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   2الويب برجمة   -الثالثة  السنة 

  احملاضرة  الثامنة 



 :مقدمة

ب خدمة جسمح•   (method) طًرلة ابس خدػاء مكبَوحر جلياز (Web Service) امًو
 XML        :مثل مؼَاًرة وبروثوكوالت مشرتكة بَاانت ضَؽ ػرب آ خر مكبَوحر ػىل موجودة

 .HTTP و

  

 اموضول بروثوكول ابس خخدام NET. يف نوطرق امش بكة ػرب الاس خدػاء معوَات ثُنفّذ•
 مبين بروثوكول وىو ،rotocol)P ccessA bjectO impleS(SOAP امبس َط ملأؾراض

لوم XML ػىل   والأجوبة  requestsامطوبات mark up ثأأشري كَفية بخوضَف ًو
responses ة بروثوكوالت ػرب ثناكويا ًمت وحبَر    .HTTP مثل مؼَاًر

 

 .XML مؼَاًرة كوامب يف امبَاانت وثناكل متثَل من امخطبَلات SOAP اس خخدام ًُمكّن•

2 



 وجشارك ورش ػىل الامكرتوهَة والأغامل امربجمَات مسويق  Microsoft رشكة جُشجع•

ب خدمات ذ .امًو  امخطبَلات اس خدػاء فا ن ابالهرتهت، املخطوني آأػداد ًومياً  ثزتاًد طاملا ا 

 .مرحباً  ًُطبح الاهرتهت ػرب نوطرق

 

ب خدمات ثُمثل امخوجو، ؾرضَة امربجمة منظور ومن•  ؾرضَة امربجمة من امثاين اجلَل امًو

ذ .امخوجو َُطبح واحد، ماكن يف امطفوف من كوَةل مجموػة برجمة غن غوضاً  ا   املربجمون س 

 .مذباػدة مذفركة آأماكن يف ثخواجد امطفوف من ىائل ػدد اس خخدام ػىل كادرون

3 



ب ػىل ثبيع رشكة حاةل بس َط، مكثال منأأخذ  غن مؼوومات ثُؼطي كام موس َلية آأكراص امًو

 .امفناهني

ب خدمة ثُلدم احلفالت بطاكات ببيع ختخص آأخرى رشكة آأن ومنفرض   ثوارخي مبؼرفة جسمح ًو

 .احلفالت ىذه بطاكات برشاء نومس خخدمني وجسمح امفناهني خملخوف املادمة احلفالت

 بطاكات رشاء من الأوىل امرشكة موكع مس خخديم ٍمتكن وحبَر ثخؼاوان آأن نورشكخني ًُمكن 

د مما احلفالت  .الأوىل امرشكة موكع زوار ػدد من سزًي

ذ مبَؼاهتا سزتداد امثاهَة امرشكة فا ن كذكل   ًُمكن كام الأوىل امرشكة زابئن من سدس خفيد آأهنا ا 

 .املباػة امبطاكات ػىل الأوىل امرشكة من معوةل ثطوب آأن ميا
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 :1مثال 



ب ضفحة ًُمثل امشلك امخايل • ب مرشكة سفر وس َاحة جس خفيد من ػدة خدمات ًو ًو

 :ملساػدة زبوهنا

ههيا ب ملؼرفة حاةل امطلس نووهجة املسافر ا   .خدمة ًو

ب ملؼرفة سؼر امرصف نوؼمةل احملوَة  .خدمة ًو

ب ملؼرفة مثن امخذكرة  .خدمة ًو
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 :2مثال 
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ن• ب خدمة ا   هجاز لأي ًُمكن حبَر مكبَوحر، هجاز ػىل موجود ثطبَق غن غبارة امًو

ىل اموضول امش بكة ػىل آ خر مكبَوحر  .امخطبَق ىذا ا 

ب خدمة ػوَو ثخواجد اذلي اممكبَوحر هجاز ػادة ًُدغى  •    .remote machine  بـ امًو

ب خدمة من الاس خفادة ًٍرد اذلي املوكع لومً• رسال امًو ب خلدمة اس خدػاء طوب اب   امًو

رسال امطوب ىذا مؼاجلة فذمت ،remote machine ػىل املوجودة  املوكع ا ىل اجلواب وا 

 .املس خدغي

ب خدمة آأن سرنى•  .Methods امطرق من مجموػة حيوي  Classضف اههناًة يف يه امًو
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 (:Web Service)ماهي خدمة الويب 



مما ًؼين آأن آأي زبون كادر ػىل . SOAPًمّت هلل امطوبات والأجوبة ابس خخدام امربوثوكول •

ب، وذكل بغظ امنظر غن  SOAPثومَد ومؼاجلة رسائل  ٌس خطَع اس خخدام خدمة امًو

  .  ىذه اخلدمة انوغة اميت ُكخبت هبا 
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"File" -> "Website" -> "ASP.NET empty website". 
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 :مثال تطبيقي



"Add new item”    Web Service 
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ب وشاء خدمة امًو  هالحظ آأهو مت ا 
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Arithmatic.cs 



ب ىل خدمة امًو ضافة امطرق امخامَة ا   :هلوم اب 

14 



 :غند امخنفيذ ًظير دلًنا
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http://localhost:65312/WebServiceSample/Airthmatic.asmx?WSDL 

16 



17 

 استخدام خدمة الويب السابقة
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Add a web reference 
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using WebArithmatic in Client 
using System;   
using System.Collections.Generic;   
using System.Linq;   
using System.Web;   
using System.Web.UI;   
using System.Web.UI.WebControls;   
using WebArithmatic;   
public partial class _Default : System.Web.UI.Page   
{   
    Arithmatic obj = new Arithmatic();   
    int a, b, c;   
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)   
    {   
    }   
    protected void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)   
    {   
        a = Convert.ToInt32(txtFno.Text);   
        b = Convert.ToInt32(txtSno.Text);   
        c = obj.Add(a, b);   
        lblResult.Text = c.ToString();   
    }   
    protected void btnSub_Click(object sender, EventArgs e)   
    {   
        a = Convert.ToInt32(txtFno.Text);   
        b = Convert.ToInt32(txtSno.Text);   
        c = obj.Sub(a, b);   
        lblResult.Text = c.ToString();   
    }   
    protected void BtnMul_Click(object sender, EventArgs e)   
    {   
        a = Convert.ToInt32(txtFno.Text);   
        b = Convert.ToInt32(txtSno.Text);   
        c = obj.Mul(a, b);   
        lblResult.Text = c.ToString();   
    }   
    protected void btnDiv_Click(object sender, EventArgs e)   
    {   
        a = Convert.ToInt32(txtFno.Text);   
        b = Convert.ToInt32(txtSno.Text);   
        c = obj.Div(a, b);   
        lblResult.Text = c.ToString();   
    }   
}   
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Out put 
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