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  الفریق العربي للبرمجة–                                                      تألیف و أعداد أحمد عصام نعیم ١ – ٢ 

  VS.net 2005فى البدایة أود عرض رسم تعبیري بسیط یوضح ما ھو الجدید بشكل عام فى األصدار الجدید من 

ASP.netالجدید فى  2.0

”Page Framework“ممیزات منصة الصفحة 

الصفحات األم الصفحات األم  سھول تغییر الشكلسھول تغییر الشكل المحلیة   المحلیة   نص قابل للتنفیذ  نص قابل للتنفیذ  

.الدوال الموجودة فى البنیة التحتیة    

العضویة العضویة  أدارة المھام أدارة المھام  شخصیة  شخصیة  

األبحار فى الموقع  األبحار فى الموقع   حفظ البیانات حفظ البیانات  األدارةاألدارة

Server Control أداة خادم ٥٠األدوات الجدیدة أكثر من 

األمن األمن  بیانات بیانات أجزاء الویب أجزاء الویب  االبحار االبحار 

 
  ١ الشكل

ASP.NET Whidbey “Page Framework” Features

Master PagesMaster Pages Themes/SkinsThemes/Skins Client ScriptClient ScriptLocalizationLocalization

ASP.NET Whidbey “Building Block” APIs

MembershipMembership Role ManagerRole Manager PersonalizationPersonalization

Site NavigationSite Navigation Database CachingDatabase Caching ManagementManagement

ASP.NET 2.0 Developer Stack

ASP.NET Whidbey “Control Buckets” (50+)

SecuritySecurity Web PartsWeb PartsDataData NavigationNavigation

 
  ٢ الشكل
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  الفریق العربي للبرمجة–                                                      تألیف و أعداد أحمد عصام نعیم ١ – ٣ 

من وقت المطور مما سیزید تركیز المطور فى % ٣٠ھذه الممیزات الجدیدة و المكتبات و األودات سوف توفر أكثر من 
 وھو أن خلف ٢٠٠٥وھو یعتبر أساس كل جدید فى األصدار أرید أن أوضح شئ صغیر لفھم ، أنشاء حلول أقوى و أفضل

 و التى تقوم Provider Classمكتبة المخصص  ما یسمى ب٢ و ١كل وحدة من ھذه الوحدات الموجودة فى الشكل 

بعمل كل ما كنت تقوم بھ أنت كمطور وسوف تأتى أمثلة لشرح ھذا الموضوع بالتفصیل باألضافة الى أنھ سوف یكون ھناك 
  .الى كیفیة أنشائھا كیفیة عملھا باألضافة Provider Classفصل كامل بتحدث عن 

  
  2005net .VSإنشاء مشروع جدید فى الـ

   :أن تقوم بـ علیك ابقة لكى تقوم ببدأ مشروع جدید كانفى األصدارات الس  
File à New à Solution 

  .نتاجھروع ثم نوع البرنامج الذي تود إشو بعد ذلك تظھر نافذة التى منھا تختار لغة الم
  ن ھو  كل ما علیك اآللوضع مختلف و من وجھة نظري فھو لألحسن حیث أن ا٢٠٠٥األن فى فیجوال ستودیو 

File à New à Web site 

 
 3 كلالش

  . و طریقة الحفظو بعد ذلك تقوم بإخیار نوع المشروع و لغتھ
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 4 الشكل

  .األن لنشرح ما أمامنا فى ھذه الشاشة
 و من ھنا تختار نوع برنامج الویب سواء كان برنامج ویب) قوالب( Templatesفى القسم العلوى نجد ما یسمى بالـ

ھو موجود فى حالة أنك تود أن ترى مثال حى و فأما األختیار الثالث " web services"أو كان خدمات " موقع"عادي 

  .الرابع ھو مشروع ویب فارغ یمكنك توجیھ حسب ما ترید
   Locationفى جزء الـموقع 

قائمة منزلقة و محتویاتھا  و الذى یتكون من  Locationھناك جزء مھم جدا البد من توضیحة وھو الجزء األول من 
  كاألتى 

 
 5 الشكل

  و األن لنشرحھم بالتفصیل

 File System: أوال  •

o فى حالة أنك تقوم بتجربة الـVS.net  فھذه ھو أنسب أختیار لك حیث ال یتطلب منك وجود خادم IIS 
– internet information serverأنھ من الممكن األن  ھنا یمكنك أستناج شئ أخر وھو 

 حیث كان ھناك مشكلة VS.net 2005 العمل بـ Windows XP home Editionلمستخدمي 
 وكان ھذا الخادم غیر موجود فى نسخة المنزلیة من IISفى مشاریع الویب أنھ البد من توافر خادم 

 بساطة األن فى بكل" البد من وجود خادم؟؟؟" كیف یعمل مشروع الویب نرائع جدا و لك . XPویندوز 
صغیر یقوم بھذه المھمھ كما ھو موضح  ) Server( صدار الجدید من فیجوال ستودیو یوجد خادماأل

 .٥ و ٤فى الشكل 
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  6 الشكل

 
  7 الشكل

 

 HTTP: ثانیًا  •

o  Local الخیار جید فى حالة وجود خادم محلى ھذاLocal IISذا سوف یتیح للمستخدمین  وھ
 الموجودین فى الشبكة األطالع على مشاریعك

 FTP: ثالثَا  •

o  ھذا الخیار جید أذا ما كنت تود التعامل مباشرة مع مستضیف الموقعHost حیث سوف یمكنك من 
 .خاللھ التعامل مباشر و الحي مع مشروعك فى بیئة عمل فعلیھ و حیھ

طریقة الحفظ و التعامل مع الملفات األن ننتقل الى أختیار اللغةو المقصود ھنا ھو بعد أن تم الجزء الخاص بشرح موقع و 
  .أختار اللغة التى سوف تنفذ بھا مشروعك و ھذا طبعا خبار بسیط و یرجع الیك و حسب أھتمامك كمطور برامج ویب

  

  
  CodeFile الى  CodeBehindتم تغییر 

 
  ٨ الشكل

  
  

  

  
 و Default.aspx و ملف APP_Data بأنشاء مجدل  VS.netعند أنشاء المشروع ألول مرة سوف یقوم 

   Default.aspx.vb أو  Default.aspx.csملف الكود الكود 
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 9 الشكل

  
  للغات فى مشروع واحداألن الى أكثر الخواص الجدیدة أثارة و ھى تعدد ا

فى األصدارات السابقة من فیجوال ستدیو كان ھذا الموضوع معقد الى حد منا حیث كان علیك أن تقوم ببعض   
الحیل لكي تقوم بدمج أكثر من لغة فى مشروع واحد األن فى األصدار الجدید من فیجوال ستودیو دوت نت األمر أبساط ما 

  رق أو أن ھناك أكثر من لغة فى المشروع الواحد یكون لدجة أنك لن تشعر بأن ھناك ف

 
  ١٠ الشكل

  

  

  ھذه الخاصیة لھا میزة و عیب فى نفس الوقت 

  .مما یسھل العمل فى المشروعات الكبیرة. المیزة ھى أنھ لیس على كل أفراد الفریق أن یستعملوا نفس اللغة
على من ف یكون ھناك مشكلة وھى أنھ فى حالة الصیانة سوف یكون العیب ھو أنھ فى المشروعات كبیرة سو

  .یقوم بعملیة الصیانھ یتقن اللغات المستخدمھ فى المشروع و الذى من الممكن أن یكون غیر متاح
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  خاصیة أخرى جدیدة و مفیدة و ھى أمكانیة دمج الصفحة و ملف الكود 

 
  ١١ الشكل

لخاصیة تكمن فى أنھ فى بعض األحیان ال یحتاج المطور أن یكون ھناك ملف كامل للكود نظرا النھ لن یكون أھمیة ھذه ا
 Log and و ھذا یظھر على سبیل المثال فى حالة صفحات الـCode Blocksھناك الكثیر من وحدات الكود 

redirect متابعة التطبیق و تحسینة و التى تستخدم لحفظ بیانات تحرك المستخدم داخل التطبیق ألغراض.  
  

 AutoCompilation الخواص المھمھ و المفیده جید ھى خاصیة الترجمة التلقائیة لملفات الكود من أحدى
 أو Session Objectحیث أنھ بمجرد حفظ الملف یقوم المترجم بأعادة ترجمة ملف الكود دون أنھاء أى من جلسة 

فیدة للمطورین حیث توفر الوقت الذى كان یستھلك فى أعادة الخطوات  ھذه الخصیة مApplication Objectالتطبیق 

  .Application objectsو ال  Sessionsالتى تقوم بأعداد كال من الـ
  

  

كثیر من الخواص المتعلقة بالكود و أعادة الترجمة ترجع الى سبب فنى مھم جدا البد أن یعرفة المطور وھو أن 
حدى بمعنى أنھ أذا قمت بتعدیل ما فى صفحة معینة من صفحات المشروع كل صفحة األن یتم ترجمتھا على 

یمكنك األستفادة من ھذه الخاصیة فى ، سوف یقوم المترجم التلقائي بترجمة الصفحة التى تم التعدیل فیھا فقط
قدیمة باألضافة الى أنھ فى األصدارات الالمشاریع الضخمة حیث فى حالة الصیانة من المستحیل أیقاف الخدمة 

 مما یسبب بعض Application و الـSessionعند أعادة ترجمة مشروع بشكل ما یؤدي الى فقد كال من الـ
 أذا فكرنا قلیال سوف نجد الكثیر من الفوائد التى تأتى من وراء خاصیة كھذه كل ما .المشاكل فى بعض األحیان

  . الجدیدة و التى سوف تسھل الكثیرمع ھذه الخاصیة" خبرة التعامل"نحتاجة ھو بعض الوقت لكى تظھر 
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 و من أھم الممیزات التى سوف توفر الكثیر من العناء على كال من مصمم الجرافیك للمشروع و مطورة ھناك میزة جدیدة

األسم یبدو غریب و لكن ال تقلق سوف یتم شرح ھذا الموضوع بالتفصیل وسوف !!! وھى خاصیة وراثة من الصفحة األم 

  :اصیة فى حاالت معینة أوَال و لكي تقوم بتجربة بسیطة لھذه المیزة الجدیدة نتبع األتىیظھر ھذه الخ
 Add new itemبالزر األیمن للماوس و أختار  قم بالضغط Solution Explorerمن نافذة 

 
  ١٢ الشكل

  
 Master Pageوم بأختیار  نق Templates فى القسم Add New Itemو بعد ذلك نختار من نافذة 
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  ١٣ الشكل

 و Web Form سوف نختار Master Pageنقوم بأضافة عنصر جدید بنفس الطریقة السابقة و لكن بدال من أختیار 
 Master Pageسوف نقوم بتفعیل الخیار 

 
  14 الشكل

   و التى سوف تختار منھا الصفحة األم التى تود أن ترث منھاSelect Master Pageشاشة بعد ذلك سوف یظھر 
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  ١٥ الشكل

بھذا نكون قد قمنا بعمل نوع ما من ربط الصفحة األم بالصفحة الفعلیة كما ذكرت أنھ ھناك فصل كامل بتحدث عن ھذا 

  .الموضوع نظرا لكثرة التفاصیل بھ
  

  :rtial ClassPaالمكتبة الجزئیة 
  .خاصیة جدیدة و فى نظرى سوف توفر الكثیر من العناء التى كان یعنیھا المطورین فى المشاریع الضخمة

  .واألن لنقوم بتوضیح األمر لكي یتضح لكم مدى أھمیت ھذه المیزة
سبب یرجع الى ال!!!  سوف تجدھا مختلفة تماما عما سبق VS.net 2005فى البدایة عن رؤیة صفحة الكود التى یتنجة 

عند ، أنھ تم أخفاء كل الوكود الخاصة بأنشاء المكونات على الصفحة و ھذا النھ لم یتواجد أھمیة حقیقیة ألظھار ھذا الكود
  محاولة الدخول لكتابة كود أى حدث نالحظ األتى 

 
  ١٦ الشكل
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  ١٧ الشكل

المعنى المقصود ھنا ھو أنھ ھذه المكتبة فى الواقع جزاء من ، معرف المكتبة الى  Partialم أضافة الكلمة كما تالحظ أنھ ت
، عمل أكثر من مطور فى مكتبة واحدة دون حدوث المشاكل معھودة عند دوج األكوادالمكتبة و لیس المكتبة كلھا مما یتیح 

 یقوم بدمج VS.net 2005ة و ترجمتھا باالضافة الى أن الـ بتجمیع المكتب VS.net 2005فى الوقع یقوم مترجم الـ
ھذه المیزة سوف تعطي مزید من التحكم لرئیس مجموعة التطویر ، لخاص بأنشاء المكونات على الصفحةالكود المخفى ا

  .Source Controlمن ناحیة التحكم فى كود 
  .Enhancing Debuggingتحسین التنقیح فى األصدار الجدید 

التى Set start page دید صفحة البدء ح تبشكل واضحارات السابقة من فیجوال ستدیو دوت نت كان علیك فى األصد
  ).ذلك حسب أعدادت خارطة لوحة المفاتیح (F5سوف تظھر عند بدأ تنقیح التطبیق غالبا عند الضغط على 

–مكن الصفحة الحالیة ھى صفحة البدء فى األصدار الجدید مازال بأمكانك تحدید صفحة البدء باألضافة الى أنھ من الم
 Solution باألضافة الى أمكانیة جعل الصفحة المفعلة فى -المقصود بالصفحة الحالیة ھى الصفحة التى تعمل فیھا

Explorer ھذه المیزة أھمیتھا تكمن فى توفیر العناء على المطور عند أختبار صفحة معینة یعمل ،  ھى صفحة البدء
كما أنھ كانت تسبب مشاكل فى حالة عدم تحدید ، السابق موضوع شاقا فى حالة المشاریع الكبیرةعلیھا حیث كان فى 

 تكون قد أخترت صفحة البدء كل Solution Explorerالصفحة فعلیا للمترجم أما األن فبمجرد أختیارك للصفحة من 
  .ھذا یمكن تعدیلة و ضبطة حسب ما ترید من خالل صفحة الخصائص
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  ١٨ الشكل

 
  ١٩ الشكل

  .كما ترى الخیار یمكنك أختیار منھا ما یناسبك و یالئم متطلباتك

  .Focus of Controlsضبط تركیز العناصر 
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ھو مثل حي  و الحل لتوضیح ھذه الجملة أوال البد من توضیح معنى ھذه الجملھ حیث أنھا تبدوا للوھلھ األولى غیر مفھومھ
أظن أن جمیعا یستخدم محرك البحث جوجل ھل الحظ أحدكم أنھ عند أنتھاء تحمیل الصفحة یتم نقل المؤشر الى حقل نص 

فى األصدارات السابقة من فیجوال ستودیو دوت نت كان لعمل شئ مشابھ ، ھذا ھو المقصود بضبط تركیز العناصر، البحث

األن فى األصدار الجدید فى فیجوال ستودیو دوت نت أصبح األمر " افا سكربتج"كان ھذا بتطلب كتابة كود على العارض 
  كما ھو موضح فى الشكل التالى فى غایة البساطة 

 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        Page.SetFocus(txtTry); 

    } 
  C#الكود بصیغة 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object _ 

                            , ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Page.SetFocus(txtTry) 

    End Sub 
 Visual Basicالكود بصیغة 

  
قة األول لتحدید التركیز ھذه ھى الطری ، Page من المكتبة SetFocusكل ما علیك للقیام بھذا العمل ھو أستدعاء الدالة 

    HTMLعند التحمیل ھناك طریقة أخري یتم ضبطھا من خالل كود الـ

 
<form id="form1" runat="server" defaultfocus=txtOrderID defaultbutton=tnGetOrderData> 

    &nbsp;Order ID : 

    <asp:TextBox ID=txtOrderID runat=server></asp:TextBox> 

    <br /> 

    <asp:Button ID="btnGetOrderData" runat="server" Text="Get Order Data" /> 

    <asp:Button ID="btnCancel" runat="server" Text="Cancel" /> 

</form> 
 

 و ھذه الخاصیة مسأولة عن ضبط التركیز و DefaultFocus ما یسمى بالـFormكما ھو واضح من أحدى خواص الـ
 ھذه الخاصیة مفیدة جدا و التى DefalutButtonو لكن ھناك أیضا ما یسمى الـ، ة ألداة معینة عند التحمیلتخصیص

 و بعد ذلك قام Formكانت تسبب الكثیر من المشاكل و الحیرة فى نفس الوقت عندما یقوم المستخدم بملء الألستمارة 

 أى منھم سوف یتم تنفیذه ھنا یتم بكل بساطة تحدید ھذه  و لنفرض أن ھناك أكثر من زرEnterبالضغط على زر األدخال 
  . لحل المشاكل المشابھھClient side codeالنقطة و التى سوف تریحك من عناء كتابة 

  .Validation Groupsتعریف الكثیر من مجموعات التحقق 
ب بعض المشاكل فى الصفحات التى فى األصدارات السابقة كانت الصفحة و الحدة یتم التحقق منھا مرة واحدة مما قد یسب

األن فى األصدار الجدید أمكن أن یتم ، یوجد بھا أكثر من خاصیة و فى نفس الوقت تحتاج الى تحقیق كال منھا على حدى
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  الفریق العربي للبرمجة–                                                      تألیف و أعداد أحمد عصام نعیم ١ – ١٤ 

حتى األن ھذه الخاصیة تبدو غیر و اضحة سوف نقوم بتوضیح ، فصل كل مجموعة من األدوات فى مجموعة تحقق خاصة
  یرھذه الخاصیة بمثال صغ

 

<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" Height="50px" Width="253px"> 

&nbsp;Order ID : 

<asp:TextBox ID=txtOrderID runat=server></asp:TextBox> 

<br /> 

<asp:Button ID="btnGetOrderData" runat="server" Text="Get Order Data" 

ValidationGroup="grpOrder"/>&nbsp; 

<br /> 

<asp:RequiredFieldValidator  

        ID="RequiredFieldValidator2"  

        runat="server"  

        ControlToValidate="txtOrderID" 

        ErrorMessage="RequiredFieldValidator"  

        ValidationGroup="grpOrder">Enter the Order ID 

</asp:RequiredFieldValidator><br /> 

 

<asp:RegularExpressionValidator  

        ID="RegularExpressionValidator1"  

        runat="server"  

        ControlToValidate="txtOrderID" 

        ErrorMessage="RegularExpressionValidator"  

        ValidationExpression="\d{6}"  

        ValidationGroup="grpOrder">Please Enter the right Order ID format 

</asp:RegularExpressionValidator></asp:Panel> 
بكل بساصة یتم تعریف كل محقق ، البد من أتبع بعض الخطوات لألستفادة من ھذه الخاصیة و جعلھا تعمل بشكل صحیح

Validator المجموعة التى ینتمي الیھا ValidationGroup و بعد ذلك نقوم بضبط الخاصیة لجعلھا تساوى نفس 
قمت بتمییز الخواص المتعلقة بھذا ، القیمة فى الزر الذي من المفروض أن یقوم بمھمة معینة بعد التحقق من المدخالت

  . المذكور أعلى ھذا النصHTMLالموضوع فى كود الـ
   : أضافة جافا سكربت

وافر ھذه العملیھ أضافة كود جافا سكربت لتقوم ببعض األعمال عند جھاز العمیل فى فى بعض األحیان نحتاج بشدة الى ت
السابق كانت موجودة و لكن فى األصدار الجدید من فیجوال ھى موجودة أیضا و لكن تم تخصیص مكتبة كاملة للتعامل مع 

  الجافا سكربت و األن سوف أعرض مثالین للتعامل مع الجافا سكربت

 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    string strScript; 
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  الفریق العربي للبرمجة–                                                      تألیف و أعداد أحمد عصام نعیم ١ – ١٥ 

    strScript = "window.alert(' Server time -> " + DateTime.Now.ToString() + "');"; 

    Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "testScript", strScript, true); 

} 
  C#ة الكود بصیغ

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object _ 

                            , ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 

 Dim strScript As String 

 strScript = "window.alert(' Server time -> " & Now & "');" 

 Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(Me.GetType, "testScript", _  

           strScript, True) 

End Sub 
  Visual Basicالكود بصیغة 

 و التى تیتح لك التعامل مع ClientScriptكما نرى أن فى األصدار الجدید وجود مكتبة كود الجافا سكربت التى تسمى 
  js fileفیھ كیفیة تضمین ملف كود جافا سكربت كود الجافا سكربت و األن سوف أعرض مثال أخر و الي سوف أعرض 

 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    string strScript; 

    strScript = ".\\code.js"; 

    Page.ClientScript.RegisterClientScriptInclude("testFileCode",strScript); 

} 

 C#الكود بصیغة 
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object _ 

                        , ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 

   Dim strScript As String 

   strScript = ".\code.js" 

   Page.ClientScript.RegisterClientScriptInclude("testFileCode", strScript) 

End Sub  
  Visual Basicیغة الكود بص

كما نرى ھنا أنھ االن من السھل جدا تضمین ملف جافا سكربت بدون مشاكل و األن مع المكتبة الجدیدة التى تم أضافتھا 
و الجافا ) Visual Basic أو #C( یمكن أستكشاف الكثیر عن التكامل بین كود٢٠٠٥الى العدید من مكتبات الدوت نت 
  . وسوف تجد الكثیر من المواضیع التى سوف تكون مفیدةMSDNى الـسكربت كل ما علیكم ھو البحث ف

  :PreviousPageمیزة رھیبة و جدیدة 
أوال نفھم فكرة ھذه المیزة ثم نقوم  بعرض السابق و الحالى أوال ھذه الفكرة تعتمد على ربط الصفحات ببعضھا عن طریق 

 لى الصفحة المستقبلة و األن سوف أعرض مشكلة و كیفیة مكتبھ جدیدة أسمھا الصفحة السابقة و التى تحتاج الى تعریف
  .حلھا بھذه المیزة الجدید

  ،و األن الى الحل، و نرید أدخال كال من أسمھا و عنوانھا و بعد ذلك نرید تأكید البیاناتشركة إذا فرضنا أن لدینا 
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  الفریق العربي للبرمجة–                                                      تألیف و أعداد أحمد عصام نعیم ١ – ١٦ 

 
  ٢٠ الشكل

 
  )فحة أدخال بیانات الشركةص (21 الشكل

 
  )صفحة تأكید البیانات (22 الشكل

  

  

 Visual ال یوجد أختالف بین صفحة منتجة بواسطة لغة الـHTMLأود زكر شئ صغیر جدا وھو أنھ فى كود الـ
Basicأو الـ C#.  

  
<asp:Button ID="btnBranchInfo" runat="server" Text="یاناتب أدخال   "الفرع 
PostBackUrl="~/Confirm.aspx"/> 
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  الفریق العربي للبرمجة–                                                      تألیف و أعداد أحمد عصام نعیم ١ – ١٧ 

  فى الجزء الخاص بـPostBackبكل بساطة نقوم بتحدید الصفحة التى ستم نقل البیانات الیھا أو ما یسمى بالـ
PostBackUrlو األن  ،  و بعد ذلك نقوم بكتابة بعض الكود فى صفحة المصدر و التى سوف تصبح الصفحة السابقة

  لنكمل المثال
    public string CompanyName 
    { 
        get 
        { 
            return txtName.Text; 
        } 
    } 
    public string CompanyAddress 
    { 
        get 
        { 
            return txtAddress.Text; 
        } 
    } 

  C  #الكود بصیغة
    Public ReadOnly Property CompanyName() As String 
        Get 
            Return txtName.Text 
        End Get 
    End Property 
    Public ReadOnly Property CompanyAddress() As String 
        Get 
            Return txtAddress.Text 
        End Get 
    End Property 

  Visual Basicة الكود بصیغ
   Company.aspxسیتم أضافة ھذا الكود فى الصفحة 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    ComName.Text = PreviousPage.CompanyName; 
    ComAddress.Text = PreviousPage.CompanyAddress; 
}  

  C  #الكود بصیغة
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _ 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 
   ComName.Text = PreviousPage.CompanyName 
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   ComAddress.Text = PreviousPage.CompanyAddress 
End Sub  

  Visual Basicالكود بصیغة 
  Confirm.aspxسیتم أضافة ھذا الكود فى الصفحة 

 و التى تحتوى جمیع أعضاء الموجودة PreviousPageیح األمور نقوم بضبط أعدادات الكائن و األن لنقوم بتوض
 CompanyAddress و CompanyNameفالصفحة السابقة لذلك قمنا بعمل خاصیتین للقرأة فقط و ھما كال من 

ما ھو موضح فى الكود ونقوم بتعریف الصفحة الحالیة بالصفحة السابقة عن طریق الموجة الموجود فى أعلى الصفحة ك
  التالى 

<%@PreviousPageType VirtualPath="~/Company.aspx"%> 
مكونات الصفحة السابقة فى الصفحة الحالیة كما بذلك نكون عرفنا الصفحة السابقة للصفحة الحالیة و األن یمكننا أستھالك 

   عند تنفیذ المثال و ھذا ھو مثال حىConfirm.aspxھو الحال فى كود بدء التحمیل فى صفحة 

 
 23 الشكل

  
  24 الشكل

وھناك الكثیر من الخواص التى سوف ، ھناك أیضا الكثیر یمكك األستفادة منھ فى میزة دعم مكتبة الصفحة السابقة 

  .٢٠٠٥تساعدك كثیر عند أستكشافك لھذا الموضوع فى فیجوال ستودیو دوت نت 
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  الفریق العربي للبرمجة–                                                      تألیف و أعداد أحمد عصام نعیم ١ – ١٩ 

  Multiple view for controls groupsتعدد منظر العرض 
ھذه المیزة حقا رائعة و سوف توفر الكثیر من الوقت لكثیر من المطورین یبدو وصف ھذه المیزة غامضا لحد ما و لكن كل 

  .شئ سوف یكون واضح بعد أول مثال

  :لستجیل عضو ھناك خطوات و ھى یقوم بعمل تسجیل لعضو و Wizardالمثال لدین ھو أنك تود عمل مساعد 
  عرض رخصة التعامل مع موقع من قبل الشركة المنتجة للموقع  -١
   سنة١٥أقرار بأن السن تجاوز   -٢
  أدخال األسم الحركى و البرید األلكترونى  -٣

  أدخل بیانات األسم و عنوان  -٤
  شكر للعضو على تسجیلة فى الموقع  -٥

  :من طریقة فى السابق لعمل مثال كھذا ھناك أكثر 
  Show and Hide و وضع علیھ األدوات و نقم بعمل أظھار و أخفاء لللوحة Panelعمل أكثر من لوحة   -

   صفحات تقوم بالمھمة٦عمل   -
و ھذه األداة بكل بساطھ " MultiView" الوضع مختلف مع وجود أداه جدیدة أسمھا ٢٠٠٥األن فى فیجوال ستودیو 

 یحتوى على مجموعھ من االدوات و من األداه View و العنصر View تحتوى على مجموعة من عنصر یسمى
MultiViewیتم تحدید الـ Viewالنشط بحیث یظھر و یخفي باقى الـ View.  

  

 
  )MultiViewأختیار العنصر  (٢٥ الشكل

 
   )MultiView  و وضعة داخلViewثم أختیار العنصر  (٢٦ الشكل

 
  ) تظھر رسالة خطأMultiView خارج الـViewعند محاولة وضع الـ ( 27 الشكل
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 ھو MultiView و یجب ھنا مالحظة ترتیب العناصر الن أساس التعامل مع العنصر View مجموعات األدوات فى الـھنا یتم تحدید (28 الشكل

  ) سوف یتم توضیح ھذه النقطھ فى شرح الكود View Indexلترتیب ا

 
  )viw_Licenseالمنظر األول  (29 الشكل
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   )viw_Admition المنظر الثانى (30 الشكل

 
   )viw_MainInfoالمنظر الثالث (  ٣١ الشكل
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   )viw_Infoالمنظر الرابع (  32 كلالش

 
  )viw_Thanksالمنظر الخامس  (  33 الشكل

 

كما نرى أن ھذه االداة وفرة الكثیر من الوقت و العناء الذي كان على المطور عملة لظھور بعض العناصر فى شكل 

 و ضع MultiViewكیفیة التعامل مع األداة حیث أن كل ما علیك القیام بھ ھو وضع مجموعات و كما ترى أنھ واضح جدا 

  . مجموعة العناصر التى تؤدي الغرض المراد تنفیذةView حسب ما ترید ثم ضع فى كل Viewبداخلھ مجموعھ من الـ

  

   Wizardالمساعد 

بقة و لكن بشكل مختلف حیث أن ھذه تقوم جبارة من وجھة نظري حیث أنھا تقوم بنفس عمل االداة الساھذه الخاصیة 

بمعنى أنك لست مضطر الى كتابة ، بوضعھ و من ثم تقوم بتحدید الخطوات المطوبة و بعد ذلك ھذه األدة سوف تقوم بكل شئ 

  .MultiViewأى كود ألتمام العملیھ كما ھو الحال فى األدة 
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 )تعامل مع األداة شكل عام لكیفیة ال ( 34 الشكل

 
   ) الخطواتخواصشاشة أدخال  ( ٣٥ الشكل
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  الفریق العربي للبرمجة–                                                      تألیف و أعداد أحمد عصام نعیم ١ – ٢٤ 

 
  ) لتحسین الشكل فى العرض  AutoFormatأستخدام الخاصیة  ( 36 الشكل

 
  )جانب من المثال بعد التنفیذ  ( 37 الشكل

 و سوف ترى فى الفصول التالیة الكثیر من األمكانیات التى كانت ٢٠٠٥نھ فى فیجوال ستودیو ھناك الكثیر لنتحدث ع
  .تستھلك الكثیر من الوقت لكى یتم تنفیذھا فى األصدارات السابقة من فیجوال ستودیو

  

  :Image Mapاألداة خارطة الصور 

ال ستودیو ھذه االدة سوف توفر علیك عناء التعامل مع ھذه األداه ھى أداة جدیدة تم تزویدھا فى األصدار الجدید من الفیجو

البرامج التى فتقوم بالعمل المشابھ باألضافة الى أنھ یمكن أن جعل ھذه األداة تتفاعل مع بقیة العناصر الموجودة على 

  .الصفحة و األن سوف أعرض كیفیة التعامل مع ھذه األداة الجدیدة

 
 Standardم بأختیار األداه من التبویب  ق٣٨ الشكل
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  الغیر المرئیة و التى حین یمر علیھا المستخدم تظھر كوصالت و ھى الرسومات HotSpots علیك بعد ذلك تحدید أھم خاصیة و ھى 39 الشكل

 
 على الصورة سوء كانت دائرة أو مربع أو شكر غیر معلوم عدد أضلعة ھنا یتم تحدید األشكال التى سوف ترسم 40 الشكل
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  الفریق العربي للبرمجة–                                                      تألیف و أعداد أحمد عصام نعیم ١ – ٢٦ 

 
 یعد ذلك قم بتحدید خواص الشكل كالطوال و العرض و الوصلة المراد الذھاب الیھا عند ضغط المستخدم على الشكل باألضافى الى مكان 41 الشكل

  ى نفس النافذةعرض الوصلة ھل یتم ذلك فى نافذة جدیدة أم ف

 
  . و كما نرى فى المثال أننا قمنا بوضع صورة و بمجرد المرور على الشكل الخفى تظھر الوصلة٤٢ الشكل
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یمكنن أستخدام ھذه الخاصیة فى عمل تطبیقات غنیة بالصور و الوسائط المتعددة التى سوف تساعد المستخدم فى التعامل مع 

لكي تتیحل للمستخدم التعرف على األمكانیات ،  على سبیل المثال عمل تطبیق لمحاكاة الھاتف المحمول،بعض األشیاء

  .الموجودة فى الھاتف عن طریق ھذا التطبیق

  

  :FileUploadأداة رفع الملفات 

 
 Standard قم بأختیار األداة من نافذة األدوات من التبویب 43 الشكل

 
   للصفحةLabel و  Button قم بعمل الشكل التالى بأدراج 44 شكلال

 
   قم بأنشاء مجلد جدید و الذي سیتم رفع الملفات فیھ45 الشكل

 
   قم بتغییر أسمة حسب ما ترید46 الشكل

 
protected void btn_Upload_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

 للملف الحقیقي المسار فیھ نضع سوف حیث حرفیة سلسة نوع من متغیر بتعرف نقم ھنا 
    string strRealPath; 

 بحجزة قمنا الزي المتغیر فى وضعة و Request العنصر من الحقیقي المسار بأخذ نقوم ھنا
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    strRealPath = Request.PhysicalApplicationPath; 
  الحرفیة السلسة الى بأنشاءة قمنا الذي المجلد بأضافة نقوم ھنا

    strRealPath += "Uploads\\"; 
 ال أم ملف بأختیار المستخدم قام كان أذا ما بأختبار نقوم

    if (fu_Uploader.HasFile) 
    { 

  ال أم الخادم على دموجو الملفات مجلد ھل بأختبار نقوم ملف أختار المستخدم أن حالة فى 
        if (System.IO.Directory.Exists(strRealPath)) 
        { 

 ال أم الملف نفس على یحتوى المجلد ھل بأختبار نقوم موجود المجلد أن حالة فى
            if (!System.IO.File.Exists(strRealPath + fu_Uploader.FileName)) 
            { 

 ال أم حرف 15000 من أقل الملف حجم ھل الملف بأختبار نقوم موجود غیر الملف أن حالة فى
                if (fu_Uploader.PostedFile.ContentLength < 15000) 
                { 

 رفعھ تم قد الملف بأن تفید رسالة عرض و الملف برفع نقوم المحددة المساحة من أقل الملف أن حالة فى
                    fu_Uploader.SaveAs(strRealPath + fu_Uploader.FileName); 
                    lbl_Status.Text = "امللف رفع مت"; 
                } 
                else 
                { 

  تخبرة رسالة للمستخدم تظھر حرف 15000 من أكبر الملف أن حالة فى
                    lbl_Status.Text = "حرف 15000 من أكرب امللف حجم"; 
                } 
            } 
            else 
            { 

 الملف ھل بأختبار نقوم لماذا یتسأل سوف الكثیر ھناك المستخدم أخبار یتم األسم بنفس الخادم على ملف وجود حالة فى
 ملفات أى فقدان لتجنب ال ببساطة أم الخادم على موجود

                lbl_Status.Text = "امللف أسم تغیري حاول موجود امللف هذا"; 
            } 
        } 
        else 
        { 

 المرفوعھ الملفات مجلد وجود عدم حالة فى
            lbl_Status.Text = "ريغ املرفوعة امللفات حفظ جملد :  اخلادم من خطأ  
 ;"موجود
        } 
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    } 
    else 
    { 

 للرفع ملف أختیار بعدم المستخدم قام أذا حالة فى
        lbl_Status.Text = "ملف أخرت فضلك من لرفعه ملف یوجد ال"; 
    } 

  للمستخدم واضحة تبدو لكي الرسالة لون تغییر یتم
    lbl_Status.Text = "<font color=red><B>" + lbl_Status.Text + 
"</B></font>"; 
} 
 

  C #الكود بصیغة
    Protected Sub btn_Upload_Click(ByVal sender As Object, _ 
                    ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Upload.Click 

  للملف الحقیقي المسار فیھ نضع سوف حیث حرفیة سلسة نوع من متغیر بتعرف نقم ھنا
        Dim strRealPath As String 

  بحجزة قمنا الزي المتغیر فى وضعة و Request العنصر من الحقیقي المسار بأخذ نقوم ھنا
        strRealPath = Request.PhysicalApplicationPath 

 الحرفیة السلسة الى بأنشاءة قمنا الذي المجلد بأضافة نقوم ھنا
        strRealPath += "Uploads\" 

 ال أم ملف بأختیار المستخدم قام كان أذا ما بأختبار نقوم
        If fu_Uploader.HasFile Then 

  ال أم الخادم على موجود الملفات مجلد ھل بأختبار نقوم ملف أختار المستخدم أن حالة فى
            If System.IO.Directory.Exists(strRealPath) Then 

 ال أم الملف نفس على یحتوى المجلد ھل بأختبار نقوم موجود لدالمج أن حالة فى
                If Not System.IO.File.Exists(strRealPath) Then 

 ال أم حرف 15000 من أقل الملف حجم ھل الملف بأختبار نقوم موجود غیر الملف أن حالة فى
                    If fu_Uploader.PostedFile.ContentLength < 15000 Then 

 رفعھ تم قد الملف بأن تفید رسالة عرض و الملف برفع نقوم المحددة المساحة من أقل الملف أن حالة فى
                        fu_Uploader.SaveAs(strRealPath + 
fu_Uploader.FileName) 
                        lbl_Status.Text = "امللف رفع مت" 
                    Else 

 تخبرة رسالة للمستخدم تظھر حرف 15000 من أكبر الملف أن حالة فى
                        lbl_Status.Text = "حرف 15000 من أكرب امللف حجم" 
                    End If 
                Else 
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 الملف ھل بأختبار نقوم لماذا یتسأل سوف الكثیر ھناك مالمستخد أخبار یتم األسم بنفس الخادم على ملف وجود حالة فى
 ملفات أى فقدان لتجنب ال ببساطة أم الخادم على موجود

                    lbl_Status.Text = "امللف أسم تغیري حاول موجود امللف هذا" 
                End If 
            Else 

 عھالمرفو الملفات مجلد وجود عدم حالة فى
                lbl_Status.Text = "غري املرفوعة امللفات حفظ جملد :  اخلادم من خطأ 
 "موجود
            End If 
        Else 

 للرفع ملف أختیار بعدم المستخدم قام أذا حالة فى
            lbl_Status.Text = "ملف أخرت فضلك من لرفعه ملف یوجد ال" 
        End If 

 للمستخدم واضحة تبدو لكي الرسالة لون تغییر یتم
        lbl_Status.Text = "<font color=red><B>" + lbl_Status.Text + 
"</B></font>" 
    End Sub 
 

  Visual Basicالكود بصیغة 

  

 
   فى حالة عدم أختیار المستخدم لملف47 الشكل
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  فى حالة عدم وجود المجلد الذى سیتم حفظ الملفات فیھ على الخادم48 الشكل

 
 لذي أختارة المستخدم و أھمیة ھذا الشرط ھو أنھ یحمي من فقد الملفات أو ظھور رسالة خطأ فى حالة وجود ملف بنفس أسم ا49 الشكل

  

 
  حرف١٥٠٠٠ حالة أن حجم الملف أكبر من  فى50 الشكل
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  . فى حالة مطابقة كل الشروط و عم خدوث مشاكل و رفع الملف بشكل سلیم51 الشكل

  

 و لكن ھل تعلم أن المبرمج Validationھناك من یرى أن الموضوع معقد جدا حیث أننا قمنا بعمل الكثیر من التأكیدات 
 أن یقوم بذلك حتى ال یحدث أى خطأ من شأنھ تعطیل التطبیق باألضافة الى أن معظم المخترقین ینتظرون أخطأ الجید البد و

األخرون فمن الممكن أن تكون أحدى أخطأك مدخل ألحد المخترقین و التى من اللمكن توصلة الى أخزء ال یسمح لھ 
  .بدخولھا

  :٢٠٠٥حفظ أعدادات فیجوال ستودیو 
سابقة كانت فى حالة أنك قمت بتغییر جھاز تحتاج الى أن تقوم بأعداد الفیجوال ستودیو لكي تعمل علیھ كما فى األصدارات ال

أنت معتاد و كان ھذه األمر بالتأكید یأخذ الكثیر من الوقت الن العملیة ھى عملیة روتینیة ال یوجد فیھ الجدید و لكن األن مع 
 بساطة یمكن أستیراد و تصدیر و حفظ أعدادات الفیجوال ستودیو و فى  تم حل ھذه المشكلة بكل٢٠٠٥فیجوال ستودیو 

  ،أقل من ثوانى

 
   و من ثم أختیار Tools أوال للتعامل مع ھذه المیزة الجدیدة كل ما علیك ھو الدخول على القائمة 52 الشكل

Import and Export Settingsأعدادت الفیجوال ستودیو و بعد ذلك سوف یظھر لك معالج .  
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 فى ھذه النافذة سوف یسألك ھل ترید أستیراد أعدادات أم حفظ ملف أعدادت أم أنك ترید أعادة األعدادات للحالة 53 الشكل

  ،األفتراضیة

 
ر األعدادات التى ترید حفظھا العالمة المثلث األصفر تشیر  قمنا بأختیار حفظ ملف أعدادات و من ھنا یتم أختیا54 الشكل

  .الى أن ھناك أعدادات تحتوى على بیانات شخصیة
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  . ھنا یتا تحدید مسار الملف أسمة لكي یتم حفظة55 الشكل

 
  .ة ھذه النافذة سوف تظھر عند األنتھاء من العملی56 الشكل
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  . فى حالة أختیار أستیراد ملف أعدادات٥٣ فى ھذه النافذة ھى النافذة التى تلى الشكل 57 الشكل

 
   ھنا یقوم المعالج بتخییرك بین األعدادت األفتراضیة و األعدادات الحالة و ھناك أمكانیة ألختیار ملف أعدادات58 الشكل
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  . سوف یظھر لم نافذة أختیار األجزاء التى ترید أستیرادھا59 الشكل

 
  . بعد األنتھاء سوف تجد أن األعدادات عادة كما حفظتھا فى الملف60 الشكل

URL Mapping:  
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ن تضطر الى وضع أسم الملف الحقیقي و سوف نرى خاصیو جدیدة و مفیدة فى بعض األحیان حیث عن طریق ھذه المیزة ل
على سبیل المثال فى بعض األحیان یسبب تسمیة الملف بالغة العربیة الى حدوث بعض ، كیف یتم أستغالل ھذه المیزة بمثال

ال المشاكل األن سوف نرى حل لھذا المشكلة و یمكن أیضا أستغالل ھذه الخاصیة فى الكثیر األعمال وسوف یتضح ھذا بمث

  ،عملى

 
  عادیة ألختبار الخاصیة Web Page أوال أضافة صفحة 61  الشكل

  

 
   فى حالة عدم وجود ملفWeb.Config نقوم بأضافة ملف ٦٢  الشكل
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<system.web> 
 <urlMappings enabled="true"> 
  <add url="~/StrangName.htm"  
         mappedUrl="~/كبري أسم أبو العجیب الغریب امللف.htm"/> 
 </urlMappings> 
</system.web> 

 و أسم الملف المطلوب URL و نقوم بأضافة ھذا الكود و الذي نحدد فیھ األسم الوھمي Web.Configنقوم بفتح الـ
   Mapped URLاألشارة الیھ أو المطلوب عرضة 

<a href="StrangName.htm"> تبار األسم اجلدیدأخ </a> 
  .فى الصفحة التى خصصناھا لألختبار قم بأضافة ھذا الكود والذي یقوم بفتح الصفحة

 
   ٦٣  الشكل

 
  .الشكل السابق ھنا و الفرق بینھ و بین Addressالحظ الـ ٦٤  الشكل

  
 ھذه المیزة MaintainScrollPositionOnPostbackسكریت ھذه الخاصیة ھى میزة جدیدة توفر كتابة كود جافا 

 حیث تقوم ھذه الصفحة بمعالجة موقع الصفحة فى حاالت أن Page Directiveالجدیدة تم أضافتھا الى موجة الصفحة 
    حیث كان فى السابق ترجع الصفحة الى أولھا كما ھو فى الشكل التالىPost Backالصفحة قامت بعمل 
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و لتجنب ھذه المشكلة نقوم بأضافة " ختبارأ" كما نالحظ من الصورة أن العمود المنزلق عاد الى أول الصفحة عند الضغط على الزر 65  الشكل

MaintainScrollPositionOnPostback الى موجة الضفحة   

 
  . لن تظھر ھذه المشكلة و لن تحتاج الى كتابة كود جدید لیقوم بمعالجة ھذه المشكلةھذه األضافة  بعد٦٦  الشكل
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  :و فى النھایة ھذا الفصل أود أن نذكر سویا ملخضا لما تعلمناه فى ھذا الفصل
 – Server Control – Page Framework(  فى كال من طبقات التعامل ASP.netالجدید فى  .١

Infrastructure   API(  
 أنشاء مشروع جدید .٢
 الطرق الجدیدة لحفظ المشروع .٣
 Partial Classاألضافة الجدیدة  .٤
 CodeFile الى  CodeBehindتغییر  .٥
 تعدد اللغات داخل المشروع الواحد .٦
٧. AutoCompliation 
 User Inerface Inhertanceتوارث واجھة التعامل  .٨
 تحسین التنقیح فى األصدار الجدید .٩
 Previouspageالسابقة المكتبة الصفحة  .١٠
 VS.net 2005األدوات الجدیدة فى  .١١
 رفع الملفات .١٢
 VS.net 2005حفظ األعدادات و أسترجاعھا فى  .١٣
  URL Mappingأظھار العناوین بشكل مختلف  .١٤
  MaintainScrollPositionOnPostbackتوفیر كود جافا سكربت بأستخدام  .١٥
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