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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
 

ه             الحمد ده اهللا فال مضل ل  هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من یه
 : أما بعد ، ومن یضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

 
 :أحبتي 

 
ي    اب االلكترون ة     (أضع بين أیدیكم هذا الكت ه األجر من اهللا      )  ASPمشروع تطبيقي باستخدام لغ ي من ذي أتمن ال

 .سبحانه وتعالى وأن تنتفعوا به  إنه على آل شيء  قدیر 
 

ك                          ى ذل ا إل وائم  وم ات والتنسيقات والق ل الخلفي ة مث ه      هذا المشروع خال من األمور االحترافي ه أن  الن الهدف من
 .مشروع تعليمي بحت 

 وأحب أن أسجل أن فكرة هذا المشروع مأخوذة من موقع عالم النور
 http://www.alnoor-world.com  

دعم بالصور               – خالد الحر    –لألخ الفاضل    ه م واد      جزاه اهللا خيرًا  ولكن الجدید في هذا الكتاب ان  التوضيحية واألآ
ا   روع وحله ذا المش ذي له اء تنفي ي أثن ي واجهتن اء الت ى األخط تخدمة باإلضافة إل دة  المس ى ع ائج عل يم النت  وتقس

 . وأیضا آيفية رفع هذا المشروع على االنترنت وإليكم رابط الموقع صفحات
http://e.domaindlx.com/ismailweb/news/ 
 

مدیر منتدیات المحيط عبد اهللا جابر شقليه : وأتقدم بالشكر إلى األخوة أعضاء منتدى المحيط العربي  األخ العزیز 
 ــــب aspمحــ: واألخ  العربي

http://www.arabmoheet.net 
 .بات التي واجهتني أثناء تنفيذي لهذا المشرع أرجو لهم التوفيقعلى مساهماتهم  لتذليل العق

 
 

 أخوآم ومحبكم
 إسماعيل دمران أبو زید. م

  المحيط العربيمنتدیاتعضو 
http://www.arabmoheet.net 

http://e.domaindlx.com/ismailweb/news/ 
is_damaran@yahoo.com 

 
 
 

 واآلن إلى العمل والتطبيق
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 : ASP متطلبات العمل على لغة
 

 Internet Information Server: أوال 
فهي  . وغيرها، ال تعمل مباشرة على األجهزة الشخصية CGI و PHP و ASP اللغات المتقدمة لبرمجة المواقع أمثال

ـ   اج ل ى تعمل   Server تحت ة أو باشتراك  (بإمكانك حجز مساحة    . حت ع االستضافة في      ) شهري  مجاني في أحد مواق
ت ن   Hosting Providers اإلنترن ارة ع أجهزتهم عب ي ) Servers ف تراك ف ح باالش ع أنص  موق

http://www1.domaindlx.com/ ة جیقدم مساحة م فهو ات   ASP انية تدعم لغ لكن   .(MS Access وقواعد بيان
د      ذلك ليس نهایة المطاف، اء االتصال، ق ع أثن یكلف   فتكلفة االتصال باإلنترنت مكلفة في بعض البلدان، وتصميم الموق

  .Server التي تجعل من حاسبك الشخصيلذا، بإمكانك ترآيب بعض البرامج . الكثير من األموال
دوز،        Internet Information Server قم بترآيب خدمة وفرة مع سيدي ترآيب الوین ة مت  للویندوز وستجده آخدم

تحكم ي لوحة ال ذهاب ل ك بال ار Control Panel وذل م اختي دوز إضافة ث ات وین ة مكون  Add/Remove وإزال
Windows Components واختيار Internet Information Server أوًال الملحق في نهایة هذا الكتابأقرأ( . منه ( 

  ASP :إختيار برنامج لكتابة نصوص: ثانيا 
امج . بالضرورة الستخدام برنامج خاص لذلك ال تحتاج ASP لكتابة نصوص  Front سأستخدم خالل الشرح برن

Page  رامج أخرى      شكل ا  ألنه متوفر عند األغلبية ونستطيع باستخدامه تصميم م استخدام ب لصفحات ، وإن أردت
امج     إن. تستطيعون أیضا متابعة الدروس معنا د استخدام برن أتي   NotePad آنت تری ذي ی ه     ال دوز یمكن مع الوین

ذلك . ألنه لن یساعدك في تصميم شكل الصفحة  Note Pad إال أنني ال أنصحك حاليا باستخدام. القيام بالواجب  آ
رام تخدام أي ب تطيع اس لتس  Macromedia أو Microsoft Front Page ج تصميم صفحات الویب مث

Dream Weaver أو ، Microsoft Interdev المتخصص في إنشاء صفحات ASP ولغات غيرها.  
  إن آنت ال تملك برنامجا أخر للتصميم ، Front Page إذا قم بترآيب

 :برنامج قواعد البيانات: ثالثا
ا استخدام   رامج قواعد     Microsoft Access أو SQL یمكنن ا من ب ات  أو غيره ى   .. البيان ي سأعتمد عل  لكنن

Microsoft Access  XPوذلك لتوفره عند األغلبية. 
 

 لنبدأ معنا
رات أو األوامر أو      .. عملية إنني مؤمن بأن أفضل طریقة لتعلم هذه اللغة هو القيام بأمثلة ن أتحدث عن المتغي لذا ل

 .إحدى الصفحات ميمالقيم إال عندما نحتاجها لتص
وعند نهایة هذه الدروس ستكون قادرا .. بخطوة سنبدأ بمشروع من الصفر، خطوة.. ولنتأآد من تطبيقنا السليم للغة

 .إن شاء اهللا على تصميم مشروعا مشابها، ومن ثم تطویره
 .مشروعنا سيكون، تصميم موقع إخباري بسيط

 :المحتوى: أوال
 tech.asp     .أخبار تقنية

 news.asp     .ار منوعةأخب
 :الخدمات: ثانيا

 search.asp   .محرك بحث في محتویات الموقع
 guset.asp     .سجل زوار

 admin.asp    :اإلدارة:ثانيا
  ).أسماء وآلمات مرور خاصة بهم(تسجيل المسؤولين عن الموقع 

  .إضافة، تعدیل، حذف األخبار من خالل الموقع
 وهذا هو الغرض من هذه الدروس.. هذه اللغة ي، یتطلب منا تعلم مجموعة من أهم أوامرتنفيذ هذا الموقع اإلخبار

 . إن شاء اهللا نعالىوسنصل إلى موقع رائع في النهایة إذا أرجو منك المتابعة! أنت مستعد ومتحمس ؟ فهل .
 default.asp الصفحة األولى

امج التصفح      ا یبحث برن ا م ع لتشغيلها     Index أو Default عن صفحة تحمل اسم     (Browser) دائم في الموق
 . Default : وفي مشروعنا سنستخدم اسم. بهذا االسم لذا عادة ما تكون الصفحة الرئيسية في الموقع. تلقائيا

ا یعجبك   Frontpage باستخدام وان    .. قم بتصميم م اة وضع عن ط لكل من        مع مراع ارز، وراب الصفحة بشكل ب
، وآخر لمحرك (guest.asp)، ورابط لسجل الزوار(news.asp)المنوعة واألخبار، (tech.asp) األخبار التقنية

 .وال تنسى أن تكتب فقرة ترحيبية بالزوار .(admin.asp)وأخيرا رابط لقسم إدارة الموقع ،(search.asp)البحث
 C:\inetpub\wwwroot\news وخزن جميع هذه الملفات في

د ترآيب  : مالحظة دات     IIS عن ذه المجل يتم إنشاء ه د      C:\inetpub\wwwroot س م أنت بإنشاء المجل م ق     ث
news لتخزین ملفات مشروعنا هذا فيه . 
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 default.aspالصفحة الرئيسية  : التصميم المقترح
 

 
 

 ن من جانب الخادمالتضميSSI(Server-Side Includes)  تقنية  استخدام  لقد تم 
أو مؤخرة .. الجزء العلوي من الصفحة مثل.. لالستغناء عن تكرار تصميم األجزاء المتشابهة في آل صفحة

لوضع الجزء المراد تكراره في ملف  SSI استخدام ميزة نستطيع.. الصفحة والتي تحتوي على حقوق الحفظ 
 .الجزء فيهاالملفات المراد تكرار  وإضافة اسم الملف في.. واحد فقط

الصفحة عنوان الموقع، وتحته روابط  ففي رأس.. سنعتمد تصميما واحدا لجميع الصفحات: على سبيل المثال
 .وعبارة جميع الحقوق محفوظة جدید وفي نهایة الصفحة الروابط من.. لألقسام المختلفة

 
 صفحة الرأس تصميم 
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   pageheader.asp :صفحة الرأسآود 
 

<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>الرأس</title> 
</head><body> 
<div align="center"> 
  <center> 
  <table border="0" cellspacing="0" width="100%" id="AutoNumber1" height="72" 
cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111"> 
    <tr> 
      <td width="100%" colspan="5" height="86"> 
      <p align="center"> 
      <img border="0" src="images/logo.gif" width="135" height="101"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="100%" colspan="5" height="15"> 
      <hr color="#FF3300" size="5"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="20%" height="1" align="center"> 
      <a title="أخبار تقنية" href="tech.asp"> 
      <img border="0" src="images/tech.gif" width="49" height="39"></a></td> 
      <td width="20%" height="1" align="center"> 
      <a title="أخبار منوعة" href="news.asp"> 
      <img border="0" src="images/news.gif" width="42" height="42"></a></td> 
      <td width="20%" height="1" align="center"> 
      <a title="بحث" href="search.asp"> 
      <img border="0" src="images/search.gif" width="40" height="35"></a></td> 
      <td width="20%" height="1" align="center"> 
      <a title="سجل الزوار" href="guest.asp"> 
      <img border="0" src="images/guest.gif" width="41" height="37"></a></td> 
      <td width="20%" height="1" align="center"> 
      <a title="إدارة الموقع" href="admin.asp"> 
      <img border="0" src="images/admin.gif" width="32" height="35"></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="20%" height="3" align="center"><a href="tech.asp">أخبار تقنية</a></td> 
      <td width="20%" height="3" align="center"><a href="news.asp">أخبار منوعة</a></td> 
      <td width="20%" height="3" align="center"><a href="search.asp">بحث</a></td> 
      <td width="20%" height="3" align="center"><a href="guest.asp">سجل الزوار</a></td> 
      <td width="20%" height="3" align="center"><a href="admin.asp">إدارة الموقع</a></td> 
    </tr> 
  </table> 
  </center> 
</div> 
<hr color="#FF3300" size="5"> 
</body></html> 
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  تصميم صفحة التذیيل
 

 
 

 pagefooter.asp التذیيل آود صفحة
 

<html dir="rtl"> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>التذیيل</title> 
</head> 
<body> 
<hr color="#FF0000" size="3"> 
<p align="center"><a href="tech.asp">أخبار تقنية</a> | أ<a href="news.asp">خبار  
 | <a/>سجل الزوار<"a> | <a href="guest.asp/>بحث<"a> | <a href="search.asp/>منوعة
<a href="admin.asp">إدارة الموقع</a></p> 
<p align="center"><font size="2">جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط ذآر المصدر 
<span lang="en">©</span>&nbsp; 1425-1426 إسماعيل دمران.م </font></p> 
</body></html> 
 

 default.aspآود الصفحة الرئيسية 
 

<html dir="rtl"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>موقع األخبار</title> 
</head> 
<body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933">مرحبا بكم في موقع األخبــار</font></p> 
<p align="center"><font color="#009933">نتمنى لكم المتعة والفائدة معنا</font></p> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 mdb. projectتصميم قاعدة البيانات للمشروع
 

 ..Microsoft Access XP ، سنصمم قاعدة البيانات باستخدام برنامجنا من قبلآما ذآر
ر ب دة اخت ة جدی ات فارغ ي   وايان ات، ف دة البيان ظ قاع ذي   C:\Inetpub\wwwroot حف ي ال د الفرع أو المجل

  .المجلد خصصته لهذه الصفحة بداخل هذا
سيتم إآمال الدروس اعتمادا  news بداخل المجلد الفرعي database باسم ویفضل أن تحفظ بداخل مجلد فرعي

 project.mdb م باسوسنسمي القاعدة هنا .االفتراض على هذا
 

 
 

  ) إنشاء جدول في طریقة عرض التصميم(اختر ) إنشاء ( بعد الضغط على 
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 وصمم الجدول التالي
 

 
 

 tech_newsاحفظ الجدول باسم 
 

 
 

 )ال (  اختر  ستظهر الرسالة التالية
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 سيظهر لك الشكل التالي. هلفتح اضغط على اسمه مرتين). الشكل التالي(أغلق الجدول، وسترى اسمه موجود في 
 

 
 

 أدخل البيانات التالية في الجدول
 

 
 
 

body subject Add_dat id 
ة عن تطویر             ا األميرآي علن باحثان من جامعة آولومبي
ریة       ات بص تخالص معلوم دة الس وبية جدی ة حاس تقني
ي         ين ف ة الع ه قرني دو علي ذي تب كل ال ن الش لة م مفص

 الصور

تقنية حاسوبية الستخالص   
المعلومات من قرنية العين

16/11/2004 1 

ة       ة األميرآي اة البحری ن مش دي م ل  جن ارینز(قت ) الم
ارك مع مسلحين             وأصيب ثالثة آخرون بجروح في مع

ى                ع إل ذلك یرتف داد، وب  ٣٩في جنوب الفلوجة غرب بغ
وم    ة الهج ذ بدای وا من ذین قتل رآيين ال ود األمي دد الجن ع

 على هذه المدینة

دي أمير  ل جن ي مقت آ
 وإسقاط مروحية بالفلوجة

17/11/2004 2 
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 بقاعدة البيانات  ASPربط صفحات
واآلن سنتعلم كيفية ربط القاعدة  .Microsoft Access XP باستخدام برنامج قاعدة بيانات صممنا في السابق

 .واستعراض محتوياتها ASP بصفحات

فكل  .(tech.asp) لذا قم بحفظها باسم. ليهاإلجراء بعض التعديالت ع (default.asp) األولى قم بفتح الصفحة
 tech.asp التغييرات التي سنقوم بهذا ستكون على ملف

بجملة أخرى تبين  أما في هذه الصفحة فسنستبدلها. األولى كنا قد كتبنا جملة ترحيبية لزوار الموقع في الصفحة
  ))إليكم آخر المستجدات على الساحة(( :فسنكتب. ماهية الصفحة

 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>  <title/> الساحةأخبار
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933">إليكم آخر المستجدات على الساحة</font></p> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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د******** ط صفحةاآلن نری ى    بقاtech.asp  رب ا وه وة قبله د خط وة توج ذه الخط ل ه ن قب ات ولك د البيان ع
 Data Source Name (DSN) ) اسم مصدر البيانات (إنشاء

 
ثم  Data Source (ODBC) ومن ثم اختر  Administrative Toolsاختر  Control Panel من قائمة 

  آما هو موضح في الشكل التاليSystem DSNاختر التبویب 
 

 
 

  آما هو موضح في الشكل التاليAddاح اضغط على مفت
 

 
 

 Driver do Microsoft Access من خالله بكتابة قاعدة البيانات السابقة لذلك سوف نختار تومن ثم اختر البرنامج الذي قم
  خالله واآتب فيه اسم مصدر البيانات الذي سوف تقوم بنداء قاعدة البيانات من ليظهر الشكل التاليFinishثم اضغط على زر 

 my_data_baseوهو 
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  لتحدید مسار قاعدة البيانات المنشاة السابقةSelectاضغط على الزر 
 

 
  ليظهر الشكل التالي OKثم اضغط على مفتاح 
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  ليظهر الشكل التالي  OKثم اضغط على مفتاح 
 

 
 

 Data Source Name (DSN) )اسم مصدر البيانات (  إنشاءوبذلك نكون قد انتهينا من 
 

  البياناتة بقاعدtech.aspبربط صفحة سوف نقوم  واآلن فقط اآلن********
 ١٩١ إلى صفحة١٨٨ اقرأ أقل وتعلم أآثر من  صفحة انظر آتاب

<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>  <title/> الساحةأخبار
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933">إليكم آخر المستجدات على الساحة</font></p> 
 
<% 
  أوامر االتصال بقاعدة البيانات '
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 

 my_data_base بقاعدة البيانات tech.aspبإضافة األوامر السابقة نكون قد قمنا بتهيئة اتصال صفحة 
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ه اآلن سوف نقوم بإضافة   د أمر        ولكن ال أوامر اختيار الجدول واستدعاء البيانات من بن بع ذه األوامر آت حظ أن ه
ات  دة البيان تح قاع ل "connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_baseف الق وقب دة إغ  قاع

 connectionToDatabase.Closeالبيانات 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>اخبار الساحة</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933">إليكم آخر المستجدات على الساحة</font></p> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
' نات منهأوامر اختيار الجدول واستدعاء البيا  
selectSQL="select * from tech_news" 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL) 
response.write"<u>العنوان</u> "&rs("subject") 
response.write"<u><b> التاریخ </b></u> "&rs("add_dat") 
response.write"الخبر "&rs("body") 
 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 والنتيجة هي
 

 
 

بالطبع توجد إشكاليات بسيطة  . وعرضهاقاعدة البياناتالذي كتبته بقراءة محتويات  Code الـ لقد قام. تهانينا
 . الخطوات التالية فيفي البيانات المعروضة، وسنشرح طريقة التغلب عليها 

 
 المظهر نالحظ أن البيانات متتالية لذلك سوف نقوم بتحسين المظهر عن طریق استخدام :اإلشكالية األولى 
 : الجداول  آالتالي 

  باخل الجدول ASPالحظ تم وضع أوامر 
 عن طریق ASPوذلك عن طریق تصميم الجدول في النمط العادي ببرنامج الفرونت بيج ثم تم إدخال أوامر 

  ببرنامج الفرونت بيج ليظهر آالتاليHTMLالنمط 
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</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933">إليكم آخر المستجدات على الساحة</font></p> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
 أوامر اختيار الجدول واستدعاء البيانات منه'
selectSQL="select * from tech_news" 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL)%> 
 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
  <tr> 
    <td width="12%" bgcolor="#00FF00"><b>العنوان :</b></td> 
    <td width="88%" bgcolor="#00FF00"><% response.write(rs("subject"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="12%"><b>التاریخ :</b></td> 
    <td width="88%"><% response.write(rs("add_dat"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="12%"><b>الخـبر :</b></td> 
    <td width="88%"><% response.write(rs("body"))%></td> 
  </tr> 
</table> 
 
<% connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 :لتكون النتيجة آالتالي 
 

 
 

  .اإلشكالية األولى، وهي مظهر البيانات بهذا نكون قد عالجنا
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) أول خبر فقط(قام بعرض وطباعة أول حقل فقط من القاعدة  ناهالذي آتب Code وهي أن الـ  :الثانيةاإلشكالية 
عرض جميع النتائج بشكل (  .لحل هذه اإلشكالية Do ... Loop سنستخدم حلقة  لذا. وتجاهل األخبار األخرى

  ما تم إضافته مظلل)متتالي 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>اخبار الساحة</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933">إليكم آخر المستجدات على الساحة</font></p> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
' مر اختيار الجدول واستدعاء البيانات منهأوا  
selectSQL="select * from tech_news" 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL)%> 
<% do while not rs.eof %> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
  <tr> 
    <td width="12%" bgcolor="#00FF00"><b>العنوان :</b></td> 
    <td width="88%" bgcolor="#00FF00"><% response.write(rs("subject"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="12%"><b>التاریخ :</b></td> 
    <td width="88%"><% response.write(rs("add_dat"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="12%"><b>الخـبر :</b></td> 
    <td width="88%"><% response.write(rs("body"))%></td> 
  </tr> 
</table> 
<% rs.movenext 
loop %> 
<%  
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 

 سطرا سطرا واآلن سنقوم بشرح اإلضافات
(Do) *صيغتها . حلقة Do (something) Loop.  فالسطر do while not rs.eof  ي دأ  (Do) :یعن ة،  اب  حلق

(while) ،ما دامت (not) تكون لم rs نهایة الملف (eof لـ اختصار End Of File). ستستمر في   ي أنه الحلقةإ
ن   ما دام هذا الشرط صحيحا، وبمجرد أن ال یتحقق الشرط     (Loop وتنتهي بكلمة Do الحلقة تبدأ بكلمة(التنفيذ  ل

 .(Loop أي ما بعد(وسيغلق الحلقة لينفذ ما بعدها  Loop و Do یتم تنفيذ ما بين
 .النتائج ثم وضعنا أوامر عرض** 

 rs.movenext ***للنتيجة التالية تعني انتقل. 
(Loop) ****  ة رار الحلق ة   . تك ى جمل ا دامت صحيحة     Do أي سيعود إل ذها م ه    Do حيث آانت  . وینف ي أن تعن

ة الملف   rs یستمر في تنفيذ الحلقة حتى تصبح  إن آانت  . نهای يتوقف    rs ف ة الملف س ل      نهای ة وینتق ذ الحلق عن تنفي
 . فسينفذ الحلقةنهایة الملف rs أما إن لم تكن Loop للسطر الذي یلي



  ١٧صفحة   ASPمشروع 

 إسماعيل دمران أبو زید. م: تنفيذ 

 
 

 والنتيجة هي

 
 

 ثانيةلاإلشكالية ا بهذا نكون قد عالجنا
 

  ASP Expressتم معرفة هذا الكود من برنامج ## 
 ASP Assistants ← ADO Connectionالجزئية 
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 اآلن سوف نقوم  بتحدیث قاعدة البيانات بإضافة خبر جدید وهو

 
 

body subject Add_dat id 
من خالل   Microsoft.net وبقوة تقنيةدعمت بورالند 

ا  د دلفي    منتجه ا من      ٧الفری د أنه د أوضحت بورالن  وق
ا     ن منتجه د م دار الجدی الل االص  Delphi 7) خ

Studio) تضع آل الخيارات 

ي  ة  ٧دلف دعم تقني  ت
Microsoft.NET 

20/11/2004 3 

 
 لتظهر آالتالي) أخبار تقنية ( واآلن قم باستعراض صفحة 

 

 
 البيانات تظهر وفق ترتيب السجالت في قاعدة البيانات بمعنى أن الخبر الذي أضفتاه حاًال ظهر في آخر نالحظ أن

  ٣شيء حيث أنه في السجل رقم 
 

 اآلن ترید ظهور هذه األخبار حسب حداثتها بمعنى أن الخبر األحدث یظهر في البدایة وأقدم خبر یظهر في النهایة
 )ا هو ملحوظة نفس ترتيب السجالت آم( 

  آالتاليtech.aspولعمل سوف نقوم بتغيير في الملف 
 : العبارة القدیمة 

selectSQL="select * from tech_news" 
 :العبارة الجدیدة 

selectSQL="select * from tech_news order by add_dat desc" 
ًا    add_datالمقصود منها ترتيب الجدول حسب حقل التاریخ         ا   ) desc) descend تنازلي  تستخدم لترتيب     ascأم

 )ascent(النتائج تصاعدیًا 
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 والنتيجة هي
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هذا الشكل مقبول إن ولكن ) آما هو في الصفحة السابقة ( في السابق صممنا ظهور األخبار على شكل جدول 
كون هذا أما إن آان المطلوب عرض مقاالت، أو أخبار طویلة، فلن ی.  قصيرةأخبارآانت األخبار عبارة عن 

 تفتح به صفحة جدیدة) رابط(واألفضل هو عرض العنوان فقط، وهذا العنوان یكون على شكل  .الشكل مناسبا
  وهذا ما سوف نتحدث عنه اآلن .تحتوي على الموضوع

 )( QueryString وضع روابط لمواضيع في قاعدة البيانات استخدام
 لتصميم ذلك اتبع الخطوات التالية

اریخ       الخاصة بالجدول  السطور   بحذفوقم teach.asp افتح الملف وم بعرض ت ي تق ر   ، وهي األسطر الت  الخب
 :وسنضع مكانها السطر التالي. ونصه وعنوانه

 
<b><a href="body.asp?field=tech_news&id=<%=rs("id")%>"><%response.write rs("subject")%></a></b> 

 
اوین    يقوم بعرض عن ط،    هذا السطر س ار فق ى شكل روابط      األخب اوین عل ذه العن ز    . وستكون ه روابط تتمي ذه ال ه

 .المراد إظهارها للصفحة )قيمة (   بإرسالها
 الحصول على سطر جدید ففائدته   >br<یليه   الذي أما السطر

 
<html dir="rtl"><head> 
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</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933">إليكم آخر المستجدات على الساحة</font></p> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
' بيانات منهأوامر اختيار الجدول واستدعاء ال  
selectSQL="select * from tech_news order by add_dat desc" 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL)%> 
 
<% do while not rs.eof %> 
  
<b><a href="body.asp?field=tech_news&id=<%=rs("id")%>"><%response.write rs("subject")%></a></b> 
<br> 
<% rs.movenext 
loop %> 
  
<%  
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 بهذا الشكل) أخبار تقنية ( لتظهر لنا صفحة 
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 :التالي وكان الرابط على الشكل body.asp لصفحة رابط  وأضفنا teach.aspلقد قمنا بتعديل في صفحة 
body.asp?field=tech_news&id=<%=rs("id")%> 

 )(QueryString بيانات من القاعدة من خالل روابط استخدامالستدعاء   body.asp بتصميم صفحة واآلن سنقوم

 لنجري عليها التغييرات المطلوبة body.asp وقم بإعادة حفظها باسم teach.asp قم بفتح صفحة
 

<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>اخبار الساحة</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
' QueryString ء بيانات من القاعدة عن طریق رابط استخدامأوامر استدعا    
field=request.querystring("field") 
id=request.querystring("id") 
selectSQL="select * from "&field&" where id="&id 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL) 
%> 
<p align="center"><b><font face="Simplified Arabic" size="5" color="#C11111"><%response.write 
rs("subject")%></font></b> 
<br> 
<p align="left"><font face="Simplified Arabic" size="3"><%response.write rs("add_dat")%></font></p> 
<p><b><font face="Simplified Arabic" size="3"><%response.write rs("body")%></font></b></p> 
 <%  
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 

 
 .معاني األوامر الجدیدة في هذه الصفحة واآلن، لنتعلم
 :یعني field=request.querystring("field") :  السطر التالي
  =field :وذلك بكتابة field باسم تحدید متغير

  request.querystring :المتغير سيتم استقبالها عن طریق رابط وذلك بكتابة قيمة هذا
  ("field") :وذلك بكتابة field لمةالرابط بك سيشار للقيمة في

  :id("rs%=<=&idtech_news=fieldasp?.body%("< وهو بدایة هذه الصفحةالرابط الذي قمنا بكتابته في  لنتذآر اآلن
           وهذه القيمة هي. الصفحة السابقة إلى هذه الصفحة من خالل رابط من field لقد أرسلنا قيمة. للكود المظللانظر 

 . _newstechلنفترض أن الرابط آالتالي.. وللتوضيح أآثر: 
>")%id("rs%=<=&idtech_news=sectionasp?.body 

  field=request.querystring("section") إلى field=request.querystring("field") الحالة یجب تغيير في هذه
ة السطر     id=request.querystring("id") السطر الثاني ارق  له نفس وظيف ه    األول، مع الف ر وقيمت النظر  . في المتغي وب

رابط السابق   ر   id("rs%=<=&idtech_news=fieldasp?.body%("< لل ة المتغي ر    idیتضح أن قيم تتغير بتغي س
 .الصفحة السابقة في selectSQL القيمة تأخذ من قاعدة البيانات عن طریق أمر وذلك ألن. الموضوع
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تبدال اسم الجدول     . selectSQL  حدث ألمرالجدیدة التطویر الذي من األمور م اس ة   حيث ت د آلم ر    (From) بع باسم متغي
ذه    ا ه ر     (Field) في حالتن ة أآب ذا یعطي مرون ة    SelectSQL حيث أن . وه ر قيم تتغير بتغي ه  .. Field س ا   أي أن یمكنن

 .التقنية استخدام هذه الصفحة لعرض جميع أقسام األخبار في الموقع وليس فقط لألخبار
ـ  Where إضافة شرط   أیضا تم بنا      SelectSQL ل ذي یناس ا وضع الشرط ال نا  .. وبإمكانن ان الشرط    وفي درس الي آ  :الح

id="&id عندما تكون قيمة: أي id القاعدة تساوي قيمة المتغير في الجدول المطلوب في id الصفحة في هذه 
 

 
 

 سوف تظهر لنا الصفحة التالية) Microsoft.NET تدعم تقنية ٧دلفي (عند الضغط على االرتباط التشعبي 
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 asp. news تصميم صفحة

  عرض األخبار ولكن عن طریق المقاالتالهدف من هذه الصفحة
 :لذا سنقوم بالخطوات التالية إلنشاء الصفحة tech.asp صفحةشابه جدا لـم news.aspصميم صفحة ت
 
 . tech_newsنفس مواصفات جدول ب general_news افتح قاعدة البيانات وصمم جدوال باسم -١

 سوف    حرف اذا   ٢٥٥ أي أن أقصى حد لحجم لألحرف            )نص  ( آان نوع البيانات     bodyمع مالحظة أن الحقل     
  لتستوعب عدد أآبر من األحرف)آرة ذم ( نغير نوع البيانات لتكون 

 
 .الخطوات التاليةنسخ الجدول الحالي، وذلك بعمل . بإمكانك بدال من تصميم الجدول من جدید: مالحظة

 .تظليل الجدول
 .ضع مؤشر الفأرة على اسم الجدول واضغط بزر الفأرة األیمن

 .من القائمة التي ستظهر )نسخ(اختيار 
 .)لصق(في المساحة البيضاء الفارغة اضغط مرة أخرى زر الفأرة األیمن واختر منه 
ي الخان   ب ف دول، فاآت م الج ه عن اس ألك في وار یس ك صندوق ح يظهر ل دول س م الج ة البيضاء المخصصة الس

general_news .              ارات هي ة خي ة البيضاء ستجد ثالث ذه الخان ات والحاق          : وتحت ه ة والبيان ة فقط والبني البني
 .البنية فقطاختر الخيار األول  د البيانات بالجدول الموجو

 .موافقواضغط على 
 

 
 

  التي تریدها في السجلت ثم ضع البيانا
 .وأجر التعدیالت التالية عليها news.aspواحفظها باسم  tech.asp افتح صفحة -٢

 . لتتناسب مع الصفحة الجدیدة) ليكم آخر المستجدات على الساحة االتي آانت(غير الجملة الترحيبية 
إلى  tech_news غير اسم الجدول "selectSQL="select * from tech_newsفي عبارة 

general_news 
غير > ")%body.asp?field=tech_news&id=>=%rs("id: وهو  body.aspقال في الرابط لصفحة الم

tech_news إلى general_news 
 

 . news.aspبهذه الخطوات البسيطة نكون قد انتهينا من صفحة 
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 news.aspإليكم اآلن نتيجة صفحة 
 

 
 

وف تظهر النتيجة التالية على س) البرادعي یعتبر تعليق طهران للتخصيب غير آامل ( وبالضغط على الرابط 
 ثالث صفحات ليدل على آبر المقال

 
 الصفحة األولى
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 الصفحة الثانية
 

 
 

 الصفحة الثالثة
 

 
 

 news.asp صفحة  من تنفيذبهذه الخطوات البسيطة نكون قد انتهيناو
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 search.asp  تصميم صفحة
 .search.asp وقم بحفظها باسم tech.asp افتح صفحة. الوقت لن یأخذ الكثير من search.asp تصميم صفحة

 :وابقي على األوامر لتكون األآواد الموجودة بالصفحة آالتالي. ثم امسح األوامر التي بداخلها
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<title>صفحة البحث</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
 

 
 

 : التالي بتصميم النموذجوقم  ارجع لنمط التصميم العادي في الفرونت بيج
  حتى یتم إنشاء النموذج بينهما–  قبل االنتقال إلى النمط العادي وضع المؤشر بين األمرینمع مالحظة

<!--#include file="pageheader.asp" --> 
 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
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 قم باختيار الخصائص التالية للنموذج
 

 
 

 :ستظهر لك الشاشة التاليةخيارات اختر  ثم 
 

 
 

 هذا، استخدمنا في مثالنا . Form سترسل إليها القيمة المدخلة في هذا الـ اآتب اسم الصفحة التي اإلجراء في خانة
ـ    Textbox )مربع نص ( واع ال ى صفح     Form آنوع من أن يم إل وان وسنرسل الق  search_result.asp ة بعن

 .فيما بعدوهذه هي الصفحة التي سنقوم بتصميمها  .النتائج سيتم فيها البحث عن هذه القيم وعرض
 : POST و GET الفرق بين
 :ببساطة هو االختالف بينهما .Get واجعله Post فقم بتغيير االختيار )الطریقة ( Method أما في خانة

Post : فبإمكانك  (آكلمة المرور مثال(ي إن آنت تود إرسال قيم سریة من صفحة ألخر أ.لةالقيم المرس سيخفي
  .Post اختيار

Get :  ة     ستظهر لة للصفحة الثاني ة المرس وان   )search_result.as(القيم ة     .  في شریط العن د في حال ذا مفي وه
ا بشكل   سيشاهد الباحث الكلمة التي بحث عنها في شریط العنوان فسيتأآد إن  البحث، حيث د آتبه صحيح أم   آان ق

  .ال
 .موافق ومرة أخرى موافق  اضغط زر

فستظهر لك  )خصائص حقل النموذج( واختر هذه المرة. مرة أخرى اضغط بزر الفأرة األیمن على مربع النص
 :الشاشة التالية
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 إسماعيل دمران أبو زید. م: تنفيذ 

 
 .موافق ثم اضغط. (keyword) وليكن لقاآتب اسم الح )االسم( في خانة

 
 فستظهر لك الشاشة  )خصائص حقل النموذج( واختر هذه المرة .)ارسال( یمن على زراضغط بزر الفأرة األ

 :التالية

 
 

 .ابحث :سنكتب. في مثالنا هذا . ارسال تود أن تظهر بدال من الكلمة التي التسمية/القيمة اآتب في خانة
 

فستظهر لك   )النموذجخصائص حقل ( واختر هذه المرة .)إعادة تعيين( اضغط بزر الفأرة األیمن على زر
 :التالية الشاشة
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 :آالتالي search.asp صفحة Code سيكون.. أخيرا
 

<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة البحث</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
 
<form method="GET" action="search_result.asp"> 
  <p><input type="text" name="keyword" size="40" dir="rtl"></p> 
  <p><input type="submit" value="إبحث" name="B1" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="reset" value="إعادة تعيين" name="B2" dir="rtl"></p> 
</form> 
 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 سوف تظهر لنا صفحة البحث آالتالي) بحث(وعند الضغط على رابط 
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 .التي ستبحث عن الكلمة المطلوبة، وتعرض النتائج search_result.asp سنصمم صفحةاآلن 
 

 . search_result.asp وقم بحفظها باسم search.aspافتح صفحة 
 

 لوبةلنقم بالتغييرات المط. واآلن
  سابقًاbody آما تم في صفحة أوامر االتصال بقاعدة البيانات  إضافة:اوًال 

ا . ك     إعالم : ثاني امج أن هنال ر (البرن ابقة      ) متغي ه من الصفحة الس ر   serach.asp یجب أخذ قيمت ذا المتغي  هو  ه
keyword والذي یحتوي على الكلمة المطلوب البحث عنها 
 ، سنستخدم QueryStringتدعاء البيانات من القاعدة من خالل روابط  عند اس body  صفحةوآما فعلنا في

Request.QueryString فقط األسطر الخاصة بالنموذج واآتب بدًال منها لذا قم بمسح . للقيام بهذه المهمة:  
 

<% keyword=request.querystring("keyword") %> 
 

 
 

 :Select أمر ستخداماب البحث صفحة  بعد استقبالها من)tech_news( وليكن واآلن سنقوم بالبحث عن الكلمة في الجدول
 

SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like '%"&keyword&"%'  " 
set rsTech=connectionToDatabase.execute(SelectTechSQL) 

 
 شرح الكود خطوة خطوة

 
SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%'  " 

 
ة       Selectالمالحظ في أمر     ة    . Like هنا أننا أضفنا آلم ة        Likeآلم ي عن عالم ر عن        ). =(  تغن ویمكن أن تعب

د "حثنا عن إن قمنا باستخدام المساواة الكلية وب: ولتوضيح ذلك، لنفترض المثال التالي    . مساواة آلية أو جزئية    " خال
ة         ى آلم وي عل ي تحت ائج الت ا النت د"فستظهر لن ي        ". خال ائج الت ا النت ة فستظهر لن اواة الجزئي ا إن استخدما المس أم

 الخ.. خالد، خالدا، الخالد، الخالدون، خالدون : تحتوي على
: كتبه بالصيغة التالية فنKeywordفي مثالنا هو ..  وبعدها اسم المتغير Likeللتعبير عن المساواة الكلية نكتب 

"&keyword&" 
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 إسماعيل دمران أبو زید. م: تنفيذ 

في مثالنا هو ..  وبعدها اسم المتغير بين عالمات النسبة المؤویة Likeللتعبير عن المساواة الجزئية نكتب 
Keywordفنكتبه بالصيغة التالية  :'"%&keyword&%"' 

ون القيمة في العمود عندما تك Techاختر أي شي من جدول : في هذا المثال هو Selectوالمقصود في عبارة 
Subject  مساویة أو مشابهة للقيمة في المتغيرKeyword . للتوضيح لنفترض المثال التالي: 

 :لدیك في القاعدة العناوین الثالثة التالية
  .متطورة وسهلة ASPلغة  •
  .سهلة ومتطورة PHPلغة  •
  .ممتعة++ Cالبرمجة بـ  •

 .حيث أن أمرنا یبحث في العنوان.  أول عنوانين آنتائج للبحثللبحث عنها، سيظهر لنا" لغة"عند إدخال آلمة 
 آأن نكتب.. إن آنا نود تغيير حقل البحث، فبإمكاننا تغيير اسم العمود الذي یتم البحث فيه

select * from tech where body like ' "%& keyword &%"'  
بحث في آافة الحقول، فعلينا آتابتها جميعا أما إن أردنا ال. في حال رغبتنا بالبحث في نص الموضوع وليس عنوانه

  :Or مباستخدا مرة SelectTechSQLلنعد آتابة  . Orوالربط بينها باستخدام أحد دوال الربط المنطقيةوهي 
 

SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like '%"&keyword&"%'  " 
 

 :الة سيتم عرض النتائج الذي توجد بها آلمة البحث فيفي هذه الح
  .العنوان
  .المحتوى

  .العنوان والمحتوى
  Tech_newsجدول الاألمر السابق سيبحث عن الكلمة في 

 
 SelectTechSQLلـ . علينا آتابة أوامر عرض النتائج Selectبعد آتابة أوامر 

 
<% do while not rsTech.eof %> 
 
<p><b><a href="body.asp?field=tech_news&id=<%=rsTech("id")%>"> 
<%response.write rsTech("subject")%></a></b></p> 
 
<% rsTech.movenext 
loop %> 
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 األآواد آلها مجمعة
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة نتائج البحث</title> 
</head><body><!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
<%keyword=request.querystring("keyword")%> 
<% 
' tech_news أوامر البحث في جدول األخبار التقنية 
SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like '%"&keyword&"%' " 
set rsTech=connectionToDatabase.execute(SelectTechSQL) 
%> 
<p align="center"><b><font size="5" color="#008000">نتائج البحث هى :</font></b></p> 
<% ' tech_news أوامر عرض نتائج األخبار التقنية %> 
<% do while not rsTech.eof %> 
<p><b><a href="body.asp?field=tech_news&id=<%=rsTech("id")%>"><%response.write 
rsTech("subject")%></a></b></p> 
<% rsTech.movenext 
loop %> 
<%  
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> </body></html> 
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 النتيجة هي

 
 

 )ابحث(وبالضغط على مفتاح 
 

 
 ومن ثم یمكن الضغط على الرابط الناتج من عملية البحث
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 Tech_newsانتهينا من تصميم محرك البحث ولكن لجدول واحد وهو إلى اآلن قد 
  General_newsن عمل نفس الشئ للجدول  اذا المطلوب اآل

مع تغيير االسم  General_newsوجعله لجدول   Tech_newsاألمر بسيط سوف نقوم بنسخ ما فعلنا للجدول 
 )search_result.aspفي نفس صفحة (  آالتالي فقط

 
 األآواد آلها مجمعة

 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة نتائج البحث</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
<% 
 keyword=request.querystring("keyword") 
 %> 
<% 
' tech_news مر البحث في جدول األخبار التقنيةأوا  
SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like '%"&keyword&"%'  " 
set rsTech=connectionToDatabase.execute(SelectTechSQL) 
' general_news أوامر البحث في جدول األخبار العامة 
SelectGeneralSQL="select * from general_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like 
'%"&keyword&"%'  " 
set rsGeneral=connectionToDatabase.execute(SelectGeneralSQL) 
%> 
<p align="center"><b><font size="5" color="#008000">نتائج البحث هى :</font></b></p> 
<% ' tech_news أوامر عرض نتائج األخبار التقنية %> 
<% do while not rsTech.eof %> 
<p><b><a href="body.asp?field=tech_news&id=<%=rsTech("id")%>"><%response.write 
rsTech("subject")%></a></b></p> 
<% rsTech.movenext 
loop %> 
<% ' general_news مة المقاالتأوامر عرض نتائج األخبار العا  %> 
<% do while not rsGeneral.eof %> 
<p><b><a href="body.asp?field=general_news&id=<%=rsGeneral("id")%>"><%response.write 
rsGeneral("subject")%></a></b></p><% rsGeneral.movenext 
loop %> 
<%  
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 الصفحة األولى

 
 

 الصفحة الثانية
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 النتيجة هي

 
 

 تظهر النتيجة التالية) ابحث(وبالضغط على المفتاح 
 

 
 

 ومن ثم یمكن الضغط على الرابط الناتج من عملية البحث
 .لبحثبذلك نكون قد انتهينا من تصميم محرك ا
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 )(guest.aspسجل الزوار  صفحة تصميم
 

 سنصمم سجل الزوار من صفحتين،
  guest.asp : التوقيعات صفحة عرض -١
  . sign_book.asp  صفحة إضافة توقيع -٢

 في سجل توقيعإال أننا سنفترض أن هنالك . التوقيعاتإلضافة  sign_book.asp ومن الطبيعي أن نبدأ بصفحة
 . ثم نصمم الصفحات الباقيةأوالguest.asp  العرضصفحة الزوار وسنصمم

افتح قاعدة البيانات، وسنصمم جدول . التوقيعاتسيحتوي على  واآلن، لنصمم الجدول في قاعدة البيانات التي
 :وهذا هو شكله guest_book   باسم

 

 
 

 .  آما هو موضح في الشكلانتبه لنوعية الحقول
 .٢٥٥تساوي  حجم الحقل) حجمها )نص(  الحقول التي من نوعاجعل جميع
 . للتجربةبيانات في هذه الخاناتال  بعضقم بإدخال

 

 
 

 حتىیتمكن المستعرض http://www.damaran.comالحظ عند آتابة اسم الموقع البد من آتابة البروتوآول 
 آتابة البروتوآول فسيحدث خطأ الن المستعرض سوف یتعامل  واذا لم یتم–من االنتقال الى الموقع المطلوب 

 معه على ان هذا الرابط داخل نفس الموقع
 

ابقا،      ا س ي تعلمناه ارات الت ربط الصفحة   اآلن، سنستخدم المه ات، واستخدام    guest.asp ل  Select األمر  بقاعدة البيان
 عن طریق الجدول. المعلومات في الشاشة) عرض(لطباعة  Response.Write الختيار المعلومات من القاعدة، واألمر

 guest.asp وقم بحفظها باسم tech.aspافتح صفحة 
 :واليك الكود التاليوقم بالتغيرات التالية 
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<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة عرض التواقيع</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933"> ومالحظاتكم... مرحبًا بكم في سجل الزوار    
 <font></p/>تسعدنا
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
' guest_book  واستدعاء البيانات منهأوامر اختيار الجدول  
selectSQL="select * from guest_book order by add_dat desc" 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL)%> 
<% do while not rs.eof %> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
  <tr> 
    <td width="30%" bgcolor="#00FFFF"><b>االسم :</b></td> 
    <td width="70%" bgcolor="#00FFFF"><%response.write rs(("name"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>البرید االلكتروني :</b></td> 
    <td width="70%"><%response.write rs(("email"))%></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>الموقع الشخصي :</b></td> 
    <td width="70%"><%response.write rs(("website"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>طریقة االستدالل على موقعنا :</b></td> 
    <td width="70%"><%response.write (rs("link"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>التقييم :</b></td> 
    <td width="70%"><%response.write rs(("ranking"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>التعليق :</b></td> 
    <td width="70%"><%response.write rs(("comment"))%></td> 
  </tr> 
</table> 
 
<% rs.movenext 
loop %> 
<%  
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 الصفحة األولى
 

 
 

 الصفحة الثانية
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  الزوار هىالنتيجة عند تشغيل الرابط سجل
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 المطلوب اآلن جعل البرید االلكتروني ذو رابط بحيث عن الضغط عليه ینتقل المستعرض الى برنامج البرید 
 االلكتروني المثبت لدى المستخدم

 الموقع ىوآذلك المراد اآلن جعل الموقع الشخصي ذو ارتباط تشعبي بحيث عند الضغط عليه ینتقل المستعرض إل
 المسجل

 :لذلك سوف نقوم ببعض التغيرات اآلتية
 )فى خلية البرید االلكتروني وخلية الموقع الشخصي ( الكود التالى هو ما تم تغييره فقط 

 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>البرید االلكتروني :</b></td> 
    <td width="70%"><a href="mailto:<%response.write rs("email")%>"><%response.write 
rs(("email"))%></a></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>الموقع الشخصي :</b></td> 
    <td width="70%"><a href="<%response.write rs("website")%>"><%response.write 
rs(("website"))%></a></td> 
  </tr> 
 

 
 

 ابط سجل الزوار بعد التعدیل هىالنتيجة عند تشغيل الر
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ًا      is_damaran@yahoo.comعند الضغط على البرید االلكتروني ألحد الزوار وليكن           سوف یتم االنتقال تلقائي
  Outlook Express 6إلى برنامج البرید االلكتروني المثبت لدى المستخدم وليكن 

 
 

 
 

  برید الكتروني لها الزائر الموقعإرسالومن ثم یستطيع المستخدم 
 

 
 
 
 
 
 



  ٤٥صفحة   ASPمشروع 

 إسماعيل دمران أبو زید. م: تنفيذ 

 إضافة توقيعوذلك بالربط بصفحة (  على الموقع ةاآلن سوف نقوم بإضافة رابط لتمكين الزائر من إضافة توقيعي
sign_book.asp .  (  تهاء من عرض بعد الجملة الترحيبية والثانية بعد اإلنالحظ في موضعين مختلفين األول

  سوف نقوم بإضافة الكود المظلل النوقيعات
<html dir="rtl"><head><meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة عرض التوقيعات</title></head><body><!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933">  ومالحظاتكم تسعدنا... مرحبا بكم في سجل الزوار </font></p> 
<p align="center"><font face="Simplified Arabic"><a href="sign_book.asp">إلضافة مالحظاتك  
 <a></font></p/>عزیزي الزائر اضغط هنا
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
' guest_book أوامر اختيار الجدول واستدعاء البيانات منه 
selectSQL="select * from guest_book order by add_dat desc" 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL)%> 
<% do while not rs.eof %> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" 
width="100%" id="AutoNumber1"> 
  <tr> 
    <td width="30%" bgcolor="#00FFFF"><b>االسم :</b></td> 
    <td width="70%" bgcolor="#00FFFF"><%response.write rs(("name"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td width="30%"><b>البرید االلكتروني :</b></td> 
   <td width="70%"><a href="mailto:<%response.write rs("email")%>"><%response.write rs(("email"))%></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>الموقع الشخصي :</b></td> 
    <td width="70%"><a href="<%response.write rs("website")%>"><%response.write rs(("website"))%></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>طریقة االستدالل على موقعنا :</b></td> 
    <td width="70%"><%response.write (rs("link"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>التقييم :</b></td> 
    <td width="70%"><%response.write rs(("ranking"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>التعليق :</b></td> 
    <td width="70%"><%response.write rs(("comment"))%></td> 
  </tr> 
</table> 
<% rs.movenext loop %> 
<p align="center"><font face="Simplified Arabic"><a href="sign_book.asp">إلضافة مالحظاتك  
 <a></font></p/>عزیزي الزائر اضغط هنا
<%   
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --></body></html> 
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 الرابط سجل الزوار بعد التعدیل هىالنتيجة عند تشغيل 
 

 
 

 التوقيعاتبذلك نكون قد انتهينا من تصميم صفحة عرض 
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 )(sign_book.asp سجل الزوار صفحة التوقيع فيإضافة تصميم صفحة 
 

مها ویمكنك تصمي HTML فستكون آاملة بلغة . ASP بلغة Code یكون بها أي لن sign_book.asp صفحة
 .بسهولة (Microsoft Frontpage) بيج بالفرونت

  .حيث سنجري عليها التغييرات الالزمة sign_book.asp واحفظها باسم guest.asp افتح صفحة
 ستجد الصفحة التالية) إلضافة مالحظاتك عزیزي الزائر اضغط هنا(ومن ثم الرابط ) سجل الزوار(بالضغط على رابط 

 

 
 

 
 ))انظر الصفحة التالي ((   مع مالحظة أن النموذج بداخل جدول للتنسيق فقطهذه الصفحةل Code  وإليك الـ
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<html dir="rtl"><head><meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title> یدصفحة إضافة توقيع جد </title></head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933">ومالحظاتكم... مرحبًا بكم في سجل الزوار  تسعدنا  </font></p> 
<p align="right"><font color="#FF3300"> یجب تعبئتها(*) الحقول التي أمامها عالمة  </font></p> 
<form method="POST" action="add_to_book.asp" dir="rtl"> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" 
width="100%" id="AutoNumber1"> 
    <tr> 
      <td width="31%"><b>االسم : <font color="#FF3300">*</font></b></td> 
      <td width="69%"> 
      <input type="text" name="name" size="40" dir="rtl" tabindex="1"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="31%"><b>البرید االلكتروني :</b></td> 
      <td width="69%"> 
      <input type="text" name="email" size="40" dir="ltr" tabindex="2"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="31%"><b>الموقع الشخصي :</b></td> 
      <td width="69%"> 
      <input type="text" name="website" size="40" dir="ltr" value="http://www." tabindex="3"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="31%"><b>طریقة االستدالل على موقعنا :</b></td> 
      <td width="69%"><select size="1" name="link" dir="rtl" tabindex="4"> 
      <option selected value=" محرك بحث>"محرك بحث </option> 
      <option value=" رابط من موقع آخر>"رابط من موقع آخر </option> 
      <option value=" وسائل اإلعالم>"وسائل اإلعالم </option> 
      <option value=" صدیق>"صدیق </option> 
      <option value=" أخرى>"أخرى </option> 
      </select></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="31%"><b>تقييم الموقع :</b></td> 
      <td width="69%"> 
      <input type="radio" value="ممتاز" checked name="ranking" tabindex="5">ممتاز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      <input type="radio" name="ranking" value="جيد" tabindex="5">جيد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      <input type="radio" name="ranking" value="ضعيف" tabindex="5">ضعيف</td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="31%"><b>التعليق :<span lang="en-us"> </span> 
      <font color="#FF3300">*</font></b></td> 
      <td width="69%"> 
      <textarea rows="8" name="comment" cols="40" dir="rtl" tabindex="6"></textarea></td> 
    </tr> 
  </table> 
  <p align="right"> <input type="submit" value="أضف التوقيع" name="B1" dir="rtl" tabindex="7" style="font-weight: 
bold"><span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </span> 
  <input type="reset" value="إعادة تعيين" name="B2" dir="rtl" tabindex="8" style="font-weight: bold"></p> 
</form> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --></body></html> 
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 : بعض المالحظات حول هذه الصفحةليكمإواآلن 
 . )تصميم صفحة البحث(الدرس في  من قبل تحدثنا عنهاطریفة إدراج الـنموذج 

 )مربع نص ( ، والموقع الشخصي، تم استخدام الحقل الذي باسم  االلكترونياالسم، والبرید: في
 )مربع منسدل(طریقة االستدالل على الموقع، تم استخدام : في
 ).ثالث مرات()زر خيار(موقع، تم استخدام تقييم ال: في
 .)ناحية النص(التعليق، تم استخدام: في

یجب علينا تحدید اسم لكل حقل، وذلك بالضغط بزر الفأرة األیمن على الحقل المراد تحدید اسمه، واختيار 
 . )االسم(وآتابة االسم في خانة . من القائمة )خصائص حقل النموذج(

 :تالياألسماء للحقول هي آال
 مـــــــــــاالس الحقل

 name االسم
 email البرید االلكتروني
 website الموقع الشخصي

 link الموقع طریقة االستدالل على
 ranking )نفس االسم االختيارات الثالثة لها(التقييم 
 comment التعليق

 أخرى-٥ صدیق -٤ وسائل اإلعالم -٣ من موقع آخررابط  -٢ )محدد(محرك بحث -١طریقة االستدالل على موقعنا الخيارات هي
خصائص (، اضغط على القائمة بالزر اليمين، واختر )موقعناطریقة االستدالل على (لكتابة االختيارات في قائمة 

 .وأضف خياراتك واحدة تلو األخرى )أضف(من الشاشة التي ستظهر اضغط . )حقل النموذج
وللتميز بين هذه الخيارات، اضغط على االختيار األول بالزر ) التقييم(في وضعنا اسما واحدا لجميع االختيارات 

وآرر العملية بالنسبة .  بكتابة ممتاز)القيمة(ومنه حدد القيمة في خانة . )خصائص حقل النموذج(اليمين، واختر 
 .للخيارات األخرى

غط على أي حقل بالزر اليمين، واختر أخيرا، إلرسال هذه القيم لصفحة المعالجة واإلضافة لقاعدة البيانات، اض
 :  ، ستظهر لك الشاشة التالية)خصائص النموذج(

 
 ومن ثم اختر خيارات

 
) add_to_book.aspاآتب هذا االسم ( Actionاآتب اسم الصفحة التي تود إرسال هذه المدخالت إليها في خانة 

 ). POSTال تغير آلمة (آما هو  )الطریقة(واترك الحقل 
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ات   ساألن دة البيان ى قاع دخالت إل ذه الم افة ه فحة إض مم ص ي (نص دولال  ف  ج
(guest_book 

 Insertالطریقة األولى باستخدام أمر ****
نقوم     والتي تحتوي على الحقول المطلوبة sign_book.asp بعد أن انتهينا من تصميم صفحة ات، س إلدخال البيان

 Code هذه الصفحة ستكون عبارة عن. بيانات للقاعدةإلضافة ال add_to_book.asp اآلن بتصميم صفحة باسم
ارات    ASP بلغة ن نستخدم أي عب ر          . HTML ول ا للزائ ذه الصفحة هو عدم ظهوره ا ستالحظه في ه  أي. وم

ن یالحظ     .أضف التوقيع: ستعمل هذه الصفحة عندما یقوم الزائر بكتابة مالحظاته والضغط على زر ر ل لكن الزائ
 .في األعلى وسترى توقيعه) التوقيعاتعرض ( في صفحة هذه الصفحة، وسيرى نفسه

تح صفحة  ل اف ى العم ا ال ا بن م tech.aspهي ا باس م بحفظه دیالت add_to_book.asp وق ا التع م اجري عليه  ث
 التالية

<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>اضافة سجالت جدیدة الى قاعدة البيانات</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
 
fadd_dat=date() 
fname=request.form("name") 
femail=request.form("email") 
fwebsite=request.form("website") 
flink=request.form("link") 
franking=request.form("ranking") 
fcomment=request.form("comment") 
 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
If fname="" or fcomment="" then 
response.write "<center>" & " من فضلك اضغط زر عودة في .. لم تقم بإدخال جميع الحقول المطلوبة
 "متصفحتك وقم بإدخال جميع الحقول
Else 
addSQL=" insert into guest_book 
(add_dat,name,email,website,link,ranking,comment) values 
('"&fadd_dat&"','"&fname&"','"&femail&"','"&fwebsite&"','"&flink&"','"&franking&
"','"&fcomment&"') "  
Set MyRs=connectionToDatabase.Execute(addSQL) 
response.redirect "guest.asp" 
End if 
 
connectionToDatabase.Close 
set connectionToDatabase=nothing  
 %> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 .هذا الكودهم النقاط في بشرح أاآلن سنقوم 
ة     وقلنا أننا نكتب اسم. تحدثنا سابقا عن المتغيرات م نضع عالم ة       (=) المتغير ث د عالم ه بع د اسمه ونضع قيمت بع

ة . اليساوي ابقة           وذآرنا أن القيم ول من صفحات س ة، أو مدخالت في حق ا، أو آلم د تكون رقم ه إن   . ق ا أن وذآرن
 أما إن آانت. للتعبير عن المدخالت Request.QueryString ام العبارةنستخد GET طریقة نقل البيانات آانت

POST فسنستخدم Request.Form . المتغيرات التي لدینا واآلن لنشرح. 
 متغيرات األخرى ولننظر للست.  جانبا اآلنfadd_dat اترك المتغير األول.  متغيرات٧لدینا 

 ( fname, femail, fwebsite, flink, franking and fcomment)        رات الستة في ذه المتغي تشترك ه
رات       (=) اسمها، ومن ثم وضع عالمة  حيث تم تحدید. نفس طریقة الكتابة ذه المتغي ة ه م اإلفصاح عن أن قيم ثم ت

ارة  sign_book.aspصفحة عن مدخالت في حقول في  ستكون عبارة ك بالعب ا أسماء    Request.Form  وذل أم
 (" ") :آتابتها بين هذه العالمات  فتمsign_book.aspصفحة الحقول في 

ـ     . add_dat واآلن، لنرجع للمتغير األول وهو ر ب ة المتغي د قيم ة     ()date تم تحدی ة هي قيم ذه القيم ة في    وه ثاني
 : أهمها وهنالك الكثير من الدوال األخرى. التاریخ الحالي: اللغة تعطي

 
 الدالة المعنى

 ()Now الحاليين الوقت والتاریخ
 ()Date التاریخ الحالي
 ()Year السنة الحالية
 ()Time الوقت الحالي
 ()Hour الساعة الحالية

 
 :صيغتها. وهذه جملة شرطية . if بعد تحدید المتغيرات تم آتابة جملة تبدأ بـ

 
If something Then 
    something 
Else 
    something 
End if 
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الساعة  : لنفترض أن الشرط هو .  تقوم بتحدیده، وفعل یجب القيام به  شرط:  تعبر عن    somethingحيث أن آلمة    
ا  ). الزلنا في نفس اليوم   : (واإلجراء البدیل هو طباعة   ). ابتدأ یوم جدید  : (والفعل أو اإلجراء هو طباعة    . ١٢ بإمكانن

وب        ifاستخدام هذا الشرط، حيث سنكتب          م سنكتب الشرط المطل م سنكتب    .  ث ذ اإلجراء ا  Thenث وب  لتنفي . لمطل
 End ifونغلق الدالة الشرطية بـ  . Elseوفي حالة عدم تحقق الشرط یتم تنفيذ اإلجراء البدیل الذي بعد 

 :ویمكن أن تتطور هذه الصيغة في حالة وجود أآثر من شرط لتصبح آالتالي
If something Then 
    something 
        Else If something Then 
            something 
                Else If something Then 
                    something 
                        Else 
                            something 
                End if 
        End if 
End if 

 . ونرى آيف تم استخدام الدالة الشرطيةCodeلنعد للـ 
 

If fname="" or fcomment="" then 
 

م  ) أي حقول فارغة ( ال تساوي شيئا     Comment أو   Nameإن آانت   : في السطر السابق تم تحدید الشرط، وهو       ق
 ...بالتالي

 :من السطر السابق نفهم أمران هما
 . فراغ: أو .. ال شيء : المتالصقتان تعنيان "" عالمتا 

 . دمج أآثر من شرط في سطر واحد في الدوال الشرطية لAnd و Orیمكن استخدام األوامر المنطقية 
 :أما اإلجراء الواجب القيام به في حالة تنفيذ الشرط فهو اآلتي

response.write "<center>" & "ة  لم تقم بإدخال جميع الحقول من فضلك اضغط زر عودة في      .. المطلوب
 "متصفحتك وقم بإدخال جميع الحقول

م               ..  الحقول المطلوبة  لم تقم بإدخال جميع   : (اطبع الجملة التالية  : أي من فضلك اضغط زر عودة في متصفحك وق
 ).بإدخال جميع الحقول

ه واحد     ASP ضمن أوامر      HTML هذه المرة هو أننا قمنا بكتابة أمر          response.writeاألمر الجدید في      وآأن
ة     . والذي سيجعل الجملة تظهر في منتصف السطر         . توسيط: أي> center<هذا أمر هو    . منها م آتاب ذا األمر    ت ه

الي     ة        "" وضعت عالمات التنصيص    : على النحو الت م وضعت عالم داخلها ث م آتب األمر ب م آت & ) و(ث ة  اوت ب
 .الجملة التي نرید طباعتها

 :فهو) أي في حالة وجود بيانات في هذه الخانات(أما اإلجراء البدیل في حالة عدم تحقق الشرطة . هذا هو الشرط
 

addSQL= " insert into guest_book 
(add_dat,name,email,website,link,ranking,comment) values 
('"&add_dat&"','"&name&"','"&email&"','"&website&"','"&link&"','"&ranking&"','"
&comment&"') "  

 
  هذا األمر البد ان یكون في سطر واحدملحوظة

 
و  د، ه ر جدی ذا السطر أم ي ه هinsertوف اتإضافة الم:  ووظيفت دة البيان و واضح . دخالت لقاع ا ه وصيغته آم

ين قوسين تكتب      .  ثم اسم الجدول المراد إضافة البيانات إليه       into متبوعة بالكلمة    insertیكتب األمر   . باألعلى وب
ا         وب إضافة المدخالت إليه ات في الجدول المطل م تكتب   . أسماء الخان يم      valuesث ين قوسين أیضا الق دها ب  وبع

 .ها وهي بنفس ترتيب الحقولالمراد إضافت
 '"&add_dat&"': تكتب القيم هكذا

 : یتم آتابة سطر تنفيذ األمر وهو insertبعد سطر 
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Set MyRs=connectionToDatabase.Execute(addSQL) 
 . نحن من قام بتحدیده، ویمكننا تغييره آيفما نشاءaddSQLاالسم 

 :إجراء إضافي هوالزلنا في الجملة الشرطية، حيث تم تحدید فعل أو 
response.redirect "guest.asp" 

ال           . انتقل للصفحة أو العنوان الموجود بين عالمتي التنصيص       : وهذه الجملة تعني   ه االنتق ا من ذه طلبن ا ه وفي حالتن
 .التوقيعاتإلى صفحة عرض
 End ifتم أغلنا الشرط بـ 

 
 .لنتخيل اآلن طریقة عمل هذه الصفحة

ع   :الحظاته، وسيضغط على زر   سيكتب الشخص توقيعه أو م     ذه الصفحة         . ضاف التوقي راءة ه يبدأ المتصفح بق . س
ثم سيجد دالة شرطية، تطلب منه . فسيجد مجموعة من المتغيرات، تعبر عن المدخالت التي تم إضافتها في التوقيع    

ي  . هل توجد مدخالت في حقول االسم والتعليق أم ال : هذا األمور هو  . التحقق من أمر معين    م س جد بمجموعة من   ث
ي       (في حال تحقق الشرط     . اإلجراءات ة    س ) نأي عدم موجود قيم في هذین الحقل ارة التالي م بإدخال      : (ظهر العب م تق ل

ول    .. جميع الحقول المطلوبة   ع الحق ة عدم     ) من فضلك اضغط زر عودة في متصفحك وقم بإدخال جمي ا في حال أم
ذ       (تحقق الشرط    ين  أي في حالة وجود قيم في ه تح                  ) ین الحقل م ف ات، ت ات لقاعدة البيان ذ أمر إضافة البيان يتم تنفي س

 التوقيعاتصفحة عرض 
 .من الجدیر بالذآر أن هذه العملية ستستغرق ثواني قليلة قد ال یشعر بها الزائر

 :اآلن سوف نقوم بتطبيق هذا العملية
 )gues_bookجدول (محتویات قاعدة البيانات 

 

 
 

 )زوارسجل ال(عند الضغط على الرابط 
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  )إلضافة مالحظاتك عزیزي الزائر اضغط هنا(عند الضغط على الرابط 
 

 
 

  فظهرت الصفحة التالية–ولكن الحظ لم یتم إضافة أي بيانات في النموذج ) أضف التوقيع(عند الضغط على المفتاح 
 

 
 

االسم  ( ما وهين تعبئتهمالمطلوب اقلين بذلك نالحظ أن الجملة الشرطة تعمل بشكل جيد في حالة عدم آتابة أحد الح
 )، التعليق
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 أما في حالة تعبئة الحقلين المطلوبين
 

 
 

 )عرض التوقيعات(تكون النتيجة هي الذهاب إلى صفحة ) أضف التعليق( ثم الضغط على مفتاح 
 

 
 

 نالحظ انه تم إضافة التعليق الجدید وظهر في المقدمة
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 )guest_bookجدول ( أم قاعدة البيانات 
 

 
 

اآلن سوف نستحدث عن بعض رسائل الخطأ التي قد تظهر لك بعد تعبئة الحقلين المطلوبين في صفحة إضافة 
 )أضف التوقيع(توقيع جدید   ثم الضغط على مفتاح 

 :رسالة الخطأ األولى

 
  الرسالة تخبرك بأنه یجب استخدام استعالم یقبل التحدیث في العملية

 
 للكتابة وهي إعطاء الصالحية التأآد من الصالحيات بالنسبة للمستخدمين أي یجب  هذه الرسالة هوالحل لتالفي

 :آالتالي
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  موجود بجهازك  Securityفي بعض األحيان ال تجد الفاصل 
 View ومن ثم اضغط على الفاصل Tools – Folder Options في أي نافذة للمجلدات اختر من قائمة الحل لذلك

   ثم اضغط على موافقUse simple file sharing الخيار ومن ثم أرفع التحدید عن

 
 

 أو تظهر الرسالة التالية لك 
 :لثانيةرسالة الخطأ ا

 

 
 

 الرسالة تخبرك أنه ال یستطيع  عمل تحدیث لقاعدة البيانات أو أن الكائن للقراءة فقط
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 بة یجب التأآد من أن ملف ومجلد قاعدة البيانات ليس محمي ضد الكتاالحل لذلك
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 add_to_book.asp طریقة أخرى لتصميم صفحة
 Recordset باستخدام أمر الثانيةالطریقة ****

 
 ولكن قبل شرح الطریقة الثانية سوف نقوم بشرح مثال توضيحي

 
 testسوف نقوم بتصميم موقع جدید اسمه 

  ثم تصميم قاعدة البيانات التالية

 
 

1    <html dir="rtl"><head> 
2    <title>Recordsetتجربة </title> 
3    </head><body> 
4    <% NAME="ismail damara" %>  
5    <% MESSAGE="الحمد هللا" %>  
6    <%  
7    Dim DataConn 
8    Dim CmaAddRecord 
9    Dim MYSQL 
10  
11  Set DataConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
12  Set CmaAddRecord=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
13  DataConn.Open "DSN=Sys_DSN_Name_Test" 
14 
15  MYSQL="Select some_table.* from some_table" 
16  CmaAddRecord.Open MYSQL, DataConn, 1, 3 
17  CmaAddRecord.AddNew 
18  CmaAddRecord.Fields("name") = NAME 
19  CmaAddRecord.Fields("message") = MESSAGE 
20  CmaAddRecord.Update 
21  CmaAddRecord.Close 
22  Set CmaAddRecord= Nothing 
23  DataConn.Close 
24  Set DataConn= Nothing 
25  %>  
26  </body></html> 
 

 األرقام تدل على رقم السطر فقط للشرح :ملحوظة 
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 شرح الطریقة
 

 some_table القيم المراد إدخالها في قاعدة البيانات في الجدول ٥ و٤السطر 
 

Set DataConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
 

 Connectionاإلعالن عن الكائن 
 

Set CmaAddRecord=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
 

 Recordsetاإلعالن عن الكائن 
 

DataConn.Open "DSN=Sys_DSN_Name_Test" 
 

 فتح قاعدة البيانات
 

MYSQL="Select some_table.* from some_table" 
 

 اإلشارة إلى الجدول المراد وضع البيانات به
 

CmaAddRecord.Open MYSQL, DataConn, 1, 3 
 

 اتصال البيانات الى ثم یشيرMYSQLویشر إلى الجدول المراد وضع البيانات  Recordsetفتح الكائن 
DataConn وبكون الفاصل بين آل هذه األشياء ) 3(ثم یشير إلى نوع التأمين ) 1( ثم یشير الى نوع المؤشر

 ) , (فاصلة 
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 تحدید نوع التأمين تحيد المؤشر
ط         : (0)القيمة   راءة فق وهي  القيمة االفتراضية تعني للق

تطيع  ط ، یس جل فق راءة الس تخدمين ق يح للمس تت
ذا              د استخدام ه ط عن ام فق المستخدمون التحرك إلى األم

 النوع من المؤشرات

نح المستخدمين حق           : (1)القيمة   ة االفتراضية تم القيم
 القراءة فقط

ة        : (1)القيمة   تتيح للمستخدمين قراءة السجالت والكتاب
اف  تخدمون إض تطيع المس ا، یس دیل إليه ذف وتع ة وح

رات         وا من استعراض التغي ن یتمكن نهم ل السجالت ولك
تح     اء ف ي أثن رون ف تخدمون اآلخ ا المس ي یجریه الت
ن      وع م ذا الن تخدام ه د اس جالت ، عن ة الس مجموع
ام  رك لألم تخدمون التح تطيع المس رات یس المؤش

 وللخلف في مجموعة السجالت

ة  ت     :(2)القيم وم المس ذي یق جل ال أمين الس وم بت خدم تق
 بتحریره حاليًا

ة         : (2)القيمة   راءة السجالت والكتاب تتيح للمستخدمين ق
إليها، ، عند استخدام هذا النوع من المؤشرات یستطيع            
ة     ي مجموع ف ف ام وللخل رك لألم تخدمون التح المس

جالت تعراض  الس تخدمين اس يح للمس وع یت ذا الن  وه
اء          التعدیالت التي أجراها المستخدمون اآلخرون في أثن

 .فتح مجموعة السجالت الحالية

ة  تخدم    : (3)القيم وم المس ذي یق جل ال أمين الس وم بت تق
 بتحدیثه 

ا       : (3)القيمة   ط ولكنه راءة فق نح المستخدمين حق الق تم
 تتيح لهم التحرك لألمام وللخلف في مجموعة السجالت

ة  وم      : (4)القيم دما یق جالت عن دة س ـأمين ع م بت تق
 ية للسجالتالمستخدم بعملية تحدیث جماع

  من آتاب اقرأ أقل وتعلم أآثر٢٠٣ و ٢٠٢انظر صفحة 
 

CmaAddRecord.AddNew 
 اإلعالن عن إضافة سجل جدید

 
CmaAddRecord.Fields("name") = NAME 
CmaAddRecord.Fields("message") = MESSAGE 

  السجل الجدیدولإضافة القيم الجدیدة في حق
 

CmaAddRecord.Update 
  تحدیث البياناتاإلعالن عن

 
CmaAddRecord.Close 
Set CmaAddRecord= Nothing 

 Recordsetاإلعالن عن إغالق الكائن 
 

DataConn.Close 
Set DataConn= Nothing 

 Connection اإلعالن عن إغالق الكائن
 

  تكون النتيجة في قاعدة البيانات هيindex.aspوعند تشغيل هذه الصفحة 
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 asp.add_to_book صفحة Recordset باستخدام أمر الثانيةالطریقة  بتنفيذ اآلن سوف نقوم****
 

<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>اضافة سجالت جدیدة الى قاعدة البيانات</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
' Recordsetالطریقة الثانية باستخدام  
fadd_dat = date() 
fname = request.form ("name") 
femail = request.form ("email") 
fwebsite = request.form ("website") 
flink = request.form ("link") 
franking = request.form ("ranking") 
fcomment = request.form ("comment") 
 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
Set CmaAddRecord=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
If fname="" or fcomment="" then 
response.write "<center>" & " من فضلك اضغط زر عودة في .. لم تقم بإدخال جميع الحقول المطلوبة
 "متصفحتك وقم بإدخال جميع الحقول
Else 
MYSQL="Select guest_book.* from guest_book" 
CmaAddRecord.Open MYSQL, connectionToDatabase, 1, 3 
CmaAddRecord.AddNew 
CmaAddRecord.Fields("add_dat") = fadd_dat 
CmaAddRecord.Fields("name") = fname 
CmaAddRecord.Fields("email") = femail 
CmaAddRecord.Fields("website") = fwebsite 
CmaAddRecord.Fields("link") = flink 
CmaAddRecord.Fields("ranking") = franking 
CmaAddRecord.Fields("comment") = fcomment 
CmaAddRecord.Update 
CmaAddRecord.Close 
Set CmaAddRecord= Nothing 
response.redirect "guest.asp" 
End if 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 الصفحة األولى
 

 
 

 الصفحة الثانية
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 Insertوذلك لإلعالن عن الوقت والتاریخ الحالي في طریقة  now=fadd_dat() في حالة جعل المتغير:ملحوظة
 تظهر رسالة الخطأ التالية

 

 
 

 ه الرسالةال تظهر هذ Recordset أما في حالة استخدام طریقة 
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 صفحات إدارة الموقعتصميم 
 

دخول لصفحة            سنقوم سویا بتصميم صفحات إلدخال اسم المستخدم والرقم السري والتأآد من صحتهما من أجل ال
 ..فلنبدأ.. وسترون آيف أن المهمة سهلة وممتعة. إدارة األخبار

 :للوصول إلى هذه النتيجة سنقوم بإنشاء ثالث ملفات وهم آالتالي 
admin.asp * 

validentry.asp ** 
*** adminsection.asp 

 
ري    *  رقم الس تخدم وال م المس ال اس وذج إدخ وذج   ): admin.asp(نم ى نم وي عل م ) Form(یحت ال اس إلدخ

رقم السري،           بعرضتقوم هذه الصفحة    . المستخدم والرقم السري   رسالة خطأ عند عدم إدخال اسم المستخدم أو ال
 .أو عند إدخال معلومات خاطئة

رقم         ): validentry.asp(قق من المعلومات    صفحة التح **  التحقق من صحة إدخال اسم المستخدم وال تقوم ب س
 .السري، ومن تسجيلهما في الموقع

ة  ***  فحة اإلداری ام إدارة      ): adminsection.asp(الص ام بمه ا للقي دخول إليه مح بال ي سيس فحة الت ي الص ه
 .ح الموقع، بعد إدخال اسم المستخدم والرقم سري بشكل صحي

 
ات         ..قبل أن نقوم بتصميم الصفحات  د في قاعدة البيان وم بتصميم جدول جدی  كون اسم الجدول  يس .. یجب أن نق

admin  وبه ثالث حقول هي 
id تلقائي ترقيم ( من النوع( 

name نص( من النوع( 
pass نص( من النوع( 

 
 

 . ولتكنرور افتراضيتينمستخدم وآلمة م أعني إدخال اسم. وقم بإدخال أیة قيم في هذا الجدول
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 ..حدا واآلن لنبدأ بإنشاء آل صفحة على 
 
 نموذج إدخال اسم المستخدم والرقم السري  ):asp.admin(  تصميم صفحة*
 

 :ینقسم هذا الملف إلى جزأین
 :إلدخال اسم المستخدم والرقم السري آالتالي) Form( یحتوي على نموذج :الجزء األول

 

 
 

 :مالحظات
 

ار    تمpass حقل الخاص بالرقم السرية للبالنسب ه اختي م  (تحدید في ان        ) نع ى تظهر مك ة المرور حت ل آلم ام حق أم
 الشاشة بدال من إظهاره علىحروف آلمة المرور نجوم 
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 :آود النموذج
 

<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>نموذج ادخال االسم والرقم السري للدخول على صفحة إدارة الموقع</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<form method="POST" name="login" action="validentry.asp"> 
  <p><font color="#800000"><b>من فضلك قم بتعبئة النموذج التالي حتى یتثنى لك  
 <b></font></p/>الدخول على صفحة إدارة الموقع  
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
    <tr> 
      <td width="16%"><b>اسم المستخدم :</b></td> 
      <td width="84%"><input type="text" name="name" size="40"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="16%"><b>الرقـم السري :</b></td> 
      <td width="84%"><input type="password" name="pass" size="40"></td> 
    </tr> 
  </table> 
  <p><input type="submit" value="دخول" name="submit" style="font-weight: 
bold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="reset" value="إعادة تعيين" name="B2" style="font-weight: bold"></p> 
</form> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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د    بعرض رسالة خطأ یقوم ::الثاني الجزء رقم السري، أو عن إدخال معلومات    عند عدم إدخال اسم المستخدم أو ال
 >form/<بعد مباشرة أي  (Form) بعد النموذج Code الـ بةویجب آتا خاطئة،

وذج،        عند  validentry.asp هذا الجزء قيمة من ملف سوف یستقبل أ في إدخال المعلومات في النم  وجود خط
 .القيمة validentry.asp آيف سيرسل الملف ، سنرى الحقا error وسوف یضعها في

 
  <% 
  error=Request.querystring("error") 
  If error <> "" then 
 
     If error = "Name_Null" Then 
        Response.write "<b><font color=#FF0000>لم تدخل اسم المستخدم</font></b>" 
     Else 
        If error = "Pass_Null" Then 
           Response.write "<b><font color=#FF0000>لم تدخل الرقم السري</font></b>" 
         Else 
            If error = "Name_Entry" Then 
               Response.write "<b><font color=#FF0000>  "<font></b/> اسم مستخدم خطأأدخلتلقد 
            Else 
               If error = "Pass_Entry" Then 
                  Response.write "<b><font color=#FF0000>لقد أدخلت رقم سري خطأ</font></b>" 
               End If 
            End If 
         End If 
      End If 
     
  End If     
  %> 
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  :النموذج ء اإلدخال فياخطأ التحقق من شرح شروط
 
١- If error <> "" then ، سيتحقق من عدم مساواة هذا األمر error  أ من    أ لفراغ، أي تقبل خط ه اس  الملف  ن

validentry.asp . تقبال الخطأ، سوف    في حالة ذ   تحقق الشرط واس تم تنفي ي في    ی ار   If داخل  األوامر الت الختب
ة عدم تحقق الشرط ، أي ال یوجد        . ٥ إلى ٢الشروط من  ا في حال ي      خطأ،  أم ي تل راءة األوامر الت يتنقل لق   فس

EndIf األخيرة. 
 
٢- If error = "Name_Null" Then  هذا األمر سيتحقق من استقبال خطأ في error لـ ساويم یكون حيثب 

"Name_Null"    أ ذا الخط تقبل ه ة   ( ، وهو یس ذه القيم دخل المستخدم    )ه م ی ة   المستخدم  اسم  إن ل اسم   في خان
إذا تحقق الشرط، سوف    . النموذج  في  المستخدم  ارة  یعرض  ف دخل  "  عب م ت م یكن    ."اسم المستخدم   ل ا إذا ل   أم
error  یساوي "Name_Null" ٣اختبار الشرط التالي رقم  سينتقل إلىف ،لم یتحقق الشرط ، أي 

. 
٣-If error = "Pass_Null" Then   ذا األمر أ     ، ه تقبال الخط يتحقق من اس أن یكون مساوي     error س  ـ ل  ب

"Pass_Null"ة  رقم سري في  ال  لمستخدمإن لم یدخل ا ) هذه القيمة( الخطأ ، وهو یستقبل هذا رقم السري     خان ال
ارة  یعرض  في النموذج، فإذا تحقق الشرط سوف   رقم   "  عب دخل ال م ت ا  ."السري  ل م یكن   أم  یساوي   error إذا ل

"Pass_Null"  ٤رقم  ، أي لم یتحقق الشرط، سوف ینتقل إلى اختبار الشرط التالي 
 
٤-If error = "Name_Entry" Then  حقق من استقبال الخطأاألمر سيت ، هذا error    بحيث یكون مساوي 
أ    "Name_Entry" ـل  ذا الخط تقبل ه ة  ( ، وهو یس ذه القيم ة    إن ) ه ا   )اسم مستخدم  ( أدخل المستخدم قيم ولكنه

إذا تحقق الشرط سوف     .أي غير مسجلة في قاعدة البيانات خاطئة، ارة  یعرض   ف د أدخلت  "  عب  اسم مستخدم   لق
ار الشرط         ،"Name_Entry" یساوي  error أما إذا لم یكن ."أخط ى اختب ل إل أي لم یتحقق الشرط، سوف ینتق

 .٥ التالي رقم
 
٥-If error = "Pass_Entry" Then ،  هذا األمر سيتحقق من استقبال الخطأ error   ـل  بحيث یكون مساوي 

"Pass_Entry"ة  إن ) هذه القيمة( ، وهو یستقبل هذا الخطأ رق ( أدخل المستخدم قيم ا  ) م السري ال ة،   ولكنه خاطئ
ارة  یعرض  فإذا تحقق الشرط سوف  . أي غير مسجلة في قاعدة البيانات م سري    "  عب د أدخلت رق أ  خ لق د   ."ط بع

 .الشروط ذلك ستتوقف عملية اختبار
 

  admin.asp حةفانهينا من إنشاء ص بذلك نكون
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 )asp.tryvaliden( صفحة التحقق من المعلوماتتصميم ** 
 

تقوم  وذج  س ة في نم يم المدخل تقبال الق م  admin.asp باس نتحقق  ، ث رقم ةمن صحس م المستخدم وال  إدخال اس
 .الموقع السري، ومن تسجيلهما في

ة     م تكن المعلومات المدخل ذه الصفحة        إن ل وذج، سوف ترسل ه ر   ، (validentry.asp) صحيحة في النم متغي
ى ملف    error یسمى  أ في إدخال المعلومات       ، admin.asp إل وع الخط ره عن ن وم النموذج بعرض     . ليخب ليق

 .رسالة الخطأ المناسبة للمستخدم
وم بعرض أي شيء     validentry.asp إذا هذه الصفحة  ن تق الت     ل ط ب تقوم فق صحة إدخال    حقق من للمستخدم، س
إن   ات، ف ر صحيحة، سيرسل     المعلوم ـ  error آانت غي أ    admin.asp ل ا إذا آانت   إ. وسوف یعرض الخط م

وم بعرض صفحة     المعلومات ة    المدخلة صحيحة للمستخدم، سوف یق :  )adminsection.asp(الصفحة اإلداری
رقم سري بشكل                      و هي الصفحة التي سيسمح بالدخول إليها للقيام بمهام إدارة الموقع، بعد إدخال اسم المستخدم وال

 .صحيح 
 

 : آالتالي )asp.validentry(ات لومع صفحة التحقق من إدخال المCodeاآلن سنكتب 
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<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة التحقق من إدخال المعلومات االسم والرقم السري</title> 
</head><body> 
<%   Name=Request.form("Name") 
        Pass=Request.form("Pass")  
 
       If Name = "" Then 
             response.redirect ("admin.asp?error=Name_Null") 
          Else 
              If Pass = "" Then 
                 response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Null") 
              Else 
 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
                         SelectSql="Select * from admin where name='"&Name&"'" 
             set rs=connectionToDatabase.execute (SelectSql) 
             If rs.eof  then   
                  response.Redirect ("admin.asp?error=Name_Entry") 
               Else        
                       If rs("pass") <> pass Then 
                          response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Entry") 
                        Else 
                           Name_Cooky= request.cookies("Name") 
                           If Name_Cooky  <> Name then 
                              response.cookies ("Name")=Name 
                           End IF 
                           response.Redirect ("adminsection.asp") 
                        End If 
                 End If 
              End If 
          End If 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing      
%>  
</body></html> 
 

ة   ASP الصفحة تحتوي فقط على آود لغة آما ترون، ود لغ ن تعرض     html ، وال تحتوي على آ ا ل يئا ، ألنه   ش
 .ولذلك لم یتم آتابة رایط صفحة الرأس والتذیيل 

 .لترون آيف أن األمر سه ، جزئا جزئا ، وسوف Code ـبشرح ال سأقوم اآلن
 admin.asp : والرقم السري اسم المستخدم استقبال القيم من نموذج إدخال

  سيستقبل هذا الجزء آما هو واضح
Name=Request.form("Name") 

 Name المتغير القيمة في وسيضع من نموذج اإلدخال، اسم المستخدم 
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 الجزء وسيستقبل هذا
Pass=Request.form("Pass") 

 Pass وسيضع القيمة في المتغير الرقم السري من نموذج اإلدخال،
 

 التحقق من صحة المعلومات المدخلة في النموذج شرح لشروط
 
١- 

If Name = "" Then 
             response.redirect ("admin.asp?error=Name_Null") 
 

 If Name = "" Then  یساوي فراغ أي لم یدخل المستخدم اسما في    اسم المستخدم هذا الجزء سيتحقق إذا آان
 :نفذ األمر التالي نموذج اإلدخال، إذا آان آذلك

response.redirect ("admin.asp?error=Name_Null")أي انتقل إلى ملف ، admin.asp  اسم  ا آانإذ
ة   Name_Null قيمة تساوي  یحتوى على  error آذلك متغير اسمه یساوي فراغ، وأرسل إليه المستخدم ، للدالل

 .في النموذج المستخدم اسم على وجود خطأ وهو عدم إدخال
ة     . ، تعني انتقل إلى صفحة معينة respons.redirect األمر ذا األمر في أمثل أخرى   ویجب تذآر عند استخدام ه

وق      تقبل ، یجب أن یكون ف ذه الصفحة    <html> في المس ا أن ه ى   ، وبم وي عل ا أن    <html> ال تحت يس علين فل
 .(admin.asp) هذا وهو في مثالنا ثم نكتب بين األقواس، اسم الملف المراد االنتقال إليه، .نبالي اآلن

ا  ى       وأردن ة عل ر للدالل أ   أن نرسل مع الملف متغي ا . وجود خط ر    error=Name_Null فكتبن ، أي أرسل متغي
 .معه  لمراجعة آيفية استقبال هذا الخطأ والتعامل)admin.aspراجع صفحة ( ، Name_Null یحوي القيمة

 .٢للتحقق من الشرط التالي رقم  ال یساوي فراغ ، سوف ینتقل  Name إذا آان
 
٢- 

If Pass = "" Then 
                 response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Null") 
 

If Pass = "" Then   الرقم السري فراغ أي لم یدخل المستخدم  یساوي هذا الجزء یتحقق إذا آان الرقم السري 
 :الشرط التالي ذينفسيتم ت فعند تحقق هذا الشرط .في نموذج اإلدخال

response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Null") ى ملف ل إل ان   admin.asp ، أي انتق إذا آ
رقم السري   ر اسمه         ال ذلك متغي ه آ راغ، وأرسل إلي ة تساوي      error یساوي ف ى قيم وى عل ،  Pass_Null یحت

 .السري في النموذج إدخال الرقم عدم للداللة على وجود خطأ وهو
 ٣رقم   Else ینتقل إلى تحقيق األمور التي تحت ال یساوي فراغ، سوف  Pass إذا آان

 
المعلومات الموجودة في  إلى التحقق من توافق المعلومات المدخلة في النموذج مع Else  بعدسوف ننتقل اآلن -٣

 .أم ال في قاعدة البيانات موجودان والرقم السري اسم المستخدم أي هل. قاعدة البيانات
 بقاعدة البيانات أوال فنتصل

Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 

دخل في النموذج    اسم المستخدم  یساوي ، بحيث admin الجدولسم في االالبحث عن   نكتب أمر ثم ، فأضفنا   الم
 "'"&where name='"&Name الشرط

دخل       ونیك  ، بحيث  admin أي استخرج لي سجال من جدول   . في النموذج    االسم في السجل یساوي االسم الم
 .االسم من النموذج '"& Name &"'   االسم في السجل، وهذا هذا هو  = where name  حيث أن

 
 

SelectSql="Select * from admin where name='"&Name&"'" 
set rs=connectionToDatabase.execute (SelectSql) 
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٤-  
  If rs.eof  then   
  response.Redirect ("admin.asp?error=Name_Entry") 

 
ر    : ان المتغي رط إذا آ ذا الش ق ه تقبال    (rs) یتحق اص الس وع خ ن ن ذا م ات     وه دة البيان ن قاع ات م البيان

دم وجود سجل            ، أي أن) EOF)  :End Of Fileیساوي  م یسترجع أي سجل من الجدول لع ر منتهي ول المتغي
 الشرط ، سيتنفذ هذا األمر فعند تحقق هذا .المدخل في النموذج سمیساوي االسم فيه اال

response.Redirect ("admin.asp?error=Name_Entry") 
ذي یح  error ، وأرسل له متغير admin.asp إلى الملف انتقل أي ة  ت وال ى القيم ة   Name_Enry وي عل ، للدالل

 .اسم المستخدم الذي تم إدخاله على وجود خطأ في
 .٥الشرط رقم  نتقل إلىا admin مسترجع من جدول وي على سجلتنه یحأ أي ، EOF الملف ليس ذا آانأما إ

 
٥- 

If rs("pass") <> pass Then 
response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Entry") 
 

 If rs("pass") <> pass Then      ذا الشرط من أن دخل في النموذج یساوي        یتحقق ه رقم السري الم رقم  ال ال
 هذا األمر غير متساویان، سيتحقق الشرط وسينفذ اإذا آان .السري الموجود في الجدول

response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Entry")ى صفحة   ا ، أي ل إل بإضافة    admin.asp نتق
 .السري المدخل خطأ ، ویدل على أن الرقم Pass_Entry وي قيمةتي یحذوال error المتغير
 ٦ رقم Else األمر السري المدخل صحيح ، انتقل إلى ا آانأما إذ

 
٦- 

                        Else 
                           Name_Cooky= request.cookies("Name") 
 

ين الصفحات       اسم المستخدم  بحفظ والرقم السري، سنقوم اسم المستخدم بعد أن تأآدنا من صحة ر ثابت ب في متغي
والرقم  المستخدم اسم قام بإدخال الصفحات األخرى من أن الشخص قد ، للتأآد فيما بعد في Cooky يیسمى آوآ

 .السري في البدایة
 Name_Cooky= request.cookies("Name")األمر بقراءة قيمة االسم من الكوآي بهذا  فسنقوم أوال

ذ       Name_Cooky= request.cookies فـ  ة الكوآي ال ي قيم ي استخرج ل  ، Name_Cooky ي اسمه یعن
 .السابع ثم سننتقل للشرط .Name_Cooky ثم ضعه في المتغير .تعني طلب الكوآي request مةلفالك

 
٧- 

                           If Name_Cooky  <> Name then 
                              response.cookies ("Name")=Name 
                           End IF 
 

If Name_Cooky  <> Name then    سنختبر هل االسم المدخل في النموذج Name   وآيز إذا . ، یساوي الك
ا    في الكوآي وستكون النموذج یساوي، احفظ االسم المدخل من لم یكن ه فيم القيمة ثابتة بين الصفحات، حتى نعرف
 response.cookies ("Name")  =  Nameالطریقة ونكتب أمر الحفظ بهذه بين الصفحات التنقل بعد عند

ة في الكوآي      response فالكلمة . Name آيواحفظها في الكو Name من أي خذ القيمة ظ القيم ي حف  .هنا تعن
 .آلها تنتهي صالحيته، أي یختفي عند إغالق المستخدم لصفحات اإلنترنت وهذا الكوآي
  استخدمنا هذا األمر وبعد الشرط ،

                           response.Redirect ("adminsection.asp") 
  adminsection.asp إدارة الموقعوهو یعني بعد تكوین الكوآي ، اآلن یمكنك الدخول على صفحة 

ى صفحة    فسينقل هذا وین         adminsection.asp األمر المستخدم إل د من صحة المعلومات وتك د التأآ ا، بع تلقائي
 .الكوآي

  قاعدة البياناتثم بعد ذلك نقوم بإغالق
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 واآلن إليك الصفحات التوضيحية
  هي admin أحب أن أذآرك أن االسم  وآلمة المرور المسجلة جدول أوال

 
) اسم المستخدم( ولكن لم یتم إدخال ) دخول(ثم الضغط على مفتاح ) إدارة الموقع(عند الضغط على الرابط 
 :فستكون النتيجة آالتالي 

 
 :فستكون النتيجة آالتالي ) آلمة المرور(ولم یتم إدخال ) دماسم المستخ(وعند إدخال 
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 :فستكون النتيجة آالتالي ) آلمة المرور(خطأ وتم إدخال ) اسم المستخدم(وعند إدخال 

 
 

 :خطأ فستكون النتيجة آالتالي ) آلمة المرور(صحيح و إدخال ) اسم المستخدم(وعند إدخال 

 
ال  د إدخ تخدم(وعن م المس حيح ) اس ال ص رور(و إدخ ة الم ع ) آلم فحة إدارة الموق ى ص ينتقل إل حيحة فس ص

adminsection.asp  
ات    حة البيان ن ص د م فحة التأآ ميم ص ن تص ا م د انتهين ون ق ذلك نك رور( وب ة الم تخدم وآلم م المس  )اس

validentry.asp 
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 (adminsection.asp) إدارة الموقع صفحة تصميم 

ع    إلي هي الصفحة التي سيسمح بالدخولو ام إدارة الموق ام بمه ا للقي ذه الصفحة سنحتاج    و .ه د من     في ه ذلك للتأآ آ
كل صحيح    ري بش رقم الس م وال تخدم االس ال المس نختبر . إدخ ذلك س ذي Cooky ل ي   ال أناه ف فحة أنش  ص

validentry.asp وهذا هو الـ Code  
 

 <html> وضعت قبل الوسم cookiesأن مكان الـ مع مالحظة 
 

<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>إدارة الموقع</title> 
</head> 
<body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
 

 
على هذه الصفحة إال إذا دخل على الموقع باالسم والرقم السري بشكل  بذلك لن یستطيع أي شخص الدخول

 لطلب تلك المعلومات admin.asp  صفحةن الصفحة ستنقله إلىإصحيح وإال ف
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 صحيحة) آلمة المرور(صحيح و إدخال ) اسم المستخدم(عند إدخال 
 

 
 

 adminsection.aspفسينتقل إلى صفحة إدارة الموقع 
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 :وأقترح إضافة األقسام التالية. asp.adminsectionهذه الصفحة  یمكنك اآلن إضافة ما تشاء في
 
 )add_news.asp(  :أخبار  إضافة-١

 .عامة أخبار •
 .تقنية أخبار •

 (news_list.asp) :األخبار مسح/  تعدیل -٢
 .عامة أخبار •
 .تقنية أخبار •

  )guest_list.asp(  .الزوار  إدارة سجل-٣
 )change_admin_password.asp( .المرور  تغيير آلمة-٤
 )add_admin_users.asp  (  .مشرفين  إضافة-٥
 (admin_users_display.asp)  .مشرفين  مسح-٦

 .asp.adminsectionلصفحة  :الشكل المقترح
 

 
 

 
 آما ترى تم وضع الروابط في جدول لمزید من التنسيق 

رابط  ط ال م رب ار(وت افة األخب فحة ) إض رابط) add_news.asp(بالص ار( وال ح األخب دیل أو مس فحة )تع بالص
(news_list.asp) رابط زوار( وال جل ال فحة با) إدارة س رابط  )guest_list.asp( لص رفين ( وال افة مش فحة ) إض بالص

)add_admin_users.asp (  رابط رابط  ) admin_users_display.asp(بالصفحة  ) حذف مشرفين  (وال ة  (وال ر آام تغيي
 change_admin_password.aspبالصفحة ) المرور
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 )asp.add_news( .األخبار  إضافةةتصميم صفح
 

يتم تصمي  واآلن ار   إضافة ةم صفح  س ع في        (add_news.asp) .األخب را عن صفحة التوقي  والتي ال تختلف آثي
 .سجل الزوار

  تعلمناها عند إنشاء صفحة إضافة توقيع في سجل الزوار  سنستخدم نفس المبادئ التي
 :والشكل العام سيكون آالتالي .(add_news.asp)  أنشئ صفحة جدید ة باسملتصميم هذه الصفحة

 

 
 

 وى علىتو القائمة المنسدلة تح
 
 

 
 :هي أسماء الحقول
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• section المنسدلة للقائمة.  
• subject للعنوان.  
• body للمحتوى.  

 بالفرونت بيج  تصميم الشكل السابقسوف یتم
 : بين هذه الصفحة وصفحة سجل الزوارتالفرو قا اآلن سنستعرض

 : مع مالحظة تعدیل خصائصه .)مربع منسدل( القائمة المنسدلة واستخدمنا فيه (section) ة القسمإضاف تم: أوال 
 :التالية ستظهر لنا الشاشة )إضافة( بالضغط على زر(القيم للقائمة المنسدلة  فعند إضافة

 

 
 

ة ) تحدید القيمة( نضع إشارة صح أمام يتم   )general_news(ثم نكتب القيم ي س الها م   الت ق النموذج  إرس  ن طری
ات       اسم الجدول الذي یحتوي على هذه: وهذه القيمة تمّثل ار في قاعدة البيان ة من األخب ا    . النوعي م سبب قيامن ولفه

 .استخدام القائمة المنسدلة في هذا الموقع بذلك، یجب معرفة الغرض من
 :تحدید لإلضافة بيانات للقاعدة، یتطلب Add أن أمر تعلمنا سابقا

 .المطلوب إضافة البيانات فيه اسم الجدول -١
 .في الجدول اسم آل حقل -٢
 .المطلوب إدراجها في آل حقل القيمة -٣

دا       في حالتنا يس جدوال واح دینا جدولين ول ذه ل ة    .. ه ار العام ، وآخر  )general_news( وهو  جدول یضم األخب
ار  ة  لألخب ة، وصف       . )tech_news( وهو  التقني ار عام ان تصميم صفحة إلضافة األخب حة أخرى إلضافة   باإلمك
د    یمكن من خاللها تحدید) مرنة(لكن األفضل من ذلك، هو تصميم صفحة واحدة . التقنية األخبار ذي نری الجدول ال

 .المنسدلة ویتم ذلك باستخدام القائمة. إضافة المقاالت فيه
 :في النهایة ستظهر خصائص القائمة المنسدلة بالشكل التالي
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القيم إليها للمعالجة، وهي نفس  یتم تحدید الصفحة التي سيتم إرسال )ذجخصائص النمو( خالل أخيرا، من
 add_news.asp : الصفحة التي تحتوي على النموذج

 :واليك اآلن الكود 
 
 

<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>إضافة األخبار</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<form method="POST" action="add_news.asp"> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
    <tr> 
      <td width="11%" align="justify"><b>القســم :</b></td> 
      <td width="89%"><select size="1" name="section"> 
      <option value="general_news">أخبار عامة</option> 
      <option value="tech_news">أخبار تقنية</option> 
      </select></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="11%" align="justify"><b>العنـوان :</b></td> 
      <td width="89%"><input type="text" name="subject" size="50"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="11%" align="justify"><b>المحتوى :</b></td> 
      <td width="89%"><textarea rows="6" name="body" cols="40"></textarea></td> 
    </tr> 
  </table> 
  <p><input type="submit" value="إضافة" name="add"><span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </span><input type="reset" value="إعادة تعيين" name="B2"></p> 
</form> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 .األوامر الجدیدة وسنشرح .. ASP النموذج، ننتقل اآلن إلى آتابة أوامر بعد تصميم
<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>إضافة األخبار</title></head><body><!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
section=request.form("section") 
subject=request.form("subject") 
body=request.form("body") 
 
Function AddF() 
addSQL= " insert into "&section&" (subject,body) values ('"&subject&"','"&body&"')" 
connectionToDatabase.execute(addSQL) 
%><p><b><font face="Simplified Arabic" size="3" color="#00FF00"> لقد تم إضافة الخبر .. شكرا لك
 %><font></b></p/>بنجاح
End Function 
 
If subject="" or body="" then 
     response.write "<b><font color=#FF8040>من فضلك یجب تعبئة جميع الحقول </font></b>" 
Else 
     AddF() 
End If 
%> 
<form method="POST" action="add_news.asp"> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" 
width="100%" id="AutoNumber1"> 
    <tr> 
      <td width="11%" align="justify"><b>القســم :</b></td> 
      <td width="89%"><select size="1" name="section"> 
      <option value="general_news">أخبار عامة</option> 
      <option value="tech_news">أخبار تقنية</option> 
      </select></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="11%" align="justify"><b>العنـوان :</b></td> 
      <td width="89%"><input type="text" name="subject" size="50"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="11%" align="justify"><b>المحتوى :</b></td> 
      <td width="89%"><textarea rows="6" name="body" cols="40"></textarea></td> 
    </tr> 
  </table> 
  <p><input type="submit" value="إضافة" name="add"><span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </span><input type="reset" value="إعادة تعيين" name="B2"></p> 
</form> 
<% connectionToDatabase.Close 
       Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --></body></html> 
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 الجزء األول
 

 
 

 الجزء الثاني
 

 



  ٨٧صفحة   ASPمشروع 

 إسماعيل دمران أبو زید. م: تنفيذ 

 اآلن جاء دور شرح األآواد الجدیدة

عما كتبناه سابقا في صفحة إضافة التواقيع لسجل الزوار، ففي  addSQL اختالف بسيط في جملة  هنالك:أوال
الجـدول   حددنا اسم الجدول الذي نود إضافة المدخالت فيه، أما في هذه الصفحة فاستبدلنا اسـم  سجل الزوار

قد يكـون   وبالتالي. والذي يتم استقبال قيمته من خالل القائمة المنسدلة في النموذج "&section&" بالمتغير
 .أخبار عامة، أو أخبار تقنية

مـع   ذـمجموعة أوامر تُـنفّ وهي عبارة عن .والتي يمكن تسميتها وظيفة أو دالة Function استخدمنا :ثانيا
 addf ونحدد اسـم مـثال   Function بـ ع بعض نبدأهافنضعها م بعضها البعض أو ال تُـنفّـذ إطالقا، لذا

المكان اللـي   وفي . End Function بـ  Function  ونغلق الـ.. المطلوب ثم نكتب () ونضع بعدها االسم
 End و Else وضعناه بين ()addf حالتنا فيو .فيه نضع فيه االسم Function الـ هذه األووامر أو تنفيذ نريد

if  اإلضافة نريد فيه أن تتنفذ أوامروهو المكان الذي. 

 واآلن جاء دور مشاهدة التنفيذ
 

 یحتوى على) general_news(جدول البيانات 

 
 

 بها ) صفحة المقاالت (عند تشغيل الرابط أخبار منوعة  تظهر لنا  صفحة 
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تظهر )  إضافة األخبار (عند تشغيل الرابط إدارة الموقع ثم ادخال اسم المستخدم وآلمة المرور ثم الخيار الرابط
 :ثم نقوم بتعبئة جميع الحقول  وليكن آالتالي )  إضافة األخبار (لنا  صفحة 

 

 
 

 ))شكرا لك لقد تم إضافة الخبر بنجاح (( تكون النتيجة معلنة ) إضافة (وعند الضغط على الرز 
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 :لتظهر النتيجة آالتالي ) أخبار منوعة( وللتأآد من ذلك اضغط على الرابط 

 
  

 ثم الضغط على عنوان الخبر 
 

 
 ))).إضافة األخبار ((( وهو ) إدارة الموقع(وبذلك نكون قد انتهينا من الجزء األول في صفحة 
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 (news_list.asp)مسح األخبار / تصميم صفحة تعديل 

أحدهما األخبار وأمام آل عنوان خياران  تحتوي على قائمة بعناوین (news_list.asp)  صفحة  اآلنسنصمم
 ". مسح"واآلخر " تعدیل"

 :الشكل المقترح 
 

 
 اآلن اليكم صورة الكود

 الجزء األول
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 الثانيالجزء 
 

 
 

 الثالثالجزء 
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 :اآلن إليكم الكود 
<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>قائمة عناویين األخبار</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
' ل األخبار العامة واستدعاء البيانات منهأوامر اختيار جدو  
selectnewsSQL="select * from general_news order by add_dat desc" 
set rsnews=connectionToDatabase.execute(selectnewsSQL) 
 أوامر اختيار جدول األخبار التقنية واستدعاء البيانات منه'
selecttechSQL="select * from tech_news order by add_dat desc" 
set rstech=connectionToDatabase.execute(selecttechSQL) 
%> 
<p align="center"><b><font face="Simplified Arabic" color="#C11111" size="5"> تعدیل أو حذف
 <font></b></p/>أخبار
<p><b><font face="Simplified Arabic">قائمة األخبار العامة</font></b></p> 
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" 
width="100%" id="AutoNumber1"> 
  <tr> 
    <td width="80%" bgcolor="#00FFFF"> 
    <p align="center"><font face="Simplified Arabic"><b>العنوان</b></font></td> 
    <td width="10%" align="center" bgcolor="#00FFFF"><font face="Simplified 
Arabic"><b>تعدیل</b></font></td> 
    <td width="10%" align="center" bgcolor="#00FFFF"><font face="Simplified 
Arabic"><b>مسح</b></font></td> 
  </tr> 
</table> 
<% 
' ر استعراض عناوین األخبار العامةأوام  
do while not rsnews.eof 
%> 
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" 
width="100%" id="AutoNumber1"> 
  <tr> 
    <td width="80%"> 
    <p align="right"><font face="Simplified Arabic"><b><%=rsnews("subject")%>&nbsp;</b></font></td> 
    <td width="10%" align="center"><font face="Simplified Arabic"><a 
href="news_upd.asp?id=<%=rsnews("id")%>"><b>تعدیل</b></font></td> 
    <td width="10%" align="center"><font face="Simplified Arabic"><a 
href="news_del.asp?id=<%=rsnews("id")%>"><b>مسح</b></font></td> 
  </tr> 



  ٩٣صفحة   ASPمشروع 

 إسماعيل دمران أبو زید. م: تنفيذ 

</table> 
<% 
 rsnews.movenext 
loop 
%> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><b><font face="Simplified Arabic">قائمة األخبار التقنية</font></b></p> 
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" 
width="100%" id="AutoNumber1"> 
  <tr> 
    <td width="80%" bgcolor="#00FFFF"> 
    <p align="center"><font face="Simplified Arabic"><b>العنوان</b></font></td> 
    <td width="10%" align="center" bgcolor="#00FFFF"><font face="Simplified 
Arabic"><b>تعدیل</b></font></td> 
    <td width="10%" align="center" bgcolor="#00FFFF"><font face="Simplified 
Arabic"><b>مسح</b></font></td> 
  </tr> 
</table> 
<% 
 أوامر استعراض عناوین األخبار التقنية'
do while not rstech.eof 
%> 
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" 
width="100%" id="AutoNumber1"> 
  <tr> 
    <td width="80%"> 
    <p align="right"><font face="Simplified Arabic"><b><%=rstech("subject")%>&nbsp;</b></font></td> 
    <td width="10%" align="center"><font face="Simplified Arabic"><a 
href="tech_upd.asp?id=<%=rstech("id")%>"><b>تعدیل</b></font></td> 
    <td width="10%" align="center"><font face="Simplified Arabic"><a 
href="tech_del.asp?id=<%=rstech("id")%>"><b>مسح</b></font></td> 
  </tr> 
</table> 
<% 
 rstech.movenext 
loop 
%> 
<p>&nbsp;</p> 
<% 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 

 
ة،       آل ما قمنا به هو االتصال بقاعدة البيانات،.. بكتابة أي أوامر جدیدة في هذه الصفحة لم نقم ار التقني ة واألخب ار العام وفتح جداول األخب

ان وأمام آل عنوان ثم عرض عناوین األخبار في جداول، دیل  :  آلمت ذه الكلمات     . ، حذف تع ى ه ى   . ووضعنا روابط عل د الضغط عل  فعن
دیل " تفتح الصفحة  " تع ان األمر    news_upd.asp س دیل إن آ تفتح الصفحة    لتع ة، أو س ار العام ان   tech_upd.asp  األخب دیل إن آ  التع

 .األخبار آل واحدة تختص بقسم من tech_del.asp و news_del.asp  "للمسح"فهنالك صفحتان  وبالمثل. لألخبار التقنية
روابط    الحظ معي أنه ة ال د آتاب دیل  ألوامر  عن م إضافة   التع د         id("rstech%=<=?id%("<  والمسح ت ابقا عن م شرحه س د ت ذا األمر ق وه

 رسال قيمةأو حذفه، وذلك عن طریق إ تحدید الخبر المراد تعدیله: والمقصود به باختصار هو. صفحات عرض البيانات واألخبار تصميم
id للخبر للصفحة التي ستقوم بالعمليات. 
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لكن لرغبتي   . النوعان، وصفحة مسح واحدة لكال النوعان       واحدة لكالتعدیلالذي أود اإلشارة إليه هنا، أنه باإلمكان عمل صفحة 
ل قسم      الشرحممكنة ليمكن للمبتدئ متابعة  في تصميم الموقع بأبسط صورة ررت تصميم صفحة لك يح  .  بسهولة ق ذا یت المجال   وه

 .صفحاته  لتطویر الموقع وتقليص عدد الشرحللمتعلم لبذلك جهد إضافي بعد االنتهاء من
 واآلن إليكم التنفيذ

 
 :تظهر النتيجة آالتالي ) إدارة الموقع ( في صفحة ) تعدیل أو مسح األخبار ( عند الضغط على الرابط 
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 (news_upd.asp)تصميم صفحة تعدیل أو تحدیث البيانات 
 

وأخرى  (news_upd.asp)  باسمgeneral_news تعدیل أو تحدیث البيانات الموجودة بالجدول سنصمم صفحة
ا   tech_news لتعدیل أو تحدیث البيانات الموجودة بالجدول  (tech_upd.asp)   باسم ن تختلف عن   الصفحتين  ل

نتعلمها     األوامر. بعضهما البعض آثيرا ي س دة الت ات      Update  هي االستعالم  اهن الجدی وم بتحدیث البيان ذي یق ال
 . التي في قاعدة البيانات

 
 ) مقاالت –أخبار عامة ( asp.news_updتصميم الصفحة: اوًال 

 
 news_upd.asp للصفحةالشكل المقترح  
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 إليكم صورة الكود
  الجزء األول

 

 
 

 الجزء الثاني
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 :اآلن إليكم الكود 
 

<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>تحدیث بيانات األخبار العامة</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
<% 
function updatef() 
 updateSQL= " update general_news set subject = '"&subject&"' , body = '"&body&"' where id="&id  
 connectionToDatabase.execute(updateSQL) 
%> 
 <p><font face="Simplified Arabic" size="3"> لقد تم تحدیث الموضوع بنجاح.. شكرا لك </font></p> 
<% 
end function 
 
id=request.querystring("id") 
subject=request.form("subject") 
body=request.form("body") 
 
selectSQL="select * from general_news where id="&id 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL) 
 
%> 
<p align="center"><b><font face="Simplified Arabic" color="#C11111" size="6">تعدیل</font></b></p> 
<% 
if subject = "" then 
 response.write "اضغط زر تحدیث لتثبيت التغييرات" 
else 
 updatef() 
end if 
%> 
<form method="POST" action="news_upd.asp?id=<%=id%>"> 
  <p><font face="Simplified Arabic" size="3">العنوان  
  <textarea rows="2" name="subject" cols="53"><%response.write rs("subject")%></textarea></font></p> 
  <p><font face="Simplified Arabic" size="3">المحتوى :</font></p> 
  <p><font face="Simplified Arabic" size="3"><textarea rows="12" name="body" cols="58"><%response.write 
rs("body")%></textarea></font></p> 
  <p><font face="Simplified Arabic" size="3"><input type="submit" value="تحدیث" name="start"></font></p> 
</form> 
<% 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --></body></html> 
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 :وطریقة استخدامها آما هو مبين update هو استخدام االستعالم جدید هناال

  .الجدول المراد تحدیث بياناته تحدید اسم .١
  .المراد تحدیثه تحدید الحقل .٢
  .(أمام اسم الحقل= بعد عالمة (الجدیدة  تحدید القيمة .٣
  .وقيمته لكتابة اسم حقل جدید بعد آل حقل (,) وضع فاصلة .٤
  .الجدول لك لتمييز البيانات عن غيرها فيوذ id تحدید رقم .٥

واستخدامها آأساس  وإنما قمنا بجلب القيم الموجودة في قاعدة البيانات. السابق لم نحدد القيم مسبقا وفي مثالنا
 :مثال. للتحدیث

 
<textarea rows="2" name="subject" cols="53"><%response.write 

rs("subject")%></textarea> 
 

 .من قاعدة البيانات Subject الحقل وتم تحدید قيمته بأنه محتوى subject السابق تم إنشاء مربع نص باسم طرفي الس
 
 

<textarea rows="12" name="body" cols="58"><%response.write rs("body")%></textarea> 
 

 .من قاعدة البيانات body الحقل وتم تحدید قيمته بأنه محتوى body السابق تم إنشاء مربع نص باسم في السطر
 
 

 :ما هو موجود بالسجل آالتالي) األولية(بمعنى أننا جعلنا القيمة االبتدائية 
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 :الحظ الخصائص التالية 
 

 بالنسبة للعنوان 

 
 

 بالنسبة للمحتوى
 

 
 

 خصائص النموذج
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 واآلن إليكم التنفيذ
 

تظهر ) تعدیل(ثم الضغط على )  إدارة الموقع ( في صفحة ) خبار تعدیل أو مسح األ( عند الضغط على الرابط 
 :النتيجة آالتالي 

 
 )) جنوب شرق (( وبالتعدیل على العنوان مثًال بإضافة جملة 
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 تكون النتيجة)) تحدیث (( وبالضغط على مفتاح 
 

 
 

 ن المقال تظهر النتيجة التالية وقد تغير عنوا))أخبار منوعة (( وبالضغط على الرابط 
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 )أخبار التقنية  (  asp.tech_updتصميم الصفحة : ثانيًا
 

ن الصفحة   رًا ع ف آثي ذه الصفحة ال تختل م      (news_upd.asp)  ه ن باس د  ولك م جدی ا باس م بحفظه ذلك ق ل
tech_upd.asp 

 .update و select في آال االستعالمين tech_news إلى general_news وقم بتغيير
 ))للتسهيل ((  استبدال –م من قائمة تحریر استخد:ملحوظة 
 :في السطر التالي tech_upd.asp إلى news_upd.asp وتغيير

 
<form method="POST" action="tech_upd.asp?id=<%=id%>"> 

 

 
 

 (news_upd.asp)وبذلك تكون نفس النتيجة التي تم الوصول اليها في الصفحة 
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  : بعد التعدیلإليكم الكوداآلن 
 

<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>تحدیث بيانات أخبار التقنية</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
<% 
function updatef() 
 updateSQL= " update tech_news set subject = '"&subject&"' , body = '"&body&"' where id="&id  
 connectionToDatabase.execute(updateSQL) 
%> 
 <p><font face="Simplified Arabic" size="3"> لقد تم تحدیث الموضوع بنجاح.. شكرا لك </font></p> 
<% 
end function 
 
id=request.querystring("id") 
subject=request.form("subject") 
body=request.form("body") 
 
selectSQL="select * from tech_news where id="&id 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL) 
 
%> 
<p align="center"><b><font face="Simplified Arabic" color="#C11111" size="6">تعدیل</font></b></p> 
<% 
if subject = "" then 
 response.write "اضغط زر تحدیث لتثبيت التغييرات" 
else 
 updatef() 
end if 
%> 
<form method="POST" action="tech_upd.asp?id=<%=id%>"> 
  <p><font face="Simplified Arabic" size="3">العنوان  
  <textarea rows="2" name="subject" cols="53"><%response.write rs("subject")%></textarea></font></p> 
  <p><font face="Simplified Arabic" size="3">المحتوى :</font></p> 
  <p><font face="Simplified Arabic" size="3"><textarea rows="12" name="body" cols="58"><%response.write 
rs("body")%></textarea></font></p> 
  <p><font face="Simplified Arabic" size="3"><input type="submit" value="تحدیث" name="start"></font></p> 
</form> 
<% 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --></body></html> 



  ١٠٤صفحة   ASPمشروع 

 إسماعيل دمران أبو زید. م: تنفيذ 

 (news_del.asp) البيانات حذف أو مسحتصميم صفحة 
 

ات الموجودة بالجدول       مسح أو سنصمم صفحة وأخرى   (news_del.asp)  باسم general_newsحذف البيان
ات الموجو     (tech_del.asp)    باسم  ا   tech_news دة بالجدول  لمسح أو حذف البيان ن تختلف عن   الصفحتين  ل

را    بعض آثي نتعلمها     األوامر . بعضهما ال ي س دة الت ا الجدی وم   delete  هي االستعالم  هن ذي یق   بمسح أو حذف  ال
 . البيانات التي في قاعدة البيانات

 
 ) مقاالت –أخبار عامة ( _asp.delnewsتصميم الصفحة: اوًال 

 
 :إليكم صورة الكود 
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 :اآلن إليكم الكود 
 

<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>حذف بيانات األخبار العامة</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
<% 
id=request.querystring("id") 
deleteSQL = "delete * from general_news where id="&id 
connectionToDatabase.execute(deleteSQl) 
response.redirect "news_list.asp" 
 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 

 
 

 :مبين وطریقة استخدامه آما هو delete الجدید في هذه الصفحة هو االستعالم
  .الجدول المراد المسح منه تحدید اسم
  .للمعلومة المراد مسحها id تحدید رقم

 
ابقة    id تم استخدام قيمة آما هو واضح ينتقل المتصفح للصفحة      . المرسلة من الصفحة الس ة س ام العملي د إتم   وبع

news_list.asp استجابة لألمر response.redirect . 
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 واآلن إليكم التنفيذ
 :آالتالي) اختراع جدید یهز العالم (  بفرض أنه تم إضافة مقال جدید وليكن بعنوان 

 

 
 

 اآلن نرید حذف هذا المقال  آيف ؟؟؟؟؟
 :وسوف تكون النتيجة آالتالي )) العالم اختراع جدید یهز (( أمام عنوان المقال ) مسح(ما عليك اال الضغط على الرابط 
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 )أخبار التقنية  (  _asp.deltechتصميم الصفحة : ثانيًا
 tech_del.aspلذلك قم بحفظها باسم جدید  ولكن باسم   (news_del.asp)  هذه الصفحة ال تختلف آثيرًا عن الصفحة

 . delete االستعالمفي  tech_news إلى general_news وقم بتغيير
 (news_upd.asp)وبذلك تكون نفس النتيجة التي تم الوصول اليها في الصفحة 

  : بعد التعدیلاآلن إليكم الكود

 
<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> <meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>حذف بيانات اخبار التقنية</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
<% 
id=request.querystring("id") 
deleteSQL = "delete * from tech_news where id="&id 
connectionToDatabase.execute(deleteSQl) 
response.redirect "news_list.asp" 
%> 
<% 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" -->  </body></html> 
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 (guest_list.asp) )إدارة سجل الزوار(الرابط تصميم صفحة 

ام آل   بأسماء توقيعات سجل الزوارتحتوي على قائمة و (guest_list.asp)  صفحة  اآلنسنصمم ار   وأم  اسم خي
 ". مسح"

 :الشكل المقترح 
 

 
 

 (news_list.asp) نالحظ أن هذه الصفحة ال تختلف آثيرا عن صفحة 
 غيير اسم جدول البيانات ورابط المسحالتغيير الوحيد هو ت

 ورابط آلمة مسح هو 
guest_del.asp?id=<%=rs("id")%> 

 
 

 :واليكم صورة الكود 
 

 الجزء األول
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 الجزء الثاني

 
 واليكم الكود

<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head>  <meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>قائمة سجل الزوار</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
' امر اختيار جدول سجل الزوار واستدعاء البيانات منهأو  
selectSQL="select * from guest_book order by add_dat desc" 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL) 
%> 
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber2" height="24"> 
  <tr> 
    <td width="80%" bgcolor="#00FFFF" height="24"> 
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    <p align="center"><b>اسم ُموقع سجل الزوار</b></td> 
    <td width="20%" bgcolor="#00FFFF" height="24"> 
    <p align="center"><b>مسح</b></td> 
  </tr> 
</table> 
<% 
 أوامر استعراض التواقيع'
do while not rs.eof 
%> 
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1" height="28"> 
  <tr> 
    <td width="80%" height="3"> 
    <p align="center"><font face="Simplified Arabic"><b><%=rs("name")%>&nbsp;</b></font></td> 
    <td width="20%" align="center" height="3"><font face="Simplified Arabic"><a 
href="guest_del.asp?id=<%=rs("id")%>"><b>مسح</b></font></td> 
  </tr> 
</table> 
<% 
rs.movenext 
loop 
%> 
<% 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" -->   </body></html> 

 :النتيجة هي 
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 إسماعيل دمران أبو زید. م: تنفيذ 

 (guest_del.asp) تصميم صفحة
 

 )news_del.asp( نالحظ أن هذه الصفحة ال تختلف آثيرا عن صفحة 
  تغيير اسم جدول البيانات والروابطالتغيير الوحيد هو

 
 :صورة الكود 

 
 

 واليكم الكود
<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>حذف بيانات سجل الزوار</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
id=request.querystring("id") 
deleteSQL = "delete * from guest_book where id="&id 
connectionToDatabase.execute(deleteSQl) 
response.redirect "guest_list.asp" 
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connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 

 
 ))إسماعيل أبو زید((ر  واسمه أمام أسم ُموقع سجل الزوا) مسح ( عند الضغط على الرابط واليكم النتيجة
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 (add_admin_users.asp)إضافة المشرفين تصميم صفحة
 

 )add_news.asp( نالحظ أن هذه الصفحة ال تختلف آثيرا عن صفحة 
 

 :الشكل المقترح 
 

 
)اسم المستخدم(مربع نص   

 
)آلمة المرور(مربع نص   
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)تأآيد آلمة المرور(مربع نص   

 
 

 خصائص النموذج

 
 

 :واليكم صورة الكود 
 الجزء األول
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  الثانيالجزء

 
  الثالثالجزء
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 :واليكم الكود 
 

<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
 
username=request.form("username") 
pass1=request.form("pass1") 
pass2=request.form("pass2") 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>إضافة مشرف جدید</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
<% 
function addf() 
 addSQL= " insert into admin (name,pass) values ('"&username&"','"&pass1&"') "  
 connectionToDatabase.execute(addSQL) 
%> 
<p><b><font face="Simplified Arabic" size="3" color="#008000"> د تم إضافة المشرف لق.. شكرا لك
 <font></b></p/>بنجاح
<% 
end function 
function checkf() 
 selectSQL="select * from admin where name='"&username&"'" 
 set usercheck=connectionToDatabase.execute(selectSQL) 
  if usercheck.EOF then 
  addf() 
 else 
  response.write "<b><font color=#FF8040> الرجاء اختيار اسم .. اسم المستخدم محجوز سابقا
 "<font></b/>آخر
 end if 
end function 
%> 
<% 
if username = "" or pass1 = "" or pass2 = "" then 
 response.write "<b><font color=#FF8040>لم تقم بإدخال بعض الحقول</font></b>" 
else 
 if pass1 <> pass2 then 
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  response.write "<b><font color=#FF8040> الرجاء .. قمت بإدخال آلمة مختلفة في خانة تأآيد آلمة المرور
 "<font></b/>إدخال البيانات مرة أخرى
  else 
  checkf() 
 end if 
end if 
%> 
<p align="center"><font size="5" color="#FF0000">إضافة مشرف جدید</font></p> 
<form method="POST" action="add_admin_users.asp"> 
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
    <tr> 
      <td width="22%"><b>اسم المســتخدم :</b></td> 
      <td width="78%"><input type="text" name="username" size="40"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="22%"><b>آلمة المـــرور :</b></td> 
      <td width="78%"><input type="password" name="pass1" size="40"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="22%"><b> لمرورتأآيد آلمة ا  :</b></td> 
      <td width="78%"><input type="password" name="pass2" size="40"></td> 
    </tr> 
  </table> 
  <p align="justify"><input type="submit" value="إضافة" name="B1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="reset" value="إعادة تعيين" name="B2"></p> 
</form> 
<%  
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 :واليكم اآلن النتيجة 
 

 في حالة عدم تعبئة أي خانة

 
 

 في حالة اذا آان اسم المستخدم موجود من قبل
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 )تأآيد آلمة المرور(مع خانة ) آلمة المرور(م تطابق خانة في حالة عد
 

 
 

 في حالة قبول مشرف جدید
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 (admin_users_display.asp)حذف مشرفين  تصميم صفحة
 

 )guest_list.asp( نالحظ أن هذه الصفحة ال تختلف آثيرا عن صفحة 
ى          ات إل دول البيان م ج ر اس و تغيي د ه تالف الوحي ض ال admin االخ ى      وبع ح ال ط المس ر راب اویين وتغيي عن

admin_users_del.asp 
 

 :الشكل المقترح 
 

 
 

 :واليكم صورة الكود 
 

 الجزء األول
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 الجزء الثاني

 
 :واليكم الكود 

<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>قائمة المشرفين</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
' ل االدارة واستدعاء البيانات منهأوامر اختيار جدو  
selectSQL="select * from admin" 
set rs=connectionToDatabase.execute(selectSQL) 
%> 
<p align="center"><b><font color="#FF0000" size="5">قائمة بأسماء المشرفين</font></b></p> 
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" 
width="100%" id="AutoNumber2" height="24"> 
  <tr> 
    <td width="80%" bgcolor="#00FFFF" height="24"> 
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    <p align="center"><b>اسم المشرف</b></td> 
    <td width="20%" bgcolor="#00FFFF" height="24"> 
    <p align="center"><b>مسح</b></td> 
  </tr> 
</table> 
<% 
 أوامر استعراض اسماء المشرفين'
do while not rs.eof 
%> 
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" 
width="100%" id="AutoNumber1" height="28"> 
  <tr> 
    <td width="80%" height="3"> 
    <p align="center"><font face="Simplified Arabic"><b><%=rs("name")%>&nbsp;</b></font></td> 
    <td width="20%" align="center" height="3"><font face="Simplified Arabic"><a 
href="admin_users_del.asp?id=<%=rs("id")%>"><b>مسح</b></font></td> 
  </tr> 
</table> 
<% 
rs.movenext 
loop 
%> 
<% 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<br> 
<!--#include file="pagefooter.asp" -->   </body></html> 

 :النتيجة هي 
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 (admin_users_del) تصميم صفحة
 

 )guest_del.asp(  تختلف آثيرا عن صفحة نالحظ أن هذه الصفحة ال
 التغيير الوحيد هو تغيير اسم جدول البيانات والروابط

 
 :صورة الكود 

 

 
 

 واليكم الكود
 

<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>  <title/> مشرفحذف بيانات
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 



  ١٢٤صفحة   ASPمشروع 

 إسماعيل دمران أبو زید. م: تنفيذ 

connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
id=request.querystring("id") 
deleteSQL = "delete * from admin where id="&id 
connectionToDatabase.execute(deleteSQl) 
response.redirect "admin_users_display.asp" 
 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 

 
 ))ismail_damaran((أمام اسم المشرف  ) مسح ( عند الضغط على الرابط تيجةواليكم الن
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 (change_admin_password.asp)  تغيير كلمة المرور ألحد المشرفينتصميم صفحة
 

 )add_admin_users.asp( نالحظ أن هذه الصفحة مشابهة للصفحة 
 

 :التصميم المقترح 
 

 
 اسم المستخدم

 
 المرور القدیمةآلمة 
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 آلمة المرور الجدیدة
 

 
 

 تأآيد آلمة المرور الجدیدة
 

 
 

 خصائص النموذج
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 :صورة الكود 
 

 الجزء األول

 
 

 الجزء الثاني
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 الجزء الثالث

 
 

 :واليكم الكود 
<%   
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
   response.redirect ("admin.asp") 
End If 
%> 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>تغيير آلمة المرور للمشرفين</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
<% 
function updatef() 
 updateSQL= " update admin set pass = '"&pass1&"' where name='"&username&"' "  
 connectionToDatabase.execute(updateSQL) 
%> 
<p><b><font face="Simplified Arabic" size="3" color="#008000"> ير آلمة المرور بنجاحلقد تم تغي.. شكرا لك </font></b></p> 
<% 
end function 
function checkf() 
 selectSQL="select * from admin where name='"&username&"'" 
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 set usercheck=connectionToDatabase.execute(selectSQL) 
  if usercheck.EOF then 
  response.write "<b><font color=#FF8040>  "<font></b/> مشرف بهذا االسمال یوجد
 else 
  if oldpass=usercheck("pass") then 
   updatef() 
  else 
   response.write "<b><font color=#FF8040>لم تدخل آلمة المرور القدیمة بشكل صحيح</font></b>" 
  end if 
 end if 
end function 
 
username=request.form("username") 
oldpass=request.form("oldpass") 
pass1=request.form("pass1") 
pass2=request.form("pass2") 
%> 
<% 
if username = "" or oldpass = "" or pass1 = "" or pass2 = "" then 
 response.write "<b><font color=#FF8040>لم تقم بإدخال بعض الحقول</font></b>" 
 else 
 if pass1 <> pass2 then 
  response.write "<b><font color=#FF8040>قمت بإدخال آلمة مختلفة في خانة تأآيد آلمة المرور الجدیدة</font></b>" 
  else 
  checkf() 
 end if 
end if 
%> 
<p align="center"><font color="#C11111"><b> 
<font face="Simplified Arabic" size="5"> المشرفينتغيير آلمة المرور ألحد  </font></b></font></p> 
    <form method="POST" action="change_admin_password.asp"> 
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" 
width="100%" id="AutoNumber1"> 
        <tr> 
          <td width="25%"><b>اسم المســــــتخدم :</b></td> 
          <td width="75%"><input type="text" name="username" size="40"></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="25%"><b>آلمة المـــرور القدیمة :</b></td> 
          <td width="75%"><input type="password" name="oldpass" size="40"></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="25%"><b>آلمة المـــرور الجدیدة :</b></td> 
          <td width="75%"><input type="password" name="pass1" size="40"></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td width="25%"><b>تأآيد آلمة المرور الجدیدة :</b></td> 
          <td width="75%"><input type="password" name="pass2" size="40"></td> 
        </tr> 
      </table> 
      <p align="justify"><input type="submit" value="تغيير" name="B1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      <input type="reset" value="إعادة تعيين" name="B2"></p> 
</form> 
<% 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 

 :واليكم اآلن النتيجة 
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 في حالة عدم تعبئة أي خانة

 
 م غير موجود في األصلفي حال اسم المستخد

 
 في حالة إدخال آلمة المرور بشكل صحيح
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 في حالة آتابة تأآيد آلمة المرور الجدیدة بشكل غير مطابق لكلمة المرور الجدیدة
 

 
 في حالة آتابة جميع الحقول بشكل صحيح
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 تقسيم النتائج على عدة صفحات
 

ات ا  د البيان ي قواع دة       ف ى ع ائج عل يم النت ب تقس ذا یج دة، و له فحة واح ي ص ات ف رة یصعب عرض البيان لكبي
 . هناك عدة طرق لعمل ذلكASP ـفي ال. صفحات

 AbsolutePage  األولىطریقةال
 

 :في الكود .. تعتبر هذه الطریقة األآثر آلفة العتمادها على جهاز الزبون لحفظ البيانات مؤقتا 
RS.CursorLocation=adUseClient  

  adUseClientهذه هي الجملة المكلفة و هذه الطریقة ال تعمل بدون استخدام قيمة 
CursorLocation القيمة االفتراضية هي adUseServer. 

. CursorLocation :  مكان حفظ البيانات المؤقت. 
تخدام       .  ي اس ات ه ب البيان ة جل ئ عملي ر یبط بب آخ ندوق   (Record Setو س ا آص ن تعریبه اتیمك )  البيان

وع        رك ن بكات ، و ت ب و الش طح المكت تخدامات س ة الس ص adOpenForwardOnlyالمخصص  المخص
 ...الستخدامات الویب 

 
 :مقدمة تعریفية 

 Record Set أنواع صنادیق البيانات: إضافة****
 

RS.Open SQL,ADO,RecordSetCursorType,LockType 
 

RecordSetCursorType:ل عدد صحيح یحدد نوع اRecordSetالمستخدم  
 :RecordSetCursorTypeقيم 

adOpenForwardOnly :  أسرع األنواع و أخفها التصفح في اتجاه واحد فقط 
adOpenStatic : نسخة ثابتة من البيانات و تصفح البيانات في جميع االتجاهات 

adOpenKeyset : لمدخلة حدیثا و تصفح البيانات فتح نسخة من البيانات و مشاهدة المتغيرات ماعدا البيانات ا
 في جميع االتجاهات

adOpenDynamic : فتح نسخة ترى فيها جميع التغيرات التي تطرأ على البيانات من تحدیث و حذف و أدخال 
 

 :القيم الرقمية
Const adOpenForwardOnly = 0 
Const adOpenKeyset = 1 
Const adOpenDynamic = 2 
Const adOpenStatic = 3 

 
] ابحث عنه في جهازك  [)نسخة الفي بيسكربت  ( adovbs.incتجد هذه الثوابت و العدید منها في ملف أسمة 

 :سوف تجده في المسار التالي
C:\Program Files\Common Files\System\ado\ adovbs.inc 

 
 Notepadوافتحه عن طریق 

 ) ..نسخة الجافا سكربت  ( adojs.inc ملفو
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 : للتعرف على محتویاتهadovbs.inc اآلن الملف مواليك
 
<% 
'-------------------------------------------------------------------- 
' Microsoft ADO 
' 
' Copyright (c) 1996-1998 Microsoft Corporation. 
' 
' 
' ADO constants include file for VBScript 
' 
'-------------------------------------------------------------------- 
'---- CursorTypeEnum Values ---- 
Const adOpenForwardOnly = 0 
Const adOpenKeyset = 1 
Const adOpenDynamic = 2 
Const adOpenStatic = 3 
 
'---- CursorOptionEnum Values ---- 
Const adHoldRecords = &H00000100 
Const adMovePrevious = &H00000200 
Const adAddNew = &H01000400 
Const adDelete = &H01000800 
Const adUpdate = &H01008000 
Const adBookmark = &H00002000 
Const adApproxPosition = &H00004000 
Const adUpdateBatch = &H00010000 
Const adResync = &H00020000 
Const adNotify = &H00040000 
Const adFind = &H00080000 
Const adSeek = &H00400000 
Const adIndex = &H00800000 
 
'---- LockTypeEnum Values ---- 
Const adLockReadOnly = 1 
Const adLockPessimistic = 2 
Const adLockOptimistic = 3 
Const adLockBatchOptimistic = 4 
 
'---- ExecuteOptionEnum Values ---- 
Const adAsyncExecute = &H00000010 
Const adAsyncFetch = &H00000020 
Const adAsyncFetchNonBlocking = &H00000040 
Const adExecuteNoRecords = &H00000080 
Const adExecuteStream = &H00000400 
 
'---- ConnectOptionEnum Values ---- 
Const adAsyncConnect = &H00000010 
 
'---- ObjectStateEnum Values ---- 
Const adStateClosed = &H00000000 
Const adStateOpen = &H00000001 
Const adStateConnecting = &H00000002 
Const adStateExecuting = &H00000004 
Const adStateFetching = &H00000008 
 
'---- CursorLocationEnum Values ---- 
Const adUseServer = 2 
Const adUseClient = 3 
'---- DataTypeEnum Values ---- 
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Const adEmpty = 0 
Const adTinyInt = 16 
Const adSmallInt = 2 
Const adInteger = 3 
Const adBigInt = 20 
Const adUnsignedTinyInt = 17 
Const adUnsignedSmallInt = 18 
Const adUnsignedInt = 19 
Const adUnsignedBigInt = 21 
Const adSingle = 4 
Const adDouble = 5 
Const adCurrency = 6 
Const adDecimal = 14 
Const adNumeric = 131 
Const adBoolean = 11 
Const adError = 10 
Const adUserDefined = 132 
Const adVariant = 12 
Const adIDispatch = 9 
Const adIUnknown = 13 
Const adGUID = 72 
Const adDate = 7 
Const adDBDate = 133 
Const adDBTime = 134 
Const adDBTimeStamp = 135 
Const adBSTR = 8 
Const adChar = 129 
Const adVarChar = 200 
Const adLongVarChar = 201 
Const adWChar = 130 
Const adVarWChar = 202 
Const adLongVarWChar = 203 
Const adBinary = 128 
Const adVarBinary = 204 
Const adLongVarBinary = 205 
Const adChapter = 136 
Const adFileTime = 64 
Const adPropVariant = 138 
Const adVarNumeric = 139 
Const adArray = &H2000 
 
'---- FieldAttributeEnum Values ---- 
Const adFldMayDefer = &H00000002 
Const adFldUpdatable = &H00000004 
Const adFldUnknownUpdatable = &H00000008 
Const adFldFixed = &H00000010 
Const adFldIsNullable = &H00000020 
Const adFldMayBeNull = &H00000040 
Const adFldLong = &H00000080 
Const adFldRowID = &H00000100 
Const adFldRowVersion = &H00000200 
Const adFldCacheDeferred = &H00001000 
Const adFldIsChapter = &H00002000 
Const adFldNegativeScale = &H00004000 
Const adFldKeyColumn = &H00008000 
Const adFldIsRowURL = &H00010000 
Const adFldIsDefaultStream = &H00020000 
Const adFldIsCollection = &H00040000 
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'---- EditModeEnum Values ---- 
Const adEditNone = &H0000 
Const adEditInProgress = &H0001 
Const adEditAdd = &H0002 
Const adEditDelete = &H0004 
 
'---- RecordStatusEnum Values ---- 
Const adRecOK = &H0000000 
Const adRecNew = &H0000001 
Const adRecModified = &H0000002 
Const adRecDeleted = &H0000004 
Const adRecUnmodified = &H0000008 
Const adRecInvalid = &H0000010 
Const adRecMultipleChanges = &H0000040 
Const adRecPendingChanges = &H0000080 
Const adRecCanceled = &H0000100 
Const adRecCantRelease = &H0000400 
Const adRecConcurrencyViolation = &H0000800 
Const adRecIntegrityViolation = &H0001000 
Const adRecMaxChangesExceeded = &H0002000 
Const adRecObjectOpen = &H0004000 
Const adRecOutOfMemory = &H0008000 
Const adRecPermissionDenied = &H0010000 
Const adRecSchemaViolation = &H0020000 
Const adRecDBDeleted = &H0040000 
 
'---- GetRowsOptionEnum Values ---- 
Const adGetRowsRest = -1 
 
'---- PositionEnum Values ---- 
Const adPosUnknown = -1 
Const adPosBOF = -2 
Const adPosEOF = -3 
 
'---- BookmarkEnum Values ---- 
Const adBookmarkCurrent = 0 
Const adBookmarkFirst = 1 
Const adBookmarkLast = 2 
 
'---- MarshalOptionsEnum Values ---- 
Const adMarshalAll = 0 
Const adMarshalModifiedOnly = 1 
'---- AffectEnum Values ---- 
Const adAffectCurrent = 1 
Const adAffectGroup = 2 
Const adAffectAllChapters = 4 
 
'---- ResyncEnum Values ---- 
Const adResyncUnderlyingValues = 1 
Const adResyncAllValues = 2 
 
'---- CompareEnum Values ---- 
Const adCompareLessThan = 0 
Const adCompareEqual = 1 
Const adCompareGreaterThan = 2 
Const adCompareNotEqual = 3 
Const adCompareNotComparable = 4 
 
'---- FilterGroupEnum Values ---- 
Const adFilterNone = 0 
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Const adFilterPendingRecords = 1 
Const adFilterAffectedRecords = 2 
Const adFilterFetchedRecords = 3 
Const adFilterConflictingRecords = 5 
 
'---- SearchDirectionEnum Values ---- 
Const adSearchForward = 1 
Const adSearchBackward = -1 
 
'---- PersistFormatEnum Values ---- 
Const adPersistADTG = 0 
Const adPersistXML = 1 
 
'---- StringFormatEnum Values ---- 
Const adClipString = 2 
 
'---- ConnectPromptEnum Values ---- 
Const adPromptAlways = 1 
Const adPromptComplete = 2 
Const adPromptCompleteRequired = 3 
Const adPromptNever = 4 
 
'---- ConnectModeEnum Values ---- 
Const adModeUnknown = 0 
Const adModeRead = 1 
Const adModeWrite = 2 
Const adModeReadWrite = 3 
Const adModeShareDenyRead = 4 
Const adModeShareDenyWrite = 8 
Const adModeShareExclusive = &Hc 
Const adModeShareDenyNone = &H10 
Const adModeRecursive = &H400000 
 
'---- RecordCreateOptionsEnum Values ---- 
Const adCreateCollection = &H00002000 
Const adCreateStructDoc = &H80000000 
Const adCreateNonCollection = &H00000000 
Const adOpenIfExists = &H02000000 
Const adCreateOverwrite = &H04000000 
Const adFailIfNotExists = -1 
 
'---- RecordOpenOptionsEnum Values ---- 
Const adOpenRecordUnspecified = -1 
Const adOpenOutput = &H00800000 
Const adOpenAsync = &H00001000 
Const adDelayFetchStream = &H00004000 
Const adDelayFetchFields = &H00008000 
Const adOpenExecuteCommand = &H00010000 
 
'---- IsolationLevelEnum Values ---- 
Const adXactUnspecified = &Hffffffff 
Const adXactChaos = &H00000010 
Const adXactReadUncommitted = &H00000100 
Const adXactBrowse = &H00000100 
Const adXactCursorStability = &H00001000 
Const adXactReadCommitted = &H00001000 
Const adXactRepeatableRead = &H00010000 
Const adXactSerializable = &H00100000 
Const adXactIsolated = &H00100000 
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'---- XactAttributeEnum Values ---- 
Const adXactCommitRetaining = &H00020000 
Const adXactAbortRetaining = &H00040000 
 
'---- PropertyAttributesEnum Values ---- 
Const adPropNotSupported = &H0000 
Const adPropRequired = &H0001 
Const adPropOptional = &H0002 
Const adPropRead = &H0200 
Const adPropWrite = &H0400 
 
'---- ErrorValueEnum Values ---- 
Const adErrProviderFailed = &Hbb8 
Const adErrInvalidArgument = &Hbb9 
Const adErrOpeningFile = &Hbba 
Const adErrReadFile = &Hbbb 
Const adErrWriteFile = &Hbbc 
Const adErrNoCurrentRecord = &Hbcd 
Const adErrIllegalOperation = &Hc93 
Const adErrCantChangeProvider = &Hc94 
Const adErrInTransaction = &Hcae 
Const adErrFeatureNotAvailable = &Hcb3 
Const adErrItemNotFound = &Hcc1 
Const adErrObjectInCollection = &Hd27 
Const adErrObjectNotSet = &Hd5c 
Const adErrDataConversion = &Hd5d 
Const adErrObjectClosed = &He78 
Const adErrObjectOpen = &He79 
Const adErrProviderNotFound = &He7a 
Const adErrBoundToCommand = &He7b 
Const adErrInvalidParamInfo = &He7c 
Const adErrInvalidConnection = &He7d 
Const adErrNotReentrant = &He7e 
Const adErrStillExecuting = &He7f 
Const adErrOperationCancelled = &He80 
Const adErrStillConnecting = &He81 
Const adErrInvalidTransaction = &He82 
Const adErrUnsafeOperation = &He84 
Const adwrnSecurityDialog = &He85 
Const adwrnSecurityDialogHeader = &He86 
Const adErrIntegrityViolation = &He87 
Const adErrPermissionDenied = &He88 
Const adErrDataOverflow = &He89 
Const adErrSchemaViolation = &He8a 
Const adErrSignMismatch = &He8b 
Const adErrCantConvertvalue = &He8c 
Const adErrCantCreate = &He8d 
Const adErrColumnNotOnThisRow = &He8e 
Const adErrURLIntegrViolSetColumns = &He8f 
Const adErrURLDoesNotExist = &He8f 
Const adErrTreePermissionDenied = &He90 
Const adErrInvalidURL = &He91 
Const adErrResourceLocked = &He92 
Const adErrResourceExists = &He93 
Const adErrCannotComplete = &He94 
Const adErrVolumeNotFound = &He95 
Const adErrOutOfSpace = &He96 
Const adErrResourceOutOfScope = &He97 
Const adErrUnavailable = &He98 
Const adErrURLNamedRowDoesNotExist = &He99 
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Const adErrDelResOutOfScope = &He9a 
Const adErrPropInvalidColumn = &He9b 
Const adErrPropInvalidOption = &He9c 
Const adErrPropInvalidValue = &He9d 
Const adErrPropConflicting = &He9e 
Const adErrPropNotAllSettable = &He9f 
Const adErrPropNotSet = &Hea0 
Const adErrPropNotSettable = &Hea1 
Const adErrPropNotSupported = &Hea2 
Const adErrCatalogNotSet = &Hea3 
Const adErrCantChangeConnection = &Hea4 
Const adErrFieldsUpdateFailed = &Hea5 
Const adErrDenyNotSupported = &Hea6 
Const adErrDenyTypeNotSupported = &Hea7 
Const adErrProviderNotSpecified = &Hea9 
 
'---- ParameterAttributesEnum Values ---- 
Const adParamSigned = &H0010 
Const adParamNullable = &H0040 
Const adParamLong = &H0080 
 
'---- ParameterDirectionEnum Values ---- 
Const adParamUnknown = &H0000 
Const adParamInput = &H0001 
Const adParamOutput = &H0002 
Const adParamInputOutput = &H0003 
Const adParamReturnValue = &H0004 
 
'---- CommandTypeEnum Values ---- 
Const adCmdUnknown = &H0008 
Const adCmdText = &H0001 
Const adCmdTable = &H0002 
Const adCmdStoredProc = &H0004 
Const adCmdFile = &H0100 
Const adCmdTableDirect = &H0200 
 
'---- EventStatusEnum Values ---- 
Const adStatusOK = &H0000001 
Const adStatusErrorsOccurred = &H0000002 
Const adStatusCantDeny = &H0000003 
Const adStatusCancel = &H0000004 
Const adStatusUnwantedEvent = &H0000005 
 
'---- EventReasonEnum Values ---- 
Const adRsnAddNew = 1 
Const adRsnDelete = 2 
Const adRsnUpdate = 3 
Const adRsnUndoUpdate = 4 
Const adRsnUndoAddNew = 5 
Const adRsnUndoDelete = 6 
Const adRsnRequery = 7 
Const adRsnResynch = 8 
Const adRsnClose = 9 
Const adRsnMove = 10 
Const adRsnFirstChange = 11 
Const adRsnMoveFirst = 12 
Const adRsnMoveNext = 13 
Const adRsnMovePrevious = 14 
Const adRsnMoveLast = 15 
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'---- SchemaEnum Values ---- 
Const adSchemaProviderSpecific = -1 
Const adSchemaAsserts = 0 
Const adSchemaCatalogs = 1 
Const adSchemaCharacterSets = 2 
Const adSchemaCollations = 3 
Const adSchemaColumns = 4 
Const adSchemaCheckConstraints = 5 
Const adSchemaConstraintColumnUsage = 6 
Const adSchemaConstraintTableUsage = 7 
Const adSchemaKeyColumnUsage = 8 
Const adSchemaReferentialConstraints = 9 
Const adSchemaTableConstraints = 10 
Const adSchemaColumnsDomainUsage = 11 
Const adSchemaIndexes = 12 
Const adSchemaColumnPrivileges = 13 
Const adSchemaTablePrivileges = 14 
Const adSchemaUsagePrivileges = 15 
Const adSchemaProcedures = 16 
Const adSchemaSchemata = 17 
Const adSchemaSQLLanguages = 18 
Const adSchemaStatistics = 19 
Const adSchemaTables = 20 
Const adSchemaTranslations = 21 
Const adSchemaProviderTypes = 22 
Const adSchemaViews = 23 
Const adSchemaViewColumnUsage = 24 
Const adSchemaViewTableUsage = 25 
Const adSchemaProcedureParameters = 26 
Const adSchemaForeignKeys = 27 
Const adSchemaPrimaryKeys = 28 
Const adSchemaProcedureColumns = 29 
Const adSchemaDBInfoKeywords = 30 
Const adSchemaDBInfoLiterals = 31 
Const adSchemaCubes = 32 
Const adSchemaDimensions = 33 
Const adSchemaHierarchies = 34 
Const adSchemaLevels = 35 
Const adSchemaMeasures = 36 
Const adSchemaProperties = 37 
Const adSchemaMembers = 38 
Const adSchemaTrustees = 39 
Const adSchemaFunctions = 40 
Const adSchemaActions = 41 
Const adSchemaCommands = 42 
Const adSchemaSets = 43 
 
'---- FieldStatusEnum Values ---- 
Const adFieldOK = 0 
Const adFieldCantConvertValue = 2 
Const adFieldIsNull = 3 
Const adFieldTruncated = 4 
Const adFieldSignMismatch = 5 
Const adFieldDataOverflow = 6 
Const adFieldCantCreate = 7 
Const adFieldUnavailable = 8 
Const adFieldPermissionDenied = 9 
Const adFieldIntegrityViolation = 10 
Const adFieldSchemaViolation = 11 
Const adFieldBadStatus = 12 
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Const adFieldDefault = 13 
Const adFieldIgnore = 15 
Const adFieldDoesNotExist = 16 
Const adFieldInvalidURL = 17 
Const adFieldResourceLocked = 18 
Const adFieldResourceExists = 19 
Const adFieldCannotComplete = 20 
Const adFieldVolumeNotFound = 21 
Const adFieldOutOfSpace = 22 
Const adFieldCannotDeleteSource = 23 
Const adFieldReadOnly = 24 
Const adFieldResourceOutOfScope = 25 
Const adFieldAlreadyExists = 26 
Const adFieldPendingInsert = &H10000 
Const adFieldPendingDelete = &H20000 
Const adFieldPendingChange = &H40000 
Const adFieldPendingUnknown = &H80000 
Const adFieldPendingUnknownDelete = &H100000 
 
'---- SeekEnum Values ---- 
Const adSeekFirstEQ = &H1 
Const adSeekLastEQ = &H2 
Const adSeekAfterEQ = &H4 
Const adSeekAfter = &H8 
Const adSeekBeforeEQ = &H10 
Const adSeekBefore = &H20 
 
'---- ADCPROP_UPDATECRITERIA_ENUM Values ---- 
Const adCriteriaKey = 0 
Const adCriteriaAllCols = 1 
Const adCriteriaUpdCols = 2 
Const adCriteriaTimeStamp = 3 
 
'---- ADCPROP_ASYNCTHREADPRIORITY_ENUM Values ---- 
Const adPriorityLowest = 1 
Const adPriorityBelowNormal = 2 
Const adPriorityNormal = 3 
Const adPriorityAboveNormal = 4 
Const adPriorityHighest = 5 
 
'---- ADCPROP_AUTORECALC_ENUM Values ---- 
Const adRecalcUpFront = 0 
Const adRecalcAlways = 1 
'---- ADCPROP_UPDATERESYNC_ENUM Values ---- 
 
'---- ADCPROP_UPDATERESYNC_ENUM Values ---- 
 
'---- MoveRecordOptionsEnum Values ---- 
Const adMoveUnspecified = -1 
Const adMoveOverWrite = 1 
Const adMoveDontUpdateLinks = 2 
Const adMoveAllowEmulation = 4 
 
'---- CopyRecordOptionsEnum Values ---- 
Const adCopyUnspecified = -1 
Const adCopyOverWrite = 1 
Const adCopyAllowEmulation = 4 
Const adCopyNonRecursive = 2 
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'---- StreamTypeEnum Values ---- 
Const adTypeBinary = 1 
Const adTypeText = 2 
 
'---- LineSeparatorEnum Values ---- 
Const adLF = 10 
Const adCR = 13 
Const adCRLF = -1 
 
'---- StreamOpenOptionsEnum Values ---- 
Const adOpenStreamUnspecified = -1 
Const adOpenStreamAsync = 1 
Const adOpenStreamFromRecord = 4 
 
'---- StreamWriteEnum Values ---- 
Const adWriteChar = 0 
Const adWriteLine = 1 
 
'---- SaveOptionsEnum Values ---- 
Const adSaveCreateNotExist = 1 
Const adSaveCreateOverWrite = 2 
 
'---- FieldEnum Values ---- 
Const adDefaultStream = -1 
Const adRecordURL = -2 
 
'---- StreamReadEnum Values ---- 
Const adReadAll = -1 
Const adReadLine = -2 
 
'---- RecordTypeEnum Values ---- 
Const adSimpleRecord = 0 
Const adCollectionRecord = 1 
Const adStructDoc = 2 
%>' Microsoft ADO 
'' Copyright (c) 1996-1998 Microsoft Corporation. 
 
' ADO constants include file for VBScript 
''-------------------------------------------------------------------- 
 
'---- CursorTypeEnum Values ---- 
Const adOpenForwardOnly = 0 
Const adOpenKeyset = 1 
Const adOpenDynamic = 2 
Const adOpenStatic = 3 
 
'---- CursorOptionEnum Values ---- 
Const adHoldRecords = &H00000100 
Const adMovePrevious = &H00000200 
Const adAddNew = &H01000400 
Const adDelete = &H01000800 
Const adUpdate = &H01008000 
Const adBookmark = &H00002000 
Const adApproxPosition = &H00004000 
Const adUpdateBatch = &H00010000 
Const adResync = &H00020000 
Const adNotify = &H00040000 
Const adFind = &H00080000 
Const adSeek = &H00400000 
Const adIndex = &H00800000 
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'---- LockTypeEnum Values ---- 
Const adLockReadOnly = 1 
Const adLockPessimistic = 2 
Const adLockOptimistic = 3 
Const adLockBatchOptimistic = 4 
 
'---- ExecuteOptionEnum Values ---- 
Const adAsyncExecute = &H00000010 
Const adAsyncFetch = &H00000020 
Const adAsyncFetchNonBlocking = &H00000040 
Const adExecuteNoRecords = &H00000080 
Const adExecuteStream = &H00000400 
 
'---- ConnectOptionEnum Values ---- 
Const adAsyncConnect = &H00000010 
 
'---- ObjectStateEnum Values ---- 
Const adStateClosed = &H00000000 
Const adStateOpen = &H00000001 
Const adStateConnecting = &H00000002 
Const adStateExecuting = &H00000004 
Const adStateFetching = &H00000008 
 
'---- CursorLocationEnum Values ---- 
Const adUseServer = 2 
Const adUseClient = 3 
 
'---- DataTypeEnum Values ---- 
Const adEmpty = 0 
Const adTinyInt = 16 
Const adSmallInt = 2 
Const adInteger = 3 
Const adBigInt = 20 
Const adUnsignedTinyInt = 17 
Const adUnsignedSmallInt = 18 
Const adUnsignedInt = 19 
Const adUnsignedBigInt = 21 
Const adSingle = 4 
Const adDouble = 5 
Const adCurrency = 6 
Const adDecimal = 14 
Const adNumeric = 131 
Const adBoolean = 11 
Const adError = 10 
Const adUserDefined = 132 
Const adVariant = 12 
Const adIDispatch = 9 
Const adIUnknown = 13 
Const adGUID = 72 
Const adDate = 7 
Const adDBDate = 133 
Const adDBTime = 134 
Const adDBTimeStamp = 135 
Const adBSTR = 8 
Const adChar = 129 
Const adVarChar = 200 
Const adLongVarChar = 201 
Const adWChar = 130 
Const adVarWChar = 202 
Const adLongVarWChar = 203 



  ١٤٤صفحة   ASPمشروع 

 إسماعيل دمران أبو زید. م: تنفيذ 

Const adBinary = 128 
Const adVarBinary = 204 
Const adLongVarBinary = 205 
Const adChapter = 136 
Const adFileTime = 64 
Const adPropVariant = 138 
Const adVarNumeric = 139 
Const adArray = &H2000 
 
'---- FieldAttributeEnum Values ---- 
Const adFldMayDefer = &H00000002 
Const adFldUpdatable = &H00000004 
Const adFldUnknownUpdatable = &H00000008 
Const adFldFixed = &H00000010 
Const adFldIsNullable = &H00000020 
Const adFldMayBeNull = &H00000040 
Const adFldLong = &H00000080 
Const adFldRowID = &H00000100 
Const adFldRowVersion = &H00000200 
Const adFldCacheDeferred = &H00001000 
Const adFldIsChapter = &H00002000 
Const adFldNegativeScale = &H00004000 
Const adFldKeyColumn = &H00008000 
Const adFldIsRowURL = &H00010000 
Const adFldIsDefaultStream = &H00020000 
Const adFldIsCollection = &H00040000 
 
'---- EditModeEnum Values ---- 
Const adEditNone = &H0000 
Const adEditInProgress = &H0001 
Const adEditAdd = &H0002 
Const adEditDelete = &H0004 
 
'---- RecordStatusEnum Values ---- 
Const adRecOK = &H0000000 
Const adRecNew = &H0000001 
Const adRecModified = &H0000002 
Const adRecDeleted = &H0000004 
Const adRecUnmodified = &H0000008 
Const adRecInvalid = &H0000010 
Const adRecMultipleChanges = &H0000040 
Const adRecPendingChanges = &H0000080 
Const adRecCanceled = &H0000100 
Const adRecCantRelease = &H0000400 
Const adRecConcurrencyViolation = &H0000800 
Const adRecIntegrityViolation = &H0001000 
Const adRecMaxChangesExceeded = &H0002000 
Const adRecObjectOpen = &H0004000 
Const adRecOutOfMemory = &H0008000 
Const adRecPermissionDenied = &H0010000 
Const adRecSchemaViolation = &H0020000 
Const adRecDBDeleted = &H0040000 
 
'---- GetRowsOptionEnum Values ---- 
Const adGetRowsRest = -1 
 
'---- PositionEnum Values ---- 
Const adPosUnknown = -1 
Const adPosBOF = -2 
Const adPosEOF = -3 
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'---- BookmarkEnum Values ---- 
Const adBookmarkCurrent = 0 
Const adBookmarkFirst = 1 
Const adBookmarkLast = 2 
 
'---- MarshalOptionsEnum Values ---- 
Const adMarshalAll = 0 
Const adMarshalModifiedOnly = 1 
 
'---- AffectEnum Values ---- 
Const adAffectCurrent = 1 
Const adAffectGroup = 2 
Const adAffectAllChapters = 4 
 
'---- ResyncEnum Values ---- 
Const adResyncUnderlyingValues = 1 
Const adResyncAllValues = 2 
 
'---- CompareEnum Values ---- 
Const adCompareLessThan = 0 
Const adCompareEqual = 1 
Const adCompareGreaterThan = 2 
Const adCompareNotEqual = 3 
Const adCompareNotComparable = 4 
 
'---- FilterGroupEnum Values ---- 
Const adFilterNone = 0 
Const adFilterPendingRecords = 1 
Const adFilterAffectedRecords = 2 
Const adFilterFetchedRecords = 3 
Const adFilterConflictingRecords = 5 
 
'---- SearchDirectionEnum Values ---- 
Const adSearchForward = 1 
Const adSearchBackward = -1 
 
'---- PersistFormatEnum Values ---- 
Const adPersistADTG = 0 
Const adPersistXML = 1 
 
'---- StringFormatEnum Values ---- 
Const adClipString = 2 
 
'---- ConnectPromptEnum Values ---- 
Const adPromptAlways = 1 
Const adPromptComplete = 2 
Const adPromptCompleteRequired = 3 
Const adPromptNever = 4 
 
'---- ConnectModeEnum Values ---- 
Const adModeUnknown = 0 
Const adModeRead = 1 
Const adModeWrite = 2 
Const adModeReadWrite = 3 
Const adModeShareDenyRead = 4 
Const adModeShareDenyWrite = 8 
Const adModeShareExclusive = &Hc 
Const adModeShareDenyNone = &H10 
Const adModeRecursive = &H400000 
'---- RecordCreateOptionsEnum Values ---- 
Const adCreateCollection = &H00002000 
Const adCreateStructDoc = &H80000000 
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Const adCreateNonCollection = &H00000000 
Const adOpenIfExists = &H02000000 
Const adCreateOverwrite = &H04000000 
Const adFailIfNotExists = -1 
 
'---- RecordOpenOptionsEnum Values ---- 
Const adOpenRecordUnspecified = -1 
Const adOpenOutput = &H00800000 
Const adOpenAsync = &H00001000 
Const adDelayFetchStream = &H00004000 
Const adDelayFetchFields = &H00008000 
Const adOpenExecuteCommand = &H00010000 
 
'---- IsolationLevelEnum Values ---- 
Const adXactUnspecified = &Hffffffff 
Const adXactChaos = &H00000010 
Const adXactReadUncommitted = &H00000100 
Const adXactBrowse = &H00000100 
Const adXactCursorStability = &H00001000 
Const adXactReadCommitted = &H00001000 
Const adXactRepeatableRead = &H00010000 
Const adXactSerializable = &H00100000 
Const adXactIsolated = &H00100000 
 
'---- XactAttributeEnum Values ---- 
Const adXactCommitRetaining = &H00020000 
Const adXactAbortRetaining = &H00040000 
 
'---- PropertyAttributesEnum Values ---- 
Const adPropNotSupported = &H0000 
Const adPropRequired = &H0001 
Const adPropOptional = &H0002 
Const adPropRead = &H0200 
Const adPropWrite = &H0400 
 
'---- ErrorValueEnum Values ---- 
Const adErrProviderFailed = &Hbb8 
Const adErrInvalidArgument = &Hbb9 
Const adErrOpeningFile = &Hbba 
Const adErrReadFile = &Hbbb 
Const adErrWriteFile = &Hbbc 
Const adErrNoCurrentRecord = &Hbcd 
Const adErrIllegalOperation = &Hc93 
Const adErrCantChangeProvider = &Hc94 
Const adErrInTransaction = &Hcae 
Const adErrFeatureNotAvailable = &Hcb3 
Const adErrItemNotFound = &Hcc1 
Const adErrObjectInCollection = &Hd27 
Const adErrObjectNotSet = &Hd5c 
Const adErrDataConversion = &Hd5d 
Const adErrObjectClosed = &He78 
Const adErrObjectOpen = &He79 
Const adErrProviderNotFound = &He7a 
Const adErrBoundToCommand = &He7b 
Const adErrInvalidParamInfo = &He7c 
Const adErrInvalidConnection = &He7d 
Const adErrNotReentrant = &He7e 
Const adErrStillExecuting = &He7f 
Const adErrOperationCancelled = &He80 
Const adErrStillConnecting = &He81 
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Const adErrInvalidTransaction = &He82 
Const adErrUnsafeOperation = &He84 
Const adwrnSecurityDialog = &He85 
Const adwrnSecurityDialogHeader = &He86 
Const adErrIntegrityViolation = &He87 
Const adErrPermissionDenied = &He88 
Const adErrDataOverflow = &He89 
Const adErrSchemaViolation = &He8a 
Const adErrSignMismatch = &He8b 
Const adErrCantConvertvalue = &He8c 
Const adErrCantCreate = &He8d 
Const adErrColumnNotOnThisRow = &He8e 
Const adErrURLIntegrViolSetColumns = &He8f 
Const adErrURLDoesNotExist = &He8f 
Const adErrTreePermissionDenied = &He90 
Const adErrInvalidURL = &He91 
Const adErrResourceLocked = &He92 
Const adErrResourceExists = &He93 
Const adErrCannotComplete = &He94 
Const adErrVolumeNotFound = &He95 
Const adErrOutOfSpace = &He96 
Const adErrResourceOutOfScope = &He97 
Const adErrUnavailable = &He98 
Const adErrURLNamedRowDoesNotExist = &He99 
Const adErrDelResOutOfScope = &He9a 
Const adErrPropInvalidColumn = &He9b 
Const adErrPropInvalidOption = &He9c 
Const adErrPropInvalidValue = &He9d 
Const adErrPropConflicting = &He9e 
Const adErrPropNotAllSettable = &He9f 
Const adErrPropNotSet = &Hea0 
Const adErrPropNotSettable = &Hea1 
Const adErrPropNotSupported = &Hea2 
Const adErrCatalogNotSet = &Hea3 
Const adErrCantChangeConnection = &Hea4 
Const adErrFieldsUpdateFailed = &Hea5 
Const adErrDenyNotSupported = &Hea6 
Const adErrDenyTypeNotSupported = &Hea7 
Const adErrProviderNotSpecified = &Hea9 
 
'---- ParameterAttributesEnum Values ---- 
Const adParamSigned = &H0010 
Const adParamNullable = &H0040 
Const adParamLong = &H0080 
 
'---- ParameterDirectionEnum Values ---- 
Const adParamUnknown = &H0000 
Const adParamInput = &H0001 
Const adParamOutput = &H0002 
Const adParamInputOutput = &H0003 
Const adParamReturnValue = &H0004 
 
'---- CommandTypeEnum Values ---- 
Const adCmdUnknown = &H0008 
Const adCmdText = &H0001 
Const adCmdTable = &H0002 
Const adCmdStoredProc = &H0004 
Const adCmdFile = &H0100 
Const adCmdTableDirect = &H0200 
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'---- EventStatusEnum Values ---- 
Const adStatusOK = &H0000001 
Const adStatusErrorsOccurred = &H0000002 
Const adStatusCantDeny = &H0000003 
Const adStatusCancel = &H0000004 
Const adStatusUnwantedEvent = &H0000005 
 
'---- EventReasonEnum Values ---- 
Const adRsnAddNew = 1 
Const adRsnDelete = 2 
Const adRsnUpdate = 3 
Const adRsnUndoUpdate = 4 
Const adRsnUndoAddNew = 5 
Const adRsnUndoDelete = 6 
Const adRsnRequery = 7 
Const adRsnResynch = 8 
Const adRsnClose = 9 
Const adRsnMove = 10 
Const adRsnFirstChange = 11 
Const adRsnMoveFirst = 12 
Const adRsnMoveNext = 13 
Const adRsnMovePrevious = 14 
Const adRsnMoveLast = 15 
 
'---- SchemaEnum Values ---- 
Const adSchemaProviderSpecific = -1 
Const adSchemaAsserts = 0 
Const adSchemaCatalogs = 1 
Const adSchemaCharacterSets = 2 
Const adSchemaCollations = 3 
Const adSchemaColumns = 4 
Const adSchemaCheckConstraints = 5 
Const adSchemaConstraintColumnUsage = 6 
Const adSchemaConstraintTableUsage = 7 
Const adSchemaKeyColumnUsage = 8 
Const adSchemaReferentialConstraints = 9 
Const adSchemaTableConstraints = 10 
Const adSchemaColumnsDomainUsage = 11 
Const adSchemaIndexes = 12 
Const adSchemaColumnPrivileges = 13 
Const adSchemaTablePrivileges = 14 
Const adSchemaUsagePrivileges = 15 
Const adSchemaProcedures = 16 
Const adSchemaSchemata = 17 
Const adSchemaSQLLanguages = 18 
Const adSchemaStatistics = 19 
Const adSchemaTables = 20 
Const adSchemaTranslations = 21 
Const adSchemaProviderTypes = 22 
Const adSchemaViews = 23 
Const adSchemaViewColumnUsage = 24 
Const adSchemaViewTableUsage = 25 
Const adSchemaProcedureParameters = 26 
Const adSchemaForeignKeys = 27 
Const adSchemaPrimaryKeys = 28 
Const adSchemaProcedureColumns = 29 
Const adSchemaDBInfoKeywords = 30 
Const adSchemaDBInfoLiterals = 31 
Const adSchemaCubes = 32 
Const adSchemaDimensions = 33 
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Const adSchemaHierarchies = 34 
Const adSchemaLevels = 35 
Const adSchemaMeasures = 36 
Const adSchemaProperties = 37 
Const adSchemaMembers = 38 
Const adSchemaTrustees = 39 
Const adSchemaFunctions = 40 
Const adSchemaActions = 41 
Const adSchemaCommands = 42 
Const adSchemaSets = 43 
 
'---- FieldStatusEnum Values ---- 
Const adFieldOK = 0 
Const adFieldCantConvertValue = 2 
Const adFieldIsNull = 3 
Const adFieldTruncated = 4 
Const adFieldSignMismatch = 5 
Const adFieldDataOverflow = 6 
Const adFieldCantCreate = 7 
Const adFieldUnavailable = 8 
Const adFieldPermissionDenied = 9 
Const adFieldIntegrityViolation = 10 
Const adFieldSchemaViolation = 11 
Const adFieldBadStatus = 12 
Const adFieldDefault = 13 
Const adFieldIgnore = 15 
Const adFieldDoesNotExist = 16 
Const adFieldInvalidURL = 17 
Const adFieldResourceLocked = 18 
Const adFieldResourceExists = 19 
Const adFieldCannotComplete = 20 
Const adFieldVolumeNotFound = 21 
Const adFieldOutOfSpace = 22 
Const adFieldCannotDeleteSource = 23 
Const adFieldReadOnly = 24 
Const adFieldResourceOutOfScope = 25 
Const adFieldAlreadyExists = 26 
Const adFieldPendingInsert = &H10000 
Const adFieldPendingDelete = &H20000 
Const adFieldPendingChange = &H40000 
Const adFieldPendingUnknown = &H80000 
Const adFieldPendingUnknownDelete = &H100000 
 
'---- SeekEnum Values ---- 
Const adSeekFirstEQ = &H1 
Const adSeekLastEQ = &H2 
Const adSeekAfterEQ = &H4 
Const adSeekAfter = &H8 
Const adSeekBeforeEQ = &H10 
Const adSeekBefore = &H20 
 
'---- ADCPROP_UPDATECRITERIA_ENUM Values ---- 
Const adCriteriaKey = 0 
Const adCriteriaAllCols = 1 
Const adCriteriaUpdCols = 2 
Const adCriteriaTimeStamp = 3 
 
'---- ADCPROP_ASYNCTHREADPRIORITY_ENUM Values ---- 
Const adPriorityLowest = 1 
Const adPriorityBelowNormal = 2 
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Const adPriorityNormal = 3 
Const adPriorityAboveNormal = 4 
Const adPriorityHighest = 5 
 
'---- ADCPROP_AUTORECALC_ENUM Values ---- 
Const adRecalcUpFront = 0 
Const adRecalcAlways = 1 
 
'---- ADCPROP_UPDATERESYNC_ENUM Values ---- 
'---- MoveRecordOptionsEnum Values ---- 
Const adMoveUnspecified = -1 
Const adMoveOverWrite = 1 
Const adMoveDontUpdateLinks = 2 
Const adMoveAllowEmulation = 4 
 
'---- CopyRecordOptionsEnum Values ---- 
Const adCopyUnspecified = -1 
Const adCopyOverWrite = 1 
Const adCopyAllowEmulation = 4 
Const adCopyNonRecursive = 2 
 
'---- StreamTypeEnum Values ---- 
Const adTypeBinary = 1 
Const adTypeText = 2 
 
'---- LineSeparatorEnum Values ---- 
Const adLF = 10 
Const adCR = 13 
Const adCRLF = -1 
 
'---- StreamOpenOptionsEnum Values ---- 
Const adOpenStreamUnspecified = -1 
Const adOpenStreamAsync = 1 
Const adOpenStreamFromRecord = 4 
 
'---- StreamWriteEnum Values ---- 
Const adWriteChar = 0 
Const adWriteLine = 1 
 
'---- SaveOptionsEnum Values ---- 
Const adSaveCreateNotExist = 1 
Const adSaveCreateOverWrite = 2 
 
'---- FieldEnum Values ---- 
Const adDefaultStream = -1 
Const adRecordURL = -2 
 
'---- StreamReadEnum Values ---- 
Const adReadAll = -1 
Const adReadLine = -2 
 
'---- RecordTypeEnum Values ---- 
Const adSimpleRecord = 0 
Const adCollectionRecord = 1 
Const adStructDoc = 2 
%> 
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 الجزء الثالث
 

 
 

 الجزء الرابع
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 الجزء الخامس

 
 

 :واليكم الكود 
 

<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>عرض التوقيعات</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933"> ومالحظاتكم... مرحبًا بكم في سجل الزوار    
 <font></p/>تسعدنا
<p align="center"><font face="Simplified Arabic"><a href="sign_book.asp">إلضافة مالحظاتك  
 <a></font></p/>عزیزي الزائر اضغط هنا
 
<% 
Const adOpenForwardOnly = 0 
Const adOpenKeyset = 1 
Const adOpenDynamic = 2 
Const adOpenStatic = 3 
'---- LockTypeEnum Values ---- 
Const adLockReadOnly = 1 
Const adLockPessimistic = 2 
Const adLockOptimistic = 3 
Const adLockBatchOptimistic = 4 
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'---- CursorLocationEnum Values ---- 
Const adUseServer = 2 
Const adUseClient = 3 
'---- CommandTypeEnum Values ---- 
Const adCmdUnknown = &H0008 
Const adCmdText = &H0001 
Const adCmdTable = &H0002 
Const adCmdStoredProc = &H0004 
Const adCmdFile = &H0100 
Const adCmdTableDirect = &H0200 
%> 
<% 
dim CurrentPage 
dim TotalPages 
dim NumberOfRecords 
dim SQL 
dim RS 
dim connectionToDatabase 
 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
Set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
SQL="select * from guest_book order by add_dat desc" 
 
CurrentPage=Request.QueryString("Page") 
If CurrentPage="" Or Not IsNumeric(CurrentPage) then CurrentPage=1 Else 
CurrentPage=CInt(CurrentPage) 
if CurrentPage<1 then CurrentPage=1 
 
RS.CursorLocation=adUseClient  
RS.PageSize =5 
 
'CursorLocation القيمة األفتراضية هي adUseServer 
 لعمل هذه الطریقة adUseClient  یجب تغيرها الى'
RS.Open SQL,connectionToDatabase,adOpenStatic,adLockReadOnly,adCmdText 
 
'or suse 
'RS.Open SQL,connectionToDatabase,1,3  
 
TotalPages=RS.PageCount  
NumberOfRecords=RS.RecordCount  
if CurrentPage>TotalPages then CurrentPage=1 
RS.AbsolutePage =CurrentPage 
Response.Write("<div  align=left>") 
Response.Write(" صفحة رقم : " & CurrentPage & "</B>") 
Response.Write("  من " & TotalPages  & "</B><BR>" & "</center>") 
Response.Write("</div>") 
%> 
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<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1"> 
<% 
  do while not RS.EOF  
 if RS.AbsolutePage >CurrentPage then 
 exit do 
 end if%> 
 
  <tr> 
    <td width="30%" bgcolor="#00FFFF"><b>االسم :</b></td> 
    <td width="70%" bgcolor="#00FFFF"><%response.write RS(("name"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
   <td width="30%"><b>البرید االلكتروني :</b></td> 
   <td width="70%"><a href="mailto:<%response.write RS("email")%>"><%response.write 
RS(("email"))%></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>الموقع الشخصي :</b></td> 
    <td width="70%"><a href="<%response.write RS("website")%>"><%response.write 
RS(("website"))%></a></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>طریقة االستدالل على موقعنا :</b></td> 
    <td width="70%"><%response.write (RS("link"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%"><b>التقييم :</b></td> 
    <td width="70%"><%response.write RS(("ranking"))%></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td width="30%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #008000"><b>التعليق 
:</b></td> 
    <td width="70%" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-color: 
#008000"><%response.write RS(("comment"))%></td> 
  </tr> 
   
<% RS.movenext 
loop 
 %>   
</table> 
 
<p align="center"><font face="Simplified Arabic"><a href="sign_book.asp">إلضافة مالحظاتك  
 <a></font></p/>عزیزي الزائر اضغط هنا
<%  
RS.Close 
Set RS=Nothing 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
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<% 
if TotalPages>1 then 
 dim Url 
 Const p_FirstPage="الصفحة األولى" 
 Const p_PrevPage="الصفحة السابقة" 
 Const p_NextPage="الصفحة التالية" 
 Const p_LastPage="الصفحة األخيرة" 
 Url="guest.asp?page=" 
 Response.Write("<div  align=right>") 
 if CurrentPage >1 then  
 Response.Write("<A href='" & Url  &  "1'>" & p_FirstPage & " </A> &nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write("<A href='" & Url  & CurrentPage-1 & "'>" & p_PrevPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
 Else 
  Response.Write( p_FirstPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write( p_PrevPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
 End if 
  
 if CurrentPage<>TotalPages then 
  Response.Write("<A href='" & Url  & CurrentPage+1 & "'>" & p_NextPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write("<A href='" & Url  & TotalPages &  "'>" & p_LastPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
 else 
  Response.Write(p_NextPage & " &nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write(p_LastPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
 end if 
 Response.Write("</div>") 
end if%> 
 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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  الشرحمواآلن إليك
  آما ذآرنا في بدایة هذا الموضوعRecordSetالن عن الثوابت الخاصة بالـ یتم اإلع -١

Const adOpenForwardOnly = 0 
Const adOpenKeyset = 1 
Const adOpenDynamic = 2 
Const adOpenStatic = 3 
'---- LockTypeEnum Values ---- 
Const adLockReadOnly = 1 
Const adLockPessimistic = 2 
Const adLockOptimistic = 3 
Const adLockBatchOptimistic = 4 
'---- CursorLocationEnum Values ---- 
Const adUseServer = 2 
Const adUseClient = 3 
'---- CommandTypeEnum Values ---- 
Const adCmdUnknown = &H0008 
Const adCmdText = &H0001 
Const adCmdTable = &H0002 
Const adCmdStoredProc = &H0004 
Const adCmdFile = &H0100 
Const adCmdTableDirect = &H0200 

 
 یتم االعالن عن المتغيرات -٢
 RecordSetیتم االعالن عن ارتباط قاعدة البيانات وعن  -٣

 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
Set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 

 قاعدة البيانات) guest_book( االعالن عن امر االستدعاء من الجدول  -٤
 

SQL="select * from guest_book order by add_dat desc" 
 

 )١(و جعلها افتراضيا تساوي  أLinkطلب عدد الصفحات الحالية من الـ  -٥
)IsNumeric (تتحقق إن آانت سلسلة الحروف تحتوي على قيمة عددیة أم ال 
)CInt (دالة لتحویل النظام السداسي عشر إلى عشري 

 وهي أیضا دالة لتحویل النظام السداسي عشر إلى عشري)  CLng(أو استخدام 
 

CurrentPage=Request.QueryString("Page") 
If CurrentPage="" Or Not IsNumeric(CurrentPage) then CurrentPage=1 Else 
CurrentPage=CInt(CurrentPage) 
if CurrentPage<1 then CurrentPage=1 

 
 ..  على جهاز الزبون لحفظ البيانات مؤقتا  أمر حفظ البيانات مؤقتًا وهي تعتمد-٦

RS.CursorLocation=adUseClient 
  adUseClientكلفة و هذه الطریقة ال تعمل بدون استخدام قيمة هذه هي الجملة الم

CursorLocation القيمة االفتراضية هي adUseServer. 
. CursorLocation :  مكان حفظ البيانات المؤقت. 
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 )وليكن خمس سجالت في الصفحة الواحدة (  اختيار عدد السجالت في صفحة العرض الواحدة -٧
 
RS.PageSize =5 
 
 

  ووضع المتغيرات آما ذآر في بدایة هذا الموضوعRecodSetفتح  -٨
 
'CursorLocation القيمة األفتراضية هي adUseServer 
 لعمل هذه الطریقة adUseClient  یجب تغيرها الى'
RS.Open SQL,connectionToDatabase,adOpenStatic,adLockReadOnly,adCmdText 
 
'or suse 
'RS.Open SQL,connectionToDatabase,1,3 
 
 

 معرفة مجموع الصفحات الكلية-٩
 
TotalPages=RS.PageCount  
NumberOfRecords=RS.RecordCount  
if CurrentPage>TotalPages then CurrentPage=1 
RS.AbsolutePage =CurrentPage 
 
 

  )٢من ١: صفحة رقم (  آتابة رقم الصفحة المعروضة من مجمل عدد الصفحات مثل -١٠
 
Response.Write("<div  align=left>") 
Response.Write(" صفحة رقم : " & CurrentPage & "</B>") 
Response.Write("  من " & TotalPages  & "</B><BR>" & "</center>") 
Response.Write("</div>") 
 
 

 while  do ادرج السجالت في جدول باستخدام شرط -١١
 كودمع مالحظة أنه تم إضافة ال

 
if RS.AbsolutePage >CurrentPage then 
 exit do 
 end if 

 RS.AbsolutePage >CurrentPage في حالة اذا آان doللخروج من 
 
 

 RecordSet إغالق الكائن االتصال بقاعدة البيانات و -١٢
 
RS.Close 
Set RS=Nothing 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
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 GET للصفحة األولى والسابقة والتالية واألخيرة ویرسل رقمها عن طریق link انشاء -١٣
 
<% 
if TotalPages>1 then 
 dim Url 
 Const p_FirstPage="الصفحة األولى" 
 Const p_PrevPage="الصفحة السابقة" 
 Const p_NextPage="الصفحة التالية" 
 Const p_LastPage="الصفحة األخيرة" 
 Url="guest.asp?page=" 
 Response.Write("<div  align=right>") 
 if CurrentPage >1 then  
 Response.Write("<A href='" & Url  &  "1'>" & p_FirstPage & " </A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write("<A href='" & Url  & CurrentPage-1 & "'>" & 
p_PrevPage & "</A> &nbsp;&nbsp;" ) 
 Else 
  Response.Write( p_FirstPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write( p_PrevPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
 End if 
  
 if CurrentPage<>TotalPages then 
  Response.Write("<A href='" & Url  & CurrentPage+1 & "'>" & 
p_NextPage & "</A> &nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write("<A href='" & Url  & TotalPages &  "'>" & 
p_LastPage & "</A> &nbsp;&nbsp;" ) 
 else 
  Response.Write(p_NextPage & " &nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write(p_LastPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
 end if 
 Response.Write("</div>") 
end if%> 
 
 

 )asp.guest) (سجل الزوار ( من تقسيم للنتائج على صفحة عرض التوقيعات وبذلك نكون انتهينا 
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 واآلن یمكن تنفيذ نفس الشيئ على صفحات
 *   )tech.asp(أخبار التقنية  -١
 **   )news.asp(أخبار منوعة  -٢
 ***  )search_result.asp(نتائج البحث  -٣

 
 )asp.tech ) (أخبار التقنية( ة اآلن سوف نقوم بعمل تقسيم للنتائج على صفح* 
 )عدد السجالت المعروضة في الصفحة الواحدة عشر سجالت(

 
 إليكم الكود

 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>اخبار الساحة</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933"> ةإليكم آخر المستجدات على الساح </font></p> 
<% 
Const adOpenForwardOnly = 0 
Const adOpenKeyset = 1 
Const adOpenDynamic = 2 
Const adOpenStatic = 3 
'---- LockTypeEnum Values ---- 
Const adLockReadOnly = 1 
Const adLockPessimistic = 2 
Const adLockOptimistic = 3 
Const adLockBatchOptimistic = 4 
'---- CursorLocationEnum Values ---- 
Const adUseServer = 2 
Const adUseClient = 3 
'---- CommandTypeEnum Values ---- 
Const adCmdUnknown = &H0008 
Const adCmdText = &H0001 
Const adCmdTable = &H0002 
Const adCmdStoredProc = &H0004 
Const adCmdFile = &H0100 
Const adCmdTableDirect = &H0200 
%> 
 
<% 
dim CurrentPage 
dim TotalPages 
dim NumberOfRecords 
dim SQL 
dim RS 
dim connectionToDatabase 
 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
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connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
Set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
 أوامر اختيار الجدول واستدعاء البيانات منه'
SQL="select * from tech_news order by add_dat desc" 
 
CurrentPage=Request.QueryString("Page") 
If CurrentPage="" Or Not IsNumeric(CurrentPage) then CurrentPage=1 Else 
CurrentPage=CInt(CurrentPage) 
if CurrentPage<1 then CurrentPage=1 
 
RS.CursorLocation=adUseClient  
RS.PageSize =10 
 
'CursorLocation القيمة األفتراضية هي adUseServer 
 لعمل هذه الطریقة adUseClient  یجب تغيرها الى'
RS.Open SQL,connectionToDatabase,adOpenStatic,adLockReadOnly,adCmdText 
 
'or suse 
'RS.Open SQL,connectionToDatabase,1,3  
 
TotalPages=RS.PageCount  
NumberOfRecords=RS.RecordCount  
if CurrentPage>TotalPages then CurrentPage=1 
RS.AbsolutePage =CurrentPage 
Response.Write("<div  align=left>") 
Response.Write(" صفحة رقم : " & CurrentPage & "</B>") 
Response.Write("  من " & TotalPages  & "</B><BR>" & "</center>") 
Response.Write("</div>") 
%> 
 
<% do while not rs.eof  
 if RS.AbsolutePage >CurrentPage then 
 exit do 
 end if 
%> 
 
<b><a href="body.asp?field=tech_news&id=<%=rs("id")%>"><%response.write 
rs("subject")%></a></b> 
<br> 
 
<% rs.movenext 
loop %> 
 
<br></br> 
 
 
<%  
RS.Close 
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Set RS=Nothing 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<% 
if TotalPages>1 then 
 dim Url 
 Const p_FirstPage="الصفحة األولى" 
 Const p_PrevPage="الصفحة السابقة" 
 Const p_NextPage="الصفحة التالية" 
 Const p_LastPage="الصفحة األخيرة" 
 Url="tech.asp?page=" 
 Response.Write("<div  align=right>") 
 if CurrentPage >1 then  
 Response.Write("<A href='" & Url  &  "1'>" & p_FirstPage & " </A> &nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write("<A href='" & Url  & CurrentPage-1 & "'>" & p_PrevPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
 Else 
  Response.Write( p_FirstPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write( p_PrevPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
 End if 
  
 if CurrentPage<>TotalPages then 
  Response.Write("<A href='" & Url  & CurrentPage+1 & "'>" & p_NextPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write("<A href='" & Url  & TotalPages &  "'>" & p_LastPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
 else 
  Response.Write(p_NextPage & " &nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write(p_LastPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
 end if 
 Response.Write("</div>") 
end if%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 )asp.news ) (أخبار منوعة( اآلن سوف نقوم بعمل تقسيم للنتائج على صفحة ** 
 )ت المعروضة في الصفحة الواحدة عشر سجالتعدد السجال(

 
 إليكم الكود

 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة المقاالت</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><font color="#009933">إليكم آخر المقاالت على الساحة العالمية من األخبار</font></p> 
 
<% 
Const adOpenForwardOnly = 0 
Const adOpenKeyset = 1 
Const adOpenDynamic = 2 
Const adOpenStatic = 3 
'---- LockTypeEnum Values ---- 
Const adLockReadOnly = 1 
Const adLockPessimistic = 2 
Const adLockOptimistic = 3 
Const adLockBatchOptimistic = 4 
'---- CursorLocationEnum Values ---- 
Const adUseServer = 2 
Const adUseClient = 3 
'---- CommandTypeEnum Values ---- 
Const adCmdUnknown = &H0008 
Const adCmdText = &H0001 
Const adCmdTable = &H0002 
Const adCmdStoredProc = &H0004 
Const adCmdFile = &H0100 
Const adCmdTableDirect = &H0200 
%> 
 
<% 
dim CurrentPage 
dim TotalPages 
dim NumberOfRecords 
dim SQL 
dim RS 
dim connectionToDatabase 
 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
Set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
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 أوامر اختيار الجدول واستدعاء البيانات منه'
SQL="select * from general_news order by add_dat desc" 
 
CurrentPage=Request.QueryString("Page") 
If CurrentPage="" Or Not IsNumeric(CurrentPage) then CurrentPage=1 Else 
CurrentPage=CInt(CurrentPage) 
if CurrentPage<1 then CurrentPage=1 
 
RS.CursorLocation=adUseClient  
RS.PageSize =10 
 
'CursorLocation القيمة األفتراضية هي adUseServer 
 لعمل هذه الطریقة adUseClient  یجب تغيرها الى'
RS.Open SQL,connectionToDatabase,adOpenStatic,adLockReadOnly,adCmdText 
 
'or suse 
'RS.Open SQL,connectionToDatabase,1,3  
 
TotalPages=RS.PageCount  
NumberOfRecords=RS.RecordCount  
if CurrentPage>TotalPages then CurrentPage=1 
RS.AbsolutePage =CurrentPage 
Response.Write("<div  align=left>") 
Response.Write(" صفحة رقم : " & CurrentPage & "</B>") 
Response.Write("  من " & TotalPages  & "</B><BR>" & "</center>") 
Response.Write("</div>") 
%> 
<% do while not rs.eof  
if RS.AbsolutePage >CurrentPage then 
 exit do 
 end if 
%> 
 
<b><a href="body.asp?field=general_news&id=<%=rs("id")%>"><%response.write 
rs("subject")%></a></b> 
<br> 
 
<% rs.movenext 
loop %> 
<br></br> 
 
<%  
RS.Close 
Set RS=Nothing 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
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<% 
if TotalPages>1 then 
 dim Url 
 Const p_FirstPage=" ألولىالصفحة ا " 
 Const p_PrevPage="الصفحة السابقة" 
 Const p_NextPage="الصفحة التالية" 
 Const p_LastPage="الصفحة األخيرة" 
 Url="news.asp?page=" 
 Response.Write("<div  align=right>") 
 if CurrentPage >1 then  
 Response.Write("<A href='" & Url  &  "1'>" & p_FirstPage & " </A> &nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write("<A href='" & Url  & CurrentPage-1 & "'>" & p_PrevPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
 Else 
  Response.Write( p_FirstPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write( p_PrevPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
 End if 
  
 if CurrentPage<>TotalPages then 
  Response.Write("<A href='" & Url  & CurrentPage+1 & "'>" & p_NextPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write("<A href='" & Url  & TotalPages &  "'>" & p_LastPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
 else 
  Response.Write(p_NextPage & " &nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write(p_LastPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
 end if 
 Response.Write("</div>") 
end if%> 
 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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 )asp.search_result) (نتائج البحث( اآلن سوف نقوم بعمل تقسيم للنتائج على صفحة *** 
 )لمعروضة في الصفحة الواحدة سجالنعدد السجالت ا(
 

رًا سهًال الن آل         ) news.asp(وصفحة أخبار منوعة     ) tech.asp(تقسيم النتائج في صفحة أخبار التقنية        ان أم آ
ة            ي حال ا ف ه أم ن خالل يم م تم التقس ط وی د فق دول واح ى ج وي عل فحة تحت فحة ص ث ( ص ائج البح ) نت

)asp.search_result(    ذالك سوف                  فاألمر یختلف لوجود ج ا ول تم عمل البحث من خاللهم دولين بالصفحة وی
 .تواجهنا عدة إشكاليات سوف نقوم بتذليلها بإذن اهللا تعالى وهو ما یكسبنا الخبرة فال خبرة بدون مشاآل

 
 :المشكلة األولى 

ول الجدولين     tempسوف نضع ناتج البحث في جدول جدید سوف نسميه        tech_news وهو یتكون من نفس حق
  آالتاليgeneral_newsو 
 

 
 

ة                    ة وجود الكلم وقبل ذلك سوف نقوم بعملية تفریع لهذا الجدول استعدادًا لعملية اإلدراج التي سوف تتم فيه في حال
ي       ا ف ث عنه راد البح ة الم ن الكلم زء م دولين  أو ج ه   general_news و tech_newsالج تم تفریغ ذلك ی   وب

 استعدادًا ألي عملية بحث جدیدة
 tech_newsصورة الكود في حالة البحث في الجدول  إليكم

 الجزء األول
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 الجزء الثاني
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 واليكم الكود
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة نتائج البحث</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
Set CmaAddRecord=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
<p align="center"><b><font size="5" color="#008000">نتائج البحث هى :</font></b></p> 
 
 حذف جميع البيانات الموجودة بالجدول temp  حتى یصبح مهيأ لعملية االدراج القادمة' %>
deleteSQL = "delete * from temp"  
connectionToDatabase.execute(deleteSQl) 
%> 
<% 
 keyword=request.querystring("keyword") 
 %> 
<% 
' tech_news أوامر البحث في جدول األخبار التقنية 
SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like 

'%"&keyword&"%'  " 
set rsTech=connectionToDatabase.execute(SelectTechSQL) 
%> 
<% ' tech_news أوامر اضافة ناتج بحث الموجودة في الجدول %> 
<% do while not rsTech.eof %> 
<% 
f_temp_add_dat = rsTech("add_dat") 
f_temp_subject = rsTech("subject") 
f_temp_body = rsTech("body") 
MYSQL="Select temp.* from temp" 
CmaAddRecord.Open MYSQL, connectionToDatabase, 1, 3 
CmaAddRecord.AddNew 
CmaAddRecord.Fields("add_dat") = f_temp_add_dat 
CmaAddRecord.Fields("subject") = f_temp_subject 
CmaAddRecord.Fields("body") = f_temp_body 
CmaAddRecord.Update 
CmaAddRecord.Close 
Set CmaAddRecord= Nothing 
rsTech.movenext 
loop %> 
<%  
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> </body></html> 
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 general_newsبعد ذلك نضيف البحث في الجدول الثاني 
  إليكم صورة الكود 

 
 الجزء األول

 
 الجزء الثاني
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 واليكم الكود
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة نتائج البحث</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
Set CmaAddRecord=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
<p align="center"><b><font size="5" color="#008000">نتائج البحث هى :</font></b></p> 
 حذف جميع البيانات الموجودة بالجدول temp  حتى یصبح مهيئ لعملية االدراج القادمة' %>
deleteSQL = "delete * from temp"  
connectionToDatabase.execute(deleteSQl) 
%> 
<% 
 keyword=request.querystring("keyword") 
 %> 
<% 
' tech_news أوامر البحث في جدول األخبار التقنية 
SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like 
'%"&keyword&"%'  " 
set rsTech=connectionToDatabase.execute(SelectTechSQL) 
%> 
<% ' tech_news موجودة في الجدولأوامر اضافة ناتج بحث ال  %> 
<% do while not rsTech.eof %> 
<% 
f_temp_add_dat = rsTech("add_dat") 
f_temp_subject = rsTech("subject") 
f_temp_body = rsTech("body") 
MYSQL="Select temp.* from temp" 
CmaAddRecord.Open MYSQL, connectionToDatabase, 1, 3 
CmaAddRecord.AddNew 
CmaAddRecord.Fields("add_dat") = f_temp_add_dat 
CmaAddRecord.Fields("subject") = f_temp_subject 
CmaAddRecord.Fields("body") = f_temp_body 
CmaAddRecord.Update 
CmaAddRecord.Close 
rsTech.movenext 
Set CmaAddRecord= Nothing 
loop  
%> 
<%  
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> </body></html> 
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 وهى تتكرر مرة واحدة في) البرادعي( بالبحث عن الكلمة مثًال search_result.aspوعند تشغل صفحة 
  general_news و tech_newsالجدولين 

  tempإلى الجدول نجد أن النتيجة سليمة ویتم إضافة السجل 
 general_news و tech_newsالجدولين  وهي تتكرر أربعة مرات في) آل(أما عند البحث عن الكلمة 

 نجد أنه تظهر رسالة الخطأ التالية
 

 
 

  نجد أنه به سجل واحد فقط من السجالت األربعtempوعند رؤیة الجدول 
 

  :المشكلة الثانية  وهنا تكمن 
 

 Set CmaAddRecord= Nothingالسابقة تم تظليل الجملة لو الحظت في الصفحة 
تقوم بتفريغ هذا الكائن داخل جملة  Set CmaAddRecord= Nothingالسبب في هذه المشكلة أن الجملة 

ويتم استدعائه مرة اخرى سوف يجده فارغ فلن  فعندما يعود في الحلقه الثانيه do while  ال
 . آانت لديك التيالسجالت، فهذه هي المشكلة جموعةيكون آائن معرف على أنه آائن من م

 
 loop وضع هذه الجملة بعد جملة والحل لذلك

 آما سوف یأتي
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  لتقسم نتائج البحثsearch_result_div.aspسوف نقوم اآلن بتصميم صفحة 
 إليكم صورة الكود 

 
 الجزء األول

 
 الجزء الثاني
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 الجزء الثالث
 

 
 

 الجزء الرابع
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  اآلن الكودواليكم
 
 

<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>نتيجة البحث مقسمة</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
<p align="center"><b><font size="5" color="#008000">نتائج البحث هى :</font></b></p> 
<% 
Const adOpenForwardOnly = 0 
Const adOpenKeyset = 1 
Const adOpenDynamic = 2 
Const adOpenStatic = 3 
'---- LockTypeEnum Values ---- 
Const adLockReadOnly = 1 
Const adLockPessimistic = 2 
Const adLockOptimistic = 3 
Const adLockBatchOptimistic = 4 
'---- CursorLocationEnum Values ---- 
Const adUseServer = 2 
Const adUseClient = 3 
'---- CommandTypeEnum Values ---- 
Const adCmdUnknown = &H0008 
Const adCmdText = &H0001 
Const adCmdTable = &H0002 
Const adCmdStoredProc = &H0004 
Const adCmdFile = &H0100 
Const adCmdTableDirect = &H0200 
%> 
<% 
dim CurrentPage 
dim TotalPages 
dim NumberOfRecords 
dim SQL 
dim RS 
dim connectionToDatabase 
 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
Set RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 
' اختيار الجدول واستدعاء البيانات منهأوامر   
SQL="select * from temp order by add_dat desc" 
 
CurrentPage=Request.QueryString("Page") 
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If CurrentPage="" Or Not IsNumeric(CurrentPage) then CurrentPage=1 Else 
CurrentPage=CInt(CurrentPage) 
if CurrentPage<1 then CurrentPage=1 
 
RS.CursorLocation=adUseClient  
RS.PageSize =2 
 
'CursorLocation القيمة األفتراضية هي adUseServer 
 لعمل هذه الطریقة adUseClient  یجب تغيرها الى'
RS.Open SQL,connectionToDatabase,adOpenStatic,adLockReadOnly,adCmdText 
 
'or suse 
'RS.Open SQL,connectionToDatabase,1,3  
 
TotalPages=RS.PageCount  
NumberOfRecords=RS.RecordCount  
if CurrentPage>TotalPages then CurrentPage=1 
RS.AbsolutePage =CurrentPage 
Response.Write("<div  align=left>") 
Response.Write(" صفحة رقم : " & CurrentPage & "</B>") 
Response.Write("  من " & TotalPages  & "</B><BR>" & "</center>") 
Response.Write("</div>") 
%> 
<% do while not rs.eof  
 if RS.AbsolutePage >CurrentPage then 
 exit do 
 end if 
%> 
<b><a href="body.asp?field=temp&id=<%=rs("id")%>"><%response.write 
rs("subject")%></a></b> 
<br> 
<% rs.movenext 
loop %> 
<br></br> 
<%  
RS.Close 
Set RS=Nothing 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
<% 
if TotalPages>1 then 
 dim Url 
 Const p_FirstPage="الصفحة األولى" 
 Const p_PrevPage="الصفحة السابقة" 
 Const p_NextPage="الصفحة التالية" 
 Const p_LastPage="الصفحة األخيرة" 
 Url="search_result_div.asp?page=" 
 Response.Write("<div  align=right>") 
 if CurrentPage >1 then  
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 Response.Write("<A href='" & Url  &  "1'>" & p_FirstPage & " </A> &nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write("<A href='" & Url  & CurrentPage-1 & "'>" & p_PrevPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
 Else 
  Response.Write( p_FirstPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write( p_PrevPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
 End if 
  
 if CurrentPage<>TotalPages then 
  Response.Write("<A href='" & Url  & CurrentPage+1 & "'>" & p_NextPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write("<A href='" & Url  & TotalPages &  "'>" & p_LastPage & "</A> 
&nbsp;&nbsp;" ) 
 else 
  Response.Write(p_NextPage & " &nbsp;&nbsp;" ) 
  Response.Write(p_LastPage & "&nbsp;&nbsp;" ) 
 end if 
 Response.Write("</div>") 
end if%> 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 

  : مهمةةملحوظ
 

 تم إضافة الجملة 
response.redirect"search_result_div.asp" 

 search_result_div.asp وفائدتها االنتقال الى صفحة تقسيم النتائج search_result.aspفي صفحة 
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 general_news و tech_newsالجدولين  وهي تتكرر أربعة مرات في) آل(الكلمة عند البحث عن 
 

 
 

 نجد أنه تظهر النتيجة التالي
 الصفحة األولى
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 الصفة الثانية

 
 

 )اسماعيل (  وليكن البحث عن آلمة general_news و tech_newsأما في حالة البحث عن آلمة غير موجودة بالجدولين 

 
 :أ التالية  وهنا تكمن المشكلة الثالثةتظهر رسالة الخط
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 المشكلة الثالثة
ى أن الجدول                  ائج للبحث بمعن ة عدم وجود نت ابقة في حال  یكون  tempوهى تتلخص في ظهور رسالة الخطأ الس

 فارغ ولحل هذه المشكلة یوجد طریقتين
 

  *الطریقة األولى* 
 سوف أضع مثال للحل

set rs=conn.execute("select * from temp order by id asc") 
 
if not rs.eof then 
 '#الجدول في حالة وجود سجالت استعرض البيانات من#'
do while not rs.eof 
 
rs.movenext 
loop 
 
else 
 '#حالة عدم وجود سجالت تظهر الرسالة التالية في#'
response.write("سجالت ال یوجد") 
 
end if 

 not rs.eof :اليالشرطية الكود الت if في جملة ال
سوف یخرج رسالة  ليس فارغ سوف یقوم بعملية عرض البيانات، واذا آان فارغ rs هنا في حالة أنه آائن ال

 .بعدم وجود سجالت
 )ascent( تستخدم لترتيب النتائج تصاعدیًا ascمعنى 

 )descend( فتستخدم لترتيب النتائج تنازليًا descأما 
 

  وهوsearch_result.asp صفحة واالن اليكم الجزء المضاف في
 

<% 
SelectTempSQL= "select * from temp order by id asc" 
 set rsTemp=connectionToDatabase.execute(SelectTempSQL) 
if  not rsTemp.eof then 
response.redirect"search_result_div.asp" 
else %> 
<p align="center"><b><font size="5" color="#008000">عفوًا لم یتم العثور على الكلمة المطلوب البحث عنها 
</font></b></p> 
<% 
end if 
%> 

 
  آاملةsearch_result.aspوأالن إليكم آود الصفحة 

<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة نتائج البحث</title> 
</head><body> 
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<!--#include file="pageheader.asp" --> 
 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
Set CmaAddRecord=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
 
الموجودة بالجدولحذف جميع البيانات  temp  حتى یصبح مهيأ لعملية االدراج القادمة' %>  
deleteSQL = "delete * from temp"  
connectionToDatabase.execute(deleteSQl) 
%> 
 
<% 
 keyword=request.querystring("keyword") 
 %> 
<% 
' tech_news أوامر البحث في جدول األخبار التقنية 
SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like 
'%"&keyword&"%'  " 
set rsTech=connectionToDatabase.execute(SelectTechSQL) 
 
' general_news أوامر البحث في جدول األخبار العامة 
SelectGeneralSQL="select * from general_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like 
'%"&keyword&"%'" 
set rsGeneral=connectionToDatabase.execute(SelectGeneralSQL) 
%> 
 
 
<% ' tech_news أوامر اضافة ناتج بحث الموجودة في الجدول 
 
do while not rsTech.eof  
 
f_temp_add_dat = rsTech("add_dat") 
f_temp_subject = rsTech("subject") 
f_temp_body = rsTech("body") 
MYSQL="Select temp.* from temp" 
CmaAddRecord.Open MYSQL, connectionToDatabase, 1, 3 
CmaAddRecord.AddNew 
CmaAddRecord.Fields("add_dat") = f_temp_add_dat 
CmaAddRecord.Fields("subject") = f_temp_subject 
CmaAddRecord.Fields("body") = f_temp_body 
CmaAddRecord.Update 
CmaAddRecord.Close  
 rsTech.movenext 
loop  
%> 
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<% ' general_news أوامر اضافة ناتج بحث الموجودة في الجدول 
 
do while not rsGeneral.eof  
 
f_temp_add_dat = rsGeneral("add_dat") 
f_temp_subject = rsGeneral("subject") 
f_temp_body = rsGeneral("body") 
MYSQL="Select temp.* from temp" 
CmaAddRecord.Open MYSQL, connectionToDatabase, 1, 3 
CmaAddRecord.AddNew 
CmaAddRecord.Fields("add_dat") = f_temp_add_dat 
CmaAddRecord.Fields("subject") = f_temp_subject 
CmaAddRecord.Fields("body") = f_temp_body 
CmaAddRecord.Update 
CmaAddRecord.Close  
 rsGeneral.movenext 
loop  
%> 
<% 
SelectTempSQL= "select * from temp order by id asc" 
 set rsTemp=connectionToDatabase.execute(SelectTempSQL) 
if  not rsTemp.eof then 
response.redirect"search_result_div.asp" 
else %> 
<p align="center"><b><font size="5" color="#008000">عفوًا لم یتم العثور على الكلمة المطلوب البحث عنها 
</font></b></p> 
<% 
end if 
%> 
 
<%  
'loop یجب وضع الجملة التالية بعد جملة  
Set CmaAddRecord= Nothing 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 
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ة        ن آلم ث ع د البح ة عن ون النتيج ذلك تك ماعيل ( وب دولين   ) اس ودة بالج ر موج  و tech_newsالغي
general_news  
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 **الثانية  الطریقة **
  عدد السجالت الموجودة في الجدولحساب

 سوف أضع مثال 
 لطريقة التي تعمل على آل قواعد البياناتهذه ا:ملحوظة 

 
sql = "select count(*) from table_name" 
set rs = con.execute(sql) 
response.write rs(0) 

 
 والخاص بحساب عدد السجالت الموجودة بالجدول      search_result.aspواالن اليكم الجزء المضاف في صفحة       

temp جالت دد الس ان ع ة آ ي حال ة ف دول  ووظيف اوي temp بالج فر( الیس فحة ) ص ى الص ال إل تم االنتق ی
search_result_div.asp    اوي جالت یس دد الس ان ع ة اذا آ ي حال ا ف ائج أم يم النت تم ) صفر( والخاصة بتقس ی

 ظهور الرسالة المرادة
 

 الطریقة الثانية' %>
SelectTempSQL=  "select count(*) from temp " 
set rsTemp=connectionToDatabase.execute(SelectTempSQL) 
if  rsTemp(0) <> 0 then 
response.redirect"search_result_div.asp" 
else %> 
<p align="center"><b><font size="5" color="#008000">عفوًا لم یتم العثور على الكلمة المطلوب البحث عنها 
</font></b></p> 
<% 
end if 
%> 

 
  آاملةsearch_result.aspحة وأالن إليكم آود الصف

 
<html dir="rtl"><head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-sa"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>صفحة نتائج البحث</title> 
</head><body> 
<!--#include file="pageheader.asp" --> 
 
<% 
Set connectionToDatabase=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
connectionToDatabase.ConnectionTimeout=60 
Set CmaAddRecord=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
%> 
 
 حذف جميع البيانات الموجودة بالجدول temp  حتى یصبح مهيأ لعملية االدراج القادمة' %>
deleteSQL = "delete * from temp"  
connectionToDatabase.execute(deleteSQl) 
%> 
 
<% 
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 keyword=request.querystring("keyword") 
 %> 
<% 
' tech_news أوامر البحث في جدول األخبار التقنية 
SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like 
'%"&keyword&"%'  " 
set rsTech=connectionToDatabase.execute(SelectTechSQL) 
 
' general_news أوامر البحث في جدول األخبار العامة 
SelectGeneralSQL="select * from general_news where subject like '%"&keyword&"%' or body like 
'%"&keyword&"%'" 
set rsGeneral=connectionToDatabase.execute(SelectGeneralSQL) 
%> 
 
 
<% ' tech_news وجودة في الجدولأوامر اضافة ناتج بحث الم  
 
do while not rsTech.eof  
 
f_temp_add_dat = rsTech("add_dat") 
f_temp_subject = rsTech("subject") 
f_temp_body = rsTech("body") 
MYSQL="Select temp.* from temp" 
CmaAddRecord.Open MYSQL, connectionToDatabase, 1, 3 
CmaAddRecord.AddNew 
CmaAddRecord.Fields("add_dat") = f_temp_add_dat 
CmaAddRecord.Fields("subject") = f_temp_subject 
CmaAddRecord.Fields("body") = f_temp_body 
CmaAddRecord.Update 
CmaAddRecord.Close  
 rsTech.movenext 
loop  
%> 
 
 
<% ' general_news أوامر اضافة ناتج بحث الموجودة في الجدول 
 
do while not rsGeneral.eof  
 
f_temp_add_dat = rsGeneral("add_dat") 
f_temp_subject = rsGeneral("subject") 
f_temp_body = rsGeneral("body") 
MYSQL="Select temp.* from temp" 
CmaAddRecord.Open MYSQL, connectionToDatabase, 1, 3 
CmaAddRecord.AddNew 
CmaAddRecord.Fields("add_dat") = f_temp_add_dat 
CmaAddRecord.Fields("subject") = f_temp_subject 
CmaAddRecord.Fields("body") = f_temp_body 
CmaAddRecord.Update 
CmaAddRecord.Close  
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 rsGeneral.movenext 
loop  
%> 
 
 الطریقة الثانية' %>
SelectTempSQL=  "select count(*) from temp " 
set rsTemp=connectionToDatabase.execute(SelectTempSQL) 
if  rsTemp(0) <> 0 then 
response.redirect"search_result_div.asp" 
else %> 
<p align="center"><b><font size="5" color="#008000">عفوًا لم یتم العثور على الكلمة المطلوب البحث عنها 
</font></b></p> 
<% 
end if 
%> 
<%  
'loop یجب وضع الجملة التالية بعد جملة  
Set CmaAddRecord= Nothing 
connectionToDatabase.Close 
Set connectionToDatabase=Nothing 
%> 
 
<!--#include file="pagefooter.asp" --> 
</body></html> 

 
  general_news و tech_newsولين الغير موجودة بالجد) الفجر (وبذلك تكون النتيجة عند البحث عن آلمة 

 

 
 وبذلك قد انتهينا من تقسيم النتائج الناتجة عن البحث
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 رفع الموقع على الشبكة العالمية 
 

 اآلن یمكن بعد تصميم موقعنا اإلخباري التعليمي رفعه على الشبكة العالمية
 وهناك طریقتين

 في أحد مواقع االستضافة) بل ماديبمقا(الطریق األولى أن تقوم باالشتراك الشهري أو السنوي 
 الطریقة الثانية أن تقوم باالشتراك في أحد مواقع االستضافة المجانية مثل

www.domaindlx.com 
وها هي مواصفاته ) MS Access database وASPیشترط في موقع االستضافة المختار أنه یدعم لغة (

 المجاني المقترحالموقع 

 
 لالشتراك بها الموقع البد من تسجيلك به

 
  Submit Registrationقم بتعبئة الخانات المطلوبة منك ومن ثم اضغط على

  تحتوى على اسم موقعكUsername خانة :ملحوظة
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 الخاص E-mail الذي آتبة لذلك یجب ذهابك الى الـ E-mailومن ثم یتم ارسال رسالة تأآيد االشتراك الى الـ 
 بك لتفعيل اشتراآك

 وأنصحك باالحتفاظ بهذه الرسالة ألنها تحتوي على معلومات مهمة
 

 
 

  ومن ثم ادخل باشتراآك آالتاليwww.domaindlx.comبعد تفعيل اشتراك قم بالذهاب الى 
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 وف تجد لوحة تحكم سهلة جدًاها أنت بداخل موقعك س
 

 
 

 news.zip آالتالي  zip على انه قد تم تحویل مجلد الموقع بامتداد ZIP Extractionقم باختيار 
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 Upload ثم اضغط على zipاختر المسار الموجود به مجلد موقعك المضغوط بامتداد 

 
 Download Fileاضغط على 
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د ظهر اضغط ع       د ق د    سوف تجد المجل ى رابط المجل دات الموجودة تحت       newsل ات والمجل ع الملف   لتظهر جمي
 newsالمجلد 

 

 
 بذلك قد تم تحميل موقعك 

 http://e.domaindlx.com/ismailweb/newsاضغط على رابط موقعك للذهاب إليه 
  آالتالي default.aspلتظهر الصفحة الرئيسية 
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 تظهر رسالة الخطأ التالية ) أخبار تقنية(بالضغط على الرابط 

 
 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005 ' 
]Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified  
/ismailweb/news/tech.asp ، line 13 
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ع             [هذه الرسالة مفادها أنه ال تستطيع الوصول إلى قاعدة البيانات            يال الن الموق ا قل هذه الرسالة یجب الوقوف عنه
 ] قبل الرفع اذا توصيف اتصال قاعدة البيانات غير مقبول لموقع االستضافة localhostآان یعمل على جهازك 

 
 DSN-Lessجود انه یجب ان تكون اتصال قاعدة البيانات عن طریق بالبحث في موقع االستضافة عن هذه المشكلة و

 

 
 

Making a DSN-Less connection can be very tricky for newbies to ASP.  This is done by telling the server to use 
a file instead of a DSN name 

To setup a DSN-Less connection on DomainDLX, use the following code: 

<%Dim Conn, RS 

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

DSNName = "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" 
DSNName = DSNName & Server.MapPath("/USERNAME/database/mydatabase.mdb") 
Conn.Open DSNName 

sql = "SELECT * FROM [TableName] WHERE (((TableName.FieldName)='Value'))" 
RS.Open sql, Conn, 3, 3%> 

The first line tells the server to set aside memory for new objects called Conn and RS 

The next two lines tells the server to create a ADODB Connection and RecordSet object under the names Conn 
and RS. 

The next three tell the server to make a connection to a Microsoft Access database in the file named 
/USERNAME/database/mydatabase.mdb.  The Server.MapPath is so that the filename as the server knows it 
on it's hard drive can be given to this script.   You must refer to it this way. 
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The SQL line selects the table to get records from, by the SELECT * FROM [TableName].   The WHERE will tell 
the server to only show records matching a special rule.   There are more complex rules than the ones I show 
here.  This rule tells the server to show only records where the field FieldName equals the string 
"Value".  Remove WHERE and all text after it to use the entire table. 

And, the last line opens and queries the SQL statement.  The two parameters with the value of 3 will set the 
table-locking,  so you can write to the database but not keep people from viewing it while you do so 

 
 

 
 

Dim Conn  
 
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Conn.Open "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" & 
Server.MapPath("/USERNAME/database/yourdatabase.mdb") 

 
  DSNلذلك سوف یتم تغيير آود االتصال بقاعدة البيانات في جميع صفحات الموقع من 

 
connectionToDatabase.Open "DSN=my_data_base" 
 

 DSN-Lessالى 
 
DSNName="DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" 
DSNName=DSNName&Server.MapPath("database/project.mdb") 
connectionToDatabase.Open DSNName 
 

 
 وبذلك نكون قد تخلصنا من هذه المشكلة
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 االن قم برفع الموقع مرة أخرى بعد حذف مجلد الموقع القدیم
 

-DSL الصفحة التالية قد تم اصالح االتصال بقاعدة البيانات باستخدام سوف تجد) سجل الزوار(اضغط على الرابط 
Less 

 ولكن توجد مشكلة أخرى  الكلمات العربية الموجودة بقاعدة البيانات وتظهر على شكل ؟؟؟؟؟؟؟
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لمات العربية من خالل ولحل هذه المشكلة ال یصح وضع آلمات عربية بقاعدة البيانات ولكن یصح ان تضع الك
 الموقع نفسه

 اآلن قم بجميع مهامك في موقعك الجدید
 احذف وأضف آما تشاء

 

 
 

 الف مبروك على موقعك الجدید
 

 :ملحوظة مهمة 
لم یتم وضع تصاميم وخلفيات للموقع حتى ال یكون الكود آبير ولكن آان الهدف األساسي من الموقع تعلم األشياء 

 أما موضوع التنسيق والخلفيات أمر سهل  ASPاألساسية في لغة 
 من الممكن وضع صور وزخارف وفالشات وما إلى ذلك

 
 
 

 وبذلك نكون قد انتهينا من تصميم موقعنا  اإلخباري التعليمي
 وال تنسونا بدعوة بظهر الغيب

 فضل علي بعد اهللا سبحانه وتعاىلأن يغفر يل ربي ولوالدي ولكل من 
 أخوكم وحمبكم

 دمران أبو يدإمساعيل . م
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 وشرح برامج خادم الویب  تنصيب-مقدمة 

 ASPاختصار لالسم هيages Perver Sctive A     بعض ا یسميها ال زود   "أو آم صفحات الم
 ، "النشط

 ASP ة و   تقنية طورتها هي ة  شرآة مایكروسوفت إلنشاء صفحات وتطبيقات ویب قوی . دیناميكي
   Scripting النصية أحد لغات البرمجة أو HTML إلنشاء هذه الصفحات یمكنك إضافة أوامر

  Language مثل VBScript أو  JScript   ات دة بيان  ، ویمكنك أیضًا ربط هذه الصفحات بقاع
 .SQL Server أو Access مثل

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 

 :ASP معالجة صفحات

ذه الصفحات تكون من جانب        HTML عن صفحات   ASP تختلف صفحات   في أن معالجة ه
ا    المزود حيث یكون مثبت في الجهاز! الجهاز المزود للخدمة ال جهاز المستخدم رامج به للخدمة ب

داد  ، فعندما یطلب المستخدم صفحة   ASP.DLL ربط دیناميكية تدعى مكتبة إن   asp.*   باالمت ف
ذه النتيجة    الموجودة في هذه ASP مزود الخدمة یقوم بمعالجة أوامر الصفحة ویرسل النتيجة، وه

از المستخدم        HTML عبارة عن أوامر  ى جه ذا األسلوب   . لعرضها في مستعرض الویب عل ه
ن ة م وفر درج ذه الصفحات ی ان له ا األم ا أنه ن النسخ  آم رمج م وق المب ظ حق  حيث أن .تحف

رى أوامر   عند عرض مصدر الصف   ASP المستخدم ال یمكنه رؤیة أوامر ا ی  HTML حة، وإنم
 .وهي ناتج المعالجة

  : والصورة التالية توضح عملية المعالجة

 

تم       ASP واآلن بعد أن تعرفت على طریقة معالجة صفحات       ذه الصفحات ال ت وأن معالجة ه
د أدرآت أنك بحاجة إلرسال الصفحات التي           في جهاز المستخدم وإنما في ادم فإنك ق الجهاز الخ

  !! ا بواسطة برامج معينةحتى تتم معالجته  تنشئها للجهاز الخادم

  !!التي ننشئها ؟ ASP الذي یطرح نفسه، هل نحتاج لجهاز خادم آي نعالج صفحات فالسؤال   
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ذه       ! بالطبع، ال     ذه الصفحات، وبتنصيب ه الج ه فكل ما نحتاجه هو برامج خادم الویب التي تع
 .نكون قد جعلنا من أجهزتنا خادم ومستخدم في نفس الوقت البرامج

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 

  :الویب برامج خادم     

 : وهناك برنامجين مناسبين لهذه العميلة وهما   

  Personal Web Server وهي اختصار لـ  PWSبرنامج  

 معلومات خدمات االنترنت.Internet Information Server وهو اختصار لـ IIS برنامج أو

  :الجدول التالي ن البرنامجين على نظام التشغيل لدیك آما هو موضح فيیعتمد اختيار أحد هذی    

 الویب برنامج خادم التشغيل نظام
Win NT Server IIS 

Win 2000 
workstation/ServerIIS 

Win XP IIS 
Win 9X (98/95) PWS 

  Windows NT Server : 

ـ   IIS نسخة    Windows NT Option نوالموجودة ضم   IIS 4.0 هي Win NT المناسبة ل
pack في الوصلة التالية:  

     Win 2000 Server or Workstation and Win XP : 

   IIS 5.0 هي النسخة المناسبة لـ Win 2000        والتي تكون جزء من نظام التشغيل، فال حاجة
ا من     لتحميلها، ولكن إن لم تكون يمكن تثبيته ذلك  .Windows 2000 CD-ROM موجودة ف وآ

Win XP 

  : أدخل القرص في محرك األقراص واتبع الخطوات التالية    

تحكم     رامج    <---- (control panel) من لوحة ال ة ب  (Add or Remove  Programs) إضافة وإزال
 :آما هو موضح بالشكل
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ب    ارة بجان ود إش ن وج د م ي    Internet Information Server تأآ و موضح ف ا ه آم
م تكن موجودة           الصورة  دیك وإن ل امج مثبت ل ي أن البرن ذا یعن ابقة ، إن وجدت فه ا   الس فاختاره

  : خطوات التاليةوتتبع ال Next واضغط على

 

  

 

  

 هام قبل التثبيت 

  يقات قبل تثبيت أ البرنامجتغلق جميع التطب یجب أن •
 هي الحدیثة لدیك IE على أن تكون نسخة برنامج احرص •
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  التعرف على الخصائصIIS  :برنامج

  :لوحة التحكم آما یلي <--- من ابدأ

 

  

 

 

آما یبدو في  IIS سيفتح معك برنامج Internet Information Service بالنقر على أیقونة     
  :الصورة
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!خطأ

!خطأ

 

  : لتغيير مجلد البدایة لموقعك 

دات   مجلد البدایة هو المجلد الجذري أو المجلد األم الذي یحتوي على جميع صفحات الویب والمجل
ة       الفرعية، آل مو د بدای ه مجل ع ویب یجب أن یكون ل ق   ق ه المستخدمون في تصفح      لكي ینطل من

ولكن بإمكانك   یوجد مجلد افتراضي ینشأ عند تثبيت البرنامج ألول مرة، IIS في برنامج! الموقع 
 .أردت تغيير هذا المجلد إلى مجلد آخر إذا
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!خطأ
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  :إلنشاء مجلد وهمي لموقع الویب على جهازك 

ة أ     بما أن المستخدمين ال یستطيعون الوصول إال للصفحات   د البدای د  الموجودة في مجل و أي مجل
غير موجود في مجلد  إلى مجلد  المستخدمين من الوصول فرعي تحته ، فإن المجلد الوهمي ُیَمّكن

ى  ! البدایة أو أي مجلد فرعي تحته  ازك  وبغض النظر عن موقعه األساسي عل ان    . جه و آ ثًال ل فم
د  د فرعي تح        لدیك مجلد به صفحات ویب وال تری ة أو في أي مجل د البدای ه  نسخها في مجل ه فإن  ت

دون              ة ب د البدای د فرعي تحت مجل ه مجل د وهمي وآأن د آمجل ذا المجل ر   بإمكانك أن تجعل ه تغيي
 !الموقع الفعلي للمجلد على الجهاز مع مالحظة أن المستخدمون لن یعرفوا ! موقعه بالفعل

!خطأ
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 یمكن  Read تكون نشطة في الوضع االفتراضي، فالخيار Read and Run scripts الخياران
نهم من تشغيل    Run scriptالمستخدمين من عرض الصفحة، و     ات  یمك األوامر النصية    ملف

ل أوامر     ار  ASP الموجودة بالصفحة مث ا الخي ه  Execute ، أم رامج ال   فإن موجودة في   یشغل الب
ادة          ذا ال ینشط ع ة ل د یسبب تنشيطه مشاآل أمني د ق ار    !المجل ا الخي ات في     write أم إلنشاء ملف

د وال یحدد اسم الصفحة التي        Browse المجلد، والخيار األخير عندما یحدد المستخدم اسم المجل
د     عرض جميع الصفحات هذا الخيار من یریدها یمكنه ذا المجل  ال یجب  أیضاً ! الموجودة تحت ه

 ال ترید المستخدم أن یصل إليها أو یعلم بوجودها ألنه ربما توجد صفحات! تنشيط هذا الخيار 

ة  ن   :ملحوظ د، م م األساسي للمجل ًا عن االس ون االختصار مختلف ن الضروري أن یك يس م  ل
د سيكون باالختصار ال         أن یكون نفس االسم ، مع    الممكن ذا المجل ى أن التعامل مع ه ه عل  التنبي

 باالسم الحقيقي للمجلد
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!خطأ

 

  

  !!ما المطلوب اآلن ؟   

ا  ةعلين د البدای ت مجل ي تح د فرع ئ مجل ي أن ننش ي  االفتراض ده ف ذي تج وال
 C:\Inetpub\wwwroot:المسار

ًا في      ASP لنحفظ فيه صفحات !! مثًال  ASPTEST  باالسم وليكن هذا المجلد ئها مع التي سننش
 .الدروس القادمة بإذن اهللا

ر ه یعتب رًا ألن د وهمي نظ د آمجل ذا المجل د فرع لست بحاجة لجعل ه ة مجل د البدای ي تحت مجل
  االفتراضي

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 

البرنامج الذي ثبتناه على أجهزتنا وذلك  فإننا سنختبر عمل  ASPTEST بعد أن أنشئنا المجلد   
  !لالختبار فقط، فال تقلق إذا لم تفهم هذا الكود ASP بكتابة آود

 : فيه الكود التاليتكتب وفكل ما عليك هو أن تفتح برنامج المفكرة   
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<%  

Response.Write(" جهازيمجرد اختبار لعمل برنامج خادم الویب على  هذا ") 

%> 

 .الذي قمنا بإنشائه قبل قليل ASPTEST في المجلد test.asp الصفحة باالسم احفظ    

  :ثم افتح المتصفح واآتب العنوان التالي   

    http://localhost/ASPTEST/test.asp 

وتر    localhost حيث أن آلمة     تشير إلى خادم الویب على جهازك یمكنك استبدالها باسم الكمبي
رقم  الي   أو ب زة    127.0.0.1 : اآلي بي الت م أجه وتر التي   وهو رق  ببروتوآول  تعمل   الكمبي

TCP/IP لإلشارة إلى نفسها .  

  :النتيجة آما بالصورةستظهر 

 

التي طلبتها فغير من اعدادات المتصفح  ASP إذا آان المستعرض ال ینقلك لصفحة :  مالحظة
  . Never dial  a connection طلب االتصال على الخيار  وأجعل

 ر لك هذه النافذة سوف تظهhttp://localhost/iishelp السریعرأو اآتب المسار التالي في المستعرض لالختبا

 


