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ABSTRACT 

This paper involves designing graphics model for displaying and 

working under Windows98 operating system called Screen Saver, which is 

considered as one of the most significant desktop settings. Various and 

multiple algorithms were used and implemented for designing Screen Saver, 

with the capabilities of (storing its settings within the Windows98 Registry 

and preventing using the computer from an unauthorized user). 

To perform this work, Visual C++ v6.0 and Windows98 API 

functions were considered as programming tools. Software was tested 

successfully under Windows98 operating system. 

Keywords: Screen Saver, Registry, API. 
 

 98تطبيق قالب حافظة شاشة لنظام التشغيل ويندوز 
 أسماء ياسين حمو  أحمد سامي نوري  زهور حسين حسن

 كلية اإلدارة واالقتصاد 
 جامعة الموصل 

 كلية علوم الحاسبات والرياضيات 
 جامعة الموصل 

 
 الملخص

يتضمن البحث تصميم قالب رسومي للعرر  ععمرل احاة رة ةاةرة باعتبارهرا عهرم تعر ادات 
المكترربو ومررن صصررا ا هرربا السالررب الرسررومي هررو تتاتررة الترصررة للم ررت  م الصتيررار الصررور  سرر  

الترري ير ررب ةرري عرضررعا لارري تع رري ال ررابب الذ صرري للحاسرربة تا تررم تصررميم صوار ميررات عررر  
ل ت ررر    98رسرررومية متعررر دة مرررب تمكاإليرررة تترررص اإلعررر ادات ال اصرررة بالحاة رررة ةررري الت ررر  ل لوي ررر و 

 ية تذغ لواست  امعا ع   ال عمل
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كمررا ع ررت  م السالررب ةرري تماعررة الحاسرربة مررن اوةرر اذ   ررر الم ررول ن والرر  عررن  ريرر  
است  ام المة المرور ةي اال الحالت ن )ع   ب اعة التذغ ل عو ع   ترك الحاسبة وهي تعمل لم ة مرن 

 الزمن( دون است ابة من الم ت  م عي )الضغط عل  لوتة المتاتي  عو جعا  التأرة(و 
ةرري المرم ررة مررب االعتمرراد علرر  عسررلو  واجعررة  Visual C++   V6.0ت لغررة اسررت  م

 و98وتعمل ب  اح ةي ب ئة إل ام التذغ ل وي  و  APIالمرم ة الت ميقية 
 وAPIتاة ة الذاةة، ت   ل،  الكلمات المفتاحية:

 
 المقدمة

مرررب الم رررت  م بواجعرررة رسرررومية تررر ع  واجعرررة الم رررت  م  98يررررتبط إل رررام التذرررغ ل وي ررر و 
باسرت  ام عسرلو  سر   المكترب تا يتتاعرل الم رت  م  Graphic User Interface GUIالرسرومية 

 و[5]مب ال  ام من صالل اا  ات ورمو  مت وعة 
ويرررتم تعررر اد سررر   المكترررب لتأصرررب الحاسررربة ال رررابب الذ صررري لم رررت  معا وعتررر  عهرررم هرررب  

الل ةترة  م يرة سرم  عن تر دها اإلع ادات هو تاة ة الذاةة و ومم ع عمل تاة ة الذاةة هو اإله ص
الم ررت  م لررم عحرر   ة عررا عي اسررتعمال ل عررا  التررأرة عو للوتررة المترراتي   ي ررر  تتع ررل برإلررام  تاة ررة 
الذاةررة عوتوماتيكيرراذ الرربي عتتررر  عن ععررر  رسرروميات متحراررة ووررألوان م تلتررة والرر  لم ررب اةررتعال 

تعرادة محتويرات الذاةرة اوصرلية تلر  و ولغرر   [8]الت تور مرن جرراا الذاةرة المتوقترة عرن العمرل 
 وضععا عمكن الضغط عل  عي متتاح ةي لوتة المتاتي  عو تحري  جعا  التأرةو

كما ع ت  م برإلام  تاة ة الذاةة لحماعة الحاسبة مرن الت ترل ع ر  تراعرا لتتررة مرن الرزمن 
عي اسرت  ام و بع  تذغ ل برإلرام  تاة رة الذاةرة ةران  Passwordوال  ب زن م م  لالمة المرور 

للمترراتي  عو تحريررر  ل عررا  الترررأرة لرررن عع رر  محتويرررات الذاةررة اوصرررلية تال بعررر  تع رراا المرررة المررررور 
 و[9]الصحيحة 

علرر  عرر د مررن تاة ررات الذاةررة وجميععررا ت ررت  م ملتررات  98عحرروي إل ررام التذررغ ل وي رر و 
للم رت  م مح دة م بساذ من قمل ال  ام و ال تع ي عي  ابب ة صي  PCX.و BMP.صورية إلوع 

 و[6]تال تاا است  م الحاة ة ال اصة بال ا ثالثي اوبعاد 
عتتسرر تلر  الحماعرة الضررورية  98هبا من جعة ومن جعرة عصرر  ةران إل رام التذرغ ل وي ر و 

مررن المت تلرر ن وصاصررة ع رر  برر ا التذررغ لو تمررا المررات المرررور الموجررودة ةرري لوتررة الررتحكم ة  رررا  
بالضررغط علر  المتتراح الموجررود ةري مرورب ترروار المرات المرررور  ت ر  ل الر صول ةسررط ويمكرن ت او هرا

 و  [9](1كما ةي الذكل )
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وإلضتاا ال ابب الذ صي عل  الحاسبة الب  من تصرميم قالرب عكرون بمةابرة تاة رة ةاةرة 
عّمارن الم ررت  م مرن اصتيررار الصررور التري ي رروي عرضرعاو ولمررا ااإلررت هرب  الصررور ثابترة مررب العلررم عن 

اة ررررة الذاةررررة هررررو عررررر  الرسرررروم المتحراررررة ووررررألوان م تلتررررة لرررربل  تحررررتم اصتيررررار عسررررال عمررررل ت
صوار ميررات صاصررة لعررر  الصررور لتمرر و متحراررةو امررا عمكررن اسررت  ام هررب  الحاة ررة بذرركل معرر ن 
بح رررث تم رررب الررر صول تلررر  الحاسررربة واسرررتعمالعا تال مرررن قمرررل الم رررول ن عي بعررر  تع ررراا المرررة ال رررر 

 الم اسبة و
 

 من قبل المستخدم وطريقة إعداده  Screen saver .SCR تثبيت برنامج 
ةرري الرر ل ل  (Screensaver)لارري ععمررل الت م رر  بذرركله الصررحي ، البرر  مررن وضررب الملرر  

C:\Windows\System  و تررتم عمليررة تذررغ له عررن  ريرر  الوصررول تلرر  صصررا ا الذاةررة ضررمن
تاة ات الذاةرة التري تعمرل  التي ت عر ع داذ من screensaverلوتة التحكم ومن ثم اصتيار قا مة 

 (و2مب وي  و  ومن ضم عا سي عر اسم المرإلام  مب م موعة االصتيارات اما موجود ةي الذكل )
 

 (: مروب توار المات ال ر1الذكل )

 (: ظعور الت م   ضمن اصتيارات تاة ة الذاةة 2الذكل )
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 ( ويذمل ما عأتي:3سي عر مروب توار الت م  ، الذكل) Settingsع   الضغط عل  اإلع ادات 
Delay Time  عمر ت رجات : ع ت  م لتح ي  سرعة العر  من صالل ةريط عمكن  تمرير  

 لت ريب العر و  Fastلتب ئ من سرعة العر  عو  slowمؤةرة، عما 
 : لتح ي  صوار مية العر  تا تم توة ر صمس صوار ميات للعر  وهي:    Animation -ب

Image Discrete  ،Left to Right ،Four Sequres Input  ،Two Halfs  ،Two 

Halfs Discreteو 
ق  ير ب الم ت  م ةي عر  ععة صورة والتي ق  ال تتوةر ضمن  :   Photo Directory -جـ

لغر  تح ي  م ار المل  الم لو    Brows، ع   ٍب تتم االستعاإلة باومر  Windowsال ل ل 
 و[7]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
،  Password protectedعمررررا ع رررر  الضررررغط علرررر  المروررررب الصررررغ ر الموجررررود ب اإلررررب 

 (و1ع لب تدصال المة المرور اما ةي الذكل )( ة وف ع عر مروب الحوار البي 2الذكل)
 تاا ر رررررررب الم ررررررررت  م ةررررررري اسررررررررتعمال الحاة ررررررررة عسرررررررلوواذ لم ررررررررب دصرررررررول   ررررررررر الم ررررررررول ن 

)بعررررررر  تةم رررررررت المرررررررة المررررررررور( بالررررررر ل ل  Screensaver.SCRة رررررررتم الررررررر  بوضرررررررب عسرررررررم الملررررررر  
C:\Windows\Allusers\StartMenu\Programs\Startup و ةتررررري هرررررب  الحالرررررة وع ررررر  ب اعرررررة

لتذرررغ ل ووعرررر  عن عكتمرررل تحم ررررل ال  ررررام سررروف ععمررررل برإلرررام  تاة ررررة الذاةررررة وع ررر ها لررررن يررررتمكن ا
الم ت  م من استعمال الحاسبة تال بع  تع اا المة ال ر الصحيحة التي سم  صزإلعا ةي اإلعر ادات 

 الموضحة ععال و
 

كائن  
رسومي  
لتحديد  
مسار  
 الملفات 

كائن  
رسومي  

ر  لتغيي
Delay 

كائن  
رسومي  
الختيار  

خوارزمية  
 العرض 

 (: ص  وق توار الت م  3الذكل )
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 ملفات التطبيق  
ر مرب دوال واجعرة المر   6.0 اات اإلصر ار ++Visual Cاسرت  مت لغرة  م رة الت ميقيرة الر

API  32اات الم ئررة-bit  وهررب  اللغررة تحترراث تلرر  ثالثررة عإلررواع مررن الملتررات لتارروين الملرر  ال عررا ي ،
، ملرر  Header File، ملرر  )التمع رر ات( Resource Fileالتذررغ لي، وهرري ملرر  )الم ررتلزمات( 

إلذررراا ولغاعرررة ( يمررر ن جميرررب عجرررزاا الت م ررر  مرررن مرتلرررة اإل4و والذررركل )Source File)المرإلرررام ( 
 و[1][3]الحصول عل  المل  الت ت بي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( : تتاعل مكوإلات الت م   مب بعضعا للحصول عل  المل  الت ميسي4الذكل )

Header File 

ScreenSaver.h & 

Windows.H 

Resource 

Script 

ScreenSaver.rc 

SourceFile 

ScreenSaver. 

CPP 

LINKER 

COMPILER 

Run-time 

Libraries 
.DEF 

Definition File 
.OBJ 

Object File 

Executable File ScreenSaver.EXE 

 
 

ScreenSaver.SCR 
 التحويل تل  امت اد تاة ة الذاةة

Dialog Editor Icon Editor String Editor 

RESOURCE COMPILER RC.EXE 

.DLG  

Dialog 

Box 

.BMP 

Bitmaps 
.ICO 

Icons 
.STR 

Strings 



 زهور حسين حسن _ أحمد سامي نوري و أسماء ياسين حمو
 

 

 16 

 ( Resource Fileأ( ملف المستلزمات ) 
عصرر  هرربا الملرر  عإلواعرراذ م تلتررة مررن الاا  ررات الترري ت ررت  م ةرري وي رر و  والترري توضررب ةرري 

عل مب وي  و  و لس  تم الباكرة وت ب الحاجة تل عا، وهب  اوجزاا عو الاا  ات يوظتعا الم ت  م للتتا
 (و 3است  ام عإلواع من هب  الاا  ات عو المصادر إلإلذاا هبا الت م   والموضحة ةي الذكل)

 و Iconعوالذ:  ععسون الت م    
 و Stringثاإلياذ:  سل لة تر ية 

 و Dialog Boxثالةاذ:  ص  وق الحوار 
م رر ( والترري علرر  عساسررعا تمةررل المتغ رررات الموجررودة  داصررل صرر  وق الحرروار )تعرر ادات الت 

 عكون التذغ ل بح ث يتم تع ادها من قمل الم ت  م ووما عمةله ال متغ ر ة عا وااآلتي:
 و Delay Timeمتغ ر عح د التترة الزم ية لتذغ ل رسالة الزمن 

 و Animationمتغ ر عح د إلوع صوار مية العر  
 و    Photo Directory متغ ر لتح ي  ال ل ل ال اذ بالصور ال س ية الم لو  عرضعا

 و Bitmapsرابعاذ:  الصور ال س ية 
تررم اسررت  ام م موعررة مررن الصررور ال س يررة لغررر  العررر ، لرريس عررن  ريرر  رو عررا بملرر  
الم تلزمات وال  للحترا  علر  الت م ر  مرن ثبرات الصرور  يره وللتسل رل مرن ت مره، برل عكرون رو عرا 

الم ار ل ل ل مع ن مرن صرالل صر  وق الحروار ووعر ها بالمرإلام  مباةرة ةي تالة الت ت ب تا يتم تح ي  
 و[10]وعل  هبا اوسال يتم عرضعا ةي الت م     PCX.و BMP.ت مب الصور اات االمت اد 

 Header File   (ScreenSaver.H )ب( ملف التمهيدات 
عحوي اوسماا التعريفية لال الاا  ات الم ت  مة داصل مل  الم رتلزمات، تا عن ارل ارا ن 

رف داصل ملر  الم رتلزمات تع ر  لره  يمرة لاري يتعامرل معره المرإلرام  عرن  رير  هربا التعرير ، مع
عي عن جميب الرسوميات الموجودة ضمن ص  وق توار المرإلرام  قر  ترم تعريتعرا ةري هربا الملر ، امرا 

 و[4]  اإله عّعرف ةي ب اعة المرإلام  اي يتمكن الت م   من است  ام المصادر
 

 (  ( ScreenSaver.CPPلرئيس جـ( ملف البرنامج ا
، ويتضررمن م موعررة  ++ VCععرر  هرربا الملرر  برإلام رراذ ر ي رراذ للت م رر  والرربي اتررب بلغررة 

ررر  ، التررري تضرررم ت دوال واجعرررة bit-32لم ئرررة  APIاالسرررت عااات لررر وال واجعرررة المرإلرررام  الت ميقيرررة الر
رلغرر  العرر  علر  الذاةرة عرالوة علر  وجرود دوال عصرر   GDIال عا  الرسومية  لغرر    APIلر

التررري مرررن صاللعرررا ترررم تإلذررراا قاعررر ة بياإلرررات صاصرررة برررالت م   لحترررص  98التعامرررل مرررب ت ررر  ل وي ررر و 
 و [2]اإلع ادات ة عا  



 …تطبيق قالب حافظة 
  

 

 17 

 

 إجراءات البرنامج الرئيسة 
 ( 5يتأل  المرإلام  من تجرا  ن هما : التص الذكل )

  Screen Saver Procأ( إجراء حافظة الشاشة   
الت ت ررربي للمرإلرررام  ويعتمررر  علررر  دالرررة المرإلرررام  الر ي رررة  ععررر  هررربا اإلجرررراا الس رررم 

Screen SaverProc( ) و تا عسروم باسرتقبال الرسرا ل وارسرالعا تلر  إلاةربة ت م ر  تاة رة
 (و6الذاةة المح دة ، يتاون هبا اإلجراا من ع د من الرسا ل وهي: الذكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ScreenSaver Proc 
 اإلجراء الرئيس للبرنامج الذي يقوم بالعرض 

ScreenSaverConfigureDialog 
االجراء الذي يتعامل مع صندوق الحوار  

 الخاص باعدادات التطبيق 

START 

 البداية

END 

 النهاية

 ( : عق ام المرإلام  الر ي ة5الذكل )
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   WM-CREATEعوالذ:  رسالة التاوين 
ترسل هرب  الرسرالة ةري تالرة اسرت ابة الت م ر  لتاروين إلاةبتره تا ع رت  ب اإلجرراا 
لعرررب  ال الرررة ولارررن قمرررل عن تصرررب  ال اةررربة مر يرررة و ومرررن صرررالل هرررب  الرسرررالة ترررم تاررروين 

 المتغ رات الر ي ة والضرورية للمعال ة ةضالذ عن :
  Screensaverالترعري تاوين قاع ة بياإلات الت م   ةي الت ر  ل تحرت المتتراح  

-HKEYوالتررررابب للمتترررراح ال رررربري  Softwareوالم رررر رث مررررن المتترررراح الترعرررري 

LOCAL_MACHINE  تا عن تعرررر ادات الت م رررر  تؤصررررب مررررن هرررربا المتترررراح ،
 و REGEDIT( يم ن بياإلات هبا المتتاح من صالل 7والذكل )

ه ترررتم العمرررل علررر  تذرررغ ل المؤقرررت الزم ررري لتتررررة ترررأص ر محررر دة والررربي عرررن  ريسررر  
 االست ابة للرسالة ال اصة بالمؤقت ومعال ة الصورةو 

 عملية تحم ل للاا ن الرسومي "ةرةاة الرسم" وولون مع ن و  
  WM-ERASEBKGNDثاإلياذ:  رسالة م   ال لفية 

مرن صررالل هررب  الرسررالة تمررت عمليررة الم ر  ل لفيررة ال اةرربة باسررت  ام ةرةرراة الرسررم 
 Device Context، اا ترم اسرت  ام محترو  ال عرا  المحملة مرن قمرل الرسرالة ال رابسة 

DC  لتحم ل ال اةبة قمل عملية الرسم وتم الغاا محتو  ال عا  المحمل بعر  االإلتعراا مرن
 عملية الرسم ل لفية ال اةبة و

 

ScreenSaverProc 

 اإلجراء الرئيس  
WM-CREATE 

 

WM-ERASEBKGND 

WM-TIMER 
 

 ( : عهم الرسا ل ةي اإلجراا الر يس6الذكل )
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  WM-TIMER:  رسالة المؤقت او الزمن  ثالثا  
تتضرمن عمليرة المعال ة لعب  الرسالة وعملية االست ابة لعا هي جروهر المرإلرام  و 

العر  الرسومي الصوري ب رق مت وعةو هب  الرسالة يتم ارسالعا الر  الت م ر  صرالل ةتررة 
مع  ة مح دة من قمل الم رت  م ةري  قاعر ة المياإلرات بعر  وضرععا ةري دالرة تذرغ ل الرزمن ، 
وهب  ال الة ب ورها تعمل عل  ارسرال هرب  الرسرالة ت رب التتررة الم رت  مة ة عرا وتارون ةري 

، عي ان ال ةترة يتم ارسرالعا  تع ري عرضراذ لصرورة ج ير ة ب ريسرة م تلترة  Delayغ ر المت
و ويعرررز  اسرررت  ام وي رررر و  لعرررب  الرسررررالة الررر  امكاإليرررة تةم ررررت الوقرررت الرررربي ع ررر   سرررريس ب 

 المرإلام  و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ه ال  مت لبات ع ب توة رها عو تجراؤها لاي تتم المعال ة الصورية وهي:
 و  جعا  للباكرة وتحم ل محت 
 تعري  هيكل للصورة ال س ية الصب معلومات الصورة م عا و 
 تحم ل الصورة ةي العيكل المّعرف و 

 داصل الت   ل  screensaver( : بياإلات المتتاح 7الذكل )
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 تح ي  او الحصول عل  الاا ن الرسومي الم ت  م و 
 تاوين محتو  ال عا  المتواة  و 
 و DCاصتيار الاا ن الم ت  م ووضعه ةي محتو  ال عا   
 تح ي  صوار مية العر  و 
 اا محتو  ال عا  ومن ثم تإلعاا المعال ة وتلغ 

وت  ر اإلةارة ه ا تل  اإله قمل صوار مية العرر  البر  مرن الحصرول علر  الصرورة ال س يرة 
ضمن الم ار المح د لع د من الملتات الموجودة ةي دل رل مرا ومرن ثرم عرضرعا الواتر ة تلرو اوصرر و 

م تح يرر  الم ررار الم لررو  ، التررص يررت  Browsوعررن  ريرر  المتغ ررر الموجررود ةرري صرر  وق الحرروار 
 ( و8الذكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بع  االإلتعاا من هب  العمليات والتي عن  ريسعا تم التعامل مب واجعة ال عا  الرسومية، 
ضمن    choseس تم تح ي  ال وار مية الم لووة ت ب  لب الم ت  م البي سم  صزإله ةي المتغ ر 

 (: 9)الذكل الت   ل و ال وار ميات المتوةرة هي 
 
 
 

 ( : تح ي  دل ل الملتات الصورية 8الذكل )
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( ، عملية عر  للصورة تتم بأصب بياإلاتعا مرن محترو  ال عرا   Image Discrete عوالذ: صوار مية )
للباكرة عرن  رير  تس ريم الصرورة بأبعادهرا تلر  عر د مرن المروعرات الصرغ رة تا تعرر  إلس رة مرن ارل 

إلت رره، وتررتم هررب  العمليررة :  مروررب مررن المروعررات ووذرركل متررزامن تلرر  عن تمتلررئ المروعررات ةرري الوقررت
 (1التص الملح  )

 تح ي  المروعات الم لووة لتس يم الذاةة اعتماداذ عل  ت م الصورةو 
 اصب المياإلات من الصورة ووضععا ةي المواقب المح دة للمروعات و 
 وضب المياإلات عل  الذاةة إلس ة إلس ةو 
 تارار ال  وت ن ععال  ال  ان تاتمل بياإلات الصورة و 

( ، يررتم عررر  الصررورة بذرركل تح يرر  االت ررا  مررن الي ررار تلرر   Left to Right: صوار ميررة ) ثاإليرراذ 
اليمرر ن عي العمررود اوول ومررن ثررم الةرراإلي تلرر  ترر ن اكتمررال الصررورة علرر  الذاةررة و ويررتم العررر  عررن 

 (و2 ري  : الملح  )
 تةم ت المحور العمودي للصورة و 
 التغ  ر عكون عن  ري  المحور اوةسي و 
 ل إلس ة للصورةوعر  ا 

(، تس رريم الصررورة تلرر  عروعررة مروعررات مت رراوية ويكررون  Four Sequres Inputثالةرراذ: صوار ميررة ) 
العر  متزام اذ ةي المواقب اوروعرة المحر دة الر  ان تاتمرل الصرورة علر  الذاةرة وت  رز العمليرة عرن 

 (و3 ري  : الملح  )
 ت الصورة وتةم ت ال س ة اوولية لال مروب والمأصوا من بياإلا 
تاوين دارة مع  ة ووع د مع ن ال يت راو  عبعراد الصرورة ثرم يرتم العرر  لارل إلس رة  

 ةي المروعات المح دة وةي الوقت إلت هو

( :  9لذكل )ا
قا مة عر   
 ال وار ميات
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( ، تاون صيغة العر  بتح ي  عمود من جعة الي رار و عصرر مرن  Two Halfs رابعاذ: صوار مية )
تلرر  م تصرر  الذاةررة ع رر ها تاتمررل جعررة اليمرر ن ويررتم رسررم الصررورة مررن االت رراه ن لحرر ن الوصررول 

 (و4الصورة، الملح  )
( ، يرتم العرر  ة عرا عرن  رير  تاروين ص رو  عةقيرة   Two Halfs Discreteصام اذ: صوار ميرة )

لعرر  تلر  تر ن تم ا من الي ار واوصر  من جعة اليم ن ولان لي ت عل  الم تو  إلت ه وي رتمر ا
 (و5اكتمال الصورة عل  الذاةة، التص الملح  )

وهكبا ةان الصورة الم ت  مة ةي ال وار ميات يرتم الحصرول عل عرا مرن صرالل دالرة البحرث 
 وال  ةي الم ار المأصوا من قاع ة المياإلات ، وع   عرضعا يتم البحث عن عصر  وهكبا دوالي  و

بعا هي تلغراا الارا ن الرسرومي والغراا لمحترو  اوجعرزة تن العملية اوص رة التي ع ب القيام 
 المعرةة ووع  ال  يتم االإلتعاا من اإلجراا الر يس للمرإلام  و

 
  Screen Saver Configure Dialog    ب( إجراء صندوق الحوار   

للقيرررررررررررررررام بعمليرررررررررررررررة التغ  رررررررررررررررر ةررررررررررررررري تعررررررررررررررر ادات الت م ررررررررررررررر  يرررررررررررررررتم اسرررررررررررررررت  ام ال الرررررررررررررررة 
ScreenSaverConfigureDialog( )    والتغ  رر يرتم عرن  رير  العرر  لصر  وق تروار الت م ر

( بعر  3المّكون ةي مل  الم تلزمات والبي عذتمل عل  ع د من عةكال او رار واإلدصاالت )الذكل 
ان يتم اصتيارها او تغ  رها من قمل الم ت  م مما يؤدي ال  تغ  ر بياإلات الت ر  ل ةري قاعر ة بياإلرات 

 (6جراا عل  الرسا ل اوساسية اوتية: التص الملح  )الت م   و ويذتمل هبا اإل
  WM-INITDIALOGعوالذ: رسالة ابت اا ص  وق الحوار 

ُترسرررل تلررر  صررر  وق الحررروار مباةررررة قمرررل ان ععرررر  او ع عرررر علررر  الذاةرررة، اا ع رررت  م 
اةة ص  وق الحوار هب  الرسالة إلع اا  يم ابت ا ية للمتغ رات الموجودة والتي سوف ت عر عل  الذ

 و
 ومن صالل هب  الرسالة تمت المعال ة اوتية عل  ص  وق الحوار :

تاوين بعض الاا  ات الرسومية التابعة لص  وق الحروار والتري لرم إل رت ب تاوي عرا  
مرررررن صرررررالل ملررررر  الم رررررتلزمات اوإلعرررررا لي رررررت رسررررروميات  ياسرررررية ضرررررمن ملررررر  

صررر  وق الم رررتلزمات ، عي القيرررام بعضررراةة عررر د مرررن اإلدصررراالت الرسرررومية علررر  
 COMCTL32.LIBالحرروار وواسررت  ام مكتبررة صاصررة ورو عررا بررالت م   وهرري 

 وCOMMCTRL.hةضالذ عن المل  التمع  ي  
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عمليررررة تظعررررار تعرررر ادات الت م رررر  ةرررري صررررر  وق الحرررروار عررررن  ريرررر  اصررررب هرررررب   
اإلع ادات من قاع ة المياإلات ال اصة بالت م   ومن متتاح الت   ل المتاون ةي 

ام ، عي تظعارهرا ةري الاا  رات الرسرومية التابعرة لارل تعر اد عو اإلجراا اوول للمرإل
 متغ رو

وصررر  وق الحررروار ه رررا عمكرررن الم رررت  م اإلبسررراا علررر  تعررر ادات الت م ررر  عو تغ  رهرررا ت رررب 
 الرغبة و 

  WM-COMMANDثاإلياذ: رسالة االوامر 
 ُترسل ةي تالة اصتيار الم ت  م لاا ن مع ن من ص  وق الحوار: 

 Brows إلاةررربة صرررغ رة تحررروي هررريكالذ هرميررراذ لررر ال ل السررررذ الصرررلب  : سرررت عر
(، تا يرررتم اصتيرررار م رررار لررر ل ل معررر ن مرررن قمرررل الم رررت  م ثرررم  لررر  8)الذررركل 

الذاةة والرجوع الر  صر  وق الحروار، وهربا الر ل ل سر ةمت ةري قاعر ة المياإلرات 
ال اصررررة بررررالت م   لت ررررري المعال ررررة عليرررره ضررررمن اإلجررررراا الررررر يس للمرإلررررام  

 PCX.و  BMP.عملية البحث عن ملترات الصرور اات االمتر اد  ةضالذ عن
 ل تم عرضعا ةي الت م   و

 Ok  سرريسوم الت م رر  بحتررص جميررب اإلعرر ادات الم صلررة مررن قمررل الم ررت  م ةرري :
صررر  وق الحررروار ومرررن ضرررم عا الررر ل ل المحررر د ووضرررععا ةررري قاعررر ة المياإلرررات 

 ال اصة بالت م   ، ثم  ل  ص  وق الحوارو
 Cancel  ل علرر   لر  صرر  وق الحروار مررن دون تترص اإلعرر ادات ال  يرر ة : ععمر

 للت م  و بمع   آصر، ستبس  اإلع ادات ال ابسة للت م   اما هيو
 االستنتاجات

هرررو قالرررب لحاة رررة ةاةرررة عمكرررن عن ت رررت  م  يررره ععرررة صرررورة   (ScreenSaver)الت م ررر 
يررات العررر  ال م ررة موضرروعة ضررمن عي دل ررل داصررل الحاسرربة ، امررا عمكررن اسررت  ام تترر   صوار م

للتس يررب والعررر  ل عررل الصررور متواةسررة مررب العرر ف مررن تاة ررة الذاةررة ، عمررا الصررور الم ررت  مة 
وهرري اوإلررواع المعتمرر ة ةرري وي رر و و امررا عمكررن اسررت  ام  PCX.و BMP. ي ررب ان تحمررل االمترر اد 

الم لوورة و ترم  السالب عسلوواذ لم ب   ر الم ول ن مرن الر صول تلر  الحاسربة دون تع راا المرة المررور
ت ت ب هبا اوسلو  البي اثمت ةاعل ته عل  العكس مرن المرات المررور الموجرودة ضرمن وي ر و  التري 

  الباذ ما يتم ت او ها بأي ةكل من اوةكالو
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 الملحق
 

void anim_1 (hdc hdc) 

{ 

    for (int f=0; f<4; f++) 

               for (int c=0; c<4; c++) 

           for (int y=f; y<bm.bmheight; y+=4) 

               for (int x=c; x<bm.bmwidth; x+=4) 

         setpixel (hdc, x, y, getpixel (hdcmemory, x , y)); 

} 

 

void anim_2 (hdc hdc) 

{  int tx = (bm.bmwidth - 1) / 2;  int ls = tx + 1; 

for (int x=tx; x>0; x--, ls++) 

      for (int y=0; y<bm.bmheight; y++)   { 

  setpixel (hdc, x, y, getpixel (hdcmemory, x , y)); 

setpixel (hdc, ls, y, getpixel (hdcmemory, ls,  y));        } 

} 

 

void anim_3 (hdc hdc) 

{ int ls = bm.bmwidth-1;  int tx = ls / 2; 

for (int x=0; ls>tx; x++, ls--) 

       for (int y=0; y<bm.bmheight; y++)   { 

 setpixel (hdc, x, y, getpixel (hdcmemory, x , y)); 

  setpixel (hdc, ls, y, getpixel (hdcmemory, ls,  y));      } 

} 

 

void anim_4 (hdc hdc) 

{ int    i, j, k, l; 

  setpixel (hdc, x1, y1, getpixel (hdcmemory, x1 , y1)); 

  setpixel (hdc, x2, y2, getpixel (hdcmemory, x2 , y2)); 

  setpixel (hdc, x3, y3, getpixel (hdcmemory, x3 , y3)); 

  setpixel (hdc, x4, y4, getpixel (hdcmemory, x4 , y4)); 

  for (i=1; i<y1+1; i++)    {      l=i; 

      for (k=1; k<3; k++)      { 

 for (j=x1-i; j<x1+i+1; j++)       { 

     setpixel (hdc, j, y1-l, getpixel (hdcmemory, j, y1-l)); 

 ( Image Discrete (  خوارزمية )1

 ( Left to Right(  خوارزمية )  2
 

 (  Four Sequres Input(  خوارزمية ) 3
 

 (  Two Halfs (  خوارزمية )4



 …تطبيق قالب حافظة 
  

 

 25 

     setpixel (hdc, j+x1*2, y1-l, getpixel (hdcmemory, j+x1*2, y1-l)); 

        setpixel (hdc, j, y1*3-l, getpixel (hdcmemory, j, y1*3-l)); 

     setpixel (hdc, j+x1*2, y3-l, getpixel (hdcmemory, j+x1*2, y3-l));     

    }      l=l*-1;      } 

  } 

  for (i=1; i<x1+1; i++)     {       l=i; 

      for (k=1; k<3; k++)         { 

   for (j=y1-i+1; j<y1+i; j++)  { 

                 setpixel (hdc, x1+l, j, getpixel (hdcmemory, x1+l, j)); 

       setpixel (hdc, x1*3+l, j, getpixel (hdcmemory, x1*3+l, j)); 

setpixel (hdc, x1+l, j+y1*2, getpixel (hdcmemory, x1+l,  

j+y1*2)); 

setpixel (hdc, x1*3+l, j+y2*2, getpixel (hdcmemory, x1*3+l,  

j+y2*2));   }       

l=l*-1;      }  } 

} 

 

void anim_5 (hdc hdc) 

{  int ls = bm.bmwidth-1;  int tx = ls / 2; 

    for (int x=0; ls>0; x++, ls--) 

        for (int y=0; y<bm.bmheight; y+=2)    { 

  setpixel (hdc, x, y, getpixel (hdcmemory, x , y)); 

  setpixel (hdc, ls, y+1, getpixel (hdcmemory, ls, y));       } 

} 

 

 

bool winapi screensaverconfiguredialog  

(hwnd hdlg, uint message, wparam wparam, lparam lparam) 

{ 

      switch (message)      { 

 case wm_initdialog:  

    initcommoncontrols (); isok = true; 

    regcreatekeyex (hkey_local_machine, "software\\screen_saver", 

      0, "screen saver", 0, key_all_access, null, &hregkey, &result); 

    regqueryvalueex (hregkey, "delay", null, &datatype, null,   

      &datasize); 

    regqueryvalueex (hregkey, "delay", null, &datatype, lpbyte)  

 (  Two Halfs Discrete(  خوارزمية )5

 ScreenSaverConfigureDialog(  إجراء صندوق الحوار   6



 زهور حسين حسن _ أحمد سامي نوري و أسماء ياسين حمو
 

 

 26 

      &delay, &datasize); 

    regqueryvalueex (hregkey, "chosse", null, &datatype, null,  

      &datasize); 

    regqueryvalueex (hregkey, "chosse", null, &datatype,  (lpbyte)  

      &chosse, &datasize); 

    regqueryvalueex (hregkey, "path", null, &datatype, null,  

      &datasize); 

    regqueryvalueex (hregkey, "path", null, &datatype, (lpbyte)  

       &path, &datasize); 

    hwndslider = createwindow (trackbar_class, "",  

   ws_child|ws_visible|tbs_autoticks,50,30,240,25,hdlg,null,hd, null); 

     sendmessage (hwndslider, tbm_setrange, (wparam)1, (lparam)  

              makelong (0, 100)); 

     sendmessage (hwndslider, tbm_setpos, (wparam)true, (lparam)  

(delay/10)); 

     senddlgitemmessage (hdlg, idc_combo1, cb_addstring, 0,  

(lparam) "image descrete"); 

     senddlgitemmessage (hdlg, idc_combo1, cb_addstring, 0,  

(lparam) "left to right"); 

     senddlgitemmessage (hdlg, idc_combo1, cb_addstring, 0,  

(lparam) "four sequres"); 

     senddlgitemmessage (hdlg, idc_combo1, cb_addstring, 0,  

(lparam) "two halfs"); 

     senddlgitemmessage (hdlg, idc_combo1, cb_addstring, 0,  

(lparam) "two halfsdescrete"); 

     senddlgitemmessage (hdlg, idc_combo1, cb_addstring, 0,  

(lparam) "zzzzzzzzzzzzz"); 

     senddlgitemmessage (hdlg, idc_combo1, cb_setcursel, (((chosse  

>= 1) && (chosse <= 6)) ? chosse - 1: 0), 0); 

      return true; 

 case wm_command: 

      switch (loword (wparam))    { 

  case idset:    showbrowse (hdlg);     

isok = showfile ("\\*.bmp");     break; 

  case idok: 

           if (!isok)      {   killtimer (htimer, 1);       

messagebox (null, msg, "warring", 0);    } 

        else     { 
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        sp = sendmessage (hwndslider, tbm_getpos, (wparam)0,  

(lparam)0); 

killtimer (htimer, 1);           delay = sp * 10; 

timer = settimer (htimer, 1, delay, null); 

chosse = senddlgitemmessage (hdlg, idc_combo1, b_getcursel,  

0, 0) + 1; 

if (chosse == 0)       chosse=1; 

regsetvalueex (hregkey, "delay", 0, reg_dword, (lpbyte)  

&delay,  sizeof (dword)); 

 regsetvalueex (hregkey, "chosse", 0, reg_dword, lpbyte)  

&chosse, sizeof (dword)); 

 regsetvalueex (hregkey, "path", 0, reg_sz, (lpbyte)path, strlen  

(path)+1); 

          } 

regclosekey (hregkey);        enddialog (hdlg, 0);       break; 

      case idcancel:       enddialog (hdlg, 0);      return true; 

 }     return true; 

     }     return false; 

} 
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