
مٌادة العرٌفً: أإعداد   

 ربط الفالش بالسي شارب

 

و الخطوات # cسنتحدث فً درس الٌوم إن شاء هللا عن كٌفٌة إضافة عرض فالشً إلى برنامجك فً 

 …سهلة وممتعة للغاٌة 

أو عرض فالشي محفوظ ..سنبدأ بالخطوات باعتبار أن يكون لديك عرض فالشي قمت بعمله مسبقا 

 .في الجهاز لديك 

 .# cفً الـ  windows Applicationأوال قم بفتح مشروع جدٌد  -1

لصندوق األدوات لدٌك ألن  Shockwave ActiveX controlفً البداٌة أنت بحاجة إلضافة  -2

 .هذا المكون هو الذي سنعرض الفالش بداخله 

ثم بالزر "  components"وباختٌار التبوٌب " Toolbox"إلضافة هذا المكون من صندوق األدوات 

 :انظر الشكل "  choose items"باختٌار  األٌمن علٌه ومن القائمة المنسدلة قم

 

قم بوضع العالمة أمام المكون " COM Components"ستظهر لك النافذة التالٌة من التبوٌب 
"Shockwave Flash Object  " ثمok : 

http://omjana1.files.wordpress.com/2011/02/flash1.png
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 :لدٌك  Toolboxبذلك تكون قد أضفت هذا األداة إلى الـ 

 

ومن نافذة , ةكأي أداة عادٌ formاآلن قم بسحب األداة التً قمت بإضافتها و أسقطها على الـ  -3

وسٌكون اسم .. الخصائص قم بضبط حجم هذه األداة واجعله مساوٌا لحجم الفالش الذي ترٌد عرضه 
 .ضع االسم فً اعتبارك ألننا سنستخدمه بعد قلٌل  axShockwaveFlash1األداة هو 

 

 

 

 

 

http://omjana1.files.wordpress.com/2011/02/flash2.png
http://omjana1.files.wordpress.com/2011/02/flash3.png
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تلقائٌا بإضافة بعض الـ  Visual Studioو طبعا بمجرد وضع األداة على النافذة ستقوم الـ

References الضرورٌة إلى المشروع. 

إلى النافذة و الذي نرٌد أن تكون وظٌفته هو عرض الفالش على األداة  buttonاآلن قم بإضافة الـ  -4

 .السابقة 

 

مرتٌن لتكتب األوامر التالٌة بداخل حدث النقر على الزر  buttonقم بالنقر على الـ -5

button_Click : 

string path = System.Environment.CurrentDirectory + @"\flashfile.swf";  

axShockwaveFlash1.LoadMovie(0, path); 

axShockwaveFlash1.Play();  

باعتبار أن اسم الفالش الموجود لدي  pathقمنا فٌه بتخزٌن مسار الفالش بداخل المتغٌر  السطر األول
 flashfileهو 

 

 

 

 

 

http://omjana1.files.wordpress.com/2011/02/flash6.png
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 نقوم بتحمٌل الفالش استعدادا لعرضه وذلك باستخدام الدالة السطر الثاني

LoadMovie(int layer, string URL);  

ومسار , "0"رض الفالش بها وغالبا ستكون الطبقة األولى أي والتً تستقبل رقم الطبقة التً سٌتم ع

 .الذي قمنا بتخزٌن المسار بداخله قبل قلٌل  pathالملف وهنا هو المتغٌر 

 

 

 playٌبدأ العرض باستخدام الدالة  السطر الثالث

 :مالحظة مهمة 

# cفً مشروعك فً الـ ( bin\Debug)ال تنسى أن تقوم بنسخ ملف الفالش لدٌك ووضعه داخل مجلد 
. 

ولكن إذا لم تقم بوضع الفالش بداخل هذا المجلد فإن علٌك كتابة مسار ملف الفالش كامال كالتالً على 

 D:\flash\ flashMeetsWinform.swf: سبٌل المثال 

 


