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 الكممات المفتاحية: 
 .XHTMLاإلنترنت، الويب، متصفحات الويب، الزبوف، المخدـ، مؤثرات 

 
 الممخص:

حيث نستعرض  XHTMLيبدأ الفصؿ بمقدمة سريعة لمتذكير بأساسيات عالـ الويب. ُنبّيف بعدىا أساسيات لغة 
 المؤثرات والواصفات األساسية لمغة. 

 
 األهداف التعميمية:

 ىذا الفصؿ عمى: يتعرؼ الطالب في
 .اإلنترنت والويب 
 .المخدـ والزبوف 
 .مؤثرات التنسيؽ 
 .التعامؿ مع الصور 
 .التعامؿ مع الروابط التشعبية 
 .التعامؿ مع الجداوؿ 

 
 المخطط:

 ىي: (Learning Objects)وحدات  XHTML 3يضـ فصؿ أساسيات 
 .أساسيات اإلنترنت والويب 
   المؤثرات األساسية لمغة التأشيرXHTML. 
 .الجداوؿ 

 

  

الفصل األول:

(XHTML)أساسيات
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 أساسيات االنترنت والوب
 األهداف التعميمية:

 التعرؼ عمى:
 .اإلنترنت 
 .الويب 
 .الزبوف 
 .المخدـ 
   البروتوكوؿTCP/IP. 
  البروتوكوؿHTTP. 
 .متصفحات الويب 
 .مخدمات الويب 
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 اإلنترنت
. تختمؼ ىذه االتصاالت شبكاتالمرتبطة مع بعضيا عبر  الحواسبتتألؼ االنترنت مف مجموعة ضخمة مف 

 الحواسب عف بعضيا بحجميا ومصنيعيا وأنظمتيا.
 

 

 
 

 TCP/IPالبروتوكول 
 وىو معيار يسمح بتواصؿ التجييزات المختمفة مع بعضيا البعض، وىو اختصار لػ:

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 
ف التواصؿ مع برنامج آخر عمى حاسب آخر عبر وُيمكف أف ُيستخدـ مباشرة ليسمح لبرنامج عمى حاسب م

 االنترنت.
 ومف الواضح أف كؿ جياز متصؿ مع االنترنت يجب أف يكوف معرفًا بشكؿ فريد.
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 IP Addresses عناوين بروتوكول االنترنت 
 IPمية )ُتحّدد العقد عمى االنترنت بالنسبة لممستخدميف بأسماء. أما بالنسبة لمحواسب، فيي تُعّرؼ بعناويف رق

Address.) 
لكؿ جياز متصؿ باالنترنت مف رقـ فريد يتألؼ مف  Internet Protocol (IP) addressيتكوف العنواف الفريد 

بت يفصؿ بينيا نقاط.  8. ُيكتب ىذا العنواف عادًة باستخداـ أربعة أرقاـ يتألؼ كؿ منيا مف  bit-32بت 32
اؿ متسمسؿ مف ىذه األرقاـ لكؿ منظمة، والتي تقوـ بدورىا (. يتـّ عادة إعطاء مج191.57.126.121)مثاًل: 

بتوزيع األرقاـ ضمف ىذا المجاؿ عمى حواسيبيا المتصمة مع االنترنت. مثاًل، لوزارة الدفاع األمريكية المجاؿ مف 
 مميوف عنواف. 16أي  12.255.255.255إلى  12.0.0.0

يوسع العنواف إلى  IPv6جديد ُيدعى  IPمعيار  1998ومع تزايد الطمب عمى ىذه المجاالت. ظير في عاـ 
 بت. إال أنو لـ ينتشر عمى نطاؽ واسع حتى اآلف. 128

 

 
 
 Domain Namesسماء النطاق أ

لمحواسب عوضًا عف  أسماءبما أف البشر يجدوف صعوبة في التعامؿ مع األرقاـ، تـّ التوافؽ عمى استخداـ 
 .العناويف الرقمية

)مجموعات مف الحواسب( محتواه  domainsمتبوعًا بأسماء نطاقات  hostيتألؼ االسـ عادة مف اسـ المضيؼ 
ضمف بعضيا البعض. ُيميز النطاؽ األخير نوع المنظمة التي ينتمي الحاسب المضيؼ ليا، فمثاًل، ُيميز النطاؽ 

edu المؤسسات التعميمية وcom .المؤسسات التجارية 
 .fully qualified domain nameُيدعى ىذا االسـ الكامؿ باسـ النطاؽ المحدد تمامًا 

 مثاًل:
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 name serversمخدمات األسماء 
ىي برمجيات خاصة تقوـ بتحويؿ أسماء النطاقات التي يكتبيا المستخدـ في متصفح الويب إلى العناويف الرقمية 

 الموافقة.
 البرمجيات عمى مخدمات خاصة ُتشّغؿ مف قبؿ منظمات مسؤولة عف الحواسب المرتبطة بيا. توضع ىذه

عندما يقوـ مستخدـ بطمب وثيقة باستخداـ اسـ النطاؽ يتـّ توجيو ىذا الطمب إلى أقرب مخدـ أسماء لمحصوؿ 
 لمخدـ الوثيقة المطموبة. IPعمى العنواف 

لُتخّدـ مستخدمي  TCP/IPف البروتوكوالت التي تعمؿ فوؽ البروتوكوؿ وفي أواسط الثمانينات ظير العديد م
 االنترنت. ومف أشير ىذه البروتوكوالت:

  البروتوكوؿtelnet .والذي ُيستخدـ لمولوج لحاسب آخر عمى االنترنت 
  البروتوكوؿftp .والذي ُيستخدـ لنقؿ الممفات عبر االنترنت 
  البروتوكوؿhttp .والذي ُيستخدـ لتبادؿ وثائؽ الويب 

 
 

 World Wide Webالويب 
مجموعة مف البرمجيات والبروتوكوالت التي تـّ وضعيا عمى حواسب االنترنت بيدؼ السماح لألشخاص حوؿ 

 العالـ باستخداـ االنترنت لمبحث والحصوؿ عمى الوثائؽ أي حاسب آخر مخدـ لموثائؽ.
والذي ىو عبارة عف نص يحوي ارتباطات إلى  Hypertext ُيدعى النصوص الفائقةتستخدـ شكاًل معينًا لموثائؽ 

 .نصوص أخرى في وثائؽ أخرى، مما يسمح باستعراض غير تسمسمي بالضرورة لمنصوص
 .Hypermediaُيمكف لموثائؽ أف تحوي صور أو صوت أو أنواع أخرى مف الوسائط، فتُدعى فائقة الوسائط 

 ا مجموعة ضخمة مف الوثائؽ المترابطة فيما بينيا.ُيمكف أف نرى الويب بأني

PC 
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 الويب أم االنترنت
يجب أف نميز جيدًا بيف االنترنت وبيف الويب. إذ أف االنترنت ىي مجموعة مف الحواسب والتجييزات المرتبطة 

والت مع بعضيا بحيث ُيمكف لكؿ منيا التخاطب مع اآلخر. أما الويب فيي مجموعة مف البرمجيات والبروتوك
وبيذا فإف االنترنت كانت وماتزاؿ  (.HTTPالتي تـّ وضعيا عمى حواسب االنترنت )تستخدـ الويب البروتوكوؿ

 .مفيدة قبؿ ظيور الويب، مع مالحظة أف معظـ البشر اليـو يستخدموف االنترنت عبر الويب
 

 Web Browsersمتصفحات الويب 
 .األحياف أحدىما كزبوف واآلخر كمخدـعندما يتخاطب حاسبيف في شبكة، يتصرؼ في معظـ 

، الذي يقوـ بإرساؿ ىذه Serverبالتخاطب، فيطمب بشكؿ عاـ بيانات موجودة عمى المخدـ  Client يبدأ الزبوف
 .البيانات لمزبوف

 .Client/Serverمخدـ -تعمؿ الويب باستخداـ ىذا المبدأ والذي ندعوه زبوف
رساليا يقـو المتصفح )برنامج عمى الزبوف( بطمب  وثائؽ مف المخدـ. يقوـ المخدـ بتحديد الوثائؽ المطموبة وا 

لممتصفح )ُيمكف أف تكوف الوثائؽ ساكنة أو نتيجة طمب تنفيذ برنامج ما عمى المخدـ، كما ُيمكف لممخدـ طمب 
 بيانات معينة مف مستخدـ المتصفح كبيانات التسجيؿ في موقع مثاًل(.

، والذي ُيشكؿ الشكؿ المعياري HTTP1لمستعرض والمخدـ البروتوكوؿ تعتمد الويب لتحقيؽ التواصؿ بيف ا
 .لمتخاطب بيف المستعرض والمخدـ
 :مف أشير المتصفحات المستخدمة

 
                                                           

1  Hyper Text Transfer Protocol 
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 مخدمات الويب
 برامج ميمتيا تقديـ الوثائؽ المطموبة مف قبؿ المتصفحات.

 مف أشير ىذه المخدمات:
  المخدمApache 

المصدر يعمؿ عمى جميع أنظمة التشغيؿ. ويتميز بوثوقيتو  ىو مخدـ مجاني مفتوح Apacheمخدـ 
 .ودعمو لمعديد مف لغات البرمجة

 
 
 
 

  المخدمIIS 
وبالتالي فيو يعمؿ عمى النظاـ  Microsoftىو مخدـ  Internet Information Servicesمخدـ 

Windows  فقط. وىو المنافس األقوى لممخدـApache. 
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 XHTML التأشير لمغة األساسية المؤثرات
 األهداف التعميمية:

  التعرؼ عمى المؤثرات األساسية لمغة التأشيرXHTML. 
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 XHTMLو HTMLتطور 
لتوصيؼ تنسيؽ النصوص وفؽ المعايير  والتي ىي معيار 2SGMLمف المغة المعيارية  HTMLاشتُقت المغة 

 .ISO3الموضوعة مف قبؿ المنظمة الدولية لممعايير 
عف باقي لغات تنسيؽ النصوص، والتي تيتـ بكؿ تفاصيؿ النص مثؿ حجـ الخط  HTMLتختمؼ أىداؼ المغة 

ولونو، في أنيا مصممة لتحديد بنية الوثيقة بمستوى عالي ومجرد، كما أنيا يجب أف ُتستخدـ عمى حواسب 
في أواخر التسعينات والذي ظير  CSS4مختمفة ومتصفحات متنوعة. ولقد أغنى أسموب الصفحات المتتالي 

 تفاصيؿ اإلظيار التي ُيمكف تحديدىا مف خالؿ ىذه المغة.
 

 XHTML و HTML إصدارات
فقد تّمت الموافقة عميو في  XHTML 1.0 . أما المعيار2012عاـ  5انتياًء بالنسخة  HTML تعددت إصدارات

 eXtensible لغة تأشير موسعةوبحيث تكوف  HTML . تـّ إنشاء ىذا المعيار بإعادة تشكيؿ المغة2000عاـ 
Hypertext Markup Language XML. 

والتي دورىا مراقبة  5W3Cمف قبؿ منظمة الويب  XHTML 1.1تّمت الموافقة عمى النسخة  2001وفي عاـ 
 .2010عاـ  XHTML 2تطور لغات الويب. ثـ النسخة 

 
HTML وXHTML 

 ا يمي:بم XHTMLُيمكف تمخيص األسباب التي تدعونا الستخداـ 
  تعتمد عمى معيار موثؽ جيدًا. بخالؼ لغةHTML .والتي ُيمكف أف تختمؼ مف منتج آلخر 
  تممؾXHTML  ،قواعد كتابة صارمة تفرض بنية متماسكة لجميع المستندات المكتوبة باستخداميا

 والتي تكوف قواعدىا ضبابية وُيمكف تجاوزىا في أغمب األحياف. HTMLبخالؼ 
  افقية أي نص مع قواعد المغة ومعيارىا باستخداـ أدوات التحقؽ التي توفرىا المنظمة ُيمكف التحقؽ مف تو

W3C. 
 

  

                                                           

2 Standard Generalized Markup Language 
3 International Standard Organization 
4 Cascading Style Sheet 
5 World Wide Web Consortium 
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 Syntaxالشكل األساسي 
   تُعرؼ عناصرelements  المغة باستخداـ مجموعة مف المحدداتTags. 
  :شكؿ المحدد 

 Opening tag: <name> 
 Closing tag: </name> 

   ُيشّكؿ محدد الفتح ومحدد اإلغالؽ حاويةcontainer  لممحتوىcontent. 
  < ال يكوف لكؿ المؤثرات محتوى وفي ىذه الحالة يكوف شكمياname /> 
   ندعو الحاوية والمحتوى بالعنصرelement. 
   ُيمكف أف يكوف لممحدد واصفاتattributes :توضع بعد اسـ المؤثر 

 <name attribute1="value1" attribute2="value2"…> 
  < :يكوف لمتعميؽ الشكؿ--  …--!> 
  تتجاىؿ المتصفحات التعميقات والمؤثرات غير المفيومة واألسطرline breaks  والفراغات المتتالية

multiple spaces  والمسافاتtabs. 
 

 XHTMLالبنية المعيارية لوثيقة 
 يجب أف تبدأ كؿ وثيقة XHTML بػ: 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 تكوف المؤثرات <html>, <head>, <title>, <body> مطموبة في كؿ وثيقة. 
 يكوف المحدد <html> جذر كامؿ الوثيقة. 
 يجب أف يكوف لممؤثر <html>  :الواصفة xmlns 
 تتكوف الوثيقة مف رأس head وجسـ body. 
 < يقـو المؤثرtitleف لموثيقة في شريط العنواف لنافذة المتصفح.< بإظيار عنوا 

 
 أساسيات تأشير النص

 Paragraphالفقرات 
< بكسر السطر الحالي وحشر سطر فارغ جديد. يبدأ السطر الجديد محتوى الفقرة. يقوـ المتصفح pيقـو المؤثر >

 المتصفح: بوضع كممات الفقرة بشكؿ يالئـ عرض السطر. فثاًل ُيمكف أف تظير الفقرة التالية في
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<!DOCTYPE html> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> <title> Paragraph Example </title> </head> 

<body> 

<p> 

  Mary had 

  a 

  little lamb, its fleece was white as snow. And 

every where that 

 Mary went, the lamb 

was sure to go. 

</p> 

</body> 

</html> 

 كما يمي:

Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And every where that Mary went, the lamb was 

sure to go.  

 
 XHTMLالتحقق من الوثائق 

 :إلى المعايير المعتمدة XHTML موقع ويب يسمح بالتحقؽ مف موافقة نص W3C تُقدـ الييئة
http://validator.w3.org 

 المعيار المطموب. DOCTYPEُيحدد األمر 
 

 كسر السطر
غالؽ. وبالتالي  brيقـو المؤثر > /< بكسر السطر الحالي. الحظ أف ىذا المؤثر ىو بنفس الوقت مؤثر فتح وا 

 تظير الفقرة التالية:
<p> 

  Mary had 

  a 

  little lamb, <br /> its fleece was white as snow. And 

every where that 

 Mary went, the lamb 

was sure to go. 

</p> 
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 كما يمي: 
Mary had a little lamb, 
its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to 
go. 

 Headingsالترويسات 
 <.h6< إلى >h1تتوفر ستة ترويسات مختمفة ُتحددىا المؤثرات مف >

فتستخدـ الخط  4أحجامًا لمخط أكبر مف الخط االفتراضي. أما الترويسة  3و 2و 1تستخدـ الترويسات 
 حجومًا أصغر مف الحجـ االفتراضي. 6و 5االفتراضي، وتستخدـ الترويسات 

 إذا كاف لدينا مثاًل:
 

<!DOCTYPE html> 
 

<!-- headings example --> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> <title> Headings </title> 

</head> 

<body> 

 

    <h1> Aidan's Airplanes (h1) </h1> 

    <h2> The best in used airplanes (h2) </h2> 

    <h3> "We've got them by the hangarful" (h3) </h3> 

    <h4> We're the guys to see for a good used airplane (h4) </h4> 

    <h5> We offer great prices on great planes (h5) </h5> 

    <h6> No returns, no guarantees, no refunds,  

         all sales are final! (h6) </h6> 

</body> 

</html> 
 

 ُيظير المتصفح:
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 Block Quotationsكتمة االقتباس 
 فمف أجؿ المثاؿ التالي:  بإظيار نص محدد بشكؿ مختمؼ عف النص المحيط. <blockquote>يسمح المؤثر 

 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Blockquotes </title> 

  </head> 

  <body> 

    <p> 

      Lincoln is generally regarded as one of the greatest 

      presidents of the U.S. 

    </p> 

    <blockquote>         

      <p> 

        "Fourscore  and seven years ago our fathers brought forth on 

        this continent, a new nation, conceived in Liberty, and  

        dedicated to the proposition that all men are created equal." 

      </p> 

    </blockquote> 

    <p> 

      Whatever one's opinion of Lincoln, no one can deny the  

      enormous and lasting effect he had on the U.S. 

    </p> 

  </body> 

</html> 
 

 ُيظير المتصفح:

 
 

 <em>المؤثر 
 ُيستخدـ لوضع كممة أو جممة معينة بشكؿ مختمؼ.

 مثاؿ:
<p>"Did you say that you are a <em>chameleon</em>".</p> 

 ُيظير المتصفح:
"Did you say that you are a chameleon". 
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 Fontsالخطوط 
 الخط:تتوفر المؤثرات التالية والتي تسمح بتنسيؽ 

  <b خط غامؽ  >Boldface 
  <i خط مائؿ >Italics 
  <big خط أكبر >Larger 
  <small خط أصغر >Smaller 
  <tt خط واحد >Monospace 
  <sup خط أعمى >Superscript 
  <sub خط أدنى >Subscript 

 والتي ُيبينيا المثاؿ التالي:
<p>  

      The <big> sleet <big> in <big> <i> Crete  

      </i><br /> lies </big> completely </big>  

       in </big> the street 

    </p> 

    <p> 

     <tt> 

      Monospace <big> font </big> 

     </tt> 

    <p> 

    x<sub>2</sub><sup>3</sup> + y<sub>1</sub><sup>2</sup> 

    </p> 
 

 والتي ُتظير:
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 المحارف الخاصة
 ُيبيف الجدوؿ التالي مجموعة المحارؼ الخاصة التي ُيمكف استخداميا:

Character Entity 

& &amp; 
< &lt; 
> &gt; 
“ &quot; 
‘ &apos; 
(space) &nbsp; 
¼ &frac14; 
½ &frac12; 
¾ &frac34; 
◦ &deg; 

 
 فمثاًل تظير الفقرة:

<p> 

    &frac14;&nbsp; + &frac14;&nbsp; = &frac12; 

</p> 
 

 كما يمي:
¼  + ¼  = ½  

 
 المسطرة األفقية

 /< بكسر السطر الحالي ورسـ خط أفقي. hrيقـو المؤثر >
 

 metaالمؤثر 
لوضع معمومات مفيدة لمحركات البحث تساعدىا في تصنيؼ الوثيقة ووضعيا في  < meta> ُيستخدـ المؤثر

 .فيارسيا
 .<content>و <name> يكوف ليذا المؤثر واصفتيف أساسيتيف ىما

 :JavaScriptو XHTMLُيحدد المثاؿ التالي أف الوثيقة تحوي معمومات تتعمؽ بػ 
<meta name="keywords" content="XHTML, JavaScri             pt" /> 
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 Imagesالصور 
ُتحّسف الصور مظير صفحات الويب بشكؿ كبير، مع مالحظة أنيا تُبطئ استعراض الوثائؽ مف قبؿ 
المستخدميف الذيف اليممكوف سرعات وصوؿ عالية لالنترنت. ُتخزف الصور في ممفات مستقمة وُتستدعى مف قبؿ 

XHTML. 
 

 Image Formatsتنسيق الصور 
 الصور: يوجد بشكؿ أساسي ثالثة أشكاؿ لتنسيؽ ممفات

   الممفاتGIF (Graphic Interchange Format) 
لوف(. ُيمكف أف تكوف ىذه الصور شفافة  256)أي  pixelلكؿ بيكسؿ  bits-8تستخدـ 

transparent.ُيفضؿ استخداميا لمرسوـ المرسومة باستخداـ برامج حاسوبية . 

 
  الممفاتJPEG (Joint Photographic Experts Group) 

مميوف لوف(. الُيمكف أف تكوف شفافة. ُيفضؿ استخداميا  16)أي  pixelلكؿ بيكسؿ  bits-24تستخدـ 
 .photoلمصور الطبيعية 
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  الممفاتPNG (Portable Network Graphics) 
(. JPEGوعدد ألواف  JIFليجمع بيف ميزات الشكميف السابقيف )شفافية   1996ظير ىذا الشكؿ عاـ 

 .freeومف المتوقع أف يصبح الشكؿ األوحد عمى االنترنت، السيما وأنو مصدر حر 
 

 
 

 <imgالمؤثر >
 .إلدراج صورة في الوثيقة <img> ُيستخدـ المؤثر

  ُتحدد الواصفة src اسـ ممؼ الصورة. 
 ُتحدد الواصفةalt   نص الصورة أي النص الذي سيظير في حاؿ عدـ تحميؿ الصورة أو عند وضع

 .requiredؤشر الفارة فوؽ الصورة. وىي واصفة مطموبة م
  ُتحدد الواصفتاف width و heightأبعاد الصورة. 

 ُيبيف المثاؿ التالي طريقة إدراج صورة:
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Images </title> 

  </head> 

  <body> 

    <h1> Aidan's Airplanes </h1> 

    <h2> The best in used airplanes </h2> 

      <img src = "images/plane.png"  alt = "Picture of a Cessna 210"  

                                          width="160" height="120" /> 

      <br /> 

      Buy this fine airplane today at a remarkably low price 

  </body> 

</html> 
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 حيث ُيظير المتصفح:
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 Hypertext Linksالروابط 
يتصرؼ الرابط كمؤشر إلى مورد آخر. ُيمكف أف يكوف ىذا المورد أي وثيقة عمى الويب، أو مكاف آخر في 

 .وثيقة أخرى. وبالطبع فإف الروابط ىي التي تُغني مواقع الويبالوثيقة نفسيا، أو مكاف محدد في 
التي ُتحدد عنواف اليدؼ. أما محتوى المؤثر  href لتحديد إرتباط، يممؾ ىذا المؤثر الواصفة <a> ُيستخدـ المؤثر

و صورة فيو الذي ُيشكؿ الرابط )أي الذي يجب النقر عميو لالنتقاؿ إلى اليدؼ(. ُيمكف أف يكوف المحتوى نص أ
 .أو عنواف

 ُيبيف المثاؿ التالي استخداـ رابط نصي لفتح وثيقة أخرى:
<body>     

    <h1> Aidan's Airplanes </h1> 

<h2> The best in used airplanes </h2> 

      <a href = "6.images.html">  

        Information on the Cessna 210 </a> 

</body>  
 

 يمي:حيث يظير كما 

 
 

 :images.html.6وعند النقر عمى الرابط سيتـ فتح الممؼ 

 
 يكوف اليدؼ بداية الوثيقة فيجب تحديد المكاف المعيف في الوثيقة اليدؼ. عندما ال 
  ُتستخدـ الواصفةid :إلعطاء معرؼ ىدؼ. فمثاًل، إذا أعطينا ترويسة معرؼ 

<h1 id = "baskets"> Baskets </h1> 
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 (:#استخداـ ىذا المعرؼ في الرابط )يجب سبقة بالمحرؼ  فُيمكف
<a href = "#baskets">  What about baskets? </a> 

 :إذا كاف المعرؼ في وثيقة أخرى فيجب وضع اسـ الوثيقة 
<a href = "myAd.html#baskets”> Baskets </a> 

 :ُيمكف أف يكوف الرابط صورة، كما ُيبيف المثاؿ التالي 
<a href = "6.images.html">  

   <img src = "images/Plane.png"  

     alt = "Small picture of an airplane " /> 

</a>  

 
 Listsالقوائم 
 إمكانية إدراج: XHTMLتوفر 
 قوائـ غير مرتبة 
 قوائـ مرتبة 
 قوائـ تعريؼ 

 
 القوائم غير المرتبة

. ُيمكف <li>، وحيث ُيعّرؼ كؿ عنصر مف عناصر القائمة باستخداـ المؤثر <ul>تكوف القائمة محتوى المؤثر 
 وضع أي مؤثر في عنصر قائمة. كما ُيبيف المثاؿ التالي:

<body> 

    <ul> 

    <li> Syria </li> 

     <ul> 

     <li> Damascus </li> 

      <li> Aleppo </li> 

     </ul> 

    <li> France </li> 

      <ul> 

     <li> Paris </li> 

      <li> Boredaux </li> 

     </ul> 

 

    <li> Germany </li> 

    </ul> 

</body> 
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 حيث ُيظير المتصفح:
 
 
 
 
 
 
 

 القوائم المرتبة
المثاؿ <. ُترقـ عناصر القائمة تمقائيًا بشكؿ تسمسمي. كما ُيبيف olتُعّرؼ في ىذه الحالة القائمة باستخداـ المؤثر >

 التالي:
<body> 

    <ol> 

    <li> Syria </li> 

     <ol> 

     <li> Damascus </li> 

      <li> Aleppo </li> 

     </ol> 

    <li> France </li> 

    <ol> 

     <li> Paris </li> 

      <li> Boredaux </li> 

    </ol> 

    <li> Germany </li> 

    </ol> 

</body> 

 
 ُيظير المتصفح: حيث
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 قوائم التعريف
<. ُيستخدـ dlُيستخدـ ىذا النوع مف القوائـ عادًة لسرد مجموعة مف التعاريؼ. تكوف القائمة محتوى المؤثر >

 < لمحتوى التعريؼ. كما ُيبيف المثاؿ التالي:dd< لعنواف كؿ تعريؼ، والمؤثر >dtالمؤثر >
<body> 

    <dl> 

    <dt>XML </dt> 

    <dd> eXtensible Markup Language </dd> 

    <dt>XHTML </dt> 

    <dd> eXtensible Hyper Text Markup Language </dd> 

    </dl> 

</body> 
 

 حيث ُيظير المتصفح:
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 الجداول
 األهداف التعميمية:

 .التعامؿ مع الجداوؿ 
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 الجداول
 .يتألؼ الجدوؿ مف مصفوفة مف الخاليا 
  يكوف لكؿ منيا محتوى.ُيمكف أف 
 .ُيمكف لمخاليا أف تحوي أي عنصر 

 
 مؤثرات الجدول األساسية

ُيمكف وضع قيمة رقمية في ىذه الواصفة  .borderليذا المؤثر الواصفة  .<table>يكوف الجدوؿ محتوى المؤثر
العرض  فيكوف عرض حدود الجدوؿ "border" لتحديد عرض حدود الجدوؿ بالبيكسؿ، أو وضع قيمتيا تساوي
  .االفتراضي، وعند عدـ وضع ىذه الواصفة يبقى الجدوؿ بال حدود

<. ُيعّرؼ كؿ سطر في الجدوؿ باستخداـ المؤثر captionُيسبؽ الجدوؿ عادًة بعنواف وذلؾ باستخداـ المؤثر >
<tr< أما كؿ خمية في السطر فتُعّرؼ باستخداـ المؤثر .>tdمؤثر <. ُيمكف تعريؼ خمية عنواف  باستخداـ ال
<th:ُيبيف المثاؿ التالي استخداـ المؤثرات السابقة .> 

<body> 

<table border = "border"> 

      <caption> Fruit Juice Drinks </caption> 

      <tr> 

          <th> </th> 

          <th> Apple </th> 

          <th> Orange </th> 

          <th> Pineapple </th> 

        </tr> 

   <tr> 

     <th> Breakfast </th> 

     <td> 0 </td> 

     <td> 1 </td> 

     <td> 0 </td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <th> Lunch </th> 

     <td> 1 </td> 

     <td> 0 </td> 

     <td> 0 </td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <th> Dinner </th> 

     <td> 0 </td> 

     <td> 0 </td> 

     <td> 1 </td> 

   </tr> 

</table> 

</body> 
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 حيث ُيظير المتصفح:

 
 

 مؤثرات الجدول األساسية
 امتداد الخاليا

لتحديد عدد  rowspanلتحديد عدد األعمدة التي تمتد خمية عمييا. والواصفة  colspanُيمكف استخداـ الواصفة 
 ُيبيف المثاؿ التالي:األسطر التي تمتد خمية عمييا. كما 

<body> 

<table border = "border"> 

      <tr> 

        <td rowspan = "2"> </td> 

        <th colspan = "3"> Fruit Juice Drinks </th> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> Apple </th> 

        <th> Orange </th> 

        <th> Pineapple </th> 

      </tr> 

 <tr> 

   <th> Breakfast </th> 

   <td> 0 </td> 

   <td> 1 </td> 

   <td> 0 </td> 

  </tr> 

    

</table> 

</body> 
 

 حيث ُيظير المتصفح:
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 المحاذاة
 وذلؾ مع المؤثرات centerو rightو leftلتحديد المحاذاة األفقية لخمية، وتأخذ القيـ  align ُتستخدـ الواصفة

<tr> و<td> و<th>. 
وذلؾ مع  centerو bottomو topوالتي تأخذ القيـ  valign أما المحاذاة العمودية فُتحدد باستخداـ الواصفة

 .<td>و<th>  المؤثريف
 ُيبيف المثاؿ التالي استخداـ ىذه الواصفات:

<body> 

<table border = "border"> 

      <caption> The align and valign attributes </caption> 

      <tr align = "center"> 

        <th> </th> 

        <th> Column Label </th> 

        <th> Another One </th> 

        <th> Still Another One </th> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> align </th> 

        <td align = "left"> Left </td> 

        <td align = "center"> Center </td> 

        <td align = "right"> Right </td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> <br /> valign <br /> <br /> </th> 

        <td> Default </td> 

        <td valign = "top"> Top </td> 

        <td valign = "bottom"> Bottom </td> 

      </tr> 

    </table> 

</body> 
 

 حيث ُيظير المتصفح:
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 التباعد
 cellpadding< تباعد خاليا الجدوؿ عف بعضيا. أما الواصفة tableلممؤثر > cellspacingُتحدد الواصفة 

 فُتحدد بعد محتوى الخمية عف حدودىا. كما ُيبيف المثاؿ التالي:
<body> 

    <b>Table 1 (space = 10, pad = 30) </b><br /> 

    <table border = "5"  cellspacing = "10"  cellpadding = "30"> 

      <tr> 

        <td> Small spacing, </td> 

        <td> large padding </td> 

      </tr> 

    </table> 

    <br /><br /> 

    <b>Table 2 (space = 30, pad = 10) </b><br /> 

    <table border = "5"  cellspacing = "30"  cellpadding = "10"> 

      <tr> 

        <td> Large spacing, </td> 

        <td> small padding </td> 

      </tr> 

    </table> 

</body> 
 

 حيث ُيظير المتصفح:
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 وتماريناقتراحات 
 قـ بإنشاء الصفحة التالية والتي تحوي بعض المعمومات والروابط لمجامعات السورية:
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 الكممات المفتاحية:
 .HTML5النماذج، الجديد في 

 
 :الممخص

 والتعامل معيا. ثم نستعرض أىم اإلضافات الجديدة التي قدمتيا XHTML ندرس آلية إنشاء النماذج في
HTML5. 

 
 :األهداف التعميمية

 :يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى
  عناصر النماذج. 
   المؤثرات اإلضافية فيHTML5. 
   الواصفات اإلضافية فيHTML5. 

 
 المخطط:

 ىي: (Learning Objects)وحدتين  XHTMLيضم فصل ميارات متقدمة في 
  النماذجForms 
 HTML5 

  

:الثانيالفصل 

XHTMLمهارات متقدمة في 
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 Formsالنماذج 
 األهداف التعميمية:

 .إنشاء النماذج 
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 Formsالنماذج 
ُتستخدم النماذج عادًة لتحصيل مجموعة بيانات من المستخدم، ومن ثم إرسال ىذه البيانات من المتصفح إلى 

 المخدم.
 مجموعة من المؤثرات التي تقوم بخمق أغراض ُتحقق عممية جمع البيانات من المستخدم. XHTMLتوفر لغة 

وأزرار  check boxes( مثل صناديق التحقق Controls, Widgetsتُدعى ىذه األغراض عناصر تحكم )
 .radio buttonsالخيار 

دعو مجموعة القيم لعنصر التحكم في نموذج ُيدخميا المستخدم عادًة. ن valueيكون لكل عنصر تحكم قيمة 
 .form dataببيانات النموذج 

 في النموذج. submitُترسل ىذه البيانات إلى المخدم عندما يقوم المستخدم بالنقر عمى زر اإلرسال 
 

 <formالمؤثر >
 عنوان1حدد والتي تُ  action توضع جميع مكونات النموذج ضمن ىذا المؤثر. ليذا المؤثر الواصفة المطموبة

 التطبيق الذي سُترسل بيانات النموذج إليو.
 :طريقة إرسال البيانات. تأخذ ىذه الواصفة إحدى القيمتين التاليتين method ُتحدد الواصفة

   القيمةget  وىي القيمة اإلفتراضية(: ُترسل البيانات في ىذه الحالة في سمسمة محرفية ُتضاف إلى(
 .URLالمحدد 

  القيمة post ُترسل البيانات في ىذه الحالة عبر أغراض خاصة إلى المخدم. 
 

 <inputالمؤثر >
نوع الكائن المطموب والتي تأخذ  type أنواع من الكائنات. ُتحدد الواصفة المطموبة 6ُيستخدم ىذا المؤثر إلنشاء 

 :إحدى القيم التالية
   القيمةtext إلنشاء صندوق نص. 
  القيمة password كممة سر إلنشاء صندوق. 
 القيمة checkbox إلنشاء صندوق تحقق. 
  القيمة radio إلنشاء زر خيار. 
  القيمة submit إلنشاء زر إرسال. 
   القيمةreset .إلنشاء زر إعادة 

  

                                                   
 في حال عدم وجود عنوان يجب وضع السمسمة الفارغة "". 11
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 textboxصندوق النص 
   محرف 12يكون الحجم اإلفتراضي. 
  ُيمكن تحديد حجم معين باستخدام الواصفةsize. 
   أكثر من الحجم المحدد يظير تمقائيًا شريط إنزالقفي حال كتابة محارف. 
   ُيمكن تحديد عدد محارف أعظمي ال ُيمكن تجاوزه باستخدام الواصفةmaxlength. 
   يجب إعطاء اسم لصندوق النص باستخدام الواصفةname. 
 

 
 

 passwordصندوق كممة السر 
 عن المحارف المدخمة من قبل المستخدم.ُيماثل صندوق النص في واصفاتو. إال أنو ُيظير نجوم عوضًا 

 

 
 checkboxصندوق التحقق 

   يتم إعطاء اسم لصندوق التحقق باستخدام الواصفةname. 
 يتم وضع الواصفة value لتحديد قيمة لصندوق التحقق. 
 يكون صندوق التحقق إما محددًا أم ال. 
   ُيمكن استخدام الواصفةchecked="checked" محددًا. لجعل صندوق التحقق 

 
 radio buttonزر الخيار 

  ال ُيمكن في مجموعة مترابطة من أزرار الخيار تحديد سوى زر واحد. 
  يجب إعطاء نفس االسم لكل أزرار الخيار في مجموعة مترابطة. 
 ُتحدد الواصفة value قيمة لزر الخيار. 
   ُيمكن استخدام الواصفةchecked="checked" .لجعل زر خيار محددًا 
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 submit buttonزر اإلرسال 
رساليا إلى الوجية المحددة بالواصفة  لمنموذج وبالطريقة المحددة  actionيقوم ىذا الزر بحزم بيانات النموذج وا 

 .methodبالواصفة 
 

 reset buttonزر اإلعادة 
 ُيعيد ىذا الزر عناصر التحكم في النموذج إلى قيميا االبتدائية.

 دام العناصر الستة السابقة:ُيبين المثال التالي استخ

 
<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> <title> Forms </title> </head> 

<body> 

<form action = "Server.html"> 

<p>Fiance<input type = "text" name ="Fiance" size="12" /></p> 

<p>Salary <input type = "password" name ="Salary" size ="12" /> </p> 

<p> 

Own 

<input type = "checkbox" name ="CO1" value="House"  

                             checked = "checked"/> House 

<input type = "checkbox" name ="CO2" value="Car"/> Car 

<input type = "checkbox" name ="CO3" value="Gold"/> Gold 

</p> 

<p> 

Age 

<input type = "radio"  name ="age" value = "under20"  

                                checked = "checked"/> 0-19 

<input  type ="radio"  name ="age" value = "20-35"/> 20-35 

<input  type ="radio"  name ="age" value = "36-50"/> 36-50 

<input  type ="radio"  name ="age" value = "over50"/> Over 50 

</p> 

<input  type ="reset"  value = "Reset Form"/> 

<input  type ="submit" value = "Submit Form"/> 

</form> 

</body> 

</html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح )بعد أن قمنا بإدخال بعض البيانات(:
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باستخدام الطريقة االفتراضية  Server.htmlالحظ أنو في ىذا المثال ُنرسل البيانات المدخمة إلى صفحة أخرى 
get:وبيذا فإن البيانات ترسل في سمسمة محرفية في العنوان . 

 
 )الحظ أن قيمة حقل كممة السر المخفاة في النموذج تظير في العنوان واضحة!(.

 
 <selectالمؤثر >
عوضًا عن صناديق التحقق أو أزرار الخيار السيما إذا كان عدد الخيارات كبيرًا.  menu تخدام القوائمُيمكن اس

 .لكل خيار <option> إلنشاء قائمة. أما الخيارات فُيستخدم المؤثر <select> ُيستخدم المؤثر
ُيمّكن السموك اإلفتراضي لمقائمة من اختيار عنصر وحيد )وبيذا يشابو سموكيا مجموعة أزرار خيار(. أما إذا 
أردنا تحقيق إمكانية خيارات متعددة )وبيذا يصبح سموك القائمة كمجموعة صناديق تحقق(، فيجب وضع الواصفة 

multiple="multiple"  لممؤثر<select>ُيمكن استخدام الواصفة . size لتحديد عدد العناصر الظاىرة. 
 .<option> لممؤثر "selected="selected ُيمكن جعل خيار محدد افتراضيًا بوضع الواصفة 

 ُيبين المثال التالي إنشاء قائمة:
<form action = ""> 

<p> 

    <select name = "groceries" >  

      <option> milk </option> 

      <option> bread  </option> 

      <option selected="selected"> eggs </option> 

      <option> cheese  </option> 

    </select> 

</p> 
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 حيث ُيظير المتصفح:

 
 <textareaالمؤثر >

عدد األسطر  rows< إلنشاء صندوق نص متعدد األسطر. ُتحدد الواصفة textareaُيستخدم المؤثر >
 عدد األعمدة. عند تجاوز قيم ىذه الواصفات تظير تمقائيًا أشرطة إنزالق موافقة. colsوالواصفة 

 كما ُيبين المثال التالي:
<form action = ""> 

   <p> 

   Please provide your employment aspirations 

   </p> 

   <p> 

   <textarea name = "aspirations"  rows = "4" cols="40"> 

   (Be brief and concise)  

   </textarea> 

   </p> 

</form> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:

 
 مثال:

 ُيبين المثال التالي استخدام العديد من العناصر المدروسة سابقًا إلنشاء واجية تسوق بسيطة:
<!DOCTYPE html > 

 

<!-- popcorn.html 

     This describes popcorn sales form page 

     --> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Popcorn Sales Form </title> 

  </head> 

  <body> 

    <form action = "Server.html" > 

    <h2> Welcome to Millennium Gymnastics Booster Club Popcorn Sales            

    </h2> 

 

<!-- A borderless table of text widgets for name and address --> 

 

      <table> 
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        <tr> 

          <td> Buyer's Name: </td>   

          <td> <input type = "text"  name = "name" 

                      size = "30" /> </td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td> Street Address: </td> 

          <td> <input type = "text"  name = "street"   

                      size = "30" /> </td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td> City, State, Zip: </td> 

          <td> <input type = "text"  name = "city"   

                      size = "30" /> </td> 

        </tr> 

      </table> 

      <p /> 

 

<!-- A bordered table for item orders --> 

 

      <table border = "border"> 

 

<!-- First, the column headings -->  

 

        <tr> 

          <th> Product Name </th> 

          <th> Price </th> 

          <th> Quantity </th> 

        </tr> 

 

<!-- Now, the table data entries --> 

 

        <tr> 

          <th> Unpopped Popcorn (1 lb.) </th> 

           <td> $3.00 </td> 

           <td> <input type = "text"  name = "unpop"   

                       size ="2" /> </td> 

         </tr> 

         <tr> 

           <th> Caramel Popcorn (2 lb. canister) </th> 

           <td> $3.50 </td> 

           <td> <input type = "text"  name = "caramel"   

                 size = "2" /> </td> 

         </tr>  

         <tr> 

           <th> Caramel Nut Popcorn (2 lb. canister) </th> 

           <td> $4.50 </td> 

           <td> <input type = "text"  name = "caramelnut"   

                 size = "2" /></td> 

         </tr> 

         <tr> 

           <th> Toffey Nut Popcorn (2 lb. canister) </th> 

           <td> $5.00 </td> 

           <td> <input type = "text"  name = "toffeynut"  

                 size = "2" /></td>  

         </tr>  

       </table> 

  

 <!-- The radio buttons for the payment method --> 

  

       <h3> Payment Method: </h3> 
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       <p> 

         <input type = "radio"  name = "payment" 

                 value = "visa"  

                checked = "checked" /> Visa  

         <input type = "radio"  name = "payment" 

           value = "mc" />  

           Master Card  

         <input type = "radio"  name = "payment"   

                value = "discover" /> Discover 

         <input type = "radio"  name = "payment"   

                value = "check" /> Check <br/>  

       </p> 

  

 <!-- The submit and reset buttons --> 

      <p> 

        <input type = "submit"  value = "Submit Order" />  

        <input type = "reset"  value = "Clear Order Form" /> 

      </p> 

    </form> 

  </body> 

</html> 

 حيث ُيظير المتصفح:
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HTML5 
 األهداف التعميمية:

  أىم المؤثرات والواصفات فيHTML5. 
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 HTML5المؤثرات الجديدة في 
مجموعة من المؤثرات والواصفات الجديدة التي سيمت الكثير من القضايا التي كانت تتطمب من  HTML5قّدمت 

 المبرمج كتابة العديد من األسطر والتعميمات منيا:
 < المؤثرvideo> 
 < المؤثرaudio> 
 < المؤثرsvg> 
  النوعdate < لممؤثرinput> 
  النوعnumber < لممؤثرinput> 
  النوعemail < لممؤثرinput> 
  النوعurl < لممؤثرinput> 
 < المؤثرoutput> 
 < الواصفةplaceholder> 
 < الواصفةautofocus> 
 < الواصفةrequired> 

 
 <videoالمؤثر >

 يسمح بتضمين فيديو في الصفحة.
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>Video</title> 
</head> 
<body> 
    <video src="media/HB.mp4" width="300" height="200" controls autoplay> 
        Your browser does not support the video element. 
        </video> 
</body> 
 

</html> 

 يقوم المتصفح بتشغيل ممف الفيديو الموافق:
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 <videoالمؤثر >
 <:videoواصفات المؤثر >

 الوصف الخاصية

autoplay .في حال وضع ىذه الواصفة، سوف يتم تشغيل الفيديو تمقائيًا 

controls 
في حال وضع ىذه الواصفة، سوف يتمكن المستخدم من التحكم بالفيديو 

 )التشغيل، اإليقاف، الصوت، ...(.

height .التحكم بارتفاع العنصر 

loop  الفيديو بشكل حمقة متواصمة.في حال وضع ىذه الواصفة، سوف يتم تشغيل 

poster 
ُتستخدم ىذه الواصفة لتحديد الممف مصدر الصورة التي ُيمكن إظيارىا لحين قيام 

 المستخدم بتشغيل الفيديو.

src .ُتستخدم ىذه الواصفة لتحديد الممف مصدر الفيديو 
 

 <audioالمؤثر >
 .يسمح ىذا المؤثر بتضمين ممف صوتي في الصفحة بشكل بسيط

 ُيبين المثال التالي استخدام ىذا المؤثر:
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>Audio</title> 
</head> 
<body> 
    <audio src="media/m.wav" controls autoplay> 
        Your browser does not support the audio element. 
        </audio> 
</body> 
</html> 

 
 حيث يقوم المتصفح بتشغيل ممف الصوت الموافق.
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 <:audioواصفات المؤثر >
 الوصف الخاصية

autoplay سوف يتم تشغيل الممف الصوتي تمقائيًا.في حال وضع ىذه الواصفة ، 

controls  بالصوت في حال وضع ىذه الواصفة، سوف يتمكن المستخدم من التحكم
 )التشغيل، اإليقاف، الصوت، ...(.

loop .في حال وضع ىذه الواصفة ، سوف يتم تشغيل الصوت بشكل حمقة متواصمة 

src .ُتستخدم ىذه الواصفة لتحديد الممف المصدر 

 

 <svgالمؤثر >
 .إلنشاء الرسوم المتجية <svg> ُيستخدم المؤثر

والتي ىي لغة لتوصيف الرسوميات ثنائية البعد  Scalable Vector Graphics ىي اختصار لـ SVG حيث
 .XMLفي 
 يوضح المثال التالي كيفية رسم مستطيل ودائرة: 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>SVG</title> 
</head> 
<body> 
    <h2>HTML5 SVG </h2> 
        <svg id="svgelem" height="200" > 
            <rect id="redrect" width="200" height="50" fill="red" /> 
            <circle id="redcircle" cx="100" cy="100" r="50" fill="blue" /> 
        </svg> 
</body> 
</html> 

 
 :حيث ُيظير المتصفح
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HTML5 - Web Forms 2.0 
 تّم أيضًا إضافة العديد من الواصفات إلى مؤثرات النماذج.

 < المؤثرinput> 
o  النوعdate < لممؤثرinput> 
o  النوعnumber < لممؤثرinput> 
o  النوعemail < لممؤثرinput> 
o  النوعurl < لممؤثرinput> 

 < المؤثرoutput> 
o < الواصفةplaceholder> 
o < الواصفةautofocus> 
o < الواصفةrequired> 

 
 <inputالمؤثر >

، تّمت إضافة مجموعة من األنواع الجديدة. ,…(text, password, radioإضافة لألنواع المعروفة السابقة )
 من أىميا:

Type الوصف 

date  لممساعدة في إدخال التاريخ. ال يقبل إدخال تاريخ غير صحيحُيظير تقويم.  

number يقبل قيم رقمية فقط.  

email .ُيستخدم إلدخال بريد إلكتروني صالح 

url .ُيستخدم إلدخال عنوان ويب صالح 
 

 <inputلممؤثر > dateالنوع 
 إلدخال قيمة تاريخ صحيح في نموذج: dateُيبين المثال التالي استخدام النوع 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
    <form  method="get"> 
        Date : <input type="date" name="newinput" /> 
        <input type="submit" value="submit" /> 
    </form> 

</body></html> 
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 حيث يظير المتصفح تقويم لمساعدة المستخدم في إدخال التاريخ:
 

 
 

 <inputلممؤثر > numberالنوع 
 إلدخال قيمة رقمية محصورة ضمن مجال محدد في نموذج: numberُيبين المثال التالي استخدام النوع 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
    <form  method="get"> 
        Select Number : <input type="number" min="0" max="10" step "1" value="5" 
name="newinput" /> 
        <input type="submit" value="submit" /> 
    </form> 

</body></html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:

 
 

 <inputلممؤثر > emailالنوع 
 إلدخال قيمة بريد الكتروني صحيح في نموذج: emailُيبين المثال التالي استخدام النوع 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<form  method="get"> 
    Enter email : <input type="email" name="newinput" /> 
    <input type="submit" value="submit" /> 
</form> 
<body> 
 
</body> 

</html> 
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 <inputلممؤثر > urlالنوع 
 إلدخال قيمة عنوان صحيح في نموذج: urlُيبين المثال التالي استخدام النوع 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title></title> 
</head> 
<body> 
    <form method="get"> 
        Enter URL : <input type="url" name="newinput" /> 
        <input type="submit" value="submit" /> 
    </form> 

</body></html> 

 
 <outputالمؤثر >

 ُيستخدم ىذا المؤثر الجديد إلظيار قيمة نتيجة ما عمى الصفحة.
الذي يظير النتيجة عمى الصفحة باالعتماد عمى االجرائية  <.output>ُيبين المثال التالي استخدام المؤشر 

 2Java Scriptالمكتوبة بمغة 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title> output </title> 
    <script type="text/javascript"> 
        function showResult() { 
            x = document.forms["myform"]["newinput"].value; 
            document.forms["myform"]["result"].value = x; 
        } 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <form method="get" name="myform"> 
        Enter a value : <input type="text" name="newinput" /> 
        <input type="button" value="Result" onclick="showResult();" /> 
        <output name="result" /> 
    </form> 
</body></html> 

 
 :outputحيث سيتم كتابة القيمة المدخمة في صندوق اإلدخال عمى العنصر 

 
 

  

                                                   

 الحقاً  Java Scriptسنتعمم لغة  2
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 بعض الواصفات الجديدة
 أىميا:تم إضافة بعض الواصفات، من 

 < الواصفةplaceholder> 
 < الواصفةautofocus> 
 < الواصفةrequired> 

 
 <placeholderالواصفة >

 تسمح ىذه الواصفة بإظيار محتوى باىت إلرشاد المستخدم ويختفي حالما يبدأ المستخدم بالكتابة.
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
    <form action="/cgi-bin/html5.cgi" method="get"> 
        Enter email : <input type="email" name="newinput" 
placeholder="email@example.com" /> 
        <input type="submit" value="submit" /> 
    </form> 

</body></html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:

 
 

 <autofocusالواصفة >
 العنصر.تقوم ىذه الواصفة بوضع التركيز عمى 

 
 <requiredالواصفة >

 تجعل ىذه الواصفة قيمة العنصر واجبة اإلدخال.
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
    <form action="/cgi-bin/html5.cgi" method="get"> 
       Enter email : <input type="email" name="newinput" required autofocus  /> 
        <p>Try to submit using Submit button</p> 
        <input type="submit" value="submit" /> 
    </form> 
</body></html> 
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 اقتراحات وتمارين
 قم بإنشاء استمارة التسجيل التالية:
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  :الكممات المفتاحية
 .أسموب الصفحات، التنسيق، الخطوط، األلوان، القوائم، الصور، نموذج الصندوق

 

 :الممخص
 نستعرض في ىذا الفصل أسموب الصفحات المتتالي والذي ُيمّكن من إجراء التنسيق المطموب لصفحات الويب.

 
 :األهداف التعميمية

 :يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى
 مستويات األساليب. 
  تنسيق األسموب. 
 أشكال المحددات. 
  قيمة-أشكال خاصية. 
 أساليب الخطوط. 
 أساليب القوائم. 
 المون. 
 المحاذاة. 
 نموذج الصندوق. 
 .صور الخمفية 

 
 المخطط:

 ىي: (Learning Objects)وحدات  4يضم فصل أسموب الصفحات المتتالي 
  الصفحات المتتاليأسموب 
 الخطوط 
 خصائص القوائم 
 أساليب أخرى 

  

:الثالثالفصل 

أسلوب الصفحات المتتالي
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 المتتالي الصفحات أسموب
 األهداف التعميمية:

 مستويات األساليب 
 تنسيق األسموب 
 أشكال المحددات 
 قيمة-أشكال خاصية 
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 مقدمة
طرق التحكم بمظير الوثائق. كما يسمح  Cascade Style Sheet (CSS) يوفر أسموب الصفحات المتتالي

عطاء مظير متجانس لمجموعة من الوثائق. إذ ُيمّكن أسموب الصفحات المتتالي بشكل رئيسي من تعريف بإ
 .مظير معين لكل ظيور لمؤثر في وثيقة

ُسمي باألسموب المتتالي ألنو ُيمكن تعريف أسموب الصفحات وفق ثالثة مستويات متدرجة. ُيييمن المستوى 
 األسموب لمحتوى مؤثر ُيحّدد عبر تتالي تطبيق أسموب الصفحات. األدنى عمى المستوى األعمى، وبيذا فإن

 
 مستويات أسموب الصفحات

 من أسموب الصفحات. مستويات1يوجد ثالثة 
  األسموب الفوريInline: ُيحّدد األسموب لظيور معين لمؤثر. يظير ىذا األسموب في المؤثر نفسو. 
  أسموب الوثيقةDocument-level style sheets:  ُيحّدد األسموب لكامل الوثيقة. يظير ىذا األسموب

 .الوثيقة head في رأس
  األسموب الخارجيExternal style sheets ُيمكن تطبيقو عمى مجموعة من الوثائق. ُيكتب ىذا :

< في رأس الوثيقة لتحديد ممف link. يتّم استخدام المؤثر >cssاألسموب في ممف نصي لو الالحقة 
 أسموب خارجي:

<link rel = "stylesheet"  type = "text/css" 

 href = "http://www.wherever.org/termpaper.css"> 

</link> 
 

 تنسيق تحديد األسموب
 يختمف تنسيق األسموب وفق مستوى األسموب:

  األسموب الفوريInline يكون األسموب قيمة لمواصفة :style:ويأخذ الشكل العام التالي ، 
style = "property_1: value_1;  
         property_2: value_2;  

         ... 

         property_n: value_n" 

  أسموب الوثيقةDocument-level style sheets ُيحّدد األسموب كمجموعة من القواعد ضمن :
لوضع تعميقات … */ . ُتستخدم /* type=text/css<. يجب وضع قيمة الواصفة styleالمؤثر >

 ضمن القواعد.
<style type = "text/css"> 
             rule list 

 </style>  

  
                                                           

 عندما ُيطّبق أكثر من أسموب عمى مؤثر في وثيقة يكون لممستوى األدنى األولوية 1
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 حيث تأخذ القاعدة الشكل:
selector {property_1: value_1;  
          property_2: value_2;  

          ... 

          property_n: value_n}  

  األسموب الخارجيExternal style sheets ُيكتب ىذا األسموب في ممف نصي يحوي مجموعة من :
 القواعد من الشكل السابق.

 
 أشكال المحددات

 عدة أشكال: selectorُيمكن أن يأخذ المحدد 
  شكل المحدد البسيطSimple Selectors 
  التحديد السياقيContextual Selectors 
  محددات الصفClass Selectors 
  المحددات العامةGeneric Selectors 
  محددات المعرفاتid Selectors 

 

 Simple Selectorsشكل المحدد البسيط 
 كون المحدد اسم مؤثر وحيد مثل ُيمكن أن يh1 وبالتالي، فإن قيم الخصائص في القاعدة سُتطبق عمى .

 كل ظيور ليذا المؤثر في الوثيقة.
  المفصولة بفواصل. وفي ىذه الحالة، سُتطبق قيم ُيمكن أيضًا أن يكون المحدد مجموعة من المؤثرات

 الخصائص عمى كل ظيور ليذه المؤثرات في الوثيقة.
 .إذا وضعنا * في المحدد، فإن قيم الخصائص سُتطبق عمى كامل الوثيقة 

 ُيبين المثال التالي تحديد قيمة خاصية حجم الخط لبعض المؤثرات:
h1 {font-size: 24pt;} 

h2, h3 {font-size: 20pt;} 

 
 Contextual Selectorsالتحديد السياقي 

ُيمكن أن ُيخصص المحدد أن األسموب المطبق عمى عنصر يكون لوضع معين في الوثيقة. كما ُيبين المثال 
 التالي:

body b i {font-size: 30pt; } 

 .30والذي ُيخصص أن حجم الخط لمحتوى غامق ومائل ىو 
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 ُيبين المثال التالي ذلك:
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> <title> Selector </title> 

<style type="text/css" > 

h1 {font-size: 24pt;} 

h2, h3 {font-size: 20pt;} 

body b i {font-size: 30pt; } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1> This is heading 1</h1> 

<h2> This is heading 2</h2> 

<h3> This is heading 3</h3> 

<p> 

This is to test <b> <i> contextual </i></b> selector 

</p> 

</body> 

</html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:
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 Class Selectorsمحددات الصف 
 .يسمح ىذا النوع بتحديد مجموعة من األساليب لنفس المؤثر 
 .يكون لمصف اسم معين يرتبط مع المؤثر 
 مثاًل:

p.narrow {font-size=14;} 
p.wide {font-size=20;} 

 مع المؤثر لتحديد الصف المطموب. كما ُيبين المثال التالي: classُتستخدم الواصفة 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> <title> Selector </title> 

<style type="text/css" > 

p.narrow {font-size:14;} 

p.wide {font-size:20;} 

</style> 

</head> 

<body> 

<p class="narrow"> 

This is a narrow paragraph ! 

</p> 

<p class="wide"> 

This is a wide paragraph ! 

</p> 

</body> 

</html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:

 
 

 Generic Selectorsالمحددات العامة 
  نفس األسموب عمى عدة مؤثرات.ُيمكن تعريف صفوف عامة بيدف تطبيق 
 .يجب إعطاء اسم لمصف العام مسبوقًا بنقطة 
 مثاًل:

.really-big {font-size:30; } 

 مع مؤثرات مختمفة: classُتستخدم الواصفة 
<h1 class = "really-big">  ...</h1> 
    ... 

<p class = "really-big">  ...</p>  
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 id Selectorsمحددات المعرفات 
 يسمح المحدد المعرف بتطبيق أسموب عمى عنصر واحد معين )لو نفس المعرف(، ويأخذ الشكل:

#specific-id {property-value list } 

 فمثاًل إذا تم تعريف:
#section14 {font-size: 20} 

 فسيتم تطبيق ىذا األسموب عمى:
<h2 id="section14">  Special Heading </h2> 

 
  Property-Valueقيمة  - أشكال خاصية

 فئات: 7خاصية تتوزع عمى  60يوجد حوالي 
  الخطوطFonts 
  القوائمLists 
  محاذاة النصText Alignment 
  اليوامشMargins 
  األلوانColors 
  الخمفياتBackgrounds 
  الحدودBorders 

 ُيمكن أن تكون قيم الخصائص:
 :كممات مفتاحية 

 large 
 medium 
 small 

 font-size:largeمثاًل: 
 :قيم رقمية مع الوحدات التالية 

 px - pixels 
 in - inches 
 cm - centimeters 
 mm - millimeters 
 pt - points 
 pc - picas (12 points) 
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 em - height of the letter 'm' 
 ex-height - height of the letter 'x' 

 font-size:14ptمثاًل: 

  أن القيمة الحالية ىي نسبة مئوية من القيمة السابقة.ُيمكن استخدام النسبة المئوية لتحديد 
 % من القيمة السابقة لحجم الخط.75، ُيصبح حجم الخط font-size:75%فمثاًل إذا وضعنا: 

   :تأخذ قيم محددات المصدر الشكلurl (…)  
 body {background-image: url(photo.png);}مثاًل: 

  :ُيمكن تحديد قيمة لون 
  :باستخدام اسم المونColor:white  
  :بوضع قيمة المون بالنظام السداسي عشرColor:#FFFFFF 
 الوظيفة  باستخدامrgb2 :Color:rgb(255, 255, 255) 

  

                                                           

 وتُحدد بالترتيب درجة األحمر، األخضر، األزرق 255و 0ثالثة معامالت تأخذ قيميا بين  rgbلموظيفة  2 
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 الخطوط
 

 األهداف التعميمية:
 .التعرف عمى أساليب الخطوط
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 Font Propertiesخصائص الخط 
  اسم الخطfamily-font 

 font-family: Arial, Helvetica, Courierيستخدم المتصفح أول خط يدعمو من القائمة: 
 'font-family: 'Times New Romanإذا كان اسم الخط أكثر من كممة فيجب استخدام المحرف ': 

  حجم الخطsize-font 
 :رقمية: حيث تكون القيمة إما رقم ُيحدد حجم الخط أو نسبة مئوية من الخط السابق

font-size:10pt 
font-size:75% 

 :xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xxlargeكممة مفتاحية: 
font-size:medium 

  نمط الخطstyle-font 
 :bolder, lighter, bold, normalكممة مفتاحية: 

 font-weight:bolder 
تكافئ  400. حيث القيمة 900و  100و محصورة بين  100رقمية حيث تكون القيمة من مضاعفات 

normal  تكافئ  700والقيمةbold: 
 font-weight:800 

  وزن الخطweight-font 
 .italic, normalتكون قيميا 

  الخاصيةfont 
التالي: النمط، الوزن، الحجم، لوضع قيم لمخصائص السابقة وبالترتيب  fontُيمكن استخدام الخاصية 

 أسماء الخطوط:
 font: italic bolder 14pt Arial Helvetica 

  زخرفة الخطdecoration-font 
 line-through, overline, underlineتكون قيميا: 
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 أمثمة
 ُيبين المثال التالي استخدام خصائص الخط:

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Font properties </title> 

    <style type = "text/css"> 

      p.big {font-size: 14pt; 

             font-style: italic; 

             font-family: 'Times New Roman';} 

      p.small {font: 10pt bold 'Courier New';}  

      h2 {font-family: 'Times New Roman';  

          font-size: 24pt; font-weight: bold} 

      h3 {font-family: 'Courier New'; font-size: 18pt} 

    </style>    

  </head> 

  <body> 

    <p class = "big"> 

      If a job is worth doing, it's worth doing right. 

    </p> 

    <p class = "small"> 

      Two wrongs don't make a right, but they certainly 

      can get you in a lot of trouble. 

    </p> 

    <h2> Chapter 1 Introduction </h2> 

    <h3> 1.1 The Basics of Computer Networks </h3> 

  </body>  </ html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:
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 :cssُيبين المثال التالي استخدام ممف خارجي 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> <title> External style sheets </title> 

    <link rel = "stylesheet"  type = "text/css" 

          href = "styles.css" /> 

  </head> 

  <body> 

    <p class = "big"> 

      If a job is worth doing, it's worth doing right. 

    </p> 

    <p class = "small"> 

      Two wrongs don't make a right, but they certainly 

      can get you in a lot of trouble. 

    </p> 

    <h2> Chapter 1 Introduction </h2> 

    <h3> 1.1 The Basics of Computer Networks </h3> 

  </body> 

</html> 

 
 :styles.cssحيث يكون محتوى الممف 

p.big {font-size: 14pt; 
         font-style: italic; 

         font-family: 'Times New Roman'; 

        } 

p.small {font: 10pt bold 'Courier New';}  
h2 {font-family: 'Times New Roman';  

      font-size: 24pt; font-weight: bold} 

h3 {font-family: 'Courier New';  

      font-size: 18pt} 

 
 وُيظير المتصفح:
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 القوائم خصائص
 األهداف التعميمية:

 التعرف عمى أساليب القوائم. 
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 List Propertiesخصائص القوائم 
 القوائم تحديد ُيمكن في: 

 شكل الرسمة التي تسبق العنصر في القوائم غير المرتبة 
 طريقة ترقيم القوائم المرتبة 

  ُتحدد الخاصية list-style-type شكل الرسمة التي تسبق العنصر وتكون قيميا: disc, circle, 
square, none 

 < ُيمكن وضع ىذه الخاصية لممؤثرulيع عناصر القائمة. أو وضعيا < وبالتالي يكون تأثيرىا عمى جم
 < فيكون تأثيرىا عمى العنصر المعني فقط.liلممؤثر >

 كما ُيبين المثال التالي:
<h3> Some Common Single-Engine Aircraft </h3> 

  <ul style = "list-style-type: square">  

      <li> Cessna Skyhawk </li> 

      <li> Beechcraft Bonanza </li> 

      <li style = "list-style-type: circle">  

          Piper Cherokee </li> 

  </ul> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:

 
   ُيمكن وضع صورة محددة باستخدام الخاصيةlist-style-image: 

<<li style = "list-style-image: url(bird.jpg)" 
  ُيمكن استخدام الخاصيةlist-style-type  القوائم المرتبة حيث تأخذ قيميا:مع 
 

 مثال نوع الترقيم قيمة الخاصية
decimal        Arabic numerals       1, 2, 3, 4 
upper-alpha    Uc letters                    A, B, C, D 
lower-alpha    Lc letters                     a, b, c, d 
upper-roman    Uc Roman                   I, II, III, IV 
lower-roman    Lc Roman                    i, ii, iii, iv 
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 ُيبين المثال التالي استخدام الخصائص السابقة:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <title>Sequence types </title> 

    <style type="text/css"> 

      ol {list-style-type: upper-roman;} 

      ol ol {list-style-type: upper-alpha;} 

      ol ol ol {list-style-type: decimal;} 

    </style> 

</head> 

<body> 

    <h3> 

        Aircraft Types 

    </h3> 

    <ol> 

        <li>General Aviation (piston-driven engines) 

            <ol> 

                <li>Single-Engine Aircraft 

                    <ol> 

                        <li>Tail wheel </li> 

                        <li>Tricycle </li> 

                    </ol> 

                </li> 

                <li>Dual-Engine Aircraft 

                    <ol> 

                        <li>Wing-mounted engines </li> 

                        <li>Push-pull fuselage-mounted engines </li> 

                    </ol> 

                </li> 

            </ol> 

        </li> 

        <li>Commercial Aviation (jet engines) 

            <ol> 

                <li>Dual-Engine 

                    <ol> 

                        <li>Wing-mounted engines </li> 

                        <li>Fuselage-mounted engines </li> 

                    </ol> 

                </li> 

                <li>Tri-Engine 

                    <ol> 

                        <li>Third engine in vertical stabilizer </li> 

                        <li>Third engine in fuselage </li> 

                    </ol> 

                </li> 

            </ol> 

        </li> 

    </ol> 

</body> </html> 
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 حيث ُيظير المتصفح:
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 أخرى أساليب
 األهداف التعميمية

 المون 
 المحاذاة 
 نموذج الصندوق 
 صور الخمفية 
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 Colorالمون 
  األساسية 11األلوان الـ 

 ىي األلوان التي تظير عمى أي متصفح:
black       000000         green      008000 
 silver      C0C0C0        lime       00FF00 
 gray        808080         olive      808000 
 white       FFFFFF         yellow     FFFF00 
 maroon      800000         navy       000080 
 red         FF0000         blue       0000FF 
 purple      800080         teal       008080 
 fuchia      FF00FF         aqua       00FFFF 

  لون 111لوحة ألوان الويب المؤلفة من 
ىي األلوان التي ُتظيرىا معظم المتصفحات. ُيمكن توليدىا من تركيب األرقام: 

,CC,FF00,33,66,99 األحمر مثاًل لتحديد األحمر واألخض( .ر واألزرقFF0000.) 
  11جميع األلوان الـ ( 11مميونbits.) 

 .في حال عدم تمكن المتصفح من إظيار نفس المون فإنو ُيظير أقرب لون لو
لتحديد لون الخمفية.  كما ُيبين  background-colorلتحديد المون األمامي والخاصية  colorُتستخدم الخاصية 

 المثال التالي:
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Colors </title> 

    <style type = "text/css"> 

      p.redback {font-size: 24pt; color:blue;  

                 background-color: red;} 

    </style>    

  </head> 

  <body> 

    <p class = "redback"> 

      To really make it stand out, use a red background! 

    </p> 

  </body> 

</html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:
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 محاذاة النص
لتحديد المسافات البادئة لمسطر األول لفقرة. تأخذ ىذه الخاصية قيمة  text-indent ُيمكن استخدام الخاصية

 رقمية أو نسبة مئوية.
 .left, center, right, justify :فُتحدد محاذاة النص وتأخذ إحدى القيم التالية text-align أما الخاصية

غالبًا مع الصور والجداول لتحديد كيفية تدفق النص حول الصورة أو الجدول، وتكون  floatُتستخدم الخاصية 
 .left, right, noneقيميا 

 قة:ُيبين المثال التالي استخدام جميع الخصائص الساب
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> The float property </title> 

    <style type = "text/css"> 

      p.indent {text-indent: 1cm; text-align:left} 

      img {float: right} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p> 

    <img src="plane.png" alt="Plane picture " /> 

    </p> 

    <p class="indent"> 

      This is a picture of a Cessna 210. The 210 is the flagship  

      single-engine Cessna aircraft. Although the 210 began as a  

      four-place aircraft, it soon acquired a third row of seats,  

      stretching it to a six-place plane. The 210 is classified  

      as a high-performance airplane, which means its landing  

      gear is retractable and its engine has more than 200  

      horsepower. In its first model year, which was 1960,  

      the 210 was powered by a 260-horsepower fuel-injected  

      six-cylinder engine that displaced 471 cubic inches.  

      The 210 is the fastest single-engine airplane ever  

      built by Cessna. 

    </p> 

  </body> 

</html> 
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 حيث ُيظير المتصفح:

 
 

 The Box Modelنموذج الصندوق 
ُيمكن لكل عنصر في وثيقة أن يكون لو حدود تأخذ أنماطًا مختمفة كالمون والعرض. تُدعى المسافة بين العنصر 

.  marginأما المسافة بين العنصر والعناصر األخرى المجاوره لو فتُدعى اليامش  paddingوحدوده بالبطانة 
 كما ُيبين الشكل التالي:
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 The Box Modelنموذج الصندوق 
 الحدود
 ُتستخدم الخاصية border-style لتحديد نمط الحدود وتأخذ القيم: solid, dotted, dashed, 

double, none. 
  ُتحدد الخاصيةborder-width  :عرض الحد وُيمكن أن تأخذ القيمthin, medium (default), 

thick :أو قيمة رقمية بالبكسل. كما ُيمكن تحديد عرض مختمف لكل حد باستخدام الخصائص التالية ،
border-top-width, border-bottom-width, border-left-width, border-right-

width . 
 تخدام الخاصية ُيحدد لون الحدود باسborder-color كما ُيمكن تحديد لون لكل حد باستخدام .

-border-top-color, border-bottom-color, border-left-color, borderالخصائص: 
right-color. 

 ُيبين المثال التالي استخدام ىذه الخصائص:
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Table borders </title> 

    <style type = "text/css"> 

      table {border-top-width: medium; 

             border-bottom-width: thick; 

             border-top-color: red; 

             border-bottom-color: blue; 

             border-top-style: dotted; 

             border-bottom-style: dashed; 

            } 

      p {border-style: dashed; border-width: thin;  

         border-color: green 

        } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <table border = "5"> 

      <caption> Fruit Juice Drinks </caption> 

      <tr> 

        <th> </th> 

        <th> Apple </th> 

        <th> Orange </th> 

        <th> Screwdriver </th> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> Breakfast </th> 

        <td> 0 </td> 

        <td> 0 </td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <th> Lunch </th> 

        <td> 1 </td> 

        <td> 0 </td> 

        <td> 0 </td> 

      </tr> 

      <tr> 
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        <th> Dinner </th> 

        <td> 0 </td> 

        <td> 0 </td> 

        <td> 1 </td> 

      </tr> 

    </table> 

    <p> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. 

    </p> 

  </body> 

</html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:

 
 

 البطانة والهوامش
 ُيمكن استخدام الخاصية margin لتحديد ىوامش العنصر األربعة. أو استخدام الخصائص:margin-

top, margin-bottom, margin-left, margin-right. 
 ُيمكن استخدام الخاصية padding لتحديد بطانة العنصر، أو الخصائص:padding-top, 

padding-bottom, padding-left, padding-right. 
 ُيبين المثال التالي مختمف الحاالت الممكنة:
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<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Table borders </title> 

    <style type = "text/css"> 

      p.one   {margin: 0.2in; 

               padding: 0.2in; 

               background-color: #C0C0C0; 

               border-style: solid; 

              } 

      p.two   {margin: 0.1in; 

               padding: 0.3in; 

               background-color: #C0C0C0; 

               border-style: solid; 

              } 

      p.three {margin: 0.3in; 

               padding: 0.1in; 

               background-color: #C0C0C0; 

               border-style: solid; 

              } 

      p.four  {margin:0.4in; 

               background-color: #C0C0C0;} 

      p.five  {padding: 0.4in; 

               background-color: #C0C0C0; 

              } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p> 

      Here is the first line. 

    </p> 

    <p class = "one"> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. <br /> [margin = 0.2in, 

      padding = 0.2in] 

    </p> 

    <p class = "two"> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. <br /> [margin = 0.1in, 

      padding = 0.3in] 

    </p> 

    <p class = "three"> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. <br /> [margin = 0.3in, 

      padding = 0.1in] 

    </p> 

    <p class = "four"> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. <br /> [margin = 0.4in, 

      no padding, no border] 

    </p> 

    <p class = "five"> 

      Now is the time for all good Web programmers to 

      learn to use style sheets. <br /> [padding = 0.4in, 

      no margin, no border] 

    </p> 

    <p> 

      Here is the last line. 

    </p> 

  </body> 
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 حيث ُيظير المتصفح:
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 صور الخمفية
 المثال التالي:لوضع صورة في الخمفية. كما ُيبين  background-imageُتستخدم الخاصية 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Background images </title> 

    <style type = "text/css"> 

      body {background-image: url(plane.png);} 

      p {margin-left: 30px; margin-right: 30px; 

         margin-top: 50px; font-size: 14pt;} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p > 

      The Cessna 172 is the most common general aviation        

      airplane 

      in the world. It is an all-metal, single-engine piston,  

      high-wing four-place monoplane. It has fixed-gear and is 

      categorized as a non-high-performance aircraft. The current 

      model is the 172R. 

    </p> 

  </body> 

</html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:

 
 

 يقوم المتصفح بتكرار الصورة بحيث تممئ مساحة العنصر.
 ,repeat (default)والتي تأخذ القيم:  background-repeatُيمكن التحكم بعممية التكرار باستخدام الخاصية 

no-repeat, repeat-x, repeat-y. 
 فُتحدد أن التكرار يكون عموديًا فقط. repeat-yأن التكرار يكون أفقيًا فقط. أما القيمة  repeat-xُتحدد القيمة 

 ,top, centerوالتي ُيمكن أن تأخذ عدد من القيم: background-positionة ُيمكن استخدام الخاصي
bottom, right, center . 

 لتحديد مكان توضع الصورة.
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 <div< و>spanالمؤثرات >
< إمكانية تخصيص نمط لجزء من عنصر. ففي المثال التالي نقوم بتخصيص نمط كممة spanيوفر المؤثر >

 ضمن فقرة:
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Span </title> 

    <style type = "text/css"> 

      .spanred {font-size: 24pt;  

                 font-family: Ariel; color: red} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p > 

      It sure is fun to be in <span class="spanred"> total </span> 

      control of text 

    </p> 

  </body> 

</html> 

 ُيظير المتصفح:
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 <  لتحديد نفس األسموب لمجموعة من العناصر:divُيمكن أيضًا استخدام المؤثر>
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Div </title> 

    <style type = "text/css"> 

      .divred {font-size: 16pt;  

                 font-family: Ariel; color: red} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

  <p > 

      It sure is fun to be in  total  

      control of text 

    </p> 

  <div class="divred"> 

    <p > 

      It sure is fun to be in  total  

      control of text 

    </p> 

    <p > 

      It sure is fun to be in  total  

      control of text 

    </p> 

    </div> 

  </body> 

</html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح:
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 اقتراحات وتمارين
 (:cssExercise.cssقم بتعريف ترويساتك المخصصة في ممف ) .1

h1, h2, h3, h4, h5, h6 
 

 (:cssExercise.cssوفق ما يمي )في الممف  p1,p2,p3قم بتعريف ثالثة صفوف لمفقرات   .1

 p1: 
o left and right margins of 20 pixels 
o background color of Pink (#FF00FF) 
o foreground color of blue. 
o font-family of Arial,Helvetica,sans-serif 
o font-size 10pt 
o font-weight normal 
o left aligned text 

 p2: 
o left and right margins of 30 pixels 
o background color of black 
o foreground color of #FFFF00 
o font-family of Arial,Helvetica,sans-serif 
o font-size 10pt 
o font-weight normal 

 p3: 
o text indent of 1 centimeter 
o background color of rgb(204, 51, 51) 
o foreground color of white 
o font-family of Arial,Helvetica,sans-serif 
o font-size 10pt 
o font-weight normal 

 
. p1(. تستخدم الفقرة األولى والرابعة h6إلى  h1قم بإنشاء ست فقرات لكل فقرة ترويسة )استخدم من  .1

 .p3. تستخدم الفقرة الثالثة والسادسة p2الثانية والخامسة  تستخدم الفقرة
 يجب أن تظير الصفحة كما يمي:
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 قم بتعريف األساليب الالزمة لكتابة القوائم وفق المثال التالي: .1

 
 

 قم بتعريف األساليب الالزمة إلظيار الفقرتين التاليتيتن مع الصور الموافقة كما يمي: .1
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الالزمة إلنشاء قائمة غير مرتبة من الكتب وبحيث يكون لكل عنصر في القائمة قم بتعريف األساليب  .1
 صورة الكتاب الموافق:
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 الكممات المفتاحية
والعمميات، اإلدخال واإلخراج، الشرط، التكرار، الوظائف، المصفوفات، المتغيرات، أنماط البيانات، التعابير 

 .مطابقة النماذج
 

 الممخص
 .JavaScriptنستعرض في ىذا الفصل أساسيات لغة البرمجة 

 
 األهداف التعميمية

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى
 المتغيرات. 
 األنماط. 
 العمميات. 
 التعابير. 
 اإلدخال واإلظيار. 
  التحكمتعميمات. 
 المصفوفات. 
 الوظائف. 
 مطابقة النماذج. 

 
 المخطط:

 ( ىي:Learning Objectsوحدات ) JavaScript 5يضم فصل أساسيات لغة 
  أساسياتJavaScript 
 تعميمات التحكم 
 المصفوفات 
  الوظائفFunctions 
 مطابقة النماذج 

  

:لرابع

JavaScriptلغةأساسيات

الفصل ا
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 JavaScript أساسيات
 األهداف التعميمية:

  والبرمجة غرضية التوجو أساسياتJavaScript 
 الخصائص العامة لمشكل 
 التعميمات 
 األنماط والعمميات والتعابير 
 التصريح عن المتغيرات 
 العمميات الرقمية 
 تحويل األنماط الضمني 
 تحويل األنماط الصريح 
  الغرضDate 
 اإلدخال واإلظيار 
 غرضالwindow 
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 مةدمق
  .Sunو Netscape نتيجة تعاون مثمر بين الشركتين 1996عام  JavaScript ظيرت المغة الخطاطية

  .ISO-16262وأصبحت اليوم معيار عالمي معتمد 
 :من ثالثة أجزاء رئيسية JavaScript تتألف لغة

  قمب المغةCore 
 تحوي التعميمات األساسية لمغة

  جهة الزبونClient Side 
تفاعل مع المستخدم )وىو الجزء األكثر تحوي مجموعة األغراض التي تدعم التحكم بالمستعرض وال

 استخدامًا من قبل مطوري الويب(
  جهة المخدمServer Side 

تحوي مجموعة األغراض التي ُيمكن أن تتعامل مع مخدم الويب، كعمميات الوصول إلى قواعد البيانات 
 مثاًل.

 
 JavaScriptالبرمجة غرضية التوجه و 

 . بل تعمل أغراضياclassesلتوجو. أي أنيا التحوي صفوف البرمجة غرضية ا JavaScript ال تدعم
objects  كأغراض وكنموذج لألغراض في آن واحدmodels of objectsكما ال تدعم . JavaScript الوراثة 

Inheritance  وتعددية األشكالPolymorphism . 
 propertyمجموعة من الخصائص التي ُيمكن أن تكون إما خاصية معطيات  JavaScriptيكون لألغراض في 

 .methodأو طريقة 
 

 الخصائص العامة لمشكل
  ُيمكن تضمين الخططات مباشرة في ممفXHTML: 

<script type="text/javaScript"> 

        -- JavaScript script – 

    </script> 

 نصي مستقل وتضمينيا باستخدام: أو )وىو األفضل( وضع الخططات في ممف 
<script type="text/javaScript" 

            src="myScript.js"> 

    </script> 
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  ُيمكن وضع تعميمات المغة ضمن تعميقات خاصة من الشكل التالي وذلك بيدف إخفاء التعميمات عن
 :JavaScriptالمتصفحات التي التدعم 

<!-- 

-- JavaScript script – 

//--> 

 
 الُمعّرفات

 يجب أن تبدأ المعرفات Identifiers في JavaScript  .$ بحرف أو تحت السطر )_( أو إشارة الدوالر
 .بعدىا ُيمكن أن يحوي المعرف عمى حرف أو رقم أو تحت السطر أو دوالر

 اليوجد حد لطول المعرف. 
  تكونjavaScript  حساسة لحالة األحرفcase sensitive. 

 
 لمفتاحيةالكممات ا

 تحوي المغة عمى مجموعة من الكممات المفتاحية:
break, case, catch, continue, default, delete, do, else, finally, for, function, if, in, 

instanceof, new, return, switch, this, throw, try, typeof, var, void, while, with. 
 

 التعميقات
 عمى سطر باستخدام // أو عمى أكثر من سطر باستخدام  /* . . . . */.ُيمكن وضع التعميقات 

 
 التعميمات

نيائيا بوضع فاصمة منقوطة ) ; (. إذ أن مفسر المغة  interpreter ُيستحسن وضع كل تعميمة عمى سطر وا 
 :لتالييضع فاصمة منقوطة عند كل نياية سطر لما يعتبره تعميمة. مما قد يقود لخطأ كما ُيبين المثال ا

return x; 
 غير قانوني(. x، مما سيجعل وضع return)حيث سيقوم المفسر بوضع فاصمة منقوطة بعد 
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 األنماط والعمميات والتعابير
 األنماط األساسية

 يكون لمقيم أحد األنماط األساسية التالية:
Number, String, Boolean, Undefined, Null. 

 
 األرقام والسالسل النصية

 :األرقام باستخدام الفاصمة العائمة مع دقة مضاعفة. تُبين األمثمة التالية أشكال صحيحة لألرقامُتخزن 
72, 7.2, .72, 72., 7E2, 7e2, .7e2, 7.e2, 7.2E-2 

ُتحاط السالسل النصية إما بإشارة تنصيص واحدة )'( أو بإشارتي تنصيص)"(.  ُيمكن أن تحوي السالسل النصية 
 .t\و  n\ عمى محارف خاصة مثل
 : (') ( إللغاء\ُيمكن استخدام المحرف )

'You\'re the most freckly person I\'ve ever met' 
 "d:\\bookfiles" :( إذا كان من محارف السمسمة\( قبل كل )\كما يجب وضع )

 بـ '' أو  "". اليوجد فرق بين السمسمة المحاطة بـ)'( والمحاطة بـ )"(. كما ُيمكن التعبير عن السمسمة الفارغة
 

 األنماط األساسية األخرى
 يكون في النمط Boolean القيمتين true و falseفقط. تنتج ىذه القيم عادًة عن حساب تعبير منطقي. 
 يكون في النمط Null  قيمة وحيدة ىي الكممة المفتاحيةnull.  عند معاممتيا كرقم، وكـ 0وتُعامل كـ 

false عند معاممتيا كمتغير منطقي. 
 يكون في النمط Undefined  قيمة وحيدة ىيundefinedوتُعامل كـ . NaN عند معاممتيا كرقم، وكـ 

false عند معاممتيا كمتحول منطقي. 
 يكون متغير undefined عندما يكون معرفًا ولم ُتسند لو قيمة. 

 فمثاًل إذا كتبنا التعميمات التالية:

     <script type="text/javaScript"> 
 var a; 

        var b = 10; 
        b = b + a; 
        document.write("a: ", a, "<br />"); 
        document.write("b: ", b, "<br />"); 

     </script> 

 
 تكون النتيجة:

a: undefined 

b: NaN 
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 التصريح عن المتغيرات
د ديناميكي حسب القيمة المسنده لو. كما ُيمكن إسنابأنيا تقوم بتحديد نمط المتغير بشكل  JavaScriptتتميز 

 قيمة من أي نمط لنفس المتغير.
 ;a= 10ُيمكن التصريح عن متغير بشكل ضمني وذلك بإسناد قيمة لو: 

 :varأو بشكل صريح باستخدام الكممة المفتاحية 
var a, 
sum = 0, 
today = "Monday," 
flag = false; 

 
 العمميات الرقمية

 :العمميات الرقمية JavaScript توفر
++, --, +, -, *, /, % 

. وفي حال تساوي األفضميات -أفضمية العمميات حيث تكون أفضمية *,/,% أعمى من +, JavaScript تراعي
 .في تعبير يتّم تطبيق العمميات من اليسار لميمين

 مثال:
 ُيبين المثال التالي كيفية تطبيق األفضميات والتجميع:

<script type="text/javaScript"> 
var a = 2, 

           b = 4, 
           c, 
           d; 
       c = 3 + a * b; 
       // * is first, so c is now 11 (not 24) 
       d = b / a / 2; 
       // / association left, so d is now 1 (not 4)   
       document.write("c: ", c, "<br />"); 
       document.write("d: ", d, "<br />"); 

</script> 

 ُيمكن استخدام األقواس لتحديد األفضمية المطموبة.
 

 Mathالغرض 
 مجموعة من الطرق عمى األرقام مثل: Mathيوفر الغرض 

floor, round, max, min, cos, sin. . . , 
 مثاًل:

Math.sin(x( 
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 Numberالغرض 

  يوفر الغرضNumber :مجموعة من الخصائص ذات القيم الثابتة الرقمية 
MAX_VALUE, MIN_VALUE, NaN, POSITIVE_INFINITY, NEGATIVE_INFINITY, PI. 

 أصغر قيمة ممكنة(. Number.Min_VALUE)مثاًل، تُعطي 
   تُعيد عممية جبرية مع فيضانoverflow  القيمةNaN. 
  ُتستخدم الدالةisNaN()  الختبار أن متغير لو القيمةNaN. 
  لمغرضNumber  الطريقةtoString() :إلرجاع الرقم كسمسمة نصية 

Var price= 477, 
Str_price; 
. . . 
Str_price = price.toString(); 

 
 جمع السالسل النصية

 ُتستخدم إشارة الجمع + لجمع السالسل النصية:
<script type="text/javaScript"> 
var x = "Hello"; 

        x = x + " World"; 
        // x now is Hello World 

document.write( x, "<br />"); 

</script> 

 
 تحويل األنماط الضمني

 بمجموعة من التحويالت الضمنية بين األنماط وفق ما يمي: JavaScriptتقوم 
  الرقم إلى سمسمة نصية.إذا كانت العممية عممية جمع بين رقم وسمسمة نصية يتّم تحويل 
 .إذا كانت العممية عممية حسابية )غير الجمع( يتّم تحويل السمسمة النصية إلى رقم 
  إذا فشمت عممية تحويل السمسمة النصية إلى رقم تُعاد القيمةNaN. 
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 مثال:
 ُيبين المثال التالي مختمف حاالت التحويل الضمني:

<script type="text/javaScript"> 
var x, y, z, t; 

        x = "August " + 2007; 
        // x now is August 2007 

document.write("x now is ", x, "<br />"); 
        y = 2007 + " August"; 
        // y now is 2007 August 

document.write("y now is ", y, "<br />"); 
        z = 7 * "3"; 
        // z now is 21 

document.write("z now is ", z, "<br />"); 
        t = "lo" * 3; 
        // t now is NaN 

document.write("t now is ", t, "<br />"); 

</script> 

 
 تحويل األنماط الصريح

 ُيمكن طمب التحويل بين األنماط بشكل صريح كما يمي:
  ُيستخدم البانيString  سمسمة نصية.لمحصول عمى 
  ُيستخدم البانيNumber .لمحصول عمى رقم 
  ُتستخدم الطريقةtoString() .عمى رقم لتحويمو إلى سمسمة نصية 
  ٌيمكن استخدام الدالةparseInt .لتحويل سمسمة نصية إلى رقم صحيح 
  ُيمكن استخدام الدالةparseFloat .لتحويل سمسمة نصية إلى رقم عشري 
 مثال:

 تالي مختمف حاالت التحويل الصريح:ُيبين المثال ال
<script type="text/javaScript"> 
var str1 = String(33.33); 

        // str1 now is "33.33" 
document.write("str1 now is ", str1, "<br />"); 

        var num1 = 6.6; 
        var str2 = num1.toString(); 
        //str2 now is "6.6" 

document.write("str2 now is ", str2, "<br />"); 
        var num2 = Number(str1); 
        // num2 now is 33.33 

document.write("num2 now is ", num2, "<br />"); 
        var num3 = str1 - 0; 
        // num3 now is 33.33 

document.write("num3 now is ", num3, "<br />"); 
        var num4 = parseInt(str1); 

document.write("num4 now is ", num4, "<br />"); 
        // num4 now is 33 
        var num5 = parseFloat(str1); 
        // num5 now is 33.33 

document.write("num5 now is ", num5, "<br />"); 

</script> 
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 Stringخصائص وطرق السالسل 
 لمغرض String خاصية واحدة ىي length وتعطي عدد األحرف في سمسمة نصية. 
  لمغرضString :مجموعة من الطرق أىميا 

 charAt(number) 
 indexOf(One-character string) 
 substring(number1, number2) 
 toLowerCase() 
 toUpperCase() 

 كما تُبين األمثمة:
var str="George"; 
str.length is 6 
str.charAt(2) is 'o' 
str.indexOf('r') is 3 
str.substring(2, 4) is 'or' 
str.toLowerCase() is 'george' 

 
 typeofالطريقة  

 نمط متغير كما تُبين األمثمة التالية: typeofتُعيد 
typeof("George") is string 
typeof(33) is number 
typeof(true) is Boolean 
var a; typeof(a) is undefined 
typeof(b) is undefined (b is a not defined var( 

 
 اإلسناد
 إشارة المساواة لإلسناد: ُتستخدم

a = a + 7; 
a += 7; 
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 Dateالغرض 
 ُيمكن التصريح عن متغير تاريخ يأخذ التاريخ والوقت الحالي:

var today = new Date)(; 
 مجموعة من الطرق: Dateيوفر الغرض 

toLocaleString, getDate, getMonth, getDay, getFullYear, getTime, getHours, 
getMinutes, getSeconds, getMilliseonds. 

 
 اإلدخال واإلظهار

يار . وبالتالي فإن شاشة اإلظXHTMLبتفيذ التعميمات حيثما يجدىا ضمن المستند  JavaScriptيقوم مفسر 
 .XHTMLىي نفسيا شاشة إظيار مخرجات  JavaScriptالطبيعية لـ 

 بشكل أساسي لخمق خطاطة خرج. كما ُيبين المثال التالي: documentلمغرض  writeُتستخدم الطريقة 
var a = 25; 
document.write("The result is : <b> ", a, "</b> <br />"); 

 حيث يكون الخرج:
The result is : 25 

 .XHTMLُيمكن أن يحوي أي مؤثر  writeالحظ أن معامل الطريقة 
 

 windowالغرض 
 ثالثة طرق إلنشاء صناديق حوار بيدف التفاعل مع المستخدم. windowيوفر الغرض 

  الطريقةalert 
ظيار محتوى معامميا فييا. alertتقوم الطريقة   بفتح نافذة حوارية وا 

var a = 25; 

       alert("The result is: " + a + "\n"); 
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  الطريقةconfirm 
في  true. تكون القيمة المرجعة Cancelو OKبفتح نافذة حوارية مع زري  confirmتقوم الطريقة 

 .Cancelفي حال نقره عمى الزر   false، وOKحال نقر المستخدم عمى الزر 
var question = 

 confirm("Do you want to continue this download?"); 

 
  الطريقةprompt 

بإظيار نافذة حوارية تحوي صندوق نص لمكتابة فيو. وتكون القيمة المرجعة ىي  promptتقوم الطريقة 
 .Cancelإذا نقر المستخدم عمى الزر  null، و OKمحتوى ىذا النص إذا نقر المستخدم عمى الزر 

a = prompt("What is your name ?", ""); 
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 مثال:
 يقوم المثال التالي بحل معادلة من الدرجة الثانية بعد طمب حدودىا من المستخدم:

<!DOCTYPE html > 

 

<!-- roots.html  

     Compute the real roots of a given quadratic 

     equation. If the roots are imaginary, this script 

     displays NaN, because that is what results from  

     taking the square root of a negative number 

     --> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Real roots of a quadratic equation </title> 

  </head> 

  <body> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

      var question=true; 

      var a, b, c, root_part, denom, root1, root2; 

      while (question) 

      { 

     // Get the coefficients of the equation from the user     

      a = prompt("What is the value of 'a'? \n", "1"); 

      b = prompt("What is the value of 'b'? \n", ""); 

      c = prompt("What is the value of 'c'? \n", ""); 

      // Compute the square root and denominator of the result 

      root_part = Math.sqrt(b * b - 4.0 * a * c); 

      denom = 2.0 * a; 

      // Compute and display the two roots 

      root1 = (-b + root_part) / denom; 

      root2 = (-b - root_part) / denom; 

      if (isNaN(root1)) 

      { 

       alert("No real roots !"); 

       question=confirm("Try another equation?"); 

      } 

      else 

      { 

        document.write("The first root is: ", root1, "<br />"); 

        document.write("The second root is: ", root2, "<br />"); 

        question=false;  

      } 

      } 

      // --> 

    </script> 

  </body> 

</html> 
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 التحكم تعميمات
 التعميميةاألهداف 

 التعرف عمى تعميمات التحكم 
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 تعميمات التحكم
  ُتشابو تعميماتJavaScript  تعميمات لغةC++ وJava. 
 .} { تكون التعميمات المركبة تسمسل من التعميمات المحاطة بـ 

 
 التعابير المنطقية

 من التعابير المنطقية:. يوجد ثالثة أنواع falseأو القيمة   trueتكون نتيجة تقويم تعبير منطقي القيمة 
   القيم األساسيةPrimitive values 

  إذا كانت القيمة رقمية فيي تُعتبرtrue .مالم تكن مساوية لمصفر 
  إذا كانت القيمة نصية تُعتبرtrue "  0مالم تكن فارغة ""  أو." 

  التعابير العالئقيةRelational Expressions 
 = ,== تستخدم العالقات المعروفة!< ,> ,= ,>= ,< 
 .في حال كون المعامالت من أنماط مختمفة يتّم إجراء التحويل الضمني 

   التعابير المركبةCompound Expressions 
  :ُيمكن إنشاء تعابير مركبة من التعابير السابقة باستخدام العمميات المنطقية&&(And), ||(Or), 

!(Not). 
 

 Selection Statementsتعميمات االختيار 
 ifالتعميمة الشرطية 

 . كما ُيبين المثال التالي:Cنفس الشكل في  JavaScriptفي  ifيكون لمتعميمة الشرطية 
if (a > b) 

            document.write("a is greater than b <br />"); 
        else { 
            a = b; 
            document.write(" a was not greater than b <br />", 

                            "Now they are equal <br /> ");} 

 

 switchالتعميمة 
 الشكل: switchتأخذ التعميمة 

switch (expression) { 
            case value_1: 
                // value_1 statements 
            case value_2: 
                // value_2 statements 
            … 
                [default: 
                // default statements] 

} 
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 مثال:
 حيث يتّم الطمب من المستخدم إدخال عرض اإلطار المطموب لجدول: switchُيبين المثال التالي استخدام  

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> A switch statement </title> 

  </head> 

  <body> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

      var bordersize; 

      bordersize = prompt("Select a table border size \n" + 

                          "0 , 1, 2, 4, 8 \n","1" ); 

      switch (bordersize) { 

        case "0": document.write("<table>"); 

                  break; 

        case "1": document.write("<table border = '1'>"); 

                  break; 

        case "4": document.write("<table border = '4'>"); 

                  break; 

        case "8": document.write("<table border = '8'>"); 

                  break; 

        default:  document.write("Error - invalid choice: ",  

                                 bordersize, "<br />"); 

      } 

 

      document.write("<caption> 2003 NFL Divisional", 

                     " Winners </caption>"); 

      document.write("<tr>", 

                     "<th />", 

                     "<th> American Conference </th>", 

                     "<th> National Conference </th>", 

                     "</tr>", 

                     "<tr>", 

                     "<th> East </th>", 

                     "<td> New England Patriots </td>", 

                     "<td> Philadelphia Eagles </td>", 

                     "</tr>", 

                     "<tr>", 

                     "<th> North </th>", 

                     "<td> Baltimore Ravens </td>", 

                     "<td> Green Bay Packers </td>", 

                     "</tr>", 

                     "<tr>", 

                     "<th> West </th>", 

                     "<td> Kansas City Chiefs </td>", 

                     "<td> St. Louis Rams </td>", 

                     "</tr>", 

                     "<tr>", 

                     "<th> South </th>", 

                     "<td> Indianapolis Colts </td>", 

                     "<td> Carolina Panthers </td>", 

                     "</tr>", 

                     "</table>"); 

      // --> 

    </script> 

  </body> 

</html> 
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 يبدأ التنفيذ بالطمب من المستخدم إدخال عرض الحدود المطموب:

 
 

 ومن ثم يتّم إظيار الجدول بالعرض المحدد:

 
 

 التكرارتعميمات 
 الشكل: while. يكون لمتعميمة forو whileالتعميمتين األساسيتين لمتكرار  JavaScriptتوفر لغة 

while ( control expression)  
        { 
            Statements 

} 

 
 أو الشكل:

do  
        { 
            statements 
        } 

        while ( control expression) 

 
 الشكل: forيكون لمتعميمة 

for (initial expression; control expression; increment expression) 
        { 
           statements 

      } 
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 Arrays المصفوفات
 األهداف التعميمية

 المصفوفات 
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 Arraysالمصفوفات 
 أو بإسناد عناصر المصفوفة مباشرة.  newإما باستخدام التعميمة  JavaScriptيتّم تعريف المصفوفات في 

 كما تُبين األمثمة التالية:
var myList1 = new Array(24); 
var myList2 = ["bread", 99, true]; 

  يكون طول المصفوفةlength  1ىو فيرس آخر عنصر فييا زائد. 
  ُيمكن تغيير طول المصفوفة بإسناد قيمة إلى الخاصيةlength :myList.length = 150; 

 
 مثال:

يوضح المثال التالي استخدام المصفوفات. نصرح في البداية عن مصفوفة تحوي بعض األسماء مرتبة أبجديًا. 
 نطمب من المستخدم إدخال اسم جديد ونقوم بإدراجو في المصفوفة وبحيث نحافظ عمى الترتيب األبجدي.

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Name list </title> 

  </head> 

  <body> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// The original list of names 

var name_list= new Array("Al", "Betty", "Kasper", 

                                  "Michael", "Roberto", "Zimbo"); 

var new_name, index, last; 

// Loop to get a new name and insert it 

      while (new_name = prompt("Please type a new name", "")) { 

      // Loop to find the place for the new name 

        last = name_list.length - 1; 

           while (last >= 0 && name_list[last] > new_name) {  

                  name_list[last + 1] = name_list[last]; 

                  last--; 

          } 

     // Insert the new name into its spot in the array 

         name_list[last + 1] = new_name; 

    // Display the new array 

        document.write("<p><b>The new name list is:</b> ", 

                       "<br />"); 

        for (index = 0; index < name_list.length; index++) 

          document.write(name_list[index], "<br />"); 

        document.write("</p>"); 

      } //** end of the outer while loop 

      // --> 

    </script> 

  </body> 

</html> 
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 يبدأ البرنامج بطمب اسم جديد من المستخدم:

 
 

 ثم يظير المصفوفة الجديدة بعد إضافة االسم الجديد في مكانو الصحيح:

 
 

 يوجد مجموعة من الطرق لمتعامل مع المصفوفات:
 concat .لوصل مصفوفة مع أخرى 
 join .لتشكيل سمسمة نصية من عناصر المصفوفة مع فصميا بفاصل محدد 
 reverse .لعكس عناصر المصفوفة 
 slice .لمحصول عمى جزء من المصفوفة 

 
 مثال:

 ُيبين المثال التالي بعض طرق التعامل مع المصفوفات:
      <script type="text/javaScript"> 

 a = new Array("a", "b", "c", "d"); 
        n = new Array(1, 2, 3); 
        an = a.concat(n); 
        document.write("a concat n= ", an, "<br />"); 
        document.write("a.join(',') = ", a.join(","), "<br />"); 
        document.write("a.slice(1,3) =", a.slice(1, 3), "<br />"); 
        document.write("a.reverse() =", a.reverse(), "<br />"); 

      <script>; 

 
  

ISSN: 2617-989X 96 



 
 

 حيث يكون الخرج:

a concat n= a,b,c,d,1,2,3 

a.join(',') = a,b,c,d 

a.slice(1,3) =b,c 

a.reverse() =d,c,b,a  
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 Functions الوظائف
 األهداف التعميمية

 الوظائف 
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 Functionsالوظائف 
 ُيشبو شكل الوظائف في JavaScript  شكل الوظائف في لغةC. 
  يتّم التصريح عن الوظائف ضمن المؤثر<head>. 
  اليتّم التحقق عند استدعاء الوظيفة من نمط المعامالت الممرة وال من عددىا. حيث يتم تجاىل

 .undefinedالمعامالت الزائدة. أما المعامالت الناقصة فتُعتبر 
  يتّم إرسال المعامالت عبر مصفوفةarguments   ُيمكن الحصول عمى طوليا من الخاصيةlength  . 

 
 مثال:

 :argumentsُيبين المثال التالي استخدام المصفوفة 
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Parameters </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

       <!-- 

 // Function params  

 // Parameters: two named parameters and one unnamed  

 // parameter, all numbers 

 // Returns: nothing 

 function params(a, b) { 

         document.write("Function params was passed ", 

             arguments.length, " parameter(s) <br />"); 

         document.write("Parameter values are: <br />"); 

   for (var arg = 0; arg < arguments.length; arg++) 

           document.write(arguments[arg], "<br />"); 

  document.write("<br />"); 

         } 

       // --> 

     </script> 

   </head> 

   <body> 

 <script type = "text/javascript"> 

       params("Mozart"); 

       params("Mozart", "Beethoven"); 

       params("Mozart", "Beethoven", "Tchaikowsky"); 

 </script> 

   </body> 

 </html> 
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 حيث يكون الخرج:
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 النماذج مطابقة
 األهداف التعميمية

 مطابقة النماذج 
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 Pattern Matching مطابقة النماذج
 .Regular Expressionsاعتمادًا عمى التعابير المنتظمة  مطابقة النماذجطرق قوية ل JavaScriptتوفر لغة 

 
 المحارف والمحارف المترفعة

 :يوجد نوعين من المحارف في النموذج
 وىي المحارف التي تتطابق مع نفسيا المحارف العادية. 
 المحارف المترفعة وىي المحارف التي ليا معنى خاص والتتطابق مع نفسيا: 

 (. \)ُيمكن جعل محرف مترفع ُيعامل كمحرف عادي بسبقو بـ  . ? + * $ ^ { } [ ] ( ) | \
ون النموذج معامل الدخل . يكمطابقة النماذجمن أبسط الطرق ل Stringعمى الغرض  searchتُعتبر الطريقة 

-ليذه الطريقة، وتُعيد موقع بداية النموذج في السمسمة في حال وجوده )تُفيرس األحرف اعتبارًا من الصفر(، أو 
 في حال عدم وجوده. كما ُيبين المثال التالي: 1

var str = "Rabbits are furry"; 
        var position = str.search(/bits/); 
        if (position >= 0) 
            document.write("'bits' appears in position", 
                                             position, "  <br />"); 
        else 

            document.write(" 'bits' does not appear in str <br />"); 

 bits' appears in position 3' الجواب: 
 

 المحارف والمحارف المترفعة
 / ُيطابق المحرف المترفع ).( أي محرف عدا السطر الجديد. فمثاًل، ُيطابق النموذجsnow.كل من / 

snowy, snowe, snowd لمطابقة نقطة في سمسمة نصية يجب سبق النقطة في النموذج بـ( .\ ،
 .374واليطابق  3.4السمسمة النصية  \4.\3\فمثاًل، ُيطابق النموذج 

 فيذا يعني أن المطابقة يجب أن تتم مع أحد ىذه الحروف. ند وضع مجموعة من األحرف ضمن ] [ع .
 .inو on/ كل من n[oi]فمثاًل ُيطابق النموذج /

 ( لتعيين مجال من القيم. فمثاًل، /]-ُيمكن استخدام المحرف )a-h تعني أي محرف بين /]a وh. 
 ُيمكن استخدام المحرف )^( ل[/ عكس المحارف المعينة. فمثاًل^abc تعني أي محرف ماعدا األحرف /]

a, b, c. 
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 المحارف والمحارف المترفعة
 يوجد بعض الصفوف المعرفة مسبقًا لبعض النماذج األكثر استخدامًا:

Name Equivalent Pattern Matches 
\d [0-9] a digit 
\D [^0-9] not a digit 
\w [A-Za-z_0-9] a word character 
\W [^A-Za-z_0-9]     not a word character 
\s [ \r\t\n\f] a whitespace character 
\S [^ \r\t\n\f] not a whitespace character 

 
 فمثاًل:
 / ُيطابق النموذج\d\.\d\d.أي رقم تميو نقطة يمييا رقمين / 
 / ُيطابق النموذج\D\d\D.رقم واحد / 

 من الحاالت تحديد تكرار معين: ُيمكن في العديد
 

Quantifier Meaning 
{n} exactly n repetitions 
{m,} at least m repetitions 
{m, n} at least m but not more than n repetitions 

 
 .xyyyyz/ السمسمة xy{4}zفمثاًل ُيطابق النموذج /

  التكرارات.ُيستخدم المحرف )*( لتحديد صفر أو أي عدد من 
 .ُيستخدم المحرف )+( لتحديد تكرار واحد أو أكثر 
 .ُيستخدم المحرف )?( لتحديد صفر أو تكرار واحد 

 z، يمييا   y( يمييا تكرار أو أكثر لـ x)أو وال  x?/ سمسمة محرفية تبدأ بعدد من x*y+zفمثاًل، ُيطابق النموذج /
 .(z)أو وال واحدة 

 رقم أو أكثر يميو نقطة يمييا عدد من األرقام )أو وال رقم(. /*d+\.\dُيطابق النموذج /
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 الختبار شكل سمسمة نصية: مطابقة النماذجُيبين المثال التالي استخدام 
<!DOCTYPE html > 

<!-- forms_check.html  

     A function tst_phone_num is defined and tested. 

     This function checks the validity of phone 

     number input from a form  

     --> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Phone number tester </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

/* Function tst_phone_num 

    Parameter: A string 

    Result: Returns true if the parameter has the form of a legal  

            seven-digit phone number (3 digits, a dash, 4 digits) 

    */ 

function tst_phone_num(num) { 

        var ok = num.search(/\d{3}-\d{4}/); 

        if (ok == 0)  

          return true; 

        else  

          return false; 

      }  // end of function tst_phone_num 

      // --> 

    </script> 

  </head> 

<body> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

 var tst = tst_phone_num("444-5432"); 

 if (tst)  

   document.write("444-5432 is a legal phone number <br />"); 

 else  

    document.write("Error in tst_phone_num <br />"); 

 tst = tst_phone_num("444-r432"); 

 if (tst)  

    document.write("Error in tst_phone_num <br />"); 

 else 

    document.write("444-r432 is not a legal phone number <br />"); 

 tst = tst_phone_num("44-1234"); 

 if (tst) 

    document.write("Error in tst_phone_num <br />"); 

 else 

    document.write("44-1234 is not a legal phone number <br /"); 

// --> 

</script> 

</body> 

</html> 

 
 حيث يكون الخرج:

 
  

ISSN: 2617-989X 104 



 

 تحديد الموقع
ُيمكن استخدام المحرف )^( لتحديد أن موقع النموذج يجب أن يكون بداية السمسمة. أو المحرف )$( لتحديد أن 

بينما ال ُيطابق  ” I like gold“/ السمسمة $goldالنموذج يجب أن يكون نياية السمسمة. فمثاًل، ُيطابق النموذج /
“golden .”/ كذلك ُيطابق النموذج^pearl السمسمة /“pearls are pretty ”  والُيطابق"My pearls are 

pretty". 
 

 تعديل النماذج
 ,OK, Ok, okكل من  ok/i/( لطمب تجاىل حالة األحرف. فمثاًل، ُيطابق النموذج iُيمكن استخدام المحرف )

oK. 
 

 replaceالطريقة 
( لطمب gالستبدال سمسمة جزئية بأخرى. كما ُيمكن استخدام المحرف ) replaceُيمكن استخدام الطريقة 

 االستبدال لكل ظيور لمسمسمة الجزئية.
 

 مثال:
var str = "Some rabbits are rabid"; 
str = str.replace(/rab/g, "tim");  
document.write("str is ",str ,"<br />"); 

 ".Some timbits are timidمساوية إلى " strتصبح 
 

 matchالطريقة 
 إلرجاع مصفوفة من السالسل الجزئية المطابقة لمنموذج. matchُتستخدم الطريقة 

 
 مثال:

var str = "My 3 kings beat your 2 aces"; 
var matches = str.match(/[ab]/g); 

document.write("matches is ", matches ,"<br />"); 

 .b,a,aمساوية إلى  matchesتصبح قيمة 
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 splitالطريقة 
 بتجزئة السمسمة إلى سالسل جزئية. splitتقوم الطريقة 

 
 مثال:

var str = "red,green,blue"; 

var colors = str.split(","); 

document.write("colors is ", colors,"<br />"); 

 [.red, green , blueمساوية إلى ] colorsتصبح قيمة 
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 الكممات المفتاحية
 نموذج كائن الوثيقة، األحداث.

 
 الممخص

. كما نعرض JavaScriptمن خالل تعميمات  XHTMLنستعرض في ىذا الفصل آليات التعامل مع عناصر 
 لبعض آليات التحقق من القيم المدخمة من قبل المستخدم.

 
 األهداف التعميمية

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 .نموذج كائن الوثيقة 
 .األحداث 
 .أحداث جسم الوثيقة 
 .أحداث األزرار 
 مربعات النص. أحداث 
 .التركيز 

 

 المخطط
 ( ىي:Learning Objectsوحدات ) HTML 4و  JavaScriptيضم فصل التفاعل بين 

  التفاعل بينJavaScript  وHTML 
  األحداثEvents 
 التحقق من اإلدخال 
 مثال تطبيقي 

  

الفصل الخامس:

HTMLوJavaScriptالتفاعل بين 
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 HTMLو JavaScript بين التفاعل
 األهداف التعميمية

  الوصول لعناصرHTML  من خاللJava Script 
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 JavaScriptمن خالل  HTMLالتعامل مع عناصر 
 بعدة طرق: JavaScriptمن خالل تعميمات  HTMLُيمكن الوصول لعناصر 

  نموذج كائن الوثيقةDOM (Document Object Model) 
 استخدام أسماء العناصر 
  استخدام الطريقةgetElementById 
  استخدام الطريقةgetElementsByName 

 
 DOM (Document Object Model)ن الوثيقة نموذج كائ

  تُكون العناصرelements  في ىذا النموذج أغراضobjects وتكون واصفاتيا ،attributes 
 . propertiesخصائص 

  يحوي الكائنdocument  المصفوفةforms[]  لكل النماذج المحتواة في الوثيقة والمحددة باستخدام
 <. formالمؤثر >

  يحوي كل عنصر من المصفوفة السابقة عمى مصفوفةelements[]   .لموصول لجميع عناصر النموذج 
  :بالتالي ُيمكن الوصول ألي عنصر في الوثيقة باستخدامdocument.forms[i].elements[j] 

 
 مثال:

 ُيبين المثال التالي استخدام ىذه الطريقة في العنونة:
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Access to form elements </title> 

    </head> 

  <body> 

    <form action = ""> 

    <input type="button" name="turnItOn" />   

    </form> 

    <script type="text/javascript" > 

      document.forms[0].elements[0].value="on"; 

    </script>  

  </body> 

</html> 

من الواضح أن مشكمة ىذه الطريقة في العنونة تكون عند إضافة أو حذف عناصر جديدة. فمثاًل، لو أضفنا زر 
 جديد قبل الزر السابق سُيصبح العنوان السابق عنوان الزر الجديد.
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 العناصراستخدام أسماء 
 مثال:

 في المثال السابق ُيمكن كتابة:
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Access to form elements </title> 

  <body> 

    <form name="myForm" action = ""> 

    <input type="button" name="turnItOn" />   

    </form> 

    <script "type=text/javascript" > 

      myForm.turnItOn.value="on"; 

    </script>  

  </body> 

</html> 

لمنموذج )إال أنو يسمح  nameاليسمح بإعطاء الواصفة  XHTMLتكمن المشكمة في ىذه الطريقة أن المعيار 
 بإعطائيا لعناصر النموذج(.

 
 getElementByIdاستخدام الطريقة 

 مثال:
(.  ويصبح idُيمكن الوصول إلى عنصر عن طريق معرفو )يتّم إعطاء معرف فريد لمعنصر باستخدام الواصفة 

 المثال السابق في ىذه الحالة:
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Access to form elements </title> 

  <body> 

    <form  action = ""> 

    <input type="button" id="turnItOn" />   

    </form> 

    <script "type=text/javascript" > 

      document.getElementById("turnItOn").value="on"; 

    </script>  

  </body> 

</html> 

 )نضع نفس القيمة عادًة(.  id 1عّرفمُ و  nameنضع في غالب األحيان لعناصر النموذج اسم 
 

نقوم عادًة بإعطاء نفس االسم لمجموعة من أزرار الخيار أو مجموعة من صناديق التحقق، وعندىا يكون ىذا 
  .2عنصر في المجموعةاالسم مصفوفة ُيمكن من خالليا الوصول لكل 

  

                                                           

 سنرى الحقًا أن البرمجة من جية المخدم تتعامل مع المعّرف 1

 بالطبع، ُيمكن إعطاء معرف لكل عنصر في المجموعة إال أن ذلك لن يكون عمميًا لموصول لعناصر المجموعة 2
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 getElementByIdاستخدام الطريقة 
 م:مثاًل لو كان لدينا مجموعة من صناديق التحك

<div id = "VehicleGroup"> 

<input type="checkbox" name="vehicles" value="car"  />  Car 

<input type="checkbox" name="vehicles" value="truck"/>  Truck 

<input type="checkbox" name="vehicles" value="bike"/>  Bike 

</div> 

 مثاًل عدد الصناديق المختارة(:فُيمكن الوصول لعناصرىا كما يمي )لنحسب 
var numChecked = 0; 

        var dom = document.getElementById("VehicleGroup"); 
        for (index = 0; index < dom.vehicles.length; index++) 
            if (dom.vehicles[index].checked) 

               numChecked++; 

                 
 getElementsByNameاستخدام الطريقة 

كما  getElementsByNameُيمكن الوصول إلى مجموعة من العناصر التي ليا نفس االسم باستخدام الطريقة 
 ُيبين المثال التالي:

var numChecked = 0; 
        var dom = document.getElementsByName("vehicles"); 
        for (index = 0; index < dom.length; index++) 
            if (dom[index].checked) 

                numChecked++; 
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 Events األحداث
 األهداف التعميمية

 التعرف عمى األحداث 
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 Eventsاألحداث 
 .ُيخبر الحدث بأن شيء محدد قد حصل بفعل المتصفح أو بفعل المستخدم 
  ندعو معالج الحدثEvent handler .الخطاطة التي ُتنفذ عند وقوع الحدث 
  ندعو عممية ربط حدث بمعالج حدث بالتسجيلRegistration. 

 ُيبين الجدول التالي األحداث والواصفات الموافقة والمؤثرات التي تتحسس ىذه األحداث:
 

 Event Tag Attribute Tag الحدث
 <blur             onblur  <a ترك العنصر

      <button> 

      <input> 

      <textarea> 

      <select> 

 <change           onchange  <input تغيير القيمة
      <textarea> 

      <select> 
 <click            onclick  <a النقر

      <input> 
انتقال الفارة إلى 

 <focus             onfocus <a العنصر
      <input> 

      <textarea> 

      <select> 

 <load              onload <body التحميل

 mousedown onmousedown  Most elements ضغط زر الفارة
 mousemove onmousemove  Most elements تحريل الفارة

 mouseout          onmouseout Most elements مغادرة الفارة العنصر
توضع الفارة فوق 

 mouseover        onmouseover  Most elements العنصر
 mouseup onmouseup  Most elements تحرير زر الفارة

 <select           onselect  <input تحديد العنصر

      <textarea> 

 <submit            onsubmit <form اإلرسال
 <unload           onunload <body إنهاء التحميل
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 يتّم تسجيل معالج الحدث:
 :إما بإسناد التعميمات لواصفة المؤثر 

<input type="button" name="myButton" id="myButton" 

         onclick="alert('You clicked my button!');" /> 

  وظيفة ومن ثم استدعاء الوظيفة في واصفة المؤثر:أو بكتابة تعميمات الحدث في 
<input type="button" name="myButton" id="myButton" 

           onclick="myHandler( );" /> 

  أو بإسناد اسم الوظيفة فيJavaScript :إلى خاصية الحدث 
document.getElementById("myButton").onclick = myHandler; 

 
 bodyمعالجة أحداث جسم الوثيقة 

نياء التحميل load ُيعتبر حدثي التحميل  .<body>من أىم أحداث المؤثر  unload وا 
 ُيبين المثال التالي استخدام حدث التحميل إلظيار رسالة ترحيبية:

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

<title> onLoad event handler </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// The onload event handler 

      function load_greeting () { 

        alert("You are visiting the home page of \n" + 

              "SVU \n" + 

              "WELCOME!!!"); 

      } 

      // --> 

    </script> 

  </head> 

  <body onload="load_greeting();"> 

    <p /> 

  </body> 

</html> 

 
 حيث ُيظير المتصفح حال فتح الوثيقة:
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 معالجة أحداث الزر
 األكثر استخدامًا مع زر األمر. ويتم تسجيل الحدث عادًة: onclickُيعتبر الحدث 

  إما بإسناد اسم الوظيفة إلى الواصفةonclick: 
<input type="button" name="freeButton" 

           id="freeButton" onclick="freeButtonHandler();"> 

 :أو باستخدام 
document.getElementById("freeButton").onclick = freeButtonHandler(); 

مع مجموعة من أزرار الخيار إلظيار رسالة موافقة عندما يقوم  onclickحدث ُيبين المثال التالي استخدام ال
 المستخدم بالنقر عمى زر خيار من المجموعة:

<!DOCTYPE html > 

< An example of the use of the click event with radio buttons, 

registering the event handler by assignment to the button attributes 

--> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Illustrate messages for radio buttons </title> 

  <script type = "text/javascript"> 

    <!-- 

// The event handler for a radio button collection 

      function planeChoice (plane) { 

// Produce an alert message about the chosen airplane 

        switch (plane) { 

          case 152:  

            alert("A small two-place airplane for flight training"); 

            break; 

          case 172:  

            alert("The smaller of two four-place airplanes"); 

            break;  

           case 182: 

            alert("The larger of two four-place airplanes"); 

            break;     

          case 210: 

            alert("A six-place high-performance airplane"); 

            break;  

          default: 

            alert("Error in JavaScript function planeChoice"); 

            break; 

        } 

      } 

      // --> 

    </script> 

    </head> 

<body> 

    <h4> Cessna single-engine airplane descriptions </h4> 

    <form id = "myForm"  action = "handler"> 

      <p> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

        value = "152" onclick = "planeChoice(152)" /> Model 152 

        <br /> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 
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         value = "172" onclick = "planeChoice(172)" /> 

                                            Model 172   <br /> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

         value = "182" onclick = "planeChoice(182)" /> Model 182  

        <br /> 

        <input type = "radio"  name = "planeButton" 

         value = "210" onclick = "planeChoice(210)" /> Model 210  

      </p> 

    </form> 

  </body> 

</html> 

 عند النقر عمى أحد عناصر مجموعة أزرار الخيار تظير الرسالة الموافقة:

 
 

 معالجة أحداث صندوق النص وصندوق كممة السر
 أربعة أحداث مختمفة:ُيمكن لصندوق النص إنشاء 

 blur 
 focus 
 change 
 select 

 
 Focusحدث التركيز 

وذلك لمنع المستخدم من الكتابة في صندوق نص وذلك بإخراج  onfocusُيبين المثال التالي استخدام الحدث 
(. يسمح ىذا المثال لممستخدم بإدخال blurالتركيز من صندوق النص فور حدوثو )وذلك باستخدام الطريقة 

" يظير اإلجمالي في صندوق النص الموافق. Total Costالكمية المطموبة من كل منتج، وعند النقر عمى الزر "
لن يتمكن المستخدم من الكتابة في صندوق النص المخصص لإلجمالي إذ سنقوم بإخراج التركيز عن ىذا 

 الصندوق كمما قام المستخدم باإلنتقال إليو.
  

ISSN: 2617-989X 116 



 

 
<!DOCTYPE html > 

<!-- This document illustrates using the focus event 

     to prevent the user from changing a text field 

     --> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> The focus event </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// The event handler function to compute the cost 

function computeCost() { 

var french = document.getElementById("french").value; 

var hazlenut = document.getElementById("hazlenut").value; 

var columbian = document.getElementById("columbian").value; 

// Compute the cost 

document.getElementById("cost").value =  

totalCost = french * 3.49 + hazlenut * 3.95 +  

                     columbian * 4.59; 

}  //* end of computeCost 

--> 

</script> 

 </head> 

  <body> 

    <form action = ""> 

      <h3> Coffee Order Form </h3> 

<!-- A bordered table for item orders --> 

<table border = "border"> 

<!-- First, the column headings -->  

        <tr> 

          <th> Product Name </th> 

          <th> Price </th> 

          <th> Quantity </th> 

        </tr> 

<!-- Now, the table data entries --> 

        <tr> 

          <th> French Vanilla (1 lb.) </th> 

          <td> $3.49 </td> 

          <td> <input type = "text"  id = "french"   

                      size ="2" /> </td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <th> Hazlenut Cream (1 lb.) </th> 

          <td> $3.95 </td> 

          <td> <input type = "text"  id = "hazlenut"   

                size = "2" /> </td> 

        </tr>  

        <tr> 

          <th> Columbian (1 lb.) </th> 

          <td> $4.59 </td> 

          <td> <input type = "text"  id = "columbian"   

                size = "2" /></td> 

        </tr> 

      </table> 

<!-- Button for precomputation of the total cost --> 

      <p> 

        <input type = "button"  value = "Total Cost"  

               onclick = "computeCost();" /> 

        <input type = "text"  size = "5"  id = "cost"  

               onfocus = "this.blur();" /> 

      </p> 
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<!-- The submit and reset buttons --> 

<p> 

        <input type = "submit"  value = "Submit Order" />  

        <input type = "reset"  value = "Clear Order Form" /> 

      </p> 

    </form> 

  </body> 

</html> 
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 اإلدخال من التحقق
 األهداف التعميمية

 التحقق من القيم المدخمة من قبل المستخدم. 
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 التحقق من اإلدخال
تُعتبر عمميات التحقق من اإلدخاالت التي يقوم بيا المستخدم من العمميات األساسية التي ُيحبذ القيام بيا عمى 

وذلك تالفيًا لمقيام بيذه التحققات عمى المخدم مما يوفر زمن معالجة عمى المخدم  JavaScript باستخدامالزبون 
 :وزمن تراسل عمى الشبكة. يجب عادة القيام بالخطوات الثالثة التالية

 ظيار رسالة  .موافقة alert اكتشاف الخطأ وا 
  وضع التركيز عمى العنصر منشأ الخطأ باستخدام الطريقةfocus( ). 
  تحديد محتوى العنصر باستخدام الطريقة select( ).)ليقوم المستخدم بتعديمو مباشرة( 

 
 :0مثال 

باستدعاء  submitيقوم المثال التالي بإظيار صندوقي نص إلدخال كممة السر وتأكيد كممة السر. يقوم الزر 
السر غير فارغ، وفي ىذه الحالة يقوم بإظيار معالج الحدث. يقوم معالج الحدث أواًل بالتأكد من أن صندوق كممة 

رسالة خطأ موافقة ومن ثم يضع التركيز عمى الصندوق. أما إذا كان صندوق كممة السر غير فارغ، فيقوم 
بالتحقق من تطابق كممة السر وتأكيد كممة السر، وفي حال عدم تطابقيما، يقوم بإظيار رسالة خطأ موافقة ومن 

 عمى كممة السر وتحديد القيمة المدخمة.ثم يقوم بوضع التركيز 
<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Illustrate password checking> </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

      function chkPasswords() { 

var init=document.getElementById("initial"); 

var sec=document.getElementById("second"); 

if (init.value==""){ 

 alert("You did not enter a password"); 

 init.focus(); 

 return false; 

 } 

 if (init.value != sec.value) { 

  alert("The two passwords are not the same"); 

  init.focus(); 

  init.select(); 

  return false; 

 } else 

 return true; 

      } 

      // --> 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <h3> Password Input </h3> 

    <form id = "myForm"  action = ""> 

      <p> 

      Your password 

      <input type = "password"  id = "initial"  size = "10" /> 

      <br /><br /> 

      Verify password 

      <input type = "password"  id = "second"   size = "10" /> 
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      <br /><br /> 

      <input type = "reset"  name = "reset" /> 

      <input type = "submit"  name = "submit" /> 

      </p> 

    </form> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// Set submit button onsubmit property to the event handler  

document.getElementById("second").onblur = chkPasswords;  

document.getElementById("myForm").onsubmit=chkPasswords; 

      // --> 

    </script> 

</body> </html> 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :0مثال 
 يقوم المثال التالي من التحقق من القيمة المدخمة لصندوق االسم ومن القيمة المدخمة لصندوق الياتف.

  تقوم الوظيفةchkName  :من التحقق من أن االسم المدخل لو الشكلLast Name, First Name, 
Middle initial. 

 : Patternوذلك عن طريق التحقق من مطابقة القيمة المدخمة لمنموذج 
^[A-Z][a-z]+, ?[A-Z][a-z]+, ?[A-Z]\.?$ 

 تقوم الوظيفة  كذلكchkPhone  من التحقق من مطابقة القيمة المدخمة في صندوق الياتف مع
 d{3}-\d{3}-\d{4}النموذج: 

  يتّم تسجيل الوظيفة مع حدثonchange  الموافق. عند إدخال قيمة في صندوق لصندوق النص
التتطابق مع النموذج، يتّم إظيار رسالة تنبيو موافقة ومن ثم وضع التركيز عمى الصندوق وتحديد القيمة 

 المدخمة.
<!DOCTYPE html > 

<!-- An example of input validation using the change and submit  

     events 

     --> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 
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    <title> Illustrate form input validation> </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// The event handler function for the name text box 

      function chkName() { 

        var myName = document.getElementById("custName"); 

// Test the format of the input name  

//  Allow the spaces after the commas to be optional 

//  Allow the period after the initial to be optional 

        var pos = myName.value.search( 

                  /^[A-Z][a-z]+, ?[A-Z][a-z]+, ?[A-Z]\.?$/); 

        if (pos != 0) { 

          alert("The name you entered (" + myName.value +  

                ") is not in the correct form. \n" + 

                "The correct form is: " + 

                "last-name, first-name, middle-initial \n" + 

                "Please go back and fix your name"); 

          myName.focus(); 

          myName.select(); 

          return false; 

        } else 

          return true; 

      } 

// The event handler function for the phone number text box 

      function chkPhone() { 

        var myPhone = document.getElementById("phone"); 

// Test the format of the input phone number 

        var pos = myPhone.value.search(/^\d{3}-\d{3}-\d{4}$/); 

        if (pos != 0) { 

        alert("The phone number you entered (" + myPhone.value + 

                ") is not in the correct form. \n" + 

                "The correct form is: ddd-ddd-dddd \n" + 

                "Please go back and fix your phone number"); 

          myPhone.focus(); 

          myPhone.select(); 
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          return false; 

        } else 

          return true; 

      } 

      // --> 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <h3> Customer Information </h3> 

    <form action = ""> 

      <p> 

        <input type = "text"  id = "custName"  

               onchange = "chkName();"/> 

        Name (last name, first name, middle initial) 

        <br /><br /> 

        <input type = "text"  id = "phone" /> 

        Phone number (ddd-ddd-dddd) 

        <br /><br /> 

        <input type = "reset"  id = "reset" /> 

<input type = "submit"  id = "submit" /> 

      </p> 

    </form> 

    <script type = "text/javascript"> 

      <!-- 

// Set form element object properties to their  

// corresponding event handler functions 

document.getElementById("custName").onchange = chkName; 

document.getElementById("phone").onchange = chkPhone; 

      // --> 

    </script> 

  </body> 

</html> 
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 تطبيقي مثال
 األهداف التعميمية

 .مراجعة مفاىيم الفصل 
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بيا تيدف الصفحة التالية إلى حساب سعر اإلقامة في فندق وذلك وفق مجموعة من الخيارات التي ُيمكن أن يقوم 
 :المستخدم

  :تصنيف الفندق* ،** ،*** ،**** ،***** 
 إطاللة الفندق: البحر، الغابة، الجبل. 
 الوجبات المطموبة: فطور، غداء، عشاء. 
 خدمات إضافية: تمفزيون، مسبح، مطبخ. 

 ولتكن مثاًل األسعار التالية المعتمدة:

 
 

 Javaلمرجوع إلييا في خطاطة   HTMLُيمكن في ىذه المسألة البسيطة تثبيت األسعار في قيم عناصر 
 المستخدمة لحساب سعر الميمة:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> <title>Hotel Club HTML</title> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function ChangeFlag()  

{ 

document.getElementById("imgFlag").src= 

                  document.getElementById("SelectFlag").value 

} 

 

function getPrice() 

{ 

var x; 

x=document.getElementById("SelectStars").value; 

 

if  (document.getElementById("RadWhere1").checked) 

 x= x* document.getElementById("RadWhere1").value; 

else if  (document.getElementById("RadWhere2").checked) 

 x= x* document.getElementById("RadWhere2").value; 

else if  (document.getElementById("RadWhere3").checked) 

 x= x* document.getElementById("RadWhere3").value; 

 

if (document.getElementById("chkBreak").checked) 

 x = x + parseInt( document.getElementById("chkBreak").value); 

  

if (document.getElementById("chkLunch").checked) 

 x = x + parseInt( document.getElementById("chkLunch").value); 

  

ISSN: 2617-989X 126 



 

if (document.getElementById("chkDinner").checked) 

 x = x + parseInt( document.getElementById("chkDinner").value); 

 

var i; 

for (i=0; i<document.getElementById("SelectExtra").length; i++) 

 if (document.getElementById("SelectExtra")[i].selected) 

  x= x + parseInt(document.getElementById("SelectExtra")[i].value);  

 

 document.getElementById("txtOut").value=x; 

} 

</script> 

 

</head> 

<body bgcolor="#ffffcc"> 

<form id="frmHotel" name="frmHotel" action=""> 

<table border="1"> 

<caption>Hotel Club (HTML Controls/ Client)</caption> 

<tr> 

  <td> Country:</td> 

  <td> 

  <select name="SelectFlag" id="SelectFlag" onchange="ChangeFlag()"> 

   <option value="images\USA.PNG">USA</option> 

   <option value="images\FRANCE.PNG">France</option> 

   <option value="images\ITALY.PNG">Italy</option> 

   <option value="images\GERMANY.PNG">Germany</option></select></td> 

  <td> <img id="imgFlag" alt="Flag" src="images/USA.PNG" style="width: 

54px; height: 51px;" /></td></tr> 

<tr> 

  <td> Stars:</td> 

  <td> 

  <select id="SelectStars" name="SelectStars"> 

    <option value="100">*</option> 

    <option value="200">**</option> 

    <option value="300">***</option> 

     <option value="400">****</option> 

     <option value="500">*****</option> 

      </select></td><td></td></tr> 

<tr> 

     <td>Where:</td> 

     <td> 

     <input id="RadWhere1" name="RadWhere" checked type="radio" value="1.5" 

/> Sea<br /> 

     <input id="RadWhere2" type="radio" name="RadWhere" title="Forest" 

value="1.3" /> Forest&nbsp;<br /> 

     <input id="RadWhere3" type="radio" name="RadWhere" title="Mountain" 

value="1.2" /> Mountain&nbsp;<br /> 

      </td><td></td></tr> 

<tr> 

    <td>Meals:</td> 

    <td> 

    <input id="chkBreak" name="chkBreak" type="checkbox" title="Breakfast" 

value="50" />Breakfast<br /> 

    <input id="chkLunch" name="chkLunch" type="checkbox" title="Lunch" 

value="100" />Lunch<br /> 

    <input id="chkDinner" name="chkDinner" type="checkbox" title="Dinner" 

checked="CHECKED" value="200" />Dinner</td> 

     <td></td></tr> 

<tr> 

    <td>Extra:</td> 

    <td> 
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    <select id="SelectExtra" multiple name="SelectExtra" dir="ltr" 

size="3"> 

    <option selected="selected" value="50">TV</option> 

    <option value="75">Pool</option> 

    <option value="100">Kitchen</option> 

    </select><br /></td><td></td></tr> 

<tr><td> 

    <input id="Submit1" type="button" value="How Much" onclick="getPrice()" 

/></td> 

    <td> 

    <input id="txtOut" name="txtOut" type="text" /> 

    </td><td></td></tr> 

    </table></form> 

</body> </html>  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  الدول في المجمد توجد أعالمimages. 
  .تكون قيمة كل خيار من قائمة البمدان مسار ممف صورة عمم البمد 
  تقوم وظيفةJava   المسماةChangeFlag()  بإسناد قيمة الخيار المحدد من قائمة البالد )أي اسم

 لمصورة التي يظير فييا عمم البمد.  srcممف صورة عمم البمد المحدد( إلى الخاصية 
  يتم استدعاء ىذه الوظيفة عمى الحدثonchange .لقائمة البالد 
  تقوم الوظيفةgetPrice()  بحساب سعر اإلقامة استنادًا لخيارات المستخدم. تعود ىذه الوظيفة إلى قيمة

 كل عنصر لمعرفة سعر الخيار المحدد.
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 الكممات المفتاحية
ظيار العناصر، تغيير الخصائص، تكديس العناصر، تحريك  توضع العناصر، تحريك العناصر، إخفاء وا 

 العناصر.
 

 الممخص
 . Java Scriptsنستعرض في ىذا الفصل آليات إنشاء وثائق ديناميكية باستخدام خطاطات 

 
 األهداف التعميمية
 ا الفصل عمى:يتعرف الطالب في ىذ

 .توضع العناصر 
 .تحريك العناصر 
 .إخفاء العناصر 
 .إظيار العناصر 
 .تغيير المون والخط 
 .تكديس العناصر 
 .التعامل مع الفأرة 
 تحريك العناصر 

 
 المخطط

 ( ىي:Learning Objectsوحدات ) Java Scripts 4يضم فصل الوثائق الديناميكية مع 
 الوثائق الديناميكية: توضع العناصر 
 الوثائق الديناميكية: التعامل مع العناصر 
 المحتوى الديناميكي 
 التحكم بحركة العناصر 

  

الفصل السادس:

Java Scriptالوثائق الديناميكية مع 
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 وثائق الديناميكية: توضع العناصرال
 األهداف التعميمية

 طرق توضع العناصر 
 تحريك العناصر 
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 مقدمة
تغير بعد فتح الوثيقة من قبل نقول عن وثيقة إنيا ديناميكية إذا كانت واصفات المؤثرات أو محتواىا أو نمطيا ي

المتصفح. ُيمكن أن تكون ىذه التغييرات نتيجة التفاعل مع المستخدم، أو نتيجة مرور فترة من الزمن. تُعتبر 
JavaScript .من أكثر األدوات مالئمًة لمقيام بذلك من جية الزبون 

 
 توضع العناصر

 .style :position, left, topة لمواصفة ُيحّدد توضع العنصر في الوثيقة بالخصائص الثالث التالي
 ويوجد ثالثة حاالت لتوضع العناصر:

  التوضع المطمقAbsolute 
  التوضع النسبيRelative 
  التوضع الساكنStatic 

 
 Absoluteالتوضع المطمق 

 .ُيستخدم التوضع المطمق لوضع عنصر في الوثيقة في مكان محدد وبغض النظر عن توضع العناصر األخرى
<p style="position: absolute; left: 50px;  top: 100px;"> 
ُيمكن استخدام التوضع المطمق لتركيب نص معين فوق نص آخر مما يخمق ما ُيشبو العالمة المائية، وذلك 

 بتوضيع النص الخاص في موقع معين:
<!DOCTYPE html  

 

<!-- Illustrates absolute positioning of elements --> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Absolute positioning </title> 

    <style type = "text/css"> 

/* A style for a paragraph of text */ 

     .regtext {font-family: Times; font-size: 14pt; 

                color: rgb(102,102,102); width: 600px}  

/* A style for the text to be absolutely positioned */ 

     .abstext {position: absolute; top: 25px; left: 50px;  

               font-family: Times; font-size: 24pt; 

               font-style: italic; letter-spacing: 1em;  

               color: rgb(255,0,150); width: 500px} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p class = "regtext"> 

 Apple is the common name for any tree of the genus Malus, of  

the family Rosaceae. Apple trees grow in any of the temperate  

areas of the world. Some apple blossoms are white, but most 

have stripes or tints of rose. Some apple blossoms are bright 

red. Apples have a firm and fleshy structure that grows from 

the blossom. The colors of apples range from green to very  

dark red. The wood of apple trees is fine-grained and hard.  
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   </p> 

   <p class = "abstext"> 

     APPLES ARE GOOD FOR YOU 

   </p> 

  </body> 

</html> 

 

 
 Absoluteالتوضع المطمق 

تكون بالنسبة لمعنصر  top, leftعندما يكون عنصر متوضع بشكل مطمق ضمن عنصر آخر، فإن إحداثياتو 
 المحتوي لو.

 مثال:
عن  51, 25عن زاوية المتصفح، والنص الخاص بـ  011, 011لنص العادي بـ في المثال التالي سوف نزيح ا

 النص العادي.
<!DOCTYPE html > 

<!-- Illustrates nested absolute positioning of elements 

     --> 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Nested absolute positioning </title> 

    <style type = "text/css"> 

/* A style for a paragraph of text */ 

     .regtext {font-family: Times; font-size: 14pt; width: 500px; 

               color: rgb(102,102,102);  

               position: absolute; top: 100px; left: 100px;} 

/* A style for the text to be absolutely positioned */ 

 

     .abstext {position: absolute; top: 25px; left: 50px;  

               font-family: Times; font-size: 24pt;  

               font-style: italic; letter-spacing: 1em; 

               color: rgb(255,0,150); width: 400px;} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <div class = "regtext"> 

Apple is the common name for any tree of the genus Malus, of  

the family Rosaceae. Apple trees grow in any of the temperate  

areas of the world. Some apple blossoms are white, but most 

have stripes or tints of rose. Some apple blossoms are bright 

red. Apples have a firm and fleshy structure that grows from 

the blossom. The colors of apples range from green to very  

dark red. The wood of apple trees is fine-grained and hard.  

It is, therefore, good for furniture construction.  

      <span class = "abstext"> 

        APPLES ARE GOOD FOR YOU 
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      </span> 

   </div> 

  </body> 

</html> 

 

 
 

 Relativeالتوضع النسبي 
ُتسند أي قيمة ُيعامل العنصر كأن لم   top,leftدون تحديد لإلحداثيات position:relative عندما يتّم وضع

فيتّم إزاحة  left,top )إال أنو سُيمكن تحريكو فيما بعد(. أما إذ ُحددت قيم اإلحداثيات positionلمخاصية 
 .العنصر بمقدار ىذه اإلحداثيات عن الموضع الذي كان سيأخذه فيما لو لم يتَم تحديد ىذه القيم

 :0مثال 
( سيتوضعان بجانب بعضيما في staticتكون  positionصية لو وضعنا زرين في وثيقة )القيمة االفتراضية لمخا

 سطر واحد )في حال وجود مساحة كافية عمى نفس السطر(.
<input type="button" value="1"> 

<input type="button" value="2"> 

 

 :2مثال 
 إذا قمنا بوضع الخصائص:

<input type="button" value="1"> 

    <input type ="button" value="2" 

               style="position:relative;left:50px"> 

 بكسل. 51فسيبتعد الزر الثاني عن الزر األول بمقدار 
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 spanُيمكن استخدام التوضع النسبي لرفع أو خفض جزء من نص وذلك بوضع ىذا الجزء من النص في 
 وضبط التوضع واإلحداثيات.

 مثال:
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Relative positioning </title> 

  </head> 

  <body style = "font-family: Times; font-size: 24pt;"> 

    <p> 

      Apples are <span style = 

               "position: relative; top: -10px; 

                font-family: Times; font-size: 48pt; 

                font-style: italic; color: red;"> 

      GOOD </span> for you. 

    </p> 

  </body></html> 

 

 
 Staticالتوضع الساكن 

لعنصر متوضع بشكل ساكن، كما الُيمكن تحريكو إذًا. )إذا لم يتّم تحديد  top,leftالُيمكن إسناد قيم لإلحداثيات 
 .staticفتكون القيمة االفتراضية ىي  positionقيمة لمخاصية 

 
 تحريك العناصر

أو نسبي  absoluteكون توضعو مطمق . بشرط أن يleft,topُيمكن تحريك عنصر وذلك بتغيير إحداثياتو 
relative. 

 مثال:
<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Moving elements </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

<!-- 

// ********************************************* 

// The event handler function to move an element 

     function moveIt(movee, newTop, newLeft) { 

       dom = document.getElementById(movee).style;  

// Change the top and left properties to perform the move 

//  Note the addition of units to the input values  

       dom.top = newTop + "px"; 

       dom.left = newLeft + "px"; 

     } 

// *****************************************************  

// --> 
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    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <form action = ""> 

      <p> 

        x coordinate: <input type = "text"  id = "leftCoord"  

                             size = "3" /> 

        <br /> 

        y coordinate: <input type = "text"  id = "topCoord"  

                             size = "3" /> 

        <br /> 

        <input type = "button"  value = "Move it" 

               onclick = "moveIt('plane',  

                          document.getElementById('leftCoord').value,  

                          document.getElementById('topCoord').value)"  

        /> 

      </p> 

    </form> 

    <div id = "plane"  style = "position: absolute; 

         top: 115px; left: 0;"> 

      <img src = "plane.png"   

           alt = "(Picture of a plane)" />  

    </div> 

  </body> 

</html> 
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 الوثائق الديناميكية: التعامل مع العناصر
 األهداف التعميمية

 التعامل مع عناصر الوثائق 
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خفاء العناصر  إظهار وا 
 .hiddenو visibleوالتي تأخذ إحدى القيمتين:  visibilityار عنصر عن طريق الخاصية يتّم إخفاء أو إظي

 مثال:
<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Visibility control </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

<!-- 

     function flipImag() { 

       dom = document.getElementById("plane").style;   

// Flip the visibility adjective to whatever it is not now  

 

      if (dom.visibility == "visible") 

      { 

        dom.visibility = "hidden"; 

        document.getElementById("MyButton").value="Show"; 

        } 

      else { 

        dom.visibility = "visible"; 

        document.getElementById("MyButton").value="Hide"; 

        } 

    } 

// --> 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <form action = ""> 

      <div id = "plane"  style = "position: relative;  

           visibility: visible;"> 

        <img src = "plane.png"  

             alt = "(Picture of plane)" /> 

      </div> 

      <p> 

        <br /> 

        <input type = "button" id="MyButton" value = "Hide" 

               onclick = "flipImag()" /> 

      </p> 

    </form> 

  </body> 

</html> 
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 تغيير المون والخط

 باستخدام الخصائص الموافقة. colorأو المون  backgroundcolorُيمكن تغيير لون الخمفية 
 مثال:

 ُيمكن لممستخدم في المثال التالي ادخال اسم المون المطموب لخمفية ولون جسم الوثيقة:
<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml">  

  <head> 

    <title> Dynamic colors </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

<!-- 

function setColor(where, newColor) { 

        if (where == "background") 

          document.body.style.backgroundColor = newColor; 

        else 

          document.body.style.color = newColor; 

      } 

--> 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

<p style = "font-family: Times; font-style: italic; ">  

 

<font size="4">This small page illustrates dynamic setting of the 

      foreground and background colors for a document 

    </font> 

    </p> 

    <form action = ""> 

      <p> 

Background color: <input type = "text"  name = "background"  

                                 size = "10" 

                                 onchange = "setColor('background', 

                                                     this.value)" /> 

        <br /> 

Foreground color: <input type = "text"  name = "foreground"  

                                 size = "10" 

                                 onchange = "setColor('foreground', 

                                                     this.value)" /> 

        <br /> 

      </p> 

    </form> 

  </body> 

</html> 

 
 .fontُيمكن تغيير الخط عن طريق الخاصية 
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 مثال:
عند تحرك الفارة فوق الكممة  Washingtonيتّم في المثال التالي تغيير لون ونوع الخط لمكممة 

onmouseoverألول عند ابتعاد الفارة عنيا ، وتعود الكممة إلى تنسيقيا اonmouseout. 
<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Dynamic fonts for links </title> 

    <style type = "text/css"> 

      .regText {font: Times; font-size: 16pt;} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p class = "regText">  

      The state of  

      <a style = "color: blue;"  

         onmouseover = "this.style.color = 'red'; 

                        this.style.font = 'italic 16pt Times';" 

         onmouseout = "this.style.color = 'blue'; 

                       this.style.font = 'normal 16pt Times';"> 

         Washington 

      </a> 

      produces many of our nation's apples.  

    </p> 

  </body> 

</html> 

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 

<!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> Dynamic fonts for links </title> 

    <style type = "text/css"> 

      .regText {font: Times; font-size: 16pt;} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p class = "regText">  

      The state of  

      <a style = "color: blue;"  

         onmouseover = "this.style.color = 'red'; 

                        this.style.font = 'italic 16pt Times';" 

         onmouseout = "this.style.color = 'blue'; 

                       this.style.font = 'normal 16pt Times';"> 

         Washington 

      </a> 

      produces many of our nation's apples.  

    </p> 

  </body> 

</html> 
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 المحتوى الديناميكي
 األهداف التعميمية

  استخدام خطاطاتJava Script لمحصول عمى محتوى ديناميكي 
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 المحتوى الديناميكي
. يستخدم ىذه الخاصية المثال التالي إلظيار valueُيمكن تغيير محتوى أي عنصر بإسناد قيمة إلى الخاصية 

 لممستخدم عند مرور الفارة فوق كل صندوق إدخال: نص مساعد
تتألف من خمسة عناصر، وتقوم الوظيفة  helpersُتخزن قيم نصوص المساعدة في مصفوفة 

messages(adviceNumber)  بوضع العنصر ذو الفيرسadviceNumber  في صندوق المساعدة. يتّم
 فوق كل عنصر. onmouseoverاستدعاء ىذه الوظيفة مع تمرير الفيرس الموافق عند مرور الفارة 

 
<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Dynamic values </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

<!-- 

var helpers = ["Your name must be in the form: \n \ 

 first name, middle initial., last name", 

"Your email address must have the form: \ 

 user@domain", 

"Your user ID must have at least six characters", 

"Your password must have at least six \ 

 characters and it must include one digit", 

"This box provides advice on filling out\ 

 the form on this page. Put the mouse cursor over any \ 

 input field to get advice"] 

 

function messages(adviceNumber) { 

        document.getElementById("adviceBox").value =  

                      helpers[adviceNumber];} 

// --> 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <form action = ""> 

      <p style = "font-weight: bold"> 

        <span style = "font-style: italic"> 

          Customer information  

        </span> 

        <br /><br /> 

        Name: <input type = "text"   

                           onmouseover = "messages(0)" 

                           onmouseout = "messages(4)" /> 

        <br /> 

        Email: <input type = "text"   

                                     onmouseover = "messages(1)" 

                                     onmouseout = "messages(4)" /> 

     <br /> <br /> 

        <span style = "font-style: italic"> 

          To create an account, provide the following: 

        </span> 

        <br /> <br /> 

        User ID: <input type = "text"   

                                       onmouseover = "messages(2)" 

                                       onmouseout = "messages(4)" /> 

        <br /> 

        Password: <input type = "password"   
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                         onmouseover = "messages(3)" 

                         onmouseout = "messages(4)" /> 

         <br /> 

         <textarea id = "adviceBox"  rows = "8"  cols = "32" 

                    name="adviceBox" style="position: absolute; 

                                           left: 220px; top: 5px"> 

         </textarea> 

         <input type = "submit"  value = "Submit" /> 

         <input type = "reset"   value = "Reset" /> 

       </p> 

     </form> 

   </body> 

 </html> 

 
 

 تكديس العناصر
 2لخاصيةا. ُيمكن تغيير ىذه 1األمام لمجموعة من العناصر المتراكبة من سيكون في z-index ُتحدد الخاصية

 .. ُيمكن تغيير ىذه الخاصية ديناميكيًا لتغيير تراكب العناصرJavaScript في
 01التي تعطي القيمة  toTopعند النقر عمى أحد الصور الثالث في المثال التالي، يتّم استدعاء الوظيفة 

 لمخاصية لمصورة التي تّم النقر عمييا.
<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Dynamic stacking of images </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

<!-- 

      var top = "plane1"; 

// The event handler function to move the given element 

//  to the top of the display stack 

 

      function toTop(newTop) { 

// Set the two dom addresses, one for the old top  

//  element and one for the new top element  

                                                           

 صاحب القيمة األكبر  1
 zIndexتُدعى   2
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        domTop = document.getElementById(top).style; 

        domNew = document.getElementById(newTop).style; 

// Set the zIndex properties of the two elements, and 

//  reset top to the new top 

        domTop.zIndex = "0"; 

        domNew.zIndex = "10"; 

        top = newTop; 

      } 

// --> 

    </script> 

    <style type = "text/css"> 

      .plane1 {position: absolute; top: 0; left: 0;  

               z-index: 0;} 

      .plane2 {position: absolute; top: 50px; left: 110px;  

               z-index: 0;} 

      .plane3 {position: absolute; top: 100px; left: 220px;  

               z-index: 0;} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <p> 

      <img class = "plane1"  id = "plane1" 

           src = "plane.png"  

           alt = "(Picture 1)"  

           onclick = "toTop('plane1')" /> 

      <img class = "plane2"  id = "plane2" 

           src = "plane.png" 

           alt = "(Picture 2)" 

           onclick = "toTop('plane2')" /> 

      <img class = "plane3"  id = "plane3" 

           src = "plane.png" 

           alt = "(Picture 3)" 

           onclick = "toTop('plane3')" /> 

    </p> 

  </body></ html> 
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 تحديد إحداثيات مؤشر الفارة
 تُعطي الخاصيتين clientX وclientY لمغرض event  معامل دخل الحدث إحداثيات العنصر الذي

 .استدعى الحدث بالنسبة لمزاوية اليسرى العميا لنافذة العرض لممتصفح
 تُعطي الخاصيتين screenX وscreenY فذة إحداثيات العنصر بالنسبة لمزاوية اليسرى العميا لنا

 المتصفح.
 مثال:

 عند النقر في المثال التالي في جسم الوثيقة يتّم إظيار القيم األربع السابقة.

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Where is the cursor? </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

<!-- 

// The event handler function to get and display the  

//  coordinates of the cursor, both in an element and  

//  on the screen 

      function findIt(evt) { 

        document.getElementById("xcoor1").value = evt.clientX; 

        document.getElementById("ycoor1").value = evt.clientY; 

        document.getElementById("xcoor2").value = evt.screenX; 

        document.getElementById("ycoor2").value = evt.screenY; 

      } 

// --> 

    </script> 

  </head> 

  <body onclick = "findIt(event)"> 

    <form action = ""> 

      <p>  

        Within the client area: <br /> 

        x: 

        <input type = "text"  id = "xcoor1"  size = "4" /> 

        y: 

        <input type = "text"  id = "ycoor1"  size = "4" /> 

         <br /><br /> 

        Relative to the origin of the screen coordinate system: 

        <br /> 

        x: 

        <input type = "text"  id = "xcoor2"  size = "4" /> 

        y: 

        <input type = "text"  id = "ycoor2"  size = "4" /> 

      </p> 

    </form> 

    <p> 

      <img src = "plane.png"  alt = "(Picture of C172)" /> 

    </p> 

  </body> </ html> 
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 التفاعل مع نقر الفارة
 مثال:

لمفارة. حيث يتّم إظيار نص معين عند  onmouseupو onmousedownُيبين المثال التالي استخدام حدثي 
 إحداثيات الفارة.

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> 

    <title> Sense events anywhere </title> 

    <script type = "text/javascript"> 

<!-- 

// The event handler function to display the message 

 

      function displayIt(evt) { 

        var dom = document.getElementById("message"); 

        dom.style.left = (evt.clientX - 130) + "px"; 

        dom.style.top = (evt.clientY - 25) + "px"; 

        dom.style.visibility = "visible"; 

      } 

// The event handler function to hide the message 

 

      function hideIt() { 

        document.getElementById("message").style.visibility = 

            "hidden"; 

   } 

// --> 

    </script> 

  </head> 

<body onmousedown="displayIt(event);"  

      onmouseup = "hideIt();"> 

    <p> 

      <span id= "message"   
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            style = "color: red; visibility: hidden; 

                     position: relative; 

                     font-size: 20pt; font-style: italic; 

                     font-weight: bold;"> 

         Please don't click here!  

      </span> 

      <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> 

      <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> 

    </p> 

  </body> 

</html> 
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 التحكم بحركة العناصر
 األهداف التعميمية

 تحريك العناصر 
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 التحكم بحركة العناصر
 setTimeoutالوظيفة 

 ُتستخدم لتحديد فترة زمنية قبل تنفيذ الوظيفة المحددة في المعامل األول. 
 ُيحّدد المعامل الثاني الفترة الزمنية بالميمي ثانية. 

setTimeout("mover()", 20); 
  يتم تنفيذ الوظيفةmover()  ميمي ثانية. 21بعد 
 مثال:

ميمي  01يقوم المثال التالي بتحريك نص بشكل قطري وذلك عن طريق تغيير إحداثيات النص كل فترة زمنية )
   javascriptحيث يتضمن المثال ممف  ثانية(.

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <title> Moving text </title> 

     <script type = "text/javascript" src= "moveTextfuns.js" > 

     </script> 

  </head> 

<!-- Call the initializing function on load, giving the  

      destination coordinates for the text to be moved 

      --> 

  <body onload="initText()"> 

<!-- The text to be moved, including its initial position --> 

    <p> 

      <span id = 'theText' style = 

                "position: absolute; left: 100px; top: 100px;  

                 font: bold 20pt 'Times Roman';  

                 color: blue;"> Jump in the lake! 

      </span> 

    </p> 

  </body> 

</html> 

 :moveTextfuns.jsوحيث محتوى الممف 
var dom, x, y, finalx = 300, finaly = 300; 

 

// ************************************************* // 

// A function to initialize the x and y coordinates 

//  of the current position of the text to be moved, 

//  and then call the mover function  

 

   function initText() { 

      dom = document.getElementById('theText').style; 

 

   /* Get the current position of the text */ 

 

      var x = dom.left; 

      var y = dom.top; 

 

   /* Convert the string values of left and top to  

      numbers by stripping off the units */ 
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      x = x.match(/\d+/); 

      y = y.match(/\d+/); 

 

   /* Call the function that moves it */ 

     moveText(x, y); 

   } /*** end of function initText */ 

 

// A function to move the text from its original 

//  position to (finalx, finaly) 

   function moveText(x, y) { 

   /* If the x coordinates are not equal, move 

       x toward finalx */ 

      if (x != finalx)  

         if (x > finalx) x--; 

         else if (x < finalx) x++; 

   /* If the y coordinates are not equal, move 

       y toward finaly */ 

      if (y != finaly)  

         if (y > finaly) y--; 

         else if (y < finaly) y++; 

   /* As long as the text is not at the destination, 

       call the mover with the current position */   

      if ((x != finalx) || (y != finaly)) {  

   /* Put the units back on the coordinates before 

      assigning them to the properties to cause the  

      move */ 

         dom.left = x + "px"; 

         dom.top = y + "px"; 

   /* Recursive call, after a 1-millisecond delay */ 

         setTimeout("moveText(" + x + "," + y + ")", 10);   

      }  

     

} /*** end of function moveText */ 
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 اقتراحات وتمارين
 استمارة التسجيل التالية:قم بإنشاء  .1

 
 مما يمي: واكتب خطاطات جافا لمتحقق

  الحقول واجبة اإلدخال: االسم األولFirst Name الحرف البادئ ،Middle Initial االسم األخير ،
Last Name اسم الدخول ،Username المدينة ،City البمد ،Country كممة السر ،Password. 

  الحرف البادئ حرف واحد فقطMiddle Initial. 
  يكون الرمزZip  رف.محا 01و  5محصور بين 
  يجب أن يحقق البريد االلكترونيEmail :الشروط التالية 

  محارف عمى األقل 6يحوي 
   يحوي المحرف@. 
  يحوي المحرف . وذلك بعد المحرف@. 

  يجب أن يكون تأكيد كممة السرRepeat Password  مطابق لكممة السرPassword. 
  محرف في صندوق المالحظات  011في حال إدخال أكثر منComments  سيتم حذف كل المحارف

عالم المستخدم بالنص المقبول.  الزائدة وا 
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  يجب تحديد صندوق التحققI agree. 
 

 المطموب بناء نموذج يقوم المستخدم من خاللو بإدخال رقم شير لمحصول عمى اسم الشير: .1

 
 

 
 

 المطموب إظيار التاريخ والوقت الحالي عمى صفحة كما يمي: .1

 

 
لمستخدم من خالليا التحويل من درجات مئوية إلى فيرنيايت وبالعكس. المطموب صفحة يستطيع ا .3

 يجب أن يتم التحويل حال قيام المستخدم بالكتابة في أي صندوق نص موافق.

 
 

 المطموب كتابة وظيفة تقوم بتحويل الحرف األول من كل كممة إلى حرف كبير: .5

 
 عربة تسوق بسيطة: .6

 خدم وكممة السر:المطموب صفحة أولى تطمب اسم المست
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 في حال كون القيم المدخمة غير صحيحة تظير رسالة إعالم موافقة.
 يتم االنتقال إلى صفحة عربة التسوق التالية: (admin, 1234)في حال كون القيم المدخمة صحيحة 

 
 يتم تموينو باألحمر. Add to cartفي كل مرة يقوم المستخدم بتحديد منتج والنقر عمى الرابط 
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 تظير جميع المنتجات المختارة في صفحة: Show Cartعند النقر عمى الزر 

 
 يتم إلغاء تموين جميع العناصر وحذفيا من عربة التسوق. Delete Cartعند النقر عمى الزر 
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 الكممات المفتاحية
 وظائف المكتبة، آليات تحديد العناصر.تنزيل المكتبة، استدعاء 

 
 الممخص

. نُبين أواًل كيفية استدعاء الوظائف التي توفرىا JQueryنستعرض في ىذا الفصل أساسيات التعامل مع المكتبة 
 المكتبة، ثم نعرض آلليات تحديد العناصر لمتعامل معيا. 

 
 األهداف التعميمية

 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:
 تدعاء وظائف المكتبة كيفية اسJQuery. 
 .اآلليات المختمفة لتحديد العناصر 

 
 المخطط

 ( ىي:Learning Objectsوحدتين ) JQueryيضم فصل أساسيات 
  أساسياتJQuery 
  محددات العناصرSelectors 

  

الفصل السابع:

JQueryأساسيات 
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 JQueryأساسيات 
 األهداف التعميمية

  أساسياتJQuery. 
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 JQueryماهي 
   ىي مكتبة تحوي مجموعة من الوظائف المكتوبة بمغةJavaScript. قام ببنائيا John Resig  عام

 .Write less, do moreبيدف: الكتابة أقل، الفعل أكثر  6006
   ُتسّيل ىذه المكتبة التعامل مع مختمف مكونات صفحةHTML.  من أىم الميزات التي تقدميا ىذه

 :المكتبة
  التعامل مع العناصرOM manipulationD 

ُتسّيل الوصول إلى مختمف العناصر وتعديل المحتوى باستخدام محرك تحديد مفتوح المصدر ُيدعى 
Sizzle. 

  معالجة األحداثEvent handling 
 تُقّدم طرق أنيقة إللتقاط أحداث المستخدم مثل النقر عمى رابط مثاًل، دون الحاجة لخمط كود

HTML  نفسو مع معالجات األحداث. 
  دعمAjax support 

 .Ajaxُتساعد في تطوير صفحات غنية وتفاعمية باستخدام تكنولوجيا 
  اإلحياءAnimations 

 .توفر مجموعة من إمكانات اإلحياء الجاىزة
  الخفةLightweight 

 .600Kاليتجاوز حجم المكتبة 
  دعم المتصفحاتCross Browser Support 

 تعمل عمى جميع المتصفحات المشيورة.
  أحدث التكنولوجياLatest Technology 

 .XPathو CSS3تدعم التكنولوجيا الحديثة مثل 
 

 تنزيل المكتبة
 .jquery.comُيمكن تنزيل إصدار المكتبة األخير مجانًا من الرابط 

(jquery-1.10.2.min.js.) 
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 JQueryاستخدام مكتبة 
 كما يمي: HTMLُيمكنك تضمين المكتبة في صفحة 

<!DOCTYPE HTML> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript"> 
        // you can add our javascript code here 
    </script> 
</head> 
<body> 
    ........ 
</body> 

</html> 

 
 JQueryاستدعاء وظائف 

، فإننا بحاجة لمتأكد (DOM)ىو التعامل مع نموذج كائن الوثيقة  Jquery بما أن معظم ما نفعمو عند استخدام
 .من أننا ُنضيف األحداث عند جيوزية ىذا النموذج

. كل شيء داخميا ()ready.(document)$إذا أردت أن يعمل حدث في الصفحة، فيجب استدعائو داخل 
 .سوف ُيحّمل حال تحميل عناصر الوثيقة

 نقوم باستخدام حدث جيوزية الوثيقة كما يمي:
$(document).ready(function () { 
            // do stuff when DOM is ready 
        }); 

 
 مثال:

في الصفحة. سيؤدي النقر إلى ظيور رسالة  divفي المثال التالي نقوم بتسجيل حدث النقر عمى أي مقطع 
 ترحيب.

<!DOCTYPE HTML> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $("div").click(function () { 
                alert("Hello world!"); 
            }); 
        }); 
    </script> 

</head> 
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<body> 
    <div > 
        Click on this to see a dialogue box. 
    </div> 
 
    <div > 
        Click also on this to see a dialogue box. 
    </div> 
 
</body> 

</html> 

 ُيظير المتصفح عند النقر الرسالة الموافقة:

 
 

 استخدام خطاطات مخصصة
 كتابة تعميماتك المخصصة في ممف جافا. مثاًل:من األفضل 

/* Filename: custom.js */ 
$(document).ready(function() { 
  $("div").click(function() { 
 alert("Hello world!"); 
  }); 

}); 
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 ومن ثم تضمين الممف في الصفحة:
<!DOCTYPE HTML> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/custom.js"></script> 
</head> 
<body> 
    <div> 
        Click on this to see a dialogue box. 
    </div> 
 
    <div> 
        Click also on this to see a dialogue box. 
    </div> 
 
</body> 

</html> 
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 Selectorsمحددات العناصر 
 األهداف التعميمية

 التعرف عمى مختمف طرق تحديد العناصر. 
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 Selectorsالمحددات 
  مكتبةتوفر JQuery إمكانية الوصول لمعناصر في نموذج كائن الوثيقة (DOM) بسرعة وسيولة. 
  وُيمكن أن يستخدم ()$يبدأ المحدد بـ: 

  اسم المؤثرTag Name:  ًمثال $('p') ُيحّدد جميع الفقرات في المستند. 
  معرف مؤثرTag ID:  مثاًل$('#some-id')  ُيحدد العنصر الوحيد الذي لو المعرفsome-id. 
  صف مؤثرTag Class مثاًل :$('.some-class')   ُيحدد جميع المؤثرات من الصف.some-

class. 
 

 أمثمة:
 تحديد جميع عناصر الوثيقة ('*')$
$('p') تحديد جميع الفقرات 
$('div, p')  تحديد العناصر من النوعp  أوdiv 
$("p > *") تحديد جميع العناصر أبناء فقرة 
$("#specialID")  تحديد عنصر لو المعرف المحددspecialID 
$('div#yourid')   تحديد عنصر من النوعdiv  لو المعرفyourid 
$(".specialClass")  تحديد العناصر من الصف المحددspecialClass 
$("li:not(.myclass)")  تحديد جميع العناصر من النوعli  والتي ليست من الصف

myclass 
$("a#specialID.specialClass")  تحديد الروابط ليا المعرفspecialID   والصف

specialClass 
$("p a.specialClass")  تحديد الروابط من الصفspecialClass ضمن فقرة 
$("ul li:first")  تحديد العنصر األول فقط من قائمةul 
$("#container p")  تحديد الفقرات الموجودة تحت عنصر لو المعرفcontainer 
$("li > ul")  تحديد جميع العناصر ul  الموجودة تحتli 
$("li:eq(2)")  تحديد العنصر الثالث في قائمةli 
$("li:lt(2)")  تحديد العناصر قبل العنصر الثالث في قائمةli 
$("li:gt(1)")  تحديد العناصر بعد العنصر الثاني في قائمةli 
$("li:even")  تحديد العناصر ذات الفيرس الزوجي في قائمةli 
$("li:odd")  تحديد العناصر ذات الفيرس الفردي في قائمةli 
$("li:visible")  تحديد العناصر الظاىرةli 
$("li:hidden")  تحديد العناصر المخفيةli 
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$(":radio") تحديد جميع أزرار الراديو في نموذج 
$(":checked")  تحديد جميع صناديق التحقق التي ليا القيمةchecked 
$(":text") تحديد صناديق النص 
$('div, p')  تحديد جميع العناصر من النوعdiv  أو من النوعp 
$('p.small')   تحديد الفقرات من الصفsmall 
$("a[@href*=domain.com]")  تحديد جميع الروابط التي تحويdomain.com 
$("input[@name^=myname]")  تحديد العناصر من النوعinput  والتي اسميا يبدأ بـmyname 
$("input[@name=myname]")  تحديد العناصر من النوعinput  والتي اسميا يساويmyname 

 
 مثال: استخدام محدد المؤثر

 رسائل عمى التوالي ُتظير محتوى الفقرات. 3ستظير  عند تنفيذ المثال التالي،
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            var pars = $("p"); 
            for (i = 0; i < pars.length; i++) { 
                alert("Found paragraph: " + pars[i].innerHTML); 
            } 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div> 
        <p class="myclass">This is a paragraph.</p> 
        <p id="myid">This is second paragraph.</p> 
        <p>This is third paragraph.</p> 
    </div> 

</body> </html> 

  

ISSN: 2617-989X 162 



  

 

 حيث ُيظير المتصفح:

 
 

 مثال: استخدام محدد الصف
 .bigلتصبح من الصف  smallنقوم في المثال التالي بتعديل جميع العناصر من الصف 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
    <style type="text/css"> 
        .small { 
            font-size:small; 
            color:green ; 
        } 
        .medium { 
            font-size: medium; 
            color: blue; 
        } 
        .big { 
            font-size: larger; 
            color: red; 
        } 
    </style> 
 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $('.small').toggleClass('big'); 
        }) 
    </script> 
</head> 
<body> 
 

    <div class="small" id="divid1"> 
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        <p class="para1" id="pid1">This is first paragraph.</p> 
        <p class="para2" id="pid2">This is second paragraph.</p> 
        <p class="para3" id="pid3">This is third paragraph.</p> 
    </div> 
    <br /> 
 
    <div class="medium" id="divid2"> 
        <p>This is second division of the DOM.</p> 
        <p>This is second para inside second division.</p> 
    </div> 
    <br /> 
 
    <div class="big" id="divid3"> 
        <p>This is a para inside third division</p> 
    </div> 
 

</body></html> 

 
 وُيظير المتصفح:

 
 

 مثال: تحديد جميع العناصر *
 إلى جميع عناصر الوثيقة: bigنقوم في المثال التالي بإضافة الصف 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title>The jQuery Example</title> 
     
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $("*").addClass("big"); 
        }) 
    </script> 
<style type="text/css"> 
        .big { 
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            font-size: larger; 
            color: red; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
        <p >This is first paragraph.</p> 
        <p >This is second paragraph.</p> 
        <p >This is third paragraph.</p> 

</body></html> 

 
 ُيظير المتصفح:حيث 

 

ISSN: 2617-989X 165 



 

 الكممات المفتاحية
 الواصفات، التعامل مع األساليب.التعامل مع 

 
 الممخص

 . JQueryنستعرض في ىذا الفصل التعامل مع الواصفات واألساليب في 
 

 األهداف التعميمية
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

 .أشكال التعامل مع الواصفات 
 .أشكال التعامل مع األسموب 

 
 المخطط

 ( ىي:Learning Objects)وحدتين  JQueryيضم فصل الواصفات واألساليب في 
  التعامل مع الواصفاتAttributes 
  أسموب الصفحات المتتاليCSS 

  

الفصل الثامن:

JQueryالواصفات واألساليب في 
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 Attributesالتعامل مع الواصفات 
 األهداف التعميمية

 .التعرف عمى طرق التعامل مع الواصفات 
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 التعامل مع الواصفات
 .من التعامل مع الواصفات بسيولة JQuery تُمّكن مكتبة
 أنو في المثال البسيط التالي:لنتذكر أواًل 

<img id="myImage" src="image.gif" alt="An image" 
     class="someClass" title="This is an image" /> 

 . كل واصفة ىي زوج مفتاح/قيمة.id, src, alt, classوتكون الواصفات ىي   imgيكون اسم المؤثر 
 

 قراءة/إسناد قيمة واصفة
بإيجاد قيمة واصفة العنصر األول في مجموعة من العناصر المحددة. أو بإسناد قيمة إلى  ()attrتسمح الطريقة 

 جميع العناصر المحددة.
 

 مثال:
سناد ىذه القيمة إلى نص  emنقوم في المثال التالي بإيجاد قيمة المؤثر   .dividلو المعرف  divوا 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
   <script type="text/javascript" language="javascript"> 
 
   $(document).ready(function() { 
      var title = $("em").attr("title"); 
      $("#divid").text(title); 
   }); 
 
   </script> 
</head> 
<body> 
   <div> 
      <em title="Bold and Brave">This is first paragraph.</em> 
      <p id="myid">This is second paragraph.</p> 
      <div id="divid"></div> 
   </div> 
</body> 

</html> 

 ُيظير المتصفح:
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 تطبيق األنماط
 لتطبيق نمط معرف عمى العناصر المحّددة. addClass( classes )ُيمكن استخدام الطريقة 

 
 مثال:

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
   <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
      $("em").addClass("selected"); 
      $("#myid").addClass("highlight"); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      .selected { color:red; } 
      .highlight { background:yellow; } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <em title="Bold and Brave">This is first paragraph.</em> 
   <p id="myid">This is second paragraph.</p> 
</body> 

</html> 

 
 ُيظير المتصفح
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 بعض طرق الواصفات
 ُيبين الجدول التالي بعض الطرق المفيدة التي تسمح بالتعامل مع الواصفات.

 الوصف الطريقة

attr( properties ) .تسمح بإسناد زوج مفتاح/قيمة لمواصفات لمعناصر المحددة 

attr( key, fn )  بإسناد قيمة لواصفة. تسمح 

removeAttr( name )  حذف واصفة معينة من كل العناصر المحددة. 

hasClass( class )  .classإذا كان ألحد العناصر المحددة الصف  trueتُعيد  

removeClass( class )  حذف الصف من العناصر المحددة. 

toggleClass( class )  إضافة الصف إذا كان غير موجود وحذفو إن كان موجودًا. 

html( )  ألول عنصر محدد. htmlإعادة المحتوى  

html( val )  لجميع العناصر المحددة. htmlإسناد المحتوى  

text( )  إعادة نص جميع العناصر المحددة. 

text( val )  جميع العناصر المحددة. إسناد نص إلى 

val( )  إعادة قيمة أول عنصر محدد. 

val( val )  

 .inputلجميع العناصر المحددة إذا كانوا من النوع  valueإسناد قيمة الواصفة 
 الموافق لمقيمة. optionفيتّم تحديد الخيار  selectأما مع عنصر 

 ومع صندوق تحقق أو زر راديو، فسيتم تحديد العنصر الموافق لمقيمة.
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 أمثمة
$("#myID").attr("custom")  إعادة قيمة الواصفةcustom  ألول عنصر

 .myIDلو المعرف 
$("img").attr("alt", "Sample Image")  إسناد قيمة الواصفةalt  بجميع العناصر

img  إلى القيمةSample Image. 
$("input").attr({ value: "", title: "Please 
enter a value" }); 

إسناد القيمة الفارغة إلى جميع العناصر 
input  والعنوانtitle إلى القيمةPlease 

enter a value. 
$("a[href^=http://]").attr("target","_blank")  إسناد الواصفةtarget  إلى القيمة_blank  

 hrefلجميع الروابط التي تبدأ فييا الخاصية 
 .//:httpبـ 

$("a").removeAttr("target")  حذف الواصفةtarget .لجميع الروابط 
$("form").submit(function() 
{$(":submit",this).attr("disabled", 
"disabled");}); 

إلى الواصفة  disabledإسناد القيمة 
disabled  عند النقر عمى زرsubmit. 

$("p").text() تُعيد النص لكل الفقرات 
$("p").text("<i>Hello World</i>")  تقوم بإسناد النص<i>Hello World</i> 

 إلى محتوى جميع الفقرات
$("p").html()  تُعيد محتوىHTML .لكل الفقرات 
$("div").html("Hello World")  ُتسندHello World  إلى محتوىhtml  لكل

div. 
$("input:checkbox:checked").val() .تُعيد قيمة أول صندوق تحقق ُمحّدد 
$("input:radio[name=bar]:checked").val()  أزرار الراديو.تُعيد أول قيمة لمجموعة من 
$("button").val("Hello")  إسناد القيمةHello  لكلbutton. 
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 مثال: تغيير قيمة واصفة
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
   <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
     $("img").attr({  
          src: "images/jquery.jpg", 
          title: "jQuery", 
          alt: "jQuery Logo" 
        }); 
   }); 
</script> 
</head> 
<body> 
<div class="divcl" id="divid"> 
  <p>Following is the logo of jQuery</p> 
  <img src="Wrong SRC" title="None" alt="None" /> 
</div> 
</body> 

</html> 

 ُيظير المتصفح:
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 Textو HTMLمثال 
سناده إلى نص فقرة أخرى معرفيا  pid1الموجود في فقرة معرفيا  HTMLنسخ محتوى   .pid2وا 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
   <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
      var content = $("p#pid1").html(); 
      $("p#pid2").text(content); 
   }); 
</script> 
<style> 
  .red { color:red; } 
  .green { color:green; } 
</style> 
</head> 
<body> 
<p class="green" id="pid1">This is <i>first paragraph</i>.</p> 
<p class="red" id="pid2">This is second paragraph.</p> 
</body> 

</html> 

 ُيظير المتصفح
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 CSSأسموب الصفحات المتتالي 
 األهداف التعميمية

 .التعامل مع أسموب الصفحات المتتالي 
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 أسموب الصفحات المتتالي
 .3إلى  1بإصداراتيا  CSSمعظم محددات  JQueryتدعم المكتبة 

 
 CSSالتعامل مع خصائص 

 لمتعامل مع الخصائص. css( PropertyName, PropertyValue )ُتستخدم الطريقة 
 

 مثال:
 يقوم المثال التالي بتموين العنصر الثالث في قائمة:

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
   <script type="text/javascript" language="javascript"> 
    
   $(document).ready(function() { 
      $("li").eq(2).css("color", "red"); 
   }); 
   </script> 
</head> 
<body> 
   <div> 
   <ul> 
     <li>list item 1</li> 
     <li>list item 2</li> 
     <li>list item 3</li> 
     <li>list item 4</li> 
     <li>list item 5</li> 
     <li>list item 6</li> 
   </ul> 
   </div> 
</body> 

</html> 

 ُيظير المتصفح:
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 CSSتطبيق أكثر من خاصية 
 مثال:

 ُيبين المثال التالي تطبيق أكثر من خاصية:
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
      $("li").eq(2).css({"color":"red",  
                         "background-color":"green"}); 
   }); 
   </script> 
</head> 
<body> 
   <div> 
   <ul> 
     <li>list item 1</li> 
     <li>list item 2</li> 
     <li>list item 3</li> 
     <li>list item 4</li> 
     <li>list item 5</li> 
     <li>list item 6</li> 
   </ul> 
   </div> 
</body> 

</html> 

 ُيظير المتصفح:
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 تغيير عرض وارتفاع العناصر
 مثال:

 ُيبين المثال التالي كيفية تغيير عرض وارتفاع العناصر:
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
    
   $(document).ready(function() { 
      $("div:first").width(100); 
      $("div:first").css("background-color", "blue"); 
   }); 
 
   </script> 
   <style> 
   div{ width:70px; height:50px; float:left; margin:5px; 
      background:red; cursor:pointer; } 
  </style> 
</head> 
<body> 
  <div></div> 
  <div>d</div> 
  <div>d</div> 
  <div>d</div> 
  <div>d</div> 
</body> 

</html> 

 ُيظير المتصفح:
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 JQuery CSSوظائف  
 ُيبين الجدول التالي 

Method الوصف 

css( name )  ُيعيد خاصية األسموب ألول عنصر محدد. 

css( name, value )  ُيسند قيمة لخاصية لجميع العناصر المحددة. 

css( properties )  ُيسند قيمة/خاصية لجميع العناصر المحددة. 

height( val )  ُيسند اإلرتفاع لجميع العناصر المحددة. 

height( )  ُيعيد قيمة اإلرتفاع ألول عنصر محدد. 

width( val )  ُيسند العرض لجميع العناصر المحددة. 

width( )  ُيعيد قيمة العرض ألول عنصر محدد. 
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 الكممات المفتاحية
 ، التأثيرات.Ajaxعناصر الوثيقة، األحداث، 

 

 الممخص
 . Jqueryنستعرض في ىذا الفصل مجموعة من الميارات التي توفرىا 

 

 األهداف التعميمية:
 الفصل عمى: يتعرف الطالب في ىذا

 .التعامل مع عناصر الوثيقة 
 .التعامل مع األحداث 
  استخدام تقاناتAjax. 
 .التأثيرات 

 

 المخطط
 ( ىي:Learning Objectsوحدات ) JQuery 4يضم فصل ميارات 

 التعامل مع عناصر الوثيقة 
 التعامل مع األحداث 
 Ajax: Asynchronous JavaScript and XML 
  التأثيراتEffects 

  

التاسع: الفصل

JQueryمهارات 
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 التعامل مع عناصر الوثيقة
 األهداف التعميمية

 .التعرف عمى مختمف طرق التعامل مع عناصر الوثيقة 
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 DOMالتعامل مع نموذج كائن الوثيقة 
 بسيولة. DOMمن التعامل مع عناصر نموذج كائن الوثيقة  JQueryمّكن المكتبة ت  
 

 التعامل مع المحتوى
 .htmlبالحصول عمى المحتوى  ()htmlتسمح الوظيفة 

 مثال:
إلسناد قيمة  text(val)لمحصول عمى المحتوى، واستخدام الطريقة  ()htmlي بين المثال التالي استخدام الطريقة 

 لمنص.
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
     $("div").click(function () { 
      var content = $(this).html(); 
      $("#result").text( content ); 
    }); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      #division{ margin:10px;padding:12px; 
                 border:2px solid #666; 
                 width:60px; 
               } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on the square below:</p> 
   <span id="result"> </span> 
   <div id="division" style="background-color:blue;"> 
     This is Blue Square!! 
   </div> 
</body> 
</html> 

 ي ظير المتصفح أواًل:
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 :divوبعد النقر عمى العنصر 

 
 

 DOMاستبدال عناصر 
 أو بعناصر أخرى. HTMLباستبدال عنصر بـ  replaceWith( content )تسمح الوظيفة 

 مثال:
 :replaceWith( content )ي بين المثال التالي استخدام الطريقة 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
     $("div").click(function () { 
       $(this).replaceWith("<h1>JQuery is Great</h1>"); 
    }); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      #division{ margin:10px;padding:12px; 
                 border:2px solid #666; 
                 width:60px; 
               } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on the square below:</p> 
   <span id="result"> </span> 
   <div id="division" style="background-color:blue;"> 
     This is Blue Square!! 
   </div> 
</body> 
</html> 
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 المتصفح أواًل:ي ظير 

 
 :divوبعد النقر عمى العنصر 

 
 DOMحذف عناصر 

 بحذف جميع العناصر المحددة. remove( expr )تسمح الوظيفة 
 مثال:

 :remove( expr )ي بين المثال التالي استخدام الطريقة 
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
 
     $("div").click(function () { 
       $(this).remove( ); 
    }); 
 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      .div{ margin:10px;padding:12px; 
             border:2px solid #666; 
             width:60px; 
           } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on any square below:</p> 
   <span id="result"> </span> 
   <div class="div" style="background-color:blue;"></div> 
   <div class="div" style="background-color:green;"></div> 
   <div class="div" style="background-color:red;"></div> 
</body> 
</html> 
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 ي ظير المتصفح أواًل:

 
 سيؤدي إلى إخفائو: divالنقر عمى أي 

 
 

 DOMإدراج عناصر 
بإدراج  before (content)بإدراج محتوى بعد العناصر المحددة، والوظيفة  after (content)تسمح الوظيفة 

 محتوى قبل العناصر المحددة.
 مثال:

 :before (content)ي بين المثال التالي استخدام الطريقة 
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<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
 
     $("div").click(function () { 
       $(this).before('<div class="div"></div>' ); 
    }); 
 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      .div{ margin:10px;padding:12px; 
             border:2px solid #666; 
             width:60px; 
           } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on any square below:</p> 
   <span id="result"> </span> 
   <div class="div" style="background-color:blue;"></div> 
   <div class="div" style="background-color:green;"></div> 
   <div class="div" style="background-color:red;"></div> 
</body> 
</html> 

 ي ظير المتصفح أواًل:

 
 جديد قبمو: divسيؤدي إلى ظيور  divالنقر عمى أي 
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 طرق التعامل مع العناصر
 :مع عناصر الوثيقة طرق التعاملي بين الجدول التالي 

 لمحصول عمى أمثمة إضافية ي مكن زيارة الرابط:
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-dom.htm 

 
Method Description 

after( content )  

Insert content after each of the matched 
elements. 

append( content )  

Append content to the inside of every matched 
element. 

appendTo( selector )  

Append all of the matched elements to another, 
specified, set of elements. 

before( content )  

Insert content before each of the matched 
elements. 

clone( bool )  

Clone matched DOM Elements, and all their 
event handlers, and select the clones. 

clone( )  

Clone matched DOM Elements and select the 
clones. 

empty( )  

Remove all child nodes from the set of matched 
elements. 

html( val )  Set the html contents of every matched element. 

html( )  

Get the html contents (innerHTML) of the first 
matched element. 

insertAfter( selector )  

Insert all of the matched elements after another, 
specified, set of elements. 

insertBefore( selector )  

Insert all of the matched elements before 
another, specified, set of elements. 
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prepend( content ) 

Prepend content to the inside of every matched 
element. 

prependTo( selector ) 

Prepend all of the matched elements to another, 
specified, set of elements. 

remove( expr )  Removes all matched elements from the DOM. 

replaceAll( selector )  

Replaces the elements matched by the specified 
selector with the matched elements. 

replaceWith( content ) 

Replaces all matched elements with the specified 
HTML or DOM elements. 

text( val )  Set the text contents of all matched elements. 

text( )  

Get the combined text contents of all matched 
elements. 

wrap( elem )  

Wrap each matched element with the specified 
element. 

wrap( html )  

Wrap each matched element with the specified 
HTML content. 

wrapAll( elem )  

Wrap all the elements in the matched set into a 
single wrapper element. 

wrapAll( html )  

Wrap all the elements in the matched set into a 
single wrapper element. 

wrapInner( elem )  

Wrap the inner child contents of each matched 
element (including text nodes) with a DOM 
element. 

wrapInner( html )  

Wrap the inner child contents of each matched 
element (including text nodes) with an HTML 
structure. 
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 التعامل مع األحداث
 األهداف التعميمية

 التعامل مع األحداث المختمفة. 
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 التعامل مع األحداث
من إنشاء صفحات ويب ديناميكية عن طريق استخدام األحداث المختمفة مثل النقر  JQuery ت مّكن المكتبة

 .وتحريك الفارة فوق العناصر أو ضغط مفاتيح لوحة المفاتيح وغيرىا
 .Event Handlerي مكنك ربط وظيفة لت نفذ عند وقوع الحدث الموافق. ت دعى ىذه الوظيفة بمعالج الحدث 

 
 ربط العناصر بمعالجات األحداث

 .بربط عنصر/حدث/وظيفة ()bind تسمح الوظيفة
 :clickبمعالج لحدث النقر  divكما ي بين المثال التالي والذي يربط كل عنصر من النوع 

 
$('div').bind('click', function (event) { 

                alert('Hi there!'); 

 وليا ثالث معامالت:
  نوع الحدثeventType اسم الحدث مثل :click وsubmit. 
  بيانات الحدثeventData.معامل خياري يحوي البيانات المراد تمريرىا لمعالج الحدث : 
  معالج الحدثhandler تنفيذىا في كل مرة يقع الحدث.: وظيفة سيتم 

 بإزالة معالج الحدث. ()unbindكما تسمح الوظيفة 
 مثال:

 .clickمع معالج لحدث النقر  divلربط كل العناصر من النوع  ()bindي بين المثال التالي استخدام الطريقة 
 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
    <title>the title</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $('div').bind('click', function (event) { 
                alert('Hi there!'); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        .div { 
            margin: 10px; 
            padding: 12px; 
            border: 2px solid #666; 
            width: 60px; 
        } 
    </style> 
</head> 
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<body> 
    <p>Click on any square below to see the result:</p> 
    <div class="div" style="background-color:blue;">ONE</div> 
    <div class="div" style="background-color:green;">TWO</div> 
    <div class="div" style="background-color:red;">THREE</div> 
</body> 
</html> 

 المتصفح:حيث ي ظير 

 
 تظير الرسالة الموافقة. divوعند النقر عمى أي 

 
 

 أنواع األحداث
 ي بين الجدول التالي أنواع األحداث:
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Event Type الوصف 

blur .يحدث عندما يفقد العنصر التركيز 

change .يحدث عندما يتغير العنصر 

click .يحدث عند النقر بالفأرة عمى العنصر 

dblclick  عند النقر المزدوج بالفأرة عمى العنصر.يحدث 

error .)يحدث عند حصول خطأ ما )في التحميل مثاًل 

focus .يحدث عندما يصبح التركيز عمى العنصر 

keydown .يحدث عند ضغط مفتاح من لوحة المفاتيح 

keypress .يحدث عند ضغط مفتاح ورفعو من لوحة المفاتيح 

keyup لوحة المفاتيح. يحدث عند رفع مفتاح من 

load .يحدث عند تحميل العنصر 

mousedown .يحدث عند ضغط زر من أزرار الفأرة 

mouseenter .يحدث عند دخول الفأرة في منطقة العنصر 

mouseleave .يحدث عند خروج الفأرة من منطقة العنصر 

mousemove .يحدث عند تحريك الفأرة فوق منطقة العنصر 

mouseout  عند حركة الفأرة خروجًا من العنصر.يحدث 

mouseover .يحدث عند حركة الفأرة فوق العنصر 

mouseup .يحدث عند تحرير زر الفأرة 

resize .يحدث عند تغيير حجم النافذة 

scroll .يحدث عند التمرير في النافذة 

select تحديد نص. يحدث عند 

submit .يحدث عند إرسال بيانات النموذج 

unload .يحدث عند تفريغ النموذج 
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 Eventالكائن 
 .eventي دعى  1معامل وحيديكون لمعالج الحدث 

 يوفر ىذا الكائن مجموعة من الخصائص والطرق وبعض طرق معالجة األحداث.
 مثال:

 .eventي بين المثال التالي استخدام بعض الخصائص لمكائن 
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
    <title>the title</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
     $('div').bind('click', function( event ){ 
         alert('Event type is ' + event.type); 
         alert('pageX : ' + event.pageX); 
         alert('pageY : ' + event.pageY); 
         alert('Target : ' + event.target.innerHTML); 
      }); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
      .div{ margin:10px;padding:12px; 
             border:2px solid #666; 
             width:60px; 
           } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on any square below to see the result:</p> 
   <div class="div" style="background-color:blue;">ONE</div> 
   <div class="div" style="background-color:green;">TWO</div> 
   <div class="div" style="background-color:red;">THREE</div> 
</body> 
</html> 

 حيث ي ظير المتصفح:

 
                                                           

 في الكثير من األحيان ال ي ستخدم 1
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 تظير الرسائل الموافقة. divوعند النقر عمى أي 

 
 

 Event Helper Methodsالطرق المساعدة لألحداث 
المساعدة التي ي مكن أن ت ستخدم إلطالق حدث أو لمربط مع أي نوع حدث من  توفر المكتبة مجموعة من الطرق

 األنواع السابقة.
 

 Trigger Methodsطرق إطالق األحداث 
 لجميع الفقرات. blurي بين المثال التالي كيفية إطالق حدث الخروج 

 
$("p").blur(); 

 
 Binding Methodsطرق الربط 

 :divمع مقطع  clickي بين المثال التالي ربط حدث النقر 
 

$("div").click(function () { 
                    // do something here 
                }); 
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 مثال:
 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
    <title>the title</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
 
            $("div").click(function () { 
                var content = "<b></b>"; 
                $(this).wrapInner(content); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        .div { 
            margin: 10px; 
            padding: 12px; 
            border: 2px solid #666; 
            width: 60px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <p>Click on any square below to see the result:</p> 
    <div class="div" id="destination">THIS IS TEST</div> 
    <div class="div" style="background-color:blue;">ONE</div> 
    <div class="div" style="background-color:green;">TWO</div> 
    <div class="div" style="background-color:red;">THREE</div> 
</body> 
</html> 

 ي ظير المتصفح
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 وعند النقر عمى أي مقطع سنالحظ احتواء النص الداخمي:

 
 

 خصائص الحدث
 :خصائص الحدثي بين الجدول التالي 

 لمحصول عمى أمثمة إضافة ي مكن زيارة الرابط:
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-events.htm 
 
Property Description 

altKey 
Set to true if the Alt key was pressed when the event was 
triggered, false if not. The Alt key is labeled Option on most 
Mac keyboards. 

ctrlKey 
Set to true if the Ctrl key was pressed when the event was 
triggered, false if not. 

data 
The value, if any, passed as the second parameter to the 
bind() command when the handler was established. 

keyCode 
For keyup and keydown events, this returns the key that was 
pressed. 

metaKey 
Set to true if the Meta key was pressed when the event was 
triggered, false if not. The Meta key is the Ctrl key on PCs and 
the Command key on Macs. 
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pageX 
For mouse events, specifies the horizontal coordinate of the 
event relative from the page origin. 

pageY 
For mouse events, specifies the vertical coordinate of the event 
relative from the page origin. 

relatedTarget 
For some mouse events, identifies the element that the cursor 
left or entered when the event was triggered. 

screenX 
For mouse events, specifies the horizontal coordinate of the 
event relative from the screen origin. 

screenY 
For mouse events, specifies the vertical coordinate of the event 
relative from the screen origin. 

shiftKey 
Set to true if the Shift key was pressed when the event was 
triggered, false if not. 

target Identifies the element for which the event was triggered. 

timeStamp The timestamp (in milliseconds) when the event was created. 

type 
For all events, specifies the type of event that was triggered 
(for example, click). 

which 
For keyboard events, specifies the numeric code for the key 
that caused the event, and for mouse events, specifies which 
button was pressed (1 for left, 2 for middle, 3 for right) 
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 طرق الحدث
 :طرق الحدثي بين الجدول التالي 

 لمحصول عمى أمثمة إضافة ي مكن زيارة الرابط:

http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-events.htm 

Method Description 

preventDefault()  

Prevents the browser from executing the 
default action. 

isDefaultPrevented() 

Returns whether event.preventDefault() was 
ever called on this event object. 

stopPropagation() 

Stops the bubbling of an event to parent 
elements, preventing any parent handlers from 
being notified of the event. 

isPropagationStopped() 

Returns whether event.stopPropagation() was 
ever called on this event object. 

stopImmediatePropagation() 

Stops the rest of the handlers from being 
executed. 

isImmediatePropagationStopped() 

Returns whether 
event.stopImmediatePropagation() was ever 
called on this event object. 
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 طرق التعامل مع األحداث
 :التعامل مع األحداثي بين الجدول التالي طرق 

 لمحصول عمى أمثمة إضافة ي مكن زيارة الرابط:

http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-events.htm 

Method Description 

bind( type, [data], fn )  

Binds a handler to one or more events (like click) for 
each matched element. Can also bind custom events. 

die( type, fn )  

This does the opposite of live, it removes a bound live 
event. 

hover( over, out )  

Simulates hovering for example moving the mouse on, 
and off, an object. 

live( type, fn )  

Binds a handler to an event (like click) for all current - 
and future - matched element. Can also bind custom 
events. 

one( type, [data], fn )  

Binds a handler to one or more events to be executed 
once for each matched element. 

ready( fn )  

Binds a function to be executed whenever the DOM is 
ready to be traversed and manipulated. 

Toggle ( fn, fn2, fn3,... )  

Toggle among two or more function calls every other 
click. 

trigger( event, [data] )  Trigger an event on every matched element. 

triggerHandler( event, 
[data] ) 

Triggers all bound event handlers on an element. 

unbind( [type], [fn] )  

This does the opposite of bind, it removes bound 
events from each of the matched elements. 
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Ajax: Asynchronous JavaScript and XML 
 األهداف التعميمية

  استخدام تقاناتAjax. 
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 Ajaxالتعامل مع تقنية 
والتي تسمح بتحميل بيانات من المخدم  2Ajaxالكثير من األدوات لمتعامل مع تقنية  JQueryتحوي المكتبة 

 لمصفحة. refreshبدون عممية إنعاش 
 

 تحميل البيانات
 بتحميل البيانات وليا الشكل العام: loadتسمح الطريقة 

[selector].load( URL, [data], [callback] ); 
 حيث:
 URL .)عنوان المخدم الذي سي رسل الطمب لو )صفحة مثاًل 
 data .معامل اختياري. البيانات المررة لمطمب 
 callback .معامل اختياري. وظيفة سيتم تنفيذىا بعد تحميل النتائج 
 مثال:

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
    <title>the title</title> 
    <script type="text/javascript" 
            src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
     <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
      $("#driver").click(function(event){ 
          $('#stage').load('jquery/result.html'); 
      }); 
   }); 
   </script> 
</head> 
<body> 
   <p>Click on the button to load result.html file:</p> 
   <div id="stage" style="background-color:blue;"> 
          STAGE 
   </div> 
   <input type="button" id="driver" value="Load Data" /> 
</body></html> 

 :result.htmlيحوي الممف 
<h1>THIS IS RESULT...</h1> 

  

                                                           

2 AJAX: Asynchronous JavaScript and XML 
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 ي ظير المتصفح أواًل:

 
 وبعد النقر عمى الزر:

 
 

 إرسال البيانات إلى المخدم
 مع إرسال بيانات إلى المخدم: ()loadي بين المثال التالي استخدام الطريقة 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>the title</title> 
    <script src="Scripts/jquery-1.10.2.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#driver").click(function (event) { 
               var name = $("#name").val(); 
              $("#stage").load('result.aspx', { "name": name });  
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
   
        <p>Enter your name and click on the button:</p> 
        <input type="input" id="name" size="40" /><br /> 
        <div id="stage" style="background-color:green;"> 
            STAGE 
        </div> 
        <input type="button" id="driver" value="Show Result" /> 
</body></html> 
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 التعميمات التالية: result.aspxيحوي ممف المخدم 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class result : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        string v; 
        v= Request.Params["name"]; 
       if (v != null) 
        { 
            Response.Write("Welcome "); 
            Response.Write(v); 
        } 
    } 
} 

 
 ي ظير المتصفح أواًل:

 
 وبعد النقر عمى الزر:

 
 

 JSONالحصول عمى بيانات 
 .3JSONعندما يقوم المخدم بإرجاع البيانات كسمسة  ()getJSONت ستخدم الوظيفة 

 تأخذ ىذه الوظيفة الشكل العام التالي:
[selector].getJSON( URL, [data], [callback] ); 
  

                                                           

3 JSON: JavaScript Object Notation 
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 حيث:
 URL .)عنوان المخدم الذي سي رسل الطمب لو )صفحة  مثاًل 
 data .معامل اختياري. البيانات المررة لمطمب 
 callback  معامل اختياري. وظيفة سيتم تنفيذىا بعد تحميل النتائج وحيث يكون المعامل األول ليا

 .JSONالبيانات المعادة من المخدم 
 مثال:

 :jsonوالتي تٌعيد بيانات بشكل  json.aspxليكن لدينا صفحة المخدم 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.Script.Serialization; 
public partial class json : System.Web.UI.Page 
{ 
    class Data 
    { 
        public string Name { set; get; } 
        public string Age { set; get; } 
        public string Sex { set; get; } 
    } 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        List<Data> data = new List<Data>(); 
        data.Add(new Data() 
        { 
            Name = "Bassel", 
            Age = "45", 
            Sex = "Male" 
        }); 
        data.Add(new Data() 
        { 
            Name = "Sami", 
            Age = "34", 
            Sex = "Male" 
        }); 
        var json = new JavaScriptSerializer().Serialize(data); 
        Response.Clear(); 
        Response.ContentType = "application/json; charset=utf-8"; 
        Response.Write(json); 
        Response.End(); 
    }} 
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 إلظيار البيانات: ()getJSON استخدام الطريقة ي مكن
 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>JSON</title> 
    <script src="Scripts/jquery-1.10.2.js"></script> 
    <script type="text/javascript" language="javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $("#driver").click(function (event) { 
                $.getJSON('json.aspx', function (jd) { 
                    $('#stage').html('<p>' + jd.length + '</p>'); 
                    for (var i = 0; i < jd.length; i++) { 
                        $('#stage').append('<p> Name: ' + jd[i].Name + '</p>'); 
                        $('#stage').append('<p> Age : ' + jd[i].Age + '</p>'); 
                        $('#stage').append('<p> Sex: '  + jd[i].Sex + '</p>'); 
                    } 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p>Click on the button to load json data:</p> 
    <div id="stage" style="background-color:blue;"> 
        STAGE 
    </div> 
    <input type="button" id="driver" value="Load Data" /> 
</body></html> 
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 ي ظير المتصفح أواًل:

 
 وبعد النقر عمى الزر:
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 JQuery AJAXوظائف 
 :األحداثمع  طرق التعامل ي بين الجدول التالي

 لمحصول عمى أمثمة إضافة ي مكن زيارة الرابط:
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-ajax.htm 

Methods and Description 

jQuery.ajax( options ) 
Load a remote page using an HTTP request. 

jQuery.ajaxSetup( options ) 
Setup global settings for AJAX requests. 

jQuery.get (url, [data], [callback], [type]) 
Load a remote page using an HTTP GET request. 

jQuery.getJSON (url, [data], [callback] ) 
Load JSON data using an HTTP GET request. 

jQuery.getScript (url, [callback]) 
Loads and executes a JavaScript file using an HTTP GET request. 

jQuery.post (url, [data], [callback], [type]) 
Load a remote page using an HTTP POST request. 

load (url, [data], [callback]) 
Load HTML from a remote file and inject it into the DOM. 

serialize( ) 
Serializes a set of input elements into a string of data. 

serializeArray( ) 
Serializes all forms and form elements like the .serialize() method but returns a JSON 
data structure for you to work with. 
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 JQuery AJAXأحداث 
 مع األحداث: طرق التعامل ي بين الجدول التالي

 لمحصول عمى أمثمة إضافة ي مكن زيارة الرابط:
 

http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-ajax.htm 

Methods and Description 

ajaxComplete (callback ) 
Attach a function to be executed whenever an AJAX request completes. 

ajaxStart (callback)  
Attach a function to be executed whenever an AJAX request begins and 
there is none already active. 

ajaxError (callback) 
Attach a function to be executed whenever an AJAX request fails. 

ajaxSend (callback) 
Attach a function to be executed before an AJAX request is sent. 

ajaxStop (callback) 
Attach a function to be executed whenever all AJAX requests have ended. 

ajaxSuccess (callback) 
Attach a function to be executed whenever an AJAX request completes 
successfully. 
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 Effectsالتأثيرات 
 األهداف التعميمية

 .استخدام التأثيرات المختمفة 
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 التأثيرات
حياء ممتعة. JQueryت مّكن المكتبة   من القيام بعمميات تحريك وا 

 
خفاء العناصر  إظهار وا 

 بإخفائيا. ()hideبإظيار العناصر كما تسمح الوظيفة  ()showتسمح الوظيفة 
 لكال الوظيفتين المعاممين التاليين:

 Speed "( :ويأخذ قيمة رقمية بالميمي ثانية أو أحد القيم النصيةslow", "normal", "fast)" 
 callback .وىو معامل خياري ي حدد وظيفة لمتنفيذ بعد كل عممية انتياء لمتأثير 
 مثال:

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
    
   $(document).ready(function() { 
 
     $("#show").click(function () { 
        $(".mydiv").show( 1000 ); 
     }); 
     $("#hide").click(function () { 
        $(".mydiv").hide( 1000 ); 
     }); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
   .mydiv{ margin:10px;padding:12px; 
      border:2px solid #666; 
      width:100px; 
      height:100px; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
   <div class="mydiv"> 
      This is  SQUAR 
   </div> 
   <input id="hide" type="button" value="Hide" />    
   <input id="show" type="button" value="Show" />    
</body> 
</html> 
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 ي ظير المتصفح أواًل:

 
 :divيختفي العنصر  hideوبعد النقر عمى الزر 

 
 قمب العناصر
 العنصر.بقمب حالة ظيور  ()toggleتسمح الوظيفة 

 لموظيفة المعاممين التاليين:
 Speed "( وىو معامل خياري ويأخذ قيمة رقمية بالميمي ثانية أو أحد القيم النصيةslow", "normal", 

or "fast.)" 
 callback .وىو معامل خياري ي حدد وظيفة لمتنفيذ بعد كل عممية انتياء لمتحريك 

 
 مثال:

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<title>the title</title> 
   <script type="text/javascript"  
   src="jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" language="javascript"> 
   $(document).ready(function() { 
      $(".clickme").click(function(event){ 
          $(".target").toggle('slow', function(){ 
             $(".log").text('Transition Complete'); 
          }); 
      }); 
   }); 
   </script> 
   <style> 
   .clickme{ margin:10px;padding:12px; 
      border:2px solid #666; 
      width:100px; 
      height:50px; 
    } 
   </style> 
</head> 
<body> 
   <div class="content"> 
      <div class="clickme">Click Me</div> 
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      <div class="target"> 
         <img src="images/jquery.jpg" alt="jQuery" /> 
      </div> 
      <div class="log"></div> 
</body> 
</html> 

 ي ظير المتصفح أواًل:

 
 األول يختفي المقطع الثاني: divوبعد النقر عمى المقطع 

 
 األول يظير المقطع الثاني: divعند إعادة النقر عمى المقطع 

 
 وىكذا دواليك.

 

  

ISSN: 2617-989X 211 



 

 JQueryطرق التأثيرات 
 .JQueryفي المكتبة  طرق التأثيرات ي بين الجدول التالي

 لمحصول عمى أمثمة إضافة ي مكن زيارة الرابط:
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-effects.htm 

Methods and Description 

animate( params, [duration, easing, callback] ) 
A function for making custom animations. 

fadeIn( speed, [callback] ) 
Fade in all matched elements by adjusting their opacity and firing an optional 
callback after completion. 

fadeOut( speed, [callback] ) 
Fade out all matched elements by adjusting their opacity to 0, then setting 
display to "none" and firing an optional callback after completion. 

fadeTo( speed, opacity, callback ) 
Fade the opacity of all matched elements to a specified opacity and firing an 
optional callback after completion. 

hide( ) 
Hides each of the set of matched elements if they are shown. 

hide( speed, [callback] ) 
Hide all matched elements using a graceful animation and firing an optional 
callback after completion. 

show( ) 
Displays each of the set of matched elements if they are hidden. 

show( speed, [callback] ) 
Show all matched elements using a graceful animation and firing an optional 
callback after completion. 

slideDown( speed, [callback] ) 
Reveal all matched elements by adjusting their height and firing an optional 
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callback after completion. 

slideToggle( speed, [callback] ) 
Toggle the visibility of all matched elements by adjusting their height and 
firing an optional callback after completion. 

slideUp( speed, [callback] ) 
Hide all matched elements by adjusting their height and firing an optional 
callback after completion. 

stop( [clearQueue, gotoEnd ]) 
Stops all the currently running animations on all the specified elements. 

toggle( ) 
Toggle displaying each of the set of matched elements. 

toggle( speed, [callback] ) 
Toggle displaying each of the set of matched elements using a graceful 
animation and firing an optional callback after completion. 

toggle( switch ) 
Toggle displaying each of the set of matched elements based upon the 
switch (true shows all elements, false hides all elements). 

jQuery.fx.off 
Globally disable all animations. 

 

 UIمكتبة واجهة المستخدم 
 مجموعة إضافية من التأثيرات المخصصة والتي نعرضيا في الجدول المرجع التالي: المكتبة توفر ىذه

 لمحصول عمى أمثمة إضافة ي مكن زيارة الرابط:
http://www.tutorialspoint.com/jquery/jquery-effects.htm 

 تنزيل المكتبة من الرابط: يجب
http://jqueryui.com/download/ 
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Methods and Description 

Blind 
Blinds the element away or shows it by blinding it in. 

Bounce 
Bounces the element vertically or horizontally n-times. 

Clip 
Clips the element on or off, vertically or horizontally. 

Drop 
Drops the element away or shows it by dropping it in. 

Explode 
Explodes the element into multiple pieces. 

Fold 
Folds the element like a piece of paper. 

Highlight 
Highlights the background with a defined color. 

Puff 
Scale and fade out animations create the puff effect. 

Pulsate 
Pulsates the opacity of the element multiple times. 

Scale 
Shrink or grow an element by a percentage factor. 

Shake 
Shakes the element vertically or horizontally n-times. 

Size 
Resize an element to a specified width and height. 

Slide 
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Slides the element out of the viewport. 

Transfer 
Transfers the outline of an element to another. 
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 اقتراحات وتمارين
 التمارين التفاعمية الموجودة: قم بالدخول إلى الرابط التالي وحل جميع .1

 
http://jqexercise.droppages.com/ 

 قم بالدخول إلى الرابط التالي وحل جميع التمارين: .2
 

http://courses.cs.washington.edu/courses/cse190m/12su/sections/section07.shtml# 
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 الكممات المفتاحية
ASPX لغة التنفيذ المشتركة ،CLR وثيقة ،ASPX   الكود الخمفي، عناصر التحكـ ،HTML عناصر التحكـ ،

Web Controls. 
 

 الممخص
ومف  HTML. ثـ ُنبيف استخداـ عناصر التحكـ مف النوع ASPXنستعرض في ىذا الفصؿ أساسيات صفحات 

 .Web Controlsثـ مف النوع 
 

 األهداف التعميمية
 يتعرؼ الطالب في ىذا الفصؿ عمى:

  مفيوـASPX. 
  وثيقةASPX. 
  عناصر التحكـHTML. 
  أحداث عناصر التحكـHTML. 
  عناصر التحكـWeb Controls. 
 .عناصر التحكـ مف الصحة 

 
 المخطط

 ( ىي:Learning Objectsوحدات ) ASP .Net 2013 4يضـ فصؿ أساسيات 
  أساسياتASP.NET 2013 
  عناصر التحكـHTML Controls 
  عناصر التحكـWeb Controls 
 عناصر التحقؽ مف الصحة 

  

الفصل العاشر:

ASP .Net 2013أساسيات 
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 ASP.NET 2013أساسيات 

 األهداف التعميمية
 ASPX 
  لغة التنفيذ المشتركةCLR 
  وثيقةASPX 
 الكود الخمفي 
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 مقدمة
انطالقًا مف  2002في عاـ  Microsoft المظمة التي تجمع مجموعة مف التقانات التي أطمقتيا NET. تُعتبر

تعمؿ عمى حواسب مختمفة في أمكنة متعددة مف  components حقيقة توزع التطبيقات عمى مكونات برمجية
 .العالـ

عبارة عف كبسمة لبرمجيات ُيمكف أف تعمؿ بمفردىا، أو أف ُتستخدـ مف  component يكوف المكوف البرمجي
 .لمكونات كيفية التحقيؽ البرمجي لوظائؼ المكونة المسَتخدمةقبؿ مكونات أخرى وبدوف أف تعرؼ ىذه ا

اإلطار الذي يسمح بتطوير مكونات برمجية باستخداـ لغات برمجية مختمفة، أما أدوات  NETُيشّكؿ اإلطار .
 التطوير والنشر فتكوف مستقمة عف لغة البرمجة.

 
 CLRلغة التنفيذ المشتركة 
، والتي تؤمف خدمات NETالتقانة األساسية لػ . Common Language Runtimeتُعتبر لغة التنفيذ المشتركة 

 . ومف أىـ ىذه الخدمات:NETلمعالجة وتنفيذ برمجيات. language-neutralلغة حيادية 
  التحقؽ مف أنماط البياناتtype checking 
   تتبع التنفيذdebugging 
  التنظيؼgarbage collection 
  معاجة االستثناءاتexception handling 

يتوفر لمغة التنفيذ المشتركة، ومف أجؿ أي لغة برمجة، مترجـ يقوـ بترجمة البرنامج المصدر إلى لغة مشتركة 
نفس الشكؿ ميما كانت المغة  IL. يكوف لجميع البرامج Intermediate Language (IL)وسيطة تُدعى 

( بترجمة طريقة CLR جزء مف )والذي ىو Just-In Time (JIT) compilerالمصدر. يقـو المترجـ 
method .إلى لغة اآللة عند استدعاء ىذه الطريقة 

 
 NET.لغات 
 :في البداية عمى خمسة لغات NET. حوت
 VB .NET 
 C++ .NET 
 JScript .NET 
 J# .NET 
 C# 

)تحوي كؿ لغة عمى  COBOL, Fortran, Perl, Pythonأما اليوـ فيوجد حوالي أكثر مف عشريف لغة  مثؿ: 
 (.ILإلى  مترجـ
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. كما أف المبرمجيف NETتوفر ميزة وجود ىذا العدد مف المغات سيولة تيجير البرامج المكتوبة سابقًا إلى اإلطار 
الخبراء في لغة معينة ُيمكف أف يستمروا باستخداـ لغتيـ المفضمة. وبالطبع فال ُيفضؿ كتابة منظومة باستخداـ 

 لغات مختمفة.
 

 ASP.NETأساسيات 
تقانة لبناء وثائؽ الويب الديناميكية. تدعـ ىذه الوثائؽ تنفيذ  ASP.NET (Active Server Pages)تُعتبر 

 الكود عمى مخدـ الويب. كما ُيمكف أف تحوي بالطبع عمى خطاطات تُنفذ مف جية الزبوف.
نفسيا أو )ستتـ ترجمة ىذا الكود(. ُيمكف وضع الكود ضمف الوثيقة  NET.ُيمكف كتابة الكود بأي لغة مف لغات

. تُتيح ىذه الميزة الفصؿ بيف مصمـ code-behind fileفي ممؼ مستقؿ ُيدعى عادًة ممؼ الكود الخمفي 
 الصفحات وبيف المبرمج.

. يكوف ىذا الصؼ مشتؽ مف الصؼ Assemblyُيخزف في مجمع  classتتـ ترجمة كؿ وثيقة إلى صؼ 
System.Web.UI.Pageعضاء ، وبالتالي فيو يرث  مجموعة مف األmembers  .التي يوفرىا ىذا الصؼ

 HTMLControls، والصفوؼ Responseو Requestمف أكثر ىذه األعضاء استخدامًا األغراض 
 .IsPostBack، والخاصية WebControlsو
 

  ُتستخدـ مثاًل الطريقةWrite  لمغرضResponse  مف الصؼ(Page.لكتابة خرج في وثيقة ) 
  ُيعّرؼ الصفافHTMLControls وWebControls  مجموعة مف عناصر التحكـ التي ُيمكف

 استخداميا في الوثائؽ.
  أما الخاصيةIsPostBack  فُتستخدـ لمعرفة فيما إذا كاف الطمب الحالي لموثيقة ىو نتيجة تفاعؿ

 المستخدـ مع نموذج أو )عمى عكس ذلؾ( الحالة االبتدائية لوثيقة.

مشتؽ مف الصؼ صؼ 1ممفات كود خمفي مباشرًة إلى  التي ال تحوي ASP.NETتتـ ترجمة الوثائؽ 
System.Web.UI.Page. 

بينما يكوف صؼ الوثيقة التي تستخدـ ممفات كود خمفي صؼ مشتؽ مف الصؼ الموجود في الكود الخمفي والذي 
 )إشارة تولتيب(System.Web.UI.Page .2ىو بدوره صؼ مشتؽ مف الصؼ 

 
  

                                                           

 document classعادًة الصؼ المولد مف ترجمة وثيقة بصؼ الوثيقة ندعو  1
 System.Web.UI.Pageوبيذا يكوف البرنامج في ىذه الحالة مشتؽ مف صؼ الكود الخمفي ومف الصؼ  2
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 ASP.NETوثائق 
 أف تحوي عدد مف العناصر المختمفة: ASP.NETُيمكف لوثيقة 

 XHTMLمؤثرات  .1
تُعّرؼ ىذه المؤثرات عناصر الوثيقة. ُيمكف جعؿ ىذه العناصر ديناميكية باستخداـ خطاطات مف جية 

 الزبوف أو كود مف جية المخدـ.
 تعميقات من جهة الزبون .2

 <--          --حيث يتـّ استخداـ >!
 Directivesتعميمات  .3

تحوي عمى كود برمجي.  ASP.NET. وىي تعميمة مطموبة في كؿ وثيقة attributesمف الواصفات 
 ليذه التعميمة مطموبة لتحديد لغة البرمجة المستخدمة. languageكما أف الواصفة 

 Declaration blocksكتل تعريف  .4
 :serverإلى  runatمع إسناد قيمة الواصفة  scriptيوضع كود ىذه الكتؿ ضمف المؤثر 

 
<script runat = "server"> 

. . . .  

</script> 

 
اليتـّ تنفيذ كود ىذه الكتؿ بشكؿ مباشر. إذ تحوي ىذه الكتؿ عادًة عمى تعاريؼ البرامج الفرعية )بما فييا 

 معالجات األحداث(. يتـّ وضع ىذه الكتؿ ضمف صؼ الوثيقة مباشرة عند الترجمة.
 Render blocksكتل اإلعادة البرمجية  .5

الُيمكف أف يحوي ىذا الكود عمى تعريؼ برامج فرعية. يتـّ … %<. ود ىذه الكتؿ ضمف >% ُيكتب ك
وضع ىذا الكود ضمف وظيفة في صؼ الوثيقة عند ترجمة الوثيقة إلى صؼ الوثيقة. تحوي ىذه الكتؿ 

تنفيذ  عادًة عمى استدعاءات إلجرائيات فرعية وعمى تعميمات إظيار. يتـّ تنفيذ ىذه الوظيفة عندما يتـّ 
 التي يتـّ إرجاعيا إلى المتصفح الطالب(. XHTMLصؼ الوثيقة )والذي يولد وثيقة 

 تعميقات من جهة المخدم .6
 %< لوضع التعميقات مف جية المخدـ.--…  --ُتستخدـ >%
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 مثاؿ:
ف م randomGen ُيبيف المثاؿ التالي استخداـ مختمؼ العناصر السابقة. حيث ُنعّرؼ في كتمة التعريؼ الغرض

 int عناصر مف النمط 10مف  myArray ، والمصفوفةstringمف النمط  msg ، والمتحوؿRandomالصؼ 
 .بعشرة أرقاـ عشوائية myArray والتي تقـو بمؿء المصفوفة ()fillArray كما ُنعّرؼ الوظيفة 

ظيار قيـ المصفوفة  ()fillArrayنقـو في كتمة اإلعادة البرمجية باستدعاء الوظيفة   .myArrayوا 
<!-- ex1.aspx 

     A simple example of an ASP.NET document 

     It uses a function to fill an array with pseudorandom numbers, 

     which are then displayed 

     -->     

<%@ Page language="c#" %> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Ex1 </title> 

    <script runat = "server"> 

// Build a pseudorandom number method 

      Random randomGen = new Random(); 

      string msg; 

      private int [ ] myArray = new int[10]; 

// A method to fill the array with pseudorandom numbers 

      public void fillArray() {  

        for (int index = 0; index < 10; index++) 

// Generate a pseudorandom number in the range of 0 to 100 

           myArray[index] = randomGen.Next(0, 100); 

      } 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

<%-- Code to call the fillArray method and display the array--%> 
<% fillArray(); 

       Response.Write( 

         "<br /> <b>The array’s contents are: </b><br /><br />"); 

       for (int index = 0; index < 10; index++) { 

         msg = string.Format("The element at {0} is: {1} <br />",  

                              index, myArray[index]); 

         Response.Write(msg); 

       }       

%> 

</body> </html> 

 حيث يكوف الخرج:
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 الكود الخمفي
سيكوف مف األفضؿ فصؿ التصريحات البرمجية عف الوثيقة، مما يسمح بفصؿ منطؽ البرنامج عف مسائؿ 

 :إعادة المثاؿ السابؽ كما يمياإلظيار. ُيمكف مثاًل 
 :Page( مشتؽ مف الصؼ  ex2يتـّ كتابة كتمة التعريؼ ضمف صؼ )ندعوه 

 
// ex2.aspx.cs 

//   The code behind file for ex2.aspx 

//   Includes a function to build an array of ten pseudorandom 

//   numbers 

           

using System; 

using System.Web; 

using System.Web.UI; 

 

public class ex2 : Page { 

 // Build a pseudorandom number method 

  Random randomGen = new Random(); 

  protected int [] myArray = new int[10]; 

// A method to fill the array with pseudorandom numbers 

  public void fillArray() {  

    for (int index = 0; index < 10; index++) 

// Generate a pseudorandom number in the range of 0 to 100 

       myArray[index] = randomGen.Next(0, 100); 

  }} 

 
التصريح عف الوراثة مف الصؼ السابؽ باستخداـ الواصفة  Page@فيتـّ في التعميمة  aspxأما في الممؼ 

Inherits  وتحديد اسـ الممؼ الذي يحوي الصؼ باستخداـ الواصفةSrc  أوCodeFile: 
 

<!-- ex2.aspx 

     A simple example of an ASP.NET document with a code-behind file 

     It has the same functionality as ex1.aspx 

     -->      

<%@ Page language="C#" Inherits = "ex2" Src = "ex2.aspx.cs" %> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Ex2 </title> 

  </head> 

  <body> 

     

<!-- Code to call the fillArray method and display the array--> 

 

    <% string msg; 

       fillArray(); 

       Response.Write( 

         "<br /> <b>The array’s contents are: </b><br /><br />"); 

       for (int index = 0; index < 10; index++) { 

         msg = string.Format("The element at {0} is: {1} <br />",  

                              index, myArray[index]); 

         Response.Write(msg); 

       } 

    %> 

  </body> 

</html> 
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 HTML Controlsعناصر التحكم 

 األهداف التعميمية
  التعامؿ مع عناصر التحكـHTML  في صفحاتASPX. 
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 ASP.NETعناصر التحكم 
. كما ندعو الكود المرتبط controlsبعناصر التحكـ  ASP.NETفي الوثائؽ  widgetsر النموذج تُدعى عناص

 .server controlsمع ىذه العناصر والذي ُينفذ عمى المخدـ بكود تحكـ المخدـ 
 ُيعالج ىذا الكود األحداث المرتبطة مع عناصر التحكـ. يوجد نوعيف مف عناصر التحكـ:

  عناصر التحكـHTML Controls 
  عناصر الويبWeb Controls 

 
 HTML Controlsعناصر التحكم 
. ُتشابو HTMLعناصر التحكـ  System.Web.UI.HTML.Controls( namespaceيتضمف الفضاء )

إال أنيا تتميز بأنيا تتفاعؿ مع الكود مف جية المخدـ والذي ُيمكف أف ُيغير  XHTMLىذه العناصر العناصر 
وسموؾ ىذه العناصر، حيث ُيمكف الوصوؿ لمواصفات التي تتحكـ بيذه العناصر عف طريؽ ديناميكيًا مف محتوى 

أغراض في صؼ الوثيقة. ُيمكف لعناصر التحكـ في أغمب األحياف أف ترفع أحد الحدثيف عمى المخدـ 
ServerClick  أوServerChange.  ُيبيف الجدوؿ التالي أنماط أكثر عناصر التحكـHTML  استخدامًا

 الموافقة واألحداث التي ترفعيا عمى المخدـ: XHTMLاصر وعن
Control Type XHTML Element Event 
HtmlHidden <input type="hidden"> ServerChange 
HtmlInputButton <input type="button"> ServerClick 
 <input type="submit"> ServerClick 
 <input type="reset"> ServerClick 
HtmlInputCheckBox <input type="checkbox"> ServerChange 
HtmlInputRadioButton <input type="radio"> ServerChange 
HtmlInputText <input type="text"> ServerChange 
 <input type="password"> ServerChange 
HtmlAnchor <a> ServerClick 
HtmlButton <button> ServerClick 
HtmlSelect <select> ServerChange 
HtmlTextArea <textarea> ServerChange 
HtmlForm <form> None 
HtmlTable <table> None 
HtmlTableCell <td> and <th> None 
HtmlTableRow <tr> None 
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ليست عناصر نموذج، أي اليستطيع المستخدـ التفاعؿ معيا  HTMLالحظ أف بعض أنماط عناصر التحكـ 
(، إال أف وجود األنماط يسمح بالوصوؿ إلى واصفاتيا مف خالؿ التعميمات البرمجية HTMLTableCell)مثؿ 

 مما ُيمّكف مف تغييرىا ديناميكيًا.
اسـ  idفي صؼ الوثيقة. ويكوف معرؼ العنصر  fieldsى حقوؿ يتـّ ترجمة عناصر التحكـ مف جية المخدـ إل

الحقؿ. وليذا فيجب وضع معرؼ لعناصر التحكـ حيف استخداميا مف جية المخدـ. كما يتـّ تحديد العنصر بأنو 
)بدوف ىذا ُيصبح العنصر عبارة عف  runatإلى الواصفة  serverمف جية المخدـ عف طريؽ إسناد القيمة 

 كف اليصؿ لو المخدـ(. لنفرض أف لدينا مثاًل:سا XHTMLعنصر 
<form runat="server"> 
  <input  type="text"  id="address" 
   runat="server" /> 
. . . 
</form> 

 ُيمكف في ىذه الحالة أف يحوي صؼ الوثيقة:
protected HtmlInputText address; 

لؾ ألف جميع األحداث البرمجية التي تنجـ عف تفاعؿ وذ action< ال يحوي الواصفة formالحظ أف المؤثر >
المستخدـ مع عناصر التحكـ تُعّرؼ في الوثائؽ  نفسيا أو في ممؼ الكود الخمفي. يكوف صؼ أي عنصر تحكـ 

HTML  مشتؽ مف الصؼHtmlControl  وبالتالي فيو يرث خصائص وطرؽ ىذا الصؼ. أما الخصائص
 HtmlAnchorمعرفة في صؼ العنصر الموافؽ. فمثاًل، يحوي الصؼ والطرؽ الخاصة بعنصر التحكـ فتكوف 

 .Hrefالخاصية 
العادية في أنيا ُتحوؿ إلى أغراض في صؼ الوثيقة.  XHTMLعف عناصر  HTMLتختمؼ عناصر التحكـ 

 مما يعني أف ىذه العناصر وواصفاتيا ُيمكف الوصوؿ ليا وتغييرىا مف خالؿ التعميمات البرمجية.
 

 من جهة المخدم HTML Controlsدام عناصر مثال: استخ
إنما ستكوف البرمجة مف جية المخدـ أي  .HTMLنقـو في المثاؿ التالي ببناء صفحة تستخدـ تستخدـ عناصر 

 .#Cباستخداـ 
تيدؼ الصفحة إلى حساب سعر اإلقامة في فندؽ وذلؾ وفؽ مجموعة مف الخيارات التي ُيمكف أف يقوـ بيا 

 المستخدـ:
 فندؽ:*، **، ***، ****، *****.تصنيؼ ال 
 .إطاللة الفندؽ:البحر، الغابة، الجبؿ 
 .الوجبات المطموبة: فطور، غداء، عشاء 
 .خدمات إضافية: تمفزيوف، مسبح، مطبخ 
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 ولتكف مثاًل األسعار التالية المعتمدة:

 
# المستخدمة Cإجرائية  لمرجوع إلييا في  HTMLُيمكف في ىذه المسألة البسيطة تثبيت األسعار في قيـ عناصر 

 لحساب سعر الميمة:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head><title>HTML Server</title></head> 

<body runat="server" bgcolor="papayawhip"> 

<form id="form1" runat="server"> 

<table border="1"> 

<caption>Hotel Club (HTML Controls/ Server)</caption> 

<tr> 

<td>Country:</td> 

<td> 

<select name="SelectFlag" id="SelectFlag" runat="server" 

onserverchange="SelectFlag_ServerChange"> 

<option value="images\usa.png">USA</option> 

<option value="images\france.png">France</option> 

<option value="images\italy.png">Italy</option> 
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<option value="images\germany.png">Germany</option></select></td> 

<td> 

<img id="imgFlag" alt="Flag" runat="server" src="images/usa.png" 

/></td></tr> 

<tr><td>Stars:</td> 

<td> 

<select id="SelectStars" name="SelectStars" runat="server"> 

<option value="100">*</option> 

<option value="200">**</option> 

<option value="300">***</option> 

<option value="400">****</option> 

<option value="500">*****</option></select></td><td></td></tr> 

<tr><td>Where:</td> 

<td> 

<input id="RadWhere1" name="RadWhere" checked type="radio" runat="server" 

value="1.5" />Sea<br /> 

<input id="RadWhere2" type="radio" name="RadWhere" runat="server" 

value="1.3" />Forest&nbsp;<br /> 

<input id="RadWhere3" type="radio" name="RadWhere" runat="server" 

value="1.2" />Mountain&nbsp;<br /></td> 

<td></td></tr> 

<tr><td>Meals:</td> 

<td> 

<input id="chkBreak" name="chkBreak" type="checkbox" runat="server" 

value="50" />Breakfast<br /> 

<input id="chkLunch" name="chkLunch" type="checkbox" runat="server" 

value="100" />Lunch<br /> 

<input id="chkDinner" name="chkDinner" type="checkbox" runat="server" 

checked="CHECKED" value="200" />Dinner</td><td></td></tr> 

<tr><td>Extra:</td><td> 

<select id="SelectExtra" multiple name="SelectExtra" runat="server" 

dir="ltr" size="3"> 

<option selected="selected" value="50">TV</option> 

<option value="75">Pool</option> 

<option value="100">Kitchen</option></select><br /></td> 

<td></td></tr> 

<tr> 

<td> 

<input id="Submit1" type="button" runat="server" value="How Much" 

onserverclick="Submit1_ServerClick" /></td> 

<td> 

<input id="txtOut" name="txtOut" runat="server" type="text" /> 

</td><td></td></tr> 

</table> 

</form> 

</body> 

</html> 

# التالية الوصوؿ C. كي تستطيع إجرائيات HTMLإلى عناصر التحكـ  runat=serverالحظ إسناد الخاصية  
 إلى ىذه العناصر.

. تكوف قيمة كؿ خيار مف قائمة البمداف مسار ممؼ صورة عمـ البمد.  imagesتوجد أعالـ الدوؿ في المجمد 
ر العنصر المحدد مف قائمة البالد بإسناد قيمة عنصر تقـو إجرائية المخدـ التالية والمكتوبة عمى حدث تغيي

 لعنصر الصورة. srcالقائمة )والذي يحوي اسـ ممؼ العمـ( إلى الخاصية 
protected void SelectFlag_ServerChange(object sender, EventArgs e) 

    { 

        this.imgFlag.Src = this.SelectFlag.Value; 

    } 
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المخدـ التالية بحساب سعر اإلقامة استنادًا لخيارات المستخدـ. تعود ىذه الوظيفة إلى قيمة كؿ تقـو إجرائية 
 عنصر لمعرفة سعر الخيار المحدد.

protected void Submit1_ServerClick(object sender, EventArgs e) 

    { 

        double x = 0; 

        x = double.Parse(this.SelectStars.Value); 

 

        if (this.RadWhere1.Checked) 

            x = x * double.Parse(this.RadWhere1.Value); 

        else if (this.RadWhere2.Checked) 

            x = x * double.Parse(this.RadWhere2.Value); 

        else if (this.RadWhere3.Checked) 

            x = x * double.Parse(this.RadWhere3.Value); 

 

        if (this.chkBreak.Checked) 

            x = x + double.Parse(this.chkBreak.Value); 

        if (this.chkLunch.Checked) 

            x = x + double.Parse(this.chkLunch.Value); 

        if (this.chkDinner.Checked) 

            x = x + double.Parse(this.chkDinner.Value); 

 

        for (int i = 0; i < this.SelectExtra.Items.Count; i++) 

            if (this.SelectExtra.Items[i].Selected) 

                x = x +           

                      double.Parse(this.SelectExtra.Items[i].Value); 

 

        this.txtOut.Value = x.ToString(); 

 

    } 

 
 ASP.NET Life Cycleدورة حياة وثيقة 

 :requestنوعيف مف الطمب  ASP.NETيكوف لكؿ وثيقة 
  الطمب األوؿinitial request .ظيار نماذجيا لممستخدـ  والذي ينتج عف طمب الوثيقة وا 
  الطمب الالحؽpostback request  .والذي يكوف بعد تغيير قيـ عناصر النموذج مف قبؿ المستخدـ

 ألف قيـ عناصر النموذج تُعاد إلى الوثيقة عمى المخدـ. postbackالطمب بالطمب الالحؽ  ُيدعى ىذا

 تحوي نموذج لنأخذ المثاؿ التالي: ASP.NETلتوضيح تسمسؿ األحداث لوثيقة 
<!-- ex3.aspx 

A simple example of an ASP.NET document with HTML controls. 

It uses textboxes to get the name and age of the client, 

which are then displayed. 

-->      

 <%@ Page language="c#" %> 

  

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

   <head> <title> Ex3 </title> 

   </head> 

   <body> 

     <form runat = "server"> 

       <p> 

         Your Name: 

        <input type = "text" id = "name" runat = "server" /> 
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        <br /> 

        Your age: 

        <input type = "text" id = "age" runat = "server" /> 

        <br /> 

        <input type = "submit" value = "submit"  /> 

      <br /> 

      <% if (IsPostBack) { %> 

        Hello <%= name.Value %> <br /> 

        You are <%= age.Value %> years old <br /> 

        <% } %> 

      </p> 

    </form> 

  </body> 

</html> 

 . runatلمواصفة  serverالحظ أف كؿ مف النموذج وعناصر التحكـ يجب أف تحوي القيمة 

 document class instanceؿ عنصر تحكـ لمنتسخ صؼ الوثيقة ضمنيًا بتخزيف حالة ك ASP.NETيقـو 
قبؿ أف ُيعيد المخدـ خرج المنتسخ إلى الزبوف. ُتخزف ىذه المعمومات في عنصر تحكـ مخفي  عمى الصفحة 

 :ViewStateُيدعى 
<input type="hidden"  

name="__VIEWSTATE"  id="__VIEWSTATE" 

ممنتسخ الجديد عند ضمنيًا إلعطاء قيـ ابتدائية ل ViewStateستخدـ بيانات عندما ُتعاد الوثيقة إلى المخدـ تُ 
إذًا بالمحافظة عمى الحالة)قيـ عناصر النموذج( بيف الطمبات المتتالية لنفس  ViewStateتسمح  إعادة توليده.

 الصفحة.

صفح، ثـ قاـ المستخدـ بتعبئة تُبيف القائمة التالية األمور التي تحدث إذا ُطمبت الوثيقة السابقة، فُقدمت لممت
 صناديؽ النص فييا، ثـ أعادىا لممخدـ، ثـ ُأعيدت مرة أخرى لممتصفح:

 .ex3.aspxيطمب المستخدـ الوثيقة  .1
 تتـّ ترجمة الوثيقة المطموبة في المخدـ فُينشئ صؼ الوثيقة وُيستدعى باني الصؼ. .2
)في الطمب األوؿ التحوي  ViewStateيتـّ إعطاء قيـ ابتدائية لحالة عناصر التحكـ باستخداـ  .3

ViewState .)أية بيانات 
ُتستخدـ بيانات النموذج لمطمب إلسناد حالة عناصر التحكـ لمنتسخ صؼ الوثيقة )اليوجد بيانات نموذج في  .4

 الطمب األوؿ(.
 .ViewStateُتسجؿ الحالة الحالية لممنتسخ في الحقؿ المخفي  .5
 ف.ُينفذ المنتسخ وُتعاد النتيجة إلى الزبو  .6
 ُيمسح كؿ مف صؼ الوثيقة والمنتسخ مف المخدـ. .7
 يقـو المستخدـ بالتفاعؿ مع النموذج في الوثيقة )تغيير قيـ بعض عناصر النموذج(. .8
 مثاًل(. submitإلى المخدـ )عند النقر عمى زر اإلرساؿ  postbackيقـو المستخدـ بطمب إعادة  .9
 الوثيقة وُيستدعى باني الصؼ.تتـّ ترجمة الوثيقة المطموبة في المخدـ فُينشئ صؼ  .11
 .ViewStateيتـَ إسناد حالة عناصر التحكـ  في المنتسخ باستخداـ  .11
 ُتستخدـ بيانات نموذج الطالب إلسناد قيـ لحالة عناصر التحكـ لمنتسخ صؼ الوثيقة. .12
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 .ViewStateُتسجؿ الحالة الحالية لمصؼ في  .13
 سح الصؼ والمنتسخ مف المخدـ.يتـّ تنفيذ المنتسخ وُتعاد النتيجة إلى الزبوف. وُيم .14

 كمايمي: ex3.aspxتكوف الوثيقة المنشأة مف صؼ الوثيقة المترجـ مف الوثيقة 

 
 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

   <head> <title> Ex3 </title> 

   </head> 

   <body> 

 <form name="ctl00" method="post"  

       action="ex3.aspx" id="ctl00"> 

<div> 

<input type="hidden"  

name="__VIEWSTATE"  

id="__VIEWSTATE" 

value="/wEPDwULLTEzNTg2NzExNzZkZPMc7/+Qlyt5as8R30c8Ya5ME5fW" /> 

</div> 

<p> 

         Your Name: 

        <input name="name" type="text" id="name" /> 

        <br /> 

        Your age: 

        <input name="age" type="text" id="age" /> 

        <br /> 

        <input type = "submit" value = "submit"  /> 

      <br /> 

      </p> 

<div> 

 <input type="hidden"  

name="__EVENTVALIDATION" 

 id="__EVENTVALIDATION" 

value="/wEWAwKL1uvQCgL7uPQdAtCCr6oGMaO8C59NSjo1aHXJ1cGerJ0RLFk=" /> 

</div></form> 

  </body> 

</html> 

 ( كما يمي:submitوبعد أف تُعبأ مف قبؿ المستخدـ وترسؿ لممخدـ )بالنقر عمى 
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <title>Ex3 </title> 

</head> 

<body> 

    <form name="ctl00" method="post"  

       action="ex3.aspx" id="ctl00"> 

        <div> 

            <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE"  

             value="/wEPDwULLTEzNTg2NzExNzZkZPMc7/+Qlyt5as8R30c8Ya5ME5fW" 

/> 

        </div> 

        <p> 

            Your Name: 

           <input name="name" type="text" id="name" value="Bassel" /> 

            <br /> 

            Your age: 

            <input name="age" type="text" id="age" value="40" /> 

            <br /> 

            <input type="submit" value="submit" /> 

            <br /> 

            Hello Bassel 

            <br /> 

            You are 40 years old 

            <br /> 

        </p> 

        <div> 

            <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" 

id="__EVENTVALIDATION"  

             

value="/wEWAwKL1uvQCgL7uPQdAtCCr6oGMaO8C59NSjo1aHXJ1cGerJ0RLFk=" /> 

        </div> 

    </form> 

</body></html> 

 في ثالثة مواضع: ex3.aspxتختمؼ ىذه الوثيقة عف النسخة األصمية مف 
 والذي يحوي بيانات النموذج بشكؿ مشفر. ViewStateتحوي عنصر التحكـ المخفي  .1
 (.ct100يكوف لمنموذج اسـ ومعرؼ ) .2
 تـّ استبداؿ كتمة اإلعادة البرمجية بخرجيا. .3

مف قبؿ المستخدـ بعدة  postbackلى المخدـ( ُيمكف طمب اإلرجاع )أي ارساؿ قيـ عناصر النموذج إ
. كما أنو يحدث عند النقر submitطرؽ. فبالطبع، يحدث اإلرجاع عند نقر المستخدـ عمى زر اإلرساؿ 

عمى أي زر أمر. كذلؾ ُيمكف لممبرمج تحديد طمب اإلرجاع لمختمؼ عناصر التحكـ كصناديؽ الخيار 
، وعندىا يتـّ اإلرجاع عند تغيير قيمة AutoPostBackصية إلى الخا trueمثاًل وذلؾ بإسناد القيمة 

 العنصر.
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 Page-Level Eventsأحداث الصفحة 
 أربعة أحداث لمصفحة: Pageُينشئ الصؼ 

  الحدثInit .والذي ُيرفع مباشرًة بعد إنشاء منتسخ صؼ الوثيقة 
  الحدثLoad والذي ُيرفع بعد إسناد حالة المنتسخ مف بيانات النموذج وViewState. 
  الحدثPreRender .والذي ُيرفع قبؿ تنفيذ المنتسخ لبناء الوثيقة الجواب لمزبوف 
  الحدثUnload .والذي ُيرفع قبؿ مسح المنتسخ 

يكفي لكتابة معالجات ىذه األحداث التصريح عف اإلجرائيات باستخداـ أسمائيا المعرفة مسبقًا والمسجمة ضمنيًا 
 عند إنشاء صؼ الوثيقة.

 
 مثاؿ:

 ُيبيف المثاؿ التالي التصريح عف األحداث األربع السابقة وتسمسؿ وقوعيا:
<%@ Page language="c#" %> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        T.Value = T.Value + " Load ";  

    } 

    protected void Page_Unload(object sender, EventArgs e) 

    { 

        T.Value = T.Value + " Unload ";  

    } 

    protected void Page_PreRender(object sender, EventArgs e) 

    { 

        T.Value = T.Value + " PreRender ";  

    } 

    protected void Page_Init(object sender, EventArgs e) 

    { 

        T.Value = T.Value + " Init ";  

    } 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

   <head> <title> Page Events </title> 

   </head> 

   <body> 

     <form runat = "server" id="MyForm" > 

     Page Events Sequence: 

     <input id="T" runat="server" />     

    </form> 

  </body> 

</html> 

 حيث يكوف الخرج:
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 .HTMLيوجد طريقتيف إلنشاء وتسجيؿ معالج حدث لعنصر 
 أو الواصفة OnServerClick ُنسند في الطريقة األولى اسـ إجرائية معالج الحدث إلى الواصفة

OnServerChange.  وتوكولالبر يكوف إلجرائية معالج الحدث ( وىو البروتوكوؿ لمتفويضdelegate )
EventHandler  والذي ُيعّرؼ المنيج القياسي لمعالجة األحداث في لغة التنفيذ الموحدةCLR التالي: 

  تُعيدvoid. 
  يوجد ليا معاممي دخؿ األوؿ مف النوعobject والثاني مف النوع ،System.EventArgs. 

 
 Control Eventsأحداث عناصر التحكم 

 مثاؿ:
 ُيبيف المثاؿ التالي الطريقة األولى لتسجيؿ معالج الحدث.

protected void TextHandler (object sender, EventArgs e) 
{ 
. . . 
} 
<input type="text" id="Name" 
 OnServerChange="TextHandler" 
 Runat="server"  /> 

، والذي يستخدـ التفويض CLRتخداـ المنيج القياسي في تعتمد الطريقة الثانية عمى كتابة وتسجيؿ الحدث باس
 لتسجيؿ معالج الحدث. حيث نتبع الخطوات الثالث التالية:

  كتابة معالج الحدث والذي ىو عبارة عف وظيفة تُعيدvoid وليا معاممي دخؿ مف النوع ،object 
 .EventArgsو

  إنشاء منتسخ جديد مف النمطEventHandler  باستخداـnew رير اسـ الوظيفة السابقة لمباني.وتم 
  تسجيؿ منتسخ التفويض السابؽ إلى خاصية حدث عنصر التحكـ بإضافتو إلى المنتسخات المسجمة

 سابقًا.

كما ُيبيف المثاؿ  Page_Initيتـّ عادة دمج الخطوتيف السابقتيف في تعميمة واحدة توضع في معالج الحدث 
 التالي:

protected void TextboxHandler(object sender, EventArgs e) 
{ 
. . . 
} 
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protected void Page_Init(object sender, EventArgs e) 
{ 
Name.ServerChange += 
  New EventHandler(TextBoxHandler); 
 
} 
. . . 
<input type="text" id="Name" runat="server" /> 

 مثاؿ:
 بقتيف وتسمسؿ وقوع األحداث:ُيبيف المثاؿ التالي استخداـ الطريقتيف السا

<%@ Page language="c#" %> 

 

<script runat="server"> 

 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        T.Value = T.Value + " Load ";  

    } 

    protected void Page_Unload(object sender, EventArgs e) 

    { 

        T.Value = T.Value + " Unload ";  

    } 

    protected void Page_PreRender(object sender, EventArgs e) 

    { 

        T.Value = T.Value + " PreRender ";  

    } 

    protected void Page_Init(object sender, EventArgs e) 

    { 

        T.Value = T.Value + " Init "; 

        T2.ServerChange += new EventHandler(T2Handler); 

    } 

 

    protected void T1Handler(object sender, EventArgs e) 

    { 

        T.Value = T.Value + " T1 Handler "; 

        T1.Style.Add(HtmlTextWriterStyle.BackgroundColor,"red"); 

         

    } 

    protected void T2Handler(object sender, EventArgs e) 

    { 

        T.Value = T.Value + " T2 Handler "; 

        T2.Style.Add(HtmlTextWriterStyle.BackgroundColor, "blue"); 

 

    } 

</script> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

   <head> <title> Control Events </title> 

   </head> 

   <body> 

     <form runat = "server" id="MyForm" > 
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     <br/> 

     <input type="text" id="T1" onserverchange="T1Handler" 

runat="server" /> 

     <br/> 

      

     <input type="text" id="T2" runat="server" /> 

     <br/> 

      <input type = "submit" value = "submit"  /> 

     <br/> 

     Events Sequence: 

     <input id="T" runat="server" style="width: 424px" />     

    </form> 

  </body> 

</html> 

 
 :submitحيث يظير بعد النقر عمى الزر 
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 Web Controlsعناصر التحكم 

 األهداف التعميمية
  التعرؼ عمى عناصر التحكـWeb Controls. 
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 Web Controlsعناصر تحكم الويب 
عناصر تحكـ الويب وىي مجموعة أكبر وأغنى مف  System.Web.UI.WebControlsيتضمف الفضاء 
، يوجد عناصر XHTML. فباإلضافة إلى عناصر التحكـ التي توافؽ العناصر العادية HTMLعناصر التحكـ 

 عديدة أخرى.
، radio button lists، قوائـ أزرار الخيار checkbox listثاًل، يوجد عناصر تحكـ لقوائـ صناديؽ االختيار فم

. كذلؾ يوجد عناصر تحكـ خاصة لمربط مع قواعد list boxes، القوائـ drop-down listsالقوائـ المنسدلة 
 البيانات ولمتحقؽ مف صحة القيـ المدخمة.

 :XHTMLعناصر تحكـ الويب والتقابؿ، إف وجد، مع عناصر  ُيبيف الجدوؿ التالي أىـ

Web Control  XHTML Element 
<ASP:HyperLink> <a>...</a> 
<ASP:LinkButton> <a><img/></a> 
<ASP:Image> <img/> 

<ASP:Panel> <div>...</div> 

<ASP:Label> <span>...</span> 
<ASP:Button> <input  type="submit"/> or  

<input  type="button"/> or  
<input  type="reset"/> 

<ASP:TextBox> <input  type="text"/>  or   

<input  type="password"/> or 

<textarea>...</textarea> 

<ASP:CheckBox> <input  type="checkbox"/> 

<ASP:RadioButton> <input  type="radio"/> 

<ASP:ImageButton> <input  type="image"/> 

<ASP:Table> <table>...</table> 

<ASP:TableRow> <tr>...</tr> 

<ASP:TableCell> <td>...</td> 

AdRotator None 

Calender None 

CheckListBox None 

RadioButtonList None 
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:. asp، وبالتالي فيجب أف تبدأ جميع أسماء المؤثرات بػ aspتوجد جميع عناصر تحكـ الويب ضمف الفضاء 
 فمثاًل، لتعريؼ مربع نص نكتب:

<asp:textbox  id="phone"  runat="server"  /> 
ركيب لمزبوف كت render، وىي تُعاد HTMLتوفر عناصر تحكـ الويب أسموب برمجي أكثر تجانسًا مف عناصر 

 .XHTMLمف عناصر التحكـ 

تممؾ عناصر تحكـ الويب مجموعة مف الخصائص والطرؽ واألحداث. ُيبيف الجدوؿ التالي أىـ الخصائص 
 :WebControlsالمشتركة والموروثة مف الصؼ 

Property Description 
Attributes )إعادة جميع الثنائيات )خاصية، قيمة الخاصية 
AccessKey 
 

 إعادة مفتاح اإلختصار الذي يساعد عمى اختيار العنصر

BackColor 
 

 لوف الخمفية

Border Color لوف اإلطار 
BorderStyle 
 

 نمط اإلطار

BorderWidth 
 

 عرض اإلطار

ClientID 
 

 معرؼ العنصر المعطى

Controls 
 

 عناصر التحكـ األبناء التابعة لمعنصر الحالي

Enabled 
 

 مفعؿ أـ ال

EnableViewState 
 

ليذا  ViewStateقيمة منطقية ُتحدد فيما إذا العنصر سُيحافظ عمى قيمة 
 العنصر ولجميع أبناءه

Font 
 

 الخط

ForeColor 
 

 الموف

Height االرتفاع 
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Id 
 

 معرؼ العنصر

Page 
 

 مؤشر إلى الصفحة التي تحوي العنصر

Parent 
 

 مؤشر ألب العنصر

Style 
 

 نمط العنصر

TabIndex 
 

 تسمسؿ ترتيب العنصر

ToolTip 
 

 نص المساعدة

Visible 
 

 مرئي

Width 
 

 العرض

 

 :WebControlsُيبيف الجدوؿ التالي أىـ الطرؽ المشتركة والموروثة مف الصؼ 

Method Description 
DataBind 
 

 تفعيؿ الربط بمصدر البيانات

FindControl 
 

 معيفالبحث ضمف الكائف الحالي عف عنصر تحكـ 

HasControls 
 

 قيمة منطقية فيما إذا كاف لعنصر التحكـ أبناء
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 كذلؾ تممؾ عناصر تحكـ الويب خصائص وطرؽ مميزة لكؿ عنصر. ُيبيف الجدوؿ التالي أىميا:
 

Control Properties Events 
HyperLink ImageUrl, NavigateUrl, Target, 

Text 
- 

LinkButton 

 
CommandArgument, 

CommandName, 

Text, CausesValidation 

OnClick, 

OnCommand 

Image AlternateText, ImageAlign, 

ImageUrl 
- 

 
Panel BackImageUrl, HorizontalAlign, 

Wrap 
- 

 
Label Text - 

Button CommandArgument, 

CommandName, 
Text, CausesValidation 

OnClick, 

OnCommand 

 
TextBox 

 
AutoPostBack, Columns, 
MaxLength, 

ReadOnly, Rows, Text, 

TextMode, 

Wrap 

OnTextChanged 

 

CheckBox AutoPostBack, Checked, Text, 
TextAlign 

OnCheckChanged 
 

RadioButton 

 

AutoPostBack, Checked, 

GroupName, 

Text, TextAlign 

OnCheckChanged 

 

ImageButton 

 

CommandArgument, 

CommandName, 
CausesValidation 

OnClick, 

OnCommand 
 

Table 
 

BackImageUrl, CellPadding, 
CellSpacing, 

GridLines, 

HorizontalAlign, Rows 

- 

TableRow Cells, HorizontalAlign, 

VerticalAlign 

- 

 

TableCell 
 

ColumnSpan, HorizontalAlign, 
RowSpan, 

Text, VerticalAlign, Wrap 

- 

Literal Text - 

PlaceHolder - - 
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 إنشاء عناصر التحكم ضمن الكود
 ُيمكف إنشاء عناصر تحكـ الويب إما بتعريفيا مباشرة:

<asp:button  id="helpButton"  Text="help" 
 OnClick="OnClickHandler" 
 Runat="server"  /> 

 :#Cأو بإنشائيا ضمف كود 
protected Button helpButton= new Button(); 
helpButton.Text="help"; 
helpButton.id=" helpButton"; 
helpButton.OnClick="OnClickHandler "; 
helpButton.runat=" server"; 

وذلؾ لتحديد مكاف توضع  placeholderُيمكف عند إنشاء عناصر الويب برمجيًا استخداـ عنصر التحكـ 
 :placeholderواًل إنشاء عنصر تحكـ  عناصر التحكـ. فمثاًل، ُيمكف أ

<asp:placeholder  id="buttonPlace"  runat="server" /> 
 ووضع الزر المنشئ داخمو باستخداـ التعميمة:

buttonPlace.Controls.Add(helpButton); 
 

 خرج عناصر التحكم
لمتحكـ بموضع اإلخراج، أنو مف األفضؿ، و  الإلظيار خرج. إ Response.Write ُيمكف استخداـ الطريقة
 .Textلإلظيار ضمنو وذلؾ بإسناد الخرج إلى الخاصية  Label استخداـ عنصر التحكـ

 التالي في الموضع الذي نريد إظيار الخرج فيو: Labelلنفرض مثاًل أف الوثيقة تحوي العنصر 
<asp:label  id="output"  runat="server"  /> 

 معيف في العنصر السابؽ: تقـو التعميمات التالية بوضع نص
<% string  msg= string.Format( 
  "The result is {0} <br />", result); 

output.Text=msg ; %> 
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 : 1مثاؿ 
في  Buttonوزر أمر  Drop-Down Listوقائمة منسدلة  TextBoxيقـو المثاؿ التالي بإنشاء صندوؽ نص 

مؿء عناصر القائمة المنسدلة. تحوي الوثيقة أيضًا عنصر تحكـ . كما يستخدـ الكود الخمفي لASP.NETوثيقة 
Label  لتأميف مكاف وضع الرسالة الصادرة عف الكود الخمفي. يحوي الكود الخمفي معالج لحدث النقر عمى زر

 األمر لكتابة نص معيف حسب العنصر المختار مف القائمة.
لمقائمة. كما يتـّ إنشاء كؿ  Itemsعمى الخاصية  Addيقة تتـّ إضافة عنصر إلى القائمة المنسدلة باستخداـ الطر 

مع تمرير قيمة العنصر. فمثاًل، إلضافة عنصر إلى القائمة  ListItemعنصر باستدعاء باني الصؼ 
mySelect "  مع القيمةred:" 

mySelect.Items.Add(new ListItem("red")) 
 

<!-- ex4.aspx 

     An example of an ASP.NET document that creates a textbox,  

      a drop-down list, a submit button, and a label.  

     A code-behind file is used to populate the drop-down list and 

      handle the button clicks. The label is used for the return 

      message 

      -->      

<%@ Page language="c#" Inherits = "ex4" Src = "ex4.aspx.cs" %> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

  <head> <title> Ex4 </title> 

  </head> 

  <body> 

    <form id="Form1" runat = "server"> 

      Name: <asp:TextBox runat = "server" id = "name" /> 

      <br /><br /> 

      Favorite Color:<asp:DropDownList runat = "server"  

                                       id = "color" /> 

      <br /><br /> 

      <asp:button  runat = "server" id = "submit" 

                   text = "Submit" OnClick = "OnClickHandler" /> 

      <br /><br /> 

      <asp:label id = "message" runat = "server" /> 

    </form> 

  </body> 

</html> 

 :aspx.csوممؼ الكود الخمفي .
//   The code behind file for ex4.aspx. 

//   In an OnLoad handler, it populates the drop-down  

//   list created in the associated ASP.NET document.  

//   It also includes a handler for the button, which  

//   produces a message to the client, including the  

//   client’s name and the chosen item from the drop  

//   down list 

 

using System; 

using System.Web; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 
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public class ex4 : System.Web.UI.Page 

{ 

    protected DropDownList color; 

    protected TextBox name; 

    protected Button submit; 

    protected Label message; 

 

 

    // OnLoad handler to populate the dropdownlist 

 

    override protected void OnLoad(EventArgs e) 

    { 

        if (!IsPostBack) 

        { 

            color.Items.Add(new ListItem("blue")); 

            color.Items.Add(new ListItem("red")); 

            color.Items.Add(new ListItem("green")); 

            color.Items.Add(new ListItem("yellow")); 

        } 

    } 

 

    // Handler for the button 

 

    protected void OnClickHandler(object src, EventArgs e) 

    { 

        string newMsg = string.Format( 

            "Hi {0}, your favorite color is {1}", 

            name.Text, color.SelectedItem); 

        message.Text = newMsg; 

    } 

} 

 حيث ُيظير المتصفح:

 
 وبعد اختيار عنصر مف القائمة المنسدلة والنقر عمى زر األمر:

 
  

ISSN: 2617-989X 244 



  

 

 : 2مثاؿ 
 يستخدـ المثاؿ التالي مجموعة مف عناصر التحكـ األساسية لتحقيؽ نموذج تسجيؿ بيانات.

<%@ Page Language="C#"  %> 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

   <head id="Head1" runat="server"> 

      <title>Web Controls Demonstration</title> 

   </head> 

   <body> 

      <form id="form1" runat="server"> 

         <div> 

       <h3>This is a sample registration form.</h3> 

        <p><em>Please fill in all fields and click Register.</em></p> 

            <p> 

           <asp:Image ID="UserInformationImage" runat="server" 

                  ImageUrl="~/Images/user.png"  

                  EnableViewState="False" /> 

               &nbsp; 

               <span style="color: teal"> 

                  Please fill out the fields below.</span> 

            </p> 

            <table> 

               <tr> 

                  <td style="width: 230px; height: 21px" 

                        valign="top"> 

                     <asp:Image ID="FirstNameImage" runat="server" 

                        ImageUrl="~/Images/fname.png" 

                        EnableViewState="False" /> 

                     <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox"  

                        runat="server" 

                        EnableViewState="False"></asp:TextBox> 

                  </td> 

                  <td style="width: 231px; height: 21px" 

                      valign="top"> 

                     <asp:Image ID="LastNameImage" runat="server" 

                        ImageUrl="~/Images/lname.png" 

                        EnableViewState="False" /> 

                     <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" 

                        EnableViewState="False"></asp:TextBox> 

                  </td> 

               </tr> 

               <tr> 

                  <td style="width: 230px" valign="top"> 

                     <asp:Image ID="EmailImage" runat="server"  

                        ImageUrl="~/Images/email.png" 

                        EnableViewState="False" /> 

                     <asp:TextBox ID="EmailTextBox" runat="server"  

                        EnableViewState="False"></asp:TextBox> 

                  </td> 

                  <td style="width: 231px" valign="top"> 

                     <asp:Image ID="PhoneImage" runat="server"  

                         ImageUrl="~/Images/phone.png" 

                        EnableViewState="False" /> 

                     <asp:TextBox ID="PhoneTextBox" runat="server"  

                        EnableViewState="False"></asp:TextBox> 

                     Must be in the form (555) 555-5555. 

                  </td> 

               </tr> 

            </table> 
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            <p> 

               <asp:Image ID="PublicationsImage" runat="server"  

                  ImageUrl="~/Images/publications.png"  

                  EnableViewState="False" /> 

               &nbsp; 

               <span style="color: teal"> 

                  Which book would you like information about?</span> 

            </p> 

            <p> 

               <asp:DropDownList ID="BooksDropDownList" 

                  runat="server" 

                  EnableViewState="False"> 

                  <asp:ListItem>Visual Basic 2013 How to Program 3e 

                     </asp:ListItem> 

                  <asp:ListItem>Visual C# 2013 How to Program 2e 

                     </asp:ListItem> 

                  <asp:ListItem>Java How to Program 6e</asp:ListItem> 

                  <asp:ListItem>C++ How to Program 5e</asp:ListItem> 

                  <asp:ListItem>XML How to Program 1e</asp:ListItem> 

               </asp:DropDownList> 

            </p> 

            <p> 

               <asp:HyperLink ID="BooksHyperLink" runat="server"  

                  NavigateUrl="http://www.deitel.com" Target="_blank" 

                  EnableViewState="False"> 

                  Click here to view more information about our books 

               </asp:HyperLink> 

            </p> 

            <p> 

               <asp:Image ID="OSImage" runat="server"  

                  ImageUrl="~/Images/os.png" 

                  EnableViewState="False"/> 

               &nbsp; 

               <span style="color: teal"> 

                  Which operating system are you using?</span> 

            </p> 

            <p> 

               <asp:RadioButtonList 

                  ID="OperatingSystemRadioButtonList" 

                  runat="server" EnableViewState="False"> 

                   

                  <asp:ListItem>Windows 8</asp:ListItem> 

                  <asp:ListItem>Windows 7</asp:ListItem> 

                  <asp:ListItem >Windows XP</asp:ListItem> 

                  <asp:ListItem>Linux</asp:ListItem> 

                  <asp:ListItem>Other</asp:ListItem> 

               </asp:RadioButtonList> 

            </p> 

            <p> 

               <asp:Button ID="RegisterButton" runat="server" 

                  Text="Register" EnableViewState="False" /> 

            </p> 

         </div> 

      </form> 

   </body> 

</html> 
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 : 3مثاؿ 
. ستكوف البرمجة طبعًا مف جية Web Controlsنقـو في المثاؿ التالي ببناء صفحة تستخدـ تستخدـ عناصر 

 .#Cخدـ أي باستخداـ  الم
تيدؼ الصفحة التالية إلى حساب سعر اإلقامة في فندؽ وذلؾ وفؽ مجموعة مف الخيارات التي ُيمكف أف يقـو بيا 

 المستخدـ:
 .***** ،**** ،*** ،** ،* :تصنيؼ الفندؽ 
 .إطاللة الفندؽ: البحر، الغابة، الجبؿ 
 .الوجبات المطموبة: فطور، غداء، عشاء 
 :تمفزيوف، مسبح، مطبخ. خدمات إضافية 
 .خدمات إضافية: تمفزيوف، مسبح، مطبخ 
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 لتكف مثاًل األسعار التالية المعتمدة:

 
المستخدمة  #Cلمرجوع إلييا في إجرائية  Web Controlsنقـو في ىذه المسألة بتثبيت األسعار في قيـ عناصر 

 لحساب سعر الميمة.
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"><title>Web Controls</title></head> 

<body bgcolor="#ccffcc"> 

<form id="form1" runat="server"> 

<div> 

<table border="1"> 

<caption>Hotel Club (Web Controls)</caption> 

<tr> 

<td style="width: 100px">Country:</td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:DropDownList ID="lstCty" runat="server" AutoPostBack="True" 

OnSelectedIndexChanged="lstCty_SelectedIndexChanged" 

                        Style="position: relative"> 

<asp:ListItem Value="images\usa.png">USA</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="images\france.png">France</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="images\germany.png">Germany</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="images\italy.png">Italy</asp:ListItem> 

</asp:DropDownList></td><td style="width: 100px"> 

<asp:Image ID="imgFlag" runat="server" ImageUrl="~/images/usa.png" 

Style="position: relative" /></td></tr><tr> 

<td style="width: 100px">Stars:</td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:DropDownList ID="lstStars" runat="server" Style="position: relative"> 

<asp:ListItem Value="100">*</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="200">**</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="300">***</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="400">****</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="500">*****</asp:ListItem> 

</asp:DropDownList></td> 

<td style="width: 100px"></td></tr> 

<tr> 

<td style="width: 100px">Where:</td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:RadioButtonList ID="lstWhere" runat="server" Style="position: 

relative"> 

<asp:ListItem Value="1.5" Selected="True">Sea</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="1.3">Mountain</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="1.2">Forest</asp:ListItem> 

</asp:RadioButtonList></td><td style="width: 100px"></td></tr> 

<tr><td style="width: 100px">Meals:</td> 

<td style="width: 100px"> 
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<asp:CheckBoxList ID="lstFood" runat="server" Style="position: relative"> 

<asp:ListItem Value="50" Selected="True">Breakfast</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="100" Selected="True">Lunch</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="200">Dinner</asp:ListItem> 

</asp:CheckBoxList></td><td style="width: 100px"></td></tr> 

<tr> 

<td style="width: 100px">Extra:</td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:ListBox ID="lstExtra" runat="server" Style="position: relative" 

SelectionMode="Multiple"> 

<asp:ListItem Value="50">TV</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="100">Pool</asp:ListItem> 

<asp:ListItem Value="150">Kitchen</asp:ListItem></asp:ListBox></td> 

<td style="width: 100px"></td></tr> 

<tr> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" 

Style="position: relative" Text="How Much" /></td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:TextBox ID="txtOut" runat="server" Style="position: 

relative">0</asp:TextBox></td> 

<td style="width: 100px"></td></tr></table></div></form> 

</body> 

</html> 

.  تكوف قيمة كؿ خيار مف قائمة البمداف مسار ممؼ صورة عمـ البمد.  imagesتوجد أعالـ الدوؿ في المجمد 
كتوبة عمى حدث تغيير العنصر المحدد مف قائمة البالد بإسناد قيمة عنصر تقـو إجرائية المخدـ التالية والم

 لعنصر الصورة. ImageUrlالقائمة )والذي يحوي اسـ ممؼ العمـ( إلى الخاصية 
 

protected void lstCty_SelectedIndexChanged(object sender,EventArgs e) 

    { 

        this.imgFlag.ImageUrl = this.lstCty.SelectedValue; 

    } 

 
تقـو إجرائية المخدـ التالية بحساب سعر اإلقامة استنادًا لخيارات المستخدـ. تعود ىذه الوظيفة إلى قيمة كؿ 

 عنصر لمعرفة سعر الخيار المحدد.
 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        double x = 0; 

 

        x = double.Parse(this.lstStars.SelectedValue); 

 

        x = double.Parse(this.lstWhere.SelectedValue ) * x; 

 

        for (int i = 0; i < this.lstFood.Items.Count; i++) 

            if (this.lstFood.Items[i].Selected) 

                x = x + double.Parse(this.lstFood.Items[i].Value ); 

        for (int i = 0; i < this.lstExtra.Items.Count; i++) 

            if (this.lstExtra.Items[i].Selected) 

                x = x + double.Parse(this.lstExtra.Items[i].Value); 

 

        this.txtOut.Text = x.ToString(); 

} 
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 لتحقق من الصحةعناصر ا

 األهداف التعميمية
 استخداـ عناصر التحقؽ مف الصحة. 
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 عناصر التحقق من الصحة
 لمتحقؽ مف صحة القيـ المدخمة عمى الزبوف. JavaScript استعرضنا سابقًا كيفية كتابة تعميمات

سيما أنو ُيمكف يوجد العديد مف األسباب التي تستدعي إعادة التحقؽ مف صحة القيـ المدخمة عمى المخدـ ال
 .لمستخدـ مراوغ تجنب عمميات التحقؽ مف جية الزبوف

يوجد ستة عناصر تحكـ ويب لمتحقؽ مف صحة القيـ المدخمة. ُيبيف الجدوؿ التالي العناصر األربعة األكثر 
 استخدامًا:

Control Properties Values 
RequiredFieldValidator None None 
CompareValidator Operator Equal, NotEqual, 

GreaterThan, 
GreaterThanEqual, 
LessThan, 
LessThanEqual, 
DataTypeCheck 

 Type String, Currency, 
Date, Double, Integer 

 ValueToCompare Constant 
 ControlToCompare Another Control 
RangeValidator MaximumValue Constant 
 MinimumValue Constant 
 Type String, Currency, 

Date, Double, 
Integer 

RegularExpressionValidator ValidationExpression Regular Expression 

يتـّ وضع عناصر التحقؽ مف الصحة مباشرًة بعد العناصر التي نريد التحقؽ مف قيميا، وذلؾ كي تظير رسائؿ 
 الخطأ الموافقة جانبيا.

لعنصر التحقؽ مف الصحة. كما يتـّ الربط بيف عنصر  ErrorMessageالخطأ في الخاصية يتـّ كتابة رسالة 
التحقؽ مف الصحة وعنصر التحكـ المطموب التحقؽ مف قيمو بوضع معرفو في الخاصية 

ControlToValidate .لعنصر التحقؽ 
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 مثاؿ: 
قؿ االسـ في النموذج واجب ُيبيف المثاؿ التالي استخداـ بعض عناصر التحقؽ مف الصحة حيث يكوف ح

 .100و 10، والعمر محصور بيف ddd-ddd-ddddاإلدخاؿ، ورقـ الياتؼ مف الشكؿ 
<!-- ex5.aspx 

     An example of an ASP.NET document to illustrate server-side 

     validation Web controls. 

     It uses Web control textboxes to get the name, phone number, 

     and age of the client. These three are validated on the  

     server 

     1. The name must be present 

     2. The phone number must be in the form ddd-ddd-dddd 

     3. The range of the age must be 10 to 110 

     -->      

<%@ Page language="c#" %> 

<html> 

  <head> <title> Ex5 </title> 

  </head> 

  <body> 

    <form id="Form1" runat = "server"> 

      <p> 

        Your name:  

        <asp:TextBox  id = "name" runat = "server" /> 

        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" 

          ControlToValidate = "name" 

          Display = "Static" 

          runat = "server" 

          ErrorMessage = "Please enter your name"> 

        </asp:RequiredFieldValidator> 

        <br /> 

        Your phone number: 

        <asp:TextBox  id = "phone" runat = "server" /> 

        <asp:RegularExpressionValidator   

          ID="RegularExpressionValidator1" 

          ControlToValidate = "phone" 

          Display = "Static" 

          runat = "server" 

          ErrorMessage = "Phone number form must be ddd-ddd-dddd" 

          ValidationExpression = "\d{3}-\d{3}-\d{4}"> 

        </asp:RegularExpressionValidator> 

        <br /> 

        Your age: 

        <asp:TextBox  id = "age" runat = "server" /> 

        <asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" 

          ControlToValidate = "age" 

          Display = "Static" 

          runat = "server" 

          MaximumValue = "110" 

          MinimumValue = "10" 

          Type = "Integer" 

          ErrorMessage = "Age must be in the range of 10 to 110"> 

        </asp:RangeValidator> 

        <br /> 

        <input type = "submit" value = "Submit" /> 

      </p> 

    </form> 

  </body> 

</html> 
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 عند إدخاؿ قيـ غير محققة ألحد الشروط تظير رسالة خطأ موافقة بجانب عنصر التحكـ المعني:
 

 
 وال تظير رسائؿ خطأ عند إدخاؿ قيـ موافقة لمشروط:
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 الكممات المفتاحية
 .Cookies، الكعكات  Session variables، متغيرات الحالة  View state variablesمتغيرات الحالة  

 
 الممخص

 نستعرض في ىذا الفصل أساسيات إدارة الحالة. 
 

 األهداف التعميمية
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

   التعامل مع متغيرات الحالةView state variables. 
   التعامل مع متغيرات الحالةSession variables. 
   التعامل مع الكعكاتCookies. 

 
 المخطط

 ( ىي:Learning Objectsوحدات ) 3يضم فصل إدارة الحالة 
  متحوالت الحالةView State 
 الحفاظ عمى حالة الجمسة 
 الكعكات 

  

الفصل الحادي عشر:

إدارة الحالة
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 View Stateمتحوالت الحالة 
 األهداف التعميمية

  استخدام متحوالت الحالة من النوعView State. 
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 View Stateمتحوالت الحالة 
 تسمح ىذه المتحوالت بتخزين قيم والحفاظ عمييا من استدعاء الستدعاء آخر لنفس الصفحة. 
  تسمح المجموعة(collection) ViewState  والتي ىي عبارة عن أزواج مفتاح/قيمة بتخزين قيم

 .واسترجاعيا في االستدعاءات التالية لمصفحة نفسيا
 ذه القيم من صفحات أخرى.ال ُيمكن الوصول لي 

 
 مثال:

 ُيبين المثال التالي استخدام  لتخزين قيم صناديق النص في نموذج واسترجاعيا حين الحاجة.

 
 (:Saveنقوم بحفظ قيم كل صناديق النص في اإلجرائية التالية )زر 

 
protected void cmdSave_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
  // Save the current text. 
        ViewState["Name"] = Name.Text; 
        ViewState["EmpID"] = EmpID.Text; 
        ViewState["Age"] = Age.Text; 
        ViewState["Email"] = Email.Text; 

 } 

 
 (:Restore القيم في اإلجرائية التالية )زر كما نقوم باسترجاع

 
protected void cmdRestore_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
  // Retrieve the last saved text. 
        Name.Text=ViewState["Name"].ToString (); 
        EmpID.Text = ViewState["EmpID"].ToString(); 
        Age.Text = ViewState["Age"].ToString(); 
        Email.Text = ViewState["Email"].ToString(); 

 } 
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 الحفاظ عمى حالة الجمسة
 األهداف التعميمية

  التعامل مع متغيرات الجمسةSession variables. 
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 Session Trackingمالحقة الجمسات 
بشكل أساسي أسموبين نحتاج في العديد من الحاالت لتخزين بعض البيانات المدخمة من قبل المستخدم. يوجد 

 لتخزين ىذه البيانات:
  ندعو ىذه الممفات بالكعكات( إما في ممفات خاصة عمى حاسب المستخدمCookies ولفترة زمنية )

 معينة.
  أو في متغيرات عمى المخدم لمدة معينة ولطالما الجمسة مفتوحة )ندعو ىذه المتغيرات بمتغيرات الجمسة

Session Variables.) 
 

 Session Variablesلجمسة متغيرات ا
عادًة القيمة االفتراضية  لمدة معينةُتستخدم متغيرات الجمسة لتخزين بيانات معينة لمستخدم في جمسة مفتوحة و

 دقيقة 20
 

 مثال:
نقوم في المثال التالي وفي كل مرة يختار فييا المستخدم عنوان كتاب بتخزين ىذا الخيار في متغير جمسة وذلك 

 .submitزر في إجرائية ال

 
 في ىذا المثال: Options.aspxيكون الممف 

 
<%-- Options.aspx --%> 

<%-- Allows client to select programming languages and access --%> 

<%-- book recommendations. --%> 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"  

   CodeFile="Options.aspx.cs" Inherits="Options" %> 

 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

   <head id="Head1" runat="server"> 

      <title>Sessions</title> 

   </head> 

   <body> 

      <form id="form1" runat="server"> 

         <div> 
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            <asp:Label ID="promptLabel" runat="server" Font-Bold="True"  

               Font-Size="Large" Text="Select a programming language:"> 

            </asp:Label> 

             

            <asp:RadioButtonList ID="languageList" runat="server"> 

               <asp:ListItem>Visual Basic 2013</asp:ListItem> 

               <asp:ListItem>Visual C# 2013</asp:ListItem> 

               <asp:ListItem>C</asp:ListItem> 

               <asp:ListItem>C++</asp:ListItem> 

               <asp:ListItem>Java</asp:ListItem> 

            </asp:RadioButtonList> 

             

            <asp:Button ID="submitButton" runat="server" Text="Submit" 

OnClick="submitButton_Click" /> 

             

            <asp:Label ID="responseLabel" runat="server" Font-Bold="True"  

               Font-Size="Large" Text="Welcome to cookies!"  

               Visible="False"></asp:Label><br /><br /> 

             

            <asp:Label ID="idLabel" runat="server" Visible="False"> 

            </asp:Label><br /><br /> 

             

            <asp:Label ID="timeoutLabel" runat="server" Visible="False"> 

            </asp:Label><br /><br /> 

 

            <asp:HyperLink ID="languageLink" runat="server"  

               Visible="False" NavigateUrl="~/Sessions/Options.aspx"> 

               Click here to choose another language 

            </asp:HyperLink><br /><br /> 

             

            <asp:HyperLink ID="recommendationsLink" runat="server"  

               Visible="False" 

NavigateUrl="~/Sessions/Recommendations.aspx"> 

               Click here to get book recommendations</asp:HyperLink> 

         </div> 

      </form> 

   </body> 

</html> 

 
 : Options.aspx.csوممف الكود الخمفي المرتبط بو 

 
using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

public partial class Options : System.Web.UI.Page  

{ 

   // stores values to represent books as cookies 

   private System.Collections.Hashtable books =  

      new System.Collections.Hashtable(); 

 

   //initializes the Hashtable of values to be stored as cookies  

   protected void Page_Init( object sender, EventArgs e ) 
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   { 

      books.Add( "Visual Basic 2013", "0-13-186900-0" ); 

      books.Add( "Visual C# 2013", "0-13-152523-9" ); 

      books.Add( "C", "0-13-142644-3" ); 

      books.Add( "C++", "0-13-185757-6" ); 

      books.Add( "Java", "0-13-148398-6" ); 

   } // end method Page_Init 

 

   // if postback, hide form and display links to make additional 

   // selections or view recommendations 

   protected void Page_Load( object sender, EventArgs e ) 

   { 

      if ( IsPostBack ) 

      { 

         // user has submitted information,  

         //      so display appropriate labels 

         // and hyperlinks 

         responseLabel.Visible = true; 

         idLabel.Visible = true; 

         timeoutLabel.Visible = true; 

         languageLink.Visible = true; 

         recommendationsLink.Visible = true; 

 

         // hide other controls used to make language selection 

         promptLabel.Visible = false; 

         languageList.Visible = false; 

         submitButton.Visible = false; 

 

         // if the user made a selection, display it in responseLabel 

         if ( languageList.SelectedItem != null ) 

            responseLabel.Text += " You selected " + 

               languageList.SelectedItem.Text.ToString(); 

         else 

            responseLabel.Text += " You did not select a language."; 

 

         // display session ID 

         idLabel.Text = "Your unique session ID is: " + 

                        Session.SessionID; 

 

         // display the timeout 

         timeoutLabel.Text = "Timeout: " + 

                Session.Timeout + " minutes."; 

      } // end if 

   } // end method Page_Load 

 

   // write a cookie to record the user's selection  

   protected void submitButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

   { 

      // if the user made a selection 

      if ( languageList.SelectedItem != null ) 

      { 

         string language = languageList.SelectedItem.ToString(); 

 

         // get ISBN number of book for the given language 

         string ISBN = books[ language ].ToString(); 

        // add name/value pair to Session 

         Session.Add( language, ISBN );      } // end if 

   } // end method submitButton_Click 

} // end class Options 
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 بعد النقر عمى زر اإلرسال يتم إظيار الرابطين التاليين:
 األول لمعودة إلى إظيار قائمة الخيارات واختيار كتاب آخر.

من قبل المستخدم الثاني لالنتقال إلى صفحة إظيار بعض المعمومات حول جميع الكتب المختارة سابقًا 
 )والمخزنة في متغيرات الجمسة(. كما يتّم إظيار معرف الجمسة ومدتيا.

 

 
في  عند النقر عمى الرابط الثاني يتّم االنتقال إلى الصفحة التالية والتي تقوم بإظيار معمومات عن الكتب المخزنة

 متغيرات الجمسة:

 
 

 :Recommendations.aspxحيث يكون الممف 
 

<%-- Recommendations.aspx --%> 

<%-- Displays book recommendations using cookies. --%> 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"  

   CodeFile="Recommendations.aspx.cs" Inherits="Recommendations" %> 

 

<!DOCTYPE html > 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

   <head id="Head1" runat="server"> 

      <title>Book Recommendations</title> 

   </head> 
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   <body> 

      <form id="form1" runat="server"> 

         <div> 

            <asp:Label ID="recommendationsLabel"  

               runat="server" Text="Recommendations"  

               Font-Bold="True" Font-Size="X-Large"> 

            </asp:Label><br /><br /> 

             

            <asp:ListBox ID="booksListBox" runat="server" 

                         Height="125px"  

               Width="450px"></asp:ListBox><br /><br /> 

             

            <asp:HyperLink ID="languageLink" runat="server"  

               NavigateUrl="~/Sessions/Options.aspx"> 

               Click here to choose another language 

            </asp:HyperLink> 

         </div> 

      </form> 

   </body></html> 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Collections; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

 

public partial class Recommendations : System.Web.UI.Page 

{ 

   // read cookies and populate ListBox with any book recommendations 

   protected void Page_Init( object sender, EventArgs e ) 

   { 

      // stores a key name found in the Session object 

      string keyName; 

 

      // determine whether Session contains any information 

      if ( Session.Count != 0 ) 

      { 

         for ( int i = 0; i < Session.Count; i++ ) 

         { 

            keyName = Session.Keys[ i ]; // store current key name 

 

            // use current key to display one 

            // of session's name-value pairs 

            booksListBox.Items.Add( keyName + 

               " How to Program. ISBN#: " +  

               Session[ keyName ].ToString() ); 

         } // end for 

      } // end if 

      else 

      { 

      // if there are no session items, no language was chosen, so 

      // display appropriate message and clear and hide booksListBox 

         recommendationsLabel.Text = "No Recommendations"; 

         booksListBox.Items.Clear(); 

         booksListBox.Visible = false; 

    

         // modify languageLink because no language was selected 
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         languageLink.Text = "Click here to choose a language"; 

      } // end else 

   } // end method Page_Init 

} // end class Recommendations 
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 الكعكات
 األهداف التعميمية

  التعامل مع الكعكاتCookies. 
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 Cookiesالكعكات 
ُتستخدم الكعكات لتخزين بيانات معينة في ممفات خاصة عمى حاسب المستخدم وذلك لممحافظة عمى ىذه 

خالل الجمسة وبين الجمسات المختمفة لممستخدم. ُيمكن أن ُتستخدم الكعكات مثاًل لتخزين تفضيالت البيانات 
مستخدم عند زيارتو لموقع تسوق لممرة األولى. حيث سيتم استخدام ىذه التفضيالت في الزيارات التالية لمموقع 

 لتغيير ترتيب إظيار السمع مثاًل.

 
 

 مثال:
ي كل مرة يختار فييا المستخدم عنوان كتاب بتخزين ىذا الخيار في كعكة وذلك في نقوم في المثال التالي وف

 .submitإجرائية الزر 

 
 في ىذا المثال: Options.aspxيكون الممف 

 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"  

   CodeFile="Options.aspx.cs" Inherits="Options" %> 

 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

   <head id="Head1" runat="server"> 

      <title>Cookies</title> 

   </head> 

   <body> 

      <form id="form1" runat="server"> 

         <div> 

            <asp:Label ID="promptLabel" runat="server" Font-Bold="True"  

               Font-Size="Large" Text="Select a programming language:"> 

ISSN: 2617-989X 266 



  

 

            </asp:Label> 

             

            <asp:RadioButtonList ID="languageList" runat="server"> 

               <asp:ListItem>Visual Basic 2013</asp:ListItem> 

               <asp:ListItem>Visual C# 2013</asp:ListItem> 

               <asp:ListItem>C</asp:ListItem> 

               <asp:ListItem>C++</asp:ListItem> 

               <asp:ListItem>Java</asp:ListItem> 

            </asp:RadioButtonList> 

             

            <asp:Button ID="submitButton" runat="server" Text="Submit" 

OnClick="submitButton_Click" /> 

             

            <asp:Label ID="responseLabel" runat="server" Font-Bold="True"  

               Font-Size="Large" Text="Welcome to cookies!"  

               Visible="False"></asp:Label><br /><br /> 

             

            <asp:HyperLink ID="languageLink" runat="server"  

               Visible="False" NavigateUrl="~/Cookies/Options.aspx"> 

               Click here to choose another language 

            </asp:HyperLink><br /><br /> 

             

            <asp:HyperLink ID="recommendationsLink" runat="server"  

               Visible="False" 

NavigateUrl="~/Cookies/Recommendations.aspx"> 

               Click here to get book recommendations</asp:HyperLink> 

         </div> 

      </form> 

   </body> 

</html> 

 
 : Options.aspx.csوممف الكود الخمفي المرتبط بو 

 
// Options.aspx.cs 

// Processes user's selection of a programming language 

// by displaying links and writing a cookie to the user's machine. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

public partial class Options : System.Web.UI.Page  

{ 

   // stores values to represent books as cookies 

   private System.Collections.Hashtable books =  

      new System.Collections.Hashtable(); 

 

   // initializes the Hashtable of values to be stored as cookies  

   protected void Page_Init( object sender, EventArgs e ) 

   { 

      books.Add( "Visual Basic 2013", "0-13-186900-0" ); 

      books.Add( "Visual C# 2013", "0-13-152523-9" ); 

      books.Add( "C", "0-13-142644-3" ); 

      books.Add( "C++", "0-13-185757-6" ); 
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      books.Add( "Java", "0-13-148398-6" ); 

   } // end method Page_Init 

 

   // if postback, hide form and display links to make additional 

   // selections or view recommendations 

   protected void Page_Load( object sender, EventArgs e ) 

   { 

      if ( IsPostBack ) 

      { 

         // user has submitted information, so display message 

         // and appropriate hyperlinks 

         responseLabel.Visible = true; 

         languageLink.Visible = true; 

         recommendationsLink.Visible = true; 

 

         // hide other controls used to make language selection 

         promptLabel.Visible = false; 

         languageList.Visible = false; 

         submitButton.Visible = false; 

 

         // if the user made a selection, display it in responseLabel 

         if ( languageList.SelectedItem != null ) 

            responseLabel.Text += " You selected " + 

               languageList.SelectedItem.Text.ToString(); 

         else 

            responseLabel.Text += " You did not select a language."; 

      } // end if 

   } // end method Page_Load 

 

   // write a cookie to record the user's selection  

   protected void submitButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

   { 

      // if the user made a selection 

      if ( languageList.SelectedItem != null ) 

      { 

         string language = languageList.SelectedItem.ToString(); 

 

         // get ISBN number of book for the given language 

         string ISBN = books[ language ].ToString(); 

 

         // create cookie using language-ISBN name-value pair 

         HttpCookie cookie = new HttpCookie(language, ISBN); 

         cookie.Expires = DateTime.Now.AddHours(2); 

         // add cookie to response to place it on the user's machine 

         Response.Cookies.Add(cookie); 

      } // end if 

   } // end method submitButton_Click 

} // end class Options 

 
 بعد النقر عمى زر اإلرسال يتم إظيار الرابطين التاليين:

 األول لمعودة إلى إظيار قائمة الخيارات واختيار كتاب آخر.
الثاني لالنتقال إلى صفحة إظيار بعض المعمومات حول جميع الكتب المختارة سابقًا من قبل المستخدم 

 )والمخزنة في الكعكة(.
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النقر عمى الرابط الثاني يتّم االنتقال إلى الصفحة التالية والتي تقوم بإظيار معمومات عن الكتب المخزنة في عند 

 الكعكة:

 
 :Recommendations.aspxحيث يكون الممف 

 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"  

   CodeFile="Recommendations.aspx.cs" Inherits="Recommendations" %> 

 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

   <head id="Head1" runat="server"> 

      <title>Book Recommendations</title> 

   </head> 

   <body> 

      <form id="form1" runat="server"> 

         <div> 

            <asp:Label ID="recommendationsLabel"  

               runat="server" Text="Recommendations"  

               Font-Bold="True" Font-Size="X-Large"> 

            </asp:Label><br /><br /> 

             

            <asp:ListBox ID="booksListBox" runat="server" 

                              Height="125px"  

               Width="450px"></asp:ListBox><br /><br /> 

             

            <asp:HyperLink ID="languageLink" runat="server"  

               NavigateUrl="~/Cookies/Options.aspx"> 

               Click here to choose another language 

            </asp:HyperLink> 

         </div> 

      </form> 

   </body> 

</html> 
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 :Recommendations.aspx.csويكون ممف الكود الخمفي 

 
// Recommendations.aspx.cs 

// Creates book recommendations based on cookies. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Collections; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

 

public partial class Recommendations : System.Web.UI.Page 

{ 

   // read cookies and populate ListBox with any book recommendations 

   protected void Page_Init( object sender, EventArgs e ) 

   { 

      // retrieve client's cookies 

      HttpCookieCollection cookies = Request.Cookies; 

 

      // if there are cookies, 

      // list the appropriate books and ISBN numbers 

       

      if ( cookies.Count > 0 ) 

      { 

         for ( int i = 0; i < cookies.Count; i++ ) 

            booksListBox.Items.Add( cookies[ i ].Name + 

               " How to Program. ISBN#: " + cookies[ i ].Value ); 

      } // end if 

      else 

      { 

         // if there are no cookies, then no language was chosen, so  

         // display appropriate message and  

         // clear and hide booksListBox 

         recommendationsLabel.Text = "No Recommendations"; 

         booksListBox.Items.Clear(); 

         booksListBox.Visible = false; 

    

         // modify languageLink because no language was selected 

         languageLink.Text = "Click here to choose a language"; 

      } // end else 

   } // end method Page_Init 

} // end class Recommendations 
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 الكممات المفتاحية
 ربط عناصر التحكم مع البيانات، مصدر بيانات قيمة واحدة، مصدر بيانات قيم متعددة.

 
 الممخص

 نستعرض في ىذا الفصل آليات ربط البيانات مع عناصر التحكم المختمفة.
 

 األهداف التعميمية:
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

 .ربط البيانات 
 .الربط مع قيمة وحيدة 
 .الربط مع قيم متعددة 

 
 المخطط

 ( ىي:Learning Objectsيضم فصل ربط عناصر التحكم مع البيانات وحدتين )
 ربط عناصر التحكم مع البيانات 
 الربط مع قيم متعددة 

  

الفصل الثاني عشر:

ربط عناصر التحكم مع البيانات
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 ربط عناصر التحكم مع البيانات
 التعميميةاألهداف 

 .ربط عناصر التحكم مع مصدر بيانات قيمة واحدة 
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 مقدمة
مجموعة من الطرق لمتعامل مع البيانات  ASP.NETتؤمن  الويب إلى التعامل مع البيانات. تحتاج معظم مواقع

كما  ، مخدمات البريد االلكتروني(.XMLمن جميع األنواع )قواعد البيانات العالقاتية، الممفات النصية، ممفات 
 تؤمن مجموعة من عناصر التحكم من جية المخدم التي ُيمكن استخداميا إلظيار البيانات وتحريرىا.

 
 ربط البيانات

يعتمد مبدأ ربط البيانات عمى إدراج قيمة أو عدة قيم من مصدر بيانات عمى الوثيقة أو ضمن عنصر تحكم عمى 
 الوثيقة. أي أننا ُنميز بين حالتين من ربط البيانات:

 ربط بيانات قيمة وحيدة 
 Textوىي حالة ربط قيمة وحيدة مع عنصر تحكم. كإسناد قيمة إلى خاصية عنصر تحكم مثاًل )مثل 

 ,asp:TextBoxلعناصر التي ليا قيمة وحيدة مثل:(. ُتستخدم ىذه الحالة عادًة مع اValueأو 
asp:HyperLink, <Input>. 

 ربط بيانات قيم متعددة 
عة من القيم من مصدر بيانات مع عنصر تحكم ُيمكنو إظيار أكثر من قيمة. وىي حالة ربط مجمو 

 ,asp:ListBoxكالقوائم مثاًل. ُتستخدم ىذه الطريقة عادًة مع العناصر مثل: 
asp:CheckBoxListBox, <SELECT>. 

 وفي كال الحالتين سنستخدم تقانات متشابية.
 ات:ُيستخدم الشكل التالي لمداللة عمى صيغة ربط بيان

 
<%# name-of-data-source %> 

 
 الربط مع قيمة وحيدة

 ُيمكن ربط عنصر تحكم مع قيمة وحيدة. ُيمكن أن يكون مصدر ىذه القيمة أحد الحاالت التالية:
  قيمة خاصية مصرح عنيا في الصفحة أو من عنصر تحكم أو من غرض آخر. ونستخدم الصيغة

 التالية:
<%# property-name %> 

  المعادة من طريقة مصرح عنيا في الصفحة أو من عنصر تحكم أو من غرض آخر. ونستخدم القيمة
 الصيغة التالية:

<%# method-name (parameter1, parameter2,…) %>  

 :القيمة المعادة نتيجة حساب تعبير. ونستخدم الصيغة التالية 
<%# expression %> 
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وعمى مستوى عناصر  Pageالُمعرفة عمى مستوى الصفحة و  DataBindيتم تفعيل الربط باستخدام الطريقة 
لتفعيل الربط أو عمى زر  Page_Loadالتحكم. ُيمكن استدعاء ىذه الطريقة مثاًل عمى حدث تحميل الصفحة 

 أمر مثاًل.
 

 مثال:
 نقوم بربط:

  الخاصيةText  لعنصرLabel  بالخاصيةTest .المعرفة في كود صف الصفحة 
  الخاصيةImageUrl  لعنصرImage  بالخاصيةSelectedValue  لعنصرDropDownList. 
  الخاصيةText  لعنصرLabel  باستدعاء لمطريقةGCD  والمعرفة في كود الصفحة )والتي تحسب

 القاسم المشترك األعظم لعددين(.
  الخاصيةValue < لعنصرINPUT.مع تعبير حسابي > 

 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="SimpleBind.aspx.cs" 

Inherits="SimpleBind" %> 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

    <title>Simple Data Binding</title> 

</head> 

<body> 

<form id="form1" runat="server"> 

<div> 

<table style="position: relative" border="1"> 

<caption> 

  <span style="color: #0000cc">Single-Value Data Binding</span> </caption> 

<tr> 

  <td style="width: 100px">Property</td> 

  <td style="width: 100px"> 

     <asp:Label ID="Label1" runat="server"  

                Text="<%# Test %>" Style="position: relative"> 

</asp:Label></td> 

  <td style="width: 55px"></td></tr> 

<tr> 

  <td style="width: 100px">Property</td> 

  <td style="width: 100px"> 

  <asp:DropDownList ID="lstCty" runat="server" Style="position: relative"> 

      <asp:ListItem Value="images\usa.png">USA</asp:ListItem> 

      <asp:ListItem Value="images\france.png">France</asp:ListItem> 

      <asp:ListItemValue="images\germany.png">Germany</asp:ListItem> 

      <asp:ListItem Value="images\italy.png">Italy</asp:ListItem> 

      </asp:DropDownList></td> 

  <td style="width: 55px"> 

  <asp:Image ID="imgCty" runat="server"  

  ImageUrl="<%# lstCty.SelectedValue %>"  

  Style="position: relative" /></td></tr> 

 <tr> 

   <td style="width: 100px">GCD Method</td> 

   <td style="width: 100px"> 

   <asp:Label ID="lblGCD" runat="server"  

        Style="position: relative"  
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      Text="<%# GCD(int.Parse(T1.Text), int.Parse(T2.Text)) %>"> 

</asp:Label></td> 

   <td style="width: 55px"> 

   <asp:TextBox ID="T1" runat="server"  

        Style="position: relative">1</asp:TextBox> 

   <asp:TextBox ID="T2" runat="server"  

        Style="position: relative">1</asp:TextBox></td></tr><tr> 

   <td style="width: 100px">Expression</td> 

   <td style="width: 100px"> 

   <input type="text" id="htmlinput"  

        runat="server" style="position: relative"  

        value="<%# 3+4*5 %>" /></td> 

   <td style="width: 55px"></td></tr> 

 <tr> 

    <td style="width: 100px"> 

    <asp:Button ID="Button1" runat="server"  

         OnClick="Button1_Click" Style="position: relative" 

         Text="Bind" /></td> 

    <td style="width: 100px"></td> 

    <td style="width: 55px"></td></tr></table></div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 
. أما عمى الزر Page_Loadفي الحدث  Pageعمى مستوى الصفحة  DataBindنقوم باستدعاء الطريقة 

Bind  فنقوم باستدعاء ىذه الطريقة فقط عمى العنصرين الذين قد تتغير قيميما من قبل المستخدم )نتيجة تغيير
البمد المختار من قائمة البالد أو إدخال عددين جديدين في صندوقي النص المخصصين لحساب القاسم المشترك 

 األعظم ليما(.
 يكون كود صف الصفحة الموافق:

public partial class SimpleBind : System.Web.UI.Page 

{ 

    public string Test 

    { 

        get { return "Test"; } 

    } 

    public static int GCD(int n, int m) 

    { 

        while (n != m) 

            if (n > m) 

                n = n - m; 

            else 

                m = m - n; 

        return n; 

    } 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Page.DataBind(); 

    } 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        lblGCD.DataBind(); 

        imgCty.DataBind(); 

    } 

} 
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دخال رقمين ومن ثم النقر عمى الزر   :Bindُيبين الشكل التالي مظير الصفحة بعد اختيار بمد وا 
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 الربط مع قيم متعددة
 األهداف التعميمية

 ربط عناصر التحكم مع بينات قيم متعددة.
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 الربط مع عدة قيم
مع القيم المتعددة حيث تممك ىذه العناصر مجموعة من الخصائص  ثمانية عناصر تحكم لمتعامل NET.توفر 

 والطرق لالتصال بمصادر البيانات المتعددة:
 <SELECT> 
 ListBox 
 DropDown 
 CheckBoxList 
 RadioButtonList 
 Repeater 
 DataList 
 DataGrid 

 تختمف طريقة الربط مع البيانات وفق طبيعة عنصر التحكم:
  القوالب إذا كان العنصر اليدعمTemplates فيتم إسناد الحقول في مصدر البيانات إلى خصائص ،

 العنصر.
 ( أما إذا كان العنصر يدعم القوالبRepeater, DataList فيتم التصريح عن قالب لكل صف ،)

 سُيظيره عنصر التحكم.
 ُيبين الجدول التالي أىم خصائص الربط مع مصدر البيانات:

 
 الوصف الخاصية

DataTextField 
 

 ُتحدد حقل أو عمود مصدر البيانات الذي سيتم إظياره في العنصر.

DataValueField 
 

ُتحدد حقل أو عمود مصدر البيانات الذي سيتم إسناده إلى قيمة 
Value .العنصر 

DataTextFormatString 
 

 ُتحدد تنسيق القيم الظاىرة في العنصر. مثاًل:
{0: dddd MMMM dd yyyy} for Date 
{0: C} for Currency 

DataMember 
 

ُتحدد مجموعة الصفوف التي سيتم اإلرتباط بيا عندما يحوي مصدر 
البيانات عمى أكثر من مجموعة صفوف. مثاًل: اسم الجدول عند 

 .DataSetالربط مع غرض 
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 التحكم ومصدر البيانات.والتي تقوم بتفعيل الربط بين عنصر  ()DataBindأما أىم طريقة فيي الطريقة 
 أما أىم األحداث فيي:

 
 الوصف الحدث

DataBinding 
 

يظير ىذا الحدث من أجل كل صف في مصدر البيانات. يتم 
تمرير محتوى الصف إلى الحدث ضمن معامالت الحدث حيث 
ُيمكن فحص وتعديل بيانات الصف أثناء ملء عنصر التحكم 

 بالبيانات.

SelectedIndexChanged 
يظير ىذا الحدث بعد تغيير الصف المختار في العنصر ومن ثم 

 إرسال بيانات الصفحة إلى المخدم.

 ُيمكن ربط عناصر تحكم القوائم إلى:
 Collection مثل مجموعة الجداول في الغرض :DataSet .مثاًل 
 ArrayList.والتي تحوي عادًة مجموعة من القيم : 
 Hashtable يكون لكل عنصر مفتاح :key  وقيمةvalue  يتم الوصول عادة لمعنصر عن طريق(

 المفتاح( مما يجعميا مناسبة في حالة القوائم حيث يختمف عادًة النص المراد إظياره عن القيمة.
 DataView يحوي ىذا الغرض عمى صفوف من الغرض :DataTable ُيمكن تعبئتيا من قاعدة .

 بيانات، أو إنشائيا وتعبئتيا برمجيًا.
 DataReader يوفر ىذا الغرض اتصال سريع لمقراءة وباتجاه واحد مع قاعدة بيانات. يحوي عادًة :

 مجموعة صفوف.

 ArrayListمثال: الربط مع 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

//create an ArrayList of values to bind to 

ArrayList  arrValues = new ArrayList(); 

arrValues.Add("Microsoft"); 

arrValues.Add("Sun"); 

arrValues.Add("IBM"); 

arrValues.Add("Compaq"); 

arrValues.Add("Oracle"); 

 

//set the DataSource propert of the controls to the array        

MySelectList.DataSource = arrValues; 

MyDropDown.DataSource = arrValues; 

MyASPList.DataSource = arrValues; 

MyDataGrid.DataSource = arrValues; 

MyRepeater.DataSource = arrValues; 

MyDataList.DataSource = arrValues; 

MyCheckList.DataSource = arrValues; 

MyRadioList.DataSource = arrValues; 

          

//bind all the controls on the page 

ISSN: 2617-989X 279 



 

Page.DataBind(); 

} 

 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeFile="RepeatBind1.aspx.cs" Inherits="RepeatBind1" %> 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

    <title>Repeated-Value Data Binding</title> 

</head> 

<body> 

<form id="form1" runat="server"> 

<div> 

<table style="position: relative" cellpadding="5" cellspacing="5"> 

<caption >  

 <span style="color: #0000cc">Repeated-Value Data Binding 1 </span> 

 </caption> 

            <tr><td > 

            HTML <b>&lt;select&gt;</b> element:<br /> 

            <select id="MySelectList" runat="server" /><p /> 

            <b>&lt;ASP:DropDownList&gt;</b> control:<br /> 

            <asp:DropDownList ID="MyDropDown" runat="server" /><p /> 

            <b>&lt;ASP:ListBox&gt;</b> control:<br /> 

            <asp:ListBox ID="MyASPList" runat="server" /><p /> 

            <b>&lt;ASP:DataGrid&gt;</b> control:<br /> 

            <asp:DataGrid ID="MyDataGrid" runat="server" /><p /> 

            <b>&lt;ASP:Repeater&gt;</b> control:<br /> 

            <asp:Repeater ID="MyRepeater" runat="server"> 

                <ItemTemplate> 

                    <%# Container.DataItem %> 

                </ItemTemplate> 

            </asp:Repeater> 

            <p /></td> 

            <td valign="top" > 

            <b>&lt;ASP:DataList&gt;</b> control:<br /> 

            <asp:DataList ID="MyDataList" runat="server"> 

                <ItemTemplate> 

                    <%# Container.DataItem %> 

                </ItemTemplate> 

            </asp:DataList><p /> 

            <b>&lt;ASP:CheckBoxList&gt;</b> control:<br /> 

            <asp:CheckBoxList ID="MyCheckList" runat="server" /><p /> 

            <b>&lt;ASP:RadioButtonList&gt;</b> control:<br /> 

            <asp:RadioButtonList ID="MyRadioList" runat="server" /> 

            <p /> </td></tr></table></div> 

    </form> 

</body> 

</html> 
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 Hashtableمثال: الربط مع 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        //create a HashTable of values to bind to 

        Hashtable tabValues = new Hashtable(); 

        tabValues.Add("Microsoft", 49.56); 

        tabValues.Add("Sun", 28.33); 

        tabValues.Add("IBM", 55); 

        tabValues.Add("Compaq", 20.74); 

        tabValues.Add("Oracle", 41.1); 

        //first <select> displays the Keys in the HashTable 

        MySelectList1.DataSource = tabValues; 

        MySelectList1.DataTextField = "key"; 

        //second one displays the Values in the HashTable 

        //and uses the Keys as the <option> values 

        MySelectList2.DataSource = tabValues; 

        MySelectList2.DataValueField = "key"; 

        MySelectList2.DataTextField = "value"; 

        //same applies to ASP: controls, except here 

        //we can also specify the format of the Key 

        MyDropDown1.DataSource = tabValues; 

        MyDropDown1.DataTextField = "key"; 

        MyDropDown2.DataSource = tabValues; 

        MyDropDown2.DataValueField = "key"; 
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        MyDropDown2.DataTextField = "value"; 

        MyDropDown2.DataTextFormatString = "{0:F}"; 

        MyASPList1.DataSource = tabValues; 

        MyASPList1.DataTextField = "key"; 

        MyASPList2.DataSource = tabValues; 

        MyASPList2.DataValueField = "key"; 

        MyASPList2.DataTextField = "value"; 

        MyASPList2.DataTextFormatString = "{0:C}"; 

        MyDataGrid.DataSource = tabValues; 

        MyRepeater.DataSource = tabValues; 

        MyDataList.DataSource = tabValues; 

        //in the CheckboxList we'll display the Title and 

        //use the Value as the control value 

        MyCheckList.DataSource = tabValues; 

        MyCheckList.DataValueField = "value"; 

        MyCheckList.DataTextField = "key"; 

        //in the RadioList we'll display and format the 

        //Value and use the Key as the control value 

        MyRadioList.DataSource = tabValues; 

        MyRadioList.DataValueField = "key"; 

        MyRadioList.DataTextField = "value"; 

        MyRadioList.DataTextFormatString = "Percentage rate {0:F}%"; 

        Page.DataBind(); //bind all the controls on the page 

    } 

 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeFile="RepeatBind2.aspx.cs" Inherits="RepeatBind2" %> 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

    <title>Repeat Binding 2</title> 

</head> 

<body> 

<form id="form1" runat="server"> 

<div > 

<table style="position: relative; left: 0px; top: 0px;" cellpadding="5" 

cellspacing="5" title="Repeated-Value Data Binding 2"><caption >  

<span style="color: #0000cc">Repeated-Value Data Binding 2 

</span></caption><tr><td > 

    HTML <b>&lt;select&gt;</b> elements:<br /> 

    <select id="MySelectList1" runat="server" />&nbsp; 

    <select id="MySelectList2" runat="server" /><p /> 

    <b>&lt;ASP:DropDownList&gt;</b> controls:<br /> 

    <asp:DropDownList ID="MyDropDown1" runat="server" />&nbsp; 

    <asp:DropDownList ID="MyDropDown2" runat="server" /><p /> 

    <b>&lt;ASP:ListBox&gt;</b> controls:<br /> 

    <asp:ListBox ID="MyASPList1" runat="server" />&nbsp; 

    <asp:ListBox ID="MyASPList2" runat="server" /><p /> 

    <b>&lt;ASP:DataGrid&gt;</b> control:<br /> 

    <asp:DataGrid ID="MyDataGrid"  

      runat="server"AutoGenerateColumns="false"> 

    <Columns> 

        <asp:BoundColumn HeaderText="key" DataField="key" /> 

        <asp:BoundColumn HeaderText="value" DataField="value"  

                                       DataFormatString="{0:C}" /> 

    </Columns> 

    </asp:DataGrid><p /> 

    <b>&lt;ASP:Repeater&gt;</b> control:<br /> 

    <asp:Repeater ID="MyRepeater" runat="server"> 
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       <ItemTemplate> 

       <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "key")%> 

          = 

       <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "value")%><br /> 

       </ItemTemplate> 

       </asp:Repeater><p /> 

       </td><td valign="top" > 

       <b>&lt;ASP:DataList&gt;</b> control:<br /> 

       <asp:DataList ID="MyDataList" runat="server"> 

        <ItemTemplate> 

        '<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "key")%>'- value: 

         <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Value", "{0:E}") %> 

         </ItemTemplate> 

        </asp:DataList><p /> 

        <b>&lt;ASP:CheckBoxList&gt;</b> control:<br /> 

        <asp:CheckBoxList ID="MyCheckList" runat="server" /><p /> 

        <b>&lt;ASP:RadioButtonList&gt;</b> control:<br /> 

        <asp:RadioButtonList ID="MyRadioList" runat="server" /><p /> 

            </td></tr></table></div></form> 

</body> 

</html> 
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 الكممات المفتاحية
 االتصال مع قاعدة بيانات، إنشاء قاعدة بيانات، عناصر تحكم البيانات.

 
 الممخص

 . SQL Serverنستعرض في ىذا آليات التعامل مع قواعد البيانات من النمط  
 

 األهداف التعميمية:
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

 .كيفية االتصال مع قاعدة بيانات 
 .إنشاء قاعدة بيانات 
  البيانات.عناصر تحكم 
 .عرض البيانات في عناصر التحكم 
 .استخدام عناصر البيانات 

 
 المخطط

 ( ىي:Learning Objectsوحدات ) 4يضم فصل التعامل مع قواعد البيانات 
 االتصال مع قواعد البيانات 
 عرض البيانات في عناصر التحكم 
 استخدام عناصر البيانات 
 ربط معامالت االستعالم مع عناصر التحكم 

  

الفصل الثالث عشر:

التعامل مع قواعد البيانات
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 االتصال مع قواعد البيانات
 األهداف التعميمية

 .االتصال مع قاعدة بيانات 
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 التعامل مع قواعد البيانات
التعامل مع قواعد البيانات باستخدام مجموعة من عناصر التحكم الجاىزة. كما ُيمكن التعامل  NET.ُيمكن في 

 مع قواعد البيانات وتنفيذ العمميات األساسية عمييا برمجيًا.
 

 إنشاء قاعدة بيانات
 .SQL Server Database Fileإنشاء قاعدة بيانات من النوع  NET. ُيمكن في

(Add New Item → SQL Databaseينتيي ممف قاعدة البيانات بالالحقة .) mdf ونقوم بوضعو عادًة ،
 كي يكون مسار الوصول لمقاعدة نسبي. App_Dataفي المجمد 

 
 مثال:

 تحوي خمسة جداول: Hotel.mdfنات نقوم بإنشاء قاعدة بيا
  ُنخزن في الجدولCountries  أسماء البالدCountry  مع اسم ممف صورة عمم كل بمدFlag  نضع(

 (.Imagesالصور في المجمد 
  ُنخزن في الجدولStars  تصنيف الفندقStar  وسعر الميمةPrice. 
  ُنخزن في الجدولPlaces  مكان الفندقPlace  ومعامل زيادة السعرfactor. 
  ُنخزن في الجدولMeals  اسم الوجبةMeal  وسعرىاPrice. 
  ُنخزن في الجدولExtras  الخدمات اإلضافية: الخدمةExtra السعر ،Price متاحة أم ال ،

Available. 
 

 عناصر تحكم البيانات
 يذ العمميات األساسية عمييا ىي:مجموعة من عناصر التحكم لالتصال مع قواعد البيانات، وتنف NET.توفر 
  االستعالمSelect 
  اإلضافةInsert 
  الحذفDelete 
  التعديلUpdate 
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 SqlDataSourceعنصر مصدر البيانات 
 .SQLمن تعريف اتصال مع مصدر بيانات من النوع  العنصر1يسمح ىذا 

. سُينشئ المعالج Hotel.mdfألول مرة في المشروع، نختار القاعدة  SqlDataSourceعند استخدام عنصر 
 ليذه السمسمة. اسم2مع قاعدة البيانات. نقوم بإعطاء  Connection Stringتمقائيًا سمسة اتصال 

ُيمكن اآلن استخدام سمسمة االتصال ىذه في أي عممية وصول الحق لقاعدة البيانات  سمسمة االتصالُتخزن 
سواء عبر عناصر التحكم أو برمجيًا. مما يعني عمميًا أن كل اتصاالت المشروع تستخدم ىذه السمسمة وبالتالي 

مسمة في الممف في حال تعديل مسار قاعدة البيانات )كأن توضع عمى مخدم آخر مثاًل( يكفي تعديل ىذه الس
Web.Config.  في الممفWeb.Config. 

 
<connectionStrings> 
    <add name="ConnectionStringHotel" connectionString="Data 
Source=(LocalDB)\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Hotel.mdf;Integrated 
Security=True" 

      providerName="System.Data.SqlClient" /></connectionStrings> 

، يتم تحديد الصفوف التي نريد االستعالم عنيا من قاعدة SqlDataSourceبعد تحديد سمسمة االتصال لمعنصر 
 البيانات.

لمطمب بتوليد  Advancedوفي حال أننا سنقوم بإجراء عمميات إضافة أو حذف أو تعديل، فيجب اختيار الزر 
 الالزمة. Sqlعبارات 

 ,SqlDataSource :SelectQueryالمولدة في خصائص العنصر  Sqlُيمكن معاينة عبارات 
InsertQuery, DeleteQuery, UpdateQuery. 

  

                                                           

 ToolBox من صندوق األدوات  Data الموجود في القائمة 1
 ConnectionStringHotel ليكن مثالً  2

ISSN: 2617-989X 287 



 

 عرض البيانات في عناصر التحكم
 األهداف التعميمية

 .عرض البيانات في عناصر التحكم 
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 عرض البيانات في القوائم
 القوائم لعرض البيانات. ُيمكن استخدام جميع أنواع 
  نحتاج من أجل كل قائمة إلى عنصر مصدر بيانات يتم من خاللو تحديد حقول الجدول الذي نريد ربط

 القائمة معو.
 يتّم الربط بين القائمة ومصدر البيانات باستخدام الخاصية DataSourceID لمقائمة. 
 :يجب تحديد قيمة كل من الخاصيتين التاليتين لمقائمة 

 DataTextField الجدول الذي ستمأل قيمو القائمةحقل 
 DataValueField حقل الجدول الذي سُيعطي قيمة القائمة

 
 مثال:

( المرتبط مع DataSourceID=SqlDataSourceCountryمع مصدر البيانات ) lstCtyترتبط قائمة البالد 
 . ُنحدد الحقول المرتبطة:Countriesالجدول 

DataTextField Country 
DataValueField Flag 

 
لمقائمة. الحظ أننا كتبنا  SelectedValueعند اختيار بمد من القائمة سيكون اسم ممف عمم البمد في الخاصية 

 عند كل تغيير لمبمد في القائمة. imgFlagاإلجرائية التالية عمى القائمة وذلك إلظيار العمم في الصورة 
 

protected void lstCty_SelectedIndexChanged(object sender,EventArgs e) 

{ 

     this.imgFlag.ImageUrl = "Images\\" + this.lstCty.SelectedValue;   

} 

 
 Starمع إظيار الحقل  SqlDataSourceStarsعبر العنصر  Starsمع الجدول  lstStarsترتبط القائمة 
سناد الحقل   القائمة.إلى قيمة  Priceوا 
مع إظيار الحقل  SqlDataSourcePlacesعبر العنصر  Placesمع الجدول  lstWhereترتبط القائمة 

Place  سناد الحقل  إلى قيمة القائمة. Priceوا 
 Mealمع إظيار الحقل  SqlDataSourceMealsعبر العنصر  Mealsمع الجدول  lstFoodترتبط القائمة 
سناد الحقل   القائمة.إلى قيمة Priceوا 
 Extraمع إظيار الحقل  SqlDataSourceExtrasعبر العنصر  Extrasمع الجدول  lstExtraترتبط القائمة 
سناد الحقل   إلى قيمة القائمة. Priceوا 
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 مثال:
 في ىذا المثال: HotelDB.aspxيكون الممف 

 
 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="HotelDB.aspx.cs" 

Inherits="WebServer" %> 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head id="Head1" runat="server"> 

    <title>Hotel Example (DB)</title> 

</head> 

<body > 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> <table border="1"> 

            <caption> Hotel Example (DB)&nbsp;</caption> 

<tr> 

<td style="width: 100px">Country:</td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:DropDownList ID="lstCty" runat="server" AutoPostBack="True" 

OnSelectedIndexChanged="lstCty_SelectedIndexChanged" 

                        Style="position: relative" 

DataSourceID="SqlDataSourceCountry" DataTextField="Country" 

DataValueField="Flag" OnPreRender="lstCty_PreRender" > 

</asp:DropDownList> 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceCountry" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionStringHotel %>" 

SelectCommand="SELECT * FROM [Countries]"></asp:SqlDataSource></td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:Image ID="imgFlag" runat="server" Style="position: relative" 

/></td></tr> 
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<tr> 

<td style="width: 100px"> 

Stars:</td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:DropDownList ID="lstStars" runat="server" Style="position: relative" 

DataSourceID="SqlDataSourceStars" DataTextField="Star" 

DataValueField="Price"></asp:DropDownList> 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceStars" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionStringHotel %>" 

SelectCommand="SELECT * FROM [Stars]"></asp:SqlDataSource></td> 

<td style="width: 100px"></td></tr> 

<tr> 

<td style="width: 100px">Where:</td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:RadioButtonList ID="lstWhere" runat="server" Style="position: 

relative" DataSourceID="SqlDataSourcePlaces" DataTextField="Place" 

DataValueField="Factor"> 

</asp:RadioButtonList> 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourcePlaces" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionStringHotel %>" 

SelectCommand="SELECT * FROM [Places]"> 

</asp:SqlDataSource></td> 

<td style="width: 100px"></td></tr> 

<tr> 

<td style="width: 100px">Meals:</td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:CheckBoxList ID="lstFood" runat="server" Style="position: relative" 

DataSourceID="SqlDataSourceMeals" DataTextField="Meal" 

DataValueField="Price"></asp:CheckBoxList> 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceMeals" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionStringHotel %>" 

SelectCommand="SELECT * FROM [Meals]"></asp:SqlDataSource></td> 

<td style="width: 100px"></td></tr> 

<tr><td style="width: 100px">Extra:</td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:ListBox ID="lstExtra" runat="server" Style="position: relative" 

SelectionMode="Multiple" DataSourceID="SqlDataSourceExtras" 

DataTextField="Extra" DataValueField="Price"></asp:ListBox> 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceExtras" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionStringHotel %>" 

SelectCommand="SELECT * FROM [Extras]"></asp:SqlDataSource> 

</td><td style="width: 100px"></td></tr> 

<tr><td style="width: 100px"> 

 <asp:Button ID="btnCalc" runat="server" OnClick="btnCalc_Click" 

Style="position: relative"Text="How Much" /></td> 

<td style="width: 100px"> 

<asp:TextBox ID="txtOut" runat="server" Style="position: 

relative">0</asp:TextBox></td> 

<td style="width: 100px"></td></tr> 

</table></div> 

<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl="~/Default.aspx" 

Style="position: relative">Home</asp:HyperLink></form></body></html> 
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 لمصفحة بتحديد أول عنصر من قائمة خيارات األماكن كخيار افتراضي: Page_Loadنقوم في اإلجرائية 
 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

if ( ! Page.IsPostBack) 

     lstWhere.SelectedIndex = 0; 

} 

 لعنصر قائمة البالد بإظيار عمم أول بمد: PreRenderكما نقوم في اإلجرائية 
protected void lstCty_PreRender(object sender, EventArgs e) 

{ 

     this.imgFlag.ImageUrl = "Images\\" + this.lstCty.SelectedValue;    } 

 وتصبح إجرائية حساب السعر:
protected void btnCalc_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        double x = 0; 

        x = double.Parse(this.lstStars.SelectedValue); 

 

        x = double.Parse(this.lstWhere.SelectedValue) * x; 

 

        for (int i = 0; i < this.lstFood.Items.Count; i++) 

            if (this.lstFood.Items[i].Selected) 

                x = x + double.Parse(this.lstFood.Items[i].Value); 

        for (int i = 0; i < this.lstExtra.Items.Count; i++) 

            if (this.lstExtra.Items[i].Selected) 

                x = x + double.Parse(this.lstExtra.Items[i].Value); 

 

        this.txtOut.Text = x.ToString(); 

    } 

 ُيبين الشكل التالي إستدعاء لمصفحة:
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 استخدام عناصر البيانات
 األهداف التعميمية

 استخدام Form View 
 Grid View 
 Details View 
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 FormViewاستخدام 
 مثال:
  نقوم في الصفحة التاليةAdminPlaces.aspx  باستخدام العنصرFormView  من أجل

 .Placesإضافة/تعديل/حذف بيانات جدول األماكن 
  يسمح العنصرFormView .بعرض البيانات بشكل نموذج. كما يسمح بإضافة وتعديل وحذف البيانات 
  يرتبط العنصرFormView  بمصدر بيانات مثلsqlDataSource. 
 مثال:

 
 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeFile="AdminPlaces.aspx.cs" Inherits="AdminPlaces" %> 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"><title>Admin Places</title></head> 

<body> 

<form id="form1" runat="server"> 

<table style="position: relative"> 

<tr> 

<td colspan="2" style="text-align: center"> 

 <span style="font-size: 16pt">Admin Places</span></td></tr> 

<tr> 

<td colspan="2"> 

<asp:FormView ID="FormView1" runat="server" AllowPaging="True" 

Caption="Places" CellPadding="4" 

DataKeyNames="Place" DataSourceID="SqlDataSourcePlaces" ForeColor="#333333" 

Style="position: relative"> 

<FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 

<EditRowStyle BackColor="#2461BF" /> 

<EditItemTemplate> 

Place: 

<asp:Label ID="PlaceLabel1" runat="server" Text='<%# Eval("Place") 

%>'></asp:Label><br /> 

 Factor: 

<asp:TextBox ID="FactorTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Factor") 

%>'></asp:TextBox><br /> 

<asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" CausesValidation="True" 

CommandName="Update" 

Text="Update"></asp:LinkButton> 

<asp:LinkButton ID="UpdateCancelButton" runat="server" 

CausesValidation="False" CommandName="Cancel" 

Text="Cancel"></asp:LinkButton></EditItemTemplate> 
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<RowStyle BackColor="#EFF3FB" /> 

<PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" 

/> 

<InsertItemTemplate> 

Place: 

<asp:TextBox ID="PlaceTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Place") 

%>'></asp:TextBox><br /> 

Factor: 

<asp:TextBox ID="FactorTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Factor") 

%>'></asp:TextBox><br /> 

<asp:LinkButton ID="InsertButton" runat="server" CausesValidation="True" 

CommandName="Insert" 

Text="Insert"></asp:LinkButton> 

 <asp:LinkButton ID="InsertCancelButton" runat="server" 

CausesValidation="False" CommandName="Cancel" 

Text="Cancel"></asp:LinkButton></InsertItemTemplate> 

<ItemTemplate>Place: 

<asp:Label ID="PlaceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Place") 

%>'></asp:Label><br />Factor: 

 <asp:Label ID="FactorLabel" runat="server" Text='<%# Bind("Factor") 

%>'></asp:Label><br /> 

<asp:LinkButton ID="EditButton" runat="server" CausesValidation="False" 

CommandName="Edit" 

Text="Edit"></asp:LinkButton> 

<asp:LinkButton ID="DeleteButton" runat="server" CausesValidation="False" 

CommandName="Delete" 

Text="Delete"></asp:LinkButton> 

<asp:LinkButton ID="NewButton" runat="server" CausesValidation="False" 

CommandName="New" 

Text="New"></asp:LinkButton></ItemTemplate> 

<HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" 

/></asp:FormView> 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourcePlaces" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionStringHotel %>" 

DeleteCommand="DELETE FROM [Places] WHERE [Place] = @Place" 

InsertCommand="INSERT INTO [Places] ([Place], [Factor]) VALUES (@Place, 

@Factor)" 

SelectCommand="SELECT * FROM [Places]" UpdateCommand="UPDATE [Places] SET 

[Factor] = @Factor WHERE [Place] = @Place"> 

<DeleteParameters> 

<asp:Parameter Name="Place" Type="String" /></DeleteParameters> 

<UpdateParameters><asp:Parameter Name="Factor" Type="Double" /> 

<asp:Parameter Name="Place" Type="String" /></UpdateParameters> 

<InsertParameters> 

<asp:Parameter Name="Place" Type="String" /> 

<asp:Parameter Name="Factor" Type="Double" /> 

</InsertParameters> 

</asp:SqlDataSource></td></tr></table> 

 <br /> 

<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl="~/Default.aspx" 

Style="position: relative">Home</asp:HyperLink> 

</form> 

</body> 

</html> 
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 ,Insert, Updateمع مالحظة توليد عبارات  Placesمع الجدول  sqlDataSourceيرتبط العنصر 
Delete. 

 
 

 ويكون تنفيذ الصفحة:
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 DetailsViewو GridViewاستخدام 
  نقوم في الصفحة التاليةAdminStars.aspx  باستخدام كل من عنصري البياناتGridView 

 .Countriesمن أجل عرض/إضافة/تعديل/حذف تسجيالت جدول البالد  DetailsViewو
  يسمح عنصر التحكمGridView  بعرض البيانات بشكل جدولي. كما يسمح بتعديل أو حذف البيانات

 DetailsViewُيمكن إضافة تسجيمة جديدة باستخدام ىذا العنصر(. بينما يسمح العنصر )إال أنو ال
 بإضافة/تعديل/حذف البيانات.

  نقوم بربط العنصرين وبحيث يتم إظيار تفصيل التسجيمة في العنصرDetailsView  عند تحديدىا في
GridView: 

  نربط العنصرGridView  بمصدر بيانات يرتبط مع الجدولStars. 
  نربط العنصرDetailsView  بمصدر بيانات آخر يرتبط أيضًا مع الجدولStars  مع تعريف

 .GridViewمعامل الستعالم التحديد يأخذ قيمتو من القيمة المحددة في العنصر 
  ُيمكن إعادة ربط العنصرGridView  مع مصدر البيانات في كل مرة يتم فييا إضافة/تعديل/حذف

بعد كل إضافة أو تعديل أو  ()DataBindوذلك باستدعاء الطريقة  DetailsViewتسجيمة في العنصر 
 .DetailsViewحذف من العنصر 

 مثال:
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<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="AdminStars.aspx.cs" 

Inherits="AdminStars" %> 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head id="Head1" runat="server"> 

    <title>Admin Stars</title></head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div>&nbsp;<table style="position: relative"> 

<tr><td colspan="1" style="text-align: center"> 

Admin Stars</td></tr> 

<tr><td style="width: 100px"> 

&nbsp;<asp:GridView ID="GridViewStars" runat="server" 

AutoGenerateColumns="False" 

Caption="Stars" CellPadding="4" DataKeyNames="Id" 

DataSourceID="SqlDataSourceStars" 

ForeColor="#333333" GridLines="None" Style="position: relative"> 

<FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 

<Columns> 

<asp:CommandField ShowSelectButton="True" /> 

<asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Id" InsertVisible="False" 

ReadOnly="True"SortExpression="Id" Visible="False" /> 

<asp:BoundField DataField="Star" HeaderText="Star" SortExpression="Star" /> 

<asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="Price" SortExpression="Price" 

/></Columns> 

<RowStyle BackColor="#EFF3FB" /> 

<EditRowStyle BackColor="#2461BF" /> 

<SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" 

/> 

<PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" 

/> 

<HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 

<AlternatingRowStyle BackColor="White" /></asp:GridView></td></tr> 

<tr> 

<td style="width: 100px"> 

&nbsp;<asp:DetailsView ID="DetailsViewStars" runat="server" 

AutoGenerateRows="False" 

Caption="Stars Details" CellPadding="4" DataKeyNames="Id" 

DataSourceID="SqlDataSourceDetailsStars" 

ForeColor="#333333" GridLines="None" Height="50px" Style="position: 

relative"Width="125px"> 

<FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 

<CommandRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" /> 

<EditRowStyle BackColor="#2461BF" /> 

<RowStyle BackColor="#EFF3FB" /> 

<PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" 

/> 

<Fields> 

<asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Id" InsertVisible="False" 

ReadOnly="True"SortExpression="Id" Visible="False" /> 

<asp:BoundField DataField="Star" HeaderText="Star" SortExpression="Star" /> 

<asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="Price" SortExpression="Price" 

/> 

<asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" 

ShowInsertButton="True" /></Fields> 

<FieldHeaderStyle BackColor="#DEE8F5" Font-Bold="True" /> 

<HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 

<AlternatingRowStyle BackColor="White" /></asp:DetailsView> 

</td></tr></table> 
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 <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceDetailsStars" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionStringHotel %>" 

DeleteCommand="DELETE FROM [Stars] WHERE [Id] = @Id" InsertCommand="INSERT 

INTO [Stars] ([Star], [Price]) VALUES (@Star, @Price)" 

SelectCommand="SELECT * FROM [Stars] WHERE ([Id] = @Id)" 

UpdateCommand="UPDATE [Stars] SET [Star] = @Star, [Price] = @Price WHERE 

[Id] = @Id"> 

<DeleteParameters> 

<asp:Parameter Name="Id" Type="Int32" /></DeleteParameters> 

<UpdateParameters> 

<asp:Parameter Name="Star" Type="String" /> 

<asp:Parameter Name="Price" Type="Double" /> 

<asp:Parameter Name="Id" Type="Int32" /></UpdateParameters> 

<SelectParameters> 

<asp:ControlParameter ControlID="GridViewStars" Name="Id" 

PropertyName="SelectedValue"Type="Int32" /></SelectParameters> 

<InsertParameters> 

 <asp:Parameter Name="Star" Type="String" /> 

 <asp:Parameter Name="Price" Type="Double" /></InsertParameters> 

</asp:SqlDataSource> 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceStars" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionStringHotel %>" 

SelectCommand="SELECT * FROM [Stars]"> 

</asp:SqlDataSource><br /> 

</div></form></body></html> 
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protected void DetailsViewStars_ItemInserted(object sender, 

DetailsViewInsertedEventArgs e) 

    { 

        this.GridViewStars.DataBind(); 

    } 

protected void DetailsViewStars_ItemUpdated(object sender, 

DetailsViewUpdatedEventArgs e) 

    { 

        this.GridViewStars.DataBind(); 

    } 

protected void DetailsViewStars_ItemDeleted(object sender, 

DetailsViewDeletedEventArgs e) 

    { 

        this.GridViewStars.DataBind(); 

    } 
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 ربط معامالت االستعالم مع عناصر التحكم
 األهداف التعميمية

 .ربط معامالت االستعالم مع عناصر التحكم 
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 ربط معامالت االستعالم مع عناصر التحكم
وتعديميا وحذفيا باستخدام  Mealsبعرض بيانات الجدول  AdminMeals.aspxنقوم في الصفحة التالية 

 .sqlDataSourceيرتبط مع مصدر بيانات  GridViewعنصر 
 InsertQueryأما إلضافة تسجيمة جديدة لمجدول فنستخدم صندوقي نص نربطيما مع معامالت عبارة اإلضافة 

 لمصدر البيانات.
 

 مثال:

 
 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="AdminMeals.aspx.cs" 

Inherits="AdminMeals" %> 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head id="Head1" runat="server"> 

<title>Admin Meals</title></head> 

<body> 

<form id="form1" runat="server"> 

<div><table style="position: relative"> 

<tr> 
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<td colspan="3"> 

<strong><span style="font-size: 16pt; color: #0000cc">Admin 

Meals</span></strong></td></tr> 

<tr><td colspan="3"></td></tr> 

<tr><td colspan="3"> 

<asp:GridView ID="grdMeals" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 

CellPadding="4" 

DataKeyNames="Id" DataSourceID="SqlDataSourceMeals" ForeColor="#333333" 

GridLines="None" 

Style="position: relative"> 

<FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 

<Columns> 

<asp:CommandField ButtonType="Image" DeleteImageUrl="~/Images/delete.gif" 

EditImageUrl="~/Images/edit.gif" 

ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" 

CancelImageUrl="~/Images/cancel.gif" UpdateImageUrl="~/Images/update.gif" 

/> 

<asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Id" InsertVisible="False" 

ReadOnly="True" 

SortExpression="Id" Visible="False" /> 

<asp:BoundField DataField="Meal" HeaderText="Meal" SortExpression="Meal" /> 

<asp:BoundField DataField="Price" HeaderText="Price" SortExpression="Price" 

/></Columns> 

<RowStyle BackColor="#EFF3FB" /> 

<EditRowStyle BackColor="#2461BF" /> 

<SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" 

/> 

<PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" 

/> 

<HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 

<AlternatingRowStyle BackColor="White" /></asp:GridView> 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceMeals" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionStringHotel %>" 

DeleteCommand="DELETE FROM [Meals] WHERE [Id] = @Id" InsertCommand="INSERT 

INTO [Meals] ([Meal], [Price]) VALUES (@Meal, @Price)" 

SelectCommand="SELECT * FROM [Meals]" UpdateCommand="UPDATE [Meals] SET 

[Meal] = @Meal, [Price] = @Price WHERE [Id] = @Id"> 

<DeleteParameters> 

<asp:Parameter Name="Id" Type="Int32" /></DeleteParameters> 

<UpdateParameters> 

<asp:Parameter Name="Meal" Type="String" /> 

<asp:Parameter Name="Price" Type="Decimal" /> 

<asp:Parameter Name="Id" Type="Int32" /></UpdateParameters> 

<InsertParameters> 

<asp:ControlParameter ControlID="txtMeal" Name="Meal" PropertyName="Text" 

Type="String" /> 

<asp:ControlParameter ControlID="txtPrice" Name="Price" PropertyName="Text" 

Type="Decimal" /></InsertParameters> 

</asp:SqlDataSource></td></tr> 

<tr><td style="width: 100px"> 

<asp:LinkButton ID="btnAdd" runat="server" Style="position: relative" 

OnClick="btnAdd_Click">Add New</asp:LinkButton></td> 

<td style="width: 100px"></td> 

<td style="width: 100px"></td></tr> 

<tr><td colspan="3"> 

<asp:Panel ID="panelMeal" runat="server" Height="50px" Style="left: 0px; 

position: relative;top: 0px" Visible="False" Width="192px"> 

<table  border="1" style="position: relative"> 

<tr><td style="width: 100px">Meal</td> 

<td style="width: 112px"> 
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<asp:TextBox ID="txtMeal" runat="server" Style="position: relative; left: 

0px; top: 0px;"></asp:TextBox> 

<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" 

ControlToValidate="txtMeal" 

ErrorMessage="Extra canot be blank" Style="position: relative" 

ToolTip="Extra canot be blank">*</asp:RequiredFieldValidator></td></tr> 

<tr> 

<td style="width: 100px">Price</td> 

<td style="width: 112px"> 

<asp:TextBox ID="txtPrice" runat="server" Style="position: 

relative">0</asp:TextBox> 

<asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server" 

ControlToValidate="txtPrice"Operator="DataTypeCheck" Style="position: 

relative" ToolTip="Price must be number"                         

Type="Currency">*</asp:CompareValidator></td></tr> 

<tr><td colspan="2"> 

<asp:Label ID="lblOut" runat="server" Style="position: 

relative"></asp:Label></td></tr> 

<tr><td colspan="2"> 

<asp:Button ID="btnAddExtra" runat="server" Style="position: relative" 

Text="Add" OnClick="btnAddExtra_Click" /> 

<asp:Button ID="btnCancel" runat="server" CausesValidation="False" 

Style="position: relative" 

Text="Cancel" OnClick="btnCancel_Click" /></td></tr></table> 

</asp:Panel></td></tr></table></div> 

</form></body></html>  
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protected void btnAddExtra_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        SqlDataSourceMeals.Insert(); 

        txtMeal.Text = ""; 

        txtPrice.Text = ""; 

        grdMeals.DataBind(); 

        this.panelMeal.Visible = false; 

    } 
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 الكممات المفتاحية
SqlConnection ،SqlCommand ،SqlDataReader ،SqlDataAdapter ،Dataset. 

 
 الممخص

 نستعرض في ىذا الفصل أىم طرق التعامل مع قواعد البيانات من خالل الكود البرمجي. 
 

 األهداف التعميمية:
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

  الصفSqlConnection. 
  الصفSqlCommand. 
  الصفSqlDataReader. 
  الصفSqlDataAdapter. 
  الصفDataset. 
  عنصر البياناتRepeater. 

 
 المخطط

 ( ىي:Learning Objectsوحدات ) 5يضم فصل التعامل مع قواعد البيانات برمجيًا 
  ًالتعامل مع قواعد البيانات برمجيا 
 مثال تطبيقي 
  عنصر التحكمRepeater 
  مجموعات البياناتDatasets 
 مثال تطبيقي 

  

 الفصل الرابع عشر:

تعامل مع قواعد البيانات برمجيا  ال
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 التعامل مع قواعد البيانات برمجيا  
 األهداف التعميمية

 .الصفوف األساسية لمتعامل مع قواعد البيانات 
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 التعامل مع قواعد البيانات برمجيا  
، Insert، إضافة Selectُيمكن برمجيًا االتصال مع قواعد البيانات وتنفيذ العمميات األساسية عمييا )استعالم 

 (.Update، تعديل Deleteحذف 
عمى مجموعة من الصفوف التي توجد في كل من الفضائين  SQL Serverنعتمد في التعامل مع البيانات 

System.Data وSystem.Data.SqlClient:لذا يجب استيراد ىذين الفضائين في بداية ممف الكود الخمفي . 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 

 
 SqlConnectionالصف 
 ُيستخدم غرض من ىذا الصف لوصل غرض من الصف SqlCommand مع قاعدة بيانات معينة. 
 من أىم خصائص ىذا الغرض الخاصية ConnectionString  والتي ُتحدد سمسمة اإلتصال مع قاعدة

 البيانات.
  من أىم طرق ىذا الغرض الطريقةOpen() ة التي تقوم بفتح اتصال مع قاعدة البيانات المحددة بسمسم

 التي تقوم بإغالق االتصال المفتوح. ()Closeاالتصال، والطريقة 

 ُيستخدم غرض من ىذا الصف لوصل غرض SqlConnection مع غرض SqlDataReader  أو
 .SqlDataAdapterمع غرض 

  يسمح الغرضSqlCommand  بتنفيذ عباراتSQL  أو إجرائيات مخزنةStored Procedures 
عمى قاعدة البيانات. يتضمن ىذا إعادة مجموعة تسجيالت )حيث نستخدم لموصول إلييا غرض آخر 

( ، أو إعادة قيمة وحيدة، أو إعادة عدد SqlDataAdapterأو الغرض  SqlDataReaderكالغرض 
 العناصر المتأثرة باالستعالمات التي التُعيد مجموعة تسجيالت.

 :من أىم طرق ىذا الغرض 
  الطريقةExecuteReader تقوم بتنفيذ األمر المعرف في الخاصية :CommandText  والذي

 ُيعيد مجموعة من التسجيالت.
  الطريقةExecuteNonQuery تقوم ىذه الطريقة بتنفيذ األمر الُمعّرف في الخاصية :

CommandText  استعالم ال ُيعيد صفوف مثل تعميمة(Insert  أوUpdate أوDelete  وتُعيد )
 لتسجيالت التي تأثرت باالستعالم.عدد ا

  الطريقةExecuteScalar تقوم بتنفيذ األمر المعرف في الخاصية :CommandText  والذي ُيعيد
 قيمة وحيدة.
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  بشكل أمامي يوفر غرض من ىذا الصف طريقة سريعة وفعالة لموصول إلى مجموعة من التسجيالت
 ولمقراءة فقط.

 من أىم طرق ىذا الغرض: 
  الطريقةRead: تقوم بتحريك مؤشر التسجيمة إلى التسجيمة التالية. وتُعيد false  عند الوصول

 .لنياية التسجيالت
  الطريقةGetOrdinal("ColName"):  تُعيد فيرس العمود الذي اسمو"ColName". 
  الطريقةGetString (index)مة العمود ذو الفيرس : تُعيد قيindex .كسمسمة نصية 
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 مثال تطبيقي
 األهداف التعميمية

 .مثال عمى التعامل مع قواعد البيانات برمجيًا 
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. تحوي  ىذه SQL Server Expressوالمنشأة باستخدام  Library.mdfليكن لدينا قاعدة البيانات التالية 
 القاعدة عمى ثالثة جداول:

  جدول الكتبBooks 
  جدول فئات الكتبCategories 
  جدول المستخدمينLogins 

 
 

 لنفرض أننا ُنريد قراءة بيانات جدول الكتب واستعراض عناوينيا في قائمة برمجيًا.
 في ىذا المثال: aspx.يكون الممف 

 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="DataReader.aspx.cs" 

Inherits="DBCon" %> 

 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>>Data Reader</title> 
</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" 

Style="z-index: 100; 

            left: 80px; position: absolute; top: 350px" Text="Data Reader 

2" Width="192px" /> 

        <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Height="184px" Style="z-

index: 101; left: 80px; 

            position: absolute; top: 80px" Width="193px"></asp:ListBox> 
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        <asp:Button ID="Button3" runat="server" OnClick="Button3_Click" 

Style="z-index: 102; 

            left: 80px; position: absolute; top: 312px" Text="Data Reader 

1" Width="192px" /> 

        <asp:Button ID="Button4" runat="server" OnClick="Button4_Click" 

Style="z-index: 103; 

            left: 80px; position: absolute; top: 472px" Text="Clear" 

Width="192px" /> 

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Style="z-index: 104; left: 

80px; position: absolute; 

            top: 48px" Text="Books Titles:" Width="184px"></asp:Label> 

            <asp:Button ID="Button2" runat="server"  Style="z-index: 102; 

            left: 72px; position: relative; top: 416px" 

Text="ExecuteNonQuery" Width="192px" OnClick="Button2_Click" /> 

        <asp:Button ID="Button5" runat="server"  Style="z-index: 102; 

            left: -126px; position: relative; top: 376px" 

Text="ExecuteScalar" Width="192px" OnClick="Button5_Click" /> 

        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Style="left: -318px; 

position: relative; top: 256px" 

            Width="184px"></asp:Label> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 
، ومن ثم تنفيذ Select( بإنشاء اتصال مع قاعدة البيانات وتعريف أمر Data Reader 1نقوم في الزر األول )

 .DataReaderوتضمين البيانات الناتجة في  ExecuteQueryىذا األمر باستخدام الطريقة 
ضافتو إلى القائمة.  نقوم بعد ذلك بتنفيذ حمقة عمى ىذا القارئ لقراءة عنوان كل كتاب وا 

protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 

    {  

        String ConStr ; 

        ConStr = "Data 
Source=(LocalDB)\\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\Library.mdf;Integrated 
Security=True"; 
 

        SqlConnection sqlCON = new SqlConnection(); 

        sqlCON.ConnectionString = ConStr; 

 

        SqlCommand MySelectCommand = new SqlCommand(); 

        MySelectCommand.Connection = sqlCON; 

 

        String sql  ; 

        sql = "SELECT * FROM Books"; 

        

        MySelectCommand.CommandText = sql; 

 

        SqlDataReader DReader ; 

         

        sqlCON.Open(); 

        // Execute the SqlCommand and get the SqlDataReader. 

        DReader = MySelectCommand.ExecuteReader(); 

        this.ListBox1.Items.Clear(); 

        String s; 

        int i; 

        while (DReader.Read()) 

        { 

            i = DReader.GetOrdinal("Title"); 

            s = DReader.GetString(i); 
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            this.ListBox1.Items.Add(s); 

        } 

        DReader.Close(); 

        sqlCON.Close(); 

         

    } 

 

 
 

سناد اسم  DataSourceُيمكن ربط القائمة مباشرة مع القارئ وذلك بإسناد اسم القارئ إلى الخاصية  لمقائمة، وا 
عمى القائمة. كما تُبين  ()DataBind، ومن ثم تنفيذ الطريقة DataTextFieldالحقل المعني إلى الخاصية 

 :Data Reader 2اإلجرائية التالية لمزر 
 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        String ConStr ; 

        ConStr = "Data 
Source=(LocalDB)\\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\Library.mdf;Integrated 
Security=True"; 
 

        SqlConnection sqlCON = new SqlConnection(); 

        sqlCON.ConnectionString = ConStr; 

 

        SqlCommand MySelectCommand = new SqlCommand(); 

        MySelectCommand.Connection = sqlCON; 
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        String sql  ; 

        sql = "SELECT * FROM Books"; 

        

        MySelectCommand.CommandText = sql; 

 

        SqlDataReader DReader ; 

         

        sqlCON.Open(); 

        // Execute the SqlCommand and get the SqlDataReader. 

        DReader = MySelectCommand.ExecuteReader(); 

        this.ListBox1.DataSource = DReader; 

        this.ListBox1.DataTextField = "Title"; 

        this.ListBox1.DataBind(); 

 

        DReader.Close(); 

        sqlCON.Close(); 

      

    } 

 
 بإظيار عدد الكتب الموجودة في الجدول: ExecuteScalarتقوم إجرائية الزر 

 
protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        String ConStr ; 

        ConStr = "Data 
Source=(LocalDB)\\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\Library.mdf;Integrated 
Security=True"; 
 

        SqlConnection sqlCON = new SqlConnection(); 

        sqlCON.ConnectionString = ConStr; 

 

        SqlCommand MySelectCommand = new SqlCommand(); 

        MySelectCommand.Connection = sqlCON; 

 

        String sql  ; 

        sql = "SELECT count(*) FROM Books"; 

 

        MySelectCommand.CommandText = sql; 

  

        sqlCON.Open(); 

         

        int nL = int.Parse(MySelectCommand.ExecuteScalar().ToString()); 

 

        Label2.Text = nL.ToString() + " Books "; 

        sqlCON.Close(); 

    } 
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ظيار عدد التسجيالت  ExecuteNonQueryكما تقوم إجرائية الزر  بتفيذ استعالم تحديث عمى جدول الكتب وا 
 التي تّم تحديثيا:

 
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        String ConStr ; 

        ConStr = "Data 
Source=(LocalDB)\\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\Library.mdf;Integrated 
Security=True"; 
 

        SqlConnection sqlCON = new SqlConnection(); 

        sqlCON.ConnectionString = ConStr; 

 

        SqlCommand MySelectCommand = new SqlCommand(); 

        MySelectCommand.Connection = sqlCON; 

 

        String sql  ; 

        sql = "Update Books set CategoryId=1"; 

 

        MySelectCommand.CommandText = sql; 

 

        sqlCON.Open(); 

        

        int nL= int.Parse( MySelectCommand.ExecuteNonQuery().ToString()); 

         Label2.Text = nL.ToString() + " Records has been updated "; 

         sqlCON.Close(); 
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    } 
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 Repeaterعنصر التحكم 
 التعميميةاألهداف 

  استخدام عنصر التحكمRepeater. 
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 Repeaterاستخدام عنصر التحكم 
لعرض مجموعة من البيانات بشكل تكراري. يتم تحديد مظير اإلظيار  Repeater ُيستخدم عنصر التحكم

 .بتعريف مجموعة من القوالب
نقوم في المثال التالي بعرض كتب فئة معينة ُيحددىا المستخدم من قائمة الفئات باستخدام عنصر التحكم 

Repeater. 

 
في المثال السابق بمصدر بيانات مرتبط مع جدول الفئات. أما  DropDownListCatترتبط قائمة الفئات 

وبحيث أن  Whereإنما مع شرط فيرتبط مع مصدر بيانات مرتبط مع جدول الكتب  Repeaterالعنصر 
 معرف فئة الكتاب تساوي إلى فئة الكتاب المحددة من قائمة فئات الكتب:
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 وأىميا: aspx.في الممف  Repeaterيتم تحديد قوالب العنصر 

  قالب ترويسة العنصرHeaderTemplate 
  قالب تذييل العنصرFooterTemplate 
  قالب العنصرItemTemplate 
 ن العناصر قالب الفاصل بيSeparatorTemplate 

 FormViewتحوي عمى عنصر  BooksForm.aspxالحظ أننا نربط صورة غالف الكتاب بصفحة أخرى 
 المعني. في العنوان كي تقوم بإظيار الكتاب ISBNمرتبط مع جدول الكتب. ُنمرر ليذه الصفحة معامل 

 
<div> 

    <strong><span style="font-size: 14pt; color: #0000cc"> 

    Search By Category:</span></strong> 

    <asp:DropDownList ID="DropDownListCat" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSourceCat" 

        DataTextField="Category" DataValueField="CategoryID" 

Style="position: relative" AutoPostBack="True" Font-Bold="True" Font-

Names="Tw Cen MT Condensed" Font-Size="Larger" ForeColor="DarkBlue"> 

    </asp:DropDownList><asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceCat" 

runat="server" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:LibraryConnectionString %>" 

        SelectCommand="SELECT * FROM [Categories]"></asp:SqlDataSource> 

<br /> 

 

</div> 
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<div> 

 

<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server"  

DataSourceID="SqlDataSourceBooks">  

      

<HeaderTemplate> 

<div class="rHead"> 

Search Results: <br /> 

<img alt=""  src="images/SEP.GIF"  width="100%"> 

</div> 

</HeaderTemplate>  

 

       

<ItemTemplate> 

<div class="rItem"> 

<a href="BooksForm.aspx?ISBN=<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, 

"ISBN")%>"  > 

 <input  type="image" 

        src="images/<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ImageUrl")%>" 

/>  

</a> 

 

<b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Title")%></b><br/> 

ISBN: <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ISBN")%> <br/> 

Published: <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "PublicationDate")%><br 

/> 

<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Precis")%> 

</div><br/> 

</ItemTemplate> 

 

<SeparatorTemplate> 

<img alt=""  src="images/SEP.GIF"  width="100%"> 

</SeparatorTemplate>  

        

<FooterTemplate> 

<img alt=""  src="images/SEP.GIF"  width="100%"> 

<div class="rFoot"> 

For more information visit  

   <a href="http://www.svuonline.org">http://www.svuonline.org</a> 

</div> 

</FooterTemplate> 

 

</asp:Repeater>   

 

</div> 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceBooks" runat="server"  

 ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:LibraryConnectionString %>" 

 SelectCommand="SELECT * FROM [Books] WHERE ([CategoryID] = @CategoryID)"> 

    <SelectParameters> 

        <asp:ControlParameter ControlID="DropDownListCat" DefaultValue="1" 

Name="CategoryID" 

            PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" /> 

    </SelectParameters> 

</asp:SqlDataSource> 

    &nbsp; 

</form> 

</body> 

</html> 
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 Datasetsمجموعات البيانات 
 األهداف التعميمية

  مجموعات البياناتDatasets. 
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 SqlDataAdapterالصف 
 يقوم الغرض من ىذا الصف بوصل غرض من الصف sqlCommand  أو أكثر بغرضDataSet. 
 :يممك أربعة خصائص أساسية لتحديد األوامر األساسيةSelectCommand, InsertCommand, 

UpdateCommand, DeleteCommand. 
 من أىم الطرق: 

 الطريقة  Fill: تقوم بتنفيذ األمر SelectCommand  لتأىيل غرضDataSet. 
  الطريقةUpdate امر : تقوم باستدعاء األوInsertCommand, DeleteCommand, 

UpdateCommand  لكل تسجيمة تّم إدراجيا أو تعديميا أو حذفيا ضمن مصدر البيانات
DataSet .الموافق 

 

 DataSetالصف 

 .ُيقدم ىذا الصف مجموعة من الطرق لمتعامل مع قواعد البيانات العالقاتية في بيئة غير متصمة 
 .نقوم أواًل بملء غرض الصف من قاعدة بيانات 
 .نتعامل مع ىذا الغرض في بيئة غير متصمة 
 .ُنعيد االتصال مع قاعدة البيانات لعكس جميع التغييرات التي ُقمنا بيا عمى البيانات 

 ُيبين الشكل التالي مخطط التعامل مع قاعدة بيانات:
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 مثال:
 ,Select, Insert, Update مع أربعة أوامر DataAdapter نقوم في ىذا المثال التعميمي بربط عنصر

Deleteومن ثم استخدام الطريقة . Fill()  لملء مجموعة بياناتDataSet.  نقوم بعد ذلك بتعديل بيانات ىذه
المجموعة )إضافة، تعديل، حذف( من خالل الكود. ومن ثم تنفيذ ىذه التعديالت عمى قاعدة البيانات باستخدام 

 .Updateالطريقة 
والطريقة  DataSourceبمجموعة البيانات عن طريق الخاصية  GridViewكما نربط عنصر تحكم من النوع 

DataBind(). 
 مثال:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeFile="DataAdapter.aspx.cs" Inherits="DR" %> 

 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        <asp:Button ID="Button5" runat="server" Height="48px" 

OnClick="Button5_Click" Style="z-index: 100; 

            left: 168px; position: absolute; top: 240px" Text="DataAdapter" 

Width="177px" /> 

        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" Style="z-index: 102; 

left: 32px; position: absolute; 

            top: 96px" Width="504px"> 

        </asp:GridView> 

     

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 
protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 

{    

String ConStr ; 

ConStr = "Data 
Source=(LocalDB)\\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\Library.mdf;Integrated 
Security=True"; 
 

SqlConnection sqlCON = new SqlConnection(); 

sqlCON.ConnectionString = ConStr; 

 

 

SqlCommand SelectCom = new SqlCommand(); 

SqlCommand UpCom = new SqlCommand(); 

SqlCommand InsertCom = new SqlCommand(); 

SqlCommand DelCom  = new SqlCommand(); 

 

SelectCom.Connection = sqlCON; 

UpCom.Connection = sqlCON; 

InsertCom.Connection = sqlCON; 

DelCom.Connection = sqlCON; 
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SelectCom.CommandText = "Select * from Logins"; 

 

UpCom.CommandText = "UPDATE [Logins] SET [Login] = @Login, [Password] = 

@Password, [BirthDate] = @BirthDate, [Amount] = @Amount, [EMail] = @EMail 

WHERE [UserID] = @UserID"; 

UpCom.Parameters.Add("@Login",SqlDbType.VarChar , 5, "Login"); 

UpCom.Parameters.Add("@Password", SqlDbType.VarChar, 100, "Password"); 

UpCom.Parameters.Add("@BirthDate", SqlDbType.DateTime, 100, "BirthDate"); 

UpCom.Parameters.Add("@Amount", SqlDbType.Int, 100, "Amount"); 

UpCom.Parameters.Add("@EMail", SqlDbType.VarChar, 100, "EMail"); 

UpCom.Parameters.Add("@UserId", SqlDbType.Int, 100, "UserId"); 

 

InsertCom.CommandText = "INSERT INTO [Logins] ([Login], [Password], 

[BirthDate], [Amount], [EMail]) VALUES (@Login, @Password, @BirthDate, 

@Amount, @EMail)"; 

InsertCom.Parameters.Add("@Login", SqlDbType.VarChar, 5, "Login"); 

InsertCom.Parameters.Add("@Password", SqlDbType.VarChar, 100, "Password"); 

InsertCom.Parameters.Add("@BirthDate", SqlDbType.DateTime, 100, 

"BirthDate"); 

InsertCom.Parameters.Add("@Amount", SqlDbType.Int, 100, "Amount"); 

InsertCom.Parameters.Add("@EMail", SqlDbType.VarChar, 100, "EMail"); 

 

DelCom.CommandText = "Delete from [Logins]  WHERE [UserID] = @UserID"; 

DelCom.Parameters.Add("@UserId",SqlDbType.Int, 100, "UserId"); 

 

SqlDataAdapter DBAdapter= new SqlDataAdapter()  ; 

DataSet ResultsDataSet = new DataSet(); 

 

DBAdapter.SelectCommand = SelectCom; 

DBAdapter.UpdateCommand = UpCom; 

DBAdapter.InsertCommand = InsertCom; 

DBAdapter.DeleteCommand = DelCom; 

 

DBAdapter.Fill(ResultsDataSet); 

        

for (int i = 0 ; i<= ResultsDataSet.Tables[0].Rows.Count - 1;i++) 

   ResultsDataSet.Tables[0].Rows[i].ItemArray[5] = i * 1000; 

             

ResultsDataSet.Tables[0].Rows.Add(2, "tata", "789"); 

ResultsDataSet.Tables[0].Rows[0].Delete(); 

 

DBAdapter.Update(ResultsDataSet); 

 

sqlCON.Close(); 

 

this.GridView1.DataSource = ResultsDataSet; 

this.GridView1.DataBind(); 

} 
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 مثال تطبيقي
 األهداف التعميمية

 تطبيقي مثال. 
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 ليكن المطموب إنشاء صفحة في موقع يستطيع من خالليا زوار الموقع تسجيل مالحظاتيم حول ىذا الموقع.
. تحوي ىذه القاعدة جدول وحيد لتخزين تعميقات زوار الموقع Guestbook.mdfلتكن قاعدة البيانات 

Messages. 
 :Messagesُيبين الشكل التالي حقول الجدول 

 
 

 التالية: Guestbook.aspxالصفحة  لتكن
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مع جدول الرسائل وذلك باستخدام  sqlDataSourceمن النوع  MessagesSqlDataSourceيرتبط العنصر 
 )بالنقر بالزر األيمن عمى العنصر(. Configure Data Sourceالمعالج 
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اليرتبط بعنصر  Date@ترتبط معامالت العبارة السابقة بعناصر التحكم وفق ما يمي مع مالحظة أن المعامل 

نما سنعطيو قيمتو في الكود:  تحكم وا 
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 يكون ممف التصميم:
 

<%-- Guestbook.aspx --%> 

<%-- Guestbook Web application with a form for users to submit --%> 

<%-- guestbook entires and a GridView to view existing entries. --%> 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"   

   CodeFile="Guestbook.aspx.cs" Inherits="Guestbook" %> 

 

<!DOCTYPE html > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

   <head runat="server"> 

      <title>Guestbook</title> 

   </head> 

   <body> 

      <form id="form1" runat="server"> 

         <div> 

            <h2><span style="color: navy"> 

               Please leave a message in our guestbook:</span></h2> 

 

            <table> 

               <tr> 

                  <td style="width: 130px; height: 21px;" 

                   valign="top"> 

                     Your name:<br /> 

                  </td> 

                  <td style="width: 300px; height: 21px;" 

                  valign="top"> 

                     <asp:TextBox ID="nameTextBox" runat="server" 

                         Width="300px"></asp:TextBox> 

                  </td> 

               </tr> 

               <tr> 

                  <td style="width: 130px;" valign="top"> 

                     Your e-mail address:<br /> 

                  </td> 

                  <td style="width: 300px;" valign="top"> 

                     <asp:TextBox ID="emailTextBox" runat="server" 

                        Width="300px"></asp:TextBox></td> 

               </tr> 

               <tr> 

                  <td style="width: 130px;" valign="top"> 

                     Tell the world:<br /> 

                  </td> 

                  <td style="width: 300px;" valign="top"> 

                     <asp:TextBox ID="messageTextBox" runat="server" 

                        Height="100px" Rows="8" Width="300px"> 

                     </asp:TextBox> 

                  </td> 

               </tr> 

               <tr> 

                  <td style="width: 130px;" valign="top"> 

                  </td> 

                  <td style="width: 300px;" valign="top"> 

                     <asp:Button ID="submitButton" runat="server" 

                        Text="Submit" OnClick="submitButton_Click" /> 

                     <asp:Button ID="clearButton" runat="server" 

                        Text="Clear" OnClick="clearButton_Click" /> 

                  </td> 

               </tr> 
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            </table> 

            <br /> 

             

            <asp:GridView ID="messagesGridView" runat="server"  

               AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" 

               ForeColor="#333333" GridLines="None" 

               DataSourceID="messagesSQLDataSource" Width="600px" 

               DataKeyNames="MessageID"> 

               <FooterStyle BackColor="#1C5E55" Font-Bold="True"  

                  ForeColor="White" /> 

               <RowStyle BackColor="#E3EAEB" /> 

               <PagerStyle BackColor="#666666" ForeColor="White"  

                  HorizontalAlign="Center" /> 

               <SelectedRowStyle BackColor="#C5BBAF" Font-Bold="True"  

                  ForeColor="#333333" /> 

               <HeaderStyle BackColor="#1C5E55" Font-Bold="True"  

                  ForeColor="White" /> 

               <EditRowStyle BackColor="#7C6F57" /> 

               <AlternatingRowStyle BackColor="White" /> 

               <Columns> 

                  <asp:BoundField DataField="Date" HeaderText="Date"  

                     SortExpression="Date" /> 

                  <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name"  

                     SortExpression="Name" /> 

                  <asp:BoundField DataField="Email" 

                     HeaderText="Email"  

                     SortExpression="Email" /> 

                  <asp:BoundField DataField="Message" 

                     HeaderText="Message"  

                     SortExpression="Message" /> 

               </Columns> 

            </asp:GridView> 

             

            <asp:SqlDataSource ID="messagesSqlDataSource" 

                runat="server"  

               ConnectionString= 

                 "<%$ ConnectionStrings:GuestbookConnectionString %>" 

        SelectCommand="SELECT * FROM [Messages]"  

        DeleteCommand="DELETE FROM [Messages] WHERE  

                  [MessageID] = @original_MessageID" 

        InsertCommand="INSERT INTO [Messages]  

                  ([Date], [Name], [Email], [Message]) VALUES  

                  (@Date, @Name, @Email, @Message)" 

        UpdateCommand="UPDATE [Messages] SET [Date] = @Date,  

            [Name] = @Name, [Email] = @Email, [Message] = @Message  

                  WHERE [MessageID] = @original_MessageID"> 

               <DeleteParameters> 

                  <asp:Parameter Name="original_MessageID" 

                        Type="Int32" /> 

               </DeleteParameters> 

               <UpdateParameters> 

                  <asp:Parameter Name="Date" Type="String" /> 

                  <asp:Parameter Name="Name" Type="String" /> 

                  <asp:Parameter Name="Email" Type="String" /> 

                  <asp:Parameter Name="Message" Type="String" /> 

                  <asp:Parameter Name="original_MessageID" 

                        Type="Int32" /> 

               </UpdateParameters> 

               <InsertParameters> 

                  <asp:Parameter Name="Date" Type="String" /> 

                  <asp:ControlParameter ControlID="nameTextBox"  
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                     Name="Name" PropertyName="Text" Type="String" /> 

                  <asp:ControlParameter ControlID="emailTextBox"  

                    Name="Email" PropertyName="Text" Type="String" /> 

                  <asp:ControlParameter ControlID="messageTextBox"  

                  Name="Message" PropertyName="Text" Type="String" /> 

               </InsertParameters> 

            </asp:SqlDataSource> 

         </div> 

      </form> 

   </body> 

</html> 

 
 أما ممف الكود الخمفي:

 
// Guestbook.aspx.cs 

// Code-behind file that defines event handlers for the guestbook. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

 

public partial class Guestbook : System.Web.UI.Page  

{ 

   // Submit Button adds a new guestbook entry to the database, 

   // clears the form and displays the updated list of guestbook entries 

   protected void submitButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

   { 

      // create a date parameter to store the current date 

       

      System.Web.UI.WebControls.Parameter date = 

         new System.Web.UI.WebControls.Parameter( 

         "Date", TypeCode.String, DateTime.Now.ToShortDateString() ); 

 

      // set the @Date parameter to the date parameter 

       

      messagesSqlDataSource.InsertParameters.RemoveAt( 0 ); 

      messagesSqlDataSource.InsertParameters.Add( date ); 

 

      // execute an INSERT SQL statement to add a new row to the  

      // Messages table in the Guestbook database that contains the 

      // current date and the user's name, e-mail address and message 

      messagesSqlDataSource.Insert(); 

 

      // clear the TextBoxes 

      nameTextBox.Text = ""; 

      emailTextBox.Text = ""; 

      messageTextBox.Text = ""; 

       

      // update the GridView with the new database table contents 

      messagesGridView.DataBind(); 

   } // end method submitButton_Click 

 

   // Clear Button clears the Web Form's TextBoxes 
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   protected void clearButton_Click( object sender, EventArgs e ) 

   { 

      nameTextBox.Text = ""; 

      emailTextBox.Text = ""; 

      messageTextBox.Text = ""; 

   } // end method clearButton_Click 

} // end class Guestbook 

 
 ويكون التنفيذ:
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 الكممات المفتاحية
 خدمة ويب، استخدام خدمة ويب.خدمات الويب، نشر 

 
 الممخص

 نعرض في ىذا الفصل آللية بناء واستخدام خدمات الويب. 
 

 األهداف التعميمية
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

 .آلية عمل خدمات الويب 
 .إنشاء ونشر خدمات الويب 
 .استخدام خدمة ويب 

 
 المخطط

 ىي: (Learning Objectsوحدات ) 4يضم فصل خدمات الويب 
 خدمات الويب 
 إنشاء ونشر خدمات الويب 
 مثال تطبيقي لخدمة ويب 
 مثال: استخدام خدمة ويب 

 

 

الفصل الخامس عشر:

خدمات الويب
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 خدمات الويب
 األهداف التعميمية

 .استخدام خدمات الويب 
 .آلية عمل خدمات الويب 
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 Web Servicesخدمات الويب 
  تسمح خدمة ويبWeb Service  بالقيام بالحسابات الموزعة وذلك من خالل السماح لحاسب من

موجودة عمى حاسب آخر عبر صيغ بيانات مشتركة وبروتوكوالت معيارية  methodاستدعاء طريقة 
 .HTTPو XMLمثل 

  ُتشجعMicrosoft  مسوقي البرمجيات واألعمال االلكترونية عمى نشر وتشارك خدمات الويب. إذ طالما
 أعداد المتصمين باالنترنت، فإن استدعاء التطبيقات لمطرق عبر االنترنت ُيصبح مربحًا. تتزايد يومياً 

  تسمح ىذه التقانة بتسييل عممية تعاون تطبيقات األعمال الضخمة ونموىا بشكل سريع. إذ بالتشارك في
الزمن خدمات الويب الموافقة، ستتمكن الشركات العاممة في تطوير المنتجات البرمجية من اختصار 

 الالزم لمتطوير وااللتفات دائمًا لتطوير خدمات جديدة.
لنأخذ كمثال بسيط، حالة شركة تبيع عمى الويب أقراص موسيقية كما تُعطي معمومات عن الفنانين. ولنفرض أن 
شركة أخرى تختص ببيع بطاقات الحفالت تُقدم خدمة ويب تسمح بمعرفة تواريخ الحفالت القادمة لمختمف 

وتسمح لممستخدمين بشراء بطاقات ىذه الحفالت. ُيمكن لمشركتين أن تتعاونا وبحيث يتمكن مستخدمي  الفنانين
موقع الشركة األولى من شراء بطاقات الحفالت مما سيزيد من عدد زوار موقع الشركة األولى. كذلك فإن الشركة 

ُيمكن ليا أن تطمب عمولة من الشركة  الثانية ستزداد مبيعاتيا إذ أنيا ستستفيد من زبائن الشركة األولى كما
 األولى عمى البطاقات المباعة.

 ُيمثل الشكل التالي مثاًل صفحة ويب لشركة سفر وسياحة تستفيد من عدة خدمات ويب لمساعدة زبونيا:
 .خدمة ويب لمعرفة حالة الطقس لموجية المسافر إلييا 
 .خدمة ويب لمعرفة سعر الصرف لمعممة المحمية 
 معرفة ثمن التذكرة.خدمة ويب ل 
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 آلية عمل خدمات الويب
  تكون خدمة الويب عبارة عن تطبيق موجود عمى حاسب وبحيث ُيمكن ألي حاسب آخر عمى الشبكة

 remoteمن الوصول إلى ىذا التطبيق. ُيدعى عادة الحاسب الحاضن لمتطبيق بالحاسب البعيد
machine. 

  الويب بإرسال طمب استدعاء لطريقة توفرىا خدمة الويب يقوم التطبيق الذي يريد االستفادة من خدمة
رسال الجواب إلى التطبيق المستدعي.  لمحاسب البعيد، والذي يقوم بدوره بمعالجة ىذا الطمب وا 

  يتّم نقل الطمبات واألجوبة باستخدام البروتوكولSOAP مما يعني أن أي زبون قادر عمى توليد .
خدمة الويب، وذلك بغض النظر عن المغة التي ُكتبت بيا  يستطيع استخدام SOAPومعالجة رسائل 

 خدمة الويب. كما ُيبين الشكل التالي:
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  ُيمكن لخدمة الويب أن تقصر خدماتيا عمى زبائن مخولينauthorized .فقط 
  بما أن خدمات الويب والبروتوكولSOAP  مستقمين عن منصات التشغيل والمغات المستخدمة، فُيمكن

تتعاون إذًا عبر خدمات الويب دون أن تقمق لتوافقية البرمجيات أو العتاد أو تقانات لمشركات أن 
 االتصال.

  تتعاون مثاًل الشركات مثلAmazon وGoogle وeBay .عبر تشارك مجموعة من خدمات الويب 
ويتواجد  Methodsيحوي مجموعة من الطرق  Classسنرى أن خدمة الويب ىي في النياية صف 

 بعيد.عمى حاسب 
 Remoteُتستدعى الطرق الموجودة في خدمة ويب عن بعد باستخدام إجرائية االستدعاء البعيدة 

Procedure Call (RPC) يتّم تأشير ىذه الطرق باستخدام الواصفة .WebMethod  كما سنرى
 الحقًا.
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 إنشاء ونشر خدمات الويب
 األهداف التعميمية

 .التعرف عمى آلية إنشاء ونشر خدمة ويب 
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 إنشاء خدمة ويب
  Visual Studio 2013باستخدام  Testتُبين الخطوات التالية الخطوات الالزمة إلنشاء خدمة الويب البسيطة 

 .Internet Information Services IISعمى مخدم االنترنت المحمي 
 ، مع اختيار مكان التخزين:TestHelloServiceأنشئ موقع ويب وسّمو مثاًل  .1

http://localhost/TestHelloService  
 C:\inetpub\wwwrootسوف يتم تخزين الموقع في المسار االفتراضي لمواقع الويب عمى الحاسب: 

 .HelloWebServiceوسّمو مثاًل  Web Serviceأضف عنصر جديد إلى الموقع من النوع  .2
 بإنشاء خدمة ويب بسيطة تتألف مما يمي: Visual Studioيقوم 

  الصفHelloWebService.cs  الذي يحوي الطريقةHelloWorld وىو صف مشتق من ،
 .System.Web.Services.WebServiceالصف 

 الممف  HelloWebService.asmx والذي يحوي: 
 

<%@ WebService Language="C#" CodeBehind="~/App_Code/HelloWebService.cs" 

Class="HelloWebService" %> 

 البرمجة المستخدمة، مسار الكود الخمفي، واسم الصف.محددًا لغة 
 لمتأكد من استضافة خدمة الويب المنشأة عمى الحاسب. IISقم بفتح  .3
 تجريب خدمة الويب لتجريب خدمة الويب .4

 HelloService/HelloWebService.asmxhttp://localhost/Testلتشغيل خدمة الويب: 
 تظير النافذة التالية: HelloWorldوبالنقر عمى االرتباط 

 يظير ناتج تنفيذ طريقة الويب: Invokeوبالنقر عمى الزر 
 قم بتعديل الخدمة األولية إلى الخدمة المطموبة. .5
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 نشر خدمة الويب
  منشورةتكون خدمة الويب السابقة deployed  تمقائيًا ألننا أنشئناىا عمى المخدمIIS .مباشرة 
 ُيمكن فتح خدمة الويب من المستعرض كما وضحنا سابقًا مع العنوان: 

http://localhost/TestHelloService/HelloWebService.asm 
 ُيمكن لآلخرون الموصولون عبر الشبكة من استخدام خدمة الويب المنشورة عمى IIS حاسبك  عمى

 :بكتابة العنوان التالي في المستعرض
http://host/TestHelloService/HelloWebService.asm 

 عمى الشبكة. IP addressىو اسم حاسبك أو عنوانك  hostحيث 
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 مثال تطبيقي لخدمة ويب
 األهداف التعميمية

 .مثال تطبيقي لخدمة ويب 
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 إنشاء خدمة ويب
التالي أواًل بإنشاء خدمة ويب تسمح لزبون مسافر بإدخال المعمومات عن المقعد سوف نقوم في المثال التطبيقي 

 الذي يريد حجزه، ومن ثم تقوم ىذه الخدمة بحجز المقعد إن كان متاحًا.
 أنشئ موقع ويب جديد: .1

(bSitehttp://localhost/ReservationServiceWe.) 
 ضمنيا. Seatsوأنشئ الجدول  Tickets.mdfأنشئ قاعدة بيانات ضمن الموقع  .2
 أربعة أعمدة: Tickets.mdfفي قاعدة البيانات  Seatsيحوي الجدول  .3

 Number .رقم المقعد 
 Type ( نوع المقعدWindow, Middle, Aisle.) 
 Class ( درجة المقعدEconomy, First.) 
 Taken ( أو متاح 1محجوز )(0.) 

 تكون بيانات الجدول مثاًل كما يمي:
إلييا  Seats. أضف الجدول TicketsDataSetلممشروع وسّميا  DataSetأضف مجموعة بيانات  .4

 إلى  مجموعة البيانات(. Server Explorer)اسحب بالفأرة الجدول من نافذة 
 من نوع وصف محددين: أضف االستعالم التالي لموائم الجدول والذي يقوم بإرجاع المقاعد الشاغرة .5

 
SELECT Number  

FROM Seats  

WHERE (Taken = 0 ) AND (Type=@type) AND (Class=@class) 

 قم بتسمية الطرق كما يمي: .6
 :أضف استعالم التحديث التالي لموائم الجدول والذي يقوم بتعديل مقعد ذو رقم معطى لُيصبح شاغراً  .7

 
UPDATE Seats 

SET Taken=1 

WHERE (Number=@number) 

 لمطريقة الناتجة. UpdateSeatAsTakenأعط االسم 
 إلى الموقع. ReservationService.asmxأضف خدمة وب  .8
التي تقوم بالبحث في مقاعد قاعدة  Reserveواكتب الطريقة  ReservationService.csافتح الممف  .9

ت الطريقة مقعد تقوم بتعديل قاعدة لتحديد مقعد يطابق رغبة الزبون. إذا وجد Tickets.mdfالبيانات 
 .False. أما إذا لم يتّم الحجز فتُعيد Trueالبيانات لحجزه و تُعيد 
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ُتحدد نوع المقعد المطموب:   stringمعاممي دخل، األول ىو سمسمة نصية  Reserveتمتمك الطريقة 
(Window, Middle, Aisle( :والثاني سمسمة نصية ُتحدد درجة المقعد .)Economy, First.) 

لمداللة عمى نجاح الحجز. أما إذا لم يكن ىناك مقعدًا متاحًا فإنيا  trueالقيمة  Reserveتُعيد الطريقة 
 .falseُترجع 

 

 
 

 
 

// ReservationService.cs 
 // Airline reservation Web Service. 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Services; 
 
/// <summary> 
/// Summary description for ReservationService 
/// </summary> 
[WebService(Namespace = "http://www.svuonline.org/", Description = 
       "Service that enables a user to reserve a seat on a plane." ) ] 
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 
 
// To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment 

the following line.  
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// [System.Web.Script.Services.ScriptService] 
public class ReservationService : System.Web.Services.WebService { 
    private TicketsDataSet ticketsDataSet = new TicketsDataSet(); 
 
    // create SeatsTableAdapter for interacting with the database 
    private TicketsDataSetTableAdapters.SeatsTableAdapter 
    SeatsTableAdapter = 
            new TicketsDataSetTableAdapters.SeatsTableAdapter(); 
    public ReservationService () { 
       // create TicketsDataSet object for caching data  
    // from the Tickets database 
    } 
   [WebMethod(Description = "Method to reserve a seat.")]  
   public bool Reserve( string seatType, string classType )  
 { 
        // fill TicketsDataSet.Seats with rows that represent untaken 
        // seats that match the specified seatType and classType 
        SeatsTableAdapter.FillByTypeAndClass( 
             ticketsDataSet.Seats, seatType, classType); 
 
        // if the number of seats returned is nonzero,  
        // obtain the first matching seat number and mark it as taken 
        if (ticketsDataSet.Seats.Count != 0) 
        { 
            int seatNumber = ticketsDataSet.Seats[0].Number; 
 
            SeatsTableAdapter.UpdateSeatAsTaken(seatNumber); 
            return true; // seat was reserved 
        } // end if 
       return false; // no seat was reserved 
    } // end method Reserve 

} 

 
 نموذج ويب يستهمك خدمة الويبإنشاء 

 أنشئ موقع ويب جديد: .1
(http://localhost/ReservationClientWebSite.) 

 أضف مرجع لخدمة الويب السابقة: .2
أضف صفحة جديدة. ُيبين الشكل التالي تصميم صفحة الويب والتي تسمح لممستخدم بتحديد كل من  .3

 (. Aisle, Middle, Window( ونوع المقعد )Economy, Firstدرجة المقعد )
 سوف تستخدم ىذه الصفحة خدمة الويب السابقة لتأمين حجز المقعد.

 السابقة: ReservationClient.aspxلمصفحة  XMLُيبين الشكل التالي كود 
  تُعّرف ىذه الصفحة قائمتين منسدلتينDropDownList قائمة أنواع المقاعد، وقائمة درجة :

 المقعد. 
 مر ينقر المستخدم زر األreserveButton  إلرسال طمبو لممخدم ليقوم بتنفيذ اإلجرائية المرتبطة

 .reserveButton_Clickبالزر  
  ُتستخدم التسميةerrorLabel .إلظيار الرسائل الموافقة لممستخدم 

 لمصفحة السابقة: ReservationClient.aspx.csُيبين الشكل التالي الكود الخمفي 
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 استعراض صفحة الويب:ُيبين الشكل التالي 
 عند اختيار المستخدم لمقعد متاح تظير الرسالة:

Your reservation has been made. Thank you. 

 أما عند اختياره لمقعد غير متاح، فتظير الرسالة:
This type of seat is not available. 

Please modify your request and try again. 

 

 
 

 
  

ISSN: 2617-989X 349 



  

 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ReservationClient.aspx.cs" 
Inherits="ReservationClient" %> 
<!DOCTYPE html> 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
  <head id="Head1" runat="server"> 
      <title>Ticket Reservation</title> 
   </head> 
      <body> 
      <form id="form1" runat="server"> 
         <div> 
            <asp:Label ID="instructionsLabel" runat="server"  
          Text="Please select the seat type and class to reserve:"> 
            </asp:Label><br /><br /> 
             
            <asp:DropDownList ID="seatList" runat="server"  
               Height="22px" Width="100px"> 
               <asp:ListItem>Aisle</asp:ListItem> 
               <asp:ListItem>Middle</asp:ListItem> 
               <asp:ListItem>Window</asp:ListItem> 
            </asp:DropDownList>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
             
     <asp:DropDownList ID="classList" runat="server" Width="100px"> 
               <asp:ListItem>Economy</asp:ListItem> 
               <asp:ListItem>First</asp:ListItem> 
           </asp:DropDownList>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
             
       <asp:Button ID="reserveButton" runat="server" Height="24px" 
               OnClick="reserveButton_Click" 
              Text="Reserve" Width="102px" /><br /><br /> 
             
      <asp:Label ID="errorLabel" runat="server" ForeColor="#C00000" 
               Height="19px" Width="343px"></asp:Label>        
         </div> 
      </form> 
   </body> 

 </html> 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class ReservationClient : System.Web.UI.Page 
{ 
    private ReservationServiceReference.ReservationServiceSoapClient ticketAgent = 
      new ReservationServiceReference.ReservationServiceSoapClient(); 
    protected void reserveButton_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
          // if WebMethod returned true, signal success 
      if ( ticketAgent.Reserve( seatList.SelectedItem.Text, 
         classList.SelectedItem.Text.ToString() ) ) 
      { 
         // hide other controls 
         instructionsLabel.Visible = false; 
         seatList.Visible = false; 
         classList.Visible = false; 
         reserveButton.Visible = false; 
         errorLabel.Visible = false; 

         // display message indicating success 
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    Response.Write( "Your reservation has been made. Thank you." ); 
      } // end if 
      else // WebMethod returned false, so signal failure 
      { 
         // display message in the initially blank errorLabel 
         errorLabel.Text = "This type of seat is not available. " + 
            "Please modify your request and try again."; 
      } // end else 
   } // end method reserveButton_Click    

} 
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 مثال: استخدام خدمة ويب
 األهداف التعميمية

  ويب.استخدام خدمة 
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 استخدام خدمة ويب
 :ُيبين المثال التالي استخدام خدمة ويب شييرة تقوم بإعطاء حالة الطقس

 .أنشئ موقع ويب .1
 قم بإضافة مرجع لموقع الويب كما يمي: .2
 .أنشئ صفحة ويب تحوي قائمة بأسماء بعض المدن .3
 :قم باستدعاء خدمة الويب السابقة كما يمي .4
 قم بإختيار مدينة لمعرفة طقسيا: .5

 

 
 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        //http://ws.cdyne.com/WeatherWS/Weather.asmx cdyneServiceWeather 
        com.cdyne.wsf.Weather t = new com.cdyne.wsf.Weather(); 
        com.cdyne.wsf.ForecastReturn x = new com.cdyne.wsf.ForecastReturn(); 
        com.cdyne.wsf.Forecast[] r; 
        x=t.GetCityForecastByZIP(DropDownList1.SelectedValue );    
        r = x.ForecastResult; 
        string s="<table border=1>"; 
        s = s + "<tr > <th colspan=2> " + x.City + " </th>"; 
        for (int i = 0; i < r.Length; i++) 
        { 
            s = s + "<tr> <td> "+ r[i].Date.ToLongDateString() + " <td> " + 
r[i].Desciption + " </tr>"; 
        } 
 
        Label1.Text = s; 

    } 
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 الكممات المفتاحية
XML ،XSL ،XML Control. 

 
 الممخص

 . XMLنستعرض في ىذا أساسيات التعامل مع لغة التأشير الموسعة 
 

 األهداف التعميمية
 يتعرف الطالب في ىذا الفصل عمى:

  لغة التأشير الموسعةXML. 
  لغة األسموب الموسعةXSL. 
  مجموعات البيانات وXML. 

 
 المخطط

 ىي: (Learning Objectsوحدات ) XML 3يضم فصل مقدمة إلى 
 XML 
 مثال تطبيقي 
 مجموعات البيانات وXML 

  

الفصل السادس عشر:

XMLمقدمة إلى 
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XML 
 األهداف التعميمية

  أساسياتXML, XSL. 
  

ISSN: 2617-989X 356 



 

 مقدمة
  طورت لغة التأشير الموسعةXML (Extensible Markup Language)  من قبل منظمة الويب

World Wide Web Consortium’s (W3C)  وىي عبارة عن لغة تأشير لتوصيف 1996عام .
 .HTMLبيانات مييكمة، أي أن المحتوى مفصول تمامًا عن طريقة العرض بخالف لغة 

  بما أنXML  تحوي بيانات فقط، فستكون من ميمة التطبيقات المختمفة تقرير كيفية عرض ىذه
 البيانات.

  بخالف لغةHTML فإن لغة ،XML  ثراتيم تسمح لممستخدمين بخمق مؤtags  الستخداميا في
التطبيقات المختمفة. مما يسمح بخمق لغات تأشير جديدة لتوصيف أنماط معينة من البيانات مثل الصيغ 

 الرياضية أو المركبات الكيميائية أو الموسيقا.
  وبما أن مؤثراتXML  توصف البيانات، فسيكون باإلمكان البحث أو الفرز أو التنسيق إلظيار

 Extensible Styleباستخدام تقانات مشابية مثل لغة األسموب الموسعة  XMLمستندات 
Language(XSL). 

  ُيبين المثال التاليContacts.xml  ممفXML  لبيانات بعض األشخاص، حيث يمكن فتحو باستخدام
 المتصفح:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<contacts> 

  <contact> 

    <lastName>Deitel</lastName> 

    <firstName>Harvey</firstName> 

  </contact> 

  <contact> 

    <lastName>Deitel</lastName> 

    <firstName>Paul</firstName> 

  </contact> 

  <contact> 

    <lastName>Nieto</lastName> 

    <firstName>Tem</firstName> 

  </contact> 

</contacts> 
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  أصبحت اليومXML  الشكل الموحد لتبادل البيانات عمى االنترنت، السيما في تطبيقات تبادل مجموعات

لى الزبائن البعيدين  DataSetsالبيانات   .Remote clientsمن وا 

 
 

 XSLلغة األسموب الموسعة 
  تُعّرف لغة األسموب الموسعةExtensible Stylesheet Language (XSL)  كيفية إظيار محتوى

 إشارة تولتيبXML .1مستند 
  ُيحّدد الممفContacts.xsl  طريقة إظيار بيانات الممفContacts.xml :السابق 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Contacts.xsl" ?> 

<contacts> 

  <contact> 

    <lastName>Deitel</lastName> 

    <firstName>Harvey</firstName> 

  </contact> 

  <contact> 

    <lastName>Deitel</lastName> 

    <firstName>Paul</firstName> 

  </contact> 

                                                           

 .XMLقواعد إظيار )أو تنظيم( بيانات وثيقة  XSLحيث ُتحدد  CSSو HTMLمثل العالقة بين  XSLو XMLُيمكن اعتبار العالقة بين  1
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  <contact> 

    <lastName>Nieto</lastName> 

    <firstName>Tem</firstName> 

  </contact> 

</contacts> 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

  <xsl:template match="/"> 

    <html> 

      <body> 

        <table WIDTH = "200" CELLSPACING = "0" BORDER = "1"> 

          <Caption> My Contacts</Caption> 

          <th WIDTH = "100" >Last Name</th> 

          <th WIDTH = "100" >First Name</th> 

          <xsl:for-each select = "contacts/contact" > 

            <tr> 

              <td WIDTH = "100" > 

                <xsl:value-of select = "lastName" /> 

              </td> 

              <td WIDTH = "100" > 

                <xsl:value-of select = "firstName" /> 

              </td> 

            </tr> 

          </xsl:for-each> 

        </table> 

      </body> 

    </html> 

  </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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 مثال تطبيقي
 األهداف التعميمية

  مثال تطبيقيXML 
 عنصر التحكم XML control. 
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 مثال تطبيقي
 والذي يحوي بيانات مجموعة من الكتب: Books.xmlليكن الممف 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="books.xsl" ?> 

<database> 

   <author>Deitel </author> 

   <book> 

      <title>C++ How to Program: Third Edition</title> 

      <isbn>0-13-089571-7</isbn> 

      <pages>1130</pages> 

      <description>C++ programming textbook. 

      </description> 

      <image>Images/cplus.jpg</image> 

   </book> 

   <book> 

      <title>Getting Started with Microsoft's Visual C++ 6 

         with an Introduction to MFC</title> 

      <isbn>0-13-016147-0</isbn> 

      <pages>163</pages> 

      <description>Introductory MFC programming textbook. 

      </description> 

      <image>Images/mfcvcplus.jpg</image> 

   </book> 

   <book> 

      <title>Java How to Program: Third Edition</title> 

      <isbn>0-13-012507-5</isbn> 

      <pages>1200</pages> 

      <description>Java Programming textbook. 

      </description> 

      <image>Images/javahtp.jpg</image> 

   </book> 

</database> 

 
<?xml version = "1.0"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

  <xsl:template match = "/"> 

    <html> 

      <head> 

        <title> 

          <xsl:value-of select = "database/author"/> 

        </title> 

      </head> 

      <body> 

        <h1> 

            <xsl:value-of select = "database/author"/> 

        </h1> 

        <div ID = "list"> 

          <xsl:apply-templates select = "database"/> 

        </div> 

      </body> 

    </html> 

  </xsl:template> 

 

  <xsl:template match = "database"> 

    <table width = "300" cellspacing = "0" border = "1"> 

        <th width = "100" align = "center">Image</th> 
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        <th width = "50" align = "center">Title</th> 

        <th width = "50" align = "center">ISBN</th> 

        <th width = "50"  align = "center">Pages</th> 

        <th width = "50" align = "center">Description</th> 

 

 

      <xsl:for-each select = "book" > 

        <xsl:sort select="title"/> 

        <tr> 

          <td width = "100" align = "center" valign = "top"> 

            <xsl:choose> 

              <xsl:when test = "image[.!='']"> 

                <xsl:element name = "image"> 

                  <xsl:attribute name = "src"> 

                    <xsl:value-of select = "image"/> 

                  </xsl:attribute> 

                </xsl:element> 

              </xsl:when> 

              <xsl:otherwise> 

                n/a 

              </xsl:otherwise> 

            </xsl:choose> 

          </td> 

 

          <td width = "50" align = "left" valign = "top"> 

            <xsl:choose> 

              <xsl:when test = "title[.!='']"> 

                <xsl:value-of select = "title"/> 

              </xsl:when> 

              <xsl:otherwise> 

                n/a 

              </xsl:otherwise> 

            </xsl:choose> 

          </td> 

 

          <td width = "50" align = "center" valign = "top"> 

            <xsl:choose> 

              <xsl:when test = "isbn[.!='']"> 

                <xsl:value-of select = "isbn"/> 

              </xsl:when> 

              <xsl:otherwise> 

                n/a 

              </xsl:otherwise> 

            </xsl:choose> 

          </td> 

 

          <td width = "50" align = "center" valign = "top"> 

            <xsl:choose> 

              <xsl:when test = "pages[.!=''] "> 

                <xsl:value-of select = "pages"/> 

              </xsl:when> 

              <xsl:otherwise> 

                n/a 

              </xsl:otherwise> 

            </xsl:choose> 

          </td> 

 

          <td width = "50" align = "left" valign = "top"> 

            <xsl:choose> 

              <xsl:when test = "description[.!='']"> 

                <xsl:value-of select = "description"/> 
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              </xsl:when> 

              <xsl:otherwise> 

                n/a 

              </xsl:otherwise> 

            </xsl:choose> 

          </td> 

        </tr> 

      </xsl:for-each> 

    </table> 

  </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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 Control XMLعنصر التحكم 
   يرتبط عنصر التحكمXML Control  مع ممفXML  وممفXSL  مما يسمح بعرض محتوى الممف

XML  في صفحةASPX  وفق األسموب المحدد فيXSL. 
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 XMLمجموعات البيانات و
 األهداف التعميمية

 االستيراد والتصدير بين مجموعة بيانات وXML. 
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 XMLو Datasetsمجموعات البيانات 
  ُيمكن استيراد و تصدير بيانات مجموعة بيانات إلى مستندXML  ُيبين الشكل التالي:كما 

 

 
  نقوم في اإلجرائية التالية بملء مجموعة بيانات من جدول الكتب ومن ثم كتابة البيانات في المستند

Library.xml: 
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        String ConStr; 

        ConStr = "Data 
Source=(LocalDB)\\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\Library.mdf;Integrated 
Security=True;Connect Timeout=30"; 
 

        SqlConnection sqlCON = new SqlConnection(); 

        sqlCON.ConnectionString = ConStr; 

 

 

        SqlCommand SelectCom = new SqlCommand(); 

 

        SelectCom.Connection = sqlCON; 

        SelectCom.CommandText = "Select * from Books"; 

 

        SqlDataAdapter DBAdapter = new SqlDataAdapter(); 

        DataSet ResultsDataSet = new DataSet(); 

 

        DBAdapter.SelectCommand = SelectCom; 

 

        DBAdapter.Fill(ResultsDataSet); 

 

                  

        ResultsDataSet.WriteXml(Server.MapPath("Library.xml")); 

        Response.Redirect("Library.xml"); 

    } 
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  نقوم في اإلجرائية التالية بملء مجموعة بيانات من جدول الكتب ومن ثم كتابة البيانات في مستند

Library.xml  ومن ثم توليد ممفLibrary.html  بعد تطبيق األسموبLibrary.xsl: 
 

protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        String ConStr; 

        ConStr = "Data 
Source=(LocalDB)\\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\Library.mdf;Integrated 
Security=True;Connect Timeout=30"; 
 

        SqlConnection sqlCON = new SqlConnection(); 

        sqlCON.ConnectionString = ConStr; 

 

        SqlCommand SelectCom = new SqlCommand(); 

        SelectCom.Connection = sqlCON; 

        SelectCom.CommandText = "Select * from Books"; 

 

        SqlDataAdapter DBAdapter = new SqlDataAdapter(); 

        DataSet ResultsDataSet = new DataSet(); 

        DBAdapter.SelectCommand = SelectCom; 

 

        DBAdapter.Fill(ResultsDataSet); 

 

        XmlDataDocument xmlDoc = new XmlDataDocument(ResultsDataSet); 

 

        XslTransform xslTran = new XslTransform(); 

        xslTran.Load(Server.MapPath("Library.xsl")); 

        XmlTextWriter writer = new 

XmlTextWriter(Server.MapPath("Library.html"), System.Text.Encoding.UTF8); 

        xslTran.Transform(xmlDoc, null, writer); 

        writer.Close(); 

        Response.Redirect("Library.html"); 

    } 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

  <xsl:template match = "/"> 

    <html> 

      <head> 

        <title>Coho Library</title> 

      </head> 

      <body> 

        <table width = "100%" cellspacing = "0" border = "1"> 

            <th width = "200" align = "center">Image</th> 

            <th width = "30%" align = "center">Title</th> 

            <th width = "25%" align = "center">ISBN</th> 

            <th width = "30%" align = "center">Description</th> 

           

          <xsl:for-each select = "NewDataSet/Table" > 

            <xsl:sort select="Title"/> 

            <tr> 

              <td width = "200" align = "left" valign = "top"> 

                <xsl:choose> 

                  <xsl:when test = "ImageURL[.!='']"> 

                    <xsl:element name = "image"> 

                      <xsl:attribute name = "src"> 

                        <xsl:text> Images/</xsl:text> 

                        <xsl:value-of   select = 'ImageURL' /> 

                      </xsl:attribute> 

                    </xsl:element> 

                  </xsl:when> 

                  <xsl:otherwise> 

                    n/a 

                  </xsl:otherwise> 

                </xsl:choose> 

              </td> 

 

              <td width = "25%" align = "left" valign = "top"> 

                <xsl:choose> 

                  <xsl:when test = "Title[.!='']"> 

                    <xsl:value-of select = "Title"/> 

                  </xsl:when> 

                  <xsl:otherwise> 

                    n/a 

                  </xsl:otherwise> 

                </xsl:choose> 

              </td> 

 

              <td width = "10%" align = "left" valign = "top"> 

                <xsl:choose> 

                  <xsl:when test = "ISBN[.!='']"> 

                    <xsl:value-of select = "ISBN"/> 

                  </xsl:when> 

                  <xsl:otherwise> 

                    n/a 

                  </xsl:otherwise> 

                </xsl:choose> 

              </td> 

 

              <td width = "60%" align = "left" valign = "top"> 

                <xsl:choose> 

                  <xsl:when test = "Precis[.!='']"> 

                    <xsl:value-of select = "Precis"/> 

                  </xsl:when> 
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                  <xsl:otherwise> 

                    n/a 

                  </xsl:otherwise> 

                </xsl:choose> 

              </td> 

            </tr> 

          </xsl:for-each> 

        </table> 

      </body> 

    </html> 

  </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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 اقتراحات وتمارين
 وتنفيذ موقع تحميل أغاني وموسيقىالمشروع األول: تصميم 

 المطموب تصميم وتنفيذ موقع لتنزيل األغاني والموسيقا يشابو مثاًل الموقع
www.melody4arab.com 

 وبحيث يقدم الخدمات األساسية التالية:
  أو اسم المغني.إمكانية البحث عن أغنية معينة وفق وذلك حسب اسم األغنية 
 .إمكانية استعراض األلبومات الموجودة لمغني معين 
 .تظير نتائج البحث بشكل جدولي يظير لكل مغني: عنوان األلبوم، األغاني، صورة األلبوم 
  وجود تصنيف لممغنيين واألغاني حسب االحرف االبجدية بحيث عند النقر عمى حرف ابجدي معين

نحصل عمى جميع األغاني أو المغنيين الذي يبدأ اسميم بيذا الحرف عمى مستوى المغنيين أو األغاني 
مكانية الوصول السم المغني أو  )عمى الصفحة الرئيسية وباقي الصفحات الحظ األحرف االبجدية وا 
األغنية ضمن الموقع المذكور أعاله(. مثاًل: عند الضغط عمى حرف )ن( عمى مستوى المغنيين نحصل 

 ذي يبدأ اسميم بحرف )ن(. وكذلك بالنسبة لألغاني.عمى جميع المغنيين ال
  عند النقر عمى عنوان األغنية أو صورة األلبوم ننتقل إلى صفحة المغني والتي تحوي إضافة إلى

مكانية تنزيل األغنية.  المعمومات السابقة لمحة عن المغني وا 
 لتالي يجب أن يكون لدينا صفحة ال يستطيع الزائر تنزيل أي أغنية مالم يكن مسجل مسبقا في الموقع وبا

sign up  تحوي مجموعة من معمومات الزبون إلمكانية الدخول لمموقع وتنزيل األغاني بعد اضافتيا الى
 عربة التسوق.

  إدارة عربة تسوقShopping Basket  والتي تحوي األغاني التم تّم طمبيا مع إمكانية تعديل عدد
 األغاني أو الحذف.

  صفحة طمبيةOrder  تحوي بعض المعمومات عن المستخدم: االسم، العنوان، البريد اإللكتروني، رقم
 بطاقة االعتماد.

  يجب أن تكون صفحات الموقع كميا وفقMasterPage  .واحد 
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المشروع الثاني: مشروع بناء تطبيق وب لتسجيل الطالب لموادهم ضمن الجامعة 
  االفتراضية السورية

 
 توصيف المشروع:

  ىذا المشروع ىو بناء تطبيق يسمح لطالب الجامعة االفتراضية السورية بتسجيل موادىم اليدف من
 بشكل مباشر عمى االنترنت وذلك حسب المواد المتاحة ليم في برنامجيم.

 يتألف المشروع من قسمين قسم الطالب وقسم اإلدارة.
 قسم اإلدارة-أوالا 

  اد لكل برنامج )رمز المادة، اسم المادة، عدد يقوم مدير النظام بتعريف جميع البرامج وجميع المو
 الجمسات، سعر المادة(.

  ُيحدد مدير النظام من أجل كل برنامج في الجامعة المواد المفتوحة لمفصل الحالي أي المفتوح التسجيل
 فيو.

 .ومن أجل كل مادة مفتوحة: عدد الطالب األعظمي الممكن تسجيميم في المادة لمفصل الحالي 
 ر النظام إظيار من أجل أي مادة في أي برنامج أسماء الطالب المسجمين في المادة.ُيمكن لمدي 

 
 قسم الطالب -ثانياا 

بداية يجب أن يقوم الطالب بالتسجيل ضمن الموقع المطموب من خالل صفحة تحوي معمومات التسجيل  .1
البرنامج الذي يدرس فيو  األساسية وىي: االسم الكامل، اسم المستخدم، كممة المرور، البريد االلكتروني،

 الطالب )يتم توليده تمقائيا ويتم اعطاءه لمطالب الستخدامو فيما بعد(. IDالطالب، 
بعد عممية التسجيل يستطيع الطالب الدخول إلى الموقع من خالل صفحة يطمب منو إدخال اسم  .2

 المستخدم وكممة السر.
التي ُيمكن لو التسجيل عمييا )مواد برنامجو بعد تسجيل الدخول يظير لمطالب صفحة ُتظير لو المواد  .3

 المفتوحة حاليًا(.
يكون لكل مادة المعمومات التالية: رمز المادة، اسم المادة، عدد الطالب المسجمين بيذه المادة لغاية اآلن، السعة 

 القصوى لمطالب ليذه المادة، سعر المادة.
يزال ىناك شواغر( بالتسجيل بالضغط وحيث  يقوم الطالب إذا كان من الممكن ان يسجل بمادة )أي ال .1

حيث يتم تجميع المواد مع المبمغ اإلجمالي  Registration Cartُتضاف المادة إلى قائمة تسجيل 
 .Registration Cartلكافة المواد التي قام الطالب بتسجيميا ضمن 

 ال يحق لمطالب التسجيل عمى أكثر من خمسة مواد. .2
جراء تعديل عمييا إضافة/حذف.ُيمكن لمطالب دائمًا معاي .3  نة قائمة تسجيمو وا 
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 مالحظات:
 .عندما يقوم الطالب بالتسجيل بمادة بالطبع فإن عدد المقاعد لممادة سينقص واحد 
  تنتيي عممية التسجيل بمادة بعممية اإلضافة إلىRegistration Cart  والتي ُتظير المواد التي قام

 بتسجيميا والمبمغ اإلجمالي.
 مطالب إلغاء تسجيمو في مادة وعندىا ُيحرر المقعد المحجوز لو.ُيمكن ل 

 
 المشروع الثالث: تصميم وتنفيذ موقع لشراء الكتب

 المطموب تصميم وتنفيذ موقع لعرض وشراء الكتب.
 ُيمكن االستئناس بمواقع شييرة مثل: 

http://www.amazon.co.uk 
 

 يقدم الموقع الخدمات األساسية التالية لمزائر: يجب أن
  إمكانية البحث عن كتاب معين وذلك حسب فئة الكتاب و/أو اسم الكتاب و/أو المؤلفين المشتركين و/أو

 الناشر و/أو تاريخ النشر.
  عند النقر عمى عنوان الكتاب أو صورة الكتاب ننتقل إلى صفحة معمومات الكتاب )صورة غالف

 الناشر، المؤلفون، لمحة، السعر(.الكتاب، 
  ال يستطيع الزائر شراء أي كتاب ما لم يكن مسجل مسبقا في الموقع وبالتالي يجب أن يكون لدينا

 تحوي مجموعة من معمومات الزبون )االسم، البريد، ، ...(. sign upصفحة 
 ( ضافة تعميق.5،  4، 3، 2، 1يمكن لكل مشترك تصنيف كتاب  ( وا 
 ( ىي وسطي تقييمات المشتركين.5إلى  1الكتاب عدد من النجوم )من  يظير في صفحة 
 .يمكن في صفحة الكتاب قراءة تعميقات المشتركين 
 .يحوي الموقع إدارة كاممة لعربة تسوق 
  يقوم الزبون بعد تعبئة عربة التسوق بإجراءsubmit .)فقط )أي لن ندخل في مسائل الدفع االلكتروني 

 

 نظام:أما بالنسبة لمدير ال
 .إدارة فئات الكتب/ الكتب/ المؤلفين/ الناشرين 
 .)إصدار تقرير إحصائي يومي/ شيري بأرباح الموقع )مجموع قيم الكتب المشتراة 
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