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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 
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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



  

-16- 
 

 .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) 
{ 
. . . 
} 
 



  

-20- 
 

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:
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 : 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:

 


