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   ASP.NETمقدمة حول
 

بعد من مطوري المواقع؟!! ، فالجٌل القادم سٌكون للغات البرمجة التً   ASP.NETمن منا لم ٌسمع ب

ذلك سأعرض هنا بعض األسئلة التً ٌسألها تزٌل العبء عن كاهل المطورٌن وتختصر الوقت علٌهم ، ول

 مأغلب من ٌرٌد البدء بتعلم هذه اللغة ، وستكون بقدر المستطاع بسٌطة وسهلة الفه

 

  TASP.NEما هً ال

  

ASP.NET هً لغة برمجٌة ) مبدئٌا ( من شركة ماٌكروسوفت موجهة لتطوٌر المواقع. 

 تبدون دوت نت و هً عبارة عن فً بً سكرٌب ASP القصة بكل اختصار، من بداٌنها كانت هنالك

 .وكانت ملٌئة بالمشاكل وبطٌئة وبها عٌوب كثٌرة لست هنا بصدد ذكرها

وجعلها ضمن إطارها وموجهة لتطوٌر  ASP بتطوٌر الوبعد صدور الدوت نت قامت ماٌكروسوفت 

 .2002المواقع فاإلصدار األول كان فً 

 .ASP.NET 1.1 نزلت 2002ثم فً ال 

 .ASP.NET 2.0 نزلت 2002فً ال 

 ASP.NET 3.5 و ASP.NET 3.0 نزلت 2008فً ال 

 ASP.NET 4.0 2000وسٌصدر فً عام 

 

 هً لغة برمجة خاصة باإلنترنت asp لغة الـ

 : اختصار للعبارة

Active Server Pages 

 .. صفحات الخادم النشطة

 .. وهً صفحات دٌنامٌكٌة
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 ؟ASP.NETما هً اللغات البرمجٌة المستخدمة لبناء موقع وٌب باستخدام تقنٌة 
 

      :ٌمكن لمطور المواقع أن ٌستخدم 

0. )(VB.net Basic Visual 

2. )sharp C ( C#  

كما ٌمكن أن تستخدم اللغتٌن معاً على نفس الموقع إذا كان لدٌك فرٌق ٌستخدم اللغتٌن، وهذه من الممٌزات 

 .ASP.NETالتً ُتحسب لصالح 

 

 

 TASP.NEاألدوات المستخدمة فً بناء مواقع الوٌب 
 

 WebMatrix 

 Visual Web Developer 

 Visual Studio 

 

 

 اعن غٌره  ASP.NETما الذي ٌمٌز

 

 رنها تترجم و ا تفسسرٌعة أل --

 اآمنة حٌث هنالك آلٌات معٌنة تخفف من اختراق المواقع المبرمج به --

 تمكتبة أكواد ضخمة وهً بال شك مكتبة الدوت ن --

 ةأدوات جاهزة كثٌرة وعدٌد --

 وبٌئة تطوٌر متكاملة وهً بدون أدنى شك الفٌجوال ستودٌ --

 اوالكثٌر الكثٌر وهو ما  ا ٌكفً ذكره هن    

 تتكامل وتعدد اللغا --

 ابالكثٌر من اللغات ولكن أهمه ASP.NET فأنت تستطٌع أن تبرمج

Visual Basic .Net 

C#.Net 

J#.Net 

Iron Python 
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التً ٌفهمها المتصفح ولغة خاصة ٌفهمها السٌرفر فال بأس  html إلى asp.net فً نهاٌة األمر تتحول ال

 .فكل ٌختار حسب ذوقه وخبرته  (syntax) من استخدام أٌة لغة من اللغات السابقة فً صٌاغة شكل الكود

، ألنها تحتاج إلى تعلم لغة ASP.NET على عجلة من أمرهم من وهو سبب عدم اقتراب الكثٌرٌن ممن هم

 .قبلها
 
 

 

 

 

 

  : ASP.NETكٌف أبدأ بالعمل على

 

 فً مفكرة مثله مثل أي لغة تطوٌر مواقع ASP.NET بإمكانك أن تكتب كود

 .(IIS) ولكنك تحتاج إلى خادم
 

 .أو كما هو مفضل استخدام الفٌجوال استودٌو من ماٌكروسوفت

Microsoft Visual Web Developer Express 2008 

 وهو مجانً وبامكانك تحمٌله من ماٌكروسوفت

 
http://www.asp.net/downloads 

 
 
 
 

 غٌر مجانٌة  ASP.NETما معنى أن لغة
 

 ك كمبرمج وترٌد أن تنشئ موقع وتستضٌفه فال بأس علٌكبالنسبة ل

كل ما علٌك هو شراء مساحة ونطاق وتدفع ثمنهم بشكل طبٌعً كأي لغة أخرى على أٌة استضافة إ ا أنك 

تحتاج لسٌرفر علٌه نظام تشغٌل وندو، وٌمكن استخدام سٌرفرات لٌنكس ولكن معدلة قلٌال ، ولٌس أٌة 

 . سٌرفر

 

أن تعمل سٌرفر استضافة وندوز فهنا تحتاج للنقود ألن نظام التشغٌل لماٌكروسوفت ونظام وأما إذا أردت 

 قواعد البٌانات وووو كلها تحتاج لنقود لتركٌبها على سٌرفرك

 بعكس أنظمة وبرامج اللٌنكس الرخٌصة أو غالبا مجانٌة
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 ةغٌر مجانٌ ASP.NET وهنا أرٌد أن أعدل الفكرة الخطأ عند الجمٌع بأن ال

 بالنسبة للمستخدم فال فرق لدٌه فهو سٌتشري مساحة بنقود

 . ولكن الفرق عند صاحب السٌرفر
 
 
 
 
 

  IISالخادم
 

 HTML متصفح اإلنترنت مثل اإلنترنت اكسبلورر أو الموزٌال فاٌرفوكس أو النت سكاٌب  ا ٌفهم إ ا

فً الفرونت بٌج أو فً المفكرة وحاولنا أن ننفذه.... لن ٌعمل  ASP.NET بمعنى آخر لو كتبنا كود

 . والسبب كما ذكرت بالسطر األعلى
 
 

 HTML إلى ASP.NET وهنا نحتاج إلى برنامج أو كما ٌسمى بالخادم وهو ٌقوم بتحوٌل كود

 وهو ما ٌحدث فعال فً البً أتش بً

 ASP.NET لل IIS الخادم

 PHP وخادم األباتشً لل

 
 

 الصفحة التً تبرمجها... ترسل للسٌرفر

 .( وإرسالها للمستخدم ) للمتصفح HTML وٌقوم الخادم بتحوٌلها إلى كود

 
 

 ؟؟؟: IIS كٌف أقوم بتنصٌب الخادم

 الخادم مجانً وهو موجود ضمن اسطوانة الوندوز اكس بً

 طرٌقة التنصٌب كالتالً

 ابدأ

 إعدادات

 لوحة التحكم

 إضافة أو إزالة البرامج
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 (إضافة إزالة مكونات وندوز ) من الٌسار

 IIS ثم اختر خدمات معلومات اإلنترنت

 .وضع اسطوانة الوندوز واتركه ٌنصب الخادم
 
 

فلن تحتاج لهذا الخادم ألنه مرفق معها خادم صغٌر  2008أو  2002ولكن إذا استخدمت الفٌجوال استودٌو 

 IIS ٌسمى كاسٌنً وهو ٌغنً عن الخادم

 

 

 

  :ما الذي أحتاج إلٌه باالضافة إلى بٌئة التطوٌر

 . ، فهو مطلوب  استخدام قواعد البٌاناتSQL Server ٌلزمك مشغل قواعد البٌانات
 
 

  : ASP.NETما هً أنواع قواعد البٌانات التً بإمكانً استخدامها مع
 

 جمٌع األنواع التً تحلم بها

Mysql 

MS SQL SERVER : MSDE , 2000, 2005, 2008 

MS Access 

Oracle 

XML كقاعدة بسٌطة 

 لم اذكرها ٌمكن استخدامها أٌضا لتًوا
 

 ؟كٌف أقوم بتشغٌله  : ASP.NETإذا كان لدي مشروع

 

 عٌجب تنصٌب نسخة المنصة المتوافقة مع المشرو

 2.0أو  0.0أو  0سواء 

 Inetpub\wwwroot  ثم وضع المشروع فً المجلد

 دمشاركة المجلومن ثم تفعٌل المجلد إما من الخادم أو من خصائص المجلد ثم مشاركة وٌب ثم 
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 :Web Forms نموذج التطوٌر

 Post والـ Event Driven ٌعتمد علً طرٌقة ASP.NET هذا النموذج هو التقلٌدي لبٌئة العمل

Backs بمعنً ادارة ا احداث لكل Control  او عنصر علً الصفحة بتخصٌص حدث معٌن له والمشرف

 . post backs علً هذه العملٌة هو الـ

ٌستخدمون هذا ا اسلوب لتطوٌر وانشاء المواقع الكبٌرة فً  ASP.NET ة ومطورٌن الـمنذ سنوات عدٌد

 . العالم

 :MVC نموذج التطوٌر

اي كما  Model-View-Controller هذا النموذج هو لتطوٌر تطبٌقات الوٌب باستخدام نمط التصمٌم

قات بطرٌقة منفصله ، هو طرٌقة رائعة لتطوٌر التطبٌ MVC ونمط التصمٌم .MVC ٌعرف اختصاراً ب

وا اخري للتعامل مع قاعدة  Views وتسمً UI طبقات ؛ واحدة لطبقة العرض 2بمعنً فصل التطبٌق ل 

 . Controllers وا اخٌرة لربط ا اثنٌن ببعض وتسمً Models البٌانات وتسمً

 : Web Pages نموذج التطوٌر

 ج كبداٌة . هذا هو اسهل نموذج من نماذجٌمكنك اختٌار هذا النموذ ASP.NET اذا كنت حدٌث العهد مع

ASP.NET لتصمٌم المواقع . 

 

 : ASP.NET ماقبل الـ

التً تم  ( Active Server Pages كما ُتعرف بـ ) Classic ASP جائت بعد تقنٌة ASP.NET الـ

وكان اول محرك سكربتات للوٌب تم انشائه من قبل ماٌكروسوفت . صٌغة الملفات  0998انشائها عام 

 .VBScript وغالباً تكون مكتوبة بـ asp. لخاصة بهاا

 انها تقدم دعم اكبر للغات البرمجة حٌث ٌمكنك انشاء  Classic ASP افضل من ASP.NET الـ

، ++C#  ،VB.NET  ،C باستخدام لغات برمجة مثل ASP.NET لل User Controls تطبٌقات و

 . ة عالٌة فً تنفٌذ التطبٌقاتله مما ٌؤدي الً سرع Compile واٌضاً الكود ٌتم عمل

 :ASPX و Razor الـ

 ASP.NET Web بداخل صفحات الـ server side script  انشاء View Engine هو Razor الـ

Pages مثل Classic ASP . الـ Razor تستخدم قوة الـ ASP.NET  ًوسهلة التعلم اٌضا . 

 .MVC وتستخدم اٌضاً فً طبقات العرض الخاصه بـ

 - : علً الرابط التالً W3Schools اءة المزٌد عنها من خاللٌمكنك قر

http://www.w3schools.com/aspnet/razor_intro.asp . 

 والنموذج Web Forms ولكن موجه للتعامل مع النموذج View Engine هو اٌضاً  ASPX الـ

MVC ولكن فً حاله MVC ٌفضل العمل بـ Razor . 
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 : ASP.NET تكوٌن الـ

 

 

 NET Platform. ثم ASP.NET Area ثم Web Application :كما نري امامنا فالترتٌب كالتالً

 NET. وا اخٌره تعتمد علً الـ ASP.NET Area ٌعتمد علً (Web Application) ، فالتطبٌق

Platform والنماذج ، Web Forms و MVC و Web Pages ًٌعتمدون عل ASP.NET  ،

 .وٌتعامل معها بكل سهوله من خالل الكود NET. والتطبٌق اٌضا ٌمكنه استخدام مكتبات الـ

 .ASP.NET ذج تعتمد علًتحتوي علً النماذج والنما ASP.NET Area وكما نالحظ فالـ

 

 ASP.NET ٌتم تسمٌتهم بـ (Web Pages, MVC , Web Forms) النماذج الثالثه : ملحوظة**

Web Stack. 

 

 

  TASP.NEتحكم سيرفر .1

 بالقدرة على إنشاء أشكال معقّدة بالتحكم مثل  Visual Baiscلمّدة عّدة سنوات، ٌتمتع مبرمجو لغة

TextBox وListBox .  معASP.NET,  أن تعمل نفس الّشًء مع صفحات ٌمكنWeb  

.Form  

  :أربعة مجموعات للتحكم العادي  ASP.NETٌتضّمن هٌكل

ٌّة مثل 1-    TextBox, RadioButton, ListBox, andتحكم واجهة المستخدم األساس

.Button  

. تتضّمن مجموعة التحكم هذه فحص لحقول الفورم تحّكم اإلجازة إلجازة معلومات الفورم  2- 

 .المطلوب إدخالها وفحص نوع البٌانات التً أدخلت فً الحقل وهل هً مناسبة أم  ا
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تحكم البٌانات لعرض قاعدة البٌانات و أنواع البٌانات األخرى . على سبٌل المثال، ٌمكن أن  3- 

  .لعرض محتوٌات جدول قاعدة بٌانات بسهولة  DataGridحكمتستخدم ت

ٌّة لعرض عناصر واجهة المستخدم المعقّدة مثل التقوٌم أو إدارة البانرات  4-  الّسٌطرة الغن

 .اإلعالنٌة

 

المختص   ASP.NET Web Matrixوكذلك برنامج  ,Visual Studio.NETمن خالل

حكم لتبنً صفحات وٌب معقدة . أو إذا فّضلت، ٌمكن بتحرٌر هذة اللغة ٌمكن أن تسحب عناصر الت

من خالل برنامج المفكرة وتضع فٌها أي من عناصر التحكم   ASP.NETأن تنشًء صفحات

  .السابقة بكتابتها ٌدوٌا

 

 ظاتـــالحــم ***

ٌعنً هً لغة عبارة عن    forأو   ifغٌر متكاملة ..  ا تحتوي على  ASP.NET لغة الـ.0

Objects  

أو  vbscriptأو  javascriptولتكمٌل النقص الموجود فٌها تعتمد على لغة ثانٌة مثل  .2

jscript 

ألنها من نفس الشركة  vbscript ٌختارون لغة الـ ASP.NETوغالب المبرمجٌن بلغة  .2

 المنتجة ) ماٌكروسوفت 

 المتغٌرات فٌها غٌر محددة النوع  ... Variant أٌضا اللغة تعتبر من اللغات الـ .4

 كنا  ابد أن  نعرف متغٌر نحدد نوعه  ++c  مثال فً الـ .2

 تحدٌد النوع نص أو رقم  .. char xأو  float xأو   int  xمثل  .6

من اللغات غٌر محددة النوع ..ٌعنً بإمكانً مباشرة أعرف المتغٌر  ASP.NET الـ .7

 وأعطٌه قٌمة مثل 

8. x= 10  

 xمباشرة تم تعرٌف المتغٌر  .9

 تعتبر أبطأ عند قراءة الكود من اللغات محددة المتغٌر Variant بال شك لغات الـ .00
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 ASP.NETمتطلبات 

 Internet Information Server (IIS) 

 MS (SQL)  أوMS ACCESS 

  محرر النصوص 

    (( مثلNotePad ,,Macromedia DreamWeaver 

   Microsoft Interdev  المتخصص فً أنشاء صفحاتASP.NET  وغٌرها من اللغات 

 

 


