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  اإلهداء

  

  إلى والديَّ  المتواضعَ  هذا العملَ  أرفعُ  , ًال من تقصیريجِ خَ 

  إخوتي ستقبلي و مستقبلِ مُ  على مذبحِ هما قربانًا لَّ ا كُ مَ هِ یْ رَ مْ ما عُ الذین قدَّ 

  االصطناعيِّ  عینيَّ  بدمعِ  اً بَ ضَّ خَ مُ  بقبولهِ  عليَّ  ماأن یتكرَّ راجیًا 

  .الحاسوبِ  شاشةِ  أمامَ  الطِّوالِ  هرِ لیالي السَّ  هماتْ فَ جفَّ  أنْ  بعدَ 

  

  مختار
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  الكتاب بین یديّ 

و أصحابِه  و آلهِ  بیتهِ  م على نبیِّنا محمٍَّد و على أهلِ الو الصَّالة و السَّ ,  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم
  :و بعد , أجمعین

حیث أصبح من ,  نصِّي بسیط على تقدیم المعلومة بشكلٍّ بمهامه الیوم مقتصرًا  Webد الـ لم یع((
فمن , بل ربَّما هو كذلك فعالً  ,أقرب ما یكون إلى اإلعالمي بشكل و أسلوبم تقدیم المحتوى المه

بشكل مسموع  قدم المعلومةما ال ی - و أعني الجیدة منها-الیوم  Webالنادر أن تجد في مواقع الـ 
ر الـ خرى فقد تطوَّ األأما من ناحیة , هذا من ناحیة, المقروءالتقلیدي و مرئي إضافة إلى الشكل 

Web  ذاته كفهوم مع بدء التنظیر لما یعرف بـالـWeb 2.0  الـ ( 2006عامWeb 2.0  حّول
مع بدء و  , )وظیفة الویب من تلقین المعلومة إلى الّسماح للمستخدمین بإنشائها بشكل تفاعليّ 

الحاجة  و هذا ما أّدى بالنتیجة إلى ظهور, ) الویب الدالليّ ( هذه األیام Web 3.0ـ التنظیر لل
و التي  Webلتطویر األدوات و اللغات البرمجیة التي كانت بین یدي مطوري و مصممي مواقع الـ 
سرعان و  , أصبحت قاصرًة عن تحقیق متطلبات العمالء الطموحین بامتالك مواقع ویب عصریة

 Webمع  و تقدیم إصدارات جدیدة منها أقوى و أكثر تأقلماً  تطویرهاما قام من یهمه أمر التقنیة ب
  Web".((1التأقلم یعتبر أساس النجاح في عالم الـ "ذلك ألّن , الیوم

في  أّما على مستوى العتاد و التجهیزات فقد تزامنت هذه القفزات الكبیرة, هذا على مستوى المفاهیم 
التنافس بین  فاشتعلكّیة الذّ  الهواتف تصنیعتقنّیات مع قفزات كبیرة أیضًا في  مفاهیم الویب

لدرجة أّنني ال أبالغ حین أقول أّن , ركات المصّنعة لها الحتالل أكبر الحصص السوقّیة الممكنة الش
 "مودیالت"بل بأسماء و  هاتعرف ال بتواریخ أصبحت -و رّبما األّیام- في الّسنوات األخیرة  األسابیع
 الهواتفأیضًا إن قلت أّن أظّن أّنني ال أبالغ و , ! خاللها  تْ قَ لِ طْ الذكّیة الجدیدة التي أُ  الهواتف

                                  
  ).الخطوة األولى نحو البرمجة للویب CSS 3و HTML 5 تعلم (من مقّدمة كتابي 1
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متلكت بذلك الحّصة األعظم على اإلطالق في فا في عالم الیوم دخلت كّل بیت من بیوتنا الذكّیة
  .تاریخ سوق الحواسیب من حیث عدد المستخدمین

أوكمطّورین  كمختّصین( و هو المستوى األهّم بالنسبة لنا الذكّیة الهواتف برمجّیاتأّما على مستوى 
الذكّیة بشكل مذهل و ازداد الطلب  ازدهر سوق تطویر برمجّیات الهواتففقد  )حّد سواءهواة على 

و ال أقول سریعي التأقلم هنا من باب , المبرمجین سریعي التأقلم /على المطّورینو بالتالي علیها 
أي  ي الدقیق و ذلك ألّن ظهوربالمعنى الحرفأقولها بل  , في التخییل األدبي المجاز أو المبالغة

و یتعامل المبرمج أن یتعّلم /كان في الغالب یعني أّن على المطّورببساطة شدیدة ذكي جدید  هاتف
لهاتف ل قبل أن یفّكر في التطویرجدیدة و أنظمة تشغیل جدیدة أیضًا  لغات برمجة/مع بیئات تطویر

 ما یتبع ذلك من والذكّیة  مصّنعي الهواتفالعالمات التجاریة لو ذلك بسبب اختالف الجدید الذكّي 
  .ا هو معلوم للجمیعمّ مذلك  و غیرقضایا حقوق الملكّیة الفكرّیة  لمراعاة حاجة

معّینة  أصبح على من یرید أن یطّور تطبیقًا ألجهزة شركةفقد  و نتیجة لما سبق ذكره, على أّیة حال
یل الذي تعتمده و مع نظام التشغ, أن یتعامل مع بیئة التطویر التي تعتمدها تلك الشركة بالذات

 iPhone(الذكّیة  Apple فالمطّور الذي یرید أن یطّور تطبیقًا ألجهزة شركة, ألجهزتها هي بالذات
الخاصة بالتطویر لنظام تشغیل  Xcodeأن یتعامل مع بیئة تطویر  یجب علیه )مثالً  iPadأو 
IOS  , یرید أن یطّور تطبیقًا ألجهزة شركة  المطّور الذيوSamsung  ّهواتف ( ةالذكیGalaxy 
أو ( Eclipseو بیئة  Android SDKأن یتعامل مع یجب ) مثالً  ةالّلوحیّ  Galaxy أجهزةأو 

 BlackBerryیرید أن یطّور ألجهزة شركة  المطّور الذيو ,  Androidو نظام تشغیل  )غیرها
  .و هكذا... بیئة تطویر مختلفة و نظام تشغیل مختلف أن یتعامل مع الذكّیة یجب علیه 

دخولي  فقد كانكمطّور قادم من خلفّیة اختصاصّیة في التطویر للویب و , على المستوى الشخصيّ 
لتعّلم عّدة لغات برمجّیة و عّدة تقنّیات جدیدة و هو  حاجتي إلى عالم التطویر لألجهزة الذكّیة یعني

 ما دفع بي أن أكتفيوقتها في  المادّیة ال مواردي الزمنّیة و ه ليتتح لم - على اعتیادي علیه- أمر 
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مع , عند هذا الحّد  و أتوّقف األكثر شعبّیة في بلديالنظام ألّنه  Androidبتعلم البرمجة لنظام 
  .الفرصالمزید في أقرب على تعّلم  عقد العزم

على تقنّیة جدیدة قّدمتها  -يحظّ لحسن و - مصادفةً  وقعتُ وجدُت ضاّلتي عندما بعدها بفترة قصیرة 
 المصّنعة من كافة الشركات تقریباً  الذكّیة لكافة الهواتف تطبیقات تطویرح بتسم Adobeشركة 

بمعنى أّنني أستطیع أن أطّور تطبیقًا , نعم ذاتها , ذاتها  الكالسیكّیة لویبا باستخدام تقنّیات تطویر
و  CSSو  HTMLباستخدام  الذكّیة كافة منّصات الهواتفواحدًا و أنا مطمئٌن أّنه سیعمل على 

Java script بعَد توسعة األخیرة بالتقنّیة الجدیدة طبعاً ,  فقط.  

سیحاول هذا الكتاب األساسي الذي  و هي الموضوع phoneGapاسمها  الجدیدة هذه التقنّیة
المساعدة في إنجاز بعض التقنّیات الثانوّیة  بإیجاز على في صفحاته األولى یمرّ بعد أن تغطیته 

  .phoneGapتطبیق عصرّي باستخدام 

هو ما الكتاب على فصوله  هذا محتوىل األنسب توزیعأّن ال بعد تأّمل و دراسة مطّولین و قد رأیت
  :یلي

 :تطویر واجهات االستخدام –الفصل األّول  - 1
تقنّیة تعّلمه قبل البدء باستخدام  العاديّ  ما یجب على مطّور الویب یناقش هذا الفصل

phoneGap ساسّیة المتعّلقة بواجهات االستخدام ض األفكار األعشكل موجز بفیعرض ب
نها و بین واجهات االستخدام ألجهزة الذكّیة و الفرق بیل الویب الموّجهة الخاصة بتطبیقات

ثّم یعرض كیفّیة بناء واجهات تطبیقات ,  الموّجهة للحواسیب التقلیدّیةالویب تطبیقات في 
باستخدام تقنّیتین عصرّیتین  و للحواسیب التقلیدّیة معاً  ویب مالئمة لألجهزة الذكّیة
 :كمایليفي هذا الفصل خصصت مبحثًا لكّل منهما 

 .jQuery Mobileتقنّیة : المبحث األّول   - أ
 .Bootstrapتقنّیة : المبحث الثاني   - ب
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ثّم أضفت مبحثًا ثالثًا لمبدأ هامٍّ جّدًا في تطویر تطبیقات الهواتف المحمولة باستخدام 
phoneGap  أال و هو مبدأ الـCORS  في طلبات الـAJAX. 

 :phoneGapأساسّیات  –الفصل الثاني  -2
بالتعریف بها ثّم  بدأتحیث  phoneGapتقنّیة أساسّیات أّما في الفصل الثاني فقد ناقشت 

عطاء تصّور أفضل األولى البسیطة إل كیفّیة تثبیتها و البدء باستخدامها مع األمثلة عرضت
 ات المكتوبة باستخدام تقنّیةتطبیقالطریقة تحزیم  رضتعثّم ,  عن ماهّیتها و آلّیة عملها

phoneGap للتثبیت على أّي منّصة هاتف محمول قابلة اتإلى تطبیق او تحویله.  
 :في العمق phoneGap –الثالثالفصل  - 3

 تقنّیة الهدف األساسي من أّما في الفصل الثالث فقد عرضت بأمثلة سریعة و بسیطة
phoneGap  مع على التعامل عطي صفحات الویب العادّیة القدرةها لتكیفّیة توظیفو هو 

كالكامیرا و وسائط التخزین و تجهیزات الـ  2الذكيّ  ازجهلل Platformمنّصة العمل  كامل
Bluetooth  و الـWiFi ـ و سجل األسماء و الMicrophone إلخ .. و السّماعة.  

 على معرفة و تجربة كافیتین رئ الكریمالقاأثناء كتابتي لمحتوى هذا الكتاب أّن  افترضتُ و قد 
  .jQuery (3 أو(  Java Scriptو  CSS 3و  HTML 5بتقنّیات تطویر الویب األساسّیة و هي 

 غیرها أجعل ما استطعت كيقد حاولت و اجتهدت ألفكار في هذا الكتاب فل يّما عن طریقة عرضأ
في الكتب  شخصّیاً  منه ما عانیت ثیراً شبیهة بالمحتوى المتعب الذي ك غیرمعقَّدة و  غیرمملَّة و 

  .مع األسف,  العربیة منهاالمكتوبة باللغة  و أخّص التي تناقش لغات البرمجة 

                                  
  .عتاده الماديّ + ألي جهاز حاسوبي هو نظام تشغیله  Platformالمقصود بمنّصة العمل  2
في  jQueryتعّلم (و ) CSS 3و  HTML 5تعّلم ( نسخ إلكترونّیة من كتاَبيّ  یمكن لمن یرغب باالستزادة تحمیل 3

  .قراءتهما قبل قراءة هذا الكتاببشكل مّجاني من االنترنت و ) دقیقة 120
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ذا ه أنّ  أقول ه إّال أّنني سأضع یدي على قلبي متجّرئًا ومع أّنه ال یجوز لإلنسان أن یقّیم عمل و
كما , ومة دفعًة واحدًة دون توضیح لهاعشرات األسطر البرمجیَّة غیر المفهب هیرشق قارءال  الكتاب

یقول ما یجب قوله فقط دون أن  باختصارلكنه , أنَّه ال یطیل أكثر من المطلوب في عرض الفكرة
  .یغفل أي جانب من الجوانب التي تتوجب معرفتها

لهم یبارك فیه و یكتبه من العلم الذي ینتفع به و أن ی أنأسأل اهللا أن یتقبَّل هذا العمل و ختامًا 
  .مهاو الصبر على تعلّ  سرعة اكتساب المعلومةقارئه 

  

  مختار سیِّد صالح.م                                               

2014عام  الحادي عشر من تشرین الثاني – دمشق
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ل الفصل   األوَّ

 ةسومیَّ الرُّ  االستخدامِ  واجهاتِ  تطویرُ 
  

 

Chapter.1 

Mobile-First GUI 
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  مقدمة

التي تستهدف  Applications للتطبیقات GUIیناقش هذا الفصل تطویر واجهات االستخدام 
و یعرض أهّم الفروقات بینها و بین واجهات االستخدام في  Smart phones الهواتف الذكّیة

على  Developers بعد ذلك یعرض أهّم تقنّیتین مستخدمتین بین المطّورین, التطبیقات التقلیدّیة 
  .Bootstrapو  jQuery Mobileو هما  مستوى العالم الیوم لتحقیق هذا الغرض

  Graphical User Interfaces الرسومّیة واجهات االستخدام

اختصارًا  GUIأو  Graphical User Interface الرسومّیة في التعریف فإّن واجهة االستخدام
یقّدمها مصّنعو األجهزة الصورّیة التي بیر وسائل التعمجموعة األیقونات و الرسومات و : "هي 

 برمجّیات و في مجال,  4" بشكٍل ما أجهزتهممع  التفاعلإمكانّیة  ینالمستخدم اإللكترونّیة إلعطاء
عدیدة نذكر منها على سبیل واجهات االستخدام الرسومّیة مكّونات الحاسب اآللّي فإّن األمثلة على 

و المزالیج ,  Drop Down Listsو القوائم المنسدلة ,  Buttonsاألزرار  المثال ال الحصر
Sliders  , و مرّبعات إدخال النصوصText Boxes  , و صنادیق االختیار المتعددCheck 
boxes  ,و صنادیق االختیارRadio Boxes ...إلخ.  

 Software في برمجّیات الحاسب اآلليّ  الرسومّیة منذ ظهور واجهات االستخدامو قد جرت العادة 
بسیطة قدر اإلمكان و مصممة  الرسومّیة ستخداماالواجهة  أن تكونعلى  5 1981أّول مّرة عام 

 أو لعّدة شاشات, سلفًا  Resolution معروفة األبعاد Screen لتعمل بشكل مالئم لشاشة عرض
مع العلم المسبق بنوع الجهاز الذي ستعمل علیه , معروفة األبعاد سلفًا في أحسن حال  عرض

  .لبرمجّیةا

                                  
 .http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interfaceانظر  4
  .http://www.catb.org/~esr/writings/taouu/html/ch02s05.htmlانظر  5

http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface
http://www.catb.org/~esr/writings/taouu/html/ch02s05.html
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و ألّن نوع اآللة التي ستستخدم لمشاهدة  Web Applications أّما في مجال برمجّیات الویب
بها الخاص  Web Browserو نوع مستعرض الویب  .O.S و نظام تشغیلها Website الموقع

 كّلها من األشیاء المجهولة بالنسبة للمطّور فقد جرت العادة حّتى فترة قصیرة على تصمیم نسخة
بحیث یبدو التصمیم بشكل  Flexible Areas قابلة للتّمددتحوي مناطق لونّیة فارغة و واحدة 
حّالً , و قد اعتبر هذا الحّل على عیوبه , أّیًا تكن دقة عرض الشاشة التي تستعرضه  نسبّیاً  مقبول

ي مفاهیم هواتف و األجهزة الذكّیة الجدیدة و أحدثت معها ثورة حقیقة فكافیًا إلى أن ظهرت ال
 Responsive Webالمتأقلمة  الویب تصامیمأبرزها مفهوم  كان االستخدام تصمیم واجهات

Desings 6 الذي سنناقشه معًا في الفقرة التالیة.  

  Responsive Web Designs تصامیم الویب المتأقلمة

ّیة تصمیم منهج یتّبع مصّمموهاالتصامیم التي "فإّن تصامیم الویب المتأقلمة هي  في التعریف
أّي مع مباشرًة ) في الشكل و الحجم التلقائيّ ر قدرة التغیّ ( قدرة التأقلم هذه التصامیم خاّصة تمنح

و أ) رأسي أو أفقي( Orientationتوّجه الشاشة  أو Resolutionدّقة الشاشة  قد یحدث في تغّیر
داًء من األجهزة ذات ابت في األجهزة التي تستعرض هذه التصامیم Platformطبیعة منّصة العمل 

مرورًا  ذات الشاشات الكبیرة الشاشات الصغیرة كالهواتف الذكیة و انتهاًء بالحواسیب العادّیة
  :الشكل التالي یوّضح الفكرة,  7"إلخ ..باألجهزة الكفّیة و اللوحّیة 

                                  
اجتراح اجترحته أنا بعد أن بحثت " تصامیم الویب المتأقلمة"إلى  Resopnsive Web Designترجمة مصطلح  6
لم أجد أحدًا قبلي قد سبقني إلى ترجمة هذا المصطلح الجدید و لم أعمد إلى ترجمة الصطلح معجمّیًا بل حاولت أن تكون  و

  .و اهللا أعلم, ترجمتي متعّلقة بشكل مباشر بالطبیعة الوظیفّیة لهذا المفهوم 
 .http://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_designانظر  7

http://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design
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  توضیح فكرة تصمیم صفحة الویب المتأقلمة:  1الصورة 

لتطبیق ورقة نمط  CSSفي  mediaء تصمیم ویب متأقلم یتّم االستفادة تقنّیًا من الوسیط إلنشا
Style Sheet ناصر الخاصة مناسبة لكّل دّقة شاشة بحیث تتوّلى الورقة إعادة توزیع و تحجیم الع

و , الشاشات التي تتراوح أحجامها بین حد أدنى و حد أعلى معّرفین مسبقًا  بالصفحة بما یناسب
عّدة ( واحدة فقط مرتبطة مع عّدة أوراق أنماط HTMLبهذا فإّن ما یحدث فعلّیًا هو تصمیم صفحة 

شة التي یجري بناًء على دّقة الشا یتم تطبیق ورقة أنماط واحدة منها في كّل مرةبحیث  )cssملفات 
  .حالّیاً  استعراض الصفحة عبرها

  :صمیم المتأقلم على سبیل المثالانظر لشیفرة الصفحة التالیة المصّممة بتقنّیة الت

<html> 
   <head> 
     <title>My Responsive Page !</title> 
     <link media="screen and (min-width: 1px) and (max-width: 300px)" 
href="small.css" rel="stylesheet" type="text/css"  /> 
           
     <link media="screen and (min-width: 301px) and (max-width: 600px)" 
href="medium.css" rel="stylesheet" type="text/css"  /> 
         
     <link media="screen and (min-width: 601px) and (max-width: 900px)" 
href="large.css" rel="stylesheet" type="text/css"  /> 
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  </head> 
  <body> 
     <p>content will be here</p> 
  </body> 
</html> 

 صفحة ویب متأقلمة بسیطة:  1الشیفرة 

حیث تّم تحدید  linkفي وسم  mediaالجزء المهم من الشیفرة أعاله هو الجزء الخاص بالواصفة 
بیكسل و ذلك من  300بیكسل و  1في حال كون عرض الشاشة بین  small.cssورقة األنماط 

إلى الواصفة  )min-width: 100px) and (max-width: 300px(خالل إسناد التعبیر 
media  , و بالمثل تم تحدید ورقتي األنماطmedium.css  وlarge.css  في حال األحجام

  .األكبر للشاشة

ستنتج صفحة  large.cssو  medium.cssو  small.cssو بالتالي فإّن كتابة مناسبة لملّفات 
هذه هي الفكرة , ت العرض أّیًا تكن أحجامها ع شاشاویب متأقلمة و مناسبة للعرض على جمی

 و االستلهام فیما یّتصل بتصامیم الویب المتأقلمة الستزادةو أنصح من أراد ا, ببساطة و اختصار 
  :بقراءة الموضوع الرائع التالي

http://alistapart.com/article/responsive-web-design  

  jQuery Mobile 8تقنّیة  -ث األّول المبح

عن إطالق النسخة  2010في الثالث عشر من آب عام  jQueryن فریق تطویر مشروع أعل
تقنّیة (و هي تقنّیة جدیدة مبنّیة باستخدام التقنّیة األّم  jQuery Mobile 9األولى من تقنّیة 

jQuery ( تهدف لتوفیر إطار عمل متكامل و سهل االستخدام یتیح لمطّوري تطبیقات الویب إنشاء

                                  
فهي بحاجة إلى كتاب مستقّل و إّنما یعرض لمحة  jQuery Mobileغّطي هذا المبحث كامل مّیزات ال ی: ملحوظة 8

موجزة عنها فیما یتطّلبه سیاق هذا الكتاب و من أراد أن یستفیض في الموضوع فعلیه بزیارة موقع المكتبة و التجوال قلیًال في 
  .بإذن اهللا لهذا المبحثمن ساعة واحدة بعد قراءته صفحة األمثلة فهي كفیلة بتعلیمه كامل المیزات خالل أقل 

 .http://www.jquery.org/historyانظر  9

http://alistapart.com/article/responsive-web-design
http://www.jquery.org/history
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و ذلك عبر  Touch Screens مسالمزّودة بشاشات لخدام متأقلمة و مناسبة لألجهزة واجهات است
في أي صفحة ویب  Reusable itemsتوفیر عدد من األدوات القابلة لالستخدام مرارًا و تكرارًا 

بغّض الّنظر عن نظام  بمثابة واجهة استخدام رسومّیة لتطبیق یستهدف هاتفًا ذكّیاً لتكون تبنى 
 .عمله منّصة وتشغیله 

  jQuery Mobileكیفّیة استخدام 

یجب أن نقوم أوًّال بتحمیل أحدث إصدار منها من خالل موقعها  jQuery Mobileالستخدام تقنّیة 
في منطقة  Latest Stableثّم الضغط على زر  www.jquerymobile.comالرسمي 

Download كما توضح الصورة التالیة.  

 
  من موقعها الرسميّ  jQuery Mobileتحمیل :  2الصورة 

 jQuery Mobileبعد انتهاء التحمیل بشكل صحیح یفترض أن یصبح بحوزتك آخر نسخة من 
  :بعد فّك ضغطهأهّم محتویاته  التالي یعرض المخطط zip.على شكل ملف مضغوط بصیغة 

http://www.jquerymobile.com
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 HTML 5من خالل إنشاء صفحة  jQuery Mobileالبدء باستخدام بعد فك ضغط الملف یتّم 
في  jQuery.Mobile.X.X.X.cssو  jQuery.Mobile.X.X.X.jsعادّیة و تضمین ملّفي 

   :انظر الشیفرة التالیة, ) jQuery.js(التقلیدّیة  jQueryبعد تضمین مكتبة  Headمنطقة الـ 
 
<!DOCTYPE html>  
<html> 
<head> 
    <title>jQuery Mobile صفحة</title> 
         
 <-- تضمین مكتبة جي كویري التقلیدّیة --!>    
    <script src="jquery.min.js"></script> 
     
 <-- تضمین مكتبة جي كویري موبایل --!>    
    <link rel="stylesheet" href="jquery.mobile.1.4.2.min.css" /> 
    <script src="jquery.mobile.1.4.2.min.js"></script> 
</head> 
 
<body> 
 ...محتوى صفحتك ھنا...    
</body> 
</html> 
 

  األساسّیة jQuery Mobileشكل صفحة :  2الشیفرة 

  الرئیسيّ  jQuery Mobileمجّلد 

Images )مجّلد(  

Demos )مجّلد(  

jQuery.mobile.X.X.X.js ) ملف وX.X.X  هو  1.4.2اإلصدار , هي رقم اإلصدار
  )األحدث حّتى تاریخ كتابة هذه الصفحة

jQuery.mobile.X.X.X.css ) ملف وX.X.X  1.4.2اإلصدار , هي رقم اإلصدار 
  )هو األحدث حّتى تاریخ كتابة هذه الصفحة

  ملفات أخرى

  األساسّیة jQuery Mobileبنیة ملفات :  1الشكل التوضیحي 
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في الصفحة ستقوم بشكل تلقائي بتحسین  Headإّن إضافة األسطر المذكورة أعاله إلى منطقة الـ 
بحیث تجعلها مالئمة ألجهزة الهاتف  HTMLمعظم العناصر الموجودة في صفحة الـ  مظهر

أّما بقّیة العناصر التي ال یتم تحسینها بشكل تلقائي ,  هزة ذات شاشات الّلمسالمحمول و لألج
تسند إلیها إحدى القیم المعّرفة  data-roleواصفة خاّصة اسمها فیجب أن یضاف إلى وسومها 

  .في التطبیق) وظیفته(دوره  وسملكل و التي تعطي  jQuery Mobileل فریق تطویر مسبقًا من قب

  jQuery Mobileاألدوار الوظیفیة المعّرفة مسبقًا في 

مع شرح بسیط  data-roleالجدول التالي یعرض أشهر القیم التي یمكن أن تسند إلى الواصفة 
  :للوظیفة التي یمثلها العنصر الذي تسند إلى واصفته

Data-role ضمن الصفحة االستخداممثال على شیفرة   الدور الوظیفي  

button  زر أوامر  <a data-role="button">My Button</a> 

collapsible  ِّمنطقة قابلة للّطي  <div data-role="collapsible"> 
    <h4>Click me to collapse</h4> 
    <p>Collapsed content ….</p> 
</div> 

collapsibleset   مجموعة مناطق
  قابلة للطَّيِّ 

<div data-role="collapsibleset"> 
      <div data-role="collapsible"> 
 <h3>Section A</h3> 
 <p>Content of section A.</p> 
        </div> 
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      <div data-role="collapsible"> 
 <h3>Section B</h3> 
 <p>Content of section B.</p> 
      </div> 
</div> 

controlgroup   حاویة لمجموعة
عناصر مرتبطة 

عناصر (منطقّیًا 
  )نموذج واحد مثالً 

<div data-role="controlgroup"> 
    .. another controls .. 
</div> 

dialog   تفتح محتواها على
شكل صندوق 

  .حوار منبثق

<div data-role="page" id="page1"> 
        <a href="#dialogPage">Open dialog</a> 
</div> 
<div data-role="dialog" id="dialogPage"> 
        <p>I am a dialog</p> 
</div> 

flipswitch   زرON / OFF  <input type="checkbox" data-role="flipswitch"> 

listview  قائمة اختیارات  <ul data-role="listview"> 
  <li><a href="index.html">ASP.NET</a></li> 
  <li><a href="index.html">PHP</a></li> 
  <li><a href="index.html">JAVA</a></li> 
</ul> 

navbar  شریط تنّقل  <div data-role="navbar"> 
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  <ul> 
          <li><a class="ui-btn-active">One</a></li> 
           <li><a href="#">Two</a></li> 
  </ul> 
</div> 

page  صفحة  <div data-role="page" id="page1"> 
  <div data-role="header"> 
    <h1>Page header (optional): Example 
page</h1> 
  </div> 
  <div role="main" class="ui-content"> 
    <h2>Page content</h2> 
    <p>Page content goes here.</p> 
  </div> 
  <div data-role="footer"> 
    <h1>Page footer (optional)</h1> 
  </div> 
</div> 

popup  صفحة منبثقة  <div data-role="page" id="page1"> 
  <div data-role="header"> 
    <h1>jQuery Mobile Example</h1> 
  </div> 
  <div role="main" class="ui-content"> 
    <a href="#popupBasic" data-rel="popup">Open 
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Popup</a> 
    <div data-role="popup" id="popupBasic"> 
      <p>This is a completely basic popup.</p> 
    </div> 
  </div> 
</div> 

header   و
footer  

شریط أدوات أعلى 
الصفحة أو شریط 
أدوات أسفل 

 الصفحة

<div data-role="page" id="page1"> 
  <div data-role="header"> 
    <h1>jQuery Mobile Header</h1> 
  </div> 
  <div role="main" class="ui-content"> 
      <p>content.</p> 
    </div> 
<div data-role="footer"> 
    <h1>jQuery Mobile Footer</h1> 
  </div> 
</div> 

  jQuery Mobileفي  data-roleالقیم الممكن إسنادها للواصفة :  1الجدول 

jQuery Mobile المالئمة للغة العربّیة  

هنا هو توّفر نسخة خاصة باللغات ذات اتجاه  jQuery Mobileآخر ما یجب أن نذكره عن 
لما تّم  تمامًا من حیث االستخدام ةمماثل و هي, كاللغة العربیة , ى الیسار الكتابة من الیمین إل
  :على الرابط النسخة هتوّفر هذت, لعربیة بسالسة عرض اللغة اة بحیث تمعّدل اشرحه سابقًا إّال أّنه
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http://www.intlaqa.com/jquery-mobile-rtl 

  Bootstrap 10تقنّیة  - المبحث الثاني 

Bootstrap لتقدیم إطار عمل مشابه في هدفه لما تقّدمههدف من حیث الفكرة ت jQuery Mobile 
توظیفها لتقنّیتي من خالل  ستخدم أسلوبًا مختلفًا في الوصول إلى ذلكت Bootstrapتمامًا عدا أّن 

LESS  وSASS  ّباإلضافة لتقنّیة  في عملها الداخليjQuery  , في حین أّنjQuery Mobile 
  .11 لتحقیق هذا الهدففقط  jQuery تقنّیة توّظف

لتوفیر  )مارك أوتو و یعقوب تورنتون( Twitterیر شبكة من قبل فریق تطو  Bootstrap تُطوِّرَ 
من خاللها إلى  Twitterتصمیم مناسب لمختلف مقاسات شاشات العرض التي یلج مستخدمو 

  .Twitterعلى شبكة  حساباتهم

و قد تّم , ) بعام واحد فقط jQuery Mobileبعد ( 12 2011للَعلن في شهر آب عام  تثّم ُطِرحَ 
الشهیرة لشهر شباط عام  GitHubلبرمجّیات مفتوحة المصدر شعبّیًة على شبكة كأكثر ا ااختیاره
2012.  

  Bootstrapكیفّیة استخدام 

                                  
فهي بحاجة إلى كتاب مستقّل و إّنما یعرض لمحة موجزة عنها  Bootstrapال یغّطي هذا المبحث كامل مّیزات : ملحوظة 10

یه بزیارة موقعها و التجوال قلیًال في صفحات األمثلة و فیما یتطّلبه سیاق هذا الكتاب و من أراد أن یستفیض في الموضوع فعل
  .الدروس فهي كفیلة بتعلیمه كامل المیزات خالل أقل من ساعة واحدة بعد قراءته لهذا المبحث بإذن اهللا

  
11 LESS  وSASS  تقنّیتان جدیدتان تسمحان للمصممین بكتابة أوراق األنماط الخاصة بهم مستفیدین من میزات البرمجة
  .ضیة التوجه كالوراثة و تعددیة األشكال و غیر ذلكغر 
  .http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapانظر  12

http://www.intlaqa.com/jquery-mobile-rtl
http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap
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یجب أن نقوم أوًّال بتحمیل أحدث إصدار منها من خالل موقعها  Bootstrapالستخدام تقنّیة 
 كما توضح Download Bootstrapثّم الضغط على زر  www.getbootstrap.comالرسمي 

  .الصورة التالیة

 
  من موقعها الرسميّ  Bootstrapتحمیل :  3الصورة 

على  Bootstrap بشكل صحیح یفترض أن یصبح بحوزتك آخر نسخة من تحمیلانتهاء البعد 
  :یعرض المخطط التالي محتویاته بعد فّك ضغطه zip.شكل ملف مضغوط بصیغة 

http://www.getbootstrap.com
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 بعد فك ضغظه Bootstrap.zipمحتویات ملف :  2الشكل التوضیحي 

عادّیة و  HTML 5من خالل إنشاء صفحة  Bootstrapبعد فك ضغط الملف یتّم البدء باستخدام 
بعد  Headفي منطقة الـ  css/bootstrap.min.cssو  js/bootstrap.min.jsتضمین ملّفي 
  .ة أیضاً التقلیدیّ  jQueryتضمین مكتبة 

  :Bootstrapتستخدم  HTML 5الشیفرة التالیة توّضح الشكل األساسي ألي صفحة 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
  <head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Bootstrap صفحة</title> 
 
    <!-- Bootstrap تضمین ستایل الـ--> 
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
     
     <!-- jQuery تضمین --> 
    <script src="js/jquery.min.js"></script> 
     
    <!-- Bootstrap تضمین سكربت --> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
     
  </head> 
   
  <body> 
    <h1>Hello, world!</h1> 
  </body> 
   
</html> 
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  األساسّیة Bootstrapشكل صفحة :  3الشیفرة 

إّن إضافة األسطر المذكورة أعاله إلى منطقة الـ ف jQuery Mobile بشكل مشابه لكیفیة عمل
Head  بتحسین مظهر معظم العناصر الموجودة في صفحة الـ  تقوم بشكل تلقائيسفي الصفحة
HTML أّما بقیة ,  الئمة ألجهزة الهاتف المحمول و لألجهزة ذات شاشات الّلمسبحیث تجعلها م

من  قیمة مناسبة و معّرفة مسبقاً  إضافة من خالل العناصر فیمكن أن یتم تحسین مظهرها أیضاً 
  .في الصفحة بالوسم الذي یمّثلهاالخاصة  classللواصفة  Bootstrapطویر قبل فریق ت

  Bootstrapنظام العرض الشبكي في 

و ذلك  Gridمحتوى الصفحة مع تغییر أبعاد الشاشة باستخدام تقنّیة الشبكة  Bootstrapتالئم 
ة النسبعمود لكل منها نفس  12إلى  )بشكل متخیَّل(منطقیًَّا  عبر تقسیم عرض الصفحة الكّلي
 أن یقوم بتوزیع عناصر صفحته للمصممو بذلك فهي تتیح  , المئوّیة من عرض الصفحة الكّليّ 

  .أو على عدد أقل من األعمدة) افتراضّیاً (على األعمدة االثني عشر 

جعل أحد األعمدة بعرض عمودین مجتمعین أو ثالثة أعمدة مجتمعة أو  Bootstrapكما تتیح 
أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانیة أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر أو إثنى عشر و ذلك 

ینتهي برقم  classمن الحاالت المطلوبة بحیث یكون اسم الـ  مختلف لكل حالة classمن خالل 
یوّضح الجدول التالي أسماء هذه الـ , دة التي سیحتّل مساحتها العرضّیة یعّبر عن عدد األعم

Classes.  

Class  عدد األعمدة  

col-md-1  عمود واحد  

col-md-2 عمودین  
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...   

col-md-12  ًإثنى عشر عمودا  

  

تسمح بإنشاء أكثر من توزیع شبكي في نفس  Bootstrapأن نذكر أّن شبكة بالطبع ال ننسى 
ذو  Classالصفحة و ذلك من خالل تقسیم الصفحة إلى مجموعة من األسطر لكل سطر منها الـ 

  :في عّدة أسطر مختلفة Bootstrapتعرض الشیفرة التالیة كیفّیة استخدام شبكة ,  row االسم 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
  <head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Bootstrap ة مثال على شبكةصفح </title> 
 
    <!-- Bootstrap تضمین ستایل الـ--> 
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
     
     <!-- jQuery تضمین --> 
    <script src="js/jquery.min.js"></script> 
     
    <!-- Bootstrap تضمین سكربت --> 
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
     
  </head> 
   
  <body> 
     
    <div class="row"> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
      <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
    </div> 
    <div class="row"> 
      <div class="col-md-8">.col-md-8</div> 
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      <div class="col-md-4">.col-md-4</div> 
    </div> 
    <div class="row"> 
      <div class="col-md-4">.col-md-4</div> 
      <div class="col-md-4">.col-md-4</div> 
      <div class="col-md-4">.col-md-4</div> 
    </div> 
    <div class="row"> 
      <div class="col-md-6">.col-md-6</div> 
      <div class="col-md-6">.col-md-6</div> 
    </div> 
 
  </body> 
   
</html> 
 

  Bootstrapشبكة كیفّیة استخدام  : 4الشیفرة 

  Bootstrapفي  Classالقیم المعّرفة مسبقًا للواصفة 

  :انظر الرابط التالي Bootstrapالخاصة بـ  classesلمزید من المعلومات عن قیم الـ 

http://getbootstrap.com/css/ 

Bootstrap المالئمة للغة العربّیة  

هنا هو توّفر نسخة خاصة باللغات ذات اتجاه الكتابة من  Bootstrapآخر ما یجب أن نذكره عن 
و هي مماثلة تمامًا من حیث االستخدام لما تّم شرحه سابقًا إّال , كاللغة العربیة , الیمین إلى الیسار 

  :بطتتوّفر هذه النسخة على الرا, أّنها معّدلة بحیث تعرض اللغة العربیة بسالسة 

http://github.com/ratnic/bootstrap-rtl 

http://getbootstrap.com/css/
http://github.com/ratnic/bootstrap-rtl
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  AJAXفي طلبات الـ  CORSمفهوم الـ : المبحث الثالث

  مقّدمة

لتطبیقات الویب بالنسبة  AJAXالویب مقدار األهمّیة الذي تحظى به تقنّیة الـ  مبرمجي جمیع یعلم
و  web applicationsب التي قّربت المسافة بین تطبیقات الوی هي التقنّیة كیف ال و, العصرّیة 

بل ,  فقط GUI االستخدام ال من حیث واجهات desktop applicationsتطبیقات سطح المكتب 
بمنحها قدرة التحدیث الذاتي دون  Static pagesالثابتة ألّنها أضافت الحیاة لصفحات الویب 

  .الحاجة لتحدیث كامل الصفحة ما یعني السرعة و المرونة في العرض

القاعدة األمنّیة  متصّفحات الویب جمیعها مبرمجة لتدعم أنّ م مبرمجي الویب ال یعلمون لكّن معظ 
ما یعني أن ,  13بشكل افتراضي same-origin policy" سیاسة نفس المصدر"المعروفة باسم 

لمصدر بیانات ینتمي لـنطاق  AJAXسیمنع أّیة صفحة ویب من إجراء أّي طلب  فحتصالم
domain الصفحة األصلي ألّنه یعتبر أي طلب من هذا النوع طلبًا غیر شرعّي  مختلف عن نطاق

  .و هذا األمر جّید في الحاالت العادّیة,  14أو محاولة الختراق النطاق الثاني

فإّننا سنكون في بعض برمجّیاتنا مضطّرین حتمًا  أّما بالنسبة للتقنّیة التي سیناقشها هذا الكتاب
في نهایة المطاف  ال لشيء سوى ألّن تطبیقنا سیعمل, مختلف إلجراء طلب من نطاق إلى نطاق 

ضمن النطاق االفتراضي لمتصّفح الهاتف المحمول بینما قد نحتاج أحیانًا  كصفحة ویب ستاتیكّیة
و هو ما سیتسبب بفشل الطلب ما  AJAXإلجراء معالجة ما على نطاق موقع ویب بعید باستخدام 

  .مخّدمنا البعید ضمن CORSلم نقم بتفعیل مبدأ الـ 

                                  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Same-origin_policyانظر  13
حّتى و إن قام أحد المتحاذقین بالتحایل و إرسال الطلب باستخدام شیفرة برمجّیة خاّصة فإّن معظم المخّدمات  14

  !نع الطلب أیضًا ستم

http://en.wikipedia.org/wiki/Same-origin_policy
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تتّم عملیات المعالجة " www.faraheedy.com –الفراهیدي "في تطبیقي الخاص بمشروع : مثال
جمیعها على المخّدم البعید مما یعني أّن التطبیق الخاص باألجهزة المحمولة لیس إّال واجهة إدخال 

  !.و عرض فقط 

  و الّزبون على المخّدم CORSتفعیل 

CORS  هي اختصار لـCross-Origin Resource Sharing  أو ما یترجم إلى مشاركة
و التي تنعكس تقنّیًا بالسماح لصفحة ویب في نطاق ما بإجراء ,  15 المصادر مختلفة النطاقات

  .لمصدر آخر في نطاق مختلف AJAXطلب 

-Accessحتاج فعلّیًا سوى إلضافة الواصفة ال ن Serverمن طرف المخّدم  CORSو لتفعیل الـ 
Control-Allow-Origin  إلى ترویسات االستجابةResponse headers  بصفحات الخاصة

  .AJAXالویب التي نرید من تطبیقنا أن یتخاطب معها باستخدام طلبات الـ 

  :لصفحةعلى سبیل المثال عن طریق وضع الشیفرة التالیة في بدایة ا PHPو یتّم ذلك في لغة 
 
header("Access-Control-Allow-Origin: *"); 
 

 PHPفي  CORSتفعیل : 5الشیفرة 

  :عن طریق وضع الشیفرة التالیة CORSیتّم تفعیل  ASP.NETو في 
 
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"); 
 

 ASP.NET في CORS تفعیل: 6الشیفرة 

                                  
اجتراح " مشاركة المصادر مختلفة النطاقات"إلى  Cross-Origin Resource Sharingترجمة مصطلح  15

اجترحته أنا بعد أن بحثت و لم أجد أحدًا قبلي قد سبقني إلى ترجمة هذا المصطلح الجدید و لم أعمد إلى ترجمة 
 .و اهللا أعلم, شكل مباشر بالطبیعة الوظیفّیة لهذا المفهوم الصطلح معجمّیًا بل حاولت أن تكون ترجمتي متعّلقة ب

http://www.faraheedy.com
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) نجمة* (و كما نالحظ فإّن الهدف من التعلیمات البرمجّیة الظاهرة في الحالین هو إسناد القیمة 
و ذلك بهدف السماح ألّي مصدر بطلب هذه  Access-Control-Allow-Originللواصفة 

  .الصفحة بغّض النظر عن نطاقه

في تطبیقه  jQuery Mobileو لمن سیستعمل  Clientمن طرف الزبون  CORSأّما لتفعیل 
  :فیها AJAXأنصح بإضافة الشیفرة التالیة في بدایة الصفحة التي سیتّم إجراء طلبات 

 
<script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
   $( document ).bind( "mobileinit", function() { 
      $.support.cors                 = true; 
      $.mobile.allowCrossDomainPages = true; 
      $.mobile.pushStateEnabled      = false; 
   }); 
</script> 
 

  jQuery Mobileمن جهة الزبون باستخدام  CORSتفعیل  : 7الشیفرة 

  :موقع التاليیمكنكم االطالع على ال CORSللمزید مع المعلومات عن الـ 

www.enable-cors.org  

  خاتمة الفصل

و  jQuery Mobileلم یكن هدف هذا الفصل بالطبع التعّمق بشكل مفّصل في كّل من 
Bootstrap  فالتعّمق في میزاتهما كّلها قد یحتاج لكتاب مستقّل رّبما تسمح األّیام القادمة بكتابته ,

كما لم یكن هدف  ,هما من باب العلم بالشيء أّما في سیاق هذا الكتاب فقد جرى المرور علی
و إّنما  CORSالمبحث األخیر من هذا الفصل عرض التفاصیل التقنیة الدقیقة جدًا لمفهوم الـ 

و أّما اآلن فنحن جاهزون  ,مّما سنحتاج إلیه في سیاق هذا الكتاب اكتفیُت بذكر خالصة الموضوع 
المقّدمة  phoneGapیناقشها هذا الكتاب أال و هي تقنّیة للبدء بالحدیث عن التقنّیة األساسّیة التي 

  .Adobeمن شركة 

http://www.enable-cors.org
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  الفصل الثاني

  PhoneGapأساسیَّاُت 
  

 

Chapter.2 

PhoneGap Essentials 
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  مقدمة

حیث یبدأ بالتعریف بها ثّم یعرض كیفّیة تثبیتها و  phoneGapیناقش هذا الفصل أساسّیات تقنّیة 
ثّم , األمثلة األولى البسیطة إلعطاء تصّور أفضل عن ماهّیتها و آلّیة عملها البدء باستخدامها مع 
و تحویلها إلى  phoneGapالتطبیقات المكتوبة باستخدام تقنّیة  و نشر یعرض طریقة تحزیم

  .هاتف محمول أيّ  للتثبیت على منّصة تطبیقات قابلة

  ؟ phoneGapما هي تقنّیة 

یتیح لمطّور الویب إنشاء  Frameworkار عمل برمجّي هي إط phoneGap في التعریف فإنّ 
و من ثّم تحویل هذه  JavaScriptو  CSS 3و  HTML 5تطبیقات ویب عادّیة باستخدام 

تعمل على معظم منّصات األجهزة  Native Applicationsالتطبیقات إلى تطبیقات أصیلة 
 Operating ّیة ألنظمة تشغیلهاالقدرات البرمجو تستفید من كامل  المحمولة الذكّیة الحدیثة

Systems  و العتادّیة لعتادها الصلبHardware  , یعرض الجدول التالي المّیزات التي تتیحها
phoneGap 16 األكثر شهرةً  ألجهزة الذكّیةمن أنظمة تشغیل ا في كّل نظام تشغیل:  

  Symbian  Windows 
Phone  

WebOS  BlackBerry  Android  iPhone  Bada  

مقیاس 
  لتسارعا

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  الكامیرا

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  X  البوصلة

  ✓  ✓  ✓  ✓  X  ✓  ✓  جهات االتصال

                                  
 .http://phonegap.com/about/featureانظر  16

http://phonegap.com/about/feature
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  X  ✓  X  ✓  ✓  ✓  X  الملفات

الموقع 
  الجغرافي

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  X  ✓  X  ✓  ✓  ✓  X  الوسائط

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  الشبكة

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  التنبیه النّصي

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  التنبیه الصوتيّ 

التنبیه 
  باالهتزاز

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  X  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  X  الذاكرة بطاقة

  لكل نظام تشغیل مختلف phoneGapالمیزات التي تتیحها :  2الجدول 

في البدایة كمشروع مغمور تحت اسم مختلف أال و هو مشروع  phoneGapانطلق مشروع 
Cordova  الذي طّورته شركةNitone مؤّسسةو تبّرعت به الحقًا لصالح  لصغیرةا Apache 

شركة  اذاستحو و  2011ثّم و مع بدایة عام ,  المشهورة لینشر مفتوح المصدر تحت رخصة األخیرة
Adobe  العمالقة على شركةNitobe تحّول Cordova مغمور إلى  مفتوح المصدر من مشروع

phoneGap  ّو كل ذلك بدعم كبیر من شركة  یتذائع الص مفتوح المصدر المشروع البرمجي
Adboe 17.العمالقة  

                                  
 .http://phonegap.comو انظر أیضًا  https://cordova.apache.orgانظر  17

https://cordova.apache.org
http://phonegap.com
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  و البدء بالعمل phoneGapتثبیت 

یجب أن نقوم أوًّال بتحمیل أحدث إصدار منها من خالل موقعها  phoneGapللبدء باستخدام تقنّیة 
كما توضح  إصدار منهااسم أحدث  ثّم الضغط على http://phonegap.com/installالرسمي 

  :یةالصورة التال

 
  من موقعها الرسميّ  phoneGapتحمیل :  4الصورة 

على  phoneGapبعد انتهاء التحمیل بشكل صحیح یفترض أن یصبح بحوزتك آخر نسخة من 
  :محتویاته بعد فّك ضغطهأهّم یعرض المخطط التالي  zip.شكل ملف مضغوط بصیغة 

http://phonegap.com/install
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 بعد فّك ضغطه phoneGap.zipأهم محتویات ملف :  3الشكل التوضیحي 

على شكل موقع ویب یمكن تصّفحه دون  phoneGapتوثیقًا مفّصًال لمشروع  Docیحوي المجّلد 
أمثلة فعلّیة على شكل قوالب لمشاریع عملّیة  Libبینما یحوي المجّلد ,  Offline websiteاتصال 

Templates تخدام تعرض كیفیة اسphoneGap  في التطویر ألشهر منّصات الهواتف المحمولة
  .الذكّیة بحیث یكون كل قالب في مجّلد مستقّل یحمل اسم نظام التشغیل الشهیر

سنقوم بكتابة , و فّك ضغطها كما بّینا سابقًا  phoneGapبعد تحمیل أحدث نسخة من , حسنًا 
الذي  cordova.jsتتضّمن الملف  لیدّیةتق HTMLتطبیقنا للهاتف المحمول على شكل صفحات 

الموجودة في أّي مجّلد فرعي من  wwwتستطیع نسخه من أّي مجّلد من المجّلدات ذات االسم 
سیكون لهذه الصفحة الشكل العام , الذي ذكرناه في األسطر أعاله  Libمحتویات المجّلد الرئیسي 

  :التالي

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8" /> 
        <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> 
 <-- تحدید حجم الشاشة االبتدائيّ لمالئمة شاشات الھواتف الذكّیة --!>        
        <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-
scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width, 
height=device-height, target-densitydpi=device-dpi" /> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" /> 
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        <title>Hello World</title> 
    </head> 
    <body> 
        <div class="app"> 
 <-- محتوى الصفحة --!>            
        </div> 
        <!-- phoneGap تضمین مكتبة --> 
        <script type="text/javascript" src="cordova.js"></script> 
        <script type="text/javascript"> 
              // ستكون ھنا    phoneGap   شیفرات
        </script> 
    </body> 
</html> 

 phoneGapتطبیق  HTMLالشكل العام لصفحة :  8الشیفرة 

في  cordova.jsاألمر الوحید الممّیز في الشیفرة البرمجّیة السابقة هو أّننا قمنا بتضمین الملف 
إّال  HTMLقد یبدو غریبًا على بعض كتّاب و هذا األمر ) Bodyمنطقة الـ (نهایات جسد الصفحة 
ینصحون بتجّنب وضع شیفرات الـ ین بل إّن بعض المبرمجین المحترف,  أّنه مسموح في الحقیقة

JavaScript  في منطقة الـHead  ًو وضعها دائمًا في نهایات منطقة  كما كان متعارفًا علیه سابقا
  .Body 18الـ 

ل من خالل التعامفي صفحتك سیصبح بمقدورك  cordova.jsبعد تضمین الملف , على أّیة حال 
و هو ما سنعرض كیفّیة ,  مع منّصة عمل الهاتف المحمول بشكل كامل JavaScriptشیفرات 

األّول  PhoneGapأّما حالّیًا فنستطیع القول أّن تطبیق ,  القیام به بالتفصیل في الفصل القادم
  .☺الخاص بك قد أصبح جاهزًا و هو تطبیق رائع ال یقوم بأي شيء لحّد اآلن 

  إلى الهواتف المحمولة الذكّیة phoneGapقات نشر تطبی

بعد إنجاز تطبیقك بشكل كامل یبقى أن تقوم بنشره على شكل ملفات تنفیذیة كّل واحد منها موّجه 
 ipk.و  Androidلمنّصة عمل  apk.(لهواتف المحمولة للعمل على منّصة مختلفة من منّصات ا

  ).إلخ إلخ...  IOSلمنّصة عمل 

                                  
 http://kalshamaa.wordpress.com/2011/08/01انظر  18

http://kalshamaa.wordpress.com/2011/08/01
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  :شر تطبیقكهناك طریقتان لن

الخاصة بجمیع منّصات العمل التي ترغب  SKDsاألولى تتطّلب أن تقوم بتحمیل جمیع الـ  •
على حدة و هو ما یتطّلب  SDKبالنشر إلیها و من ثّم تشغیل أدوات النشر المرفقة بكل 

و ألّنني , و بذل الموارد الالزمة لذلك كاّفًة  SKDsبمعنى آخر تعّلم العمل على جمیع الـ 
نهائیًَّا و أعرض الطریقة الثانیة  أنصار السهولة و التبسیط سأتجاهل هذه الطریقة من

  .السهلة

و الـ  HTMLتقوم بضغط جمیع صفحات الـ  تتمّثل بكل بساطة بأنالثانیة طریقة النشر  •
JS  و الـCSS  الخاصة بتطبیقك في ملف.zip بعد أن تضیف إلیها بعض ملّفات ,  وحید
و هي ملّفات سنأتي ) على سبیل المثال config.xmlكالملف (الخاّصة  XMLالـ 

 :انظر الصورة, الستعراض الهدف منها بالتفصیل في فقرات الحقة 

 
و تضع ملّفات الـ  index.htmlیجب أن تسّمي الصفحة الرئیسیة الخاصة بمشروعك باسم  :ملحوظة
XML  شروعك وفق بنیة الملفات التي ما عدا ذلك بإمكانك توزیع م, الخاصة معها بنفس المستوى

  .تختارها
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بزیارة خدمة النشر المجانّیة المقّدمة من  بعد أن یصبح هذا الملف المضغوط جاهزًا نقوم
 :على الرابط Adobeشركة 

http://build.phonegap.com 

 Registerتقوم بعمل حساب مّجاني جدید من خالل اختیار الضغط على الرابط و من ثّم 
من التبویب  New appعد االشتراك بنجاح بتسجیل الدخول و اختیار األمر ثّم تقوم ب
Apps  ,ملف ( ثّم تقوم برفع الملف المضغوط.zip (الذي یحوي  الذي أعددناه سابقًا و

مشروعك و تنتظر قلیًال لتظهر لك واجهة تحوي روابط تحمیل النسخ القابلة للنشر من 
 :هر الصورة التالیةتظكما  مشروعك على المنّصات المختلفة

 
  Adobe من المقدمة المجانیة النشر بخدمة بنائها بعد تطبیقك من النهائیة النسخ :5الصورة 

http://build.phonegap.com
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عند هذه النقطة تستطیع تحمیل صیغة الملف المناسبة لهاتفك المحمول و رفعها على 
 .☺مبارك مبارك , ه و استخدامه لتبدأ اختبار  الهاتف و سیعمل تطبیقك كأّي تطبیق عاديّ 
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  على األجهزة المحمولة phoneGapاختبار تطبیقات 

بعد إنجاز تطبیقك بشكل كامل و نشره كما ناقشنا في الفقرة 
  :ثالث طرقتستطیع البدء باختباره بإحدى , السابقة 

لمنّصة عمل نقل الملف التنفیذي المناسب  :األولىالطریقة 
المحمول الحقیقّي و تشغیله بشكل  كهاتفإلى  هاتفك المحمول

  .اعتیادي كما تشّغل أّي تطبیق آخر و البدء باختباره

توّفر كل شركة من الشركات المصّنعة  :الثانیةالطریقة 
و المحاكي , ألجهزة المحمول الذكّیة محاكیًا لهواتفها المحمولة 

عبارة عن برنامج حاسوبّي یعمل على الحاسب اآللّي العادّي 
بمثابة جهاز محمول ذكّي افتراضي تستطیع تشغیله و  و یكون

  .تثبیت برنامجك علیه و اختباره

  :یعرض الجدول التالي أشهر المحاكیات و روابط تحمیلها

  رابط التحمیل  المنّصة

Android http://developer.android.com/sdk 

IOS http://visualstudiogallery.msdn.microsof
t.com/6bed5adb-1d6a-483d-9e22-

Windows Phone http://dev.windowsphone.com/en-
us/downloadsdk 

BlackBerry http://us.blackberry.com/sites/developer
s/resources/simulators.html 

  أشهر المحاكیات و روابط تحمیلها:  3الجدول 

http://developer.android.com/sdk
http://visualstudiogallery.msdn.microsof
http://dev.windowsphone.com/en
http://us.blackberry.com/sites/developer
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ض تعرض الصور التالیة بع
و الـ  Androidألجهزة الـ  المحاكیات
iPhone  و الـWindows Phone 

حاسب شخصي   تثبیتها على بعد
  :Windows 7یعمل بنظام تشغیل 
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و هو  في الواقع كنت قد وّقعت عقد نشر كتابي هذا و تهّیأت لنشره في الیوم التالي :الطریقة الثالثة
بإطالق  2014- 11- 10فاجئ في نهایة یومي بتاریخ أل ال یشرح سوى طریقتین الختبار التطبیق

Mozilla  نسخة جدیدة خاّصة بالمطّورین من متصّفحها الشهیرFirefox  , و فرحت أثناء
و لوال  phoneGapاستكشافي لها أّنها تأتي مرفقة بمحاكي خاص بها یستطیع اختبار تطبیقات 

یسیرًا مما  اً جزء الحاسب اآللي إالّ  ن مواردأّنني رأیت أّن هذا المحاكي خفیف جّدًا و ال یستهلك م
  !تستهلكه المحاكیات التقلیدّیة لنشرت كتابي دون كتابة هذه الفقرة 

  :من الرابط Firefox developersلتجربة هذا المحاكي قم أوًال بتحمیل نسخة 

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/developer/ 

ثّم اختر أحد ,  Firefox WebIDEللوصول لنافذة  SHIFT+F8  ثّم و بعد تشغیله اضغط على
  .لیبدأ المحاكي بالعمل Select Runtimeالمحاكیات من قائمة 

  Firefox Developersمحاكي المتصفح : 6الصورة 

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/developer/
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 browseمن القائمة  open packaged appاختر األمر , اآلن و لتحمیل تطبیقك للمحاكي 
  .یل تطبیقك إلى المحاكي و تجریبهلتحم

  .ه حالیاً تدعم phoneGapو  Firefox OSنظام التشغیل الخاص بهذا المحاكي اسمه : ملحوظة
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  phoneGap Buildملحوظات بشأن خدمة النشر 

و المقّدمة من شركة  PhoneGapال بّد عند رفع ملف مضغوط جدید لخدمة النشر الخاصة بـ 
Adobe ط التالیةمن مراعاة النقا:  

ضمن الملف المضغوط الذي سترفعه ألّن خدمة النشر  cordova.jsال تضّمن الملف  .1
 .ستضّمن أحدث نسخة منه بشكل تلقائيّ 

امسح  cordova.jsالخاصة بك و التي تحوي تضمینًا للملف  HTMLفي جمیع صفحات  .2
  :األسطر البرمجیة الخاصة بالتضمین و استبدلها بالسطر

 
<script src="phonegap.js"></script>  
 

 قبل نشر التطبیق phoneGapالتضمین الجدید لمكتبة :  9الشیفرة 

الخاصة ضمن ملّفك المضغوط ستقوم خدمة النشر  XMLإن لم تقم بوضع ملفات الـ  .3
 .باستخدام إعدادات افتراضّیة نیابة عنك

ل مع منّصة عمل الهاتف المحمول في الحدث من المهم أن تقوم بكتابة أي أحداث تتعام .4
  :و الذي یأخذ الشكل العام التالي onDeviceReadyالخاص 

<head> 

     <script type="text/javascript" charset="utf-8"     
src="phonegap.js"></script> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
    document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, 
false); 
 
    function onDeviceReady() { 
 شیفرتك ستكتب ھنا //        
    } 
    </script> 
</head> 
 

 Buildالمخصصة لخدمة  phoneGapالشكل العام لشیفرة  :10الشیفرة 
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  الخاصة XMLملفات الـ 

على مجموعة من  Adobeو التي تقّدمها شركة  PhoneGapبـ  نشر الخاصةتعتمد خدمة ال
الخاصة بكل منّصة عمل من  package filesالخاّصة لتولید ملفات التحزیم  xmlملفات الـ 

و ذلك بهدف تشغیل كاّفة المیزات التي یحتاجها تطبیقك على كّل , منّصات العمل التي تدعمها 
  .config.xml هو الملفهذه الملّفات على اإلطالق و أهم , منّصة عمل مستهدفة 

و , على معلومات أساسّیة متعّلقة بالتطبیق المراد نشره كاسم التطبیق  config.xmlیحتوي الملف 
و الشاشة الترحیبّیة الخاصة به بأحجامها , و اسم مؤّلفه و عناوینه , أیقونته بأحجامها المختلفة 

 و اإلضافات التي نرید تفعیلها في هذا التطبیق,  یحتاجها التطبیقو الصالحّیات التي ,  المختلفة
  :config.xmlبسیطًا لملّف  تعرض الشیفرة التالیة مثاالً ,  إلخ... 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<widget xmlns     = "http://www.w3.org/ns/widgets" 
        xmlns:gap = "http://phonegap.com/ns/1.0" 
        id        = "com.phonegap.helloPhoneGapApp" 
        version   = "1.0.0"> 
 
    <name>Hello PhoneGap App.</name> 
 
    <description> 
        Hello PhoneGap sample application. 
    </description> 
 
    <author href="http://www.facebook.com/Mukhtar.SS" 
email="mokhtar_ss@hotmail.com"> 
        Mukhtar SayedSaleh 
    </author> 
 
    <icon src="icon.png" /> 
 
    <gap:splash src="res/screen/android/screen-ldpi-portrait.png"       
gap:platform="android" gap:qualifier="port-ldpi" /> 
 
</widget> 
 

 config.xmlمثال بسیط لملف : 11 الشیفرة

http://www.w3.org/ns/widgets
http://phonegap.com/ns/1.0
http://www.facebook.com/Mukhtar.SS
mailto:mokhtar_ss@hotmail.com
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و معّرفه  Hello PhoneGapكما تالحظ فإّن الملف أعاله یخبرنا أّن التطبیق الجدید اسمه 
  com.phonegap.helloPhoneGapAppالخاص هو 

م من هذا الكتاب و أّما في الفصل القاد, إّن معرفة هذه المعلومات األساسّیة كافیة لحّد هذه المرحلة 
سنعرض األسطر التي قد نحتاج إلضافتها لنهایة  phoneGapمع استعراضنا لكل میزة من میزات 

  .كي یعمل التطبیق بشكل صحیح config.xmlملف الـ 
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  الفصل الثالث

PhoneGap في العمق 
  

 

Chapter.3 

PhoneGap in-depth 
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  مقدمة

لتعطي صفحات الویب العادّیة القدرة على التعامل  phoneGapكیفّیة توظیف یناقش هذا الفصل 
للجهاز الذكّي كالكامیرا و وسائط التخزین و تجهیزات الـ  Platformمع كامل منّصة العمل 

Bluetooth  و الـWiFi  و سجل األسماء و الـMicrophone  إلخ... و السّماعة.  
من خاّصة  plug-inالذكّي بواسطة إضافة یتّم الوصول لكل جزء من أجزاء منّصة العمل للجهاز 

 phoneGapإضافات من  ف نخّصص فقرة مستقّلة لكّل إضافةو سو  phoneGapإضافات 
إضافة لما ,  اإلضافة تلكعارضیَن الشیفرات البرمجّیة الخاصة بالتعامل مع  على حدةاألصیلة 

ر برمجّیة لیعمل التطبیق من أسط plugins.xmlو ملف الـ  config.xmlنحتاج إلضافته لملف الـ 
 Vibrationالتحّكم بمیزة االهتزاز  باإلضافة التي تتیح لناو سنبدأ حدیثنا ذلك ,  بشكل صحیح

  .الخاصة بالهاتف المحمول

  Vibration plug-in إضافة التحكم بمیزة االهتزاز

  :بالهاتف المحمول نقوم بمایليللتحّكم بمیزة االهتزاز الخاّصة 

  :السطر التالينضیف  config.xmlفي الملف  .1
<gap:plugin name="org.apache.cordova.vibration" version="0.3.11" /> 
 

 config.xmlتفعیل إضافة التحكم باالهتزاز في ملف  :12الشیفرة 

 java scriptاآلن نستطیع التعامل مع االهتزاز الخاص بالهاتف المحمول من خالل شیفرة  .2
لتفعیل االهتزاز حسب القیمة المررة لها  ()navigator.vibrateعن طریق الدالة البرمجّیة 

متواترة و التي تعبر عن زمن االهتزاز بالمیللي ثانیة أو عن مصفوفة أرقام تعّبر عن أزمنة 
 .من االهتزاز و التوّقف
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, هتزاز یعمل حالّیاً إللغاء أي ا ()navigator.notifications.cancelVibration و الدالة .3
   :انظر المثال التالي

<html> 
  <head> 
    <title>vibration example</title> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8" 
src="phonegap.js"></script> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
    document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false); 
    function onDeviceReady() { 
        alert("I am ready, Click on links"); 
    } 
     
    function vibrate(){ 
        navigator.vibrate(3000); 
    }; 
     
    function vibrateSeries(){ 
        navigator.vibrate([1000,2000,1000,2000,1000,2000]); 
    }; 
    </script> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>Example</h1> 
    <p onclick="vibrate()">Vibrate for 3 seconds</p> 
    <p onclick="vibrateSeries()">Vibrate every 2 seconds</p> 
  </body> 
</html> 
 

 مثال على إضافة التحكم باالهتزاز: 13الشیفرة 

و جمیع األمثلة األخرى التي سترد في هذا  بإمكانك تحمیل الشیفرة البرمجیة الكاملة الخاصة بهذا المثال: ملحوظة
 :  على العنوان facebookمن خالل صفحة الكتاب على موقع التواصل االجتماعي  الفصل

https://www.facebook.com/phonegapAR  

https://www.facebook.com/phonegapAR
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  Camera plug-in بالكامیراضافة التحكم إ

  :المحمول نقوم بمایلي بكامیرا الهاتفللتحّكم 

  :نضیف السطر التالي config.xmlفي الملف  .1
<gap:plugin name="org.apache.cordova.camera" version="0.3.2" /> 
 

  phoneGapي تفعیل إضافة التعامل مع الكامیرا ف:14الشیفرة 

 java scriptبالهاتف المحمول من خالل شیفرة  الكامیرا الخاصةاآلن نستطیع التعامل مع  .2
 :ذات التوقیع getPictureدالة البرمجّیة عن طریق ال

navigator.camera.getPicture(onSuccess, onError, Options ); 

التي ستنّفذ فور نجاح  onSuccessو من ثّم التعامل معها عن طریق دالة  اللتقاط صورة
   :انظر المثال التالي, دالة االلتقاط 

<html> 
  <head> 
    <title>Camera example</title> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8" 
src="phonegap.js"></script> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
        document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, 
false); 
        function onDeviceReady() { 
            alert("I am ready, Click on links"); 
        } 
         
        function takePic(){ 
            navigator.camera.getPicture(onSuccess, onFail, { quality: 
50, 
                destinationType: Camera.DestinationType.DATA_URL 
            }); 
        }; 
         
        function onSuccess(imageURI) { 

            var image = document.getElementById('img'); 
            image.src = imageURI; 
        } 
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        function onFail(message) { 
            alert('Failed because: ' + message); 
        } 
    </script> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>Example</h1> 
    <p onclick="takePic()">take picture</p> 
    <img id="img" /> 
  </body> 
</html> 

 phoneGapفي  مثال على إضافة التحكم بالكامیرا :15الشیفرة 
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 Battery plug-inإضافة قراءة حالة البّطارّیة 

  :لقراءة حالة البّطارّیة نقوم بمایلي

  :نضیف السطر التالي config.xmlفي الملف  .1
<gap:plugin name="org.apache.cordova.battery-status" version="0.2.11" 
/> 
 

  phoneGapتفعیل إضافة قراءة حالة البّطارّیة في : 16الشیفرة 

 java scriptالخاصة بالهاتف المحمول من خالل شیفرة  قراءة حالة البطاریةاآلن نستطیع  .2
   :انظر المثال التالي batterystatus الحدث البرمجيّ عن طریق 

<html> 
  <head> 
    <title>buttery example</title> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8" 
src="phonegap.js"></script> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
        document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, 
false); 
        function onDeviceReady() { 
            alert("I am ready, watch battery status"); 
            window.addEventListener("batterystatus", onBatteryStatus, 
false); 
 
        } 
         
        function onBatteryStatus(info) { 
            document.getElementById('status').innerHTML = "Level: " + 
info.level + " isPlugged: " + info.isPlugged; 
        } 
    </script> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>Example</h1> 
    <p id="status">Battery status</p> 
  </body> 
</html> 
 

  phoneGapفي  مثال على قراءة حالة البطاریة:17الشیفرة 
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 Device plug-in معلومات الجهازإضافة قراءة 

  :نقوم بمایلي معلومات الجهازلقراءة 

  :نضیف السطر التالي config.xmlفي الملف  .1
<gap:plugin name="org.apache.cordova.device" version="0.2.12" /> 

  phoneGapتفعیل إضافة قراءة معلومات الجهاز في  :18الشیفرة 

عن  java scriptمن خالل شیفرة الجهاز الذكي الخاص بنا ن نستطیع قراءة حالة اآل .2
   :انظر المثال التالي deviceالبرمجّي  الكائنطریق 

<html> 
  <head> 
    <title>device example</title> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8" 
src="phonegap.js"></script> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
        document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, 
false); 
        function onDeviceReady() { 
            alert("I am ready to display device info"); 
            document.getElementById('status').innerHTML =  
                "cordova version: " + device.cordova + "<br/>" +  
                "device model: " + device.model + "<br/>" +  
                "device platform: " + device.platform + "<br/>" +  
                "device uuid: " + device.uuid + "<br/>" +  
                "android version: " + device.version ; 
 
        } 
         
    </script> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>Example</h1> 
    <p id="status">device info</p> 
  </body> 
</html> 

 phoneGapهاز في مثال على قراءة معلومات الج: 19الشیفرة 
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 Contacts plug-in سجل جهات االتصالإضافة 

  :للتعامل مع سجل جهات االتصال نقوم بمایلي

  :نضیف السطر التالي config.xmlفي الملف  .1
<gap:plugin name="org.apache.cordova.contacts" version="0.2.13" /> 

 phoneGapجل األسماء في تفعیل إضافة س: 20الشیفرة 

من خالل شیفرة  بهاتفنا الذكيّ  التعامل مع سجل جهات االتصال الخاصاآلن نستطیع  .2
java script  عن طریق الكائن البرمجّيnavigator.contacts انظر المثال التالي:   

<html> 
  <head> 
    <title>contacts example</title> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8" 
src="phonegap.js"></script> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
        document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, 
false); 
        function onDeviceReady() { 
            alert("I am ready, click on links"); 
        } 
         
        function write(){ 
            var myContact = navigator.contacts.create({"displayName": 
"PhoneGapAR","addresses": "http://www.facebook.com/phonegarAR"}); 
        } 
        function pick(){ 
            navigator.contacts.pickContact(function(contact){ 
                alert('The following contact has been selected:' + 
JSON.stringify(contact)); 
            },function(err){ 
                alert('Error: ' + err); 
            }); 
        } 
    </script> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>Example</h1> 
    <p onclick="write">add phonegapAR contact !</p> 
    <p onclick="pick">pick contact</p> 
  </body> 
</html> 
 

 phoneGapالتعامل مع جهات االتصال في  :21الشیفرة 

http://www.facebook.com/phonegarAR
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 Device motion plug-inإضافة التحّسس لحركة الجهاز 

و یتّم تحدید , في الفضاء الدیكارتي  zو  yو  xعلى حركة الجهاز بناء على إحداثّیاته  یتّم التعّرف
 deviceو لقراءة هذه اإلحداثّیات نستعمل اإلضافة , الحركة بحدوث تغّیر في اإلحداثّیات 

motion باتباع الخطوات التالیة:  

  :نضیف السطر التالي config.xmlفي الملف  .1
<gap:plugin name="org.apache.cordova.device-motion" version="0.2.10" 
/> 

 phoneGapتفعیل إضافة التحسس لحركة الجهاز في : 22الشیفرة 

 javaالخاص بهاتفنا الذكّي من خالل شیفرة حّساس الحركة اآلن نستطیع التعامل مع  .2
script  عن طریق الكائن البرمجّيnavigator.accelerometer انظر المثال التالي:   

<html> 
  <head> 
    <title>device motion example</title> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8" 
src="phonegap.js"></script> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
        var watchID; 
        document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, 
false); 
        function onDeviceReady() { 
            alert("I am ready , watch x and y and z while moving 
phone"); 
            watchID = 
navigator.accelerometer.watchAcceleration(onSuccess, onError, { 
frequency: 1000 }); 
        } 
         
        function onSuccess(acceleration) { 
            document.getElementById("coor").innerHTML =  
                  'Acceleration X: ' + acceleration.x + '\n' + 
                  'Acceleration Y: ' + acceleration.y + '\n' + 
                  'Acceleration Z: ' + acceleration.z + '\n' + 
                  'Timestamp: '      + acceleration.timestamp + '\n'; 
        }; 
 
        function onError() { 
            alert('error!'); 
        }; 
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    </script> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>Example</h1> 
    <p id="coor">watch me !</p> 
  </body> 
</html> 

  phoneGapمثال على قراءة حّساسات الحركة في  :23الشیفرة 
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 Geolocation plug-in قراءة معلومات الموضع الجغرافي للجهازإضافة 

بالنسبة  في الفضاء الدیكارتي zو  yو  xاته بناء على إحداثیّ  موقع الجهازیتّم التعّرف على 
لخطوط الطول و العرض على سطح الكرة األرضّیة و یتم تحدید المنطقة الجغرافیة التي یوجد بها 

  .الجهاز بشكل داخلّي بناء على معادالت ریاضّیة معروفة و معّدة مسبقًا لهذا الغرض

  :باتباع الخطوات التالیة geolocationاإلضافة نستعمل  الجغرافّیة للجهاز اإلحداثّیات مع للتعامل

  :نضیف السطر التالي config.xmlفي الملف  .1
<gap:plugin name="org.apache.cordova.device-motion" version="0.2.10" 
/> 

 phoneGapتفعیل إضافة التحسس لحركة الجهاز في : 24الشیفرة 

 javaل مع حّساس الحركة الخاص بهاتفنا الذكّي من خالل شیفرة اآلن نستطیع التعام .2
script  عن طریق الكائن البرمجّيnavigator.accelerometer انظر المثال التالي:   

<html> 
  <head> 
    <title>device geolocation example</title> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8" 
src="phonegap.js"></script> 
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
        document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, 
false); 
        function onDeviceReady() { 
            alert("I am ready , watch coordinates after clicking 
ok"); 
            navigator.geolocation.getCurrentPosition(onSuccess, 
onError); 
        } 
         
        function onSuccess(acceleration) { 
            document.getElementById("coor").innerHTML =  
                  'Latitude: '          + position.coords.latitude          
+ '\n' + 
                  'Longitude: '         + position.coords.longitude         
+ '\n' + 
                  'Altitude: '          + position.coords.altitude          
+ '\n' + 
                  'Accuracy: '          + position.coords.accuracy     
+ '\n' + 
                  'Altitude Accuracy: ' + 
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position.coords.altitudeAccuracy  + '\n' + 
                  'Heading: '           + position.coords.heading           
+ '\n' + 
                  'Speed: '             + position.coords.speed         
+ '\n' + 
                  'Timestamp: '         + position.timestamp                
+ '\n'; 
        }; 
 
        function onError() { 
            alert('error!'); 
        }; 
 
    </script> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>Example</h1> 
    <p id="coor">watch me !</p> 
  </body> 
</html> 

 phoneGapمثال على التعامل مع الموقع الجغرافي في : 25الشیفرة 

 المزید من اإلضافات

وددت , عشرات بل مئات اإلضافات  Adobeالمقّدمة من شركة  PhoneGap Buildتوّفر خدمة 
و لهذا , علومة تقنّیة تضاف للقارئ العزیز لو أّن في عرض األمثلة على استخدامها جمیعًا م

لكّنني سأشرح الخطوات العامة للتعامل مع أي , سأكتفي بما عرضته من أمثلة على اإلضافات 
  :إضافة كمایلي

 Adobeالمقّدمة من  PhoneGap Buildنقوم بالدخول لموقع اإلضافات الخاصة بخدمة  .1
 .http://build.phonegap.com/plugins: على الرابط التالي

 .نختار اإلضافة التي نرغب باستخدامها و ندخل إلى صفحتها .2

 config.xmlننسخ شیفرة التضمین الخاصة بها و نضیفها إلى ملف  .3

 .بناء على توثیقها المعروض في موقعها index.htmlنستعمل اإلضافة في صفحة الـ  .4

  

http://build.phonegap.com/plugins
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 خاتمة

و بالتالي  PhoneGapا حدیثنا عن تقنّیة بعرضنا لكیفّیة استخدام اإلضافات نكون قد أنهین, حسنًا 
أصبحنا قادرین على التعامل مع أي جزء من منّصة عمل الهاتف المحمول الخاص بنا بسهولة و 

  .یسر

و بذلك یكون الهدف األساسي لهذا الكتاب قد تحقق بإذن اهللا و أصبح قارئه الكریم قادرًا على بناء 
  .مولة الذكّیة المعروفة الیوم في عالمنا العربيّ تطبیق متكامل لمعظم منّصات الهواتف المح

یتقّبل هذا العمل المتواضع خالصًا لوجهه الكریم و أن یكتبه صدقة جاریة و یبقیه أسأل اهللا أن 
ماكثًا في األرض ینفع الناس و أن یجعل علمي و اجتهادي من العلم الذي ینتفع به و أن یطیل 

ّم مشواري في نشر المزید من الكتب التقنّیة العربّیة التي عمري و یهّیئ لي الظروف المناسبة ألت
  .تتناول أحدث التقنّیات محاوًال تیسیر هذا العلم لجمیع محّبیه

لذلك أرّحب بأّي استفسار أو اقتراح على , و سأبقى , و أنّوه أّنني ما زلُت أتعّلم , أشكركم , ختامًا 
على صفحة الكتاب على موقع التواصل  أو mokhtar_ss@hotmail.comبریدي اإللكترونّي 

و السالم علیكم و رحمة ,  facebook.com/phonegapARاالجتماعي فیس بوك على العنوان 
  .اهللا و بركاته

  

  تّم بحمد اهللا

  2014- 11- 11دمشق 

****  

  

mailto:mokhtar_ss@hotmail.com
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  التوضیحّیة فهرس األشكال

 20 ............................... األساسّیة jQuery Mobile ملفات بنیة:  1 التوضیحي الشكل

 27 ...................... ضغظه فك بعد Bootstrap.zip ملف محتویات:  2 التوضیحي الشكل

 40 ................ ضغطه فكّ  بعد phoneGap.zip ملف محتویات أهم:  3 التوضیحي الشكل
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  ّصورفهرس ال

 17 ..................................... المتأقلمة لویبا صفحة تصمیم فكرة توضیح:  1 الصورة

 19 ................................... الرسميّ  موقعها من jQuery Mobile تحمیل:  2 الصورة

 26 ......................................... الرسميّ  موقعها من Bootstrap تحمیل:  3 الصورة

 39 ........................................ الرسميّ  موقعها من phoneGap تحمیل:  4 الصورة

 Adobe .. 43 من المقدمة المجانیة النشر بخدمة بنائها بعد تطبیقك من النهائیة النسخ: 5 الصورة

 Firefox Developers ....................................... 47 المتصفح محاكي: 6 الصورة
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  فهرس الشیفرات البرمجّیة

 18 ..................................................... بسیطة متأقلمة ویب صفحة:  1 الشیفرة

 20 ........................................ األساسّیة jQuery Mobile صفحة شكل:  2 الشیفرة

 28 ............................................. األساسّیة Bootstrap صفحة شكل:  3 الشیفرة

 Bootstrap ............................................... 30 شبكة استخدام كیفّیة:  4 الشیفرة

 PHP ........................................................ 32 في CORS تفعیل: 5 الشیفرة

 ASP.NET ................................................. 32 في CORS تفعیل: 6 الشیفرة

 jQuery Mobile ..................... 33 باستخدام الزبون جهة من CORS تفعیل : 7 الشیفرة

 phoneGap ............................... 41 تطبیق HTML لصفحة العام الشكل:  8 الشیفرة

 49 .......................... التطبیق نشر قبل phoneGap لمكتبة الجدید التضمین:  9 الشیفرة

 Build ..................... 49 لخدمة المخصصة phoneGap لشیفرة العام الشكل :10 الشیفرة

 config.xml ................................................. 50 لملف بسیط مثال: 11 الشیفرة

 config.xml ........................... 55 ملف في هتزازباال التحكم إضافة تفعیل :12 الشیفرة

 56 .............................................. باالهتزاز التحكم إضافة على مثال: 13 الشیفرة

 phoneGap ............................... 57 في الكامیرا مع التعامل إضافة تفعیل:14 الشیفرة

 phoneGap ............................. 58 في بالكامیرا التحكم إضافة على مثال :15 الشیفرة

 phoneGap .............................. 59 في البّطارّیة حالة قراءة إضافة تفعیل: 16 الشیفرة

 phoneGap ................................. 59 في البطاریة حالة قراءة على مثال:17 الشیفرة

 phoneGap .......................... 60 في الجهاز معلومات قراءة إضافة تفعیل :18 الشیفرة

 phoneGap ............................. 60 في الجهاز معلومات قراءة على مثال: 19 الشیفرة

 phoneGap ................................... 61 في األسماء سجل إضافة تفعیل: 20 الشیفرة
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 phoneGap ................................... 61 في االتصال جهات مع التعامل :21 الشیفرة

 phoneGap .......................... 62 في الجهاز لحركة التحسس إضافة تفعیل: 22 الشیفرة

 phoneGap ............................. 63 في الحركة حّساسات قراءة على مثال :23 الشیفرة

 phoneGap .......................... 64 في الجهاز لحركة التحسس إضافة تفعیل: 24 الشیفرة

 phoneGap ........................ 65 في الجغرافي الموقع مع التعامل على مثال: 25 شیفرةال
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  فهرس الجداول

 jQuery Mobile ................ 24 في data-role للواصفة إسنادها الممكن القیم:  1 الجدول

 38 ..................... مختلف تشغیل نظام لكل phoneGap تتیحها التي المیزات:  2 الجدول

 45 .............................................. تحمیلها روابط و المحاكیات أشهر:  3 الجدول
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  المحتویاترس فه
 5 .......................................................................................... اإلھداء

 7 ................................................................................ الكتاب یديّ  بین

 13 .................................................... سومیَّةالرُّ  االستخدامِ  واجھاتِ  تطویرُ 

 15 ......................................................................................... مقدمة

 GRAPHICAL USER INTERFACES ................................ 15 الرسومیّة االستخدام واجھات

 RESPONSIVE WEB DESIGNS ......................................... 16 المتأقلمة الویب تصامیم

 JQUERY MOBILE  ...................................................... 18 تقنیّة - األّول المبحث

 JQUERY MOBILE ............................................................... 19 استخدام كیفیّة

ً  المعّرفة الوظیفیة األدوار  JQUERY MOBILE ...................................... 21 في مسبقا

JQUERY MOBILE 24 ....................................................... العربیّة للغة المالئمة 

 BOOTSTRAP  .......................................................... 25 تقنیّة - الثاني المبحث

 BOOTSTRAP ................................................................... 25 استخدام كیفیّة

 BOOTSTRAP ...................................................... 28 في الشبكي العرض نظام

ً  المعّرفة القیم  BOOTSTRAP ........................................ 30 في CLASS للواصفة مسبقا

BOOTSTRAP 30 ........................................................... العربیّة للغة المالئمة 

 AJAX ..................................... 31 الـ طلبات في CORS الـ مفھوم :الثالث المبحث

 31 ......................................................................................... مقّدمة

 32 ........................................................ الّزبون و المخّدم على CORS تفعیل

 33 ................................................................................ الفصل خاتمة

 PHONEGAP ..................................................................... 35 أساسیَّاتُ 

 37 ......................................................................................... مقدمة

 37 .................................................................... ؟ PHONEGAP تقنیّة ھي ما

 39 ............................................................ بالعمل البدء و PHONEGAP تثبیت

 41 .................................. الذكیّة المحمولة الھواتف إلى PHONEGAP تطبیقات نشر
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 45 ...................................... المحمولة األجھزة على PHONEGAP تطبیقات اختبار

 PHONEGAP BUILD ............................................ 49 النشر خدمة بشأن ملحوظات

 50 ...................................................................... الخاصة XML الـ ملفات

PHONEGAP 53 .................................................................... العمق في 

 55 ......................................................................................... مقدمة

 VIBRATION PLUG-IN.......................................... 55 االھتزاز بمیزة التحكم إضافة

 CAMERA PLUG-IN ................................................... 57 بالكامیرا التحكم إضافة

 BATTERY PLUG-IN .............................................. 59 البطّاریّة حالة قراءة إضافة

 DEVICE PLUG-IN ............................................ 60 الجھاز معلومات قراءة إضافة

 CONTACTS PLUG-IN ........................................... 61 االتصال جھات سجل إضافة

 DEVICE MOTION PLUG-IN ................................... 62 الجھاز لحركة التحّسس إضافة

 GEOLOCATION PLUG-IN .............. 64 للجھاز الجغرافي الموضع معلومات قراءة إضافة

 65 ........................................................................ اإلضافات من المزید
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 73 .............................................................................. الجداول فھرس
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  المؤلف في سطور

و اسمه , اسمه الصریح مختار سّید صالح بن فؤاد 
المستعار في أعماله األدبّیة هو مختار الكمالّي نسبة إلى 

على الحدود العراقّیة  مدینة البوكمال الواقعة شرق سوریا
  .1989و التي ولد فیها عام  السورّیة

و هو , تیة یحمل إجازة في هندسة الحاسوب و المعلوما
اآلن على مشارف الحصول على درجة الماجستیر في 

  .اختصاص تقانات الویب

من مبرمج یعمل عمًال حّرًا إلى مبرمج متعاقد إلى مهندس برمجّیات  العملّیة تدّرج في مراحل حیاته
العاصمة السورّیة إلى أن وصل إلى عمله الحالي كمدیر تنفیذّي ألّول شركة دفع إلكترونّي في 

  .و ما یزال على رأس عمله هذا حتى تاریخ نشر هذا الكتاب شقدم

  .تقنّیان قبل هذا الكتاب صدر له كتابان

  .في الشعر و المسرح الشعريّ  صدرت له مجموعة من األعمال األدبّیة

 –الفراهیدي (طّور أهّم نظام برمجّي عربّي لحوسبة عروض الشعر العربي و قافیته تحت اسم 
  ).مشروع حوسبة عروض و قافیة الشعر العربّي على الویب

و شارك في عدد كبیر من ,  فاز بعدد من الجوائز العلمّیة و األدبیة داخل سوریا و خارجها
  .الفعالّیات و اللقاءات العلمّیة و األدبّیة داخل سوریا و خارجها



 


