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ASP.NETالثیمات في 

) ثابت للصفحات ضمن الموقع ، حیث Styleمن تطبیق ستایل ( ASP.NETتمكنك الثیمات في 
.HTMLو ASP.NETبإمكاننا تحدید المظھر الذي نرید أن یتم بھ عرض أدوات 

ترك ة صفحات الماستربیج عندما تشالثیم یختلف عن صفحة الماستربیج ، حیث نستخدم عاد
.صفحات عدیدة بمحتوى عام ، في حین إن الثیمات تمكننا من تحدید مظھر ھذا المحتوى 

ـأوالً سنتعلم كیفیة إنشاء ال. ASP.NETفي ھذا الفصل سنتعلم كیفیة إنشاء وتطبیق الثیمات في 
Skinبتعدیل خصائص أدوات ، حیث نقوم من خاللھASP.NETظھر ، سنتعلم كیفیة من حیث الم

المخصصة ( أو المسماة ) .Skinمن ثم ملفات ضیة وارفتاالSkinإنشاء ملفات 

والتي تستخدم CSSأو ماتعرف بـ Cascading Style Sheetsق للتعامل مع ملفات بعد ذلك نتطر
، وكیفیة إضافة ھذه الملفات HTMLو ASP.NETأیضا ً للتحكم بالمظھر العام وبتنسیقات أدوات 

إلى الثیمات .

بتصفح وفي نھایة ھذا الفصل نتطرق لمسألة تغییر الثیم من قبل زوار الموقع ، لیتمكن كل منھم 
الموقع بالمظھر الذي یرغب بھ .

إنشاء الثیمات 

نضیف سوفیما بعدApp_Themesالبدایة یجب إنشاء مجلد جدید ( ضمن الموقع ) ونسمیھ في 
بداخلھ مجلدات فرعیة والتي یمثل كل منھا ثیم مستقل . 

مالحظة

داخل مجلد آخر ، إنما یجب أن یبقى ضمن الجذر الرئیسي App_Themeال تقم بوضع المجلد 
.للموقع

في الفقرات ، CSSو ملفات Skinي ملفات الـیوعا ً والتي یتم إضافتھا للثیم ھإن أكثر الملفات ش
التالیة سنتعلم كیفیة إضافة كل منھما للثیم .

إلى الثیم Skinإضافة ملفات 

مكننا من تعدیل یSkin، ملف الـ Skinعلى العدید من ملفات الـیمكن للثیم الواحد أن یحتوي 
، على سبیل المثال لنفترض أنك ترید تعدیل ASP.NETالخصائص التي تتحكم بمظھر أدوات 

كانت مضافة أم لم یتم إضافتھا بعد ال في صفحات الموقع ( سواءاً TextBoxمظھر جمیع أدوات 
راء وإطار منقط . لنقم بإضافة مجلد داخل المجلد فرق ) حیث سنجعلھا تظھر بخلفیة صف
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App_Themes ولنسمھSimple ثم نضیف داخل ھذا المجلد ملفSkin ولیكن اسمھ
TextBox.skin حیث یمكن إضافتھ من القائمةFile ثمNew File ثم نختارSkin File ونسمیھ

ونكتب داخلھ الكود التالي :TextBox.skinباالسم السابق ذكره . نفتح الملف 

XMLكود 

<asp:TextBox BackColor="Yellow" BorderStyle="Dotted" Runat="server" />

ثم TextBoxالتحكم یھا أداةسمھا ماشئت وأضف علإلى الموقع ،aspx.لنقم اآلن بإضافة صفحة 
، لیصبح كود الصفحة كامال ً Simpleالقیمة Themeأسند للخاصیة من خصائص الصفحة 

كالتالي :

ASP.netكود 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" Theme="Simple" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">

<title></title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div>

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

</body>
</html>

.Skinكما حددنا في الملف الـ TextBoxنفذ الصفحة السابقة والحظ كیف ستظھر األداة 

مالحظة

وبالتالي Classesستترجم أثناء التنفیذ إلى صفوف App_Themeالمجلدات الفرعیة ضمن المجلد 
ھا في تطبیقك . التي قد تنشئالبرمجیةیجب أعطاؤھا أسماء مغایرة ألسماء الصفوف
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)Named Skin( المسماة Skinإنشاء ملفات 

) ، وھذا یعني بأن Default Skinاالفتراضي (Skinلھ في الفقرة السابقة یدعي بـ ما قمنا بعم
االفتراضي علیھا ، Skinالتي سنضیفھا إلى تلك الصفحة سیتم تطبیق الـTextBoxجمیع أدوات الـ 

أي إعطاؤه معرف فرید وبالتالي نستطیع تحدید األدوات التي Skinعلى العموم بإمكاننا تسمیة الـ 
بدال ً من تطبیقھ على الجمیع .Skinستطبق ھذا الـ

ثم أضف داخل المجلد ، App_Themesداخل مجلد الثیمات Simple2أنشئ مجلد باسم 
Simple2 ملفTextBox.skin: واكتب فیھ الكود التالي

XMLكود 

<asp:TextBox SkinID="DashedTextBox" BorderStyle="Dashed"
BorderWidth="5px" Runat="Server" />

<asp:TextBox BorderStyle="Double" BorderWidth="5px" Runat="Server" />

االسم SkinID، وذلك بإعطاء الخاصیة مسمى Skinفي الكود السابق قمنا بإعداد 
DashdTextBox ( وھو اسم اختیاري ) ، وھذا یعني أن أدوات الـTextBox والتي یتم إسناد

األخرى TextBox، أما أدوات الـ Skinفإنھا ستطبق ھذا الـ SkinIdنفس االسم السابق لخاصیتھا 
االفتراضي ( وھو السطر Skinفإنھا ستخضع للـSkinIdوالتي التحتوي على أي قیمة للخاصیة 

Themeأضف صفحة جدیدة واجعل قیمة الخاصیة األخیر من الكود السابق ألنھ الیملك اسم ) .
مة وأعط األداة األولى فقط القیTextBox، ثم أضف أداتین من النوع Simple2تساوي القیمة 

DashdTextBox للخاصیةSkinId واترك الثانیة بال تعدیالت ثم نفذ لترى أن األداة األولى
االفتراضي . كود الصفحة كامال ً :Skinالمسمى ، في حین أن الثانیة ستطبق الـ Skinستطبق الـ 

ASP.netكود 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs"
Inherits="Default2" Theme="Simple2" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">

<title></title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div>

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" SkinID="DashedTextBox" />
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<br /><br />
<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" />

</div>
</form>

</body>
</html>

للتوضیح :

صورة توضیحیة لھیكلیة المجلدات ضمن موقعنا الصفحة الناتجة عن تنفیذ الفقرة السابقة
في ھذا الفصل

StyleSheetThemeأم Themeالخاصیة 

لنفترض أنك قمت بتغییر خصائص أداة ما ، ثم قمت بتطبیق ثیم على نفس ھذه األداة ، فأي 
الخصائص سیتم تطبیقھا وقت العرض ؟ 

وحیدة وغیر لون الخلفیة لھذه Labelلتوضیح ھذه الفكرة أنشئ صفحة جدیدة وأضف إلیھا أداة 
جدید كما تعلمنا في Skinاء ثم قم بإنش) ، ”BackColor=”Blueاألداة إلى اللون األزرق ( 

مع الثیمات المنشأة مسبقا ً ، Simple3ضمن مجلد show.skinالفقرات السابقة ولیكن اسمھ 
واكتب فیھ الكود التالي :

XMLكود 

<asp:Label BackColor="Red" Runat="Server" />
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:د الصفحة فیصبح بالشكل التالي بعد تطبیق الثیم السابق علیھا أما كو

ASP.netكود 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default3.aspx.cs"
Inherits="Default3" Theme="Simple3" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">

<title></title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div>

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label" BackColor="Blue" />
</div>
</form>

</body>
</html>

اللون األزرق ، ثم تطبیق ثیم Labelھ إلى اآلن ھو إعطاء خاصیة لون الخلفیة لألداة ما قمنا بعمل
ى أنھ سیتم یعطي نفس الخاصیة السابقة اللون األحمر ، فأیھما سیتم تطبیقھ ؟ نفذ الصفحة السابقة لتر

بخلفیة حمراء .Labelبالثیم ، وبالتالي ظھور األداة تطبیق الخصائص المحددة

ونضع ”Theme=”Simple3لنقم بإجراء تعدیل في الصفحة السابقة ، حیث نحذف الخاصیة 
، أي یصبح كود الصفحة بعد التعدیل بالشكل :”StylesheetTheme=”Simple3عوضا عنھا 

ASP.netكود 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default3.aspx.cs"
Inherits="Default3" StylesheetTheme="Simple3" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">

<title></title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div>

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label" BackColor="Blue" />
</div>
</form>
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</body>
</html>

بخلفیة زرقاء ، أي أن الخصائص المباشرة لألداة ھي Labelقم بتنفیذ الصفحة ، سیتم ظھور األداة 
التي تم تطبیقھا ولیس الخصائص المحددة بالثیم .

النتیجة : 

 في حال التعارض بین الخصائص المحددة بالثیم والخصائص المباشرة لألداة ، وتطبیق
فإنھ سیتم تطبیق خصائص الثیم .Themeالثیم من خالل الخاصیة 

رض بین الخصائص المحددة بالثیم والخصائص المباشرة لألداة ، وتطبیق في حال التعا
فإنھ سیتم تطبیق الخصائص المباشرة StylesheetThemeالثیم من خالل الخاصیة 

لألداة .

إلغاء تفعیل الثیمات 

والتي تأخذ بشكل افتراضي EnableThemingالخاصیة ASP.NETتمتلك معظم األدوات في 
فإن Falseأي السماح بتطبیق الثیم على ھذه األداة ، أما إذا تم تغییر ھذه القیمة إلى Trueالقیمة 

تأثیرات الثیم لن یتم تطبیقھا على ھذه األداة .

الذي أنشأناه في الفقرة السابقة ، أضف لھذه Simple3مثال : أنشئ صفحة جدیدة وطبق علیھا الثیم 
فقط . أي یصبح Label2یل تطبیق الثیم على األداة وألغي تفعLabel1,Label2الصفحة أداتین 

كود الصفحة بالشكل التالي :

ASP.netكود 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default4.aspx.cs"
Inherits="Default4" Theme="Simple3" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">

<title></title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div>

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label" />
<br />
<asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Label" EnableTheming="False"
/>

</div>
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</form>
</body>
</html>

.Label2وعدم تطبیقھ على األداة Label1على Simple3السابقة والحظ تطبیق الثیم نفذ الصفحة 

web.configتسجیل الثیمات في الملف 

إلى كل صفحة من صفحات StylesheetThemeأو Themeعوضا ً عن إضافة الخاصیة 
لیتم تطبیقھ web.configالموقع على حدى ، فإنھ من األسھل تسجیل الثیم ضمن ملف اإلعدادات 

بالشكل التالي :web.configعلى كامل صفحات الموقع . ویتم تسجیل الثیم ضمن الملف 

XMLكود 

<configuration>
<system.web>

<compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
<pages theme="Simple3" />

</system.web>
</configuration>

StylesheetThemeضمن الملف السابق بالخاصیة Themeاستبدال الخاصیة باإلمكانكما أنھ 
لتطبیق الثیم المحدد .

، فإنھ باإلمكان إلغاء الثیم عن صفحة ما وذلك من web.configبعد تسجیل الثیم ضمن الملف 
ح أضف یللتوض، Falseالتابعة للصفحة المحددة القیمة EnableThemingخالل إعطاء الخاصیة 

في ملف اإلعدادات كما ھو Simple3وقم بتسجیل الثیم Lableصفحة جدیدة وأضف علیھا أداة 
بخلفیة حمراء وھذا دلیل على Labelموضح في الكود باألعلى ثم نفذ الصفحة والحظ ظھور األداة 
Falseإلى القیمة EnableThemingتطبیق الثیم المحدد ، عد إلى وضع التصمیم وعدل الخاصیة 

لیصبح كود الصفحة بالشكل التالي :

ASP.netكود 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default5.aspx.cs"
Inherits="Default5" EnableTheming="False" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
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<title>Themes in ASP.NET</title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div>

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
</div>
</form>

</body>
</html>

وبالتالي لن یتم تطبیق الثیم على ھذه الصفحة .

إلى الثیم CSSإضافة ملفات 

وھو األسلوب األكثر شیوعا ً ، حیث نالحظ أن Skinsكبدیل للـ CSSباإلمكان استخدام ملفات 
معظم المطورین والمواقع تعتمد على ھذه الملفات . سنقوم ضمن ھذه الفقرة بإنشاء ثیم جدید یعتمد 

.CSSعلى ملف 

مالحظة

من األفضل أن تقوم بإنشاء موقع جدید لتنفیذ ھذه الفقرة ومایلیھا ، أو إن إردت االستمرار بالعمل 
إلى وضعھ األصلي دون web.configإعادة الملف ىالموقع المنشأ مسبقا ً فال تنسعلى نفس 

التعدیالت التي قمنا بإضافتھا في الفقرة السابقة .

مالحظة

، فھي بحد ذاتھا تقنیة غنیة جدا ً ، ولكن سأكتفي ضمن ھذه الفقرات CSSلن أقوم بشرح أكواد الـ 
aspx.صفحات بتوضیح كیفیة تطبیقھا وربطھا مع

( إنشئھ إن لم یكن منشأ مسبقا ً) ثم App_Themeضمن المجلد StyleThemeلنقم بإنشاء المجلد 
SimpleStyle.cssولنسمھ CSSوذلك إلضافة ملف من النمط New Fileنختار Fileمن القائمة 

وبالتالي تصبح لدینا البنیة التالیة : 

App_Themes\StyleTheme\SimpleStyle.css

نفتح الملف السابق ونكتب داخلھ :
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CSSكود 

html
{

background-color:gray;
font:14px Georgia,Serif;

}
label
{

font-weight:bold;
}
input
{

background-color:Yellow;
border:double 3px orange;

}
.button
{

background-color:#eeeeee;
}
.content
{

margin:auto;
width:600px;
border:solid 1px black;
background-color:White;
padding:10px;

}

ثم Themeعبر الخاصیة StyleThemeلنقم اآلن بإضافة صفحة جدیدة ، ونربطھا بالثیم السابق 
إلى الصفحة السابقة لیصبح لدینا كود الصفحة Lable,TextBox,Buttonنقوم بإضافة األدوات 

كالتالي :

ASP.netكود 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default6.aspx.cs"
Inherits="Default6" Theme="StyleTheme" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">

<title></title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div class="content" >

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="First Name :" />
<br />
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<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" />
<br /><br />
<asp:Button ID="Button1" CssClass="button" runat="server" Text="Send" />

</div>
</form>

</body>
</html>

وتكون نتیجة تنفیذ الصفحة ضمن الثیم CSSوبالتالي سوف یتم تطبیق اإلعدادات المحددة في ملف 
السابقة مشابھة للتالي :

خارجیة وذلك CSSأعید وأنصح باتباع األسلوب السابق عند تصمیم المواقع ، أي العمل مع ملفات 
لسھولة التعدیل من ناحیة ، و األداء األفضل واألسرع من ناحیة أخرى . حیث باإلمكان تحمیل 

إلى ذاكرة الكاش الخاصة بالمتصفح وبالتالي تطبیق إعدادات المظھر على جانب CSSملف الـ 
إلى الزبون الزبون ولیس السیرفر ، وھذا من شأنھ أن یقلل كمیة البیانات المرسلة من السیرفر

السرعة واألداء .وبالتالي زیادة 

إلى نفس الثیم ، وبالتالي یتم تطبیق جمیع ھذه الملفات CSSكما إنھ باإلمكان إضافة أكثر من ملف 
على الصفحة المرتبطة بذلك الثیم ، وفي ھذه الحالة یتم تطبیق ھذه الملفات حسب الترتیب األبجدي 

إلى ثیم ما ، ثم قمت A.css , B.css , C.cssألسمائھا ، أي على فرض أنك قمت بإضافة الملفات 
أوال ً A.cssة في الملف دمعینة ، عندئذ ٍ یتم تطبیق اإلعدادات المحدبتطبیق ھذا الثیم على صفحة 
ة في الملف دوأخیرا ً یتم تطبیق اإلعدادات المحدB.cssة في الملف دثم یتم تطبیق اإلعدادات المحد

C.cssفي إحدى اإلعدادات المحددة في الملفات فإنھ یتم اعتماد وتطبیق . وفي حال التعارض
األخیر من حیث التنفیذ ، بمعني آخر فإن كل ملف یقوم بإعادة تحدید ددة في الملف اإلعدادات المح

) .Overrideالخصائص المشتركة التي تم تحدیدھا في ملف سابق ( 

، CSSكما أنھ باإلمكان تنظیم فقرات الصفحات وعمل الكثیر من التأثیرات الرائعة عبر مزایا الـ 
ترنت ، ولرؤیة مایمكن عملھ بھذه التقنیة ، أنصح بزیارة الموقع والتي تنتشر بشكل واسع على االن

التالي : 
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http://CssZenGarden.com

مجانیة .CSSكما أن ھنالك الكثیر من المواقع التي توفر ملفات وأكواد 

مثال :

على صفحة وبشكل مباشر دون تطبیق ثیم ، حیث سنقوم CSSسنقوم في ھذه المثال یتطبیق ملف 
، قم اآلن Link، ومن ثم ربطھ مع الصفحة كرابط CSSبتنظیم فقرات الصفحة ضمن ملف الـ 

واكتب فیھ App_Themeوضعھ داخل المجلد Float.cssجدید ولیكن اسمھ CSSبإنشاء ملف 
الكود التالي :

CSSكود 

html
{

background-color:Silver;
font:14px Arial,Sans-Serif;

}
#div3
{

position:absolute;
left:15px;
top:15px;
width:200px;
padding:10px;
background-color:White;

}
#div2
{

position:absolute;
left:250px;
top:65px;
width:200px;
padding:10px;
background-color:White;

}
#div1
{

position:absolute;
left:485px;
top:115px;
width:200px;
padding:10px;
background-color:White;

}

علیھا لیتم تطبیق )div(جدیدة ، حیث سنقوم بإضافة ثالث فقراتaspx.ثم قم بإنشاء صفحة 
اإلعدادات السابقة على كل منھا .
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ASP.netكود 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default7.aspx.cs"
Inherits="Default7" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">

<title></title>
<link href="App_Themes/Float.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div id="div1" >
A A A
</div>
<div id="div2" >
B B B
</div>
<div id="div3" >
C C C
</div>
</form>

</body>
</html>

وعند تنفیذ الصفحة السابقة یكون الناتج كالتالي :

اختیار الثیم بحسب رغبة المستخدم 

تطبیقھ وبالتالي باإلمكان إنشاء أكثر من ثیم للموقع والسماح لكل زائر أن یختار الثیم الذي یرغب ب
یتم بشكل عام تحدید الثیم الذي سیتم تطبیقھ عند إطالق لكل مستخدم .وصیةخصإضافة شيء من ال
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) ، وبالتالي لتطبیق ثیم بشكل برمجي وقت التنفیذ فإننا PreInitأول حدث لبدء تحمیل الصفحة ( 
نضیف الكود المطلوب إلى الحدث السابق .

تطبیق :

نرید من خالل ھذا التطبیق إنشاء صفحة شبیھة بالتالي :

:، حیث یقوم المستخدم باختیار الثیم الذي یرید تطبیقھسنقوم بإنشاء ثیمین

GreenTheme : ویحدد تنسیقات معینة لون األخضربالوالعنوان حیث یجعل الخلفیة ،
.األدوات كما تظھر الصورة السابقةلباقي

PinkTheme :ویحدد ، والعنوان باللون األحمر ورديھذا الثیم بجعل لون الخلفیة یقوم
تنسیقات معینة لباقي األدوات كما تظھر الصورة التالیة .

الثیم عندما یقوم نفس المستخدم بزیارة الموقع مرة أخرى في المستقبل ( أي یتم تطبیق نفس 
) على profile(خاص بھ وذلك عبر تخزین خیار المستخدم في ملف االحتفاظ بخیاره المفضل ) .

السیرفر .
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سمھ CSSونضیف بداخلھ ملف GreenThemeل ، الثیم األوالسابقینثیمیناللنقم بدایة ً بإنشاء 
ت واكتب فیھ الكود التالي :ماشئ

CSSكود 

html
{

background-color:#00FF00;
font:14px Comic Sans MS;

}

a { text-decoration:none; }

h1 { color:#16700a; }

li { margin-bottom:10px; }

.content
{

background-color:White;
padding:10px;
border:solid 1px black;

}

نكتب فیھ الكود التالي :CSSونضیف بداخلھ ملف PinkThemeخر اآلثیم البعد ذلك نقوم بإنشاء 

CSSكود 

html
{

background-color:Pink;
font:14px Verdana;

}

a { text-decoration:none; }

h1 { color:red; border-bottom:solid 1px red; }

ul { list-style-type:circle; }

li { margin-bottom:10px; }

.content
{

background-color:White;
padding:10px;
border:Dashed 3px red;

}
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.وبھذا نكون قد انتھینا من إعداد الثیمات 

ونقوم بتصمیمھا لتظھر كما تم Default.aspxولتكنلنقم اآلن بإضافة صفحة جدیدة للموقع
توضیحھ باألعلى ، ویكون كود الصفحة كالتالي :

ASP.netكود 

<form id="form1" runat="server">
<div class="content">

<h1>Dynamic Theme</h1>

Please select a Theme:
<ul>

<li>
<a href="DynamicTheme.aspx?theme=Green">Green Theme</a>

</li>
<li>

<a href="DynamicTheme.aspx?theme=Pink">Pink Theme</a>
</li>

</ul>

</div>
</form>

للروابط الموجودة ضمن URLنالحظ أننا قمنا بتمریر اسم الثیم كبارامتر ضمن عنوان الصفحة 
التي یختار فیھا المستخدم ثیم في المرة األولى URLمن القیمة، حیث ستم االعتماد علىالصفحة 

، الخاص بھ Profile، أما في المرات الالحقة فنقوم بتحدید خیاره السابق من خالل الملف ما
ونضیف علیھ الكود التالي :web.configإلعداد ھذا الملف نفتح الملف 

XMLكود 

<?xml version="1.0"?>
<configuration>

<system.web>
<profile>

<properties>
<add name="UserTheme"/>

</properties>
</profile>
<compilation debug="true"/>

</system.web>
</configuration>
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اآلن نصل إلى الخطوة األخیرة ، وھي أن تقوم الصفحة بقراءة القیمة المخزنة في ملف المستخدم 
لتحدید الثیم الذي سیتم تطبیقھ ، یجب تحدید الثیم في مرحلة مبكرة من دورة حیاة الصفحة ، في 

نقوم بكتابة الكود التالي :Page_PreInitالحدث 

#Cكود 

void Page_PreInit(object s, EventArgs e)
{

if (!String.IsNullOrEmpty(Request["theme"]))
{

switch ((Request["theme"]))
{

case "Green":
Profile.UserTheme = "GreenTheme"; break;

case "Pink":
Profile.UserTheme = "PinkTheme"; break;

}
}
Theme = Profile.UserTheme;

}

VBكود 
Sub Page_PreInit(ByVal s As Object, ByVal e As EventArgs)

If Not IsNothing(Request("theme")) Then
Select Case (Request("theme"))

Case "Green"
Profile.UserTheme = "GreenTheme"

Case "Pink"
Profile.UserTheme = "PinkTheme"

End Select
End If
Theme = Profile.UserTheme

End Sub

حیث لم نحدد ثیم افتراضي ضمن ھذا ثیمأيتطبیقعدم نفذ الصفحة السابقة ، ستالحظ بدایة ً 
التنفیذ وإعادة بإیقاف والحظ الفرق ، قم اآلن الروابط الموجودةخاللقم بتغییر الثیم من، المثال 

على ذلك الخیار.تشغیلھ ستالحظ أن السیرفر سیتذكر اختیارك األخیر ویقوم بعرض الصفحة بناءاً 

الخاتمة 

المتبعة في تنسیق تصامیم جوانب الإلى ھنا نأتي إلى نھایة ھذا الفصل ، والذي استعرضنا فیھ بعض 
Skinاالفتراضي والـSkinمواقع االنترنت عبر الثیمات ، حیث تعلمنا في البدایة كیفیة استخدام الـ 

والفرق StyleSheetThemeو Themeالمسماة ، كما تعلمنا كیفیة تطبیق الثیم عبر الخصائص 
لى الثیمات وكیفیة تطبیقھا بشكل مباشر إCSSبینھما ، كما استعرضنا الحقا ً كیفیة إضافة ملفات الـ 
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على الصفحات ، وأعید وأنصح بالتعامل مع ھذه الملفات ودراستھا بشكل مفصل من أحد المراجع 
وذلك نظرا ً لقوتھا من حیث التصمیم واألداء ومدى انتشارھا الواسع في عالم الویب ، أخیرا ً تعلمنا 

یذ من قبل الزائر إلضافة إنطباع الخصوصیة إلى في ھذا الفصل كیفیة اختیار الثیم وقت التنف
موقعنا.

مالحظة

بإمكانك استخدام في حال كان لدیك عزیزي المبرمج ضعف في عمل تصامیم جمیلة واحترافیة ف
تتوافر بكثرة على مواقع االنترنت،والتيFree HTML Templatesوقوالب مجانیة تصامیم

.ویسرباإلمكان االستفادة منھا وتطبیقھا على الموقع الذي تقوم ببنائھ بكل سھولة

للتواصل :

m-hajjkhalaf@hotmail.com

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

سوریا–محمد عمر الحاج خلف 
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