the underlying stream of the client. 
    Stream baseStream = irClient.GetStream(); 

 
    // Create a buffer for reading the file. 
    byte[] buffer = new byte[buffersize]; 
    Int64 numToRead; 
    Int64 numRead; 

 
    // Read the file into a stream 8 bytes at a time. 
    // Because the stream does not support seek operations, its 
    // length cannot be determined. 
    numToRead = 8; 
    try  
    { 
        while ((numToRead > 0))  
        { 
            numRead = baseStream.Read(buffer, 0,  
                Convert.ToInt32(numToRead)); 
            numToRead = (numToRead - numRead); 
        } 
    } 
    catch (Exception exReadIn) { 
        MessageBox.Show(("Read in: " + exReadIn.Message)); 
    } 

 
    // Get the size of the buffer to show 
    // the number of bytes to write to the file. 
    numToRead = BitConverter.ToInt64(buffer, 0); 
    try  
    { 
        // Write the stream to the file until 
        // there are no more bytes to read. 
        while ((numToRead > 0)) { 
            numRead = baseStream.Read(buffer, 0, buffer.Length); 
            numToRead = (numToRead - numRead); 
            writeStream.Write(buffer, 0, Convert.ToInt32(numRead)); 
        } 
        writeStream.Close(); 
        MessageBox.Show("File received."); 
    } 
    catch (Exception exWriteOut)  
    { 
        MessageBox.Show(("Write out: " + exWriteOut.Message)); 
    } 
    baseStream.Close(); 
    irClient.Close(); 
} 
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  ها براي اجراي برنامه
  .اندازي کنید ها توزیع کرده و آنها را راه ها را به دستگاه برنامه .1

  .ها را تنظیم کنید هاي اینفرارد دستگاه پورت .2

  .را روي دستگاه دریافت کننده به چنگ آورده و کلیک کنید Receiveدکمه  .3

  .را روي دستگاه ارسال کننده به چنگ آورده و کلیک کنید Sendدکمه  .4

  .ایجاد شده است یا نه My Documentsدر پوشه  Receive.txtبررسی کنید تا ببینید که آیا  .5

  کامپایل کد
  :این مثال نیازمند ارجاعات به فضاهاي نام زیر است

• System 
• System.Net 
• System.Net.Sockets 
• System.IO 
• System.Windows.Forms 

  

  NET Compact Framework.سازي و ارتباط در  شبکه
.NET Compact Framework  سازي  شبکهبرايAPI  با تراز سوکت و تجریدهاي با تراز باالتر، مانندHTTP ،

Domain Name System (DNS) اتصال روي  .کند هاي وب را عرضه می ها و پاسخ و درخواستInfrared Data 

Association (IrDA) هاي  و ترانسپورتTCP/IP شوند ها ارائه می از طریق سوکت.  

  NET Compact Framework.نویسی شبکه در  برنامه
.NET Compact Framework هاي وب  پشتیبانی توکاري را براي سرویسXML دهد و  در اختیار قرار می

  :دهد زیر را ارائه می) کارکردها(پشتیبانی پروتکل و عاملیتها 

  .HTTPهاي مبتنی بر  پروتکل •

  .NTLMتعیین اعتبار  •
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  .است ADO.NETهاي  این پشتیبانی شامل ارسال مجموعه داده. SOAPگذاري با رمز XMLمحتویات  •

را ارسال کرده و  HTTP SOAPهاي  توانند پیغام که می Web Responseو  Web Requestمتدهاي  •

  .را در پاسخ دریافت کنند SOAPهاي  پیغام

هاي  هی را در میان پیغامهاي متد و اشیاي دلبخوا توانند فراخوان که می SOAPهاي  متدها و کتابخانه •

XML SOAP  بزداید از آنها وسریالی کرده.   

  HTTPهاي  درخواست
  :هستند HTTPهاي  هاي زیر مربوط به ارسال و دریافت درخواست آیتم

کامپیوتر  IPنام کامپیوتر یا آدرس . را براي نام سرور به کار نبرید localhostساز،  هنگام استفاده از نمونه •

  .کند، مشخص کنید خود را که میزبانی سرویس وب را میتوسعه دهنده 

ساز  به نمونه localhostاستفاده از . است شمال خود IPآدرس  داراي ساز، مانند یک دستگاه، نمونه

به جاي سرویس وب میزبان شده توسط محیط توسعه شما یا کامپیوتر رومیزي  دهد تا دستور می

  .ویس وب متصل شوداز خودش استفاده کند تا به سر دیگري،

  :براي مثال، به جاي آدرس زیر

http://localhost/myWebService/Service1.asmx 

  :آدرس زیر را مشخص کنید

http://ComputerName/myWebService/Service1.asmx 

  

چنان چه اتصالی در ، دستگاه HttpWebRequestبا استفاده از  HTTPهنگام انجام یک درخواست  •

 HTTPاز این رو، انجام یک درخواست . کند اندازي می یک ارتباط شبکه جدید را راهدسترس نباشد، 

تواند باعث شود که دستگاه تالش کند تا یک  مشخص کردن یک اتصال در دسترس، میبراي تنها 

  .GPRSاندازي کند، براي مثال یک اتصال  اتصال را راه

http://localhost/myWebService/Service1.asmx
http://ComputerName/myWebService/Service1.asmx
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• .NET Compact Framework اطالعات پراکسی را در خاصیت GlobalProxySelection.Select  ذخیره

استفاده  HTTP، از این خاصیت براي ارتباطات کند، اما چنان چه مقداري را در کد خود تعیین کنید نمی

  .خواهد کرد

کد . براي وصل شدن به اینترنت، ممکن است نیازمند مشخص کردن تنظیمات پراکسی محلی خود باشید •

  :دهد نمایش می 80زیر تنظیم پراکسی را براي پورت 

 :کد نمونه   

System.Net.GlobalProxySelection.Select = new WebProxy("http://myproxy:80"); 

) میانگیري(ها در حافظه بافر  قرار دهید، داده falseرا برابر  AllowWriteStreamBufferingچنان چه  •

مسیر توسط سرور وب را پشتیبانی  نخواهند شد و هر گونه درخواست براي تعیین اعتبار یا تعیین

  .نخواهد کرد

  .آمیز، اطالعات مسیر مطلق را مشخص کنید به منظور حصول اطمینان از اعمال موفقیت •

  :در تجزیه و تحلیل مشخصات فایل نسبی توجه کنید Windows CE زیر به رفتار

file://myfile  به صورت\\myfile شود تجزیه می.  

file:///myfile  به صورت\myfile  شود تجزیه میدر دایرکتوري ریشه. 

پروتکل شبکه نصب شده روي ماشین  50این یک مسئله شناخته شده است که هنگامی که بیشتر از  •

  .کند یک استثناء پرتاب می NET Framework.براي  Dns.GetHostNameمتد جاري وجود داشته باشد، 

یک . کنید Uninstallرا که واقعاً مورد نیاز نیستند، اي  هاي شبکه براي کار پیرامون این مشکل، پروتکل

 Windows Deviceاز روش براي انجام این کار این است که براي حذف آداپتورهاي شبکه نامستعمل، 

Manager اند،  ها را نصب کرده هایی را که پروتکل روش دیگر این است که برنامه. استفاده کنیدUninstall 

  .نمایید
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  ل ایمنارتباطات موبای
  :دو وسیله عمده براي ارتباطات موبایل ایمن وجود دارد

  HTTPتصدیق اعتبار  •

.NET Compact Framework  از تصدیق اعتبارBasic  وDigest هاي  این مکانیزم. کند پشتیبانی می

یکی این  —است شناخته شده نسبتاًتصدیق اعتبار ساده هستند، و امنیت و سبک و سنگین کردن آنها 

  .است HTTPویس وب محدود به یک انقیاد که سر

.NET Compact Framework  از سرورهاي در حال اجراي  2.0نسخهNTLM  یاKerberos )» تصدیق

اعمال  Digestیا  Basic، که نیاز ندارد که هیچ تغییري کدي به تصدیق اعتبار 1)»اعتبار یکپارچه ویندوز

 .کند شود، پشتیبانی می

  هدرهاي امنیتی سفارشی •

.NET Compact Framework  فعالً ازWeb Services Security (WS-Security)  وWeb Service 

Enhancements (WSE) کند پشتیبانی نمی.  

به  SSLتوانید از  یا یک هدر سفارشی تصدیق اعتبار کنید، می HTTPعالوه بر این، چه با استفاده از 

) clear text(، نام و کلمه عبور را در متنی واضح Basic تصدیق اعتبار. منظور افزایش امنیت استفاده کنید

با این حال، هنگامی . اجرا شود SSLکند، پس به طور اخص ایمن نیست مگر این که از میان  ارسال می

اي که  به کار برده شود، به طور نسبتاً خوبی ایمن خواهد بود، با تنها مشکل عمده SSLکه در اجتماع با 

  .آید ها براي سرور هدف پیش می حال فاش کردن اعتبارنامه به طور ناگهانی در

پشتیبانی  X509هاي  از تصدیق اعتبار سمت مشتري با استفاده از تأییدیه NET Compact Framework.      نکته

  .کند نمی

                                                             
1 Windows Integrated Authentication 
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  تایطول محتو مالحظات مربوط به
بایستی یک ، POSTه از پروتکل داري شده با استفاد از محتواي جریان HTTPهنگام ارسال یک درخواست وب 

، مقداري را Method = POSTباشد و   falseبرابر  SendChunkedبا فرض این که . طول محتوا را تعیین کنید

  .مشخص کنید ContentLengthبراي 

کند تا  ها را از پیش میانگیري نمی داده NET Compact Framework.کامل،  NET Framework.برخالف 

، )Buffering(میانگیري  انجام عمل براي حصول اطمینان از. به محدودیت حافظه را اصالح کند مالحظات مربوط

SendChunked  را برابرfalse قرار دهید.  

شود اگر به  می ObjectDisposedExceptionیک درخواست با طول محتواي صفر باعث بروز یک استثناي 

هاي با طول محتواي صفر، بایستی به طور  درخواستبه منظور مدیریت . درستی وصول و بسته شده نباشد

را روي جریان برگشت داده شده بدون  Closeرا فراخوانده و پس از آن متد  GetRequestStreamصریح متد 

  .فراخوان نمایید، همان طور که در کد نمونه زیر نشان داده شده است Writeفراخوانی متد 

C#   کد نمونه: 

private static void ZeroLengthRequest() 
{ 
    HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create( 
        requestUri + "?dummy=true"); 
    request.AllowWriteStreamBuffering = true; 
    request.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials; 
    request.Credentials = netCred; 
    request.ConnectionGroupName = "mygroup"; 
    request.ContentLength = 0; 
    request.KeepAlive = true; 
    request.Method = "POST"; 
    request.ServicePoint.UseNagleAlgorithm = false; 
    request.Timeout = System.Threading.Timeout.Infinite; 
    request.UnsafeAuthenticatedConnectionSharing = true; 
    Stream req = request.GetRequestStream(); 
    req.Close(); 
    using (request.GetResponse()) 
    { 
        ... 
    } 
} 
Visual Basic   کد نمونه: 

Private Shared Sub ZeroLengthRequest() 
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        Dim request As HttpWebRequest = _ 
           CType(WebRequest.Create(requestUri + "?dummy=true"), _ 
           HttpWebRequest) 
        request.AllowWriteStreamBuffering = true 
        request.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials 
        request.Credentials = netCred 
        request.ConnectionGroupName = "mygroup" 
        request.ContentLength = 0 
        request.KeepAlive = true 
        request.Method = "POST" 
        request.ServicePoint.UseNagleAlgorithm = false 
        request.Timeout = System.Threading.Timeout.Infinite 
        request.UnsafeAuthenticatedConnectionSharing = true 
        Dim req As Stream = request.GetRequestStream 
        req.Close 
        request.GetResponse 
End Sub 

  ها سوکت
تمامی . است Windows Socketsاي از واسط  ازي مدیریت شدهس حاوي پیاده System.Net.Socketsفضاي نام 

ها ساخته شده  سازي از سوکت بر باالي این پیاده System.Netهاي دیگر با دسترسی شبکه در فضاي نام  کالس

  .است

هاي سوکت عرضه  یک نسخه کد مدیریت شده از سرویس NET Compact Framework.براي  Socketکالس 

ها را در میان شرکاي  به راحتی داده Socketدر اغلب موارد، متدهاي کالس . است Winsock32 APIشده توسط 

Win32 کنند شان مرتب کرده و هر گونه بررسی امنیتی الزم را مدیریت می خالص.  

در ). asynchronous(و ناهماهنگ ) synchronous(کند، هماهنگ  از دو حالت پایه پشتیبانی می Socketکالس 

دهند، تا زمانی که  را انجام می) Receiveو  Sendمانند (ها به توابعی که اعمال شبکه  هنگ، فراخوانحالت هما

در حالت ناهماهنگ، این . ماند عملیات قبل از برگرداندن کنترل به برنامه فراخواننده، کامل شود، منتظر می

  .شوند ها بالفاصله عودت داده می فراخوان

  نویسی سوکت برنامه
براي آگاهی از اطالعات . ارتباط دارند NET Compact Framework.ها در  نویسی سوکت یر با برنامهموارد ز

  .را مالحظه نمایید» ها سوکت«، بخش NET Compact Framework.هاي  بیشتر درباره استفاده از سوکت
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  .شوند هاي دستگاه پشتیبانی نمی هاي سوکت روي تمامی سیستم عامل تمامی گزینه •

.NET Compact Framework  ،طراحی شده است تا قادر باشد که هر تعداد سیستم عامل را بارگیري کند

میزان  مصنوعیبه طور  NET Compact Framework.از این رو، . هر کدام با تراز کارکردي مال خودش

محدود  ،هر تراز به خصوصی از پشتیبانی از یک سیستم عامل اساس بر را هاي سوکت دسترسی گزینه

  .کند نمی

  .شوند هاي اولیه پشتیبانی نمی سوکت •

  .دوجود دار Windows CE 3.0هاي اجرا کننده Pocket PCروي  ،ها  اي با سوکت شناخته شده شکالتم •

قبلی ببندید، داده یا زائل یا خراب  Sendاي از یک فراخوان  اگر یک سوکت را با داده ارسال نشده

  .خواهد شد

را قبل از بستن سوکت پذیرفته شده ببندید، تا ) یا مجاور(ید و سپس سوکت مقید اگر سوکتی را بپذیر

  .توانید به آن پورت وصل شوید دقیقه است، سپري شده باشد، نمی 4.5زمانی که وقفه زمانی، که حدود 

شوند اما بدون اصالح  آیند حمایت می هایی که می ، گزینهNET Compact Framework.در برنامه هاي  •

، AcceptConnection: اند کنند و فعالً براي استفاده در آینده رزرو شده کار نمی TCP/IPه پشت

ReceiveLowWater ،ReceiveTimeout ،SendLowWater ،SendTimeout  وType.  

، که SOCK_DGRAMنوع  Windows CE Winsockهاي  تنها براي سوکت ReceiveBufferعضو برشمارش  •

اندازه بافر دریافتی پیش فرض برابر . شود هستند، پشتیبانی می datagram-orientedهاي  سوکت

  .تنظیم شود ReceiveBufferتواند با  بایت است و نمی 32768

  ها چگونگی استفاده از سوکت
.NET Compact Framework براي آگاهی از مالحظات . کند اي مبتنی بر سوکت پشتیبانی می از ارتباطات شبکه

را مالحظه » نویسی سوکت برنامه«، بخش NET Compact Framework.ها در  نویسی سوکت مربوط به برنامه

  .نمایید



www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

۵٠ 
 

دهد  را ایجاد کرده، و نشان می) Client(اي از یک برنامه مشتري  اي از یک برنامه سرور و نمونه این مثال نمونه

 localhostآدرس . کنند برقرار می دیگر ارتباط که چگونه دو برنامه از طریق یک ارتباط مبتنی بر سوکت، با یک

از سرور، قبل   یک نمونه.  شوند براي سرور به کار برده شده است؛ از این رو، هر دو برنامه روي مشتري اجرا می

  .از این که مشتري بتواند با آن ارتباط برقرار کند، بایستی در حال اجرا باشد

  براي ارتباط برقرار کردن از طریق یک ارتباط سوکت
  :سازي کند، و کد زیر را به کالس بیفزایید را پیاده Formایجاد کنید که  Serverالسی به نام ک .1

Visual Basic   کد نمونه: 

Private Shared output As String = "" 
 
 
Public Sub New()  

 
End Sub 

 
 
Public Sub createListener()  
    ' Create an instance of the TcpListener class. 
    Dim tcpListener As TcpListener = Nothing 
    Dim ipAddress As IPAddress = 
Dns.GetHostEntry("localhost").AddressList(0) 
    Try 
        ' Set the listener on the local IP address. 
        ' and specify the port. 
        tcpListener = New TcpListener(ipAddress, 13) 
        tcpListener.Start() 
        output = "Waiting for a connection..." 
    Catch e As Exception 
        output = "Error: " + e.ToString() 
        MessageBox.Show(output) 
    End Try 
    While True 
        ' Always use a Sleep call in a while(true) loop 
        ' to avoid locking up your CPU. 
        Thread.Sleep(10) 
        ' Create a TCP socket. 
        ' If you ran this server on the desktop, you could use 
        ' Socket socket = tcpListener.AcceptSocket() 
        ' for greater flexibility. 
        Dim tcpClient As TcpClient = tcpListener.AcceptTcpClient() 
        ' Read the data stream from the client. 
        Dim bytes(255) As Byte 
        Dim stream As NetworkStream = tcpClient.GetStream() 



www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

۵١ 
 

        stream.Read(bytes, 0, bytes.Length) 
        Dim helper As New SocketHelper() 
        helper.processMsg(tcpClient, stream, bytes) 
    End While 

 
End Sub 

 
 
Shared Sub Main()  
    Application.Run(New Server()) 

 
End Sub 

 
 

C#   کد نمونه: 

static string output = ""; 
 
public Server() 
{ 
} 

 
public void createListener() 
{ 
    // Create an instance of the TcpListener class. 
    TcpListener tcpListener = null; 
    IPAddress ipAddress = 
Dns.GetHostEntry("localhost").AddressList[0]; 
    try 
    { 
        // Set the listener on the local IP address 
        // and specify the port. 
        tcpListener = new TcpListener(ipAddress, 13); 
        tcpListener.Start(); 
        output = "Waiting for a connection..."; 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
        output = "Error: " + e.ToString(); 
        MessageBox.Show(output); 
    } 
    while (true) 
    { 
        // Always use a Sleep call in a while(true) loop 
        // to avoid locking up your CPU. 
        Thread.Sleep(10); 
        // Create a TCP socket. 
        // If you ran this server on the desktop, you could use 
        // Socket socket = tcpListener.AcceptSocket() 
        // for greater flexibility. 
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        TcpClient tcpClient = tcpListener.AcceptTcpClient(); 
        // Read the data stream from the client. 
        byte[] bytes = new byte[256]; 
        NetworkStream stream = tcpClient.GetStream(); 
        stream.Read(bytes, 0, bytes.Length); 
        SocketHelper helper = new SocketHelper(); 
        helper.processMsg(tcpClient, stream, bytes); 
    } 
} 

 
static void Main() 
{ 
    Application.Run(new Server()); 
} 

 
 

رویداد را در  createListenerبراي مثال، . اندازي سرور ارائه دهید روشی را براي راه، Serverدر کالس  .2

Click یک دکمه فراخوان کنید.  

Visual Basic   کد نمونه: 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) 
    Me.createListener() 
End Sub 

 

C#   کد نمونه: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    this.createListener(); 
} 

 

  :ایجاد کنید، و کد زیر را به کالس بیفزایید SocketHelperیک کالس به نام  .3

Visual Basic   کد نمونه: 

Class SocketHelper 
    Private mscClient As TcpClient 
    Private mstrMessage As String 
    Private mstrResponse As String 
    Private bytesSent() As Byte 

 
    Public Sub processMsg(ByVal client As TcpClient, ByVal stream As 
NetworkStream, ByVal bytesReceived() As Byte) 
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        ' Handle the message received and  
        ' send a response back to the client. 
        mstrMessage = Encoding.ASCII.GetString(bytesReceived, 0, 
bytesReceived.Length) 
        mscClient = client 
        mstrMessage = mstrMessage.Substring(0, 5) 
        If mstrMessage.Equals("Hello") Then 
            mstrResponse = "Goodbye" 
        Else 
            mstrResponse = "What?" 
        End If 
        bytesSent = Encoding.ASCII.GetBytes(mstrResponse) 
        stream.Write(bytesSent, 0, bytesSent.Length) 

 
    End Sub 
End Class 

 
C#   کد نمونه: 

class SocketHelper 
{ 
    TcpClient mscClient; 
    string mstrMessage; 
    string mstrResponse; 
    byte[] bytesSent; 
    public void processMsg(TcpClient client, NetworkStream stream, byte[] 
bytesReceived) 
    { 
        // Handle the message received and  
        // send a response back to the client. 
        mstrMessage = Encoding.ASCII.GetString(bytesReceived, 0, 
bytesReceived.Length); 
        mscClient = client; 
        mstrMessage = mstrMessage.Substring(0, 5); 
        if (mstrMessage.Equals("Hello")) 
        { 
            mstrResponse = "Goodbye"; 
        } 
        else 
        { 
            mstrResponse = "What?"; 
        } 
        bytesSent = Encoding.ASCII.GetBytes(mstrResponse); 
        stream.Write(bytesSent, 0, bytesSent.Length); 
    } 
} 

 
  .کند سازي می شود، این کالس را نمونه سرور زمانی که یک مشتري به آن وصل می

  :کند، و کد زیر را به کالس بیفزایید سازي می را پیاده Formایجاد کنید که  Clientیک کالس به نام  .4
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Visual Basic   کد نمونه: 

    Shared Sub Connect(ByVal serverIP As String, ByVal message As String)  
 Dim output As String = "" 

 Try 
            ' Create a TcpClient. 
            ' The client requires a TcpServer that is connected 
            ' to the same address specified by the server and port 
            ' combination. 
            Dim port As Int32 = 13 
            Dim client As New TcpClient(serverIP, port) 

 
            ' Translate the passed message into ASCII and store it as a byte array. 
            Dim data(255) As [Byte] 
            data = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(message) 

 
            ' Get a client stream for reading and writing. 
            ' Stream stream = client.GetStream(); 
            Dim stream As NetworkStream = client.GetStream() 

 
            ' Send the message to the connected TcpServer.  
            stream.Write(data, 0, data.Length) 

 
            output = "Sent: " + message 
            MessageBox.Show(output) 

 
            ' Buffer to store the response bytes. 
            data = New [Byte](255) {} 

 
            ' String to store the response ASCII representation. 
            Dim responseData As String = String.Empty 

 
            ' Read the first batch of the TcpServer response bytes. 
            Dim bytes As Int32 = stream.Read(data, 0, data.Length) 
            responseData = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(data, 0, 
bytes) 
            output = "Received: " + responseData 
            MessageBox.Show(output) 

 
            ' Close everything. 
            stream.Close() 
            client.Close() 
        Catch e As ArgumentNullException 
            output = "ArgumentNullException: " + e.ToString() 
            MessageBox.Show(output) 
        Catch e As SocketException 
            output = "SocketException: " + e.ToString() 
            MessageBox.Show(output) 
        End Try 

 
    End Sub 

 
    Shared Sub Main()  
        Application.Run(New Client()) 

 
    End Sub 
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C#   کد نمونه: 

 public Client() 
        { 
            this.MinimizeBox = false; 
        } 

 
 static void Connect(string serverIP, string message) 

        { 
            string output = ""; 

 
            try 
            { 
                // Create a TcpClient. 
                // The client requires a TcpServer that is connected 
                // to the same address specified by the server and port 
                // combination. 
                Int32 port = 13; 
                TcpClient client = new TcpClient(serverIP, port); 

 
                // Translate the passed message into ASCII and store it as a byte  

                    //array.  
                Byte[] data = new Byte[256]; 
                data = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(message); 

 
                // Get a client stream for reading and writing. 
                // Stream stream = client.GetStream(); 
                NetworkStream stream = client.GetStream(); 

 
                // Send the message to the connected TcpServer.  
                stream.Write(data, 0, data.Length); 

 
                output = "Sent: " + message; 
                MessageBox.Show(output); 

 
                // Buffer to store the response bytes. 
                data = new Byte[256]; 

 
                // String to store the response ASCII representation. 
                String responseData = String.Empty; 

 
                // Read the first batch of the TcpServer response bytes. 
                Int32 bytes = stream.Read(data, 0, data.Length); 
                responseData = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(data, 0, 
bytes); 
                output = "Received: " + responseData; 
                MessageBox.Show(output); 

 
                // Close everything. 
                stream.Close(); 
                client.Close(); 
            } 
            catch (ArgumentNullException e) 
            { 
                output = "ArgumentNullException: " + e; 
                MessageBox.Show(output); 
            } 
            catch (SocketException e) 
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            { 
                output = "SocketException: " + e.ToString(); 
                MessageBox.Show(output); 
            } 
        } 

 
 static void Main() 

        { 
            Application.Run(new Client()); 
        } 

 

را در  Connectبراي مثال، متد . روشی را براي کاربر فراهم کنید تا به سرور وصل شود ،Clientدر کالس  .5

  .یک دکمه فراخوان کنید Clickرویداد 

Visual Basic   کد نمونه: 

Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)  
    ' In this code example, use a hard-coded 
    ' IP address and message. 
    Dim serverIP As String = "localhost" 
    Dim message As String = "Hello" 
    Connect(serverIP, message) 

 
End Sub 

 
C#   کد نمونه: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    // In this code example, use a hard-coded 
    // IP address and message. 
    string serverIP = "localhost"; 
    string message = "Hello"; 
    Connect(serverIP, message); 
} 

 

  .هاي سرور و مشتري را کامپایل کنید برنامه .6

  ).منتقل کنید(هر دو برنامه را به دستگاه گسترش دهید  .7

  .اندازي کنید روي دستگاه اجرا کرده و سرور را راهبرنامه سرور را  .8

  .برنامه مشتري را روي دستگاه اجرا کرده و به سرور متصل شوید .9
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  کامپایل کد
  :نیازمند ارجاعاتی به فضاهاي نام زیر است) client(برنامه مشتري 

• System 
• System.Collections.Generic 
• System.ComponentModel 
• System.Data 
• System.Drawing 
• System.Text 
• System.Windows.Forms 
• System.Net.Sockets 
• System.Net 

  :نیازمند ارجاعاتی به فضاهاي نام زیر است) server(برنامه سرور 

• System 
• System.Collections.Generic 
• System.ComponentModel 
• System.Drawing 
• System.Text 
• System.Windows.Forms 
• System.Net 
• System.Net.Sockets 
• System.Threading 

  

  با پراکسی HTTPچگونگی ارسال یک درخواست 
.NET Compact Framework این مثال یک درخواست . کند هاي وب پشتیبانی می از سرویسHTTP GET  را با یا

  .کند بدون یک پراکسی مشخص تسلیم می

  مثال
درخواست تنها در . کند را پردازش می در کد نمونه زیر، کلیک یک دکمه درخواست را تسلیم کرده و پاسخ

براي رسیدگی به هر را  WebExceptionکند و کالس  صورتی که پراکسی مشخص شده باشد، از آن استفاده می

را به میان بافر آرایه  HTMLهاي  کند تا پاسخ استفاده می StreamReaderبرنامه از یک . برد به کار میاستثنایی 

  .کارکتري بخواند

Visual Basic   کد نمونه: 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Button1.Click 



www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

۵٨ 
 

 
    ' Get URL and proxy 
    ' from the text boxes. 
    Dim url As String = txtURL.Text 
    Dim proxy As String = txtProxy.Text 

 
    Try 
        If Not "".Equals(txtProxy.Text) Then 
            Dim proxyObject As New WebProxy(proxy, 80) 

 
            ' Disable proxy use when the host is local. 
            proxyObject.BypassProxyOnLocal = True 

 
            ' HTTP requests use this proxy information. 
            GlobalProxySelection.Select = proxyObject 
        End If 

 
        Dim req As WebRequest = WebRequest.Create(url) 
        Dim result As WebResponse = req.GetResponse() 
        Dim ReceiveStream As Stream = result.GetResponseStream() 
        Dim encode As Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding( "utf-8") 
        Dim sr As New StreamReader(ReceiveStream, encode) 

 
        ' Read the stream into arrays of 30 characters 
        ' to add as items in the list box. Repeat until 
        ' buffer is read. 
        Dim read(29) As [Char] 
        Dim count As Integer = sr.Read(read, 0, 30) 
        While count > 0 
            Dim str As New String(read, 0, count) 
            lstResults.Items.Add(str) 
            count = sr.Read(read, 0, 30) 
        End While 
    Catch ex As WebException 
        Dim message As String = ex.Message 
        Dim response As HttpWebResponse = CType(ex.Response, HttpWebResponse) 
        If Nothing Is response Then 
        Else 
            message = response.StatusDescription 
            response.Close() 
        End If 
        lstResults.Items.Add(message) 
    Catch ex As Exception 
        lstResults.Items.Add(ex.Message) 
    End Try 
End Sub 

 

C#   کد نمونه: 

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 

 
    // Get URL and proxy 
    // from the text boxes. 
    string url = txtURL.Text; 
    string proxy = txtProxy.Text; 
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    try  
    { 
        if(!"".Equals(txtProxy.Text)) 
        { 
            WebProxy proxyObject = new WebProxy(proxy, 80); 

 
            // Disable proxy use when the host is local. 
            proxyObject.BypassProxyOnLocal = true; 

 
            // HTTP requests use this proxy information. 
            GlobalProxySelection.Select = proxyObject; 

 
        } 

 
        WebRequest req = WebRequest.Create(url); 
        WebResponse result = req.GetResponse(); 
        Stream ReceiveStream = result.GetResponseStream(); 
        Encoding encode = System.Text.Encoding.GetEncoding( "utf-8"); 
        StreamReader sr = new StreamReader( ReceiveStream, encode ); 

 
        // Read the stream into arrays of 30 characters 
        // to add as items in the list box. Repeat until 
        // buffer is read. 
        Char[] read = new Char[30]; 
        int count = sr.Read( read, 0, 30 ); 
        while (count > 0)  
        { 
            String str = new String(read, 0, count); 
            lstResults.Items.Add(str); 
            count = sr.Read(read, 0, 30); 
        } 
    }  
    catch(WebException ex) 
    { 
       string message = ex.Message; 
       HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)ex.Response; 
       if(null != response) 
       { 
           message = response.StatusDescription; 
           response.Close(); 
       } 
       lstResults.Items.Add(message);               
    } 
    catch(Exception ex)  
    { 
        lstResults.Items.Add(ex.Message); 
    } 
} 

 

  کامپایل کد
  :این مثال نیازمند ارجاعاتی به فضاهاي نام زیر است

• System 
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• System.Net 
• System.Text 
• System.Windows.Forms 

  

 Wsdl.exeچگونگی استفاده از یک پراکسی تولید شده توسط 

.NET Compact Framework  از تمامی کدهاي تولید شده توسطWeb Services Description Language Tool 

(Wsdl.exe) زمانی توانند  کنند، می هاي وب استفاده می هایی که از سرویس با این حال، برنامه. کند پشتیبانی نمی

کنید، از پراکسی تولید شده  اضافه می Smart Deviceکه شما در ویژوال استودیو یک ارجاع وب را به یک پروژه 

  .استفاده کنند

یک حالت زمانی است . تواند پیش بیاید می ها وضعیتاستفاده کنید یک سري  Wsdl.exeزمانی که بخواهید از 

را در پراکسی خود به منظور تطبیق دادن با ترتیب مورد نیاز توسط یک  ذرهکه شما بایستی ترتیب اعضاي 

هاي ترتیب صریحی را در مورد  دارد که شناسه order/یک گزینه  Wsdl.exeابزار . مقرر کنیدسرویس وب 

  . کند اعضاي ذره تولید می

 :نکته

 Web(توانید اول یک ارجاع وب  به منظور اجتناب از مرحله حذف دستی کد تولید شده از پراکسی، می

reference ( را به یک پروژهSmart Device  در ویژوال استودیو اضافه کنید، و سپسWsdl.exe /order  را در

داري کرده است از پراکسی تولید  باالخره، کدي را که ترتیب صریح عناصر را نگه .دیگري اجرا کنید دایرکتوري

  .، کپی کنیدWeb referenceبه میان پراکسی تولید شده توسط اضافه کردن  Wsdl.exeشده توسط 

 NET.واند توسط ت دهد که کدام کد باید از پراکسی تولید شده حذف شود به طوري که می این مثال نشان می

Compact Framework شود که در پراکسی  کدي که قرار است حذف شود، به ترتیبی لیست می. به کار برده شود

  .شود تولید شده ظاهر می

  براي حذف کد پشتیبانی نشده از پراکسی تولید شده
  .تولید کنید Web Services Description Language Tool (Wsdl.exe)پراکسی را با  .1
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را  SendOrPostCallbackاز نوع  RetBaseTypesOperationCompletedاي را با نام  ي را که نمایندهکد .2

  .کند، حذف کنید می تعریف

، و RetBaseTypesCompletedEventHandler، نماینده RetBaseTypesCompletedکدي را که رویداد  .3

  .کند، حذف کنید ا ارجاع میرا تعریف کرده و به آنه RetBaseTypesCompletedEventArgsکالس 

  .کند، حذف کنید را تعریف کرده و فراخوانی می RetBaseTypesAsyncکدي را که متد  .4

کند، حذف  را تعریف کرده و فراخوانی می OnRetBaseTypesOperationCompletedکدي را که متد  .5

  .کنید

  .یدکند، حذف کن را تعریف کرده و فراخوانی می CancelAsyncکدي را که متد  .6

  .را حذف کنید Serializableمشخصه  .7
  

  NET Compact Framework.در  WebBrowserچگونگی استفاده از کنترل 
.NET Compact Framework اي مربوط به کنترل  توابع هستهWebBrowser  برايWindows Forms  را پشتیبانی

این . هستند Smartphoneیا  Pocket PC براي 5.0نسخه  Windows Mobileافزار  اعضاي زیر نیازمند نرم. کند می

  .لیست در معرض تغییر قرار دارد

• CanGoBack property 
• CanGoForward property 
• IsBusy property 
• IsOffline property 
• ReadyState property 
• ScriptErrorsSuppressed property 
• CanGoBackChanged event 
• CanGoForwardChanged event 
• GoBack method 
• GoForward method 
• OnCanGoBackChanged method 
• OnCanGoForwardChanged method 
• Refresh method 

 Smartphoneبراي  Windows Mobile 2003و  Pocket PCبراي  Windows Mobile 2003مالحظات زیر تنها به 

  :شوند اعمال می

  .کند پرتاب می NotSupportedExceptionیک استثناي  Refreshمتد  •
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باشد، شما  HTMLهاي تعبیه شده در فرم  تواند حاوي زیرکنترل می WebBrowserز آن که کنترل ا •

داراي فوکوس  WebBrowserتشخیص دهید که آیا کنترل  GetFocusتوانید با مانیتورینگ رویداد  نمی

اي هاي دیگر که ممکن است دار به عنوان یک فعالیت پیرامونی، از فرایند حذف کنترل. است یا نه

  .فوکوس باشند، استفاده کنید

  .گرداند شود و یک رشته تهی را برمی تنظیم نمی WebBrowserNavigatingEventArgsدر  Urlخاصیت  •

است،  Microsoft Windows CE 5.0که در حال اجراي  Smartphoneیا  Pocket PCروي دستگاهی غیر از یک 

شود، هر دو اتفاق  تازه مالقات می URLکه یک ، زمانی DocumentCompletedو  Navigatedرویدادهاي 

  .اصالح شود Windows CEهاي آتی  در ویرایشاین خطا پیش بینی شده است که . افتند می

عناوین راهنماي  HelpRequestedرا ایجاد کنید تا با پاسخ به رویداد  WebBrowserاي از  توانید نمونه شما می

  .هددرون خطی را براي برنامه شما نمایش د

.NET Compact Framework  از خاصیتDocument ها و رویدادهاي وابسته به آن، به جز خاصیت  و خاصیت

DocumentText توانید از خاصیت  شما می. کند پشتیبانی میDocumentText  استفاده کنید تاHTML  را براي

از  NET Compact Framework.اما  ساده، HTML، مانند فراهم کردن پیوندها و یک فرم کاربران خود مهیا کنید

  .کند یک صفحه وب با این خاصیت پشتیبانی نمی HTMLدسترسی به محتویات 

پاسخ به فرم را با خاصیت  کند، را اداره می Navigatingدر کدي که رویداد  توانید شما می

WebBrowserDocumentCompletedEventArgs.Url آید، یک  ر پی میدر اولین دستورالعملی که د .مشخص کنید

  .کد نمونه تدارك دیده شده است

به . کنید) navigate(گشت و گذار  WebBrowserبیرون از کنترل  ،Smartphoneدر یک برنامه  توانید شما نمی

ایجاد کرده و فوکوس را روي کنترل ) key event(توانید یک رویداد کلیدي  عنوان یک فعالیت پیرامونی، می

  .اي مهیا شده است آید، کد نمونه در دومین دستورالعملی که متعاقباً می. دیگري تنظیم کنید

 :نکته
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  .است NET Compact Framework 3.5.یا  Windows Mobile 5.0اي نیازمند  این فعالیت حاشیه

  تعبیه شده HTMLهاي  آوري اطالعات از کنترل براي جمع
 HTMLاین . نمایش دهید WebBrowserکنترل  را در HTMLاستفاده کنید تا  DocumentTextاز خاصیت  .1

  .است URLو یک جعبه متنی به منظور مشخص کردن یک ) Link(حاوي یک فرم همراه با یک پیوند 

Visual Basic   کد نمونه: 

Dim sb As New StringBuilder() 
sb.Append("<html><body>") 
sb.Append("<a href=") 
sb.Append("""") 
sb.Append("http://www.microsoft.com") 
sb.Append("""") 
sb.Append(">Microsoft</a><p>") 
sb.Append("Specify a URL:<br>") 
sb.Append("<form action=''><input type='text' name='address'/>" ) 
sb.Append("<br><input type='submit'>") 
sb.Append("</form></body></html>") 
webBrowser1.DocumentText = sb.ToString() 

 
C#   کد نمونه: 

StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
sb.Append("<html><body>"); 
sb.Append("<a href="); 
sb.Append("\""); 
sb.Append("http://www.microsoft.com"); 
sb.Append("\""); 
sb.Append(">Microsoft</a><p>"); 
sb.Append("Specify a URL:<br>"); 
sb.Append("<form action=''><input type='text' name='address'/>" ); 
sb.Append("<br><input type='submit'>"); 
sb.Append("</form></body></html>"); 
webBrowser1.DocumentText = sb.ToString(); 

 

اگر این گونه . حاوي پاسخی از فرم است URLیا استفاده کنید تا مشخص کنید که آ Navigatingاز رویداد  .2

  .را کاوش نمایید URLبود، 

Visual Basic   کد نمونه: 

Private Sub webBrowser1_Navigating(ByVal sender As Object, ByVal e As 
WebBrowserNavigatingEventArgs)  Handles webBrowser1.Navigating 
    Dim x As Integer 

http://www.microsoft.com
http://www.microsoft.com
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    '  The URL contains the results of the 
    '  HTML form following the equals sign. 
    x = e.Url.ToString().LastIndexOf("=") 
    If x <> - 1 Then 
        Dim Redirect As String 
        Redirect = e.Url.ToString().Substring((x + 1)) 
        If Redirect <> "" Then 
            ' Error handling code omitted in this example. 
            ' Uri constructor throws a UriFormatException if there's 
            ' an error. 
            webBrowser1.Navigate(New Uri(Redirect)) 
        Else 
            MessageBox.Show("Specify a URL") 
        End If 
    End If 

 
End Sub     

 
C#   کد نمونه: 

private void webBrowser1_Navigating(object sender, WebBrowserNavigatingEventArgs e) 
 { 
     int x; 
     //  The URL contains the results of the 
     //  HTML form following the equals sign. 
     x = e.Url.ToString().LastIndexOf( "="); 
     if (x != -1) 
     { 
         string Redirect; 
         Redirect = e.Url.ToString().Substring(x + 1); 
         if (Redirect != "") 
         { 
             // Error handling code omitted in this example. 
             // Uri constructor throws a UriFormatException if there's 
             // an error. 
             webBrowser1.Navigate(new Uri(Redirect)); 
         } 
         else 
         { 
             MessageBox.Show("Specify a URL"); 
         } 
     } 
 } 

 
این گرداننده . قبالً با کنترل مرتبط شده است Navigatingقبلی، گرداننده رویداد  Visual Basicکد نمونه  در

  :به صورت زیر اعالن کنید #Cرویداد را در 

C#   کد نمونه: 

 this.webBrowser1.Navigating += new 
System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatingEventHandler( this.webBrowser1_Navigating); 
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 Smartphoneروي  WebBrowserبه بیرون از  )هدایت( براي ناوبري

شود، فوکوس را روي کنترل دیگري تنظیم  به اعتبار کلید ناوبري فشرده می UPکد نمونه زیر، زمانی که  •

  .کند می

کند تا  استفاده می Microsoft Pocket Internet Explorerاز منطق حسابرسی از سوي  WebBrowsingکنترل 

هاي تعبیه شده روي وب سایت نشان داده شده توسط  کاربر را قادر سازد تا پیوندهاي متفاوت و کنترل

پیش فرض را با استفاده از خاصیت ) tabbing(توانید این رفتار حسابرسی  شما می. کنترل را کاوش کند

KeyPreview تعریف کنید باز)Override .(  

مربوط به فرم را اداره  Loadفرض بر این است که در سازنده فرم یا در کدي که رویداد در کد نمونه زیر 

  .تنظیم شده است trueبه  KeyPreviewکند  می

Visual Basic   کد نمونه: 

Protected Overrides Sub OnKeyDown(ByVal keyg As KeyEventArgs)  
    If keyg.KeyCode = Keys.Up Then 
        textBox1.Focus() 
    End If 
    MyBase.OnKeyDown(keyg) 

 
C#   کد نمونه: 

protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs keyg) 
{ 
    if (keyg.KeyCode == Keys.Up) 
    { 
        textBox1.Focus(); 
    } 
    base.OnKeyDown(keyg); 
} 

 

  کامپایل کد
  :رجاعاتی به فضاهاي نام زیر استاین مثال نیازمند ا
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• System 
• System.Windows.Forms 

  

  کامل NET Framework.هاي دودویی با  سازگاري
.NET Compact Framework اي سازگار از  سازي زیرمجموعه یک پیاده.NET Framework  کامل وCLR است .

شود  کامپایل می NET Compact Framework.اي که در مقابل  ، برنامهstrong-nameدر غیاب یک سیاست انقیاد 

به مالحظات زیر در مورد این دو چارچوب توجه . کامل مقید شده و اجرا خواهد شد NET Framework.روي 

  :نمایید

شوند به طوري  متفاوت امضا می Strong-nameبا جفت کلید  NET Compact Framework.هاي  اسمبلی •

 .شان تمایز دهد کامل NET Framework.تواند آنها را از همتاهاي  می CLRکه 

• .NET Framework هاي  کند تا اسمبلی سیاست انقیادي عرضه می.NET Framework  کامل را به جاي

در این صورت در موارد معمولی . سازگار، جایگزین کند NET Compact Framework.ارجاعات 

براي مثال، اگر . پذیر خواهد شد ء امکانهاي جدیدي از اشیا استفاده از اجزاي موجود بدون ایجاد نمونه

ارجاع کند،  با هردو چارچوب   NET Compact Framework System.هاي  جزء شما تنها به کالس

  .سازگار خواهد شد

• .NET Compact Framework ها و نوعهایی که تنها براي  از کالس.NET Compact Framework  پشتیبانی

اند،  لیست شده» NET Compact Framework.تیبانی شده در هاي پش کالس«شوند و در بخش  می

  .کند پشتیبانی نمی

د، کن سازي می افزار را ساده فرم متقاطع، توسعه و گسترش میان درست همان طور که سازگاري جفتی پلت

. بخشند کاربر را بهبود توانمنديبرداري کنند تا  مشتري بایستی از کارکردهاي مختص دستگاه بهرههاي پر برنامه

  .بوداین امر داللت بر این دارد که بهترین کد رابط کاربري گرافیکی احتماالً مختص دستگاه هدف خواهد 

هم ها و فضاهاي نام جدا از ن اسمبلیکارکردهاي مختص دستگاهی را میا NET Compact Framework.با این که 

احتماالً مواردي وجود خواهد داشت که  کند تا از تعارضات انقیاد اجتناب کند، و مجرد فاکتورگیري می
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در این موارد، استفاده غیرعمدي از کارکردهاي مختص دستگاهی با . فاکتورگیري ناسازگار نتواند مدیریت شود

.NET Framework به جاي یک استثناي بارگیري برنامه، باعث بروز یک استثناي زمان اجرا خواهد شد.  

  NET Compact Framework.مربوط به  هاي لیست فایل
اند،  براي توسعه برنامه مهیا شده NET Compact Framework.هایی را که توسط  ها و فایل این بخش اسمبلی

  .ها جامع و فراگیر نبوده و در معرض تغییر قرار دارند این لیست. کند لیست می

Common Language Runtime (CLR)  

  کد خالص
  .شوند گیري شده کامپایل می لص بود و بر طبق پردازنده هدفهاي لیست شده در جدول زیر کد خا فایل

 توضیح فایل

Mscoree.dll  ریشه)Stub ( مربوط به موتورCLR فعلی.  

Mscoree3_5.dll  موتورهاي کد وJust-in-time (JIT).  

Netcfagl3_5.dll   سهم کد خالص ازWindows.Forms.  

Netcfd3dm3_5.dll  سهم کد خالص ازD3DM.  

Cgacutil.exe برنامه خدماتی نهانگاه اسمبلی سراسري.  

 :نکته

Netcf_setup.dll  یک فایلCAB شود و بخشی از  باشد، اما روي دستگاه نصب نمی میCLR باشد نمی.  

  کد مدیریت شده
هستند و  JITکامپایل شده به  NET Framework.هاي کد مدیریت شده  هاي لیست شده در جدول زیر فایل فایل

  .اند ستقل از پردازندهم
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  فایل  نسخه  توضیح

 Mscorlib.dll 1.0  .هاي کالس مبنا کتابخانه

 System.dll 1.0  .هاي کالس مبنا کتابخانه

 DOM.  1.0 System.xml.dllو  XML Reader ،XML Writerپشتیبانی الزم براي 

 System.Core.dll 3.5  .هاي کالس مبنا کتابخانه

 ADO.NET .  1.0 System.Data.dllعه داده پشتیبانی الزم از مجمو

 GDI.(  1.0 System.Drawing.dll(پشتیبانی الزم براي ترسیم واسط دستگاه گرافیکی 

 System.Messaging.dll 2.0  ).شود نیز شناخته می MSMQبه عنوان (بندي پیغام  صف

 System.Windows.Forms.dll 1.0  .پکیج فرمها

 XML.  1.0 System.Web.Services.dllرویس وب پشتیبانی الزم از مشتري س

 Visual Basic.  1.0 Microsoft.VisualBasic.dllکتابخانه زمان اجراي 

 CustomMarshallers.dll 2.0  .هاي سفارشی جمع کننده

Windows Communication Foundation (WCF)  براي

 System.ServiceModel.dll 3.5  .دستگاهها

Language-Integrated Query (LINQ) 3.5  .براي دستگاهها System.Xml.Xlinq.dll 

 System.Data.Entity.dll 3.5  .کند پشتیبانی می LINQاز زیرساخت 

 System.Runtime.Serialization.dll 3.5  .سریالی و غیرسریالی کردن اشیاء
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  اضافی هاي کامپوننت

  کد مدیریت شده
. هستند JITکامپایل شده به  NET Framework.هاي کد مدیریت شده  هاي لیست شده در جدول زیر، فایل فایل

  . هستند NET Compact Framework.ها مستقل از پردازنده بوده و منحصر به  این فایل

  فایل نسخه توضیح
Infrared communications.  

  .ارتباطات اینفرارد
1.0 System.Net.IrDA.dll 

DataGrid control for the 
.NET Compact Framework.  

 NET.براي  DataGridکنترل 

Compact Framework.  

1.0 System.Windows.Forms.DataGrid.dll 

Windows Embedded 
CE .NET Framework 

controls.  

 Windows Embeddedهاي  کنترل

CE .NET Framework.  

2.0 Microsoft.WindowsCE.Forms.dll 

Managed DirectX and 
Direct3D for devices.  

Direct3D  وDirectX  مدیریت شده

  .براي دستگاهها

2.0 Microsoft.WindowsMobile.DirectX.dll 
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Windows Communication 
Foundation (WCF) Exchange 

Server mail transport for 
devices.  

 Windowsنقل و انتقال مراسالت 

Communication Foundation 

(WCF) Exchange Server راي ب

  .دستگاهها

3.5 Microsoft.ServiceModel.Channels.Mail.dll 

WCF Exchange Server mail 
transport for Windows 

Mobile devices.  

 WCFنقل و انتقال مراسالت 

Exchange Server  براي

  .Windows Mobileدستگاههاي 

 Microsoft.ServiceModel.Channels.Mail.WindowsMobile.dll 

  

  NET Compact Framework.بع خارجی براي منا
در  NET Compact Framework.ها با استفاده از  منابع زیر اطالعات اضافی را درباره چگونگی توسعه برنامه

  .دهند اختیار قرار می

.NET Compact Framework  
.NET Compact Framework 3.5 Redistributable  چنان چه از قبل درROM اشد یا اگر نیازمند حضور نداشته ب

این . هستید، بایستی روي دستگاه موبایل شما نصب گردد 3.5به نسخه  2.0یا  1.0به روزرسانی از نسخه 

 NET Compact Framework.هاي  افزار دربردارنده تمام اجزایی است که شما به آنها نیاز دارید تا برنامه نرم

 NET Compact Framework.«افزار پیوند  انلود این نرمبراي د. را اجرا کنید 3.5و  2.0، 1.0هاي  نسخه

Downloads «را در مرکز دانلود مایکروسافت مالقات نمایید.  
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  مرکز توسعه موبایل
هاي جاسازي شده، پیوند  ترین اطالعات درباره توسعه برنامه براي موبایل و دستگاه براي آگاهی از تازه

»Microsoft .NET Framework Developer Center « را در سایتwww.Microsoft.com صفحه . مالقات کنید

.NET Compact Framework ها، اطالعاتی درباره محصول، تجدید نظرها،  را براي دانلود و سرویس پک

  .هاي تکنیکی، گروه هاي خبري اجتماعی و دیگر منابع مالحظه کنید مقاله

. دانلودهاست Windows Mobileهاي SDKاتی درباره باشند، اطالع هم چنین چیزهاي دیگري که در دسترس می

 Keyتوانند از قاب ناوبري  می NET Compact Framework.و  Windows Mobileصفحات مربوط به 

Technologies  واقع درMobile Developer Center، قابل دسترسی باشند.  

SDK هايWindows Mobile  
 Windows Mobile 5.0 SDK، به مدیریت شده Mobile Direct3Dنویسی  ها با استفاده از برنامه براي ایجاد برنامه

براي توسعه ضمناً . نیاز خواهید داشت Smartphoneبراي  Windows Mobile 5.0 SDKو  Pocket PCبراي 

براي  Windows Mobile 5.0 SDKنیازمند  ،3.5نسخه  NET Compact Framework.ها با استفاده از  برنامه

Smartphone هستید.  

SDKبا  همراه ها راMicrosoft Visual Studio 2008 زمانی که پروژه جدیدي را . روي یک کامپیوتر نصب کنید

 Windows Mobileو  Windows Mobile 5.0 for Pocket PCتوانید یکی از انواع پروژه  کنید، می ایجاد می

5.0 for Smartphone سازهاي  نهرا انتخاب کنید و ضمناً برنامه را به نموWindows Mobile 5.0  گسترش

  .دهید

و ) ها ریزفهرست(ها  ها، برشمارش اي از کالس مجموعه Microsoft.WindowsMobileکتابخانه کالس 

فضاهاي نام زیر به . دهند را شکل می Microsoft Windows Mobile SDKهاست که بخش مدیریت شده  نماینده

  .ها در دسترس هستندSmartphoneو  Pocket PCتنها براي  Windows Mobile 5.0 SDKعنوان بخشی از 

Microsoft.WindowsMobile.Configuration 

http://www.Microsoft.com
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هاي موبایل به کار برده  که به منظور تدارك دستگاه XMLهاي پیکربندي  کالسی را براي آزمایش طراحی فایل

  .دهد شوند، ارائه می می

Microsoft.WindowsMobile.Forms 

به منظور انتخاب اتصاالت و گزینش تصاویر عرضه اي سفارشی  هاي محاوره راي ایجاد جعبههایی را ب کالس

  .کند می

Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook 

و  MAPIهاي  سازد تا قرارهاي مالقات، وظایف، ارتباطات، پیغام کند که شما را قادر می هایی را عرضه می کالس

  .ها ایجاد کرده و به آنها دسترسی پیدا کنیدSmartphoneها و Pocket PCرا روي  SMSهاي  پیغام

Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook.MessageInterception 

هاي  کند که دسترسی الزم به یک مکانیزم پردازش پیغام براي رهگیري خودکار پیغام هایی را عرضه می کالس

SMS ها شروع به پردازش  برنامهدهند، و پس از آن  مطابقت میهایی که معیارهاي خاصی را  ورودي با خاصیت

  .دهد ند، در اختیار شما قرار مینک آنها می

Microsoft.WindowsMobile.Status 

اي براي تفسیر بر طبق  هاي برنامه هاي سیستم و نیز تعریف فعالیت داري خاصیت به منظور دسترسی و نگه

  .کند عرضه می هایی را ها و ریزفهرست مایندهها، ن کالس کنید، معیارهایی که تعریف می

Microsoft.WindowsMobile.Telephony 

  .کند که داراي متدي براي گماردن یک مکالمه تلفنی است کالسی را تعریف می

  چگونگی مشخص کردن اعضاي پشتیبانی شده در کتابخانه کالس
 NET Compact Framework.ی که مختص توانید متدهاي زیر را براي کسب اطالعات کتابخانه کالس شما می

  :هستند، به کار برید

  .محلی استفاده کنید Helpاز فیلترهاي ارائه شده در ناظران  •

فرم و نسخه ضمیمه شده با مستندات مربوط به انواع و اعضاي اختصاصی مراجعه  به اطالعات پلت •

  .کنید
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تشخیص دهید که کدام فضاهاي نام، انواع و اعضا  سازند تا به راحتی محلی شما را قادر می Helpفیلترهاي ناظر 

محلی  Helpتوجه کنید که این فیلترها تنها در ناظر . شوند پشتیبانی می NET Compact Framework.توسط 

Windows Software Development Kit (SDK)  یا مجموعهHelp باشند ترکیبی ویژوال استودیو در دسترس می.  

هاي متعددي در عناوین نوع و عضو، اطالعاتی را در مورد پشتیبانی  محلی، بخش Help عالوه بر فیلترهاي ناظر

فرم در اختیار قرار  فرم، و در برخی از موارد، رفتارهاي مختص پلت فرم دستگاه، پشتیبانی نسخه پلت پلت

  :دهند می

د اعمال شود، مانند توان فرمی را که می پلت نکتهتوانید هر گونه  ، شما می"Remarks"در انتهاي بخش  •

 .کند، پیدا کنید فرم دستگاه موبایل عمل می این چگونه یک متد به خصوص روي یک پلت

و  Smartphoneبراي  Pocket PC ،Windows Mobileبراي  Platforms" ،Windows Mobile"بخش  •

Windows Embedded CE  براي نوعها و اعضایی را که توسط.NET Compact Framework انی پشتیب

 Windows Embeddedحاوي دستگاههایی است که  Windows Embedded CE. کند شوند، لیست می می

CE کنند اما  را اجرا میPocket PC  یاSmartphone نیستند.  

آن نوع یا  NET Compact Framework.دهد که کدام نسخه از  نشان می "Version Information"بخش  •

  .کند عضو را پشتیبانی می

 :هنکت

 NET.در یک بخش ارجاعی پشتیبانی از  "Version Information"براي تعداد کمی از اعضا، بخش 

Compact Framework هاي دستگاه موبایل در بخش  فرم کند، اما برخی یا همه پلت را مشخص می

"Platforms" هاي  دهد که عضو در اسمبلی این امر نشان می. غایب هستند.NET Compact 

Framework شود پشتیبانی می) صفر یا بیشتر(ها  فرم اي از پلت حضور دارد، اما تنها روي زیرمجموعه.  
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 NET Compact.فرم پشتیبانی شده توسط  هاي پلت فرمهاي دستگاه و نسخه براي مشاهده لیستی از همه پلت

Framework هاي پشتیبانی شده توسط  فرم دستگاهها و پلت«، بخش.NET Compact Framework « را مالحظه

  .نمایید

  Smart Device Developmentو  NET Compact Framework.فیلترهاي 
 NET Compact.توانید استفاده کنید تا نشان دهید که کدام فضاهاي نام، نوعها و اعضا توسط  فیلتري که می

Framework شوند بستگی به محصولی دارد که در حال استفاده از آن هستید پشتیبانی می.  

  .استفاده کنید NET Compact Framework.، از فیلتر Windows SDKدر  •

  .استفاده کنید Smart Device Development، از فیلتر Visual Studioدر  •

  Smart Device Developmentیا  NET Compact Framework.براي استفاده از فیلتر 
یا  NET Compact Framework.مورد ، Filter by، در لیست Helpدر  Contentsیا  Indexدر قاب  •

Smart Device Development را کلیک کنید.  

آنها صرفاً . کند شود، محدود می نمایش داده می indexو  contentsاین دو فیلتر اطالعاتی را که در جدول 

  :دهند اطالعات زیر را نمایش می

  .هستند NET Compact Framework.تنها فضاهاي نامی که حاوي انواع پشتیبانی شده توسط  •

  .شوند پشتیبانی می NET Compact Framework.تنها انواع واقع در یک فضاي نام که توسط  •

 .شوند پشتیبانی می NET Compact Framework.اي که توسط  هاي متد و سازنده تنها سربارگذاري •

 :نکته

ظاهر  contentsدر جدول علیرغم این که فیلترینگ به کار برده شده است، اعضاي به ارث رسیده 

  .شوند نمی

 .هستند NET Compact Framework.تنها محتویات مفهومی که مربوط به  •
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  چگونگی تحصیل دایرکتوري برنامه
وجود ندارد، مشخص  Pocket PCهاي  از آن جایی که هیچ گونه تنظیمات دایرکتوري جاري ذاتی در برنامه

. گرداند را برمی FileNotFoundExceptionصات مسیري یک استثناي کردن یک نام فایل در کد بدون هیچ مشخ

 \Program Files\myAssembly\هاي اسمبلی شما تحت  هاي داده را همراه با فایل فایل Pocket PCهاي  برنامه

  .نام اسمبلی شماست myAssemblyکنند، جایی که  ذخیره می

  مثال
ال اجراي فعلی را با استفاده از نام دایرکتوري کامالً توصیف این مثال چگونگی مشخص کردن مسیر برنامه در ح

توجه کنید که چنان چه برنامه در حال اجرا شدن در دایرکتوري ریشه . دهد شده از اسمبلی اجرایی، نمایش می

  .دستگاه باشد، اطالعات مسیر برگشتی یک رشته تهی خواهد بود

Visual Basic   کد نمونه: 

Dim strAppDir As String = _ 
  Path.GetDirectoryName([Assembly].GetExecutingAssembly().GetModules(0).FullyQualifiedName) 
MsgBox(strAppDir) 

 

C#   کد نمونه: 

string strAppDir = 
Path.GetDirectoryName(Assembly.GetExecutingAssembly().GetModules()[0].FullyQualifiedName); 
MessageBox.Show(strAppDir); 

 

  کامپایل کد
  :این مثال نیازمند ارجاعاتی به فضاهاي نام زیر است

• System 
• System.Windows.Forms 
• System.IO 
• System.Reflection 
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  پذیري گیري و تفکیک چگونگی اداره تغییرات جهت
 NET Compact.سط پشتیبانی شده تو Smartphoneو  Pocket PCهاي صفحه نمایش  گیري جدول زیر جهت

Framework ابعاد در واحد پیکسل و به صورت عرض در ارتفاع هستند. دهد را نشان می .  

  )پذیري باال تفکیک( DPI 192ابعاد نوعی با   DPI 96ابعاد نوعی با   گیري صفحه نمایش جهت

Portrait - Pocket PC 
Portrait - Smartphone 

240 x 320  

176 x 220, and 240 x 320 

480 x 640 

352 x 440, and 480 x 640 

Landscape - Pocket PC only 320 x 240  640 x 480 

Square - Pocket PC only 240 x 240 480 x 480 

ها را  استفاده کنید تا به طور خودکار کنترل) سازي موقوف( Dockingو ) مهارسازي( Anchoringتوانید از  شما می

. هاي صفحه نمایش متفاوت وفق دهند گیري که محتویات فرم خود را با جهتتغییر اندازه دهید طوري 

Anchoring کند، در حالی که  فاصله مشخصی را از یک لبه حفظ میDocking چسبد کانتینر والد می یک به لبه.  

رفتا شود،  اش تغییر اندازه داده می یک کنترل زمانی که کنترل یا فرم متضمن و دربردارنده Anchorخاصیت 

کند  را مشخص میاش  کنترل دربردارنده هایی از  یک کنترل لبه Dockخاصیت . کند اش را تعیین می تغییر اندازه

  .که کنترل باید به آن بچسبد

همان رفتاري را دارند که  NET Compact Framework.در ) Docking(سازي  و موقوف) Anchoring(مهارسازي 

.NET Framework پذیري  خود را سفارشی کنید تا خود را با تنظیمات تفکیک  توانید برنامه ا میشم. کامل دارند

  .متفاوت وفق دهد) نقطه به ازاي اینچ( DPIپیکسل 

  گیري صفحه نمایش اداره یک تغییر در جهت ه منظورب
ند یک هایی را که باید در ناحیه به خصوصی از فرم باشند در یک کنترل کانتینر، مان توانید کنترل شما می •

Panel  جاي دهید و سپس خاصیتDock  کنترلPanel را به لبه دلخواه تنظیم کنید.  

را روي   Anchorهاي فرمش، خاصیت  نسبت به کنارهداري اندازه و موقعیت درست یک کنترل  براي نگه •

  .ها به موقعیت مطلوب تنظیم کنید کنترل
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اش را  ر گوشه سمت راست پایینی ظاهر شده و اندازهاي داشته باشید که همواره د براي مثال، براي این دکمه

  :حفظ کند، از دستور زیر استفاده کنید

Visual Basic   کد نمونه: 

Me.Button1.Anchor = AnchorStyles.Bottom Or AnchorStyles.Right 

C#   کد نمونه: 

this.button1.Anchor = AnchorStyles.Bottom | AnchorStyles.Right; 

 Propertiesسازي را در قاب  توانید تنظیمات مهارسازي و موقوف ، شما میMicrosoft Visual Studio 2008ر د

  .انجام دهید

  گیري صفحه نمایش براي تغییر جهت
گیري صفحه  توانید جهت باشد، می 5.0نسخه  Windows Moblieشما در حال اجراي  Pocket PCچنان چه  •

درجه به صورتی که توسط ریزفهرست  270و  180، 90درجه تا  در صفر Portraitنمایش را از 

ScreenOrientation گیري  براي مثال، دستور زیر یک جهت .مشخص شده، تغییر دهیدLandscape  را تنظیم

  :کند می

Visual Basic   کد نمونه: 

SystemSettings.ScreenOrientation = ScreenOrientation.Angle270  

C#   ونهکد نم: 

SystemSettings.ScreenOrientation = ScreenOrientation.Angle270; 

 تمرینیک از این رو، . دهد، نه فقط برنامه را گیري صفحه نمایش دستگاه را تغییر می توجه کنید که جهت

گیري صفحه  جهت، FormClosingدر کد رسیدگی به رویداد مربوط به رویداد تواند این باشد که  خوب می

  .برگردانیداش  نمایش را به تنظیمات اصلی
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 پذیري صفحه نمایش اداره یک تغییر در تفکیک

کنید، طراح کدي را در  ایجاد می Microsoft Visual Studio 2008را در  Smart Deviceزمانی که یک پروژه  •

فحه نمایش پذیري ص ها را به طرز مناسبی براي تفکیک دهد که به طور خودکار کنترل اختیار قرار می

کند؛ در غیر این صورت، چنان چه برنامه شما در حال اجرا روي یک دستگاه با  بندي می دستگاه مقیاس

متفاوتی از دستگاه به کار رفته براي توسعه آن باشد، فرم یا خیلی بزرگ یا خیلی  DPIپذیري  یک تفکیک

  .بندي شوند ی به طور مقتضی مقیاسهاي واقع در روي فرم بایست در نتیجه، کنترل. کوچک ظاهر خواهد شد

دستورات  کنید، طراح ایجاد می Microsoft Visual Studio 2008را در  Smart Deviceزمانی که یک پروژه 

  :کند اضافه می InitializeComponentبه متد زیرا 

[Visual Basic] 

  :کد نمونه   
Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(96.0!, 96.0!) 
Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Dpi 

[C#] 

 :کد نمونه   

this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(96F, 96F); 
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Dpi; 

طراحی شده و این  DPI 96پذیري  اي دستگاهی با یک تفکیکدهد که بر اي را نشان می این دستورات برنامه

مقدار پیش فرض  DPI 96توجه کنید که . شود انجام می DPIبندي اتوماتیک با استفاده از حالت  که مقیاس

طراح کد به طور خودکار این . است Visual Studio 2008به دست آمده از کامپیوتر رومیزي در حال اجراي 

 DPIشوند تا تنظیمات  بندي می هاي واقع در روي فرم به طور خودکار مقیاس ند، و کنترلک کد را تولید می

  .متفاوتی را مدیریت کنند

ها به طور  شوند، این گرافیک ترسیم می OnPaintکه در متد  استهایی  چنان چه برنامه شما حاوي گرافیک

اشیاء  DpiYو  DpiXهاي  اصیتشما نیاز خواهید داشت که از خ. بندي نخواهند شد خودکار مقیاس

Graphics اي را مشخص کنید بندي درخور و شایسته خود استفاده کنید تا مقیاس .  
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 ScreenOrientation ریزفهرست

مورد  ScreenOrientationتواند با خاصیت  کند که می گیري صفحه نمایش دستگاه را تعیین می زاویه جهت

  .دسترسی واقع شود

Namespace:  Microsoft.WindowsCE.Forms 
Assembly:  Microsoft.WindowsCE.Forms (in Microsoft.WindowsCE.Forms.dll)   

 ScreenOrientationاعضاي ریز فهرست 

  توضیح نام عضو  
 Angle0 گیري  یک جهتPortrait کند را در صفر درجه مشخص می.  

 

Angle90 کند درجه مشخص می 90گیري را در  یک جهت.  

 

Angle180 گیري  یک جهتLandscape  کند درجه مشخص می 180را در.  

 

Angle270 کند درجه مشخص می 270گیري را در  یک جهت.  

  نکات
  .است نیازمند به روزرسانی Pocket PC 2003. پیش فرض در زاویه صفر درجه است Portraitگیري  جهت

  ها مثال
گیري صفحه نمایش را از طریق  جهت توان اي می مهدک  کلیکبا دهد که چگونه  کد نمونه زیر نشان می

  .تغییر داد ScreenOrientationفهرست ریز

Visual Basic   کد نمونه: 

' Each click event changes the screen orientation, as determined 
' by the variable x, which increments from 0 to 3 and then back 
' to 0. Four clicks cycle through the ScreenOrientation enumeration. 
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles 
Button1.Click 

 
   Select Case x 
      Case 0 
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         ' Pass a value for the ScreenOrientation enumeration 
         ' to the SetOrientation method, defined below, 
         ' and increment x so that the next button 
         ' click rotates the screen orientation. 
         SetOrientation(ScreenOrientation.Angle90) 
         x += 1 
      Case 1 
         SetOrientation(ScreenOrientation.Angle180) 
         x += 1 
      Case 2 
         SetOrientation(ScreenOrientation.Angle270) 
         x += 1 
      Case 3 
         SetOrientation(ScreenOrientation.Angle0) 
         x = 0 
      Case Else 
         SetOrientation(ScreenOrientation.Angle0) 
         x = 0 
   End Select 
End Sub 

 
 
' Set the orientation to a value of the 
' ScreenOrienation enumeration and update the 
' status bar with the current angle. 
Private Sub SetOrientation(so As ScreenOrientation) 
   ' Set the requested orientation. 
   SystemSettings.ScreenOrientation = so 

 
   Me.StatusBar1.Text = SystemSettings.ScreenOrientation.ToString() 
End Sub 

 

C#   کد نمونه: 

 // Each click event changes the screen orientation, as determined 
 // by the variable x, which increments from 0 to 3 and then back 
 // to 0. Four clicks cycle through the ScreenOrientation enumeration. 

 
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 

 
 switch(x) 
 { 
  case 0: 

 
   // Pass a value for the ScreenOrientation enumeration 
   // to the SetOrientation method, defined below, 
   // and increment x so that the next button 
   // click rotates the screen orientation. 
   SetOrientation(ScreenOrientation.Angle90); 
   x++; 
   break; 
  case 1: 
   SetOrientation(ScreenOrientation.Angle180); 
   x++; 
   break; 
  case 2: 
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   SetOrientation(ScreenOrientation.Angle270); 
   x++; 
   break; 
  case 3: 
   SetOrientation(ScreenOrientation.Angle0); 
   x = 0; 
   break; 
  default: 
   SetOrientation(ScreenOrientation.Angle0); 
   x = 0; 
   break; 
 } 
} 

 
 // Set the orientation to a value of the 
 // ScreenOrienation enumeration and update the 
 // status bar with the current angle. 
private void SetOrientation(ScreenOrientation so) 
{ 
 // Set the requested orientation. 

 
 SystemSettings.ScreenOrientation = so; 

 
 this.statusBar1.Text = SystemSettings.ScreenOrientation.ToString(); 
} 

 

  .کنند هایی که از این ریزفهرست پشتیبانی می فرم پلت
Windows CE ،Windows Mobile  برايSmartphone ،Windows Mobile  برايPocket PC.  

.NET Framework  و.NET Compact Framework کنند فرم پشتیباي نمی هاي هر پلت از تمامی نسخه .  

  طالعات نسخها
.NET Compact Framework 

  .شود پشتیبانی می 3.5و  2.0هاي  توسط نسخه

  NET Compact Framework.بندي پیغام در  صف
توانید  استفاده کنید، و ضمناً می NET Compact Framework.در  Windows CE MSMQتوانید از مؤلفه  شما می

  .را به کار برید System.Messagingنام هاي ضمیمه شده در نوعهاي واقع در فضاي  ویژگی
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دهند تا روي شبکه به  کند که به شما اجازه می هایی را عرضه می س کال System.Messagingفضاي نام 

به (ها را ارسال کرده، دریافت نمایید یا  شان نمایید و پیغام هاي پیغام وصل شده، آنها را مانیتور کرده و اداره صف

  .شان بگیریدتحت نظر) صورت دزدکی

MSMQ  در.NET Compact Framework  
.NET Compact Framework  که به عنوان (بندي پیغام  از صف 2.0نسخهMSMQ در ) شود نیز شناخته می

Windows CE کند پشتیبانی می .MSQM ها و  هاي دیگر در عرض شبکه سازد تا با برنامه ها را قادر می برنامه

  .تاً آفالین باشند، ارتباط برقرار کنندهایی که ممکن است موق سیستم

تواند پیغامهایی  صف پیغام می. کنند ها را به یک صف پیغام ارسال می ها پیغام براي استفاده از این سرویس، برنامه

ها یا روي دستگاه یکسانی قرار  هاي ارسال کننده و هم دریافت کننده نگه دارد و این برنامه را هم براي برنامه

  .اند روي دستگاههاي متفاوتی واقع شده دارند یا

ها را علیرغم این که یک برنامه دریافت کننده درحال  پیغام MSMQشود،  مانی که یک اتصال شبکه برقرار میز

تواند در  برنامه دریافت کننده می. دهد تحویل می) remote queue(ها را به صف دوردست  اجرا باشد یا نه، پیغام

  .ها را بررسی کند ی خودش، پیغامهر زمانی در صف محل

MSMQ  در میان سیستم عاملWindows CE  روي یکPocket PC توانید آن را  تعبیه نشده است، اما شما می

رویه زیر چگونگی . ایجاد کنید ،کنند هایی را که از آن استفاده می اندازي کنید و برنامه نصب کنید، سرویس را راه

  :کند تشریح میرا  MSMQبه دست آوردن مؤلفه 

• Windows Mobile 2003  برايPocket PC SDK جزء ،MSMQ  راPocket PC هاي در حال اجراي

Windows Mobile کند عرضه می.  

ها و Pocket PCبراي  Windows Mobile Version 5.0افزار  نرمدستگاههاي در حال اجراي  •

Smartphoneتوانند جزء  ها، میMSMQ  را از»http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53900« 

  .دانلود کنند

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=53900
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• MSMQ بوط بهرم Windows Mobile  برايSmartphone در دسترس نیست.  

• MSMQ  با استفاده ازMicrosoft Platform Builder دهندگان  براي توسعهWindows CE در دسترس است.  

Windows Mobile 2003  برايPocket PC  از پروتکلSRMP ) پیغام قابل اعتماد پروتکل ارسالSOAP ( مبتنی بر

HTTP کند، پس شما بایستی از یک پروتکل  پشتیبانی نمیMSMQ ها استفاده کنید اختصاصی براي ارسال پیغام .

SRMP  توسطWindows Mobile  شود پشتیبانی می 5.0نسخه.  

.NET Compact Framework  تنهاXmlMessageFormatter  از /ها به کردن پیغامرا براي مرتب کردن و نامرتب

  .برد صف پیغام به کار می

.NET Compact Framework ها در  کند، زیرا این مشخصه هاي زیر پشتیبانی نمی از ویژگیWindows CE  قابل

  :دسترسی نیستند

  .شود پیغام واحد محدود می تبادلبه  تبادل،پشتیبانی از . پیغام چندگانه تبادالت •

  .خواندن صف از راه دور •

  ).Encryption( یا رمزداز کردن تحفاظ •

  .Access Control List (ACL)امنیتی مبتنی بر یک  •

• MQMail.  

  .Active Directoryهاي عمومی مبتنی بر  صف •

تواند  نمی NET Compact Framework.شود،  ها پشتیبانی نمی روي دستگاه Active Directoryاز آن جایی که 

دلی ابراي ارسال یک صف تب. تبادلی است یا نه) remote queue(تشخیص دهد که آیا یک صف دورست 

  :دوردست، دستورالعمل زیر مورد نیاز است

1. ;XACTONLY هاي  را به مسیر صف در سازندهMessageQueue اي را  که یک پارامتر مسر رشته

  .بیفزایید Path، اضافه کنید و آن را به خاصیت کند دریافت می



www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

٨۴ 
 

2. Single  را برايMessageQueueTransactionType  در متدهايSend گیرند،  که آن پارامتر را می

  .مشخص کنید

.NET Compact Framework  از انواع زیر در فضاي نامSystem.Messaging کند پشتیبانی نمی:  

AccessControlEntry 

AccessControlEntryType 

AccessControlList 

ActiveXMessageFormatter 

BinaryMessageFormatter 

CryptographicProviderType 

Cursor 

EncryptionAlgorithm 

EncryptionRequired 

GenericAccessRights 

HashAlgorithm 

MessageLookupAction 

MessageQueueAccessControlEntry 

MessageQueueAccessRights 

MessageQueueCriteria 

MessageQueueEnumerator 

MessageQueueInstaller 

MessageQueuePermission 

MessageQueuePermissionAttribute 

MessageQueuePermissionEntry 

MessageQueuePermissionEntryCollection 

MessageQueueTransaction 

MessageQueueTransactionStatus 

MessagingDescriptionAttribute 

PeekAction 

QueueAccessMode 

StandardAccessRights 

Trustee 

TrusteeType 

  

  NET Compact Framework.در  MSMQچگونگی استفاده از 
) شود نیز شناخته می MSMQکه به عنوان (بندي پیغام  که از صف NET Compact Framework.هاي  ایجاد برنامه

از  Windows CEگرچه، . شود به کار برده می NET Framework.کنند، مشابه فرایندي است که در  استفاده می

  .کند پشتیبانی نمی» NET Compact Framework.در  MSMQ«هاي تشریح شده در بخش  امی مشخصهتم

The following code examples show how to create a message queue, send a message to the queue, and 
receive a message from the queue, all on the same device. No network connectivity is required. A simple 
class, Order, is used to create objects for Message Queuing.  

از صف، همگی پیغام یک نمونه کدهاي زیر چگونگی ایجاد یک صف پیغام، ارسال یک پیغام به صف، و دریافت 

، Orderس ساده، به نام یک کال. اي مورد نیاز نیست هیچ ارتباط شبکه. دهد روي دستگاهی یکسان را نشان می

  .شود بندي پیغام به کار برده می براي ایجاد اشیائی براي صف
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براي آگاهی از . روي دستگاه نصب شده است Message Queuingها فرض بر این است که  در این مثال

را  »NET Compact Framework.در  MSMQ«، بخش Message Queuingاطالعات بیشتر درباره کسب مؤلفه 

  .الحظه نماییدم

  Orderتعریف کالس 
  .کالس زیر را به پروژه خود اضافه کنید •

Visual Basic   کد نمونه: 

' This class represents an object that 
' is sent to and received from the queue. 
Public Class Order 
    Dim ID As Integer 
    Dim DTime As DateTime 
    Public Property orderID() As Integer 
        Get 
            Return Me.ID 
        End Get 
        Set(ByVal value As Integer) 
            Me.ID = value 
        End Set 
    End Property 
    Public Property orderTime() As DateTime 
        Get 
            Return Me.DTime 
        End Get 
        Set(ByVal value As DateTime) 
            Me.DTime = value 
        End Set 
    End Property 
End Class 

 

  ایجاد صف پیغام
  .متد زیر را به فرم خود بیفزایید •

Visual Basic   کد نمونه: 

Private Sub CreateQueue() 
    ' Determine whether the queue exists. 
    If Not MessageQueue.Exists(QPath) Then 
        Try 
            ' Create the queue if it does not exist. 
            myQ = MessageQueue.Create(QPath) 
            MsgBox("Queue Created") 
        Catch ex As Exception 
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            MsgBox(ex.Message) 
        End Try 
    Else 
        MsgBox("Queue Exists") 
    End If 
End Sub 

 

  ارسال یک پیغام به صفبراي 
  .متد زیر را به فرم خود اضافه کنید •

Visual Basic   کد نمونه: 

Private Sub SendMessageToQueue() 
    ' Create a new order and set values. 
    Dim sendOrder As New Order() 
    sendOrder.orderID = 23123 
    sendOrder.orderTime = DateTime.Now 
    Try 
        myQ.Send(sendOrder) 
        MsgBox("Message Sent") 
    Catch ex As Exception 
        MsgBox(ex.Message) 
    End Try 
End Sub 

 

  ز صفدریافت پیغام ابراي 
  .متد زیر را به فرم خود اضافه نمایید •

Visual Basic   کد نمونه: 

Private Sub ReceiveMessageFromQueue() 
    ' Connect to the a queue on the device. 
    myQ = New MessageQueue(QPath) 

 
    ' Set the formatter to indicate the body contains an Order. 
    Dim targetTypes() As Type 
    targetTypes = New Type() {GetType(Order)} 
    myQ.Formatter = New XmlMessageFormatter(targetTypes) 
    Try 
        ' Receive and format the message.  
        Dim myMessage As Message = myQ.Receive() 
        Dim myOrder As Order = CType(myMessage.Body, Order) 

 
        ' Display message information. 
        MsgBox("Order ID: " & _ 
            myOrder.orderID.ToString() & _ 
                Chr(10) & "Sent: " & myOrder.orderTime.ToString()) 
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    Catch m As MessageQueueException 
        ' Handle Message Queuing exceptions. 
        MsgBox(m.Message) 
    Catch e As InvalidOperationException 
        ' Handle invalid serialization format. 
        MsgBox(e.Message) 
    End Try 
End Sub 

 

  بندي پیغام براي آزمایش صف
و  CreateQueueار شده است، به فرم اضافه کنید، تا متدهاي د برچسب Sendاي را که با  دکمه .1

SendMessageToQueue را فراخوانی کند.  

ReceiveMessageFromQueueدار شده است، به فرم اضافه کنید، تا متد  برچسب Receiveاي را که با  دکمه .2  

 .را فراخوانی کند 

  کامپایل کد
  :ر استاین مثال نیازمند ارجاعاتی به فضاهاي نام زی

• System 
• System.Messaging 
• System.Windows.Forms 

  

  NET Compact Framework.در  مدیریت ریسمان
.NET Compact Framework سازي  از عمل ریسمان)Threading (هاي زیر  کند اما از ویژگی مرکزي پشتیبانی می

  :کند کامل پشتیبانی نمی NET Framework.در 

  .وي ریسمان جارير برپشته فشرده دسترسی به  •

  .Win32براي  OVERLAPPEDاي از ساختار  نمایش مدیریت شده •

  .کنند هایی که بافت اجرا را مدیریت می کالس •

  ).Semaphores(استفاده از سمافورها  •

  .صفات حالت ریسمان •
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  .هاي دستگیره انتظار به جز براي گرفتن دستگیره اغلب عملیات •

.NET Compact Framework ن نماینده از به کار بردThreadStart  براي استفاده با متدThread.Start  و استفاده از

  .کند پشتیبانی می Timerبا یک   TimerCallbackنماینده 

.NET Compact Framework  از مشخص کردن پارامترهاي وقفه زمانی  2.0نسخه)Time-out ( براي متدهاي

  :کند سازي زیر پشتیبانی می ریسمان

  .WaitHandle کالس از یک WaitOne(Int32, Boolean)متد  •

  .Tread کالس از یک Join(Int32)متد  •

  مخازن ریسمانتغییرات در 
ها در یک مخزن ریسمان برابر  ، تعداد حداکثري پیش فرض ریسمان1.0نسخه  NET Compact Framework.در 

یابد،  کاهش می 128Kاندازه پشته  با یک 25، این مقدار تا 2.0در نسخه . است 64Kبا یک اندازه پشته  256با 

  .کامل مطابقت دارد) رومیزي( NET Framework.که با دقت بیشتري با عملکرد 

چنان چه هیچ گونه ریسمانی در مخزن ریسمان در دسترس نباشد، نافرجام مانده و یک  HTTPیک درخواست 

  .استثناهاي اصلی در این وضعیت موارد زیرند. استثناء پرتاب خواهد کرد

  استثناء  شرایط بروز

 OutOfMemoryException  .بندي مراجعه مجدد کاربر نباشد قادر به صف

در مخزن ریسمان، ریسمان کافی وجود نداشته  ،براي کامل کردن عملیات

  .باشد
WebException 

سمان، هاي مجاز واقع در مخزن ری هاي وب همزمان، یا با افزایش حداکثر ریسمان با کاهش تعداد درخواست

از متد  2.0نسخه  NET Compact Framework.. ها اجتناب کنید ریسمان) یا تمام کردن(توانید از کم آوردن  می

SetMaxThreads پارامترهاي این متد را به این صورت مشخص نمایید. کند پشتیبانی می:  
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  پارامتر  توضیح

تواند هر  متر میاین پارا. هاي عمل کننده در مخزن ریسمان حداکثر تعداد ریسمان

  .مقداري باشد
workerThreads  

 NET Compact.. هاي غیرهمزمان در مخزن ریسمان حداکثر تعداد ریسمان

Framework و  1کند، اما با مقداري مابین  پوشی می فعالً از این مقدار چشم

شود زیرا این  توصیه می 500براي سازگاري با آینده، مقدار . تنظیم شود 1000

  .کامل است NET Framework.ار پیش فرض عدد مقد

completionPortThreads  

توانید با تغییر یک  هستند، شما می 1.0نسخه  NET Compact Framework.هایی که در حال اجراي  براي دستگاه

را در کلید  MaxThread. هاي مجاز را در مخزن ریسمان کاهش دهید تنظیم رجیستري، حداکثر ریسمان

CFROOT\ThreadPool توجه کنید که این کلید رجیستري توسط  .به مقدار مطلوب تنظیم کنید.NET Compact 

Framework  شود به کار برده نمی  2.0نسخه.  

 System.Threadingفضاي نام 

نویسی چند ریسمانی را  کند که برنامه هایی را عرضه می ها و واسط کالس System.Threadingفضاي نام 

هاي ریسمان و دسترسی به داده  سازي فعالیت هاي مربوط به همزمان عالوه بر کالس. کنند پذیر می امکان

)Mutex ،Monitor ،Interlocked ،AutoResetEvent  این فضاي نام حاوي کالس ...)و ،ThreadPool  است که به

که متدهاي  Timer سیستم را می دهد، و یک کالس با هاي عرضه شده شما اجازه استفاده از مخزنی از ریسمان

  .کند هاي مخزن ریسمان اجرا می ریسمان روي برمراجعه مجدد را 
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  .موفق باشید

  اللهم عجل لولیک الفرج
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