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   المحتوى الكامل للمادةالمحتوى الكامل للمادةالمحتوى الكامل للمادة   تطوير تطبيقات الوب          

 

  والثاني  الفصل األول  

  النصوص البرمجية من جهة المخدم

  :أهداف تعليمية
  :يتعرف الطالب في هذا الفصل على 

 ف النصوص البرمجية من جهة المخدمتعري .1

 هة الزبونوالنصوص البرمجية من ج  االختالف بين النصوص البرمجية من جهة المخدم .2

 لوب ومخدمات الوب األكثرانتشاراًمفهوم مخدمات ا .3

 ي النصوص البرمجية من جهة المخدمالتقنيات و اللغات المستخدمة ف .4

 ء مجلدات افتراضية الستضافة موقعوإنشا IISكيفية إعداد مخدم  .5

  
  ما هو مخدم الوب؟

، وتقديم خدمة إرسال صفحات )أو زبون الوب(هو تطبيق مهمته استقبال طلبات مصدرها تطبيقات أخرى تدعى متصفحات الوب  
HTML يتم التواصل بين الزبون والمخدم اعتماداً على البروتوكول التطبيقي . مطلوبة من قبل هذه المتصفحاتHTTP.  

  
  النصوص البرمجية من جهة المخدم

  : تعريف 
بر النصوص البرمجية من جهة المخدم إحدى تقنيات مخدمات صفحات الوب والتي يتم فيها االستجابة لطلب المستخدم والتفاعل معه، تُعت 

  .ديناميكية HTMLعبر تشغيل نص برمجي على المخدم وتوليد صفحات 
  

لية التي تشكل واجهة تعامل مع قواعد بيانات أو أي تُستخدم النصوص البرمجية من جهة المخدم عادةً، لتأمين تخديم مواقع االنترنت التفاع 
  .مصدر آخر للبيانات

  
بسبب وجود تقنيات أخرى تكون فيها مسؤولية تنفيذ النصوص البرمجية على عاتق متصفح ) من جهة المخدم(تم تمييز هذه التقنية بعبارة  

 .من جهة الزبون ، وتسمى التقنية باسم النصوص البرمجية)التطبيق الزبون(صفحات الوب 
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)1(جهة المخدم أم جهة الزبون؟   

 
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مخدم الوب مع تطبيق زبون الزبون سنستعين بتمثيل بسيط لعالقة من جهة لتوضيح فكرة النصوص البرمجية من جهة المخدم أو 
  ).في حالتناالمتصفح (
  

  :يمر التفاعل بين الزبون ومخدم الوب بالمراحل التالية
معينة باستخدام محدد  بهدف استعراض صفحة ،عبر الشبكة HTTPإلى المخدم طلب ) التطبيق الزبون( التصفح يرسل .1

  .(URL)رد القياسي االمو
  .إلى التطبيق الزبون عبر الشبكة ليعيدهعن الملف المطلوب  ويبحثالمخدم الطلب  يستلم .2
  

تمثل األسهم المتحركة باتجاه المخدم في الشكل الموضح ضمن الشريحة، طلب الزبون والذي يحدد فيه الصفحة التي يريد استقدامها من 
 .وإرسال المحتوى المطلوب إلى الزبونمخدم الوب، في حين تمثل األسهم المتحركة باتجاه التطبيق الزبون استجابة مخدم الوب 

 

)2(جهة المخدم أم جهة الزبون؟   
  

  :نجد عند دراسة التفاعل بين مخدم الوب وزبون الوب، أننا أمام إحدى الحاالت التالية
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تجري ترجمة وتنفيذ النصوص البرمجية المحتواة في : تحتوي الصفحة على نصوص برمجية من جهة الزبون -  1الحالة 
  .المطلوبة من قبل الزبون بعد استالمه للصفحة،  نُطلق على هذه النصوص، النصوص البرمجية من جهة الزبون  الصفحة

  
تجري ترجمة وتنفيذ النصوص البرمجية  المحتواة في : تحتوي الصفحة على نصوص برمجية من جهة المخدم -  2الحالة 

رسال الصفحة، نُطلق على هذه النصوص، النصوص البرمجية من جهة الصفحة التي أرسل الزبون في طلبها، من قبل المخدم  قبل إ
  .المخدم 

  
يرسل المخدم الصفحة إلى ): فقط HTMLتحتوي على عبارات (ال تحتوي الصفحة على أية نصوص برمجية  - 3الحالة 

  .الزبون الذي يستعرضها
  
  :مالحظة

وص برمجية من جهة الزبون، يجري عندها التفاعل بين يمكن أن تحتوي الصفحة على نصوص برمجية من جهة المخدم، وعلى نص
  .زبون ومخدم الوب وفق الحالتين األولى والثانية معاً

  
  )1(ما أهمية النصوص البرمجية من جهة المخدم؟ 

  
جهة  لإلجابة على هذا السؤال ينبغي علينا الدخول في مقارنة بسيطة بين النصوص البرمجية من جهة المخدم والنصوص البرمجية من

  .الزبون من خالل سرد أهم النقاط اإليجابية والسلبية لكٍل منهما
  

  :النصوص البرمجية من جهة الزبون
  

  :النقاط اإليجابية
  .DHTMLتُساعد في دعم الحركة على الموقع  باستخدام  •
  .لزبونتتحمل جزء من حمل المعالجة على المخدم حيث تتم عملية ترجمة وتنفيذ النص البرمجي على الحاسب ا •
مثال عملية التأكد من بعض أخطاء البيانات المدخَلة (تؤمن التفاعل مع المستخدم دون الحاجة إلى إعادة االتصال مع المخدم  •

  ).في نموذج معين
  :النقاط السلبية

ال تملك القدرة على الوصول إلى أي مورد من موارد المخدم، وال إلى أي تطبيق من التطبيقات المتصلة به مثل  •
إذ يكون المصدر الوحيد للبيانات التي يمكن للنصوص البرمجية من جهة الزبون . بيقات إدارة قواعد المعطياتتط

الوصول إليها، هي المعلومات المحتواة في الصفحة نفسها والتي تحوي، النص البرمجي، أو دخل المستخدم، أو 
  ).وصول إلى تلك المعلومات عن طريق المتصفحفي حال تم منح الصالحية لل(معلومات من ملفات على جهاز الزبون 

توجد عدة لغات برمجة مستَخدمة في كتابتها، مما يعزز فرص عدم توافقيتها الكاملة مع كافة المتصفحات ويجعل  •
  .بعض المتصفحات غير قادرة على تصفحها

نصوص البرمجية من جهة اليتوفر األمان الكافي عند استخدامها، إذ يمكن للزبون أن يستعرض بسهولة محتوى ال •
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) من خيارات المتصفح view sourceالذي يمكن استعراضه بالخيار (الزبون ألنها تكون جزءاً من النص المصدري 
  .مما يجعل عملية استخدام أي نوع من التحقق أوكلمات السر من جهة الزبون غير آمن بالشكل الكافي

  
  )2(ما أهمية النصوص البرمجية من جهة المخدم؟ 

  
  :النصوص البرمجية من جهة المخدم

  
  :النقاط اإليجابية

الوصول إلى موارد المخدم والتطبيقات المرتبطة به مثل تطبيقات إدارة  -كونها تعمل من جهة المخدم- تستطيع  •
  .قواعد المعطيات

ستخدمة قياسية يستطيع أي متصفح تفسيرها واستعراضها أياً كانت لغة البرمجة الم HTMLيولد تطبيقها صفحات  •
  .في كتابة هذه النصوص البرمجية

ناتج عن تفسير وتشغيل النصوص  HTMLال يستطيع الزبون استعراضها ألن ما يصل للمستخدم هو نص  •
  .البرمجية، مما يجعل محتوى النصوص البرمجية من جهة المخدم أكثر أماناً

  
  :النقاط السلبية

  .المخدم بطيئة ألنها تتطلب االتصال بالمخدم عند كل تفاعلتُعتبر عملية التفاعل في النصوص البرمجية من جهة  •
  .يتحمل المخدم عبء عمليات ترجمة هذه النصوص البرمجية •

  
  

  التقنيات المستخدمة في النصوص البرمجية من جهة المخدم
  

ت الخطاطية التقليدية تاريخياً، جرى تطوير النصوص البرمجية من جهة المخدم، اعتماداً على لغات البرمجة التقليدية أو اللغا
 CGI (Common gateway interface  (، بحيث كان التطوير يعتمد على إنشاء ما يسمى بـShell scriptو  Perlو  Cمثل 

وقد كان نظام التشغيل الذي يعمل عليه مخدم الوب، هو المسؤول عن عملية . لتحصيل المعطيات التي يرسلها الزبون وللتعامل معها
  .رامج بحيث كان يجري توجيه نتائج التنفيذ إلى تطبيق مخدم الوبتنفيذ هذه الب

  
، بحيث يجري تنفيذها مباشرةً من قبل مخدم الوب PHPو  ASPجرى حديثاً تطوير تقنيات أخرى، كتلك التي تعتمد لغات مثل 

  .أو عن طريق وحدات برمجية إضافية وضمن فضاء العمل والعنونة المخصصين لمخدم الوب
  

  :ر التقنيات المستَخدمة في تطويرالنصوص البرمجية من جهة المخدممن أشه
• PERL : لم يجر تصميم هذه التقنية لكتابة النصوص البرمجية الخاصة ببيئة الوب، ولكنها أثبتت فعالية عالية في

نظراً  APACHEوالوحدات الخاصة بمخدم الوب  CGIهذا المجال، وهي ما تزال مستخدمة لكتابة برامج 
تأخذ . إلمكانياتها الكبيرة في معالجة سالسل المحارف، وهي العناصر التي يتم تبادلها بشكل أساسي في تطبيق وب
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  .PLملفات النصوص البرمجية التي تستخدم هذه التقنية، الالحقة 
  

• ASP : جرى تطوير هذه التقنية من قبل شركة مايكروسوفت، وهي تستخدم لغات مثلJava script  وVB 

Script . تأخذ ملفات النصوص البرمجية التي تستخدم هذه التقنية، الالحقةASP.  
  

• ASP.NET : جرى تطوير هذه التقنية أيضاً من قبل شركة مايكروسوفت، وركزت على اعتماد البرمجة المقادة
، الالحقة  تأخذ ملفات النصوص البرمجية التي تستخدم هذه التقنية". NET."باألحداث، واعتماد إطار عمل 

ASPX.  
  

• PHP : جرى تطويرها كتقنية من تقنيات المصادر المفتوحة)Open source( وهي تكافئ تقنية ،ASP  من حيث
إمكانياتها، مع تمتعها بميزة اإلنفتاح وبإمكانية التطوير والتحسين والتوسع من قبل العديد من الجهات نظراً لكونها 

  .PHPرمجية التي تستخدم هذه التقنية، الالحقة تأخذ ملفات النصوص الب. مفتوحة المصدر
  

• ColdFusion : وهي نسخة تجارية من التقنية التي طورتها شركةMacromedia  لدعم النصوص البرمجية من
تأخذ . تتوفر هذه التقنية على أكثر من بيئة عمل و تدعم التعامل مع أكثر من نظام إدارة قواعد بيانات. جهة المخدم

 .CFالبرمجية التي تستخدم هذه التقنية، الالحقة  ملفات النصوص 

  
• JSP :تتوفر هذه التقنية على أكثر من بيئة . وهي تقنية مبنية على لغة جافا لبناء نص برمجي من جهة المخدم

  .JSPتأخذ ملفات النصوص البرمجية التي تستخدم هذه التقنية، الالحقة ) . Windows/Unix/Linux(عمل
  

  ر انتشاراًمخدمات الوب األكث
  

 

 :Apacheمخدم  .1

  
  
  
 :IIS(Internet Information Services)مخدم  .2

  
  
  
 :Sun Java MicroSystem Web Serverمخدم  .3
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 :Zeusمخدم  .4

  
  
  

  :Apacheمخدم 
 منصات عمـل على مجاناً يتوفر مع رمازه و Apache software foundationقدمته   ، نظام مفتوح المصدرApache مخدم يعتبر

Linux ،Unix ،Novell ،Windows.   
للبروتوكـوالت  دعمـه  ، وperl ،php دعمه للعديد من لغات البرمجة مثل :نذكر منهابالكثير من الخصائص المميزة  هذا المخدم يتمتع
تطـويره  ، باإلضافة إلى توفر رمازه على نحو مفتوح مما يسمح بالتحكم بشكل صفحات الخطأ، وتوفيره إلمكانيات TLSو SSL اآلمنة

وانتشـاراً علـى اإلطـالق بحسـب      يعد هذا المخدم من أكثر مخدمات الوب شعبيةً .وتحسينه ومعالجة ثغراته بصورة أفضل وأسرع
  .2005حصاءات عام إ
  

   IIS(Internet Information Services):مخدم 
والتي تعمل علـى  لبيئة الوب  المخصصةو هو عبارة عن مجموعة من الخدمات  Microsoftتطوير هذا المخدم من قبل شركة  جرى

 و Windows 2003 serverو  Windows 2000التشغيل  نظممن  يتم توزيع هذا التطبيق حالياً كخدمة. Windowsنظام التشغيل 
Windows XP pro 

المنـافس األقـوى     IISمخـدم  ويعتبـر   .FTP, SMTP, NNTP, HTTP/HTTPS خـدمات  IIS 6.0النسخة الحاليـة  تتضمن 
 وخصوصاً مـن النـواحي  من بعض نقاط الضعف  يعاني ،وحتى نسخته الحالية ،ولكنه، من حيث الشعبية و االنتشار  Apacheمخدمل

مما  منفصل على شكل وحدات ومكونات وجرى تصميمها IIS 7.0النسخة التجريبية في  العديد من الثغراتوقد جرى تجاوز  .يةاألمن
  .المكونات هذهيضيف مرونة أكبر في التعامل مع 

  
  :Sun Java MicroSystem Web Serverمخدم 
، بخصائص أمان عاليـة  يتميز هذا المخدم. SUN ONE حالياً يدعى Sun MicroSystemتطوير هذا المخدم من قبل شركة  جرى

  .لتطبيقات العمل المتوسطة و الكبيرة اًمخصص مما يجعلهاستخدام  وبسهولة
كما يدعم تقنيات  JSPو  JAVAالمخدم على أغلب منصات العمل وهو يعطي العديد من الميزات للتطبيقات التي تستخدم تقنيات يتوفر 
ASP   وPHP  و تقنياتCGI. 

  
  :Zeusمخدم 

على يعمل و ،يحتل المرتبة األولى من حيث السرعة منذ عشر سنواتهو و، Zeus technologyتم تطوير هذا المخدم من قبل شركة 
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  .أنواعهامختلف ب UNIXمنصات عمل 
  
  

  IISتثبيت مخدم 

  : الخطوات التي تسبق عملية التثبيت

 512مثالً، ينصح باستخدام مخـدم بـذاكرة أوليـة    . التي نثبتها IISالتأكد من تغطية عتاديات المخدم للحاجات الدنيا لنسخة  .1
  .،IIS 6.0كحد أدنى، عند استخدام النسخة  P4ميغابايت ومعالج 

 .وذلك عن طريق إعدادات خصائص االتصال الشبكي TCP/IPالتأكد من تثبيت عائلة البروتوكوالت  .2

  . NTFSوتهيئته باستخدام نظام الملفات  IISإعداد القرص الصلب الخاص بمخدم  .3

  :خطوات التثبيت

  :دم نتبع المراحل التاليةكإحدى خدماتها، لتثبيت هذا المخ IIS ، المخدمWindowsتتضمن عدة إصدارات من نظام التشغيل 

  .ثم نختار خيار لوحة التحكم Startنضغط زر  .1
 .IISونُفعل خيار مخدم  Windowsنختار خيار إضافة أو إزالة برامج ونحدد خيار إضافة أو إزالة مكونات  .2

  .Detailsيمكننا اختيار جزئيات التثبيت من خالل النقر على زر  .3

  :مالحظة

  .IISمن خيارات لوحة التحكم ظهور أيقونة خاصة للوصول إلى  Administrative toolsنالحظ بالنقر على أيقونة 

  

  .عليه IISضمن القرص الصلب الذي يجري تثبيت  INETPUBكما نالحظ أيضاً أنه يجري تلقائياً عملية إضافة مجلد باسم 

  
  
  

  IISواجهة إدارة مجموعة مخدمات 

  : ، كما يظهر الشكل أدناه، من قسمين رئيسيينIISتتكون واجهة إدارة 

العاملة على نفس الجهاز أو على عدة أجهزة ضمن الشبكة، باإلضافة إلى الخدمات  IISالقسم األيسر الخاص بإظهار مخدمات  .1
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  . العاملة ضمن هذه المخدمات والمجلدات الرئيسية ضمنها
  .المحتواة ضمن هذه المجلدات القسم األيمن الذي تظهر فيه الفهارس الفرعية والملفات .2

  

كما يمكننا تفعيل وإيقاف تفعيـل  . إضافة إلى عمله كمخدم وب FTPوكمخدم  SMTPخدمات متعددة، فهو يعمل كمخدم  IISيقدم 
  .عبر النقر بالزر األيمن على أية خدمة من هذه الخدمات Start  - Stop  - Pauseأي من الخدمات باستخدام خيارات 

  :مالحظة

  .من قائمة شريط األدوات Propertyبالنقر على الخيار  IISنا ضبط اإلعدادات التلقائية لمخدم وب يمكن

  
  IISاستضافة مواقع الوب في 

  
، باإلضافة إلى المراد نشرها HTML الـ تحتوي وثائق وصفحات مجلداتإنشاء  علىالفكرة األساسية في استضافة المواقع تعتمد 

الوب  متصفحدور الوسيط الذي يستقبل طلبات  IISمخدم  يتولى. من جهة الزبون أو من جهة المخدم النصوص البرمجية التي تعمل
  .المناسب المجلدويعيد المحتوى المناسب من 

  
حيث . تهاإدارإلضافة مجلدات أخرى وآلية  IISيقدم كما . التلقائي الرئيسي المجلديعتبر  wwwrootباسم مجلداً تلقائياً  IISينشئ 
  .مواقع الوبشجرة المجلدات التي تحتوي وثائق وصفحات  جذر المجلداتهذه تشكل 

  
المجلد التلقائي المحدد ضمن نقلها إلى تسميتها وفق إسم الصفحة التلقائية المحدد ضمن إعدادات مخدم الوب، و يكفي لنشر صفحة وب

  .ا تلقائياً عد اتصاله بالمخدمواستعراضهالوصول إليها  في نفس إعدادات المخدم، بحيث يمكن لمتصفح الوب
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  ماهي المجلدات االافتراضية؟ 

لتمكين وصول مستخدمي المتصفح إلى صفحات موقع غير محتواة ضمن المجلد الرئيسي التلقائي يمكننا إنشـاء مـا يسـمى بالمجلـد     
  .االفتراضي

  .غير محتوى فيزيائياً ضمنه يظهر المجلد للمتصفح وكأنه محتوى ضمن المجلد الرئيسي التلقائي بالرغم من كونه

، وهو االسم الذي يستخدمه المستعرض للوصول إلى هذا المجلد ويكون عادةً أقصر )أو اسم مسار(يمتلك كل مجلد افتراضي اسم بديل 
  .من المسار الفيزيائي الحقيقي لهذا المجلد

  :تؤمن المجلدات االفتراضية عدة مزايا، نذكر منها

  .تحجب عن المتطفلين، المسار الفيزيائي الحقيقي للمجلددرجة أمان أعلى كونها  .1
عملية سهلة ال تسبب  -من مكان إلى مكان آخر على  القرص-سهولة عملية إدارة المخدم، وجعل عملية نقل الملفات فيزيائياً  .2

 .أي تغيير للعناوين المستخدمة ضمن الصفحات

  .الفيزيائيسهولة استذكار المسار االفتراضي كونه أقصر من المسار  .3

 

  إضافة مجلد افتراضي الستضافة موقع

ثم نختار من  Default Websiteإلضافة مجلد افتراضي بغرض استضافة مجموعة من صفحات الوب، ننقر بالزر األيمن على خيار 
  .تؤدي هذه العملية إلى تشغيل معالج خاص بإنشاء المجلدات االفتراضية. Virtual directoryالخيار  Newالقائمة 

  يطلب تحديد االسم المستَخدم للوصول إلى هذا المجلد؛  .1
  يطلب تحديد اسم الموقع الفيزيائي لهذا المجلد على القرص؛  .2
  .يطلب تحديد صالحيات الوصول لمحتويات هذا المجلد .3

المجلـد االفتراضـي    ضمن المجلد الفيزيائي الحقيقي الذي يمثله HTMLبعد ضبط هذه اإلعدادات يصبح بإمكاننا وضع ملف من نمط 
ويصبح بإمكاننا استعراضه عن طريق متصفح الوب، حيث يمكننا الوصول إلى محتوى صفحة الوب مباشرة باستخدام محدد المـوارد  

  . URLالقياسي 

 

  :مثال

: IPضمن مخدم موصول على الشبكة ويحمـل العنـوان    mywebعلى مجلد افتراضي باسم  test.htmlيجري الوصول إلى صفحة 
  :، بكتابة محدد المورد القياسي10.12.17.5
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http://10.12.17.5/myweb/test.html 

  :باسم نطاق معين فيصبح محدد الموراد القياسي من الشكل http://10.12.17.5/myweb، نستطيع ربط DNSفإذا كان لدينا مخدم 

http://mydomain.com/test.html 
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  XHTMLالنماذج في 
 

 
  :أهداف تعليمية

  :يتعرف الطالب في هذا الفصل على
  XHTMLلمحة عن  .1
 XHTMLالنماذج في  .2

 XHTMLعناصر نماذج  .3

o الحقول النصية 

o حقول االختيار 

o األزرار 

o الحقول المخفية  
  

  ؟XHTMLما هي 
  

متوافقة تماماً مع الشروط الصارمة للمعيار  HTMLجرى وضعه لبناء نسخة  HTML4.0هو عبارة عن معيار متقدم عن المعيار 
XML  من ناحية أسلوب كتابة التأشيرات، واحترام إغالق كل تأشيرة مفتوحة، والتركيز على التداخل الصحيح للتأشيرات، وعدم

 .، وغيرها”Attribute=”Valueلتحديد قيم الواصفات مثل : (" ") التسامح في تجاوز بعض التأشيرات، واستخدام الفواصل

  
 XHTMLالنماذج في 

 

  :الغرض من النماذج
 بتوزيـع تسمح النماذج لمستخدمي صفحة الـوب  و .تفاعليةأكثر  HTMLجعل صفحات تهدف إلى آلية  بأنهاالنماذج تُعرف  .1

  .معالجتها حيث تجريوإرسال هذه البيانات إلى مخدم الوب  HTMLصفحة  محتواة فيحقول  ضمنالبيانات 
2. نظـام  إلـى  أو  ،شراء متكامل عبر الشـبكة بيع ونظام بخاص  نموذجإلى  ،بسيط يتدرج تعقيد تفاعلية النماذج من حقل بحث

  .تمهيداً لمعالجتهان المستخدم من إدخال معلومات خدمة تمكِّ ةأو أي ،استعالم إلكتروني
  

  :مكونات النموذج
أو مربعات اختيـار ،  أو أزرار، أو حقول إدخال نصية،  ،يمكن أن تكون هذه الحقول. يتكون النموذج من حقل إدخال أو أكثر .1

  .أو حتى خرائط صور ،قوائم
 .<form> </form> :التأشيرتينبين   تكون عناصر النموذج محصورةً .2

 لنمـوذج ل فعلى سبيل المثال، يمكن. ذجموعلى عناصر الن فهو اليقتصر بالضرورة ،أخرى HTMLلنموذج مكونات ا يحتوي .3
نصـوص  مكن للنموذج أن يحتـوي علـى   كما ي). كيفية ملء حقول النموذجتساعد في شرح ( اًو صور اًنصوص أن يحتوي

 .عملية تقييم البياناتأو غيرها، تساعد في  JavaScript مكتوبة بلغة ،برمجية من جهة الزبون
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المتصفح بيانات الحقول إلى المخدم لمعالجتها أو إلى عنوان بريد إلكتروني أو إلى نص برمجـي  ، يرسل عند إرسال النموذج للمعالجة
 :الشكل التالي عن نموذج تقليدير يعب .من جهة الزبون

 

  
  
  

  Methodالواصفة : عناصر النموذج
  

  :حالتينهذه الواصفة ز ميتُ. HTTPطريقة إرسال طلب وإرسال البيانات  أسلوبتحدد هذه الواصفة 
أو إلى عنوان بريد  وب توجيه المتصفح إلرسال البيانات إلى مخدم يجريحيث : POSTحالة نموذج يستخدم طريقة  .1

  .ل إلى المخدمرسالمHTTP إلكتروني، ضمن أغراض خاصة يتضمنها الطلب 
وب أو إلى عنوان بريد  توجيه المتصفح إلرسال البيانات إلى مخدم يجريحيث : GETحالة نموذج يستخدم الطريقة  .2

 .إلى المخدم لرسالمHTTP طلب  ضمن URLالمحدد  ة محارف تضاف إلىلسلس على شكل إلكتروني، 

  
 ،PUT، Deleteمثل الطرق  HTTPهناك العديد من الطرق األخرى إلرسال طلب  POSTو  GETباإلضافة إلى طريقتي 

Trace، Connect سنتعامل حصرياً مع الطريقتين ، لكنناGET  وPOSTهاتينالحقاً الفروق األساسية بين  ، وسنستعرض 
  .الطريقتين

  
  

  Actionالواصفة : عناصر النموذج
  

 المسنَدةيمكن أن تكون القيمة ، إذ لةرسإليه البيانات الم أن تصلللمستعرض العنوان الذي يجب  Actionتحدد الواصفة  .1
  .لصفحة تحتوي على نص برمجي من جهة المخدم URLأو محدد  إلكتروني، عنوان بريد، للواصفة

  .Submit نقر زر اإلرسال ، عند Actionالوصول إلى العنوان المحدد في الواصفة و ،تتم عملية اإلرسال .2
  

  :1مثال 
<FORM METHOD=”POST” ACTION=”SK@scs-net.org”> 
… Content 
</FORM> 

SK@scs- إلى عنوان البريد المحدد في المثال  بحزم البيانات و إرسالها كرسالة بريد، Submitضغط زر  عند ،يقوم هذا النموذج

net.org.  
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  :2مثال 

<FORM METHOD=”POST” ACTION=”getInfo.aspx”> 
… Content 
</FORM> 

على المخدم والذي يحتوي النص  getInfo.aspxبحزم البيانات وإرسالها إلى الملف ، Submitضغط زر ، عند يقوم هذا النموذج
البرمجي الخاص بمعالجة البيانات الملةرس.  

  
  :3مثال 

<FORM METHOD=”GET” ACTION=”Test.php”> 
… Content 
</FORM> 

الخاص بالصفحة،  URLالبيانات إلى محدد  وذلك بإضافة Test.phpإلى ملف  ، بإرسالSubmitضغط زر ، عند يقوم هذا النموذج
  :التالي بالشكلعند اإلرسال،  URLمحدد  ، يظهرsami ة الحقل هيقيمكانت و nameفإذا كانت إحدى الحقول المراد إدخالها هي 

http://myDomain.com/Test.php? name=sami 

  
  EncTypeالواصفة : عناصر النموذج

  
 المعيار أنماط منتأخذ هذه الواصفة قيمها . إرسال بيانات النموذج الترميز المستَخدم عندنمط   EncTypeتحدد الواصفة  .1

MIMEـف أسلوب ترميز معيار  ، وهوي وباستخدام نص ضمن شكلالبيانات المختلفة  لترميزتطويره جرى  ،البياناتيوص
  .حروف األبجدية

  
المثال يظهر نمط الترميز  فعلى سبيل.  MIMEType/MIMESubType :على النحو التالي الترميزتحديد نمط  يجري .2

   :كما يلي EncTypeالتلقائية للواصفة التلقائي والذي يعبر عن القيمة 
<Form ENCTYPE=application/x-www-form-urlencoded> 

يجري فيها  ، والتيملفات إلى مخدم الوب تتطلب إرسالالتي  تلكنماذج  الوب عدا  لجميع حيث يصلح الترميز السابق
  :القيمةاستخدام 

<Form ENCTYPE=multipart/form-data> 

  
  AcceptCharSetالواصفة : عناصر النموذج

  
في  خصوصاًوهي واصفة ضرورية ، قائمة المحارف المتاح استخدامها في النموذج AcceptCharSetتحدد الواصفة  .1

استخدام نفس قائمة المحارف  إلى ، التي تشيرUNKNOWNالقيمة التلقائية لهذه الواصفة تكون  .النماذج متعددة اللغات
  .النموذج ترميزالمستخدمة في 

  
، بفاصلة يجري فصلها قيم الواصفة السابقة على شكل قيم متتالية يمكن وضع ،ستخدام أكثر من قائمة محارفالالحاجة  عند .2

  :كما هو الحال في المثال التالي
<Form AcceptCharset=”windows-1256,iso-8859-1”> 
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 Targetالواصفة : عناصر النموذج
 

 اإلجابةاسم اإلطار الهدف الذي ستظهر فيه  عن قيمة هذه الواصفة تُعبر. في بيئة الصفحات متعددة األطر Targetستخدم الواصفة تُ
 عند الحاجة فعلى سبيل المثال، تُستخدم هذه الواصفة. )في حال أعاد النص البرمجي من جهة المخدم أي خرج(بعد إرسال النموذج 

إطار  ضمننتيجة البحث  ، وعند الحاجة السترجاعHTMLفي صفحة  إطار ما بحث متوضع ضمن نموذجب خاصة دخال بياناتإل
  .آخر

  
  :القيم targetتأخذ الواصفة 

1. “_blank” :لنموذج في نافذة جديدة بدون اسماإعادة خرج  تجري.  
2. “_self” :الذي يحوي النموذجلنموذج ضمن نفس اإلطار اإعادة خرج  تجري.  
3. “_parent”: لنموذج ضمن اإلطار األب لإلطار الذي يحوي النموذجاإعادة خرج  تجري.  
4. “_top” :اإلطار الرئيسي مع إزالة كل اإلطارات األخرى  لنموذج ضمناإعادة خرج  تجري.  
  :مثال

 <form action=”SomeThing.aspx” method=”POST” Target=”_blank” > 
 

  
  :ONRESET و ONSUBMIT األحداث

 .submitعند إرسال النموذج بضغط زر  ONSUBMITفيذ الحدث تن يجري .1

  .  resetعند إلغاء معلومات النموذج بضغط  ONRESETتنفيذ الحدث  يجري .2
  :مثال

<form action=”test.aspx”  method=”POST” onsubmit= ”window.alert(‘submitted successfully’);”> 

 ”submitted successfully“الرسالة ، هذا النموذجتظهر، عند إرسال 

  
 واصفات أخرى: عناصر النموذج

 

وأحداث أخرى سنذكر بعضها واصفات في الشرائح السابقة، إذ توجد التي قمنا بشرحها  وأحداث النماذج على تلكواصفات ال تقتصر 
  : فيما يلي

  
  :من هذه الواصفات

 

1. ID : م هذهد اسم فريد للنموذجيتحدل الواصفةتُستَخد. 

2. Class : مالخاصة بملفات  األنماطهذه الواصفة في حال الرغبة باستعمال تُستَخدCSS المالتأشيرةفة ضمن عر Style من 
  .نفس الوثيقة

3. Style :م هذه التأشيرةاستخدامها في تنسيق عناصر الوثيقة يجريلتعريف أنماط  تُستَخد. 

4. Title : موي هذه القيمة لدى تمن قيمة هذه الواصفة إلظهار مربع يح المتصفحيستفيد حيث  لعنصراعنوان  لتحديدتُستَخد
 .لعنصرامرور مؤشر الفأرة فوق 
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  :األحداث ومن هذه

1. ONCLICK سنَدة لهذا الحدث، اإلجرائيةتنفيذ  يجريالنقر بالزر األيسر فوق العنصر عند الم. 

2. ONDBLCLICK سنَدة لهذا الحدث، اإلجرائيةتنفيذ  يجريالنقر المزدوج بالزر األيسر فوق العنصر عند الم. 

3. ONMOUSEDOWN سنَدة لهذا الحدث، اإلجرائيةتنفيذ  يجريالضغط بالزر األيسر فوق العنصر عند الم. 

4. ONMOUSEUP سنَدة لهذا الحدث، اإلجرائيةتنفيذ  يجريتحرير الضغط عن الزر األيسر فوق العنصر عند الم. 

5. ONMOUSEOVER  سنَدة لهذا الحدث، اإلجرائيةتنفيذ  يجرييتموضع مؤشر الفأرة فوق العنصر عند الم. 

6. ONMOUSEMOVE سنَدة لهذا الحدث، اإلجرائيةتنفيذ  يجريتحريك مؤشر الفأرة فوق العنصر عند الم. 

7. ONMOUSEOUT سنَدة لهذا الحدث، اإلجرائيةتنفيذ  يجريمساحة التي يحددها العنصرخروج مؤشر الفأرة من ال عند الم. 

8. ONKEYPRESS سنَدة لهذا الحدث، اإلجرائيةتنفيذ  يجريفوق العنصر مفتاحضغط وتحرير  عند الم. 

9. ONKEYDOWN سنَدة لهذا الحدث، اإلجرائيةتنفيذ  يجريفوق العنصر مفتاحضغط  عند الم. 

10. ONKEYUP سنَدة لهذا الحدث، اإلجرائيةتنفيذ  يجريفوق العنصر مفتاحتحرير  عند الم. 

  
 عناصر النموذج

 

  :مثال
  

<form method=”POST” action=”Test.aspx”  
target=”_self”  ID=”myForm”  
class=”normalForm”  EncType=”multipart/form-data”  dir=”ltr” 
onclick=”window.alert(‘you clicked the form’)”> 
… Contents 
</form> 

 
 

 .في إرسال البيانات POSTالطريقة على نموذج يعتمد  يعرف HTMLهذا المثال نص يستعرض  .1

  .إليه للمعالجةالبيانات  يحتوي نصاً برمجياً من جهة المخدم ويجري إرسالكملف هدف ، test.aspxالملف النموذج يحدد  .2

الذي يظهر فيه النموذج، ألن النموذج اإلطار ضمن نفس ) test.aspxفيذ الملف لتننتيجة ك(االستجابة على هذا النموذج  تظهر .3
 . ”Self_“القيمة  استخدم

ال بد أن يكون هذا (على هذا النموذج  ”normalForm“ النمطتطبيق  ويجري ”myForm“سم السابق اإلالنموذج يمتلك  .4
  ).STYLE التأشيرةضمن نفس الوثيقة باستخدام  أو CSSمعرف مسبقاً ضمن وثيقة  النمط

 .محتوى ملف إلى المخدم يرسل النموذج مما يعني أن ”multipart/form-data“ الترميز هذا النموذج يستخدم في .5

  .عند النقر على النموذج ”you clicked the form“رسالة تظهر ال .6
  
  

  الحقول النصية: النماذج حقول



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
16 

  
  :نستعرضها فيما يليالحقول النصية في النموذج  من أنواعيمكن استخدام عدة 

 :إدخال نصحقل 

حقل فارغ مخصص  منالنص إدخال حقل يتألف . من أكثر أنواع الحقول استخداماً في النماذج وصحقول إدخال النصتُعتبر  .1
  .إلدخال سطر وحيد

 maxlengthبالواصفة  اعدد المحارف المسموح إدخاله ، ويجري تحديدSizeحجم هذا الحقل باستخدام الواصفة  تحديد يجري .2
  .بعدد المحارف maxlengthو  Sizeحيث تقاس 

زلق محتويات الحقل النصي أثناء  يجريفي هذه الحالة .  Sizeأكبر من الواصفة  maxlengthيمكن أن تكون الواصفة  .3
  .الكتابة

  .إلعطاء قيمة تلقائية للحقل، Valueاستخدام الواصفة يمكن  .4

أو إلى النصوص  ،نلجأ إلى النصوص البرمجية من جهة الزبون الذ ،آلية مباشرة للتحكم بنوع المدخالت ةأي HTML فيال يوجد 
  . ةالبيانات المطلوب نمط أوتنسيقخطأ في حال عدم تطابقها مع ال رسائللتقييم البيانات وإظهار  ،البرمجية من جهة المخدم

  :مثال

 يبلغلمحارف من اأقصى  وبعدد ،محارف 10بطول يكون و، testقيمة تلقائية هي  على ويتيح mySampleإلنشاء حقل نصي باسم 
  :نكتب النص التالي اً،محرف 40

<input type=”text” name=”mySample” value=”test” size=”10” maxlength=40 
/> 

  
  الحقول النصية: حقول النماذج

  :حقل إدخال كلمة السر

إذ ال يتمكن الناظر إلى . يخفي المحارف المدخَلةيستَخدم هذا النمط من الحقول النصية كالحقول النصية العادية مع تطبيق قناع  .1
  ”*“أو " O"أحد المحارف  الشاشة من رؤية المحارف، بل يرى عوضاً عنها محرف القناع الذي غالباً ما يكون

أثناء عملية اإلدخال أمام الناظر إلى الشاشة، ولكن هذا ال يعني أن المحارف ) ”*“أو " O("يجري إظهار المحرف القناع  .2
  .ون مقنعة بالنسبة للبرامج العاملة على الجهاز الذي تجري عليه عملية اإلدخال أو أثناء عملية إرسال البيانات إلى المخدمتك

  :مثال
<input type=”password” name=”myPass” size=”10” maxlength=25 /> 

 
 

  
  الحقول النصية: حقول النماذج
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 :حقل إدخال اسم ملف

 . يسمح هذا النمط من حقول اإلدخال النصية للمستخدم باختيار ملف حتى يجري إرساله إلى المخدم .1

 .يكون اسم الملف محتوى في نص يعبر عن المسار الذي استخدمه المتصفح للوصول إلى الملف .2

 .لف المطلوبيقوم هذا النمط بإظهار الحقل النصي، إضافةً إلى زر يساعد في استعراض المجلدات بحثاً عن الم .3

  .GETفي إرسال بيانات النموذج وعدم استخدام الطريقة  POSTليعمل هذا الحقل، ال بد من استخدام الطريقة  .4
بنمط   Acceptتحدد قيم الواصفة . مع هذا النمط للسماح بإرسال نمط معين من الملفات  Acceptيمكن استخدام الواصفة  .5

MIME للملفات المراد إرسالها.  
  :مثال

<input type=”file” size=8 name=”myFile” accept=”text/*”  /> 
محارف، وبحيث يقبل هذا الحقل  8، بحيث يكون عرض الحقل myFileفي هذا المثال، يجري إنشاء حقل من نمط حقل ملف بإسم 

  .(text/html, text/css text/plain)ر بجميع أنماطه الفرعية مثل Textالملفات من النمط 
 

  
  

  الحقول النصية: النماذجعناصر 
  

  :حقل إدخال نص متعدد األسطر

  .<TEXTAREA> التأشيرة وذلك باستخدام نص متعدد األسطر يساعد هذا النمط من الحقول في إدخال
  

  :التأشيرة ههذالخاصة بمن أهم الواصفات 
  ر؛التي تحدد عدد األسط Rowsالواصفة  .1
 ؛التي تحدد عدد األعمدة Colsالواصفة  .2

يمكن لقيمة الواصفة أن تأخذ إحدى القيم . قابلية النص لاللتفاف عند تجاوز عرض مساحة النص تحدد التي wrapالواصفة  .3
“off”، أو “virtual”، أو “Physical”القيمة  ، حيث تساعد“off”  القيمة  تساعدبينما  ،تعطيل التفاف النصفي“virtual” 

التي  ”Physical“إرسالها بعكس القيمة  يجريالتفاف النص ولكنها ال تقوم بإضافة أي فاصل إلى البيانات التي  في تثبيت
 .إرساله مع البيانات عند إرسال النموذج ويجريفاصل سطر حقيقي عند كل التفاف للنص  تضيف

  :مثال
<TEXTAREA rows=”10” cols=”6” name=”myTextArea” wrap=”off”> 
… This is a test 
</TEXTAREA> 

تعطيل خاصة يجري في هذا النموذج و myTextAreaمحارف باسم  10محارف وارتفاع  6هذا المثال مساحة نصية بعرض  ينشئ
  .لنصا التفاف

  حقول االختيار: النماذج حقول
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  :األنماط التاليةالحقول ذات يندرج تحت هذا التصنيف 

  :مربعات التحقق

  .هذا النمط من الحقول عنصر يمكن تفعيله أو إزالة تفعيله ينشئ .1
  .عند اختياره Xإشارة  تظهر فيهمربع  عبارة عنالشكل التقليدي لهذا النمط يكون  .2
يجب أخذ هذا  لذا .Xإشارة  تظهر أمامهاالتي  مختارة وهي قيم العناصرعناصر الال قيمإرسال ، يجري عند إرسال النموذج .3

 .لةرسالبيانات الم يعالجالموضوع في الحسبان أثناء كتابة النص البرمجي الذي 

 .Value لواصفةل القيمة المسندة على ،هذا النمط من الحقول فيإرسالها  يجريالقيمة التي تعتمد  .4

الواصفة ال تأخذ  .التأشيرةإلى  ”Checked“إضافة الواصفة وذلك عبر عند إظهار النموذج  اًتحقق تلقائيالحقل  يمكن تفعيل .5
“Checked” سم الواصفة هذا النوع من الواصفات قيمة مساوية إلل نُسند كتابة الواصفات،لاللتزام بقواعد  ،قيمة ولكن ةأي

  ”Checked=”Checked: ونكتبها
  :مثال

<input type=”checkbox” value=”test” name=”myCheck”  Checked=”Checked” 
/> 

  
  حقول االختيار: حقول النماذج

  :أزرار الراديو

يشبه شكل هذا النمط من الحقول، شكل خيارات قنوات الراديو حيث يمكن اختيار خيار واحد فقط من الحقول التي تنتمي إلى  .1
  .مجموعة واحدة

  .Valueتعتمد القيمة التي يعيدها النموذج، كما هي الحال مع مربعات التحقق، على القيمة المسندة للواصفة  .2
 ”Checked“وإعطائها القيمة  ”Checked“يمكن تفعيل حقل التحقق تلقائياً عند إظهار النموذج وذلك عبر إضافة الواصفة  .3

  .كما هو الحال في حالة مربعات التحقق
  :مثال

<input type="radio" name=”myRadio” vaue=”option1” checked=”checked” /> 
first option<br> 
<input type="radio" name=”myRadio” vaue=”option2” /> second option <br> 
<input type="radio" name=”myRadio” vaue=”option3” /> third option 

  :، وفقاً لالختيار المبين في الشكل”first option“يظهر عند تنفيذ النص أعاله النتيجة التالية، حيث يجري إرسال القيمة 

 

  
حقول االختيار: عناصر النماذج  
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  :قوائم االختيار

  :إلنشاء نمطين أساسيين من القوائم <Select> التأشيرةتستخدم قوائم االختيار  .1

a.  القوائم المنسدلة 

b. القوائم القابلة للزلق.  
 .خياراتمن قائمة  خيارات خيار واحد أو عدةعملية اختيار  في تنفيذكال النوعين  يساعد .2

 باستخدام التأشيرةتضمين كل خيار ضمن القائمة  يجريحيث   <option> بالتأشيرةعناصر القائمة يجري تحديد  .3
<option></option>. 

في حال قام   option ـمحمالً بقيمة الخيار المحدد ب ،عند إرسال النموذج، name حدد يالواصفةالم المتحولإرسال  يجري .4
بعض الخيارات مفصولة عن بعضها قائمة  متحول يمثل تحميل، فيجري أما في حالة االختيار المتعدد .المستخدم باختيار وحيد

 .بفاصلة

عدة خيارات في قائمة االختيار  استخداملتحديد إمكانية  ”multiple“وإعطائها القيمة  multipleيكفي إضافة الواصفة  .5
 .المعنية

والنقر على  CTRLاختيار أكثر من عنصر في القائمة بضغط زر  ،االختيار المتعدد خاصةعند تفعيل ، يستطيع المستخدم .6
أزرار الراديو  تعمل بهالتي نفس اآللية اتعمل بقوائم االختيار  فإن الخاصة،أما في حال عدم تفعيل هذه . الخيارات المطلوبة

 .من مجموعة خياراتفقط  واحداختيار خيار ب حيث تسمح

إظهار  ، يجري ”1”القيمةهذه الواصفة  تُسند إلى عندماو لإلنزالق،بارتفاع قائمة االختيار القابلة  Sizeتتحكم قيمة الواصفة  .7
 .وتتحول هذه القائمة  إلى قائمة منسدلة ،من القائمة واحدسطر 

 العدد األكبر من صاحبواصفة خاصة للتحكم بعرض قوائم االختيار إنما تأخذ القائمة العرض الالزم الحتواء الخيار  وجدتال  .8
 .من المحارف

 ،”Selected“إعطاءها القيمة بو  Selectedاستخدام الواصفة ب التلقائية تلقائي أومجموعة من الخيارات خيار يجري تحديد .9
 .لكل خيار من الخيارات المعنية option التأشيرةوذلك ضمن 

 وحصر <Optgroup> التأشيرةيمكن إنشاء مجموعات فرعية من الخيارات ضمن قائمة الخيارات الواحدة وذلك باستخدام  .10
  .ه التأشيرةجميع خيارت المجموعة الفرعية ضمن هذ

 :مثال

<select name="select"> 
<optgroup label="Syria"> 
  <option value="1">Damascus</option> 
  <option value="2">Aleppo</option> 
  <option value="3">Lattakia</option> 
</optgroup> 
<optgroup label="Jordan"> 
  <option value="4">Amman</option> 
  <option value="5">Alakaba</option> 
</optgroup> 
</select> 
 



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
20 

 
 

 Size=7حالة الواصفة    Size=1حالة الواصفة 

  
  األزرار: عناصر النماذج

  
  :هناك ثالثة أنواع أساسية لألزرار التي يمكن إضافتها إلى نموذج

  :أزرار اإلرسال و إعادة تأهيل النموذج

 Actionمعالجتها عبر الملف المحدد في الواصفة  حتى تجريإرسال بيانات النموذج إلى المخدم في زر اإلرسال  يساعد .1
  .النموذجب المرتبطة Methodلنموذج وذلك باستخدام الطريقة المحددة في الواصفة باالخاصة 

   typeالواصفة إلى  ”Submit“القيمة  إسنادعلى أن يتم  inputيستخدم هذا النمط الوسم  .2
  .لتأدية نفس الوظيفة  button التأشيرةيمكن استخدام  .3
  

  :مثال
<input type=”submit” name=”test” value=”Send”> 

 أو 

<button type=”submit” name=”test” value=”myValue”>text on 
button</button> 

  
 ةأي دون إرسالالحقول من جميع القيم التي تم إدخالها من قبل المستخدم  إلى إفراغ Resetزر إعادة تأهيل النموذج  يؤدي .1

 .بيانات إلى المخدم

الواصفة إلى  ”Reset“قيمة  إسنادلتحديد زر من هذا النمط بشرط   button التأشيرةأو  input التأشيرةيمكن استخدام  .2
Type 

  
  :مثال

<input type=”reset” value=”reset”> 

 أو 

<button type=”reset” >text on reset button </button> 
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  األزرار: عناصر النماذج

  :األزرار من نمط صورة

1. صورة بزر اإلرسال  عبر تمثيلإضفاء جمالية على النموذج  بهدفستخدم هذا النوع من األزرار ي.  
  .Typeالواصفة إلى  ”image“قيمة ال إسنادمع   input التأشيرةاستعمال  يجري .2
 .Srcالواصفة  إلى المسار النسبي أوالمطلق لملف الصورة على المخدم بإسناد المستخدمةتحديد ملف الصورة  يجري .3

  
  :مثال

<input type=”image” src=”./images/myImage.gif”> 
 

  
  

  األزرار: عناصر النماذج

  :األزرار متعددة األغراض

  . ذات أغراض متعددة مختلفة عما أوردناه حتى اآلنإنشاء أزرار   فيهذا النمط  يساعد .1
  .لتحديد الفعل ورد الفعل استخدام األحداثمن األزرار في هذا النمط   يجري  .2
  .تستلزم هذه األزرار استخدام نص برمجي من جهة الزبون .3
 .typeالواصفة إلى  Button قيمةال إسنادبعد   Buttonالتأشيرةأو  Input التأشيرةتستخدم هذه األزرار  .4

  :مثال
<input type="button" 
  value="Please Don't Press This Button" 
  onclick="window.alert('any message.')" /> 

  أو
<button type="button" 
  value="anyValue" 
  onclick="window.alert(any message.')"> 'Please do not press 
 this button again.</button> 

  
االختالف ويكمن  .بإظهار رسالة قومي بنص برمجي من جهة الزبون، حدث الضغط على زرجرى في المثال السابق اإلشارة إلى 

أما في  بالتأشيرة،أخذ قيمة النص الموجود على الزر من النص المحصور ت Buttonالتأشيرة أن  في Inputو  Buttonالرئيسي بين 
  .الخاصة بهذه التأشيرة  valueالنص الموجود على الزر بقيمة الواصفة فيتحدد  input التأشيرةحالة 
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  الحقول المخفية: النماذجعناصر 
  

  :الحقول المخفية
 إلىهذا النمط من الحقول ، حيث يهدف تعد الحقول المخفية من العناصر الهامة في النماذج رغم كونها غير مرئية للمستخدم .1

  .دون إظهارها في حقل واضح ضمن النموذج  -إرسال النموذج عند- تمرير معلومات 
  
2. عادة في حالتينستخدم هذا النمط من الحقول ي:  

المعطيات من  يعالجالذي البرمجي النص  هذه القيم يستفيد منحيث  ،داللة للمستخدمها أي لليس تمرير قيم إلى المخدم ل •
  .جهة المخدم

رسلة بعض المعلومات الم إذ يضمن إخفاء .ألسباب تتعلق بسريتهاللمستخدم  يجب أن تبقى غير مرئيةتمرير معلومات ل •
  . من المستخدم البسيط أو المبتدأ مايتهاحبهذه الطريقة 

  
 يجريأما القيمة التي  .Typeالواصفة إلى  ”Hidden“قيمة ال إسنادبعد  input التأشيرةيستخدم هذا النمط من الحقول  .3

 .Valueلواصفة إلى ا المسنَدةهي القيمة ف ،إرسالها عند إرسال النموذج

  
  :مثال

<input type=”hidden” name=”myHidden” value=”value we want to hide” /> 
 :القيمة هي، إرسال نموذج يحتوي النص أعالهجرى في حال  ،تكون أحد القيم التي تصل إلى المخدم

 myHidden=value we want to hide  
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  تمرين عام
  

  :الشكل التالينفترض أن النموذج يمتلك .  register.aspxرسالها إلى ملف باسم إل المحددة فيما يليجمع يعمل على نريد إنشاء نموذج 
  

  
  

  :الحل
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<title>Test Form</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1"> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 {color: #FFFFFF} 
--> 
</style> 
</head> 
 
<body> 
<form action="register.aspx" method="post" enctype="multipart/form-
data"> 
<table width="340" border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" 
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bordercolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <th width="185" bgcolor="#666666" scope="row"><span 
class="style1">Login Name</span></th> 
    <td colspan="2"><input name="login" type="text" id="login"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th bgcolor="#666666" scope="row"><span 
class="style1">Password</span></th> 
    <td colspan="2"><input name="pass" type="password" id="pass"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th bgcolor="#666666" scope="row"><span class="style1">Full Name 
</span></th> 
    <td colspan="2"><input name="fullName" type="text" 
id="fullName"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th bgcolor="#666666" scope="row"><span 
class="style1">Sex</span></th> 
    <td width="64"><input name="sex" type="radio" value="male"> 
      male</td> 
    <td width="81"><input name="sex" type="radio" value="radiobutton"> 
      female</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th colspan="3" bgcolor="#666666" scope="row"><span 
class="style1">Address</span></th> 
    </tr> 
  <tr> 
    <th colspan="3" scope="row"><textarea name="address" cols="50" 
id="textarea"></textarea></th> 
    </tr> 
  <tr> 
    <th bgcolor="#666666" scope="row"><span 
class="style1">Email</span></th> 
    <td colspan="2"><input name="email" type="text" id="email"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th bgcolor="#666666" scope="row"><span class="style1">type of 
membership</span></th> 
    <td colspan="2"><select name="select"> 
      <option>MASTER MEMBERSHIP</option> 
      <option>NORMAL MEMBERSHIP</option> 
      <option>GUEST MEMEBERSHIP</option> 
    </select></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <th bgcolor="#666666" scope="row"><span class="style1">picture 
File</span></th> 
    <td colspan="2"><input name="myPicture" type="file" id="myPicture" 
size="10"></td> 
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  </tr> 
  <tr> 
    <th colspan="3" bgcolor="#666666" scope="row"><span 
class="style1">interested in </span>            </th> 
    </tr> 
  <tr> 
    <th colspan="3" scope="row"><select name="select2" size="5" 
multiple> 
      <option>Sport</option> 
      <option>Education</option> 
      <option>shopping</option> 
      <option>Gifts</option> 
      <option>other interests</option> 
      
<option>___________________________________________________</option> 
    </select></th> 
    </tr> 
  <tr> 
    <th scope="row">&nbsp;</th> 
    <td colspan="2"><input type="reset" name="Submit2" value="Reset"> 
      <input type="submit" name="Submit" value="Submit"></td> 
  </tr> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 
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  GETو  POSTباستخدام الطريقتين  HTTPطلب 
  

  :يتعرف الطالب في هذا الفصل على
 HTTPطلبات  .1

 طرق إرسال الطلبات .2

 و الشروط المثلى الستعمالهما POSTو  GETطريقتي  .3

 HTTP POSTوالطريقة   HTTP GETالطريقة  .4

 

أو  ”POST“و بينا إمكانية إسناد إحدى القيمتين  ”Method“، الواصفة ”Form“ذكرنا في جلسة سابقة أثناء استعراضنا للتأشيرة 
“GET”  لهذه الواصفة، وذكرنا أن هذه الواصفة تحدد كيف سيجري إرسال البيانات أو الطريقة التي ستُعتمد إلرسال طلبHTTP.  

  
  .HTTPلفهم الفرق بين هذين الطريقتين ال بد لنا من شرح بسيط ألجزاء طلب بروتوكول 

  
  :HTTPالبروتوكول 

  .ستخدم لتناقل البيانات على شبكة األنترنتالبروتوكول التطبيقي األساسي المHTTP يعد البروتكول 
  )مخدم الوب(والتطبيق المخدم ) المتصفح(بين التطبيق الزبون ) استجابة/طلب(آلية  HTTPويعتمد البروتوكول 

  
 :HTTPطلب 

  .HTTPبإرسال طلب  HTTPتبدأ مناقلة 
فيما يلي هذه األجزاء ونحدد الحقاً نوع سنستعرض . من مجموعة من األجزاء كما يظهر في الشكل التالي HTTPيتكون طلب 

  . المعلومات التي يحملها كل جزء
 

 
 
  

  
  

Content-type:application/x-
www-form-urlencoded 
Content-length:23 

GET / HTTP/1.1 

Connection: Keep-Alive 

Accept: image/gif, image/x-
xbitmap, image/jpeg, 
image/pjpeg, */* 
Accept-Language: en-us 
Accept-Encoding: gzip, 

Name=sami&type=3 

 

4 

1 

2 

3 

5 
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  :مما يلي HTTPيتألف طلب 
 

، الذي يطلب الصفحة  من المخدم عبر (Method URI  HTTP/version)من العبارة  httpيتكون الجزء األول من طلب  .1
) HTTP/1.1الجزء (يمثل القسم الباقي من هذا الجزء من الطلب . Methodباستخدام الطريقة  (URI)معرف المصدر 

  .نسخة البروتوكول المستخدمة
. لتاريخ الحالي أو معلومات خاصة كاالتصال الحالييحتوي الجزء الثاني من الطلب الترويسة العامة ويحدد معلومات عامة كا .2

  .من دون هذا الجزء HTTPيعد هذا الجزء غير إجباري بحيث يمكن أن يتم إرسال طلب 
يحتوي الجزء الثالث الذي يدعى ترويسة الطلب على معلومات تتعلق بالزبون مرسل الطلب و بنمط البيانات المرسلة و اسم  .3

 .من دون هذا الجزء HTTPء غير إجباري بحيث يمكن أن يتم إرسال طلب يعد هذا الجز. المضيف

يستخدم الجزء الرابع الذي يدعى ترويسة الكيان، عند الشروع بإرساله وهو يحتوي معلومات تتعلق بنمط الكيان، وطوله،  .4
  .يكون هذا الجزء غير ضروري في حال عدم إرسال أي كيان. ومصدره و طريقة ترميزه

  .األخير جسم الكيان و يحتوي القيم التي يقوم الطلب بإرسالها مثل قيمة حقل ما يمثل الجزء .5
  

 POSTأو  GETطريقة 

  
تأخذ . ، نجد أنه يحتوي على الطريقة التي سيجري استخدامها في إرسال المعلومات HTTPبالعودة إلى مخطط األجزاء المكونة لطلب

  :تينالتالي تينهذه الطريقة إحدى القيم
  

GET : يجري طلب الوثيقة المحددة بالمحددURL ، ويجري إرسال بيانات المستخدم إلى العنوان المعين بالمحددURL  ضمن
  .الترويسة نفسها

POST : يجري طلب الوثيقة المحددة بالمحددURLيجري إرسال بيانات المستخدم إلى العنوان المعين بالمحدد ، وURL تضمين  مع
  .بجسم الكيان و ليس في أي من الترويساتالبيانات ضمن الجزء الخاص 

  

 ترويسة الكيان

الطريقة / المصدر ) محدد(معرف   

 الترويسة العامة

 ترويسة الطلب

 جسم الكيان

4 

1 

2 

3 

5 
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  :منهانذكر العديد من الطرق األخرى  HTTPيدعم البروتوكول ، كما  XHTMLالطريقتان أثناء العمل مع نماذج  تُستخدم هاتان
  

HEAD :به  تتقدمالذي  للطلببطلب مطابق  تتقدمGET  تفيد هذه   .ترويسة دون أي جسم من يتكونهذا الطلب على  الجوابو لكن
 في ذلكبما  الجوابدون الحاجة إلى نقل كامل محتوى  HTTP الجوابلحصول على المعلومات الموجودة في ترويسة ا الطريقة في

  .التي يجري نقلها عادةً عند اإلجابة على الطلبنص الوثيقة 
DELETE :ُشار إليهاستخدم لحذف الوثيقة تبالمحدد  المURL وهي نادرة االستخدام.  

TRACE :الزبون من معرفة المعلومات التي تضيفها المخدمات  بحيث تُمكن .إعادة نفس الطلب كاستجابة تجريالطلب  عند إرسال
  .على محتوى الطلب المرسليحصل أي تغيير معرفة الوسيطة إلى الطلب أو 

OPTIONS : تعيد قائمة بطرقHTTP دم الوبالتي يدعمها المخدم ويمكن استخدامها الختبار عمل مخ.  
  

POST  أوGET  
 

  :من الضروري مراعاة مايليرسال بيانات النموذج إل GET عند استخدام

 
 ؛ال يكون حجم هذه البيانات كبيراًيجب أ .1

 .رسلة طابع السريةال تحمل البيانات الميجب أ .2

 

 :تمرير قيمة معينة لملف عن طريق ارتباط تشعبي أيضاً بكثرة عندما GETتُستخدم 

<a href=”test.aspx?x=10”>click here</a> 
 

  :في حالفتستخدم إلرسال بيانات النموذج  POSTأما الطريقة 
 ؛أردنا إرسال بيانات بحجم كبير نسبياُ .1

 .إذا كانت المعلومات التي يتعامل معها النموذج حساسة .2

  
  
  

ال بد من توضيح ، POSTباستخدام  HTTPطلب  و إرسال GETخدام تباس HTTPبعد أن تعرفنا على الفرق بين إرسال طلب 
  :XHTMLمن الطريقتين في نماذج  استخدام كٍل سبب

 
 

  :إلرسال بيانات النموذج GET تستخدم الطريقة
، أي لمحدد المصدر األعظميبالحجم الممكن إرسالها محدود لبيانات ا حجمألن نظراً  ال يكون حجم هذه البيانات كبيراً عندما .1

 URL الـ

  لمستعرضارسلة طابع السرية ألن هذه البيانات ستكون مكشوفة وستظهر ضمن حيز عنوان ال تحمل البيانات الم عندما .2
 تمرير قيمة معينة لملف عن طريق ارتباط تشعبي عند .3
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 X=10إذا أردنا تمرير القيمة  فعلى سبيل المثال،. تمرير قيمة معينة لملف عن طريق ارتباط تشعبي بكثرة عند GETتُستخدم 

 :التالي الشكل علىتكون الصيغة ، click hereالوصلة عند النقر على وصلة ما ولتكن  test.aspxإلى الملف 

<a href=”test.aspx?x=10”>click here</a> 
 

  :في حالفتستخدم إلرسال بيانات النموذج  POSTأما الطريقة 
 .كبير من البيانات على حجموي ملف أو مربع نص يحت مثلأردنا إرسال بيانات بحجم كبير نسبياُ  .4

 .إظهارها ضمن حيز العنوان في المستعرض بحيث اليمكنإذا كانت المعلومات التي يتعامل معها النموذج حساسة  .5
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  الفصل الثالث والرابع
  التعرف على البيئة

  
 :يتعرف الدارس في هذا الفصل على

 دة في تطوير مواقع وتطبيقات الوالمساع Microsoftتقانات  .1

 ASP.NETبناء تطبيق وب باستخدام  .2

 طريقة التعامل مع معطيات التطبيق .3

  مع مدخالت المستخدم ومع األحداث التعامل .4
  

  Microsoft .NETبيئة العمل 
بنية مكدس مؤلف من عدة طبقات من التقنيات التي تساعد في تطوير تطبيقات الوب أو أي نوع من التطبيقات  NET.تمتلك بيئة العمل 

المكونة ) وغيرها System.Web ،System.Dataمثل (البرمجية على العديد من المكتبات البرمجية  NET.كما تعتمد بيئة .  األخرى
  .والمجهزة مسبقاً لتكون قابلة لالستخدام مباشرةً Visual Basicو  #Cو  ++Cمن آالف اإلجرائيات المكتوبة بلغات مثل 

) سواء كانت من جهة الزبون أو من جهة المخدم(باإلضافة للتقنيات التقليدية المستخدمة في بناء تطبيقات الوب  NET.توفر بيئة العمل 
  :على أن نعود إليها بالتفصيل نذكر بعضاً منها تعداداً. تقنيات جديدة أو تقنيات محدثة عن تقنيات سابقة

  
1. ASP.NET 3.5 
2. Web Services 
3. JavaScript 
4. ASP.NET AJAX 
5. XML 
6. Silverlight 
7. Language Integrated Query (LINQ) 
8. ADO.NET 

 
  ASP.NETبناء صفحة وب باستخدام  

  
A. توليد موقع الوب: 

 . Visual Web Developer 2008 Express Editionتشغيل  .1

 . توليد موقع الوب .2

 . الحصول على البيئة البرمجية االزمة لبناء تطبيق الوب .3

 

B.  إضافة عناصر تحكمASP.NET  

نعرف عناصر التحكم بأنها أغراض تحتوي على رماز يمكن للمتصفح أن يفهمه ويقبله ويفسره عند فتحه للصفحة التي تحتوي هذه 
 .األغراض

يشير هذا . صندوق مظلل بالرمادي ومحاط بخط منقطلعرض صفحة التصميم والتي سيظهر فيها  Designلنذهب إلى زر  .1
 .HTMLفي  <div>الخط إلى مقطع مكافئ لتأشيرة 
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 اسحب أحد عناصر التحكم إلى داخل المستطيل الذي ذكرناه في الفقرة السابقة  View�Toolboxاعتباراً من واجهة  .2

C. مشاهدة صفحة ضمن المتصفح: 

مخدم وب يساعد في معالجة الرماز المصدري  Net.إذ تقدم بيئة . ة البناءيمكننا مشاهدة صفحة ضمن المتصفح وهي في حال
  :لتنفيذ ذلك يمكن للمطور. HTMLوتوليد صفحات  ASP.Netالمكتوب بلغة 

 ؛ASP.Netوضع الفأرة ضمن صفحة  .1

  .View in Browserالضغط بالزر اليميني واختيار 
  إعداد البيئة

  
  .اإلعدادت التلقائية التي تقدمها البيئة، ولكن بإمكانه تغيير هذه اإلعدادات بسهولةبعد إقالع البيئة، يحصل المطور على 

  
 :عرض اإلعدادات .1

  :للتأكد من أن اإلمكانيات جميعها متاحة
o  اخترTools�Options. 

o  في نافذةOptions  اخترShow All Settings. 

  : دمة خاصة بلغات البرمجةإللغاء بعض اإلعدادات الخاصة بالمبتدئين والتي تخفي إمكانات متق .2
o  اخترTools�Options. 

o  في نافذةOptions  افتح الخيارText Editor  واخترAll Languages. 

o  في المنطقة الخاصة بـStatement Area  ألغي الخيارHide Advanced Member Box. 

o  ألغي الخيارSingle-click URL Navigation في أسفل صندوق الخيارات نفسه.  
  : Design Viewلجعل الصفحات تقلع اعتباراً من  .3

o  اخترTools�Options. 

o  في نافذةOptions  اخترShow All Settings. 

o  اخترHTML Designer � General. 

o  اخترDesign View.  
  

  Toolboxإضافة عناصر تحكم باستخدام 
  

  :إلضافتها كوننا سنستخدمها الحقاً AJAXسنختار مجموعة من عناصر التحكم الخاصة بتقنيات 
  ؛www.codeplex.com/AtlasControlToolkitإذهب إلى الموقع  .1
  ؛Downloadsاختر  .2
يمكن تنزيل الملف نفسه من المحتوى مباشرةً ودون الحاجة ( AJAXControlToolkitSource.zipقم بتنزيل الملف  .3

  ؛)للذهاب إلى موقع الوب
  ؛C:\ACTبعد تنزيل الملف قم بفك ضغطه ضمن مجلد  .4
  ؛General groupواضغط بالزر اليميني للفأرة على المنطقة الفارغة التي تلي  ToolBoxإذهب إلى  .5
  ؛AJAXControlToolkitوأدخل اإلسم  Add Tabاختر  .6
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  ؛Add Itemsومن ثم بالزر اليميني على الفراغ الذي يليه واختر  AJAXControlToolkitاضغط على  .7
  ؛C:\ACT\SampleWebSite\Bin: من النافذة التي تظهر واذهب إلى مجلد Browseاختر  .8
  .OKواضغط  AjaxControlToolkit.dllاختر  .9

  . AJAXControlToolkitلتظهر تحت  OKستظهر عناصر التحكم المطلوبة بشكل مختار يكفي الضغط على 
    

 التعامل مع واجهة التطوير األساسية

  
 .Solution Explorerفيما يلي بعض أساليب التعامل مع واجهة التطوير التي تدعى 

 

 Solution Explorerتنظيم الملفات في  .1

يمكن استخدام خاصة . المكان الذي يجري فيه إضافة وتجميع الملفات الخاصة بتطبيق الوب Solution Explorerيعتبر 
Drag&Drop  بينSolution Explorer  وبين نظام ملفاتWindows  لنقل ملفات من هذا األخير باتجاهSolution 

Explorer.  
أن  Add New Itemواختيار ) WebSite1يدعى تلقائياً ( Project Nameفعلى سبيل المثال، يمكن بالنقر بالزر اليميني على 

حيث  Solution Explorerبحيث تظهر ضمن  XML Fileويمكن عندها اختيار . تظهر لنا مجموعة الملفات التي يمكن اضافتها
  . يمكن استخدامها في عملية التطوير البرمجي في حال كانت هناك حاجة لوجودها

 

 ":الخصائص"استخدام نوافذ وواجهات  .2

 تكون هذه. (Properties)يتعامل المطور الذي يستخدم البيئة مع نافذة معممة على مختلف العناصر والتي تدعى نافذة الخصائص 
  : فعلى سبيل المثال. النافذة عادةً مهمة جداً إلعطاء عناصر التحكم خصائص مختلفة تتناسب ونمط التطبيق المطور

 .من الصفحة التي قمت بتوليدها Design Viewإذهب إلى صفحة  .1

 .وأنقله إلى الصفحة Standardمن فئة  Buttonعنصر التحكم  Toolboxاختر من  .2

ستظهر في أسفل النافذة من ناحية اليمين خصائص . Propertiesواختر  Buttonاضغط بالزر اليميني للفأرة على العنصر  .3
 . هذا العنصر

 .أن نرتب الخصائص ترتيباً أبجدياً Propertiesيمكن بالضغط على أيقونة الترتيب األبجدي في نفس مقطع  .4

 . مثالً واختيار لون بالنسبة للزر والخط وغيره btnAcceptى يمكن تغيير قيمتها إل IDبالذهاب إلى الخاصة  .5

  سيظهر الرماز الذي تم توليده بعد تغيير الخصائص Design Viewالمجاولر لزر  Sourceبالذهاب إلى زر 
  
 ASP.NETبناء موقع 

  
  :SQL Serverسنقوم فيما يلي بتوليد موقع بسيط يتعامل مع جدول ضمن قاعدة معطيات 

 

 : توليد الموقع .1

 ؛File�New Web Siteاختر  .1

 ؛Empty Web Siteعند ظهور مربع االختيار اختر  .2

 ؛)D:\MyWebSiteمثل (حدد مكان لتخزينه  .3
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 .Visual Basicأو  #Cيمكن اختيار لغة التطوير  .4

 . بهذا يكون لدينا موقع فارغ تماماً ويمكننا البناء اعتباراً منه .5

 

 : SQL Server Express Databaseاستخدام  .6

 ؛Add New Itemاضغط بالزر اليميني على الموقع واختر  .1

 ؛SQL Databaseاختر  .2

 ؛)مثالً MyWebSite(ضع اإلسم الذي تختاره لقاعدة المعطيات  .3

 .ووضع القاعدة ضمنه App_Dataسيقوم بتوليد المجلد  .4

 .Database Explorerسيظهر  MyWebSite.mdfبالضغط ضغطتين على  .5

ستظهر واجهة تسمح بإضافة حقول للجدول وبإضافة الجدول  Add Tableواختيار  Tablesبالضغط بالزر اليميني على  .6
 .ومفاتيحه وفقاً لخيارات المطور

 . سيطلب منك النظام تسمية الجدول لحفظه File�Save Allبالذهاب إلى  .7

 .Show dataإضغط بالزر اليميني على الجدول واختر  .8

  .لنافذة اليسارية يمكنك ملئ الجدولبالذهاب إلى ا .9
 ؛Add New Itemاضغط بالزر اليميني على الموقع واختر  .10

 ؛Default.aspxستظهر  Web Formاختر  .11

سيتم . Default.aspxالموجود في الصفحة  divخذ الجدول الذي قمت ببناؤه وأنقله إلى مقطع  Drag & Dropبعملية  .12
 .عرضه ضمنها

  .Show in Browserط بالزر اليميني على الصفحة واختيار يمكنك اآلن عرضه عبر الضغ .13
  

  التعامل مع المعطيات وإدارتها ومعالجتها
  

عموماً . سنستعرض في هذه الفقرة طريقة توليد وبتاء قاعدة معطيات مرتبطة بتطبيق وب وطريقة التعامل مع مكونات هذه القاعدة
  :التعامل مع قاعدة معطياتنحتاج لتأمين العمليات األساسية التالية عند 

 إضافة معطيات إلى القاعدة؛ .1

 البحث عن معطيات موجودة ضمن القاعدة؛ .2

 تحديث معطيات ضمن القاعدة؛ .3

 .حذف معطيات من القاعدة .4

  :كما يمكن إضافة عمليات أخرى خاصة بالتطبيق الذي يتعامل مع قاعدة المعطيات وبحيث نجعل هذا التطبيق
 وأنيق؛يقدم المعطيات بشكل جذاب  .5

 .يحسن من زمن جلب المعلومات وعرضها على الشاشة .6

  
  Smart Tagsالتعرف على 

تتمثل هذه . Designersأدوات مساعدة على تصميمها ندعوها  GridViewالمتقدمة مثل العنصر  ASP.NETتمتلك عناصر تحكم 
تظهر معظم أدوات التصميم عند استدعاء . متعددةاألدوات بمجموعة من اإلجرائيات التي تساعد على إعداد هذه العناصر وفق خيارات 

  . وهي لوحة من اإلجرائيات المساعدة على تصميم عنصر التحكم Smart Tagالواجهة 
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ومن ثم الضغط بالزر اليميني عليه  Toolboxاعتباراً من ) زر من األزرار(للوصول إلى هذه الواجهة يكفي إزاحة عنصر تحكم 
  .Show Smart Tagوتأشير 

  
  GridViewسين عنصر التحكم تح

ويعتبر من عناصر ) الترتيب، االختيار، العرض(واجهة للتعامل مع المعطيات الموجودة في القاعدة  GridViewيمثل عنصر التحكم 
ذ على صفحة الوب ونقوم بتنفي GridViewفي هذه المرحلة سنضع العنصر . التحكم المهمة والفاعلة التي سنستعرضها بالتفصيل الحقاً

  :بعض اإلعدادات عليه
 . Smart Tagواضغط بالزر اليميني على زر  Dataمن مجموعة األدوات  GridViewاختر عنصر التحكم  .1

 .مثالً (Professional)لنختر . المتوفرة  Schemasتعرض هذه النافذة الـ . Auto Formatاختر  .2

 . ات التي سبق وولدناهاوليكن متمثالً بقاعدة المعطي (Data Source)اختر مصدر المعطيات  .3

وتوزيع المعطيات على  GridViewوالتي ستسمح بترتيب األسطر ضمن  … ,Sorting, Pagingيمكنك اآلن اختيار  .4
 . Gridصفحات، والقيام بعملية اختيار لسطر من أسطر الـ 

 . Selectيمكن اآلن وبعد العرض بالمتصفح أن نختار سطراً بالضغط على  .5

 .بالضغط عليه First Nameيمكن أيضاً أن نرتب وفق الترتيب األبجدي في العمود  .6

 .Selected Fieldsومن ثم اختر  Edit Columnsوأضغط على  Smart Tagإذهب إلى  .7

  ).لون الخلفية وغيره(يمكنك اآلن تغيير إعدادت اإلظهار مثالً الخاصة بحقل من حقول الجدول  .8

  
  FormViewعنصر التحكم 

  .لتنفيذ ذلك. في توليد المعطيات FormViewعد عنصر التحكم يسا
 .GridViewواسحبه إلى أسفل  Dataمن مجموعة األدوات  Form Viewاختر عنصر التحكم  .1

 .GridViewوليكن متمثالً بقاعدة المعطيات التي اخترنا التعامل معها في  (Data Source)اختر مصدر المعطيات  .2

 . Templateوغيرها اعتباراً من الواجهات ...  Insert, Updateعمليات  على إضافة FormViewتساعد  .3

  
  تثبيت عنوان الصفحة

يمكن الذهاب إلى  Propertiesوالضغط بالزر اليميني للفأرة على المساحة البيضاء واختيار  Design Viewبالذهاب إلى  .4
سيظهر عنوان الصفحة في أعلى المتصفح . مثالً Personsالمربع اليميني الذي يحتوي على الخصائص عنوان الصفحة إلى 

 . View in Browserعند استعراضها باستخدام 

  
 التعامل مع األحداث ومع إدخالت المستثمر

  
. لخيار وحيد RadioButtonاستخدام عنصر التحكم كما يمكن . يأنواعه إلدخال المعلومات TextBoxيمكن استخدام عنصر التحكم 

 :كمثال سنقوم بإعداد تهيئة ال ئحة خيارات. لخيارات متعددة CheckBoxاستخدام عنصر التحكم و

o  اسحب عنصر التحكمLabel  إلى الصفحة وأسند القيمةlblPrompt  للخاصةID  وأسند القيمة(Rate Your Fear 

of the Borg)  للخاصةText . 

o  اسحب عنصر التحكمRadioButtonList  د القيمة وأسنإلى الصفحةrblBorg  للخاصةID . 

o  أضف عنصرLabel  آخر مع إسناد القيمةlblResponse  للخاصةID. 
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o  أضف عنصرButton. 

o  اضغط علىSmart Tag  الخاصة بالعنصرRadioButtonList  واخترEditItems إلضافة الئحة من الخيارات . 

o  للحصول على نتيجة الخيارات التي سيستخدمها المستخدم، يمكن بالضغط المزدوج على الصفحة الفارغة فتح
: التعليمة Page_Loadأضف ضمن اإلجرائية . الصفحة الخاصة باإلجرائيات المرتبطة بالالئحة

lblResponse.Text=rblBorg.SelectedValue. 

  . الئحة الخيارات التي أضفناها أن نحصل صفحة بالمتصفح حسب ما يظهر في الشكلاآلن يمكن اعتباراً من مجموعة المعطيات و
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  الفصل  الخامس والسادس
  أساسيات نماذج الوب

  
  :يتعرف الدارس في هذا الفصل على

 مفهوم تطبيقات وب .1

 ASP.NETبنية المجلدات في مشروع  .2

 ASP.NETأنواع الملفات األساسية التي تتعامل معها  .3

 من طرف المخدم HTMLعناصر تحكم  .4

 من جهة المخدم HTMLأحداث عناصر تحكم  .5

 األحداث التي تطلقهاالصفوف القاعدية لعناصر التحكم ، خواصها و .6

 و أحداث التطبيق global.asaxملفات  .7

  machine.config ،web.configوملفات  ASP.NETاإلعدادات في تطبيقات  .8

  
  

  مفهوم تطبيقات الوب
  

التي يمكن إطالقها بتشـغيل ملـف   (يصعب في بعض األحيان تحديد ماهية تطبيق الوب و حدوده بعكس ما هو في التطبيقات التقليدية 
  ) .تنفيذي مستقل

مكن للمستخدم أن يدخل إلى التطبيق من عـدة  نتيجة لهذا التقسيم إلى صفحات، ي. تتكون تطبيقات الوب من مجموعة من صفحات الوب
كما يمكنه في بعض األحيـان، أن  . (Hyperlink)صفحات، كما يمكنه أن ينتقل من صفحة إلى أخرى من خالل الضغط على وصلة 

  .ما هي حدود تطبيقات الوب: لذا يكون السؤال المطروح عادةً. ينتقل من مخدم وب إلى مخدم آخر من خالل الضغط على وصلة
  

وبمجموعــة مــن اإلعــدادات  (Resources)بمجموعــة مــن المــوارد  ASP.NETتشــترك جميــع الصــفحات فــي تطبيــق 
(Configurations) . تكون مجموعة الموارد واإلعدادات مخصصة لتطبيق دون آخر حتى ولو كان التطبيق اآلخر موجود على نفس

ويكون هذا العزل على مسـتوى الـذاكرة،    (Application Domain)إذ يتم عزل كل تطبيق ضمن ما يسمى نطاق التطبيق . المخدم
نتيجةً لذلك، يتم تعريف نطاق تطبيق الوب بأنه مجموعـة الصـفحات و الوحـدات    . والمعالجة، ومعلومات الجلسات، والذاكرة الخبيئة

خـالل المجلـدات الفرعيـة     أو مـن (التي يمكن الوصول إليها من خالل مجلد افتراضي على مخدم الـوب    (handlers)والمقابض 
  ).الموجودة ضمن المجلد األفتراضي األساسي وتبعاً للسماحيات المختارة
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  :ASP.NETأنواع الملفات في 
  

  الوصف  الالحقة
.aspx صفحات الوب في هذه الالحقة خاصة بASP.NET.  

  .تحتوي تعبيرات لغة التأشير التي تحدد تصميم واجهة المستخدم 
 SCRIPT>قد  تحتوي هذه الصفحات رماز التطبيق الذي يتم حصره ضمن وسم 

runat="server"></SCRIPT> 
.ascx فيما هذه الصفحات مشابهة لسابقاتها إال. عناصر التحكم الخاصة بالمستخدم  تستخدم هذه الالحقة مع ملفات 

  .يتعلق بإمكانية الوصول إليها مباشرة
تمكن هذه العناصر من تصميم قطع من . الستخدام هذه العناصر ال بد من استضافتها ضمن صفحة أخرى 

  .واجهة المستخدم قابلة إلعادة االستخدام
  

.asmx تمثل الملفات التي تستخدم هذه الالحقة مجموعات الطرق الخاصة بخدمات الوب.  
  .ستدعاء هذه الطرق عبر االنترنت يمكن ا

تعمل خدمات الوب بشكل مختلف عن صفحات الوب لكنها تشترك معها في الموارد و اإلعدادات  
)configuration (و الذاكرة الخاصة بالتطبيق.  

Web.config  يستخدم ملفweb.config  تنسيقXML .  
  .إلعداد التطبيق ASP.NETتم تخصيص هذا الملف في 

  .يتضمن هذا الملف إعدادات خاصة بأمن التطبيق ، إدارة الحالة ، إدارة الذاكرة و غير ذلك 
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IIS 
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Global.asax هذا الملف هو الملف العام للتطبيق.  
يتم استخدام هذا الملف لتعريف المتحوالت العامة ، حيث أن هذه المتحوالت تكون متاحة ألي صفحة ضمن 

العامة ) Event Handler(الملف لتعريف طرق مقابض األحداث  تطبيق الوب كما يمكن استخدام هذا
  .كالطريقة الخاصة بمقبض حدث بدء تشغيل التطبيق

.cs  تستخدم هذه الالحقة مع الملفات الحاوية على الرماز في الخلفية(background code) .  
  .حة الوبمن فصل منطق التطبيق عن واجهة المستخدم في صف ASP.NETتمكن هذه الملفات في 

  
 GIF.أو  JPG.أو أنواع ملفات الصور مثل  HTML.أو  CSS.أن يحوي أنواع الملفات المعروفة مثل  ASP.NETما يمكن لتطبيق 

  
  :ASP.NETالمجلدات األساسية ضمن تطبيق 

  
الممارسات مراعاة استخدام  من أهم هذه . عادة ما يتم التركيز على مجموعة من الممارسات التي تساعد على بناء تطبيق وب  ناجح 

  .هيكلية مجلدات مناسبة ضمن التطبيق 
بإنشاءها ضمن مجلد التطبيق حسب  Visual studioالجدول التالي يوضح بعض هيكلية و عمل المجلدات التي تقوم بيئة تطوير 

  :الحاجة
  الوصف  المجلد
Bin  يحتوي هذا المجلد على جميع مكونات.NET  ط الديناميكي مكتبات الرب(المترجمةDLL ( التي

  .يتم استخدامها من قبل التطبيق إضافة إلى المكونات المخصصة التي يضيفها المستخدم 
باكتشاف المكونات االمجمعة و تمكن أي صفحة  وب ضمن التطبيق من  ASP.NETتقوم 

  .استخدامها 
م تسجيل المكون التي تستلز COMتوفر هذه الطريقة سهولة كبيرة مقارنة مع العمل مع مكونات 

  .قبل استخدامه
App_Code   يحتوي (يحتوي هذا المجلد الرماز المصدري الذي تتم ترجمته ديناميكياً الستخدامه ضمن التطبيق

  )Binهذا المجلد الرماز المصدري و ليس الملفات المجمعة كما هو الحال في 
App_GlobalResources  لجميع الصفحات ضمن التطبيق تستخدم لتخزين الموارد العامة المتاحة.  
App_LocalResources يشبه هذا المجلد المجلد السابق بفرق كون الملفات متاحة لصفحة محددة  
App_WebReferences يستخدم هذا المجلد لتخزين مراجع لخدمات الوب المستعملة من قبل التطبيق.  

App_Data واعد بيانات يستخدم هذا المجلد لتخزين البيانات بما يتضمن قSQL Express 2005   و ملفات
XML   

App_Themes يستخدم لتخزين السمات التي يستخدمها التطبيق.  
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 :مقدمة إلى عناصر التحكم من جهة المخدم

  
  .يستخدم هذا النموذج عناصر التحكم من جهة المخدم. مفهوماً جديداً قي إنشاء صفحات الوب ASP.NETطرحت 

  .يتم إنشاء هذه العناصر و تشكيلها كأغراض ، تعمل هذه األغراض على المخدم  
  .الخاص بها HTMLتقوم هذه األغراض بتوليد خرج  

العادية من حيث قدرتها على الحفاظ على الحالة و إطالق األحداث  Windows تعمل هذه العناصر بشكل مشابه لمثيالتها في تطبيقات 
  .ن الرمازالتي يمكن معالجتها ضم

  :مجموعتين أساسيتين من عناصر التحكم من جهة المخدم ASP.NETتوفر 
تعتبر  .القياسية و لكن من جهة المخدم HTMLو هي المقابالت لتأشيرات : من جهة المخدم HTMLعناصر تحكم  •

كما أن عناصر  .المألوفة لديهم HTMLعناصر التحكم هذه مثالية لمبرمجي الوب الذين يفضلون العمل على تأشيرات 
 ASP.NETإلى تطوير صفحات    ASPالتحكم هذه مناسبة ألولئك الذين يريدون االنتقال من تطوير صفحات  

  . ASPكونها ال تتطلب قدر كبير من التغيير عما تعوده المطورون الذين تعودوا العمل باستخدام 
  :ثالث ميزات أساسية من جهة المخدم HTMLلعناصر تحكم 

  العناصر بتوليد واجهتها الخاصةتقوم هذه  .1
  تحتفظ هذه العناصر بمعلومات الحالة .2
 تقوم عناصر التحكم هذه بإطالق األحداث من جهة المخدم .3

  
  

 :من جهة المخدم بشكل كبير ولكنها توفر HTMLتشابه هذه العناصر عناصر : عناصر تحكم الوب •

 يق و األنماطنموذج غرضي أكثر غنى، من حيث تنوع الخصائص و تفاصيل التنس  .1

 أحداث أكثر .2

و  GridViewمثل عناصر  windowsبيئة تطوير أقرب إلى تلك المستخدمة في تطوير تطبيقات  .3
Calendar و عناصر التحقق من الصحة. 

  
  :من جهة المخدم  HTMLعناصر تحكم 

  
  :ASP.NETإلى صفحة  HTMLتحويل صفحة 

  
  . من جهة المخدم HTMLسنحاول في هذا الجزء من الجلسة استخدام مثال للوصول إلى فهم أكبر لعناصر تحكم 

  .واجهة صفحة وب خاصة بتطبيق تحويل عملة من الدوالر إلى مقابلتها باليورو) Figure2(يظهر الشكل رقم 
  .أية استجابة OKقياسية و لن تتسبب عملية نقر الزر  HTMLالتطبيق في هذه المرحلة هو مجرد واجهة ، تمت صياغتها بتأشيرات 
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  :القياسي لهذه الصفحة HTMLفيما يلي نص 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Currency Converter</title> 
</head> 
<body> 
<form method="post"> 
<div> 
Convert:&nbsp; 
<input type="text" /> 
&nbsp;U.S. dollars to Euros. 
<br /><br /> 
<input type="submit" value="OK" /> 
</div> 
</form> 
</body> 
</html> 

  
  :ي بتوليد نموذج وب جديد باختياره ASP.NETإن أسهل طريقة لتحويل هذه الصفحة إلى صفحة 

   
1. Websites > Add New Item 

  CurrencyConverter.aspxو تحديد اسم للصفحة مثالً  Web Formثم اختيار  .2
  .إلنشاء الصفحة Addتأكد من تفعيل خيار فصل الرماز في ملف مستقل ثم اضغط  .3
  . <%page@%>قم بحذف جميع محتويات الصفحة عدا موجه  .4
بالمعلومات األساسية  عن كيفية ترجمة الصفحة ، اللغة المستخدمة و طريقة الوصول إلى ASP.NET يزود هذا الموجه  .5

  .مقابض األحداث و موقع ملف الرماز العامل في خلفية الصفحة
  . Pageإلى الصفحة الجديدة مباشرة بعد تأشيرة الموجه  HTMLقم بنسخ محتوى ملف  .6
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إلى جميع التأشيرات  "runat="serverما يزال النموذج حتى هذه المرحلة غير عامل ، وال بد لنا لجعله يعمل من إضافة الواصفة 
  .إلى جميع هذه العناصر IDالتي نرغب بتحويلها إلى عناصر تحكم من جهة المخدم، كما البد من إضافة الواصفة 

و الذي سيتم استخدامه كمرجع إلى عناصر  IDسم الفريد الذي تم إسناده إلى الواصفة يمكن التفاعل مع عناصر التحكم باستخدام اال
  .التحكم تلك

  
  

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="CurrencyConverter.aspx.cs" Inherits="CurrencyConverter" %> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Currency Converter</title> 
</head> 
<body> 
<form runat="server"> 
<div> 
Convert: &nbsp; 
<input type="text" ID="US" runat="server" /> 
&nbsp; U.S. dollars to Euros. 
<br /><br /> 
<input type="submit" value="OK" ID="Convert" runat="server" 
OnServerClick="Convert_ServerClick" /> 
<br /><br /> 
<div style="font-weight: bold" ID="Result" runat="server"></div> 
</div> 
</form> 
</body> 
</html> 

 

  
 :من طرف المخدم HTMLصفوف عناصر تحكم 

  
   HTMLعنصر   اسم الصف

HtmlTextArea 

  
<textarea> 

  
علبة نصية مخصصة إلدخال نص متعدد 

  .األسطر
HtmlInputImage 
 

<input type="image"> 
 

ولكن يمكّن إدراج  <img>مشابه لعنصر 
صورة يمكن النقر عليها إلرسال 

  .النموذج
HtmlInputFile 
 

<input type="file"> 
 

علبة نصية و زر مخصص لعملية اختيار 
  .ملف لتحميله على مخدم الوب

HtmlInputHidden 
 

<input type="hidden"> 
 

يقوم باحتواء معلومات نصية ليتم إرسالها 
  .دون أن تكون مرئية على النموذج

HtmlSelect 
 

<select>  قائمة منسدلة أو قائمة عادية تحتوي
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مجموعة عناصر و تمكّن اختيار عنصر 
  .أو أكثر من المجموعة

HtmlHead and HtmlTitle 
 

<head> and <title> 
 

تتضمن تمثل معلومات الترويسة التي 
  .بيانات عن الصفحة 

هذه . معظم هذه البيانات ال يتم إظهارها
العناصر هي الوحيدة التي ال يتم وضعها 

  <form>ضمن تأشيرة عنصر التحكم 
HtmlGenericControl Any other HTML element.  عنصر التحكم هذا يمثل مجموعة من

التي ليس لها صفوف  HTMLعناصر 
نا بإضافة الواصفة خاصة بها فمثالُ إذا قم

runat="server"  إلى تأشيرة<div> 
سيتم استخدام الصف 

HtmlGenericControl  للتعامل مع
  .الناتج HTMLعنصر تحكم 

  
 :يمتلك كل من هذه الصفوف مجموعة من الخصائص  من أهمها التالية

  
  الخصائص الهامة  عنصر التحكم

HtmlAnchor 

  
HRef, Name, Target, Title 

  
HtmlImage 
 

Src, Alt, Align, Border, Width, Height 
 

HtmlInputCheckBox and HtmlInputRadioButton Checked 
Value HtmlInputText 
Value HtmlTextArea 
Src, Alt, Align, Border HtmlInputImage 
Items (collection) HtmlSelect 
InnerText and InnerHtml HtmlGenericControl 

  
  :إضافة الرماز الخاص بتـطبيق تحويل العمالت

  
ألن نماذج الوب في   (Event Handlers)إلى مقابض األحداث ASP.NETلبث الحياة في تطبيقنا ال بد من إضافة عبارات رماز 

ASP.NET موجهة باألحداث بمعنى أن كل جزء من الرماز يتم تنفيذه تجاوباً مع حدث معين.  
إمكانية االستجابة لحدث  HTMLInputButton، حيث يوفر عنصر التحكم ) (Submitالحدث األهم في مثالنا هو الضغط على زر 

  .من طرف المخدم SeverClickالنقر على الزر  
  :إلدراج نتيجة التحويل كما هو موضح ضمن الرماز التالي <div>يتم استخدام التأشيرة 

  
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
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CodeFile="CurrencyConverter.aspx.cs" Inherits="CurrencyConverter" %> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Currency Converter</title> 
</head> 
<body> 
<form runat="server"> 
<div> 
Convert: &nbsp; 
<input type="text" ID="US" runat="server" /> 
&nbsp; U.S. dollars to Euros. 
<br /><br /> 
<input type="submit" value="OK" ID="Convert" runat="server" 
OnServerClick="Convert_ServerClick" /> 
<br /><br /> 
<div style="font-weight: bold" ID="Result" runat="server"></div> 
</div> 
</form> 
</body> 
</html> 

 

  :CurrencyConverter.aspx.csأما الرماز العامل في الخلفية فيتم تخزينه ضمن الملف  
  

using System; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
public partial class CurrencyConverter : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Convert_ServerClick(object sender, EventArgs e) 
{ 
decimal USAmount = Decimal.Parse(US.Value); 
decimal euroAmount = USAmount * 0.85M; 
Result.InnerText = USAmount.ToString() + " U.S. dollars = "; 
Result.InnerText += euroAmount.ToString() + " Euros."; 
} 
} 

  
يبدأ ملف الرماز العامل في الخلفية،كما نالحظ، بمجموعة من التصريحات الخاصة بتأمين الوصول إلى فضاءات األسماء التي يحتاجها 

  .التطبيق
رماز الصف هو عبارة عن دمج للرماز الذي قمنا بكتابته مع رماز إضافي ألن  Partialالصفحة بالكلمة المفتاحية يتم تعريف صف 

  .أوتوماتيكياً ASP.NETتولده ) مخفي(
جميع عناصر التحكم التي يتم استخدامها ضمن الصفحة مما يمكن الوصول لهذه العناصر بشكل  ASP.NETيعرف الرماز الذي تولده 

  .مباشر من خالل اسمها
قبض أحداث وحيد، يقوم هذا المقبض باسترجاع القيمة من العلبة النصية ، تحويلها إلى قيمة رقمية ثم ضربها يتم في مثالنا تعريف م

  .بنسبة تحويل محددة
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  .eو الغرض  Senderنالحظ أن مقبض الحدث يقبل قيمتين لغرضين هما الغرض 
و االستحصال على جميع ) Senderغرض عبر ال(تسمح هذه األغراض للرماز بالتعرف على عنصر التحكم الذي أرسل الحدث 

  ).eعبر الغرض (المعلومات المرتبطة بالحدث 
  .الخاصة بالزر  <input>ضمن التأشيرة  OnServerClickيتم تحديد اسم مقبض الحدث لعنصر التحكم عبر الواصفة 

  
ى إمكانية إنشاء مقابض األحداث حيث ال توفر األول.من جهة المخدم عن عناصر تحكم الوب  HTMLتختلف عناصر تحكم : مالحظة

 OnServerClickفي بيئة التطوير بل يجب كتابتها يدوياً كذلك هي الحال بالنسبة لتعديل قيمة الواصفة   Propertiesباستخدام نافذة 
  .بما يوافق اسم المقبض المستخدم

  
 :معالجة األحداث

  
الرماز الواجب تشغيله  ASP.NETسيتم إرسال الصفحة إلى مخدم الوب عندها تحدد  Convertعندما يقوم المستخدم بالنقر على زر 

   OnServerClickمن خالل قيمة الواصفة 
<input type="submit" value="OK" ID="Convert" 
OnServerClick="Convert_ServerClick" runat="server"> 

 

  
  

خاص بتأشيرة عنصر التحكم ،حيث يتم استعمال اسم الحدث مسبوقاً  الصيغة السابقة لربط أي مقبض حدث ASP.NETتستخدم 
  .Onبالكلمة 

نقوم باسناد قيمة تعبر عن اسم الطريقة التي ستقوم بمعالجة الحدث إلى  ServerChangeإذا أردنا مثالً معالجة الحدث المسمى 
  .ضمن تأشيرة عنصر التحكم OnServerChangeالواصفة 

  
نفهم سبب الخطأ متكرر الحدوث المتمثل بظهور رسالة خطأ عندما نقوم بحذف نص الرماز المولد آلياً والخاص  يمكننا هنا أن: مالحظة
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  .بمقبض الحدث الناتج عن النقر المزدوج على عنصر التحكم
  .ينتج هذا الخطأ عن توليد واصفة ضمن تأشيرة العنصر الذي تم النقر المزدوج و ربط الحدث بنص مقبض الحدث 

  .لحل المشكلة يكفي إزالة هذه الواصفة من تأشيرة عنصر التحكم 
  

  .عملية الربط باألحداث  ASP.NETفي ال يتطلب غرض الصفحة  :مالحظة
. يتم في غرض الصفحة ربط األحداث ذات األسماء المحددة مسبقاً تلقائياً في حال استخدمت االسم الصحيح و عدد المعامالت الصحيح

  ).Automatic event wireup(الربط اآللي لألحداثتسمى هذه الخاصة 
  
  

باستخدام تقنية أخرى لربط األحداث و ذلك عبر النص البرمجي إذ يمكننا مثالً إضافة النص البرمجي التالي إلى  ASP.NETتسمح 
  :()PageLoadمقبض الحدث 

 
Convert.ServerClick += this.Convert_ServerClick; 
 

 

من أهم هذه الحالة حالة إضافة عناصر تحكم بشكل ديناميكي في .ربط األحداث يدوياً مهماً إال في بعض الحاالت قد ال يكون : مالحظة
  .زمن التشغيل إلى الصفحة

  :ما الذي يحدث خلف الكواليس في مثال محول العملة
  ).في حال العمل ضمن بيئة استثمار حقيقية ISSيكون هذا المخدم غالباً (يتم إرسال طلب الصفحة إلى مخدم الوب  .1
 .ASP.NETمسجلة ليتم معالجتها عبر  ASPXحديد كون الالحقة بتيقوم مخدم الوب  .2

أوملفات  asp.في حال كانت الالحقة هي  ASP.NETلن تتدخل ( ASP.NETيتم تمرير الطلب إلى اإلجراء العامل من  .3
.html( 

بخلق نطاق للتطبيق و تترجم رماز صفحة الوب   ASP.NETعند استدعاء صفحة ما من هذا التطبيق ألول مرة تقوم  .4
: لضمان أداء أمثلي كما تقوم بتخزين  الملفات المترجمة ضمن المجلد

c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files. 

  
  .بإعادة استخدام النسخة المترجمة من الصفحة ASP.NETة تمت ترجمتها مسبقاً تقوم في حال استدعاء أية صفح .5
) إضافة تأشيرات إلى الخرج(بالطلب من كل عنصر تحكم أن يقوم بتصيير نفسه  ASP.NETعندما انتهاء تنفيذ الرماز تقوم  .6

  .المناسبة HTMLإلى تأشيرات 
مثل من جهة الزبون اصر التحكم، نصوص لغة خطاطية أثناء تصيير عنأحياناً ، ASP.NETتضيف : مالحظة 

JavaScript أو DHTML إذا تحققت من دعم المستعرض لها.  
  

  .و يتم إنهاء التطبيق الزبونإلى ) ASP.NETكناتج خرج لتصيير عناصر التحكم و خرج (يتم إرسال الصفحة المتشكلة  .7
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  .صفحة وبيلي مخطط يوضح المراحل المختلفة لتنفيذ طلب  فيما
 

     

  
  

 

ضمن بيئة معزولة على المخدم ،حيث يستطيع الزبون رؤية النتائج فقط عندما تنتهي عملية معالجة  ASP.NETيعمل تطبيق :مالحظة
  .الصفحة ويتم تحرير غرض الصفحة من الذاكرة
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 :معالجة األخطاء

  
ولكن ماذا لو ضغط المستخدم زر . Convert، من المستخدم  إدخال رقم قبل ضغط زر ) محول العملة( في مثالنا يتوقع التطبيق،

Convert   قبل إدخال أي رقم؟  
سيتم إرسال سلسلة نصية أو مجموعة من المحارف الخاصة التي لن يتمكن التطبيق من تحويلها بنجاح إلى رقم ، مما سيولد خطأ عند 

وسيتوقف عمل التطبيق، بعدها سيتم إرسال صفحة الخطأ إلى المستخدم مع  ()Decimal.Parseللطريقة محاولة استخدام التطبيق 
  .وصف للخطأ الحاصل 

  .()Decimal.Parseعوضاً عن  ()Decimal.TryParseيمكن إزالة الخطأ في مثالنا باستخدام الطريقة 
معاملين األول خاص بالقيمة المراد تحويلها و الثاني هو معامل خرج يحتوي النتيجة بعد  ()Decimal.TryParseتوفر الطريقة 

  ).True , False(التحويل ، أما القيمة المعادة من هذه الطريقة فهي قيمة منطقية 
  سنتعرف في جلسة الحقة على كيفية معالجة األخطاء باستخدام بنى أكثر عمومية: مالحظة

  
 :لعمالتتحسين تطبيق محول ا

 

  .سنقوم في هذا الجزء من الجلسة بتحسين تطبيقنا عبر وظائف إضافية  و استخدام عناصر تحكم مختلفة
  

  :إضافة عمالت متعددة
  .لتمكين التعامل مع عدة عمالت سنقوم باستخدام قائمة منسدلة

مع مراعاة عدم إغفال اسناد قيمة للواصفة  <Select>خاص بالقائمة المنسدلة باستخدام التأشيرة  HTMLيمكننا إضافة عنصر تحكم  
runat="server".  

  
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="CurrencyConverter.aspx.cs" Inherits="CurrencyConverter" %> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Currency Converter</title> 
</head> 
<body> 
<form runat="server"> 
<div> 
Convert: &nbsp; 
<input type="text" ID="US" runat="server" /> 
&nbsp; U.S. dollars to &nbsp; 
<select ID="Currency" runat="server" /> 
<br /><br /> 
<input type="submit" value="OK" ID="Convert" 
OnServerClick="Convert_ServerClick" runat="server" /> 
<br /><br /> 
<div style="font-weight: bold" ID="Result" runat="server"></div> 
</div> 
</form> 
</body> 
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</html> 
 

  .بعد أن قمنا بإنشاء عنصر تحكم قائمة منسدلة فارغ، سنستخدم الرماز إلضافة عناصر إليه
  

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
if (this.IsPostBack == false) 
{ 
Currency.Items.Add("Euro"); 
Currency.Items.Add("Japanese Yen"); 
Currency.Items.Add("Canadian Dollar"); 
} 
} 

 

  .تسمح هذه الخاصة بإضافة و حذف عناصر من القائمة .Itemsتم استخدام الخاصة 
قبل إضافة أي عنصر إلى القائمة يجب التأكد بأن الرماز لن ينفّذ إال عند أول مرة يتم فيها إرسال الصفحة للمستخدم ، لكي ال ننتهي 

  .إلى سيناريو يقوم بإضافة عناصر بشكل متكرر إلى القائمة في كل مرة يتم فيها الدخول إلى الصفحة
  .للصفحة الحالية IsPostBackيتم ،لغرض التأكد من هذه النقطة، التحقق من الخاصة 

فمعناه أن تلك هي المرة األولى التي يتم فيها  falseالرئيسي مساوية لـ  Pageفي حال كون قيمة هذه الخاصة الموروثة من صف 
  .إنشاء تلك الصفحة لهذا المستخدم و من اآلمن تأهيلها

  
  :ات ضمن القائمةتخزين المعلوم

  
  .أن يكون كل خيار ضمن القائمة المنسدلة مرتبط بالنص الذي يظهر للمستخدم HTMLيمكن وكما نعلم من التعامل مع 

  .Valueبالواصفة  HTMLكذلك يمكن اسناد قيمة غير ظاهرة مرتبطة بهذا الخيار  ، يعبر عنها في 
حيث يوفر هذا الغرض مشيد يسمح لنا بتحديد النص مع القيمة المرتبطة  ListItemللتحكم بالقيم المرتبطة بالخيارات نستخدام الغرض 

  .عند إنشائه
  

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
if (this.IsPostBack == false) 
{ 
// The HtmlSelect control accepts text or ListItem objects. 
Currency.Items.Add(new ListItem("Euros", "0.85")); 
Currency.Items.Add(new ListItem("Japanese Yen", "110.33")); 
Currency.Items.Add(new ListItem("Canadian Dollars", "1.2")); 
} 
} 
 

  :التمام عملنا يجب إعادة كتابة النص البرمجي ألخذ نوع العملة المختارة بعين االعتبار
  

protected void Convert_ServerClick(object sender, EventArgs e) 
{ 
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decimal amount = Decimal.Parse(US.Value); 
// Retrieve the selected ListItem object by its index number. 
ListItem item = Currency.Items[Currency.SelectedIndex]; 
decimal newAmount = amount * Decimal.Parse(item.Value); 
Result.InnerText = amount.ToString() + " U.S. dollars = "; 
Result.InnerText += newAmount.ToString() + " " + item.Text; 
} 
 

  فيمايلي الشكل الذي يوضح شكل التطبيق بعد التعديل

 
  
  

ولكن في تطبيقات أعقد قد يكون من األفضل تخزين المعلومات . Valueقمنا في هذا التطبيق بتخزين معدل التحويل ضمن الواصفة 
 Value.ضمن قاعدة البيانات أو ضمن الذاكرة الخبيئة و تخزين قيمة المفتاح المعرف ضمن الواصفة 

  
 :إضافة الصور المرتبطة

  
تعبر عن منحني تغير قيمة التحويل كما أصبح إدراج وظائف إضافية في تطبيقنا سهالً، بسهولة إضافة زر، فيمكننا مثالً إضافة صورة 

  :يظهر في الرماز
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="CurrencyConverter.aspx.cs" Inherits="CurrencyConverter" %> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Currency Converter</title> 
</head> 
<body> 
<form runat="server"> 
<div> 
Convert: &nbsp; 
<input type="text" ID="US" runat="server" /> 
&nbsp; U.S. dollars to &nbsp; 
<select ID="Currency" runat="server" /> 
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<br /><br /> 
<input type="submit" value="OK" ID="Convert" 
OnServerClick="Convert_ServerClick" runat="server" /> 
<input type="submit" value="Show Graph" ID="ShowGraph" runat="server" /> 
<br /><br /> 
<img ID="Graph" scr="" alt="Currency Graph" runat="server" /> 
<br /><br /> 
<div style="font-weight: bold" ID="Result" runat="server"></div> 
</div> 
</form> 
</body> 
</html> 

  .في مرحلة ما قبل االختيار لذلك من المنطقي إخفاؤه يكون عنصر تحكم الصورة الذي قمنا بإضافته فارغاً
  

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
if (this.IsPostBack == false) 
{ 
Currency.Items.Add(new ListItem("Euros", "0.85")); 
Currency.Items.Add(new ListItem("Japanese Yen", "110.33")); 
Currency.Items.Add(new ListItem("Canadian Dollars", "1.2")); 
} 
Graph.Visible = false; 
} 

  
  :أما الرماز الخاص بزر إظهار الصورة فهو التالي

  
protected void ShowGraph_ServerClick(Object sender, EventArgs e) 
{ 
Graph.Src = "Pic" + Currency.SelectedIndex.ToString() + ".png"; 
Graph.Visible = true; 
} 
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 :إعداد األنماط

  
  .CSSيمكننا الوصول إلى واصفات   HTMLإضافة إلى المجموعة المحدودة من الخصائص التي توفرها عناصر 

  .Styleمن خالل استخدام المجموعة  CSSتتم عملية التحكم بقيم واصفات 
  :يلي يتم تحديد اسم الواصفة و القيمة المراد اسنادها إلى تلك الواصفة كما

ControlName.Style["AttributeName"] = "AttributeValue"; 

  .اإلدخال الخاطئ بنمط خاصلتمييز ) محول العمالت ( يمكننا استخدام هذا التعبير في مثالنا
 View Stateيجب أال ننسى أنه ال بد من إعادة قيمة اللون اإلى القيمة األصلية من أجل اإلدخال الصحيح ألن عناصر التحكم تستخدم  

  .لحفظ جميع إعدادات العنصر بما فيها قيم خصائص النمط
 
protected void Convert_ServerClick(object sender, EventArgs e) 
{ 
decimal amount = Decimal.Parse(US.Value); 
if (amount <= 0) 
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{ 
Result.Style["color"] = "Red"; 
Result.InnerText = "Specify a positive number"; 
} 
else 
{ 
Result.Style["color"] = "Black"; 
// Retrieve the selected ListItem object by its index number. 
ListItem item = Currency.Items[Currency.SelectedIndex]; 
decimal newAmount = amount * Decimal.Parse(item.Value); 
Result.InnerText = amount.ToString() + " U.S. dollars = "; 
Result.InnerText += newAmount.ToString() + " " + item.Text; 
} 
} 
 

الجزء من الجلسة بإتمام تطبيق محول العمالت وتعرفنا من خالله على كيفية إجراء حسابات بسيطة، التعامل مع الصور قمنا في هذا 
  .المرتبطة والتنسيق الديناميكي

  
 :HTMLصفوف عناصر تحكم 

  
  .الوراثة لتأمين عملية مشاركة الوظائف NET.تستخدم صفوف 

، يوفر هذا الصف وظائف أساسية لجميع HtmlControlلصف القاعدي من ا HTMLعلى سبيل المثال يرث كل عنصر تحكم 
  .من جهة المخدم HTMLعناصر تحكم 
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  من جهة المخدم  HTMLالمستخدمة لعناصر تحكم  ASP.NETصفوف 

  
  .من جهة المخدم HTMLالمستخدمة لعناصر تحكم  ASP.NETالجزء التالي من الجلسة سيقوم بتفصيل صفوف 

  
  .من جهة المخدم عادة خصائص تطابق بشكل كبير واصفات التأشيرات HTMLتوفر عناصر تحكم 

لهذا السبب يجد المطورون الذين ). Align, Border, Src, Height ,Width(خصائص  HtmlImageعلى سبيل المثال يوفر صف 
  .سهولة في التعامل مع هذا النمط من عناصر التحكم Htmlاعتادوا التعامل صفحات 

  
  :HTMLأحداث عناصر تحكم 
 .ServerChangeو الثاني  ServerClickأيضاً إمكانية االستجابة ألحد حدثين األول  HTMLتوفر عناصر تحكم 

1. ServerClick :لحدث معظم العناصر توفر هذا ا. يمكّن هذا الحدث من معالجة عملية النقر على العنصر من طرف المخدم
  .HtmlAnchorمثل عناصر األزرار و عناصر 

2. ServerChange :يتم إطالق هذا الحدث عندما يتم تعديل النص أو االختيار المحدد في عنصر التحكم.  
  

  :يمكن لعنصر التحكم هذا العمل بطريقتين HtmlAnchorفي حالة : مالحظة
  إلى صفحة معينةارتباط مباشر، حيث يقوم بإعادة توجيه التطبيق  .1
  غيل النص البرمجي ضمن مقبض الحدثعودياً و عندها سيتم تشإرسال الصفحة  .2

  
 عنصر التحكم الذي يوفر هذا الحدث الحدث

ServerClick 

 
HtmlAnchor, HtmlButton, HtmlInputButton, 
HtmlInputImage, HtmlInputReset 

 
ServerChange 
 

HtmlInputText, HtmlInputCheckBox, 
HtmlInputRadioButton, HtmlInputHidden, 
HtmlSelect, HtmlTextArea 
 

 
  

 :HtmlInputImageاألحداث المتقدمة المستعملة مع عنصر تحكم 

  
الذي قام بإطالق الحدث والثاني هو عنصر ) في حالتنا عنصر التحكم(نعلم أن كل حدث يقوم بتمرير معاملين األول يعرف الغرض 

  .معلومات إضافية  عن الحدثخاص يتضمن 
  .فارغ System.EventArgsلتمرير غرض  eفي المثال الذي تم استعراضه في هذه الجلسة تم استخدام المعامل 

  .ال يحتوي هذا الغرض على أية معلومات إضافية لكنه يوضع فقط لغرض االلتزام بعدد المعامالت التي يستخدمها الحدث
  .HtmlInputImageيقوم بإرسال معلومات إضافية و هو عنصر التحكم  HTMLفي الحقيقة عنصر وحيد فقط من عناصر تحكم 

  .X,Yالذي يوفر خاصيتي  ImageClickEventArgsيقوم هذا العنصر بإرسال غرض 
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  .تمثل هاتان الخاصتان إحداثيات الموقع الذي تم النقر عليه ضمن عنصر الصورة
وتعويضها بعنصر تحكم  image mapو  buttonتخدام هذه المعلومات اإلضافية االستغناء عن مجموعة عناصر تحكم يمكنكنا باس

HtmlInputImage وحيد.  
وتحديد احداثيات النقطة التي تم فيها نقر  HtmlInputImageيعرض كيفية استخدام عنصر تحكم  imageTest.aspxالمثال التالي 

  :العنصر

  
  

public partial class ImageTest : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void ImgButton_ServerClick(Object sender, 
ImageClickEventArgs e) 
{ 
Result.InnerText = "You clicked at (" + e.X.ToString() + 
", " + e.Y.ToString() + "). "; 
if ((e.Y < 100) && (e.Y > 20) && (e.X > 20) && (e.X < 275)) 
{ 
Result.InnerText += "You clicked on the button surface."; 
} 
else 
{ 
Result.InnerText += "You clicked the button border."; 
} 
} 
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 :HtmlControlالصف القاعدي 

  
  الوصف  الخاصية

Attributes  توفر مجموعة جميع الواصفات  
Controls التحكم المحتواة ضمن عنصر  تزود مجموعة جميع عناصر

  التحكم الحالي
Disabled   عند اسناد القيمةfalse  إلى هذه الواصفة لن يستطيع المستخدم

  .التفاعل مع عنصر التحكم كما لن يطلق العنصر أي حدث
EnableViewState  عند اسناد القيمة . هذه الخاصة مسؤولة عن إدارة الحالةfalse 

عنصر التحكم بأي قيمة للخواص أو  إلى هذه الخاصة لن يحتفظ
التنسيقات و سيتم إعادة قيم جميع الخواص إلى القيمة البدائية 

  .عند كل عملية إرسال الصفحة
إلى هذا الخاصة سيتم استخدام حقل  Trueفي حال اسناد القيمة 

  .إدخال مخفي لتخزين المعلومات الخاصة بعنصر التحكم
لى التعديالت التي تمت في تتم هذه العملية لضمان المحافظة ع

  .زمن التشغيل من خالل الرماز
 

Page  توفر مرجع إلى غرض الصفحة الذي يحتوي عنصر التحكم  
Parent  في . توفر مرجع إلى الغرض األب الحاوي على عنصر التحكم

حال تم وضع عنصر التحكم بشكل مباشر ضمن الصفحة ستعيد 
  .هذه الخاصية مرجع إلى غرض الصفحة

Style   يوفر مجموعة من خصائص أنماطCss  التي يمكن استخدامها
  .لتنسيق عنصر التحكم

TagName   يحدد اسم عنصرHTML  ًالموافق لعنصر التحكم مثال
)img,div,..(  

Visible  إذا تم اسناد القيمةfalse  إلى  هذه الخاصة سيتم إخفاء العنصر
  . و لن يتم تصييره ضمن الصفحة

  
  . Page_Loadيمكن اسناد القيم البدائية لهذه الخواص بتحديد هذه القيم ضمن مقبض حدث تحميل الصفحة : مالحظة

  :بإضافة واصفة بنفس االسم تحديد قيمتها كما يلي aspxكما يمكن أسنادها مباشرة ضمن تأشيرة عنصر التحكم في صفحة 
<img ID="Graph" runat="server" Visible="false" ... /> 
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 :HtmlContainerControlالصف 

  
  ) <form></form>أو  <div></div>مثل (ترث جميع عناصر التحكم التي تتضمن صيغة التأشيرة الخاصة بها تأشيرة إغالق 

  :يقدم هذا الصف خاصتين إضافيتين هما HtmlContainerControlالصف القاعدي 
  

  الوصف  الخاصة
InnerHtml  تحدد أو تعيد نصHtml  ،المحصور بين فتح و إغالق التأشيرة

أي يمكن إضافة تأشيرات  Htmlيتم تصيير النص كنص 
  .لتنسيق النص <b></b>ضمنية كـ

InnerText  تشابه هذه الخاصة سابقتها بفرق كونها تقوم بتحويل المحارف
إلى مقابالتها مثالً سيتم ) مثل فتح و إغالق التأشيرة(الخاصة 
أي سيظهر النص المحدد كقيمة لهذه  ;LT&إلى  (>)تحويل 

  . الخاصية تماماً كما تم إدخاله
  

 :HtmlInputControlالصف 

  
  إذ كما نعلم يمكن لهذه التأشيرة أن تمثل أكثر  <input>يقدم هذا الصف مجموعة من الخصائص التي يمكن استخدامها مع تأشيرة 

  <"input type="text>مثالً . typeمن عنصر تحكم بحسب القيمة المحددة للواصفة 
  الوصف  الخاصة
Type  تحدد هذه الخاصة نوع عنصر تحكم اإلدخال ، فمثالً عنصر

 fileسيعيد القيمة  <"INPUT Type="file>التحكم الذي 
  .لهذه الخاصة

Value يمكن . تعيد محتوى عنصر التحكم على شكل سلسة محرفية
ت التي تم إدخالها استخدام هذه الخاصة في استعادة المعلوما

  )كما في مثال محول العمالت(ضمن عنصر تحكم اإلدخال 
  

 :Pageصف الصفحة 

  
وبعملية الوراثة تلك تكتسب صفوف  System.Web.UI.Pageأي صفحة نقوم بإنشائها هي صف مخصص يرث من الصف 

  .الصفحات التي ننشؤها خصائص و طرق مختلفة منها ما له دور في عمليات الخبء، التحقق من الصحة و تصيير و إظهار العناصر
  :فيمايلي سرد ألسماء بعض هذه الخصائص وعملها

  الوصف  الخاصية
IsPostBack تعيد هذه الخاصة قيمة منطقية.  

في حال كانت تلك هي المرة  falseة القيمة تأخذ هذه الخاص
  .األولى التي يتم فيها إرسال الصفحة
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EnableViewState عند اسناد القيمة . هذه الخاصة مسؤولة عن إدارة الحالةfalse 
إلى هذه الخاصة لن يحتفظ عنصر التحكم بأي قيمة للخواص أو 

التنسيقات و سيتم إعادتها للقيمة البدائية عند كل عملية إرسال 
  .الصفحة

إلى هذه الخاصة يقوم  Trueأما في حال اسناد القيمة إلى 
عنصر التحكم باستخدام حقل إدخال مخفي لتخزين المعلومات 

الخاصة به لضمان االحتفاظ بالتعديالت التي تمت في زمن 
  .التشغيل من خالل الرماز 

  
Application  تعيد مجموعة تحوي المعلومات المشتركة بين كل المستخدمين

  .للموقع 
Session لومات خاصة بمستخدم واحد ، ليتم تعيد مجموعة تحوي مع

  .استخدامها عبر أكثر من صفحة 
يمكن مثالً استخدام هذا الغرض لتخزين معلومات سلة الشراء 

  .للمستخدم حين تتم عملية الشراء عبر أكثر من صفحة 
Cache  تعيد هذه الخاصة مجموعة تمكن من تخزين األغراض التي

ة استخدامها في صفحات تستغرق وقتاً ليتم إنشاؤها بغرض إعاد
  .أخرى لزبائن آخرين و دون الحاجة إلى إعادة إنشائها

Request  يعيد مرجع إلى غرضHttpRequest  الحاوي على معلومات
حول طلب وب الحالي ، يمكن االستفادة من هذه المعلومات 

كما و يستخدم . لمعرفة نوع المستعرض الذي يستخدمه الزبون
بشكل أساسي لنقل معلومات من صفحة إلى أخرى عبر الخاصة 

QueryString 
Response  تعيد مرجع إلى غرضHttpResponse  الممثل لالستجابة التي

  .إلى مستعرض الزبون Asp.NETسلها ستر
يمكن استخدام هذا الكائن أيضاً إلعادة توجيه المستخدم إلى 

  .صفحة أخرى أو عند العمل مع  الكعكات
Server   تعيد مرجع إلى غرضHttpServerUtitlity  الذي يسمح بأداء

على سبيل المثال، تمكّن من تحويل . مجموعة مختلفة من المهام
أو في تأشيرة  URLمن ليتم استخدامه ضمن النص إلى نمط آ

HTML  
User  سوف تعيد هذه الخاصة معلومات المستخدم الحالي إذا تم التحقق

  .من هوية المستخدم
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  :توجيه المستخدم إلى صفحة جديدة
أن العمل كله قد تم ضمن إذا عدنا للمثال الذي عملنا عليه في الجزء األول من هذه الجلسة و الخاص بتطبيق محول العمالت سنالحظ 

  .صفحة واحدة
  .سنتعلم في هذا الجزء كيفية المالحة من صفحة إلى أخرى و إعادة توجيه المستخدم 

  .هناك عدة طرق لنقل المستخدم من صفحة إلى أخرى
في هذا المثال  التي تحول النص الذي تحصره إلى وصلة تشعبية <a>تعد الطريقة  األسهل لتحقيق هذا الغرض هي استخدام تأشيرة 

here هي الوصلة إلى الصفحة األخرى:  
 
Click <a href="newpage.aspx">here</a> to go to newpage.aspx. 
 

  .يتوفر خيار آخر إلرسال المستخدم إلى صفحة أخرى هو استخدام الرماز
توجيه المستخدم أو في حال أردنا الرماز أن يقرر تعد هذه المقاربة أفضل عندما نريد من النص البرمجي أن يقوم بعملية ما قبل إعادة 

حالة كون النص البرمجي يتأكد من كون المستخدم جديد فيحوله إلى صفحة التسجيل أو مستخدم حالي (أين سيتم توجيه المستخدم 
  .)فيحوله إلى صفحة الشراء مثالً

  .لى صفحة أخرىللتحكم بتحويل المستخدم إ ServerClickيمكنك االستفادة من مقبض الحدث 
  .Page.Responseالحالي عبر الخاصة  HttpResponseيمكنك الوصول إلى غرض 

  :المثال التالي يقوم بإرسال المستخدم إلى صفحة أخرى على نفس مجلد الموقع 
Response.Redirect("newPage.aspx"); 

  .يتم إرسال إعادة توجيه إلى الزبون فوراً عملية معالجة الصفحة و ASP.Netتوقف  Redirectعند استخدام الطريقة 
  .Redirectلن يتم تنفيذ أي رماز برمجي ضمن الصفحة بعد الطريقة 

Response.Redirect("http://www.prosetech.com"); 

  .HttpServerUtilityالخاصة بكائن   Transferكما و يمكن استخدام الطريقة 
توجيه إلى المستعرض و لكن تقوم بنقل التنفيذ إلى صفحة أخرى على المخدم وكأن تتميز هذه الطريقة بأنها ال ترسل رسالة إعادة 

  .المستخدم طلب هذه الصفحة أصالً
 ASP.NETإن  محدودية هذه الطريقة تتمثل في عدم قدرتها على تحويل المستخدم إلى صفحة خارج الموقع أو صفحة ليست صفحة 

  .مثالً Htmlكصفحة 
  

 :HTMLترميز 

  
فعلى سبيل المثال تستخدم محارف إشارتي أكبر  HTMLكما نعلم هناك مجموعة من المحارف المعينة التي لها معاني خاصة في 

  .إلنشاء التأشيرات)<>(وأصغر 
  قد تسبب هذه المحارف مشكلة في حال أردنا استخدامها كجزء من المحتوى على صفحة الوب

 مثالً إذا أردنا كتابة العبارة  

Enter a word <here> 

  ستكون النتيجة في حال تم استخدام هذا النص لوضعه على الصفحة 
Enter a word 

  .التي قمنا بشرحها InnerTextلتتجنب تفسير هذه المحارف الخاصة و تقوم بإظهارها تماماً كما تمت كتابتها يمكنك استخدام الخاصة 
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  ؟InnerTextو لكن ماذا لو لم توفر هذه التأشيرة  الخاصة 
   HttpServerUtilityللغرض  ()HtmlEncodeالحل في هذه الحالة اعتماد الطريقة 

  
  :)InnerHtml استخدام(مثال 

 

// Will output as "Enter a word &lt;here&gt;" in the HTML file, but the 
// browser will display it as "Enter a word <here>". 
ctrl.InnerHtml = Server.HtmlEncode("Enter a word <here>"); 
 

  ):HtmlEncodeاستخدام (مثال 
  

ctrl.InnerHtml = "To <b>bold</b> text use the "; 
ctrl.InnerHtml += Server.HtmlEncode("<b>") + " tag."; 

 
 

  :الشكل التالي يوضح نتيجة تنفيذ المثالين السابقين

  
  

  .عندما نريد عرض بيانات تمت استعادتها من قاعدة البياناتهذه المقاربة مفيدة جداً 
  .()HtmlDecodeيمكننا إن أردنا إعادة النص من جديد إلى وضعه األساسي قبل تحويل المحارف الخاصة باستخدام الطريقة 

يمكن استخدام هاتين  ()UrlDecodeو  ()UrlEncodeطريقتين مشابهتين مفيدتين أيضاً هما  HttpServerUtilityيوفر الغرض 
  .URLبإضافتهاإلى عنوان  Httpالطريقتين عند تمرير معلومات بين الصفحات ضمن ترويسة طلب 
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 :أحداث التطبيق

  
  .إمكانية معالجة األحداث من خالل كتابة رماز مقبض الحدث ASP.NETخالل سياق هذه الجلسة رأينا كيف توفر 

 .سي لألحداث لكن هناك نوع آخر من األحداث الذي نتعامل معه أحياناً و مع أن عناصر التحكم هي المصدر األسا

  .هذه األحداث هي أحداث التطبيق
تستخدم أحداث التطبيق ألداء أعمال تتعلق بجميع الصفحات في التطبيق مثالً يمكن أن يكتب رماز تسجيل الدخول ضمن مقبض حدث 

  .استقبال طلب على صفحة مهما كانت تلك الصفحةالتطبيق ليتم استدعاؤه في كل مرة يتم فيها 
  .Global.asaxال يمكنك معالجة أحداث التطبيق في الرماز في الخلفية و تحتاج إلتمام هذه العملية إلى مكون جديد هو ملف 

  
 :Global.asaxالملف 

  
ق هذه األحداث أثناء مراحل العمل يتم إطال. لنا بكتابة النص البرمجي لالستجابة ألحداث التطبيق Global.asaxيسمح الملف 

  .المختلفة
    WebSite-> add New Itemاختر Visual Studioإلى التطبيق في  Global.asaxإلضافة ملف 
  .OKثم اضغط على خيار  global.asaxثم قم باختيار 

 ASP.NETأو   HTMLبفرق كون األخير ال يستطيع احتواء تأشيرات  aspxمشابه من حيث الشكل لملف  Global.asaxإن ملف 
 Application.EndRequestالتالي استجابة لحدث  Global.asaxو يحتوي بدالً عنها مقابض أحداث ، على سبيل المثال يحدد ملف 

  :الذي يتم إطالقه في كل مرة قبل إرسال صفحة إلى المستخدم
  

<%@ Application Language="C#" %> 
<script language="c#" runat="server"> 
protected void Application_OnEndRequest() 
{ 
Response.Write("<hr />This page was served at " + 
DateTime.Now.ToString()); 
} 
</script> 

  
إلى أسفل الصفحة تبين التاريخ و الوقت الذي تم فيه إلضافة تذييل  Responseلغرض  ()Writeيقوم هذا المقبض باستخدام الطريقة 

  .خلق الصفحة
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وحيد يتم التعرف آلياً عليه و استخدامه في حال وجوده ضمن مجلد  Global.asaxأن يحتوي ملف  ASP.NETيمكن لكل تطبيق 
  .التطبيق

  
 :المزيد من أحداث التطبيق

  
  .Application.EndRequestهناك الكثير من األحداث الخاصة بالتطبيق باإلضافة إلى الحدث 

  .إلنشاء مقابض األحداث يكفي أن تعريف اإلجرائيات الفرعية باالسم المحدد
  :يلي جدول يتضمن أسماء أهم طرق مقابض األحداث ووصف لعملها فيما 

Application_Start()  المرة األولى التي يتم فيها استقبال يتم إطالق هذا الحدث في
يستخدم  هذا المقبض عادة  . طلب من أي مستخدم و لمرة واحدة

لتأهيل بعض المعلومات األولية التي سيتم إعادة استخدامها 
  .الحقاً

Application_End() 
 

يتم إطالق هذا الحدث عند إنهاء عمل التطبيق عادة بسب إعادة 
هذا المقبض استخدام رماز بمهمة  تشغيل مخدم الوب ، يمكن في

  .إجراء عمليات تنظيف و تحرير للموارد المحجوزة
Application_BeginRequest() 

 
يتم إطالق هذا الحدث مع كل طلب يستقبله التطبيق قبل تنفيذ أي 

  .صفحة
Application_EndRequest() 

 
يتم إطالق هذا الحدث مع كل طلب يستقبله التطبيق تماماً بعد 

  . فيذ رماز الصفحةتن
Session_Start() 

 
يتم إطالق هذا الحدث عندما يتم استقبال طلب من مستخدم جديد 

  .)نقصد بمستخدم جلسة جديدة(
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Session_End() 
 

يتم إطالق هذا الحدث عند انتهاء زمن الجلسة أو عند إنهائها 
برمجياً ، يتم إطالق هذا الحدث فقط عندما تستخدم خيار 

InProc  لتخزين الجلسة و ليسStateServer  أو
SQLServer.  

Application_Error() 
 

   .يتم إطالق هذا الحدث تجاوباً مع األخطاء التي ال تتم معالجتها

  
 :ASP.NETإعدادات 

  
  .ASP.NETالموضوع األخير الذي سيتم تناوله في هذه الجلسة هو ملف اإلعداد في 

الهدف من هذا الملف هو تشكيل اإلعدادات األساسية للتطبيق ابتدءاً من طريقة التعامل  web.configيحتوي كل تطبيق وب على ملف 
  .مع رسائل الخطأ و حتى إعدادات األمن الخاصة بحجب الزوار الغير مرغوب بهم

  :هناك العديد من المميزات أهمها web.configالستخدام الملف 
حتى أثناء عمل التطبيق حيث ستحتفظ الطلبات التي تم استقبالها قبل التعديل  أي يمكن تحديث ملف اإلعدادات: غير مغلق .1

  .بنفس اإلعداد في حين تخدم الطلبات القادمة بعد التعديل وفق اإلعداد الجديد
مثالً يمكن الوصول إليها عبر حاسب بعيد في حال توفرت الصالحيات المناسبة ، كما : يمكن الوصول إليها بسهولة و نسخها .2

 .مكن نسخها بغرض تطبيقها على تطبيق آخري

تعتبر اإلعدادات المستخدمة قابلة للقراءة المباشرة من المطور بسهولة كما يمكن : يمكن فهم محتواها و تحريرها بسهولة  .3
  تعديلها بواسطة أي محرر نصوص عادي دون الحاجة إلى أدوات تشكيل خاصة

  
  :Web.configملف 

  
كامل محتوى الملف متضمن داخل تأشيرة الجذر . بتأشيرات مسبقة التعريف XMLتنسيق  web.configيستخدم ملف 

<configuration> . يوجد داخل هذه العنصر مجموعة من األقسام الفرعية ، بعضها يندر تغييره و البعض اآلخر هام جداً ويستخدم
  .بكثرة

  :قسام الفرعية األهمموضحاً فيه األ web.configفيما يلي الهيكيلية األساسية لملف 
 
<?xml version="1.0" ?> 
<configuration> 
<configSections>...</configSections> 
<appSettings>...</appSettings> 
<connectionStrings>...</connectionStrings> 
<system.web>...</system.web> 
<system.codedom>...</system.codedom> 
<system.webServer>...</system.webServer> 
</configuration> 
Note that the web.config file is case-sensitive, like all XML documents, and starts every 
setting with a lowercase letter. This means you cannot write <AppSettings> instead of 
<appSettings>. 
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في حين تم تخصيص القسم الفرعي . في إضافة معلومات عامة يمكنك استخدامها ضمن التطبيق <appSetting>يفيد الجزء 

<connectionString> لتعريف ممعلومات االتصال إلى قاعدة المعطيات.  
حيث يتوفر ضمن هذ القسم عناصر تتعلق بكل  ASP.NETفهو مسؤول عن ضبط إعدادات  <system.web>أما القسم الفرعي  

  .نواحي إعدادات التطبيقناحية من 
   <system.web>ضمن تأشيرة <customErrors>إذا أردنا مثالً تخصيص إعدادات األخطاء يكفي إضافة التأشيرة  

ضمن القسم  <authentication>يمكن التفكير بإضافة التأشيرة  ASP.NETإذا أردنا التحكم بإعدادات األمان في 
<authorization>.  

  
 :االحتواءاإلعداد بطريقة 

  
  .إعدادات تعتمد تعددية الطبقات التي تسمح بتعيين اإلعدادات على أكثر من سوية ASP.NETتستخدم 

يبدأ أي مخدم وب بإعدادات رئيسية يتم تعريفها ضمن ملفين في المجلد 
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Config   هذان الملفان هماmachine.config  وweb.config.  

لن تقوم بتحرير محتوى أي من هذين الملفين بشكل يدوي بشكل عام ألنهما يؤثران على الجهاز كامالً ، عوضاً عن هذا سنقوم بتحرير 
حيث يمكننا إضافة معلومات جديدة أو إعادة تعريف اإلعدادات . الموجود في مجلد التطبيق الخاص بنا web.configاإلعدادات لملف 

  .لتي تم تحديدها ضمن الملفين السابقيناالفتراضية ا
لهذا الغرض ال بد من إنشاء مجلدات فرعية .و المثير لالهتمام أكثر أنه بإمكاننا حتى تعديل اإلعدادات ألجزاء مختلفة من التطبيق 

  .الخاص بها web.configتستطيع احتواء ملف 
   

فإن بإمكانه االستحصال على المعلومات من  c:\ASP.NET\TestWeb\Secureلنفرض مثالً أننا قمنا بإنشاء مجلد ضمن الفهرس 
  :ثالث ملفات كما يظهر في الشكل التالي
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بهذه . سيتم إعتمادها ما لم يتم إعادة تعريفها web.configو  machine.configكما نالحظ أن اإلعدادات الموجودة ضمن أي ملف 
عدادات كاملة في كل سوية و يكفي إعادة تعريف اإلعدادات الخاصة بالتعديالت المراد تطبيقها الطريقة لسنا بحاجة إلعادة تعيين اإل

  .على محتوى المجلد المحدد
  

  :web.configتخزين اإلعدادات المخصصة ضمن ملف 
  

في العنصر المسمى  web.configمن عملية تخزين أية إعدادات خاصة إضافية يرغب بها المطور ضمن ملف  ASP.NETتمكن 
<appSetting>  حيث يكون هذا العنصر محتوى ضمن العنصر الجذر لملفweb.config   وهو<configuration>.  

  :النص التالي يبين هيكلية هذا الملف
  

<?xml version="1.0" ?> 
<configuration> 
... 
<appSettings> 
<!-- Custom application settings go here. --> 
</appSettings> 
... 
<system.web> 
<!-- ASP.NET Configuration sections go here. --> 
</system.web> 
... 
</configuration> 

 

  .تكون اإلعدادات الخاصة التي تود إضافتها مكتوبة كمتحول سلسة محرفية بسيط
  :لعدة أسباب web.configيمكن أن نحتاج إلى إعدادات خاصة في 
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مثالً قد تقوم بإنشاء متحول يقوم بتخزين متحول يحتوي استعالم . الهامة التي تستخدم في أكثر من صفحة مركزية اإلعدادات .1
  web.configمن قاعدة البيانات عندها تستطيع أي صفحة الوصول إلى هذه القيمة باستعادتها من ملف 

 .لتمكين طريقة سهلة و سريعة للتحويل بين أنماط تشغيل مختلفة للتطبيق .2

 .اء قيم أولية لبعض العناصر ، حيث يقوم المستخدم بتغييرها إن رغب أثناء التشغيل و لكنها توفر القيمة االفتراضيةإلعط .3

  
  :الذي يقوم بتعريف اسم متحول و محتوى كما في النص التالي <add>مثالً يمكننا إدراج إعدادات مخصصة باستخدام العنصر 

<appSettings> 
<add key="DataFilePath" 
value="e:\NetworkShare\Documents\WebApp\Shared" /> 
</appSettings> 
 

  :الموجود ضمن الصف  WebConfigurationللوصول إلى اإلعدادات المخصص التي قمنا بتحديدها عن طريق الصف 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.Configuration; 
public partial class ShowSettings : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Page_Load() 
{ 
lblTest.Text = "This app will look for data in the directory:<br /><b>"; 
lblTest.Text += WebConfigurationManager.AppSettings["DataFilePath"]; 
lblTest.Text += "</b>"; 
} 
} 

  
بمعنى أن أي مستخدم بعيد لن يتمكن من  config.لترفض بشكل تلقائي أي طلب للوصول إلى ملفات  ASP.NETتم إعداد : مالحظة

  .IISالوصول إلى الملف عن طريق مخدم 
  

 )WAT(أداة إدارة الموقع 

  
لذلك و لجعل عملية التحرير أكثر مرونة قامت .بشكل مباشر يمكن أن يصبح عملية مضجرة web.configإن تحرير ملف 

ASP.NET  بتضمين أداة إعداد خاصة بواجهة رسومية تسمح بالعمل على األقسام المختلفة لملفweb.config. 
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  .web.configيمكن استخدام هذه األداة ألتمتة التغيرات على ملف 
  .ضبط اإلعدادات العامة للتطبيق إضافة إلى تلك المتعلقة باألمان و االتصال بقواعد البيانات توفر األداة إمكانية

 ASPخيار، كما فعلنا يدوياً في المثال السابق يكفي الوصول إلى األداة عن طريق   DataFilePathفإذا أردنا تعيين قيمة للمتحول 

configuration . ثم اختيار التبويبApplication الوصلة نقر على و الCreate new application setting  وإدخال اسم المتحول
  .والقيمة الخاصة به
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  .الخاص بالتطبيق web.configهذه األداة تلقائياً بتوليد وإضافة إعداداتنا الجديدة على ملف ستقوم 
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  السابع والثامن الفصل

  عناصر تحكم الوب
  

 :على فهم لـ  نهاية هذه الجلسةيحصل الطالب في 

  ماهية عناصر الوب .1
 HTMLاالختالف بين عناصر الوب و عناصر تحكم  .2

 لوب األساسية ،الخصائص و األحداثتأشيرات عناصر ا .3

 الرئيسية لعناصر الوب و بنيتها  الصفوف القاعدية .4

 يم الخصائص لعناصر الوب المختلفةالترقيم و استخدامه للتعامل مع ق .5

  
  :م الوبعناصر تحك

  
  .في البرمجة الموجهة باألحداث ASP.NETتم في الجلسة الماضية التقديم للنموذج الذي تعتمده 

يعتمد هذا النموذج على عناصر التحكم ويسمح ،كما شاهدنا، بتطوير تطبيقات الوب باالعتماد على نفس التقنيات التي تستخدم عادة لبناء 
  .العادية windowsتطبيقات 

  .ASP.NETمن جهة المخدم جزءاً بسيطاً جداً من الفوائد التي يقدمها نموذج البرمجة من جهة المخدم في  HTMLتقدم عناصر تحكم 
هذه  العناصر  .ال بد لنا من استخدام عناصر تحكم أكثر مرونة وقابلية للتطوير ASP.NETولكن للوصول إلى الميزات الحقيقية لـ 

  .هي عناصر تحكم الوب
وسنحاول تطبيق ) تطبيق بناء بطاقة تهنئة الكترونية على صفحة الوب(  م عناصر التحكم و استعمالها بشكل تطبيقي سنعتمد مثاللفه

  .معظم المعارف المكتسبة على هذا المثال
  
  

  :من جهة المخدم  HTMLلماذا يجب أن ننتقل إلى استخدام عناصر تحكم وب عوضاً عن عناصر تحكم 
  

تحكم الوب بحيث توفر واجهة غنية للمستخدم دون أن تكون بالضرورة مقابلة ألحد العناصر المستخدمة في تم بناء عناصر  •
 .HTMLلغة 

سنحصل على خرج صفحة يتضمن عشرات من تأشيرات  GridVIewو Calendarمثالً ،إذا قمنا باستخدام عنصر تحكم  
  .HTMLالـ
  .نيابة عنّا Htmlألن عنصر التحكم ينشئ تأشيرات  HTMLعن في عناصر تحكم الوب لسنا بحاجة ألن نعرف أي شيء  •
فإذا أخذنا .من جهة المخدم  HTMLبعكس ما رأيناه في عناصر تحكم : توفر عناصر تحكم الوب نموذج أغراض متجانس •

للحصول على الوظيفة  HTMLعلى سبيل المثال علبة اإلدخال البسيطة سنالحظ بأننا سنحتاج إلى ثالثة عناصر تحكم 
، في حين يتوفر <textarea>وعنصر التحكم  <"input text="Password>و  <"input type="text>  المناسبة وهي 

 .واحد يوفر كل هذه اإلمكانيات عنصر تحكم وب

تقوم عناصر تحكم الوب بضبط الخرج بشكل آلي،حيث يمكن لعناصر تحكم الوب أن تتعرف على أنواع المستعرضات وتقوم  •
 ).Javascriptمثل دعم (المتولد لتتمكن من االستفادة من المزايا التي يوفرها المستعرض  Htmlبعملية ضبط آلي لخرج 
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حيث توفر هذه العناصر . HTMLمع تلك المتوفرة في عناصر تحكم  توفر عناصر تحكم الوب مزايا عالية المستوى قياساً •
 .المزيد من األحداث و الخصائص و الطرق

  
  :صفوف عناصر تحكم وب الرئيسية

  
  .التي تولدها HTMLيحتوي الجدول التالي قائمة بصفوف عناصر تحكم وب األساسية وتأشيرات 

كما أن  البعض منها أيضاً  ال يملك مرادفات في . حياناً بأكثر من تأشيرةبعض عناصر التحكم هذه ،كما ذكرنا، يتم تصييرها أ 
HTML   مثل عناصر تحكمCheckBoxList  أوRadioButtonList يتم . فالخرج الخاص بها هو تركيبة من أكثر من تأشيرة

أو  <"input type="checkbox>تحتوي مجموعة من تأشيرات  <table>تصيير عناصر التحكم السابقة عادة كتأشيرة جدول 
<input type="radio">.  

  الموافقة HTMLتأشيرة   صف عنصر التحكم
Label 

  
<span>  

Button 
 

<input type="submit"> or <input type="button"> 
 

TextBox 
 

<input type="text">, <input type="password">, or 
<textarea> 

 
CheckBox 

 
<input type="checkbox"> 

 
RadioButton 

 
<input type="radio"> 

 
Hyperlink 

 
<a> 
 

LinkButton 
 

<a> with a contained <img> tag 
 

ImageButton 
 

<input type="image"> 
 

Image 
 

<img> 
 

ListBox 
 

<select size="X">  حيث يمثل X  عدد الصفوف التي يتم
  .إظهارها من خيارات الالئحة

 
DropDownList 

 
<select> 

 
CheckBoxList 

 
إضافة إلى  مجموعة من   <table>تأشيرة  قائمة مكونة من

  <"input type="checkbox>تأشيرات 

 
RadioButtonList 

 
إضافة إلى  مجموعة من   <table>تأشيرة  قائمة مكونة من

  <"input type="radio>تأشيرات 

 
BulletedList 

 
An <ol> ordered list (numbered) or <ul> 

unordered list (bulleted) 
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Panel 
 

<div>  
 

Table, TableRow, and TableCell 
 
 

<table>, <tr>, and <td> or <th> 
 

  
  :تأشيرات عناصر تحكم الوب

  
  .متبوعة باسم الصف :aspلتأشيرات عناصر تحكم الوب تنسيق خاص فهي تبدأ دائماً بالسابقة 

  .) XMLتم اشتقاق هذه الصيغة من قواعد كتابة (  </في حال لم تكن التأشيرة تستلزم وسم إغالق يجب أن تنتهي بـ 
التي تحدد كون عملية معالجة عنصر  "runat="serverكل واصفة ضمن التأشيرة تعبر عن خاصة لعنصر التحكم إال الواصفة  

  .التحكم ستتم على المخدم
 

<asp:TextBox ID="txt" runat="server" /> 

 

  :التالي HTMLخرج عندما يقوم الزبون بطلب الصفحة الحاوية على عنصر التحكم هذا سيتم إعادة 
  

<input type="text" ID="txt" name="txt" /> 

  
  .ون الخلفيةيمكنك التحكم بخصائص عنصر التحكم هذا كتعيين قيمة للنص وتحديد حجمه أو جعله مخصص للقراءة فقط وتغيير ل

بتحديد كون عنصر التحكم سيعمل كعنصر إدخال نص بسطر وحيد أو متعدد األسطر أو  مثالً TextBox.TextModeتسمح الخاصة  
  . كعلبة نص مخصصة إلدخال كلمة السر
  .Rowsو تعديل حجم علبة النص باستخدام الخاصة  ForColorو BackColorيمكننا تحديد اللون باستخدام خصائص 

  :يظهر النص البرمجي التالي مثاالً عن علبة نص مخصصة
<asp:TextBox ID="txt" BackColor="Yellow" Text="Hello World" 
ReadOnly="True" TextMode="MultiLine" Rows="5" runat="server" /> 
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  :الناتج عند تصيير عنصر التحكم هذا فهو على الشكل HTMLأما نص 
<textarea name="txt" rows="5" cols="20" readonly="readonly" ID="txt" 
style="background-color:Yellow;">Hello World</textarea> 

  
  .غير حساسة لحالة األحرف في الجزء الخاص بتأشيرات عناصر التحكم ASP.NET: مالحظة هامة

  
  :صفوف عناصر تحكم الوب

  
وتتبع هرمية مختلفة عن تلك الخاصة بعناصر  System.Web.UI.WebControlsتعرف عناصر تحكم الوب ضمن فضاء األسماء 

  . HTMLتحكم 
  :يظهر الشكل التالي هرمية عناصر تحكم الوب
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  :القاعدي WebControlصف 

  
،حيث يحدد هذا الصف الوظائف األساسية مثل المهام الخاصة بعملية  WebControlترث معظم عناصر تحكم الوب الصف القاعدي 

  .الربط مع قواعد البيانات
  :يوضح الجدول التالي أهم خصائص هذا الصف 

  الوصف  الخاصة
AccessKey 

  
  .تحدد هذه الخاصة االختصار لنقل التركيز إلى عنصر التحكم
تأخذ هذه الخاصة قيمة مكونة من محرف واحد ،حيث يؤدي 

إلى انتقال التركيز إلى  ALTضغط هذا المحرف إضافة إلى زر 
  . العنصر

BackColor, ForeColor, and BorderColor 
 
 

  تحدد هذه الخواص لون الخلفية ،الكتابةو لون اإلطار  

BorderWidth 
 

  .عنصر التحكمتحدد هذه الخاصة سماكة اإلطار الخاص ب

BorderStyle 
 

يمكن لهذه الخاصة أن تأخذ إحدى القيم مسبقة التعريف و التي 
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 ,Dashed,Dotted,Doubleتحدد نمط اإلطار 

Groove,Ridge,Inset,Outset,Solid  وNone 

Controls 
 

تعيد هذه الخاصة مرجع إلى مجموعة جميع عناصر التحكم التي 
  .يحتويها عنصر التحكم هذا

ي مرجع الغرض الذي تتم إعادته ينتمي إلى الصف القاعدإن 
System.Web.UI.Control.  

لذا ال بد من تحويله في حال الرغبة بالوصول إلى الخصائص 
  .المميزة لعنصر التحكم المحتوى

Enabled 
 

إلى هذه الخاصة سيبقى عنصر التحكم هذا  falseعند إسناد القيمة 
أي دخل من  أو الحصول على مرئياً  ولكن لن يستطيع تقبل 

  .التركيز
EnableViewState 

 
تفعيل إدارة  إيقافإلى هذه الخاصة يتم  falseعند إسناد القيمة 

  .الحالة التلقائية لعنصر التحكم 
ستعود في هذه الحالة جميع خصائص عنصر التحكم إلى قيمتها 

  ..البدائية في كل مرة يتم فيها إرسال الصفحة
  . في الواصفة الخاصة بتأشيرة عنصر التحكم التي تم تحديدها

إلى هذه الخاصة قسيقوم عنصر  Trueأما إذا تم إسناد القيمة 
لتخزين معلومات عن . التحكم باستخدام حقل إدخال مخفي

  .الخصائص
تضمن هذه العملية إمكانية االختفاظ  يأية تعديالت تم إجراؤها عن 

  طريق الرماز على خصائص عنصر التحكم 
Font 

 
تحدد هذه الخاصة نوع الخط المستخدم في تصيير أي نص ضمن 

  .عنصر التحكم 
Height and Width 

 
  .تحدد هذه الخاصة ارتفاع و عرض عنصر التحكم

يتم إهمال قيم هذه الخصائص في بعض عناصر التحكم عند 
  .استخدامها مع نسخ قديمة من مستعرضات الوب

Page 
 

حة الوب الذي يحتوي عنصر التحكم تعيد هذه الخاصة مرجع لصف
 System.Web.UI.Pageمن الصف كغرض 

Parent 
 

تعيد هذه الخاصة مرجع إلى عنصر التحكم األب االذي يحتوي 
  .عنصر التحكم 

ستعيد هذه الخاصة مرجع إلى صفحة الوب الحالية في حال تم 
  .وضع عنصر التحكم بشكل مباشر ضمن الصفحة

TabIndex 
 

قيمة عددية تمكّن من عملية التحكم بتسلسل انتقال التركيز بين 
 Tabعناصر التحكم المختلفة لدى ضغط زر 

ToolTip 
 

تحدد هذه الخاصة قيمة نصية يتم إظهارها عند وضع مؤشر الفأرة 



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
74 

  .فوق العنصر
Visible 

 
إلى هذه الخاصة سيختفي عنصر التحكم  falseعند إسناد القيمة 
النهائي للصفحة التي سيتم  HTMLه ضمن خرج ولن يتم تصيير

  .إرسالها إلى الزبون
  

  :الوحدات المستخدمة
  .BorderWidth, Height, Widthفي جميع وحدات القياس مثل  Unitتستخدم البنية 

القياسات تحديد ، لذلك يجب عند إدخال قيمة أحد هذه )… pixel,percentage(تجمع هذه البنية القيمة العددية مع نوع القياس مثل 
  :نوع القياس كما في المثال

<asp:Panel Height="300px" Width="50%" ID="pnl" runat="server" /> 

  :كما يظهر في المثال التالي Unitأما عند استخدام هذه القيم ضمن الرماز فعلينا استخدام الطرق الساكنة التي يوفرها 
// Convert the number 300 to a Unit object 
// representing pixels, and assign it. 
pnl.Height = Unit.Pixel(300); 
// Convert the number 50 to a Unit object 
// representing percent, and assign it. 
pnl.Width = Unit.Percentage(50); 

 

  :ثم تأهيله بالبيانات كما  في المثال Unitكما يمكننا إنشاء غرض 
// Create a Unit object. 
Unit myUnit = new Unit(300, UnitType.Pixel); 
// Assign the Unit object to several controls or properties. 
pnl.Height = myUnit; 
pnl.Width = myUnit; 

 

  
  ):Enumerations(الترقيم 

  
  .لتجميع الثوابت ذات الصلة NET.يستخدم الترقيم بشكل كبير في صفوف 

يمكننا االختيار من مجموعة من القيم مسبقة التعريف للترقيم  BorderStyleعلى سبيل المثال عند اسناد قيمة إلى الخاصة 
BorderStyle.  

  .):النقطة (للوصول إلى ترقيم محدد من المجموعة نستخدم صيغة 
ctrl.BorderStyle = BorderStyle.Dashed; 
 

  .فيتم تعيين قيمة الترقيم بسلسلة محرفية من أحد الخيارات المتاحة للترقيم aspxملف  أما ضمن
<asp:Label BorderStyle="Dashed" Text="Border Test" ID="lbl" runat="server" /> 
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  :األلوان
  

  .System.Drwaingينتمي هذا الغرض إلى فضاء األسماء .Colorمرجع إلى غرض  Colorتعيد الخاصة 
  :يمكننا تمثيل األلوان بعدة طرق

حيث يمكننا تمثيل األلوان بإعطاء قيم للمركبات اللونية الثالث التي   ARGB(alpha,red,green,blue)  استخدام الطريقة •
 0بين تأخذ كل من هذه المركبات قيمة صحيحة . تعبر عن شدة اللون األحمر و األخضر و األزرق إضافة إلى  الشفافية

 .255و

  NET.باستخدام أسماء األلوان مسبقة التعريف في  •

،حيث يتم تعيين قيمة األلوان كسلسلة محرفية باستخدام الصف HTMLباستخدام أسماء األلوان المستخدمة في  •
ColorTranslator.  

  :المثال التالي يوضح الطرق المختلفة لتعيين خاصة اللون
// Create a color from an ARGB value 
int alpha = 255, red = 0, green = 255, blue = 0; 
ctrl.ForeColor = Color.FromArgb(alpha, red, green, blue); 
// Create a color using a .NET name 
ctrl.ForeColor = Color.Crimson; 
// Create a color from an HTML code 
ctrl.ForeColor = ColorTranslator.FromHtml("Blue"); 

 

  :فيتم استخدام الصيغة aspxأما ضمن الملف 
<asp:TextBox ForeColor="Red" Text="Test" ID="txt" runat="server" /> 

  :و التي تعبر عن اللون كرقم مكتوب بصيغة ستعشرية HTMLأو صيغة مماثلة لتلك المستخدمة في 
<asp:TextBox ForeColor="#ff50ff" Text="Test" ID="txt" runat="server" /> 

  
  :الخطوط

  
حيث  System.Web.UI.WebControlsالمعرف ضمن فضاء األسماء  FontInfoمرجعاً إلى غرض  Fontتوفر الخاصية 

  .مجموعة من الخصائص التي تحدد اسمه وحجم الخط والنمط المستخدم FontInfoيملك كل غرض 
  

  الوصف  الخاصة
Name اسم الخط المستخدم  
Names مصفوفة تحتوي أسماء مجموعة من الخطوط.  

يقوم المستعرض بالتحقق من توفر الخطوط حسب الترتيب 
و يقوم  باستخدام أول .الذي ترد فيه ضمن هذه المصفوفة

خط مطابق للخطوط الموجودة على حاسب الزبون و يدعمها 
  .المستعرض

Size يمة تعبر هذه الخاصة عن حجم الخط حيث يمكن أن يمثل بق
  .نسبية أو مطلقة
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Bold,Italic,Strikeout,Underline,overline  خصائص منطقية تطبق النمط المحدد عند إسناد القيمة
True إليها.  

  
  :يمكن إسناد قيم إلى هذه الخصائص ضمن الرماز بالصيغة

ctrl.Font.Name = "Verdana"; 
ctrl.Font.Bold = true; 

  
  :FontUnitكذلك يمكن تحديد حجم الخط باستخدام النمط 

// Specifies a relative size. 
ctrl.Font.Size = FontUnit.Small; 
// Specifies an absolute size of 14 pixels. 
ctrl.Font.Size = FontUnit.Point(14); 

  
  :فنستخدم الصيغة aspx.أما في ملف 

<asp:TextBox Font-Name="Tahoma" Font-Size="40" Text="Size Test" ID="txt" runat="server" /> 

 

<asp:TextBox Font-Name="Tahoma" Font-Size="Large" Text="Size Test" ID="txt" 
runat="server" /> 

 

  .عند استخدام نوع خط غير متوفر لدى الزبون ،يتم استخدام الخط التلقائي للمستعرض
وحسب الترتيب، في حال عدم  وجود الخط  استخدام أكثر من نوع خط مفصولة بفاصلة ،لكي يتم اعتماد تلك الخطوط،لذا من المفضل 

  :المطلوب على حاسب الزبون كما يظهر في المثال
<asp:TextBox Font-Names="Verdana,Tahoma,Arial" Text="Size Test" ID="txt" runat="server" /> 
 

  :(focus)التركيز 
  

  .()Focusتوفر عناصر تحكم الوب الخاصة  HTMLبعكس عناصر تحكم 
  .عند تصيير الصفحة يتم البدء  عند عنصر التحكم الذي يملك التركيز

الخاصة بتأشيرة  DefaultFocus،استخدام الواصفة aspx،يمكن ضمن ملف ()Focusباإلضافة إلى إمكانية استدعاء الطريقة 
  :النموذج

<form DefaultFocus="TextBox2" runat="server"> 

 AssociatedControlIDأن تحصل على التركيز و لكن يمكن استخدام الخاصة  Labelال يمكن للعناصر التي ال تقبل الدخل مثل 
ضح المثال إلى عنصر التحكم المرتبط كما يو Labelلتحديد عنصر إدخال مرتبط وبهذه الطريقة يتم تمرير التركيز من عنصر تحكم 

  :التالي
 

<asp:Label AccessKey="2" AssociatedControlID="TextBox2" runat="server" 
Text="TextBox2:" /> 
<asp:TextBox runat="server" ID="TextBox2" /> 
 

  :الزر التلقائي
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ى ضغط زر اإلدخال من لوحة يتم ضغط هذا الزر تلقائياً لد. من تحديد أحد األزرار في الصفحة كزر تلقائي ASP.NETتمكَن 
  .المفاتيح

  :كما في المثال DefaultButtonيتم تحديد الزر التلقائي ضمن تأشيرة عنصر التحكم باستخدام الواصفة 
<form DefaultButton="cmdSubmit" runat="server"> 

  
  مثل عناصر تحكم IButtonControlيمكن أن  يكون الزر التلقائي أياً من عناصر التحكم التي تتبنى الواجهة 

Button , LinkButton, ImageButton.  
  :عناصر تحكم القوائم

  
تعمل . ListBox , DropDownList , CheckBoxList , RadioButton , BulletedListتتضمن عناصر تحكم القوائم عناصر 

 ListBoxفعلى سبيل المثال يتم تصيير عنصر التحكم . جميع هذه العناصر مبدئياً بنفس الطريقة و لكن يتم تصييرها بشكل مختلف
العنصر المختار فقط ، أما بالنسبة لعنصر تحكم   DropDownListكقائمة مستطيلة تظهر عدة بنود في حين يظهر عنصر تحكم 

CheckBoxList عنصر تحكم فهو مشابه لـListBox  بفرق كون كل بند يتم تصييره كعنصرCheckBox .  
و هو العنصر الوحيد الذي ال يسمح باختيار عناصر لكن يتم تصيير البنود ضمنه كتسلسل من  BulletedListو أخيراً عنصر تحكم 

  .العناصر المرقمة أو المسبوقة بتعداد نقطي
مثالً إذا تم اختيار البند األول تكون قيمة هذا الدليل . التي تحدد البند المختار SelectedIndexتوفر جميع عناصر تحكم القائمة خاصة 

  .مساوية للصفر
LisItem item; 
Item=myListBox.SelectedItem; 
 

  :عناصر تحكم القائمة متعددة االختيار
  

  ).هذه الخاصة RadioButtonListو  DropDownListتدعم  ال(تسمح بعض عناصر تحكم القائمة باختيار أكثر من بند 
  . SelectionModeإلى الخاصة  List.SelectionMode.Multipleالقيمة المرقمة يتم تفعيل االختار المتعدد باسناد  

  .ونقر البنود المراد اختيارها Ctrlيسمح عنصر التحكم عندها باختيار أكثر من بند من القائمة وذلك بضغط زر 
  .Itemsيتم الوصول إلى معلومات البنود المختارة من خالل المجموعة 

يمكن تحديد العناصر التي تم اختيارها عبر المرور من خالل حلقة على جميع عناصر هذه المجموعة و التحقق قيمة الخاصة 
ListItem.Selected لكل عنصر فيها.  

  
  .للحصول على خيارات اللغات التي قام المستخدم باختيارها CheckBoxListيوضح المثال التالي استخدام عنصر تحكم 
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  :aspxيوضح النص التالي التأشيرات المستخدمة ضمن ملف 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="CheckListTest.aspx.cs" Inherits="CheckListTest" %> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
<title>CheckBoxTest</title> 
</head> 
<body> 
<form runat="server"> 
<div> 
Choose your favorite programming languages:<br /><br /> 
<asp:CheckBoxList ID="chklst" runat="server" /><br /><br /> 
<asp:Button ID="cmdOK" Text="OK" OnClick="cmdOK_Click" runat="server" /> 
<br /><br /> 
<asp:Label ID="lblResult" runat="server" /> 
</div> 
</form> 
</body> 
</html> 

  :فيكون على الشكلOK أما النص البرمجي الذي ستتم إضافته للتنقل بين بنود القائمة عند نقر زر 
public partial class CheckListTest : System.Web.UI.Page 
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{ 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
if (!this.IsPostBack) 
{ 
chklst.Items.Add("C"); 
chklst.Items.Add("C++"); 
chklst.Items.Add("C#"); 
chklst.Items.Add("Visual Basic 6.0"); 
chklst.Items.Add("VB.NET"); 
chklst.Items.Add("Pascal"); 
} 
} 
protected void cmdOK_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
lblResult.Text = "You chose:<b>"; 
foreach (ListItem lstItem in chklst.Items) 
{ 
if (lstItem.Selected == true) 
{ 
// Add text to label. 
lblResult.Text += "<br />" + lstItem.Text; 
} 
} 
lblResult.Text += "</b>"; 
} 
} 

 

  :عنصر تحكم قائمة التعداد النقطي أو الرقمي
  

  .من جهة المخدم <ol> أو <ul>يقابل عنصر التحكم هذا تأشيرة 
  .يملك عنصر التحكم هذا مجموعة من الخصائص تمكن من عملية التحكم بشكل إظهار هذا العنصر

  
  :هذه الخصائصالجدول التالي يظهر بعض 

  الوصف  الخاصة
BulletStyle 

  
تحدد هذه الخاصة نمط القائمة سواء كانت رقمية أم قائمة 

تسلسل أبجدي أو قائمة أرقام رومانية أو بأشكال مثل الدائرة ، 
  القرص ، المربع

BulletImageUrl 
 

إلى الخاصة  CustomImageفي حال تم إسناد قيمة 
BulletStyle  يمكن تحديد الصورة التي ستستخدم للتنقيط

  .ضمن هذه الخاصة
FirstBulletNumber 
 

تستخدم هذه الخاصة مع التعداد الرقمي لتحديد العدد أو الحرف 
  .الذي سيبدأ الترقيم عنده

DisplayMode  كنص أو كإرتباط (تحدد هذه الخاصة طريقة تصيير بنود القائمة
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  ).تشعبي 
   

  .Display modeإلى الخاصة  LinkButtonنقوم باسناد القيمة  Button.Clickلتمكين االستجابة للحدث 
  . BulletedListEventArgsغرض   يتم تحديد البنود التي تم اختيارها ضمن القائمة باستخدام

  :المثال التالي يوضح نص مقبض الحدث
protected void BulletedList1_Click(object sender, BulletedListEventArgs e) 
{ 
string itemText = BulletedList1.Items[e.Index].Text; 
Label1.Text = "You choose item" + itemText; 
} 

  

  
  

  
  :عناصر تحكم الجداول

  
أو أكثر ويحتوي كل  TableRowيتم بناء عناصر تحكم الجداول من هرمية من األغراض حيث يحتوي كل غرض جدول غرض 

  .أو أكثر TableCellبدوره ،غرض  TableRowغرض 
  .األخرى التي تقوم بإظهار المعلومات ضمن هذه الخلية من الجدول ASP.NETعناصر تحكم  TableCellيحتوي كل غرض 
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  :بعضها ببعضTabel ،TabelRow ، TableCellيوضح الشكل التالي هذه الهرمية و عالقة األغراض 

  
  

  مثال
  

يستخدم هذا التطبيق القيم المدخلة عبر العلب . الشكل التالي يمثل تطبيق بسيط. يمكننا إتباع نفس اآللية إلنشاء جدول بشكل ديناميكي 
تفعيل أو إلغاء إحاطة  CheckBoxكما و يحدد عنصر تحكم .النصية لتحديد عدد الصفوف و عدد األعمدة للجدول المطلوب إنشاؤه

  .الخاليا بإطار
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إضافة  CheckBoxو عنصر تحكم  TextBoxعناصر تحكم  Tableالتالي كيفية إضافة عنصر تحكم  aspxيوضح رماز صفحة 
  :Buttonإلى عنصر تحكم 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="TableTest.aspx.cs" Inherits="TableTest" %> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
<title>Table Test</title> 
</head> 
<body> 
<form runat="server"> 
<div> 
Rows: 
<asp:TextBox ID="txtRows" runat="server" /> 
&nbsp;Cols: 
<asp:TextBox ID="txtCols" runat="server" /> 
<br /><br /> 
<asp:CheckBox ID="chkBorder" runat="server" 
Text="Put Border Around Cells" /> 
<br /><br /> 
<asp:Button ID="cmdCreate" OnClick="cmdCreate_Click" runat="server" 
Text="Create" /> 
<br /><br /> 
<asp:Table ID="tbl" runat="server" /> 
</div> 
</form> 
</body> 
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</html> 

 
لذلك نحن بحاجة لتضمين تأشيرات أخرى ضمن تأشيرة  أية صفوف أو خاليا عند إنشاءه، Tableال يحتوي عنصر تحكم الجدول 

  .إلظهار صفوف وخاليا Tableعنصر التحكم 
  :يظهر المثال التالي جدول يحتوي صف واحد بخلية واحدة

<asp:Table ID="tbl" runat="server"> 
<asp:TableRow ID="row" runat="server"> 
<asp:TableCell ID="cell" runat="server">A Sample Value</asp:TableCell> 
</asp:TableRow> 
</asp:Table> 

   
  .لن نقوم باستخدام التأشيرات و بناء الجدول بشكل مباشر في مثالنا

ستكون مهمة بناء محتوى الجدول ديناميكياً ملقاة على عاتق الرماز الخاص بمقبض حدث تحميل الصفحة و مقبض حدث ضغط الزر 
Create.  

سيتم تحديد سماكة إطار الخاليا و نمط اإلطار ضمن مقبض حدث تحميل الصفحة وتوليد الصفوف والخاليا ومحتواها ضمن مقبض 
  .Createحدث ضغط الزر 

  
public partial class TableTest : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
// Configure the table's appearance. 
// This could also be performed in the .aspx file 
// or in the cmdCreate_Click event handler. 
tbl.BorderStyle = BorderStyle.Inset; 
tbl.BorderWidth = Unit.Pixel(1); 
} 

 
protected void cmdCreate_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
// Remove all the current rows and cells. 
// This is not necessary if EnableViewState is set to false. 
tbl.Controls.Clear(); 
int rows = Int32.Parse(txtRows.Text); 
int cols = Int32.Parse(txtCols.Text); 
for (int row = 0; row < rows; row++) 
{ 
// Create a new TableRow object. 
TableRow rowNew = new TableRow(); 
// Put the TableRow in the Table. 
tbl.Controls.Add(rowNew); 
for (int col = 0; col < cols; col++) 
{ 
// Create a new TableCell object. 
TableCell cellNew = new TableCell(); 
cellNew.Text = "Example Cell (" + row.ToString() + ","; 
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cellNew.Text += col.ToString() + ")"; 
if (chkBorder.Checked) 
{ 
cellNew.BorderStyle = BorderStyle.Inset; 
cellNew.BorderWidth = Unit.Pixel(1); 
} 
// Put the TableCell in the TableRow. 
rowNew.Controls.Add(cellNew); 
} 
} 
} 
} 
 

تتوفر الخاصة التي تعيد المجموعة . إلضافة أغراض عناصر التحكم األبناءControls يستخدم النص السابق غرض المجموعة 
Controls حاويةفي جميع عناصر التحكم ال.  

  
إلضافة عناصر تحكم أخرى ضمن الخاليا مثل عنصر تحكم  Controlsيبين النص التالي كيفية االستفادة من غرض المجموعة 

Image  أوLabel.  
  

// Create a new TableCell object. 
cellNew = new TableCell(); 
// Create a new Label object. 
Label lblNew = new Label(); 
lblNew.Text = "Example Cell (" + row.ToString() + "," + col.ToString() + 
")<br />"; 
System.Web.UI.WebControls.Image imgNew = new System.Web.UI.WebControls.Image(); 
imgNew.ImageUrl = "cellpic.png"; 
// Put the label and picture in the cell. 
cellNew.Controls.Add(lblNew); 
cellNew.Controls.Add(imgNew); 
// Put the TableCell in the TableRow. 
rowNew.Controls.Add(cellNew); 

 

يمكن التعامل مع كل خلية بشكل منفصل . مميزاً كون كل خلية ضمنه هي غرض متكامل المزايا Tableإن أهم ما يجعل عنصر تحكم 
  .و تحديد سماكة أو لون لإلطار أو للنص داخلها و إضافة المحتوى المرغوب فيه

  :يوضح الشكل التالي واجهة التطبيق بعد التعديل
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  :AutoPostBackاآللية  األحداث الخاصة بعناصر تحكم الوب و عملية إعادة اإلرسال
  

لعناصر التحكم  ServerClickبينّا في الجلسة السابقة محدودية األحداث التي تقدمها عناصر تحكم الوب ووضحنا أنها توفر حدثين فقط 
  .Inputالخاص بالعناصر التي تقبل اإلدخال مثل  ServerChangeالتي تتضمن إعادة اإلرسال و الحدث 

  .إلى الزبون HTMLيعالج على المخدم ثم يتم إرسال الخرج كصفحات  ASP.NETنعلم أن الرماز في 
حيث يتم إطالق الحدث و تنفيذ الرماز في مقبض الحدث . Clickيمكن معالجة األحداث التي تسبب إعادة إرسال الصفحة مثل حدث 

  .من جهة المخدم
  لكن ماذا عن األحداث التي ال تسبب إعادة إرسال الصفحة؟

  تم تفعيل االستجابة للحدث؟كيف سي 
  :في الواقع هناك طريقتان  

 .االنتظار حتى عملية اإلرسال التالية أي تجميع األحداث لحين القيام بإرسال الصفحة  - 1

مثالً لن يحدث شيء بشكل فوري عند اختيار عنصر جديد من القائمة عند  تعديل اختيار عنصر من قائمة  
SelectedIndexChanged  و لكن عندما ينقر الزبون زرSubmit  إلرسال الصفحة يتم إطالق حدثين األول خاص بنقر الزر

  .والثاني الخاص بالتعديل على العنصر المختار من القائمة
 .AutoPostBackالحل اآلخر لهذه المشكلة هو استخدام الخيار  - 2

  .د تلقي حدث ما من جهة الزبونيجبر هذا الخيار عناصر التحكم على إعادة إرسال الصفحة فوراً عن 
يتم بهذه الطريقة ارسال الصفحة و تنفيذ الرماز الخاص بمقبض الحدث على المخدم ثم يتم إعادة نسخة جديدة من الصفحة إلى 

 .الزبون تتضمن أية تعديالت سببها إطالق الحدث

ل على صفحات أقل استجابة نظراً للتأخير في كثير من األحيان إلى الحصو AutoPostBackيؤدي استخدام الحل الذي يعتمد  
الحل في هذه الحالة قد يكون باستخدام مكونات (المصحوب بعملية إعادة إرسال الصفحة مراراً و تكراراً عند االستجابة لكل حدث 

AJAX.(  
  .AutoPostBackتدعم جميع عناصر التحكم التي تقبل اإلدخال الخاصة 
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  :الخاصة بعناصر تحكم وب األساسية يوضح الجدول التالي األحداث 

  
    

  عملية إعادة اإلرسال مفعلة بشكل دائم  عناصر تحكم الوب التي تدعم هذا الحدث  الحدث

Click Button, ImageButton 
True 

 

TextChanged TextBox 
False 

 

CheckedChanged CheckBox, RadioButton 
False 

 

SelectedIndexChanged 
DropDownList, ListBox, 

CheckBoxList, RadioButtonList 

False 

 
  

  :فيما يلي شكل يبين تسلسل معالجة عملية إعادة إرسال الصفحة بغرض تحديد المرحلة التي يتم عندها ظهور كل حدث من األحداث
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  :Postbackكيف يعمل حدث 
  

من جهة (لتحسس الحدث  doPostBack_من جهة الزبون و تنشأ دالة خاصة باسم  javascriptبتوليد رماز  Asp.NETتقوم 
  :الرماز التي تولد الدالة يشبه التالي. و تأمين عملية إرسال الصفحة) الزبون

<script language="text/javascript"> 
<!-- 
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) { 
var theform = document.Form1; 
theform.__EVENTTARGET.value = eventTarget; 
theform.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument; 
theform.submit(); 
} 
// --> 
</script> 

  :خاص بالعنصر فيكون شبيه بالتاليال HTMLأما نص 
<select ID="lstBackColor" onchange="__doPostBack('lstBackColor','')" language="javascript"> 

  :يبين الشكل التالي كيف تحدث عملية إعادة اإلرسال اآللي للصفحة
  

  
  

  :دورة حياة الصفحة
  

لنفهم أكثر كيف تعمل األحداث في عناصر تحكم الوب ال بد لنا من فهم أعمق لدورة حياة الصفحة إذا افترضنا أنه تم تعيين الخاصة 
AutoPostBack  إلىTrue ستكون المراحل التي تمر بها الصفحة هي التالية:  

  .الصفحة إلى المخدممن طرف الزبون و يتم إعادة إرسال javascript _dopostbackيتم تفعيل دالة  .1
 .aspxتتم إعادة إنشاء غرض الصفحة باستخدام ملف  .2

المخفية و تحدث عناصر التحكم وفقاً لتلك المعلومات  View stateباستعادة معلومات الحالة من حقول  ASP.NETتقوم  .3
 .المخزنة

 .Page.Loadيتم إطالق حدث تحميل الصفحة .4

 .)ليس هناك ترتيب محدد لتنفيذ األحداث في حال أكثر من عنصر تحكم(م المناسب لعنصر التحك Changeيتم إطالق حدث  .5

 HTMLو يتم تصيير الصفحة و تحويل مجموعة عناصر التحكم إلى صفحة  PageUnloadيتم إطالق حدث  .6

  .يتم إرسال الصفحة الجديدة إلى الزبون .7
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  بيق مصمم بطاقات تهنئة الكترونيةتط: مثال
  

  .بصقل مجموعة المعارف التي تم الحصول عليها خالل هذه الجلسةسنستخدم هذا المثال لنقوم 
يوضح الشكل التالي الواجهة المراد الحصول عليها للتطبيق حيث يمكن اختيار لون الخلفية و نمط الخط  و حجمه و نمط اإلطار 

  .إضافة إلى الصورة و نص التهنئة
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  :على التصميم الظاهر ضمن الشكل السابقللحصول  aspxيمثل الرماز التالي الرماز ضمن صفحة 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="GreetingCardMaker.aspx.cs" Inherits="GreetingCardMaker" %> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
<title>Greeting Card Maker</title> 
</head> 
<body> 
<form runat="server"> 
<div> 
<!-- Here are the controls: --> 
Choose a background color:<br /> 
<asp:DropDownList ID="lstBackColor" runat="server" Width="194px" 
Height="22px"/><br /><br /> 
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Choose a font:<br /> 
<asp:DropDownList ID="lstFontName" runat="server" Width="194px" 
Height="22px" /><br /><br /> 
Specify a numeric font size:<br /> 
<asp:TextBox ID="txtFontSize" runat="server" /><br /><br /> 
Choose a border style:<br /> 
<asp:RadioButtonList ID="lstBorder" runat="server" Width="177px" 
Height="59px" /><br /><br /> 
<asp:CheckBox ID="chkPicture" runat="server" 
Text="Add the Default Picture"></asp:CheckBox><br /><br /> 
Enter the greeting text below:<br /> 
<asp:TextBox ID="txtGreeting" runat="server" Width="240px" Height="85px" 
TextMode="MultiLine" /><br /><br /> 
<asp:Button ID="cmdUpdate" OnClick="cmdUpdate_Click" 
runat="server" Width="71px" Height="24px" Text="Update" /> 
</div> 
<!-- Here is the card: --> 
<asp:Panel ID="pnlCard" runat="server" 
Width="339px" Height="481px" 
HorizontalAlign="Center"><br />&nbsp; 
<asp:Label ID="lblGreeting" runat="server" Width="256px" 
Height="150px" /><br /><br /><br /> 
<asp:Image ID="imgDefault" runat="server" Width="212px" 
Height="160px" /> 
</asp:Panel> 
</form> 
</body> 
</html> 

 

  :أما الرماز في الخلفية
public partial class GreetingCardMaker : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
if (!this.IsPostBack) 
{ 
// Set color options. 
lstBackColor.Items.Add("White"); 
lstBackColor.Items.Add("Red"); 
lstBackColor.Items.Add("Green"); 
lstBackColor.Items.Add("Blue"); 
lstBackColor.Items.Add("Yellow"); 
// Set font options. 
lstFontName.Items.Add("Times New Roman"); 
lstFontName.Items.Add("Arial"); 
lstFontName.Items.Add("Verdana"); 
lstFontName.Items.Add("Tahoma"); 
// Set border style options by adding a series of 
// ListItem objects. 
ListItem item = new ListItem(); 
// The item text indicates the name of the option. 
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item.Text = BorderStyle.None.ToString(); 
// The item value records the corresponding integer 
// from the enumeration. To obtain this value, you 
// must cast the enumeration value to an integer, 
// and then convert the number to a string so it 
// can be placed in the HTML page. 
item.Value = ((int)BorderStyle.None).ToString(); 
// Add the item. 
lstBorder.Items.Add(item); 
// Now repeat the process for two other border styles. 
item = new ListItem(); 
item.Text = BorderStyle.Double.ToString(); 
item.Value = ((int)BorderStyle.Double).ToString(); 
lstBorder.Items.Add(item); 
item = new ListItem(); 
item.Text = BorderStyle.Solid.ToString(); 
item.Value = ((int)BorderStyle.Solid).ToString(); 
lstBorder.Items.Add(item); 
// Select the first border option. 
lstBorder.SelectedIndex = 0; 
// Set the picture. 
imgDefault.ImageUrl = "defaultpic.png"; 
} 
} 
protected void cmdUpdate_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
// Update the color. 
pnlCard.BackColor = Color.FromName(lstBackColor.SelectedItem.Text); 
// Update the font. 
lblGreeting.Font.Name = lstFontName.SelectedItem.Text; 
if (Int32.Parse(txtFontSize.Text) > 0) 
{ 
lblGreeting.Font.Size = 
FontUnit.Point(Int32.Parse(txtFontSize.Text)); 
} 
// Update the border style. This requires two conversion steps. 
// First, the value of the list item is converted from a string 
// into an integer. Next, the integer is converted to a value in 
// the BorderStyle enumeration. 
int borderValue = Int32.Parse(lstBorder.SelectedItem.Value); 
pnlCard.BorderStyle = (BorderStyle)borderValue; 
// Update the picture. 
if (chkPicture.Checked) 
{ 
imgDefault.Visible = true; 
} 
else 
{ 
imgDefault.Visible = false; 
} 
// Set the text. 
lblGreeting.Text = txtGreeting.Text; 
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} 
} 

 

  :تحسين التطبيق
  .نالحظ في الرماز السابق أن قائمة الخطوط و األلوان تمت إضافتها يدوياً

كما يمكن  InstalledFontCollectionيمكن االستحصال على معلومات الخطوط و األلوان المثبتة من خالل غرض المجموعة 
  :للحصول على قائمة بأسماء األلوان Enum.GetNames(typeof(KnownColor))استخدام  الطريقة 

using System.Drawing; 
using System.Drawing.Text; 
 
 
// Get the list of available fonts, and add them to the font list. 
InstalledFontCollection fonts = new InstalledFontCollection(); 
foreach (FontFamily family in fonts.Families) 
{ 
lstFontName.Items.Add(family.Name); 
} 
 

 
 
// Get the list of colors. 
string[] colorArray = Enum.GetNames(typeof(KnownColor)); 
lstBackColor.DataSource = colorArray; 
lstBackColor.DataBind(); 

 
// Set border style options. 
string[] borderStyleArray = Enum.GetNames(typeof(BorderStyle)); 
lstBorder.DataSource = borderStyleArray; 
lstBorder.DataBind(); 
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  توليد البطاقة آلياً
  

وإضافة رماز تحديث البطاقة إلى مقبض حدث   AutoPostBack إلى الخاصة  Trueليتم توليد البطاقة آلياً سنقوم بإسناد القيمة 
Click  وحدثChange  

Choose a background color:<br /> 
<asp:DropDownList ID="lstBackColor" AutoPostBack="true" runat="server" 
Width="194px" Height="22px"/> 
 
 
protected void ControlChanged(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
// Refresh the greeting card (because a control was changed). 
UpdateCard(); 
} 
protected void cmdUpdate_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
// Refresh the greeting card (because the button was clicked). 
UpdateCard(); 
} 
private void UpdateCard() 
{ 
// (The code that draws the greeting card goes here.) 
} 
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  الفصل التاسع
  إدارة الحالة

  
  :يتعرف الدارس في هذا الفصل على

 لماذا نحتاج إلى إدارة الحالة .1

 ViewStatإدارة الحالة ضمن صفحة وحيدة باستخدام المجموعة  .2

 طرق نقل المعلومات بين الصفحات .3

 استخدام الكعكات .4

 استخدام سلسلة محارف االستعالم .5

 ةالمطعم URLاستخدام محددات  .6

 حالة الجلسةاستخدام  .7

 حالة التطبيق .8

  
  

  :إدارة الحالة
  

تعد إدارة الحالة من أهم عناصر االختالف بين البرمجة الخاصة بتطبيقات سطح المكتب و برمجة الوب و السؤال هو كيف سيتم 
  .التطبيقتخزين المعلومات خالل فترة حياة 

  .يمكن لهذه المعلومات أن تكون بسيطة كاسم المستخدم أو أكثر تعقيداً كالمحتوى الكامل لعربة تسوق ضمن تطبيق متجر بيع الكتروني
ففي حالة تطبيقات سطح المكتب ال داعي للقلق بشأن إدارة الحالة فالذاكرة متوفرة و ال حاجة للقلق إال على مستخدم وحيد بينما تختلف 

الذي ال  HTTPالقصة في تطبيقات الوب حيث يدخل آالف المستخدمين بشكل متزامن لتشغيل التطبيق على نفس المخدم عبر اتصال 
  .الظروف تجعل من المستحيل تصميم تطبيق بنفس الطريقة التقليدية المعتمدة في تطبيقات سطح المكتب هذه.يمكن حفظ الحالة 

سنقوم . لتخزين المعلومات بعناية و باتساق ASP.NETفي هذه الجلسة سوف نتعرف على كيفية استخدام مزايا إدارة الحالة في 
، غرض الجلسة ، الكعكات كذلك سنأخذ بعين االعتبار كيفية  ViewStateباستعراض مجموعة من خيارات التخزين التي تتضمن 

  .QueryStringانتقال المعلومات من صفحة إلى أخرى باستخدام اإلرسال بين الصفحات و غرض 
  

  :مشكلة الحالة في تطبيقات الوب
  

طلب الوب يتصل المستخدم بمخدم ففي .احترافي و كأنه تطبيق مستمر العمل ، و لكن هذا االنطباع وهمي  ASP.NETقد يبدو موقع 
في . الوب و يطلب صفحة، عند تسليم الصفحة المطلوبة يتم إلغاء االتصال و يقوم مخدم الوب بإهمال جميع المعلومات المتعلقة بالزبون

  .م الوبالوقت الذي يستلم فيه الزبون الصفحة يكون البرنامج قد توقف عن العمل و ال يوجد أي معلومات باقية ضمن ذكرة مخد
 

ViewState  
  .هي أحد الطرق الشائعة لتخزين المعلومات ViewStateالمجموعة 

  .الناتج بعد تصيير الصفحة HTMLبإدراجها أوتوماتيكياً في ملف  ASP.NETحقول الحقول المخفية التي تقوم  ViewStateتستخدم 
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  .المكان األنسب لتخزين المعلومات التي تستخدم في عمليات إعادة اإلرسال المتكررة ViewStateتعتبر 
مثالً إذا تم تغيير قيمة نص سيتم االحتفاظ بالمعلومات آلياً . رأينا في الجلسات السابقة كيفية استخدام هذه الطريقة للحفاظ على المعلومات

بهذه الطريقة يتم ضمان بقاء التعديالت التي تم إجراؤها على   ViewState باستخدام) تلقائي EnableViewStateالتفعيل للخاصة (
  .الصفحة و عدم عودة القيم إلى القيم البدئية التي تم تحدديها في زمن التصميم

كل مباشر إلى إذ يمكن لرماز صفحة الوب إضافة معلومات بش.على عناصر التحكم ViewStateفي جميع األحوال ال يقتصر عمل 
ViewState الخاصة بصفحة الوب و إستعادتها الحقاً بعد إعادة إرسال الصفحة.  

جميع أنماط البيانات من البسيطة و حتى األغراض المخصصة التي  ViewStateتتضمن أنماط البيانات التي يمكن تخزينها ضمن 
  .ينشؤها المطور ضمن الصفحة

  

  :ViewStateغرض المجموعة 
  

 StateBagإن صف . StateBagهذه الخاصة هي مثيل من صف المجموعة . المعلومات الحالية للصفحة ViewStateصة توفر الخا
  .هو مجموعة مفهرسة بمعنى أن كل عنصر ضمن المجموعة مخزن بشكل منفصل باستخدام اسم مميز من نمط سلسلة محرفية

  :لنأخذ هذا الرماز على سبيل المثال 
// The this keyword refers to the current Page object. It's optional. 
this.ViewState["Counter"] = 1; 

ويقوم بإعطائها االسم الوصفي  ViewStateضمن مجموعة ) 1عدد صحيح يحتوي الرقم ( 1يقوم الرماز السابق بوضع القيمة 
"Counter".  

أما إذا كان هناك عنصر قد تم تخزينه تحت اسم .ستتم إضافة العنصر بشكل آلي" Counter"إذا لم يكن هناك أي عنصر باالسم 
"Counter" فسيتم استبداله.  

عند استرجاع القيمة المخزنة نقوم باستخدام االسم و ال بد أيضاً من تحويل القيمة المستعادة إلى نمط البيانات المطلوب باستخدام صيغ 
  .التحويل

 تقوم بتخزين العناصر كأغراض أساسية مما يسمح لها بالتعامل مع عدة أنماط   ViewStateن المجموعةإن عملية التحويل مهمة أل

  .بيانات
  :و تحويلها إلى عدد صحيح ViewStateمن  Counterفيمايلي الرماز الالزم السترجاع قيمة العداد المخزنة تحت االسم 

int counter; 
counter = (int)this.ViewState["Counter"]; 

  
  .ليقوم بتخزين عدد المرات التي تم ضغط زر فيها ViewStateيلي مثال يستخدم المجموعة  فيما

  .1في هذا المثال عدم وجود أي صيغة إلدارة الحالة سوف تبقى قيمة العداد و بشكل دائم مساوية 
 
public partial class SimpleCounter : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void cmdIncrement_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
int counter; 
if (ViewState["Counter"] == null) 
{ 
counter = 1; 
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} 
else 
{ 
counter = (int)ViewState["Counter"] + 1; 
} 
ViewState["Counter"] = counter; 
lblCount.Text = "Counter: " + counter.ToString(); 
} 
} 
 

  
  

  
  :آمنة ViewStateجعل 

  
  :كما ذكرنا ضمن حقول مخفية من الشكل ViewStateيتم تخزين معلومات 

<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" 
value="dDw3NDg2NTI5MDg7Oz4=" /> 

يتم  ViewStateهذا غير صحيح، إذ أن معلومات  .هي ناتج عملية ViewStateقد يخطر إلى أذهاننا أن القيمة غير المفهومة ل
  .وهي نمط خاص من السالسل المحرفية 64تحويلها إلى سلسة محرفية للقاعدة 

  .كونه ال يتضمن أية محارف من المحارف اإلضافية HTMLيعتمد هذا النمط في وثائق 
  .في ثواني ViewStateإذاً بإمكان أي مخترق و بعملية هندسة عكسية معرفة محتوى معلومات 

  
لحماية المعلومات من التعديل يمكن االعتماد على تفعيل خوارزميات التشويش و هي عملية إنشاء لحزمة إضافية من البيانات تم 

ـ تشكليها من تطبيق نمط من اختبار المجموع الحسابي و االستعانة بمفتاح سري و إلحاق كتلة البيانات الناتجة بالقيمة االساسية ل
ViewState.  

ومطابقة كتلة التحقق المضافة مع الكتلة التي يتم إعادة  ViewStateعند إعادة إرسال الصفحة يتم التأكد آلياً من التطابق بين محتوى 
  .ViewStateتوليدها باستخدام القيمة الحالية ل

قد يلجأ بعض المطورون أحياناً إلزالة تفعيل هذه الخاصة وذلك عند التعامل مع مزرعة من المخدمات حيث ال يمكن التحقق محتوى 
ViewState لعدم توافر مفتاح التشويش السري الذي ولده أحد المخدمات عند المخدمات األخرى.  
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  :machine.configأو  web.configضمن ملف  enableViewStateMacإلزالة تفعيل التشويش يتم تعديل قيمة الواصفة 
 

<configuration> 
<system.web> 
<pages enableViewStateMac="false" /> 
... 
</system.web> 
</configuration> 

  
  .كما يمكن حل هذه المشكلة بضبط المخدمات لتستخدم نفس مفتاح التشويش

  
  :ViewStateخصوصية معلومات 

و لكن ماذا  )وهذا أمر طبيعي في الحالة العامة(مفتاح التشويش فإن  محتوى البيانات سيظل مقروءاً من قبل المستخدم حتى باستخدام 
على معلومات ال بد من إبقائها غير معروفة فال بد حينها من تعيين الواصفة  ViewStateإذا احتوت المجموعة 

ViewStateEncryptionMode  إلى القيمةAlways ن الرماز الخاص بملف وذلك ضمweb.config  أوmachine.config:  
 

<%@Page ViewStateEncryptionMode="Always" %> 
Or you can set the same attribute in a configuration file: 
<configuration> 
<system.web> 
<pages viewStateEncryptionMode="Always" /> 
...</system.web></configuration> 

هو واضح من أسماء تلك  وكما) ViewState )Always،Never ، Autoلدينا ثالث خيارات بالنسبة إلعدادات التشفير الخاصة ب 
يقوم عنصر التحكم .يحدد كون التشفير لن يحصل ما لم يطلب أحد العناصر على هذه الصفحة بشكل خاص Autoالخيار  الخيارات،

فلن تتم عملية  Neverأما في حال الخيار . ()Page.RegisterRequiresViewStateEncryptionقيه الطريقة بطلب التشفير حال تل
  .مما يوفر عبء هذه العملية ViewStateتشفير محتوى المجموعة 

  
  المحافظة على متغيرات العناصر

  
  .ثم استعادته عند إعادة تحميل الصفحة ViewStateللمحافظة على متغيرات العناصر يكفي حفظ هذه المتغيرات إلى الغرض 

  .المثال التالي يوضح هذه الفكرة من خالل استعادة قيمة نص علبة نصية تم حفظه
 Page.Loadثم إعادة تعيينها ضمن مقبض الحدث  Page.PreRenderيتم حفظ المعلومات المراد المحافظة عليها ضمن مقبض حدث 
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public partial class PreserveMembers : Page 
{ 
// A member variable that will be cleared with every postback. 
private string contents; 
protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
if (this.IsPostBack) 
{ 
// Restore variables. 
contents = (string)ViewState["contents"]; 
} 
} 
 
protected void Page_PreRender(Object sender, EventArgs e) 
{ 
// Persist variables. 
ViewState["contents"] = contents; 
} 
 
protected void cmdSave_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
// Transfer contents of text box to member variable. 
contents = txtValue.Text; 
txtValue.Text = ""; 
} 
 
protected void cmdLoad_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
// Restore contents of member variable to text box. 
txtValue.Text = contents; 
} 
} 
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ألن هذا سيؤدي إلى ازدياد حجم . التقنيةيجب االنتباه في هذا السياق إلى عدم تخزين إال ما كان ضرورياً من المعلومات باستخدام هذه 
  .الصفحة النهائية بشكل كبير و بالتالي إطالة زمن عملية انتقال الصفحة

  
  تخزين األغراض المخصصة

  
لكن في  ViewStateيمكنك تخزين أغراضك المخصصة كما تقوم بتخزين المتحوالت الصحيحة أو سالسل  المحارف ضمن غرض 

حالة األغراض ال يمكن تخزينها ما لم يتم تحويلها إلى سياق من البايتات ليصبح من الممكن إرسالها ضمن الحقول المخفية التي 
  .إلرسال البيانات ViewStateتستخدمها 

  .ViewStateتسمى هذه العملية سلسلة و ال يمكن عادة بدونها وضع األغراض التي تكون غير مسلسلة بطبيعتها ضمن غرض 
  .قبل تعريف الصف [Serializable]لجعل األغراض قابلة للسلسلة يكفي إضافة الواصفة 

  .ViewStateضمن غرض  Customerالمثال التالي يستخدم هذه الطريقة لتخزين معلومات غرض 
   

[Serializable] 
public class Customer 
{ 
private string firstName; 
public string FirstName 
{ 
get { return firstName; } 
set { firstName = value; } 
} 
private string lastName; 
public string LastName 
{ 
get { return lastName; } 
set { lastName = value; } 
} 
public Customer(string firstName, string lastName) 
{ 
FirstName = firstName; 
LastName = lastName; 
} 
} 
private string lastName; 
public string LastName 
{ 
get { return lastName; } 
set { lastName = value; } 
} 
public Customer(string firstName, string lastName) 
{ 
FirstName = firstName; 
LastName = lastName; 
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} 
} 
 

  .ViewStateأصبح باإلمكان تخزين المعلومات ضمن  Serializable  بعد إضافة الواصفة
// Store a customer in view state. 
Customer cust = new Customer("sami", "khiami"); 
ViewState["CurrentCustomer"] = cust; 
  

 :Customer عند استعادة معلومات الغرض المخزن ال بد من تحويلها قسرياً إلى نمط البيانات الخاص بالصف

// Retrieve a customer from view state. 
Customer cust; 
cust = (Customer)ViewState["CurrentCustomer"]; 
 

باالطالع على ملف المساعدة الخاص بتعريف كل  ViewStateيمكنك أن تعرف ما يمكن تخزينه ضمن  NET.عند استخدام أغراض 
  :ViewStateيمكنك التأكد بأن هذا الغرض يمكن تخزينه ضمن  Serializableمن هذه األغراض فإذا وجدت الواصفة 

  
[Serializable] 
[ComVisible(true)] 
public sealed class FileInfo : FileSystemInfo 

  
  

  نقل المعلومات بين الصفحات
  

هي كونها مرتبطة بشكل كامل بصفحة محددة، وحين يتم طلب صفحة أخرى  ViewStateإن أحد أهم العناصر التي تحد من فائدة 
  .تزول كل المعلومات المخزنة في هذا الغرض

  :لغرض نقل المعلومات بين الصفحات عدة حلول هي ASP.NETتطرح 
  تقنية إعادة اإلرسال عبر الصفحاتاستخدام  •
  QueryStringاستخدام الغرض  •
  استخدام الكعكات •
  الجلسةاستخدام أغراض  •
 استخدام غرض التطبيق  •

 

  
  

  :استخدام تقنية إعادة اإلرسال بين الصفحات
  

  .إن عملية إعادة اإلرسال بين الصفحات هي امتداد آللية إعادة اإلرسال التي قمنا باستخدامها
  .الصفحةيكمن الفارق في أن عملية اإلرسال تتم إلى صفحة أخرى بشكل كامل متضمنة جميع المعلومات الخاصة بهذه 

تبدو هذه التقنية بسيطة و لكنها، إذا لم تستخدم بعناية، قد تقود إلى سيناريو من مجموعة صفحات مرتبطة ببعضها بشكل كبير يصعب 



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
103 

  .تحسينها و تطويرها
اصر والتي توفرها عن IButtonControlالتي المعرفة في الواجهة البرمجية  PostBackUrlيتم دعم هذه اآللية باستخدام الخاصة 

  .ImageButton,LinkButtonKBUttonالتحكم 
 PostBackUrl الستخدام هذه التقنية يكفي اسناد قيمة المحدد الخاص بعنوان الصفحة المراد إرسال المعلومات إليها، إلى الخاصة 

  .ضمن أحد عناصر التحكم السابقة
  .اإلدخال إلى الصفحة الهدفعند النقر على الزر سيتم إعادة إرسال الصفحة مع القيم من جميع عناصر 

الحاوية على نموذج يتضمن عنصر تحكم علبة نص وزر إلى  CrossPage1.aspxالمثال التالي يوضح عملية إرسال الصفحة 
  :CrossPage2.aspxالصفحة 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="CrossPage1.aspx.cs" 
Inherits="CrossPage1" %> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
<title>CrossPage1</title> 
</head> 
<body> 
<form id="form1" runat="server" > 
<div> 
First Name: 
<asp:TextBox ID="txtFirstName" runat="server"></asp:TextBox> 
<br /> 
Last Name: 
<asp:TextBox ID="txtLastName" runat="server"></asp:TextBox> 
<br /> 
<br /> 
<asp:Button runat="server" ID="cmdPost" 
PostBackUrl="CrossPage2.aspx" Text="Cross-Page Postback" /><br /> 
</div> 
</form> 
</body> 
</html> 

 

إلى القيمة  PostBackUrlال تحتوي أي رماز في الخلفية، فقط تم تعيين الواصفة  CrossPage.aspxنالحظ أن الصفحة 
CrossPage2.aspx  
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بعد أن يتم إرسال المعلومات إلى الصفحة الهدف تستطيع هذه الصفحة الوصول إلى معلومات الصفحة المرسلة عن طريق الغرض 
PreviousPage الذي مرجع إلى الصفحة السابقة:  

public partial class CrossPage2 : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
if (PreviousPage != null) 
{ 
lblInfo.Text = "You came from a page titled " + 
PreviousPage.Title; 
} 
} 
} 
 

تم من خالل صفحة أخرى  CrossPage2.aspxنالحظ هنا بأننا قمنا بالتحقق من الصفحة السابقة لنضمن أن الطلب على الصفحة 
  .وليس مباشرة

لكننا لن نتمكن من االستفادة بشكل كامل من غرض الصفحة الذي قمنا باستعادته ما لم يتم تحويله قسرياً إلى نمط الصف المناسب وهو 
  :CrossPage1في حالتنا 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
CrossPage1 prevPage = PreviousPage as CrossPage1; 
if (prevPage != null) 
{ 
// (Read some information from the previous page.) 
} 
} 
 

فحة الهدف إلى نمط البيانات المتوقع لهذا الغرض كما في ضمن الص PreviousPageType كما يمكن اللجوء إلى تعيين قيمة موجه 
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  :الرماز التالي
<%@ PreviousPageType VirtualPath="~/CrossPage1.aspx" %> 

  
ولكن حتى بعد اللجوء إلى أحد الطريقتين التاليتين لن تتمكن من الوصول إلى عناصر التحكم التي تحتويها الصفحة ألن هذه العناصر 

  .للوصول عبر الصفوف األخرىغير متاحة 
لحل هذه المشكلة يمكنك إما  إنشاء خصائص عامة تعيد مرجع للعناصر المطلوبة أو إنشاء طرق أو خصائص تعيد فقط ما يمكن أن 

  .تحتاجه الصفحات األخرى من هذه الصفحة
  :الرماز التالي يعرض هذه الفكرة

public partial class CrossPage1 : System.Web.UI.Page 
{ 
public string FullName 
{ 
get { return txtFirstName.Text + " " + txtLastName.Text; } 
} 
} 
 

  :يمكننا استخدام الخاصة التي قمنا بإنشائها CrossPage2.aspxوضمن رماز الصفحة 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
if (PreviousPage != null) 
{ 
lblInfo.Text = "You came from a page titled " + 
PreviousPage.Title + "<br />"; 
CrossPage1 prevPage = PreviousPage as CrossPage1; 
if (prevPage != null) 
{ 
lblInfo.Text += "You typed in this: " + prevPage.FullName; 
} 
} 
} 

  
الصفحات طريقة مفيدة و لكنها قد تقود إلى صفحات أكثر تعقيداً و باألخص في الصفحات تعتبر طريقة إعدة اإلرسال عبر : مالحظة

لذلك يفضل اعتماد هذه الطريقة في السيناريو الذي يتم تمرير المعلومات بين صفحتين محددتين .التي تستقبل طلبات من أكثر من صفحة
  .فقط
  

  QueryStringالسلسلة المحرفية الخاصة باالستعالم 

  
من المقاربات األخرى التي يمكن استخدامها عند الرغبة بإرسال بتمرير المعلومات بين الصفحات استعمال السلسلة المحرفية الخاصة 

  .URLباالستعالم ضمن محدد المصدر الموحد 
المتصفح من  تستخدم هذه المقاربة بشكل كبير ضمن محركات البحث، فمن المشاهد المألوفة رؤية عنوان ضمن حيز العنوان في

  :الشكل
http://www.google.ca/search?q=organic+gardening 
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إلى القيمة  qففي المثال أعاله يتم تعيين قيمة المتحول . QueryString الالحق إلشارة االستفهام هي  URLذلك الجزء من محدد 

"organic+gradening."  
أنها ال تشكل أي عبء على المخدم و لكن من وجهة تعتبر محدودة  QueryStringالميزة األساسية في هذه المقاربة التي تستخدمها 

  :للعديد من األسباب منها
المعلومات التي يمكن نقلها بين الصفحات بهذه الطريقة محصورة بالسالسل المحرفية البسيطة التي ال بد أن تحتوي محارف  •

URL النظامية. 

 .للمستخدم و ألي شخص يتنصت على االنترنتتظهر المعلومات التي يتم نقلها بشكل واضح  •

ويقوم بإدخال معلومات مختلفة ال يقبلها . يمكن للمستخدم أن يقوم بتبديل المعلومات ضمن سلسة محارف االستعالم يدوياً •
 .البرنامج أو ال يستطيع حماية نفسه منها

لهذا السبب، ال يمكن  ).2KBو  1KBعادة بين (تحدد العديد من المستعرضات طول السلسة المحرفية الخاصة باالستعالم  •
 .وضع كمية كبيرة من المعلومات ضمن سلسة محارف االستعالم و التأكد من دعم جميع المستعرضات

ولكن بالرغم من هذا تبقى طريقة إضافة المعلومات إلى سلسة محارف االستعالم مفيدة جداً و باألخص في التطبيقات المرتبطة 
  .حيث يمكن ربط إظهار مجموعات مختلفة من النتائج من خالل تمرير معلومات تحدد السجالت المراد إعادتها بقواعد البيانات

  ).فقط الستعراض المنتجات و ليس للشراء(تستخدم العديد من تطبيقات التجارة االلكترونية هذه التقنية 
مجموعة مخصصة لذلك أو يمكن استخدام  ASP.NETوفر ال بد من تخزين المعلومات ضمن سلسة محارف االستعالم يدوياً إذ ال ت

  :مخصص  HyperLinkأو عنصر تحكم    ()Response.Redirectالطريقة 
 
// Go to newpage.aspx. Submit a single query string argument 
// named recordID, and set to 10. 
Response.Redirect("newpage.aspx?recordID=10"); 

  
  :& إرسال أكثر من متحول مع قيمه بشرط فصلها باإلشارة  يمكننا

// Go to newpage.aspx. Submit two query string arguments: 
// recordID (10) and mode (full). 
Response.Redirect("newpage.aspx?recordID=10&mode=full"); 

  
  محارف االستعالمالوصول إلى المعلومات التي تم إرسالها باستخدام سلسة 

  
يمكن من خاللها الوصول إلى المعلومات التي تم إرسالها  Requestمجموعة خاصة ضمن الغرض  ASP.NETلحسن الحظ، توفر 

  :QueryStringاسم هذه المجموعة هو . عبر سلسة محارف االستعالم
string ID = Request.QueryString["recordID"]; 

  .ت كسلسلة محرفية و يقع على عاتق المطور تحويلها إلى نمط البيانات المطلوبيتم استرجاع جميع قيم المتحوال
  .باستخدام اسماء المتحوالت المستعملة ضمن سلسة محارف االستعالم QueryStringتتم فهرسة القيم ضمن المجموعة 

  :مثال
مرتبطة بدليل العنصر الذي تم اختياره من عنصر يقوم المثال التالي باستخدام مقاربة سلسلة محارف االستعالم إلظهار المعلومات ال

  .تحكم قائمة في أحد الصفحات ضمن صفحة ثانية
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  :أما النص البرمجي للصفحة المرسلة فهو
public partial class QueryStringSender : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
if (!this.IsPostBack) 
{ 
// Add sample values. 
lstItems.Items.Add("Econo Sofa"); 
lstItems.Items.Add("Supreme Leather Drapery"); 
lstItems.Items.Add("Threadbare Carpet"); 
lstItems.Items.Add("Antique Lamp"); 
lstItems.Items.Add("Retro-Finish Jacuzzi"); 
} 
} 
protected void cmdGo_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
if (lstItems.SelectedIndex == -1) 
{ 
lblError.Text = "You must select an item."; 
} 
else 
{ 
// Forward the user to the information page, 
// with the query string data. 
string url = "QueryStringRecipient.aspx?"; 
url += "Item=" + lstItems.SelectedItem.Text + "&"; 
url += "Mode=" + chkDetails.Checked.ToString(); 
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Response.Redirect(url); 
} 
} 
} 
 

  :والنص البرمجي في الصفحة المستقبلة فهو كما يلي
  

public partial class QueryStringRecipient : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
lblInfo.Text = "Item: " + Request.QueryString["Item"]; 
lblInfo.Text += "<br />Show Full Record: "; 
lblInfo.Text += Request.QueryString["Mode"]; 
} 
} 

  

  
  

  :URLترميز 
  .المسموحة هي أحد المشاكل التي ترتبط باستخدام مقاربة سلسلة محارف االستعالم مشكلة المحارف غير

  ). . ( )  *+ !  ._  - $ (يجب أن تكون جميع المحارف المستخدمة أحرف أو أرقام أو أحد المحارف الخاصة بما يتضمن 
  .محارف إضافية أخرى (internet Explorer)تقبل بعض المستعرضات 

  .المدعومة من العديد من المستعرضات مما يجعل استعمالها غير مأمونهذه المحارف غير 
التي (+)  كذلك األمر بالنسبة إلشارة . التي تستخدم كما ذكرنا لفصل قيم المتحوالت &بعض المحارف لها معنى خاص مثل إشارة 

  .ية ضمن صفحة الوبالتي تستخدم لتحديد إشارة مرجع )#(و إشارة . تعتبر بديالً عن استخدام محرف الفراغ
  .إذا أردنا إرسال بيانات تحوي هذه المحارف، سيحصل نقص في البيانات ناتج عن ترجمة هذه المحارف بشكل مختلف

  .URLلتفادي هذه المشكلة نلجأ إلى تشفير النصوص قبل وضعها ضمن 
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  .URL نستخدم لهذا الغرض تشفير خاص يقوم بتحويل المحارف الخاصة إلى نمط مقبول ضمن محدد
  .متبوعة برقم من خانتين %يعتمد هذا التشفير على استبدال المحارف الخاصة بإشارة 

  26%بشكل  &مثالً يمكن تشفير المحرف 
  .+أو بإشارة  20%االستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو محرف الفراغ التي يمكن استبداله بـ 

  .لفك التشفير  ()UrlDecodeفي حين يتم استخدام الطريقة  ()UrlEncode تستخدم لغرض عملية التشفير الطريقة
  . HttpServerUtitlityتتبع الطرق السابقة الصف 

  :)UrlEncode،UrlDecode( يوضح المثال التالي استخدام هذه الطرق
string url = "QueryStringRecipient.aspx?"; 
url += "Item=" + Server.UrlEncode(lstItems.SelectedItem.Text) + "&"; 
url += "Mode=" _ chkDetails.Checked.ToString(); 
Response.Redirect(url); 

  
  .ألننا نريد منه أن يعمل كمحرف خاص يدمج المتحولين معاً& أننا لم نقم بتشفير المحرف السابق نالحظ في هذا المثال 

   QueryStringباستخدام المجموعة  Requestتلقائياً بفك تشفير السلسلة في حال الوصول إليها باستخدام الغرض  ASP.NETتقوم 
  .على السلسلة التي تم استقبالهاUrlDecodeلذلك و في الحالة السابقة ال داعي الستخدام عملية فك تشفير باستخدام الطريقة 

  
  الكعكات

  .األخرى الشائعة لحفظ الحالةيعد استخدام الكعكات أحد الطرق 
  .تساعد الكعكات على تخزين المعلومات ثم إعادة استخدامها

  ).أو ضمن الذاكرة المؤقتة لمستعرض الوب(الكعكات هي عبارة عن ملفات صغيرة يتم إنشاؤها على القرص الصلب للزبون 
  :من أهم الميزات في الكعكات

  معلومات التي تحتاج إلى تخزينكونها تعمل بشكل شفاف دون علم المستخدم بال •
  إمكانية استخدامها من قبل أي  صفحة ضمن التطبيق •
  رات بمدى أطولاالحتفاظ بها يتم لفترة أطول مما يسمح الستخدامها في تخزين المعلومات بين الزيا •

  
  :أما عيوب هذه الطريقة فهي تماثل تلك المتعلقة باستخدام سلسلة محارف االستعالم بمعنى

  مل مع سالسل المحارف البسيطة فقطالتعاإمكانية  •
 ليها و قراءتها من قبل المستخدميمكن الوصول إ •

  
سبق يجعل خيار استخدام الكعكات خيار غير مناسب للمعلومات المعقدة والتي تعتبر الخصوصية من األولويات أو تحتاج إلى  كل ما

  .تخزين كم كبير من المعلومات
الكعكات في المستعرضات التي يستخدمونها أو يقومون بشكل يدوي بمسح ملفات الكعكات مما يخلق  يقوم بعض المستخدمين بإلغاء دعم

  .مشكلة للتطبيقات التي تستخدم هذه المقاربة
  .System.Netالستخدام الكعكات ال بد من استيراد فضاء األسماء 

  .Cookiesمجموعة باسم  Responseو  Requestيعتبر التعامل مع الكعكات عملية سهلة حيث يوفر كل من غرضي 
  .Requestو استعادة القيمة بواسطة الغرض  Responseيتم اسناد قيمة إلى الكعكة باستخدام الغرض 
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  :لتعيين قيمة كعكة
 HttpCookieنقوم بإنشاء غرض  •

  :التالي نقوم بتأهيل هذا الغرض بالمعلومات المطلوب تخزينها على شكل ثنائيات اسم و قيمة كما يظهر في الرماز •
  

// Create the cookie object. 
HttpCookie cookie = new HttpCookie("Preferences"); 
// Set a value in it. 
cookie["LanguagePref"] = "English"; 
// Add another value. 
cookie["Country"] = "US"; 
// Add it to the current web response. 
Response.Cookies.Add(cookie); 
 

  .إذا تم إنشاء كعكة ما بهذه الطريقة تظل قيمة الكعكة موجودة لحين إغالق المستعرض
  .خالل ذلك الوقت يتم إرسال هذه الكعكة مع كل طلب على الوب

  :كما في الرماز التالي Expiresلتحديد عمر الكعكة تستخدم الخاصة 
// This cookie lives for one year. 
cookie.Expires = DateTime.Now.AddYears(1); 

  
  :Requested.Cookiesيمكننا استعاد قيمة الكعكات من خالل غرض المجموعة 

  
HttpCookie cookie = Request.Cookies["Preferences"]; 
// Check to see whether a cookie was found with this name. 
// This is a good precaution to take, 
// because the user could disable cookies, 
// in which case the cookie will not exist. 
string language; 
if (cookie != null) 
{ 
language = cookie["LanguagePref"]; 
} 

  .لحذف كعكة نقوم باستبدالها بكعكة أخرى تمتلك تاريخ انتهاء سابق
  :لي يوضح هذه التقنيةالرماز التا

HttpCookie cookie = new HttpCookie("LanguagePref"); 
cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(-1); 
Response.Cookies.Add(cookie); 
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  مثال على استخدام الكعكات

  
  .في حال وجد هذا االسم مسبقا في المثال التالي سيتم استخدام الكعكات لتخزين اسماء الزبائن و إظهار رسالة ترحيب

 ً  

  
 

  :يكون رماز هذه الصفحة من الشكل
public partial class CookieExample : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
HttpCookie cookie = Request.Cookies["Preferences"]; 
if (cookie == null) 
{ 
lblWelcome.Text = "<b>Unknown Customer</b>"; 
} 
else 
{ 
lblWelcome.Text = "<b>Cookie Found.</b><br /><br />"; 
lblWelcome.Text += "Welcome, " + cookie["Name"]; 
} 
} 
protected void cmdStore_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
// Check for a cookie, and only create a new one if 
// one doesn't already exist. 
HttpCookie cookie = Request.Cookies["Preferences"]; 
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if (cookie == null) 
{ 
cookie = new HttpCookie("Preferences"); 
} 
cookie["Name"] = txtName.Text; 
cookie.Expires = DateTime.Now.AddYears(1); 
Response.Cookies.Add(cookie); 
lblWelcome.Text = "<b>Cookie Created.</b><br /><br />"; 
lblWelcome.Text += "New Customer: " + cookie["Name"]; 
} 
} 

  

  
  حالة الجلسة

  
  .تصل معظم التطبيقات إلى مرحلة تصبح فيها احتياجات التخزين أكثر تعقيداً

و باألخص عند الحاجة إلى تخزين  QueryStringوفي العديد من الحاالت ال يمكن استخدام الكعكات أو إرسال المعلومات عبرَ 
األغراض المخصصة أو الوصول إلى عناصر قواعد البيانات أو في الحاالت التي تفرض فيها طبيعة التطبيق الحاجة إلى درجة أمان 

  .عالية
  .ة هو الحال األمثل في هذه الحالةحالة الجلس استخدام غرض

  :لألسباب التالية ASP.NETتعد إدارة الحالة باستخدام غرض الجلسة أحد أهم المزايا في 
  مط من البيانات على ذاكرة المخدمتوفر هذه التقنية إمكانية تخزين أي ن •
  ية ألنه ال يتم نقلها إلى الزبونتكون البيانات المخزنة ضمن غرض الجلسة محم •
 ات غرض الجلسة بجلسة واحدة محددةبط معلومترت •

 م تخصيص غرض جلسة مستقل لكل زبونيت •

  ن تخزين بياناته ضمن غرض الجلسة يمكن للزبو •
من االمثلة الشائعة إلدارة حالة الجلسة هو تطبيق سلة التسوق حيث يمكن للمستخدم تخزين معلومات المشتريات أثناء التسوق والتجوال 

  .بين أكثر من صفحة
  
  

  :تتبع ومالحقة الجلسات

  
  .بت لمالحقة الجلسات 120معرف فريد بطول  Asp.NETتستخدم 

  .يتم توليد أرقام هذه الجلسات بخوارزمية خاصة
  .تضمن هذه الخوارزمية عشوائية كافية تمنع أي محاولة لتخمين أواستخدام تقنيات الهندسة العكسية لتحديد معرف الجلسة لزبون ما

 .الوحيد من معلومات الجلسة الذي يتم تبادله بين المخدم و الزبون هو ذلك الخاص بالمعرف الفريد لهذه الجلسةلذلك فالجزء 

  .بالبحث عن الجلسة الموافقة Asp.NETعندما يرسل الزبون معرف الجلسة تقوم 
ن مجموعة خاصة ليتم من خاللها بوضع المعلومات التي تم االستحصال عليها باستخدام معرف الجلسة تلقائياً ضم Asp.NETتقوم 
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  .الوصول إلى المعلومات المخزنة
  :يمكن تحقيق هذا الغرض بطريقتين. يعتمد هذا السيناريو كما ذكرنا على أن يزود يتقدم الزبون بمعرف جلسة صالح مع كل طلب

تقوم ) .ASP.NET_SessionId(في هذه الحالة يتم إرسال معرف الجلسة ضمن كعكة خاصة باسم : استخدام الكعكات .1
Asp.NET  بإنشاء هذه الجلسة آلياُ عندما يتم استخدام المجموعةSession تعد هذه الطريقة هي  .الخاصة بإدارة الحالة

  .الطريقة االفتراضية في العمل
تسمى مطعمة (معدلة  URLيتم في هذه الحالة نقل معرف الجلسة من خالل محددات : المعدلة URLاستخدام محددات  .2

  .تمكن هذه الطريقة من إدارة حالة الجلسة ضمن بيئة الزبون التي ال تدعم الكعكات). اًأحيان
فبالرغم من كونها توفر تقنية تتجاوز العديد من نقاط الضعف التي . ال تأتي الميزات والمرونة التي تقدمها حالة الجلسة بشكل مجاني

  .معلومات إضافية في الذاكرةفهي تجبر المخدم على تخزين .تعاني منها الطرق األخرى
رغم كون المعلومات التي تخزن عادة ضمن غرض الجلسة صغيرة لكنها تصبح عبء حقيقي يؤثر على األداء بشكل كبير عندما يرتفع 

  .عدد الزبائن الذين يحاولون الوصول إلى الموقع
  

  :استخدام حالة الجلسة
  

  .Web.SessionState.HtpSessionStateيمكن التعامل مع حالة الجلسة من خالل الصف 
  .Sessionيتوفر هذا الصف من خالل الغرض المبيت ضمن صفحة الوب 

  .ViewStateتستخدم إدارة حالة الجلسة صيغة مشابهة لتلك التي قمنا باستخدامها مع غرض 
 

Session["InfoDataSet"] = dsInfo; 

  :إجراء التحويل إلى النمط المناسبمع مراعاة  السترجاع المعلومات نستخدم الصيغة التالية،
dsInfo = (DataSet)Session["InfoDataSet"]; 

  .تعتبر حالة الجلسة عامة لكامل التطبيق لكن لمستخدم وحيد
  :تحذف معلومات الجلسة في مجموعة من الحاالت منها

 بإغالق وإعادة تشغيل المستعرضقام المستخدم إذا  •

الوصول كمستخدم جديد إذا قام المستخدم بالوصول إلى التطبيق باستخدام نافذة أخرى للمستعرض سيتم التعامل مع هذا  •
 بمعرف مختلف

يتم تحديد زمن انتهاء الصالحية بتحديد قيمة الخاصة .إذا انقضى زمن محدد دون أي تفاعل مع التطبيق من قبل مستخدم محدد •
timeout حها الحقاًو التي سنأتي على شر 

 Abondonإذا قام الرماز بإنهاء حياة الجلسة قسرياً باستخدام الطريقة  •

تبقى الجلسة في الحالتين األولى والثانية ضمن الذاكرة على المخدم ألن المخدم ال يملك أي فكرة عن كون الزبون قد أغلق الجلسة 
  .ظار انتهاء صالحيتهاهذه ضمن الذاكرة بانتSession ستتجمع أغراض  .أو فتح نافذة أخرى

  
  HttpSessionStateالصف 

  
  :HttpSessionStateالجدول التالي يوضح أهم الخصائص والطرق الخاصة بالصف 
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  الوصف  العنصر
Count  تعيد هذه الخاصة عدد العناصر ضمن مجموعة ضمن غرض

  .المجموعة الخاص بالجلسة
IsCookieless  تحدد آلية تتبع معرف الجلسة سواء باستخدام الكعكات أو

  .المعدلة URLمحددات 
لهذه الخاصة سيتم استخدام  falseفي حال إسناد القيمة 

  .الكعكات
IsNewSession   في حال إسناد القيمةtrue  لهذه الخاصة سوف يتم التعامل مع

أي جلسة في التطبيق على أنها جلسة جديدة ة لن تحاول 
Asp.NET متابعتها بل سيتم إنشاء جلسة جديدة مع كل طلب.  

Mode   توفر قيمة مرقمة تحدد كيف ستخزنASP.NET  معلومات
يتم تحديد نمط التخزين هذا بناء على اإلعدادات .حالة الجلسة

 web.configالمعينة ضمن ملف 

SessionID  تعيد هذه الخاصة سلسة محرفية تتضمن معرف الجلسة للزبون
  .الحالي

Timeout  تحدد هذه الخاصة الزمن المنقضي بالدقائق قبل حذف حالة
الجلسة في حال لم يتم تلقي أي طلب من الزبون خالل هذه 

  .الفترة
يمكن تغيير قيمة هذه الخاصة برمجياُ لتمكين إطالة أة إنقاص 

  .عمر حالة الجلسة حسب الحاجة
Abandon()  ة بشكل فوري و تحرير تقوم هذه الطريقة بإلغاء الجلسة الحالي

  .الذاكرة التي تشغلها
يفضل استخدام هذه التقنية ضمن صفحة تسجيل الخروج لضمان 

  .استعادة الذاكرة التي تحجزها حالة الجلسة بأسرع وقت
Clear()  تقوم هذه الطريقة بإزالة جميع العناصر من غرض الجلسة لكن

  .تقوم بالمحافظة على معرف الجلسة
  
  

  :استخدام حالة الجلسةمثال على 
  

  .سنستخدم في هذا المثال حالة الجلسة لتخزين عدة أغراض مفروشات
  :Furnitureيلي الرماز الخاص بتعريف الصف  فيما

  
public class Furniture 
{ 
public string Name; 
public string Description; 
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public decimal Cost; 
public Furniture(string name, string description, 
decimal cost) 
{ 
Name = name; 
Description = description; 
Cost = cost; 
} 
} 

  
  .يتم إنشاء ثالث أغراض مفروشات في المرة األولى التي يتم فيها تحميل الصفحة وتخزن ضمن حالة الجلسة

  .بإمكان المستخدم اختيار أحد المفروشات من قائمة
  .المفروشات تتم استعادة الغرض الموافق للعنصر المختار و إظخار معلوماتهعند اختيار أحد 

  
 

  :يلي الرماز الخاص بالمثال فيما
public partial class SessionStateExample : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
if (!this.IsPostBack) 
{ 
// Create Furniture objects. 
Furniture piece1 = new Furniture("Econo Sofa", 
"Acme Inc.", 74.99M); 
Furniture piece2 = new Furniture("Pioneer Table", 
"Heritage Unit", 866.75M); 
Furniture piece3 = new Furniture("Retro Cabinet", 
"Sixties Ltd.", 300.11M); 
// Add objects to session state. 
Session["Furniture1"] = piece1; 
Session["Furniture2"] = piece2; 
Session["Furniture3"] = piece3; 
// Add rows to list control. 
lstItems.Items.Add(piece1.Name); 
lstItems.Items.Add(piece2.Name); 
lstItems.Items.Add(piece3.Name); 
} 
// Display some basic information about the session. 
// This is useful for testing configuration settings. 
lblSession.Text = "Session ID: " + Session.SessionID; 
lblSession.Text += "<br />Number of Objects: "; 
lblSession.Text += Session.Count.ToString(); 
lblSession.Text += "<br />Mode: " + Session.Mode.ToString(); 
lblSession.Text += "<br />Is Cookieless: "; 
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lblSession.Text += Session.IsCookieless.ToString(); 
lblSession.Text += "<br />Is New: "; 
lblSession.Text += Session.IsNewSession.ToString(); 
lblSession.Text += "<br />Timeout (minutes): "; 
lblSession.Text += Session.Timeout.ToString(); 
} 
protected void cmdMoreInfo_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
if (lstItems.SelectedIndex == -1) 
{ 
lblRecord.Text = "No item selected."; 
} 
else 
{ 
// Construct the right key name based on the index. 
string key = "Furniture" + 
(lstItems.SelectedIndex + 1).ToString(); 
// Retrieve the Furniture object from session state. 
Furniture piece = (Furniture)Session[key]; 
 

// Display the information for this object. 
lblRecord.Text = "Name: " + piece.Name; 
lblRecord.Text += "<br />Manufacturer: "; 
lblRecord.Text += piece.Description; 
lblRecord.Text += "<br />Cost: " + piece.Cost.ToString("c"); 
} 
} 

  
  

  جعل حالة الجلسة أكثر قابلية للتوسع
  

علومات ضمن حالة الجلسة وباألخص عند تزايد االستخدام يواجه مطورو الوب مشكلة أداء عند محاولة تخزين كمية كبيرة من الم
  .المتزامن للتطبيق من قبل عدد كبير من المستخدمين

  .يمكن في هذه الحالة استخدام قاعدة البيانات لتخزين معلومات الجلسة
  ).أسابيع أو حتى أشهر(تمكن هذه الطريقة من تخزين كمية كبيرة من البيانات و لفترات طويلة 

  .هذه الطريقة على األداء بسبب االضطرار إلى الوصول إلى قاعدة البيانات مع كل طلب ألي صفحةتؤثر 
  

  :إعدادات حالة الجلسة
  

  ).المتواجد ضمن المجلد االفتراضي للتطبيق(الخاص بالتطبيق  web.configيتم إعداد الجلسة عن عبر الملف 
  .سةيمكن هذا الملف من تحديد إعدادات متقدمة لحالة الجل

  .<sessionState>يوضح النص التالي أهم الخيارات التي يمكن تحديدها للعنصر 
  .modeلن تستخدم جميع الخيارات دفعة واحدة فهناك خيارات ال يمكن تطبيقها إال من أجل خيار محدد للخاصة  :مالحظة

  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<configuration> 
<system.web> 
<!-- Other settings omitted. --> 
<sessionState 
cookieless="UseCookies" cookieName="ASP.NET_SessionId" 
regenerateExpiredSessionId="false" 



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
117 

timeout="20" 
mode="InProc" 
stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" 
stateNetworkTimeout="10" 
sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Integrated Security=SSPI" 
sqlCommandTimeout="30" 
allowCustomSqlDatabase="false" 
customProvider="" 
/> 
</system.web> 
</configuration> 

  
  

  :Cookielessاإلعداد 
  

  .إلى هذا الخيار HttpCookieModeيمكن اسناد أي من القيم المحددة ضمن الترقيم 
  :الجدول التالي قيم هذا الترقيم و وصف كل منهايوضح 
  الوصف  القيمة

UseCookies 

  
حتى في (يتم استعمال الكعكات لتخزين محددات حالة الجلسة

حالة عدم دعم المستعرض للكعكات أو إلغاء تفعيلها من قبل 
  ).مستخدم التطبيق

  .هذه القيمة هي القيمة االفتراضية
UseUri 

 
سيتم تخزين محدد   modeعند اسناد هذه القيمة إلى اإلعداد 

ولن يتم استخدام الكعكات حتى في حال  URLالجلسة ضمن 
  .دعم المستعرض لها

UseDeviceProfile 
 

باختيار  ASP.NETتقوم  modeعند إسناد هذه القيمة لإلعداد 
استخدام الكعكات أو عدم استخدامها باالعتماد على معلومات 

  .BrowserCapabilitiesض الغر
نقطة الضعف في هذه الطريقة أنها ال تأخذ بعين االعتبار اختيار 
مستخدم التطبيق تعطيل استخدام الكعكات على مستعرض يدعم 

  .استخدامها
AutoDetect 

 
في هذه الحالة بمحاولة تحديد كون  ASP.NETتقوم 

  .المستعرض يدعم الكعكات بمحاولة تخزين واستعادة قيمة كعكة
تعتبر هذه الطريقة أفضل من سابقتها كونها تأخذ بعين االعتبار 

  . تعطيل مستخدم التطبيق الستخدام الكعكات على المستعرض
  

  مثال
  

  .دم الكعكاتيوضح المثال التالي عمل حالة الجلسة التي ال تستخ
  .يتضمن مثالنا صفحتي وب تستخدمان حالة الجلسة التي ال تعتمد الكعكات
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  .Buttonsوعنصري تحكم  HyperLinkعنصر تحكم   Cookieless1.aspxتحتوي الصفحة األولى
  .Cookieless2.aspxتقوم جميع عناصر التحكم السابقة بتوجيه المستعرض إلى الصفحة الثانية 

  .العناصر بتطبيق عملية إعادة التوجيه تلك بشكل مختلفيقوم كل من هذه 

  
  

  .NavigateUrlبإعادة توجيه المستعرض إلى العنوان المحدد ضمن الخاصة   HyperLinkتحكم يقوم عنصر 
  .Cookieless2.aspxيمثل هذا العنوان المسار النسبي إلى الصفحة 

تمكنت من استعادة معلومات الجلسة مما يدل أن حالة الجلسة تعمل بشكل عند الضغط على هذه الوصلة، نالحظ أن الصفحة الهدف 
  .طبيعي في الوصالت التشعبية التي تستخدم المسار النسبي

  .Cookieless2.aspxلالنتقال إلى الصفحة  ()Response.Redirectيستخدم الزران طريقة إعادة التوجيه البرمجية 
  .ألول لمسار نسبي و الثاني لمسار مطلقيكمن االختالف بين الزرين في استخدام ا

  .نالحظ أن الزر الذي يستخدم المسار النسبي يعمل بشكل سليم و يحافظ على معلومات الحالة دون أية خطوات إضافية
 

protected void cmdLink_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
Response.Redirect("Cookieless2.aspx"); 
} 

  
  .الحالة عند استخدام الزر الذي يعتمد المسار المطلقتضيع معلومات 

 

protected void cmdLinkAbsolute_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
string url = "http://localhost:56371/CookielessSessions/Cookieless2.aspx"; 
Response.Redirect(url); 

  
  Timeoutاإلعداد 

  
  .بحذف حالة الجلسة ASP.NETليقوم مستخدم محدد يحدد هذا الخيار عدد الدقائق التي ستمر دون استقبال أي طلب من 

  .تغيير هذا اإلعداد قد يؤثر بشكل كبير على األداء
إبقاء هذا الزمن يكمن الخيار األفضل في هذه المقايضة بإعطاء المستخدم الزمن الكافي للتوقف أثناء التفاعل مع الصفحات، لكن 

  .أصغرياً لتسريع عملية استعادة الذاكرة القيمة التي تحجزها معلومات الحالة
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  :يلي كما Timeoutيمكن تغيير قيمة هذا اإلعداد برمجياً عن طريق الخاصة 
Session.Timeout = 10; 

  

  حالة التطبيق
  

  .بل أي زبونتمكن حالة التطبيق من تخزين معلومات عامة يمكن الوصول إليها من ق
والتي تتوفر ضمن جميع صفحات الوب عبر غرض  System.Web.HttpApplicationStateتعتمد حالة التطبيق على الصف 

Application تالمبي.  
  :تشبه حالة التطبيق حالة الجلسة

 نفس أنماط األغراض •

 قوم بتخزين المعلومات على المخدمت •

 خدم نفس الصيغة المفهرسة للعناصريست •

  
  العداد العاممثال 

  
  .يعتبر مثال العداد العام أحد األمثلة الشائعة الستخدام حالة التطبيق

  .يقوم هذا المثال بتتبع عدد مرات تنفيذ عملية معينة من قبل جميع الزبائن
  .مرات زيارة صفحة معينةيمكن استخدام هذا العداد مثالً لتتبع عدد 

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
// Retrieve the current counter value. 
int count = 0; 
if (Application["HitCounterForOrderPage"] != null) 
{ 
count = (int)Application["HitCounterForOrderPage"]; 
} 
// Increment the counter. 
count++; 
// Store the current counter value. 
Application["HitCounterForOrderPage"] = count; 
lblCounter.Text = count.ToString(); 
} 

 

  .يتم تخزين معلومات حالة التطبيق كأغراض لذلك البد من عملية تحويلها قسرياً عند استعادتها إلى النمط المطلوب
  :تي يتم حذفهاال يوجد زمن محدد لصالحية معلومات حالة الجلسة إذ أنها تبقى مخزنة ح

  باستخدام الرماز •
  عند إعادة تشغيل التطبيق •
 ث رماز إحدى الصفحات أو مكوناتهاعند تحديث نطاق التطبيق آلياً بفعل تحدي •

  
ففي مثالنا السابق مثالً سنحصل على قيمة غير دقيقة للعداد عند الوصول .ال تستخدم حالة التطبيق بشكل كبير بسبب كونها غير فعالة

  .عالية إلى الصفحةبكثافة 
يؤدي الوصول المتزامن إلى الصفحة إلى محاولة تعديل من أكثر من زبون على معلومات العداد في نفس الوقت والذي ينتهي إلى قيمة 
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  .خاطئة للعداد
  .Unlockوالطريقة   ()Lockلمعالجة هذه المشكلة نستخدم الطريقة 

أي طلب غير الطلب الحالي من التعديل على معلومات الجلسة لحين انتهاء الطلب الحالي  ()Application.Lockيمنع استخدام 
  .Application.Unlockوتحرير غرض الجلسة

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
// Acquire exclusive access. 
Application.Lock(); 
int count = 0; 
if (Application["HitCounterForOrderPage"] != null) 
{ 
count = (int)Application["HitCounterForOrderPage"]; 
} 
count++; 
Application["HitCounterForOrderPage"] = count; 
// Release exclusive access. 
Application.Unlock(); 
lblCounter.Text = count.ToString(); 
} 

  
  استخدام حالة التطبيقبدائل 

  
كما رأينا في المثال السابق،ستضطر جميع الطلبات للصفحة الحاوية على أي تعديالت على معلومات حالة التطبيق، إلى االنتظار لحين 

  .تحرير حالة التطبيق
  .تؤدي هذه العملية إلى تراجع كبير في األداء

  :الوصول إلى وظيفتين أساسيتين ASPكان الهدف عندما تم اعتماد حالة التطبيق في النسخ السابقة لـ 
  .ConnectionStringتخزين ثوابت عامة يمكن الوصول إليها من قبل أي صفحة في التطبيق مثل  - 1
 .إلعادة استخدامها عند اللزوم) نطاقة معالجة و زم(تخزين المعلومات المستخدمة بكثرة و التي يتطلب إنشاؤها كلفة عالية  - 2

  .لتغطية الوظيفة الثانية)caching(للوظيفة األولى والخبء  web.configتم تطوير بدائل عن هاتين الوظيفتين باستخدام ملف 
  

  مراجعة لخيارات إدارة الحالة
  

  .يبين الجدوالن التاليان جميع خيارات إدارة الحالة و الفروق بينها
Cookies  Query String  ViewState   

كمية محدودة من البيانات من   سلسة محرفية
  نمط سلسة محرفية

القابلة  Net.جميع أنماط بيانات 
  .للسلسلة

أنماط البيانات المسموح 

  تخزينها

ذاكرة الجهاز الزبون أو ملف 
نصي صغير بحسب إعدادات 

  .زمن حياة الكعكة

السلسلة المحرفية المخصصة 
ضمن  URLلتخزين محدد 

   المستعرض

  مكان التخزين  حقل خفي ضمن صفحة الوب

يتم تحديد الزمن من قبل 
المبرمج تستمر بين الجلسات 

  .ولعدة صفحات

تزول عند إدخال المستخدم 
  .جديد URLعنوان 

مستمر بالنسبة لعملية إعادة إرسال 
  .لصفحة وحيدة

  زمن الحياة
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  المجال  بالصفحة الحاليةمحدود   محدود بالصفحة الهدف  .كامل التطبيق

غير آمنة يمكن تعديلها من 
  .قبل المستخدم

واضحة بشكل مباشر 
للمستخدم يمكن قراءتها و 

  .تعديلها بسهولة

غير قابلة للتعديل و لكن يمكن 
يمكن تدعيمخا .قراءتها بسهولة

الخاصة باستخدام 
ViewStateEncryptionMode 

  األمان

ال تؤثر ألن حجم البيانات 
  صغير

 تؤثر ألن حجم البيانات ال
  صغير جداً

زمن (تقوم بإبطاء التطبيق 
في ) اإلرسال و االستقبال للصفحة

حال تخزين كم كبير من 
المعلومات ، و لكنها ال تؤثر على 

  .أداء المخدم

  التأثير على األداء

تخصيص التفضيالت في 
  .موقع الوب

إرسال معرف منتج ما 
للوصول إلى صفحة 

  .التفصيالت

  االستخدام المعتاد  اإلعدادات المخصصة للصفحة
  

  

  
    حالة الجلسة  حالة التطبيق

من أجل الوضع NET.جميع أنماط بيانات  NET.جميع أنماط بيانات 
  .in-processالتخزين 

القابلة للسلسلة  NET.جميع أنماط بيانات 
   out-of-processفي وضع التخزين 

أنماط البيانات المسموح 
  تخزينها

 SQLذاكرة المخدم، خدمة الحالة أو مخدم   ذاكرة المخدم
  .بحسب وضع التخزين المستخدم

  مكان التخزين

القيمة  Timeoutالزمن المحدد ضمن   .عمر التطبيق ، عادة حت إعادة تشغيل التطبيق
  .التلقائية هي عشرون دقيقة

  زمن الحياة

كامل التطبيق و بعكس معظم الطرق فهي مرئية 
 .المستخدمينلجميع 

  المجال  كامل التطبيق و لمستخدم محدد

آمنة جداً ألن المعلومات ال يتم إرسالها إلى 
  .الزبون

آمنة جداً ألن المعلومات ال يتم إرسالها إلى 
 .الزبون

  األمان

تسبب بطء عند تخزين كمية كبيرة من المعلومات 
ألن المعلومات ليس لها عمر محدد و ستستمر 

  .التطبيقبالحياة ما حيا 

تسبب بطء عند تخزين كمية كبيرة من 
المعلومات و باألخص عند وجود عدد كبير 

  .من المستخدمين

  التأثير على األداء

  االستخدام المعتاد  تخزين معلومات سلة التسوق  .تخزين أي معلومات عامة
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  الفصل العاشر

  عناصر تحكم التحقق من الصحة

  
  

  :علىيتعرف الدارس في هذا الفصل 
 عمال عناصر تحكم التحقق من الصحةالغرض من است •

 و استخدام عناصر التحقق من الصحةأنواع  •

 ف المخدم و التحقق من طرف الزبونالتحقق من طر •

  صيغة التعبيرات النظامية واستخدامها ضمن عناصر تحكم التحقق •
  

  التحقق من الصحة
  :التطبيق كأن يقوم بـيمكن للمستخدم أن يرتكب أخطاءاً أثناء التعامل مع 

 .إهمال إدخال قيمة في أحد الحقول ضمن النموذج - 

  .إدخال بريد الكتروني غير صالح - 
 .إدخال قيمة غير عددية في حقل مخصص لقيمة عددية - 

قد يقوم مستخدم باستغالل نقطة ضعف ضمن الرماز الخاص بالتطبيق ويقوم بإدخال معلومات مغلوطة بهيكلية محددة بحيث  - 
  .إعادة معلومات حساسةتؤدي إلى 

الذي يزود فيه المستخدم قيماً تقود إلى تشكيل أمر إلى قاعدة البيانات بشكل  SQLأحد األمثلة على هذه المقاربة هجوم حقن 
  .ديناميكي

  
  عناصر تحكم التحقق من اإلدخال

  
خمس عناصر تحقق من اإلدخال أربعة منها مخصصة لنوع معين من التحقق في حين يوفر العنصر الخامس  ASP.NETتوفر 

  .إمكانية كتابة إجرائيات تحقق مخصصة
  .بإظهار رسائل الخطأ في اإلدخال ValidationSummaryأيضاً عنصر تحكم خاص ASP.NETتوفر 

  :يوضح الجدول التالي عناصر التحكم تلك مع وصف كل منها
  الوصف  صف عنصر التحكم

RequiredFieldValidator 
  

تنجح عملية التحقق في عنصر التحكم هذا في حال احتواء دخل 
  .عنصر التحكم على أي سلسلة محرفية

RangeValidator 
 

تنجح عملية التحقق في عنصر التحكم هذا في حال احتواء دخل 
عنصر التحكم على قيمة ضمن نطاق رقمي أو حرفي أو زمني 
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  .معين
CompareValidator 
 

تنجح عملية التحقق في عنصر التحكم هذا في حال احتواء دخل 
عنصر التحكم على قيمة موافقة لقيمة في عنصر تحكم آخر أو 

  .حديدهاقيمة ثابتة يتم ت
RegularExpressionValidator 
 

تنجح عملية التحقق في عنصر التحكم هذا في حال تطابق دخل 
  .عنصر التحكم مع تعبير نظامي محدد

CustomValidator 
 

يتم في عنصر التحكم هذا إجراء عملية التحقق باالعتماد على 
  .إجرائية مخصصة من قبل المستخدم

تحقق بعنصر إدخال وحيد كما يمكن ربط أكثر من عنصر تحقق بعنصر إدخال واحد لتوفير إمكانية يمكن ربط كل عنصر : مالحظة
  .تحقق من عدة أنماط

أو  RangeValidator  ،CompareValidatorستنجح عملية التحقق في حال استخدام عناصر تحكم التحقق 
RegularExpressionValidator لذلك يفضل عند استخدام عناصر تحكم التحقق تلك . مع عنصر تحكم إدخال اليحتوي أي قيمة

  .RequiredFieldValidatorإضافة عنصر تحكم تحقق 
  

  التحقق من جهة المخدم
  

  .يمكن استخدام عناصر تحكم التحقق بشكل ألي للتحقق من صفحة عند إرسالها أو بشكل يدوي ضمن النص البرمجي
  .تعتبر المقاربة األولى األكثر شيوعاً

عند استخدام التحقق بشكل آلي يقوم المستخدم بإدخال المعلومات ضمن عناصر تحكم اإلدخال وحال انتهائه يقوم بإرسال المعلومات 
  .falseأو  trueوالتي تأخذ القيمة  CausesValidationيمتلك كل زر الخاصة . بالنقر على زر إلرسال الصفحة

  :CausesValidationى زر اإلرسال على قيمة الخاصة يعتمد السيناريو الناتج عن نقر المستخدم عل
بإهمال عناصر التحقق من اإلدخال المرتبطة بعنصر اإلدخال، يتم  ASP.NETتقوم  falseفي حال كانت قيمة هذه الخاصة  - 

  .إرسال الصفحة وتنفيذ الرماز الخاص بمقبض حدث اإلرسال بشكل طبيعي
آلياً بتقييم الصفحة عند النقر على زر  ASP.NETتقوم  trueهي  CausesValidationأما في حال كانت قيمة الخاصة  - 

إذا فشل التحقق من أي عنصر تحكم ستعاد الصفحة مع معلومات . اإلرسال حيث تقوم بالتحقق من كل عنصر على الصفحة
لة قد ال يتم تشغيل الرماز في هذه الحا. الخطأ وبحسب اإلعدادات الخاصة بإظهار أخطاء اإلدخال في كل عنصر تحكم

  . الخاص بمقبض حدث اإلرسال، لذلك البد من التأكد ضمن مقبض الحدث من نجاح عملية التحقق أو فشلها
بناء على هذا الوصف ندرك أن عملية التقييم تتم بشكل آلي عند ضغط األزرار وليس عند إعادة إرسال الصفحة من خالل حدث 

change لتي تكون فيها قيمة الخاصة أو عند ضغط األزرار اCausesValidation  مساوية لـfalse.  
  .ومن ثم اتخاذ القرار بناء على نتيجة التقييم) باستخدام النص البرمجي(على كل حال يمكننا التحقق من صحة عنصر تحكم يدوياً 

  
  التحقق من جهة الزبون

  
إلتمام عملية التحقق في حال تم استخدام المستعرضات الحديثة  من طرف الزبون JavaScriptآلياً بإضافة رماز  ASP.NETتقوم 
  .Internet Explorerأو  Firefoxمثل 
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سيتم إظهار رسالة التحقق على الصفحة ) فيه CausesValidationإلى الخاصة  trueتم إسناد قيمة (عند ضغط المستخدم على زر 
  .ملية إلى استجابة صفحة الوبتؤدي هذه الع. دون الحاجة إلى إرسال الصفحة إلى المخدم

تؤمن هذه المقاربة . من إعادة إرسال الصفحة إلى المخدم ASP.NETلن يمنع تجاوز التحقق من الصحة بنجاح من جهة الزبون 
  .حماية من عمليات التجاوز المقصودة للتحقق من الصحة التي قد يقوم بها مستخدم بهدف اختراق التطبيق

الصحة من طرف الزبون هي عملية سهلة إذ يمكن للزبون إعادة صياغة أو كتابة أو االطالع على منطق  إن عملية تجاوز التحقق من
  .الرماز أو الحقول المستخدمة إلرسال البيانات في حين تكون هذه العملية صعبة جداً عند استخدام الرماز من جهة المخدم

جهة المخدم مما يوفر أعلى استجابة ممكنة دون التضحية بأمان  تؤمن عملية الدمج بين التحقق من الصحة من جهة الزبون ومن
  .التطبيق

  
  عناصر تحكم التحقق

  
  .BaseValidatorوتقوم بالوراثة من الصف  System.Web.UI.WebControlsتعتمد عناصر تحكم التحقق على فضاء األسماء 

  :مجموعة من الخصائص والوظائف نوضحها في الجدول التالي BaseValidatorيعرف الصف 
  الوصف  الخاصة

ControlToValidate  تحدد هذه الخاصة عنصر التحكم الذي سيقوم عنصرالتحقق
يمكن لكل عنصر تحقق تقييم عنصر إدخال وحيد كما . بتقييمه

  .يمكن استخدام أكثر من عنصر تحقق لتقييم عنصر إدخال وحيد
ErrorMessage and ForeColor  تمثل هذه الخاصة الرسالة التي سيتم إظهارها في حال فشل

  .عملية التحقق من الصحة
  .من إظهار الرسالة بلون مميز ForeColorتمكن الخاصة 

Display تمكن هذه الخاصة من تحديد مكان إظهار رسالة التحقق:  
يمكن أن يتم إدراجها بشكل ديناميكي ضمن الصفحة  - 

. Displayإلى الخاصة  Dynamicعند إسناد القيمة 
تفيد هذه الوضعية في حال الرغبة باستخدام أكثر من 

عنصر تحقق لنفس عنصر اإلدخال حيث تتراكم 
 .رسائل الخطأ بشكل ديناميكي

 Displayإلى الخاصة  Staticفي حال إسناد القيمة  - 
تستخدم هذه الطريقة .جز حيز خاص للرسالةسيتم ح

عند وجود تصميم ثابت اليرغب المطور بتغييره نتيجة 
  .الظهور الديناميكي لرسالة الخطأ

IsValid  تعيد هذه الخاصة القيمةtrue  أوfalse  اعتماداً على نجاح
لكامل  IsValidعادة يتم التحقق من الخاصة . التحقق أو فشله

لتحقق من هذه القيمة لكل عنصر تخقق الصفحة عوضاً عن ا
  .فيها

Enabled  يتم تعطيل التحقق من الصحة عند إرسال الصفحة لعنصر
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  .إلى هذه الخاصة falseالتحكم في حال إسناد القيمة 
EnableClientScript  عند إسناد القيمةtrue  إلى هذه الخاصة تقومASP.NET 

لتحقق من لتمكين ا DHTMLو  JavaScriptبإضافة نصوص 
الصحة من جهة الزبون على المستعرضات التي تدعم هذه 

  .التقنيات
  

  الخصائص الفريدة لعناصر تحكم التحقق
  

كما تتفرد  ErrorMessageوالخاصة  ControlToValidateعند استخدام عناصر تحكم التحقق ال بد من إعطاء قيمة للخاصة 
  :بقية العناصر نوضحها في الجدول التاليعناصر تحكم الحقق بخصائص فريدة تختلف بها عن 

  الخصائص الفريدة اإلضافية  عنصر تحكم التحقق
RequiredFieldValidator   -  

RangeValidator MaximumValue, MinimumValue, Type  
CompareValidator ControlToCompare, Operator, Type, 

ValueToCompare  
RegularExpressionValidator ValidationExpression  

CustomValidator ClientValidationFunction, ValidateEmptyText, 
ServerValidate event  

  
  مثال بسيط على عناصر تحكم التحقق

  
  .للتحقق من إدخال قيمة ضمن المجال المسموح ضمن عنصر تحكم النص RangeValidatorيستخدم المثال التالي عنصر تحقق 

  :توضح شكل واجهة التطبيقاللقطة التالية 
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  .يتضمن هذا التطبيق عنصري تحكم علبة نصية إضافة إلى عنصر تحكم التحقق و زر اإلرسال
  :فيما يلي النص البرمجي للصفحة

<asp:TextBox id="txtValidated" runat="server" /> 
<asp:RangeValidator id="RangeValidator" runat="server" 
ErrorMessage="This Number Is Not In The Range" 
ControlToValidate="txtValidated" 
MaximumValue="10" MinimumValue="1" 
Type="Integer" /> 
<br /><br /> 
Not validated: 
<asp:TextBox id="txtNotValidated" runat="server" /><br /><br /> 
<asp:Button id="cmdOK" runat="server" Text="OK" OnClick="cmdOK_Click" /> 
<br /><br /> 
<asp:Label id="lblMessage" runat="server" EnableViewState="False" /> 

  
  :أما النص البرمجي الخاص بمقبض حدث ضغط الزر

protected void cmdOK_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
lblMessage.Text = "cmdOK_Click event handler executed."; 
} 

  
عند اختبار هذا المثال باستخدام مستعرض حديث سنالحظ أن استجابة الصفحة بإظهار رسالة الخطأ بعد إدخال قيمة خارج النطاق بعد 

  .حةفدون إعادة إرسال للص Tabضغط الزر 
المخدم الذي قام باالستجابة للحدث الخاص  من جهة JavaScriptلنص لغة  Asp.NETتم الحصول على هذه الميزة من خالل إضافة 

  .بتغيير النركيز من جهة الزبون
  .إن إضافة هذا النص البرمجي من جهة الزبون ال تعد عملية بسيطة و تستهلك بعض الوقت

  .بشكل آلي ASP.NETتتم العناية بكل هذه التفاصيل من قبل 
  .المستعرضات ذكرنا أن النص البرمجي من جهة الزبون غير مدعوم من جميع

إلى الخاصة  falseيكفي إسناد القيمة  JavaScriptالختبار ماذا سيحصل في حال استخدام مستعرض اليدعم 
RangeValidator.EnableClientScript.  

في هذه الحالة لن تحدث أي عملية اختبار للصحة قبل ضغط زر اإلرسال وإرسال الصفحة إلى المخدم حيث تتم إعادة الصفحة مع 
  .الة الخطأ الناتجة عن عملية التحقق على المخدمرس

يرتبط السيناريو السابق بخلل ال بد من تجاوزه و هو أن النص البرمجي الخاص بمقبض الحدث سيتم تنفيذه سواء كانت نتيجة اختبار 
  .الصحة سلبية أم إيجابية

  .ق الصحة بنجاحلذلك يجب قسر إيقاف تنفيذ رماز مقبض الحدث في حال عدم تجاوز اختبار تحق
  :كما يظهر في الرماز التالي IsValidتتم هذه العملية باستخدام النص البرمجي وباالعتماد على الخاصة 

  
protected void cmdOK_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
// Abort the event if the control isn't valid. 
if (!RangeValidator.IsValid) return; 
lblMessage.Text = "cmdOK_Click event handler executed."; 
} 

 

لغرض الصفحة لضمان تجاوز اختبار الصحة لجميع عناصر تحكم التحقق على هذه  IsValidكما يمكن االعتماد على قيمة الخاصة 
  .الصفحة
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protected void cmdOK_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
// Abort the event if any control on the page is invalid. 
if (!Page.IsValid) return; 
lblMessage.Text = "cmdOK_Click event handler executed."; 
} 

  
  :خيارات اإلظهار األخرى

  
  .يمكن في بعض الحاالت أن يكون المطور قد قام بإنشاء تصميم لصفحة تتضمن أكثر من حقل

  .الصحة بشكل ديناميكي في مثل هذه الحالة  إلى إعادة تنسيق غير مرغوب فيها قد يؤدي إظهار نتيجة اختبار
  .حل مناسب لهذا السيناريو ValidationSummaryيوفر عنصر التحكم 

في ( RangeValidatorضمن عنصر تحكم التحقق  Displayإلى الخاصة  Noneالختبار عنصر التحكم هذا يجب إسناد القيمة 
  .عدم ظهور رسالة الخطأسيضمن هذا ). مثالنا

  .اليعني هذا أن عملية التحقق من الصحة لن تتم وسيتم منع المستخدم من إدخال قيم خاطئة
إلى موقع مناسب في الصفحة بحيث اليؤثر  ValidationSummaryإلظهار نتائج التحقق من الصحة يجب إضافة عنصر التحكم 

  :على التصميم
<asp:ValidationSummary id="Errors" runat="server" /> 

سيتم إظهار الئحة تتضمن جميع رسائل الخطأ التي تم استقبالها من جميع عناصر تحكم ) في مثالنا( OKعند النقر على زر 
  :كما هو موضح في الشكل التالي. التحقق
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  ):تتمة(خيارات اإلظهار األخرى 
  

لعنصر تحكم التحقق إلظهار إشارة تدل على الخطأ في حقل اإلدخال حتى في حال استخدام عنصر  Textيمكن استخدام الخاصة 
  .ValidationSummaryالتحكم 
  :كما يوضح الرماز التالي) *(يتم استخدام إشارة  عادة ما

<asp:RangeValidator id="RangeValidator" runat="server" 
Text="*" ErrorMessage="The First Number Is Not In The Range" 
ControlToValidate="txtValidated" 
MaximumValue="10" MinimumValue="1" Type="Integer" /> 

  :أو بإظهار أيقونة تعبر عن حصول خطأ كما في الرماز
<asp:RangeValidator id="RangeValidator" runat="server" 
Text="<img src='ErrorIcon.gif' />" alt='Error' ... /> 

  
لعناصر تحكم التحقق عند  Displayإلى الخاصة  Noneبد من اإلشارة هنا إلى ضرورة إسناد قيمة مغايرة لـ  ال: مالحظة

  .الرغبة بإظهار إشارات الخطأ المذكور أعاله
التي تظهر عنوان خاص أعلى  HeaderTextخصائص أخرى مفيدة مثل الخاصة  ValidationSummaryيملك عنصر التحكم 
واختيار نمط اإلظهار باستخدام الخاصة  ForeColorكما يمكن تغيير لون اإلظهار باستخدام الخاصة . الئحة رسائل الخطأ

DisplayMode.  
الية إظهار الالئحة على شكل الئحة أو الئحة نقطية أو على شكل مقطع وحيد وذلك بإسناد القيم الت DisplayModeتحدد الخاصة 

List  وBulletList  وSingleParaghraph.  
  .إلظهار رسائل التحقق من الصحة ضمن نافذة منبثقة ShowMessageBoxأخيراً يمكن استخدام الخاصة 

  .يستخدم هذا الخيار عند الرغبة بعدم المس نهائياً بالتصميم ضمن الصفحة الحاوية على عناصر التحقق
مما يجعل هذا الخيار غير  ضمن نافذة الرسالة الستمرار التفاعل مع الصفحة، OKنقر على زر يجبر هذا الخيار المستخدم على ال

  .مناسب في حال أراد المستخدم المحافظة على إظهار نتيجة التحقق
  

  التحقق من الصحة بشكل يدوي
  

  .تحكم التحقق أحد الخيارات المتاحة في عملية التحقق هي إجراء العملية بشكل يدوي و لكن باستخدام عناصر
  .تمكن هذه الطريقة من الحصول على خيارات أوسع و أخذ قيم أخرى بعين االعتبار عند إجراء عملية التحقق من الصحة

  .لعناصر تحكم  التحقق EnableClientScriptإلى الخاصة  falseبد عند اختيار العمل باستخدام هذه الطريقة من إسناد القيمة  ال
لتقييم  ()Page.Validateواالستعاضة عنها باستخدام الطريقة  CausesValidationإلى الخاصة  falseلقيمة كما ال بد من إسناد ا
  .الصفحة بشكل يدوي

  :لكل منها IsValidالمثال التالي يوضح هذه المقاربة حيث يتم فحص جميع عناصر التحقق ضمن الصفحة و اختبار قيمة 
protected void cmdOK_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
string errorMessage = "<b>Mistakes found:</b><br />"; 
// Search through the validation controls. 
foreach (BaseValidator ctrl in this.Validators) 
{ 
if (!ctrl.IsValid) 
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{ 
errorMessage += ctrl.ErrorMessage + "<br />"; 
// Find the corresponding input control, and change the 
// generic Control variable into a TextBox variable. 
// This allows access to the Text property. 
TextBox ctrlInput = 
(TextBox)this.FindControl(ctrl.ControlToValidate); 
errorMessage += " * Problem is with this input: "; 
errorMessage += ctrlInput.Text + "<br />"; 
} 
} 
lblMessage.Text = errorMessage; 
} 

  

  اختبار الصحة اعتماداً على التعابير النظامية
  

  .ASP.NETيعد استخدام التعابير النظامية في اختبار الصحة من أقوى الطرق التي توفرها 
  .اسم ملف نموذج نمطي معين مثل بريد الكتروني،رقم هاتف،تمكن هذه الطريقة من مطابقة سلسلة محرفية ما مع 

تستخدم التعابير النظامية بشكل كبير في معظم لغات التطوير البرمجية حتى أنها يمكن أن تعتبر لغة بحد ذاتها و تغطي كتاب بكامله إال 
  .أننا سنحاول تغطية أساسيات استخدامها

ال تختلف المحارف عن سالسل المحارف التي . سيين من المحارف و المحارف الوصفيةتتألف جميع التعابير النظامية من نوعين أسا
  .مثالً و ال شيء غير هذا المحرف" l"تستخدمها في نصوص اللغات البرمجية، إذ تعبر عن محارف محددة مثل حرف 

مثالً عن جميع المحارف "*" في حين يكمن سر التعبيرات النظامية  في المحارف الوصفية حيث يعبر محرف وصفي واحد مثل 
  .الرقمية واألبجدية

  :يوضح الجدول التالي المحارف الوصفية األساسية و عمل كل منها
  الوصف  المحرف

عدم ورود أو أكثر من ورود للمحرف أو التعبير الجزئي   *
   8أو   7778تطابق  8*7مثالً . السابق

  :مثالً ،ورود أو أكثر للمحرف أو التعبير الجزئي السابق  +
  8و ال تطابق  7778تطابق  7+8

تجمع تعبير جزئي ليتم معاملته كعنصر وحيد ضمن التعبير  ( )
  :مثالً ،النظامي
  787878و تطابق  78تطابق  +(78)

{m,n}  تحدد ورود المحرف أو التعبير الجزئي السابق منm  إلىn 
  :مثالً، مرة

A{1,3}  تطابقA   وAA  وAAA 

  :طرفيها مثالًتطابق مع أي من   |
  6أو  8تطابق  6|8

  :مثالً، تطابق محرف أو أكثر من مجال المحارف المحدد [ ]
[A-C]  تطابقA  أوB  أوC 

  :مثالً، تطابق محرف ليس ضمن المجال المحدد [^]
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 [^A-B]  تطابق أي محرف عداA  وB 

  :مثالً ،أي محرف عدا محرف السطر الجديد .
 thereو  whereالكلمة  here.تطابق 

\s  أي محرف فارغ مثل محرف الجدولةTab  أو محرف الفراغ
Space.  

\S تطابق أي محرف ماعدا محارف الفراغ.  
\d أي محرف رقمي.  
\D أي محرف غير رقمي.  
\w   حرف، رقم ،شرطة سفلية(أي كلمة محرفية(.  
\W أي محرف عدا كلمة محرفية.  

  
  

  
  بعض التعابير النظامية الشائعة

  :الجدول التالي مجموعة من التعابير النظامية الشائعة االستخداميبين 
  الوصف  التعبير النظامي  المحتوى

و إشارة  @يتم التأكد من وجود إشارة  +S+@\S+\.\S\  عنوان بريد الكتروني
  النقطة دون السماح بوجود فراغات

أي تسلسل كلمات محرفية  +w\  كلمة سر
  )أحرف،فراغات و شرطة سفلية(

  محارف 10إلى  4طول كلمة السر بين  w{4,10}\  كلمة سر بطول محدد
 10و  4تم تحديد طول لكلمة السر بين  w{3,9}\[a-zA-Z]  كلمة سر متقدمة

محارف على أن يكون المحرف األول 
 A-Zأو من  a-zحرف عادي من 

في هذه الكلمة هناك شرط للبدء بمحرف  *w*\d+\w\[a-zA-Z]  كلمة سر متقدمة أخرى
متبوعاً بكلمات حرفية ثم رقم أو أكثر ثم 

  . صفر أو أكثر من محرف
محارف و لكن  10إلى  4يسمح بإدخال  S{4,10}\  حقل بطول محدد

  يسمح بالمحارف الخاصة 
بحسب التنسيق المستخدم (الرقم التأميني 

  )في الواليات المتحدة
\d{3}-\d{2}-\d{4}  تسلسل من ثالث أرقام ثم رقمين ثم أربعة

  .أرقام مفصولة بشرطة

  
  مجموعات التحقق

  .Panelقد تحتوي الصفحات المعقدة على أكثر من مجموعة منفصلة من عناصر التحكم الموزعة أحياناً على أكثر من عنصر تحكم 
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  .مجموعة بشكل منفصلفي مثل هذا السيناريو قد يرغب المطور في إجراء عملية تحقق من الصحة لكل 
مثالً يمكن أن نقوم بإنشاء نموذج يتضمن عناصر تحكم تسجيل الدخول كما يتضمن في حيز منفصل عناصر التحكم الخاصة بتسجيل 

  .مستخدم جديد
. يتم إجراء التحقق من الصحة بناء على نقر أي من زري اإلرسال.يحتوي  كل جزء من جزئي النموذج المذكورين زر إرسال خاص

  .كن عملية التحقق يجب أن تتم فقط لتلك العناصر الخاصة بذلك الجزء من النموذجل
  .يمكن تحقيق هذا السيناريو باستخدام مجموعات التحقق

الذي تم تفعيل خاصة (إلنشاء مجموعات التحقق يكفي وضع عناصر تحكم اإلدخال،عناصر التحكم و زر اإلرسال 
CausesValidation عة المنطقيةضمن نفس المجمو) فيه.  

لجميع  ValidationGroupإلى الخاصة  loginGroupيتم الوصول إلى هذا الغرض بإسناد اسم المجموعة المنطقية و ليكن مثالً 
  .عناصر التحكم التابعة لهذه المجموعة المنطقية بما يتضمن زر اإلرسال

  :يوضح المثال التالي هذه الفكرة
<form id="form1" runat="server"> 
<asp:Panel ID="Panel1" runat="server"> 
<asp:TextBox ID="TextBox1" ValidationGroup="Group1" runat="server" /> 
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" 
ErrorMessage="*Required" ValidationGroup="Group1" 
runat="server" ControlToValidate="TextBox1" /> 
<asp:Button ID="Button1" Text="Validate Group1" 
ValidationGroup="Group1" runat="server" /> 
</asp:Panel> <br /> 
<asp:Panel ID="Panel2" runat="server"> 
<asp:TextBox ID="TextBox2" ValidationGroup="Group2" 
runat="server" /> 
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" 
ErrorMessage="*Required" ValidationGroup="Group2" 
ControlToValidate="TextBox2" runat="server" /> 
<asp:Button ID="Button2" Text="Validate Group2" 
ValidationGroup="Group2" runat="server" /> 
</asp:Panel> 
</form> 

 

سيتم التحقق من صحة العلبة النصية األولى فقط وكذلك األمر بالنسبة للعلبة النصية ضمن اللوحة  validate Group1عند نقر زر 
Panel2Panel2.  

في حال استخدام عنصر تحكم ضمن هذا السيناريو دون تحديد المجموعة المنطقية التي ينتمي إليها سيتم التحقق من صحته : مالحظة
  .نطقية أخرىعند التحقق من صحة أي مجموعة م
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  الفصل الحادي عشر

  NETإدارة البيانات في 

  
  ASP.NETإدارة البيانات في 
  

ونقصد هنا بتعبير إدارة البيانات عمليات الوصول إلى . ASP.NETسنغطي في هذه الجلسة المواضيع المتعلقة بإدارة البيانات في 
  . البيانات المخزنة في ملفات وتطبيقات أخرى ومعالجتها

  . بمخازن البياناتنسمي في اإلطار العام، مصادر المعلومات 

الستخدام مع مجموعة من الصفوف التي تتبنى تقنيات وصول متقدمة إلى البيانات المصممة خصيصاً ل. NETيتضمن إطار عمل 
)NET .(.  

  
  مخازن البيانات والوصول إليها

تقدم إمكانيات أخرى . NETيرتبط مفهوم إدارة البيانات بمصادر البيانات العالئقية مثل قواعد البيانات، ولكن تقنيات إدارة البيانات في 
  . والتقنيات المرتبطة بها XMLاالتصال والتعامل مع ملفات : متميزة منها

  . txtتاريخياً، كانت قواعد البيانات عادة مبنية على ملف وتستخدم طول سجل محدد كما هي الحال في ملفات 

إذ كانت تجري قراءة الملفات إلى جداول من قبل برامج قواعد البيانات أو تقنيات الوصول إلى البيانات، وكانت تُطبق قواعد موجودة 
بعد نضوج هذه التقنيات ظهرت قواعد البيانات العالئقية لتوفر طرق . لفة بعضها ببعضفي ملفات أخرى لربط سجالت من جداول مخت

على أي حال بقي مكان التخزين األساسي هو قاعدة . تخزين أفضل مع الطول الديناميكي للسجل و تقنيات وصول أكثر فعالية للبيانات
  .البيانات

  

  االنتقال إلى البيئة الموزعة

وتم االبتعاد عن مفهوم قاعدة البيانات  غيرت العديد من المتطلبات وآليات عمل التطبيقات في معظم األعمالفي السنوات األخيرة، ت
العالئقية المركزية، وأصبحت البيانات موزعة بين مخدمات البريد االلكتروني ووثائق المكتب وأماكن ووسائط أخرى، ضمن قواعد 

  .البيانات أيضاً
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  .NETإدارة البيانات في 

فعلياً . NETلذا سنستعرض ما تقدمه . توجد تقنيات جديدة للوصول إلى البيانات، تتناسب مع البيئة الجديدة الموزعة التي تكلمنا عنها
  .في هذا المجال

  
لنرى كيف تنسجم جميع أغراض إدارة البيانات مع بيئة البرمجة . NETسنبدأ بإعطاء لمحة عامة عن جميع صفوف إدارة البيانات في 

  .). NET(لمهيكلة التي تقدمها ا

  :فضاء األسماء
على فضاءات األسماء الموجودة  ado.netويطلق عادة  system.dataتُبنى جميع صفوف إدارة البيانات العالئقية على فضاء األسماء 

  : في الجدول التالي

 الوصف فضاء األسماء
System.data  يتضمن جميع األغراض األساسية المستخدمة للوصول إلى، وتخزين البيانات

و  DataTableو  Dataset: من هذه األغراض. في قواعد البيانات العالئقية
DataRelation . تكون كل من هذه األغراض مستقلة عن نمط مصدر

  .البيانات والطريقة التي نتصل بها بهذا المصدر
System.data.common توي الصفوف األساسية المستخدمة من األغراض األخرى وخاصة تح

بصورة عامة ال . SqlClientو  OleDbاألغراض العامة من فضاء األسماء 
  .نقوم باستيراد فضاء األسماء هذا في تطبيقاتنا

System.data.OleDb   يحتوي األغراض التي تُستخدم لالتصال مع مصدر البيانات باستخدام مزود
Ole-Db  مثلOleDbConnection  ،OleDbCommand . ترث هذه

  األغراض طرق وخصائص من الصفوف المشتركة 
System.data.SqlClient  تحتوي األغراض التي يمكننا استخدامها لالتصال مع مصادر البيانات عبر

حيث توفر أداء . فقط SQL Serverسياق من البيانات الجدولية الخاصة ب 
. OLE_DBلطبقات الوسيطة المطلوبة من اتصال أفضل بإزالتها بعض ا
من الصفوف  SQLCommandو  SQLConnectionترث األغراض مثل 

  .الخصائص و الطرق و األحداث OleDbالمشتركة كـ 

System.Data.SqlType 

تحتوي الصفوف الالزمة الستخدام أنماط البيانات في قواعد البيانات العالئقية 
كأغراض  NET.و المختلفة عن تلك القياسية في  SQLServerمثل 

SqlMoney. SqlDateTime  وSqlBinary.  
يحسن استخدام هذه األغراض األداء بشكل ملحوظ ويقلل أخطاء التحويل بين 

  .أنماط البيانات
  

بدالً من استخدام قواعد  XMLهناك أيضاً سلسلة من فضاءات األسماء الحاوية على صفوف يمكن استخدامها للتعامل مع ملفات 
  .System.Xmlالبيانات العالئقية، تكون هذه األسماء مبنية على 
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  الوصف  فضاء األسماء

System.Xml 

تحتوي األغراض األساسية الالزمة إلنشاء، وقراءة ، وتخزين، وكتابة ومعالجة ثائق 
XML  بحسب توصياتW3C.  
باإلضافة إلى سلسلة من األغراض التي تمثل أنواع مختلفة  XmlDocumentتحتوي 

  .XMLمن العقد في وثيقة 

System.Xml.Schema 
تحتوي األغراض المسؤولة عن إنشاء، وتخزين، ومعالجة، الهيكل والعقد المحتواة في 

  .XMLهيكل وثيقة 

System.Xml.Sirialization 
إلى تنسيقات  XMLا لتحويل وثيقة يحتوي مجموعة من األغراض التي يمكن استخدامه

  .للنقل عبر الشبكة مثالً SOAPأخرى مختلفة مثل 

System.Xml.Xpath 

يحتوي الصفوف الالزمة لتطبيق عمليات القراءة، والتخزين والكتابة واستعالم عن 
تتضمن أغراض مثل . XPathباستخدام غرض مبني على  XMLوثائق 

XpathDocument  وXpathNavigator  واألغراض التي تمثل تعبيراتXPath.  

System.Xml.Xsl 
إلى تنسيقات أخرى باستخدام  XMLيحتوي األغراض الالزمة لعملية تحويل ملف 

XSL  وXSLT . يكون الغرض األساسي فيه هوXslTransform 

 

  
  استيراد فضاءات األسماء الالزمة للعمل مع مصادر البيانات

أن تستورد فضاءات األسماء الحاوية على . NETال بد للصفحات التي تستخدم أغراضاً من مكتبة صفوف إطار العمل  •
  يجري استيراد الكثير من هذه الفضاءات تلقائياً. األغراض التي تريد إنشاء مثيل عنها

ياً، لذا يجب علينا استيراده بصورة صريحة في لكن فضاء أسماء إدارة البيانات ليس من تلك الفضاءات التي يتم استيرادها تلقائ •
  النص البرمجي

على األقل و أيٍ من  System.Dataللوصول إلى قواعد البيانات العالئقية ال بد لنا من استخدام فضاء األسماء 
System.Data.OleDb  أوSystem.Data.SqlClient  اعتماداً على الطريقة التي نود االتصال بها مع مصدر البيانات و ذلك

  :بالصيغة
<%@Import Namespace="System.Data" %> 

<%@Import Namespace="System.Data.OleDb" %> 

  أو
<%@Import Namespace="System.Data" %> 

<%@Import Namespace="System.Data.SqlClient" %> 

 Usingاستخدام  #Cو في  Importsاستخدام  VB.NETيمكن في 

  
، حيث DataTableMappingهناك حاالت خاصة نضطر فيها الستيراد فضاءات أسماء أخرى كحالة إنشاء عنصر من الغرض 

عندما  System.Data.SqlTypeكما يتوجب علينا استيراد .  System.Data.Commonيتوجب علينا استيراد فضاء األسماء 
 SqlServerم أنماط بيانات من األنواع التي يستخدمه نريد استخدا
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، يمكننا غالباً غض النظر عن استيراد فضاء األسماء Net.باستخدام األغراض في صفوف مكتبات  XMLللوصول إلى بيانات 
  .  System.Xmlاألساسي 

  .XpathDocumentرض عندما نريد إنشاء غ System.Xml.Xpathعلى كل حال سنضطر إلى استيراد فضاء األسماء 
عند إجراء عمليات تحويل  XslTransformعند استخدام الغرض  System.Xml.Xslوسنضطر أيضاً الستيراد فضاء األسماء 

  .XMLمن جهة المخدم على وثائق 
  ). المخططات والهياكل( Schemasعند العمل مع الـ  System.Xml.Schemaكما يلزمنا استيراد فضاء أسماء 

  .System.Xml.Schemaفال نحتاج فيها إلى استيراد  XmlValidatingReaderأما بالنسبة ألغراض مثل 
 

 :رسالة خطأ من الشكلفي حال نسينا استيراد أي من فضاءات األسماء الالزمة سنحصل على 

 
 

 

  )1(األساسية  ADO.NETأغراض 
، وكانت Recordsetعلى غرض رئيسي وحيد هو  - ADOوالتي استخدمت تقنية -اعتمدت طريقة الوصول التقليدية إلى البيانات 

  :التقنية تتلخص في
   OLE-DBعبر  ODBCأو  OLE-DBتأسيس اتصال بقاعدة البيانات باستخدام مزود  •
  تنفيذ أوامر على االتصال المنشأ  •
  الستعادتها  RecordSetغرض  تخزين البيانات ضمن •
  مباشرة  Connectionأو عن طريق غرض   Commandيمكن لهذا السيناريو أن يتم باستخدام الغرض  •
والغرض  Connectionأو إجرائية مخزنة باستخدام الغرض  SQLإلدراج أو تعديل البيانات يمكن ببساطة تنفيذ عبارة  •

Command  دون استخدام الغرضRecordset  

 .يساعد في الوصول إلى البيانات باتجاه واحد و للقراءة فقط DataReaderالرئيسي في أن الغرض  يكمن الفرق

آلية للتعامل مع أكثر من مجموعة من الصفوف من نفس مصدر البيانات، حيث يمكننا إنشاء غرض  Datasetفي حين يوفر الغرض 
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DataSet ورة مباشرة صف تلو اآلخر باستخدام النص البرمجيمن بيانات موجودة ضمن مصدر البيانات، أو من ملئها بص.  
 

على معلومات حول القيم األصلية للبيانات أثناء عملنا عليها، بحيث يمكن إرسال أي  DataSetيحتوي كل جدول ضمن الغرض 
  .تعديالت على البيانات إلى مخزن البيانات في وقت الحق

   .كأنماط األعمدة، القواعد، والمفاتيحمعلومات تصف محتوى الجداول،  DataSetيحتوي الغرض 
  هو القدرة على العمل بصورة دقيقة و فعالة في بيئة غير متصلة  DataSetيجب أن نتذكر دائماً أن التركيز في  الغرض 

  .الحاوية على بيانات مهيكلة بالتنسيق الصحيحXML على محتوياته ويستطيع تحميل معلومات من وثيقة  DataSetيحافظ الغرض 
  

قد تبدو هذه . على نفس الخطوط العريضة ولكن باستخدام مجموعة أخرى من األغراض. NETيعتمد الوصول إلى البيانات في 
إذ تعتمد أغراض الوصول إلى البيانات . األغراض مشابهة لكنها مختلفة بشكل جذري داخلياً مع اختالف في األداء ومرونة أكبر

ينفذ كال الغرضين العمل الذي كان الغرض . DataSetوالثاني هو  DataReaderعلى غرضين أساسيين األول . NET في
Recordset  يقوم به.  

  
  )2(األساسية  ADO.NETأغراض 

  :األساسية هي ADO.NETأهم أغراض 
   Connectionأغراض  •
  أغراض األوامر  •
   DataAdapter أغراض •
   DataSetالغرض  •
  DataViewالغرض  •

 DataReaderالغرض  •

  Connectionأغراض    - أ

يستخدم هذا الغرض لوصل غرض . ويحوي خصائص مشابهة له ADOيشبه هذا الغرض بصورة كبيرة الغرض المستخدم مع 
Command بمخزن البيانات. 

  OLE_DBمع مزود   OleDbConnectionيستخدم الغرض  •
 SQLServerمع نظام إدارة قواعد البيانات   TDSما يسمى  SqlConnectionيستخدم الغرض  •

أما في . RecordSetعلى مصدر البيانات أو فتح غرض  SQLتنفيذ تعليمات  Connectionكان من الممكن سابقاً لغرض  •
ASP.NET على كل األحوال، تؤمن أغراض االتصال السابقة الوصول إلى المناقالت التي تكون قيد التنفيذ  .فهذا غير ممكن

 مخزن بيانات معينعلى 

   :SqlConnectionو  OleDbConnectمن أهم األغراض المستعملة لكل من غرضي االتصال 
 

 الوصف الطريقة
Open  تقوم بفتح اتصال إلى مصدر البيانات باستخدام اإلعدادات الحالية مثل
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ConnectionString التي تحدد معلومات االتصال المطلوب استخدامه.  
Close تقوم بإغالق االتصال الحالي مع مصدر البيانات .  

BeginTransaction  تقوم ببدأ مناقلة مع مصدر البيانات و تعيد غرضTransaction  الذي يمكن
  .استخدامه إلتمام أو إلغاء المناقلة

  
 

' SQL Server Provider Sample 
Dim connStr As String = "data source=(local);” & _ 
       “initial catalog=Northwind;user id=sa" 
Dim cnn As New SqlConnection(connStr) 
cnn.Open() 
' Use the connection in here… 
If cnn.State = ConnectionState.Open Then  
       cnn.Close() 
End If 

  
  أغراض األوامر    - ب

مع  Connectionتمتلك نفس الخصائص، وتُستخدم لوصل غرض و ADOفي   Commandتشبه هذه األغراض مثيالتها  •
  DataAdapterوغرض  DataReaderغرض 

  OLE-DBمع مزود  OleDCommandيستخدم الغرض  •
  SQLServerمع خدمات البيانات الجدولية في  SqlCommandيستخدم الغرض  •

يتضمن هذا إعادة مجموعة صفوف  .أو إجرائيات مخزنة على مصدر البيانات SQLبتنفيذ عبارات  Commandيسمح الغرض 
أو إعادة قيمة وحيدة، أو إعادة عدد ) DataAdapterأو كالغرض  DataReaderحيث نستخدم للوصول إليها غرض آخر كالغرض (

 العناصر المتأثرة باالستعالمات التي ال تعيد مجموعة صفوف

 

  الوصف الطريقة

ExecuteNonQuery 

باستخدام االتصال  CommandTextتقوم بتنفيذ األوامر المعرفة في الخاصة 
كتعليمة (والمرتبطة باستعالم ال يعيد أي صفوف  Connectionالمعرف بالخاصة 

Update  وDelete  أوInsert .( تجري إعادة رقم صحيح يعبر عن عدد الصفوف
  .التي تأثرت بهذا االستعالم

ExecuteReader 

باستخدام االتصال  CommandTextتقوم بتنفيذ األمر المعرف في الخاصة 
متصل مع  readerتعيد هذه الطريقة غرض . Connectionالمعرف في الخاصة 

  .   مجموعة الصفوف في قاعدة المعطيات بشكل يسمح بالحصول على الصفوف

ExecuteScalar 

باستخدام االتصال المحدد  CommandTextتقوم بتنفيذ األمر المعرف في الخاصة 
يعيد قيمة وحيدة هي العمود األول من السطر األول . Connectionفي الخاصة 

من مجموعة الصفوف التي يعيدها االستعالم، ويتم إهمال جميع القيم األخرى 
  .هذه الطريقة سريعة و فعالة عندما يكون المطلوب إعادة قيمة وحيدة فقط. المعادة
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 :مثال

' OLE DB Provider Sample 
Dim strSQL As String = "SELECT * FROM customer” 
Dim cmd As New OleDbCommand(strSQL ,cnn) 

 
' SQL Server Provider Sample 
Dim strSQL As String = "SELECT * FROM customers” 
Dim cmd As New SqlCommand(strSQL ,cnn) 

   

  DataAdapterأغراض    - ج

  .DataSetأو أكثر بغرض  Commandيعتبر هذا النوع من األغراض نوعاً جديداً يقوم بوصل غرض 
  OLE-DBالمستخدم مع مزود  OleDbDataAdapterالغرض  •
  MS SQl Serverالمستخدم مع خدمات البيانات الجدولية الخاصة ب  SqlDataAdapterالغرض  •

  :المستخدمة للتعامل مع البيانات في مخزن البياناتتوفر هذه األغراض أربعة خصائص تُعرف األوامر 
SelectCommand  وInsertCommand  وUpdateCommand  وDeleteCommand 

 Connectionيمكن لكل هذه األغراض االشتراك بغرض (  Commandحيث تشكل كل من هذه الخصائص مؤشر إلى غرض 
  ).وحيد

 

التي تطبق  DataSetمجموعة من الطرق للعمل مع أغراض  SqlDataAdapterو  OleDbDataAdapterتقدم كل من أغراض 
  :أهم تلك الطرق ثالثة هي .عليها

 

 الوصف الطريقة
Fill  تقوم بتنفيذ األمرSelectCommand  لتأهيل الغرضDataSet  بالبيانات من مصدر

كما يمكن أيضاً استخدامها لتحديث المعلومات المتوفرة ضمن جدول في . البيانات
بالتعديالت التي تمت على البيانات في مصدر البيانات األصلي إذا  DataSetغرض 

  .Datasetكان هناك مفتاح رئيسي يميز صفوف البيانات في الجدول ضمن غرض 
FillSchema تستخدم األمر SelectCommand  الستخالص البنية الهيكلية لجدول من مصدر

مع جميع القيود التي تحددها  DataSetبيانات و تقوم بإنشاء جدول فارغ في غرض 
  .تلك البنية

Update  تقوم باستدعاء األوامرInsertCommand ،UpdateCommand ،
DeleteCommand لكل صف تم تعديله أو حذفه من الغرض ،DataSet  بحيث

يجري تحديث هذه البيانات ضمن مصدر البيانات األساسي، باستخدام التعديالت التي 
  .DataSetتمت على محتوى الغرض 
في  Recordsetالمستخدمة مع غرض  UpdateBatchتشبه هذه الطريقة، الطريقة 

ADO  و لكن في حالةADO ال يتم التعديل على أكثر من جدول.  
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 :مثال

Dim connStr As String = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=“ & _ 
       “C:\SAMPLES\DATA\TESTDATA.DBC" 
 
Dim strSQL As String = "SELECT * FROM Products" 
 
Dim oda As New OleDbDataAdapter(strSQL, connStr) 
 
Dim cmdInsert As New OleDbCommand(“INSERT INTO Products” & _ 
 “(product_id, prod_name) VALUES (10,’car’)”) 
 
oda.InsertCommand = cmdInsert 

  
  

  DataSetالغرض    - د

  .أساسيات التعامل مع قواعد البيانات العالئقية ووسائل تخزين البيانات في بيئة غير متصلة DataSetيقدم الغرض 

  :يلي بما) ADOفي (  RecordSetو الغرض  DataSetتتلخص الفروق األساسية بين الغرض 
أن يتعامل مع أكثر من مجموعة صفوف ويحتوي معلومات تخص العالقة بينها، في حين ال  DataSetيمكن لغرض  •

  سوى إمكانية التعامل مع مجموعة صفوف واحدة RecordSetيقدم الغرض 
  وصول غير متصل إلى البيانات بصورة آلية DataSetيوفر الغرض  •
 . Tablesينتمي إلى المجموعة  DataTableعبارة عن غرض من النوع  DataSetيكون كل جدول في الغرض  •

  DataColumnو مجموعة من أغراض  DataRowعلى مجموعة من أغراض  DataTableيحتوي كل غرض  •
  هناك أيضاً مجموعات خاصة بالقيود كقيد المفتاح األساسي و القيم التلقائية و العالقات بين الجداول  •

على ذلك الجدول، وذلك لتقديم  DataViewالخاص بكل جدول و المخصص إلنشاء غرض  DefaultViewالغرض أخيراً لدينا 
  .إمكانيات البحث في البيانات و التعامل معها أو ربطها بعنصر تحكم

تصال وإتمام نقوم بتأهيل هذا الغرض من مخزن بيانات، ثم نقوم بالتعامل معه في حالة غير متصلة مع هذا المخزن، ثم نقوم باال
   .التغييرات على مخزن البيانات حسب الحاجة

   .Tablesينتمي إلى المجموعة  DataTableعبارة عن غرض من النوع  DataSetيكون كل جدول في الغرض 

مجموعة من الطرق التي يمكن استخدامها للتعامل مع محتويات الجداول أو للتعامل مع العالقات القائمة فيما  DataSetيقدم الغرض 
  :DataSetأو عملية دمج محتويات أكثر من غرض  DataSetبينها، مثل عمليات مسح محتوى غرض 

 الوصف الطريقة
Clear  تقوم بإزالة جميع البيانات المخزنة في الغرضDataSet  و ذلك بتفريغ جميع الجدوال التي

إال في حال ) تكون عملية تدمير الغرض و إعادة إنشائه أكثر فعالية، في بعض األحيان .تحتويها
  .الرغبة بالمحافظة على مؤشر لهذا العنصر



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
141 

Merge  تقوم هذه الطريقة بدمج محتوى غرضDataSet  مع  محتوى غرضDataSet  ًآخر منتجة
  .جميع البيانات من كال الغرضينيحتوي  DataSetغرض 

  
مجموعة من  DataSetلذلك يقدم الغرض . عند تخزين البيانات Xmlهو تنسيق  NET.ذكرنا سابقاً التنسيق التلقائي الذي تعتمده 

  .XMLالطرق لقراءة و كتابة بيانات من وإلى وثائق 
  الوصف  الطريقة

ReadXml 

  و
 

ReadXmlSchema 

 DataSetو تأهيل غرض  XMLأو هيكل  XMLتقوم بقراءة معلومات وثيقة 
  .بها

GetXml 

  و
GetXmlSchema 

الذي يمثل البيانات في  XMLأو هيكل  XMLتعيد سلسة محرفية تحتوي وثيقة 
  .DataSetغرض 

WriteXml  
  و

WriteXmlSchem 

الذي يمثل البيانات ضمن غرض  XMLأو هيكل  XMLتقوم بكتابة وثيقة 
DataSet  إلى ملف على القرص أو غرضReader/Writer 

 

التي تحتويها باالحتفاظ بسجل عن قيم محتوياتها عند إنشاءها أو تحميلها إذ يعتبر  DataTableمع أغراض  DataSetتقوم أغراض 
  .الرئيسي وباألخص في بيئة متعددة المستخدمين هذا األمر مطلب أساسي مهم للسماح بتثبيت التغيرات في مخزن البيانات

 

 مثال

Dim connStr As String = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=“ & _ 
       “C:\SAMPLES\DATA\TESTDATA.DBC" 
 
Dim strSQL As String = "SELECT * FROM Products" 
Dim oda As New OleDbDataAdapter(strSQL, connStr) 
Dim ds As New DataSet() 
Dim dr As DataRow 
 
oda.Fill(ds, "ProductInfo") 
 
For Each dr In ds.Tables("ProductInfo").Rows 
  lstDemo.Items.Add(dr("Prod_Name").ToString) 
Next dr 
 
' Want to bind a Windows Form grid? It's this easy: 
dgdDemo.DataSource = ds.Tables("ProductInfo") 

 

  :أربعة طرائق إلعطاء قدرة أكبر على التحكم في كيفية ولحظة تثبيت البيانات DataSetيقدم الغرض 
  الوصف  الطريقة

AcceptChanges  تقوم بإتمام وتثبيت جميع التغييرات الحاصلة على الجداول والعالقات ضمن غرض
DataSet  منذ أن تم تحميلها أو منذ آخر مرة تم تنفيذ الطريقةAcceptChanges فيها.  

GetChanges  تعيد هذه الطريقة غرضDataSet  يحتوي بعض أو كل التغيرات التي تمت منذ تم
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  .AcceptChangesتحميل الغرض أو منذ آخر مرة تم فيها تنفيذ الطريقة 
HasChanges  تحدد فيما إذا تمت أي تعديالت على البيانات منذ تحميل الغرض أو منذ آخر مرة تم

  .فيها AcceptChangesتنفيذ الطريقة 
RejectChanges  ِتقوم بإهمال جميع التعديالت التي تمت على القيم في الجداول ضمن غرضDataSet 

تعيد هذه . فيها AcceptChangesمنذ تحميل الغرض أو منذ آخر مرة تم تنفيذ الطريقة 
الطريقة المعلومات إلى الوضع األصلي و تزيل جميع المعلومات المخزنة عن 

  .التغييرات
  

 :DataTableالغرض 

 

وهو عبارة عن مجموعة أغراض  DataRowCollectionتؤشر إلى غرض  Rowsيمتلك خاصة تسمى  DataTableكل غرض 
DataRow.  

 

على  DataSetموعة من الخصائص و الطرق التي تسمح بالتعامل مع كل جدول من جداول غرض مج DataTableيوفر الغرض 
و هي مطابقة لتلك التي يدعمها  RegectChangesو  AcceptChangesو  Clearمن أكثر الطرق استخداماً هي الطرق . حدى

كما أن هناك مجموعة من . DataTableلغرض إال أنها تطبق فقط على جدول وحيد هو الجدول الذي يؤشر إليه ا DataSetالغرض 
  :الطرق األخرى التي تسمح بالتعامل مع محتويات الجدول وهي

  الوصف الطريقة
NewRow حيث يتم إدخال القيم إلى الصف باستخدام النص البرمجي .تقوم بإنشاء صف في الجدول .  
Select  معينتقوم بإعادة مجموعة من األسطر التي تطابق تعبير تصفية.  

  
 :مثال

<%@ Page Language="vb" %> 
<%@ import Namespace="System.Data" %> 
<%@ import Namespace="System.Data.OleDb" %> 
<script runat="server"> 
 
    Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) 
    'declarations 
    Dim mycon As OleDbConnection 
    Dim mycmd As OleDbCommand 
    Dim mydap As OleDbDataAdapter 
    Dim mydst As DataSet 
     
    mycon = New OleDbConnection( _ 
                  "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 
                      "Data Source=c:\myDb.mdb") 
 
    mydap = New OleDbDataAdapter ( _ 
               "select col1,col2 from myTable", _ 
                  mycon) 
    mydst = New DataSet() 
    mydap.Fill(mydst,"col2") 
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    mygrid.DataSource = mydst.Tables("col2") 
    mygrid.DataBind 
     
    End Sub 
 
</script> 
<html> 
<head> 
<title>Using DataAdapter – in  dot net</title> 
 
</head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
<asp:DataGrid id="mygrid"  
    Font-Name="Arial" Font-Size="10pt" BackColor="#CCCCCC"  
    Width="90%" Border="0" Cellpadding="5"  
    runat="server" AutoGenerateColumns="False"> 
<HeaderStyle font-bold="True" HorizontalAlign="Center"/> 
<Columns> 
    <asp:BoundColumn DataField="col1" HeaderText="col1" /> 
    <asp:BoundColumn DataField="col2" HeaderText="col2" /> 
    /> 
</Columns> 
</asp:DataGrid> 
 
</body> 
</html> 

  
  :DataTableالغرض 

  
  DataTableعن طريق الغرض  DataSetيمكن الوصول إلى الجداول المحتواة في غرض 

  :DataRowCollectionالطرق األساسية لغرض 
على قيمة  (Constructor)مجموعة من الطرق إلضافة أو إزالة صفوف وإليجاد صف بناء  DataRowCollectionيوفر غرض 

 .المفتاح األساسي للجدول

 

   DataRowCollection الطرق األساسية لغرض

 
 

  الوصف الطريقة
Add  تقوم هذه الطريقة بإضافة سجل جديد تم إنشاؤه بالطريقةNewRow )ـ الخاص ب

DataTable ( إلى الجدول  
Remove  تقوم بإزالة أغراضDataRow المحددة من الجدول  
RemoveAt الجدول تقوم بإزالة سطر محدد بقيمة دليل موقعه في  
Find  تقوم هذه الطريق بأخذ مصفوفة من قيم المفتاح الرئيسي و تعيد الصفوف المقابلة لها في

  DataRowالجدول كأغراض 
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  :DataRowالطرق األساسية لغرض 
  .DataRowCollectionهذا الغرض يمثل الصف بحد ذاته ضمن الجدول و ضمن الغرض 

 

والتي تقوم بنفس العمل الذي تقوم به مثيالتها في الغرض  RejectChangesو  AcceptChangesيمتلك هذا الغرض طرق 
DataTable . إضافة إلى هذه الطرق يقدم هذا الغرض مجموعة من الطرق المستخدمة للتعامل مع البيانات في صف واحد من

  .الجدول
  الوصف الطريقة
BeginEdit, EndEdit, 
CancelEdit 

وحفظ أو إلغاء التغييرات على  التحريرتستخدم لتحويل الصف إلى وضعية 
  .البيانات في وضع التحرير

Delete  تقوم بتمييز الصف كصف محذوف، و لكن لن تتم إزالته من الجدول لحين تنفيذ
  .Updateأو  AcceptChangesالطريقة 

GetChildsRows  تقوم هذه الطريقة بإعادة مجموعة من الصفوف من جدول مرتبط بهذا الصف
  .بعالقة ابن

SetColumnError  
 GetColumnsInErrorو

  .تستخدم لتعيين و إعادة حالة الخطأ لهذا الصف
لتحري  RowErrorو  HasErrorsحيث تستخدم هذه الطرق مع الخصائص 

  .أو لتحديد أماكن الخطأ
  

  .إليجاد صف يحتوي قيمة محددة ثم يقوم بحذقه Findيقوم هذا المثال باستخدام الطريقة 
 
Private Sub RemoveFoundRow(ByVal table As DataTable) 
    Dim rowCollection As DataRowCollection = table.Rows 
 
    ' Test to see if the collection contains the value. 
    If rowCollection.Contains(TextBox1.Text) Then 
        Dim foundRow As DataRow = rowCollection.Find(TextBox1.Text) 
        rowCollection.Remove(foundRow) 
        Console.WriteLine("Row Deleted") 
    Else 
        Console.WriteLine("No such row found.") 
    End If 
 End Sub 

  
  :DataRowCollectionالطرق األساسية لغرض 

  . لهذا الغرض   Rowsتم تحديدها بالخاصة  DataTableيمثل هذا الغرض كما ذكرنا مجموعة من الصفوف ضمن غرض 

  :DataRowالطرق األساسية لغرض 
  .DataRowCollectionهذا الغرض يمثل الصف بحد ذاته ضمن الجدول وضمن الغرض 
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   DataViewالغرض    - ه
 . DataSetمن خالل جدول في غرض  DataViewيمكننا تأهيل غرض 

 

 DefaultViewيمكن إنشاءه باستخدام الغرض . بالتعامل مع جدول أو مجموعة من الصفوف في جدول DataViewيقوم الغرض 
 .الذي يقوم باختيار مجموعة جزئية من الصفوف في الجدول DataTableالخاص بالجدول أو من خالل الغرض 

 

من الجدول  DataViewهي إنشاء غرض  DataSetبصورة عامة إن أفضل طريقة للتعامل مع  محتويات الجدول ضمن الغرض 
  :المراد استخدامه ثم استعمال الطرق التي يوفرها

  الوصف الطريقة 
AِddNew  تقوم هذه الطريقة بإضافة صف جديد إلى الغرضDataView . يمكن بعدها استخدام النص

  .إلدراج قيم في هذا الصفالبرمجي 
Delete  تقوم هذه الطريقة بإزالة الصف محدد من الغرضDataView. 

`Find  تأخذ هذه الطريقة كمعامل قيمة وحيدة أو مصفوفة من القيم و تعيد الدليل للصف الذي يطابق
  .هذه القيم

FindRows  تأخذ قيمة وحيدة أو مصفوفة من القيم و تعيد مجموعة من األغراضDataRow   التي تطابق
  .هذه القيم

 
 :مثال

Dim strSQL As String = "SELECT * FROM Products" 
Dim sda As New SqlDataAdapter(strSQL, connStr) 

Dim ds As New DataSet() 
 

sda.Fill(ds, "ProductInfo") 
 

Dim dv As New DataView(ds.Tables(“ProductInfo”)) 
 

dv.Sort = “Prod_Name ASC” 
 

dv.RowFilter = “In_Stock > 100” 
 

‘ Bind the DataGrid to this DataView. 
Me.dgdDemo.DataSource = dv 

  
  .DataSetمن خالل جدول في غرض  DataViewكما ذكرنا مسبقاً يمكننا تأهيل غرض 

  .بالتعامل مع جدول أو مجموعة من الصفوف في جدول DataViewيقوم الغرض 

  
  DataReaderالغرض     - و

أرضية مناسبة للوصول إلى البيانات في بيئة غير متصلة، ولكن في الكثير من الحاالت، وباألخص في تلك  DataSetتوفر أغراض 
  التي نحتاج فيها إلى طريقة سريعة وفعالة للوصول إلى البيانات بدون االضطرار إلى سحب جميع البيانات،
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  : من أنجع الحلول لتحقيق DataReaderيعد استخدام الغرض 

  كثر أو سحب قيم من حقول محددة سحب سجل أو أ •
   SQL INSERT ،UPDATE ،DELETE   تنفيذ تعبيرات •
   DataSetعندما يكون لدينا فيها كمية كبيرة من البيانات أكبر من أن تتسع لها أغراض  •
  ربط عناصر التحكم من جهة المخدم  •

  :DataReaderهناك نوعان أساسيان من الغرض 
  OLE-DBدم و هو يستخ OleDbDataReaderالغرض  •
  SQLServerالذي يستخدم خدمات البيانات الجدولية الخاصة بمخدم  SqlDataReaderالغرض  •

أو تخزين إجرائيات مخزنة الستحضار مجموعة من صفوف البيانات والتجوال فيما  SQLبتنفيذ تعليمة  DataReaderيقوم الغرض 
  .بينها إذ تتم المحافظة على االتصال مع مخزن البيانات في ذلك الوقت

أو اإلجرائيات  SQLشبيه للمؤشرات المستخدمة مع مخازن البيانات والتي تستخدم تعبيرات  DataReaderيوفر الغرض  •
  المخزنة الستخالص مجموعة الصفوف

  أو إجرائيات مخزنة لتحديث البيانات SQLإمكانية تنفيذ تعليمات  DataReaderيوفر الغرض  •
  ال يوفر هذا الغرض وصول غير متصل إلى البيانات •
 و باتجاه واحدوصول مخصص للقراءة فقط  هو DataReaderالوصول إلى مجموعة الصفوف التي يشير إليها الغرض  •

 

أو إجرائيات مخزنة و إعادة  SQLثم نستخدمه لتنفيذ تعبيرات  Commandنقوم بإنشاء غرض  DataReaderالستخدام غرض 
  .DataReaderغرض 

  .الستخالص النتائج من مخزن البيانات DataReaderيمكننا بعدها الدوران عبر هذه الصفوف و األعمدة باستخدام الغرض 
 

  :استخداماً هي التالية DataReaderض أكثر طرق الغر
  الوصف الطريقة
Read  يقوم بدفع مؤشر الصف خطوة إلى األمام ليؤشر إلى السطر التالي بحيث يتم الوصول إلى قيم

  .األعمدة باستخدام اسم العمود أو رقم التسلسل الخاص به
GetValue ستخدم في مصدرالبيانات وذلك بتحديد دليل  تعيد قيمة من الصف الحالي بنفس التنسيق الم

لتنفيذ عملية بشكل أبسط و لكن أكثر فعالية يمكن استخدام اسم العمود مباشرة و ذلك . العمود
  .بالشكل 

Value=DataReader(“col-Name”) 
GetValues يقوم باعادة قيمة أو مجموعة قيم من الصف الحالي بتنسيقها األصلي وذلك ضمن مصفوفة.  
Getxxxxxx  تقوم بإعادة قيمة من السطر الحالي بتنسيق نمط البيانات المحدد حسب الطريقةxxxxxx.  

 .GetBoolean,GetInt16,GetCharsمثل 

NextResult  تقوم هذه الطريقة بنقل مؤشر الصف إلى مجموعة الصفوف األخرى عندما تقوم تعليمةSQL 
در اإلشارة إلى أن هذه الطريقة تج. أو اإلجرائية المخزنة بإعادة أكثر من مجموعة صفوف

ألنها التنتقل ضمن نفس مجموعة الصفوف بل من  MoveNextليست مشابهة للطريقة 
  .مجموعة صفوف إلى أخرى
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Close  تقوم بإغالق الغرضDataReader  و تحرير المؤشر الذي يشير إلى مجموعة الصفوف.  
 

 
 

 :مثال

SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);  
 SqlCommand comm = new SqlCommand("select * from mytable", conn);  
 comm.Connection.Open();  
 SqlDataReader r =   
     comm.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);  
 while(r.Read())   
 {  
   Console.WriteLine(r.GetString(0));  
 }  
 r.Close();  
 conn.Close() 

أرضية مناسبة للوصول إلى البيانات في بيئة غير متصلة، ولكن في الكثير من الحاالت، وباألخص في تلك  DataSetتوفر أغراض 
  التي نحتاج فيها إلى طريقة سريعة و فعالة للوصول إلى البيانات بدون االضطرار إلى سحب جميع البيانات،

 :من أنجع الحلول لتحقيق DataReaderيعد استخدام الغرض 

 كثر أو سحب قيم من حقول محددةسحب سجل أو أ •

 SQL INSERT ،UPDATE،DELETEتنفيذ تعبيرات   •

 DataSetعندما يكون لدينا فيها كمية كبيرة من البيانات أكبر من أن تتسع لها أغراض  •

  
  .هو وصول مخصص للقراءة فقط وباتجاه واحد DataReaderالوصول إلى مجموعة الصفوف التي يشير إليها الغرض 

  
  : DataSetومتى يجب استخدام غرض   DataReaderمتى يجب استخدام غرض 

وكيف سيتم استعمال  عند البدء ببناء تطبيقاتنا للوصول إلى مخازن البيانات، يجب علينا أن نفكر بنوع الوصول الذي نريد •
 البيانات 

قيد ال يمكن إهماله مقارنة مع الغرض تسبب حمل وتع DataSetال بد وأنه أصبح من الواضح مما ذكرناه مسبقاً أن أغراض  •
DataReader إذاً ال بد لنا من التركيز على استخدام الغرض . من حيث األداء واستهالك الذاكرةDataReader  عوضاً عن

DataSet  

  :وهي DataSetهناك بعض الحاالت التي ال يمكن فيها االستغناء عن 
مع مخزن البيانات و تمرير هذه البيانات إلى أطر أخرى ضمن التطبيق،  عند حاجتنا إلى استخدام البيانات بشكل غير متصل •

  وتخزينها ، وتحريرها
ومعالجة العالقات بين هذه ) DataTableأكثر من غرض (عند الحاجة إلى تخزين، ونقل، والوصول إلى أكثر من جدول  •

  الجداول
عوضاً عن  DataAdapterو  DataSetعند الحاجة إلى تحديث البيانات في قاعدة البيانات باستخدام طرق خاصة بغرض  •

  أو استخدام اإلجرائيات المخزنة SQL UPDATEاستخدام تعبيرات 
  عند الحاجة إلدارة الوضع بشكل أفضل في بيئة متعددة المستخدمين •
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  و مجموعة الصفوف العالئقية المقابلة XMLعندما نريد االستفادة من المزامنة بين وثائق  •
في بعض حاالت الربط مع عناصر التحكم مثل حاالت الربط مع أكثر من عنصر في نفس الوقت، أو تقسيم السجالت إلى  •

شأ من جدول في غرض المن DataView، إذ نستخدم في هذه الحالة الغرض DataGridصفحات في عنصر تحكم 
DataSet   

هنا أيضاً ال . في حال أردنا الدوران ضمن صفوف البيانات وأردنا الحصول على حرية في اتجاه الحركة لألمام أو الخلف •
 DataReaderيمكننا استخدام الغرض 

  
  :DataSetومتى يجب استخدام غرض   DataReaderمتى يجب استخدام غرض 

 

وكيف سيتم استعمال   للوصول إلى مخازن البيانات، يجب علينا أن نفكر بنوع الوصول الذي نريد عند البدء ببناء تطبيقاتنا •
  البيانات

تسبب حمل وتعقيد ال يمكن إهماله مقارنة مع الغرض  DataSetال بد وأنه أصبح من الواضح مما ذكرناه مسبقاً أن أغراض  •
DataReader د لنا من التركيز على استخدام الغرض إذاً الب. من حيث األداء و استهالك الذاكرةDataReader  عوضاً عن

DataSet 

  
  NETمزودات البيانات العالئقية في 

  :دعم لمجموعة المزودات التالية. NET يوفر إطار عمل. مزودات بيانات لالتصال بمخازن البيانات. NETكما رأينا سابقاً تستخدم 
  الوصف  اسم المزود

SQLOLEDB مزودOLE-DB  ـل SQLServer 

MSDAORA  مزودOLE-DB  لـORACLE 

Microsoft.Jet.OLEDB.4.0  مزودOLE-DB  لـAccess  مصادر البيانات التي
 Jetتستخدم مزود 

 

  
الذي تم تطويره ليسمح باالتصال بالعديد من التجهيزات و مخازن البيانات، وهو يستخدم أغراض  ODBCأيضاً المزود  NET.تقدم 

، OdbcConnection ،OdbcCommand ،OdbcDataReaderمشابهة لتلك المستخدمة مع المزودات األخرى فهو يتضمن مثالً 
OdbcDataAdapter...إلخ.  

يسمح باالتصال بالعديد من التجهيزات ومخازن البيانات، وهو يستخدم أغراض الذي تم تطويره ل ODBCأيضاً المزود . NETتقدم 
  .مشابهة لتلك المستخدمة مع المزودات األخرى

  
  أمثلة

 
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %> 
<script runat="server"> 
sub Page_Load 
dim dbconn 
dbconn=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 
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data source=" & server.mappath("northwind.mdb")) 
dbconn.Open() 
end sub 
</script> 

 
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %> 
<script runat="server"> 
sub Page_Load 
dim dbconn,sql,dbcomm 
dbconn=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 
data source=" & server.mappath("northwind.mdb")) 
dbconn.Open() 
sql="SELECT * FROM customers" 
dbcomm=New OleDbCommand(sql,dbconn) 
end sub 
</script> 

 
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %> 
<script runat="server"> 
sub Page_Load 
dim dbconn,sql,dbcomm,dbread 
dbconn=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 
data source=" & server.mappath("northwind.mdb")) 
dbconn.Open() 
sql="SELECT * FROM customers" 
dbcomm=New OleDbCommand(sql,dbconn) 
dbread=dbcomm.ExecuteReader() 
end sub 
</script> 

 
 

<%@Page Language="VB"%> 
 
<%@Import Namespace="System.Data" %> 
<%@Import Namespace="System.Data.OleDb" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<html><head> 
<title>The .NET DataSet and OleDbDataAdapter Objects</title> 
<!-- #include file="..\global\style.inc" --> 
</head> 
<body bgcolor="#ffffff"> 
<span class="heading">The .NET DataSet and OleDbDataAdapter 
Objects</span><hr /> 
<!---------------------------------------------------------------------
------> 
 
<div>Connection string: <b><span id="outConnect" 
runat="server"></span></b></div> 
<div>SELECT command: <b><span id="outSelect" 
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runat="server"></span></b></div> 
<div id="outError" runat="server">&nbsp;</div> 
 
<asp:datagrid id="dgrResult" runat="server" /> 
 
<script language="vb" runat="server"> 
 
Sub Page_Load() 
 
   'get connection string from web.config file 
   Dim strConnect As String 
   strConnect = ConfigurationSettings.AppSettings("DsnWroxBooksJet") _ 
              & Request.PhysicalApplicationPath _ 
              & "databases\WroxBooks.mdb" 
   outConnect.innerText = strConnect 'and display it 
 
   'specify the SELECT statement to extract the data 
   Dim strSelect As String 
   strSelect = "SELECT * FROM BookList WHERE ISBN LIKE '07645437%'" 
   outSelect.innerText = strSelect   'and display it 
 
   'declare a variable to hold a DataSet object 
   'note that we have to create it outside the Try..Catch block 
   'as this is a separate block and so is a different scope 
   Dim objDataSet As New DataSet() 
 
   Try 
 
      'create a new Connection object using the connection string 
      Dim objConnect As New OleDbConnection(strConnect) 
 
      'create a new DataAdapter using the connection object and select 
statement 
      Dim objDataAdapter As New OleDbDataAdapter(strSelect, objConnect) 
 
      'fill the dataset with data from the DataAdapter object 
      objDataAdapter.Fill(objDataSet, "Books") 
 
   Catch objError As Exception 
 
      'display error details 
      outError.innerHTML = "<b>* Error while accessing data</b>.<br />" 
_ 
          & objError.Message & "<br />" & objError.Source 
      Exit Sub  ' and stop execution 
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   End Try 
 
   'create a DataView object for the Books table in the DataSet 
   Dim objDataView As New DataView(objDataSet.Tables("Books")) 
 
   'assign the DataView object to the DataGrid control 
   dgrResult.DataSource = objDataView 
   dgrResult.DataBind()   'and bind (display) the data 
 
End Sub 
</script> 
 
<!---------------------------------------------------------------------
------> 
<!-- #include file="..\global\foot.inc" --> 
</body> 
</html> 

 
 

 
 

Dim ds As New DataSet() 
 
Dim strSQL As String = "SELECT Cust_ID, Order_Id, “ & _ 
 “Order_Date FROM Orders WHERE Year(Order_Date) > 1997" 
Dim oda As New OleDbDataAdapter(strSQL, connStr) 
oda.Fill(ds, "OrderInfo") 
 
strSQL = "SELECT CustomerID FROM Customers “  & _ 
 “ORDER BY CustomerID" 
Dim sda As New SqlDataAdapter(strSQL, connStr) 
sda.Fill(ds, "CustomerInfo") 
 
Dim dc1 As DataColumn = _ 
 ds.Tables("CustomerInfo").Columns("CustomerId") 
Dim dc2 As DataColumn = _ 
 ds.Tables("OrderInfo").Columns("Cust_Id") 
 
Dim dr As New DataRelation("CustomersToOrders", dc1, dc2) 
ds.Relations.Add(dr) 
 
Dim drCustomer As DataRow 
Dim drOrder As DataRow 
 
For Each drCustomer In ds.Tables("CustomerInfo").Rows 
 lstDemo.Items.Add("Customer: " & _ 
 drCustomer("CustomerId").ToString()) 
 ' Iterate through related rows. 
 For Each drOrder In drCustomer.GetChildRows(dr) 
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  lstDemo.Items.Add( _ 
   String.Format("   Order {0} placed on {1:d}", _ 
   drOrder("Order_ID"), drOrder("Order_Date"))) 
 Next drOrder 
Next drCustomer 

  
  NETفي  XMLمقدمة عن 

والمخصصة للوصول إلى البيانات العالئقية وقمنا بمقارنة بسيطة مع التقنيات . NETتكلمنا سابقاً عن المزايا الجديدة في إطار العمل 
  . ADOالتقليدية التي كانت مستخدمة مع 

لذا سنركز في هذا الجزء على . وبسرعة، اللغة األساسية على الوب وتم اعتمادها من قبل العديد من التطبيقات XMLأصبحت لغة 
  .XMLلغة . NETالتي تدعم بها    الطريقة

  
  .): NET(األساسية في  XMLأغراض 

. XMLمجموعة من المعايير التي حددت البنية والواجهات التي يجب تزويد التطبيقات بها للوصول إلى وثائق  W3Cقدمت منظمة 
  ). DOM(تسمى هذه المعايير بـ 

  
  XmlDocumentدعم هذه المعايير من خالل األغراض . NETوقد تبنت 

  . XmlDataDocumentو

  
  .من الدرجة الثانية )DOM XML( توفر هذه األغراض دعماً كامالً لمعايير

  .وملفات األنماط XML، وهياكل XMLعبر تقديم تقنيات للتعامل مع وثائق  XMLدعمها لـ . NETوسعت 
   

  : األساسية في ثالث مجموعات XMLتتوزع أغراض 

 XmlTextWriterو  XmlTextReader، وتتضمن هذه المجموعة أغراض XMLاألولى لقراءة وكتابة وتحويل ملفات  المجموعة
 .األصلية XMLالخاص بإنشاء ملف بتنسيق مختلف عن وثيقة  XslTransformإضافة إلى غرض  XmlNodeReaderو 

 

، XmlDocumentوالتعامل معها وهي تتضمن األغراض مثل  XMLالثانية خاصة بتخزين وثائق  المجموعة
XmlDataDocument ،XPathDocument. 

 

  . XPathNavigatorو نستخدم فيها الغرض  XMLالمجموعة الثالثة خاصة باستعالم 
 

و هناك أغراض  XmlValidatingReaderأثناء قراءتها، نستخدم الغرض XML فالختبار وثيقة . سنالحظ تداخل بين هذه الوظائف
لتنفيذ استعالم على وثيقة  XslTransformكما يمكننا أيضاً استخدام الغرض . XMLأخرى إلنشاء و تحرير هياكل و مخططات 



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
153 

  .باإلضافة إلى تحويلها إلى تنسيق مختلف
 .وملفات األنماط XML، وهياكل XMLعبر تقديم تقنيات للتعامل مع وثائق  XML ـدعمها ل NET.وسعت 

  Documentأغراض 

  :Documentلدينا ثالث آليات تطبيقية لغرض 

تتضمن خصائص وطرق هذا الغرض تلك . Domلمعايير  Net.هو عبارة عن آلية تطبيق  : XmlDocumentالغرض  •
  .مع بعض اإلضافات لجعل العمليات األساسية أسهل XMLللتعامل مع وثائق  W3Cالمعرفة من قبل 

خصائص يوفر نفس مجموعة ال XmlDocumentهو عبارة عن امتداد للغرض  : XmlDataDocumentالغرض  •
 . وطرائق قواعد البيانات العالئقية XMLوالطرق، كما يعمل كجسر وصل بين 

، وهو مصمم خصيصاً ليتم الوصول إليه باستخدام  XMLيمثل آلية سريعة لتخزين وثائق  : XPathDocumenالغرض  •
فقط أو المالحة ضمن الوثيقة عنصر تلو اآلخر باستخدام تقنية  XPath، باستعمال استعالمات XPathNavigatorالغرض 
“Pull”.  

  :Documentالطرق األساسية ألغراض 

 

 الوصف الطريقة
Createxxxxxx  تقوم بإنشاء عقدة في وثيقةXML  اعتماداً على اسم الطريقة، مثل

CreateElement ،CreateComment ،CreateTextNode...إلخ  
CloneNode  تقوم بإنشاء نسخة مثيلة عن عقدةXML  مثل نسخة من عقدةElement 

GetElementById  تقوم بإعادة عقدة وحيدة باستخدام  قيمة الواصفةID كمعامل.  
GetElementsByTagname تقوم بإعادة عقدة وحيدة باستخدام اسم التأشيرة كمعامل  

 

كونه مصمم ليعمل فقط مع الغرض  CreateNavigatorطرقًأ عامة ذات فائدة غير الطريقة  XPathDocumentال يمتلك الغرض 
XPathNavigator   

 W3Cمجموعة كاملة من الطرق والخصائص وهي تلك المحددة في معايير  Documentفي حين يوفر النوعان اآلخران لغرض 
DOM  

وهي  XMLوالخصائص التي تستخدم بشكل كبير للعمل مع وثائق إضافة لما ذكر يوفر هذان النوعان مجموعة مفيدة من الطرق 
  تتضمن طرق إلنشاء أنواع معينة من العقد والوصول إلى عقد موجودة

  .XMLمن وإلى غرض وثيقة  XMLهناك أيضاً مجموعة من الطرق لتحميل وحفظ 
  

Save  تقوم بحفظ وثيقةXML  كاملة إلى ملف على القرص أو إلى غرضStream رض أو إلىغ
XmlTextWriter.  

ReadNode  تقوم بتحميل عقدة من وثيقةXML  يجري التأشير إليها بغرضXmlTextReader  أو غرض
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XmlNodeReader.  
WriteTo  تقوم بكتابة عقدة إلى وثيقةXML  يجري التأشير إليها بغرضXmlTextWriter 

WًriteContentTo  تقوم بكتابة عقدة وكل ما يندرج تحتها إلى وثيقةXML  أخرى يجري التأشير إليها بغرض
XmlTextWrite.  

 

 : CreateNavigatorفي وثيقتنا فإننا نقوم بإنشاءه باستخدام الطريقة  XPathNavigatorأما إذا أردنا استعمال الغرض 

 الوصف الطريقة
 CreateNavigator  تقوم بإنشاء و إعادة غرضXPathNavigator  مبني على وثيقةXML الحالية.  

 XmlDocumentو مع .  Documentيمكن تطبيقه على جميع أنواع أغراض 
تقبل هذه الطريقة معامل إضافي يشكل مؤشر إلى  XmlDataDocument و 

 XPathNavigatorعقدة في الوثيقة و التي ستكون موقع البداية لغرض 

 

  : XmlDocumentخاصة إضافية عن الخصائص يقدمها الغرض  XmlDataDocumentعم غرض يد
 الوصف الخاصة

DataSet  تقوم بإعادة محتوى وثيقةXML  كغرضDataSet.  
 

طريقتين إضافيتين توفران وصول أقوى إلى محتوى الوثيقة و ذلك بالتعامل معها  XmlDataDocumentكذلك يدعم الغرض 
  .كمجموعة صفوف أو جدول بيانات
 الوصف الطريقة

GetRowFromElement  يعيد غرضDataRow يمثل العناصر في الوثيقة.  
GetElementFromRow  يعيد غرضXmlElement  يمثلDataRow  في

 DataSetجدول ضمن 

  
  XPathNavigatorالغرض 

والذي  System.Xmlفي فضاء األسماء  XPathNavigatorأسهل تم تعريف الغرض  XMLلجعل العمل مع وثائق  •
  XPathأو لالستعالم عن مكون ضمن الوثيقة باستخدام تعبير  XMLيمكن استخدامه للتجوال ضمن وثيقة 

. XPathDocumentوليس فقط مع  XMLوثيقة   مع أي غرض XPathNavigatorنشير إلى أنه يمكننا استخدام الغرض  •
أو على غرض  XMLDocumentمبني على غرض  XPathNavigatorأي يمكننا إنشاء غرض 
XmlDataDocument 

كاالنتقال بين  XMLمجموعة من الطرق و الخصائص التي تسمح بالتجول ضمن وثيقة  XPathNavigatorيقدم الغرض  •
  وز العقد حتى الوصول إلى عقدة من نمط معينالعقد بالترتيب أو بتجا

، أواسم العقدة، أونمط العقدة، وتعيد العقدة XPathمجموعة من الطرق التي تقبل تعبيرات  XPathNavigatorيقدم الغرض  •
  عندها نستطيع التجوال عبر هذه العقد. أو مجموعة العقد المطابقة

 

 :يلي يقة موجود و ذلك كمافقط من غرض وث XPathNavigatorيمكن إنشاء الغرض 

Dim objNav1 As XPathNavigator = objXMLDoc.CreateNavigator() 
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Dim objNav2 As XPathNavigator = objXMLDataDoc.CreateNavigator() 
Dim objNav3 As XPathNavigator = objXPathDoc.CreateNavigator() 

  والوصول إليها  XMLقدة ضمن وثيقة يسمح هذا الغرض بالتجوال عبر الوثيقة واختيار ع •
  يمكننا إنشاء أكثر من غرض من هذا النوع على نفس الوثيقة ومقارنة مواقعها  •
الذي يحتوي أكثر  XPathNodeIteratorنستخدم مؤشراً إلى العقدة الحالية لهذا الغرض أو غرض  XMLلتحرير وثيقة  •

  من مجموعة من العقد، ونقوم باستدعاء الطرق الخاصة بعقدة ما من المجموعة 
تفاصيل حول العقدة الحالية وبهذا يكون لدينا طريقتان للوصول إلى  XPathNavigatorفي نفس الوقت يوفر الغرض  •

 معلومات عقدة ما ضمن الوثيقة
 

  
إلنشاء غرض  أو XPathNavigatorما هي العقدة الحالية بالنسبة لغرض هناك طرق للحركة ضمن الوثيقة لجعل عقدة 

XPathNavigator جديد:  
 الوصف الطريقة
MoveToxxxxxx  يقوم بتحريك موقع الغرض ضمن وثيقةXML لدينا مثالً. الحالية:MoveToFirst 

,MoveToRoot ,MoveToAttribute, 
moveToParent,MoveToFirstChild 

Clone  إنشاء غرضXPathNavigator  جديد متوضع في نفس المكان الذي يتوضع فيه
  .ضمن الوثيقة XPathNavigatorغرض الحالي 

 
 

  :هناك أيضاً طرق مخصصة للوصول و اختيار أجزاء من محتوى وثيقة
 الوصف الطريقة
GetAttribute  للغرضتقوم بإعادة القيمة المحددة بالمعامل المحدد من العقدة الحالية.  
Select  تعيد غرضXPathNodeIterator   الذي يحتوي مجموعة من العقد التي تطابق

  .XPathالتعبير 
SelectAncestors  تعيد هذه الطريقة غرضXPathNodeIterator  الحاوي على مجموعة من جميع

  .عقد السلف في الوثيقة والتي لها نمط معين واسم معين
SelectDescendants  تعيد غرضXPathNodeIterator  يحتوي مجموعة من العقد المتحدرة من الوثيقة

  .والتي لها نمط معين أواسم معين
SelectChildren  تعيد غرضXPathNodeItarator  يحتوي مجموعة من العقد األبناء من نمط معين

  أواسم معين
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  XmlTextWriterالغرض 

جديدة يجب علينا إنشاء أجزاء وإدراجها ضمن الوثيقة بطريقة  XMLإلنشاء وثيقة  XmlDocumentعند استخدام الغرض  •
  . معينة، وهي طريقة قد تكون معقدة ومصدر للخطأ

عقدة تلو األخرى بطريقة تسلسلية بكتابة التأشيرات والمحتوى إلى  XMLأن يستخدم إلنشاء وثيقة  XmlWriterيمكن للغرض  •
  التي يقدمها هذا الغرض  الخرج باستخدام مجموعة الطرق

الذي يوشر إلى ملف على القرص، ومسار، واسم هذا  TextWriterكمصدر، إما غرض  XmlTextWriterيأخذ الغرض  •
  جديدة XMLالذي يحتوي وثيقة  Streamالملف، أوغرض 

ى، ثم يقوم و محتويات أخر XMLيقدم هذا الغرض مجموعة من الخصائص و الطرق التي يمكن استخدامها إلنشاء عقد  •
 بصورة مباشرة Streamبتوجيه الخرج إلى ملف على القرص أو غرض 

 

 XmlTextWriterكأداة خرج لطرق في أغراض متعددة حيث يقوم غرض  XmlTextWriterيمكن أن يتم تعيين الغرض  •
 Streamأو غرض  TextWriterبتوجيه المحتوى إلى ملف على القرص أو غرض 

 

  :لهذا الغرض هي التاليةاكثر الطرق استخداماً 

 الوصف الطريقة
WriteStartDocument  تقوم ببدأ و ثيقة جديدة وكتابة تصريحXML إلى الخرج.  
WriteEndDocument  تقوم بإنهاء الوثيقة بإغالق جميع العناصر غير المغلقة ثم إرسال المحتوى إلى

  .الخرج
WriteStartElement عندها يمكن البدء بإنشاء الواصفات باستخدام . تقوم بفتح تأشيرة لعنصر محدد

 WriteStartAttributeالطريقة 

WًriteEndElement الطريقة المقابلة إلغالق واصفة هي . تقوم بكتابة تأشيرة إغالق للعنصر الحالي
WriteEndAttribute. 

WًriteElementString  باستخدام ) بما يتضمن تأشيرات الفتح و اإلغالق(تقوم بكتابة عنصر كامل
الطريقة المقابلة ألداء نفس العلم مع الواصفات هي . سلسة محارف كقيمة

WriteAttributeString. 

Close  تقوم بإغالق الملف على القرص أو غرضStream  و تحرر جميع المؤشرات
  .المرتبطة

  

  
  XmlReaderالغرض 

  من مصدر آخر عوضاً عن كتابتها  XMLنحتاج في بعض األحيان إلى قراءة وثائق  •
  XmlNodeReaderو  XmlTextReaderصف قاعدي يرث منه صفان عامان هما  XmlReaderيعتبر الغرض  •
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على القرص، وإلى مساره واسمه أوإلى  XMLالذي يؤشر إلى ملف  TextReaderعلى الغرض  XmlTextReaderيعتمد الغرض 
يمكن قراءة محتوى الوثيقة عقدة تلو األخرى، ويوفر الغرض معلومات حول كل عقدة و حول . XMLيحتوي وثيقة  Streamغرض 

 .القيمة التي تحتويها أثناء قراءتها

 

عوضاً عن قراءة كامل  XMLكمصدر له مما يسمح بقراءة جزء من وثيقة  XmlNodeغرض  XmlNodeReaderيأخذ الغرض 
 .الوثيقة في حال كان هدفنا لوصول إلى عقدة معينة وإلى العقد األبناء لهذه العقدة

لتوفير وصول سريع وفعال   بصورة منفصلة XmlNodeReaderو  XmlTextReaderيمكن أن يستخدم الغرضان  •
  وتمرير ناتج القراءة إلى الغرض األب  حيث نقوم تلقائياً بقراءة الوثيقة   أو كمصدر ألغراض أخرى XMLلوثائق 

للوصول إلى البيانات عقدة تلو األخرى “ pull”نمذجة  XmlTextReaderو  XPathNavigator  تستخدم األغراض •
يسمح ذلك بالوصول إلى ملفات كبيرة الحجم دون استهالك الكثير من . عوضاً عن تفريغ كامل الوثيقة كشجرة ضمن الذاكرة

  . ملية كتابة النص البرمجي أسهل في أغلب الحاالتالموارد ويجعل ع
كما تبرز أهمية هذه األغراض في الحاالت التي نبحث فيها عن قيمة معينة عندها لن نضطر إلى قراءة كامل الوثيقة بل  •

  يمكننا الوصول إلى عقدة محددة بعد قراءة جزء من الوثيقة
  :خصائص و طرق متطابقة تقريباً، أهم الطرق المستخدمة هي XmlNodeReaderو  XmlTextReaderيمتلك الغرضان 
 الوصف الطريقة

Read تعيد القيمة . تقوم بقراءة العقدة التالية إلى الغرض حيث يمكن الوصول إليهاFalse 
  .عندما ال يتبقى أي عقد لقراءتها

ReadInnerXml  جميع التأشيرات تقوم بقراءة وإعادة محتوى العقدة بشكل سلسلة محارف بما فيها
  .والنصوص للعقد األبناء

ReadOuterXml العقدة الحالية كسلسلة محارف بما فيها جميع  تأشيراتتقوم بقراءة وإعادة محتوى و
  .التأشيرات والنصوص للعقد األبناء 

ReadString تقوم بإعادة سلسلة محارف تحتوي قيمة العقدة الحالية.  
GetAttribute  تقوم بإعادة قيمة الواصفة المحددة للعقدة الحالية لغرضXmlReader  
GetRemainder  تقوم بقراءة و إعادة الجزء الباقي من وثيقةXML  المصدرية كسلسلة محارف و تعد

  .من وثيقة إلى أخرى XMLهذه الطريقة مفيدة عندما نرغب بنقل 
MoveToxxxxxx  مثال. تقوم بنقل موقع مؤشر القارئ: MoveToAttribute    وMoveToContent 

 MoveToElementو  

Skip تقوم بتجاوز العقدة الحالية والتحرك إلى العقدة التالية.  
Close  تقوم بإغالق الملف على القرص أو إغالق الغرضStream  الذي يتم التعامل معه.  

  

  

  

  



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
158 

  XMLValidatingReaderالغرض 

  :XMLValidatingReader الغرض

يمكننا النظر إلى هذا الغرض . XmlValidatingReaderوهو الغرض  XmlReaderهناك غرض آخر مبني على الصف  •
  ولكن بمهمة تقييم وثيقة مقارنةً بهيكل أو بمخطط ما    XmlTextReaderكغرض 

، أو من سلسلة Streamموجود، أو من غرض  XmlReadrمن غرض  XmlValidatingReaderيمكننا إنشاء غرض  •
  ليتم تقييمها والتحقق منها  XMLمحارف تحتوي 

   

  :XslTransformالغرض 

   XMLمن أهم متطلبات العمل مع وثائق  XSTLأو  XSLتعتبر الحاجة إلى تحويل الوثيقة باستخدام  •
  XSTLأو  XSLالمصمم خصيصاً إلجراء عمليات التحويل باستخدام  XslTransformالغرض . NETتقدم  •

  
 

 :طريقتين أساسيتين هما XslTrasformتقدم 

  
 الوصف الطريقة
Load  تقوم بتحميل وثيقة أنماطXSL  و يتم التأشير إلى أي

  xsl:includeوثيقة أنماط باستخدام 

Transform  تقوم بتحويل بيانات وثيقةXml  محددةباستخدامXSL 
 .و تقوم بإخراج الناتج XSLTأو 

 
  : XMLValidatingReaderالغرض 
 .XmlValidatingReaderو هو الغرض  XmlReaderهناك غرض آخر مبني على الصف  •

  و لكن بمهمة تقييم وثيقة مقارنةً بهيكل أو بمخطط ما  XmlTextReaderيمكننا النظر إلى هذا الغرض كغرض 

، أو من سلسلة Streamموجود، أو من غرض  XmlReadrمن غرض  XmlValidatingReaderيمكننا إنشاء غرض  •
 ليتم تقييمها و التحقق منها XMLمحارف تحتوي 

 : XslTransformالغرض

 XMLمن أهم متطلبات العمل مع وثائق  XSTLأو  XSLتعتبر الحاجة إلى تحويل الوثيقة باستخدام  •

 XSTLأو  XSLخدام المصمم خصيصاً إلجراء عمليات التحويل باست XslTransformالغرض  NET.تقدم  •
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  أمثلة
وبعدها قمنا باستخدام  Loadثم قمنا بتحميل ملف إليه بالطريقة  XmlDocumentفي هذا المثال أننا استخدمنا الغرض  نالحظ

ثم قمنا بالدوران  ”AutherName“اسم التأشيرة فيها هو  إليجاد جميع العقد التي يكون GetElementByTagnameالطريقة 
  .ضمن النتائج و إظهارها

 
<%@Page Language="VB" %> 
<%@Import Namespace="System.XML" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<html><head> 
<title>Searching an XML document using the DOM</title> 
<!-- #include file="..\global\style.inc" --> 
</head> 
<body bgcolor="#ffffff"> 
<span class="heading">Searching an XML document using the DOM</span><hr 
/> 
<!---------------------------------------------------------------------
------> 
 
<div id="outDocURL" runat="server"></div> 
<div id="outError" runat="server">&nbsp;</div> 
<div id="outResults" runat="server"></div> 
 
<script language="vb" runat="server"> 
 
Sub Page_Load() 
 
   'create physical path to booklist.xml sample file (in same folder as 
ASPX page) 
   Dim strCurrentPath As String = Request.PhysicalPath 
   Dim strXMLPath As String = Left(strCurrentPath, 
InStrRev(strCurrentPath, "\")) & "booklist.xml" 
 
   'create a new XMLDocument object 
   Dim objXMLDoc As New XmlDocument() 
 
   Try 
 
      'load the XML file into the XMLDocument object 
      objXMLDoc.Load(strXMLPath) 
      outDocURL.innerHTML = "Loaded file: <b>" & strXMLPath & "</b>" 
 
   Catch objError As Exception 
 
      'display error details 
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      outError.innerHTML = "<b>* Error while accessing document</b>.<br 
/>" _ 
          & objError.Message & "<br />" & objError.Source 
      Exit Sub  ' and stop execution 
 
   End Try 
 
   'now ready to parse the XML document 
   'it must be well-formed to have loaded without error 
 
   'create a string to hold the matching values found 
   Dim strResults As String = "<b>List of authors</b>:<br />" 
 
   'create a NodeList collection of all matching child nodes 
   Dim colElements As XmlNodeList 
   colElements = objXMLDoc.GetElementsByTagname("AuthorName") 
 
   'iterate through the collection getting the values of the 
   'child #text nodes for each one 
   Dim objNode As XmlNode 
   For Each objNode In colElements 
      strResults += objNode.FirstChild().Value & "<br />" 
   Next 
 
   'then display the result 
   outResults.innerHTML = strResults   'display the result 
 
End Sub 
 
</script> 
 
</body> 
</html> 
 

 
 

  .Loadإليه بواسطة الطريقة  XMLثم تحميل وثيقة  XmlDocumentفي المثال التالي سنقوم باستخدام غرض 
  .NodeTypeقمنا بتعريف تابع ليقوم بإعادة نوع العقدة ضمن الوثيقة بناءاً على الرقم الذي تعيده الطريقة 

  .ثم قمنا بتعريف تابع آخر يقوم باستعراض العقد وفحص العقد األبناء لكل عقدة
<%@Page Language="VB" %> 
<%@Import Namespace="System.XML" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<html><head> 
<title>Accessing XML documents using the DOM</title> 
<!-- #include file="..\global\style.inc" --> 
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</head> 
<body bgcolor="#ffffff"> 
<span class="heading">Accessing XML documents using the DOM</span><hr 
/> 
<!---------------------------------------------------------------------
------> 
 
<div id="outDocURL" runat="server"></div> 
<div id="outError" runat="server">&nbsp;</div> 
<div id="outResults" runat="server"></div> 
 
<script language="vb" runat="server"> 
 
Sub Page_Load() 
 
   'create physical path to booklist.xml sample file (in same folder as 
ASPX page) 
   Dim strCurrentPath As String = Request.PhysicalPath 
   Dim strXMLPath As String = Left(strCurrentPath, 
InStrRev(strCurrentPath, "\")) & "booklist.xml" 
 
   'create a new XMLDocument object 
   Dim objXMLDoc As New XMLDocument() 
 
   Try 
 
      'load the XML file into the XMLDocument object 
      objXMLDoc.Load(strXMLPath) 
      outDocURL.innerHTML = "Loaded file: <b>" & strXMLPath & "</b>" 
 
   Catch objError As Exception 
 
      'display error details 
      outError.innerHTML = "<b>* Error while accessing document</b>.<br 
/>" _ 
          & objError.Message & "<br />" & objError.Source 
      Exit Sub  ' and stop execution 
 
   End Try 
 
   'now ready to parse the XML document 
   'it must be well-formed to have loaded without error 
   'call a recursive function to iterate through all the nodes 
   'in the document creating a string that is placed in the <div> above 
   Dim strNodes As String 
   outResults.innerHTML = strNodes & 
GetChildNodes(objXMLDoc.ChildNodes, 0) 
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End Sub 
 
 
Function GetChildNodes(objNodeList As XMLNodeList, intLevel As Integer) 
As String 
 
  Dim strNodes As String = "" 
  Dim objNode As XMLNode 
  Dim objAttr As XMLAttribute 
 
  'iterate through all the child nodes for the current node 
  For Each objNode In objNodeList 
 
     'display information about this node 
     strNodes = strNodes & GetIndent(intLevel) _ 
              & GetNodeType(objNode.NodeType) & ": <b>" & objNode.Name 
 
     'if it is an XML Declaration node, display the 'special' 
properties 
     If objNode.NodeType = XMLNodeType.XmlDeclaration Then 
        'cast the XMLNode object to an XmlDeclaration object 
        Dim objXMLDec =CType(objNode, XmlDeclaration) 
        strNodes = strNodes & "</b>&nbsp; version=<b>" & 
objXMLDec.Version _ 
                 & "</b>&nbsp; standalone=<b>" & objXMLDec.Standalone & 
"</b><br />" 
     Else 
        'just display the generic 'value' property 
        strNodes = strNodes & "</b>&nbsp; value=<b>" & objNode.Value & 
"</b><br />" 
     End If 
 
     'if it is an Element node, iterate through the Attributes 
     'collection displaying information about each attribute 
     If objNode.NodeType = XMLNodeType.Element Then 
        'display the attribute information for each attribute 
        For Each objAttr In objNode.Attributes 
           strNodes = strNodes & GetIndent(intLevel + 1) _ 
                    & GetNodeType(objAttr.NodeType) & ": <b>" & 
objAttr.Name _ 
                    & "</b>&nbsp; value=<b>" & objAttr.Value & "</b><br 
/>" 
        Next 
     End If 
 
     'if this node has child nodes, call the same function recursively 
     'to display the information for it and each of its child node 
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     If objNode.HasChildNodes Then 
      strNodes = strNodes & GetChildNodes(objNode.childNodes, intLevel 
+ 1) 
     End If 
 
  Next  'go to next node 
 
  Return strNodes   'pass the result back to the caller 
 
End Function 
 
 
Function GetIndent(intLevel As Integer) 
  'returns a string of non-breaking spaces used to indent each line 
  Dim strIndent As String = "" 
  Dim intIndent As Integer 
  For intIndent = 0 To intLevel 
    strIndent = strIndent & "&nbsp; &nbsp; &nbsp; " 
  Next 
  Return strIndent 
End Function 
 
Function GetNodeType(intType As Integer) As String 
   'returns the node type as a string 
   Select Case (intType) 
     Case 0: Return "NONE" 
     Case 1: Return "ELEMENT" 
     Case 2: Return "ATTRIBUTE" 
     Case 3: Return "TEXT" 
     Case 4: Return "CDATA SECTION" 
     Case 5: Return "ENTITY REFERENCE" 
     Case 6: Return "ENTITY" 
     Case 7: Return "PROCESSING INSTRUCTION" 
     Case 8: Return "COMMENT" 
     Case 9: Return "DOCUMENT" 
     Case 10: Return "DOCUMENT TYPE" 
     Case 11: Return "DOCUMENT FRAGMENT" 
     Case 12: Return "NOTATION" 
     Case 13: Return "WHITESPACE" 
     Case 14: Return "SIGNIFICANT WHITESPACE" 
     Case 15: Return "END ELEMENT" 
     Case 16: Return "END ENTITY" 
     Case 17: Return "XML DECLARATION" 
     Case 18: Return "NODE (ALL)" 
     Case Else: Return "UNKNOWN" 
   End Select 
End Function 
 
</script> 
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</body> 
</html>  
 

وسنعيد  XMLNodeلن نستخدم هنا الغرض  XPathNavigatorمع الغرض  XmlDocumentسنستخدم في المثال التالي الغرض 
  .نفس المثال السابق

<%@Page Language="VB" %> 
<%@Import Namespace="System.Xml" %> 
<%@Import Namespace="System.Xml.Xpath" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<html><head> 
<title>Accessing XML documents using an XPathNavigator</title> 
<!-- #include file="..\global\style.inc" --> 
</head> 
<body bgcolor="#ffffff"> 
<span class="heading">Accessing XML documents using an 
XPathNavigator</span><hr /> 
<!---------------------------------------------------------------------
------> 
 
<div id="outDocURL" runat="server"></div> 
<div id="outError" runat="server">&nbsp;</div> 
<div id="outResults" runat="server"></div> 
 
<script language="vb" runat="server"> 
 
Sub Page_Load() 
 
   'create physical path to booklist.xml sample file (in same folder as 
ASPX page) 
   Dim strCurrentPath As String = Request.PhysicalPath 
   Dim strXMLPath As String = Left(strCurrentPath, 
InStrRev(strCurrentPath, "\")) & "booklist.xml" 
 
   'create a new XmlDocument object 
   Dim objXMLDoc As New XmlDocument 
 
   Try 
 
      'load the XML file 
      objXMLDoc.Load(strXMLPath) 
      outDocURL.innerHTML = "Loaded file: <b>" & strXMLPath & "</b>" 
 
   Catch objError As Exception 
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      'display error details 
      outError.innerHTML = "<b>* Error while accessing document</b>.<br 
/>" _ 
          & objError.Message & "<br />" & objError.Source 
      Exit Sub  ' and stop execution 
 
   End Try 
 
   'now ready to parse the XML document 
   'it must be well-formed to have loaded without error 
   'create a new XPathNavigator object using the XMLDocument object 
   Dim objXPNav As XPathNavigator = objXMLDoc.CreateNavigator() 
 
   'move the current position to the root #document node 
   objXPNav.MoveToRoot() 
 
   'call a recursive function to iterate through all the nodes in the 
   'XPathNavigator, creating a string that is placed in the <div> above 
   outResults.innerHTML = GetXMLDocFragment(objXPNav, 0) 
 
End Sub 
 
 
Function GetXMLDocFragment(objXPNav As XPathNavigator, intLevel As 
Integer) As String 
 
  Dim strNodes As String = "" 
  Dim intLoop As Integer 
 
  'display information about this node 
  strNodes = strNodes & GetIndent(intLevel) _ 
           & GetNodeType(objXPNav.NodeType) & ": <b>" & objXPNav.Name _ 
           & "</b>&nbsp; value=<b>" & objXPNav.Value & "</b><br />" 
 
  'see if this node has any Attributes 
  If objXPNav.HasAttributes Then 
 
     'move to the first attribute 
     objXPNav.MoveToFirstAttribute() 
 
     Do 
 
       'display the information about it 
       strNodes = strNodes & GetIndent(intLevel + 1) _ 
                & GetNodeType(objXPNav.NodeType) & ": <b>" & 
objXPNav.Name _ 
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                & "</b>&nbsp; value=<b>" & objXPNav.Value & "</b><br 
/>" 
 
     Loop While objXPNav.MoveToNextAttribute() 
 
     'then move back to the parent node (i.e. the element itself) 
     objXPNav.MoveToParent() 
 
  End If 
 
  'see if this node has any child nodes 
  If objXPNav.HasChildren Then 
 
     'move to the first child node of the current node 
     objXPNav.MoveToFirstChild() 
 
     Do 
       'recursively call this function to display the child node 
fragment 
       strNodes = strNodes & GetXMLDocFragment(objXPNav, intLevel + 1) 
     Loop While objXPNav.MoveToNext() 
 
     'move back to the parent node - the node we started from when we 
     'moved to the first child node - could have used Push and Pop 
instead 
     objXPNav.MoveToParent() 
 
  End If 
 
  'must repeat the process for the remaining sibling nodes (i.e.nodes 
  'at the same 'level' as the current node within the XML document 
  'so repeat while we can move to the next sibling node 
  Do While objXPNav.MoveToNext() 
 
     'recursively call this function to display this sibling node 
     'and its atributes and child nodes 
     strNodes = strNodes & GetXMLDocFragment(objXPNav, intLevel) 
 
  Loop 
 
  Return strNodes  'pass the result back to the caller 
 
End Function 
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Function GetIndent(intLevel As Integer) 
  'returns a string of non-breaking spaces used to indent each line 
  Dim strIndent As String = "" 
  Dim intIndent As Integer 
  For intIndent = 0 To intLevel 
    strIndent = strIndent & "&nbsp; &nbsp; &nbsp; " 
  Next 
  Return strIndent 
End Function 
 
Function GetNodeType(intType As Integer) As String 
   'returns the node type as a string 
   Select Case (intType) 
     Case 0: Return "NONE" 
     Case 1: Return "ELEMENT" 
     Case 2: Return "ATTRIBUTE" 
     Case 3: Return "TEXT" 
     Case 4: Return "CDATA SECTION" 
     Case 5: Return "ENTITY REFERENCE" 
     Case 6: Return "ENTITY" 
     Case 7: Return "PROCESSING INSTRUCTION" 
     Case 8: Return "COMMENT" 
     Case 9: Return "DOCUMENT" 
     Case 10: Return "DOCUMENT TYPE" 
     Case 11: Return "DOCUMENT FRAGMENT" 
     Case 12: Return "NOTATION" 
     Case 13: Return "WHITESPACE" 
     Case 14: Return "SIGNIFICANT WHITESPACE" 
     Case 15: Return "END ELEMENT" 
     Case 16: Return "END ENTITY" 
     Case 17: Return "XML DECLARATION" 
     Case 18: Return "NODE (ALL)" 
     Case Else: Return "UNKNOWN" 
   End Select 
End Function 
 
</script> 
 
<!---------------------------------------------------------------------
------> 
</body> 
</html> 
 

 

  .XmlTextReaderسنقوم بعمل مشابه لألمثلة السابقة هذه المرة باستخدام الغرض 
<%@Page Language="VB" %> 
<%@Import Namespace="System.XML" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
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<html><head> 
<title>Accessing an XML document with an XMLTextReader object</title> 
<!-- #include file="..\global\style.inc" --> 
</head> 
<body bgcolor="#ffffff"> 
<span class="heading">Accessing an XML document with an XMLTextReader 
object</span><hr /> 
<!---------------------------------------------------------------------
------> 
 
<div id="outDocURL" runat="server"></div> 
<div id="outError" runat="server">&nbsp;</div> 
<div id="outResults" runat="server"></div> 
 
<script language="vb" runat="server"> 
 
Sub Page_Load() 
 
   'create physical path to booklist.xml sample file (in same folder as 
ASPX page) 
   Dim strCurrentPath As String = Request.PhysicalPath 
   Dim strXMLPath As String = Left(strCurrentPath, 
InStrRev(strCurrentPath, "\")) & "booklist.xml" 
 
   'declare a variable to hold an XmlTextReader object 
   Dim objXMLReader As XmlTextReader 
 
   Try 
 
      'create a new XmlTextReader object for the XML file 
      objXMLReader = New XmlTextReader(strXMLPath) 
      outDocURL.innerHTML = "Opened file: <b>" & strXMLPath & "</b>" 
 
   Catch objError As Exception 
 
      'display error details 
      outError.innerHTML = "<b>* Error while accessing document</b>.<br 
/>" _ 
          & objError.Message & "<br />" & objError.Source 
      Exit Sub  ' and stop execution 
 
   End Try 
 
   'now ready to read (or "pull") the nodes of the XML document 
   Dim strNodeResult As String = "" 
   Dim objNodeType As XmlNodeType 
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   'read each node in turn - returns False if no more nodes to read 
   Do While objXMLReader.Read() 
 
      'select on the type of the node (these are only some of the 
types) 
      objNodeType = objXMLReader.NodeType 
 
      Select Case objNodeType 
 
        Case XmlNodeType.XmlDeclaration: 
           'get the name and value 
           strNodeResult += "XML Declaration: <b>" & objXMLReader.Name 
_ 
                         & " " & objXMLReader.Value & "</b><br />" 
 
        Case XmlNodeType.Element: 
           'just get the name, any value will be in next (#text) node 
           strNodeResult += "Element: <b>" & objXMLReader.Name & 
"</b><br />" 
 
        Case XmlNodeType.Text: 
           'just display the value, node name is "#text" in this case 
           strNodeResult += "&nbsp; - Value: <b>" & objXMLReader.Value 
_ 
                         & "</b><br />" 
 
      End Select 
 
      'see if this node has any attributes 
      If objXMLReader.AttributeCount > 0 Then 
 
         'iterate through the attributes by moving to the next one 
         'could use MoveToFirstAttribute but MoveToNextAttribute does 
         'the same when the current node is an element-type node 
         Do While objXMLReader.MoveToNextAttribute() 
 
            'get the attribute name and value 
            strNodeResult +=  "&nbsp; - Attribute: <b>" & 
objXMLReader.Name _ 
                          & "</b> &nbsp; Value: <b>" & 
objXMLReader.Value _ 
                          & "</b><br />" 
         Loop 
 
      End If 
 
   Loop   'and read the next node 
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   'finished with the reader so close it 
   objXMLReader.Close() 
 
   'and display the results in the page 
   outResults.innerHTML = strNodeResult 
 
End Sub 
 
</script> 
<!---------------------------------------------------------------------
------> 
</body> 
</html> 

 

  
نالحظ أننا بدأنا بإنشاء الغرض . بواسطته XMlو سنقوم بكتابة وثيقة  XMLTextWriterفي المثال التالي سنقوم باستخدام الغرض 

XmlTextWriter  من ثم بدأنا بكتابة الوثيقة باستخدام طرق الغرض مثل ) مقدار اإلزاحة بين العناصر(ثم قمنا بتحديد التنسيق
WriteStartDocument  وWriteComment   وWriteStartElement....  

  .Closeو  flushثم قمنا بتفريغ محتوى الغرض إلى الملف و أغلقنا الملف باستخدام الطريقتين 
  .OurResultبعدها قمنا بفتح الملف و تحميل محتواه إلى سلسة محارف ثم قمنا بكتابة المحتوى إلى عنصر التحكم من جهة المخدم 

 
<%@Page Language="VB" %> 
<%@Import Namespace="System.XML" %> 
<%@ Import Namespace="System.IO" %> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
<html><head> 
<title>Creating an XML document with an XMLTextWriter object</title> 
<!-- #include file="..\global\style.inc" --> 
</head> 
<body bgcolor="#ffffff"> 
<span class="heading">Creating an XML document with an XMLTextWriter 
object</span><hr /> 
<!---------------------------------------------------------------------
------> 
 
<div id="outDocURL" runat="server"></div> 
<div id="outError" runat="server">&nbsp;</div> 
<div id="outResults" runat="server"></div> 
 
<script language="vb" runat="server"> 
 
Sub Page_Load() 
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   'create physical path for the new file (in same folder as ASPX page) 
   Dim strCurrentPath As String = Request.PhysicalPath 
   Dim strXMLPath As String = Left(strCurrentPath, 
InStrRev(strCurrentPath, "\")) & "newbooklist.xml" 
 
   'declare a variable to hold an XmlTextWriter object 
   Dim objXMLWriter As XmlTextWriter 
 
   Try 
 
      'create a new objXMLWriter object for the XML file 
      objXMLWriter = New XmlTextWriter(strXMLPath, Nothing) 
      outDocURL.innerHTML = "Writing to file: <b>" & strXMLPath & 
"</b>" 
 
 
   Catch objError As Exception 
 
      'display error details 
      outError.innerHTML = "<b>* Error while accessing document</b>.<br 
/>" _ 
          & objError.Message & "<br />" & objError.Source 
      Exit Sub  ' and stop execution 
 
   End Try 
 
   'now ready to write (or "push") the nodes for the new XML document 
 
   'turn on indented formatting and set indent to 3 chararcters 
   objXMLWriter.Formatting = Formatting.Indented 
   objXMLWriter.Indentation = 3 
 
   'start the document with the XML declaration tag 
   objXMLWriter.WriteStartDocument() 
 
   'write a comment element including the current date/time 
   objXMLWriter.WriteComment("Created using an XMLTextWriter - " & 
Now()) 
 
   'write the opening tag for the <BookList> root element 
   objXMLWriter.WriteStartElement("BookList") 
 
      'write the opening tag for a <Book> element 
      objXMLWriter.WriteStartElement("Book") 
 
         'add two attributes to this element's opening tag 
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         objXMLWriter.WriteAttributeString("Category", "Technology") 
         Dim intPageCount As Integer = 1248   'numeric value to convert 
         objXMLWriter.WriteAttributeString("Pagecount", 
intPageCount.ToString("G")) 
 
         'write four elements, using different source data types 
         objXMLWriter.WriteElementString("Title", "Professional Video 
Recorder Programming") 
         Dim datReleaseDate As DateTime = #03/03/2000# 
         objXMLWriter.WriteElementString("ReleaseDate", 
datReleaseDate.ToString("yyyy-MM-dd")) 
         Dim intSales As Integer = 17492 
         objXMLWriter.WriteElementString("Sales", 
intSales.ToString("G")) 
         Dim blnHardback As Boolean = True 
         objXMLWriter.WriteElementString("Hardback", 
blnHardback.ToString()) 
 
         'write the opening tag for the <AuthorList> child element 
         objXMLWriter.WriteStartElement("AuthorList") 
 
            'add two <Author> elements 
            objXMLWriter.WriteElementString("Author", "Francesca Unix") 
            objXMLWriter.WriteElementString("Author", "William Soft") 
 
         'close the <AuthorList> element 
         objXMLWriter.WriteEndElement() 
 
      'close the <Book> element 
      objXMLWriter.WriteEndElement() 
 
   'close the root <BookList> element 
   objXMLWriter.WriteEndElement() 
 
   'flush the current content to the file and close it 
   objXMLWriter.Flush() 
   objXMLWriter.Close() 
 
   'now open the new XML file and read it into a string 
   Dim strXMLResult As String 
   Dim objSR As StreamReader = File.OpenText(strXMLPath) 
   strXMLResult = objSR.ReadToEnd() 
   objSR.Close 
   objSR = Nothing 
 
   'and display the results in the page 
   outResults.innerHTML = "<pre>" & Server.HtmlEncode(strXMLResult) & 
"<pre>" 
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End Sub 
</script> 
<!---------------------------------------------------------------------
------> 
 
</body> 
</html> 
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  الفصل الثاني عشر

  AJAXاستخدام 
  

  :يتعرف الدارس في هذا الفصل على
 AJAXلماذا  •

  AJAXحسنات و سيئات  •

 AJAXأدوات تطوير  •

  AJAXالتحديث الجزئي في  •
  
  

AJAX  
  

  .postbackتعلمنا في الجلسات الماضية كيفية بناء صفحات وب تستخدم نموذج 
 .يتم في هذا النموذج إعادة إرسال الصفحات بشكل مستمر إلى المخدم لتتم إعادة توليدها

الذي عملنا عليه في جلسة سابقة، ستتم إعادة إرسال الصفحة في كل مرة يختار فيها المستخدم نوع فإذا أخذنا مثالً مثال بطاقة التهنئة 
 .خط أو لون أو يدخل نصاً ما

  .إعادة تصيير الصفحات مراراً وتكراراً وإعادة استالم المتصفح لنسخة جديدة من الصفحة ASP.NETيستدعي هذا من 
نسبياً لكن هناك وقت ضائع في إعادة توليد  كان الزمن الالزم إلعادة توليد الصفحة مقبوالًيتطلب هذا السيناريو عمالً كثيراً وإن 

 .وإرسال واستقبال األجزاء التي لم تتغير من الصفحة

كما تعد عملية إعادة اإلرسال مشتتة بعض الشيء للمستخدم الذي قد تتم مقاطعته أثناء إدخاله للمعلومات ضمن عنصر تحكم آخر أو 
 .لصفحة إلى بدايتهازلق ا

 .لذلك ستفتقر تجربة استخدام التطبيق الناتجة إلى التجاوب الذي تمنحه تطبيقات سطح المكتب

 .شبيهاً بذلك الذي يمكن الحصول عليه في تطبيقات سطح المكتب ظهر مؤخراً جيل جديد من تطبيقات الوب التي تؤمن للمستخدم تفاعالً

  .ريع وتقدم ميزات خاصة مثل الحركة وقابلية الجر واإللقاءتحدث هذه التطبيقات نفسها بشكل س
  .Google Mapsواألدوات مثل  Googleمن األمثلة الشائعة على هذه التطبيقات البريد االلكتروني الذي توفره 

  .AJAXيستخدم هذا الجيل الجديد من تطبيقات الوب ممارسات في التصميم وتقنيات تعرف باسم 
AJAX من التقنيات التي تساعد على إنشاء صفحات ديناميكية أكثر تجاوباً اختصار لمجموعة.  

  .AJAXتعتبر القدرة على تحديث جزء من الصفحة دون التأثير على األجزاء األخرى أحد الدعامات األساسية في 
  

  الحسنات – AJAXكيف نفهم 
  

  :ال بد من البدء بتحديد حسنات وسيئات هذه المقاربة AJAXلتشكيل فهم واضح لتقنية 
  :الحسنات
 .هي االستجابة AJAXتعتبر الفائدة األساسية لتقنية  •
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  .بشكل صحيح على تجربة أفضل من وجهة نظر المستخدم AJAXنحصل عند تصميم تطبيق 
ربة االستخدام بشكل أكثر نضوجاً وإن كان المستخدم ال يستطيع أن يحصل على أي جديد أو على سرعة أكبر لكن تظهر تج

  .وتكلفاً وباألخص إذا كان التطبيق الذي نقوم بتطويره ينافس تطبيقات أخرى مماثلة ال تستخدم هذه التقنية
 بشكل كبير AJAXعلى سبيل المثال تستخدم . إضافة إلى هذا ميزات غير ممكنة في صفحات الوب التقليدية AJAXتوفر  •

 .حداث من طرف الزبون مثل حركة مؤشر الفأرة وضغط األزرارستجيب لألالذي سي JavaScriptرماز 

 .postbackحيث تعتبر هذه األحداث عالية التكرارية مما يجعل من غير العملي التعامل معها باستخدام نموذج 

إلى إعادة  postbackمثالً في حال أردنا تمييز علبة نصية عندما يتحرك مؤشر الفأرة فوقها سنحتاج في حال اخترنا نموذج 
إرسال كامل الصفحة إلى مخدم الوب، إعادة توليدها وتحديث الصفحة ضمن المستعرض في الوقت الذي قد يكون فيه مؤشر 

 .الفأرة قد تحرك إلى مكان ثانٍ كلياً

لومات من االستجابة مع مثل هذا السيناريو والتجاوب بشكل آني، تحديث الصفحة عند الحاجة وطلب أي مع AJAXتستطيع 
 .مخدم الوب في الخلفية عند الحاجة إليها

يملك المستخدم الحرية في استمرار التعامل مع الصفحة خالل فترة إرسال الطلب إلى المخدم حتى أنه لن يشعر بإرسال 
 .الطلب أصالً

وغرض  JavaScriptفي الحقيقة تقنية جديدة ولكنها مجموعة من الممارسات التي تسمح باستثمار  AJAXليست : مالحظة
XMLHttpRequest الذي توفره بعض المستعرضات.  

  
  السيئات – AJAXكيف نفهم 

  
  :السيئات

 AJAXالبرمجي في تطبيق  JavaScriptتحديين أساسيين األول مرتبط بالتعقيد حيث تعتبر عملية كتابة نص  AJAXيشمل استخدام 
 .معقدة

بإدارة هذا الموضوع عوضاً عن المطور إذ توفر مجموعة من الميزات التي تسهل التعامل مع  ASP.NETلحسن الحظ ستقوم 
AJAX.  

 .AJAXيكمن التحدي الثاني في مدى دعم المستعرض لـ

  .منذ عدة أعوام ولكنه لم يتم دعمها بشكل كامل على معظم المستعرضات حتى وقت قريب AJAXظهرت التقنية التي تدعم 
كذلك هي الحال بالنسبة  5يجب التأكد من كون النسخة أحدث من النسخة  IEباستخدام مستعرض  AJAXعل مع تطبيق إذا قمنا بالتفا

 :للمستعرضات األخرى كما يوضح الجدول التالي

  النسخة  المستعرض
Internet Explorer 5  

Netscape 7  
Opera 7.6 

Safari 1.2 

FireFox 1.0 

من مستعرضات % 90ستعمل بشكل طبيعي على  AJAXبمستخدمي التطبيق لكن يمكن الجزم بأن  AJAXيتعلق قرار استخدام 
  .الزبائن

  ولكن هل معنى هذا أن مستخدمي المستعرضات القديمة لن يتمكنوا من استخدام التطبيق؟
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خالل عنصر تحكم  من ASP.NETترتبط اإلجابة بالميزة المستخدمة ففي حال استخدام ميزة التصيير الجزئي التي توفرها 
UpdatePanel  مثالً ستعمل الصفحة بشكل طبيعي حتى على المستعرضات التي ال تدعمAJAX  حيث سيتم استخدام إعادة اإلرسال

 .الكلية عوضاً عن التحديث الجزئي

  .أكثر تعقيداً سنجد أنها لن تعمل بشكل صحيح على المستعرضات القديمة AJAXأما في حال استخدام عناصر تحكم 
  .من المستعرض وإعادة تجريب الصفحات JavaScriptيكفي للتأكد من دعم صفحات التطبيق للمستعرضات القديمة إلغاء تفعيل 

ويرتفع هذا الثمن كلما تطلبت الميزة دعماً قد ال توفره معظم  AJAXال بد أن نعلم هنا أن هناك ثمن سندفعه لقاء استخدام ميزات 
 .المستعرضات

قد ال يكون مرغوباً وال ينسجم مع مايتم عادة ضمن   بالكثير من األعمال ضمن صفحة واحدة وهذا المفهوم AJAXأخيراً تقوم 
 .صفحات الوب التقليدية

  .قد تؤثر هذه المقاربة على طريقة المطور في تصميم التطبيق بشكل عام: مالحظة
  

  ASP.NETفي  AJAXأدوات تطوير 
  
  

  .ASP.NETفي أي تطبيق بما فيها تطبيقات  AJAXهناك عدة طرق الستخدام 
كونها  JavaScriptيكفي أن يمتلك المطور فهماً كافياً لـ ASP.NETدون الحاجة إلى األدوات التي توفرها  AJAXلتطوير تطبيقات 

  .اللغة األساسية التي يستخدمها المستعرض ويطلب بواستطها المعلومات من مخدم الوب حسب الحاجة
  :برنامج صحيح بواسطتها وذلك لسببين  غير شديدة التعقيد لكنه يصعب كتابة JavaScript بالرغم من كون

من مستعرض إلى آخر مما يتطلب خبرة كبيرة لدى المطور لكتابة صفحة مستقرة قادرة  JavaScriptتختلف تفاصيل تطبيق  - 
  .على العمل بشكل صحيح على كل المستعرضات

ئة السمعة تتغاضى عن الكثير من األخطاء مما يجعل عملية تحديد مكان هذه األخطاء أنها لغة سي JavaScriptيؤخذ على  - 
وإزالتها عملية صعبة حتى أن بعض هذه األخطاء قد يكون قاتالً في بعض المستعرضات ويتم تجاوزه دون أي أثر في 

 .مستعرضات أخرى مما يعقد عملية إزالة العلل من النص البرمجي

من  ASP.NETوذلك باالعتماد على ما تقدمه  AJAXعلى استخدام نموذج بسوية أعلى لتطوير تطبيقات سنركز في هذه الجلسة 
 .مكونات وعناصر تحكم من طرف المخدم خاصة بهذا الغرض

  .المطلوب للحصول على التأثيرات المرغوبة JavaScriptتقوم عناصر التحكم آلياً بتصيير نص 
  .مع استمرار المحافظة على العمل في بيئة مألوفة وبإنتاجية عالية AJAXيمكن بهذه الطريقة بناء تطبيقات 

على مرونة وقدرة كبيرة على التخصيص ولكننا سنكون قادرين على الحصول  ASP.NETضمن  AJAXلن نحصل باستخدام أدوات 
  .على تطبيقات عاملة وبأقل جهد ممكن

  
  مدير النص

  
حيث يعد عنصر  ScriptManagerإلى استعمال عنصر تحكم وب جديد هو نحتاج  ASP.NETضمن  AJAXلنتمكن من استخدام 

 .ASP.NET AJAXالتحكم هذا لب 

ويؤدي سحبه إلى الصفحة إلى إضافة  AJAXيتوضع عنصر التحكم هذا كباقي عناصر التحكم على شريط األدوات ضمن التبويب 
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  :التأشيرة التالية
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager> 

في زمن التصميم كعلبة فارغة فضية اللون ولكن عند استدعاء صفحة تحتوي على عنصر  ScriptManagerيظهر عنصر تحكم 
 .التحكم هذا لن نرى أي شيء مكانه

وذلك  AJAXالخاصة بـ JavaScriptولكن يقوم بإضافة روابط إلى مكتبات  HTMLال يقوم عنصر التحكم هذا بتوليد أي تأشيرات 
  :بإضافة نصوص خطاطية شبيهة بالشكل التالي

<script src="/YourWebSite/ScriptResource.axd?d=RUSU1mI ..." 
type="text/javascript"> 
</script> 

سار التعبر في الحقيقة ولكن تم استخدام صيغة م JavaScriptللوصول إلى نص  srcنالحظ هنا أن النص الخطاطي استخدم الواصفة 
  .المترجمة إلى لغة التجميع NET 3.5.بإيجاد الملف المتضمن في ملفات  ASP.NETعن اسم ملف لكنها عنوان يخبر 

ما هو الملف الذي يجب إرساله إلى  ScriptResource.axdللالحقة  URLتحدد سلسلة االستعالم المحرفية في نهاية عنوان 
  .المستعرض

زمناً أطول نسبياً لتحميلها من المخدم كون الملفات المستخدمة مضغوطة، يتم  AJAXب الصفحات الحاوية على ال تتطل: مالحظة
  .حفظها ضمن ذاكرة الخبئ في المستعرض وأحياناً يتم نقلها بشكل مضغوط من المخدم مباشرة في حال دعم المستعرض لهذه الميزة

 

  .ScriptManagerاستخدام مثيل لغرض  AJAXتتطلب كل صفحة ِِ
 Javascriptلتطلب منه تأسيس ارتباطات إلى موارد  ScriptManagerبالتفاعل مع غرض  Ajaxتقوم عناصر التحكم الخاصة بـ 

  .إضافية
 

 ScriptManagerفي معظم صفحات الموقع يمكن أن نقوم بوضع عنصر تحكم  AJAXمالحظة في حال الحاجة إلى استخدام ميزات 
 .(master page)ضمن الصفحة األساسية 

  .لتخصيصها بكل صفحة ScriptManagerقد يتسبب هذا السيناريو بمشكلة نابعة من ضرورة تغيير إعدادات خصائص غرض 
  .في كل صفحة مما يسمح بتحديد إعدادات مختلفة ScriptManagerProxyيكون الحل في هذه الحالة استخدام غرض 

  
  مواضيع هامة

  
  :وهي AJAXجلسة بتغطية مجموعة من المواضيع المرتبطة ببناء صفحات سنقوم ضمن ما تبقى من هذه ال

  .استخدام التحديث الجزئي لتجنب إعادة إرسال الصفحة - 
 .استخدام مؤشر التقدم للتعامل مع التحديثات البطيئة - 

 .استخدام التحديث وفق جدول زمني لتحديث جزء من الصفحة - 

  .ASP.NETفي  AJAXاستخدام عناصر تحكم أدوات تطوير 
  

  التحديث الجزئي
  

 .AJAXيعتبر التحديث الجزئي تقنية أساسية في تطبيقات 

في هذه المقاربة ال نحتاج إلى إعادة إرسال الصفحة وتحديثها من قبل المستعرض ولكن عند حصول شيء ما تقوم الصفحة بطلب 
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  .المزيد من المعلومات من المخدم
  .على استجابة صفحة الوبتتم هذه العملية في الخلفية مما يحافظ 

  :ASP.NETوتحديث الصفحات بشكل تقليدي في  AJAXيوضح الشكل التالي الفرق بين استخدام 

 
 

من جهة المخدم وتحديثها بدون رجفة في الصفحة  اًعناصر تحكم مفيدة تسمح بتحويل صفحة عادية تستخدم منطق ASP.NETتتضمن 
 .باستخدام التحديث الجزئي

  .UpdatePanelعنصر التحكم هذا هو 
  .غير المرئي UpdatePanelالفكرة األساسية هي تقسيم صفحة الوب إلى منطقة مستقلة أو أكثر وتغليف كل منها بعنصر تحكم 

سيتم اعتراض عملية إرسال الصفحة واستبدالها  UpdatePanelعند انطالق حدث في أحد عناصر التحكم المحتواة في عنصر تحكم 
  .تدعاء غير متزامنباس

  :يتم العمل وفق المراحل التالية
  .UpdatePanelيقوم المستخدم بنقر الزر ضمن عنصر تحكم  - 1
 .باعتراض حدث النقر واستبداله بطلب غير متزامن UpdatePanelيقوم عنصر التحكم  - 2

 .وإعادته إلى المستعرض HTMLيتم تنفيذ دورة حياة الصفحة الطبيعية من طرف المخدم وتصيير الناتج كنص  - 3

 .وتقوم باستبدال محتوى عنصر التحكم بالمحتوى الجديد HTMLكامل صفحة  ASP.NET AJAXتستقبل  - 4

  .UpdatePanelلن يتم تعديل أي شيء غير محتوى ضمن عنصر تحكم 
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  UpdatePanelمثال على استخدام 
  

حالي دون إعادة إرسال كامل الصفحة أو التأثير على المكونات لتحديث الزمن ال UpdatePanelالتالي عنصر تحكم   يستخدم المثال
  .األخرى

 
 

ألن الصفحة تحتاج إلى الحصول على  UpdatePanelقبل عنصر تحكم  ScriptManagerنالحظ أنه ال بد من استخدام عنصر تحكم 
  .قبل أن تستطيع استخدامها Javascriptنصوص 

 
 

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager> 
 
<img src="myAnimatedImage.gif"> 
 
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" UpdateMode="Conditional"> 
<ContentTemplate> 
<div style="background-color:LightYellow;padding: 20px"> 
<asp:Label ID="lblTime" runat="server" Font-Bold="True"></asp:Label> 
<br /> 
<br /> 
<asp:Button ID="cmdRefreshTime" runat="server" 
OnClick="cmdRefreshTime_Click" 
Text="Refresh Time" /> 
</div> 
</ContentTemplate> 
</asp:UpdatePanel> 

 

  :فهوما النص البرمجي الخاص بنقر زر التحديث أ
protected void cmdRefreshTime_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
lblTime.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); 
} 

 

  .الثمن الذي سندفعه لقاء هذه الميزة هو بعض الوقت اإلضافي الالزم للعملية
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يدوياً هي االضطرار إلى تحميل كامل  JavaScriptء نص بنا أحد نقاط الضعف في هذه المقاربة والتي تجعلها مختلفة عن عملية
  .الصفحة وإن كان القسم الذي سيتم االستفادة منه يقتصر على الزمن والتاريخ الحالي

  
  معالجة األخطاء

  
ال يؤثر على اآللية التي يتم فيها العمل على المخدم وأن الفارق يقتصر على آلية  UpdatePanelذكرنا سابقاً أن عنصر التحكم 

  .االتصال حيث تتم العملية باستخدام استدعاء غير متزامن
  .وتمريره إلى الزبون ScriptManagerعند حدوث استثناء غير معالج يتم التقاط الخطأ من قبل غرض 

  .JavaScriptمن جهة الزبون بتوليد خطأ  JavaScriptيقوم نص 
مثالً  IEتظهر في . ما يحدث الحقاً منوط بالمستعرض المستخدم ولكن عادة ما تتجاوز معظم المستعرضات األخطاء بشكل صامت

  .رسالة ضمن شريط الحالة تحدد المشكلة
تزامن من هذه الطرق استخدام صفحات األخطاء هناك خيارات أخرى للتعامل مع األخطاء التي تظهر عند استخدام استدعاء غير م

  .المخصصة
 :يلي بصيغة مشابهة لما web.configإلى الملف  <customErrors>كل ما نحتاجه للتعامل مع هذه الصفحات إضافة العنصر 

 
<customErrors defaultRedirect="ErrorPage.aspx" mode="On"></customErrors> 

 

 وإضافة معامل  ErrorPage.aspxخطأ سيقوم بإعادة توجيه المستعرض إلى الصفحة  PageRequestManagerعند تلقي 

aspxerrorpath  إلى السلسلة المحرفية لالستعالم ضمن محددURL للصفحة التي سببت المشكلة.  
http://localhost/Ajax/ErrorPage.aspx?aspxerrorpath=/Ajax/UpdatePanels.aspx 

  
  :كما في المثال التالي aspxerrorpathيقوم بقراءة معلومات المعامل  ErrorPage.aspxكتابة نص برمجي ضمن الصفحة يمكن 

string url = Request.QueryString["aspxerrorpath"]; 
if (url != null) Response.Redirect(url); 

إلى الخاصة  falseعند استخدام صفحات األخطاء المخصصة ال بد من إسناد القيمة : مالحظة
ScriptManagerAllowCustomErrorsRedirect.  

 FileInputوهي عنصر تحكم  UpdatePanelعنصري تحكم ال يمكن استخدامها مع  ASP.NET3.5تتضمن : مالحظة
  .HtmlInputFileو
  

  التحديث الشرطي
  

  .UpdatePanelقد تحتوي صفحات الوب المعقدة على أكثر من عنصر تحكم 
  .في هذه الحالة عند إطالق أحد هذه العناصر لعملية التحديث سيتم تحديث جميع مناطق عناصر التحكم تلك

لعناصر  UpdateModeإلى الخاصة  Conditionalنلجأ إلى إسناد القيمة  UpdatePanelلتالفي عملية تحديث جميع عناصر تحكم 
  .Alwaysالتحكم عوضاً عن القيمة 

 .بتحديث نفسها فقط إذا تم إطالق الحدث من أحد عناصر التحكم التي تحويها UpdatePanelستقوم عناصر 

لكن لن يظهر هذا  UpdatePanelعند استخدام هذه الطريقة سيتم تحديث جميع قيم عناصر التحكم ضمن جميع عناصر :مالحظة
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  ).من خالل أحد عناصر التحكم المحتواة ضمنه(الذي أطلق الحدث  UpdatePanelالتغيير إال ضمن عنصر 
  .تتضمن هذه المقاربة مشكلة تظهر عندما تستلزم أحد التحديثات وقت طويل مما يتيح المجال لمقاطعته بتحديث آخر

ذي يتيح عملية إرسال حتى في حال كون عملية اإلرسال وال AJAXإعادة اإلرسال غير المتزامن في  ASP.NETكما نعلم تستخدم 
  .السابقة لم تنتهي بعد

بمقاطعتها للمحافظة على استقرار و تجانس معلومـات   ASP.NETفي حال حصول عملية تحديث متزامنة على نفس العنصر ستقوم 
  .الجلسة، الكعكات وبيانات حالة التطبيق بشكل عام

  .بإهمال الطلب القديم وهنا قد تتولد المشكلة ASP.NETتزامن تقوم لذلك عند إعادة اإلرسال غير الم
إللغاء تفعيل عناصر التحكم في الفتـرة   JavaScriptعند الرغبة في منع مقاطعة عملية إعادة إرسال غير متزامنة يمكننا إضافة رماز 

  .التي سيكون فيها الطلب قيد اإلرسال
  .والذي سيتم تناوله الحقاً ضمن هذه الجلسة لهذا الغرض UpdateProgressيمكن أيضاً أن يستخدم عنصر تحكم 

  
  القادحات

  
  .UpdatePanelاستخدمت األمثلة التي قمنا باستعراضها في هذه الجلسة السلوك المبيت في عنصر تحكم 

عبر الرماز باستخدام  UpdatePanelماذا لو أردنا الحصول على تفاعل أكثر تعقيداً، سنضطر إلى المزيد من التحكم بتحديث عناصر 
  .القادحات

  .سنقوم في هذا الجزء من الجلسة بإعادة العمل على مثال بطاقة التهنئة االلكترونية الذي يقوم بالتحكم بشكل إظهار وتفاصيل البطاقة
  .إن أهم ما يميز هذه المقاربة عن سابقتها هي الحصول على نفس النتيجة باستجابة أعلى

  .للحصول على االستجابة المطلوبة UpdatePanelتخدام عنصر تحكم يتم في هذا المثال اس
ثم وضع كامل الصفحة ضمن عنصر تحكم  ScriptManagerالطريقة األسهل للوصول إلى هذا هي إضافة عنصر تحكم 

UpdatePanel واحد كما يوضح الرماز التالي: 

 
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager> 
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server"> 
<ContentTemplate> 
<!-- These are the controls for creating the greeting card. --> 
<div style="..."> 
Choose a background color:<br /> 
<asp:DropDownList id="lstBackColor" runat="server" 
Width="194px" AutoPostBack="True"> 
</asp:DropDownList> 
<br /><br /> 
Choose a foreground (text) color:<br /> 
<asp:DropDownList id="lstForeColor" runat="server" 
Height="22px" Width="194px" AutoPostBack="True" > 
</asp:DropDownList> 
<br /><br /> 
Choose a font name:<br /> 
<asp:DropDownList id="lstFontName" runat="server" 
Height="22px" Width="194px" AutoPostBack="True"> 
</asp:DropDownList> 
<br /><br /> 
Specify a font size:<br /> 
<asp:TextBox id="txtFontSize" runat="server" 
AutoPostBack="True"> 
</asp:TextBox> 
<br /><br /> 
Choose a border style:<br /> 
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<asp:RadioButtonList id="lstBorder" runat="server" 
Height="59px" Width="177px" Font-Size="X-Small" 
AutoPostBack="True" RepeatColumns="2"> 
</asp:RadioButtonList> 
<br /><br /> 
<asp:CheckBox id="chkPicture" runat="server" 
Text="Add the Default Picture" AutoPostBack="True"> 
</asp:CheckBox> 
<br /><br /> 
Enter the greeting text below:<br /> 
<asp:TextBox id="txtGreeting" runat="server" 
Height="85px" Width="240px" TextMode="MultiLine" 
AutoPostBack="True"> 
</asp:TextBox> 
</div> 
<!-- This is the panel that shows the greeting card. --> 
<asp:Panel ID="pnlCard" runat="server" ... > 
<asp:Label id="lblGreeting" runat="server" Width="272px" 
Height="150px"></asp:Label> 
<br /> 
<asp:Image id="imgDefault" runat="server" Width="212px" Height="160px" 
Visible="False"></asp:Image> 
</asp:Panel> 
</ContentTemplate> 
</asp:UpdatePanel> 
The greeting card is then generated when the Page.Load event fires: 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
if (!this.IsPostBack) 
{ 
// (Initialize all the controls here.) 
} 
else 
{ 
// Refresh the greeting card. 
UpdateCard(); 
} 
} 

 

  .بمراقبة عناصر التحكم المحتواة ومقاطعة أي طلب يمكن أن يتسبب بإعادة إرسال الصفحة UpdatePanelيقوم عنصر التحكم 
  TextBox.TextChangedيمكن أن يطلق طلب إعادة اإلرسال من نقر زر أو كما في مثالنا من أحداث 

  .ListBox.SelectedItemChangedو
 .عند تعديل اإلعدادات في الجزء األيسر سيتم تعديل الشكل في القسم األيمن دون حدوث إعادة إرسال

  .في حال إجراء أكثر من تعديل بتتالي سريع  سيتم استخدام النتيجة األخيرة المعادة و الشاملة لجميع التغييرات الحاصلة
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  .مع أن هذا المثال يؤدي الهدف المطلوب إال أنه يقوم بأعمال أكثر من الالزم التمام هذا الهدف

لكامل الصفحة في كل  HTMLواحد أي سيتم تحديث نص  UpdatePanelتم في هذه المقاربة وضع كامل الصفحة في عنصر تحكم 
  .عملية تحديث

 .UpdatePanelلبطاقة فقط ضمن عنصر في هذه الحالة يتمثل الخيار األفضل بتضمين عناصر ا

لن تعمل هذه المقاربة بالشكل الصحيح ألنه لن تتم عملية اعتراض أي من األحداث التي تنتجها عناصر التحكم الغير محتواة في 
UpdatePanel و ستتسبب في إعادة إرسال كامل الصفحة. 

داث التي تصدرها عناصر تحكم معينة حتى ولو لم تكن بشكل صريح بمراقبة األح UpdatePanelفي تكليف عنصر   يكمن الحل
 .هذا UpdatePanelمحتواة ضمن عنصر 

  .UpdatePanelتتم هذه العملية باضافة قادحات إلى عنصر التحكم 
  :يمكن إضافة قادح واحد لكل زر كما يبين الرماز التالي

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager> 
<!-- The controls for creating the greeting card go here. --> 
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server"> 
<ContentTemplate> 
<!-- This is the panel that shows the greeting card. --> 
<asp:Panel ID="pnlCard" runat="server" ... > 
<asp:Label id="lblGreeting" runat="server" Width="272px" 
Height="150px"></asp:Label> 
<asp:Image id="imgDefault" runat="server" Width="212px" Height="160px" 
Visible="False"></asp:Image> 
</asp:Panel> 
</ContentTemplate> 
<Triggers> 
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="lstBackColor" /> 
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<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="lstForeColor" /> 
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="lstFontName" /> 
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="txtFontSize" /> 
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="lstBorder" /> 
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="chkPicture" /> 
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="txtGreeting" /> 
</Triggers> 
</asp:UpdatePanel> 

 

  .بمقاطعة الحدث التلقائي لعناصر التحكم تلك UpdatePanelعنصر   تقوم القادحات بإبالغ
 

الطلبات غير المتزامنة واستخدام طلب إعادة يمكن استخدام القادحات بطريقة أخرى غير مراقبة بعض عناصر التحكم يمكن أيضاً استخدامها إلهمال 
  .إرسال كامل للصفحة عوضاً عنه

  :كما هو موضح في الرماز التالي PostBackTriggerنستخدم لهذا الغرض القادح 
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" UpdateMode="Conditional"> 
<ContentTemplate> 
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Bold="True"></asp:Label> 
<br /> 
<br /> 
<asp:Button ID="cmdPostback" runat="server" Text="Refresh Full Page" /> 
</ContentTemplate> 
<Triggers> 
<asp:PostBackTrigger ControlID="cmdPostback" /> 
</Triggers> 
</asp:UpdatePanel> 

 

  .ال تعتبر هذه التقنية شائعة االستخدام و لكنها قد تكون مفيدة جداً في بعض األحيان
  
  

يعمل في الخلفية بشكل غير متزامن مما يسمح للمستخدم باستمرار  UpdatePanelذكرنا سابقاً ضمن هذه الجلسة أن عنصر تحكم 
 .العمل على الصفحة

في هذه الحالة قد يظن المستخدم أن التطبيق ال يتجاوب ويقوم . المشكلة تكمن في الزمن الذي قد تأخذه أحد الطلبات غير المتزامنة
  .بإعادة ضغط الزر ألكثر من مرة

  .تزيد من بطئ التطبيق أكثر فأكثر إضافي وعبء على التطبيق وبالتالي تتسبب هذه المشكلة بتوليد عمل
 .UpdateProgressفي عنصر تحكم  Asp.netيتمثل الحل الذي توفره 

ويمكّن من إظهار رسالة في أثناء تخديم الطلبات غير المتزامنة التي . UpdatePanelيعمل عنصر التحكم هذا مع عنصر تحكم 
  .سبياًتستهلك وقتاً طويالً ن

  
  إظهار محاكاة لشريط التقدم

  
  .تحديد مكونات تظهر حال بدء الطلب الغير متزامن و تختفي عند إنتهائه UpdateProgressيمكننا عند إضافة عنصر تحكم 

ألنها توحي بشكل فعال أكثر أن الصفحة ما  animated GIFتتضمن المكونات الممكن إظهارها، الصور الثابتة أو المتحركة من نمط 
 .تزال تعمل

  .في ثالث نقاط من دورة عملها UpdateProgressيظهر الشكل التالي صفحة تقوم باستخدام عنصر تحكم 
 

الطلب قبل تلقي الطلب غير المتزامن و عند بداية تنفيذ   تمثل المشاهد التالية وحسب شكل الصفحة الحال التي ستظهر عليها الصفحة
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  . وعند االنتهاء من التنفيذ

 
  :النص البرمجي لعمل هذا التطبيق هو على الشكل

 
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server"> 
<ContentTemplate> 
<div style="background-color:#FFFFE0;padding: 20px"> 
<asp:Label ID="lblTime" runat="server" Font-Bold="True"></asp:Label> 
<br /><br /> 
<asp:Button ID="cmdRefreshTime" runat="server" 
OnClick="cmdRefreshTime_Click" 
Text="Start the Refresh Process" /> 
</div> 
</ContentTemplate> 
</asp:UpdatePanel> 
<br /> 
<asp:UpdateProgress runat="server" id="updateProgress1"> 
<ProgressTemplate> 
<div style="font-size: xx-small"> 
Contacting Server ... <img src="wait.gif" /> 
</div> 
</ProgressTemplate> 
</asp:UpdateProgress> 

لى التوزيع المطلوب إضافة عنصر إذ يمكن واعتماداً ع UpdateProgressال تعتبر هذه هي الطريقة الوحيدة الستخدام عنصر التحكم 
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  .UpdatePanelضمن عنصر تحكم  UpdateProgressتحكم 
فقط  UpdateProgressيتميز النص البرمجي في هذه الحالة بفارق طفيف عن الحاالت السابقة يتمثل بتمكين إظهار محتوى العنصر 

  .عند كون الطلب قيد التنفيذ
  :بطء التنفيذ و ذلك كما يلي يمكننا إضافة أسطر إضافية لمحاكاة عملية

protected void cmdRefreshTime_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
System.Threading.Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(10)); 
lblTime.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); 
} 

 

حيث يقوم عنصر تحكم  UpdatePanelمع عنصر تحكم  UpdatProgressال حاجة إلجراء عملية ربط خاصة لعنصر التحكم 
UpdateProgress   بإظهار محتوى القالبProgressTemplate  عند مباشرة أي عنصرUpdatePanel بطلب غير متزامن. 

يمكننا التحكم بحصر استجابة عنصر تحكم  UpdatePanelعلى كل حال عند العمل ضمن صفحة معقدة تحتوي أكثر من عنصر تحكم 
UpdateProgress بواحد من هذه العناصر فقط.  

إلى الخاصة  UpdatePanelالخاص بعنصر  IDيكفي لتطبيق هذه المقاربة إسناد قيمة معرف 
UpdateProgress.AssociatedUpdatePanelID . حتى أنه من الممكن ضمن هذا السياق إضافة أكثر من عنصر تحكم

UpdateProgress  وربط كل منها بعنصر تحكمUpdatePanel مختلف.  
  

  اإللغاء  
  

  .إمكانية تحديد زر إلغاء UpdateProgressتوفر عناصر تحكم 
 UpdateProgressمحتوى العنصر عند نقر المستخدم على هذا الزر ستتم عملية إلغاء فوري للطلب غير المتزامن، وسيتم إخفاء 

  .تها األصليةوتعود الصفحة إلى حال
 :إن عملية إضافة زر إلغاء هي إجرائية بمرحلتين

كما يظهر  <body/>بشكل حرفي إلى نهاية رماز الصفحة بعد جميع المكونات وقبل إغالق التأشيرة  JavaScriptإضافة نص  .1
 :في الرماز التالي

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="WaitIndicator.aspx.cs" 
Inherits="WaitIndicator" %> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
... 
</head> 
<body> 
<form id="form1" runat="server"> 
... 
</form> 
<script type="text/javascript"> 
var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance(); 
prm.add_initializeRequest(InitializeRequest); 
function InitializeRequest(sender, args) 
{ 
if (prm.get_isInAsyncPostBack()) 
{ 
args.set_cancel(true); 
} 
} 
function AbortPostBack() 
{ 
if (prm.get_isInAsyncPostBack()) { 
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prm.abortPostBack(); 
} 
} 
</script> 
</body> 
</html> 

 .في أي وقت إللغاء عملية اإلرسال غير المتزامن ()AbortPostBackبعد إضافة هذا النص البرمجي يمكننا استدعاء الطريقة  .2

باستخدام واصفة حدث  ()AbortPostBackبالطريقة  JavaScriptتعتبر أسهل طريقة للوصول إلى هذا الهدف وصل حدث 
JavaScript. 

فعلى سبيل المثال يمكن التعامل مع حدث النقر من جهة الزبون  .HTMLألي عنصر  JavaScriptيمكننا إضافة واصفة حدث 
  .onclickباستخدام الواصفة 

  .()AbortPostBackيستخدم الرماز التالي هذه التقنية لربط زر مع التابع 
<input id="cmdCancel" onclick="AbortPostBack()" type="button" value="Cancel" /> 

 

  .وسيتم إيقاف عمليات االستدعاء غير المتزامن فوراً ()AbortPostBackعند النقر على هذا الزر سيتم إطالق التابع 
كما يظهر في  UpdateProgressالخاص بعنصر تحكم  ProgressTemplateاالستخدام النمطي لمثل زر اإللغاء هذا هو ضمن 

  :الشكل

  
  

  التحديث وفق فاصل زمني
  

  .يحتاج المستخدم أحياناً إلى تمكين عملية تحديث الصفحة دون انتظار أي فعل من المستخدم
كل خمسة (قد نحتاج على سبيل المثال إلى إنشاء صفحة خاصة بمؤشرات األسهم حيث ال بد من تحديث قيم المؤشرات بشكل دوري 

  .و الذي يسمح بتنفيذ هذا التصميم بسهولة ASP.NETالذي توفره  Timerيمكن في هذه الحالة استخدام عنصر التحكم ). دقائق مثالً
  :ذا إضافته إلى الصفحة وتحديد فاصل التحديث كما يلييكفي الستخدام عنصر التحكم ه

<asp:Timer ID="Timer1" runat="server" Interval="60000" /> 

ضمن التطبيق لما يضيفه من عبء على التطبيق وتأثيره على تقليل  Timerال بد من التفكير ملياً قبل استخدام عنصر التحكم : مالحظة
 .لة إبقاء زمن التحديث أطول ما يمكنقابلية التوسيع كذلك يجب محاو
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  .والذي يمكن معالجته لتحديث الصفحة Tickيقوم المخدم بإطالق حدث 
يقود إلى إطالق كامل دورة حياة الصفحة مع  Timer، ألن عنصر التحكم Page.Loadيمكن أيضاً االعتماد على أحداث أخرى مثل 

  .Tickكل ظهور لحدث 
  .صفحات التي تستخدم التصيير الجزئيال Timerيناسب عنصر التحكم  

مع التصيير الجزئي نقوم بتضمين الجزء المطلوب تحديثه من الصفحة في عنصر تحكم  Timerالستخدام عنصر التحكم 
UpdatePanel  مع االنتباه إلى إسناد القيمةConditional  إلى الخاصةUpdateMode  ثم إضافة قادح لقسر عملية التحديث مع كل
  :كما يوضح الرماز التالي Timer.Tickظهور للحدث 

<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" UpdateMode="Conditional"> 
<ContentTemplate> 
... 
</ContentTemplate> 
<Triggers> 
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Timer1" EventName="Tick" /> 
</Triggers> 
</asp:UpdatePanel> 

 

لن تتمكن ببساطة من وضع هـذا العنصـر ضـمن عنصـر تحكـم      . Timerال بد من استعمال القادحات مع عنصر تحكم : مالحظة
UpdatePanel فحةألنه سيقوم في هذه الحالة بإعادة إرسال الصفحة بشكل كامل مع ارتجاف في الص. 

 

  .في الرماز من جهة المخدم Enabledإلى الخاصة  falseيمكنك ببساطة إسناد القيمة  Timerإليقاف عنصر تحكم 
  :بعد عشر تحديثات Timerيبين الرماز التالي كيف تتم عملية إلغاء تفعيل عنصر التحكم 

protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 
// Update the tick count and store it in view state. 
int tickCount = 0; 
if (ViewState["TickCount"] != null) 
{ 
tickCount = (int)ViewState["TickCount"]; 
} 
tickCount++; 
ViewState["TickCount"] = tickCount; 
// Decide whether to disable the timer. 
if (tickCount > 10) 
{ 
Timer1.Enabled = false; 
} 
} 

  
  ASP.NETفي  Ajaxعناصر تحكم أدوات 

  
 Microsoftهي مشروع مشترك بين  Timerو UpdatePanel ،UpdateProgressعدا عناصر تحكم  AJAXمجموعة أدوات 

  .ASP.NET Communityو
  .إلنشاء تأثيرات معقدة ASP.NET AJAXيتضمن هذا المشروع عشرات عناصر التحكم التي تستخدم مكتبات 

  :اتجه العديد من المطورين إلى استخدام هذه المكتبات لعدة أسباب
 .المجانية

  .تتضمن كامل النص البرمجي لتمكين المطورين الطموحين من إجراء التعديالت على أي عنصر تحكم
 .ASP.NETتستخدم موسعات لتحسين عمل عناصر تحكم الوب في 
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  :Accordionمثال استخدام عنصر تحكم 

  هو عبارة عن حاوية تقوم بمراكمة مجموعة من اللوحات فوق بعضها البعض وتمكّن رؤية محتوى أحدها Accordionعنصر تحكم 
 .فقط في وقت واحد

  .عند ضغط هذه الترويسة يتم عرض محتوى اللوحة. لكل لوحة من هذه اللوحات ترويسة
  ).Colors, Text, Other(مؤلفاً من ثالث لوحات  Accordionف يبدو عنصر تحكم يوضح الشكل التالي كي

 
ولكن يتم إخفاؤها باستخدام أنماط  HTMLفي المرة األولى التي يتم فيها تحميل الصفحة يتم تحميل جميع اللوائح وتصييرها إلى لغة 

CSS. 

بالعمل وتغيير واصفات هذه األنماط إلظهار محتوى اللوحة التي تم النقر على ترويستها  JavaScriptعند نقر الترويسة يقوم تابع 
 .وإخفاء محتوى اللوحة السابقة

  .إعطاء مظهر أكثر إنسيابية لحركة اإلظهار تلك FadeTransitionإلى الخاصة  trueيمكن باسناد القيمة 
 :Accordionضمن عنصر تحكم  AccordionPaneي النص التالي يوضح البنية التي يتم استعمالها لوضع عنصر

 
<ajaxToolkit:Accordion ID="Accordion1" runat="server"> 
<Panes> 
<ajaxToolkit:AccordionPane runat="server"> 
... 
</ajaxToolkit:AccordionPane> 
<ajaxToolkit:AccordionPane runat="server"> 
... 
</ajaxToolkit:AccordionPane> 
</Panes> 
</ajaxToolkit:Accordion> 

 

  :مالحظة
لتحديد اللوحة التي سيتم إظهارها من لوائح عنصر تحكم  Accordion.SelectedIndexيمكننا استخدام الخاصة  - 
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Accordion 

سيتم إظهار محتوى أحد اللوائح بشكل تلقائي أي لن  RequiredOpenedPaneإلى الخاصة  trueفي حال إسناد القيمة  - 
 نتمكن من إغالق جميع اللوائح في آن معاً

 

  :من مقطعين أساسيين AccordionPaneيتكون كل عنصر تحكم 
  .يستخدم إلظهار اسم اللوحة وكزر قابل للضغط لتأمين فتح و إغالق اللوحة: الرأس - 
 .تضمينها في هذه اللوحةيحمل هذا الجزء العناصر التي تود : المحتوى - 

 

  .5فيما يلي الرماز الواجب استخدامه للحصول على الواجهة المبينة في الشكل رقم 
<ajaxToolkit:Accordion ID="Accordion1" runat="server" 
HeaderCssClass="accordionHeader" 
HeaderSelectedCssClass="accordionHeaderSelected" 
ContentCssClass="accordionContent"> 
<Panes> 
<ajaxToolkit:AccordionPane runat="server"> 
<Header>Colors</Header> 
<Content> 
Choose a background color:<br /> 
<asp:DropDownList id="lstBackColor" runat="server" 
Width="194px" AutoPostBack="True"> 
</asp:DropDownList> 
<br /><br /> 
Choose a foreground (text) color:<br /> 
<asp:DropDownList id="lstForeColor" runat="server" 
Height="22px" Width="194px" AutoPostBack="True" > 
</asp:DropDownList> 
</Content> 
</ajaxToolkit:AccordionPane> 
<ajaxToolkit:AccordionPane runat="server"> 
<Header>Text</Header> 
<Content> 
Choose a font name:<br /> 
<asp:DropDownList id="lstFontName" runat="server" 
Height="22px" Width="194px" AutoPostBack="True"> 
</asp:DropDownList> 
<br /><br /> 
Specify a font size:<br /> 
<asp:TextBox id="txtFontSize" runat="server" 
AutoPostBack="True"> 
</asp:TextBox> 
<br /><br /> 
Enter the greeting text below:<br /> 
<asp:TextBox id="txtGreeting" runat="server" 
Height="85px" Width="240px" TextMode="MultiLine" 
AutoPostBack="True"> 
</asp:TextBox> 
</Content> 
</ajaxToolkit:AccordionPane> 
<ajaxToolkit:AccordionPane runat="server"> 
<Header>Other</Header> 
<Content> 
Choose a border style:<br /> 
<asp:RadioButtonList id="lstBorder" runat="server" 
Height="59px" Width="177px" Font-Size="X-Small" 
AutoPostBack="True" RepeatColumns="2"> 
</asp:RadioButtonList> 
<br /><br /> 
<asp:CheckBox id="chkPicture" runat="server" 
Text="Add the Default Picture" AutoPostBack="True"> 
</asp:CheckBox> 
</Content> 
</ajaxToolkit:AccordionPane> 
</Panes> 
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</ajaxToolkit:Accordion> 

 

  
  AutoCompleteExtenderعنصر التحكم 

  
بل هي في  Accordionعناصر تحكم جديدة كلياً مثل عنصر التحكم هي  ASP.NETفي  AJAXليست جميع عناصر تحكم أدوات 

 .التقليدية ASP.NETمعظمها موسعات إلضافة مزايا جديدة لعناصر تحكم 

  .تمكّن هذه الموسعات من استخدام نفس التأثيرات على عدد كبير من عناصر التحكم
  .AutoCompleteExtenderتصبح هذه المقاربة مفيدة جداً عندما نتعامل مع ميزة متعددة األغراض مثل اإلتمام اآللي 

من إظهار قائمة باالقتراحات أثناء تحرير المستخدم لمحتوى أحد عناصر التحكم  AutoCompleteExtendereيمكّن عنصر التحكم 
 .النصية

  .عادي TextBoxأثناء العمل مع عنصر تحكم  AutoCompleteExtenderيبين الشكل التالي شكل عنصر تحكم 

 
  .عندما يبدأ المستخدم بالكتابة ضمن العلبة النصية تظهر قائمة تقدم مجموعة من االقتراحات

  .العلبة النصية عندما ينقر المستخدم على أحد هذه الخيارات من القائمة يتم نسخ نص هذا الخيار إلى
  :يلزمنا لتطبيق هذا المثال عنصر تحكم علبة نصية عادية

Contact Name:<asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox> 

يتم االستحصال على قائمة . AutoCompleteExtenderو  ScriptManagerبعد إضافة العلبة النصية يجب إضافة عنصري تحكم 
  .من إجرائية خاصة سنحتاج إلنشائها ضمن صفحتنا AutoCompleteExtenderاالقتراحات التي يقدمها عنصر التحكم 

 IDحيث نقوم بإسناد قيمة  TargetControlIDبعنصر تحكم ما نستخدم الخاصة  AutoCompleteExtenderلربط عنصر التحكم 
  .اد الربط معه إلى هذه الخاصةالخاصة بعنصر التحكم المر

  .عدد المحارف التي يجب كتابتها قبل تقديم أي إقتراح إلظهار قائمة اإلتمام اآللي MinimumPrefixLengthتحدد الخاصة 
  .اسم طريقة الوب التي سيتم استخدامها للحصول على قائمة االقتراحات ServiceMethodتحدد الخاصة 

 
<ajaxToolkit:AutoCompleteExtender ID="autoComplete1" runat="server" 
TargetControlID="txtName" ServiceMethod="GetNames" MinimumPrefixLength="2"> 
</ajaxToolkit:AutoCompleteExtender> 

  .ليعمل هذا المثال بنجاح GetNamesال بد من إنشاء طريقة الوب  
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[System.Web.Services.WebMethod] 
[System.Web.Script.Services.ScriptMethod] 
public static List<string> GetNames(string prefixText, int count) 
{ ... } 

القيمة االفتراضية هي (تقبل طريقة الوب المعرفة معاملين يحددان النص الذي كتبه المستخدم وعدد المقترحات المطابقة المراد إظهارها 
  ).لهذا المعامل 10

أن هذه الطريقة هي طريقة وب بمعنى أن الزبون يستطيع استدعاءها بشكل مباشر  GetNamesتحدد الواصفتان السابقتان للطريقة 
وهي الطريقة التي يستخدمها عنصر ( JavaScriptوبأنها تدعم االستدعاء باستخدام  HTTPباستعمال طلبات 

AutoCompleteExtender.(  
قوم باالستحصال على المقترحات قد يكون مرهقاً بعض الشيء، سنستخدم في مثالنا قائمة من األسماء يتم كتابة النص البرمجي الذي سي

  .NorthWind االستحصال عليها من قاعدة البيانات
، نلجأ AutoComleteExtenderللتأكد من أن هذه العملية ستتم لمرة واحدة وليس كل مرة يتم فيها التعامل مع عنصر مرتبط مع 

  :إلى استخدام الذاكرة الخبيئة كما يوضح الرماز التالي عادة
List<string> names = null; 
// Check if the list is in the cache. 
if (HttpContext.Current.Cache["NameList"] == null) 
{ 
// If not, regenerate the list. The ADO.NET code for this part 
// isn't shown (but you can see it in the downloadable examples 
// for this chapter. 
names = GetNameListFromDB(); 
// Store the name list in the cache for sixty minutes. 
HttpContext.Current.Cache.Insert("NameList", names, null, 
DateTime.Now.AddMinutes(60), TimeSpan.Zero); 
} 
else 
{ 
// Get the name list out of the cache. 
names = (List<string>)HttpContext.Current.Cache["NameList"]; 
} 
... 

  
 :المرحلة التالية في هذا النص هي مطابقة عناصر القائمة إليجاد العناصر التي تبدأ بنفس األحرف التي تمت كتابتها

... 
int index = -1; 
for (int i = 0; i < names.Count; i++) 
{ 
// Check if this is a suitable match. 
if (names[i].StartsWith(prefixText)) 
{ 
index = i; 
break; 
} 
} 
// Give up if there isn't a match. 
if (index == -1) return new List<string>(); 
... 

فإما أن يصل إلى . وينتقل عبر الالئحة ويحاول االستحصال على عشرة اقتراحاتبدليل الموقع الحالي بعده يبدأ الرماز الخاص بالبحث 
  .نهاية القائمة أو يجد قيمة ال تطابق السابقة التي تم إدخالها فيوقف البحث

... 
List<string> wordList = new List<string>(); 
for (int i = index; i < (index + count); i++) 
{ 
// Stop if the end of the list is reached. 
if (i >= names.Count) break; 
// Stop if the names stop matching. 
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if (!names[i].StartsWith(prefixText)) break; 
wordList.Add(names[i]); 
} 
... 

  .وأخيراً تتم إعادة جميع النتائج المطابقة
... 
return wordList; 

  
  

  AjAXالحصول على المزيد من عناصر تحكم أدوات 
  
  

العناصر  ASP. NETهي أمثلة بسيطة عما تحتويه مكتبة أدوات  AutoCompleteExtenderو  Accordionعناصر   
  .عنصر مكون 30والتي تحتوي على أكثر من 

حيث يمكن إيجاد  http://ajax.asp.net/ajaxtoolkit الطريقة األسهل للبدء باستكشاف عناصر التحكم األخرى قم بزيارة الموقع 
  .مراجع تصف كل عنصر و طريقة عمله و تمكنك من اختباره مباشرة عن طريق الموقع

 :من أهم عناصر التحكم المفيد استكشافها
  

AlwaysVisibleControlExtender, AnimationExtender, CalendarExtender, DragPanelExtender, 
DynamicPopulateExtender, FilteredTextBoxExtender, HoverMenuExtender, ListSearchExtender, 
ModalPopupExtender, MutuallyExclusiveCheckboxExtender 

NumericUpDownExtender, PagingBulletedListExtender, PasswordStrengthExtender, 
PopupControlExtender, RatingResizableControlExtender, SlideShowExtender, TabContainer, 

TextBoxWatermark  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Universal Knowledge Solutions s.a.l. 
194 

  الثالث عشرالفصل 

 ASP.NETالخبء في 
 
 

  :يتعرف الطالب في هذه الجلسة على
  مفهوم الخبء في تطبيقات الوب - 1
 متى نستخدم الخبء - 2

 و كيفية استخدامها ASP.NETأنواع الخبء التي تدعمها  - 3

 
 

 الخبء

 
 

تختلف تطبيقات الوب بشكل عام عن تطبيقات سطح المكتب كونها تحتاج إلى متطلبات خاصة مثل الحاجة لتخديم عدد كبير من الزبائن 
  .بشكل سريع و بسيط

. تقود أحياناً إلى نسيان المطور أنه يعمل على تطبيق وب المطورين باستخدام العديد من الميزات التي قد ASP.NETتغري بيئة 
 .يؤدي استخدام هذه التقنيات أو اآلليات إلى إبطاء أو حتى إعاقة عمل التطبيق

مثل طرق إدارة الحالة المختلفة وعناصر تحكم  ASP.NETلحسن الحظ يمكن أن نبني تطبيق يستفيد من المميزات الكثيرة التي تمنحها 
  .الوب
  .ج المطور للمزيد من الوقت في عملية ضبط األداء للموقعسيحتا

في عملية الخبء يتم تخزين المعلومات القيمة بشكل مؤقت على ذاكرة المخدم ليتم إعادة . أحد أسهل الطرق لتحسين األداء هي الخبء
 .استخدامها الحقاً

  .ضمن آلية مبيتة تكفل األداء الجيد للتطبيقإن عملية الخبء و بعكس ما رأيناه في الطرق المختلفة إلدارة الحالة تت
 
 

 ASP.NETبء في لخا

 
منذ النسخ األولى حيث تمت زيادة فعالية المزايا المضمنة في هذه اآللية بشكل  ASP.NETتمت العديد من التطويرات على الخبء في 

 .بعض السيناريوهات بشكل كبير يرفع األداء في

المعلومات التي يتم االستحصال عليها من قاعدة البيانات لغرض توفير الوقت الالزم إلعادة استعادتها في يستخدم الخبء عادة لتخزين 
 .كل مرة

يمكن بعملية ضبط لألداء باستخدام الخبء تخفيض العبء للحد األدنى، حيث سيتم الحصول على بعض المعلومات المطلوبة من ذاكرة 
  .من قاعدة البياناتالخبء عوضاً عن إعادة االستعالم عنها 

إن ذاكرة المخدم هي مورد محدود، ستؤدي المبالغة في استخدامها إلى . ليست عملية تخزين المعلومات ضمن الذاكرة دائماً فكرة جيدة
  .تخزين األجزاء الفائضة على القرص الصلب مما سيقود النظام كامالً إلى حالة من انخفاض في األداء

حيث غالباً ما يتم توفير المعلومات التي يتم خبؤها ضمن ذاكرة . ذاتية المحدودية ASP.NETية الخبء فيلهذا تم العمل على جعل تقن
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 .المخدم

ت ذاكرة المخدم أو حصل استهالك كبير للذاكرة من قبل التطبيقات فإذا امتأل. يظل زمن االحتفاظ بهذه االمعلومات ضمن إدارة المخدم
  .ة لذاكرة الخبء وستتابع التطبيقات عملها بأداء جيدالعاملة ستتم عملية إخالء اصطفائي

 
 

 متى نستخدم الخبء

 
 .يكمن السر األساسي في االستفادة األعظمية من الخبء في اختيار الزمن المناسب الستخدامها

  .إلنشائها وتخزينها من استراتيجيات الخبء الناجح التركيز على تخزين المعلومات األكثر استخداماً و التي تستهلك زمن كبير نسبياً
  .إن خبء معلومات غير مهمة نسبياً قد يؤدي إلى إجبار إخالء معلومات أكثر أهمية

  :هناك نقطتين أساسيتين ينصح بمراعاتهما عند استخدام الخبء
 .قم بخبء البيانات عالية الكلفة

  .قم بخبء البيانات المستخدمة بكثرة
 .أداء أعلى و قابلية أكبر للتوسعيمكن بمراعاة هاتين النقطتين الوصول إلى 

 
 

 ASP.NETالخبء في 

 
 :نوعان أساسيان ASP.NETللخبء في 

التي تم تصييرها  HTMLيتم االحتفاظ في هذا النوع من الخبء بنسخة عن صفحة . وهو أبسط أشكال الخبء: خبء الخرج - 
  .وإرسالها إلى الزبون

حيث يتم تخزين األجزاء الهامة من المعلومات التي . الذي يكتبه المطورتتم هذه العملية يدوياً ضمن الرماز : خبء البيانات - 
يعتبر خبء البيانات من حيث المفهوم مشابهاً لحالة التطبيق لكنه يعتبر حل أفضل بكثير من وجهة نظر . تستهلك وقتاً إلنشائها

 .التأثير على أداء المخدم

 

  :باالعتماد على النوعين الرئيسيين أعالههناك أيضاً نوعان خاصان من الخبء يمكن استخدامهما 
 HTMLيعد هذا النوع من الخبء حالة خاصة من خبء الخرج حيث يتم تخزين أجزاء من خرج صفحة : الخبء الجزئي •

 .المرسل إلى الزبون عوضاً عن خبء كامل الصفحة

 SqlDataSourceالبيانات مثل  يعبر هذا النوع من الخبء عن القدرة المبيتة لدى عناصر تحكم: خبء مصادر البيانات •
يستخدم هذا النوع من الخبء ،عملياً، طريقة خبء  .على خبء البيانات ObjectDataSourceو XMLDataSourceو

يكمن االختالف في أن المطور ليس بحاجة أن يعالج العملية بشكل صريح إذ يكفي إعداد الخصائص المناسبة ليقوم . البيانات
  .ات بإدارة عملية خبء، تخزين واستعادة البيانات تلقائياًعنصر تحكم مصدر البيان

  
 خبء الخرج

 
 

و عند طلب الصفحة مرة أخرى لن تتم إعادة إنشاء أغراض عناصر التحكم  HTMLيتم في هذا النوع كما ذكرنا خبء كامل صفحة 
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  .النسخة المخزنة من الصفحة إلى الزبون أو إعادة دورة حياة الصفحة من جديد كما لن يتم تنفيذ أي رماز بل سيتم إعادة إرسال
  :لنتمكن من رؤية عمل خبء الخرج سنقوم ببناء صفحة بسيطة تظهر الوقت الحالي كما هو موضح في الشكل أدناه

 
 

  :يلي أما الرماز فهو كما
public partial class OutputCaching : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
lblDate.Text = "The time is now:<br />"; 
lblDate.Text += DateTime.Now.ToString(); 
} 
} 

 

  :تحت موجه الصفحة تماماً aspxفي بداية ملف  OutputCacheهي إضافة الموجه : الطريقة األكثر شيوعاً لتفعيل خبء الصفحة
<%@ OutputCache Duration="20" VaryByParam="None" %> 

  .ثانية في مثالنا 20لتحديد الفترة التي سيتم فيها خبء الصفحة و هي  Durationيستخدم معامل 
  .هو معامل إلزامي سنؤجل شرحه إلى مرحلة الحقة ضمن هذه الجلسة VaryByParamالمعامل 

ثانية سوف لن تؤدي إلى تحديث الوقت و التاريخ  20عند تشغيل هذا المثال سنالحظ بأن أي عملية تحديث ضمن فترة ال تتجاوز 
 .الحالي

ثانية فقط في حال لم يتم إخالء الصفحة قبل ذلك من ذاكرة الخبء  20إن الزمن الذي سيتم االحتفاظ خالله بنسخة عن الصفحة هو 
 .بسبب امتالئها

  
  

  الخبء من طرف الزبون
  

  .الزبونأحد الخيارات المتوفرة للمطور هي الخبء من طرف 
تستخدم هذه النسخة عند عودة الزبون إلى الصفحة أو عند إعادة كتابة . في هذه الحالة يقوم المستعرض بتخزين نسخة من الصفحة

 .اسمها ضمن شريط العنوان
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  .وسيعاد طلب الصفحة من المخدم Refreshسيتم إهمال النسخة المخزنة على الزبون في حال ضغط الزر 
والتي تحدد قيمة من الترقيم  OutputCacheضمن الموجه  Locationف الزبون باستخدام الواصفة يمكن خبء صفحة من طر

System.Web.UI.OutputCacheLocation كما هو موضح أدناه:  
 
<%@ OutputCache Duration="20" VaryByParam="None" Location="Client" %> 

التي يحققها الخبء من جهة المخدم ألنه اليمنع بناء نسخ مختلفة لكل مستخدم ولكنها ال يقدم الخبء من جهة الزبون فائدة مماثلة لتلك 
تظل طريقة مفيدة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء عن المخدم و باألخص عند العمل مع التطبيقات التي تعتمد على تخصيص 

  .البيانات
  
  

  الخبء و سلسلة محارف االستعالم
  

عاتها في خبء البيانات هي متى يجب إعادة استخدام البيانات المخزنة ومتى يجب إعادة طلبها مرة أحد أهم األمور التي يجب مرا
  .أخرى

  .OutputCacheضمن الموجه  VaryByParamنستخدم لتسهيل عملية اتخاذ القرار بهذا الخصوص ضمن التطبيق الواصفة 
  .و مجموعة من النسخمن تحديد خبء نسخة واحدة من الصفحة أ ASP.NETتمكن هذه الواصفة 

تخزين نسخ تختلف عن بعضها البعض بأحد أو جميع المعامالت التي يتم تمريرها ضمن سلسلة محارف  ASP.NETـيمكن ل
 .(Query String)االستعالم 

  .تحدد هذه القيمة خبء لنسخة واحدة من الصفحة. VaryByParamللواصفة  Noneاستخدمنا في المثال السابق القيمة 
إلى الواصفة  *لتمكين عملية خبء نسخة جديدة مع كل تغيير في أي معامل ضمن سلسلة محارف االستعالم نسند القيمة 

VaryByParam.  
لتحديد معامل أو مجموعة معامالت ليتم أخذها بعين االعتبار عند خبء نسخة جديدة يكفي وضع أسماء هذه المعامالت مفصولة بفاصلة 

  :أي من الشكل VarByParamفة منقوطة ضمن قيمة الواص
<%@ OutputCache Duration="20" VaryByParam="ProductID;CurrencyType" %> 

  
  :مثال

  
  .يستخدم المثال التالي صفحتي وب لتوضيح كيفية خبء أكثر من نسخة من صفحة وب بشكل منفصل

  :ا يبين الشكلواجهة تحتوي ثالثة أزرار كم QueryStringSender.aspxتوفر الصفحة األولى 
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مع إضافة معامل  QueryStringRecipient.aspxتستخدم األزرار الثالثة مقبض معالجة حدث وحيد يقوم باالنتقال إلى الصفحة 

  :يحدد رقم النسخة إلى سلسلة محارف االستعالم كما في الرماز التالي
 

protected void cmdVersion_Click(Object sender, EventArgs e) 
{ 
Response.Redirect("QueryStringRecipient.aspx" + "?Version=" + 
((Control)sender).ID); 
} 

رسالة إظهار التاريخ والوقت التي قمنا باستخدامها في مثالنا السابق ضمن هذه  QueryStringRecipient.aspxتستخدم الصفحة 
  :OutputCacheضمن موجه  VaryByParmإلى الواصفة   Versionالجلسة مع فارق إسناد  القيمة

<%@ OutputCache Duration="60" VaryByParam="Version" %> 

سنقوم بتغيير حجم الخط ضمن مقبض حدث تحميل  VarByParamلتمييز النسخ المختلفة التي سيتم خبؤها بحسب تغير الواصفة 
  :يلي كما Versionالصفحة بحسب قيمة هذا المعامل 

protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
lblDate.Text = "The time is now:<br />" + DateTime.Now.ToString(); 
switch (Request.QueryString["Version"]) 
{ 
case "cmdLarge": 
lblDate.Font.Size = FontUnit.XLarge; 
break; 
case "cmdNormal": 
lblDate.Font.Size = FontUnit.Large; 
break; 
case "cmdSmall": 
lblDate.Font.Size = FontUnit.Small; 
break; 
} 
} 

  
  

  التحكم المخصص بالخبء

  
  .ليس استخدام التغير في سلسلة محارف االستعالم هو الطريق الوحيد لخبء نسخ متباينة من صفحة ما
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  .من إنشاء إجرائية خاصة مهمتها تحديد الحاجة إلى خبء نسخة جديدة من الصفحة ASP.NETتمكن 
  .VaryByCustomتستخدم لهذا الغرض الخاصة 

أحد االستخدامات الممكنة لهذا النمط من التحكم المخصص بالخبء هو تمكين خبء نسخة جديدة من الصفحة عند اختالف المستعرض 
  .المستعمل

  :تالي إلى أعلى الصفحة المراد خبء نسخ منهايجب أن يضاف الرماز ال
<%@ OutputCache Duration="10" VaryByParam="None" VaryByCustom="Browser" %> 

  .كتابة النص البرمجي لإلجرائية المسؤولة عن تحديد خبء نسخة جديدةتستلزم المرحلة التالية 
  :Global.asaxيوضع الرماز التالي ضمن ملف التطبيق 

public override string GetVaryByCustomString( 
HttpContext context, string arg) 
{ 
// Check for the requested type of caching. 
if (arg == "browser") 
{ 
// Determine the current browser. 
string browserName; 
browserName = Context.Request.Browser.Browser; 
// Indicate that this string should be used to vary caching. 
return browserName; 
} 
else 
{ 
// For any other type of caching, use the default logic. 
return base.GetVaryByCustomString(context, arg); 
} 

  
  

  :الخبء الجزئي
بإمكانه خبء كامل الصفحة لذلك يلجأ إلى خبء الجزء ذو التعقيد األعلى واألكثر كلفة يكتشف المطور في بعض األحيان أنه لن يكون 

 .من حيث زمن البناء و التخزين و التي ال تتغير بشكل كبير نسبياً

يمكن بعد هذا إضافة . لنتمكن من استخدام الخبء الجزئي علينا بناء عنصر تحكم مخصص يحتوي الجزء المراد خبئه من الصفحة
  .إلى عنصر التحكم المخصص OutputCacheجه المو

ال يختلف مفهوم الخبء الجزئي عن المفهوم العام لخبء الصفحة بفرق واحد هو أن الصفحة لن تستطيع التفاعل مع محتوى عنصر 
  .التحكم الذي تمت استعادته من ذاكرة الخبء

الخصائص، لن يتمكن رماز الصفحة من الوصول إلى، أو تعديل، فإذا وفر عنصر التحكم الذي تم خبئه على سبيل المثال مجموعة من 
  .هذه الخصائص

  .المخزنة كما هي ضمن الصفحة HTMLستتم إضافة كتلة 
  

  إعدادات الخبء
  

أو الرماز  aspxأحد المشاكل األساسية لخبء الخرج هي ضرورة تضمين التعليمات ضمن الجزء الحاوي على التأشيرات في ملفات 
 .الخاص بالصف

 .مع أن هذه الطريقة ليست سيئة، تصبح المشكلة أكثر تعقيداً في حال كان عدد الصفحات التي يتم تفعيل الخبء فيها كبيراً
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 .عندها تصبح عملية تغيير اإلعدادات الخاصة بالخبء في كل الصفحات عملية مرهقة 

ادات الخبء لمجموعة من الصفحات ضمن ملف تمكن هذه الخاصة من تعريف إعد. cache profileميزة تدعى  ASP.NETتتضمن 
web.config عندها يمكن ربط هذه اإلعدادات مع عدد كبير من الصفحات ،. 

  .web.configيكفي لتعديل إعدادات الخبء لجميع الصفحات تعديل اإلعدادات من ضمن ملف 
 :كما يوضح المثال التالي <outputCacheProfiles>ضمن القسم  <add>لتعريف إعدادات خبء نقوم باستخدام التأشيرة 

 
<configuration> 
<system.web> 
<caching> 
<outputCacheSettings> 
<outputCacheProfiles> 
<add name="ProductItemCacheProfile" duration="60" /> 
</outputCacheProfiles> 
</outputCacheSettings> 
</caching> 
... 
</system.web> 
</configuration> 

 

 :CacheProfileضمن صفحة محددة باستخدام الواصفة   يمكننا استخدام اإلعدادات التي تم تعريفها في أحد تشكيالت إعدادات الخبء
<% OutputCache CacheProfile="ProductItemCacheProfile" VaryByParm="None" %> 

   
لتعريفه ضمن  <add>أو استخدام التأشيرة  OutputCacheا استخدام الموجه لتحديد تفاصيل أخرى متميزة إلحدى الصفحات يمكنن

  .تشكيل مختلف
  

  خبء البيانات
  

  .يعتبر هذا الشكل من أشكال الخبء أكثر األشكال مرونة ، لكنه يتطلب خطوات إضافية ضمن النص البرمجي
الفكرة األساسية في خبء البيانات أن يقوم المطور بشكل صريح بإضافة القيم واألغراض التي تعتبر عمليات إنشائها، تخزينها مكلفة 

  .Cacheإلى غرض مجموعة مبيت يدعى 
 .System.Web.Caching.Cacheحيث تعيد هذه الخاصة مثيل من الصف . Pageهو أحد خصائص صف  Cacheالغرض 

 .الذي قمنا باستعراض عمله ضمن الجلسة الخاصة بإدارة حالة التطبيق Applicationغرض بشكل مشابه لغرض التطبيق يعمل هذا ال

  :بثالث نقاط أساسية Applicationعن غرض  Cacheيختلف غرض 
ح عند بشكل صري Cacheبمعنى أنه ال ضرورة لعملية إقفال وإلغاء إقفال الغرض : الطلبات المتزامنة Cacheيدعم غرض  - 

  .إضافة، إزالة أو تعديل عنصر
 .يتم إزالة العناصر من ذاكرة الخبء بشكل آلي - 

أي هناك إمكانية لربط العناصر في ذاكرة الخبء بملف، جدول في قاعدة البيانات أو أي نمط آخر : دعم العناصر المرتبطة - 
في ذاكرة الخبء والمرتبطة به منتهية  في حال تعديل أي من الموارد المرتبطة ستعتبر العناصر المخزنة. من الموارد
  .الصالحية

  

  :Cacheإضافة عناصر إلى غرض 
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  .بعدة طرق Cacheيمكن إدراج عنصر ضمن غرض 

  :يمكن ببساطة استخدام اسم مفتاح جديد بالشكل
Cache["KeyName"] = objectToCache; 

  . هذه الطريقة غير محببة كونها ال تقدم أي تحكم بالزمن الذي سيتم ستبقى فيه المعلومات ضمن ذاكرة الخبء
  :كما يلي ()Insertأحد الطرق األخرى األفضل للوصول إلى نفس النتيجة استخدام الطريقة 

Cache.Insert(key, item, dependencies, absoluteExpiration, slidingExpiration); 

 :يوضح الجدول التالي المعامالت التي تستخدمها هذه الطريقة

  الوصف  المعامل
key   سلسلة محرفية تحدد اسم العنصر الذي تم خبئه  

item الغرض المراد تخزينه ضمن ذاكرة الخبء  
Dependencies  غرض من الصفCacheDependency  يسمح بإنشاء ارتباط

إلى هذه الخاصة في حال  nullيجب إسناد القيمة .مع مورد ما
  .عدم وجود موارد مرتبطة

absoluteExpiration  غرضDateTime  يمثل تاريخ ووقت إزالة العنصر المحدد
  .من ذاكرة الخبء

slidingExpireation  الفترة بين طلبين على نفس العنصر قبل أن تقوم ASP.NET 
  20القيمة األفضلية لهذا المعامل هي .بإزالته من ذاكرة الخبء

 

  :أمثلة عن استخدام هذه المعامالت هي
Cache.Insert("MyItem", obj, null, DateTime.Now.AddMinutes(60), TimeSpan.Zero); 
 
Cache.Insert("MyItem", obj, null, DateTime.MaxValue, TimeSpan.FromMinutes(10)); 

  
  

  مثال بسيط
  

  .testItemلخبء العنصر  Insertالمثال التالي يوضح كيفية استخدام الطريقة 
  .يتم تنفيذ الرماز في الصفحة في كل مرة ألن الخبء محصور بعنصر معين وال يشمل الصفحة كلها

public partial class SimpleDataCache : System.Web.UI.Page 
{ 
protected void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
{ 
if (this.IsPostBack) 
{ 
lblInfo.Text += "Page posted back.<br />"; 
} 
else 
{ 
lblInfo.Text += "Page created.<br />"; 
} 
if (Cache["TestItem"] == null) 
{ 
lblInfo.Text += "Creating TestItem...<br />"; 
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DateTime testItem = DateTime.Now; 
lblInfo.Text += "Storing TestItem in cache "; 
lblInfo.Text += "for 30 seconds.<br />"; 
Cache.Insert("TestItem", testItem, null, 
DateTime.Now.AddSeconds(30), TimeSpan.Zero); 
} 
else 
{ 
lblInfo.Text += "Retrieving TestItem...<br />"; 
DateTime testItem = (DateTime)Cache["TestItem"]; 
lblInfo.Text += "TestItem is '" + testItem.ToString(); 
lblInfo.Text += "'<br />"; 
} 
lblInfo.Text += "<br />"; 
} 
} 
 

  .post backعند النقر على زر  يمثل الشكل التالي خرج التطبيق
 

  
  
  

  الخبء بغرض توفير أكثر من مشهد
  

  .ضمن ذاكرة الخبء DataSetيتم في المثال التالي  تخزين غرض 
عوضاً عن خبء عدد كبير من المشاهد  Datasetباعتماد خبء غرض . GridViewيوفر هذا الغرض مصدر البيانات لعنصر تحكم 

  .كعرض أعمدة محددة فقط GridViewالتي تنتج عن عملية تخصيص الغرض 
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protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
if (!this.IsPostBack) 
{ 
DataSet ds = GetDataSet(); 
chkColumns.DataSource = ds.Tables["Customers"].Columns; 
chkColumns.DataTextField = "ColumnName"; 
chkColumns.DataBind(); 
} 
} 
 
private DataSet RetrieveData() 
{ 
string connectionString = 
WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Northwind"].ConnectionString; 
string SQLSelect = "SELECT * FROM Customers"; 
SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString); 
SqlCommand cmd = new SqlCommand(SQLSelect, con); 
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd); 
DataSet ds = new DataSet(); 
try 
{ 
con.Open(); 
adapter.Fill(ds, "Customers"); 
} 
finally 
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{ 
con.Close(); 
} 
return ds; 
} 

 
{ 
con.Close(); 
} 
return ds; 
} 

 
private DataSet GetDataSet() 
{ 
DataSet ds = (DataSet)Cache["Customers"]; 
// Contact the database if necessary. 
if (ds == null) 
{ 
ds = RetrieveData(); 
Cache.Insert("Customers", ds, null, DateTime.MaxValue, 
TimeSpan.FromMinutes(2)); 
lblCacheStatus.Text = "Created and added to cache."; 
} 
else 
{ 
lblCacheStatus.Text = "Retrieved from cache."; 
} 
return ds; 
} 

  
  

  الخبء باستخدام عنصر تحكم مصادر البيانات
  

  .ميزة خبء البيانات المبيتة  SlDataSource،ObjectDataSource ،XmlDataSourceتدعم عناصر تحكم مصادر البيانات مثل 
االستعالم من قاعدة البيانات تتكرر مع كل إعادة إرسال للصفحة كذلك يمكن أن تتم ينصح باستخدام الخبء بهذه الطريقة ألن عملية 

  .إعادة االستعالم لكل عنصر مرتبط بمصدر البيانات
لذلك فإن تفعيل عملية الخبء في . أي إذا كان لدينا ثالثة عناصر تحكم مرتبطة بمصدر بيانات وحيد سينفذ االستعالم ثالث مرات

  .دي إلى تحسن كبير في األداءسيناريو مماثل سيؤ
  :توفر عناصر تحكم مصادر البيانات مجموعة من الخصائص لدعم ميزة الخبء

  الوصف  الخاصة
EnableCaching  لتفعيل الخبء في عنصر تحكم مصدر البيانات يجب إسناد القيمة

true  إلى هذه الخاصة  
CacheExpirationPolicy  تستخدم هذه الخاصة الترقيمDataSourceCacheExpiry.  

Absolute  أوSliding  

CacheKeyDependency and sqlCacheDependency 
 

تسمح هذه الخاصة بخبء عناصر مرتبطة بعناصر أخرى ضمن 
  خبء البيانات
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  SqlDataSourceمثال عن الخبء في 

  
 .SelectCommandتتم عملية خبء لنتائج  SqlDataSourceعند تفعيل الخبء في عنصر تحكم 

  .في إنشاء استعالم يتم خبء نتائج منفصلة لكل مجموعة من قيم المعامالت)  Parameters(عند استخدام المعامالت 
  .حيث يتم اختيار المدينة من قائمة منسدلة مثالً لنفرض أننا نريد إنشاء صفحة تسمح باستعراض معلومات الموظفين بحسب المدينة،

  :كما هو موضح بالشكل GridViewلملء سجالت الموظفين ضمن عنصر تحكم   SqlDataSource حكميتم استخدام عنصر الت
 

  
 

 .يقوم أحدها باالستعالم عن المدن و قيمه ال تتغير بتواتر كبير نستخدم في هذا المثال عنصري تحكم مصدر قواعد بيانات

  :فيقوم بإظهار قائمة بالموظفين ومعلوماتهم GridViewأما اآلخر وهو عنصر تحكم 
  

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployeeCities" runat="server" 
ProviderName="System.Data.SqlClient" 
EnableCaching="True" CacheDuration="3600" 
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>" 
SelectCommand="SELECT DISTINCT City FROM Employees"> 
</asp:SqlDataSource> 
<asp:DropDownList ID="lstCities" runat="server" 
DataSourceID="sourceEmployeeCities" 
DataTextField="City" AutoPostBack="True"> 
</asp:DropDownList> 
 
 
<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server" 
ProviderName="System.Data.SqlClient" 
EnableCaching="True" CacheDuration="600" 
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>" 
SelectCommand="SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City 
FROM Employees WHERE City=@City"> 
<SelectParameters> 
<asp:ControlParameter ControlID="lstCities" Name="City" 
PropertyName="SelectedValue" /> 
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</SelectParameters> 
</asp:SqlDataSource> 
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 
DataSourceID="sourceEmployees" ... > 
... 
</asp:GridView> 

  
  :مع وجود موارد مرتبطةالخبء 

  
  .قد يتغير محتوى مصدر البيانات مع مرور الزمن، وقد يتم استعمال نسخة قديمة من المعلومات دون معرفة

يمكّن هذا النمط من الخبء من ربط عنصر ضمن ذاكرة الخبء مع أحد الموارد بحيث . ما يسمى الخبء المرتبط ASP.NETتدعم 
  .بارها منتهية الصالحية عند أي تغيير على هذا المورديتم إزالة النسخة المخبأة واعت

  :ثالثة أنواع من الخبء المرتبط ASP.NETتوفر 
  الربط مع عنصر آخر ضمن ذاكرة الخبء - 1
 الربط مع ملف أو مجلد - 2

    الربط مع استعالم من قاعدة البيانات - 3
  

  االرتباط بالملفات
  

  .CacheDependencyالستخدام الخبء المرتبط نستعمل الغرض 
  .ProductList.xmlباسم  XMLعلى سبيل المثال يقوم الرماز التالي بإنشاء ارتباط مع ملف 

 :سيتم إنهاء صالحية العنصر المرتبط المخزن في ذاكرة الخبء وإخالئه من الذاكرة عند حصول أي تغير في الملف السابق
// Create a dependency for the ProductList.xml file. 
CacheDependency prodDependency = new CacheDependency( 
Server.MapPath("ProductList.xml")); 
// Add a cache item that will be dependent on this file. 
Cache.Insert("ProductInfo", prodInfo, prodDependency); 

  
  

  الخبء المرتبط بعنصر آخر ضمن ذاكرة الخبء
  
  

  .مشيد يقبل مصفوفة من أسماء الملفات ومصفوفة من مفاتيح الخبء CacheDependencyيوفر الغرض 
  .يمكن باستخدام مصفوفة مفاتيح الخبء إنشاء ارتباط بين عنصر ضمن ذاكرة الخبء وعنصر آخر مخزن ضمن هذه الذاكرة

  :مع ملف يلي مثال يقوم بربط عنصر ضمن ذاكرة الخبء مع عنصر آخر دون الربط فيما
 

Cache["Key1"] = "Cache Item 1"; 
// Make Cache["Key2"] dependent on Cache["Key1"]. 
string[] dependencyKey = new string[1]; 
dependencyKey[0] = "Key1"; 
CacheDependency dependency = new CacheDependency(null, dependencyKey); 
Cache.Insert("Key2", "Cache Item 2", dependency); 
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 .CacheDependencyلمعامل مصفوفة الملفات المرتبطة ضمن مشيد  nullقمنا باستخدام القيمة : مالحظة

  
  
  
  

  SQL Server 2005 and 2008الخبء المرتبط بقاعدة بيانات 
  

بحيث يتم إرسال رسالة إعالم إلى  SQLServerإمكانية تسجيل استعالم ما لتتم مراقبته من قبل  SQL Serverتوفر قاعدة بيانات 
 .العاملة إلبالغها بحصول تغيير ASP.NETإجرائية 

باعتبار غرض البيانات لديك منتهي الصالحية عند حصول تغيير على صف من الصفوف التي يعيدها  SQLServerيقوم  •
  .االستعالم المسجل

التغيير و ليس مع كل تغيير الحق حيث تعتبر هذه الطريقة أكثر  يتم إرسال رسالة اإلعالم بالتغيير ألول مرة يحصل فيها •
  .ذكاء حيث تتجنب إرسال رسائل سيتم إهمالها الحقاً بعد األخذ بأول رسالة

لكن يكفي ) كما هي الحال في نسخ سابقة( SQL server 2005 ,2008ال حاجة إلى إعدادات خاصة لتفعيل اإلعالم في  •
 .ضمن الرماز ()SqlDependency.Startاستخدام الطريقة المشتركة 

 SQL Server 2005, 2008يوضح الشكل التالي اآللية التي تعمل فيها رسائل اإلعالم في 

 
 

  .ومع اإلجرائيات المخزنة SELECTتعمل رسائل اإلعالم مع استعالمات 
  :البد من مراعاة القواعد التالية SELECTلضمان دعم استعالمات 

عوضاً عن استخدام  dbo.Employeesأي استخدام االسم  table.[Owner]ال بد من استخدام االسم الكامل للجداول بالصيغة 
Employees فقط.  

  ()AVERAGEأو  ()COUNT() ،MAX() ،MINال يمكن لالستعالمات أن تتضمن توابع تجميعية مثل 
 Select * fromأي أن الصيغة  .ألعمدة بل يجب ذكر أسمائها بشكل صريحضمن االستعالم لتحديد جميع ا *ال يمكن استخدام إشارة 

table غير قانونية.  
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  تفعيل سمسار الخدمات

  
  .عند تثبيته لذلك يجب تفعيله بشكل صريح لكل قاعدة بيانات  SQL Server2005-2008ال يتم تفعيل سمسار الخدمات في 

  :Visual Studioنقوم أوالً بتشغيل موجه األوامر من 
Programs >Microsoft Visual Studio 2008 >Visual Studio Tools >Visual Studio 2008 Command 
Prompt 

  و اسم المخدم S–مع استخدام المعامل  SqlCmd.exeبعدها نقوم بتشغيل األمر 
SqlCmd -S localhost\SQLEXPRESS 

لتشغيل هذه   SqlCmd.exeالمرحلة التالية هي تفعيل سمسار الخدمات على قاعدة البيانات المراد التعامل معها وذلك عبر استخدام 
  :العبارة

USE Northwind 
ALTER DATABASE Northwind SET ENABLE_BROKER 
GO 

 

  تأهيل خدمة الخبء
  

  .قبل الشروع باستخدامها ()SqlDependency.Startم الطريقة كما ذكرنا سابقاً ال بد من تأهيل خدمة الخبء باستخدا
  :يقوم الرماز التالي مثالً بتفعيل خدمة التنصت على مخدم الوب الستالم رسائل اإلعالم بالتغيرات

string connectionString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings[ 
"Northwind"].ConnectionString; 
SqlDependency.Start(connectionString) 

ال حاجة إلجراء هذه العملية أكثر من مرة ضمن كامل فترة حياة التطبيق، لذلك فمن المنطقي وضع هذه الطريقة ضمن مقبض حدث 
  .Golbal.asaxفي الملف  ()Application_Startبدء عمل التطبيق 

  
  إنشاء خبء الربط

  
م من تحديد األمر الذي سيستخدم الستعادة البيانات ليتمكن المخدم من تحديد الصفوف التي ستتم ال بد إلنشاء غرض مرتبط باستعال

  .مراقبتها
 .SqlCommandالذي يقبل معامل يحدد االستعالم المطلوب من النمط  SqlCacheDependencyنقوم لهذا الغرض بإنشاء غرض 

 :يوضح المثال التالي كيفية تطبيق هذه الخطوات

 
// Create the ADO.NET objects. 
SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString); 
string query = 
"SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, City FROM dbo.Employees"; 
SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, con); 
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd); 
// Fill the DataSet. 
DataSet ds = new DataSet(); 
adapter.Fill(ds, "Employees"); 
// Create the dependency. 
SqlCacheDependency empDependency = new SqlCacheDependency(cmd); 
// Add a cache item that will be invalidated if one of its records changes 
// (or a new record is added in the same range). 
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Cache.Insert("Employees", ds, empDependency); 

 

  .إلى إرسال إعالم من قبل قاعدة البياناتEmployee سيؤدي أي تعديل على صفوف الجدول 
  .و حذفه من ذاكرة الخبء DataSet  العاملة وإنهاء صالحية غرض ASP.NETيتم استقبال هذا اإلعالم من إجرائية  

 ال بد في المرة التالية ،التي تتم فيها إعادة إنشاء هذا الغرض بالوضع الجديد بعد التعديل، من إعادة إضافة الغرض من جديد إلى ذاكرة
  .جديد SqlCacheDependencyالخبء باستخدام غرض 
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