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  األساسیةأدوات التحكماستخدام 

 ASP.NETالمضمنة في منصة العمل األساسیةالتحكمفي ھذا الفصل سنتعلم كیف نستخدم عناصر 
سنتعلم كیف نعرض المعلومات باستخدام األداتین حیثوالتي البد منھا إلنشاء تطبیقات االنترنت ,

Label , Literal وكیف نقبل ونتعامل مع دخل المستخدم من خالل األدوات ,TextBox , 
CheckBox , RadioButton النماذج إلى السیرفر بواسطة أدوات األزرار وكیفیة إرسال بیانات

كما نستعرض كیفیة ضم باإلضافة ألدوات عرض الصور على صفحات اإلنترنت,المتنوعة ,
ة ألداباإلضافة لكیفیة ربط الصفحات ببعضھا من خالل اPanelاألدوات واحتوائھا داخل أداة 

HyperLink.  

  عرض المعلومات

ففي حین أن األداة Label , Literalلعرض البیانات النصیة تدعم أداتین ASP.NETمنصة عمل 

Literal تعرض البیانات بأسلوب بسیط , فإن األداةLabel تقدم العدید من المزایا والتنسیقات
  اإلضافیة .

  Labelاستخدام أداة التحكم 

نستخدم أدوات عرض المعلومات حتى نتمكن من تعدیل النص المعروض على الصفحة وقت التنفیذ 
, Labelألداة Textحیث نستطیع ببساطة أن نحدد النص المراد عرضھ من خالل إسناده للخاصیة 

وبشكل لتقوم ھذه األداة بتفسیرھم وتولید الخرج المطلوب ,htmlكما یمكن أن نستخدم تنسیقات 

في الكود التالي نعرض أسالیب مختلفة ,<span>راضي تقوم ھذه األداة بإحاطة النص بالوسم افت

  :Labelإلسناد المعلومات ألدوات 

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Hi i'm Label1" ></asp:Label>
        <br />
        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Label">
        Hi i'm Label2
        </asp:Label>
        <br />
        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="<b><i>Hi i'm Label3</i></b>">
        </asp:Label>
    </div>

  

  تدعم العدید من الخصائص لتنسیق النصوص , نستعرض منھا :Labelاألداة 
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BackColor. تغییر لون الخلفیة لألداة :  

BorderColor تتعین لون إلطار یحیط بأداة :Label.  

BorderStyle تحدید نمط اإلطار الذي سیتم عرضھ , یمكن أن تأخذ ھذه الخاصیة أحد :
 ,NotSet, None, Dotted, Dashed, Solid, Double, Grooveالقیم التالیة : 

Ridge, Inset, ,Outset.  

BorderWidth. تحدید ثخانة اإلطار :  

CssClass تحدید صف :CSS. یتم تطبیقھ على ھذه األداة  
Font. تحدید نوع الخط المستخدم :  

ForeColor. تحدید لون الخط :  

Style: لتطبیق تصمیم معین على أداةLabel.  

ToolTip نص یتم عرضھ كتلمیح عند مرور الماوس على أداة :Label.  

لعرض عناوین ألدوات أخرى لمساعدة المستخدم على القیام Labelعادة ما یتم استخدام األداة 

ألداة المرتبطة بھا لتحدید اAssociatedControlIDتملك الخاصیة ةبعملھ , وبالتالي فإن ھذه األدا
  وینصح باتسخدام ھذه الخاصیة بشكل عام .

  Literalاستخدام أداة التحكم 

<span>إال أنھا التقوم بإحاطة النص بالوسم Labelتعمل ھذه األداة بشكل مشابھ جدا لعمل األداة 
( كتحدید عنوان الصفحة htmlھذا ماقد نحتاجھ في بعض المواقع التي الیمكن فیھا ترجمة أكود و

فھي أیضا التدعم الخصائص <span>على المتصفح مثال ) , وبما أن ھذه األداة التدعم الوسم 
تدعم خاصیة ھامة وغیر مدعومة باألداة Literal, األداة CssClass , BackColorالتابعة لھ 

Label وھي الخاصیةModeیة :حیث یمكنھا أن تأخذ أحد القیم الثالث التال  

PassThrough تفسیر رموز :html. الموجدوة في النص وعرض ماتعنیھ  

Encodeبدون ترجمة رموز : عرض النصhtml. حیث تظھر كما ھي  

Transform. یتم تفسیر فقط الرموز المدعومة من قبل الجھاز الطالب للصفحة :  

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:Literal ID="L1" runat="server" Mode="PassThrough" Text="<hr />"/>
        <asp:Literal ID="L2" runat="server" Mode="Encode" Text="<hr />"/>
        <asp:Literal ID="L3" runat="server" Mode="Transform" Text="<hr />"/>
    </div>
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في </ hr>تعرض النص Literal2بعرض خط أفقي , Literal1عند تنفیذ الصفحة السابقة تقوم

تفحص الجھاز الطالب للصفحة فإن كان یدعم ھذا الوسم فإنھ یعرض خط أفقي Literal3حین أن 

  .</ hr>وإال فسیتم عرض النص كما ھو 

  قبول دخل المستخدم

ل وتحدید اختیاراتھ في الموقع , حیث اأدوات تسمح للمستخدم بإدخASP.NETتتضمن منصة عمل 

سنتعرف علیھم في وTextBox , CheckBox , RadioButtonتقدم ثالث أدوات أساسیة ھي 
  الفقرات التالیة بالتفصیل .

  TextBoxاستخدام أداة التحكم 

  وھم:TextModeتسمح ھذه األداة للمستخدم بإدخال نص وفقا ً لثالثة أنماط تحددھا قیمة الخاصیة 

SingleLine. قبول الدخل كسطر واحد فقط :  
MultiLine. قبول الدخول بأسطر عدیدة :  

Password. ( نجوم *** أو غیره ) حیث یظھر دخل المستخدم كرموز :  

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" TextMode="SingleLine"/>
        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" TextMode="MultiLine" />
        <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" TextMode="Password" />
    </div>

  :TextBoxخصائص األداة 

AccessKey لتحدید مفتاح من لوحة المفاتیح عند الضغط علیھ یتم نقل التركیز لھذه :
  .األداة 

AutoCompleteType حیث یكفي أن یدخل المستخدم اإلكمال التلقائي نمط: تحدید
بضعة حروف حتى یتم إظھار كلمات مطابقة تم إدخالھا مسبقاً , یمكن إلغاء تفعیل ھذه 

  .لھاDisabledالخاصیة بإسناد القیمة 

AutoPostBack بالنص : إرسال المحتویات إلى السیرفر بشكل فوري عند أي تغیر
  المدخل .

Columns. تحدید عدد األعمدة التي ستظھر :  
Enabled. تفعیل أو إلغاء تفعیل ھذه األداة :  
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MaxLength تحدید العدد األعظمي من المحارف التي یمكن إدخالھا ( التعمل مع :

MulitLine(.   

ReadOnly لمنع المستخدم من تغییر القیمة الموجودة بـ :TextBox.  
Rows : عدد األسطر التي ستظھر .تحدید  

TabIndex تحدید رقم یدل على ترتیب الوصول لھذه األداة عبر مفتاح :Tab.  

Warp لتحدید إمكانیة االلتفاف التلقائي للنص مع النمط :MultiLine.  

التي تسمح بوضع التركیز علیھا عند التنفیذ , كما أنھا Focusیقةتدعم الطرTextBoxأداة التحكم 

  .ذي یُطلق عندما تتغیر محتویات ھذه األداة والTextChangedتدعم الحدث 

وأعطي TextBox1أنشئ صفحة جدیدة أضف لھا AutoPostBackلتوضیح آلیة عمل الخاصیة  

ھ عند كتابة نص ما فإنھ ماسنقوم بھ ھو أنLable1ثم أضف Trueالخاصیة السابقة القیمة 
وھو دلیل على عمل TextBox1بمجرد نقل التركیز خارج Label1سیعرض في األداة 

postBack آلي للصفحة , أي إرسالھا للسیرفر وإعادة النتائج  

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" AutoPostBack="True"
            ontextchanged="TextBox1_TextChanged"></asp:TextBox>
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
    </div>

  اكتب الكود التالي :TextBox1الخاص باألداة TextChangedفي الحدث 

#Cكود 

    protected void TextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        Label1.Text = TextBox1.Text;
    }

VBكود 

    Protected Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As
   System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged

        Label1.Text = TextBox1.Text
    End Sub
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من لوحة المفاتیح وشاھد Tabثم اضغط على المفتاح TextBox1كتب ماترید في نفذ الصفحة وا
بكتابة أول حرف من القیمة التي أدخلتھا قم النتیجة , أغلق المستعرض ثم أعد التنفیذ مرة أخرى و

اإلكمال التلقائي , ألغي تفعیل خاصیة اإلكمال التلقائي كما ھو بالتنفیذ األول لترى كیف تتم عملیة
  موضح باألعلى ثم أعد التنفیذ وأعد كتابة نفس الكلمة لتالحظ توقف عمل اإلكمال التلقائي .

  CheckBoxاستخدام أداة التحكم 

على تسمح ھذه األداة للمستخدم أن یحدد قبولھ أو رفضھ ألمر ما, أي أنھا تعتبر كسؤال یطرح
لنا إن كنا نرید استقبال رسائل على تما ً إما نعم أو ال , مثال موقع فیسبوك یسأالمستخدم واإلجابة ح

ھي التي تمكننا من معرفة خیار المستخدم Checkedبریدنا اإللكتروني أم ال , حیث إن الخاصیة 
  كما سنرى بعد قلیل .

  CheckBoxخصائص أداة التحكم 

AccessKeyتاح من لوحة المفاتیح عند الضغط علیھ یتم نقل التركیز لھذه : لتحدید مف
  األداة

AutoPostBack. إرسال خیار التحدید إلى السیرفر بشكل فوري عند أي تغیر بحالتھ :  

Checked تعود بـ :True أوFalse. بحسب قبول المستخدم أو رفضھ  

Enabled. تفعیل أو إلغاء تفعیل ھذه األداة :  

TabIndex: تحدید رقم یدل على ترتیب الوصول لھذه األداة عبر مفتاحTab.  
Text. ( السؤال المطروح ) تحدید النص الذي یظھر بجانب ھذه األداة :  

TextAlign موضع النص بالنسبة لألداة , على یمینھا أم یسارھا تأخذ إحدى القیمتین :

Left , Right  

كما التي تسمح بوضع التركیز علیھا عند التنفیذ ,Focusتدعم الطریقة CheckBoxأداة التحكم 

  عند تغییر المستخدم لخیاره سواءاً بالرفض أو القبول .CheckedChangedأنھا ُتطلق الحدث 

أنقر على CheckBox1,Button1,Label1مثال بسیط : أنشئ صفحة جدیدة أضف لھا األدوات 

  مرتین واكتب الكود التالي :Button1الزر 

#Cكود 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Label1.Text = CheckBox1.Checked.ToString();
    }
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VBكود 
    
   Protected Sub Button1_Click1(ByVal sender As Object, ByVal e As
    System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Label1.Text = CheckBox1.Checked.ToString() 
    End Sub

أعادت Checkedثم اضغط على الزر , سترى أن الخاصیة CheckBoxنفذ وقم تحدید خیار 

True ألغي تفعیل الخیار واضغط على الزر مرة أخرى .. ماھي النتیجة اآلن ؟ ,  

  إجراء تعدیالت بسیطة بالخصائص كالتالي :كود الصفحة بعد 

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:CheckBox ID="CheckBox1" runat="server" Text=" استقبال رسائل على الجوال ؟ "
                      TextAlign="Left"/><br />
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text=" ok "
                   onclick="Button1_Click" /><br />
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="" />
    </div>

  

  مالحظة
  

والتي تتیح إماكانیة عمل قائمة عناصرھا CheckBoxListتدعم األداة ASP.Netمنصة عمل 
  الحق .فصل كما سنرى في CheckBoxعبارة عن أدوات 

  
  

  RadioButtonاستخدام أداة التحكم 

التظھر ھذه األداة منفردة لوحدھا إنما تكون دائما ً ضمن مجموعة حیث بإمكان المستخدم تحدید 
  خیار واحد فقط من ضمن أدوات مجموعة ما .

  RadioButtonخصائص أداة التحكم 

AccessKey لتحدید مفتاح من لوحة المفاتیح عند الضغط علیھ یتم نقل التركیز لھذه :
  األداة

AutoPostBack. إرسال خیار التحدید إلى السیرفر بشكل فوري عند أي تغیر بحالتھ :  
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Checked تعود بـ :True أوFalse. بحسب قبول المستخدم أو رفضھ  

Enabled تفعیل أو إلغاء تفعیل ھذه األداة :.  

GroupName لضم أداة :RadioButton إلى مجموعة , من كل مجموعة الیمكن
  الموجودة فیھا.RadionButtonتحدید سوى خیار واحد فقط من أدوات 

TabIndex تحدید رقم یدل على ترتیب الوصول لھذه األداة عبر مفتاح :Tab.  

Text ) طروح ) .المالخیار: تحدید النص الذي یظھر بجانب ھذه األداة  

TextAlign موضع النص بالنسبة لألداة , على یمینھا أم یسارھا تأخذ إحدى القیمتین :

Left , Right  

التي تسمح بوضع التركیز علیھا عند التنفیذ , Focusتدعم الطریقة RadioButtonأداة التحكم 

  عند تغییر المستخدم لخیاره.CheckedChangedكما أنھا ُتطلق الحدث 

سنقوم بالمثال التالي بعرض بسیط لكیفیة عمل ھذه األداة , أنشئ صفحة جدیدة أضف علیھا األدوات 
RadioButtonألدوات Textالخاصیة ل, نعدbutton,Label, 3عدد RadioButtonالتالیة : 

فس بحیث تعرض كل أداة لون معین , كما یجب ( وھذا ھام جدا ) أن تأخذ األدوات الثالث السابقة ن
  , نضغط على الزر مرتین ونكتب الكود التالي :GroupNameقیمة الـ 

#Cكود 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string color = "";
        if (RadioButton1.Checked)
            color = RadioButton1.Text;
        if (RadioButton2.Checked)
            color = RadioButton2.Text;
        if (RadioButton3.Checked)
            color = RadioButton3.Text;
        Label1.Text = "Your Favorite color is: " + color;
    }

VBكود 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
    System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim color As String = ""
        If RadioButton1.Checked Then
            color = RadioButton1.Text
        End If
        If RadioButton2.Checked Then
            color = RadioButton2.Text
        End If
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        If RadioButton3.Checked Then
            color = RadioButton3.Text
        End If
        Label1.Text = "Your Favorite color is: " + color
    End Sub

    

  فھو كالتالي :أما كود الصفحة

ASP.netكود 

    <div>
    Favorite color ?<br />
        <asp:RadioButton ID="RadioButton1" runat="server" Text="Red"
            GroupName="colors"/><br />
        <asp:RadioButton ID="RadioButton2" runat="server" Text="Green"
            GroupName="colors"/><br />
        <asp:RadioButton ID="RadioButton3" runat="server" Text="Blue"
            GroupName="colors"/><br />
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text=" ok "
                    onclick="Button1_Click" />
        <br />
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""/>
    </div>

  من الكود السابق ونفذ وجرب أن تختار أكثر من لون .GroupNameقم بحذف الخاصیة 

  مالحظة
  

والتي تتیح إماكانیة عمل قائمة عناصرھا RadioButtonListتدعم األداة ASP.Netمنصة عمل 
  فصل الحق .كما سنرى في RadioButtonعبارة عن أدوات 

  إرسال بیانات النموذج

 , Buttonرفر یتزودنا بثالث أدوات إلرسال بیانات النموذج إلى السASP.Netمنصة عمل 
LinkButton , ImageButtonوبعض وھم یؤدون نفس الوظیفة ولكن لكل منھم مظھر

  عن غیره.همیزالخصائص التي ت

  Buttonاستخدام أداة التحكم 

تقوم ھذه األداة عند النقر علیھا بإرسال بیانات الصفحة إلى السیرفر لتتم معالجتھا كما یتم تنفیذ 
الخاص بھذه األداة , یقوم المثال التالي بعرض الوقت الحالي Clickالكود الموجود ضمن الحدث 

Button,Label, أنشئ صفحة جدیدة أضف لھا Buttonعند النقر على الزر Labelفي أداة 
  اضغط على الزر مرتین واكتب الكود التالي :
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#Cكود 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Label1.Text = DateTime.Now.ToString("T");
    }

VBكود 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As  
    System.EventArgs)  Handles Button1.Click

        Label1.Text = DateTime.Now.ToString("T")
    End Sub

    

  كود الصفحة كامال ً :

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button"
                    onclick="Button1_Click" />
        <br />
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="" />
    </div>

الحظ عند الضغط على الزر یتم إعادة تحمیل الصفحة بالكامل حیث تم إرسالھا للسیرفر وقام بعملیة 
  المعالجة المطلوبة ثم أعاد النتیجة للمستخدم .

  Buttonخصائص أداة التحكم 

AccessKey لتحدید مفتاح من لوحة المفاتیح عند الضغط علیھ یتم نقل التركیز لھذه :
  األداة

CommandArgument : تحدید بارامتر یتم إرسالھ إلى الحدثCommand  

CommandName تحدید اسم األمر الذي یتم إرسالھ إلى الحدث :Command  

Enabled:. تفعیل أو إلغاء تفعیل ھذه األداة  

OnClientClick.لتحدید كود یتم تنفیذه على جھاز المستخدم عند الضغط على الزر :  
PostBackUrl :بعد إرسال البیانات إلى السیرفرإلى صفحة معینةلإلنتقال.  

TabIndex تحدید رقم یدل على ترتیب الوصول لھذه األداة عبر مفتاح :Tab.  
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Text ھذه األداةعلى: تحدید النص الذي یظھر.  

UseSubmitBehavior. تمكننا من استخدام الجافا سكربت إلرسال بیانات النموذج :  

كما أنھا التي تسمح بوضع التركیز علیھا عند التنفیذ ,Focusتدعم الطریقة Buttonأداة التحكم 
  تدعم الحدثین :

Click:. یتم إطالقھ عند الضغط على الزر  

Command یتم إطالقھ عند الضغط على الزر , ویتم تمریر :CommandArgument 
, CommandName. إلى ھذا الحدث

  LinkButtonاستخدام أداة التحكم 

ولكنھا تختلف من حیث المظھر فھي تبدو كرابط ولیس كزرButtonتؤدي نفس عمل األداة 
, لنقم بتنفیذ نفس المثال السابق ولكن تحدید صفحة لالنتقال إلیھا عبر ھذه األداةوبالتالي یمكن 
, الكود الذي یتم تنفیذه عند الضغط على LinkButtonباألداة Buttonنستبدل األداة 

LinkButton  

#Cكود 

    protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Label1.Text = DateTime.Now.ToString("T");
    }

VBكود 

    Protected Sub LinkButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
    System.EventArgs) Handles LinkButton1.Click

        Label1.Text = DateTime.Now.ToString("T")
    End Sub

    

  كود الصفحة  :

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"
                   onclick="LinkButton1_Click">LinkButton</asp:LinkButton>
        <br />
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        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="" />
    </div>

  

وعلى وجھ التحدید یتم تنفیذ وبشكل غیر مرئي بتنفیذ كود جافا سكربتLinkButtonتقوم األداة 

وھو المسؤول عن إرسال البیانات إلى السیرفر ,في مثالنا السابق فإن doPostBack_الطریقة 
  الكود یبدو كالتالي :

ASP.netكود 

<a id="LinkButton1" href="javascript:__doPostBack(‘LinkButton1’,’’)">Submit</a>

  

  LinkButtonخصائص أداة التحكم 

AccessKey لتحدید مفتاح من لوحة المفاتیح عند الضغط علیھ یتم نقل التركیز لھذه :
  األداة

CommandArgument تحدید بارامتر یتم إرسالھ إلى الحدث :Command  

CommandName تحدید اسم األمر الذي یتم إرسالھ إلى الحدث :Command  
Enabled. تفعیل أو إلغاء تفعیل ھذه األداة :  

OnClientClick ھذه األداة: لتحدید كود یتم تنفیذه على جھاز المستخدم عند الضغط على.  

PostBackUrl :بعد إرسال البیانات إلى السیرفرإلى صفحة معینةلإلنتقال.  

TabIndex تحدید رقم یدل على ترتیب الوصول لھذه األداة عبر مفتاح :Tab.  

Text ھذه األداةعلى: تحدید النص الذي یظھر.  

كما التي تسمح بوضع التركیز علیھا عند التنفیذ ,Focusتدعم الطریقة LinkButtonأداة التحكم 
  أنھا تدعم الحدثین :

Click األداةھذه : یتم إطالقھ عند الضغط على.  

Commandویتم تمریر على األداة: یتم إطالقھ عند الضغط ,CommandArgument 
, CommandName. إلى ھذا الحدث

  ImageButtonاستخدام أداة التحكم 

تؤدي نفس وظیفة األداتین السابقتین حیث تقوم بإرسال بیانات النموذج إلى السیرفر وتظھر كصورة 
  ئص ھذه األداة ثم نطبق مثال توضیحي .لنتعرف بدایة ً على خصانترنت , على صفحة اال

  :ImageButtonخصائص أداة التحكم 
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AccessKey لتحدید مفتاح من لوحة المفاتیح عند الضغط علیھ یتم نقل التركیز لھذه :
  األداة

AlternateTextنص بدیل یتم عرضھ في حال عدم عرض الصورة المحددة :  

DescriptionUrl :تحدید رابط إلى صفحة تحتوي تفاصیل عن الصورةل  

CommandArgument تحدید بارامتر یتم إرسالھ إلى الحدث :Command  
CommandName تحدید اسم األمر الذي یتم إرسالھ إلى الحدث :Command  

Enabled. تفعیل أو إلغاء تفعیل ھذه األداة :  

ImageAlign: تحدید موقع الصورة بالنسبة ألدواتhtml أخرى ویمكن أن تأخذ إحدى
 ,AbsBottom, AbsMiddle, Baseline, Bottom, Leftالقیم التالیة : 

Middle,NotSet, Right, TextTop, Top.  
ImageUrlالصورة التي سیتم عرضھا .واسم: لتحدید مسار  
OnClientClickھذه األداةجھاز المستخدم عند الضغط على : لتحدید كود یتم تنفیذه على.  
PostBackUrl :بعد إرسال البیانات إلى السیرفرإلى صفحة معینةلإلنتقال.  

TabIndex تحدید رقم یدل على ترتیب الوصول لھذه األداة عبر مفتاح :Tab.  

التي تسمح بوضع التركیز علیھا عند التنفیذ ,Focusتدعم الطریقة ImageButtonأداة التحكم 
  كما أنھا تدعم الحدثین :

Click ھذه األداة: یتم إطالقھ عند الضغط على.  
Commandویتم تمریر على األداة: یتم إطالقھ عند الضغط ,CommandArgument 

, CommandName. إلى ھذا الحدث

  ImageButtonمثال : سنقوم في المثال التالي بتحدید إحداثیات مكان ضغط المستخدم على األداة 
واجعلھا تعرض صورة ما عبر الخاصیة ImageButtonأنشئ صفحة جدیدة ضع فیھا أداة 

ImageUrl ثم أضف أداتيLabel اضغط على ,ImageButton: مرتین واكتب الكود التالي  
  

#Cكود 

    protected void ImageButton1_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
    {
        Label1.Text = "X = " + e.X.ToString();
        Label2.Text = "Y = " + e.Y.ToString();
    }

VBكود 

      Protected Sub ImageButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
     System.Web.UI.ImageClickEventArgs) Handles ImageButton1.Click
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        Label1.Text = "X = " + e.X.ToString()
        Label2.Text = "Y = " + e.Y.ToString()
    End Sub

كود الصفحة  :
  

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server"
             ImageUrl="~/images/img.png"
            onclick="ImageButton1_Click" />
        <br />
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""/>
        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text=""/>
    </div>

  مالحظة
  

AlternateTextعند التعامل مع أي أداة تقوم بعرض الصور ینصح بشدة أن نستخدم الخاصیة 
ح بھدف لتقوم بعرض نص بدیل فبعض المستخدمین یلغون خیار عرض الصور في المتصف

  .الحصول على سرعة أكبر في التصفح 
  
  

  إرسال  البیانات عبر الصفحات

على زر ما في الصفحة , یتم إرسالھا إلى السیرفر ومعالجة البیانات بشكل افتراضي , عند الضغط 
, أي یحدث إعادة تحمیل للصفحة ببیانات معدلة , اآلن سنتعلم كیف الصفحةثم عرضھا على نفس

  نجعل السیرفر یعیدنا إلى صفحة أخرى لعرض النتائج بعد أن نضغط على زر ما في صفحة أولى .

, أعطي الخاصیة TextBox , Buttonأضف لھا search.aspxمھا مثال : أنشئ صفحة جدیدة س

PostBackUrl القیمةresults.aspx وھي صفحة ثانیة نقوم بإنشائھا , ھذه الخاصیة كما رأینا
سابقا ً  تجعل السیرفر یعید توجیھ المتصفح إلى صفحة محددة عند الضغط على الزر , مانریده من 

ثم الضغط على الزر لیقوم السیرفر TextBoxبإدخال نص ما في مثالنا ھذا أن یقوم المستخدم

  :search.aspxبعرض نفس النص ولكن في صفحة أخرى , كود الصفحة 

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:TextBox ID="TxtSearch" runat="server"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:Button ID="BtnSearch" runat="server" Text="search"
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                    PostBackUrl="~/results.aspx" />
    </div>

لنعرض فیھا النص المدخل Labelونضیف علیھا فقط أداة results.aspxننتقل اآلن إلى الصفحة 
  .في الصفحة األولى 

  حیث یكون الكود كالتالي :

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:Label ID="LblSearch" runat="server" Text="" />
    </div>

  وفي حدث تحمیل الصفحة نكتب الكود التالي :

#Cكود 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (PreviousPage != null)
        {
            TextBox txtSearch = (TextBox)PreviousPage.FindControl("TxtSearch");
            LblSearch.Text = String.Format("Search for: {0}", txtSearch.Text);
        }
    }

VBكود 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)   
    Handles Me.Load 

        If PreviousPage IsNot Nothing Then
            Dim txtSearch As TextBox = 
            DirectCast(PreviousPage.FindControl("TxtSearch"), TextBox) 
            LblSearch.Text = [String].Format("Search for: {0}", txtSearch.Text) 
       End If
    End Sub
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للحصول على مؤشر للصفحة السابقة PreviousPageتحلیل الكود السابق : تستخدم الخاصیة 

تعید أداة تحكم محددة وبجمیع FindControlالتي سببت نقلنا إلى ھذه الصفحة , الطریقة 

منھا ) البارامتر الذي تم تمریره ھو Textخصائصھا الحالیة ( ونحن نرید استرجاع قیمة الخاصیة 
Id أداة التحكم المطلوبة , ننفذ الكود الصفحةsearch وندخل نص ما ثم نضغط على الزر لنرى

وكیف استطعنا الوصول لبیانات صفحة سابقة من PostBackUrlآلیة عمل الكود والخاصیة 
  صفحة تالیة .

  مالحظة
  

  وغیرھم .Cookies,Sessionیوجد أسالیب أكثر فاعلیة لنقل البیانات بین صفحات الموقع مثل 
  وسنناقشھم بالتفصیل في فصول الحقة إن شاء هللا .

  
  

  تحدید الزر اإلفتراضي

تسمح ھذه الخاصیة یتحدید زر في الصفحة بحیث یتم تنفیذ الكود داخلھ بمجرد الضغط على مفتاح 
Enter من لوحة المفاتیح ودون الحاجة للضغط على الزر من خالل الماوس , تدعى ھذه الخاصیة

defaultButton. ویتم تحدیدھا كخاصیة للنموذج  

, في حدث النقر على واحدة Labelوأداة Buttonمثال : أنشئ صفحة جدیدة , أضف علیھا أداتین 
  الزر األول اكتب الكود التالي :

#Cكود 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Label1.Text = "you click Button1 ";
    }

  

VBكود 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
    System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Label1.Text = "you click Button1 "
    End Sub
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  وفي حدث النقر على الزر الثاني :

#Cكود 

    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Label1.Text = "you click Button2 ";
    }

VBكود 

    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
    System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Label1.Text = "you click Button2 "
    End Sub

التابعة للفورم وإعطائھا كقیمة defaultButtonاآلن نأتي إلى بیت القصید وھي تحدید الخاصیة 
  أحد الزرین السابقین كما في الكود التالي : 

ASP.netكود 

    <form id="form1" runat="server" defaultbutton="Button2">
    <div>
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button"
                    onclick="Button1_Click" />
        <br />
        <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Button"
                    onclick="Button2_Click" />
        <br />
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>
    </div>
    </form>

لترى مایحدث, أعد Enterكزر افتراضي , نفذ الصفحة واضغط على Button2م تحدید تحیث

  .Button1لقیمة وجعلھا تساوي اتنفیذ المثال بعد تعدیل الخاصیة السابقة 

  مالحظة 
  

, سنتعرف على ھذه األداة Panelمع أداة التحكم defaultButtonیمكن استخدام الخاصیة 
  بالتفصیل في فقرات قادمة ضمن ھذا الفصل .
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  Commandمعالجة الحدث 

كما رأینا سابقا ً, Click , Commandبأنواعھم الثالثة یدعمون الحدثین Buttonsأدوات التحكم 

بارامتر فبإمكاننا تمریر اسم أمر ما وCommandھ عند العمل معأنھوالفرق بین ھذین الحدثین

  .Clickوھذه األمور غیر مدعومة مع الحدث Command name,argumentلألمر أیضاً 

واحدة , أضف Labelوأداة Buttonمثال توضیحي : أنشئ صفحة جدیدة , أضف علیھا أداتي 

 onCommand, CommandName , CommandArgumentالخصائص Buttonلألداتین 
  وفق التالي :

  القیمة  الخاصیة
Button1األداة 

onCommand  Button_Command  
CommandName  Colors  

CommandArgument  Red  
Button2األداة 

onCommand  Button_Command  
CommandNameColors  

CommandArgumentBlue  

  وبالتالي یصبح كود الصفحة :

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Red"
            oncommand="Button_Command"
            CommandName="colors"
            CommandArgument="Red"    />
        <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Blue"
            oncommand="Button_Command"
            CommandName="colors"
            CommandArgument="Blue"   />
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>
    </div>

  ونكتب فیھ الكود التالي :Default.aspx.csنفتح ملف الكود الخلفي 

#Cكود 

    protected void Button_Command(object sender, CommandEventArgs e)
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    {
        if (e.CommandName == "colors")
        {
            switch (e.CommandArgument.ToString())
            {
                case "Red":
                    Label1.Text = "RED";
                    break;
                case "Blue":
                    Label1.Text = "BLUE";
                    break;
            }
        }
    }

VBكود 

    Protected Sub Button_Command(ByVal sender As Object, ByVal e As   
    CommandEventArgs) 

    If e.CommandName = "colors" Then
        Select Case e.CommandArgument.ToString() 
            Case "Red"
                Label1.Text = "RED"
            Exit Select
            Case "Blue"
                Label1.Text = "BLUE"
            Exit Select
        End Select
    End If  
    End Sub  

مع تحدید Button_Commaenالحظ أن كال الزرین یقوم باستدعاء نفس الكود 

CommandName للقیمةcolors واإلختالف الوحید بینھما ھو بالبارامتر المرر حیث إن الزر

, نفذ الصفحة لترى Blueفي حین أن الزر الثاني یرسل البارامتر Redاألول یرسل البارامتر 

فعال عندما تؤدي مجموعة من األزرار نفس Commandنتیجة العمل , إن العمل مع الحدث 

  Clickالكود ولكن ببارامترات مختلفة حیث یوفر علینا عناء إعادة كتابة الكود لو تم استخدام الحدث 

  عرض الصور 

تقوم أداة التحكم Image , ImageMapتقدم أداتین لعرض الصور ASP.Netمنصة عمل 

Image بعرض الصور بأسلوب بسیط , في حین أن األداةImageMap , تقدم مزایا أكثر تعقیدا
  سنتعرف على كال األداتین في الفقرات التالیة .
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  Imageاستخدام أداة التحكم 

, سنتعرف على ImageUrlلعرض صورة محددة عبر الخاصیة Imageتستخدم أداة التحكم 
  بعض بعض خصائص ھذه األداة ثم نطبق مثال علیھا .

  :Imageخصائص أداة التحكم 

AlternateTextنص بدیل یتم عرضھ في حال عدم عرض الصورة المحددة :  
DescriptionUrlلتحدید رابط إلى صفحة تحتوي تفاصیل عن الصورة :

GenerateEmptyAlternateTextإسناد سلسلة فارغة كنص بدیل للصورة :  

ImageAlign تحدید موقع الصورة بالنسبة ألدوات :html أخرى ویمكن أن تأخذ

 ,AbsBottom, AbsMiddle, Baseline, Bottom, Leftإحدى القیم التالیة : 
Middle,NotSet, Right, TextTop, Top.  

ImageUrlسار واسم الصورة التي سیتم عرضھا .: لتحدید م  

تقوم بعرض واحدة من ثالث صور وبشكل Imageمثال : سنقوم في المثال التالي بجعل أداة 

, أنشئ ضمن المشروع مجلد جدید باسم Imageوأضف علیھا أداة عشوائي , أنشئ صفحة جدیدة 

images أضف علیھ ثالث صور ولتكن أسماؤھاpic1 , pic2 , pic3ح ملف الكود الخلفي أي افت

اكتب الكود التالي :(Page_Load)وفي حدث تحمیل الصفحةDefault.aspx.csالصفحة 

#Cكود 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        Random rnd = new Random();
        switch (rnd.Next(3))
        {
            case 0:
                Image1.ImageUrl = "~/images/pic1.png";
                Image1.AlternateText = "picture1";
                break;
            case 1:
                Image1.ImageUrl = "~/images/pic2.png";
                Image1.AlternateText = "picture2";
                break;
            case 2:
                Image1.ImageUrl = "~/images/pic3.png";
                Image1.AlternateText = "picture3";
                break;
        }
    }
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VBكود 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
    Handles Me.Load 

    Dim rnd As New Random() 
    Select Case rnd.[Next](3) 
        Case 0 
            Image1.ImageUrl = "~/images/pic1.bmp"
            Image1.AlternateText = "picture1"
        Exit Select
        Case 1 
            Image1.ImageUrl = "~/images/pic2.jpg"
            Image1.AlternateText = "picture2"
        Exit Select
        Case 2 
            Image1.ImageUrl = "~/images/pic3.bmp" 
            Image1.AlternateText = "picture3"
        Exit Select
        End Select
    End Sub  

) F5نفذ الصفحة السابقة لیتم عرض إحدى الصور الثالث , اضغط على زر تحدیث الصفحة (أو 
لیتم عرض صورة أخرى وبشكل عشوائي . مماسبق نالحظ مدى بساطة التعامل مع أداة التحكم 

Image لكن بخیارات ومزایا أداة تستخدم أیضا ً لعرض الصور و, في الفقرة التالیة سنتعرف على
  .أكثر تنوعا ً 

  ImageMapاستخدام أداة التحكم 

تستخدم ھذه األداة لعرض صورة ما باإلضافة لربطھا مع خریطة غیر مرئیة , بمعنى آخر عند نقر 
نا االستجابة بردود فعل مختلفة أیضا ً بحسب المستخدم على أجزاء مختلفة من الصورة فبإمكان

إحداثیات موقع النقر على الصورة , وعلى ھذا األساس فبإمكاننا استخدام ھذه األداة كوسیلة للتنقل 
بین الصفحات مثال ً , حیث نقوم بعرض صورة تحتوي على رسومات معبرة عن صفحات تالیة ثم 

الصفحة التي سیتم اإلنتقال لھا , استخدام آخر لھذه نحدد عند النقر على موقع ما من ھذه الصورة 
األداة ھو تحدید دخل المستخدم حیث بإمكاننا عرض صورة تحتوي على منتجات عدیدة ویكون 

  خیار المستخدم بحسب المنتج الذي تم الضغط علیھ على الصورة .

والذي یسمح بتحدید مناطق HotSpot classترتبط تلقائیا مع صف ImageMapأداة التحكم 
تقدم ثالثة صفوف من النمط ASP.Net, منصة العمل ImageMapقابلة للنقر على األداة 

HotSpot: بإمكاننا التعامل معھا وھي  

CircleHotSpot: تمكننا من تحدید منطقة دائریة على خریطة الصورة  

PolygonHotSpotتمكننا من تحدید شكل غیر منتظم على خریطة الصورة :  
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RectangleHotSpot تمكننا من تحدید منطقة مستطیلة على خریطة الصورة :  

  : ImageMapخصائص أداة التحكم 

AccessKey  لتحدید مفتاح من لوحة المفاتیح عند الضغط علیھ یتم نقل التركیز لھذه :
  األداة

AlternateText نص بدیل یتم عرضھ في حال عدم عرض الصورة المحددة :  

DescriptionUrl لتحدید رابط إلى صفحة تحتوي تفاصیل عن الصورة :  

GenerateEmptyAlternateText إسناد سلسلة فارغة كنص بدیل للصورة :

HotSpotMode  تحدید السلوك الذي سیتم تنفیذه عند الضغط على منطقة من الصورة :
 Inactive, Navigate, NotSet, PostBackدى القیم التالیة : وتأخذ إح

HotSpots  ) تكمننا من الحصول على جمیع النقاط الساخنة :HotSpots  الموجودة (

 ImageMapضمن أداة التحكم 

ImageAlign  تحدید موقع الصورة بالنسبة ألدوات :html  أخرى ویمكن أن تأخذ إحدى
 ,AbsBottom, AbsMiddle, Baseline, Bottom, Leftالقیم التالیة : 

Middle,NotSet, Right, TextTop, Top .  

ImageUrl . لتحدید مسار واسم الصورة التي سیتم عرضھا :  

TabIndex  تحدید رقم یدل على ترتیب الوصول لھذه األداة عبر مفتاح :Tab .  

Target . تسمح لنا بفتح الصفحة في نافذة جدیدة :

كما  التي تسمح بوضع التركیز علیھا عند التنفیذ , Focusتدعم الطریقة  ImageMapأداة التحكم 
والذي یتم إطالقھ عند الضغط على منطقة من ھذه األداة وكانت الخاصیة  Clickأنھا تدعم الحدث 

HotSpotMode  تأخذ القیمةPostBack.  

, حیث سنقوم  ImageMapانب أداة التحكم سنقوم في المثال بعرض كیفیة استخدام أحد جومثال : 
ؤھا اأنشئ مشروع جدید وأضف أربع صفحات ولتكن أسمبإنشاء قائمة للتنقل بین صفحات مختلفة , 

Dafault , page1 , page2 , page3  أضف على الصفحة ,Default  أداةImageMap 
  واجعلھا تعرض صورة مناسبة للغرض السابق , ولتكن كالتالي :

  

  الصورة السابقة إلى ثالث مناطق وكل منطقة تنقلنا إلى صفحة محددة  سنقوم بتقسیم أداةحیث 

  : Default.aspxكود صفحة 



القیاسیةاستخدام أدوات التحكم  الفصل األول                                                                                            

 - 24  - 

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:ImageMap ID="ImageMap1" runat="server"
                      ImageUrl="~/images/navigationBar.jpg">

        <asp:RectangleHotSpot NavigateUrl="~/page1.aspx" Left="0" Top="0"
               Right="100" Bottom="30" AlternateText="go to page1" />

        <asp:RectangleHotSpot NavigateUrl="~/page2.aspx" Left="100" Top="0"
               Right="200" Bottom="30" AlternateText="go to page2" />

        <asp:RectangleHotSpot NavigateUrl="~/page3.aspx" Left="200" Top="0"
               Right="300" Bottom="30" AlternateText="go to page3" />

        </asp:ImageMap>
    </div>

 , Left , Rightالخصائص الفرعیة  RectangleHotSpotنالحظ من الكود السابق أن للخاصیة 
Top , Bottom 300 في المثال لنحدد إحداثیات المنطقة ( حجم الصورة X 30  وكل منطقة تم . (

لیتم نقل المتصفح إلیھا عند النقر على تلك  NavigateUrlربطھا بصفحة معینة عبر الخاصیة 
  المنطقة .

للتنقل بین الصفحات المختلفة ,  ImageMapمثال آخر : بعد أن تعرفنا على كیفیة استخدام األداة 

أي البقاء ضمن نفس الصفحة , أضف صفحة جدیدة  PostBackسنعرض ھنا آلیة العمل مع 

  , الصورة المطلوبة لیتم عرضھا شبیھة بالتالي : TextBox , ImageMapوأضف علیھا 

  

) یتم تحویل النص المكتوب في ToUpperھو أنھ عند الضغط المنطقة األولى (طلوب تنفیذه مال

) یتم تحویل ToLower( الثانیةوعند الضغط المنطقة إلى حالة أحرف كبیرة ,  TextBoxأداة

إلى حالة أحرف صغیرة , ویؤدي الضغط على المنطقة الثالثة  TextBoxالنص المكتوب في أداة 

مرتین  ImageMap, انقر على األداة  TextBox) النص الموجدود في األداة  Eraseإلى مسح ( 
  وأضف الكود التالي :

#Cكود 
  

    protected void ImageMap1_Click(object sender, ImageMapEventArgs e)
    {
        switch (e.PostBackValue)
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        {
            case "ToUpper":
                TextBox1.Text = TextBox1.Text.ToUpper();
                break;
            case "ToLower":
                TextBox1.Text = TextBox1.Text.ToLower();
                break;
            case "Erase":
                TextBox1.Text = String.Empty;
                break;
        } 
    }

VBكود 

    Select Case e.PostBackValue 
        Case "ToUpper"
            TextBox1.Text = TextBox1.Text.ToUpper() 
        Exit Select
        Case "ToLower"
            TextBox1.Text = TextBox1.Text.ToLower() 
        Exit Select
        Case "Erase"
            TextBox1.Text = [String].Empty 
        Exit Select
    End Select  

والتي یتم تحدید قیمتھا بحسب المنطقة التي PostBackVlaueفي الكود السابق استقبلنا الخاصیة 

  كما سنرى , كود الصفحة :ImageMapیتم الضغط علیھا في األداة 

ASP.netكود 
  

    <div>

        <asp:ImageMap ID="ImageMap1" runat="server" HotSpotMode="PostBack"
            ImageUrl="~/images/textCase.jpg" onclick="ImageMap1_Click">

        <asp:RectangleHotSpot PostBackValue="ToUpper" Left="0" Top="0" Right="100"
                              Bottom="30" AlternateText="ToUpper" />

        <asp:RectangleHotSpot PostBackValue="ToLower" Left="100" Top="0"
                              Right="200" Bottom="30" AlternateText="ToLower" />

        <asp:RectangleHotSpot PostBackValue="Erase" Left="200" Top="0" Right="300"
                              Bottom="30" AlternateText="Erase" />
        </asp:ImageMap>

        <br />

        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" TextMode="MultiLine" />
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    </div>

  

, وفي كل منطقة PostBackإلى القیمة HotSpotModeنالحظ في الكود السابق تحدید الخاصیة 

  لتمییز المنطقة التي تم النقر علیھا .PostBackValueساخنة تم تحدید قیمة مختلفة للخاصیة 

  Panelاستخدام أداة التحكم 

دفعة واحدة , حیث یتم تطبیق سلوك ما ASP.Netتمكننا ھذه األداة من التعامل مع مجموعة أدوات 

, على سبیل المثال لو تم إخفاء أداة التحكم Panelضمن أداة ةوات التحكم الموجوددعلى جمیع أ

فسیتم Panelتم إلغاء تفعیل أداة دوات المحتوات ضمنھا وكذلك لوھذه فسیختفي معھا جمیع األ
  إلغاء تفعیل جمیع أدوات التحكم الموجودة ضمنھا وھكذا ... 

  :Panelخصائص أداة التحكم 

DefaultButton :ر افتراضي ضمن األداة تمكننا ھذه الخاصیة من تحدید زPanel
  من لوحة المفاتیح .Enterبیحث یتم تنفیذ الكود داخلھ بمجرد الضغط على مفتاح 

Direction تحدید اتجاه النص واألدوات ضمن :Panel یمكن أن تأخذ إحدى القیم التالیة
NotSet , LeftToRight , RightToLeft  

GroupingText تحدید عنوان ألداة :Panel  

HorizontalAlign تحدید المحاذاة األفقیة لمحتویات أداة :Panel ویمكن أن تأخذ إحدى

  NotSet , Justify , Left , Center , Rightالقیم التالیة 
ScrollBars تمكننا من إظھار شریط تمریر أفقي أو عمودي ( أو كالھما ) ألداة :Panel

  None , Horizontal , Vertical , Both , Autoالتالیة وتأخذ إحدى القیم 

ومن ثم نضف إلیھا مجموعة من أدوات التحكم Panelمثال : سنقوم في التطبیق التالي بإضافة 

سیتم تطبیقھ على األدوات داخلھا أیضا ً , أنشئ Panelالمختلفة لنرى أن تطبیق أمر ما على 

ت التحكم ثم ضع زر واحد وضع داخلھا مجموعة من أدواPanelصفحة جدیدة , أضف أداة تحكم 
  :خارجھا ولیكن كود الصفحة شبیھ باآلتي 

ASP.netكود 

    <div>

    <asp:Panel id="pnlContact" GroupingText="Contact Information" Runat="server">
        <asp:Label id="lblFirstName" Text="First Name:"
                   AssociatedControlID="txtFirstName" Runat="server" />
        <br />
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        <asp:TextBox id="txtFirstName" AutoCompleteType="FirstName" Runat="server"
                     />
        <br /><br />
        <asp:Label id="lblLastname" Text="Last Name:"
                   AssociatedControlID="txtLastName" Runat="server" />
        <br />
        <asp:TextBox id="txtLastName" AutoCompleteType="LastName" Runat="server"
                     />
        <br /><br />
        <asp:Button id="btnSubmit" Text="Submit" Runat="server" />
    </asp:Panel>

    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Visible" onclick="Button1_Click"
                />
    </div>

  فھو :Button1أما الكود الذي یتم إضافتھ لحدث الضغط على الزر 

#Cكود 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        pnlContact.Visible = !pnlContact.Visible;
    }

VBكود 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 

        pnlContact.Visible = Not pnlContact.Visible 
    End Sub

  على محتویاتھا .Panelنفذ التطبیق السابق لترى تأثیر خصائص األداة 

على تجمیع أدوات التحكم ذات وظیفة أو صفات مشتركة یحددھا Panelإذا ً : تعمل أداة التحكم 
  أسلوب العمل في مجموعات , بغرض تنظیم الصفحة واالستفادة من المزایا التي تقدمھا ھذه األداة .

  HyperLinkاستخدام أداة التحكم 

النقیض من تعد ھذه األداة الطریقة األكثر شیوعا ً وبساطة للتنقل بین الصفحات المختلفة , وعلى
  فھي التقوم بإرسال البیانات إلى السیرفر .LinkButtonاألداة 
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  :HyperLinkخصائص أداة التحكم 

Enabled. تفعیل أو إلغاء تفعیل ھذه األداة :

ImageUrlكرابطعرضھالیتمصورة واسم : لتحدید مسار.
NavigateUrl تحدید عنوان :URL. یتم االنتقال إلیھ عند الضغط على ھذه األداة  
Text ھذه األداةعلى: تحدید النص الذي یظھر.  
Target فتح صفحة الرابط في نافذة جدیدة بالمستعرض .: تمكننا من

  
  مالحظة 

  
معا ً , عندئذ سیتم عرض الصورة ألن أولویتھا Text , ImageUrlلو تم تحدید قیم للخاصیتین 

  .Textأعلى ولن یتم عرض النص المحدد بالخاصیة 
  

  

  وحدد خصائصھا كالتالي :HyperLinkمثال : أنشئ صفحة جدیدة , أضف أداة 
  

ASP.netكود 

    <div>
        <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" ImageUrl="~/images/img.png"
                       NavigateUrl="~/Default14.aspx">Go to Page Defaul14 page 
        </asp:HyperLink>
    </div>

إنما ظھرت  Go to Page Defaul14 pageنفذ الصفحة السابقة والحظ عدم ظھور النص 
  الصورة المحددة فقط .

  

  خاتمة الفصل

الفصل , استعرضنا معا ً مجموعة من األدوات األساسیة لبناء تطبیقات اإلنترنت وأھم في ھذا 
خصائصھا , سنكمل في الفصول الالحقة التعرف على المزید من األدوات األكثر تنوعا ً وتعقیدا مع 

  اب .المزید من األمثلة المتنوعة , حیث سنالحظ ارتفاع مستوى األمثلة كلما تقدمنا أكثر في ھذا الكت
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  بطاقة شكر :

أتوجھ بجزیل الشكر إلى كل اللذین یقدمون الدعم المعنوي والعلمي إلنجاز ھذا الكتاب بأفضل 
مستوى ممكن , وأخص بالشكر األخت شــجــون ( عضو منتدى فیجوال بیسك للعرب ) والتي 

  تفضلت بكتابة أكواد الفیجوال بیسك لھذا الفصل .

  

  للتواصل :

m-hajjkhalaf@hotmail.com

http://www.facebook.com/mohammed.hajkhalaf

سوریا–محمد عمر الحاج خلف 

+963 932 033250
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