
  

  

.. اهنع رس مكربخأسو ،ةغللا هذه  مادختسا ةيفيك اهلالخ نم ملعتنس.. ةطيسب ةيميلعت ةلحرب مكعم موقأس
لالخ اريغص اعورشم مدختسأسو .. رسيو ةلوهس لكب هللا نذإب اهملعتنسو. ةدقعم تسيلو ادج ةلهس اهنإ
هانممص ةغللا هذهب لمعي زهاج عقومب ا عم يهتننس كلذب عورشملا ىلع ةغللا نم هملعتن ام قيبطتل ةلحرلا
 .ةعئارلاو ةلهسلا ASP ةغلل ةيميلعتلا انتلحر أدبنو هللا ىلع لكوتن ايه اذإ ..( : ؟ نودعتسم ،انسفنأب

  

  



 ؟ ASP مادختسال ةجاحلا ام

ءاشت ام لمع نم كنكمت يتلا ميمصتلا جمارب دحأ وأ  HTML ةغل مادختساب ةعئار تاحفص ميمصت كنكمي
 ةكرشل Dreamwaver وأ Microsoft FrontPage جمانربك HTML ةغلل كلمع ليوحت مث (ابيرقت(

Macromedia. ملعتب يتقو عيضأ اذامل نذإ ASP?!! 

 دنع كل رهظيس ةحفصلا يف هبتكت ام كنأ ىنعمب ةتباث نوكت HTML تاحفص يف ةرهاظلا تامولعملا
تانايبلا نم ةريبك  تالجس كدنع تناك اذإ اذام نكلو.. هارت هبتكت يذلا .. دروولا جمانرب لثم .. ضرعلا 

تامولعم وأ كادتنم يف نيكرتشملا  ءامسأ وأ.. راوزلا لجس تاظحالم لثم.. ةحفصلا يف اهضرعت نأ ديرتو
 .سسكا تفوسوركيم لثم تانايب دعاوق يف ةنزخم ىرخأ

تانايبلا  دعاوق نم ةرشابم اهجارختساب ةشاشلا يف تانايبلا هذه ضرع ASP ةحفص مادختساب عيطتست
 نع ASP تاحفص زيمتتو . HTML تاحفص ىلع تانايبلا هذه نيزخت نم الدب تانايبلا اهيف ةنزخملا

HTML يف ريغتتو تانايبلا دعاوق نم ةذخؤم اهب تامولعملاف.. تامولعملا ةتباث ريغ تاحفص اهنوكب 
لعافتت انأ  يأ ةيلعافت تاحفصةملك ةزيملا هذه قلطأسو تانايبلا دعاوق يف تامولعملا ريغتب ةحفصلا 

فرغ .. تاحفصلا هذه ىلع ةلثمألا نمو. تانايبلا دعاوق يف تامولعملا ريغتو رثأتب ةحفصلا يف رثأتتو
راوزلا لجس Discussion Board تايدتنملا ، Chat راوحلا  ، Guest Book نيكرتشملا مئاوق  ، ..
 .تامولعملا لاسرإو لابقتسا بلطتت يتلا تاحفصلا نم اهريغو

 : ASP ةغل ىلع لمعلا تابلطتم

  Internet Information Serverوأ  Personal Web Serverبيكرت: الوأ 

ةزهجألا ىلع ةرشابم لمعت ال ،اهريغو  CGI و PHP و ASP لاثمأ عقاوملا ةجمربل ةمدقتملا تاغللا
دحأ يف ) يرهش كارتشاب وأ ةيناجم(ةحاسم زجح كناكمإب . لمعت ىتح Server ـل جاتحت يهف. ةيصخشلا
كارتشالاب حصنأ ) Servers نع ةرابع مهتزهجأف Hosting Providers تنرتنإلا يف ةفاضتسالا عقاوم
 تانايب دعاوقو ASP ةغل معدت ةيناكم ةحاسم مدقي وهف http://www1.domaindlx.com عقوم يف

MS Access). هن سيل كلذ نكل، ميمصتو ،نادلبلا ضعب يف ةفلكم تنرتنإلاب لاصتالا ةفلكتف  فاطملا ةيا
كبساح نم لعجت يتلا جماربلا ضعب بيكرت كناكمإب ،اذل . لاومألا نم ريثكلا فلكي دق ،لاصتالا ءانثأ عقوملا
  .Server يصخشلا

  : موينيلم زودنيو وأ ٩٨زودنيو  يمدختسمل •

حتف وه كيلع ام لك .. ةطاسبلا ةياغ يف هبيكرتو Personal Web Server (PWS) جمانرب بيكرتب مق
متيس ) setup.exe فلملا لغش هنمو pws هنمو add-one دلجملا رتخاو Win98 CD 98 زودنيو صرق
 .(يلاتلا سردلا يف ليصفتلاب رمألا اذه حرش



مساب دلجم نع ثحباف٩٨زودنيولا صرق يف  pws مساب دلجم دجت مل نإ: ةظحالم   asp. 

اذه نم جمانربلا بحس كنكمي٩٨زودنيو صرق كيدل نكل م ل نإ  :طبارلا  

http://www.alnoor-world.com/download/PWS.zip  

  : NT وأ 2000 زودنيو يمدختسمل •

بيكرت يديس عم ةرفوتم ةمدخ ك هدجتسو زودنيولل Internet Information Server ةمدخ بيكرتب مق
،  زودنيو تانوكم ةلازإو ةفاضإ رايتخا مث Control Panel مكحتلا ةحول يل باهذلاب كلذو زودنيولا

Add/Remove Windows Components رايتخاو Internet Information Server هنم. 

  ASP: صوصن ةباتكل جمانرب رايتخإ: ايناث 

 جمانرب حرشلا لالخ مدختسأس. كلذل صاخ جمانرب مادختسال ةرورضلاب جاتحت ال ASP صوصن ةباتكل
Front Page مادختسا متدرأ نإو ، تاحفصلا لكش  ميمصت همادختساب عيطتسنو ةيبلغألا دنع رفوتم هنأل

عم  يتأي يذلا NotePad جمانرب مادختسا ديرت تنك نإ. انعم سوردلا ةعباتم اضيأ نوعيطتست ىرخأ جمارب
ميمصت يف كدعاسي نل هنأل  Note Pad مادختساب ايلاح كحصنأ ال يننأ الإ. بجاولاب مايقلا هنكمي زودنيولا
 وأ Microsoft Front Page لثم بيولا تاحفص ميمصت جمارب يأ مادختسا عيطتست كلذك. ةحفصلا لكش

Macromedia Dream Weaver وأ  ، Microsoft Interdev تاحفص ءاشنإ يف صصختملا ASP 
  .اهريغ تاغلو

  ميمصتلل رخأ اجمانرب كلمت ال تنك نإ ، Front Page بيكرتب مق اذإ

 :تانايبلا دعاوق جمانرب: اثلاث

 ىلع دمتعأس يننكل.. تانايبلا دعاوق جمارب نم اهريغ وأ Microsoft Access وأ SQL مادختسا اننكمي
Microsoft Access 2000 ةيبلغألا دنع هرفوتل كلذو. 

 .ملعتلل ةعباتملا مكنم ىنمتأو: ).. صوصنلا ةباتك يف ءد بلل انزهجت دق نوكن كلذب

 انعم أدبنل

وأ تاريغتملا نع ثدحتأ نل اذل .. ةيلمع ةلثمأب مايقلا وه ةغللا هذه ملعتل ةقيرط لضفأ نأب نمؤم يننإ
 .تاحفصلا ىدحإ ميمصتل اهجاتحن امدنع الإ ميقلا وأ رماوألا

سوردلا هذه ةياهن دنعو .. ةوطخب ةوطخ ،رفصلا نم عورشمب أدبنس.. ةغلل ميلسلا انقيبطت نم دكأتنلو
 .هللا ءاش نإ هريوطت مث نمو ،اهباشم اعورشم ميمصت ىلع ارداق نوكتس



 .طيسب يرابخإ عقوم ميمصت ،نوكيس انعورشم

  :ىوتحملا: الوأ

  .ةينقت رابخأ .١
  .ةعونم رابخأ .٢

 :تامدخلا: ايناث

  .عقوملا تايوتحم يف ثحب كرحم .١
  .راوز لجس .٢

 :ةرادإلا:ايناث

  .(مهب ةصاخ رورم تاملكو ءامسأ(عقوملا نع نيلوؤسملا ليجست  .١
  .عقوملا لالخ نم رابخألا فذح ،ليدعت ،ةفاضإ .٢

هذه نم ضرغلا وه اذهو .. ةغللا هذه رماوأ مهأ نم ةعومجم ملعت انم بلطتي ،يرابخإلا عقوملا اذه ذيفنت
 .ةياهنلا يف عئار عقوم ىلإ لصنسو ةعباتملا كنم وجرأ اذإ! ؟ سمحتمو دعتسم تنأ لهف .سوردلا

.. ةيلاتلا سوردلا عبات مث.. ىلعألا يف اهنع كتربخأ يتلا جماربلا زيهجتب أدباو.. ةحارلا نم اطسق ذخ اذإ
 .كانه كراظتنا يف انأو

 Personal Web Server - PWS بيكرت

 بيكرت ةيلمع ليهستل روصلاب ةمعدم تاوطخ انه دجتسو ASP تاحفص ليغشتل يرورض PWS بيكرت نإ
PWS. 90 ةعرسب مويتنيب جلاعم لقألا ىلع جمانربلا بلطتي MHz 30 – 20 و MB RAM 40 و MB 

 .بلصلا صرقلا يف ةغراف

  .صارقألا لغشم يف Windows 98 صرق لخدأ .١
  Run ليغشت رتخاو Start أدبا ةمئاق ىلع طغضا .٢

  x:\add-ons\pws\setup.exe بتكا .٣
  .كزاهجب صارقألا لغشم فرحب X فرح لدبأ .٤



 

 :ةيلاتلا ةشاشلا كل رهظتس

 

 Custom ىلع طغضا ةيلاتلا ةشاشلا نم مث Next ىلع طغضا



 

 Show" ىلع طغضا مث "Personal Web Server (PWS)" رتخا ةيلاتلا ةشاشلا نم
Subcomponents…" 

 

 "…Show Subcomponents" ىلع طغضا مث ”Documentation" رتخا ةيلاتلا ةشاشلا نم



 Next مث Ok ىرخأ ةرم مث Ok ىلع طغضا مث ”Active Server Pages" رتخا ةيلاتلا ةشاشلا نم
 .تيبثتلا ةيلمع نم ةيلاتلا ةوطخل لاقتنالل

 

 .كيلإ عجار رمألا اذه نأ الإ ،هيلع وه ام ىلع يش لك ءاقبإ لضفأ.. ةيلاتلا ةشاشلا كل رهظتس

 



 

 .تيبثتلا ةيلمع أدبتس

 

فيضأ اديدج ائيش كلانه نأ ظحالتس  كلذ لعفت امدنع. زاهجلا ليغشت ةداعإ كنم بلطيس اهنم ءاهتنالا دعب
 .انيناهت. حاجنب مت دق بيكرتلا نأ ينعي اذه .Taskbar ماهملا طيرش يف ةعاسلا بناجب

 لضفملا عقاوملا ةمئاق يف ناونعلا اذهب ظافتحالا لضفي(يلاتلا ناونعلل  بهذا ،كلذ رابتخال ةعيرس ةقيرط
Favorites) http://localhost/iishelp ةيلاتلا ةشاشلا كل رهظتسو:  



!

 

 :تاظحالم

اذه نم جمانربلا بحس كنكمي٩٨زودنيو صرق كيدل نكل مل نإ  •  :طبارلا  

http://www.alnoor-world.com/download/PWS.zip  

 عقوملا اذه نم ةيناجم ةحاسم زجح كناكمإبف. كزاهج ىلع جمانربلا اذه نيزختب بغرت مل نإ •
http://www1.domaindlx.com. ىلع ،اهممصنس يتلا  تاحفصلا ةبرجت بلطتيس كلذ نكل

 .رتويبمكلا ىلع تاحفصلا ليغشت نكمي نلو ،ةرشابم تنرتنإلا

 default.asp ىلوألا ةحفصلا



في الموقع لتشغیلها  Index أو Default عن صفحة تحمل اسم (Browser) دائما ما یبحث برنامج التصفح
 . Default : اسموفي مشروعنا سنستخدم . بهذا االسم لذا عادة ما تكون الصفحة الرئیسیة في الموقع. تلقائیا

الصفحة بشكل بارز، ورابط لكل من  مع مراعاة وضع عنوان.. قم بتصمیم ما یعجبك Frontpage باستخدام
، وآخر (guest.asp)، ورابط لسجل الزوار(news.asp)المنوعة ، واألخبار(tech.asp) األخبار التقنیة
وال تنسى أن تكتب فقرة  .(admin.asp)وأخیرا رابط لقسم إدارة الموقع ،(search.asp)لمحرك البحث

 C:\Inetpub\wwwroot\news وخزن جمیع هذه الملفات في .ترحیبیة بالزوار

 .أجنادین ، المصمم لك :بیج هذه بعض المواقع التي تشرح لك كیفیة التصمیم بالفرونت: مالحظة

 ثم قم أنت بإنشاء المجلد C:\Inetpub\wwwroot سیتم إنشاء هذه المجلدات PWS عند تركیب: مالحظة
news یهلتخزین ملفات مشروعنا هذا ف. 

 :التصمیم المقترح

 عالم الیوم

 .(متابعة الدروس استخدام هذا النص سیسهل علیك. (للتصمیم المقترح HTML هذا هو نص

<html dir=rtl> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1256"> 

<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-qa"> 

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 

<title>الیوم عالم</title> 

</head> 

<body> 

<p align="center"><img border="0" src="thetitel.gif"></p> 

<hr> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" 
size="3"><b><a href="tech.asp">أخبار 

 a>| <a/> أخبار منوعة<"a>| <a href="news.asp/> تقنیة
href="search.asp">بحث</a> 

| <a href="guest.asp">سجل الزوار </a>| <a href="admin.asp">إدارة 

عالموق </a></b></font></p> 



<hr> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3"> مرحبا
 بكم في

 <font></p/>موقعنا اإلخباري المتمیز

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3"> نتمنى
 لكم

 <font></p/>المتعة والفائدة معنا

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3"> مع
 <font></p/>تحیات

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3" 
color="#AD1212">إدارة 

 <font></p/>الموقع

<hr> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" 
size="3"><b><a href="tech.asp">أخبار 

 a>| <a/> أخبار منوعة<"a>| <a href="news.asp/> تقنیة
href="search.asp">بحث</a> 

| <a href="guest.asp">سجل الزوار </a>| <a href="admin.asp">إدارة 

 <a></b></font></p/>الموقع

<p align="center"><b><font face="Simplified Arabic" 
size="2">جمیع 

٢٠٠١الحقوق محفوظة  </font></b></p> 

</body> 

</html> 

 SSI مادختسا

أو مؤخرة .. الجزء العلوي من الصفحة مثل.. لالستغناء عن تكرار تصمیم األجزاء المتشابهة في كل صفحة
لوضع الجزء المراد تكراره في ملف  SSI استخدام میزة نستطیع.. الصفحة والتي تحتوي على حقوق الحفظ 

 .لمراد تكرار الجزء فیهاالملفات ا وإضافة اسم الملف في.. واحد فقط

الصفحة عنوان الموقع، وتحته روابط  ففي رأس.. سنعتمد تصمیما واحدا لجمیع الصفحات: على سبیل المثال
 .جدید وفي نهایة الصفحة الروابط من.. لألقسام المختلفة

 :الرأس.. ببساطة، یمكنك نسخ نفس النص لجمیع الصفحات



<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1256"> 

<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-qa"> 

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 

<title>عالم الیوم</title> 

</head> 

<body> 

<p align="center"><img border="0" src="thetitel.gif"></p> 

<hr> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" 
size="3"><b><a href="tech.asp">أخبار 

 a>| <a/> أخبار منوعة<"a>| <a href="news.asp/> تقنیة
href="search.asp">بحث</a> 

| <a href="guest.asp"> وارسجل الز  </a>| <a href="admin.asp">إدارة 

 <a></b></font></p/>الموقع

<hr> 

 :نهایة الصفحة

<hr> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" 
size="3"><b><a href="tech.asp">أخبار 

 a>| <a/> أخبار منوعة<"a>| <a href="news.asp/> تقنیة
href="search.asp">بحث</a> 

| <a href="guest.asp">سجل الزوار </a>| <a href="admin.asp">إدارة 

 <a></b></font></p/>الموقع

<p align="center"><b><font face="Simplified Arabic" 
size="2">جمیع 

٢٠٠١الحقوق محفوظة  </font></b></p> 

</body> 



</html> 

 .ثم كتابة ما تریده ما بین هاتین الفقرتین

العلي سأضعه باللون األخضر، والسفلي باللون األرق،  ، سأضح النص كامال مرة أخرى، الجزءللتوضیح أكثر
 :هذا هو النص. األسود والجزء الرئیسي سیكون باللون

<html dir=rtl> 

 اجلزء العلوي '

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1256"> 

<meta http-equiv="Content-Language" content="ar-qa"> 

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 

<title>عالم الیوم</title> 

</head> 

<body> 

<p align="center"><img border="0" src="thetitel.gif"></p> 

<hr> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" 
size="3"><b><a href="tech.asp">أخبار 

 a>| <a/> أخبار منوعة<"a>| <a href="news.asp/> تقنیة
href="search.asp">بحث</a> 

| <a href="guest.asp">سجل الزوار </a>| <a href="admin.asp">إدارة 

 <a></b></font></p/>الموقع

<hr> 

 اجلزء الرئیسي '

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3"> مرحبا 
 بكم في

 <font></p/>موقعنا اإلخباري المتمیز

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3"> نتمنى 
 لكم



 <font></p/>المتعة والفائدة معنا

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3">مع 
 <font></p/>تحیات

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3" 
color="#AD1212">إدارة 

 <font></p/>الموقع

 اجلزء السفلي '

<hr> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" 
size="3"><b><a href="tech.asp">أخبار 

 a>| <a/> منوعة أخبار<"a>| <a href="news.asp/> تقنیة
href="search.asp">بحث</a> 

| <a href="guest.asp">الزوار سجل </a>| <a href="admin.asp">إدارة 

 <a></b></font></p/>الموقع

<p align="center"><b><font face="Simplified Arabic" 
size="2">جمیع 

٢٠٠١الحقوق محفوظة  </font></b></p> 

</body> 

</html> 

الصفحة الرئیسیة، األخبار .. لدینا بسیط إنه سهل هذه المرة ألن عدد الصفحات! األمر سهل للغایة ألیس كذلك؟
هل ..  صفحة١٠٠لكن تخیل أن عندنا .. أي خمس صفحات.. الزوار التقنیة، األخبار المنوعة، بحث، سجل

تخیل أنك ترید إجراء تعدیل معین في .. وإن قمت بذلك!! الصفحاتواللصق لكل هذه  ستقوم بعملیة النسخ
یكون األمر  ألن!!  صفحة وتقوم بتعدیلها واحدة واحدة١٠٠رأس الصفحة أو نهایتها، هل ستفتح الـ  تصمیم

 .إلیك الحل!! شاقا علیك

 pagefooter.txt باسم لاألسف والجزء pageheader.txt قم بحفظ الجز األعلى في ملف اسمه

 :لتكون الشفرة فیه كالتالي default.asp على ملف التالیة تعدیال أجِر

<html dir=rtl>  

<!--#include file="pageheader.txt" --> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3"> مرحبا
 بكم في

 <font></p/>موقعنا اإلخباري المتمیز

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3"> نتمنى



 لكم

 <font></p/>المتعة والفائدة معنا

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3"> مع
 <font></p/>تحیات

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3" 
color="#AD1212">إدارة 

 <font></p/>الموقع

<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

الرأس والنهایة لكل الصفحات األخرى  یمكن إدراج.. واآلن.. وستراها بنفس التصمیم األول.. شغل الصفحة
وإن أردنا إجراء أي تغییر في المستقبل، .. في كل مرة من دون الحاجة لنسخ الشفرة) التي سنصممها قریبا(

 .والتغییر سیطبق تلقائیا على جمیع الصفحات.. ى أحد هذین الملفینعل كل ما علینا هو إجراء التغییر

 project.mdb عورشملل تانايبلا ةدعاق ميمصت

مل نإ  .Microsoft Access 2000 جمانرب مادختساب تانايبلا ةدعاق ممصنس ،لوألا لصفلا يف تركذ امك
،  ةربخ كيدل نكت  .ةوطخب ةوطخ كعم نوكأسفائيش ىشخت الف جمانربلا اذه عم لماعتلا يف ةقباس

 

 ١-٤لكش 

اهظفحاو امسا اهل رتخا ،تانايبلا ةدعاق ظفح كنم  بلطيس .Ok طغضاو Blank Access database رتخا
 .دلجملا اذه لخادب ةحفصلا هذهل هتصصخ يذلا يعرفلا دلجملا وأ C:\Inetpub\wwwroot يف



سوردلا لامكإ متيس ) news يعرفلا دلجملا لخادب database مساب يعرف دلجم لخادب ظفحت نأ لضفيو
 .(ضارتفالا اذه ىلع ادامتعا

Error!

 

 1-1-4 لكش

 project.mdb انه ةدعاقلا يمسنسو



Error!

 

 2-2-4 لكش

 :التالیة ستظهر لك الشاشة Create بعد الضغط على زر

 

 ٢-٤لكش 



 يلاتلا لودجلا ممصو Create table in Design view رتخا

 

 ٣-٤لكش 

 (Text, Memo, AutoNumber – لقحلا عون ريغتب ريغتي ءزجلا اذهو) Field Properties مسق يف
ددع ددحي يذلا وه ءزجلا اذه . ٥٠دوجوملا مقرلا نوكي ام ةداعو  Text لقحلا ناك نإ Field Size دجتس
ىصقألا دحلا وهو٢٥٥ـل اهرييغتب حصنأ اذل ،لقحلا اذه يف اهلاخدإ  كناكمإب يتلا فورحلا  . 

غراف لقحلا اذه كرتنكمي ال يأ No اهمامأ نوكي ةداعو Allow Zero Length دجتس اضيأ كناكمإب .  
 .تانايبلا نم غراف لقحلا اذه كرت نكمي يأ Yes عضو

 هيمسنس يلاحلا انعورشم يف. كبجعي مسا يأ رايتخا كناكمإب ،لودجلا مسا نع كلأسيس Save ىلع طغضا
tech_news. اهنم رتخا ةيلاتلا ةلاسرلا كل رهظتس مث No 



Error!

 

 ٤-٤لكش 

لكشلا كل رهظيس . هحتفل نيترم همسا ىلع طغضا). ٢-٣لكش (يف دوجوم همسا ىرتسو ،لودجلا قلغأ 
 يلاتلا

 

 5-4 لكش

 (ايئاقلت اهميقرت متيس id ةناخ(لودجلا يف ةيلاتلا تانايبلا لخدأ 

تفوسوركيام  30/9/2001 1
نم وجنت 
ةلواحم 

 اهكيكفت

يتلا ىوعدلا رشع ةينامثلا تايالولا تبحس 
ةبلاطم ،تفوسوركيام  ةكرش ىلع اهتعفر

ةركتحم اهنوكل ةكرشلا كيكفتب ةمكحملا 
 .تايجمربلا قوسل

عقاوم قارت خا 31/9/2001 2
نابلاط ةكرح 

 تنرتنإلا ىلع

ةيملاعلا ةراجتلا يجرب ريجفت ةيلمع دعب 
نب ميلست نابلاط  ةكرح ضفرو ،كرويوينب

ماق ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ندال 
ىلع ةكرحلا  عقاوم قارتخاب نولوهجم
 .تنرتنإلا

ةدعاقلا تايوتحم ضارعتسا ةيفي ك هيف نيبأس يذلا مداقلا سردلل دعتساو.. ةدعاقلا ظفحاو ،لودجلا قلغأ
 .عقوملا قيرط نع

 :ةيلاتلا ةشاشلا كل رهظتس ،ةيلاتلا ةرملا يف Ms Access جمانرب حتف دنع: ةظحالم



 

 .ةرشابم ةشاشلا هذه لالخ نم سردلا اذه يف اهانءاشنأ يتلا ةدعاقلا رايتخا كنكمي

 بقاعدة البیانات ASP صفحات ربط

،  .Microsoft Access 2000 جمانرب مادختساب تانايب ةدعاق قباسلا سردلا يف انممص سردلا اذه يفو
 .اهتايوتحم ضارعتساو ASP تاحفصب ةدعاقلا طبر ةيفيك ملعتنس

 .(tech.asp) مساب اهظفحب مق اذل. اهيلع تاليدعتلا ضعب ءارجإل (default.asp) ىلوألا ةحفصلا حتفب مق
 tech.asp فلم ىلع نوكتس اذهب موقنس يتلا تارييغتلا لكف

ىرخأ ةلمجب  اهلدبتسنسف ةحفصلا هذه يف امأ. عقوملا راوزل ةيبيحرت ةلمج انبتك دق انك ىلوألا ةحفصلا يف
 :بتكنسف. ةحفصلا ةيهام نيبت

 ةينقتلا ةحاسلا ىلع تادجتسملا رخآ مكيلإ

 . ASP صوصن ةباتك وهو.. مهألا ءزجلاب أدبنس.. نآلاو

ةلمجلا بتكاو  HTML صوصن حتفا ،اذل. <% %> نيتمالعلا نيتاه نيب امئاد بتكت ASP صوصن
 :رطس لوأ يف ةيلاتلا

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 

نوكي  نأ بجي) ةغللا ديدحت(رطسو . ةحفصلا هذه يف VBScript ةغل مدختسنس اننأ ىلإ ريشي رطسلا اذه
 .ةحفصلا ةيادب يف امئاد



 :ةيبيحرتلا ةلمجلا تحت يلاتلا بتكاو

<%  

Dim ConnectionString 
Dim ADO 

ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & 
Server.MapPath("\database\project.mdb") 
 
Set ADO=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
 
ADO.ConnectionString =ConnectionString 
 
ADO.Open 

%> 

يف رثكأ تاريغتملا نع ثدحتنسو ،تاريغتملا ديدحت  اهيف متي :(Dim) يناثلاو لوألا نارطسلا •
 .لبقتسملا

راسملاو ةد عاقلا مساو ،تانايبلا ةدعاق حتف ةقيرط ددحي :(ConnectionString) ثلاثلا رطسلا •
تمق دقل . كزاهج ىلع هب تمق ام عم بسانتي امب اهراسمو ةدعاقلا مسا رييغت كنكمي. اهيلإ
 .اهيلإ لوصولا راسم وه مسالا لبق امو project.mdb ةدعاقلا ةيمستب

 ADO انلاثم يف وهو.. طبرلاب موقيس يذلا ريغتملا مسا ددحي :(Set ADO) عبارلا رطسلا •

همادختسا كيلع نأ الإكبساني امب هرييغت كنكميو كل ببسي ال ىتح هرييغت لضفأ ال اذل ،اريثك  ، 
 .سوردلا ةعباتم يف ةبوعصلا ضعب

 .ةدعاقلا حتفب ناموقي: سداسلاو سماخلا نارطسلا •

 يتلا تانايبلل لوصولا يه ةيلاتلا ةوطخلاو. طقف ةدعاقلل لوصولا وه ،ةوطخلا هذه ىتح هب انمق ام
 :ةرشابم ADO.open ةرابع تحت يلاتلا ةباتكب مق كلذ لمعلو. ةدعاقلاب

selectSQL="select * from tech_news" 
 
set rs=ADO.execute(selectSQL) 

ةدعاقلا  نم تانايبلا رايتخا مثي اهيفو Select رايتخالا رمأ ددحت :(selectSQL) لوألا رطسلا •
 :رايتخا انبلط هذه انتلاح يف. اهديدحت متي طورش بسح

 .لودجلا نم ةيعم ةناخ وا دومع مساب اهلادبتسا نكميو , (* زمر اهلثميو) تانيبلا عيمج .١
 tech_news لودج نم .٢

 .امهب مايقلا بجاولا ناطرشلا امه ناذه نأ يأ

 .رمألا ذيفنت :(set rs) يناثلا رطسلا •



ه ذه ةعابط وه نآلا هب موقنس امو. اهنم تانايبلا ءاعدتساو ،ةدعاقلا حتف وه نآلا ىتح هب انمق ام
 :ةرشابم set rs=ADO.execute(selectSQL) ةرابع تحت يلاتلا ةباتكب مق. تامولعملا

response.write "العنوان : " & rs("subject") 

response.write "التاریخ : " & rs("add_dat") 

response.write "الخبر : " & rs("body") 

response.write  ، ا لثمت rs(*)جئاتنلا ةعابطب موقت ضرع دارملا لودجلا مسا بتكي ثيح . جئاتنل، 
 " "صيصنتلا تامالع نيب هتانايب 

ناونعلا طيرش يفو Internet Explorerحفصتملا حتفب كلذو  tech.aspةحفصلا ليغشتب مق   
Address Bar عقوملا يوتحي يذلا دلجملا مث نمو كزاهج مسا ةباتكب كلذو ،عقوملا ناونعلا بتكا:  

http://asp/news/default.asp  

، . رخآل زاهج نم فلتخي مسالا اذهو ،زاهجلا مسا لثمت ناونعلا يف ASP: ةظحالم كزاهج مسا ةفرعمل
: ىرتل Identificationرتخاو  Networkةكبشلا حتفا اهنمو  Control Panelمكحتلا ةحول حتفا 

Computer Name  

يلاتلاك حبصيس ناونعلا نأ يأlocalhostةملكب زاهجلا م سا نع ةضاعتسالا كنكمي  :  

http://localhost/news/default.asp  

  : يلاتلا لكشلاب مويلا ملاع ةحفص رهظتس

  مويلا ملاع

 :ةجيتنلا ىرتل. ةينقت رابخأ :طبار ىلع طغضاف

 ةينقتلا ةحاسلا يف تادجتسملا رخآ مكيلإ

ةيلمع دعب : ربخلا ٣١/٩/٢٠٠١: خيراتلاتنرتنإلا  ىلع نابلاط ةكرح عقاوم قارتخا: ناونعلا 
ةدحتملا تايالولل ندال نب ميلست نابلاط ةكرح ضفرو ،كرويوينب  ةيملاعلا ةراجتلا يجرب ريجفت
 .تنرتنإلا ىلع ةكرحلا عقاوم قارتخاب نولوهجم ماق ،ةيكيرمألا

ةطيسب تايلاكشإ دجوت عبطلاب  .اهضرعو ةدعاقلا تايوتحم ةءارقب هتبتك يذلا Code ـلا ماق دقل. كوربم
وه ،سردلا اذه يف مهملا نكل . ةمداقلا سوردلا يف اهيلع بلغتلا ةقيرط حرشنسو ،ةضورعملا تانايبلا يف
 .سردلا اذه ىلع دمتعت ةيلاتلا سوردلا مظعم نأل اديج همهف



 rs("body") & " : الخبر" response.write ةرابع تحت رطسلا اذهب ةدعاقلا طبر قالغإ لضفي ،اريخأ
 :ةرشابم

ADO.close 

 مظهر عرض البیانات تحسین

رطس يف ةلمج لك جئاتنلا ضرع دون انك نإف  HTML ةغل رماوأ ىلع دمتعي تانايبلا ضرع رهظم نيسحت
 :ةيلاتلا ةقيرطلاب بتكتس ضرعلا رماوأ نأ يأ <p></p> نيب ةلمجلا عضنسف

 .ةيلاتلا روطسلا لبق %> ةمالعلا هذه عضوب ASP صوصن قلغت نأ ىسنت ال: ةظحالم

<p><%response.write "العنوان : " & rs(subject)%></p> 

<p><%response.write "التاریخ : " & rs(add_dat)%></p> 

<p><%response.write "الخبر : " & rs(body)%></p> 

 :يلاتلا ةظحالم بجي

  %<: ةيلاتلا ةمالعلاب ASPصوصن قالغإ انيلع  HTMLرماوأ ةباتكب ءدبلا لبق  •

.  >% %<: تامالعلا هذه عضو نايسن مدع انيلع HTMLرطسأ يف  ASPصوصن ةباتك دنع  •
  >rs(2%(<>/p &  ":العنوان  "p<>%response.write<: لاثم

  :ةجيتنلا ىرتل. ةينقت رابخأةحفص لغش 

 ةينقتلا ةحاسلا يف تادجتسملا رخآ مكيلإ

  تنرتنإلا ىلع نابلاط ةكرح عقاوم قارتخا: ناونعلا 

  ٣١/٩/٢٠٠١: خيراتلا 

ندال نب ميلست نابلاط ةكرح ضفرو ،كرويوينب  ةيملاعلا ةراجتلا يجرب ريجفت ةيلمع دعب: ربخلا 
 .تنرتنإلا ىلع ةكرحلا عقاوم قارتخاب نولوهجم ماق ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل

امك ز .لوادجلا مادختساب كيلع ،رثكأ هليمجت ديرت تنك نغو. ةقيرطلا هذهب لمجأ حبصأ جئاتنلا لكش نأ نظأ
 :يلاتلا لاثملا يف

<div align="center"> 
<center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="90%"> 
<tr> 



<td width="100%" dir="rtl" bgcolor="#DFDFFF"><b><span lang="ar-sa">العنوان : 
<%response.write rs(subject)%></span></b></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" dir="rtl"><b><span lang="ar-sa">التاریخ : <%response.write 
rs(add_dat)%></span></b> 
<p><b><span lang="ar-sa">الخبر : <%response.write rs(body)%></span></b></td> 
</tr> 
</table> 
</center> 
</div> 
<hr color="#DFDFFF" width="90%"> 

 :ةجيتنلا نوكتسو

 تنرتنإلا ىلع نابلاط ةكرح عقاوم قارتخا: العنوان 

  ٣١/٩/٢٠٠١: التاریخ 

ندال نب ميلست نابلاط ةكرح ضفرو ،كرويوينب ةيملاعلا ةراجتلا يجرب ريجفت ةيلمع دعب : الخبر 
 .تنرتنإلا ىلع ةكرحلا عقاوم قارتخاب نولوهجم ماق ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل

 

 .رماوألا هذه ةباتك نم ءاهتنالا دنع <% ADO.close %> عضت نأ ىسنت ال

 Code ـلا نأ يهو ،ربكأ ةيلاكشإ كلانه نكل. تانايبلا رهظم يهو ،ىلوألا ةيلاكشإلا انجلاع دق نوكن اذهب

 اذل. ىرخألا رابخألا لهاجتو) طقف ربخ لوأ(ةدعاقلا نم طقف لقح لوأ ةعابطو ضرعب ماق  هانبتك يذلا
 .ةيلاكشإلا هذه لحل Do ... Loop و  If ... Then نم لك مدختسنس

 تاليمت عرض جمیع النتائج بشكل

: يه نآلا ةيقبتملا ةديحولا ةيلاكشإلاو. رابخألا ضرع رهظم رييغت اننكمي فيك انملعت ،قباسلا سردلا يف
. طقف ربخ لوأ ضرعو ،ةدعاقلا نم رابخألا ةءارق وه نآلا ىلإ هب انمق امف. رابخألا عيمج ضرع ةيفيك
 .رابخألا لك ضرع اننكمي فيك ملعتنس سردلا اذه يفو

 :يلاتلا دجتسف HTML حتفاو .tech.asp ةحفص حتفا

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 

<html dir=rtl> 

<!--#include file="pageheader.txt" --> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic">إلیكم آخر  
 <font></p/>التقنیة المستجدات في الساحة



<% 

 البیانات أوامر فتح قاعدة'

Dim ConnectionString 

Dim ADO 

ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & 
Server.MapPath("\database\project.mdb") 
 
Set ADO=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
 
ADO.ConnectionString =ConnectionString 
 
ADO.Open 

' ولأوامر اختیار الجد  واستدعاء البیانات منه 

 
selectSQL="select * from tech_news" 
 
set rs=ADO.execute(selectSQL) 

 البیانات أوامر استعراض'

 
%> 

<div align="center"> 

<center> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="90%"> 

<tr> 

<td width="100%" dir="rtl" bgcolor="#DFDFFF"><b>العنوان : <%response.write 
rs(subject)%></b></td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="100%" dir="rtl"><b>التاریخ : <%response.write rs(add_dat)%></b> 

<p><b>الخبر : <%response.write rs(body)%></b></td> 

</tr> 

</table> 

</center> 



</div> 

<hr color="#DFDFFF" width="90%"> 

<% ADO.close %> 

<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

 :يلاتلا لكشلاب نوكيل HTMLليدعتب مق 

  .اهزييمت ةيلمع لهستل رصخألا نوللاب تبتك ةديدجلا روطسلا: ةظحالم

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 

<html dir=rtl> 

<!--#include file="pageheader.txt" --> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic">إلیكم آخر  
 <font></p/>التقنیة المستجدات في الساحة

<% 

 البیانات أوامر فتح قاعدة'

Dim ConnectionString 

Dim ADO 

ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & 
Server.MapPath("\database\project.mdb") 
 
Set ADO=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
 
ADO.ConnectionString =ConnectionString 
 
ADO.Open 

 واستدعاء البیانات منه أوامر اختیار الجدول'

 
selectSQL="select * from tech_news" 
 
set rs=ADO.execute(selectSQL) 

 البیانات أوامر استعراض'

do while not rs.eof 
 
%> 

<div align="center"> 



<center> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="90%"> 

<tr> 

<td width="100%" dir="rtl" bgcolor="#DFDFFF"><b>العنوان : <%response.write 
rs(subject)%></b></td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="100%" dir="rtl"><b>التاریخ : <%response.write rs(add_dat)%></b> 

<p><b>الخبر : <%response.write rs(body)%></b></td> 

</tr> 

</table> 

</center> 

</div> 

<hr color="#DFDFFF" width="90%"> 

<% 

         rs.movenext 

loop 

ADO.close 

%> 

<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

  :يلاتلاك ةجيتنلا نوكتسو

 تنرتنإلا ىلع نابلاط ةكرح عقاوم قارتخا: العنوان 

  ٣١/٩/٢٠٠١: التاریخ 

ندال نب ميلست نابلاط ةكرح ضفرو ،كرويوينب ةيملاعلا ةراجتلا يجرب ريجفت ةيلمع دعب: الخبر   
 .تنرتنإلا ىلع ةكرحلا عقاوم قارتخاب نولوهجم ماق ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل

 
 اهكيكفت ةلواحم نم وجنت تفوسوركيام: ناونعلا 

  ٣١/٩/٢٠٠١: التاریخ 



ةبلاطم ،تفوسوركيام ةكرش ىلع اهتعفر يتلا ىوعدلا رشع ةينامثلا تايالولا تبحس : ربخلا 
 .تايجمربلا قوسل ةركتحم اهنوكل ةكرشلا كيكفتبةمكحملا 

 

 :ارطس ارطس تافاضإلا طرشب موقنس نآلاو

• (Do) اهتغيص. ةقلح Do (something) Loop. رطسلاف do while not rs.eof ينعي: (Do) 
، (while) ،ةقلح أدبا  .(End Of File ـل راصتخا eof) فلملا ةياهن rs نوكت مل (not) تماد ام
طرشلا اذه ماد ام  (Loop ةملكب يهتنتو Do ةملكب أدبت ةقلحلا(ذيفنتلا  يف رمتستس ةقلحلا هنأ يإ
ام ذفنيل ةقلحلا قلغيسو  Loop و Do نيب ام ذيفنت متي نل طرشلا ققحتي ال نأ درجمبو ،احيحص

  .(Loop دعب ام يأ(اهدعب 

  .جئاتنلا ضرع رماوأ انعضو مث •

• rs.movenext ةيلاتلا ةجيتنلل لقتنا ينعت.  

• (Loop) ةلمج ىلإ دوعيس يأ. ةقلحلا راركت Do تناك ثيح. ةحيحص تماد ام اهذفنيو Do  ينعت
نع فقوتيس فلملا ةياهن  rs تناك نإف. فلملا ةياهن rs حبصت ىتح ةقلحلا ذيفنت يف رمتسي هنأ
  .ةقلحلا ذفنيسف فلملا ةياهن rs نكت مل نإ امأ Loop يلي يذلا رطسلل لقتنيو ةقلحلا ذيفنت

 :تانايبلا ةدعاقب فلملا طبر Code ـل SSI مادختساب ،سردلا اذه متخن

 .connection.txt مساب مهظفحاو Notpad يف مهقصلاو tech.asp فلم نم ةيلاتلا رطسألا صقب مق

<% 

 البیانات أوامر فتح قاعدة'

Dim ConnectionString 

Dim ADO 

ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & 
Server.MapPath("\database\project.mdb") 
 
Set ADO=Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
 
ADO.ConnectionString =ConnectionString 
 
ADO.Open 

%> 

 :يلاتلا) فلملا جاردإ(رطس عض  tech.aspيف ةقباسلا رطسألا ناكم 

<!--#include file="connection.txt" --> 



  :يلاتلاك ةحفصلا لكش نوكيسو

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 

<html dir=rtl> 

<!--#include file="pageheader.txt" --> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic">إلیكم آخر  
 <font></p/>التقنیة المستجدات في الساحة

<!--#include file="connection.txt" --> 

<% 

 واستدعاء البیانات منه أوامر اختیار الجدول'

 
selectSQL="select * from tech_news" 
 
set rs=ADO.execute(selectSQL) 

 البیانات أوامر استعراض'

do while not rs.eof 
 
%> 

<div align="center"> 

<center> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="90%"> 

<tr> 

<td width="100%" dir="rtl" bgcolor="#DFDFFF"><b>العنوان : <%response.write 
rs(subject)%></b></td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="100%" dir="rtl"><b>التاریخ : <%response.write rs(add_dat)%></b> 

<p><b>الخبر : <%response.write rs(body)%></b></td> 

</tr> 

</table> 

</center> 



</div> 

<hr color="#DFDFFF" width="90%"> 

<% 

       rs.movenext 

loop 

ADO.close 

%> 

<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

 نآلا كنكميو. هللا ءاش نإ ةمدقتم ةلحرميف فلملا اذه ريوطت متيسو . احضاو سردلا اذه نوكي نأ ىنمت
 يلاتلا سردلل لاقتنالا

 (QueryString) قاعدة البیانات استخدام وضع روابط لمواضیع في

،  :يلاتلا لكشلاب جئاتنلا رهظتل tech.asp ةحفص انممص قباسلا سردلا يف

 تنرتنإلا ىلع نابلاط ةكرح عقاوم قارتخا: العنوان 

  ٣١/٩/٢٠٠١: التاریخ 

ندال نب ميلست نابلاط ةكرح ضفرو ،كرويوينب ةيملاعلا ةراجتلا يجرب ريجفت ةيلمع دعب : خبر ال
 .تنرتنإلا ىلع ةكرحلا عقاوم قارتخاب نولوهجم ماق ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل

 
 اهكيكفت ةلواحم نم وجنت تفوسوركيام: ناونعلا 

  ٣١/٩/٢٠٠١: التاریخ 

ةبلاطم ،تفوسوركيام ةكرش ىلع اهتعفر يتلا ىوعدلا رشع ةين امثلا تايالولا تبحس: ربخلا 
 .تايجمربلا قوسل ةركتحم اهنوكل ةكرشلا كيكفتب ةمكحملا

 

رابخأ وأ ،تالاقم ضرع بولطملا ناك نإ امأ . ةليوط ركسأ نع ةرابع رابخألا تناك نإ لوبقم لكشلا اذه
لكش ىلع نوكي ناونعلا اذهو ،طقف ناو نعلا ضرع وه لضفألاو. ابسانم لكشلا اذه نوكي نلف ،ةليوط
 .يلاحلا انسرد عوضوم وه اذهو. عوضوملا ىلع يوتحت ةديدج ةحفص هب حتفت) طبار(

 teach.asp فلملا حتفا

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 



<html dir=rtl> 

<!--#include file="pageheader.txt" --> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic">إلیكم آخر  
 <font></p/>التقنیة المستجدات في الساحة

<!--#include file="connection.txt" --> 

<% 

 واستدعاء البیانات منه أوامر اختیار الجدول'

 
selectSQL="select * from tech_news" 
 
set rs=ADO.execute(selectSQL) 

 البیانات أوامر استعراض'

do while not rs.eof 
 
%> 

<div align="center"> 

<center> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="90%"> 

<tr> 

<td width="100%" dir="rtl" bgcolor="#DFDFFF"><b><span lang="ar-sa">العنوان : 
<%response.write rs(subject)%></span></b></td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="100%" dir="rtl"><b><span lang="ar-sa">التاریخ : <%response.write 
rs(add_dat)%></span></b> 

<p><b><span lang="ar-sa">الخبر : <%response.write rs(body)%></span></b></td> 

</tr> 

</table> 

</center> 

</div> 

<hr color="#DFDFFF" width="90%"> 



<% 

       rs.movenext 

loop 

ADO.close 

%> 

<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

 ربخلا خيرات ضرعب موقت يتلا رطسألا يهو ،ىلعألا يف رضخألا نوللاب ةبوتكملا روطسلا فذحب موقنس
 :يلاتلا رطسلا اهناكم عضنسو. هصنو هناونعو

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

زيمتت  طباورلا هذه. طباور لكش ىلع نيوانعلا هذه نوكتسو ،طقف رابخألا نيوانع ضرعب موقيس رطسلا اذه
 .يلاتلا سردلا يف رمألا اذه ىنعم حرشنس. يلاتلا ةحفصلل) ةميق(اهلاسرإب 

 (QueryString) القاعدة من خالل روابط استخدام بیانات مناستدعاء 

 :يلاتلا لكشلا ىلع طبارلا ناكو body.asp ةحفصل طبار قباسلا سردلا يف انعضو
body.asp?field=tech_news&id=<%=rs("id")%> 

 .طبارلا يف ةملك لك ىنعم حرشو body.asp ةحفص ميمصتب موقنس نآلاو

مساب اهظفح ةداعإبمقو teach.asp ةحفص حتفب مق   body.asp موقأس  .ةبولطملا تارييغتلا اهيلع يرجنل
 :اعم تاليدعتلا هذه يرجنلف ..كلذ دعب اهحرشب موقأس مث ،ةدحاو ةرم تارييغتلا عيمجب

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 

<html dir=rtl> 

<!--#include file="pageheader.txt" --> 

<!--#include file="connection.txt" --> 

<% 
field=request.querystring("field") 
id=request.querystring("id") 
 
selectSQL="select * from "&field&" where id="&id 
set rs=ADO.execute(selectSQL) 
%> 
 
<p align="center"><b><font face="Simplified Arabic" size="5" 
color="#C11111"><%response.write rs("subject")%></font></b><p align="center"> 



<p align="left"><font face="Simplified Arabic" size="3"><%response.write 
rs("add_dat")%></font></p> 
<p><b><font face="Simplified Arabic" size="3"><%response.write 
rs("body")%></font></b></p> 
 
<%ADO.close%>  

<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

 : يلاتلا رطسلا. ةحفصلا هذه يف ةديدجلا رماوألا يناعم ملعتنل ،نآلاو
field=request.querystring("field") ينعي: 

  =field :ةباتكب كلذو field مساب ريغتم ديدحت .١
  request.querystring :ةباتكب كلذو طبار قيرط نع اهلابقتسا متيس ريغتملا اذه ةميق .٢
  ("field") :ةباتكب كلذو field ةملكب طبارلا يف ةميقلل راشيس .٣

 :قباسلا سردلا يف هتباتكب انمق يذلا طبارلا نآلا ركذتنل
body.asp?field=tech_news&id=<%=rs("id")%> 

ةحفصلا هذه ىلإ ةقباس لا ةحفصلا نم field ةميق انلسرأ دقل. رضخألا نوللاب اهديدحت مت يتلا تاملكلل رظنا
 :يلاتلاك طبارلا نأ ضرتفنل.. رثكأ حيضوتللو . tech_news يه ةميقلا هذهو. طبار لالخ نم

body.asp?section=tech_news&id=<%=rs("id")%> 

 ىلإ field=request.querystring("field") رييغت بجي ةلاحلا هذه يف
field=request.querystring("section") . 

ريغتملا يف  قرافلا عم ،لوألا رطسلا ةفيظو سفن هل id=request.querystring("id") يناثلارطسلا 
ةميق نأ حضتي  <%body.asp?field=tech_news&id=<%=rs("id") قباسلا طبارلل رظنلابو. هتميقو
 selectSQL رمأ قيرط نع تانايبلا ةدعاق نم ذخأت ةميقلا نأل كلذو. عوضوملا ريغتب ريغتتس id ريغتملا
 .ةقباسلا ةحفصلا يف

مسا لادبتسا مت ثيح  . selectSQL رمأل ثدح يذلا ريوطتلا وه اضيأ سردلا اذه يف ةديدجلا رومألا نم
 نأ ثيح. ربكأ ةنورم يطعي اذهو (Field هذه انتلاح يف(ريغتم مساب  (From ةملك دعب) لودجلا

SelectSQL ةميق ريغتب ريغتتس Field .. رابخألا ماسقأ عيمج ضرعل ةحفصلا هذه مادخ تسا اننكمي هنأ يأ
 .ةينقتلا رابخألل طقف سيلو عقوملا يف

يلاحلا  انسرد يفو.. انبساني يذلا طرشلا عضو انناكمإبو SelectSQL ـل Where طرش ةفاضإ مت اضيأ
 id ريغتملا ةميق يواست ةدعاقلا يف بولطملا لودجلا يف id ةميق نوكت امدنع: يأ id="&id :طرشلا ناك
 .ةحفصلا هذه يف

 .ةقباسلا سوردلا يف ةحرشب انمق Code ـلا ةيقب



 news.asp تصمیم صفحة :العاشر الدرس

ىتح ،سردلا اذه يف رماوألا نم ديزملا حرش لواحأ نل اذل . ةقباسلا سوردلا يف رومألا نم ريثكلا انملعت
ةيلاتلا تاوطخلاب موقنس اذل  tech.aspـل ادج هباشو  news.aspةحفص ميمصتف . الهسو افيفخ نوكي
 :ةحفصلا ءاشنإل

مساب الودج ممصو تانايبلا ةدعاق حتفا -١  general_news  لودج تافصاوم سفنبtech_news .  

  .ةيلاتلا تاوطخلا لمعب كلذو ،يلاحلا لودجلا خسن. ديدج نم لودجلا ميمصت نم الدب كناكمإب: ةظحالم

  .لودجلا ليلظت •

  .نميألا ةرأفلا رزب طغضاولودجلا مسا ىلع ةرأفلا رشؤم عض  •
  .رهظتس يتلا ةمئاقلا نم Copyرايتخا  •
  .Pastهنم رتخاو نميألا ةرأفلا رز ىرخأ ةرم طغضا ةغرافلا ءاضيبلا ةحاسملا يف  •
مسال ةصصخملا ءاضيبلا ةناخلا يف بتكاف ،لودجلا مسا نع هيف كلأسي راوح قودنص كل رهظيس  •

 Structure: يه تارايخ ةثالث دجتس ءاضيبلا ةناخلا هذه تحتو. general_newsلودجلا 
Only  وStructure and Data  وAppend Data to Exiting Table . رايخلا رتخا
  .Structure Onlyلوألا 

  .okىلع طغضاو  •
  .تانايبلا ةدعاق ظفحا •

ةحفص حتفا -٢  tech.asp  مساب اهظفحاوnews.asp اهيلع ةيلاتلا تاليدعتلا رجأو.  

ةحفصلا عم بسانتتل ) ةينقتلا ةحاسلا ىلع تادجتسملا رخآ مكيلتناك يتلا (ةي بيحرتلا ةلمجلا ريغ •
  .طقف) ةيملاعلا(ةملكب ) ةينقتلا(ةملك لادبتسا لضفأ . ةديدجلا

ىلإ  tech_newsلودجلا مسا ريغ  "selectSQL="select * from tech_newsةرابع يف  •
general_news  

: وهو  body.aspلاقملا ةحفصل طبارلا يف  •
body.asp?field=tech_news&id=>=%rs("id%(" < ريغtech_news ىلإ  

general_news  

  ثحبلا ةحفص ممصنس يلاتلا سردلا يفو. news.aspةحفص نم انيهتنا دق نوكن ةطيسبلا تاوطخلا هذهب 

 search.asp تصمیم صفحة

 مساب اهظفحب مقو tech.asp ةحفص حتفا. تقولا نم ريثكلا ذخأي نل search.asp ةحفص ميمصت
search.asp. يلاتلا ةحفصلا نم حمسا يأ. اهلخادب يتلا رماوألا حسما مث: 



<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 

<html dir=rtl> 

<!--#include file="pageheader.txt" --> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic">إلیكم آخر  
قنیةالت المستجدات في الساحة </font></p> 
 
<!--#include file="connection.txt" --> 
 
<% 
 
 منه أوامر اختیار الجدول واستدعاء البیانات'
 
selectSQL="select * from tech_news order by add_dat desc" 
 
set rs=ADO.execute(selectSQL) 
 
 
 أوامر استعراض البیانات'
 
if not rs.eof then 
do while not rs.eof 
%> 
<div align="center"> 
<b><a href="body.asp?field=tech_news&id=<%=rs("id")%>"><%response.write 
rs("subject")%></a></b> 
</div> 
<hr color="#DFDFFF" width="90%"> 
<% 
rs.movenext 
loop 
else 
end if 
 
ADO.close 
 
%> 

 :يلاتلا لمعب مقو .(Normal) جيب تنورفلا يف يداعلا ميمصتلا طمنل عجرا مث

 .Textbox اهنمو Form اهنمو Insert ةمئاق رتخا

 :يلاتلا كل رهظيس

 

SubmitReset 

رز حسما  Reset كلذو. ةحفصلا فصتنم يف عبرملا عضو كناكمإبو:) هل ةجاح ب انسل نحنف هيلع طغضلاب  
 :ةيلاتلا تاوطخلا عبتا مث. جيب تنورفلا يف تاودألا طيرش نم) طيسوت(رايتخاو 



كل رطستف  Form Properties :اهنم رتخا ةمئاق كل رهظتس ،نميألا ةرأفلا رزب صنلا عبرم ىلع طغضا
 :ةيلاتلا ةشاشلا

 

 :Options رز ىلع طغضا مث Sent to other اهنم رتخا

 

 :ةيلاتلا ةشاشلا كل رهظتس



 

،  انلاثم يف . Form ـلا اذه يف ةلخدملا ةميقلا اهيلإ لسرتس يتلا ةحفصلا مسا بتكا Action ةناخ يف اذه
 search_result.asp ناونعب ةحفص ىلإ ميقلا لسرنسو Form ـلا عاونأ نم عونك Textbox انمدختسا
 .يلاتلا سردلا يف اهميمصتب موقنس يتلا ةحفصلا يه هذهو .جئاتنلا ضرعو ميقلا هذه نع ثحبلا اهيف متيس

 : POST و GET نيب قرفلا

 :وه ةطاسبب امهنيب فالتخالا .Get هلعجاو Post رايتخالا رييغتب مقف Method ةناخ يف امأ

• Post : رخأل ةحفص نم ةيرس ميق لاسرإ دوت تنك نإ يإ. ةلسرملا ميقلا يفخيس رورملا ةملكك ( 
  .Post رايتخا كناكمإبف (الثم

• Get : ناونعلا طيرش يف ةيناثلا ةحفصلل ةلسرملا ةميقلا رهظتس . ، ثحبلا ةلاح يف ديفم اذهو
 لكشب اهبتك دق ناك نإ دكأتيسف ناونعلا طيرش يف اهنع ثحب يتلا ةملكلا ثحابلا دهاشيس ثيح
  .ال مأ حيحص

 .Ok ىرخأ ةرمو Ok رز طغضا

 Form Field Properties ةرملا هذه رتخاو. صنلا عبرم ىلع نميألا ةرأفلا رزب طغضا ىرخأ ةرم
 :ةيلاتلا ةشاشلا كل رهظتسف

 

 .Ok طغضا مث. لحلا مسا بتكا Name ةناخ يف



كل رهظتسف  Form Field Properties ةرملا هذه رتخاو .Submit رز ىلع نميألا ةرأفلا رزب طغضا
 :ةيلاتلا ةشاشلا

 

 .ثحبا :بتكنس. اذه انلاثم يف . Submit نم الدب رهظت نأ دوت يتلا ةملكلا Value/lable ةناخ يف بتكا

 :يلاتلاك search.asp ةحفص Code نوكيس.. اريخأ

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 
 
<html dir=rtl> 
 
<!--#include file="pageheader.txt" --> 
 
<form method="GET" action="search_result.asp"> 
<p align="center"> 
<input type="text" name="keyword" size="20"></p> 
<p align="center"><input type="submit" value="ابحث" name="B1"></p> 
</form> 
 
<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

ضرعتو ،ةبولطملا ةملكلا نع ثحبتس يتلا  search_result.asp ةحفص ممصنس ،يلاتلا سردلا يف
 .جئاتنلا

 search_result.asp وعرض النتائج تصمیم صفحة البحث

مساب اهظفحب مقو search.aspةحفص حتفا   search_result.asp . ـلا دجتسCodeيلاتلاك  : 

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 
 
<html dir=rtl> 
 
<!--#include file="pageheader.txt" --> 
 
<form method=>"GET" action="search_result.asp"> 
<p align="center"> 
<input type="text" name="keyword" size="20"></p> 



<p align="center"><input type="submit" value="ابحث" name="B1"></p> 
</form> 
 
<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

هتميق ذخأ بجي ) ريغتم(كلانه نأ جمانربلا  مالعإ وه تارييغتلا هذه ىلوأ. ةبولطملا تارييغتلاب مقنل.. نآلاو
ثحبلا بولطملا ةملكلا ىلع يوتحي يذلاو  keyword وه ريغتملا اذه serach.asp ةقباسلا ةحفصلا نم
مق اذل . ةمهملا هذهب مايقلل Request.QueryString مدختسنس ،عساتلا سردلا يف انلعف امكو .اهنع
   :رطسألا هذه حسمب

<form method="GET" action="search_result.asp"> 
<p align="center"> 
<input type="text" name="keyword" size="20"></p> 
<p align="center"><input type="submit" value="ابحث" name="B1"></p> 
</form> 

 :اهنم الدب بتكاو

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

نم اهلابقتسا دعب لودجلايف ةملكلا نع ثحبلاب موقنس نآلاو  :Select رمأ مادختساب ثحبلا ةحفص  

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 
 
<html dir=rtl> 
 
<!--#include file="pageheader.txt" -->  

<!--#include file="connection.txt" --> 

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

SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%'  " 
set rs=ADO.execute(SelectTechSQL) 

%> 
 
<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

ةملك انفضأ اننأ انه Selectرمأ يف ظحالملا   Like .  ةملكLike ةمالع نع ينغت ربعت نأ نكميو  ). =(  
انثحبو ةيلكلا ةاواسملا مادختساب انمق نإ : يلاتلا لاثملا ضرتفنل ،كلذ حيضوتلو. ةيئزج وأ ةيلك ةاواسم نع

انل رهظتسف ةيئزجلا ةاواسملا امدختسا نإ امأ ". دلاخ"ةملك ىلع يوتحت يتلا جئاتنلا انل رهظتسف " دلاخ"نع 
 خلا.. نودلاخ ،نودلاخلا ،دلاخلا ،ادلاخ ،دلاخ : ىلع يوتحت يتلا جئاتنلا



ريغتملا مسا اهدعبو Likeبتكن ةيلكلا ةاواسم لا نع ريبعتلل • هبتكنف Keywordوه انلاثم يف ..    
  "&keyword&": ةيلاتلا ةغيصلاب

ةيوؤملا ةبسنلا تامالع نيب ريغتملا مسا اهدعبو Likeبتكن ةيئزجلا ةاواسملا نع ريبعتلل  • يف ..  
ةيلاتلا ةغيصلاب هبتكنفKeywordوه انلاثم    :'"%&keyword&%"'  

يف ةميقلا نوكت امدنع  Techلودج نم يش يأ رتخا : وه لاثملا اذه يف Selectةرابع يف دو صقملاو
  :يلاتلا لاثملا ضرتفنل حيضوتلل . Keywordريغتملا يف ةميقلل ةهباشم وأ ةيواسم  Subjectدومعلا 

  :ةيلاتلا ةثالثلا نيوانعلا ةدعاقلا يف كيدل

   .ةلهسو ةروطتم ASPةغل  .١
   .ةروطتمو ةلهس PHPةغل  .٢
   .ةعتمم++ Cـب ةجمربلا  .٣

يف ثحبي انرمأ نأ ثيح . ثحبلل جئاتنك نيناونع لوأ انل رهظيس ،اهنع ثحبلل" ةغل"ةملك لاخدإ دنع 
  .ناونعلا

 select * from"بتكن نأك .. هيف ثحبلا متي يذلا دومعلا مسا رييغت انناكمإبف ،ثحبلا لقح رييغت دون انك نإ

tech where body like' "%&keyword&%"' "   سيلو عوضوملا صن يف ثحبلاب انتبغر لاح يف
طبرلا لاود دحأ مادختساب اهنيب طبرلاو اعيمج اهتباتك انيلعف ،لوقحلا ةفاك يف ثحبلا اندرأ نإ امأ . هناونع

مادخساب ةرم SelectTechSQLةباتك دعنل  . Orيهوةيقطنملا   Or:   

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

  :يف ثحبلا ةملك اهب دجوت يذلا جئاتنلا ضرع متيس ةلاحلا هذه يف

   .ناونعلا .١
   .ىوتحملا .٢
   .ىوتحملاو ناونعلا .٣

و  Tech_news( نيلودجلا الك يف ثحبللو  Tech_newsلودج يف ةملكلا نع ثحبيس قباسلا رمألا 
General_news ( يلاتلاك ،لودج لكل رمأ ةباتك انناكمإب:  

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 
 
<html dir=rtl> 
 
<!--#include file="pageheader.txt" -->  



<!--#include file="connection.txt" --> 

<% 

keyword=request.querystring("keyword") 

یةاألخبار التقن أوامر البحث في جدول '  
SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body 
like '%"&keyword&"%'  " 
set rsTech=ADO.execute(SelectTechSQL) 

 أوامر البحث في جدول األخبار العامة '
SelectGeneralSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body 
like '%"&keyword&"%'  " 
set rsGeneral=ADO.execute(SelectGeneralSQL) 

%> 
 
<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

ةباتك دعب  .اهنم تانايبلا ضعب ةءارقل جاتحنس اننأل كلذو ،تانايبلا ةدعاقب طبرلا فلم عضت نأ ىسنت ال
عباسلا نيسردلا يف اقباس اهتباتكب انمق ةطيسب يهو . جئاتنلاضرع رماوأ ةباتك انيلع  Selectرماوأ 

   .SelectGeneralSQLـل ىرخأو  SelectTechSQLـل ةدحاو بتكنس . نماثلاو

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 
 
<html dir=rtl> 
 
<!--#include file="pageheader.txt" -->  

<!--#include file="connection.txt" --> 

<% 

keyword=request.querystring("keyword") 

 األخبار التقنیة أوامر البحث في جدول '
SelectTechSQL="select * from tech_news where subject like '%"&keyword&"%' or body 
like '%"&keyword&"%'  " 
set rsTech=ADO.execute(SelectTechSQL) 

ار العامةأوامر البحث في جدول األخب '  
SelectGeneralSQL="select * from general_news where subject like '%"&keyword&"%' or 
body like '%"&keyword&"%'  " 
set rsGeneral=ADO.execute(SelectGeneralSQL) 

%> 

<p align="center"><font face="Simplified Arabic" size="3"> ثحبلا جئاتن </font></p> 

<% 

وامر عرض نتائج األخبار التقنیةأ '  



do while not rsTech.eof  

%> 

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

<%  

        rsTech.movenext 

loop 

 عرض نتائج األخبار العامة أوامر '
do while not rsGeneral.eof 

 %> 

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

<% 

        rsGeneral.movenext 

 loop 

ADO.close 

%> 

<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

لجس ميمصت ةيفيك هللا ءاش نإ يلاتلا سردلا يف حرشنسو . ثحبلا كرحم ميمصت نم انيهتنا دق نوكن كلذب
  راوزلا

 (guest.asp) سجل الزوار صفحة تصمیم 

عيقوت ةفاضإ ةحفصو guest.asp :عيقاوتلا ضرع ةحفص ،نيتحفص نم راوزلا لجس ممصنس  ، 
sign_book.asp . ةحفصب أدبن نأ يعيبطلا نمو sign_book.asp نأ ضرتفنس اننأ الإ . عيقاوتلا ةفاضإل

 .ةيقابلا تاحفصلا ممصن مث ،ضرعلا ةحفص ممصنسو راوزلا لجس يف عيقاوت كلانه

لودج ممصنسو ،تانايبلا ةدعاق حتفا . عيقاوتلا ىلع يوتحيس يتلا تانايبلا ةدعاق يف لودجلا ممصنل ،نآلاو
 :هلكش وه اذهو guest_book مساب



 

 Date/Time هعون add_dat لقحلاو .AutoNumber هعون id لقحلاف ،لوقحلا ةيعونل هبتنا •
 . text لوقحلا ةيقبو . memo هعون comment لقحلاو .

لوقحلا  هذه (٢٥٥يواست  (Field Size) اهمجح Text عون نم يتلا لوقحلا ضعب نوكل هبتنا •
 .( name , email , website يه

 ىلإ No : نم Allow Zero Length ةميقلا رييغت مت website و email نيلقحلا نوكل هبتنا •
Yes . 

 .تاناخلا هذه يف تانايب لاخدإب مق

،  مادختساو ،تانايبلا ةدعاقب view_book.asp ةحفصلا طبرل اقباس اهانملعت يتلا تاراهملا مدختسنس ،نآلا
يف تامولعملا ) ضرع(ةعابطل  Response.Write رمألاو ،ةدعاقلا نم تامولعملا رايتخال Select رمألا
 ةحفص Code عضأس. تقولل اراصتخاو. ضرعلا ةقيرط نييزتل HTML رماوأو. ةشاشلا

view_book.asp ةحفصلا هذه يف الماك. 

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 
 
<html dir=rtl> 
 
<!--#include file="pageheader.txt" --> 
 
<p align="center"><font face="Simplified Arabic">مرحبا بكم في  

ومالحظاتكم تسعدنا.. سجل الزوار </font></p> 
 
 



<!--#include file="connection.txt" --> 
 
<% 
 
selectSQL="select * from guest_book order by add_dat desc" 
 
set rs=ADO.execute(selectSQL) 
 
do while not rs.eof 
 
%> 
<div align="center"> 
<center> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" 
bordercolor="#111111" width="90%"> 
<tr> 
<td width="100%" dir="rtl" bgcolor="#DFDFFF"><b>التاریخ : <%response.write 
rs("add_dat")%></b></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" dir="rtl" bgcolor="#ECECFF"><b>االسم : <a 
href="mailto:<%response.write rs("email")%>"><%response.write 
rs("name")%></a></b></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" dir="rtl" bgcolor="#DFDFFF"><b>الموقع الشخصي : <a 
href="<%response.write rs("website")%>"><%response.write 
rs("website")%></a></b></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" dir="rtl" bgcolor="#ECECFF"><b>طریقة  
 <response.write rs("link")%></b></td%> : االستدالل على الموقع
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" dir="rtl" bgcolor="#DFDFFF"><b>الموقع تقییم : <%response.write 
rs("ranking")%></b></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="100%" dir="rtl"><b>التعلیق : <%response.write rs("comment")%></b></td> 
</tr> 
</table> 
</center> 
</div> 
<hr color="#DFDFFF" width="90%"> 

<% 
rs.movenext 
loop 
 
ADO.close 
%> 

<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

مداقلا سردلا يف عيقوتلا ةفاضإ ةحفص ممصنسو ،عيقاوتلا ضرع ةحفص ميمصت نم انيهتنا دق نوكن كلذب 
 .هللا ءاش نإ



 (sign_book.asp) سجل الزوار صفحة تصمیم صفحة التوقیع في

كنكميو  HTML ةغلب ةلماك نوكتسف . ASP ةغلب Code يأ اهب نوكي نل sign_book.asp ةحفص
 .ةلوهسب (Microsoft Frontpage) جيب تنورفلاب اهميمصت

كيلإو . ةمزاللا تارييغتلا اهيلع يرجنس ثيح sign_book.asp مساب اهظفحاو guest.asp ةحفص حتفا
 .كلذ دعب هيف طاقنلا مهأ حرشب موقنسو ،ةحفصلا هذهل Code ـلا

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 
 
<html dir=rtl> 
 
<!--#include file="pageheader.txt" --> 
 
<p align="center"><font face="Simplified Arabic">مرحبا بكم في  

ومالحظاتكم تسعدنا.. سجل الزوار </font></p> 
 
<form method="POST" action="add_to_book.asp"> 
   <b>الحقول التي أمامها عالمة (<font color="#C11111">*</font>) مطلوبة.</b><p> 
   <b>االسم: <font color="#C11111">*</font> <input type="text" name="name" 
size="20"></b></p> 
   <p><b>البرید االلكتروني: <input type="text" name="email" size="20"></b></p> 
   <p><b>الموقع الشخصي (URL): 
   <input type="text" name="website" size="20"></b></p> 
   <p><b>الموقع طریقة االستدالل على: <select size="1" name="link"> 
   <option>محرك بحث</option> 
   <option>رابط من موقع آخر</option> 
   <option>وسائل اإلعالم</option> 
   <option>صدیق</option> 
   <option>أخرى</option> 
   </select></b></p> 
   <p><b>تقییم الموقع: <input type="radio" value="ممتاز" checked name="ranking">  
  <"جید"=nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" name="ranking" value&ممتاز
  <"ضعیف"=nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" name="ranking" value&جید
 <b></p/>ضعیف
   <p><b>التعلیق: <font color="#C11111">*</font></b></p> 
   <p><textarea rows="5" name="comment" cols="25"></textarea></p> 
   <p><input type="submit" value="إضافة التوقیع" name="B1"></p> 
</form> 

<!--#include file="pagefooter.txt" --> 

 :يلاتلا لكشلاب ةحفصلا نوكتس

  :االسم

  :البرید االلكتروني

  :(URL) الموقع الشخصي



 محرك بحث :الل على الموقعطریقة االستد

 ضعیف     جید     ممتاز :تقییم الموقع

 :التعلیق

 

إضافة التوقیع
 

 

  :ةحفصلا هذه لوح تاظحالملا ضعب مكيل نآلاو

. )ثحبلاةحفص ميمصت (رشع يداحلا سردلا يف اهنع انثدحت  Formsـلا جاردإ ةفيرط  •
  .اهل لاكشأو ءامسأ ةدع كلانهو . Formاهدعبو  Insertةمئاق نم اهجاردإ مكنكمي راصتخابو 

o مساب يذلا لقحلا مادختسا مت ،يصخشلا عقوملاو ،ديربلاو ،مسالا : يفTextbox .  
o مادختسا مت ،عقوملا ىلع لالدتسالا ةقيرط : يفDrop-Down Box .  
o مادختسا مت ،عقوملا مييقت : يفOption Button )تارم ثالث.(  
o مادختسا مت ،قيلعتلا : يفText Area .  

•  ، همسا ديدحت دارملا لقحلا ىلع نميألا ةرأفلا رزب طغضلاب كلذو ،لقح لكل مسا ديدحت انيلع بجي
ةمئاقلا نمForm Field Propertiesرايتخاو    . Nameةناخ يف مسالا ةباتكو .  

  :يلاتلاك يه لوقحلل ءامسألا •

 االسم الحقل
 name االسم

 email البرید االلكتروني
 website الموقع الشخصي
 link الموقع طریقة االستدالل على

نفس  االختیارات الثالثة لها(التقییم 
 ranking (االسم

 comment التعلیق

، )عقوملا ىلع لالدتسالا ةقيرط(ةمئاق يف تارايتخالا ةباتكل  • نيميلا رزلاب ةمئاقلا ىلع طغضا  ،
كتارايخ فضأو  Addطغضا رهظتس يتلا ةشاشلا نم  . Form Field Propertiesر تخاو
  .ىرخألا ولت ةدحاو



رايتخالا ىلع طغضا ،تارايخلا هذه نيب زيمتللو ) مييقتلا(يف تارايتخالا عيمجل ادحاو امسا انعضو  •
 Valueةناخ يف ةميقلا ددح هنمو  . Form Field Propertiesرتخاو ،نيميلا رزلاب لوألا 

  .ىرخألا تارايخلل ةبسنلاب ةيلمعلا رركو. زاتمم ةباتكب
رتخاو نميألا رزلاب هيلع طغضا ،رزلا ىلع ةبوتكملا Submitةملك رييغتل  •  Form Field 

Properties .  ناكم رزلا ىلع رهظت نأ ديرت يتلا ةملكلا بتكاوSubmit .  

، لا ةدعاقل ةفاضإلاو ةجلاعملا ةحفصل ميقلا هذه لاسرإل ،اريخأ نيميلا رزلاب لقح يأ ىلع طغضا ،تانايب
ةيلاتلا ةشاشلا كل رهظتسForm Propertiesرتخاو   ،  :  

  

دوت يتلا ة حفصلا مسا بتكا ةيلاتلا ةشاشلا يفو . Optionsرز ىلع طغضا مث  Send to Otherرتخا 
لقحلا كرتاو ) add_to_book.aspمسالا اذه بتكا ( Actionةناخ يف اهيلإ تالخدملا هذه لاسرإ 

Method  ةملك ريغت ال (وه امكPOST .(  

  .تانايبلا ةدعاق ىلإ تالخدملا هذه ةفاضإ ةحفص ممصنس ،يلاتلا سردلا يف

 للقاعدة إضافة بیانات 

،  ةبولطملا لوقحلا ىلع يوتحت يتلاو sign_book.asp ةحفص ميمصت نم انيهتنا نأ دعب تانايبلا لاخدإل
نوكتس ةحفصلا هذه . ةدعاقلل تانايبلا ةفاضإل add_to_book.asp مساب ةحفص ميمصتب نآلا موقنس
مدع وه ةحفصلا هذه يف هظحالتس امو  . HTML تارابع يأ مدختسن نلو ASP ةغلب Code نع ةرابع
فضأ : رز ىلع طغضلاو هتاظحالم ةباتكب رئازلا موقي امدنع ةحفصلا هذه لمعتس يأ. رئازلل اهروهظ



يف  هعيقوت ىرتسو) عيقاوتلا ضرع(ةحفص يف هسفن ىريسو ،ةحفصلا هذه ظحالي نل رئازلا نكل  .عيقوتلا
 .ىلعألا

هيف طاقنلا مهأ حرشب موقنسو ،ةحفصلا هذهل  Code ـلا نآلا كيلع ضرعنس ،ثادحألا قبتسأ نأ ديرن ال
 .كلذ دعب

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 
 
<!--#include file="connection.txt" --> 
 
<% 
add_dat = now() 
name = request.form ("name") 
email = request.form ("email") 
website = request.form ("website") 
link = request.form ("link") 
ranking = request.form ("ranking") 
comment = request.form ("comment") 
 
If name="" or comment="" then 
    response.write "<center>" & " من.. لم تقم بإدخال جمیع الحقول المطلوبة فضلك اضغط زر عودة في متصفحتك وقم  
 "بإدخال جمیع الحقول
Else 
    addSQL= " insert into guest_book (add_dat,name,email,website,link,ranking,comment) values 
('"&add_dat&"','"&name&"','"&email&"','"&website&"','"&link&"','"&ranking&"','"&comment&"') 
"  
    ADO.execute(addSQL) 
 
    response.redirect "guest.asp" 
End if 
 
ADO.close 
Set ADO=Nothing 
 
%> 

دعب هتميق عضنو همسا دعب (=) ةمالع عضن مث ريغتملا  مسا بتكن اننأ انلقو. تاريغتملا نع اقباس انثدحت
. ةقباس تاحفص نم لوقح يف تالخدم وأ ،ةملك وأ ،امقر نوكت دق ةميقلا نأ انركذو. يواسيلا ةمالع
نع ريبعتلل  Request.QueryString ةرابعلا مادختسن GET تانايبلا لقن ةقيرط تناك نإ هنأ انركذو
 .انيدل يتلا تاريغتملا حرشنل نآلاو . Request.Form مدختسنسف POST تناك نإ امأ. تالخدملا

تاريغتم٧انيدل   ,name, email ) ىرخألا تاريغتم تسلل رظننلو. نآلا ابناج لوألا ريغتملا كرتا.  
website, link, ranking and comment) ثيح . ةباتكلا ةقيرط سفن يف ةتسلا تاريغتملا هذه كرتشت

نع  ةرابع نوكتس تاريغتملا هذه ةميق نأ نع حاصفإلا مت مث(=) ةمالع عضو مث نمو ،اهمسا  ديدحت مت
ةحفصلا يف لوقحلا ءامسأ امأ  Request.Form ةرابعلاب كلذو ةقباسلا ةحفصلا يف لوقح يف تالخدم
 (" ") :تامالعلا هذه نيب اهتباتك متف ةقباسلا



 ةميق يه ةميقلا هذهو ()now ـب ريغتملا ةميق ديدحت مت . add_dat وهو لوألا ريغتملل عجرنل ،نآلاو
 : اهمهأ ىرخألا لاودلا نم ريثكلا كلانهو. نيتيلاحلا خيراتلاو تقولا: يطعت ةغللا يف ةيناث

 الدالة المعنى
 ()Now الحالیین الوقت والتاریخ

 ()Date التاریخ الحالي
 ()Year السنة الحالیة
 ()Time الوقت الحالي
 ()Hour الساعة الحالیة

 :اهتغيص. ةيطرش ةلمج هذهو . if ـب أدبت ةلمج ةباتك مت تاريغتملا ديدحت دعب

If something Then 
    something 
Else 
    something 
End if 

نع ربعت somethingةملك نأ ثيح  : وه طرشلا نأ ضرتفنل. هب مايقلا بجي لعفو ،هديدحتب موقت طرش:  
سفن يف انلزال : (ةعابط وه ليدبلا ءارجإلاو). ديدج موي أدتبا: (ةعابط وه ءارجإلا وأ لعفلاو. ١٢ةعاسلا 

بولطملا طرشلا بتكنس مثifبتكنس ثيح ،طرشلا اذه مادختسا انناكمإب ). مويلا ذيفنتل Thenبتكنس مث .    
ةلادلا قلغنو  . Elseد عب يذلا ليدبلا ءارجإلا ذيفنت متي طرشلا ققحت مدع ةلاح يفو. بولطملا ءارجإلا

 End ifـب ةيطرشلا 

  :يلاتلاك حبصتل طرش نم رثكأ دوجو ةلاح يف ةغيصلا هذه روطتت نأ نكميو

If something Then 
    something 
        Else If something Then 
            something 
                Else If something Then 
                    something 
                        Else 
                            something 
                End if 
        End if 
End if 

ةيطرشلا ةلادلا مادختسا مت فيك ىرنوCodeـلل دعنل   . 

If name="" or comment="" then 

وأ Nameتناك نإ : وهو ،طرشلا ديدحت مت قباسلا رطسلا يف  Comment ائيش يواست ال لوقح يأ ( 
 ...يلاتلاب مق) ةغراف

  :امه نارمأ مهفن قباسلا رطسلا نم



  . غارف: وأ .. ءيش ال : ناينعت ناتقصالتملا "" اتمالع  •
رطس يف طرش نم رثكأ جمدل ةيطرشلا لاودلا يف And و Orةيقطنملا رماوألا مادختسا نكمي  •  

  . دحاو

  :يتآلا وهف طرشلا ذيفنت ةلاح يف هب مايقلا بجاولا ءارجإلا امأ

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

كحفصتم يف ةدوع رز طغضا كلضف نم .. ةبولطملا لوقحلا عيمج لاخدإب مقت مل: (ةيلاتلا ةلمجلا عبطا: يأ
 ).لوقحلا عيمج لاخدإب مقو

رمأ ةباتكب انمق اننأ وه ةرملا هذه response.writeيف ديدجلا رمألا   HTML رماوأ نمض  ASP هنأكو  
ةباتك مت . رطسلا فصتنم يف رهظت ةلمجلا لعجيس يذلاو. طيسوت: يأ> center<وه رمأ اذه . اهنم دحاو
& ) و(ةمالع تعضو مث اهل خادب رمألا بتك مث"" صيصنتلا تامالع تعضو : يلاتلا وحنلا ىلع رمألا اذه
  .اهتعابط ديرن يتلا ةلمجلا ةبتك متو

) تاناخلا هذه يف تانايب دوجو ةلاح يف يأ(ةطرشلا ققحت مدع ةلاح يف ليدبلا ءارجإلا امأ . طرشلا وه اذه
  :وهف

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

هتفيظووinsertوه ،ديدج رمأ رطسلا اذه يفو  حضاو وه امك هتغيصو . تانايبلا ةدعاقل تالخدملا ةفاضإ:  
ةملكلاب ةعوبتم insertرمألا بتكي . ىلعألاب  intoفاضإ دارملا لودجلا مسا مث نيسوق نيبو . هيلإ تانايبلا ة 
نيسوق نيب اهدعبو valuesبتكت مث . اهيلإ تالخدملا ةفاضإ بولطملا لودجلا يف تاناخلا ءامسأ بتكت  
 .لوقحلا بيترت سفنب يهو اهتفاضإ دارملا ميقلا اضيأ

  '"&add_dat&"': اذكه ميقلا بتكت

وهو رمألا ذيفنت رطس ةباتك متي insertرطس دعب   :  

 ADO.execute(addSQL) 

ءاشن امفيك هرييغت اننكميو ،هديدحتب ماق نم نحنaddSQLمسالا   . 

  :وه يفاضإ ءارجإ وأ لعف ديدحت مت ثيح ،ةيطرشلا ةلمجلا يف انلزال

response.redirect "guest.asp" 



ه نم انبلط هذه انتلاح يفو. صيصنتلا يتمالع نيب دوجوملا ناونعلا وأ ةحفصلل لقتنا: ينعت ةلمجلا هذهو
 .عيقاوتلا ضرع ةحفص ىلإ لاقتنالا

  End ifـب طرشلا انلغأ مت 

  .ةحفصلا هذه لمع ةقيرط نآلا ليختنل

هذه ةءارقب حفصتملا أدبيس . عيقوتلا ةفاضإ: رز ىلع طغضيسو ،هتاظحالم وأ هعيقوت صخشلا بتكيس
ةلاد دجيس مث . عيقوتلا يف اهتفاضإ مت يتلا تالخدملا نع ربعت ،تاريغتملا نم ةعومجم دجيسف. ةحفصلا
مأ قيلعتلاو مسالا لوقح يف تالخدم دجوت له : وه رومألا اذه. نيعم رمأ نم ققحتلا هنم بلطت ،ةيطرش
) يلقحلا نيذه يف ميق دوجوم مدع يأ(طرشلا ققحت لاح يف . تاءارجإلا نم ةعومجمب دجيس مث. ال
كحفصتم يف ةدوع رز طغضا كلضف نم .. ةبولطملا لوقحلا عيمج لاخدإب مقت مل: (ةيلاتلا ةرابعلا رهظتس
متيس ) لوقحلا هذه يف ميق دوجو ةلاح يف يأ(طرشلا ققحت مدع ةلاح يف امأ ) لوقحلا عيمج لاخدإب مقو
  .عيقاوتلا ضرع ةحفص حتف مت ،تانايبلا ةدعاقل تانايبلا ةفاضإ رمأ ذيفنت

  .رئازلا اهب رعشي ال دق ةليلق يناوث قرغتستس ةيلمعلا هذه نأ ركذلاب ريدجلا نم

 عقوملا ةرادإ تاحفص ميمصت
 .ةدئافلا مكل وجرأو ،سردلا اذه يف الوأ مكب بحرأ

لوخدلا لجأ نم امهتحص نم دكأتلاو يرسلا مقرلاو مدختسملا مسا لاخدإل تاحفص ميمصتب ايوس موقنس 
  ..أدبنلف.. ةعتممو ةلهس ةمهملا نأ فيك نورتسو. رابخألا ةرادإ ةحفصل

   , adminsection  : يلاتلاك مهو تافلم ثالث ءاشنإب موقنس ةج يتنلا هذه ىلإ لوصولل
validentry.asp ,admin.asp   

جذومن ىلع يوتحي ):admin.asp(يرسلا مقرلاو مدختسملا مسا لاخدإ جذومن   )Form ( مسا لاخدإل
مقرلا وأ مدختسملا مسا لاخدإ مدع دنع أطخ ةلاسر  ضرعبةحفصلا هذه موقت . يرسلا مقرلاو مدختسملا  
  .ةئطاخ تامولعم لاخدإ دنع وأ ،يرسلا

مقرلاو مدختسملا مسا لاخدإ ةحص نم ققحتلاب موقتس ):validentry.asp(تامولعملا نم ققحتلا ةحفص   
  .عقوملا يف امهليجست نمو ،يرسلا

،):adminsection(ةيرادإلا ةحفصلا  عقوملا ةرادإ ماهمب مايقلل اهيلإ لوخدلاب حمسيس يتلا ةحفصلا يه   
  .حيحص لكشب يرس مقرلاو مدختسملا مسا لاخدإ دعب 



 لودجلا مسا نوكسي.. تانايبلا ةدعاق يف ديدج لودج ميمصتب موقن نأ بجي ..تاحفصلا ميمصتب موقن نأ لبق
admin يه لوقح ثالث هبو id (عون نم Autonumber) و Name و Pass (عون نم Text).  مقو

لك ءاشنإب أدبنل نآلاو . نيتيضارتفا رورم ةملكو مدختسم مسا لاخدإينعأ . لودجلا اذه يف ميق ةيأ لاخدإب
  ..ادح ىلع ةحفص

 ):admin.asp(يرسلا مقرلاو مدختسملا مسا لاخدإ جذومن 

  :نيأزج ىلإ فلملا اذه مسقني

جذومن ىلع يوتحي :لوألا ءزجلا  )Form (يلاتلاك يرسلا مقرلاو مدختسملا مسا لاخدإل:  

  ةرادإلا ةحفص ىلع لوخدلل يرسلا مقرلاو مدختسملا مسا لخدأ

  : مدختسملا مسا

 :يرسلا مقرلا

دخول
 

  :وهف HTML ةغلب جذومنلا Code امأ

<form method="POST" action="validentry.asp" name="Login"> 
<p> لصفحة اإلدارة والرقم السري للدخول اسم المستخدم أدخل  </p> 
<p>اسم المستخدم: <input type="text" name="Name" size="20">  </p> 
<p>السري الرقم: <input type="password" name="Password" size="20">  </p> 
<p> <input type="submit" value="دخول" name="submit">  </p> 
</form> 

 :تاظحالم

 . Password همساف) يرسلا مقرلا(لقح امأ  Name ـب (مدختسملا مسا(لقح ةيمست مت  •

دنع  Password Field : مامأ يتلا Yes :ةملكلا رايتخا هيف ديدحت مت يرسلا مقرلاب صاخلا لقحل •
نم الدب يرسلا مقرلا ةباتك دنع ) موجن(عضو متيل كلذو  Form Field Propierties ـل لوخدلا
 .ةشاشلا ىلع هراهظإ

لاخدإ  دنع وأ ،يرسلا مقرلا وأ مدختسملا مسا لاخدإ مدع دنع أطخ ةلاسر ضرعب موقي :يناثلا ءزجلا
،  </form> دعب يأ ةرشابم (Form) جذومنلا دعب Code ـلا ةباتك بجيو ةئطاخ تامولعم

يف تامولعملا لاخدإ يف أطخ دوجو  دنع  validentry.asp فلم نم ةميق ءزجلا اذه لبقتسي فوس
، اقحال ىرنس error يف اهعضي فوسو جذومنلا  .ةميقلا validentry.asp فلملا لسريس فيك ، 



<% 
      error=Request.querystring("error")  ' validentry.asp من ملف error  هذه القیمة من ملف  

      If  error <> "" then    ' 1.  ال(أي في حالة وجود خطأ الشرطیة) اف(، نفذ األوامر التي تحت ) یساوي فراغ    

                If     error = "Name_Null" Then    ' 2.  ، اطبع األمر باألسفل Name_Null  یساوي (error)  إذا
   كان الخطأ

                        Response.write "<b><font color=#FF0000>لم تدخل اسم المستخدم</font></b>" 

                Else 

                        If    error = "Pass_Null" Then     '3.   ، اطبع األمر باألسفلPass_Null  یساوي (error)  
   الخطأ أما إذا كان

                               Response.write "<b><font color=#FF0000>السري لم تدخل الرقم</font></b>" 

                        Else 

                                If    error = "Name_Entry" Then   '4.  باألسفل ،  اطبع األمرName_ Entry  
   أما إذا كان الخطأ  (error) یساوي

                                       Response.write "<b><font color=#FF0000>لقد أدخل اسم مستخدم 
 "<font></b/>خطأ

                                Else 

                                       If    error = "Pass_Entry" Then    '5.  باألسفل ،  اطبع األمرPass_ Entry  
   أما إذا كان الخطأ  (error) یساوي

                                               Response.write "<b><font color=#FF0000>لقد أدخلت رقم سري 
 "<font></b/>خطأ

                                        End If 

                               End If 

                          End If 

                     End If 

        End If  
%> 

 : جذومنلا يف لاخدإلا ءاطخأ نم ققحتلا طورش حرش

١. If error <> "" then ، ةاواسم مدع نم ققحتيس رمألا اذه error  لبقتسا هن أ يأ ،غارفل
 ذيفنت متي فوس ،أطخلا لابقتساو طرشلا ققحت ةلاح يف . validentry.asp فلملا نم أطخ
ىلإ ٢نم طورشلا را بتخال If لخاد يف يتلا رماوألا ال يأ ، طرشلا ققحت مدع ةلاح يف امأ  . ٥ 
، دجوي  .ةريخألا End If يلت يتلا رماوألا ةءارقل لقنتيسف أطخ



٢. If error = "Name_Null" Then , يف أطخ لابقتسا نم ققحتيس رمألا اذه error ثيحب 
أطخلا اذه لبقتسي وهو"Name_Null" ـل يواسم نوكي  مدختسملا لخدي ملنإ  (ةميقلا هذه) ، 
مل "  ةرابع ضرعي فوس ،طرشلا ققحت اذإف. جذومنلا يف مدختسملا مسا ةناخ يف مدختسملا مسا
يأ "Name_Null" يواسي  error نكي مل اذإ امأ ."مدختسملا مسا لخدت  ،طرشلا ققحتي مل ، 
 .٣مقر يلاتلا طرشلا رابتخا  ىلإ لقتنيسف

٣. If error = "Pass_Null" Then ألا اذه نوكي نأب   error أطخلا لابقتسا نم ققحتيس رم، 
اذه لبقتسي وهو"Pass_Null" ـ ل يواسم مقر لا مدختسملا لخدي مل نإ (ةميقلا هذه) أطخلا ، 
 مقرلا لخدت مل"  ةرابع ضرعي فوس طرشلا ققحت اذإف ،جذومنلا يف يرسلا مقرلا  ةناخ يف يرس
لقتني فوس ،طرشلا ققحتي مل يأ   "Pass_Null" يواسي  error نكي مل اذإ امأ ."يرسلا  ،
 . ٤مقر  يلاتلا طرشلا رابتخا ىلإ

٤. If error = "Name_Entry" Then  اذه ثيحب   error أطخلا لابقتسا نم ققحتيس رمألا ، 
أطخلا اذه لبقتسي وهو"Name_Entry" ـل يواسم نوكي مدختسملا لخدأ  نإ (ةميقلا هذه) ، 
، (مدختسم مسا) ةميق فوس طرشلا ققحت اذإف .تانايبلا ةدعاق يف ةلجسم ريغ يأ ةئطاخ اهنكلو   
 يواسي  error نكي مل اذإ امأ ."أطخ مدختسم مسا تلخدأ دقل"  ةرابع ضرعي

"Name_Entry"،  5 مقر يلاتلا طرشلا رابتخا ىلإ لقتني فوس ،طرشلا ققحتي مل يأ. 

٥. If error = "Pass_Entry" Then ،   أطخلالابقتسا نم ققحتيس رمألا اذه error   ثيحب
أطخلا اذه لبقتسي وهو"Pass_Entry" ـل يواسم نوكي مدختسملا لخدأ  نإ (ةميقلا هذه) ، 
 فوس طرشلا ققحت اذإف. تانايبلا ةدعاق يف ةلجسم ريغ يأ ،ةئطاخ اهنكلو (يرسلا مقرلا) ةميق
 .طورشلا رابتخا ةيلمع فقوتتس كلذ دعب ."أط خ يرس مقر تلخدأ دقل"  ةرابع ضرعي

 ..يلاتلا سردلا يف ةيقبلاو Admin.asp ةحفص ءاشنإ نم انيهنا نوكن كلذب

 تامولعملا نم ققحتلا ةحفص
س مث Admin.asp جذومن يف ةلخدملا ميقلا لابقتساب موقتس  مدختسملا مسا لاخدإ تحص نم   ققحتت، 
 .عقوملا يف امهليجست نمو ،يرسلا مقرلاو

ريغتم  ، (validentry.asp) ةحفصلا هذه لسرت فوس ،جذومنلا يف ةحيحص ةلخدملا تامولعملا نكت مل نإ
تامولعملا لاخدإ يف أطخلا عون نع هربخيل admin.asp فلم ىلإ  error ىمسي ضرعب جذومنلا موقيل  .، 
 .مدختسملل ةبسانملا أطخلا ةلاسر

ةحص  نم ققحتلاب طقف موقتس ،مدختسملل ءيش يأ ضرعب موقت نل validentry.asp ةحفصلا هذه اذإ
اذإ امإ . أطخلا ضرعي فوسو admin.asp ـل error لسريس ،ةحيحص ريغ تناك نإف ،تامولعملا لاخدإ
ثدحتنس اذهو  adminsection ةحفص ضرعب موقي فوس ،مدختسملل ةحيحص ةلخدملا تامولعملا تناك  ،
 .يلاتلا سردلا يف هنع



 : يلاتلاك تامولعملا لاخدإ نم ققحتلا Code بتكنس نآلا

<%  

Name=Request.form("Name") 'admin.asp القیمة من النموذج في  ، Name  سیستقبل المتغیر  
Password=Request.form("Password") 'admin.asp القیمة من النموذج في   ،Password  سیستقبل المتغیر  
 
 
   If    Name = ""   Then ' 1.   موذجقیمة في الن یساوي فراغ ، أي لم یدخل المستخدم إذا   Name   السم المستخدم 
  كان
         response.redirect ("admin.asp?error=Name_Null") '   Name_Null مع إرسال الخطأ 
admin.asp  ارجع إلى صفحة  
 
   Else 
         If    Password = ""   Then '2.   سريال یساوي فراغ ، أي لم یدخل المستخدم قیمة في النموذج للرقم   
  Password  إذا كان   
                response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Null")    '  Pass_Null مع إرسال الخطأ 
admin.asp  ارجع إلى صفحة  
          

         Else ' 3.   حقق األوامر التي باألسفل متوفر والرقم السري متوفر اسم المستخدم إذا كان ،  
 
                %><!--#include file="connection.txt" --><% 
 
                SelectSql = "Select * from admin where name = '"& Name &"'  ' Admin  تحقق من
  في جدول اإلداریین المستخدم اسم وجود
                set rs=ADO.execute (SelectSql) 
 
                If    rs.EOF    Then  '4.  Name یساوي  اسم المستخدم أي ال یوجد سجل في الجدول یحتوى على
  إذا كان  rs یساوي  EOF  القیمة الموجودة في
                      response.Redirect ("admin.asp?error=Name_Entry") '  Name_Entry   مع إرسال
  ارجع إلى صفحة  admin.asp الخطأ
   

                 Else  
                       If    rs("pass")   <>   password    Then  '5.  أي لم یدخل المستخدم رقم سري  ال یساوي ،
  إذا كان  rs("pass")  موجود في القاعدة صحیح
                             response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Entry")  '  Pass_Entry مع إرسال 
  ارجع إلى صفحة  admin.asp الخطأ
 
                       Else '6.   صحیح المدخل السم المستخدم أما إذا كان الرقم السري  
 
                             Name_Cooky= request.cookies("Name")  '  Name_Cooky كوكیز االسم افتح  
  وضعه في المتغیر
 
                             If    Name_Cooky  <>  Name   Then '7.   الكوكیز ، هل یساوي االسم المدخل  اختبر
    في النموذج
                                    response.cookies ("Name")  =  Name ' مساوي له ، فضع االسم  إذا لم یكون
  الجدید من النموذج في الكوكیز
 
                             End IF 
                   

                             response.Redirect ("adminsection.asp") '  إدارة الموقع انتقل إلى صفحة 
 
                       End If 
 
                End If 



 
           End If 
    End If 
%> 

، ةغل دوك ىلع يوتحت الو ASP ةغل دوك ىلع طقف يوتحت ةحفصلا نورت امك  ، html   ضرعت نل اهنأل  ،
 .ائيش

فوسو ، ائزج ائزج Code ـلا حرشب نآلا موقأس  .لهس رمألا نأ فيك نورت ، 

 admin.asp : يرسلا مقرلاو مدختسملا مسا لاخدإ جذومن نم ميقلا لابقتسا

، مدختسملا مسا Request.form("Name") ءزجلا اذه لبقتسيس حضاو وه امك  لاخدإلا جذومن نم
 Name ريغتملا يف ةميقلا عضيسو

،  Request.form("Password")ءزجلا اذه لبقتسيسو ةميقلا عضيسو  لاخدإلا جذومن نم يرسلا مقرلا
 Password ريغتملا يف

Name=Request.form("Name") 'admin.asp القیمة من النموذج في  ، Name  لمتغیرسیستقبل ا   
Password=Request.form("Password") 'admin.asp القیمة من النموذج في   ،Password  سیستقبل المتغیر  

 جذومنلا يف ةلخدملا تامولعملا ةحص نم ققحتلا طورشل حرش

1. If Name = "" Then : لخدي مل يأ غارف يواسي  مدختسملا مسا ناك اذإ ققحتيس ءزجلا اذه
 :يلاتلا رمألا ذفن كلذك ناك اذإ ،لاخدإلا جذومن يف امسا مدختسملا

("response.redirect ("admin.asp?error=Name_Null فلم ىلإ لقتنا يأ  ، admin.asp   اذإ
 يواست ةميق ىلع ىوتحي  error همسا ريغتم كلذك هيلإ لسرأو ،غارف يواسي مدختسملا مسا ناك

Name_Null إ مدع وهو أطخ دوجو ىلع ةلالدلل  .جذومنلا يف مدختسملا مسا لاخد، 

ةنيعم ةحفص ىلإ لقتنا ينعت respons.redirect رمألا  ةلثمأ يف رمألا اذه مادختسا دنع ركذت بجيو. ، 
ةحفصلا هذه نأ امبو <html> قوف نوكي نأ بجي ، لبقتسملا يف ىرخأ سيلف  <html> ىلع يوتحت ال ، 
،مسا ،ساوقألا نيب بتكن مث .نآلا يلابن نأ انيلع هيلإ لاقتنالا دارملا فلملا  اذه انلاثم يف وهو  

(admin.asp). 

ريغتم لسرأ يأ  error=Name_Null انبتكف. أطخ دوجو ىلع ةلالدلل ريغتم فلملا عم لسرن نأ اندرأو   ،
أطخلا اذه لابقتسا ةيفيك ةعجارمل اقحال قباسلا سردلل عوجرلا نوعيطتستو  ، Name_Null ةميقلا يوحي
 .هعم لماعتلاو

 .٢مقر يلاتلا طرشلا نم ققحتلل  لقتني فوس ، غارف يواسي ال  Name ناك اذإ



If    Name = ""   Then ' 1.   السم المستخدم یساوي فراغ ، أي لم یدخل المستخدم قیمة في النموذج   Name   إذا
  كان
         response.redirect ("admin.asp?error=Name_Null") '   Name_Null  إرسال الخطأمع  
admin.asp  صفحة ارجع إلى 

2. If Password  = "" Then : يواسي يرسلا مقرلا ناك اذإ ققحتي ءزجلا اذه لخدي مل يأ غارف   
 :يلاتلا طرشلا ذيفنت متيس طرشلا اذه ققحت دنعف .لاخدإلا جذومن يف يرسلا مقرلا مدختسملا

 ("response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Null فلم ىلإ لقتنا يأ  ، admin.asp   اذإ
 يواست ةميق ىلع ىوتحي  error همسا ريغتم كلذك هيلإ لسرأو ،غارف يواسي  يرسلا مقرلا ناك

Pass_Null وهو أطخ دوجو ىلع ةلالدلل  .جذومنلا يف يرسلا مقرلا لاخدإ مدع ، 

 ٣مقر   Else تحتيتلا رومألا قيقحت ىلإ لقتني  فوس ،غارف يواسي ال  Password ناك اذإ

 Else 
         If    Password = ""   Then '2.   السري یساوي فراغ ، أي لم یدخل المستخدم قیمة في النموذج للرقم  
  Password  إذا كان   
                response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Null")    '  Pass_Null مع إرسال الخطأ 
admin.asp  جع إلىار  صفحة 

تامولعملا  عم جذومنلا يف ةلخدملا تامولعملا قفاوت نم ققحتلا ىلإ Else دعب نآلا لقتنن فوس  .3
 .ال مأ تانايبلا ةدعاق يف نادوجوم يرسلا مقرلاو مدختسملا مسا له يأ. تانايبلا ةدعاق يف ةدوجوملا

 Include جاردإلا ةيصاخ ةطساوب (Connection.txt) طبرلا فلم ةفاضإب ،تانايبلا ةدعاقب الوأ لصتنف
File . 

رمأ بتكن مث ثيحب admin فلم يف مسا نع ثحبلا   انفضأف  جذومنلا يف لخدملا مدختسملا مسا يواسي ،   ،
 where name = '"& Name &"'" طرشلا

ثيحب admin لودج نم الجس يل جرختسا يأ جذومنلا يف  لخدملا مسالا يواسي لجسلا يف مسالا نوكي ، 
 .جذومنلا نم مسالا '"& Name &"'   اذهو ،لجسلا يف مسالا وه اذه  = where name  نأ ثيح. 

SelectSql = "Select * from admin where name = '"& Name &"'  ' Admin اسم  تحقق من وجود
  في جدول اإلداریین المستخدم
set rs=ADO.execute (SelectSql) 

4.  If rs.EOF Then : ريغتملا ناك اذإ طرشلااذه ققحتي   rs (نم تانايبلا  لابقتسال صاخ عون نم اذهو
نأ يأ EOF  :End Of the Fileيواسي) تانايبلا ةدعاق نم لجس يأ عجرتسي ملو يهتنم ريغتملا  ، 
اذه ذفنتيس ، طرشلا  اذه ققحت دنعف .جذومنلا يف لخدملا مسالا هيف مسالا يواسي لجس دوجو مدعل لودجلا
   response.Redirect ("admin.asp?error=Name_Entry") :رمألا

ريغتم هل لسرأو admin.asp فلملا ىلإ لقتنا يأ  ، error ةميقلا ىلع يوحي يذلاو Name_Enry  ،
 .هلاخدإ مت يذلا مدختسملا مسا يف أطخ دوجو ىلع ةلالدلل



مقر طرشلا  ىلإ لقتنا admin لودج نم عجرتسم لجس ىلع يوحي هنأ يأ ، EOF سيل فلملا ناك اذإ امأ
٥. 

If    rs.EOF    Then  '4.  Name یساوي القیمة الموجودة  اسم المستخدم یحتوى على أي ال یوجد سجل في الجدول
  إذا كان  rs یساوي  EOF  في
               response.Redirect ("admin.asp?error=Name_Entry") '  Name_Entry  مع إرسال الخطأ 
admin.asp  صفحة ارجع إلى 

5. If rs("pass") <> password Then : جذومنلا يف لخدملا يرسلا مقرلا نأ نم طرشلا اذه  ققحتي
، اناك اذإ .لودجلا يف دوجوملا يرسلا مقرلا يواسي اذه ذفنيسو طرشلا ققحتيس  نايواستم ريغ
يأ response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Entry")رمألا ةحفصىلإ لقتنا ،    

admin.asp  ريغتملا ىلإ ةفاضإب error ةميق يوحي يذلاو Pass_Entry مقرلا نأ ىلع لديو يرسلا  ، 
 .أطخ لخدملا

 6 مقر Else ىلإ لقتنا ، حيحص لخدملا يرسلا رمألا ناك اذإ امأ

Else  
        If    rs("password")   <>   password    Then  '5. ستخدم رقم سري صحیح أي لم یدخل الم ،  ال یساوي
  إذا كان  rs("password")  موجود في القاعدة
                    response.redirect ("admin.asp?error=Pass_Entry")  '  Pass_Entry الخطأ مع إرسال 
admin.asp  صفحة ارجع إلى 

نيب تباث ريغتم  يف مدختسملا مسا ظفحب موقنس ،يرسلا مقرلاو مدختسملا مسا ةحص نم اندكأت نأ دعب  .6
دق صخشلا نأ نم ىرخألا تاحفصلا يف دعب اميف دكأتلل Cooky يكوك ىمسي تاحفصلا مسا  لاخدإب ماق ، 
 .ةيادبلا يف يرسلا مقرلاو مدختسملا

 Name_Cooky= request.cookies("Nam") رمألا اذهب يكوكلا نم مسالا ةميق ةءارقب الوأ موقنسف

 همسا يذلا يكوكلا ةميق يل جرختسا ينعي request.cookies("Name_Cooky") ـف
Name_Cooky ، ةملكلاف request ريغتملا يف هعض مث .يكوكلا بلط ينعت Name_Cooky.  لقتننس مث

 .عباسلا طرشلل

يواسي  Name جذومنلا يف لخدملا مسالا له ربتخنس : If Name_Cooky <> Name انه . 7  ،
نيب ةتباث ةميقلا  نوكتسو يكوكلا يف جذومنلا نم لخدملا مسالا ظفحا ،يواسي نكي مل اذإ. زيكوكلا
 هذهب ظفحلا رمأ بتكنو تاحفصلا نيب لقنتلا دنع دعب اميف هفرعن ىتح ،تاحفصلا
 response.cookies ("Name")  =  Nameةقيرطلا

يف ةم يقلا ظفح ينعت انه response ةملكلاف . Name يكوكلا يف اهظفحاو Name نم ةميقلا ذخ يأ
 .اهلك تنرتنإلا تاحفصل مدختسملا قالغإ دنع يفتخي يأ ،هتيحالص يهتنت يكوكلا اذهو .يكوكلا



دعب ينعي وهو  response.Redirect ("adminsection.asp") رمألا اذه انمدختسا طرشلا دعبو ،
  adminsection.asp ةرادإلا ةحفص ىلع لوخدلا كنكمي نآلا ، يكوكلا نيوكت

تامولعملا ةحص نم دكأتلا دعب ،ايئاقلت  adminsection.asp ةحفص ىلإ مدختسملا رمألا اذه لقنيسف
 .يكوكلا نيوكتو

Else '6.   صحیح المدخل السم المستخدم أما إذا كان الرقم السري  
 
       Name_Cooky= request.cookies("Name")  '  Name_Cooky المتغیر  وضعه في كوكیز االسم افتح  
 
       If    Name_Cooky  <>  Name   Then '7.   النموذج الكوكیز ، هل یساوي االسم المدخل في اختبر    
                    response.cookies ("Name")  =  Name ' إذا لم یكون مساوي له ، فضع االسم الجدید من 
  النموذج في الكوكیز
 
       End IF 
 
       response.Redirect ("adminsection.asp") '  إدارة الموقع انتقل إلى صفحة 
 
End If 

 (adminsection.asp) ةرادإلا ةحفص

 : adminsection.asp ةيرادإلا ةحفصلا

عقوملا ةرادإ ماهمب مايقلل اهيلإ لوخدلاب حمسيس يتلا ةحفصلا يه دكأتلل كلذك  جاتحنس ةحفصلا هذه يفو . 
سردلا يف هانأشنأ  يذلا Cooky ربتخنس كلذل. حيحص لكشب يرسلا مقرلاو مسالا مدختسملا لاخدإ نم
 : Code ـلا وه اذهو .قباسلا

<%  

Name_Cooky=Request.cookies("Name") ' Name_Cooky اطلب قیمة الكوكي وضعه في المتغیر  

If Name_Cooky="" Then ' إذا كان الكوكي یساوي فراغ ، أي ال یوجد كوكي 

    response.redirect ("admin.asp") ' إدخالهم ارجع لصفحة إدخال االسم والرقم السري لطلب 

End If 

%>  

لكشب يرسلا مقرلاو مسالاب عقوملا ىلع لخد اذإ الإ ةحفصلا هذه ىلع  لوخدلا صخش يأ عيطتسي نل كلذب
انيهنا دق نوكن كلذب  .تامولعملا كلت بلطل admin.asp ةحفص ىلإ هلقنتس ةحفصلا نإف الإو حيحص

،  وه ام انملعتو. ةرادإلا عقوم ىلع لوخدلا دنع يرسلا مقرلاو مسالا لاخدإ نم ققحتلا ةيفيك سورد
Cooky لاثملا اذه ىلع همادختسا ةيفيكو. 

 :ةيلاتلا ماسقألا ةفاضإ حرتقأو. ةحفصلا هذه يف ءاشت ام ةفاضإ نآلا كنكمي



 :رابخأ ةفاضإ

 .ةماع رابخأ •

 .ةينقت رابخأ •

 :رابخألا حسم/ ليدعت 

 .ةماع رابخأ •

 .ةينقت رابخأ •

 .راوزلا لجس ةرادإ

 .رورملا ةملك رييغت

 .نيفرشم ةفاضإ

 .نيفرشم حسم

 : Code ـلا وه اذهو

<%@ Language=VBScript CodePage = "1256"%> 
 
<% 
 
Name_Cooky=Request.cookies("Name") 
If Name_Cooky="" Then 
 
response.redirect ("admin.asp") 
 
End If 
 
%>  
 
<html dir="rtl"> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> 
<title>الصفحة اإلداریة</title> 
</head> 
 
<body dir="rtl"> 
 
<p align="center"><b><font face="Simplified Arabic">اإلداریة الصفحة</font></b></p> 
 
 
<p align="justify"><b><font face="Simplified Arabic">إضافة أخبار:</font></b></p> 
 
<ul> 
<li> 
 



<p align="justify"><b><font face="Simplified Arabic">عامة أخبار.</font></b></p> 
 
</li> 
<li> 
 
<p align="justify"><b><font face="Simplified Arabic">تقنیة أخبار.</font></b></p> 
 
</li> 
</ul> 
 
<p align="justify"><b><font face="Simplified Arabic"> مسح/ تعدیل   <font></b></p/>:األخبار 
 
<ul> 
<li> 
 
<p align="justify"><b><font face="Simplified Arabic">عامة أخبار.</font></b></p> 
 
</li> 
<li> 
 
<p align="justify"><b><font face="Simplified Arabic">تقنیة أخبار.</font></b></p> 
 
</li> 
</ul> 
 
<p align="justify"><b><font face="Simplified Arabic">الزوار إدارة سجل.</font></b></p> 
 
<p align="justify"><b><font face="Simplified Arabic">تغییر كلمة المرور.</font></b></p> 
 
<p align="justify"><b><font face="Simplified Arabic">إضافة مشرفین.</font></b></p> 
 
<p align="justify"><b><font face="Simplified Arabic">مسح مشرفین.</font></b></p> 
 
</body> 
 
</html> 

لجس يف عيقوتلا ةحفص نع اريثك فلتخت ال يتلاو . رابخألا ةفاضإ تاحفص ميمصت متيس ةيلاتلا سوردلا يف
 راوزلا

هذه ميمصتل  راوزلا لجس يف عيقوت ةفاضإ ةحفص ءاشنإ دنع اهانملعت  يتلا ئدابملا سفن مدختسنس
 :يلاتلاك نوكيس ماعلا لكشلاو .(add_news.asp) ةحفصلا

   

 أخبار عامة :مسقلا

  :ناونعلا

 :ىوتحملا



 

إضافة
 

  

 :يه لوقحلا ءامسأ

• section ةلدسنملا ةمئاقلل.  

• subject ناونعلل.  

• body ىوتحملل.  

  :Code ـلا اذه مادختسا وأ ،جيب تنورفلاب قباسلا لكشلا ميمصت نكمي

<p align="center"><b> رابخألا ةفاضإ </b></p> 
<form method="POST" action="add_news.asp"> 
     <p><b> مسقلا : <select size="1" name="section"> 

     <option value="general_news"> ةعونم رابخأ </option> 

     <option value="tech_news"> ةينقت رابخأ </option> 
     </select></b></p> 
     <p><b> ناونعلا : <input type="text" name="subject" size="20"></b></p> 

     <p><b> ىوتحملا :</b></p>  
     <p><b>&nbsp;<textarea rows="11" name="body" cols="78"></textarea></b></p> 
     <p><input type="submit" value=" ةفاضإ " name="add"></p> 
</form> 

راوزلالجس ةحفصو ةحفصلا هذه نيب تاقورفلا نآلا ضرعتسنس  : 

ليدعت ةظحالم عم  .Drop-Down Box ةلدسنملا ةمئاقلا هيف انمدختساو (section) مسقلا ةفاضإ مت: الوأ 
 : هصئاصخ

 :ةيلاتلا ةشاشلا انل رهظتس (Add رز ىلع طغضلاب(ةلدسنملا ةمئاقلل ميقلا  ةفاضإ دنعف



 

 . Form جذومنلا قيرط نم اهلاسرإ متيس يتلا ةميقلا بتكن مث Specify Value مامأ حص ةراشإ عضن
ببس مهفلو . تانايبلا ةدعاق يف رابخألا نم ةيعونلا هذه ىلع يوتحي يذلا لودجلا مسا: لّثمت ةميقلا هذهو
 .عقوملا اذه يف ةلدسنملا ةمئاقلا مادختسا نم ضرغلا ةفرعم بجي ،كلذب انمايق

 :ديدحت بلطتي ،ةدعاقلل تانايب ةفاضإلل Add رمأ نأ اقباس انملعت

 .هيف تانايبلا ةفاضإ بولطملا لودجلا مسا .١

 .لودجلا يف لقح لك مسا .٢

 .لقح لك يف اهجاردإ بولطملا ةميقلا .٣

رابخألل رخآوةماعلا رابخألا مضي لودج.. ادحاو الودج سيلو نيلودج انيدل هذه انتلاح يف ناكمإلاب . ةينقتلا ، 
وه ،كلذ نم لضفألا نكل . ةينقتلا رابخألا ةفاضإل ىرخأ ةحفصو ،ةماع رابخألا ةفاضإل ةحفص ميمصت

كلذ متيو . هيف تالاقملا ةفاضإ ديرن يذلا لودجلا ديدحت اهلالخ نم نكمي) ةنرم(ةدحاو ةحفص ميمصت 
 .ةلدسنملا ةمئاقلا مادختساب

يلاتلا لكشلاب ةلدسنملا ةمئاقلا صئاصخرهظتس ةياهنلا يف  : 



  

سفن يهو ،ةجلاعملل اهيلإ ميقلا  لاسرإ متيس يتلا ةحفصلا ديدحت متي Form Properties لالخ نم ،اريخأ
 add_news.asp :جذومنلا ىلع يوتحت يتلا ةحفصلا

 .ةديدجلا رماوألا حرشنسو .. ASP رماوأ ةباتك ىلإ نآلا لقتنن ،جذومنلا ميمصت دعب

<%@language=VBScript CodePage="1256"%> 
 
<!--#include file="connection.txt"--> 
 
<% 
section=request.form("section") 
subject=request.form("subject") 
body=request.form("body") 
%> 
 
<% 
Function AddF() 
 
addSQL= " insert into "&section&" (subject,body) values ('"&subject&"','"&body&"')" 
ADO.execute(addSQL) 
%><p><font face="Simplified Arabic" size="3"> ةفاضإ مت دقل.. كل اركش ربخلا  

حاجنب </font></p><% 
 
End Function 
%> 
<body> 
<% 
If subject="" or body="" or then 
     response.write " نم.. ةبولطملا لوقحلا عيمج لاخدإب مقت مل لاخدإب مقو كتحفصتم يف ةدوع رز طغضا كلضف  

لوقحلا عيمج " 
Else 
     AddF() 



End If 
%> 
<p align="center"><b> ةفاضإ رابخألا  </b></p> 
<form method="POST" action="add_news.asp"> 
     <p><b> مسقلا : <select size="1" name="section"> 

     <option value="general_news"> ةعونم رابخأ </option> 

     <option value="tech_news"> ةينقت رابخأ </option> 
     </select></b></p> 
     <p><b> ناونعلا : <input type="text" name="subject" size="20"></b></p> 

     <p><b> ىوتحملا :</b></p>  
     <p><b>&nbsp;<textarea rows="11" name="body" cols="78"></textarea></b></p> 
     <p><input type="submit" value=" ةفاضإ " name="add"></p> 
</form>  

<% 
ADO.close 
Set ADO=Nothing 
%> 
</body> 
 
</html> 

،  addSQL ةلمج يف طيسب فالتخا كلانه: الوأ راوزلا لجسل عيقاوتلا ةفاضإ ةحفص يف اقباس هانبتك امع
 مسا انلدبتساف ةحفصلا هذه يف امأ ،هيف تالخدملا ةفاضإ دون يذلا لودجلا مسا انددح راوزلا لجس يفف
. جذومنلا يف ةلدسنملا ةمئاقلا لالخ نم هتميق لابقتسا متي يذلاو "&section&" ريغتملاب لودجلا
 .ةينقت رابخأ وأ ،ةماع رابخأ نوكي دق يلاتلابو

رماوأ ةعومجم  نع ةرابع يهو .ةلاد وأ ةفيظو اهتيمست نكمي يتلاو Function انمدختسا :ايناث
مسا ددحنو  Function ـب اهأدبن ضعب عم اهعضنف اذل ،اقالطإ ذـّفنـُت ال وأ ضعبلا اهضعب عم ذـّفنـُت
 يفو . End Function ـب  Function  ـلا قلغنو.. بولطملا بتكن مث () مسالا اهدعب عضنو addf الثم
هانعضو  ()addf انتلاح يفو .مسالا هيف عضن هيف Function ـلا وأ رماووألا هذه ذيفنت ديرن يللا ناكملا
 .ةفاضإلا رماوأ ذفنتت نأ هيف ديرن يذلا ناكملا وهو End if و Else نيب

لك مامأو رابخألا  نيوانعب ةمئاق ىلع يوتحت (news_list.asp) مساب ةحفص سردلا اذه يف ممصنس
موقأس مث  ةحفصلل الماك Code ـلا ضرعب نآلا موقأس". حسم"رخآلاو " ريرحت"امهدحأ نارايخ ناونع 

نإ-ةقباسلا سوردلا يف اهل قرطتلا قبسي مل يتلا ةديدجلا رماوألا حرشب   .تدجو  

>% @ Language=VBScript CodePage = "1256 %"<  
 
>html dir=rtl< 
 

>!--# include file="connection.txt  "--<  
 

>%  



 
هنم تانايبلا ءاعدتساو ةماعلا رابخألا لودج رايتخا رماوأ'  

 
selectnewsSQL="select * from general_news order by add_dat desc" 
 
set rsnews=ADO.execute(selectnewsSQL( 
 

هنم تانايبلا ءاعدتساو ةينقتلا رابخألا لودج رايتخا رماوأ'  
 
selecttechSQL="select * from tech_news order by add_dat desc" 
 
set rstech=ADO.execute(selecttechSQL( 
 
%<  

 
>p align"=center ">< b><font face"=Simplified Arabic "color "=# C11111 "size "=٧"<  

/<رابخأ فذح وأ ريرحت font ></ b ></ p< 
>p><b><font face"=Simplified Arabic /<ةماعلا رابخألا ةمئاق>" font ></ b ></ p< 
>table border "=١ " cellpadding "=٠ " cellspacing "=٠ " style"=border-collapse :collapse "
bordercolor "=#١١١١١١ " width "=١٠٠% " id"=AutoNumber1 "<  
>tr< 
>td width "=٨٠%"<  
>p align"=center ">< font face"=Simplified Arabic ">< b /<ناونعلا> b ></ font ></ td< 
>td width "=١٠% " align"=center ">< font face"=Simplified Arabic ">< b /<ريرحت> b ></ font ></ td< 
>td width "=١٠% " align"=center ">< font face"=Simplified Arabic ">< b /<حسم> b ></ font ></ td< 
>/ tr< 
>/ table< 
 

>%  
 

ةماعلا رابخألا نيوانع ضارعتسا رماوأ'  
 
do while not rsnews.eof 
 
%<  

>table border "=١ " cellpadding "=٠ " cellspacing "=٠ " style"=border-collapse :collapse "
bordercolor "=#١١١١١١ " width "=١٠٠% " id"=AutoNumber1 "<  
>tr< 
>td width "=٨٠%"<  
>p align"=center ">< font face"=Simplified 

Arabic ">< b <>=% rsnews("subject %("<& nbsp ;>/ b ></ font ></ td< 
>td width "=١٠% " align"=center ">< font face"=Simplified Arabic ">< a 



href"=news_upd.asp?id =>=% rsnews("id %("<">< b /<ريرحت> b ></ font ></ td< 
>td width "=١٠% " align"=center ">< font face"=Simplified Arabic ">< a 

href"=news_del.asp?id =>=% rsnews("id %("<">< b /<حسم> b ></ font ></ td< 
>/ tr< 
>/ table< 
>%  

rsnews.movenext 
loop 
%<  

 
>p <& nbsp ;>/ p< 
>p><b><font face"=Simplified Arabic /<ةينقتلا رابخألا ةمئاق>" font ></ b ></ p< 
>table border "=١ " cellpadding "=٠ " cellspacing "=٠ " style"=border-collapse :collapse "
bordercolor "=#١١١١١١ " width "=١٠٠% " id"=AutoNumber1 "<  
>tr< 
>td width "=٨٠%"<  
>p align"=center ">< font face"=Simplified Arabic ">< b /<ناونعلا> b ></ font ></ td< 
>td width "=١٠% " align"=center ">< font face"=Simplified Arabic ">< b /<ريرحت> b ></ font ></ td< 
>td width "=١٠% " align"=center ">< font face"=Simplified Arabic ">< b /<حسم> b ></ font ></ td< 
>/ tr< 
>/ table< 
 

>%  
 

ةينقتلا رابخألا نيوانع ضارعتسا رماوأ'  
 
do while not rstech.eof 
 
%<  

>table border "=١ " cellpadding "=٠ " cellspacing "=٠ " style"=border-collapse :collapse "
bordercolor "=#١١١١١١ " width "=١٠٠% " id"=AutoNumber1 "<  
>tr< 
>td width "=٨٠%"<  
>p align"=center ">< font face"=Simplified 

Arabic ">< b <>=% rstech("subject %("<& nbsp ;>/ b ></ font ></ td< 
>td width "=١٠% " align"=center ">< font face"=Simplified Arabic ">< a 

href"=tech_upd.asp?id =>=% rstech("id %("<">< b /<ريرحت> b ></ font ></ td< 
>td width "=١٠% " align"=center ">< font face"=Simplified Arabic ">< a 

href"=tech_del.asp?id =>=% rstech("id %("<">< b /<حسم> b ></ font ></ td< 
>/ tr< 
>/ table< 
>%  

rstech.movenext 



loop 
 
ADO.close 
Set ADO=Nothing 
%<  

 
>/ body< 
 
>/ html< 

،.. ةحفصلا هذه يف ةديدج رماوأ يأ ةباتكب مقن مل لوادج حتفو  تانايبلا ةدعاقب لاصتالا وه هب انمق ام لك
، ، : ناتملك ناونع لك مامأو لوادج يف رابخألا نيوانع ضرع مث ،ةينقتلا رابخألاو ةماعلا رابخألا ريرحت

نإ  news_upd.asp ةحفصلا حتفتس" ريرحت" ىلع طغضلا دنعف. تاملكلا هذه ىلع طباور انعضوو. فذح
. ةينقتلا رابخألل ريرحتلا ناك نإ tech_upd.asp ةحفصلا حتفتس وأ ،ةماعلا رابخألا ريرحتل رمألا ناك
 .رابخألا نم مسقب صتخت ةدحاو لك tech_del.asp و news_del.asp "حسملل"ناتحفص كلانهف  لثملابو

دق رمألا اذهو  >")%id=>=%rstech("id? ةفاضإ مت حسملاو ريرحتلا رماوأل طباورلا ةباتك دنع هنأ يعم ظحال
ربخلا ديدحت : وه راصتخاب هب دوصقملاو. رابخألاو تانايبلا ضرع تاحفص ميمصت دنع اقباس هحرش مت
 .تايلمعلاب موقتس يتلا ةحفصلل ربخلل id ةميق لاسرإ قيرط نع كلذو ،هفذح وأ هليدعت دارملا

الكل ةدحاو ريرحتةحفص لمع ناكمإلاب هنأ ،انه هيلإ ةراشإلا دوأ يذلا الكل ةدحاو حسم ةحفصو ،ناعونلا   
تررق ةلوهسب سوردلا ةعباتم ئدتبملل نكميل ةنكمم  ةروص طسبأب عقوملا ميمصت يف يتبغرل نكل. ناعونلا
ريوطتل سوردلا نم ءاهتنالا دعب يفاضإ دهج كلذبل ملعتملل لاجملا  حيتي اذهو. مسق لكل ةحفص ميمصت
 .هتاحفص ددع صيلقتو عقوملا

نع افلتخت نل  (tech_upd.asp) مساب ىرخأو (news_upd.asp) مساب ةحفص سردلا اذه يف ممصنس
موقي يذلا  Update مالعتسالا يه سردلا اذه يف اهملعتنس يتلا ةديدجلا رماوألا. اريثك ضعبلا امهضعب
موقأس مث  news_upd.asp ةحفصلل الماك Code ـلا مكيلإ. تانايبلا ةدعاق يف يتلا تانايبلا ثيدحتب
 :ةقباسلا سوردلا يف اهل قرطتلا قبسي مل يتلا ةديدجلا رماوألا حرشب

 
>% @ Language=VBScript CodePage = "1256 %"<   

>%  
 
Name_Cooky=Request.cookies("Name(" 
If Name_Cooky ""=Then 
 
response.redirect ("admin.asp(" 
 



End If 
 

% <  
 
>html dir=rtl< 
 

>!--# include file="connection.txt  "--<  
 

>%  
 
function updatef() 
 
updateSQL= " update general_news set subject  = '"& subject &" , ' body  = '"& body &" ' where 

id "=& id  
ADO.execute(updateSQL( 

%<> p><font face"=Simplified Arabic "size عوضوملا ثيدحت مت دقل .. كل اركش>"٣="
/<حاجنب font ></ p <>%  

 
end function 
 
id=request.querystring("id(" 
subject=request.form("subject(" 
body=request.form("body("  

'تانايبلا ةدعاق نم ربخلاب ةقلعتملا تانايبلا بلج   
selectSQL="select * from general_news where id "=& id 
set rs=ADO.execute(selectSQL( 
 
%<  

 
>p align"=center ">< b><font face"=Simplified Arabic "color "=# C11111 "size "=٧"<  

/<ريرحت font ></ b ></ p< 
 

>%  
if subject "" = then 
response.write "تارييغتلا تيبثتل ثيدحت رز طغضا "  
else 
updatef() 
end if 
%<  

 
>form method"=POST "action"=news_upd.asp?id =>=% id %<"<  
>p><font face"=Simplified Arabic "size textarea rows <ناونعلا>"٣=" "=١ " name"=subject "



cols="53 "<>% response.write rs("subject %("<>/ textarea ></ font ></ p< 
>p><font face"=Simplified Arabic "size /<:ىوتحملا >"٣=" font ></ p< 
>p><font face"=Simplified Arabic "size "=٣">< textarea rows "=١٢ " name"=body "
cols "=٥٨"<>% response.write rs("body %("<>/ textarea ></ font ></ p< 
>p>><font face"=Simplified Arabic "size "=٣">< input type"=submit "value " ثيدحت="
name"=start "></ font ></ p< 
>/ form< 
 

>%  
ADO.Close  
Set ADO=Nothing 
%<  

 
>/ body< 
 
>/ html< 

 :نيبم وه امك اهمادختسا ةقيرطو update مالعتسالا مادختسا وه انهديدجلا 

  .هتانايب ثيدحت دارملا لودجلا مسا ديدحت .١

  .هثيدحت دارملا لقحلا ديدحت .٢

 ) .لقحلا مسا مامأ= ةمالع دعب (ةديدجلا  ةميقلا ديدحت .٣

  .ديدج لقح مسا ةباتكل هتميقو لقح لك دعب (,) ةلصاف عضو .٤

  .لودجلا يف اهريغ نع تانايبلا زييمتل كلذو id مقر ديدحت .٥

اهمادختساو  تانايبلا ةدعاق يف ةدوجوملا ميقلا بلجب انمق امنإو. اقبسم ميقلا ددحن مل قباسلا انلاثم يفو
 :لاثم. ثيدحتلل ساسأك

 
>font face"=Simplified Arabic "size textarea rows <ناونعلا>"٣=" "=١ " name"=subject "
cols="53 "<>% response.write rs("subject %("<>/ textarea ></ font< 
 
  

نم  Subject لقحلا ىوتحم هنأب هتميق ديدحت متو subject مساب صن عبرم ءاشنإ مت قباسلا رطسلا يف
 .تانايبلا ةدعاق

 tech_news ىلإ general_news رييغتو tech_upd.asp مساب ديدج نم ةحفصلا ظفح كنكمي ،نآلاو
 .update و select نيمالعتسالا الك يف



" form method"=POST< :يلاتلا رطسلا يف tech_upd.asp ىلإ news_upd.asp رييغتو
action"=news_upd.asp?id=>=%id%<"< 

 ةينقتلا رابخألاو (news_del.asp) ةماعلا رابخألا حسم تاحفص ميمصتب موقنس سردلا اذه يف
(tech_del.asp). لدعنس مث طقف امهنم ةدحاو ميمصتب موقنس اذل نيتحفصلا نيب ريبك فالتخا دجوي ال  ،

رماوألا  حرشب موقأس مث news_del.asp ةحفصلل الماك Code ـلا مكيلإ.. ديدجلا مسالاب اهظفحنو اهيلع
 :ةقباسلا سوردلا يف اهل قرطتلا قبسي مل يتلا ةديدجلا

 
>% @ Language=VBScript CodePage = "1256 %"<   

>%  
 
Name_Cooky=Request.cookies("Name(" 
If Name_Cooky ""=Then 
 
response.redirect ("admin.asp(" 
 
End If 
 

% <  
 

>!--# include file="connection.txt  "--<  
 

>%  
 
id=request.querystring("id(" 
 
deleteSQL" = delete * from general_news where id "=& id 
ADO.execute(deleteSQL( 
 
response.redirect" news_list.asp" 
 
ADO.Close  
Set ADO=Nothing 
 
%<  

  

 :نيبم وه امك همادختسا ةقيرطو delete وه ةحفصلا هذه يف ديدجلا مالعتسالا

  .هنم حسملا دارملا لودجلا مسا ديدحت .١



  .اهحسم دارملا ةمولعملل id مقر ديدحت .٢

حفصتملا لقتنيس ةيلمعلا مامت إ دعبو. ةقباسلا ةحفصلا نم ةلسرملا id ةميق مادختسا مت حضاو وه امك
 . response.redirect رمألل ةباجتسا news_list.asp ةحفصلل

يف  tech_news ىلإ general_news رييغتو tech_del.asp مساب ديدج نم ةحفصلا ظفح كنكمي ،نآلاو
 . delete مالعتسالا

  
  

   وهو من تألیف خالد الحر– عالم النور –تم جمع هذا الكتاب من موقع 
http://www.alnoor-world.com/asp  

  

  تم بحمد اهللا تعالى
  حمل من موقع كتب الحاسب العربي

http://www.books4arab.15x.com 


