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 שמות מסחריים
הוצאת . סחריים רשומים של החברות שלהםשמות המוצרים והשירותים המוזכרים בספר הינם שמות מ

 עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים Wrox - וWileyעמי והוצאות -הוד
 registered(שמות מסחריים רשומים . המוצרים והשירותים, בספר זה ולציין את שמות החברות

trademarks (המוזכרים בספר צוינו בהתאמה . 

 הודעה 
נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין . ר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שוניםספ

 .אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא, ככל שניתן
 אינן אחראיות כלפי יחיד או Wrox - וWileyוצאות והעמי -הוצאת הוד. ("as is")" כמות שהוא"המידע ניתן 

או (מהקבצים שבאתר או , מהמידע שבספר זה, אם ייגרם, אשר ייגרםארגון עבור כל אובדן או נזק 
 .) לופים להיות מצוריםשעשויקבצי מחשב /דיסקט/תקליטורמ

ההוצאה , עם זאת. עמי והמחבר עשו כל מאמץ שתוכן הספר יהיה אמין ושלם-הוצאת הוד
דוחים כל ובמיוחד , והמחבר אינם טוענים לאמינות ולשלמות של התכנים המוצגים בספר זה
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אלא לשם הבנת הכתוב ותיקון שיבושי , ים שירותים שונים הכרוכים בשימוש בספראינם מספק

הן ההוצאה והן המחבר אינם . לקבלת שירות מקצועי יש לפנות אל בעלי המקצוע בתחום. לשון
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 .ועל כן להיות שונים ממה שהוצג בספר, אשר עלולים לחול באתרים המוזכרים בספר
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limitation warranties of fitness for a particular purpose. No warranty may be created 
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herein may not be suitable for every situation. This work is sold with the 
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other professional services. If professional assistance is required, the services of a 
competent professional person should be sought. Neither the publisher nor the 
author shall be liable for damages arising herefrom. The fact that an organization or 
Website is referred to in this work as a citation and/or a potential source of further 
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 xix   הקדמה

 הקדמה

 !ASP.NETזו תקופה טובה להיות מפתח יישומי 

לנוכח ,  ובין אם אתם רק בתחילת דרככםASP.NETבין אם אתם מפתחים מנוסים של יישומי 
, כבר מהגרסה הראשונה. ASP.NET MVC 4המגמות של היום כדאי לכם מאוד ללמוד 

חרונים נוספו אולם בשני העדכונים הא,  הייתה קלה ופשוטהASP.NET MVCהעבודה עם 
לתשתית התוכנה מספר רב של אפשרויות חדשות אשר הופכות את תהליך הפיתוח לחוויה 

 . ממש מהנה

, Razorכגון מנוע התצוגה ,  התווספו תכונות שונותASP.NET MVC 3לגרסת התוכנה 
 לפישוט תהליכי פיתוח jQueryואינטגרציה מובנית עם , NuGetאינטגרציה עם מנהל החבילות 

Ajax . מגמת הרחבת התשתית המשיכה גם בגרסהASP.NET MVC 4 , אשר כוללת עיצוב חזותי
 ASP.NET קלים יותר באמצעות ממשק HTTPשירותי , תמיכה ביישומים להתקנים ניידים, חדש

Web API , אינטגרציה פשוטה יותר עם אתרים פופולריים הודות לתמיכתOAuthועוד,  מובנית .
 הקיימות והחדשות מאפשר לכל אחד להתחיל לעבוד באופן השילוב של כל האפשרויות

 .כמעט מיידי בפיתוח של יישומי אינטרנט מלאים

כל הכלים בנויים על תשתית . שחרר-אין זה שיפור קצר טווח בלבד באמצעות מנגנוני גרור
דפוסים שמספקת למפתח שליטה מוחלטת על כל היבטי היישום בכל שלב -יציבה ומבוססת

  .של התהליך

 !ASP.NET MVC 4הצטרפו אלינו למסע מהנה ומאלף אל נבכי תשתית התוכנה  , אם כן

  מיועד ספר זהילמ
 ASP.NETמיועד להדריך את הקוראים להשתמש בתשתית  ASP.NET MVC 4מדריך הספר 

MVC ,החל מהעקרונות הבסיסיים ביותר עד לנושאים המתקדמים . 

הפרקים הראשונים של , ASP.NET MVCית אם זוהי הפעם הראשונה שאתם נחשפים לתשת
הספר יעזרו לכם להבין את המושגים הבסיסיים ולתרגל את השימוש בהם באמצעות מספר רב 

מחברי הספר לימדו אלפי אנשים כיצד להתחיל לעבוד עם . של דוגמאות קוד מעשיות
ASP.NET MVC ,ויודעים בדיוק כיצד למזער ככל האפשר את ההסברים המשעממים כדי 

 . שתוכלו להתחיל לעבוד כמה שיותר מהר

נציין מפעם ,  ולכןASP.NET Web Formsעובדים עםאנחנו מבינים שחלק מקוראי הספר כבר 
כדי להבהיר את , לפעם קווי דימיון והבדלים בין התשתית הקודמת לבין התשתית החדשה

חליף את  לא נועדה להASP.NET MVCזה המקום לציין שתשתית . ההקשרים הרלוונטיים
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ASP.NET Web Forms . תשתיות יישומי אינטרנט שמבוססות על תבניתMVC) Ruby on Rails ,
Django , מספר תשתיותPHPואם גם אתם , הן נושא חם בקרב קהילת מפתחי האתרים)  ועוד

הספר , או אם אתם סתם סקרנים, מעוניינים לרתום את כוחה האדיר של תבנית העיצוב הזו
 . םהזה הוא בשבילכ

השקענו מאמצים רבים כדי לוודא שהספר יוכל לתרום ידע חשוב גם למפתחים בעלי ניסיון 
תמצאו בספר הסברים רבים על שיטות עיצוב של אלמנטים השונים . ASP.NET MVCקודם עם 

כולל , הוספנו פירוט מעמיק של התכונות החדשות. ומהי הדרך הטובה ביותר להשתמש בהם
ובו , Phil Haackהספר כולל פרק חדש שנכתב על ידי . ASP.NET Web APIפרק חדש לגמרי על 

 מובילים אחרים לבניית ASP.NET MVCהוא מתאר כלים וטכניקות שמשמשות אותו ומפתחי 
 NuGet Galleryואשר מבוססים על אתר ,  אמיתיים עם נפח תנועה גבוהASP.NET MVCאתרי 

 . בתור דוגמה

 מבנה הספר
בתחילה מוצגת . שכל אחד מהם מורכב ממספר פרקים, חלקים כללייםספר זה מחולק לשני 

 . ASP.NET MVC ומוסבר אופן היישום שלה על ידי תשתית MVCתבנית 

הפרק . ASP.NET MVC 4נועד לעזור להתחיל בפיתוח יישומי , "צעדים ראשונים", 1פרק 
לוש הגרסאות  לשASP.NET MVC 4ומשווה בין , ASP.NET MVCמסביר מהי למעשה תשתית 

 .  חדשASP.NET MVC 4תלמדו ליצור יישום  , לאחר התקנת התוכנות הנדרשות. שקדמו לה

נתחיל . עוסק בעקרונות הבסיסיים של בקרים ופעולות, ")Controllers (בקרים", 2פרק 
 ולהציג את URLולאחר מכן נלמד לשלוף מידע מכתובת , הבסיסית" hello world"בדוגמה 

 . דפדפןהמידע בחלון ה

מסביר כיצד להשתמש בתבניות תצוגה כדי לשלוט בייצוג החזותי , ")Views (תצוגות", 3פרק 
כולל התחביר , Razorנכיר את מנוע התצוגה . של הפלט שמופק על ידי פעולות הבקר

 . ואפשרויות שונות שבאמצעותן תוכלו לשמור על הסדר והעקביות בתצוגות

ד כיצד להשתמש במודלים כדי להעביר מידע מהבקר מלמ, ")Models (מודלים", 4פרק 
קוד "באמצעות פיתוח (וכיצד מתבצעת האינטגרציה של המודלים עם בסיס הנתונים , לתצוגה
 ). Entity Frameworkשל " תחילה

ומסביר כיצד , מכיל דיון מעמיק יותר בתרחישי עריכה, "HTML Helpers -ו טפסים", 5פרק 
 HTMLבנוסף תלמדו כיצד להשתמש בסייעי . ASP.NET MVCשומי מתבצע הטיפול בטפסים ביי

 . לכתיבת קוד תצוגה נקי

מסביר כיצד להשתמש בתכונות להגדרת כללים שמכתיבים , " נתונים ואימותןסימו", 6פרק 
 . העריכה והאימות של המודלים שתפתחו, את אופן ההצגה
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, ASP.NET MVCטח יישומי מלמד כיצד לאב, "ואבטחה הרשאה, משתמשים רישום", 7פרק 
תלמדו להשתמש באפשרויות החברות . כולל פירוט של טעויות נפוצות וכיצד להימנע מהן

 . ASP.NET MVC כדי לשלוט בגישה ליישומי ASP.NETוההרשאה של 

תוך מתן דגש , ASP.NET MVC שפועלים במסגרת יישומי Ajaxעוסק ביישומי , "Ajax", 8פרק 
 Ajax בפרק ניתן הסבר על השימוש בסייעי .jQuery Validation - וjQuery UIלהרחבות מיוחד 

 . jQuery וכיצד יש להשתמש בצורה יעילה עם מערכת האימות של ASP.NET MVCשל 

כולל דיון מעמיק במערכת הניתוב שאחראית למיפוי כתובות , ")Routing (ניתוב", 9פרק 
URLלפעולות בקר  . 

מדריך בדבר הקשר של המערכת . NuGetערכת ניהול החבילות מציג את מ, "NuGet", 10פרק 
וכיצד להשתמש בה להתקנה ולעדכון של , כיצד להתקין אותה, ASP.NET MVCלתשתית 

 . חבילות וליצירה של חבילות חדשות

 באמצעות HTTPמלמד כיצד ליצור שירותי , "ASP.NET Web API תשתיתה", 11פרק 
 .  החדשהASP.NET Web API תשתית

מסביר מהי הזרקת תלויות ומראה , ")dependencies injection (הזרקת תלויות", 12פרק 
 . כיצד להשתמש בהזרקת תלויות ביישומים שמפתחים

בדיקות -מראה כיצד להשתמש בפיתוח מונחה, ")unit testing (בדיקות יחידה", 13פרק 
 . יקות יחידה יעילותומציג עצות שימושיות לכתיבת בד, ASP.NET MVCלבניית יישומי 

ומלמד כיצד , ASP.NET MVCסוקר את נקודות ההרחבה של , "MVCהרחבת תשתית ", 14פרק 
 . ניתן להרחיב את התשתית כדי להתאימה לצרכים היחודיים של מפתחים שונים

עוסק במספר נושאים מתקדמים שקשה להסביר ללא הידע , "נושאים מתקדמים", 15פרק 
מוצגות בו סוגיות מתקדמות בנושאים .  הפרקים הראשונים14של שנצבר במהלך הלימוד 

Razor ,Scaffolding ,במיוחד יש להדגיש את ההסברים לשימוש . תבניות ובקרים, ניתוב
 .ASP.NET MVCלהצגת אתרי  " חכמים טלפונים"ב

כולל סקירה של אתר , "NuGet.org בניית אתר:  בעולם האמיתיASP.NET MVC", 16פרק 
NuGet Gallery) http://nuget.org (בפרק ניתן . כדי ללמוד כיצד הדברים נראים בעולם האמיתי

 התמודדו עם סוגיות כגון ASP.NETלראות כיצד פיל האק ושאר המפתחים המובילים של 
פריסה ושינויים בבסיס הנתונים במהלך הבנייה של אתר ברמה גבוהה , חברות, בדיקות

 . ASP.NET MVCבאמצעות 

 . מפורטאינדקסהספר תמצאו בסוף 
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 תוכנות נדרשות
 סביר להניח שתזדקקו לעותק של סביבת ASP.NET MVCכדי לפתח יישומים באמצעות 

 Microsoft Visual Studio Express 2012 forתוכלו להשתמש במהדורה . Visual Studioהפיתוח 

Web , בתשלום של או בכל גרסהVisual Studio 2012) Visual Studio 2012 Professional ,
 . ASP.NET MVC 4 כבר כוללת את Visual Studio 2012סביבת הפיתוח ). למשל

 :  ניתן להוריד בכתובות אלוVisual Studio Express ואת Visual Studioאת 

 Visual Studio: www.microsoft.com/vstudio 

 Visual Studio Express: www.microsoft.com/express/ 

משתמשים אם אתם . Visual Studio 2010 SP1 גם עם ASP.NET MVC 4מש בתשתית להשתניתן 
תוכלו .  בנפרדASP.NET MVC 4עליכם להתקין את , Visual Studio 2010  הפיתוחבסביבת

 :להוריד את התשתית בכתובת הבאה

 ASP.NET MVC 4: www.asp.net/mvc 

ה הסברים מפורטים כיצד להכין ובכלל ז,  תמצאו הסבר מפורט של דרישות התוכנה1בפרק 
 . את מחשבי הפיתוח והשרת שלכם

 מוסכמות
 . השתמשנו בספר זה במספר מוסכמות, כדי לעזור לכם להפיק יותר

 מאמר מוסגר

או , ASP.NETתחבולות ואנקדוטות באדיבות צוות המוצר של , בתיבות מסוג זה תמצאו עצות
 .כל מידע אחר שקשור ישירות לנושא הנוכחי

 

 .רמזים ותחבולות שקשורות לדיון הנוכחי מוצגים במסגרת כזו, טיפים רההע

 : מבחינת סגנון הטקסט

  מודגש מונחים חדשים מודפסים בגופן)Bold (והמונח באנגלית מוצג בסוגריים . 

 נקודות עוקבות3-קוד או תוכן בתוכנית שאינו רלוונטי לדיון מושמט ומוחלף ב . 

 צירופי מקשים נכתבים כך :Ctrl+A . 
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 קטעי קוד מקור מודפסים בשני סגנונות : 

o הרוב קטעי הקוד מודפסים בגופן קוד ללא הדגש : 
ViewBag.Message = "Hello World. Welcome to ASP.NET MVC!"; 

o  ייצגותקוד שמשורות קטעי קוד בעלי חשיבות מיוחדת בהקשר הנוכחי או 
 . גששינויים לעומת קטע הקוד הקודם מודפסים בגופן מוד

ViewBag.Message = "Hello World. Welcome to ASP.NET MVC!"; 

 קוד מקור 
 כדי לנסות בעצמכם את דוגמאות NuGetבמהלך הספר נמליץ לכם מדי פעם להתקין חבילת 

 . הקוד שמופיעות בספר
Install-Package <שם החבילה> 

NuGet הוא מנהל חבילות שמיועד עבור .NETו -Visual Studio ,ותח על ידי ופOutercurve 

Foundation ושולב על ידי Microsoft בתשתית ASP.NET MVC . במקום להוריד קבציzip עם 
 באמצעות ASP.NET MVCתוכלו להוסיף את הקבצים ליישום , Wroxדוגמאות קוד מאתר 

NuGet בקלות רבה דרך Visual Studio . בצורה זו תוכלו לנסות את דוגמאות הקוד בעצמכם
 שמסביר על 10ראו פרק (  ולהבטיח כי הקוד שהורדתם הינו העדכני ביותרלות וללא מאמץבק

 .)NuGetמערכת 

 טעויות דפוס או קוד
אבל כידוע אף אחד אינו . כל שביכולתנו כדי לוודא שאין שגיאות בטקסט או בקודעשינו 
כגון שגיאת איות או שגיאת , בספראם אתם מוצאים שגיאה . וטעויות קורות לפעמים, מושלם

על ידי הפניית תשומת ליבנו לשגיאה אתם תוכלו לחסוך . ו נשמח לשמוע עליהאנחנ, קוד
ובמקביל לעזור לנו לספק לקהל הקוראים שלנו מידע , לקוראים אחרים שעות של תסכול

 .59459 ובנושא כתוב info@hod-ami.co.il -שלח מייל ל. ומדויק יותראיכותי 

 אל יש לפנותלשם כך . עמי אינה נותנת שירותי סיוע בתכנות או בהבנת הכתוב-הוצאת הוד
 .יועץ תכנות

  p2p.Wrox.comהאתר 
. p2p.wrox.com - בP2Pהצטרפו לפורומים של , כדי להשתתף בדיונים עם המחבר ועמיתים

 Wroxתוכלו לפרסם הודעות שנושאן ספרי הפורומים הם מערכת מבוססת אינטרנט שבה 
ניתן להיות . וליצור קשר עם קוראים אחרים ומשתמשי הטכנולוגיות, וטכנולוגיות קשורות

מנוי בפורומים ולקבל הודעות דואר אלקטרוני בתחומי העניין שלכם בכל פעם שנוספים 
 .  לפורומים פרסומים חדשים
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אלא גם ,  תמצאו כמה פורומים שיעזרו לכם לא רק במהלך קריאת הספרp2p.wrox.com -ב
 : כדי להצטרף לפורומים עקבו אחר הצעדים הבאים. לכםבפיתוח היישומים ש

 . )הרשמה (Register ולחצו על הקישור p2p.wrox.com -היכנסו ל .1

 .)מסכים (Agreeקראו את תנאי השימוש ולחצו  .2

, וכל מידע בחירה אחר שברצונכם לספק, השלימו את המידע הנדרש כדי להצטרף .3
 . )שלח (Submitולחצו 

, ודעת דואר אלקטרוני עם מידע שמתאר כיצד לאמת את החשבון שלכםתקבלו ה .4
 .ולהשלים את תהליך ההצטרפות

אבל כדי לפרסם הודעות משלכם , P2P-אפשר לקרוא הודעות מהפורומים מבלי להצטרף ל
 .אתם חייבים להצטרף

תוכלו לפרסם הודעות חדשות ולהגיב להודעות של , השלמת תהליך יצירת החשבוןלאחר 
אתם יכולים לקרוא את ההודעות בפורום מתי שתרצו מכל מחשב עם . משים אחריםמשת

אם אתם רוצים שהודעות בנושאים מסוימים תשלחנה אליכם בדואר . חיבור לאינטרנט
 .  שבסמוך לשם הפורום ברשימת הפורומיםSubscribe to this Forumלחצו על סמל , אלקטרוני

. P2Pבקרו בדף השאלות הנפוצות של , Wrox P2Pים למידע נוסף על שימוש במערכת הפורומ
ומגוון שאלות נפוצות , הדף כולל תשובות לשאלות בנוגע לאופן פעולתה של תוכנת המערכת

לחצו על , כדי להגיע לדף השאלות הנפוצות. Wrox ולספרי P2Pאחרות בנוגע למערכת 
 .  שמופיע בכל אחד מדפי האתרFAQהקישור 

 על העורך המקצועי
 שנות 15-בעל כ, איש פיתוח תוכנה, מאיר קרודו המקצועי עורךה

עובד כיועץ לארגונים ומספק שירותי פיתוח וליווי פרויקים , ניסיון
 .Mobile- והWEB-בעולם ה

וביניהם , עמי-מקצועי לספרים נוספים בהודועורך מאיר משמש כיועץ 
"Visual C# 3.0ו"  סדנת לימוד-"ASP.NET 3.5סדנת לימוד ." 

dev@krudo.net 
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 1פרק 

 צעדים ראשונים

Jon Galloway 

 

 עיקרי הפרק

  הבנתASP.NET MVC 

  סקירתASP.NET MVC 4  

 מייצירת יישו MVC 4 

  של יישומי המבנהMVC 

 

התוספות החדשות לגרסת נסקור את ההיסטוריה ואת , ASP.NET MVC נדון בקצרה עלפרק זה ב
ASP.NET MVC 4 ,להתחיל שניתן לפני תוח סביבת הפיהגדרות התצורה הנדרשות בנדון בו

  .םלבנות יישומי

ולכן , טרנטיישומי אינפיתוח של תשתית הרביעית מקצועי שעוסק בגרסה זה הינו ספר ספר 
מן . ASP.NET MVC ולא ננסה לשכנע אתכם שכדאי לכם ללמוד ,לא נאריך בדברי הקדמה

 ליעילות של הטובה ביותרהוכחה ה, בכל מקרה.  זו בדיוק הסיבה שקניתם את הספר,הסתם
 . יםתיילהראות כיצד להשתמש בהן ביישומי אינטרנט אמתשתיות ותבניות פיתוח היא 

 ASP.NET MVCהקדמה קצרה לתשתית 
ASP.NET MVCעל ידי החלת העקרונות משמשת לבניית יישומי אינטרנט  אשר  הינה תשתית

כדי . ASP.NET  על תשתית)MVC - Model View Controller (בקר-תצוגה-מודלתבנית של 
תשתית בין  לASP.NET MVCבין הקשר את תחילה נתאר , להבין מה בדיוק אומר המשפט הזה

ASP.NET . 



 ASP.NET MVC 4    מדריך 2

 ASP.NET עם תמשתלב ASP.NET MVC כיצד

 Web - וASP.NET -בקלות שהיה לחשוב היה אפשר , 2002 הושקה בשנת ASP.NET 1.0כאשר 

Formsתשתית.זה מדויקאין  אך, יוקקולים שמתייחסים לאותו דבר בד הם מושגים ש ASP.NET  
 ): אבסטרקציה(בשתי שכבות של הפשטה מאז ומתמיד תמכה 

 System.Web.UI : שכבתWeb Forms , ניהול מצב,שרתרכיבי תצוגה של צד  
)ViewState (וכו' . 

 System.Web :כולל , טיפול במחזור החיים של בקשות אינטרנטאשר מספקת , הצנרת
 . ' וכוHTTPמחסנית , )handlers(מטפלים , מודולים

 תוך ניצול -מלאה  Web Forms כללו מחסנית ASP.NETשיטות הפיתוח המקובלות באמצעות 
וטיפול במורכבויות  ,רכיבי התצוגה אשר מנהלים באופן אוטומטי את מצבםהיכולות של 

 HTMLת תגיו,  קרובות עשוי להיות מבלבללעתיםמחזור חיי הדף ש(השונות מאחורי הקלעים 
 ). ' אופטימליות שקשה מאוד להתאים באופן אישי וכולא

 באופן HTTP להגיב לבקשות -הייתה אפשרות לחדור מבעד לשכבות ההפשטה תמיד , עם זאת
מושלמים HTML לכתוב דפי , לבנות תשתיות אינטרנט שיפעלו בדיוק כפי שאתם רוצים, ישיר

זה היה . ולים וצורות אחרות של קוד ידנימוד, )handlers (פלים באמצעות מט-באופן ידני 
שתמכו באפשרויות מובנות ניות פשוט לא היו מספיק תב. אבל כרוך בעבודה מפרכת, אפשרי
בזמן . מדעי המחשב הרחב ביותרבתחום מחסור בתבניות הסיבה לכך לא הייתה  .הללו

מהגישות  ביססה כבר את מעמדה כאחת MVCתבנית , 2007 בשנת ASP.NET MVCההכרזה על 
 . הפופולריות ביותר לבניית תשתיות פיתוח יישומי אינטרנט

 MVC תבנית

 מהווה כבר שנים רבות תבנית) MVC - Model View Controller (בקר-תצוגה-מודלתבנית 
 היה 1979השם המקורי שניתן לתבנית בשנת . ארכיטקטונית חשובה בתחום מדעי המחשב

Thing-Model-View-Editor ,התבנית מייצגת דרך יעילה .  הנוכחין הוא קוצר לשמהולאחר מכ
רכיב הגישה לנתונים מרכיב הפרדת , כמו למשל(ואלגנטית להפרדת התפקידים בתוך היישום 

המוחלטת של התפקידים ההפרדה . לעיצוב יישומי אינטרנטאידיאלית והיא , )צוגההטיפול בת
 שמתקבלת רבהלם התועלת האו, מוסיפה אומנם מידת מה של מורכבות לעיצוב היישום

עשרות יושמה על ידי התבנית , בשנים שחלפו מאז גיבושה. בתמורה בהחלט שווה את המאמץ
, Windows- וMacבמערכות  ++C - וJava בשפות MVCניתן למצוא את עקרונות : תשתיות

 .  רבותובמנגנוני הפעולה הפנימיים של תשתיות

 : של היישום לשלושה היבטים עיקריים) UI( מפרידה את ממשק המשתמש MVCתבנית 

 חוקים  את הו, פועלים עליהםקבוצה של מחלקות שמתארות את הנתונים שאתם : מודל
 . שמכתיבים את השימוש והעריכה של הנתונים הללוהעסקיים 

 אופן ההצגה של ממשק המשתמש של היישום הגדרת: תצוגה . 



 3   צעדים ראשונים: 1פרק 

 בקרת הזרימה ב, תמשקבוצה של מחלקות אשר מטפלות בתקשורת עם המש: בקר
 . היגיון ייחודי של היישוםבהכללית של היישום ו

 תבנית ממשק משתמש בתור MVCתבנית 

 מספקת MVCתבנית .  בתור תבנית לעיצוב ממשק המשתמשMVCשימו לב שהתייחסנו לתבנית 
אך אינה עוסקת בטיפול בסוגיות , עם המשתמש) הידודיות (אינטראקציותבפתרון לטיפול 

. 'אינטראקציות עם שירותים וכו, כגון גישת לנתונים, עסיקות מפתחי יישומיםאחרות שמ
אבל רק , זוהי תבנית שימושית: MVCחשוב לזכור את הנקודה הזו כאשר מתחילים לעבוד עם 

 . אחת מבין תבניות עיצוב רבות שתשמשנה אתכם לפיתוח היישום שלכם

 טת פיתוח יישומי אינטרנתשתי כMVCהשימוש בתבנית 

 ASP.NET MVCעם , באופן כללי.  נעשה שימוש נרחב לתכנות יישומי אינטרנטMVCבתבנית 
 : בנית באה לידי ביטוי באופן הבאהת

 מודלים) Models( :ת את התחום שמעסיק אתכםומעשה מחלקות אשר מייצגו הן לאל .
ר אש) encapsulation( קרובות לכימוס נתונים לעתיםאובייקטי התחום הללו משמשים 

חוקים  הנתונים ולאכיפת עדכוןושל קוד אשר משמש ל, סיס הנתוניםבמאוחסנים ב
המודלים יהוו ברוב המקרים מעין שכבת גישה , ASP.NET MVCבעבודה עם . עסקיים
 בשילוב עם קוד NHibernate או Entity Frameworkתוך שימוש בכלים כגון , לנתונים

  .לתחוםלוגיקה עסקית הקשורה מותאם שמכיל 

 תצוגה) View( : תבנית אשר מחוללת תגיותHTMLעוד על נושא זה בפרק .  באופן דינמי
 . שבו נתעמק בתצוגות 3

  בקר)Controller(:ראי על ניהול היחסים והוא אח,  הבקר מיוצג על ידי מחלקה מיוחדת
וקובע איזו , מדבר עם המודל, הוא מגיב לקלט מהמשתמש. המודלבין התצוגה לבין 

מסומנת על פי מחלקות בקר , ASP.NET MVCבתשתית ). אם בכלל(יך לממש תצוגה צר
 . Controllerהמוסכמה בסיומת 

ואופן היישום שלה שונה בין ,  הינה תבנית עיצוב על כלליתMVC לזכור כי חשוב הערה
 MVCשכאשר השתמשו בתבנית , מפתחים מספרים. הסביבות השונות המיישמות עיצוב זה

 ASP.NETמכיוון שהם הניחו שתשתית , או תסכול/דבר גרם להם לבלבול וה, בסביבות שונות

MVC שנים במערכות עיבוד במחשב המרכזי  15 תפעל כפי שהשתמשו בה בעבר לפני
)mainframe .(ובצדק , התשתית פועלת באופן שונה לחלוטין. כמובן שזו הנחה שגויה- 

ASP.NET MVC בסיס תבנית  מספקת תשתית פיתוח אינטרנטי יעילה עלMVC , ופעולתה על
 . נמנים על הגורמים להצלחתה -והתאמתה להקשר , NET.פלטפורמת 
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 מסתמכת על אסטרטגיות בסיסיות רבות שמשמשות גם פלטפורמות ASP.NET MVCתשתית 
MVCובנוסף מאפשרת למפתחים ליהנות מהיתרונות של קוד מהודר ,  אחרות)compiled (

 וטיפוסים lambdasכמו למשל ביטויי , NET. חדשות יותר של ולנצל תכונות שפה, ומנוהל
 מיישמת את רוב ASP.NET MVCברמת הליבה תשתית , אך כאמור. דינמיים ואנונימיים

 : MVC-האלמנטים שמאפיינים תשתיות פיתוח יישומי אינטרנט מבוססות

 מוסכמות במקום תצורות. 

  עיקרון (הימנעות מחזרותDRY - Don’t Repeat Yourself.( 

 תכנות מודולרי במידת האפשר. 

 ומתן חופש ועצמאות פיתוח מצד שני, מתן סיוע למפתח מצד אחד . 

 MVC 4לגרסת התחנות בדרך 

ובשלוש השנים שחלפו מאז , 2009 במרץ  לשוק יצאהASP.NET MVCהגרסה הראשונה של 
, ASP.NET MVC 4כדי להבין את .  ארבע גרסאות משמעותיות ועוד מספר עדכוני בינייםיצאו
 נתאר את התוכן ואת הרקע לכל בסעיף זה. את האבולוציה של התשתית  תחילה להביןעלינו

 . ASP.NET MVCשל הקודמות אחת משלוש הגרסאות העיקריות 

 ASP.NET MVC 1סקירת 

הליבה של את  יצר Microsoftמחברת ") ScottGu"הידוע גם כ  (Scott Guthrie, 2007בפברואר 
ASP.NET MVCזה היה . ועידה מקצועית בחוף המזרחי של ארצות הבריתו במהלך טיסה ל

אבל לא היה גבול לפוטנציאל , ל כמה מאות שורות קודויישום פשוט שכלל בסך הכ
מפתחי יישומי האינטרנט לקהלים מסוימים בקרב ציבור לספק הוא יכול היה שולאפשרויות 

 . Microsoftשל 

, וושינגטון,  ברדמונד2007 שנערכה באוקטובר Austin ALT.NETועידת והאגדה מספרת כי ב
ושאל אם הם חושבים " משהו נחמד שכתבתי בזמן הטיסה"רי הראה לקבוצה של מפתחים 'גות

האמת היא שאנשים רבים היו מעורבים . זה היה להיט. כזה ומה דעתםבמשהו שיש צורך 
אילון ליפטון שלח את . Scaleneתחת שם הקוד שפותח , הטיפוס הראשוני-בהכנה של אב

ניהם ירי החליפו ב'והוא וגות, 2007הטיפוס בדואר אלקטרוני לצוות בספטמבר -גרסת אב
 . קטעי קוד ורעיונות, גרסאות נוספות

 שונה מאוד ממוצרי ASP.NET MVCהיה ברור שתשתית ,  של התוכנהגם לפני השחרור הרשמי
Microsoftהוא : מה מאוד גבוהה של אינטראקטיביותמחזור הפיתוח אופיין בר.  הסטנדרטיים

והקוד , ניתנה גישה מלאה לבדיקות יחידה,  גרסאות מקדימות לפני השחרור הרשמי9כלל 
ששמה חשיבות הגישות הללו נועדו לתת ביטוי לפילוסופיה . שיון קוד פתוחיפורסם תחת ר

הייתה שגרסת התוצאה הסופית .  תהליך הפיתוחבמהלךהקהילה רבה על מעורבות פעילה של 
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, כדי לאפשר את יישום התבנית. הבקר תופס שוב את מקומו בקו הקדמי,  אינטרנטיMVCעם 
בעבודה , לדוגמה. ה של בקשותכל הקלט מהמשתמש ליישום האינטרנט חייב להתבצע בצור

לשיטה ) 9כמוסבר בפרק , באמצעות ניתוב( כל בקשה מנותבת ASP.NET MVCבמערכת 
שינוי , הבקר נושא במלוא האחריות לעיבוד הבקשה). action, פעולהשנקראת (שנמצאת בבקר 

 . ובחירת התצוגה שתוחזר למשתמש על ידי מנגנון התגובה, המודל במידת הצורך

. ASP.NET MVCנראה כיצד הבקרים מיושמים בפועל בתשתית , ום ההסבר התיאורטילאחר סי
 MVC 4צרו יישום , אם דילגתם על חלק זה. 1נמשיך בדוגמת הפרויקט החדש שיצרנו בפרק 

 . 1 בפרק 1-9כמוצג בתרשים , Razor ומנוע התצוגה Internet Applicationחדש באמצעות תבנית 

 MVC Music Store: יישום לדוגמה
.  כבסיס לרבות מהדוגמאות בספר זהMVC Music Storeנשתמש ביישום , 1כפי שנאמר בפרק 

. http://mvcmusicstore.codeplex.comבקרו באתר , MVC Music Storeלמידע נוסף על היישום 
.  יישום זה מיועדת למפתחים מתחילים ומתקדמת בקצב איטירההדרכה שנמצאת באתר עבו

אם אתם מרגישים שאתם זקוקים . הר יותר ונדון במספר נושאים מתקדמים נתקדם מאנחנו
 MVC Music Storeתוכלו לעיין בהדרכת , למבוא פשוט יותר עבור חלק מהנושאים שניגע בהם

 פרויקטה.  עמודים150 הכולל PDFוניתנת גם להורדה כקובץ ,  מקווןHTMLהזמינה בפורמט 
MVC Music Storeמופץ תחת רישיון  Creative Commonsאשר מתיר שימוש חוזר ללא תשלום  .

 . אנו נתייחס לפרויקט זה מדי פעם

, ה פשוטה עם פונקציות בסיסיות לבחירת פריטיםמוסיק הינו חנות MVC Music Storeהיישום 
 . 2-1כמוצג בתרשים , תשלום וניהול

 

 2-1תרשים 
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 : בהמשך נעסוק באלמנטים הבאים של החנות

 2-2כמוצג בתרשים , אנר ולפי אומן'רים ובאלבומים לפי זעיון בשי: עיון. 

 2-3כמוצג בתרשים , הוספת שירים לעגלת הקניות: הוספה . 
 באמצעות עדכוני (לת הקניות עדכון עג: רכישהAjax( , 2-4כמוצג בתרשים . 

 

 2-2תרשים 

 

 2-3תרשים 

 

 2-4תרשים 
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 2-5כמוצג בתרשים , יצירת הזמנה ותשלום: הזמנה. 

 

 2-5רשים ת

 2-6כמוצג בתרשים , )מוגבל למנהלי מערכת(עריכת רשימת השירים : האתר ניהול. 

 

 2-6תרשים 

 עקרונות בסיסיים
יש : 'בעיית הביצה והתרנגולת' צריך להתמודד עם סוג של MVCכאשר מתחילים ללמוד 

לקים וקשה מאוד לחקור כל אחד מהח, )התצוגה והבקר, המודל(שלושה חלקים שעלינו להבין 
נתחיל בהצגת הבקרים בצורה , כדי להתגבר עם הבעיה הזו. הללו מבלי להכיר את האחרים

 . ובשלב זה נתעלם מהמודלים ומהתצוגות, כללית

תהיו מוכנים ללמוד בצורה מעמיקה , לאחר הבנת עקרונות הפעולה הבסיסיים של הבקרים
לאחר . ASP.NET MVCתית על המודלים ועל סוגיות פיתוח נוספות בתש, יותר על התצוגות

 . נחזור שוב לנושא הבקרים ונדון בנושאים מתקדמים, 15בפרק , מכן
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 Homeהבקר : דוגמה פשוטה

נבחן את האלמנטים הכלולים על פי ברירת מחדל בפרויקטים , לפני שנתחיל לכתוב קוד
 : ת בקר כוללים שתי מחלקוInternet Applicationפרויקטים שנוצרים באמצעות תבנית . חדשים

 HomeController : גם על , שבשורש האתר ובנוסף" דף הבית"מחלקה זו אחראית על
 ). contact page" (דף יצירת קשר"ו) about page" (דף אודות"

 AccountController : מחלקה זו אחראית על בקשות שקשורות לחשבון של המשתמש
 . ויצירת חשבון) login(כגון כניסה לחשבון , באתר

 ופתחו את הקובץ Controllers/כנסו לתיקייה יה,  שלכםVisual Studioיקט בפרו
HomeController.cs , 2-7כמוצג בתרשים . 

 

 2-7תרשים 

תפקידה של . Controllerשימו לב שזו למעשה מחלקה פשוטה אשר יורשת ממחלקת הבסיס 
ש גולש לדף  היא לקבוע מה יקרה כאשר משתמHomeController של המחלקה Indexהשיטה 

 : בצעו את השלבים שלהלן כדי לבצע שינוי פשוט ולהריץ את היישום. הבית של האתר

 במשפט כלשהו Indexשבשיטה " !Welcome to ASP.NET MVC"החליפו את הטקסט  .1
 : הקוד אמור להיראות כך". !I like cake"כמו למשל , לבחירתכם

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 
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 5פרק 

 HTML Helpers -טפסים ו

Scott Allen 

 

 עיקרי הפרק

 מהם טפסים 

  שימוש נכון בסייעיHTML  

  סייעי עריכה וקלט 

 סייעי תצוגה ומימוש 

 

נועדו לעזור למתכנת בעבודה עם , שםהמשתמע משכפי , )HTML) HTML helpersסייעי 
HTML . הקלדת אלמנטים שלHTML מורכבת במיוחד לעורך טקסט אולי לא נשמעת משימה ,

אך יש לזכור שפירוט שמות התגיות , ולכן אפשר לתהות למה בכלל צריכים את העזרה הזו
 URL הוא לוודא שכתובות HTMLהחלק הקשה בעבודה עם . הוא החלק הקל שבמשימה

שהשמות והערכים של האלמנטים , שנמצאות בקישורים אמנם מצביעות למיקומים הנכונים
ושאר האלמנטים מציגים , ם לבצע קישור למודל בצורה חלקהבטופס תקינים ומאפשרי

 . הודעות שגיאה מתאימות במקרה שהקישור למודל נכשל

.  בלבדHTMLחיבור בין כל ההיבטים השונים של העבודה מחייב כלי טוב יותר מאשר תגיות 
ות  טכניקות שוניוצגובפרק זה . יש כאן צורך מובהק בתיאום בין התצוגה לבין זמן הריצה

אך לפני שנתחיל לעבוד עם המסייעים .  לבצע את התיאום הזה בקלות רבהשמאפשרות
הם המקום שבו  טפסים ,כפי שכבר ראינו .)Forms(טפסים עלינו להבין תחילה מהם , השונים

 היא HTMLהעבודה עם סייעי , בהקשר זה, מתבצעת רוב העבודה הקשה ביישום ולכן
 . האינטנסיבית ביותר
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 יםשימוש בטפס

 של שפת formחלקכם בוודאי שואלים את עצמכם מדוע בחרנו להתעכב על הסברת התגית 
HTMLהאין זה די פשוט להבנה.  בספר שמיועד למפתחי יישומים מקצועיים? 

 :שתי סיבות עיקריות מצביעות על הצורך להרחיב את ההסבר

  התגיתformגית  בלי הת. הינה תגית שימושית ביותר ובעלת חשיבות מיוחדתform ,
. בלבד של מסמכים יבשים ומשעממים-יתה בסך הכל מאגר לקריאהירשת האינטרנט ה

. ורכישה מקוונת של מוצרים לעולם לא הייתה מתאפשרת, לא היה ניתן לבצע חיפושים
האנושות לא ,  מכל אתרי האינטרנטformאת כל תגיות " מסלק"אם גאון מרושע היה 
 . בימינולפחות לא , הייתה שורדת יום אחד

  מפתחים רבים שלומדים להשתמש בתשתיתMVC מגיעים מֶרַקע של עבודה עם 
ASP.NET Web Forms. תשתית Web Forms אינה ממצה במלואה את הפוטנציאל של 

 למטרותיה form מנצלת את תגית Web Formsאפשר לומר שתשתית  (formהתגית 
הם כל היכולות של התגית  שכחו מה Web Formsולכן אפשר להבין שמפתחי , )בלבד
form - כמו למשל יצירת בקשות HTTP GET . 

 הפעולה והשיטה

אלמנטי . שדות טקסט ועוד, תיבות סימון, לחצנים: טופס מהווה בסיס להצגת אלמנטי קלט
אבל . מידע לשרת) submit(למסור הקלט בטופס הם שמאפשרים למשתמש להזין מידע לדף ו

התשובות לשאלות אלו טמונות בשתי התכונות ? גיע לשרתואיך המידע הזה מ? איזה שרת
)attributes ( החשובות ביותר של תגיתform : התכונהaction) פעולה ( והתכונהmethod) שיטה.( 

ולכן באופן טבעי היא מכילה כתובת ,  אומרת לדפדפן לאן לשלוח את המידעactionהתכונה 
URL . כתובתURLצים לשלוח מידע אל יישום אחר או אל שרת וכאשר רו,  יכולה להיות יחסית
 שלהלן ניתן להשתמש formבתגית . action מוחלטת בתכונה URLניתן גם להציב כתובת , אחר

 : Bingמכל יישום אל מנוע החיפוש ") q"שדה הקלט שנקרא (לשליחת ביטוי חיפוש 

<form action="http://www.bing.com/search"> 

 <input name="q" type="text" /> 

 <input type="submit" value="Search!" /> 

</form> 

 methodהתכונה . method שנמצאת בקטע הקוד האחרון אינה כוללת את התכונה formתגית 
 בעת שליחת HTTP GET או בהוראה HTTP POSTמגדירה לדפדפן אם להשתמש בהוראה 

הרי אנחנו  (HTTP POSTצעות המידע נשלח באמ, ניתן לשער שעל פי ברירת המחדל. המידע
למסור פרטי הזמנה באמצעות ,  כדי לעדכן פרופיל משתמשPOSTנוהגים להשתמש בהוראה 

אולם ערך , )לידיעות שאנו קוראים באתר חדשות) טוקבקים(ולהעלות תגוביות , כרטיס אשראי
 :HTTP GETהטופס שולח את הבקשה , על פי ברירת המחדל, ולכן" get"ברירת המחדל הינו 
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<form action="http://www.bing.com/search" method="get"> 

 <input name="q" type="text" /> 

 <input type="submit" value="Search!" /> 

</form> 

הדפדפן אוסף את השמות של שדות , HTTP GETכאשר משתמש שולח טופס באמצעות בקשת 
בהנחה שהמשתמש הזין , לדוגמה. תההקלט והערכים שבטופס ויוצר מהם מחרוזת שאיל

"love "הטופס האחרון יגרום לדפדפן לנווט לכתובת , לשדה החיפושURLזו  : 

http://www.bing.com/search?q=love 

GET לעומת POST 

הדפדפן לא ישתמש בערכי , במקרה זה. post לערך methodאפשר לשנות את ערך התכונה 
למרות שאין כל דבר . HTTPלב אותם בגוף בקשת אלא יש, הקלט ליצירת מחרוזת שאילתה
,  אל מנוע החיפוש ולקבל ממנו את תוצאות החיפושPOSTשמונע מאיתנו לשלוח בקשת 

 GETבקשות , POSTשלא כמו בקשות .  ממספר סיבותHTTP GETנעדיף להשתמש בהוראת 
בכתובת מכיוון שכל הפרמטרים מוטמעים ) bookmarks(ניתנות לשמירה בדפים המועדפים 

URL . אפשר להשתמש בכתובתURLכקישור בהודעות דואר אלקטרוני או בדף אינטרנט  ,
 . ובדרך זו לשמור את כל ערכי הקלט שהוזנו לטופס

 מייצגת GET לשליחת הנתונים היא שההוראה GETסיבה חשובה אף יותר להעדפת בקשות 
מונח מתמטי ה היא להכוונ, להזכירכם(בלבד -ית שמאפשרת קריאהנטטֶמפֹואיֶדפעולה 

).  שניתן לבצע את הפעולה שוב ושוב ולקבל תמיד אותה תוצאה,שמשמעותו בהקשר זה היא
 GETמכיוון שהוראת ,  אל השרת שוב ושוב ללא השפעות שליליותGETניתן לשלוח בקשות 

 משמשת POSTבקשת , עם זאת. את מצב השרת, או לפחות לא אמורה לשנות, אינה משנה
בקשת . הוספת מוצרים לעגלת הקניות או שינוי סיסמה,  מסירת פרטי תשלוםלפעולות כגון

POSTוחזרה על הבקשה עלולה לגרום לתוצאות לא ,  בדרך כלל משנה את המצב בשרת
דפדפנים רבים מספקים לגולשים אמצעי הגנה מפני שליחה חוזרת ). כגון חיוב כפול(רצויות 

 POST שמופיעה כאשר מנסים לרענן בקשת  מוצגת ההודעה5-1בתרשים . POSTשל בקשות 
 .Chromeבדפדפן 

 5-1תרשים    

,  לפעולות קריאהGETעל פי ההסבר שלעיל נוכל לומר שביישומי אינטרנט נשתמש בבקשות 
יצירה או , לרוב מדובר בצורה כלשהי של עדכון( נשתמש לפעולת כתיבה POSTובבקשות 

אולם בקשה , POSTה תבוצע באמצעות וסיקמבקשה לתשלום עבור שמיעת , לפיכך). מחיקה
 . GETתבוצע באמצעות , )התרחיש שיוצג להלן(ה מוסיקלחיפוש של 
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 ה באמצעות טופס חיפושמוסיקחיפוש 

ה דרך דף מוסיקה המקוונת שלכם לחפש מוסיקנניח שברצונכם לאפשר למבקרים בחנות ה
, פוש שהצגנו בסעיף האחרוןבדיוק כמו בדוגמה של מנוע החי. Music Storeהבית של היישום 

צירוף הקוד שלהלן מייד תחת ). method(ושיטה ) action(עליכם לספק טופס שכולל פעולה 
  יאפשרHomeController של הבקר Indexבתצוגה ] the promotion div[ הפותחת divהתגית 

 :לספק את הטופס הדרוש
<form action="/Home/Search" method="get"> 

 <input type="text" name="q" /> 

 <input type="submit" value="Search" /> 

</form> 

תהליך הבסיס מתחילתו ועד אך כעת נסתפק בהסברת , כמה דרכיםניתן לשפר את הקוד הזה ב
הקוד , לשם הפשטות. HomeController על Searchהשלב הבא הינו יישום של השיטה . סופו

 :ה לפי שם האלבוםמוסיקיחפש תמיד שלהלן מסתמך על ההנחה שהמשתמש 

public ActionResult Search(string q) 

{ 

 var albums = storeDB.Albums 

   .Include("Artist") 

   .Where(a => a.Title.Contains(q)) 

   .Take(10); 

 return View(albums); 

} 

 מאתרת את MVCתשתית . q אמורה לקבל פרמטר מחרוזת בשם Searchשימו לב שהפעולה 
והיא גם יכולה , ) אכן קייםqבתנאי שהשם (הערך הזה במחרוזת השאילתה באופן אוטומטי 

אם החלטתם בכל זאת לבצע החיפוש באמצעות , לאתר את הערך בין ערכי הטופס שנמסר
 . GET ולא באמצעות הבקשה POSTהבקשה 

 פשוטה Search.cshtmlואתם יכולים ליצור תצוגת ,  לממש תצוגהMVCהבקר מורה לתשתית 
 : כדי להראות את התוצאותHomeבתיקיית התצוגות 

@model IEnumerable<MvcMusicStore.Models.Album> 

 

@{ ViewBag.Title = "Search"; } 

 

<h2>Results</h2> 

 

<table> 

 <tr> 

  <th>Artist</th> 

  <th>Title</th> 

  <th>Price</th> 

 </tr> 
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@foreach (var item in Model) { 

 <tr> 

  <td>@item.Artist.Name</td> 

  <td>@item.Title</td> 

  <td>@String.Format("{0:c}", item.Price)</td> 

 </tr> 

} 

</table> 

ולקבל חוזרת של הקלט כפי שמוצג , "led"הקוד הסופי מאפשר ללקוחות לחפש ביטויים כגון 
 .5-2בתרשים 

 

 5-2תרשים 

 ביישומי HTML שזה עתה הצגנו ממחיש כמה קל להשתמש בטפסי תרחיש החיפוש הפשוט
ASP.NET MVC .ושולח בקשה , הדפדפן אוסף מהטופס את הקלט שהועבר על ידי המשתמש

נתוני הקלט מועברים באופן אוטומטי אל שיטות הפעולה של היישום , בשלב זה. MVCליישום 
 .  כדי לאפשר להן להגיב בהתאםMVCעל ידי זמן הריצה של 

הפשטות המופרזת של טופס , למעשה. כמובן שקיימים תרחישים מורכבים יותר מטופס חיפוש
 היישום בתיקייה שאינה את) deploy (כללואם ת. מסוימתהחיפוש שהצגנו יוצרת פגיעּות 

ערכי הפעולה , או במקרה של שינוי בהגדרות הניתוב שלכם, תיקיית השורש של האתר
ההצבה של , כזכור. יל את הדפדפן למשאבים שאינם קיימיםשהוטבעו בקוד עלולים להוב

 .  מתבצעת באמצעות הצבה מפורשת בקודaction בתכונה Home/Searchהנתיב 

<form action="/Home/Search" method="get"> 

 <input type="text" name="q" /> 

 <input type="submit" value="Search" /> 

</form> 
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 8פרק 

Ajax 

Scott Allen 

 

 עיקרי הפרק

  הכרת הספרייהjQuery  

  שימוש בסייעיAjax  

 אימות נתונים בצד הלקוח 

  שימוש בתוספים)plugins ( שלjQuery 

 

 היא ראשי AJAXהמילה . Ajaxנדיר למצוא כיום יישומי אינטרנט חדשים ללא אלמנטים של 
 הוא ביטוי שמייצג את כל Ajax, ועלבפ. Asynchronous Javascript And Xmlהתיבות של 

הטכניקות שמשמשות אותנו כמפתחים לבנייה של יישומי אינטרנט אינטראקטיביים אשר 
עלינו , כדי לגרום לאתרים להגיב לקלט מהלקוח. מספקים ללקוח חוויית גלישה עשירה יותר

חינה אך מב, )asynchronous communication(להשתמש מדי פעם בתקשורת אסינכרונית 
יכולת התגובה של האתר באה לידי ביטוי בעיקר באמצעות הַנְפָשֹות מהוקצעות ושינויי , חיצונית
או , אם תצליחו להשתמש בגירויים ויזואליים כדי לגרום למשתמשים לפעול נכון. צבעים

 . הם יהנו מהחוויה ויחזרו לביקורים נוספים, להחליט על פעולות נכונות בעת השימוש ביישום

ASP.NET MVC 4ובדומה לשאר תשתיות האינטרנט ,  היא תשתית אינטרנט מודרנית
 שמספקת Ajaxאפשרויות .  כבר מהרגע הראשוןAjaxהיא מספקת תמיכה לשילוב , המודרניות

 החשובות Ajaxרוב אפשרויות . jQuery בשם JavaScriptהתשתית מבוססות בעיקר על ספריית 
 .  או מרחיבות אותםjQuery משתמשות בכלים ASP.NET MVC 4של 

עלינו לרענן את ידיעותינו על , ASP.NET MVC 4 ביישומי Ajaxכדי להבין מה ניתן לעשות עם 
jQueryואף להרחיב אותן  . 
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jQuery  
והוא מתאר בצורה מדויקת את חווית , "לעשות יותר, לכתוב פחות" הינו jQueryהמוטו של 

הספרייה עצמה גמישה , תמציתי אך יעיל) API(ממשק תכנות היישומים . השימוש בספרייה
הדפדפנים מספקת תמיכה לכל  jQueryת והדובדבן שבקצפת הוא שספריי, אך קלת משקל

ומטשטשת בעיות , )Chrome- וInternet Explorer ,Firefox ,Safari ,Operaלרבות (המודרניים 
חתת נפח הקוד בנוסף להפ. תאימות ובאגים שעשויים לגרום לשיבושים ביישום שלכם

 גם חוסכת למתכנן והמתכנת jQueryספריית , ולקיצור פרק הזמן הנדרש לסיום העבודה
 . תסכול רב

jQuery היא אחת מספריות JavaScriptוהיא ממשיכה להתפתח ,  הפופולריות ביותר כיום
) plugins(והתוספים המסמכים , תוכלו למצוא את הגרסאות. פתוחולהתרחב כפרויקט קוד 

.  שלכםASP.NET MVC נכללת גם ביישומי jQueryספריית . jquery.comניים ביותר באתר העדכ
 ASP.NET MVCותבנית הפרויקט ליישומי , jQuery מספקת תמיכה מלאה עבור Microsoftחברת 

בכל פעם שיוצרים פרויקט ) Scriptsהם נמצאים בתיקייה (מספקת את כל הקבצים הנחוצים 
MVCבגרסה .  חדשMVC 4, תסריטי jQuery מותקנים באמצעות NuGet , והדבר מאפשר לשדרג

 .jQueryאת התסריטים בקלות רבה בכל פעם שיוצאת גרסה חדשה של 

 כדי לספק אפשרויות פעולה jQuery מסתמכת על MVCתשתית , כפי שתראו במהלך הפרק
 .  וטיפול בפניות אסינכרוניותהלקוחכגון אימות בצד , שונות

הבה נציג סקירה של מגוון , ASP.NET MVCאפשרויות שכלולות בתשתית לפני שנתעמק ב
 . jQuery-אפשרויות שעומדות לרשותנו ב

  jQueryאפשרויות 

לאחר . HTML שבמסמכי HTMLסריקה ועריכה של מאפייני ,  מצטיינת באיתורjQueryספריית 
בו להטמיע : לפעול על האלמנט בדרכים שונותהספרייה מאפשרת ,  כלשהואלמנטאיתור 

בסעיף זה נבחן את . Ajaxלהנפיש אותו או לבנות סביבו אינטראקציות , מטפלי אירועים
הפונקציה : jQueryאך תחילה נלמד על שער הכניסה ליכולות השונות של , היכולות הללו

jQuery . 

 jQueryהפונקציה 

תחילים מפתחים שרק מ. jQuery מספקת גישה לאפשרויות השונות של jQueryפונקציית 
חלק מהבלבול נובע .  מתקשים לעתים להבין את הפונקציה הזוjQueryלהשתמש בספריית 

$ הסמל ($ נכתבת בצורה מקוצרת באמצעות הסמל ) jQueryאשר נקראת (מכך שהפונקציה 
). והקיצור מייעל את ההקלדה ומונע שגיאות, JavaScriptהוא שם פונקציה חוקי בשפת 

כאשר הפונקציה מפרשת באופן ($ יפוס של ארגומנט לפונקציה היכולת להעביר כמעט כל ט
בקוד שלהלן מודגמים מספר . רק מעצימה את הבלבול) אוטומטי מה המתכנת רוצה להשיג

 : jQueryשימושים שכיחים בפונקציה 
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$(function () { 

 $("#album-list img").mouseover(function () { 

  $(this).animate({ height: '+=25', width: '+=25' }) 

       .animate({ height: '-=25', width: '-=25' }); 

 }); 

}); 

 JavaScriptומעבירה לה פונקציית ) $ (jQueryשורת הקוד הראשונה קוראת לפונקציה 
 . אנונימית בתור הפרמטר הראשון

$(function () { 

 $("#album-list img").mouseover(function () { 

  $(this).animate({ height: '+=25', width: '+=25' }) 

      .animate({ height: '-=25', width: '-=25' }); 

 }); 

}); 

 מניחה שאתם מעבירים פונקציה שברצונכם jQueryהפונקציה . הפרמטר הראשון הוא פונקציה
 document object(מודל אובייקט המסמך ליצור את מבנה  מיד לאחר שהדפדפן מסייםלהריץ 

model - DOM (על פי ה-HTML הקוד יופעל כאשר תושלם טעינת ,  כלומר- שהתקבל מהשרת
זה השלב שבו ניתן להריץ בבטחה תסריטים על מבנה האלמנטים . הדף שנשלח מהשרת

  ."DOM ready"הוא אירוע והמונח המקובל הוא למצב הזה , המרכיבים את הדף

 : "album-list img#" את המחרוזת jQuery הבשורת הקוד השנייה מעבירים לפונקצי
$(function () { 

 $("#album-list img").mouseover(function () { 

  $(this).animate({ height: '+=25', width: '+=25' }) 

      .animate({ height: '-=25', width: '-=25' }); 

 }); 

}); 

 סלקטורים ).selector( סלקטורה בתור  מקבלת מחרוזת ומתייחסת אליjQueryהפונקציה 
אתם יכולים לאתר . DOM איזה אלמנטים ברצונכם לאתר במבנה jQuery-מאפשרים לומר ל

. לפי המיקום היחסי שלהם ועוד, לפי שם המחלקה, אלמנטים לפי ערכי המאפיינים שלהם
אשר , נט למצוא את כל התמונות בתוך האלמjQuery-מורה ל הסלקטור בשורה השנייה שבקוד

 . album-list שלו הוא idערך 

.  מערך אלמנטים אשר מונה אפס או יותר אלמנטים תואמיםהוא מחזיר, סלקטור מורץהכאשר 
השיטה , לדוגמה.  נוספת שתזְַמנו תופעל על כל האלמנטים במערךjQueryכל שיטת 
mouseover מקצה מטפל אירוע לאירוע onmouseoverשתואם,  של כל אלמנט תמונה 

 . לקריטריונים של הסלקטור

של ) functional programming( מנצלת את יכולות התכנות הפונקציונלי jQueryספריית 
JavaScript . לעתים קרובות תידרשו ליצור פונקציות ולהעבירן כפרמטרים לשיטותjQuery .

ל סוגי  בכonmouseover לחבר מטפל אירוע לאירוע כיצדיודעת , לדוגמה, mouseoverהשיטה 
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כדי להגדיר מה אתם רוצים . עליה לעשות במקרה של אירועמה אך אינה יודעת , הדפדפנים
 : עליכם להעביר פונקציה שמכילה את קוד הטיפול באירוע, שיקרה כאשר האירוע מתרחש

$(function () { 

 $("#album-list img").mouseover(function () { 

  $(this).animate({ height: '+=25', width: '+=25' }) 

       .animate({ height: '-=25', width: '-=25' }); 

 }); 

}); 

ציון . mouseoverבדוגמה זו סיפקנו קוד שגורם להנפשה של האלמנט במקרה של אירוע 
 מצביעה thisהמילה . (thisהאלמנט שמונפש באמצעות הקוד נעשה באמצעות מילת המפתח 

 jQueryפונקציה תחילה אל השימו לב שהאלמנט מועבר . )האירועאל אלמנט שבו קרה 
)$(this)( ,ומחזירה מערך אלמנטים שמכיל את , אשר מתייחסת לארגומנט כהפניה לאלמנט

 . האלמנט הרצוי

 כגון jQueryאנחנו יכולים לקרוא לשיטות ,  משיגה את האלמנטjQueryלאחר שפונקציית 
animate הגדלת הרוחב (וגמה גורם לאלמנט לגדול מעט הקוד שבד. כדי לערוך בו שינויים
 ).  פיקסלים25-הפחתת הרוחב והגובה ב(ולאחר מכן להצטמק , ) פיקסלים25-והגובה ב

הם מקבלים לכך חיווי , כאשר משתמשים מציבים את סמן העכבר מעל תמונת אלבום, כעת
קינה של האם ההתנהגות הזו חיונית לפעולה ת. בצורת התרחבות והצטמקות של התמונה

המשתמשים . אשר מקנה לאתר מראה מקצועי, אך זהו אפקט פשוט ליישום. לא? היישום
 !באתר יאהבו זאת

אך תחילה נבחן בצורה מעמיקה יותר את , במהלך הפרק אפשרויות נוספות שהן בגדר רשות
 .  שזקוקים להם בדרך כללjQueryכלי 

 jQueryהסלקטורים של 

. DOM לצורך בחירת אלמנט ממבנה jQuery לפונקציית סלקטורים הם מחרוזות שמועברות
אם .  כסלקטור לאיתור תגיות תמונה"album-list img#"מחרוזת העברנו את ההקודם בסעיף 

אתם , )CSS(המחרוזת הזו מזכירה לכם משהו שעשוי לשמש אותנו בגיליון סגנון מדורג 
. עם מספר תוספות, CSS 3.0 מבוסס על סלקטורים של jQueryתחביר הסלקציה של . צודקים
 .  טיפוסיjQuery מפורטים כמה מהסלקטורים שמופיעים לעתים קרובות בקוד 8-1בטבלה 

, מחלקות- לפסבדוjQueryהשורה האחרונה בטבלה הינה דוגמה לתמיכה שמספקת ספריית 
מחלקות מאפשר -שימוש בפסבדו. CSSאשר זהות לאלו שבוודאי מוכרות לכם מגיליונות 

תוכלו למצוא . קישורים שביקרתם בהם ועוד, זוגי-מנטים בעלי מספר זוגי או אילבחור אל
 . /http://www.w3.org/TR/css3-selectorsבכתובת  CSSרשימה מלאה של הסלקטורים של 

 



 Ajax   211 :8פרק 

 סלקטורים נפוצים: 8-1טבלה 

 משמעות דוגמה

$(˝#header˝)  איתור האלמנט שערךid שלו הוא "header " 

$(˝.editor-label˝)  איתור כל האלמנטים עם שם מחלקה".editor-label" 

$(˝div˝)  איתור כל האלמנטים מסוג<div> 

$(˝#header div˝)  איתור כל האלמנטים מסוג<div> אלמנט שערך ה תחתid שלו הוא 
"header" 

$(˝#header > div˝)  איתור כל האלמנטים מסוג<div> תחת האלמנט שערך  ישירותid 
 "header "שלו הוא

$(˝a:even˝) מספר זוגיאיתור תגיות עוגן בעלות  

  jQueryאירועי 

ואשר משמש ,  שמספקת הספרייהAPI הוא ממשק jQueryאחד מהיתרונות המשמעותיים של 
 גנרית כדי לתפוס bindלמרות שאפשר להשתמש בפונקציית . DOMלרישום אירועים במבנה 

 מספקת מספר שיטות jQueryספריית , חרוזתכל אירוע על ידי העברת שם האירוע כמ
ניתן להגדיר , כפי שהדגמנו קודם. submit- וclick ,blurייעודיות לאירועים נפוצים כגון 

הפונקציה .  כיצד להגיב במקרה של אירוע על ידי העברת פונקציה כפרמטרjQueryלפונקציית 
אך ניתן גם , שבתחילת הפרק" jQueryהפונקציה "כבדוגמה שבסעיף , יכולה להיות אנונימית

 : כמוצג בקוד שלהלן, להעביר פונקציה שמית אשר תופעל בתגובה לאירוע

$("#album-list img").mouseover(function () { 

 animateElement($(this)); 

}); 

function animateElement(element) { 

 element.animate({ height: '+=25', width: '+=25' }) 

     .animate({ height: '-=25', width: '-=25' }); 

} 

תוכלו , חלק מהקוד של מטפל אירועבאלה שהם או , DOMלאחר בחירה במספר אלמנטי 
אתם יכולים לקרוא את .  כדי לערוך אלמנטים בדף בקלות רבהjQueryלהשתמש באפשרויות 

 לאלמנטים או CSSלהוסיף מחלקות , ערכי המאפיינים של האלמנטים ולהציב בהם ערכים
בדף מתגיות עוגן  highlightהסרה של המחלקה ולהוספה הקוד שלהלן משמש . להסירן ועוד

המראה של תגיות העוגן , לאחר הוספת הקוד. בעת מעבר של סמן העכבר מעל האלמנט
 highlightבהנחה שהסגנון (ישתנה בכל פעם שהמשתמש יעביר את סמן העכבר מעל התגית 

 ). הוגדר כהלכה
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 15פרק 

 נושאים מתקדמים

 עיקרי הפרק

 תמיכה בהתקנים ניידים 

 אפשרויות מתקדמות : 

   Razor 
   פיגומים 

   ניתוב 

   תבניות 

   בקרים 

 

 ASP.NET MVCבמהלך הלימוד בספר השתדלנו להציג בפניכם את יסודות השימוש בתשתית 
 ממספר רב של בחרנו להתעלם, וכדי לא ללכת לאיבוד בסבך הפרטים, בדרך ברורה ומובנת

 . פרק זה יעסוק בסוגיות אלו. סוגיות מתקדמות מעניינות ביותר

 תמיכה בהתקנים ניידים
על פי . שימוש בהתקנים ניידים להצגת אתרי אינטרנט הפך בשנים האחרונות לעניין שבשגרה

והמספר רק ,  מהתנועה ברשת נעשית באמצעות התקנים ניידים20%-כ, הערכות מסוימות
חשוב מאוד לתת את הדעת למראה ולשמישות של האתר שלכם ,  במציאות שכזו.הולך וגדל

 . כאשר הוא מוצג בהתקנים ניידים

יש מגוון גישות שבאפשרותכם ליישם לצורך העצמת החוויה הניידת אשר מספקים יישומי 
במקרים מסוימים תסתפקו בשינויים סגנוניים קלים של אלמנטי טופס . האינטרנט שלכם

. מקרים אחרים תרצו לשנות מן היסוד את המראה או התוכן של חלק מהתצוגותוב, כלשהם
צעד אחד לפני המעבר מיישום אינטרנט שמותאם לנייד אל יישום (במקרים קיצוניים ביותר 

אתם עשויים לפתח יישום אינטרנט שמיועד במיוחד , )שמכוון למכשיר הנייד מלכתחילה
מספקת אמצעים שונים שיכולים לתת מענה לכל  MVC 4תשתית . למשתמשי התקנים ניידים

 :אחד מהתרחישים הללו
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 ניתן להתאמה מימוש )adaptive( : בתבניות יישומי האינטרנט והאינטראנט
 כדי להתאים את האלמנטים CSSהסטנדרטיות משתמשים בשאילתות מדיה בגיליונות 

 . בטופס לגודל המוקטן של מסך הנייד
 תשתית : מצבי תצוגהMVC 4מוסכמות לבחירה מבין תצוגות -שמת גישה מבוססת מיי

בשונה ממימוש שניתן . שונות בהתאם לסוג הדפדפן שמבצע את הבקשה מהשרת
גישה זו מאפשרת לשנות את התגיות שנשלחות אל הדפדפנים , )אדפטיבי(להתאמה 

 . שבמכשירים הניידים
  תבנית פרויקט נייד)Mobile Project( :ור לכם ליצור ת הפרויקט החדשה תעזתבני

 . יישומי יישומי אינטרנט ייעודיים עבור התקנים ניידים

 )אמולציה(חיקוי התקנים ניידים 

אשר ניתן להורידו , Windows Phone Emulatorזה מבוססים על היישום סעיף בתצלומי המסך 
 . http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff402563.aspxמהכתובת  

 Opera Mobile Emulatorכמו למשל , ישומים ניידים אחריםמומלץ לנסות גם י
)http://www.opera.com/developer/tools/mobile/( , או היישוםElectric Plum Simulator 

 ).iPad) http://www.electricplum.com- וiPhoneלהדמיית דפדפני 

 מימוש ניתן להתאמה

 שלכם הוא לבדוק כיצד נראה האתר הצעד הראשון בשיפור החוויה הניידת שמספק האתר
 ניתן לראות כיצד יֵיָרֶאה דף הבית של תבנית ברירת המחדל של 15-1בתרשים . בדפדפן נייד

MVC 3 בחלון של , או ליתר דיוק( בהתקן ניידWindows Phone Emulator .( 

 : התצוגה הזו בעייתית מכמה בחינות

 התחלתיתחלק גדול מהכיתוב קטן מכדי לקרוא ברמת הזום ה . 

 קישורי הניווט שבראש הדף הינם חסרי תועלת . 

 מכיוון שהתכנים אינם , הגדלת התצוגה על ידי המשתמש לא תביא לפתרון הבעיה
ולכן המשתמש יוכל לראות רק , מסודרים מסדר שמתחשב במידות הקטנות של התצוגה

 . חלק מזערי מהדף

 . רשימת הבעיות הייתה מתארכת, ותראין ספק שאם היינו בוחנים דפים נוספים ומורכבים י

,  מתפקדת הרבה יותר טוב בדפדפנים ניידיםMVC 4תבנית ברירת המחדל של , למרבה המזל
 . 15-2כפי שניתן להיווכח בתרשים , גם ללא כל עזרה מצד המפתח

במקום . מיד ניתן להבחין שהדף הותאם בצורה טובה יותר לגודלו הקטן של צג ההתקן הנייד
הדף עוצב מחדש בצורה שמאפשרת , )כולל הכיתוב ושאר האלמנטים(וט של הדף כיווץ פש

 . להשתמש בו על אף אתגרי הגודל שמציבים התקנים ניידים
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 15-2תרשים             15-1תרשים 

 

 15-3תרשים 
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סידור הדף כולל מספר שינויים נוספים שפחות בולטים לעין ואשר , מעבר להתאמת הממדים
בשטח , למשל. וצעים כחלק מהאופטימיזציה של הדף עבור הצג של המכשיר הניידמב

 : הכותרת בוצעו השינויים הבאים

 אבל ממורכז בתצוגת הנייד, הלוגו מיושר לשמאל בתצוגת שולחן העבודה . 

  קישורי ההרשמה והכניסה לחשבון מיושרים לפינה הימנית העליונה בתצוגת שולחן
  . כזים ומוצגים מתחת ללוגו בתצוגת הניידאך שניהם ממור, העבודה

  קישוריHome/About/Contactמיושרים בתצוגה לנייד  . 

אם תגללו את הדף כלפי מטה תוכלו למצוא דוגמאות נוספות לאלמנטים ששונו בתצוגה 
מדובר . וכדי לנצל בצורה טובה יותר את שטח הצג, הניידת כדי להקנות לדף מראה נקי יותר

 We suggest"נקודות התבליט העגולות ברשימה , לדוגמה. אך משמעותיים, יםבשינויים קטנ

the following "כאשר תלחצו על הקישור . והטקסט בכותרת התחתונה ממורכז, הוסרוRegister 
כמוצג , שבכותרת הדף תוכלו לראות שגם שדות הטופס הותאמו לגודל של ההתקן הנייד

 . 15-3 תרשיםב

 adaptive( מימוש אדפטיבי או, מימוש ניתן להתאמהגישה שנקראת תבניות אלו מיישמות 

rendering (חשוב לדעת שלא . לצורך התאמה אוטומטית של הדף לרוחב התצוגה בהתקן הנייד
מדובר כאן בהתאמות שמבוססות על כותרות או על רמזים אחרים שמאפשרים לנחש 

רויות הרבה יותר מדויקות ההתאמה מתבססת על שתי אפש. שהמשתמש משתמש בהתקן נייד
 . CSSושימוש בשאילתות מדיה בקבצי , Viewportתגית המטא : שנתמכות על ידי רוב הדפדפנים

 Viewportתגית המטא 

, רוב אתרי האינטרנט נוצרו מבלי להקדיש מחשבה רבה לאופן הצגתם בקנה מידה קטן יותר
. ר בתחום הדפדפנים הניידיםוהדרך האידיאלית להצגת דפים הייתה ועדיין הינה אתגר מוכ

דפים בעלי עיצוב שמתמקד בעיקר בתכני טקסט בעלי מבנה סמנטי יכולים לארגן מחדש 
אתרים , לעומתם. בקלות יחסית את הטקסט כדי שאפשר יהיה לקרוא אותו בנוחות ובהירות

 פורמט אינם מגיבים היטב לשינוי, )ואולי נכון יותר לומר שברירי(בעלי עיצוב ויזואלי נוקשה 
 . והמענה היחיד הוא שינוי המרחק מהתצוגה ושימוש באפשרות הגלילה

כאשר , על כן. העיצוב של רוב האתרים אינו מספק מענה מתאים לשינויי גודל קיצוניים
הם יבחרו בדרך כלל באפשרות , דפדפנים ניידים צריכים לנחש כיצד לממש את הדף המוצג

הפתרון לבעיה הזו הוא לספק לדפדפן את ממדי . מימוש בגישת הזום והגלילה: הבטוחה
 .העיצוב של הדף כדי שלא יצטרך לנחש אותם

 מוגבל לדפים שנועדו במיוחד להצגה במסכים Viewportהשימוש בתגיות ,  קרובותלעתים
 עשויה Viewportבמקרים אלה תגית . או בחירת המשתמשזיהוי דפדפן בהתבסס על , קטנים

 :להיראות כך
<meta name="viewport" content="width=320"> 
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אך הוא יוצר בעיית תאימות עם תצוגות גדולות , זהו פתרון מספק לתצוגות ייעודיות בנייד
 באופן שמספק תמיכה לכל גדלי המסך CSSפתרון טוב יותר יהיה לעצב את גליון . יותר

תאם לרוחב  בהviewportולאחר מכן להורות לדפדפן להשתמש בערך , )כמוסבר בסעיף הבא(
 : כך, שנתמך על ידי ההתקן

<meta name="viewport" content="width=device-width"> 

 CSSהתאמת הסגנון בעזרת שאילתות מדיה בגיליון 

מאחר שאנחנו מודיעים לדפדפן שהוא יכול לסמוך עלינו ולהציג את הדף בהתאם לממדי 
.  אמינים ולאפשר לו לסמוך עלינועלינו להיות, המסך של ההתקן הנוכחי שאנחנו מספקים לו

 . CSSבגיליון מדיה נעשה זאת על ידי שימוש בשאילתות 

) מדיה( על תצוגה CSSכללי  מאפשרת לנו להחיל CSSלגיליון שאילתות מדיה הוספת 
 .W3Cבאתר ל שאילתות מדיה  להלן הסבר מתוך התיעוד ש.מסוימת

מדיה שמותאמים -סגנון תלויי תומכים בגליונות CSS2 והן HTML4הן , נכון להיום
מסמך מסוים עשוי להשתמש בגופנים , לדוגמה. באופן פרטני לסוגי מדיה שונים

" מסך. " בעת הדפסהserif בעת הצגה על המסך ובגופני sans-serifממשפחת 
שאילתות מדיה מספקות יכולות תיוג מדויקות . הם שני סוגי מדיה מוגדרים" הדפסה"ו

 . ובכך מרחיבות את אפשרויות השימוש בסוגי מדיה שונים, ןיותר של גליונות סגנו

שאילתת מדיה מורכבת מסוג המדיה ואפס או יותר ביטויים שמשמשים לבדיקת 
תכונות המדיה שנתמכות על ידי שאילתות מדיה . קיומן של תכונות מדיה מסוימות

התאים את על ידי שימוש בשאילתות מדיה ניתן ל". color"-ו" width" ,"height"הן 
 . התצוגה באופן פרטני למגוון רחב של התקני פלט ללא שינוי בתכנים עצמם

 /http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueriesהמידע נמצא בכתובת  

ות מדיה בעוד ששאילת,  תומך בסוגי מדיית מטרה כגון מסך או מדפסתCSS2, בקיצור
מכיוון . מאפשרות לנו להתאים את התצוגה למסכים בעלי רוחב מקסימלי ומינימלי מסוים

אתם יכולים להוסיף כללים גורפים ,  נבדקים לפי הסדר מתחילתם ועד סופםCSSשכללי 
 עם כללים פרטניים יותר CSS ולדרוס את הכללים הללו בהמשך הקובץ CSSבראש קובץ 

ומתוחמים בשאילתות מדיה כדי למנוע את יישומם על ידי , שמיועדים לתצוגות קטנות
 . דפדפנים בעלי שטח תצוגה גדול יותר

,  פיקסלים850-צבע הרקע יהיה כחול בתצוגות שרוחבן גדול מ, בדוגמה הפשוטה שלהלן
 : פיקסלים850-והצבע יהיה אדום בתצוגות שרוחבן קטן מ

body {background-color:blue;} 

@media only screen and (max-width: 850px) { 

 body {background-color:red;} 

} 

: ASP.NET MVC 4 של תבנית ברירת המחדל של CSSזו בדיוק הטכניקה שמיושמת בגיליון 
כלל גורף שאחריו כללים פרטניים שמיועדים לדפדפנים ניידים ושיישומם מותנה ברוחב 
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עיינו , כדי לראות את הקוד הזה. תת המדיהכמוגדר על ידי שאיל,  פיקסלים850מקסימלי של 
 . Content/Site.css/ בקובץ Mobile Stylesבסעיף 

 ? למה להסתפק באחת בלבד: שאילתות מדיה

באפשרותכם להשתמש במספר שאילתות מדיה בגיליון הסגנון של האתר שלכם כדי להבטיח 
ירים עד למסכים רחבים החל בדפדפנים לניידים זע, שיוצג בצורה טובה במסכים מכל הגדלים

 תמצאו גלריה של אתרים שמדגימים /http://mediaqueri.esבאתר . ניהםישבוכל מה , ענקיים
 . כיצד להשיג תוצאות מצוינות באמצעות הגישה הזו

בוודאי ניחשתם שניתן לקבל את האפקט המבוקש על ידי הקטנת , אם עקבתם אחר ההסברים
תוכלו ). 15-4כמוצג בתרשים ( פיקסלים 850-קטן מחלון דפדפן שולחן העבודה לרוחב ש

 באמצעות תבנית MVC 4צרו פרויקט : בקלות לאמת זאת מבלי לכתוב אפילו שורת קוד אחת
Internet application ,הריצו אותו ושנו את גודל הדפדפן . 

 

 15-4תרשים 
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 16פרק 

ASP.NET MVCבעולם האמיתי  : 

 NuGet.orgבניית אתר 

Phil Haack 

 

 עיקרי הפרק

  קוד המקור שלNuGet Gallery 

 מבנה קוד מקור 

 WebActivator 

 ASP.NET Dynamic Data 
 תיעוד שגיאות 

  פעילותהצגת נתוני 

 גישת נתונים 

  שימושCode First 

 membership 
  חבילותNuGetשימושיות נוספות  

 

כדי . עליכם לקרוא ספר, ASP.NET MVCאו על סביבת עבודה כדוגמת ,  ללמוד על תשתיתכדי
עיון . עליכם לקרוא קוד מקור, ללמוד להשתמש בתשתית כדי לבנות יישומים בעולם האמיתי

בקוד המקור של יישומים אמיתיים היא הדרך הטובה ביותר ללמוד כיצד ליישם את הידע 
 . צועיתשרכשתם באמצעות הספרות המק

ועומד , אנחנו מתכוונים ליישום שנמצא בשימוש פעיל" יישום אמיתי"כאשר אנחנו אומרים 
יישומים .  אתר שאתם יכולים לבקר בו בכל עת באמצעות הדפדפן שלכם-בדרישות העסקיות 

עם מועדי הגשה , אשר מפותחים בסביבה הדינמית וההפכפכה שמאפיינת את העולם האמיתי
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עשויים להיראות שונים מאוד מהיישומים הסטריליים שמוצגים ,  משתנותמחייבים ודרישות
 ". דבר האמיתי"ואינם אלא דוגמאות ל, בספרות המקצועית

 ASP.NETאשר נבנה באמצעות , בפרק זה נסקור יישום אמיתי על כל הפגמים השונים שלו

MVC . מדובר : שום הזהאתם כבר אמורים להכיר את היי, 10 את פרק ם ועדיין זוכריםקראתאם
כדי  /http://nuget.org כדאי לכם לבקר באתר בכתובת ,שנתחיללפני . NuGet Galleryבאתר 

 ושל ASP.NETחברי הצוות של . לקבל מושג כללי על מערך האפשרויות שהאתר מספק
ASP.NET MVCממשיכים לקחת חלק פעיל בפיתוח המתמשך של האתר הזה  . 

 קוד המקור של האתר
ומאוחסן באתר , /http://nuget.orgמשמש להרצת הוא זה ש, NuGet Gallery של קוד המקור

GitHub בכתובת https://github.com/nuget/nugetgallery/. כדי להוריד את קוד המקור 
 .  שבאותה כתובתREADMEפעלו על פי ההוראות בקובץ , למחשב שלכם

 NuGet מעוניינים לתרום לפרויקט  אשרGit ידע בסיסי על בעליההוראות מיועדות למפתחים 

Gallery.כדי לעיין בקוד המקור ללא שימוש ב -Git , תוכלו להוריד קובץzip בכתובת 
https://github.com/NuGet/NuGetGallery/zipball/master . 

הכלים שמפורטים בקובץ ודאו שמותקנים בו , לאחר הורדת קוד המקור למחשב שלכם
README) Azure SDKהחבילות  ומנהל NuGet( . הריצו את תסריטPowerShell שנמצא בכתובת 

.\Build-Solution.ps1התסריט בונה את .  כדי לוודא שסביבת הפיתוח שלכם מוגדרת כהלכה
אתם יכולים לצאת , לאחר השלמת התהליך בהצלחה. הפתרון ומריץ את כל בדיקות היחידה

 תוכלו לראות שהוא כולל שני פרויקטים ,Visual Studioלאחר פתיחת הפתרון בסביבת . לדרך
 . 16-1כמוצג בתרשים , בלבד

 16-1תרשים    

 .  כל בדיקות היחידה של פרויקט התוכנה מכיל אתFactsהפרויקט 

 תשתית - XUnit.NET נכתבו באמצעות תשתית NuGet Galleryבדיקות היחידה של  הערה
 . קלת משקל ומעוצבת היטב, נקייה, בדיקה נוחה

ומסומנות באמצעות התכונה , "facts"בדיקות נקראות , XUnit.NETשל וחים המקובלים מינב
FactAttribute ,ומכאן שמו של פרויקט בדיקות היחידה :Facts . 
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אבל "אתם בוודדאי שואלים את עצמכם . ASP.NET MVC מכיל את פרויקט Websiteהפרויקט 
איך ייתכן שיישום אמיתי אינו ? NuGetGallery.Coreואיפה פרויקט ? פרויקט המודליםמה עם 

 ". ?מכיל המון פרויקטים

מפתחים רבים נחפזים לפצל את הפתרון למספר רב של , ASP.NET MVCבעת יצירת יישומי 
על פי הגרסה הראשונה של , אחת הסיבות לכך היא מקובעות עבודה. ספריות מחלקות שונות

ASP.NET ,המתכנתים נהגו , על כן.  בדיקות יחידהאשר לא אפשרה הפניות לאתר מפרויקט
כדי שיהיה ניתן להפנות אליה , ליצור ספריית מחלקות שהכילה את כל הקוד של הליבה

 . מבדיקת היחידה

 ASP.NET MVCגישה זו מתעלמת מהעובדה שפרויקט 
וניתן להפנות אליו מתוך , הוא בעצמו ספריית מחלקות

 . Factsיקט כך אכן נעשה בפרו. פרויקט בדיקות היחידה

אבל מה בנוגע לסיבה הנוספת לפיצול הפתרון למספר 
? הכרוך בעיקרון הפרדת התפקידים, פרויקטים נפרדים

הפרדת הפתרון למספר פרויקטים ללא סיבה ממשית 
אינה מקדמת באופן אוטומטי את עיקרון הפרדת 

הפרדת תפקידים מושגת באמצעות הקפדה . התפקידים
ולאו דווקא , לקות השונותעל תחומי האחריות של המח

 . על ידי חלוקה של הקוד לקבצים שונים

 הגיע למסקנה שרוב הקוד של הפרויקט NuGetצוות 
ואינו מתאים לשימוש , ייחודי לפרויקט המסוים הזה

אם היינו כותבים קוד שעשוי . חוזר ביישומים אחרים
אז ככל הנראה , יהיה לשמש אותנו בתרחישים אחרים

 נפרדת ומתקינים NuGetותו בחבילת היינו אורזים א
 WebBackgrounderספריית . את החבילה הזו בפרויקט

 . היא דוגמה מצוינת לכך)  שלהNuGetוחבילת (

 תוכלו לראות שהוא Websiteאם תפתחו את פרויקט 
כל ). 16-2כמוצג בתרשים (מכיל מספר רב של תיקיות 

ל מקבץ ייחודי של תפקודים או סוג שתיקייה מייצגת 
 מכילה את כל Migrationsהתיקייה , לדוגמה. תפקוד

. )database migrations(נושא מעברי בסיס הנתונים 
 . בנושא זה נדון בהמשך הפרק

פְִתחּו את הקובץ , כדי לקבל מושג כללי על הטכנולוגיות השונות שמיושמות באתר
packages.config שנמצא בתיקיית השורש של פרויקט Website .הפרויקט , זמן הכתיבהנכון ל

מכיוון שחלק גדול , זה אינו המספר המדויק של החבילות הפעילות. NuGet חבילות 33כלל 
אבל ברור שמדובר במספר רב של חבילות , מהמוצרים מורכבים ממספר חבילות נפרדות

 16-2תרשים 
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אבל במסגרת פרק , אפשר להקדיש ספר שלם להסברת התפקיד של כל חבילה וחבילה. תוכנה
חבילות אלו מספקות מענה לסוגיות שכיחות .  בהצגת הנושאים המרכזיים בלבדזה נסתפק

אך כמובן שיש סוגיות רבות נוספות שלא נעסוק , שמעסיקות מפתחי יישומים בעולם האמיתי
 . בהן כאן

WebActivator 
 פשוטה הפניהשלישי דרוש קצת יותר מ-כדי להשתמש באופן יעיל במספר רב של ספריות צד

כדי לעשות , בעבר. ולכן היישום צריך להריץ קוד תצורה בזמן האתחול, ד שלהןלתוצר הקו
 של Application_Startאת קוד האתחול לשיטה היה עליכם להעתיק ולהדביק , זאת

Global.asax .כי , כיום אין בזה כל צורךWebActivator היא חבילת NuGet אשר משולבת עם 
כדי , ור בחבילות בצירוף הקבצים המהודרים הנלווים לכלול קבצי קוד מקNuGetהיכולות של 

 הכוללות קוד NuGetהדבר מאפשר יצירה פשוטה וקלה של חבילות . לספק פתרון לסוגיה הזו
 . אתחול יישום

, מומלץ לקרוא את הפוסט בנושא שנמצא בבלוג של דיויד אבו, WebActivatorלמידע נוסף על 
-http://blogs.msdn.com/b/davidebb/archive/2010/10/11/light-up-your-nupacksבכתובת 

with-startup-codeand-webactivator.aspx. 

זהו המיקום המקובל לאחסון קוד אתחול . App_Start כולל תיקייה בשם NuGet Galleryאתר 
 מוצג קובץ מקור שממחיש את אופן השימוש 16-1בדוגמת הקוד . WebActivator -תלוי

 .  להרצת קוד אתחול וכיבויWebActivatorבחבילת התוכנה 

 WebActivatorתבנית : 16-1 קוד

[assembly: WebActivator.PreApplicationStartMethod( 

 typeof(AppActivator), "PreStart")] 

[assembly: PostApplicationStartMethod( 

 typeof(AppActivator), "PostStart")] 

[assembly: ApplicationShutdownMethod( 

 typeof(AppActivator), "Stop")] 

 

namespace NuGetGallery 

{ 

 public static class AppActivator 

 { 

  public static void PreStart() 

  { 

   // Code that runs before Application_Start. 

  } 

  public static void PostStart() 

  { 

   // Code that runs after Application_Start. 


